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ثرجا=

ؤةقللأًامح

سمفآسر
دمِ^لإلمثتؤآفوو وآلأوضوخعل ■ظىآلثنو'ت نال>عانىتؤآلخمدشمى 

المواتحلق مزت المشرك فعدل ١[. ]الأسام: ه ا)ئ(( يعد بريم كمروأ آلذنن 
قذرة مثقال لغيره ولا ه لتفيمللث، لا بمن والنور؛ الفللمات وجعل والأرض، 
وأمحه.الظالم أكبر تضمن عدل من فيالك الأرض، ق ولا الموات 

العبادة،ق غيره به يعدلون أي: ه يعدلوث بريم دمّآلذننكمروأ ؤ تعاق؛ توله 
القولين.أصح وهدا والتعظيم، الحبة هي الي 

همادتهعن يعدلوذت رحم عن كفروا الذين ثم والمعنزت ®عن® لذن اياء، ت ينل 
عنه.عدلت، أي: يكدا، عدلت العرب؛ تقول لا إذ يقوي، ليس وهذا غيره، همادة إل 

بهاعتنيت صمتوه: كأتم عته؛ أي• يكدا، مألتا نحو: الموال، فعل ق هل-ا جاء ؤإنما 
ونحوذلك.واهتممت،، 

آلطانئتوجعل وآلأزمى آلسمنوت حلى آلذى لدي آلخند ؤ سبحانه: قوله ... 
منله فيجعلون غيره، يه يعدلون أي؛ ووه يعدلوث نحآلذئنكمروأبريم دآفوز 
والأصنام،الحجارة حلقي من يه عدلوا يريد: ١١عباس: اين قال وشبها، ءل«لأ حلمه 

وربومحتيالينعمتي أقروا ن أ ؛عل- والأصنام، 
الحالقها وأن الأية، هده ق ذكر ما حالق أنه سبحانه اهن ٠أأءلم الزجاج: وقال 

الشيءعدل يقال: التسوية، والعا،ل: عديلا، له يجعلون الكفار أن وأعلم مثله، شيء 
غيره.به يشركون به: يعدلون ومعنن به، سواه إذا بالشيء، 

الجواباللكق. ١٧٨)؛(
^٣.)"؟(آآدارج 

)مآ(ا'أآأاإغاثت-بمأ.



الممسيرقر الثنر الصوء ،ً=ءّ 
—=د

غيرهبه سوى إذا وعدولا؛ عدلا، بربه الكافر عدل ١١الأحر; قال مجاهد: قال 
.به(؛ ساؤيته إذا عدولا، أعدله بالشيء، الشيء عدلت،  ١٠الكماتى: وقال فعبده® 

ثاشإزمحاؤ لألهتهم: المار ق يقولون إتبمم المشبهين، هؤلاء عن تعاق قوله ومثله 
-٨٩[.٩٧]الشعراء: بران،آدضتنه ذسويتكم إذ مبملزؤمب؛تنيوج: لش 

حلقهمن وعدلا شبها هللا جعلوا إذ وأبينه؛ الضلال أعْلم ق كانوا أتيم فاعتترفوا 
والمعفليم.العبادة ق به سووهم 

بقوله:الأنعام سورة سبحانه استفتح كما والفللمة، للنور الخالق هو تعاق الرب 
ينثمدمّآلذننكمروأ حلو(آاثننو'توآلأرصوجعلآلظتنتوآفوز ؤأ-يمنشأللى 

المنويةمن أحمعين؛ الشرك أهل قول بإطال السورة فاستفتح ١[. ]الأنعام: ه يعدلوؤنح 
والظلةالنور رب وحده أنه فاخر وظالمه، نور، نورين• للع١لم بان القائلين• الجوس 

والأرض.السماوات، حالق وحده أنه كما وخالقهما، 
لمافلهاوجعل بينهما. ومتوّهلا وساقاي، عاتا، الوجوداتج: جعل تعاق واه 
أهلمكن وهو المور، لعاليها وجعل حلقه، من الظالخات، أهل مكن وهي الفللمة، 

أقرب،كان فكلما بينهما، متتوسهلآ العلو إل فوقها وما الأرصى ^ه وجعل متهم، المور 
ماوالكرس؛عك العرش نور قفل كان ولهذ>ا نورأ؛ كانأعفلم والكرسي؛ العرش إل 

الفلإل أقريب، كان وكلما الكواكمثج، أحقن عك والقمر الشمس نور كفضل تحته؛ 
سوداءكانت، سجين؛ الذلااماتا أهل محبس كان لما ولهدا ظلمة؛ أسد كان المهللق؛ 

ظاهرأنورآ أعفلم كان تحال؛ الرب إل أقرب كان فكلما بوجه، فتها نور لا مْللمة 
عنه.؛عاوْ ظلمة؛حب، أشد كان عته؛ بعد وكلما وباطنآ، 

إلاإّرابل بني يحدث لا أياما أقام موس أن )الزهد(: ياب: ق أحمد الإمام وذم 
العرب،)؛ا/ا-مآ؛(.)؛(اظر:لاذ،
العرب،)؛ا/م؛(.)'؛(اظر:واذ،

ح■؛.)*؛("ا'آدخصرالمواض 



r—١

لأاا=ط

إJهريظر أحد يكن فلم ربه، لكمه حين وجهه غثي الذي النور من مترفعا؛ 
والخنقوته، إق والقوى علمه، إق العلوم كبة• الرب، نور إك كلها الأنوار فنسبة 

نورإك صعودآ بصره سما إذا والحبي الصفالت،• باقي وئ-للثإ عرته، إل والحرة غناه، إق 
نورإق الثمجس لنور ثة نوأي التعذر، غاية عليه وتحن،ر إدراكه، دون غشي الثمي؛ 

عقانمد يقدر ولا ؤيخهلفه، البصر يلمع يكاد البرق نور لكن ؤإذا أ ومبدعها؟ حالقها 
أوواصف يصفه أن من أعفلم والأمر ا فوقه؟ بما فكيف، ا الحجاب؟ بنور ، فكيفإدراكه 

وعجزتوحهه، بنور الظلمات أشرقت الذي اسلمين، رب اهللأ فتبارك عاقل؛ يتصورْ 
وصففلولا شبهه• باستحالة الفهلر وشهدت الايات ودلت، كهه، إدراك عن الأفكار 

ماوفوق ه. نفعق وأثتن ه نفوصف، كما فهو وصفه. عق أقدموا لما لعبادة؛ ه نف
الواصفون.يصفه 

الباؤلل،مبل وجع النور، ؤإفراد الفللمايتج، جع الباب• هذا ي يدخل ومما 
اليمن-ؤإفراد الشمائل، وجع الحق، مثل ئفراد 
^JذإAت1تؤ^ذورب■حليىآلئمنو'توآلا سآلدى ؤآلخند •' فكقوله الأول، أما 

؛[.]الإنعام;

متهميثتبعوأالئّثل ولا ياتجعوه متثقسما صرز هذا وان ؤ فكقولهت اكاق وأما 
•[ ١  ٥٣]الأنعام; ه سبيله-، عن يآكم 

[.٤٨]النحل;ه ؤآلتمأيل آمي ض ظن.اهُ يتموأ ؤ ت فكقوله اكالث، وأما 
الحقحلريق أن - أعلم واه - ذللثح ومر واحدة؛ مشكاة من يخرج عنها والجواب 

[.٤١]الحجر; ستقيذب عنا صرمذ هذا ؤ تعانىت قال، كما الأحد، الواحد عل وهو واحد، 
عئ،.خموقلث\ يقال; كما إليه، ؤيرجع اه عل حلريقه ءالحق مجاهد! قال 

أبيوابن .( ١٧٤١٦١٦لمنق مائية تارّيح ل عساكر وابن ( ١٦٠١٦الحلين)ق أبونعيم بنحوْ أحرجه )١( 
(.٨٩٣•رقم حاتمفي"ضيرْ)ه/مهها 

اداوانع-بماؤ ١٩)٢( 



الأنسرض اشث الصزئ ا؟=م 
=اكا===^^===^=^=ض

السلأي■ القولين• أصح ي ٩[• ]الحل؛ ب ألثسٍل قحتي وعلألثي ؤ قوله! ونظيرْ 
الشاعرتقال عليه، محلريق وهي اه، إق يوصل الل*ى القصد، 

هاأوعلذطريقطريقي عليها ه لكن- واد أي المنايا فهن 
المستقيمالصراط كون وسر القرآن، من شواهد وسنت، المعتن، هذا قررت وتد 

مرطعل زق إ0 ؤ هود• نول ذ كما المستقيم، الصراط عل تعاق وكونه اه، عل 
}الكية(ر )التحفة كتاب ق [ ٥٦نعود: ئتثقمه 

الباطلوطرق الحق، اللك، الئه إل نرده إذ واحد؛ الحق طريق أن والمقصود؛ 
هيبل إليها؛ يوصل لها غاية ولا موحود، شيء إق ترُثع لا فإما متعاسدْ؛ متشعثة 
ؤإنفهي المقصود، إك الموصل الْلريق بمنزلة الحق وطريق الطريق، بنيات بمنزلة 

واحد.طريق فأصلها تتوعت،؛ 
هما؛هما يل الحق؛ طريق بمنزلة والنور الباطل، طرق بمنزلة الفللمة كاست، ولما 

يخرحهمِءامنوأ آلينحت وك ؤس* قوله! حاء هذا وعك الفللمات. وحمعت النور أفرد 
إذضنن آلطنعومحت،يحرجوم كمروأأولئآ3هم وآلذث سآكدتإلآلأور 

[.٢٥٧آلملنثته]اّة: 
لتعاودهمكفروا؛ الذين وجع• الأحد، الواحد العم وهو آمنوا؛ الذين ول فوحد؛ 
ووحدرواختلافها، لكثرما والغي؛ الضلال طرق وهي الظلمات؛ وجع وكثرمم، 

سواه.إليه طريق لا الن.ي المستقيم، وطريقه الحق وهودينه النور؛ 
كانت،ولما أفردت،، الماجون؛ هم وأهالها والفلاح الخير جهة اليمين كانت، ولما 
آنتعينعن ؤ قوله؛ ق حمعت الشمال؛ أصحاب، وهم الباطل أهل جهة الشمال 

وآلئنآبله]اسم:م؛[.
[٤١لالواس: ه وأض،آاتيال.آأض،التيال ؤ قوله؛ ل كذللتج فهلا قيل؛ فإن 

المقاومة)ج(,ق أشريت، كما العادة^ دار ءمفتاح به المقصود )١( 
)ج(.[ ١٥٣تالآناأامت ب منتقيما صرش ا فت. والن، ؤ ت تعاق توله عل الحّثؤ مدا هوشبيه محا ١ ٤ ١ ص يش ر٢( 



مفردة؟.جاءت بالها وما 
واحدة،جهة إق ومالهم ومصيرهم الجهة، هد0 أهل المراد لأن مفردة؛ جاءت ةيل1 

مجٍثهايحن فلا الشمال؛ جهة من والنار النار، أمحل مستقر الشمال، جهة وهي 
جهةوهي الجحم، ًلرض إق الرد فغايتها تعددت ؤإن الباطالة العلرق لأن مجموعة؛ 

لما[• ١٧ه\ق•' قعيد وعزألتيال عزآكمقن ؤ فوله! ق مفردة مجيئها وكدللث، الشمال. 
عليهيحصيان شماله؛ عن وقعيدأ يمينه، عن قعيدأ قعيدينI عبد لكل أن المراد! كان 

ههنا.للجمع معنن فلا الحفظة، من وشماله بيمينه يختص من عبد فالكل والشر؛ الخير 
وبنأبب':أم ثص بن ئم ؤ إبلتست عن حكاية تعاك قوله بخلاف ومحيا 
منكثرة مقابلة ق هنا الجمع فان [. ١٧]الأعراف: ب نحآيليم وعن أيمهم وعن حلفهم 

وعنحلفه، ومن يديه، بين من واحد: واحد كل يأق أن أقم دكانه إغواءهم، يريد 
منههنا الجمع بل شمالهم؛ وعن يمينهم، عن هنات يحن ولا شماله. وعن يمينه، 
الأفراد.تونع المقتضي بالجملة الجملة مقابلة 

٦[.لاJاندة: ه آلمراؤق إل وائدبجم قاعيلوأوجوهبجم ؤ ونظيره• 
الظللأن المن؛ وأفرد الفللأل، و حممت إنما الشمائل إن الماس: بعض قال وقد 

ثماليمين، جهة من واحدآ ظلا يبدوكدللث، الهلول، غاية ق يكون المهار أول ينشأ حين 
غيرمنه والماق فشيئا، شيئا يتتزايل. فإنه الشمال؛ جهة ق أحد إذا وأما المقصان، ق يأحذ 

فحنظل؛ كانه منه جزء كل قمار قبله؛ كان ما غير فهو شيئا منه زاد فكلما الأول، 
حن...معتز ومحيا الظلال. تعدد مقالة ق الشمائل جع 

بمعنيين:مسحانه اقثم عك أطلق فقد الجعل وأما 
المصيير.والماق: والخالق. الإيجاد أحدهما: 
١[.لالأنعأم: ^^٠آظتئتؤ^فوزه ؤ كقوله: مفعول إق يتعدى فالأول: 

العلل.:ا('ا*ااشفاء 



المحنجرض امحر الصزء ا؟=^^م 
تاكا^=^=======^^==خ

٣[.—؛؛ ]١^^٥عربياب قرءنا حنكه إثا ؤ كقولهت هنعولين إق يتعدى ما أكثر والثاف• 
آلحرثمت ذزا مما ئد وخنلوأ ؤ كقولهت حاصة الثاق يالمعتن العبد عل وأطلق 

[.١٣٦]الأنع1م: ه وآ'لأشرميثا 
يكونلا حث والاعتقاد؛ التسمية جعل ق العبد حق ق ستعمل؛ ا موغالب 

هإثنتا آلرءنن عبثد هم آلذ.بن آلملمكه وحعلوأ ؤ كقوله! المجعول ق صغ له 
حرامامنه قجنشر رزق مت فم T_ انزل ما ازءير ئل ؤ وموله؛ [ ١٩]الزخرف: 

وسمية.اعتقاد جعل هو واحد، إق يتعدى وهدا [. ٥٩]يونس: ه وحلنلأ 

هثئعلونح هقاثوأ ما لثنيك ؤ كثير العبد عق فاطلاقه والعمل الفعل وأما 
هيعملوت كنتم بما ؤ [ ٦٢]المائدة: ه يعملون كانوأ ما لتنب ؤ [. ٧٩]الاتادة: 

واسما!فحلا ه نفعك وأطلقه [. ٧٢]الزخرف: 
لمامعالآ ؤ كقوله! والثاق [. ٢٧]إبرامم: ه يثآء ما أثد ^*^٠ ؤ كقوله! فالأول! 

كتابه!من موصعين ي 4 منعلث وضا ؤ وقوله! [، ١ ٦ ]1^: 4 يريد 
4سبهمنك ولكنا ^Jai^ مسيخن آنحنان داوري مع ونحزثا ؤ قوله! أحدهما 

بداثآ}ن=قك؛'محن\ آلتجل هقهق آلشمآء نئلوى يوم ؤ قوله! والثاق [• ٧٩]الأنياء: 
١[.• ٤ ]الأساء: نيلجل4 إثاكنا عتآ وعدا حلوؤءعيدهر اون 

العجيبللمع المتضمنين الموضعين هذين ل 4 ولفنا ؤ قوله! فتامل 
عكيستعصى لا وأنه به؟! أحبر ما عق كالدليل تجده! ، كيفالعادة، عن الخارج 
شانههن عق بالقول والأسرار الجهر يخفن لا كما الفعل، شاننا أي! حقيقة، الفاعل 

منعق الرزق ولا الذنوب، يغفر أن شأنه من عق المغفرة تصعب ولا والخبرة، الحلم 
ولكناؤ فقال! بعينه، المعنن هذا عك الزجاج وقع وقل العباد. يرزق أن شأنه 

نشاء.ما فعل عق قاديين 4 سلئث 



محفالأسبر=^إ_
ئأ4•محبون ما ونظم مونحكم نقم الأرض سفيآصو'تتي آ ؤ

يظمآلأزض وؤر آلثنأو'ت ق وهوآس ؤ قوله ق مجموعة أتت كيف تأمل 
تعلقوهى• ظاهرْ، لحكمة هنا مجموعة أتت فإما ٣[• لالأنعامت ب وجهركم يركم 

الإلهية.معتئ من وتعاق تبارك اسمه ق بما الظرف 
كلففي الموات، من واحدة ة واحل. كل ق المعبود وهو الإله، وهو فالمعتنأ 

المعيود.هوالمالوه الجس؛ هد.ا من واحدة 
والواحو.الجنس لنقل عك الاقتصار من وأحن أبلغ هنا؛ الجمع فل،كر 
ما،يليق لا يما الأية ر فننة؛ المتبعض فهم عن المعتن هذا عرب ولما 
الأية،فهم ق وغلهل. ه ننلإ آلأزض ؤق ؤ ت بقوله يبتدئ ثم موات، العل التام الوقف 

التفسير.أهل محققي قول وهو أحبرتلئ،، ما معناها وأن 

ألمحليمد لز ما آلأزمحتب ؤ، مكننهم قرن من قصر م، كم نروأ لم أؤ 
}ذ'بفاهمحننهم قيم من قرى آلأئهر وجعلتا مدرارا عليم آلثناة وأزنلثا 
ءاحرسنحإ;؛ه•سبم-َه-ممدا واثاثا 

وهوالقياس، لمعتن كان ذلك، أن وبين القرون، من قبلنا من إهلاك سبحانه ذكر 
فهال.االهلاك، ت والحكم الجامعة، العلة واااJنوبث الفؤع، ونحن الأصل فهم ذنوحم، 
العلة.قياس محض 

دلوبمقرون؛؛'،٢ لا ئئ آلام لمضى ظكا ولوأنرلتا ملك عتب انزل لولا قالوا وؤ 
يلبنويك;إأ؛إه.ما عليهمِ ولأستخا زجلا لجعلنه ملخكا جعلمشة 

)؛(آ-؛ادانعج؛.
)أ(أّ؛؛أءلأم-بما.



الثمرعلن الشر ١^٠٠^۶ 

هنه اونثا ولذ ملك عته ١>^، لولا ؤ كمرهم• ق نعث قالوا المشركن إن 
عليهينزل لكن فالملك ؤإلأ ويصدقه؛ له يشهد ونراه، نثاهده ملكا يعتوزت ٨[ ]الأنعام؛ 

اه.من بالوحي 
الذيالوجه عك الملك إنزال عدم ق الحكمة وبين هذا، عن تعاق اه فأجاب 

بالعذاب.لعوحلوا ويصدقو0؛ يومتوا ولر — اقترحوا كما — ملكا أنزل لو بأنه اءترحوه1 
يؤمنواولر حاءتأم إذا الاقتراح، آيات ق الكافر مع تعاق سنته به واستمرت جرت كما 
سبحانه!بين ثم ٨[. لالأنعام: ه بمطزون لا قز آ'لأم لمضى ^٤١ وثوأنزلئا ؤ فقال! بما. 
لرصورته ل أنزله إن لأنه مقصودهم؛ به حمل لما — اقترحوا كما — ملكا أنزل لو أنه 

لكنوقد ومباشرته، اللك، مخاطبة عك يقدرون لا الثر إذ عنه؛ التلقي عل يقدروا 
البرحاء،وأحده لدلك<، كرب الللث،! عليه نزل إذا —، الخلق أقوى وهو - ه الّك، 

هلل؛~ر،؛ لهم حمل رجل؛ محورة و جعله محإل ،، ١^٧ اليوم ل العرق منه وتحير 
قغّره وللتثا لجعثنهرحلا ملخكا ولوخعلثئه ؤ تعاق! فقال مللث،؟ أم هورحل، 

رأواإذا — يقولون فابمم حيتثاز. أنمهم عك ٩^ ]الأنعام؛ ه يلبسورذ ما ؤ الحال هده 
الأية...معتز فهدا بمللث،• وليس إنسان، هدا —! الإنسان صورة ق اللك، 
لرفالللث، ؤإلأ ونراه، نعاينه أي! ٨[ ]الأنعام: ملك عته انزل لولا ؤ اقالوا! ••• 

عنسبحانه فاحبر يعاينونه. ماللئ، نزول اقترحوا فهم وبميه، يأمرْ اهللأ عند من يأتيه يزل 
فقال!يرونه؛ ملكا أنزل ولا الملائكة، من إليهم رسوله يجعل ر لأحلها! الش الحكمة 

وفؤغالعياب، لوجب، أي! ٨[ ]الأنمام: ه بمظزون لا مز الأم لعمى ملكا لواتزلئا وؤ 
الكديب،.عك أقاموا إن يمهلون لا ثم الأمر، ْن 

تال( iAr-iU-[/A)اص نح وانظر: ( ٢٧٧٠)رنم لم وم( ٢٦٦١)رنم الخاوي أخرجه )٢( 
الحمن.شدة محي مدت ثم مهملة نم الراء وضح الموحدة بضم اليرحاء ! ٥٧٥١رخمه حجر ابن الحافغل 
غايته.مي ببغ إذا الهم بي يرح ومه الحر، س ومل: الكرب،• شدة ومل؛ 

)"ا(ه؛آ.دارججا.



;سالأس؛ِو^أ_
لنجثونآلذوإنلف عته ئزل، آلذى يناط ومالوأ ؤ الحجر• مورة ي نوله نظير وهذا 

ئرنما ؤ هك! اقلع وقال ٧[. ٦، ]الخم: ه إنكثاسآتحثاوض رأونلإ5ب ثاسا لوما إد|(( 
نال!ثم العذاب. ههتا و،االح_ق# ٨[. ]الخم: متظؤينه إدم كائوأ إلاآلمايكة 

للجعلناء ملكا عليهم لوأنزلنا أي! ٩[. ]الأنعام: ه زجلا لجعكة ملخكا لوحعاكه وؤ 
فيعوحيتثذ هوعليها؛ الش صورته ل الملك عن التلقي ستهليعون لا إذ آدمي؛ صورة 
لخلطارجلا جعلتاْ ولو ملك؟ أم هو، أرحل يدرون؛ لا لأمم 'ءليهم؛ منا اللبس 

بغترْ•طزوْ الذي عليهم وشهنا عليهم، 
قولان!نلسوركحهفيه ما ؤ وقوله! 

عكثيهوا أن،م والمض• ضعفائهم، عق لبهم عك لهم جزاء أنه أحدهما! 
بالرجل.الملك، عليهم وتلبس عليهم، فنبه بالباؤلل، الحق عليهم ولجوا ضعفائهم، 
يؤمنواولر أنفهم، عق حلطوا وأمم هم، أنفعك لبسوا ما عليهم لبس أنه دالثابي• 

منهمتلبيس وهال.ا يعاينو0، ملكثا رسولا وطلبوا صدقه، معرنتهم يعد منهم، يالرمول 
عكلمسهم عليهم وللمسنا عنده؛ يؤمنوا لر اقترحوه؛ ما إق أجبناهم نلو أنمهم. عك 

أنمهم.

ابزتان ئل بملعز صو'تؤآلآوضؤهمبجمؤلأ وليا أأةةتأؤأمحي ؤؤ 

بهؤيتزل تدبيره، إق يكن تعاق، اس غير ربا يتخذ لا أن ربا! باه الرصن 
قال[ ١٦٤]الأنعام: ه سء وهور'لم،كل ربا ابى ا'ءءرآرثي مل، ؤ تعاك• اقلع قال حوائجه، 

كلوهورب غيره، ربا أطيب، فكيفا يحني• ؤإلها• ميدا عنهما• اه رضن عباس ابن 
هوآلأزض ءاطرآوثننو'ت قثا انحن• اعيرآلثي ئل ؤ السورة! أول ق وقال شيء؟! 

مدارجرأ. ١٨١)١( 





ز=^ا_محفلاهئ 
1وم؛انهذا إلآ واوم ؤس5لمح نيى ،٣؛^ آس مر ثأبمه أكتن _؛ اى ض ؤ 

لأامئجشلأأنيدجشبمبمأأمصنونأثمعآس لأُذبزكمبه-، 
4•ح■' يقركون برى،'*ة ذى 13جئ ؤ' إله هو 

قالواالمشركين فإن رسالته، عق يممديقه لرسوله سبحانه نهايته المراد 

له،مهادنه آيايت،! سبحانه اقلع فانزل تقول؟ ما عق للئؤ يثبد من قو• اةوٌ لرسول 
سيدالأش ءفس ئق ؤ تعال! فقال به، الكتاب أهل علما؛ ونهاية ملائكته وشهادة 

يثبدالكتاب علم عنده ومن أى ء،  ٤٣الرعد* ت آلكثشساه علم م عنده ومن وبيثه—م بجي 
يعلم.شهادة لأنبا مقبولة شهادته ول 

نقهدوزحوألنلبكت اjزلهر إليك تزل ILLيشمد؛تكزآس ؤ تعال؛ اقوٌ قال 
ؤكيىلأشنيتا4]اسم:ا*آ*\[.

تا،١ ٩ ]الأنعام: ه ؤسكم نيى نيدم ملآس تيؤأءضلمند0 ؤمJأى تعال؛ وقال 
وكفنلصدقه، إثباتآ بشهادته وكفن لرسوله، بشهادته المواضع هن.ه ل سبحانه فأحبر 

شهيدأ.به 
لرسوله؟شهادته وما قيل! فإل 

-باالعالم  Jmjلصدقه، الختلزمة والايايتج الدلألأُتح من صدقه عق أقام ما هي قيل! 
سبحانهفثهادته حق، عق وشاهد بينة كل دلالة من أعفلم صدقه؛ عك فدلألتها صرورة، 
آخر!ووجه وجه• فهنءا به، المشهود نولتا عك وأدلها وأعفلمها، شهادة، أصدق لرّوله! 

شهدأنه محه أخبر فإذا عنه، به يخبر فيما صدقه عك القاؤلحة الأدلة وأقام بقوله، صاوقه أنه 
قلعأ...به له النهاية وصحت، الخبر، ذللثج ق صدقه صرورة لزم قولأ؛ له 

ملءاناوكم انت»زؤلآ لزثع؛أتوأ ئا ؤ تعال! بقوله استشهادهم هد«ا ...ونفلير 
وهوالفرد بالاسم الذكر أن بعضهم! ذلك، عك رتِا حتن [ ٩١لالأنعام1 ب قرينهم آس 

:\(حشؤقسض.



الممسيرعش الئشز النوء 

إلهولا _، والحمد اهه، اسبحان كقولهت المركبة بالجملة الذكر من أقفل اهرا؛(اا ،(، ٧٥١٠
مشرؤعغير المفرد بالأمم الذكر فإن فاسد. عق مض فاسد وط! أك؛را<، واقه اه، إلا 

يتعلقولا تعفليم، ولا مدح عك يدل ولا أصلأ، كلام هو ولا شيى، مفيد ولا أصلا، 
»اه،الكافر: فلوفال حملة، الإسلام عقد ق الذاكر به يدخل ولا ثواب ولا إيمان، به 

الذكر،حمالة من يكون أن فضلأعن لما؛ مبذلكر يصر لر آخره؛ إق عمره أول من اه« 
الأذكار.أفضل أويكون 
بالأممالذكر من أفضل المضمر؛ بالاسم الذكر فال: حض ذللئ، ق بعضهم وبالغ 
اه(ا.لراهراف، بقولهم: الذكر من أفضل هوار )رهو، بقوله: يذكر الظاهر! 
منأنولع إق بأهلها الفضية الباطالة، والخيالأُتح الهوس أنولع من هدا وكل 

ابئرّالماء هذا اد غفهذا الضلالات،، 

قلأى [، ١ ٩ ه آس ئل ؤ تعاق: قوله أن قلموا فاتهم عليه؛ المني فاد وأما 
هنااليعآ امم فإن الألأ، لكتاب القوم فهم عدم من وهذا اممع، اس فقل: الاسم، هذا 

خعلوئهُللنا»ي ؤسى يور؛ موسى يه-ء جاء اتزلآلكممتاآلإى س ئل ؤ لقوله: جواب 
اهقل: أي: ^؟_^، ؤ قال: أن إق [، ٩١لالأنعام: 4 ؤ-محمونكئيرا ثتدومتا مزاطسز 

خلقمن يقول: كما اختصارا فيحاوف، فتضمنه؛ الجواب ق معاد الموال فإن أنزله. 
المواللدلالة الفعل فيحذف، خالقهما، اممه أي: اه. فيقال: والأرض؟ المموايتح 

ا.غيرءل تحمل لا الدي الأية معنن فهدا عليه، 
دتاركؤ تعاق: فقال ورسله، بكتابه خلقه عق الحجة أقام إنما سبحانه، العم إن 

اق:تعال وقا. ١ ]الفرقاذأ; ثديراه أل*نلمإرت لهكون عبده-، عق آلمرمحان تزن آلذى 
هذابلغه س فكل ١[، ٩ لالأ;عام: ه تلغ ؤس يه-ء لأنذركم آلمزءان هنئا إق اوحم( وؤ 

وضوحا)ج(.يريدها بما المودية رسالته آحر ل المسالة لهذه تهلرق ( ١ر 
)آ(أاا.خممرانمواخمجا.



محؤالأسب|ح^ا_
اهه.حجة عليه وقامت به أتذر فقد القرآن 

٩آلرسل تعد حجة آممي عل يلئا"ي يغون قلا وين ومنذ مجسمين رسلا ؤ ت تعاك ل وتا 
ونال[. ١٥]الإسراء: ه وسولا ثمن حى معدص ^١ وما ٠ ت تعاق وقال [، ١٦٥]النما،: 

ثدمحرجاءنا مد نل قالوأ تديث تاذكن الز حرتمآ ساتم موج بما انهمر كلنأ ؤ ت ؛عاق 
َضغانوقاووأوؤك؟ا طضض;~أ[ ق إ0ِمحإلأ سين تردآس نا وقنا لكلبما 

يفيدلا ورسوله  ٧٥١كلام كان فلو ١[• ٨"' ؛،: ٧٠١١]امءسّ_،آكديريم ؤآ كشا ما تعقل 
بالكتاب،المكلفين عك قامت، قد تكون حجة فاي له؛ معارض والعمل والعالم، اليقين 

اوجه؟ كل من بكتابه اممع حجة لإقامة مناقص إلا القول هدا وهل والرسل؟ 

ومنأي؛ [ ١ ٩ ]الأنعام: ه بلع ؤس يه-، لأنديكم آلمرءان هندا إل ؤاو-تى ؤ ت١راكت نال 
التيوالأحاديث، به. منير فهو فهمه؛ من وتمكن القرآن بلغه من فكل القرآن، بلغه 

لرمن امتحان عل تدل إنما الفترة؛ ق والهاللثج والمعتوهين الأمحلفال امتحان ق رويتؤ 
الإسلام.يعقلوا ولر الدعوة، بلغهم لر ت أمم بحجتهم يدلون فهؤلاء الإسلام، يعقل 

الحجة.برن.ه اقنع عل يدل أن يمكنه لا والعلوم؛ المناعات دقاتق فهم وٌن 
قعليهم تربها عدم عل يدل لا الجلؤخ؛ قل الدبا ل عليهم الأحكام تربب وعدم 

القوة.غاية وهوق وأصحابه، حنيفة آبي عن هوالمحكي القول وهذا الأحرة، 

بنثكذببئابمتلذا ولا ئرد يثتثثا ضآلئارممالوأ ؤقموأ إذ نوثزئ وؤ 
ؤإِبلمعغه يوأ Jن١دوأ زدوأ ؤو3 ند من كادوأ--محمون ثا لم ٧^١ ^ أج آننزمينن 

.ه إز بون لكني 
تجدهاأقوالهم فرا-بع أوردوا وما الأية هذه معنن حول رين المقأكثر حام ئد ، ل

اسة.)ا(؟'\ا

الصابرين.عدة  ١٩٨)٢(



الثصسرعلن المضر الصوء 

لوحهيتفطنوا ول؛ يه مروها مما وأعظم أحل ومعناها غليلا تروى ولا عليلا تنض لا 
لهمبدا الذي أن وطرا يخفوته، وكانوا لهم يدا الذي للأمر ولا ببل، الإضراب 
مفامحاندروا من3تنه؛ ماكاووأ'؛ءثفون ءؤ مع ملتثما ذللث، يروا ل؛ فلما العياب، 
عنه،لهم جواب لا آخر أمر عليهم فدخل قل، من يخفون كانوا ما خبر وهو محدوئا، 

إليه،ويدعون يفلهرونه، كانوا ل وكفرهم، شركهم يخفون يكونوا ل؛ القوم أن وهوت 
القيامةموارد بعفى ق القوم إن قالوات عليهم وارد هذا أن علموا ولما عله• ؤيحاربون 
[٢٣]الأنعام: 4 مقرين قب ما نبما وآلثي ُؤ وقالوا• وجحدوه، شركهم أخفوا ومواؤلتها 

أخفوه.الذي ذلاك، جزاء لهم بدا المار عك وقفوا فلما 
فانشيئا؛ القول هذا أرباب يمح ولر المسير، أهل هن«ا وعق الواحدي• قال 
وقولهم؛عنه، نهوا لما لعادوا لوردوا بابم عنهم والإحبار ببل، والإغراب الميامحا 

فتأمله؟ذكروه، الذي بيذا يلتثم لا مئمكتزه ما'كنا آسنثا وؤ 
البعث،،أمر من الرؤساء عنهم أخفاه ما للأتباع بدا ل الزجاجت منهم طائفة وقالت، 

ليس؛خاف_ج.ما الكلف، من وفيه ير، نفإق يحتاج المسير وهذا 
إنلهم، ؛اديا يكن لر كفرهم كان قال! الأية من المبرد فهمه ما هذا من وأجود 

مضرته.عليهم خفيتا 
إعنهم؛ خفيا كان فكانه ووباله عاقبته مضرة عليهم خفيتؤ لما أمم كلامه؛ ومعنن 

وشره.حقيقته لهم ظهريت، العذاب؛ عاينوا فلما حقيقته، لهم ننفلهر 
قلت،كنت، ما الأن للث، ظهر وقئ نبل؛ أمر ق حان«ثته كنت، لمن تقول كما وهذا قال! 

لهذل.ظا>الك،بوقدكان 

رءوسعك به ينالون كانوا الذي وشركهم، كفرهم عن يعبر أن يسهل ولا هذا 
ولاعنهم، عاقبته لخفاء يخفونه كانوا بامم وباد؛ حاصر كل اليه ويدعون الأشهاد، 

أخفنإنه بالفساد: الأرض ي والمعي المقوس وقتل والفساد الظلم أظهر لمن يقال 
عليه.وحفاتها عاقيته سوء لجهله دلك 



——-ا_

عقونفوا لما المشركين هؤلاء أن ت - كلامه من أراد بما أعلم واه - الأية فمعنن 
باهفيؤمنون الدنيا، اق يردون أمم تمنوا داخلوها، أمم وعلوا وعاينوها، النار 

رماله.يكذبون ولا وآياته، 

الإيمان،ومجاياهم طائعهم ق ليس وأمم كذللث،، ليس الأمر أن سسحانهت فأخر 
نبله.كانوا كما الرد بعد لكانوا لوردوا؛ وأمم والتكذيب، والشرك الكفر سجيتهم بل 

وصدقوا.لأمنوا لوردوا أتم زعمهم; ق كاذبون أتم وأخر 
بداالذي معنن وتين يبل، الاصراب، معنن نين ومرادها؛ الأية مقصود تقرر فإذا 

بئايثتئكدب ولا ئزد يئليثئا ؤ قولهم; عق لهم والحامل يخفونه، كانوا والذي لهم، 
الرملوأن بامحلل، عق الدنيا ق كانوا أمم يعلمون; كانوا فالقوم [، ٢٧]الأ;عام: ه ^١ 

يظهروْولر أحفوه ولكنهم وتحققوه؛ ذللث، وتيقنوا اه، عن ؛لغوهم فيما صدقوهم 
مامعرفة والإيمان الرحؤع تمنن عك لهم الحامل يكن فلم بكتمانه، تواصوا ل بينهم؛ 

لهموظهر ويخفونه، ذلك، يعلمون كانوا فإمم الرمل، صدق من يعرفونه يكونوا لر 
الحقعل الرسل وأن باطل، عك أمم علمهم• من عليه ينْلوون كانوا ما القيامة يوم 

نقومهمممحنتج ّ ردوا فلو ؤيخفونه، يكتمونه كانوا أن بعد عيانا ذللئ، فعاينوا 
هوأنه يومئذ لعالمهم الإيمان يتمنوا إ قاتم والتكذي.ّتإ، الكفر إل ولمادوا بالإيمان، 

باحتمالهلهم طاقة لا اذوي الحذاب، عاينوا ّ تمنوا ؤإنما باطل، الشرك وأن الحق 
الرمدوأن باطل، حبه أن يعلم وهو ومعاشرته، شخمى محبة يخفي كان كمن وهذا 

ليقول•ييكابر، ذلك، وهويعلم عاقبل—،، وليه عليه اطاغ إن له; فقيل عته، دوله عق 
القوبة،وتيقن ذللثإ عق ليعاقبه وليه أحذ0 فلما الصؤوايح. هي ومعاشرته حبته مل 

والحرصمحبته من قلبه وق ذللث،، يعد به يجتمع لا وأنه القوبة، من يحفن أن تمنن 
وأمكته،مته أن بعد ل الخقوية، معاينة يعد المعاودة عك يحمله ما معاشرته عك 

لخالولورد عنه، ماْ ما وصواب، بخهلئه محرفته من يخفي كان ما القوبة عند ل فظهر 
عنه.ن مّ 



الممسيرعلن المسر الصوء اء^^؛تتءّ 
—^=^=ذ=اكا^^

وصدقنا،لآ٠نا لورددنا إنا قولهم; وهونفي الممن، لهذا الإضراب مطامة وتأمل 
ذلك،تعلمون كنتم بل كذللث،، ليس أي هوالحق، الرمل قاله ما أن الأن لنا ظهر لأنه 

ظهربل لتعذروا، يه، عالمين لتكونوا شيء لكم يظهر فلم تخقونه، وكنتم وتعرفونه، 
•أعالم واهلا/أ وكتمانه، ياحمائه تتواصون وكنتم معلوما، كان ما لكم 

العذاب،عاينوا ما بعد يقولون أمم الكفار عن تعال إحبارْ هذا ق ؤيكفي قالوا! 
ئكاوبيماتأتتياولا ئزد ينالثثا ؤ الرمل! يه أتمرت ما ورأوا القيامة، ووردوا 

وإِممعنه بجوأ لعادوألما ولوزدوأ متلن من كاثوأ'ءثون ما ثم نونيا ا;زجا سألنؤمبمن 
ماورأى القيامة، ورد من علم من أبين علم فأي [، ٢٨، ٢٧لالأنعامإ ه ;)ذ■ لكنذبون 

ماينفعه ولر الهل>ى، عق الضلال لأختار الدنيا إل ورد ثم الأجرة، ءل،اب وذاق فيها، 
دحقمباوكلنه*ومنى آلنتمهكه إليم ترلئآ ولوانغا ٠ ؤ تعال! وقال ورآه• عاينه قد 

4رَ|؛أ أثرهم'بهنون ولثكن آس يثآء أن إلا ليومزأ كآثوأ م[ ملأ سء يلآ عنيم 
للرسولوثهادمم لهم، الموتن وتكليم عيايا الملائكة نزول بعد فهل ١ء، ١ ١ 
هداومع وهدى، للحق ؤإيضاح بيان من عليهم الدنيا ل شيء كل وحشر بالصدق، 

اسرسول سيرة ل نفلر ومن الرسول، يصدقون ولا للحق، ينقادون ولا يؤمنون، فلا 

قصادق أنه يشكون لا ه، بصدقه حازمين كانوا أتيم علم اليهود ومع نومه مع قق 
الإيمان.عل والكفر الضلال اختاروا ولكن اس؟ رسول إنه قوله! 

تتهمونكنتم هل خال! أي _! خال وكان - جهل لأبي ه مخرمة بن المسور قال 
ابنيا — تعاق اهف لعنه — جهل أبو قال قالها؟ اش مقالته يقول أن قبل بالكيب محمدا 
فلماقهل؛ كدتا عليه جربنا ما الأمين• يدعن! ساب وهو فينا محمد كان لقد واه( أخي، 
أخيابن يا قال! تتبعونه؟ لا فلم خال! يا قال! اصف• عك ب ليكن. يكن ل؛ الشس_ا؛ وخطه 
وأجرنا،وأحاروا وسقينا، وسقوا وأطعمنا، فاطعموا الشرف، هاشم بتو نمحن تنازعتا 

)ا(ي.فتاحئ.



محؤ|لأول|=^|_
؟هذه ندرك فمتن ني• متا قالوا• رهان كفرمي وكنا الركب عك تجاثينا فلما 

هعوقصته معثه. فبل عنده وعالمه بيوم، يوما ينتذلرْ كان الصك أبي بن أمية وهدا 
صدقهوعرف تيقنه لما ثم انيم. برسول وإحبار0 معروفة، معا محافرا لما محنيان أبي 

أبدا.ثمن، غير س بني أومن لا قال: 
استقاءوالكفر الضلال وآثر فيه؛ يثلث، ولر ق اس رمحول أنه تيقن هرقل وهذا 
سم،.

نشهدوقالوا: يده قبلوا حا؛ فاحبرهم البينايث، آوا>.ث، التسع عن اليهود سأله ولما 
ذؤيتهل يزال لا أن دعا داود. إن قالوا: تتثعوف؟" أن بمنعكم قال؛"فا ني• أنك 
يهودتقتلنا أن اتبعناك أن نخثن ؤإنا ني، 

ولروالضلال، الكفر فائروا هذا ومع بما، له وسهدوا نبوته، تحققوا قد فهؤلاء 
هادة.الحذه لمين ميصيروا 

هينهي حنن اققا؛ا. رسول محمدا أن شهادة بمجرد لما مالكافر يصير لا فقيل: 
كاليهود؛الرسول كفره؛تكذيس، كان إن وقيل: ملما، بذللث، يصير وقتلت بالوحدانية. 

بالشهادةإلا لما ميصر لر ذللث،؛ ْع بالشرك كفره كان ؤإن بذللمثؤ. لما مصار 
ؤ٠أحدوغيره. الإمام مذم، ق اكلاثة الأقوال وهذه والمشركين، كالنصارى بالتوحيد 

٤[.٠ ]طه! ه فتونا وسلف ؤ تعاك: اممع قال فتوثا، يفتته فتنه فهومصدر الفتون وأما 
معان:ثلاثة عق يقال والفتنة واحتبرناك. امتحناك أي 

[١٥٥]الأعراف: ه فتنتك إلأ هئ إن ؤ تعاق: قوله ومنه والأخبار، الامتحان أحدها: 
رواْ(: ٧١)\-إ المبمع j الهشي وقال ( ٨٦•رنم  TiUmfyOالكبتر ل الطراق احرجه )١( 

حسن.وحديثه صعق، وفيه لهيعة ابن وفيه مرسلا، الطبرال 
)رنماكمى ول ( ٤٣٥ ١ رنم ٣ • ٦ )Y/ الكرى ل والماتي ( ١٧٢ا/ شمر،)٥ ق الطري اخرج، )٢( 

رقم ٦٩)A/ الكير ي والطراي ٢(  ٤٦٥رقم ٤ ١ ٤ )أ/ والثاو الأحاد j عاصم ر وابن ٤(  ٠٧٨
١(.١ )آ/ الصحابة سبمم j قانع وابن ( ٩٨)ه/ الخلية ق وأبونعيم ( ٢٣٩)أ/ وأحد ( ٧٣٩٦

(Ujjivir.
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واختارك.امتحانك أي 
ؤ^Jموأفتيهؤ تعاق: تول ومه افتانه. أي فلأن فتة طْ بمال: نمه، الأفنان واكاق: 

الدنيا،وفتته الفتة، أصايته بمال ![. ٢٠]الأنفال: ه خاصة بئ،كم ظلثوأ أودئن لجخأ قُ 
الأعثن:قال وأفتنه، الرأة، ونتنه 

مسالمكل تلئ تدأ معيداةأضأص ثت، أفتيالأمس لهي فنسي كن 
أفتنه.الأصمص: وأنكر 

ؤاولاو'يتفتثههإنناام'محم ؤ تحال: اس قال فته، سس نفه به المفتون واكالث،: 
صإNنiالإألآشرثاناكاسه

يومؤ تعال: توله وأما وأنكروْ* منه ئرأوا أن إلا شركهم عاية تكن لر أي "؟أء• ]الأنمام: 
يحرقون،المعس فتيل: ١  t١٤، ١٣دوقوأ علآلمارينقون؛ثث؛أ' هم 

ودينارمفتون.جودته، ما لتفلر اكار أدحاله إذا الذهب فتنت، وده: 
ووريه آلغاريفتنون عل هم يوم ؤ تعاق: اهه قال الإحراق، والمتن الخليل•' قال 

عمله.أو ماله فدم، فتة، أصائه إذا وفتن الرحل وافتتن سولأ،، فضة أي: فنص 
بف؛بهلنمحقث'مأادت»وعته تنJدونمحح؛ وما ؤتعال: وتوله ولهته* إذا المرأْ وفتته 

قسق من إلا عبادته عك تفتنون لا أي: [ ١ -٣٦  ١٦١]الصافات: ه لفم موصال س إج 
قسنتتممٍؤ تعال: قوله وأما لئام• بمتتتكم بمتن الذي فدللث، الجحيم• يصك أته  ١٥٧٥١علم 

الباءزادة.فقيل: [. ٦،٥]الملم: بأية،5لمأثنةونه تيم/ونة|؛( 
والمعسور.والمحالونج والسور كالمعقول مصدر، المفتون وقيل: 

أؤلمّمحروأأنآسؤ تعال: اهف قال ؤيعلم، يشعر معتز مجمحمن بجمر، أن والصواب،: 

(،٠٩٤ الخوث)م م.ب ي وِ ( ١٦٣الخاوهث،)ص أمثال ي الرامهرمري أيوالحس ذم، )١( 
ارمب)ما/م>ام،هام0.وأينضولائ 

المب)ما/م\ام0.ان ن)آ(انئلر: 



فعلنعلى ، [ ٣٣بقدره ■فلقهن يى ولم والأرض حليىآلثنو'ت أرى 
ويتعاونانوالشجر، ابء يسعهإ المؤمن، أحو المؤمن  ٠٠ت ين، الحل وق بالباء، الروية 

وتجار،كتاجر فاتن، وهوجع وبضمها وهوواحد، الفاء، بفتح يروى الفتازا، علن 
ا.بالحبةر إلا فتن من فتن فما الفتون، موضع الح_إ أن والمقصود 
يكذبوئكلأ يمولون لئحردلثؤمى إدئُ ظإ فد ؤ لرسوله: تعانى ،وقال 

وأنالئsصدنلث،، عرفوا فد أمم بمي• [ ٣٣لالأن*ام؛ بئادتآش"تيحدونه ؤل-كنآلئيي؛ن 
اشرصي - عباس ابن قاله بالمعرفة. وجحدوا عاندوا ولكن تقول؛ فيما كاذب، غير 

تعاق:قال يجحدون. ولكن رسول؛ أنلئ، يعلمون قتادة: قال والمقرون. — عنهما 
[.١٤زالمل: وعلواه ثستهآأصيلمهللما ما جحدوا وؤ 

يناهلدشهذوثإ)ث؛ا وأنم بئاثت'آش يكمروث يناهلآمحس،بمإ ؤ تعال: وقال 
[٧١•٧، صوق.' ]آل، ه علمون آلخؤرواه ^محتمون ثزسوتآلخىلأشلل آلئكّببما 

فكفركمالحق• وبأنه بصحته، تشهدون وأنتم به، جاء وبمن بالقرآن تكفرون يعني: 
وحفاءؤجهل عن لا وشهود، علم عن وجحود عناد كفر 

آلآ5مةق لهُ ما آشرنه لمن علموأ ولقد ؤ اليهود: من الحرة عن تعال وقال 
الأجرة،ق له نصيي، لا وقبله؛ الحر أحد من عالموا أي: [ ١٠٢]\و4و>: من 
ؤيتعلمونه.ؤيقيلونه يشترونه فهم والمعرفة؛ العلم ^ا وُع 

[١٤٦ينرمحوناتتا،هلمه ءائيشهمآلكشن،نعردودهُكما آليين تعال:۶ وقال 

قّعد وابن ( ١١٦١١رنم اعري)آ/'ها المن واليهقيل  or•٧•داود)رنم أبو أ-مجه )١( 
ونل( ٥٢٢ A/ المبودر عون وانثلر: ( ٧٣• رقم الأُوال) ل بن-لأم والقاسم ٣( ١ ٩ ا/ الطقات) 
(.٠٩/٦الأوطار)

نماتوله؛ إق مصدر... فهو الفتون وأما قوله؛ من  ١٥٥الأية الأعراف، سورة نفير ل النقل هن«ا يأق )٢( 
•بالمهمة إلا ض س ض 

مفتاح-؛^١. ٩١)٣( 
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كقولهالتوحد، وق المرة. سورة ق كما الشالة، ق الكتاب أهل عن المعرفة هذه ذكر 
هوإلنهزئما د3 اقندج لا ش ءابهه آلثي نع ات لتشهدون ^٠٢ ٩١ؤ لأنعام اق 

يعريوثكنا يمدوئهُ آلكثغنا ءاثيننهز آلذين ;؛ث؛; يقزكون محا بريء ؤاش و'حد 
وألذينؤ تعاق! لقوله اقلع، عند من منزل، أنه الكتاب وق ٢[، • ،١٩تالأ،عام: ه ابمآءهم 

•١[أ ١ ٤ مرلآصطلث،إلخقهتالأعام: اذهُ 
٠٠٠

همْلثافيآلإكثبما بمناخإلأانمأقاُمحاج مندآبؤقآ'لأوضؤلأ ؤنا ؤ
ننآلمشت ن5وتمفي بثاينتئا ؤآلذ.ىممبوأ محثوث:3 تيم قزإو ، ضص 
•ه n؛( منتقير;ز مرط عق ؤمنة٠ثامحعاإه يصبله اش ئسر 

قتعنل))؛؛؛: تزحعون لا  LilJjؤاكةم عكا حلسكم اثنا اقحستتز ؤ ،قال .أ . . 
أنهعك فدل الحبان؛ هذا عن ه نففزه [ ١ ١ ٦ ، ١ ١ ٥ ه ألحى ألنلأ، أس 

إوبات<عل يدل ما أحد وطا المتممة، والعقول الليمة الفملر ق بطلانه متقر 
ذللث،.ق الطريقين هوأصح كما والشؤع، العقل عاليه تذلاهر مما وأنه لعقل، ١Jالمعاد 

ْمحربجرصدآبؤق ونا ؤ قوله اقتران سر فهم هدا؛ فهم ومن 
ه3؛ يم"ءمحث إك ئمّ ني؛ُ من ألكتب ق همْائا ما أمئالتكمج انم زلا ■^١حيه 

يملان قادرعد إينثأس د3 ئندؤي"ء ءاية عني لإل لولا ومالوأ ؤ بقوله• [ ٣٨تالأنعامت 
معرضق ذللث، حاء وكيف، [، ٣٧زالأنمام: ه :]ت؛: يعلنون لا أًفرهلم ولثكن ءاته 

قدابة كل أمر يهمل لر من وأن النوة، إنات إق به والإشارة الموال هذا عن حوابمم 
وممالحها؛غاياما إق وهداها أمما، جعلها بل بجناحيه؛ يطير طائر ولا الأرض، 

وأعمها.الهداية أنولع أحد فهذْ وممالحكم؟ كمالكم إل يهديكم لا كيف، 

)ج(.تعان. اهف شاء إن وكا*اله طه محورة ق البحث، هذا أصل يأي )١( 
)آ(همدائع-^٢.



جإلأهوو^|_
عم؛ايهسبجأشإثآسئدرءأنثري ؤمحا"لولأ ؤ قوله؛ ذلك وسم ، ر

وممالحةتعاق، حكمته يعلمون لا أي1 ه إدوآ يعلنون لا اْفرمم ولكن ءاية يرل، 
أنالراد: وليس الأنياء. عك الاس يتترحها اض الأيات إنزال س الاماع ق عائم 

بوجودهالمقرين من أحد اهف قدره ق يتانع لر يإنه نادر؛ اهف أن يعلمون لا الناس أكثر 
الناس.أكثر يعلمها لا ذلائا ق حكمته ولكن سحانه؛ 

ثاإلاانمأقالت5إ طيربجل-بمات الأزمحزولأ وما ؤ -بجانه؛ ،توله أ
ن5وتكأأبثاسا كدتوا تززوسأ ثن آثيمثب ق ؛محبما 

،٣٨]الأمام؛ ه تن؛ مسير مرحر غنا ؤسنذامحعاله بم!ذلاه اش سيثإ لفلنيت آق 
وهذامتلهاءام لأ،رت الأمم؛ ص أمة الكلاب أن »اولأ هو: الشي قال وقد [، ٣٩

وجمن؛يحتمل 
يمكنلا أمة الكلاب أن وهو نحله، ممكن غير أمر عن إمحارا يكون أن أحدهما: 

يقتلها.لأمر»ت< الأرضي اعدامهامن فلوأمكن الأرض، لكثرتبماي إذناؤها، 
الأمممن أمة أحرث.ثا نملة ئرصتك أن أجل ^٠ ٠١٠توله• مثل كون أن دالثاف• 
حلمتهما ينانض ؤإفتاوها؛ فإعدامها ومصالحة؛ يحكمة مخلوقة أمة نهي سحءل؛،، 

يماأرادرسوله.أعلم واصف لأجله، 
يئوحدوشبمرفوض يريد A' أتانكم إلاأمم ؤ عطاءت رواية 3، هماس ابن تال 

شفاء. ١٩٧)١(

وابر( ٤٧٩١رنم اتتموئ)م/ا/،ا ق راكام ( ٥٦٥٦رقم  owy-iv\/\rحان)١^٠ اخرجه )٣( 
>ءّتمرالدارم  ٢١٤٨٩، ١٤٨٦)رقم داكر-ادي ( ٣٢٠٥)يلم  U-0وابن ( ٢٨٤٥)رنم داود 

(٥٠٨رنم )\/U\ الأوسط j والطراق ( ١٩٩٢٤رنم  ٢٦٣/٤)شيا أ؛ي وابن A••؟( 
رنمأ؛؛أ(واين٢٣(رأىض)٤/•١١٩٧٩رنم٣٤٩/١١(وفيالك؛؛ر)٢٧١٩رjم ١٣٦)م/

(.احام(،واحاو)ا/٥٨البمد)رقم 
(.٢٣٩/١٤(واظر:محالووي)٢٢٤١الم)رلمو٠)((اار-بماوغاري>رنمها-م( 



الئنءاشئشاشءردءم 
ترى=======^====^ض

[.٤٤ه]الإماء: س.ئصم إلا ؤقإنننس؛ تحاك: قوله ئل ؤيحمدوش، محسحوش 
^^^لأوضلآمحصئم1تكسؤأوزرأنآسسبحئُ قوله؛ ومثك 

[.٤١ه]النور;ؤدتؤأٍحهُ صبملأئ4ُ علم 
ؤسآلثنلوات ك من وهُ يتجذ آس ائت ر الز ؤ تحاك: قوله هذا عك ويدل 

وقوله:[. ١٨تال٠ج؛ ه وألئيمووآلأوأث ؤآغجالأ ؤآلممروآلنجوم قآلشمس آلأوض ؤ( 
قولهعليه ويدل [، ٤٩]الحل: ه دابة من الأوض ق وما آلئننؤ'ت ق ما بمجد ش قؤ 

(Jjنقد وأوحى ؤ قوله: عليه ؤيدل ء، ١ • ]ا؛ ه وآخ مثةُ أنف محنججالث ؤ تحاك: 
مليمازتونول [، ١٨]المل: ه آلغنلآ ئثايها دال-ث،ئملة ؤ وقوله: [• ٦٨]الحل؛ ه آمحل 

[١٠ ٦ ]المل: هلميا •ؤ 
ياسبمايهانعرف مصنفة، أصنا؛، أمثالكم، أمم مجاهدت وقال 
أمانعث،.ق أمثالتكم أمم الزجاج: وقال 
٢.المهالالث،ر وتوقي ارزق وايتغاء الغداء محللب ق أمثالكم أمم قتيبة: ابن وقال 
مننمهم الهائم: من ثبه وفيه إلا آدمي؛ الأرض ق ما عينة: بن مميان وقال 

الكب،.ناح ينح من ومنهم الذئب، عدو يعدو من ومنهم الأسد، اهتمحار يهصر 
إليهاألقي ر الش الختانير يشه من ومنهم الطاووس، كفعل ثمملوص من دمنهم 
الادميينمن تجد 3اودلالث، فيه. ولغت، رجيعه؛ عن ارحل قام فإذا عافته الهلب؛ العلعام 

وحفظه.ترواْ رجل أ•حعلا ؤإن منها، واحدة يحفظ لآ حكمة؛ خمسين سمع ر من 
الحكمة،هلْ منها وامتنعل الأية، هده سفيان ناول ما أحن ما ادءعلابي: قال 
ياؤلته.المصيرإل وحب لظاهره مْلاوع1 حكمه لريكن إذا الكلام أن وذللئ، 

ممتعوذلك ودابة، محتائر كل وبين ان الأنبين المماثلة وجود عن امحه آخر وقد 

(.١٢'٢/٢(واظر:-ضراسممر)١٨٧/٧)ا(أ-؛م-بم،اتجدىفيض،)
(. ١٣٤)ص الحديث مختلف تأؤيل انثلرت ، ٢١



٦=^^((ؤرةؤا.لأئنم 
لىا=

يكونأن فوجب والمعرفة؛ النطق، حهة1 من وعدم والصورة، الخلقة، حهةت من 
•والأحلاق الهلبيع ق الماثالة إق منصرئا 
منهمحيرك فليكن بلع، والالبهائم تعاشر إنما ؛، LIفاعلم كدللث،؛ الأمر كان ؤإذا 

كلامه.انتهن . ذلك، حب عك إياهم ومثاعدتك 
محتال،غير متوكلا وبعضها محتالا، كمونا الدواب بعض جعل قد سبحانه والألأ 

يومكل ق له بان الثقة عق يتكل ويعضها سته، قويتح ه لتفيدحر الحشرارت، ويعفى 
له،تكسس، لا ويعضها يدحر، ويعضها مقطوعا، وأمتا مضموئا رزقا كفايته قدر 

ولدهاتكفل الإناث ويعفى البتة، ولده يعرف لا ويعضها ولده، يحول الذكورة ويعفى 
إذاولدها تعرف لا ويعضها غيرها، ولد وتكفل ولدها تضع ويعضها تعدوه، لا 

عليه.وتعطما تعرفه تزال لا ويعضها عنها، استغنن 

ماأتالتكمج امم إلا طيريطبر•بمثاث آلأزْشرولأ ق دابة ص وما ؤ ت تعاق ،قال 
[.٣٨]الأنعام: تيممح/ونه قآلإكشبصتيِثأدمّإزا قرهلتا 

تقولين عك المحموظ؟ أواللوح هوالقرآن هل ههنات الكتاب ق احتلم، وقد 
فيهفرطنا ما أي الخاص! به الراد الخام من وهذا القرآن، به! الراد طائمةت فقالت، 

٩سء لكل ظيلث،آتكثنذ،سئا ويرلثا ُؤ كقوله• وبيانه، ذكره إل يحتاجون شيء من 
فيهذكر شيء كل أن والمراد! عمومه به الراد الخام من يكون أن ويجوز [. ٨٩]الحل: 
منألن لا ل ما والتوصلة، الواصلة لخن وقد عود! ماين قال كما ومفصلا، مجملا 

^١.قرأتيه كنت، إن فقال! وجدته. فما القرآن قرأت، لقد امرأة! فقالت، كتايه؟ ق اش لخنه 
٧[،لااحئّر: ا هافهوأ عنه مثلكم وما مححذوه ءاثنكمآوسون ومآ ؤ تعال! قال وجدتيه 

الزلة)صهه(.)ا(اظر: 

(.٣٧٣ا/ ص)٠ فح وانظر: ٢( ١ ٢ ٥ وسلم)رقم ٥( البخاري)رقم أخرجه )٣( 



الممسيرعش المن؛ر الصوء 
ت\إغل\^=====^^=^=====^=د

منبأحد نزل ما وتال ا. ل والمترصالة الواصالة ه اس رسول ولعن 
.^٢٢الدلالة مل اه محاب وق إلا ازلة؛ السالمن 
كلفيه اهث كتب الذي المحفوظ، اللوح الأية: ي بالكتاب ١^ طائفة: وتاك 

والياقالأية، ل أظهر القول هدا وكان عباس، ابن عن الروايتين إحدى وهذا شيء، 
هإلااممأتالكم طيرنْلءرساب صدابؤقآ*لأزضؤلأ ونا ۶ قال• فإنه عليه، يدل 

تخلقلر وأما الأول، والتقدير والأكل والرزق الخلق ق أمثالنا أمم أما يتضمن؛ وهدا 
إله.تصير وما ورزقها وأجلها حلقها قدر قد مذللة معيدة هي بل سدى، 
مبدأهافيكر ه، 0ومءخرورل> إل ؤ قال• يم فتائها، بعد ومصيرها ُعاقبتها ذكر ُم 

[٣٨لالأ;عام: ه _، قألكص_،س رْلئا ئا ؤ قوله: الحالتض هاتين بين وأدخل ومايتها، 
الأمركتاب ذكر هدا يناب فلا توحد، أن تبل وأحصست، وق١ر٠ت، كتبت، ند كلها أي: 

الأول.الكتاب ذكر يناب ؤإث والهي، 
عنالأحبار ههنا القرآن ذكر ق بأن هدا عن يجيب، أن الأول؛ القول نمر ولن 

وماكان ما بكل أخبرناكم ل شيء، من قيه نفرط فلم به، والإخبار ذللث، لذكر تضمنه 
وتفصيلا.إخمالأ كاتن• هو 

منءاية عته نزل لولا ومالوأ ؤ توله: عقيثج ذكر هذا أن وهو آخر، أمر ؤيرححه 
[.٣٧لالأسام: ه يعلمون لا ولئلإاأْغرهم ءانه يئرل ان إرت>آسدادرعر ئل ربهِآ 

الن.يالكتاب وهو ه، اقم رسول صدق عق وأدلها الأيات أعفلم عل فنبههم 
شيء•من فيه يفرمحل ول( شيء، كل بجان يتضمن 

يتضمن؛وهذا والأرض، المماواُتؤ ق الي الأمم حملة من أمة بأمم نثه-هحآ ث»ا 

الورىوشرح ( TU\f)'\الفتح وانثلر: ( ٤١٢٤)رقم لم وم( ٥٩٤•)رنم الخارى اخرجه )١( 
)؛ا/أ'ا-م'ا(.

انماوث)صهه(ّ-)آ(اظر:ثواءا



والأممجنودْ، وكثرة مالكه، وسعة وعلمه قدرته وكمال الخالق بوجود اكررJفت 
العالمين.رب وأته سواه، رب ولا غيره، إله لا أنه يتضمن؛ وهذا غيره، يحميها الش 
لرالذي الكتاب ؤإنرال وقدره، حالقه جهة من كماله وصفات، وحدانيته عق دليل قهذا 

بخلمه!وذاك بأمره، استدلال فهذا وكلامه، أمره جهة من دليل شيء من فيه يفرهل 
[؟!٥٤]الاعرافح; و؛ازكآس أتآلخلىوأ'لأص لأ اؤ 

عغدإثما مل رؤه-ء من ءاببمن، عته انزل لولأ وقالوأ ؤ قوله؛ أيما لهذا وشهد 
•ءتؤمأإرتعتلث،ألكممذ،يش اززلئا اؤلزيكفو٦زادا ~7؛ ثاثنضبرز 

.٥[ ١ ٥، • ]المكبوص كومِيو«سوركه وذهغزى ذ'لاف،لزحمه ؤر 
أحبرهمآية سألوا ن يقول! أن المحفوظ اللوح بالكتاب؛ الراد إن نصر ولن 

ينزلها1ا ؤإنما ذلك،، عق قادر فانه ذللئ،، عل قدرته لعدم إنزالها يترك لر بأنه سبحانه 
بالعقوبةلعوجلوا اقتراحهم وفق عك أنزلها لو إذ إليهم ؤإحسانه حم ورحمته لحكمته 

Iيؤمنوا ب إن 
إلاعددئ يحصي لا التي العفلمة، الأمم خلق قدرته كال عك يدل ما ذكر ثم 

وهيئاتها،وصفاتها وأنواعيا أجناسها احتلاف، ْع الأمم هذه حلق عق قدر ضن هو' 
ك؛فحسجزءنإنزالآية؟ا

وقدروكتبهم، أحصاهم قد؛ الأمم هؤلاء بأن وعلمه قدرته كال عن أحبر ثم 
يحشرهمنم يمتتهم، ثم شيء، من فيه يفرط لر كتاب ق وأحوالهم وآجالهم أرزاقهم 

والاعتبارالفلر عن [، ٣٩]الأنعام: ق صةؤتكم يثاينتغا ؤآلذينكدبوأ ؤ إليه 
رسله.وصدق ووحدانيته ربوبيته معرفة إك يوليهم الذي 

الأمربل البشر؛ اقتراح وفق عك أنزلها ولو بالهدى؛ تستقل لا الآيات،؛ أن أحبر ثم 
أظهرفهو [ ٣٨]الأنعام: متتقيْره يرط عق ومنثسا"ؤيله يتنبله مزبمقإآلته ُؤ له كله 

أعلم.واليه القولين. 



الئمسيرعلن المسر الصوء ًئ

iإلأاممأتاُلج طنأربجر'بمناخ سدآبؤفيآلآوضؤلأ وما ؤ تعادت قوله ••• 
عكيكون من ت وهنهم العادية، السبيع أخلاق عل يكون من متهم قال،ت [ ٣٨تالأ'عام• 
كماثيابه ق يتهلوس من ومنهمت الحمير، وأخلاق الخنازير، وأخلاق الكلاب،، أخلاق 

علت،يوثر من ومنهم• كالحمار، بلدا يكون من ومنهم؛ رث■' محا اللماووس يتطوس 
ومنهمتكالجمل، الحقود ومنهم؛ كالحمام، ، ؤيولغيالف، من ومنهم؛ كالديالثح، ه نف

ترؤغالتي الثعالب أشباه ومنهم؛ الذJاب٠، أشباه ومنهم؛ كالغنم، كله خير هو الذي 
ب\'■

ننارة،وبالأنعام تارة، وبالكاو_إ تارة، بالحمر والغي الجهل أهل تعاد اهه شبه وقد 
يراهخفيا، ؤلهورأ الظاهرة الصورة ق تظهر حتن بامحلنا المشا-ّرة هذه وتقوى 

تعلوحتن يقوى يزال، ولا أحد، كل يراه ظهورا الأعمال ق وتفلهر المتفرسون، 
الصورةس اه فيقاو_إ التام، المخ وهو ، ٥٥١بإذن المحورة له فتنقلمت، المحورة، 
هذهمن بقوم ويفعل وأشباههم، باليهود فعل كما الحيوان، ذللث، صورة عك الظاهرة 

وخنازير.قردة يمسحهم الأمة، 

يمافرحوأ إذا حى ذؤزغ ًفل انوب، عاقهز فتخنا بهِء ديكروأ ننا سوأ لما قؤ 
4•ت1آ' مجلسون هم قإذا بغته اودوأأحددنهم 

بنحرملة عن معد، بن رشدين حدثنا غيلان؛ بن يحين .ثنا حالأحمد؛ الإمام تال 
رأيترارذا قال؛ M الني عن ه عامر بن عقبة عن ملم، بن عقبة عن التجييي، عمران 

تعال؛قوله تلا ثم هوام«تدراجأا، فإبا محبا؛ وْا معاصيه علن الدنيا من العيد اهلأيعطي 

الكاو.الجواب،  ١٦•)١( 
(.٤١١الأحوذى)ه/ وتحفة ١(  ٩٧ا/ المبرئ)• وعون ١(  ٢٨القدير)؛/ فيض انفلر: )٢( 
المابرين.عدة ٢  ١٧)٣(



هللأصللت—أأ_
[.٤٤لالأ;عام:م ا لأ _؛ عتهزأبؤ'بًفل متخنا ذهفزوأبهء ما سوأ للما ؤ الأية. 

إذاحى سع صقل عاوهيأتؤ'ب قحنا به-ء ذهءفنوأ ما سوأ ملما ؤ تعادت نوله ، ١
أعظممن وهذا [. ٤٤]الأنعام: ه لآ|;; متبنون هم يإذا بعثه أحدتهم اوئوأ ينآ زحوأ 
بالغرور.موكل فاكيطان يكره، ما عق مقيم وأتت تعمه عليك يتاح ترام أن الغرة؛ 
واك؛ءلانالمحتاج والرأي والبغي الرأي اجمع فإذا الاغترار. الأمارة النفس وطح 

وأطمعوهمباه المترين غروا فالشياطين حلاف، هناك يغ لر الخترة والنفس الغرور 
لتسكنبالتوبة وحدويهم وتجاوزه، عفوه ق ؤيغضثه اهللأ يسخهل ما عق إقامتهم مع 

أحوالهم.أمرأ عك فأحل.وا الأجل، هجم حتن بالتسويف،، دافعوهم يم قلوء٠م، 
١[،٤ ; jbJbJl]آلقرووه باش وعركم أمرآش جاء حى وهونآيإآلأماف ؤ تعادت و٠ال، 

يآممييم0كم ولا J؛1 أقو ألحيوة وأوئئيإ قلا حى ألثي وعد زن آلئاص ^٢١ ؤ تعآد؛ وقال، 
وفضلمنه برحمة اه ه مإذا من بربه غرورا الناس وأعغلم [، ٥ ]فاطر: ه آلعتوز:)T؛: 

ومآؤ قالات ثم له، تحق ومبه، وجدير أهله أنا أي؛ ٥[ • ]نمك: ه ِل هذا يعولن ثؤ 
نمباه، كفره مع المعم من أولاه ن أهل أنه ظن [ ٣٦]التقهف; ه قآبمة أظنألثاعه 

تيعني ٥[ • ]نمك: 4 لنحني بننُْ ئ إن نف و:ضنأو وبن ؤ غقالت غروره، ل زاد 
وقدوأمانيه، بوعوده مغتر فالمغتر؛الث.يهلان باضّ الغرة تكون وهكذا والكرامة. الجنة 
الهلاك.آبار ق يتردى حتن كل.لك؛ يرال، فلا ه، ونفرا.نياْ اغتراره طعد 

بههم والدين يتولونه، الدين عق هو إنما الثيهنان؛ تسليهل أن تعال أحبر ونل. 

(٩٢٧٢رم ١ ١ ٠ الأرط)٩; j ١(والطراز ٢ الزهو)رص وف ١( ٤ ٥ >؛/ منيم j أمد أحرجم )١( 
^\رقمhiiاكب)ف والمهئي ( ٢٦١مدْ)رقم ف والرؤياق ٩(  ١٣ينم  ٣٣• المر)٧٨ وف 

اصتع أآ(واظر: )رنم الثكر ف الدنيا أبي وابن ( ٣٢١)رقم الزهد j المارك وابن ( ٤٥٤•
القدير)ا/ههم(.القاري)مأ/؛ه(وذض (وءمدة ٢٧١/١١)

)أ(^أالروح.
ج).الصواعق مخمر  ٣٢٧)٣( 



=و(ت
التنس؛رعلن المن؛ئ الصوء 

عليهم،لتسليطه ذلك عق عوقبوا معه؛ وأمركوه افللأ دون تولوه فلما مشركون. 
والإنابةالإخلاص من وفراغه القلب حلو عقوبة والإشراك؛ الأولوية هده وكاك 

فعللأن الشيطان؛ سلطان من يمغ الدين إخلاص أن بين فقد صدها. من العاصمة 
ؤإلهامهيضاده، ما فعل من له مانع _؛ القلب فإخلاص العياب. توجب الميثان 

منخلوه عقوبة الفجور؛ ؤإلهام ونتيجته، الإخلاص هدا ثمرة والتقوى؛ البر 
منخلوه عقوبة الموال؛ عاد وجوديا أمرا كان إن الترك هدا قلت،؛ فان الإخلاص. 
أ>اكان ؤإن المزال، طد وجودي أسا كان إن الترك هذا قلت: فإن الإخلاص. 

العدم؟عك يعاف فكيف متا 
أمرإنه يقال: قد فهن.ا وتحبه؛ تريده عما ومتعها القس هوكف ترك هنا ليس قلت،: 
للنفسليس؛كف، العموم وهن.ا الخير، أسباب عن وخلو عل.م هنا ؤإنمّا وجودي، 

عكوالعقوبة لها. شيء أنفع هو مما خلوها محض هو بل وتحبه؛ تريده عما لها ومغ 
عليهالحجة إقامة يحد تناله التي بالعقو؛اتا لا اليئايث، بفعل هي الحدمي؛ الأمر 

ومضرتيا؛بألمها يحس لا مدننا خاطئا جعله إحل.اهما: عقوبنان: سبحانه بالرسل. 
العقوبايتحوالثانية: الحقوياينتح. أعظم من الحقيقة ق وهي ؤإرادته، شهوته، لموافقتها 

لاليئارت،افعله يعد المؤلمة 

فتحنابه-ء ذعفزوأ ما نسوأ قلما ؤ قوله: ق العقوبتين هاتين بين تعاق اس قرن وقد 
اوثوأبما قرحوأ إدا حى ؤ قال'. ثم الأوق، العقوبة فهده ه سأ ًفل عتهزأبوب 

الثانية.العقوبة فهده [ ٤٤اخدتثهملمتههلالأسامت 
إحداهماالعقوبتان هاتان ترتبت، كيف وانفلر التأمل، من حقه الخوصبمع هدا وأعهل 

لمامخالفة واكانية ؤإرادته، لهواه موافقة عقوبة الأوك العقوبة لكن الأخرى، عك 
العقوبةوصع إنما سبحانه وأنه وهده، هاوْ ق تعال الرب عدل وتأمل به• ويتلدذ يحبه 

لماوتعرفه؛ القلوب تشهده لر لو أمر ومخا غيره، ثبا يليق لا الذي ثبا، الأول حلها مل 
يتعالبمن الوء ظن من فانه غيره، به يقلن ولا سواه تعال الألأ إل ينسّتا أن حاز 
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وعيب•سوء كل عن ليتقدس 
غيرمن وحدْ؛ له والمحبة والإنابة بالإحلاص يأتوا أن يمكنهم كان هل ت قلت فإن 

قلو-بمم؟ل جعله محض ذلك أم له؟ مخلصين ؤيجعلهم قلومم j ذلك يخلق أن 
فالخيريده، ق هو الد«ى الخير أعغلم من وهو وفعله، منته محض هو بل لا، قلتان 

وقاه.ما إلا الشر من يتقي ولا أعْلاْ، ما إلا الخير من يأحد أحدنا يقدر ولا يديه، ق كله 
عادهم؛ بانفإليه لهم سيل ولا له، يوفقوا ولر قلوبمم، ل ذللث، يخلق ل؛ فإذا قلت• فإن 

ملكه؟ق المالك هوتصرفح العدل بان القولت ولزمك فللما، منه منعهم وكان السؤال، 
مغإذا ظالما المانع يكون ؤإنما ظالما؛ ذللث، من لهم مسحانه بمنعه يكون لا قيل• 

ماغيره مغ إذا وأما ه، نفعق الرب حرمه الذي هو وهذا عليه، الغير لدلك، حقا غيرْ 
بمنعه.ظالتا كن لر عليه ومنته قفله محص بل له؛ حقا ليس 

كانتفهلا وفضلا، ورحمة إحايا والتوفيق؛ والبدل العطاء كان فإذا ةل،تات فإن 
غضبه؟تغالب، رحمته أن كما له، الغلبة 

والمغالمغ، هذا عك المترتبة العقوبة هده أن بيان المقام هذا من المقمود ت قيل 
العدلتقل.يم أوحستا الش الحكمة عن موال وهذا بظلم. ليس للعقوبة؛ المستلزم 

الفضل؟ق العباد بين ساوى وهلا الحال، بعضي ق القفل عك 
هذ.ا؟عك يتفضل ولر ط؛، عل تفضل لر حاصله1 الموال وهذا 

ذوألمصلوأق، ئشآء من يؤتيه قصلرآممي ذ'للف، ؤ ت بقوله عنه الجواب سبحانه توق وقد 
منّى، عق يميزون ألخكش_،ألأ أهل يعلق محلا ؤ وقوله؛ ؛ء، تالجمعة: ه ه؛ آشيمِ 

[٢٩لال>اوياو؛ ب ن أن آنعطم المصل ذو واس نقآء من يؤتيه أش بيد ألفصل وان أش يصل 
ومنعه.ءألائه ق حكمته كمال عك الناس أفراد من فرد اطلاع المكمة ق وليس 
حلقهق حكمته من يرا طرفا أبصر حتن البد؛ بتمره عن ايللأ كنف، إدا بل 
يعلمهإ ما عل علمه بما واستدل ذللثف، محال أحوال وتأمل وعقابه، ويوايه وأمره 
فقدالخلوقين؛ بعقول توزن لا بالخة لحكمة يعلمه، لر وما علم ما مصدر أن وتيقن 



ااتمسيرالصوءالمن؛رمش 

للصواب.وفق 

منظؤر \ثخ مئح اهتولأء ؤ قالوات التحصيهس هذا المشركون امتشكل ولما 
وهذا[. ٥٣لالأ;عام: ه ياشمحكوى ياعلم ألمزآس ؤ لهم: مجنتا اه لهم ^_،J، سآ 

شجرةلغرس بملح الذي بالمحل اعلم سبحانه؛ أنه صمه ول كاف، شاف جواب 
تثمر،لر فيه غرست فلو لغرسها؛ بملح لا الل٠ى المحل من بالشكر؛ فتثمر النعمة 
حيثؤدر؛ااعلم آس ؤ تعاق؛ قال كما بالحكمة، يليق لا صانعا هناك غرسهّا فكان 

[•١٢٤ل١لأنعام؛ ه م رسالته 

منعلملك ما وحههُ يريدون وآلمثي بالعد>ؤة رثهمِ يدعون آلذين دْلثد لا وؤ 
سآوطنلمإريقتكون مثْلزدهم _، من عليؤ-هم حنايلث من وما سء من حمابهم 

4د"جءهُ يريدون وآلعثي بالندوة ربهم يد>عون آلدنن ثْلرد ولا ؤ تعادت مال 
ولاخزآء مغكز ثريد لأ آس لأخ إمما ؤ وأولياؤه• أحبابه وقال [ ٥٢]الأنعام: 
;ر£؛(إبآتتغآءمنيعمةغزئ ءندُْ لأحد وما ؤ تعال؛ وقال ٩[• ان: أإ'ااهلالإنسكورا 

والحبين؛والمقربين الأبرار أعمال غاية فجعل ٢[ • ، ١ ٩ ]اليل؛ ه ;٠^؛; 0؛آلاغنإوجه 
وجهه.إرادة 

لالمحسثتعد ١ آس قإن وآذارآلاخرْ ورسوله'• آس ترديك. كسن ؤإن ؤ • تعال وقال 
الإرادةوهذه الأحرة إرادة غير إرادته فجعل [ ٢٩]الأحزاب: ه ;رأم عفليمااحرا منكن 
حبانابن وصحح الحاكم متندرك ق كما الأحرة. ق إليه النظر للذة موجبة لوجهه 

وقدرتكالغيب، ااالالهم؛علمك، يدعو؛ كان أته هؤ؛ المح، عن الٌرُوع لحديث ال 

)ا(مأ.دارج-بمم.
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لي،ي الوفاة كاك إذا وتوفي لي، ■>ا الحياة كانت، إذا أحني الخلق، علن 

والرصن،الغضس_، ق الحق كالمة وأسألك والشهادة، الغيس، ز حشيتكؤ وأسأللئ، 
نمي.!لا عين قرة وأسألك، يتقد، لا ثعي؛ا وأّاللثؤ والغنن، الفقر ز القصد وأسألك 
إلنالظر لدة وأسألك، الموت!، يعد العيش وبرد القضاء، بعد الرصن وأسألك، 
زينااللهم مقالة، فتة ولا مضرة صراء غير ل لقائلثح إلن الشوق وأسألك، وجهكؤ، 

؛مهتدينءر محياة واجعالنا الإيإن، بزينة 
ثبوتوعل اهف وجه إل النفلر لدة ثبوت عل الثريفؤ الحديث، محيا اثتمل فقد 
بهيحصل أن  SLaSإليه، ينظر ولا سبحانه، له وجه لا الجهمية وعند لقائه. إل الشوق 

أفلتدوجها، له أن هب أ ويحك، الدعاء، تهدا يدعو داعيا يمضهم سمع كما لدة. 
بالظرإليه؟

ألمزصسآ عتمحر آس مث هضومولهأأخَلآء بمثيم مقا ْفد'للش وؤ 
هن)قّا باشكرى باعلم آس 

ويحمدونهؤيحبونه عليها، وينكرونه بالهدى، نعمته قدر يعرفون الل.ين هم 
هدايةق والإحسان العدل موجب، عن عدل ما سبحانه فهو أهله، من جعلهم أن عل 
بهيلتمح، من جنابه؛ عن يعد ول( بابه، عن يطرد ول( أصل، من ؤإصلأل هدى من 

وحكمتهنوالإبعاد، الملرد إلا به يليق لا من محليي بل والإكرام؛ والهدى التقريبؤ 
وأوليائه.وخاصته أهاله من وجعله ؤإكرامه، تقريبه تأبن وحمده 

وق( ١٢٢٨رنم الكرى ق اتي والن( ١٩٧١رنم  ١٠•)0/أ.*ا-© حبان ابن أخرجه )١( 
رنمرالبزار))أا•*١٢ ( ١٩٦٤٧رقم  ١٤٤٢; )• ممض،ق الرزاق وب. ( ١١٠•٥ الصغرى)رقم 

والطراق( ١٧١٠اه)رقم روة j والدانطنى ٤( ٢ ٤ رقم  ١٨٥المة)ا/ ق عاصم ابي وابن ( ١١٠٩٣■
لابن، iLJحوينح شرح وانفلر: ( ١٣٨٧رقم ١  ١٤٨- ٤٧قوائدْ)آ/ق وتمام ( ٦٢٤لدعا،)رقم اق 

(.١٤٦القدير)آ/ ومض ( ٨٢الخبل)ص رجب، 
.دارججل.)آ(خأل
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له،ومحبة عاليها، له ا وشكن الإيمان، لغمة وقبولا -خيرا، الكفارت ق اولوعالم •١ • • 
آسنث 1^؛ ؤ للمؤمن: قالوا يا ولهدا الإيمان، إك لهداهم بما؛ واعترائا 

[.٥٣^^اآسباظملألسءكرلنه]الألأم! ؤ بقوله: أجاحم ءاوهث،رسسثآه 
نعمةقدر يعرفون الدين هم يقول،: روحه ،، ٥١قدس تنمية ابن الإسلام شخ ممعتإ 

عاليها.اهيع ؤيشكرون الإيمان 

ؤإذايحكمته، إلا أصل ولا بحكمته إلا مغ ولا بحكمته، إلا أعطن ما فهوسبحانه 
الدنياع٠رات، وما الحكمة، عين رآه القص، من فيه وما الُالم أحوال البصير تأمل 

يحكمته.إلا والنار والجنة والآحرْ 
ساس:أقوال ثلاثة الحكمة وو 

الجبرية،نفير هن.ا لمراده، ومشيئته ؤإرادته لمعالومه، عالمه م2؛لايقة أبما أحدهات 
حكمة#١١يكون أن س أعم والمراد، المعلوم مaلايقة إذ حكمته، نفي الحقيقة ق وهو 

كونهمع ومراده، لمعالومه ؤإرادته عله يهلا؛ق العباد، س القيه فإن حلاقها، أو 

وهوعليهم؛ العاتل.، ومنافعهم العباد، ممالح أبما _1 النفاة القل.رية هب من. — الئاق 
مخلوقاته.س مخلوق إق وردوها بالحكمة، تعاق لوصفه إنكار 

سثحانهله المطلوبة المحمودة الغايات، إبما والمنة الإنبات أهل نول - الثالث 
كاتربه القائمة صفته وهي لأجلها؛ وحلق وقدر لأجلها، أمر التي، وأمره، بخلقه 

وكلامه.وحياته وعلمه ؤإرادته، وقدرته وبصره، سمعه س صفاته: 

أعلم.والألأ هن.ا، غير موضع والقدرية الجبرية تفتي محلل عق وللرد 
عليمرمنآس سد كولأ؛ ب!عصيم ؤهفد'للثسا ؤ تحال: قوله 

 )٤٨١)١.

شفاء. ١٩١)٢( 
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حلمهبعفى امتحان وهو المذكور. لفعله تعليل هذا أن ريب فلا [ ٥٣لالأنعام؛ نيغئآه 
الريفنفلر فادا والموال، والضعفاء بالميد والأمحراف الس.ادامتا امتحن كما يبعفى، 
أودعل.ه،معه الم يأن وحمي أنف أملم؛ قد والمكن والضعيف العيد إق واليد 
ماوسعادة حيرا ذلك كان فلو أنا، وأتخلف والفلاح الخير إق بقني يهدا ويةولت 

الامتحان،>إازا المهللوية والغاية الحكم هوبعض منهم القول فهذا إليه، هؤلاء مشنا 
وهل.ابه، التامة المعرفة بعد للحق الانقياد وترك واستكبار إباء عق دال القول هذا فإن 
لغيرْ.مهللوب فهو علة كان ؤإن 

مطلوبإق وسيالة فتكون لغيرها؛ تهللب، وتارة لتفها، تهللبه تارة الغاية; والعلل 

للفاعلمعللوبة لاثار موحب، القول؛ هاJبا عليه يترتب وما نالوه ما هؤلاء وقول ه، لتف
ؤيحسن[،،، ٤٥۶يستحق من وءaلائه وملءلانه، وقهره، وعزه وحكمته، عدله إفلهار; من 

اليسق1سؤ تعاق! قال ولهذا غيره، يه يليق ولا المغ، يتحق من ومنعه عنده، وضعه 
منفيما عليهم المنعم وينكرون المعمة، قدر يعرفون الذين ه باشهكرس ياظم 

ببعفم،؛بعضيم فتنة وكانت، عليها، ربه يشكر ولا يعرفها لا من محن من عليهم، 
هؤلاء.وكفر هؤلاء، ثكر عليه; ترتب، الذي التمييز هذا لحصول 
والدارالألأ وآثروا الذين الرمل، أتبلع أن فوجهه; بالأية، استث.هاده أما 

ومحبته،معرفته أسرار من سرا قلوببمم اممص أولع قد وأصحاببمم؛ قومهم عك الآحرة 
بواطنهم،عن وعموا ظواهرهم، إل فنفروا ارز؛ أعداء عك حفي به، والإيمان 

منلث،اا،مع وننأتٍلئط حتن عنلئح هؤلاء اراطرد للرسل; وقالوا واحتقروهم، فازدروهم 
لكمانولن ولا ٠ لقومه; 'لقفور نوح فقال ٠ سئآ من عليهمر آثت مد اهتولأ، ؤ ونالوا; 
أعسكمثزدرى للذلرتن> أئول، ولا ملك ق أهولن ولا آلثين، أعلم ولا آش حزا،ُن عندي 

قال[ ٣١ب<لمد: ^^نإ)أ::: أنسؤم ل بما أعلم آممه لنيؤيء4مآسمحا 

)ا(-'\اُاوارججّا.
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عئفليس وظاهر0 الرأي بائي ق اتبعوق إنما أمم تزعمون كنتم إن السنن' الزجاج• 
علمورددت فناهرم، عك عملت اه؛ يوحد من رأيت فإذا أنفسهم. ق ما عك أؤللع أن 
حن.معنن وهدا اه• إق نفوسهم ي ما 

وتوحيده،دينه لقبول أهلهم إذ هم؛ أنفق ما يعلم اس أن الأية من يْلهر والذي 
مثلالأية هده وتكون مواصعه ق الع3لاء يضع حكيم، عالم س والاه رسله. وتصديق 

سآمن عتمر آس مث أختولأ؛ ببعضبمومح١ بعصبم وًفذ'لكسا ؤ تعاق؛ قوله 
أهلهمI سبحانه الئتي يكون أن أنكروا فإمم [ ٥٣ه بألفمحكبين ياعلم آس اليس 

سناءاستدلوا كأنهم منهم؛ والثروة العزة وأهل الآكفار رؤساء وحرمه والحق، للهدى 
منعنا.ْ لسر لذ.لك يؤهله بمن أعلم أنه سبحانه الاه فأحثر الآحرة. عمناء عك الدنيا 

كلوليس عليها• وشكره ومحبته المنعم، قفل مجرد من ورويتها النعمة، قدر معرفة 
انمناء.لهدا أحد كل يؤهل فلا الر، هدا عنده أحد 

بالخلقالراد هو وكلاهما بدكره الخلق من الراد هو الذي ذكره تعاق قرن وقد 
هآدكزؤئؤ تحاكت قال عليهما، وعونا إليهما، ووسيلة لهما، حائم والصبر والأمر، 

[.١٥٢ظوالولأمح،صس: 
شكرواإن حلقه عذاب ق له غرض لا أنه وأحبر بالإيمان، الشكر سبحانه وقرن 

إنأي؛ [ ١٤٧]الماء: ه ؤءامغم ثزوتز إن بعاو,ابمءىلألم آس يقلل ما ؤ فقال; يه، وأمنوا 
هدا.بحد يعلءابكم أصغ فما والإيمان، وهوالشكر له حلقتم ما وفيتم 

فقالعباده، بين من عليهم بمنته المخصوصون هم الشكر أهل أن I سبحانه وأحبر 
المّزرآسسثا من ءليه»ر مثآس ب؛عمزلمموما' تعصيم دفد'للئ،ققا ؤؤ 

الأشياءفابغثس وكفور، شكور إل الناس وقم [ ٥٣]الأنعام؛ ه ز:خما يالشنهكربن ياعنم 
إماؤ الإنسان! ق تعال قال وأهله، الشكر إليه الأشياء وأحمت، وأهله، ال،كفر إليه 

انمايرين.عدة  ١٢٢;١( 



هنداؤ الئو؛ت سليهان نبيه وقال ٣[. لالإسان; وآه ؤإثاكمورا ذي إما ه-دبمنهآشبمهل 
لنا3سكهمدإن بئآيرإثمجّب، ثكريإلما ومن أكمر لطؤل،ائتلإأم لف مصل من 

وينثجفزتزلأزيدك5لم ين ثالث ؤؤ]د وقال •٤[. عبمأ'/يمهلاص 
عىدإثآشَ >إن'^١ تعاق: وقال ٧[. ]!^١^٠١: i لثديي غذاف إن ًكءزبم 

قكثير وهدا ٧[. ]الرمت ه محم يرصه يئآكروأ ؤإن آتىز بعتاده يرمى ولا عتمحإ 
فهوصدء.والكفر، الشكر بين سبحانه يقابل القرآن، 

آظتمروئتل مات اقإين نبهآلزنز؛١ من حنث، قد رسولآ إلا محمد ؤما ؤ تعاق: ل ١٠
هآثهآشكرئ؛؛؛(؛ وسنجزى ثنا بمرآس قنن غميه يغملن،غق ومن غد
عكينقلبوا فلم الإيمان، نعمة عق ثبتوا الدين هم والشاكرون [ ١٤٤عمران: ]أل 

•أعقابيم 
وقدلنكره، مائة لا كما له، نباية لا منه والمزيد بالشكر المزيد سبحانه وعلق 

إنمنقصلهِ، قسوءننيتكمآس ؤ كقوله؛ المشيئة، عك الجزاء من كئيرا سبحانه وهف، 
[.٤١زالأسام: ه نآء إن إليه تدعون ءيكشْسإما ؤ الإ-جاية؛ ق وقوله [. ٢٨]١^٧٠: ه ثأء 

هؤقئعفزلنندئاء المغفرة؛ وق [، ٢١٢]المرة: ه الرزق: ق ونوله 
الشكرجزاء وأطلق [• ١٥]التوبة: ه من؛ثآء غد ويتوبآلثٌ ؤ والتوبة: [• ٢٨٤]القرة: 

ونثجزىؤ [, ١ ٤ ٤ عمران: ]]ل ه آممدآشكرس وننجزى ؤ كقوله؛ ذكر حيث، إطلاقا؛ 
منوأنه الشكر، مقام قدر إبليس اهللأ عدو عرف، ولما [. ١٤٥عمران: ]آل ه النثمين 

لآتسهمّثم ؤ فقال؛ عنه، الناس ُني ل يم، أن غايته جعل وأعلاها؛ المقامات أجل 
iل؛تآ شإيث أقرهم يد ولا نحامحليم ؤعزا وغزأيبم حلفهم ومن بئزأنيم من 

[.١٧]١٧^٠١؛،: 

منذؤد" ؤ تعاق: فقال عباده، من قليل بامم الشاكرين سبحانه اه ، ووصف
رحلاسمع أنه ه الخنابج بن عمر عن أحمد الإمام وذكر [. ١٣']سبأ:آلشأكوزه عتادي 



الممسيرعلن انمر الصوء ج=تتّ 
توظ============ض

؛Jlsاهللأ إن المؤمنين أمير يا  I،J_،هدا؟ ما فقال! الأقلين. من اجعلني اللهم يقول• 
\إحتؤووهعنائي من وقليل ؤ تعاق؛ ال وق٤[، ■ ه فليل إلا معهُ ءامن مآ وؤ 

فقال[ ٢٤]ص: ه هزإ ما وقل" أليثّلحيت وعملوأ ءامغوأ آلذ.ى إلا "اا[،وقالتؤ ]سان 
*صدقتا عمر» 

منذؤية ؤ فقال؛ يالنآكر، الأرض أهل إق يعثه رسول أول عق ه اس أش وقد 
٣[.ئ{!ه]الإماء؛ نآكورا إوهُكاركحعبدا ُوح ْع ننلنا 
به؛الاهتداء إق إشارة ذؤيته؛ بامم العباد وحهياب بالدكر هنا ها نوح تخصمر وي 

قالكما ذريته، من إلا نسلا الغرق يعد للخالق يجعل ل؛ تعال اهلأ فان الثاق؛ أبوهم فانه 
بأبيهميتشبهوا أن الذرية فأمر [، ٧٧]اكاغات: ه ه،وأوتاقإن ذريتهر ؤحعلثا ؤ ت تعاق 

فآكوراغنيا إدهُكارتن ذؤ لشكر، اق 
عبادته،أهل من يكن لر يشكره لر ضن شكره، من يعبده إنما سبحانه! أحبر وقد 

[.١٧٢لبقرة:I ] ه ونتق نعتد ه إيا ءكثمِ إن ممد وآئخروأ ؤ ل! فقا 
فقالبالكر، والتكليم والرسالة البوة من اتاه ما يتتلقن أن موّن عبده وامر 

وكننآ؛اJنتك محني ؤبكلمى بر،ننلى آلثاّي غل آصطصتك ق ينون ؤ تعاد؛ 
[.١٤٤ثآمحس4]الأءراف; 

فقال!وللوالدين، له بالشكر عنه عقل ما يع—د الإنسان -با اقللأ وصن وصية وأول 
ازأئهكرلعامي ق ومؤوفءنأثهُ غل ونئا امهُ ■محنته يولديه آلإشن ؤءثسا وؤ 

ؤإنؤ تحال! فقال ثكرْ، ق رصاه أن وأخبر؛ [. ١٤]لقمان: ه ;؛ آل٠مبمءرريإ إل يك لد ؤلو 
فقال!نعمه، بشكر إبراهيم خليله عك سبحانه وأش ٧[. ]الزمر؛ 4 هم يرصه دئآؤروأ 

إلآتعمهجثاعكوا و( أنمتيكى س ولزنك حييما س هايقا امه يتن إبرهيزك ن إؤ 
الزهدj وأخمد ( ٤٨)رنم الدظء ق الضبي فقبل وابن ( ١٢٩٥ ٤ رنم  ٦٥)٦! شبة أبي ابن أخرجه )١( 



;سالأهولج^ا_
.[ ١ ٢ ١ ، ١ ٢ * ]المحل: ٩ منتقيم مرط إؤا وهدنه آحتبنه 

هووالقانت قانتا وأنه الخير، ق به يوتم قدوة أى; أمة، بأنه سبحانه عنه فاحبر 
ثمسواه، عما المعرض اس، عق القبل هو والحنق، ءلاعته، عق القيم المطع 

حليله.غاية الشكر فجعل لأنعمه، ناكر بأنه الصفاتر -بيه له حتم 
عبيدهحلق اش هوالغاية بل وأمره؛ حلقه من هوالغاية الشكر أن ت سبحانه وأحثر 

آلثنعمحم وجعل قسا يقنون لا اثهذكم بطون من أحرجكم وآئه ؤ لأحلها؛ 
وغايةالخلق غاية فهده [. ٧٨]الءل: ب ;}تآَ; دسمورتح لعمحم وآ/لآ3ئاوة وآلأتمثز 
ب[أع'.' يسكرون قادقوا'آرثه ١^ نم  13بتدر أس و3نركلم وكد ؤ ال1 فقالأم_ر، 

لهملقضائه تعليلا # يئكوون ؤ قوله؛ يكون أن ؤيجوز [، ١٢٣عمران: ]آل 
والأمر،الخلق غاية فالشكر الذلاهر، وهو معا ولهم-ا بالتقوى، لهم ولأمره بالنصر، 

فحكم>ؤكمآاررأناونا تعال! قوله ق الرسول ؤإرّاله أمره غاية بأنه سبحانه صمح وفد 
ويعلمكمؤآغتقنة أث5ثدّتا ؤيعشفلم ؤوركاءف.لم يأتغا I ظكب؛ يظوأ ماا=فلم زمولأ 

]\لمقرق.'ه ;}ئ ثنممرون ولأ ل وآئهكروأ الكركم قاذكهف أزن؛: يعلمون ثكوتوأ لم ما 
لاقفائهحمد إنما والصبر لغيره. مراد والصبر لنمه، مراد فالنكر قالوا؛ [ ١ ٥ ٢ ، ١ ٥ ١ 

الشكر.فهوحائم الشكر، إل وايصاله 
أتفعلله; فقيل قدماه، تفهلريتج حتن قام أنه ه، الشي عن الصحيحين؛ ق ثبت وقد 

شكورا®عبدا أكون أفلا ٠١قال؛ ناحر؟! وما ذنثلئج من تقدم ما للئ، اس غفر وقد هدا 
أنتنمن فلا لأحيلث،، إق راواس لمعاذت قال النبي أن والترمذي الند ق وثثت، 

ا.عبادتائ،،<ل وحن وشكرك، ذكرك، علن أعني اللهم صلاة: كل دبر تقول 
النوويوشرح ( ١٥)ٌا/الباري فتح وانفلرت ( ٢٨١٩وملم)رنم ( ١١٣•)رقم المحاري أحرجه )١( 

اممرىق والمائي ( ٧٥١رقم  ٣٦٩خزبمة)١;وابن ٢( • ٢ • رنم  ٣٦٤)ه/ جان ابن أحرجه )٢( 
تول ( ١١• ينم•٦ آ/ اتجتر)٠ ق واتجراق ١(  ٥٢٢داود)رقم وأبو ( ٩٩٣٧رقم  ٨٣٢



الممسيرظا النشر الصوء =^.، ٦١
تاوى=====^==^===^^^^^^

بنوجعفر معاوية أبو حدثنا اسماعيل! بن إسحاق حدثنا الدنيا! أين ابن وقال 
ذكرك،علن أمحي اراللهم المي دعاء ْن كان قال: عروة بن هشام عن عون، 

٢.ر عيادتك(( وحن وشكرك، 
سالمة:بن حماد حدثنا إسماعيل: بن المؤمل حدثنا غيلان: بن محمود وحدثنا قال: 

رمولأن - عنهما اممه رصن - هماص ابن عن حبيب، بن طلق عن الطويل، حميد حدثنا 
ولماثاماكزا، ئالتا والآحرة: الدنيا حير أعطي فقد أعهليهن؛ من ررأرح قال: اهه 
.؛ ماله((رز ولا نفسها ل حوثا تيغيه لا وزوجة صابرا، اليلأء علن وبدئا ذاكرا، 

افنلأأنعم ُرما قال: ١^٠،^ عن عائشة عن محمد ين القاسم حديث من أيما وذكر 
عيدمن اقف علم وما شد.ها، له افه كتج، إلا اقيانآ؛ محي من أما فعلم نعمة همد علن 
بالدينارالاومحب، يشترى الرجل وإن بمتنمره. أن ئل له اهف غفر إلا ذنب؛ علن ندامة 

يغفرله((حتن ركبتيه؛ ماسلح فيحمدايئة فيلبه 
الأكلهيأكل العبد عن ليرصن اس رءإن قال: أنه ه محه لم مصحيح ق ثبتا وقد 

والحاكم( ١٢•حمدررقم بن ومحي ( ٢٦٦١يقم واوزار)م\/أ-ا ( ١٦٥•رقم  ٤٣٦الثامين)آ/
النوويوصححه يخرحاْ. ولر الشيخين شرط عفير صحيح حديث هذا وقال؛ ١( * رقم'١ ٤ • )١/^١ 

'٤(.٢١٦ومذيبالأسماء)( ٣٢•فيرياضاكالحين)صأا١، 
رقم( ٢٩٤٠•رقم  ٥١/٦ئسة)أيي وابن ٤( الذكر)رقم j الدنيا ابي ابن أحرجه )١( 

الزاررواْ : ( ١٧٢•\أ ازوائد) مجمع j الهينمي ونال ( ٢٠٧٥رقم ه/ارآة والزار) ( ٢٩٨٢٥
وهوثقة.الأولي افقص همد عمروبن غير المحح رجال ورجال• 

والبيهقي١(  ١٢٧٥رقم  ١٣٤ا/ ١ الكرى) وو ( ٧٢ ١٢رقم  ١٧٩الأوسط)يم ق الطراز أخرجه )٢( 
 jقالهيض وقال ( ٣٤)رقم الشكر ق الدنيا أبي وابن ( ٤٤٢٩رقم )؛/؛•ا الإيمان ب ث

وقالالصبح، رجال الأوسط ورجال والأوسهل الكبير ق الطراف رواء (؛ ٢٧٣المجمع)؛/
رقم ٢٨١٢أيما)وقال جيد. بإساد الطراق رواء ؛ ( ٢٣•١ رقم  ٢٥٦آ/الترغيب) j المدري 

أحدهماجيد.وإٌتاد والأوصهلؤ الكبير ق الهلبراف رواه (؛ ٢٩٤٦
أبيوابن ( ٤٣٨١رقم  ٤٩٢; الشعب) ق مخمنا واليهقي ( ١٨٩٤رقم  ٦٩٥ا/ الحاكم) أخرجه )٣( 

يخرجاه،ولر بجرح، يكز أحدا إسادْ ق أعلم لا حديث من.ا الحاكم؛ وقال ( ٤٧رقم الشكر) ق الدنيا 
بمماْ.الحاكم كلام ( ٣١رقم٨•  ٦٨م/الخدريفيترغيبه) ونقل 



محؤإلأسلو^|_
هوالذي العظيم الجزاء هدا فكان عليها٠٠ فيحميه القربة ويشرب عاليها، فيحميه 

مقابلةق [ ٧٢لاكو>ة: ايقبزه آس مؤتن ووصون ؤ تعاق! قال كما الجزاء، أنولع أكبر 
بالحمد.شكره 

عطاردبن يحين أبوزهير حدثنا ت صالح بن اهلم عبد حدث من الدنيا أين ابن وذكر 
لأنالريادة، فيحرمه الشكر؛ عبدا اه ررلأيرزق اهأا،ت رسول قال قال! أبيه عن القرثى، 

ا.أئه=فزتحلألهد0كإإهء بن ؤ يقولت تعالن اه 
قلبهاعليها؛ يشكر لر فإذا شاء، ما ليمع؛النعمة اس إن المرى! الحسن وقال 

الموجودة؛النعم يحففل الدي فإنه الحاففل، الشكر! سمون كانوا ولهدا . عن.ابا 
المفقودة.النعم يجالب، لأنه والجالِّ،، 

النعمةإن همدان؛ من لرجل قال أنه ه طالب، أبن ين عل عن الدنيا أين ابن وذكر 
منال٠زيم ينقهير فلن قرن، ق مقرونان وهما يالمزيد، يتعلق والشكر بالشكر، موصولة 

العثل.من الثكر حتئ؛نقمخ اليع 
قين.الشكر يقال! وكان ، اس١ بشكر اهه نعم قيدوا العزيز! عبد بن عمر وقال 

ا.فاصيرر ايتك أن من إئ أحب فأشكر؛ أعاق لأن اس! عبد بن مهلرف، وقال ا. ^٠٢١ ١١
الأحوذى)ه/ي"اأ(.وتحفة ( ٥١شرحالروى)7؛/ وانظر: ( ٢٧١r٤الم)رةم )ا(أحرجهء

وهمد( ٤٥٢٦رقم الإبمان)أ/أآا ثب j والمهقي ٣( )رنم الثم j الدب ابي ابن أخرجه )٢( 
صسمفياسذ،أخارسم)آ/ميم(•

ا<أم0اا/ المثور) الدر وانظر: الئةر)يا( ق الدنيا ابنأبي أخرجه )٣( 
(.٤٥٣٢فياسرررةمخا(واّفيالثب)أ/بآارنم ابنأبي )؟(أخرجه 

الخفاءوكنف ( ٣٧١المثور)ا/ الدر وانظر: ( ٤٥٤٦رقم  ١٣.الثعب)؛/ j اJهءي أخرجه )٥( 
(.١٩رiم٧•١٣٦/٢)

.١( القدير)مض انظر: )٦( 
وابن( ٤٤٢رنم  ١٢٥٤; الزهد) j وهماي ( ٤٤٣٧رقم ١ الإسان)؛/آ• ثب ق ^ أخرجه )٧( 

وابزماكرق-اريحأاأ()يمآا/أ( ، ٢٠• الخدة)أ/ وأبو أبيالدن؛اقاسر)رنممآ( 
الملأءأعلام سر وانظر: ( ١٤٤)U/الطبقات j يعد وابن ( ٣١٧، ٣١٦/OA)دُشق مدبمة 



الممسيرعلن اشئ الصوء =و

نسه_1^؛ اس أمر وقد شكر ذكرها فان العم، هده ذكر من أكثروا الحزن وقال 
تعاقوالله [. ١١تااض>ن! ه محيت نبك بنعمة ؤاما ؤ ربه، بنعمة يحدمث، أن 

الحال.بلسان شكرها ذلك فان نعمته، أثر عليه يرى أن عبده من يحيح 
والسلامالصلاة عليه — داود إن ت يقول الثوري سفيان سمعت، الجعدت ين عل وقال 

داوديا إليه! اهله فأوحن جلاله؛ وعر وجهه لكرم يبُي، كما حمدا ه الحمد الت ق- 
اJلأئكةل٢ا.أنمت 

عليناحرج قال• انملماردي رجاء أبي عن فضالة، بن المقفل حدتنا ت شعة وقال 
اههرسول إن فةالت بعد، ولا قبل عليه نره لر حز، مهلرف، وعليه الحصين بن ممران 

ءبده<اعلن نعمته أثر يرى أن نحب نعمة عبد علن اننع أتحم ُ'إذا ال• قه 
مح-اشر؛همارركلوا قال؛ الض. عن جده، عن أبيه، عن شعيب، عمروبن صحيفة وق 

.؛ ءبدْاا علن نمته أثر يرى أن محس، القع فان سرق؛ ولا محيلة غير ل وتصدقوا 

(.٠^١١رص الحدث مختلف وتأؤيل ( ١ ٩ ٥ / ٤ ) 
والعيني( ١ ٥ ٦ رآ"/ الفع ق اةلأ؛ا رحمه حجر ابن الحاظ ذكره فقغ الصديق يكر أبي ثول من ذلك وورد 

فيءمد0القارى>لا/لَا'ا(.
والتفريقالجمع أوهام موضح ق الغادادي الخليب أحرجه ه الورداء أبي قول من أيما وورد 

(.٣٦١نضاسر)أ/ (وانذلر: ل• 
٥(.٤ ٦ )A/ المثور الدر وانثلر: ٤( ٤ ٢ ١ رنم ١ • ٢ رأ/ اكب ذ المهقي أحرجه )١( 
وابن( ٣٧)رنم الشكر j الدنيا أبي وابن ( ٤٥٨٢رنم  ١٣٩)؛/الأيمان ثب j اJهةي أحرجه )٢( 

دمشقمدينه تاريخ عساكرق 
(٦٢٠•رنم )ه/آآا اكب وق ( ٥٨٨٨رقم  ٢٧١)٣;الك؛رى المن j البيهقي أحرجه )٣( 

١٦٢ندالشهاب)\امj والقضاعي وأحمد)أ/خآأ( ( ٢٨١رقم  ١٣٥; ١٨الكبير)j واتجراق 
معيقوابن ( ٣٦٩رقم ٥ ٥ ٠ انمال)٢; ول ٥( ١ الشكر)رقم ذ الدنيا أبي وابن ١( ١ • ٢ رقم 

الأدقات)؛/لبمأ()يم'ا(.

عبده*.علن نعمته أثر يرى أن بمب اللغ *إن ^٠ امحلأ رمول قال قال؛ جده عن أبيه عن شعيب عمروبن فعن )٤( 
والبيهقي( ٢٢٦١والليالي)رنم ( ٧١٨٨رقم ١٥٠والحاكم)أ/ ( ٢٨١٩الترمذي)رقم أحرجه 

(٠٣٧ رقم ٥ ٥ ١ والعيال)آ/ ه( ١ الشكر)رنم ق انمني١ أبي وابن ٤(  ١٥٧ رقم  ١٣٦لثمب)أ/ ال 



اهرسول أتيت ثال! أبيه، عن الأحوص، أبي عن إسحاق، أين عن ثمة؛ وذكر 
أيارمن قال: نعم، قلت،: قال: مال؟اا من للخ، »هل فقال: الهيثة، ، قثغوأنا 

ارفاذاقال: والخم، والرقيق والخيل الإبل من اهف قدآتاق اuل كل من قالت: ال،ال«؟ 
نعمتهأثر يرى أن بمب اه ررإن المراسيل: بعض وق . ءاليلئ،اا فليرى مالأ اه، آتاك 

ءالنبوْفي:طكالهوثربها<ل
*منرفله؛ اقم همد بن بك؛ر عن معمر، أبن عن المقري، يريد بن اه همد وروى 

يردلر حيرا أعطن دمن اس• ؛نعمة محدثااس، حبسي، سمي: عليه فروى حيرا أعطي 
منيقال: كان عياض: ين فضيل وقال . اس® لنعمة معاديا اهف، بغيض سمي: عليه 

تعاق:اهف لقول الزيادة، يرى حتن ذللثج؛ ستتم لر بلسانه؛ وحده بقلبه، ،، ١٥١نعمة عرف 
٧[.، ٤ لأ لائيذم ثهكزئز ن بؤ 

أثثزنقآئي ١^٠ مآ مثو ثون حى لن>ومن جآ"ئئهلم؛١^^^١ ؤإذا ؤ نوله 
[.١٢٤]الأنعام; ه ر رسالته >سث،'محدل اعلم 

أهلهاعير وعند محلها عير ق رسالاته يضع أن يأ؛ن وعلمه حكمته بأن فأجاحم 
أنالجواب،: كان بل جواب،، هدا ق يكن لر المشيئة محقي إق راجعا الأمر ولوكان 

ابنالحافظ حسنه وكذا الترمذي. وحسنه يخرجاه، ولر الإسناد صحٍح حل-ث هذا الحاكم; وتال 
(.٣٢انمللأة)ص الأمال ق حجر 

وابن( ١٥٤ ٦ رقم  ٢٣٤; ١٢حان)وابن ( ٧٣٦٤رنم ٢ • ١ )٤; ( ٦٥رنم  ٧٦الحاكم)ا/ أخرجه )١( 
(٣١٣•واليالي)رقم ( ٤٧٣واحد)٣; ( ١٢٦٣رقم  ٤٦٢/٢والثاق)الأحاد ق ياصم أبي 

(٢٨الطتات)٦/ ق سعد وابن ( ٣٦٣رقم  ٥٤٤العتال)آ/ وق ( ٥٢الذكر)رقم ق الدنتا أبي وابن 
فيضق المناوئ ذلك، ذكر كما آماليه ق العراقي وصححه الصحابة *عجم ق تاغ وابن 

(.٣٦٨رقم ٥ ٤ ٩ العيال)٢; وق ( ٥٣الشكر)رقم ذ الدنيا أبي ابن أخرنه )٢( 
(.٤٣٦ رقم ٥ ٤ ٥ العيال)أ/ وق ٥( ٤ الشكر)رقم ق الدنيا أبي ابن أخرجه )٣( 
٤(. ٥٣٣رقم ١  ٢٧اكب)؛/ ق واليهقي ( ٥١الشكر)رقم ق الدنيا أبي ابن أنترجه )٤( 

العلل.)ه(م-آشفاء 



ايرض الممحر الئزء اآ=^م 
تالأظ===========^^^خ

القدرة،مجرد إق عائد والأمر مرجح، بغير مثل عق مثلا يرجح وهو تعلل، لا أفعاله 
المنكرون.يقوله كما 

عتهعرننمدآس يتعضكمولإأأهنؤلآء بعصيم وهفد'كسا ؤ قوله! وكدللث، 
التخصيصعن سألوا فلما [ ٥٣]الأن،ر1م: ه ياشكرئ ياعلم آس اليس يئآ 

لها،أهل وهو لخشيثته، يمبملح يمن أعلم اينف بأن أجنبوا ذلك• وأنكروا اهللأ، يمنيئة 
يصلحونفهؤلاء النعم، عليها ؤيشكرون النعمة، قدر يعرفون الن'ين الشاكرون وهم 

الجواب،.هدا يحن لر الخشيئة محقي إق عائدا الأمر ولوكان يمثيئته، 
أنهعق ييتهما، والتفصيل التخصيهس يدكر حيث، العالم؛ صفة سبحانه يدكر ولهدا 

وتفصيله،تخصيصه، يقتضي مما الفصل التخصيص ق بما سبحانه يعلمه حصل إنما 

إلبامروث ■بحرى عاممه ووثتنأة ؤ تعاق! قال كما لدللثإ، أهلا جعله الذي وهو 
ذكرعقب علمه فدكر [. ٨١علمإنه]ابيء: لجآؤ يكل ؤًضا يهاج تممحا آ'لأزضآفي 

بالبركة.المذكورة الأرض وتخصيصه له الرح، يتخير سليمان تخصيصه 
وآليىوآJئازآلمام يلغاسي تأما آلنث،آلخزام  iJjiSsjTآس جعل ٠ ؤ ت قويه ومنه 

_؛بآيل آس واين آلارض I، وما آلثمنوت ؤر ما ؛زأس ثئموأللئ، وآلمليدج 
وُل.االمكان هن.ا تخصيص اقتضت، التي العلم صفة فدكر [ ٩٧: s_i]ه 

والأزمة.الأمكنة سائر دون يه احتمحا بأمر الزمان 
والنمهم.ؤعلآلم-ؤجا رسؤلوث عل ساكتاثهُ هاتززآس ؤ سبحانه; قوله ذللثج ومن 

[٢٦]الفتح: ب عليما سؤ بآكل آس ؤكايتح واهلها ها احي آلمموئ 
منيستحقها يمن أعلم وأنه تها، أحق هم ومن أهلها عند الكلمة هن.ه وصع أنه فأخبرت 

وغاية؟سس—، لا المشيئة يمحص يخص من وصفإ هدا فهل غيرهم، 
الذيمقامه ق أقاماه وحمده وحكمته فيه، أقيم ما غير بالعتي يليق فلا ،وبالجملة 

ءج؟ اس زاد  ٣٣)١( 



ر=^اؤرةؤا.لأتجمحك 
وقفلهعطائه مواقع يجعل حيث أعلم والله يتخطاه، أن يحن ولا سواه، به يليق لا 
بتعضنعصم ققا ؤءكل١Jك ؤ [ ١٢٤]الأنعام: ه وناJثةر حيت"محن  ٣١س آؤ 

ا، ٥٣لالأذعام؛ يااسئاكرينه ياعلم آس اليس سثآ من عليهر أس مك اه-نؤلآء يئموزأ 
فيحميهالحرمان، ومحال التخصيص، ومحال الفضل، بمواقع أعلم بحانه فهو 

له،والتدلل إليه الافتقار إق المنع رده فمن حرم، وحكمته وبحمده أعش، وحكمته 
قالعهلاء انقلب عنه؛ وقطعه عطاره، شغله ومن عطاء، حقه ق المنع انقلب وتملقه، 

منعا.حمه 

يه.فهورحمة إليه؛ رده ما وكل عليه، منووم فهو الله، عن العبد شغل ما فكل 
هنفمن مبحائه يريد حتن الفعل؛ يقع ولا يقحل، أن عبده من يريد تعال والرب 

صواأن وأحبرنات إليه، الميل واتحاد دائما، الاستقامة منا أراد سبحانه فهو يعيثه، أن 
لنا.ومشيثته عليها، إعاثتتا ه: نفمن يريد حتن يقع؛ لا المراد 

إقله سبيل ولا يعينه، أن ه نفمن ؤإرادة يفعل، أن عبده من إرادة إرادتان؛ فهما 
دثاءونإلإانبمئ1ئوما ؤ تعاق: قال كما شيئا، منها يمللئ، ولا الإرادة، بء-نه إلا الفعل 

إقنبتها أحرى، رهمح العبد ْع كان فان [، ٢٩]التكوير؛ ه أج؛؛ هضت رب آئد 
بهيكون ما به يفعل أن ه نفمن اثنة إراده ييا يسهتدعي بدنه إل روحه بة كنروحه، 

حاءفمن الحهلاء، فيه يوضع إناء معه وليس للعْناء، قابل غير فمحله ؤإلأ فاعلا، العبد 
نفسه.إلا يلومى ولا بالحرمان، رجع إناء، بغير 

يتآشجربمن;)ت{؛ه.ب ؤ
سبي3آشجرصؤلفشتن ١^٧۶ ثمتيئ لك وكد' ؤ تعال؛ اه قال حليلة؛ قاعدة 

ويئغلهأله-دئ تثن ما بعد من دشامحآونوJ ومن ؤ تعال؛ وقال • ْْأ تالأمام؛ 4 ه؛ 

نواتي.)ا(م''ا 



الممسيرهان المنير الصوء ،ء=هم 
=اكظت===دد=^==دد==د

[.١١٥]النساء;الأية ه ثولر ما ئوإو-ء آلموميئن غيرسبيل 
مفص.لة،المجرمين وميل مفصالة، الوماثين سيل كتايه ق بين ند تعال واس 

وأولياءهؤلاء، وأعمال هؤلاء وأعمال مفصلة هؤلاء وعاقبة مفصالة، هؤلاء وعاقية 
بماوفق التي والأسباب لهؤلاء، وتوفيقه لهؤلاء وحاولأنه هؤلاء، وأولياء هؤلاء، 
هزلاع.بما حيل الي والأّياب هزلأء، 

حتنالبيان، غاية وسنهما وأوضحهما، وكشفهما كتابه ق الأمرين سبحانه وجلا 
والظلام.للضياء الأبصار كمشاهدة البصائر شاهدبمما 

وسبيلتفصيلية، معرفة المؤمنين سبيل عرفوا ودينه وكتابه  ٥٥١؛فالعالمون 
الطريقللعاللتا تبين يكما المثيلان لهم فاستبالمت، تفصيلية، معرفة المجرمين 
الهلآكة.إق الوصل والهلريق مقصوده، إق الوصل 

وبذلكالهداة، الأدلأء وهم لهم، وأنصحهم للناس وأنفعهم الخلق أعلم لهؤلاء 
الضلالسيل ق نثأوا فإبمم القيامة. يوم إق يعدهم أتن س خمع عك الصحابة برز 

الرسول؛حاءهم ثم مفصلة، وعرفوها الهلاك إل الوصلة بل والوالشرك والكفر 
منفحرجوا الختقيم، اس وصراط الهدى، سبيل إل! الفللمات تلك من فأحرجهم 

ومنالعلم، إل الجهل ومن التوحيد، إل المرك ومن التام، الور إل الشديدة الذلالمة 
والثصاتر،الهدى إل والعمى المرة ومن العدل، إل الفللم ومن الرشاد، إل الغي 

الضد،حسنه يظهر الضد فإن فيه. كانوا ما ومقدار به، وظفروا نالوْ ما مقدار فعرفوا 

وبغضاونفرة إليه، انتقلوا فيما ومحبة رغبة فازدادوا يأضيائها. الأشياء تتبين ؤإنما 
لالناس وأبغض والإسلام والإيمان للتوحيد الناس أحك، وكانوا عنه، انتقلوا لما 

التفصيل.عل بيل بالعالمين ضيم، 

معللماالقرآن؛ به ورد وقد الفوقية، مجازه العطلة ادعن مما الماع؛ الثال ا ل
بحرف.ومقترثا حرف، بدون 

.-؟-٢ الصواعق مختمر  ١٢• ٥ ( ١] 



(p—١

مرصعين.ق آ  ١٨-١ ٦ ]الأسام: ه وهوآكاهمنيقثد٥ث ؤ تعاق؛ كقوله فالأولت 
لماالأوعال حديث وق ٥[. • زالحل: ثوقهزه من نيم '-محامون ؤ كقوله: والثان: 

فوقواثالانا كله، دلك فوق والعررس فوقها، الذي البحر وذكر السح، السموات ذكر• 
ذلك؛لأخس>هأصاعملا/

الرتبةنومة ق مجاز أما الجهمي: فادعن غيره، عق الشيء ذات علو الفونية وحقيقة 
للربثاثا كان ؤإن وهذا نائبه، فوق والأمير الفضة، فوق الذهب، يقال: كما والقهر، 

عديدة:وجوم من باطل الجاز؛ عك وحملها سبحانه فوفيته حقيقة إنكار لكن تعاك• 
الأصل.حلاف عق والمجاز الحقيقة، الأصل أن أحدها: 

ذللئ،.الفلا،محلأف الثازا:أن 
فأينحقيقته، عن تخرجه قرينة من فيه لابد المجازي الاستعمال هذا أن الثالثؤ: 

الرب-ماك؟قومية ق القرية 

منيفهم ما عل الخاطب، أحال قد الفضة؛ فوق الذهِت، قال: إذا القائل أن الراح: 
المكانة؛ق وتفاومما المكان، ق اؤيهما تعهد فآمرين: والعهد، الياق، هذا 

الإسلامأهل من لأحد فهل عليه، يلتص ولا المامع يعرفه ما إل الخطاب فانصرف 
إليها؟!الماع فهم ينصرف حتن تعاق الرب فوفثة 3، ذلك بمثل عهد وغيرهم 

حلافعك النزلة؛ اهف كتسج وحمح والشرائع والعقول والفهلر العهد أن الخامس: 
الفعلرق استقر ما إل ينصرف بفوقيته فالخمتاب بذاته، العالم فوق سبحانه وأنه ذللث،، 

ا.\ ١ الماؤية. والكتّتؤ والعقول 

وأسو( ٦٧١٣رقم  U1-UCوأير؛عك):آا/ ( ٠٣٣٢ والترذي)رقم ( ٤٧٢٣أبوداود)يقم ب )١( 
(١٨٢٧رقم  ٧٧- ُكة)٣;٦٧أخار ق والفاكهي ( ١٣١٩رقم \ T0/iوالبزار))\ا^ي 

اكرض.حضه سما وصححه. ( ٣٤٢٨رنم٤ ١ • والحاكم)٢; 
)ج(.صحاشح. ْ عاو ق وجها ١ ٧ إق المختمر أوصلها )٢( 



الممسيرعلي، اشئ الصوء حٍ=ء 

ء, أوأرجوكم ثن ص أو قولكم من عدا، ظ\وأ بجت أن عد آلمادو هو ش ؤ 
بممهوثؤيدسمحُاس شيعا نل؛سكم 

،.بوحهكاالررأعوذ الأية: هالْ نزول عد قال المي،.أته عن، ثت لا،ىل 
وهذاعاما يكون لا ولكن، حض؛ أمته ق يقع أن لأيد أنه. عنه ثت قد ولكن، 

فوق.من، عذاب وهذا أيصا، قذف الأمة ق كان أنه وروى الأرحرإ. تحت من، عنأاب 
ءن.ابعق القدرة به أريد ؤإن سيفعله، ما عك بقدرته الأخيار باب من، هذا فيكون 

لايريده.ما عك القدرة فهومن، الامتئحبمال 

كتابه.من، موصع غير ق يفعله، مال؛ ، j_Uثاء لو بأنه محبحانه صرح وقد 
ولوؤ ت وقوله ء ٩ ٩ تيوست 4 محعا ًْفثهم آلأوض ق س من و؛ نتيث فاء ولو ؤ ن كقوله 

أهلبتن فته حفاء لا مما وهذا ونظاتره. [ ١٣لالسجده: ه هدنها نفس، َلآئتا'كل شئغا 
وأنمله. لا الفعل مع إلا تكون لا القدرة إن قال! من، قول اد فنين وبه السنة، 

قبلالفاعل، •م، القدرة فنقي والمصححة، الموجبة الشورة بينر التفصيل، الصواب! 
أعلم.واس -^ii، مطالقا ة الملاي

َء ُ هدنئاإي نعد اعمابنا عد وئرد يدvرثا ولا لا ما آلله وسمخ د من، اندعوأ ل حمؤ 
آيتناآلهدى زل عوئةُ يت. صحم، ١ لهُ حيران آلاوض ق آلئينطى آتثهوئه ثذى ك آس 

•نتلم واثزثا هدىآثيهوآلهدئ ئلايحل 
لحاله؛مطابقا مثلا واتياعه بالحؤ، العلم له يحصل، ,ا لمن،تعاق اس صرب قد ، ١
إذنعد اعفابنا عير وثني نعضرئا ولأ نغمعنا لا ما >ؤدلأادد.عوأمز،لورلأآئي ت تعاق فقال 

)ا(ا،ا،-سان.

(.٣٨٨^ا/( ٢٩٢)AI اuرؤ، كح (وانظر: ٤٦٢٨)رقمالخارى رآ(أحر-بم 
شاح-يا٠ ٨٥)٣( 



؛Jjندعوثهُ اص«حثب لتُ حوزان 1'لأوض ؤ؛ آلتنطين آنتهوئه ؟أوى آلت هدنيا 
4أ)ث؛'' آشضتيق لرن لنتبم ؤ؛ثِ،ئا هوآلهدمحا آش هدى ائت ض ^دتنا آلهدى 
اي[.]الأنمام;

ماذزٍزسمإيىأزذكودؤمكق ءالهه أصناما ءازرأثتخد إبرمحزلأبيه يال، يإذ ٠ ؤ 
قلناسمدآ*لأرضويمحنسآلنومحا:نق؛■ دكد'ألكثرى ■ت|آ 

ضس3ظثازثاخئشصن؛اكبجا 
منآلمومِلأءفودرنأ> رق لم,؛تدق ين ماو قلمآأقل رق مندا مالا بازعا آلعنز 

ينثومِ؛ jiicJiiiقنمآ^؛^ ٠١هندآ رف قنيا ؛ jiSآلشمسننازعة زء! ينما آزئ هكثش' 
ؤآ'لأورنقهلنآلشنئؤ'ب للذي وحمح، وجهت إق :ءو; ممركون منا نرى؟ إِؤا 

هد_؛وقد قؤ ق شمحز ١  3١٥قومهُ حهُ ذ■، :)ه'ا آلن<مغترآتلم همك اثا وما حينما 
اقلأعلما _؛ ْءفلا ونج، ويع ثيقا رق يت-أء ان إلا ببِء محيون ما ■حاق-، ا ولا 

لم'نا -محاءوتأنى؛أئزهمبم ؤضفأخاننآأنزيمؤلأ تدْمون;;ت:: 
آلذين;زن؛( كغم !ن بالأمن أحق آلمريس قأى سلْلثكاج عيفم به-، يثرل، 

حجتناؤتللث، مهتدون;ث|أ: وهم الأمن لهم اويئ، بْذمح إبمنثهر يلئنوأ ولز ءامنوأ 
■حكيممحنق;;ه وعك إن دومهِآئرقعدزجنتمنممآء 

والأنبياء،الرمل جع حما جاءت اللذين بالأصلين، كفروا هؤلاء أن المقصودت 
'رسأولهمإكآحرهمر 

إله,من دونه من يعبد بما الكفر له، شريلث، لا وحده اس عبادة أحدهما! 
وانقيادا،ؤإئرارآ، تصديئا ، ٠٧٥١عند من به جاءوا وما برمله، الإيمان والثاتن! 

)ا(مأهآاإءاثتجأ,
,)ج( انماشن تعاق أهله ذم عند البقرة سورة ل البحث اول تقدم )٢( 
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أرابمن كثير فيه غلهل كما الصايئة، بمثركن مختصا هذا وليس وامتثالا. 
جهةمن كان الصايثة شرك لكن الأمم• ماثر من المشركين مذهب هال|ا بل المقالات، 
ق— عاليه وسلامه اسم صلوات _ الحنفاء إمام اظرهم ولذلك، والعلويات الكواكب 

مناظرةأحن ( ٨٣~ )٤٧ الأنعام سورة ق سبحانه اس حكاه بما إلهيتها يهللان 
الكواكب،،إلهية يهللان بين أن يعد فقال حجتهم. ودحضت، حجته فيها ظهرت وأبيتها، 
ساهداإلا يكون لا يل ؤيأفل، يغيب، أن يه يليق لا الإله وأن بأفولها، والشمس والقمر، 

يملكإلعباده، افعا مقهور. ولا مغلوب غير \( ytXiغالتا إلا يكون لا كما غالب،، غير 
ماكل عنه ؤيدغ ؤيرثده، ؤيهديه، مكانه، ؤيرى كلامه، فيسمع والنني، الضر لعابده 
باطل.سواه معبود فكل إلاهوحده. ليس وذللث، ؤيوذيه. يفره 

صعدالمائة تمذْ لمتإ والكواكبح والقمر الشمس أن الحنفاء! إمام رأى فلما 
يطرآلثمنوتللذي وجهتاونح( ق ؤ فقاوت ومثدعها، وخالقها فاطرها إق منها 

وآلآزنضئا4سم:هب[.
قوامولا إليها، مفتقرة هي التي ومحالها أمكنتها خالق سبحانه أنه إق إمارة ذللث، وق 

والمحتاجؤيربها. ؤيدبرها يخلقها وفاطر يه، تقوم محل إك محتاحة فهي بما، إلا لها 
اسعبادة ق حاج ومن اه، ق قومه فحاجه إلها. يكون لا المدبر المريوب الحلوق 

وهذا•٨[. ]الأنعام؛ هدنزه ؤا-محتجىلؤرآشوقد الةءةوأ إبراهيم فقال داحضة. فحجته 
مادتهوعن وبتوحيده، بريي الإقرار عن تمرفوق أن أتريدون أي: املأم، أحن من 

لوبين كالعيان، ل استبان حنن الحق، ل وبين أرمدق وقد فيه؛ وتشككوق وحده، 
توجب،عبادبما وأن للعبادة، تصلح لا آلهتكم وأن عاقبته، وسوء الشرك يهللان 

عبادتهعن ، أنصرفأن منن تريدون ، فكيفوالأمحرة، الدنيا ق الضرر غاية لعابديها 
والمجادلةفالحاجة الرماد؟ وسبيل الحق، إق هداق وقد به؟ الشرك إق ه ونوحيل. 

ومنالحلم، إق الجهل ومن الحق إق اكاطل من والانتقال الرجهمع طلمإ فاتدبما إنما 
ياطل،سواه معبود كل الذي الحق الإله ق إياي ومجادلتكم الإيصار، إق العمن 



١=؟(
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ذلك.خلاف تتضمن 

حيألهه الذي بإلهه الموحي• المشرك يخوف كما سوء، تصبه أن ُآلهتهم فخوفوه 
٨[.■ بهنؤ<لالأنعام: احامح—،ما ولا ؤ الخليل• فقال، بسوء، يناله أن اس 

مشيئةإق الأمر رد ثم عبادتما، وجحد بيا كمر من تضر أن من وأحمر أقل آلهتكم فان 
[.٨٠]الأنعام: ه ثوثا نق نشا؛ إلاان ؤ _lJ،I ويرحن. يخاف الا،ي هو وأته وحده، اممع 

إنلكن ندرة، ولا لها مشيئة لا قاما آلهتكم، أحاف لا والمعنن! مشلمر. امحتثتاء وهلءا 
المشيئةله وربن شيئا، تعلم ولا تثاء لا التي آلهتكم لا وأصابني، نالي شيئا ربن شاء 

هي؟أم هوبحانه، ويعدن يخاف بأن أوق فمن علما. شيء كل ومع وقل• النافذة، 
المن إشراك من عليه أنتم ما فتعلمون *٨[. ]الأنعام: ه وتد.هءكثون اقلأ ؤ قاوت نم 
الخام.والعالم الخامة، المشيئة له ممن شيئا يعلم ولا له مشيثة 
يملمامحادودئأمأتي5ثهمأس ص1اأحار،ماأتيضتازولا ؤ قال: نم 

.[ ٨١سلهلنغاه]الأنعام: عاتمحكم يهِء 
قوله،اد فعك دالة بعينها المطل حجة وجعل الحجة، قلبا أحن من وهل>ا 
تسنوقد بعبادماؤ ملهنانا عليهم اممه ينزل لر التي بآلهتهم خوفوه فإمم مل*هبه• وبهللأن 

آلهةمعه وعبادتكم باس شرككم تخافون فلا هذأا وْع عبادما. ومضرة إلهيتها يهللان 
أمالموحدين، فريق الخوف؟ يلحمه لا بأن وأول بالأمن أحق الفريقين فأي أخرى؟ 

المشركين؟فريق 

فقال:منه. أصح حكم لا الني العدل، بالحكم الفريقين بين بحانه اس فحكم 
وهمآلأمن إهز اولنألثا ؤ بشرك أي؛ ه بمللي \ينلتةهم ئلبمتزأ ولز ءامثوأ لذئن آؤ 

[.٨٢ئهثدونلآئ؛ه]الأمام: 
لروأيئا اهه رسول يا وقالوا: الصحابة، عك أمرها شى الأية هن«ه نزلت، وّ 
لكلثإؤنحآلننك ؤ الصالح: العبد قول تسمعوا ألر الشرك: هو ءرإنإ فقال: نمه؟ 
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تا،]كان;ّاا[«.
الضلالوهو ذلك، مد وللمشركن والأمن، بالهدى للموحدين سبحانه فحكم 
يثآءس دزحنت نرقع دومهِأ ءاسنهآ حجتئآ ؤشئ، ؤ ت مال ثم والخوف،، 

.[ ٨٣]الأنعام؛ حكيرؤولأاثؤن؛وااه ؟، Jjjإن 
وجهعك الأديان أقدم الصابئون؛ ينتحله الدي وكان ت حزم ين محمد أبو قال 
إليهماس فبعث، شرائعه. وبدلوا الحوادُثإ، أحدثوا أن إق الدنيا، عك والغال_ا الدهر، 
وبالحنتفيةأفسدوه، ما وتصحيح اليوم، عليه نحن الذي الإسلام، بدين حليله إبراهيم 
الرمانذللئ، ق وكانوا تعال. اس عند من ه اه رسول محمد -٦١ أتانا التن المحة 

الحنفاء.يمون وبعده 
حكنوقد متا٠^١^،. وبيتهم حنفاء، وصايثة مشركون، صابئة قمازت هم قلتذت 

كتابه.ق مناحلراتيم بعضن هرمسان ال
عنوأحبر لهم؛الحجة، وغلبته وقومه لأبيه إبراهيم مناظره ذكر سحانه ،إنه 

قوقومه لأبيه متاظرته ءقسّ_ا تعاق فقال الحجة، بعلم درحته ورفعه تفضيله؛ال.لاك، 
إِننشآء من دزخنت نرقع قومهثُ عق إوبز ءاثيغنهآ حجئثآ ؤتللفر ؤ الأنعامت سوره 

بعلمنشاء من درحايت، نرير ت ه أسلم بن زيد قال [ ٨٣]الأنعام؛ رثلثؤحكيمؤشمِا)*ا(ي 
الحجة.

البينايتج؟الحجج بين الفرق فما قيل• فإن 
وتسمعالقالب يعقلها التي العلمية، الأدلة هي الحجج أن بينهما: الفرق قيل: 
العلمي:بالدليل عليه هم ما يهللان وتبيين لقومه، إبراهيم مناظره ق تعاق قال بالأذن، 

النوويوشرح ( ٨٨/ الباري)١ نتح واننلر؛ ١( ٢ ٤ لم)رنم وم( ٠٣٣٦ ، ٣٢البخاري)رنم أ-مجه )١( 
(١٤٣/٢.)

)آ(ا0ضاحجا.
.شاح-بما. ١٤٤)٣( 



بعلمزيد• ابن قال 4 ثرقعدرجثتسشآء موبهءأ عق ءادتنهآإة'ص فتلكحجئنآ ؤ
٢[.• ممران: وسآبُنهتآل ش 3مرأأظتونحإ حاجوك فإن ؤ وقال الحجة. 
إينني>ةززلزئلثنزأ ؛امغوأ تعادتقوله من فهم من عك ،وأنكر •••ر 

أنهوين بالمعاصي، النفس ظلم أنه [ ٨٢ه]الأنعام: مهتدوناوك؟كيآ"لأسوم 
عنداللفظ سياق أن ْع ه عظيمِ لئللز آلنرك إيت ؤ لأبنه. لقمان قول وذكر الشرك 
،;Jliبل هم، أنفيظالخوا ولر لر سبحانه اض فإن ذلك، يبين التأمل من حقه إءءلائه 

حمحمن به ؤإحاطته به، تغهليته بالشيء الشيء ولبس ه يْللمؤ ابنتهم يلبسوأ لم وؤ 
مننق ؤ تعادت فوله هذا ومن الكفر. إلا ه ؤيلببه، ويحيْل الإيمان يغش ولا جهاته، 
4إ)ما حألاو.ون فيها هم اصح.ناآثار ن{ذلآةلو حْلثئهُ بهِء ؤاح؛هئت نيه كنن، 
الخهليئةإحاطة من يمنعه إيمانه فان أبدا، بالمؤمن تحيط لا الخمليثة فان [ ٨١لاJقر٥: 

اشركتماككم ■عثاهورك ولا اشرْكم ما ؤًكيمااحار، ؤ ت قوله سياق أن ومع به، 
4يعلنولث. إن'كتم بالأمن احي آلمريس قاى سلْلئاج عتطم بهِ، يمل لم ^-١ ياثي 

فهوبظالم؛ إيمانه يلس ولر آمن من أن ث وأصدقه حكم أعدل اهلع حكم نم [ ٨١]الأنعام: 
الشرك.الظلم أن عك فدل والهدى، بالأمن أحق 

آية٠اتكفياك فف١لت مرارا، فيها وراجعه الكلالة، عن الخهلاب بن عمؤر وسأله 
الصديق.وفهمها فهمها، عليه حفى بأنه عمر واعترف ،  ١١الصيف، 

أنهميه؛ من الصحابة بعض ففهم الأهلية، الحمر لحوم عن وو الحم، ض، وقل 
وفهموظهرهم، القوم حمولة كانت، لكونبما النهي أن ث بعضهم وفهم تخمس، لر لكوما 

ل،وجهه اقلع كرم طالما أبي بن عل وفهم القرية، جوال كانتا لكونبما أنه إ بعضهم 
رحنا.كونبما من وصرح؛عانتهت بالمهي ه ائيه رسول ه قمل. ما I الصحابة وكبار الجنة 

)ا(اه'آاءلأم-بما.
: OU/ ١ ()١ ٥٢•)ه/ ١^ ئ.رح واظر: ١( ٦ ١ ٧ ، ٥  ٦٧م لم ماحرجه )٢( 
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جواز٢[ • ]الماء; ه قعنارا إحذنهن ذحنلأ ؤ >عاقت نوله من المرأْ ونهت 
به.فاعترف لعمر، فدكرته الصداق، ل المغالاة 

قوله!مع [ ١٥]الأحقاف: ه قتنثون،مرا ؤفصنلهُ ؤحملثُ ؤ تعاقت نوله من عياص ابن وفهم 
أشهر،لستة تلد قل المرأة أن [ ٢٢٣]lJ_؛: ب ملين ك حولن اولدهن يزضعن ؤالولد'ت ٠ ؤ 

؛فأقر.^١ عاص، ابن به ذكره حى لها؛ ولدت امرأة برجم فهر عثمان، فهمه ول؛ 
فإذااس، إلا إله لا يقولوات حنن الناس أقاتل أن *أمرت قوله! من عمر بمهم ول؛ 
لهبين حتن الزكاة مانعي قتال يحقهاا إلا وأموالهم دماءهم مني عصموا قالوها 

به.فأقر الصديق، 
وغملوأ؛اتوأ آلذبت عل لمز ؤ تعاق: قوله من مظعون بن قدامة وفهم 

عنالجناح رغ [ ٩٣]المائدة؛ ه وءامغوأ اتموأ ما إدا طعموأ فيما حئاح أاص؛لحدتي 
منها،الراد لمه«إ الآية؛ سياق ولوتأمل الخمر، يتناول لا أنه عمرت له بين حنن الخمر؛ 

ماياجتتاي، يكون إنما وذلك فيه، له متقين طعموْ فيما ءنه.ا الجناح رغ إنما فإنه 
ما.يوجه الحرم لاتتناول فالأية العلاء٠ا؛ اهنوس حنمه 

انغماس[ ١٩٠]اJقرة: ه دايديكنإِل قموأ ولا ؤ تعاق: قوله س فهم وقد 
إلبيده الإلقاء س ليس ^ا أن الأنصاري: أيوب، أبو له بين حن العدو ل الرجل 

هوالتهلكة إل بيده الإلقاء وأن اس مرصات ابتغاء ه نفالرجل بيع من محو بل التهلكة 
وعمارمارم.الدنيا عك والإمال الجهاد ترك 

٢(.•  ٧٥نته)رنم ق منصور بن بد أحرجه )١( 
(•٥/١٢(وشرحالووي>١٧٤/١٣صمالادى)

وابن( f-AAأ«مدنم )Y/ ( ٢٤٣٤رقم  ٩٤)A والحاكم ٢( • ٤ )A تمرْ ذ اتجري أحرجه )٣( 
(٢٥١٢)رنم داود وأبو ١( ١ •  ٢٩يقم  ٢٩٩)!/اتجري ق والماتي ( ١٤٧١ رقم )١ حان 

صحححديثه مدا الحاكم: قال ( ١٧٩٧٤رقم  ٩٩)و/ اتجري ق والمهقي ( ٢٩٧٢)رقم واكر.الى 
غريب.صحح حمن حديث هدا \كومذي\ وقال يخرجاه، ولر الشيخين شرط عق 



;وإلأهوو^ا_
غيرعل وصم-را الأية، هدْ تقرءون إنكم الناس أيها ءهغأ الصديق وقال 

آهتيينز١4^١ صل؛ س بمركم لا أذمستكم عوكم آلذنن يناِيا ؤ مواصعها; 
يغيروهفلم المنكر رأوا إذا الناس ®إن ت يقول ه اس رسول سمعت ؤإف [، ١ ■ ٥ ت ]المائدة 
مواصعهاغير عك بم"مب أمم فأخبرهم  ٠٠عنده من بالعقاب القز يعمهم أن أوشك 

ما•ألند ما خلاف منها همهم فل 
اليهود*من عنه ئهيت ما ترتكب لآ التي الساكتة الفرقة أمر عيامحن ابن عل وأشكل 

المعيبين،دون الناجين ق دخولهم عكرمة مولاه له بين حتن نجوا؟ أو عذبوا هل 
قومائعفلون لم ميم امة قالت ؤإذ ؤ الساكتينت عن تال سبحانه لأنه الحق، هو وهدا 

[.١٦٤]الأعراف; ه قديدا غداثا 1قث 
واجههمفقد بالنهي، يواجهوهم لر ؤإن علتهم، يغضوا فعلهم أنكروا أمم فاخر 

فلماكفاية، فرض المذكر عن والنهي بالعروق، الأمر فإن عنهم، الواجّح أدى س به 
•سمكومم ءلالا٠ين يكونوا فلم الثاقتن، عن سقْل اولتك يه قام 

عنه،موا عما وعتوا به، يكروا ما نسوا الذين عذب إنما سبحانه اليء فإن وأيقا 
الفلالخينق يدخلوا لر أمم عبامحن لأن عكرمة بين فلما قطعا، اكتين اييتناول لا وهذا 

والترمذي( ٤٣٣٨ررقمداود وأبو آ ٥٨رنم المختارة)ا/؛ةا~هأل ق المقدصي الضياء أحرحه )١( 
(٦٤رقم  ٩٤والمثان)١/ الاحاد j َ أبي وابن ٤( • •٥ ئ-بم)رنم وابن ٢( •  ٢٥٧، ١  ٦٨)رقم 
يئاضل الردى وصححه ١( حيد)رقم بن ومحي ٧( ، ٢ / وأخمد)١ يعق)ا/بماارنماآا( وأبو 

الترءذي.اسلءين)ص>ي(وكدا
مذيبوانفلر: ١(  ٩٩٨٢رنم  ٩٢ا/ الكرى)• ق والمهقي ( ٩٥، ٩٤شرْ)٩; ق الطري أحرجه )٢( 

القرآنوأحكام الملأ،)ه/آا( اعلأم ومر ( ٢٣٦)U/المذيب ومذب ( ٢٧١/٢)•الك٠١ل 
(.٢٦-•٢٥٨/٢ئٍر)ابن (وفر ١٧٧/٢لكاض)

)م(>أأمخممراكواءقجا.
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يلبسلر وأينا اهللأ رمول يا ه! الصحابة قال [ ٨٢]الأسام; ه إوئ مهتدون وهم آلأمن 
لئللأؤ الصالح: انمي قول -سعوا م الشرك، ررذاك ئل: بفللم؟ إيمانه 

منوأن فيه، داخل النفس ظلم أن وظنوا بالغللم، المراد عليهم أشكل فلما عفليتّه*؟ 
للأمنالرافع الغللم إن .ت  ٢٠٦٢أجامهتديا؛ ولا آمنا يكن لر كان ظلم أي ه نفظلم 

ويروىالعلل يشفي الذي الجواب، هو واهلأه وهذا الشرك. هو الإطلاق عل والهداية 
موصعها،غير ق انمادة وصع هو الذي الشرك هو التام؛ المعللق الغللم فان الغليل، 
المستقيم.الصراط إل والهدى والاخرة الدنيا ق هوالأمن المعللق؛ واله.ى والأمن 
قالفومهُ جهُ وحا ؤ بقوله: قومه المحأؤء إبراهيم محاجة من صثحانه حكام ما ... 

ديغنفثقا نف بهِت يئريوث ولاأحازما هدنن أنحجهمفلآلديويد 
قائويتلولا مآأنرْفتم ؤْغيم،أحار، و؛ قدْكثون أقلا علما سء ْ؛ئز؛ 
كتمإن احيىيالأمن آنمريمين قاى \ نلهل؛غ علهفم يه-، يئزلأ لم ^-١ لأس اشرمحر ١^٠؛ 

مهتدونئعلنوث:؟!؛;آلذئن؛امثوأولزنلينزأإيمنضربئللراومكلهمآلأمنوهم 
يتكلفهالذ.ى البثر، كلام مخرج ظاهره ق يخرج لر الكلام فهن.ا [ AT-A'لالألعامت ب ؛]ث؛ 
يشتملحبرى، كلام صورة ق خرج بل والمعارصة؛ والمقاية والجل.ال الفلر أهل 
وأفصحها،عبارة بأوصح ونتائجه الدليل مقدمات إق ؤيثير الحجاج، مبادئ عل 

ا-محثجويىفيآسهؤ الثرك: من إليه دعوه مما متعجتا لقومه قال إبراهيم أن منه: والغرصى 
واستحكمتبميرق، وتأكدت هداق، أن بعد توحيده عن تمتنلوق أن وتهلمعون 

اعتقادهل حاله هذه كانت من أن علمتم: وقد رزقنيها، الش بالهداية بتوحيده معرفتي 
عنها.امتزلاله إل سيل فلا ريب؛ فيها يعارصه لا بصيرة، عن الأمور من أم؛ 

المحاجةبمنزلة العبث، من نؤع وظهوره؛ الشيء وضوح بعا« الحاجة فان وأيصا: 
تطلمر،لر أما له حجاحكم يوثر ا فكيفبعينه، يحاجه من رآها وقد الشمس، لؤع طق 

.را مختصرالصواعق ١ ٠ ٦ ( ١ ) 



)=7(محةقا.لأنقكك 
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اسصلوات فكأنه ه سيئا لنر نقآء ان إلا يه-ء نقركويحح ما احاف ولا ؤ (! Jliثم 
إنؤ هودت قوم قاله كما معرة، منها يناله أن ؛ ١^٠٠٢خوفوه أمم يذكر عليه، وسلامه 

مكروهأصابني، إن إبراهيم! فقال، [ ٥٤ه نؤء ءالهتثا بنصر آغئوتلذ إلا 
دللثs؛مؤ، أيلر وهي ،، ٧٥١دون ٌن عبدتموها المح، الأصنام هده تبل، من، ذلك فليؤ، 

الفعال،،الحي مل من أصابني الذي ذللئ، يكون بل، أويخاف؛ يرجن ممن، ليت، فإنبما 
سعةذكر ثم يريد. ما ويحكم يثاء، ما يفعلر والنفع، الضر بيده يشاء، ما يفعل، الذي 
لعلما تعال، س أن وهوت لهليف،، احتراز موع عل، منبها المقام؛ هذا ؤ، سبحانه علمه 

بماأعلم فهو الأمور؛ من، أمنا ثاء فإذا علمي، إليه يصل، لا الألهة هذه ول، وفيكم 
جهةأي من لت علم لا بمكروه بميثمح، أن أراد فإن علما، شي،ء كل ومع فإنه يشاؤه؛ 
والقوةالحول، من، والسرئ التفويض، غاية وهن.ا أعلمه، لر بما محيهل فعلمه أناف؟ 

بيدي.لا ، ٧۵١بيد وأنها النجاة، وأساب، 
إلبعد مككم ؤ، عدئا إن كذبا أليي عن، قدأفمثا ؤ لقومه! هؤ سعسس، نول، وهكذا 
علماجق رنجاكل وسع زئثاج أثم نتأ؛ أن  ١١ tpiقوي لثآأن ( J_^،jوما مياج نجثغاآس 

[٨٩]١١١^; ه بالحق،وأنث، قومثا ومح، ثئا آقح نيئا ئوكتاح آثب عن، 
بامتناعه.لنا علم ولا يشاؤه، بما فهوأعلم شيئا ساء إذا وأنه الله، يفعله بما الرّر، فردت 
ولااثرءغتم مآ احال، وًفيم، ؤ فقال،ت للحجة، مقررا إليهم الخليل رمع ثم 

قاىنلهلغاء بهِء يترلآ لم ما ؤ إلهيته؛ j( يعمح، ه اشرمحرإس ١^^ محايون 
إيمنئه»ريئللمرولنزتلبنوأ منوا ء؛ آليين وج' ثظموث كغم إن يالأم، أحق، آلمريممح( 

ؤ،يسوغ كيفؤ لقومه! يقول، [. ٨٢، ٨١تالأذ*امت ه وج! مهتدون وهم آلأس لهم اول-؛لفا 
ض،ولا نفع موصع ليست، وهي، الإلهية، ؤ، شريكا ه جعلتموه ما أحاف أن عملي 

والذيعليكم. حجة ما ينزل، لر أشياء الإلهية ق باقئه أشركتم أنكم تخافون لا وأنتم 
تخلقلا آلهة ومليكه؛ ثيء كل وربح والأرهم، السماوات فاؤلر وفامحتره بخالقه أشرك 



الممسرعان المشر الصوء اءء^ك 
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حياةولا موئا ولا نقنا ولا صرا لعاJاJيها ولا نمها لا تمالك، ولا مخلوقة، وص شيئا، 
إلهااس ْع يجعل i؛ ممن بالخوفج أحق الإلهية؛ ق ومثلا له ندا وجعلها تشورا، ولا 

والخوفوالما واللطان، والقهر والربوُية، يالإلهية وأفرده؛ وحده بل آخر؛ 
بأحسنبينهما تعاق اهلأ فحكم تعلمون؟ كتم إن بالأمن أحق الفريقين فأي والرجاء، 

ءامغوأولزنلينوأؤآلذين تعانىت فقال الفهلر، به وأنريت، القلوب، له خفعت، حكم 
[.٨٢لآمهتالأسام: مهتدون الأمنؤهم 

قوجب ما بكل ؤإحاطنه الخصوم، قْلح ق موقعه وعجسبا الكلام هازا فتأمل 
-بيهكانت، ولما موال، ولا مطعن لطاعن يبق لر بمحبثا إليه؛ دعوه ما به يرد أن العقل 

ءاثغنهآحجتثا ؤتللث، ؤ تعال! فقال الكريمة، ه نفإل بانحافتها عظمها المثابة؛ 
تعالاس يكون بحجة وكفن [ ٨٣]الأنعام: ه شآء س ينحت ئرقع ءومهِءج عق إبزهيغز 

والإلحاد.الشرك لأهل وقامعة العناد، لموارد قاطعة تكون! أن لخليله؛ ملقيها 
ولغالحجج إقامة عق والتدرب لكمرين أحدهما! نوعان! العلم ق المناظرة 

الباطل.وكست، الحق لصر والثاق! الشبهايتؤ. 

الكفار؟وقتال الجهاد يشبه والثاق والضال، السباق يشبه والأول 
هفشاء من دزحثت تنئر 3ؤمهِ،ُ عق إِتزمز ءاثثهآ حجئغآ ؤشث، ؤ تعال؛ اه قال 
صاحبه،درحة يرغ الحجة فعلم بالعلم، أملم؛ بن زيد قال مالكا! قال [، ٨٣]الأسام؛ 

كماوأتباعهم، الأنبياء درحاُتؤ به الألأ رغ مما الجهاد عل والقوة بالحجج، العلم فان 
١[،١ لاJجادلة: ه اوتوأآJُل٠زدريت والدين مغم ءامغوأ ؤ تعال! قال 

[.٤٥ؤآلآضر4لص: امحى ( صوإشمد(ؤيموب،اظوؤ تعالت وقال 
وجهادكلمته، ؤإعلأء اهع، وأمر الحق إظهار عل حا يقدرون الي القوى فالأيدي! 

لطانا,مالحجة سبحانه  ٠٧٥١يمي ولهدا ديته، ق البصائر والأبصار! أءد.ائه. 

نرومة. ٢٧١



نلهلسلكم ام ؤ قال كما الحجة، فهو القرآن ق >سالءإان كل عباس! ابن قال 
إنؤ تعاق! وقال [ ١٥٦:لالماف1ت ه إن؛؛("( صندقى نمم إن بمحتكز قاثوأ ميث. 

وقال[ ٢٣; ]الجم ئننزه من ^١ آس وأانا~ؤيرثا~أذزو عنوهاّ إلاأسماث ،ى 
 I[،٣٥• ]الروم بب أزق؛ؤ يشركون بيّء كايوأ يما فهويثكلم ملهلينا عاتهز اورل،نا ام ؤ مال
عكوقدرة الءلان مله الحجة فصاحب حممه، عك صاحبها سلط الحجة لأن وهذا 

٠بيده عته عاجزا كان ؤإن خصمه، 

قالكما الدنيا، ق والمؤمنين •ا\رمله اهلع ينصر الش المحرة أقسام هوأحد وهدا 
ب;يم; آلائهند يقوم ويوم آلدئتا آلخيوة ق ءامنوأ لمنْترزسدا إثا ؤ تعاك؛ 

عليه،ويتمرن ويتعوده القتال، المؤمن ليتتعلم شرعت؛ المسابقة كانت فإذا [ ٥١:]غافر 
والعدوطالتامطالوثا المجاهد كان العدوإذا دفع يقصد قد المجاهد أن المعلوم; فمن 
الأمرين.كلأ يقصي. وقد والعدومهللوثا، طالتا كان إذا بالعدوابتثداء الفلفر ينمي وفد 

جهادمن أصعِت، الدفع وجهاد بالجهار فيها المزمن يزمر ثلاثة; والأقسام 
عنيدع أن للمفللوم أبيح ولهذا المائل دع باب يثبه الدع جهاد فإن الهليبإ، 

وقال[، ٣٩]١^: ه غلموأ يائهم يمظوتل للذين اذن لؤ تعال؛ اهف قال كما ه، نف
٢•فهوشهيدلار دمه دون قتل وررمن ع فهوشهيد٠٠ل ماله دون كل ارمن الني 

مباحوالنمس المال عك الصائل ودع وقربة، جهاد الدين عك الصائل دع لكن 
وجوبا؛وأعم الهللب قتال من أوسع الدع فقتال شهيد، فهو فيه قتل فإن ورحمة، 

إذنبدون والولد إذنه، وبدون سيده بإذن العبد فيه يجاهد أحال; كل عك يتعين ولهذا 

الرويرثّرح ( ١٢٣م/البائي) فح وانثلرت ( ١٤١لم)رقم وم( ٢٤٨•البخاري)رقم أحرجه )١( 

يقم ٣١التكرى)■ا/•ق والماتي ١( •  ٩٢رقم  ٢٩٢الحارة)مj القدس الضياءأخرجه )٢( 
رقمحهحْ(الك.رى)مأآأ j واليهقي ١(  ١٤٢ واكرْذي)رقم ( ٤٧٧٢وأبوداود)رفم ( ٣٥٥٧

١*مل)رنم بن وهمد ١( ٩ • / واحد)١  صحح.حن اكرمن.ي: وقال ( ٠٦



الصس؛رض ١^٠؛^ الصوء 

والخدق.أحد يوم المسلمين كجهاد وهذا غريمه، إذن يغير والغريم أيويه، 
دون،نما الخلين صعقي العدو يكون أن الجهاد من النؤع هذا ق يشترؤل ولا 

لأنهءاليهم، واجبا الجهاد فكان الملمين، أصعافح والخندق أحد يوم كانوا فامم 
بحسبالخوف، صلاة فيه تباح ولهذا احتتار، جهاد لا ودير صرورة جهاد حينئذ 
كرته؟، يخفالعدوولر فوُتج حافح إذا الهللمج جهاد ق باح وهل النؤع، هذا ؤ، الحال، 

أحمد.الإمام عن روايتان هما للعلماء قولان فيه 
الجهادهذا من أوجي، مهللوبا طالبا الإنسان فيه يكون الذي الجهاد أن ومعلوم! 

الهللم،جهاد وأما الوجهين. من أرغ_ج فيه والقوس مهلالوُلأ_ح، لا طالمؤ فيه هو الذي 
هياه كلمة لتكون يقاتل الإيمان عظيم إما رجلين! أحد إلا فيه يرغب، فلا الخالص 

والمسي.الغنم ق راغب، ؤإما _، كله الدين ويكون العليا 
وعقلا.مرعا المذموم الجبان إلا عنه يرغي.، ولا أحد، كل يقصده الدي فجهاد 

فيهيكون الذي الجهاد وأما المزمنين. ماداُتح يقصده ه الخالص الطلم، وجهاد 
أوساطهمويقصا.ه ودينه، الئع كلمة لإعلاء الناص، خيار يقصده فهذا مطلوبا، طالبا 

الظفر.ولمحبة لليي 
قآصطميثنه ولقد دفسهُ سفه س إبزهثنزإقُ ملة ومنيرعبرعن ؤ ■ تعال ؟الء 

اناشّتإيررتإهان انلم ربمُ لهُ دال إل ءم[ لمنآلص؛لحإن ألأنخوؤ ق ؤإدهُ آلدتءا 
[.١٣١، ١٣•ّنأ}ثث؛4تامحة: 

١ورثيدا منه، أسفه لا صفيها مين! ثالخلائق سبحانه فقسم 
وعملانولا الشرك من تثرأ من والرشيد! الشرك. إل ملته عن رغّءج من فيه! فال

و-يّذباالتوحيد. إل ودعوته توحيدا، وحاله توحيا.ا. وعمله توحيدا، قوله فكان وحالا، 

~آخرهم إل أولهم مل - المرسلين جثع بحانه اقلع أمر 

)ا(أآا/أ.دارج-بمم.



كاتوأما عئهر لحبط ولواشركوا 'عباد0'ث من مننقآء يي-ء ثنيي آش هذى ذ'لك ؤ
صلحولأ؛  lipيكمن يرن ^هم^محممبؤ^محJJ^كو٦ اوون؟كمين وآ( يطون 
الش أدتدْ لم4وضأ آلت هدى يأم' 'ربكنفرث. فذثاتنوأها بماها 
وغأه.قفن ذكرى هوإي إن احرا عته \حةئؤب 

واكاقتوالتفويض. وهوالاستتابة التوكيل• أحدهمات أمران، ببما يراد الوكالة ... 
تباركاه فإن الجانبين، من وطا الموكل، عن النياية بطريق التعرف وهو التوكل، 

عاليه.ويعتمد الربح يوكل والعبد فيه، وكله ما حققي ق ويقيمه العبد يوكل وتعال 
لزماها بما قمن. هنولأ؛ يكمنها قإن ؤ ^١^ قوله ففي عبده، الرب، وكالة فأما 

الدينعثررم اكمانية الأنبياء بما وككا قتادة: قال [ ٨٩يكثرث4لالأنمام: ها ثنوا 
أهلحا يكفر إن معناه العطاردي: رجاء أبو وقال — الأية هذه قبل يعني - ذكرناهم 
همومجاهت.: عباس ابن وقال ٠ الملائكة وهم الماء، أهل بيا وكلنا فقد الأرنحن 
المدينة.أهل الأنصار 

الل.ينهم فهؤلاء ونصرة، وجهادا ودعوة إيماثا حا قام من الراد أن والصواب: 
^٧[.٥١وكلهم 
اممع؟وكيل أحدا إن يمال: أن يصح فهل قلت،: فإن 

له،نائب، لا واهههث اليابة، بطريق موكله عن يتصرف من الوكيل فإن لا. قلت،: 
الماحء_،أنت  ١٠٠١١١٠الك،:٠ ُال، كها عبده، ، يخلفالاذ-ي هو بل أحد، يخلفه ولا 

مأمورأنه باعتبار ذلك يطلق أن يمتغ لا أنه عل • الأهل" ق والخليفة لفر ال 
امدارج-يا. ٢٦)١( 
أييوابن ( ٢٦٥تفسيره)U/ ز الطبري وأحرجه يالفظه ٢( ١ ٣ آ/ تمرْ) ق الرزاق عبل• بنحوه أحرجه )٢( 

(.٣١٢الممر)م الدر وانظر: ( ٧٥٧٦رثم  ١٣٣٩أ/ -فرْ) ق حاتم 
الدروانظر: ( ٧٥٧٧رنم  1١٣٣٩إ ) تفسر ق حاتم أبي وابن ( ٢٦٤تر،،)U/ نفj الطبري أحرجه )٣( 

(.٣٠٣•رنم ٤  ١٣الفر)A/واكارخ ( ٣١٢المثور)م 
الم)رقمأإآا(.مّ)؛(أخرجه 
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به.والقيام ورعايته فيه وكله ما بحففل 

ووليه،لأهله ؤإناته التصرف عن ه نفوعزل إليه فهوتفويضه ربه• العد توكيل وأما 
كونمض وهذا بانمودية، وقيامها الربوبية عن النفس عزل إنه ت التوكل ل قيل ولهن>ا 
التصرف.ق ناتبه لأنه ومصالحه، باموره والقائم كافيه أي عده وكيل الربح 

منه،حاجة عن لا عليه، منه وحلعة له، ؤإحان وتعبل.، أمر عبده الرب، فوكالة 
بعبوديته.وقيام لربوييته فتساليم ر؛هت الحيي توكيل وأما كموالاته. إليه وافتقار 

عنيخرجوا إ العامة لأن عليهم؛<، العامة منازل أصعمبح ررمن وهو؛ وقوله 
تشهدالش وهي الخاصة، شهدها التي الحقيقة يشاهدوا ولر ومألوفاتيم، نقومهم 
منها،القلب، وحلو عنها، الخروج عليهم فيصعبا الأسباب،، رق ل فهم التوكيل، 

وحده.المبّثإ بملاحنلة والاشتغال 

بلالأجل من هو بل إطلاقه عل فليس الخاصة« عناد البل ررأوهن كونه وأما 
يدللئ،رسوله ال،لازا أمر البائح؛ صدر ق تقدم وقل. قدرا وأعفلمها وأفضلها،  ٢٠٥٠^

هووالمؤمنينّعليه وحضه 

آشعل فتوكل ؤ له؛ اممع قال وق- توكل، أعظم وتوكله ٠رالمتوكلاا، أسمائه ومن 
[.٧٩ه و|:: إتمث،عق 

قبمجموعه الدين أن عك دلالة الحق؛ عل بأنه إخباره مع بالتوكل، أمره ذكر وق 
يكونوأن ونيته، واعتقاده وعمله قوله ق الحق عك العبد يكون أن الأمرين؛ هن-ين 

وماؤ وأنثياؤ٥؛  ٥٧٥١رمل وقال المقامين. هنأين ق كله فالدين به، واثقا اس عك متوكلا 
عدممن إما آفته؛ فالعبد [ ١٢ه نتنا هدنقا وييه آش عل ثتوعكل او لغآ 

كله.الإبمان جع فقد الهواية إق التوكل جع فإذا التوكل. عدم من ؤإئ الهداية، 
نصرةق التوكل عن به والاشتغال المضمون، الرزق معلوم ق اهع عك التوكل نعم 

)ج(.الجمّح. اهو(ز( رحم فواثد. من الجوام، عليه اشتمل لما ذكرناه المنازل. صاحبا أى ١( 



هالأه؛ِل=^|
ؤيرصاهيحبه ما حصول ق عاليه التوكل أما الخاصة. منازل أوهئ من والدين• الحق 

أوهنمن يكون فكيف السلام، عليهم والأنياء الرسل توكل فهدا الخلق، وق فيه 
الخاصة؟منازل 

منهاا،.سيء مللئج من العال؛ وأيأس ه، نفإك الأمور وكل قل• الحق رالأن ت قوله 
وأمناواحتيارا، ؤإقدارا وفعلا، كنا عباده إق أسند ذلك توق الذ>ى أن جوابه• 

عليه،يوثر ممن يوترْ ومن يعصيه، ممن يهلعه من به وامتحن به• استمدهم ونميا، 
يحبأنه وأخبرت به وتعبدهم به، وأمرهم إليهم أمحني•® فيما عليه، بتوكلهم وأمر 

الصابرين،يحب وكما المحنين، يحبا وكما الناكرين، بمحب كما عليه، المتوكلين 
التوابين.يحتج وكما 

لحففلهوارتضاهم ووحيه، دينه عك وأمتاء وكلاء العياء جعل سبحانه اه إن 
ؤذ'لكهدىتعالإ قال عفليمة، ومنقبة شريفة، منزلة -يا وناهيك، عنه، والن•'-، به والقيام 

أوليلذ;؛_؛؛ يعملون ماكانوأ عئهمِ لحبط ولواشركوأ عباده-، من نشآ، من يهِء تيدى آف 
مناثينوأ قوما متا وكلثا قفي هنولأ، ^١ يكمز فإن ؤآلسوةَج وآمحز آلكشن، ءاسهم آلدنن 

[.٨٩، ٨٨]الأنعام; ب >كؤاو_لمت 
كلوقيل•' اه.• رسول أصحايبح ت وقيل الأنبياء. هم القوم هؤلاء إن قيل؛ وقل. 
أوالأنصار، هم قال! من كقول هده، عن متفرعة أقوال بعد الأقوال أمهايت، هده مؤمن، 

الملائكة.هم ت آخرون وقال فارس، أبناء من أوقوم والأنصار، المهاجرون 
الدينعشر، الثمانية الأنبياء أنمم بالصوايت،؛ الأقوال هده وأوق جرير• ابن قال 
مفن،عنهم قبلها الآيادتح ق الخبر أن وذلك، قال؛ الأية، هده قبل الأياُتح ق سماهم 

خبزاكون بأن وأحق أول عنهم؛ خبزا يكون بأن يليها فما ذكر، عنهم يعدها التي وي 
وجحدوا-يا وكذبوا بآياتنا محمد يا قريش من قومك، يكفر فإن فالتآويلت غيرهم، عن 

)ل(لآلْنتاحجا.



الممسٍرض اثنشز الصزء ا؟==َ 
تاكا=^^^=^========ض

الالدين قبلك، من وأنساءنا رسلنا -يا القيام واسترعينا استحففلماها فقد حقيقتها، 
يصحتهاؤيومنون بما، يصدقون ولكنهم حا، يكذبون ولا حقيقتها، يجحدون 

ومنأصلا، قومه من يه كفر من إق ه هنولأء ؤ يقوله والإشارة مكية السورة ت قلث، 
الأمة.ط، من يه حاء بما كفر من كل فيها فيدحل تبعا، عداهم 

قاممن كل حل فيل تبعا، حم والمؤمنون أصلا، الأنبياء هم بما الموكلون والقوم 
إليها.والدعوة عنها والدنب بحفظها 

أتإعمن فيها دخل من وأحق سعا، حم وللمؤمنين أصلا للأنبياء هدا أن ريب ولا 
يهيلت، ادي الأقوال يتتفلم وهن.ا بمات الموكلون فهم وورثته، أمته ق حلفاؤه الرسول 

لففلةوناباه السياق، عليه يدل لا حدا فشميف الملائكة، إبمم قالت من قول وأما الأية. 
الملائكة؟دون أدم ييي )القوم( تخصيص المطرد يل القرآن؛ ق الغالب إذ ه؛ وثا مؤ 

•الإنس من ظنهم لما قاله فإنما [ ٢٥]الل.ارياتت منآزوزه 3وم ؤ ت لهم إبراهيم قول وأما 
يكفرفإن وقيل؛ ذللث، أظهر لو ولهدا ومقصوده، المعنئ فخامة يقتفيه فلا وأيقا 

التسلية،من• منه نجل• إ بما يكفرون لا فإبمم الملائكة، ما وكلنا فقد قومك، كفار بما 
أهلمن غيرهم ؤإيثار عليهم، والأنعام لها تاهالهم عدم وبيان بما، الكفرة شان وتحقير 

حيث،أعلم والله وأهلها، بما أحق لكوبمم عليهم، الحسنئ لهم سقت، الدين الإيمان، 
يشاء.من يه ويختص هاداه، يفع 

وأنعليها، ضيعة لا وأنه بحفظها، وبشارة إشارة الأية هده تحت، فإن وأيصات 
ويرعونهاويحففلوبما يقبلونها عيرهم قوما لها فإن يقبلوها، ولي ضيعوها ؤإن هؤلاء 

أهلالها فإن شيئا، يفرها ولا يذهبها، ولا يضيعها، لا بما هؤلاء فكفر عنها، ويذبون 
عبادهتحريض من تضمنه وما وجلالته، المعنن هذا شرف، فتأمل سواهم. ومتحئا 
محبتهعك تنبيههم من تحته وما قبولها، إل والمسارعة إليها المبادرة عك المؤمنين 

احتقارهممن تحته وما الكافرين، أعدائه عل العمة حل،ه إياهم ؤإيثاره لهم، 

انغر:ميرمى)لأ/هأأ(.ا



محؤ1لأسو^|_
بهاالمؤمنون فعبادي ما تؤمنوا وان ؤإنكم بم، والاحتفال المبالاة وعدم وازدرائهم 
اوتوأإنآلدن0 تؤمنوا اولأ يه■، ءامتوأ ؤئل تعاق• مال كما كثير، سواكم حا الوكلون 

سنحثنزتآإِنكانرإئ؛ويقولون نجدا عيغزون يثق إذا منهتله-ء آلنم 
[.١ • ٨ ، ١ > ٧ ]الإسراء: i لمننولأ زتا وعد 

آخرونعبيد وله عهده. إل يلتفتوا ولآ أمره، وخالفوا عصو0 قد عسي للاللثح1 كان ؤإذا 
بنعمي،هؤلاء يكفر إن وقال! إليهم، ففلر لأمره، متجسون ةاراJون مطعون له سامعون 
أمرى،تقليعون أنتم؛ وهم سواهم، عيدا ل فان عهدي، ويضيعوا أمري، ؤيعحوا 

الهمحمن أشهم ق يجدون المهليعين عييده فان حقي، وتودون عهدي، وتحفظون 
العبودية،بحق القيام من المزيد لهم موجبا يكون ما العزيمة، وقوة والتناط والمرور 
والعيان.المحس به سهد أمر وهذ.ا ومالكهم، سيدهم كرامة من والمزيد 
ومراعاما،بحقوقها والقيام ما، للإيمان توفيقهم يتضمن فهو ما، توكيلهم وأما 
ويتعهدهبه، ليقوم بالثيء، غيره الرجل يوكل كما لها، والنصيحة عنها، والدب، 

ه،بك؛مريرتن ؤ متعلقة الثانية ه وؤ.نا ه، وممثا دؤ متعالقة الأوق ب متأ وؤ عليه ؤيحافنل 

الض.لتاكيد ه، يكفرتق ؤ ق والباء 
المعتز،مدا اممم، وكيل إنه الموكلين• هؤلاء لأحد يقال أن يصح فهل هك.' فإن 

اه؟ول يقال: كما 

مطلق،فاعل اسم منه يماغ إن ما بامر القيل. التوكل فعل إطلاق من يلزم لا نلته: 
ه:لقولاه، خليفة ال: قإن القيل. الاستخلاف، فعل إطلاق من يلزم لا أنه كما 

بنمحّءامخوأ آسآلذين وعد ؤ وقوله: [ ١٢٩]الأعراف؛ قآلأزضب يتنحشكم وؤ 
هقيض من آنتحلم،آلذيث' يفنا آلأزض ق ل؛ضقلمئهنز آلصتلخت وعملوأ 

لأنهاقلع؛ خليفة إنه منهم: لكل يقال أن الاستخلاف، هذا يوحبح فلا [، ٥٥]الور: 
مقيد.استحلاف 

المم،،رسول خليفة ولكني اه، بخليفة لمت هاوت حليفة يا قيل ولما 



التنسرعآن النيئ الصوء ،؟=م 
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tpص ؤ ت تعاق قال كما يذلك، وكيل هو ؛ JLajأن يسوغ ولكن ذلك• وهمي 

لأعدائها،وجهادا وعملا، عالما •٦١ قام بمن خاصى التوكيل هذ"ا أن والمقصودت 
فهووأيصا الجاهالين، وتاؤيل المطلين وانتحال العالين لتحريق ونفيا عنها، وذبا 

منالرحل يوكل كما حاجة، توكيل لا واختصاص، وتوفيق ؤإحان رحمة توكيل 
إليه.لحاجة غيته ق عنه يتصرف 

يقاللا فلهيا نوما، رزقناها يقولت ه قوما بما؛٦١ قفن• ؤ ن اللف بعض قال ولهدا 
قاماالموالاة، من اقلع ول اشتقاق بخلاف وهذا هف، وكيل إنه مات ورحم رزقها لمن 

إحسائاعيده يوال تعال واهلع وليه• يقالت وحبيبه. اهف عبد يقال فكما والقرب، الحبة 

وتكثر0به، لتعززْ المخالوق يوال فانه المخالوق؛ بخلاف ورحمة، له وجبرا إليه، 
قالحاجة، ولا ذل من أحدا يوال فلا الغني الزيز وأما وحاجته• العبد لذ'ل بموالاته، 

له0ُش ولن ألمس ل تريك ووزتشلهُ ؤلث.ا شآلذى ودلآ-نمد ؤ تعال؛ 
jj ١١١لإ>سراء:ل! ه ثكو-؛را؛وج؛ ومحرم سآادل ؟.]

تفاوئاوحالا، ومعرفه ءالما ت توحيدهم ق يتفاوتون التوحيد أهل أن ييب لا ••• 
_،عليهم وسلامه ، ٥١صلواُتج — الأنبياء توحيدا الناس فأكمل )،،، ٥١إلا يحصيه لا 

نوحوهم توحيدا، أكمل الرمل من العزم وأولو ذللئج، ل أكمل منهم والمرملون 
توحيداوأكملهم - أحعين عليهم وسلامه الل،، صلوامحت، - ومحمل• وموصن ؤإبراهيم 
بماالتوحيد من قاما فاتهما — عاليهمآ وسلامه )،، ٥١صلوايت، — ؤإبراهيم محمل• الخليلان 

وجهادا.للخالق ودعوة وحالا ومحرقه علما غيرهما، يه يقم لر 

)ا('لأ.دؤارج-بم'ا.
سقطانه إلا أصح، والطوية نإمما... وصن، وموس وإيراعٍم نوح محمد، وهم• مخطوطتنا: ق )٢( 

•ذم؛)بن(•)ج( عنها 
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عليه،الأمم وجاهدوا إليه، ودعوا الرمل، به قامت، الدي من أكمل توحيد فلا 
إبراهيمذكر بعد محيحانه قال كما فيه، -يم يقتدي أن ه نبيه مسحانه اليق أمر ولهدا 

ثمذريته، من الأنبياء وذكر التوحيد، وصحة الشرك بطلان ق وقومه أيام ومناظرته 
محتاخلآءصؤثثاها

■٩[، ٨٩دبهنذهمأقيههتالأسامت آممه هدى اوونإلث،ألإين ( ٠١٠؛غاليسوأ لوما 
علمابحقيقته قاموا ولما حم، يقتدي أن ه اهه رسول أمر من توحيد من أكمل فلا 

وجعلإليه، ويدعون بأمره، يهدون للخلائق، أئمة الله جعلهم وجهادا، ودعوة وعملا 
عادةبالوحص عنده، حم وقفوا ما إق وينتهون بأمرهم، ياتمون لهم، تبعا الخلائق 
وشيخهملإمامهم وقال مخالفيهم. والضلال ويالشقاء أتباعيم، والهدى والفلاح 
عهدينتا}؛ لا مال يبق ومن قال إماما لفامي جاعللفخ لف ؤ ت خليله إبراهيم 

محمدانبيه أوصن ولهدا مشرك، بالإمامة عهدي ينال لا أي [ ١٢٤تاوقرْ: ٤< 
علنررأصبحئا يقولوات أن أصبحوا! إذا أصحابه، يعلم وكان إبراهيم• ملة يتع ن أه 

لعم حنيفا إبراهيم أ؛ينا وملة محمد. نبينا ودين الإخلاصن، وكلمة الإسلام، فطرة 
اهللأتعند من به جاء ما محمد ودين التوحيد إبراهيم؛ قملة ٢ المشركينا،ل من كان وما 

الإسلام،وفهلرة اه. إلا إله لا أن شهادة هي الإخلاص وكلمة واعتقادا. وعملا قولا 
له!والاستلام له، شريلث، لا وحد0 وعبادته محبته من! عبادْ عليه اس فهلر ما هي 

وإنابة.وانقيادا، وذلا عبودية 

السفهاء.أسفه من فهو عنه؛ رغمبإ من الن.ي الخاصة، خاصة توحيل. هو فهذا 

والبزار-أ( وأحد)"ا/ا-( ٢٦٨٨والدارص)رنم ( ٩٨٢٩الكبرى)أ/مرقم ق ايائي أحرجه :١( 
والله)رنمالدم صل ل الض وابن ( ٢٢٩٤،  ٩٣الدق)رقم ى واتجراف ١( ٩ ١ ١ رنم  ١٢٩ >ه/ 
الصحيح•رجال، ورجالهما والعلراف أحمل• رواه )*ا/آاا(• المجمع ق الهيثس وقال ( ٣٤

٤(.٤ الجاهع)رقم صحيح ق الألبان وصححه 



الممسيرعدن المير الصوء ،؟=^^ّ 
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منئنأ ء س بن بمر ■عق آس اذزلا مآ قالوأ إل هنرِْء حى آس قدزوا' وما ُؤ 
ونحمونتبدونها ماطسزإ خعلوjهد ولثاو4وا وهدى نورا موى بدث حام آJتكثنبآلإى 

ؤ؛حوممهونمحث(أ4•موأسو■ئمتهمماإزثن،موأأذثزؤلآءانآ3كم محرا 
حمحدعوة هي — عاليه وملامحه ايللأ صلوات — ]ضب عبد ين محمد دعوة إن 

كلهم،إخوانه يدعوق محكيب يدعونه فالمكذب اخرهم، إق أولهم من قبله المرملين 
ياطل،يه حاء ما أن زعم فقد المكذب كذبه فإذا يه، حاء يما حاءوا الرسل جتع فإن 
ماأن يعتقد أن يمكن ولا ، ٠٧٥١أنزله كتاب وكل ايثم أرمله رسول كل زكذيسا ذلك، وق 
مهودبمنزلة وهذا الوصحح. غاية ق وهذا ، ٠٧٥١عل مفتر كاذب وأنه صدق، يه حاء 

سهدلم صادقون، عدول سهول كلهم هزلأء! وقال الخصم، فصدقهم يحق مهدوا 
وذللث،لها، أصل لا وكذب ياطالة الثهادة هذه ت الخصم فقال مواء، شبادتيم عك آخر 

مهادتيم،يصحة اعترافه تكذيبهم من ينجيه ولا قطعا، التهود حميع بثهادة تكذيب 
يظهرلر لو أنه فكما يه. مهد فيما كاذب -با الشاهد إن قوله! ْع حق مبادة وأنها 

مننبي تصديق يماكن ل؛ يصدق، لر إن فاكذلك قبله، الأنبياء نبوات لثطلت، ه محمد 
قبله.الأنبياء 

منآيات ، أصعاف، أصعافوصدقه نبوته صحة عل للم، التي والبراهين الأيات إن 
أومامثلها، ه ولمحمد يه، الإيمان نوحت، اية الأنبياء من لنبي فليس الرسل، من قبله 
وأدل،وأنهر وأكثر أعظم نبوته فآيات جنبا، من يكن لر ؤإن مثلها، الدلالة ق هو 

وأعصارهم،أمصارهم واختلاف القلة، وكثرة العهد، لفرب قطعي، بقلها والعلم 
الكذب.عك تواطئهم وامتحالة 
المكايرةتمكن لا يحيث، ويلده، ومحلهوره وحوله ينفس كالعلم نبوته يايالتا فالعلم 

الماسييشاهده ما وحوي ق كالكايرة والببمت،، الوقاحة غاية ق فيه والكاير للث،، ذق 

هداية. ١٨٥)١( 
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كله،ذلك، ق القدح جاز فان والأنبمار، والجبال والأقاليم البلاد من هو يشاهده ولر 

فيهماالقدح امتغ ؤإن وأجوز، أجوز نبوتبما وآيايتذ ومومئ عين وجود ق فالقدح 
أشد.نبوته وآيام—، ه محمل- ق فامتناعه نبومما آيامحنج ول 

التكذيبح يتم لا محمومحن الإيمان أن الكتاب،! أهل علماء بعفن علم لما ولذلك 
وماؤ مالI قال كما ب، ميء تثرمن عق اترنآش مآ ؤ وقال. يالجمح، كفر أبدآ بمحمد 

ءجا ى ايزن من قإّا ء ٌى بقرثن عق الته اذز3 مآ محالوأ إذ قد)٩، حق ئدروأأشآ 
لزما وعلمتمِ كشرا ونحفون نني^٦١ دزاطسزر خعالوJهر لااغاس وهدى تور؛ موّى 

[.٩١]الأنعام: ه واع فنون حوضا؛ ل دةِدرهلم ئوآس ثقتوأأذتزولآءابآ3كلم 
النبييخاصم الصيمج بن ماللثج له ^١^ اليهود من رجل جاء جبتر• بن معيد قال 

اهأن التوراة ل نحد أما مؤمن، علن التوراة أنزل بالذي ررأنشدك ه' الني له فقال ه، 
أنزلما واه وقالت اه، عدو فغضت، سمينا، حبنا وكان ميناا؟ا، الالحبر يبغض 

واهفقال! موّن؟ ولا وبمحلثخ، معه؛ اللءين أصحابه له فقال ثيء. من بشر عل اه 
الأية،ه حىين■ر؛؛-ء قدزوأآئه وما ؤ • اه؛ه.ك فانزل شيء، من بشر عل اه أنزل ما 

عكرمة.قول وهذا 

أبايا فقالوا! محتمح، وهو ه الّثمحا إك التهود من ناص جاء ىُب• بن محمد قال 
^1؟اس عند من يحملها ألواحآ مؤمن، به جاء كما ماء المن بكتاب تأتينا ألا القاسم، 

موسىسالوأ همن. آلشمآء من كثتثا 'عليم تمن آلكممبرأن اهل نتقللفر ؤ ت ه اه فأنزل 
[.١٥٣]!_: الإية أةزمنذ'ااث،لأآ، 

عين،عق ولا مؤمن، عك ولا ^^،، اس أنزل ما فقال! اليهود من رجل وجاء 
وجعلحبوته، ه ام رسول فحل شيء، من بشر عق اس أنزل ما شيئا، أحد عك ولا 

ضْ)؟/بآآ(وايننيحامفيبي)أ/آ؛ماربب؟هي(.
(.٣١٤)T/ المنثور الدر وانظر؛ ( ٢٦٧شره)U/ ق الطيري أحرجه )٢( 







الممس؛رانميرعش الصوء 

ءكنسوئاعظثما آلمصعه قحنمئا مصعه أتعلمه يحنمئا علمه 1دهلمه وزح1ذقا ;و; مكتن 
[١ ٤ - ١ ٢ ت المومتون ل ه آلختلمهن،يآأ'ا حس ا اش فثبارك ءاحر حلقا اقسانثه ثئِ لخما اوعظنْو 

النؤعإق آدم وهو الطين، من المخلوق الشخص من فامتهلرد الايات، آحر إل 
واحد.الجمح عك الضمير وأوقع أولادْ، وهم النهلفة من المخلوق 
ليتآكنووحها ميا ؤ•حدموحعل ثقس من حلمكم ى آلي هو ٠ ؤ تعاق؛ قوله ومثله 

ين؛اتقاقلث1أثلتدماءنهما حمما حْدئ(جملأ ئثئنها ف^ما إِلإثا 
3 ؛ ززثي؛ ااقّثك^يريخ من لثكوذن صبمتلحا  I ءاتنهمافيما ء ثمكا لهر حعلأ ض؛لحا ءاتئهما لما
الايات.آحر إق [ ١ ٩ • - ١  ٨٩.: ]١^١٠ه عما.ئذوؤ0 آس لتنق 

وآ'لأرصمحلأ■ظثهت،حليىآاشمنو'ت من نالتهم وين ؤ تعادت قوله هذا وشه 
ل*ثكمنثلأ ب محم وجعل مهدا آلأرض لخفم جعل آلذى وه؛؛ آلعيز آلعزير 

كد.اللئ،ثِئا نليه بهِء قاثردا يمدو مآءُ آلسمآء متق ترن وآلذى و؛ يهتدون 
الأيات.ه-'اا[إلآحر تالز-مف: 4 حليىآلآزؤ'جمحا نحرجوث؛و؛هى 

الجحد-آن.ا إلا ومكابرتيم المي. نبوة إنكار لهم يتم لر فهزلاع التقديرين وعق 
تناقضهمظهر نبوته وجحدوا النبوات ببعض أقروا إن أمم ورأوا العام، والتكذيب 
أظهرنبوته من نبوة وجحد بمبي الإيمان يمكنهم لا وأمم المنماثلين، بين وتفريقهم 

أرسلقد يكون أن جحدت من أن سبحانه وأحبر به. أقروا ٌمن وأعظم أكثر واياما 
عنه.ويتتز0 يتعال بل به، يليق لا ما إق به نوأنه قل.ره، حق يةا-رْ لر كتبه وأنزل رسله 

٠٠٠

f وسدالسء إليه يوح قلم إة أوحم( أوقال آسكذبا عل ممزآهزظ ؤسأظلم
تاسظوأوآلمككه ق ألظث1مونش إذ ئرئ ولو آس ا٠رل مآ مأل 

ينعقأئي ثموثون "كئم عد.ابآلهونينا•محزويكن آمحوم أشًضلم أيديهزأحرحوا 
ه.رزكآع يتثكمون ءاينته-ء عن وكنتم ألخق 



ولاالكلام! أثناء ق له فقلت ذلك، ق مناقرة •ءالماJهم بعض وبين بيتي دار ••• 
أعفلمإق بته ونفيه، والقدح تعاق الرب ي بالطعن إلا ه يئنا يوة ل المدح لكم يتم 

ذللث،؟يازثنا كم، فقال: ^١، ج ذلك، اهصعن تحاك والفساد، والسفه الفللم 
تعاق.وجود0 ؤإنكار بجحوده إلا ذللا، لكم يتم لا ذللأ،ت من أ؛الح بل فلتح! 
ملكبرعمكم وهو صادق، ينبئ ليس عندكم محمد كان إذا أنه ذلالثvت وبيان 

حتنويستمر دلك، له يتم تم يقله، لر ما عليه ؤيتقول اس، عق يفتري أن له تييا فمد 
الرناب،ليقرب الملل، وينغ الشراع، ؤيضع الفرائص، ويفرض ؤيحئ؛، يحلل، 
أموالهمومنم وأولادهم، نساآهم ؤيبن الحق، أمل وهم الؤ-ل، أساغ ؤيقتل 

بهله تعاق اهللأ أمر إق كله ذللأه وينءِإ الأرض، يفتح حنن ذللأ، له ويتم وديارهم، 
وهومستمرقااؤتل، وأت؛اع الحي بأهل يفعل وما يشاهده، تعال والربر له، ومحبته 
أمره،ويمك وينصره، ^^٥ كله ذلك، مع وهو منة، وعشرين ثلاثا عليه الأماء 
•البسر عاده عن الحارحة النصر اسباي، من له ويمكن 

ولاه نفمنه فعل غير من أعداءْ ؤثهلك، دعوته، يجسجج أنه ذللا،: من وأعجبخ 
ذللأؤوُع منه.، دعاء غير من سبحانه يستأصلهم وناره بدعائه، تارة بل سسجإ، 
أتمعل وعده له ينجر لم جيل، وعد كل ؤيعده إياها، سأله حاجة كل له يقضن 

الفإنه والظالم، والافتراء الكذب غاية ق عندكم وهو هدا وأكملها، وأهنتها، الوجوه، 
أنثياتهثراغ أبطل ممن أفللم ولا ذلك،، عك واستمر اذئنو، عل كذيبح ممن أكذب، 

وحزبهاه أولياء وتتل م، يريد بما وتديلها الأرض، من رفعها ل وسعن ورسله، 
ياحدولا يقره، كله ذللأ، ق تعال واقيه دائما، عليهم نصرته واستمرت رمله، وأتياع 

منن\م' ؤ لا أنه إليه اوحن أنه ربه عن وهوثخبئ الوتين، منه يقطع ولا بالمتن، منه 
ما'أذزوآسهخ حارنأ مال ومن سء إلمه يوخ يلم إل اوخ آثرئ 

;أ(ا،ار;اداوعادجم"ا.



الصسرعش الميئ الصوء ا؟=م 

[UiVl :،٩٣ ،] منهما!لكم لأبد أمرين أحد كدبه من معاشز فيلزمكم
حكيم؛قدير مدثر صاغ للعالم ولوكان مدثر، ولا للعالم، صاخ لا تقولوا! أن إما 
غيربالملوك يليى لا إذ سنالمص؛ نكالا وجعله مقابلة، أعفللم ولقابله يديه، عق لأحد 
الحاكمين؟وأحكم والسماوات،، الأرض ؛ملك، فكيم، هذا. 

الخلقؤإصلأل( والفللم، والقه، الجور، من به يليق لا ما إق الرب به ناكاق! 
وقيامدعواته، ؤإحابة الأرض، من له والتمكين الكاذب،، نصرة بل لا الأياد، أين. دائمآ 
قرنبعد قرنآ بالسوة له والشهادة دعوته، وإءلهار دائمآ، كلماته ؤإعلأء بعا.ْ، من أمره 
وأرحمالحاكمين، أحكم فعل من هذا فأين وناد، مجمع كل ل الأشهاد رووس عك 

وأنكرتموهطعن، أسد فيه وطعنتم قدح، أعفلم العالمين رب ق قدحتم فلقد الراحمين، 
وكلية.با 

لهيتم لر ولكن ثوكة، له وطهرت، الوجود، ق قام الكدايين كثيرأمن أن ننكر لا ونحن 
دابره،وقطعوا أثره، فمحقوا وأساعهم، زثله عليه اه نلهل بل ماوته، تهلل ولر أصء، 

عليها.ومن الأرض يريث، أن ؤإق الدنيا، قامت، متن. عباده ق ئقه هذه شاقته. واستأصلوا 
كلبل كاذب، أو ظالم إنه نقول! أن اس معاذ قال! الكلام، هن>ا منن سمع فلما 
النجاةأهل من فهو أدرْ، واقتقن طريقه، ملك، من بأ0 يقر الكتاب أهل من متمم، 

الأحرى.ق والعادة 
النجاةأهل من برعمكم أثره ومقتمن الكذاب، طريق ساللث، يكون ، فكيفله. قيت، 

إليهم.يرتل ل؛ ولكن برسالته، الاعتراف من بادأ يجال. فلم عادة؟ وال
ربرسول بأنه الأحيار عنه تواترت، قد وهو بد، ولا تصاد.يقه لزملثؤ فقد قلت،! 
لرمن وقاتل دينه، إك الكتاب أهل ودعا وأميهم، كتابيهم أجعص، الناس إق العالمين 

،•ذورْل ثن وتض الكائن، مهث، والجزية، بالصغار أقروا حنن منهم دينه ي يدحل 

)ج(نيادة. وفيه الساق، هدا من قريتا ١ ١ ٤ / ١ ١ ٣ من التييان ق المتافلرة هده الشح ساق ( ١ ) 



(s===7هلآؤللأ0أجلأ 
========د==^^=^======ئا 

ؤنحلهممللهم اختلاف عق الكفار جدال ل يزل لر ه، اليه رمول أف والمقصودت 
هيباش بجالالهم بحانه اهف أمره وقد يعده، من أصحاثه وكيلك تؤذ• أن إق 

المياهلة.إق الحجة فلهور يعد يدعوهم أن وأمره والمدنية• الكية المور ل أحن 
يتمرسيف اليوف وأعدل للحجة. ناصرآ اليف\ جعل ؤإنما الدين، قام وحدا 

وأمته.رسوله وهوسيف اهووبيناته، حجج 
_iliiوهدى ئورا مومى بهِء جاء آلكتثبآ^دى أنزل من مل ؤ ت٠اقت نال 
هآس ئل ؛^؛ ء١٧ولا اتنز يعأثوأ لز ما ؤءأمت»ر كئبمرا ونحفون تبدويا طمس محن؛ قعثوئهُ 

صحةعك دليلا آباؤهم ولا هم يعلموا لر ما تعليمهم بحانه جعل أنزله الذي يعني 
اهفأنزل ما يقولون: فكيف الرسل، جهة من إلا الحلم هدا ينال لا إذ والرسالة، النيوة 

الموةصحة عك دليل وأنه وشرفه، العلم فضل من وهدا شيء؟ من بثر عك 
للرشاد.الموفق واهب والرسالة، 

محمدحدثتا قال! بأن المدن إل الروح إعادة عك منيه بن ال0، أبوعبد احتج وقد 
قيراط.بن خماد حدسا التيمايورى. زيد بن محمد حدينا الحسن. بن الصين ابن 

بنالضحاك عن البلخي، الصائغ الرحمن عبد بن يزيد عن الفضل بن محمد حدئنا 
يومذايت، وسلم وآله عليه اصف صك اس رسول بينما قالا أنه عباس ابن عن مزاحم، 

تاسطوأآوت غمزت ؤر آلطنلمونى إذ ثرئ ولو ؤ I الأية هدْ تلا قاعد؛ 
الدنياتفارق( نفس من ما بيده محمد نفس رروالدى قال؛ [ ٩٣لالأنعامت الأية. ايديهبمزه 

منسإطان له صم، ذلك عد كان ®فاذا قالا نم أوايار® الجنة من مقعدها ترى محن 
ترىما إليهم، فينظر الغس، وجوههم كان الخافقين، بين ما يتتفيان الملائكة، 

كانفان وحئوط، أكفان مهم كل مع إليكم، ، ينظروزأأخم ترون كنتم وإن غيرهم، 
)ا(يه.فاحج_ا.

•!الروح.)٢( 
)ج(إليكم. ينظر أنه — والفuهر — عنه المتقول ق هكال١ا )٣( 



الممسيرعلن الثيئ الصوء ،؟==ِ 

فقدوجنته، ١^١ رضوان إلن الطيبة النفس أيتها أحرجى وقالوات بالجنة، يشروه مؤمنا 
بهونحفون يشرونه يزالون فلا فيها، وما الدنيا من حير هو ما الكرامة من للثإ انم أعد 

ومفصل،فلفر كل نحت، من روحه يسلون نم بولدها، الوالدة من ، وأرأفألطف، للهم 
فلهيقال; ذقنه، ^ Ljiحنن شديدا ترونه وكنتم عليه، وتهون فالأول، الأول ويموُت، 

مللث،كل فيسيرها الرحم، من عمج حين الولد من الجسد من للخرؤج كراهية أشد 
مل٠ ؤ ه•' العم رسول تلا ثم المويت،® مللث، فيضها فيتولن يمضها، أبمم متهم، 

[١ ١ ]السجدة: ه و رجعوث وذكم إل يثِ يم" وكن، آلذى آلموت ملك يتوقنآكم 
ثمولدتبما، إذا المرأة من لها لزوما أشد فلهو إليه، بمتضنها نم بيفى، بأكفان ارفيتلقاها 

مرحياويقولون بما، وينياشرون رمحها، فيتتشمون المساك،، من أطيسه يثح منها يمؤح 
فال;منه. حرحتؤ حسد وعلن روحا عليه صل اللهم الطسبؤ، والريح الهليية بالريح 

ينحمنها لهم فيفهمح هو، إلا عددبمم يطم لا الهواء، ل حلق قك دلفه بما فيصعدون 
عليهافيصلي المإء، أ؛واب، لهم وشع وينياشرون، عليها فيصلون السلث،، من أطيس، 

الجبارفيقول الجثار، الخللتؤ يدي بين بما سهي حنن حم، تمر ساء كل ل مللثإ كل 
للشيء.ق الرب قال وإذا منه- خرجت ويجسد الطيية بالنفس مرحبا جلألهت جل 

الهليية!التمس لهذه يقول ثم صيق، كل عنه ويذهب شيء، كل له رحب مرحبا 
الكرامةمن لها أعددت ما عليها وأعرصوا الجنة، من مقعدها وأروها الجنة، أدخلوها 
أعيدهم،وفيها حلقتهم، هتها أتن فضيتؤ فاق الأرصى، إلن بما اذهبوا ثم والنعيم، 

منهاللخرؤج كراهية أشد لهن بيده محمد نفى فوالدي أحرى، تارة أحرجهم ومنها 
كشت،الذي الجسد، ذللث، إلن بي تذهبون أين وتقول! الجسد، من مج كانت، حين 
منفراغهم قدر علن به فيهبطون منه■ للثإ فلابد حذا، مأمورون إنا فيقولون• قال فيه؟ 

،٠وأكفاتهءار جسيم بين الرؤح ذلل؛إ فيدحلون وأكفانه، غسله 

عباس.ابن عن صمن، مسند مردؤيه ابن واحرج (: ٣٢-• ٣١٨)م/المنثور الدر ق السوهلي قال .١( 
بطوله.الأحاوسثا وذكر 



;سألأسوو^ا_
غيرعود وهذا والأكفان، الجد بين تعاد اروح أن عك• الحديث هذا فدل 

وغيرالنوم، حال به تعلقها وغير آحر، وهونؤع بالبدن، الدنيا ق لها كان الذي التعلق 
للمساءلة.خاصى عود هو بل مقرها، ق وهي تعلقها؛ه 

البدنإق اروح عود عل تدل المتواترة الصحيحة الأحاديث، الإأسلأمت شخ قال 
الجمهور،وأتكرْ الماس، س ءلائفة قاله قول روح بلا البدن وموال الموال، وقت 

حزم،وابن مرة ابن قاله وهذا بدن، بلا للروح الموال فقارات ^حرون، وقابلهم 
يكنلر شل، اروح عك ذللئ، كان ور ترده، الصحيحة والأحاديث، غلعل، وكلاهما 

اختصاص.باروح للب 
المفسعك القبر عذابؤ هل السائل! قول وهي المسألة، بجواب يتضح وهذا 

المفسالبدن يشارك وهل الممس، دون البدن عك أو البدن دون المص عك أو والبدن 
لا؟أم والُذاب، لمعيم اق 

بلءقالث جوابه، لنقل نذكر ونحن الخالة، طْ عن الإسلام شيح مثل وى• 
المصتنعم والجماءةت المنة أهل باتفاق حميعا والبدن القس عك والمعيم العل.ابح 
فيكون، ١١•متصل والبدن بالبدن متصلة وتعذب وتنعم البدن، عن منفردة وتعذب، 

عنمتفردة اركح عل تكون كما مجتمعين، الحال هذه ق عليها والعذاب، المعيم 
مشهورانقولان! فيه هذا اروح؟ يدون للبدن والمعيم العلاب، يكون وهل البدن، 
ازكلأم.وأهل والسة الحديث لأهل 

إنيقول! س قول والحديث،! المنة أهل أقوال من لمستؤ شاذة، أقوال المسالة وق 
تقولهوهذا يعذبج، ولا ينعم لا البدن وان اروح، عك إلا يكون لا والعذاب المم 

سكثير ؤيقوله الملمين. ؛إحماع كفار وهؤلاء الأبل.ان، لمعاد المكرون الفلاسفة 
اليقورن! لكن الأبدان. بمعاد يقرون الذين وغيرهم، المعتزلة من! الكلام أهل 

عذايؤينكرون هؤلاء لكن القبور، من القيام عند يكون ؤإنما البرزخ، فا ذللئ، يكون 
فإذاالبرزخ، ق العذبة أو المعمة هي الأرواح إن ويقورن• ضل، البرزخ ق البدن 



التمسرعلن اشئ الصزء ،==م 
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الملمينمن هلوايف قاله القول وهذا معا، والبدن الروح عدت القيامة؛ يوم كان 
مرة•وابن حرم ابن وهواختيار وغيرهم، والحديث الكلام أهل مزت 

يقولمن قول إك مضاف هو بل الشاذة، الثلاثة الأقوال من ليس القول فهدا 
والأرواح.الأبدان معاد ؤيثبتط بالقيامة، ؤيقر القبر، بعنءاب 

أقوال:ثلاثة المر عداب ل لهم هولأء ولكن 
شل.الروح عك أته أحدها: 

بواسطتها.البدن وعق عاليها أنه الئانٍر: 
يثبت،من قول وهو الثاق، القول ذللث، إق يقم وقد شل، البدن عق أته الثالث،: 

الأبدانعياب منكر قول الشاذ: ويجعل الحياة، هي الروح ؤيجعل القبر، ءاJاب 
فالقولثلأثة، الشاذة الأقوال حعالت، فإذا مهللما. الروح عياب ينكر من وقول مطالئا، 

هيالرؤح ؤإنما تعدب؛ ولا تنعم لا بمفردها الروح إن يقول: من قول الشاذ: الثاف 
أبنكالقاصي والأثعرية: المعتزلة؛ من: الكلام أهل من طواتمج يقوله وهدا الحياة، 

حالفوقد باطل، قول وهل.ا اايا.ن، فراق يعد تبقن الرؤح أن ؤيتكرون وغيره، بكر 
أنالأمة: واتفاق والمسنة بالكتاب ثبت، قد بل وغيره، الجويتي المعال أبو أصحابه 

أومعن.بة.منعمة وأنبما البدن، فراق يعل. تبقن الرؤح 
يقرونوهؤلاء الأبدان، معاد ينكرون لكن ،، iJL؛J،jيقرون الإلهيون والفلاسفة 

وكلأالأبدان، بدون وءدا-را ونعيمها الأرواح معاد ينكرون لكن الأبدان، بمحاد 
قدكان ؤإن الإسلام، أشل أقوال عن أبعد الفلاسفة قول لكن وضلال؛ خطأ القولين 
المعرفةأهل من أنه يقلن من بل الإسلام؛ بدين الثؤ متمأنه يعتقد من عليه يوافقهم 

والكلام.والتحقيق والتصوف 
البل عياب؛ ولا نعيم قيه ليس الرزخ إن يقول• من قول الثاذ: الثالث، والقول 

المعتزلةمن يقوله من ذلالثإ يقول كما الكبرى، الماعة تقوم حتى ذللث، يكون 
البدن،فراق بحد تبقن لا الروح أن عك• بناء ونعيمه؛ القبر عداب ينكر ممن ونحوهم، 



لكنهمالرزخ؛ أمر ق نحلال العلواتف هؤلاء فجمع يعيب، ولا ينعم لا الدن وأن 
الكبرى.يالقيامة مقرون فاتهم الفلاسفة من خير 

وأئمتها؛الأمة محالف مذهب أن فالتعالم اJاءلالة، الأقوال هالْ عرفت فإذا 
الروحوأن ويدنه، لروحه يحصل ذللث، وأن أوعذاب، نعيم ق يكون مايتإ إذا الميت أن 

معهاله ؤيحمل أحيائا، بالبدن تتصل وأما معيبة. أو منعمة البدن مفارقة بعد تبتن 
وقامواالأجساد، إق الأرواح أعيدُت، الكبرى، القيامة يوم كان إذا ثم الخراب. أو المم 

والصارئ.واليهود لمين المبين عليه متفق الأبمان ومحال الخلمين. لرب قبورهم من 
يذكرب القبر؛ عذاب كون ل الحكمة ما السائل! قول وهى الثامنة؛ المسألة ،وأما 

منفالجواب ؤيتقن؟ ليحذر به والإيمان معرفته إق الحاجة محية مع لقرآن اق 
ومفصل؛مجمل، وجهين؛ 

اده؛عبعق وأوجس_ا وحيين، رسوله عك أنزل . اه أن فهو المجمل؛ أما 
آسوانزل ؤ تعاق؛ وقال والحكمة، الكتاب وهما فيهما، بما والخمل حما، الإيمان 

زسولأآلأميثن ق بعث، هوآلذى ٠ تعاق؛ وقال [. ١١٣:، ]؛JLى ظلث،آلممملأذ،وآنكمه 
تعاق•ونال • ٢؛؛ لالج٠عةت ٩ وآلخكنه آلكممن، ويعلمهم ويركتم ءاينته-، عانيم يظوأ ميم 

[.٣٤]l^--،: ه وآلحضنة آس ؛اثن مز تومحفز ل نثق نا آذًفزث وؤ 
عنالرسول به أخير وما المالفح، باتفاق المنة هي والحكمة؛ القرآن؛ هو والكتاب؛ 

رموله،زن عك تعاق الرب به أخبر كما به، والإيمان تصديقه وجوب ق فهو اه 
النبيال قوند متهم، ليس من إلا يتكرم لا الإسلام، أهل بين عليه متفق أصل هذا 

ممهءومتله الكتاب أوتيت، *إق —؛ وملم وآله عليه اهلم ل ص— 
غيرق القرآن ق مذكور وعذابه؛ البرزخ نعيم أن فهو؛ الفصل؛ الجواب وأما 

وصححه٤(  ٠٣، ٤٢٤ السنة)رقم ي والمروزي ( ١٣٠أ/ واخمن.) ( ٤٦٠٤)رنم داود أبو أحرجه )٢( 
(.٢٦٤٣<و٠محالخاح)رنم٤٦رئم٤•٢٠.الأببيفيصمحضبيداود)إ/ 



اكزئ

ؤآومللأ5هآ1وت عمزت ق إذآلْز؛امورنح ولوتنئ ؤ تعاق• قوله فمنها موضع، 
ثقولونكنتم بما ■ءذابآلهو0 -دإ3نتن آلئوم انمسهفم احرحوأ ايدييثمّ باسطوأ 
[.٩٣لالأنمام: شمحو04عوأش 

حينئذأمم الخالقون وهم الملائكة أحبرت وقد الموت، عند لهم حطاتا وهذا 
تلهم يقال أن صح لما الدنيا؛ انقضاء إل ذلك عنهم ناحر ولو الهون، عياب يجزون 

تجزون.اليوم 
انمرألعذ سوء فرعو0 بثال وحامحا ما سيئاق آس قولنه ؤ ت تعال قوله ومنها 

افدفرعويتن ءال ادتحاوأ عة ؟٧^١ نقوم ؤنوم ؤءسثا عدوا عآ،ثا أ;ةأ؛آفازبمرسمث^ 
غيره.يحتمل لا صريحا ذكرا الدارين عيان، فدكر ا ٤ ٦ ، ٤ ٥ ]غام؛ ه آلعذانم،ائ(( 

ينيلا نوم بمعمون. فيه 'ألذكc يومهم يلثوأ حى قدرهم ؤ تعالت قوله ومنها 
ذ'لكؤلكنمحبدون عدابا ظنموأ للذين ؤون ينمون. هم ولا فكا غيمكندهم 

[.٤٧-٤٥لأةون١ئ؛هلامر؛ 
قءدا؟ام يه يراد وأن الدنيا، ق وعيره بالقتل عدا-يم به يراد أن ت يحتمل وهدا 

•— أظهر وهو — يقال وقد الدنيا، ق يعدنا ولر مات منهم كثيرا لأن أظهر؛ وهو البرزخ 
فهووغيره، بالقتل الدنيا ق علنم، منهم؛ بقي ومن الرزخ، ل عدتا منهم؛ مايتإ من إن 

البرنخ.وق الدنيا، ق بعدا-رمت وعيد 
لعلهمآلام آلعذ؛»-، دون نرآنآشانم،آلأدنى بمهم ؤتعالت قوله ومنها 

[.٢١]اسدم يزحعوركرج؛ه 
الاحتجاجق القبر، ءداتا عك عباس اهبن عبد منهم• حماعة الأية حن،ه احنج وقد 

مماهدا يكن وإ الكفر، عن رحوعهم يه يستدعي الدنيا ق عياب هدا لأن محيء؛ تما 
منهافهم فيه فهمه ودقة القرآن ق فقهه س ص القرآن، وترحمان الأمة حبر عك يخفن 
بعضيذيقهم أنه فاحبر وأكبر. أدنن، ءذاُينت فيهم له أن أحبر سبحانه فانه القبر، عذابا 



nؤءقا.لأةقةك 
ILAVJ^

الدنيا،عذاب بعل >يا يعدبون بقية الأدنئ من لهم يقي أنه عك فدل ليرجعوا، الأدنن 
فتامله.الأدنئ، العذاب ولذيقنهم ت يقل وب برتنآشذاد،آلآديىه ؤ قال! ولهدا 

فياتيهالمار إلئ ء؛لاةة له رافيمتح -ت وملم وآله عليه انم صك - المي قول نغلمر وهدا 
بعضإليه وصل الذي فان وصمومها؛ ها حر فياتيه يقل؛ ولر ، ر وسمومها(( حرها من 

لهموبقي الأدنن، العياب بعض الدنيا، ق اس أعداء ذاقه والدي أكثره، له وبقي ذللت،، 
منه...أعفلم هو ما 

شيئانأو واحد ثيء والروح النفس هل وهي،• العشرون المسألة وأما ، ر
الجمهور.وهم واحد ممامما إن هائل؛ ضن ذلائ،ت ق الماس فاختلف—، متغايران؟ 

متغايران.إمما ت قائل ومن 
أمور!عك تهللق المفس فنقول! وقوته، اتئة بحول المسالة مر نكثف ونحن 

أبوقال ه، نفحرحت، يقال! الروح. المفس! الجوهري! قال الروح. أحدها! 
حرام،ت

(٣)ومئزرا، ميفجفن إلا يغ ب وه شاقينه واكس سالر نجا 

واحد( ٧٢٠رقم الأنار مالّ؛ب j والطري ( ٤٧٥٣)رنم داود أبو أخرحه )١( 
-٩٦٢الإيمان)٢; j مدْ وابن ( ٣٩٥رنم  ٣٥٧-٣٥٥ا/ الإيمان) ثب j والمهقي ( ٢٨٧/أر 

صحححديث هدا ال-هش: ولأل ( ٣٣٩رنم ٢ • ٠U-U ٥ ؛/ > الزمد ل وساد ١( ٠  ٦٤رنم  ٩٦٤
قالمنذ.ري وحسنه الحمؤح. رحال، ورحاله أحمد رواه •' ٥( ٠ رم/ المجمع ل الهتثمي وقال، الإستاد، 

(١٩٧/٤٠التر،مب)
■الروح ٢٦٤)٢(
عمروبلي أط المخضرمن، الشعراء وهومن الهنل حديقة إق ؤيتب الهلويل، بحر من البت هاوا )٣( 

أبيإق القيم ابن فعل كما وتسه ( ٢٣٤)آ/ اللسان ق متثلور ابن الست هاوا وذكر الحارث. ابن 
مرةوذكره الهنل، أنس بن حاويفة إق به ون٨( ٩ / ١ ٣ ) اللسان من آحر موضع ل ذكره ييتما حراش، 
قفيكره عساكر ابن أما ساب نجا  ١١بدل ءامر« فيه:»نجا ونال الهيل إق به ون"؛0 • 0 / ١ ثالثة)٥ 

فافتينة ابن فعل وكذا الأصمعي، نول مثل ق الهنل ونال وقالت ( ٤٥١/٤٠دمشق)مدينة تاييخ 
(.٥٥٤ءرِبااحدث)أ/أآ، 



الممسيرعالن ائمشئ الصوء 

أي;دجفنثوئزر:
ينجىلا مائلة؛ له نفس لا ما  ٠٠ت الحديث وق ه، نفمالت وةال1 الدم. والنفس! 

ابءإذا

الشاعر!قال الجاد. والنفس! 

رنن. المنفس تامور أييامم الوا أدحتميم بمي أن يئن 
اااأم.والتامور! 
عين.أي! نفس، فلأنا أصابت، يقال! العين، والقس! 

لأنيانومع؛ العين إق الإضافة ونسبة الروح، هاهنا النفس بل قال، كما ليس ئالتج! 
تقل،مبكما العائن هونفس إنما أصابه والدي المصيب، الفلر بوامعلة تكون 

عومحننموأ ؤ تعاق! كقوله ؛جملتها! الدائن، عق ممللق القرآن ق والنفس قالت،! 
٠ؤ تعاق• وقوله [، ٢٩ساء؛ هاذمس،كم ثمتالوأ ولا ؤ تعاق! وقوله ٦[، ١ تالور؛ ه اذمس.،كم 

بمانمس كئ ؤ تعاق: وقوله ا ١ ١ ١ : ٠٣٠]ه منيما عن ثذىٍملأ ًًئد ماق يوم 
[.٣٨: ]١٣كتيتازسهه 

[،٢٧]الفجر: ه آلشنآشظم؟>نة يتايما ؤ تحاك! كقوله وحدها! الروح عك وتهللق 
عنآلغنس ونهى ؤ تحاك! وقوله [ ٩٣]الأنعام: ه انمنهكم احرحوأ ؤ تحاك! وقوله 
وأما[. ٥٣]يوصف: ه بآلئزء لأمارة آلمسز إن ؤ تعال! وقوله ٤[، * ]النازءادت٠: ب آتوى 

أحادثتحقي، وممح ( ١٦٢)م( rrA)\/والمهد ( ٣١٩)ا/والأطكار )ا/ه( الأم انقلر: )١( 
صو،أحادثسمف)ا/اآ-آ1(واص)ا/ا؛-آ1(.

شعرهؤ، الإسلام، يدرك ول! طويلا عمر اكيممح، حم بن، أوسر إك ويسب الكامل،، بم من، المتا ْان-ا )٢( 
الحديثغريب ق همة ابن البيت ذكر الهجرة، تبل ٢ سنة مات يالساء، مغرما وكان ورنة، حكمة 

اللسان3، مفلور وابن حجر. بنر أوسر قول من، وجعله _؛،<؛ اربني، بدل  ١١ملم ٠؛^، وليه؛ ١(  ٦٩)آ/ 
ضعفي، س بن عمرو يحرم، هذا ذكر أوس، أن ( ٢٣٦/٦ي،)وذكر سحم((، ونه،ابني ( ٩٣)؛/

تنله.الحفي ثمر ين عمرو أن ؤيزعم أ؛اغ، عين، يوم السماء ماء ا؛ر، المنير أبيه تنله وهم حنيفة، 
الغك،)ا/ا؛(.وانفلر: 





التميسرعلن المنٍر الصوء 
ص==^=^^=^==^==^^==^===ي

به،إلا تتم لا الحياة ولأن النفس، حرؤج يلازم المويت، معه يكون الذي خروجه لأن 
كّالأتتمإلأبالفس؛ّالائال:

سيلالفلار>ت، غير علن وليت نا موّالظايتح حد على نيل 
روحهحرحت، كما ه، تفوفارقتؤ ه، نفوحرجتؤ ه، نففاصتؤ ويقال،ت 

بكثرةالأناJفاع وهي• الإفاصة ومنه واحدة، وهالة الأندفاع الفيض: ولكن وفارنتؤ، 
فاهوئهنا، هزا اندفع إذا وفاض: ؤإرادته، باختياره دفع إذا أفاض: لكن ومرعة، 
هي.تفيقس المويته عنل. يفيضها هوالذي مجحانه 

ذ'يمح(^^اؤمجآلختبم،آم ءاقآفمحت'مجتي ٠ؤ 
 _T ذ'للئ،حستاذا وآنممز وأكنن سكنا مل وجعل ءالىآلأص؛اح تؤهؤكونؤأ،ا

ظكَناآموآثمف، ما أيثدوأ لكمآشجوم جعل، وهوآلذى شتترآشزآّّق 
و'حدمدمسثمرنفى من انشأكم وهوآلذى إيقأ يعإثوت> ,ثلمومر ١^^٢، يصلئا محي 

ماءألثناء من اتزن الذي وهو ئ؛؛ سهورئ ^٨ ١١٢^^قصنثا قد وستودع 
منومزآشحل مراْكثا حثا منه -مج حضمإ منه قاحزحتا _، بم قاحزحنا 

إقآذْررذا' ذزوشي ئئشها ؤآلؤمان وآلريئون سأتاسم وجئت د-اذثه قتوان طلعها 
*4 لآبمت>محبلأإونلإ0 د'يلجم ف، إِن إدآأدمرؤبم?ي-أُ قنر?■، 

يقال،:ؤإدراكه، نضجه وونتؤ ؤإثماره، حروحه وقته إليه: بالنظر ممحانه أمر 

محنةمات حكيم، جامحل تاعر الأزلي، عريض بن الموأل إق ؤيتب الطويل، بحر س البيت هذا ، ١ ر 
سْيتب من الأدب عالماء ومن الشعر. أجود من وهي هذه، لاميته شعره أشهر الهجرة، تل ٦ ٤ 

أكثروصلع مصيره، وجهل انماسي الرشيق محجنه الحارُي، الرحيم عبد بن المالك عيد إل القصيدة 
ذكرهستما السموأل، قول من وجعله ، ( ٤٢٣  ١٦) اللمان ق مجنثلور ابن ذكره م.  ١٩٠مات شعره، 

iالميوفء غير و؛ا السيوف، حد ٠ وفيه ٣( ٤ ٥ / ٠ ٣ الأسماء تأذيب ل النووي 
شاح-بم٢٠٥.١)٢(



٦=^ؤةؤا.لأةئك 

باهرةقة والورق الحهلب بين من خروجه ق لأن ومحيات؛ نضبت إذا الثمار أينعت 
ذلكإق والحموضة والمرارة واليبوسة العفوصة حد من خروجه ق ثم بالغة، وقدرة 
يؤمنون.لقوم لأيات الشهي، اللديد الحلو والهلعم الناصع، المشرق اللون 

ؤينعها،الثمار إدراك ومتا يخرحوا أن الماس عق حق لم،ت البعض وقال 
ب<.قمن ا إذآ نمرون إق آذْلروأ ؤ تلا•' ثم إليها، فنفلروا 

الشاهدةوالدلألأتا العجاس_إ من المشهودة اس آيايت، ق ما نستوعب أن ولوأردنا 
ولامنه أعقلم لا الذي وأنه شيء، كمثله ليس الذي هو، إلا إله لا الذي اهف بأنه _• 

أدننمعرفة عن والأخرون، والأولون نحن لعجزنا ألهلم،؛ ولا أبر، ولا منه أكمل 
بهيستدل ما بعمى عق التنبيه ترك ينبغي لا جيعه يدرك لا ما ولكن ذلك، معشار عشر 
،.الفصول... ق الشرؤع حين وهذا ذللئ،، عق 

٠٠
ط

ه.^لحيزوم بمنز آ'لأ رك يد وهو ألذتضو ريفه ند لا ؤ
والامثولأل١[  ٠٣]الأنعام: آلأبمنروهميدرك1'لأبمأزه ثُ قوله.إثثؤ 

تقريرأحن به الاستدلال وحه شيخنا قرر وقد المفاة. أدلة من فإنه أعجب؛ -؛ل.ا 
وقإلا باؤلله، عك صحح حدين، أو باية مجبْلل يحتج لا أنه ألمزم أنا ل؛ وقال وألهلفه، 

منهاأدل الرؤية جواز عك وهى الأية، هذه فمنها قوله، نقيض عك يدل ما الل.ليل ذلك 
إنماالمدح أن ومعلوم المملح، محياق ق ذكرها إنما سبحانه اهف فان امتناعها، عك 

به.يمدح ولا بكمال فليس المحص العدم وأما المبوتية، يكون؛الأوصاف، 
بنفيكتمدحه وجوديات أ»را تضمن إذا بالعدم وتعال تيارك الرب، يمدح ؤإنما 

ونقيالحياة، كمال المتضمن الموت، ونفي القيومية، كمال المتضمن والموم، السنة 

إليها■)جا.فليريع أرادها فمن حدا، فمولأنافعة الممتف سرد )0 
رىَا'آحاديالأرواح•



الممسيرض اثئشز الصزء ه=^=هم 
=الييإ================^=ض

والغلهيروالولد والصاحبة الشريك ونفي القدرة، كمال المتضمن والاعياء اللعوب 
كمالالمتضمن رب والالأكل ونفي وقهره، ؤإلهثته ربوبيته كمال المتضمن 
عنوغناه توحيده كمال المتضمن إذنه بدون عنده الشفاعة ونفى وغناه، الممدية 

شيءوعزوب النيان ونفي وغناه، وعالمه عدله كمال المتضمن الظالم ونفي حالقه، 
وصفاته،ذاته لكمال المتضمن المثل ونقي ؤإحاطته، عالمه كمال المتضمن عالمه عن 

قالموصوف يشارك المعدوم فان ثبوتئا، أْتا يتضمن لا محص بعدم يتمدح ب ولهذا 
بنوله!المراد فلوكان فيه، والمعدوم هو يشترك يأمر الكامل يوصف ولا العدم ذلك 

لمشاركةكمال، ولا مدح ذللت، ق يكن لر يحال يرى لا أنه آلأبصر٩ ندرًفه و ؤ 
جلوالرب الأبصار، تدركه ولا يرى لا الصرف العدم فإن ذلك، ق له المعدوم 

يدركولا يرى أنه المعنن• فإذا المحض، العدم فيه يشاركه بما يمدح إن يتعاق حلاله 
[.٦١ذرمب<ليوست عربضريكسنئمال وما ؤ فوله! ق المحتن كان كما به، يحامحل ولا 
وقالقدرة، كامل أنه [ ٣٨]j،: ه لعوب من نشئا وما ؤ ت فوله وق شيء، كل يعلم أنه 

داخذ>ُْلا ؤ ت فوله وق العدل. كامل أنه [ ٤٩: ]١^٠٠ه رةثاحاJا يئللز ولا ؤ نوله؛ 
١القيومية كامل أنه ٢[ ٥ ٥ ]القرة: ه ثوم 

وأنهشيء، كل من أكبر وأنه عفلمته، غاية عق يدل تد.رءكهألأتصلره و ؤ فقولهت 
علزاتل. وهوقدر بالشيء، هوالإحاؤلة الإدراك فإن به، يحامحل بحيث يدرك لا لعظمته 
ثاللمدركون إنا امبمحأبموى قان ئز'،األجمعان قلما ؤ محال كما الرؤية، 

هلمدركون إما ؤ ولريريدوا؛قولهمت الرؤية، مؤمن عن ينف محلم [ ٦٢، ٦١كلأهلالثّعرا،: 
ؤت بقوله إياهم إدراكهم ض - عليه وسلامه اممم صلوات، - موس فإن لمرئيون، إنا 

اتمبعناديان موسى إق اوحنئآ ولمد ؤ بقوله" دركهم يخاف لا أنه هء اهللأ وأحبر 
فارزية^١^١[ ]طه: ه ^^؛٢؛ ثقي ولا ديغ -محم، ب ينشا آيمحر ق طريما لم ءاْتمتا 

يعلمكما يل.رك، ولا يرى تعاق فالرب وبدونه الأحر، هع يوحد منهما كل والإدراك 



ؤء؟وا.لأةقك
======^========^^^^^لأيإا 

الؤ عياست ين قال الأية. من والأئمة الصحابة فهمه الذي هو وهذا به، يحاط ولا 
تدركهأن من أعظم هو قتادْت قال ،. الأبصارربه تحيط لا 4 آلأبفر تدرًفة 
وبصرهعظمته، من به أبصارهم تحيط ولا اهله، إق ينظرون ت عطية وقال ٢. الأبمارر 

المؤمنون، ^^وهويدرك٩١ندرًئه لا ؤ تعاق• قوله فدلك، بمم؛ يحتمل 
به،تحيهل لا أنبا بمعنئ أبصارهم تدركه ولا عياثا بأبصارهم وتعال تبارك ربم يرون 

محيهل.شيء وهوبكل به، يحتمل شينا بان هث اذله ا يوصفأن حائز غير كان إذ 
بكلامه.يحيطون ولا حلقه، من يثاء من كلام يسمع وهكذا 
بعلمه.يحيطون ولا علمهم، ما الخلق يعلم وهكذا 
4سء لمنكمقه، ؤ تعال؛ بقوله الصفايت، ض عك استدلالهم هذا ونظير 
وإُآاجلاله، ونعوي-، كماله محفات< كثرة عك الأدلة أعظم من وهذا [ ١١]الث.ورى: 

لكانالصفات نفي ما أريد فلو ؤإلأ فتها، مثل له يكن ا وسعتها وعظمتها لكثرما 
منه.الدح حذا أوق الحفن العدم 
نفليرله وليس له، مثل لا فلأن القائلت قول من يفهمون إنما العقلاء جيع أن مع 

وكلمافيها، يشاركونه لا ونعوت باوصاف الناس عن تميز قد أنه مثل، ولا شبيه ولا 
؟أفرابه مشاحة عن وبعد أمثاله، فاق ونعوته أوصافه كثرت 

الؤ وقوله! وصفاته نعوته كثرة عك ميء أدل من 4 سيء لمزكمةله-ء ؤ فقوله! 
•يدرك ولا يرى أنه عك شيء أدل من ددرًفهآلأبمر4 

علانامِئلمآتثؤئ ستة ضآصأوتلآلآزصنفي ألدى هز ؤ وقوله! 
وهو•تمحِلىب يمج وما منآلثنا~؛ ئرلط وما بجا آ'لأرضوما'■ثثج ف، يبج يعلزما 

(.AV\/ القاري)٥ عمدة واظر: ٢(  ٩٩شرْ)U/ ق الطري أخرجه )١( 
)آ(أخرحهالطريق-فرْ)لأ/ووأ(.

 )Y"( تفسرْ ق الطري أخرجه /U(٩٩  )٩ ٢( Y / ١ ٢ ٩ ) :ممر ابن تمر وانثلر /Y( ٦ ٢.)١



الممسيرخش الضير اطنوء لآ(:=

لخلقه،الرب مباينة عك شيء أدل، من [ ٤ تالحد;د: ب تمبم؛رإأج( ثعئلون بما وأس ماكنث»أ 
عرشه،عك باسوائه عنهم بان ثم ذاته، عن حارج حلقهم بل ذاته، ل يخلقهم لر فإنه 

وسمعاؤإرادة وقدرة علما  ٢٠٦-ؤيحيهل بصره،  ٢٠٥ؤيفذذراهو|ا عليه، ه»ا ما رعل*ا وهر 
لفذلاالمقابلة هذه حس وتأمل كانوا. أيتما معه%ا سحانه كونه معنن فهذا وبصرا، 
لعفلمتهسبحانه فإنه ه ألأتصر يدرك وهو ألأبصتر تدريكه ب ؤ قوله! بين ومعتن 

فهوعليه تخفي فلا الأبصار يدرك وحبرته وللهلفه به وتحيط. الأبصار تال.ركه أن يتعاق 
كمثلهليس الذي علوه، ق القريب، قربه، ق العال عظمته، ل اللهليف لهلْه ق ^٠٢ ٥٠١١

الخبير.اللهليم، وهو الأبصار، يدرك وهو الأبصار تال،ركه لا البصير، المح وهو شيء 
فقدحقيقة، لعيانه ة المقيئالذات! هلهور العين كثف، أن القوم من ظن ومن 

قيقع ر هذا فإن عليه، ملموسا صادقا يكون أن أحواله وأحن الغلعل، أقبح غلعل 
الرحمن..كليم منه مح وقد قط، لبشر الدنيا 

وسلامهاه صلوات آدم ولد ليل. هذا حمل هل والخلف،؛ السلم، احتلمه وقد 
منإحماعا الدارمي سعيد ين عثمان وحكاه سبحانه، اييئ ير لر أنه عك فالأكثرون عليه؟ 

ؤإنوأحطأ، وهم فقد الإلهية الحقيقة عن البصري العيان كشفه ادعن فمن الصحابة، 
كماللعبد، مرئى كأنه سبحانه الرب يصير يحيث، القلبي العيان كشف، هو إنما قال،! 
فقعل.ءل*إ ومزيد يقين، وهوقوة حق• فهذا تراه" كأنلث، اقنع 'راعيي هو! النبي قال، 

له،تجلت، قد وأ-ا-ا الإلهية، الحقيقة نور ذللئ، أن فيتوهمآ ءفلي،أ، نور له يظهر قد نعم 
شيءألتن منه للجبل ظهر ولما شيء، له يقوم لا تعال الرب نور فإن أيضا، غلعل وذللئ، 

تدرًئهلا ؤ تعال قوله 3، عنهما العم رضي عباس ابن وقال، وتدكدك. الجبل ساخ 
نيءالريم*اله يه إذاتجك هونوره، الذي نوره ؛اذاك ألأتصرهقال،! 

)ا(ا<أ'ل.دارججممر.
ذكلانظر: و يخرحاْ، ولر الإضاد صحح حديث، ط! وقال: ( ٣٢٣٤رنم  ٦٣٤ )آ/ الحاكم أخرحه )٢( 

(.٣٦٣)ص لورك لأبن ومحانه 



٦=^=؟؛ؤسا.لأةجك 
==========^==لأاا=

مقلؤ قوله• ق عنه ائللأ أحمر الذي الإيمان نور هو للصادق يفلهر الذي النور وهذا 
[.٣٥تالور* ه معتستاح فيئا ذوره-محكمقكوة 

الرب.إق يضاف نور فهلءا } المؤمن(<ل قلب ق نوره ررمثل كعب؛ بن أبي قال 
جعلهالان>ى الإيمان نور والمراد! ه. نفإق سحانه  ٢٥١أصافه كما اس، نور هو ويقال! 

4"ور ص لهُ لما ئووا لهُ آس لمّ""مح*ل وس ؤ تعاق• قال كما وتكوينا، حلما له افقع 
فيرىالجوارح. عك فاض فيه؛ وأشرق القلب، من تمكن إذا ررالورا؛ فهذا ٤[ • ]النور: 

صاحبهيشاهده حتن يقوى وقد والعمل. القول ق ويهلهر والعين. الوجه ق أثره 
القس.أحكام وغيبة عليه، القلب أحكام لأستيلأء وذلك عياثا، 

ؤيغيبالقالب. ق المور مائة فتقوى فيه. ما تظهر بالقاو_ا، الارتباط ة شديل. والعين 
إلالعلم أحكام من فينتقل العلم أحكام وعن بل حسه؛ أحكام عن قلبه ي بما صاحبه 
العيان...أحكام 

لكلكدأ'لكئنا بعيرعير عن.وا يستوأآس سدونآللب عون ين. دسئوأآلليىذ لا وؤ 
جهدبآش وأمموأ وج؛[ يعمثون ؤن\ قتثبمهمِ •زحعهز تيم إك يم ■كلهمِ امة 

جاءتاثهآإذا يتجري وما آثد آلأينتعند تل\أئنا هاج ء١يه جاءض ين ١يمه؛ 
ق•َ<هموثدوهم أول يه-، لزيومثوأ كما قأبمنرهم ودم4بأتينم إن1ث يؤمنون لا 

•4 و؛ طقهّبممهون 
فمان!المفسدة إق المفضي القول أو الفعل 
الكر،مفدة إل المفضي المزكر كشرب إليها! للاففاء وضعه يكون أن أحدهما! 

الفراشاد وفالمياه احتلاط إل المفضي والزنا الفرية، ل.ة مفإل المفضي وكالقذف 

(.٣٧/ ١ ) والحكم العلوم جامع انظر؛ ، ١ ر 



الممسرعاذن المسر الصوء ه=ع 
ا========دد====د^د^=الآي

غيرها.ءلا٠ر لها وليس المقاصد، لهذ0 مفضية وشمت وأقوال أفعال نهده ذللث،، ونحو 
إقوسيلة فيتخذ ستص_، أو جائز أمر إق للإففاء موصومة تكون أن والثان،؛ 

منه.قصد أوبغير يقصده إما المحرم؛ 
أوالربا، به قاصدا الح يعقد أو التحليل، به قاصدا النكاح يعقد كمن فالأول• 

ونحوذلك.الحنث،، به قاصدا ^١^ 
المشركينأرباب، __—، أو النهي، أوقايت، ق صسبإ بغير تهلوعا يصل كمن والثاف• 

ذك.ونحو ه، القبر يدي بين يصل أو أظهرهم، بين 
نوعازتالذرائع من الصم هذا ثم 

مفسدته.من أرجمح الفعل مصالحة تكون أن أحدهمات 
أقسام!أريعة فههنا مصالحه؛ عق راجحة منيته تكون أن والئاف• 
المنية.إق للإفضاء موصوعة وسيلة الأودت 
المفده.إل الوسل تإ قصد لامياح، ْوصاوءة وصمله الارا. 

مفضيةلكنها الخصية. إل التوسل يها يقصد ب للميا، موضوعة وسيلة الثالث! 
مصالحتها.من أرجح ومفسدتما غالبا، إليها 

منأرجح ومهبمالحتها الخفية، إل تقضي وقد للخباح، موضوعة وسيلة الراح! 
تقدم.قد و١لظل الأول الصم فمثال مسدتيا، 
فلهرانهم،بن الخمركن اله^ ومإ ال،ن، اوئرا ل الص.لأة الالت٠ وممال 

ذلك.وأمثال عدما، زمن ق عنها المتوش وتزين 
يقلوهاومن عليها والمشهود والختامة الخطوبة إل النفلر الرائع؛ ومثال 
حائرالْلان مذي عند الحق وكلمة النهي، أوقامحتخ ق الأسباب، ذوامحت، وفعل ؤيعاملها، 

بحسمجإيجابه أو استحبابه، أو القسم، هدا بإباحة حاءرؤتإ؛ فالشريعة ذللث،؛ ونحو 
يحم،تحريما أو كراهة، الأول؛ القسم من بالخغ وحاءُت، الصالحة، ق درجاته 
الشريعةجاءرّت، مما هما هل الوسط؛ مين القق النفلر بقن ية، المنق درجاته 



قإمح=^^^=^^==اجا-
وجوه;من المغ عق الدلالة فنقول; متهما؟ المغ أو ياباحتهما 
عونصدونأششئو1أسمموامسوأهمث ولا ؤ تعادت قوله الأول؛ الوجه 

غيظاالسب كون ْع - المشركين آلهة ب تعال اه فحرم [ '١ ٨ ،؛: UjVl]بعيرعيره 
مسبتهترك مصالحة وكانت تعاد، ه مجهم إل ذؤيعة لكونه - لألهتهم ؤإهانة صم وحمية 
منالمتع عل كالتصريح بل كالتشيه وهذا لألهتهم، سنا مصلحة من أرجح تعال 

يجوز.لا ما فعل ي سببا يكون كلأ الجائز 

[٣١]النور: ه بخص ثن نامحين باوجليزم بمئرن ولا ؤ تعال؛ قوله الثاف؛ الوجه 
سمعإل منا يكون كلأ ه؛ نفj جائزا كان ؤإن بالأرجل الضرب من فمنعهن 
منهمإليهن.الشهوة دواعي ذلك فيثير الخلخال، صوت الرجال 

ننايهاآلذ-تن؛انغوأؤ تعادت موله اكالثح؛ الوجه 
المزمنينمماليك تعال أمر [ ٥٨]النور: الأية مثت4 قلق، مغمحز يبمعوأآئلم لمّ والذس 

يكونكلأ اكلاثة، الأوقات هده ق عليهم يستأذنوا أن الحلم؛ منهم يلغ إ ومن 
ثياحم;إلقاء ومت عوراتم عل اءللأءهم إل ذؤيمة فيها استئذان بغير هجما لحولهم 

هذهتركه ل أمكن ؤإن غيرها، ل بالاستئذان يأمرهم ولر واليقغلة، والوم القائلة، عند 
كالمقدمة.فجعلت إليها، الإفضاء وقلة لدورها لة المق

هوتولوأآذْلنئا رعغا ثقولوأ لا ءامغوأ آلذئت ئنايها ؤ تعال؛ قوله الراع؛ الوجه 
يكونلئلا الخير، ثبا قصدهم مع الكلمة هذه يقولوا أن سبحانه نباهم [ ١٠٤]القرة: 
المي-با يخاطبون كانوا فإمم وحطا-ءم، أقوالهم ق باليهود اكشبه إل ذييعق قولهم 

قولهاعن لمون المفنهى الرعونة، من فاعلا يقصدون الب،، بما ؤيقصدون ه، 
تشبهاقو للتي اليهود يقولها أن إل ذريعة ذللث، يكون وكلأ المشابمة، لذؤيعق سدا 
٠لمون المفصده ما عر بما محقصدون لمن، يالم

•حترا)ج( اه جزاه خما ^١ صمتت وجها، وتعين سعة إق المزلف أوصلها ( ١] 



الممس؛رش ال٠ن؛ئ الصوء =و[ً

وقال؛١[، ٨' ]الأسامت ه محلهز ١^ لكل نيتا كن'وك ؤ دعاقت فقال التزيين اْا 
٨-!ه منئشاء ؤهدى لقاء من الأهيامبم.ل قإن حنغا محرءاه 'متإه-ء سوءنبن فمن اؤ 

إليهالتزيين فأصاف [، ٤٣]الأنعام: ي يعملوتل محقاثوأ ما آطنإبإ ذوئ؛ ؤ ت وقال 
تارة،يده عك أجراه ومن مسه إك به ونتارة، فاعله وحيف ومشيئة، حلما سبحانه منه 

منهمالمطع ليتميز بعيد، واختبار ابتلاء هو إذ حن، سبحاته ائلأ من التزيين وهدا 
فناآ"لأزضنيته عل ما خعلنا إثا ؤ تعاق؛ قال كما الكافر، من والمؤمن العاصي من 

قبيح.ااثيهلان وهومن ٧[، ]الكهف؛ 4 ضلا احسن 
توحيدهعن إعراصه عك له منه عقوبة السيئ، عمله للعبد سبحانه فتنزيينه وأيصا 
منالسيئ سبحاته يعرفه أن بد لا فإنه حسنه، عك العمل ميء ؤإيثار وعبوديته 
عنوأعماه له، سبحانه زينه لقسه ورمحيه وأحبه واختاره القبيح آثر فإذا الحسن، 

ظلمهتعال اهللأ يريه أن لأبد وفاسق وفاحر ظالم وكل قبيحا• رآه أن بعل■ قبحه رؤية 
حنارآه فربما قالبه، من قبحه روية ارتفعنا عليه تمادى فإذا قبيحا، فه وقوفجوره 

فإذاعليه،  ٠٥٥١حجة وهو قلبه، ق الن•ى بالنور قبحه عن له يكشفح إنما فإنه له، عقوبة 

والفسوقالجهل ظلمات، ق قبحه ير فلم النور، ذللث، ذما وظالمه غيه ق تمادى 
الأول.وبالتعريفح عليه؛الرّسالة قائمة اس فحجة هدا ومع والفلاام، 

وهووظلم، إغواء الشيطان وتزيين — حكمة وعقويتثه ءا.ل تعاق الريتح فتزيين 
والرب،— ؤإعراصه وبغضه حثه فيه الاو.اخل والسثب العبد، عن الخارج بّ_ا ال

أحمعين،خلقه لهد.ى شاء ولو وقدرته، يمئيثنه واغ والجمع الجمع، خالي، سبحانه 
اهفتبارك والأمر الخلق له ألا اممم، حيله من والمخدول اييع، عصمه من والمعصوم 

العالمين.رب 

)ا(م'اشفاء.



قبه-،أود لزيوبغوأ وثم4بأقذض ؤ تعادت ،قال أ
أي؛ه يوبغون لا جاءث إذا أثهآ ؤ عك عطف وهذا [ ١١٠]الأنعام: ه شيغيزمنهون 

يومنون.فلا الأية تلك ولوحاءمم الإيمان، وبين بينهم نحول 
المعنن؛رين؛ المقمن كثير فقال ُثةره يه1أود لزيومخوأ فوله؛ ق واخلف 

مرة.أول الإيمان وبين بينهم حلتا كما الأية، حاءتبم لو الإيمان وبين بينهم نحول 
إكيرجعوا حتن i وأبصرهم وئملن،أدئذض ؤ عنه عطاء رواية ي محاس: ابن قال 

آلمرءنف آس'-ءثواأا أن وآعلموأ ؤ كقوله؛ وهذا قال: علمي، من عليهم ٌبق ما 
أأ[.ؤني،ب]الأمال:

مرة،أول به الإيمان لتركهم وأبصارهم أفثدتبم ونقلب المعتن آحرون; وقال 
ثتفمنالشبيه ، كاففإن حن، معنتن وهد.ا وأبصارهم، أفتيتهم بتقايت، فعاقبناهم 

وقوله•[، ٧٧]اصص: إليلئاه أتنآس يكنا وأحسن ؤ كقوله؛ التعليل من نوعا 
آلكتثبويعشكم ويزكهفم ءاينتنا غصأ يظوأ مغطم رنولأ فنقم أزنلثا 

اها-'اها[]اوقرْ: ب اذكنكم قاذكزؤن وأ ثعلمون قكوjوأ ٢ ما وو،رامتكم وآ-فكمه 
الخيرق العمل حتس من الجزاء بأن الإعلام والتشبيه التعليل احتماع حن والذي 
إنزالمقضن من الواجب وكان وجه، إل وجه من الشيء تحويل والقليب والشر، 

وعرفواعيانا، رأوها لأمم جاءمم، إذا يومّوا أن سألوا؛ كما إليها ووصولهم الأية 
الن-ىوجهها عن وأبصارهم لقلوبهم تقليبا كان يؤمنوا لر فإذا صدقها، وتحققوا أدلتها 
عليه.تكون أن ينبغى 

هواه رسول ّمع أنه عمرو؛ بن ادم عبد حديث، من صحيحهت ق لم مروى وقد 
يمرنهواحد، ممي، الرحمن؛ أصابع من إصعين بين كلها؛ آدم بتي قلوب ®إن يقول؛ 
علنقلوبنا صرف القلوب مصرف اللهم ١١ه؛ اللم رسول قال ثم ثاء® كم، 

)ا(أ'أ،شفاء.



اامم|يرعلن المسر الصوع 

٢.ظءظك«ر 

مةدس،رريا يهول! أن يكثر ه اهو(ز( رسول رركان قال؛ أنس حديث من الترمذي وروى 
تخاففهل به، جثت ويما بك رسول يا فقالت! ٥^^١١٠ علن للبي ثبت القلوب 

تال!بناءا يقلبهايف اس، أصاع من إصثمن بين القلوب إن ال؛عم، تال! علينا؟ 
حسن.حديث هاوا 

رصيعاتثة قالت تال! الحسن عن زياد، بن ؤيعل وهشام أيوب عن خماد، وروى 
ستالقلوب مقلب ®ا نيات يدعو أن يكثر ه، اهلعا رسول لكن ®دعوة عنهات تعاق اةل(ئا 

عيدمن ليس ررإنه قالت بيا، تدعو ما كثيرا دعوة ١^١ رّول يا فقلتا• دينلثا® علن قلثي 
يرينهأن شاء ؤإذا أقامه، يقيمه أن شاء فإذا اهن!، أصاع من إصجمن بين وقلبه إلا 

وأدعهمأخيلهم عثاست ابن 4مال محيمحرسمون ق وثذزهم ؤ لتوله؛ ٢ أذاغهاال 
يتمادونلالهم صق 

تولدمجرى جاؤية هي بل ذب؛ عل تكون أن يلزم فلا الأول العقوبة وأما 
تلكعن البلؤغ يعد اكنوب نالك فتولدت يه؛ ؤيتمغ ؤيثربه يأكله عما الألأم 

عليهدل الدى وهو العدم، عل الحقوبة ق الوسط القول وهدا تبله، التقدمة الأسباب 
ءِموثدزهماول به-، لزيومغوأ ذ\ة0ناونممحن\ ؤJهلباممدض ؤ تعال! اس تال القرآن. 

الإيمانءا-م عل عقوبتهم عن سبحانه فاخبر [ ١١•:و|;:ب]الأنعام: قسييؤنزيممهون 
وأيصارهم.أف.دت|م يقلب 

■٢( • ٤ النووي ^ T<{A,TAr/\r)j)ا(بيطم)رقإ؛ْأآ(واظر:ذحابرى)
بمكوأبو < ٢٢٢٢يقم  ١٢١ را■/ المختارة j الثوم والضاء ( ٢١٤• ردتم الم.،انى أخرجه )٢( 

•٤(.)ما/مااا(وانمارةطيفياسات)رمم (^ ٣٦٨٧)ا-/ا<ه"ارنم
ا،ماه(رابووالأساءوالصفات)رنم العون (^ ٧٧٣٧رقم ٤ ١ ٤ الكرى)؟/ ل المائي )مأخرجه 

)أ-/اا،(.يعنى)اا/خ!اارنما<ا-ا'أ(وأخمو 
(.١٣٦)ا/تفسره ق الطبري بنحو، أخرجه )٤( 

)ه('مم.خممرالخوانيحا.



٦=؟،ؤء؟ؤا.لأئك 
^^=========^=^===كاا=

الرسولإرسال يعد الإيمان تركهم وهو وجودي، أمر عك عقوبة هده قلت؛ فان 
ض•ودعائم 
الرسولإرسال ولكن الإيمان، عدم هو الخاصة؛ العقوبة لهذه الموجب قلت؛ 

لكنهالإيمان؛ عدم وهو تمائم فالمقتضن العياب، وتمؤع ق ثرط طاعته؛ وترك 
موحبهلانتفاء الشيء انتفاء بين ففرق الرسول إرسال وهو بشرط وقوعه مشروط 

المتقضن.قيام بحد شرطه لانتفاء وانتفائه ومقتضيه، 
سوء؛عواقب لهما أمرين من حدار حدار 
عاليكيرد ما ورد القلب، بتقليب تعاقب فإنك هواك؛ لمخالفته الحق رد أحدهما؛ 

ادئديلموئملب ؤ تعاق؛ قال هواك. قالب ق برز إذا إلا تقبله ولا رأتا، الحق من 
قلببأن مرة؛ أول الحق رح عق فعاقبهم منمه، اول بهِء يومغوأ لمِ واتصنزهلمكْ.ا 

دلك.بعد وأبصارهم أفئدمم 
عنوأقعدك اه ئبعلك يه ماونت إن فانلث، وقته؛ حفر إذا بالأمر التهاون واكاق؛ 

قاسئدثوكمبم طآبمة إك رخعلئ،أس قإن ؤ تعاق؛ قال لك عقوبة وأوامره؛ مراضيه 
عأول إكؤنزتيدئهمبآكود عدوا نى ولزتفطوأ ١^١ مى لن-ءئرجوا ثمل للحروج 
العفليمتين،والبليتين الأفتين هاتين من ملم فمن [ ٨٣]التوبة: 4 معآلخ؛لف؛ن هاثعدوأ 

السلامة.فليهنه 

؛؛؛--مح-؛و-

ثامحلا >،، مم'كلأ ؤخئ>نا وثق ٠ ؤ 
4.؛ ;٠٣ؤو؛نيأضمىإتيلون آقث نثآ؛ إلآأن لثومن3آ ك!ثوأ 

ولتكن،ؤ تعال• فقال كتابه، من كثيرة مواضع ق الجهل أهل ذم سبحانه إنه 

رم.بدائع  ١٨•)١( 
)\(مهضاحجا.



ايرض المحر النوء لآ=^/ 
=اك[===^==^===^^====^ح=^

[،٣٧]الأنمام: ه يعلمون لا ولئكناهفرهم ؤ وقاوت [. ١١١]الأنعام: ب اهفربيهلون 
بلآك'لأتعنحإ إثُ هم إن أونعقلوثأ بممعو>ئ أمقرهم ■نحسن،أن ام ؤ وقال 
[.٤٤]الفرقان: ه نبتلأ اصل هم 

متهم.سيلا أصل جعلهم حش يالأنعام، ]لجهال تشبيه عل بحانه يقتصر فلم 
:آمآ[.]١^: ه : ينقلون لا 1صإمث 1شأثم ثز1لئؤآتعند زن ؤ♦ وقال: 
والسباعالحمير من أصنافهات اختلاف عك عنده الدواب ثر الجهال أن أحبر 

أصرالرمل دين عك وليس منهم، شر فالجهال الدواب، وسائر والحشرات، والكلاب 
الحقيقة.عك أعا-اؤهم هم ل الجهال؛ من 

كليمهوقال [. ٣٠]الأنعام: ه قلا ؤ أءاذهت وند لميه تعال وقال 
لأولوقال [ ٦٧]؛J؛_،: ب منآ-كهتيت ازأكون إلثي اعوذ ؤ واللام! الصلاة عليه موّن 
[.٤٦ؤإقأعظلئ،أنق5ونسللخهلإنب]عود: ص نوح رمله 

عنده.العالم أهل حال والأول عنده، الجاهلين حال فهال.ْ 
فقالوفقهه، ومعرفته كتنابه علم منعهم أنه لأءدائهت عقويتثه عن سبحانه وأحبر 

تنوراجابا يالاحرق يومتون لا آلذنن نيئلئجوتين حعلغا هنااتآلمزءان ؤإذا ؤ تعال! 
محأنبممهوْئآ؛اذايلمؤواه]الإّرا،:ه؛،آأ[.

•[ ١  ٩٩]الأعراف: ه وأمصضآتجلع.حخ ؤ فقال! عنهم، بالإعراض سه وأمر 
نمعوأؤؤإذا قوله! ل كما ومتاركتهم، عنهم بالإعراض المرمنتن عباده عك وأش 

هه ا-كؤهن شم لا م نشي أخو ودكم' أئلما كآ ؤقالوأ عنهُ المأعزذوأ 
[•٦٣]الفرقان: ه نلنما قالوأ آلجأهلورت حاطبهم ؤإذا ؤ تعال! وقال [، ٥٥]القصص: 

الناس،عند كدللئ، وهو وأهاله، لالجهل وبغضه عناوه، الجهل قبح عل يدل هدا وكل 
١فيه كان ؤإن منه يتبرأ حد أ كل فإن 



ج|لأسو^|_
بعضإو بعضهم محو-ى وآلجن فينهنآلإني عدوا نم لكن حفنا كداللث وؤ 

Aئغموث:،؛؛' وما فدوهم معلوم زلذما ولوتا"ء عتوراح و-مذاآكوو 
أساب:ل الأول ،^ ١١

والعبارةالفصاحة حلة مكسوا القول، من بزحرف مموئا I صاحبه يه ياق أن منها• 
وكذ١للisؤ تعاق! اه قال واستحسانه، ه قبولإق الضعيفة العقول فت٠سرع الرشيقة؛ 

اّزوزحزف ننض إق بنصها؛ يو-ى وآلجث آلإشي فتيْلإن عدوا نجغ لكن خعثا 
أنمبحاته فيكر [. ١١٢لالأن*ام! ه يمموت وما فذوفإ فعلوه ما نبك ولوفآء ءِاورا 

بهؤيخر القول، من لبعض بعضهم يزحرقه يما الأنبياء؛ أمر مخالفة عل يتعينون 
القول،زخرفح من السامع يغر ما وهو الفاعل السب، فيكر العقول، وصعقاء الأعمار 

وعملا.قولا الباطل• من إليه تدعو ما اقترفت، ورصيته؛ إليه أصغت، فلما 
أصولبيان فيه الذي القدر، العظيم المعنن هذا من تحتها وما الأياُتط هذه فتأمل 

منها.الحذر مواي عك والتنبيه الباطل، 
ماالمستحسنة العثارايتج من كوها قد رأيتهم الباطل؛ أهل مقالات، تأملتج ؤإذا 

الأفراح،أم الخباسط: أم قيمون نافذة، بصيرة له ليس من كل قبوله إل يسرع 
الغرامتثير التي والفكر، الذكر لقيمة الحثيشة: هي التي الملعونة اللقمة ؤيمون 

اكنإلأثرو،الأككنّّّال
قالآحر، بلفغل بعينه ويردونه بلفغل، الشيء يقبلون العقول صعقاء الاس أكثر 

اكبعضها( يوحم، وألجن، آلإش/، ثينْلئن عدوا محغ غن لِجعلغاوكد'لك ؤ تعادت اش 
لأنالباطل؛ القول وهو زحرما فماه [ ١١٢ه غزورا زخرفآلمول بعض 

أنوالمقصود به. فيغتر المغرور محمع إل ؤيلقيه استطاع، ما ؤيزينه يزخرفه صاحبه 

.الصواعق مختصر  ٨٧( ١ ) 
الكاق.الجواب  ١٣٤)٢( 



ماإليها يدخل أن ويمغ العد، يضر ما فيها يدخل أن الأذن! ثغر لزم ند الشيaلان 
عليه.أفده اختياره بغير دخله ؤإن ينفعه، 

همنا ذؤذوؤ\ وؤري إلاجنْ يوثنوث لا آلذئن أمحدة إليه كى نؤ 

لالأ؛عام:ه ^^^٥ يئوتن لا آلذئن أفده إليه ؤيتصى ؤ قوله: ق اللام ،أما 
إقبعضهم وهوإيحاء العدو، لفعل تعليلا كانت، إن قاما للتعليل؛ باحا عل فهي [ ١١٣

أي!لأحلهت مفحول، فإنه قوله! عك عطما فيكون هدا وعك فظاهر، بعض؛ 
بموجبه،ويحمل فيرصاه إليه يلقن من أفئدة إليه ولتمبمغن الوحي، حدا ليغروهم 

منغرور أمور• وهوأربعة المذكور، الإيحاء من بمقصودهم أخبر قد محثحانه فيكون 
عنده؛الاهتراف،.وانفعالهم لدللثج، ومحبتهم إليهم، أفئدمم ؤإصغاء إليه، يوحون 
حلةمن الحكم هل.ا فيكون عدوا، ني لكل سبحانه لجعله تعليلا ذللث، كان ؤإن 

لأمالغيرها؛ مقصودة وحكمة غاية وهي الجعل، حدا المهللوبة والحكم الغايايتح، 
هوأحس،ما فوامتؤ يستلزم وفواحا سبحانه، للري، مهللوبة محبوبة هي أمور إل مفضية 

والحكمة.التعلل لأم فاللام التقديرين وعك حصولها، من إليه 

ءاثيمهزوآلذس شثلاج آلكتنه أنزو ألذى وهؤ ■>نكث\ أنتي يعءرآش أؤ 
ويمتإكلمت،متآلممشن قكوس قلا ، jAمول اذهُ ألكتئسإبملعون 

مناهفر قؤأ نإن آلعلياو وهوآلثمح متدل ي وعدلا مدقا نبلئؤ 
•ه إثث؛ا إثُ'■محرمون هم آلظنوإِن إلا بمعون إن سبيلآسُ ض 'لأرضبجزك آز 

الملل.شفاء  ١٩٣;١(



أ=^أ_

هثمصلأ ألكتثب إوإأٍقإ ، Jjjiوهوؤذى حكما انتم اإأوقلأإي ؤ ت تعاق قوله 
الكتابمن أنزل بما وحدْ اهللأ هو الناس؛ ين الحكم أن يبين فهذا [. ١١٤

هأش إل فغكنهُ _، س فيه أحثكم وما ؤ الأحرى: الأية ق ال نكما المفصل، 
أمثنمبسربجكؤكنآلئاّرآامةو'حدهتعاق؛ ونال ١[. • ]الشورى؛ 

وقال٢[. "١١ لاوقرْ;ه فيه أحثلموأ فيما ألغاس نهن لحكم بالحق ألكممب معهم ؤاذزلا 
[.١ • ٥ ه أثن ازنك حمأ ألناس تئ لثحك؛إ بألحق ألكممن، إللق، اذزلثا إظ ؤ تعاق: 

ق'يدوأ لا ئم نثهز نجر فيما يحكنوك حى يومنوث لا ؤر؛يك فلا ؤ ماك؛ ينال 
[.٦٥النساءت ] ه فليما لموأ ؤيقصيٍت، مما حرجا ايفسّتم 

أبتغي، كيفيقول: إنكار، استفهام ا ١ ١ ٤ ]الأنعام! ه حكما انتم افعيرأثي ؤ فقوله: 
إلمكمآث5تنمتإانزل ؤهوآلنى ؤ قوله: فان مفصلا؟ كتابا أنزل وقد اذئع غير حكما 

الحال.موصع ق حلة ه ممصلأ 
يزعم:س به يصفه ما صد مبين؛ مفصل الحاكم الكتاب أن يبين ه شثلأ ؤ وقوله 

خلافأفهمت، أو حيلت، نصوصه أن أو نصوصه، بعض تعارض الرحال عقول أن 
لهاأن أو منها، المراد يعلم ولا تفهم لا معان لها أن أو المخاطب، لمصلحة الحؤ، 

عندهمالتكتاب ليس كلهم فهؤلاء ظواهرها، عليه دلتؤ ما حلاف باطلة، اؤيلأت، 
إفهامأو ظاهر0 حلاف منه والمراد منه، المراد يحلم ولا مؤول، مجمل بل مفصلا، 
تلامثزلآسيكيالخق اذهُ وألدى ؤ قال: ثم الحق. حلاف 
[.١١٤تالأنعام: ٠0يىنآلخمإ؛ةكوتن 

هذاأن يقينيا ءاأّما علم فيه؛ نظر فمن للقرآن، مصدق الأول الكتتاب أن وذللث، 
منالتوراة فإن والهما'ت،، والأسماء التوحيد باب ق لاسيما واحدة، مثكاة س وهن.ا 

ح_ا.الصواعق مختمر ٢ ما١ ( ١ ] 
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شهدالذي الحق من هو بل عليهم؛  ٨١٥١أنكره الذي المحرف الميل هو ليس ذلك، 
عابمولا الصفات، من التوراة ق ما عليهم ه الّ؛ي ينكر لر ولهذا وصدقه، القرآن له 

أئمةاليهود وقالت الفاة، من كثير فعل كما تمثيلا، أو وتجيتا تشبيها جعله ولا به، 
اهءاب٠م فالذي التوراة، ق ما قرءوا فإمم ذلك، ق لهم ذنب ولا والتجسيم، التشبيه 

والذيفيه، ثاركوهم بل العطلة، يه يعيهم لر والتبديل؛ التحريف تأويل من به 
والصفات؛التوحيد من عندهم ما موافقة من به . رسوله نبوة عق اهللأ استشهد 
وأصحابه،الرسول عليه ما صد وهذا والتجسيم، التشبيه إق بوهم ونبه عابوهم 

صدقهموتشبيها؛ تجسيما المععللة ميه تالذي هذا من سيئا له ذكروا إذا كانوا فإنهم 
ممعودابن حديث من ثثمتإ الذي المر حبر ق صدقهم كما ينكره، ولر وأقرهم عليه 

م_دداتممت، ؤJمث، ؤ قال! ثم ذلك(، غير وق ه، لوتمديما تعجبا وصحلئ، 
فهوبه أمرم وما صدق، فهو به أحبر فما [ ١١٥لالأنعامأ ممدن لا وعدلأ 
نحارصهلا به نصدق أن علينا فهوصدق، الخبر من المحوص ق ما أن يبين وهذا عدل، 

يصدقهولر مجملا تصديما صدقه ولو به، يصدق ب بعمله؛ عارضه ومن عنه. نحرض ولا 
أومعناه، جحد مع بلمغله أقر ولو مؤمنا، ي؛كن لر بص؛ أحبر ما أعيان ق مفصلا تمديما 

أقرب(.التكذيب، هوإل بل محا؛ ممل. يكن لر به؛ أليد ما غير أحر معان إل صرفه 
بهوينزل تدبيرْ، إق يكن تعاق اممه غير ربا يتخذ لا أن رئات باش الرضا 

قال١آ. ١ ٤ ب سئ وهورُلماكل نيا ابى اءحمآ؛ثي قل ؤ تعاق' اه قال حوائجه، 
كلوهورب غيره، ربا أؤللس( فكيف، يعنى؛ وإلهااا ررسيدا عنهمات اس رضي عباس ابن 

هوالأرض آلثنوت ياطر ؤئا امحذ اعيرآممي ئل ؤ الورة؛ أول ق وقال شيء؟ 
الم،تتضمن التي الموالاة وهومن وملجا، ومعينا وناصرا معبودا يعنى؛ [ ١٤

إويءكسلمآو\5ثدناانزل وهوآلذى حكما اتتتج؛ اءعيرآش ؤ وسطها؛ ق وقال والهلاءة، 
.ج—٢ مدارج  ١٨١)١( 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































