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الخييب،اُم عملا• أحسن ْن أحر ضيع لا اطه ؤإن الصالح، العمل من العروق وبذل الوفاء إن 
نرجواطه، رحه الئار الحمد الحمد عل الشيخ والدنان عن وثاتق أو معلومات لديك كان ؤإن 

نحبهنإ والسداد؛ التوفيق للجمح ادئه نسأل أعلام. العنوان عل علينا بالاتصال والتفصل التكرم 
العالين.رب طه والحمد الآ■محرين، ي صدق لساذ ولكم لنا نحعل وان والأعال، الأهوال من ؤيرصاْ 

أوالكتاب اسربع من سقن أوإلكروف ميكانكي ظام أي ي أوسحه حمفله 
،١^١٠-،. من مبق خطى إذن عل الخصول دون أخرى لغة أي إل رحته تم 
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التمجير■ض المحر الفوء ا^=م 
—د=اه

الجاراريياض من روضة ومشري بض بين ررما وئال: 
4■غيم لش آلمجار ؤإِن إوث؟! ثبمر ثض آلأتزار إن ؤ ساقت ه قولأن تظن ولا 

الثلاثة،دورهم ق نعيم ق هؤلاء بل فقهل؛ المعاد بيوم يختص [ ١٤، ١٣]الانفطار! 
القلببر من أطيب الدنيا ق ونعيم لذة وأي الثلاثة، دورهم ق جحيم ق وهؤلاء 
قعيش وهل موافقته؟ عل والعمل ومحبته تعاق الرب ومعرفة الصدر، وسلامة 
القلم،بسلامة m خليله عق تعاق اه أش وفد الملم؟ القلب عيش إلا الحقيقة 

ما/-إ\/[]الصافات! اوذاولإ<حإسمه رثهر■ جاء إي )يعأ( لأتنهيم ث شيعته من ؤإيت ٠ ؤ فقال؛ 
سلءهمهبملمث آلله اق من إقُ بنون ولأ مال لمهع لا يوم ؤ قال! أنه عنه حاكيا وقال 

[.٨٩، ٨٨]اكرا.! 

آلمآ،عل عوت) ؤًءقارتنم أيام سي 1، حلىآلثننو'ت هوألذى وؤ 
لئهولت،بعدآلنوت بن ثبنويورتل قغإمحم ذتجي عملا أحنى أمحكم ليبموْفم 

بمسمنه4•آلدئنذهموأإنسألإ 
٢[^نمأُبجأصش]اسم،! 

وقال^١[ ]الكهف،! ه عملا احسن لنظووطِامح لتا نهنة آلازض عل ما خعلغا إيا ؤ وقال؛ 
آلمآءعل عنشهُ أيارؤْفارتن ستة حلو؛ألأنو'ت وهوآلخى ؤ تعاقت 

كم'محم'أصطهب!لأ[.
أنهعليها؛ بما الأرقى وتزيين والحياة والولت، الحالم حلق عن سبحانه فأحبر 

مس،.واظر:ذحالارى)اا/'اأك
•(دا>!نياUرى)٤/•١٣٩١،١٣٩(ولحإثم•١١٩٦،١١٩0اليخاري)رقم )ا(أخر.بم 
١(.٦ ١ النووي)ه/ وشرح 

المميز.)ي'\وو>و1 



س

لمحابموافئا عماله فيكون عة، أحسن أيهم حلقه ليختبر والامتحان للابتلاء 
عبوديتهوهي العالا، لأجلها وحلق لها هو حلق التي الغاية فيوافق تعاك، الرب 

وقدرورصا0، محبته موائي وهو الأحسن العمل وهي و٠لاعته، لمحثته المتضمنة 
ليبلوهموقدره، أمره بين حلقه وامتحن تقديرها، ق بحكمته تخالفها مقادير سبحانه 

عملا•أحن أيهم 
٧[]!لكيف: احنّزئلأ؛؛ ا_م لئتلوح ثا آُلأزضزبمه عل ما -جعقا إنا ؤ ت ،قال، 

وهوُؤ وقال• ٢[• الملك: ل ي عنلأ احسن امحن ليظوكم وأقوم آكون، حلى آلذى ؤ وقال؛ 
ليظوعئمآلمآء عل عزثهُ ؤًفارتنم اياك يئة ق وآلأوض حليىآلثنو'ت آليى 
٧[.ه مملا احمسن امحم 

علما وحلق الخلق، أحل وقدر والفل، العلوي العالم حلق أنه سبحانه فأحبر 
قوشكرهم العباد صبر ابتلاء هو إنما الابتلاء وهدا والاختبار، للابتلاء الأرض 

والقدرةوالجاه والعافية الغنن من النعم من فالأيتلأء والفراء، والراء والشر الخير 
قالكما المثرين، أشق اهف ءلاعة عك والصبر الأبتلائين أعظم الأسباب، وتاق 

بالفقروالنعمة • نصبر فلم بالراء وابتتلنا فصبرنا، بالفراء ابتتلينا ٠ >هفي الصحابة 
الكروقرقر التعمتين• أعفلم يكون قد الخلق وأدى وأسباتها الدنيا وقبفر والمرصن 

غيربايتلائه، ؤينعم بتعمه، يبتل تعاق فالرب أصدائها، عك الشكر من أوجت، عليها 
يستغننلا وقدره، وقضائه ونبيه الرب أمر ق للعبد لازمتان حالتان والشكر الصبر أن 

أيهماوالحركة الحس عن كالوال أفضل أيهما عن والسؤال عين، محترفة عنهما 
أفضل،أيهما ورجائه العبد ا حوفوعن أفضل، أيهما والشراب الطعام وعن أفضل، 

المابرينعدة ١ '٦ ( ١ل  '-' ٩٠

الزهدق وهناد ه. عوف بن الرحى همد إق وب ٢( '  ٩٩٧رنم الرزاق همد أحرحه )٢( 
المربولمان ( )■؟/YAوالأثر الحديث غرب ق الهايث وانظر: ( ٧٧٣رنم  ٣٩٨-٣٩٧/٢)

)ل/مخأ(.



الممسرعلن اشر الصوء 
ا==^===^^^^===دي=ال

وأماوشكر، يصبر إلا يترك لا والمحظور وشكر، بصبر إلا يودى لا فالمأمور 
صبره،ق شكره اندرج عاليه صبر قمن المصائبا من العبد عق يقدر الذي المقدور 

*مكره ق اكر افصبر يندرج كما 
جهادهماعليه وأوجب وهواه، بقه العبد امتحن سبحانه اس أن هدا يوصح ومما 

عنويصبر به، المأمور بالشكر تاتن حتئ ه نفمجاهدة ق ومت، كل ق فهو هلع، اق 
مبتك،أو معاق فقيرا، أو كان غنيا عنهمات البد ينفلث، فلا محتاعته عن المنهي الهوى 
ثلاثةفيها وللناس أفضل؟ أيهما الصابر، والفقير الشاكر الغني مسألة هي وهده 

أيهماوالشكر، الصبر عموم ق وغيره الجوزى ابن الفرج أبو حكاها الني وهن أقوال،، 
أفضالهمايقال(1 أن والتحقيق قولها، عك وأدلة بحجج فرقة كل احتجت، وقد أفضل؟ 
لرسبحانه اييه فإن الفضل، ق استويا التقوى ق استواؤهما فرص فإن تعاق، ه أتقاهما 
قال،كما بالتقوى، فضل ؤإنما والبلاء، بالعافية يفضل لر كما والغنن، بالفقر يفضل 
[.١٣ؤ تحاك: 

إلاعربي، علن لعجمي ولافضل عجمي، علن لعربي ررلأفضل ا ومدمال، 
والشكر،الصبر أصلين: عك مثنية والتقوى ، ترامب،االمن وآدم آدم، من الناس بالتقوى، 

أفضل.كان أتم وشكره صبره كان فمن منهما، له لأبد والفقير الغني من وكل 
4عملا احنن ايم لبلوهز تا آلأوضنيينه عل ما جعلغا إثا ؤ تعال: وقال، 
عزشهُانارودفارئئ ستة وT'لأزصفي حلىأشمإؤ'ت وهوألدى ؤ وقال: ٧[ 

بأمرهعباده ليبتل والأرض، مواُت، الخلق أنه الأية هن.ْ ق فأخبر ٧[. ]هري: 4 آلمآء عل 

وأبو( ٥١٣٧رنم  ٢٨٩)؛/اكب ق والمهقي ( ٢٣٩)رنم المارك وابن ٤( ١ ١ )ه/ أ•صJ أحرجه )١( 
رجالورجاله أحد رواه (؛ ٢٦٦)T/ المجمع ق الهيثمي وقال ( ٢٥• )رنم والميه التوبخ ل الش؛ح 

صححق الألباق وصححه (. ١٦٤)ه/ الأوطار ونيل ( ٥٢٧)آ/اياري فتح واننلر• الصحح. 
(.٢٩٦٣)رقم الترغيب 

الخليل.شناء ٣٥)٢(



===^=لج=
الموتحلق أنه قبلها• الش الأية ق وأحبر حلقه، ُه حلق الذي الحق من وهدا و"ايه، 

ينالواالذي الومتؤ علهم وقدر وثييه، يأمره لمتليهم فاحياهم أيضا، لمتليهم والحياة، 
علما لهم نين أنه الأوق الأية ق وأخبر والعقاب، الثواب من الابتلاء ذلك عاقية يه 

بالعموابملاهم بمض، بعضهم وابنك عندْ، ما يوثر أيهم به لتسليهم الأرض 
قغيبا كان أن بعد عيايا موجودا فيهم، المابق علمه الابتلاء هذا فاؤلهر والمصائب، 

منه،علمه ما أدم ابتلاء فأخلهر بالأحر، منهما كل والجن الإنس أبوي فابتك عله، 
]اوقرْ:ه ثعلمون لا ما اعلم هثآ ؤ لللأدكةت هال، فلهذا منه، علمه ما إبليس ابتلاء وأنلهر 

أممهموابتك باممهم، الأنبياء فابتك القيامة، يوم إق الذؤية ق الابتلاء هذا واستمر '٣[، 
وبليلثاربليلئ، إف وخليله؛ ورسوله لعبده وقال ب،م، 

وجعلناؤ وقال! [ ٣٥]الأنياء; ه تزحعون ؤإليئا يالئروالخيربمئه ويتلوكم ؤ وقال! 
•٢[.^^رؤمحهب<لامئن: 

ا.وأءسر وأمع أبرص يبتليهم! أن اس أراد ثلاثة أن الصحيح! الحديث، وق 
فاعترفالأعمن قاما يخلقهم، أن قبل علمه ق كانت الش حقائقهم الابتلاء فانلهر 
ماائل للموبذل والغنن، البصر اس فا'عهلاه فقيرا، أعمكى كان وأنه عليه، اس بإنعام 
سوءمن ذلك قبل عليه كان ما جحدا فكلاهما والأبرص الأقؤع وأما هم• شكرا حللبه! 
كابر.عن كابرا أوتيته إنما الغنن! وقال والفقر، الحال 

وفقرجهل أو نقص من أولا عليه كان بما يعترف لا الناس أكثر حال وهذا 
ولهن.اعليه، بذلك وأنعم علبه، كان ما ضد إل ذللث، س مله سبحانه اهث وأن وذنوب، 

،ألاحهلته: ق يوم ذات قال ه اذم ومحول أن ه المجامعي حار بن ءٍاض حديث من لم مأحرج )١( 
ومجمهمءر:»م قمتهم الأرض أهل إلن نظر اه وفه؛"يإن •٠ • جهلتم•  ١٠أيلمكم أن دبي إن 
وانظر:( ٢٨٦٥لم)رقم مأحرجه " • • بك• وأبتلي لأبتليك بعثتك إما وئال! الكتاب. أهل من بقايا إلا 

شرحالووي)7ا/خا'\(.
النوويوشرح ٥( ' ٢ / )أ الباري فتح وانفلر؛ ( ٢٩٦٤)رقم وملم ( ٣٤٦٤)رنم البخاري أحرجه )٢( 

)خل/هه(.



اشرعش الين ش =^ ٦١
=الظ=^=====^=د=د

حلقهأطباق ق نقاله ثم المهين، الماء من الضعيف حالقه مبدأ عق الإنسان بحانه ينبه 
ؤينهلق،ويقول ؤيثصر، يمع سويا، بئرا جعله حتن حال، إق حال من وأطواره 
قالكما عليه، ربه بنعم ، فيعتر ولر كان، وكيف، وأوله، مبدأه نمي ويعلم، ويبطش 

بماحلتنهم إ، كئد شرى حئه يدفل أن ني يفدآمى أيظمغ ؤ نطئ(•' 
يعلمور2حهلالم>ارجت

منعفليما كنزا تحتها وحدت، بالأحرى الجمالتين إحدى ارتباط تأملته إذا وأنت، 
إقبعدها وما النهلفة من يعلمون مما حلقه بمبدأ بحانه فأثار والحلم، المعرفة كنوز 

والإلهية،بالربوبية وتفرده وكماله ووحدانيته وحوله عق الدالة والأية الحجة موصع 
عليهمينزل ولا رسولا، إليهم يرسل لا سدى، يتركهم أن ذلك مع به يحس لا وأنه 

دارإق ويبعثهم حديدا، حلقا أماتبم ما بعد يخلقهم أن ذللئ، مع يعجز لا وأنه كتابا، 
؟كذبونوهم الجنة لحول ق يهلمعون فكيمؤ والشر، الخير من أعمالهم فيها يوفيهم 

حلقتهم.شيء أى من يعلمون وهم حلقي، بي ويعدلون رمق(، ويكدبون 
كانواوهم [، ٥٧]١^١٥*<! ه تضيقون محلولا حلمثنكم *محن ؤ قوله! هذا ؤيشثه 
وصدقومعرفته توحيده عك لهم بخالقه عليهم احتج ولكن خالقهم، بأنه ممدقين 

رسلهوصدق وتوحيده وصفاته بأسمائه الإقرار إل حلقه ومن متهم كءاُم رمله، 
بالمعاد.والإيمان 

اذمحننهوبن :ن|؛'ا ًكفور ليئوس إدهُ منه تزعتنها ئم رحمة منا ألاسنن اديثا ين وؤ 
■4 قخورئ(؛ مح د إنه عى دهب،آكيثات لممولن نشته ضناء نعد نعمآء 

وافتهلو ؛حيث، للتعمة، وقبوله وأهليته الحل صلاحية ءال،م الخدلأن ب_إ ، ١
إيمآمحال ؤ تعاق! قال كما ومستحقه. أهله لأل أوتيته ؤإنما ل، هذا لقال! النعم 



بهأستحق عندي، اثيع علمه علم عق أي [• ٧٨]ااقصصإ ه عندي علمو عق أوييتهُ 
ومستحئاأهله كنت إق عندي، قفل عل أي الفراء قال وأستاهلهت وأستوجبه، ذللئ،، 

الحارُث،بن الألأ عبد وذكر عندي• اققد علمه حير عق يقول؛ مقاتل؛ وقال أعهليته. إذ له 
محلمن قنيا ؤ تعال؛ قوله قرأ ثم الملك، من أوق فيما داود، بن مليمان وفل نن 

قارونذكر ثم كرامتي، من هذا يقل؛ ولر ٤[، * 4 أكمر ءأئآكرأم بيطؤف نف 
أوتيتهما رأى سليمان أن يعتي [، ٧٨]القنمص.' ه علموعندى عق إدمآاوتيتهُ ؤ وقوله؛ 

واستحقاقه.ه نفمن ذلك رأى وقارون مكرم. به ابتل وأنه ومنته، عليه اذم قفل من 
هِل ا فذ لتعوتن مثئه صرآ؛ نعد من ثا اذقنهزخه وبن ؤ سبحانه؛ قوله وكيلك 

بملكه،المالك كاحتماص به فاختصاصي به، وحقيق أهله أنا أي؛ •٥[، ]_،: 
بلمنه، استحقاق غير من ءثد0 عك به مى منه، وقفلا لربه ملكا ذللثج يرى والمؤمن 

سيئامنعه قد يكن لر إياها منعه فلو ببا، يتصدق لا أن وله عيده، عك ببما تصدق صدقة 
وطنته نقفأعجثته ومستحئا، أهلا قيه رأى ذللئ، يشهد ب فإذا عليه، يستحقه له هو 

قالكما والفخر، الفرح منها حقلها فكان عيرها، عك وامتهيالتتا يبما وعلت، بالنعمة 
وبن©؛ ْفمور ليئوس إيذُ مئه ئرعننها قم زحمه مغا آلإمنن أذنا وين ؤ تعاك؛ 
آ.١ ٠ - ٩ وهودت 3خوريم لمرح إدهو ليهولنذهٍ_االتيئاأّت، مشته ء صبمرا بعد ثعمآء ادقنثه 

بالنعماء،الابتلاء عند والفخر وبالفرح بالبلاء الامتحان عند والكفر باليأس فدمه 
الس،يثاتدهّذؤ قوله؛ — البلاء عنه ، كثفإذ عليه، والثناء ومكره المحاق يحمد واستبدل 

كانبل ذللئح، عق ذم لما ومنه، برحمته عني الميثان اه أذهب قال؛ أنه ولو - عني 
وفرحإليها الذهاب ون_، ؛كشفها، النعم عن غفل ولكنه عليه، محمودا 

خذلانهأسباب أعفلم من فدلك عبل،، قلبا من هذا سبحانه ايمحع علم وافتخر.فإذا 
ئبمرإن ٠ ؤ تعال؛ قال كما التامة، الهللقة النعمة تناسبه لا محله فإن عنه، وتخليه 

الأسمعهمحوا بيم آئه علم ولو وم؛ يعقلون لا آلذلرّأتح آلبكم آلئم آس عند آJدوابا 
غيرمحلهم أن سبحانه فأخبر [، ٢٣-I٢٢ الأنفال ل ه معرموت وهم لثولوأ ولواسمعهم 



اشئششالأنءُ =و(ً

تدلهموهو إلهم، وصولها يمغ آخر، مانع ففيهم المول عدم ومع لنعمته، قابل 
وتحققوها.عرفوها إذا ؤإعراصهم 

قعليه حلقت ما عل النفس بقاء من الخذلان أساب أن يعلم أن ينبغي ومما 
جعلمن التوفيق وأساب وفيها، منها الخذلان فأسباب وتخليتها، ؤإهمالها الأصل 

لهذهالخالق وهو فقاله، ومن منه التوفيق فأسباب للنعمة، قابلة لها سبحانه اهللأ 
الشجروحلق له، قابلة غير وهذه للنيات، قابلة هذه الأرنحن، أجزاء خلق كما وهذه، 

شراببطونبا من يخؤج لأن قابلة النحلة وخلق تقبلها، لا وهذه الثمرة، تقبل هذه 
وشكرهلذكره قابلة الهليبة الأرواح وخلق لذللث،، قابل غير والزنبور ألوانه، مختلف، 
قابلةغير الخبيثة الأرواح وخلق عباده، ونصيحة وتوحيده وتعفليمه ؤإحلاله وحجته 
العليم.الحكيم وهو لضده، بل لذلك،، 

النؤعوهذا المشرؤع، عل ونؤع كالمصانتح، المقال.ور، عل نؤع نوعان• الصبر 
والفعلالإرادة عك صبر فذاك الواهي، عن وصبر الأوامر، عك صبر نوعان: أيقا 
المؤمنبين فمشترك الصبر من الأول الؤع فأما والفعل، الإرادة عن صبر وهذا 

قالواحتيار، إيمان به يقترن لر إن لمجرده عليه يثاب لا والفاجر، والبر والكافر، 
ضهدإآلذئن إب ؤ تعاق: وتال ا ب،*ل ولتحتفلتصبر *مرها ابنته حق ل ؤؤ الني 

إننلج ؤ تعال: وقال [ ١١
فالصبر[ ١٢•ع»مان: ]TJ( ؤثتموأه ثصموأ ؤإِن ؤ وقال: ا ١  ٢٥ممران: نأل وثتقوأه ثصموأ 

حب،وعك والقوى الإيمان عن الخال البدن قوة بمنزلة والقوى الإيمان بدون 

)ا(ههاكيان.

أخآا(س)رقامآه(واير:نيالادى)ملأْا:)آ(أخرجه 



نلجا=ؤر؟ؤمحإ
المهدور.عق الصبر يكون بالمشرئ اليقين 
منآتغلعثد من لأدعوأ مفمننمت ت متله بعقرخر قأتوأ ش آيرنذ يه-ووورت م اؤ 

ؤأن؛لآإله^٠٢^ ;؛I؛: إ30ةؤ
ق1أ4.هو إلا 

الأشياء،مائر يعلم كما له، معلوم وهو ~ أنزله بأنه الإخبار مجرد الراد ليس 
فنزولهعلمه، عق مشتملا أنزله المعنزت ؤإنما — وباطل حق من له معلوم شيء كل فان 

\وإثض ؤ ت قوله هدا ونظير وصدق، حق وأنه عنده، من كونه هوآية ت علمه عل مشتملا 
عكوردا تكذيتا سبحانه ذللث، ذكر ٦[. شمثوتقلآوصبمحلامقانت آلذى 

٤[.>ؤ1درنهه]بن: قال:من 

يبمحنونلا فتيا وهز ^١ ئؤر،إيأصثاهم ؤزيثآا آلخؤة"آلديا يريد كان سؤ 
'ًغادوأو،ظلآما ينا صثعوأ ما وحبط آلغاز ١^٠ ^■؛^٠ ق ثم ليس اولنأكآلذس ت|؛: 

*ه (؛ ١' ران يعملون 

لهكان من أن منها فهموا حمث، الناص، من كثير عك الأية هده فهم أثكل قد 
ابنمنهم طاJفة فقالت، معناها ق احتلفوا ثم الوعيد. هدا فله ونيتها الل.نيا ق إرادة 

بالعقاب.ولا بالثواب ولا بالبعّثح يؤمن فلا الدنيا تعجيل يريد كان من هماس• 
هماس.ابن قول، عك خاصة الكفار ي والأية قالوات 
بحنانه،الدنيا ق اه حازاْ وطلبه ونبته وميمه همه الدنيا كانت، من قتادة! وقال 

الدنياق فيجزى الموس وأما حا، يجازى حنة له وليس الآخرة إق يفضي ثم 

مدارج-بمما. ٤٧١)١( 
الصابرين.عدة  ١٧٣)٢(



اليمض امحم امحوء اأ=/ 
=الظ^

•الاحرة ق عله^ وسابا له يءمحسنا 

يأئاويآمحمحلمفيآلآ>ة قوله: بدليل الكفار j فالأية هؤلاء؛ قال 
والآحرْ•الدنيا أو.بذ والمؤمن قالوا؛ ه محقاثوأيعملون بيل صبمثعوأ ما وحبط 
اهرصي عباس ابن وقال بمؤمن• فليس الدنيا عك مقصورة إرادته كانت من قاما 
القبلة.أهل ق نزلت عنه؛ صالح أين رواية ق عنهما، 
منالإيمان أهل من صالحا عمل من الف>.حاكت وقال الرياء أهل هم مجاهد؛ قال 

أرادمن وقالت القول، هدا الفراء واختار الدنيا. ق عمله ثواب له عجل تقوى غير 
ومعتنأرجح، القول وهدا يبخس. ولر لوائه له عجل الدنيا يواب القبلة أهل من يعمله 

فانالبتة، مؤمنا يكون لا وهذا ونينتها، الدنيا الحياة يعمله يرين. كان من هل.ات عك الأية 
يعملاأن عل يحملهما فايمامما والفسق المعصية ق بالغا ولو والفاسق العاصي 

يردإ من فأما ١ يمحصيته عملا ؤإن اس، وجه البر بأعمال فيريدان _، البر أعمال 
الإيمان.أهل دائرة ق يدخل لا فهدا وزينتها، الدنيا به أراد ؤإنما اهله، وجه بعّمله 

الذيهريرة أبن حديث عك حا واستشهد الأية، من معاؤية فهمه الذي هو وهادا 
القارئالقيامةت يوم النار حم تعر من أول هم الذين الثلاثة ق صحيحه ق لم مرواه 

فلأنليقال؛ أمواله، أنفق الذي والمتصدق قارئ. فلأن ليقال؛ القرآن، قرأ الذي 
هماه حلق حيار أن وكما ؤ جريء هو ليقال! الجهاد، ق قتل الذي والغازي جواد• 

منهم،ولى حم به لمن الحلق محرار والصالحون، هل.اء واليقون واكل. النبهون 
وهوكاذب.بالأنبياء تثبه كمن وهوصا■ء؛ والإحلاص الصدق يأهل تثبه فمن 

صالحين الحميد عبد أخبرق قال إدريس ين محمد حدثني الل•نيا أيي اين وقال 
اذيهرسول قال قال! ه مالك ين أنس عن الواريث، عبالء عن الحباب ين قطن حدثتا 

(.٥٩/١٥()١٢/١٢الءJرىjضرْ))ا(أحرجه 
١(.٩ * ٥ )رقم مسالم أحرجه )٢( 



ؤهومحإ

وفرقة، LjJiUهث اهض يمدون فرقة ت فرق ثلاث أمض صارت القيامة يوم كان "إذا هق؛ 
يمدونهكانوا للدين فيقول ولداره، لوجهه يمدونه وقرفة وسمعة، رياء يمدون 

ومكاناكوحلالك بعزتلئ، فيقولون يمادق؟ أردتم ْا ومكاف وجلالي بمرق لاد'يات 
كانواللذين ؤيقول النار• إلن بمم اذهبوا شنئا ذلك من أقل لر إف فتقول• الا-نيا• 

يعرتكفيقولوزت بمادق؟ أردتم ما ومكاف وجلالي بمرق وسمعة؛ لياء يمدون 
النار،إلن حم اذهبوا ئسا، ذلك من أقل لر إف فتقول؛ وسمعة• رياء ومكانلث، وجلالك، 

بعبادق؟أردتم ما ومكاق وجلالي بمزق وداره؛ لوجهه يمدونه كانوا للذين ؤيقول 
،الجة«رإلن حم اذهبوا صيفتم، فيقول؛ ودارلث■• وجهك وجلالك بمرتك فيقولون،؛ 

بصدقه.شاهدان والمنة والقرآن الإسناد، عن غني حدينح هذ«ا 
١[٥ ؤر عمتي ا ئوء1،إويلم ؤ ت تعاق قوله الأية ق القول هدا صحة عك ويلءل 

ولهاالدنيا، حا أرادوا ؤإنما اه، وجه حا يريد'وا لر أعمال لهم قوم ل أخا عك وذلك، 
عملبغير إق وأفضوا بخس، غير من فيها أعمالهم ثواب، اهف قوماهم عملوا، 

كبائرمنه يسر كما إلا يالاحرْ، يؤمن ممن يسر لا وهل«ا الثواب،، عليه يستحقون 
التوحيد.ويرا-ءع منه يتوب، عارصا، وقوعا الأعمال 
يعملونالإسلام، أهل من قوم ق المعني القول هدا فعك الأنبارى؛ ابن وقال 

فهؤلاءإليه، ينقلبون وما الاخرة، ل متفكرين عير دنياهم به لتستقيم الحس، العمل 
لرإذا اكار عليها جزاؤهم لكن الاحرة جاءت فإذا الدنيا، ل حنامم جزاء لهم يجعل 
وأجره•ثوابه التماس يقصدوا ولر ائلأ، وجه كا يريدوا 

(٥١٠٥رفيا٦٢٠٩(وسقفيالأذ)ه/:ا(أخرجه 
ينعييد رواية من الأوسط ق الطيراق رواه (; ٥٧رقم )ا/٧٣ والترهيب الترغيب ق المذري ومحال 

وفيهالأوسط ل الهليراي رواه (; ٠٣٥ / ا المجمع)٠ ق الهيثمير ومحال ثقات. رواته وبقية انمنار إسحاق 
رحالهوبقية حبان، اين ووثقه الرازي، حاتم أبو ورصيه الجمهور، صعقه ومحي العطار، إصحاق بن هميد 

(.٢٥الترغيب)رقم وضعيف ( ٥١٥٦الضعيفة)رقم الململة ق الألباي وصعقه ثقات. 



الممس«يرعنن اشر الصوء ،؟==ش 
=الظ============ض

عقالثانية الأية ثل: فإن قالوا: مزالا، أشهم عل القول هذا صاحب أورد ثم 
ظاهربأن عنه وأجابوا النار. ق الدنيا بعماله المريد المؤمن تخليد توجب القول هدا 

فانالدنيا، نيته كانت ل الآحرة ثواب به يلتمس ولر بعمله راءى من أن عل يدل الأية 
بالإيمان.ربه يواق فلا الموافاة، عند إيمانه يعلل اليم 

[١٦]مرين ه يفاثوأيعملون ما مبمثعوأفيهاووئْلل ما وحجْل. ؤ نوله: عاليه ؤيدل نالوا: 
الخلودتقتضن لا الأية بان أحرى فرنة وأجابت وفروعه، الإيمان أصل يتناول وهذا 

عمللهم ليس وأ-ءم النار الاحرق ق يستحقونه الذي أن تقتض ؤإنما النار، ق الأبدي 
النارمن به يخرج فإنه التوحيد، عمود أحدهم هع كان فإذا النجاة، به يرجون صالح 

وغترْ،الأياري ابن جواب م وهذا الموحدين، الكبائر أصحاب من يخرج من مع 
الل.نياالحياة بعمله يريد من جزاء ذكر سبحانه واليه فيها، إشكال لا اليه بحمد والأية 

يبقلر وبطل به ينجو ما أحبهل فإذا وبهللأنه، عماله بحبرط وأحبر المار، وهو ونينتها، 
الأحرةوالدار به الرٌ أراد ل وزينتها، الدنيا به يرد لر إيمان معه كان فإن ينجيه، ما معه 

المار،ق الخلود من إيمانه وأنجاه وبطل، حبط■ الذي العمل ق الإيمان هادا يدحل لر 
منيمغ إيمان إيمانان: والإيمان المهللقة. المجاة به الذي عمله بحبوط لحلها ؤإن 

ولوائه،وجهه نيا يبتغن لألأ، الأعمال تكون أن عك الثاعنا الإيمان وهو المار، لحول 
أهلمن كان ؤإلأ منه، شيء المرائي ْع كان ؤإن المار، ق الخلود يمغ ؤإيمان 

الموفق.واليه الوعيد، منآيات، نذلائر٠ا حكم لها فالأية الخلود، 
يريدوسكاءث> حربه، 4، لهُ ئزد حرتآلام? يريد سكادت> ؤ وذلك 

منؤ نوله: ومنه ٢[ • ]الشورى: تحبمسوه من الأخزة ي إهُ وما ميا دؤته-ء آذيا حنث، 
مدمومايصلخا جهم لهُ حعلغا ومِ تريد لمن يشآء ما مخا لهُ عجلثا آلعاحلة يريد كان 

نثهرْغان داولن؟لئ، نومن وهو نمها لتا ونى ^^٥ أزاد ومن مدحورا 
ثشكوتاهلالإماء:خا-\<ا[.

وتجتمعيعقا، بعضها ؤيمدق بعصا، بعضها يثبه القرأن، من مواضع ثلاثة فهذه 



ص=__^_^^رجا=
قله يكن لر معيه، غاية ق يعمل ولها مراده الدنيا كانت من أن وهو واحدت معتز عك 

أنبقى له. فهي سعيه؛ غاية وهى عمل ولها مراده الآحرْ كاك ومن نصيب. الآ-محرْ 
فائهمايلحق.الإرادتض، حكم تحت داحل ُإذه الدنياوالآحرة؟ يريد من حكم فما يقال؛ 

الكافر،حق ق الأية أن المقرين: من ظن من وظن الإشأكال، نشأ هنا ها من قيل: 
بعضفإن عكا، ولا محلردا لازم غير وهذا الآحرة، دون الدنيا يريد الذي هو فإنه 

ندتعاق واه الدنيا، إلا مراده يكون لا قد المسالمين وبعض الاحرْ، يريد قد الكفار 
تجردالإرادتان تجردت( فإذا الدنيا، بإراده والثقاوه الأتؤرة، بإرادة المعادة علق 

والفجورالبر اجتماع حكم اجتماعهما فحكم اجتمعتا ؤإن ومقتضاهما، موجبهما 
الرمل: Jbuالخالق لخير تعاق قال وقد العيد ل والترك والإيمان والعصية والهلاءة 

حطابروهذا [ ١٥٢صران: ]آل ب ١^^٠ يريد من ومنطم آكن؛ا يريد من غ،ًفم مؤ 
ارمجاه: عود مبن اه عيلء قال ولهذا منافق، فيهم يكن ولر الوقعة معه شهدوا للذين 

هازهونزلت، أحد يوم كان حتن الدنيا، يريد اس رسول أصحاب من أحدا أن ثعرت 
رسولأمرهم الذي مركزهم أحلوا الدين هم الأية هذْ ل أيندوا والدين • الأية؛؛ 

تركعل حملتهم عارفة إرادة هذه ولكن الملمين، خيار من وهم بحففله، M اه 
وعاجالها،الدنيا بعماله مراده كان من بخلافه الغنائم، كما عل والإقبال المركز 

لون.هؤلاء ؤإرادة لون، الإرادة فهذه 
دونالبر باعمال وءاجالها الدنيا إرادة يمكن لا وهوأنه له، التنبيه يجب أمر وهاهنا 

يستلزمالاحرة والدار باه الإيمان فإن أبدا، ولقائه ورسوله باه الإيمان مع الأخر، 
يجا،علا فهذا الدنيا -يا مراده كان فحيث، يأء٠اله، الاخرة والدار اهلم لرحمة العبد إرادة 

والمعرفةوالإقرار ذللته، وراء فالإيمان والحلم الإقرار جامع ؤإن أندا، الإيمان 
واليهودولمود، كفرعون المعرفة: هذه ْع بالكفر له سبحانه اليع شهد لن حاصلان 

الود•'اا(وانظر: :ا(انثر:تمراسي)ئ/ 



بإرادةالخالق أكفر من وهم أبناءهم، عرفوا كما وعرفوْ اس. رسول شاهدوا الذين 
مالذي الإيمان ولكن والعلم، المعرفة هدم نجاح قد بالأعمال، وءاجلها الدنيا 
المستعان.واه الأخرة، والدار العه بأعماله صاحبه يريد أن لأيد ذلك، وراء 

وجوم*من للدين وشدا الخهلايا رأس الدنيا حب كان ؤإنما قالوا• 
ماتعفليم الذنوب أكبر ومن اس، عند حقيرة وهي نعفليمها يقتضي حبها أن أحدهات 
حقراه.

 Iاهلعنه ما أحب ومن فيها، له كان ما إلا وأبغضها ومقتها لعنها اه أن وثانيها
وغضبه.ومقته للفتنة تعرض فقد وأبغضه، ومقته 

وسائلاهلأ ححلها الش بالأعمال إليها وتوسل غايته صيرها أحيها إذا أنه وثالثها؛ 
إقسيره وانعكس قلبه، فانتكس الحكمة، وقلب الأمر فعكس الأحرة، الدار ؤإق إليه 

إقالأحرة بأعمال التوسل والثاق: غاية، الوسيلة جعل أحدهما: أمران: فهاهنا 
هووهنأا الانتكاس، غاية متكوس وئالبا وجه، كل من معكوس شر وهذا الدنيا، 

ونيثتتاآلدئقا آلحثوه يريد مزكأن ؤ تعاق: نوله بالقذة حذوالقدة عليه انملق الذي 
^^^محم،دإفيآمحةي

سؤ تعاق: وقوله [١ ١ ٦ ، ١ ٥ : ]،^٠٥ه صغعوأفءثاقلهلزآئاءف١Jوأنعمالون ما وحجط أثار 
ندمومايهتاتنها حهم لهُ مزحعلتا ريي لمن ثسآء نا فيها  jaJعجلئا يريدآلناحلة ن ي 

حربه-،ق ■مثالآوثنيقث سكاركضيد ؤ تعاق: وقوله ء• ١٨]الإمراءت 4 مدحورا 
[.٢٠منانم,.سوهلمرى; لةُ دؤته-ءمباوما حزثآثقا ؤسكادنت>يريد 

أرادس أن وهو واحل.، معتز عك وتدل يحقا، بعضها يثبه آيالتا ثلاُثح فهن.ْ 
نصسباله ليس وهونصيبه أراد، ما فحثله الأحرة والدار اقلق دون وزينتها الدنيا يعمله 

الخائرين.عدة ٢ ٤ ٠ )١( 



—=^=ر7ءا=سس
همحريرة أبي كحدث له، شرة لذلك مطايتة اقلع. رسول عن والأحادث غيره، 

الذينوالقارئ، والمتصدق، الغازى، الئارت •م تعر من أول هم الذين لثلاثة اق 
لممصحيح ق وهو والتصبب، ١^!^ يذلأك أرادوا 

رسوليا فقال: الشي.، إق رحل جاء قال: ه أمامة أبي عن الماش: سن وق 
فأعادئك« شيء >الأ اقلع رسول فقال له؟ ما والذكر الأجر يكس غزا رجل اقم، 

إلامالاشل تعالن اهف *إن قال؛ ثم *لاشيءله*، ؛ ٠٥٥١رسول له يقول مرات ثلاث 
فصدأنه •ع عمله وحط أجرم بطل فد فهذا أ، وجههءأ يه رايتغي حالصا، كان 

كلهءفطل هلع عماله يخلصى فلم الناس، بين الذكر فصد إليه صم لما الأجر، حصول 
٠٠٠

أفلامثلا ننتوتان هل والأصزؤآثمهمؤ1معج ْكالأعس آلمرص نقل ٠ ؤ
ممكرون©ه•

كانواوما المع، يسطعون كانوا ما يآمم ووصمهم الكفار، ذكر سبحانه ،إنه ر
ربمم،إك والإ"؛مات الصالح والعمل بالإيمان ووصفهم المؤ٠تين، ذكر ثم محمرون• 
حيث،من والأصم، الفريقينكالأعمن أحل، وجعل واياطن، الفنامر بمودية فوصفهم 

رؤيةعن أعمن يصره بمن فشبه سماعه؛ عن أصم الحق رؤية عن أعمن فلبه كان 
سميعه،الةاو_، بصير الأحر والفريق الأصوات، سملع عن أصم وسمعه الأشياء 
نفننم للفريقين، وتمثيلين فياسين الأية فتضمنت، الأذن؛ وسميع العين كبصير 

ميتا.)؛(تقدم 
٧٥٠٣٠٢^)

٢(٤ ١/ دالممب<ر الترم، ق والطري ( ٢٨)اكح ق حجر اين الحائل من إسادءكل وجزد 
)ا/أ؛(والحكم العلوم جامع ق الحيل رجب وابن ( ٤٧٢/0)انمثور الدر ق والسور 

(.٢٣١والمارمموريفىتحقةالأءوذى)ه/ 
الآءلأمج_ا. ١٥٤)٣( 



التمسرهلن المغئ الصوء ،؟=ك 
=الأا====^د==^===د

ه.مثلا تنتويان هلآ ؤ يقولهI الفريقين عن التسوية 

%1^نشئث ق ؤلآامحإ1نبيؤلآاقولت خزبئلاأقولثمحم'عدى و> 
لمحنإدا ، iiأنلهم ف، ينا آعنم آق حيرا آس يؤذ؛بمم لن أمتكم ثندوى لاذئث 

آمحن:ثقث؛ه•
وءلاهره،الرأي بائي ق انعوق إنما أتم تزعمون يتم إن العنن الزجاج• قال 

ظاهره،عل ءملأ، اهللأ يوحل من رأيت، فإذا أنمهم، ق ما عك ^ ١٥١أن عل فليس 
حسن.مض وهذا اهع... إل نقومهم ل ما علم ورددت 

وتوحيده،دينه لقبول، أهلهم إذ أنفهم، ق ما يعلم اه أن الآيةت من بملهر والذي 
مثلالأية هذه وتكون مواصعه، ق الع2؛لاء يفع حكيم، عليم ء واهللأ رمله، وتمديق 

ءليي،دسسثآمرئحآس اه-نؤلآء ببعدسبمولإأ بعصبمم قفا وًكداللكل ؤ ت تعاق قوله 
أهلهمسبحانه اد0لأا يكون أن أنكروا فاتهم [ ٥٣ت ]الأنعام ه يالثئصيبين باعلم اش الهمز 
استدلواكأثبمم منهم، والثروة العزة وأهل الكفار، روماء وحرمه والحق، للهدى 
لسريؤهله بمن أعلم أنه سبحانه. العم فاحبر الاحره، عتلهاء عك الدنيا سناء 
عليها،وشكره ومحبته المنعم فمل مجرد من ورؤيتها النعمة، قدر معرفة من ءندْت 
العطاء.لهذا أحد كل يؤهل فلا الر، هذا عنده أحد كل وليس 

ممابريء اق ؤآقهتدوأ أس ائهد إن قال بمسؤء آعرظغبمسءالهتئا إلا '-٠^٠١؛ ن، إؤ 
دوتمت،ظاآشJ؛،ؤربكمّحإي، ذهز'ثو:;ئ؛ يزلا يكيدوؤاحمعا م،دوذه، دق/كون؛ث؛ 

همرطعق ربا إن بثامءT١ ندءاجد م،دآبؤإج ما 

اودارجج_م. ١٧٠)١( 



=^^=^==^^اج=
بآلهتهمنومه حوفه وقد ومالم، وعليه نثينا عك اهف صك هود اس ني ،قال •••ر 

صدوذه-ءءكتدوذ،ياضىءنمايون:ئبم ف لؤ 
إنيغامؤ٦١ ]ق"هو؛اخد سدآبة ما نف آلإ لف ذ9و)!بآه ئزلأ 

إه-ا'ه[.1^: ءيرْر نزعق 
صراطعك فهو يثاء، كما بمرقهم حلقه، بنواصي آحدا مسحاته كونه مع أي 

ل*ماض فقوله! والرحمة، والإحسان والحكمة، بالعدل إلا فيهم يتمرف لا متقيم، 
عكنق إن ؤ وقوله: بثامنباه هوءاحد  ٩١سدابة ثا ؤ هودت لمول مطابمح، حكمكء 

ومامنها العباد علم ما إ نمه ببا ثن الي بأسمائه ربه إق توسل ثم ه مسثميم صرمحر 
نبثاولا مقربا، ملكا عليه ^ iajفلا عنده، الغم، علم ل به استأثر ما ومنها علموا، يإ 

ثموأقر-ااتحصيلالل٠هلالوب،، اهف، إك وأحبها الوسائل أعفلم الوسيلة وهدم مرسلا، 
ربحالقرآن وكدللث، الحيوان. فيه يرغ الذي كالريع لقلبه القرآن يجعل أن سأله 

الداء،يستأصل الذي الدواء بمتزلة له فيكون وغمه، همه سقاء يجعله وأن القلوب،، 
الهلعيجلو الذي كالجلأء لحزنه يجعله وأن واعتداله، صحته إل البدن ؤيعيد 

عنهيزيل أن — استعماله ل العليل صدق إذا — العلاج -بذا فأحر وغيرها، والأصدئة، 
الموفق.واهف وعافية، وصحة تاما، شفاء ويحقثه داءه، 

ءاخدهو إقُ داتؤ من ما ؤوقكمّج نف آس عل ثوئت، ق ؤ لقومه! هود قال 
قفازك((ي عدل حكمكر، ز ماض ا؛ وقوله: ه منمحم يو'خم عننإ نف إن بتامبمأ 

)ا(بم\'ازاداوعاد-بم"ا.
الفوائد. ٢٣)٢( 
وأبويعك ٢٤٥٢، ٣٩١وأحدرا/ ( ٢٣٧٢وزاووارد)ر؛م ( ٩٧٢رنم  ٢٥٣ا-محرجهابنحان)م)٣( 

صايومواي)رنم(وابنالميj ١٩٩٤رقم٣٦٣(واوزار)ه/٥٢٩٧رقم ١٩٩-١٩٨)<</
الدقوق ١( • ٣٥٢رقم ا/هأا الكر)• ل والطراز ( ١٨٧٧رقم  ٦٩•والحاكم)ا/ ( ٣٣٩
ورجال،دالطراك والزاد يعك وأبو احمد دوام (؛ ١٣٦المجمع)•ا/ل الهبمي ونال، ١(  ٠٣٥ردقم 
قالأياق وصححه حان، ابن وثقه وق- الجهي صلة أبي غير الصحيح رجال يعك وأبي احمد 



الممسيرض اثئشث الصزء 
ت3؛[==^=======^^^=^=ض

حمد0يتضمن والثاق عبده، ق حكمه مضاء أحدهمات أْرينت الكلام هدا تضمن 
إلامزدانة ما ؤ هودث نسه قول معنئ وهدا الحمد، وله المالك، له سبحانه وهو وعدله، 

^١٥^١مالكا كونه ْع أي؛ 0\و'سممتثقمه غنإ ؤق إن ؤ ثم بئامسإتآه، هوءاخد 
بهيتمرف، الذي العدل تقيم،وهو مصراط عق فهو بيده، نواصيهم عباده ق متمريا 

وثوابهونبميه، وأمره وقدره، وقضائه وفعله، قوله ق مستقيم، صراط عل، فهو فيهم، 
كلهعنه ض، والذي مملحة، كله وأمره عدل، كله وقضاؤه صدق، كله فخبره وعقابه، 
والعدلللحكم، المضاء وجعل ورحمته، ؛فضله اكواب، يستحق لمن وثوابه ممدة، 
الكوقوحكمه الشرعيي، الديتؤر حكمه يتناول _ سبحانه _ حكمه فان للقضام، 

قدالحكمين، تحت، مقهور وهو فيه، ماضيان العبد ق نافذان والنوعان والخيري، 
الديني،وأما مخالخته، يمكنه لا الكوق الحكم لكن أبن، أم ثاء فيه ونفذا فيه مضيا 

يخاكه.بفقد الشرعير 
حئقاما يثمود ؤ قومه! له قال امحأوحتئ، هود آيات، الرسل آيات، أحفن من 

اثني١^ ؤ ؛قولهت إليهاأثار وقد الثيناتؤ، أظهر منر فبينته هذا ومع [ ٥٣سئةه 
،ijى ثتجلرون لا ند خميعا يق هكتد وذه-ء د من ى يئمكون مما ء برى وأق وآنيد آممد 

ًيرءإئعق لف بثام؛بمآإة إقُهؤئاخد مزدآثؤ ما ووذكمأ لق تولكت،عوآس 
]صد:؛ه-ا'ه[.

غيرالخaلابؤ، تيذا عفليمة أمة يخاطب، واحدا رحلا أن الآيار،ث أعفلم من فهذا 
من،براءته عل أولا اممه أشهد قد به، جازم قاله، مما واثق بل حوار، ولا فليع ولا حنع 

وأنهوناصره، وليه أنه لخومه مُلم عليه، معتمد يه، واثق إشهاد عليه، هم ومما دينهم 
عليه.لهلهم مغير 

اكحتحة)رقما،ا'ا(.
.دارج-بممآ. ٤٦٤)١( 



محا

التيوآلهتهم دينهم من بريء أنه -ت بالمخاس لهم مجاهر إشهاد - أشهدهم ثم 
نصرما.ق وأموالهم دماءهم ؤيبدلون ويعادون، عليها يوالون 

يجتمعونلو وأمم وازدرائهم، واحتقارهم حم بالأستهانة ذلك عليهم أكد ثم 
أممذلك صمن وق يمهلونه، ولا يعاجلونه ثم منه، غيفلهم وشفاء كيده عك كلهم 
مكبوتينبغيفلكم لانقلبتم رمتموه لو وأنكم ذلك،، من وأقل وأعجز ا أصعق

مخدولين•
هووليهبيدْ نواصيهم الذي ورحم تعاق ربه أن وبين تقرير، أحن دعوته قرر ثم 

عليهتوكل من يخذل فلا تقيم، مصراط عك وأنه واييده، بنصره القائم ووكيله 
هوالذي المستقيم صراطه فإن عليه معهم، يكون ولا أعداءه، به يشمتا ولا به، وآمن 
ؤيأباه.ذللث، يمتع وفعله قوله ق عليه 

وعملعنه حرج ممن ينتقم أن المتقيم: صراطه من أن الخء؛لابجت هذا ونحتا 
تحال،الرب عليه الذي العدل هو المستقيم: الصراط فإن اسه، به وينزل بخلافه، 

وأنهأعدائهم، عك ورسله أولياءه ونصره والإحرام، الشرك أهل من انتقامه ومنه 
كلعق سبحانه القائم وأنه شيئا، ذللثا يفره ولا غيرهم، قوما وينتخلفا حم يذهبا 
ؤإحماء.وتدبيرا ورعاية حفظا شيء؛ 

شهادةوهي وأدلتهم، وبراهينهم الأنبياء آياُت، من أحسن ودليل وبرهان آية فأي 
وفعله،يقوله الإظهار غايه لهم وأظهرها البيان، *غاية لعباده بينها لهم، سبحانه ١^١ من 
أصما الآيا'تا من أوق وقد إلا الأنبياء من نبي من راما قال: أنه ه عنه الصحيح ول 

أكثرهمأكون فارحوأن إلنر، اه أوحاه وحيا أوتيته الذي كان ؤإنا البشر، مثله علن 
،،.لالقيامة((ريوم تابعا 

وقد[ ١٨عمران! ]Tj هوه زك \ض لا آلثد سمد ؤ تعاكت اممة لقول الشخ تفستر من البحث هدا )١( 
.)ج( يكامله هناك تقدم 

النوويوشرح ( ٦/٩)الباري فتح وانظرت ( ١٥٢ررئم ومسلم ( ٤٩٨١)رقم الخاري أحرجه )٢( 



الممسيرعش اكئ الصزء ،؟=تم 
ا=====د======^ضتاا؛ت

•كتايه من موصعن ق متمم صراط عل انه صيحاته إثماره 
إوبنداتؤ ثا ؤر؛بجد يق ثوكلتعلآش ق ؤ محودت سه عن حاكيا قوله أحدهمات 

تىضططكقمهلمد؛٦ْء•
وهوسء عل يميز لا احدهنآ وحق مثلا ؤ قوله؛ والئاف؛ 

علوهو هووسيامباوعدو ينتوى ملآ دض لا يوحهه نهةأنثنا عل ْكل 
شاءبما تنالهم قدرته كانت ؤإن أنه أحبر إسحاق؛ أبو قال [ ٧٦]الحل؛ ه منتقم صرهر 

العدل.فهولايثاءإلأ 

عنتخؤج لا مض؛ ي يثامن٦آهكان هوءاحد إك ؤ تال؛ لما الأناري• ابن قال 
٩منتقم مرط عل نق إن ؤ قوله؛ ذلك فانع دابة، كل سلطانه بعفليم قاهر قضته، 

والعا.لالسيرة حن رحلا وصفوا إذا العرب نحوكلام وهدا قال؛ الحق، عك أنه أي 
ؤلريق.ثم وليس حنة، ؤلريقه فلأن قالوا؛ والإنصاف، 

إنبعضهم؛ كقول وآثاره، الهعنن هدا لوازم من هي أحر أقوال الأية معتز ل وذكر 
عله نفل كونه موجبات من الصراط عل فدلألته مستقيم، صراط عل يدل ريي 

وحكمته.وعدله ؤإحسانه رحمته تمام من والتعريف الدلالة تلك فان مستقيم، صراط 
هارب.عنه يعدل ولا شيء، عليه يخفن لا معناه بعضهم؛ وقال 
نيليإن ؤ كقوله• عليه، إلا له طريق ولا لأحل مساالث، لا المعنن بعضهم؛ وقال 

بالبين،ليس بالأية المراد هو كونه ولكن حق، المعنن وهدا [ ١٤تالفم؛ ه Jأليرمحبماد 
إليه،سلوكه يصلون إمم يقال؛ حتن المستقيم، الصراط لكون يلا كلهم الناس فإن 

هإليثآإيايم إن ؤ [، ٢٣ه مزحعهإ؛ إلثا ؤ قال؛ المعنن هاJا سبحانه أراد ولما 
[٤٢ه رءئ،آومتى إل وان ؤ [، ١ ٤ ]الفجر: ه إن ؤ ٢[، ٥ لااغاشٍة: 

(.١٨٦)أ/
الملل.)١(٢•٢شفاء 



ص____^اج=
الصواب،ؤيفعل قول كوته فهو مستقيم، صراط عل يأته سيحاته وصمه وأما 

فلاالسبيل، يهدى وهو الحق، يقول واس وحير، صواب كله وعدل، صدق فكيانه 
قمعروف وهدا نفسه، ق وحكمة وصدئا وعدلا حما لكونه عليه، يحمد ما إلا يقول 
الزير•عبد بن عمر بمدح جرير قال العرب كلام 

واردالماعؤج إذا صراط ن علالخومتض ر أب
بحكمةإلا شيئا يفعل لا أته مستقيم صراط عل كونه صرورة فن هذا عرف يإذا 
والحكمة عن أفعاله تخرج فلا غترها، من بالإرادة أوق مب وغاية عليها، يحمد 

العدلعن أنواله تخرج لا كما والصواب، العدل و والرحمة والإحسان الملحة 
والمدق.

منما وؤأكمأ نق ألثي عل ثوممت ؤ لقومه! واللام الصلاة عليه هود قال 
عمومعن فآحبر [ ٠٦منتقمه صرمحر عل نف إن يئامبمآج ءاخد هو إثُ دابة 

شاء.كيف حلقه ق وتصرفه مشيثته ونفوذ قدرته 

هوأي أبوإسحاق: ونال مستقيم صراط عك والحكم التصرف هدا ق أنه أحبر ثم 
الخيل.إلا يناء لا فإنه شاء، بما تنالهم نمرته كانت، ؤإن بحانه 

منيخرج لا ّْادّن ل كان بتامثبمأبا هوءاجد ؤ قال: لما الأتباري: ابن وقال 
همنتقم يرحر عل نق إن ؤ قوله: فأتبع دابة، لكل سلْلانه بعفليم قاهر وأنه قبضته، 

قالوا:والإنصاف، والخيل السيرة بحسن وصفوا إذا الرب كلام نحو وهدا قال: 
طريق.نم وليس حنة، طريقة عك فلأن 

زمنهشعراء يناضل عمره عامحى عمره، أهل أمعر حرير إق وينب.ا الوافر، يحر من الست، هل.ا ر١( 
مات،شعنا، الناس وس؛^_J، عمقا ركان والأحهلل، الفرزدق غير أمامه سن، فلم احلهم، ؤي

٢(٨ / تفسيره)١ ق محير وابن ( ٧٣/ تفسيره)١ ق الطري جرير ابن من كل الين، وذكر م. ١ ١ • منت 
٣(. ١٣)U/ ٤(  ٥٩الاو.ان)م/ مطلورق وابن ١( ٠ ٨ ا/ الخاويثخ) >_ ق والخطابي 

العليل.شفاء  ٨٧)٢( 



الممسيرعلن المير الصوء 
=ادا^^==^==^ض

إنؤ ت قوله هذا أتح دابة كل قهر قد سلطانه أن ذكر لما _؛J،؛ آخر وجها ذكر ثم 
فدكرهارب، عنه يعدل ولا منيئته، عليه تخفن لا أي ير منتقم مرهلو عق نق 

كماعليه، إلا للث، ملأحد يكون لا الذي الطريق به يعي وهو المستقيم، الصراط 
[.١٤]الفجر: ب رثلئجزالمزصاد إن ؤ قال! 

بالعدليتصرف، مالكه ق تصرفه ق أنه الراد يكون الأول القول هذا فعل قلتاأ 
يعاماولا ذرة، مثقال يظلم ولا ياماءته، والمسيء باحاته المحن ومجازات، 

ياخذولا غيره، ذنب عليه يحمل ولا عمله، ما يواب يهضمه ولا يجنه، لم يما أحدا 
ولهالملك، )له باب؛ من فيكون تهليقه، لا ما نفتا يكلفح ولا أحد، بجريرة أحدا 

رب،ممد ؤ\ذ>نو باب! ومن قفازك( ل عدل حكمك،، ي )ماض باب؛ ومن الحمد( 
المحمودفهو ومشيئته، بقدرته فيهم المتصرف العالين رب أنه كما أي؛ ه آلعثلمين 

حميعه.عق الحمد وله ؤ، التمرفهذا عك 

العليه وؤلريفهم إلثه العباد مصير وأن والوعيد، التهديد يه الراد الثان القول وعك 
الفراء؛قال [ ٤١]\ذحجو.' عومنتقيمزه مبمزهث هنئا قان ؤ تعاق؛ قال كما أحد، منهم يقونه 

كماوهذا قال؛ [ ١٤]الفجرت ه لتالمزصاد )^٤، إن ؤ كقوله؛ فأحانيهم إق مرجعهم يقول؛ 
الكليقال وكذلك أوعدته، لن ، ٠٠٧٥٠^عك وأنا عق، ؤلريقك الكلام ق تقول 

الأية.ق القولين احد عل ٩[ وعل قوله؛ ومثل والكائي، 
هوما المثيل ومن أي' ه وبئها ؤ ' طريقه وعليه الللأ إق يرّبع الحق مجاهد؛ وقال 

محلريقوأن مثيئته، عموم عن فاحير ب، اخمييؤنح اند،هكم ولوسآء ؤ الحق عن آيره حؤ 
عنه.يضل فإنه عنها عدل ومن يصل، فإليه سلكها فمن إليه، موصلة عليه الحق 

قيتصرف، والعاق وتوحيده، تعاق الرب عدل تتضمن الأيات هذه أن والمقصود 

الحليريوصله ييتما معلما، ٤( ^١ ٠ ١ حديثؤ)رقم قيل ( ٩٠٢الحجر)ص محورة نفير ل البخاري ذكره ( ١ت 
٦(.)\<\إ القاري وعمدة ( rv^ /Aازري)وقع ( ٧٩انمترر)٥; الدر وانئلر: (، Y-Y-/ ١ نيره)؛ تق 



وشرمهوفعله قوله ق مستقم صراط عق فهو ؤإحسانه، وعدله وحل-ه بمكله حلقه 
يهدىوهو آلحق يقولث وآس ؤ العاللت ؤيفعل الحق يقول وعقابه، وثوابه وقدره 

آاشثٍو<]الأحزاب:أ[.
عقنف إن  ٦٢۶١٥٠بثاءاخد هؤ إلا دأبؤ من ما ذ6يرج نف آس عر ثوممت لق ؤ ا ١

تخيرهتحت، كلهم الخلق وأن تعاق، قدرنه عموم عن فاخر ه لوث؛؛ منثقم صرءر 
عقبثم فيهم، وقدرته مشيثته نفوذ عن لهم محيص فلا بنواصيهم، أحد وأنه وقدرته، 

بالإساءة،لا وبالإحان بالظالم، لا بالعدل وأنه فيهم، تصرفه عن بالأخار ذللئ، 
ولالهم، وصيانة وحماية إليهم إحايا وينهاهم يأمرهم فهو بالخال، لا وبالصلاح 

وتقفلاإحسانا وشهم ^١، ولخلخا وكرما جودا بل علهم، بخلا ولا إليهم، حاجة 
ويعاقبهمعليه، يستحقونه لهم، واجيا ودين منهم، واستحقاق لمعاوصة لا ورحمة، 

عقهو بل وغيرهم، الملوك يعاقب كما ظلما، ولا مخافة ولا تثنتا لا وحكمة، عدلا 
وعقابه.ويوابه ونهيه أمره ق والإحسان العدل صراط وهو المستقيم، الصراط 

تمامومن المللث،، وكمال الخدرة عموم من حمعته وما الأية هذه ألخاظ فتأمل 
كونمن فإنها الطاتقتين، عل الرد من تضمنته وما والإحسان، والعل.ل الحكمة 
متقيمصراط عك تعال فكونه بفهمها، عليه فتح لمن وشفت كفت، ولخد القرآن، 

وترعه،أفعاله من العيي، ؤيتفن بملتقون، لا ما إياهم وتكليفه للعباد، ظلمه ينفن 
ذلك.منكري عك ردا والساواد، الحكمة غاية لها ؤشتؤ 

مالكهق يقع لا أن يبني بناصيتها، وهوآحن- وقدرته قبضته تحته دابة كل وكون 
القبضته، ول اهنآ بيد ناصيته من وأن وقدرته، مشيئته بغير شيء المخلوئايت، أحد من 

رداتعاق، بمشيثته إلا يشاء ولا إلا؛أقواره، يفعل ولا بتحريكه، إلا يتحرك أن يمكنه 
حققوروها ولا معناها، الأية وفوا ما فاكلادفتان الأا-رية. من ذللثج منكري عل 

)ا(ا'م\الشاح-بمتآ.



الصميرش اشئ المزم اأ=م 
إ========د====ذتاكث
نفعهوق ؤإصلاله، وهدايته ومنعه عطائه ق متمم صراط عل مسحانه فهو قدرها، 
وثوابهوانتقامه، ؤإنعامه ؤإذلاله، ؤإعزازه ؤإفقاره، ؤإغناته ويلاته وعافيته وصره، 

ماوكل يخلق، ما كل ول وتحريمه، وتحاليله وميه، وأمره ؤإماتته، ؤإحيائه وعقابه، 
ولورثتهم؟للأنبياء إلا تكون لا باه المعرفة وهذه به، يامر 

وحده،ه وكلاهما جزائي. حابي ودين أمري، شرعي دين دينان: ،والدين •••١ 
بهوأمر شرعه ما فإن الدينين، من واحد كل أصل والمحة ه، جراء أو أمرا كله فالدين 

فهوؤيرصاه، يحبه لما لمنافاته ؤيبغفه، يكرهه فإنه عنه من وما ؤيرصاه يحبه فإنه 

كانإذا يقبل إنما به ه العبد ودين ورصاه، محبته إل كله الأمري دينه فعاد صده، يحب 
وبالإسلامرئا، باس رصي من الإيان، طعم أذاق M: الني ئال، كما ورصي، محبة عن 

تمع،ولأجلها ثميع، وسببها بالمحبة، قائم الوين وطا . رمولأرا وبمحمد دينا، 
والمسيءبإحسانه المحن مجازات، يتضمن فإنه الجزائي، دينه وكيلك، أسس، وعليها 

صفات،من وكلاهما وقفله، عدله فإمما للرب، محبوب الأمرين من وكل بإساءته، 
الدينينمن واحد وكل يحبها، من ؤيحي، وأسمائه، صفاته يحبا سبحانه وهو كماله، 

وميهأمره ق مستقيم صراط عك سبحانه فهو عليه، هو الذي المستقيم، صراطه فهو 
آساقتد هنأ ؤ لقومهت قال إذ الة؛ةؤث هود نبيه عن إخبارا تعافيت قال، كما وعقابه، وثوابه 

لفذم؛ ئامحون لا ذ خميعا يف مكيي دوذه-ء من :ِ|ث; يقرئون نما ترى؟ أف وآنيدوأ 
هننتقص مرط عق نف إن بئامؤهأ هو؛اخد إقُ مزدآبؤ ما ورذكمأ نف ثؤكلت،عزآس 

ويوايهوأمره، حلقه ق مستقيم صراط عك ربه أن اس نثي علم ولما ا.  ٥٦" ٥٤ت ود هل 
قيخرج لا وحدلأنه، وتوفيقه وبلائه، وعافيته وء3لائه، ومنعه وقدره، وقضائه وعقابه، 

والحكمةالعدل من وصفاته أسماؤه تقتضيه الد.ي القالس، كماله موجس، عن ذلك، 
اللائقموضعها ق والعقوبة مواضعه، ق الثواب ووضع والفضل، والإحسان والرخمة 

الكاق.الجواب  ٢٨٠)١( 
؛٥٥٩، ١ ا(والدياجءكمالم)ا/ • ٩ القاري)\/ عمدة أ"ا(وانذلر: سالم)رنم )؟(أحرجه 



ص=^^=__^^اج=
 ،jI- قذلك كل والإصلأل، والهداة والمتع، وانمناء والخذلان، التوفيق ووضع

ذلك،له أو-بم_ا والثناء، الحمد كمال، ذللث، عق يستحق و1صث، به، اللائقة ومحاله أماكنه 
بلحائم،، غير وهلب، ثاست،، بجنان قومه من الملأ رووص عل نائي إن والعرفان، العلم 

لأية.١ ب يتركون ء ترى ق وأ وآث|ثئ آس ،مذ ١ ليآ ؤ ت ممع متجرد 
ماؤ فقالا1 لعفلمته، شيء كل وذل سواه ما بكل وقهرْ قدرته عموم عن أخر ثم 

ناصيتهمن أحاف، فكيف، ه، منتقم مرط عق نق إن بثا٠^٦٦ هوءاخد إقُ ياتة من 
أجهلمن إلأ الأمر هذا وهل دونه، وسلطانه قهره وتعصتا قمته ق وهو غيره، بيد 

ؤيقدرهيقضيه ما فكل مستقيم، صراط عك محيحانه أنه أخر نم الظلم؟ وأنح الجهل 
أحاف،ولا بيده، ناصيته فإن دونه، ما أحافح فلا ظلمه، ولا جوره العبد ، خاففلا 

فيهعدل حكمه، عبده ق ماض سبحانه وهو مستقيم، صراط عل فانه وظلمه، حوره 
إنوالفضل، العدل عن عباده ق تصرفه ق يخرج لا الحمد، وله الملاثإ له قضاؤه، 

وأقضوحيل وأصل وأهان مغ ؤإن ورحمته، ففضله ووفزا وهديي وأكرم أعطي، 
وهذا.هدا ق مستقيم صراط وهوعك وحكمته، فيعدله 
عبدك،إق اللهم فقالت حرن، ولا هم قط عبدا أصاب، ارما الص1ححت الحديث، وق 

اللهمأسأللث، وقضاؤك، عدل وحكملئ،، ماض بيدك، ناصيتي أمتلئ،، ابن عبدك، ابن 
أوحالقلئ،، من أحدا أوعلمته كتا؛لئإ، ق أوأتركه مسلئإ، به ممستخ هوللث،، اسم بكل 

صدرى،ونور قلى، ربح العفليم القرآن نجعل أن عناك، الفج، علم ق به استأثرمحت، 
فرحاوأبدله وغمه، همه اه أذم، إلا وغمي، همي وذهابج لحرف، همي وجلاء 
العبديكون؛احتيار الذي والقضاء والأمر الكوف، الرب، حكم يتناول وهذا مكانه؛؛ 
الحديث،فهدا فيه. عالل القفائين وكلأ عبده، ق ماض الحكمين وكلأ اختياره، وبغير 
اكوفيق.وباس نبؤ. أقرب، بينهما الأية، هذه من مشتق 

قريتا.تخريجه صيق ( ١ ) 



الثصيرعلن المشر الصوء =و(ء

مؤدنؤ جرى زمن ثا برُننؤ ت' ءامغوأ وأوذنىن> صنلمحأ غيثا أم/،دا جآء لما ثؤ 
قماتتنحوأ آلدث1حه ظلنوأ آلذنم^ وأحد العزيز. آلموى هو تبمك إ0 

جنثمث.4•
غيرمؤنث وفاعله — المتهدم الفعل ق وتركها التاء ذكر امحتوى فإذا قلت،(! )فإن 

صالحقصة ق وحذفها بالفعل، شعسج، قصة ق احتصاصها ق الحكمة فما — حقيقي 
معتنق صالح قصة ق الصيحة قلتؤ! [ ٦٧]*ودت ه آلصيحه ظلموأ آلذئن احد زؤ 

هوإن يوميي يحرى وبن ؤ محيحانه! يقوله منتظمة كانت إذ والخزي، العياب، 
العياب،وعن الخزي ذللث، عن عاره الصيحة فصارت، [ ٦٦]عود: ه آلعزيز 

التذكير.فقوى الأية، ق الذكور 

فيهوعندي السهيل. جواي، هذا ذلاJثإ. فيها يذكر لر فإنه معسج،، قصة ، بخلاف
الصياح،بمعنن الصدر تبا يراد الصيحة وهوأن ، ٧٥١شاء إن هذا من أحن جواي، 

أحيروقد أحن، التانيّثح فيكون المصدر، من الواحدة •يا ويراد التن"كير، فيها فيحن 
الالفظ.مؤنثة كلها أمور بثلاثة محعيي•، قوم به أصاب، الذي العذاب، عن تعال 

دا^٥٦^ل ثاصتحوأ آلزحعة فاحديم ؤ الأعراقه! ق قوله ق الرحمة أحدها! 
اه[.ضيث4لالأماذ،:

[١٨٩١]الثعراء: عذابهيور1ِلظلةه ثاحدهم ؤ بقوله! الظلة الثاق! 
بينلهم و"م [. ٩٤]هودت ه ألميحة ظنئوأ ألد.رتن. واحد ؤ الصحية! الثالثؤ! 

عليهم،الأبنية محقوط من حوئا الفضاء إق حروا فاص ءا-م، بدأت، الرجفة فإن الثلاثة؛ 
منبيا نفللون يإليها، فأهرعوا الظلة لهم ورفعتؤ بحرها، الشمس فمهرتمم 
الرجفةْع الصيحة ذكر فكان الصيحة، وفيه العذايه، منها عليهم فنرل، الثمي، 

)١(Uنع-بم١٢٦.١



قهءء^^^=رجا=
أعلم.واه التاء، ذكر وكان الصياح، ذكر من أحن والظلة 

ءجا ان لبت قنا سللم محال، نلتما قالوأ يالبقرؤنذ إنزهم رنلئآ ءت جا لمي وؤ 
اليالوأ ب" وأوحس تجرهم إليه نيلا لا أيدبجم وءا قفا  cSiحبمز بعجل 

ورآءومن بإنحق ئضيخثائزنيا ئايمه ؤأموانهُ 3وبلوط. ارسلثآإل ثحفأاإن 
ءلتي هندا \ووث قيحا نعل وهذا عجوز وائأ ءا1ن هالث،يتويلى ئ؛ يعقوب إّحؤ( 

حميدإق،ر أئثيت عت^ؤزاش ؤننكثتةُ رخمت،م امرأللي من اJعجبإن قاJوأ عحسث،ج{ 
إنثج' لوؤر قوك ق خدكا آلثقزئ ؤجا؛ته آووع إبزهم عن ذهب قلما @ تجند 

إبربثممأو'ٌْئه4•
قوقال [، ١ • ١ ]المافات: يعفو-نيره قبسرئذ ؤ الصافاُت،ت محورة ق تعاق اوقال 
[.٢٨لالل.اريات: عيره بعنم 3بئروْ ؤ الداريادت،ت 

نلتمامحفالوأ عني ذحلوأ إي لإوع إبريم صحف عن وئقهم ؤ الحجرi محورة ق وقال 
منلكن قلا ؤ قوله؛ عيرهإق بعفؤ نبيرك إثا ثوجل قالوألا إ)قع( زجلون مغم إئا قال 

اه-أ'ه[ه إلاآلئارث رحمة من يقئط وس قال قأع آلسل؛ترتن 
مندتننمثاه]صم:يعفجممُنيبشل،ُ ئتسرك ؤيأزًفريا"إدا تعاق: وقال 

]آله ينحى ينثرك آس ان آلمحزانم، ق تحق قابم زهو ألنإمكئ قادئذ ؤ قالت ٧[• 
رةمإق يبادر أن لم للماتصته وتفرحه، العبن. تر البشارة كانت، ولما [، ٣٩ممران: 

يفرحي.بما ؤإعلامه أحيه 
الليلةولد قد ت وقالت، مولاها، وكان لهب أيا ثوبية به ينريت، .ؤ؛ الّك، ولد ولما 

قموته بعد وسقاه له، ذلك اه يضح فلم به، سرورا لهب أبو فاعتقها ابن، اتللأ لعبد 

المردود.تحفة ١ ٤ )١( 



الممسرعش المنير الصوء 

أنلينهجا الفرق و منثتهء له استحب البشارة فاتته فإن آ، إ-يامهر أصل ق الي النقرة، 
يه.علم أن بعد فيه بالخير له دعاء والتهنئة يسره، بما له إعلام البثارة 

فلمافبشره، البشير، إليه ذهب وصاحبيه مالك ثمن كعب توبة اممه أنرل لما ولهذا 
بالرفاءJالتكاحت تبمتثتهم ق يقولون الجاهلية وكانت فهتثوه، الناس جاء المسجد لحل 

والالتحامالاتفاق يه يحصل زواجا تزوجت أي والاتفاق، الالتحام والرفاء ،، لوالبنين 
يهنئولا بالابن يهنئ أن للرجل سغي ولا وتعجيلا، سلما قيهنثون والبنون، بيتكما 

منهمفإنكئيرا الجاهلية؛ سيئة من ليتخلمى بيما التهنئة أويترك حما يهثئ بل بالست،، 
الأوسط!ق المنير بن بكر أبو وقال ولائما، دون البنت، وبوفاة بالابن يهنئون كانوا 
له:فقال غلام، له ولل قد رجل وعنده إليه، جاء رجلا أن البصري! الحسن عن رؤينا 

قال!نقول؟ فكيفح قال! حمار، هوأم فارس ^^X؛، ما الحز! له فقال الفارس، يهنئالث، 
•أعلم واس ، بره ورزمنا أشده وبلغ الواهب،، وسكرُت، الموهوب، ق بورك قل 

أعنتها،لهب، أيو لكن لهب،؛ لأبي مولاة وثويأ عروة؛ نال، وفته؛ ٥( ١ • ١ )رقم الخاوي أحرجه )١( 
رأبولهب،؛ قال، لقست؛،؟ ماذا له؛ قال بشرحيبة، أهاله بعض أريه أبولهب، مامت، فلما .، التمح، فارصعته 

»لم(؛  ١٣٧> ١ رنم ١  ٦٢)U/ الكبرى j المهقي ومحي ثويبة، بعناني هدم ق شته أق محر بعدكم ألق 
دام،الإحام محن اض، المرة إك وأشار ثوبجة، بمنام م هذه 3، شن أف غير رخاء بعدكم ألهم، 

آ/ي-أا،(.القارى)٠ وعمدة ١( ٤ -٦ ١ ٤ ٥ اص)ا"/ نح وانفلر؛ الأصابع، من تلها 
تخريجه.تقدم وصاحبيه كعب توبة حديث ( ٢) 

القوم،عليه فيحل جشم، بي من امرأة تزوج محه اه رصي >؛؛UJ_، أبي بن عقل أن المن فعن )٣( 
لكماهة بارك فولوا؛ نال؛ يزيد؟ أبا يا نقول فما قالوا؛ ذلالئا. تفعلوا لا فقال؛ والبنين، بالرفاء فقالوا؛ 
٢( ١٧٢رقم ١ ١ ٩ والبزار)!/ ٤( ٥ ١ / rxU• ١ أحد)١; أحرجه نؤمر. كا لكوللث، إنا عليكم. وبارك 

وق( ١٥٥٦ رقم  n٣٣١/الكبرى ق والنماتي ( ٦٦٦٢، ٠ ٢ وي)رقم اليوم عمل ق الم وابن 
وابن( ١٣٦٢• رقم (١ A/Uالكبرى)ل والبيهقي ٢(  ١٧٣والدارمي)رقم ( ٣٣٧١المغرى)رقم 

ايارىفح وانفلر؛ ( ٣٦٧رقم  ٢٧٩/١والخاف)الأحاد ق عاصم أبي وابن ( ١٩٠٦ماجه)رنم 
(١٣٣٧ النسائي)رقم سن صحيح وق ماجه ابن سن صحيح ق الألباق وصححه )ه/اأآ-أأآ( 

(•'١ ٣ للائاف)م، الزفاف آداب ايقا وانغلر؛ 
(٣٣٩٨مسنده)رقم ق الجعد وابن ( ٢٧٦-٢٧٥دمشق)هء/ مدينة تارخ ق عساكر ابن أحرجه )٤( 



وهيالرصف، عق المثوى وءالحتيد(( ه حسذ يعجل جاء ان لتث قنا ،ؤ 
جنباه اه رمول إق قرت ارأتيا ملمة أم عن الترمذي وق الحماة، الحجارة 

وفيهصحح، حدث ١^٠٠^>^ محال يتوصأ(( ولر الصلاة إق قام ثم منه، فاكل منويا، 
رالمجل،( ق شواء ه اهله رسول مع ارأكلنا الحارث بن اقوا؛ا عبد عن أيما 

فأمرليلة، ذات هؤ  ٥٥١رسول مع صمتا  ٠٠قال! شعبة بن الغيرة عن أيما! وفيه 
للصلاة،يؤذن بلال فجاء قال؛ منه، بيا ل يجر فجعل الثمرة أحذ ثم فشوي، ؛جنب، 
•٤ يالاْا' ترت، له؟ ررما الشفرة، فألقن 

إقرطب، وهوحار المميز، اللهليم، العجل ثم الخول، الضآن شواء الثراءI أنفع 
والرناصين،والأصحاء، الأقوياء أغذية من وهو للموداء، التوليد كثير السوسة، 

المشويت وأردؤه المطجن، ومن منه، وأرطبا العدة، عك وأحم، أنفع، والمطوح 
وهوالحنيد.باللهبح، المشوي من حير الجمرت عل والمشوي لثمي، اق 

ومنوالتابعين الصحابة علهاء عند الصواب القول عك الذبيح هو وإ'اماءيلت 
وجها.عشرين من بأكثر فباطل إسحاق بأنه القول وأما ؛حدهم. 

متلقنهو إنما القول هذا يقول! روحه اه قدس تنمية ابن الإسلام شخ وسمعت، 

١(.• ٥ الرجال)U/ نقد ل الاعتدال ومنان ( ٣٦٦اسي)\</ وانثلر: 
ج٣.الماد زاد ٣٦١)١(

(١٨٣)رنم المغرى وق ( ١٨٩رنم ١ • ٦/١)المرى ق واص ( ١٨٢٩)رنم اّ أخرجه )٢( 
الرزاقوعبد ( ٦٥/ )ا الأنار معاق مرح ق والطحاوى ( ٦٩٥رقم  ١٥٤/ )ا الكبرى ق واليهقي 

الكبيرق والْلثراو ( ٦٩٨٥رقم  ٤١٨/١٢)بمك وأبو ( T'U/Vوأحد ( ٦٣٨رقم  ١٦٤/١)
(rr /٩٢٢رقم ٣٨٦ ) (.٥٥٢الباري)ه/ فح وانثلر: ااترطي وصححه

(١٣٣١ )رقم uجه وابن ( ١٦٦المصدية)رقم الثمائل ق واكرمذي ١( ٩ ١ ، ١ ٩ • أحمد)أ/ أخرجه )٣( 
(٥٣)رقم الخاريد وق ( ١٥٤١رنم  ١١•)Y/ يعك وأبو ( ٦٦/ )١ الأنار معاق مرح ق والهلحاوى 

(.١٣٩الشمائل)رقم مختصر ق الألباق وصححه ١( ٩ الزجاجة)٤/ مصباح ق وصحفه 
(.١٤•الشمائل)رقم مختصر ق الألباق وصححه ١(  ٦٧الشمائل)رقم ق الترمذي أخرجه )٤( 

ج١٠الماد )ه(مآزاد 
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ابنصيذبح أن إبراهيم أمر اليه ارإن ت فيه فإن كتامم، بتص باطل أته مع الكتاب، أهل عن 
هوبكرإسماعيل أن الملمين ْع الكتاب أهل يشاف، ولا ، ١٠اروحيده ؛ iaAiوق بكره(( 

أولأدْم.
إسحاق،ابنك اذبح بايديهم؛ الش التوراة ق أن القول هذا أصحاب غر والذي 

ولكنووحيدك، بكرك اذبح ت قوله تناقص لأما وكذحم، تحريفهم من الزيادة وهذه 
يوفوهوأن لهم، يكون أن وأحبوا الثرفج، هذا عك إسماعيل بمي حدت اليهود 
لأهلهرفضله يجعل أن اذلإةإلأ ؤيأبن العرب، دون هم لأنفؤيختاروه إليهم، 

وبابنهبه إسحاق أم بثر قد تعاق والله إسحاق، الذبح إن يقال؛ أن يسؤغ وكيف 
ثحغ_،إانآلا ؤ ت بالبشرى أتوه ّ لإبراهيم قالوا إمم عن تعال فقال يعقوب، 

]تحنى.؛إط0ذينذولإ مئزئنها مححكث، مابنة وآ.ِأوهُ . قؤمِلوءو ازّنآإو 
بذبحه.يامر ثم ولد، لها يكون بانه يبشرها أن فمحال ٧[ ١ ٧- ٠ ]هود: ه يعقوب، 
قويعقوب لإسحاق البشارة هتناول البشارة، ق داحل الوو يعقوب أن ^!٠١ ولا 

وسيايه.الكلام ظاهر وهذا واحد، اللففل 
بلإسحاق، عك عهلفا مجرورأ يعقوب لكان ذكرتموه كما الأمر كان لو قيل• فان 
إسحاق.وراء من ويعقوب أى؛ ه يعقوب، إتحتى ومزورآء ؤ القراءة كانتا 

وهيمخموص، قول البشارة لأن به، مبثرأ يعقوب يكون أن الرغ يمغ لا قيل• 
لهذهمتضمنة حملة إنحنقسقوب،ه ورآء ومن ؤ تعاقت وقوله صادق• مار حبر أول 

ال^ثرية،المنجلة هى ارة البحشمه بل سمارة، فكون القول، 
كانبالقول، الحكاية عق نصبا الجمِلة هذه موضع كان قولأ، البشارة كانت، وّ 
أحيهقدوم فلانآ ؛شرت، قال; إذا والقائل يعقوب، إسحاق وراء من لهات وقلنا العننت 

الوايةوالهاة)ا/ا<ها)ا(اظر: 
والهاة)آا/أ<؛االداة انظر: )٢( 



؛-؛؛١٨

فيهفهم ذو يسترس لا منا هدا حميعا. بالأمرين بشارته إلا منه يعقل لر أثره، ل ومله 
البة.

ولأنعمرو، بعده وبى بريد مررت قوللثات صعق وهو آحر، أمر الجر يفعف ثم 
ينيفصل لا كما المجرور، وين ينه ينمل فلا الم، ٠ مفمقام يقوم العاطف، 

والمجرور•الجار حرف 
محورةل الديح وابنه إبراهيم قصة يكر لما محيحانه اممع أن أيضا عليه ؤيدل 

صديثحقد يثإبرهجمإ،ثق( ان وثنديغنه يلج؛إن ويله'- اسلما قلمآ ؤ ةالت رالصافايت،( 
بدحوقديغنه لوآدفوأآلميئن. هنئا إ)حث• ءأ( ضيئن ■نحزى كد'بك إِدا آللءي\ 

آيخسيئنكد'للئ،نيى عد نشم ;وئ قآلآ؛حرين عته وثرتما عذلسارويي؛; 
[.١ ١ ١ - ١ • ٣ زالمانات: ه عنائناآلموميين من إدهُ 

فهده[. ١١٢]اكِاغات؛ ه إأق؛أ منآلصأاحري بإنحنقسا ؤئشزضه ؤ ت تعاق قال نم 
بهالمبشر أن ق حدأ ظاهر وهذا به، أمز ما عق صبره عق شكرآ له تعاق الله من بشارة 

فيه.هوكالص بل الأول، غيث 
به،أمر ما عك الأيب، صبر لما أي؛ نبوته، عق وقعت، الثانية فالبشارة قيل• فإن 
النبوة.أءهلاه بأن ذللت، عق اه جازاه الله، لأمر الولد وأسلم 

ولهذانبيا، يكون وأن ووجودْ، ذاته عك المجموعت عل وقعت، البشارة قيل. 
تقعأن البشارة إحراج يمكن فلا نبوته، مقدرأ أي; المقدر، الحال عك ®نبيا® نصب 

الكلام،مهحالمن هذا المملة، مجرى ١^١٧٩ التابعة بالحال تخص ثم الأصل، عك 
وأحرئ.أوق وحوله عك فوقوعها نبوته، عك البشارة وقمن، إذا بل 

كما، ١٢-النحر يوم القرائن حعلت، ولذللث، بمكة، كان الذبح أن رستح فلا وأيضآ 
ؤإقامهوأمه، إسماعيل كان تذكيرآ الجمار ورمي والمروة الصفا ين الص جعل 
ولهذاوأمه، إسحاق دون بمكة كانا اللذان هما وأمه إسماعيل أن ومعلوم الله، لذكر 
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ؤإسماعيل،إبراهيم بنائه ق اشترك الذي الحرام بالبيت وزمانه الدح مكان اتصل 
زّْانآإسماعيل وابنه إبراهيم يد عك كان الذي البيت حج تمام من بمكة النحر وكان 

لكانتعنهم، تلقن ومن الكتاب أهل يزعم كما بالشام الذبح كان ولو ومكانا، 
بمكة.لا بالشام، والنحر القرابين 

للذحه نفأملم ممن أحلم لا لأنه حليما. الذبح ممن سبحانه اه فان وأيضا 
لربه.طاعة 

إبرهمصيم، حديث اينلث، هل ؤ تعاق! فقال عليما، سماه إسحاق ذكر ولما 

أ\-أ،أ[ءله،ريم بعلئم قنئروْ ث،حما لا قالوأ ؤ قالت أن إق 4 آلثكرمحتل 
■الثرية فمن إمماعيل، وأما به، المبشرة وهي امرأته، من لأنه ريب، بلا إسحاق وهذا 

ولدفانه إسماعيل، بخلاف وهذا الولد، من واليأس الكبر عك به بئرا فاممأ وأيضا 
ذلك.قبل 

ممنالوالدين إل أحب الأولاد يكر أف البشرية العادة أحرى سبحانه \ه فان وأيضا 
واتلهبمحبته، قلبه س شعبه تعلقت له، ووهبه الولد، ربه سأل لما الققخ ؤإبراهيم بعده، 
يشاركلا وأن محثة، يال المحثوب توحيد يقتضى منصب والخلة حللا، اتخذه قد تعال 

تنتزعهاالحلة عيرة حاءت الوالد، قلب، س شعبه الولد أحذ فلما فيها، غيره وبين بيته 
أعفلمالله محبة وكانت، ذبحه، عك أقدم فلما المحبوب، بذح فأمره الخليل، لبا قس 

الذبحق يبق فلم المشاركة، موانبط من حينئذ الخلة حلصّتج الولد، محبة من عنده 
حصلفقد عليه، القس وتوطن العزم ق هي إنما المصلحه كانت، إذ مصالحة، 

•الرب مراد وحصل الرؤيا، الخليل وصدق الذبح، وفدي الأمر، قنيح المقصود، 
يكنول؛ مولود، أول عند حصل قد يكون إنما والاحتبار الامتحان هذا أن ومعلوم 

مزاحمةس الأحر المولود عند يحصل لر يل الأول، دون الأحر المولود ق ليحصل 
الفلهور.غاية ق وهذا الأمر؛ذ.؛حه، يقتضى ما الخلة 

كانت،فإما الغيرة، أشد وابنها هاجر من غارت ه الخليل امرأة مارة فإن وأيضا 



أنسحاته الله قامر سارة، غيرة اشتدت أبوه، وأحبه إسماعيل ولدت فلما ح١ردت، 
منوهدا الغيرة، حرارة محارة عن لتبرد مكة أرض ق وسكنها وابنها، هاجر عنها يعد 

٠٧١٩٠١١ابن ؤييع ابنها، يدح أن هدا يعد سبحانه يأمره فكيف، ورأفته، تعاق رحمته 
بذبحهدا بعد يأمر فكيف، لها، وجبره عنها الضرر ؤإبعاد لها العم رحمة ُع هدا بحاله، 

فحينثدالثرية، ولد يدح يامر أن اقتضت، البالغة حكمته بل ، ٩٧١٩٠١١ابن دون ابنها 
هدهبركة لها ؤيظهر رحمة، الغيرة قوة وتتبدل ولدها، وعل عليها اليدة قلب يرق 

يعدجبره عياله وليري متهم، وابنها هذه بيتا يضح لا الألأ وأن وولدها، الجارية 
والغربةوالوحدة البعد عل — وابنها هاجر صبر عاقثة وأن الشدة، بعد ولعلمه الكر، 

مناسكأقدامهما وموامحلزه آثارهما جعل من إليه، التإ ما إل الولد-آلت، ذح إق والتسليم 
منرفعه يريد فيمن تحال سنته وهدم القيامة، يوم إل لهم ومتعثدات، المزمنين، لعباده 
علنمن ان وئريد ؤ تعالت قال وانكساره. وذله استضعافه بحد عليه يمن أن حلقه 

٥[]\سص: ه ا:)شا( آلو'رئث وجعلهم أبثه آلأرضومحلهم ق آتغقعموا آلدث 
العغليم.ذوالفضل والله يشاء، من يؤتيه الله فضل وذللثج 

البركة.وجع والرحمة اللام إفراد ل الحكمة وهومجا ا ١
اسمؤإما لجمعه، معنن فلا واحد شيء فهو محقن، ر ممل. إما اللام أن فجوابه! 

جعهّإل سبيل لا التقديرين فعل حمعه، أيقا فيستحيل اه، أسماء من 
فيهاوالتاء أيقا، تجمع فلا والحنان، العهلف، بمعنن أيما فمصدر الرحة وأما 
الفكما وتمرة، صرية ل بمنزلتها للتحديد ليت، والرقة والمحبة الخالة ق بمنزلتها 

يشعرالجمع لحول وهنا رحمات، يقال لا رأفات، ولا حلان ولا رئات يقال 
هنافالإفراد تحديد، غير من معللما بالمسمن يشعر ؤإفراده بعدد، والتقييد بالتحديد 

مال.لولمن أكثر المقرئ مدلول يكون أن جدا يدع وهدا الجمع، من معنن وأكثر أكمل 

اواوانعج_'آ.)ا(أاما
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معننوأتم اعم ء ١ ٤ ٩ ^٣؛ ١١١١]ه آثثلعة ألخجة قش قلآ ؤ ت تعاق قوله لكن ولهذا الجمع، 
نحصوهآهلا أش نعمت دعدوأ ؤإن ؤ قوله: ولكن البوالغ، الحجج فالله يقال؛ أن من 

lljleUjjؤوقوله! تحصوها، لا اس نعم تعدوا ؤإن يقال؛ أن من معتز [أتم ٣٤تإ^رامم؛ 
وكداحنات، يقال أن من معنن أتم [ ٢٠١]١^٥: ه حسه ألأنقن؛ ؤؤ، حسنه 

حدا،كثيرة ونظائره [ ١٧١: __ljزآل ه وقعم أش من ينعمة ستتث^رون ٠ ؤ قوله؛ 
تعاق.الألأ ثاء إن بعد فيما هدا مر وسال.كر 

لكماسيء، يعد سيئا واستمراره الخير كثرة هاها ملكن لما فاتيا البركة وأما 
بعدشيئا الدوام عك الأفراد بتعاقب مستمر حير فهو أحر، فرد حلفه فرد منه انقضن 
قجاءت ولهدا -با، المقصود المعنن عك لاJلألته ما، أول الجمع لنقل لكن شيء، 
فافرد[ ٧٣]هود: ه أتت وبنكنئهُ رخمتأش ؤ تعاق؛ قوله ق كدللث، القرآن 
اييعورحمة الهي أيها عليلثا اللام التشهد؛ ق اللام ق وكيلك البركة، وجع الرحمة 

وبرلكته.

نوعان؛تعال اه إل الصافتين والبركة الرحمة أن راراعلم 
فاعله.إل مفعول إضافة إليه مضاف أحدهما؛ 
ما.الموصوف إل صفة إضافة إليه مضاف والئاف؛ 

الحديث،،^كر والنار،؛، الجنة رراحتجت، الصحيح؛ الحديث، ق قوله الأول فمن 
مخلوقةرحمة فهذه ٠ أناءا؛ من بالث، أرحم رحمتي، أنت، إنإ للجنة؛ ارفقال وفيه؛ 

حلمت،لأنبما رحمة، وسماها تعال، الخالق إل بالرحمة الحلوق إضافة إليه مضافة 
ررحلققوله.؛ ومنه الرحماء. يدحالها ؤإنما الرحمة، أهل ما وحص وللرحمة، بالرحمة 

اودائع-بمأ.)ا(مها
(.٤٣٧-فح وانظر: ( ٢٨٤٦لم)رنم وم( ٤٨٥• الخاوي)رنم أخرجه )٢( 



؛رجا=ؤء؟ؤمحإ
ومنه. والأرض® الس،اء بين ما طباق منها رحمة كل رحمة، مائة حلقها يوم الرحمة اش 

٩؛[.]هود: ه رحمه منا آلاسنن اذقا وين ؤ قوله 
الد١عيتقول وهو وحديثا، قدبما الناس بين المشهور الدعاء يمتغ قلا هدا وعك 

مقررحمتك((.ق احمعنا ا)اللهم 
فيهوحكن ، السلف بعثس عن له المقرئ الأدب كتاب ق البخاري وذكره 
الل.اءىمراد وليس صفة، الرحمة أن عق بناء وهدا ذاته، رحمتته تقر م إن الكراهة، 

الجنة.هي الش المخلوقة الرحمة مراده بل ذلك، 
الجنةبالرحمة المراد كان إذا أنه وهو حدا، دقيق نفلر لهم ذالiإ كرهوا الدين ولكن 

جنتثل،تقر مق احمعنا يقال ان يحن لا ولهدا إلها، قر المإصافة دح،؛ن إ ها نف
منثقزاحنت ؤ قالت كما ه، نفالمستقر وهى القرار، دار هى ها نفالجنة فإن 

ينقرالذي المكان هو والمقر إليها، المقر يضاف فكيف [ ٧٦]الفرقان! ب< ومقاما 
الجنة،فيه تستقر الذي المكان ق الجمع الداعي يهللم، أن يصح ولا الشيء، فيه 

ذاته.رحمته تقر م قالا ولهذا فتأمله، 
يمتغ،لر جنتك متقر ق احمعنا صريحات قال ولو حنن يمتغ، لا هذا أن والخواب! 

ماإق أصيف أنواعه أحد إق أصيف فإذا أوعذابا رحمه يكون أن من أعم المقر أن وذللثج 
الأحر.المستقر ق لا هورحم:تل، الذي المستقر ق محيل. كانه عره، من ؤيمره ييينه 

المسمجد،هو الذي المنقر أي* المح^د قر مق احلّن مول. ان هدا ونفلر 
مذكرهة.ولا ممتنعة غير ذلك مثل ق والإضافة 
رحمة.النعيم أنولع من فيها ما يمن أن يمتخ ل؛ رحمة، سميت ؤإن الجنة فإن وأيصا 

مددي٠ابن زق موقوفا، يان ص ب ر ابن إق وءزاْ ( ٥٧٢المثور)٣; الدر ي الموطئ ذكرْ )١( 
مرفوعا.سلمان عن 

المفرد.الأدب صحح ق الألباق وصححه ( ٧٦٨الفرد)رنم الأدب ق المحاري أحرجه )٢( 



الممسٍرض التفئ الصوء =وجً

ومناقق؛ه يجمعه أن يطلب فالداعي الجنة، هو النعيم ذلك ممر أن ييب ولا 
فلاجدا، ظ\هم وهذا الجنة، ق المخلوقة الرحة تلك فيه تتمر الذي المكان ق يحمي، 
.واليه١^١٠١بوحه، الدعاء يمتتع 

هناالرحمة فإن أّّتغسث،(لاا؛ برحمتك قيوم يا حي )يا الداعي؛ قول بخلاف وهذا 
هذاكان ولهذا بمخلوق، يستغاث لا فإنه الاستغاثة، متعلق وهي وتعاق، تارك صفته 

الراحمين،أرحم برحمة والاستغاثة التوحيد من تضمته لما الكرب، أدعية من الدعاء 
معانيهامرجع ؤإليهما كلها، الحنن الأسماء مدار عليهما باسمين إليه متوسلا 
ولاالكمال، صفات لجميع مستلزمه الحياة فإن القيوم(، )الحي اسم وهو همعها، 
وأتمهاحياة أكمل تعاق حياته كانت، فإذا الحياة، لضعف، إلا منها صفة عتها سخلف 
أثبت،العمل الملريق وبهذا الحياة، كمال نقي يضاد كمال كل إسايت، إشاما استلزم 

والكلاموالمدرة والإرادة والحلم والبصر المع صفة تعاق له الإثبات متكلموأهل 
الكمال*صفات ومحاتر 

إقيحتاج لا بنمه المائم فإنه قدرته، وكمال غتاه كمال فهومتضمن القيوم وأما 
لغيره،المقيم وهو مراه، عما بنمه غناه كمال من وهذا الوجوه، من بوحه يقيمه مجن 
صفاتالاسمان هذان فانتظم وعزته، قدرته كمال من وهذا بإقامته، إلا لغيره قيام فلا 

مناصم بكل مستفث، بهما المتغسث، فكان التامة، والقدرة التام والغنن الكمال 
يكوناأن الأسمين تهذين الاستغاثة أول فما صفاته من صمة وبكل تعال الرب أسماء 

الطلبات.ؤإنالة اللهفان ؤإغاثة الكربان تفريج فلتة مق 

١(• ٤ • ٥ رقم ؛١ U/nالكرى)j والماثي ( ٢٣١٩رنم  ٠٣٠ الممحارة)ا■/ ذ اس ب )١( 
jدالمهتي ( ٢٩٢٥رنم  ٣٤٩)°/دالمثاو الاحاد j َ أيي دائن ( ٣٥٢٤>دذم 

الميوابن ( ٨٨٠\س)رقم دل ٤< ٤ ٤ اكشر)رنم ي واممراق ( ٧٦•رنم الشس،)ا/ا"بأ 
رحتوصححه. ( ١٨٧٥رنم والحاكم( ٥٧٠، ٣٣٧، ٤٨واليله)رنم اليوم ل صق 

(.٢٢٧المسة)رنم(وصحح٠فياسال؛ن ٤٧٧٧)رنم الآJاJفيصححاس 



CA س

مخلوقاته.من شيء لا تعاق الرب صفة هي ما المتناث الرحمة أن والمقصود 
الصفته، هي التي بعزته مستمد بعزتك( )أعوذ قوله ق بعزته المستمد أن كما 

النيئقول إن المنة أهل قول يقرر كله وهذا الموئين' عباده حا يعر حلقها الش بمزته 
 I. فإنهمخلوقة، عير وتعاق تيارك كلماته أن عق يدل اكامات® اس ت بكب ءآعود

يمخلوق.سعاد لا 

٧[]غام؛ ه وعلما وحمه سء ؤسعتًكزث نثغا ؤ ملائكته! عن حكاية تعاق قوله وأما 
هسء ؤسعتكل ووحمق ؤ تعاق! قال كما شيء، كل وسعت، التي الصفة رحمة فهده 

تعلقهعموم تعال علمه سعة أن كما شيء، بكل تعلقها عموم وسعتها [، ١٥٦]الأعراف! 
معلوم.بكل 

أيصا!نوعان ^lJ^، البركة(! )وأما 
وبأداةتارة بنفسه ؤيتعدى بارك، منها والفعل وتعال، تبارك فعله هى بركة أحدهما! 

مباركافكان كدللث،، جعل ما وهو مبارك، منها• والمفعول، تارة ق وبأداة تارة، عك 
تعال.يجعله 

الولهدا تيارك، منها والفعل والعزة، الرحمة إصافة إليه تفاق بركة اكاف؛ دالنؤع 
المبارك،ورسوله وعبده المبارك، سبحانه فهو هك، له إلا يصالح ولا ذلك، لنيره يقال( 
فيهاهله بارك فمن [، ٣١]مريم؛ ٠ هكتحت، ما ابن منارها و-حعفي ذ المح! قال، كما 

فهوالمبارك.وعليه 

رُئ،آلله ثارك ؤ بقوله! ه نفعق أءللقها كما تحال، به قمختمة تبارك صفته وأما 
حمنا آئد قسازلذ ؤ [، ١ لالماك; ه آلملك، بيدْ آلذى برك ؤ [، ٥ ٤ ]الأعراف! ه أشابين 
بينهماوما قآلأزض ألثبوت ملك ^ ؤذى وثازك ؤ ٤[. >^! ]IJه ألختكن 

الووك،وثرح ( ٣٧١)آآ/ ( ١٩٦ا/)• اياري نتح وانثلر! ( ٢٧٠٩، ٢٧٠٨)رقم لم مأخرجه 
.(T\/\V)



الممسرض النيئ الصوء \؟=تم 
تالى====^^^^^=^^===ض

عقألزؤان سارك^Jذىؤ [، ٨٥؛تر"جعوركحه]\ذزخوف.' علمآاشاعة3jJوعندهُ 
[،١٠خماصذ'ولئ،ه لك ثآءجعل إن ثارك"زلذى ؤ [، ١ زالف—رنازت ه عبدوث 

القرآنق امحلردت كيف تراها أفلا ٦[ ٠ ]الفرقان؛ ه بروجا قآلثنآء جعل آلدى بارك ثؤ 
كتتعاقوالمالغة1 السعة بناء عل وجاءت غيره، عك تهللق لا به، مختصة عليه جارية 

العلوكمال عل دال هو الذي تعاق، بتاء عك تبارك بتاء فجاء ونحوهما، وتعاخلم 
وسعتها*وعفلمها كتته بر كمال عك دال تبارك فكدللئ، ويايتثه، 

تعاظملتبارك ت اللم، من قال من قول معتز وهذا 
منه.كلها فالبركة قبله، من البركات تجيء أن معناه ت آخر وقال 
حلقه.إل ؤإحسانه خيره كثر ت غيره وقال 

بم.ورحمتثه رأفتثه انعت، وقتل• 
تعالمعناه قيل؛ هنا ومن وأفعاله. صفاته ق عنه وتعال شيء كل عن تزايل• وقيل؛ 
وتعاظم.

الهلهارة.والقدس تقدس، تبارك وقيل: 
شيء.كل ق يبارك باسمه أي تبارك وقيل: 
الثغوي.ذكره المرتفع، والمباره ارتفع، تبارك وقيل: 
بذكره.وتنال تكتسب، البركة، أي تيارك وقيل: 
بركة•بكل جاء ماس•' ابن وقال 

أيضا.البغوي ذكره يزال، ولا يزل لر يما ودام ثثنت، معناه وقيل: 
وفحلاوصما أحق؛ذللثإ أحد ولا ودوامه، الخير كثرة البركة أن اللفظة: وحقيقة 

وتعال.تبارك منه 

باللفظةالأليق لكن متلازمان، وهما المعنن، عك يدور ، السلفوتفسير 

(.١/٢٩اظر؛تفسراتجرى)ا



ثلجا=ظقومح؛ا
الألفاظهده ومثل وتعاظم، وتقدس تعاق مثل لازم فعل فإنه الفعل، لا الوصم، مض 
اللفظو1حتمااه لا مما هدا عقلنا، ولا قدوّما ولا عاليا غيره جعل أنه معناها ليس 

التيارك ءكدلاك المتقدسمي، ال٠تع■الي فهو إليه، نسينا من نفس ق معناها ؤإنما يوجه، 
لازمهدا ومعنن، لففئا الأحر من أحدهما وأين غيره، ؤ( بارك معناها يكون أن يصح 
م،لر غيره، ق وبارك البركة، ألقن يمعنن؛ نارك فر من أن فعلمتإ متعد، وهدا 

كثرةوالمجد مجد، بابا من فتبارك متباركا، كونه لوازم من هذا كان ؤإن معناها، 
وأنعم.أعملن بابإ من وبارك والفضل، والسعة الجلال، صفاُت، 
السالف،من فسر من ر فعكس، غير من اللازم يستلزم ذللث، ل المتحدي كان ولما 

كلهاالبركة أو عنده من كلها البركة مجي،ء فقال• المعنتتن، لثبمفلم باامتعد*ى، اللفظة 
)الفتحكتاب، ق هدا ق القولط أتبعنا وقد ه، نفق تيارك عق فؤع وهدا قبله، من 

بركتهعليه ألقن ومن المبارك، فهو ومنه، تعاق له كلها البركة أن هناك وبينا المكي(، 
شرفهااش والأمكنة والأزمنة مباركا، وبيته مباركا، كتابه كان ولهدا المبارك، فهو 

مبارك،الأقصن المسجد حول وما مباركة، القدر فليلة مباركة، غيرها عن واختمها 
النبي.نول وتدبر أوخمسة، كتابه من مواصع أربعة ؤط بالثركة وصفها الشام وأرض 

أنت"اللهم الصلاة! من انصرافه عند صحيحه ق مسالم رواه الذي ثوبان ديث، حل 
الكريمةالألفاظ هذه فتأمل والإمام«لا،. الجلال ذا يا تاركت، الملام، وْنلث، الملام، 

لففلاباغ والتمجيد الحمد وثناء والمسح، اكتزيه ثناء أعني اكناء نوعي، جعت كيف 
وندوملكا وصما له فاللام الملام، ومنه الملام أنه فأخبر معنن، وأتمه وأوحزْ 

وأفعالهحلاله ونعوت، كماله صفات، وأن باللام، تعال وصفه ق هذا بيان تقدم 
وهوذاته، ق المحمود فهو ومالكا، وصفا له كله الحمد وكذا صلأم، كلها وأمماته 

لهكلها العزة وكذلك، عنده، من حمدا فيهبه محمودا، عباده من يشاء من يجعل الذي 
له،فبإعزازه عباده من عز ومن منه، أعز شيء لا الذي العزيز وهو وملكا، وصما 

(.١٣٣/١١()٣٣٦/٢(وام:نياUرى)٥٩٢،0٩١)رقر



التفسيرعش المسر الصوء 
=الأرا========^د=^

بجاركالذي ذاته ق فهوالمارك ١^، وكذلك ومذكا، وصفا له لكلها الرحمة وكذلك 

ه1لعنلمإري رمحئ آس مسارك ؤ مياركا! بذلك فيصير وعليه، حلقه من ثاء فيمن 
الساعةعلم ؤعغذهُ تنئهما ؤآلأزمىؤنا »ناانآشهثوت لهُ آلذى ؤثأ-اوك  ٢٦٤]غام؛ 
أولمن الدنو العلماء معارف غاية ؤإنما امحل يوهذا [ ٨٥]الزخرف: ه تر"جعورك ؤإليب 

العم،إق وأنربم باقم، الخلق أعلم قال فكما ذللث، وراء ما وأما وأْلرافه حواشيه 
قوقال . مكرا* علن أثتست، كإ أك ت عليك ثناء أحصن لألا حاثات ءند0 وأءذلمهم 

االآن*ل لاأحسنه بإ محامده علإمن فشع ماجدالربي، لأفأحر الطويل• الثفاعة حدبث، 
لأنزلته أو الث،، نفبه سمست، ؛،، j،iهو اسم بكل ٠أمأللثج والغم• الهم دعاء ول 

علفدل . ءندكاا الغيس، علم ل به استاثرمث، أو حالقالئ،، من أحدا أوعلمته كتابكر، 
ملك،يعلمها لا حلقه، دون عنده اللم، علم ق بما امتأتر وصفاين، أسماء غ؛و ل)بن أن 

ذللث،،من فيه لما أذن ما عند والوقوف بالعجز الإقرار وحسمتا مرسل، نبي ولا مقريبؤ، 
التوفيق.وباهه نجفوعته، ولا نغلوفيه، فلا 

٠٠٠

ءذابءءرم،دوؤ©قإبم مد ينإتنمبمأمصضسممطُ ؤ
ؤحاءهُ■ءمبمسث،وج يوم فندا ومال ذزعا ؤصايى؛أ_لم مم عيء لوْلا جاءُت،زنلئا ولما 

صأْلهرق بثا مال آلسيثاتج يعملون ' ١٠٢١٤؛مش، ومن إليه يرعون 
ماعينت، لمد يالوأ رشيد؛نج; ر'جإا يظن اليس صتؤى ف، تحرون ولا مايقوأآٌّ لكم 

ركنإق ءاوى دوْأو بآكم ل لوأن مال، وة تريد ما من بئاتك ق لئا 
ولابقْلؤم،آم دام/باذللتئ ربمثجنىنهاوأإليلئ، نسل!، إثا مالوأيئلوط فديلو٥ 

وشرحاوووى)أ/إ'آ(.( ٣٨٤/١٣(واطر:نياUرى)٤٨٦اخرجهيم)رم
\1(ويم)وثم1؟\(و\خم:ي\ؤ[وي)\\إأص)تأ(اخرجه 

وأبوبمد( ٤٥٢، ٣٩١)١; وأحد ( ٢٣٧٢انرارد)رقم وق ( ٩٧٢رقم  ٢٥٣حبان)مابن أخرجه )٣( 
١(. ٩٩المححة)رقم اللألة ق الألكق وصححه ( ٥٢ ٩٧رنم ١ -٩٩ ١  ٩٨)٩; 



اوسزرآاص؛حج موعدbJ^ اصا؛يلمج)ن مآ ،١۵^١ إثا،ُ ترافد إو !حد ت1تغت
منحجازة عليها وامهلنيا سافاثها عئليها حفتا امثرثا حاء ملنا iff  jبمري>ّا آلصتح 

قإك■ثث'ا٠ بملم بنآشث جى دما ذم يد ئنونه :)ج: بيزمغمود 
ثمصوأولا عمُْ إلنه من لخكم ما آس ينعومّآعتدوأ هائ تعسا احاصJ مدين 

ئودتحيْر؛)ث؛'عياب علهفم أحاث أرنكم؛؛^3؛^ إق وألمتزازج آلجهمحاو 
ثعثوأبصوأآلنازاشتا،دلمولا ولا ؤيأموباوذوأآلحفنادوآلييزايِئبانمتط 

محمفرعدكم ؤ٠آأدا مومهتن مقفر إن لكم حض زآ*لأرضشدس:نة؛:ا 
ماامو'لتا ؤأ يمعل ءاتآؤ١آاوان يعيد ما نمك ان ثامزلك ثشعيباص1وولش ماثوأ و:؛ 

رقمن ننتؤ عق 'تحت إن ينمؤم>أرءيت»> يال، ئ؛■ لأثآثملحآوسد إيلك ^^١ 
آلإصلنحإب ب إن عته ماأئهنا=فم إل أن اييد وما حنئاح رزئا منه وزريى 

اتيبإيسجه.ثوممتوإِليه عته يالأرهُ إثُ يوفيمآ وما ماآتثهلت 
فقول!مدوم عل يشرف إبراهيم كان ^ ١٥كعب عن بإستاد الدنيا أبي ابن اذكر 

لوط،قوم أمر ف إبراْيم وكلمهم الرمل إبراهيم فجاءت مالك يوما سدوم لك ؤيل 
ئؤنزلوطا حآ؛ثزنلثا ولما ؤ قال؛ [ ٧٦تمد: ينإِتزهمأءصصصسآه ؤ قالوا: 

يهرعونقومه فجاءه امرأته، فدهيت، مترله، إق تبمم فذهب [ ٧٧وعودت ه درعا وصاق؛وم 
ألمسؤ  Orأزوجكم [ ٧٨'؛•: y'l iمحم هنأْلهن بماف هنإلأ؛ ينموك ؤ إله، 

الميت،باب عل وقعد بيته، ل الأصياف لوط وجعل [ ٧٨لمد؛ ه رشيد زحل مغكمجِ 
تممي.عشيرة أي: قال: [ ٨٠إلرميشددب<لهود: لوأنِلبكمدوةأوءاوى ؤ وقال: 

قلوط لقي قد ما الرسل رأت فلما قومه، من عر ق إلا لوط بعد ني يعث ولر قال: 
ولاما«امباذللىبملئسآلمل إلملئ^ ثن نبك زنل إما ينلوط  i_^liؤ سببهم: 

الممن.:ا(:اا'"اروصة 



الممسيرعلن المسر الصوء 

المسنألصتح موعدهم إن اصاتيم مآ مصيا إذهُ إلا احد متهكم يلثفت 
بجناحهوجوههم فقرب المحو جريل ]علمهم[ نخرج ؛؛ ٨١تمدت بمربّاه آلْقتح 
مدائنهمواحتمل تستوي، حتن تذهب أن والهلس قال! أعينهم، ءلخست، قربة، 

اهوأمطر نلمها، ثم ديوكهم، وأصوات، كلأ-يم نبيح الدنيا سماء أهل سمع حنن 
فلمسافريهم، وعك رعابم وعك بواديهم أهل عل قال سجل، من حجارة عليهم 
ازرإنمنهم ينفلت، 

حتنفرفعها، لومحل قوم مدائن نحتا جناحه فادخل اقه؛ جيرل نزل مجاهد؛ وقال 
أعلاهافجعل قلمها، يم والديكة، الدجاج وأصوت الكلاب نبح الماء أهل سمع 

ا.أتبعوابالحجارةل نم أسمالها، 
صيفهعك لومحل أغلق قال! عنهما اه رصي عباس ابن عن صالح؛ أبي ير نفوق 
يافقالوا؛ أبصارهم، فذهبت، أعينهم جبرل فطمس ودخلوا، الباب فخلعوا الباب، 

ونوذى.هؤلاء يذهب، قال؛ خيفة، ه نفق فأوجس وتوعدوه، بالحرة؟ جتتتا لوؤل 
جبريل؛قال الماعق، لوؤل؛ قال الصبح، موعدهم إن ربالث،، رسل إنا تخفا لا فقالوا؛ 

نمالكلاب، لمح المماء أهل سع حنن المدينة فرفعت، قال؛ الصبح؛قريب،؟ أليس 
آ.ورموا؛الحجارةر أنمتج 

اللهم• يل لتهلكهم، لوط توم إك الرسل أرسلت لما اليمازت بن حذيفة وقال 
فأتواقال إبراهيم، عك ومحلريقهم مرات ثلاث، لومحل عليهم يشهد حتن ت،لكوهم 

ؤر"■محيدكا ألتقرئ ؤجاءJه آلرؤع إبرهلم عن دهن، للما ؤ بثروْ بما فبنروه إبراهيم 
خمسونفيهم كان إن لهم■ قال أن إياهم مجادلته كان قالت [ ٧٤ه دو*ي-لوًز 

(ضاسمني)أ/؟أ؛(ضاينهم)آ/هه؛-أْ£(.
(.٥٣٢ م/ دمشق)* عدية تاييخ ق ام عابن أحرجه )٢( 
آ-أ(.١ المثور)إ/ الدر انفلر: القوبات،. ل الدنا أبي ابن الموطئإك ءزاْ )٣( 



ئ==^=^=_=^=رجا=حص 
فثلاثون؟تال: لا، نالوا: أربعون؟ مهم كان إن أفرأيتم تال: لا، نالوا: أملكوثبمم؟ 

ف؛،ا،يعمل أرض 3، وم لوطا فأتوا خمسة، أو عشرة إق انتهز حن لا، قالوا: 
أمافقال: إليهم، فالتمت؛، معه فأتوا أهله، إق أمسن حين ثبمم فأمل صيما، فحبهم 

؛tjiiمتهم شر أحد الناس من ما تالت بمتمحون؟ ومجا تالوات هؤلاء؟ بمغ مجا ترون 
تضيفلقد فقالت! قومه، فآتت امرأته السوء العجوز فانهللقت أهاله، إق  ٢٠٠٠٢فاقهن 

يهرعونفآقيالوا منههآ، ييحا أطيب ولا وجوها، أحسن ثط رأيت ما قوم الليلة لوطا 
دوئهسهأ،فصفقه يجناجه ملك فقام عليه.؟، يقاليوه أن كادوا له؛ الياب، دفعوا حتن إليه 
هنأظهربماق خلمألأ؛ ؤ ئناوت يخاطهم، فجعل الأجاجتر، علوا ثم اياب، أغلت، ثم 

ئماوألن نبك زنل إثا يئلوط قالوأ رأث؛؛ م إل أوءاوى ؤ بلغ حن ه، محم 
حنالليلة تلك، منهم أحد بمي د*ا أعيتهم، جثريل فطمس [ ٨١" ٧٨إلهلث،هلمد• 

حيريلواستأذن بأهله، وسار تال العدابؤ، يتتثلرون عميا، ليلة يشر فباتوا تال: عمي، 
أهلحن ببما فألوى عليها، كانوا الك، بالأرض فارم له فأذن هلاكهم، ؤ، 
اؤرأتهمعت ن قال: تمم، مم نارا، تحتها وأوقم لكلآتأم، صعاء ١^٠^ الهاء 
ا.العاوا>س،ر  ١٦٢قاصافالتئشت،، معه وهمي الوُمة 

ؤرغزون Tسؤلأ ع١Jموأ سأءلهزلتكم نثاق ينفؤمِهئؤلآء ؤ كومه: لوءل اقول 
الأست٠ءلاف٠:من أنواعا يج»ع [ ٧٨ه ت5»وزحإآرسل المس صيقى 

٠ؤلأء.يا يمل: وم ي؛مو*نجه، ر بقوله• المشفق الاصح يخ2لابا حهلا-رم أحدها: 
قهولأ؛بمال،ب*ؤ عليهمبموله• بناته عرصه القال• 

الحضور.بالفتل بالإشارة ذلك تنجين الثالث،: 

وطيهن•لطهارمن فيهن ترمحه الراءت 

واسريفي-ضْ)أا/ابن.( ٣١٨٣٥رُم ٣٣٢-٣٣١/٦)١(بياينأبيب)
اليانع-بم٣. ٢٢١٢)٢( 



ااممسيرالمنيرئن الصوء 

3اوهوأآلةإنه.ؤ ت قوله ياس تذكيرهم ت الخامس 
ه.نحرون ولا ؤ ت يقوله الأذى وترك الذمام يحففل الط-الية السائس؛ 

مغرزخارشدهألمس ؤ ت الشديدبقوله التوبيخ المابع؛ 
منالرأفة بمتزلة الحب من وهو وأرقه، وألهلفه الحب خالص نهو الود وأما 

والود!والود والود أحببته، إذا ودا! أوده الرحل ودديت، الجوهري• قال، الرخمة، 
الشاعر!قول وأما ، كدا يكون أن بودي تقول• المودة، 

اأكم__انىل رئ تأن ك ويوليا عنائل دالماالعائأبم
الودود،يممن الوئيد والود ياء، فصارتر المت، له لمتمم الدال كرة أشع فإنما 
الحب،والودود أوداء، وهم يتوادان وهما وأذوب، وذئب، وأقلح، قدح ُثل أود والجمع 
للميالغة.وصف عل داخلا وصما لكونه والونث،، المدكر فيه يستوي ودداء، ورجال 

المودة.من أصله اه. صفات من الودود قيت،! 
ونتولمحارب، يمض كضرومإ واد! يمض هوودود فقيل! قولن؛ عك مه واختلف 

فاعل!أه اهف محقات ق فعولا أن القول ^•١ ؤيشهد نائم، بمض ونووم قاتل، ؛مض، 
بمسهو بل لقل• صابر، بمهم، لصور شاكر، بمس وشكور غافر، بمض كغمور 
؛،،الحسب، الودود فقال! صحيحه، ل البخاري فسره و؛اولالث، الحسب،، وهو مولول 
لوبالرحيم [ ١٤ه وهوآلعمورالودود ؤ قوله؛ ل بالغفور لاقترانه أ؛لهر والأول 

وأنه[التوابين، ]يحب أنه وهو لطيفإ، محث وفيه ٩[، • ]عود: ب ودود زحيمّ نل إن ؤ قوله• 
ؤمحلم،ألتويى محّتا آس إن ؤ قال! كما ؤيحبه، له فيغفر المغفرة، بعد عبده يحبا 

المحبين.روضة ٥ ٢ )١( 
(.٢٨٢/٢آ•١(وثارقالأمار)٤/٥شمث)العرب)م/أ0أ(والهاةفيمس، لمان )آ(اظر; 

العربر"ا/أ0أ(.ابن ذكر، )٣( 
فحوانفلرت ( ٤٩٤٠ررنم حديثه بعد ا  ٩٧٨)صن الرؤج صورة باب التمير، كتاب ق البخاري لكرم ا )٤ 

)٩\/^^٦-٧^٦Xالقاري وصية ٤( )'ال/ح• ( ٦٩٩)A/ اياري 



وألطمه.الحب أصض فالود اس، حسب فالتائب ؛! ٢٢٢]اوقرْ: ي \ت1ضأؤز_ئن 
]هود:ه عته اذه؛اءفلم مآ إِزا أحالممحإ ان ؛- اjbومآ ؤ ت لقومه شعيب.؛؟ ،قال ...ر 

فكنبشيء أمرت فإذا والنهيت الأمر مناك نجل أن أردت إذا ت اللف بعض وقال [ ٨٨
تقيل وقد عنه، المنتهين أول فكن شيء، عن ضت ؤإذا به، المؤت٠ريز، له، الفاعلتن أول 
؟٣١ذا ان كاوباارملالىإمنْ مب

قيمموأنت، تمسي الضتن ومن الضتن من تام اللذي الدواء تصف 
طسلث،إذاسلت،ذتارأ،أقشه نىو؛لأتبم

يثرحك^ست، ه عنماكبت( إذا فا عيهعن ا فانههدأبشك اب
يتإراكعالويفع ك منالقول بديمثدى تق—ول ا ميقثل اك فهن

يموعفلته.الأنمماع تمام شروؤل من الواعفلت عيب عن فالعمئ 
الموعنلةني ولا منه• والحذر حشيته يوجبا ذللثا فإن والوعيد• الوعل• تذكر وأما 

-ءدادأ،حارالس د'ولث،َلآته ق إن ؤ تعاق: اه قال ورجاه، وخافه به، آمن لمن إلا 
اثإيمآ ؤ وقال! ١[، ٠ ]الأعك؛ ه من"ءئثى سثدكز ؤ وقال! [، ١٠٣]هودت ه ^^٥ 

منمد'ؤنبالهم؛ان ؤ تعاق: قوله ذللخ، من وأصرح [، ٤٥; cjU-jUl]ه مخذزمزمحشها 
بالعقناتالأنتفاع ق شرؤل وذكره: والوعيد بالوعد فالإيمان [ ٤٥]ق! ه وعيد ■محامح، 

بدونه.حصوله يستحيل والعبر. والأيات 

.-؟-١ مدارج ٤ ٤ ٧ ( ١ ) 
دمشقمدينة تاؤيح ق عساكر ابن الأؤق الثلاثة الأسان ذكر وقد الكامل، بحر من الأبيات هده )٢( 

(.١٩٢٧رقإ٣١٦/٢امحفياس))؛م؟ها(ساذمالمنالأولمن 
اهف،الأموي إكأبي وسها (، ٣٦٧/١القرطيفيفر٥)ذكرها الأخيرة الثلاثة الأبيات )٣( 

إقالأبيات هده وتنب ويقتدىاا وعظت إن يقبل وءفهناك عفليم٠١٠ فعلت إذا عليك *اعار وفيه؛ 
شهدالأخطل، ْع احلان موله الحماسة، شعراء من وهو — ٠٨٥ستة المتوق اللش المتوكل 

ومدحه.يزيد وابنه معاؤية 



الثميرظن المشر اذنوء 

نومود'ولثا آلتامئ لن محنؤع يوم ذ'وك اب عد حاف لنن لأيه ذ'ولثا ن ِن إؤ 
نئلأأق:;4•

العظيممخالفة لأن مخالفته؛ عنده عظمت قلبه ل تعاق الحق عظمة كملت من 
مولاهاإل الذاق وفقرها وحقيقتها نفه قدر عرف ومن دونه، من كمخالفة ليت 

هولمن الخالقة جناية عنده عفلمك إليه، حاجتها وشدة وثفس، لحظة كل ق الحق 
ونفى.لحظة كل ق إليه الضرورة شديد 

فشمرعنده، الجناية حالفه_عظمت من قدر عظم مع — حقارما عرف فإذا وأيقا 
منالتخلص ق تشميره يكون به، ؤيقينه بالوعيد تصديقه وبحب منها، لتخلص اق 

به.تلحق الش الجناية، 

التصديققلبه من تعطل فإذا بالوعيد. التصديق عك رحاهاI وقطب المعادة ومدار 

الأياتتضر إنما أنه أحبر تعال واهلع البتة. فلاح معه يرجئ لا حرابا حرب بالوعيد 
بالإنذار،القصودون هم فهزلأم الأحرة، عذاب وحاق بالوعيلء، صدق لن والنذر 

حافلمن ذ'لك'لأته ل إن ؤ تعالت اممه قال عداهم، من دون بالأيات، والختتفعون 
[،٤٥لال1زءاتت ه من'ءئشها مدر اتت إيمآ ؤ وقال! ١[، ٣' ]*ود؛ ه الآ5حرة عداب 

الدنياق الجاة أهل أن تحال وأحبر [، ٤٠]ق: ه وعيد ن"محاق م ؤ
ؤلدتحكسكلمآلازصؤ تعالت فقال منه، الخائفون بالوعيد، المصدقون هم والأحرة 

١[.٤ منشطيللئ،ضحاففاى 
قبيم حل وما للرسل، المكذبين الأمم عقوبات هود سورة ل سبحانه ذكر لما 

نعود:ه عداب، حاف لمن ذ'لكلآيه ق إن ؤ ذلك! بعد قال الخزي، من الدنيا 

ج؛.•دارج ١ ٤ ٥ )١( 
)آ(«مآ؛مامم.



-يايزمن لا من وأما الاخرْ، حاف لمن عبرة للكدسن عقوباته ي أن فاحبر ١[، ٣' 
قيزل لر  ijliذلك محسيع ؤإذا حقه، ق وآية عبرة ذلك يكون فلا ءدا-اا، يخاف ولا 

عقذلك أحال وربما والشقاوة، والمادة والبؤس، والعيم والشر، الخير الدهر 
صاحبهمالأسفاع سبتا والشكر الصبر كان ؤإنما نفسانية، وقوى فلكية أمثاب، 

صبرحسهبإ فعق صكر، ونصفه صبر فنصفه والشكر؛ الصبر عك يبي ٠ بالايايت، 
لهيتم ولا وآياته، باس آمن من بيا ينتقع إنما اهم وآيات إيمانه، قوة تكون وشكره العبد 

داعيإحابة ترك الصبر ورأس التوحيد، الشكر رأس فإن والشكر، بالصبر إلا الإيمان 
نافعةالآياتا تكون فلا شكورا، ولا صايتا يكن ب هواه متبعا مشركا كان فإذا الهوى؛ 

إيمائا.فيه مؤثرة ولا له، 
عنمعروفان قولان فيها الإسلام؛ شيح فيها فقال ودوامها النار أبدية وأما 

التابعين.عن محروق ذلك، ق والنزلع ،، والخالقالملمؤ 
سعه؛أقوال ههنا لاقلحتإاآ؛ 
الآ؛ادأبد فيها مخلد لحالها س كل بل أبدا؛ منها يخرج لا لحلها س أن أحدها؛ 

والمعتزلة.الخوارج قول وهدا اس، بإذن 
لهم،نارية ءلبيعة وتبقن عليهم، تنقل—، ثم مدة، فيها يعذبون أهلها أن والثاف• 

ققال الهتائي. عربي ابن الاتحادية إمام قول وهدا لهلبيعتهم، لموافقتها -يا يتلذذون 
اكتاءتهلال٣ا الإلهية والحضرة الوعيد بصدق لا الوعد بصلءق اكناء فصوصه؛ 

هلاؤ بالتجاوز بل الوعيلء، يصدق لا الوعد بصدق عليها فيثتن بالذايتؤ، المحمود 
عنذةضة\ذو ؤ قال؛ بل وءيد0؛ يقل؛ لر [ ٤٧]إبرامم؛ 4 زنوهُ ■محلم،وعده-، آئد قننق 

صادقكان بأنه إسماعيل عك وأيتن ذللث،، عك توعد أنه ْع [ ١٦]الأحقاف؛ ه سيئامم 

الكلام.يتتثلم وبه الخ الإيمان، ®لأن تقديرْ ثنا الكلام ق ولعل الأصل مكل.ا ( ١ ) 
الأرواح.)أ(ئهأحادي 



امحرشامحرالنوء وءم 
ا======^^====د!!=ال

اتل المرجح طالب من فيه لما الحق، حق ق الإمكان زال وقد الوعد، 
اينتعين مهالحقا اد لوعيا دمرحيم الوهمي ادق إلاصيبق م فل

اينميم نعا فيهلدة ن علإنهم فشماء الدار وا دخلوأن 
اينبي التجلد عننها دسواحد ر والأمد الخلان حننمم 

٢ايزر موالقشر كالمشر ه لوذاك ه طعمة عذوبمن عذابا بس 
بلوعيدْ، يخلف أن اس عق يجوز لا يقولون• الذين والمعتزلة طرف،، ق وهذا 

منالنار ينجومن لا عندهم فأوكالث، طرف،. ق باساب توعده مجن تعذيب، عليه يجب 
عالملما مخالفان والفرقان أصلا، أحد -ها يعذب لا ءنل،0 وهن.ا أصلا، دخلها 

هك.اللم عن به وأخبر به، جاء الرسول أن بالاصهلرار 
منها،يخرجون ثم يحدود، ونتا إق فيها يعذبون أهلها إن ت يقول من قول اكالث،ت 

أكذ.-هموقد فيه، نأكذبمم للتي، التهود حكاه القول وهذا آحرون، ثوم فيها ؤيخلمهم 
ته؛انحن تل معدودة آلثازإلأاياما ننحتا لن ومالوا ؤ تعانىت فقال فيه، القرآن ق تعاق الاه 

منكسّز،بق وإ؛ لأ ما عزآس ثقولون ام عهدهن د،ون"لألماآس ■ءهدا آس عغد 
تاوقرْ:ه فأتياخلدون 3اولت؟لث،اصحين،آلغار ■ح0إثتهر واحثهلت،بهِءنية 
ءض_،آسإل سآلخض_،يدءن ثصيثا اوئوأ ؤألزدرإلمئرنت> تعادت وقال 

Jنشغاآاغازلن يانهزماثوأ :؛ث;إذ'للثح نعرصون منهنوهم قريق يتوق نيغهزئمِ يحمح؛ 
[.٢٤، ٢٣ه =فادوأؤنجَقدم>ما معنود'ت إلآأياما 
دلوقد يه، والقائلين أربابه ثيوخ فهم اليهود، اللم أعداء هوقول إنما القول فهذا 

فساده.عك الإسلام وأئمة واكابعين الصحابة وإخماع والمنة القران 
ميتاهم وما ء وقال! [، ١٦٧]القرة: ٩ آلثار من بخرجين هم وما ؤ تعادت قال 

١^٠^٠)ا(ذمالخاويفينصاسير)ل/هم(كلأم 
(.٣٩القدير)ا/ نفى j الماوي الأربعة ذكرالأيات، )٢( 



٠^٤،ؤءهو 

هبيتا اعيدوا ع»و من ميا أن■فرحوا أوادوأ هفئما ؤ وقاوت [، ٤٨]الحم: 4 بمحرجن 
وقال'٢[، ]الجدة: 4 يا اعيدوأ ميآ ■فرحوا ان اوادوأ ؤ'كلنا تعادت وقال [، ٢٢]الحج؛ 
تعاق!وتال [، ٣٦ل؛ا»ز؛ 4 عذابها من ولا'■■ءثم،همهم محنوتوا فتيم يقص لا ؤ تعال• 

•٤[.لالأماف: س>ّآنياط4 ق آينل، مج حى ئذحلوزآلجغه لا وؤ 
الجنة.لحولهم استحالة عن الأحبار ق يكون ما أي وهذا 
يعذب،أحد فيها ليس حالها، عك نارا ونتن منها يخرحون يقول من نول الراع؛ 

تقدم.كما القول هذا عك يردان أيقا والسة والقرآن الإسلام شخ حكام 
تبتوما تكن، لر أن بعد حادثة لأتبا بنمها؛ تفنن بل يهول،• من هول، ت الخامس 

لءندْ نرق ولا وشيعته، صفوان ين جهم قول وهذا وابدبته، استحال؛قاؤْ حدوثه 
والمار.الجنة بين ذلك، 

ولايتحركون لا حمادا ويصيرون وحركامم، حيامم تفنن يقول؛ من قول السائس: 
الحواديث، لأمتناع محلردا المعتزلة، إمام العلاف، الهذيل أبي قول وهذا يحمون؛أل؛، 

الحكم.هذا ق صواء عنده والنار والجنة لها، نهاية 
أمدالها جعل فانه وتعال، تارك وحالقها ربما يفنيها يل يقول،ت من * Jyالمابع؛ 

عدابما-يئزول تفمح، ثم إليه، تتهمح، 
دشهريرة ور عود موابن عمر عن القول هذا نقل وقد الإسلام؛ شخ تال 

وغيرهم؟سعيد 

حدثناالثبور؛ نفيره ق الحل-يث، أئمة أجل س وهو حميد بن مد روى وتد 
*لولبث،عمر؛ قال قال؛ الحسن عن ثابتج عن ملمة بن حماد حدثنا حرب بن سليمان 

فيهءا.نحرجون يوم ذللث، علن لهم لكان عالج رمل كقد>ر النار ق النار أهل 
عمرأن الحز؛ عن حميد عن محلة بن حماد عن منهال، بن حجاج حدثنا وقال؛ 

يخرجونيوم لهم لكان عالج رمل عدد النار ق النار أهل لمث، 'ُلو قال؛الخطاب ابن 



و:=
عبدرواه فقد [، ٢٣]اليأ: ه احماى لثبيثن؛jjt ؤ تعادت قوله تمر ي ذللئ، ذكر ■ فيه® 
وحجاجحرب بن سليمان الجاليلين هذين عن السنة وعلماء الحقافل الأئمة من وهو 

وحميد،ثابت عن يرؤيه وحماد به وحبلث، ملمة بن حماد عن وكلاهما منهال، بن 
منمع يلر ؤإن والمن جلالة، الإسناد -رذا وحبلئح المن، عن يرؤيه وكلاهما 

جزم؛4،لما عمر عن ذلك، عنده يصح لر ولو التابعين، بعض عن رواه فإنما عمر، 
غيرله الأئمة هؤلاء فتداول عمر عن يحففل لر أنه قدر ولو الخْلاب1 بن عمر ونال 

فلوكانهدا، بدون السنة حالف، من عك ينكرون أتم مع والرد بالإنكار، له مقابلين 
ؤاحملعرسوله ومنة اهض لكتاب الخالقة البيع من الأئمة هؤلاء عند القول هدا 

أول٠نكرله.لكانوا الأئمة 
حضبدلك، أراد إنما عنه، ونقله عمر عن القول هدا قال من أن ييب ولا قال• 

أتمت وغيرهم هؤلاء علم فقد بذنوبم أصيبوا قوم قاما أهلها، هم الذين النار، أهل 
الالمار أهل ولففل منه، قريبا ولا عالج رمل قدر يلئثون لا وأّبمم منها، يخرجون 

الدينالمار أهل ^أمأ الممب.ت قال كما عداهم، بمن يختص بل يختص؛الموحدين، 
ربح؛وناار دلا فيها يموتون لا فإتبمم أهلها، هم 

نياهم ونا ؤ وقولهت ١[ ٧• ه ينا حنلديرت> ؤ تعادت قوله هن>ا يناقض ولا 
حلاقه،يقع لا الذي والمدق، المحق هو به اه أحبر ما بل [ ٤٨زايحجرت ه يمخرجهن 

عذاب.فيها يبق ولر نازا، تبق لر الدنيا تفن وفنيت، أجلها انقضن إذا لكن 
تولهق همام، ابن عن الوالم،ت طلحة أمح، بن >، تمر ول القولأ هذا أرباب تال 

حكيرعلممِهذعذ إن آس ثاء ما فهآإقُ حنلدين مثؤر،كلم محال^ئاز ؤ تعادت 

دم(: ١٤٢٢; اشح)١ j حجر اين ونال المدر. ابن إق وءزاْ )أ/\/م\إ( اكر ق الموطئ ذكرء )١( 
مامت،.رحاله ٤(: • / الهدير)١ فيض ل الخاوي تال يتما متقطع، 

(•٣٧النووي)م/ شرح وانظر: ( ١٨٠لم)رنم ماخرجه )٢( 



========^===^^لجا=ؤظ؛ومح؛
ناوارولا جنة ينزلهم ولا حلقه، ق  ٥٧٥١عك يحكم أن لأحد يبغي لا قال• [ ١٦٨

ويومؤ قال! سبحانه فانه القبلة، باهل مختصا ليس الأية هذه ق الوعيد وهذا فالوات 
ؤقادأوكآؤهمسآلإصةاكرآمحسآفررسآلإض 

إثُفيهآ حنلدين ^اناومثزأمحز قاو أحلث(كاج ب؛نضؤشاأحلثاألدى تنصتا آتثمثع 
كائوأإن\ بعصا تنصأث؛مإن ثور وكد'للث، إيو؛ عليمّ حكيم نثك !ن آس ثآء ^-١ 

فإممفهلعا الكفار فيه يدخل الإنس من الجن وأولياء [ ١٢٩، ١٢٨]الأنمام: ه تكستون 
للديناؤليآء آلئيطتن حعلثا إما ؤ ت تعاق قال كما الملمين، عصاه من بموالامم أحق 

ءانثوأعل سممن لةُ ليس إذهُ ؤ ت تعاق وقال [ ^4١٢ يوثثون لا 
بمي،هم وآلذنمل يتؤلؤثنُ آلذيث عل نممنةُ إئما مح|؛: يتوًكلون ولهز وعل 

نيذتسصيم إذا اتمأ إرتآلذ_ث ؤ تعاق؛ وقال ١[ • • ، ٩٩]النحل: ه مقمكوث 
iيسبمئدن يزلا 1،آلي بثآموثو|ئاوإحؤ'ثهمنندوم هم آلشممتزدطروأيإدا 

عدوهمحم وهم بزدؤف اؤليآء ؤدرقثهُ ادسخنوئهُ ؤ تعال• وقال ٢[، • ٢ ٢، • ١ لالأماذ،ت 
اولن؟لث،ؤ ت تعال وقال [ ٧٦اءت ]ال— آلشيْلأنه اؤلياء يمنيازأ ؤ تعال• وقال ٥[، ٠ ]الكهف: 

^^،جآشزونهلاسلأ:ها[.

^^يين.صآياتذ'للئ،ذكزئأقبآظقَشآتيارؤزكا ؤؤ 
للئبيث3ب•

محارمؤيترك اقلع، فراتض يودي من محليقة وهن الثجاه، أهل طيقة ت التاسعة الطبقة 
ولاعليه، ايثم حرم ما إل يتعدى فلا منه. ينقص ولا عليه يزيل- لا ذللث،، عل مقتصرا اه، 
:١٧٧كير)٦! ابن ومسر ( ٣٥٧المثور)م/ الود وانظر: ( ٣٤ميرْ)M ق الطري احرجه )١( 
الهجربن.>_  ٣٨٠)٢( 



الممسيرعش المشئ الصوء ه=^م 
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بشرائعأخبر، لمن قو اس رسول بضمان المغلحين من هذا عليه• فرض ما عك يزيل• 
؛1صادقاا١ إن ^ ٥١٠قوت فقال ؛ منه أنقص ولا هل>ا عل أنيل• لا واس فقال؛ الإسلام، 

واحتوافرائضه أدوا إذا سئام، ذكغير اهه عك لهم مضمون اتجة هده وأصحاب 
سؤئاتكمعنكم ئكفر عنه نمون ما ءفبا؛ر محيبوأ إن ؤ تعاك• ثال عنه• ماهم ما كبائر 

[.٣١وئد-؛شفمدطمبماهلاس،: 
إشوالجمعة رمضان، إش ورمضان الخمس، ®ال۵ااوارت٠ تالت أنه ه عنه وصح 
كبيرةالهلبقة هذه أهل غثي فإن ،، كسرةااأ تغش لر ما بينهن ل،ا مكفراُت، الجمعة، 

فتكفيرله. ذو_، لا من بمنزلة وكانوا طقنهم، من يخرحوا لر نصوحا توبة منها وتابوا 
نصوقد الكبائر. احتتاب واكاق! الماحية. الحنايتج أحدهما! بميتين! يقع الصغائر 

سآمجإنآمح،ابجاروزكا ش >ؤأيجمحة تعاق! فقال ممابه،  Jigعليها 
ثكمزعّه نيون ما عكنآيز جثيبوأ إن ؤ تعاقت وتال [، ١١٤ه آلثيئات دن>هس 
٣[.١ لالنما»ت ه سؤئاتكم عنكم 

عنه،اس تمن ما كبائر وغنوا أنمهم، عك أصرفوا قوم طثقة العاشرة(! )الخليقة 
فهؤلاءصحيحة. توبة عل فماتوا المويتؤ، تبل التصؤح التوبة اس رزقهم ولكن 

موكولونوهم آحرين، عند ورجاء ؤلنأ ؤإما قوم، عنلء قهلعا إما اظم! علءاب من ناجون 
وعل•وهو توبتهم، وقبول نجانمم عك تل"ل والمنة القرآن نصوص ولكن الخثيتة، إك 

الميعاد.يخالف، لا واس إياه، اس وءل*هم 
محهمكفر إذا اظم فإن قبلها؟ والتي الخلمة هن•، أهل بين الفرق فما قيلت فإن 

أوأرجح؟قبلهم كمن كانوا حسنة ميتة بكل لهم وأبت، ميتاسمم، 
هناك.يمعاودته فعاليالث، كفاية، فيه يما المألة هذه عك الكلام تقدم قد قيل! 

١(.• -٨ ١ * ^١ / الفتح)١ وانظر: ١( ١ لم)رقم وم( ٤٦المغاري)رنم احرجه )١( 
١٨)م/ما١، ^ (وشرح ١ ١ ١ )٤; القح مم'أ(وانظر: لم)رنم )أ(أخر-بمم



ع_——==^^^اج-
إلاكييرة يلثع ع ومن كبيرة، يعش ولآ طاعته ق عمره أنفق من  ٢٥١عند يستوي وكيف 

ولاله لا ؤيكون سئاته تمحن أن غايته فهذا تاب؟ ثم أوامره، ق وفرط ارتكبها، 
فكلا.منه أوأرجمح سواء تبله هوومن يكون أن وأما عليه• 

تفمالت، رددها، ؤإنه فطهرق، نثت، قد إق فقالت،ت الغامدية، هق وجاءته ... 

ولدت،فلما تلدي®، حنن *اذهي فقال: لحل، إق فواهف ماعزا، رددت كما ترددف 
ضلمهء،حش فارصعيه *ادهى فقال؛ ولدته، ند هذا فقالت،: حرقة، ق بالمم أتته 

فديرالطعام، وأكل فطمته قد هذا ؛ فقالت، ■تحر؛ من كرة يده ول يه، أتته فطمته فلما 
فرحوها،الناص وأمر صدرها، إق لها فحفر حا أمر ثم لمين، الممن رحل إق الصى 
نبيفمع فسبها، وجهه، عك الدم فنضح رأسها، فرمن بحجر الوليد بن حالي فآمل 

نابهالو توبة تابت، لقد بيده نفى فوالذي حالي، يا *مهلا فقال؛ إياها، سبه ه اه 
لم.مذكره ع عليهاودفنت،أ أمر-يافصك ثم لنفرله" مكس صاحمب، 

عنه،يسأله ولر عك، فاقمه حدا أصبتا إق اللع رسول يا فقال؛ رحل، قو وجاءه 
أصبتهإق اهاازا رسول يا فقال؛ الرجل إليه فقام التبي.، *ع فصك الصلاة، وحضرت 

قدانثع رافإن قال؛ نعم، قال؛ مع؛ااا؟ صليتر قد *أليس قال؛ اه، كتاب ي فأقم حدا 
عليه.،متفق غفرللثطذذاك(_أوئالحدك_ءل

عكيجس، فلم يمه لر بحد أقر طائفة؛ فقال الحدينط؛ هذا وجه ق احتلفط وقد 
بتوبته،له ؛؛ ٧٥١غفر بل طائفة؛ وقالت، ماعزا، حد كما لحده ولوسماه استفساره، الإمام 

القدرةقبل نبط ائو ص تاب فمن هذا وعك ^٤،، ١٠٠١١بؤ ذنلا كمن الذن-ث، من *والتاسبح 

ِ)رق(هآآا(وم:محهموى)اا/م'أ(.
(.١٣٤\ي)^\اوانظر: ( ٢٧٦٤وسالإ)رقإالخارى)مآارأ( ب )٣( 
٤٣٦ه/ الشعب) ا/؛هارقماِ؛م*آ(وفي الكبرى)>j واليهمي ٤( ٢ ٥ • )رنم ابنأخرجه )٤( 

اللق)وئمي'خا(واكمامفيوق ١( •  ٢٨١رقم ١ ٥ • ا/ • الكسر) ل والفراق ( ٧١٧٨رثم 



الميمعلن المنحر الصوء 

الصواب.هو وهدا المحارب، عن تسقط كما تعاق، الله حقوق عنه سقطت، عاليه 

آلتارطرق وافمّآلصنوْ ؤ فنزلت، قيالة، امرأته من أصت، فقالا رجل قق وسأله 
[١١٤]عودت ه ايذ'ؤ-'رت> ذكرئ ذ'لاف آلثيئات يدهس ألخسئنت إن آلنل بن ورلغا 

عليه.متفق ^إتألسه؟فقالأرربللنصلحامنأض،اا 
فيه،ولادليل إسقاطه، للأمام وأن بواحيح، ليس التعزير أن يرى من به امتدل، وتد 
فتأمله.

فليسيعرفها، لا امرأة لقي رجل ل تقول ما اممع، رمول يا فقال! رجل ه وسأله 
هدهتعاق اس فأنزل يجامعها؟ لر أنه غير منها، أتاه قد إلا شيء امرأته من الرجل يأق 

]•ود;ه ألثيثات آفثت سأللج ذوإئ\ آتيار طرق واق>ّآلصلوْ ؤ ت الأية 
أمخاصة أله اه رسول يا فقلت، محاذت فقال صل(( ثم ررتوصأ المي له فقال [ ١١٤

'أ،.ءامة((ل'للمؤمنين رربل قال: عامة؟ للمزمنين 

قليلاقآُلأرضلث' عنآلْناد بجون اولوأبقءؤ بزقبميم بنآلمرون ^^٠^١١؛ ٥ؤ 
ًقانوما ر0؛ محربهّنئ وكائوأ فيه ادرئوأ مآ ظننوأ وأد؛عمحث بثهن بمنأتيا 

4•ثصلحوث؛نحقء؛ وأهلها بْللم لثهللكآلمرئ نيك 

الطرازوروا، (: ٤٧٥٨رقم  ٤٨ر؛/ الرء__ح ق المذري ونال ١( • ٨ رقم  ٩٧الشهاب)١; سند 
اابإلاأن الصحيح رحال الطرازورجاله رواه ٦(.' ' ' )'\/ المبمع ق الهيثم ونال الصحيح. رواة 

(. ١٤٧ / ١ )"١ اكع ق حجر ابن الحافظ وحّنه أبيه، من بع لر ميلة 
(.٣٥٧/٨اكح)(وانفلر: ٢٧٦٨(^)رقم٤٦٨٧الخاري)رنم)ا(اخرحه 

الأءلأمج٢٧٨.٤)٢(
رنم Y١٣٦/)• اعير j واسراي ( ٤٧١رنم  ٢٢٩/١)والحاكم ( ٣١ ١٣)رنم التريذي أحرجه )٣( 

١(.١ القاري)ه/ عمدة وانفلر: ١( ١ • )رنم حيد ن ومحي ٢( ٤ ٤ )ه/ واحد ( ٢٧٧



=رجات٠^٤،ؤءهو 
وفهموالمعرفة، العلم ق رسوخه عفي؛ يدل الباب! هذا ق الآية تءذْ اسشهاد0 

أثارالذين وهم الأية، ق المذكورة الصفة هذ0 أهل هم العالم1 نر الغرياء فان القرآن؛ 
فطو،نبدأ، كإ غرينا وسعود عريتا. الإسلام ®بدأ فوله! ؤ، الّما. إلهم 
الناسهأفد إذا يصلحون ررالدين، قال! اس؟ رسول يا الغرباء ومن؛ قيل• 

عمروأمح، صروبن م، زمر، م، مهدي، بن الرحمن مد حدثنا أحمدث الإمام ونال 
لالغر؛اءاا،*طوبئ، قو؛ النك، عن حنطب، بن المطلب عن، - حنطب بن، المطلب وك م- 

٢.الاس<ار نقص، إذا يريدون ٌالديز، قال• الغرياء؟• ومن اه، رمحول يا قالوات 
وهو!لفظه، الراوي ءل، يقلب لر - محفوظا اللففل -؛ذا الحديث، هذا كان فإن 
نقصإذا وتقئر ؤإيماثا حيرا يزيدون الذين، فمعناه• — الناسرا؛ زاد إذا ينقصون ®الذين 
أعلم.واه ذللث،، من، الناس، 

عودملن، عبداه ءر^ الأحوم، أبي، عن، إسحاق أبي، عن، الأءمم، حديثا وق 
للغرياءارفطوبنر بدأ، ك،ا غريبا وسعود غريبا بلءأ الإسلام ®إن قو! اه رمحول قال قال! 
بنعبداه حديث، وؤ، ، القبائلءأ من، ®النزبع قال! اه؟ رسول يا الغرباء ومن، ق؛ز،ت 

)ا(لا<؛.دارجج'أ.
)أ/٣٧(المصفح ،لنقل أسو وأحرجه (. ١٤٥ررثم الأول، نطر، عفي، مختصرا ملم أحرجه )٢( 

j ^.هه-ا( رقم الثياب مل. 3، والقضاهم،  ،_L  الهمدوس(r--Y<\/Y رقم
١٨٥  )Y ن، ونمام /Y(ْ٠ ٠ • رقم ١ -٥ ١ ٤ مائد )ون،( ٣٠ ٥٦رقم  ٢٠• )م/ الأوصل ن، واممراو ١

١(Y ٤ ٥ رنم  ٥٨٧-٥٨٦)Y/ الزعد ؤ، وماد ( ٧٦٥٩رنم ١  ٥٢ص! الكر وؤ، ( ٢٩• )رقم المغر 
ؤ،الطراق رواه (: ٢٧٨المجمع)U/ ؤ، الهيثمي ونال ( ١٩٩رقم ١ ١ ٤ الكير)Y/ الزهل. 3، واليهقم، 

٧(.البارىا)U/ فح وانفلر: ثقة وهو مليم بن، بكر غير الصحح رجال ورجاله الثلاثة 
اللفثل.)م(لماجأو،لازا 
اللفنل.)؛(لراجدهدا 

٣٨٨ IK)يض وأبو ٢( •  ٦٩رقم  ٤٣٣ره/والزار ( ٣٩٨/١)وأحمد ( ٣٩٨٨هاجه)رقم ابن أحرجه )٥( 
الكرالزم ز واليهقي، ( ٣٤٣٦٦رقم ثية)U/٣٨ أبي، وابن ( ٢٧٥٥وانمارُي،)رقم ( ٤٩٧٥رنم 
/Y(٦" رقم  ١١٧ )الرؤى(ثرح وانتلر؛ ( ٢٣)ص الحدين، أصحاب ، نرق3، والحي—، ٢



التمسرعان النيئ الئوء ه=م 
=اكا==^^======^=ض

ياالغرباء ومن ت قيل لالغرواء،ا ءطوبن ءندْت ونحن يوم قوذات الض مال مال• عمرو 
ممنأكئر يعصيهم من كير، ناس ق قليل صالحون *ناس قال: اقه؟ رسول 

،.ط؛عهم«ل
عبدين عثمان حدثنا لم، مبن محمد حدثنا حميل، بن الهيثم حدثنا أحمد؛ وقال 

شيءأحجح رارن قال: قو الني عن عمرو، بن اه همد عن هرمز، بن سليمان عن اهنآ 
ابنهمس إلن كبممعون بدينهم، ررالفرادون قال: الغرباء؟ ومن ت ميل الغر؛اءاا اهنا إلن 

،.٢١((القيامة مردمالة؛ويوم 
قيل:للغرياء® فطوبن بدأ، كإ غريبا وميعود غريبا، ؛ابدأالإسلام آحر: حديث، وق 

الاسااؤيعلموما سنتي، محيون ءالذي قال: العع؟ رسول يا الغرباء ومن 
حبلبن معاذ فوحد المجد، الخطاب، بن عمر اردحل مالل؛،: عن نافع وقال 

أبايا يكيلث، ما عمر: له فقال وهويبكي، - وسلم عليه اش صل - الني ستتإ إق حالنا 
هذاق وأنا ه حبيى حدثنيه حديثا ولكن لا، قال: أحوك؟ هللثؤ الرحمن؟ عبد 

الدينالأبرباء، الأمياء الأحفياء الأحفياء محب، اس *إن قال: هو؟ U فقال: السجد. 
كلمن محرجون الهدئ، مصالح ملوبمم يعرفوا، لر حضروا محاذا يمتقدوا، ب غابوا إذا 

(.٣٢٢/٢(ماسير)٢٨٧/١ضضاينس)
__j_(UU0الزس)رنم الماركفيماوْ)رنم )ا(احر-بم 

رنم ١٤)٩;•٣(واسرشقالأوط • وازرخ)٢; رثم٣•^و\سمj ١١٦/٢الكر)
المحح•رواة رواته الْلراق إسادي وأحال (; ٤٨١٨رنم  ٦٤الترس،)؛/ق المنiلرى وقال ( ٨٩٨٦

الصحح.آحاوهارحال أمانيورحال الكر ق وله ٢(; ٥ ٩ / ١ المجمع)٠ ق الهيثمي وقال 
١١ ٦ )Y/ الكير النعي j واليهتي ( ٣٧)رقم الغرباء j والأحرى ( ١ ٤ ٩ )ص النعي j أحد أخرجه )٢( 

وأبو٢( ٥ )١/ الأولياء حليه ذ نعيم وأبو ( ١ ٦ )رنم والخمول التواضع ي الدنيا أبي وابن ٢( • ٤ رنم 
وانفلر:-ميراينكث؛ر)م/هأأ(.صفياوناتراردةفيالفتن)آ/«مأرنم-آا(، 

رقم١ \ U/Y)الكبير الزئ j والييهقي ١( •  ٥٢رقم  ١٣٨٨)الشهاب سند j القصاص أحرجه )٣( 
(.٦٧لليوطي)ص الجة طتاح وانفلر: ( ٢٣شم,ث)ص اصحاب شرف j آ(والخف، • ٥ 



ممم==^^:====^==اجا=س
،٠ر مظلمة(( عمياء فتنة 

اغرباءا،محمرا جدا الناص ق ولقلتهم المعيوطون الممدوحون الغرباء هم فهؤلاء 
قوالمومون غرياء، الناس ق الإسلام فأهل الصفات، هده غير عل الناس أكثر فإن 
منيميزوتيا الدين — المنة وأهل عرباء، المومتتن ي الملم وأهل عرباء• الإملأم أهل 

أشدهم المخالفين أدى عل الصابرون إليها والداعون غرباء، فهم — والبائع الأهواء 
بينغربتهم ؤإنما عليهم، غربة فلا حما، اقع أهل هم هزلأء ولكن غربة، هؤلاء 

نطص ق أثوثذ تمئ ي نيم: ، ١٠٥١ُال الذين الأكتدين 
الغربةهي وغربتهم وديته، ورسوله اليه هن الغرباء هم فأولثلئ، [ ١١٦]الأنسام: ١^٠ 

تقيل كما إليهم، المشار المعروفين هم كانوا ؤإن الموحشة، 
غريبمحه تاين من ولكن اره دياءت تنمن ا غرسيس فل

ذكرالتي الحال عك مدين، إق انتهن فرعون قوم من هارثا . مؤمن حرج ولما 
ياله1 فقيل غريب، مريقي وحيد رب اريا ^١^ جاع، حاض غريب وحيد وهو اس، 

والغريبفبا، ٌثو، له ليس من والمريض أنيس، مثن، له ليس من الوحيد موّن، 
•معاملة؛؛ وبينه بيتي ليس، من 

الغربةوهي، الخلؤ،، هذا بينر رموله منة وأهن، اهه أهل، غربة أُوإع• ثلاثة فالغربة 
وأتهغرينا، بدأ أنه به جاء الدؤ، ال٠ين عن وأحبر أهلها، قو اكه رمول مدح ام، 

ابنتمر وانظر: ( ١٣٢ رقم ١  ٥٣؟/الكر)• ق والطراز < ٣٨الغربا،)رقم j ١^ احرجه )١( 
يثقمدبة و-ارخ ٢(  ٤٨>م الأولياء وحالة ٢(  ٩٨الحدث)ص مخلف و-اويل ( ١٣٣ كشر)إ/ 

>آأ/أأ(.

اهعبد الأنماري؛ الأحوص ؤاق —، ٠٦٨المتوق ل؛بي مجتون إق ويتب الهلويل، بحر من البيت هذا )٢( 
أرقمن أحمد بن اهة عبيد اهوبن همد مل، هليقة من الأموتم، الإملامي الشاعر امحه، عيد بن محمد ابن 

)مجونإق ونب ١(  ٢٩)أ/ اJمملم j الجوزك، ابن الست وذكر . ٥١٣•سة مات شعزا الاس 
نأى.١^^، الغريب أن فلاتحثي البيت: سر وفيه الملوح، بن قيس ل؛د،( 



الممسيرعين ^ ٠١١الصنء 

غرياء.يصيرون أهله وأن بدأ، كما غريبا سيعود 
قوم،دون قوم وبين ونتا، دون وومتح مكان، دون مكان ق تكون قد الغربة وهذه 

إقبوا ينتولر اه، غير إق ياووا لر فإمم حما،  ٥٧٥١أهل هم  ١١ررالغربة هذه أهل ولكن 
كانواما أحوج الناس فارقوا الذين وهم به، حاء ما غير إل يدعوا ولر قؤ، رسوله غير 

ءرألألهم• ف؛مال، مكان٠م، ق بقوا آلههم هع القيامة يوم الناس انهللق فإذا إليهم، 
ؤإنااليوم، منا إليهم أحمحج لنحن الناس فارقتا فٍقولونت الناس؟ انطلق حيتا تنطلقون 

كناالذي ربتا سفلر 
استوحشإذا يكون ما آنس هو بل صاحبها، عل وحثة لا *الغربة® فهذه 

ؤإنآمنوا، والذين ورسوله اه فوليه استأنسوا، إذا وحشته تكون ما وأسد ناس، ال
وحفوه.الناس أكثر عاداه 

أولياتياغيط ارإن تعاق; اه عن قال ه الني عن أمامة أي عن القاسم حديث وق 
كفاها،رزقه وكان ربه، عبادة أحن صلاته، س ذوحظ الحاذ، حفيف لمؤس عندي 

لقيحتن ذللث، علن وصر بالأصاع، إليه يشار لا الناس، ق غامصا ذللثج وكان،ع 
أنسذكرهم س الغرباءت هؤلاء وس بواكيه® وقلت، تراثه، وقل منيته، حالت، ثم اهنآ، 

اهعلن أمم لو له، يؤ؛ه لا طمرين، ذي أغبر أثعثج ررربا هوت الني عن ديثه حل 

النددمح،لشرح ( ٤٥■ ١/ )١ الارى نتح وانظر؛ ( ١٨٣وسلم)رنم ( ٤٥٨١الخارك،)رنم أحرجه )١، 
(rv/r.)؟

(وامح٢٥٢•٤رقإ٩•٩(و١حاJ)ْ/٤/٢يفيسْ)اكرمذي )آ(أ-م-بم 
 jا/U(٣٥٧رنم  ٢٩٣لشعب • )الترمذي والحكم ١ j الكرق واللراف ( ٩٤الأصول)٢; نوادر
(y\r/A  ٧٨٦•رقم ) والديلمي j التواضعل الدنيا ايي وابن ( ٤٤٥٣رنم  ١٧•)م الفردوس

٢(.٥ / الأولياء)١ حلة ق وأبونعيم ( ١٣والخمول)رقم 
والحاكم( ١٨٨٢رقم  ٢٥٤الميتارة)ه/ق والضياء ( ٢٦٢٢)رقم قريب بالقفل لم مأحرجه )٣( 



====^====^^^^^ئا=
أ-تحركم*ألا ذالت ه اض عن جل بن معاذ عن الخرلأف إدريس أبي حديث وو 

الطمرين، ذي أغبر صعق ®كل قال؛ اهلع، رسول يا بك قالوا؛ الجنة® أهل ملوك عن 
يجنعلا كالغريب، الدنيا ق المؤمن الحن؛ وقال لأبره® اقع علن لوأقم له، ينبه 
منوهو راحة، ق منه الناص حال، وله حال، للناس عزها، ق ينافس ولا ذلها، من 

تعبق ه تن

محهارغب، إذا نة يالالمالئ، M: الني غبملهم الذين الغرباء هؤلاء صفايتح ومن 
أنكرؤإن اكوحيد وتجريد عندهم، المعروف هو كان ؤإن أحلثو0، ما وترك الناس، 

ولاطريقة ولا سخ لا ورسوله، اقلٌ غير أحد إق الانتساب وترك الناس، أكثر ذللث، 
رسولهؤاق وحد0، له بالعبودية اقلع إق منتسبون الغرباء هؤلاء بل طائفة، ولا مدهب 
بل- الناس وأكثر حما، الجمر عك القابضون هم وهؤلاء وحدء، به جاء لما ؛الأتباع 

ومفارقةوبدعة، شذوذ أهل يعدونيم الخلق هذا بين فلغربتهم لهم• لائم ~ كلهم 
الأعظم.للسواد 

وأهلرسوله بعث، سبحانه اهله أن القبائل" من التربع ررهم ه• الّم، قول وٌحنء1، 

٢٦٤الأوط)١; ق وص ١( •  ٤٨٢رنم  ٣٣١الشم،)j /U والمهقي ( ٧٩٣٢رقم  ٣٦٤)أ/ 
رواةورواته الأومط ق الطبراق رواه (; ٤٨٥• رنم الترم،)؛/٣٧ ق المذري وتال، ( ٨٦١رقم 

(. ١٧٤ا/ )٦ النووي شرح وانظر• الصحح، 
صj والنيان  ٩٢٢ ردنم الغرباء ل والأحرى ١( •  ٤٨٨رنم  ٣٣٣اكب)U/ ذ المهني )ا(بي 

١(.• • اضر)م مض وانظر: ١(  ١٩٢رقم ٢ • ٥ ؛خرقموها(وفيتاونامين)أ/ ٢; )• 
أصهانتاريخ ل وأبونمم ٧( )ينم الغرباء ل ( ٢٦٢)ص الزهد ق مختمرا أحد أحرجه )٢( 

واحد( ٣٤٣٦٦رقم  ٨٣شة)U/ أبي وابن ( ٢٧٥٥والدارس)رقم ( ٣٩٨٨ماجه)رقم ابن ب )٣( 
ذئ(والزار)ه/ممثرزبمآ*أ(والآجرمح،ومياء)رق(( ٣٩٨/١)

(٢٣الحديث،)ص أصحاب شرف ل والخلمب ٢( • ٦ رقم ١  ١٧/٢الكسر)الزهد j والمهقي ٢( 
(.١٧٧وانظر:شرحالووي)آ/



الممسرعلن اشز المزم 
تااظ===========ذ

محنهودوصلبان، صور وهماي ونيران، أوثان هماد بين فهم مخلفة، أديان عق الأرض 
منهمأسلم مجن وكان غريبا، نلهوره أول ق الإسلام وكان وفلاسفة، وصايثة 

وعشيرته.وأهله وقسالته حيه ق غريبا ولرسوله ليع واستجاب 
عنتغربوا متهم، آحادا بل القبائل، من نزاعا الإسلام لدعوة المستجيبون فكان 

الإسلام،ظهر حن حقا، الغرباء هم فكانوا الإسلام ق ودخلوا وعشائرهم قبائلهم 
قأخذ يم عنهم، الغربة تلك فزالت أفواجا، فيه الناس ودخل دعوته، وانتشرت 
عليهكان الذي الحق. الإسلام بل بدأ، كما غريبا عاد حن والرحل، الاغتراب 

أعلامهكانت، ؤإن ظهورْ، أول ل منه غربة أسد اليوم هو — وأصحابه هو، العم رسول 
أشدغرباء وأهله حدا، غريب، الحقيقي فالإسلام معروفة، مشهورة الظاهرة ورسومه 

الناس•محن الغربة 
أتبلعذات فرقة، وسبعين اثنتين بين غريبة حدا قليلة واحدة فرقة تكون لا وكيف، 
فإنالرسول، به حاء ما بمخالفة إلا سوق لها يقوم ولا وولايات، ومتاصت، ورئاسات 

هيالتي والبيع، الشبهات س عليه هم وما ولذامم، أهواءهم يفاد به! حاء ما نفى 
ؤإراداتم؟مقاصدهم غايات هي الش والشهوات وعملهم، فضيلتهم منتهن 

الذينهزلأء، بين غرسا التابعة طريق عك اقم إق المائر المؤمن يكون لا فكيف، 
قؤتالني نال كما برأيه؟ منهم كل وأعجب شحهم، وأطاعوا أهواءهم، اتبعوا ند 

ودنيامتبعا وهوى مطاعا، شحا رأيتمت إذا حقي النكر، عن واموا بالمعروف،، ُمروا 
لثح،نفبخاصة فعاليالث، به، للثؤ يد لا أمرا ورأيت، برأيه، رأى ذي كل ؤإعجاب مؤثره، 
٢•الجمرُأ ملن كالقابض فيهن الصابر صر أياما وراءكم فإن وعوامهم، ؤإياك 

•الصحايه من خمسين اجر بديته وم%اث إدا الوقت، هدا ق الصادق لالمسام جعل ولهدا 

(واين٤٣٤١(وأمداود)ر٠م١٨٥٠)رم)ا(أخرجه 
وحسنه.٣( ٠  ٥٨)رنم والترمذي ( ٤ ٠ ١ ٤ )رقم ماجه 



د_____^=اجا-
هاهه رسول سألت ت قال — الخشص ثعلبة أبى حديث من — والترمذي داود أبى سن فمي 
أهتديتزهإذا صئ من بمركم لا أفسكم عوكم ؛لذنن،١^ ننايا ؤ الآية هذه عن 

شحارأيت؛ إذا حتئ المنكر، عن وتناهوا بالمعروف، ائتمروا اربل ^١^ [ ١٠٥لالماتاوة;ك 
مالئ،،بخاصة فعلياك برأيه، رأى ذي كل دلعجاب مؤثرة، لدنيا مبتا، ومحوي مطاعا، 

فنهنللعامل الجم، علن ئض مثل مهن الصجر أيام وراءكم من فإن العوام، عنلثؤ يدع 
قال:منهم؟ خمسين أ-م اقلع. رمول يا ت قلت  ٠١عمله مثل يعملون رجلا، خمسين أجر 

بالسنةوالتمالث، الناس ين هولغربته إنما العظيم الأجر ومحذا • متكم؛' خمسين ُرأجر 
وفقهادبمه، ي بصيرة اه رزقه قد الذي الموس أراد فإذا وآرائهم، أمحواتهم ظلمات ين 
والضلالات،والبيع الأهواء س فيه الناس ما وأراه كتابه، ق وفهما رسوله، نة سل 

وأصحابه.اهف. رسول عليه كان الذي المستقيم، الصراط عن وتنكبهم 
فيه،البيع وأهل الجهال قدح عك ه نففليوطن الصراط هذا يسلكا أن أراد فإذا 

سسلفهم كان كما منه، وتحذيرهم عنه، الناس وتنفير به، ؤإزرائهم عليه وطعنهم 
ؤإمامه..متبوعه ْع يفعلون الكفار 

لهويبغون قيامتهم، تقوم فهناللث، عليه، هم فيما وقدح ذللئ، إك دعاهم إن فأما 
ورجله•يرهم بختل عليه محيجلون الماثل، له وينصرن الغواتل، 

غرسبحبالبيع، لتمسكهم بالسنة تمسكه ق غريب، أديامم، لفساد دينه ق فهوغريب 
لضلالطريقه ق غريبؤ صلاتيم، لسوء صلاته ل غريب، عقاتدهم، اد لفعتقاده اق 

لأنهلهم، معاسرته ل غريميه بهم، تلخالقه بته نق غريمي، طرقهم، وفاد 
أنفسهم.نبوي لا ما عك يعاشرهم 

فهومعينا، ولا اعدا مالعامة ص يجد لا وآحرته، دنياه أمور ل غريب، فهو وبالجملة: 
الأهواءإل دعاة بين ورسوله اه، إل دلع بيع، أهل ين ستة صاحب، جهال، بين عالز 

ناله.ما نظر اا 



الممسرعلن المنير الصوء 
ا====^^=======^^^=اكث
معروف.والمنكر مكر لديهم المعروف قوم ين المكر عن ناه بالمعروف آمر والبيع، 

محنالفجور وأهل اياطل، أهل غربة وهي مدمومة؛ غربة الغربة؛ من الثاف النوع 
كثرةعك غرباء فهم أهلها، كثر ؤإن المفلحين، اقم حزب ين غربة فهي الحق. أهل 

الأرض،أهل ق يعرفون هم، مؤنكثرة عك وحشة أهل وأشياعهم، أصحاثبمم 
الماء.أهل عل ؤيخفون 
الناسفان الومحلن، عن الغربة وهي تذم، ولا تحمد لا مشتركة غربة الثالنات النؤع 

لهاتحلقوا اش الد١ار هي ولا مقام، بدار لهم ليت فإما غرباء، الدار هن.ه ل كالهم 
أوغريب كأنك الدنيا ل رركن عنهما؛ اس رصي عمر بن اهلع قولمد الك، قال لقد 
حقؤيعرفه بقلبه، ذللئ، يهناغ أن أمر لأنه الأمر؛ نمس هو وهكن.ا ،. سبيلءر عابر 

المعنن!هدا ق أيان من ول الحرفة. 
المخيموفيها ن الأوللث، منازلا فإنبمعدن ات جنعلن وحي 

—سلمون ا أوطاننن إلمسود رئ ندوفهل العى ما ولكنن
نحكمفنا الأعداء أصح؛ت، ا هلالتي ا غربتنوق نراب اغتوأي 

نعمبيي له أوء!انه بعلتخ وثأئ نإذا الغريج( أن دزعموا وتم
رإلأمدماضالمرأ،م_نانمساعة انمد-ذالاضم فمنأحل 

راحلتهعن يحل لا سفر، حناح وهوعك غريبا الدار هده ق المثد يكون لا وكيف، 
ةيلأوقد قاعد، صورة ق افر فهومالقبور، أهل ين إلا 

١ئث مراحل إلا ام الأيطْ ا وم قاطالموت إلن دلع  ٦٢

(.٢٣٤- ٢٣٣ا/فتح_)١ (وانظر: ٦٤ ١٦الخاوي)رقم )١(أخرجه 
اخلأف.ع والحكم)ا/الملوم جامع ف الخل رجب ابن الأود الأرمة الأبيات ذكر )٢( 

هنا،عليها نمس كما اذلع رخمه الجونية تيم ابن للمصنف الأبيات وهنا0 — شيوخه لهفس بها ون— ير ي
هنالاهفان إغانة j الأولين الميز وذكر ( ٣٢)ص الأرواح حائي مماب ف كلها القصيدة وانظر: 

(.٩٢)ص ند مها 



ص—_^^=—^^اجا=
قاعدافر والمتطوئ ازل منا أموتأملت لشيء وأعجب 

[١١٧زهوي: ه مءتإحورى واهثها بئللم فهلكآمئ نبك ًقا0 وما ؤ وقالت 
منه.ظلم ليهلكها لكن ما اكاز(ت منهم. بظلم ليهلكها لكن ما أحدهمات قولازت الأية وق 

الأن،مملحون وهم المتقدم، بفللمهم ليهلكها لكن ما الأووت القول عق والمعنن 
الفللم.من منهم سلف بما ليهلكهم يكن لر وتابوا أصلحوا، أن يعد إمم أي 

وهميهلكهم ب فإنه إهلاكهم، ق لهم ظالما يكن إ إنه الثاف؛ القول وعك 
قالعادل وهو لمحالفتهم، الفلالمون فهم ظالمون، وهم أهلهكم ؤإنما مصلحون! 
بمأيلكآلقزئ زئك نكن لم' ذ'لكأن > أيما الأنعام أية ق والقولان إهلاكهم، 

[.١٣١]الأنعامت ه عنفلون واهلها 

رسول.يامم وب ينذروا ل؛ غافلون، وهم وشركهم بغللمهم مهلكهم يكن ر قنوت 
السبحانه فانه ظلمهم؛ قد فيكون الرسول، بارسال التدكير قل يهلكهم ل؛ وقل؛ 

إنماوذلك وميه. أمره حالم، إذا مدنتا يكون ؤإنما بدسه، إلا يعانه ولا أحدا ياحد 
يعلمبالر'ل•

لأثرهمقتضّتا سنا قدره سبحانه اللم أن علم بالدن—،، السابق القدر العبد شاهد فإذا 
الخيرأسباب سائر تقدير وى.للثإ للثواب. مقتضيا سببا العلاعة قدر كما العقوبة، من 

للإغراق.سببا والماء للإحراق، سنا والنار للمويت،، سنا الم كجعل والشر، 
هودمحورة ير نفمن حمعه اتنة ير ما ا هن. 

العالمينرب ليع والحمل 

."؟( AV/ )١ والحكم العلوم جامع ل رجب ابن التتتن ذم )١( 
)أ(؟ا'امالارج-بمد



الممسيرعلن المير الصوء او[:=

ؤئئق-ئبجئ

يضثعةوامموه غلم هذا يتسقرى يال، دووهُ محادنر واردهم هازسلوأ سثارة ءت جا وؤ 
؛<.^٤ ٦١مملوتت بما ^س»و 

أرملهإذا مهواة؛ ق الشيء دن والتعليق، الإرسال اللغة ق التدليه أصل 
يوش؛ت ه دووهُ قادنا واردهب هارسلوأ ؤ تعاق! نوله ومنه ه، ينفالشيء ونيل بتعليق، 

إذ،، يالتخفيفودلاها البتر، ق أرسلها إذا دلوه أقل يقال: اللغة: أهل عامة نال [ ١٩
نزعهاإذا دلنا، يدلوها ودلاها أرسلها، إذا إدلاء يدليه دلوه فأيل البتر، من نزعها 

الاشتقاقق ؤيشاركه منه، برحم الرجل إل التوصل وهو الإدلاء، ومنه وأحرجها، 
عكيدل ما وهو الدل، ومنه وكشفه، يإيانته الشيء، إل التوصل وهي الدلالة، الأكبر 

،وسمته ودله هديه ق ه  ٢٥١يرسول يثبه معود ين عبداه وكان أفعاله، من العبد 
منيدل ما والدل وأعماله، وأقواله أحلاقه من العبد، عليها التي الهلريقة فالهدي 
ورزانته.ووقاره هياته والسمن، ياؤلته، عل ظاهره 

وثْمذنعتهآلئو،ءفد'للئؤ برهننرؤهِء رءا ان لولا وهم؛٦١ هئث،به-ء لمي وؤ 
.ه وإ( \أوئ€نافرك عتادتا من ر إله وآنمخشاآ 
عنه،المعرصة تعال،  ٠٧٥١محبة من الفارغة القالوب، يه تبتك إنما الصور عشق 

)ا(هااإءا'ة-بما.

ujصم أبي وابن ( ٣٢٢٤• رنم  ٣٨٥ب)٦; أبي وابن ( ٥٣٩٦رنم  ٣٦١الحاكم)٣; أحرجم )٢( 
وتذكره( ٢١٦/١٣)( iA0الملأء)\/أعلام سر وانثلر: ( ٢٤١رقم والثاق الاحاد 

والطقات،( ١٩٩-١٩٨;٢٢)دمشق وص.دية ( 0A){</وتاريخ ( ٥٩٢٨)الحفاظ 
V ( ٣٩٥المفوه)ا/ وصفة ( ٨٦)آ/ ١( ٥ ٤ >م الكبرى  /n .)٢
الماد-^٣.)آ(هامزاد 



هقس=^==^===ص==ئا=
عنهذلك دير ت لقائه، إق والنوق ، ٠٧٥١محبة من القالب امتلأ فإذا عنه، بغيره الممموصة 

آلئزءعئه لئهمذ1، لكد'لك ؤ يومحف; حق ق تعاق قال ولهدا الصور، عشق مرض 
محببالإحلاصى أن عق فدل ٢[ ٤ تيو"سفت ه ألمحالماا؛رج عبادئا من ئ إله وأشحشآء 

فصرفونتيجته ثمرته هي الش والفحشاء، السوء من عليه يترتب وما العنق، لدع 
فارعايعني فاؤغ، قلب حركة العشق ت ، لفالبعض قال ولهذا لسببه، صرف المسسس، 

هج، يكادمحتاليد زن فرعا أرمومحى فواد وامبمبح ؤ تحاك• قال معشوقه، محوي مما 
به.قلبها وتعلق له، مبها لفرمحل مؤمن من إلا شيء، كل من فارعا أي ا ١ ٠ لال؛ضص; 

فمتنإليه، الوصول ق والهلمع المعشوق، استحسان أمرين• من مركب والُشو، 
العقلاء.من كثير عل العشق علة أعين، وقد العشق، انتفن أحدهما انتفن 

الصواب.إل ذكره عن يرغب، بكلام بحفهم فيها وتكلم 
بينوالتآلف، ، التناسب، وقؤع عل وأمره حلقه ل اس.ق حكمة استقريت، قإ فنقول! 

ونفرتهمخالفه، من وهروبه بالعبير، ه ومجانموافقه إل الشيء وانجذاب الأشباه، 
التناسب،هو إنما والفل،! العلوي العالم ق والاتصال التمازج فر بالعض، عنه 

وعل،والتناسب،، التثاكل لعالم هو إنما والانفصال التباين وسر والتوافهم،، والتشاكل 
هاربصده عن، والضد صائر، ؤإليه مائل محتله إل فالمثل والأمر، الخلمح، قام ذللت، 
نافررا،.وعنه 

عبادئاين إذهُ ج وألمخثآء آلئزء عئه لئصرنت، دفاو'للئؤ ؤ تحال! ،قال 
والفحشاء،الوء دواعي عنه صرف لربه أحلعس، فلما [ ٢٤تيو>ّف: ه آلم،ْانيزوتنح 

والفحشاء.السوء عته فانصرف 

التيسرمحلته من استثناهم الإحلاصن؛ أهل، عل، له سبيل، لا أنه إبليس علم لما وهذا 

اوحأث،)ج(.لهذا ميت الأعراف آخر ل تقدم )١( 
)آ(آ'\.ضاح-بما.



الممسرالممحوعان الصوء ا؟=م 
=ااظ

منهمعتادك إلا ;إج'ا ا-هءإن لأغبو1هب هبعزتك ؤ فقال! والإهلاك، للغواية اشترطها 
منإلا نآطأن عنيم للك ليس عبادي إن ؤ ت تعاق قال [ ٨٣، ٨٢]»_; ه ^لنحلمبمإرك 

مركبهو والإسلام الخلاص، سيل هو غالإحلاص [ ٤٢]\د>،>و: ه وين  L*JTمن آدبمئ، 
الأمان.حاتم والإبمان لأْة ال

أولا.للتوحيد المضاد الل،اء من يه ابتل ما أن يعرفات أن القتال؛ الداء هدا ودواء 
اللجأويكثر فيه، الفكر دوام عن قلبه يشغل بما والباطنة الظاهرة العبادامحتف من يأق ثم 

أنفعدواء له وليس إليه، بقلبه ير"ح وأن عنه، ذللث، ، صرفق محبحانه اهله إق واكضع 
دكد'للث،كمفؤ قال; حبث، كتابه ق اس ذكره الذي الدواء وهو ه، الإخلاص من 

أنهسبحانه فأخبر [ ٢٤]يوث: ؟و أشظني,إركن عتادئا من إدهُ ؤآلمخثآء الئزء عته 
خلصإذا القلب، فإن بإخلاصه، الفعل من والفحشاء العشق من الوء عنه صرف، 

قال!كما فاؤخ، قلبا من تمكن إنما فإنه الصور، عشق منه يتمكن لآ  ٠٧٥عمله وأخلعى 
—الإ_ساحاد_افتمكن فصادف، الهوى أعرف، أن قبل ا هواهان أت

وتكميلها،المالح تحصيل يوجبان! قد والشرع؛ العقل أن العاقل وليعلم 
وجب،والمنية المصلحة فيه يرى أمر للعاقل عرض فإذا وتقليلها، الفاساو وإعا!.ام 

المصلحةطرق من الراجح محرفة طلب، فالعلمي عمل، وأمر علمي، أمر أمرازت عليه 
له.الأصلح إتيان عليه وجبؤ الرجحان له تبين فإذا والمفسدة، 

الدينيةمفسدته بل دنيوية، ولا دينية مصالحة الصور عشق ق ليس أنه المعلوم ومن 

اللكق.الجواب،  ٢٨٧)١( 
لهيامهبالمجنون لقبؤ العامري اللوح بن مس ل-بيت مجنون إق ؤيتسب العلويل، بحر من المتذ عدا )٢( 

شرف،له كان أمري شاعر الهلثرية بن يزيد إق أيمحا وينسب —  ٥٦٨سنة توق سعد بنّتا ليق ب حق 
العمرشعراء من الحمصي الجن ليل—، إل أيما وينك، م.  ١٢٦ستة مالت، حن، شعر له وكان وقدر 

سنةالمتوق الأيوبي عين ين داود إل أيما ؤيتب، —.  ٥٢٣٥ستة توق مجون فيه كان العباسي، 
؛،(.* ٩ )ه/ الهدير فيض ق المناوئ ذكر، م.وقد ٦٥٦



أحدهاتوحو0ت من وذلك المصلحة، من فيه يقدر ما أمحعاف أصعاف والدنيوية 
هداالقلب ق يجتمع فلا وذكره، تعاق الرب حب عن وحبه المخلوق بذكر الاشتغال 

له.والغلبة اللهنان ويكون صاحبه، أحا.هما ؤيقهر إلا وهدا؛ 
قيل!كما ولأيي، به عذب اهع غير شيئا أحب من فإن بمعثوقه، قلبه عذاب الثاق• 
والمذاقحلوئ الهوحد ؤإن محب ن مأثض الأرض ق ما 

لاشتياقأو ة قرفة نحافين حل كق ا باكيراه ن
راقالفخوف وا دنإن ويكي يهم إلويا ثأوا نإن مكي 

تلاقالد عنه عينوتخن المراق د عنه عيثخن فت
القالب.عذاب أعظم فهومن صاحبه، به استلذ ؤإن والعتق 
كرةلولكن الهوان، يومه معثوقه قبضة ق أمير قلبه العاشق أن I والثالث، 

بممايه...يعر لا العبمز 

ء!ي؛وثأي

منجزآء لداآل؛.اسمآفالأ،ما سيدها دبروالميا من هميصهُ ؤiداث، آستماآوتااءأ، ؤؤ 
وفهديفيؤأ عن وودئى هى محال ئ[ اليت. اوعدانمئ يسجن ولاان سوءا باهللئ، اراد 

منئبلدصندت،ؤهمسآهئذبم،))ج؛ؤإزكانئد منأهلهآإنكاتسبمهُ فاهد 
قالإيإ من ئد هاسصةر  YtJقلما وج؛ آلصندض مئ وهو قكذنبمّت، من ند هميهثةُ 

 iإنمحنوضمر.أ4 ْمحلتمح س•

والمدائح،اللمسر ق مقدم فحل، شاعر رباح بن نحيب إق وتنب الوافر، بحر من الأبيات هذه ا '١ 
بنالحسن بن محمد الأزلي دريد ابن إق أيشا وتنسب ه. ١ ٠ ٨ مات عمره، أواحر ق تنسك 

الاشتقاقتصانيفهت من الثعراء. وأعلم العلماء أشعر ت عنه يقال كان والأدب، اللغة أئمة من دريد 
ابنالأخيرين ايثتتن وذكر — ١٠٣٢ سنة تول الكاتب وأدب والجمهرة والممدود والقصور 

لالزجاجي الأربعة الأبيات وذكر الشبل• إك وتبهما ( ٦٩/ ٦٦)دمشق مدينة تاريخ ل عساكر 
اص)صاه(.



=و(ً
الممسيرعلن المير الصوء 

الفراسة،حكي ذلك، ليس فقال،: سْ عن عقل بن أبوالوفاء ١^ 
ومالذلك،. عك التعويل يجو3 وحدتمو0 الشرع تأملتم ؤإذا يالأمارايت،، حكم و هل 

فولهإل تند موذللئ، الحاكم؛ يراه بما بالإقرار التوصل إل اهلأ رحمه ماللث، أصحابح 
ولذا[، ٢٦^بمدس،ؤهمصأمحنذبمهلمءض: jنكارىiميهثهدس ؤ تعاق: 

يخصوما الخص، القمط ومعاقد الحائط، ق الحب، وكثرة الأزج، بعملس حكمنا 
والجارالجلد، ق احتمما إذا والدياغ العطار مسالة ول الدعاوى، ق والرجل المرأة 

ونحوالقدر، ق تنازعا إذا والخباز والهلباخ والقدوم، المنشار ق تنازعا إذا والخياط 
الأطرا<ت،؟عك اعتماد إلا ذلك، فهل ذللث،، 

حاليه،أحد عك والأمارات، الخنثن، أمر ل والظر التأمل ل الحكم وكدللئ، 
انتهن.القامة. ق والالورث١ القلة، جهة أمارات؛ ق والنظر 

وقشواهده، ومعرفة الحال، ودلائل الأمارات ق القس فقيه يكن لر إذا والحاكم 
كثيرةحقوما أصاع الأحكام: وكاليات جزئيات ق كفقهه والمقالية، الحالية القرائن 

نؤععك منه اعتمادا فيه، يشكون ولا بهللأنه، الناس يعلم بما وحكم أصحاثبا، عك 
أحواله.وقرائن باطنه إك يلتمتؤ لر ظاهر، 

وفقهاللكلية، الحوادث؛ أحكام ق فقه منهما: للحاكم لأبد الفقه، من نوعان فههنا 
ثموالمبطل، والمحق والكاذب، الصادق بين به يميز الناس، وأحوال الواقع ص 3، 

مخالئاالواجب، يجعل ولا الواجب،، س حكمه الوام فتعملي وهدا، هذا بين يهلابوا 
للواير.
قالعباد مصالح لغاية ونقمتها كمالأتيا عك واطلاع الشريعة، ؤ، ذوق له ومن 
فوقعدل لا وأنه الخلائق، بين يفصل الذي العدل، بغاية ومجتئها والمعاد، المعاش 
سجزء العائلة السياسة أن له تبين المصالح: س تضمنته ما فوق مصلحة ولا ءا.لها، 

)\(أالأرقال>كب.
الحق)ج(.مها يظهر التي والقرائن بالفراسأ الحكم أتم، )٢( 



هقك^____رج(=
فيها:فهمه وحن ووضعها لمقاصدها معرفة له من وأن زويها، من ومع أجزائها، 

البتة.غيرها مياسة إل معها حج يز 
الحقتخرج عادلة وسياسة تحرمها، فالشريعة ظالمة سياسة نوعان: السياسة فإن 

جهلها•س وجهلها علمها ْن علمها الثريعة، من نهي الفاجر، الظال( من 
الولد،نادعتا اللتين للمرأتين ه سليمان اهلع نبي نول الموصؤع هدا ق تنس ولا 
محتنبيتكإ' أسقه بالسكين *ائتون سليمان: فقال ى، للكبر هو داود به فحكم 

،للصغرى به فقضن هوابتها،ا اس، يرحمك تفعل ررلأ الصغرى: وقالت بدلك، الكبرى 
الظاهرة؟القرينة هده اعتبار من أحن سيء فأي 

بمساواةالتأسي إق الاسترواح قصدت وأنها بدللث،، الكبرى برضا فاستدل 
أماعك دل الرضا؛دللئ،: من وامتناعبما عليه، الصغرى ومفقة ولدها فقد ق الصغرى 

التيوالشفقة الرحمة من بقلها قام ما الدعوىت من الامتناع عك لها الحامل وأن أمه، 
عكندمها حتئ عنده، القرينة هدم وقويت، فانفحت، الأم، قلب ل اه وضعها 

هوالحق.وهال.ا ®هوابنها،٠ قولها• مع لها به حكم فإنه إقرارها، 
إقرارألغينا ولان.لاكخ أبدا، إليه يضن لر الحاكم عليها اطالع لعلة كان إذا الإقرار فإن 

الحالقريثة عل واعتمادا التهمة، سبب لانعقاد لوارثه، بمال الموت مرض المريض 
تخصيصه.صده قق 

الرحمنعبد أيي ترجة الحديث! هدا عق والحديث السنة تصاة تراحم ومن 
كداأفعل يفعله لا الدي للشيء يقول أن ل للحاكم ءالتوسعة قال! محنته ق النسائي 

*لسستينوهالحقاا 

بهيعترف، ما بخلافخ ®الحكم فقال: هدم من أحسن أحرى ترحمة عليه ترجم ثم 

-٩ا ١٨/ا )٢ النووي شرح (وانظر: ١٧٢• )رقم (^ ١٠٤٢٧)رنم الخاري )ا(أحر-بم 
٥(.٦ ا/ )٢ اياري ضح (وانظر: n٤٧٢/ للنماتي الكبرى المن )٢( 



التصسراشزض اكزئ ،؟=ء 
=\ك{===^=====س==دض

عنالفهم يكون فهكذا , به(( اعترف ما عير الحق أن للحاكم نيين إذا عليه المحكوم 
ورسوله.اه 

هومثله،ممن غيره، به حكم ما الحاكم نقضى ١٠أحرى، ترحمة عليه ترحم ثم 
قواعد.ثلاث فهذه منه،ا أوأحل 

الحال.وشواهد بالقرائن الحكم وص فيه، نحن ما وص ورابعة• 
حنيفة.أبو يقوله كما لهما، الولد يجعل لر أنه وص I ة وخام
الحدفئ،.هدا ق سنن حمى فهذْ 
حكاهابل يعبه، ولر عليه يدكر ولر شهادته اه ذكر الل.ي الشاهد قول ذلك: ومن 

لداسيدها والمنا دبر من ءميصهر ؤىث>ث آلتاب وآتتثا ؤ تعاق: فقال لها، مقررا 
صقان الينرئ! اوعياب• ينجن ان إلا سوآا ياه1لئا اراد من جرآء ما قالت آلنامحا 
ثملتيلءهآإزكاتسنةُ شاهت عنشيىجؤنيد زودئى 

jA زءاسآتحندقإنزئاقلما قد قميلئةُ ن ي ؤإِن ون( آلكدبين ؛
يقدفتوصل [ ٢ ٨ ، ٢ ٥ ت ]يومض ه عفلم إن مزكيدكن إدهُ دُموقان من قد ر قميصه 

يبينالمتنارعين، أحد ق لوث وهدا الكاذب، من منهما الصادق معرفة إق القميهس 
بالحق.أولاهما به 

عقالذمة أهل شهادة قصة ق المال دعوى ق اللوث سحاته اس ذكر وقد 
بموجبه المي وحكم بموجبه، بالحكم وأمر الفر، ق الوصية ق الملمين 

القتيل،دم ويتحقون يمينا حمين يحالفوا أن للمدعين وجوز امة، القق اللوث 
سورةق والذي الأموال، ق لوث المائدة محورة ق والذاى الدماء، ق لوث فهذا 

ونحوه.العرضي، ق الدعوى ل لوث يوسف 

(.٤٧٣للماتي)م )ا(اونالكيرى 
ْء٦/١٢(واظر:ذحاUرىر٢٣٦/٨المغرى)المض()الكرى)م/^إ(وىالن )آ(المن 



محس_=__^^اجا=
التيالمرأة برجم ه معه والصحابة الخطاب بن عمر المؤمنين أمير حكم وقد 

—روايتيه أصح ق — وأحمد مالالئ1ا إليه وذهب محيي، ولا لها زوج ولا الحبل بما ظهر 
،.١١ائاهرةعك اعتمادا 

-الصحابة من مخالف لهما يعرف، ولا - عنهما اهللأ رصي عود موابن عمر وحكم 
الظاهرة.القرينة عك اعتمادا ^١، أوقيئه الرجل ل من الخمر برائحة الحد بوجوب 

التهممع الخروق المال وحد إذا ^ ٥٥١١؛يحكمون والخلفاء الأئمة تزل ولر 
والكذبالصدق إليهما يتطرق جران فإبمما والإقرار، البينة من أقوى القرينة وهده 

قتيلارأى أحل يشك وهل شبهة، إليه يتهلرق لا صريح نص معه المال ووجود 
بعداوته،عرف إذا ولاسيما قتاله، أنه بالكين رأسه عك قاتم وآحر دمه، ل يتشحهل 

ثمقتله. الرجل ذللت، أن يمينات خمين يحلف أن القتيل لول العلماء خمهور جوز ولهذا 
،١٠ يديته عليه يقمن ت الشافعي وقال به، يقتل وأحميت مالك قال 

قال.امههاربا وآحر - عادته ذللثؤ وليس - الرأس مكشوف رجلا رأينا إذا وكدللث، 
قهلعا.الهارب بيد الش بالعمامة له حكمتا ءم١مة، رأسه وعك عمامة بيده 

بالقرينةغاصبة ٠لالة يد ؛أما وحزمناقهلعنا قد التي اليد نماص، ما نحكم ولا 
والاعتراف.المنة ص بكثير أقوى هى التي الفناهرة، 
ذلا>اما علمنا التي الظاهرة القرية مجرد إق رجوع إلا بالنكول القضاء وهل 

النبمة.براءة أصل عك فقدمت، المدعي، صدق عل دالة ظاهرة، قرينة 
فكيف؛اللك، شاهد والحس الكول، س أقوى والأمارايث، القراتن من وكثير 

ثهادما؟نمليل ؤغ ي
إحراجعك بالعياب أحطب بن حي عم يقرر أن الزبير أمر قو الني أن ذللتا وص 

)ا(اظر:دحالارى)آا/أها(.
 :^)٢(٣٨٨r٧٨(نيlوهمحايرث)واب ٢٦٧/٤).)الك؛رى)ا-ا/ا'ا؛



الممسرعش المسر الصوء ١=^=. 
=الأكا^===========^=^خ

فهاتان} ذلالث،ااأ من أكثر والءال قريب ®العهد له! فقال نفاده، وادعن ■مه الذي المال 
فيها.كله يتفق الش المدة وقمر المال، كثرة القوة! غاية ق قريتان 

خملت،ما لهم أن عق المدينة، من الضير بني يهود أجق لما . أنه ذللث، وثرح 
مسكيبلغ عفلم مال الحقيق أبي لأبن وكان والملاح. الحلقة غير أموالهم من الإبل 

صلحاوبعضها عنوة يعضها وكان — خيبر ه اليم رسول فح فلما وحل، ذم—ا من يور 
..،. الاحرل الجاسبج أهل وتحصن صلحا، جانبيها أحد قح ف- 

Uءد 

إناحكا سعمها ين. يهسه.، عن فتنها آمراتآمينتروي المدينة ق ذسوْ وقال ٠ ؤ 
ْذرزني©4•ف، لمبها 

أيالمحبوب،.١ سغفه وقد به، مشغوف، فهو ؛كادا، سغم، يقال! ارالشغم،اا 
ليوصف—،؛ه حئا سعمها ؤ المزين امرأة عن الموة تال كما قلبه، شغافه إق حبه وصل 

أقوال!ثلاثة وفيه [، ٣■ 
غيره.عن يحجبه بحسن، القاJتإ، عك الختول الحأّت>ا أنه أحل.ها! 

سواه.تعقل لا حتن قلبها حبه حجن، الكلبي! قال 
أحبتهالخعنن القول! هذا صاحبه قال القلم،، داخل إك الواصل الصته الثارا! 

داخله.أي قلبها، شغاف حثه دخل حتئ 
وصلإذا القاJثا غثاء واراكغافا( القلسم،، غثاء إق الواصل الحب، أنه الئالثؤ! 

دخلهيقول! القالب،، عل رقيقة حلد.ة الشغاف المدي! قال القالم،، باشر إليه الحب، 

الكبرىj والمهقي ( ١٦٩٧)رقم \وو\ود وق ( ٥١٩٩رقم )\\إاص'\ حبان ابن أحرجه )١( 
نبلوانظر: ثقات،. رحاله إساد (: ٤٧٩)U/ اكح ق حجر ابن الحائل تال ( ١٨١ ٦٨رنم  ١١٠٧)و/ 

•٢(٧/٨ّالأوطار)
٠إليه)ج( الرحؤع يحن  ١١٨ص حاّ\ هتا تقدم ما حول بحثا المواتي بيانع ق المؤلم، ذكر ر٢( 

)*آ(م'ا.دارجبممآا



لالقلب أصاب حتن الحب 
مدهب،كل >را الحب ذم، ت ومعناه المهملة، ُالعين ا)ئعمها« لف البعض ونرأ 

لرءوسها.الجبال، ثعف ت ومنه مراته، أعق ثيا وبلغ 
قاله حكا سعمها ئد ؤ تعاإإ؛ت اهلع قال أيقا؛ أسمائها فمن الشغف وأما 
شغفهيقال! كالحجاب، دونه جلدة وهو القل—،، غلاف، والشغاف وغيره! الجوهري 

قال!ثم حكاه شعمها ثل ؤ عنهما! اهه رصي هماس ابن وقرأ شغافه، بغ أي الحب 
}الشغافر تحت حبه لحل 

أبووقال قلبه، أحرق أي! الحب، سعفه الصحاح! فقي المهملة بالعين الشعف، وأما 
قال!حثا« شتمها ®ئد الحسن! وقرأ مشعوف، فهو بكيا ، سعفوقد أمرصه، نيد! 

بٍلنها].لإا[رءا.
آلدىهد'لكن ؤ محبته! ق ليعدرثها إياه أرّس لما للنوة المرير امرأة قالت 

عقيلومني فمن بحثه، وشغمت، به شن، الذي هو هذا أي• • ٢٣٢لير'شت ه فيه لمسنى 
تيوصف ل ه تاستعصم ث نفيهعن زودذهر ولمد ؤ قالتا! يم منفلره؟ حن وهدا محبته 

والبعدوالزاهة العفة غاية ق فإنه ءلاهر0، من أحسن فثاؤئنه الجمال، هدا فْع أي• [• ٣٢
ومدحه.محاسنه إلا لسانه عك يجري فلا محبوبه عيب، ؤإن والمحبا الخنا، عن 

[،١ ١ ]الأسان: ه وسرورا ثضرة ولهنهم ۶ الجنة! أهل صفة ق تعاق قوله بءل.ا ؤيتعلق 
يايزهيوميي وحوم ؤ قوله! ومثله بالسرور، و؛واءلنهم بالضرة فلواهرهم فجمل 

\(iA/y)الحديث م.ب j والحربي ١(  ١٥٢٦رقم  ٢١٣١شٍرْ)j /U حاتم ايي ابن أ-محه )١( 
وانفر:لانالرب)ا،/ا/7\-ا<ي>(.

الممن.)أ(ا/آروءة 
(oliiT  :واظر)الدرالممر)أ/ا،مآ0(.الرب)ا</ا<با(وسراسح)صم؛ا

١(. ٤٣الصحاح)ص ومخار الرب)ا</اِياdlJj(T'r-T  )القاري)^\/\-)أ(انظر:ءمدة 
)ه(ا<أأروصة.



الممسيرمأن المشئ الصوء »ء=م 
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وأنعمنمونمم، وأقر إليهم أنهن شيء لا فإنه ؛؛ ٢٣، ٢٢تاس: ه ئاظره ريا إو< 
منهوقريب بالظرإله، قلوبمم ونعم بالحسن، وجوههم فضر الظرإله، ٌن لبواؤلهم 

وشهأزؤ ثم الفuم زينة فهذا ٢[ ١ ان;زالإنه قصة وحلوأأناورمن ؤ تعادت قوله 
الباطن،زسة فهذا أذى، كل من لواطنهم طهزا أي ٢[ ١ ]الإنسان ه طهورا شزابا رم 

فهذاه، ورةسا سوءأيكم يوأرى ا ءلكرلجا'اتزلثا قد ءادم ينبى ؤ تعال• فوله ؤيسبهه 
الباطن،زينة فهذا [ ٢٦]الأعراف: -حوره د'للئ، ألأقوى ؤلاس ؤ قاوت ثم الذلاهر، زينة 

نءن؛إآلكراك، بزيثؤ آلدئيا آلثبمآء ؤيثا إثا ؤ تعادت قوله حفي، طرف، من إليه ؤيتظر 
الشياطين.من Jحففلها وباطنها بالمصاييح، ظاهرها فزين ٧[ ٦، ]المافات؛ ه وحمفلا 

منهيدخل إنما باب، هذا الحرامت الوصال، لذة عل والألأم العقوُة عاجل آثر من 
رجلان؛

لمن، ^١١١٢من فيها اهلع أعد وما بالاحرق، الإيمان قالبه من تمكن من أحدهمات 
العقوبتين.أسهل واختار القوتين، ألتن فاتر عصاه، لمن والعقايط أطاعه، 

قوما المفاسد، من الفاحشة ق ما فعلم هوام، عك عقله غلب رجل والثاف؛ 
الأس.عك الأعك فا/ المصؤالح، من عنها العدول 
فاخارالأمرين، بين عليه، وسلامه اقع صالواءّتت، الصديق، ليوسف هه اليق ■م وقد 

ءامرهُمآ يمعن لم وين ؤ المرأة! فقالت، الحرام، ارتكاب عل بالجن الدنيا عقوبة 
وإثُإنه هذّدقآ مما رباآلبمجنأص،إق مات سآتغرسل)ث،؛ ثسجئنومحيا 

السجنفاخار [ ٣٣، ٣٢ليوّنج: ه ألخئههى س وأكن إلين أصث، كندهن عبج، دْمر، 
لهاهه بمعونة إلا ليس ذللت، أن وأخبر وقوته، حوله من اهلٌ إل تبرأ نم الفاحشة، عل 

وإقُؤ فقال؛ ه، نفمن لا وتأمحدْ وتوفقه 
تخلت،ذللئ، إل ركن ومتن وعفته، وحاله وصبره ه نفإل العبل■ يركن فلا ه، آينهمحن 

دوقة• ٤٩٠٢١]



—=——)جء
الخدلأن!يه وأحاط اس، عمحمة عنه 

كدتJ_ ثهقئلث، ان ؤثولأ ؤ ت إليه وأحبهم عليه الخالق لأكرم تعاق اهو؛ة قال وقد 
ثبتالقلوب مقلب ايا ت دعائه من كان ولهذا [، ٧٤هتالإ'لإراءت ظهلأ نؤئا إلنيم يرمقن 

أنزلوهوالذي القلوب«لأآاص ومقلب »لأ سبه: أكثر وكانت دبمك«لا/ علن قلي 
[.٢٤؛ JUiSlI]ه ؤداوأهِء بهت>آلنرء ارنث>آس"ءثولأ ؤآعلتزأ ؤ عليه• 

الحرامالوصال عك العاجل الألر آثر من أن حلقه؛ ق تعاق اهف سنة جرت وتد 
مايضيع لا تحال واهلم العفليم، فالقون هلك ؤإن التامة، المرة اللبنيا ق ذلك، أعقبه 

لأجله.ءياوْ تحمل 
رأجرلأ من المتحملون مايتحمل *بعض اه،. يقول الأتارالإلهية بعض وق 

منه.هوأجل ما اهف أوأعاصه عليه اهف حففله عنه شيء عن حرج من وكل 
يرزقون،عنده أحياء اهف جعلهم هف نقومهم عن الشهداء حلج لما ولهذا 

قنرح فيها أرواحهم جعل حضر طتر أبدان له؛ يذلومحا الش أبداتمم عن وعوضهم 
لهمساكنهم تركوا ولما بالعرش، معلقة قناديل إل وتأوي شاءت، حيث الجنة 

العغليم.الفوز ذللث، عدن، جنات ق ءلي؛ه مساكن عوضهم 

ّإقنبمئناناهآتتزةفلتا ؤؤ3الأمحلئ،آينىبه، 
عنمحونم، ر'ودي وذ حثلثكن ما فال ه ءا؛بم بكدمن ;ه، إن انيكزأ ظعن آلق 

الممحار؛ي واس ( ٢٤١٩•رقم الوارد ول ( ٩٤٣رقم  ٢٢٣-٢٢٢/٣)حان ابن اخوجه )١( 
(٧٧٣٧رقم ٤١٤/٤(واUشjاعرى)١٩٢٦رةم٢٧٠٦/١(واسكم)

اياريثع وانظر؛ الحاكم، وصححه الوضعين ل وحص ( ٣٥٢٢و)رقم ٢( ١ ٤ • راكُ»د.ى)رقم 
(٣٧٧/١٣,)

(.٠٢٧ى٢٦ْ،١٦/١١(واملر:نياUرى>٦٦١٧سمرى)رقم
وابن( ٩٢، ٨٠ا/ >• )ه/ه0أ( ( ٦٠>(/ الحالين ق تحيم وأبو •٩( )رقم الدنيا أبي ابن اخرجه )٣( 

(.٣٦٦/٤(وامملر:ساك٠وة)١٧٤/١٠^طنص)



اليترض امحر الصوء ،=^^ءم 
=اسم====^==^^=====

1 نزءج من عته علننا ما لثي حنس مئ ذمه-ءج  cJii حهتحسمأثآميزآلص
احغهثم اق لتعلم ذ'للثا ;؛r؛; ثوص؛دقإرك لمن ؤإذهُ ذفسهِء عن و'ؤدتهُ ائا آلحق 

بالنوءلأمازْ آلغصى ]ن ١^٤ ومآ ن)ثأ؛* آلخآببمن كيد ى لا.بد آس وأن بالثيب 
عموررما0أه•وجخوق'\أوت ما إب 

الداعيفان يكون، ما أعظم العفاف من هؤ الصديق يوسف عن اهلع. ذكر ، ١
الشهوة،مركب والشثاي، شايا ؤؤكان فإنه غيره، حق ق يجتيع إ حقه ق احتمع الذي 
أهلهبين والةيلم ووطنه، أهله عن عريتا وكان يعوصه، ما عنده ليس عزتا وكان 

المانع،هذا زال تغرب فإذا عيومم، من فيمهل به، يحلموا أن منهم يستحيي وأصحابه 
ذاترالمرأة وكانت الحر، منه يأنف، مما يأنف، لا والعيد الملوك صورة ق وكان 

هيوكانت، كذللث،، ليس من داعي من أقوى ذللث، مع والداعي وحمال، منصت، 
معوزادُت، الإحاية، عدم من وحوفه وطله الرجل تعرض كلفة يذللثج فيزول الهلالثة 

عفافهكحلم والاختبار الامتحان ظن معها يزول الخي والمراودة اكامة الرغبة العللب 
الذيومكانه الإمكان ومتا تحرف يحين، وبيتها رالء؛لاما محل ق وكانتا فجوره، من 

وأتتهبغتة، عل الداخل هجوم كآمن الأبواب، تغليق ذللته مع وزادُتج العيون، تناله لا 
علسيدها وحق اه حق وندم يْلعها، ولر قله فعم، كله هذا ومع والرمة، بالرمة 

همفقد قيل• فإن حاله، تكون كاستح كيف، يعلم لر سواه به ابتل لو أمر وهذا كله، ذللثط 
جوابان:عنه فيل: بما 

تقديرق بعضهم فول هذا لهم، ربه برهان رأى أن لولا بل ما، يهم لر أنه أحدهمات 
الأية.

وهمهاعليه، ائدٌ فآثايه  ٥٥فتركه خءلراُت،، هم كان همه أن الصوابت وهو واكاف• 
يستوالهمان.فلم إليه، تمل فلم جهدها، معه ؛ذلت، إصرار، هم كان 



فهمإصرار، وهم حطرات، هم همان: الهم ه: حنبل بن أحد الإمام نال، 
به.يواحد لا الخطرات 

هداقيل: [. ٠٣زيوش: ه ثضيى ومآانرئ ؤ براءته• ظهور وقت نال فكيف قيل: فإن 
منهدا إن وقالوا: متهم• أجل ذلكآحرون 3، وحالفهم المقرين، من حاعة قاله قد 

لوجوه:معهم الصواب ^^؛• ١١يوسف قول من لا العزيز، امرأة قول 
عنؤآلئننحصح۵ق^لخقانأز'ؤددمُ قولها• وهو المرأة، بكلام متصل أنه أحل«ها: 

محيلايدى أس ياوثنساوأن أحنه ج أق ذ'للغالئعانم وسأثءيث;؛ءا. ؤإِدنُ نمه-، 
إقيحتاج فإنه قوله من جعله ومن ه-مه[ ١ ه ئميى ابرئ ومآ ٠ آلخابهتن.)ث؛! 

قيوغ لثلأ يحيف، لا هدا مثل ق والقول بوجه، اللففل ي عليه دليل لا قول إضمار 
قطعا.به أوق الأول فالكلام الأمرين، يحتمل أن غايته فإن اللبس، 

لماالجن ق كان بل هازه، مقالتها وقت حاضنا يكن لر القه يؤمن، أن اكان،: 
أرمللما فإنه ذللث<، ق صريح والياق حهتِحصألخىه، آلثنن ؤ بقولها• تكلختتا 
يطعنآلي آلبموة بال، ما يتئأه 3؛^، إل آرجع ؤ للرسول: قال يدعوْ إليه الللث، 
امرأته،وفيهن وسألهن وأحضرهن الللث، إليهن فارسل •٥[ ت.م-ض: ه أبيبجن 
ئيحنش ؤ النسوة: فقال الحق، قول إلا يمكنهن ولر غيبته، ق ونزاهته ببراءته فشهدن 

لمنؤإذهُ نشيه-، عن رؤدتنهُ اثا ؤ العزيز: امرأة وقالت، ى سو، من عليه علمئا ما 
•آلصندبمّتتن؟ 

كسؤأنآش'لأمحمحن> توله: لكن تل: فإن 
عنتأخيري كان إنما أي: القه، يوسف، كلام من يكون أن الأحسن ه آلخآبيئن 

يهديلا اقئم وأن غيبته، حال ذ امرأته ق أحنه لر أق الللث، ليعلم رسوله ْع الحضور 
زحنزما إقُ يالقزء لأمارة آلغممز إن يفسؤأ ومآانزئ ٠ ؤ قال: قو إنه ثم الخائنين، كيد 

أظهرلما فإنه ه، ونفبربه ه معرفته تمام من وهدا ه وق(؛ رحم عمور نف إن 



الممس؛رهلن اشتر الصوء ه^ءًصم 
=لأ؛[======^==^====^===^^

أمارةقاما يبرئها، ولا يزكيها لا وأنه ه نفحال عن أحبر به، قذف مما ونزاهته براءته 
براءته.أظهر أن يعد اه إق الأمر قرئ عصمه، هوالذي وفضله ربه رحمة لكن بالسوء، 
كلهاالضمائر فان كلامها، تمام من أنه فالصواب طائفه، فاله فد كان ؤإن ا هل. قيل! 

امرأةوقول ه سؤء من علني علمثا ما ؤ النوة. قول وهو عليه يل.ل واحد مق نق 
بينصمائر خمة فهدم ه آلصدفتق لمن وإِدهُ نفسي، عن ز'ؤدتهُ ائا ؤ العزيز• 

هوالمذكورفهاتءا ه لأشب خنه ا ؛ iJق ذ'للغا ؤ ت قوله حا اتصل ثم ومستتر، بارز 
عليه.دليل لا قول فيه ؤيفمر نظمه، عن الكلام يفصل محّيء فلا بعينه أولا 

تماممن هل،ا ت قيل ه بالعنب اخنه لب ق لنعلم ؤ نولها• مض فما قتل• فإن 
ببراءته،ؤإقراري هل.ا قول أي ذللث، فماوت،1 بالاعترافط، الاعتذار قرنت، الأعذار، 

يعلمفالأن الأمر، أول ق وجهه ل حنته ؤإن غيبته، ل عليه بالكاوب أحنه لر أق ليعلم 
ذكرت،ثم ه ئفيى ابرئ ومآ ؤ بقولهات نفسها عن اءتذأرت تم غيبته، ق أحنه لر أق 

أمرأعجم، ما فتأمل وء بالأمارة النفس أن وهي ها، نفتثرئ ب لأحله الل.ي بهّتإ ال
ذكرلإن،ثم ها، نفعن اءتلر'ّت، نم محبوحا عن واءتذر٠لأت، بالحق أقرت، المرأة، هذه 

وأنهورحمته،  ٥٧٥١مغفرة ل بالهلمع ذلالث، حتمت، ثم فعلت،، ما عل لها الحامل بس، ال
للشر.عرضة فهو ؤإلأ ءأاّْ يرحم لر إن 

وتأملومعنن، لفظا الجه؛ يوسف، كلام الكلام هذا كون تقدير وبين ^"١ بين فوازل 
السرك،لئن عك وهى هل.ا المرأة تقول أن يتثحلء ولا التفاويثف، من التقد.يرين بين ما 

>اسالهاقول تنس ولا غيره، معه ركوا أث ؤإن .وبحقه بالرب يقرون كانوا القوم فإن 
[.٢٩ه]يوصف: إيلئ،يضت،منTلخاطثإن لد٠-^؛، ؤوآنثغفرى الحالI أول ق لها 

منوهذا سوء، بكل تأمر اش فإُيا الملءمومة، فهي، الأمارة النفس وأما 
اثؤمبتوفيق إلا ه نفشر من أحو تخلص فما وأعاما، ونيتها الاه وفقها ما إلا طبيعتها 

الروح.)ا(هيآ 



ص^^^=_^_رجا-
العزيز.امرأة عن حاكيا تعاق قال كما له، 

عثورنق إن رحزنيأ ما إلا بالسوء لأماوة إزآلئمس ضئ، ومآابزئ ٠ ؤ 
ها ابد حد ا من مغآكم وئأ ما ُ ورخمته عنيجمن آممد يصلث ولولا ؤ تعاق؛ و٠ال، ء  ٥٣ليو'شت 

[.٢١]الود: 

ئزهكت؛كدت س يبقنك أن ولولا ؤ اليه؛ وأحبهم عله حلقه لأكرم تعاك وقال 
[.٧٤]الإسراء: ه قليلا إمزشقا 

ونعوذونستغفره، ونتعبته هنآنحمده ا١الحمد الحاجة; حطة يعلمهم ه الحم، وكان 
نلأيضلله ومن له، مضل فلا اض بميم من [، ٠١١٢٠١'ستاُت، ومن أمنا شرور من باض 

بيناس حك فإن الأعمال، سمات يوجب وهو النفس ل كامن فالشر •  ٠٠له هادى 
نجاهوأعانه وفقه ؤإن الأعمّال، سيئات من تقتضيه وما سرها بين هللث، ه نفوبين العيد 

١أعمالنا سيئات ومن نا أنفمرور من يعيدنا أن العفليم ائلأ فنسأل كله، ذللث، من 
أكرمهكما واللوامة، الأمارة النفسين; -٦١تين الإنسان سبحانه اه امتحن وقل- 

وصلاحها.كمالها غاية وهي مهلمثتة، لوامة ثم أمارة تكون واحدة نفس فهي بالمهلمثنة، 
ؤيددها،يليها الذي وصاحبها قرينها المللثا فجعل عديدة، بجنود المهلمثنة وأيد 

فيهوزهدها الباطل عن ؤيزجرها صورته، حن ؤيريها فه، ؤثرصها الم، فيها ؤفدف، 
وفودوجعل البر، وأعمال والأذكار القرآن من علمها بما وأمدها صورته. فبح ؤيريها 

والشكرJالقبولا تلقتها وكلما ناحية، كل من إليها وتمحل تنتابما اكوفيمح، ومداد الخيرات 
ّ.١ الإمارءأ محاربة عل فتقوى مددها ازداد كله ذللث، ل أوليته ورؤية صف والحمد 

داود)رنموأبو ( ١٧•٩ يقم اعري)ا/ا'أه i، والمائي ( ٢٧٤٤رنم الحاكمأ-م-بم« )١( 
^^ى)'؟/أاأرنميْه(وس)رقمأ-أأ(وأىخم)بم/^ارقم

(.١٦•الروي)٦; شرح وانفلر: ( ٣٩١*، ٣٩٢ا/ > وأحمد ( ٥٢ ٥٧
)ج(.تعاق اسمة شاء إن الرعد محورة ق قريتا الأنفس بحث، سيآق ( ر٢ 



الممسيرعدن المشر الصوء ،ء=^عّ 
=الأيا=^=^=========د

ءبمثق؛؛4■حفيفث ق الأوض حروى عق الاآحعلى دؤ 
البابهدا عنوان بمنه! حيرا ائلأ أوأعاصه حلألأ له ليدل حراما محيويه ترك من 
المحورالصديق يوسم، ترك كما ، منه حيرا اهلانا عومحه شيئا س تره من أن وقاعدته• 

يتبوأالأرض ق مكنه أن اصم فعوضه الفاحشة؛ عق الجن واحتار ه، العزيز امرأة 
فلمافتزوجها، الحلال الوصل ق راغبة سائله صاغرة المرأة وأتته يشاء، حيث، منها 

رتريديزر كنت، مما حير هل>ا تالت >اا لحل 
حيثمنها ينزل الأرمحس ق مكنه أن السجن صيق عك اس. حزاه ، كيففنامل 

قتعاق منته وهده ببراءته، والنسوة المرأة وأمُت، وامرأته، العزيز له وأذل يشاء، 
القيامة.يوم إق وحديئا نديما عباده 

حضالعصر صلاة عن شغلته ادي الخيل اللام عليهما داود بن سليمان عقر ولما 
٠اراد ، حمتنها عك ر يالربم^ له ١^١ محر مى؛ الغا0نتا 

أعاصهمإليهم؛ شيء أحبا مي التي وأوءلانرم لعم ديارهم المهاجرون ترك ولما 
وتركالسارق اهم اتقن ولو وغربما، الأرض شرق وملكهم الد.نيا عليهم فتح أن العم 

لهُيتقآئم'قعل ومن ؤ ت تعاق اقلم نال حلالا، مثله اهوٌ لأتاه المعصوم المال سرقة 
٣[.٢، لاسق: مح،4 خنخلأ مذ وتزودهُ إ0 وجا 

علفالأفتخار [ ٥٨زيونس: ه هلثمزحوأ فيد'للئ، آش بفصل ئل ك أ 

ر؛(هتما؛ررخة.

دينهق هوخيرله ما اهومنه عومحه له، إلا لايتركه شيئا عيد ترك ُما صر' ابن عن الديالمي أخرج ، ٢١
وابن١(  ٩٦الحلية)آ/ ق نعيم أبو واخرحه ٦( ٢ • ٦ رمم  ٦٦)؛/الخناب بمأثور الفردوس ودينا،• 
٢(١  ٩٩رثم  ٢٣٩)Y/ الخفاء كثف j العجالون، وذم، (، ٣٧٤)•\إ يمنى مدينة تارخ ق ماكر 

وفح( ٣٥)ة/ ( ٥٧١)T/ كثير ابن ير نفوانفلرت الصحح. رحال ورجاله قالت ثم شواهد، له وذكر 
(.٤٣٥/٥()٥٣(وفضاضر)١/.٢٣٥/٩()١٧١/٣)ص 

^ا/ا'(.اننلر:شيرالطبرى )٣( 
)أ(انئلُ:تفيراينممير)أ/هم،هم(.

)0(ا-خمدارج-بمم.



قس_=^==^^^^]7تاا=
أحدهمايناق ولا ياطنه، ق والانكسار والافتقار ظاهره، 

ومنتهاهئع بفضل أخر فكيف ا فخر،ار ولا آدم ولد سيد ااأن١ M•' ايك، قرل لتأمل 
الألألعمة إظهارا ولكن دونه، من عك به افتخارا منه بمدر لر ذللثج أن وأخر عليه، 
الأمةلتعرف، لديه، وعلومنزلته الله، عند ومت؛وعهم إمامهم بقار للأمة ؤإعلأما عليه، 
وعليهم.اليٌعليه نعمة 

حمفثق حزوىآ'لأرض عق ؤآ-جعلنجا للعريزت الصديمح، يوسف نول هدا محشه 
علتعود لمصالحة متضمنا كان لما بذلك، نفسه عن فاحباره [، ٥٥]يوصف؛ عبيره 

فمصدرعاليهم، الفخر به يفصد لر إذ حسنا، كان ه! نفوعك الأمة، وعك العزيز 
واحدة.وصورته ويهجها، يحسها عليها والحامل الكلمة 

ءليتِهحفيفث ق ■>وإلجأ عل >ؤآ-جعلى المحقوت الصديق يوسف نول ومنه ، ١
محمود،فهو الخير من ورسوله الدٌ يحيه ما به ليكثر ذللثإ بمثل نفه عن أخر فمن 
الناسبممتإ اهء يجازيه وهدا ويتعفلم، الناس عند به ليتكئر أخر؛دللث، من غير وهذا 

؛النيات؛.الأعمال، ؤإنما وعيومم، قلوبم ق والأوليكبرْ ، ٢٠٦عتو"ؤ، وصغره له 
بدللئجأوليتوق وثر مظلمة من يدللث، ليخلحى ه نفعك الرجل أثتن إذا وكدللث، 

حطبتهأوعند فيه، القلة عنه ليقطع أو لحاله، ، التعريفإك فيه يحتاج له حما 
حاله.يعرفه لا س إق 

هنفعك المرء ثناء لسان فإن وبحاله؛ به يعرف س يوكل أن هدا ؤ، والأحسن 
والتعاظم.الفخر من به يقترن لما مذموم الغالب، وهوj( قصير، 

اكا.ةاوفيوم الاس ب اى بلفظ.: ( ٤٧١٢)رقم اJغارتم^ وا-محرحه ( ٢٢٧٨)يقم لم مأخرجه )١( 
(.١٠٧ا/ الووى)ه شرح وامملر: الشامة، يوم سدالقوم أ-؟-؟(:»lU • لفنيآخر)رقم 

)آ(ا'"أاشاحج_ا.
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أهليزإل آنمثوأ إذا لعلهز رحالهم ؤ، بفمحم آجعلوأ لفمحنيه ثان وؤ 
معغآقاربلآ ٢^؛( بثا ثخ تناباثا قالرأ إلأبيهم رجعوأ فلما ل}قأ( نرجعوث لعلهم 
عثرأخيههغنآأس5لم إقُ عته ملآ 3الأ ؤرق(( ثحنفْلون وةُ ؤإِدا تبمفت)أ أحانا 

بقعتهمنفعهمؤظوأ فتحوأ ؤهؤأرجآوخملآ|آ؛ولما خنفظا فاقحؤ سثبإا 
احائاذغننخ وتميرامنغا إننا زدث بمحعتئا فزْث نتهم، ما ن\أو\' إثقم زدت 

بثشًفمخىئويون٠وثما وثردادكلمحرذ'إلفًقيلاتجاقة;(قالالناربةُ 
رذ"آ■وكيل ثقولط ٠^١ عل آس *وبقهم٥١]، ءادوْ فلما !،ءتاط؛^٠؛ ١١إلا يه-، لمأتنى آس 

بتعغمح( اعبم، ومآ مثمرقؤ سأبد'ب وآذحلوأ ؤ'جك باب س ئدحلوأ لا نثبى ؤفالا 
ؤلئادعلوأ؛رق؟ آلمثوًفلو0 محثوم ؤءدي جافنتأ عته س إقُ آ-اثكم إن بنر_؛ آس 
تميق حاجه ١ .٩_؛ بن بزآلثي عئهد يعك، ًقات ئا أبوهم •>نقأمنهلم بن، 

ولماوم؟ نعاJنورك لا ايكرآلغامي، ول؛تش، علمثه لما ثدوعيد ؤإيه'■ محنها نعقوب 
يفائوأيما فبش قلا اخوك اثا إيآ ، jiiاحاه إنه ءاوكن يوسم، عل، دحلوأ 

أيتهاأدن»إؤ0 ئم أخيه رحل ل آلتفانة خعل، ءمح-هازهم جهرهم ثلما نعملوت 
صواعمالوأتفقد ت،وةاووريماذا عاليهد ؤاقااو١ لننرقونوممالوا' آلعيرإكم 

حئثاما عبمتهمِ لمد ئاس مالوأ إوآ؛;ا رعس،ر به-ء واثا بعير خ-زا يهِء حاء ؤلمن ألملك 
قالوأْفلدبتن. إنكتئم جزآؤْر فما قالوا  CEنثرمحن)؛؛لجثا آلأرضوما ف، لشد 
ثاوعئثيمفبدأ آلظثلمتت:؛ث؟ جزآؤْ'جكد'كيزى تهو رحلي-، ق وجد س جرآوُْ 

١^١٥ماكانتاط توته يككددا 
علمعليموة،4ذى ؤقويىًىو درةعدرح؛تس،تمنآء ^ينآثلثإلأأنبمنآءآس 

منولمن( تحريمها، ينا التي، الحيل بحي من، أنه ظن، ئد ومما ٠^^ شيخنا قال ،١ 

أيلام-^٣. ٢٢)١(؛ 



هقس_^^=^^=^اج(=
فيهفإن كتابه، ق تعاق ذلك قص كما أحيه أحد ق له اقلع كاد حين يوسف قصة جنها 
Iالحنة الحيل من صرويا 

إلآنملتوأ إذا نعريويآ لعلهز وحالم 1، يختتبم أجعلوأ ؤ لفتيانه! قوله أحدها: 
قذكروا وقد رجوعهم إق بدس سبب فإنه [ ٦٢]يوش: ه نرجمث> لعلهم أهلءمّ 
حثيأنه ومنها: ما. يرجعون ورق عندهم يكون لا أن تخوف أنه منها: معاق: ذك 

كرمهأراهم أنه ومنهات متهم• الثمن أحد لوما رأى أنه ومنها ببمم، الثمن أحف- يفر أن 
إكتحوجهم أمانتهم أن علم أنه ومنها؛ العود- إق لهم أدعن ليكون الماعة د رل 

صالح.عمل به المحتال فهاوا إليه، ليردوها العود 
وهووله، ولأبيهم لهم منفعة فيه أمر وذك أحيه، ومجيء رجوعهم والمقصود 

ولأبيهموله لهم متفعة أيصا فيها أحر لأسباب نمه يعرفهم ب ؤإنما صالح، مقصود 
•البلأء ق الخير من اذيهحم أراده لما وتمام 

رحلق السقاية جعل بجهازهم جهزهم لما الثانية المرة ق إنه الثاف؛ القرب 
منبمواطأت كان هن.ا إن ذكروا وقد سارق، أخاه أن إيهام نقمن القدر وهدا أحيه، 
دحلوأولما ؤ تعاق؛ قوله ذك عق دل وقد ذك، ق له والحق بدك، منه ورصا أحيه 
هئنملوتل ْفاثوأ بما هتيّن هلا اخوك انأ لن قات احاه إلنه يوسم،ءاوكن عق 

قولان.وفيه [ ٦٩؛ ٠٠٥٠٠زيو 

أحن-هق فحلها التي بالحيلة الأبتئاس ءا-م عق ووطنه يوسف أنه عرفه أنه أحدهما: 
•منهم 

تيتئىفلا المفقود، أحيلث، مكان إل أراح ؤإنما ،، يوسفبانه له يصرح إ أنه والثال: 
الجفاء.من إحوتالث، به يعامس، بما 

هداولكن يشعر، لا والأخ أحيه رحل فا السقاية وصع إنه قال؛ هذا، قال ومن 
يتوجبلر لمن ترؤيع وفيه الأكثرون، عليه ما وحلاف القرآن، من المفهوم حلاف 

الترؤع•



الممسيرعلن المنير الصوء =ائء

ال uUنال: أحوك، أنا إق له: نال U وغيرْ: كب قال فقد الأول القول عك وأئ 
ولاغمه، ازداد حبستالث، فإذا يي، والدي اغتمام ■علمت، فقد يوسمح: قال أفارقالتح، 
أياللا قال: يحتمل، لا ما إق وأنسك فقلع، يأمر أشهرك أن بعد إلا هدا يْكننى 

أنادىثم رحااالثc، ق هدا صراعي أدس فإق قال: أفارقالث،، لا فإق ، iUبدا ما فافعل 
الأخبإذن كان إنما اكصرفح فهدا هدا وعق فافعل، قال: ردك، ليتهيأل بالرقة عيك 

ورصاه•

بعدبالرئة قومه هم لما أنه حاتم: بن عدي عن المر أهل ذكر ما المؤع هدا ومثل 
الصدقةإبل رعن إذا ابنه يأمر وكان بالتربص، وأمرهم ذللث،، عن كمهم ه اه رسول 

فيه،إليه فيشفعون فيقومون بضربه، وهم قومه يدي بين حاصمه حاء فإذا يتعد، أن 
ينتظرهوحعل حدا، تبا يبعد أن أمره ليلة ذات، كان فلما بعدا، يزداد أن ليلة كل ؤيأمره 

يعتدرونوهم صربه، من إياه ومتعهم شفاعتهم عك قومه يلوم وهو الليل لحل ما بعد 
الإبلوامتاق فلحقه، محللبه ق ركب، الليل امار إذا حتن إ؛هلاءْ، ينكرون ولا ابنه، عن 

أبوتبا استعان مما طيء صدقات، فكانت، عنهما، اهلي رصي بكر أبي عك ببما فدم حنن 
الردة.أهل قتال ق بكر 

المؤمنين؟أمير يا تعرفني أما فقغ لحمر قال: عويا أن الصحح الحديث، ق وكدللث، 
إذوعرفتح أدبروا، إذ وأنلتر غدروا، إذ ووفيت، كفروا، إذ أسلمت أعرفلثح، بك قالت 

أنكروارأ،.
أنالأشرف، بن كعبط قتل أرادوا الدين للوفد قو النثي فته أذن ما هذا وٌ~ل 

يقول.أن حيبر عام علاؤل ين للحجاج وأذن . يقولوا 
والأمريه، ورصي فيه أذن قد المح صاحبا لكون المياح الاحسال من كله وهدا 

(.٤٣٩٤المخاري)^)ا(أخر-بم 
وشرح( TTU-rry /U)نح وانظر: ( ١١٨٠ وسلم)رقم ٤(  ٠٣٧)رقم المخارى اخرجه )٢( 

• ٢١٦الووى)'آا/•



هه=^^==^لج--
ماح.وأم شأ طاعة عليه المحتال 

واقثوأثماثوأ ;ج؛ وتم؛ردون ١^٠؛ آلبمر ائتها ؤ موذزت أدن أنه الث1لث<ت الضرب 
بعيرواثآحتأ يه-، جاء ؤلنن آلْاك صواع ثفقد قالوأ Jفقدورى ماذا علييعر 

قوجد من حرؤُْ ثالوأ ًفندلإن:;ت: إِنكتتز حرؤهُ منا ؤ قوله؛ وعيث4إق بمي-، 
قمأنخته وعاء بأوعئتمنّقتل يدأ ئ( آثلمعنل قهر-ؤو'إئجكد'اكيزى وحلبِء 

آلنلكيئن ؤ، احاْ لياخد كان ما لثومم، كن'لككنوا اثحيب وعاء من آنثخزجها 
وجهين•سارقين نمينهم ي وندذكروا ي-ا"'ا[ ' يوش؛ل ى يثآءآلله إلاان 

 Iأبيه،من سرقوه أمم ذللث، نوى يوسف وأن المعاريص، باب من أنه أحدهما
وهوسارقا، يسمن والخائن فيه، وخانوه عليه، احتالوا التي بالحيلة عنه غيبوه حث 

لصوصا.الدواؤين خونة يمن ولهزا الرموز، الكلام من 
يعكأبو القاصي قال يوسف، أمر غير من ذلك قال الذي هو المائي أن والئاق: 

بعض،! ١١٥ثم أخيه، رحل ق المولع يجعل أن أصحابه بعض يوسف أمر وغيره• 
منهمظن عك ه لنثرئون ائتها ؤ أخده: من يدر ولر ث.وْ وقد الموكلين، 

هؤلاءللخادىت قال قد يوسف لعل أو بذللث،، لهم يوسف أمر غير من كيلك أتبم 
قيومف فمدق المولع، مرنة فهم والخالي أبيه، من مرنوه أُبمم وعنن مرقوا• 

أنليصح ي لمئرئون ]^٠؛ ؤ قوله؛ ق المعول حيف وامل الخدى، وصدق قوله، 
قالخمول وذكر صدئا، الكلام ويكون التعريض، فيتم ، ليوسفمرنتهم يضمن 

تعريصامعا الجملتين ق فمدق ذلك ق صادق وهو ه ألملك صواغ ثفقد ؤ قوله؛ 
وتصريحا.

[٧٩]يوسف؛ ه عغذهُ تنا سؤمنوا إقُ ناخذ ان معاذأئي قال ؤ يوسف! قول وتامل 
بوجه،مارثا يكن لر الأخ فإن للمدق؛ تحريا لفظا أخمر وهو سرق، من إلا ت يقل ولر 

وأصدقها.الخاريض أحن من فالكلام حما؛ عده الخلع وكان 



=|وئا^^^==^^=^=ضالصتسرض اشر الصوء ابًًًم 

قوله;إق تعمزه عق شننا نى حصنان ؤ محأوت لداود قول هدا ومثل 
الكلامهدا تخريج ولكن الخطاب، ي غلبني أي [ ٢٣، ٢٢^ص■' آنطام—،ه ق غك وؤ 

إذاأي المثال، صرب عك حرج كلام أنه وجهه ؤإنما يتاتن، يكاد لا المعاريص عك 
كانكدلكصاسإسا.

وعابروغريسؤ ررمكين ت يبتليهم أن اس أراد الدين للثلاثة المللقؤ قول هدا ونفلير 
بالييفأسألك بك،، ثم باس إلا اليوم لي بلاغ ولا الحبال، بي تقطعث، ومحي سبيل، 
هوؤإنما بتعريض، ليس وهدا ،. هداءرسمرى ق يه أت>الح بعيرا ال،ال هذا أعطاك 

الملكانأوهم كما القضية، هده صاحي، أنا أق وإيهام المثال صرب وجه عك تصريح 
الامتحان*ليتم القصة، صاحبا أنهما داود 

الشيءمن أحثه إل يعتذر الرجل عن عيينة ابن سئل حاجب: بن ضر محال ولهذا 
ررليسقوله؛ تسمع ألر فقال! ذلك؟ ق ياثم لر ليرضيه فيه القول ويحرف فعله، قد الذي 

حيرالمسلم أحيه وبين بينه أصلح فإذا ، فيه،ال يكذب الناس، بين أصلح س بكاذب 
أذىوكره الألأ، مرصاة به أراد إذا وذلك بعض، من بعضهم الناس بين يصلح أن من 

المنزلةاتخاذ بالكذب يريد ولا نفسه، عن شره وييسر منه، كان ما عك ويندم المؤمن، 
كرهإذا له ورحمي ذللئ،، ق يرحص لر فانه منهم، يصسبا ء ني ق هلمعا ولا عندهم، 

عدواتهم-وحاف، موحدتهم 
منه.أعفلم هو ما عك أقلءم أن مخافة ببعض، يعضه ديني أشتري إق ت حذيفة قال 

محننأرادا [ ٢٢لصaju ^_ 1عق نعصثا بى حصنان ؤ الملكان؛ وقال سفيان؛ قال 
كادبن.، يذللتصرا فلم حصمن، يكونا وم ميء، 

وصية٥( Y-0• > ١ )!/ ازري نح وانظر: ( ٢٩٦٤)رنم وسالم ( ٣٤٦٤)رقم البخاري اخرجه )١( 
القارى)ا"ل/أما(.

الناس،بين بملح الذي الكداب ْاليس ت بلفظ ( ٢٦٠٥)رنم وملم ( ٢٦٩٢)رنم البخاري أحرجه )٢( 
عليه.أقف لآ المصنف لفظ أما ( ١٥٧/١٦)النووي شرح وانظر• • خيرااُ يقول أد خيرا فينم 



ههذا s^؛J^ قع)هُ تنأ ؤ وقاوت [ ٨٩]الماغات: ه سقم ق ؤ إبراه؛م1 وقال 
منهذا أن سفيان فين *٧[ ]يوسف؛ ه لسنرقون ركم ؤ يوسف؛ وقال [ ٦٣]الأنياء؛ 

المباحة.المعاريض 

حقهأحد إق التوصل ان للإنجائز أته عق يومحف بقصة الفقهاء بعض احتج وقد 
الحق.عليه من رصا بغير إليه الوصول يمكنه بما الغير من 

ءند0أحيه حبس يملك كن لر يوسف فان صعيفة؛ الحجة وهد0 ه؛ شيخنا قال 
ؤإنمامته، اقتنص قد إنه يقال؛ حتن يومف ظلم ممن الأخ هذا يكن ولر رصاه، بغير 

اذىأحل من يؤذيهم كان ءنال،ه تخنقه تعم ذلك، فعلوا قد كانوا الذين هم الإخوة سائر 
هيكم ان'-كئاط إي ؤ بقوله؛ الميثاق ق استتثتن وقد عليهم، أحذ0 الذي والميثاق أبيهم، 

إحوته،من الانتقام أحيه باحتباس يومنا ضد يكن ولر با-م، أحثعل وقد [ ٦٦]يوسف؛ 
ؤإنماإخوته إيذاء س فيه مما أعغلم لأبيه الإيذاء س ذلك 3، وكان هذا ص أكرم كان فإنه 
ويوّمايعفوب به استحق الذي البلاء ويم أجله، الكتاب لملغ به اه أمره أمر هو 

مايتها.لهم قفاها الش ادم حكمة وتبلغ الجزاء، كمال 
بينالخلاف موضع هذا فليس ؛ذللثا، منهم القصاص نحد يومفح كان ولو 
لهيجوز هل الخلاف؛ موصع ؤإنما به عومتا ما يمثل يعاقب أن له الرجل فإن العلماء 

إياه؟حانه أو منه مرق ما مثل حانه، أو سرقه س يخون أو يرق أن 
الضرب.هذا س كن لر يوسف وقمة 

قدلالة لا أنه مع شبهة المحتج لهذا لخان أمره يغير أخاه أخذ يوسفج كان لو نحم 
يحبسأن وهو بالاتفاق، مرعنا ق يجوز لا هذا مثل فإن أيصا، التقدير هذا عل ذللث، 
حرم.له يكون أن غير س غيره س للانتقام ؤيعتقل برئ رجل 

لذلك،منه ابتلاء اقلع س بوحي يكون أن فلابد يوسف، س وقع ذللا، أن قدر ولو 
خاصاوحيا التقدير هذا عل له المبيح فيكون ابنه، بذبح إبراهيم ابمك كما المعتقل، 
وابتلاوه،امتحانه المبتك حق ق حكمته وكون ابنه، بذبح إبراهيم جاء الذي كالوحي 



الممسيرض؛ النير الصوء ا؟تتتت؛مح، 
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أيهكحال هذا ق حاله وتكون مفائه، والرضا اليم حكم عق الصبر درحة لينال 
حالومن وسنانها القصة نقه من معلوم وهذا عنه، يوسف احتباس ق يعقوب 
دينآلمللئ،إلأؤر احاه لتاخد ماكان لتومم، 'ؤكد'للثاكدوا تعال؛ قال؛ ولهذا يوسف، 

اهيعفب [ ٧٦]يوش؛ يجئعليرب ؤدوقًئلبى ُريردرجثتسشآء ازننآءآش 
وأكٍدإنق؛إ كيدا يكدون إيم ؤ ت نوله ق ه نفإق به نكما ه، نفإق الكيد هذا تعاق 
وقْآ ' لاكل• ه تفرا ونميا تقرا ؤ قوله• دق [ ١٦، ١٥لالطارقت ه كيدا 
٣[.• لالأم1ل: ب وأس ويمكرأس ويمكوون ؤ قوله! 

ومجازالاستعارة باب من وخداعا واستهزاء وكيدا مكنا ذلك، تسمية إن نيل! وقد 

ءمنآعئدئؤ قوله! ونحو ٤[ • تالشورىت ه مظها نية نيم وجروأ ؤ نحوت المقابلة 
[.١٩٤]المرة: ه أعتدئ نا بمثل عته هآعتدوأ عنكم 

بابه.عق حقيقة ذلك، نميته بل أصوب! وهو وقيل' 
والخادعة.الكيد وكذلك، خفي، بملريق النير إل الشيء إيصال الكر فإن 

إلإيصاله وهو وحن ستحقه، لا لمن ذللا، إيصال وهو قبتح، نوعان• ولكنه 
ذلك،من يفعل إنما تعال والرب ممدوح، والثاف مذموم، فالأول له، عقوبة مستحقه 

الحيث، من والفاجر الفلالم يأخذ تحال وهو وحكمة، منه عدلا عليه يحمل• ما 
أنرد_إ ولا يسوء، مما فيعلة فهي السيئة وأما بعباده، الظالمة يفعل كما لا يحتسب،، 

العدل.الحكم من حسنة له سيئة فهي صاحبها، تسوء العقوبة 
مرة.غير كياو قل• كان الصديق فيومف ذلك عرفتخ ؤإذا 

أيه.وين ينه التفريق ق به احتالوا حبثإ كيدا، به كادوا إخوته أن أولها 
الجن؟أويع ثم نفسها، عن راودها أنه أءلهرُت، بما كادته العزيز امرأة إن نم 
عنه.فصرفه كياوهن من باه استعاذ حتن كادوْ النوة إن نم 

٥[]يوسف: ه  JIjL[؛،^فتكيدوأ إحوتلئؤ عق ثقصمززءياك لأ ؤ يعقوب! له وقال 



وقال[ ٢٨]يوش: ه عظم كيد'كن إن محلو من إدهُ ؤ العزيزت لامرأة الشاهد وقال 
وقال[ ٣٤]يوسف؛ هءنمر،عئهمحدهنه رنحُ لهُ قآستجاب ؤ ت النوة حق ق تعاق 

علخأبنف إن آنيظسمحمحج نا فطن رجف إف آزجع ؤ للرسول: 
وأحرجهأحيه، وبين بيته *م بأن وأعدله، وألهلفه كيد أحسن له اهلع فكاد ٥[ • ]يوش: 

لهوكاد احتياره، بغير أبيه يد من يوسف أحرجوا كما احتيارهم، يغير إحوته أيدي من 
الأرضي ومكنه المالك،، فضاء إق الجن ضيق من أحرجه بأن المرأة، كيد عوض 

يشاء.حيث، منها يتوأ 
وعفثه.سراءته شهدن حنتن وراودته، كذبنه اللاق النوة تصديق ق له وكاد 

منوأنه راودته، الش هي بأما واعترافها لنمها العزيز امرأة تكدس، ق له وكاد 
وعدوائا.بغيا له الكائد كيد عك صبر من عاقة فهده الصادقين، 

نوعتن•عن يخرج لا تحاك اه وكيد 
له،كاد الذي العبل، قدرة عن خارجا فعلا تعال يقحل أن الأغلب،: وهو أحدهما: 

الرسلأعداء كاد كما يسؤغ، لا باب، ْبن هو ليس محصا، زائدا قدرا الكيد فيكون 
العهوبامحتح.منهمبأنولع ؛انتقامه 

رحلق الصولع ألقن أن يفعل أن أمكنه ما أكثر فان يومفج قصة كام، وكذلك، 
إن'كثزحرؤهُ قنا ؤ قال: أنكروا فلما رقتهم، بمؤذن أدن وأن أحيه، 

فهووحلب-، ف وجد من ■حرؤهُ قالوأ ؤ رق الجزاء أو السارق جزاء أي [ ٧٤]يوض؛ 
ؤإمامطلما إما منه المسروق يستعبده السارق نفس جزاؤه أي [ ٧٥]يوض؛ ه جرؤهُ 

يعقوبج.آل شريعة كام، وهذه مدة، إق 
4رحلبِء ف وجد من جزؤهُ ؤ قوله: أن أحدهما: وجهان؛ الكلام هذا إعراب، ق ثم 

مؤكدةكذلك، ثانية حملة ه >رؤهُ - فهو ؤ وقوله: وحبر، مبتدأ من هائمة مستقلة حملة 
المروقاستحقاق عن إحثار الأوق أن الجملتين: بين والفرق لها، مقررة للأوق 



الثمسيرعلئ البمشر الصوء 
تؤ؛ث{=======^===^=^^==د

عنإحار فالأوق وحكمنا شرعنا ق حزاوه هذا أن إخبار والثانية السارق، لرقبة 
الثانيةأفادت ؤإن متلازمين، كانا ؤإن الحكم، عن إخبار والثانية عليه، المحكوم 

غيره.له حزاء لا فانه الحصر معتز 

حزاءوالمعنن الشرمحلية الجمالة وخثره مبتدأ الأول ه -جرؤهُ ؤ إن الثازإ1 والقول 
منرقة الحزاء ت تقول كما الجزاء، هو كان رحله ق المروق وحد من أن المارق 

ونظائره.فثواحدْ، أوسيئة فبعشر حنة عمل من الأعمال وحزاء يده، قهلعت، مرق 
الحكمنص به يراد قد الجزاء لأن الوجهين، احتمل ؤإنما ه! شيخنا قال 

إقالواصل الألر نص ُه يراد وقد العقوبة، فعل نص به يراد وقد العقوبة، باستحقاق 
عنخارج ليومنا كاده كيد الكلام هل.ا لهم اممه إلهام أن والمقصودت المعافبذ، 

فانمرق، الذي هو أنه يثثت، حتن عليه، حزاء لا يقولوات أن يمكنهم كان قد إذ قدرته، 
خدهميا لا عائلا يوسف، كان وقد رقة، الثبوت يوجب، لا رحله ق وحوله مجرد 

بغيرحجة.

دينق كان وقد دينكم، ق بالمراق يفعل ما به يفعل يقولواث أن يمكنهم كان وقد 
المروققيمة ؤيغرم المارق، يفرب، أن _1 التفسير أهل قاله كما — ممر مللئ، 

غيرهم.به يلزم لا بما يلزمهم أن يمكنه لر ذللئ، قالوا ولو مرتين، 
انإلا آلمللث، دين ق احاْ خذ لتا كان ما لثوسفن، كد'للئإ'كدئا ؤ ت تعاق قال ولهذا 

دينهق يكن لم إل مصر، مللث، دين ق أخذه يمكنه كان ما أي [ ٧٦ت ]يوسم، ه آش يثآء 
ءلريقلهإنىأخذْ.

أخذهاهللأ شاء إن لكن أي تنخ•! استثناء ه ألثم نقآء ان إلا ؤ I فقوله هن.ا وعك 
يؤخذسببا له فيهيء ذللثج، الله يشاء أن إلا أي بابه، عق متصلا يكون أو آخر، بهلريق 

يوسف،قصة من يؤخذ ما نيا يعتقل الرحل كان التي الأمباب،، من الللث، دين ق به 
عليهالمتوكل الفللوم المؤمن لعثل.ه ر يبأن — اييق من فعلا الكيد من المراد كان فإذا 

الفقهية؛الحيل عن خارجا هذا كان - الفلالم من الانتقام من مقصوده ببا يحصل أمورا 



تعاق.اهء يفعله فيما لا العبد، يفعلها التي الحيل ل كلامنا فإن 
يكيدهاهف فإن محرما، كيدا كاد من وأن الحيل يهللان عك تنبيه يومف نمة ل بل 

الأنه ت المحرمة الحيل أربابؤ ق اهف منة وهده عمله، وبمثل نمله بنقيض ؤيعامله 
يجزونحلقه، من يشاء من يد عل كيدا لهم ويهيء الحيل، بمده نالوْ فيما لهم يارك 
•جنسكيدهموحيلهم بهمن 

لهيكيد اهف فإن الخلق، كاده إذا اهف عك المتوكل المؤمن أن عك تنئه وفتها 
قوة.ولا منه حول( بغير له وينتصر 

هوبل عليه، الحد إقامة ق كاف، الساري، ؛يل. المسروق وحول أن عك دليل وفيها 
وجودوأما ظن، منها يستفاد أن البينة وغاية ايينة، من، أقوى وهو إفرارْ، بمنزلة 

الحدوجوب ق المنة حاءاتi وسيدا اليقين، منه فيستفاد المارق، ؛يل. المروق 
الصحابة.عليه اتفق كما الخمر، ي والرائحة بالحبل، 

الحيلءعل بيا الاحتجاج من وأوضح أحن هل.ا عل يوسف، بقصة والاحتجاج 
بهاهف يرفع مما الحنة المقاصال إق يه يتوصل الذي الخفي العلم أن عل تنبيه وفيها 

ه.فثأي س درحشت ثزهع ؤ ذللث،ت بعد لقوله العبد، درح؛اُت، 
بالعلم.وغيرْت أسلم بن زيد قاوت 
كتابه;من مواضع ثلاثة ق العلم أهل درحامت، رفعه عن تعاق أحبر وقد 

هنزحنتسضآة ئزقع دومه-ءج عك إترهيمِ ءاثبمهآ حجئنآ ؤتللئط ؤ قولهت أحدهات 
الحجة.بعلم يشاء من درجانا يرغ أنه فاخبر ■؛، ٨٣لالأن٠امت 

دينآومللئ؛اإلأق احاه لتاخذ ماكان لثومم، كد'للث.اكاوادا ؤ يوسف،; قصة ق وقال، 
يشاءمن درحارت، يرغ أنه فأخبر  ٤٧٦"• تيدّفب يثآء من درحنت نرقع آس نثآء ان 

المحمودة.القاصد إل صاحبه به يتوصل الذي الخفي، بالعلم 
آق،يفسح ياممحوا آلمجلسي ق ثمشحوأ لكم قيل إذا ءامغوأ آلذين بمايا ؤ ت وقال( 



الئنءاشزضا|يٍر،ء=ع 
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دوحشتؤآلشن اوم؛ وألذئن منكم ئا٠ثوأ  'ضآس تنقع تكئنو\' آنثروأ قل وإِذا لكم 
والإيمان.العلم أهل درحات يرغ أته فأحبر [ ١ ١ لالمجادلة: حبيرؤ< _LJj3 يما وآس 

أومتحتا أو مباحا أمرا تعاق يلهمه أن هو المؤمن• لعبده كيده من الثاق النؤع 
مايفعل أن ليوسف هذا عق فيكون الحسن، المقصود إق يه يوصاله واحتا، 

فيهافإن نشاء، من درحات نرفع قوله; ذلك( عل دل وقل. أيقا، تعاق ه لهو من هو فعل 
العلمأن كما مدح، صفة الشرعي المقصود إق الموصل الدقيق العالم أن عك تنبيها 
اللكن مشرؤع، هو ما الكيد من فيكون هذا وعك مدح صفة المبطل به يخصم الذي 
هذافان الواجبات، به تمهل أو المحرمات به تستحل الذي الكيد به يراد أن يجوز 

دينه.يكاد أن تعاق اللم بسرع أن ومحال الكائد، يكيد الذي هو وانعم انعم، كيد 
أنومحال الشرعي، مقصوده غير به يقصد بفعل إلا يتم لا الكيد هذا فإن وأيصا 

له.الفحل ذلاJئا اد)ين يشؤع لر ما بفعله يقصد أن لعبا،ه العه يثؤع 
وقدواللام، الصلاة عليه يوسف بقصة المتحيلين احتجاج عن الجواب، هو فهذا 

•التوفيق ويائله عليهم، الحجج أعفلم من أنيا تبين 

آمحرإككمأدن ثم زحلأخيه ق حعلآلسفاص ■بجهازي حهرهم لما قؤ 

تعاققوله فمنه المبعللين؛ عن إلا سبحانه اقاازأ يحكه فلم ، ل الشبه قياس وأما ،١ 
ظدبمرق إن ؤ أحيهم؛ رحل ق المولع وحدوا لما قالوا أمم يومقا إحوة عن إبجارا 

دليلها،ولا بعلة والفؤع الأصل بين يجمعوا فلم [ ٧٧]يوسف: ه فتل ص ر له اح سزى 
وبينبينه الجامع الشبه مجرد سوى جامع دليل غير ص يالأحر أحدهما ألحقوا ؤإنما 

الظون)اا/ا<؛ا:)ا</إ؛أ(وروصة (و٠تحاuرى l١٨٩،١٧٩/٤صواءاuن)م:



محرقند وذاك عديدة، وجوم من شبه بينهما أحيه، عق مقيس هدا نقالوات يوصف،، 
العلةعن المجردة بالصورة والقياس الفاؤغ، بالشبه الجمع هو وهدا هدا، فكدللث، 

للتساويبعلة ليس الأحوة قرابة ق والتماوي فامحي، نيامحي وهو للتاوي، المقتضية 
خالصبه لنؤع الجمع فيكون فيها؛ التساوي عق دليل ولا حما، كانت، لو رقة لاق 

ودّا.العلة عن 

واضعلراري.اختياري، نوعازت تقدم كما الصبر 
ويتاتنالناس، فيه يشترك الاصعئراري فإن الاضطراري؛ من أكمل والاحتتارى 

مهلماوعقعن هو الصديق يوسفؤ صبر كان ولن.لاثه الاختياري، الصبر منه يتأس لا ممن 
ماعق صبره من أعظم والمكروه الحبس من ذللث، ق ناله ما عل وصبره العزيز امرأة 

العبد.بيع وباعوْ أبيه، وبين بينه وفرقوا الجيج، ق ألقوه لما إخوته، من ناله 
والملل؛،والرفعة العز من أنشأه ما له سبحانه اهه إنشاء الثال؛ المحبر ومن 

المسيحوصر نوح وصر والكليم ه الخليل صر وكدللث، الأرض، 3، والتمكين 
إقالدعرة عل ^١ ٠٥كان واللام الصلاة عليهم آدم ولد وصيد الأنبياء حاتم وصر 

صبرهم،يصبر أن رسوله وأمر العزم، أول اس سماهم ولهذا اه، أعداء ومجاهده اه 
[.٣٥صنزاولوأآدزبسآونله]الأحقاف; ؤ3اءنيزكنا فقال; 

إوهُبه»وخمءعا ناتثى ان آس عمى قصبرخمينإ ا٠را اذمس،كم ّولّثإا،كم نل ا0 دؤ 
ممتنتياه يونم،وآتصثا عق نش ينا ومال عيم وثول هوآلعليزآلككجز 

ئآكوناو حرصا و،كورك. حى يوسم، ددًكر يفثوأ ئائه يالوأ ]]ة'[ يهوكفيم آلحرن 
ال.L آش ث وأم آس |j ووف- نق إبمأشكوأ 1او :■ة:; بمبمث آث 

؟4.إ)~؛( ثنلمويحح 

المابرين.



الثميرعلن المنر الئوء =و

®الصبرفقال: الإيمان؟ عن قو  ١٥١رسول سئل للبخاري: الأدب اب يق 
الااا0عبد حدثنا قال: سويد حدثنا قال: إسماعيل، بن موسن عن ذكره • والماحي® 

برهاثا،وأعفلمه الكلام. أجع من وهذا فيكرم، - حده عن أبته، عن عمير، بن عبيد بن 
مايدل ميتان: منها يراد النفس فإن آحرها. إق أولها من الإيمان لمقامات، وأوعثه 
منه،والبعد عنه، ميت ما وترك السماحة. عليه: فالحامل وإءهلاؤْ، به، أموتر 

الصبر.عليه: فالحامل 
الجميل،والهجر الجميل، والصفح الجميل، بالصبر كتابه ق غ؛و اهاازا أمر وقد 

هوالذ.ىالجميل® ®الصبر يقول: _ روحه اهللأ قدس — تيمية ابن الإسلام سخ فمت 
و*الهجرمعه، عتاب لا الذي هو الجميل® الصفح و® ط،١ ولا فيه شأكوى لا 

معهأ؛،اأذى لا الذي هو الجميل® 
فدعاف،بمدي؛لائمح،، أنزلت أنبيائه: من نبي إق اهف ®أوحن إسرائيل: أثر وق 

وقالأرحملثر؟® به شيء من أرحملئر كيف، عبدي، فقالت،: فثكاق، بالإحابة، فمامحللته 
تالجدْ؛ه م>نردا لما يامدا يدون أبثه ميم وحعثا ؤ تعادت قوله ل عيينة ابن 

رزماءفجعلهم الأمر برأس أحذوا قال: [ ٢ ٤ 
والنبيالجميل، بالصبر وعد اق؛وأ يعقوب فان الصبر، تنال لا هق  ٠٧٥١إل والشكوى 

أيوبوكذلاّثإ [ ٨٦]يوصضرت ه أش إل وحنن ق إثمآاقكوأ ؤ قال: مم ر، يخلفلا وعد إدا 
.[ ٨٣]الأساء; ٌّغاآلْثرواتتايحمآلر"منه ؤ قوله. ُع صابرا وحده أنه عنه: ات١ا، أحبر 

لداليهقي "٣( حيد)رقم بن وهمد ( ١٨٥٤رقم  ٣٨•بمل)v/ وأبر ( ٣٨٥/٤>أحمد أخرجه )٢( 
ز.لكرماس أبي وابن رقم  ٢٧٤)Y/الكبير الزمحد وق •٨(  ١٤رنم  ٢٤٢>آ/التعب 

الأخلأق)رنم\<ه،-أ(.
.١( ٥ ٢ \</ القرطى) ير ونف١( ٦ ٥ / ١ الْلبري)٢ تمر انفلر: )٣( 

(.١٣٣)؛(انذلر:تفيرالْليرى)هآ/
)ه(انذلر:-ضيراينئتر)م؛1؛<.



يشكورجلا بعضهم رأى كما ائللأ، إق الشكوى لا اثللأ، شكوى الصبر باق ؤإنما 
أنثي.ثم ،؟ يرحكل لا من إق يرحمك تشكومن هدا، يا فقاوت وصرورة، فاقة آحر إق 

مأعلبك ه فإنريم الكصر ا هلقاصر ية ؤإذا'زنك 
بمرحمرلا الذي إلن تشكوالرحيم إ إن آدم ن ابن إلشكوت محإذا 

إكمرفوعا الدنيا أبي ابن ورداْ خ بمجرأ فلم ث من ت ■ملة أبي بن مال وفال 
•اقع إك ث من لا المخلوق إق فمعناه صح ؤإن ه الض 

قال:[. ٨٣]يوش: ه قصمإخم؛لإ ؤ تعاق: قوله ق أيصا جملة أبي بن جمان وقال ، ل
،،جزعر غير ل جيل فصر مجاهدت وقال أيما، الدنيا أبي ابن ، ورفعه١ فيه شكوى لا 

والسليم.بالمصسة الرصا قال: حميل فصبر فيس: بن عمرو وقال 
فيه.شكوى لا حميل فصبر الملف: بعض وقال 

4كظيم فهو آلحزن مكل عساْ ؤآت؛صئ، ؤ تعاكت قوله ق قتادة عن همام وقال، 
}حيزار إلا يقل فلم حزن، عك كفلم قال [، ٨٤]يوسف: 

قولهق قتادة عن همام وقال الصور، ^٣ ٥٠١الحسن: عن المختار بن يحن وقال 
الحزن.كمد أي كميي أي: ه فهوكظسمِ آلحر0 مت عيناه ؤآتٍضّث، ؤ تعاق: 

لاكر عوابن ، ٠٥١رخمه عياض بن الفضل عن ١( • •  ٧٥رنم ٢ ١ ٩ الثعب،)U/ ذ المهني احرجه )١( 
(.٤٩٤القدير)؛/ وفيض ( ٤٣٩)٨; الملأء أيلام سر واظر: ٤( ٠ ١ ص؛/ دمثق مدية تاريخ 

المحضض العابدض نين إل وشهما )ا/؛ها-هها( الكثكول ل العامل الدض بما، المتن ذكر )٢( 
اختلاف.وفيهما عنهما اه، رصي 

اكبل والمهقي ( ٤٨()آا/ ١  ١٦٦; تمر،)٢ ل الطري أخرجه )٣( 
الصابرين.عدة ١ ٠ ١ )٤( 
(.١  ١٣٩٧رقم ٢ ١ ١ ٢ )Y/ يرم -فل حاتم أبي واض ( ١  ٦٦/ ١ )٢ ترْ تفذ الطري ا-محرجه )٥( 
٣(.١ شرْ)y/٨ ق الرزاق وحمد ١(  ٦٦/ ١ ترْ)٢ تفل اللمري أخرحه )٦( 
٤(.• / ١٣تمٍرْ)ق والطري ( ٨٩والحزن)رقم الهم ذ ^١ ٧١أبي اض أحرجه )٧( 



الصيسرعلن المشر الصوء ا==م 

ردهامحزنة موجعة مصيبة جرعة من اممع، إق أحب جرعتض ما ت الحسن وقال 

بحلمردها غيفل وجرعة وصبر، عزاء بمهمن ٌاحبها 
٠٠٠

ءد

محلتص رءيى ثاومحلت هذا ئئات وفاو نجدا لهُ وحزوأ آلهم-ي ش أبويه ولع وؤ 
سآلبموصبم؛خ؛ ء وجا آسن إإلمو'ض دمن ليىطا جعلها قد 
٠إث؛ا ءُ يقآلْليم<بما زق إن سأ إحوؤؤبأن بيى آلئيْلثن ؤغ أن 

داطزآصو'تؤآلآزضأثسأوئلكوشتي ؛ائتي ئد زن 
^^^أنل)قئ(4.وألجني، ننلما ^٥؛؛، وآلاحزق ودِءقآلدتا 

اللهليفواسمه الناس، يعلمها لا حفية بعلرق به فيأق يريده لما يلعلف أنه أحبر 
تالكما التالهلف، ومنه الخفية، بالهلرق الرحمة ؤإيصاله الدهيقة، بالأشياء علمه ت يتضمن 

امتحنما ءلاهر فكان [. ١٩]الكهف: ه احدا بوءك_لم يقعزن ولا ، وتسلطنؤ ت الكهف، أهل 
م،محتها هول التي، مراودة ثم رنئا ويعه الجن ل ؤإلقائه أبيه مفارقة من يوسف به 
لسعادتهسبتا اه جعلها وفتحا نعما وباطنها وممام، محنا وسجنه عليه وكدحا ه نف
والأحرة.لدنيا اق 

ؤينهاهمالمكارم، س ؛4 ؤيأمرهم الصائب،، س عباده به يبتل ما الباب هذا ومن، 
حفتوقد والأجل، العاجل ل سعادتم إق حا يوصلهم '؛لرق هي، الشهوات، من عنه 

؛الشهوا>تج.النار وحقت، ؛الكاره الجنة 
شكرسراء أصابته إن، له، حيرا كان إلا قضاء للمؤمن اقنع يقضي *لا ةؤ1 قال، وقد 
إلاذلك، وليس له، ^١ ٠٢فكان صبر صراء أصابته ؤإن له، حيزا فكان 

وثم ٢٥٦/٢)الشهاب مد ذ والقفاص ( ٩٣٤٤• رنم  AA/U)ثسة ايي ابن ايرجه )١( 
رنم r\ih)الشعب j والمهقي ( ٦٢٨٣رنم  ٩١)٤; >، ص الفردوس ؤ، م'ما(والددي 

(.٦٧٢الذمي)رقم 3، المارك وابن ( ٨٣• ٨ 
)أ(؛مشفا،.



الشكروالصرجالتاماجلب.أعش خيرلمن افالقفاءكله للمؤمناا١ 
ومدحما لف -جعلها هد فنلت من زءيى ثأويلت هذا ؤ وإ■محوآهت لأبنه يوسف اوقول 

حفظاالجب« من *أخرجني يقل: ول؛ اء ٠ ٠ نوش: صاكش^ إذأحز-نى أ-تنثنى 
بمك»اوجاء ؤ ومال: الجب، ق جرى بما يخجلمهه؛ لا أن عليه! وتفتيا إخوته، ح للأدب 

إقجرى ما وأصاف معه♦؛، أدبا والحاجة" الجؤع جهد عنكم *رفع يقل؛ منآتدو4ولا 
تنغان نعد من ؤ فق—ال: منه، إليه أقرب هو الذي المباشر إف يضفه ولر السبب، 

هداكمال يكن لر ولهدا حقه، والأدب والكرم الفتوة 4فاعش إِحدف آلئظنشس 
ءليه»إ.وسلامه اه، صلوات والأنبياء، للرسل إلا الخلق 

نتلماثونير وآلآِحرة آلييا ف اُثودث ؤ • فال أنه نثيه، يوسف عن • تعاك فوله 
والاستسلامبالتوحيد الإقرار الدعوة هده حمعتا [ ١ ' ١ زيومف! ه ؤالحني 

عكالوفاة وكون - بحانه - غيره موالاة من والبراءة إليه الافتقار ؤإخلهار للرب، 

وءللسابالمعاد والاعتراف العبد، بيد لا اس بيد ذلك وأن العبد، غايات أجل الإسلام 
السعال.اء.مرافقة 

عدابس فيئه يايتبمم أن أهأبغزا مقرئون:؛§؛ وهم إلا بآممب يوبزأْفرهم ما وؤ 
عقآشج إل أذعوا نبيل هندْ-ء ئ3 لِقأ' لايئموثت وهم بغثة اودات؛ي%اآلثاعه آش 

•i زن مذآمحقث ؤما"أدا ونبحنزآس محةأثاؤسيو، 
[١٠٦يوسف:] ه مشركون ؤه،ا إلا باممد اًفارهم يؤمن وما ؤ • تعاك اه قال 

■٩ / ١ ازري)• نتح وانفر: ٢(  ٩٩٩قريب)رنم بلفظ لم مأخرجه ( ١> 
.Y^-^JUT'A'(Y)

.٠٢٠)م(ل 
ج١.انمواض .خممر ٣٦٦)٤(



الممسيرض الميئ الصوء ،=م 
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أثركما النار من إحراحهم ق يوتر لر ؤإن الإيمان وهدا الشرك، مع إيمائا لهم فاك 
سعرهاإنما النار فإن وكفرهم، بشركهم فيه حاليين معه كانوا بل التوحيد، أهل إيمان 

بعدويدهثها يهلفئها أن والعدل والحكمة الرحمة ق يمتع فلا والفللم، الشرك عاليهم 
غيرفهدا زوالها، أساب وقوة تعيرها أساب صعق فيجتمع منهم، الحق أحد 

واحد،موضع ق يكون لا وأنه الرسول؛امتنايه به يخبر ولآ الإلهية، الحكمة ق ممتغ 
فيهاحاليون أنم والإحماع القل عليه دل الذي بل عقل، ولا نقل ذلك، عق دل ولا 

بينعليه متفق وهدا يحيون، ولا فيها؛ يموتون ولا منها، بخارجين ليسوا وأنم أبدا، 
٠* احر■ امر ل السان ؤإنما لمين، الم

معيه، الإيمان لهم أثبت، ه ثقركون وهم إب باللي اًفثرهم يوثن وٌا ؤ وقال• 
الإيمانمن معهم ما ينفعهم لر لرسله تكدب، الشرك هدا ْع كان فان الشرك، مقارنة 
عنتخرجهم لا الشرك من لأنولع مرتكبون وهم لرمله، تصديق معه كان ؤإن باه، 

أرباباستحقاق من أعظم للوعيد مستحقون فهؤلاء الأحر. وباليوم بالرمل الإيمان 
الكبائر.

يغفرهفلا الجل وأما يغفر، قد فالحقي جل، وثرك حفي، سرك ت قسمان وشركهم 
به.يشرك أن يغفر لا اض فإن منه، بالتوبة إلا اثيع 

منهاخروجهم ثم النار، الكبائر أهل يحول السنة أهل أتبت، الأصل وب؛ذا 
بنين■الس ببمم قام لما الجنة، ودحولهم 

منله محبوب الذب،، معاودة جهة من ه مبغوض الدب،ت فمعاود هازا، ثبتا فإذا 

بالحيلثبه ومأثره ست، كل عل سبحانه اس فيرتّته السابقة، وحسناته توبته جهة 
[٤٦]فمي،: با وما ؤ ذرة مثقال يذللم ولا والحكمة، 

)ا(مل\ِآآ،دارج-بما.
)ج(. ١١١آحر•..أصل هاهنا ت قوله ق ( ٨٩رص هذ0 حول بحث المائدة سورة ل تقدم )٢( 



وأتباعهالمفلحين، حزبه شعار رسوله عن والتبلخ اقلع إق الدعوة كانت ولما 
ومناثا بحبممة عق اممد إل ادعوأ سجمؤآ هندوت فلآ ؤ تعاق! قال كما العالين، من 

'ءد 

عينمن عنه التبلخ وكان [ ١٠٨ليوأش; ه مزآلمقركنح اثا ومآ وسحننرآممي آثبعى 
قسمين;ق منحصرين أمته من العلماء كان معانيه به،وتبليغ جاء وما ألفاظه تبليغ 

الإسلام،وزوامل الأنام أئمة هم الذين والقادة وجهابدته، الحدين،، حفاظ أحدهما; 
مواردهوالتكدير اكنيير من وحموا ومعاقله، الدين معاقد الأئمة عق حفظوا الذي 

لرالأدناس من صافية الناهل تاللث، الحسنئ اذؤع من له سبمتؤ من ورد حتئ ومناهله، 
تفجيتا.الرٌيفجروتيا عباد ثيا يشرب عيئا فتها ووردوا تغييرا، الأراء تثبها 

تملحلر فيه، والصدق يبلغ، يما العلم يعتمد سبحانه افقه عن التبليغ كان ولما 
يبلغ،بما عالما فيكون والصدق؛ بالعلم ا اتصفلن إلا والفتيا بالرواية البليغ مرئة 

وأفعاله،أقواله ق عدلا السيرة، مرصز العلريقة، حن ذللث، مع ويكون فيه، صادما 
عنالتوقيع منصب، كانت؛ ؤإذا وأحواله. ومخرجه مدحله ل والعلانية ر المتشابه 

الراو_،أعك من وهو قدره، يجهل ولا قفله، ينكر لا الذي بالمحل الملوك 
ماوامنت،؟...والالأرصر رب عن التومح بهنصٌت، ، فكيفنيايت،، ال

وأنأهبته، له يتأهي، وأن عدته، له يحد أن المنصبا هذا ق أقيم بمن فحقيق 
به؛والصلع الحق قول من حرج صدره ق يكون ولا فيه، أقيم الذي المقام قدر يعلم 

فقالالأر؛ابا، رب ه ينقتولاه الذي المنصّتج وهو وكيفا وهاديه، ناصره الله فان 

قأث5ثنم_،هعت،ءفإ يتق محيقونا امم4ُئتيطأ تل Jسممثوكفيآمم ؤ تعادت 
يستفتونكؤ كتابه; ق يقول إذ وجلالة؛ سريا ه ينفتعال اكله تولاه بما وكفن [ ١٢٧لالمساءت 

را.أعلام ٨ )١( 
*اأءلأمجا.)آ(

أءلأمجا.)مآ(اا



الممسيرعأن المسر ا1صنء =^- ٦١
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وليوئنفتواه، ق ينوبؤ عمن الممص وليعلم [ ١٧٦]التاء: علآسيمتحك-مفيآلكللبه 
•الله يدي بين وموقوف غدا مؤول أنه 

وخاتمالمتقين، ؤإمام المرملين، صيد الشريف، المنصت، ؟هدا قام من وأول 
عنيفتي فكان عباده؛ وبين ينه وصفيره وحيه، عك وأمسه ورسوله، اذلع همد النيتن، 

احروماص ظآ محنا ؤ الحاكمين! أحكم له قال كما وكان المبين، بوحيه اس 
فملعق ومشتملة الأحكام، جوامع ه فتاؤيه فكاتأتا [ ٨٦]ص: ه آلثؤبلن بن انأ 

وليسااكتاد_،، ثانية إليها والتحاكم وتحكيمها اتباعها وحوب، ق وهي الخْلابج، 
إليهابالرد عباده اهلع أمر وقد سبيلا، إليها وجد ما همها العدول لمين الممن لأحد 
وآلئوببائي توبنون إنكنم والرسول آش إل قردوه سء ق ثقنزعم فإن ؤ يقول• حيث، 

صوأشنثاولأه]الماء:هه[.
•ه ومن(البني( أنا بصمة عل( إلآلإ نبيلأدنيأ هذه-، قل ؤ تعاإإ(ت قال ، ل

ابسم(ومن يعز،ت أدعو ف الضمير عك معهلوف ابض ومن( ت وحماعة الفراء قال 
ماإق يدعو أن اتبعه من كل عل حق قال• الكلبي قول وهذا أدعو، كما أمته إق يدعو 

كثيرةوجوه من القول هدا ؤيقوى والموعظة، بالقرآن ؤيذكر إليه، دعا 
علؤ بقوله• يسدئ إلآرثب4ثم ؤ ت قوله هد الكلام يتم أن ؤيجوز الأن؛ارىت ابن قال 
اهع،يدعوإق أنه أولاهما ؤ، أخبر جليت(، قوله عفيغ الكلام فيكون ب انعي ومن ائا بصمة 

حماأتباعه من الرجل( يكون فلا متلازمان والقولان بصيرة، عك وأتباعه بأنه الثانية وؤ، 
والبلاغة.الفصاحة إل، وأقرب، أحن الفراء وقول إليه، دعا ما يدعوإق حتى، 

تحمللا فهي وأفضلها، وأحلها العبد مقامات، أمرق اهيع إق الدعوة كانت( ؤإذا 
حدإؤ، العلم ؤ، البلؤغ من الدعوة كمال ؤ، لأبد بل ؤإليه، به يدعو الذي بالعلم إلا 

•٨(.)أ(اظر:-فرسى)آا/ 



ه.===^^^===^===ص^==^^===و^=
المقام،هذا يه يحوز صاحبه أن العلم شرف ق هدا ؤيكفي عي، الإليه يصل 
يشاء.من فقاله يزق 

بماقاموا الدين العلم أولو وهم الناس، دون وورثتهم حما الرمل حلفاء فهؤلاء 
وهمالصديقون هم وهزلأء وجهادا، وصبرا ؤإرشادا وهدايه وعملا علما محه جاء 

فه.أبوبكر الأكبر الصديق ؤإمامهم ورأسهم الأنياء، ١^١٤ أفضل 
۶ _اه، هال(  :،^L  ؤألئ1.وو وسيء4عآسiJjjli سألنعيشعنيم \وة؛أس ^،معآلذئن

1سءمهمتن ذ'ولئ،أشنن ر)ة(ا نفيما اولنألّئا وحسن وآلصنلحيزج ء ا ذأيليو ذ\لهإوي؛وأ 
مرتبة،يأعلاهم وبدأ أربعة، وهي السعداء مراتب فذكر [ ٦٩]التاءإ ه عليما بآلدي قكش 

أهلها،هم الذين الجنة أهل هم الأربعة وهؤلاء المراتب، احر إق يلومم الذين لم 
١وكرمه يمنه منهم اليه جعلنا 

عقإل1للآ »سييىأدمأ هنذه، ئل ۶ قال: أنه M رسوله عن تعاك اهة أخر وفد ، ١
مستقيم،مجراحل إق هاد وأنه منير، سراج أنه عنه تعاق وأخر ٩ اتبعي ومن ائا ثمبممة 

ماكل ق يحكمه لر من وأن غيره، لا المفلح هو معه أنزل الذي النور انع من وبأن 
فكيف،بمؤمن، فليس منه حرج عتره يكون ولا لحكمه، ؤينقاد المتنازعون فيه تنانع 
وصفاتهوأسمائه اهيه عن أخر قد يكون أن ذكر بما عنه تعال اهلم أحبر من عك يجوز 

عكوحمله حقائقه، عن إحراجه ق والحق ظاهره، حلاف ق الهدى بما وأفعاله 
التاؤيلأت...ومتكرهامحت، ااالغا١ّت,، وحثي 

مزيقآءشى ئْترئا حاءهم يكدبوأ فئ ؛يم وقلمواآتتءثسآومحر ى حؤ 
4•محقأ: ■ءنآلمومّآصربمر، نانثا محني ولأ 

,مفتاح  ٧٨( ١ ) 
را.مختصرالصواعق ٦ )٢( 



الممسيرعش اشث الصوء ح=ع 
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ؤإداونبن، أمر فتما طامته إق دعاء لأنه اه؛ إق دعاء اه أحت5ام إق الدءاء ا أ
اهئاف*إق دعوا إذا اباعهم فيجب ه الرسول اتبعوا قد عليهم اس رصوان فالصحاية 
هثعيرثا حآءهم هكدبوأ قد اتم وظنوأ \لإعم إذا حى ؤ تعاقت ،قال 

يحلقد أتيم عل دلل فته كان استيأسوا الدين هم الرمل أن يكر فلما t ١ ١ ٠ ليوّمات 
كمااس عند من يأتيهم إنما دلك، ق اليقين لأن استيهنو0، يقين عير من يأس قلوبيم 

قءاس قد من إب قومك من يومئ لن أدهُ ثوح إق واو-ى ؤ ن•' قصة ي قال 
ملماؤ يوسف؛ إحوة قمة ق تعاق اس وقال [ ٣٦]هود! ه يهع1وركح ماووأ' يما ثتث؛سن 

٠ينقين ليس يامهم أن عك الفلاهر فدل [ ٨٠لدوسما! ه حلموأ■نحيا منه استيئسوا 
بنعمر أن أبيه، عن عروة بن هشام عن مالك، حدثتا أريس: أبي ابن حدتا وقد 

غنن،اليأس ؤإن فقر، الهلجع إن الناس، ررأيها ت يعلمهم حهليته ق يقول كان الخه1اب 
وممعت،الخلمع، بإزاء اليأس عمر فجعل عنه؛ا امتغنن شيء من يس إذا المرء ؤإن 
ناقة;ؤيمبمف القدماء من لرحل ا شم ينشد المعدل بن أحمد 

اسلكا ق الفلي كصرما اس المض ب يلن مصفراء 
اسأوبمطمع ين بالنفس فأس بالي—سمع ت سدرأم 

البأس•بإزاء الهلمع فجعل 
عنسلام، عن الأعمش، عن حازم بن حرير حدثنا حرب; بن مليمان حدثنا 
علمتافقالا; ه الني أتتا أمما حالين بن وسواء حالي بن حية مجع قال! شرحبيل، 

)\(اماأءلأمج_د
ئ.)■أ('ا'أزاداوعاد 

الحليةق نعتم وأبو ( ٩٩٨، ٦٣١)رقم الزهد ق المبارك وابن ١(  ١١^)ص الزهد ي أخمد أحرجه )٣( 
رقم٤  ٠١المدينة)١/^أحبار ق بة ث (وابن ٣٥٧/٤٤)دمشق مدينة دأريح ق عساكر ٥(وابن ٠ )١/ 

ع.



ص=^^^_^ءاج(=
ليسأخمر يولد عيد كان فإن رءوصكإ، تيزهزت ما الخير من تيآمحا *لا قال! ثم شيئا، 
ا(ووا،طيه اقرانأ يرزقه نم نشرة، عليه 

لأييعبد بن هشام قال قالت عيينة ابن حدتتا هلأت ا عبد بن عل وحدثتا 
أيديق مما ؤيامي باهلم، يقش مال حتر قال• مالك؟ ما حازم، أبا *يا ت حازم 

انتهن.يحصن، أن من أكثر وهكذا ئال؛ الناساا 
يوسفمحورة ير نفمن خمعه اهللأ ير ما هدا 

العالمينرب ليع والخمد 

٠٠٠

jعاصم ابي وابن ١( •  ٨٨ردنم الموارد ل كما حان وابن ، ٣٣را"/ الطعان j محعد ابن أ-مجه ٢ )١ 
١٣٧)U/( ٣٤٨•، ٣٤٧٩رقم الكبتر)؛/٧ j والطراز ( ١٤٦٦رنم  ١٣٨/٣)والمثان الاحاد 

الأمالل حجر ابن الحافظ وصححه ( ١٣٤٩رنم )'آ/بماا الشعب ق والمهقي ( ٠٦٦١ رقم 
(.٢٦المطالقة)ص 

(.٣٨١والتاريخ)ا/ \ب j والقوي ( ١٣• ٠ ارقم • ٦ الشم،)آ/ ق المهني أحرجه )٢( 



الممسرعلن المير الصوء 
ص====^==========^

باسر

ومحرآكنزآنعرش عق آنثوى ئم ثرولما محو يقم آلثننوت رغ آلذى س آؤ 
ثوقئونذم بلقا، يذؤآلآمسبمو؛ لآخرزئنز(ج كلة'محركا والثمن 

زوجهنب جعو ؤ؛ينمآائمر'ت دأبرا رزيى محنا ند هوآلذى و© 
قطعآلارض ؤف، يفوريثمكرون َلآينت ذ'لك ؤ، آلماوج!ن آلل بمثى آمحن 

ؤ'جمبمآء مش مغوان وعتر مغوان ؤنجلأ وزنع أعضا نن وحثت ئثجنووت 
iذ'لتق ق إن تمزقآلأمج عق بمْمثا وشنلن 

العالمهذا عك يدور وكيف وبروجه، ونجومه ه بثمالدوار الفلك هدا اتأمل 
منذلك طي ق وما والنظام، الترس هذا عل الأجل آخر إق الدائم الدوران هذا 

علما مصالح من ذلك صمن ي وما والرد، والحر والفصول والهار الليل اختلاف 
ابدلعهذا أن بصيرة ذي عل يخفن وهل والبات؟ الحيوان أصناف من الأرض 
المن مخاطبة أمتهم الرمل خاطب ولهذا العليم؟ العزيز وتقدير الحكيم المبيع 

هؤص ؤ لهم" فمالت به الإقرار إك لا وحده عبادته إق دعوهم ؤإنما اهلأ، ل عنده شك 
أظهروقدرته وربوبيته سبحانه فوجوده ١[ • ]إيراهم; ^ازآشنأو'تؤزلأزضه 

للعقولوأبين للأبصار، الشمس من للبصائر أظهر فهو الإطلاق، عك شيء كل من 
وفطرته،وعقاله وتلبه بلسانه، مكابر إلا ينكره فما بوجوده، وتقر تعقله ما كل من 

عقخأآنثوى يربجا بٌثرمت آلسنثوت رثع آلذى آق ؤ ت تعاق قال تكذبه، وكلها 
يذيآ'لأزسبمااألأثبمسىج لأجلخ ك)ة'مى وآلمنر ونحزآكص آلعزش 
ؤسمؤأTرا رد'ص ينا الأرصدحعل، ند ؤهؤآمحى نحأت( ئوقثون رثكم يلما؟ لعثكم 

.ب آشاح  ١٢)١( 



ه:ذ'لكلآسمسمظلإو0 ق إن ^و ينقىآلو زوجهنآص ب جعل آفنرت 
وآلاوضآاشآطو'ت 1، إ0 ؤ تعادت وقال f-؛[ ]ارعي: 4 متجنوزت آ'لأوضقرع ؤق 

4يوثلممحن وءاينته-، ؤ قوله؛ إل 4 دآبؤ بن ثث وما حلمغن ثق ه لآبم>إثدبثلن 
أنآ'لأوضوؤئ ق وأش درولم-ا يعترمؤ حليىآشمنؤ'ت ؤ تعاد؛ وقال [• T-t]الجاب: 

[.١ -١ ١ ٠ مجٍا4 صنلؤ ق ؤ قوله؛ بزكلدآبؤ4إق ونثمح-ا بكم ثميذ 
بنأصوزرغومحلضوانؤ تعادت مال ، ١

د'ِ)لئ،'لآيثتق إن اصؤر=ئوج نعضق عق بنيثجا ؤدْجل جد ؤ' ثناء يس وعيرمغؤان 
ؤيقلبهالواء، هدا من أحرجه ما يصرف سبحانه إنه ثم ٤[ ]الرعد: 4 لثوكيعقلورك> 

طبيعةإل طبعته عن والمجاورة بالمخاسة بعضه ؤينقل بعض، إل بعضه ؤيحيل 

ومنافعهاوقواها صورها بين حالف ثم ماء من دآبة كل حلق كما وهدا أحرى، 
عكوبعصا رحالين، عك وبعصا بطته، عن بعصا وأمشئ لها، يصلح وما وأوصافها 

يوحدما ويقلب والنهار، الليل يقلما سبحانه وكدللث، باهرة، وقدرة بالغة حكمة أرع، 
-ياالتي، البالتة الحكمة لك م؛ذللئ، للث، وييشاء، كما العالم أحوال ويقلم، فيهما، 

[.٥٤ررلم،آّبلن4]الأعراف: ثئاركآس لهآلخلد،وآ*لأم الأ ؤ ملكه؛ ؤيظهر مراده يتم 
والصفاتوالمقادير الأشكال، المختلفة والحيوانات الجمادات هده إن( 
قدما والمافع الحكم من فيها كدلائ،، هي الهم، والنباتات والأغلءية والقوى والنافع 

أيسرإل إلا منه يملوا فلم ذللث، ومع الدهور، مر عك وتجربته وصفه ق الأمم أكثرت 
ذلكمن واحدا أولع ما بجمح علما يحيطوا نإ الأمم حمح اتفق، لو بل وأقله، شيء 
^L]a]lوالدلالة الاعتبار من ذللئ، صمن j، ما إل هدا والمصالح، الحكم من النؤع 

الالواحدة المائة فانا وحكمته، وقدرته وعله واحتياره ومشيثته الخالق وحول عك 

الهجرت؛ن•طرأغ، ١٤٤٢١)
شفاء. ٢٣١)٢( 



شوالئمحرعلن ظذا 

ولووالصفات، والمسا^ المتنوعت والأشكال الغرسة الصورة هنْ يتمها تحتمل 
محوولا أيصا، التركيب بنفس والصور الأنولع ءان0 حدوث نليس غيري ح تركت، 
أعظممن والنيات الحيوان ق والاختلاف والتفاوت التتؤع هدا فحصول له، مقتفى 

اختيارايريد لما فعال وأنه وعالمه، وحكمته وقدرته ريوييته ودلائل تعال الرب آيات 
كيفوتأمل الدلالات، أظهر من شيء بمد شيخ وحدوثها مخلوقاته كويع ومثيئه، 

مثجئوزتتظع الأرض ؤؤر ؤ تعال؛ كقوله موضع غير ق ذلك إل القرآن أرشد 
بمصأتاؤ'حكدثتجزا نب >;مغوانؤعهمبؤا0بج سأنمؤؤوئبجاا لجثت 

٤؛!•^^لآسمتضبمقلوت4صت 
آلقوألئإلمه وآليهار ^^ؤ'توآلأزضوأظو،م ف، إن ؤ تحاك• وتوله 

الأزضبعديه محاحثا مآء من من^ائمآء آس ومآأتزل يغهعآاغاس آتخريما ؤ( محي 
وآلأزضصابآش>رسآصآء ؤدْمبم_،مني دآثؤ ْفل من ؤنث،بيأا موبا 

[.١٦٤'لآيئضلمورسقلونهتمة; 
ف،دألو'لأإن ضؤآظم،ألخضم ءائجبظ لبن ؤ وةولهت 

بمنانزلع\وئ > وقوله: ^ ٢٢لآسممحذه]همدم: 
ؤآشمحْلادآلرنئوث آلرؤغ بؤ لُ يثبت © مهنوث محي شجر وبتن ثراُي 

١[.١ ١، ٠ يجلآقسمسئثوثهلانمل: ؤالأغثم،ؤمنضُت 
تهلعأما •ع والمنافع والصفات، الأحتاس، مختالف،ن جعلها أن آياما ومن 

ثنمتؤ،طيية وهدم وتلاصقها، تجاورها حزنة، وهده مهلة، فهده متلاصقة، متجاورات، 

ؤيليهاؤيلاصقها صلية وهده رمال، تلاصقها تربة وهده تتبتج، لا أرضى وتلاصنها 
توجدلا أرض ؤيجاورئ كلها حص وهده بيضاء، أرض ؤيليها سوداء وهدم رخوة، 

)ا(1ا/اافان,



——^لجا=قمص
وهذهلغيره، تصالح بل له تصالح لا وهذه وكذا، كذا لمات تملح وهذه حجر، فيها 

بالجبال،مجرة وهذه معالم، ولا حبل فيها ليس وهذه بضدها، وهذه مالحة، ميخة 
الأمار،سقي عق إلا تملح لا بل المهلر ينفعها لا وهذه المهلر، عك إلا تملح لا وهذه 

الأرض.وجه عق إليها الماء ؤيوق البعيدة الأرض عق الماء سبحانه اه، فيمهلر 
حمصومن التفريق؟ هذا أجزاءها فرمحا ومن التنهمع؟ هذْ ُوعها من فلومألتها 

مهاوأحرج البل فيها وفتح رواسيها عليها ألقن ومن به؟ حصها بما منها قطعة كل 
وأنشأأقواما، فيها وقدر فيها بارك ومن الزوال؟ عن أمكها ومن والمرعن؟ الخاء 
مكثاهياها ومن ومنافعها؟ وجواهرها معادنها فيها وصع ومن ونباتها؟ حيوانيا منها 

جعلهاومن منها؟ يخرجه ثم إليها يعيده ثم منها الخلق يبدأ ومن للأنام؟ ا ومم 
ووسعالكها، موذلل مناكبها، وطأ ومن ممتنعة؟ ولا تمعية مغير ذلولأ 

البات،عن صدعها ومن شمارها؟ وأخرج أشجارها، وأنثتا أنهارها، وشق مخارجها، 
ودحاها،وؤلؤاها وذللها ومهدها وفرشها بعلها ومن الأقوات؟ حح فيها وأولع 
منعليها ما فيسقعل فتزلزل، تتحرك أن يمسكها الذي ومجن لها؟ زينة عليها ما وجعل 

اقالأنالمؤع منها أنشأ الذي ومن نمور؟ هي فإذا عليها بمن يخفها أو ومعلم، بناء 
ؤإبراهيمونوحا آدم منها أنشأ بل الصنوعات، وأحن الخلوقات أ؛دع هو الذي 

وعبادهوأحباءه أولياءه منها وأنشأ أحمعين، وعليهم هو ومحمدا وعيسن وموس 
والمعادنوالأرزاق المياه من فيها امتويع لما حافنلة جعلها ومن المالحين؟ 
زادتفلو المسافة من القدر هذا والقمر الشمس وبين بينها جعل ومن والحيوان؟ 

إقالواصلة الخفعة فتععللت القمر ونور الشص بحرارة تأئرها لضعف، ذللن، عل 
كما— والخونة الحرارة لأنتيت القرين، ق ولوزادت ذللث،، بت، يوالبات الحيوان 

هذهتفوت فكانت، وبالجمالة والبات، الحيوان أبدان فاحترقت، — الصيف، ق نشاهده 
ومنوالعيون؟ والحدائق الجنات فيها جعل الذي ومن العال!؟ انتذلام بها الش الحكمة 

بحديحييها الذي ومن للأحياء؟ بيوتا وءلاهرها للأموات بيوئا باؤلتها جعل الذي 



التمسيرالنيرعلن الصوء 

الشمس،عليها ؤيهلي الريح، عليها يرمل ثم الماء، من الماء عليها قينزل موتما، 
كلمن وأست، واهتزين، للوصع مخضت، الولادة ومت، كان فإذا الحل، ؤ، فتأحد 

منهيتعقد الذي كالماء والقهلر كالأم والأرض كالأب، الماء جعل من مجنحان 
فيه،التلين نداوة أثريت، الماء، عليه ووغ الأرض، ل الم، حصل فإذا الولد، 

باطنإك والحرارة الدارة فوصلت الأرض، باطن ل المخفية الخونة وأعانتها 
وهوفوقها من ساق مانيزت عن وانفلقتإ وانتفخت، وربت، الحبة فاتت الحبة، 

إليه،سبة لأبيه يبق لر حنن الولد ذللثؤ عظم ثم وهوالعرق، تحتها من وساق الشجرة، 
واحدة،حية ق الحكيم الرب، صغ ذللث، كل مولاة، آلافا أبيه بعد الأولاد من وصع ثم 

الأم.هذه ق سبحانه اق0ثا وصعها التي البركة من وذللث، الغاية، إل الصغر ق تبلغ لعلها 
وأفعال،كمال وصفات، الخالق وحول عل الدلال ق وحدها تكفي آية من لها فيا 
والنثور،البعث، ليوم الأبور ق من بإحراج عنه به أخروا فيما رسله صدق وعك 

بعض،إق بعضها وحاجة وامتزاجها وتجاورها الأربحة، الناصر هده اجتملع فتأمل 
منالاتثيع إلا يمكنه لا بمحبثا به، وتأثره فيه، وتأثيره بعض، عن بعضها واممال 

أظهرذللث، وق صاحبه، عن يستغني ولا بالتأثير، الأحر يستقل ولا والاظحال، اكأثر 
غيموجد إق فقيرة عدمها بعد حادثة مدبرة مربوبة مصتوعة مخلوقة أنما عل دلالا 
داعيونجست، لادرته، كلها المخلوقات، تنقاد حادمثؤ غير قديم متأثر غير مؤثر عنها 

إلعباده وتدعو وحكمته، بعلمه وتشهد وربوبيته، وحدانيته داعي، وتلحم، مشيثته، 
عقوتحثهم ونقمته، بأسه من وتحذرهم ومحبته، وعبوديته وطاعته ومكره ذكره 

وجنته.رضوانه إل المبادرة 

أنشأوازدواحهما امتزاجهما تعاق الرب، أراد لما كيف، والأرض الماء إل فانفلر 
لطيفةحرارة لها أنشأ ثم الأرض، عمق ؤ، قدفته أن إل وساقته الماء فحركت، ار.ياح، 

بماحمل منها، أقوى أحرى حرارة لها أنشأ نم الإنبات، حا وحمل سماؤية، 



قوتهوقت إق فادحرت الثانية، الحرارة عن تضعف الأوق حالته وكانت الانفتاح، 
واحدةالأم ؤإن هدا للإنفاج، الصيف وحرارة للإحراج، الريع فحرارة وصلابته، 

ؤؤرؤ ت تعاق قال كما والمع، التباين غاية ق والأولاد واحد، واللقاح واحد والأب 
بمسمنؤا0 وعؤ مغوان وفلا وزنع أعف بن وجثت محوزت قطع آلأدض 

يجلآبم>إثوكبم؛اوث1، إن آلأًفلأ __4 عق بمبا وثمتين و'جلئ بمآء 

اولن؟لث،حديد حلق ثى ءق ا ترو كقا اءذا قوتم معجب شجب ؤإن ٠ ؤ • تعاق قال 
نم'بم،اقار هملئ،أض، ويكبم7لأظئفي-أص تيم' 
قولان:الأية وق ٥[ حئلدلأىب<لارس: 

فعجبه جديد حلي لش اءئا تزقا ق، اءذا ؤ قولهم• من تعجب إن أحدهما: 
شيئا.يكونوا ولر تراب، من حلقوا وقد هدا؟ ينكرون ، كيفقولهم: 

وعبادتهلتوحيده انقيادهم وعدم غيره، اس مع شركهم من تحجمبا إن والثاق: 
4جديد حلي لى اءئ ^j، اءذاكا ؤ وقولهم: للبعثؤ، فانكارهم له، شريلث، لا وحده 

أعج.ّت،.
والكفرالرب إنكار وهومحض الإنسان، من عجبا المعاد فانكار التقديرين: وعك 

وسكيانم.وعدله وحكمته وقدرته، لإلهيته والجحد به، 

كمزوأا جدد حلق ثى اءنا تزقا اءذا وعجنمن،ىجبنيلم وإِن ٠ ؤ 
لإونر)ثةه•ؤاوملق،آ'لأءلئقأصاي عم 

لهليتر شاب من ريلثإ ارعج—، نحو: للفحل اممه محبة عك يدل كما ،التعجمب، 

٠ج؛ بيانع ٨ ( ١ ) 



ذلك،ونحو ٢ الصلاهءر إلن ووطائه فراثه من ثار رجل من ربك واريعجب ، صبوةا<ل 
نلؤ ]الريد;٥[، ه شصت،سجت،فيلم ؤإن ؤء قوله; تحو الفعل بعض عل يدل فقد 

ؤكتم،ؤ وقوله! [، ٢٨ه ؤكتم،ثكمروركبخُاممي ا ١٢]اكاغات: ه عج؛تتينحرون 
الحكمامتطع عك يدل وقد [ ١٠١ممران: زآو ه ؛ايمت،مم ظنفب ئش وأنتم )؛نمرون' 

حنعل يدل وقد ٧[ ه عهد لا!نقرجان عكيلزعون ؤ نحو! حسنه وعدم 
]TJه إيمن؛كم نعد عةنتو\ موئا آلله يهدى نحوتفعله يه يليق لا وأنه منه، المغ 

[.٨٦ممران: 

ءغدهُ_؛ ويفد ثزداد 3^1 ثمصآ'لأزحام وما انى ْفذ خملا ^١ يعلم س آؤ 
بجذنارؤ4

ؤؤم١نئهمحهاامةُ"لاها خملته نغا إحنِيولديه ألإشن ؤ نعاك؛ اهه آقال 
ثلاثونوالفهلام الحمل يوة أن تعاق فأحبر [ ١ ٥ ]الأحقاف: ب< فأرا ئلنئون وذصنلهُ ؤخماوهُ 
يصالحالباقي أن فعلم ه، ه، حواهام؛ ؤ \زضذآ تمام مدة أن البقرة آية ق وأخر شهرا، 

أشهرستة لدون تلد لا الٍرأة أن عك كلهم الفقهاء فاتفق أشهر، ستة وهو للحمل مدة 
ه.الصحابة عن الفقهاء تلقاه أمر وهدا سقطا، يكون أن إلا 

ندبامرأة أق عمر أن الديك: الأسود أبى بن حرب أبي عن وغيره اليهقي فدكر 

(٨٥٢•رقم •١ ٠ ٩ )؟ا/ الكم ق والطراز ( ١٧٤٩رنم  ٢٨٨وأبوبمك)"ا/١( ٥ ١ أخمد)أ/ أحرجه )١( 
وابن( ٤٠٨٥رنم  XMlx)الفردوس ق والديالمي ( ٥٧٦رنم  xx\l)\الشهاب j والقفاعي 

الزواكمجمع j الهبمي ونال ( ١٢•٠ ٠ رنم ١ ١ ٦ نواممْ)٢; ق ونمام ( ٩٣٤ )رنم الزس ق المارك 
الخفاءكثف ق العجلوق وحسنه حن. ؤإمحناده والطراق يعل وأبو أحد رواه (: ٢٧٠ا )'١ 
(.٢٦٣)أ/القدير نمى (وانفلر: ٢٨٦)ا/ 

(١٢٥)رنم الجهاد u jصم أبي وابن ( ٢٥٥٧رنم  ٢٩٧)٦;حبان وابن ٤(  ١٦)ا/ أحمد أخرجه )٢( 
حسن.وإمناد0 الكر ق والطراق وأبويعك أحمل رواء ٢(: ٥ ٥ الجمع)آ/ ل الهتثمي ونال 

الردود.تحفة ١ )م(خه 



قع
رجم'عليها ليس فقال• ه عليل ذلك فغ برحمها، عمر فهم أشهر، لستة ولدت 

بمنكامثن حولي ؤآلولأ'تتربدناونحص ٠ ؤ أله، فإليه فأرسل عمر ذللتح 
أشهرفتة ه "مرا يكويا وذصنلهُ وخملهُ ؤ وءالت [ ٢٣٣^ ان اراد 
عنهارفخل، عليهما. حد لا الرصاعة، تمام وحولان حمله 

أشهرستة ق ولدت فد يامرأه أق ه عفان بن عثمان أن بلغه أنه مالك موطأ ول 

ئلنثونؤفصثالهُ حملهُ 'ؤؤ تعاق؛ اهلعا قال عليها، ذلك ليس عئ؛ فقال ترجم، أن بما فأمر 
قدفوجاوت ترد أن عثمان بما فأمر [ ١٤]_ji: ،ه jUltل ؤفمطهُ ؤ وقال: ه .٣^١ 

)٢(
رجت

المرأةولوت إذا يقول: كان أنه عباس ابن عن عsكرمة عن هند أبي بن داود وذكر 
كفاهاأشهر لسعة وصعت ؤإذا شهرا، وعشرون أحد الرصاع من كفاها أشهر لتسعة 

أربعةالرصاع من كفاها أشهر لستة وصعت، ؤإذا شهرا، وعشرون ثلاثة الرصاع من 
كلامه.انتهن أمراه ثلنثون وفصنلهُ خملهُ 'ؤؤ تعال: قال كما أثهت\,أ وعثرون 

٨[>ؤ>أ\إه\\ؤعو: وما وغ؛صالأزحام وما اق ْءئث -ثملت ما يعلم ؤ تعالت اه وفال 
عليهاتزيد وما أشهر التسعة عن تنقص ما ئغيعسآلأرحام^ وما ؤ عباس: ابن قال 

حاصت،إذا أيئا: مجاهد وقال حيير، بن وسعيد كمجاهد أصحابه هدا عل ووافقه 
تسعةعل زادت إذا قال: ثودادب وما ؤ الولد من نقصائا ذلك كان ولدها عك المرأة 

الرزاقوب. ٢( • ٧٤مصور)رغم بن وسمد ( ١٥٣٢٦رنم  ٤٤٢اعرى)يم ق ^ أ-محرجم )١( 
^تمم؛؛آا(واظر:شرحازرناقضصطآم)؛/هيا(.

وانئلر:( ١٥٣٢٨رنم٤  ٤٢الكيرى)يم ق والمهقي ه١(  ٠٧رنم  ٨٢٥اووطا)آ/ j مالك ١^ )٢( 
لأطكار)يماه؛(وشرحاتررقابير؛/؟لإا(.

المثورالدر وانظر: ( ١٥٤٤٨رنم  ٤٦٢)U/( ١٥٣٢٥رقم  ٤٤٢الكأرى)يم ق ^ اخرجه )٣( 

(.١٢١٦٢رقم٢٢٢٦/٧ابيUتمفيشرْ)ابن )؛(اخرجم 



المم|س؛رعش ال٠نير الصنء 

منالحامل رأت ما الغمى أيقات وقال ولدهار من نقمي لما تماما ذلالئا كان أشهر 
تماموهو أشهر، التسعة عق زاد ما والزيادة الولد، من نقمان وهو حملها، ل الدم 

.٢٢١اصان

لعشرةتلد المرأة تزداد وما سقط من كان ما ه ثغيص1لآزحام وما ؤ الحمزت وقال 
حاملاالدم فيه رأت يوم فكل الحمل بعل الحنفي الأرحام تغيض عكرمة وقال أشهر 
يوماالحمل ق ازدادت إلا يوما حاضت، فما طاهتا. الأيام ل به ازداد 

إذاحسرث بن معيد وقال أشهر، التسعة فوق تزداد وما المهل، النفس قتادة؛ وقال 
قوزيادة الولد، غذاء ق فهونقصان للولد، الغمس فهو الحمل عل الدم المرأة رأت 

ماعل العائد وهو محذوف، مفعولهما متعديان، فعلان وتزداد تغيض ؛• الحملر 
الزيادة.ث وصدم الماء، وغيمي ومته؛ القمان، والغيمى الموصولة، 

الزيادةمن فتها يحرض وما الحمل، مدة يعلم أنه الأية معتز ق والتحقيق 
أوهوذكر هل أنش؛ كل تحمل بما هوالحالم كما دونكم، بذلك العالم فهو والقمان، 

m:محه الصحيح ق كما اذم، إلا يعلمها لا التي النم، أنو؛ع أحد وهذا أنثن؟ 
يعلمولا اهف، إلا الماعة نحيء متن يعلم لا اهف؛ إلا يعلمهن لا خمس، الغيب رمفاتيح 

ولااهف، إلا الأرحام ق ما يعلم ولا اهف، إلا الفت، ضء متن يعلم ولا اهف، إلا ت ل ما 
راهف«ر إلا تموت أرض بأي نقص تدرى 

ومابدنه من يزيد وما فيه إقامته وقت وعلم الرحم، ق ما بعلم المقرئ فهوسبحانه 
الدمورؤية والتام كالقعل ولوازمه توابعه من فهو القول هذا عدا وما ينقمى، 

(.٣٧٥ا(وانمارس)رةمأ-آا'(واظر:ذحاواري)A/١ ٠ الطريفي-ضرْر"اا/ )ا(أ-محم 
١(.١ • - ١ • ٩ -فرْ)'\ا/ ق اتجري )آ(أ-؛مجه 

١(.١ ١ / ١٣تمرْ)j اتجري احرجه )٣( 
١(. ١٢وانجريقتمر،)"\ا/ ( ٣٣٢شيرْ)آ/ المعانٍ،j الرزاق )٤(أحرجهب: 

(.٣٦٥/١٣•١(وا>:نياUري)اJخارى)رنم٩٣)ه(أ-محرجه 



قم===^^=====وت
نيادةمن بما يتمل وما الطن، ق الحمل اثامة مدة ذكر والمقصود وانقطاعي، 

هر.ا. . ونقصان 

مايعثر لا آس إينث■ امرآممي من "■محمهلوئهُ حإمه-ء ومن يديب نئن من معست، هُ لؤ 
دوذبِءمن لهم وما لهُج مرد قلا بثورسوءا وإذآأوادآممد بانمثبمم ما ثعموأ 

سدالاقةةه•
عديدة.اسيامب من ا ينالمعصة عن الصبر رةاعد٥آ. 

صيانةعنها ومن حرمها إنما الم وأن ودناءما، ورذالتها بقبحها العبد عالم أحدها; 
السببوهن.ا يضره. عما ولوه الشفيق الوالد يحمي كما والرذائل، الدنايا عن وحماية 
بالعياب.وعيد عليها يعلق لر ولو تركها عك العاقل يحمل 

عليهومقامه إليه بنفلره علم متن العبد فإن سبحانه، اذم من الحياء الثال: السسج، 
لماحهله.يتعرض أن ربه من استحن - حيا وكان — ومسمع منه بمرأى وأنه 

ولابد،العم تزيل الدنوب، فإن إليلثؤ، ؤإحانه عليلثف نعمه مراعاة الثالث; السبب 
وراجعتاب فإن الدو_ا، ذللث، ؛حسب، اقم، من نعمة عنه زالت، إلا ذنبا عبد أذنب، فما 

حتننعمة عنه تزيل الذنوب تزالي ولا إليه، تر-بع لر أصر ؤإن مثالها، أو إليه رحمتإ 
باذف؛آمهما يلمصدأ بفوٌبجحى يمحرما لا نيئآس ؤ تعاق؛ اقم قال كلها، العم تسلبإ 
الهبةوانتهاب الخمر وثرب والرقة الزنا وذنب الإيمان، العم وأعفلم [، ١ ١ ]الرعو: 
ؤيسلبها.يزيلها 

ذنباأذنست، آحر؛ وقال آ. >نةر الليل قيام فحرمت، ذنبا أذنست، لف،; البحض وقال 

■رج( اهف شاء إن هدا حول بحث نئادة الأحقاف صورة ل سيأق )١( 
الهجرض.>_  ٢٧٠)٢( 

أحدثتهبذنب اللتل تتام حرمت قال؛ أنه اكوري سفيان عن ( ١٧)U/ الأولياء حلية ق نعيم أبو أحؤج )٣( 
أشهر.خمة 



الأسيرض النيئ الصوء 
تاكا========^==^=ض

قيل:هذا مثل وق القرآن. فهم فحرت 
ال-نعمأل تزيالمعاصي إن ففارمها ة نعمل ت كنإذا 

منباس عياذا الحطب، النار تأكل كما نأكلها، النعم نار العاصي فإن يالجمالة 
عافيته.وتحويل نعمته زوال، 

[.١١]الرعد; ا»ي\3ؤه من حالغهتخمْحلوثهُ ومن يدنب بئن من معمنّت، هُ لؤ 
بالخير،ؤيأمرونه يثبونه يدلهآحر، جاء وذما جند جاء كلما بعصا، بعضهم يعميا 

■وهل ساعة صبر هو إنما ويةولون1 ؤيمبرونه اس، بكرامة وJعاJونه عاليه، ؤيحضونه 

وكلامه.وحيه من آحر بجند سبحانه أيده ثم الأبد، راحة استرحت، 
إلانعمة العبد عن زالت، فما النقم، وتحل النعم تزيل أتيا الال.نو>تإ عقوبايتح ومن 

بلاءنزل ما ه! طالب، أبى بن عل قال كما إلا؛ال.س_،، نقمة به حلتؤ ولا ذب، بس، ي
قمناممبميبة من ومآاصيهفم ؤ تعاق! قال وقد ،، >تو>ةر إلا بلاء رفع ولا إلا؛دب،، 

ممايلث، لإ ذ'للثإبارنحآس ؤ تعافيت وقال ٣[ • ]الشورى; يجه خم، محانث،المغزوبم،ووأ 
يغيرلا أنه تعاق اهه فأحبر [، ٥٣بانمممب]الأمال،; ما يع؛روأ دوعٍحى عق اتعنها بعنه 
اسطاعة فيغير ه، ينفما يغير الذي هو يكون حتن أحد عك نيا أنعم الك، نعمته 

جزاءعاليه، غير غير فإذا سخطه، رصاه؛أسثا'.-، وأسباب، بكفره، وشكره بمعميتته، 
بالعافيةالعقوبة عاليه اهآ غير بالaلاءة، العصية غير فإن بفللأم ريك، وما وفائا، 

١٣٢الثعب،)٤; ذ المهض وذكرْ ط1وجه أي بن اك>، رب المقارب، بحر من الم، عدا )١( 
وابن١( ١ ٠ القدير)؟/ نبض j الخاوي وكن١ا القاصي، الكدى الخن أي ]ق ولخه ( ٤٥٠٩رقم 

(٢٨٠/ )١ الخفاء كثف، ق والعجالون ٧( ٠ ه/ )٤ ( ١٠٣)اه/دمشق مدية تارخ ق عاكر 
(.٣٩١)آ/ا'يآ، 

الجوابالكال. ١٢٩)٢( 

القاريعمدة وانظر; هو الني عم الماس نول من ( ٤٩٧ابري>آ/نتح ذ ابزرحجر الخاظ ذكر، )٤( 
 /U(٣٢ ) (.٨١٤والأّتعاب)أ/ دمشق)أآ/خهم( مدية وتاريخ



د_^=_=^^و=
ب.يخضب ما بذوِحى ما يمر إدنثأإم'لأ' ؤ قال بالعز، والذل 

الحاصلفتزيل الواصلة؛ النعم ومطع الحاصرة، العم تزيل أتبما عقوباما ومن 
مفقودهااستجاب ولا طاعته، بمثل موجودها حفظ ما الاه نعم فإن الواصل، وتمع 

مساشيء لكل سبحانه اهللأ جعل وقد بهناعتنه، إلا ينال لا اهه عند ما فان طاعته، يمثل 
المانعةوآفاتها طاعنته، لها الجالبة نعمه أسباب فجعل تبهلله، وآفة يجلثه سببا وآفة، 
أرادؤإذا فيها، عنته رعايتهاألهمه ءثد0 عل نحمتته حففل أراد فإذا معصيتته، منها 

نمهق مشاهدة بذلك العبد علم العجب ومن 7ا-ا، عصاه حن حيله عنه زوالها 
مقيموهو بمعاصيه، عنهم اليم نعم أزيلتإ من أحبار من عنه غاب لما وسماعا وغيرْ 

وكأنالعموم، هذا من أومخصوص الجملة، هذ0 من تثن مكأنه اهف، معصية عق 
هذا؟من أبلغ جهل فأي إليه، لا الخلق إق وواصل عليه، لا الماس عك جار أمر هذا 

الكبير.العل ه فالحكم هذا؟ فوق للنفس ظلم وأي 
مرةمالممن بها نالتإ ؤإن محر هى ما، لدة فها المى الامحبايب هذ.ه ان والمقصود 

وطابلأكله لذ الأكل تناوله إذا مسموم لكنه نهي، لديد طعام بمنزلة وهي عاجلة، 
لرلو حن بد ولا والذنوب المعاصي فهكذا يفعل، ما به يفعل قليل ويعد ماغه، له 

وهلشهوده، أكبر س والعامة الخاصة والمجرية الواغ لكان ، ٠٧١^الثارع يخبر 
حفظهابنعمة عبد عل أنعم إذا اممم فإن معصيته؟ بشؤم إلا نعمة قهل أحد عن زالت، 

يمرلأ آس إؤنح ؤ ت ه نفعن تغييرها ق الساعي هو يكون حن عنه، يغيرها ولا عليه 
مندوذهِءلهر لةُجوما مزد قلا بفوم-سو،ا وإِذآأرادآس ياشمم ما بموِحىيعةوأ ما 

اا[.منؤال<لالرءد:

وجدعنهم نعمه أزال الذين الأمم أحوال س كتابه ل تعاق اقلع قص ما تامل وس 

الجواباللكق.؛ if)؛(
(0(Y • ح■؛.■؛بدائع



يمحم

أهلأحوال ل نظر من وكذلك رسله، وعصيان أمره هومخالفة إنما حمعه ذلك محبب 
كماالذنوب، عواب سوء من كله ذلكر وجد نعمه، من عنهم اه أزال وما عصره، 

نعمالل تزيالمعاصي إن فا فارعهة نعمز ستا كنإذا 
شكره،بمثل الزيادة فيها حملت، ولا محناعته، مثل فهل ء بثي اهع نعمة حففلتر فما 

قالنار تعمل كما فيها تعمل التي النعم نار فإما لريه معصيته بمثل العبد عن زالتا ولا 
له،غيره تعريفا عن استغتن العالم أحوال ق بفكره محافر ومن اليابس، الحيا 

يةنفآلام فلاما شرورا ثباما مكون وأما ولابد، شرور الأسباب هذه أن والمقصود 
والعمومبالهموم الروح ألر الحي الأل؛ شدة مع صاحبها عل فيجتمع وبدنية، 

منحقه لأءaلاه التفعلن حق لهذا اللس_ا العاهل تفطن ولو والحسرااتا، والأحزان 
أمرااه، ليقضي الغفلة، حجاب تلبه عك صرب ند ولكن الهرب، ل والجد الحدر 

حفلهمن فاته ما عل حرات، الدنيا ق ه نقلتقطيت، التيقفل حق فلوتيقفل مفعولا كان 
العالرهذا مقارنة عند الفلهور حفيقة هذا له يفلهر ؤإنما اقم، من والأجل العاجل 

]المم:ص ددمئ،-ةناق ؤ يقولت فحينئذ الثقاء، ءالم عل والامحللاع والإشراف، 
•٢٥٦جمكاآش؟تالزمإ ا مخ 

هذاومرادهم! والصدق. فيه والإخلاص بالتوحيد  ٠٠الحق دعوة  ٠٠لفا الفثر وقد 
عنهما!اصف رصي هماس ابن ونال التوحيل•، ت الحق دعوة ه•' عل فقال المعتز• 

نهف،إلا يكون لا الخالص والدعاء بالإحلاص، الدعاء وقيلث اهف، إلا إله لا أن شهادة 
ؤإحلاصها.وتجريدها وحقوقها الإلهية دعوة الحق ودعوة 

ىمنل'محآه،ؤآفوز
وهوسء خبذؤا آس ئل آلخق قشبه حلموأكحلقه-، يء' جعلوأه أم 



سإس===^====^==وآآا=
نبئاآاشٍزإ قآحثمل فدوها قس<اكاوديم مآء اكتلإ متن ، Jjjiآومهنث;نُ; حد آلو 

ءمم'وكسنربآسآكىنبد نقع حنة!و ق عته يوقدون 
آ'لأوصُكد'لكؤ؛ قتمكث آلئاس ينع ما وأما حمآء محتدهب آلربد قاما وآو؛ثهإلج 

لأ;رو;ه.

عنبعجزم سواه ما إلهية بطلان وعل بالخلق، بتفرده بالإلهية تقرئه عك ،احتج 
تمامتتاق التركة فإن الوحدة، يستلزم التام والقهر قهار، بأنه واحد أنه وعك الخلق، 

•القهر 

المؤمنين؛حق ق ولكن الرعد، محورة ق والناري المائي المثلين اس ذكر وقد 
رابجاجآاث1إإذتدك قآ يمد قسالتااودية ء مآ ^لثماء ضتق ^ Jjj Iؤ ت تعال فمال( 
آلحىآس نصرب كد'للشا مثلةُج  Juj*شع او حنؤ آبتعاء آلغار ق عته يوقدون ومما 

آ"لأزصأكذ'لكق؛ناكئاق آإغا.>ن يطع ما ؤأما حهاء فثدهن، آلربد قاما وآل؛ئْللج 
والأسملعالقالوب، لحياة أنزله الدي الوحي شبه [ ١٧]ازعد■ ه لإو؛؛ نْناا/بثاآسآلأتال 

تميرفماو_ا بالأودية. القلودسا وثبه الأرض؛lj^[^،، لحياة أنزله الدي بالماء والأبصار 
كالواديبحسبه يسع إنما صغير وقلّج كثيزا، ماء يسع كبير كواد عفليما علما يسع 

أنوكما بقدرها، والعلم الهلوى من قلويب واحتملت، يقدرها، أودية فالت، الصغير، 
إذاوالعلم الهدى فكدللث، وزبدا، يناء احتمل عليها ومر الأرض حالهل إذا السيل 
الدواءيثير كما ؤيدهبها، ليقلعها والثبها>ت، الشهوارتا من فيها ما أثار القلوب، حالهل 
أثارهافانه الدواء، نفع تمام من وهي شاربه، -بما فيتكدر أحلاطه، البدن من شربه وقت، 

ذكرثم والباطل، اهوالحق يضرب، وهكن.ا يشاركها، ولا يجامعها لا فإنه -بما، ليدمب، 
ه،متلهُ ذند اوحلية آلارآبتع1ء ق عته يوقدون ومما ؤ فقال،ت الناري، المثل 

٠-؟—١ الصواعق مختصر  ٩٦( ١ ) 



المم<سرعش المشر الصوء 
====^^=====^^=^؛=1^0 

فتخرجهوالحديد، والنحاس والفضة الذهب سيك عند يحرج الذي الخيح، وهو 
جفاء،ؤيذهب ويهلرح فيرمن به، ينتفع الذي الجوهر عن وتفصله وتميزه النار 

ي3لرحكما ويجفوها، ويهلرحها المزمن قيب يرميها والشبهايت، الشهوات، فكذللث، 
الذيالمال الماء الوادي قرار ل تقر ؤيوالخبث،، والغثاء الزبد ذللثج والنار السيل 

وجذرهالقبل فرار ق يتمر كذللئ، أنعامهم، ؤيموين ؤيزرعون الناس، منه يستقي 
هذينيفقه ب ومن غيره، به وينضر صاحبه، ينفع الذي المال الخالص الإيمان 
الموفق.واس أهلهما، من فليس منهما يراد ما يعرف، و يتدبرهما ولر المثلين 

لماالماء س أنزله الذي بالماء رسوله عق أنزله الذي العلم سبحانه شبه 
شبهثم ومعادهم، معاشهم ل العباد ومصالح الحياة ص منهما واحد لكل يحمل 
ص(وت\وقلب كثيرا، ماء يسع عقلتم كواد كثيرا علما يسع كبير فقلب، بالأودية، القلوب 

بمدرهااودية مالت، ؤ فقال! قليلا ماء يع إنما صغير كواد قليلا علما يسع إنما 
القالوبتخالط حين للعلم تعاك اهف صربة مثل هذا ب رابيا رنا-ا آلسيلث قاحثمل 

كماالقالب،، وجه عق فيهلفو الثاؤللة، الشبهاتج زبد منها يتخرج فإنه بشاشته 
الماء.يعلوفوق زبدا الوادي من السيل تحرج ي

كذللثجالوادي، أرض ل يستقر لا الماء عق ؤيعلو يهلفو راب أنه مبحانه وأخر 
بلفيه، تستقر فلا ومحلمتج، القالوب فوق ربتؤ العلم أحرجها إذا الباؤللة الشثهات، 

كماالحمحا، ودين الهدى من والناس صاحبه ينفع ما القلب، ل نم فيوترس، تجفن 
إلاأمثاله اقلع عن يعقل وما جفاء، الزبد ويذهب، المال، الماء الوادي ل يستقر 

ألغارل عله يوقدون ومما ؤ فقال،! أحر، مثلا لاJإلثإ سبحانه صرب تم العالمون، 
والقفةالذهب، س بنوآدم عليه يوقد مما أن يحني! ه مثاهُ اونيإjSj حلية آنيفاء 

ذللث،س وتخرجه النار، تلقيه الذي الزبد وهو خبثه، منه يخرج والحديد والمحاس 

)ا(اا"شاح-بما.



وحده.الخالمى الجوهر ؤيتقر به، ويلقن يقذف فإنه مخالطتها، سبب الجوهر 
لمابالنار ومثلا والخممعة، والتبريد الحياة من فيه لما بالخاء مثلا سحانه وصرب 

الأرضنحيا كما القلوب نحتي القرآن فايات والإحراق، والإشراق الإصاءة من فيها 
فيها،يلقن ما النار تحرق كما ومخانمها وشهواتها وشبهاتيا حبثها وتحرق بالماء، 
ونحوهوالنحاس والقفة الذهب من الخيمثا النار تميز كما زبدها، من جيدها وتميز 

ؤتلكؤ تعاق: اه قال والعلم، العبر من العظيم المثل هذا 3، ما بعض فهذا منه، 
[.٤٣إلأ^كلمونهلاسوت:للغاي آلأمشنمحريا 

من-يا يجعل لما وبالنار الحياة، من به يحصل لما باياء المثل لوحيه فضرب 
كثيتا،ماء يسع كبير فواد بقدرها، تسيل الأودية أن سبحانه وأخر والإشراق، الإضاءة 

علنايسع كبير فقال_، بالأودية، مشبهة القلوب كذللث، قليلا، ماء يع صغير وواد 
الشبهاتمن القلوب تحمله ما وشبه بقدره، يع إنما صغير وقلّت، كيرا، 

الميليحتمله بما ذللث،، من فيها لما ؤإمازته لها، الوحي مخالطة سبا والشهوات، 
الزبد،ذللث، بذهاب فيها، الناغ العلم باستقرار الثبهات تللث، بطلان وشبه الزبد• من 

بعده،الذي المثل ق وكذللث، الضر، به الذي الماء فيه يستقر ؤإنما له، الوادي ؤإلقاء 
صفوه.ؤيتقر الجوهر، دلك ق الن.ي ا الخبيذهب، 

ىكمثل مهلهم ؤ ت البقرة محورة ق قال فكم-ا للعباد، المثلين هذين صرب وأما 
يممونًإأقأونوحلأو ؤر ومكهب بنوره-لم ذم1اآثت حولهُ هنمآ١صآءيث،ما ^١ آنتوفد 

أوكصيؤسآلثنآءؤ قال: ثم الناري، المثل فهذا ه ترجعون لا لهم عمى بجم ْمم 
]\ؤقوأ:ب حذرآلموت منآلصو'ءق ءاذايم ؤآ اصنبعم وتنفى'ثعلون هللبمئتورعد فيه 
ماوبعض المثلين هذين أمرار عل الكلام ذكرنا وقد المائي. المثل فهذا [ ١٩- ١٧

وغيره.العالم كتاب ق الحكم من تضمناه 

)ا(آأوغانتجا.



التسيرش النير الصوء ١؟=^- 
إ====سسد==^^^==سذ=ائا

ئالالأصلين. هدين عق موقوف وفلاحه ومعادنه القلب صلاح أن والمقمودت 
أنفاحبر '٧[، ، ٦٩ت ]ص ه حثا سكان ليغدر ا)ثأ( مجن ذ'وؤدرءان هوإقُ إن ؤ تعاق؛ 

إنؤ آخر؛ موصع ق قال كما القالب، حي هو لمن بمحصل إنما والإندار بالقرآن  ١٤٣٠^
[.٣٧]ق: وهJُننكان 1؛ذ'للئ،وذدكنى 

١ولوأآلأثم،يثدكو إنيلئ،منرنلئ،آلخىنحنهواعتيأ١^١ انزن امننينثمِاثنأ ؤ٠ 
يهأأنن1أننآس يمثون ه>0 آلمغيى))تآ; تغمضون ولا آئي بعهد يومون ومس 

نيموجه آتيغآ،' صموا وآلذنن آلخناب؛؛!؛؛ ن>ئ ؤمحائون رم قمحفوث يوصل، 
اولبلذآلثتيه يالخست ويدرءورتنح وعلأيتة موا رر3ثنهلم مئا ؤاذمقوأ ؤاداموأآلصلوْ 

قلمعمفآذاروج;ه•
اقمنؤ٠ فقال؛ يمرون، لا الدين العميان بمنزلة الجهل أهل جعل بحانه إنه 

أو^ رلأ ثم ^١ [ ١٩ي: i نؤأتق ئلألذ\لألإ ص إوك ثشزأننآأوت 
ممابه.من موصع غير ق عمي بكم صم بأمم الجهل أهل وصما وقد أعمن، 

والثاق؛الحق. هو ريه من إليه أنزل ما بأن العلماء أحدهما! قسمين! الماس نم 
بينهما.وامهلة لا أنه عق ندل العمى، 

يوليها.حتن والهناعات الأوامر عق صر أنام! ثلاثة متعالقه باعتبار الصر 
حتنوالأقضيه الأقا،ار عك وصبر فيها. يقع لا حتن والمخالفات المناهي عن وصبر 

لأيتخطها.

®لأ؛ا.الغيس،(! )فتوح ق القادر عبد الشخ فيها قال ام، هم، الملاثة الأنولع وهن.ه 

)ا(ا'أ.ضاحجا.
مفتاح-ح_ا. ٨٨)٢( 

(Yo(r _.الصابرين



عليه®يصبر وثير يجتنبه، ومي يفعله، أمر من للعبد 
الحبي.جهة من ومحلوف تعاق، الرب جهة من محلوف طرفين؛ يتعلق الكلام وهذا 

شرعيحكم حكمان؛ عبده عق له الن،؛ أن فهو الرب جهة من الذي فأما 
وهوبخلقه، متعلق والكون( بأمرْ، متعلق فالشرعي قدرى، كون( وحكم ديني، 

والأمر.الخلق له مبحانه 
لهمحوبا كان إن المهللوب فان المهللوب، بحسم، نوعازت العللبي الليني وحكمه 
مبغوصاكان ؤإن بالصبر، إلا ^^، يتم ولا متحبا، ؤإما واجبا إما فعله؛ فالمهللوب 

فهذاالصبر، عل موقوف أيصا وذلك، كراهة، ؤإما سمحريما إما تركه؛ فالمهللوب له 
منالعبد عك ؤيقدره يقضيه ما فهو الكوق حكمه وأما الشرعي. الديتي حكمه 

قولانحا الرضا وجوب ول عليها، الصبر ففرضه فيها، له صغ لا التي الممائبح، 
إقكله الدين ضرجمر تحكا، م أنه أصحهما أحمد، مذهم، ق وجهان وهما للعالماء، 

المقدور.عك والصبر المعمحفلور، وترك المامور، وفعل اكلأُث، القواعد هدم 
تضلولا مكلما، دام ما اكلاث هذه عن يشلث، لا فإنه العبد جهة من الذي وأما 

عكوالقدر والنهن الأمر همودية فقيام التكليف، عنه يضل حتن الثلاث،، هذه عنه 
ماقها.عل إلا نبلة التتوي لا كما عاليه، إلا تستوي لا الصبر محاؤ( 

يحومدائما والشيح والأمر، بالخالق والمقدور والمحفلور بالمأمور متعلق فالصبر 
واصبرالمحفلور، واجتنب، المأمور، افعل بتي يا كقولهت الثلاثة، الأصول( هذه حول( 

افمِيثبى ؤ قوله؛ ؤ( لأبنه لقمان حا أوصن التي، هم، الثلاثة وهال.ه اامقل.ور. عل 
فأمره[ ١٧]لقمان: \9ن[ولذأه ما عق وأصخر ألمنغِ عن وأته وامر آلصلوه 

حيسثؤمن أما المنكر، عن مبثه وكذللثؤ يه، غيره وأمر ه ينففعاله يتناول، بالمعروف 
الناهيالأمر فإن الشرعي اللزوم حيث من وأما وغيرْ، فيه ه نففتدخل اللففل إمحللاق 

الأصول(هذه سبحانه وذكر ومنهي، مأمور أول، يكون حتن وميه أمحرم له يستقيم لا 
(.٢٣٤أ/ القدير) مص j الناوي القول ذكرهدا )١( 



الممسيرعش اشر الصوء 

تغمضونولا 1ش يعهد يوقون آلدس آلأتنب. اولوأ يندف إمما ؤ ت قوله ق الثلاثة 
سوءومحالون زم ؤمحقوث يوصل أن به-ء أمزآممد مآ يجلون وأذن0 آلبيثق. 
.;،/؛رزثثنهم مما وأنمموا آلصإوه وأهاموا تيم وجه آتتعآء صنثوأ وآلذلن آلحناب. 

٢[.-٢ ١٩]1لانمارب عئى ثم اولنأك آلسيئه يالخننة ويدزءؤيئ وعلايئه 
بعهدهبالوفاء فوصفهم الأوصاف، هذه ق والإيمان الإسلام مقامات لهم فجمع 

وبتنوبينهم وبينه بينهم إليهم عهده الذي ونهيه، أمره يعم وذلك عليه، عاهدهم الذي 
بأنمموصفهم ثم نقضه، منهم يقع لا بأنهم به بالوفاء استمرارهم عن أحبر ثم حلقه، 

وحقاه وحق وباطنه، الدين ءلاهر هذا ق ؤيدحل يوصل، أن به اممع أمر ما يملون 
والإنابةبهتاعتته والقيام له شريلث، لا وحده بعبوديته ربهم وبين بينهم ما فيصلون حلقه، 

والذلةوالخفؤع له والاستكانة إليه والتوبة ورجائه وحوفه وحبه عليه والتوكل إليه 
هيفهذه منها، والاستغفار يالخهليئة والإقرار عليها وشكره ينعمته له والاعتراف له 

•توصل أن عبد.ه وبين بينه التي الأسباب -رذْ اهللأ أمر وقد والعبد، الرب بين الوصلة 
شيء،كل ق ونحتكي٠ه وتصديقه به بالإيمان رسوله وبين بيننا ما نوصل أن وأمر 
والناسوالوالد والولد النفس محبة عك محبته وتقديم له، والتساليم لحكمه، والرصا 
أنوأمر رسوله، وحق بحقه القيام ذلك ق حل فان عليه وسلامه العم صلوات أحمعين 

وصلةالوالدين ير أمر فإنه والصلة، بالر والأقربين الوالدين وين يننا ما نمل 
بالقيامالزوجات وبين بيننا ما نصل أن وأمر يوصل، أن به أمر مما وذلك، الأرحام، 

بالمعروف•ومعانرتض بحقوقهن 

نكتسي،مما ونكسوهم نأكل، مما نهلحمهم بان الأرقاء وبين بيننا ما نصل أن وأمر 
حقهيمراعاْ والبعيد القريب الجار وبين بيننا ما نمل وأن ط\قتهم. فوق نكلفهم ولا 

بيتناما نمل وأن وأموالنا. وأهلينا نفوسنا به نحففل بما وأهله وماله ه نفق وحففله 
والحضر.الفر ق الرفيق وبين 

إلينا.يأتوه أن نحب ما إليهم نأق بأن الناس عموم وبين بيننا ما نمل وأن 



كمامنهم، ونستحي نكرمهم بأن الكاتسن الكرام الحفظة وبين بيننا ما نمل وأن 
بهاللع أمر مما كله فهدا ويكرمه. يجله ممن معه هو ومن جليه، من الرجل نحي ي

الحسابمحوء وخوف خشيته وهو الصلة هدْ عك لهم بالحامل وصفهم ثم يوصل أن 
ترحلتومتن يخثيته إلا بوصاله اه أمر ما يمل أن قهل لأحد يمكن ولا الماب، يوم 

الوصل.هده انقهلعت القلب من الخشية، 
الذيومداره وقاعدته ذلك هوأخية واحد أصل ق كله ذللث، سبحانه لهم جع نم 
فلم[، ٢٢]الوعد: ه نيا؛ وجه آتتعاء صموا وآلدس ؤ ت فقال، المسمر، وهو عليه، يدور 

لوجهه.خالصا يكون حتئ الصبر بمجرد متهم يكتفا 
وهذانؤاءاموأألدثاووْه ؤ فقال؛ الصلاة، وهن المحبر، عك يعينهم ما لهم ذكر نم 

وآسعينوأؤ تعا,قت فقال والصلاة، الصبر وهما والأخرة، الدنيا مصالح عك العونان هما 
ينايهامحس؛اسوا'ؤ وقال: [ ٤٥]انقرة: غلأكبسن^ إلا لكبيره بالصتروآلأاز\ؤإيا 

[.١٥٣معآ)مأثرىه أس إن بالصبرؤآلصلوة أسثعيغوأ 
إلفاحنوا وعلانية، محمرا عليهم بالإنفاق عيرهم إل إحماتيم سبحانه ذكر لم 

عليهمجهل إذا حالهم ذكر ثم عليهم، بالإنفاق غيرهم ثاك والصلاة بالصبر هم أنف
يسيءمن إل فيحسنون السيئة، بالحسنة يدرأون ز بمثله، ذللث، يقابلون لا أتيم وأوذوا 
يدفعون؛الل.ن.ّ_،بأن؛م الدرء هن.ا فر وقد ه، ألثؤئة لألخسنة ويدرءوينح ؤ فقال! إليهم، 

النيوقال [ ١١٤]مود: ألثيئاته يدهى ألخنثثت إن ؤ تعال؛ قال كما بعده، الحنة 
هذهأن والمقصود النوعين. تعم الأية أن والتحقيق . ممحهااا الحنة المئة ررأتع 

وتركالمأمور فعل عك استملت، كلها، والإيمان الإسلام مقامات! تناولت، الأيات 

والحاكم( ١٩٨٧واكرُدي)رقم •٤( ٢٢رقم واوزار)ه/آ-ا؛ ( ٢٣٦، ١٥٨أحد)ه/مها، أخرجه :١( 
رقم ٢١٤٤/ (وقالكم)٠ ٥٣•(والطرابيقاسر)رثم ٢٧٩١(والدارس)رفم ١٧٨رقم ١٢١)ا/ 

والحدث( ٨٧٤رنم  ٣٢ ٦٨الكر) الزهد وق •٨(  ٢٣رقم  ٢٤٤)آ/ اكب و والمهقي ( ٢٩٦
(.١٣١المءلالقة)ص الأمال ق حجر ابن الحافثل وحسنه صحح، حن الترمذي: وقال، الحاكم، صححه 



التمسرض الثشئ المحزء =؛ ٩١
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إننق ؤ ت قوله ق الثلاثة الأصول هدم تعاق ذكر وقد المقدور، عق والصبر المحظور 
وقوله:٩[ • ]يوسف: ت1قئص؟زه نن إوتُ ؤ وقوله: ;ا ١ ٢ ٥ عمران: ]TJ ه وثتموأ ثصموأ 

لآله ئملحوفن آس واتموأ ورايطوأ وصايروأ آصمدأ ءامغوأ أأرنُت> ئايها ئؤ 
حقيقةفإن الثلاثة: الأمور عك اشتمل بالصبر التقوى مه فرن موصع فكل ٢[ • ٠ صران: 

الخحفلور.وترك المأمور فعل التقوى 
عكوصبر الصبية، عل فصبر ثلاثة: ءالصبر قال: أته ه عل عن ؤيدكر 

كتباعزائها، بحن يردها حتن المصيبة عك صبر فمن العصية، عن وصبر الطاعة، 

لهاهللأ كتبإ اهلع؛ أمر كما يوليها حن الطاعة عك صبر ومن درجة، ثلالماتة له اهلع 
لهاقق كتب عنده؛ ما ورجاء اذلم من حوها العصية عن صبر ومن درجة، ستمائة 

المصيثةعك فالصبر صبران: #الصبر مهران: بن ميمون وقال ، درجة®أتسعمائة 
المحصية«رعن الصبر منه وأفصل حسن، 

#صبرواقال: [ثم ١٣]الوعد: ه صبمرم ءتثرِبما سانم ؤ تعال: فوله ق الفضيل وقال 
قمق داحلأ المميثة عل الصبر جعل وكانه عته®، تبو عما وصبروا به، أمروا ما عل 

أعلم.واهلع به، المأمور 
هماصابن عن بن-محر معيد عن ثابتا أبي عن حسا عن نس بن شمة ،وروى ر
الذينالحامدون القيامة يوم الجنة إلن يدعن من ررأول قو: اهوٌ رمول قال قال: 

إبراهيمعن إسماعيل حدثنا أحمد: الإمام وقال ، والضراءارأالمواء ق اةوٌ محملون 
الصابرين.)ا(؛لإءدة 

(.٦٣٨٤ رنم ٤ ١ ٦ الفردوس)Y/ سند ذ الديلمي أب )٢( 
أبيابن الخطاب بن صر عن أحرجء ا ين١(  ٩٤الصفوة)أ/ صفة ق الجوزي ابن ممون عن ذكره )٣( 

(.٨٨/ تميرْ)١ كثيرق ابن أيفا صر عن وذكره آ، ٤ ٨ ٤ رنم ١ ٠ ٢ / تفميره)١ ق حاتم 
)٤(uالأرواح.دى ٨٤
الصغير)رنمق والطراز ٢( • ٦ الزهد)رقم ي المارك وابن ( ١١٨٠ رقم  ٦٨١/ الحاكم)ا أحرجه )٥( 

الدعاء)رنموق ( ١٢٣٤٠الكير)\\/{<\رنم وي ( ٣٠٣٣رنم  n٢٤٠/ الأوسط وي ( ٢٨٨



هريرةأبي عن أمحه عن الُمل، عام عن كمحر أبي بن يحنن عن الدستواثي هشام حدثنا 
ثلاثةوأول الجنة، يدخلون أض من ثلاثة أول علي عرض ٠٠هوت اه، رسول مال مال• 

الدنيارق يشغله لر مملوك وعيد فالشهيد، الجتةت يدخلون ثلاثة أول فأما اكار، يدخلون 
وذومسلط، ذأم؛ر التارت يدخلون ثلاثة وأول عيال، ذو متعفف وفقير ربه، ءلاءة عن 

فخورارأوفقير ماله، من اه حق يودي لا مال من ثرية 
عثانةأبي حديث من له واللفظ معجمه، ق والهلبراق نيه مق أحمل الإمام وروى 
منأول تدرون هل ٠٠ه•' افلم رسول مال يقول• عمرو ين اه همد سمع أنه المعافرى 

المكاره،>م تتض الدين الهاجرين ؛رفقرام قال• أعلم، ورسوله اه مالوات الجنة*؟ يد.حل 
نحنرينا الملائكة! تقول قضاء، لها يسمملع لا صدره، ق وحاجته أحدهم ؤيموت 

يشركونلا عبادي فيقول! يلنا، الجنة تدخلهم لا سمواتك ومكان وخزنتك ملائكتك 
فعندقضاء، لها يستطع ل؛ صدره ي وحاجته أحدهم يمويت، الكاره، بمم تممن شسا، بي 

الداروأعشن فتمم صرتم با عليكم سلام باب كل من الملائكة عليهم تدحل ذلك 

نثاءمن يضئ آلثه إين مل لبهِء من ءايه عته انزل لولا كمروأ  'ميمولث وؤ 
دْلخإنيديفرآش ألأ دلوتهم>بدعآش ويظتين ءامغوأ مزأئاب!'؛ث؛أآلذين إنه يهدى 

قواتجراف وال؛زار الدنا أبي ابن رواْ ٢(; ٤  ١٨رقم  ٢٨٤)آ/ الزغب ق المذري وُال، ( ١٧٦٨
المجمعل الهٍثعي وقال لم. مشرثل عق صحح وناوت والحاكم حن. أحدما باصانيد الثلاثة 

حن.نادْ وإءبنحوء البزار ورواه (٠ ٩ ٥ / ١ )٠ 
واكر،ذىا،1ا<ه"ا( رنم  ٢٦٨/٧)شة أبي وابن ( ٢٠٦٧)رنم واليالمي ( ٤٢٥)آ/ احد أحرجه )١( 

(م١٢١٤رنم  ١٥١)•١; جمان وابن آا-لأ( رقم الكرى ق والمهقي ( ١٦٤٢)رقم 
الترذى.(وحت ١٤٢٩رقم٥٤٤/١(والحاكم)٧٢٤٨رقم٢٣١/•١٦)

وقال'٢( ٤٧/١الحالية)ق نمم وأبو ( ٢٤٥٧رقم  ٤٢٧-٤٢٦/٦والزار)احمد)أ/خا-ا( أحرجه )٢( 
الجمعق الهيثمي وتال ثقات. وروامما والزار أحمل- رواه (؛ ٦٢)؛/الترغيب ق الخيري 

ثقات.ورجالهم والطبراي والبزار أحمد (؛رواْ ٢٥٩/١)•
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يككد أج؛ تاب وحض لهز طوف آلصبنت وعملوأ ءامتوا آلدنر1ث> رذق؛ا آلملوب 
ذهبإنك أوحنثآ 1ونى عليم لثظوأ امم قبمهآ بن حلت قد ١^ ؤآ أونكك 
سمثبهقز،اكا ؤلؤأ0 تابل)ثآ( دوً=ئئقإلنه هوعته إلا إلنه لا هورق ئلآ بالرخمن 

أقلميايبميآلد-نم^بل'شآ'لأمرخميعا أوقطعتبهآلأوصاولإيهألمؤر( 
صنعوايما تحتم كموأ آلذين نوئ ولا خميعا آلثاس لهدى آس لونقا؛ أن ؛امنوأ 
ولمد■■■مح1م(ياد. لا آئد لإ!ن وعد ناؤأ خق ذاوهلم من قريثا فئ أو قار-ئه 

عمابرؤثءأصءكتم،ءكان ثلمأحد،م آنيزئ 
يعلملا يما تنثودهد ١م سموهم قؤأ ء شنك نيئ و-جعالو1 يماكسبت ثفسرلأ كل هوقآبمّ'عنب 

ؤسعنآمل، وصدوأ نكرهم تيمسممثوأ ئ ^سمسآمحو، زآلآJضأم 
سهاد.ب<.وةُ سا آس يصلو 

واليقينالجازم، التصديق من عباده: قلوب ل أودعه ما أبما: شهادته را،من 
اعفلممن هو يما ذلك، حصول تحيل العادة فإن( ووحيه، يكلامه والهلماسة اكابت، 

أسمائهمن عليه هو ما ، بخلافعنه والأحبار العالمين، رب عك والافتراء ال،كازب 
كماالسليمة، والعقول الفهلر وتدفعه والشك، الرب أعظم يوقع ذلك بل وصفاته، 

كالأبوالتغدي لا التي الضارة، الخبيثة الأغذية الحيوان عليها نملر الش ١^^ تدفع 
بهوالطمأنينة له والانقياد الحق قبول عل القلوب فطر سبحانه اقلع فإن والأنتان، 

بهوالرئة عنه والنفور والبامحلل الكذب بغض عق وفطرها ومحبته، إليه كون وال
ولماسواه، الحق عق آثرت، لما حالها عق الفملر بقيت، ولو إليه، الكون وعدم 

تدبرإق عباده هث اممع دب ولهدا غيره، أحبت، ولا به إلا اطمانت، ولا إليه إلا سكنت، 
وصدق،حق أنه حازما ويقينا ضروريا علما تدبره له أوجس، تدبره من كل فإن القرآن 

وأبرهماقلق حلق أصدق، به حاء الذي وأن صدق، كل وأصدق حق، كل أحق بل 

مدارج-بمم. ٤٧١)١( 



منؤلو'ةان آنمزءازج يتدبرون اقلأ ؤ قال كما ومعرفة، وعملا علما وأكملهم 
يتدبروناثلأ ؤ تعاقت وقال [ ٨٢]التاء؛ ه يكشرا احتلثا فيه ]وجدوأ أش عم عند 

uشرماالقلوبح عن الأقفال افلورفعت ٢٤تأزشظواكامحآ<تس: 
عندهايكون صروريا علما وعلمت الإيمان، مصابح فيها وامحتناريتح القرآن، حقائق 
بهتكلم اهف عند من أنه ، والخوفوالحب، والألم الفرح من الوحدانية الأمور كساتر 

أعظممن القلب، ق الشاهد فهدا محمد، رسوله إق عنه جبريل رسوله ويلغه حقا 
سخطةمنهم أحد يرتد فهل ١٠له! قال حبشإ سفيان، أيي عل هرقل احتج وبه الشواهد، 

بشاشةحلاوته حالهلن، إذا الإيمان وكدللئف له فقال لا، فقال! فيه؟ يدحل أن بعد لدينه 
}أحد#أ يخطه لا القلويب، 
ْث-دورآلد.بثءايئتست،في هو نل ؤ قوله؛ j( المض هذا إك تعاك أثار وقد 

ربكبن آلحى انه آلنز اوتوأ آلذنيّنئ قليعلم ؤ وقوله• ٤ء، ٩ ]انميوت؛ 4 آلعلمّ اوتوأ 
ربمئ،من  kiLJjانزل آلذى آلعنم اوئوأ آليين ونرى ؤ وقوله؛ [، ٥٤]الحج؛ 4 بهء قوبغوأ 

هوربك بن إليك انزل أثنا يعلز أينن ٠ ؤ وقوله• ٦[، ]سأ؛ 4 هوآلحى 
هلره بن عته،'انه أنزل لولأ الذينكموأ ويموت ؤ وقوله؛ [، ١٩]١^؛ 4 أعس 
الشالأية أن يعني؛ [ ٢٧]١^؛ 4 أثاب من إنه قيئي بثآء من يضئ آش إُن 

أعفلمآيةعل نبههم نم ؤيفل، يهدى الذي هو اهْ بل هداية، توجب لا يقترحوما 
ؤثْرإإنءاموأ ألذين ؤ فقال! أزله، الذي بذكره المؤمنين قلوُب، طمأنينة وهي وأجلها 
القلوب،فهلمأنينة [ ٢٨]الوعد: ب آلهلوب، دْلمإن آش بدهفر الأ آممي ملوبهر 

أنالعادة، ق يستحيل إذ الأياينتح، أعفلم من إليه وسكوما يه السليمة والفطر الصحيحة 
واuطل.والافتراء الكدب، إل وتكن القلوب، تطمش 

الرويوشرح ( VV-VI)ا/ ازري فح (وانفر: ١٧٧٣)رمم وسلم 0( ١ ٧، )رقم الممحارى ١(اخرجه 
(٦/١٢.)١•



الممس؛رض المسئ الصوء 

الأمموأحوال العالا، تاؤخ ومطال>ة انضر لنمي؛ الباب هذا انفتح ومتن 
وفهمالناس، أحوال من يشاهد0 وما زمانه أهل بمجريات انتغ بل الخلق، ومجرياُت، 

Iوقوله [ ٣٣]الرعد! ومسبمامحذت،ه كل عق هودآهمِ اقمن ؤ تعاك• قوله معنن حينئذ 
هوآمحزئورأوأ"بمئبما ان4ُالآبمي هذممُ شؤ 

وحدب،وعقوبة وألر ثر س - الوجود ق تراه ما فكل [، ١٨عمران؛ ]آل ه آشًضز 
وقيله،اهنآ وهوعدل بالمهل. تعاق الرب قيام من فهو - غيرك وي نملث، ل ونقص 

قأفسد لمن تعاق قال كما العائلين، أعدل له فالمالهل ؛، illsيد عق أجراه ؤإن 
٥[.]الإسراء؛ خللآلدياره يجاّوأ نديي ناس لثآاول عبادا عفيًفم نعقا ؤ الأرض• 

ثلامث،آدم لأبن أن الناس• من كير كلام ي وقع فقل• ثلأرث،ت أم واحده النفس هل 
هذه،عاليه تغلب س منهم وأن أمارة، ونقس لوامة، ونفس مهلمثتة، نفس ت أنفس 
آلنصينابما ؤ بقوله ذلل؛< عك ويحتجون الأحرى، عليه تغلب، من ومنهم 

اقسمولا الهينة بيور اقبم لأ ؤ تعاق؛ وبقوله [، ^١٢]المجر؛ ه آتنْلمبة 
]يوسف؛ه لألئوء لأمارة آلممس إن ؤ تعاق؛ وبقوله ٢[، ، ١ ]القيامة؛ ه اللوامة بالعي 

بامم.صفة كل باعتبار فتسمن صفات، لها ولكن واحدة، نفس أما والتحقيق [، ٥٣
والتوكلإليه والإنابة ومحبته يعبوديتنه رما؛ إل طمأنينتها باعتبار مطمئنة فتسمن 

عنالنظر قعير منها ورجائه وحوفه محبته سمة فإن إليه، والسكون يه والرضا عاليه 
ماذكر عن و؛ل"كرْ مواْ ما حب، عن بم<صنه فيستغنى ورجائه، وحوفه غترْ محبة 
سواه.ما إل الشوق عن لقائه ؤإل إليه وبالشوق سواه 

وتردعليه، تجمعه عبده قلمبإ عك سبحانه منه ترد حقيقة سبحانه اس إل فالطمأنينة 
ؤيبعلشبه، ؤيتحرك به، ؤيبمر به، يسعع يديه، بين جالس كأنه ح؛ن إليه، الشارد قلبه 

ج؛.مدارج  ٤٢٥)١( 
(Y-،U(T .الروح



قص=^^=س^اجا=
تجذبوالباطنة، الظاهرة ونواه ومفاصله وقلبه نمه ل الطمأسة تلك فترى يه، 

يمكنولا إليه، والتقرب حدمته إق ومفاصله ونالبه جلده ؤيلين اهف، إق روحه 
كمارسوله، عق أنزله الذي كلامه وهو ويذكره، باهف إلا الحقيقية الهلمانيتة حصول 

هآلملوب دْلم؛ن يذْغرآش أي بذرآممي دلوبه،مح ؤدْلنأن ءامغوا' آلذين ؤ تعادت قال 
والانزعاجالقلق بزوال واستقراره سكونه القالب محلمأنينة فان [، ٢٨]الرعد; 

عداهمجا وأما البتة وذكره تعال اليم محوي ينيء يتأتن لا وهذا عنه، والاضطراب 
عجز.به والثقة غرور إليه فالطمأنينة 
والانزعاجالقلق أتاه سواه شيء إق اطمأن من أن له! مرد لا قضاء أو الرٌ قمن 

سبلهوعمله وحاله علمه إل العبد اطمان لو بل كان، من كائنا جهته من والاضطراب 

ليعلمالبلاء، لسهام أغراصا سواه إل المعلمئنين نفوس سبحانه جعل وقد وناله• 
ومقاصدهمصالحه عن سواه إل والمطمئن مقعلؤع، بغيره المتعلق أن وأولياؤه عباده 

بابق تهلمثن أن مهلمئنة القس حا نمير التي الهلمأنينة وحقيقة وممنؤع، ممدود 
بهوأخبرت ه، نفعن به أحبر الذي حبره إل كم>اله ونعوت وصفاته أسمائه معرفة 

فإنهبه، القلب، وفرح له الصدر وانشراح والإذعان والتسليم بالقبول فتتلقاه رمله، عنه 
أعفلمق القلب، يزل فلا رسوله، لسان عل عبده إل سبحانه الرب معرفات من معرف، 
وصفاتهتعال الرب بأسماء الإيمان يخالهل حتن الباب هذا ل والاضهلراب القلق 

الماءنزول عليه ذللث، فينزل قلبه، بشامة بالوحي وتكلمه عرسه عك وعلوه وتوحيده 
لهويلين يه، ويفرح إليه ويسكن إليه فيْلمتن بانملتى، الملتهب، القلب، عك الزلال 

لقلبهذللئ، يصير بل الرسل، به أحبرت كما الأمر، ساهد كأنه حتن ومفاصله، قلبه 
وغربهاالأرض مرق بين من ذللث، ق فلوحالفه لعينه، الفلهيرة ق الشمس رزية بمنزلة 

معلمتناالأكر الصديق كان قد الغربة من استوحش إذا وقال حلاقهم. إل يلتفت، ل؛ 
فهذاشيئا، طمأنينة من ذللئج نقص وما يخالفه، الأرض أهل وحمح وحده، بالإيمان 

صفاتمن لصفة متضمنة بآية سمع كلما يقوى يزال لا ثم الهلمأنينة، درجات أول 



الصسرعأن المشئ الصنء و(:=

ثمُناوه، عليها قام التي الإيمان أصول أصل الطمأنينة فهده له، نياية لا أمر وهذا ريه، 
حتنالقيامة، أحوال من بعدها وما البرزخ أمور من الموت؛ بعد عما حبره إق يهلمئن 

■حيث،الإيمان، أهل ^!٥ به وصف الذي اليقين حقيقة وهذا عيايا، كله دلك؛ يشاهد كأنه 
٤[.]١^٥؛ ه يوقعون همِ وبالآ;حزة ؤ قال! 

عنهابه سبحانه )( ٥٥١أحبر ما إق القاو_ا يهلمئن حتن بالاحرْ الإيمان يحصل فلا 
الأحر،بالنوم حما المؤمن هو فهذا يرتاب، ولا فتها يشلث، لا التي الأمور إك طمأنينته 

وسلم!وآله عليه اهف صق اهلع رسول فقال حما. مؤمنا أصثحت؛ حارثة! حديث، ق كما 
وكألوأهلها، اكنيا عن نفي عزفت، قال! إيإنالئإ؟اا حقيقة قإ حقيقة، حق لكل ءإن 

فيها،يعدبون المار وأهل فيها، يتزاورون الجة أهل ؤإق باررا، ربي عرش إق أنظر 
3اب((اص نور ))بل فقال؛ 

ؤإئاما ١٦٢الإيمان إق طمأنينة نوعان! وصفاته تعاق الرب أسماء إل والطمأنينة 
القدرإل الطمأنينة مثاله العبودية. آثار من وتوجبه تقتضيه ما إل وطمأنينة واعتمادها، 

يا.فعهاالعبن. يزمر ب التتم، الأقدار، مواصع إل الطمأنينة يقتضي به والإيمان ؤإثباته، 
يضهلربولا يثآكو، ولا يخل ولا حا، ؤيرصن لها فيسلم دفعها، عك له قدرة ولا 

تصلأن قبل مقدرة فيه المصيبة لأن أتاه، بما يفرح ولا فاته، ما عك يأسن فلا إيمانه، 
اذم؛اأكمؤآ آلأزضولأ ؤ( مصسة من اصانم، مآ ؤ تعال! قال كما يخلق، أن وقبل إليه 
ماعق ثأسوأ لآللأ نسمئ، آئي عز ذ'للغا إن Jبزاهآج ان فتل من دكشّإتا ؤر إلا 

منامبماب، مآ ؤ تحال! وقال [، ٢٣، ٢٢]الخويد: ه ءاتحكم يمآ ثمزحوأ ولا داقكلم 
منواحل. غير قال [ ١١]اكناين: ب؛ فاا1هر يد باللي يؤمن ومن آلله بإذن إثُ مصيبة 

فهذهلم، ؤيفيرصن اللي عند من أما فيعلم المصيبة، تصيبه العبد هو لم،! ال

حدبن وب ( ٣٣٦٧رنم  ٢٦٦)م الكر ق والطراز ( ٩٧٣)رنم الكثير الزس ق البيهقي أخرجه ر١( 
اسموجاء ( ٢٨٧)أ/ممر ابن ير نفواظر: •٣(  ٤٢٥رقم  ١٧•)٦; ب أبي وابن ( ٤٤٥)رقم 

الأنصاري.مالك بن حارث المصادرت هذه ل الصحايي 



الطمأنسةعفي، زائد فدر وهم، العال؛، ق وآثارها وموجبانيا الصفات أحكام إق 
كالمعومتعلقات؛ا واثارها الصمات سائر وكيلك واعتمادها، سها العله؛ بمجرد 

الإيمان.طمأنينة فهذه والمحبة، والغضِ، والرضا والبصر 
يقدمفلا ونصحا، ؤإحلاصا امتثالا أمره إق الهلمانينة فهي الإحسان طمانيتة وأما 

تعارضرشهوة ولا حبره تعارضؤ، شبهة ياكن، فلا تقليدا، ولا هوى ولا إرادة أمره عك 
أحبالأرضؤ، إل ماء المن، يخر لأن التي الوساوس،، منزلة أنزلها به ٌرت إذا بل أمره 
الهلمأنينةهده وعلامة ز الإيازررر 'رصرج ق امح، قال كما فهذا يجدها، أن من إليه 
ويهن،وفرحتها، وحلاوتها التوبة سكون إل وانزعاجها المعصية هلؤ، من، يطمئنر أن 

إلايعرفه لا أمر وهدا بالتوبة، الفلفر ق والفرحة والحلاوة الالل.ة أن يعلم بأن ذلك عليه 
سالمعصية ؤ( ما تهابل، طمانينة فللتوبة آثارهما، قلبه وباشر الأمرين،، ذاق من، 

والانزعاجالمخاوف حشوه لوجد قلبه ءز، العاصي، فتم، ولو والقلق، الانزعاج 
لكل،فإن والشهوة، العمالة سكر ذلك شهود عنه يوارى ؤإنما والاصهلراب، والقلق، 
الشراب،سآكر من، أءفل٠؛ سآكر له الغضب وكدللئ، الخمر، سكر عل، يزيد ا سم شهوة 
قلؤ،من، يطمئن، وكيلك الخمر، شارب يفعله لا ما يفعل، والغضبان العاشق، ترى ولهدا 
بحبهالروح وتعلق ذكره وحلاوة اهف عك الإقبال سكون إل والإءراصرا الغفلة 

ذلكفقدت إذا لرأتها نمها أنصفت ولو أبدا، هدا بدون للروح طمأنينة فلا ومعرفته، 
تينالغؤناء كشف فإذا الكر، يواريها ولكن، والاصهلراب، والقلق، الانزعاج اية غق 
فيه.كان ما حقيقة له 

التوفيق،أزمة من، ه له والتوفيق، له، والتنبه عليه التنبيه يجئ، ، لطيفسر وهاهنا 
لهيحصل، 1؛ إن كمالا الإسان أعضاء من، عفو لكل، جعل سبحانه اهف أن وهو بيده، 

العين،كمال مثالا له جعل، الذي كماله فقد سب، وانزعاج واضطراب قلن( ي فهو 
الأعضاءهوه عدمت فإذا يالهلؤ،، اللسان وكمال بالسبع، الأذن وكمال بالأبصار، 

(.٢٧٤٦٧٣/١٣(وام:نياuرتم،)١:١٣٢(بيبم)رنم



اشيرالئمحرض اضوع ٦^^،؛ 
=اوا=============د

الةالساكمال وجعل ذلك، فوايتح يحب والقص الألر حصل كمالها بها الش القوى 
إليهوالإناية ومحنته ؤإرادته صيحاته معرفته ق وابتهاجه ولذته وسروره ونممه 

عداثاأشد كان ذلك، القالب، عدم فإذا به، والأنس إله والشوق عليه والإنال 
الكلامقوة فقد الذي اللسان ومن والياصر الثور فقدته الش العين من واصعلراثا 
ومنوأسا•يا الدنيا من ولونال الوجوه، من بوجه اكلمأنية إق له سبيل ولا والذوق، 

وأنمهللؤبه، وغاية وممردْ ؤإلهه مموبه هو وحده اس يكون بآن إلا نال، ما العلوم 
التحققيدون له لا الأمرأنه فحقيقة ذللث،، تحصيل عل مستعانه هووحده يكون 

ذللثه.إل ترجع الهلمأنيتة ق المفسرين وأقوال ه، ثتمهنث قإياك ثعثد إياك بؤ 
اءلماوت|جعوالمزمن هتاده؛ وفال المميتة. ال٠علمثثةت عئهمات اهة رصي عثاس ابن تال 

القسهي مججاعدت وتال تعال. اهف قال يما المصدقة ت الحس وقال • ١^١٥وعد ما إل نفسه 
النفسقالا عنته مجنثصور وروى ثها• هوفاعل فيما لأمر المسلمة ربها،  ٥٥١بأن أيقنت الثي 
النفست عنه نجنح آبي ابن وقال وءلاءته، لأمره جاسا وصربت، ربها، اه أن أيقننتا الش 

المعلمئثةق السلف فكلام اقم، يلقاء أمشتق الش مي أيصا: وقال اإد<ة. إل المختة المعلمتتة 
والعمل.الإرادة وءلمآني؛ة والإيمان، العلم ^؛^ ١٠١٠الأصليزت هذين يدورعك 

الذكر،إق الغفلة ومجن العلم، إق الجهل ومن اليقين إق الشك من امحلمأنما فإذا 
ومنالمدق، إق الكذمح، ومن الإخلاص، إق الرثاء ومن التوبة، إك الخيانة ومن 

ومنالتواصع، إق التيه ومن الإحبات،، ذلة إق العجب، صولة ومن الكيى، إل العجز 
القظأن،من ومتشؤْ كله ذللث، وأصل العلمأنيتة، رؤح باشرت فقد العمل، إك الفتور 

يمننزلةلمعاده والتزود ربه للقاء الأستعاواد عن الغافل فإن الخير، مفاتح أول فهي 
حالامجته.أسوأ بل النائم، 

{. يئكومن الأحزاب ومن إلملئ، أنزل بنا يفرحوث آلكممن، ءائيثهم ه/؛ ؤ
لإبماإمحأذعوأضقابأث،؛ه•



قإم_^^__^=اجا=
له،ومحبته صاحبه، عند نعظيمه عك دليل والسة؛ والإيمان يالعلم الفرح 

ورغبتهله، محبته قدر عل له؛ حصوله عند بالثيء العبد فرح فإن غيره، عك له ؤإيثاره 
ناحفالفرح فواته، يحزنه ولا له، حصوله يفرحه لا الشيء ق رغبة له ليس فمن فيه، 

والرب.للمحا 

بهيكون والاستبشار حصوله بعد بالمحثوب، الفرح أن الامتبثارت وبين بينه والفرق 
منآس ءاثنهم بما نجن ؤ قال، ولهذا حصوله، من ثقة عك كان إذا حصوله، نبل 

[,١٧•لإفموا'لإإسحنيهلآلتمان: 
بتوبةكفرحه وأكملها، أنواعه بأعك تعاق الرب يوصف ولهذا كمال، صفة والفرح 

الهالكةالأرض ي وشرابه ؤلعامه عليها الش لراحلته الواحد فرحة من أعظم التائب، 
حصولها.من واليأس لها، فقده بعد 

والمروروالفرح وبمجته, ولدته القلبا، نعيم أتولع أعك ®الفرح؛٠ أن والممصود 
طمأنينةالرضا فإن به، الرصا فوق بالشيء والفرح عذابه، والحزن والهم نعيمه، 

راضكل للمس راض، فرح فكل وسرور، وبمجة لذة والفرح وانشراح، وسكون 
صاحبه،يولر والحزن المخهل، صد والرضا الحزن، صد الفرح كان ولهذا فرحا، 

أعلم.واممع الانتقام. عن العجز ْع كان إن إلا يولخه، لا والمخهل 
ومحبتهومعرفته بالاه الفرح فإن ظاهر، النفس وفرح القلبا فرح بين والفرق 

إولئ،هانزل بنا ةاسنهلمآمحشن،يمنحونش وآلذئن ؤ تعافيت قال القلب،، من وكلامه 
بالفرحأحق رسوله وأتيع اس فأولياء بالوحي يفرحون الكتاب أهل كان فإذا آ"أآ تالأّءدإ 

فاماإيننئاج هنذأِء زادئه محكم يمول ذبيمرمن ّورْ ١^>-؛، مآ ؤإذا ؤ وقال؛*١^،؛ به، 
[,١٢٤ه]النوة: يزادئهمإينئا١٠٣١؛

بيانع-^٣.)ا(مها 
الروح.)آ(آ-"آ 



١١ r—الفنئاشئشاشر لأى^=^^===^===د=ضا= 

بمما"•تمنون حير هو ظنمزحوأ قبد'ولغا ؤينخمتهِء أم بمصل فلآ ؤ وقال 
أهله.من جعلكم أن ت ورحمته القرآن، اض فضل الخيري؛ أبوسعيد قال [ ٥٨ليوست 

الذيوالقرآن إليه؛ هداكم الذي الإسلام ورحمته؛ اس فضل ساف؛ بن هلال وقال 
تجمعون.الذي والفضة الن.هما من هوحير علمكم 

ورحمته؛الإسلام امملأ؛ فضل المغرين؛ وجهور وقتادة والخن عباس ابن وقال 
عقيدل به فرحه فإن العبد، عليه ويثاب، الإيمان، س وهو القاولإ_،، فرح فهذا القرآن، 

يكونإنما الفرح فإن محبته، قدر عل ^JJi، فالفرح الرضا، فوق هو بل يه، رصاه 
وصفاتهوأسمائه بائل(، فالفرح له، بحصوله يفرح محبته قدر وعك بالمحبوب، بالظفر 

القي—،وأثر عجيبة عبودية وله ولبه، وصفوته الإيمان محقي وكلامه وسنته ورسوله 
ورسولهوكلامه وصفاته وأسمائه باهلع وفرحه وسروره القلسا فابتهاج عنه، يعبر لا 

بحنم—،ولقائه باس الآحرْ ق والفرح ءهلاياه، حل هو ل يعؤتاه، ما أقفل ولقائه 
قوةحمسبإ عك يكون المحبوب إك بالوصول فالفرح الدنيا، ق ومحبته به الفرح 

القالب.فرح سان فهذا وصعقها، المحبة 
لهوالإخلاص معاملته س علمه عليه وهوفرحه؛مامناس؛ه آحر، فرح وله 

وابتهاجه.فرحه قوي ذلائإ ق تمكن وكلما به، ورجائه وحوفه به والثقة عليه والتوكل 
بالتوبة،له تحصل التي الفرحة وص الشان، عجيبة الوقع عفليمة أحرى فرحة وله 

التوبةلذة أن العاصي فلوعلم البتة، إليها المعصية لفرحة نسبة لا عجيبة فرحة لها فإن 
منأعفلم إليها لبائر مضاعفة، أصحائا وفرحتها المعصية لذة عك تزيد وفرحتها 

المحصية.لذة إق مبادرته 

يقدر،فرح أسد عبده بتوبة تعاق الرب فرح سر علم ّْر، يعلمه إنما الفرح هدا وسر 
الدنياق الفرح أنولع ل ليس مثلا وسلم وآله عليه اس صل اه رسول له ضرب ولقد 

ففقدهامفر، ق وشرابه حلحامه عليها التي براحته حرج فل رجل فرح وص منه، أعفلم 
المومتؤ،ينتنلر فجلس منها فيئس يجدها، فلم محللبها ل فاجتهد مهلكة، دوية رض أق 



٠—=^^^^=_رج=
شدةمن فقال بشجرة، زمامها تعلق وقد راحلته، صونه ق رأى البئر، طاغ إذا حتن 

منعدْ بتوبة أفرح فاممه المرح• شدة من أحهلآ ريلثإ• وأنا عبدي أننا اللهم ت فرحه 
،.^١^٠١هذا 

يجس،أمر هاهنا ولكن بالتوبة، المرح من وافر نصيب للتايبا يحمل أن ينكر فلا 
لهانشت؛ لا ومحن، ومضض ترحاُت، بعد إلا ذللث، إق يمل لا أن وهو عليه، التنيه 

بشيء،بملفر لر لها بمبر ولر حالها عن ا صعقؤإن الفرح، بلدة نلفر لها صر فإن الجبال، 
صدعك ويحصل الأمران فيفوته ولدنيا، المعصية فرحة من آثره ما فواين، أمر0 وآخر 
الكسر.العك ليع فالحكم المحبربح، وقويت، المؤذي وحوي من المركي، الألر من اللذة 

أرسلإذا اقلع إك الدنيا مفارقته عند فرحته وهي كله، هذا من أعظم فرحة وهاهنا 
كانتجالهليبة، الروح أيتها احرجي المولتا؛ مللثج له وقال بلقائه، فبشروه الملائكة إليه 

مرصئاراضية احرحي غضبان، غير وربا وريحان، بروح ابشري الهلمبا، لجد اق 
ؤردادخل إؤعأ:أ وبم،رامةإك آوجق ئنابجاآلثصآلننلبها:}ةأ؛ ؤ عنك؛ 

بآيثارها،يأمر العقل لكان وحدها الفرحة هذه إلا التائب، يدي بين يكن لر فلو 
والأرضالماء بين الذين الملأتكة صلاة منها الفرح! من أنولع بحدها ومن فكيف—، 

مقربيهاوتشيع عليها، الماء ملأتكة وصلاة لها الماء أبوبا فتح ومنها روحه، عك 
الماءإق AكاJا مقربوها، ويشياء.ها أهلها عليها ؤيمل فتفح الثانية، الماء إق لها 

بينفوقفتا وحبيبها، ووليها رببما عك لها امتوذن وقد فرحها يقدر فكيفا المابعة، 
ثمعليين، ل كتابه اكتبوا يمول• سبحانه سمعته نم فسجديتؤ، بالمجود، لها وأذن يديه 

فيتثرونوأهله أصحابه ؤيلقن له، اليع أعد وما فتها، ومقعده الجنة فيرى يه يذهبا 
حال،أحن عك فيجدهم أهله، عك يقدم الغائب، فرح بمم ؤيفرح به، ؤيفرحون به 

(.٧١• وشرحالووى)ّأ/ ( ٣١٤ا/ وانفر:ذحانرى)ا ;ا(أحر-بم.الم)رنميأيمآ( 



التمجيرش امحتر ابًَ 
=اكظ====د==ت====د

الأجادحشر يوم الأكبر الهمح قبل كله هدا افر، مله قدم ما بمختر عليهم ويقدم 
ميزانه،وثقل بيمينه، كتابه وأخدم الحوض، من وشربه العرش، ظل ق بجلوسه 
تعويق،بلا جهنم جر وقطعه الظالمة، ق والاس التام النور ؤإعطائه وجهه، وبياض 
واللامبالترحيب له حزنتها وتلقي الموقف، ق له أزلفت وقد الجنة باب إق وانتهائه 

وسراؤيه.وأزواجه وقمور0 منازله عفي، وقدومه والبشارة، 
عنده،كلها الأفراح هدم تتلاشئ، عنه، يعبر ولا قدر0 يقدر لا آخر فرح ذلك ويعد 

فوقهم،من وتعاد تارك رببمم وجه برؤية الممدقين السنة لأهل، هدا يكون يإنما 
لهم.ومحاصرته إياهم وتكليمه عليهم وسلامه 

بمانؤياؤأ ان لرمول ن ي وما ودنية جا ازؤ' تم يبملدوجعلتا م، رسلا ازنلئا لمي وؤ 
صآسبجأحلحاث.4.

اختاره تعاد اه بأن العبادة لرافل التخفي، عل، الكاح تفضيل عفي، لا،اثول 
ازوجألم وخعلثا لتلك من، زنلأ ازسلئا ولمد ؤ تعادت فقال( ورسله، لأنييائه الكاح 
هإلهنا لتكن، روجها مما وجعل ؤ آدم؛ حق ل وقال، [• ٣٨زارعي; ه ؤذ3يه 

مقدارومعلوم الزوجة، مهر الغنم رعاية j( سنين عشر كليمه زمن من واقتطع [ ١٨٩
فلمالأشياء، أقفل، جؤ محمد لنبيه واختار العبادات، نوافل، ق الحشر السنين، هذه 

هديه.فوق هدي ولا فوقهن،، فما بتسع زوجه بن، النكاح، ترك له يحب 
بامته.المباهاة يوم البئر مرور إلا فيه يكن، ولولر 

بموته.عمله يضير لا أنه يصدد أنه إلا فيه يكن، ل؛ ولو 
ولرسوله؛الرّالة.بالوحاسانية ليه يشهد من، صلبه من، يخرج أنه إلا فيه يكن، ولولي 
تعال.اقئه حرم ما إل التفاته م، فرجه ؤإحمان بصره غض، إلا فيه يكن، ولولي 

)ل(حهاداتعاجم.



فهوووطرها، وطره قضاء عق ؤشه به، اه يسها امرأة تحصين إلا فيه يكن لر ولو 
تتزايد.حناته وصحائف داته لل 

ورغومكنها وكوما امرأته عق نفقته من عليه يثاب ما إلا فيه يكن لر ولو 
الالق٠ةإلفيها.

الإملأم.أعداء وغية!• وأهله الإسلام تكثير إلا فيه يكن ولولر 
للنوافل.لالمتخل تحصل لا التي العبادات، من عاليه يترتب ما إلا فيه يكن ولولر 

قله أضر هو بما قلبه تعلق عن له المارقة الشهوانية قوته تعديل إلا فيه يكن لر ولو 
هوأضربما تعالمه عن تصدم عاليها مجاهدته أو بالشهوة القالب تعلق فإن ودنياه، دينه 
عنعيره.انصرفت، ّيء إق انصرفت، متئ الهمة فان له، 

اكار.سزامن له كن إليهن وأحسن صبرعليهن إذا لبنات إلاتعرضه فيه ولولريكن 
الجنة.حما اه أيحله الحنث، يبلنا ل؛ فرطين له ق،وم إذا أنه إلا فيه يكن ولولر 
علنحق ءاثلاثة ال٠رفوعت الحديث، ق فإن له، اهلع عون استجلابه إلا فيه يكن ولولر 

والمجاهد((الأداء، يريد والمكاتمؤ العفاف،، يريد الناي ءوممت افلق 

ؤسوتبمفم ش فييدا باش ًفس لتثمزسلاجض كزلأ آلذث ؤ
ءللمألأدم،;;تي؛;ه.عدهُ 

حاوتقوم الشهادة. ^٠ تعلم أن ولابد له، اهلٌ بثههادة رسالته عك استشهد 
ثجدآلله ئل ايقبزئنندة _؛ اى ئلآ ؤ ت قوله وكدللئؤ له، المكيين عل الحجة 

اعرىj ١( •ا0آ• )وقر وق ٤(  ٠٠٣ وقر  ٣٣٩)ه/ الممح ق حبان ابن أحرجء )١( 
الجهاد)رقمق عاصم ابي وابن ( ١٣٢٣٤رنم )U/٨٧ الكٍرى ق قي ٠Jوا٠( ٠ ١ ٤ رقم  ١٩٤رم 
صحححديث، مذا وقال: ( ٢٦٧٨رنم  ١٧٤)٦! والحاكم وحت. ( ١٦٥٥)رنم واكرمذي ( ٨٣
جاه.يخر ولر ملم شرط عك 

)أ(هآ؛ُدارج-بمآ



الممسرض الئسئ الصوء اوا:=
ض

ء 1ذزوترإليك ، Jjjlيمآ ينبئ آس لتكن ؤ ت قوله وكيلك [، ١٩ه وتثكم بجي 
صنيإ:اؤ قوله: وكيلك [، ١٦٦]!_; ه بآس.ميدا وكش ^لإكئدشهدو0ج بثنبي، 

^لخ:ؤوآسبمللمإتمث،فينواهُها-■؟[ 
قدلرسوله، منه شهادة كله فهدا [ ٢٩رسولتآسهتاكعث محمد ؤ وقوله؛ ١[ 

وأقامعباده، وبين بينه العير ^ ٥٠بحيث النيان غاية صحتها وبين وبينها اظيرها 
ونقاليهاعقليها الأدلة أنولع ائر بمعلوم لرسوله ساهدا سبحانه فكونه عليهم، الحجة 

دنظريها•وصروينها وقطريها 

وأعدلهاالشهادة أصدق لرسوله سهد سبحانه افقف أن علم وتأمله ذللث، ق نظر وٌن 
فيه،صدقه عك الراهن أقام الذي بقوله التصديق، أنولع اتر بوصدقه وأظهرها، 

الوعما القباتح عن وتتزيهه بكماله الإقرار من عباده عليه فهلر ويما ؤإقراره، ويفعله 
الحجة،به يقيم ما رسوله صدق عق الدالة الآي1تا هن يحدث وقت، كل وق به، يليق 

والتأييد،والظفر والجاه العز من به وعدهم يما ولأتثاعه له ؤيحكم العذر، به ؤيزيل 
المعجلةوالعقوبار>ت، والكال الخزي من به توعدهم يما ومكدبيه أعدائه عل ؤيحكم 

ألحىودين إلهيي رسولهُ انسل هوآلذكن ؤ الموحلة العقوبايتج تحقيق عك الدالة 
ظهوراظهورين ذظهرْ ؛• ٢٨ت ]الفتح 4 فيبدا بالثب وكش كلو-،ج آليين عل ءظمحرُْ لَ

عليظهره حتن والتأييد والغلبة والظفر بالصر وظهورا والدلالة والبيان بالحجة 
منصورا.ويكون مخالفيه 

الرعدمحورة نفير من جعه اهله ير ما هدا 

العالمينرب لى، والحمد 

٠٠٠



==^=د^==^=^^=^==و^(=

بِ-_سآسآتيٌ؛د
ويهدىسدثآء آس فيغل ثم ليبنجت يؤبه-' بلسان إلا رسول ثن اونلئا مآ وؤ 

بؤهوآلعزدؤآلخكلحئ؟ مننثآ،ُ 
قوفعناقع رسول ينه ما فكل [ ٤٤لاك>لت 4 إي ئزل ما ا"ي أل ؤ

فيها،ماْ معل اللغة ق اسم كل وقؤع بمنى علمنا وقد ؤإذنه، بامرْ ينه سبحانه، ربه 
والفضةالذهب واسم البلومحل، يتناول لا التمر واسم الخردل، يتناول لا البر اسم وأن 

تحريموأن المهر، تقدير فيه يدخل لا رقة النصاب تقدير وأن القزدير، يتناول لا 
حييثا،نجتا صار مات إذا وميتا حيا اس عند الطيب، المؤمن أن عق يدل لا الميتة أكل 
فليسله، منافاة وأمده سيء أبعد به وبعثه رسوله اهف ولاه الذي اليان من هذا وأن 

الدين.من إدا فليس قهلعا، الرسول به ؛عث، هومما 

ماحير علن أمته يدل أن عليه حما كان إلا نبي من اهو بمث، ما ٠٠الني.ت قال وقد 
لدلهملهم حيرا والقياس الرأي كان ولو • لهمءا يعلمه ما سر عن وينهاهم لهم، ^ه 
ماعليه فقئوا حرمته أو ميتا عليكم أوحتت، إذا لهم• ولمال إليه، وأرسيهم عليه، 

ولمايمتلزمه، أو ذللثج عل يدل ما قال أو أشبهه، ما أو جامع وصف، وينه ينه كان 
كلاللسان أحكم وقد اس. ثاء إن عليه ستقف، كما الحدر، أسد ذللثؤ من حن.رهم 

غيره.عق لا مسماه عق اسم 
فإذالساتبا، من العرُب، يفهمها التي بالعرية ه، محمدا سبحانه اليف بعثؤ ؤإنما 

منحكما عليه وعلق الأسماء، من اسم علر رسوله نمى أو كتابه ق سبحانه نمى 

والممهد)؛/ا'ا'ا( وانمك كير ش شر و\م: ( ١٨٤٤)رقم سلم أحرجه )٢( 
.(٢٨•/xn



التنسرض اشئ ا==تم 
تااثظ=========^=ض

بهيتعدى ولا الاسم، ذلك اقتضاه ما عق إلا الحكم ذلك يوقع ألا وجب الأحكام، 
يقتضيهمما شيء الحكم ذلك، عن يخرج ولا فيه، ورسوله اةث(ة وضعه الذي الوضع 
فالأولالدين؛ ق نقص منه والقص الدين، ق زيادة ذللث، عق فالزيادة الأمم؛ 

معيقم، i؛ ومن الدين، من ليس وكلاهما الاءلل، التخصيص والثاف: القياس، 
منهينقص ومرة قياس، هدا ويقولت منه، ليس ما النص ق يزيد تارة فإنه المحوص 

حلة،التمى يترك ومرة تخصيص، هدا ؤيقول• حكمه، عن ؤيخرحه يقتضيه ما بعفى 

•الأصول أوحلاف، القياس حلاف، هدا أويقول! عليه، العمل ليس ؤيقول• 
الزيادةمن فيها ومايلحقه تخصه الي أيامه، يريديه أن فيحتمل الأيام! وأمامعرفة 

آلاف،يقابله منها نفس كل منصرمة، معدودة أنفاس وأتيا قصرها، ؤيعلم والقمان، 
والعبدالبقاء أيام إق نسبة قهل الخالية الأيام لهذه فليي البقاء. دار ق تين المن آلاف، 

عقلله لمن المنام كمدة وهي الجحيم. أوإق النعيم إق العمر مدة وق زمنه. اق من
فلواممع، إق الأمور أحب ل إلا نفسا منها يصرف لا أن أولأْ فما ولع، وقلب، حي 

إذافكيمؤ ينفعه، لا فيما صرفه إذا فكيف، مفرطا، لكان الأحب وترك يحثه فيما صرفه 
أيامبالأيأ،! يريد أن ؤيحتمل به. إلا قوة ولا المتعان فاه( ربه، عليه يمقته فيما صرفه 

لأاينسآارن>موسى ارسلئا ولمي ؤ تعال! قال كما •يا، أممهم بتدكير رسله أمر التي اهف 
أياموقدفرته ٥[، أحرخ 

والمعاصي.الكفر أهل من بنقمه وفسرت، بنعمه، اقك 
نفيرمقاتل.واكاق: ومجاهد، يبج بن وأبي عباس ابن نفير فالأول 

اليونعمه باعداثه، أوقعها الي وقائعه وهي النوعين، تعم أيامه أن والصواب 
ظرفلأنيا ®أياما®، بيا المشحديثج الكبار والتقم النعم هده وسميت أوليائه، إق ساقها 

تللث،ق كانت، الش بالوقاغ أي الناس وأيام العرب بأيام ؛ ١١٠فلأن العرب• تقول لها• 

.—١ ج مدارج ٤ ٤ ٨ ( ١ ر 



عبرتهتكون -يا معرفته وبحسب العبر استبصار للعبد توجب الأيام هذه فمعرفة الأيام، 
[.١١١الأثثّ_،هليرش; ۶ تعادت الألأ قال وعقلته، 
لداعيوالأنماد الهوى متابعة وهي الأغراض، من لأمة يالإلا ذلك، يتم ولا 
القلم،،بصيرة ويعمي العقل، نور يهلص الهوى ١^٤ فإن وء، بالالأمارة النفس 
معهالعبرة بصيرة تحصل فلا المستقيم، العلريق عن ويضل الحق، اتباع عن ؤيمحد 

القبيحصورة ق الحسن ه نففآرته ونفلره، رأيه د فهوام اتبع إذا والعبد البتة، 
بالتذكرالأنتفاع له فأنئ يالباؤلل، الحق عليه فالتبس الحسن، صورة ق والقسح 

والتفكرأوبالعفلة؟.

الثكر(ا.)١ منزلة ه نتئييث ؤإياك ئعثد إياك ؤ منازل ،ومن 
الشاكر،ي مندرج فالرصا ونيادة، الرصا منزلة فوق وهي الخازل، أعق من وهي 

نصفان؛والإيمان تقدم، كما الإيمان ا نصفوهو يدونه، الشكر وجود يستحيل إذ 
به، ووصفأهله عل وأنتن صده، عن ومن به اهللأ أمر وقد صر، ونصفا شكر نصفا 

سبباوجعله جزاته، بأحسن أهله ووعد وأمره، حلقه غاية وجعله حلقه، حواص 
باياته،الختفعون هم أهله أن وأحبر لتعمننه، وحافذلا وحارسا فضله، من للمزيد 
إقالشاكر يوصل وهو الشكور، هو سبحانه فإنه أسمائه، من اسما لهم واشتق 

منالقليل هم وأهله عبده، من الربا غاية وهو مشكورا، الشاكر يعيد بل مثكوره 
وقال؛[ ١١٤]النحل: ثعتدوزه إزكسزإياْ يعمنرأس ؤآتهكزوأ ؤ تعاق! اكه قال عباده، 

إبرمحزإن ؤ إبراهيم.ت حليله عن لقال ؛؛ ١٠٢لالهمةإ ولا آته=كنوأل وؤ 
[١ ٢ -١ ١ ٢ • ]المحل: ساعكراإ؛أوعمه؛< ولزتلئامنآش0ركنوم: حغيفا ممه امههايقا كانتق 

وآلثهؤ تعال؛ وقال "١[ ]الإ>سراء: ه ثاكورا عتدا محك إيص'- ؤ المحؤ؛ت نؤح عن وقال 
وآلائدهوآلابصنر آلثمع تيم وحعل ئيثا ثعنمون لا ائهتكم تهلون من -محتكم 1

)ا(؛اأتآ،دارججآ.



الممسرعان اشئ الصوء لآ==ُ 
تالت؛0==^^^====^^^=^ئ

ب<زتمضونن !لته وهُ ؤآقت5ثروا' ؤآعثدوه ؤ تعاق! وقال [ ٧٨زالحل: ه ئسكرونث> 
تعاق:وقال [ ١٤٤عمران: ]آل ه ء1شكرين ؤونتجزى تعاق! وقال [ ١٧]الستموت: 

هلقديد ■ءدا,يى ًفمنبم؛ن وين شا=كنتحلأزيدم ين وم ثالث إد ؤؤ 
[•٣٣]؛كوري: صثاوسكووه ؤ\0ذأذ'وكلآبمتم تعاق؛ وقال ما[ 

منفأعطاهم الأسمين -يدين اكرين ا]وسمن وشكورا، ضاكرا شه وممن 
وفضلا.للشاكرين محبة حدا وحسبك باسمه، وسماهم وصفه، 

هئشمرا نعتك،ر وكان حزآء محم كان هذا إن ؤ كقوله: ذكورا للثاكر ؤإعادته 
٧[]الزمر• ه لكم يرصه يئكزوأ ؤإن ؤ كقوله: به عبده عن الرب ورصا [ ٢٢]؛لإيان: 

الشكورهعنائي من وقليل ؤ كقوله: خواصه هم أخم عق تلءل العالمين 3، أهله وقلة 
[.١٣]سأ: 

وقدهدا تفعل له: فقيل قدماه، تورمت، حتن قام أنه ه: الّك، ص الصحيحين وق 
ا.ل شكوراا، عيدا أكون ارأفلأ فقال: ناخر؟ وما ذنثالث، من تقدم ما للن، اثيه غفر 

اللهمصلاة: كل دبر ق تقول أن نس فلا لأحيالث،، إن معاذ يا ارواقيع لمعاذ: وقال 
عبادتاائ،ااأوحن وشكرك ذكرك علن أعني 

اذلع.كانرسول أن عنهما اس رصي عباس ابن حديث من واكرمذ'ي المسند وق 
وامكرعلي، تنصر ولا وامرق علي، تعن ولا أعّي 'ُاللهم الكلمات؛ 7،ؤلأء يدعو 

اجعلنيرُئ، عئ، بض من علن وانصرف لي، الهدئ ويسر واهدف يي، تمأكر ولا لي 
تقبلرب سمتا، وائا إلك،، خثا للثؤ، مطاوئا لك،، رهانا لك،، ذكا;ا للخ،، شكازا للخ، 

ا)مآ/ها(وشرح ص نح (وانظر: ٢٨١٩)رقم (وسلم ٧٤٨٢•)رقم المتاري )١(أحرجه 

الكبرىز وافائي ( ١٧٥ رقم  T\M)\حزبمة وابن ٢( • ٢ • رقم )ه/ حبان ابن أخرث )٢( 
وكداوصححه. ١( • ١ • رقم ٤ • ٧/١)والحاكم ( ١٥٢٢)رقم داود وأبو ( ٩٩٣٧رقم  ٣٢)آ■/ 

(•٠٣٢ )ص الصالحين ض ١٧ق النوومح، صححه 



ناف،وسيد قلي، واهي حجتي، وبت دعوق، وأحب حوبتي، واغل توبتي، 
صدري٠١مخيمة واسلل 

آلنورإل آلطلمنت من قومك احيج اث بئاينتنآ موس أنسلنا ولمي ؤ
لقومهموس قال ؤإذ مبمثارسكورو( لآيتتتكل ذالك 1، إئ " ١٤٢٢٠يا،-وذًْفره-*( 
\ووو\بنزة سوموت5لم خاغوث ءال من أخذكم علهفم!ذ آممي نمه آدًْفروأ 

عْيئلآأ(4.زنكم من آ بلا ذالخفم ؤؤ، مآئًفم ؤننثحيوث ويد"قوثأبآئتم 
الباهرةالحكم من ؤيعاديه به ؤينرك به يكفر من حلق عك يترتب، قد إنه • • • 

ذلك.بدون يحصل يكن ب ما الذلاهرة والآيات 
ممرعك الناس ببما يتحدث وبقيت الطوفان، آية ءلهرت< لما نوح قوم كفر فلولا 
الزuن.

عليه.مرت ما دمرت التي العقيم، الريح آية ٌلهرت لما عاد كفر ولولا 
بالصيحة.إهلاكهم آية محلهرت لما صالح قوم كفر ولولا 
يعدأمة الأمم ما يتحدث والعجائب، الأيات تللث، فلهرت لما فرعون كفر ولولا 

بينة،عن حي من ما وحي بينة، عن هلك من ما فهللثا اصع، ثاء من واهتدى أمة، 
وكرالرمل فمعارصة وصدفهم، رماله وآيات وحكمته وعدله اممه فضل بما وؤلهر 

وبراهنه،صدقهم أدلة أعظم من لهم التع ؤإهلأك عنها والجواب ودحضها حججهم 
تاللث،حمالت، لما بدر يوم والشوكة والعدد والحدين. بالحد المشركين مجيء ولولا 

رقم١ ٥ ٥ اعري)أ/ ق والماثي ( ٢٤١٤الموارد)رثمم ول، ( ٩٤٧رقم  ٢٢٧حبان)V/ ابن أ-؛مجه )١( 
صحيح.حن حاوث ط؛ ونالا ( ٣٥٥١أرقم والترمذي ( ١٥١٠ررنم داود وأبو ( ١٠٤٤١"

ابنالحانفلّ وحسنه يخرجاه. ولر الإسناد صحح حادث ط! ونال؛ ( ١٩١٠رنم ٧ ٠ ١ / )١ والحاكم 
(.٢٠٦الهللقة)ص 

)أ(م'اآدفاء.



الممسيرعلن ائمنم الضوء ،ء^=^م 
=د؛}\==^==========ض

معحاصلا يكن لر ما والخير والهدى الإيمان من عليها يترتب التي العفليمة، الأية 
لازمهبدون الملزوم ووجود بدونه، يوجد لا الشيء عل الموقوف أن بينا وند عدمها، 
لأولفتحت وقد بالإيمان، آهلا أصح رع من بدر نمة عمرت كم فالله ممتغ، 

اوالإيمان! الهدى إل منه وصلوا باب من النهن 
حصلتالش الممدة وتلك لالثيهلان، وغيظ للرحمن محبوب من بما حمل وكم 

المهلركمنية وهي وحكمها، مصالحها إل بالنية جدا مغمورة للكفار متها صق 
وتأملالعامة، مملحة إل ية بالنالبيوت يعفى وحرب الثياب وبل المسافر قلمر إذا 
محميةُعمر الدى والإيمان، الهدئ من للأمم فرعون ال، وعرق بالطوفان حمل ما 

وحكمته.مصالحته جنب ق لأا؛ست، حنن به هلك من 
منفيها له وكم أولياءه، فيها وأكرم أعداءه، بما ابتل الش آياته ق حكمة من هآ فكم 

وتدكرة.وتبصره وحجة آية 
موسىازسلئا ولمن ؤ تعال! فمال أمته، بما يدكر أن رسوله سبحانه أمر ولهذا 

ذ'لكل إرحأ> بايب(آرلآ ^كن؛اإلآشؤذذرن( يوملقح بئايثسآأثأمخ 
١^٠١إذ شض آئي بننة وتيممآذ'كزوأ ثونئ iاJ ؤإذ يمذوو0 'لآ'بمؤيكل 

وننثحيوتاتتآءكم ويدؤئوت العياب سوء نسوموتكلم فزعون ءال من 
بأيامهفذكرهم الأآ ٥، عتي>-ئع4لإبرامم؛ منلتًفم بلاء ذ'لًفم ِسا؛ًفمحؤق 

وشكرهذكره من بدللثج فحصل يفلرون، وهم ؤإهلاكهم عل.وهم من ونجابمم ؤإنحامه 
واصمحيت،،وذبحهم الأبناء إهلاك ممدة فيه تلاست، ما ؤإجلاله وتعفليمه ومحبته 

لهموسومه كثروا إذا لفرعون العبودية مفسدة من وحلموا النعيم، إل صاروا فإبمم 
كانواالتي الألأم من أيسر الدح عد الأبوان ذاقه الذي الألر وكان العياب، سوء 

والأبناء.الأباء فحفلي؛دللئ، بكثير، لهم وقومه فرعون يامتعباد تجرعوها 
الذيالولود هد.ا يربي وهوأن آياته، أعظّم هومن ما عباده يري أن سبحانه وأراد 



محؤإإإمحه|ج^|_
.۵١و وعل ,ب<  Jjوعون حجر 3، طله ل الأولاد من اهف ثاء ما فرعون ذبح 

موقوفةوهي وتمرة، وهداية ورحمة ومصلحة حكمة من الأية هده صمن ق فكم 
الأيةتلك فمصلحة ممتغ، فإنه يدوناا، لتوجي تكن ولر وأساما، لوازمها عك 

تكن.ب وجعلتهاكأن الأبناء ذبح ممدة وحكمتهاغمرت 
الكريمابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يد عك سحانه أظهرها الش الأيات وكيلك 
لرتكنالألف، عك تزيد التي القصة تلك ق التي والفوامم والمصالح والحكم والعجائب 

انقلنيم ؤيوسما، محعقومب حرونة مفدة فه كان الذي السب، دلل يدون لحصل 
لأعظممسا وصارُت يالكله، الممدة تلل جنيها ل اصجحلت مصالح، الممدة محلل 

مصر،أهل وحق العزيز، امرأة وحق الإخوة، وحق يوسف، وحق حقه، ق المصالح 
منورسله وصفاته وأسمائه  ٥٧٥١المعرفة؛أهل جئ فكم القيامة، يوم إك المؤمنين وحق 

وتمرة.وحكمة علم من حا استفادوا وكم ثمرة، من القصّة هلءه 
وعذاببنصب له الثيهنان مس من لأيوب حملت التي المفدة وكذلك 
مفارقةعند ولغيره، له حصلت الش والمنفعة المصالحة جنب ق وتلاشت اضمحلت 

إليها،الموصل الهلريق هو المكروه السبب ذلك كان يل بالعماء، وتبدله البلاء 
منها.النعم تلك، تمار جنيت الش والشجرة 

يرداعليه اكار صارت أن إل الرحمن خليل أوصلت التي الأسباب وكاإ.لك 
اليرانؤإيقاد لها، وغضبهم أصنامهم وتكسيره وشركهم نومه كفر من وسلاما: 
النار،وسعل ق حضراء روضة ق وقع حتن ؛المنجنيق، فيهاؤإلقائه له، العغليمة 

هذهصمن ق سبحانه  ٥٧٥فكم قرن، بعد قرنا للأمم ودلالة وعبرة وحجة آية وصارت 
الأسبابتللث، تععللت، لو وبينة، وحجة ورحمة سائغة، ونعمة يالغة، حكمة من الأية 

ذلك،يآ؛ن القدس وكماله وحكمته والأيات، والمصالح الحكم هذه لتععللت، 
هذهق الجزئية المفاسد من وغ ما بين وكم ممتغ، لازمه بدون الشيء وحصول 

ااالقيامة يوم للحنفاءإل صاحبهاإماما جعل ويين القصة 



اكسيرهلن شر \ء^=^ّ 
—==ض=اك0=^^

إقالنسة والثالج والمطر والبرد الحر ممسية دون إلا الجزية المفاسد تلك وهل 
[٧٢]الأحزاب: ه حهولأ ظلوما ؤ تعانىت اس قال كما الإنسان ولكن بكثير، مصالحها 

صنعه.ؤإتقان وحكمته وجلاله وعفلمتته بربه جهول ه، لتفظلوم 
الدخولذلك إليها ويحوله الحال تلك عل مكة قومن اه رمول إخراج بين لكم 

وعنيمينه وعن حلمه ومن يديه بين من اكتنفه وقد ه، -مورا بشر به يمرح إ الدي 
اههمن والوحي فوقهم من والملائكة يه أحدقوا قد والأنصار والمهاجرون شماله، 

كانكان الذي الإحراج ذلك مفسدة فاين الدخول، ذلك، حرمه أدخله وقد عليه، ينزل 
لممح؟ا
الناصأعين أخدوا حتن والحبال العصي بإلقاء لمؤمن الحرة معارضة ولولا 

ولهداوحبالهم، عصيهم ابتلعتا حتن موس، عصا آية ظهرمتا لما وامتترموهم، 
هوبعدهم.يلقي ثم أولا يلموا أن موس أمرهم 

جبريلمثل يخلق أن وحكمته؛ اقتنال.ارْ وكمال تعال الربا آياينتا ظهور تمام ومن 
وأطهرهاوأزكاها العلوية الأرواح أطيبا هو الدي عليه وسلامه اليم صلواُت، 

وصلاح.ؤإيمان وهدى خير كل ق وهوالسفير وأشرفها، 
وشرها،وأنجسها الأرواح هوأخبثا الذي إبليس، اللعين روح مثل مقابله ؤيخلق 

خلقأن وحكمته قدرته تمام من وكن.لك، ومادته، وأصله شر كل إل اكاءي وهو 
والناروالجنة والماء والأرض والظلام الضياء 

•ه نآن؛ لثديي ■ءدا.يى إن ًقفرم قين ثهفزثزلأيدم ين إد قؤ 
٧[]إبرامم: ه لأزيذككم قحفنتز ين ؤ تعاق؛ لقوله أبدا، المزيد معه الشكر 

الشكر.فامتقبل مزيد ق حاللث، لرتر فم>ن 

رج(. ٣٤٨ص -؛^٢ ١ل٠اممة صورة ل تقدم تم مته نقل الحث يقين ( ١ ) 



زيادق،أمل شكري وأهل محالتي، أهل ذكرى ®أهل ه' اه يقول إلهي• أثر ول 
"محهم،فأناتابوا إن رحمتي، من أقطهم لا مميتي يأهل كرامتي، أهل طاعتي يأهل 

١٠المعايب من لأطهرهم بالمماب أبتليهم طيبهم، فأنا يتوبوا ب ؤإن 
شكرها.فقد ونشرها أظهرها ومن كفرها، فقد العمة كتم من وفيل! 
نعمتهأثر يرى أن أحس، بنعمة عبد علن أتمم إذا اس ررإن قو' فوله من ماحوذ وهدا 

قيل:هدا وو ءبدْ«رآا. علن 
اؤلقنرك بوأن فعلت، ء-،ا امت، صشكرى أن ة الرنين وم

،سسارقرلريم الكد ليإدا إي رها أمم نمنك صنيعة الأرى 
تالحديث، وق وأفضل؟ أعق أيهما و٠رالشكر® ®الحمده بين الفرق ق الماس وتكلم 

يس.كرهاال؛،.لر اس محمد لر فمن الشكر، رأس ®الحمد 
جهةمن وأحص وأسابه، أنواعه جهة من أعم ارالشكرا، أن بينهما! والفرق 

الأساب،.جهة من وأحص المتعلقاتج، جهة من أعم وااالح٠داا متعلقاته، 
واعتراقا،تناء وباللسان واستكانة، حفوعا بالقلي، يكون! الشكر أن هذا! ومعتن 

شكرنايقال! فلا الذاتية، ، الأوصافدون العم ومتعلقه! وانقيادا. طاعن وبالجوارح 
عكمحمود هو كما عليها المحمود وهو وعلمه، وبصره ومحمعه حياته عل اممع 

والعم.الإحسان عل يكون والثكر وعدله، إحسانه 

قسب ابن ُجموءة ضعن ( ١١٦رص الشكر تحمق ق رمحالت ل يعية ابن الإسلام شخ ذكرْ )١( 
لوك.والالخزي 

الجزء.مذا اولر ل تخريجه تقا-م )٢( 
شعرهق المان، أمراء احاو أوس بن حس-، الءلاتي تمام أبي إق ؤسان الكامل، بحر من الخيتان )٣(٠الان 

(•١٦٠رمحي المنتحل ق الخعالخي أبومنصور الّيتين وذكر — ١٥٢٢'سنة مامت، وجزالة، قوة 
 )i( آحرجه ^ j ،رقم  ٩٧- ٩٦/٤رالإيعاز شب )؟؛-،)o وصدالرزاق j رقم ٤٢٤ا/ ر• مصنف

)\إم-العاوي المع ل الناوي وقال ( ٢٧٨٤رقم  ١٥٥)أ/الفردوس ق والديلعي ( ١٩٥٧٤
(.٥٧ر١/ الراوي لتدؤسؤ السيوطي ئال وكدا عمرو. وابن قتادة مضلمربين لكنه مايت،، رحاله (؛ ١٠٠



الممس؛رعلن المت؛ر الص^نء و(:=

بهيسر الحمد به يع ما وكل عكس، غير من الحمد به يتعلق الشكر ُه يتعلق ما فكل 
واللسان.يالقلب يع والحماJ بالجوارح، يع الشكر فإن عكس، غير من الشكر 

الفيها هو ونعمة يرجوها، منتفلرة ونعمة العبد،  ١٦٠يعلم حاصلة نعمة ثلاثة! النعم 
ءيل.اسكره من وأعهلماه الحاصرة، نعمته عرفه عياأه عل نعمته اهنةإتمام أراد فإدا 7ءا، يشم 

بهيتجلبا لعمل وو؛هه بالشكر، وتقيد بالمعصية تشرد قاما تشرد؛ لا حن به، يقيدها 
قدحا ؤإذا لاجتناحا، ووفقه ؤلريقها، وتقطع ندها التي ؤبصره؛العلرق المتفلرة، النعمة 
.١٦٠ولايشعر هوفيها الص النعم وعرفه الوجوه، أتم عل إليه وانتا 

النعمعليلثا اهلم ست، المؤمنين، ®أمير فقال! الرشيد، عل لحل أعراسإ أن ؤيحكن 
ودوامبه الفلز بحن ترجوها التي النعم للث، وحقق شكرها، بإدامة فيه أنن، التي 

وقال:منه، ذلك، فأعجبه لتشأكرها(( تعرفها، ولا فيها أنتا التي النعم وعرنلثا طاعته، 
تقسيمه،،.أحسن راما 

[،٢٧]٠^٥; ه نثتا ع\ ئزطث،ي نا ؤ لوا: ئا أتبمم الكفار عن إح؛اتا تعاق 
أحدحكم أن عك وامظولوا؛دللث، فيها، المجانسة وشبه الادمية مجرد صورة فاعثتتروا 
هداق اؤيتا تفإذا أنتم، فكدللث، رملا نحن نكون لا فكما الأحر، حكم الئبهتن 

التتحصيمسمن الواع فإن القياّس، أبطل من وهدا علينا، لكم مرية لا ملنا فأنتم البه 
رنينا،وبعضه مرءوتا ويعضه دنثا، وبعضه شرما التؤع هدا بعفى وجعل والتفضيل 

اهمِؤ قوله: ق ذللث، إق سبحانه أشار كمؤا القياس، هن.ا ييْلل موقة، وبعضه ملكا وبعضه 
مؤذبمحيم ورفعتا آلدثاج آلحيوة ل معيشبمم بيتيم منتا نحن رخمث،3؛^ يمنون 

تث؛إ4منا'■بحننون حض نبك ؤرخم-ت، بعصانحها سجدبعصيم بمئنزدرجت 
٣٢.]

)ا(؛ب؛ماىو.
اءلأم-بما.)آ(ا،أ؛



وبزآسصبثربظطم إنءساقُ ؤ بقولهم• السؤال هذاعن الرسل وأجابت 
١^!^آلت ؤ بقولهت عنه بحانه العم وأجاب ١آ ١ زابرامم: ب عياله.، من يشآ، من عق 

قومهمن ألملأ وقان ؤ بحاتهت هوله وكذلك [ ١٢٤]الأنعام: ه رنالثةر حيثمحJث 
دفرطثؤنه3إقُ هذأ l  •^1؛1jjjT،آفوةو\ؤ1و2تب يكآ؛آلآ؛مة وكدتوأ آلنلنكمروأ 

4لحنبمدن ؤ~ثؤنإككزإدا وين يقرئون بما ؤيقزب منه يأكلون بما 
الأكلمن حمانصها من هو وما البشرية ق المساواة فاعتبروا [ ١٠٤، ٣٣]المؤمنون: 
ذ'ولناباذةركاتؤ ؛^!١،; هذاونظير صوري، وجع شبه قياس مجرد وهذا والشرب، 

٦[.^^،قمالإا'أحيدوقاه]اكاين: 
قيامهمومه الصوري، الشبه بمجرد البح عك الربا المشركين قياس هذا ومن 

لشبه...ا بمجرد الأكل إباحة ق الذكز عك المة 

ءاذيتموثاجما عل ولئصاررح> نثاJثاج هتذئا وقد أش عز ئضْقل ل1آأقُ نا وؤ 
هآشمحمصكلونرتإ4•

[١٢]إبراهيم: ه ستلغا هدنئا وقد عقأش نتوصقل لمآالأ وما ؤ لقومهمت الرسل ،قالت، 
وهذاأبدأ. يكون لا ذللث، أن وأخبروا هداهم، وقد اقئٌ عك التوكل تركهم من فعجبوا 

اذئمبأن ولثمته بالحق لعلمه - الحق ، فصادفمتلازمان; والتوكل الهداية أن عك دليل 
يجمعالتوكل فإن توكله• من بدا يجد لا اذئم، عك توكله إك مضطر - وناصره الحق ول 

إليه،وكله بما قيامه وكمال وكيله، بكفاية فيمينه علمه; أما وعمله. القاوّ_، علم أمحالين؛ 
إليه،وءلمأنينته وكيله، إق فسكونه عمله; وأما ذلك. ل مقامه يقوم لا غيره وأن 

لنفسه.هو بتصرفه رصاه فوق له بتصرفه ورمحاه إليه، أمره وتسليمه وتفويضه 
عملل لحل التوكل كان ؤإن جماعه، وهما التوكل، يتحقق الأصلين فبهذين 

طر.زالهجمّض• ٢٥٧ ٢١؛



الممس؛رعش المنير الصوء 
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منفيه د لا ولكن عمل التوكل أحمد: الإمام فال كما علمه، من القلب 
منماهيته.جزء فيه،ؤإما ثرمحل وهوإما العلم، 

وليهائلأ بان ووثوقه لهلمانينته أعظم كان الحق عل كان متن القلب، أن والمقصود: 
وعملاعلما الباطل عك كان ؤإذا ربه؟ عل يتوكل لا أن له فما إليه، وسكونه وناصره 

اهففإن عتره، له عهد ولا عاليه، له صمان لا فانه بربه، واثقا مهلمتتا كن ل؛ أحدهما أو 
فانهبالكلية، إليه المسب، فهومتقي بوجه، إليه ينسبإ ولا ينصره، ولا الباطل يتوق لا 

كلهوفعله حق، ولقاؤه حق، ووعاوه الحق ودينه الحق، ونوله الموفق، هو سبحانه 
كاولك،أهواله كما الباطل، من بريئة سبحانه أفعاله بل باطل، شيء أفعاله ق ليس حق. 
لهيكن لر ومن كدللثج- صاحبه كان البتة هومقهلؤع بل به، يتعلق لا الماطل كان فلما 

فتدبروكيله. ولا ناصره ولا وليه اقئم يكن لر ربه عن مشلعا وكان العفليم، تعلق؛اه0ف 
بالأخر،أحاJهما وارتباط والهدى بالحق والكفاية التوكل اقتران ق العفليم الر هدا 

حزانةق نويع أن حقيقة لكانت، المرية الفائدة هذه إلا الرمالة هده ق يكن لر لو 
أصلالتوكل أن ففلهر التكلأن. وعليه المستعان واه إليها. الحاجة لنية القلب،، 
منزلةمنها منزلته وأن الإسلام، أعمال ولجمح والإحسان، الإيمان مقامايت، لجميع 
الإيمانيقوم لا فكدلك البدن، عك إلا الرأس يقوم لا فكما الرأس، من الجسد 

أعلم.واه التوكل. ساق عك إلا وأعماله ومقاماته 

اليومعامفؤ 4، آلرغ به آئتدث أعمنلهزكرماؤ بربمز كمروأ آلزيث ثل، مؤ 
[.١٨]إبرامم؛ ه ألمسي لمى ني؛ء عك ًكنجوا ا بمّيقدرون 

رحعليه مرُت، برماد نيا الأنتفاع وعدم بطلأتبا ق الكفار أعمال تعال شبه 
كالهباءباطلا وذهاببا حبوطها ق أعمالهم سبحانه فنبه عاصفخ، يوم ق شديدة 

؛١٧٦الأحوذى)'١/ وتحفة ( ٨٢اناري)آ/ نح انظر؛ )١( 
)آ(*ياأءلأم-بما.



غيروعل ه اممه لغير وكوما والإحسان الإيمان من أماس غير عق لكوما المنثور 
حاجتهشدة وقت منه شيء عق صاحبه يقدر فلا العاصف، الريح ؤليرته برماد أمره 
مماالقيامة يوم يقدرون لا ه، نيء عق ًكسثوأ مما يميزون لا ؤ ت قال( _U؛، إليه، 

الاس فإن نافعة، فائدة ولا ثواب من أثنا له يرون فلا شيء، عك أعمالهم من كسبوا 
لشرعه.موافئا لوجهه حالصا كان ما إلا العمل من يقبل 

الصواب.الخالص فالمقثول،ث مردودة، وثلاثة مقثول،، فواحد أربعة؛ والأءمالا 
رسوله،لسان عل؛ اتللأ صرعه مما يكون أن والصواب لغيره، لا قللا يكون أن فالحالعي 

ذلك،.حالف ما مردودة والثلاثة 

j،الرماد وبين أعمالهم بين اليتم، للتشابه وذلك، بديع، مر بالرماد تسيهها وؤ، 
مرادهغير وعل، اهف لغير الش الأءمال< ذكات وهذا، هدا لأصل وإذها-با النار إحراق، 
أعمالهممن لهم مثحانه اهف ؤيتثنء أصحا-بما، عن، النار تعر وبما للنار، طعمة 

حالمةهي التهم، وبمنه لأمره الموافقة الأء٠ال، لأهن؛ ينئئ،ء كما وعذابا، نارا الباطلة 
رمادا،جعلتها حتن أولئلت، أعمال، ؤ، النار فأثريت، وروحا، نعيما أعمالهم من لوجهه 

اJار٠وقود اهف دون من يعبا.ون وما وأءمالهم فهم 
أحوال،؛ثلائ، له الهوى باهمث، إل، بالإصافة الدين، وباعث 

إنماوطا مغلونا. الهوى جيش فيرد الدين؛ لداعي والغلبة القهر يكون أن أحدها؛ 
والأحرة،الونيا ن، المتصورون هم الرتبة هذه إؤ، والوامجلون الصبر، بدوام إليه يصل، 
عندالملائكة لهم تقول، ؛^، ٠٨١١وهم ؤآ، آسثقنموأ ثم اش •رفا ؤ قالوا؛ الن.ين وهم 

قأئ؛غن،أمحاؤكم يالخغةهم،محّئوسوث وابمشنوأ -محزثوأ ولا محايوأ ألا ؤ الموت 
العابرين،مع اثيف معية نالوا الذين، وهم ٣[، ١ ٣، • ]ضلت: ه آلاحزأ ؤؤ، آلدنتا ألحنوة 

عداهم.من، دون بمدايته وحمهم جهاده، حق، اهف 3، جاهدوا الذين، وهم 
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الدينباعث منازمه فيسقط الهوى، لداعي والغلبة القوة تكون أن الثانيةت الحالة 
حالتان!معهم وله شاءوا، حث فيقولونه وجنده، للشيطان البائس فيستسلم بالكلية، 
أنالثانية! الضعيف. العاجز حال وهده وأتباعهم، جندهم من يكون أن إحداهما! 

الداعيةوالمبتيع المتاط. القوى الفاجر حال وهده جنده، من الثي3لان يصير 
القائل!قال كما المتبؤع، 

،حن-دىر من إبليس صار حنن الحال بي ارتش فثس جندإيلمن امرءا لكنت 
شقوترم،عليهم غلت الدين هم وهؤلاء وأتباعه، أعوانه من وجنده إبليس فيصير 

الصبر.من أقلوا لما الحال هده إق صاروا ؤإنما بالآحرة، الدنيا الحياة واشتروا 
الأعداءوشماتة القضاء وموء الشقاء ودرك البلاء جهد حالة هى الحالة وهده 
وطولبالعمل والتسويف والغرور الباطلة والأمان والخداع الكر  ١٦٠أصحاوجند 
ررالاجزسبيالميه!العاجلضالآجلوسامقالفيصاحبها ؤإيثار الأمل 

فمنهمشنن! أنولع الحال ^ه وأصحاب } الأمانءأ اقلع علن وتمنن هواها ه نف
اهلا0،سبيل عن يصد الرسول به جاء ما إبهنال ق الماعي ورسوله، هلا المحارب 

ابرالصرى ءأًون نصربن احدبن نصربن رم الخزألزى، إك رس< بحرالكامل، من المن، هذا)١( 
والناسالغزل ل أشعاره ؤيحد دكان ق المرة بمرئي الأرز حيز ؤيخبز أميا كان غزل شاعر القاسم، 
ونصوصيالأبرار ربح ل الزمجخثرى الييت، ذكر م.  ٣١٧سة مات منه، ؤيتعجبون عليه يزدحمون 
القديرنيص j والناوي )١\إ؟\( والهايه البدايه ل محير ابن أيما وذكرْ ( ٣٦٦/١)الأخار 

وأصافمحم،، ولعله الخوارزمي• إك به ون٢( * ٧ )T/ البيان أضواء ل والثنبلي ٣( • ٢ )ه/ 
ييثاأحرفقال؛اليه 

يعييء،سنها ليس نق حلرائق، بعده أحن كتت قبلي فلومامت، 
وشماتةالقضاء، وصوء الشتاء ودرك البلأ. جهد من يتعوذ اهف؛ء يمول كان ْهُ *ريرة أبي فعن ، ٢١

)رنملأ>7مآ(واظر;ذحابري)اا/\>أا(.لم المتاري)رقميأما-(ومالأعداء.أحرجه 
•١(0٤٦رفم٣٥قيjاس)٧/.٠Jوا)٣(أحرجهأحد)إ/أ'اا(والئزار 

رقم ١٢٨ )U/ الكبير j والطراز ١( ٩ ١ رنم ١ ٢ ٥ والحاكم)ا/ ( ١١٧ )رنم الزهد ق انثارك وابن 
(.١١٢٢)رنم(واسلي ٧١٤١



سئ^^^==========^=^^و^ا-
بهحاء عما المعرض ومنهم عنها، الناس ليصد وتحرما، عوجا جهده ؤيغيها 

شل.وشهوات|ا دنياْ عق المقبل الرسول 

والإسلام.بالكفر ياكل الذي الوجهين، ذو المنافق ومنهمت 
 Iسومنهم واللم،، واللهو يالمجون أنفاسه قل الذي الم؛لأم، الماجن ومنهم

فيها.ل مطمع فلا عق، تحذوت قد ولكنها التوبة، إل واسواقاْ وعقل إذا 
واهأنجوبعمل، لا وأنا وصيامي، صلاق إك محتاجا اه ليس يقول ص ومنهمت 

رحيم•غفور 
ومغفرته.اه بعفو استهانة المعاصي ترك يقول س ت ومنهم 

،ك__ريمأ١ ن علدوم القان كإذا ا الخطايمن استهنمت، ا مر فكث
حلاصالغريق ينفع فد وما عملتا، ما جنب ق طاعتي تقع ماذا يقول• من ومنهم 

ونزلالمؤن، جاء ؤإذا أتوبا، ا موفيقول؛ من ومنهم غريق، بدنه وباش أصجعه 
صارت،الذين المغترين، أصناف، س ذللث، غير إل توبتي. وقبلته تبت،، احتي ب

بماالتي الحيل، دقائق ق إلا عقله أحدهم يستعمل فلا مهوابمم، أيدي ق عقولهم 
رعايةق يتعمله الكافر،  Jbق كالأسير الشيطان مع فعقله شهوته، قضاء إل يتوصل 

اهعند أعدائه إل ليمه وتعقله بقهرْ وهو الملسبا، وخمل الخمر وعصر الخنانير 
عندهم.أسيرا وجعله إليهم، وسلمه للكفار وباعه ملما قهر رجل بمنزلة 

هن،اأن وهو لتأملها، القلم، إحلأء ؤينبغي لها، التفملن يجب، بديعة نكتة وهاهنا 
أبغفىيد ق وسلمه قدره، به ورل وشرفه به أعزم الذي اس سلء؛لان أذل لما الغرور 

حقهكان س عليه اه مالهل وسلطانه، وتصرفه قهره تحت، له أميرا وجعله إليه، أعدائه 
ؤيسخرشاء، حيحا يسخره وسلطانه وتصرفه قهره نمتإ فجعله عليه لهل يتأن هو 
وّلعلاهلع أذله عدوه إل وسالخه اهلع سلطان أذل فكما وحزبه، جنده منه ؤيسخر منه 

بربهظنه أحنه، وما نيهت تأل، حيث، نواس، أبي ترجة ق الأعيان وفيات ل خلكان ابن التين هدا ذكر آ ١ ، 
٠( ٤ ٦ / ١ ٣ ) والنهاية التل.اية ق كثير ابن اليت، عجز ذكر بينما • البيت، وذكر • يقول، حيث، وجل، عر 
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هنفسلم من بمنزلة فصار ؤيقهره، ويذله عله هو يتسالخل أن أمرْ الذي عدوه، عليه 
ؤيشفىؤيقهره بتآمره أن يصدئ كان وقد العذاب، موء يومه له عدو أعدى إل 

له.عقوية عليه الط مله، وامتالم ومحاربته مقاومته ترك فلما منه، غفله 
لمس١^ ش،آوجيمّوأ يائي هآتثعد ماُت،آكنءان هإذا ؤ ت تعاق اه قال 

آلذيثعل ناطثهُ إثما يتوظون. وبهز وعل آلذئث؛امغوأ عل ننلما لةُ 
[.١ ٠ • -  ٩٨]المحل: مقركونح به-ء هم ؤآلن-رت يتولؤثةُ 

عنهحاكتا تعاق بقوله نفاه فكيف، الخلادا، ّهاهنا أوليائه عك له أثبت، فقد قيل: فإن 
آني،وعد وعدًفم آس ائت آلأمو ينئي لما آلئيهلن وهال ؤ له: مقررا 

وقال[ ٢٢لأيراهم: 4 هاتثجتئنل ( J^jنلطتن ص ه؟ ؤناكانت قاحلمتكم 
وهُ=^١^، ومآ و|إأ سآوموسن وريما  ٩١ظبُوه ظغهُ إلمس عيم صدق ولمي ؤ تعال؛ 
٢[.١ ٢، • ]ا: ه ثلث ق مثزهؤمنها سيؤسيالآمة لمعلم سثسلأ عليم 

وجهين:من نفاه الال.ي غير عليهم له أثبته الذي السلهلان قيل: 
إياهم،وسوقه  ٢٠٦٢وتلاعبه منه«ا التمكن هوسلمنان ال؛ابت، لهلان الأن أحدهما: 

سلطاننفاْ الذي لطان والوموالاته، ذللف؛هناعتته من إياه أراد؛تمكينهم؛ كيف، 
حجةبلا فأجا؛وه دءاه»إ أنه غير لهل«لإا يتحجة من عيهم لإبليس يكن فل*ا الحجة 

برهان.ولا 

أنمسه*؛عك ملهلوه ه*؛ ولكن البتة، ابتداء سلهلاJا ءاليه*إ له يجعل 1إ اله أن الئال: 
صعيفح،كيده فان بقوته، ءليه*ا يتالهلن فلي؛ وحزبه جنده، حالة ق ود-حوله*ا ؛هلاءته، 

•واحيارهم بإرادُم عليهم لْلن تؤإنما 
أولادهوأحذ فأخذه ونصحائه، وأحبابه أوليائه أءفل٠ا قمد من أن والمقصود 

ه.العدونفذلك، عاليه يملعل أن عقوبته من كان عدوه إق وسامهأا وحاشيتته 



ووعدمحنآلخى وعد وعدتكم آس إئ آلأعر ئغى لما آشلنن وماو ؤ
فلاظومؤق1أننخإُل إلاأن سممن بن ئعوكم ؛٤^٠ 3•-؛ ءاحلمت»=فم 

يناًقمنث إق يمهيرمك اثر ومآ ؛ذيبم=قب اثامآ ائنهفم ولوموأ 
^•٤٥٧^١^لهم إزآلئلممحكن سفيلا أنرْقلممون 

قعأن مولأ الدنيا أُي ابن ممت المجالسةت كتاب ق المالكي مروان بن أحمد قال 
حدثتالقد غيره، بملي لا ما ذلك من واحل كل بملي يحصن، لا ما العلوم من سبحانه 

قوماأن أ؛يهت عن الهمي بكر بن عبداه ثنا الهiاJي! معيد بن محمد ين أحمد اه عبد أبو 
لا.فيقولوزت هدا؟ يمول ما أتدرون فيقول• يمر؛الهلائر، رحل فتهم فكان مفر ق كانوا 

مرواأن إق كاذب، أم هو فيه أصادق ندرى لا محيء عك فيحيلنا وكدا. كدا يقول ت فيقول 
فقال؛وتثغو، إليها عقها تحنو فجعلت، لها، مخلة عك تخلمتج قد شاة وفيها غنم عك 

كماالدئج،، ياكلك لا الحقيتى للخلت؛ تقول قال! لا، قلنا! الشاة؟ هذه تقول ما أتدرون 
الشاةهذْ ولدت له: فقيا الراعي، إل فانتهينا ئل: الذكان. هدا ق أول عام أحاك أكل 

المكان.•بدا الذبح فأكلها أول، عام مخلة ولدت نعم، قال• هذا؟ قبلعاملتح 
فقال:إليها، عنقه ؤيحنو يرغو وهو لها، حمل عك فلعينة فيهم قوم عك أتينا نم 

علرحلته أنبا ويزعم راكبته، يلعن فإنه قال لا قلتا: البعير؟ هدا يقول ما أتدرون 
هن.اأن يزعم هدا صاحبنا إن هؤلاء يا فقلنا: إليهم فانتهينا قال: سنامه، ق وهو مخيهل 
البعيرفأناحوا قال: سنامه، ق وأنه مخيط,، عل رحلته أنبا ؤيزعم راكبته، يلعن البعير 

،.قارأهوكما فإذا عنه، وحهلوا 
ابنسبحانه اه حذر وقد فحذرت، مرة الذبح من سحلتها حالّرت قد شاة فهذه 

ؤيمبح:معه ؤيثستح لعام إذا له يتجيب أن إلا وهويأ؛ن مرة، بعل• مرة ذنبه من آدم 

 )Y( ٩; -اريخ.دية ق ارك عابن أحرجه(دمثزYvr-YUY ) الدنيا أبي وابن j مازلو الإشراف
(.٣٩٧الأتلأراف)رنم 



الممسيرض ائئيز القزء ،أ==هم 
ا=====^====ضتاك؛

حلشكمظ ^ وزعي آلي وعد ْءفم وعد آس مر آلأ ئضى لنا آلئن؛لنن ل، قا زؤ 
قلونوأئلومؤف فلا و قاتثجبتز دعودغر أن إلا نلهلنن من عوكم د وما 

اشرْفتمونينآ يفمنت ؤ بمْمزن اثر ومآ اثأ ثآ انصحفم 
[.٢٢؛.(؛ ]١^١٠عداثألمإج:ه لهم إنآلئإم؛ت منفيل، 

والزجر،والحث والوعظ، التدكير أمورت منه يستفاد القرآن ق الأمثال صرب 
يعحيثاالمحسوس، صورة ق وتصويره للعمل المراد وتقريب والتقرير، والاعتبار 

علمشتملة القرآن أمثال تأق وقد الحس. إل المحوس كنسة للعقل نسبته يكون 
أوالأمر تفخيم وعك والعقاب، الثواب وعك والذم، المدح عك الأجر تفاوت بيان 

أعلم.والاه وإبْلالأمر، أمر تحقيق وعك تحقيره، 

آلثنآءق وقزعيا بت  Ijاصلها كثجزوينة طيبة مثلاكلمه آس صرب ئزكيم، لم اؤ 
لعلهزلثاّي الأمثال أس ؤبمقمبن نبها يإذن حنن كث اْفلها ئون ا)ث؟:ا 

منلها نيق٦لأرضما ■ميتؤمحر|بمدًفروث:ِث؛: 
وبجدممتقآلحوةانثاظآلآ>ة مار3يآسمحث 

■ه أق؛؛ يثآء آس،؛I ويمعن آسآJظئلمإرك 
المالح،الخمل اليةتثمر الكلمة لأن الطبة، بالشجرة الملمة ٠الكلمة ^، ٢٢١

الذينالمسvرين، جهور قول عك ظاهر وهذا التاغ، الثمر تثمر الهليية والشجرة 
الأعمالحميع تثمر فإما اقو،نااا، إلا إله لا أن شهادة، مي الهليبة ^١٠٠ ١٠يقولون: 
الكلمة.ها.ْ نمرة  ٢٥مرمحي صالح عمل فكل والباطنة، الظاهرة المالحة 

إلاإله لا أن شهادة طيبة ®كلمة قال: عباس ابن عن طلحة: أبي بن عك ير نفو>في 

.ج؛ بيانع ٩ ( ١ ) 



\دذص.(قلب ق اهلع إلا إله لا قول ثات أصلها المزمن، وهو طيبة، كشجرة اقه 
زالماء(٠ إق المؤمن عمل -يا يرفع يقول الماء ق وفرعها 

الهلمة،الشجرة فالإيمان الإيمان؛ مثل هذا ء؛لمة ®كلمة أنس؛ بن الربيع وقال 
والتثسهاقئم«لآ، حشية الماء و وفرعه فيه، الإحلاص يزول لا الذي الئات وأصلها 

القلبق التوحيد شجرة شبه سبحانه فانه وأحن؛ وأظهر أصح القول هذا عق 
لمرماوق تزال لا الص ^١، الماء ق الفرع الأصل الثابتة الملمة بالشجرة 

قالراسخة الثابتة التوحيد لشجرة مهلا؛قا رأيته التشبيه هذا تأملت ؤإذا حنن، كل 
الماء.الصاعدةإق الصالحة الأعمال من فروعها التي القلب،، 
القلب،ق ئات،ا بحسب وقت كل الصالحة الأعمال تثمر الشجرة هذه تزال ولا 
حقومراعاتيا ؛حقوقها وقيامه بحقيقتها ومعرفته فيها خلاصه ؤإ لها القلب، ومحبة 

رعايتها•

ما،قلبه واتصف حقيقتها، هى التي يحقيقتها قلبه ق الكلمة هذه ختإ رم فمن 
قلبهيثبتها التي الإلهية حقيقة ، فعرفمنها، صيغة أحسن لا التي اممه، بصيغة ما وانصغ 

ماكل عن ولوازمها الحقيقة تللث، ونفن جوارحه، وتصدقها لمانه ما ؤيشهد ٥،، 
لهشهد لن جوارحه وانقادُت، والإثثاُتؤ، النفي هذا ق لمانه قلبه وواطأ اليه، سوى 

الكما بدلا، سواها باغية ولا عنها ناكبة غير ذللا، رما سبل سالكه طائعة بالوحدانية 
عكالقلب، هدا من الكلمة هذه أن لب فلا بدلا، الحق معبوده سوى القلب، يمغمح، 

فهذهوقت،، كل اه إق الماس الصالح العمل من نمرما وق تزال لا اللسان، هذا 
الهليبةالكلمة وهان.ْ تعاق، الرب إل المالح العمل هذا رفعت، التي هي الملمة الكلمة 

كماالهلمب،، الكلم إق الصالح العمل فيرفع صالح، عمل يقارنه طيتا، كثيرا كلما تتمر 
فاحثر١[، • ]ناطر: ه نز3عهر ألصئلح وأنعمن ألتلين، أزممز بمعد إليه ؤ تعاق؛ قال 

(.١٥٣ ر■؛/ كبر ابن وتفسر ٢( • الميوطي)ه/ تفسر وانظر: ٢( • ٣ /  ١٣ترم)-فز اتجري أحرج )١( 
انجرىفيشترْ)ياا'ي.)أ(أخرجه 



الممسرعلن المير الصوء ^=^، ٩١

لقائلهاتثمر الهليبة الكلمة أن وأخبر الهليب، الكلم ير؛ع الصالح العمل أن بحانه 
وقت.كل صالحا عملا 

نفياوحقيقتها يمعناها عارفا المؤمن نيا سهد إذا التوحيد كلمة أن والمقصود 
هيالعلسة الكلمة نهده شهادته، وجوارحه ولسانه تلبه قائما يموحيها متصئا ؤإسائا، 

متصلةوفروعها قلبه، ق راسخ ثات أصلها الثاهد، هذا من العمل هذا رقمت، التي 
هيالهليبة الشجرة إن قال،ت من السالف، ومن ومت،. كل لثمرتبا مخرجة وهي هاء، بال

الصحح.عمر ابن حديمثح عاليه ؤيدل، النخالة، 
حدثنيأبي حدثني سعيد بن محمد قال( كما ه، تفالمؤمن هي ةال،ت من ومنهم 

طيبهمتلاكمه ئزكتماه،زنمإأس ألب ؤ قوله: عباس ابن عن أمحه عن أبي حدثتي عمي 
الأرض،ق الثافت، بالأصل ويعني المؤمن، المليبة يعني؛الشجرة 'ىتجرممحاؤ4، 

الماءوقوله عمله فيبير ويتكلم الأرض، ق يعمل المؤمن يكون الماء ق والفؤع 
،•الأرضروهوو،

ذللث،قال،: نتلأكنهطي؛ه صبمزدت،أس ؤ قوله: ق الحوق عطية وقال، 
اهللأإق يمحل- صالح وعمل طيب كلام منه يخرج يزال، لا المؤمن، مثل 

صربالمؤمن ذلك، قال،: ه ألئنآء ق دابمت،ؤءزعها اصالها ؤ أنس: بن الربع وقال، 
عملهأصل قال،: ثا؛>تإ، أصلها له سريالث، لا ه وحلل وعبادته وحد0 ه الإخلاص ق مثاله 

القولين.بين احتلافج ولا ؤ الماء ق ذكره قال،: الماء. ق وفرعها الأرض ق ثابت، 
النخلةكانتج ؤإذا بيا، مشبه وهو به مشبهة والنخلة المؤمن بالمثل والمقصود 

إنأالفج: المن قال، ومن كذللئؤ، يكون أن أول بها المشبه فالمؤمن طيبة شجرة 
والعلومالأسرار من المثل هذا ول الجنة. أشجار أشرف، من فالنخلة الجنة، ق شجرة 

وانظر'٢( ٤ / ١ تفسره)٣ ق الطبري احرجه )١( 
وانظر٢( • ٤ /  ١٣نفيره)j الطبري )اآ(أحرحه 

وانظر٢( • ٤ /  ١٣شتره)j الطري أخرجه )٣( 

•٢٢التوني)ْ/• تمر 
(.٢١الموررْ/شبر 

.٢( ١ / الم—يوطي)٥ ير نف



وحكمته.به تكالم الذي علم ويقتضه به، يليق ما والمعارف 
فكذلكولمر، وورق وفرؤع ومحاق عروق من لها لأبد الشجرة أن ذلك فمن 

واليقينوالمعرفة العالم هعروقها به، الشبه الشبه ليْلاوق والإسلام، الإيمان شجرة 
الاثارمن الصالحة الأعمال توجبه ما ولمرما الأعمال، وفروعيا الإخلاص، وصانها 

والدلوالهدى الصالح والممن الزكية والأخلاق الملوحة والصمات الحميدة 
كانفإذا الأمور، بأذْ فته دثبوتما القلب ل المجرة هذه غرس عك فيستدل المرصي، 

بهأخبر لما والاعتقاد به كتابه اهلم أنزل الذي لمعلومه مهلابقا صحيحا العلم 
للأمرموافقة والأعمال القالب ق قائم والإخلاص رمله عته به وأخبرت ه نفعن 

قالإيمان شجرة أن علم لها متامحب الأصول لهذه مشابه والممّتج والدل والهدي 
القائم؛القالبأن علم بالعكس الأمر كان ؤإذا الماء، ق وفرعها ثابت، أصلها القلم، 

أنومنها! قرار. من لها ما الأرض فوق من اجشتتذ التي الخبيثة المجرة هو إنما 
تيبىأن أوشك القي عنها قطع فإذا وتنميها، تقيها بمائة إلا حية نتن لا المجرة 

النافعبالعلم وقت، كل بقيها صاحبها يتعاهدها ب إن القلم، ق الإسلام شجرة فهكذا 
تنبس.أن أوشك ؤإلأ التذكر، عق والتفاكر التفاكر عك بالتذكر والعود الصالح والعمل 
الإيإن®إن قوت التع رسول قال قال؛ هريرة أبي حديث، من أحمدت الإمام متد ول 

رفجددوا الثوي،، عنلق كإ القلم،، ق عنلق 
حاجةشدة تعلم هنا وُّن يهلل—، أن أوشل—، صاحبه يتتعاهده لر إن فالغرس وبالجملة 

نعمتهوتمام رحمته وعفليم الأوقات تعاقب، عل العبادات من به اليع أمر ما إك العباد 
قغرسه الذي التوحيد غراس قي لمادة وجعلها عليها وقلمها بان عباده إك ؤإحانه 
هلوبمم•

قالهٍثمي وغال ( ٣٨٧رقم ١ ١ ٤ )١/ الفردوس ق والديلمي ٥( رنم ٤ ٥ )١/ الحاكم أحرجه )١( 
ليخرج إ حدسن، هدا الحاكمت وقال حسن، ؤإمناله الكير ل الطجراف رواه (• ٥٢/ )ا المجمع 

ثقات.مصريون ورواته الصحيحين 



الممسيرعآن المسئ الصوء =وأً

يخالطهأن لأيد أنه العادة سبحانه اس أحرى قد الناغ والريع الغرس أن ومنها• 
رالزؤع،الغرس كمل وقلعه ونماه ربه تعاهده فان ه، جنس ليس غريب ونت دغل 

عقيغلب أن أوثلث، تركه ؤإن وأنكن، وأطيسر لثمرته أوفر وكان نباته، وتم واستوي 
ناقصةذميمة الثمرة ؤيجعل الأصل، أويفعم، له الحكم ؤيكون والريع، الغرس 
٠وقلته كرته يحهتإ 

يثعرلا وهو كثير رح يفوته فإنه به، ومعرفة هذا ل نفس فقه له يكن لر ومن 
تبقنقيها فبحولها ما وتنقية الشجرة هذه سقي سينين ق سعيه دائما فالمؤمن 
التكلأن.وعليه المستعان واس وتتم، تكمل حولها ما ويتنقية وتدوم، 
قطرةولعلها والحكم، الأسرار س الجلل العثليم المثل هدا تضمنه ما بعض فهدا 

الشوأعمالنا القاصرة، وعلومنا المخهلثة ويلوينا الواقفة أدهاننا ب، بحبحر من 
وزكت،الأذهان، وصمت، القلوب،، منا طهرتر فلو ؤإلأ والاستغفار، التوبة توجب، 

سلثاهدنا ورسوله، اس عن للتلقي الهمم وتجرديتح الأعمال، وحلمت، النفوس، 
محارف،عنده وتتلاشن العلوم، عنده تضمحل ما وحكمه وأسراره اس كلام معاق 

علومهمبين الذي التفاومت، وأن ومعارفهم الصحابة علوم قدر ا تعرفو7ان-ا الخلق، 
مواقعيجعل بثا أعلم واممم الفضل، ق بينهم الذي كالتفاواتا يعدهم س وعلوم 

برحمته•يختمس ومن فضله 

فوقس احتثت، الش الحثيثة بالشجرة فشبهها الخبيثة الكلمة مثل سبحانه ذكر ثم 
ولاقلل، فلا زاكية، ثمرة ولا عال، فرع ولا ثابت،، عرق فلا فرار، س لها ما الأرض 

مؤنق،أعلاها ولا مغدق، أسفلها فلا ثابتؤ، الأرض ق عرق ولا قائم، ساق ولا حني، 
دلأجك،لها،ولأسلولتحق•

كذللثج،وحده وكبهم حهإا-آم ق الخلق هذا كلام أكثر اللسبح تأمل ؤإذا 
وأنفعه.الكلام أفضل عن به والاشتغال معه الوقوف، الخسران كل فالخسران 

سلها ما الأرض فوق س احتثت، بشجرة للكافر مثلا اس ضرب، الضحاك; فال 



الالكافر كيلك منفعة، فيها ولا ثمرة، لها وليس مئ، ولا أصل لها ليس يقول• قرار• 
منفعة.ولا بركة فيه يجعل ولا يقوله، ولا حيرآ يحمل 

الكافر،يعي حبتثة كثجرة — الشرك وهي — حبتثة كلمة ومثل عباس• ابن وقال 
ولاالكافر به خد يا أصل له ليس الشرك يقول قرار، س لها ما الأرض فو3ا من اجشث، 
اهللأ،إق يصعد ولا المشرك عمل يقل فلا • عملا الشرك ْع اليع يقبل ولا برهان، 

قصالح عمل له ليس يقول• ماء؛ الق مع ولا الأرض• ق ثان أصل له فليس 
اسولأفيالأرض.

أصللحمله ولا لقوله ليس ازكافر، مثل الخبيثة الشجرة مثل أنس؛ بن الربيع وقال 
ماءرالإل يصعد ولا الأرض، عل عمله ولا قوله يستقر ولا مع، ولا 

ماله; فقال الحلم أهل من رجلا لقي رجلا إن ت الأية هده ق قتادة عن سعيد وقال 
إلامصعدا الماء ق ولا مستقثا الأرض ق لها أعلم ما قال• الميثة؟ الكلمة ق تقول 

القيامةيوم -بما يواؤ، حمل صاحبها عتق تلزم أن 
فضلهعن سبحانه أخثر ثم الأرض، فوق س استؤصلت ؤآجشئ،هأى وقوله; 

الزينيئستا أنه فأخبر الخبيث،، والكلم الطب الكلم أصحاب الفريقين: ق وعدله 
يضلوأنه والأخرة، الدنيا ق إليه يكونون ما أحوج اكايت، بالقول ؛إيم١ت٠م آمنوا

وثستالفللمهم، ؛عل.إه هؤلاء فاصل الثاست،، القول عن المشركون وهم الظالمين 
لإيمانرم.بفضله المؤمنين 

هقفاآلأآجنؤ آُمحوأآليمحا ق آلثابجب بالمول ءامنوأ آلذيىت> يتبم،آس ؤ قوله: وتحت 
فقدمنه وأنفق واقتناءه، استخراجه وأحن لمفلنته وفق من عغليم كتز ا ٢٧تإ;راممإ 

فانعين، ؤنرفة له اهف نتجتا عن يستغني لا العبد أن وذللثح حرم، فقد حرمه وس غنم، 

٢(.٠ السنور)ه/ الدر وانظر: ٢(  ١٣; ١٣تفيرْ)j الطبري أحرجه )١( 
الطرىفي-ضرْ)ما/ماأ(.)'ا(أخرحه 

(.٢٦)ه/ المثور الدر وانظر: ٢( ١ ٢ / ١٣شرْ)ق الطبري أخرجه )٣( 



التمسرعش انئشئ امحزء ،؟؛=تم 
ص==^========د

عليهحلقه لأكرم تعاق قال وقد مكامما، عن وأرفه إيمانه سماء زالت ؤإلأ يته لر 
[.٧٤ه]الإصراء: قليلا كوكترءقنإهم»رسا ان ولولا ؤ I ورسوله عبدْ 

آلذىفتتتوأ معكم أز آلم-كأكة إل نبك يوحم، إذ ؤ ت حلقه لأكرم تعاق وقال 
ويتهم٠١اءومويسألهم قال؛ الجل حدث من الصحيحين وق [ ١٢: jUjVl]ءامغوأه 

]هود:ه فوادف بهِء قين ما ألزنل اتبآء من عليك نشمر قكلأ ؤ I لرسوله تعاق وقال 
التشيمتومادة الشيت. يترك ومحن.ول بالتثييهت، موفق يسمان. كلهم فالخلق [ ١٢٠

منفكل ع«ا.ه، اه يمت فبهما العبد، به أمر ما وفعل الثابت، القول من ومنشأه أصله 
نشيتا.أعفتم كان فعلا وأحن قولا أثبت، كان 

[٦٦تالسا»: ه يئستا واسي. تم حما لكاذ به-ء يوعفلون ما قعلوأ ولوام ؤ تعال؛ قال 
تجا^متهمضلأ.الماس فأثبت، 

الكل.دبج.الباؤلل القول صد وهو والصدق، الحق القول هو اكايمت، والقول 
اكوحيل-كلمة القول وأثبت، له، حقيقة لا ويامحلل حقيقة، له ثايتؤ نوعان! فالقول 
منالصادق ترى ولهن-ا والاحرة الدنيا ق عبل-ه بها اممم يمتؤ ما أعفلم فهي ولوازمها، 

وأقلهمتلوثا وأكثرهم وأحثهم الماص أمهن من والكاذب، ئلتأ، وأثجحهم الماس أثبت، 
وشجاعتهالإحيار وقتؤ قلبه ثباُت، ص الصادق صدق يعرفون الفراسة وأهل ثبائا، 

البصيرة.ضعيف، عك إلا ذللئح يخفن ولا ذللثج، يضل الكاذب، كذب ؤيحرفون ومهايته، 

أقإلا صيتا منه فهمتؤ ما واه فقال; يه، متكلم من سمعه كلام عن بعضهم ومثل 
القولمنحة ص أفضل الحبل- مح فما مثهلل، يصولة لبست، صولة، لكلامه رأيت، 

ؤيومقبورهم ق إليه يكونون ما أحوج ثمرته المابتح القول أهل ويجد المابتج، 
الأيةهن.ه أن ه الشي عن عازب بن الراء حل-يث، من لم مصحيح ق كما معادهم، 

ررقم١^٠^١^، عند وجدته ولكن ^٧، ٥١رخمه الممنف، أشار كما الصحيحين ق اللفثل حذه أحل.ه ل؛ ( ١ر 
يئبهم"•ُميأمهم ربنا نرى •حنن بلفغل: ٢( ٥  ٥٧



قإع^^=__^^اج=
القبرعذاب ق نزك 

أبيابن داود حدث من المني ق ما فمنها صحاح؛ أحاديث ق مسا هذا جاء وقد 
الناس،أبما ®يا فمالت جنازة، ق الحم،. ْع يا قال• سعيد، أبي عن نضرة أبي عن هند 

بيدهمالك حاءه أص«حابه عنه ومرق، دفن الإنسان فاذا قبورها، ق تبتلن الأمة هذه إن 
إلااهلأوله أن أشهد ئاو مزمنا كان فان الرجل؟ فقال:ئمول،فيهدا فاقده، معلراق، 
إلنباب له فشع صدئت، له؛ فيقول، ورسوله، عبده محمدا أن وأشهد له، لاشريلث، وحده 
شحثم هدا. به أيدلك، افك فإن آمنت قاماإذ ^؛^،، لوكفريت، منزللئ، هدا له! فيقال، النار، 

الكافروأما قبره، ل له يفح ثم اسكن. له! فيهال، له، ينهض أن فيريد الجنة، إلن باب له 
ولادرت لا له: فمال أدري لا فيقول: الرجل؟ هدا j تقول ما له: فيقال والمنافق 
إذ'كفريت،فأما بربالث،، لوآمتت، مئزلاائ، هدا له: فيقال الجنة، إلن باب له يفح ثم اهتدين:،، 

يسمعهقمعة ؛الهلرا3، المالاائ، يقمعه ثم النار، إلن باب له يفح ثم مدا أبدللثإبه اهع فإن 
عقيقوم أحد من منا ما الم رسول يا أصحابه: بعض قال الثقلين" إلا كلهم اه حلمح، 
آلذيؤتحيتنّتإآس ؤ هؤ: اقك رسول ال فقذللثج، عند هيل إلا مْلراقا بيدْ مللن، رأسه 

ماويضئآئهآلظألمإركجويسنآممه ؤق لألمولآكاتؤ(آمحوةآليJ؛L ء'مغوأ 
عازب.بن الثراء حديث، من تحوه المني وق ٠ ه نشآء 

نبضوذكر اقمه رسول قال قال؛ الراء عن زاذان عن عمرو بن المنهال وروى 
ومندينلث،؟ وما ربك؟ من فيقولا قرْ 3، بمي آُي، *يأتيه فمالت المؤمن، روح 

ريلتخ؟ما فيقول: فيتتهره قال: ه، محمد ونبيي الإسلام وديتي اذم ربي فيقول،• ن؛يلنج؟ 
يثتّت،آسؤ اه: يقول حيث، فدلك الؤس، علن تعرض فتنة آحر لص دينلثإ؟ وما 

•٢(.٣/١٧(وهمحهموى)٢٣٩٦٣٤/٣نياuرى)
والطري( ٨٦٥رنم ٤  ١٧المة)آ/ ق عاصم ر وابن ( ٣٢المر)رقم ءل.اب إبان ل اليهقي أحرجه )٢( 

المثوراكر j او؛وطي وصححه ٩( • ٧٦رنم )(،/At الأوط j والطراف ٢( ١  ٤٣١٣)رْ شق 
الصحح.رجال ورجاله • • • والزار• أحمل• رواة (• ٤ "٨  ٤٧)م/ المأبمع ق الهسس وتال ٣( ٠ )ه/ 



التهسٍرعش النير الصوء 

وديتياه، ربي فقول: ه ؤؤ(آلآءمْ آلخيوةآليمحا بالمووآلذيث؛امغوأ 
صحيح.حديث وهذا ، رصدقت(( له: فيقال محمد، ونسي الإسلام، 
ئالتال• هريرة أبى عن سلمة أبى عن عمرو بن محمد عن سالمة بن خماد وقال 

U،^>؛الأي ةمح:ؤمحث،آسأس اه رسوف 
ذمولتدينلث،؟ وما ريلثح؟ من القبر؛ ز له نيل ®إدا نال؛ ه آاذلألمإرتنم آئه ويضئ 

بهفامتت اذم، عند من ؛الينامحت، جاءتامحمد، وسي الإسلام، وديتي اس، ريي 
وقال ٠٠تبعث، وعليه متج، وعليه عشتر، هذا علن صدئت،، له؛ فيقال وصدقت،، 
اهرسول قال قال؛ عازبإ بن البراء عن زاذان وعن عمرو بن المنهال عن الأعمش 

شديداملكان إليه ويبث حد0، ق روحه ®فترجع قال؛ المؤمن روح مص ذكر وه 
فيقول؛ديتلث،؟ وما اه فيقول ريلثا؟ من ويقولان؛ ويئتهرانه، فيجلسانه الانتهار، 
اه(،رسول محمد فيقول فيكم؟ بمث، الذي أوالني الرجل هذا ما له• فيقولان الإسلام، 
قولفذللئ، وصدئت،، به فامتت، اهله كتاب، قرأت، فيقول! قال؛ يدريلئ،؟ وما له؛ فيقولان 

ؤؤ(آلدمحا آليوة ؤ آلثايت يالمول ؛امنوأ آلذييئش يئتت،آس ؤ وتعالن؛ ت؛ارك اه( 
أحمد.والإمام صحيحه ق حبان ابن ارواه ^ارر ١^^٥ 
نعالهمحفق ليسمع الميت، ءإن قال؛ يرفعه هريرة أبي حديث، من أيقا؛ صحيحه وق 

يمينه،عن والزكاة رأسه، عند الصلاة كانت، مزمنأ كان فإذا مدبرين، عنه يولون حين 
والإحسانوالمعروف، والصلة الصدقة من الخيرائت، فعل وكان يساره، عن الصيام وكان 

عنفيوتن مدحل، ملي ما الصلاة؛ فتقول رأسه عند من فينتن رجليه، عمم• الناس إلى 

المنن.رىتأل، ( ٧٠٣)رنم والطيالى ( ٤٧٥٣)رنم داود وابر \٢( o/\Tتمرْ)ذ اتجري احرحه )١( 
•مذ'ا س أطول، الصحح ل -أم محج رواته بإستاد أحمل- ورواه أبوداود دواه (؛ ١٩٦)،/لتترغب ال 

رنم 0A\.0A' /r)الرزاق وهمد ( ٧٢٦رنم ٠ • ه-ه • ٤ )Y/ الآ'ار مدبم، j انجري أحرج،• )٢( 
•٢( • ٠ صدةالقاري)A/ (وانظر: ٦٧٣٧

3،دالريئان ( ٧٢-• ٤٩٥رقم  ٤٩٤)T/ الأنار مديب وق ( ٢١٧/١٣)تمرْ ق انجري احرج،• )٣( 
رقم٧•١(.٩٤-٩٣/١)مدْ)رقمآهم(والحاكم 



د^=_^=س_=اج=
مدخل،نلي ما الصيام: فيقول اره يعن موتن مدخل، ئلي ما الزكاة؛ فتقول يمينه 

والإحسانوالمعروف، والصلة الصدقة من الخيرات فعل فيقول رجليه عند من فينتن 
دنت،قد الثمن له مئالت، قد فيجلس اجلس، له: فيقال مدخل، قيلي ما الناس؛ إلن 

ستفعل،إنلث، فيقال أصلي، حنن دءول٠ فيقول؛ عنه أللثإ نعإ أخبرنا له فيقال للغروب 
فيكمكان الذي الرجل مدا أرأبت، له؛ فيقال تسألوق؟ دعم مقول؛ أللث،، نعا ءاخبرنا 

أنهأشهد فيقول! نعم، فيقال؛ ه؟ أمحمد فيقول؛ عليه؟ به تشهد وماذا فيه؟ تقول ماذا 
وعلنحييتا، ذللث، علن له فيقال فصدقناه، اس عند س ;البيتايتتف جاء وأنه اذ0؛ا، رسول 

لهدينور ذراعا، بون مرْ ل له يفح ثم اه، ثاء إن ت؛مث، ذللثإ وعلن متا، ذللئ، 
غبهلةفيزداد فيها للثا اهف أعد ما إلن انثلر له؛ فيقال الجنة، إلن له؛ابؤ شع نم فيه، 

ومادالجنة، بشجر تعلهم، خضر محلير وهي الطمتإ، الغم J( نمته نحعل نم وسرورا، 
بآلمولءانوأ يئتت،آسهميرك ؤ تعالن؛ قوله ونللث، التراب،، س منه بدأ ما إلن الجد 

ز١^^٠هءل آلئابتفيأفووألدثاؤؤر
أووالكفار، والنافقين المسلمين حق ق عام هو هل القبر ؤ، المزال أن هي 

والأثارالتمهيد(: )كتاب، في البر عبد بن عمر أبو فقال والمنافق؟ بالمسلم يختص 
إلمنويا كان ]ممن[ منافهم، أو من، لمؤ إلا تكون لا القبر ق الفتنة أن عل تدل الدالة 
الجاحدالكافر وأما الشهادة، بظاهر دمه[ حقن ]ممن الإسلام ودين القبلة أهل 

الإسلامأهل هدا عن يأل ؤإنما ونبيه، ودينه ربه عن، يأل ممن فليس المبهلل 
المجهللومؤيرننانمر آمنوا الذين اس فيس-؛؛، 

اهفقال والمسالم، للكافر الموال وأن القول، هدا خلافه عل تدل والمنة والقرآن 

وانظر:١( ٢ •  ٦٢رم  ٥٦)م ئب أيي وابن ( ٧٢٨ينم ٥ • ٦ الآثار)أ/ مذيب ل، اسرتم، أخرجه )١( 
•٢(.٦/٣كحاUرتم،)

الممهد.س المكوشن محن وها ( ٠٢٧ اكوير)^ نص وانظر: ٢(  ٥٢; ٢٢الممهد))٣( 



الممس؛رش المنٍئ 

زيهدءوفيآلآ:مة ب1زموآفابفيآفؤةآلخسا ؛امغوأ ؤوتؤتآش'ألإيئ تعاق: 
القبرعذاب ق نزلت أنيا الصحيح؛ ق ثبت وقد ه نشآء ما آس آل0)أإلهعوؤئج 

مالك،بن أنس عن الصحيحين: وق نبيك؟ ومن دسك؟ وما ربك؟ من أل: يحنن 
عنهونولن شره ل وصع إذا المد ارإن قادت أنه وملم، وآله عليه  ١٥١صك النبي عن 

الحدث.وذكر نعالهم،٠ مع لمع إنه أصحابه 
زعنشقيق عن الأعمش، عن وكح، حدثنا الزهد: كتاب ق السري بن هناد ،قال 

القبرعياب فدكرت يهودية عك دخلت قالت،: عنها الن؛( رصي عائثة عن روق[ م
ليعذبونإنيم بيده نفي اروالذي فقال: له، ذللث، فدكرت الثي.عك فيحل ذكيسها، 

•أصوام"ر الهائم تمع حتن شورهم، ؤ، 
بنالراء عن والمن• الصحيحين، ق كما كثيرة، القبر ق المسألة وأحاديث، قلت،: 
وأنالألأ إلا إله لا أن فشهد قبره ق مثل إذا ارالمالم قال: ه  ٠٧٥١رسول أن عازب، 

آنهؤْق آلئايت يالمول ءامنوأ آلييؤك آس يثتت، ؤ : ٠٧٥١قول فدلك، اه، رسول محمد.ا 
اثن،فيقول: ربك؟ من له: يقال القبر، ءن>اب ق ررنرلتج لفغل: وق ؤقآلانمقها<، آليتا 

آفوةق آلثاين بالقول ءامنوا يئيت،آسشيىنم ؤ اثنه: قول فذللث، نبي، ومحمد ريي، 
٢•آلددياوفيآلآمْه'ُل 

تقدم.كما مهلولأ والمانيد المتن أهل رواه قل• الحل•ين، وهالأا 

(.n٢٣٧/ اuرك، فح (^: ٢٨٧٠(وسلم)رقم  ١٣٣٨)رقمالبخاري )ا(أحرجه 

٦٦٢)ا/ الكرى ق الماتي أحرجه >ق4 ومن ( ٣٤٧رقم ٢ ١ ٢ )ا/ الزهد ق ري الهنادبن أحرجه )٣( 
ؤإمحاق( ٠١٢  ٢٥رنم ٢ • ٥ ث)م أيي وابن .٢(  ٦٦الصغرى)المص()رقم وق ٢( ١  ٩٣رنم 

(.٩٥القبر)رقم عياب واثبات آ(واوهةي • ه (وأحمد)٦; ١ ٤ ١ ٥ رقم  ٧٨٦سدْ)٣; ق بزراهويه 
اهحفثله الفريوائي الرحمن صو الدممور محققه أشار وقد لهثاد، الزهد من امتدرممه المىكوف؛ن ومابين 

اس.رحه القرطي تذكرة من صضل مروق[ ]عن قوله؛ بأن للزهاد حقيقه تق 
(.٦/١٩القاري)صدة (واظر: ٢٨٧١)رقم)رقمههآأ(وملم البخاري )؛(أخرجه 



ينوهذا أصلاعه، وياختلا٠، البدن إق الروح بإعادة الحدث هذا ق صرح وقد 
يجتمن.والبدن الروح عق العذاب، ن أق 

هريرة،أبو والعذاب، والنعيم والمسألة الروح نص الراء حديث مثل روى وقد 
إن ١١ت قال وسلم وآله عليه اس صك الني أن حاتم أبي وصحيح الند ي وحديثه 
كاكمؤمنا، كان فإن عنه، يولون حين نعالهم حفق سمع أنه نبره ل وصع إذا الميت 
منالخيرامت، نمل وكان شياله، عن والزكاة يمينه عن والصيام رأسه عند الصلاة 
فتقولرأسه قيل من فيوتن رحاله، عند والإح-ان والعروق، والصلة الصدقة 
منيوتن نم مدحل، ئبلي ما الصيام: فتقول يمينه من يوتن ثم مدحل، ملي ما الصلاة: 
الخيراتفعل فيقول رحليه، مل من يوتن نم مدحل، ملي ما الزكاة: فتقول يساره، 

فيجلس،اجلس له: فيقال مدخل نلي ما والإحسان: والمعروفإ والصلة الصدقة من 
مافيكم كان الذي الرجل هدا له: فيقال الغروب، أحذُت، وقد الشمس، له مثلت، قد 

ستصليإنلث، فيقولون! أصلن. حتن دعوي فيقول: عليه؟ به تشهد وماذا فيه؟ تقول 
عليه؟وماتشهد فيه! ماتقول فيكم كان الذي الرجل هذا أرأبت، عنه ؛، أّجرناما^١١١

حييتج،ذلك، علن له: فيقال اهف. عند من بالحي، جاء اه، رمول أنه أسهر محمد فيقول: 
له!فيقال الجنة، إلن له،اب، شع ثم ، ٥٧٥١شاء إن تبمثؤ ذللث، وعلن متإ، ذللئ، وعلن 

سبعونقبره ل له يفح ثم ومرورا، غبهلة فيزداد فيها، للن، اهْ أعد وما مقعدك هذا 
وهيالقي،، الشم ز مته نونجعل منه، بدئء فا الجسد ويعاد فيه، له وينور ذراعا، 

ءانوأآلدنُتل يثتت،آس ؤ تعالن! اصف قول فذللش، قال الجنة، شجر ل معلق محلير 

اهفقال التي الضتالث، العيشة فتللثط أضلاعه، فيه نحتلم، أن إلن مره ؤ، عليه يضيق، 
[.١٢٤]طه! هء اعمإ يوزآكثنة ذث.رهُ 

\r\/rوا-صو)( ٧٨٠)رنم القلمان ُوارد ول ( ٣١ ١٣رنم  TA^-T\• /U)حنان ابن احرحم 
•وحسه ( ١٠٧١)رقم والترمذي 



الممسرعلن المير الضوء =و(:

يال:وملم وآله عله اهف صك الشي أن أنس عن قتادة حدث من الصححن ول 
ملكان،أتاه نعالهم حفق لس»ع إنه أصحابه، عته ونولن ئرْ ل وصع إذا الميت ررإن 

أنهأمهد ذيةول،ت المؤمن فأما محمد؟ الرجل هدا ل تقول كنت ما له؛ فيقولان فيقعدانه 
منمقعدا يه  ٥٧٥١أبدلك، ئد النار، من مقعدك إلن انفلر فقول! ت قال ورموله اس عبد 

لناوذكر ةتادةت قال خميعا؛؛ اافيراهم١ ت الم وسوآله عله اقو(ن( صك اس رمول قال الجتة؛؛ 
حدثإل رجمر ثم يعثون، يوم إق حضنا عاليه يملأ ذراعا معوز قبره ل له يفح أنه 

الذٍقولت الرجل؟ هدا ز تقول كنت، ما له؛ فيقولان والمنافق الكافر ®فأما قال! أنس 
منبمطراق يضرب، ثم تاليت،، ولا دربت، لا فيقولان؛ الناس، يقول ما أقول كغت، أدرى 
٢...اكقالنا*ل غير عاليها من فيسمعها صيحات فيصيح أذنيه، بين حديد 

ءامئاآتلد هندا زان،آحعل ؤ قال؛ أنه إبراهيم حاليله عن تعاق قوله نللث، ،ومن 
واحتناثيا،عبادما تجنب أمران؛ فهاهنا [ ٣٥: ]^١٠٠٣ه مندالأصنام ان ؤنى وآحغى 

فعلهم،فالاحتتاب احتناحا، متهم ليحصل عبادتها، وبنيه يجنبه أن ربه الخليل فال 
فحله.بعد إلا فعلهم إق ميل ولا فعله، والتجتيسا 
ؤإلأإليه يدعوتي مما إك احث، آلئجن رمن، ؤ الصديق؛ ؤ يومفقول ذللئ، ونظير 

زئهُلأر ■)SC م،آضتن وأش محنهنأتإنين دْمثمح 
دواعيصرف، هو كيدهن ؤ وصرف[ ٣٤، ٣٣]يوسف: ه آنعلز هوآلشمع إذهُ كيدهن 
المارق،ميحانه وهو احتياؤية، أفعال ونالك، وأعمالهن، تتهن بألومكرهن هلوبمن 

النوة.وهوفعل فعله، أثر والانصراف، فعله فالصرفه لها، 

تخريجه.تقدم )١( 



سإع_^__رجا=
دعآ؛امم؛4■ذتذ،لآ ؤصدبجاُوثثا نقممِآلئلوة تآحعلى رؤ 

مقمنزآ-جعني زن ؤ ق1لت إنه إبرامم حليله عن حكاية تعاق قوله ذلك ،من 
iإمحم ثآث-يئوى ءا->نزتأءئده ؤ وقوله: ٤[، • ]_: i وسد3ثى أاأئتية 

4وريابيه ورئ رأقه اذمْ ظوبآلذئرنث> ق وحعثا ؤ تعاق؛ وقوله [، ٣٧
٦[،]*ريم- ه زتز>تيثا وآحعلت ؤ ولده: عن قال أنه زكريا عن حكاية وقوله [ ٢٧

هفجيه للونهم وجعثا لعئنهم نغمهم ثهض7م د؛ما ؤ الآحر: الطرف ق ومال 
[٢٥لالأسام; ه ونزا ءادايم ؤغآ يممهوه ان عق وحعلغا ؤ وقال: [  ١٣

معهايتْليعون لا التي والإعراض، والقرة البغض شدة هى والوقر الأكنة وهده 
عقلا.ولا سمعا 

ومقتضاه.ذلل؛، فهوموجب والوقر، الأكنة عن ناشئ هدا أن واكحقيق 
فتللث،حال، ويكل ومقتفاهما بموحبهما فرهما فقي. يه والوقر الأكنة فر فمن 

الرأفةأن كما صبحاته، هله مجعولة وهي أفعالهم، من والبغض والإعراض القرة 
للدوايث،الجاعل فهو حاعله واس أفعالهم، من هو ييته إل الأفثلءة وميل والرحمة 

العبدكان ؤإن له، مخلوق مجعول كله فدلك، واءتقاداتأا، ؤإراداتما وأفعالها وصفاما 
ؤإرادته.باحتياره له فاعلا 

دميلؤ'نآمحبودلأ س؛محممولأ جعلآس نا ؤ تعال: بقوله معارض كله هدا قتل: فان 
مأحبرلها، العباد بجعل كيلك، صاررلأتL إنما وانائية والبحيرة [ ١ ٣• ]المائدة: حا،ره ولا 

بجعله.يكن لر ذللث، أن سبحانه 
جعلههنا والجعل ما، بوجه الكتاب، نصوص بين اس بحمد تعارض لا قيل: 
كماالنوعين هذه إل م ينقاس كتاب، ق الجعل فإن قدري، كوف لا أمرى، شرعي 

اس،شاء إن بيانه ق سبأ كما والحريم، والكتابة والقضاء والإذن الأمر إليهما م ينق

;ا(ا"هشفاء.



الممس؛رالنيرخر الصوء 
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به،أمر ولا ذلك يشيع لر أي الشرعي، الديتي جعله والساسة البحيرة عن بحانه فنفن 
علم.بلا له دسا ذلك< وجعلوا الكذب، عليه افتروا كفروا الذين ولكن 

ئرصيم ف، للذنث فتنه آلئيهلثن يلش نا إةخ*و ؤ تعادت نوله ذلك ومن 
الشيهلالألقن بما الحاصلة الفتنة هده أن سبحانه فأحبر [ ٥٣وألماس؛ةئلوهمه]الخج؛ 

قدري.كول جعل وهذا سبحانه، بجعله هي 
وابنأخمد الإمام رواْ الذي الحدسنر ل وسلم عليه تعاق اه صك نوله هذا ومن 

لك،مهلواعا للتج، رهانا للت،، ذكارا للثج، شكارا لك اجعلني  ١٠٠٧١٠صحيحه؛ ق حبان 
واقعةاحتيارية أفعال كلها وهذه يجعله أن ربه أل فمنيبا® أواها لاث،، محثا 

ناؤلئاجعله اللسان وسديد لسان® ومدد  ١٠ت الحديث( ^ا وق واختياره. العبد بإرادة 
ومثلهخلصا® لك، اجعلني اراللهم الاحرت الحديث، ق قوله ومثله القول من بالياي 

وأحفئلنص؛حتالئ،، وأتع ذكرك، وأكثر شكرك، أعفلم اجعلني ®اللهم فوله؛ 

فالصبر[، ٢٥•ؤدنّت،ادداساه]ابر0: صما عليئا امغ ؤ المؤمنينI قول ومثله 
وهوتعال، الرب فعل والتثسث( التصبير ولكن احتياؤيان، فعلان الأقدام وثبات( 

حقيقة. ١٩فعلهيرالقاى؛ والصبرواكبات( المؤول، 
اخلؤ'لدرث>وان وش اثعمث(ؤ اسؤزبعم.تائ،هم ان زتاوز•ءى ؤ قوله! ومثله 

وواكائي ( ryU)\/وأحمد ( ٢٤١٤انرارد)رقم ول ( ٩٤٨رقم  xy<</rجان،)■ابن احرجه )١( 
وحسنهصحح. حن حدث ط( وتال،؛ ( ٥٣٥ ١ ررنم واكرٌذى ( ١٠٤٤٣رنم  ١٥٥ fxالكبرى)

(.٢٠٦المْللتة)ص الأمال ق حجر ابن الحافظ 
اللفتلة.طْ أجئ لر )٢( 
دمشقمدية -ارخ j ماكر وابن ١( ٤ ٠ ٢ ررنم الدظء ق والطرازأ ( ٤٧٧، ١٣١ أحمد)آ/ أخرجه )٣( 

منأحمد رواْ (: ١١٧٢; )٠ المبمع ل الهضي وقال ( ١٣٤)٢; القدير مض وانظر: )أأ/أأأ( 
رحالهاممات.ولراعرفهاوبغتة ممدالحمي أبي عن رواية ول، يزيدالمدن أبي طريق 



أبوقال ألهمتي. ت بعده والمفسرون عباس ابن وقال [ ١٩]المل: ه ئرصنه مبميقا 
قيقال ولهذا نعمتتك، شكر نفس إلا الأشياء عن كمي ت اللغة ق وتاويله إسحاقت 

مولعاأي بالسواك موزعا هؤ  ٥٥٥١رسول كان الحديث؛ ومته ال٠ولح، المونع؛ نفير 
ا.ل منه إلا ومغ كف كأنه به، 

بالئيء؛وأوزعتته ؤ، كفأي عنته، فاتنع كففتثه وزعا؛ أزعه وزعتنه الصحاح؛ ق وقال 
استتلهمتثهأي؛ فاوزعني، شكره اه وامتثوزعت به، مونع فهو به، فأونع يه أغريته 

واكفنيبه مغزى واجعلتي ذلك، ألهمتي مض عك اللفظة مض دار فقد فالهمتي، 
ءماسواْلأا.

إبراهيممحورة ير نفمن حمعه اس ير ما هدا 
العالمينرب س والحمد 

٠٠٠

)آ/أآ-أ(وفنالجوزي لأبن الحديث وغريب ( ١٨• )ه/ والأثر الحديث غريب j المهايت انظر: )١( 
(.٣٩١)A/العرب 

الحديثذ>_ ههه(واله1ة )ص ؛آ-م(والقا.رسانحط )م/ واللخات الأسماء مديب )مآ(انغلر; 
قتسةلاين الحدث وغريب ( )ل/٩٨الحديث وغريب ( ١٨-•)ه/٩^١١ الأسر لأبن 

(٦١/١.)ْ



التفسيراشرعلن ه==م 
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حأسآقههي-ِ
إن"كثإوملإ5ب ثاتيتا !و،L !بميشجغون;إن; ظني ؛ j^JJjذى قازأتشاي وؤ 

فثنjjJUإِوا سظرين))7؛أ 1^1 إقُ ئئئآلمكئ ما سآمحئدصإون(ا 
إوومانامحومسونوو الأواإن:ن|؛: شيع ق محتلك من وكدأزنلئا غغئلون:;آ؛ لةُ ؤإِدا 

JLL'حلتؤمد به-ء يومغون لا ضب1شجرص;يجغ; ؤر ،سقكاتُ بيِ،ينمزءون;؛؛؛(كد
نئتآلآولأنأ)ث::4•

ضيمحوإمحدجتون;إث؛;)ود' يناياؤذى ؤقاثوأ ؤ الحجرت سورة ق ،توله ...أ 
ثمناما ؤ هث! اه تال ٧[ ٦، ]الحجر: ه ألصدض من كن إن ؤآوناللإ\54 ثاتيغا لوما 

العذاب.ههنا وااالحق،ا ٨[، ]الحجر: سشلنه إذا ئثإكثإولألفيوماكامأ 
قسثك4ُ كد'للئ، ت سمزءون بب-ء إوكاثوأ رسوو من نأض وما ۶ تعاقت نوله 

القرآنق المعنن هذ.ا وغ وند [  ١٣"١ ١ ]الحجر: ه بهِء يومغون لا نلوبألئهزيخن 
بعضعق ئزلغنه ولؤ ؤ قوله: ق الشعراء سورة ق والثال أحدهما، هذا وضعين مل 

قلوبؤي |نل.كتثه للث، كد .إنة؛. به-، محكاتوأ ما عليهم دقناهُ ن.-؛' الأعجمين 
٢[.• -١ ١  ٩٨]الش<رراء: حىتزوأآJعاJابالألمنزب يومغويىبهِء لا ؛}٣؛; آلمجرمعت^ 

الخيط،ق الخرزة سلك كما المكذبين، قلوب ق الشرك ماللث، عباس: ابن قال 
الرمل،من تقدم بمن امتهزءوا الدين بالمجرمين فعل كما أي إمحاق: أبو وقال 

المجرمين.قلوب ق الضلال سلك كيلك 

الشركسلكنا عياست ابن فمال ه دتاّهُ ؤ ت قوله ق الضمير مفسر ق واخلفوا 

ج-ا.مدارج ٢ ٤ ٥ ( )١ 
)آ(ا1دفاء.



د====^=^=س====ئ=
الحسنءقول وهو 

الفراءتوقال الاستهزاء، يعني الربح' وقال الضلال، هو وغثره• الزجاج وقال 
كلوالشرك والاستهزاء والتكذيب واحد، شيء إق ترجع الأقوال وهده التكذيب، 

ئالو>هم.ق سلكه هوالذي سحانه أنه أحبر وقد حقيقة، فعلهم ذللث، 
هوه يهِء يومغون لا ؤ قوله! ق الضمير أن الفناهر فإن شيء، الأقوال هذه ق وعندي 

والتكذيببالشرك يؤمنون لا المعنن1 يكون أن يمح فلا ى، س1ككه ؤ ت قوله ق الضمير 
اتحاده،والذلاهر الضميرين مفر احتلاف إلا الأقوال تلك، تصح فلا والاستهزاء، 

وهوالقرآن.قلوببمم ق ملكه هوالذي به يومتون لا فالذين 
ينكرونه؟وهم ةلو-أم ق سلكه معنن فما ت قيل فإن 

قلوحمق فيحل به، مؤمنين غير سلكتا٥ أي الحال، برذْ قلوبم ل سلكه قتل■ 
سلكهالذي إن قال! من مراد وهذا به، مصيمحا اا٠ؤ٠نين قلوب ق لحل كما به، مكذبا 

قلوبيمق لحل إذا فإنه بالمعنن الأية فسر ولكن والضلال، التكذيس، هو لوحم قق 
٠قلوتهم ق والضلال التكذيب يحل فقد به مكذبين 

به.يزمنون لا وهم قلوببمم ق إق.حاله مض فما قتل؛ فإن 
فلمبه؛ وكذبوا حق أنه وعلموا قلوبهم، ق فيحل اس، حجة عليهم؛ذللئا كقوم قيل؛ 

قلوبهمق لحوله بعد به وتكذيبهم به، مرمحي به مؤمن يه مصدق ق-حول قلو:،م ي حل يد 
لهمعرفته بعد بالحق المكذب فإن قلوبهم، ق يدحل أن قبل به تكذيبهم من كفرا أعثلم 

للصواب.الموفق واiئiئا التفسمر، فقه من فإنه فتأمله يعرفه، ولر به المكذب من ثر 

4■يقلوظور؛ثث(ا إب درلهُ وما "حزآبمه'■ عغدثاإثُ من إن ؤؤ 
لكنزمتضمن ٢[؛ ١ ]الحجر: ه خزآيغهُ عغدئا سع من ؤإن ؤ تعاق؛ اليع قول 

'امائاو.)\(ا'
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الخزائنتلك ومفاتيح خزائنه ءند0، ممن إلا يطلب لا شيء كل أن وهو الكنوز، من 
عاليه.يقدر ولا عنده ليس ممن طلب غيره من طلبه وأن بيديه، 

مرادكل أن وهو عظيم، لكنز متضمن [ ٤٢]الجم: ه زيلث،آكى إل وان ؤ وقوله• 
وليسالمنتهن، إليه ليس فإنه مشير، مضمحل فهو ؤإلأ به ويتصل لأحله يرد لر إن 

وحكمتهومشيئته حلقه إق فانتهت كلها، الأمور إليه انتهت، الال*ي إق إلا المنتهئ 
وعداب،عناء فمحبته لأحله يحب لا محبوب وكل مطلوبا، كل غاية فهو وعلمه، 

ومءْللأ.رادلأ.بمضظلحُس
وفلاحه.سعادته عن محجوب شقي فهو إليه يصل لا قلبا وكل 

٢[١ تال>جر: ه حزأيغهر عيثا إلا سإ من ؤإن ؤ ت فوله ق كله منه يراد ما فاجتمع 
غايةسبحانه وراءه فليس أثلمنا؛<، إل وان ؤ قوله! ق كله له يراد ما واجتمع 
•المتتهن إليها غاية دونه وليس تهللما، 

يهلمثنولا يتقر لا القلب، أن وهو التوحيد، أمرار من عفليم مر هن.ا وتحت 
المرادوليس لغيره، فمراد ويراد يحبا مما سواه ما وكل إليه، بالوصول إلا ؤيسكن 

كمااثنين، إق المنتهن يكون أن ؤيتحيل المنتهن، إليه واحد، إلا لداته المحبوب 
ؤإرادتهورغبته محبته انتهاء كان فمن اثنين، من المخلوقايت، ابتداء يكون أن يستحيل 
انتهاءكان ومن إليه، كان ما أحوج وفارقه عنه، وزال ذللث، عليه يهلل غيره إق وطاعته 

الأباد.أيد وسعادته و-بجته ولذته بنعمه خلفر سبحانه هو وطلبه ورهبته ورغبته محبته 
إقممهلر بل فهومحتاج الوازل، وأحكام الأوامر أحكام بين متقلب، دائما العبد 

منله يحصل بالأوامر قيامه قدر وعك النوازل، عند اللعلفا ؤإك الأوامر عند العون 
وباؤلنا،ظاهزا اللعلف ناله وباؤلنا ءلاما بالأوامر القيام كمل فإن الوازل، عند اللهلف 

اللعلفامن نصيبه وقل الفلاهر، ق اللهلف ناله وبواطها حقائقها دون بصورها قام ؤإن 
والباطن.



—اجا=د=^=
السكينةمن النوازل عند للقلب يحمل ما فهو الباؤلن؟ اللطف وما ت تلت فان 

لهذليلا سده يدي بين فيستحيى والجنع، والاصهلراب القلق وزوال والهلمانينة 
ماشدة عن به لهلمه مشاهدة شغله قد ومره، بروحه إليه ساكنا بقلبه، إليه ناظرا متكئنا، 

محقيعبد وأنه له، اختياره يحن معرفته ذللث، شهود عن غيثه وقد الألر، من فيه هو 
فحظهسخط ؤإن الرصوان، نال رصي ؛إن سخْل، أو رصي ت أحكامه ميده عليه يجري 

بنقصانها.وينقهس بزيادتها يزيد الباطنة، المعاملة تللث، ثمرة الباطن اللهلف، فهدا الخهل، 

منلها والممالث، الأبدان هده حياة فانه المصالح من فيه وما الهواء هذا تأمل ثم 
وباطنا،ظاهنا به فتتغدى روحه، من يه تباشر بما خارج ومن منه، تستنشق بما داخل 

الذيوالرسول، كالبريد والبعيدت للقرسي، وتوليها فتحملها الأصوات، هذه مملرد وفيه 
منينقلها اختلافها، عل الروائح لهذه الحامل وهو والرسائل، الأخبار حمل شأنه 

الأصوات.لأتيه وكلللثإ الريح، تبمب حيث من الرائحة العبد فتأق موصع، إق موصع 
والنبات.الحيوان صلاح بهما اللذين والبرد، للحر الحامل أيما وهو 

الرحمةمجن له هيئت وما والبحر، البر ق له يجري وما الريح، منفعة ولأمل 
أولاالمثيرة له فخرت أمقلر، حتن ييح من للحالب، مخر كم ولأمل والحلانمؤب 

كالجملمتنها عل تحمله الش الحاملة له سخرت لم والأرمحن، الماء بين فسيره 
يجتمعثم وههلعه، كفه بين فتؤلم، المؤلمة له سخرت ثم الراوية، يحمل الذي 

يلقحالذي الذكر بمنزلة اللافحة له مخرت ثم واحدا، طبئا فيصير بعض، إل يحمها 
التيالمزجية له سخرت ثم فيه، ماء لا حهاما لكان ولولاها باكاء، فتلقحه الأنتن، 

المقرنة،أعماره يعد له سخرت ثم هنالك،. ماءه لجفثمع أُّر، حي—ا إل ونونه تزجيه 
والحيوانالمساكن لأهللئ، حملة ولونزل مجتمعا؛ ينزل فلا الجو، ق وتفرقه تبثه الش 

نهلنا.فتجعله تفرقه ل والبات، 

•رج، •• • فهو■ فثل الصواب؛ ولعل بالأصل؛ كدا ٢ ر١ 
.فاح-بم٢١٦.١)٢(
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عقيما.لكانت ولولاها والنبات، الشجر تلقح اش ارباح وكاللاك 
البحر.نلهر عك لونفت ولولاها الفن، ير نالش الرياح وكذلك 

التيالأشياء وتجفف إصرامها، يراد التي النار وتضرم الماء تبرد أما متافعها ومن 
يحتاج

لهااممع تخير لولا فإنه بالرياح، وحيوان نبات من الأرقى غك ما فحياة وبالجملة 
إداترى ألا وفد العالم وأنتن الهلاعم، دت وفالحيوان، ومات النبات لذوي لعباده 

وأمشمالتقوس، لأتلف، دام لو الذي والغم، الكرب! يحدث كيف، الرياح ريوت 
وأحدثالريع وعفن الثمار وأفد المرصن، وأملث، الأصحاء، وأمرض الحيوان، 

ونعمته،ولهلفه ورحمته بروحه تأق الرياح هبوب جعل من فسبحان الجو• ل الوباء 
؛تأق اه روح من إما الرياح• 3، ه الني قال كما 

الأجرام،اصهلكاك عند ث يحل. أنر الصوت أن وهي الهواء، هذا ل للطيفه وتنبه 
وقرعالاصطكاك موجب ولكنه قاله، من ذلك، قال كا الاصطكاك، نفس وليس 

الهواءفيحمله الصوت، 3يحل،ث ني، أو مع ببه قعنه، قالعة أو للجم الجم 
والنهار،باللتل ومعاملامم حوائجهم ق به نيتتفعرن الناس، مع ما إق ؤيوديه 

والأصواتالحركات هدْ أثر كان فلو حركامم، س العفليمة الأصوات وتحدث 
به،الضرر ولعظم منه، العال؛ لامحتلأ القرطاس، ق الكتاب يبقن كما الهواء ل يمن 

حاجته%إمن أءفلإ به والأستبدال الهواء س محوه إق الناس واحتاج مؤنته، واشتدأت 
يوصعما أضعاف الهواء ق الكلام س يلقن ما فإن كتابة، الملوء الكتاب است؛انال إق 
حفيا،قرطاسا الهواء ط؛ جعل أن الحكيم العزيز حكمة فاقتضت، لقرطاس، اق 

بالعذاب،وتأق يانرحة تاق اهف، ريح من الريح ٠ يقول،• ه اهف رمحول سمعتج تال؛ فه أمح، فعن ٢ '١ 
وأبو( ١٠٠٧رقم  ٢٨٧)"*ا/ حبان ابن أحرجه  ٠١٠ثوواسعيدوامن اهوحيرها، وطرافلاتسيرها، 

والبيهقي( V-UYU)رنم ماجه وابن ( ١  ٠٧٦٧ينم  ٢٣١)!/ الكبرى j والماثي ْ( ٠  ٩٧)رنم داود 
صحيحول، ( ٧٢• المقرئ)رنم الأء-ب، صحح ف الأئاف وصححه ( ٦٢ ٥٦رنم  ١٣٦ n/ المجرى 3، 

(.٣٥٦٤الجامع)رنم 



فيه،شيء لا نقيا جديدا بوئ ريه، بإذن يمحن ثم المحاجة، يلغ ما بقدر الكلام يحمل 
ام.ذحملطحلكلوئت.

هآلئثجدبجئ بن ئأش لز إتليس إلا وأ مجد م لأي وأ آنجد لآنلثأك4 يلغا أ ئؤ 
نفيلأن عنه الجود نمي من أحمى الساجدين من كونه نمي فإن ؛!• ١١لالأ'مافت 

يسجد.لر يقال أن من الذم ق فهو والاصتعداد، الأ٠الية نفي يقتضي الكون 

..(٢)

•ه نثة؛؛ سآلأاوس سآدبمغ ّظنإلا لليمحم نس عثادى إن ؤ
بتهمعتادك لأدئثهمأخمنقق؟إب ؤ قالت إنه ت إبليس عدوه عن فال 

منننلثنإقُ وسزركملم عنائي إن ؤ ومال [. ٨٣، ٨٢]ص: 4 آلمحلمبخث 
[.٤٢ابُكسألأاوينهلاسر: 

المز.أعظم من المحرم والعشق الراشد، صد والغاوي 
بدلكتعال اهف سماهم كما غاؤين. الشعري السم.اع وأهل الشعراء أتJاع كان لهدا 

الشعراء،يتثعون غالغاوون [. ٢٢٤]الشعراء: 4 انعاورن يبيهم ؤآلثعزآء ؤ وله! قق 
موالأو وصال، طالب عن ينفكون لا وهؤلاء اليهلان، العري ميع الوأصحامحب 

متن؟بك أعرف ومن [^ ٠٥تعرفني؟ أما لرجل؛ أبوتمام فال كما نوال. 
مياله بوجاهإ وككمن ا برزللئين ائنتبمتن أنث 

نوالا أوراجيحسب من ال لوصطالما سمك لسث 
٢ثؤال؟أ الودل ائهزئ، دو سن هدا لوجهك يمن اء نأي 

)ل(بهدائع-بم'آ.
-بمآ.-هاإغاث؛ن)أ(
إقبهم ون( ١٨٢رصي تمام أبي أخيار ق الصول ذكرها وتد الخفيف، يحر من الثلاثة الأبيات هذه )٣( 

وابن( ٤ رص الشد وحل الظم تثر ق الثعاليي منصور أبو أيصا وذكرها المعذل، بن عيدالصمد 
ابنوالثالشر الأول البشين آ(.وذكر ٠ ٨ رص وآدابه الشعر محاسن ق العمدة ق القيروابي رشيق 



الخؤءُاشنشي

i■عق إحوة غد من صدورهم ق ما ثنبما ؤؤ 
علن»أحلأقهم الصحيحين: وي وجوههم، وتلاقي قلومم تلاقي عن ،أخر ل

ررعلنوالرواية ا او،اء«ر و ذراعا ستون ص آدم أيهم صورة علن واحد رجل حلق 
جعفهي بالضم، للخلق جعا تكون كما والأخلاق اللام، ومكون الخاء بفتح  ٠٠حلق 

الحزل تفاوتوا ؤإن والس، والعرض الهلول ق اؤيهم توالمراد بالفتح، للخلق 
ماء.الق ذراعا ستون ١^؟؛ آدم أيهم صورة عق بقوله فره ولهذا والجمال، 

تلجزمرة ررأدل هريرْت أبي حدث من الصحيحين ض وقلوبمم؛ أحلاقهم وأما 
قلم—،علن قلوبيم تباغضن، ولا بيتهم احتلافه لا  ٠٠وفيه: تقدم، وقد الحديثا. الج>ةاا 
٠٠وعيه يكرم يسبحون واحد، رجل 

العجائزفيهن ليس واحد، محن ي أي أتراب، بأنس اءهم تالله. وصفح وكذللئ، 
وأكملأبلغ فإنه يخفئ، لا ما الحكمة من والسن والعرض الملول هذا وق والثواب. 

يكونالأمرين وباجتماع اللذة، آلامحت، عظم القوة سن أكمل لأنه اللذايتح، ستيفاء اق 
اللهشاء أن سياق كما طراء، مئة إق حل. الوا اليوم ق يصل ؛حسن، وقوتيا، اللذة كمال 
تعاق.

الأحرعق أحدهما لوزاد فإنه والعرض، الملول هاوا بين الذي التناب يخفن ولا 
غيروكلاهما قمر، مع غلءلا أو دقة مع محلولا يصير الخلقة ونتاسب، الاعتدال، فاتا 
أعلم.والله ب،، متاس

العبديالمميل ين عيدالصمد هو الشعر هذا وقائل ( ٧٣/ y الذهب) ثيران ق الحنبل العماد 
.٤٠٠٢ ٠ سة مات العارصة. شديد هجاء وكان العباسية، الدولة شعراء من القيسى 

'لاحادىالأرواح.)ل(
(.١٧٢/١٧(،واير:ضحموى)٢٨٣٤ص)رمأحرجه )٢( 
(.١٥٤محميةاكارى)ْل/ وانظر: ( ٢٨٣٤(،وْام)رذم ٣٢٤٥اوخارى)رنم أحرجه )٣( 



د_^=^__اج=
واتقواإ:ة'إ ثفصحون قلا صبميى ه1ولآء إن ئل، ئ؛ نستبثمون انلرآلمدينه جاء وؤ 

إزكيئزينعينتثافي، قثألأ؛ أثث؛'اداد ئنهكءنآشليعق أ}أآقالوأأولم غرون ولا آس 
 ،iئ1ته•ئعنهون نمحم بض بمم شرك :؛

وعلاجه،وأسابه ذاته ق الأمراض لسائر مخالف القالب، أمراض من مرض هذا ا ر
٥٧٥١حكاه ؤإنما داؤه، العليل وأعيا دواوه، الأطاء عل عز واستحكم تمكن ؤإذا 

فحكاهالمردان، الصبيان وعشاق النساء، من الناس من طائفتين عن كتابه ل محبحانه 

لماعنهم إخارا تعال فمال، لوط، قوم عن وحكاه يوسف، شأن ق العزيز امرأة عن 
فلاصيى هتولأ؛ إن فاد بمئنثمون؛و؛■ المدينة أنل وجا؛ ؤ لوطات الملائكة حاءُت، 

فادز)ث(;ا آلعلميث ض ثنهلئ، أولم فالوأ وث(( نحزون ولا آس واتموأ ثضحون. 
[.UX-'\Uلالحأم: ّخمبمبمءون4 إبمثض مح-سمنجشرك بثاف هنولأ؟ 

امرأةعن فحكاه المشركين، عن القرآن ل الصور عشق حكن إنما سبحانه واه 
وكانوااللوطية، عن وحكاه مشركين، وكانوا زوجها، دين عل مشركة وكانت العزيز، 

؛!وأحر٧٢تكزضبممهون4زالصم: إبمثض ؤلعمزلذ قصتهم: ق تعاق فقال مشركين، 
آلئزآعته لثْترن هقاو')لفا ؤ فقال: الإحلاص، أهل عن بمرقه أنه سبحانه 

[.٢٤]يوف ه عتادئا س إد4ُ ؤآلمخثآء 

سحجارة عليم وامْلرئا س-افلها عنلبما تجعلنا !أقن مفمقن آلصيحه اخدبم فؤ 
4•أدق' محمي لمثبيل ؤإبما أ)ثء ممتتومحن لأينت ذ'للئ، ق إن إ)ث؛، بمجيلر 

لرسلهم،المكدبين بالأمم أوقعها الش سبحانه وقائعه فيها التي الآياُت،: من 

^٣.الماد )ا(ماا"آزاد 
>هاإغانتجآ.)أ(
اشان. ١٨٨)٣(



الممجيرعش امحر الئوء ا^=ًم 
=ص[====د=د^^^=====^=ي

تحننوقد ويمودأ وعادا ؤ تعاق! قال كما عليهم، دالة آثارهم وأبقن لأمره، المخالفين 
عمحمذهئوويأ وع ؤ لوط؛ توم ل وقال [، ٣٨]الموت: ه مننضيم من لخفم 

آلئ1حهئاحدبم ؤ وقاوت [،  ١٣٨،  ١٣٧]المافات: ه ^)^ LSjuأئلأ ا}حوبآليل مهتجين 
ذ'للث'لآيثتق ]ن أج؛; يجيل من حجارة عنيم وامطريا سافلها عتيا فجعلنا مق/بمن؛زث؛( 

حاله،عن يزول لا ثات بعلريق أي مي-ا'يا، ]الخم: مقيميه لبستيلؤ ؤإيا ;ن% لثثومحإن 
]الحجر؛ه لجإمائم؛ءؤ ؤإبما مهم فانتسا ,ث ضضق' وإنكانأمحبآلآت5ة ؤ وتال! 

وسكنتمؤ تعال! وقال السالكون، به يمر واصح ليهلريق الأمتين هاتين ديار أي آ ~٧٨٩٧
وقال٤[، ٥ ]إبرامم: ٩ يهز لخفمكم،ءعإئا وثنت ظلثزأأنمنهز مسن»ءكنمحس ؤ، 

لمكميهد اولم ؤ وقالت [، ٢٥]الأحقاف: ه مسنكيم إب يرئ لا قاصبمتحوأ ؤ عاد؛ قوم عن 
نفيتجيإه]اّة:1آآ.

الأمةفيدعو مال، ولا عدد ولا له عدة لا وحده يخرج رحل من أعفلم دلالة فأي 
أوكلمتهم فتتفق ونقمته، يأمه من ؤيحازرهم و٠لاءته، و4 والإيمان اهنف توحيد إق العظيمة 
فيغرقالشر، قدره عن الخارجة العقواا١ت، أنولع فيذكرهم ومعاداته، تكديه عق أكثرهم 

وآخرينبالريح، آحرين ؤيهللث، تارة، الأرض شرهم ؤيخسف تارة، كلهم المكذبين 
ؤيتجوالقوباتإ، بأنولع وآخرين بالصواعق، وآخرين بالمخ، وآخرين بالصيحة، 

وأموالا!ومنعة وقوه عددا أصعالهم أصعاف أصعاف والهالكون معه، ومن داعيهم 
امواليكن ق، الحد مرببمن لواهتدئ حق اث، آيمن ائ، ف؛ال

الناديارنحسب، أصغت، ؤإن فلسسث، ة أكنوب، القلتيلث، علن ولكن 
وعددهمبقومم شوكة وأنوى عددا، أكثرهم وهم الحق، عك كانوا إن امتنعوا فهلا 

منمنهم أصعق، هو من اعتتصم كما عقويتنه، من اعتصموا وهلا الهلانه، وءأيأمحه من 
اناعمّل؟.

عمائر.من لدي فيما اليتض أحد ل! ٢ '١ 



قمح=^=ء^ساجا=
.الفراسة® ® منزلة مشيهمده ؤإياك ئعثد إياك ؤ ت منازل ومن 

هتم\؛ا.لالخجر: ق إن ؤ تماق؛ اس تال 
للناظرينعنهمات اهف رصي عباس ابن ومال المتمرسين• رحمه؛_• مجاهد تال 

للمتمكرين.مقاتل! وقال . للعترين قتادة! وقال 
ومنازلهمالمكذبين ديار آثار ق نظر مس الناظر فإن الأقوال، هذ«ْ بين تنال ولا 

وفكرة.وعبرة فراسة أورثه أمرهم! إليه آل وما 
ههزؤسمصزقولويقاة ؤ النافقين! حق ز تعاق وقال 

والمع.الأذن فراسة والثال! والعين• التفلر فراسة فالأول! . ٣[ ٠ ]يحمد؛ 4 لحزآلمول 
عكبالنفلر إياهم معرفته علق يمولت - اصف رحمه - تنمية ابن الإسلام نيخ ولمعت 

بالقسممؤى.ا حبرا به أحبر بل شرمحل عك حطاببمم بلحن تعريفهم يعلق وب المشتتة 
ومغزا0.الكلام وفحوى الخطاب، وهوتعريص 4 لخزآلمول ولتعرثهمّق ؤ فقالت 

نوعان!الصواب فلحن وحْلآ، صواب ضربان! ورااللحن® 
منبحجته ألحن يكون أن بعضكم لأولعل الحديث! ومنه الفطنة، أحدهما! 
بض«رم.
الشاعر!قول ومنه الكناية. ص وهوقريب والإثارة، التعريض والئاف! 

اوزنوزن يامعون ايشتهي يا ومحوهده ألديس، وح 
اللحنكان ا مالحديث وحير ا نا أحيوتلحن ص—ائب ،—ق ٥٠٠

.دارج-بمأ. ٤٨٢)١( 
كيرابن نفير وانظر: ٤( ٦ / ١ تمره)٤ ق الطبري أخرجها وشاية باس وابن ءجاس أقوال ر٢( 

•٢٤الووى)'آا/ نرح وانظر:  ٢١٧١٣وسلم)رنم (، ٦٩٦٧الخارى)رنمأخرجه  ٢٣)
ظرف،غزل شاعر الحسن، أبي الفزاري أسماء بن مالك تول من وهما الخفيف-،، بحر من اليتان من.ان )٤( 

الأمالق القال أبوعل التنين وذكر - ٥١••سنة مات، للحجاج، واصبهان خوارزم ملل■ الولاة، من 



المماس؛رهلن ١^^ الصوء =اوإ:

إقإما ت وجهه عن الكلام تغيير I وحقيقته الإعراب. ق المنهلق ماد ت والثالث 
اللفظ.له يوصع ل؛ خفي مض إك ؤإما خطأ، 

المتكلممعرفة فان حءلا-،م، لحن من معرفتهم عل أقم سحانه أنه والمقصودت 
عكالكلام دلالة فإن وجهه، ق وما سماه معرفته من أقرب كلامه! من صميره ق وما 

يالنفلربالنوعين! تتعلق والغرامة المرئية، اليماء من أظهر وضميره قائله قصل. 
اراتقواقال! ه النمح، عن هٌ الخيري معيد أبي حديث من الترمذي وق واوسماعب 

اذ'لكلآسمءمح؛ ق إن ؤ تعاق! قوله تلا ثم اه•، بمور بمفلر فإنه المزمن، فرامة 
[.٧٥]\سم: 

،القلب، ق اس فه يقن. نور وهي الصادقة، الفراسة القلب، أرض ق تبتؤ البصيرة ، ١
د'للئ،ق إن ؤ تعاق! اهث قال وازكاذب، والصادق والباطل الحق بين به يفرق 

للتفرسيزرآ،.مجاهد! قال 

انمن)صالحور j الحمري ونشوان ٢( • ٨ والتين)١/ اليان j والجاحظ ١( -٢ ١ ١ ا/ اص) 
دمشقمديتة ت1رح ل عساكر وابن ١( ٩ / الأدباءر١ معجم ق الحموي ؤياقوت ( ٢١٩
ببتابن الإسلام وشخ ٢(  ٥٣/ ١ شرم)٦ ق والقرض ( ٣٨/•  ١٣الخرب،)نمان ذ ئظور ئ؛ن 

فيُجموعس)بآ/آأ(.
والحكيم( ٣٥٨رتم١٦ه١-•٩/٢ي)واليهقيقهمس اكرُذى)رتميآاآ( )ا(احرحه 

الكمروق ( ٧٨٤٣رقم  ٢٣)A/ الأوسط j والطراق ( ٣٥)؛/ ( ٨٦)م الأصول نوادر ل اكرماوي 
 /A( ٧٤ ٩٧رنم ١ • ٢ ) والقفاعي ٢( • ٤٢رنم  ١٨٤- ١٨٣الشاُ_ن)م مد وق jتو

ؤإنادْاليراف رواء (: ٢٦٨ا/ الزوائد)• مجمع ق الهشي وقال ( ٦٦٣رنم ٣٨٧ا/ الشهاب) 
(.٤٤١الأحوذى)^ وتحفة ( ٣٨٨/١اuرى)٢ نح وانظر: حن. 

)أ(هأامدارج-بما.
(٢٧١/الشاري)يا عمدة ق انمني ن بدرالو وذكره •آا-اآا( تفسره)ص ق الثوري أحرجه )٣( 

(.٤٤١)a/الأحوذي تحفة ق وانماركفوري 



د_^^=^^ءاج|=
يستدللأنه متوسما المتفرس يمي العلامة، وهي اليما، من تفعل  ١١التومنم و١١ 

يالأياتتعاق اليم حمى ولهذا الإيمان، عق بالعيان فيستدل غاب، ما عق يشهد يما 
بهأحبرت ما حقيقة عك منها يشاهدون بما يستدلون لأمم هؤلاء، حا والأنتفاع 

حينإياه وعلمه لأدم ذلك انثم ألهم وقد والعقاب، والثواب والنهي الأمر ْبن الرمل 
فيهوهو لدللئ، قابل فهو قلب فكل وحلفاؤْ، نسخته هم وبنوه ثيء كل أسماء علمه 

الدلالة.وتصح العبرة، وتحصل الحجة، تقوم وبه بالقوة 
والإيمانالوحي بنور الأمتعل.اد لهذا ومكملين ومنثهين مذكرين رسله الله و؛عث، 

البصرة،فتقوى يور، عك ُورا فصر والاستعداد، الفراسة يور إل دلل ، فينقاف

الوجهعق ثنى محن تزايد ق يزال ولا ودوامها، مادته بزيادة ويدوم النور ؤيعظم 
ققلبه لحل رأمحا يه يرغ ولر اممأف هدى يقبل لر ومن والأعمال، والكلام والجوارح 

الحقفيرى الإيمان، حقائق عنه فحجيت البصيرة، عن وعمي فاحللم والأكنة، الغلاف 
ماةووإ^م عق ران نل ركلا ت تعاق قال رشدا، والغي غيا والرشد حقا، والباطل ياطلأ 
للةالم؟االماغ الكثيف الحجاب هو وارالران،ا وُرالريناا [ ١٤]المطممزت ه نكسبون كانوا 

له.والانقياد الحق رزية من 

علويةفرامه ت نوعان وهى الفراصة، تكون وصعقها البصيرة قوة حسب وعل 

وهيوالكافر، المؤمن بين مشتركة دنيئة سفلية وفرامة الإيمان باهل مختصة مريقة 
الشواغل،أنولع من البواؤلن وتجريد والخلوة، والمهر والجؤع الرياصة أهل فراسة 

يتضمنلا الش المقلية، المغيبات يبعفر والإحبار الصور كشف فراسة لهم فهؤلاء 
تتعدىلا وهؤلاء معرفة، ولا إيمائا ولا زكاة ولا للنفس كمالا -با والإحار كشفها 

إلفراستهم تصعر فلا تعال، الحق عن محجوبون لأنهم المقليان، هذه فراستهم 
وهؤلاء.هؤلاء وطريق وأعدائه، أوليائه بين التمييز 



الممسيرض ائئشز ،ًم 
تى\==د=^==========؟

اهللأيمحة تعلمت لما همتهم فإن وأمر0،  ٥٧٥ياالعارض الصادض فراسة وأما 
متعلقةياهيع متملة فراستهم كانت بصيرة عق إليه الخلق ودعوة وعبوديته وسرقته 

والأقوالالأعيان من يبغضه وما اس يحبه ما بين فميزت الإيمان، نور مع الوحي بنور 
والكاذب،والصادق والبلل، والحق والطيب، الخبيث بين وميزت والأعمال، 

استحيائهIقدر عق إنسان كل فحملت اس، إق المالكين استعداد مقادير وعرفت( 

وعملا.ؤإرادة علما 

بينمن وتخليصها وتعرفها، الرسول ؤلرق كثمإ حول حائمة دائما هؤلاء ففراّة 

ؤلريقملوك عن العائقة الأعمال وآفات القس، عيوب كشما وبين الملرق، سائر 
ومعاده.معاشه ق للعبد وأنفعها والفراسة، البصيرة أنولع أشرف( فهدا المرسلين، 

فللمةمع يكون وهو ويصيب، يخطئ الظن أن والفلز• الفراسة بين الفرق ، ل
بعمهأن وأحثر منه، كثير باجتناب تعاق أمر ولهدا ونجاسته، وؤلهارته ونوره الملم، 

لأننحتؤذ'للئا ق إن ؤ تعاقت فوله ل ومدحهم أهلها عق فأش الفراسة وأما إثم. 
للمتفرسين.أي وغيره; عنهما ائلأ رصي عباس ابن قال ؛! ٧٠لتثوخإنه 

]١^;ه سئمنهم مرتنآطف_امبجم أتيآء 'شإهرآلخاط ؤ تعاق; وفال 
4ذذنزعزق ضربمنهمأ ؤ تعاق; وقال [، ٢٧٣

منوقرب الأدناس من وتنزه ونمقن تهلهر قد لقلم، الصادقة فالفراسة •٣[. زنحمد: 
قلبه.ق جعله الذي اهن( بنور فهوينظر اه، 

وآلهعليه اهلع صل اهٌ رسول قال قال سعيد أبي حديثا س وغيره الترمذي وق 
اهلٌاا.بتور ينظر فانه المؤمن، فراسة رراتقوا وسلم; 

عنهانمهلمتج اهع من قرب إذا القلم، فإن اهلٌ؛ من فربه من له نثات الفراسة وهذه 
منفريبة مشكاة من تلقيه وكان ؤإدراكه، الحق معرفة من الانعة الوء معارضات 

)ا(-ا'آالروح.



البعيديره لر ما النور ذلك ق فرأى قربه، بقدر النور له وأنحاء منه، قربه بحب اهله 
وآلهعليه اقيه صك الني عن هريرة أي حديثا من الصحيح ق ست، كما والمحجوب،، 

ولاعليه، افترصتؤ ما بمثل عبدي إلي تقرب ُ'ما قال• أنه قك ريه عن يروي فيما وملم 
به،يسهع الدي سمعه كنتؤ أحببته فإذا أحيه، حتن بالنوافل إلك يتهرب، عبدي يزال 

ليييسمع، في يمشي:يا، التي ورحله :يا، يبلثن التي ويده به، يصر الذي دبمحرْ 
•دبييمشي" ليييهلس، يصر، 

ويمرهسمعه من قرب أحثه فإذا له، محبته يفيده منه عبده تقرب أن سبحانه فأحثر 
الصافية،كالمرآة قلبه فصار يه، ومثن به، وبهلش به، وأبصر يه، مع فورحله، ويده 
إذاالعبد فإن فراسة، له تخشء تكاد فلا عليه، هي ما عك الحقاس صور فيها ندو 

٠عليه هو ما عل سمعه  ٧٧٥ياسمع فإذا عليه، هو ما عك الأمر أبمبحر باثدمح أيمحر 

4•ر'ئة؛ يعملون خاكائوأ إئ؛ ث4زأضن ك ؤ
السزالفإن حق، وهن«ا اهللأ®، إلا إله لا  ٠٠قول• عن هو لم،؛ المن واحد غير قال 

عنهاإلا قهل أحد يسأل فلا ولوازمها، وواّبماتيا وحقوقها أحكامها وعن عنها كله 
وحقوقها.ولوازمها واحاتيا وعن 

وماذاتعبدون؟ كنتم ماذا والأحرون؛ الأولون عنهما يسأل كلمتان العالية؛ أبو قال 
والسوالها، نفعنها السؤال هو يعبدون، كانوا عماذا فالسؤال المرسلين؟ أحيتم 
سلكوها؟هل إليها؛ المودية والهلريق الوسيلة، عن موال المرسلين؛ أجابوا عماذا 

بأنحقيق شأنه هاJا وأمر إليها• كله الأمر فعاد إليها، دعوهم لما الرمل وأجابوا 

وشرحاضوي)ها/اها( ٣٤٤-٣٤٣/١١(واظر:aحاUري)٦٥^ةم٢•)ا(أ-محر-بم 
 ٢( C أراد لمن إليها يرحع وحكايات باثار ذكره ما عك وامتشهد البحث ق ١لؤلف امتمر)رج

)م(ب\<أ>ضاله،متين.



الممسيرهش المشر الضوء 

يوحدولا الجمر عل فيه ويمض بالواحد، عليه ؤيعض الخناصر، عليه تنعقد 
إنماسواه وما الأعغلم المطلب هو يجعل بل فقاله، عل بمللب ولا الأنامل، بأطراف 

سواه.رب ولا غيره إله لا الموفق واس الفضلة. عك يهللب 

.4•بنااصدغ حمؤ 
فيهتاخده لا اس، بأمر نميع [، ٩٤]الحجر؛ تؤمره ينا محاصدع ؤ • عليه نزل، لما 

والأحمروالأشر، والاكر والعبد، والحر والكير، الصغير اس إك فدعا لائم، لومة 
والإص•والجن والأموي، 

دينهم،وعيسؤ آلهتهم، يب وناداهم بالدعوة، لقومه وصثح اهنآ، بأمر صيغ ولما 
وهذهالأذى، بأنولع ونالوهم ونالوه أصحابه، من، له استجاب ولمنر له، أذاهم اشتد 
لاؤنلسبم4قل قد ما كي لَمالأ ثا ؤ -نعال: قال كما حلقه، 1قفي اه تنة 

]الأنعام؛4 وآلجن، نينلجزآلأبئ عدوا تم -جعلغا وكذ'للث، ؤ وقالت [• ٤٣]ضلت؛ 
وتجتراهاديا بربمى دم مزآلئجرمثن عدوا ثم يغل جعلغا وكد'للئ، ؤ وقالت [. ١١٢
ناحزأومحثونقالوا إب وسول من فتس من آلذنن مآاق ؤكد'لاف ٣[• ١ ]الفرقان؛ 4 رٍثأ{ 
بذلك،نبيه سحاه يعرى آآه-مآه[. ]الJارياتت ه طاغون قوم هم نلآ يه-ء اثواصوأ إئ 
تدخلوأحسبميران ام ؤ >قولهت أتباعه وعرى المرسلين، من تقدمه بمن أسوة له وأن 

يمولحى ورلزلوأ وآلمقرآ، •ئهمآل؛انآء من،قتلتكم حنوأ ثتزُ/؛ يأيغم ولما آنجثه 
وقوله![. ٢١٤]الترة: ه قربتا يهتزآممي إن الأ ذه؛ترآلدي مى معهُ ءامخوأ ؤآلذ.بن آلرسولأ 

آلذلنتتغا :0ولذن متغون لا وهم مولوأ؛اثا يمكوزأن لزئآأحخحآئاسأن اؤ 

)ج(.سد ولعلها بالأصل (كذا )١ 
اوعاد-بمأ.)آ(ا/'ازاد 



آلذسحجب ام ه آلكنديئن ولينلسح مبمديوأ آلذنت آس محعلن دثليم من 
حل١ قإن آش كآء نزجوأ ن مزك Q ما'•ق5مورئ ئ نآ شقوئاح ان الشيقان يعمتون 

عنلعي آس لثمسهنج!ن ■نحنيد قإيما حنهد ومن أسوئء( آشمع وهو لآتُ آئي 
ولغجزبمهمسيئاتيم غنهز لخكمر0 آلصنلصتا وهملوأ ءا•نوأ ه-/؛ آشلم؛تن. 

قلتقرك حنهداك و1ن حنثا وؤءث1ئاآلإسنم'لدل كف\،نناووةلإأأأ 
وآلذلن1. ثعملون كثز قايفُثن\ مزحعت5لم إل يهينهمآ قلا عيم بهِ، لك ليس ما 

باش؛اثا  lijLjثجتنئوسآائا<يمنثامغوأوعملوأآثلحأتكدظهلمق 
مكثائهترمنزككونيإدا جاء وين فقنهآئاسممJابآش حعل قأؤ ءإذآاوذى 

[.١ • - ١ لانمك؛وت: ه صدورآشامإن ؤئ بنا باغلم آس اوليس معمحر 

نيكحىياتقكآلةق؛ثتتً؛ه•آعبد وؤ 
نبكوآعبد ؤ لرسولهI تعال قال الموت إق عيد يكل ه نعتد إياك ؤ لزوم ،ق 

؛;ئبيومّآلذين ئكدب وكئا ؤ التارت أهل وقال [. ٩٩لاو>جر; ه ياتنك حى 
دقالتفسير، أهل بإج؛ع الموت هو هنات واليقين ا'أ-يئ[. أليقئه اثنا حى 

حاءهفقد عثإن ررأما ةالت ه الّتي أن ~ ه مقلعون بن عثمان موت قمة ق — الصحيح 
دارل دام ما العبودية من العبل، ينفك فلا فيه، وما الموت أي ا، ردهاال من اليقين 

الزكليمؤ.

قيقول، وما يعبد؟ كان من الملكازت بماله لما أحرى عبودية البرزخ ق عليه بل 
الجواب.منه ان ويلتم^^؟ ٥٧٥١رسول 

(.٢٦٤القارى)"آا/ سة وانظر: ( ٢٦٨٧اوخارى)رقم أ-محر-؟،، )٢( 



الممسيرعلن اشئ المحزم ،==م 
ا=^=^==========ث=الآ؛ا
فيجدالجود، إق كالهم الخلي اقلع يدعو يوم القيامة يوم أحرى عبودية وعاليه 
الثوابدار لحلوا فإذا جود، اليستهليعون لا والمنافقون الكفار ؤيبقن المؤمنون 

مقروئابيحا تالثواب أهل عبودية وصارت هناك، التكاليف انقءني والعقاب 
نصتا.ولا نعتا له يجدون لا مهم، يأنفا 

ؤإنماكافربالألأويرصوله. فهوزنديق التعبد فيه عته يفعل مقام إل يصل أنه زعم ومن 
العبوديةمنازل ق العبد تمكن كلما بل ديته، من والأنلاخ باس، الكفر مقام إل وصل 
دونه.من عك الواجب وأكثرمن أكبر متها عليه والواجب أعفلم، عبوديته كانت، 

عكالواجب، من أعفلم الرسل حميع عل جوبل اهف رسول عك الواحب كان ولهذا 
عكوالواجب دونمم، من عك الواجب من أعفلم العزم أوق عك والواجب أممهم، 

مرتبته.بحسب أحد وكل دونبمم، من عك الواجب من أعظم العلم أوق 
الموت؛اتفاقهنا واليقين [ ٩٩لال0م: ه ياتلئ،أوثقإرد حى نيلقح آعبد وؤ 

كمالهاوتراية العليا الذروة ق ونيته وقصده ؤإرادته جاءه إذ هو فجاءه الإسلام، أهل 
وتمامها.

فقال!أجالهم. انقضاء حين إق بعبادته ه رسلمحاتر وأمر أمره ه اس فإن ، ر
قالكما بالإحماع، الموت وهو [، ٩٩لالحجر: و)؛؛غبا ياتللأث،آبمإرل ريلئ،حى آعبن. وؤ 
آلبجنهحىأثنغا ئكدُي،بيومّآلذئن ومحا ؤ الكفار: عن الأخرى لأية اق 

عثمان،مات لما قاله ربه<، من اليقين جاءه فقد مقلعون بن عثإن ارأما هاو: وقال [ ٤٧-٤ ٦ 
مااين نبارء ذؤنف لإٍ؛ ثبا وجعلي آلكثن، آثه؛١^( عجي ق ؤ المسح: وقال 

اسوصية فهذه •"ا-ا'م[ ]مريم: ه حثا دمتر ما وألريقوة يالصإوة ءفوّثاواوصير 

)ا(أآأ>ضالهجرتين.
)'ا(أ\"امدارجالالكينجا



=:رجا ^^٤
لعيدهاهلع يجعل إ الحسن! قال وأتباعهم، ورمله أنبيائه لجمح وكذلك للمح، 
الموت،دون أجلا المزمن 

الحجرسورة تفسير من خمعه اهله يسر ما هذا 

العالينربا ثمحٌ والحمد 

(.٢٧٢الزس)ص ق حنبل بن ( ١٨ررثم الزهد ق المارك ابن أحرجه )١( 



انئن؛ئشاي ءش=و(ٍ

mm

سممآسد

إلاإله لأ ادهُ انذزوأ ان عباد؛! من نثآ، من عق امرهِء من ؤالأي \ونإخكذ نزلن يؤ 
ه.إ؛ أو فاتقون انأ 

يحتاجلا لأته قوائم؛ ذي غير حلق وأنه حلقته، وكيفية السمك ق العبرة اتأمل 
لروالملث، التنفس، الرئة منفعة لأن رئة؛ له يخالق ولر الماء، مكنه كان إذ المشي إق 

-يايقذفج شداد، أجنحة القوائم عومن له وحلق،ت، الماء، ق ينغمس لأنه إليه، يحتج 
حليهوكن فينة، الحاني من بالمقاذيفج المركب، صاحت، يقذف كما حانييه، من 

صر0لأن الثم، بقوة وأعين الأفايتف، من ليقيه الجوثن؛ كتداحل متداحالة قشورا 
فيقصده. Jljuمن الهلعام يشم نمار يحجبه، والماء صعيف، 
الماءيصما فهو منافي، صماحه إق فيه من أن الحيوازت كتتا بعض ق ذكر وقد 

بأنفه،البارد النسيم الحيوان ياخد كما ، s^Jbفيتروح صماحيه، من ؤيرسله بفيه، فيها 
بحرانفهما البرى، للحيوان كالهواء البحري للحيوان الماء فان به، ليتروح يرسله ثم 

حيوانفيه بح يماء وبحر البر، حيوان فيه يبح هواء بحر الأحرت من ألملف، أحدهما 
الحيوانيختنق فكما مات،، الأحر البحر إق بحره الصنفين من كل فارق فلو البحر، 
الهواء.ق البحري الحيوان يختنق الماء، ق البري 

الانفراد،عل منها آية بتفصيل يحيطون ولا آياته، العادون يحصى لا من بحان ف
أوحها•منها جهلوا وجها مها علموا إن بل 

حوفق ترى ولهذا نسلا، الحيوان أكثر ملث، الكون ل البالغة الحكمة فتأمل 
كثرة.يحصن لا ما البيض من الواحدة السمكة 

)ا(ا0آضاحجا.



محع_^^^_=_اجأ=
السمكيأكل أكثرها فان الحيوان، أصناف من به يتغنى لما يتع أن ذلك، وحكمة 

تعيرفإذا المحاق؛ الماء عق ، تعكفحائمة، معلموسة حافاُت، ق لأتبما السساع، حتن 
والطيرملث،، التاكل الساع كانت، فلما فاختعلفته، ملث، الرصدت، البر صيد عليها 

سبحانهاهؤص جعله وقد تأكله، البر ودواب، تأكله، الكبار مكؤ والتأكله، والناس تأكله، 
البحرق ما العبد ولورأى الكثرة، برذْ يكون أن حكمته اقتضت، الأصناف؛ لهدء غذاء 

الناسيحرف ولا اققه إلا يحصيها لا التي والأصناف، والجواهر الحيوانات، صروُثج من 
ولعلمالعجب،، لرأى عنهم؛ غابخ ما إق أصلا له نسبة لا الذي القليل، الثيء إلا منها 
هو.إلا يعلمها لا التي جنوده، وكثرة اذيع مللث، سعة 

وكد'للث،ؤ تعاقت قال رسوله، إق تعاق اه أوحاء الذي القرآن عل الروح وتطلن، 
ورسله،أنبيائه إق يوحيه الذي الوحي وعل [• 4٥٢تالثورى؛ صا*ّردا إليكووحا اوحيئآ 

١[،٥ زغام: يتنذزنوم منعنادوث سدتآء عق صأمرهِء يلشآلبيخ ؤ تعاق! قال 
الائدر انذزوأ ان عتادوت ص سنسآء عق امروث ص بالزؤح آلملتيكه يرلث ؤ تعال• وقال 

٦!]؛_ ه و هآتمون 
تنفعلا بدونه الحياة فان النافعة، الحياة س به يحمل لما روحا ذللئ، وممن 

عاقبة.وأسلم منها حير البهيم الحيوان حياة بل البتة؛ صاحبها 
س ١٢-يحمل لما الرج سميتإ وكذللث، البدن، حياة -٢١ لأن روحا الروح ومحمت 

الئاعرتقال أرواح عل تجمع ولهذا الواو، ذوايت، من وهي، الحياة، 
اردار باوي كبعلن لمسرها وحدتج حوأرصكم ن مالأدولح متإ إذا 

)ا(أأ-\الروح.
—والمشهور٠٦٨ستة المتوق التميري الحارث بن ءاٌر ذكره البنت وعجز الطويل بحر من البثت هذا )٢( 

نشتالحجاز أرضن من الريح إذا سه؛ وصدر العود. يجران 
منةالمشوق الفضل أبو يحسن بن الحسين بن أحمد الهمدانت الزمان بدع أيصا ذكره البيت وعجز 

ةبليلشإل وهاجتش حلربت ت بيته وصدر ه ٥ ٩ ٨ 



الضز؛اكنشايو[:=

-بما،الحياة لحصول روحا النفس مميت والامتراجة، والريحان الروح ومنها 
إداالشيء تتقو من ؤإما ومرفها، لنفاستها النفيس اليء من إما نفثا وصميت 

فإنبالتحريك، النفس ومنه ا، نفسميت البدن ق ويحولها حروحها فلكثرة حرج، 
كليا،حروحا حرجت مات فإذا إليه، رحعت، استيقظ فإذا منه، حرحت، نام كلما العبد 

إليه.رحت بعث فإذا حرجت، سئل فإذا إليه، عادت دفن فإذا 
انفالدم سمي ؤإنما باليات، فرق لا بالصفات فرق والروح النفس بين فالفرق 

به،إلا تتم لا الحياة ؤإن النفس، حروج يلازم الموت معه يكون الذي حروحه لأن 
كمالأتتمإلأبالض،فلهدامال:

تسلالقلمان غير علن ولمت، نفوسنا ان القلبحد علن تجل 
روحهحرجت يقالت كما ه، نفوفارقت ه، نفوحرجت ه، نففاصّت ويقالت 

بكثرةالأندفاع وهي الإفاصة، ومنه واحدة، وهالة الأندفاع الفيض؛ ولكن وفارقت،، 
فاهةومهرا، مرا اندغ إذا وفاض ؤإرادته باحتياره دفع إذا أفاض لكن وسرعة، 
هى.فتقيمي الموت عند يفيضها هوالذي سبحانه 

لخفمفيهاهوحص—ئلمجنزيوقآلأسنّحإثها هفتنآلإشثنمنذْرهةمإذا •ؤ 
ه؛مزحون وحنن ر-كئون حلث خمالأ فيها وثكم ئ؛ ئاًْئلون ومنها ونشفع دئ 

المتوقاللحمي الحس بن محمد بن عل ين عدالرحيم الفاصل: القاصي أما ذكره الين وعجز 
ةتفأحنواحيه مض ناسلاش ولا ت سه وصدر ه  ٥٩٦

٣(•٠ ٥ / ١ ) الأصبهاف بكر لأبي والزهرة ( ٢٠١)م قزوين أمحار ل التدوين وانفلرت 
النوويذكره بينما ( ٤٢٣ )٦/ الموأل إق ونبه اللسان ق منظور ابن وذكره الطويل بحر من اليت هذا ، ١ ر 

(Tio/rفيمذبالأساء)
الشعر.أجود من وهي لاميته، شعره أشهر ومن الهجرة قبل ٦ ٤ ّة تول حكيم جاهل شاعر الأزلي 
مجود.شاعر وهو ه  ١٩٠سنة المتول الحارثي عبدالرجمم ين الملك عيد إق أيصا البيت ؤيتب 

إليه.المموأل لأمية يتب من العالماء ومن 



محع=======^^^^ئا=
وهأوزةور،وجمز1رنث دشقآ'لأميج إثُ إونلا»وزةكودوأو1لغيه \ذذ\ذطب ذقفل' 

محيوعزآش ثقمون لا ؤ؛محلىما ونيغة ؤآلحم؛رمحثبوها وأنناو والخيل 
ماءهمتآشنأ، أنزل تتذضلمأمح؛رك;ثو:قآ؛ ■>آير ؤمنها آلثبيل 

وآشنجلوآوبموت^ تيغ 
وت:إ:؛:وخمكم

ذالاكق ايث ئنحز'تإنين وآفجوم آJلؤآمازؤ^ضزوآشن 
لموكلأته ذ'لتك- ق إِرن ألو'دهت  tl^_sjVTزوماذزألخفم :]أ[: يعقلوث 

ثومتحرحوأ طريا لحما منه كاعفلوأ سحزآتخز ل ألن وهو ا;نة؛; يدًكرو)ث> 
ولعلخفممحلاي-ء همت ؤكسعوأ فيه خز ٠^١ وئزرأكفك ئان1مولإا حنه 

•تث؛أث؛ئذون لعنكم ونجلا قابمدا بمكم ثميذ أن و3يى آلأزض ق وأش ;}ث،:ا 
ظءوثل)ثآاؤ■

تؤرمآم آلئمآء همٍت انزل هوألوى ؤ قوله! من الأية سبحانه وحد كيف تأمل 
فلأنالأية توحيد فأما الفكرة، ياصحاب وختمها [ ١ • ]ال،>ل: آخرها إق ه شزاب منه 

منذكره ما كل به فأخرج الماء، من أنزله الذي الماء وهو واحد، الدلالة موصع 
آياته.من واحد نؤع فهذا واحدة، وأمه واحل، لقاحه ت أنواعه اختلاف عق وهو الأرمحى، 

موصعالماء مجن ذكرها الش المخلوقات هذه فلأن الفكر، يأهل ذلائk تخصيصه وأما 
رؤيةبمجرد الناؤلر ينضر فلا بالعين، مجرد نظر موصع لا وتأمله، القالب نفلر وهو فكر، 

علبه والاستدلال صنعه، وبديع ذللث، حكمة ق القاو_، نظر إل منه ينتقل حنن العين، 
يعينه.الفكر هو وذلك، وبارته، خالقه 

بيعقiورك لثور ذ'وك ق انث ؤ بعدهات التي الأية ق تعاق قوله وأما 
وهيوالنجوم، والقمر والشمس والنهار الليل تضمنن، لأما الأيات فجمع [ ١٢لالنحل؛ 

)\(آاأثاح-بما.



الممسرعان اشر الصوء 

الشس،لغروب الجو إظلام فإن وكيماما، وحلقها أنفسها ق مختلفة متعددة آيات 
جيشورد ثم باهرة، آية تحته ؤيسكنون كالثوب، العالم يلس الذي الليل ومجيء 

ذلكويكشط الحيوان، ؤيتتشر الفللأم، عسآكر فينهرم الصباح، بشير يقدمه الضياء 
الذيالقمر وق أحرى، آية النهار آية هي التي الشمس ق ثم أحرى، آية بجملته اللباس 
الاياتس يتبعها ما ْع هذا قدمناه. كما أحر، آيات الجوم وق أحرى، آية الليل هوآية 

فالموصعأحر آيات بسببها اهمحع يحدثه ما وسائر واحتلالها الرياح من لها المقارنة 
والأولوأكثر، وأدل قبلها مما أعظم لأما العقل؛ بأهل الأيات هل.ْ وخص جع موضع 
الوصفامن استحق الدلالة، من حقها وأعهلاها الايات تيذه استدل فمن لهذه، كالباب 

دلهمفلما الفكر، منزلة بعد العقل منزلة ولأن العقل، وهو الفكر صاحب يستحقه ما 
هوفوقالذي العقل إل منها أعفلم هي التي الثانية بالأية نقلهم عك الأول بالأية 

بملآقنضَثءوث4لالحل:الثالثة: الأية ق قوله فأما الفكرفتامله، 
ذرأما فان سواء، الأول فكتوحيد توحيدها فأما التذكر. بأهل وحمها الأية فوحد [ ١٣
واحد،محل ق كله والحيوان، والمعادن والبات الجواهر س اختلافه عل لأرض اق 

وأنواعه.أصنافه تعددت ؤإن آياته، أنولغ من فهونؤع 
للتبصرآياته يجعل أن ذلك ق القرآن فهلريقة الاكر، بأهل إياها تخصيصه وأما 

منفتآتا وأيتتثل زؤ>يئ فترا وألمثا قآلأزضمددتها ؤ ق؛ محورة ق تعال قال كما والتذكر، 
التعقل،فالتصرة: ٨[، ص ه مسؤو؛ عند لكل وذكرئ ثبميره ى بهيج نقح كل 

فجاءئزكر، تمر ؤإذا تبصر، فكر فإذا حله، ومد ذلك باب والفكر: اكنّكر، والتذكرة: 

والمدخل،الباب هو إن الفكر فقدم الفاكر، عك المرتب العقل عك لترتيبه الأية ق اكذكتر 
والعقل،الفكر ص المهللوب هو إذ التذكر وأخر ونتيجته، الفكر هوثمرة إذ العقل ووسهل 

ظهرتالفرق نيين فإذا والفكر؟ التذكر بين الفرق فما قلتؤ: فان الأملّ حق ذلك فتأمل 
وسعناولهذا السعادة، قمحلبا وهما والفلاح، الهدى أصل والذكر اكفكر قلت،: الفائدة. 
إليه.الحاجة وسدة اامنفحة لعظم الوحه، هذا ق الفكر ق الكلام 



التذكر.عك وبالتفكر التفكر، عق دالتن.كر يعودون العالم أهل زال ما الحن! ئال 
القلبطب التفكر أن فاعالم وأبصار. أمماع لها فإذا نعلقت،، حتن القلوب ويتاءلقون 

مرادثم يكن لولر فإنه حقيقته، هذا منها هوحاصل أمر من العلوم من بحاصل ليس ما 
وتللئ،محال، فيه متفكر متعلق بغير الفكر، لأن الفكر استحال للفكر موردا يكون 
فيها.يتفكر لر عنده حاصلا -؛ا المعللوب ولوكان الحاصلة الأمور هي المواد 

وماإيثاره يبني وما والترك، الفعل موايع وأمر به تذكر له وتحمل به ؤلفر فإذا 
تفكره،عك بتذكره عاد تذكر فإذا وثمرته، التفكر مقصود هو فالتذكر احتابه، ينبض 

ويتلاكرْتذكره، عك بتفكره يكرر يزال لا فهو عنده، حاصلا يكن ب ما منه فاستخرج 
بينساتر دائما هو بل حد؛ عك يقفان لا والإرادة العلم لأن عاقلا، دام ما تفكره عك 

والإرادة.العالم 
من-با يتبصر وذكرى، تبصرة وتعال تبارك الرب آيات كون معتز عرفت ؤإذا 

وزوالهالقلب، عمن إما للعلم الممال فإن غفلته، من -با ؤيتذكر القلب،، عمن 
وزواله؛التذكر.غفلته ؤإما ؛التبصر، 

اه.آيات يعص من شيء إك بالإشارة رقن.ته من القاJبV تنبيه والمقصود 
التمام،عك آياته من واحدة بتفصيل نحعل ولر الزمان لفد ذلك، نتتبع ذهبنا ولو 
آياتق اسر الأنفاس: فيه أنفقت، ما وأحن حمالة، يترك لا حملة يدرك لا ما ولآكن 

منشيء دون به والهمة القلب، تعلق إل منها والانتقال صنعه، وءجاس_، اه 
بهيكتما أفصل هما إذ الأصلين، هذين عك الكتاب هذه عقل.نا فلذلكج مخالوقاته؛ 

الدار.هذه ق العبد 

بنم'؟زييضزكهر دسأندارآلذمحتل ^^يلوا'أوزارَكاةيؤمآمحمة 
مانزروُتوة؛ه■ساء 



الممسيرعلن المنير الصوء ر7جً=

لأنهحما عدوه، فهو ه اس رسول سنة غير إق الأمة دعا من أن عق يدل هدا 
منياهله تعوذ معاداته، أعظم من وهذا إليه، نته باهتدى من أجر وصول ٥!^ 

الخذلان.

عقش—، كما منها، تولد ما وعق الحرمة الأسايؤ عك يعاقب، سحانه )،، ٥١فإن 
منها.تولل. ما وعك تها المأمور الأمساب، 
لأنانعه؛ من أوزار مثل الوزر من فحليه ومحلالة؛ بدعة إل دعا من كان ولذا 
كلذب من كفل لأخه القاتل آدم اين عك كان ولذلك ا؛ سُ .ن تولد له اتاعهم 

ئاتلإهيوماس"<.
يضنيهمومنأوزاومث> يومآلقءن٠ة لنخملوأأؤازبكاة ۶ تعاقت قال وقد 

هاومال_لم مع ؤاJمالآ اقماذلم ولثحملئ ؤ ت تعاق وقال [ ٢٥]النحل: ه علمو بعثر 
إنماوالإنسان فعله، من وليس المتولد هذا من التوبة فكيف، ت قيل فان [. ١٣لالعنك؛وت: 

باختياره؟يتعلق عما يتوب، 

ذلك،عن النفس وحبر وموجباته دواعيه إجابة وعدم عليه بالندم منه التوبة قتل• 
ولهذاالإمكان، الغير؛حس، عن يرفعه ذللث، مع فتوبته بالغير، متعالها التولد كان فان 
وأنوضلالة، باأءة إليه يدعو كان ما أن يبين أن البدءةت إق الداعي توبة من كان 

أنزلما كتمان ذنبهم كان الذين الكتاب، أهل توبة 3، تعاق سرمحل كما ضده، ق الهدى 

ج؛.ضاح  ٦٢)؛(
الصابرين.)آ(ا'اءالة 

بعدهبما فعمل مسثة نة مالإسلام ي سن ومن ...  ١١ت قؤ  Uuiرسول؛قال •' تال فه بن جرير عن )٣( 
وانظر؛( ١١٠١٧د٠-م لم مأحرجه شيء" أوزارهم من بمص ولا بما عمل من وذر مثل عيه كتب 
(.٢٢٦؛/ )٦ ١^ وشرح ٣( • ٢ )"ا؛/ ( ١٣٣ ابرى)أ/ نح 

كملالأول، آدم ابن علن كان ألأ ُلل؛ا نمس لاهل ٠ قو: الم رسول، نال، نال،• ه عود مبن عبداس عن )٤( 
فتحوانثلر؛ ١(  ٦٧٧لم)رقم وم( ٣٣٣٥الخارتم،)رقم أ"؛مجه القتل" صن من أول، لأنه دمها، من 

(.١٦٦/١١(ونرحالووى>١٩٣-١٩٢/١٢اUدى)



وسنوانقومهم ق العمل يصالحوا أن ^•^،؛ الناس ليضلوا والهدى، البينان من اليه 
منأكغدتؤ1ذدئمآاتزلغا يكثنون ؤإنآلذiن فقالت إياه، يكتمونيم كانوا ما للناس 

آلذئنإك ;ث; آلئعغوث وئلثبمم آس آلكتب ق لث-ي بمنه ما بمد من 
[.١ ٦ ٠ - ١ ٥ ٩ ]الغرة: آلتؤاُي،آلئحمزه وأدا نيإ عاوكألئ،أدوب قبموأ وأصلحوأ دابوأ 

المؤمنين،صعقاء قلوب إفساد ذبهم• كان الذين المنافقين توبة ل شرمحل كما وهذا 
لياءالإسلام ؤإظهارهم الرسول، أعداء والمشركين باليهود واعتمامهم وتحيزهم، 

سبالكفار اعتصامهم بدل باه يعتصموا وأن ائهم، إميدل يصالحوا أن وسمعة؛ 
فهكذاوسمعة ؤياء له إظهارهم بدل هلع ديتهم يخلصوا وأن والمشركين، الكفر أهل 

الختعان.واس وحقيقتها التوبة سراممل تفهم 

محوبما آلجغه لاحئؤ] غصإ نانمؤ محتن ثتومنهم لذنن آؤ 
دمملون،؛ث'ه•

وليستعال، اقثه برحمة تدخل إنما الجنة أن وهو عليه، التنبيه يجب أمر ههتا 
قبالأعمال يحولها تعال اس أست، ولهذا محببا؛ كان ؤإن بدخولها مستقلا العبد عمل 
بقوله؛بالأعمال هويحولها اس رسول ونمن [• ٣٢]النحل•  ٠٤بماكتريعملون ؤ توله؛ 

،دلأتنافيبضالأٌرينترجمنتالخةبم٠اهار١ غم أحد ا-خل "لن 
ائية،بعفو النار من النجاة يقولون■ كانوا ةالت وغيره مميان ذكره ما أحدهما؛ 

بالأعمال.والدرجات المنازل واقتسام يرحته، الجنة ويحول 
أحدفيها يكون الحم، المعاوصة، باء هي الدخول نفت الش الباء إن والثاف" 

الأرواح.حادي  ٦٧)١(
(وضح٢٩٦/١١()٢٧٨/١(واظر:مالاري))آ(اخرحه 

)ماا/ا،ها(.النووي 



اشسرعش اثمنئ الصوء ،؟=- 
=ؤثل\==ت=^==س======^=ض

تقضيالتي ببية، الباء هي الدخول أنتن التي والباء للاحرة، مقابلا العوصض 
بحصوله.مستقلا يكن لر ؤإن لغيره، عليه دخلت، ما سية 

أحداأن واعلموا وأشروا، وقاربوا ارمددوا بقوله! الأمرين هوبين التي ■م وقد 
اسيتغمدن؛ أن إلا أنا ررولأ قال! اس؟ رمول يا أنن، ولا قالوا!  ١١بعماله يتجو لن؛ منكم 

وذنوبه،تقصيره ومشهد عليه، حقه مشهد وشهد تعاق اس عرفإ ونما • برحمته® 
المستعان.واه به، وجرم ذلك، عرفج بقلبه؛ المشهدين، هذين، وأبصر 

محليبهيعل. إلا يل،خلها ولا وخسثإ، نجاسة قلبه ق من عق الجنة سبحانه اض ،حرم 
[٧٣]الزمرت 4 حنلد.بن قادحلوها طجئز ؤ لهم! يقال الهنينح،، دار فإما وطهره، 

تحال!قال كما غيرهم، دون لهولاع الموت عند والبشارة محليبكم، ادخلوها؛سبءتإ أي! 
كتتممبما آلجثه ادحلوأ عليكم سلمر يقولوينح طؤئين انماكبكة تتوقنهم ليين آؤ 

فمنالخثث،، من شيء فيه من ولا خبيث،، يدخلها لا فالجنة [ ٣٢ه ثعملون 
الدنياق يتهلهر لر ومن، معوق، بغير دخلها نجاساته من، ءلاهتا اه ولقير الل.نيا ق تعلهر 

عارضة،بية كنجاسته كانت، ؤإن بحال. يدخلمها لر كالكافر، عينية، نجاسته كانت، فان 
الإيمانأهل إن حتكن، منها، يخرج ثم النجاسة، تلك، منر النار ق يتهلهر ما ؛عل. دخلها 

يقيت،بقايا من، ؤينمون فيهدبون والنار، الجنة ينح، قنطرة عق وا حثالمراحل حازوا إذا 
أذنونقوا هذبوا إذا حش، النار، دخول لهم توجب، ولر الجنة، ص، -يم قصرت عليهم، 

،•ل الجنة يحول ق لهم 

الهارتم،وعمدة ٢(  ٩٧ا/ ابرى،)ا نح وانظر: ( ٦٢٨١ )رنم وسلم ( ٥٦٧٣)رنم ؛، jUJiأحرجه )١( 
(٢٢٧-٢٢٦/٢١()٢٣٧/١.)

)أ(آهإغاثتجا.

كبرابن ير نفوانظر: ٤( ٤ ; ٢٦يرْ)تفؤ، والْورازا ( ٢٢٢-١٢٢ تفيرْ)j /r المعاق )٣(أحرجه 
(٢١٦/٢.)

بينيقطرة النار-مرا من المومتون خالهم، راوذا قال: وق اه رمول فهدعن الخاJرىا سعيد أيير وعن؛ 



هإق=^^^===^رج|=
الممليدخل فلا الطهارة، عك موقوفا عليه الدخول جعل بحكمته سبحانه واه 

فلاوالطهارة، الطيب عك موقوفا جنته إق الدخول جعل وكيلك يتطهر• حتن عليه 
نؤعولهدا القلب،. وطهارة البدن، طهارة طهارتازت فهما طاهر. طيب إلا يدحالها 

عبدهمحمدا أة وأشهد اه، إلا إله لا أن ااأثهد وصوته؛ عقيب يقول أن للمتوصئ 
القلبفطهارة ،• الئتطثريناالمذ داجعفن التوايذ مذ اجخمن امحم درّثوله• 

تعاق،اس عل للدخول صالح الطهران له اجتمع فلما باياء. البدن وطهارة بالتوبة، 
ومناجاته.يديه بين والوقوفا 

صحطآياى مذ >ؤث'إو *اللثم اضقوت دعاء مض عن الإسلام شخ وسألت، 
قوقوله التخصيص؛دللث،؟ فائدة وما الخهلايا؛دلك،؟ يطهر كيف، ،. والتزدءاروالثiiج 

ؤالإنماء؟ ق أبلغ والحار ٢ اليارداا١ #وابء أخر لنقل 
وتضطرمالقلب، فيرتخي وصعقا، ونجاسة حرارة ا ٢Jاالقاتوجب، الخطايا فقال؛ 

الناريمد الذي الحطب، بمنزلة له والذنوب الخطايا فإن وتنجه، الثهوة نار فيه 
الخبث،يغل والخاء وصعقه، القّالب، نار اشتدت، الخaلايا كثرت كلها ولهذا ؤيوقدها، 

كانوبرد ثلج معه كان فان وقوة، صلابة الجم أورُثه باردا كان فإن النار، ؤيهلفئ 
كلامه،معتز هل"ا الخطايا؟ لأثر أذهJ٢ا فكان وشدته، الجم وصلابة التبريد ق أقوى 
وشرح.بيان مزيد إق محتاج وهو 

الجنة،دا-حول، لهم أذن رهدبوا، نموا إذا حن الدنيا، ل بيتهم كانت، فينقاصرن والنار، الجتت 
)رنمالخاوي أحرجه الدنيا٠ ل كان بمنزله أدل، الجنة ل بمكنه لأحدهم بيدْ محمد نفس فوالدي 
(.٢٨٥عمدةالقاري)آا/وانفلر: ( ٢٤٤٠
(٧٣١رقم وءبداارزاق)ا/أما ٢( • رنم ثية)ا/ما وابنأبي الترثى)رثمهه( )ا(احرحه 

وانظر:( ٣٢هههأ(وايناشفيءملاايوموالأ؛لة)رنم 
شرحالنووي)ماماا(-

وملأالم)رتم^ْ(واظر:نيابري)أ/«؟أ(ّ( ٧٤٤اوخاري)روم >أ(أحر-بم 
(٢٨٧/٢٠الأحوذيروتحفة ( ١١٣٢; ابري)ا كح وانظر: ( ٤٧٦لم)رنم احرح4ُ)٣( 



التمسرعلن ١^٠٠^ الصوء 
=اكتا====^==========ث

تزولالي فالنجاسة معنويان. وأمران حسيان، أمران أمور. أربعة هاهنا أن فاعلم 
ومزيلهاهي والاستغفار بالتوية تزول التي الخءلايا وأثر حسيان، ومزيلها هن بالماء 

اسصلر النمر فدكر وهال.ا. برالا إلا يتم لا ونعيمه وحياته القالب وصلاح معنويان، 
كلامهفضن الأحر. المم عفي، به نثه نسما، شطر كل من وملم وآله عاليه تعاق 

الوصوءتيعد الدعاء حدين، نر كما البيان. وحسن الاختمار، غاية ؤ، الأربعة الأمام 
الأمامذكر يتضمن فإنه المتطهرين". من واحئلنير التوامحذ مذ احشر ®اللثم 

ؤيآمربه يخبر لما وتحقيقه وسالم، وآله عليه تعال اليع صخر بيانه كمال ومن الأربعة• 
ؤ،كقوله كلامه، ؤ، كثير وهدا المحسوس. بالأمر المعنوير الهللوب، الأمر تمثيله به 

هد.ايتك،بانهدئر وادكر والثداد، اثدمحر ايثم *سل، ءلاو_،ث ابئ، بن، علار حديث، 
أنأمره حيث، والنصح، التعليم أبلمر س هازا إذ ،. اوثهم"ر سازاد وبالثاو.اد الهزيؤر، 

الهلريق،ص، صل، وقد مسافرا، كونه وحنته; رصاه ٍلريق إل الهدى  ٠٥١سأل إذا يدكر 
عل،يدله أن فأله بما، عالر بالهلريؤر حير رحل، له فطبع يتوجه، أين يدرى ولا 

وحاجةللمسافر. المحسوس ؛الطرين، لهاتمثيلا الأحرة ؤلريق سان فهكدا الهلريؤر، 
•بلل إل المسافر حاجة س أعظم الهلريؤر، تللث، يهل>يه أن إل سبحانه! اليه إل المسافر 

قولاالقصد إصابة وهو الدال، وكانللث٠ إليها. الوصل، الطريؤ، علر ياوله س إل 
دمحل• فقل• رماه، النءى الثي،ء نف.رر ؤ، سهمه وغ إذا الهم، راٌي، مثل فمثله وعملا، 

الصيمؤبمنزلة وعمله قوله ؤ، للحؤر المميبمج فهكدا باؤللأ، يع ولر وأصاب، سهمه 
حيرموؤت وئزودوأ ۶ تعال! نوله فمنه وهن.اب هازا القرآن ؤ، يقرن ما وكثيرا ميه• رق 

زاد،بعير بمافروا ولا لفرهم، يتزودوا بأن الحاج أمر ا• ١  ٩٧تالبهمْ• ه التقوى الراد 
إلامقصده إل المسافر يمل، لا أنه فكما التقومحر. وهو الأحرة، محقر زاد علير نبههم نم 

من،بزاد إلا يصل لا الأحرة، والدار تعال اه إل المسافر فكدلك إاْ، يبلغه بزاد 

(.٢٧٢رقم)٥ منم صحح ؤ، كمام ماذكرناه، والصواب، أوافكر،، المهليوعة ق )١( 
(٤٣/١٧.)



يؤ'وىأتزكا 3د ءادم ينتى ؤ ت تعاق قوله ومنه الزايين، بين فجمع التقوى، 
زينةالزينتتزت بين فجمع ؛؛• ٢٦]الأعراف: ذ'إكحير4 ؤياسآلتمؤئ ورثا سوء'ذكم 

والبامحلن،الظاهر وكمال والباطن، الظاهر نينة بالتقوى، القلب ونية باللباس، البدن 

عنهفتقن [. ١٢٣نطه; ه يئس ولا يضل فلا هداى اتثع فنن ؤ >عاقت فوله ومنه 
والروحالبدن عذاب هو الذئ والشقاء والروح، القلب، عذاب هو الذئ الضلال، 

يوسفعن العزيز امرأة فول ومنه والفلاح، بالهدئ والبدن القلب، شم فهو أيفا، 
[٣٢]يومفج: ه فيه لمتئى فد'ل،كن1لنى ؤ حبه؛ ق لها اللأJماات، النسوة أرته لما اق؛ثأ 

[.٣٢ليوأّن،; ه قاتقعمم ومسه.ء عن ز'ودئ4ُ ولمت. ؤ ءالت،ث ثم الغلاهر٠ حماله فأرتبمن 
ظاهره.حمال وأرمن باطنه، بجمال فاجرمن بعفته، الباطن حماله عن فأحثريت، 

والثأجبالناء حظأياي من طهرن، اراللهم بقوله• وملم وآله عليه تعال اه صك نشه 
وتضمنويقويهما، ويبردهما يهلهرهما ما إق والقاJمإ البدن حاجة شدة عك واليردا١ب 

أعالم.تعاق واس وهذا، هذا موال دعاؤه 
فال!الخلاء من حرج إدا كان وملم؛ وآله عليه تعاق اس صك أنه هذا؛ من ونريب 

باحتباسه،ويؤذيه التين يثقل النجو أن أعلم، واس الر من هذا ق و• 
والقلب،،بالبدن مضران مؤذيان فهما فيه، باحتثاسها وتؤذيه القلب، تثقل والذنوب 

وراحته،البدن وحفة لبدنه، المؤذى هذا س حلاصه عك حروحه عند اه فحمد 
وأدعيتهكلماته وأسرار ؤيخففه. منه قالبه ؤيريح الأحر المؤذى من يخلصه أن وسأل 

اه.بالبال. يخهلر ما فوق وسالم وآله عليه تعال اه، صل 

ر،_م٢٩١/٤(وابنحان)٤٢\لج\وودفيص)رقمالحاكم)ا/اا-آرفم '(أحرجه 
داود)رنموابر ( ٠٩٩ ٧ رقم ٢ ٤ )ا■/ اص j والنماتي ٩( • رنم  ٤٨>ا/ -محزبمة وابن ١( ٤ ٤ ٤ 

رنما-أأ(وفياسرى>رنمأي(«م(والمهقيفياص)ا/يه •م(وا؛نطجه)رنم-
٣^١(.٤ )a/ اناري فتح وانثلر؛ الحاكم وصححه وحسنه ^١( )رنم واكرطي 



الممسيرض اشئ الصزء ا؟=م 
تاثظ===^==^==^=ض

ولكنحقا عليه وعدا تنر يموت من يهصئاآهث لا حهد إلثب امموأ وؤ 
كمروا3ليمحمنمح فيه آلذى'قبموذ لهم لسنن محت؛أ يعلموث لا أًفرآلثام 

ْفنببمت.ه•ا'بمكادوأ 
أْاترمتما بعد الأموات بعثه ق بالغتن حكمتض فيكر 
الخلائقفيه تشترك عياق بيان وهدا فيه، اختلفوا الذي لالتاس يبين أن إحداهمات 

بعضهم.به اختص إيماف بيان الدنيا ل حصل والذي كلهم، 
أهلنسبة وأن باٍلل، عك كان وأنه كاذثا، كان بأنه المطل عالم اكانية: الحكمة 

أعظمذللثؤ فيخزيه وبنانه، وكذبه اقترانه من الباطل إك الحق 

قلعمحمئرد!ليم ما للئا-ن لتثئن آلدًغر إليلئ، ^ 13وآلربر آكئنت بؤ 
يممكروث©4.

اهللأأن الحلم تفيد ه اهه رسول أخبار أن يبين ومما حزم• بن محمد أبو قال 
أنه.فصح [ ٤٤]١^٠،: إنيإه ئزل نا لا1ام قنن ؤ فال; تعاق 

وغيروالحج والزكاة كالصلاة كثير! مجمل القرآن وق للتاس، القرآن ببيان مأمور 
بيانهكان فإذا ق اس رسول بتبيان لكن بلففله، فيه تعاك اس ألزمتا ما يعلم لا مما ذللثؤ 

الأنتفاعبطل فقد مته؛ ليس مما سلامته مضمون ولا محفوظ غير المجمل لذلل؛ا 
٠٧٥١مراد صحح ندر لر فإن فيه، عليتا المفترصة الثراتع أكثر وبطلتؤ القرآن، بنص 
-^ا من اه ومعاذ _ الكاذب الكذب فيه أوتعمد المخهلئ فيه آخْلآ مما منها تعال 
الالنبي. إل مثلعا مثله عن العدل الواحن. خبر إن قال! لن فنقول وأيثا قال! 

ج؛.بيانع  ١٦١)١( 
لآكلؤ ^١^؛ اهم قول عك المائدة ق وكيلك ٤، ٠ الأية! رقم القرة سورة ق موصول المحث أصل )٢( 

]المااتد؛تخ؛[.ه حا ومثها يمعة منكم حعل،0 
مضر ٣٨٠)٣( 



ع_^=___^رجا=
؛JaAsxilمضمون غير وأته والوهم، الكذب تعمد فيه يجوز وأته العالم، يوجسا 

هاه رسول بما أمح، تحريم أو فرض سريعة عندكم يكون أن يمكن هل أخرونا 
اليمينعك يعلمها لا حتن فجهلت،؛ منوحة غير المين للملازمة باقية وهى ومائتا 

أبدا.العالر ق الإسلام أهل من أحد 
جازئد بالوهم؛ بخطأ أو بالكذب موصؤع حكم يكون أن عندكم يمكن وهل 
قالإسلام أهل من أحد يميزه أن يجوز لا احتلاطا الثريعة باحكام واحتلهل ومضن 

قدبل أبدا يمكان لا قالوا: فإن الوجهين؟ هذين ْن شيء عندكم يمكن لا أم أبدا العام 
اسرسول إق نيا مالثقة عن الثقة رواه حبر كل أن وقهلعوا قولتا إق صاروا ذلك؛ أمنا 

بصحته.ويقهلح العالم وأنهيوجس، هو اةJ٠ز^قوكما رسول قاله قد حق فإنه لديانة ال 
هاممع رمول قهل يقله م فيه موهوم أو موضع حبر به يختلهل أن يجوز ولا 

الحقأبدا.من فيه بالباطل يتميز لا احتلاطا، 
وبطلفد قد الإسلام دين بان حكموا فد كانوا ممكن ذلك كل بل قالوا: ؤإن 

الوأمم أبدا، أحل. يميزه لا احتلاطا به يأمر م ما مع به تعاق اهع أمر ما واحتانمل أكثره، 
بماوالمتخفون الكاذبون وصع ما ولا ميامرهمبه، مما الألأبه أمرهم ما أبدا يدرون 

الحقمن يغني لا والذي الحلين،، أكذب هو الذي بالظن إلا ه ائلأ رسول يه جاء 
الثرائعق وتثكيلث، للدين وهدم الإسلام من انلاخ وهدا شيئا، 

هيالش الذنوب من معصومون وهم الملائكة حوف وجه فما قيل• فإن ••• 
ذنبهمن تقدم ما له غفر قد اس بأن علمه ْع قو الني حوف وشدة المخافة، أسباب 

أجوبة:أربعة هذا عن قيل• اهللأ؛ إق الخلق أقرب وأنه تأحر، وما 
وكلماعنده. والمنزلة اس من القرب ص، عل الخوف هزا إن الأول: الجواب 

ؤيجم،غيره، يه يهلال_، لا بما يهنالي، لأنه أشي■، منه حوفه كان ١^؛ إق أقرب العبد كان 

اه)ا/ها؛-ا-؛ا:حزم لأبن الإحكام )ا(اظر: 
)أ؛(هخآ>.سالهجرتين.



التفسيراشرعلن الصوء لآًًًًًتم 
ئ============^=ض

غيره.عل يجب لا ما وحقوقها المنزلة تلك رعاية من عليه 
منهحوئا أشد له المشاهد الملوك أحد يدي يئن الماثل أن المشاهد ق هدا ونفلير 

مني3لالب وأنه ويحقوقه، به ومعرفته عنده ومنزلته منه قربه بحب منه، العيد من 
تصورومن البعيد. من بالخوف أحق فهو غيره به يهنالب لا بما وأدائها الخدمة حقوق 

...حشية؛؛ له وأشدكم ؛اهو(زا، أعلمكم ؛؛إق .I قوله فهم محورْ حق هذا 

^مونه:؛ثأ4■
ولاتقدم كما عليه حجة هو ٥[ • ]المحل؛ منيوفهمزه ليم ؤ؛،ثافون تعاق! فوله ^أمأ ... 
ووضعهاللفظ حقيقة عن خروج أنه أحدهما؛ لوجهين• بالهيبة، هنا الخوف تفسير يصح 

بخوفهسبحانه وصفهم ونال> للملائكة، وصم، هدا أن اكاق؛ موجب، بلا الأصل 
حلمهموما ائمحتم به، ما ينتم ؤ تحاك• نوله ل والخشية الأية هده ق فالخوف وحشيته، 

فوصفهم[ ٢٨]الأسا،: ء مشفقون حشتم من وهم أزثص لص إلا تشمعون ولا 
ربةبممّإل يبموث ؤ تحاك؛ قوله و< ااعن>اب بخوف ووصفهم والإشفاق، بالخشية 
خواصوهم [، ٥٧]الاسرا،؛ ٠ عدانهُ ؤءثادورنت> رحمتهُ قترحون أقرب ليم آلوية 

قل.ره،حق اه يةا.ر لا ممن تكن ولا وجهالأتما، وحماقاما النفس ورعوناين، فإياك حلقه، 

فإذالهم'ا ظالر وهوغير لعن.بمم وأرضه مماراته أهل ءل«ب لو اللع ارإن ه؛ الّم، قال وقد 
قوقال قوله• منه؟ بالخوف أحق نمن يظلمه، لر ءن.به لو اليه أن الحارق المقرب علم 
من^ا [ ٣٧]النور: ه والابمتبمتر ألملوب فيه ثمملب يوما "■محايون ؤ العوام؛ حق 

'آ(وم:دحابدي)اا/مام(.ضو،سمى)رل(
)آ(؛1م>ضالهجرتين.

)رنمياخا(واوهميفياسالموارد وفمس(وفي ٥ • >،T • ٥ )٨ حان ابن )٣(أخرجه 
(٧٧)رنم ماجه (واين ٤٦٩٩(وأمداود)رةم٢٤٧•٢(وسيني)رنم٦٦٣

٣(. ١٨)ه/ القدير نمى وانظر: ١(  ٩٦٢رنم ١ ٤ ٤ n/ الشامض سند ذ الطراق 



—^=^لجا=
قالالدين وهم وعارفيهم، عباده خواص صفة هذا فإن الباطالة، الهبيحة الثطحات 

محامون■"١^٥ ؤإيثآء و1دامِآلثلوة بيعضذ/آس ولا محْ محم ي وجال، ؤ ؛ ٢٠^-
ننوئزيذهم ■حملوأ ما أحنن آس هجزبم قآلأيصر:؛£؛: آلملوب فيه تثعلب نوثا 

ومناقؤع. رسول أصحاب وهم الخلق، خواص فهؤلاء [ VA-VV]التورت ه محلوث 
مصدره!هذا أن ؤيب ولا للعوام؟ الوصف هذا حمل من يستحي أفلا يإحان، تعهم 

ؤإنبقائاله، الفلز أحسن إن هذا قوله، لازم يدرى لا لقائل تقليد ؤإما مفررط، جهل إما 
ومماطبمهاو ونحوها الكلمات هذه أن ولولا وأمر، فألهن ذلك غير مصدره كان 

المتمان.واهف أوك. منها هوأهم ما إق محها الإعراض لكان لهلريق اي 
الختوعةالمحوص الجهمية رد مفط.' ههنا فنذكره مجملا ذكره تقدم اوقد 
نوعا؛عثر لمانية من عباده، فوق وكونه خلقه، عل علواصف عق الحكمة 

ؤ"محاةوننحو؛ الذات لفوقية العينة رمى( باداة مقرونة بالفوقية التصريح أحدها؛ 
٥[.• منقؤقيزه]الحل: 4م -ز

[. ١٨وهوآلماهرنيقمادهتهلالأنمام: ؤ كقوله؛ الأداة عن مجردة ذكرها الثاق؛ 
٤[.إم^ والروح ثهمجآلمبيفئ ؤ نحوت إليه ئالعرؤج التصريح اكالث،ت 

ربمم"فيسألهم فيكم باتوا الذين ا'فيمج الّمح،ق• لقول 
.[ ١ • زفاطر: آثمم»زألطيي،يم يصعد إنه ؤ كقوله؛ إليه بالصعود التصريح الراح؛ 

هإلمه أس ريعه ثل ؤ كقوله؛ إليه الخلوقات يعص برفعه التمرج الخامس؛ 
[.٥٥عمران؛ ]ال مثوهيكورافعلق،إوه ق ؤ وقوله؛ [، ١٥٨]النسا،:

وشرفاوقدرا ذاتا العلو؛ مراتب جيع عك الدال المْللق بالعلو المحرج المادس؛ 

)ا(ام'اأءلأم-بمآآ.
الوويوثرح ( ٣٤ابرى)آ/ فح وانظر: ( ٦٣٢و«الم)رئم ( ٣٢٢٣، ٥٥٥اوخارى)رقم أخرجه )٢( 



الصسيرعأن ائمنٍئ الصوء 

عئإئهُ ؤ [ ٢٣]سبأ: ؤآللإألكتيزه وهو [، ٢٥٥]القرة؛ وهوآلعثأتعظسزه ؤ كقولهت 
[.٥١حاتضئله]اهمرى؛ 

آلكثنببزآش^Jعزيز^لخكيبهنحيإأ ؤ كةولهت منه، الكتاب يتنزيل التصريح الساعت 
هربك من آلعد-ي نوح ئرلهُ ش ؤ [ ٤٢حكرخم؛<]ممكت نق لجل" ؤ ١؛ لالرمإ 

[.١٠٢]الحل: 

البه تكلم الذي وأنه غيره، من لا منه ظهر القران أن عك ميئين• عق يدل وهدا 
أعلمن عنده من الأمين الروح يه نزل كلامه وأن خلقه، عك علوه عك الثازت غيره. 
رمحوله.إل مكان 

إليهأقرب يعفها وأن عنا.ه بأن؛ا المخلوقايت، بعفى ياختص.اصرإ الممرج الثامن• 
ألثمنوتل من ووهُ ؤ وقوله! ٢[ • ٦ ؛؛-،: J،-Sf]؛رظئ،با عند إنآليين ؤ كقوله! بعض من 

ففرق[ ١٩]الأساءت ه يتثخ«يرون ولا عنايته.، عن نسكمون لأ ع؛-دُْ ومن 3آلآرْنى 
الكأتابل ق النكا وقول خصوصا، وعبيدْ مماليكه من ءنل.0 ومن عموما له من بين 

،•الهمش'ُل علي( عّدْ ررإنه ه• نفعل، تعاق الرب كب الذي 
وجهين!أحد عك السنة أهل عند وهن.ا ماء، الق محسحانه يأنه الممرج التاسع! 

ولاذللئ،، ق يختلفون لا الحلو، بالسماء يراد أن ؤإما عك، بمعنن ق تكون أن إما 
غترْ•عل، النص حمل يجوز 

أعلهو الذي بالعرش، مختصا عك بأداة مقرونا بالاستواء المحريح العاشر! 
-يداوهو والمهلة، الترتيس، عك الدالة "ثم® لأداة الأكثر ق محصاحبا ال٠خالوقات 

ولاوالأرتفاع، العلو من غيره المحاطون يفهم لا الذي معناء، ق صريح السياق 
البه٠عره دح^،هزا 

ومره، نفعلن وهويكشح كتابه، ق كب الخلق اه حلق •ل،ا ئال: ه الني من ٥^،■ هر؛رة أبى ض  ٢١)
ومسلم)رقمم\( ٤ • ٤ البخاري)رقم أحرجه غمم" ب، تغلرحمتي إ'ن ال*رشن ملن ء مند دصع 

٢١٠عمدةالقاري)هأ/ وانثلرت ( ١٢٧٥ ٠.



ئلص؛ِوزتآ_
يستحياقلع ®إن ت كقوله. بحانه، اهٌ إق الأيدي برفع التصريح عشر; الحادي 

صفرا،،ريردهما أن يديه إليه رغ إذا ءبدْ من 
ححعند المعقول والنزول الدنيا، الماء إق ليلة كل بنزوله التمريح عثرإ الثاق 

أمقل.علوإل من يكون إنما الأمم 
يجب،وما به، هوأعلم من إليه أثار كما العلو، إق حئا إليه الإثارة عشر! الثالث، 

وجهعق مجمع اعفلم ق والفلاسفة والمعتزلة الجهمية أفراخ من عليه ويمتنع له، 
الذيالري، أن الجمع ليشهد اشهد. اللهم ويقول! ماء، الإق أصبعه يرغ الأرخى، 

عرشه.عك سماواته فوق هوالذي واستثهال.ه إليه ودعا أرسله 
الاستحالة،ق متن بمنزلة الجهمية هوعند الذي الأين يلففل التصريح عشر; الراع 

سواءعندهم اك كان وررمتن اه( ررأين فالقائل: البتة، عندهم اللفظين ين فرق ولا 
البلففل الصحيح المعنن عن بيانا وأعظمهم لأمته، وأنصحهم به، الخلق أعلم كقول 
موصع.غير ق اهلئ(( أين بوحه)ا باطلا يوهم 

المؤمنين،وحمح وملائكته اليه عند شهادة أصدق هي الش شهادته الخامسعشر; 
بالكفر.جهم أفراخ عليه وشهد بالإيمان، ماء(( الق ربه ارإن فال; لمن 

كتابهق فقال إيمان. ماء الق ر-با أن من وصفته النءي هذا بأن الشافعي وصرح 
الجهميةوجوم سوديت، الش السوداء الأمة حديث، وذكر المزمنة، الرقبة عتق اب بق 

وهي،. مؤمنة((لفإما ارأعتمها قال: الإيمان وصمتا فلما المحمدية، وجوه وبيضتا 
الن،كر،ق بينهما فقرنت، ورسوله، عبده محمدا وأن الماء، ق ربما كون وصمتا إنما 

وّفيوالمْذى)رثمآ-ههم ( ١٤٨٨وأبوداود)رذم ( ٨٧٦رقم  ١٦٠حإن)^ ابن أخرجه )١( 
والمضاءيفي.ستو ٨٢٥٦ ي) ُسفو ( ٢٩٦٥رنم ٢ ١ ١ أ/ الكرى) 

اريالبنتح ق حجر ابن الحاظ ال ونالّى، الترمنه وح( ١١١١رنم ١ ٦ ٥ y/ الشهاب) 

•( ٢٨٤آ/ ٠ ١كارتم،) عمدة وانثلر: ( ٥٣٧أخرجهسام)رمم )٢( 



الممسرعان اشر الصوء اأ==م 
صس=======^=^====د

الإيمان*م مجمومما المصدوق الصادق فجعل 
إلهإق الماء، إق الصعود رام أنه فرعون عن بحانه إحيار0 عشر! المادس 

ينهنمشفرعون وقان ؤ فقال! الموات، فوق بحانه أنه من له أحير فيما فتكذبه مرسن 
لأظغهُؤق ئوخأ إِله إل تأطخ ضتاآشنو'ت ;)n؛؛ تنب  Snأبمع تق مرحا ر آى 

الماء،فوق ربه بأن لئام احباره ل موسن فرعون فكذب [ ٣٧، ٣٦]غاز; ه با يضن 
زعميموعل، لنشرب، يأكل بأنه الإحار وبين بدلك الإخار بين فرق لا الجيمية وعند 
قالمن إذ بذك، إحياره ق مؤمن وكذب يه، يليق لا عما الرب نزه فد فرعون يكون 

لفرعون،موافقون التكذيب هذا ق فهم فهوكاذب، الموات• فوق ربه إن عندهم• 
#فرعونية٠.السنة أئمة سماهم ولاللاJث٠ الأنبياء، ولجميع لموسن مخالفون 
ين.اته،مكان كل ق اهيه إن فولوزت الجهمية فان الجهمية، من نر وهم قالوات 
منءلاJفة فأي المحض، ]_، الطابق الوصف عاليه وأوقعوا يالكالة عطلوه وهؤلاء 
•قولهم من خيرا قولهم كان وجه أي عك الصانع أثبتتا آدم بني طوائف 

إكررارجع موّن• له ؤيقول اذلم، وبين موس بين تردد أته قلي إنمارْ عشرت الماع 
سبحانه،إليه بالرحؤع فيأمره مجومحن إق ينزل ثم إليه فير-؛ع . ا التخفيف، فسله ر؛لث، 

•مرات عدة موسن إل عنده من ينزل ثم سبحانه إليه فيصعل• 
عيانايرونه المؤمنين أن عنه رسوله ؤإخبار ه نفعن تعال إخباره عشرت الثامن 

•الثلأر لة لوالقمر الفلهرة ق المسن كرؤية حهرة 
القابلةرزية الروية هالْ من وأوهامها لغاتبا اختلاف، عك الأمم تفهمه والذي 

البعد،ق مفرطة غير محدودة مسافة فيها والمرئى، الراني بين تكون الش والواجهة، 
يروهأن فإما هذا، غير الأمم تعقل لا الرؤية، تمكن فلا القرب ؤ، ولا الرؤية، فتمتغ 

عنأو أيمات،م، عن أو أمامهم، من أو خلفهم، من أو اثص، تعال تحتهم من سبحانه 

آآا(واظر:سمابري)ا/آآأ(وصحاضىرا(أحرجهاوخاري)رنم؟؛موسالم)رقم 



س=س^__اج=
وكلهاحما. الروية كانت إن الأنام؛ هذه من فم من ولابد قوتهم، أومن ثمايلهم، 

"بينادءيرْ• ني المل الدى جابر حديث ق كما لونهم، ْن له رؤيتهم موى باطل 
أشرفند الجبار فإذا رءوسهم، ذرذما نور، قم إذ نعيمهم ل الجنة أهل 

رنمن ملأ تلم ؤ قوله؛ قرأ ثم عليكم® سلام الجنة أهل يا وئال؛ قومهم من عليهم 
يتمولا ديارهم، ذ عليهم لبركته رخمته وتمن عنهم، يتوارى نم ا ٥٨،م■' رحيره؛ 

وركبواياولك، وصرحوا أصلهم، الجهمية ؤلرد ولهدا الرؤية، بإنكار إلا القومية إنكار 
ونمنالرؤية أثت من وصار بمما، وأمروا معا، بالأمرين السنة أهل وصدق معا، الشتن 

هؤلاء.إق ولا هؤلاء إق لا ذلك، بين من.يخثا عرشه؛ عق وامتواءْ حلقه عل علوالربج 
علدليل ألف، كانت، أفرادها سطت، إذا المحكمة معية الالأدلة من أنولع فهده 

بالمتشابهوردوه كله، ذلك الجهمية فترك عرشه• عك واستوائه حلقه، عل الرب، علو 
٤[.ؤهومع،ىراسماكتمب]الخود; ؤ قوله! من 

ليسؤ وبقوله! ١[ ]الإحلاص: ه احد هوآلت ئل ؤ ؛قوله• المتأحر زعيمهم وردم 
[.١١هلامرىت كمةلهثسء 

ثمبه، وردوه الحكم عل التشابه الطوا فمتشاببة، كلها الأنولع تلك ردوا ثم 
الحق.به يدفعون وناره الباطل، عل به يحتجون فتارة متشاحا، الحكم ردوا 

مضمونمن دلالة أبين ولا أظهر الخوص ل شيء لا أنه يعلم بصيرة أدنن له ومن 
محكمصيء فتها ولسس متامية، كلها فالسريعة متساحه كانت فإذا النصوصن، هذ0 

إنزالهامن لهم حير يدوما الناص ترك أن ت عنه محيي لا لزوما القول هدا ولازم التة، 
مالهم يمحن ول( اياطل، اعتقاد ل وأوقعتهم الراد، غير وأفهمتهم أوهمنهم فإما إليهم، 

ومقاييسهم.وأفكارهم بعقولهم يستخرجونه مجا عق فيه أحيلوا بل نفسه، ق الحق هو 

ونال( ٢٠٨الحلية)!/ ق وأبونمم ( ٧٢)ص اهلع رؤية ق والدارنطتي ١( ٨ ٤ )رنم ماجه ابن حرجه أا 
وانظر؛الرقاشي، إبان بن عيسن بن الفضل لضعف صعيف إسناد هدا آ(ك ٦ / )١ الزجاجة صباح مق 

عمدةالقارى)ه/'؟؛(.



الممسيرء1و< المسئ الصوء ،آ=م 
ت|ا؛اآا==^^===^^^======ق

رسولهبه بعث وما دينه، عق قلوبنا يثت أن وتعال تيارك القلوب مثبت، اهء فنسأل 
مجيب.قريب إنه هدانا، إذ بعد نلويتا يزخ لا وأن الحق، ودين الهدى ٌن 

ؤئ'30'ظ''4•سمحإآطردإث ^،^١ ننوعنةص1ش بكم نا وؤ 
مهفهما الإْللاق، عل العم أحل هما بل العم، أجل من والخاعان را،الإبمان 

وحلما.ومشيئة ونوفيئا ؤإلهاما ؤإرثادا تعليما سبحانه 
الكفارإل بالنسبة حاصل ذلك فإن فقعل، وبياثا أمرا إما يقال1 أن يصح ولا 

عنهم،والبر والهلماعئ الإيمان أهل عك كنعمته الحلق أكفر عك نعمته فتكون والحصّاة، 
ولرمنهم كثير به صرح وقد القدرية، قول وهدا مشتركة والإرسال البيان نعمة إذ 

منوهانا فعله، حين إياه وتوفيقه فعله وحلقه مثيتته ق نعمة العثال عل ممع يجعلوا 

الحبيعك ه يجعلوا لر حين ذللث، وطردوا والكتم،، الرمل حميع به باينوا الدي قولهم 
فيه.عليه ه منة لا الذي حقه محض ذللث، قالوا؛ بل الجزاء، إعطائه ل منة 

عليهم،به ممنون غير أي قالوا؛ ٨[ لنم.ااتت ه عترممنون احؤ لهز ؤ بقوله؛ واحتجوا 
هؤلاءييع ولر والعهلية، العمة تكدر والمنة قالوا؛ وأجورها. أعمالهم جزاء هو إذ 

قمعطالة الأفعال ق مشبهة فامم المخلوق، متة عك منته وقاموا موضعا، باس للجهل 
وأشلسمواته وأهل بفضله، المان فهو _، إلا الحقيقة ق المنة ولست، الصفاُت،. 

عكئمغوأ لا ئل اتننوأ ان عنك يمنون ؤ تعال؛ قال عليهم، منته محض ل أرصه 
وقال[ ١٧ضإنمحزضضه]اسرات: 

عكمتغا ولمي ؤ وقال؛ [ ٣٧]طه: ه احزئ مء عليك مننا ولمي ؤ مؤمن؛ لكليمه تعال 

ؤرأنتعنعموأ ألإمحك عل ئمن ان وئريد ؤ وقال؛ [ ١١٤لاله~اءاتت وهنروينح4 موّى 
للأنصار؛النبيهق قال ولما ٥[، الأJضؤمحلهمأيثهويجعلهمآلؤ'ويمّنت>4]اكص؛ 

العلل.شفاء  ٥٧)١( 



======^=====د^========^و^-
أمن.ورسوله اس هالواث ، بي"ل اس فأغناكم وعالة بي، اهله فهداكم ضلالا أجدكم ررألر 

بنبماء س عق نئن ؤلكنآشَ ب-لخفم بخر لثُ قن إن ؤ ت لقومهم الرسل وقال 
أهلعنس طاب وما ورحمته، وفصاله إحسانه محص ء فمنه [، ١١لإ;رامم؛ ب عباده-، 

تساءلونبعض عك بعضهم أنل وقد - أهلها قال ولهذا عليهم، بمنته إلا فيها الجنة 
.موبمحألثّعداد1، ووقنغا عليثا آس يمك :رج؛ ___ اهلنا ؤأ فتل ًفثا يا إؤ 

السمومءل.اب من نجاهم أن عليهمI وحقه برببم لمعرفتهم فأجزوا •؛ ٢٧، ٢٦؛■الطود• 
عليهم.منته بمحض 
أحديدخل ارلن له! وأطوعهم منه وأقرببمم إليه وأحبهم باقو(ْ الخلق أعلم قال وقد 

اهفيتنمدق أن إلا أنا لأولا قال(ت اهف؟ رسول يا أنت ولا قالوات بعمله٠٠ الجنة منكم 
وهوغيرلعدببمم وأرضه سمواته أهل لوعذب اه، ررإن ت وقال( . وفضل® منه برحمة 
ؤ، من خيرا لم رحمته لكانت( ولورحمهم لهم ظال؛، 

فآحبروغيره، الحاكم وصححه والسنن ني المق والثال الصحح ق والأول 
بعمله.الجنة يدحل لا أنه والعاملين العالمين سيل. 

بل، ٧٥١بمشيثة عليهم لئلايتكدرنعيمهم يل.حلونااباعم-الهم، إنمم وقالتاالقدرية٠ 
عوصا.النعيم ذللئ، يكون 

إلاواحدة قوس عن الثورية بحدهم ومن والتابعين الصحابة من اللف، رمن وما 
طاعة،بكل العباد أس فلو ورسله، أنبياءه به اهنف يعثا لما ومنافاتيا، بدمهم لعظم 

المنةله وكانن، وقفله، منته محقي ق لكانوا ، ٧٥طاعات كلها أنفاسهم وكانت، 
فمنيفضله، المان فهو أعظم، عليه اليف منة كانت، العبد طاعة عفلمت، وكلما عليهم، 

فلم٨[ ]ضلت: ه قذممنون احؤ لهز ؤ ت تعال قوله وأما إحسانه. أنكر فقد منته أنكر 

•٣(.٧/١٧القادى)عمدة واطر: ١( • ٦١وبم)بج الخارى)رتم أخرح،■ )١( 
تخريجه.تميم )٢( 
تخريجه.تقدم )٣( 



الصنءاسزشاير
=الأ؛ثا==^=====^^^=د==ذ

المنون()ؤيب ومنه مقطؤع، غير معناه! أن وكتابه ورموله باهلي العالم أهل يختلفا 
العمر.أقنمب، لأنه وهوالمولتا، 

اهمن كلها النعم أن تعلم أن أصله فإذا الأمر، هذا ق ذكرت قد حليلة! قاعدْ ا ١
شكرها.ؤيوزعك ذكرها، يلهملئ، أن إليه فترغب، اللذايتؤ، ونعم الء؛لاعاتا نحم وحده، 

تاكحل•4 ■بحئرون؛؛ث؛؛ آلخريإليه مئاكم إذا دثّ يمزآئي بعنه من بكم وما ؤ تعاق! نال 
وآثحكنوأؤ ونال! [. ٦٩]١١١^٥١^،: ئالآ؛سئؤتوظحونه قاذيفزوأ ؤ وقال! [. ٥٣

[.١١٤الحل!ت 4 ننيون كتتتمرإيا٥ إن اللي وست 
بتوفيقه.إلا ينال لا وشكرها فن.كرها قفله، مجرد ومن مه النعم تللث، أن وكما 

ذللت،يكشفا لر ؤإن نفه، وبين بينه وتخليته عبده، عن وتخليه خذلانه من والذنوبا 
أنإليه والابتهال التفمع إل هومضطر فإذا ه، نفعن كشفه إل له ميل فلا عبده عن 

منه.تصدر لا حنن أصبانيا عته يدي 
أنوالدعاء التفميع إل مضطر فهو البشرية ومقتفن المقادير بحكم ونمتط ؤإذا 

الثلاثة،الأصول هذه إل ضرورته عن العيد يتقك فلا وعقوباتها، موجباتها عنه يدغ 
النصوح.والتوبة العافية، وطلبج الشكر، بها! إلا له فلاح ولا 

القلوبطمقل؛، بيد بل العبد، بيد وليسا والرهبة، الرغبة عك ذللثج مدار فإذا تكرت< ثم 
لهخذله ؤإن ورهبة، رغبة وملام إليه، بقلبه أنل عبده وفق فإن يشاء، كيفا ومصرفها 

يكن.لر يشاء لر وما اشكان شاء وما ذللث،، يسأله ولر إليه بقلبه يأخذ ول؛ ونقسه، تركه 
فإذالهما؟ صس-، لا المشيئة بمجرد هما أم ب_ا والخذلان للتوفيق هل فكرُتج، ثم 

الأسنتعدادق متفاوتة المحال خالق صبحانه فهو وعدمها، الحل أهلية صببهما 
كلالوعان! وكنلل؛ا الحيوان، يقبله ما تقبل لا نالجمادايتج تفاو>نتا، أعفلم والقبول 

قمتفاو>ّتج وهو البهيم، يقبله لا ما يقبل الناطق فالحيوان القبول، ل متفاو>ّته منهما 

)ا(*ا«آآضاىر.



الّوعبين ليس لكن القبول ل متماوت البهيم الحيوان وكذلك تفاوت. أعظم القبول 
اق.الإنالنؤع بين كما التفاوت من الواحد 
ؤيثكروحطرما، قدرها ؤيعرف يعرفها بحث للنعمة نابلا المحل كان فإذا 

المنة،وعين الجود محص من أنبما ؤيعلم عليها، ؤيعفلمه بما، عليه ويثني حا، المنعم 
وحدْ،وبه وحده هف هي ؤإنما به، ولا له هي ولا لها، مستحقا هو يكون أن غير من 

مئة،حوله محص من ونهدها شكرا، محبته ق وصرفها إخلاصا، ينعمته فوحده 
عليهأدامها إن أنه وعلم وتفريطا، وصعئا عجرا شكرها ق وتقصيره نموره وعرفح 
متحقلذلك أهل فهو إياها سلبه ؤإن ؤإحانه، ونحله صدقته محص فذلك 

بشكرهونياما يديه بين وخضوعا وانكسارا له ذلا ازداد نعمه من زاده له.وكلما 
ل؛عمن نعمته ٌل، كما شكرها، توفيته لعدم إياها سلبه أن سبحانه له وخشيته 
يهيقابل أن يليق ما بضد وقابالها نعمته يشكر لر فإن رعايتها، حق يرعها ولر يعرفها، 

مداهتولأ؛ ب؛عضكوزأ نعصيم قثا ؤدفل'للثإ ؤ تحاكت تال ولابد، إياها سلبه 
فدرعرفوا الذين وهم [؛ ٥٣الأنعام؛ل ه يالئنهمين باعلم آس اليس بييئآ من علييم آس 

تعافيتونال بئّكره، وناموا وأحبوه بما، المنعم عل واثتوا وأحبوها، وقبلوها العمة 
حيث'خعتآس زنت •آاؤق سو ثوي حى >ومن لن قالوا جا؛يهب؛١؛! إِذا وؤ 

رنالتهُه]الأنعامأ\ا[.
وافتهلو بحيث، للنعمة، وقبوله وأهليته المحل صلاحية عدم الخذلان وسبب، 

إثمأفال ؤ تعاق؛ قال كما ومستحقه، أهله لأق أوتيته ؤإنما ل، هذا لقال• العم 
ذللث،به أستحق عندي، اهف عيه عالم عك أي [. ٧٨]النمص؛ ه عدى علك عق اؤتيته'• 

وأستأهله.وأستوجبه 
أععليته.إذ له ومتحما أهاله كنت، إق عندي: نمل عل أي: الفراء: قال 

)ج(الموفق هو للنعمة القابل لمحل ا ا



شئشاياض =و

محيي.اقئع علمه حير عق يقول مقاتل: ونال 
قرأثم الملك، من أوق فيما داود بن سليمان نوفل: بن الحارث بن اهللأ محي وذكر 

منهذا يقل ولر ٤[، • : ٠٢١]أكمر4 أدلإب' بيبميف نف محل س هنذا ؤ تعاك؛ قوله 
ماخم،رم

أنيعي، [، ٧٨لالةممرا؛ ه عندي علمي عن، اوتيتهد إئنا ؤ وقوله• قارون ذكر ثم 
ذللث،رأى وقارون شكره. به ابتل وأنه ومنته، عليه اه فضل من، أؤتيه ما رأى سليمان 

واستحقاقه.ه نفمن 

هJ، هذا لهنولن مشته صرآ، تعد من مغا رحمه ادقغنه وين ؤ سبحانه: قوله وكذللث، 
يملكه،الماك كاحتتصاصى به فاحتماصي به، وحقيهم، أهاله أنا أي •٥[، ]نمك؛ 

بلمنه، استحقاق غير من عبده عل، به من، منه وقفلا لريه، ملكا ذللث، يرى والمومني 
هوسيئا منعه قد يكن، لر إياها فلومنعه تبا، يتصدق لا أن وله عبده، عك -٦١ تمدق صدقة 

وطغت،ه، نففاعجثته ومتحئا، أهلا فيه رأي ذلك ينهي لر فإذا عليه، يستحقه له 
قالكما والفخر، الفرح منها حفلها فكان غيرها، عل واّتهلالت، -٦١، وءلتإ بالنعمة، 

أذقنهوين ًفمورر)أأأ كوّر، إدهُ منه زً زحنه مغا آلإسن، وينأذث، ؤ تعال: 
ا.١ ٠ - ٩ ]هودت يخوره Jمرح إذهُ ذهّ_إألثيئاناعهم، ليقولن مشته صراء تعد ثعمآء 

بالنعماء،الابتلاء هد والفخر وبالفرح بالبلاء، الامتحان محي والكفر باليأس فذمه 
الثيثاتدهن، قوله: — البلاء محه كثف إذ عاليه والثناء وتكره اس بحمد واستبدل 

كانبل ذللئج، عك دم لما ومنه. برحمته محي، السيئات اهف أذم، قال: أنه ولو - عز_، 
وفرحإليها، الذهالتخ وسسب، بكشفها، النعم عن غفل ولكنه عليه، محمودا 

خذلانهأساص، أعفلم من طلك< عبد قلب ْن هذا سبحانه اس علم واف>تخر*فإذا 

للزيلعيوالآئأر الأحاديث تخرج وانفلرت ( ٦٩٦/ د*شوا)١ مدينة تارح ؤ، عساكر ابن أحرجه )١( 
.(Tori/T)



قه_——^=^لجا=
شرإن ٠ ؤ تعاق؛ قال كما التامة، النعمة تناسه لا محله فان عنه، وتخليه 

لا'نمنهمحمحا فتتم آلثن ولوعلم يعقثون:}ة، لا آلذيث أصأ آثم آش عد محؤآ0 
محلهمأن سبحانه فأخبر [، ٢Yr-Y ; JIaSII]ه رزة:اأ معرضوينح وهم لتؤلوأ تمنهم ا ولو 
وهوتوليهمإليهم، وصولها يمغ آحر مانع ففيهم القبول، عدم ومع لعمته قابل غير 

وتحققوها.عرفوها إذا ؤإعراصهم 
قعليه حلمتح ما عق النفس بقاء من الخذلان أسباب أن يعلم أن ينبغي ومما 

جعلمن التوفيق وأسباب وفيها، منها الخذلان فاسباب وتخليتها، ؤإهمالها الأصل 
لهذْالخالق وهو قفله، ومن منه التوفيق فأسباب للنعمة، قابلة لها سبحانه اقلع 

الشجروخالق له، قابلة غير وهن.ْ للنبايتح، قابلة هذه الأرقى أجزاء خلق كما وهذه، 
محراببهلونرا من يخرج لأن قابلة النحلة وخلق تقبلها، لا وهذه الثمرة، تقبل هذه 

وشكرهلذكره قابلة الهليثة الأرواح وحلق لذللث،، قابل غير والزنبور ألوانه، مختلف، 
غيرالخبيثة الأرواح وحلق عباده، ونصيحة وتوحيده وتعظيمه ؤإجلاله ا ل وحجته 

العليم.الحكيم وهو لضده بل لذلك، قابلة 

مححؤسمآممحآتجيزى4مثاأاآلشؤ، ئالاحرق يوثنون لا لذ-بن لؤ 
يؤمنونلا للذين ؤ تعاق• فقال الأعق، المثل له بأن ه نفوصف سحانه إنه 

•ا-[وقال]\سم■ i زذأتزينآلخزه 7لأغوح  ٠٢ويثب!
1،آلأعق آلمتن وله أهوينن وهو يعيدُْ دمّ آلءْليى نتذي آثذى وهو ؤ ؛*١^،؛ 

المتضمنالسوء مثل فجعل [، YU]الروم: ه ألحك-ز وهوآمين وآلأزمأ ألئ؛نو'ب 
المتضمنالأعق المثل أن وأخبر للمشركين، الكمال الب، وسوالقانمى للعيوب 

)ج(.محثته ولعلهات بالأصل، كدا ( ١ ) 
.را الصواعق مخصر ٢  ١٣)٢( 



الممسرض الئيز الصزئ ا؟=ِ 
تاثا===========^ض

أيتفضل، أفعل وص الأعك، انمل لكن وبمذا رحيم، له كلها الكمالأت لإثبات 
منأدنن مثل وأي صرف، ونفي محص عدم وهو أعك يكون فكتما غيره، من أعك 
كسنا.علوا المعطلين قول عن اه تعاق هذا؟ 

وكلامهلتوحيده الجاحدين مثل جعله ولهدا الكمال، صفات العادم السوء فمثل 
والحلمالإيمان وهي• كاملا، لكن ببا اتصف من التي الصفات فقدوا لأنبمم وحكمته، 
قوالزهد إليه، والإنابة عليه والتوكل ه، والعبادة والإخلاص واليمين والمعرفة، 

منالتي الصفات من ذلك وغير والشكر، والرضا والصبر الإحرة، ق والرغبة الدنيا، 
صفاتوهي عنهم، المحقات تللث، سلمن، فلما بالاحرق، آمن ممن لكن بيا اتصف، 
السوء.مثل لهم صار كمال 

وقدرتهوعلمه وكلامه حالقه عك وعلوه تعاق اهللأ عن الكمال صفات سالّ_، فمن 
الأعك،المثل عن ونزهه السوء، مثل تعال قو{زا جعل فقد ه؛ نقبه وصف، ما وسائر 

المهللق،الكمال وم الأعك المثل وصده يستلزمه، وما العدم ص السوء مثل وأن 
الموصوفق أكثر لكنت، كلما الي الثتوتتة والعاق الوجودية، للأمور التضمن 

ٌنغيرْ•أعك لكن وأكل؛ 
وسمعهالأعك، وكلامه الأعك، ووجهه الأعل، م سبحانه الرب لكن ولما 
سواه.ما كل من به أحق وم الأعك، المثل له كان عليا، صفاته وسائر الأعك، 
أعلاأحدهما يكن تكافآلر إن لأمما ائان، الأعك المثل ق يشترك أن تحيل سل 

يكونأن فيستحيل وحده؛ أحدهما الأعل بالمثل فالموصوف يتكافآ لر ؤإن الأحر، من 
عكالكمال صفات إثبات من قاؤلمر برهان وهذا نظير، أو مثل الأعك المثل له لن 

والقوة.الفلهور غاية ق فانه فتامله والتشبيه، المثيل استحالة 

واحدا،إلا القهار يكون فلا متلازمان، فإتبما الوحدة «ع الهلالق القهر هذا ونظير 
كفواله يكن لم قهره bن الإ'للأق، عك قهارا يكن لر يقهره ب فإن له، كفو معه لولكن إذ 

وقوله![ ١ ١ لالثررى; 4 سء وسزمئله، ؤ قوله! لكن ، كيففتآز واحدا، القهار وكان 



سإس=^^==^^^======^رجت
كمالهغنو.صفات ثبوت عق الأدلة أعفلم من [ ٢٧]١^٣; آلأعقه لهوؤ 

اونسرين،من حماعة عل هدا أشكل قد قالت: الأعل؟ المثل حقيقة فما قلت: فإن 
والنار،العياب المرء مثل قالوا: وغيره عباس ابن فإن فيه، اللفج أقوال واستشكالوا 

هوالإحلاصوالوحيد.قادة: قال اه( شهادة)أن وهالثلالأعك: 
مثلالعذاب قيل: لم أدرى ولا الأية، هذه ل المرين قول هالا الواحدي: وقال 

المثلالأعل؟والإخلاص المرء. 
للأنايث،وكراهتهم االونم احتياجهم من الموء الصفة المرء المثل قوم• وقال قال: 

الوك.من وبراءته وتنزهه العاليا الصفة الأعل المثل وقلع والعار، الميالة حوف 
منحماعة وقال الصفة، __ يرد كثيرا والثل صحيح، قول وهذا قال: 

الأمثال،من وعبدما للأصنام اهوٌ صرب ما المرء مثل ان: كيابن وقال المتقدمين، 
٠[ ٣٠]النور؛ ئوزآلثمنوتؤآلأزءسه ٠أق، ؤ قول: نحو الأعل والثل 

والأجل،والاصن والأفضل الأب هو الاعد، التل و0 ص: ا؛ن ونال 
هو.إلا إل لا انه ل والإذعان . التوحيانوذلك 

الخلمي،ووجودها نيا، المالمين وعلم الخليا، الصفة يتضمن الأعل المثل قلتا: 
بقلوبالقائمة والمعرفة الملم رامهلة محبحانه الرب وعبادة وذكرها، عنها، والخبر 
أمور:أربعة فهاهنا وذاكريه، عابديه 

وهل.اجهلوها، أو الخيال علمها الأمر، نفس ق سبحانه قله الخليا الصفات ثبوت 
يالصفة.فره من قول 

والخلف:الملف من قال من قول مض وهذا والتصور، الملم ق وجودها الثال: 
وهن.اوتعفلممه، ؤإجلأل ومحبته وذكره معرفه مجن وذاكريه عابديه قلوب ل ما إنه 

كماةلو:»م' ق به يخص بل معه، غيره فته يشترك لا الأعك المثل من ئلو:tم ق الذي 
يحيونهالماء أهل المقرين: من قال من قول معنن وهذا ذاته، ق به احتمى 

منوعصاه أشرك، مجن به أشرك ؤإن ؤيعفلمونه، يجلونه الأرض وأهل ؤيعنلمونه، 



الممسرعلن اأئسئ الصوء  ن7ج:|= 
لهمجلون له معفلمون الأرض أهل فكل جحدها، من صماته وجحد عصاه، 

لعفلمته.حاصعون 

^؛٢٦ل١لردم؛ ه يبتون. ًًمحلةمحُ وآلأوض ألئنؤ'ت ق نن وأتُ ؤ تعاق: قال 
سواه.ما كل من وأعظم صدره ق أكبر واليه إلا وأعيانه أوليائه من أحدا تجد غلت 

والمثل•دالمحوب القاص عن وتنزيهها عنها والخر صفاته ذكر اكالث؛ 
والتوكلعليه.له والاخلاصى وتوحيده  ١٠٢٠الموصوف محبه الرائع• 
أقوى.والإخلاص الحب كان،uJ؛ أكمل؛ بالصفات الأيمان كان وكلما 
مثلاه صرب وقد تتجاوزها، لا الأربعة المعاق هده حول تدور لف الفعبارة 

صرالعابديها ولا لنمها تمللث، ولا مخلوقة، وهي شيئا تخلق لا باما للأصنام وء ال
تشورا.ولا حياة ولا موئا ولا نفعا ولا 

مشارزفتنه ؤس سء عق يقدر لا ئملو؛ عتدا مثلا آس ضرب ٠ ؤ تعال! اقلع وقال 
يعلنونلا نتأهف-رهم ممي ه-3بمئؤُثجآفند وحهتا يوا فهويغفر،سه حسثا رزة 
مولنهعق هفل وهو _، عز يميز لا أحدهمآأتذ،لم رجون مثلا ضزب،آس و. 

نمقمأث:؛هضرؤر وهوعق هووسئام.بآدنل ٠إنبمثوى يدم يذط^ أينما 
[.٧٦، UO]الحل: 

الأعقالثل وله وء، المثل للأصنام وللأصنام، ه لفاه0 صربمما مثلان فهادان 
مزدوندن"عورتح \وادين لهُح تؤ'قآتثمعوأ ضرب آلئاس محنايها ؤ وقال 

صعم،مغه يتثنفدوه لأ نيئا آادناُن، ئتنهم ؤإن ^ ولو^حتمعوأ ذبابا Jنغاهوأ آس 
[.٧٤، ٧٣الحج: ] لموكنزعنيره آس إن ثدره1 حى ثدرواآس ما إئ( ؤآدْللوب،! 

وءا؛ل.يهبللصنم السوء مثل والأول سبحانه، له الذي الأعل المثل فهنءا 
؛الكلّي،السوء؛ مثل وعقولهم الوحي بين للمعارصين سبحانه العم صرب وقد 

منذللث، وغير الصم، وبالحمن تارة، القبور هل وبأ تارة، وبالأنعام تارة، وبالحمر تارة، 



ء=^==^^:=اج(=
أسمائهمن ذكره بما الأعق مثله عن وأخبر ولأوثان٠م. لهم صربها الش السوء، أمثال 

فهمالقرآن تدبر ومن الأمثال، أحن وعابديه لأوليائه وصرب وأفعاله، وصفاته 
ام.وء. الومثل الأعك ؛اJثل الراد 

حقائقفقامت والنار، الجنة ق وما القيامة يوم تفاصيل عن سبحانه أخبرنا اوقد 
أنالملمون ينك فلا كنهه، يعرفوا ولم عقولهم وشاهدته الإيمان أهل نلوب ل ذلك 

ذلككه يعرفون لا ولكن لن، من وأنهاوا عل من وأماوا خمر من أنماوا لجنة ال 
والعسلالأعناب، من اعتصر ما إلا الخمر الدنيا ق يعرفون لا كانوا إذ وكيفيته، ومادته 

خرجما إلا والحرير الضروع، من خرج ما إلا واللن محوتها، ل المحل به قذفت ما إلا 
الدنيا.ق لما مماثلا يكون أن غير من الجنة ق ذلك معاق فهموا وقل القز، دود من 

ولم،. والصمات«ل الأسماء إلا الأخرة ق مما الدنيا ق ®لمس عاس• ابن قال كما 
ذلك.من به أخبروا ما فهم من الدنيا ي الفلير عدم يمنعهم 

حقائقهافهم من ومثاله نظيرها انتفاء يمنحه٠أ لم والصفات الأسماء فهكذا 
المثلهو وهاوا عنها، والتشبيه التمثيل وانتفاء حقائقها محرفة ؛قالوبام قام بل ومعانيها، 

القرآزتمن مواصع ثلاثة ق ه لفتعاق اه أثبته الذي الأعك 
،آ*لأخم آلمثل ويثب آلشؤء نتل ^^٥ يومتون لا ل1ذين ؤ ^١^،؛ قوله أحدها1 

•٦[.]الحل: وه3آلعزيزآككزه 
آلمتنوله عليه وهواهور؛ل يتد.ؤأآلحاقو؛ِو،مدُْ وموألذى ؤ تعاق• قوله الثانرت 

فض١[• ١ امإه وهوآلثمع سء لستجئإهث ؤ تحاك؛ قوله اكاك! 

.را الصواعق مختصر ٨ ٤ ( ١ ) 
ا(وام:سماينممبر)ا/ةأ()ة/خبأ(.)آ(أحرحا- 

حلطحدث ولعله الحل، آية ل موجودة غير نيادة وهي والأرض* السماوات ءل زيادة ال٠طبوعةت ق )٣( 
الردم•سواّة من ( ٢٧بالايآ)



الممسيرش انئشئ ا؟=^^تم 
لأتلا==^=====د^د=د===ضا= 

معرفتهمن وأرصه سماواته أهل قلوب ق ما وهو الأعك، المثل هذا عن لمثل اء 
يهآمن الذي هو الأعك المثل فهذا وذاته، وصفاته وأسمائه يربوييته والإقرار 

الملكةالفعلرية بالتعريفات قلوحم ق شواهده وقامت العارفون به وأنس المؤمنون، 
والمعالعقل يؤته الشهادة عل فاتفق العقلية، بالراهين الخفبوؤلة الإلهية بالكتب 

عرشه،عل تو م ه، ينفقائم قتوم رب بقلبه قام اس، يا الشتت قال فإذا والفعلرة، 
ؤيقضيالداعين، دعاء يمع يريد، لما فعال مريل، قدير، سامع، متكلم، مكلم، 

العاصي،وتغضبه الهلاءات، ترصه الكرويين، عن ؤيفرج المائلين، حاجاُت، 
عنده.من بالأمر وتنزل إليه، بالأمر الملائكة تمج 

اجتمعتالخلرقات حح قوى فعد؛ الأعل المثل حذا ا تعريفزيادة ثشت، ؤإذا 
الربقوة إل قوتهم بت نفإذا الواجد، ذللئؤ قوة عك حميعهم كان لم منهم، لواحد 

ؤإذاالأمد، وقوة البعوضة قوة يئن نسبة تجد لا كما البتة، إليها نسبة تجد لر تعال 
علومهمكانت الثاية حذْ حميعهم قدرت لم لواحد، اجتمعت، الخلائق علوم قدرت 

وكماله.حكمته ق وكدا بحر، ق عصفور كتقرة تعال علمه إل بة يالن

وآشمأقنثِ نجنه من آلأزض ل ولوأئما ؤ المعنن؛قولهت هذا عك ؟ه سهنا وقد 
•[ ٢٧لقمان؛ ت ه ائأأتا خير عزيز آثد إن دفدت'لإمثتاآش ما امحر سبمة تعد٠.، من  joJimj؛

يهيكتب مدادا كلها يه، تحيهل أبحر سثعة ووراءه مدادا يالعال؛ الخحيهل البحر فقدر 
منالأرنحن أشجار حح قدرت لو التي الأقلام ونفدت البحار نفدت اممم، كلمات 

ائلأ.كلمات تنفد ولر الدنيا، آحر إل حلقت، حين 
فلاة،بأرض ملقاة كحلقة الكرسي ى المع الماوات »أن M: المي أخر وقد 

اس®إلا قدره يقدر لا والعرش فلاة، أرض ق ملقاة كحلقة العرش ل والكرمي 

الخلمةj الشيخ وابر ٩( ٤ )رنم القلمان موارد وق ( ١٣٦ رنم  UU-U-\ /Y)ان حبابن تا(اخرحه 
)رقماِه،\،ه(وابوسمفيس)ا/أآا-العرش j رتب )آ/\'آْ->7هرتميا(واين 

حبانابن تصحيح حجّر ابن الحافظ ونمل ( ٢٧٤/ yyدمشق)مديتة تارخ فا عساكر وابن ، ١  ٦٧



بقلوبقام الذي هو فهذا عليه، عباده ما ؤيرى يعلم عرشه فوق سبحانه وهو 
ومحمألوهبه وعبدوه به فعرفوه الأعل، المثل سبحانه به العارفين الصدفين المؤمنين 

بحيهوأنسوا بذكره واطمأنوا إليه، وأنابوا عليه وتوكلوا ورجوه، وحافوْ فأحبوه به، 
ماوسائر عرشه عق استوائه معتز ذلك بعد عليهم يصعب فلم العريف، هذا بواسطة 
له،مثل ولا لذلك، نفلير لا بأنه علمهم أحاط قد إذ كماله، صفامحت، من ه نفبه وصف 

لمانعك سبحانه اقك أعلهم وقد المخلوقين، من سيء مماثلة بقلوببمم يخطر وإ 
الماراتأن راوأن ثم الأحرى، بالي والأرض، بيده س،اواته يقبض، ارأنه ت رسوله 
علنالمارات يضع اروأنه أحدكم« كف ق كخردلة كفه: ق السع والأرصين المح 

ومائرإصع، علن والشجر إصبع، عنيء واتجال، إصع، عني، والأرضن، إصبع، 
الإصع،وهذه اليد هذه تشبه أصح وأي للخلق، يد فأي إصح٠١ عنير الخلوقات 

وتمثيلا؟تشبيها إثثاما يكون حتن 

الإيمانيةالحقائق من حرموه ماذا والتبديل، التحريف أصحاب اس فقاتل 
الأفكار؟ونخالة الأذهان، زبالة من به تعوصوا وماذا الإلهية، والعارف، 

والعدسالقوم عليه فآثروا تعب بلا لوى والالمن غذاوهم كان بمن أشبههم وما 
عبرهويجعله الأعك، عك الأدنن آثر من يذل أن اهوسبحانه عاده حرت وقد والبصل، 
للعقلاء.

بالقيادهتعاق اس فابتلاه كبرا، لأدم الجود ترك اهلع، لعنه إبليس الصنم، هذا فأول 
الحجر،س بآلهة ورمحوا البشر من بنبير يقروا ب الأصنام وعباد ذريته،ن لماق 

والأنجاسالأبار ؤ، هو قالوا: ثم مكان، يحويه لئلا عرشه عن اهلع نزهوا والجهمية 

قمتمور بن سعيد أحرجه مجاهد عن شاهد وله ت قال ثم ( ٤ ١ ١ /  ١٣)الباري فح ل للحديث 

النوويوشرح ( ٥٥١)a/ الساري نتح وانظرت ( ٢٧٨٦)رنم لم وم٧(  ٤١٤)رقم البخاري أ-حرن ( ١ ؛ 
(X\TT/\W



الممس؛رعش ١^^ الصوء 

أذهانيزيالة فاُتلوا الوحي، بنصوص يرصوا لر الماطل طواف وهكذا مكان، كل وق 
لين.المالtbالفلاسفة وأفراخ الماشن وورثة المتحيرين، 

حالكالبثا ودر هرمي بأن بن بطونه-، 1، محثا دتقءُ لعمْ آلأئعنب ق محن زن فؤ 
أوث(ه•للئترلإن سآيغا 

iطننهُ َيمح لز م بن وأبر عم؛ام ؤ الجنة: و مال، ٢١ر
فيه،لنا بارك اللهم فليقل: طعاما اهف أطعمه ءمن مرفوعا: المنن ول [• ١٥]•حمل.: 

لاأعلمفإن وزدنامنه، لنافيه، بائك اللهم مليقل: لبتا، ، ٧٥١مقام ومن وادزقناحيرامنه• 
،•اقنءأإلا اكلعامواكراتحs من يجزئ ما 

منطما تركيأ الخلقة أصل ي ئركب أنه إلا الحس. ي بميطا كان ؤإن الثن. 
للبدن.مغن.ية رطبة، بارئة فالج1نيةت والماسة. والثمنية الجلمة ثلاثةI جواهن 

النافع.كثيرة الصحيح، اق الأنللبدن ملائمة والرطوبة، الحرارة معتدلة والثمنيةت 
وأرطبأبرد الإُللأف، عك واللص للبدن• مرئة للطبيعة، مطلقة رطبة، حارة والمانيه: 

الحرارةل معتدل، وفيل: والرطويه، الحرارة حلبه عند قوته وقيل: العتاJل،، من 
ممرعك جودته تنقحن يزالط لا ثم يحلب،، حين اللبن يكون ما وأجود والروية• 

 ،vؤيختاربالعكس، والحامفن رطوبة، وأكثز برودة، أقل يحلب، حين فيكون الاعارلأت
طعمه،ولد ريحه، وطاب، بياصه، اشتد ما وأجوده يوما، بأربعين الولادة يع،- اللبن 
منوحلم، والغلظ، الزفة ق قوامه واعتدل، معتدلة، ودسومة يسيرة، حلاوة فيه وكان 

يولدمحمود وهو واكثرنا• المرعن محمود اللحم، ل معتل. صحيح، فتي حيوان 

-أزاداوعاد-بم"ا.)ا(-

(٥٣٤ ٥ واكرُدي)رنم ( ٣٧٣• وأبوداود)رنم ١( • ١ ١ ٨ رقم  ٧٩الكثرى)ا■/ j المائي أحرجه )٢( 
واليه)رقمايوم عمل ي المي وابن ( ٥٩٥٧رقم .١ ٤ الكرى)ه/ ق والمهقي ٢( ٢ ٠ وأحد)ا/ 

الترمذي.وصه ( ٤٧٤



والغمالوسواس من وينفع نأ، ح غداء ويغدو اليابس، البيد، ويرطبا جيدأ، دما 
السوداؤية.والأمراض 

اللبنمن بْلوما من سقانا وما الأنعام ق ه اس ذكرها التي العبرة تأمل نم 
والدم.القرين، بين من الخارج المريء الهنيء السائغ الخالص 
ومااش،، بإذن دما بعضه فيتقلبا العدة، إق أفواهها س الغداء ينزل، ا كيففتامل 

إل،مجاريها j، المروق أرسلته فإذا ولحومها، وشحومها وأعضائها عروقها، ق يرى 
ثمطبيعته، إق وحافر وظفر وشحر وغضروفح عمتح أو عفو كل قلبه الأجراء حلة 
الكرش،إق ثقله ينهب، ثم الحيوان،، قوام به إذ له، التي الخزائن، تلك ؤ، الدم يبقن 

الفرثبين س فيخرج للشاربين، مائغا أبيض صافيا لثنا باقيه ن، ينقلثم زيلا، فيصير 
١١٧٥١نمقن بحمرة مشوبا اللبن حرج حلبا غيرها أو الشاة أنإكتا إذا حنن والدم، 

مخلوطاوكان، دما، وصار الكبد إق فانفصل الأول،، يالهلبح الثقل من الألهلف سبحانه 
له;المهياة وحزانته مقره إق منها حلهل كل جل و عز اهه لأذهب، الأربعة، بالأحلاط 

سفينصب، ١^٠،..، أوردة 3، يدخل الخالص الدم وباقي والكلية والطحال، المرارة من 
إلوطعمه وطبعه الدم صورة س وتعاق تبارك اممع، فتقلبه القمع، إق الخروق تللث، 

سالجاحد; المعطل فل والدم، الفريث، س فاستخرج وطعمه وطبعه اللبن صورة 
سوىاللطم، هدا ولهلف، الصغ، هدا وأتقن التقدير، هن.ا وقدر التدبير، هدا دثر الدى 

الخبير؟!اللخليفح 

©يعرقون ومما وسألشجر ثودا سألخناو زبلث،إلأمحلءنشى أوحئ وؤ 
ت،زاُت،محتلماأنخ'ممبطونها س زبلئؤذللأج'ءرج نتق ءانثؤا مزكزآفنزت م ئم 

كور.يثمكرونذ'وكلآق ق ون ^ LjJشماء فيه 



القن؛اكنضش=او(ً

قاجتهادها واق إليها فانفلر والايات، العبر من فيها وما النحل أحوال ،تامل 
استدارةوأحنها الأشكال أتم من هي التي المسدسة، البيوت وبنائها العسل صنعة 

بغيرهدا كل خلل، ولا فرحة سها يكن ب بعض إق بعضها انضم فإذا صنعا، وأحكمها 
قالكما إليها، ؤإيحائه إياها ؤإلهامه اكاق صغ أثر من وتلك بيكار، ولا آله ولا مقياس 

لقوملأيه ؤ قوله'• إك 4 بيوكا بزآيبال آمحذى أن آمحل إل نبك وأوحى ؤ تعاق؛ 
مل٦٩،٦٨ظُونب<]اص:

ر-را.لأمر ائتمارها وحن ؤناعتتها كمال فتأمل 
بيوتوق الشجر وق والشقفان الجبال ق الثلاثة الأمكنة هده ق بيوتنما اتخذت 

غيربيت للنحل يرى فلا البيوت، وهي العروش، يبنون أي يعرقون، حيث، الناس، 
البتة.الثلاثة هذه 

قثم الأية، ق القدم البيت، وهو والشقفان، الجبال ق بيوتبما أكثر كيف، وتأمل 
يعرقون.حبثإ بينهم بيوما وأقل الناس، يعرش ومما محوتما، أم من ومي الأشجار 

كيف—إوتامل حدا الكثير العسل من منها يزخذ عغليمة فبيوت والشجر الجبال ق وأما 
منهحرجت يبت، لها استقر فإذا أولا، البيوت اتخذت أن إق الامتثال حن أداها 

البيوتباتخاذ أمرها سبحانه رما لأن بيوما، إق آوت ثم الثمار، س وأكلت، فرعت، 
عليهاتوعر يلا مذللة، ر-را سبل ّالكت، أكلت، إذا ثم ذللثج، يعد بالأكل ثم أولا، 

ولاإيابا ولا رواح لها يتم لا اليعسوب،، يمن أميرا لها أن شانبا عجيب وس 
وأمرتكليما عليها وله مطيعه، له سامحة لأمره، مؤتمره فهي به، إلا مرعن ولا عمل 

حتنرعيته، أمر اللاثا يدبر كما يدبرها لرأيه، متبعة لأمره منقادة له رعية وهى ومن، 
تتقدمولا الأحرى تزاحم واحدة ييع فلا البيت، باب عك وقف—، بتوما إك آوت إذا إما 

)ا(ا/أمأشاح-بما.



تراكم،ولا تصادم ولا تزاحم بغير واحدة بعد واحدة بيوما تعبر يل العبور، ق عليها 
واحد.واحد إلا يجوزه لا صيق معبر إق بعكره انتهز إذا الأمير يفعل كما 

وتدبيرأمرها وانتظام شمالها واحتماع وهدايتها وسياساتها أحوالها تدبر ومن 
هذاأن ؤيعلم العجب، كل منها يتعجب - منها واحد إق عمل كل وتفويض ملكها 

الإحكامغاية ق متقنة محكمة أعمال هده فان ذاتها، من هو ولا مقدورها ق ليس 
وبحاله،ه ينفوأحهاله اهف حلق أصعق من رأيته العامل إق نظرت فإذا والإتقان، 
العجيبة.الأمور هن عنه بمدر عما فضلا يمملحته، القيام عن وأعجزه 
جععل يتامران ولا واحل، بيت ق يجتمعان لا أميرين فيها أن أمرها عجيب ومن 
عكواتفقوا وقهلعوه، الأميرين أحد قتلوا وأميران حندان منها اجتمع إذا بل واحد، 
يدايصيرون بل لبعض، بعضهم من أذى ولا بينهم، معاداة غير من الواحد الأمير 
واحدا.وحندا واحدة 

لها.يكون الذي النتاج وهو يحرفونه، ولا الناس أكثر له يهتدي لا ما أءج٠.-V ومن 
له،يفعلن أو ذللث، يحرف، من فقل الاستحالة، أو والتوالي الولادة وجه عل هو هل 

الوجهض•ض ٌن واحد ض نتاجها ولس 
تاللثجت ١jأحاالمرعن إق ذهبت، إذا فإنها الحجب،، أءج._إ من بأمر نتاجها ؤإنما 
الطلوهي وغيره، والحشيش والزهر الورد من الورق عك التي الصافية الأجراء 

الورقةوجه عل المنعقدة الأجزاء تكبس أنها ثم العسل، مادة وذللثح فتمصها، 
يقومنم العسل، من الفارغة المدسالت، -ها فتملأ كالحدسة رجلها عك وتعقدها 
فيهاوينفخ بثتا، بتتا البيوت تلل-، عل يهلوفإ ئم فيه، فينفخ منه، مبتدئا بيته عل يعونها 

إحدىوتاللثؤ ، ٠٥١بإذن محليورا وتخرج فتتحرك هك، اه، بإذن الحياة فيها فتيب كلها، 
الإلهي.الوحي ذللث، ثمرة من كله وهذا لها، يتفعلن من قل التي والعجائب الأيات 
والتاج.والثناء والمعاش والمفر التدبير هذا وأكبها أفادها 

طاعها؟ق جعل ما وجعل أمرها، إليها أوحن الذي من الضالأ المعتلل فل 



الضنئاشنشش

تضلولا تتوعرها، ولا عليها تعمى تملا منقادة، ذللا سبله لها سهل الذي ومن 
حثهإذا ما الهلل من لها أنزل الذي ومن لثأما؟ هداها الذي ومن بعدها؟ عق محيا 
يرىأبيض بين من والمنفعة واللذاذة الحلاوة غاية ق ألوانه مختلفا صافيا علا ردته 

يعرفما أفخر هذا وقال به، حاء من ل وسمه المرآة، ق رؤيته من أعظم الوجه فيه 
بينومن الحلوى، من يكون شيء ألذ طعمه فإذا وأطيبه، وأصفاه العسل من الناس 

فيهالمختلفة والهلعوم الألوان من ذلك، وغير وأشقر وأسود ومورد وأحضر أحر 
ومادتبما؟!مراعيه بحسبا 

كانحتن الأدوية، غال_إ ق ويحوله والثناء النافع س فيه ما تاملت، ؤإذا 
الذيكان ؤإنما أصلا، كتبهم ق مذكور هو ولا كر، اليحرفون لا المتقدمون 
لأنفعإنه اه ولحمر القوم، كتب ق الذكور وهو العسل، هو الأدوية ق يتعمالونه 

للعدة،وأقوى لضررها، وأذمب، لها، وأقمع للأخلاط، وأحك وأحيى لكر اس 
الداءاستخراج عق له ؤإعانة للدواء، وتنفيذا للأرواح وتقوية للنفس تقريحا وأشد 

كانواولا المكر ذكر قهل الحديث، س شيء ي يجئ لر ولهذا البدن، أعماق من 
الحاجةلاشتديتؤ العسل عدم ولو إليه، احتاج لما العالم من عدم ولو أصلا، يعرفونه 

وامتهنابوهالعسل، هجروا خن كر الاستعمال الدن يعفى عك غلب ؤإنما إله، 
الحدةمن فيه ما العسل مناغ س أن يعلموا ولر منه، وحرارة حدة أقل ورأوه عليه، 

كر.المن له أنفع فيصير بمقابلها، كرها يستعمله من يوافق لر فإذا والحرارة، 
تمنع،لا ءدبمة طرق س الكر عك الحل فضل فيها نبين مقالة اقلع ثاء إن وينفرد 
منيشفي، أو حلطا ؤيذم، بلغما يجلو الكر رأيت ومتن تدفع، لا كثيرة وبراهين 

الثناءوأما وحلاوته، لالهلافته العروق إق للدواع التنفيذ بعضي غايته ؤإنما داء، 
ويخشونيذمونه صاروا حتن الاس، س كثيرا اتثاق حرمه فقد الحل، س الحاصل 

وحدته.حرارته من غائلته 

والإقبالاس وذكر شفاء، والصلاة شفاء، القرآن وكون شفاء، كونه أن ريّي، ولا 



هع=—=^—^لجا=
وهوأعظمالناغ، الثناء هو اس كتاب فهذا والأنفس، الطباع يعم لا أمر شفاء، عاليه 

إلاالظالمين يريد ولا رداءة، الرديئة الطباع يريد لا بل به، الختثفين أقل وما النقاء 
يهثقي قد كم الصلاة: إق والفزع إليه والإuبة عايه والإقبال اه ذكر وكيلك حارا، 

بلغلا التي الأدؤية من كثتر مقام قام وكم مريض، من به عوقا قد وكم عليل، من 
الشقاءاق مبالغه من قريثا 

أصلا.؛، U-Lالشفاء من لهم نصب لا أكثرهم بل الناس من كثيرا ترى وأنتج 
الصلاة،ذكر المقرئة الأدوية ذكر ق الملمين الأطباء كتبج بعضي ق رأيتج ولقد 

عديدة،وحوها الشفاء توجب الش البدن ق منافعها من وذكر الصاد، باب ق ذكرها 
والفلمب.الروح ق منافعها ومن 

الألر،بعض له عرض وقد يقول، التع رحمه تيمية ابن العباس أبا شيخنا وممعتج 
فقال؛والذكر. والتوجه فيه والفكر العلم ق الكلام ءاليلثv ما أصر الطبسّتج: له فقال 

الطبيعة-بما تعين قوة لها فرحها أوجبج وفرحتج قويتج إذا القس أن تزعمون ألتم 
إذافقال: بك. الطبيبج: له فقال قهرته. عاليه قويتج فإذا عدوها. فانه العارض، دفع عل 

منهعليها يشكل بما وظفرُته العلم، ق والكلام والان.كر بالوجه نفي اشتغلتج 
الكلام.س أونحره هازا. العارض لغر ذللئح فأوجب وقوينتج، بص فرحتح 

شفاء،كونه عن يخرجه لا بالعسل، الاستشفاء الاس من كثير ترك أن والمقصود: 
شفاءكونه عن يخرجه لا القلوب أمراض ص بالقرآن الامّتشفاء أكثرهم ترك أن كما 
تعال.قال كم؛ا المرصن، اكر به )تهج إ ؤإن الصدور، ي لما سقاء وهو لها، 

ورحمة^لصئوروهدى ل لما وشماث رمحك_لم من مزعظة -جا؛ككم قن. آلثائ نايا يؤ 
[.٥٧ليوست ه للموبجن:؛ج: 

أولربه امتشفق شفاء ه فهونفوالمعرفة، بالهدى وحمن والشفاء، بالموعطة فعم 
٧٠، وستثهت 

شفاء^ا الشفاءان فهما والعسل، القرآن إلا بالثناء كتابه ق اممع يصف ولر 



الممسيرعأئ المسر الصوء ==^ ٩١

منللأبدان شماء وهدا وشهواتها، شبهاتها وأدواء وخلالها غيها أمرانحن من القلوبا 
وآفاتها.وأحلاطها أسقامها من كتير 

قكما أدؤية، ولا هناك طبب، ولا مختلفة، إمقام بمكة مقامي أيام أصابني ولشد 
أمراالثناء من فيهما ورأيت، زمزم، وماء بالعسل أمتئفي فكنت، الدن، من غيرها 
٠عجييا 

بللغامي شمآء فيه ؤ العل! عن وقال، شفاء، ه نقبأنه القرآن عن . إحبارْ وتأمل 
استقصاءموضع ط! وليس شفاء فيه جعل مما ابلغ شفاء، ه نقكان وما [، ٦٩]الحل: 

ومنافعه.العسل فوائد 

شماءفيه ثرابمح1مإالإوهر نطويها من ؤ'محرج دعانىت قوله ق الناس احتلمخ قد 
عكالقرآن؛ إق راجع أو الشراب، إق راجع ^ فيه ؤ j، الضمير هل [ ٦٩]الحل؛ ه للئاي 
والحنعام، وابن عود مابن قول وهو الثرابإ، إق رجوعه والصحح: قولين، 
الأية،ق للقرآن ذكر ولا لأجله، سيق والكلام المذكور، هو فانه والأكثرين، وقادة 
أعلم.تعاق واليم فيه، كالمرح اليق® صدق  ١١ت قوله وهو الصحيح، الحديث، وهدا 

وفيهاالثمرايته، من يقل: ولر [ ٦٩]الحل: ه آلثمزت مزكل ؤم( تعاكت وقوله 
ثمرتومن ؤ تعالت قوله النظم ق تقل.مها وهوأنه فائدة، ومزيد قبلها الأية ق الحكمة 
الوهملدهب، كلها النمران من كل بعدهات هال( فلو [ ٦٧]الحل: وآلآنمِ_،ه ألتخيل 

اللاملأن والأعنابح، الخيل ثمرات اعك، هذا، قل المذكورة الثمرات يريد أنه إق 
وأرفعللجنس، وأجع للمعنن، أحصن بكل الابتداء فكان العهود، إق تتصرف، إنما 

قأمله.الفلم، ق وأبيع للبي، 

)ا(ا/هازاداوعادجم
)'ل(مآا'لباوائعجل.



محق.ِو^ا_
زلاشبما زآلأوض آلثمنز'ت من لهزرزئ نملث لا ما آس دون من يعبدون وؤ 

بآ.أإ؛ ت ثعأمون لا وانتز ينلمر آس إن آلأمقال تني تْتيردوأ قلا ؛  vr/ِ تنتهليعون 
فإنلخلقه، مثلا هو يضربوه أن ينههم ولي حلقه، من مثلا له يقربوا أن ماهم 

شيءكل من وأكبر وأعفلم أجل سبحانه اهلع فإن يفعلونه، يكونوا و1إ أحد، يقله ل؛ هذا 
يشبهونمميعفلمونه، فيمن يغلون المشركون المشبهون ولكن كلهيي، الناس طر فل 

ثمأصلا، غيره يجعلوا أن من الخلق حميع صدور j، أجل تعاق واقلع بالخالق(، 
بغيره.محبحانه يشبهونه 

أعفلممثل لأنه تعيفلم، هدا ق يكن لي تعفليمه، قصد إن بغيره، يشبهه فالذي 
الوعاقل والجلالة، العفلمة ق وشبه نسبة وبينه بينه ليس بما بل دونه، هو بما العفلماء 

هدا.يفعل 

الممدوحين.بالكاملين لا المذمومين، بالناقصين شبهه التنقيص قمل. ؤإن 
الوالتمثيل، التشبيه يتضمن لا له ( ١^٠١١صفات إثبات أن يعلم هنا ومن 

الماقصين.بانقص تشبيهه يستلزم الصفات تلك نفي وأن بالناقصين، ولا بالكاملين 
وجاءواصفحا، عنه فأعرضوا المذموم التشبيه إل جاءوا وأتباعهم، الجهمية إل فاننلر 

كلمن به وجاء القرآن، يثبته ما عكس وتمثيلا، تشبيها فجعلوه والملح الكمال، إل 
دجه•

قهوحسنا رزئ مثا رزقنه وس ء ني، عن، يقدر لا مملوك عبدا مثلا آس صرب ٠ ؤ 
يعلمونوو;اومرب،آسنلأهفرهملأ هوبمتؤُقأآفدوجهرا يغغد(ثسوا 

اليوجهه مؤلمةأبمما عق وهوْف5 شئ يئدزعق( لا رجلع(أحدهماأبمفم نفلا 
م،إ؛)ث؛؛يم

اغاث4ئ. ٢٣-



الممسيرعلن المنير الصوء 

علتهلفي الحكم نفي وهو العكس، قياس من قيامض متضمنان مثلان هذان 
نوعان!القياس فان وموجبه، 

فيه.الأصل علة لشوت ١^٤، j الحكم إنات متقي طرد قياس 
الأولفالمثل فيه، الحكم علة لفي الفؤع، عن الحكم نفي يقتضي عكس وقياس 

كيفينفق شيء، لكل المالك هو سبحانه قاس وللاوثان، ه لتفسبحانه اس صربه ما 
الليلسحاء نفقة، تغضيها لا ملأى، يمينه ومارا، ليلا وجهرا، سرا عبيده! عق يثاء 

ل،شركاء تجعلوما فكيف شيء، عك تقدر لا عاجزة مملوكة والأوثان . والنهار 
•وغيره مجاهد قول هذا البين؟ والفرق العفليم التفاويت، هذا مع دوق ص وتعثدوما 

فالموس ومثل والكافر، للموس تعاك اس صربه مثل وهو عباس! ابن وقال 
مراغيره وعك ه نقعل منه ينفق فهو حسا رزقا منه رزقه ثم عنده الذي الخير 

فهلعنده، حير لا لأنه شيء، عل يقدر لا عاجز مملوك عبد بمنزلة والكفار وجهزا. 
بْللأنق أظهر فإنه بالمراد، أشبه الأول والقول الشلأءاا س أحد عند الرجلان يستوي 
ويعثدونؤ بقوله! نسبا وأقرب، الحجة، إقامة ق وأعفلم المخالج،، عند وأوضح الشرك، 

قلائ! نتتطينون ولأ فثا وآلأزض سآلشنحو'ت رزيا لهمّ يملك لا ما آممي ون دس 
صمنم،٠ ؤ قال! ثم [، ٧٤، ٧٣وعأمونب<]انمل: لأ نعلزوانتق إن 1*لأمتالً ثي JدVرJوأ 

وأحكامهالمثل هذا لوازم وص ، [ ٧٥]الحل؛ ه سء عق يقدز لأ مملؤغ عتدا مثلا آيه 
كالعبدالمشرك والكافر حسنا، رزقا منه رزقه كمن الموحد المؤمن يكون أن 

ابنفذكره إليه، وأرشد المثل عليه نبه مما فهذا شيء، عك يقدر لا الذي الملوك 
ابنكلام ق كثيرا تجده فإنلث، فتامله به احتصستح الأية لأن إرادته، عك منبها عباس 
معننلا التي الأية معنن ذللث، أن الذلان فيفلن القرآن، فهم ق لم، الس وغيره عباس 

(وضحاموى٣٩٦/١٣واير;نياgرى)وس1م)زوه( ( ١٧٤ ١ المئري)رب أخرجه )٢( 
(A>/U.)



قوله.فيحكيه غيره لها 

أيصا،دونه من يعبد ولما لنفسه سبحانه اس صربه مثل فهو الثاق المثل وأما 
القلبأبكم هو بل ينطق، ولا يعقل لا أبكم رجل بمنزلة دونه من يعد الذي فالصنم 

البتة،ثيء علر يقدر لا عاجز فهو هذا وْع واللساق، القلي النطق عدم ند واللسان، 
قادرحي سبحانه واليم حاجة، للثح يقضي ولا بخير، يأتيك لا أرسلته فاينما هذا ومع 

والحمد،الكمال بغاية له وصف وهذا مستقيم، صرامحل وهوعق بالعدل، يأمر متكلم 
لعبادهآمر به، راض له، معلم به ءالم سبحانه أنه يتضمن الحق وهو بالعدل أمرْ فان 
والقهوالفللم الجور هو الذي صده، عن تنزه بل بسواه، يأمر لا لأهله، محب به، 

عنالمجاورون وهم أولياوْ هم العدل وأهل كله، عدل وسرعه أمره بل والباطل، 
نور•من منابر عك بمثنه 

عدلوكلاهما الكول، القدري والأمر الديني الشرعي الأمر يتناول بالعدل وأمرْ 
أمتاك،ابن عبدك ابن عبدك إل اراللهم الصحيح؛ الحديث، ق كما ما، بوجه فته جور لا 

فإنماالكوق، هوأمره فقضاؤه ، ةضاؤك*ل ق عدل حكمك، ل ماض بيدك، ناصيتي 
القائموقضاؤه وعدل، بحق إلا يأمر فلا فتكون، كن، له يقول فإنما ميتا أراد إذا أمره 

القضيغير فالقضاء وظلم، جور هو ما القدر المقضي ق كان ؤإن وعدل، حق به 
القدر.غير والقدر 

قؤ ثعيبح؛ رسوله قول نظير وهذا مسممي،، صزاط عل أنه سبحانه أحبر ثم 
صرْلإ■عن، ، jjإن بثامنبمآء هو؛اخد إج مر١دآبة ما ذوز  Jjنؤكلنغز،آش 

 :[.٥٦]٠^٥

رقم٤ ٠ دا)آ/ وابنأبي ( ٢٣٧٢وذ،ماردالظطل)رقم ( ٩٧٢اينحان)م/مهأرنم :ا(بي 
وأحد( ٠٢٩٧م ربمك)آ/هالر»وأب١( ل/؟أل/آهم• • والدرازٍ،ذ،ي) ( ٢٩٣١٨

وأبرمكا/آآا(:رواْأحاو ٠ الهثسز،ص) وئال، ( ١٩٩٤رنم ٣٦٣واJزار)ْ/( ٣٩١/ ا) 
جان•ابنا وثقه وتد الجيني ملمة ل;ي، جر المجح رجال ت*د، دامح، أخمد لرجال دالطرال • ■ والزار- 



الممسيرش المنيئ الصنء 

ساJكاا،ررناصض ت قوله نظير [ ٠٦]هو: بثامنبآه ءاخد هو إلا مزدانة ما ؤ I فقوله 

مالكه،فالأول ةضاؤك،ا، ل راعدل قوله نظير ه مسثقيم صرهر عق لز إن ؤ وثوله• 
مستقيمصراط عق سبحانه وكونه الحمد، وله المالك له سبحانه وهو حمده، والثاق 

ورحمةهومصلحة ما إلا يفعل ولا يالعدل، إلا يامر ولا الحق، إلا يقول لا أنه يقتضي 
لهظالما يكون ما العبد علغ يقضي فلا وأفعاله، أقواله ق حق فهوعق وعدل، وحكمة 

غير،سيئات من عاليه يحمل ولا سيئا، حنانه من ينقصه ولا ذنبه، بغير يأحده ولا به، 
الما قط يفعل ولا غيره، بدب أحدا يواحد ولا سيئا، إليها يسب، ولر يعملها، لر التي 

فإنالمطالوبة، والغايات الحميدة العواقب فيه له ويكون عاليه، به وسن عليه يحمد 
كله.ذلك ياين مستقيم صراط عل كونه 

ربيإن يقول: منتقم4 ممءر عق نف إن ؤ ت وقوله اتجري جرير بن محمد قال 
يظلملا يإمحاءته، المسيء و يإحسانه، خلقه من المحس يجازي الحق طريق عك 

منمجاهد عن حكن ثم به، والإيمان له الإسلام إلا منهم يقبل ولا سيئا، منهم أحدا 
وكذلكالحق، قال: ننثمم4 صرمحر عز نف إن ؤ عنه نجيح أبي ابن عن ثل طريق 
جريجعنه•ابن رواه 

اختلافوهدا ١[ ٤ ]الفجر: 4 ى لبالمزصاد ؤيلقح إن ؤ قوله مثل هي فرقة؛ ومالت 
بإساءته.والمسيء بإحسانه المحن هومجازاة بالمرصاد كونه فإن عبارة 

مستقيم،صراط عل يحثكم ريي إن تقديره: حذ.ف، الكلام ق فرقة: وقاك 
زعمواكما فليس حا، أؤيد الي الأية ّْعنن هدا أن أرادوا إل وهؤلاء عليه، ؤيحفكم 

علكونه وبين بالعدل، آمرا كونه بين سبحانه فرق وقد المقدر، هدا عل دليل ولا 
صراطعك كونه حملة من المستقيم المحراط عك حثه أن أرادوا ؤإف مستقيم، صراط 

أصابوا.فقد مستقيم 
والأموركلهاإفالعباد مرد أن مستقيم: صراط عك كونه معنن أخرى؛ فرنة وقاك 

ؤإنكيلك، فليس الأية معتن هدا أن أرادوا إن وهؤلاء منها، شيء ينونه لا اه، 



فهوحق.ومرحه مقتضاه ومن مستقيم صراط عق كوته لوازم من هذا أن أرادوا 
ومازاوقبضته، مالكه وق ونهره، قدرته نحتا شيء كل معناه أحرى• فرثة وقالت 

ءاخدهو إثُ دآثة من ما ؤ ت قوله بين فرق وقل• الأية، معنن هو فليس حما كان ؤإن 
مستقلان.معنيان فهما ه، مستقءبم ط نير عق نف  tjjؤ قوله! وبين بئاْتيآه 
علإلا غيره العربية تحتمل ولا التميرآ أئمة قول( وهو مجاهد، قول، فالقول، 

العزيز؛عبد بن عمر يميح حرير قال، استكراه، 
أستة_؛مرم_وارد الماعؤج إذا صراط علن المؤمنين ر أمي

[٣٩]الأنعام! مسثقبره ص،رهر عق ومرإبما'ج*اه بمنبله منئثإآّث ؤ تحال،• قال، وتل• 
الصراطعك وأتباعهم واللام الصلاة عليهم رمله جعل الد.تم، هو تعال، اهع كان ؤإذا 

قولهق مستقيم صراط عك يكون أن أحق سبحانه فهو وأفعالهم أقوالهم ق المستقيم 
سبحانههو الذي فصّراطه أمره، موافقة هو وأتثاعهم الرسل صراط كان ؤإن وفعله 

التوفيق.وباه وفعله، الحق قول، من ومجده وكماله حمل.ْ يقتضيه هوما عليه 

وقدوالكافر، للمؤمن اس صربه مثل أنه مواء، الأوك الأية مثل ثان قول، الأية وق 
الموفق.واه ٢، القول،ر هذا معنن j، ما تقدم 

والأتص؛رثكلمTلئنغ وجعل شيئا لا انهفكم بهلوت، من أحرجنكم آس وؤ 
٩■دسآؤرورن> ذنلفب وآلأنده 

وكانصرم، اشعرأمل الكلي الخلفي حديقة بن ءط؛ة جريرين وتانك الوافر، بحر من البت )١( 
لكثير وابن ( ٧٣/ تميرء)١ ق الطري الست ذكر ه. ١ ١ • ست توق شعنا، الناس أغرل، ومومن 

(٤٥٩العرب)م لسان ق متفلور وابن '١( ٨ / الحديث)١ غريب ؤ، والخنابي ٢( ٨ / مٍرْ)١ 
(٣١٣/٧)

الفاحةمحورة تئمحير ق ذك ق الكلام رومحع هود آية وعل الأية هذ-ْ عك البحث، هدا  ٠٠١٠^٠٠١١لرق، )٢( 
هري)ج(.ومحورة 



المممرعآن المسر الصوء 

آلاتأعطاهم أن عليهم: نعمه من عباده عق يعدد القرآن ل سبحانه اه ،إن ر
القالب،عن به يترحم الذي اللسان يذكر ومرة والأمار، مع والالقواد فيذكر العلم، 

وفروعهاالعم أصول فيها ذكر الي الحل سورة وهي العم، سورة ق تعاق فقال 
واقتصاهمإليهم، -ها وتعرف عباده، عك فيها نعمه فعدد ومكملاتها، ومتممانيا 

أصولق فأولها ويثكروها، ويذكروها لتعرفوها عليهم يتمها أنه وأخر سكرها، 
ثعلمونلا امهنتتكلم بطون نن احزخكم وآثت ؤ تحال: قال مكملأما، ق وآخرها العم 
فذكر[، ٧٨لالحل: ه ثقآكروتل J*^»؛ ؤآ'لأقئدَْ وآلأيصنز آلئمع لمح؛ وجعل ثنا 

والأبصارالأرماع أءaلاهم ثم لهم، علم لا أحرجهم بان عليهم نعمته سبحانه 
ليثكروه.ذللث، -هم فحل ؤإنه نالوه، ما العلم من بها نالوا الي والأفئدة، 
موصعيعرف لا فإنه أموره، ق الخلل من يناله وما البصر عدم من حال تأمل ،ثم 

ولاالقبيحة، من الحنة والمناؤلر الألوان بين يقرق ولا يديه، بين ما يبصر ولا قدمه، 
اهه.ماللث، عجائب، ق والظر الاعتبار له يتهيأ ولا يقرأه، كتاب مجن علم استفادة من يتمكن 
ولافيها، يهوى بحفرة يشحر فلا ومضاره، مصالحه من بكثير يشعر لا أنه مع هذا 
هربمن يتمكن ولا ليقتله، نحوه بعدويهوى ولا له، فيتحرز كالح يقصده بحيوان 

منقريبا له اذم من خاص حفغل ولولا باذى، رامه لمن اللم ملق، هو بل طلب، إن 
وصم،عل لحم بمنزلة فإنه سلامته، من أقرب عهلبه لكان وكلأءته الوليد حفظ 

الجنة.واحتسب، صبر إذا نوابه اس جعل ولذللث، 
وحدسا،بصيرة الاس فهوأقوى بصيرته، إل بصره نور عكس أن لهلفه كمال ومن 

ولامصالحته، وتتم العيس، له ليهنأ مثتت؛،، غير عليه مجمؤع فقلبه همه، عليه وجع 
أعمن.ولد من حكم هل.ا متأسقا، حزين مغموم أنه يظن 

رامفتاح ١ ٠ ٦ ( ١ ) 
٠^١)آ(ه1'آضاح 



سع_^_^^س=اج-
العافيةمن المنتقلين البلاء أهل سائر بمنزلة فهو البصر، بعد بعنيه أصسب، من فأما 

والصورالمرائي من ألفه ما وبين سه حيل قد لأنه شديدة، عاليه فالحة البلية، إق 
حكمآخر.له فهدا ببصره، الأنتفلع ووجوم 

المنءاكرْلدة ويعلم والمحاورة المخامحلبة روح يفقد فإنه المع، عدم ٌن وكذلك 
يسمعولا به، ؤيتبرمون حطابه، ق الناس عك المونة وتعفلم النجية الأصوات ونغمة 

وقريبكميت، وحي كغاسبح، شاهد بينهم فهو وأحاديثهم، الناس أخبار من شيثا 
أمالقرير لأموره اختلالا وأقل الكمال إق أقرب أيهما ق النذلار اختلغ، وقد كثعيد، 

الأ>ش؟
صفةأكمل: الصفتين أي وهو آخر، أصل عك مبني وهدا وجوها، ذلك ل وذكروا 

وذكرناالكتاب، هدا س تقدم فيما فيهما الخلاف، ذكرنا وقد البصر؟ صفة أو المع 
بعدمهافالضرر أكمل، كانت، الصفتين فاي ذلكا، ق والتحقيق وأدلتهم، الماس أقوال 
أقوى.

ديناوأسلمهما صررا أشدهما البصر عائم يقال أن الموضع *آن.ا يليق والذي 
فانهعاقبة، وأسوأ بدينه وأجهلهما دنياه ق صررا أقالهما المع وعائم عاقبة، وأسهما 

المافعة،العلوم أبواب عليه وانين والمصائح، المواعفل عدم المع عدم إذا 
عنها،كفه ما الحلم من يناله ولا البصر، يدركها المي الشهوات طرق له وانفتحتا 

أطرش،الصحابة ق كن لر ولهذا أكثر، دنياه ق الأعمن وصرر أكثر، دينه ق فضرره 
بالعمن،منهم كثيرا ؤيبتك بالعلرش، أولياءه التع يبتإٍب أن وقل أصراء، خماعة فيهم وكان 
j(العمن ومفره الدين، ق العلرش فمضرة المألة، هذه ق الخناب فصل فهذا 

منه.الوارثين وجعلهما وبصره، بسمعه ومتعه منهما، اقلع عافاه س والعاق الدنيا 

والشرابالعلعام س نوعا الغداء: س نوعين للقلوب جعل اققغهك أن ،اعلم ر

)ا(اِ>أ.دارج-بم\.



الممسيرعان المشئ الصوء لآ==م 
تاو؛تا==^======^=^=^^=ذ

وقبوله.امتعدادْ بحب عضومحنه ولكل وصفوه، حلاصته منه وللموّ_، المحي، 
والفرح،السرور من والشراب،: الطعام عن خارج معنوي، روحاق غذاء والثازت 
وبالغداءعلويا، محماؤيا كان الغذاء وباذا والمعارف،، والعلوم واللذة، والابتهاج 
منواحدة بكل ارتباط وله العداءين، بوئن وقوامه سملثا، أرضيا كان المشترك 
منها.إليه يهل وغنأاء الخمس، الحواس 

وكدللث،الشم، حاسة وكدللث، غذاء، منها إليه ويمل اللمس، بحاسة ارتباط فله 
بغيرهماارتباطه س أسد والبصر: المع بحاستي ارتباطه وكن.للثح الذوق، حاسة 

صأتي عنهما وانفعاله الحواس، سائر س وأقوى أكمل إليه منهما الغذاء ووصول، 
البل بغيرهما، اقترانه من أكثر ببمما اقترانه القرآن ق تجد ولهذا غيرهما، عن انفعاله 

١بأحدهما أو ببما إلا يقرن يكاد 

لكموجعل شءئا ئنلمون لا انهنيغم بطون من أحرجكم وأس ؤ تعادت اهع قال 
قلمن۶ تعال• وقال، [ ٧٨]الحل: ه نقخزوتن والاتئدة ؤآلأبمبمر آلثنغ 
ولاّنثهلم عبم ينآأعى وأفده وأتصثرا "تعإ لهم وجعلتا فيه مكتثكم إن فيما نكلتب 

به-،^١٧ ما وحاذم-م بئاينتآش كائوأ'تيحد'وث إي _؛ من أمحن،م ولا أبصرهم 
مننآينوآلانيلجهغمّمحرا دزاثا قلقي ؤ تعاد: وئال، [ ٢٦لالأحماف: بم-آزءونه 

اولبلذ\ ملمعون )كب؛اذانقُ ؟ يبميمون ي أمحن وثم ؟ يممهوث ب ظوُب ثم 
[.١٧٩]١١١^٠١^ ه آك؛لوتلم اوك؟لثج كلأئعنمِب3 

وقال[ ١٧١]م؛: بملون4 يينزلأ عنئ  ۴۶ؤ الكفار: صفة ق تعاد وقال 
المإئا  ١٦يشمعون؛ءاذان :أأأو يعقلون تلوب ثم ألأرضئون مموأق اللمّ ؤ تعادت 
قحدا كثير وهذا [ ٤٦]١^; الصدوره ق آوملومث،آفي ثعنى الأئصنثومإ ثعنى 

القرآن.
هذهولأن ؤيشمه، ؤيذوقه يلمسه بما ناثره س أعظم ؤيمعه: يراه بما ناثره لأن 



هإم^_=_^^رج=
والعقل.والبصر المع وص• العلم، طرق ص ت الثلاثة 

يتأثرولهذا به، وارتباطه بالبحر تعلقه من أشاو  I<uوارتباطه بالع القلم_ا وتعلق 
قوكذلك المتحنات، من يراه بما يتأثر مما أعظم الملذوذات من يسمعه بما 

أفضلالمع حاسة أن القوليزت من المحح كان ولهلءا ورؤية، سماعا المكروهات 
عليها،كماله ونوش إليها، حاجته وعفلم بالقلب تعلقها لثدة البصر، حاسة من 

سلامتها.عق الهدى وتوهما بما، إليه العلوم ووصول 
الريي،وزوال فيه. الكاذب وامتناع مدركها لكمال البصر حاسة طائفة ورححت، 

المنوعين القن، علم المع؛ا  ١١ه حائمل.رل وغاية المن، عن ولأنه يه والل، 
ولاالغنم، دار ق هذ الرب وجه رؤية متعلقها ولأن اليمين علم من وأكمل أمحل 
التعلق.هذا من وأجل أعك شيء 

فقال!حنا، حكما الطاتفتين بين — اس رحمه - تيمية ابن الإسلام شخ وحكم 
فللمعوأكمل، أتم البصر بحاسة والدرك وأثمل، أعم المع بحاسة الدرك 
والحسيوالغاسا والحاضر والمعدوم بالوجود والإحاطة والشمول العموم 

والكمال...التمام وللبصر! والمعنوي، 

متخموثهاحلويآلآشمِبجوقا من ثر ذظ نكثا بئوبمًفم ثرمن ■جعل، آس وؤ 
٩•حم؛1؛ إق وأنعارها"أثئاومثعا ومزاصوافهاوأونارها إماتجفم ظنبجأونوم نوم 

ثئترؤإن والعفو، والإذن الجناح ورخ الإحلال لفظ من الإباحة نتفاد 
تفعل.فلا شنتج ؤإن فافعل، 

ومنؤ تحو! الأفعال من -ها يتعلق وما المنافع من الأعيان ق يما الامتنان ومن 
[١ ٦ لاو>ل: ه وألثجم ؤ ونحوت ٨[ • ]الحل: ه وأئعارهآأيكا وأؤنارنا أصوافها 

.رأ يداتع ٦ ( ١ ) 



التنسرعلن النيئ ^،< ٠١١،ء=ءع 
=ص[====د=^^==د====د

إقرارنوعان: وهو الوحي، زمن j الفعل عك الإقرار ومن التحريم، عن السكوت ومن 
بموماق,إماررّولخإذاَاسل.

،• ١١١ينزل،والقرآن نعزل، راكنا جابر• قول، تعاك الرب إقرار فمن 
منالن،هوحير من وفيه أنشد، كنت لعمر: حان قول، رموله إقرار وٌن 

جعلؤآلدى كقوله: وأمره، حلقه ق جعلها الش والغايات المحكم عن إخباره 
 itمنآفنن'ترزقامحممآء'ءاحزجبهِء يذ\وثؤنآإ يناهمؤانزن وآلثنآء \ محمآلأزضفز

^^ه^ؤقنمحأزؤ'جاأوثاداأج'وآمحاو ؤألزمحلآلآرصه؛اوذولهت ؛!• ٢٢^]١^٠؛ 
قوله:إل ه معاشا آلمار وجعلتا ;رث[; لجاسا آليل وجعلتا !ئإ؛[ا سباثانومغز ووجعلئا 

هؤرأ[ا;ا لماتا ا وجثت راثآ[ا;ا وئباثا حثا يه-، لتحرج وأ جا خا مآ،" منآلمعيرت اjزلئا ؤؤ 
يمتاوجعلتا واموكا احياء ;رح[; آ'لأزضكماوا الموفعل ؤ وقوله: ا"-ا"ا[. ]النا: 

لُجعل وآلله ؤ وقوله: [. ٢٧-٢٥زالمرملأت: ه قزاكا ماء نفيئنُ وا قثمحت ززمى 
ونومظنيآكم يوم نمتخمونها بثوكا آلآئعنبِ جلود من لُ ذظ سكشا بثومحفم من 

لُجعو قآقت ا;)ر|[؛ حي إل 3_1 ؤأشعارهآأوأتا ؤأونارها وسأصؤافها إما^٩=^ 
آلمنحطم -ريل محم ذظ أهفنئا منآلءنال وجعل ظللا حاى مما 

هطعامه-، إل ملينْلرآلإتمنن ؤ وقوله• [• ٨١'٨، ت ]المحل ه ثقيتكمّباسعكم وسربٍل 
حيذلكدأن ءائنته-، ومن ؤ وقوله؛ أأ-أم[• ]عس: نفعا ؤ قوله؛ إل، 
حلزآلثننوتآلاسى آس ؤ وقوله: [• ٢١]١^٢; ه إليها لسسكئوأ ازوجا انمسكم من 

ؤس-خرهمآكلدث،ماًقاحرغببِءسآفمترزقامحم وألارمحنؤاذز3مرئآلسنآ، 
دآبمنوآنمنز آلشمسل ونحزلقز آلأئهنروق[; وسخرتكم آيحربامرِْء ؤ، لثجرى 

لآإ0'ي'ى.(وام:نيابرى ١٤٤•(وَ)رقا٥٢-٩•٥٢٠٧اص)رنم)ا(احرجه 
(.٥٤٨/١(واظر;٠حاUرى)٢٤٨٥)رنمأاآ'آ(وطم)رنم المخازي )أ(اخرجه 

الملل.شفاء  ١٩٧رم 



ممع__^__ٍلج-
نحردؤأدمأوذى أش٠ُ ؤ وقوله: [. ٣٣، ٣٢وآياوjjT  4َهإونحز 

إق[ ١٢تالجاث؛ت: ه ثئآكرون ؤJعثؤ يتنله.، من ؤلثبثعوا يأمرْث فيه آلملث لتجرى 
فعلسبحانه بأنه القطع تامل ألتن له من يميد مما القرآن، ق ذللث، أصعاف أصعاف 

إل)،ثذ واوحى ؤ وقوله: يذكر0. لر مما وغيرها ذكرها التي والمصالح للحكم ذللث، 
سكلآلتمرتيعرقونقة وسآائجرومما ^^^١ سآلخبال آ'محلأنآمحذى 

قإن للثاّي شمآء فيه شرابئيجتالودهُ بطونها من 3^-،ذللأج"ءمج سبن، 
فيهادئلخفم وآلأسزحلمها ؤ وقوله: [ ٦٩، ٦٨لمورظكروزه د'للث،لآيه 

©مرحون وجمتن رعثون جمتن خمالأ فيها ولكم 0 تاًفلون ومنها وشفع 
لرءوءثرحيمّنأكم إيند بمشقآ'لأني إو بخغيه بم إل ومحمن؛٢^١َطم 

ه-ا"[تاكحلت دعلمورتت>4 لا قمحلىما وذج وآلخميرمحثوها ؤآزعالا الخيل و. 
مقصودةهي لغاية ولا لمصالحة ولا لحكمة يفعل لا فيمن ويمح ذلكا يستقيم فهل 

التقابل.أعفلم متقابلان التفي وهذا الإثبات هذا أن بالضرورة ومعلوم بالفعل، 

1زبيولمأ وجعن وجعل؛زسآتجالأضئا حلرلظل؛لأ -جعودرمنا آس وؤ 
ءدءك-لمنعمتهُ يتل كد'للئ، ج و\تٍقب ثقيتك»ر ؤأمبيل آلحر ثميمحفم 

4•نمموث^؛)ة؛ 
قوما السماوات، ق ما لهم حلق وأنه إليهم، ؤإحانه حلقه عك بإنعامه إحبارْ 

المنعمأن ومعلوم عليهم، نعمته ليتم الأسماعوالأبصاروالأفئدة، وأعهلاهم الأرقى، 
غيرهعك الإنعام يقصد حتئ الأمم هذا يتحق ولا كذللث،، يكون لا المحن 

قمنعما يكن لر والإحسان الإنعام لغرض سبحانه يقحل ل؛ فلو إليه، والإحسان 

العلل.)١(٢•٢شفاء 



امحيرض امحر الصزء ^^٢ ٩١
تالأإتا==^=د======^^

وهذاوالإحسان، الإنعام ممد ب من كذلك يكون أن يستحيل إذ محنا، ولا الحقيقة 
القرير•ص غك، 

بالحكممقرونا يذكره فإنما ؤإحانه إنعامه ذكر حيث سبحانه أنه يوصحه 
محورةآخر ق كقوله لأجلها، الشراع وشرع الخلق خلق التي والمناير، والصالح 

محمذظ أضئا آلحناو س لُ وحنو ظللا حلى نثا لُ حنو وآس ؤ المحل؛ 
ذنمتهُيتئ كن')لق< تٍقزج نا دةسىر ونزبيل آلم نقهفم أنربءل 

الخلق.ق فهذا [ ٨١سلموريب<]الحل; 

نهلنؤ-جهلثا فول حزحث، حسث، ومن ؤ الكعبة؛ باستقبال أمره ق التمع ق وقال 
ءلث5لملقامحي لئلا نهلره'• المسجدآلحرا*>أوحيلم،ماكثيفولواوحومهتفم 

ذضمعتآكن بعمى ولأتم وآحقيف ثقوهم فلا بهم ظلموأ آلنئرأتل إلا حجه 
[.١٥٠لاJقرةت ئيثدوزه 

زيندلإكن حرج بن عتطم ليجنل، أس يريد نا ؤ والميمم: بالوضوء أمره ي ونال 
قنعمته تمام فجعل ٦[، لال٠اممةت ه لنلخفم عليكم ذعمثه'- ؤليتم ليهلهبمركم 

لذ>لالئ،.أمر بما وأمر للإحسان خلق ما خلق أن 
ومحتهمعرفته إق بيا ؤيدعوهم عليهم، ينعمه عياله يذكر سبحانه وهو 

منالنحل، سورة وما النعم، سورة تضمنته كما يالقايه، والإيمان رسله وتصديق 
دووحنلر فلا حلى يومئا حنو وآس ا قوله؛ إك >مرمةه من حليىآلإسن ؤ توله؛ 

ياحطزجنحمحر  J^S_jألمثقيطم سربيل لكم وجنأط أًغغثا بنآلبمال 
إ-ام[.^^مظكلمسلنوننبتاسم: كذ'كثأوتتتهُ 

أنعم؛ذلك،أنه وأخبر نعمة، نعمة 'ءاليهم وعددها وفروعها، النعم بأصول فذكرهم 

الملل.)ا(ا"'اشفاء 



قمح=====^)جا=
عمنأحبر ثم النعم، رأس هو الذي بالإسلام عليهم نعمه فكمل له، ليسلموا عليهم، 

.[ ٨٣]الحل: ه دمِبماءكزولإا __£.،T_ يعرئون ؤ ت بقوله نعمه يشكر ول! كفره 
ثمقريش، كفار يعرفه والحديد الثياب ومحرابيل والأنعام راالمساكن مجاهدت قال 

عنهم((ورثناه لأبائنا كان هذا يمولوا بأن ينكرونه 
٠وكذا(( كذا لكان فلأن لولا رريقولون ائعهء عيد ين عون وقال 
؛شفاعتهذه يقولون ولكن اس، من النعم أن ®يعرفون فتيية! وابن الفراء وقال 
آلهتنا((.

عنيروى وهذا نبوته((، ححدهم ؤإنكارها محمده، ههتا ®النعمة نقه! ?iL وقالت، 
أنالنعم أجل هو لما إنكار فإنه الإنكار، حقيقة إل أقرب وهذا دي، والمجاهد 

اهغير إق النعمة أصافوا لما فإمم والثالث، والثاق الأول القول عك وأما نعمة. تكون 
...غيره إل بنسبتها اليم نعمة أنكروا فقد 

وعنالإيمان عن اقلع عباد وصدوا كفروا الذين ودعاته وأئمته الأكفر أآ،رؤماء 
بالكفر،ءاJاب عذابان: ولهم مضاعف،، عذابهم فهؤلاء ورهبة، رغبة ديته ق الدخول 
وصدوأكهموأ ؤ ت تعال اس قال الإيمان. ق الدخول عن الناس بصد وعذاب 

بكفرهم،العازابين فأحد [، ٨٨]الحل: العياب؛< فوق عدابا زدئ؛هلم آلله سبيل عن 
اهلع.سبيل عن بمدهم الأخر والعذاب 

مناثام مثل الضلال إل الداعي عك يجعل أن وعدله اهرٌ حكمة امحستقريت، وقد 
له.واسمتجاب اتبعه 

النؤعوهذا يه. وصل اتبعه من ؛حسب، ويتزايل٠ يتفبماعمج هذا عذاب أن ري—، ولا 
وتعلودرحاممثوابهم، يتضاعف، فأولثلث، السعداء، ق الهدى لعام مقابل لأشقياء اق 

١٠( ٥ ٥ / المنثور)٥ الدر وانفلر• تفسيره)؛ا/خها( ق الطبري أحرجه )١( 
ءلريذ،الهجرمح• ٤٠٩ ٢٢١



التمسرض ١^؛^ الصوء =اق(ء

أشدق وقومه فرعون كان ولهذا عكسهم، وهؤلاء ?م، واهتدى اتبعهم من بحسب 
ألثاغةتقوم ويوم وعشيا غدوا ءلي|تا يمضورى آلفان ؤ ت حقهم ق تمال العياب، 

[.٤٦لغامت \وناو\ب;ص(ب اسد فزعوؤكح ءال ادتحلوأ 
العذابأشد دخلوا إنما لأمم ذلك، من الأشد ق نفه فرعون أن عق تنبيه وهدا 

القيامةيوم يكون ولهذا تماتبعوْ. وغرهم فاءلاءوه، استحقهم الذي هو فإنه له، تبعا 
آلئاوهمحاوريهم آلقتنمة يوم دومةُ بميم ؤ تمال الورد، هذا ل ومرُخمم إمامهم 

 ^y،[٩٨.]

اهسيل عن هم وصل. كفرهم، لغالظ العذاب أشلل استحقوا أمم والمقصودت 
أتباعهم.كعذاب النار ق الرؤساء ^اب فليس باه. آمن من وعقويتهم 
الأدبمض"إثم عليك فإن توليت رافان ت لهرقل M الني كتاب ل كان ولهذا 

عذابا،النار أهل أشد إبليس اه و عيه كان ولهذا الأتبيع، أمم اللفظت ق والصحح 
إلااه عمبمئ فما وشر. وشرك كفر كل إمام لأته المار، من حلة يكمن من أول وهو 
ودعاته.الأرض ق نوابه من فالأمثل الأمثل ثم وسه، يديه عك 

فإيمانيتفاوت،، الإيمان أن كما كفر، من أغلغل فكفر يتفاوت،، الكفر أن ييب ولا 
ايااف،عند درحات، هم بل واحدة، درحة ق ليسوا المؤمنين أن فكما إيمان. من أقفل 

الجنةأن كما دركانؤ، المار بل واحد، ودرك واحوة طبقة ق ليسوا الكفار فكذللث، 
الحميد.وهوالغني أحدأ. حلقه من اهع يظلم ولا درجانا. 
تأوجه ثلاثة من يكون العاذاب لغلفل الموجب، الكفر وغلغل 

 Iبالكلية،العالمين رب جحد كمن ها، نفق الكافرة العقيدة حبثا من أحدها
رسلهولا كتبه ولا وملائكته يؤمن؛L_ ملم له، المدبر الخالق الرب، عن العالم وععلل 

(٣٩ا/ اري) اليفح وانظر: ( ١٧٧٣و.دم)رنم ٧( اوغاري)رنم أخرجه 
(١٠٩٠•١-٧/١٢)



ولاالعلماء، من كثير عند بالجزية الكفر هذا أرباب يقر لا ولهذا الآ"؛م• النوم ولا 
كفرهم.لتغلفل اتفاقآ نساؤهم تنكح ولا ذبائحهم توكل 

البأنه القائلين الوحيء وأهل الفلاسفة من وكثير والدهرية المعهللة هم وهؤلاء 
العالم.هذا وجود غير غ؛أآ للرب وجود 

أننله شهد من ككفر بصيرة، عك عمدأ والضلال، بالعناد تغلغله الثانية! الجهة 
فرعونوقوم تمول، كقوم وبغتا، عنادأ وكفر صدقه، آيات من رآه لما حق الرسول( 
أمح،بن وأمثة جهل( أنح، وكفر أبناءهم، عرفوا كما الرسول، عرفوا الذين واليهود 
هزلأء.وأمثال الصلت، 

قدرتهم،إليه تمل يما دينه عن عياله وصد الي(، نور إؤلفاء ق العي الثالثة! الجهة 
كفرهم.تغلفل. عذأابا؛•مج الكفار أشد فهؤلاء 

الثلايثح.الجهات حقه ق يجتمع من ومنهم 
هومن كعذاب، هؤلاء عذابح فليس واحل.ة، أو منها جهتان فيه يكون من ومنهم 

ينالهملا سلامة ق أذاه من والمؤمنون لجهله، عليه هوملبوس ممن الكفر ل دومم 
وجنسوملائكته ووحدانيته باهااة مقر هو بل هولاع، كتغلغل كفره يتغلغل ولر أذى، منه 

عليهزادوا فقد بالرسول كفرهم ق أولثلث، شارك ؤإن الأحر. واليوم والرسل الكتب، 
وعشةجهل، وأنح، لهتإ وأنح، ُ؛لالإ أنح، عذاب النار محا بتوتم، وهل( الكفر• ص أنواعا 

وأصرابمم؟حلف بن( وأنح( معتط أنح، بن 
ليتاس دين عن الصادين الدعاة الروسأء حليقة وهن الهليقة هذه أن والمقصود 

أبوعذابا النار أهل ررأهون دالت أنه هق الني عن نت وقد دوّم، من كهلبقة 
وأمثاله.جهل أبن كفر مثل كن لر ءلاو_، أبن كفر أن ومعلوم ا، ءلاوب،ااأ 

\و\ويفح وانظر: ه. لواللفظ ٢(  ١٣ومسلم)رقم ( ٦٥٦٢، ٦٥٦١الخارك،)رقم خرجه أا 
-مإ(وشرحالووىرم/آح(.راا/؛أأ،



الممسيرعلن المير الصوء رء^=^ّ 
لألا===========^ددض

آشمحثازعن ونش آلمش ذى محايتآي حض وآلا بالعدو نام آش إن ٠ ؤ 
3ه.م'شفمممووث 

قهناك أن لا عنه، والمنهي المحرم هر عباده حق ق الظالم أن يزعمون! هؤلاء 
المستحيل،هوالممتع عنه ه نفتزه الذي الظالم وكذلك عنه، تين ظلما الأم نفس 

ظالمعندهم الأم نفى ق نلس ظالما، لكان لوفعاله مقدورا ممكنا در\ هناك أن لا 
المنزهفالفللم حقه، ق والمتحيل حقه، ق هوالحرم إنما علمه، منزه ولا عنه منهي 

واحدآن ق مكانين ق الواحد الجسم وجعل النقيضين، بين الجمع هو عندهم عنه 
ذلك،.ونحو 

مآنيئا ءريغهُ قان ؤ٠ تعال! اهه نال أيضا، الازيرّ_، هذا إيْلال ل صرح والقرآن 
قدنتاإملأفيسوقد ثذى •محصنوأ لا قاJ :;ت: نمد صقل 1، أذشئهُ 

يغيرءبدا أؤاحذ لأ أى [ ٢٩- ٢٧]ق: ه ب،ظكرلعبطو اJا ومآ لوي آلمؤل، يتدل، ما انج؛ 
٩قدعتإصرلأييٍ وقد ؤ ناله نال ولهذا صالح، من عماله ما أحر من أمتعه ولا ذنم،، 

فلستؤالتقدم بحد آحذتكم ؤإذا والنهي، الأم وبلؤغ الحجة، لإقامة المتضمن 
هوعته. ٥٧٥١تنزه الذي الفللم نذلك، ونييه، بأمْ إليه التهدم قيل المد يواحذ من بخلاف، 

4فنما ولا ^بمتؤسممؤمئمح"قار،نما ؤؤسيعنلا تعاك• ونال 
عمل،ما حنامحتج من ينقص ولا يعمله لر ما مسثالت، من عاليه يحمل لا يعني [ ١١٢]طه: 

معتز،منه الخوف، لعدم يكن لر وجوده يمكن لا الذي هوالمستحيل الظلم ولوكان 
قائده.وقوعه من للأمن ولا 

4شيد يطاJتهم ، iJjjوما يعليها سآء ا ومن هلئمسهث مبميحا همل من ؤ ت تحاك وقال 
ثوابٌن المحن يمغ ولا يعمله، ل؛ ما عقابج المسيء يحمل لا أي [، ٤٦]نملت،: 
عمله.

)ا(آ*اأ.دارج-بما.



ءم__=_^ج-
١[، ١٧]هود: مهن4حوثؤ< وأهلها يئللم ونحفمإكآمئ ًفان وما ^^،٢ وقال 

بظلموليس ذلك، يجوز ظالما،ُوعنلهم لكان إصلاحهم مع لوأهلكهم أنه عق محيل 
أنهوعلم إصلاحهم، ْع يهلكهم لا أنه أنمر سبحانه أنه عق الأية ويوولون فعل، لو 
الأيةأن ومعلوم الفللم، حقيقة وذللثظ مستحيل، ومعلومه حبره وحلاف ذلك يفعل لا 

كانما أنه إق معناها يزول إذ بوجه، تحتمله ولا بيا، أؤيد ولا قهلعا، هذا ما يقصد لر 
عنيتنزه تعاق وكلامه مصلحون، وهم النقيضين احتماع سنا ببغللم القرى ليهلل-، 

عنه.ويمال هدا 

المستحيلات،هي كلها والبامحلل، ل.ى والالعسن؛ أيمان هؤلاء عند وكدلك< 
إليهابه نإذ عنها، ه نفنزه هل، سبحانه واس القدور، نحتا ندحل لا الص الممتنعة، 

كونيستلزم ذللئج أن فاخبر وميه، لأمره المنكرون ووعيده، بوعده المكدبون أعداؤه 
حنسكلماقحستئزاسا ؤ تعال! محال ذللث،، تابن وعزته وحكمته وباؤللأ، عبثا الخلق 

تنهون،ولا تؤمرون لا شيء لغير أي• ؛1 ١ ١ ٥ ه ترجعون لا إلينا عخا 
والعقول،الفهلر ق متقر هدا قثح أن عل فل.ل قبيح، وااعسثا تعاقبون، ولا تثابون ولا 

لوفكرواوأمم وفطرهم، عقولهم إل الرحؤع عك لهم منبه إنكار عليهم أنكره ولذلكا 
لنهي،ولا لأمر لا عبتا، حلقه يخلق أن منه يحن ولا به، يليق لا أنه لعلموا وأبصروا 

قمستقر والجزاء والنهي الأمر حن أن عك يدل وهذا لعقاُبا، ولا لثواب، ولا 
ماؤإل به يليق لا ما إل به نففد به، الإخلال اس عل جوز من وأن والفعلر، العقول 

العليا.وصفاته الحسنن أسماؤه ناياه 
الثافعيتقال [، ٣٦]الماسة; ندى يمك ان محسن،آلأفن ء تعال؛ قوله وكذللتج 

فانكرمتلازمان، وهما يعاقب،، ولا يثاب، لا غيره؛ ومحال • يتهن ولا يؤمر لا مهملا 

ابنوتمر ١(  ١٣/ ا • الكبرى) اJهمي وسن ١(  ٢٣)Y/ ( ٣٦ا/ للثاض) القرو أحكام انفلر: 
ممر)إ/آه؛(.



الممسرعلن المير الصوء ^=^=؛. ٩١
=ائ===^==د==^^==^^^=ض

ولهدابه، يليق لا وأنه وعزته، حكمته ناياه نبيح أنه عل فدل، ذلك، يحسب من عك 
عتمهدم'ةن إ)ثأ؛: يمي مي من وْرمة الزنك ؤ ت لقوله محيى، يترك لا أنه عل استدل، 

.[ ٤ ■ - ٣٧]القياهة! السورة آخر إق ه فحوموئ 
لقصدتجريدا حيف قد لموصوف صفة فالفحشاء والمنكر٠٠ ®الفحشاء وأما 

أحد،لكل نحها ظهر ما وهم، الفحشاء• والخصلة الفحشاء، الفعلة وهي الصفة. 
®فاحشة،،اهرانا وسماها واللواهل، بالزنا فرت ولهدا سليم، عقل ذي كل واستفحشه 

منحدا قبحه ظهر ما وهو فحسا، يمن القول، من المح وكذ.للئ، قبحهما، لتناهي 
ونحو0.والقذف القبح السسإ 

الد.يوهو المنكر، الفعل أي أيضا، محذوف لموصوف فصفة ®المنكر،، وأما 
والمحفلرالشم. حاسة إل القبيحة الرائحة بة كنإليها بته ونوالفهلر، العهول، تستنكره 

فماالأذن. إل المتنكر والصوت الاJوقب إل المتكرم والطعم العين. إل الشح 
هذ0من له الحواس إنكار فحش كما فاحشة. فهو له والفهلر العقول إنكار اشتل 

المد.ركات.

هوعنه نفرما تشتد الاللأي لها؛ المتكرم والقبح تألفه، ولر تعرفه لر ما لها؛ فالمنكر 
ولاسريعة ق يعرف لر ما والمنكر الزنا، ®الفاحشة عباس! ابن قال، ولذللث، الفاحشة، 

سنة،،.

الفهلرق قبحه استقر ما وبين يولف، ولر حسنه يعرف لر ما بين تفريقه فتأمل 
٠٠والعقول،. 

دلثجزسمنطيبه ح؛وْ دلثخييثهُ وهوتوص ذْفرأوأتى من صبحا غمل، _، ؤ
ه.ج' يعملون ًكاثوأ ما ياحسن ا-جرهم 

)ا(ايم.طوارجح_ا.



صاوزهُنقنح يهدتهُ ان \30؛ يرد قمن ؤ تعاق• قال الدنيا، جنة الحياة اطب 
[.١٢٠زالأنمام: ه حرجا صيما صدزهُ يضأتُمحُزأ أن يرد ومن للإتثر 

تتعال وقال المدر؟ صيق من أثل.• عذ.اب وأي الصدر؟ سرح من احليب نعيم فاي 
ئ,س؛اش1ؤثامأ

هطببمتدل لأ الأز>و؛ج ؤز ؛jjJT Lآنحثوة ؤر وه.»وآدث.زى إوا( 
[.٦٤، ٦٢]يونس: ه هوآوه.وزأوعطي.»و ذ'وك 

صلورا،وأشرحهم بالا، وأنعمهم عيثا، الناس أمحليب من ثلع المخلمى فالمؤمن 
برياضمررتم اراذا قوت الّما قال الاجالة• الجنة قل عاجلة جنة وط0 قلبا، وأسرهم 

قول^ا وُن ،• الد'كراال ررحلق وقال؛ الجنة؟ رياض وما قالوات  ٠٠فارتعواالجنة 
عنسألوه وقد قؤ قوله هدا وس ا. الجنة«ل رياض من روضة ومنبري بيتي بين "ما 

زويقينىا،أ يهلمبمتي ربي عند أظل إق كهيئتكم، لت< ارإل وقال؛ الصوم ق وصاله 
الحسي،والشراب العلعام مقام يقوم ربه عنل• الغداء من له يحمل ما أن ه فاحبر 

الهلعامعن الئ، أمفإذا غيره، فيه يشركه لا يه، مختص أمر ذلاك من له يحمل ما وأن 
.. عنه. ؤيغني منابه ؤينوب مقامه يقوم عنه عوض فله والشراب 

أشد.تالمه؛فقده كان أحوج وهوإليه للعبد أنني الشيء وجود كان وكلما 

jآ'؟إ'ا(واوّهمي رقم ١  ٥٥يمك)٨ (وأبر ١ ٥ ٠ اه'م(وأحد)٣ ٠ )أ(أخرصمنىمحم 
هذاالرمذى: ويال، ١( ١ ١  ٥٨رقم  ٩٥ا/ )١ الكسر j والفراق ( ٩٥٢ رقم  ٣٩٨الثعّ،)ا/ 

٢(.١ • ا/ )١ _ رفمخيآ(وذح ١ • ٦ الخفاء)ا/ كثفط وانظر: غريب، حن حديث، 
الووى(وشرح ١ • • الهاري)أ/ نح (وانظر:  ١٣٩١)رنم (وسالم ١ ١  ٩٦)رقم الخاري )٣(أخرجه 

الباريفح وانظر: ١( ١ • ٤ ، ١ ١ • ٣ )رقم لم وم١(  ٩٦٧-١  ٩٦)١ ألفاظ،تقارة الخاري أخرجه )٤( 
.(٢-٨•٢•V/٤)

الجواب،الكاو. ٢٦٨)٥(



الصميرض اشز الصزئ 
تئإ==^دد==^=^^===^=ض

للعد|نني الإطلاق عق شيء ولا أشد، بوجوده تألمه لكن أنني عدمه لكن وكلما 
ولاله حياة لا بل لمرصاته، ؤإيثاره بحبه، وتنعمه بذكره، واشتغاله \س عق إقباله من 

عليه.عذابا وأشد له، شيء الر فعال.مه يذللتج، إلا ببجة ولا مرور ولا نمم 
قواستغراقها بغيره، لاشتغالها والعازاب الألر هذا شهود عن الروح تغيب ؤإنما 

إليهاشيء أحب بفراق العقوبة ألر من قيه هي ما شهود عن به فتغيب الغير، ذلك 
وأموالهداره احترقتر الاJي مكره، ق المستغرق المكران بمنزلة وهذا لها، وأنفعه 
إذاحنن وحرنه، الفواُت، ذلك، بألر يشعر لا الكر ق لاستغراقه وهو وأولاده، وأهله 
وهكذاحينئذ، بحاله أعلم فهو الخمر، رقدة من وانتبه المكر غهتاء عنه وكثف صح 

الدنيامفارقة عق والإشراف، الأجرة طلاتع ومعاينة انمناء كثف، عند مواء الحال 
ذلك،،أصعاف بأصعاف أشد هناك والعازابؤ والحسرة الألر بل اس، إق منها والانتقال 

أصسس،قد أنه ويحلم بالعوض، الدنيا ق مصسته حبر يرجو الدنيا ق الصاب، فإن 
نسبةولا منه، بدل ولا عنه، عوض لا يما مصبيته بمن فكيف، له، بقاء لا زائل بشيء 

والألرالحرة هل.ْ من بالونه عليه سبحانه اقلع قفن فلو حميعا؟ الدنيا وبين بينه 
علالأم لوكان هذا حسراته، وأكثر أمنيته أكبر ليعد المويتح ؤإن به، جديرا العبد لكان 

الما وجودية أحرى أمور والبدن الروح عفي، العذاب من وهناك كيفا الفواُت،، مجرد 
الاللذين العفليمين الألين هذين الضعيف الخلق هذا حمل من فتبارك قدره؟ يقدره 

الرواسي.الجبال تحملهما 
الحياةلك، تطسب، لا ؛حيث، الدنيا، ل لك، محبوب أعفلم الأن لن، نفعق فأعرض 

يكونكيف، إليه، كنتا ما أحوج وبينه بينلثا وحيل منلث،، أحل. وقد فأصثحت، معه، إلا 
قيل!كما عنه، عوض لا بمن فكيفإ عوض، كل ومنه هن.ا حالك،؟ 

٢وضر ءه صعنإن اهلٌ من وما عوض يعته ص—إذا شيء كل من 

)ا(لماحاو.0.



تتعب،فلا يرزمم، وتكفلت تلعب، فلا لعبادق خالقك آدم ابن ٠١الإلهي; الأثر وق 
وأناشيء، كل فاك فتك ؤإن شيء، كل وحدت وجدتني فان نحدو، امحليتي آدم ابن 

رأحبإلكسملكضءاال 
منؤ تعاق; فقال وعبادته، ومحبته معرفته لأهل الطيبة الحياة اهف جعل ،ومد ل

ذصونلجزطيبه حيوة دشمحييئةُ مؤبن وهو ذًقيأواتى بن ض4حا عجل 
[.٩٧لالأحلت ه يعملون عغ\>خ\ ما ياحسن 
ذلك.وغير المحن والرزق والرصن بالمناعة الطيبة،• ءالحياة فرت وفد 

ومحبتهالن، ومعرفة بالإيمان وسروره و-ءجته ونعيمه القالب حياة اما والصواب; 

نعيمهفوق نعيم ولا صاحبها، حياة من أطسب، حياة لا فإنه عليه، والتوكل إليه والإنابة 
الجنة.إلانعيم 
قالجنة أهل كان إن فيها. أقول أوقات بي لتمر إنه يقول; الخارقين بعض كان كما 

ف،عيش كي إتم هذا، مثل 
طربار؛،.فيها يرقص أوقات ليمر؛القلب، إنه غيره; وقال 
اهل،،جعل ولهدا ملكها، فاته الجوارح، حياة تبحته طيبة حياة القلب، حياة كانتج ؤإذا 

الطيبة.الحياة عكس وهي ذكره، عن أعرض لمن الضنلث، المعيثة 
ودارالبرزخ، ودار الدنيا، دار أعني الثلاثرت الدور ق تكون الطيبة الحياة وهده 

هناالنعيم ق فالأبرار الثلاث، الدور ق تكون أيقا الفنلثط والعيشة القرار. 
هندهق احسغوأ للذتل ؤ تعاقت اهف قال وهناللث،، هنا الجحيم ق والفجار وهنالك،، 

•٣[.لاو>ل: ■خئه ولدارآلآنخرة حسثة ألينتا 

(.٢٣٩/٤ممرj-ضْ)ابن ألأثر )ا(ذمس1 
);ا(اهآ،دارج-بم'آ.

:٤  ٤٣/ ض)١ ونمى ٧( • السح)ص ١^ \م.• )٣( 
•٧(.الوابلالسإ)ص )إ(اننلر: 



الممسرعان انميئ الصوء  =او[^==^=====
منشإقأخلؤ ئا حن مثثا إنه.شنضم توثوأ وأن^تثعفنوأ ؤ تعانىت وقال 
[.٣ ه

الدنياق الحياة لأطيب محامن عليه والإقبال وطاعته ومحبته بجو اذلأ، فذكر 
الضنكوالمعيشة المنغصة بالحياة كفيل ومعصيته والغفلة عنه والإعراض والآحرة، 

اه.والأجرة. لدنيا اق 

صادقفهو طيبة، حياة يحييه أن صالحا عمل من لكل سبحانه اهذ صمن ،وقد 
كلها،همومه احتمعت، حياة من أطيسيا حياة وأي وءل0، يخالف، لا الذي الوعد 

واجتمعتاا اهذ؟ عق أقبل بل قلبه يتثعبا و!؛ اه)ا0؟ مرضاين، ل واحدة هما وصارتر 
محثوبهذكره فصار ،. ٧٥١عق شعبة منها واد يكل منقسمة كانتا التي وأفكاره إرادته 
همومهتدور وعليه عليه، الختول هو بقربه والأنس لقائه إق والشوق وحثه الأعك 

ؤإنباهذ، نهلق نعلق ؤإن ياس، سكتا سكتؤ فان قلبه حطرايتج بل ونموره، ؤإرادته 
يكن،وبه يتحرك، وبه يمشي، وبه يثهلش، وبه يبصر، فثه أيمر ؤإن يسمع فثه سمع 

ربهعن يروي فيما جء عنه البخاري صحيح ق كما يبعنا، وبه يمولتا، وبه يحين، ربه 
عبدىيزال ولا عاليه، افترضت، ما أداء يمثل عبدي إلي تمرب لأما قال• أنه وتعاق نارك 

الذيربصره به، يمع الذي سم>عه كنت، أحييته فإذا أحثه، حتن بالنوافل إلتر يتقريج 
دبييصر دبي بمع، دبي بما، بمشي التي ودجله حا، يعلما التي ويلم به، يمر 

قترددن، وما لأعيذنه، بي امتعاذ وكن لأعطته، الي وكن بشي، دبي يملس، 
ماءته،وأكره المونغ يكره المؤمن، عبدي ريح ئبص عن ترددي فاعله أنا شيء 
الهلعغليفل عك حرام الذي الإلهي ، الشريفالحديث، هذا فتضمن ،. مئهءلله ولابد 

فرائضهأداء أمرين؛ ل محبته أسباب، حصر يه والمراد معناه، فهم القليخ ، كثيف

الكاق.)ا(ا/أآالماب 
(.٣٤٦T٤٣/١٦(واممر:نياUرى)٦٥)رjم٢•اليخاري )أ(أ-م-بم 



إليهيتقرب مما أحب فرائضه أداء أن سبحانه وأخبر بالنوافل. إليه والتقرب 
محبوبايصير حتن الوافل من يكثر يزال لا المحب وأن النوافل، بعدها ثم المتقربون 

الأوق،المحثة فوق أحرى منه محبة له اس محبة أوجست هف محبوبا صار فإذا هله، 
وزروحه، عاليه ومالكنت< محبوبه، بعير والاهتمام الفكرة عن قلبه المحبة هده محثغلنتا 

قلبه،لزمام مالكا الأعك، مثاله وحيه محثويه ذكر فصار البتة، محبوبه لغير سعة فيه يبق 
اجتمعت،قد التي محبته، ق الصادق محبه، عك المحبوب استيلاء روحه عق متوليا 

له.كلها حثه قوى 

تعاق!قال كما روحا، الأنبياء إل يلقيه الذي وحيه سبحانه جعل ولهدا 
عمن موصعتن ل ذ ١٥صءنادِْ،i ؤيمح(^؛;٤سأمْطعقسدثآء 

الأرواححياة لأن [؛ ٥٢]\ذثووئ.' ه امرما من نوحا إليك اوحينا وكد'لك ؤ وقال! 
به،وعمل وحيه، هبل من سبحانه  ١٢-حص التي هى الطيبة الحياة وطه به، والقلوب 

طينهحثوه دنغءمينهُ مؤمن وهو أنى او دلقك من صنلحا عمل من ؤ فقال! 
بالحياةنهت فخصهم [. ٩٧]الحل: ه يعملون يفائوأ ما حنّن يا احزهم ولئجزقهمِ 

متنعايمئعsكم إليه توبوا أستغفروأ وان ؤ تعال! قوله ومثله الدارين، ق الملمة 
ال!تمقوله ه ومثل٣[• ]هودإ ه مح،لهُ قصلؤ ذى ويؤت منى اجلؤ إق حنئا 

هآلمتقان داز وونع؛إ حم_ ولداز حنثة آلدئثا هنذ.ْ ق أحنوا لذيُِتن ل۶ 
هسعه ؤ' وازمزألله حننة^ هندهآلأو4ا ل احنوأ للذين ؤ تعال! قوله ومثله لاوحلأ''آ[، 

انصركما الاحتمدة، وق الدنا ق بإحسانه المحسمن سمعد أنه سلآ^^نه ف،ن اآء ٠ تالرٌر• 
ذمحفرىعن اعرصن ومن ؤ تعاق• قال والآ"مة* الدنيا ق بإساءته المسيء يشقي أنه 

.-يا إغاثة )ا(مأ\ 

٢[]النحل: ه عتادوث من مزئشاء عق امروث من ثاإو3\آ آثنجكق يئرلت ؤ ت الحل سورة ل الثاف والموصع آ ٢ ؤ 
)ج(•



الممسيرهنن المشئ الصوء ا==ّ 
تاوآإ========^^=^^==ض

وقدتعاق، وقال [. ١٢٤لط4ت ه '؛ق؛ اعمى يوزآنقينمؤ ؤ-محشرهُ صتك! معيشة وهُ ثإن 
بجأتُأن يرد ومن صنزهُ نقنح يهديةُ أن آس يرد قمن ؤ النوعين؛ محن جع 

عزهفذ'لأئ،محز؛آسآلزحسنر ؤرآلثمآأ يصعد هكائما حرجا صيما صنزهُ تعق •"
الصدرشرح لهم والإيمان الهدى فأهل [• ١٢٥لالأ؛عام: ه يوثنوت،يق؛ لا ميدن>• 
والحرج.الصدر صيق لهم الضلال وأهل احه، وانفواتساعه 

الصدور.وضيق الفللمة ق الضلال وأهل الصدور، وانشراح الور ق الإيمان نأهل 
ثركل مادة وظلمته وموته فته، حير كل مادة ؤإصاءته القلم، حياة أن والمقمودت 

له.

غزنش إبملسوله/ سآطلجآصإ,ئو; بآس قآتجد ههث،آلقنئان إذا فؤ 
نثولؤئةُغل نإْللمهُ إثما ;ج؛ نتوْكلون ر؛يؤمّ وعق ءامغوأ آلذيت 

هإ؛ث؛: مقريوث بب، هم 
والعياذ،العوذ، ومصدره إليه، والجا به واعتصم به امتع باهه® •رامتعد معتز 

وسلم؛وآله عليه تعال اس صك نوله ومنه يه، المستعاذ ق امتعماله وغالبا والمعاد؛ 
كلامومن منه، والاقترابج الشيء اuجأإل من اللفنلة: وأصل نناذ«رأا. ئدت ارثي 

بيايعوذ عائد! وناقة به. واتصل بالعفلم عاذ قد الذي أي ءوذْ،،، اللحم ®أطيبا العرُب، 
،.المطانيل#ل العود الحديبيةI حديث ق ومنه كحمر. ءاعوذ، وحمعها ولدها، 

فصيلها.معها التي الماقة وهي مهلفل، جع والمهلافيل1 

)ا(اا<إغاثت-بمالأ

(.ro<\roUرا</ ازري كح وانظر: ( ٥٢٥٥الخاوي)رقم أخرجه )٢( 
او\وي)0/إحمم.نح وانظر: ( ٢٧٣٢، ٢٧٣١الخاري)ينم أخرجه )٣( 



معهمأى للنساء، ذك استعار _ت الأصول جامع صاحب منهم - طائفة قاك 
إليكحرجوا ند أي حقيقته. عق اللفغل بل ذك، إق حاجة ولا وأطفالهم، الماء 

سبحانهفأمر أولادها، معها التي النوق معهم أحرجوا حتن وْرايهم بدوام 
وحوْثذك وق القرآن. قراءة عند الشيطان من به بالاستعاذة 

الوساوسمن فيها الشيطان يلقيه لما مذهب المدور ق لما شفاء القرآن أن منهات 
مادةيهلرد أن فأمر الشيْنان، فيها أمره لما فهودواء الفاسدة، والإرادات والشهوات 

كمافيه، ؤيوثر منه، فيتمكن حاليا، محلا الدواء ليصادف القالب، منه ويخل الداء، 

ارمقثكنح__الا ينأ ء__صادف الهوى أهمرذ أذ مز هواها أإاني 
فيه.فينبع له ومضاد مزاحم من حلا قل. قلب إل الشاق الدواء هذا فيجيء 
المات،،مادة الماء أن كما القال_<، ق والخير والعلم الهدى مائة القرآن أن ومنهات 
قسعن القلب ق الخير بنيات أحس فكلما فأولا، أولا النبات يحرق نار والشيهلان 

بالقرآن.له يحصل ما عاليه د يفلئلا منه، ياهالأؤ،لثا يتعين. أن فأمر ؤإحراقه، إفادْ 
لأجلالأول الوجه ق الاستعاذة أن قبله، الن.ى والوجه الوجه هذ.ا بين والفرق 

وثباتيا.وحففلها بقاتها لأجل الثاق الوجه وق القرآن، فائدة حصول 
مالحفل.اه لعمر وهو المحنن، هلءا لاحقي القراءة بعد الاستعاذة إن قال؛ من وكأن 

وهوالقراءة، ق الشرؤع قبل بالاستعاذة جاءُتح إنما الصحابة وآثار المنة أن إلا جيد، 
للأمرين.وهومحصل والخلف، الملف من الأمة حهور فول 

)ا(ممابالأءلوس:1مْ.)ج(.
الغزلشام العامري مزاحم بن الملوح بن مس لتين مجتون إق محنب الطويل بحر من المن هذا )٢( 

صاحبالثعر حن وكان الأموي، الشام الطثرية بن يزياو إل أيما ويتيؤ ، ٠٠٦٨مامت، المشهور، 
الشامالكلي رغبان بن عيداللأم الجن ديلث، إل أيما ؤيتب ، ٠٠١٢٦مايت، غزل 

٥(.• ٩ القدير)0/ ليض j الماوي البيت وذكر 0مآآع، مات العباس، 



الممجيرامحرض الئزء اآ=م 
ت\إع0ل[^====^=^==^====^ط

 Iابنأسيد حدث ق كما لقراءته. وتستمع القرآن قارئ تدنومن الملائكة أن ومنها
الصلاةعليه المن فقال المصابيح، مثل فيها الغللة مثل ورأى يقرأ، كان لما حقير 

يطلبأن القارئ فأمر وعدوْ. اللك، صد والشيطان ،. ادلأئكة*أ*_، واللام: 
يجتمعلا منزلة فهده ملائكته، خاص يحضره حتن عنه عدوه مأاعا.ة تعاق اهلع من 

والثياؤلين.الملائكة فيها 

القصودعن يثغاله حتن ورحاله، بخياله القارئ عك يجلب الشيهلان أن ومنها• 
بجهدهفيحرص سبحانه، به التكلم به أراد ما ومعرفة وتفهمه تدبره وهو بالقرآن، 

عندفأمر به، القارئ انتفاع يكمل فلا القرآن، مقصود وبين قلبه بين يحول أن عك 
منه.باهلقهق يستعيد أن الثرؤع 

الحسنللقارئ أذنا أشد تعاك واهلٌ بكلامه، تعاق اهلع يناجي القارئ أن ومنها• 
فأمروالغناء. الشعر قراءته إنما والشيaiان فينته. إق القينة صاحب، من بالقرآن الصوت 
قراءته.الرب واستماع تعاق، مناجاته عند بالأستع؛اذة يهلرده أن القارئ 

ألقنتمنن إذا إلا نبي ولا رمحول من أرسل ما أنه أخبر سبحانه اقع أن ومنها• 
كماتلاوته. ق الثيهنان ألقن تلا إذا المعنن: أن عك كلهم لف والأمنيته، ق الشيهلان 

عثمان:ق الشاعر قال 

٢التمادرأ حمام لاهمى دآجنْ ليله امموأول، اب كثن ثمئ
يغلطولهدا بغيرهم؟ فكيف لام والالصلاة عليهم الرسل مع فحله هن-ا كان فإذا 
عليهيشوش أو لمانه، عليه فيخبهل عليه، ويشوسها القراءة، عليه ويخلهل تارة القارئ 

(.٨٢شرحالووى)ا•/ وانظر: ( ٥٧٩٦(وسالم)رنمأخرجهالخادي)دنمما• )١( 
عتمأنالراثاو الحالمة رناء ق قاله الأنصاري، مالك، بن كعب إك نيتب الطويل بحر ص الت مل-ا  ٢٢)

وشهل.ه الني فراء من وكان الثعراء أكار من جلل صحابي هن.ا ونائله ه، ثل لما عفان بن 
عتهالم رصي ه ٥ • سة ومات سة، وسمن ستا وعاش حياته، أحر ق عس الوقانع، أكثر 

(٣٩٢الفائق)٣; ل والزمخثرى ( ١٢٩٥; الرب)٥ لمسان ل مفلور ابن ذكرْ واليت وأرصاْ. 
(.٢A٤/٥اJيان)ممرلمفيرْ)م/لمأ(واسيشفياضواء 



له،حعهما وربما هذا، أو هذا القارئ منه يعدم ل؛ القراءة عند حفر فإذا وقلبه، ذهنه 
منه.تعاق ؛١٥^ الاستعاذة الأمور• أهم ْن فكان 

فيه،أويدخل بالخير، يهم عندما الأسان عق يكون ما أحرص الثيهلمان أن ومنها؛ 
٠عنه ليقهلعه حينثذ عاليه ستد ^و 

علنمهخ أذ فاراد الثارحه، علن عملت، سبمانا #إذ ه! الك، م، المحتح وق 
الحديث،.صلأض...اا 

أممر.له الشيْلان اعتراض كان تعال بمكاناملمسبدوفإكاه 
يقول؛قو الّم، ّّءع أنه الفاكه أبي بن مجرة ث حل• من أحمل• الإمام متل• ول 

دينك،ومم.ر اسلم هماو(ث الإسلام، بطريق له ممعن. بأطزقه، ادم لابن معد الن1طال ؛؛إذ 
وثدئآئهاجز دمال؛ الهجن؛، بطريق، له يند نم هآسلم، فعصاه آباتك،؟ وآباء آبائك دؤ؛ن 

لهقعد ثم وهاجر، سناه العلول ي كالمزس المهاجر مثل وإعا وسإءك؟ أرصلث، 
ويسمالمزأة هتتكح محمتل، ماتل فقاوت والنال القس جهاد يهو الجهاؤ، بطريق 

الإل؟قاَل؛شاثياهولأآ،.
خير.كل محلريق عق ان للأنبالرصد فالثيهلان 

معهمجهز إلا مكة إل تخرج رفقة من ُرما اس• رحمه مجاهل• عن منحور وقال 
نفيره.ق حاتم أبي ابن رواه ءدنمم« مثل إبليس 

عدوه،يحارب، أن العيد ستحانه قامر القران، قراءة عند ولاسيما بالرصد، فهو 
أنكما الير، ق يأخذ ثم أولا، منه تعال باس ؤيستعيذ العلريق، عليه يقْلح الل؛ى 

القاري)أ/مأآ(.صدة )رفماثه(وانظر: الخاوي)رفمام-ا/؛(ومالم )ا(اخر-بم 
(^)مها'رفممآ؛ما؛(وفياوجين)^٤٣١٣)؛ا(أحرجهأحاو)"ا/"اهأ(واشاشلص 

سجمق انع فوابن ( ١٣اد)رقم الجهول ١( •  ٤٣رمم  ٢٨٤)أ/ والحاو الأحاد j َ ايي 
اسذ الأuفي ومحبس ٦( ٥  ٠٨رنم ١ ١ ٧ )U/ الكير ق والطيران ٣( • ٣ / المجابة)١ 

(.١٦٥٢الجائع)رنم صحثح ول النسائي صتن صحح وق ٢(  ٩٧٩رقم  ١١٨٦المحيحة)٦/ 
المناور.ابن إك وءزاْ ٤( ٢ ٦ الخثور)٣; الدر ل السيور ذكر، )٣( 



اكئضهم١^ 

سيره.ق اندقع ثم يدفعه، اشتغل طريق له؛٧٠^ عرض إذا المافر 
لرولهذا القرآن، بعدها و4 المأق بأن ؤإعلأم عنوان القراءة قبل الاستعاذة أن ومنها! 

يأقالذي أن لياهع وتنبيه مقدمة الاستعاذة بل غيره، كلام يدي بين الاستعاذة تشؤع 
نمتعاق، اه كلام لأستماع استعد الاستعاذة السامع سمع فإذا التلاوة، هو بحدها 
وغيرها.الحكم من ذكرنا لما وحده، كان ؤإن للقارئ، ذلك، شؤع 

الاستعاذة.فوائد بعض فهده 

لقولهاستعاذ؛ إلا صلاة، غير ولا صلاة ق يقرأ ®لا حنبل! رواية ق أحمد قال وقد 
[.٩٨سآكْشآلئحيبه]اكحل: بآش هاتئيي. دإِذا ؤ قق! 

ستعيد٠٠١قرأ رركلما مثيس! ابن رواية ل وقال 
منبالغم أعوذ يقول! امتمحاذ، قرأ إذا كان أبى ®صممت، أحمد! بن النم عبد وقال 
العاJمااؤهوالمع اينه إن الرحيم، النيهلان 

إليرقام قوإذا الّك، كال تال• الخادري سعيد أبي حدث من والترمذي المسند وق 
همرهمن اوجيم، اكإهلان من ال^لبم التسمؤ^ ^ ٧٥١؛®أعوذ يقول. تم اّتفع^ الصلاة 

ؤسثش،ارم
منباهؤ ®أعوذ اأقزاءة1 مل يقول كاف أته ه النثن عن جاء التن-رت ابن وقال 
يقول؛كان أنه الجامع ق والقاصي وأبوحنيقة الشافعي واحتار ؤ  ٠٠٣الر■؟الئنطان 

ابنوحديث الأية، لظاهر أحمد، عن رواية وهو الرجم"، الشيطان من باس ®أعوذ 

رقم ٢٣٨را/ -محزيئ وابن ( ١٧٧٩رنم -٩٧ ٧٨بان)ه/ وابن ( ٨٥/0)م/-ه(أجرجه )١( 
<و٢١٨٥jر،م٣٥/٢قيفياص)٠Jماجه)رنم٧•٨(وا(وايوداود)رتم٧٧ْ(واين ٤٦٧

ضب)ا/هاآرنم-آأآ(وايانفيي)آ/؛مارنماكمى 
صححق ان الألبوصححه ١( ١ ٧ مواتدْ)رمم ق وتمام ( ٤٩٩٤رقم٤١١/٨وأبويعك)( ١٥٦٩

١(.٢  ١٧المصابيح)رقم مثكاة وق داود، أبي صنن 
الوارد)رنممأأ(واوهنيفياص>آ/همرنم(وفي ١٧٨٠حان)٥/•٨رنمابن )آ(أخرجه 
٢١٨٣.)



س——^^=لج(=
•اائجءمُ الئيطأن بن التليم أعوذباهلءالثيح ٠ ؛ ٥٥١عبدرواية أخمدمن وعن المنذر. 
قأبوداود رواه ما عليه ؤيدل سيرين، وابن الصن ب وهومن سماد، أبن لحدث 

اسماشيع >رأعود^ وقال: وجهه، عذ وممن جلش ه الشن أذ الإفالث*: نمة 
}الئجيما<ر الشتطان من 

محواهد إذ الرجم النبمان مى ب1هإل *أعوذ يقول: أنه أحرئ رواية أحمد وعن 
قااةاص،ي واختاره سار، ين ومسالم الثوري مفيان قال ويه ٠ و العليم السميع 
[.٩٨]التحل: ه ألئحهمّ منأوش1ءفين باش هاتتعد ؤ قوله: لأن عقل؛ وابن المجرد 
الأحرى:الأية ي وقوله الرجيم® الشيه1ان من باش ءأعوذ بقوله: يستمد أنه ءلاهرْ 

يلحق؛الأراستعادةأن يقتضي [. ٣٦تساوت<ت ألثلهره يوألمع إرتهُ باش اتثعد يؤ 
سحانهلأنه 'إن(، بحرف مجوكادة بتمها متقلة حملة ق العلم هوالمح بأنه وصمه 

»اليمإنىأةودبمينالل.يأحتارْئذكرصهم.: إسحاق: هكداذكرْ. 
تال:ذلك، نمير الحديث ق جاء وقاJ وثئثه®. وشحه ثننه مى ١^٢٣ الثنطان 
١٢الشعر؛ال ونفثه: الكير، ونفخه: ١^^؛،، اروهمره: 

مافعك ه ؛أي؛؛ منآاسء*شآوبممّ لأم ياتثعد هزاث،^لهمءان ل؛أوأءا؛وله• 

بأ؛(ورداود)وذم0يي(وابجقاص)^إمرثماين.مبمة)ا/صرتم )ا(أءر-بم 
مآمآ\(واساريفيمحطيالآثاو

الهبميقاسع)أ/1ْآ(:دزاق)آ/هيرفيإ؛0هآ(وس)م/-0(وقال 
١(.٥ )١/ كير ابن تمر وانتلرت ثمان. رواءاحمدورجاله 

المشي(واتئلر: ٢٠٦٨رمالرزاق)٢/•٨-١٨
XrM-/\)

ومتن٢( • ٣ / داود)١ أبي ومن ٢( ٤ ٠ / حزبمة)١ ابن وصحح ( ٣٣٦حبان)\إ ابن صحح انئلرت )٣( 
الأوطارويل ١(  ٤٣الميب)ص والوابل < ٦٤٦الأثار)٢; وتمالب.ب ( امرئ)Y/٠٣ي المبملي 

الرب)م/(أ<مإأ\^(و}أئ 
؛ار.العجا. ١٩٦)((



التفسيرعلن اشر الصوء ه؛=ء، 

هوالمشهور.هازا بالفعل الفعل إرادة عن التعبير من ذكرنا 
تارة،فه الشرؤع ابتداء عن بالفحل تعبر العرب أن وهو هذا، من ألطف وجه وفته 

وطاالفرل؛، عند وقحلت الشرؤع، عند فعلت فيقولون! تارة، انتهائه عن وتعبر 
حقيقي.امتعمال، 

قوأحيت حوعت إذا أي! الفعل، ا؛تل.اء الأية ق ه هزاُث، ؤ معنن فيكون هذا وعل، 
وطليعته.ومقدمته الفعل هومبادئ الذي الشرؤع عق مرتبة فالامتعاذة فاستعذ. القراءة 

عنوالإعراض بالاستعاذة الهلرق بأسهل العدؤين هذين دسر إق أرثد فالقرآن 
ينالفانه ذك، لماه من حفل عظم عن وأحثر بالإحسان. إساءتهم ودسر الجاهلين 

هواه،وقهر عليه، وثناءهم له، الناس ومحبة صديقا، وانقلابه عدوه شر كفإ يذك 
ينالهما غير هناا إليه. ~ عدوه حش الناس- وطمأنينة والحقد الغل من قلبه وسلامة 

كانولما وآحاد، عاجلأ الحفل غاية وهذا عنه، ورصاه ثوابه وحن اس كرامة من 
الرقفان [ ٣٥]نمك: ب صموأ آلذين إب يئنهآ وما ؤ قال؛ بالصبر، إلا ينال لا ذك 

القابلة.عل يصبر لا الطائش 

النفسعل والثيهلان الخصية القس فتتعاون النيهلان، مركس، الغضب كان ولما 

فتمدمنه، بالاستعاذة يعاونها أن أمر - بالإحسان الإساءة يدغ تآمر التي المطمئنة 
الصرمدد ؤياق الغضية، النفس جيش مقاومة عل فتقوى المهلمئتة النفس الاستعاذة 

زذهُذؤ الثّيهلان ال3لان مفأبهلل والتوكل، الإيمان مدد وجاء معه، النصر يكون الذي 
قال[. ٩٩]النحل: ى :ج؛; زبيزيثوظلون وعق ئامثوأ آلننرتت> عز سلطثن ^ لنز 

حجة.له ليس والمفسرون! وعكرمة مجاهد 
منولا الحجة، جهة من لا عليهم! به يتسلعل طريق له ليس يقال! أن والصواب! 

لأنسلهلانا؛ الحجة سميت، ؤإنما الهلان، المن مق داحلة والقا.رة القدرة. جهة 

)ا(موإءانة-بما.



ص__^=_^=^^اج(=
لعدوهسلطان لا أنه سحانه أحبر وقد ديدْ، القدرة صاحب تطلط حا يتسلط صاحبها 

اغويئىحمآ رن ت\لأ ؤ الحجر! سورة ق فقال المتوكلين، المخلصين عباده عل 
وفا :"ث؛؛ آلئيت بهم •نادك !لا ه؛أخعئن ولأءوبجم آ'لأوض ؤ( لهم لأييثن 

بناثبمث من إثُ نلهلمب عفيم للث، نس عبادي إن ئ|ت: منتقير عق صرل منيا 
اوذابمهلانمم:هم-أ؛[.

رببزوعق ؛امغوأ آلذئث عز نظن لهُ تى إظ ؤ ت المحل سورة j وقال 
هطركوت> بب-ء هم ؤآلذيى؛نم يثولؤثهُ آلذتنرأت عز نئنغهُ إئما :؛؛؛: يتوًفلون 

التوحيدأهل عق ؤايهناله  4jUa!L>ض أحدهما أمرين! ذللث، فتضمن '١[. ■ - ٩٩]الحل؛ 
تولاه.من وعل الشرلث أهل عك ؛JaL >u-إثبايت، والئاق والإخلاص. 

نال!والإخلاص التوحيد أهل عل لهله يلا تعاق  ٠٧٥١أن عدواه علم ولما 
[.٨٣-٨٢عنادك إب ؤ

عكيقدر لا عليه وتوكل له وأخلص هت، باه، اعتصم من أن اه عدو فعلم 
رعيتهفهؤلاء اه، مع وأشرك تولاه من عك السّلءلان له يكون ؤإنما ؤإصلاله، إغرايه 

دمتوعهم•وسلطانمم وليهم وهو 
نوله!ق ينميه فكيف، الموصع. ^ا ق أوليائه عك لهنان الله أثبت فقد قيل! فان 

عليموهُ هقان وما منأومؤمّإن;إئ؛ قريما إلا قاتتعوه ظغهُ إتلهس عيم ذ صد لمد وؤ 
كانإن نل؛ ٢؛• ١ ٢، ' شلتي4تمات بثها4 بمنهؤ مزيوبنبالأم? لثعلم مزنظزإلأ 

المؤمنينعل عاندا ٢[. ١ ]صبا: ه نلطن س عيم لهُ ًقان وما ؤ قوله! ق الضمير 
يؤمنمن لعلم يابليس، امتحئاهم لكن أي منقطعا! الاستثناء ؤيكون اقط، مفالوال 
ولميؤ قوله! ق عليه عاد ما عك عاندا كان ؤإن سلن،. ل منها هو ممن بالاخرْ 

^٥٥^٠١١الاستثناء ليصح الذلاهر، وهو ٢[. ' زسات ؟ا< دابلوه ظغهر إبليمس عائم صدق 
نالبالابجرة. يؤمن من لنعلم إلا عليهم ملهلتاه وما المعنن! ؤيكون النفي بعد بوهوعه 



التسيرعان المشر الصوء 
=الأل؛و|======^^======ض

[.٨٢لءست ؤ  ijlsفأنظره النظرة تعاق اه سأل لما إبليس ررإن ةتسةت ابن 
ثموصابلأ-محننصثدكتجنا اا،م  ١٩بكيا لآُنيقهاإي...ؤوؤ 

ظائا،قال ؤإنما يتم، فيه قدره ما أن مستيقنا المهالة هازه وقت ق هو وليس [ ١١٨]الساء: 
لنعلملياهإلا سليطنا كان وما تعاق! فقال فتهم، ظنه ما عليهم صدق وأطاعوه ابروْ فلما 

٠الجزاء® ؤيقع القول فيحق ظاهرين، موجودين نعلهم بمي الثاكض، من المومنن 
الذينوهم فيها، وشلثج رالآ'مة يؤٌن لر من عك هاهنا المالهيان فيكون هدا وعل 

•الآياتا سائر مع الأية هذه فتتفق متما، لا ثابتا ١^^١٥ فيكون به، وأشركوا تولوه 
ق، jlTوماؤ المارت لأهل يقول حنث إبراهيم• محورة ل بالتي تصغ فا نيل• فإن 
فاذئمقوله كان ؤإن وهدا [. ٢٢]ابرامم: قاضحيتزله !( ١٢٠٤١ننلنمن عوكم 

كن.لائ،ؤأنه عك فدل منكرا، لا له، مقررأ عنه به أخر سبحانه 
الحجةهو المرصع: هدا ق النفي لهلان الأن وجوابه: جيد. سؤال هدا قيل: 

ءباستابن قال كما عليكم، يه أحتج وبرهان حجة من عليكم ل كان ما أي والبرهان، 
دعوتكمأن إلا حجة لكم أظهرت( ما أي: ءليكم« -يا أحتج حجة من ل كان »ما 

حجة.ولا برهان بلا واتبعتموق مقالتي، وصدقتم فاستجبتمل، 
لالحلتب يتولودهُ آلدمحّك عل سلطئهُ إئما ؤ قوله: ق أثبته الذي اول3لان وأما 

الكفرإق يورهم بحث منهم، وتمكنه والانحلال، بالإغواء عليهم لعله تفهو [. ١ • • 
ءم آزسلئا blر آلز ؤ تعاق: قال كما يتركونه، يدعهم ولا إليه، ؤيزعجهم والشرك 

وقا إغراء«ر »تغريهم ابنهماس: قال [. ٨٣

وهمدانرزاق( ٣٤٢ ١٧رقم  ٦٢رش_ةرب/ ^ تلأة)؛/ا.م( الطرىفيشرْصر اخرجه )١( 
١(.• ٤ ٥ )رنم الزس j المارك وابن ٢( •  ٥٣٣رقم  ٢٧٥ا/ )١ 

كيرابن من كل عنه ذكرْ اكورى، سفيان هول، من هذا ووود ( ١٦٥إ  ١٦يره)نفل الطري اخرحه )٢( 
ابيي،و،ىّةاصتم،سممل،س(.وذكر، ٤٢٧/٨(واينسرjاص)١٣٧/٣في■شتر٠ر

(.٩٨٤الحديث)y/ غرم، ق الضحاك  iijiمن الحربي وذكرْ ٥( ٠ / ١ حسر)٩ بن 



إقءاتزعجهم آخر: وو تحريقا« راتحرضهم لفظ: ول ، إشلأء«أا١تشليهم رواية: 
بالإيقادالماء يحرك كما تحركهم أي ررتوئدهم؛؛ آخر: وق إز'ءاجاا' العاصي 

})انوهدجهما١ل الأخفس: تال تحته، 
الأزيز؛القدر: لغليان يقال ومنه واكهيج، اكحريك هو *الأررر أن ذلك: وحقيقة 

منالمرحل كأنيز أنين ءلجوفه الحديث: ومنه الغليان. عند يتحرك الماء لأن 
الحهلم،،ق النار كالتهاب والحركة، الالتهاب ارالأزيزاا عبيدة أبو تال • البكاء* 

حصلفقد ءالياترا، إذا القدر وأيزمت، '،، بالنار تحتها ألهب أى ندرك، إر يقال؛ 
فإنهمتقاربان، وهما والإلهاب، الإيقاد واكاف؛ التحريك،، أحدهما: معنيان: للار 

bلهاب•بإزعاج خاص، تحريك 
ذلك،عك له ليس ولكن الشرك، وأهل أوليائه عك له الذي الملهلان من فهذا 
أهواءهموافقت، لما إياهم، دعوته بمجرد له استجابوا ؤإنما وبرهان، حجة ّلهلان 

)•ا/7ما(ءنقول،)آ-ا/ْأ\(ءناينزد.وذم،اينممرلأض، النييفيشرْ )ا(أخرجه 
٣(.• ٨ )ه/ ان اللمق مظور اين نعل وكذا «جاماو. 

نحوانظر; ٤(  ٧٣• )رقم حديث قل ( ٩١٤منة)ص بن صفيان قول من تعليما البخاري احرجه )٢( 
٧١ ^ /A(٤  ١٢٧ ) ذانمعام، مدالرزاق س كل قادة م)، من ؤب ( ٥ ٠ ا/ )٩ القاري وصدة

 /r(١٣-١  ١٢نفيره ) تميرْل تماس ابن قول، من محير ابن وذكره ١(. ٢ ٥ ١/ تمره)٦ ب، واليري
 /Y( •٢٨ ) قادة قول ومن j أيما تفسره /n١٣٧.)

(.٠٣٨)o/ عباس ابن تول من تغيره j اتجري أخرجه ؛ ٣١
٥(.• / ١ )٩ القاري صدة ل السي الدين بدر ى ذكره )٤( 

(وايم٤٣٦رقم٤٦٢/٩اJقاJ-سفياسارة))ا'ا/أأا(والضياء انجريفيتف-ر. )ه(أ>جا« 
•٩(وافانيفيرنم•0٣/٢(وابمنضمة)٦٦٥رقا٤٣٩٨

١٧٤/٣(واصعنى)٢٦،٢٥/٤(وأحد)١٢١٤شاس)ر؛م
ونال،( ١٣٤)ص المالحين يياض ل النووي وصححه ( ٠١٤)رنم حيد بن ومحي ( ١٠٩٩رقم 

والحاكم.حبان وابن حزيعة ابن وصححه قوي ؤإمناله (؛ ٢٠٦)آ/الفتح ل الحاففل 
-٢ ٢ ١ / ث)١ الحاj غرب ق ملام وابن ( ٩٨١الحديث،)٣! غرب ل الحربي من كل محه ذكره )٦( 

•٣(.٧/٥ان)(وا؛نُطورjالل٢٢٢



=وو2ل[===د===^====^===صاش؛رضامحراكذء ؤسم 

بموافقتهعليهم، سلطانه من عدوهم ومكنوا هم أنفعق أعانوا الذين فهم وأغراضهم، 
معننيظهر و7ءذا لهم• عقوبة عليهم؛ سلط له واستأسروا بأيديهم أعهلوا فلما ومتابعته 

٢.[؛ ١ ٤ ١ لالا»: ه سبيلا علآلنؤمي؛ن ؤلن"تيلآسقكنفرين ؤ ت بحانه نوله 
هم؛<والذين يتولونه، الذين عل هو إنما الشيهيان تليهل أن تعاق أحبر وقل■ 
وكانت،عليهم، اليهله بتذللث، عك عوقبوا معه وأشركوه اذص دون تولوه فلما مشركون، 

منالعاصمة والإنابة الإخلاص من وفراغه القلب خلو عقوبة والإشراك الأولية هذه 
التياليثاتر فعل لأن النيهلان سلهلان من يمغ الدين إخلاص أن بين فقد نحدها، 
والتقوىالبر ؤإلهامه يفاده، ما فحل من له ماع س القلب، فإخلاص الحذاُب،، نوحب، 

الإخلاص.من خلوه عقوبة الفجور وإلهم ونتيجته، الإخلاص هذا ثمرة 
فكيف،عدمثا أ>ا كان ؤإن اJؤالا، عاد وجودي أ>ا كان إن الترك هذا قلت،: فان 
العدم؟عك يعاقبه 

إنه،؛ ^١١قد فهذا وتحبه؛ تريده عما ومنعها القس هوكف، ترك هتا ليس وقلتإت 

للنفسبكف ليس العدم وهذا الخير، أسباب عن وحلو عدم هنا ؤإنما وجودى، أمر 
علوالعقوبة لها، شيء أنع هو مما خلوها محقي هو بل وتحيه، تريده عما لها ومغ 
عليهالحجة إقامة بعد تناله التي بالعقوبات لا السيئات بفعل هي العدس الأمر 

عقويتان.سبحانه فلله بالرسل، 
ؤإرادته،شهوته لموافقتها ومقرتها بألمها يحس لا مذنتا خامحلكا جعله إحداهمات 

العقوبات.أعفلم من الحقيقة ق وهي 
للسيئات.فعله بعد ^١٠^ ١١العقوبات واكاتيةت 

هتحغابهِء ذعفلوأ ما سوأ قلما ؤ ت فوله ق العقوبتين هاتين بين تعاق اثيع قرن وقد 
قرحوأإذا حى ؤ قالات نم الأول، العقوبة فهذْ [ ٤٤]الأنعام; ه ءليهزابو'تًْفل 

الكال)ج(.الجواب عن سانملها ل ؤاق النساء، سورة ل الأية سْ عل الحث، بقية ( ١ر 
رآ(م\ملمآمخمراكوصجا.



الثانية.العقوبة فهده [ ٤٤اخنتممبغةههتالأسام؛ اوتوأ يمآ 
إحداهماالعقويتازإ هاتان ترتت كيف واظر التامل، من حقه الموصع هذا وأط 

لمامخالفة والثانية ؤإرادته، لهواه موافقة عقوبة الأوق العقوبة لكن الأحرى، عل 
به.ؤيتالذذ يحبه 

محلهاق العقوبة وصع إنما سبحانه وأنه وهذه، هذه ق تعال الرب عدل وتأمل 
أنحاز لما وتعرفه القلوب تشهده لر لو أمر وهذا غيره،  ١٦٠يليق لا الذي ما، الأرق 
ؤيتفدسيتعاق بمن السوء فلن من فانه غيره، به يقلن ولا سواه، تعال اه إل ينسبا 

وعتب-سوء كل عن 
غيرمن وحده، له والمحبة والإنابة بالإحلاص ياتوا أن يمكنهم كان هل ت ملت، فان 

•ملوحم؟ ق جعله محض ذللث، أم له، مخلصين ويجعلهم قلوحم، ق ذلك يخلق أن 
فالخ؛ركلهيده، هوق الذي الختر أعثلم وهومن وفعله، منته هومحض بل لا، ت قالت، 

وقاه.ما إلا الشر من يممي ولا أعطاه، ما إلا الخير من يأحذ أحدنا يقدر ولا ديه، يل 
همبانفإليه لهم سل ولا له، يوفقوا ولر ملوحم، ل ذللث، يخلق لر فإذا فلتات فإن 

قالاإل؛، تصرف هو العدل بأن القول ولزملثؤ ءللما، منه منعهم وكان السؤال، عاد 
ملكه؟

مغإذا ظالما المانع يكون ؤإنما ظالما، ذللثؤ من لهم بحانه بمنحه يكون لا ةيل1 
ماغيره مغ إذا وأما ه، نفعك الربا حرمه هوالذي وهذا عليه، الغير لذللث، حما غيره 
بمنعه.ظالما يكن لر عليه ومنته فضله محص ل له، حما ليس 

بتأكةرهمjّتمآانثامغتر مالوأ يرلت اعلمّيما وآس ءايؤ ث»ءقارى تدلئ1ءاية إذا ؤؤ 
بتعلمون لا 



الممسرعلن المسر الصوء و[:=

4اءفارئءاية تدلنآ ؤإذا ؤ ت تعاق الرب قول ي وجزالته الاعتراض حس تأمل 
١[.• ١ ]الحل: *lJU اث فالوأإلمآ يرلت بما اعنمّ وأق ءايم 

•أمورا أفاد وجوايه الشرط بين اعتراض ي؛رلاب اعنمّبما وآس ؤ • فقوله 
فائدته؟وما التبديل هدا حكمة ما مائل؛ موال عن الجواب منها؛ 

بقولهم.الإحار قبل نزوله محكم منزل بغيره وأتن بدل الذي أن ومنهات 
فيجبمنزل؛ منهما كلأ وأن وتعال، تبارك علمه عن الأمرين مصدر أن ومنها• 

واكاق.بالأول والإبمان التسليم 

مندلكن إلإيض مميز ؤس منأثرهَ نءقمرآشسشإضنإ^ مؤ 
عفليءتّ;رش;ه•ولهزعداث د*تمزمحبنىنآس ياثكذرصدرا تمح 

الأمة!خمهور عند به الحالف أو الهللاق عل مكرها يكون أن اكالث؛ المخرج 
وحمحوالشافعي ومالك، أ-حطو نول وهو بعدهم، ومن والتابعين الصحابة من 

،وشروطه الإكراه حقيقة ق بينهم اختلاف عك أصحابيم، 
الزبيروابن عمر ابن صرب• إذا المتكرم يمين طالب أبي رواية ل أحمد الإمام تال 

يهفحل فإذا الهللاق، يلزمه لر الكره طلق إذا الحاريث،؛ أبي رواية ل وقال شيئا• يرياه ل؛ 
ابنفأتن طلق، حتن رحله عصروا ثابتا لأن مكره، فهو الأحنف، بن بثابته فحل كما 

وءإتهُايكره من إقُ ؤ تحال: انيع قال وكدا شيتار؛،، ذللثف يريا فلم الزبير وابن عمر 

ادان.)ا('أ؛

(٣٧٣حبل)؛/ابن ض j والكاق ١( ١ ثءم/ تمة) ابن الإسلام شخ وكاوى ( ٧٧الأم)U/ انئز: )٣( 
ا1ّون>أ/.؛م(ومحنياضر>ه/0أ(.

والامذكار•٨( ايلاءرا// أعلام مير واطر: ( ١٢٢• رقم  ٥٨٧اوودأ)آ/j مالاث، ب )٤( 



س_^^^=^^_اجا=
١[.٦• نْلني؛لألإضيهلاسم: 

وللكفرتنلمؤن وةثهُ اهغره من إك ؤ ه' ئال ه الناقص ونال 
الأعظملأن كله، القول عن الإكراه أحكام سقف عنه تعاق اهف وصعها فلما أحكام، 

منهأصغر هو ما سقط النامي عن محمط إدا 
عطاءعن الأدزاعي عن كر بن بثر حدث من اليهقي؛ وسنن ماجه ابن سنن دل 

وقال، أْتيااأعن وصع اهف ررإن M'' الني عن هماس ابن عن عمتر بن هميد عن 
ا.ءاوه،أ استكرهوا وما والنسيان الخلآ أمنىت عن لي *تحاوز اليهقي• 

مكآنكل من زعدا ^^-١ ثانيها مْرنأثه ءامق ْفاثنا قزنة ٠^" أس صمث وؤ 
بمثمركوإءيم.ًكاثوأ وآلحوياينّا داذ'3هاألأهداسألحوع سقنزثيائعمِأس 

هوالذي القرآن ق إن حتن كثر وقد مجاز، المضاف حذف أيما وكذلك ،قوله! 
وجهين•من جوابه موصع، ثلاثمائة من أكثر منه الكلام أفصح 

ؤ٤[ ]الأيواف: ه اماوكثنها منقزيؤ ؤكم ؤ فيها ادعن التي المواضع أكثر أن أحدهما! 

يقياس والسن ٢( ٢ ٤ / ا ابثا) ل ُ\0 وأحكام ( ٢٣٦لالشاض)م/ الأم انفلر: )١( 

الأوسطj واللمراق ١( ١  ٢٣٦رقم  ٨٤الكبرى)،■/ ز والمهئي ٢( • ٤ ٥ )رقم  U-0ابن أخرجه )٢( 
دوام٢(: ٥ ٠ السبمع)٦; j الهبمي ونال ( ٣٥٢الحلة)٦; ل نمم وأبر ( ٨٢٧٣رنم ١ ٦ ١ )خ/ 

الزجاجةمصباح ق الكناي وقال صعق، ونبه حن وحاويثه لهيعة ابن وب الأوط ق الطيراق 
تحفةق كثير ابن وقال متقطع. والفلاهرأنه الأنقطاع، من ملم إن صحح إصناد هدا ت ١( ٢ ٦ )؟/ 

صححوق ( ١  ٨٣٦)رقم البماح صحح ق الألياق وصححه جيل•■ إساد0 (؛ ١٥٨)رقم الطالب 
ماجه•ابن سن 

الثمات.من وهو بكر، بن بشر ناده إمحجود وتال؛ ( ١٤ ١٨٧ رقم ٣ ٥ ٦ U/ ) الكبرى ق البيهقي أخرجه )٣( 
(.١٣٧ ١/ والحكم) العلوم جامع ل رجب ابن وحسنه 

ج؟.الصواعق مختصر ( ٤ ) 



الممس؛رعأن المن؛ئ الصوء =وأت

فيهايلزم لا القرآن ق الحذف إق ٨[ ؤونإبطه]الللأق: •ضأمpةا سدزيوعتت ولكنن 
أنالمجاز أهل قاص ذلك، أمثال إق كقوله دعواه، صحة عل دليل ولا الحذف، 

فانلازم؛ غير وهذا القرية، أهل لكله ذلك ق التقدير وأن الحذف، مجاز من كله ذللث، 
عليهاأوحكم فعل القرية إل  v_Jفإذا واحد، مكان ق المجتمعين للقوم اسم القرية 
إقذلك نسبة من المتكلم إرادة عك يدل ما الكلام ق لكن بخبر، عنها أحبر أو بحكم 

الاشتراكباب من ذلك وليس وهذا، هذا ق حقيقة هو أو المسكن، أو الساكن 
تناولتأطالقت فإذا واحد، بمكان الساكين للجماعة موصوعة القرية بل اللفظي، 
فيماحقيقة لكنت خاصن واستعمال حاصن بتركيب قيدت ؤإذا والمكن، الساكن 

[١١٢]الحل:ه مْلمإغة ءامنه يفانت يرنة متلأ آس /؛!، VSJؤ •' تعاق فقوله به، قيدت 
وفدفتامله، الساكن بما يراد إنما القرآن؛ عامة ق القرية لفظة وكذلك اكاكن ق حقيقة 

عقص اوك^اjى ؤ تعال! كقوله يعينه، ما السياق ق فيكون خاصة، المسكن ما يراد 
التركيبوهذا سقوفها، عل ماقطة أي• [ ٢٥٩]القرة؛ ه علوقها عق حاويه وهى قرية 

اصعن عثت، قرية من ولكين ؤ قوله؛ وأن القرية، حقيقة هذا أن فدعوى المراد، يعطي 
اؤلردقد إذ أول، وهوبالضد له، مض لا بارد تحكم ونحوم ٨؛؛ ]الطلأقت ورسلبِءه رآأ-ا 

ياعتيارللساكن موصوعق اللففلة أن الأمر وحقيقة الساكن، إق القرية استعمال 
حذف،ولا ههتا مجاز فلا معا يرادان وقدي هذا، دون هذا يقصا قد ثم المسكن، 

عكتزيد أما زعم الك، المواضع، من اس شاء فيما الحذف ادعاء من حذا وتخلصت، 
ثلاثمائة.

قوةفإن الحقيقة؛ ق بحذق ليس هؤلاء يزعمه الد.ي الحذف هذا أن الثاف• الوجه 
ؤكقوله؛ بالفصاحة مخلا وتهلويلأ عئا لكن بذكره المتكلم صرح ولو تععليه، الكلام 

أفاءتقديرهما،؛ مجاز هذا قالوا؛ ]المحثر: ه اهلآنمزئ من زسوله-، عل آس اقآء ما 
التقدير،هذا إل يحتاج ولا بمجاز، وليس غالخل وهذا القرى، أهل أموال من اس 



هإم=ء^===اجا=
كلامهيصح ألف فلأن من إئ اتصل فالقائل،! التقدير، هدا يدون مفهوم والمعتن 

المجرورمن الحصول فايتداء الغاية، ق للأيتداء من فان تقدير، بدون ومعتن لفظا 
اه.الأية ق وكيلك بمن، 

أعظممن وجعله والقضاء، الفتيا ق علم يغير عليه القول سبحانه اس حرم وقد ا ل
)،ناآلموحسحثم إثما ئل ؤ تعاق؛ فقال منها، العليا المرتبة ق جعله بل الحرمات، 

سلطئابهِء يرلأ لز ما باش يقركوأ وأن مخ وآتى؛خو وآلإيم بطن وما مي ظهر ما 
وبدأمراب، أرع الحرمات فرتب [• ٣٣]الأعراف؛ ه ثنامون لا ما علآلثي يقولوأ وان 

ثلث،يم والظلم، الإيم وهو منه تحريما أشد هو بما ثر ثم الفواحش، وهو بأسهلها 
منتحريما أشد هو بما رح ثم سبحانه، به الشرك وهو منهما تحريما أعظم هو يما 

أسمائهق علم يلأ سبحانه عليه القول يعم وهدا علم، بلا عليه القول وهو كله، دللث، 
،المشئلمنيفلما ثقولوأ ولا ؤ تعاق؛ ونال وشرعه، دينه وق وأفحاله، وصفاته 
آثيعق آلذين زن آلكدبء آش عز لتمموأ ^١٣ وهندا حنلآ هناJا أثكدب 
إليهمفتقدم ١[  ١١٧،  ١٦عدا>ث،أوأه]اكءل: يآوي تغ :;3 يملخون لا آلكذب 
لرولما حرام. هدا يحرمه! لر لما وقولهم أحكامه، ق عليه الكدلت، عك يالوعيد سبحانه 

حلال،هذا يقول! أن للعبد يجوز لا أنه سبحانه! منه ييان وهدا حلال. هدا يحله! 
وحرمه.أحله سبحانه اس أن علم بما إلا حرام، وهالا 

لآد*جبُئاْكرأ أ'ج؛؛ يقركثن خبمما هاذثاش ١مه إتزههمّكاُّت، ن إؤ 
•ه وة(ا منتقم ط مر إل نة وهد آجثه 

يه.يوتم الذي هوالقدوة والأمة، أمة يأنه افتتحها اكتاء من أنولع أرع اهذه 

)ا(ا/ماءلأم.^١.
)\(1لأ\.خ\حج\.
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ومكقدوه من فعلة وهي ر للخ؛رل المعلم والأمة عودث مابن تال 
وجهض؛من والإمام الأمة محن والفرق به• تقتدي الذي 

محميومنه لا، أو ومحعورْ يقصده كان مواء به، يذتم ما كل الإمام أن أحاوهمات 
ؤإبمابهم ؤوأنكانأخنن،آلأكؤ^لمئن.محاظمئا تعال؛ كقوله إماما، الطريق 
يسمنولا الماس، عق يخفن لا وانحح، بملريق أي: [ ٧٩، ٧٨]الخم: ه بن لزمام 

أمة.الهلريق 
والعلم؛العمل من الكمال صفات جع الذي وهو محنن، نيادة فيه الأمة أن الثال! 

غيرهباين فكأنه غيره، ق تفرقتا لخصال الجامع فهو وجده، فردا فيها بقي بحسثا 
منفيه لما المحتن، تهدا يشعر الأمة ولففل غيره، ق مها أوعل. وتفرقها فيه، باجتماعها 

القمةفإن أوله صم وكذللث، وتكريرها، بمخرجها الضم عك الدالة المضعفة اليم 
كالغرفةالوحي٥ عل الدالة بالتاء وأتن ، ١٦٠التعلق عند ينضم ومخرجها الواو من 

١٠وحده أمة القيامة يوم يبعث نقيل ين عمرو ين نيد ®إن ت الحدين، ومنه واللقمة، 
لأنبممالأمم؛ آحاد هي الي الأمة مميت.، ومنه الأمة. لمعنن لازم والاجتملع فالضم 
واحد.عصر أوق واحد دين عق المجتمعون الناس 

بأشياءر يقوالقنوت ، المملح القالنت، مسعود! ابن قال ه س قايتا ؤ قوله! الثان! 

٥٩؛/الكسر)• j والطراق ( ٢٣٦٧رنم  ٣٩• )Y/ والحاكم ١(  ٩٢؛/ )٤ تمر، ق الطري احرجه ( ١ر 
رحال،بعمها ورحال بأسانيد الفراق روا، ( ٤٩)U/ الجمع ق الهيئمي ونال ( ٩٩٤٣رنم 

(,٣٨٧)a/ الباري فح وانظرت الصحيح. 
(٧٧٤رفم٧٧/٢صفيالآحادواسابي)الضياء )\(أخرجه 

وأحد٢( •  ٤٧رقم ٤ ١ وأبوبمق)أ/ ٤(  ٦٦٣رقم  ٨٦)م/ ( ٣٥رقم.١ ه ١ الكسر)؛/ ل والطراز 
(.٢٢٧رقم٢٠٧/١(والشاشيفيذدْ)١٨٩/١>

)\0إ'^أ(وضدمنق مدية تارخ ق  JSUوابن رقمخ؛هه( ٦ • ؛/ المجير)• ق الطراف )م(أحرحا< 
(١٧٦>ص ال-اري نتح ومقدمت ( 0٢٣٦إ اكيق ممليق وانظر: ( ٣٤٩)Y/ اممقات ق معد 

(٤١ ٨ )٤/ كثير ابن ومسير 



—^^=^لجا=س
الطاعة.دوام إق ترجع كلها 

عماميله المعنن هدا ؤيالزم اس، عق المقبل والحنيف ه حنيما ؤ قوله الثالث؛ 
لغة.موضوعه أنه لا الحنيف، معنن لازم ؛الميل مرام، 

الإقرارأركان؛ ثلاثة عق مبني للنعم والشكر ه [دأئعمه ثامحكوا ؤ قوله؛ الرابع؛ 
فلايجب، بما فيها والعمل مرصاته، ق وصرفها بما، النعم إق ؤإمحافتها بالنعمة، 

الثلاثة.الأشياء عدم إلا شاكزا العد يكون 
بموجبهوالعمل الحالم إق ترحع كلها صفات، بأربع خليله مدح أنه والمقصود 

إليه.الخالق ودعوة بموجبه والعمل العالم إق كله الكمال فعاد ونثره، وتعليمه 
امهإتن؛هي|ذز'كرثح إن ثؤ فقال؛ نعمه، بشكر إبراهيم خليله عل يحانه موأينن 

أيأمة بانه سبحانه عنه فاخبر [ ١٢٠]المحل: ؤومِيائسأشسىن;إم؛ه حنيفا س هايثا 
والحنيف،طاعته، عك القيم هوالخهليع والقاك فلم، قانتا وأنه الخير ق به يوتم قدوة 

سواه.عما العرض اممه عك هوالقبل 

خليله.غاية الشكر فجعل لأنعمه، شاكر بأنه الصفات حن.0 له حتم ثم 
عبيدهخلق اش الغاية هو بل وأمره، خلقه من الغاية هو الشكر أن سبحانه وأخبر 

آلشمعمحم وجعل فثا يعلمون لا امهذكم يملون من أحرجكم وأس ؤ لأحلها 
الأمر،وغاية الخلق غاية فهده [ ٧٨]المحل؛ ؟< ثئكروتل لم ؤآلاهئده ؤآ'لأبمثز 

[١  ٢٣]آل ه يقكوون أس داتقوأ اذله وأنتم بمدر آس ئممكم ولمي ؤ فقالت 
لهمولأمره بالصر، لهم لقضائه تعليلا 4 يشكرون لعلكم ؤ قوله؛ يكون أن ويجوز 

والأمر.الخلق غاية فالشكر وهوالفثاهر، معا ولهما بالقوى، 
ازسنثاكمآ ؤ تعال؛ قوله ق الرسول ؤإرساله أمره غاية بأنه سبحانه صرح وقد 
ؤآلخبمكمهألكتئن، وثعلما=فلم ذيوغطب ءاينتتا علئغم يتلوا مغطم رمولأ فًفم 

الصابرين.)ا(أأ\ءدة 
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مرادوالمسر لنمه، *راد فالشكر قالوات [ ١٢١ه ئكوتوأثعلمون لم ما يعلمكم 
الشكر.نهوحائم ؤإيمالهإقالشكر، لإفضائه حد إنما والصم لغيره، 

ط!أتفعل له* فقتل فدماه، تفطرت حن قام أنه الشي عن الصحيحين ق ثت ونل 
شكورا،ب.ا أكون *أفلا نالاأ تأخر؟ وما ذسك، من تقدم مجا لك، اه، غفر وقد 

أنتض فلا لأح؛لث،، إل *واس لمعاذ! قال . الّك، أن والترمذي* المستل* ق وثت 
صادتلث،،لوحن وشكرك، ذكرك، علن أعني اللهم ت صلاه دبركل تقول 

بنوجعفر معاينة أبو حدثتا إسماعيل، بن إسحاق حدثتا الدنيا! أبي ابن وقال 
ذكركعلن أعتي *اللهم الشي دعاء من كان قال: عروة بن هشام عن عون، 

رء؛ادتااث،ااأ وحن وشكرك 
٠٠٠

انإلنلى أوحنثآ ئم اتث؛ا لصآتحدس ألاحن؛ ق ؤإذهُ خسته ؤرألوئثا وؤءائسة 
نيلآصتاشمت>إثما جئ؛ سآس/ضن وما؛١^، إآرع؛خنيما محلا انح 

إكأذع ْكائوأيب"محبدون؛)ج؛ فهما يومآلقهشنؤ نثلثلتذكزسثيم فهوءؤإٍن آحظعوأ 
موأعلزوعق إن أحنتأ مئ ^٠٠ وجندلهم ل.لسثي ؤأنموعطة بالخكمة ؛، Jjjسهل 

بسظضسملإي،

الموديوشرح ( ١٠٥الماري)ا،/ نح وانظر: ( ٩٢٨١ وملم)رقم  CiATالمعادي)رقم!"ب < )١ 
)م\ا/؟ا"ا(.

ضضذ)ا/بمأ*\رنماهب(وادانيفيامُئ)؟،اخر-بم 
ي'آ«'أا(وأدوداود)رنملإأها(واتجرانيفياصر)ا/ماحمرقما*أآا(وفيالمبمن 

يالمؤوي وصححه ١( ٢ ٠ )رنم وهمدبن،_ < ١٢٦٦ رقم ١ ٠ ٤ والزار)^١; ١( ١ • رقم ٦ • أ/ )٠ 
سبالآساء)٢/•٢•٤(وءالفيسمى:يقاض 
(.٢٣٥الراية)؟/ مب اتئلر: صحح، إساد، 

٤٣٨والمزار)ْ/ ٢<  ٥٩٨٢ رنم ١ ٠ ٤ شية)٦/ آبي وابن ٤( النكر)رقم ادد*ناق ا؛ي اين أخرجه )٣( 
ممروغمر الصحح رجال ورجاله الزار دوام <ت ١ ٢^١ / ١ المبمع)٠ ق الهيثم وقال ٢< ٠ ٥^١ رنم 

وعوثمة.الأولي همداهه بن 



الرغبةونفس والرهبة، بالرغبة المقرونان والنهي الأمر امران؛  ١٦٢يراد ،العقلة ل
شديدالغافل والعرض والنهي، الأمر إق الحاجة شديد المتدكر؛ ءالنيِ_ا والرهبة، 
المجادلة.إق الحاجة شدياو المتكبرت والمعارصى والترهسب،، الترغيب، إق الحاجة 

 vبآلخكمةربلئ، سيل إل ادع ؤ قوله؛ ق الثلاثة هزلاع حق ق الثلاثة هن.ه ذجاءلت
ولرالحكمة، أتللق [ ١٢٥زالحل: ه أحس هل بالق وجندنهر آغمتة 

ذاق.لها الحسن ووصف حنة، كلها إذ الحسنة، ، بوصفيقيدها 

حنة.موعظة كل ليس إذ الإحسان، فقيل>ها؛وصف، الموعنلة وأما 
أنيحتمل وهلءا ذللثج، بغير يكون وقد أحن، هي بالتي يكون قد الجدال، وكدللئ، 

؛مجادلتهممأمورا فيكون ورفقه، وحدته ولينه وغلغلته، الجائل( حال، إل ير-ح 
أحن،هي الم، بالحال، 

هيالتي، والكلمارت، والبراهين، الحجج من به، يجادل، لما صفة يكون أن ؤبمحتمل 
الأيةأن والتحقيق! المطلوب، إق وأوصله المقصود، عك وأدله وأبينه، شيء أحن 
النوعن.تتناول، 

الأحرةj، ثم ولابد، الدنيا ق حير من عمل ما عل العبد يجزي سبحانه اهاق ، ر
[١٨٥]ألعمران: ١^٠؛^توم^لقتينةه يويويئ ؤإئنا تعاك؛ؤ ءال( كما أجرم، يوقته 

نوعاكان ؤإن نوفئة، جزاء ليس الصالحة الأءمال، عك الجزاء من الا.نيا 3، يحصل فما 
لمنآلآ؛حرة ؤ، وإدهُ آلدئيا ؤر احرُْ وءاثنننه ؤ إبراهيم! عن تعال قال، كما آحر 

كؤإِوهُ حنثه آلو.ئثا 1، و؛ادثنه ؤ تعال! قوله نغلير وهدا [ ٢٧لالتك؛وت: 
منالدنيا 3، أجره حليله أتن أنه سبحانه فأحبر [ ١٢٢]الحل: لبة T^؛^؛ 

ذللئ،ليس ولكن الهليتة، وحياته وماله وولده وقلبه ه نف3، عليه  ١١٢أنعم التي، النعم 

)ا(ه؛أ.دارج-بما.
أمج\. ١٦٤)٢( 
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،J>،^ أجر حترا عمل من ممل أن ض موب ض ق ١^ دل وض توفية، أجر 
ه-؛ذهؤ( احغوأ للزيلِي ُؤ تعاق كقوله الاحرة، ق أجره له ؤيكمل الدنيا ق عماله 

•الأحرى الأية وق •٣[ ]الحل: دار^Jمتقإنه وليعم حم ولدارآلاخرق حنئة ألدقا 
اًفبرولأ>رأ*لآتمة حنته  jjTق ظ؛توأ ما تعد من أئي ق هاحروأ آلدنن قؤ 

منذدقراواذىمبميحا عمل من ؤ السورة هده ق وقال [ ٤١]المحل: لوكادوأبملمونه 
iًكائوأيعملون ما باحنن ؤك>ووةخ طثثه حنوه ظغحٍيئهُ وهزنوس 

لمنألأو ق وإِدهُ حنته ألدقا ؤ؛ وئاسه ؤ ، OlL-؛?عن فيها وقال [ ٩٧]التحل: 
أربعةق غيرها دون السورة هده ق المعتئ هدا تكرر فقد [، ١٢٢]الخل: ألئطجبنه 

وفروعها،النعم أصول فيها سبحانه اس عدد الش النعم، سوره فإما بدع، لسر مواصع 
وأنتفاوته، يدرك لا بما هده أصعاف العم من الأجرة ق عنده لهم أن عباده فعرف 

أحرى،نعما العم هده إق زادهم أطاعوه إن وأمم عليهم، العاحالة نعمه بعض من هده 
3؟^؛^وأزآتثغفروأ ؤ تعاق؛ وقال الوفتة، تمام أعمالهم أجور يوفيهم الاحرة ق تم 

٣[.]م: محلؤمحأهُب ووو>ءلأذى منش إدأ-نلؤ حنئا مثنعا يمتعكم إنه ثوتزأ 

يمطرون^•صيممما ق ثلف ءلتهمّؤلأ •محزن ولا باسً إقُ صمك آصبروما قؤ 
وماؤ ثعسب،ت وقول [ ١٢٧]الحل: ه باس إو صبرك وآص؛روما ؤ تعاكت ،قوله 

أحبروقد للعبد، اختياري فعل والوفيق الصبر أن ومعلوم • ٨[ ]مود؛ ه بائي إي ثوفيهمآ 
يامرلا وهو به، أمر ولهدا حقيقة، لالحبد فعاد يكون أن يبغي لا وهدا بالعبد، لا به أنه 

به،واقعا فعله فليس هدا ومع هو، يفعله العبد يؤمر ؤإنما سبحانه، ه نقبفعل عبده 
يكن.ل؛ يشأ إ وما كان شاء ما الذي شيء، لكل بالخالق هو ؤإنما 

■رج، الم*مفين بتن ٌا حذف الصحن ولعل الأصل، ل كدا )١( 
العليل.شفاء  ٦٣)٢( 



ولهذاالعبد؛ فعل وهو بالمد القائم هو والهبر فعله، وهو سبحانه منه فالتمثير 
نتآيالوأ وجغوده-، لجالومحى نزروأ ولما ؤ ت تعاق فقال بمبرم، أن سأله من عل أش 
يهرمونم:}ج: ألخفغريث آلمومّ عل ؤآذصزئا ؤدبمت،أدداثا صما عتثا أنغ 

أربعةأدلة:الأية ففي [, ٢٥١، ٢٥•
هوممن فألوْ الاختياري، فعلهم والصبر ه صما عتتا آهئ ؤ ت نولهم أحدها؛ 

منعهموه.شاء ؤإن أعهلاهمو٠، شاء إن ؤإذنه: ومثيثته بيده 
فعله،التثست، ولكن اختياري، فعل الأقدام وثبات وتؤنأوذان1اه ؤ قولهم: الئاق: 
فعله.بعد إلا فعلهم إل مثيل ولا فعلهم، والشات 

بأنوذللث، الصر، فسألوه ه أوموْيِألخكثفريرك عل ؤآسبمزثا ؤ فوله: الثالث: 
الخورأعيانهم قلوب محا ؤيلقي محننتهم، وبممرهم ويشجعهم عزائمهم يقوي 

الصر.فيحصل والرعب؛ والخوف 
وهوالجوارح، بأفعال يكون أن إما غيره؛ عك منصورا الإنسان كون فإن وأيصا 

بفعلأبما وذلك، والعلم، والبيان بالحجة يكون أن ؤإما واختياره، العبد بقدرة واقع 
وعندمنه. محللبه من عل وأش عنده، من بجملته الصر أن سبحانه أخبر وتد العبد، 

الرب.مقدور تحت، يدخل لا القدؤية 

أي:القدري الكوو هوالإذن هاهنا ؤإذنه بإذري>آشه دهرموهم ؤ نوله؛ دالرابع؛ 
يستلزملا ذللث، فإن الأمر؛ بمعنن الذي الشرعي هوالإذن ليس وندره، وفضائه بمسيثته 
البتة.عته لايتحالف، المكون المأمور فإن الكوق، وأمره الكوق إذنه بخلاف الهزيمة 

الحلسورة ير نفمن حمعه اليم ير ما هذا 
العالمينرب ليق والحمد 



الممسير■ض النيئ ١^٤ =و|=

ء~بأمآصلمحه
آلالصاآتمتحد إل آلمارِ آلننجد متح ليلا يعتده.، انرى بمحسمى سؤ 

■ه آل؟جّملئنأ؛ ْوآلثجح د إله منءاينسآ لرنهُ حولهُ بثرمحا آلذى 
أل؛عنه ليحمل ميعاد، غير من مفاجأة يالإمراء هؤ رمرل كرامة كانت 

ليلة•..أربعين انتظار بعد موس وكرامة بغتة، بالكرامة ؤيفاحأ الانتظار، 
وإوا؛اذهاثا شهرين مسيرة واحدة ليلة ق اهلع. رسول لحمل البراق وتخير 

الرجفإن ؤإياثا؛ ذهابا واحد يوم ق شهرين مسيرة لساليمان الرج تخير من اعفلم 
أعظم...فيه فالأية البراق وأما تحمله، بما الإسر؛ع طبعها الحركة، سريعة 

أنعق دليل وحكمة إيمايا وحشوه قلبه بتْلهير والاعتناء ه اليي صدر وشق 
قه قلبه بغل الفقهاء بعض واستدل -؛، L»jJlمتمل؛وهر القاو_،، العقل محل 

غايةق وهو احي، والمبالذهب ، المصاحفتحلية جواز عك الدم، من الظسستإ 
١٦٢أكرم كرامة وكان الدنيا، ذهب من ذلك، يكن اليوْ،ولم نل كان ذلك فان البعد، 
وأبعدالبشر، تكاليف، تحته داحلين ليسوا وهم اه، بأمر الملأتكة فعل من وكان ق
كالفراشلأمرأتهت تبعا بالحرير الرحل  ٤٣١جواز عك به احتج من احتجاج منه 

وقدتبعا،  liUiLانتفع ه والجي عليه حرج لا المللث، لأن قال؛ والمخدة، واللحاف 
دليل•.•بغير وأتن النجحة القائل هدا أبحي 

الألفاظهده استعمال ق أصل به( )مرجا الإسراء: ليلة لكي. اقلأتكة وقول 
مورد،وأيمن مقدم، وحير وكرامة، ومرحبا، ومهلا، أهلا نحو: اللقاء عند ناسبها وما 

فانلها، الحال لاقتضاء وحدها مرحبا لففل عك منها الاقتصار ووم ونحوها. 
لأنصهلا، فيها يهللق وإ الأماكن، وامع إق أفضن قد وكان السعة، هو الترحيب، 

اووائع-بم*ا.'ا-ه'آآ)ا(*ا>



(r=>tؤء؟ؤالأةلإ 
========^=====^داا=

محمولا.لكن ه والّتي مهلا، ملكيا وطئت معناه 
فوقإق به عرج ثم الأقصن، المجد إق وحده بروحه أسري ثم 

مرةذلك ولكن الصلوات، عليه وفرض فخاطه ١^١،^، إق وروحه بجسيم موات ال
الأقوال.أصح هدا واحدة، 

بيتإق الأمراء لكن وقيل• مناما، ولا يقغلة ولا به، أسرى بل ت وقيل 
مناما.ماء الؤإق يقفلة، المقدس 

مناما.ومرة يقفلة، مرة مرتين! الأمراء لكن وقيل؛ 
بالاتفاق.المعن، ؛عن. ذلك، ولكن مرات، ثلايث، به أمرى بل ت وقيل 

لهمصاحبته يفيد ما به، وأرسل بعبده، بعث دون ه دعتده-ء اترئ ؤ ت تعاق قوله 
ولمت،بغلامه، وسافر بأهاله، هاجر قوله ق كهي للمصاحمة، هنا الباء فان راه، مق 

لكنري الذلك، لأن وهاوا وأسراه، به سرى يقال؛ بنفسه، يتعدى أسرى فان للتعا-ية؛ 
أنت،رااللهم يةولت سافر إذا ق لكن ولهدا الصاحب،؛ يعتمد والفر ه، أسفاره أعغلم 

رالمفرا،ل ق الصاحب، 
فائدةفما يعبده، سرئ ت قيل لو الثلاثي الفعل من يفهم المعتز فهذا قيل• فإن 
تأجوبة ففيه والثاء؟ الهمزة بين الجمع 

بمعننوأسرئ، نيد سرى تقول! كسرى لازم أسرى ؤإن بمعنن، أمما )أحدها( 
حماعة.قول هن.ا واحد، 

قولهالا البراق، بحثيه أسرى أي; محذوفج، ومفعوله أسرى إن والئانرت 
حتنالغل. ومن كلها، ليلتنا أسرينا الصديق• قول الأول للقول ؤيشهد ١ وعيره المهيل 

الفلهيرة.قائم قام 

ج؛.الزاد ٤٧)١(

(.١٨٩؛/١ وانظر:( ١٣٤٢بيلح)رقإ )٣( 



=ؤإعل[====د========ذالممسيرض اشئ الصزئ الآًًنم 

سيئان!منه يفهم بالباء المتعدي الثلأُي أن الصحيح! والجواب 
فاعله.من الفعل صدور أحدهما! 
الياء.عاليه لحالت لما مصاحبته )الثاق( 

مماحناوالمر الري مناك وحد ند كنت به. وسافرت بزيد سرت قلت فإذا 
نسائهبين "أنؤع الحديث! ومنه بمعشر، الظلام عق سريت ولقد نال! كما فيه، لزيد 

الفعل ٤٣١فيقضي بالهمزة التعدي وأما ا  ١١٠بماحرج ّهمها حرج فأيتهن 
هفيئا ئنلنون لا اعيم' بطون من احزحكم ؤآس ؤ تعاق! كقوله فقط بالفحول 

هداقرن فإذا ونظائرْ، [ ٥٧]الشعراء: ه وعون حسن من محاحزحلاهم ؤ [ ٧٨]المحل: 
ولوالباء، ق المفهومة الماحية »ع الفحول عل الفحل إيقلع أفاد بالهمزة التحدي 

أم.فتأمله. وهوممتغ مصدره، ق الشاركة معنن منه فهم بالثاف أتن 
بنموس أن له وحكن يقنلة، كان الإسراء أن عك أخمد نص القاصي! قال ... 

الرؤيةأن حنبل ونقل الجهمية، كلام هدا فقال! منام، الإسراء أحاديث، قال! عقبة 
رآهالنجار! بكر أبو وقال ذللئ،، ّوى يطلق ولا رآه، أنه وغيرْ الأشرم ونمل منام، 

ربهوبين موّن بين يتردد كان حين العراج ليلة مرات سع بالمنة مرة، عثرة إحدى 
مرتين؛الكتاب،.وه 

***

•4 أءئ؛ نآكورا عبدا كايفتح إذه'■ ثوح مع حملثا من بيه دؤ 
إِدذُؤ ساكث فوله 3، مجاهد عن نجنح أبي ابن عن شبل عن البارك ابن ،قال 

سرانايثرب ولر عليه، اصف حمد إلا شسا يأكل لر قال! ٣[ تالإ*راء؛ ه سكورا عندا كان 

المرويثرح (^: ٢٧٧•مأههأ(و.انم)رنم )رنم المنادي )ا(أ-؛ر-بم 
القاري)•ا/ْا'آ(.

ئ.)آ(\<*ااودانع 
المابرين.عدة  ١٥٤)٣( 



حدإلا ثط بنيء يطش ولر عليه، الئه حمد إلا قط مشتا يمش ولر عليه، الص حمد إلا قط 
شكوراعبدا كان إنه عاليه! اس فاثتن عليه، اهلعا 

ه،الحمد ئال1 شرب ؤإذا ليف، الحمد هال! أكل إذا نوح كان كعب؛ بن محمد وتال 
ا.شكورار عيدا اه فماه الحمدذم. نال! رك-—، ؤإذا الحمدقم،  ijlلبس؛ؤإذا 

معصيتهعك اقم يعذب لر لو ناوت الحكماء بعض عن بلغني الدنيات أبي ابن وتال 
ا.لشكرنع٠تهر لايعمن أن ينبغي لكان 

نغشورايلمنة ءكئسا انقتنمة نوم وةُ قغزج عثقهِء ق طث؛رُْ الزمغنة إسئن كل؛ وؤ 

منإليه، صاثر هو وما عامله، أنه له تضن ما ألزمناه ان إنوكل جرير• ابن تال 
طارما وهو الأية، ق الناس قاله ما وهدا ، يفارقه لا عنقه ل بعمله، معادة أو شفاء 

طائرهقال: عباس ابن عن ذكر ثم العمل، من عنه ءلار وما عادة، والالشقاء س له 
٢.زال^ أينما معه وزاتل كان، أينما فهوملازمه عليه، قد.ر ومجا عمله، 

له،كتسا وما مجاهدت زاد عمله، هو ومجاهدت وقتادة، جريح، ابن قال وكدللث، 
بعماله.وشقاوته معادنه أشات قتادة وقال 

علالأمر كان إن عنقه ل طائره ألزمناه قال؛ )فكيف قائل! قال فإن حريرت ابن قال 
الجد(.أعضاء س ذللت، غير أو أورحليه، يديه ق ألزمناه[ ] يقل ولر وصمت، ما 

وأحرجه٢( ٧ ٤ ا"/ ٢ دمشق) ماا.ونة تاؤخ عساكرق وابن ٩( ٤ ١ رنم الزس) ل المارك ابن أخرحه )١( 
■٢( ' / ١ تمره)٥ ل الطري بنحوْ 

ئكرفيتاريخ<)آأ/أب0.ابن أحرجه )٢( 
(.٤٥٤٨رنم١٣والمهقيjاس)٤/•ا؛نأبيالون؛افيالشكر)رنمخ-آ( أحرجه )٣( 

)ا(لأ-ئ.فاء.

)ه(تمرالطرىرها/*ه(.
.( ١٢٢/ القاري)٩ عمدة وانئلر: ٥( ١ ١/ تمر،)٥ ل الطري أحرجه )٦( 



الممسيرالئسرعان الصوء =وجً

مماذلك وغير والأءلوةة، القلأتد ومومحع السمات، موضع هي العق لأن ؛يل؛ 
ذلكمن وغيرعم آدم ت؛ني اللازمة الأشياء ضبة العرب كلام يجرى يشين، أو يزين 

إكالأبدان سائر اللازمة[ الأشياء أصافوا حن ذلك، امتعمالهم وكدا أمحاقهم إق 
يداْ،كبت، بما ذلك، فقالوا: اليد، إك الأبدان أعضاء -بمايات أضافوا كما الأمحاق، 

اق ب'لزثاثطبوُْ توله: فكدلك، أوفرحه، لسانه عاليه حرم الذي كان ؤإن 
هدهممماْ اظائر الفراء: وتال 

ذؤيتهمن المطيع عالم ادم حلق لما مجحانه  ٥٧٥١أن هذا ق والأصل الأز٠ري• مال 
منوشقاوة مهليثا، عالمه من بسعادة وتضن أحعين، متهم عله ما فكتب، والعاصي، 

أ.وانثrائه١ حالقه ئد إليه صائر هو مجا لكل فْلار عاصيإ، عالمه 
محقق هذا اللازم لكيء يقال إنما إسحاق: أبو فقال ه عغقهِء ؤر ؤ موله■ وأما 

العتق.ق يلس ما بين مجن القلادة كلزوم له لزومه أي فلأن، 
نحوكصرفته أي كذا، وئالدتالث، كذا، محلومحك، تولهم هازا مثل عل: أبو قال 

موضعق له لزومها ل الولاية صارت أي كذا، المالaلان قلده ومنه: إياه، وألزمتك، 
الهلوق.ومكان القلادة 

مماوذلك، شرا، أو حيرا يكون أن إما يخلو لا عمله لأن العنق حص إنما وميل؛ 
يينأر.ضصواسسإقالآئق.

أوسعيد أنه ايلائكة يعرف بعلامة وتعاليمه به، وسمه ذلك، إلزامه القدؤية: قالت، 
لازماله.فجعله العمل، ألزمه لاأنه والخيرمحه، شقي، 

قسلكتموها مواصعه، عن الكلم ت«ءريفح ق معروفة لكم ءلرمة هذْ المنة: أهل قال 
بهفره وما اللففل، حقيقة وهوحلاف الينة، أهل يعرفه لا وهذا والعقل، والهلع الجسم 

المض•لإتحام تمراكبوي محن اسدركته المعكومن وماين ٥( ١ / ١ تمرالطري)٥ )١( 
□نالمب)أ/اا0(.)أ(اتئلر: 

العرب)أ/أاه(.□ن انفر: )٣( 



الأيةفمر ولا البتة، الأمة سالم، من أحد عن قاتمو0 ما يعرف ولا بالقرآن، الأمة أعلم 
حصلإنما -يا أعلم والعلامة يذلك، عنه الخبر فإن عليه، الأية حمل يصح ولا به، غتركم 

،،iiJjbمحه أخر عنه يمملث، ولر ال2لائر ذلك، لزمه فلما عمله، من له اللازم ءلائر0 بعد 
الهنائر،ق الأمة وسلمف الهدى أئمة أقوال أريناكم قد ونحن وسمة، علامة عليه وصارت، 

إقالقرآن تجر البيع أهل من ؤناتفة وكل نلكم، قاله منهم• واحد عن قولكم فأرونا 
التوفيق.وباه ذللاج، من بريء والقرآن وآرائها، ؛مذاهبها وتفرْ وخلالها، يدعيا 

4•ر)ث(، ئقآكورا نعيهم ًفان فاولن؟ك وهومؤمن نعيها تا ونى الأجرة أراد من وؤ 
ثوابه،يريد ولا ربه، يريد لا من أحدهم أقام• أربعة المقام هن.ا ل الناس ••• 

لعدمإما لثوا؛هت إرادتم وعدم الدائم، العذاب، أهل وهم حما، أعلءاؤء فهؤلاء 
صخطه.فيه كان ولو عليه، العاجل لإيثار وإما به، صديقهم 

حلقه.حواصن وهؤلاء ثوابه، ويريد يريدْ من الثاف■ م والف
اعدآس يون آلامه وآلداز وزّولةد آس تردنتح كنتن ؤإِن ؤ ت تعاق اه قال 

!٢٩عظيما للنحسست،سكناتما 
آلأمءومزأراد ؤ >عانىت اه وقال ^^، سه أزواج العالمين، اء نلختر حْلابه فهذا 

أنفاحبر [ ١ ٩ لالإ-راء؛ 4 ثسكورا ننهر ًثان هاولت؟لئ، مؤمن وهو نعيها تا ونى 
الأجرة.أراد س معي المشكورت عي ال

يومj عنهم ورصي قق سه أصحاب وهم - أولثائه لخواص قوله منها وأصرح 
فنمهم[ ١٥٢ممران: ]آل، 4 آلاخره يريد من ومنطم آلد>قا يريد من مغطم ؤ أحدت 

لهما.Jالثإ لا اللذين مين الق هذ.ين إك 

اودارج-بمآ.تا(ا\/



ى^===^==^==^=======ذالئنءامحرضامحرلآًًنم 

;نج;ه.محدولأ نينوى تا-مءممثت إئه »عآس و ؤ 
ومعادنه»وصالحه من فاته ما فإن اهه، شر تعلق من حدلأيا الناس ٢^٠٢ • • • 

ومثلوالفوات، للزوال معرض وهو به، تعلق ممن له حصل مما أعفلم و،لاحه 
اليوت.أوص انمكأوت، الحروالردست، من المتهلل كمثل بغيراهغ•' المعلق 

الذمولصاجمه اةو،ة، بغير التعلق عليهات بى الش وقاعدته الشرك فأماص وبالجملة؛ 
]الإ>ماء:ه مذمومامحذولأ ءا-معثمعاو إلهأ هؤ •محعل ي ؤ تعال؛ كماقال والخذلان، 

مقهوراالاس بعض يكون قل إذ للث،، ناصر لا يهذوؤ' لك، حامد لا مذموما [ ٢٢
عليهونيل قهر كالذي متصورا؛ مذمومل يكون وقد ب؛اءلل، قهر كالذي محمودا 

بغيرالمعلق والمشرك بحق، ومللث، تمكن كالذي متصورات محمودا كون وقد بياطل، 
ولامتصور.لامحمود الأربعة، أردأالأمام قسمه  ٥٥١

٠٠٠

آلهكبزعدك يبمعن إث إحأساج ووألو'واوي إياْ إلا ثمدوأ ١^٠ وثلق وقص ٠ ؤ
ه•-ة؛ ْضما قولا لهما وئل يمتنما ثقل قلا ينما ح١ 

حتمثم يبما، أمرهم اش والأواص عنها، الحم،"،اهم الخاهم، وذم توحيده، ذر 
سيءأنه أي؛ [، ٣٨تالإّرا»: ه وظئ،مكنوها عغد نئئهُ ذ'للثاكان بقوله؛ الآياتا 

مكروئا ٥٥١عتد ه نفق سيئه لكان تكليف، به يرد لواب جنن اهْ، عند الأمر فس نق 
قيحهولوكان كرهه، أن اقتلهته الش الصفة س هوعليه  LJله سيحانه وراهته له، 

منهتاعتهإلا^ عندهم للكراهة لامعتز إذ مكروهاهف؛ لريكن إنماهومجردالنهي 
عنه،نين ذلك، كل معنن ^إق ييلثفمكروها عغد س؛ئهُ ذ"للق،كان قوله؛ فيعري 

الأية.هذاغيرمرادمجن أن ومعلوم عندريلثا، 

ج؛.مدارج  ٤٥٨)؛(
.٢^١٢)لإ(ا،شااح 



———^اج(=
له،مرضي ينة محبوب والقح للحن النماة عند نهو متهم ذلك وغ فإذا وأيقا 

قصرح والقرآن بينهما، فرق لا المحة هي عندهم والإرادة بإرادته، وغ إنما لأنه 
هداسحانه وجعل يسر، لر أو وع له، مبغوض مكروه اه، عند قبح كله هدا أن 

غيروالعلة فتأمله، للأمر، وحكمة علة جعله ولهذا عنه، للنهي مجبا والقح البغض 
المءلول،.

ننحفاثُوفمي ٠ ؤ نوله! عند من المحرمايت، من حرمه ما ذكر عشب تعاق ،هال، 
'تقظزأولا ؤ قوله: إل ب تقل فلا ؤ نوله: إلاؤاة؛<إل مد3أ 

وذتلوأآل1صآنيولا ؤ قوله: ثمربوأآلرر(هإل ولأ ؤ ةولهت محه\خلإأها,ث{ أولدكم 
لمسثثم،ما ولا ؤ قولهت مالاآتييبهإك ثمزيوأ ولا ؤ قوله: بآلحد،هإل إلا آس حرم 

عدتيئةُ ذ'للقكان ^كد قال،: ثم الآيات<، آخر إل [ TA-yr]الإسراء: علابء 
السؤال،،وكثرة وهال،، قيل لكم كره اس.ك ررإن الصحح: وق ه، مكنوها زبلثج 

ال،ال،«رُوإضاعة 
٠٧٥١كلام ؤ، فيه امتعماك الذي معناها، ق الكراهة ستعمالون كانوا فالسالم، 

بمحرم،لمص بما الكراهة تخصيمص عل اصهللحوا فقد المتأخرون أما ورسوله، 
الحادُث،،الاصطلاح عك الأئمة كلام متهم حمل من حمل ثم فعله، من أرجح وتركه 
اسكلام ق ينبغي® ررلأ لنقل: أو الكراهة لنقل حمل من منه غلطا وأقبح ذللث،، ق فغكل 

•الحاديث، الاصهللاحي المعتن عك ورسوله 
قدرا،أو شرعا المحظور ق ينبغي* ®لا استعمال، ورسوله اهث كلام j( اطرد وفد 

[٩٢]مريم؛ه ولدا يتخذ ان للؤهمنن يشش وما ؤ • تعال انعم كقول، الممتع المنتحيل وق 
دثزلأابهآكنْلينوما ؤ وقوله: [ ٦٩]ص؛ ه لهُ ينبم، ءل٠نةآشرؤما وما ؤ وقوله: 

)\(مأأالإءلأمجا.
ا٢ ١; )٢ ١^ شرح واظر: ٥(  ٩٣وسلم)رم ١(  ٤٧٧المخارى)رنم احرجه )٢( 



الصنثاش؛ئشاشا^=ِ 
========—^=====—ذ=دإ 

وماآدم، ابن كذبتي  ١١نيه; لسان عق وقوله ٢[ ١ ١ • ]١^١،: ه لب __ وما :ج؛;■ 
لهسغي ولا ينام، لا افئه ررإن ونوله ، لهُر بمثحم، دما آدم، ابن دثّم؛ي له، يتض 

ذك.ليتمنا<رموأمثال هذا »لأ.بي الحرير: g_ وقوله.و ،، ٢١بمامااأن 
وأفعالهوصفاته أسمائه ق علم بلا عليه القول حرم سبحانه اهللأ أن والمقصود. 

شرعهلما مطابقا حبره يكن لر فإن دسه، وعن س اهن عن يخبر والمفى وأحكامه، 
ليوأحطا الحق معرفة ق وسعه واستمع اجتهد إذا ولكن علم، بلا عليه قاتلا كان 

يقولأن يجوز لا ولكن اجتهاده، عق وأثتب به، أحطأ عما له وعقي الوعيد، يلحقه 
وأوجبكدا، حرم اه إن ورسوله: اه عن بتص فيه يْلفر ولي اجتهاده، إليه أداه لما 

.٠ اهللأ. حكم هو هدا ؤإن كن.ا، وأاح كدا، 
4هللما آنشس أمو'و نايفألون آلذين إن ؤ تعاق: نوله من الأمة فهمتا 

منوفهمت وغيرها. والكن والركوب اللبس من الأسفاع وجوه حمح ؛ا ١ ٠ ]الن—اء؛ 
والفعل،بالقول الأذى أنولع حميع عن النهي إرادة اهمناب لما ثمل قلا ؤ تعاق؛ قوله 
والديهوجه ق رجل بصق فلو الأذى، عموم عن بالنهي أحرى نصوص ترد ب ئان 

والحماقةالسخافة غاية ق الناس لعده أف. لهما أقل لي إق وقال: بالعل، وصرمما 
مييبلغه أن قبل الفعل هذا وبين محه النهي التأذم< بين 'ضمه مجرد من والجهل 

منبدليل التكلم مراد عرف فمن والفطرة، والفهم للعقل مكابرة هذا ومع غيره، 
علما يتول أدلة هي ؤإنما لذواما، تقصد لر والألفافل مراده، ١^٤ وجب، الأدلة 

كانمواء بمقتضاه، عمل كان طريق باى ووضح مراده، ظهر فإذا المتكلهي، مراد 
بما،لايخل مهلردة، له أوعادة حالية أوقرينة عقلية أودلالة أوبإيماءة أوكتابة بإشارة 

(.٧٤)a/• الباري نح وانظر؛ ٤( ٤  ٨٢البخاري)رنم أحرجي ، )١ 
(.٢٢٥سلم)ا/ عان الديباج (وانظر:  ١٧٩ملم)رنم )؟(أ-محرجي 
(.٤٨٠الباري)ا/ نح ؟(وانظر: • ٧٥)رنم (و.Lم ٣٧٥البخاري)رقم )■؟(اخرجه 

0(خاأالإءلأم-بما.



قع=—=^==^^وآاا=
الالفمعلوم هو ما إرادة منه يمتغ وأنه وصفاته، أسمائه وكمال كماله مقتضن أومن 
ومثالهنظترْ بإرادة للظئر إرادته عك يستدل وأنه مصلحته، متيقن هو ما إرادة وترك 

وبحكمتهبه العارف فيقهير ومئبهه، ونفليره مثله بكراهة الشيء كراهة وعل وشبهه، 
لهمن تجد وأنت، هذا، ؤيبغص هذا، ؤيحب هذا، ؤيكره هذا، يريد أنه عل وأوصافه 

عنهؤيخر ومذاهبه، تصرفه من مراد0 يفهم كيفا وأقواله، رجل بمذهب شديد اعتناء 
كلامهق يوجد لا لما إليه يذهب ولا بكذا، يقول لا وأنه ؤيقوله، بكذا يفتي بأنه 

المثابة.برذْ أئمتهم مع الأئمة ١^٤ وحمح صريحا، 
إقينتقل قد الخاص فاللففل دفعه، يمكن لا والباطل الحق أهل يعم أمر وهذا 

غداءإل دعي فإذا بالإرادة، الخصوص إك ينتقل قد والعام بالإرادة، العموم معنن 
فمالتالماء. هذا اشرب أو أنام لا واس فقال! )رنما( له! قيل أو أتغل.ى لا واه فقال! 
المتكلم،بإرادة الخصوصي معنن إل نقلت، عامة ألفافل كلها فهذه أشرب• لا واه 
ليتوالألفافل العمر، آخر إل العام القي يرد لر بأنه سماعها، عند السامع هتخ الي 

تعدية.

ب.محنورارإج'; ماJوما ضني آبمط ( Jjمعلوله يدك نحل لأ وؤ 
امكرم - طالب أبي بن عيب مال وقد عنه، والجال فيه الخال بين ام •••أا،دين 

ابنذكره التال. بمم ويلحق الخال إليهم يرجع الذين الأول المهل الاس حير -ت وجهه 
إلابأمر عباده ام أمجر ما ءائتة1 ابن وقال عل• عن طلحة بن محمل عن المبارك 

اسدين الملم،؛ بعض وقال ،. تقميرأ إل ؤإما غلو إل فإما نرغتان، فيه وللثيْلان 
ءنهر"أ،•والجال فته الخال محن 

الصلاة. ١١• )١(

(.٢٨٤الخفاء)آ/ كثف وامملر: ( ٩٧الزلة)ص j الخطابي أ-؛م-بم )٢( 
اظر:طارقالأمارساضماض)ا/آ-آ(.)٣( 



الممسيرعلن المشر الصوء =وا=

فقاليائه، من مرصع غير ل المحرض الطرض بجن التوط أهل تعاق مدح وقد 
هأ)ث؛' لواما ذ'لك نمئ وًفان بمموأ ولم ينرموأ لم افقوأ إدآ ثآلذنن ؤ تعاق• 

أتتطكن ئتنملها ولا عغقك إل مغلوثت تذك محلت ولا ؤ ^١^ وقال [• ٦٧]١^^: 
ؤ1ُنؤآلمنكن حمةُ آلهمرر ذا ؤءات ؤ وقال؛ [، ٢٩تالإ'راء؛ ه محنورا ملوما قتقعد 

حقهمالميل وابن والمسكين القربن ذي فمغ [، ٢٩]الإمحراءت بذرتجذيراه آلثبلولا 
ينهما،فيما اه ورمحاء البذل، جانب ق انحراف، والتبذير الإمساك، حالما ق انحرافا 

المحرفتين،القبلتين ين القثل أوسهل وقبلتها الأمم، أوسط الأمة هذه كالم، ولهذا 
الشاعر:قال كما أمرع، إليها فالخلل الأ>افج أما الأ>افط، محمي ياي والوسط 

اؤلرفال أصبحت، حض الحواديث، حا فاكممت، المحمي الوسط هي كانتؤ 
أوساطها.الأمور حيار أن عك وقدرْ تعاق الرب شيع اتفق فقد 

والممرفؤمواضعه، العطاء يضع حكيم الجواد أن والمرفج: الجود بين والفر3، 
سبحانهاه أن ذللث، ؤإيضاح يصادفه، لا وكثيرا موضعه، عءلاؤْ يصادفح وند مبذر، 

فالحقوقثانية. وحقوق موظفة، حقوق نوعان: وهى حقوقا، اّل ق جعل يحكمته 
نفقته.تلزمه من عك الواجبة والفقااتج كالزكاة الموظفة 

فالجوادونحوذللثؤ، عرضه به وقن وما الهدي، ومكافأة الضيف،، كحق والثانية: 
مؤملةراصية ه، نف؛، JJJbطيبة الكمال: وجه عل الحقوق هن«ه أداء بماله ينوحن 

نفس،وسخاوة قلما، بسماحة ذللث، فهويخرج العقن، 3، والثواب الدنيا ل للخلف، 
الجزافا وشهوته، هوا0 بحكم ماله ق يده هل يثفإنه المبذر، بخلاف صا.ر، وانشراح 

نوةثعرْ ول المال، أمراء أحد الطاثي اوس بن حسب، أبوتمام• وقاتله الومحيهل بحر من المن ، ١١
يكربينما ( ١٨٨القدير)آ/فيض ق الخاوي كاموسا المت، وذكر -. ٥٢٣١ّنه تول وحزالة، 

هكداتتمام أبي، دثوان ل الهث، 
حلرفاأصبمحته حش الخيل حويا ما قاسيته الممتؤع الوسط هي كانت، 

الروح. ٢٨٦)٢( 



الأرضق حبة بدر من بمنزلة فالأول له اتفقت ؤإن مصالحة، مراعاة ولا تقدير عل 
والثاقسفيها. ولا مدرا يعد لا فهال.ا والإنبات، المغل مواضع ببدره وتوجن تتبتر، 
بدرالبات محل j بن.رْ اتفق ؤإن الأرض. من وعزاز سباخ j حبة بدر من بمنزلة 

المكانوهدا معطل، صاع فيه البدر المكان فليلك بعض. عل بعضه متراكما بدرا 
ليصلحزرعه، بعض ؛٥^ أن يحتاج فليلك، بعض، عك يعفه متراكما بدرا بدر 

تربيته؟عن الأرض ، تضعفولئلا الباقي، 
والفل؛العلوي، الحالم j، جود كل، بل الإطلاق، عل، الجواد هو سبحانه واقلع 
ينزلفإنما هدا وْع حوله، من وهي الدنيا، بحار ل قطرة من، أهل، جوده إق بالسمة 

أكثرعل، حقي، ؤإن مواضعه، عطاءه ؤيضع حكمته، يناقض لا وجوده يشاء، ما بقدر 
بهأوق المحال وأي فضله، بمع حنث يعلم فاه مواضعه، تلك، أن الا>ست 

،كيففأحبرق وحاضرة، وولد وذوأهل كثير ذومال إل فقال! رحل اومحأله. \ .. 
رحملث،بما وتصل تطهرك، طهرة فابما ماللث،، من الزكاة اءنحرج فقالت أمغ؟ وكيف، أنفهم،؟ 

فال؛3،، أقلل، اهلع رسول يا فقالت والمسكين' والجار المائل، حهم، وتعرفه وأقاربك،، 
فقال;[ ٢٩تباوزضيرارق؛;هتالإماء: ولأ وآُنآلثبمل، وألمتيمتن حمهُ لهمئ آ ؤ

اهإق منها برتت ففد رسوللث، إل الزكاة أديتح إذا اه رسول يا وقال! حبي، 
أحرها،وللثج منها، فقد؛رست، رسولي، إلي، أديتها إذا ارنعم اهةاقت رمحول قال ورسوله؟ 

٢. ١٠٠بدلهامن وإلمهاعالن 

-رج( إلها الرجوع يحن دتضغ، علم م، كبرة نروئا الروح كتاب آخر j المم ابن ذكر )١( 
-هآالإءلأم-بملم)آ(
ثرطض محح هدا وقال: ( ٣٣٧٤ينم  ٣٩٢والحاكم)h ( ١٣٦احد)T/ احرجه )٣( 

احمدرواه ونال: عختصزا)ا/؟هأرنمأ*اا( الترغسح ن، المنن.رى، وذكره وريخرجاه. الثيخين 
ورجالهالأومحْل ل والْلراف أحمد رواه (؛ ٦٣المجمع)م ق الهيثمي وتال الصحيح. رجال ورحاله 
الصحيح.رحال 



الممسيرعلن \ذنيت الصزء ١؟=^ 
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الصدقة،لظ نحل لا محي آل ءرإنا فقال: ْرلأْ رافع أبي عك الصدقة قوعن ومثل 
/ل ا؛ أنمهم من القوم مولن وإن 

إق-يا يتقرب أل أراد وقد فيها، يصغ ما وامتفتاه بخيبر، أرصه عن قوعمر وسأله 
زيدبن اهه همد وتصدق ، _J،^ -راا< وتمدقت، أصالها حبت، شئت، ءإن فقال: اهف 

غيره،مال لما يكن ولر وجوهنا، قيم كانت، إنيا الرا0 رسول يا فقالا: أبواه، فأتاه له يحائهل 
بعدفتوارثاها أبؤيالث،* علن وردها دتالث،، ص ْنالئ، قبل قد اهف »إن فقال: اهآ همد فرعا 

ذلاك،لآا.

أوخلهرالدرهم، أحدكم يمع أن ااالمنيحة: فقال: أفضل؟ الصدقة أي جيو ومثل 
القرْاار؛،.أولبن الشاة، أولبن الدابة، 

تعول؛؛بمن وابدأ المقل، ررحهد فقال: المالة هده عن جومرة ومثل 

دأبويائي( ٢٣٤٤رنم  ٥٧)؛/ خزبمت وابن ( ٣٢٩٣رنم )^ا٨٨ حان وابن ( ٣٩• )!/ احد أ-مجه ( )١ 
(٩٣٢رنم٣١٦/١(ضانفيي)٣٦٥٢٥رفا^يم٤٢٣

ووانقهالشخض. ثرط عل صحح ونال: ٤( ٠ ٤ والحاكم)ا/ ( ٩٧١ رقم  ٤٧٤)ا/ والروياف 
الووتماحيح وانظر؛ حان، وابن الترمذي تصحح ( ٣٥٦القح)م/ ل حجر ابن ونقل الذمي. 

•٤-١•٤(ورح(وامملر:فحاUرى)٥/•١٦٣٢بج)رقم)ما(اخرحه 
الووي)اا/آم(.

٤٧٧)م/ياصمفيالآحادواسان وابنأبي ( ٣٤٩رقم ٣٨١-٣٨الضاءفياJخlرة)٩/•)م(احر-بم 
قساكر وابن ٨( • ٢ ١ رنم  ٣٨٧والحاكم)أ/ ١( ٤ "ارفم ٠ ٠ القطم)أ/ والدار ١(  ٩٤• رنم 

(.٣٤تاريخ،)؛/• 
أو)اسذار وزاد:مل وأبو أحمد (:رواْ ١٣٣/٣(وثالالهضفياص)٤٦٣/١أمد))؛(احرجه 
(-٧١٢٧الروي)U/ شرح وانفر: الممح. أحمدرجال ورحال والأوسط والطراف والبزار القرة• 
(.١٨٥-١٨٤/١٣(ر١٢٧/١٣القارى)وعمدة 
(١٦٧٧وأبوداود)رنم ٢( ٤ ٤ ٤ رنم  ٩٩حزبمة)؛/ وابن )ه(أخرح،، 

وأحمد( ٣٤٥٤رفم ٢٥•(وفيفباومان)٣/ ٧٥٦١رنم  ١٨•والمهقيفيالكرى)٤/ 
 /Y(٣٥٨ .) الدنيا أبي وابن j /اكر عوابن ٤( رنم  ١٣٦المال)ا j ،_،<- /والحاكم١( ١ ١ رخ



فاخبر[ ٣٢يملالإّمراء: نبيلا ونآ؛ يحثه كان إئدد ولا ؤ وقال 
العقول،ق فحثه استقر حتن قبحه، تناهن قد الذي القب؛ح وص نفسه، ل فحشه عن 

ممونبن عمرو عن ق الءحارى يكر كما ارثا، ألحAو١Jمن كر عند حتن 

حتنفرحموهما عليهما القرود فاجتمع يفردة، زنن قردا الجاهلية ق رأيت  iJLالأولي؛
الدنياق وافتقار وبوار هلكة سبيل فانه سبيلا، ساء بأنه غايته عن أحبر ثم ، ماتا 

حمهأقبحه من الأياء أزواج نكاح كان ولما ونكال وحزى الأحرة ق ءداد_، وسبيل 
سبحانهوعلق [ ٢٢]النماء؛ ه سبيلا وسآء ونمقا يحشه عقان إئهُ ؤ فقال! ذم بمزيد 
اقلحمحي ؤ فقالت منه بدونه الفلاح إق له سبيل فلا منه فرجه حففل عق العبد فلاح 

ؤزائذ'للث،داونيلئ،محنزأيمى قوله:ؤ 4إق حشعون آلنومنون 
يآكنب فرجه يحفغل لر من أن أمورت ثلاثة يتضمن وهدا -٧[. ١ لالمؤسون: ه أنعادون هم 
العدواناسم واستحق الفلاح ففاته العادين ومن الملومين من وأنه المفلحين من 

ذلك،.يعفى من أبر ومعاناتها الشهوة ألر فمقاساة اللوم ل ووقع 

•اتئ'؛ه سبلا وسآء يحثه كان j يمربوآهلوفا لا وؤ 
إليهتوصل وما وآفاتها سلامتها يحلم حتن سبيلا يسالكا لا أن عاقل بكل حقيق 

-هما،والأحرين الأولين هلاك السبيلان وهذان عهلب، أو سلامة من الهلريق تللث، 
وثرالغايات أقبح إق بصاحبهما ويفضيان فيهما، ما والمهالك، المعاطس، من وفيهما 
وقزبوأولأ و تعاق! فقال سبيل، مر الزنن سبيل هو اس جعل ولهدا الهلكات، موارد 

يخرجاه.ول؛ لم مشرحل عق صحيح حديث، هذا ت وهال ( ١٥٠٩رقم ^١٥ ٤ / ر١ 
'االجواب،.)ا(آآ-

وسير( ١١٢• )م القدير وفيض ١( ٦ • ، ١ ٤ ٩ ازرى)U/ نح وانثلر: ( ٩٣٨٤ )رقم الخاري أحرجه )٢( 
اولأء)؛/بمها-«ا-ا(.آعلأم 

الروضة. ٣٧٧)٣( 



الممسٍرهلن المسر الصوء ٩=^ 
=سا==س=د=^^^^^===ض

[.٣٢لالإّرا،: ه نجلا زنآ; فجثه إئثُكان آلإت 
الإثمي مه الفعالة تعدل اض اللواط، بمسيل فكيف \زن\ سيل هلْ كان فإذا 

تعال.اه ثاء إن عليه سقم، كما الزنا؟ من أصحافها وأصعاف، أصعافها والعقوبة 
أرواحهمومقر مقيل، شر الجحم ل أهلها ومقيل سيل، فأسوأ الزنا ميل فأما 

وارتفعوا،صجوا اللهب، أتاهم فإذا تحتهم، من لهها يأتيهم نار من تنور 3، الرزخ 3، 
منامه3( ة؛و الني رآهم كما القيامة، يوم إق هكذا فهم موصعهم، إق يعودون ثم 

فيها...شلث، لا وحي الأنياء ورويا 
بنغروان عن شداد، بن اللام عد حدثنا دكيزت بن الفضل أبونعيم ومال 

هلت لهم فقال الفواحش، ه طالب، أبي بن عل عند تذاكروا أتم أ؛يهث عن جرير، 
ماحبركمولكن قالت عفليم• كله المؤمنين أمير يا قالوات أعظم؟ الزنا أي تدرون 
أفسدوقد زانيا، فيصير اللم الرجل بزوجة الرجل يزف هوأن اس• عند الزنا باعفلم 

متتنة،رح القيامة يوم عليهم يرمل الناس إن ذلائ،ت عند قال ثم زوجته• الرجل علل، 
لث،تمأن وأشن، مبلغ، كل منهم بلغتؤ إذا حتن وفاجر، بر كل منها يتأذى حنن 

هل.هما تدرون هل لهم• ويقول الصويثؤ، يسمعهم مناد ناداهم كلهم، الأمم بأنفاس 
فيقالتمبلمر• كل متا بلغت، قد أما إلا واه، ندرى لا فيقولون! آذنكم؟ فد التي الريح 

فلمببمم• ، بمرقثم منه، يتوبوا وإ بزناهم اقلع لقوا الدين الزناة، فروج رح إما ألا 
نارا.ولا حنة حم الصرف عند يذكر 

لممحدثني عفير ين معيد حدثنا القنهلري داود بن عل حدثنا الخرامملي وقال 
رسولأن ه حديقة عن ثقيؤ، عن، الأعمش عن عيدالرخمن أمح، عن الخشني عل، بن 
الدنيا،ق ثلايث، حص١لت ست، فيه فإن والزنا، إياكم المسلمين معشر رايا قالت ه اس 

العمر.ونصر الفقر، ودوام الهاء، فن-هابا الدنيا! ق اللو.اق ُأما الأحرة• 3، وثلأُث، 

٤(. ٤٢)٢ا/ الارك، نتح (وانظر: ١٣٨٦المغادتم،)ينم )١(اعرجه 
الروضة. ٣٨٢)٢(



اكاراررويحول الحساب، وسوء اذص، فسخهل ق\لأخو».' انالواق وأما 
بعضهم،ورفعه . وثزر كعابد الزنا عق المقيم محالت ه مالك، بن أس عن ويذكر 

مدمنمرفوعا! وغيره المني وق الخمر، مدمن من الوثن بعابد شه أن أوك وهدا 
الخمر.شرب من أعفلم الزنا فإن . وثن كعابد الخمر 
.٤ الزنا من أعظم القس قتل بعد ليس تعاق؛ اممع رحمه حنبل بن أحمد الإمام قال 
ياقلت،! قال! ه عود مبن ءيداسم عن وائل أبي حاويث، من الصحيحين وق 
قال!حلقك،اا وهو ندا يم نجعل أن ٠٠قال؛ اصع؟ عند أعغلم الدس_ا أي ه اهف رسول 
ررأنقال! أي؟ ثم قلت،! ئل! ض يطعم أن محافة ولدك هل ررأن uل! أي؟ ثم قالته! 

آلدي«ع يدعوت لأ وآلذئن ؤ كتابه! ق ذلك، تصاسيق ص فأنزل حارك® تزل 
زثوثحوسيموذبممح!الحد،ؤلأ -ممآسإثُيذظونآلئمسآفي إلها؛احنولا 

أتاثالأً،]الضنان:ا/ا■[.
عمروعداهث!>، عن رحل عن أنعم ابن عن لهيحة ابن حدثنا سعد بن قمحة وقال 

١( ٢٨)r/ المنور الدر ق الموطئ (وءزاْ ٥  ٤٧٥رقم  ٣٧٩)أ/ الأسان شعب j اJهقي (أ-محرجه )١ 
وانظر:وصعقه، المحب ز واليهقي مريديه وابن الأ-محلاق، مساوئ ق والخرائطي حاتم أبي ابن إق 

(.A1-A0كشررآ/ابن تمر 
رنم ١٩)م/•اكرم، ل الخيري وذكرْ ( ٤ A ١ • رقم ١ • ٧ )ه/ الأوسط ذ الفران أنترجه ( ٢) 

وثن،كعابد اممه لمي مايتخ إذا الخمر مدمن أن صح وئد وقال؛ وغتره، الخراتطي إق وءزاْ ( ٣٦ ٢٧
أعلم.واة0ا الخمر، شرب من اقني عند وأعفلم أشد الزنا أن ولاشالث، 

رقم ١٦٧/١٢)حان 'ممرقمأ0م(وابمن سواسارة)'ا/
(وعد١٢ ٤٢٨رقم ٤ ٥ ا/ )٢ (والطراز ٣٣٧٥)رقم اجه (وابن ١٣٩٧الموارد)رقم (وق ٥٣٤٧

ورحالههكذا رواءأحد (: ٣٥٦٣رقم  n١٧٧/)رiمA•٧(وقالالخدرىفياضمب حمد بن 
احمدورحال والزاروالْلراف احمد رواه (؛ ٧٤)ه/ الزوائد مجمع ق الهيثمي وقال الصحح. رحال 
الصحح.رحال 

(.٣٢٥الميل)أ/ مار ق القويان إبراهم القول هدا ذم )٤( 
النوويوشرح ( ٤ ٩ ١ / ١ )٣ الماري فتح وانفلر ( ٨٦)رقم لم وم( ٤٤ ٧٧)رقم البخاري أحرجه ( ٥ ) 

.)A•/؟(



الئنءامحضامحرلآ=م 
=ال؛يآإ====^==^^======ذ

ولايزكيه،القيامة يوم إليه لايتفلراهله جاره بحليلة الزاف ٠٠اس رمول قال ال؛ قه 
}الداحاليزلأ الثار،ع الحل ت له محمول 

بمصإذا قال: عداهف عن وائل أبي عن شداد بن جاع عن عيية بن سفيان وذكر 
؛الهرج١ كثر الكذب كثر ؤإذا الهياعون، وقع الزنا ئلهر ؤإذا القهلر، حبس المكيال 

رسولقال قال: ه هريرة أبي عن حازم أبي عن الأعمش حديث من الصحيحين ول 
عذابولهم يزكيهم، ولا إليهم، يتثلر ولا القيامة، يوم اه، يكلمهم لا ءثلأنة اهف 

منصورعن الثوري سفيان وذكر • متكبر® وعائل كذاب، ومللث، زان، شخ أليم• 
الشيحثلاثه: يغض اه، ارإن قال: اه،. رسول أن ه ذر أبي عن حراش بن ربهم، عن، 

أبيعن حيثمة عن الأعمش وذكر التان«لأا. والخيل المختال، والمقل الزاف، 
الذي*مثل قال: ه الني عن - عنهما اثيع رضي عمرو- بن همداهف عن همدالرحمن 

قدالش هي المغيبة ٢ القيامة® يوم الأصاود يئهشه الذي مثل المغيبة فراش علي، بجلم، 
غيرهما.أو حج أو جهاد j، زوجها سافر 

المجاهدينساء *حرمة قال: . الّ؛ي، عن بريدة حديث من وغيرْ النسائي وؤ، 
لالمجاهدين من رجي نحلفج اكاعدين من رجل من وما كآمهامم، القاعدين علن 
ثمثش؛؛،® ما حنانه قمحيمن فلأن، هذا فلأن يا فيقال: القيامة، يوم له إلامسب، أهله 

ضاس(ض:ّصير)؛/-ي(ومس
١٩٢واكرمج،)م

(.٣٢٥رقم الفتن)j _/r، >أ(أ-محر-بمأيوصرواللاوز،النالواردة 
)ما/أ«آ(وشرح)رتم٧•١(وام:نيافاري ملم 

الووك،)أ/0اا(.
^•أها(وادنبانص/1مديمارفمبمإمم(وادنضت

(^٢٥٦٨^^نيذ(اص)أ/؛أرنماهم؟(واكرطتم،)رنم 

روا،(: ٣٦٣٦رقم اسرتم،ذ،اكرءم،>مآآا (وتال، ١٢٥٤م^رقم  sr<\/U)ْ(أ-م-بمءدالرزاق)
(.١٠١العالة)آ/المطالب واننلر: مات. وووه اتجراق 



محٍ__ٍٍ^ه
تلفظ وق أ حناته من له ييع ترون *ما ت له يقال أصحابه، إق ه التي التفت 
١٠حنانه فخذمن ^،، ١٠١ق حانالث، هذا الةيا.تت يوم له نيل فخانه، أهله ق حالفه *ؤإذا 

دئت،مام؟«لم
وأصعبهاالقتلأت أنحس فيه شؤع رحته كمال •ع اهه. أن الزتن قح ق ويكفي 
سبحانهاهف أن قيحه ومن فاعله، تعذيب المؤمنون عباده يشهد أن وأمر وأفصحها، 

عنصحيحه ق الخارى ذكر كما له عقل لا الذي البهيم الحيوان بعصن عليه فطر 
عليهمافاجتع مردة، زنن قرئا الجاهلية ق رأيت ٠الت الأولي محيمون بن عمرو 

•أ رجهمال فيمن وكنت ماتا، حض فرحموهما، القرود 
المروءه،وفساد الولع، وذهاب، الدين، نلة من كلهات الشر حلال يجمع والنتن 

ولاحديث،، ق صدق ولا بعهد، وفاء ولا ويع، معه زانيا تجد فلا الغيرة، وقلة 
الحياء،وقلة والخيانة والكذب، فالغدر أهله، عك تامة غيرة ولا صديق، عل محاففلة 

وموجباته.شعبه من الملم، من الغيرة وذهاب للحرم، الأنفة وعدم المراقية، وعدم 
منمللث، إك رحل تعرض ولو وعياله، حرمه بإفساد الرب غضت، موجباته ومن 

أموأ*قابلة.لقابله ^، JLjالملوك 
عليهي؛د>و الذي والمن،، الكابة من يحلوه وما وفللمته، الوجه سواد ومنهات 

وغشيانالوجه نور ءلس أوجم، الذي وهو نوره، ومحلمس الملم، فللمة ومنهات 
الفللمةله.

•^سررماآامدم:همحاضك،0ا/اإ( 
وفياس،)ربهاموامبفيس)آ(اخر-بم 

(.٧٤٢•)إ/'اا/؛رةم 
هريتا.تخريجه تقدم )٣( 



المم|سرض ^ ٠١١اضنء =واً

وم؛مرالزناهءرمهلكرالطغاة، اض *أنا ت تعاق اققع مول أثر وق اللازم، الفقر ومنها• 
عبادْ.أعض ومن ربه عين من ؤيمهله فاعاله، حرمة يل*ءب أنه ومنها؛ 
أصداد٠اويعطٍه والعدالة، والبر العفة وهواسم الأسماء أحسن بملبه انه ومنها؛ 

والخائن.والزاق والفاسق الفاجر كاسم 
يزق»لأ فال: أنه الشيقو عن الصحيحين ق كما المزمن، اسم يسله أنه ومنها؛ 

م9لالقعنه يي، لر ؤإن المعللق، الإيمان اسم فسلبه • وهوُؤٌنٌ يزف حنن الزاف 
ءن.ْوتال: الأرض، ق دالرة نخط الحديث،، هدا عن محمد جعفربن وسئل الإيمان• 

زننفإذا الإسلام، دائرة ءالْ وقال: عتها، حارحة أحرى دائرة حط تم الإيمان، دائرة 
أنله الإيمان يلزممنشوتحزءما٠ن ولا هده مجن يخرج ولر هذ>ْ، من حرج اس 

عالمايه يسمن ولا والفقه، العلم من حزء معه يكون الرجل أن كما مؤمنا، يسمن 
وكيلك،جوادا، ولا شجاعا بدللث، يسمن ولا والجود، الشجاعة من جزء ومعه فقيها، 
علالحديث، إجراء فالصواب، ونذلائرْ، متقيا، يسمن ولا التقوى مجن سيء معه يكون 

أعلم.واهة ءلاهرْ، يخالف بما يتأول ولا ءلاهرْ، 
والرواق•الزناة فيه ؛،^ ۶٢١١رأى الن*ى التنور، لكتن نفه يعرض أن ومنها؛ 
الخيسثجبه ؤيتيدل ، العقان، أهل به اس وصم، الذي الد_، يفارقه أنه ومنها؛ 

ؤ1لحبيثوركثبيكءت، -أؤ تعال؛ اهله ئال كما الزناة، به اهم وصف الن«ى 
محتيلالرر;آآ[.

طيب،إلا يد*حلها ولا الطسين، مأوى جعلها يل حيث كل عك الجنة اه حرم وتل• 
ادح1وأآنجغهعوكم ننم يمولودض> طئثئن ^٥ ٢٧٢ثثوينهم ؤ تعال؛ اهآ نال 

هممابن دسرالزنا••!•؛رجه الهناين •أناتم مست اقهلق ألص ةال،ت جس ص أمح* ص شمب ض ، ١ ١ 
الش١ويفيدض١صسقفيكثفالخفاء)ا/صوتال 

صممج.ب ؤإستاد• •نكر، >أويث، المزان؛ ق وهال، •حمل.، ين الماضي ٠؛• الخل.ري؛ تال، )أ/٢٧(؛ 
<.١١١اوارو،)"ا/ نح وانفر؛ اام)رذملإه( وم( ٢٤٧٥اساري)رةم أخرجه )٢( 



^=========لألاات٦—7؛هإؤهإ!(\ 

طتثزعتبمفم نلتم حزئي تز ؛ jlijؤ ^،؛ Ujوقال [، ٣٢]الحل: ه كئزثطون بنا 
بطيبهم،الجنة ويحول الملائكة سلام استحقوا فإنما [، ٧٣]الزمر؛ ب حئلدنن مادحلوها 

كانفإذا وأهله، الخبيث، دار جهنم سبحانه اليع جعل وفد الخلق، أحثث، من والزناة 
وألقنألقاه نم بعض، عل بعضه الخبيث، وجعل الهليثإ، من الحثيث، ميز القيامة يوم 

حثيث،.الجنة يدخل ولا ^•-;، النار يدخل فلا جهنم ل أهله 
تعلوالش الوحثة نظير وهم، الزاف' قلب ل ؟يأ اس يضعها الش الوحشة ومنها• 

والزاقبه. استأنس جالسه ومن أنس، فلبه ون، حلاوة، وجهه عك فالعقيم، وجهه، 
رمنه استوحش جالسه ومن الوحشة، وجهه تعلو 

*بج*

عغهاولنألئ،كان كر ؤ^تavزؤ^لمؤاد ألثنع إن علا به-ء مذ لنسر ما ، يفيلا وؤ 
4•ننئولأ؛1؛ 
للتكليمؤ،موردا جعلهم بل مهملا، ّدى خالقه يخلق لر سبحانه اس إن 

إقونمهم ومفصلا، مجملا إليه أرشدهم ما فهم وألزمهم والتهن، للأمر ومحلا 
والعمل:العلم مواد وأعطاهم منزلا، الفريقين من واحد لكل وجعل وسعيد، شقن 

وتفضلا.منه نعمة والجوارح، والبصر، والمع، القالمج، من 
عنهيبغ ولر إليه أرشد ما عل معرفته طريق به وّلالث، طاعته، ق ذللئ، استحمل فمن 
سبيلا.اه مرضاة إق به وسللث، ذللتؤ، من أؤتيه ما بشكر قام فقد عدولا، 
ذلك'عن ٌسل إذا يخر فيه خالقه حق ييع ولر وشهوته إرادته ؤ، استعمله ومن 
إنؤ تعاق! لقوله الأعضاء، هلْ حق عك الحساب، من لابد فإنه طويلا. حزئا ؤيحزن 

[٣٦٠^^يئ،كانعتهُطولآ<لالإصل;

صحاتفح)ج(ءد.ة ق اللواط •ماسي عق ومج الزنا، مقار ذم ل الص- رحه - المؤلم، اسمملرد )١( 
)أ(هالإغاثت-بما.



الممسيرعلن المير الصوء ^=^. ٩١
=الأى======^^===^=^^

عنكلها نمير الذي الجنود، ق المتصرف كالملك الأعضاء لهذه القالب كان ولما 
الأسفامةمنه وتكتسب، وقهره، عبوديته تحت، فكلها شاء، فيما وسعملها أمره، 

إذاالجدمضغة ق ارألأؤإن الخم،:٠ قال أوبمحله، العزم من يعقده فما ومعه والزخ، 
كانلما القابلة به، امرها لما المنفذة وص ملكها، فهو ،. الجد صلح صلحت، 

وهوونيته. قصده عن نمير حنن أعمالها من شيء لها يستقيم ولا هديه، من يأتيها 
وسديدمبتصحيحه الاهتمام كان رعيتهت عن مؤول رخ كل لأن كلها، عنها سوول الم 

النامكون.يه تنك ما أهم وعلاجها أمراصه ل والفلر المالكون. عاليه اعتمد ما أوق 
عليهأجالب عاليه، والاعتماد القالب عق الماسار أن إبليس اهللأ عدو علم ولما 

عنيمده ما والأء٠ال، الأقوال من له ونين إليه، الشهواُت، بوجوه وأنل بالوساوس، 
منله ونصت، التوفيق، أسباب عن يقهلعه بما الغى أسباب من وأمده العلريق، 
التعويق،ما له يحصل أن من يسلم لر فيها الوقؤع من سلم إن ما والحبائل المصايد 

لأسبابوالتعريض تعاق، باس الاستعانة بدوام إلا ومكاتل.، سائده من نجاة فلا 
العبوديةبازل والتحقق وسكناته، حركاته ق عاليه ؤإقثاله إليه، تإ القلوالتجاء مرصاته، 

ليسقعيالي إن ؤ صمان ق الدخول له ليحصل الإنسان، به تلبس ما أول هو الذي 
[.٦٥ولئ،شض4لالإما،: 

مقامتحقيق ثبخ يوحصولها الشيامحلين، وبين العبد بين القاؤلعت هي الإضافة فهذه 
أشربفإذا اليقين، ودوام العمل إخلاص القلبإ ؤإشعار الحالمين، لرب العبودية 

عتادكإلأ ؤ استثناء وشمله المقربين، من اهف عند صار والإخلاص العبودية القلّيج 

النوويوشرح ( ٥٦٨/ ١ الباري)■ نح وانخلر؛ ه١( ٩٩لم)رثموم( ٥٢ردقم اليخاري أحرجه ٢ '١ 



—^^^=^ساجا=
ب.ا;ن~'; نبيلا آلرش إناذى لايمفوأ إدا يقولون ءالهكم-ا معهُ لو ل نؤ 

ْعبعضهم الملوك يفعل كما والقهر بالمغالبة إليه المثيل لابتغوا المعنن! بز•' 
[.٩١لاوؤ.نون: بعض4 عق بعضهم ولعلا ؤ الأخرىت الآ!ة ل قوله علته ليدل بعض، 

فكيفوطاعته إليه بالتقرب مثيلا إليه لابتغوا المعتز أن والصحيح ه•' شيخنا قال 
عقليدل نال. له، ■ميدا لكانوا يقولون كما آلهة كانوا لو وهم دونه؟ من تمدومم 

زبيزآلوطةاق يسعوث يدعوث أولن؟اغهمى ؤ تعادت قوله منها؛ وجوه؛ هدا 
الذينهؤلاء أي: [ ٥٧]الإسراء: ه ءداوهُ ؤمحائوث وحمتهُ ونزحون أقرب أغم 

عدابي،ويخافون رحمتي، ؤيرجون تمادي، أنتم كما تمادي هم يوف من تمدونمم 
نال:بل مثيلا. عليه لابتغوا يقل لر سبحانه أنه الثاق: يوف؟ من تعبدونبمم فلماذا 

[.٤٢لالإ-.راء: سبيلا4 آلم'*ي بى إل بثعوأ الؤ 
إليهآلوسيلههؤآتثغوأ ^ ١٠٣١ؤ تعاد: كقوله القرب ق يستعمل إط اللففل وهذا 

بلوأفلا اطنمحفب فإن ؤ كقوله: بعل يستعمل فاط المغالبة ق وأما [، ٣٥لالمائاJةإ 
[.٣٤]اكاء: سجلاه علين 

قال:سبحانه وهو عليه، العلو وتهللب تغالبه، آلهتهم إن يقولوا: لر أنم الثالث،: 
آلهتهمإن يقولون: كانوا إط وهم [ ٤٢]الإسراء؛ يقولون4 ،اتةكما معهُ لو؛٤١ن ل مؤ 

لكانت،تقولون كما الأمر كان لو تعال: قال إليه، زلفن ونقرتم إليه، التقرب تبتغي، 
دونه؟من عبيده ون تعبن. فلماذا له، عبيدا الألهة تللثج 

لوؤ وأوجزه وأبلغه التقرير أحن التوحيد برهان مقررا سبحانه نوله وكد.للئ، 
الألهةفإن [ ٤٢]الإ.ما،: نجيلا4 آلرش ذى إق لأتمموأ إذا يمولون ءانأكنا معهُ 

كانوافلو إليه، ومحتاحة ومماليكه عبيده بأما يعترفون كانوا معه يثبتوما كانوا التي 

الجوابالكال. ٢٧٥)١( 
المواعق-يا. ٩٥)٢( 



التمسرعلن ال٠شر الصوء \ج=^َ 

وقددونه؟ يعبدونم فكيف غيره، دون وحده إليه وتقربوا لعبدوه يقولون كما آلهة 
نبهبمز]ق يطوث يدعوث اوك؟كمس ؤ تعاق: قوله ل بعينه يمدا بحانه أفصح 

هؤلاءأي• [ ٥٧لالإ'راءأ ه ءداتهُ وءثاذورن> وحمتهُ ؤيرجون الرب ايم آلوسله 
عذابي،ؤيخافون رحمتي يرجون همتدى، أنتم كما هميدى هم يوف من تمدويمم الذين 
يوف؟من تمدونبمم فلماذا 

***

ولكنميحبجند؛-، إج _؛ من ؤإن وآ'لأرصومنبين لهآلثننو'ثآص نح مؤ 
إذهُكانحليماعغورا؛؛ث؛اه•بثممهوندسءحهم 

نشعرلا ونحن والمحرق والغريق المصلوب إق الروح ترد أن ممتنع غير إنه 
والميهويتحوالمكوت عاليه المغمن فهدا المعهود، غير آخر نؤع الرد ذلك لأن حا؛ 

ممن علتا يمتغ لا أجزاؤْ تفرقت ومن بمحياتبمم، نشعر ولا معهم، وأرواحهم أحناء 
وقربه،بينها ما تباعد عق الأجزاء اتصالا؛تالك، للروح يجعل أن قدير شيء كل عل 

لجعل قد ه اه كان ؤإذا واللذة، الألر من بنؤع شعور الأجزاء تلك 3، ويكون 
لهوتجد حنيته، من الحجارة وتمهل به، ر٠را تبح ؤإدراكا شعورا الجمادات، 

إلا_؛ من وإ0 ؤ تعاق• قال والن؛ات،، والمياه الحصن ونبحه والنجر، الجبال، 
[.٤٤زالامرا،:سبٍحهلمب Jممهون ب ولثكن بجنده-، ميح 

تممهونو ولتكن ۶ يقل؛ م صانعها عك دلالتها مجرد هو التنميح كان ولو 
صانعها.عل دلالتها يفقه عاقل كل فإن شبحهلمب<، 

[١٨زص؛ ه وآلاشراق؛وإ يالعثي ينجحن معه'■ ليبال سخرئا إنا ٠ تعال• وقالط 
الونتض•تختص:أذين لا الصاغ عك والدلالة 

الروح.



معيتهتختهى لا والدلالة ١[ • ]مبأ: ه معهُ اوٍيى ينجنانا ؤ تعاق! قوله وكيلك 
مصوت.لكل يكون هذا فإن الصدى، رجع التاويب قال من اه عق وكذب وحده، 

وآلئسآلأزض ق ومن آلثننؤ'ت |( من لهُ وفال 
والدلالة[ ١٨]الحج: منآلئا-ي4 وًقثض محآذوآب وآشم وآ-يجالا وألمنردآشجوم 

سفيوهُ ألزئزءنءسبمح ؤ تعاق! قال وقد الناس. من بكتير تختص لا الصانع عل 
فهذه[ ٤١تالتور؛ ه ؤسسيحهر مبملأو4ُ علم مذ كك صنفنت و^لهلير وآلازْتى آلنئوت 

المكذبون.الجاهلون جحدها ؤإن اقلي، يعلها حقيقة بح ونصلاة 
حشيته.من ويسقءل مكانه عن يزول بعضها أن الحجارة عن تعال أحبر وقد 
كلامه،يتعمان أي ذلك وقولهما له يأذنان أنهم-ا والماء الأرخى عن أحبر وقد 

هالتآائيغااومها طوعا آقيثا ؤ لهما؛ فقال جوابه وأحسنا حهلا؛ه، قمعا حامحلبهما وأنه 
ا.يؤكل١ وهو الهلحام سح يسمعون الصحابة كان وقل [ ١١]فصلت: ه طأباي؛ى 

الإحساسفيها الأجسام هذه كانت، فإذا . المجير ق اليابس الجنع حنين وسمعوا 
سبحانهاهف أسهد وقل. ، ٠٧١^أوق والحياة الروح فيها كانتا التي فالأجسام والشعور 

وأكلومشن فتكلم الروح، فارقته قد بدن إل كاملة حياة إعادة الدار هذه ق عباده 
الور،خدزالمزتظاووهم دنثرهم من حزحوأ ^_ Jiوؤ له. وولد وتزوج وشرب 

عقحاويه وهل فنية عق ص أوكوذ.ى ؤ ٢[  ٤٢■]١^؛: أحينهزب ئأ موئوأ آممه لهم. 
يقممحال محامادهآرةتمادهعاردمنعسهُ موتها بعد آلة هنذه يعضِء ال قال حوبها 

قالأوكالل.ين إسرائيل، بني وكقتيل [ ٢٥٩.' cjaS^اوبعهسيوره لمثتيوتا هال لئن، 

البخاري)رنمأخرجه وهويوكل. الهلعام بح تعع نكنا ولقل. نال؛ أنه معوده ابن عن صح لقد ٢ ١ ر 
(.٥٩٢كحالارى)ا■/ وانفلر: ( ٣٥٧٩

وافثلر:فحالمرى)أ/^أ-هيإ(وشرحاوووي( ٣٥٨٤، ٣٥٨١٠الخاري)رنم أخرجه )٢( 
>ما/هاآ(و)ها/ماآا()ماا/مما(.



الممسيرعلن المن؛ر الصوء ■ء^؛ءِ ،؟

بعدمن بعثهم ثم اه فأماتم [ ٥٥]القرة: آس-؟^٤^ ئزى حى ثلث لؤمن لن ؤ لموس• 
التامةالحياة أعاد فإذا الأربعة، الطيور ق إبراهيم ونمة ١^^،، وكاصحاب موتم، 

إليهايعيد أن الباهرة قدرته عق يمتغ فكيم، بالمويتح، بردت ما يعد الأجمال هده إق 
أو-fI ؤيتنهلمها فيها، أمره ما تها يقضى تقرة، مغير ما حياة موما بعد 

التوفيق.وباس وجحود، وعناد تكديمب، مجرد إلا ذللث، إنكار وهل باعمالها، ينعمها 

ذتمستووا ؟-ابا بالأجر؛ يؤمنون لا ثيئاثوسمس جعلنا إِذا وؤ 
وحدهُدمثنكفيآلهن؛ان ئِذا وواج ؤؤآ؛اذابم يممهوه دلوأإ-لمأكغهأن عق زخنلثا 

:ه4■دلدأحأذلجزمحا
يحولحجابا وبينهم قرأته إذا القرآن بين جعلنا والمعنن القولينت أصح اعق 

يممهوهان عل وجعلنا ؤ قوله؛ ويبينه به، والإيمان وتدبره فهمه وبين بينهم 
[.٤٦ص،'اضؤفياه]الإما،: 

ثدعونآمما اسمكج ؤآ ذذ\ر\ ؤ قوله• ل المذكورة الثلاثة هي الثلاثة وهذ0 
ؤ٥[ ]نمك: ؤسلث،ءتابب< وثثومنتيننا ءاذايما ؤؤآ إله 

فهمه،من تمغ والأكنة الحق، رؤية يمغ فالحجاب جعله، ذلك، أن سبحانه فأحثر 
سماعه.من يمنع والوقر 

منبالأذى اليع رسول إق الوصول من يمنعهم ماغ ههنا الحجانم، الكلي؛ وقال 
بمحننفقيل مستورا، بكونه ووصفه عليه، الإقدام عن يصدهم مما ونحوه، الرعب، 

ذوسترؤأي النسس، عق وقيل ساتر، 
بمعننمفعول ومجيء يرى، فلا الأبصار عن متورا أي بابه عك أنه والصحيح 

هول،ذي أي مهول كمكان فعله؛ من ينتق لر مفعول ق واكؤتح يثثت،، لا فاعل 

را(أ\<شفاء.



عليهويع الذي فهو فعله، عك جار فهو مفعول قاما رطوبة، ذي أي مرطوب ورحل 
ومستور.ومجروح كمفروب الفعل: 

أغلف،جع وهو [ ٨٨لاJقرة: ه علفث يلوتا وقالوا ؤ اليهود• عن حاكيا تعاق، قال 
عكاقيم صربما التي الأكنة هي الغثاوة وهذه وأقلق، مملف غلافه، ق الداخل وهو 

قووقر القلوب عك أكنة فهي ئوله• عن والتكبر الحق رد عك لهم عقوبة قلوحم، 
ثإذاؤ تعال• قوله فا العيون عن المستور الحجاب وهي الأبصار، ل وعمن الأ'ماع، 

وجعلنا;إج; منتوراجا، يالاتحر? يوبون لأ آلزنن بيثكوص حعثا آلهزءان قرأت 
القلوبلهاو0 ذكر فإذا [. ٤ -٦ ٤ ٥ لالإسراء: ه زوا ءاذاغنإ ؤؤآ يفمهوه أن أكنه ظوآر-لم عك 

نفورا.أدبارهم عك أصحابما ولن المتابعة، وتجريل. التوحيد تجري،- 
تعال!قال كما النافق، قلم-، إل المكبوب- وهو المنكوس- ؛الملم، وأشار 

وردهمنكسهم أي [. ٨٨يماكسوأ4لال،اء: وأسأركنيم ؛ئتهن ءقأ1نؤب؛و قنا ٠ ؤ 
وأحيثها،القلوب ثر وهال.ا الباطلة، وأعمالهم كبهم بمج بفيه، كانوا الذي الباطل ف، 

الختعان.فاه أهاله، ياطلأؤيعادى والحق أصحابه، ؤيوال حقا الباطل يعتقد فانه 
فيهيزهر ولر الإيمان، فيه يتمكن لر الذ.ي القلم، إل مادتان له الذي وأشار؛القلم، 

منهمادة فيه بل رسوله، به اييع يعن، الذي المحص، للحق يتجرد لر حيث مراحه، 
أقربللإيمان يكون وتارة للإيمان، منه أقرب للكفر يكون فتارة حلاقه، من ومائة 

يرجع.ؤإليه للغالما والحاكم للكفر، منه 
إنوغيره: الكشاف صاحبح جواب وهو الثاكخ، الجواب هو الصواب .... 

العقلزائل مجنون مثل محور فقالوا: جن، حتن سحر وهومن بابه، عك المسحور 
مايدري لا بحيثج عمله لو فالذي هو يتع لا الن'ي المسحور فان يقول، ما يعقل لا 

الإعانة^١٠)ا(ما 
ب.اوواتع  ٢٢٥)٢( 



الممسيرعان الثسر الصوء و(:=

أصسس،من فأما [، ١٤]الاوحا0: ه ۶ فيه قالوا ولهذا لهوكالمجتون، يهول،، 
وآعداءاتباعه، من ذلك يمغ لا فإنه الناس، يه يصاب الأمراض من بمرض يدنه فا 

سسفهاءم يه يحدرون بما فيقوهم ؤإنما الأبدان، بآمراض يقدفوهم ب الرمل 
المجانين،بمتزلة قولون ما يعلمون لا صاروا حنن محروا ند أمم ومحو ات؛اءهم، 

هسؤلا نتثْيثون ملأ مثبملوأ للث، صمبوأ ْغين آتْلر ؤ تعاق؛ دال< ولهدا 
أحرى،والمحور مرة، والجنون أحرى، والماحر مرة، بالشاعر مثلرك ٩[ ]الهرتان: 

فإنعاليه، فلايقدر سالكه ءلريةا وشعيره تيهه ق ؛، Jilauس صلأل ذلك حيع ق فضالوا 
ولاسيلا، يهتدي لا أمره ق متحير فهو وحيرة، صلأل طريمح، لهي أحدها طريت، أي 

•ملوكها عك يقدر 
وهوأجمنها، اهف أمثالابرأه له ضربوا حنن قومعه، ؛(، ٥١رسول، أعداء حال، فهكذا 

وافتراءو-آتان.أماكال.ب عاقل كل علم وقد منها، اهف حلق، 
يحميهمكما ميحانه فإنه لهم، تعاق اهف حاية يتاق الأنيياء سحر إن قولكم* وأُا 

لمتوحواكمال،الكفارلهم، أذى بماشاءمن متليهم ؤيتولاهم، ؤيحمفلهم ؤبمومم 
مافرأوا الاس، من أوذوا إذا وحلقاتهم أممهم من يعدهم من مم ولبمل، كرامته، 

الكفار،مجخ ولتمتلئ حم، وتأسوا ورمحوا صروا والأيياء الرمل عل، جرى 
ب،نيهمبسب، فيمحتهم الأجلة، والعقوبة العاجل التكال، من لهم أعد ما فيتوحون 
آنساتهابملأء ق تعال حكمته بعض من فهذا منهم، الأرض مملهير فيعجل وعداومم، 

رسوا0أ ولارب عيره لاإله المابغة، والنعمة البالغة الحكمة وله نومهم، بإيذاء ورسله 
٠٠٠

ءل،حموئوأحجازْ))ي؛أه جديد؛ حلما اءنالمتعويون عْلئماؤأرملثا ومالوأاءذا'كثا ب
^jذىقنب يعيدثا نن فنتموثون صدوبلإ ئأ؛غثرل نما أوحلما ئ|ث؛ حديدا أو 

هةللبي حمل الذي الحر رمق وي الحر، حول تمراوعوذتٍن ل مهلول يحث مائة *ذا )١( 
رج،■دءمْ■ 



و^|_هؤق 
تكورثت>أن عمى ض هو مى ويمولوث> زءوميم إِليك سينمون مرز أول، ئركم 

إوآء(؛ؤا.قليلا إلا لقز إن وثهثون هثستحسوري؛بجتمدهِء ندعوكم يوم اوئ؛ قرنا 
عظثماكنا اءذا ؤ يالوات فإمم التفصيل، عق موال( كل عن ُه أجيبوا ما تامل 

تزعمونكنتم إن السؤال(! هذا حواب، ق لهم فقيل ه جديدا حلما لنتنوقون اءثا ونقنقا 
وماوالحديد؟! كالحجارة التعس( يصيبه لا حلما كنتم فهلا رب، ولا لكم حالهم، لا أنه 

وأنشأناالصفة، هذه عك حلقنا حالهم، رب لنا قلتم• فان ذللئ،، من صدوركم ؤ، هوأكثر 
الحجةعليكم قامت( فقد حديدا، ولا حجارة يجعلنا ولر البقاء، تقبل لا التي النشأة، هذه 

حديدا.حلما إعادتكم وبين ومنشتكم خالقكم بين يحول( الذتم، فما بافراركم، 
منهماأكبر خلق أو حديد أو حجارة من كنتم لو أنكم وهو آخر، تقرير وللحجة 

عكقدر ومن حال(. إق حال، من وينقلها دواتكم، ويحيل يفنيكم، أن عفي، قادرا لكان 
إقحال، من ونقلها والإحالة، بالأفتاء وصلابتها شيما ْع الأجسام هذه j، ، التصرف
حال؟إك حال من ونقله ؤإحالته بافنائه هودوما فيما التمرفج عن يعجزه فما حال، 
أجسامنااستحالت، إذا يعيدنا من بقولهم! آخر مزالا يسألون أتيم سبحانه فأخبر 

نفليرالجواب وهذ.ا [ ٥١تالإّراء: مرؤب؛ اول، قطركم آليتم، قل، ؤ بقوله فأجابمم وفنيت(؟ 
الحجةأخذمم فلما [، ٧٨ربيم-4 لمحا ش(يمأ،آلبجا ؤ السادلت هول، جواب 

يتعللكما به، يتعللون آخر موال إل، انتقلوا محيلا، عنيا يجدوا ولر حكمها، ولزمهم 
انعمى، ؤ بقوله• فآحموا هو؟ ممح، قولهم* وص ذللثح، بمثل، بالحجاج الممهلؤع 
4قليلا إثُ لبقثز إن وثْفون محدأت قثسثجنوت يدعوكم ؛)|أايوم قريبايآيوت 
اه،آه[.لالإمراء:

4جديدا حلما لمتعوقون اءثا وزفثئا عطنا كنا اءذا وقالوأ ؤ تعال،• قوله 

اكواءق-بما.)ا('ا'*ا
الإءلأم-بما.)آ(ّأأا



الننءامحرضامحرا؟==تم 
=الأء==^====^=====^ض

اعادتمعق قدرته عك القاطع الدليل يضمن ردا ّسحانه عليهم نرد [ ٤٩]الإسراء: 
ؤرياءكم_ نما اوحقا إي، اوحديدا حجارة 'كوئوأ مل ٠ ؤ حديدا، حلقا 

فلما[ ٥١، ٥٠لالإ.سراء: موه اول فهارثم آلذى هل ي،بمدثا من مستقولون صدؤركن 
كونوالهم• قيل ورفائا عظاما صاروا أن بعد جال.يدا حلقا  ٥٧٥١يعيالءهم أن امشعدوا 

أوالماء أو الموت كان سواء صدوركم، ق يكبر مما حلما أو حديدا أو حجارة 
مربوبونأنكم الدليل! ومضمون صدوركم، ق وكبر اسممفلمتموْ حلق أوأي الأرمحن 

منأحوالكم تغير عك تقدرون لا وأنتم حالقكم، يشاء ما عك مقهورون مخلوقون 
عككتتم فلو ذلك، و»ع والحديد، كالحجارة الاضمحلال تقبل لا حلقة إق حلقة، 

بقولتولآ ومسيسنى، وقدرق فيكم أحكامي لتمدهمت، والدة، القوة مجن الحلقة هده 
أيلاحقلث،، فإق الماء، إق اصعد قضته! هوق لمن القائل يقول كما تفوتوف، وإ 

أوحديدا أو حجارة لوكنتم الأية! قمعتن هذ>ا وعك لحقتلثا، الماء إل لوصعدت 
فتموق.ولما أعجزتموق لما ذللت، من حلئا أعثلم 

وقدروهاأنفسكم صوروا أي أنفسكم، عند حديدا أو حجارة كونوا المعنن وفيل" 
حديدا.حالما ونمدكم نحيكم ثم سميتكم فانا ولايتحل، لايضمحل حلما 

نقلعك قدرتم لو أنكم يقتضي الأول المعنن فإن لطيف، فرق، المعنين ومحن 
وإفيكم، وقدرتنا مسيثتا لنفدت واقوى، منها أمد هي حالة، إئ حالة من حلقتكم 

ذللث،؟عن عاجزون وأنتم فكيف تعجزونا، 
انثلرواتم المنزلة، هده وأنزلوها أنمكم صوروا أنكم يقضي الثاق والمعنن 

،؟^JJUكنتم ولو بكم، محيهلة ومشيثتتا قدرتنا أم وتعجزونا أتفوتونا 
العقولتجد لا بل التة، شبهة فيها تعرضن لا التي القاطعة البراهين أبلخ من وسا 
وأنهالرهان، هدا صحة القوم علم فلما بدا، لها والانقياد الإذعان عن السليمة 

سؤالاكان مواء وهدا يعيدنا؟ من فقالوا يعيدهم، بمن ال٠هلالبة إق انتقلوا صروري 
كانولهدا وأبينه، التعنت، أمح من فهو له، متهم إنكارا أو المعيد تعيين عن منهم 



إقانتقلوا مغ جواب هذا أن القوم علم ولما *ر؛ه اول، مطنكم آلذى ئل ؤ جوابه 
رءوسهمإليه فأتغضوا الإعادة، هذه وقت عن الموال وهو التعنت، من آخر باب 

مريثاه•نغوث أن عسى ئل، ؤ تعادت فقال هو؟ متن ومالواث 
عته،محيي لا استلزاما لمدلوله واصتلزامه الدليل، هذا موع لهلف، اللبيب فليتأمل 

يفوتما فلله وأوصحه، وأصحه جواب أبع عنها والجواب الموالان من نقمته وما 
الأفكار.ونخالة الأذهان بزبالة عنه المتعوصين القرآن تدير عن المعرصين 

الحالما فكونوا جديدا حالقا الموت بعل. تبعتون لا تزعمون كما كنتم إن أي 
،متقاوما اللازمة ووجه ذلك، من أكبر أو حل.يد من أو حجارة من إما ي؛كت ولا بمتن 

مثيئتهفيكم تنفذ لكم، ومالكا فيكم متصرئا رثا لكم بأن نقروا أن إما وهو ذكره، 
حلقاإعادتكم عك قورته تنكرون فكف، ماء، إذا ويحييكم ثاء، إذا يميتكم وقدرته، 

المشيئةنافذ ماللث، قاهر قادر رب لكم يكون أن تنكروا أن ؤإما أمانكم، ؛عل.ما جديدا 
تكونواأن تستطيعوا لر فإذا والموت، الفتاء يقبل لا حلقا فكونوا فيكم، والقل.رة فيكم 

مابعد يحييكم أن ؤيحيا يموت حالقا جعلكم من قل|رة من تنكرون فما كن.لائ،، 
اّتا>لألالواقعة ق والوي يموت، لا حلقا كوتهم عن يحجزهم استدلال فهذا أمانكم، 

إلاالاستدلال هذا ؛عل. وليس الموت، قاربت إذا مكاتبا إل الروح رد عن يعجزهم 
والانقيادأوالكفروالعناد.الإذعان 

خويلأولا عنغب نمقزأطو ٥^٠ دوذهِء من زعمغر آلذين آذعوأ ل تؤ 
زحنتهُأ،مأمب،ونزحون وهث إِو يسعورتن يدعورئ اولن؟لثحمتن محق'ث:ا 

نمحذورازو:'ه.عذابإن عداتهُ ؤء-ائودت^ 

المال. ١٥)١(• 



التفسيرقز الثير الصوء ^^^٢ ٦١
=اكثإ==============د

المريدين.منازل أصعق ،االرجاء، قوله 
الحبوعق وعليه وأشرفها، وأعلاها منازلهم، أحل من هو بل كذلك، فليس 
لمدكانؤ عليهم. وأثتن أهاله، تعاق اهه مدح لثل اهلع، إق المر مدار والخوف، 

ه؛ث؛ دآنتوم آرةٌ ئرجوأ إسكان حسنه اسوْ آممه وسول ق محم 
٢١.]

آدم،ابن "يا ه' ربه عن يروى مما قق المي عن الإلهي الصحح الحديث وي 
الأعمشوروى ،• أ؛اليٌأ ولا منك كان ما علن لك غفرت درجوم يعوض ما إنك 
عبديقلن عند أنا ه' اةلٌ اريقول قالا ه المكب عن ه هريرة أبجب عن صالح أبجب عن 
حير^ ؤب ذكرته ملأ ق ذكرى نفي، 3، ذكرته ه نف3، ذكرى إذا معه، وأنا بي، 

إليهاتربتؤ ذراعا إل اقرمحب، وإن ذراعاه إليه اقتربت شيرا إلي اقترب ؤإن منهم، 
،.هروله٠١١ أتيته يمشي أتاى وإن ياعاْ 

حميتهربون أمم يزعمون المشركون كان الذين عباده حواص عن تعاق أحبر وقد 
رصئ،دساد■ءوأآلذiن ئل ؤ تعال! فقال منه حائفين له راجين كانوا أمم تعالت اقع إق 

ندعوثآلذئن اولن؟ك أئأ؛؛ قوتلا ولا عدكم آلخم كئم، نملكوث قلا دؤيه-، 
 Jغيابغدانةُأإن ؤمحاقوث زحنتةُ وترجون أقرب ربُزآفيإأبجم يبتئورنت٠-إ

)ا(اأاواوارججآ.
ال—الكض.مدارج ل النم ابن غرحه الذي الساترين •سازل، متن محاحب اهف رحمه الهردي الإمام أي ، ٢١

(٢٧٨٨والوّ)رذم ( ٣٥٤• واكرمذي)رنم ( ١٥
(٥٤٨٣رنم مج٣٧/٥٨٣٣الأوط)وق ( ٨٢•صفياسر)رقا 

وقالترمذي، نمن ( ٣٣١٣، • ؟/٨ ترءٍب) j المذري وممل ١(  ٦٢٣٤ رقم ١ ٩ ١; ٢ الكر) ول 
المالحينرiاض j والنووي ( ٣٨• / والحكم)١ العلوم جاح 3، يجب ابن فعل وكذا ، ١( ٣ ٤ / • ٤ 

(.١٣٢)ص
المؤويوثرح ٥(  ١٣المري)ما/ نتح وانظر: ( ٢٦٧٥وسالم>دنم ( ٧٤• ٥ اوخادي>رنم أخرجه )٤( 

-٣(ا٢/١٧)



٠[ ٥ ٧ - ٥ ٦ لإصسراء; ١ ] ه ورارز٧٥؛؛ محن ن 3^—،^ 
يطاعش،إئ يقربون عبادي هم يوف: من تدعومم الدين هؤلاء تعاق: يقول 
بأفضلعليهم فأش يوف، من تدعوتبمم فلماذا عذابي، ويخافون رحمتي، ؤيرجون 
والرجاء.والخوف الحب من ومقاماتيم'. أحوالهم 

وجوْتمن ذكره ما عك ،والكلام ل
مدارعليها اض الثلاثة، والإحسان الإيمان أركان أحد الخوف أن )أحدئ( 

سحاتهذكرْ ولد والمعحبة والرجاء، الخوف، وص• ■معها، السالكين مهامالتا 

ولايمدكوق.كئفن،أطنعتاكم قلا دويهِء من رعنغر آلذين ادعوأ ئل ؤ وله: قق 
وئزجونأهنن، أيم وهث إق يبثئوث بدعوث اوك؟لئ،ُى إ)|آ( قويلأ 

.[ ٥٥٧- ٦ د1،رؤلئ،كانمحن.وراه]الإمراء: عد1 إن عداؤمحافوز رحمتهُ 
ماوفعل بحبه إليه التقرب هو إليه الوّميلة ابتغاء فإن الثلاثة، المقاماُت، بين فجمع 

والخوفالحج، فدكر عداتهُه، ؤقافويكو زحمتهُ ويرجون ؤ يقول: ثم يحثه. 
والرجاء•

والصالحينوالأنبياء الملائكة من اه دون من تدعومم الدين أن والمعتن• 
منفلماذاتمدو"ام عبيده، كماأنكم عبيده فهم ؤيرجونه، ؤيخافونه ربمم إق يتقربون 

ثحافوهمقلا ؤ قوله: ق منه بالخوف مسحاته أمر وقل. له؟ عبيد وهم وأنتم دونه 
الإيمان،سحقق شرؤلآق منه الخوف فجعل . [ ١٧٥عموان: ]آل موميئزه إزثمم وحائون 

والخوفالمعنئ، ق المثروحل فهو الإيمان، عك الصيغة ق داحلأ الشرحل كان ؤإن 
وحصولعليه، الحاصل الخوف مسب الإيمان لأن وذللث، وسحققه، حصوله ق شرمحل 

مسببه.لحصول موجب، ثب، الحصول أن كما المسسا، تحقق ق مرحل الثسا 
ثرحله.انتفاء عند لكث.ّروءلا انتفاء الخوف انتفاء عنال الإيمان فاتتفاء 

الهجرين. ٢٨٢)١( 



الئميرعلن البمنير الئوء 

ذالبرْ.علته. انتفاء عد سلول انتفاء الإيمان انتفاء مد الخوف وانتفاء 

عدبالأول عليه مدلول محذوف والجزاء فخافوق. متين مؤ كتتم إن والمعنزت 
مدهبهو كما تقا.م ؤإن جزاء وم ه، نفالمتقدم هو أو وأصحابه، سويه 

وهوللخوف المقتضي المسب عق يحلن قد الشرط فاداة التقديرين وعل الكوفن. 
عظمتتف متهما وكل مختلف، الاستلزام لكن للأخر، متلزم منهما وكل الإيمان، 

تقدم.كما يختلفة الانتقاء جهة لكن الأخر، انتفاء 
تعال؛وقال عنه. يتخلف، فلا وموجباته الإيمان لوازم من الخوف أن والمقصودت 

إليهعباده أقرب عك سبحانه أش وقد [• ٤٤لالماودْت ه وآحشون ألمامنر وخحو\ لا قؤ 
سرعورحجيكائوأ إلهم ؤ ت ومدحهم عليهم أش أن بعد أنيايه عن فقال منه، بالخوف 

فارغب•٩[، ' لالأساء؛ ه لثا وًقايوأ ونهبا وعبا وئدعوقا لحيرت آق 
والخشية.الخوف وارهو_ات وارغثة، ارجاء 

يقول!ه الثما سمع أنه العاص• بن عمرو حديثا من صحيحه ق لم م،روى 
صلاةعلي صلن من فإنه علي، صلوا ثم بمول،، ما مثل فقورا المؤذن سمعتم اءإذا 

لعبدإلا تنبغي لا الجنة، ق منزلة فاتها الوسيلة، 1ي سلوا ثم عقرا، عليه اض صلن واحدة 
٠٠سفاعي عليه حلت، ارّيلة لي سال فمن هو، أنا أكون وأرجوأن اه، عباد من 

أنهريرة؛ أبي عن كعي، عن لين( عن سفيان أنبأنا ارزا3، عبد أنبأنا أحمد وتال 
ومجا، ٧٥١رسول يا قتل• الوسيلة٠٠• لي اس فسلوا صليتم إذا *قال قإؤأ اس رسول 

أناأكون أن وأرجو واحد، رجل إلا ينالها لا الجنة، ز درجة ®أعلن نال• ارسيلة؟ 
كانامم عن محبرا الجملة تكون أن ووجهها هوا، أنا أكون ؛'أن ارواية* هكن«ا هوا، 

الأرواح.حائي  ٦٢)١( 
•( AA-A؛،)٤; النووي شرح دانثر: ( ٣٨٤لم)رنم ماترجه )٢( 
(واظر:شرح٣٦١٢(واضطي)رنم١٤٧رنم١١٧/)٣( 

Aه-ا<٥(.١/ الأحرذي)• وتحفة ١(  ٢٢القاري)ه/ وءمال.ة ( ٨٥الروي)؛/ 



خإقلثِاج^ا
متدأ.بل توكيدا، ولا فصلا أنا،، ٠٠يكون ولا فيها، المستتر 
سهعحين ئا!، ررمن قق• العم رمول قال( جابر حديثا من الصحيحين وق 

رالفضيلةالوسيلة محمد آت القائمة والصلاة التامة الدعوة هده رب اللهم النداء 
القيامةااليوم الشفاعق له حلتج إلا وعدته الذي محمودا مقاما وابعثه الرفيعة والدرجة 
وانحمرتعين ن ولأنه الأية، لمقل ليوافق بالتتكير، ٠لمقاماا( الحديث لمقل هكذا 

ألطمؤوهذا المعارف، به توصمج بما فوصفا المعرفة، مجرى جرى شخصه ق نوعه 
فتامله.بدلا وعدته الذي جعل من 

معيدأبي عن وردان بن موسن عن غنية بن عمارة حديثا من المسند وق 
درجة،فوقها ليس قلث العد عند درجة الوسيلة ٠٠ه' الله رسوله قال، قال،ت الخيري 

قليس الجنة، ق اردرجة فيه؛ وقال، الدنيا، أبي ابن وذكره الوسيلة،٠١ لي العم ملوا 
الخلائق،١١رؤوس علن يوتيتيها أن الند ملوا منها، أعلن درجة الجنة 

الخلال(لم مين عمرو بن أحمد حدثنا أحمد، بن سليمان أنبأنا نعيم؛ أبو وقال، 
عنإبراهيم عن منصور عن عياض بن ففيل حدثنا العبادي عمران ين اهم عبد حدثنا 

لأحسطإنلث، والله العه، رسوله يا فقاله! ه الني إك رجل جاء قالتح! عانثة عن الأسري 
اليتجق لأكون ؤإف ولدي، من إئ وأب، أهل، من إو لأحمج ؤإنلثح نفي، ْن إئ 

إذاأك عرفته وموتك مرق ذكرت ؤإذا إليلثح، فانفلر آتيلث،، حتن أصبر فما فاذكرك، 
عليهيرد فلم أراك، لا أن حثستا الجنة دحلته إذا ؤإف الميز، مع رفعتا الجنة دحلته 

(.٩٤اكح)آ/ لآ-(وانفر: ٤ اوخارى)روم )ل(ا-محر-بم 
٤٣٣الفردوس)؛/j( والديلس ١( ٤  ٦٦رنم ١  ٢٦)آ/ الأوسط ل، والمران ( ٨٣)م/ أحد أ-م-بم )٢( 

لالهيثمي ونال (، ٤٩قو)رنم البي عل الصلاة فضل ق الجهفمي ؤإممامل ( ٧٢ ٥٨رقم 
\ذقووونص وانظر؛ صعق،• وب لهيعة ابن وفه الأوسط ق والمراق أحمد رواه (؛ ٣٣٢/ المبمع)١ 

؛؛JLLوق،]اليي محق الصلاة لفضل تحقق ق الألبان صححه والحديث، ؛ماآ-همام(. )٦/ 
١(. ٩٨٨الجامع)رقم صحح ق وحسنه ( ٣٠٧رقم)١ الصحيحة 

أجيم.ل! )٣( 



الصسيرعلن المنير اك^وء 

ظوون؟لىخمحينأمحإؤؤننتطعأسوأومحلأ الآ؛ة: مدا حريل نزل ^حتن الشي 
بجمااوك؟ك وحنن ، ذسبجمأ وآلمذآء وألهذض آمحقن بن عنيم آق 

IU[ :،٦٩.]

بأنارآ،.الحديث هدا بإّناد لاملم المدمي: اهف أبوعبد الحافظ قال 
وهيارحمن، عرش إق الدرجات أقرب لأما الوسيلة؛ ه الّ؛ي درجة وسمنت 

وملمن فعيلة وهي القرب، من الوسيلة لمقل اشتقاق وأصل اهف، إك الدرجات أقرب 
لبيد:قال إليه. تقرب إذا إليه 

،لذيرأيأنىمحدسردنك
نورا.وأعظمها وأشرفها، الجنة أفضل كانت ولهدا الوصلة، من الوسيلة ومعتن 

الجنة؟حسنت لر أتدرون عياض! بن ففبميل لنا قال الكريم: عبد بن صالح وقال 
سقفهاالعالمين رب عرش لأن 

•٠٠عرشه نور مساكنهم سقف اءنور عباس: ابن عن عكرمة عن أيان بن الحكم وقال 
ومنهالعرش، نوقها لأن عدن، سميت، ارإنما الحسن: عن أشمث، عن بكر: وقال 

١٥٣)ا/مآها-الأوط وق ( ٥٢المغير)رنم ق والطبراق ٢( الحالية)إ/'٤ ق أبونعيم أحرجه )١( 
رجالورجاله والأوسط المغير ق الطسراي رواء ١(: • المجمع)لأ! j الهبمي وغال ( ٤٧٧رنم 

بتحقيقيالجنة صفة ق المقدسي الضياء ذكره والحديث مة. وهو عمران بن اهأ عيد غير الصحيح 
)رنم'آ(.

•بالرياض بلنسية دار مشورات من وهو (بتحقيقي،  ٦٢)ص للخقدسي الجنة، صفة انظرت )٢( 
أمرهم.قدر ما يدرون لا الناس أرى وصدره؛ بيت، عجر هدا )٣، 

^كدير)؛/و،ا(واكنقطيفيأصواءاين٠ظررفيuن ذكره 
انالفرمالشعراء أحد أبوعقيل العامري ربيعة بن لبيد ون١تالهت الخلؤيل بحر من واليت (• ١  ٦٣)م/ اليان 

ييقل فلم الشعر ترك إنه ؤينال؛ ئّو-|م، ١لؤلفة من الصحابة من ؤيعد الإسلام أدرك الأشراف، 
ألاكرنيءىههأسمملخةتائاسعر،كوةلٍد: الإّلأمإلأساواطا.وتد 

طتلمدهّةأ؛(.(، ٢٢٥٦٣٠^)رنما؛\ّم(ومالم الخاري حلأاةمم؛اطلءأحرحه 
٣(.١ ٢ )٩/ بغداد تارخ ق الخطيب أحرجه ، ٤ ر 



واحد،والزلفن والقرين الحور، سائر عق الفضل العدنية وللحور الجنة، أنيار تفجر 
.الوسائل(( يأنولع إليه التقرب، معتن الوسيلة ق كان ؤإن 

هداعن سبحانه كنف وقد . الصالحة(( بالأعمال القربة إليه رراطلبوا اممليت وقال 
وهممزهزمسلة إق يظوث يدعوث أولته ؤ بقوله ، الكشفكل المعتز 
الذينهؤلاء يبتغيها التي للوميلة نمير هو أي٢٥^؛،^ # فقوله: [ ٥٧]الإّر1ء: أهمب4 

منه.القرب، ق فئتنافون اس، دون من المشركون يدعوهم 
حشية،له وأشدهم به، وأعلمهم لربه عبودية الخلق أعفلم ه ه رمول كان ولما 

الجنة،ق درحة أعك وهي اللم، إل المنازل أقري، منزلته كانت، محبة له وأعظمهم 
الإيمان.وزيادة اه من زلفن الدعاء تمدا لينالوا له، يسألوها أن أمته النبيه وأمر 

يدهعل نالوه بما ما له أمته دعاء )منها( ؛أسباي، له قدرها سبحانه اللم فان وأينا 
ررعليه((يروى عليه® ررحلت، وقوله• عليه• وسلامه اللق صلوات، والهلءى الإيمان من 

عليهونمت، فمعناه بعك رواه ومن له، تن، حصلفمعناه باللام رواْ فمن وارله®، 
أعلم.والله شفاعتي، 

ه؛؛يءة

زحنثةُلههمطأيأمب،وترجون إل نسعوث ننعورنث> ولنه،آلذ.ئ ا۶ 
بُ•إرتً؛ا1 محذورا ن عداب،زبلئ،كا إن ُ ته ا عد قمحا 

الإيمانمقامات، فذكر والمحبة، بالعبودية منه القرب، طاو_إ إليه: الوسيلة فابتغاء 

ؤتعاق: قال والرجاء، ،، والخوفالحس،، بنانه: عليها التي الثلاثة 
تعاق:وقال [، ١١•لألكهمح: ؤ< حدا ا زبهِء بعناية يقرك ولا مبميحا عملا قلتعمل نبه، 

[.٢١٨غفوررحيءِمح]\لمقون' وألله يزجونزحمت،آلله اؤ 
موتهقبل - يقول: ه اقيم رسول سمعتؤ قال: ه جابر عن لم مصحيح وق 

)ا(ه'ماودارج-بمآ.



الممسرعش اثمسئ الصوء ح==ع 
=او؛شلا=د^^^===^=^ت===ض

ه!عنه الصحيح وق . بربه" الظن بمن وهو إلا أحدكم بموتن لألا -• بثلاث 
ناءا،ما يي فليظن ُى، عبئي ظن عند أنا هق! اش ؛؛^)، ٠٠

ؤيطيبالاحرْ. والدار اس وهو المحبوب، بلاد إق الفالوب يحدو حاد ٠رالرحاءاا 

لعة ٧٥٠١والارتياح وتعال، تبارك الرب وقفل بجود الاستئثار هو وهيل؛ السير• لها 
تعاق.الرب بجود الثقة هو وةيلت سبحانه، كرمه 

يصاحبهيسلك ولا الكل، مع يكون اراك٠نيا٠ أن وبين بينه والمرق 
التوكل.وحن الجهد بدل ْع يكون وءالرحاء،ا والاجتهاد، الجد محلريق 
زرعها.ويأحد يبذرها أرض له يكون أن يتمنن من كحال ت لأول فا 

الزرع.طلؤع ؤيرحو ؤيثدرها، ؤيفلحها أرصه يثق من كحال والثاف: 
العمل...مع إلا يصح لا ررالرحاءا( أن عك العارفون أجع ولهدا 

٠٠٠

مجرةثمود^اغاقة ؤءاثننا آلأوثون ًفدب؛٦١ رسنإلايثتإلاان مننآ١ن ؤما ؤ
4■■قويما؛)ة؛ بالآثت،إب ئريلأ وما إ هظلموأ 

فعيلةوهن بصيرة، جع والثمار الناس. لجمع بصار القرآن أن مثحانهأ أحبر 
همتصرة آلثافه يمول ؤءاثيغا ؤ تعال؛ فوله ومنه تبصر. لمن مبصرة أي مفحلة، بمعنن 

يقال؛ومتعديا. لازما يستعمل الإبصار وفعل }كبمر. موُبمة مينة أي [• ٥٩]الإصراء: 
المرئية، بمعنن الأية! ق فمبصرة رأيته، يمعتئ وأبصرته، أريته، بمعتن أبصرته، 

معناها.ق وتحيروا الأية، ق غلهلوا رائية بمعتئ ظنوها والدين رانية، يمعتن 
أبصرتهيقال؛ ثم تارة. والهمزة تارة، بالثاء فيعلى وأبصره، به، بصر يقال! فإنه 

(.٦٣٨٥، ١ / ١٣)فح وانظر: ( ٢٨٧٧ملم)رنم أخرجه )١( 
وأسد( ١٢٧٣ والدارس)رقم ( ٢٤٦٨انرارد)رقم وق ( ٦٣٣رنم ٤ > ١ حإو)آ/ ابن أخرجه )٢( 

 /T(٤٩١ ) ثقات.أخمد ورجال الأوسعل ق والطبرال أحمد رواه ٣(؛ ١ ٨ المجمع)آ/ ل الهيثمي وقال
إءانتج_أا ١٦٩)٣( 



ء^=^^__^رجا=
به.هو ومر به. بصرته ت بمال كما إياه، أريته أي كذا، 

ممدروالتمرة تبصر، التن المسنة فالبصيرةت ومبصرة. وتمرة، بصيرة، فهاهنا 

الةلكونها تبصرة، الأية هذه فيقال! التمرة، يوجمب، ما -ها وسمى التذكرة، مثل 
وموجبه.التبصر، 

ولهذاخاص. وبمعنن عام، بمعنن ورحمة، وشفاء، وهدى وتمرة، بصيرة فالقرآن 
<__،JJوهدى للمتض، وموعظة للعالمين، هدئ فهو وهن.ا، هذا سبحانه اه يذكر 

قفهو للمتقين، وموعفلة للعالمين، وموعظة للمؤمنين، وشفاء للعالمين، وشفاء 
وموعفلة.وشفاء ورحمة، هدى ه نف

بهيحصل الذي الدواء استعمل من بمنزلة كان واشتفئ، واتعفل به اهتل.ى فمن 
الهدى.وكازلاان، بالقوة، له فهودواء يستعمله، لر ؤإن بالفعل. له دواء فهو الشفاء، 

بهيهتدي فإنما به، يهتد لر لمن وبالقوة به، اهتدى لمن بالفعل هدى فالقرآن 
هدى.يهدي هدى مصدر الأصل: ى والهدى الموقنون. المقون ويممفل ويرحم، 
لرهدئ يزدد ولر علما ازداد ررمن الأثر ق كما مهتديا، يكن لر بحلمه يحمل لم فمن 

يهدئ.أن شانه من لأن هدئ، يمن ولكن بعدا،؛ إلا تعاق اس من يزدد 
كعدلالفاعل، بمعن فهومصدر هاد، بمعتن هدئ، إنه قال: من قول من أحن وهن.ا 

قدسبحانه افقع فان صائم، بمعنن أي صوم ورحل الزائر، يمض وزور العادل، بمعنن 
قو.رسوله لسان عق به يهدئ الذي الهدئ وكتابه الهادي، فاقع به. يهدئ أنه أ-تحر 

ءإآس

ج

للغاّيفتثه زلا أنينك جعلثاآلؤءناآلي وما يآلئاسي أحاط - نثلك إن للك يلثا إِذ وؤ 
طفيثاكتثراإلا يزيدهم قنا وعوقهم آلمرءان ق آلشجرةآد.لعوئ  دء

باقيوذكر زهدا• الدنا j يزدد ءولر وب: مرفوعا، ءهّ عل عن الفردوس مناو j الديلعي أخرجه ٢ ١ ّ 
رواه٢(: ٤ • ٢ رقم ٣ • ٤ / الخفاء)Y ، كنفj انمجلوق وقال ( ٥٨٨٧رقم  ٦٠٢)"ا/ ١^^، 

(.٥٢)ا*/القادير فيض العرافى.واظر؛ نال كما صعق،، وظْ رفعه عل عن الديلمي 



الممسيرعلن النيئ الصوء 

وأنوعظمته. بالعالر سبحانه الرب إحاطة معرفة هو وااتعياس المعرفة هذه وباب 
العد.يد ق كخردلة يد0 ق المع والأرصض المع الموات وأن قمته، ق كلها العوالر 

منوآس ؤ وهاوت ٦[، • لالإ«ما،ت ه يالناسي حاط ا و)،و1أ إن ، i-lJيلئا ؤإد ؤ تعاق! فال 
هذينعك الدالين الأسمين هذين بين سبحانه يقرن ولهذا ٢[، • ^٧■' ١١ه محيط وتيم 

عكاللءال العظمة واسم فوفه، شيء لا وأته الظاهر أنه عل الدال الحلو امم المعنيين! 
وقال[، ٢٥٥]القرة: ه آلعفلينِ وهوآلعث ؤ ت تعاق قال كما دونه، شيء لا وأنه الإحاطة 

قمتولوأ يئنا ما وآثزيأ آيئرق ؤئي ؤ وقالت [، ٢٣]سأ: ه آلكبيئ وهوآلعث ؤ تعاق؛ 
حلقهعك العال أنه كما وتعال نارك هو [، ١١٥]القرة: ه عليمّ ؤ'بع آس إينل أس، وحه 
فكانشيء كل عك ظهر بل شيء، دونه فليس بذاته، الباطن فهو شيء، فوفه فليس بذاته 

الشيءيحيهل■ لا حيسا به محيط وهو ه، نفمن شيء كل إل أقرب فكان وبهلن فوقه، 
العامة.الإحاطة قرب فهذا نمه، قمة، ق شيء وليس قبضته ل شيء وكل يشه، 

وداعيه،وسائليه عابديه من خاص فقرب والثنة القرآن ق الذكور القرب وأما 
مريئاملق عق عبادى ساللث، ؤإذا ؤ تعالت قال الباطن باسمه التعبد نمرة من وهو 

[.١٨٦ه]القرة: يعان إدا احيبدي٠آذاع 
4آلنخيخن مت مريب زخمث،آس إن ؤ تعال؛ وقال داعيه، من قربه فهذا 

تعالبقربه إيذائا مؤنثة، وهن الرحمة لفظ عن قريب وهو الخبر فذكر [، ٥٦]الأعراف: 
المحسنين.من قريب اهوأتيبرحمته إن قال؛ فكأنه الحسنين، مجن 

،،تاجدارروهن ذؤ من انمت. تكوق نا "أيزب قال: قؤ الني عن الصحيح وق 
قربغير حاص قرب فهذا آ، الل؛لي؛اأ جوف ق همدة ثن الرب يكون ما وُُأءرب 

)ا(آآالهجرض.
اأ<[()اا/آما(وشرحالمووي، ٣٠• )آ/مخا، اس فح (وانظر:  ٤٨٢لم)رنم م)آ(احر-بم 

ل(والمهمي ١ ٥ ٤ ٤ رقم  ٤٨٢)آ/ الكٍ_رى j (وافاثي ١ ١  ٤٧رنم  ١٨٢ابزخزيمة)٦١ )م(أخر-بم 



Mالشن مع كانوا أتم موس أبن حديث من الصحح وق البطون. وترب الإحاطة 
الفإنكم أشكم، علن اربموا الثاس 'رايها فقال. بالكير، أصواتم فارتفعت، مر، سق 

عنقمن أحي.كلم إرن أيزب يربب،، تمع ثذعوت ١^^، إل غامحا، دلا أصم يدعوذ 
وهوالأصوات، رفع إق بكم حاجة فأي يعن وذاكرْ، داعبه من فربه فهدا خ راحلتهءر 

القربوهدا فريسمإ. سميع ؛إنه رقمتا، إذا يسمعها كما حمضتا، يإن يسمعها لقربه 
أكثر...القرب كان أعفلم المح كان فكلما المعحبة، لوازم من هو 

لأحصكيزكأنفث إق أحزش ين عق آلذى هندا أرئئثلئح ال، يؤ 
4■ء: قليلا ي دريثةُ' 
محاسهوكملت وأحلها، صورة وأكمل تقويم، أحن ل ققج؛ آدم حلق تم لما ••• 

خلق،أحن ق فجاء بيده، حلقه مبعحانه ربه وتوق والوقار، والحلم بالعلم الثاطنة، 
والمهابةوالحسن، الحمال، رداء ألثس قل. ذراعا، ستون الماء ل طوله صورة، وأتم 

له،مجودا كلهم فوقعوا أجل،، ولا منه أحن يشاهدوا لر منفلزا الملائكة فرأت والبهاء، 
الحسدنيران قلبه j( واستعلتا دثر، من قميصه الحول فنق وتعاؤ،، نارك ربم بأمر 

خونتهائآ ؤ وقالات المبهللين. من أوليائه كفعل بالمعقول؛زعمه، المحي فعارض المنتن، 
وقابلهالصريح، المحي عن فأعرض [. ١٢]١^؛-،: منطءٍا.4 داروحلقتهُ من حلقغ، 
تجدلا الذي الحكيم، العليم عك بالاعتراض ذللت، ؤ أردفثم القيح• الماسي بالرأؤ، 

قالحاكم صححه وكاوا صحح، حس وقال: ( ١٠٥٧٩)رقم )'ا/إرنما،*ا؛أ(واكر.ذى الدى 
مشكاةوق ( ٥٧٢)رنم الناتئ سن صحح ق الألباق وصحأ0 1رنمأآ"اا(  ٥٣/ )ا السد.رك 

(.١٢٢٩المايح)رنم 
(.٣٧٤; ١٣)(واظر:،حاuرى ٢٧)ر٠م٤•(وسالم ٢٩٩٢)رنمالمخاري )ا(أ-م-بم 

)أ(ا-أالإءانت-بمآلأ
)ج(.الأعراف. سورة ق البحث ول أ تقدم )٣( 



الممسرعلن اإنن؛ئ الصن^ 

بنهقثمث،عزآ '!أزى ؤ فقال; سبيلا. حكمته عق الاعتراض إق العقول 
[.٦٢]١>^: 4 محلا إلا لأخصكسثهُت إق أخنق 

هداوغور عئ؟ كرمته لر أحبرنن، معنزت الاعتراض من الكلام هذا وتحت 
أنتقتضئ كات الحكمة وأن صواب، ولا بحكمة ليس فعلته الذي أن الاعتراض; 

ذلكأردف ثم الحكمة؟ حالفت فلم للفاصل، يخضع المقفول لأن هول، يجئ 
[.١٢تالأ■ءرافت 4 حيرنته اثا ؤ فقال; به، وإزرائه عاليه، ه نفبتفضيل 

وأصله.القه آدم مائة عك وأصله مادته تفضيل ق الداحفسة، بحجته ذلك قرر ثم 
المعبود.الرب ومعصيته الجود، من وامتتاعه إباءه المقدمات هذه له فأنتجت، 

بالرأيالنص ومعارصة والمعصة، والحمد والكبر والفللم، الجهل بين فجمع 
أرادحيث، من ووقعها تعظيمها، أراد حيمثج من الإهانة كل ه نففأهان والعقل، 
هينقففعل لن.تآا، أراد حيث، من الألآ كل والها عزما، أراد حيث من وأذلها رفعتها، 

لنفسهغشه هن.ا كان ومن المبلغ• ذللث، منه يبغ ز مضرته ؤ، أعدائه أعظم احتهد لو ما 
لأدمفلتأكةآسجدوأ ئالثا ؤإذ ؤ تعاق; قال ويواليه؟. ؤيقبل العاقل منه يمع فكيف 

[.٥٠فلكانسآبين...4الآة.]امف: 

4•ق موتورا م ■جزآوكث"جرا جهنم قإث مئهمّ بك، الاآدمن،سن ءؤ 
احتمعلأنه الغيبة، يقتفي تبعك،( )من كان ؤإن الخهلاب بلففل الضمير ،أعاد 

قله تبعا كان كما له، تبعا الغام، وجعل الخاءلِ_إ، فغلم.، وغابه، مخاطب، 
اللففلارتباؤل حن من وهذا اللففل، ق له تبعا يجعل أن فحن والعقوبة، الحمهمة 
وعاملهالصدر، عك ماللث، ابن عند موفورا( زحزاء وانتصب، يه، واتصاله بالمعنن 

قيامك،من عجبتف تقول; المما.ر، ق يعمل والمدر قال; الأول، الصدر عنده 

اسئح-بمأ.:ا(ه\/ا



كقوله;الفاعل واسم قياما قام تحر الفعل فيه ويعمل قياما، 
٢ازدحارار ا هواهعن مزدجرا ت ا الغابرب أقلا فأصبحت 

آحران!قولان جزاء ضب ففي ويعد، طلبا هومطلوب المفعول واسم 
متضمنفانه الفعل، هن جزاؤكم جهنم فإن معنن؛ ل بما مصوب أنه همان أحد 

جزاء.وهوالناصب لتجازون، 
الزمخشرييكر ٠ موصوف لأنه ههنا، حالا المصدر وقؤع وّاغ حال أنه الثال. 

موفورا.عطاء عهلاءك حد تقول; كهّا وهدا القولين، هدين 

فليسوالصبي،، للحفل اسم هو ؤإنما بمصدر، ليس جزاء أن الأية ق يظهر والدي 
التام أي موفور بأنه وصفه ولهدا والمس-،؛ كالعطاء هو بل جزاء، جزيته مصدر 
المقتلوعف،الصفات، نص، يثبه وهو الاختصاص، عق فنصبه هدا وعك فيه، نقص 

آوو'لدانثزك مما للزجال؛مبمسّت، ؤ تعاقت قوله ق وغيره الزمخثرى قال كما وطا 
عكنصبه قال; ٧[، ]النماء; ه مفروضا تصيثا ؤ قوله; إق ه نصيب ؤللسأ؛ والأقربون 

المؤكدالمصدر انتصاب ينتصسبج أن ؤيجوز مقروصا، نميتا أعنى أي الاختصاص، 
١[.١ يىنأشهلالم>اء: قريعأ ؤ تعادت كقوله 

وفاوكهزقفنلكووحللك بصوتلث،وأجلن،عتيم ميم منأتثطعث، أنتفزز وؤ 
4■')٤، ئروراإلا آلئنطنن يعدهم وما وعدهز محآلأولند آلأ؛مو'ل 

القولينأصح ق والجماءارّتح الجمعايت، إل فالمثي الواجب،; المشي أما  ١٠٠
للهلواف،الثيت، حول والمشي الموصع. هدا غير ق مذكورة دليلا، وعشرين لبضعة 

الاهحكم إل والمشي بمركوبه، أو بنفسه والمروة الصفا بين والمشي الواجب،، 

قالأول الطشة ثعراء من الواتل( تيس بن للاعثّن)ميمون رينحب، المتقارب، بحر من اليت، هل.ا )١( 
-.٠٧نة حممات يسلم، ولر الإسلام أدرك المعالقامتؤ، أصحاب وأحه- الجاهلية، 

اولارج-بمل. ١٢١)٢( 



الممسرعش المشئ الصوء ١—=نم 

العلممجالس إق والمشي والديه، وير رحمه، صلة إق والمشي إليه، دعي، إذا ورسوله 
صرر.فيه عليه يكن ولر المسافة، فرستا إذا الحج إق والمشي وتعلمه، طالبه الواجب، 

واجلبؤ تعاق• قال الشيطان، رجل من وهو اس، معصية إل المشي والحرامت 
جندكبركبان عليهم استعن مقاتلI قال [ ٦٤لالإمراء: ه ورحللك ■ءثالثأا ءليو-م 

إبليس.جنل. فهومن اهلع معصية ق وماش راكبا فكل ومشاتبم، 
أيصا.Jالركوء٣ج الخمس الأحكام هده نتعلق وكن.للثج 
الواجبا.والحج والجهاد الغزو ق الركوبا ق فواجبهت 

وبرالرحم، وصلة الحلم، ولهللبا ذللثج، من اكستءح.كا الركور٢ا ق تحبه وم
واكحمح(الأرض؟ عك، أم أفضل فيه الركوب، هل نزلع: بعرفة الوقوف وق الوالدين. 

عكأعون وكان به، واقتداء للماسلث، تعليم من مصطلحة؛ تضمن إذا أقفل الركوب، أن 
الدابة.عك صرر فيه يلثط ولر الدعاء، 

^؛،.٥٧٥١معصية ق الركوب، وحرامه! 

فعله.من حير تركه ما وكل للهووالنمثا، الركوب ومكروهه! 
وزر.تحصيل ولا أحر، فولت، يتممن لر ّ الركوب ومباحه! 

والأنف—،والبصر والمع از واللمالقلبط أشياء! عشرة عك مرتبة خمون فهده 
^^سمواكرجوالأّتواءضظهرالدابةرا،.

محتبؤمحلئنهمّ؛ادم نبم( ولميومشا ٠ ءؤ 
4■ثمضيلأز؛ق؛؛ حلمشا ًفثترممن عق 

تعال!فال كما لأحلهم، شيء كل وحلق المؤمنين عباده حلق سبحانه اهله 

٠رج، الفاتحة تفسير آّم ل التحث هذا أصل تقدم ( ١ ) 
الهجرض•



١=?(سلوةل؛ 
=====^د=========كلاا=

ظنؤبمزةذعمهُ عأث5لم آلأزضواتنغ I، وما آلثمنوت ؤر ما محم نحر آس ان الزثروأ ُؤ 
ومتاولمي ٠ ؤ فقال: حلق، ممن كير عك وفضلهم وكرمهم زكان:•٢[. وباطغه4 

خرص^نهزش وووئهم آمق ءادم بى 
[.٧٠حاوتامحلأمج]الإه: 

إبرهيمّؤءال، وثوحأ ءادم إنآسآصْلس ٠ ؤ وصفوتهم؛ لمالحيهم ]ونال[ 
هكمسى نلثعتك وآ ؤ لمؤمن: وفال [. ٣٣عمران: زآل ٩ آلعنلملن عل عمرلنآ وءال 
المحبة.درحات أعك والخلة الخليلين، منهم واتخذ ٤[. ١ ]طٌ. 

شيءكل وحلقئ، لنفي، حلقتك آدم اءابن تعاق: يقول الاثار: يعص ل حاء وقد 
له«.حالقتالئ، عإ للث، حكه بإ تشتغل لا عليالئؤ بحقي لك، 

فلابرزئالث، وتكفاJث، تلب، فلا لنفي حلقتك آدم، اءابن تعال: يقول آحر أثر ول 
كلفاتك فتلن، ؤإن شيء، كل وحدت وحدتي فان نحيل، امحليي آدم ابن نتب، 
،•شيءارلكل من إليك أحب وأنا شيء، 

ْعيعفل0 لر عقد ومخا أنمهم، منهم اشترى ولهذا له، عباده حلق محعبحانه فايثع 
له.حلقها التي النفوس إليه ليسلموا ه، رسوله لمال عل به أحبر فيما غيرهم، حلق 

اللعةوقدر لديه. مرضية عنده، مصهلفاة له محبوبة أنها عك دليل الشراء وهل.ا 
عرف،فإذا نفها، ق قدرما حهل إذا هذا ثمنها، وبمشدار مشتريها قدر بجلالة يعرف، 

لومرتبتها شانؤا علم فتها المبذول الثمن وعرفج مشتريها، وعرفه لعة القدر 
الوجود.

دارل كلامه ومحملع وجهه إل والنفلر جنته والثمن المتري، واثللأ أنتج، فاللعة 
ؤإذاقيمة. وأعقلمها وأفنيها الأشياء أعز إلا ه لفيصعلفن لا واهع واللام. الأمن 

وقربه،جواره ق دارأ له وبني ومحبته، لمعرفته وارتضاه لشمه، العبد احتار قد كان 

(.٢٣٩/٤ماينممرالأراكانيjفرْ)



الممسرش المنير الصوء آ==ِ 
لا====^==^^==^==^^===^^^=؛ك= 

وموته.وحانه ومنامه يقظته ق مصالحه ق عون يحدمه ملائكته وجعل 
حامرحتن ذلك يكفه ب ثم رصاه، عن معرصا ومالكه، سده عن أبق العبد إو ثم 
وليهمرنحا٠ عل لمرضاته موترآ جنده، من وصار دونه، من ووالاه عدوه، وصالح عليه، 

إقوالنفلر حنته نمنها وجعل ومالكه إلهه منه اشتراها التي ~ ه نف ٤١١فقد ومالكه، 
ومحيته.برحته ولعنته برضاه، غضبه واستبدل، إليه، حلقه وأبغض ءل،وه، من " وجهه 

ربه؟من له يتعرض لر ه نفعن المخدؤع هدا حق مقت فأتم( 
ووزقنهموأشم آثر ق وخملننهم نى؛ادم وتا ولقد ٠ ؤ اه؛اُالات ،مال •••أ

•٧[.: ٠١٨١جتومحiثنهزبا!;
والشكل،والنطق، والبيان، والعلم، العقل، من كلها الكرامة حلع ألبه من فسبحان 

بالأستدلأل،العلوم اب، واكتالعتدل،، والقد الشريفة، والهيئة الحنة، والصورة 
والانقياد.البروالماعق من الفاضلة الشريفة الأحلاف، واقتناص والفكر، 
يدحلوالللث، حاله، وبين هنا توقع مالرحم داخل ق نطفة ومحو حاله بين فكم 

[.١٤مون: ألت لبارك ؤ ن عل. جنايت، ق عليه 
أقيمقد والكل مصالحه، ق ميع به مشغول، والكل رئيسها، والمؤمن قرية فالدنيا 

وحوائجه.دمته خق 

والملائكةله، يستغفرون حوله، ومن الرحمن عرش حملة هم الذين فالملائكة 
فيه.ؤيعملون رزقه، ق يسعون والنباُت، بالقهلر والموكلون يحفظونه، به الموكلون 

والنجوموالقمر والشمس مهالحه، فيه بما دائرة منقادة مسخرة والأفلاك 
أقواته.رواب ؤرصادح وأوقاته، أزمنته بحساب، جاريايتج مسخرات 
فيه.أولع وما وءليرْ، وسحابه وهوائه برياحه مخرله الجوى والعانر 
وأتباره،وبحاره وحباله أرضه ت لصالحه مخلوق، له مخر كله الفل والعا1إ 

اJفتاحج٢٦٣.١)١(



نحزوتؤثِى م آس ٠ ؤ تعادت قال كما فته، ما وكل وحيوانه، ونباته وثماره، وأشجاره 
.[ ١ ٣ ، ١ ٢ ]الجاثية: ه يثمأر_ورنح ُؤ ■ قوله إق ه يامرأِء فيه آلفللث آل؛عمحرلتجرى 

مآمها-امجآلشمآء متل وانزل رص وآلا حاؤ(آثحو'ت ؤآسآلذى تعاد؛ وقال 
ؤًقماره.قوله: [^ ٣٢سآشرترزدامحم4لماص: بهِء 

منوأملأصواعا باعا أطول صفاته وبديع حكمته وتامل اقلع آلاء معرفة ق فالسائر 
هلفيرصن لا ه، جنبني بعيش راصيا وطعه عادته بلد ي المقيم بمكانه اللصيق 

وليتمضر، أو ربيعة من إلا أنا وهل أموه:م، ل يقول• منهم، واحدا يكون أن إلا 
منرصي حنن الأفاق ق وطوف، الاغتراب، غارب امتطن لن إلا الضائع نفائس 
الجاهلون.منه استوحش بما وأس الهلالون، امتوعر0 ما فامتلأن بالإياب، الغشمة 

•زخ(.'اه قليلا يبمملث،لفقكدُ—،ثرًفنإلنهمّنيئا ان لولا وؤ 
الثابت.وعيده المثبت، مثحانه فهو رسوله، فعل والثبات فعله، الثبيهت 

آلآ؛حزةوق آلثنا آفوة ق آلتاين يآلفول توأ ءام آلذيرّت> فبمت،آق ؤ قوله؛ ومثله 
[.٢٧]ابراميم: ه يثآة ما ويمعنآس ^نآسآشير؛نج 

يشاء.ما يفعل فانه فعله، الظالمين ؤإصلأل المؤمنين تثبيت أن سبحانه فأحبر 
نمضؤمقيما ؤ تعادت قوله ذلك ومن أفعالهم• فمحض والضلال الثبات وأما 

[.١٣وبما 
وفعلها،وصفها اوة فالققاسية، صارت حتى قلوب٢م قثن الن.ى هو أنه فأحبر 

وتركهمميثاقهم، ونقضهم معاصيهم أثر وذلك قاسية، جعلها وهو فعله، أثر وهي 
والجبرية؟القدؤية لقول مثهللة فالأية به، ذكروا ما بعمس 

;ا(ا،هنماء.



الممسيرعلن المسر الصوء 

وحاجتهوصرورته لفقره شهودأ واعظمهم عبودية، أكملهم الخلق فأكمل ... 
عين.ءلرفة محه استمايه وءا.م ربه، إق 

عين،طرفة شي إلن تكلي ولا كله، ثاق لي *أصلح ه.' دعاته من كان ولهدا 
،.دساكا،<لض قلبي سن الملوُب، مقلسج ءايا يدعو: وكان ا، حلقلثجاار من أحد إلن ولا 

يشاء،كما يصرفه سبحانه اقلع وأن شيثا، منه يمالك لا هق< الرحمن يد قايه هوان يعلم 
هقليلا شيئا إلنهم. يرمقن كدمت، لفد يثقتك ان ولولا ؤ ت تعاق فوله وهويتلو كيف، 

منهقربه وحب به، معرفته بحسب إليه وفاقته ربه إل جء فضرورته [، ٧٤]الإسراء! 
عنده.ومنزلته 

الخالقأنرب، كان ولهدا الوعاء، ظاهر من يرشح ما بعده لمن منه بدا إنما أمر وهدا 
العبوديةمقام لتكميله منزلة، عنده وأرفعهم جاها، عنده وأعفلمهم وسيلة، اهلع إق 

والفقرإدوبه•

ا،عند١١ل أنا إث؛ا متزلتن يوي، يرقعؤين أذ أحمي، ما الثاس، ر'أتبما لهم• يقول، وكان 

'اءلر-زالهجرض•٢١١
اصآنوق.وارد ( ٩٧• رم ٢ ٥ ٠ جان)٣; (وان ٩٢٣١ رنم ٣ • •المختارة)أ/ j الضياء )٢(ا-محرجه 

عاصمر وابن ٥( • ٩ • داود)ينم وأبر ١( ٠ ٤ ٠ ٥ ينم ١  ٤٧را■/ لرذم-تما'اىواكاتيفياهمى 
رقمهأهآ(وسانيوس)رثمآأأأ(وفيالأوط)أ/مإوالاحاد 

أ\ّآ(وذالرنم  ٢٦• اكرغيب)ا/ ق المذري إسناد، أأ(وصمءه هأهم(وأص)؛،/ رقم 
)اا/حأا(.الباري نح وانظر! حن. رإّنادْ الملراق روا، ( ١  ٣٧/ ١ )* البم»ع ل الهتثمكب 

(و٩٤٣jرتم٢٢٣-٢٢٢)T/ ان حبأأأأ(وادض رقم  ٢١١)أ/الممحارة الضياءو أحرجه )٣( 
و)رفم٢( ١ ٤ • )رنم اوى واكر.( ٧٧٣٧رنم ٤ ١ ٤ >أ/ الكرى ذ والماتي ٢( ٤ ١ ٩ )رنم الرارد 

السنق َ أبي وابن ( ٧٥٧رنم  ٤٧٥الشعب)١; j واليهقي ١( ١ ٢ ه؟(واحّد)م أ٢ 
(والحدثش<اكرُذى.٦٨٣المرد)رقم الأدب هأأ(واوغارىفي رقم ١ • ١ )ا/ 

وأس١( • •  ٧٧رقم ٧ • الكبرى)أ/ j والمائي ١(  ٩٦٢ رقم ٢ ٦ المختارة)ه/ j الضياء ايرجه )٤( 
رقم ٨٨المحيذ)٣; اليلة ق الأبز، وصححه ( ١٣٣٧حيد)رقم ن وب ٢( ٤ ٩ ، ١  ٥٣)م 
(.١٥٧٢•١رنم١/٤•١()٩٧



^مح=_=^=^_=اج(-
فقولواتعيد، أنا ؤإنإ مريم، ابن المسيح النصارئ أؤلزت ك؛ا عهلرؤتي لا ٠ يقول؛ وكان 
ورسوله١٠اققف عد 

الدعرة،ومقام الإسراء، مقام مقاماته؛ أمرق ق العبودية سمة سبحانه اهلأ وذكرْ 
ؤؤانهُوتال؛ ]الإسراء:١[، ه تلا يعتدوت اترئ سحننمى ؤ فقال؛ التحدى، ومقام 

هعتدئا عق وليا روٌؤمما ْكنثمق ؤؤإن وقال؛ [، ١٩]الجن؛ ه يدعوء آش عجي قام تا 
عمنعد يئثد؛ إلي، اذهبوا لهم' يقول امبخ ُرإيى الثفاعة- حديث وق [، ٢٣تاوقرْث 

وبكمالهله، عبوديته بكمال المقام ذلك فنال ، ئاحز® وما يتيه من ثقدم ما له النع 
له.اش مغفرة 

عماللول ؤيعفن غيره• به يسامح لا بما امح بالحب أن ذكرتم؛ قد نيل؛ فإن 
الهلبراقروى كما للجاهل. يغم لا ما له يغفر أيفا، العال؛ وكدلائv لوام، يعفن لا 

صعيدق القيامة يوم الناس مي إذا سبحانه اشد ارإن ه؛ النبي إق مرفوعا جيد بإسناد 
نحالطكإ نحلهلون كنتم أنكم علمته وفد بفتواكم، أعبد كنت، إن للعل،اء؛ تال واحد، 
هدا٤ لكم؛؛ عفرمحتج فقد اذهبوا أءن.؛كم، أن أريد وأنا فيكم علمي أصع ل؛ وإف ايام،، 

ومرسلا.تدا م روى وقد الحديثه، معتز 
ماذاولكن والإحسان، والجود الحكمة مقتضن وهو صحح، ذكرتم الذي فهدا 

يكرم،ما منهم وغ إن أولئك حق ق بما التهديد ورد الن المضاعفة بالعقوبة تصنعون 
ه_ايثهجخنؤ jTملمةيضعف،لهاسياُتمذشيمنحثة ؤينيسآءآلي تعال؛ كقوله 

)أا/بمأا(.)رتمهأأم(واظر:ذحابرى المخاري )ا(ا-مجه 
وثرح)اا/ي'ه-'اه( الساري فتح وانفلر: ١( ٩ ٤ )رقم وملم ٤( ٧ ١ ٢ )رنم الخاري لخر->ه )٢( 

XoKoofT)الووي 
الدارج-^١. ٣٣٣)٣( 
رىوالق٥(  ٦٧)رنم الكرى المن إق المدخل j والمهقي ٥( ٩ ١ )رنم المغتر ق الطراق أخرج* )٤( 

 jعدى (واين ٣٨٣)م واكارخ لمعرفأ ا j الحديثببمدا الحاّث ومدا (وتال:  ١١١)؛/الكامل
(.٤٦٤)م الاعتدال ميزان j الذمي ذكر، وقد باطل. الإساد حدا 



=|كوا^^====د====^^د=د====قاشيرض الئشث الصزث ا؟===م 

إقق؛اإذافليلا ^^،كدكل0رءغنإمزفا ولولا ؤ تحاك• وقوله "اء ' لالأحزاب؛ 
[٧٥، ٧٤]الإسراء: ه تصما عليثا ٧^، -محي لا ئأ مات ،آل I_^»Jمبمنزآلخئوة ^sذثنك 

صعقلأذنناك فعلت، ولو الشيء، يعفى إليهم تركن كدت لقد لك، تشيننا لولا أي 
والآحر0...الدنيا ق العدايح لك، صاعقنا أي الممات عذابح وصعق، الحياة عاوابح 

موي؛اذ7تجإنيئانثمكث
ننيودامحقأ4•

يمعنناللام فليت [ ٧٨]الإماء: ب آلشمي لدلوك ألصلوه اقمِ ؤ تمالت ...قال 
الثمس.دلوك لأحل أي المحاليل، لأم إما فيل: بل قملنا »فيا( 

بالزوالر فمواء الدلوك. وقت إقامتها المراد ليس فإنه اايحال،(ا، بمحنن إنها وقيل! 
الدلوك.يعد بالصلاة يؤمر ؤإنما الغروب،، أو 

قيل؛[ ٧٨هلالإ-را،: مئيودا دن؛انآنمجركات إن ذؤأ\)أةزو>و ؤ تعال: قوله ، ر
نزولفيتفق المهار، وملائكة الليل ملائكة يثهدْ وقيل؛ وملائكته، ه اه يشهده 
أولهى لأما وذللث، الفجر، صلاة ق فيجتن٠هون أوكلثح، صعود عند البدل هؤلاء 
والبار.الليل ملائكة فيشهدْ الليل، ديوان وآحر النهار ديوان 

أبنعن سلمة أبن عن الزهري حديث، من الصحيح ل بما القول لهذا واحتج 
حمىالواحد صلاة علن الجبح صلاة ®محل ه؛ اض رمول قال قال؛ هريرة 

أبيلقول الفجر، صلاة ق النهار وملائكة الليل ملائكة ويجتتمع درحةاا، وعشرول 
ىمقيودا ترءازآلمجركاث إن وئرءازآلمجر ؤ شئتم؛ إن وانرووا هريرة؛ 
وملائكةسبحانه اس يكون وهوأن قولنا، يناق لا وهدا الأول؛ القول أصحاب، قال 

)ا(أاأ>ضالهمتين•
وثّرح( ١٣٥- ١٣١)Y/ فح وانظر: ( ٩٦٤ وسلم)رقم ( ٤٧١٧المياري)رنم أحرجه )٢( 

(.١٥١الووى)ه/



كلعق اهف فإن العامة، الشهادة المراد وليس الفجر، قرآن يشهدون والنهار الليل 
الربيدنو متصل ودنو حفور شهادة وهن خاصة، شهادة المراد بل شهيد، شيء 

الليل.من الأخير الشهلر ق الدنيا سماء إق ونزوله 
عنالقرش كعب بن محمد عن محمد بن زيادة حيلتي سعدت بن الليث، روى وقد 

قينزل ١^١^؛ ررإة قال! ه اصف رسول عن الدرداء أيى عن الأنصاري عبيد بن فضالة 
مئحوهمزة يره لم الذي الادأن الثاعة و اللكز ثهثح الليل، مذ يمص ساعايتج ؛لاث 

عننترها لم اش دار0 وهي عدن جق وأن الثانية الساعة ق يتزل ثم ونيت،، ماباء اينع 
وهمثلاث، غير آدم بتي من معه يسكتها لا منكئه وهي بثر، لي، علن حهلز ولم 

الثالثةالساعة ق ينزل ثم دخللث،، لمن ًلوبن يقول■ ثم والشهداء، والصديقون النبيون 
عبادهإلئ يهللع ثم بعرق، قومي فتقول،• فتتممض وملائكته بروحه الدنيا مإء إلن 

يدعوقليع ألا فأعهليه؟ يسألني صائل من ألا له؟ فاغفر مستغفر من هل ءيقولت 
الفجر١١صلاة تكون حتن فاجيبه؟ 

يشهدهه، مشيودا آلهجركايكح قزءان إن آلمجر وقرءان ؤ هدت اّف يقول ولدللث، 
والمهارلالليل ملائكة وملائكته هك اص، 

اصفشهود فيآكون هدا وعل الفجر. صلاة إق يدوم النزول أن الحديث، هذا ففي 
له.والنهار الليل ملائكة شهود مع الفجر لقران سبحانه 

الزولدوام ينال لا وهدا الصلاة، من لغيرها لبت، الصبح بصلاة خاصة وهذه 
انفجارعك بعضها ل معلق وهو ولاسيما الفجر، ؤللؤع إق الأحاديث، ائر سل 

ضوئه.اوساع وهو الصبح، 

بنزيادة ترخمة ق ٥( ٥ ٢ رقم  ٩٣! ٦١الضعفاء ق و\ذطيفي ( ١٣٥الدعاء)رقم ل الطبرال أخرجه )١( 
صحاحأحادث فيه ثان الماء إق عروجل العان نزول ق والحديث ودالت الأنصاري، محمد 

قهبي  JJ1وفال تحد. منهم عاليها يتابعه ولا الناس، ا 17يأُت، إ بألفاظ حديثه ق جاء هن.ا نياده أن الأ 
زيادة.غير بيا يات ب منكرة ألفاظ فهل.ه (ت ١ ٤ ٥ )م الاعتدال ميزان 

•آ )ج لهدا• مكمل بحث قريتا يأل ( ٢ ) 



الممسرعلن اإمسئ الصزء ح==م 
ت\كلا^:=^=^^====د==ص====^^د=ي

وقتم انمجرلأ،،وذلك يخ *حش كظ; ول ،، وقلفظأااحنىيضيءايئءأ
الراشدينوحالفائه ه الني مواظبة ْع تهديمها امحمتحباب عل دليل وهذا الفجر، قراءة 
ركوعهاييطيل الماتة إك ؛الستين مهايقرأ الني. فكان وقتها، أول ق تقديمها عك 

شدةمع إلا يكون لا وهدا الغالس، من يعرفن لا والماء منها ؤيتصرف وسجودها 
المخصوص.الشهود فيحصل النزول وقت ق القراءة لتغ الوقت أول ق التهديم 
صلاةمن الانصراف إل ذلك دوام به مصرحا الأحاديث بعض ق حاء قل- أنه مع 

محمل-حديث من اكنيا،ا مإء إلن ليلة كل الرب نزول كتاب ٠٠ل انمارقطي رواه الصبح، 
الدنياسإء إلن اسهو٠ راينزل، قال؛ ^^ ١٥١رصول أن هريرة أثن عن ملمة أبي عمروعن بن 

الذيذا من له؟ فاسجيج، يدعون الذي ذا من يقول: الأحر أوالثلث الأحر اللل لصم، 
منالقارئ أويتصرف الفجر ^3؛،^ حي له؟ فأغفر يتعفرن الل-ي ذا من فأعهليه؟ يسألض 

جعفربن ؤإمماعيل بلال بن مليمان منهم جاعت: محمد عن رواه الص<حاا صلاة 
بنومحمد -محناء بن الوهاب وعبد هارون بن ؤيزيد غتاث بن وحفص والدراوردى 

هازهكانت، فإن ، الفجر* صلاة من القارئ ارأوينصرف قال: كلهم شميل بن والنضر حعفر 
للمراد.المعننكاشفة ق صريحة فهي ١^(^^ عن محفوظة اللفنلة 

الأنه قاوْنا فقد أوهذا، هذا قال هل الراوي شلث-، من وكانت، محفوظة تكن لر ؤإن 
النزولدوام عل يدل نياد بن محمل- عن سعل- بن اللمث، حديث، وأن اللففلين، بين منافاة 

الصعود،فيه يكون الال-ي الوقت، أول لكونه بالهللؤع تعاليقه وأن الفجر، صلاة ولت، إل 
هالني عك شهدت قالا لم مأبن الأغر عن أبيه عن إمحاقا أبن بن يونس رواه كما 

بابوايت،أمز نم الثناء، س وأن مهل الليل ئالث، كال إدا حض يمهل اه.لذ 1ُُئ قال• أنه 
الأولء،اللمل ثلث، بمضي حن للأ، كل اس الهاء إلن ص •بمزل، ولفد: ٧(  ٥٨مام)رفم أحرجه )١( 

ذامن غأءف،. التي بى ذاازن من له. فأسجسث، ياJءوي الأ-ى ذا من أناالمالك،. المالئ،: أنا نقول: 
•( ٣٧اسر•.داشمحادووك،رآ/يفيء محن كذللثح الدي.ضفروفأءفرله.فلأ,زال 

اخماو)ا/"ا>؛،ا-؛أ(.)•ا(اءرجه 
ا(واسسفياّم،فيانمءاء)رثمامّ ٤٧٨والر-ارس)رذم ٥( • ٤ أحد)أل/ أخرجه )٣( 



ئنتئفرمن هز ءاج؛ق؟ يبع مى هل هأغطث؟ نائل من ثل ثاو: م ممتحن الثعء 
مكايهديك يزاو هلا آكشما'صه؟ مصعلر من ثل أغيئه؟ منتس من قل لت؟ هأعفر 

فزادالوارم: قال الثعء؟«رم إز ضني ؛م ١^^١، مذ ثلة كل j اشم محن:طلج 
الفجرصلاة ق الإمام من القرب ذكر والمقصود حسنة. نيادة إسحاق أبي بن يوض فته 

أعلم.واه وتتها. أول ل وتقديمها 
والعيدين،الجمعة ق إلا -ما إلا يقرأ لا يعينها الصلاة ق سورة يمن هولا وكان 

عنأبيه، عن شعيب، بن عمرو حديث من داود أبو ذكر فقد الصلوات، صائر ق وأنا 
هاس رّسول سمعت وقد إلا كبيرة ولا صغيرة سورة المفصل من لاما ت نال أنه حده 
اوكمة((لمفيآلءثلأة .^1 ١^،^ ثوم 

أولقرأ وريما الرىُتين، فا قرأها وربما كاملة، السورة نراءة هديه من وكان 
لورتين القراءة وأما عنه. يحفغل فلم اطها، وأوسالسور أواخر قراءة وأما السورة. 

عنه.يحففل فلم الفرض، ق وأما النافلة، ق يفعله فكان ركعة: 
يقرنهؤ اليم رسول كان اش النظائر لأعرف رءإق فهد: عود مابن حدث وأما 

ركعةق و)الحاقة( و)اقتر؛ت(( ركعة ق و)الجم( الركعة)الرحمن( ق السورتين بينهن 
فهداالحديث،ّ ركعة*أ؛، ق ورن( وقعت،( ورإذا ركعة ق و)الل.اريات>( ورالهلور( 

وهوستبل•الفل؟ أول الفرم، محا كان هل محله، يبن إ H، حكاية 

XtriXHxأحد))ل(ا.م.بم 

ضمفj (وضتض ٩٣٨١ رقم  ٣٨٨اعرى)T/ ل ١ح(وال؛هةي ٤ ذائد)دغم ابر )آ(ا-محه 
(.٨٦٦المصابح)رقم مثكاة وق داود أيي متن 

)ما،رتمهآ؛؛(وأدو٤ْ(وابجjامرى ٥،٤٢٧/١(واحمد)يم)رثم٢٢٨
ههبا(ضشفيهم).ا/0مرفمأآمه(وابيارره/مأا

قالأو—اني ص_أححه والحديث، ٤(. ٤ ٢ / والمغني)١ ١( • ٥ النووي)٦! شرح وانفر• ( ١٧١٥رنم 
(.١٣٩٦داود)رنم سننأيي صمح 



التسترعلن الممحر الئوء ا؟=م 

عنداود أبو ذكر وقد يفعله. لكن فقلما معأ، ركعتين ق واحدة محورة قراءة وأما 
الركعتينل زلزلت( )إذا الصح ق يقرأ ه ، ٥١رمحول محمع أنه ت جهينة من رحل 

ص\ي}ذلك قرأ أم قؤ، اقم رمحوو أنق أدري فلا قال: لكتيهما، 
وربماصلاة، كل ومن المحسح صلاة من الثانية عق الأوق الركعة قوبمليل ولكن 

محائرمن أكثر الصبح صلاة يهليل ولكن قوم، وم يخ لا حتن يطيلها كان 
وملائكته.اهأتعاق يشهده مشهود، الغجر قرآن لأن وهذا المحالوا'ت،، 

هلالإلهي النزول أن عك مينيان والقولان والنهار، الليل ملائكه يشهده وقيل: 
وط؛.هذا فيه ورد وقد الفجر؟ طلؤع أوإل الصبح، صلاة انقضاء إل يدوم 

العدد.من نقصته عما عوضا تهلويالها جعل ركعاتيا، ءل.د نقحي لما فإنها وأيضا 
مستريحون.والناس النوم، ءقسذ، تكون فإنها وأيضا 

الدنيا.وأسباب المعاش، استقبال ق ياحن.واثني لر فإنهم وأيضا 
تمكنوعدم لفراغه والقلب واللسان المع فيه تواطأ وقت، ق تكون فإنها وأيضا 
ويتدبره.القرآذ قيفهم فيه، الاشتغال 
وهذهوتهلويلها، -بما الاهتمام من فضلأ فاعطمتح وأوله، العمل أماس فإنها وأيضا 

الختعان.والله وحكمها، ومقاصدها الشريعة أسرار إل التفات، له س يعرفها إنحا أسرار 

محمودابجثكئكقاما 
والمائفتانلأ؟رم أم عليه فرصا لكن هل أنه: ق والخلف، الملفؤ اختلف لآ،قد 
فهذاقالوا: [ ٧٩]الإسراء: ه للثح ثافؤ يهِء قتهجد ومنآليل ؤ تعال: بقوله احتجوا 

jانمي الوين در وصححه ( ٣٨٢٩رقم ٣٩• الكرى)آ/ ز واJهةي ( ٦٨١ )رفم أبوداود أحرجه )١( 
٢(.٥ آ-؛  ٠٣الأوطار)آ/ وتل ( ٢٣السود)٣; عون وانظر؛ ( ٣٢القارى)I/ عمدة 

الزاد-دل. ١٧٢)٢( 
كاد،س؟ ٢١٠٥ءكرّول نرمحا كان، نامالأول:،ل )٣(أي 



====^^^=========^=^=^=^=دلإا=

الوجوب.عدم ل صرح 
يناياؤ قوله ق أمره كما السورة، هذه ق بالتهجل، أمره الآ-خرونت قال 

عنه.ينحه ما يجنء وم [ ١ ت ]المزمل 4 ظيلأ إو دم-آليز، ؛}ت؛ 
له،بكونه يخصه لر التطؤغ، به المراد كان فلو واذلةألث,اه ؤ تعاق؛ نوله وأما 

وومثاؤ تع١فيت قال التطؤع، عق يدل لا الزيادة ومهللى الزيادة، ت بالناقلة المراد ؤإنما 
الولد.عق نيادة أي؛ [، ٧٢إتحثيىوسوبداذلههلابيء; لهُ 

فإن-٦١، خصه ولهدا أجره، ول درجاته، ل نيادة ه- الني، تمجد 3، النافلة وكدللث، 
منتقدم ما اهوله عمر فقد ه، الّم، وأما للسيئات، ومكمر ٌباح، غيره حق ل الليل قيام 
التكفير.3، يعمل وغيره وعلوالمراتب،، الدرجات نياده ل فهويعمل ناخر، وما ذنبه 

وماذنبه من تقدم ما له غفر قد لأنه ه، للٌك، نانله كان إنما جبر* بن مجاهد قال 
زكفارة ولغيره الثواب، ق ونيادة أي• نافلة، ءلاعته فكانتا تأخر، 

محمدبن الحجاج حدثنا عبيد، أبي بن يعك حدثنا ت نفيره 3، المنل.ر ابن قال 
المكتوية،محوي ما قال؛ مجاهد عن، كثير، بن اس عبد عن جرج، ابن، عن المصيصي،، 

للنىهي إنما نوافل، للناس وليست، الذنوب، كفارة 3، يعمل لا أنه أجل من نافلة فهو 
3،كفارتهالذنوبهم المكتوية سوى ما يعملون حميعا والناس هخاصة، 
عنوقسمة، سعيد عن عمرو، حدثتا الله، عبد حدثنا نصر، حدثتا محمد، حدثنا 

للقرب،ناقة بهِء يتهجد ومنألتل ؤ تعال،ت قوله 3، الحن عن عثمان، أبي عن محنيان، 
لأتكوننافلةالليلإلألكيه.قال: 

خاصة.ه للشى نافلة قال: الضحاك، عن ويكر 

اسرتم،سل-ضْ)ها/'آأا(.)ا(أحر-بم 
والدر( ٩٣الدنيا)ص أبي لابن الأيل وقيام التهجد وانفر: ١(  ٤٣ا/ -شير،)٥ j اسرك، أخرجه )٢( 

الِمررهرمآم_إأم



التنيرض المنحر الصوء ا؟=عَ 

سلدذلثظثو منقؤآ-جعل منقوأحو"جىمحرج مدحن ؤلوبئذ:خمأ ذؤ 

عل-يهتزل وأنبالهجرة، فأمر بمكة، l_^^، رمول كان I عبامن ابن نال ... 
محيلدنك من مذفىؤآ-جعلو محرج مدفىؤأحر-جغا مدحل، ألطي وت مل وؤ 

.ما.شثالأأ؛لالإما،:
طاقةلا أنه يعلم اه ومي صدق، مخرج المدينة إق مكة من اه أحرجه نتادْت قال 

وهوالهجرة، دار هق وأرام ، تصيرا ملْلادا اس فسأل سّلءلان، إلا الأمر نبذا له 
٤١ لأبتيناا بين نخل ذات سبخة ت هجرتكم دار أرأست،  ١٠فقال؛ بمكة، 

ارمنلجيرائ؛لت قال المي. أن طالب: أبي بن عل، عن صحيحه ق الحاكم وذكره 
١٠٠أبوبكراك<ادتياا قال؛ يهاجرسي؟ 

الصا.ق،عك ومخرجه مدحله يجعل أن سأله أن رموله؛ تعاق اليع أمر ،وتد ّّّل
لدلكبن i، وآجعل مدق محرج ذأحوبف مدق مدحل الحلف، رن ومل ؤ فقال؛ 

نصماه.سالطيا 
فقال؛الأحرين، فٍ، صدق لسان له يهب أنه سأله أنه ؤإو، إبراُيم حليله عن وأحبر 

.[  ٨٤]الثعراء: الآءحرiنه >ٍنوأق لنان ل آحعل( وؤ 
ؤةف/_ألرنمحؤوحا تعال؛ فقال صدق. ومقعد صدق، قدم ءندْ لهم بأن ءباد0 وبشر 

والحاكم( ١١٧٥ ٤ رقم ٩ \</ الك؛رى) j وّ ( ٥٢٢رنم  ٥٣٠اوخارة)ا'/ ق الضاء أحر-0 )٢( 
 /V( ٤٢٥٩رنم ٤ ) يخرجاه.ولر الإستاد صحيح حديث هذا وةالت

الح1كم)مأرقم'ا-؛آأ(.)"ا(اخر-بم 
واظر:ذحابرى)ا/لأأأ()يممأآ(.( ٢٢٩٧الخارى)رذم )أ(احر-بم 

ولرخرجاْ.الإسادوالمن صحيح ث حو ^ا وتال: ( ٤٢٦٦رقم ٦ الحاكم)-؟/ ا-مجا< )٥( 
الزادج؟. ٢٧٠)٦( 



(F====sؤإإؤإؤؤة1 

ف،^ت>دممم؛ آآ تيم4ليونس: منوأص لهزفدم ؛انثز1أن 
محدشكلتاورهتاشر;؛ه-هه[,

ء

وقدمالمدق، ولسان الصدق، ومخرج الصدق، مدخل أشياءت خمسة فهدم 
المدق.ومقعد الصادق، 

اهف.إق الموصل باهف، المتصل الثابت، الحق هو الأشياء: هده ق الصدق حقيقة 
والآخرةّالدنيا ق ذلك، وجزاء والأعمال( الأهوال، من وله، به كان وهوما 

ولباهف ثابتا حما وخروجه يمحوله يكون أن الصدق: ومخرج الصدق، لمدخل 
الالذي ومدخاله، الكدب، مخرج صد الطالوب،، وحصول( يالبغية، بالظفر مرصانه، 

ومخرجبدر، يوم أعدائه كمخرج عليها، يقوم نابتة ساق له ولا إليها، يوصل له غاية 
الغزوة.تللث، ق هووأصحابه كمخرجهه المحدق 

اهفمرصاة وابتغاء وهف، باهف، صدق مدخل كان المدينة: مدخله وكدللث، 
والأخرة.الدنيا ق محللبه ما ؤإدراك والمجر والفلفر التأييد به فاتصل 

فانهالأحزاب،، يوم الل.ينة به يدخلوا أن أعداوْ رام الذي الكدب، مدخل بخلافج 
والبوار.الخذلان إلا به يتصل فلم ورموله، ص، محادة كان بل ه،، ولا باهف يكن لر 

قريظةبمي حمن ه اتص لرمول( المحاربين اليهود من دخل من مدخل وكذللثا 
أصا-رمهما معهم أصابه كذب،: مدخل كان لما فإنه 

مدخلفهو اهف، عل ضامن وصاحبه وهف باهف كان ومخرج معهم مدخل فكل 
صدق.ومخرج صدق 

أعوذإق اللهم وقال،: الماء، إل رأسه رغ داره: من خرج إذا الملف بعض وكان 
عليلث،.صامتا فيه أكون لا مخرجا أخرج أن ؛لث، 

ومخرجه:الصدق مدخل فر ولللاائ، صدق، مخرج الخرج يكون لا أن يريد: 
هذافإن التمثيل سبيل عك هذا أن ريب ولا المدينة، ودخوله مكة من ه' بخروجه 
صدق.!مل.اخل كلها فمداخله ؤإلأ ومخارجه.. مداخله أجل من والخرج الل.ءل 



الئنئاكنضاي1و؛:=

مرضاته.ولأيتغاء وبامره وباس ه مي إذ صدق، مخارج ومخارجه 
فمخرجيكدب، أو بصدق إلا آحر مدخلا أو صوئه ولحل محته من أحد حرج ومجا 

المتعان.واهف والكذب، يعدوالصدق لا ومدخله1 واحد كل 

وتعريفاه<، من بإلهام بل وامعلة، غير من للعيد يحصل ما *اللدق* والعلم •١ • • 
زحنةءاشثه ؤ تعاق؛ اللم تال موسن وامعلة بغير للخضر حصل كما لعبد0، منه 

[.٦٠]اممح: ب علما ^اوعلثئهمنلخد١ 
بشر،يد عق يتلهما ب إذ لدنهء، و*ءن عندْاا *مجن وجعلهما والعلم الرحة ين وزق 

ثدحلراتادءء1ي وئل ؤ تعاق؛ تال ولهدا *ءندْاا، من وأنب أحص لدنهء *من وكان 
المحير!ف*الالءلان ه ^^١ للتك من ل وآحنل مدق مج دأ"محم مدق 
منذ وأجعل ؤ تعال؛ تال ولهدا عنده، مما وأنب أحصن بحانه؛ لدنه من الذي 

قالكما بالمؤءنين، نصره محدْت من والذي به، أيده الذي وهو ه تمبممإ نانملغا للتك 
•[ ٦٢وألنوميمت>هلالأماوت يئهمم اندك مواليي ر تعاق؛ 

و؛اولله، والإخلاص اهة •ع والصدق والمتابعة، العبودية ثمرة الليل! رروالحلم 
الكابضم من له ففتح له، الانقياد وكمال رسوله، مشكاة من العلم تلقي ل الجهد 
رسولخصكم *مل مثل؛ وتد هتيه، ءلاوسأا أبي بن عل قال كما به، يخصه بأمر والمنة 

ضماإلا الممة، وبرأ الحبة، فلق والذي لا، نقال: الاس؟ دون بشيء ٠ اهف 
الحقيقي.الليل موالحلم ضن.ا ٢ ك؛نابه!ل ق عبئا العم 

النمسلدن من ضو ت|ما؛ يتقيد ولر والستة، الكتاب عن أعرمن مجن علم وأمجا 
رحانثا؛لدنئا العالم كون يعرف ؤإنما من؟ لدن لكن لدل، ٌو والش؛هلان والهوى، 

(.٢٦١/١٢دان>:مححاUري)بيبمفىبالخاري)دتميإ«م 



my^

وليقرحماق لدق نوعازت اللدق فالعلم ربه.ك عن |اؤ الرسول يه جاء لما بموافقته 
اليم:رسول يعد وحي ولا الوحي، هو والحلث،! بهلتاوي، شيهتاق 
عنالاستغناء تجويز ق -يا فالتعلق اللام الخضر—عليهما ْع مؤمن قمة وأما 
الدم.لإراقة موجب الإسلام، عن مخرج وكفر، إلحاد اللدق بالعلم الوحي 

ولو؛متابعته، مأموراالخضر يكن ولر الخضر إق مبعوثا يكن لر مؤمن أن والفرقان 
أنت،١٠له! قال ولهدا معه. ؤيكون مومحن إق يهاجر أن عليه لوجب، بيا مأمورا كان 

فرسالتهالثقلين، حمع إق معولث، M ومحمد نعم« قال: إسرائيل؟ بض ني موس 
حيين- اللام عليهما - وعيسن موس كان ولو زمان• كل ل والإنس، للجن عامة 
بثريعةيحكم فإنما - الملام عليهما — مريم ابن عنسن نزل ؤإذا أتاعه• من لكانا 

محمدا

الأممن لأحد ذللث، جوز أو موس، ْع قوكالخضر محمد مع أنه العن ضن 
فضلابالكلية، الإسلام لدين مفارق، فانه؛دللث، الحق؛ سهادة وليشهد إسلامه فليجدد 

وهذاونوايه، وحلفائه الثمهلان أولياء هومن ؤإنما اليم، أولياء خاصة من يكون أن عن 
تزه.منهم الاستقامة أهل وبين القوم، زنادقة بين ومفرق، مقطع الموضع 

أ)ث؛'أه•إةآكلإ،كانرهودا أل ؤ
الذيوالوجود له، وجود لا الذي المعدوم به يراد الحق، صد الباؤلل 

منفعته.من أكثر وجوده مضرة 
ياحلل،الحر قوله; الثاق ومن باؤلل، اددٌ سوى إله كل ت الموحد قول الأول؛ فن 
٠رهوئا كان آدْلإ، إن وزهىآدط3ج آلحي، جا؛ وش ؤ تعاق؛ مال بامحلل، والكفر 
ل\/[.]الإساء:

-دل.١:٤٣( 



الممسيرعان النيئ الصوء ح==ش 
دل|==^======^====^===^==

والفسوقفالكفر فيه، نفع لا موجود ؤإما له، وجود لا معدوم إما فالباؤلل 
الثاق.النؤع من كله الملأهي! واستميع والغناء، والحر، والعصيان 

يقولاس عبيد سمع أنه زيدت بن كثير عن بلال بن سليمان أخرل وهب! ابن قال 
قدفقال؛ باطل، هو ت القامم له فقال قال! الغناء، ل ترى 'اكيفج محمدت بن للقاسم 
ققال: ؟ هو أين الباطل، أرأت القاسم: له فقال فيه؟ ترى فكم، باطل، أنه عرفت 

قال:فهوذاك«لا/المار، 
حرام؟أم هو أحلال الغناء، ق تقول ارما عنهما: اقلع رصي عاس لابن رجل وئال 

ثمذللث،، أقول ولا فقال: هو؟ أفحلأل فقال: اس. كتاب ق ما حرامآإلأ أقول لا فقال: 
الرجل:فقال الغناء؟ يكون فأين القيامة، يوم جاءا إذا والماطل، الحق أرأت له: قال 

} ١١٠نفسلتجأفتيت، فقد اذهيح عباس: ابن له فقال الماطل، مع يكون 
مدحفيه ليس الذي الأعراب، عناء _عن عنهما ١^٢ رصي _ عباس ابن جواب فهدا 
والألأيتجالمعازف،، وأصوات، بالأجنبيات،، والمثبيبج واللواؤل، والزنا الخمر 

لقالواالغناء هدا شاهدوا ولو ذللت،، من شيء فيه يكن ب القوم غناء فإن المطربايتح، 
فتتته•من وأعظم بكثير، الحمر مرب مضرة فوق وفتنته مضرته فإن قول• أعفلم 

منفقياسه القوم غناء عق هذا قاس فمن بإباحته، شريعة تأتن أن الباؤلل أبطل فمن، 
المكاحعل فاعله الملعون والمحليل المذكاة، عل والميتة البح، عق الريا قياس جنس 
نكاحكان فلو العبادة، لموافل المخل س أفضل وهو ه• اهف رسول سنة هو الذي 

يلعنأن فضلا المطؤع، وصيام الليل، قيام من أفضل لكان الثميع ق حاتزآ المحاليل 
فاعله.

١(. Y٩٩/ )٢ المهد ق الثر صد ابن ذمْ )١( 
ء ٢٨* )١/ والحكم العلوم جاُع ل الحنل رجب ابن الحافظ )٢(ذكره 



تج;ه.حنارا أرئلمإنإق٠ يويذ زلأ سمج1\'ووظيخوص؛ور نا مزأنمءان روئئزلأ 
يئاياآلتاسؤ ت تعال وقال لافٍُص. لا الجتس لسان عهنا أن،امن، الص«محت ،ر 

ث؛ونافيآثدورهليرض;لإه[.
وماوالآ-محرْ، الدنيأ وأدواء واواون؛ة، القالين الأدواء حيع من التام موالثماء فالقرآن 

دانهعك ووضعه به، التداوي العليل ؤإذاأحن به، للامتشفاء ولايوئق احد!}ئل كل 
أيا.الداء لريقاومه لشروط،، وامشفاء جازم، واعتقاد تام، وموو ؤإيمان، بمد3، 

الخال،،عك نزل لو الدك، والماء الأرض رب كلأ؛ الأدواث تماوم يكف 
لقطعها.الأرض، أوعك لصدعها، 

دوائهعك الدلالة سبيل المران وق إلا والأبدان الملوك، أمراض من مرض من غما 
كتابه.فهماق اس رزقه لمن منه والجم؛ة ومسه، 
ومجامعهأصوله إل العتليم القرآن إرشاد بيان الطب عك الكلام أول ق تقدم وقد 

ساترعك بدللث، والاستدلال المزذي، واستمرل؛ والحمية، الصحة حفظ ت مي الش 
أدوائهاأّباب، ردكر شثله، يدكرما فإنه القلبية، الأدؤية وأما الأنوج. مدْ أزاد 

[،٥١]انمكيوت: عآتهازه ظكآكشن،هم ،ؤ'ؤوومحيز'ىأوكا ئال: وعلاجها. 
اهف.فلاكفاه لرممه، ومن اه، شمام فلا القرآذ، لريشمه فمن 
تلماْمن به ينتج إنما فإنه النبوة، بطب المرصن من كثير  ٤٣١عدم ينكر ،ولا  ١٠.؛ 

موالدك( القرآن فهدا والإذعان، بالإيمان له التلقي وكمال به، الشماء واعتقاد بالقبول، 
البل أدوائها، الصدورمن سماء به يحصل لر التلقي هذا ز؛تلي المدورإن ؤ، لما شماء 
منه•الأبدان طب يقع وأين مرضهم، إل ومرضا رجسهم، إل رجا إلا المنافقين يزيد 

إلاناسب لا القرآن شفاء أة كما الطيبة، الأ؛داذ إلا يامب لا البوة فطب 
عنكإعراضهم الشوة طب عن الناس فإءرام، الحية، والقلوب الطية الأرواح 
الزاد.^١.)ا(يم>م 
٢^٣.الزاد )اا(يْا 



لآزا=^=====^^========^=^ثالقيمعلن النير ١^ لآًًًًًتم 

ولكنالدواء، ق لقصور ذلك وليس النافع، الشفاء هو الذي بالقرآن الاستثناء 
ا.الموفق١ واس . قبوله. وعدم المحل، اد وفالطبيعة، لحسث، 
لراس ررإن قال! ه الّمح، عن شريك بن أسامة حديث، من أحمد الإمام ند مل ••• 

يضعلر الس ارإن ت لفظ وق آ ل  ٠١جهله من وجهله عله، من علمه شفاء، له أنزل، إلا داء يتزل، 
ا)الهرم((لقال; هو؟ ما اج رسول يا قالوات واطااا داء إلا أودواء، شقاء له وضع إلا داء 
وأدؤيتها.والبدن والرؤح القل-، أدواء يمم وهذا صحح. حل.يث، هل.ا الترطى; قال 

العلماء.سؤال دواءه وجعل داء، الجهل . الّك، جعل وقد 
قاصاص،سفر ق حرجنا قال; اس عبد بن جابر ح،ليث، من سنته ق داود أبو فروى 

رحمةل تجدون هل فقال; أصحابه، فأل احتلم ثم رأسه، ق فشجه حجر متا رجلا 
قدمنافلما فمالت، فاغتسل الماء. عل تقدر وأنت، رحمة لك، نجاس ما قالوات لتيمم؟ اق 

شماءفانا يعلموا؟ ل؛ إذ سألوا ألا اس! قتلهم ررقتلوه فقال: يذلك،، 1قأخبر النبي عك 
يمحثم بخرقة جرحه على أويعم، ويعصر يتيمم أن يكفيه كان إنا الموال، العي 

الموال.شفاءه وأن داء، الجهل أن فأحبر جا.ْاا سائر ويغل عليها 

)ج(.البحث. ثأن«ا علاقة له ما يونس سورة ل تقدم )١( 
);آ("االجواب.

أحل)أ/ا/'\آ(واوهقىفيثهاس)أ</"آ؛"آرئم؛ئيا(وابويفيس)مآ(أحرحه 
رفإ٢ْ١١٣/٩(وأدوبمنى)رنم٧٥/٣٤٣))ا/'هرنم-ا،(والدرشفيابالأوط 

فخوانظر; ثمان. الطبراق ورحال، والهيرال أحمل. رواء (; )ه/٤٨المجمع ل الهيثمي ئال، ( ٥١ ٨٣
الارى)*ا/هما(.

(٣٤٣٦)رقم U-^، ههخ؟(واين (وأبوداود)رنم  ١٣٨٤رقم  ١٦٩المختارة)٤; ي الضياء )؛(أخرجه 
(واyبرافى١٤٦٧jرذم١٤سم)رقمخم'آآ(واينأديطممفيالآحادواوثاف)٣/•

jالكاق وقال صحيح. حن حديث، الترمذي; وقال ( ١rv٨/٤)(وأخمد  ٤٦٤رقم  ١٧٩/ الكبير)ا 
(.١٣٥/ ل )٠ الباري فتح وانظر; ثقات. رحاله صحح إستاد هدا (; ٤٩الزجاجة)؛/ممحثاح 

رقم١٨٩/١•١(والارقطنى)١٦رنم٢٢٧/١^^يJالكبرى)
تقرئبهداود; أبي ابن وقال الكن، ابن وصحمحه ١(;  ٤٧/ )١ الخير تلخيص ق حجر ابن قال ٣( 
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أعجمياحنكه ؤ تعاق؛ اه فقال شفاء، أنه القرآن عن سبحانه أحبر وقد 

هوشماء هدر ءاعغوأ لاذئن هو ئق وضل ءأعجمؤأ ءاي1تهُ فقبملثا لولأ وفالو1 
[٨٢زالإمراء; ه للمؤمنين وزخمف شماء هو ما مزآكزءان وذثز)أ< ؤ وقال؛ [ ٤٤]نمك؛ 

الأحرى،الأية ق قال كما شفاء، كله القرآن فان للتبعيض، لا الجنس لبيان هنا ومن 
ماءالمن سبحانه  ٥٧٥١ينزل فلم والريس،، والئلث، الجهل داء من للقلوب شفاء فهو 

القرآن.من الداء إزالة ق أنمثع ولا أعظم ولا أنفع ولا أعم قط شفاء 
أمح-ءوبج

تيلأأئو،4•يمزهواهدظ قربكمأعلم شاكلته-، عق نعمن نئؤ 
يثاكلهما عك أي [ ٨٤]الإسراء: تاكلتهِءه عق ئل ؤ تعاق؛ اقال ...١ 

الناس؛يقول كما به، ؤيليق ويناسبه 

رينضح يه فذي بالاء إنكل 
العلويةالهليثة للأرواح مجاوره تكون أن قلية الالخبيثة الأرواح من أرادت فمن 

الحاكمين.أحكم حكمة ناباه ما أرادت فقن. الأعك الملأ بين الصدق قام مل 
وسقهلهمالناس سفلة وحاشيتته خاصته جعل الدنيا ملوك س ملكا أن ولو 

لقدحوالدناءة والرداءة القبح ق وأخلاقهم وأعمالهم أقوالهم نتناي، الدين وغرتيم، 

داودأبي نن صحيح ق الأفاق ومال بالقوي. وليس نال؛ الدارنطتي قال وكدا حريق، ين الزير 
يكفيه.إنماكان قوله؛ دون حن (؛ ٩٣/ ا) 

الهجرتين.)ا(م-ا>يق 
لفيكث.ف،الخفاء)آ/بمإا،م؛آ(ءيرت.وبإق)آ(ذكرْ 
قال؛م  ٧٦٨سة المتوق المصري يناتة فابن الشعراء من لكثير هوعجزيتا ينما أحد. 

يتضحفيه ذي يالإناء كل حوي ما طيب مكتويه علن يثق 
—!٠٥٧٥ محنة المتوق الحل الدين صفي وقال 

يتضحفيه ذي بالاء إنوكل شرهم ضوعف الخير فعلت ْا إذا 
كثير.وغيرهما 



لآآو-■=
الممسر^؛٠ المي؛ر الصوء 

لأ.ضإحلوالاك.الاسقم،وقالوا: 
وجههبرؤية وتتهم دارْ، ل الملوك مالك الأعثلم الملك، يمجاوري الغلن فما 
وأشرفهم،وأزكاهم حلقه أءلم_، هم الذين الأعك للملأ ومرافقتهم كلامه ومماع 

ئدأرصية، سفلة روح العك والدرجات الأمتن والمحل الأعك الرفيق بذلك أفيليق 
تزيدفد بل فيه، ]تثاركها[ مما طائعها، تقتضيه ما عك وءكمتv الأرض، إل أحلدت 

لذةولا ميما ترى لا عليه، يكليتتها وأملت، عليه، همتها وقصرت البهيم الحيوان عك 
وكتفكان أين من ومتكح، ومشرب مأكل كل من طاعها وافق ما إلا مرورأ ولا 

اللسانونهلق القامة يانتصابج والبقر والكلاب، الحمير وبين بيتها فالفرق اتفق، 

وربماوطاعها، الحيوانايت، هده ئلوب، شاكلة عك والعلح فالقلس، ؤإلأ باليد، والأكل 
اههجعلهم ولهذا للخير• وأقبل وأسلم هؤلاء ؤلبلع من حيرأ الحيوانات حغأ كانت، 

الأوويرك< عغدآسآلمثمآلتكم ثرآلدوآت إن ٠ ؤ تعال؛ فقال الدواب،، شر سبحانه 
بمعرمبموث ومم لثولوأ حصاًلأتنعهم يؤم آس ولوعلم مح|؛: يعقلون 
وأنكنايرية حير بين يجمع أن الحكيم المزين يحكمة يليق فهل ّآأء، " ٢٢لالأمالت 
منواحدة حال عك فيها يكونون واحدة، دار ق الدواب وشر البرية شر وبين الخلق 

محنلكم ما تق({ ؟شجرمنن ^؛يلن ؤ تعال؛ اه قال المذاب؟ أو النعيم 
[.٣٦r٥ئنونهلاهلم:

أشياءتصتة من الخلق عن التوفيق باب أغلق iبراهيمت بن مميت، هال، ••• 
إكوالخارعة الممل، وتركهم العلم ي ورغبتهم شكرها، عن ؛العمة اشتغالهم 

ُإدباريفعالهم، الافتداء وترك الصالحين بصحبة والاغترار الوبة، وتأحير الذنب 
عنها.معرصون وهم عليهم الأحرة ؤإتبال يتبعو؛يا، وهم عّهم الدنيا 

ضعف،وأصله اليقين، ضعف، وأصله والرهبة، الرغبة عدم ذللثح• وأصل لتا[ تل 

المامم.١٧٦)١(



ؤإلأحير، هو الذي ألتن هو الذي واستبدال ودناءتها، النمس مهانة وأصله اليصيرة، 
بالدون.ترض ل؛ كبيرة شريفة النفس فلوكانت 
وكبرها.ونبلها النقص وشرف ومشيئته، اهلع بتوفيق كله الخير فأصل 
ولذوع وكنها من اقلح مد ؤ قال وصغرها، وداءتبا حمتها الشر وأصل 

اهدٌ،؛ء؛لاعة ونماهاوكثرها كيرها من أفلح أي■ ١ء؛ * ٩، تالشصت ه دسنها من حاب 
إلاالأشياء من ترصن لا الشريفة فالنفوس اهله، بمعاصي وحقرها صغرها من وحاب 
عليهّاوتغ اللاءارّت، حول تحوم الدنيئة والنفوس عاقبة، وأحمدها وأفضلها بآعلاها 

بالفواحش،ولا بالغللم ترض لا العلية الشريفة ئلفس الأقذار، عك الذباب يقع كا 
الخسيسةالحقيرة المهينة والنفس وأحل، ذلاائ، من أكثر لأنها والخيانة؛ بالرقة ولا 

تعاق!قوله معنن وهذا ؤيشاكالها، يتامبها ما إق تميل نفس فكل ^^،، من ؛الضل. 

طريقتهعك يعمل فهو ويناسبه، يشاكله ما عك أي! ناكاببث4ا عق يعملط ًْفلا ل مؤ 
التيوعادته ومل.ه؛ه هلريقته عك يجري ان إنوكل وطبيعته، أحلاقه تناسب الش 
سها•وجل ألفها 

المنعم.عن والإعراض بالمعاصي العم مقابلة من طريقته يشبه بما يعمل فالفاجر 
إليه،والولد عليه والثناء ومحبته، المنعم شكر من يثاكله بما يعمل والمؤمن 

ؤإحلاله.وتعفليمه له، والمراهثة منه والحياء 

ثوآلروخسأمرليىونا'أوتشرصابميظءلأث|ث:4.دطوصم،موح و٠ 
[٢٩الحجر: ] ه روم من فيه وئمحتر ؤ تعال! قوله ق تقولون فما قيل! إن ... 

حلمت،ؤ قوله! ق كما تعال، منه المباشرة يقتضي وهل.ا نفسه، إل الفخ فأضاف 
ررفيأتونقوله! ق الصحح الحديث، ق اإن.كر ق بينهما فرق ولهذا ؛، ٧٥]ص: جر يندى 

اروح. ١٩١)١( 
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لكوأسجد روحه، من فيك ونفح بيده، اس حلمكا أبوالبشر، آدم أنته فيقولون; آدم، 
عنبيا اخص حمائص أرع لائم فذكروا ، شيءأ' م أماء وعلمك' ملائكته، 

بذللئ،،حصيصة له يكن لر الالالثإ نفخة من هي إنما فيه الش الروح كانت ولو غترْ، 
الللثؤ،نفخة من فيهم حمالت، الروح فإن أولاده، اتر ومحبل المح بمنزلة وكان 

سواهالذي فهو [ ٢٩]الحجر■ ه روم من فيه ونفختا سويتهُ عإذا ؤ تعاق; ، Jliوقد 
روحه؟من فيه نفخ وهوالذي بيدْ، 

فيهاوتوقف، الرمحح، بقدم قالت، أن الهلاJفة لهذه أوج_ا الذي المرصع هذا قيل; 
مخلوقة،رؤح فهي الرب إق الخفاقة الروح قاما القرآن، مراد يفهمرا ولر آحرون، 
قتعال قال، فقد النفخ وأما بينا• كما وتثريق،، تخميص إصافة ه نفإق أصافها 

قأخر وقد [ ٩١]الأنياء: ه روحنا من فيها يشحنا هزخها أحضتا وآلي ؤ مريم• 
أمرااهه إل مضامحا النفخ وكان فرجها، ق فنفخ الخلاائ١، إليها أرمل أنه آحر موصع 

مباشرة.الرسول، ؤإل ؤإذئا 

جهةمن مريم ؤ، حمل النفخ كان فإذا يقال،; أن )أحدهما(; أمران; هنا ها يبقن 
اهلع؟روح المسح تسمية وجه فا الثر، سائر ق الأرواح بفخ الذ'ي وهو الللث،، 

المسح؟حامجية فا الروح، هده من أرواحهم تحديثا الناس سائر كان ؤإذا 
الذيهو الروح، هدا نفخ بواسطة كانتط بادم الروح تملؤ، فهل يقال• أن الثان(• 

كماه، ينفنفخها الذي هو تعال الرب أم مريم ق نفخها كما اقلع، بإذن فيه نفخها 
مهمان;موالان أتبما اقلع لعمر قيل; بيده• حلقه 

اهلهإل المضاف الروح هو مريم ؤ، نفخ الذي الرمحح أن عته• فالجواب الأول; فأما 
وليس؛الاالثsالأرواح، سائر بين س حامحى وهورؤح إليه، وأضافه ه لفاخمه الذي 

بالرحموكل سبحانه فإن والكفار، المؤمنين س الحوامل بهلون ق بالفخ الموكل 

وشرح٥( فحوانظر: ( ١٩٣الم)رقم وس( ٤٤٧٦الخاري)رقم تا(اخرجه 
،،(.o/nالروي 
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وأماومعادنه. وشقاوته وعمله وأحله المولود رزق نكتب الجنين، ق الروح ينفح ملكا 
لمريمفكان ه، لنفالأرواح من اصملفاه الذي اه، روح فهو مريم إك المرسل الروح هذا 

الذكرلقاح بمنزلة ذللث، كان فرجها ق دخلت لما نفخته فإن النؤع، لمائر الأب بمنزلة 
منالمسيح كخلقة يخلق لر فإنه آدم به اختص ما وأما وطء• هناك يكون أن غير من للأش 

الخللث،هو منه فيه اقلع نفح الذي الروح كان ولا وأم، أب من النؤع سائر كخلقة ولا أم، 
ذكرؤإنما اختصاص، به لأدم يكن لز كلءلك ولوكان أولاده، سائر ق الروح ينفخ الذي 

منفيه ونفخ بنده، له الألأ خلمح، أشياء• أربعة وهو غ؛رْ، عك به اختص ما لحديث، اق 
نافخايستلزم روحه من فيه فنفخه شيء كل أسماء وتعليمه له ملائكته ؤإسجاد روحه، 
محلينةق النفخة مرت فمنها الألأ، إق المضافة هوالروح منه فالمفوخ منه، ومنفوخا ونفخا 

وأماالنص، عليه دل هوالذي هذا الرؤح، تلك، من ؤلينته ق نفخ هوالن.ي تعال واليع آدم، 
قحصلتا كما بأمره حصلتا أنيا أو بيده، حلقه كما سبحانه، منه بمياشرة النفخة كون 
منفيه ونفخه بيده له اس خلق بين والفرق دليل، إل يحتاج فهن-ا — اللام عليها — مريم 

النفخوأما اارد_ا، أفعال من فعل والخلق مخلوقة، والروح مخلوقة غير اليل• أن روحه؛ 
وهذاعنه، الخفصلة بغيره القائمة مفعولاته من أوهومفعول به القائمة أخماله هومن فهل 
مفعولاته،من مفعول فإنه مريم، همج فا النفخ بخلافا وهذا دليل، إل يحتاج لا مما 

تقدير؛كل وعك مفعول؟ أو له فعل هو هل آدم ق فنفخه وأمره، بإذنه لأنه إليه وأضافه 
أولفروحه آدم، روح مادة وهي قديمة، غير مخلوقة روح آدم j منها نفخ الذي فالروح 

المراد.وص مخلوقة، حادثة تكون أن 
خلقهاتأخر أو الأجساد عك الأرواح خلق تقدم وهي عشره؛ الثامنة )الخألة 

وغيره،الإسلام شخ حكاهما معروفان، قولان فيها للناس المسالة فهل.ْ عنها(• 
وحكاهحزم، بن محمل وأبو المروري نصر بن محمد خلقها تقل>م إل ذهبا وممن 

٢.Jالصوابر مها هوالأول وما الفريقين، حجج نذكر ونحن إحماعا، حزم ابن 

)ج(.إليه. ءلير-ح أراد0 نمن جوانبه كل من الحث المؤلف ذكر ( ١ ّ 
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والعدولالقرآن متشابه اتاع من به أتوا ما فأما الهلاتفة هذه به احتجت مجا ،وأما 
عقيدل آحرْ إق أوله من القرآن فمحكم ومسيع، صال كل شأن فهدا محكمة، عن 
هلف أمر من آلروح مل ؤ تعاق؛ فوله وأما ومدعيا- الأرواح خالق تعال الثم أن 

أنوي؛أحد هو الذي الهلل.، بالأمر هاهنا المراد ليس أنه قهلعا فمعلوم [ ٨٥زالاصرا،: 
هاهنابالأمر المراد ؤإنما به، يأمر الذ-ى كلامه الروح أن المراد ؛يكون الكلام، 

اقؤ تعال! كقوله كثير، منه القرآن وق العربر، لغة ق مستعمل عرف، وهو المأمور، 
نولهوكدللت، فيكون، كن له: وقال وقفاه، قدره الذي مأموره أي [ ١ ]الحل: ه أمزآش 
هنبك أم جاء لما سء من آئي دون من يدعون آلي ءايهبجم عبجم أعشث، مما ؤ تعال؛ 

ؤومآامرآلئاعةتعال: قوله وكذلك، إهلاكهم. من به أمر الذي مأموره أي ١ا • ١ ! ٥٠٣]
[.٧٧إوكلنح 

رحتي١اأنت، ١٠للجتة: تعال كقوله المخلوق، بمعنن يستعمل الخلق وكذللتؤ 
•ما بوجه مخلونة غير قل-يمة أما عك يدل ما ٩ منأ٠رلف ۶ تعال؛ نوله j، فلس 

استقر.وبقدرته الخلق أحاد ق اس بأمر جرى نفيرها؛ ق السالف بعض قال وقد 
السالم،بين حلاف، ذلك، وق الإنسان، روح الأية ق بالرمحح المراد أن عك بناء وهذا 

أرواحليست، الذأية ق عنها المثول الروح أن عك كلهم بل السلم، وأكثر والخلف. 
الملائكة،مع القيامة يوم يقوم أنه كتابه ق عنه العم أخبر الدي الروح هو بل آدم، بن 

وهومللث،ءفليما
اههعبد عن علقمة عن إبراهيم عن الأعمش حدين، من المحيح ق ست، وقد 

فمررناعيبح، عك وهومتكئ المدينة حرة ق ؤ؛ؤ، العم رمول ح أمشن أنا بتنا مال؛ 
تسألوهلا بعضهم: وقال الروح، عن سلوه لبعض: بعضهم فقال اليهود، من نمر عك 

الروح.)أ(هحل 
(.٤٣٧-٤٣٦/١٣(وسالم)رنمآ؛ح'ل(وانثلر:نحازري)٤٨٥٠)٢(^الخاري)رقم 



جع=^__^ءو-
القاسمأبا يا فقال رحل، فقام سأله ت بعضهم وقال تكرهونه، بشيء فيه يخبر أن حمن 

عتهتجك فلما فقمتا، إليه، يوحن أنه فعلمتا اهلا،هق، رسول عنه فكت، الروح؟ ما 
محلاسأزلن،ونآأضئهمسآسبمإلا ملآلروخ سظوك زؤ 

تالإسرا،;ها/[.

عندالذي الروح هو وذلك بالوحي، إلا يعرف لا أمر عن سألوه إنما أمم ومعلوم 
الغيمؤ.من فلسستا آدم بتي أرواح وأما الناس، يعالمها لا اهف 

عنهاالجواب كن فلم وغيرهم، الملل أهل من الناس من طوافا فيها كلم وقد 
التيوة.أعلام من 

ابنإبراهيم أسانا إبراهيم ين محمد بن الحسين حدثتا أبوالشيح نال فقد ت قيل فإن 
ابنعب نرئس بعثتا قال؛ حماس ابن عن ماللتا أبن عن السيئ عن أبيه عن الحكم 

هالنهم، عن بمألونمم المدينة يهود إق المغيرة بن أمية أبن بن اهآ وعبد معيهل أبي 
قالوا:دينكم. عك ولا ديننا عك وليس نبي، أنه يزعم رحل فينا حرج قد إنه لهم؛ فقالوا 

فلمقومه أشراف، وأما فيه. حير لا وس والعبيد، والضعفاء، سفلتنا، قالوا: تبعه؟ فمن 
الرحل،هذا أمر من تصمون ما عق وهو يخرج، نبي زمان أقلل قد إنه فقالوا: يتبعوْ. 

بؤإن صادق، نبي فهو حن أحبركم فإن حن، امركم حمال ثلاثر عن فاسالو0 فاتتوْ 
هيلكم: قال فإن آدم ق تعال اه نفخ الخي الروح عن سلوه كداب، فهو حن يخبركم 

اه،فانزل عنها، جبريل فال منه، هو شيئا النار ق اس يعدب كيف فقولوا: ه، اس 
اهحلمح، ممح، حلمح، هو يقولت سأمروناه مو،آلروخ نسثلوكم،محوح ؤ وحل: عز 

الحديث،.باني ذكر ~ثم الن، من هو ليس 
وفيهماللثف، أبن عن المدى تفسير س فانه به، يحتج لا الإسناد هذا مثل قيل: 

٤<• ١ وانظد:فحالاوتم،)م/ ( ٢٧٩٤وطا)رم ( ١٢٥اوخ1رى)رنم احرجه )١( 
(.١T)W\إ^

.١( -٢٩ ١ ٩ ١ ا/ ٥ تفسر،) ق والطري ١(  ٦٥ا/ الطقات) ق سد ابن أحرجه )٢( 



امحّيرعلن امحر الصزء \؟=م 
=الأتتا=======^=^^===^ض

تخالفاكلها والمانيد الصحاح من الموال ق القصة هد0 ومحمياق منكرة، أسياء 
•المدى محياي 

ljl3ائه، عبد عن علقمة عن إبراهيم عن م مقبن والمغيرة الأعمش رواها وقد 
فكتت قال الروح• عن فالوه معه، أمتن وأنا اليهود من ملأ عق ه الّك، ُّر 

بىالروح م اليهود، زسظوئ،عزآلريحiبمن ؤ فنزلته: إله، يوحن أنه فظننت، 
فقالوا!اقم، عبد قراءة ق هي وكيلك قليلاه، إلا العاي من ، أوتوار وما رم أمر 

عجيبن جرير رواه وجل؟ عر اه أمر من الروح أن التوراة: ق مثله نجد كدللث، 
٢.الغيرةر عن وغيره الحميد 

ابنعن عأكرمة عن هند أين بن داود عن زائدة أبن بن زكريا بن يجئ وروى 
يجبهمفلم الروح عن فسألوه ه الني إق اليهود أتت، قال: - عنهما اهف رض - هماس 
ونآسأمرلنا الروح ئل وبمظوس،ضموح ؤ جل: و عز اهف فأنزل بشيء، M المي 

كانالموال وأن المدى، حديث صعق عق يدل فهذا ا قليلا إلأ منآننمِ اؤتشر 
بالديتةكان الموال أن ل صرح عود مابن وحديث الحديث هن.ا فان بمكة، 

ه،الني يكتل لآ بمكة والجواب الموال تقدم ئد كان ولو اليهود، من مبامحرة 
عاليه.أنزله وما له اهلع إعلام من تقدم بما جوا-يم إق ولبادر 

قامااصمحلراب، أعفلم الأية هذه ير نفق عباس ابن عن الروايات، اصهلريح، وقد 
فقدذللث، نذكر ونحن فيها، اصطريث، قد أقواله تكون أو الرواة، قبل من تكون أن 

همهعكرمة عن هد أين بن داود ورواية عنه، مالك أبن عن المدى رواية ذكرنا 
المرزبانين روق مفقال اصعلراب، هل،ْ هند أين ين داود رواية وق تخالفها، 

'اوتJتهمه.ؤ٠Lالخماقؤ المصحف ق المعتمدة القراءة بينما مسعود، بن اقللأ عبد قراءه هده )١( 
ص)آ/هها(وشرحالووي)با/^ا(.)آآ(اظر:عمدة 

الم،اريفع وانظرت غريب. صحيح حس حديث مدا ريال! ( ٣١٤٠)رقم الترمذي أحرجه )٣( 
«ة(.)ار/ا



ع^_^_^^==لجا=
الحديث.M- الني أتت اليهود أن محه: زكريا بن يحنن عن طالب أبن بن ؤإبراهيم 
بنداود عن زكريا بن يحين أنبانا إسحاق حل.ثنا ال٠روزىت نمر بن محمد وقال 

محهأل نشيئا أعطونا لليهود قريش قالت قال: عباس ابن عن عكرمة عن س أين 
هدا. الأية ه ألزوح عن ؤئتظوظغ ؤ ت فنزلت الروح، عن ملؤه فقالوات الرجل. هلأا 

عود.مابن وحديث عنه الأحرى الرواية يخالف 
عباس•ابن عن مجاهل عن أبوبثر حل.ثنا ت هشيم قال نالئة، رواية عباس* ابن وعن 

آدم،بن صور ٌثل وصور اه، حلق س وحلق جل، و عز اس أم من أم الروح قل 
الروحغير اما عق يدل وهدا } الروحر س واحل• ومعه إلا مللئ، الماء س نزل وما 

اض،فياينآدم•
عنحصيف عن حرب بن اللام عبد روى منل*ْ• ابن قال رابعة رواية وعنه 
منزل قد 4 نف أمر من آلزوح قل آلزوح عن زننئلوثك ؤ هماس: ابن عن مجاهد 
4سأٌرلف ؤاأووا 3بمئلوكضآووح ؤ تعاق؛ قال كما نقول كن، بمنزلة القرآن 

أشياء!أريعة يسر لا كان أنه عباس ابن عن عكرمة عن حصيف طريق من محاق لم 
آلأزضق ونا آلشننؤ'ت j نا لغر وسحن ؤ تعاد: وقوله والروح، لتن والغالرقيم 
[. ١٣نته خمثا 

هالله رسول مالوا اليهود أن ت عنه الضحاك عن حويبر رواها ة خامرواية وهمه 
ونآؤ حلقي س حلما ه!عنن سأمرليى قو3غ تعاق:اه قال فقال؛ الروح، عن 

الأوطJJ(واتجرا١١٣١٤رم٣٩٢/٦ص)
عتيكب معدن بن ثتيية قال وهال؛ )ه؛/هأا( دمشق مدية تاريخ عساكرق وابن ( ٨٠٠٢رقم  ٧٣ر٨/ 
غريب•م لنالوا؛ خبمآ دأبو شب أبي وابنا ممن بن لنص حنل بن أحل- الحل-ث هذ*ا 

وقد٤(: • ٢ الباري)A/ فح j حجر ابن ونأل ٤( • ٤ رنم  n٨٦٥/ العفلمة ق اكخ أبو أخرجه )٢( 
وذكره.ءاس. ابن عن صحح بإستاد تسيره ل إسحاق ابن روى 

•؛(■U/A)م(انفلر:ذحالرى)



الأسيرعان انمشئ الصوء == 
؛أا:===^=^====^=^=^=د====؛د= 

الطعاممدخل وعن أشكم خلق عن سلتم لو يعتن ه ظيلأ إقُ آلنمّ من ايتيئم 
لصمتها.اهتديتم وما صفته، حق ذللئ، وصفتم ما ومخرجهما والشراب 

ابنعن ١^■^>، عد بن موس حدثتا معيد بن الخن همد روى مادمة رواية وعنه 
تعاق:قوله ق عباس ابن عن الضحاك عن مقاتل وعن عباس ابن عن عطاء عن جريج 

كانما واس لبعض؛ بعضهم فقال اجتمبيت، قريشا أن ب<وذلانا ؤؤدتظوممئ،ضأووح 
فاسألوهماليهود إل حاعة فأرسلوا والأمانة، بالصدق فينا نشأ ولقد يكدب، محمد 

موقنيننصرته، ؤيرجون نبوته، ويدعون ذكره، ؤيكثرون به، تبثرين موكانوا عنه، 

عنسلوه اليهود: لهم فقالت، عنه، فسألوهم أنصارا، له ويكونون إليهم، سيهاجر بأنه 
اسمذكر إلا تفسيره ولا قصته التوراة ق ليس أنه وذللئؤ الروح، عن سلوه ثلايث،: 
حلقمن هير!د ، _؛_3iئوآلروخ ؤدبمثلدئ،ماآض تحاك؛ اهأ فانزل الروح، 

هربن 
أوجه:عدة عل القرآن ق والروح 
تال~ددى•ه امرئا من نوحا إليك اوحيئآ وكد'لك ؤ نمال• كقوله الوحي )أحدها( 

وسمي[ ١ ٥ : ]4Uy عنائه-، من سدثا"ئ عق منأمر?-ء نمال؛ ونوله 
والأرواح.القلوب حياة من به يحصل لما روحا الوحي 

قال:كما المؤمنين، عباده من شاء من  ١٢-يؤيال> التي والنصرة والشايتؤ القوة )اكاق( 
[.٢٢مخممإوحزن4هلابلة: 

[،١  ٩٣]الثعراء: ه يلذ عق ;ج؛ آلروحملأبإن يه ئزل ۶ زعافىت كقوله جريل )اكالثؤ( 
[،٩٧©! ]١١٨آش بإذن قلبك عق درلهر فإذهر لجميل عدوا سكارش> ؤ تعاق' وقال 
[١٠ ٠ ٢ ]الحل: ه ؤهتئروتُ تعادت تال القدس• روح وهو 

اه.أمر من بأما فأجيبوا اليهود، عنها سأل التي الروح رالراح، 
ثُصفا وآدأأأكه آلزوح يعوم يوم ؤ تعاك: قوله ي المذكورة الروح إما ت قيل وقد 



محاذالأشمح آلنلإكذ ثملث ؤ نوله• ل المذكور الروح وأما ؛، ٣٨]النات ه
[.٤ ه]1^; تيم بإدن 

زسولتأمميمنية؛ عسىآى إثناآلمسح ؤ قال مريم، ابن المح )الخامس( 
[.١٧١لالساء: ه منه وروح ننهم ؤْفإنتهُأكهآإل 

يثايخاؤ تعادت قال بالنفس، إلا القرآن ق نميتها تقع ملم آدم بني أرواح وأما 
٢[،]القيامت؛ ه لأوغمسيآلااوالم اقسم ولا ؤ تعاق! وقال [، ٢٧]الفمأ ه آلثسآتظنأغة 

احرحوأؤ تعال؛ وقال [• ٥٣]يوش: ه لألتوء لأمارة آلئصن إن ؤ تعادت وقال 
هوثمونها -ؤورنا ماتنها ;ُث؛;ا سونهاوما ونفس ؤ تعادت وقال [ ٩٣]الأنمام: ه \تدٍض' 

[. ١٨٥ممران: ]آل ه ؤوت ذابجمة نفس تعادت وقال ٨[• ٧، ]التعس: 
يدللا اهيع أمر من كوما أن والقمري والروح، الفص يالفغل فجاءت نة الق وأما 

مخلوقة.غير وأما قدمها عك 
هروج، من فيه وثمخت ؤ تعال؛ بقوله بحانه 'إليه بإصافتها استدلالهم وأما 
تقوملا صفات نوعازت سبحانه اس إل المضاف أن يعلم أن فيبني [ ٢٩]الحجر: 

الموصوفإل صفة إصافة فهده والبصر، والمع والكلام والقدرة كالعلم بأنفهاث 
وجههوكيلك مخلوقة، غير له صفات وحياته وقدرته ؤإرادته وكلامه فعله بما، 

سبحانه.ويده 

فهدهوالرؤح، والرسول والمد والناقة كالبيصث، عنهل منفصلة أعيان إصافة والثانإ 
وتشريفاتخصيصا تقتضي إضافة لكنها صانعه، إل ومصنؤع خالقه إل مخلوق إضافة 

ناقةوكن>لك له، ملكا كلها البيوت كانت ؤإن اتيه، كبيت غيره؛ عن المضاف به يتمير 
وتكريمهلها محبته تقتضي إلهيته إل إضافة هده لكن وخلقه، ملكه كلها والنوق اهد 

فالإضافةؤإيجاده، خلقه تقتضى حيث ربوبيته، إل العامة الإضافة بخلاف وتشريقه، 
مماؤيختار يشاء ما يخلق واه الاختيار، تقتضى والخاصة الإيجاد تقتضى العامة 

[.٦٨]القصص: ؤقثازه نثآء ورئوثا"محأىما ؤ تعال؛ قال كما خلقه، 



التمسرعلن اشز >=نم 
إعا==========^^==ضا= 

إصا؛ةباب من ولا العاهة من لا الخاصة الإصافة هذه من إليه الروح ؤإصافة 
اثيغثاء من فيها وغ كيره صلألأت من يخلصك فانه الموضع هذا فتامل الممات، 

الماس•من 

يمتلئِ،ياتون لا 1لمنءان هندا بميقل ياتوأ ان عد وآلجن ؛نآجثمٌء'آلإذس ل مؤ 
محج؛ه•ضخمَصننيما 

منوأنه الكتاب، من به جاء ما وصحة ه، رسوله نبوة عل سبحانه احتجاجه . .. 
ؤروإِن ؤ تعانىت بقوله البشر صغ من ليس وأنه به، تكلم الذي وكلامه عنده 

عقأنزله الذي القرآن هذا ق ارتاب من قامر [، ٢٣]١^٠; ه عتدئا عد ذرلئا ريّامما 
محوره،من محوره أقصر يتناول وهذا مثله، واحدة بؤرة ياق أن اس كلام وأنه عبده، 

وقالالمخلوقين. من به الاستعانة أمكنه بمن تعين يأن ذلك عن عجز إن له فسح ثم 
إنآش دون بن سآسئهلعتءمح وادعوأ بم-ورةبئلهت قاتوأ قل آفرنه يقولون ام ؤ تعاق] 

يعقرنزرذ\لإ\ ئد آي نمو أم ؤ تعاق: وقال [، ٣٨تةءإ4لمنس: بمن صني محم 
فلتاتوأ( ٤٩١يومئون؛لا بل يقولون ام ؤ تعاق؛ وقال [،  ١٣لهردت ث مثله 

نجيلاعليهم سجل ثم [، ٣٤، ٣٣]الطور! ه أرو؛[ صندفنؤحح إن'؛١^١' ■كئديث 
بنتل ؤ ت تعاق فقال الثقلان عليه تذلاهر ولو بعجزهم وزمان مكان كل ق عاما 

ولوكاتيمثلوث ياتون لا آلهزءان هندا بمئل ياتوا ان عد وآلجن آجثممت،آلإنس 

القاطعالجليل الحجاج هذا والقلوب الأٌماع من يقع موقع أي إل فانظر 
ولامزيدا، فوقه ولا محييا، عنه ومريده وموثره الحق طالمإ يجد لا الذي الواضح، 

ييانآ.منه أبع ولا برهايا، منه أوضح ولا آية، أظهرمنه ولا غاية، وراءه 

الصواعق-يا. ٩٧(:١ 



حثقالو-|م، صفة وذلك والبكم والصم بالعمن الجهل أهل سمحانه يصف 
قوسكاركح ؤ تعاك• قال وبكمها، وصمها عماها عك فبقيت الناغ العلم ففدت 
عسوالمراد [، ٧٢]الأمراء: ه ج؛; سبيلا واصد أعمى مهوؤ، أعمى هنذأم 
وصماؤتكما عميا وحوههلم عق ألقتنمة يوم وخترِ ؤ تعاق؛ ونال الدنيا. ق القلب 
قواختلف عليه، مات ما عد يبعث والمد الدنيا ل كانوا هكذا لأمم ماونهم 

الأجرة.ق المس هذا 

ورويةالقيامة ق ما الكفار روية عن تعاق إحارْ بدليل البصيرة؛ عمن هو ت فقيل 
المار.وروية الملائكة 

زنقال ؤ وبقوله! إليه، ينصرف الامحللاق بأن هدا ورجح البصّر، عس هو وقيل• 
بالكافر فان العين، عمن وهذا [، ١٢٥]طه: ه ;زغ؛; بصثرا كّت، وقئ اعمى حشرنى لز 

بمحجته.بصّينا يكن 

موشإق قبورهم من يخرجهم اه بأن القيامة ق الكفار روية عن هؤلاء وأجاب 
وغيره.الفراء قاله عمتا، المار إل الموقف، من وبحشرون بصراء، القيامة 

سدوذه-ءأزياء ثم ونزتجل المهتد مهو آس س,بد وؤ 
حلمت،زذهمحنعيراْفلنا جهم ئأونهم ؤصم-ا وتكم-ا عمثا وجوهيم عق آلقثغمة 

قوله:ق قيل كما الهدى، عن وصم وبكم عمي إنبمم أيقا الأية هذه ل، قل قل- 
ؤيمعونيومئذ يتكلمون لأمم قالوا! [، ١٢٤]طه؛ ه اعسر يورآلقثنة خشرهُ وؤ 

قالوالعلق مع والللبصر المضاد والحم والبكم الحس أنه نصر ومن ؤيثمرون، 

ج_ا.الفتاح  ١١١)١( 
الثاح-بم٤٥.١)٢(



اائنءاكرمافرا؟==ءَ 
ا========^===صص= 

وسماعه،يرهم ما رؤية عن عس نهم مطلق، لا مقيد وبكم وصمم عس هو بمضهم* 
وقال، يرهم شيثا يرون لا تال: - عنهما اهف رصي - ماص ابن عن روى ند ولهذا 

منقاموا نإذا كذلك، الدنيا من يخرجون الملاثكة تتوفاهم حين الحشر هذا آحرون• 
مرويوهذا بعد، فيما ؤيمرون يسمعرن إمم ثم كذلك، ناموا الموقف، إق نورهم 

الأمأ<ماعسلوا فيها واستقروا النار دخلوا إذا يكون إنما هذا آخرون* ونال الحسن، عن 
هكلكنون ولا ليا آحنثوأ ؤ وتعاقت شارك الرب لهم يقول حن والتهلق، والأبصار 

بكماعميا يآخمعهم فيصيرون عقولهم، وتٍكم الرجاء ^؛٠٥^ فحيئتذ [، ١٠٨
وهذاوالسهيق، الزفير إلا ضنهم سمع ولا يتطقون، ولا يسمعون ولا يبصرون لا صما، 
حجةلا أمم مرادهم إنما الحجة عن العمن يه المراد تالوات والذين مقاتل، عن متقول 

الدنيا،ق كماكانوا الهدى عن عمن هم بل عنها، عمن هم حجة لهم أن ولريريدوا لهم، 
هوالصواب يظهرأن وحذا عليه، ءا>ت، مجا عل ؤييمثا عليه، عاش ما عك يموت العيد فإن 

كانيما ؤيقر عيائا، القيامة يوم الحق يطم الكافر فإن البصر، عمن وأنه الأحر القول 
الحشرإن ٢[ * ؤفءتلآ-ك|ابه]ص؛ ر يومئن• الحق من هوأعمن فليس الدنيا، ق يجحدْ 

محشورون٠اإنكم هوت التي كقول القيامة موص إق الحشر تارة به ؤيراد والبمع، الضم هو 
ْآ.تاككوير; ه حشزث آلوحوس ؤإٍذا ؤ تعاق؛ وكقوله ، غرأ١اا١ عراة حفاة اه، إلن 

والجمعالضم به ؤيراد [، ٤٧ه احدا ميم ئعادز وحشزتهازم ؤ وكقوله 
جعهمالكافرين وحشر الجنة، إق وضمهم جعهم المتقين فحشر المستقر، دار إق 

زوض٠همإقالنار 
٠٠*

)ا(اظر:ضرسي)ها/هآ\(واضا»اوان)؛/ه؟ا(.
وص( ٣٨٧- ٣٧٩اواري)ا١; لع را>: ( ٢٨٦٠م الخاوي)رةمبمإمم(رطم ب )٢( 

(.١٩٣/١٧الووى)
.رج،  ٠٥٥١شاء إن طه صررة ي الحث يقية اق )٣( 



اءظو|وةئئا مطنما محا اءذا ويالوأ بمايتتئا ؤ\قسم جزآؤعم - ذ'ولف ؤ
ان""ئقوالأJضئبرعث حليىآاشنلوت آJذى أس ان ذن؟ ازلم ٠ );؛آت( جديدا حلما 

4•وهة لجئورا كئبئو0إؤ ض ك ظه؛وؤذلمأط 
تثودونr٠Jاءتا وزقغئا عطتما محا اءذا ؤ تالوات الدين عك ردا >سحانه توله ••• 
"غلىأن عق ؤالأJضمادJ حلىآمّلؤات اؤلمئروأأنآسمى ٠ أش) جديدا حلما 

وهيالثانية، اكأْ يه واJراد اسُين، هزلأء مثل أي [، ٩٩، ٩٨لالإسراء: ظهزه 
قتناق يلأ يآعيامم، هم وهم مومحع، غير ل المذكور المثل وص الجديد، الخلق 

حقذللث، يفهم لر ومن والمع، العمل عله دل الذي الحق هو يل ذللثر، من شيء 
أمرمرج.ق منه ويقي أمرالمعاد، عله تخبمل فه«ه 

وأكدوالبعث،، الإعادة عل والأرمحن المماوات، بخلق سبحانه دلهم أنه والممصود 
حلقمن أكبر والأرض المماوامحت، حلق أن وهو الأوك، من بضرب، القياس هدا 

أولولمي حلقكم، عل أندر منكم وأعفلم أتمر هو ما حلمح، عق فالقادر الناس، 
اهو(فتكذيب مجرد إلا بالقيامة المكذبين •ع فليس إعادته، س عليه بأهون الخلق 

حكمته.ق والقيح القصور، إق عالمه ونسبة ندرته، وتعجيز ورسله، 
؛رب،يقر لر له، جاحد بربه، كافر بأنه ذللث، أنكر عمن سبحانه اهف يخبر ولهذا 
اءذاسحب مصته ؤإن ٠ ؤ ت تعال قال كما والأرض، الاوا'ت، فاؤلر العالين 

الموسوفال ْا، ؤزؤبه]\وس: اوكإلث،مث>كمروأ ج لش أءئا وبا محا 
منهاحصا لأجدن نق إل رددمت، قين قآيمه ألثاعه أهلن وما ؤ فالا الد،ي للكافر 

٠به مقر أنه زعم ؤإن المالمين كافربرب، المعاد فمتكر . [ ٣٦لالكءغ،ت ه مغملبا;٠^؛' 

)ا(بأاالإءلأم.بم\



الممسيرعلن ائئشث الصزئ اآ=م 
-ائا====^===^==^^==^

لأهشكوألأوضبمآمحرو1يى آلثمنو'ت زب إلا غتولأ؛ اق مآ عبتت لقد ال فؤ 
i■ث' محلوا بمفرعوث 

إثُهنولأ، لقد ؤ لفرعون: قال أنه مؤمن عن حاكتا تعاق ،وقال \ .. 
أي١آ  ٠٢لالإّراء: ه تحووا يثغرعوينل لأظغلث ؤق والأرضبصآبجز زبآلثمنو'ت 

وقراءةوحده، الكائي وصمها الجمهور، قراءة ومحي التاء، فتح من قراءة عل هالكا، 
كفربتحقيق الإلزام ويتم الدلالة تقوم وحا مض، وأفخم وأوضح أحن الجمهور 

وعنائه.فرعون 

نمك؛'؛يعحر هذا قالوأ مم،رة ءاتئا جاءم فتحا ؤ تعال: قوله لها ؤيثهد 
١[.٤ ، ١٣^ننة\أمأه}\سم: وخخدوأما 

اولأبهِء ءامغوأ ئل از~؛( ثميلأ مكثور1ركث عق آلمام عر لثمناُْ قزيتنه قزءاما وؤ 
ل)ق؛؛نجدا لالآذدان غرون عتيم يش إذا مبلوت من آلعلم اوتوأ ألذنن إن توبنوأج 

سكورت^لالآذدان ينحنون :؛ق؛ لنمعولأ زتا وعد كان إن ربثا نبمض ويمولوذ 
هئ)ث؛: ٠ ونزيدهزئوعا 

شيئا،بالجاهلين يعبأ لا أن وأمره به، العلم أهل بإيمان نبيه مل سبحانه إنه ... 
ءامخوأمحل يميلا؛؛§؛؛ ئنملإذلإكه' عل عزآلماّي لثمزاهُ فزقننه ويزءاثا ؤ تعاق: فقال 

،V١١نجد١ للأدقان عليمغزون يش إذا قتلهِء من ١وتوأآلعلم آليين إن تؤمنوا اولا به-ء 
.[ ١ • ٨ لالإ<سراء! ه ون,؛ لمثعولأ نبثا وعد ربنآإنك١ن سحن ويقولون 
بهوآمنوا عرفوه قد العالمون أهله أن وتحته العالم، لأهل عقلتم شرف وهدا 

لا.أو عيرهم يه امن فسواء وصل.قوا، 

'ا،ثاحجا.)ا(
)آا('ْالشاح-بما.



خرواالقران سمعوا لما الكتاب أهل من قوم  ٢٠٠٠مجاهدت التفسير إمام قال 
ألمنةعك وعد هث اه ب<كان لمععولأ زتئا 1^^0وعد نحثذوتآ ؤ وقالوا: مجدا، 

كله،الدين عك دينه يظهر الشأن، عقلتم سا الزمان آخر ق يبث أن ورسله أنبيائه 
مجمعونالكتابين وأهل الماعق، تقوم أمته رأس وعك الأرض، أقهنار ق دعوته وتتشر 

والأثقياءواتبعوه، به فآمنوا الحق عرفوا منهم فالداء الحم،، نبذا وعدهم اهه أن عك 
عرفواالرسول س القرآن سمعوا لما فالداء رمولأ، بحد يبعث ولر ننتفنره نحن قالوا: 

أنجزه،الذي بوعده وتصديما وبرسوله، به إيمايا لله سجدا فخروا يه، الموعود الني أنه 
ه.لممعولآ ربتا وعد ن ك إن ؤيغآ سبمس ؤ فقالوا: عيائا، فرأوه 

جاءتقول: العرب فان إليه؛ الوقت، كان ما أحوج مومئ مجيء يدر سبحانه الله 
حرير:قال إليه. الحاجة وفتح جاءيت، إذا قدر. عك فلأن 

،ئدررعلن مؤمن ربه أتن ك،ا قدر علن كانت إذ الخلافة نال 
وبينسبحانه افلق بين بق يب لأنه نفلر؛ فيه وهل.ا . ٤ موعد عك مجاهد: وقال 

الموعد.ذللث، عك أتن إنه يقال: حنن للمجيء، موع- موسن 
والقدرتنجزه، أن وعدنا: الذي الموعد عك راحثت، المعنن أن هذا: وجه ولكن 

إذامن^]٥! اوتوأآJنلم إنآلد.ى ؤ تعاق: كقوله وهذا وئنهء ق يكون أن قدرنا: الذي 
لممعولأزيتا وعد ن ي زن نبتا سمحن ويقولون ؛ئ: نجدايايدقان يتق 

هداةالحيارى. ٤٤)؛(
)\(م"؛اْاارجج"ا.

عاشعمره، أهل أئعر الخطمي، حذيقة بن عطية بن لجرير وينسب البيعل، بحر من الهتا هن.ا )٣( 
وهوعقيما وكان والأحطل، الفرزدق غير أمامه يبتا فلم وساحلهم، زمنه شعراء يناضل كله عمره 

تفسيرهق الطري الهت، وذكر قدرا. له كانت، إذ ديوانه؛ وق ه، ١ ١ ٠ سة مامن؛، شعنا، الناس أغزل، من 
٢(.١ • الحديث،)Y/ غرب ق والخلابي ١( ١ ٥ / يره)١ نفق ممر وابن ١(  ٦٨/ ١ )٦ ( ٣٦٣/ )١ 

وتعليق( ٢٨٩/)ه؛ القارى وعمدة ( ١٥٤)v/ كثير ابن ونفير ٥( ٧ ٩ / )٥ يوحلي الير نفانفلر؛ )٤( 
.)Y؛-r؟r/•التعليق؛



الممسرض اشث لآ==م 
ئ===د====د=====د

الأرضيملأ الزمان آحر ل نبي يارسال جووعد العم لأن ١[ ٨• ١، ٧• زالامرا،: ه زة؛إ 
به.وعد الذي الوعد ذلك أنجز اللم أن علموا القرازت سمعوا فلما وهدى، نورا 

هوالذي وقته ق وسر إذا الشيء لأن العالم؛ من محله عل يدل الأية ، -jLJواستشهاده 
أحوجق الفشر وسر إذا كما وأحيى. وأنفعر أحن كان فيه! يوهوعه الأوقاتر أليق 

به.يليق الذي وقته ق الفرج وقع إذا وكما إليه، الأوقات 
الأوثانألق ل واقعة أما علم الخلق ي وجرياما تعاق الرب أقدار تاُمل ومن 

كدللثر،عيسئ وبعثر بعثته. إق الناس كان ما أحوج مؤمن بحانه اهله فيعن، ما. 
إرساله.إق الأرض أهل كان ما أحوج - أخمعتن وعليهم عليه اه صك محمد- وبعث 
عمارته.إل كان ما أحوج له الأشياء بانني يعمرْ العم مع العبد وقتر فهكذا 

محهزولا آ-ثتنىج الأتماة يله تذعوأ ئا أئا مخمس أوأذعوأ 1س اذعوأ م ؤ 
ه.زم; هاوأبماسذ'للغابيلأ 

إلهأنه سبحانه فاحبر الاسم، يذلكر المن دعوتم فإنما به دعوتموْ اسم اي 
ؤإلأحنن، كانت، ولهذا صفاته، من المشتمة الحستن أسماوْ تعددت ؤإن واحد، 

لهاليس المعاق، من فارغة محفة أسماء لكماله الجاحدون يقول كما كانت، فلو 
منهاتأحن والأفعال بالصفات الموصوض أسماء ولكانتر حنن، تكن لر حقائق 
والصفات.العون وكثرة الذات توحيد عل الأية فدلتر 
كانقالوا! النزول، سّ_إ وهو الآلة، دعاء وأنه الشهور، الدعاء فهذا ... 

المشركينمن الجاهلون قفلن رحمن، يا ومرة! اسر، يا مرة! فيقول ربه، يدعو ه البي 
قوالّمح، المشركون سمع عباس! ابن قال الأية، هذه تعاق اللم فانزل يدعوإلهين، أنه 

الصراءق-بم؛.)ا(؛ماا
)؛(هاوداى>رجأ.



—لج(=
مثنوهويدعو واحدا يدعو أته يزعم هذا فقالوا• رحيم، يا رحمن يا سجوده ل يدعو 
ؤشأذعوأأسأو1دعوأمضبأا،.الآي4: هدم ٥٥١فأتزو مش، 

يعبدوأدعه سعيدا، ولدى دعويتح كةولهمت التسمية، يمعنن ههنا الدعاء إن ونل! 
وهداالتسمية، بمعنن ههنا فالدعاء الرحمن، أوسموا اس سموا والمعنن ونحوه، اهلع 

ه،أ-اثنى ألأتنآء قلث ثدعوأ ما انا ؤ ت قوله هدا عق خماله والدي الزمخثرى، قول 
إلا.ليس الأسماء تعدد ههنا وعمومها أى، مض بتعدده المراد فان 

فلهالرحمن، ؤإما العه إما تعاق• اهلٌ أسماء من به سميتموه اسم أي والمحنن 
إليعود له ق والضمير الحستن، الأٌماء سبحانه من فللمأي الحسنن، الأسماء 

الذيوهذا التسمية، عل الأية هده ق الدعاء يحمل أن له أوجب الذي فهنءا الممن، 
المرادبل المراد، عين هو وليس الأية، ق بالدعاع المراد المعنن لوازم من هو قاله 

وممهالثناء، ودعاء السؤال دعاء وهو القرآن، ق المطرد المعهود معناه ؛الاسءاء 
بلوالطلب،، العبادة عن الخالية التسمية مجرد المراد فليس التسمية، معتن متضمن 
هتدعوأ ؤ ق يكون أن يصح المحنن هذا فعق والطلب،، الثناء دعاء ق الواقعة التسمية 

أعالم.واقلع وسؤالكم ويعانكم ثنائكم ق نموا ما ايا والمعنن! فتأمله، نموا معنن 
وصفهوقالوا! الرحمن، سبحانه اسمه مجاز أنه ادعوا مجم؛ا الثاق والمثال ... 

الكيفيارث،من وهي القلب،، تعترى رقة هي والرحمة الرأفة لأن قالوا؛ مجاز، بالرحمة 
وجوه!من باطل وهانا عنها، منزه واهيق النقية، 

ليسوأنه محال، تعال اليه إل بتتها نإن فقالوا الرحمة حقيقة جحدوا أتيم أحدها؛ 
اييٌقال الذين العرب مثركو النفي هذا إل سفهم وقد الحقيقة، عل بعباده برحيم 
حقيقةفأنكروا •٦[ ]القرنان: ه آلرخمنن وما قالوأ للرخمنن آنجد>وأ لهم قيل وإِذا ؤ فيهم؛ 

(.٦٩)م )ه/ا/؛"ا(وتفراينممر (وشسراسمش  ١٨٢ا/ )٥ الطبري تقبر )ا(انئلر: 
الصواءق-بمآ.)آ(ه>ا



المميسرعلن اشئ المزم ،=^نم 
تاكلا=======^^===د=د

يجعلهما ولا وربوبيته، ذاته ينكرون يكونوا ولم بذلك، يمن وأن الرحمن اسمه 
فانحلقه، إق اش إحسان ينآكر ل؛ أحدا فان الإحسان؛ من الرحمن، اسم معتز المعهللة 

لرإنما )قيل(: واحد. المعن لأن الرحيم، اسم لأنكروا ذكرتم كما ^ا فلوكان قيل: 
ال:قولهدا الرحيم، ورود من أكثر أسمائه ق الرحمن ورود لأن الرحيم ينكروا 

ضهمنيمبخ4]اكرئن;
والأرضرُن،آلثمنوت ؤ ٤[ ٥ ]مريم: ه ثنآلرخمنن عداب يمثلئ، ان احاث لن ؤ [ ٥٩

حاءؤإط ٢[، ، ١ ]الرحن: 4 آلمنئان علم ئ ألرمحن ؤ زا ٣٧تال~أ؛ 4 آلرخن ببجما فما 
بهزإئهر ؤ وقوله: [، ٤٣]الأحزاب: 4 رحيما يالموميين وعكان ؤ كقوله: مقيدا الرحيم 

نحوآخر باسم أو الفاتحة ق كما الرحمن، باسم ومقرويا [. ١١٧]التوبة؛ 4 رءوفوجمنّ 
الصفةعك الدال فعلان بناء عك حاء فالرحمن وأيقا مرارأ[، ]الشعراء: ؤآلعِهزمجعك4 

فالرحمنوحيران، وندمان غضان نحو: البناء هدا به يشعر كما الكاملة، اللازمة الئايتة 
إماالاسم لهدا إنآكارهم يخلو فلا وأبما بالفعل، يرحم من والرحيم الرحمة، صفته من 
فقدحقيقة يكون أن أنكر فمن الأول كان فان أولا، الرحمة حقيقة عك دلالته تكون أن 

الرحمنصفة وحقيقته الاسم موضع أن المعلوم فمن ،، ^5Liيكن ب ؤإن وافقهم، 
أقوى،طحنهم لكان الأمر نفس ق منتفية الأمم حقيقة كانت، فلو بموصوفها، القائمة 

به،يليق لا مما ونحوها والجور والنوم والشرب، بالأكل وصفه بمنزلة نلائح وكان 
وشيعته،صفوان( بن هو)جهم الحقيقة عك رحمانا ائانأ يكون أن أنكر قاليي وبالجملة 

4اتمثأهث ؤأ يلجدورل> وذروأآلذئن طا يادعوه آفتي ومميآلأمحآء ؤ تحاك: الغع قال 
باماوالتصريح ومعانيها حقائقها إنكار أسمائه ق الإلحاد أعظم ومن [، ١٨• ]الأعراف: 

أحدها.هلءا أنولع، مجازات،،)وهو( 
جحدهاؤإنكارهابالكلية.الثاك: 

مماثلمنها له الثامتؤ وأن أسمائه، ومعان المخلوقين بصفات فيها تشبيهه الئالثج: 
التاسس،ليعفى مقالة ويجعلونها كتبهم، ق المتكلمون ين.كره وهدا لخلقه، للثايت، 



سمحس^=ْ^=اجا=
البتة،الطوائف بعض من مقالة ذلك نعلم لا أؤلهرنا بين المقالات كب وهذه 
وممثلا،مشبها تعاق س الكمال صفات أثبت، من كل يسمون الجهمية العهللة ؤإنما 

الردق ويرعون مذهتا، الذهب، لازم قولهم،وي*بملون لازم التثجته ويجعلون 
ويجرهم...عليهم 

ون؛شك،في1ئلث،ولمتشمحُ زلزي،كنمر ولئا نزيتخد سآلنى ئلآ-ذمد ؤؤ 
[.١١١لالإمرا»1 ه إ)ت؛؛ ثكتيرا ونحت؟ مزآلذل 

موصعق وأثبت الذل،، من ول له يكون أن نمن بل مطلئا، عاما نما الول ف يب 
هرج؛ هم""تزدورن>• ولا عنيز حوؤث لا آش اؤليآء إن الأ ؤ بقوله• أولياء له أن آخر 

ؤإحسانرحمة موالاة ^١١ ٠٠[، ٢٥٧قر،! ءامتوأهل١Jودآلذيُت آش ؤ وقوله. [ ٦٢ليوست 
وذل.حاجة موالاة المنفية والموالاة وجير، 

المخلوق،المخلوق يوال كما ذل، عن تكون أن من سلام لأوليائه وموالاته 
لزآلذى ممي آلخمد وثل ؤ تعال• قال كما وبر، ؤإحان وخير رحمة موالاة هي بل 

يكونأن يف بزآلأل4،فلم ، 13ظكولزعنمحُ ؤلنئآينلهُ ولدا يئخد 
الذل.من وئ له يكون أن نفن بل معللما، ول له 

الإسراءسورة ير نفمن حمعه اه نير ما هغ.ا 

العالينري—، هللا والحمد 

اوفتاحح_د)ا(أآا
•^٢.بيانع  ١١٠٦)٢( 



امحءامحمحالأفىا؟؛==ِ 
تلا=د^=دص=^======ضو= 

بمَِسإمحآلص

٧[.ظؤنحبيأصط:و<لص: حقانا ظ إ> 
أخركما والامتحان، 1لأيتلأء وغيرْ المال من عليها بما الأرض نين أنه ،أجمر 

٢.أيقال الابتلاء لهذا والأرض الموات وحلق لذللئ،، والحياة الموت حلق أنه 
وماوالفل العلوي العال؛ حلق أنه - سبحانه - قيها يخير القرآن ق مواصع ثلاثة فهده 

منللأرض زينة جعلها التي معائشهم وأصياب أهله، وأجل العالم وأجل محنهما، 
والنساءوالحيوان والثمار والررؤع والمراكب والملابس والمساكن والفضة الذهب 
لهأمحلؤع أيهم حلقه ليخبر والامتحان للابتلاء حلقه ذلك كل ذلك،، وغير والنين 

عملا.فهوالأحسن وأرض؛ 
الثوابوغايته بيئهما، وما والأرهمر الموات وله به حلق الذي الحق هو وهذا 

وأنعته، يتعال أنه وأخر عنه، نفسه نزه الذي العسث، هو وسليله وفواته والعقاب، 
باياطلالظن هذا يفي شيء كل ديربومحة وحلم بالإلهية وتمرده الحق ملكه 

الوليثا واككم عبئا حلسكم ائما اقحستثز ؤ تعال؛ قال كما الكاذب، والحسبان 
هوج:؛ آلخفرييّ آلمش هورث إلا إله لا آلحق آلمللى آس قثعنل إرة؛؛ ترحعون 

والولدالشريلث، عن نزهها كما ذلك، عن ه نقسبحانه فنزه [ ١١٦، ١١٥]\سمسم)آ.' 
واكتراثهوالحاجة، والينوب والنوم، السنة من والنقائص العيوب وسار والصاحبة، 

أءالاؤْفلته كما إذنه، بدون يديه بين الشفعاء وتقدم والأرض، السموات يحففل 
المقدسكماله أن فكما منها، أوسيقا العال؛ حزئيات علمه عن يخرحون المشركون، 

وتركهمعبتا، لعباده حلقه يبهلل فكذللث، منه، ؤيمغ ذللث، يأين وصفاته أسمائه وكمال 
الصابرين.عدة ٠^١١ )١( 

■رج^ الملك محورة وآية هود محورة آية يعيي ( ٢ ل 



آءأآ

وميثهمبإحسانه محنهم فيثيب إليه، يردهم ولا ينهاهم، ولا يأمرهم لا ّدى 
كانواوأتاعهم رمله أن ؤيشهدهم كاذبين، كانوا أنه منهم المبطالون ؤيعرف بإماءته، 

الحق،ومالكه وربويتته إلهيته أنكر فقد ذللث، أنكر فمن متهم، والحق بالصدق أوق 
قحاوره الذي لصاحبه المؤمن قال كما — سبحانه — يه والكفر الجحود عين وذللث، 
هرحلا سوذلفا قم >هلمؤ من قم تراُءإ بن حلملث، بالذي أكهنمث، ؤ وانكره! المعاد 

سبحانه.الرب، بذايتح كفر للمعاد إنكاره أن [فأخبر ٣٧]الكهف: 
عنهمالأذى ، وكفالناس إق الإحسان منزلة هي حقيهتها المنزلة هذه الفتوةت ، ٠١

حسننتيجة الحقيقة ل فهي معهم، الخلق حن استعمال فهي أذاهم، واحتمال 
واستعماله.الخلق 

المروءه.أنويع من نؤع فالفتوة منها، أعم المروءة أن المروءة. وبين بينها والفرق 
وتركغيره إق متعد أو بالعبد، هومختص مما ويزين يجمل ما استعمال المروءة فإن 

استعمالهى إنما وءالفتوة،، بغيره متعلق أو يه، أيصا مختمى هو مما ويشين يدنس ما 
ومنزلةالخلق. وحسن التخلق منزلة منازل؛ ثلاثة فهي الخلق، مع الكريمة الأخلاق 

الخلق.منزلة تقدمتا ومد المروءة. ومنزلة الفتوة. 

باسمعنها عبرلتا بل ا١الفتوةاا، بامم الشريعة عنها تعبر إ شريفة منزلة وهذه 
هجابر عن أبيه عن المنكدر بن محمل. بن يوسم، حل.يثه ق كما الأخلأقاا، ارمكارم 

الأفع١لاارومحاسن الأخلاق مكارم لأتمم بمش  ٠٧٥٠'اءن قو• الّهم، عن 
أهلعن تعال اهف نال السن، الحديث، الئاب، وهو ااالفتن« س *الفتوهء وأصل 

قومعن وقال [، ١٣الكهف: ] ه هدى وزدثنهز بره ءامثوأ فتيه إبم ؤ ت الكهف، 
تعاقومال ٦[، • ]الأساء: ي إبزهم لهُ يمان نذومأ مى سمعتا ؤ مالوا؛ أمم إبراهيم 

(٦٨٩٥رقم  ٧٤الأوسط)U/ ق واممراو ( ٧٩٧٩يقم  ١٢٣ الإيمان)٦; نعب j المهقي اخرحء )٢( 
١(. ٥٧٩الجا*ع)رنم صعٍف ق الألباي وصعق ( ٢٥والاصنملأء)ص الإملاء أدب ل معاي وال



 r=اشرض ١^١^ ؛؟

آحعلوأ۶ لفت؛انهت وقال [، ٣٦]يوّف: 4 هثتان آلتعص معه ولحل ؤ ت يومض عن 
[.٦٢بمثت٦مفيرحابمإهلمشت 

يجنءب ولدك والحدث، الشاب كاسم ذم، ولا بمدح يشعر لا *الضء فاسم 
قيعدمم من استعمله ؤإنما السلمه، لسان ق ولا نة الق ولا القرآن ق الئذوة امم 

ءيرْ.أمر ق أبدا العبد يكون أن عندهم؛ وأصلها الأخلاق، مكارم 
٠٠٠

منثإذ\' وآلأزضين زمن،آلثنتوت نبما مفالوأ قا.وأ زد قئويهز عق ؤرتْلغا ؤ
[.١٤ه]اس: ثططا إدا ظط لمد إلها 

قالكفار نومهم محن كانوا مولا،، فإن والاستشهاد، الاستدلال أحن من نما ١١
حلاوته،وذاقوا والتوفيق، الإبمان حقيقة وحدوا أن هوإلا فما الكافر، ملكهم خدمة 
^^آسؤ'تدأ'لأوبالآبم•،)نبما وقالوا: قومهم، ين من فقاموا قلوبمم، وباشر 

بتوروتأييدها وتهوينها والتثستؤ، بالصبر عليها الشد يتممن قارو>بممت عك والربط 
حفصمن عليه كانوا ما ومفارقة قومهم، دار هجران عك صبروا حش الإيمان، 
الكهف.إك بيئتهم وفروا المحس، 

عنفانقل التوفيق؛ رباط من حله فالخذلان الخذلان، عكس القلب، عك والربط 
فيتصلالتوفيق، برباط شده القلب، عك والر؛هل• فرطا، أمره ويصير هوام، ؤيتح ربه ذكر 

شمله.عليه ويجتمع مرضاته ؤيتح ربه بذكر 
٠٠٠

بآنمبزخمأ لكثبمم سادنيم خمسه ويمولوث. رابثهزمهمّ يتنثه س؛مولون ؤ
^1^ئلأ دلٍزآ إو يظنهم ثا بمديم ^،١٣ ئل، ديابجم'ًفابجمء نبجه ديمولوث 

;ج::ه■محاهمحصبجنسا

.r_أ.دارج-؟\)\(



اليملأن قال! محسعة، الكهف أصحاب عدة أن ت سهيل الالقاسم أبو استشط ... 
وايعهزهؤ ه! قولل الواو يذكر ولر وخمسة، ثلاثة، قاوت من نول حكن تعاق 

]الكيف:ه ًفثم ويانيم ؤ قاوت ثم معة، إنبمم قال؛ من تول وحكن 4، اب*نبمم سؤ 
وذلكه يفلثيم وئاميم ؤ نُم، تقديره؛ مقمر، كلام عل عاؤكة الواو لأن قال؛ [ ٢٢
هونعم قلت؛ كأنك صدقته، ئد كنت وفقيه. له1 فقالت شاعر. زيدا إن لونال؛ قائلا أن 

٢.أيقار وفقيه كيلك 

إذاؤاذ/لمح الأ نشآ; طئ\.١لأأن - فاعلأد;لأك إق ^١^(؛ ممولئ لا و> 
•صسارسالآق:;ه 

الفقهاء،فيه احتالف مرصع وهذا محللاقه، أو يميته ل تثنن يأن الرابع• المخرج 
ؤثالق®أنت قال; فإذا والحلف، الإيقاع ق الاستثناء يصح حنيفة؛ وأبو الشافعي فقال 

أواهوا/أااا شاء إن طالق فأنت فلأثا كلمت ®إن أو اهاا ثاء إن حرة ®أنت، أو اس؛؛ شاء إن 
إنيلزمني الحرام أو حرام، عل *أنت، أو اهلم،، شاء إن كن.ا لأفعلن يلزمني ®الهللاق 

كله.ذلك ق طلاق به يقع ولر الأسثناء، نفعه اهه* شاء 
حنيفةأبي أصحاب فاشترط الامتثناء، فيه يعتبر لالل.ى[ الموصع ل احتلنا ثم 

أويعدم.كلامه من الفرنغ أونل أوله من نواه سواء فقهل، بالكلام اتصاله 
لهعى ؤإن يمح. لر الاستثناء له عى ثم اليمين عقد إن الشافعي؛ أصحاب وقال 
نوىؤإن يمح. لا والثال؛ يمح، أحدهما؛ فوحهان؛ اليمين أثناء ق الامتثتاء 

ئ.)ا(أهاءلأم 
)آ(انفلر:-ضيراينهم)آ/اي(.



الممسيرضر المنير الصوء \؟==تم 
تار؛ثثاد============^خ

واحداوجها صح التميز عفد ٌع الامتثتاء 
هال؛— واللام الملأة عاليهما — داود بن، سليمان أن الصحيحة بالسنة ثبت وند 

اقلع،سبيل ؤ، غلاما م؛هر، امرأة م، غمذ امرأة، وكدا كذا ضر الليلة ؛الأؤلوفنر 
نمير®والذي ه.' الّتمح، فقال يقل'ُ، فلم اشا- ثاء إن قل، به• الموكل الملك له فقال 
والمقصودالامتئتاء تل ق صريح وهدا ، أجعوزرا اس سبيل ي لقاتلوا لونالها بيده 
اليمين،.عقد يعد 

واهنرثا، لأغرون والاه نريثا، لأغرون ررواه أته ه عنه السنن، ق وتبت 
أبوداود.رواه لرثغزهمم" ثم اض• ثاء ُإن قال؛ نم قليلا. سكت ثم نريئا®، لأغزون 

®مرقؤت الاه رسول قال - عنهما الاه رصي - عمر ابن حديثا من الترمذي جامع ول 
ثقولت،ولا ؤ تعاق؛ نال وند حنث فلا اه. شاء إن فقالت يمينر، علن خ حلْؤ

٢٠[ ٤ ، ٢٣]١^،: مسته ماعيأذ/اكعدا. ق، ِلشاى؛ 
أنونفعه الاستثناء صحة نر البتة منها شيء ل يشترط ب الصحيحة التصوصؤ، فهذْ 

وكذللنهحلاقه، ق صريح سليمان حدث بل، قبلها، ولا اليمينر ل الشرؤع مع ينويه 
يعداهه ساء إن قال! من، لكل متناول عمر اينر وحديثا نربئا®، ررلأغرون ت حديث، 

وشرح١(  ٦٢)U/ ( ١٨٧ه/ والأم) تمة)هم/ ابن، الإسلام شيح ناوي مجموع انظر: )١( 
\س)أإ\-\<فى0-ي)0إ\-\-ونة JUوالالووى)اا/بماا(و;واي، 

(.٣٣٩()آ/ ٤٦• ابرى)آ/ نح وانظر: ( ١٦٥٤وسطم>رنم ( ٢٨١اوخارؤ،)رقم٩ ا-محرجه )٢( 
الظمآن)رنمموارد وو ( ٤٣٤٣>\إه\\^حيان) وابن ( ٣٢٨٦، ٣٢٨٥أحرجهأبوداود)رقم )٣( 

١(٠ • ٤ •آرفم • والدرام،ذ،الأوسط)ا/ ( ١٩٧١٢رقم  ٠٤٧/١ والٍهر،ذ،اممرمح) ١(  ١٨٦
الهئم،و،اسعينال ( ٢٦٧٥رنم  ٧٨/٥وأبوبملر) ١(  ١٧٤٢رقم  ٢٨٢ا/ ١ الكير) وو 

وند٦( ٣• ا/ ١ البارمحر) نح وانظر: المحح. رحال ورحاله الأوط رواءالطيرانرj، : ( ١٨٢ا1) 
داود.ايي، صنن وصعيم، صحح ؤب المرمع وشمل الموهون،، الألباي صح 

•٦-٥•٦(٣/١١ّالباري)تع وانظر: وحسنه، ( ١٥٣١الترمدي)رقم أحرجه )٤( 



•عالاستثناء نع عل دالة والأية يتوه، أول؛ ال؛رإغ مل الامتثناء نوى سواء يمينه، 
الميانبمد الأستتاء لأم ع,ض اص غل المة شرط وس دلالة، أظهر المان 

•|آلر عنده 
لأستراطمض ولا ببمض، بمضه صل واحد وعوكلام ياحره، فالكلام أيقا 

يرفعما الجمالة من فراغي بمد يتضر ئد الرجل فإن وأيقا وأبماصه. أجزائه ق النية 
قثم دريم، ألف عندي لزيد فيقول•' ، ١٣تكالمه حال ذ ذلك ياذكر ولا بمضها، 

الفراغمل الاستثناء نيه فلواستراط مائة، إلا فيقول؛ مائة، منها فضاه أنه يذكر الحال 
هداؤإذاكان فيه، والكدب، لايلزمه الإقراربما إق وألجئ ذللث،، استدراك عليه لممدر 

،٥٥١بمشيته اليمين فيعلق له ييدو فد الحالف، فإن سواء؛ الإنشاء ق فمثله لإحبار اق 

ينفعهإ فلو نيته عن شاغل يشعله أو الاستثناء، تصد عن كلامه أول ق يذعل وقد 
الحرجوحصل الاستثناء، مقصود لقالت، بمينه أول ق له ناؤيا يكون ح؛تى الاستثناء 

__£«^،ؤTدزجلىإدا ؤ إذانسيه؛ لرسوله قال ولما به، الأمة عن تعاق  ٥٧٥١رفعه الذي 
إحراجهيجوز ولا النزول، سب فإنه تهلعا، الاستثناء ني إذا ليكرم متناول وهدا 

يصحألا لزمه طردْ إن القول ^ا صاحي، فإن وأيصا تهلعا، مراد لأنه وتخصيصه، 
أولمن التكلم ينويه حشر ونحوها بإلأ أواّسثتاء أوغاية أويدل صفة من مخمحمن 
كلامه.,.

التحقيقاهةاا ساء ا)إز، يقوله؛ يقصد أن المتثيإما أن المألة ؤ، فالتحتيق ,,, 
وعدمالتحليق، يه قصد ؤإن الئلافر، وتع والتأكيد التحقيقر يه قصد فإن التعليق،، أو 

منوغيره وهواختيارسيخنا المسالة، ؤر هوالصواب هدا لرممللق،؛ الحال ؤ، الوقؤع 
الأصحاب.

ؤإنوع، والت؛رلث التأكيد قصد إن قلته؛ رعايته؛ ؤ، حدان ين اهي عبد أيو وقال 

)ا(يلأاءلأم-بم؛,
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الأربعةالأقوال غير آخر قول وهذا فلا. بالمنيئة العلم استحالة وجهل التعليق نمد 
جاهلاوكان التعليق نحد إذا الاستثناء ينفعه إنما أته وهو المسالة، ق المحكية 
ينعفل.لر تعاق يمشيئته العلم استحالة علم فلو تعاق، الثم يمشيثة العلم ياستحالة 

الحالماستحالة جهل إذا أنه ما وجهلة يالامتحالة علمه بين والفرق الاستثناء، 
استحالةيجهل ل؛ ؤإذا تعليقه، فيصح فلته ق هوممكن يما الهللاق علق فقد يالمثيثة، 

أحاووهذا التعاليق، يمح فلا استحالته يعلم محال عك علمه فقد يالخثيثة العلم 
ياقحال.تعليقه ق ١^^ 

تعلمالرب، مشيثة فإن محص، حهلآ محال(( الرب، يهشيثة الحلم ررإن وقولهم! قلتط؛ 
أوقعفإذا لحكمه، مشنة المسج، مشجة فإن مساما، تقتضي التي الأسباب، يوقؤع 
منالاحتجاج تقرير فهذا ؤللاقها، ساء قد اليع أن علمنا طلامحا ذللث، يعد عليها 

أعلم.واقيي القولين، أحد رجحان من تضمنه ما يخفن ولا الجانبين، 
الأقوالأضيق وأن وزمنها، الاستثناء نية اشترامحل ق الفقهاء اختلاف قدمتا وقد 

وأوسعفراغه، قبل يشترؤلها من قول منه وأوسع الكلام، أول من الية يشترتل من قول 
وغيرهم،أحد أصحاب، يقوله كما الكلام، من الفرنخ يعد إنشاءها يجوز من قول منه 

أحمدعليه نمى كما يالكلأم، اتصاله يشترمحل ولا يالقريج، يجوزه من قول منه وأومحع 
هوإذ اهJه((، لهاء ارإن قال! ه الك، أن ماس ابن حدين، فقال! المروري، واية رق 

سألت،الشالجي! سعيد ين اسماعيل وقال يغيره، كلامه يخالعل ولر يالقريف، استثناء 
عكجائز، فهو اليمين بعد امتص من فقال؛ اليمين، ق الاستثناء عن حيل بن أحمد 
وماقئم* شاء *إن قال؛ ثم ّكت، ثم قريشا(( لأغرون *واذئم قال؛ إذ ه، الك، خمل مثل 

لنقلهذا متصلا، إلا ذللثج ير لر من يعتن هؤلاء، يقول فيه أقول ولا قال؛ ذللثإ، يطل 
مسائله.ل الشالنجي 
نمىالمجلي، ق دام ما ويصح الاستثناء، ينفعه قال؛ من قول ذللثج مجن وأوسع 

وأوسعسنذكره. كما الأوزاعي قول وهو عنه، الروايات، إحدى ل أمد الإمام عليه 



وقالحتيفة، أبي أصحاب يه صرح كما بحال، النية يشترط لا من تول وجه من منه 
*أكلهات ولوقال مجته! عشر السادس الفصل ق *الهللاق، كتاب ق الذخيرة صاحب 

حالطلاق لأن العللاق؛ يع لا اه شاء شيء أي يدرى ولا ، ٠٥٥١شاء إن طالق 
فجرىطالق(( *أنت لها؛ قال ولو صواء، يكون وجهله فعالمه ، ٤٣^ليس الأراستثناء 

لأنالعللاق، يع لا الهللاق إيقاع ضده وكان ، ٠٠٥٥١شاء *إن فصد غير س لسانه عق 
إيقاعا.يكون لا الاستثناء والكلام،ع حقيقة، وجد قد الأّتثناء 

وكدا،كذا أفعل لشيء: تقل لا أك الشرين: حاعة عند الأية، وتفسير  ١١...
هوالامتثناءوهدا دكرتيا، متن فقالها تقولها، أن نسيت فإذا ، ٠٥٥١ماء إن تقول. حن 

وهوالصواب.الأية، عليه وناول ماس، ابن جوزه الذي المتراحي، 
وعنالروح، عن هو الشي مالوا مكة أهل أن ث المقرون عليه أجع •••والدي 

فتائث،اهد* شاء »إن يقل: ولر *أخركمغت.!،( فقال: القرنين، ذي وعن الكهف، أصحاب 
وغيرهم:والحسن ومجاهد، عباس، ابن تقال ع الأية هذه نزلت، ثم أياما، الوحي 

عنهما: ٠٥٥١رصي ماّس ابن قال• ، فامن ذكرت يم الأّشناء نسيح، إذا معناه 
وقالا، غضس؛نؤل إذا ربلث، واذكر اهه؛ رحمه عكرمة وتال: ّنةأ؛،. إق الاستثناء ؤيجوز 

ذكرما.ض فصلها الصلاة نسيت، إذا أي الصلاة، ق ط؛ والدي: الضحاك 

(وام:١٩٢/١٥اسريفيضْ))أ(اخر.بم< 
(.٩٣/Y-)_iومر 
رقم٩ ٠ ١; الكير)١ ري ( ٦٨٧٢رنم  ٦٨الأرط)U/ ُفي < ٨٧٦انمشر)رنم ي اممراي )مآ(اخر-بم 

/U(:تالالهبميفيص)روا، (: ٥٣مأ>اا _ljj_ُبمادادزيزينَندص
مععه؟

)ج(.محبما- اه رصي - ماس اين كلام زيتاتوجه م )٤( 
آخ<وانثلر:)؛/ اسوادي أا،أخ(والخألس، اس،)آ/أامرقم ا٠ٍJشفي )ْ(اار-بم 

<.٨٠<و■شراينهم)٣/ ٣٧٨/٥المنور)الدر 
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فلميه الأيمان اختصاص به أردتم إن الأيمان، يابه الاستثناء ®إن قولكم؛ وأما 
لفظوق ، اسثتنء فقد اش شاء إن فقال! حالف ارمن ه؛ وقوله دله، ذلك، عك تذكروا 

يفعل،؛ل؛ شاء ؤإن نعل، شاء فإن بالخيار؛ فهو اس شاء إن فقال؛ حلف ارمن آحرت 
اذضقال وقد ياليمين، بالمشيتة الأسثاء اختصاص يوجب لا ولكن حن، فحديث، 

بيمين،ليس و٠ذا ه، آقث ^1؛ زلاأن :ن|;;  IJLPداعزآذ'ولث، ق ثمولتربمأى؛ ولا ؤ تعاق: 
اه،ثاء إن أفعل غدا كقوله؛ المتقبل، عن والخبر والوعيد الوعد ق الاصتثتاء ؤيشؤع 

ارغداأشياء؛ عن الكتاب أهل من سأله لمن قال حيث، هؤ رموله عق اليي عتب وقل 
يمولنولا ؤ عليه؛ نزل ثم شهرا، عنه الوحي فاحتس ، ٠٥١شاء إن يتل ولر أخبركم، 

ذلكنست إذا سس£،مجأى لأوأ1ؤئ5كإذ'\ ءاعرآذ"للئاعدا لل وثا'ى؛ 
عباسان أرادْ الذي ومو الأية، ممن هدا ذكرت، إذا به فاذكره كلأملث، ءفس، الامتتاء 

قالإذا الرحل إن دونه؛ مو من ولا قتل عباس ابن يقل ولر المتراخي، الامتثتاء بصحة 
ولالاتْللق رما اهلأ، شاء ®إن سنة بعد قال نم حر، ®أنت، أولعبده؛ ٠لالقا ®أنت، لامرأته؛ 

ولرالبتة، العلم أهل من أحد عن أو عباس، ابن عن ذللث، نقل من وأخطأ العبد، يعتق 
ولاعرمحا ولا شرعا لا باليمين يختص لا الاستثناء أن والمقصود عباس، ابن مراد يفهموا 

غيرها.ق دخوله يتقي لا فهدا فتها؛ كثرته الأيمان بابه بكون أردتم ؤإن لغة، 
»لأقال؛لو كما قلبه، ي والك.ناية والتوينة أكي، ولا أورى »لأ بلسانه؛قال ر؛،ولن 

الكبرىذ وص ( ١١٨٥الظمآن)رنم موارد ول ( ٤٣٣٩رنم  ١٨٢ا/ حبان)• ابن )آ(احر-بم 
اا"آم(واكرذى)رنمبمآمم(وابوداود)رنم ، ٣٨٢٨المغرى)رقم(^ ٤٧٧٠رنم ١ ٤ ١ )٣; 

وحسنه.( ١  ١٥٣

المقري)رةم«مخم(والهقيفيايىوالكبرى)ما؛ارقما^أ(وفي ص )آ(اخرجه 
 /U( ٦٨/٢•بمهْ(وأحماو)رقم ٠ • (والدارم)رقم'اأمرآ(وايوءوانة)أ/ ١  ٤٨٩٦اآ"ارقم،
الناش.صتن صحيح ول ( ٦٢١•الجاح)رنم صحح ل الألاني صححه يث، والحد ( ١٢٦

)أ(آهمأءلأمجم.
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عزمثم ينوالاستثناء لولر حى ينفعه، فانه استثتئ، ثم الأسثتاء نيته وق واوسانه، أسثتي(( 
غيرق بوحه لها معارض لا الش الصريحة، الصحيحة بالسنة ذلك نفعه واستئ، عليه 

أنبعد ا الإذحر،،ر ءالأ هفؤ! الثي وقول اس، ثاء إن قل ليمازت لالملك كقول حديث، 
ثممرات، ثلاث قريثا(( االأغزون قالت أن بعد اهلع(( ثاء ررإن وقوله! العباس، به ذكره 

يتوهو1؛ نسيه إذا الأسثتاء نفع ق صربح والقرآن ((، ٢٥١ثاء ررإن ومكونه! الثالثة بعد قال 
إلاةاعزآذ'للئاعدا لق ئمولق ولا ؤ تعاق! قوله ق أثناءه ولا كلامه ول أق 

بهفسره كما نسيه إذا بالأستتثناء يحتممس أن إما وهدا ه، يبيت واذَزروكإدا اننقآءآئم 
وهوالصواب.غيره ؤيعم أويعمه المقرين، حمهور 

يجوز،فلا غيره إق ويرد لأحله الكلام سيق الدي الأسثتاء منه يخرج أن فأما 
أبعاصه،من وبعض حمله من حملة كل نية صحته ق يعتر لا الواحد الكلام ولأن 

هووهدا الكلام، انقضاء بعد له حطر ؤإن الاستثناء، نفع يقتضي والقياس فالتمحن 
به.المقطؤع الصواب 

لها،الثابت الحق عن ومعانيها وبحقائقها -يا العدول هو أسمائه ق والإلحاد 
جانبق وهوالشق اللحد قمته د( )دح مادته عليه يدل كما الميل من مأحوذ وهو 

الباطل،إق الحق عن المائل الدين! ق الملحد ومنه الوسهل، عن مال قد الذي القبر، 
المالتحد،ومنه منه، ليس ما فيه المدخل الحق عن المائل الملحد السكين! ابن قال 

أي[ ٢٧]الكبمف: 4 تلتحدا دؤنهء من ولن-يجد ۶ تعاق: وقولهن ذلك، من مفتعل وهو 
تقولغيره، عن إليه فتميل إليه، وتتهل إليه، وتلتجئ إليه، وتأرب إليه، تعدل من 

،.إليه١٣عدل إذا فلأن إق فلأن التحد العرب! 

٢(. ١٠٨;)٢ ازري فتح (وانظر: ١٣٥٣)رنم (وسلم ١٣٤٩)رنم الخاري (احرجه )١ 

ا/\/م-ا<ارم(.)Y/ العرب ونان ٢(  ٤٧)ص ومخاراكحاح ( 0٣٠ / الأنوار)١ مشارق انظر: )٣( 
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ولاينيؤجههُ ثريدون وآشقي إس}؛ نثيم ينعودنتv خآثتث0 آهن؛رضف ؤؤ 
نوئهواتغ ليا عن ظتاتُ اعء1ثا من ثهيع ولا آلينقا نيثث ميل عيم عيثاك 

قرطا؛)ق؛اه•دةدن>أمهُ 
ومكادةالشكوى، عن اللسان وعقل مكرو0، عق النفس حبس *الصبر ت توله 

ومحوالصبر، أمام أحد محيا «: _lJعاقتا،< محي الفرج و١ثفلار تحمله، ق الغصص 
الويد بعضه، أو ذللث، فيه يعرض فقد الaلاءة عك الصبر وأما البلاء، عك الصبر 

فإنهعليها، واقع فالصبر محيا و،ع ورض، محبة ما ؤياو ما بمحك بل فيه، يعرض 
آلذيننع وذ<نلئ، وآصخر ؤ تعال؛ اقم قال، حا، والقيام مداومتها عك النفس حبس 

[.٢٨لأكوةؤآكتيهلاصس: تيم 
لتمكنفيه، مرض لا وفد أويعضه، ذلك فيه يعرض فقد المحصية عن الصبر وأما 
قيعرض إنما الأربعة الأمور من ذكر ما كان ؤإذا وغايته، داعيها نهر من الصابر 
ليسومنازعة١١، وجرأة ومناوأة تجلد الخاصة طريق ق *إنه فقوله1 البلية عل المحبر 

مجنالعلبيعة لوازم وأما وال٠نازءة؟ والجرأة المناوأة فأين التجلد، فيه ؤإنما كدللث،، 
عليه،والتجلد التألم وجود إن يقالات أن يصح فلا تعدم ولا تتقلب فلا البلوى أع وجود 

محضمحو بل ومنازعة، جرأة الشكوى، عن واللسان التسخط عن النفس وحس 
قعبده عل المروضة، اه عبودية من وهو الأمر، وامتثال والاستكانة العبودية 

منهالأيد الطيعة ولوازم العبد، كمال عين ما فالقيام البلاء، 
وعللهاأسياحا تمام محي وام والعطس والحروالجؤع البرد لايجد أن رام دمن 

والصبروالمشاق الألأم تللث، وجود عك إلا الأجر يكون وهل الممتع، رام فقد 

)ا(^\>ضالهمبن.
(ردان٢٦٨/٢(وهمحامرUبي)٢٨٢/٣()٤٨٨/٢ضرصلة )أ(اطر: 

(.١٤٩الصحاح)ص ومختار ( ٤١٠٨العرب)٤/ 
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،فالأهثل((ر الأمثل ثم الأنبياء، بلاء الناس ارأقد ،؛ ١١٥أته الّكاق عن ب وقد علثها؟ 
رجلينأجر لي إن ررأجل قال؛ شديدا، وعكا كوعك، إنلئ، مرضه؛ ق له وقيل 

موتهمرض ق وأيصا له.، مولر ١^^؛، ذلك، أن ريب، ولا وعكه، ق يعني ،، متكم؛ار 
غمرايت،ق يقول وكال الصدلع، ألر وجود من هو إنما وهدا رأساه® ءوا قال؛ 

رفعةوزيادة أجره لكميل كله وهدا الموتر® سكرات علن آعى ُُاللهم الموت؛ 
والختاوأةالجرأة وهل الكمال؟ وعين العبودية محض إلا ذللئ، كان وهل ه، درجاته 

والثاكوى؟التخهل وق الصبر، ترك ق إلا والمازعق 

وق[. ٢٨]الكهف: هووةؤ< واثع ذيا عن ءتةُ سأعمإئا ثتبع ولا ؤ تعاق؛ قوله ، ر
ذكرهعن العبد قلب أغفل سبحانه فانه لقولهما، ؤإبطال الهلائفتين عك ءلاُر رد الأية 

الحبي.فعل والغفلة اس، فعل فالإغفال هو، فغفل 

المحنهدا تحرف، والقدنية حقيقة، العبد فحل وذلكا هواه، اتباعه عن أحبر ثم 
غافلا،وجدناه أو غافلا، مميتا٥ قلبه أغفلتا معنن فيقولون؛ والعلم، باكمية وأمثاله 

وأفقرنه،وأغثيته وأقعدته أقمته مثل أغفلته بل تحريفهم، من وهدا كدللث،، علمناه أي 
وأعجزنهوأبخلته وأجبتته كاحمدته كدللث، أوجدته أو أفعلته وأما كدللث،، جعلته أي 

(٢٩•رنم•  ١٦•حّان)ما/ وابن ١( •  ٥٣رقم ٢  ٤٦الحارة)"؟/ ق الضياءالقدسي أحرجه )١( 
٤٢ ٥ ٢; ٤ الكمر) j والطراق ( ٢٧٨٣واللارس)رءم ( ٧٤٨٢رقم  ٣٥٢أ/ الكرى) ل والمائي 

١(.١ ١ ا/ ٠ واظر:ءتحالرى) ( ١١٥•والرار)م/هأمرةم ( ٦٢٩ر٠م
(.١٢٨-١٢٧/١٦وانذلر:ثرحالووي)( ٢٥٧١(وسانم)رقم٥٦٤٨الخاري)ر٠مأحرجه )٢( 

صتيالرى)-ا/مأا-أما(وشرحالووي)اا/-آ-اه(.)٣(أخرجه 
)رقموالترس ( ٧١٠١رنم الكحى)أ/ههأ ل والماتي ( ٣٧٣١رقم ٥ ٠ ٥ الحاكم)آ/ أخرجه )٤( 

لالدنيا وابزأيي ( ٦٤/٦وأحد)( ٤٥١• رقم  ٩/٨وأبومك)( ١٦٢٣اجه)رقم وابن ( ٩٧٨
حنحدث ا هاو التيمدىث عسن أبو وقال، ( ١٤الباري)خ/• فح وانظر• ( ٣٢المحتقرين)رقم 

غريب*
ثناء. ٦٤)٥( 
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^====================ق

وعاجزاوبخيلا جيائا يجعل أن العاجز أفعال ق يع إنما المة، اهم أفعال ق يع فلا 
أوزعنيأو آقدرق اللهم ت الداعي يقلب يخ>لر وهل كذلك، صادفته معتاْ فيكون 

المدعوسبحانه،وعق عليه إلاكدب هدا وهل كيلك؟ واعلمي ممني أي■ وألهمس 
له،ؤيشاءه ذلك،، له يخلق أن اهله إنماسأل الداعي أن صروئيا علنا يعلمون والعقلاء 

وبقيوأسلافه أشياحه عن مليه وما بدعته عته غابت إذا القدري حنن عليه، ويقدر0 
لنمهالغفل هو العيد يكون أن يمكن فلا وأيصا ذللث،، ّوى بقلبه يخطر لر وفطرته 

عنه،لغفلته مضاد وذللث، به، بشعوره مشروط عنه لفه إغفاله فإن الشيء، عن 
غفلةوبخلافج العبد، عنه يغفل بما علمه يفاد لا فإنه له تعاق الرب إغفال بخلاف 

أنفثبت، جدا• ءلاهر وهذا عنه، بالمعقول شعوره عدم *ع إلا تكون لا فإما العبد 
العبد.فعل والغفلة بعبده، اه فعل الإغفال 

ذللت،،•ع وغض نفسه أصلع ه فرطا امرهُ ؤكايى ؤ تحال؛ قوله ق قتادة وقال 
واعئلله كان  ١٠بخبر لايزال العبد ءإن ت الخن وقال لدينه، مضيعا لماله حافظا تراه 

همتها<رمن المحاسبة وكانت، نفسه، من 
فرطاهامرُْ ركارت> نونه واتح عزويا ءلءةُ اعملثا من دْرع ولا ر تعالت قال 

الجهل•ع إلا اليثامحت، اد بفلايتمل وحو. الهوئ أن يعلم أن ليبغي ، ٢٨تالك4فت 
لانصرفت،راجحا ضررا ولابد يضره هواه ارتكاب، بأن لوجزم الهوى فماحج، ؤإلأ 

لماوبغقا ينفعها لما حبا النفس ق جعل سبحانه اهيه فإن بالطح، له طاعته عن ه نف
يضرهاضرراراجحاولهل*ايوصف،بأنه حضورعقلهاُّاتجزم *ع فلاتفعل يضرها، 

القس،وجهل الشيaلان تزيين من مركج، فالبلأء واللجإ. والحجن بالحقل ذللث، تارك 

ثناء. ١٧١)٣( 



ا==م،
=^====^====^=^====^^^^^كإات

عنؤيغملها والطيبات، واللذات المتاع صور ق أما ؤيريها السيئات، لها يزين فإنه 
إرادةلها اء والإنالإغفال( وهذا التزيين هذا بين من فتولد لضرما، مطالعتها 

يهيقترن جازما عزما يصير حتن يقومح، يزال فلا التزي؛ن،، بانولع يمدها ثم وشهوة، 
العصية.مقرة مطالعة عن وأغفلهما الشجرة من الأكل للأبوين زين كما الفعل، 

ناآشلس لهز وص ؤ تعاق: قال كما والشر، الخير إيثار سكإ هو فالتزيض 
هحسا قزءاه ■نجلبِء سوء لهُ ئتن أقمن ؤ وقال: ؛!، ٤٣زالأسام: 4 نتزنإ يفاثوأ 

ظدبمكت4ؤ، دديثهُ آلإينمئ، إلئغم ح4نا آس وليمن، ؤ الخترت تزمحن، ل ومال ئ تئطرث 
تيمإن، يم خلهن امؤ ل؛يلا يكا كد'للئا ؤ الوعيزت تزيين، ل ومال َا-ا لالٌمات• 

[.١٠٨يننلوزه محعهز٣هربما 
بواسهلةوالضلال الشر وتزيين والومنين الملائكة بوامعلة والهدمح، الخير وتزيين 

ثلضر ؤًىن;للئ،زك > نمال: قال كما والإنس، الجن م، اشاطين 
إنماالتزيين أن الأمر وحقيقة [ ١٣٧]الأنمام: يثونم'4 ووض آلنئرضث 

الملائم.والنافع الحق صورة ١^^^، والضار التاطل له يلمس لأنه الجاهل؛ به يخر 
فهواه عمن من كل الصحابة: قال ولهذا العلم، وعدم الجهل من كله اللأء فأصل 
يتوبوثدمِ ■ءهنلؤ آلئزء يعملون آس ش آلتوبه إلنا تماقتؤ وقال ، جاهل 

ظآفبنشم قشل بئاتنتثا يوسون جاءك وإِذا ؤ وقال: [، ١٧مر،دربما4 
صلحذ\ وعانمِْء من ئزj[>^، ؛بجهئلؤ سوء١ يغب منرعجل، ائٌُ الرحمة ثقبه عن، نبجم كثن، 
[.٥٤]الأنمام; غفوررحيره دال4م 

هونهواثبع ذيا عن قلمةُ اعملئا من دْيع ولا * تمال: فقال الإغفال، ؤإما 

٩(١ / TU■_<)ابن الإسلام شخ محاومح، واننلر: ٢(  ٩٩أ/ مجاهو) عن تمر، ق ١^,;، ب )١( 
(.٤٩•، ١٣٦/٢اينممر)وتمر 

شفاء. ٩٨)٢( 



الممسيرض انئيز \ضتح°.( ا؟==م 

هذمتا عن يل؛ه'• أعملئا ؤ ت قوله عن ثعلب العباس أبو سئل ي فرطا  jOjaIوكانئ 
غافلا.ووحدته غافلا سميته أغفلته الكلام ق ويكون ،] JlS، غافلا جعلناه فقالت 
الذيالغفل والكاب حا، علامة لا الش الغفل والأرض الفارغ الشيء الغفل: قلت: 

العدمعك له إبقاء فهو ْنه، فارعا الاكر عن غفلا تركاه فأغفالماه عليه، شكل لا 
فيهاه فعل والإغفال وصفه فالغفلة غافلا، فبقي الذكر له يشأ لر سبحانه لأنه الأصل، 

يتذكر،إ التل.كر له يا لآ فادا لغفلته، مقتفى منهما فكل لتيكره، مسيئته وعدم يئته يم
الذكر.منه امتغ غفلته ثاء ؤإذا 

الربحمشيئة عدم إق ونحوها والإعراض والكفر الغفلة تفاق، فهل قيل: فإن 
لوقوعها؟مشيثته أمإق أصالادها، 

يتلهنأن أس يرد لمِ ١^؟^،آلذين ؤ تعاق: قال، وب،ذا، بهذا نطؤح قد القرآن قيل: 
؟ا<فتئا أش محتن له'- ثملك قلن ر فتنته آلله يرد ومن ؤ وقالط: [، ٤١لالمائد٥: يلوبهزه 

[.١٢٥لالأزعامت ب يضلهُ ان يرد ومن ؤ : [ ٤ ١ ]المائدة؛ 
للأثر؟موجبا المقتفي سبح العد؟ يكون فكيف، قيل: فإن 

عدمفيه فيكفي العدم وأما وجودي، مؤثر من له فلأبل. وجوديا كان إن الأثر قيل: 
الشيءإنحافة باب من كان إليه أصيف، فإذا الأصل، العالم عل فيبقن وموجبه، سببه 

ثيذاومقتتفيا موجبا محمي ؤإدا تح، بالمءل.م عك دليل بب الفعدم دليله، إل 
ترت—،الإغفال وهل.ا فلا. وموثزا أرا العدم يكون أن وأما ذلكر، ق مشاحة فلا الاعتبار 

أمره.ق وتفرطه هواه ائبغ عليه 
الضيعة.أكبر \غذع قتادة: وقال ضياعا. أي ب فرطا امرهُ ذمحتن ؤ مجاهد: قال 

تقديموالتفريعل مضع، به متهاون أي فرط أمر الهيثم: أبو وقال هلاكا. الو.ي: وقال 
القرط:اللسن،: قال وأهلكه. أصاعه أمر ق العجز قدم من إسحاق: أبو قال الحجز. 

الضب)اا/ا/\،أ(. jUانثر: ;١( 



٦=؟،
كلاا================ 

الفيما يفرط متروكا فرطا الفراءت قال قرط- فلأن أمر كل يقول فيه يفرط الذي الأمر 
عنه.العملة يحن لا عما وغفل ائياعه، ينبغي لا ما واتع فته، التفريط يبغي 

٠٠٠م

ج»ءلآ

عنلأاحسن من اجر نضع لا إثا آلصنبصت وعملوأ ءامغوأ آوذيرت> ن إؤ 
صذماويثنونمزأساوو فتها آلأيرئون ■ي( ثن جرى جغتتعدن اولنهثم 

أنلمآلأوابوحسنتمنثمماعلآلأزآيك ب ثممص منخهنرا تائ 

غالفلما والإمتبرق الدساج. من رى ما السندس ت المقرين من حماعة هال 
الزجاج!وهال الصفيق. به المراد ولكن الغليظ، به المراد ليس ءلاتقة1 وقالتؤ . منه 
لهمفجمع الحرير، الهاس وألين والأخضر، الألوان وأحن الحرير، من نوعان هما 

تعاق!وقال يه، الجسم والتذاد نعومته وبين به المن والتذاذ اللبامن منظر حسن بين 
اسأن وهما ذكرها، موصع وهذا مس-الة، وهاهنا [، ٢٣]الحجت حريره نجها لناسهم ؤؤ 

والحرير لبس "من ئاياتأنه ه الني عن وصح حرير" الجنة أهل لاس أن خبر أء 
بنوأنس الخطاب، بن عمر حديث، من صحته عك متفق الآحرْاا ز يلسه لر الدنيا 

الإنه والخلف،! اللف من طاثقة فقالت الحديث. -بن.ا المراد ق اختلف وقد 

قلبانيم۶ نعادت قوله وأما قالوا! الملابس، من غيره ويلبس الجنة، ق الحرير يلس 
المخصوص.العام قمن [، ٣٣لغ1ءار: حريره فتنا 

تدلالي الوعيد، نموص من أمثاله حكم له الذي الوعيد من وهدا الجمهور! وقال 

الأرواح.حائي  ١٤١)١( 
(.١٧•)آآ(انظر:ءماوةاكاري)\ا/ي()ما/ 

•( ١٣٢/ الماري)• فح واظر: ٢(  ٠٧٣وسالم)رقم ( ٠٨٣٣الخاري)رقم أخرجه )٣( 



التمسرظن النيئ الصزء إأء^م 
ئا=========^^^========ع

علوالإحاع النص دل وقد لماغ، عته يتخلف وقد الحكم، لهدا مقتص الفعل أن عق 
والخمام،الماحية، الحسنات أيقا لحوقه من ؤيمغ الوعيد، لحرق من مانعة التوبة أن 

أرحموثماعة فيه، الشفاعق ق له اممع يأذن من وشفاعة اللين، ودعاء المكفرة، 
لرالدنيا ز الخمر ثرب ررمن الأحرت الخديث نفلير الخديحج نهدا ه، نفإل الراحمين 

[.١٢]الإنسان: ه وحريرا جثه صموأ ؤوجزذهمبما تعال: أوقال الآحرةاال ل شريءا 

^ةيإسإنين1األإبمنالآ
ؤؤلدام"؛ا؛ه•

عنهأس عن يدكر وماله، أهله من يعجه ما رأى من يقول فتما M المي ،هدي ل
قوةلا اس، شاء ما فيقولت ولد، أو مال ولا أهل ق نعمة عبد عك اليم أتحم ما ٠٠قال. انه 
ماقلت خئتلئ، يحنث، إي ولذلأ ؤ تعال: قال وقد الموت، دون آفة فيه فيرى باهٌ، إلا 

[.٣٩بآشهرم]الكهف; ؛^٠ ^٥ ي ثأ;آس 

مر١ عن يمسى آلجن من كان إبليس إلا مسجدوأ لأيم آنجدوأ لل.تامجكة قلئا إِد وؤ 
i•:؛ت لملهننيلا يس غدو ذنأفب سددفا ؤدةهُأووء أدتئخدودهُ 

فآمرلتاغيره، عك وفضلته قدره ورفحتج أكرمتجآباكم أنا لعباده: سبحانه أ؛ايقول 

(.٣٢ا/ )• آ(واظر:قحابدى • )رُمم• هبهه(ومّام )رقم الخاري را(اخرجه 
الماد-^٢.)أ(ابمزاد 

المضق والطران ٤(  ٥٥٢ رنم ١ ٢ ٤ رأ/ ( ٤٣٦٩رقم ٩ ٠ - ٨٩)؛/ اكب j المهقي )٣(أخرجه 
(٧ ٠ )رنم الدعاء ل الترغيب ق المقدسي والضياء ( ٥٩٩٥رنم  ١٢٦)٦/ الأوسط وق (  ٥٨٨)رنم 

قالهبمي )رتما(وىل )رفميه'آ(واينأبياسفياسر محاليفىسلاJومواسة 
ضعيف.وهو زرارة بن الملك عبد وفيه والأوسط الصغير ق الطيراق رواه (ت ١ ٤ ٠ / ١ ٠ ) الخجيع 

الجوابالكافي.رة(؟ءا



(r=\كلإات====^====^^^=^^^======

فعصنوعدوه، عدوي وأبن فاطاعوق وتشريثا تكريما له يجدوا أن كلهم ملائكتي 
منأولياء وذريته تتخذونه أن هدا بعد بكم يحن فكيف ءلاعتي، عن وحؤج أمري، 
فواليتمعدولكم؟ أعدا وهم مرصاق حلاف ق وتوالونه معميتي، ق فممليعونه دول، 

سواء،عنده وأءداؤ٥ هو كان الملك، أعداء وال ومن بمعاداته، أمرتكم وقد عدوي 
توالأن وأما أوليائه، وموالاة المهللع أعداء بمعاداة إلا تتم لا والطاعة المحبة فإن 

لكمعدوا ال٠الالث، عدو يكن لر لو هذا محال(. فهذا له موالط أك تدعي ثم المللث، أعداء 
التيالعداوة من أعفلم وبينه بينكم الكب والعداوة الحقيقة عك عدوكم كان إذا فكيف 

الذيومولاه وليه وعدو عدوه يواإ^ أن بالعاقل يليق ، فكيفالذب،؟ وبين الشاة بين 
نبهكما عدوه، لكم وهم ُؤ بقوله• الموالاة هذه قثح عك سبحانه ونبه سواه؟ له مول 
لماوعداوته ربه عداوته أن فتبين ه ١مرربهِء عن ممسق ؤ • تعال بقوله بًها عل 
بئسالأستبلال،؟ هذا وما الموالاة؟ هذه فما معاداته إل يدعو سبب متهما كل 
ءجي_،،، لهليفالعتاب من نؤع الخهلاب هذا تحت، يكون أن ويشبه لمين؛دلُ. ^٧١ 

لأجالكم،معاداته فكانت، ملائكتي، ْع آدم لأبيكم يجد إ إذ إبليس عاديت أق وهو 
المصالحة.عقاو وبينه بينكم عقل•تم أن المعاداة هذه عاقبة كان ثم 

قربىمن وباعدته سمائي، من وطردته إبليس، عاديتا إل الخطاب هذا فتحت، 
لكم.أعداء وهم دوق من وذريته توالونه بنيه يا أنتم ثم لأبيكمآدم، يجد ب إذ 

بالأرواح.والتباسه يالمالوب لصوقه وسدة الخهلاب هذا مواغ اللبيب فليتأمل 
واللهلف،والتحنن بالتودد لعباده حهلا؛ه من النمط هذا عك جاء القرآن وأكثر 

المنازلوأقفل الوسائل أكرم إلا لهم يرمحن لا أنه عباده وأعلم البالغة، والنصيحة 

عليهالإحالة يحن ما الأية هدْ ير نفق اهن، شاء إي، يأق كما الحجرامت،، صورة ل الفسق تميم يآق )١( 
.رج، للسوذتين فسيرْ تل 

>صالهجرين. ١٣٤)٢( 



الممسيرض اشز المزئ 

يرمىولا عنكم عى آس مرين ^٥^^ إن ۶ تعادت قال والمعارف، العلؤع وأجل 
٧[.زالزمر: ٩ ذفز يزصة يشكووأ وإِن 1ابمادْآتممز 

وماالعيد هدا محوء من الخطاب هدا كلي ق وما العاتية هده تحبمث، ما فتأمل 
إلإياه ودعائه واّتعتابه ربه استعطاف ومن والهوان والخزي المقتا من له تعرض 

منيمثاية فهو إليه وتاب إليه عاد فإذا يه، أوق هو الذي الحق ومولأْ وليه إل العود 
الحبوبذللث، منهم فهرب وبينه، بينه وحالوا عليه واستولوا له، العدومحبوبا له امحر 

فوحدبيته من الحب، فخرج بابه، عتة توسد حتن وطوعا احتيارأ محبه إل وحاء 
المثلوس به؟ فرحه يكون فكيف، عليها، وذقنه حده واصعا بابه عتبة متومحدأ محبوبه 
قامرفلبه عين اه فتح لن ه اقلع رسول صربه الذي المثل هذا ي ويكفن الأعك• 

كلامبل تخييل، ولا مبالغة ولا مجاز كلام ليس أنه وعلم صمته، ق وما طيه ق ما 
ومهرها،ومنزلتها موصعها ق منه كلمة كل وعمله، وقصده وعلمه مثهلقه ق معصوم 

لعبدهالرب محبة أن تقريرأ المعنن هذا يزيد والذي نيا• يقمر ولا عته -با يتعدى لا 
فإنهقلبه، ل محبته ححل لما له الألأ محبة لولا فإنه سبحانه، له العبد محبة سفتا 

منفإنه منها، أعفلم محبة المحبة تللثج عك جازاه العبد أحثه فلما به، وآثره حثه ألهمه 
مشياأتاه ومن باعا، إليه تقرب ذراعا إليه تقرب ومن ذراعا، إليه تقرب برأ ث إليه تقرب 

هرولة.أتاه 
هذاتحرض ؤإذا له. العبد محبة فوق يحثه الذي لعبده اقلع محبة أن عل دليل وهذا 

عليه،غيره وآير محبه من فر الذي المحبوب بمنزلة فهو حبيبه لخساحط الحبوب 
وأكمله،فرح أعظم محبه به يفرح لا ، فكيفغيره، عن وتخل إليه وأقبل عاوده فإذا 

أحبريما الصا.وق الصادق يخبر لر فلو والعقل، الفهلرة تؤيده شاهد أقوى والشاهد 
الشرعةانفافت، فإذا يه، يشهد ما والعقل الفهلرة ق لكان العفليم الأمر هذا من به 

تأ(أأآ>.سالهجرتين.
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يشاء،من يؤتيه اس قفل وذس بعده، له غاية لا الذي فذللث، المنور، العقل إق المنزلة 
العفليم.ذوالفضل واه 

عق ill-؟*إمائدمث،نداه ما وئمئ 3اعزصعترتا سأهممنعبمابىنةث ؤؤ 
!^١أبداتوت4وإوآلهدئظن.بموأ013بمفهوئؤفي؛^١؛^ووا oi'il^i^_؛^

ممنمحبماسااظلز ومن ؤ فقال! يداه، تقدم ما ني من كتابه ق تعاق اه ذم 
شمرحنايته ^ ١١٠فإذا [، ٥٧]الكيف: ه يداه قدمت، ما وسى عما ماعرض ربب-ء 

والندم،بالاستغفار الجناية رق من وتخلص والحمل، بالحلم الفارط لاستدراك 
الدم،كتمحيص الجناية حبشا من ومعرفته إيمانه تخليص وهو التمحيص وطلب 

التمحيص،هذا بعد إلا الجنة لحوله يمكن ولا خبثهما، من تخلصهما وهو والفضة، 

طنتزءو،=فاإ ننم ؤ الملائكة: لهم تقول ولهذا طب، إلا يدحلها لا محنية ءإن،ا 
طييئآلمق؟كه آلدئ ؤ تعال! وقال [، ٧٣]الزمر؛ 4 حنلدى فادحلونا 

خبث.ذرة الجنة ق فليس [ ٣٢ادحلوأألجتة4]النحل؛ سذم_ءتكم يقولويحح 
وعملوالاستغفار بالتوبة أشياء: بأربعة الدنيا دار ق يكون التمحيص وهذا 

منكان وحلمننه: الأربعة هذه محصتته فان المكفرة، والمصاص، الماحية الحناُنن، 
عتيزيثرلت ؤ الذين من وكان بالجنة، يشرونم ٍلهتن، الملأتكة تتوفاهم الذين 

توعدورتنميالخغةأثىكثز وابمشروأ قزثوأ ولأ قاقوأ اي ؤ المويت، عند 4 آلمف؟عفه 
فيهاومحم ينثهمآأنمناكم ما فيها ودكم قف،آلاتحرق ؤ(آلحيوةآلدئتا فناؤلياوكم َن؛ 

[.VT-r•ماثدعون4]نماك؛ 

سارجج\. ١٤١)١( 



الئمسرعان المشر الصوء 
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العامةوهي نصوحا التوبة تكن فلم وتخليصه يتمحيصه الأربعة هذه تف لر ؤإن 
الذنببمفارقة المصحوب وهو تاما، كاملا الاستغفار يكن ولر الصادقة الشاملة 
وهويقول.'السكر، قدح يده ق من استغفار لا الناغ الاستغفار هو وهذا عليه، والدم 

ولايال\كفير وافية وكيفيتها كميتها ل الحسنان، تكن ول؛ فيه، إق يرفعه ثم اه• أستغفر 
قمحص لهما، ؤإما الممحص، لضعفا ؤإما الجناية، لعظم إما وهذا الممائبؤ، 

أشياء.بثلاثة البرزخ 
فيه.وثفاعتهم له واستغفارهم عليه الجنازة الإيمان أهل صلاة أحدهات 

ذللئ،؟ونواح والانتهار والعصرة الفتان وروعة القبر بفتنة تمحيصه الثانرت 
والحجعنه الصدقة من الأعمال هدايا من إليه لمون المإحوانه يهدى ما الثالث،! 

لهّذللث، ثواب وجعل والصلاة، عنه القرآن وقراءة عنه والصيام 
قيختلفون لا أحمدت الإمام قال والدعاع، الصدقة وصول عق الماس أم وقد 

يقول!حنيفة وأبو الحج. بوصول يقولون والأكثرون احتلافج، فيه عداهما ومجا ذللث،، 
المال.اه>ّ_ج،أوسع ذللئ، ق مذههم وافته! ومن وأحمد الإنفاق. ثواب، إليه يصل إنما 

بأنواحتجوا للأمرين، والجامع وماليها يدنيها القرب حمح ثواب إليه يمل يقولون• 
بعدبه أبرهما شيء أبوي بر من بقي هل اهله، رمول يا ّالهت لمن نال قو الّك، 

عنهصام صيام وعليه ماُت، ررمن قال! وقد الحديث،٠ فذكر  ٠٠٢٠^،قال! مماتهما؟ 
وليه«لأا.

أملاضاد j ا-ةاا'\(واللألكاأي رنم ١  ٩٩اكب،)ا•/ ذ (والمهتي ٥ ١ ٤ ٢ )ينم أبوداود (أخرجه )١ 
ول؛حل.ثسٍحالإطد ■أمام\(ون1ل:عالا رنم  ١٧١)؛/)آ"/أهاارقم*مااآ(والحاكم المن 

الترغيبوصعيف ٥(  ٩٧رنم ٦ ٢ )أ/ الضعيفة الميالة ل الأJاني الحديث صعق بينما يخرجاه. 
داود.أبي سن وصعيف ٤(  ٩٣٦)رنم المصايح هثكاة وق ١( ٤  ٨٢)رقم 

وشرح١( -٤٩ ١  ٩٣)!/ اري البنح واننلر: ١( ١  ٤٧)رقم لم وم١(  ٩٥٢)رقم المنارى )أ(أخر-بم 
(.u-yr/Aالووي)



أموالأشياء! يأريعة الموقف ل ريه يدي ين محص بالتمحيص هذه تما لر فإن 
وعفو\ظاابالنفعاء، وشفاعة ا، الموقفوشدة القيامة، 

ليتخلمسحقه ق رحمة الكير لحول من له فلابد يتمحيصه الثلاثة هد0 تمج لر فإن 
فيهامكثه ويكون لخبثه، وتمحيصا له طهرة النار فتكون النار، ق ؤيمملهر ؤيتمحص 

ذهبه،وصمي حبثه خرج فإذا وتراكمه، وصعقه وشدته ونالته الخبثؤ كثرة حسب عق 
الجنة.وأدحل المار من أخرج طينا خالصا وصار 

ءالته المص إق يرفعه هريرة أيي حديث من صحيحه ز حبان ابن ،]روى[ 
موسيكن لر والسابعة حالمة له أنها يظن كان حمال ت عن ربه موس رامأل 
عبادكفأي قال: ينس. ولا بذكر الذي قال! أتقن؟ عبادك أي رب يا قال: نحبها، 

Uللماس نحكم الذي قال: أحكم؟ عباده فاي قال: الهدى. يتح الذي قال: أهدى؟ 
إلنالماس علم محع العلم، س يشبع لا ءالم قال: أعالم؟ عبادك أي قال: لممه. نحكم 
قال:أغنن؟ عبادك فأي قال: عفا. قدر إذا الذي قال: أعر؟ عبادك فأي قال؛ علمه. 
هذاق فأخبر ا مئقوصءر صاحسج، قال: أفقر؟ عبادك فأي قال: أوق. بإ يرضن الذي 

لمهمتهعلمه إق الماس علم فهويجمع العلم من يشع لا الذي عباده أملم أن الحديث، 
عاليه.وحرصه لعلم اق 

الذيهو وهذا كماله، أوصاف أعفلم س اهف عباد أعفلم العبد كون أن ري،_، ولا 
الرحمن،وهوكليم هذا ،، ٧٥١عالمه مما ليعلمه الأرض ءالم إق الرحلة عل مومحن حمل 

عقالعلم ل ته وت٠٠حرصه فحمله الخلق، وأعلم زمانه ق اس عل الخلق وأكرم 
وأنفقت،الهج، فيه ما؛ذلت، أشرف العالم إن فلولا له، ؤ وصفالذي العالم إل الرحالة 

وعنالأمة، أمر س بصا.ده هو يما الخضر إل الرحلة عن موس لاشتغل الأنفاس فيه 

تاؤيخهق اكر عوابن ( ٨٦الموارد)رنم وق ( ٦٢١٧رنم 'ا-ا'ا ان)؛ا/'حيابن أخرحه )٢( 
(٦١/١٣0-١٣٦.)
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,،ءر. سننأن عل آبJك فلآ ؤ قوله! ق للخفر وتلهلفه رحلته ق والتعء_ا الصب مقاساة 
حاءأنه وأحبر0 ذلك،، ق استاذنه حتن اتباعه ير فلم [، ٦٦; ١٠٠٠]١^ه ■ءانن،رشرأا مما 

وسلامه ٠٧٥١صالواات^ واهله العلم بقدر عالما كان الكريم الم، فهذا متقيدا، متعلما 
عليه.

:ئ|:؛ه.نينع^تخزنىأوأص-خماش؛زأبمع ِثنهلآأترخ ثو-ئ هالك ؤؤإد 
منهوكلمه بيده التوارة له كتّبإ الذي وكليمه صفيه عن احبرتا سبحانه ، ٧٥١إن 

موسىهالآ ؤإد ؤ فقال،ت علمه، إق علما ؤيزداد منه يتعلم عال؛ رحل إق رحل أنه إليهت 
منهحرصا '٦[ ]i_،: وب حما أوامتتئ ألحنين مجمع أناخ حى اتزح لا لمتنه 

معلمه،مع المتعلم مسالكا معه سللث، لقيه فلما منه، العلم وعل الحالم هدا لقاء عق 
بالأستتداناللام بعد فبدأه ه علمّ£ازئدا مما تعلمن ان ائوعلئ،علآ هق ؤ له! وقال( 

فلمه علمثازسد>ا مما تعلمن ان عل ؤ وقال،• بإذنه، إلا يبه لا وأنه متابعته، عك 
قفلاببذا وكفن علمه• إق علما متزيدا متعلما حاء ؤإنما متعنتا، ولا ممتحنا يجئ 

تعلمق سفرْ من الصب، لقي حن ورحل سافر وكليمه اه ني فان للعلم، وشرما 
متابعتهمنه وءللبv لقبه، حتن قرار له يقر لر به سمع ولما عالي، رحل من مائل ولأُث، 

ذكرها.موضع هدا ليي وحكم وآيايت، عبر قصتهما ول وتعلمه، 

ه.;إن؛; نصباهذا نمرئا من لقيغا لقد عداءثا ءاتئا لمتنه مال جاوزا لما مؤ 
لمتا٠تفقال، والصب،، الجؤع مس محلريقه ق وحد الخفر إل مومحئ سافر لما 

مخلوق.إل سفر فإنه [؛ ٦٢لالكهم،ت ه نصثا هثدا نمرثا من لقيثا لمد ءتا،نا اتغا ءؤ 

,مفتاح ٥ ٥ ( ١ ) 
'آباواتع)آآ(مآ'
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ولاالجؤع مس يجد لر فيها ياكل فلم بعثر وأتمها ليلة ثلاثين ريه واءد0 ولما 
منفيه يجد لا ربه إق وسيره القالب محقر وهكذا تعاق، ربه إل سفر فانه النصسث،؛ 

المخلوقين.بعض إل محفره ق يجده ما والنصب الشقاء 

ب.اؤأج علما منلدئا ؤعل»ثه عخدثا من زحمه اسنه ء عتادئآ من عندا ا وحد قؤ 
آتاهمبما وعياله وأوليائه ورسله أنييائه عك ومنته قفله ذكر سبحانه ناس[ إن 

آلتكثدّ_،عليك آق، واذزلا ؤ • بقوله ورسله أنيائه جاتم عل، نعمته فدكر العلم، من 
وقد[، ١١٣]الساء: ه عليلئ،عظيما محللآش ذمحتن ثٌلمأ تلجن لم ٌا وعننلف وآلخكمة 
وكد'وكوعلماح حكما ءائتغنه اشادهُ نلغ ولما ؤ يومحف! ق وقال الأية. هذه تقدمت 

واستوئاثدوم باغ ولما ؤ مرسن' كليمه ؤ، وقال [• ٢٢ليوّفت ب المخيمنين ■نحرى 
آتاهالذي كان ولما [. ١٤]القمص: ه آلمخجن فزى وكداللئح وعلماح حكما ءاشئه 
هيأهأولوالحرم الأقوياء• إلا له ولايثبت غيره، عك به حصه عقلينا أمرا ذلك من مومحئ 

ينعيمىؤ المسيحت حق ق وقال قوته، وكملتا تم يعني وامحتوى، أمحيه يلغ أن بعد له 
1،كمموآلئاس آلمدمي اندئك؛ولمآ إي ولدتك ذعت( عنك آذْءفربعمى منيم آت، 

[.١١•،: Jijlj]؛ه وآلاغيل وآلقورنه مح،آلخكمناوآنكمه 3]^ وًفهلأ آلمهد 
بهبشر مما تعليمه فجعل والإنجيل، والتوراة والحكمة الكتاب ؤيحلمه حقه ق وقال 

٢[،• ]ص: وقصلآلخطاي،ه ؤءاثيغنةالحكمة ؤ داود; حق ق وقال به، عينها وأقر أمه 
منرحمه عيادئآءاسنه من عندا قوجدا ؤ وفتاه! موسئ صاحيا الخفر حق ق وقال 

منآتاه وما تعليمه عليه نعمه من فذكر [، ٦٥]التقهف: ب؛ علما ليثا من وعفينته عنيتا 
رحمته.

.١ ج مفتاح ٥ ٧ ( ١ ) 
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بينوفرق ب علما للتا س وءi٠ثه عدئا من رحمة ءاثنتنه ؤ تعاق! اهلأ تال 
ارمنوكان شر، يد عق يتلهما لر إذ لدنه؛،، ورءمن ءندْاا ارمن وجعلهما والعالم، الرحة 
مدقمدحل ادتحش رن وئل ؤ قال! ولهدا ءاعنده®، من وأترب أحص لدته،ا 

ذالالسالهلان•٨[. زالاسرا،: ه ئصما ،ننطقا LbjJمنل مدقوآجعل محرج واحرجى 
وأحعلؤ ت تعاق قال ولهدا عنده، مما وأقرب أحص ليته من الذي النصير،١ 

بالمؤمنين،مره ت عنده من والدي به- أيده الذي وهو ه، نبمإ سلطننا ، iJjjJن مل 
وارالعلم[. ٦٢لالأمال،ت ب وداونرمغإرِك بثهترهِء اندك هوآلذى ؤ ت تعاق قال كما 

قالجهد وبذل له، والإخلاص اس، مع والمدق والمتابعة، العبودية ثمرة 
والسنةالكتاب فهم من له فيفتح له• الانقياد وكمال رسوله، مشكاة من العالم تلقي 
هاه رمول خصكم ءاهل ت مثل وقل ه ء1ال_ج أيي بن عل قال كما يه، يأحمه بأمر 

عبدااممع ^1^4 فهما إلا النسمة، وبرأ الحبة، فلق والذي لا، فقالت الناس؟ دون بشيء 
اللدق.هوالعلم فهذا  '}تا؛هل كق 

عندنامن زحمة ءاشنه عنائنا من عيدا هو■جاJا ؤ وفتاْت مؤمن عن تعال قال 
قولنفلير وذللئج والعلم، الرحمة بين له فجمع [ ٦٥]الكيف; ه علما لدظ من وعلنتنه 

[١ ■ ]الكيف: ه رقدا امرتا من لنا وهيئ لدطئ،رحمته من ءاتنا  Lij3ؤ الكيف؛ أصحاب 
تضمنمنهما كل أفرد إذا والهدى والرمد به، والعمل ينح، بما هوالعلم الرشد فإن 

به،العمل هو والرشد بالحق، العلم هو فالهدى بالأخر، أحدهما قرن ؤإذا الأخر، 
الهوى.واتباع الغز وصدهما 
هرثيا ولأ صوا اطلئ،وتكلم لا نق ئئ ؤ تعاق؛ قال والشر، بالضر الرشد يقابل وقد 

.دارج-بمآ. ٤٧٥)١( 
الباري)آا/آأآ-7أآ(.نح وانظر: ٣( ٠  ٤٧الخاري)رقم أجرجه ( ٢> 

إغاث؛ت-بم١٦٨.٢ر٣(
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رمم يسفيآلآJضأزأJاد أثر١٧^ ثدرى لا وأط ؤ الجزت مؤمنو وقال ٢ا ١ تالجن؛ 
'ا[.رشداا0;4لاض:

ئروأؤإن سبة نتخدوه لا سجلمس ئروأ ؤإن ؤ قوله؛ j كما الغز، يقابل فالرشد 
لأنوذلك تقدم، كما والشر، الضث ؤيقابل ء ١ ٤ ٦ ]١١١^^ نجلاه يتخذوه آم نجل 
يصاحبه,ووهوعهما والضر الشر لحصول مبسا الغى 

وثمرته.الهدى غاية والفلاح الرحمة أن كما وثمرته، الغي غاية والشر فالضرر 
يغبمثؤ كقولهت بالضلال، الهدى فيقابل نقيقه، يج ومحببنقيضه منهما كل يقابل فلهذا 

الآس قإن هدذهم عق -نحرص إن ؤ وقولهت 'آاٌزا ل١لحل؛ 4 سدثآ، ويهدر لتاء من 
كثير.وهو [ ٣٧سيضث4لص: ,يدكا 

[١٢٣]ط'.' نئسه ولا يغبمد قلا هداى قمزاك ُؤ كقوله؛ والعذاب،، بالضلال ؤيقابل 
والشقاء.بالضلال الهدى فقابل 

الضلالبين يجمع كما والرحمة، والهدى والفلاح، الهدى بين سبحانه وجع 
[٤٧زالهمر; وسعره صالنل ق المجرمين إن ؤ كةولهت والعذابج، والضلال والشقاء، 
الرحمة.وهوضد العذاب،، عر والالهدى، ضد فالضلال 

وقدركيلك، كتب أته به فالمراد ، كافنا طع يوم ٌلع أنه الغلام عن قوله وأما 
الطيعةق الناس س كثير يتعماله صار لما الطع ولفظ الكتاب،. طع فهوس وحتم، 

الاJىالغلام وهدا الحديث،، مراد هدا أن الظان ظن والجبلة الخلقة بمعنن هي التي 
عباسابن قراءة يل مكلف، ولا باغ غير كان أنه يبين ما القرآن ق ليس الخضر قتله 

)ا(ههآشفاء.

؛أخه(وادورقم  ٤٢٩ي٢٧/٣اثيفيايى)واك( ٦٢٢١رقم ١ جان)أا/اا• ابن )أ(احرج4 
وأخمد)ه/ا/اا،اأا(وبيني)رثمهآا(وىل( ٣١0(والزطى)رiم•٤٧داود)رتم٦•

•غريب صحح حس حديثا هدا الترمذي؛ 



الممسيرالنيرظا الصوء هءً==ءِ 

العهدقرب مكث يكون أن يمغ لا غلاما ونميته الحال، ق كافنا كان أنه عق تدل 
لكننقنا. يقتل ولر زاكتا لكونه بل لصغره قتله ينكر لر مؤمن أن عليه ؤيدل بالصغر. 

قال!أنه أحدهمات وجهيزت من بالغ غير كان أنه عل يدل ما المححح الحديث ق يقال 
وكفنا.محلنيايا أبويه لأرهق أدرك ولو قال• أنه الثاف• الصبيان• ْع يلعب بصبي فمر 

كانفان التقديرين، عق الأية عك الكلام فيقال! يعد، يل-رك لر كونه عك دليل وهدا 
بالغغير كان ؤإن إثزكال، ولا البلوغ بمد الواح كفره عك قتل فقد كفر وقد بالغا 

وكمالالصبي عقل قوة عند الأحلام قل التكليف فيها كان الثربمة ظك فلعل 
وقوعهيمتع فلا واقعا بالشراع البلؤغ قبل التكليف، يكن لر ؤإن تمييزه، 
وأحمالحنيفة أبي أصحاب من والفقه الكلام أهل من حلواتف، قاله كما اهه، ومعرفة 

مكلمايكن لر ؤإن البلؤخ، قبل بالإيمان مكلئا يكون أن فيمكن هذا وعل وغيرهم، 
اللكن مرتدا صار ارتد فإذا به، مؤاحد العلماء أكثر عند المميز الصبي وكفر بشرائعه. 

إشكال،فلا البلؤغ - ١٩كاوا يكون أن إما الخمر قتله ادني فالغلام ي؛الح• حتن يقتل 
يكونأن ؤإما أيما، أشكال فلا الشربمة تللئ، ل مكلف، وهو باغ غير يكون أن ؤإما 

الشربمة.تلك ق قتله فيجوز بالشراع، مكلف غير والمعرفة بالتوحيد مكلما 
قالكافر المحثي يقتل كما ديتهما، عن أبويه يفتن لئلا فقتل مكلما يكون لا أن ؤإما 

بالقتل.إلا لمين المعن صرره يندع ل؛ إذا ديننا 
أبويه،وفتن كفر بلغ إذا بأنه للعلم مومنض أبوين محن بعل يكفر ب محك، قتل وأما 

بمامتحأن يامر لر اس فإن وأيما عليه. يا.ل ما السنة ق ولا القرآن ق ليس يقال! فقد 
ماعل العباد بماقبط بحانه هو ولا منه، يكون أن قبل منه يكون أته يعلم بما أحل• 
يفعلونه٠حنن سيفعلونه أنبمم يعلم 

الغسث،عك الاطلاع من شيء الخضر قمة ق ليس إنه يقول! القول هدا وقائل 
مثلمومحن، -٦١ علم يكن إ بأساب علمه فيها ؤإنما الناس، عموم يعلمه لا الذي 
وكدلل؛،غيره، لألمه أمر وهذا ظالم، ^UJ؛، ورائهم بمملون اكين لمالفينة بأن علمه 



لهما،كنزا تحننه وأن صالحا، رجلا كان أباهما وأن يتيمين، لغلامين كان الجدار كون 
كثيريعلمه كان أنه يمكن مما الصبي كمر وكيلك الناس، من كثير يعلمه أن يمكن مما 
الأمركان يإن منهما، يقبل أولا عليه ينكران لا له لحبهما لكن أبواه، حنن الناس من 
ولكنبعد، يكفر لر الغلام ذلك وأن أصلا، نولهم عك حجة الأية ق فليس ذلك عل 

نوح؛مال كما لشره، دفعا قتله إن يمول؛ هذا يمول فمن كمر، إذا أنه العلم ل مبق 
ولاعنادك يفاوأ ثدزنم إن إدك :،!أ: دياراسآلكنفرين الأرض ثدرعل لا ن ثؤ 

لأيداحاظائاق|؛(هلوح:أفىيآ[.
فكانالغلام وأما عباس، ابن وتراءة كافنا به الكمر قيام فبل يكن فلم هذا وعك 

كافنا.حينثد كان أنه ظ\هم0 مؤمنين، أبواه وكان كاما 
وهوالإسلام فملره عك مولودا فلوكان مجومننين، أبواه كان الغلام فهدا فيل* فإن 

هده.والحالة يمتثل فكيف، الفهلرة، وبحكم لهما تبعا مالئا لكان لمين مأبوين بين 
عندكثيروردته كفره فيصح وفدكفر مميزا كان ؤإن إشكال، فلا بالعا كان إن قيل؛ 

المميزقل يجوز الشريعة تللث، ل فلعل عندهم يباغ حنن يمتثل لا وأن العلماء، من 
أنهعك الخضر اه؛(أاءللع لأن به، خاصا فتله فيكون مميز غير صغيرا كان ؤإن الكافر. 

عنسأله ومد لجدة، عباس ابن مول يدل هدا وعك الأبوين. دين غير لاختثار لو 
فأتلهم.الغلام من الخضر علمه ما فيهم علمتر لثن فمال: الكفار، صبيان قتل 

الكفر؟حاء أين فمن مؤمنتين وأبواه الفعلرة عك مولودا كان إذا نيل؛ فإن 
أبويه،سذلغءر ياتيه فد فالكفر ؤإلأ الغاب، j ذللا، الني. مال إنما فيل: 

المرادكان ؤإن أبويه. جهة غير مجن الكفر جاء فمد الحال ق كامنا كان إن الغلام فهدا 
إشكال...فلا باحتياره سيكفر باغ إذا أنه 

نبثاتأت'ه•يانغ سجما. بزكل الأزضؤءايه ؤ، لهُ نكئا ما إؤ 



=ص\=س=^=======د===داإئنءامحشامحرلآًًًًًًم 

علقال ! ٨٤]الكهف: ه نثا _، ؤءاثيمه ؤ المرنتن• ذي عن تحال تال 
علتاواكحاك: جريج وابن نيل• وابن قتادة تال علتا، 'ماست عن محللحة أبي ابن 

المبردتوقال يرياد، حيث إق علنايوصله تال وئ«لك مايريل•، إل به بب ت

ماكل من آمحناْ المقرين؛ من كمحر لقال مب• نهو بشيء شيء يصل ما وكل 
قانخؤ *j]،،؛ ستاق الهلريق صيحانه اهف سس - وقل له• علماومعونة حاجة إليه بالخلق 

انحأي هوالأول، الثاق السب، وقيل• *لربما• مجاهل•؛ قال [ ٨٥]الكهف: ه ق،، نبئا 
أيواب،بحانه وسمن مقصودْ. إل يوصله مما أؤتيها الي الأسبابر تللث، من مسا 

الاتثت،اتغ ]ش ؤ نرعون؛ عن تعال قال الماء، إق يدخل منها إذ أسابا، الماء 
زهير:وقال إلها، منها ألحل الي أبوابما أي [، ٣٧، ٣٦ته؛أتجبآصئوممه]غار: 

ااسلمأ وايإء أساي، رام ولو ينلنه المنايا أساي، هاي، ومن 
يألثنآء هنتدذ ؤ تعال؛ قال المقصود، إل لإيصاله ستا الخل ومس 

ولايدعنتال؛ الهلول، القوي الخبال؛ من السب، اللغة؛ أهل بعص قال [ ١٥]الحج: 
أوحاجةمومحع إل به وصلت شيء لكل تل ثم ٢، ديرل١ يسدبه حتن سبا الخل 

مودة.عاطة أو رحم، آصرة أي سب فلأن وبين بيتي مجا بمال؛ سب، تريل-ها؛ 
حواتجهمقضاء إل ببما ينسون الش وص أسابا، بيتهم الناس وصل تمال ّش وتد 
العياب،وزأوأ اتتثوأ منالذئث آثمنوأ هم1ن ثثأ إذ ؤ تمال؛ قال بعض، من بعضهم 

وتالالدنيا، ق بيتهم كانت، الش الواصلاتر يعني [ ١٦٦الأ'تبادئ،ه]المرة؛ ولقطعتابيم 

شفاء.

عقوتدئئل الجاملة الثعراءj حكم ملس، ايي زمرين إق لسب الخلويل، بحر من مذاالهت، ، ٢١
مل ١٣سة مات شعراء، وبميهر كب دابناء• محلس واحته وحاله أيوم كان كافة، العرب صعراء 

(٣٨• / ٤ )٥ تاؤيخه عساكرق وابن ( ٥  ٢٧/ )١ تفسر• كبرق ابن لذكرم-ز"االهت الهجرة، 
واهمطيفيشر،)^1-آ<.

اه.رمه جنة ين حالي إق وسه (  ٤٥٩)١/ العرب لسان •٠٠لودق ابن ،ذكر• ٣١



ه=ءمؤيقواصتمئ 
==^===^^^====^^كلاات

ابنوقال الدنيا، ق بينهم كانت التي الواصلات المودة أسباب بمي ت وأصحابه عباس ابن 
التيالأرحام ص ت وقيل العه، ثواب إق نيا يملوا أن يوملون كانوا التي الأعمال هي يزيدت 
-يايتوصل كانت، لأنيا أسبانا، كله ذلك، سبحانه اس فمن وبالجملة -يا، يتعاؤلفون كانوا 

التوفيق.و؛افيراق له، حقيقة لا مجار الأسباب نفاة عند كله وهذا مسبباتها، إق 

لإلإىض غطا؛ 1، وش'؛محينكائث،أعلم عزمثا للكنغرى يؤم؟د جهم عرصتا وؤ 
دؤفيآيى عبادى يتخذوأ ان كهموأ آليين ايحسن، ؛)f(؛ ّسا ننتطيئوتق لا وكاثوأ 

آلزننئ؛ أهملا بآلأجممين جؤ هملن ش ئرلأ؛)ق؟ للكنؤرنن جهم أعثدثا إثا أؤليآءج 
4"أو؛ صثئا اتيم"■محسنون آلدئتاوهم"محسنون ؤرألخيوة معييم صلى 
ذ؛ث|(:'مينكاثشأعث4م عزمثاللكنفرس يؤم؟د جهم وعزصغا ؤ تعاق؛ قال ، ١

يتضمنوهدا ١[. • ١ ، ١٠•]اتقهف: ٩ ّممعا ينتطينوتق لأ وكائوأ ذوى عن غطاغ 
توحيدهوأدلة \_ ايايت، من الدكر نقمته عما 'كهياء ق أعينهم أن أحدهمات ت معنيين 

 V—والاهتداءوتدبره القرآن فهم عن غمتاء ق قلو-يم أعين أن والثاق؛ قدرته، وعجان
العين.إل منه يرى ثم أولا للقالب انمناء وهن.ا به، 

صل:إج(:ألذين يالأمينأهملا ئثؤم هل تل ۶ المغترين؛ وصف ق تعاق اقال 
وهؤلاء٠ [ ١ ٠ ٤ ، ١ ٠ ٣ ت زانكهم، ه صبمئعا محبون ا،م محنيون وهم الدئيا الخيرة ق سعيؤم 

ثموبدا ؤ ثيء عك يكونوا لر أّ،م علموا الأمور حماس وثبتت، الغطاء ، انكشفإذا 
سبحانهاس رأيته إذا I معروف، أثر وق [، ٤٧]الزمرإ ؟" محسنون لم نا قؤ ين 
بهي.تاورحلثج امحتوراج هو فإنما فاحذره، معصيته عل مقيم وأنتؤ نعمه من يزيدك 

شفاء.)ا(■؟؟ 

)أ(فا،أآااروح.
رمم١ ٢ ٩ • / ٤ ) يرم تفق حاتم أبي وابن ( ١ ٩ ٥ )U/ تغيره ق والطبري ( ١٤٥)؛/أحد أ-محرجم )٣( 

(^اعٍر)يا/''آمرةم'ماه(والرويانذ،٩٢٧٢رقم ١١سمآي(والطرانفيالأوط)ا</•



الممسيرعلن المير الصوء 
=الأء^=======^^==^=^^ث

انوبعتهز نحتا بهِث ذمحفروأ ما نوأ قلما ؤ تعاق! قوله ل القران ق هذا وشاهد 
[.٤٤]الأنعام: إٍخءأه مبلسون هم قإذا بغتة احدشهم اوتوأ بما قرحوأ إذا حى _؛ ْءفل 

فالشيطانيكره، ما عق مقيم وأنتا نعمه، عاليلث.، يتابع تراه أن الغرة أعظم من وهدا 
والرأيوالغي الرأي اجتمع فإذا الاغترار، الأمارة القس وطبع بالغرور، موكل 

غروافالنياطين حلاف. هناك يقع ل؛ المعزة والقس الغرور والثيهلان المحتاج، 
وتجاوزه،عفوه ق ويغضه الألأ يخهلء ما عق إقامتهم مع وأطمعوهم باه، المغترين 

فأحل.واالأجل، هجم حتن دافعوهم؛التويف، يم قلوحم لتكن بالتوبة وحديوهم 
بآلثبآلموز4وعركم حى وعرةكمآلآما.ف ؤ وقال أحوالهم، أسوأ عل، 

ولاآلاوث؛ا آلحنوة ومك5م قي حق وعدأنثي إن آلناس نثا.،ا ؤ تعاإإ(ت وقال ء ١ ٤ ]ال>دد؛ 
٠[.باشآمورههلظ>: 

4 هندا ؤ قالت وقفل منه برحمة اهللأ منه إذا من بربه غرورا الماس وأعغلم  ،j •أي
لماأهل أنه فظن ثآبنه4 ومآا٠لنآلثلأاعة ؤ قالت ثم له، ومستحق به وجدير أهله أنا 

إنِلنل وحنتاإق وين ؤ فقال؛ غروره 3، زاد ثم باه، كمره مع العم من أولاه 
فالمغترباهيع، الغرة تكون وهكذا والكرامة، الجنة يعني ْا ' ت]فصلت 4 للغنى عغدُْ 

حنتنكذلك، يزال فلا ه، ونفبدنياه اغتراره معاعد وقد وأمانيه، بوعوده مغتر ؛الشيهلان 
الهلاك.يتردىفيآبار 

قالإلامن أموالا الأكثرون »هم فقال: القيامة، يوم أعمالا الأخسرين قوعن رارمثل 
هم،ال؛ما وقليل شإله، وعن يمينه، وعن خلفه، ومن يديه، بين من وهكذا، وهكذا هكذا 

الإيمانشعب ق والمهقي ١( • ٧٣رنم  ٢٧٦الفردوس)\/ j والويلمي ( ٢٦• رقم ١  ٩٥/ >س 
اأم(لكلهمرووْممئاإكمء.)رقم 

)ا(هبمماءلأمج؛.
<.-٧٣/٧٤٧(وشرحهموى)٣٢٤/٣(واظر:نياUرى)٩٩^بج•



=^==^^========^=كلاا=

حتمناولو رق كلمثت فمد ن 1 فتل ^فيم لثفن نق لكينثت ١ د ١ مد ^دم ن ل!وك! ثؤ 
ه.مددا بمتبي-، 

ستعةتعدهِء من ُ يمد٠ ؤلو؛عم ا3لنمِ ثجنة من آلأومي ؤر ولواينا ؤ تعاق! وقال 
[.٢٧إنلسعزئكؤب<]كان: صثممنأتلش ^^١ ٤٢

وحمحمدادا، كثها تميم أبحر سعة وبعده مدادا، البحز مرض لو أته هذا! ومحنن 
وغيرالمثمرة والأشجار التبايتج، من ساق عك منها هام ما وهو أقلاما، الأرض أشجار 

ولاتفنن لا الرب وكالمايت، والأقلأم، البحار لفنبت، المداد، بال.لاائ، وتتمي المثمرة، 
كالماتهومداد عرشه، ورنة ه، نفورصا خالقه، عدد وبحمده  ٠٧٥١فحان تنفد، 

أصلا؟كلام به يقوم ولا يتكلم، ولا تكلم ما بانه يصفه من ، وصفمن هن.ا فاين 
كل،ولا بعض له يتجزأ،ولأ ولا ينقضي لا واحد، معنن بانه كلامه وصف من وقول 

ُت،.وكلما حروف ولا وآيات! محور هو ولا 

زبب،يزحوأكان ننزك)؛ و'حد نكه إلأأدنا~إلهكم يوحم( نفر أئأ و ثؤ 
ه.أم احدا رؤهِء بعناية يقرك ولا صنلحا عنلأ يليعمل 

إلهأنه كما أي [. ١١•ب إإًر يوحم( مئابجتِ بمفر انأ إننآ ثل ؤ تعاق! اقال 
يجس(تفرد؛الإلهية فكما وحده، له العبادة تكون أن ينبغى فكدلك، محواه، إله لا واحي. 

دعاءمن وكان بالسنة، المقيد الرياء، من الخال هو المالح فالعمل بالعبودية. يفرد أن 

الميف.المار 

ثممجدها، j دهي المح صك حنن بكرة، عندها من قوحرج الني أن عنيات اه رض حوتربة عن )٢( 
نال،نعم. نالت؛ ^٠١؟' فارقتك الم الحال كلن زلت  ١٠٠نقال؛ حالة، وهي أصحن، أن بعد رجع، 
اسسحان لوزنتهن؛ الوم !ند ئلت، ب،ا وزنت، لو مرات نلاث، كليات أرح بعدك تلت، 'لقد قو؛ اليي 

(.٦٢٧٢ )رنم لم مأحرجه كلياته^ ومداد عرقه وزنة ه نفورصا حالقه عدد وبحما.ه؛ 
الكاق.الجواب،  ١٧٦)٣( 



الممسيرعش اثثنئ الصوء 

ولاخالصا، لوجهلث، واجعله صالحا، كله عمل اجعل *اللهم ه' الخطابر بن عمر 
سيئارالفيه لأحد تجعل 

واجتا،الحمل كان إذا عليه يحاف، وقد الحمل، ثوابا يهلل العبادة ق الشرك وهدا 
بعبادتهأمر إنما سبحانه اليع فإن الأمر ترك عل باقب يعمله، لر من منزلة ينزله فإنه 

فمن[ ٥ الية: ل ه حتماء آليين له محأمبمإن لينبدوأآس إك اثِاوأ ومآ ؤ ت تعال قال خالمحة، 
فلابه المأمور غير شيء به ش الذي بل يه، أمر ما يفعل إ عبادته ق هلا يخلص ل؛ 

عملاعمل فمن الشرك، عن الشركاء أغتن *أنا تعاق! اهلأ ؤيقولى منه، يقبل ولا يصح 
ربريءا، منه وأنا به، أشرك فهوللذي غيري فيه مص أشرك 

مينقالأول، والنؤع مغفور، وغير ومغفور وأصغر، أكبر إل ينقم الشرك وهذا 
بأنواكعفليم المحثة ق باهه الشرك فمنه مغفور، منه شيء وليس وأكبر، كثير إق 

الذيالشرك وهو اقلع، يغفره لا الذي الشرك من فهذا الاه، بمحب كما مخلوئا بمحب 
وفال([، ١٦٥]\وقوأ.' ه اندادا آلثي دون من ئئخذ من آلئاّي ومت ؤ فيه• سبحانه نال، 

مأ؟م:;ج:صبملنلؤ َلض ثاثيإنمحا ؤ الجحيم: جعتهم وف• لألهتهم الشرك هذا أصحاب 
قسبحانه به سووهم ما أمم ومعلوم [ ٩٨، ^١٩]الشعراء: ه ئ: آلعنلملن بيي ذسويمحإ إذ 

والتألهالحب ق به سووهم ؤإنما والمدرة، واا٠ااانا والإحياء والإماتة والرزقا الخلق 
والخضؤع.

وهوتقيه كيف له: فقيل النمل® دبيبه من أحفن فانه الشرك هذا *اتقوا ء' وئال، 
بلتهنشرك أن بالئ، نعوذ إن اللهم *قولوا• فقال،: اهدٌ؟ رسول، يا النمل دبيب، من أحفن 

ي٦(  ٥٣رنم  ٢٦١/ بأصبهان)٤ المحييين طقات ل الشخ وأبو ( ١١٨رص الزهد ل أخمد احرحه ، ١ ر 
الوراق.أحمد بن القفل ترخمة 

(٢٤٢• )رنم وابمزض ( ٩٣٨رنم ب)٦اw^ وابن ٢(  ٩٨٥)رنم نرب بالقفل الم مأحر-بم )٢( 
وابربمل( ٩٦٥٢ رقم  ٤٣٢ الأوسي)٦/ j والطرال ( ١١١٢^٧٩•أ/ الأئار) مدم، ل والطري 

(.١١٦-١١٥/١٨)النووي وشرح ١( ٦ / ١ ) والحكم العلوم جا،ع وانفلر؛ ( ٦٥٥٢رنم ٤ ٣ ■ / ١ ١ ) 



هع=^^_^^^=اج|--
•أحمل ذكره لانعلمء ليا ونتغفرك سيئانعلمه، 

الثركوط قالوا: الأصغر« الشرك ض علن أحان، U ، أحوف»إن قو: وقال 
الاسجزى إذا القيامة يوم تعالن اش يقول ®الرياء، قال: اس؟ رسول يا الأصغر 
عندهمنحددن هو فانفلروا الدنيا، ل راءون كتتم الدين إلن اذهبوا اعالهم: 

أحمد.جزاء؟«رأاذكرْ 
يكونلا عمل فكل به، وموتم له تابع والعمل له، وقائد العمل، إمام العلم ر؛ن 

اللفا:يعفى قال كما عليه، مقرة بل لصاحبه ناغ غير فهو به، مهتديا العالم حلف 
المولل تتفاويتح إنما والأعمال يصلح، مما أكثر يمد ما كان علم بغير اه عبد من 

المقبول،هو للعلم الموافق فالعمل له، ومخالفتها للعلم موافقتها بءحسس_، والرد 
حلىؤآادى تعاق: قال وهوالمحلئ،، هوالميزان فالعلم هوالمردود، له والمحالفج 

 i[ :الملك ]هوهماض: بن الفضل قال ٢
كانإذا العمل إن قال: وأصوبه؟ أحلصه ما عل أبا يا قالوا: وأمجوبه، العمل أحلص 
يكونحمح، يقبل، لر حالنا يكن ول؛ صوابا كان ؤإذا يقبل، لر صوابا كن ولر خالصا 
قالوقل. ، السنة عل يكون أن والصواب، ممه، يكون أن فالخالص صوابا، خالصا 

هحدا ا زؤهِء بعناية يقرك ولا صيقا عملا فتعمل ريي-ء لهاء يرحوأ ممزكان ؤ ت تعاق 
يكونوهوأن سواه، الأعمال من اس يقبل لا الذي المقبول هوالعمل هذا [. ١١•زامف; 

يجمعبعمل الإتيان من الحامل يتمكن ولا اه. وجه به مرادا M اقلع رسول نة لموافقا 

رنم٧ ٠ )ا■/ ثسة أبي وابن ( ٣٤٧٩رنم ١ • )؟/ الأوسط ق واليراق ٤( • ٣ )أ/ أحد (أخرجه )١ 
والأوسطالكير ل واليراف أحمد رواء المجمع ق الهيثمي و؛الر ( ٩١٢ ٥ ٤ ٧ 

ابن"مان•للثمه أبي؛عك غتر الصحيح رجال، احمد ورحال، 
وقال،المحيح رجال، ورجاله أحمد رواْ (؛ ١ ' ٢ / )ا الجمع ل الهتثمي وقال ٤( \  A/o)احمد )٢(أخرجه 

جند■بإسناد أخمل■ رواه (؛ ٣٤)ا/ والترم—١ اكرءي_، ق المناوري 

(.١٣)١/ والحكم الملوم جامع (وانغلر؛ ٩٥)a/الحلية ق )٤(اعرجةأبونعيم 



المميرظن المنير الصوء 

لرؤإن ضده، يمكنه لر الرسول به جاء ما يعلم لر إن فإنه بالعلم؛ إلا الوصفين هذين 
هوالدليلفالعلم ممولأ، عمله كان لما العلم فلولا وحده، إرادته يمكنه لر معبوده يعرف 

سيتمثنإ إئنا ؤ تعاق: اه قال وقد التابعة، عل الدليل وهو الإخلاص، عك 
قاتقاه من عمل اس يتقبل إنما أنه: الآية نمير ق فيل ما وأحن [ ٢٧ألمتقيزهلالمأودْ! 

ؤإذابالعلم، بمحصل إنما وهدا أمره، موافقة عل لوجهه يكون أن فيه وتقواه العمل، دلك 
أعلم.واس وأفضله، وأجاله شيء أشرف أنه علم وموقعه العلم منزلة هدا كان 

خالصاس كان ما فالمقبول مردودة؛ وثلاثة مقبول، واحد أربعة: والأعمال 
القبولالعمل أن وذللث، أحدهما، أو الوصفان منه فقد ما والمردود موافئا، نة ولل
عداوما لوجهه، عمل وما به أمر ما يحسبا إنما سبحانه وهو ورضيه، اس أحثه ما هو 

حاقآلذى ؤ تعال: قال أهلها، ويممت، يمقتها بل يحبها، لا فإنه الأعمال من ذللت، 
٢[.^يأبجأصط4لاس: 

إنفقال: ذللثج، معتز عن مثل وأصوبه، الحمل اخلص هو عياص: ن الفضيل قال 
يقبللر خالصا يكن ولر صوانا كان ؤإذا يقبل، لر صوانا يكن ولر خالصا كان إذا العمل 

قرأثم السنة، عك يكون أن والصوايث، س يكون أن فالخالمى صوابا، خالصا يكون حنن 
ه.حدا ا ريه-ء يعجادة يقرك ولا صنلحأ عملا قتعمل نبه-، لما، يرحوأ دسكان ؤ • قوله 

وحدهس والعمل مقبول، غير مردود اقلأ)ا لغير العمل أن حدا بان فقد قتل: فإن 
ولامحصا س يكون فلا ولغيره، س العمل يعمل أن وهو آحر نم فبقيا مقبول؛ 
اسلغير كان ما يطل أم كله العمل يعلل هل القسم؟ هدا حكم فما محصا، للناس 
ثلاثة:أنوغ تحته القسم هدا قيل: _؟ كان ما ؤيصح 

الرياءله يعرض ثم الإخلاص، هو العمل عل الأول الباعث، يكون أن أحدها: 
جازمةبإرادة يمسخه لر ما الأول الباعث، عك فيه المعول فهدا إثنائه، ق اس غير ؤإراده 

سعد.\زؤوف همد طه عليه؛ وعلمه له تدم الجيل، دار ط • ج-آ أعلام ١ ٨ أ 



تركنهي، أعتن وفخها، العبادة أثناء ق المة ^ ٠٠حكم حكمه فتكون اقلع، لغير 
حكمها.استصحاب 

النيةئلب له يعرض ثم اهف، لغير الأول الباعث يكون وهوأن هذا، عكس اكاف• 
إنثم نيته؛ قلبا حين من له ويحتسب العمل، من مضئ بما له يحتس—، لا فهذا ممج، 

تجبل؛ ؤإلأ كالصلاة، الإعادة، وحبت، أولها بصحة إلا آخرها يمح لا العبادة كانت 
والهلواف.الوقوف عند ه نيته قلب ثم اهلٌ لغير أحرم كمن 

منوالشكور والجزاء فرصه أداء فيريد والناس، اهف ببا مريدا سدنها أن اكالث،! 
وللأحرة،هف يصل ولكنه صك، الأجرة ياخذ لر لو فهو بالأجرة يصل كمن وهدا الناس، 
يقبللا فهدا كدللئج، الزكاة يعطي أو حج، فلأن ؤيقال عنه الفرض ليسقمحل يحج وكمن 

حقيقةفإن الإعادة، عليه وجبت الفرض مقومحل ق شرطا النية كانت ؤإن العمل. منه 

المعلقوالحكم توحد، لر عليه واكواب الحمل صحة ق شرط هي التي الإخلاص 
إلايزمر ولي للمعبود، طاعه القصد تجريد هو الإخلاص فان •ءا.لأمه، عند عدم بالشرط 

السنةدلت، وقد الأمر؛ عهوة ق يقي به يأت فلم به المأمور هو هذا كان ؤإذا بمدا• 
عنالشركاء أغض أنا المي١مهت يوم ه اهآ اريقول قو! قوله ق كما ذللث،، عك الصريحة 

قولهمعنن هو وهدا به٠٠ أشرك لليي كله فهو غيري فيه أشرك عملا عمل فمن الشرك، 
٠، احدا ريهِء بعبادة لق/ك ولا صنلحا عبملأ ءاسنمت رؤبِء لمآء يزحوأ مسكن ؤ ت تعاق 

،الكهفسورة تفؤير س *بمحه ير ما هدا 

العالمينرب ه والحمد 

قريتا.تخريجه تقدم ( ١ ت 



الممسيرالمتيرعان اشوء 
آتآل= 

ءمح؛صءه

شبمارب بم بدظ~ أمكن ولم ثث ؤأئتنولإبي  jfAومن٢٣  Jjyjض' ؤ 
ه'وقا ليتلك بن قهتِل ^١ ١٤■وْغانمآمأيى ورآءى بن ؤإفي( :؛I؛؛ 

دآجملتزبرئا3ه•يرفيقرثصتاوسوب 
دعامإنه ثيل؛ ص ٤[، ل«ريمت ه فقثا زن ؤؤوغبلق اْفن ولم ؤ زكريا تول 

فهويالرد تشقش وب وإّعافالث، إجايتك عودتتي إنك والمعتئ المسالة، 
ؤإحانه.إجابته من سلفا بما تعاق إليه توسل 

فقال(أوكذا. كاوا ونت إئ أحنت الذي أنا وةال،ت رجلا رجلاسأل أن حكن كما 
عهنا.مو وهذا حاجته، وضن بتا، إلينا توسل بمن مرحبا 

أنمنه فطاو_، ربه، إق وصيلة وجعله الولد، أمام ذللث، قاوم أنه عليه ؤيدل 
سأله.ما إل ؤإجايته حوائجه محاء من عوده الش عادته عك يجاريه 

وْفاثتورآوى من حذت،آكولإ ؤإق ؤ واللام؛ الصلاة عليه زكريا قول 
ربرءة4دآحثة بمموب محترثبن؛ال يرش دقاآق،أ ضخل ؛ ٥١٤•آمأق 
أنهكريم سي يقلن فلا ؤإلأ اقه، إل والدعوة والشوة العلم ميراث فهدا ٦؛، ٥، أريم؛ 

يهأحق ليكون ميراثه، يمنعهم ولدا العغليم اهه فيسأل مجاله، يرثوه أن عصيته يخاف، 
وردعقكتامذاهه حرف، فأحد؛الن هد؛اوأمثاله، عن ورسله أنٍياءْ اةئ؛ة وتدنزْ منهم• 

توفيقهعك قم والحمل عنه، منتزعون برآء عم ما إل الأنساء ونسيا كلامه، رسوله 
وعاداته.

)\.(،الواثعئ.
اساحج)'ا(با"



جص____اج.
أنتمفقال: وبيوعاتمم، تجاراتم ق فوحدهم بالسوق مر أنه ه هريرة أبي عن ؤيدكر 

لرالمجد إق صراعا فقاموا مجده؟ ق م يقه اس رسول وميراث فته أنتم فيما ههنا 
فقال؛هريرة؟ أيا يا قلت: ما أين فقالوا: العلم، ومجالس والذكر القرآن إلا فيه يجدوا 

فال.أوكما ودنياكم، يمواريتكم وليس ورثته، بين م يقمحمدقق متراث هدا 

4•محاأ}بم وكان ووكوه ليثا من حئايا وؤ 
إليهحن منه: تقول القس، ونوقان الشوق الحنين الصحاح: ق فقال الحنين أما 

تعاق:فوله ومنه حناثا، يحن عليه حن منه: تقول الرحمة، والحنان فهوحان، حنينا يحن 
رب،يا حثانالث، تقول: والعرب ترحم، عليه وتحنن [. ١٣لم؛م: ه ليثا من حناثا وؤ 

القيس:امرء قال ، رحمتلث، أي واحد بمعنن وحنانيلت، 
،ازرالحنذا حنانك زم معتجرم بن بنوثمجن ويمنحها 

عقيسلموا أن لعباده وشرع النكرة، بلففل عليهم لم مكونه ق المر ما وهو 
فقدالصالحين، عباده وعق نفوسهم عك تسليمهم وكدللئح المعرفة؟ بلفغل رسوله 

النكرة.بالمقل ايتال.اء اللام كون ق الحكمة بيان تقل.م 
فوائد،أرع الملام ل اللام لحول ل أن تقدم قد أنه وهي أحرى، فانية هنا ونزيد 

الروضة.)ا(ه؛ 
الصحاح)ص٧٦(.عخار انظر: )٢( 
الجاعلالشاعر الكندي الحارث بن حجر بن المس امرئ ب ؤيثالوافر، بحر من الهت، مدا )٣، 

العربصعاليك ؤيلهوؤيعاشر شب وجعل وموغلام الشعر نال، الإطلاق، عل العرب شعراء أشهر 
وندييلهو ؤبملرب يشربه جعل نم وعشيرته، أيه موطن ءوُته حفر إق وأبعدْ ننهاْ أباه، ذللث، نبغ 
تميزا.دمه صغتراوحملتي صنعتي اس،أبي رحم فقال،ت وهويشرب، ذلك غاغه أبوه نل 

أعررغدا  jjhالعوم غدا سكر ولا الرم صحو لا 
(٤ ٠ ١ / ٤ ) الحديث غريب ق صلأم وابن ، ٥٧"٥ ٦ / ١ ٦ ) تفسيره ق الهليري اليت ذكر لأبيه• وثأر 

اإزجاجي)صيآرالقاسم واظرتأخارأبي 
اJداتع-بم١٦٦.٢)٤(



التسسرعلن النير النوء 
ت]ئ\===^^===^==ح=^====^===ي

يذكرتبرلك يقصد فلم تعاق اس هو بالسلام المتكالم لأن عنها؛ تغن م المهام وهذا 
الذيهو والعثد واصتجلاحا، البركة، استدعاء التبرك فان العبد، يقصده كما الأمم 
وهرالعموم، قصد ولا العبد، يقصده ما عق وءلالتا تعرصا أيما قصد ولا ذك، يقصد 

تحية،كل عن ومغن ملام، كل من كاف، سبحانه منه ملأتا لأن هنا؛ لانق غير أيصا 
ؤيتمالوصفح، يستغرق هناك - ألتن ولا - منه ملام فادنن أمنية، كل من ومقرب، 

لذكريكن فلم والهلاك، العهلج، مواد ؤيقهلمر الحياة، ويطيب البؤس، ؤيدغ النعمة 
محنن.هناك واللام الأك 

عليهم،العباد ملام وبين وعبادْ رمله عك ائلأ سلام بين الفرق بهذا بان وفد 
التبركقصد من تقدمت، الي واللام الألف لفواند متضمنا كان لما العباد ملام فإن 

وقصداللام، يامم  ٠٧٥١من وموالها له اللام طالب، إل والإمارة اللام، باسمه 
أيهاعليلثإ اللام يقول؛ أن الرمول، عك الملم حق ق الأحسن كان اللام عموم 
وأتموأصح أكثر فالمعرفة عاليالث، ملام ورد قد كان ؤإن وبركاته، اظه ورحمة الني 

أعلم.واس واللام بالألفح المقام هذا ق وينح عنه العدول ينغي فلا معتز، 
تعالاس اليم تق الحكمة ما وهوت عثر الراح المزال جوامحبح بيذا ءرف«تإ وقد 

المعرفة؟بالقفل ه نفعل المسح وتسليم النكرة، بلففل يحين عك 
الرسالةق الملام ابتداء مجرى جرى يحين ملام إن له! تحصيل لا من يقوله ما لا 

فانفعرف، الكاتبة آخر ق الملام مجرى جرئ المسح وملام فنكر، والمكاتبة 
منمتغايران ملامان فإنبمما الفرق، هذا اد ميخفن ولا الواحدة، كالقمحة المورة 

،فكيفه، نفعك العبد سلام واكان! عباده. عك تعال اس سلام أحدهما! لمين. م
الأحر.عك أحدهما ينتن 

واللامالألف فكانت، الكفل، ق ذكره لتقدم زك اكاف إن قال: من قول وكذك 

اولاتع-بمأ؛. ١٦٧)؛(



الذيالسلام إق أثار المح يكون أن لأملكن الأول، من أقرب وهذا للعهد، فته 
حصلما مثل الثلاثة المواحلن هذه مثل ق اللام من ل أن فأراد يحين، عك اهلع سلمه 

واهعأعلم.له، 
والمحيحين قصتي ل اللام تقييد ق الحكمة وهوما عسرت الخامس الموال وأما 

قيتأكد الملامة طالم، أن — أعلم واللق — فره الثلاثة؟ الأوقاُت، نبذه عليهما اذتع صلوات 
اكدذلك مفلتة الموضع كان وكلما الوحشة، وموامحلن العطب مذلان هي الش المواضع 

آكدفيها الملامة لأن الثلاثة، المواطن هذه ^كرت الهمة،  ١٢-وتعلمت، الملامة طلب، 
فيهامستقرا كان دار من انقل قل. فيها العبد لأن أحرص، عليها والنفس أهم، وطلها 
والبلاء،والمحن للأفات معرض فيها هو دار إك وسكناها صحبتها عل النفس موطن 

ومحنهاولأوائها وسدايوها لبلائها انتصبخ الدار هذه إل حيج حين من الجنين فإن 
ية.ولتحيئج المحنن، -بذا الثاعر أفصح كما وأفكارها، 

هويولم.إذا الدنيا الْ هإلن حروحه عند العلفل يكاء تأمل 
اردمهه مناه يلقذي البكل ه كأنا عجيبرا مه نحتنحد 
،وأرفور فيه كان ا مثلأومع دإم—ا ا منهه بجكبم٠—،ا ؤإلأ 
حصلولما ؛،، JujLJفبكن حاصرته ق الثمطان طعنة ابتدرته حرج حين من ولهدا 

أحبرما وأما والطائعيون. الأطباء أدركه الذي وهو الأول، وطنه بفراق الوحشة من له 
طلب،فكان ينفيه، ما فيها ليس كما عليه يدل ما صناعتهم ق فليس ه الرسول به 

الأمور.مزآكد المواطن هذه ق الملامة 
إلالدنيا ية ونالموت عند البرزخ دار إل الدار هن.ه من حروحه الثال؛ الوطن 

ذلكمن أعغلم فالأمر ؤإلأ وتمثيلا، تقريا الدنيا إل أمه بملن ق داره كنسبة الدار تللثف 

بشارطمة من جريج بن انماس بن عل اردميت لأبن لمح اللويل، بحر من الأبيات ذْ ه٠ 
أحارق التدوين ق القرويئسي من كل ذكره فقط اكالث البيت م  ٢٨٣ستة مسموما مات والمتلمي، 

ا(والمآويفيضاص)ا/اءه()ه/أا(.



=وجث
ااممسيرالصنءالمئ؛رهأن 

الأمور.أهم الدارمن تلك إق انتقاله محي أيضا السلامة وؤللب وأكر، 
ملهلما بة ولانالأحياء، تعاق اقلم سعث يوم القيامة يوم موحلن الثالثت الموطن 

وعثرتهيتاورك، لا عطه نإن مله، ما حيع من آكد فيه الملامة وطلب إليه، الدور من 
باللامالمواطن هذ0 حص كما فتأمل يد• لا وهرم يداوى، لا وسقمه تقال،، لا 

وكتوزالأسرار من تضمته ومحا القرآن قدر واعرف مها، الملامة إق الحاجة لشدة 
عثرمحعشارها.إحصاء عن الخلائق عقول عجذت الش والعارف العلم 

رل،ثم الوحشة، وذهاب، الأنس من الملامة عك الزيادة •ع الملام ق ما وتأمل 
عاليإل خروجه عند الثلاثة المواطن هده ق للعيد الحاصلة الوحشة عك ذللث، 

إلامؤنس، كل عن مجردا وحيدا اهي عك قدم إذا ،^^ ٠١١عول، معاينته ومحي الابتلاء، 
إحدىإل ليصير الأعفلم البمع •ع القيامة موافاته وهد عمل، صالح مجن فدمه ما 

محنالملامة يطلي، أحق موطن فأي أهلها، بعمل واستعمل لها، خلت، اش الدايغن، 
ؤإحسانه.وجوده وممه وكرمه يهنه مها الملامة اه فئسأل، المواطن؟ هذه 

ءهوقزى جما محارحا شءلبسظ ؤ3مرى 
القثاءيأكل ه اقئم رسول *رأيت تال• جعفر، بن اهف عبئ عن لصحيحين اق 

ملرئات عك اه،.،إو رمول *كان فال•' أنس عن داود، أبن منن وق • ؛الؤءلم،« 
،.ماء(٠١٣مجن حنوايتج حثا Jثراات^، لرتكن فإن ف؛مرامحت،، رطات لرتض فإل يملأ، أن 

)ا(بمأ'ئالزادج'\.

آ(رام:دحالمرىلأ/أأْ(وهمحاضي)آ(بي 

اسّيفي(وس ١٦٤/٣(وس)(ومطي)رثم٢٣٦٩٦
١١ الممحارة)،/ الأحاديث  (والدارممي١  ٥٧٦رنم (وانماكم)\إ\{<0 ١  ٥٨٥رقم ٤ ١ 

/T(وحتاكرمذيدام;سة رنم  ١٨٥)الأحرذي آا(وتس ا/ )١ الناري أآ(T\\/T)
ومناومود)أ/هإ'آ(.



مم—=_—^_لجا=
قويريد ويوافقها، البارئة المعدة يقوى رطب، حار المياْ؛ طح الرطب* طع 

كتيرآ.غذاء ويغذو البارئة، الأمزجة أصحاب ويوافق البدل، ويحصب اليا0، 
فيها،فاكهتهم هو التي البلاد، من وغيرها المدينة لأهل مواقفه الفاكهة أعظم من وهو 

ليسدم عنه ونولت جده، ق التعقن يمغ يعتده لر من كان ؤإن للبدن، وأنفعها 
ؤإصلاحهأسنانه، ويؤذي وسوداء، صدلع منه إكثاره ل ؤيحدث يمحمود، 

٠ونحوه بالنكئجبن 
فإنحدأ، لطيف تدبير الماء أو التمر، عق أو عليه، الصوم من هؤ الحم، ؤُلر وفٍ، 
الموىإق وترمله ثجديه ما فيها الكبد ثجد فلا الغداء، من المعدة يخن، الصوم 

رمحلبا،كان إن ولأسثما إليها، وأحبه الكبل، وصولارق شيء أمؤع والحلو والأعضاء، 
لرفإن وتعديته، لحلاوته فالتمر، يكن لر فإن والقوى، هي به فتنتفع له، نولها فيشتد 

للطعام،بعده فتنتبه الصوم، وحرارة المعدة، لهيب تْلفنء الماء فحوانا يكن 
بشهوة.وتاطه 

حنلقؤ تحال! بقوله القرآن مخلوقية عك المعتزلة احتج الوجود! عزيزة فانية 
مخصوصعام بأنه الأكثرون فأجاب الآيات،. من ونحوذللث، [ ٦٢لح*ر■' ه سء ْفل 
ووقعالإرشاد! ق عقيل ابن قال، ونحوم• العلم من الصفاتا كسانر النزلع محل يخص 

لتناوله.يصلح ولا الإخبار هدا لايناوله القرآن ن أل 
عقدبه حصل وما شيء، لكل حالما بكونه الإعلام ■كمد حمل به لأن ةالات 
اليومأتكلم لا هال،! شخصا ولوأن قال،! الخبر. تحت، داخلا يكن لر والإجمار الإعلام 

به.أخبر ما تحت، يدللئ، إخباره يدخل لر كدثا كان إلا كلاما 
منثنين مإما ؤ مريم قمة ق قوله؛*١^ j، مذكورا فوجدته هدا ند؛رمت، ثم قلت،! 

ؤإنما[، ٢٦]٣: 4ا اطلمآمحزإسا ملن صوما ددزرئ،للئءى ق معول آلبمرأحدا 

)ا(غاأاواوائعج؛لأ



الممسيرعان الميز الصوء ،ً=تم 
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إخارحمل به ه ادثل؛إ1لنؤ»زإذسثا ياز ؤ فقولها; ولدها عن تسأل لئلا يذلك أمرت 
هذاقولها كان ؤإلأ الخبر تحت داحلأ يه أخرت ما يكن ولر الإنس، تكالم لا بأتبما 

لذرطمخالفا 

فالواإليه ءاسارت بغيا؛)،](؛ املث، وماكايئ، سؤء آمرا ابوك ماكان ناحث،هنرون يؤ 
نبياوجعلي آثكتنس، ءاتني آئي عيد إق فا3 أؤم:؛ صبيا آلمهد ق كايثح من نآقم كئم، 

حيادمت ما وآلزًفو؛ بالصلوة ًىأت،ؤاوصى ما اين متارج ;)~موجعفي 
وموسعين وبين [ ٢٨]*وم: ه هرون يتاحث، ؤ تعاق: قوله عن M ،سئل 

هبلهمءاويالمالحين بأسيائهم، سمون راكانوا بينهما، ما السائم عليهما 
و(نبيا ؤحعفي ينت آممي عيد ق ؤ قال! أته المسح عن سبحانه قوله 

اينم؛اركا وجعلي ؤ عيينة'• بن سفيان قال ٣[. ١ ٣، • ]•ريم: ْثت،ه ما اين مبارثا وجعلى 
للخير.معلما قال^ ما 

البركةفإن فيه؛ اهف جعلها ام البركة هو الخير الرحل تعليم أن عك يدل وهذا 
عنالموروث العلم ق إلا ليس الحقيقة ق وهذا ودوامه، ونماؤ، الخير حصول 
ذوماركوهذا ؤ تعال! قال كما مباركا، كتابه سبحانه سمن ولهذا وتعليمه، الأنبياء 

رسولهووصم، [. ٢٩]ص: ه بزك ا ئ، وقال! [• ٥٠اذزلiههلالأساء: 

كتابهفبركة ه عشئ ما اين منازكا ؤ المح! قول ق كما مبارك، بأنه 
•)،؛؛ ٥١إل والدعوة والهدى العلم من ببمما يحمل ما سبا هي ورسوله 

الملقح!من واحد غير نال ب ًكدت ما انن مجارغ وجعلي ؤ المسح! اوقال 

■^٤.الإعلام  ٢٧١)؛(
(.١١٧/١٤(وام:همحاشى)٢٢١٣٥(بيطم)رنم

الشاحبدا. ١٧٤)٣( 
)إ(-هجلأءالأفهام.



الذيه نفق الخير كثير فالميارك المعنئ؛ جزء وهذا كنت. أينما للخير معلما 
لأنماركا، العبد يكون ولهذا واجتهادا، ؤإرادة ونصحا ؤاثدارا تعليما لغيره يحمله 

هوالبارك فعدم منه، كلها البركة لأن مبارك تعاق واهتآ كن.لائ،. وجعله فيه بارك اس 
هء:ثإ ثذمحرا للعثلممت لذكون عتيق-، عق آلمنمان ئزلن آلذى ثارك ؤ المتثارك 

١[.شمس،ممضلإإ:(هلاس: 
تعاق.اهلأ شاء إن قريب عن المعنن هذا إق وسنعود 

ينابتإأأ;ا شيئا علئ، يغى يجرولأ ولا ينمع لأ ما مد J؛؛ ينابت لأبنه  'ضذ إؤ 
مدلأ ينابت )2؟،! مهويا تيرطا اهدك ياثبعى ياتلئ، لم ما آلعنر متح جاءؤ، ئد إق 

منث عد١ يمئلثح ن ١ خآ؛1، 1 إئ ينايتب ئ( عصيا للرخمس كان آلشيطنن إن آلئنهلنن 
محنزثاه4•

اللين،بالخطاب القيهل رئيس عليه خلقه أكرم تعاق اس أمر  ٠٠■
الناستجد ولذللث، وعرقا؛ وعقلا شرعا مهللوب، أمر اللض بالقول الرؤساء لمخاؤلبة 

وتأملوالقبائل. العشاثر رؤساء يخاط,؟، ه المي كان وهكذا عليه، كالممهلورين 
إلؤاهديلث، ;ُة[; ثرق ان إق للث، هل ؤ لفرعوزت قال ، كيفبه أمر لما موّن امتثال 

Lt3 ، الوالعرض الموال مخرج معه الكلام فأحرج [ ١٩، ١٨^ قتحش
هو،إليه الفعل قنب أزكتك• أن إل يقل• وب ه، ثرى أن إل ؤ ونالا الأمر، مخرج 
ؤاهديلث،إقؤ نالت ثم والماء، والخير البركة من فيه لما غيره دون التركي لفغل وذكر 

استاJءاءوثآلو>ه إل ؤ وقال؛ أماملئ،، يسير الذي يديلئح، بين كالدليل أكون ريل-حه 
إبراهيمقول وكذللئ، وكبيرا، ؤيافعا صغينا بنعمه ورباه ورزقه حلقه الذي بربه لإيمانه 
[٤٢]هريم■' ه نيئا علئ، يغى يتمبمرولا ولا ينمع لا ما مد يئابت٧٢ ؤ لأبيه؛ الخليل 

اوداتع-بم"ا. ١٣٢)١( 



امحمرعلن امحر الصوء ا؟==م 
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معهالكلام أخرج ثم باسمه، يمه ولر توقيره عل الدالة أبوته بذكر خطابه فابتدأ 
يقلولر ه، شنئا  vii■؛،يش ولا يبجر ولا يسمع لا ما ثعبد لم ؤ السؤال، مخرج 

له•يقل فلم ؛ ٤٣ا■مبم• 4 يابلى لم برتنآل?زما جاش هد ( jjينابت ؤ ٠الت نم تعبد• لا 
هداعل، تدل عبارة ألطم، إق العبارة هده عن عدل بل عندك، علم لا جاهل إنك 

صرْلااهدك هايعى ؤ قال! نم أو\بلذ\ه,( لم ما أنيلر مؤتح جاءق ؤ فقال! المحنئ، 
قال!تم رتلث،ه إل واهييلئ، ؤ لفرعون! مؤمن قول مثل ومذا [. ٤٣ه\*وأم■' سويا 

[٤٠]•ريم: ه ثئا للئبجن للئ-مض من عذاب ينثلئح أحار،أن ق نابت يؤ 
عليه،ينفق من عق الخاثمج الشفيق يفعل كما أبيه، دون ه نفإق الخوف، فنسبا 
ذكرثم العياب،، نكر ثم غيره، من ألطف، هو الذي المس لففذ فل-كر ه يمثلث، ؤ وقال! 

هذا•من وألين ألملف حطاب فأي القهار. ولا الجبار يقل ول( الرحمن 
نغموكابيوأآلمرستيتون،؛ؤ قال. حيحؤ لقومه، يس صاحسا خطاب هذا ونظير 

رحنوزهؤإلمه هطنف دلآأءننآلذى وما مهنذوزقو; ونم سو^^١^١ اتجعوأ 
آعتدوأأن ثذيرمبئن. محم ينموهمِفي ؤ لقومه! نوح قول ذللثؤ ونفلير ا-'ا'اا[ '• 

خطابؤألين وجدته املته إذا القرآن ق لأمته»ا الأنبياء خطاب سائر وكلاائؤ 
آلنامآيثايا ؤ تعاق؛ كقوله وألينه، خهياب وألهلف، لعباده اهه خطاب بل وألطفه، 
تعال!وتوله الأيايتج. [ ٢١]الغرة: ه دنوكم من والذين •حلم،كم مى وفز آعبدوأ 

لنآئه دون من ثذعوث إئ لهُج ءاضعوأ مثلآ صرب آلثاس نايها يؤ 
هلاحى وعدآئي إِن ينا.ياآلغاص ؤ وقوله! [. ٧٣]الحج; ٠ ولوآحئنعوأ^ غلموأذبابا 

تعالتتوله ق ما وتأمل ٥[. ]فاملر; ه آلع/،وو:ِئ؛! باش نغوم ولا ثغرككناآلحيوْآكقا 
منآسم،ىذ(ضأمربمإلأإيإهسر،كان مجدوأ لأدم فلنأ،كةآطدوأ قئا إِذ وؤ 

[.٥ • ]الكهف،; ٠ بدلأ;)ج: للئبين بمن غدو لكب وهب مزدؤف وذريتهُأوليآء أقتخدودةُ 



===^=^^^==^==^===^===وتوإات.'٠
انصنحا آلدثز غكم اتعنرث ؤ وُافيت وتوله العقول• ملب الذي اللهلف من 

فلانترككم أي"• التأؤيلتن أحد عك ٥أا• 1النخوف■' ه ق ممفعك محوما طغتز 
لعلفوتأمل وامرفتم• أنتم أعرضتم إذا عنكم ونعرض ندعوكم، ولا ننصحكم 

ينيربي-، ؤءايثوأ آس ياي أجبموأ يغفونثا ؤ وتولهم'• لقومهم، الجن يدر خياب 
[.٣١]١^٧ سسامأسم.4 سدكويخنلآلأم لخئم 

منقءثا.ه•لسان تم نزرخمتثاوجعلثا ثم ٠^١ ^ؤ 
ليسبالصدق، الأمم مائر من و الخن فهوالثاء الصدق: uن ...س 

٥٧٥١صلوات عاليهم والرمل الأنياء من ودليته إيرامحيم عن تال كما بالكدب، ثناء 
الثناءههناث والالسان والمراد ٥[ ٠ ت ]مريم ه عإثا مدق لسان ثم ؤحعلتا و وسلامه: 
بالثناءالعيال ألمنة سبحانه  ٥٧٥١أؤللق وهومحله، باليان، الصدق كان فلما الحسن. 

عته.وعبربه وفاقا، حزاء الصادق، عك 
إلارسول من ازنلئا وما ؤ تعاق: كقوله واللمة ءالأا. معان: ثلاثة يه يراد اللمان فإن 

وألو'غهوآظثأمحكم ؤ وقوله: ٤[• كم^ قمق قؤمهِء ببمان 
ضةلنان وندا اعجهم؟ إنه يلخدورتح آلذى لناين ؤ وتوله: [• ٢٢تالرومت 

لناثلث،يهِء فئزف لا ؤ تعال: كقوله نمها. الجارحة به ؤيراد ٣'١[. ]التحل! ه م؛إرل 
[.١٦لئننزلخ.ه]ي: 

الصالحة.وفربالأعمال وشربمحمدهق. فمرباليضتة، اكدق: يدم وأما 
الأعمالقدموا وهم القيامة، يوم عليه يهدمون وما قدموه. ما 'أالقدم(ا وحقيقة 

ذللث،•جزاء ص الش الجثة عك ومي>ءون بمحمد.، والإيمان 

)ا(مابأاودارجح_'ا.
•الغعراءرج، محورة ي إيراممهوديوص إك ير-ح الضمير )٢( 



الميمالفوءالئنحرص 
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فلأممهاو• واليي الأعمال فره ومن عليه، يقلءمون ما أرادت ت|ا فسره فمن 
صدق.قدم فالثلاثة أيديهم. يين و4 الإيمان وقل.موا قد.موها. 
وتعاقتيارك الرب عند فهوالجنة الصد>قت مقعد وأما 

ونفعه،ودوامه حق، وأنه واستقراره سونه مستلزم بالصدق كله ذلك ووصم، 
وحقكدب، غير صدق فهو وله، به كائن سثحانه، بالحق متصل فإنه عاندته؛ وكمال 

ولاسيل إله ومتعلقاته ليامحلل وما محار• غ؛ر ونافع زائل، غير ودائم باطل، غير 
مدحل.

الريية،حصول الكدب؛ علامات ومن إليه■ القلتا ت الصدق علامات ومن 

الض.عن - عنهما اهنا رصي - عل بن الصن حديث من مرفوعا الترمذي ق كما 
،.رية''ل والكذب ءالصدق ٠الت 

عيلءحدثنا منبه بن معقل بن الكريم عبد بن إسماعيل حدثئا أخملءت الإمام قال 
وقمححن يسير انهللق الار موس رأى لما نال؛ مشه بن وهب مهعت، ةالت الصمد 

فاحابمؤمن، يا له1 فقيل الشجرة مجن فنودي تال! أن إق الحديث، فدكر ١ فريتا. منها 
لييلث،فقال! بالأنس، اصتثتانا إلا جوابه سرعة كان وما دعاه، من يدري ولا صريعا 
فوئلث،أنا تالت أنت،؟ فأين مكانلث،. أرى ولا وجسلث، وأحس صوتلث، أم»ع إق مرارا، 

إلاذلك، لاينبض انه علم ٠^٠١ موس فلماسمع مئلث،، إليلث، وأقرب وأماملث، ومعلقؤ 
بلفقال: رسولك،؟ كلام أم أسمع إلهي أنت، كدللث، فقال: يه، فأيقن وتعاك تارك لربه 

همدق تدحل الطي نج نئل ر تعادت عك؛وله عدا حول عوسع يحث الإسراء سدد؛ ل نندم ، ١١
الآي؛ن)ج(.[ ٨٠]الإصرا»ت 

١٣٢وأبوسك)آا/ ( ١٣٣٦رنم ٠^١١ والزار)،/ ٢( ٠ ٠ داحدرا/ اممالي)رقاماْ؟( اخرجه )٢( 
(١٠٦٠١اوتناص>ه/هممرب >،(^ v،U؛jj ٠٢فىفيانم،>ْ/٠J(وام٦٢١٦د»م 

صحيح.حن اكرأذيت يهال ( ٧٠٤٦^١١٠والحاكم)،/
اكواءقج_أ. ٢٨٤)٣( 



سع____^رج=
بنويعقوب تفسيره ق حميد بن عبد رواه قد الحديث ، مني فادن أكلمك الذي أنا 

الفموي.سفيان 
نائيعبدا اض أحب ررإذا قال: الني عن هريرة أبى عن الصحيحين وي 

إنماالنداء من الأمم تعمله والدي الحا.>يث فأحبه٠٠ فلأنا أحب قد اقنع أن حبرائيل: 
٠إ7_' ، هريمكان من يغالألنتاد يوم ؤآتشع ٠ _1^،: قال كما مؤع، المهوالمؤمن، 

.٩٤١]ف،: 

والسنةالكتاب ق تكرر وقد الإلهي: النداء لنقل بمجاز وليس مجاز أنه يقلن امما 
نائيأنه تعاق فاحبر المجاز. عق حمله يمغ تنوعا متتوعا محاله ق مهلردا تكرارا 

القيامة.يوم ءباد0 ينادي وأنه كليمه، ونادي الجنة، ق الأبوين 
ولابنفسه. ندائه عن فيها أحبر القرآن ل مواصع تسعة ل النداء سبحانه ذكر وقل 
انتفنفإذا اللغة، أهل باتفاق وحقيقته بمعناه فإنه بالموُتج، النل.اء يقيد أن إق حاجة 

.ُالمحح الحديث، ق إيضاحه حاء ولهدا قهلعا، النال.اء انتفن الصواتح 

ه.ا)~؛' عليا مكايا زيتثه وؤ 

كناقال: اف، يبن هلال عن ععلة بن ثمر عن الأعمش عن حرير رأ؛وذكر 
فقال:عباس ابن فجاء أناس، ق عرعرة بن وحالي حثيم بن والربح كعبإ إق حلونا 

الدرواننلر: ١( ٦ ١ ٢ ٢ رنم  ٢٨٤٣تمرْ)ا</ j حاتم أبي وابن ٦( الزهد)صرا ق احمد أ-محرجه )١( 
(.٥٥٤اونثور)ت،/

وشرح١( ٢ ١ آ/ القاري)٢ عمدة وانظر: ٢(  ٦٣٧ومسلم)رنم ( ٣٢• ٩ البخاري)رنم أخرجه )٢( 
(.١٨٤-١٨٣/١٦الووي)

وغيرها)ج(.الأية هن.ه حول، صورة)ف،( ل اليح-ثإ تكملة )٣( 
اكواءقحأّ ٢٧٧)؛(
)ج(.محراجعم. الحق. لطالب ممتنا المرصؤع ق واسمنا يحثا يل فيما المؤلف بحث )٥( 

•١٣٠)٦(الروح



الصنءاكزضافر
تلأظ============د

عركقد القرآن ق ما كل كب يا )،؛ ١٥٠فجلس، له فأومع هال؛ سكم عم ابن هذا 
قولوما المنتهي؟ ومامحيرة عليون؟ وما سجين؟ ما ت عنهن نآخرل أشياء أربعة عير 

[.٥٧::ت::هلم؛م:>ورسهنكناعلثااهةلإديئس: 
فالأرضءمجٍن( وأما الؤ٠نين. أرواح فيها السابعة فالسماء ®عليون، أما 

لإدريستمحسحانه  ٥١فول وأما إبليس. جند تحت الكفار وأرواح الفك السابعة 
آدم،بمي أعمال مثل يوم كل للئ، رافع أق إليه اه فأوحن ه علثا يا ١٤*رسه وؤ 

عملا،يزداد حى فٍؤحرْ الموت مالك له يكلم أن الملائكة من له صديئا وكلم 
فكلهالموت ملكر لقيه الرابعة، الماء ق كان إذا به-ص تحرج جناحيه، بين فحمله 

أنأمرت أق فالعجب فال؛ جناحي. بين ذا هو فال؛ مو؟ وأين فقال؛ اجته، حل 
عكمحيرة فإما المنتهن، امحطدرة وأما روحه. فمض الرابعة• الماء ي روحه أنص 

فالدلك،علم، وراءها لأحد ليس ثم الخلائق، علم إليها منهي العرش، حلة رؤوس 
المتتهنمدرة سمست 

٠٠٠

أي؛؛عثا م.ؤق1ايالقون ؤاذئوأآتير'ت عوأآئلوْ' قإم،صشيإ - ؤ♦ 
؛;؛؟<.بممحألإئُلأح0نيثا

وفتها.إصاعتها؛تموين، والتابعون الصحابة افدفسر 
وأركاما.واجاما وترك وفتها، وترك تركها، تتناول إصاعتها أن والتحقيق؛ 

بالهافما وقتها، عن اهفكمقال.مها لخيول متعد عمدا وقتها عن مؤحرها إن وأيقا 

أه(ر»الضصِفيفحابري)1/هس
ومدامننالا تم ما-االأتي، ذتمر ثم مة، مرقومة ّلرض من يت ل( م لص ربع إدُئس وءئ 

اينهمفي'فد،>ميآااتدذددمحاينجدمسيدداتداهلءلمبةس.دتال 
تكارة.سه وق الأ-صارالإمراياليات، أمحالكب دسامن • تال، تم دذكرء، أندامهاءجت؛ا• 

(VACY .انمؤلأة



ص_س_سٍ_و_
الحدتعدي مع مبل ولا الحد، هدا تعدى مع تنل 

التيالصلاة هده عن أحبرنا يالقضاء! يستدركها إنه قال! لمن غقول وأبما نالوا! 
غيرها؟هي أم بها، اس أمر التي هي بفعلها، تأمر 

أمرما فعل ند لأنه عاصتا، ليس حيثي بتركها فالعامد له! قيل بعينها، هي قاوت فإن 
قطعا.باطل وهدا والملأمة، الإثم يلحقه فلا بعينه، به  ١٥٥١

بما.اه أمر التي هي ليت قال! ؤإن 
١بما مأمور غير هال.ه أن ملت إدا عليك حججنا أعظم من فهدا له! فيل 

أطاعةصلاها، ثم وقتها حرج حش تفويتها تعمد فيمن تقولون ما أيصا! نقول نم 
معصية؟أم نالك صلاته 
الثابتة.والسنن والقرآن الإخماع حالفوا حا، مملح وهو طاعة محلاته قالوا! فإن 
تتوبوكيف بالمعصية، اممم إل يتقرب فكيفا قيل! معصية، هي قالوا! ؤإن 

الطاعة؟عن المحصية 

هوالذي بالفعل تهرب، إذا أنه وهو بتأحيرها، عامحى بفعلها مملح هو قلتم• فإن، 
هومعصية.الن*ى بالتفويت لا طاعة 

اهأمر فأين به، أمر الذي الوجه عق وامتثاله الأمر موافقة هي ااعلاعة لكم! قيل 
لهمطيعا يكون حتن وقتها حروج ؛عل• بفعالها الصلاة تفويت، تعمد ممن ورسوله 
المالة.ق كذخ فاصلا لكان ذللا، فلونتح ؛ذللث،؟ 

يقبللا الليل أن كما بوجه، العبادة تللث، تقبل لا العبادة أوقامحتج فغير وأيصا قالوا! 
فأيالجمعة، تقبل لا الجمعة ومتا وغير الحج، يقبل لا الحج أمهر وغير الصيام، 

الحرهذا ق رمضان أفهلر أنا أوقال! الليل، وأصرم النهار أفهلر أنا قال! من بين فرف( 
الحرم،إق شهره من الحج أوحر أنا قال• أو الربع؟ ق شهرا مكانه وأموم الشلءيد 

وبينالشهر، وسهل ق الحييين أوأصل الأحرة، العناء يعد الجمحة أمجل أنا قال! أو 
قطأحدا يمكن فهل النهار، إك الليل وصلاة الليل إق النهار صلاة أوحر أنا قال• من 



الممسٍرعان المغر الصوء ^^;=. ٩١
وا؛ا=====^=س===ذا= 

ذلك؟بين يفرق أن 
عنمكان يتوب فلا وصفات، وأزمنة أمكنه للعيادات مسحاته اهو(ة جعل وقد قالوا• 

الجمار،ومواصبمع ومنن، ومزدلفة، كعرفة، لها، يقاة مكائا اهلح جعله الذي المكان 
عنعاليها اهه أوجبها اش صفاما من صفة تتوب ولا والمروة، والصفا والمستا، 

عنه.فيه اهق أوجبها الذي زماما عن زمان يتوب فكيف صفة، 
فاتته،قد أنما عمدا وقتها عن الصلاة أحر مجن أن عك والإحاع النص دل وقد قالوات 

إقمسل فلا فات وما أهله®. وتر فكأنإ العصر صلاة فاتته ®من الني.I قال كما 
وعريا،لغة فيه شك لا مما وهذا فائتا، سمى لما يدرك أن أمكن ولو البتة• إدراكه 

الشرع.هوق وكذلك 
ؤإناتقدم، مما جواحا عرفح فقد لا؟ أم الصلاة بترك الأعمال تحبهل هل قوله؛ 

فنقول؛بخصوصيتها، عليها بالكلام المسألة هذْ نقرئ 
الصلاةفإن عمل؛ الشرك مع يقبل لا كما عمل، معه يقبل لا فإنه بالكلية تركها أما 
ونحوها،والأوتاد كالأؤلناب الشرائع وصائر — . الّثمح، عن صح كما — الإسلام عمود 

موقوفالأعمال سائر فقبول أجزائه، من بشيء يتي إ عمود للفسءلاءل يكن ب ؤإذا 
ذلك.عق اذوليل تقدم وقد الأعمال• سائر عليه ردت فإذا الصلاة، قبول عك 

قالقال؛ بريدة حال>ث من صحيحه ق البخاري روى فقل• أحيائا تركها ،وأما 
،.عمالهءأ حبط فقد العصر صلاة ترك من فإن العصر، بصلاة ®بكروا اقع.؛ رمول 

له.حاصل لا يما فاتوا الحديث،، هنأا معنئ ق قوم تكلم وقل• 
عكقدرته >ع وقتها بفضل متهاوثا لها، مضيعا تركها من معتاْ؛ المهل-، قال 

الصلاة.)ا(ا"آمماب، 
الصلاة.أ"امحاب )٢( 
ماورجمو يل ؟أو، اهه ومول قول من لمس العصر، يكروايصلأة وتول؛ ( ٥٥٣الخاوك،)رقم أحرجه  ٢٣١

.٠٥٠الحصس، ين توئا؛ريل•؛ من 



—لج(=
ولاوقتها، ق الممل أجر له يحصل لا أي خاصة، الصلاة ق عمله حبهل أدائها، 
أجرها.فاته تركها من إن القولت هذا وحاصل اللائكة. نرفعه عمل له يكون 

وهذاوفعل، ثت قد عمل حبوط يميد ولا ذلك، ياين ومعناه الحديث ولفظ 

قدأنه الأعمال من عمل ثواب، فاته لن يقال ولا والث-رع، اللغة ل المصوط حقيقة 
الاليوم ذللئ، عمل يحبهل ءلائفةت وقالت العمل. ذلك أجر فاته يقال ؤإنما عمله، حبط 
واحل.ة،صلاة بترك كلها الماصية الأعمال حبوط امتصعبوا فكامم عماله، حح 

عليهموارد هو هؤلاء ا>>.تثكاله الذي فهذا الأعمال، تحبهل بردة ليس عنده وتركها 
اليوم.ذلك عمل حبوط ق بعينه 

نوعان!اكرك أن — رسوله بمراد أعلم واس — الحديث، ل يظهر والذي 
حميعه.العمل يحثْل فهذا أبدا يمليها لا كل ترك 

مقابلةق الخام فالحبوحل اليوم، ذللثا عمل يحبهل فهذا معين يوم ق ممن وترك 
العين.اكرك مقابلة ق العين والحبوط الخام، اكرك 

الردة؟بغير الأعمال تحثهل كيم، قيل! فإن 
تحبهلالميثان أن الصحابة عن والمقول والمنة القرآن دل قاو نعم، قيل؛ 

الميثان.يذهبن الحنان أن كما الحنان، 
[.٢٦٤]١^: 4 وأwى بالمن صدكيكم ثبمللوأ لأ ءامغوأ آلذين ينايها ؤ تعال! قال 

>بآمؤلآمحنوألخ/باملم
٢[.]الحجرات; ى ثبُ ثئصون بعضهضلمبمضأنثط-أمملكلموأنتزلأ 

قواهللأ رسول مع جهاده أبطل قد أنه زيدا أخبري أرقم! بن زيد لأم عائثة وقالت، 
،.بالخينة_ر لخا؛؛٤ — يتوب، أن إلا 

آ(وبالرزاق ١١رنم  ٥٢)T/ ا(والارظي •  ٥٨•رنم  ١٠١٠•)ه/ الكبرى j المهقي '(أخرجه 
-٤٧(والسك)ا،/yUy-yU١(والأتولكر)٨ ٧٨الأم)م(واننلر:١٤٨١٣رقم ١٨٥)٨;
(.١٣٢٦(وشرحالزرناف)T/ ١٩-١  ١٨ونةالكبرى)آ/JU(وال٤٩



اضوعلن المنحر الصوء ا؟=ِ 
=دذ\===^==د====د^^=د^خ

ؤيتزوجيتدين أن الزمان هدا ل للعبد ينبغي فقال! هدا عل أحمد الإمام نص وقد 
فكماهدا، عل تدل القرآن ق الموازنة وآيات عماله. فيحثهل. يحل لا ما لإل[ ينظر لثلأ 

منها.اكبر ة يأحرها يحبط فالحنه منها، اكبر يالحنه ندهب اله أن 
منغيرها دون محبهلة يكوما العصر صلاة تخصيص ق فائدة فأي قيل؛ فان 

المالوات؟

صحيم،مفهوم وهو لقب، يمفهوم إلا العصر يغير الحبومحل يتما لر الحديث، قيل؛ 
الصلاةهى كانت، ولهدا الصلوات، يئن من لشرفها بالذكر العصر وتخصيص جدا• 

الحديث،ق ؛الن.كر حمحها ولهدا المربح، الصحيح جء اهله رمحول بنص الومحعلن 
صالت،فكانما أي ومالهاا. أهله وتر فكأنإ العصر صلاة تفوته اءالذي قوله؛ وهو الأحر، 

شبهكأنه يتركها، عماله لحبوط تمثيل وهدا مال، ولا أهل يلأ فأصبح وماله أهله 
فهوالعصر صلاة ترك فإذا وماله، أهله يمنزلة — حا وتمتعه ؛انتفاعه — الصالحة أعماله 

الأهلاجنح وقد فر-أع وماله أهله وفيه لحاجة ييته من فخرج ومال أهل له كمن 
يكنل؛ الصالحة أعماله عليه فلويقست، يفقدهم، وموتورا دومم، وترا فبقي والمال، 
وحاصر٠عام نوعان! والحبوحل م3لا؛ما. التمثيل 

يالتوية.كلها واليتان يالردة، كلها الحسنات حبومحل فالعام؛ 
حزئى،مقيد حبومحل وهدا يبعض، يضعها والحنان السيئات حبوط والخاص؛ 

عاله.الأئمة وأقوال والآ'1ر والسنة القرآن دلالة تقدم وقد 
واحدكل شعبة كانت، ؤيدهبه الأحر بملل منهما كل والإيمان الكفر كان وكا 

مقايلتهاق ذمت، الثعبة عنلمته فإن الأحر، ثعب، ؛عفي إذهاي، ق تأثير لها منهما 
رسولمع جهاده أبعلل قد إنه العينة؛ مستحل ق المؤمنين أم قول وتأمل كثيرة. ثعت، 

إبهنالعك رسوله وحرُب، يحريه فاعلها الاه آذن الش الشعبة هده قويت، كيف، ه، اس 
أعدائهمحارية بملل كما المحبويته، الحرائت، المكروه الحرااّتإ فأبطل الكفار، محارية 

المستعان.واس يبغضها. الش محاربته يحبها، الش 



آلشهوتوابلوأ آلصنوه اصبماعوأ حك تعدي من -قلن ٠ ؤ س1ح1ممث ،قوله 
[.٥٩إ*ووم■' ب ■.ك,' عيا دسوذ-،يلمون 

ابنهو ~ ^١ ٥١عبد عن عبيدة أيي عن إسحاق أبو حدثنا ت الحجاج بن شعبه قال 
القعريعيد الهلعم حبيث جهنم ل مر هو مال• الأية هذه ل — عود م

بنزياد بن محمد حدثنا إبراهيم، بن سعد بن عثداس حدثنا نمرت بن محمد قال 
حثتقال! الخزاعي. عامر بن كمان حدثني قال! الْطامي بن ثرقي حدثني نبار، 

منسمعت فقال! قو اثيع رسول من سمعته حديثا حدثني ت فقلت الباهل. أمامه أبا 
ثمحرما سبعين ما،النت، حهئم شمير من بما قذف صخرة ررلوأن ت يقول اهنعره رسول 
فيهابل جهنم أسفل ق رربثران قال،ت وأثام؟ غي وما ت ملت وأثام" غي إلن تتتهي 

ههوؤأفاثا عثا س3ذانلمون ؤ ىا؛ه: ق اه ذكره الذي فهدا ا حهنم«ل أهل صديد 
أحبرناالمبارك، بن ع؛ال.اه حلثنا عيسن، بن الحسن حدثنا نصر، بن محمد قال 

أمامةأبا سممن، قال؛ الخزاعي، مريم أبي بن زكريا أحبرل مال؛ بشير ابن هشيم 
-يهوى حجر من حريما خمتن سيرة قرها إك جهنم نفتر بين ما إن يقول•' الاهل، 

الرحمنلعبد موق طال سمان. عفنام عثراوات كعشرة عفلمها — تبموى صخرة قال أو 
وأتامأأا.غي نعم، قالت أمامة؟ أبا يا شيء من ذللث، تحت، هل الوليد! بن حاك بن 

الصلاة.)ا(يا 

وانظر:( ٣٥رنم ١ ٩ ٩ / الصلاة)١ نل.ر سلم ق وايروزتم، '١( ■ / ١ يرْ)٦ تفل الطري اخرج* )٢( 
(.٨٦)ص افار من التخويف 

(٣٦رنم ١ ٢ • - ١ ١ ٩ ا/ ندرالصلاة) تطم j والروزى ١( • • ا/ شرْ)٦ ل الطري ب )٣( 
المذريونال ( ١  ٥٨٩رقم ٤ • ٥ )Y/ الثامن مد وق ( ١٧٧٣ رنم  ١٧٥)A/ اعر j والطراف 

أبيء-ك موقونا غرهما ورواه ّفوءا، ٢٠واليهقيب اتجراف رواه (: ٠٥٦٩رنم ٢ ٥ ٥ / لترم،)٤ ال 
ابنومهم نو صعناء وب الهلراق رواه ^ ٣٨٩/ ١ المجمع)• ق الهيثمي وتال وهوأصح. امامت 

يخطثون.وقال؛ حيان، 
ومزان( ٤٨٢المزان)آ/ لمان وانظر: ( ٣٧رقم  ١١٢ الصلاة)١; jممفلمى.ر المروري احرجه )٤( 



دمابميل غيا، واديابمس جهنم ق إن قال؛ ماغ بن شفي عن بشير بن أيوب وقال 
الأيةمن الدلالة فوجه ،. ^١ عثا مودقون ؤ »عانىت قال له، حالق فهولمن وقيحا 

ولوالشهوات، واتح الصلاة ^٤ ٥١لمن النار من المكان هذا جعل سبحانه اهلع أن 
هداق يكونوا ولر النار، طقات من العليا الطقة ق لكانوا الملمين عماة ح كان 

الكفار.أمكنه من يل الإسلام أهل أمكنة من ليس هذا فإن أسمالها؛ هو الذي المكان 
وحمل،سثابدءاس إي قق، محا سوزهلقون ؤ تحاك؛ وهوقوله آخر دلل الأية ومن 

وأنهالإيمان نويته ق يشترط لر مؤمنا الصلاة مضيع كان فلو ٦[ * ، ٠٩ه صنلخا 
للحاصل.تحصيلا يكون 

نهىوماكرز ذ'للئآ تعك وما ■>نو1\ وما ايديثا نص ما لهُ يامرنيلي إلا يثمل ما وؤ 
سصاوأتلزلهد هل رآءتط؟زومتئ.دتهث مثا.؛رثاكن!ويوالأزْشروماتي،ماإآع1تْ 

يئنما المالك وهو بأمرْ، إلا يتئزلون ولا العظيم الجند هذا له الذي الرب آهذا 
وكملوملكه، وّلعلانه قدرته كملت الذي وهو ذلك، بين وما حلفهم وما أيديهم 
هوكما يينهما وما والأرض السماوات يتديير القائم وهو أيدا، صيئا يتسن فلا علمه• 

هذهيكمالى لتفرده له سمى لا الذي هر الرب، فهذا ومليكه، وهوريه كله؛ لذللث، الخالق 
ألفاظإلا هي إن لأممائه، حقائق ولا فعل ولا له صفة لا من قاما والأفعال، الصفات 

له...سمي فالميم المعاق مجن فارغة 

نأ مد ( ٥٤)ص النار من التخوف ق رجس، ابن الحاظ وتال ( ١١٠)"ا/ الرجال نقد ق الاعتدال 
أصح.والموقوف صعق... هنبايإسادفيه روى وقد ذكره• 

 jرئمارما(وانق]ر:الدراوثتور)ه/ا/أه(. ١٢٢/١سمة)ممض )؛(أ-محرجهالروزي
)أ(آاأاكواءقجاؤ



ملآتي-ءح يعبني ؤآصهنير 5آع1تْ تيينا وما زض وآلا آلثنتوت وب ؤ وقال 
.ياميه® وهومن ومثلا، ررشبها عباس! ابن قال [ ٦٥ل»روم.' سمياه ثعل،ولهُ 

يستحقبحيث له، ومماثلا للخالق، مشاتنا يكون أن المخلوق عن نفن وذللث، 
يقلهلر هذا فان لغيره، مشبها أو صمتا، تعلمه هل ت سبحانه يقل ولر والتعظيم، العبادة 
وندااميا، مله، مشاتنا المخلوئات بعض جعلوا المشبهون المشركون بل أحد. 

والتمثيل.التشبيه هل.ا عليهم فأنكر وءال.لأ، 
وألأزضسألثنئؤ'ت تنللشمرزدا لا نا آس دون من ويمد.ون ؤ قوله؛ وكدللئ، 

[.٧٤- ٧٣]المحل: ثيثميوأنأبألامثالفلا ننتظيعون ولا نيئا 
هدافال لخلقه، هومثلا يقربوه أن ينههم ولر خالقه، من مثلا له يقربوا أن فنهاهم 

قشيء كل من وأكبر وأعظم أجل سبحانه الللأ فإن يفعلونه؛ يكونوا ولر أحد، ئاله يإ 
فيشبهوثيميعذلمونه، فيمن يغلون المشركون بهون المولكن كلهم* الثامن فطر 

ثمأصلا، غيره يجعلوا أن من الخلق جع صدور ل أجل تعاق واس بالخالق، 
بغيرء.سبحانه يشبهونه 

أعفلممثل لأنه تعفليم، هدا ل يكن لر تعفليمه، نمد إن بغيره، يشبهه 
الوعاقل والجلالة، العغلمة ق وثبه نسبة وبينه بينه ليس يما بل هودونه، يما الحفلماء 

الممدوحين.بالكاملين لا المذمومين، بالنانمين التتقيمىشبهه نمد ؤإن هذا. يفعل 

الوالتمثيل، التشبيه يتضمن لا له الكمال صفّات إثبات أن يعلم هنا ومن 
الناقصين.بأنقهس تشبيهه يستلزم الصفات تلك نفي وأن بالنانمين، ولا بالكاملين 

صفحا،،عنه فأعرضوا المذموم التشبيه إق حاءوا وأتثاعهم، الجهمية إق فانفلر 

الاعتنادوق ١( ٢ ٢ رنم ١  ٤٣/ الشعب)١ ق والمهقي ١( • ٦ / ا -فرْ)٦ ق _ بي'تثْ )٢( 
(.٣٥٦/١٣()٤٦٨/٦(وانظر;ذحاUرى))ص٥٤



اليمالفوءامحرض ه=م 

بهوجاء القرآن، شته ما عكس وتمثيلا، تشبيها فجعلوه والمدح الكمال إق وجاءوا 

عنسلب، هو ٤[، ]الإخلاص; ب< احد ،=^٥^١ يتشلثُ ولب ؤ تعاق! قوله هذا ومن 
فينفيلأحد، هوكفوا يكن ولر يقل• ولر مسحاته، للخالق ومماثلته مكافأته الخلوق 

إقيحتاج أن من وأظهر أبين ذللئ، كان إذ له، ومتكافأته للمخالوق مشامته ه نفعن 
نمه.

صفاتهمن شيء ق سبحانه يماثله لا الخالوق أن المقصود أن ذلكت ومر 
ولاله ند هو ولا يشا-يه، ولا الحلوق، يماثل لا هو سبحانه كونه وأما وحصائصه. 

له.مدح فيه فليس كفو، 
ولاالحجارة، ولا الحيوانات، يثبه لا بانه غيرهم أو الملوك يعفى مدح لو فإنه 

قيل!إذا ما بخلاف له كمالا ولا عليه، ثناء ولا مدحا، هذا يعد لر ذلك، ونحو الخشب، 
كطاعته،وتطيعه كتعفليمه، تعفلمه رعيته، من شبيها ولا كفوا، ولا ندا ، ^<L1Uتجعل لا 

الا.ح.غاية هذا كان ولا يماثله، ولا اميه. يمن رعيته ق ليس فإنه 
ءإبءة-إو-

ِّ ءَ• ء. <ّ ُِ'ِ 
ءء [.٦٩الرضمحا4بي: عل م،همبقل4مآط كزعث P ؤ 

فالفرقالأآباع. أي الأمياع ومنه تابعه، أي بعصا بعضها شاع اض، الفرقة الشيعة 
بعضهمتع أي شايعوا الذين القوم والشيحة التع، هم الأٌلماع أن والأشي؛ع الشيعة بين 

وكقوله!الأية كهذه كذللث،، إلا القرآن ق يرد لر ولعله الال،م، ق يستعمل ما وغاو_، بعصا، 
مايقيوننبهن ببميم وجل، ۶ وقوله• ١ء•  4٥٩تالأسامت شئعا وكائوأ ديبم زآلذينقرتوأ إؤ 

الشياعمن البحة لففل. ق لما أعلم واقر؛اق وذلك، [. ٥٤لمسأت بآ فتل من إسياعهثم فعل كما 
فرقعك إلا الشع لففل يطلق لا ولهذا والأ-بمماع، الامحلأف، صد هي ام والإشاعة 

اوداتع-بما. ١٥٥)١( 



سه=^==^=^=^==لجا=
اهعك عتوا أشدهم فرقة كل من لننزعن والمعنن واختلافهم• لتفرقهم الضلال 

النار•و فنلقيهم ادا، فوأعفلمهم 
فيه،لهم تبعا ١^١^٤ تكون ثم أولا، السادارتا إق يتوجه العياب أن إق إشارة وفيه 

قلهم تبعا كانوا كما 

ه■ه؛ ثمضبميا حتما ، iJj3عك ؤاردهاُكان نغكزإلأ إِن وؤ 
ققاس *إن قال؛ قؤ، اهلع رسول إن له! فقال مريقا، عاد وقد هريرة أبو قال 

قالناي من حفله لتكون الدنيا، ق المؤمن عبدي علن أسلطها ناري هي ت يقول 
الآحرْ((لأ/

واردهاءكانمنك،وإثُ ؤإن ؤ قرأ! ثم النار، من مؤمن كل حفل الحس مجاهدت وقال 
قالذي الورود ير نفمجاهد به يرد لر وهدا [، ٧١لمريمأ ه ممضتا حتما نيك عك 

عبادهوعد سبحانه اهه أن مراده ؤإنما قهلعا، الحمن عل حمله يابن السياق فإن القرآن، 
القيامة،يوم الورود عليه فيسهل حطاياه، تكفر للمؤمن فالحس المار، بورود كلهم 

المابرين.عدة  ٩٢)١( 
رنم ١٣٨ اصّى)م/ ق واليهقي ٢( '  ٨٨ررنم والترمذي مسيره)ا'ا/ااا( ق الطبري احرحه )٢( 

رنم ٢٣٣ا/ الزهد) (^^، ١٢٧٧والحاكم)ا/ا-هأروم ( ٣٤٧•ئ-بم)رنم وابن ( ٦٣٨٣
والكمارات)رقمالمرض j الدنيا أبي وابن ٥( ٤ ١ واللملة)رنم البوم عمل j المش وابن ( ١٣٩

الزجاجةمصاح ل الكتاف وقال يخرجاه. ول! الإساد صحح حاويث هدا الحاكم: قال ( ١٩
محومون.رحاله صحح إستاد هدا (; ٦١)؛/

محفياعرى)يملأاونمْاصواينشاكلافي)٣(أخرجه 
(.١٣٤وانظر:ضيراينممير)م ٢( • والكفارات)رذم المرض 
النهابمستلؤ ق القفاعي أخرجه الأية، ذكر اه،؛؛اودون رصول عن عود مابن عن مرفوعا ويروى 

٥٠٤اه رسول عن عها ازص رصي عاض عن اكرف.رفوعا ق الخيري (،وذكرْ ٦٢رjم٧١/١)
المجمعل الهتثمي أيضا اساده وحئن حن، بإساد الزار رواْ ونال؛ ( ٥٢٢٧رنم١٥٤/٤)

)آإآ'ي.



امحّيرامحرض الصوء ^^٢ ٦١
=اكا؛[^=====^=====^=^ذ

اعلم.واس سريتا، فينجومنها 
دهيجهنم، كير من كم ارالحس  'Mالمي عن ريحانة أبي حديث عليه محييل 

النار®من المؤمن نصيب 

-؛لإ-هه

i■دث؛: حقا محتا وثذوآظليث لمسىآكىعموأ ئؤ 
اهأليس ت حفصة له قاك الشجرة® نحت ياع أحد النار يدخل رالأ  ijl،لما

آلذننئثحم( ثم ؤ ت قوله سمعي ل؛ *أو قالت ه؟ واردها إلا متمحِ قإن ؤ يقووت تعاق 
الصين،بين الجمع عاليها فاشكل [®؟ UT]مريم: ٢ حقا فنا وئدزآلظلمهئ اثموأ 

بأنه الن؛ي فآجابيا لحلها• إذا المدينة ورد يقال• كما لحولها، هو الورود وفلنت 
عدابما،من به ينجون ورودا يردون،ا المقض *إن الظالمن، ورود عثر الخقين ورود 

به.فتها جثثا يصيرون ورودا يردوما والغلالمن 
إنك،ئالت، *هل فقالت به؟ ونطوف البيت ناق أنا تحدثنا تكن ألر عمرت له وفال 

رجوعهمعمر عق فاشكل ، بهءلومهلوف، آتيه ؛، ٧٢٠٠قال; لا. فال! العام؟® تدخله 
ْ.ء؛لالقاللفظ أن لهم فبين بالبيت، طافوا ولا الحرام المجد يدخلوا ولر الحديبية عام 

قدأنه وعلم عمر فرجع غلط، العام ذللث، عق فتنزيله بعينه، العام ذللث، عك فيه دليل لا 
فهمه.، JJ^؛

ويمامليلها، يقام ليلة ألف، من أفضل اهف سل ز ليلة *حرس أيقات عنه ،وذكر ر

وابن( ٣٦•اأ(واينباورفياص)أ/ اينأبياسفيالمض را(أحر-0 
(.١٩٨/XT)تاريخه j صام 

اكراض-بم٢١٩.١ر٢(
(.٥٨ا/ )٦ ١^ شرح وانظر: ٢( ٤  ٩٦لم)رقم مأحرجه )٣( 

أمبآ(وانظر:صةالقاري)؛ا/ه(.، ٢٧٣١)ئ(أخرجهاليخارى)رفم 
الزاد-دآ.)ه(وها 



وحرمت، ١٥١حشية من يكن أو دمعت عين علن التار ارحرمت ونالت . مارهاءار 
دراءمن حرس لأمن س أحمد وذم ا، ل ٠٠٥٥١ّسل j سهرت عين علن النار 

فإنالمم، نحلة إلا بعيتيه، النار ير لر سلaلان؛ يأجرة لا متللوعا الألأ سيل ق الملمين 
مفرهمق ليلة الملمين حرس لرجل وقال خ واردها بظن.١٩ و1ن ؤ يقول• اه 
أوجست،ررفد حاجة! قضاء أو لصلاة إلا ينزل لر فرمه، فلهر عل المباح إل أولها من 
لدرجة فله اهنآ سيل ل بسهم خ ءمن وقال! ،• بعدها*ر تعمل لا أن عليك فلا 

الحة«رْا.

ادالجهj عاصم أبي وابن ٤(  ٢٣٤رقم ١ ٦ )؛/ الإيمان ثب ذ والمهقي ٦( ١ أ/ ر أخمد أخرجه )١( 
٢(٥ ٥ )y/ الصحاية معجم ق قاغ وابن ( ٢١٥الحلية)٦! ق تعتم وأبر ( ١٥٠رنم ٤ ٢ ٤ )آ/ 

(ون١ل:س١صث٢٤٢٦ر٠م٩١/٢يكم)
يخرجاه.ولآ الإسناد صحح 
والثافالإحاد ول ١( ٤ ٤ رنم ٤  ١٣اد)آ/ الجهل عاصم أبي احمد)؛/؛ما(وابن )أ(أخرحه 

(٨٨٦٩رفم٢٧٣/٥(واداشjاعرى)٢٤٣٢رiم٩٢/٢م)
وقالالحاكم •؛آ(ومححه • رقمآآسما(واللارس)رم 

ثقات.ورواته له واللفظ أحمل رواه (ت ١ ٦ ٠ )آ/ الترغيب ق المدري 
٤(• ٢ رنم ١  Y٨٥/ )• الكير j والمراق ٨( )رنم الفارد j مل وأبو (  ٤٣٧)م احمد )٣(أخرجه 

بأسولا والقران يعل وأبو أحمد رواه (ت ١ ٩ ١ ٩ رقم ١ ٥  ٩٠ ١٥٨)U/ الترغيب ل المندري وتال 
أحدوق والطبرال وأيويعل أمد رواه (! ٢٨٧/ )ه المجمع ق الهيثمي وقال المتابعات. ق بإمناله 
•دثدين من حالا ومحوأحن لهعة ابن احمل• !سنادى 

-٥ • عوان)؛/•وأبو ١(  ٢٨٢ ٤ رقم ١ ٤ ٩ الكرى)ا،/ ى والمهقي ٢( ٥ • ١ داود)رنم )أ(امحرجهأبو 
رقمم\•٤(١٣-•١٢٩/١(والطراقjالأوطر٢٤٣٣رنم  ٩٣/٢(و١لحاكم)١٧٤٨١•٥رقم
١(.■ ١ أماليه)ص ق العراش وصححه 

داود)رقموأبو ( ١٦٤٥القلمان)رقم موارد وق ٤( ٦ ١ ٥ رقم  ٤٧٦^٧٥ا/ جان)• ان أخرجه )٥( 
١( ١٣وأحمد)أ/ ( ١١٠  ٤١٠واكسائي)رقم ٢( ١ ١ • •رقم  ١٢٧٢; الكرى)• ق والبيهقي ٢(  ٩٦٥

رقم١  ٩٢مكة)م/ أخيار ق والفاكهي ( ١١٠٤والخليالمي)رقم ٢( ه ٦ • رقم  ١٣٢والحاكم)٢/ 
الحاكم.وصححه ( ١  ٠٩٦



الممسيرء1و< اشئ الصوء ،ء=تم 
ئ============ض

Ujfeiبماد؟م نهمون ق:كلاج عرا ثم لآمحوئدأ سدسآش؛الهه آقذدأ دؤ 
عمحمْبمامحقإ؛ه•

وسعادتهمصالحه من فاته ما فإن اهة؛ بغير تعلق من حذلائا الناس ؛تحفب 
ومثلوالفوات. للزوال معرض وهو يه، تعلق ممن له حصل مما أعْلم وفلاحه 
السوت.أوهن العتكثوت، ست والرد الحر من المستثلل كمثل بغيراقلا«ت المتعلق 

الدمولماحيه اه، يغير التعلق عليها؛ ض الش وقاعدته الشرك قاماس وبالجملة 
همحذولأ مدموما ءاحزقتمثد إلغها ألله •ع محعلآ قُ ؤ تعال؛ قال كما والخدلأن، 

بعضيكون قد إذ لك، ناصر لا ه ؤمحذولأ لك، حامد لا ه مدموما ؤ [. ٢٢]الإ>ما»: 

فهركالذي مصورا، مذموما يكون وتد ببامحلل، قهر كالذي محمودا مقهورا الناس 
والمشركبحق. ومللتا تمكن كالذي متصورا محمودا يكون وتد يبامحلل، عليه وتسلط 

متصور.محمودولا لا الأربعة، الأمام أردأ نمه اقغ بغير المتعلق 
هوولأيي،حهته س الضرر له يوجب، عليه وتوكله المخلوق عل العبد اعتماد إن 

حيثس ؤيذم منها، ينصر أن تدر الش الجهة س يخذل أن فلأيي منه، أمله ما عكس 
؛الأستقراءمعلوم فهو والستة بالقرآن ثايث، أنه كما أيهبما وهذا يحمد، أن قد١ر 

كلأجه منا كم بهآكويوأ ءايهه آش يدب من وآمحدوأ ؤ تعاق؛ قال والتجاربه، 
منوآمحذوأ ؤ تعاق؛ وقال [. ٨٢، ٨١]مريم: ه مبمدا عليم ققآكوقون بماديم نذكيردن 

همحقمون حد كم وهم هيرهم محنتْييعون لا ؛; بمصمدث.٠٠لعلهم ءابجه آم لئن 
أصأحابه،عن ويحاربأ الجند يانضسا كما ؤيحاربون، لهم يغضبون أي [. ٧٠، ٧٤]ص: 
هوأوليمن ظلمنهم ومل ؤ تعاق؛ وقال عليهم، كل هم بل نصرهم، بمتهليعون لا وهم 

ومامنشآسصنيلأا يدعون هم، أتمنيم
الJاJجج٤٠٧.١)١(

رآ(«،الإء1'ة-بم\.



إلهاT_ نع ثدع قلا ۶ تعاق• وقال تختر، غير أي [ ١ • ١ ]هودت ه غيرشسس، زادوهنز 
ءاحزإلها معأئي -محنل ب ؤ تعال؛ وقال ٢[•  ١٣]التعرا،؛ ه من^Jمعدبم ءاحزقتآقون 

والحمدتارة، الهبمر يرجوبشركه المشرك فان [• ٢٢]الإسراء: ه محدولأ مذموما فتقعد 
والذم.الخذلان ل4 ويحمل عليه، ينعكس مقصوده أن سبحانه فاحبر تارة؛ والثناء 

فصلاحسبحانه، الخالق ق صدهما المخلوق ق الوجهين هذين أن والمقمود؛ 
العاجلوصرره ونقاؤه وهلاكه يه والاستعانة اس عبادة ق وفلاحه وسعادته القلس، 

به.والاستعانة المخلوق عبادة ق والأجل 
منالضرر له يوجس، عليه وتوكله المخلوق عك اعتماده أن إيضاحا ذللث، يزيل• 

إلايغيره والأسنقراء بالاعتبار معلوم أيثبما وهذا الجهة، تلك، من يخل-ل فإنس جهته، 
ننكهمون"كلاح ؛؛!؛(عزاثم ِذتؤؤ\ ءالهه آلدي دوب من وآمحدوأ ؤ تعالت قال خذل، 

ضشءايهه ؛ندونآُلي وآخذوأ ؤ [• ٨٨٢، ١ ]٠٢,؛;،؛؛ ه أ'ثئ'ا ضدا عانيم ويكوذو0 بعجادبم 
[.٧٥، ٧٤]يس: 4 محمون جند ثب وهنز قوم' يتثيثون لا يسموث:نج: 

إثماعتيم يعجل فلا ;.؛ أز، يذوهم آلكنفرين عل آلئينهفي0 اوسلغا اثآ ئر لز اؤ 
[.٨٤، 4٨٣]ميم: عدا م ثني 

لففل:وق ،، إشلأء«رررسليهم رواية: ول ، رإغراءا، #سريهم عباس ابن قال 

لاااا'طرضالهجرض•
الإغاثة.•ا )؟(•

إغواء،تغويهم يلنظ؛ ١(  ٣٧تمره)T/ ق كير اين وذكره ١( ٢ ٥ / ١ تفسيره)٦ ق الطبري أحرجه )٣( 
عمداق كما حيير ين سبو وعن ( ٤٢٧م/ الفتح ل كما الثوري سميان عن وورد - الراء بالواو;ل-ل، 
(.٩٨٤لاوءر؛ي)٣; الحدث غربت، ذ كما الضحاك (وعن ٥ * / ا القاري)٩ 

ابنوكن.ا مجاهد، عن ( ١٣٧محير)م ان وذكره زد. اش عن ١( ٢ ٥ / ١ نفيره)٦ ق اتجري أحرجه )٤( 
Jان مفلورفيالا(XT'A/o



الئنءمحشافراأًًًًم 
=\ص\=====^^^==د=^==ط

آخر:وق ا، إزعاجاأل المعاصي إق اتزعجهم آخر: ول تحريما*، اتحرصهم 
الأمحفش:قال تحته، )الإيقاد الماء يحرك كما تحركهم أي *نوتيهم، 

٢•ررتوهجهم® 
الأنين؛القدر: لغليان يقال ومنه واكهسج، اكحريك محو *الأر، أن ذلك: وحقيقة 

منالمرجل كأزيز أنين *لجوفه الحديث: ومنه الغليان. عند يتحرك الماء لأن 
الحف،ي المار كالمهاب والحركة، الألمهاب *الأزيز، محيية: أبو تال الكاء،را،. 

حملتقد غليات٠ا، اشتد إذا القدر وأيزت ،؛ بالمارأتحتها ألهب أي فدرك، إر يقال؛ 
فإنهمتقاربان، وهما والإلهاب، الإيقاد واكاق: المحريك، أحدهما: معنيان: للاز 

ئلهاب•خاصيإزعاج تحريك 
ذلكعك له ليس ولكن الشرك، وأهل أوليائه عك له الذي الملهتان من فهذا 
أهواءهموافقت، لما إياهم، دعوته بمجرد له امتجابوا ؤإنما وبرهان، حجة 'سلهلان 

عليهم،سلءلانه من عدوهم ومتكنوا أشهم عل أعانوا الذين ضم وأغرامحهم، 

عن( ١٢٥/١٦تمرء)ق والطري ( ٩١٤مريم)ص محورة باب التمر، كتاب ق المخاري أخر-بم )١( 
فنحوانظرت ٢(  ٥٦٧رقم ■٦ ٥ )ة/ الشاميين سنال- ق والطيراق ( ١٢ر*؟/ مسيره ل والصنعاي محنادْ 

؛(.YU/A)ص 
محفىابمصاينماساننانيينالأندق

وتودا.توقدمحم تال: أداه ^٠٣ ت توله من له: قال، 
ه(.• / ١ القاري)٩ عمدة ق انمي الدين بدر ذكره )٣( 

(٢٥/٤م^(وأسJ)0٣(وادنمان)٣/•٣رتم٤٣٦
ذُالء،ق-ي يخرجاه. ولر ملم محرحل عك صحح حدث مدا وتال؛ ( ١^١٩رنم  ٣٩٦/ والحاكم)ا 

المرويوصححه ( ٣٢٣الساوة)رقم الشمائل j والترمذي ( ١٢٧٤رقم  ٤٨١>ا/ الإيمان شب 
ابنوصححه قوي ؤإمادء ٢(: • ٦ المح)؟/ ل حجر ابن وقال ( ١٣٤المحالحض)ص ياض رل 

والحاكم.-صان وابن حزيمة 
سلاملابن الحديث >ي_، وانثلر: ( ٩٨١لاحريي)T/ الحديث ورب ٣(  ٠٧الحرب)ْ/ ره(لمن 

)ا/آآأ(.



هم__س__ه
يظهروسيدا لهم. عفوية عليهم؛ محلهل له وامتامروا يايديهم اعطوا فلما ومتايعته بموافقته 

[.١٤١]الماء: ه نميلأ ألئوييئ عل 1س وون'-تعل ؤ سبحانه: فوله مض 
والمخالفةالعصية من منهم بمدر المؤمنون ؤإنما وظاهرها، عمومها عك فالأية 

فهمالخالقة، تلك بحسب، سبيل عليهم للكافرين به تصير ما الإيمان تفاد التي 
الرمولبمعصية أحد يوم إليه تسببوا كما علتهم، السبيل جعل إق تسببوا الذين 

العبدله جعل حتن الهلائا، ّالعيد عك للشيaلان يجعل لر سبحانه واه ومخالفته، 
-^١وحد فمن وئهرا، تسشلا عليه له حينئذ اس فجعل به، والشرك بهتاممر إليه سبيلا 

ه.نفإلا يلؤمن فلا ذللث، غير وجد ومن تعاك، اه فليحمد 
الطانه،ّيوجس، وفروعه والشرك س.لهلانه، يمنع والإخلاص والتوكل فالتوحيد 

لجعلفلوشاء البالغة، الحجة وله إليه، ومردها بيده، الأمور أزمة من بقضاء والجميع 
زين،آلخند لفي ؤ ذللث،. إلا وملكه وحمده حكمته أبت، لكن واحدة، أمة الناس 

وهووأ'لأوس آاثننؤ'ت ق آلكمنا؛ قله ه؛ آلعنابئن وزنآلأ؛رضني آإئننو'ت 
[.٣٧-١٠٦اميزانيوهلاّ; 

4ازا ثورهم آلكنفرين عل آلئثبملى ازسنثا ائا ثر الم. ؤ ت تعاق فوله ذلك ومن 
ديتيوليس؛إرسال( الرياح، كارصال( قدرى كون( إرسال، ههنا فالإرسال، [• ٨٣

عنيإللف، نز عتادي إن ؤ منيزت المؤ j( قوله بخلاف ليهل. تإرسال، نهو شرعي، 
بهأرمل الاJى هو المؤمنين عك عنه النفي لهنان الفهذ-ا [. ٤٢]الحجر: 4 سلطنن 

حندهءكالكافرين.

عكفلأنا أرمالت، قد تقول، . التليْل ههتا الإرسال، ومحنن إسحاق،: أبو قال، 
نىآتنالئ،سلمولأ،غلهضإلأ لمادى إن قال:> كما طيه، سلطه إذا فلأن 



=اواً
الممسيرش ائمشئ الصوء 

عليه.مسلط هو انعه من أن فاعلم [. ٤٢]اسر: أنعاونزه 
هموألذرنت> يثولؤئةُ آلذلُءنتح عل 'افلثهُ إئنا ؤ ت تعاق نوله له ويشهد ت قلت 

التحريكاللغة ق فالأز ه ازا ثوزمم ؤ ونوله؛ ١[. • • زالتحل: ه مقركوينح يه-ء 
الحدث!وق الغاليان، عن،و الماء لتحرك الأنين القدر لغليان يقال ومنه والتهيج، 

اJكاءاا.من المرحل كأزيز أنين افئ(،<قق رمول لصدر راكان 
إغراء.تغريهم عباس! ابن قال المعتز، ^ا عل تدور لف الوعبارات 

تحريقا.تحرنحهم أخرى! رواية وق ملأ، لهم تعنه.' أحرى رواية وق 
كماأيت إيقادا، توقل.هم أحرى! وق رزعاجا. للمعاصي تزعجهم حرى! أق 

قالنار كالتهاب، والحركة الإلهاب الأزيز عبيدة! أبو قال تحته. بالوفد الماء يتحرك 
وط؛غليابا، اشتد إذا القدر وائتزت النار. تحتها ألهّ_، أي فدرك إز يقال! الحطب،، 

حميعا.المحنيين تجمع اللفظة أن والتحقيق الأحفش. اختيار 
لسومحنها ينهم حلنا 4 آثكغ/ين عل أزسلثا ؤ مض القدرية: قالت، 

اليهل.التمعناه 

الأية!لمعنن يريد، وما المرمل بين التتخلية بمعنن يستعمل الإرسال عل• أبو قال 
الدينالمؤمنين ؛خلاف، يعدهم، ول؛ منهم يمنعهم ولر الكافرين وبين الشياطن بين حليتا 

يذبالوجه هدا ؤإل الواحدى! قال ه نلفن عنيم للف لمن عبادي إن ؤ فيهم قيل 
إليه•ذهبوا ما عك المس وليس قال؛ الأية• معتز ل ١^٧؛ 

قالكما يكفرهم، لهم وقيضوا عليهم أرسلوا أبم والمختار إسحاق* أبو وقال 
[.٣٦لالز-مف: 4 لهُ لهو شيطثا ؤسبجنضذعآثضمحزمح ؤ تعالت 
ؤإنما[ ٢٥]نمك: حلفبوه وما اييمم نهن ما لم قزبموا شوترثآء وثصثا ٠ ؤ وقال! 
اكّاليءلاالإرسال معنن 

كلبلئ،أرملت، ارإدا الحديث،! ق كما الإرسال، معنن من المنهوم هو وهدا قلت،! 



—د^_=لج(--
صيده،يح لر منه إرمال غير من الصيد وبين بينه حك ولو ململته، أي المعلم؛؛ 
سلطناهاأي ٤!I ١ ]الداران: ه :ثثَ; عليمآلريحآلعقم إذأوسلئا عاد ؤؤق قوله؛ وكيلك، 

وكدللث،٣[. ]الفيل: ه و(' أبابيل طءوا علقم وأوسل ؤ قوله؛ وكذللئ، عليهم، وسخرناها 
ماوبين الرمل بين والتخلية [. ٣١]الةمر: ه ؤ'حده صيحه عائم ارسلثا إثا ؤ قوله! 
منالذي الشيء أرمل فإذا به، إلا التليهل يتم ولا المعنن، هدا لوازم من عليه أرمل 
،^١٥١١إن ثم التسليط، هو فهدا فعله، من تمنعه ول؛ فعلا يفعل أن وشأنه طبعه 

نقضوافمل ؤإعادمم وعصمتهم منهم متعهم جوزوا إن فإغبمم القول هذا ق تناقصوا 
أنعل تدل بنيته وصحة النية سلامة ْع الاختياري فعله من المختار مغ فان أصله»ا. 

منحهمعك يقدر لا قالوا! ؤإن المنة، أهل قول عين وهذا للرب، مقدور وتركه فعله 
عكالرب يقدر لا ما يفعل ومثيتتهم قدرتبمم جعلوا فقد ؤإعادتبمم منهم وعصمهم 

الباطل.أبطل وهذا منه، المع 
عنذللئج وحكوا أمنا، بالمعاصي تأمرهم ب ارا ثوزهب ؤ القدنية! قالت، نم 

اللغةتساعد ولا أزه، قد بشيء غيره أمر لن يقال لا إذ إليه؛ يلتفت، لا وهذا الضحاك، 
بالعاصييأمره»إ فإنه أيصا المؤمنين يوز لكان صحيحا ذللئ، كان ولو ذلك،ؤ عك 

منيحتاج فلا الثيaلان، من والقبول الطاعة سريع الكافر فإن الكافرين، أمر من أكثر 
فلوكانمراُت،، المؤمن ؤيامر مره الكافر يأمر ز المزمنين، أمر من إليه يحتاج ما أمره 
بالكافرين.اختماص له يكن ل؛ الأمر الأز 

الموصوفالميطان شر من الاستعاذة أوير كيف وجلالته القرآن حكمة اوتأمل 
وسوسته،ثر من يقل ول؛ الناس، صدور ق يومحوس الذي الخناس الوسواس بأنه 

^يمهلأا(وسلمثم؟أ؟ا(وص:فحبرى)ه/«اا"(وثرحالمووى
XUiyr/w)



التسيرعان اشز الصزء ه=^م 
=الأتزا====^======^=^^

محرهكل يعم ٤[، تالاس• ه شرآتوسواسي من ؤ قوله! فان جيعه، سر0 الاستعاذة لتعم 
التيالوسوسة وهي فسادا، وأعمها وأقواها شرا وأشدها صفاته بأعم ووصفه 

ؤيخطرإليه فيوسوس والمعصية الشر من فارعا يكون القلب فإن الإرادة، مبادئ هى 

ويخيلهاويحسنها له ويزينها شهوة، فيصير ويثهيه ؤيمنيه لنفسه، فيصوره بباله الذنب 

ويثهي،ؤيمني ؤيخيل، يمثل يزال لا ثم إرادة، فيصير إليه ه نفتميل حيال ي له 
يرىفلا مهلالعته، وبين بينه فيحول عاقبتها سوء عنه ويهلوي بضررها، علمه وينسي 

عزيمةالإرادة فتصير ذلك،، وراء ما ؤينسن فقهل، -يا والتذاذه المعصية صورة إلا 

السيهلانفيبعث الهللب، ل الجنود فيثعح، القالب، من عليها الحرصن فيشتد حازمة، 

ثرألز ؤ ^١^(؛ قال كما أزعجهم، ونوا ؤإن حركهم، فتروا فإن وعوتا، لهم مددا معهم 
المعاصيإق تزعجهم أي [. ٨٣]مريم; ه أرا ثورهم عل آلشهفين ازنلئا اثا 

بالعبدتزال فلا وأثارتمم، وأزمم الثياحلين أزعجتهم ونوا أو فتروا كلما إزعاجا، 
هلتفرضي قد مكيدة، وأتم حيلة بالتلفج الاحتملع شمل وتنظم الذ.نب إق تقوده 

النغوةفلا؛تللث، لأبيهم يجد أن وأبن استكبر الذي وهو آدم، بتي لفجرة بالقيادة 
تبعضهم قال كما ، ٥٧٥١عصن من لكل قوادا يصبروا أن يرصاه ولا والكبر 

هنخوتن رماأظهموفح ه محهj يس إبلن معجبت 
هلذريتوادا قار وصجدة مق آدم ن علاه ت

منالاستعاذة لتكون -٠١ وصفه فلهذا الوسوسة، هو إنما وبلاء معصية كل فأصل 
أنهشره فمن أيما. حاصل الوسوسة بغير فشره ؤإلأ منه، مستعاذ كل من أهم شرها 
حفلفيه فله عليه اكاة اسم يذكر لر شراب أو طعام فكل الناس، لأموال سارق لهس 

قالمراق شاعر الأول عيد بن هال بن الحسن نواس لأيي وينسمان الرع يحر من اليتان هن.ان )١( 
يته.من أظهر ما وحث ديوانه; ق الأول البيت عجز وجاء ه، ١  ٩٨مات عصره، 

والتمثل٤( ٤ للجاحفل)١/ والتين واليان ( ٩١الجوزي)ص لابن والمغفلتن الحمض أحار انغلر; 
(.٤٣٧الثعالى)ص منصور لأبي والمحاصرة 



والخطف.رقة بال

اذمم،بغير الإنس طعام فيأكل اه، اسم فيه يذكر لر إذا البيت ق يبيت وكذلك 
فيأمرعوراتم، عك ويدل مغترا، ويخرج سارئا فيدخل أمرهم، بغير بتومم ل ؤمحت 

وكذا.كذا فعل أنه ومناما يقفلة الناس قلوب ق يلقن ثم بالمعصية العبد 
والماسفيصح الماص، من أحد عليه يطلع لا الذنب يفعل الحبي أن هذا ومن 

بماالماس إق وسوس ثم قلبه ق وألقاه له زينه الثسهلان أن إلا ذاك وما به، يتحدثون 
يجهدوالشيطان يتر0 تعاق فالرب به، فضحه ثم الذنب ق فاوقعه إليهم، وألقاه فحل 

بانينعر ولر اس، إلا يره لر ذنب هذا ويقول• العبد فيغتر وفضيحته، ستره شف كق 
الدقيقة.لهذه الماس من يتمهلن من وقل وفضيحته، إذاعته ق ساع عدوه 

السماوات،أهل عبودية ااعامةت فالعبودية وخاصة، عامة، نوعان! العبودية 
واللائ،ؤالقهر عبودية فهذه وكافرهم، مؤمنهم وفاجرهم، إهم ه، كلهم والأرض 

ثعفادألقمثوتتثم'ا ا إي شيقا جئم لفن• محئ وقالوأأمحيآلرخمننو؛دا ؤ • تعاق فال 
ننتشوما ي|أ; للرمحثنولث'ا دعوأ أن هدا وددثد(آلآوصومحآ'يبالا بئه نتمطرن 

4تجدا آلرخمنن ءاف آلئننو'ت ك من ًفث إن  cf؛) ولدايئخد إلرتم،أن 
yAA^.]^-

منيعتدون وما يخشنهم ويوم ؤ تعادت وقال وكافرهم. مؤمنهم فيه يدخل فهدا 
ْععباده فماهم [. ١٧]الفرقان: ه عبادى اصللم ءانتز مقون أش دون 

بالإشارة.مقيده تسمية لكن صلالهم. 
اه.ساء إن بيانه ّيأبي كما الماق، المؤع لأهل إلا تجنء فلم العللقةت وأما 

انن،ءثووآلتيدة ألثتس، ضبتأ وأيو0نب ألثنثوت قاطز أللهم هل ؤ تعادت وقال 
هJاعتاد ظلما يريد وماأس ؤ وقالت [. ٤٦لالزمر؛م 4 فه'محطعو>ى ماكاثوأ ق عبادف بين 

.—١ ح المداؤج ١ ٠ ٥ ( ١ ) 



الممسيرعلن المير الصوء 
^ك؛[===^====د====ض

.[ ٤٨•حكلميرك1كاده]غام: ونالتؤإرت>آسدن [• ٣١]غافرت 
والعامة.الخاصة العبودية يتناول فهن>ا 

اليتعئاد ؤ تعاق؛ قال الأوامر. واتبيع والمحبة، الهلاعة فعبودية اكاق؛ النؤع وأما 
آلرخمثنوعناد ؤ وقال [. ٦٨]الزخرف; ب أثر ولا حوذ-اعوؤرآنيم 

ه؛ثج! نلنا^١ ١٥آلخهلوت ■^١طبهم ٥^١ هويا آلأوض عز ينئون آلنلرن> 
مبيمادك ي 3 اخميئ ولأُعوهلم ؤ إبليس: عن تحاك وقال [. ٦٣تالهمئن: 

عإيمك ليس عنائي إن ؤ عنهم: تمال فقال ٤[. • ، ٣٩لال>جر؛ ^ آلمحليّبجتح 
فيآاهلاسر:\أ[.

إلههب مم وولأبم• طاص وأض يته• 

^^*إايمحمنوداقق؟ه•ءانثوا زآلذئينن إؤ 
أبايا حازم: لأيي المتكدر ين محمد قال أسالم: بن زيد بن الرحمن عبد قال 

فقالقمحل؟ ا خن إليهم صنعت، وما أعرفهم ما بالخير فيدعول يلقاق من أكثر ما حازم 
وقرأفاشكره. قبله من ذللث، الئ>ي إل انظر ولكن قثلك،، من ذلك، أن تظن لا أبوحازم: 

هسمجعا1،يآتشنودا ءامخوأ إنآلذلأ> ؤ الرحمن: مد أيو 
[.٩٦]رم: 

العبداهلع أحب ُإذا قال: ه الني أن ه هريرة أي حديث من الصحيحين ول 
لالقبول له يوصع ثم السإء، أهل فيحيه فأحبوْ. فلأنا محس، اهوٌ إل جبريل: نائي 

.رج، اكاتحت صورة ق لكملا الحث تقدم ( ١ ) 
الصابرين.عدة  ١٣٨)٢( 
وءثالأبينمم:لأظن( U٦٢/٥٦كرفيتاريخ)وابن أخرجهأبوتجافيخةالأوبء)مممآ( )٣( 

عمالك.من ذلك أن 
الروضة. ٤٣٨)؛(



فلأثاأحب إق جبريل دعا عبدا أحب إذا اقلع ررإن لملم• لفظ وق ، الأرصن" 
فيحبهفأحبوه. فلأثا محب اه إن ت فيقول الماء ق ينادي ثم جبريل، فيحبه ت قال فأحبه، 

فيقول;جبريل دعا ءبد'ا أبغض ؤإذا الأرض، ل القبول له يوصع نم مال• الم،اء، أهل 
فلأثايبغض اقلع إن الماء; ل ينادى ثم جبريل، فيبغضه قال؛ فأبغضه، فلأثا أبغض إف 

أبيبن مهل عن لمسلم آخر لفظ ول الأرضاال ل البغضاء له يوضع ثم فأبغضوه• 
إليهينظرون الناس فقام المرمم، وهوعل عثدالعزيز بن عمر ضر بمرمة كنا مال• صالح 
لهّ نالت; ذاك؟ وما قال; عثدالعزيز بن عمر يحب، العض أرى إف أبن، يا لأبي• فقلتخ 

اهلعرسول عن ه؛حذث هريرة أبا سمعت، إق فقال; الماص. قلوب ل الصب، من 
إنآلغ؛يرنحؤ تعاق; اممق قول فذلك احره; ق زاد ثم المرمذي وأحرجه الحديث،. ذكر يم 

الملفبمض ونال انتهز، لأ، 
اؤيحثهمويحببهمإقعبادْأ لتضرها؛ 
والصدوالبغضاء، العداوة وهما الوصفان، هذان فيها يجتمع العاصي وحمح 

الصالح،والعمل هوبالإيمان إنما والالم، المحاب فإن الصلاة، وعن اهلٌ ذكر عن 
أيه ا لهمآلرحمننود وعملوأآلصنلختسيجعل ءامغوأ إن ؤ تعاكت قال كما 

اقلعجعل بما ؤيتعامحلفون فيتراحمون، بعصا، بعضهم فيحسإ المحبة، بينهم يلقي 

(.١٨٤-١٨٣/١٦(واظر:محهموى)٢٦٣٧اوغ1رى)ر؛م\''آموب)رثم )ا(اام-بم 
التارى)ها/'امأا(وشرحيني)أ/ه؛أ(.يما";آ(واظر:ءماوة )آ(احر-بمدلم)رنم 

\إذوق\ليثرح وانظر: •٨( ١ رقم  ٣٠• الكير)أ/ الزماو ل دالمهقي ( ٢٦٣٧احر.بممالم)رثم )٣( 
دمشق)هة/ه؛ا(.رتاؤخ النيلأء وصيرأعلام ( ٤٤٥)؛/

(.٣١٦١)؛(اخرجهاكر.نؤى)رنم 
وعادوالزهد( ٣٤٧٨٧رقم  ١٣٧/٧(وايننيتج)١٣٣/١٦اسرىصاينماس))ه(اام-بم 

اسفيالآولاء)يموابنآبي اعير)أ/أ>آرومااخ( (واJهقيjانيس ٤٧٨رقم٢٧٣/١)
(.٤٤٥؛/ الزرئال) وشرح ( y٢٣٩/ ١ الممهيد) وانظر: ( ٣٢

الإءائت-بمآ. ١٥٤)٦( 



=وأن
الثمسرعلن المنير الءبموء 

المحبة.من بعض قلوب ل لعضهم 
عبادْ«.إق ؤيحببهم بمصهم ١٠عاست ابن ونال 

إليهالمؤمنين بقلوب اس أقبل إلا هك اممه إق بقلبه عبد أقبل راما حيازت بن هرم تمال 
ورحمتهم«لمودتبمم يرزقه حتن 

مريممحورة تفسير من حمعه اهلأ بمر ما هذا 
العالمينرب ، ٧٥والحمد 

٠٠٠

وانفي:( •٣رثم٩٩٧-•٢٩٩/٢(واjّهمسص)١٣٣احرجم 
١(.٤ ١ ممر)■r/ ابن وضر ٢( ٤ ٠ Y/ والممهيد)١ ( ٤٩الملأء)؛/أيلام محير 



ع^=^=——)ج(=

شمحْبمِضى:;|:;4.
لا،قالوا:والأوقاتثلأممأملخ:

خمسة:فهي المعذور، غير الذاكر المستيقظ للقادر وقت 

والعصرالغلهر وقت حقه: ق فإن ثلاثة. وهي المعذور، الختيقفل. للل.اكر ووقت، 
واحد.والعشاء الغرب، ووقتإ واحل-. 

قفعالها أن إق الظهر أحر ؤإذا ثلاثة. هذا حق ق فالاوقاتح واحد. الفجر ووقت، 
وقتها.ق صلاها فإنما العصر وقت، 

قالوقت، بل البتة، محدود غير فهو نسيان؟ أو ينوم المكلفا غير حق ل ووقت 
ذللثح.إلا له ونتج لا وذكره. يقظته عند حقه 

عنخارج المضح المفرط وهن.ا وقواعا-ه، الثّرع نموصس عليه دلت، الذي هذا 
تلحقونه؟فبأيها راع قم وهو الأقسام. هذه 

أوأومفر حيض من لعذ.ر، أفهلره لن رمضان قضاء سبحانه اهللأ شؤع - وقل قالوا: 
تنبيه،ولا بإيماء ولا ينحى لا ءل.ر، غير من متعمدا أفهلره لن قط يشرعه ولآ مرض، 

الشؤعقواعد اؤلراد هع المعازور عق قيامه معكم: ما غاية ؤإنما قواءل-ه. تقتضيه ولا 
بلايفهلره يوم عن يقضيه لا اللهر صيام أن الئ-ارع: أحبر قد يل يينهما، التفريق عفي، 

مثاله.يوم عن فضلا ءل.ر، 
تركفإذا وقتها، ق ؤإيقاعها العبادة، أمران: عليه يجب، كان ®انه قولكم: وأما قالوا: 

بالأحرمرتثطا الأمرين أحل يكن لر إذا فيما ينفع إنما فهذا الأحر،ا عليه يقي أحل-هما 

.را مدارج  ٠٣٨ ( ١ ) 



الممس؛رعان اثمشئ الصوء ه=م 

إذاأما الأحر. عته ينط لر أحدهمات فترك والزكاة، بالحج أمر كمن الشرطة، ارتباط 
به،إلا بالمشروط يؤمر لر الذي بالشرط الإتيان تع1لر وقد الآحر، ق شرطا أحدهما كان 

افقعأمر فأين وشرطه؟ وصمه بدون منه ؤبمح بيوته، بالأخر يزمر إنه فكيف 
؛دلك؟وهلالكلأمإلأةيه؟

الزيعمحل ق بالقضاء معكم أمر فلا حديد بآمر القضاء يجبا إنما قلنا1 ؤإن فالوات 
سا0.كما ممتع الإحماع؛ مواقع عك وقياسه 
كمصلحةومصالحته نافعا، القضاء كان إذا فيما فهدا الأول، بالأمر يجب قلنا• ثان 
والنائمعليه المغمن وفضاء للصوم، والحايفى والمسافر المريفى كقضاء الأداء، 

عنالواحب بتأخير معذور هو ولا للذمة، مبرئ غير القضاء كان إذا أما والناسي• 
افتراقعالم الذي القياس هو ؤإنما أمر'ان. ولا الأول الأمر يناوله لر فهذا وفته، 

للإلحاق...ماع اكآثير ظاهر وصم، ق فيه والفرع الأصل 
المهار؛الللأملأ؟بالمهاروصلأة الأيل صلاة تقبل ؤ..لا،هل 

فاتتهإذا ما وهي والإجإع، بالتمى فيها يقبل إحداهما صورتانI لها الهالة فهذه 
سالصحيحين ق بن، كما وعكسه. بالأيل فصلاها سيان، أو بنوم النهار صلاة 

أنفكفارما عنها نام أو صلاة ني ءمن قال: قو التي عن مالك بن أنس حديث، 
لمسلم.،والاففل  ١١٠ذكرهاإذا يصليها 

غفلأو الصلاة عن أحدكم رقد ®إذا قو: اهلع رسول قال أيضا: عنه لم موروى 
٢.لذكرييم<ار الصلاة يقول؛ اه فان ذكرها، إذا فليهبملها عنها 

ليلةسار حمر غزّوْ من قفل حنن قق اه، رسول أن هريرة أبي عن لم مصحيح وق 

الصلاة.)ل(ممماب 
النووياي(وئرح )آ/ ابارى فح )رقم؛امحا-(واظر: يهه(وساإم )يلم الخاوي )أ(أضجه 

؟-i\'(.r'/oالقارى)_■ j(Ur /Yالباري)نح لم)رنم؛ارا'(وانذلر: م)*ا(أ-محرحه 



--0—
ونامله، قدر ما بلال فصك انليلءا لتا اراكلأ ^ ١٧وقال عرس، الكرى أدركه إذا حتن 

فغلسىالفجر، مواجه راحلته إق بلال استند الفجر تقارب فلما وأصحابه ه اهلم رسول 
منأحد ولا بلال ولا ه اس رسول تيقفل يفلم راحلته، إق تند م وهو عيناه بلالا 

الحدJثر/ استيقاظال أولهم جؤ اس رسول فكان الشمس، ضربتهم حتن أصحابه 
وقال;} عملهاا١ حبط العصر صلاة ترك لأمن ه اكه رسول قال وقد ،قالوات 

بالليلاستدراكها يمكنه كان فلو . ومالها،ر أهاله وتر فكأنإ العصر صلاة تفوته ررالدي 
وماله.أهله من الموتور بمنزلة أعماله من موتورا يكن ولر عمله، يحبط ل؛ 

الشمستغرب أن قبل العصر من ركعة أدرك لأمن قال؛ أنه ه عنه صح وقد وقالوا: 
أدركفقد الشمس تهلغ أن قبل الصبح من ركعة أدرك من فكدا . العصر(( أدرك فقد 

مواءمدركا لكان مهللما صحيحا الثمس وءللوع المغرب فعلها؛عل. ولوكان الصبح. 
صحت،ركعة أدرك إن يرد: لر قؤ فإنه ميئا؛ منها يدرك لر أو ركعة من أقل أو ركعة أدرك 

عنوقتها يضيق أن إق تأخيرها له يحل لا أنه الأمة بين حلاف لا إذ إثم، بلا صلاته 
أدركولو وتجزئ تصح وعندكم والإجراء، الصحة أراد؛الإدراك ؤإنما فعلها، كمال 

البتة.عندكم للحل■ين، معتز فلا سيئا، منها يدرك أولر تكبيرة قدر منها 
قيأذن ول؛ والأحر، الأول محدود وقتا صلاة لكل جعل قد سبحانه واهرانا قالوا: 

غيرأمر ويعده الوقتا قبل والمفعول وقتها، خروج بعد ولا وقتها دخول قبل فعلها 
فحلهابين الصحة ق فرق لا لكان صحتها ق ثرطا ليس الوقت، كان فلو المثرؤع، 

(.١٨١النووي)ه/شرح وانفلرت ( ٠٦٨ ملم)رمم أخرجه )١( 
)ج(.غاJراحعه أرائه فمن عمدا الصلاة ترك فيمن الثانية الصورة ذكر نم البحث، تكملة المؤلف، ساق )٢( 
الصلاة.كتاب  ١٠٧)٠١( 

١(. ٢٦)>،/ النووي وثرح ( ٦٦، ٣٢الماري)آ/ فح (وانفلر: ٥٥٣)رقم الخاري )أ(أخرجه 
المؤوي•مجا"ا(وشرح )A اري البفتح ا-مآآ(واظر: )رقم آ0ه(ومنم )رنم البخاري )ه(أخرجه 

(.١١-• ١٠٥ره/الروي شرح وانفلر: ( ٦٠٨لم)رقم وم( ٩^١٥البخاري)رقم أخرجه )٦( 



الممسيرعلن الثشز الصزء ١؟=^^ 
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هذامن قبلت فكف وقتها، غير ق صلاها الصلاتين كلأ لأن وبعده؛ الوقت قبل 
بالتعجيل؟المفرط من تقبل ولر بالتفويت المفرط 

الواجباتحمح يترك أته حتن حال. كل عك واجبة الوقت ق والصلاة قالوا! 
والبدناكوب أوطهارة أوالاستقبال، الوصوء عن عجز فإذا الوقت،. لأجل والشروط 

-رذْالوقت، بعد يمل أن وأمكنه الوJi، ق القيام، أو الفاتحة، قراءة أو العورة، ومتر 
يصلأن له يكن ولر وأوجبها، اهف قرعها الي هي بدوما الوقت ي فصلاته الأمور 

والواجبات.الشروط هذه كمال مع الوقت، بحد 
أحدإلا يكن لر فإذا الواجبات، حميع عك ورسوله اهله عند مقدم الوقت، أن فعلم 
سبيلله ولوكان والواجبات، الشروط هذه بدون الومتإ ق يمل أن وجبإ الأمرين 

الشروطكمال مع الوقت، بعد صلاته لكان وقتها خروج بعال الصلاة استدراك إق 
بالنصباطل وهذا اهللأ، إق وأحب، يدوما الوقت، ق صلاته من حيرا والواجبالتا 

والإحماع•
لها.اكارك بوعيد وقتها عن الصلاة فوت من سبحانه اقرازا توعد فقل. أيصا! وقالوا 

٥[،٤، ]الماعون: 4 ناهون صلابز عن ٠^ آليين و موئ ۶ تعال؛ قال 
عنذللت، ثثت، كما وقتها عن تأ-خيرها بأنه المهوعنها اهللأجء رسول أصحاب ر فوقد 

مرفؤع•حديث وفته وقاص أبي بن سعد 

ووعن ول عد ه خن يأ حل يالشا آل؛ثِ قليلشي آلممّ ل فيه مذ قآ بون آلتا ق فيه آمي ن أ۶ 
ادمحنه-لا قثفولت - احثا-ك ئممى إل عيي عق ؤلئصغ مى محق ظّلث، ؤالمنت، ^٦ 
منئمكا ؤهتل.تإ محزن ولا عيمتا ثمر اهلذثآ إل قرحعئنلئأ يكملهُ من عق 

تيثموّى قدو عز جئث قم ندين أهل 1، بميثن قلبشت، ج مئويا آلعمِ 
ومحا4■كنيى ^نئعئلثإ 



ص—^=^=—^^اج=
أي٤[. • زد: ه محوي وسك ؤ تعاق: اه قال فتونا، شته ص فهومصدر الفوز را،أما 
معازتثلاثة عق يقال والفتة واحتبرناك. امتحناك 

[١٥٥]الأعراف: ه فتنتك إلا هق إن ؤ تعاق! قوله ومنه والاختبار، الامتحان أحدمات 
واختبارك.امتحاناك، أي 

فتنةواثقوأ ؤ ت تعال قوله ومنه افتتانه. أي فلأن فتة هذه يقال؛ ه، نفالافتتان واكانرت 
الدنيا،وفتنته الفتة، أصابته يقال [. ٢٥]الأمال: ه خاصه مغم ظلنوأ آلذنن تصيس لا 

الأعثن:قال وأفثثه، المرأة، وفتته 

،مسلمر كل قلن قل فأصحن معيدا أفتنت الأس بيلهى فت؛تنك، ئن ل
أفتنته.الأصمعي وأنكر 

إدمآام'محإؤ تعاق! اسا قال فتنه، سجئ نفسه به المفتون وال؛ااثت 
[.١٥]التغابن؛ 

[.٢٣نبزه]١^،; ماكنا نقا محالوأوأش دثِوزمإفتنتمإلأأن تعالت>ؤ قوله وأما 
وأتكروْ.منه تبرأوا أن إلا شركهم عاقبة تكن لر أي 

•[ ١٤، ١٣لالاواري1تت فتتعره ذوقوأ ورءأ! يفتنون لنار ا غل هم يوم ؤ تعاق• قوله وأما 
ودينارجودته، ما لتنظر النار أدخلته إذا الذهب فتنت ومنه يحرفون، المعنن فقيل! 

مفتون.

هبمقون:3: آلثار عل هب توم ؤ تعاق:  ١٥١قال الإحراق، والفتن ت الخليل قال 

الممن.]\(لأأووضة 
منالهماوان الحارث ين عيالاليا،؛ ين عبدالرحمن همدان؛ لأعشن ؤيتب الطويل، بحر من البيت هدا ( ١١ 

فلماالحجاج، صد الأشعثؤ بن عبدالرحمن إق انحاز القراء، الفقهاء أحد كان الأموية، الدولة شعراء 
أبواليت وذكر فاصحن يدل فأمسن ت ديوانه وق >، ٨٣منة عنقه فصرت الحجاج إل يه وجيء أسر 

(٠٣١٨.٣١٧/١٣٠نظورفيسن)الحالث)صلإا(وابن ارسيفيأثال الحسن 
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أوعملهماله فدهب فتة أصابته إذا وفتن الرحل وافتتن محرقة، فضة ض•' فتى ووري 
بعضنانتزعننه ما قث؛ا يعتدون وما ؤ ت تعاق ونوله • ولهته إذا المرأة وفتنته 

منإلا عبادته عق تفتنون لا ]أي آ ١  ٦٣" ١٦١لالصا3اتت ه آ-لتحم صال هو من إلا ؛ئ؛ 
إياه.بفتنتكم يفتن الذي فدلك الجحيم[ يصل أنه اممع علم ل ّّبق 

فقتل•٦؛؛• ٥' لالقلمت ه آلنمئون 3 ممون متمم ؤ ت*الت فوله وأما 
والمعمور.والمحلوف والميسور لكلمعقول مصدر، المفتون وقيل• زائدة• الباء 

ازآثّاولزيروأ ؤ اقلع قال ؤيعلم، يشعر معتز مضمن يصر أن ت والصواب 
فعلفعدى [ ٣٣،: jUs-SlI]بجلقين يى حليىآلشنتو'ت آلذى 
ويتعاونانوالشجر، العاء يسمهإ المؤمن، أحو راالمؤمن الحديث،: وق بالباء، الرؤية 

وتجار،كتاحر فاتن، جع وهو ويضمها واحد، وهو الفاء، يفح يروى الفتازا؛ علن 
بالحبة.إلا فتن من فتن فما الفتون موضع الحج، أن والضود 

والأيةعل ب الأوك الأية وردت كيف نسالات أن المسالة هذه فوائد ومن 
عقؤلتصمع ؤ تعاق: قال لأحله الذي المعنن عن سأل أن لابد الجواب: بالياء؟ الثانية 
وآصعوؤ بالباء [ ١٤؛ ٠٣٥١]ه ياعثنغا قرى ؤ تعاق• وقال عل، بحرفه [ ٣٩نطه؛ ه عنى 

الفرق؟وما [ ٣٧لمدأ ألهاللث،بايئاه 
فإنمكتوما، كان ما ؤإبداء حفتا، كان أمر إفلهار ق ورديتح الأول الأية أن فالفرق 

ؤيربنويغذى مؤمن يصخ أن أراد فلما >ما، ؤيصنعون يغذون كانوا ذاك إذ الأؤلفال 
عكتنبيها اللفظ ق عل دحلت، واستسرار، حوفا تحمتح لا وظهور أمن حال عك 

-آص.وانالرب)م\/لأام،)ا(اننر: 
الطقات،ق عد موابن الكبرى)ا"/'هارنمااأاا( ق واليهقي ٣( • ٧ ٠ أبوداود)رنم احرجه ( ٢١

الثوكاقفييلالأوطار)^هه(تاسد، ونزى ( ٧٣•)ا/ا،ام(وأبوء_دفيالآموال)رنم 
٥(. ٩٣٢الجاح)رنم صعبفح وق داود أيي متن فعتقه ل الأياق صعقه 

)م(هداتعجآ.



ولتصنعيقول فكانه ؤإبداء، ظهور والاستعلاء، الاستعلاء، تعطي لأما المعتز؛ 
والكلأءة.الرعاية معتز لتضمنها العين وذكر خوف، تحت لا أمن عك 

.[ ٣٧]هوت ياعينثا؛< 1لماك وأصبمع ؤ [ ١ ٤ ]القمر؛ ه ياعثنغا خري ؤ قوله وأما 
يحتجفلم كتم، بعد إظهارْ ولا شيء إبداء يريد ولا وحففل، منا برعاية يريد إنما فانه 

—تعاق اهلع رحمه — يتعرض ولر كلامه. هدا تقدم ما بخلاف عل معنن إل لكلام اق 
الأية.معاق ألهلما وهومن هنا، والجمع هناك الإفراد لوجه 

تعادته نونق موس به خص الذي الاختصاص من يفلهر بينهما والفرق 

قالأخر الاختصاص الاختصاص هدا فاقتضن [. ٤١]طه: 4 لئنبى آصهلئعظث، ؤؤ 
تخصيص.الإضافةإصافة هدْ ان ف[ 

منفيه فليس ب باعتنثا ألملك وأصنع ؤ ه ياعثنئا خري ؤ تءالi قوله وأما 
سبحانهيندم وما لنفسه. إياه واصهلناعه عينه. عك موس صغ ق ما الاختصاص 

قايعيزاثنه مإدا ؤ تعال؛ كقوله ملائكته به يريد قد الجمع صمير بصيغة ه نفإل 
فتأمله.ونظائره [ ١٣خنذقصلظيكه]اصف! ؤ ت وقوله [، ١٨]القيامة؛ ه قزءائهُ 

هلثممى وأصطثعتك ؤ لموس! تعال ال نالاصهلفاءؤ يمعتن والأمجهلناع 
قالغيرك• إل نديه الخير وهي الصنيعة• اتخاذ الأصل! ق والأصaلناع [ ٤١]طه: 

الشاعر:

،أودع؛ الصنائع يولي الذي وجه بما فاقصد صنيعة اصعلمت، ؤإذا 
•ورسالتي لوحتي اصهلنحتلث، هماس؛ ابن قال 

)ا(ا-ا<أْدارج-بمم.

ورالشءلوحيي اصهلغتك _J؛ ( ١  ٩٨/ ١ ١ ) تسير0 ق القرطى ذكره )٣( 
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امرئ.وتقوم تحبني لكي لنفي، الة الرماخترناك الكاJيت ومال 
عي.عبادي فتلكلم حجي، لإقامة إليك بالإحان اخرتك وقيل: 

ومحنيى وجعلتك حجي، لإقامة إليلثج بالإحسان احترتالث، إسحاقت أبو قال 
لو-با أنا أكون الي بالمنزلة عني والتيلخ ق صرت حي خلقي، 

رخاطتهمل 
-وخصائص فيه خصال لجواْع - اللوك بعض يراه من بحال حاله مثل وقيل! 

فيههلنعهمحلا ألملف ولا إليه، منزلة منه أقربح أحل يكون فلا وتقريه، لكرامته أهلا 
مره.عق و|وطالح به، ؤييصر به، يح بحيث لنفسه، ؤيتخلمه والأثرة، بالكرامة 

4"ا؛ثأ(؛ وئش ا يمدكر ثعلهُ لينا مولأ له"■ مقولأ رو~،ا طى إذهُ قرعون ل إ هبآ د آؤ 
مقولاو(( طهمر إدهُ فرعون إنا هبآ آد ؤ هارون وأخيه مومحي لكليمه تعاق قوله . . . 
لأعفلمالقول يلينا أن تعاق فأمر "أفأ؛[. هلطهتاو'قفي يثدكر لعلهُ لبما مولا لهُ 

—به حقيق أنه مع _ له القول إغلاؤل يكون لئلا عاليه؛ وأعتاهم كفرا وأشدهم أعدائه 
هوما عليه يترتب لئلا الجاتز عن فنهاهما الحجة، لقيام صبره وعدم تنفيره إق ذريعه 

تعاق.إليه أكره 

جثثكمد تعليم ولأ إت/آءيل( نى معنا مارسل — نبمك رسولا إثا مقولأ اتياه مؤ 
منعق إلسا'أنآلعدات، او-تى قد إثا :;ق; شآئ؛عآثد.ئ عق ربك بن بثايؤ 

ْفدبدثدد؛تء

:١  ٨٧/ الأيمان)١ وشب ١( ٤ ٧ / ١ الطري)٦ ونفير ٦( ٠ - ٥ ٩ / ١ القارى)٩ صدأ انئلر: )١( 
)آ(-هلأءلأمج_'ل.



——لجا=
الكرة،يالفظ مرقل إق كتابه ق الهدى انع من هوعق الشي نلتم ل ماالحكمة ،ر 

المعرنة؟يلففل عليهم مؤمن وت|سايم 
حثالكتاب به صدر ولهدا ايتداش، تسليم ه اليي تليم أن عنه؛ فالجواب 

ففيالهدى، انح مجن عق ملام الروم، عفليم هرقل إل اهه رسول، محمد من قال،؛ 
aياقها تقدم وقد الحكمة مي ملام تنكر ق ما تكره 

فإنهتحية يلام فليس [ ٤٧]طه؛ ^ أتيئ انع س عق وآلثاكم ؤ موّن؛ ةول< وأما 
مندون المعللق الملام له الهدئ انع مجن فإن محض؛ خر ص بل فرعون يه ي؛تدئ ل! 

قبمفمن يئايؤ حسلى مد تعدبمم ولا إترءيل بق معثا مأوبمل ۶ له؛ قال، فإنه حالفه، 
^بمأنآسابعوسظبضق؟أوحم، مد إ، سآتحآلدئ ذأصأعق 

وتعؤإنما حاتمته، ولا الكلام ابتداء ق بتحة ليس هذا أن رئ أفلا [ ٤٨، ٤٧]طه؛ 
الهدى،ا؛ح من عك وحلولها الملامة ومع عن محصا إحارا الكلأمين ين متوسطا 

الملامة،من رإثارْ حبه عك النفوس جبلّثح بما له وترغيب لفرعون استدعاء ففيه 

حنوتأمل أعلم• تعالن، واهف الملام. أهل فهومن به حاءه الدى الهدئ انع إن وأنه 
ّلمهالدى اللين الموله هدا ولهلم، الح>ألاب، هان1ا وترتيب الجمل، هن.ْ سياق 

رسولاإثا ۶ بقوله؛ الخطاب ابتدأ كيف وعنلمته، حلاله ع وحلاوته حسنه القلوب 
بلفيه، لسركلئ، ولا ملكك، لتازعك نأتك لر إنا ذلك صمن وق [ ٤٧رأياث٠ 

دونهتا إليه الرب اسم إصافة وق إليلث،، ر؛لث، مجن مرسلان مأموران ءيال.ان نحن 
عنلءمن للرجل الرسول، يقول، كما وقيوله، وطاعته لمعه استدعاء إليهما افته صل 

بإمحافتهينيهه ولكن معا، أستاذهما كان ؤإن وأستاذك، إللث، مولاك رسول، أنا مولاه؛ 
له.والءلاءة المع عك إليه 

يعذبمم،دلا ومحنهما ينهم ؤيخل، إسرائيل بك، معهما يرسل أن منه طلما لتأما ثم 

٢^٢.يانع  ١٦٩)؛(



يطلبفلم العياب يتص لا من وتعذيب والئللم العدوان ترك غيره من طلب ومن 
الطالبيعد أمحرم ثم الصف، غاية منه طالب، بل عسنا، أءرْ من يرهقه ولر شعلطا منه 

إمحارا'ت،1يثلاثر 

إللما ستلث، عهدة من برتنا منرإلأشه؛قد بماء حقنك فد ؤ تعاق! توله أحدها! 
الحجة.قامت، فقد الواصحة والدلالة الرمان من يه جئناك بما والافتراء القول 
حاكان!إليه للمرسل ذللث، يعد نم 
الهدى.انع من عك واللام الهدى، أهل من نكون ؤيطح سمع أن إما 

وتوق.كازب من عك فالعذاب ؤيتوق، يكذب أن ؤإما 
وماالمعليع، الماع يستحق ما وبيان الحجة، ؤإفامة الإنصافج، طالب، الأية فجمعت، 

وترييب.ترغيب وأبالح فول وألق خياب يآللف المتوق المكذب يستحقه 

فال;ث: هدئ ئم حلمهُ _؛ ؤل* آعش آلذى يئئا فال .'ث'.' نموحمرلمحا ض ال، فر 
آلذىبمتى. ولا نق تعيذ ؤ كف ق نق عند عننها قال آلأؤد آلئرون نالأ فنا 

منانة^ ؤبن ماءقاحرحثا مزآلشنآء داول نبلا فينا ونلكلكم مهدا ■جعل،
ويناميا٠ ذ'للث،لآسمشآض إزق ؛إوأوأونيأأسكم ;ث; 

ه. 10محذتمدبجامحيمدانْأمئ 
وهونوعان!القران، ق جدا لعليفح أملوب .الامتهلراد ١ ١ 

نالتهدئققوله! ومثل هذا، مثل لازمه، الشيءإل من يسمملرد أن أحدهما! 
إكجوابمم من استطرد ثم ه آس حلفهنحلىآلشنلؤمم 

لذ|ةثهثدوث له( نجلا نجنا محم وجعل الأزمحسمهدا لخفم جعل، ؤمى قوله؛ 
ئ؛منثاجكد'لكمحجوت> ثنية بب•، فاثرثا بقدر مآء آلثنآء محنل ئزل ؤآلذى 
عقلثتتورأ ئ ركثون وآvمحنا لغدمنأسم، ؤجعJ حليىالأوؤ'ج'ممها - دآلذى 



—لج-قع—
الحجةؤإتامة له، تقرير وص جوابم من ليس وهذا ]١^>؛-،: 4 ظهورة-ء 

حإمةُسع كن أنمق زدثاآلذى يال، يثموس؛1؛ )؛ظا يمن ؤ 'عادت نوله "وعثله 
نفويضث فيكممسا نف عذ ءلمه-ا مات باتآلمرونآلأوفإئ|؛ مما مات ث!؛ هدئ ثم 
مؤمن.جواب فهذا [ ٠٢-٤٩يمىهلطهأ ولا 

فيهامحم وسلك مهدا آلازص لفم جعل آلذى ؤ قوله! إق منه سبحانه استهلرد ثم 
انعننكموآوعوأ كلوأ سى^'■؛ بات من ازوجا إهِء فاحرجتا نآء منآلن٠ؤآء وانزل سجلا 

ثازةغرجفم وبئا ئعيدكم وذأتا حلتنكم بجا ٠ ه آلض لأول لأينت ذ'لك ف إن 
مامثمملرد الذي اذكلأم عادإك نم ّاه-هه[ احزىهلطه: 

منألاشنن حلمتا ولمي ؤ كقوله! النؤع إك الشخص من يسمملرد أن الثاف• دالنؤع 
فالأولآحرء إق [  ١٣، ١ ٢ لالمؤمونت مراو ف ثثلمه جعلتن ثم طإءؤن)ث؛'؛ من سلنلؤ 
ووجهاع جذرذظ ؤ' نمس من حلمكم هوآلذى ٠ ؤ قوله! ومثله بنوه، والثاف آدم، 

دلماأممJcدما^سهنافمزتبهِء حغيعا ننننحملا - ثعئنها فلما لتنغذإنيا 
شرفاءلهُ جعلا صنلحإ ءاثنهما فلمآ :زه'. منآثملرتت> لثكوُن صيقا ءاتتتا ين 

منالمشركين ذكر من فاسطرد الأيات، آحر [.إق ١٩•، ١٨٩لالأ•ماف: آاثنهما4 ينا 
واهأعلم.أولادهما، 

أربعة:الهداية أنوج أن را؛فاعالم 
أضرآئذى ؤ تعاق: قوله 3، المذكورة الخلق بتن المشتركة العامة الهيابة أحدئ: 

فيهايشتبه لا التي صورته شيء كل أعطن أي ٥[ * ]طه؛ 4 هدئ ثم حلمهُ _؛ كل؛ 
يمبه، المختمن حلقه موحود كل وأعطن وهيئته، شكله عفو كل وأعطن بغيره، 

)ا(همبداتعجم.



الممسرض اشث الصن؛ ا؟=م 
=الآثئا====^=^^====^===ئ

ماجلب إق بإرادته المتحرك الحيوان هداية وهده الأعمال، من له حلقه ما إق هداه 
أنكما يه، تليق هداية فله له حلق لما المسخر الجماد وهداية يفره، ما ودير ينفعه 
كلوكدللث، وصورها، أنواعها احتلمت، ؤإن به، تليق هداية الحيوان من ُوع لكل 

ازواللموالعمل للبهلش واليدين للمشي الرحلين فهدى به، تليق هداية له عضو 
وهدىله حلق لما عفو وكل المرتيايت،، لكشف، والعين للأّتماع والأذن للكلام 

التمامإق الولد وهدى الولد، وتربية والتناسل الازدواج إك حيوان كل من الزوجين 
رباكلم فتبارك هو، إلا يحصيها لا سبحانه هدايته مراسس، ومحللبه وضعه عند اكدي 

العالمين.

مبلآسللج يم الأبنية ومن الجر ومن بونا الجبال من تتخذ ان النحل وهدى 
يعو-باطاعة إق وهداها بيوتها، إق تأوي ثم عليها، تتعمي لا لها مدللة ربها 

الحكمةالصنعة العجيبة البيويت، بناء إل هداها نم ، ١٦٠توجه أين به والأتتمام واتباعه 
البناء.

عانرهو إلا إله لا الذي اهرانا بأنه له شهد العالر ق المبثوثة هدايته بعض تامل ومن 
بأيرالنثوة إبان إق الهداية هذه معرفة من وانتقل الحكيم، العزيز والشهادة الغيب، 

هاذ.هيهمل لر فإنه شبهة، كل من وأبعدها وأحصرها طريق وأحن وهلة وأول نفلر 
عقولتحجز الم، الهداية، هذه إل( هداها بل معهللة، يتركها ولر سيئ الحيوانايثه 

الذيالوجود، حلاصة هو الذي — اق الأنالنؤع يترك أن يه يلتوّا كيفا عنها• العقلاء 
كمالأتهأقمن إق يهديه لا وصدى مهملا — حلقه من كثير عك وقمله كرمه 

إلاهذا وهل يعاقبه، ولا يثيبه ولا ينهاْ ولا يامره لا معهلملأ يتركه بل غاياته، وأفصل 
ونزهزعمه، من عل ذللت، أنكر ولهذا بجلاله، يليق لا مما له بته ونلحكمته مناف، 

اقحستتزؤ تعانىت فقال عنه، يتعال وأنه إليه، ذللئ، نسبة يستحيل أنه وبين عنه، ه نف
مون:هآلحؤ، آلمللئ، آثث سل ;؛آ؛ ترجعون لأ إتثا ^^٠؛ عقا حلسكم أئما 

السليمةالفهلر ؤ، بهللأنه تقر مأنه عل فدل الحسبان، ^ا عن ه نففنزه [ ١ ١ ٦ ، ١ ١ ٥ 



_=—==—=اجا=
•المتممة والعقول 

والشؤع،العقل عليه ت3لاهر مما وأنه بالعقل، المعاد إسات عك يدل ما أحد هاوا 
بندنا ؤ تعادت ثوله اقتران مر فهم هدا فهم ومن ذلك. ل اكلريقين أصح هو وكما 

فيآلكثبسسإلمهمْلثا ثا إلآاممأمئاتكمج طئأريءفيل-بماخ الأزضؤلأ هءق 
بنه،ءايه عتو ئرلأ لولا ومالوا' ؤ تعادت بقوله [، ٣٨]الأسام: ه ■■محثموث تيم إل 

وكيف[، ٣٧محمحلجلأظون4تالآتحام: 
ل؛من وأن النبوة، إثيايت، إل يه والإشارة الموال هنأا عن جوابهم معرمحن ل ذرائ٠ جاء 

إلوهداها أمما جعلها بل بجاحيه، بملير م ولا الأرض ق دابة كل أمر يهمل 
الهدايةأنوغ أحد فهن«ْ ومصالحكم، كمالكم إق لايهديكم وكم، ومصالحها غاياما 

المجاةو>يةي والشر الخير لنجدي والتعريف، والدلالة البيان هداية الثاف: لوع اأ 
ولهذاموج—،، لا وشرمحل مس، قاما التام، الهدى تستلزم لا الهداية وهانأه والهلاك، 

هعزآلدئ هاتثحبوزآمإ قهدتئهم يمول يأما ؤ تعادت كقوله معها الهدى سغي 
ؤؤإّدلئ،ثهد>ىقوله! ومنها يهتدوا، فلم ودللناهم وأرشل.ناهم لهم بيتا أي [ ١٧]ضك: 

[.٠٢إلمرهرمنثسمه]اصى: 
فلاللاهتداء، المتلزمة الهداية وهي والإلهام، التونق هداية اكالث: الوع 
٨[،]ياطرت ٠ بثاء من قيئي مزبقآء يمل م محوله؛ ق المذكورة وهي عنها، ينخلفح 

محولوق [، ٣٧]الحل: ٠ سسل لأيدي فإنأس هدنهج قرمزعل إن ۶ محوله: وق 
تعادتفوله وؤ، خ له*؛ هادي فلا يملل ومن له، مضل فلا اها، بمد ،امن ؟،و: الض 

■حزيعةوابن  ٢١٩٥٣رمم ٤ ٥ ٠ أ/ لم) مصحيح محك المتخرج الد ي ايونمٍم احرجه ٢ ١ 
رالمهقي٢( ١  ١٨وأبوداود)رقم ( ١٧• ٩ رقم  ٥٢٩اعرى)١; j والمالي ( ١٧٨٥رقم ١  ٤١٠>ّآ/ 

.٢١٦•ملم)اُ/ صحيح شرح ق النووي وصححه ( ١١٠• ٦٨رمم  ١٤٦مرئ)U/اق 



يمحمحتيم

هيدايةله وأثت الهداة، هده محه فض [ ٥٦تال؛ضمى: ه أحشت، س تدكا لا لك إؤ 
•[ ٠٢إل أيدي واليانالدعرة 

أهلهماسق إذا والنار الجنة إق الهداة وم الهداية، ءن*ْ غاية الراح! التؤع 
بإينبممرم آلئطست،نجهو وعملوأ ءانئوأ الدئث إ0 ؤ تحاك؛ قال إليهما، 

juiT^فيها: الجنة أمل وئال ٩[. مرصءيي"محفي 
٠آحثئوأألذئنؤ اكار: أهل عن تعاق وقال [، ٤٣ه بجغدا هدنئا اليتم( س

iآشم مرط إو قاندومم آش دون ص يمدون كائوأ وما وأرد'جهم ظثوأ 
!٢٣،٢٢]اكاغات: 

الثانيةالمرنة تتناول  ١٠آلننتقيز^؛،ؤآلْبرط قوله؛ ق انحسثولة هدافالهداية إذاعرف 
والإلهام.والتونق والإرشاد واليان التعريف محللب فهي خاصة، والثالثة 
والتوفيق.الإلهام وكيلك، له، وهوحاصل واليان، التعريف يْلدب، كيف قيل؛ فان 

عشرة.الثامنة المسألة هي هد.ه قيل! 
وماأحاب، ولقد الهداية، ودوام التثست، الراد بأن أحاب، من عنها أحابإ وفد 
ونحنحاملها، يدون لها وجود لا ولمرة أصله، يدون له قوام لا فرعا وذكر أجابا، 

اهف.يحول ذلك، من وأمفلم به أجاب،  ١٠فوق الأم أن اه، بحمد نين 
وهومحتاجأمور، متة بعد إلا الهللوي، التام الهدى له يحصل لا المد أن فاعلم 

محها.له ض لا حاجة إليها 

لهمرصئا تعاق للربا محبونا بكونه ويدرْ يأتيه ما جيع ق معرفته الأول! الأمر 
والمعرفةالعلم هدا من نقص فإن فيجتيه، عليه مسخوطا له مغصوبا وكونه فيوثرْ، 

بحسه.التامة الهداية من شيءنقص 
ومريداعليه عازما يفعله أن منه اهف يحب ما لجميع مريدا يكون أن الثاق• الأمر 

منتركه عك وعازنا مفصلا، خْلوره؛الال بعد تركه عك عازما ائم من ما جيع لترك 



يحبالتام الهدى من نقمي محيء لذلك إرادته من نقمن فإن مجملا، الجمالة ■صث، 
الإرادة.من نقص ما 

مننقص شيء فعله من نقص فإن وتركا، فعلا به قائما يكون أن اكالن،ت الأمر 
وكمالها.تمامها من هي ثلاثة ؤسعها الهداية ق أصول هي ثلاثة فهذه بحبه، هداه 

هدايةإق محتاج فهو تفاصيلها، إق يهتل. ولر حالة، إليها هدي أمور أحدهات 
فيها.التفصيل 

لتكملفيها الهداية تمام إق محتاج فهو وجه، دون وجه من إليها هدي أمور الثاو: 
هدايتها.له 

إكمحتاج فهو وجوهها، حتع من تفصيلا إليها هدي التي الأمور اكالث،: 
وتركه.فعله عل يعزم بما تتعلق أصول فهذه عليها، والدوام الهداية إق الاستمرار 
فهوالاستقامة، جهة غير عك منه وقعت أمور وهو ساح، أمر بالماصي ؤيتعالق 

كيف،يقال؛ فإنما ىJلالئ، كان ؤإذا بغيرها، وتبديلها منها، بالتوبة تل.اركها إل محتاج 
عليهاوالدوام الشين، المراد بأن ذللثج عن يجاب، ثم له؟ موجودة وهي الهداية يسأل 

تشبتإموال الهداية مواله يكون فحينئذ بالفعل، له حاصلة المرابط هذه كانت إذا 

يريدهمما أكثر رميم من يريده لا وما يعلمه، ما أصحافإ يجهله ما كان إذا فأما ودوام، 
عكالهداية أصل هو فالمثول فيه فاعليه اس يخلق بان إلا فعله إل له سيل ولا 

ذلك،عك له وتثييتا للفاعلية وحلقا له ؤإقدارا فيه للإرادة وحلما ونوفيئا تعليما الووام 
وعملا،علما وتفصيلها أصلها الهدايةت سؤال إل منه صرورة أعفلم ليس أنه فعلم 

الممارّت.ؤ.إل والدوام عليها، والتثييتؤ 
أصلاويدرْت يأتيه ما حيع ل نفس كل ق الهداية إل مفتقر الحط. أن ذللثف وسر 

هوإلولا أنقع له فلبس الا.وام، عك بالهدى العلم مزيد إل ومفتقر ونسيتا وتفصيلا 
يثبتؤوأن المستقيم، المراحل يهدينا أن اقللأ فنأل الهداية، سؤال من أحوج شيء 

دينه.عك قلوبنا 



الممسيرعش ائمشئ الصوء \؟=تم 
=اكظ———^=^^=ض

الضانماط، الهواة عق اعلأم رص الموقع سا إق اغا U إق ...ُ''مجع 
وتوحيده.وصفاته وأسمائه وتعاق تبارك الرب عل الدلالة ق الخلق قرينة هي 

ألذىنبما قالآ ئ؛ يثمومؤا رق5نا ثمن ؤ ةالت أته فرعون عن تعاق،■تحارا قال 
لرحلقه شيء كل أعهلن مجاهدت قال ■٥[ ، ٤٩نطه; ه هدئ قم حلعهُ رسغ اعمقكنأ 

تدوررين المقأكثر وأقوال ، الإنان حلق البهائم ولا البهائم خلق ان الإنيعط 
صورتهشيء كل أعملن ومقاتل! عملية قال المعنن، هذا عل 

الخلقمن أءءلاه والمعنن ، صلاحه شيء كل أعطن وقتاد٠ت الحسن وقال 
معيشته،ق يصالحه لما وهداه له، حلق لما هداه ثم له، حلق لما يه بملح ما والتصوير 
حمهورعليه الذي المحح هوالقول هدا وتصرفه، وتقلبه ومتكحه ومشربه، ومملعمه 

٣[.]١٧^٠: ه قدزعهدى ؤ قوله: نفلير فزكون المرين، 
منالأنتن والذكر الناقة، والبعير المرأة، الرحل أعهلن والمدى! الكلي وقال 

القولوهذا الجماعأ' إق هدى نم حلقه، مثل الأنتن الذكر أعهلن المدى: ولفظ 
قتيبةوالفراء.ابن اختيار 

ألهمثم بقرة، والثور شاة، والماة مثله، امرأة الناس من الاكر أعهلن الفراء: قال 
الحيوانمن الذكر نرى لأنا حاثز، التفسير وهذا إسحاق: أبو قال يأتيها• كيف الذكر 

(.٩٤/٢١()١٧٢/١٦الطرىفيفرْ))أ(أ-مجه 
(ونفيرابنممير)مآ/ا-ها(.٥٨٢(وتمرالسوطي)ه/ ١٧٢تمراتجري)ا-ا/ )٣(انظر: 

)؛(اخم:شرانجرىرآا/آيا(و-ضراووش)ه/اخه(.
(.١٧تمره)٣! ق الصنعاق أحرجه ر٥( 
أ؛-يابن إك وعزاه ( ٥٨١المنثور)ه/الدر ق الموطئ ذكره ههما اه رصي عاص ابن عن يردى ، ٦١

حاتم.



—^=^وا=
إليه.وهداه ذلك اه فألهمه ماله أش، أتن قو ذكرا ير ولر الأش، يأق 

قداخل فهذا لمميحتته، هداه إذا لأته المعتز، هذا سفلم الأول، والقول، قال،ت 
المصالحة.

مماذكروه.وأعظم أجل معناها فان معناها، الأية هضموا القول، هذا أرياب، ت فلته 
ذكورعل شيء كل حل فإن التمر، هذا ابن 4 _؛ كل أضر ؤ ت وقوله 
والجن،الملائكة اللفغل• هذا من يخرج وكيف، له، وجه لا ممتغ خاصة ؤإناثه الحيوان 

الذيالحيران يسمن ، وكيفالحيوان، من افد يلر ومن آدم، بي من يتزوج لر ومن 
^اعن التعبير أراد لما بحانه وهو القرآن، ق هذا نظير وأين له، خلقا الذكر يأتيه 

حلذآؤوج؛نوادهُ ؤ ت فقال، وأوضحها عليه عبارة يأدل، ذكره ذكروْ الذي المعتز 
المعننهذا عك ؟4 حلمهُ _؛ "كل اعهق ؤ قوله• فحمل [ ٤٥]الجم؛ ه آلدكروآلأتى 

فتأمله.صحح غير 
البطش،اليد أعطن حلقه: شيء كل أعملن قال،: الضحال؛ؤ، قاله آخر قول الأية وي 

مع.الوالأذن البصر، والحين النهلق، واللسان المشي، والرجل 
هن.اعك والخلق له، خلمح، ما الأعضاء من عفو كل أعطن القول هذا ومحنن 

كلهاالمعان هغ.ْ فإن له، حلقه الذي مخلوقه عضو كل أععلن أي المفعول، دمع.تن 
الأعضاء.أودعها هف مخلوقة 
الأول،هو والقول أعم، الأية ممتن لكن ه نفل صحيحا كان ؤإن المعتن وهان-ا 

سواهحالق ولا له، خلق لما هداه لم به، المحتمى حلقه شيء أعهلنكل سبحانه وأنه 
ووحدانيتته.الربوبية منآيا>.نتح الهع.اية وهده الخالق فهذا غيره، هادي ولا سبحانه، 
قاؤلمةحجة هذه أن فرعون علم لما ولهذا فرعون، اس ءال"و عل، الأمتال-لأل وجه فهذا 

آلهموننال فما ؤ فقال: وارد، عن فاسد سؤال إق عدل الوجوه من بوجه فيها مهلعن لا 
الأوثان.عبديتؤ بل تعبل.ْ، ولر الرمح، ا -بمن. تقر لر الأول للقرون فما أي [ ٥١آلآوليم]ط<: 



الممسيرملن انمنر الصوء 
تإع؛؛{=س========دسس=^=ذ

عاليهفاحتج يهملوْ، ولر الأوق القرون عل يخف لر حما تقوله ما لوكان والمعتزت 
الكافرينيكفر اليم عدو فعارصه العالمين، رب ربوبية آثار من هووغيره يشاهده بما 

يعارضونورثته ق ميزايا هدا صار ولهدا مبلل• كل شأن وهدا المشركين، وشرك به 
والسحرةوالصابئة الفلامنة وأفراخ والملاحية الزنادقة بافوال الأنبياء نصوصي 
منهم.الضلال، وأهل الأمة وميتدعق 

أي[ ٥٢عغد ءالمه.ا ؤ ت فقال، حواب، احن معارضته عن مجوصن فأجابه 
كتاب،ق وأودعه وحففله أحماء قد لربي معلوم وشركهم وكفرهم القرون تللئ، أءمالا 

السبحانه فإنه والضلال،، النيان حشية كتاب ق يودعه ولر القيامة، يوم عليه فيجانيهم 
اللؤحبه بمي الكلي• ونال الأعمال، كتاب هتا  ١٠فالكتاب ^ا وعل يض، ولا يضل 

السابق.الشور فهوكتاب هدا وعل المحفوفل. 

فيكونيعملوها أن قبل ءتا.ه وكتبها أعمالهم علم قل• سبحانه أنه هدا عل والمعي 
فتأمله.ه هيكل( ئم حالمهُ _؛ كل اعش الذكت، ؤ ت قوله تمام من هن-ا 

سورةأول ق كقوله والهداية، الخالق بين يجمع مجا كثيرا القرآن ؤ، سبحانه وهو 
ؤر4غآقرأ عليتَئ',: س حلو،آلإسن حلد،نات:(؛ بانمّربكمحى آقرأ ؤ رسوله؛ عل أنزلها 

آلؤحمننؤ وقوله! [، "٥ ١ ت ]العلق ه لغزيننم ما علنزآلاشن علنزياكروذأ(؛ آليتم، اقي؛ا؛ الأكرم 
اوزخعللهُؤ وقوله! ل-أ[، علمه^ننانهلارصت آلمزءان؛؛؛{؛ علم ئ، 

ا،١ ١ ٨- ،.: IJl]آقح؛أآوعمهب فلا وهدن؛أهآثجدى؛نآ'أ !]ث؛ وفغميحح-ؤلسانا لوة عيي( 
هديثنهإما أ)أ؛؛ تعبميزاسمنا فجعاكه ثتتليه امساج من>هلمة حلمغاآلإسن إيا ؤ وقوله! 

وآلازص-حالىآكنو'ت امن ؤ وقوله! أ،آأ[، اj: ]الإنه كمورا ؤإثا فاكا إما ألثبيل 
ثمالأيايتح ٦[ ' إ ]النمل تهجوه ■هذايىذاءت بهِء مام3ازتثئا مركنألأ.ماء لخفم وانزل 

العينيالوجود ء اعمل فالخلق [ ٦٣]النملت ق امن ؤ قال! 
وتعاليمه.هدام وهدا حالقه، فهدا الالهني، العالمي الوجود إءهلاء والهدى الخارجي، 



ص——ه
الالهداة وهذه لال٠كاافين، واليان الإرشاد هداية الهداية مراب من الثانية المرنة 

الوذلك سبب، جزء أو فه شرطأ كاك ؤإن الحق وائأاع التونيق حصول تستلزم 
كماللعدم إما عنه يتخلف قد بل والخم،، الشروط حصول يستلزم 
علآلثى مهديتنهم قمود واما قال ولهذا مانع، لوجود أو المم، 

1موئهلضالت;7الم

يتمورنت>هبعد موئا صلى هقاثآس وما ؤ وقالت 
[.١١٥]اكوة: 

الاهتداءترك عك لهم عقوبة فأصلهم يهتدوا، فلم والدلالة المان هدي فهداهم 
•أراهموْ أن بعد فأعماهمعنه عنه، فأعرضوا الهدى، عرفوا أن أولايعد 
كانتإأن بعد إياها يلبه فإنه فكفرها عليه؛نعمة أنعم من كل ق سبحانه شانه وهدا 

قومعل ائعنها بعمه معبما يلئ، لم 1س ياين ذ'للثح ٠ تحاك! فال كما وحنله، نصيبه 
[.٥٣'ياذهو>مميم ما يع؛روأ حى 

[١٤تاك»ل؛ ه وعأوا ظلما رأسذمثقآاهسيم ؤ■جحنوأمبما ؤ فرعوزت فرم عن تعاق وقال 
ؤك؛ن،يحىءنخماْفغروأبعدإمحنبمموقال؛ تشواصحتها، جحدوابآياتنابعدأن أي 

[،٨٦^١^٠: ول أكورأئلملم؟ئ4 يهدى لا لأس ؤثهنوأأنآونولأ 
من.ثقيمهيرمحر إل وإظئحليدى ؤ قال؛ حمثؤ لرموله، أثبتها الش هي الهداية وهدم 

[.٥٢لالثررىت 

الإولث، ؤ يقوله؛ والإلهام التوفيق هل،اية وهي الموجية الهداية مللق، عنته ونفن 
[.٥٦نزأحتت,ت،هلاكص: بدى 

i^؛r،لبث شيء، الهداية من إل وليس وميلئا، داعثا »بعشت، M: قال ولهوا 



ااممس؛رالصوءالمسرعلن 
إ==^=^^=^=دختاو0؛

ا.انىء،اأ الضلالة من اليه ولمى ومتونا، مرينا 
[٢٥ليوست ه متثقم مرهر إق مزيثآء قيدى لنمّ داوآلإل يدعوأ وآس ؤ تعاق• قال 
وعدلا،مشيثة حجة بالدعوْ فعم والخاصة، العامة الهدايتض يئن سبحانه فجمع 
وفضلا.مثسئة نعمة بالهداية وحمى 

اسحجة وهى المكلفين، تخص هداية فانيا قبلها التي من أحص المرتبة وهد0 
حىمعذبمإ وماكنا ؤ تعاق! قال عليه، إقامتها بعد إلا أحدا يعدب لا التي حلقه عق 

آسعل للئاّي نأكولا لئلا ومنيرنن *ليز.و(' رسلا ؤ وقال؛ [ ١٥لالإصر١،: ه نبمفرّولأ 
[.١٦٥]انء: ه آلرنل نعد حجة 

آلئنخرىلمس كنت وإِن أس حنب ق رملت ما عل ينحس ثمس يمول أن ؤ وقال؛ 
[.٥٧، ٥٦]النم: ه ووأدح_لأسهدني اوثقول 

ثديث Ij؛١٠-س> ثالوأنل ساثم قوج فتيتأ ؤ'ىآالهما وقال؛ 
٩[.٨، طؤبأؤوه ؤر اتتنزإلأ إن ص_؛ ماؤتل-غا ثكدتثا 
وينه•محنهم وحال الهدى من منعهم وقد عليهم حجته تقوم كف ت قتل فإن 
bراءrملهم الرمل وبيان الهدى، وين ينهم بتخلثته عليهم قاثمة حجته ت قل 

وباطنا،ظاهرا الهداية أمياب لهم وأقام عيانا يشاهدونه كاتيم حمح، المستقيم الصراط 
الأوصغر عقل بزوال مهم وسها بينه حال ومن الأسباب، تللث، وبين بينهم يحل ولر 

عليهيقيم حتن يعيبه لا فإنه رمله، دعوة تبلغه لر الأرقى من بناحية كونه أو معه تمييز 
ومحنه-بينهم يحل ول( الهدئ، هدا من يمنحه»أ فلم حجته، 

رقم١ -٢ ١ ١ الفردوس)آ/ مد ذ والديالمي ١( •  ٨٢المنة)رنم أهل اعتماد j اللألكائي أحرجه '( 
أمهان-ارخ j وأبوالثّخ ٨( الضعفاء)٢/ ل رالخل ( ٣٩الكامل)م ل عدى دائن ٢( •  ٩٤
اغيرعاو روى أعلم لا الدارفلض: قال ٢(: • ٤ / لضعفاء)١ ١ ق المغني ق الذمي نال ٢(  ٩٣)؛/ 

٤(.١ ٦ الرجال)آ/ ممل ل الامحدال مزال وانظر: الحدينؤ، وذكر بمي الماطل، الحديث 



قم=_^^=_^رج=
يحلفلم إليه، بملوحم والإنال إعانتهم ه نفمن ؛رد ول( توممه، عنهم قطع نعم 

فعلهوهو عليه يقدرون لا ما وبين بينهم حال ؤإن له»ا، مقدور هو ما وبين بينهم 
وبينه•ينهم وحيل متعوْ، وهوالذي لهم، مقدور غير فهذا وتوفيقه، ومشيثته 

المتعال.واس قدره واعرف الموصع هدا فتامل 
الختلزمةالخشيثة وحلق والإلهام، التوفيق هداية الهداية؛ مراتب من الثالثة المرنة 

يإنكارها،القديية جهال صل الش وهي قبلها، الي من أحص المرتبة وهذ0 للفعل. 
إقعصر بعد عصرا الأرض نواحي من منهم المنة وأهل الأمة سلم، عليهم وصاح 

الأمثاببإنكار أنمهم فللموا كما تنصفهم، ولي ءللمته%؛ الجبرية ولكن هدا، وقتنا 
لقوليهتدوا فلي البتة، الفعل ق تأثير له يكون وأن وقدرته، العبل. فعل ؤإنكار والقوى، 

دعاإذا المبلل شأن وهدا عليه، هم بما وتمسكا صلالهم عق صلالا زادهم بل هؤلاء، 
التثليحاإق اليهودي دعا كالتمراقإذا الاطلت ومذهبه لقوله مذهبه، ترلثؤ إق آخر مبللا 

هوالذي الباطل من ذللئف أمثال إق مخلوق غير تام إله المح وأن الصليب وعبادة 
وهوالهدى.تعاق الرب فُل أحدهما' أمرين• تستلزم المرتبة وهل.ه عليه، 

والعبدالهادى فهو بحانه، فحله أثر وهو الأهتا-اء، وهو العبد فحل والثازات 
وجودإق سبيل ولا [، ٩٧]الإ-را،: ى يهوآلمهثد آممه ومزيد ؤ تحاك: قال المهتدي، 

إنؤ تعاك• قال ولهذا العبد، فعل يحصل لي فعله يحمل لي فإن التام، بموثرْ إلا الأثر 
[.٣٧سيضد4تاص: دإنآشَلأيدى هدنهم ■محرمزي 

اس،غير أحد إق ولا عليه، حرص ولو ه له ليس الهدئ هن-ا أن ذ صرح وهذا 
منؤ تعاق؛ قال كما هدايته، إق مثيل لأحل يكن لي عبدا أصل إذا سبحانه اس وأن 

[.١  4٨٦ لهُ هادى قلا بمللآس 
[.٣٩لالأنعامأ منتقمي صرْلإ عق قلأ ومزنسا بملله مننذإِآس ؤ تعال! وقال 
ؤيدىمزنثآء بممل آس قإن حسكا قزءاه يمنله.، سزء  J،،jنتن المن ؤ تعاق! وقال 



الممسمعلن المير الصوء 
=ال!؛وا==^====^======د

٠٤٨زفارت ب حمرمحا غنيم ك ٌنيّثاء 
ودلهِءّممعه-، عنا وخم ءلمّ عنا هونه رونههُ امحزءيتمنآنحذ ؤ تعال! وقال 

[.٢٣لاو>اثٍث: ه يذكلون افلا آس نعد من قمزيديه غشوه بممأث عنا وجعل 

[.٢٧٢تعال: وقال 

[.١٣نمسسغاهلالخا،ةت لاقاعل 
[.٣١وقال:ؤأفاومنامهمث 

يض1هُ'■محنتأن يرد ومن تلنر ١٧صدزهُ نتمح يهديهُ أن آس يرد فنن ؤ وقال؛ 
[.١٢٥ه]الأنعام: لآلشنآ؛ يصعد ًقاينا حرجا صيما صنوهُ 

هآس هدنثا أن لذلا )ييتما وناكشا)هنئا هدنثاسأأذِى ؤآ-ثناو الجة: أهل وقال 
ولولامنه، كله الهدى بل منهم، ويعفه منه الهدى يعص أن يريدوا ولر [ ٤٣،؛ -]١^١٠
اهتدوا.لما لهم هدايته 

يصللومن من وءمتودل-ابآلذنُتح وقالتعانىتؤاتسآسيخاميدهد 
تتمارهآ ذى بعزيز اوسمنآس ^ ٦۵٠من لهُ فنا آس يهد ومن إ:م؛ ناؤ ثن ثهُ ث آس 

[.٣٧، ٣٦]الزمر: 

نشآةمن ثضدآثه ثم ثمِتش قومه-، إنا0 إقُ رسول أزسلثامن وما~ ؤ وقال؛ 
٤[.^همهمزآلخكزه]إبرسم: 

قمتهم٢)^^£، وآجثشوأ ١ؤيحآعثدوأآس امةرّولأ محتمل ؤ؛ تنئنا ولمل ؤ وقال؛ 
آ.٣٦لأd^4ه]١سم:

ألآ5حرةقق آلدئيا آلخْوة آلثابتفي ءا،سوأ يثنترآس ؤ تعال؛ وقال 
[.٢٧يم]إيرامم: يشاء ما ويمنتآس 



هوب1قُ ؟، Xjيعلزحنوي وما سدثآءقيدي آس >ؤكن'لكنيل تعاق؛ وقال 
ا"ا[.لاودر:

[.٢٦]القرة: 4 أضبئ إلا به-، يخلا وما يهِءكئ؛راح ويهدى ًفثثرا به، بجث ؤ وقال؛ 
مزآلظلتشتارلسوآكلهويخرجمإ مبآتخوصو'سُ ، ١٤٢^ى يهد ؤ وقاوت 

ا.١٦لال«انده: مستقمرنج صرط آلئوربإدنه-،ويهدييزإل 
لوليلة يوم كل المستقيم الصراط هدايتهم يالوه أن كلهم عياله سبحانه وأمر 

فيه.والهاا.اية الصراط إق الهيابة يتضمن وذلك الخص، لوات المح 

فالأول;فيه، وضلال إليه، يهتدي فلا الصراط عن ضلال نوعان: الضلال أن كما 
بعضها.أو تفاصيله عن ضلال والئاق: معرفته. عن ضلال 
يأتيهما جع ل الهيابة هدم إق مفتقرا حال كل ق العبد كان ولما شيخنا: قال 
منها.التوية إق فهومحتاج الهداية، عير عك أتاها قد أمور من ويذأره 

محتاجفهو وجه، دون وجه من إليها هدي أو تفصيلها دون أصلها إق هدي وأمور 
هادى.ليزداد فيها الهيابة تمام إل 

لهحصل ما مثل المتقبل ق فيها الهيابة من له يحمل أن إق محتاج هو وأمور 
الها.اية.إل محتاج فهو فيها اعتقاد عن حال هو وأمور لماضي. اق 

أنويخمن ذلك غير إق الهيابة وجه عك فعلها إل محتاج فهو يفعلها لر وأمور 
مراتالصلاة وهي أحواله أفضل ق الهداية هن.ْ يسأله، أن عاليه اليع فرض الهالايات 

كلامه.انتهن والليلة. اليوم ل متعددة 
القيامة.يوم والنار الجنة إل الهداية الهداية: مراتب من الرابعة لمرتبة  ١٢
آلثبدون بن از|آ؛ تحدون كاثوأ وما وأزؤ'خه-م ظآتوأ آليين أحثموأ ٠ ؤ تعال؛ قال 

[.٢٣، ٢٢لاكافا,ت،: # ^٠^٢-^ ءاهدوهلم1ك 

شفاء. ٨٤ا



الصنءاش؛رضاصراجءِ 
=ارإ؛؛ا===^=====^===ض

هبالم 3^^ سيمحتم ه أحملهم قننمحلا س؛ءلآش 1، ئتلوأ ؤ تعادت وتال 
ؤبمالحالجتة، طريق إل سهديهم المعتز فقيل؛ قتلهم بعد هداية فهدم ْآ، ٤، زيمدت 
أعمالهم.ونول خصومهم بإرضاء ق حالهم 

الدنيا.ق حيامم أيام ؤيعصمهم الأمور، إلأرشد سيهديهم هماس؛ ابن وتال 
سيهديهم.يأمم سييله ق المقتولن عن أخر لأته القول، هلأا واصكل 

يجمعبه وأراد تال؛ الدنيا، وأحكام المعاش ق بالهم بملح وقال؛ الزجاج، واحتاره 
هآس نبل ق تقلدأ ر قوله؛ حل من فلابد القول هدا وعك والأحرة• الدنيا خر لهم 
اليال.ؤإصلاح الهداية إثٍاتر معه يصح معنن عك 

٠٠٠

قرضاه وأن ربه، رضا طاو_، هو العجالة عك لموس الحامل أن الأية؛ ظاهر 
قالصلاة أن عك الأية >هده اللف احتج ولهدا إليها، والعجلة أوامره، إل البائرة 

قالريح رضا إن تالت ذلك،، يدكر تيمية ابن الإسلام شيخ سمعت أفضل. الوقت أول 
أوامْ.إل العجلة 

مسئ:;ث;:ثو-نى ؤلٍلة سآإلههفم حوارقمالوأ لهُ حندا عجلا لهم احنج قؤ 
منمنرون نم دلفيقال :ت؛ ءاولاثمعاإلثُزنخلأولا أقلائروزألأيرجع 

لمخلن قالوا وأجيئوآأزى:ت دإنةكمآلرخمننبيونى محش>بم-ء فلايمدبإد٠ا 
أبصلوأ;.;ت؛: رأيتهم إذ نثنلى نا ينهرون فال ثو-ى،ث4؛ إلهئا يرجع خى عنيممحن عني 

أنحشست، إل يرا'يئ ولا بلحيق ثأخن لا نبثوم قاJ أسبمهث،أصى؛يأ-آ ثتجنب 

را(ممابالأصلوسه)ج(.
)؟(ا<ه.دارج-بممأ.



ؤلإمحفملا)ثء4■
حلما شاهدوا وقد تعاق، الله دون من العجل عبادتبم بيم• تلاعبه من 

يمت.ب حق ونبيهم الرابية، والأحدة العقوبة من بالمشركين 
وسطوالمطرقة، ؤيدقه النار، ويصليه ويصوغه، يصنعه صانعه شاهدوا وقد هدا، 

لطن.ظهرا بيديه ويقلبه بالمبرد، عليه 

قبواموس• إله جعلوه حتن إلههم، بكونه يكتفوا لي أنبمم أمرهم• عجيب ومن 
يفحاوأقلها الحيوانايتذ، أبلل عبادة بل تعاق، الله غير وعبادة الشرك إل الس^ موس 

الرحمن.كليم إله فجعلوه والل-لا. البلادة ق المثل به يفرب يحنث ه، نفعك 
[.٨٨]ئ. ^ نمى ؤ فقالوات مخهلئا، صالا موس جعلوا حس بدللث، يكتفوا لي ث*إ 

اليلريقرا(.وأ-حهلا صل ارأي عباس؛ ابن قال 
٠٢مكانه((ل يعل-»ا ولي قفل، ربه يطلب ذهب، موس إن ررأي عنه! رواية وق 
ؤإلهكم((.إلهه هدا أن لك»إ يذكر أن مي رانأيقات وعنه 
.؛ يهللبه(( ولهب، هاهنا، إلهه مومحئ ترك ررأي السيئ! وقال 
ءلريقآ■حر((١ق وحالفه نسيه ولكنه هدا، يهللب إنما مؤمن إن ررأي قتادة! وقال 
معه.العجل وعباد السامري كلام من ي قشبي ؤ قوله! أن المشهور! هوالقول هدا 

نسن،أنه المامري! عن تعال اقئه إحثار من هدا ارأن أ-مى رواية هماس ابن وعن 
الإيمان((.ص عليه كان ما ترلأ أي 

غيره،التفسير ق البخاري يذكر ولر عليه، يدل ياق والالأول، القول والصحيح! 

-"ل1غاثتج؟'ا.«)ل(

ت.ؤإ؛اكم اه اعاذا النيطان. أي )٢( 
;٥٨٨/٥()٥٣0/٣)اللبرالممر انفلر: )٣( 

٢(.• )أ(أحرجماكوريفي-ضْ)آل/١ 



الممأس؛رعلن المسئ الصوء او[:=

الرب'،لاأخطأ يهولونه؛ t موماهم ]فنسي 
فيقولونعاليه، يوردونه إسرائيل بتي من سؤالا اّتؤضر مؤمن إله جعله لما فانه 

هداعن فاحاب إلهه؟ لموعد ، CPذهب شيء فلأي موس، إله هدا كان إذا له: 
ه.سيئ ؤ I بقوله عليه إيراده قبل السوالء 

بيم.الثيهلان تلاعب، أقبح من وهدا 
تحت،يكون إنما أرصن، جوهر من ممنوعا إلها اتخذوا كيف هؤلاء، إق فانفلر 

يمطارقمدقوئا منه، لخبثه وتخليمى وتصفية بالنار، سالئ، إق محتاجا التراب،، 
صورتهالصاع وأحديث، بالمبارد، نحت فد مرة، بعل مرة الثار ق مئلب1ا الحديد، 
مؤمن،إله وجعلوْ والضيم. والذل بالبلادة المعروف، الحيوان صورة عق وثكله 
Iعره إلها يطلب ذهب ا حالضلال، إل ونبوْ 

بنالكريم عبد به حدثني ما الحجل اتخاذهم سبب وكان جرير• بن محمد قال 
معيدأبو حدثنا عيينة بن منيان حدثتا الرمادي بشار بن ربراهيم حل.ثنثي هال! الهيثم 

هوالحر عك فرعون هجم لما ٠٠قال• عنهما تعال اه رصي هماس ابن عن عكرمة عن 
هابالبحر عك فرعون هجم فلما ]ذنوب[ أدهم فرس عك فرعون وكان وأصحابه، 

رآهافلما ]وليق[ أش فرس عل جبريل له فمثل الحر، ؤ، يقتحم أن الحصان 
ين.رحأن حافت، حين أمه ]لأن جبريل المامري وعرف قال! حلفها، تقحم الحصان 

بعضق فيجد بأصابعه، فيغذوه يأتيه جبريل وكان عليه، وأطبقتا غار ق حلفته 
فلماتشأ، حنن يغذوه يزل فلم سمنا، الأحرى وق هملا، الأحرى ون، لبتا، أصابعه 

الحافر.تحنث، من قبضة أط قالت فرسه. أثر س قبضة فقبض عرفه[ البحر ؤ، عاينه 
١\ذرّوذ(اا فرس أثر من قبضة اافقبف.سنتا يقروها! عود مابن وكان سفيان! قال 

البخاري.صحيح س نيادة ٢ ر١ 
(٤ ٢ ٧ را"/ اري البنح وانظر■ ُله، مررة المم~ر،;اب، كتاُبح س ( ٩١صرا" تعليما) البخاري أحرحه ( )٢ 

.(٤٣٣/A)



——3G=همح
تلقيهالا إنك \}\موي.' ريع ي رروألقي عباس• ابن عن عكرمة قال أبومعيد؛ قال 

جاوزحتن يدم، ق معه القيضة تزل فلم كان، إلا وكدا كدا كن فتقول؛ شيء، عق 
موسنال فرعون. آل اليه وأغرق الحر، إسرائيل وبنو موّن جاوز فلما الحر، 
معوكان فال؛ ربه. لموعد مؤمن ومضن وأصلح، ثومي ق احلفني هارون• لأخيه 

لتنزلفأحرحو0 منه، تاشموا فكأمم امتعاروْ، قو فرعون آل حل من حل إسرائيل بتي 
فيهفقذفها هكاوا. يده ق كانت، اش بالقبضة المامري قال حعوه فلما فتأكله. المار 

جداعجلا قمار حوار، له جدا عجلا كن وقال؛ هكذا[، بيده إسحاق ابن ]وأوما 
هذافمالوأ ؤ عوت. له يمع فيه، من ؤيخرج دبره ق الرح حل يل• فكان حوار، له 

يقومهؤ هارون؛ فقال يمدونه. العجل عل فعكفوا [ ٨٨نطه: ه موسى وإِله إلهحفم 
علمهنمخ لن قالوأ ١؛■؛، أمرى وأطينوا داثمعو!ى آلرخمنن ذهأ قإن به-، يبمتم- إئما 

'٩[.-  ٨٩]طه: ه موسى إليئا يرجع حى عثيممنن 
أمرمصر أرض من إسرائيل سني يخرج أن موس اقلع أمر ررلما المدى؛ وفال 
اقلةنجن فلما القبهل• من الحلي يستعيروا أن وأمرهم يخرجوا، أن إسرائيل بني موس 
موسإك ■مريل أتن فرعون آل وأغرق الحر، من إمراتيل بمي من معه ومن موس 

الحياة.فرس إنه ؤيقال؛ ّ فأنكره المامري، فرآه فرس، عك فأنيل اهه، إق به هب، ليل• 
الهه؛،مؤمن فانهللق الفرس. حافر تربة من فأحل• لشانا، لهل•ا إن رأْث حين فقال 

تعاق؛عثر.اس فأتمها ليلة، ثلاثين وواءل.هم إسرائيل، بتي عل هارون واستخلف، 
هوإنما القبط حل ؤإن لكم، تحل لا الغنيمة إن إسرائيل، بني يا هارون؛ لهم فقال 

أحذتموهافأحلها موسن جاء فإن فادفنوها، حفرة لها واحفروا حميئا فاحمعوها غنيمة، 
بتاللث،المامجري وجاء الحفرة، تللث، ق الحل، ذللث، فجمعوا تأكلوه[ لر سيئا كان ]ؤإلأ 

إسرائيلبنو ]وعل.ا.ثإ حوار له ا جل. عجلا الحل من اقJالإ فأ-تمج فقذفها، القبضة 
لهمأحرج العشرين تمام كان فلما يوما• واليوم يوما الليلة فحيوا موّن موعل• 



الممسيرعلن الميتر الصوء 
تالأ0زا===============ذ

[٨٨]د: # نمى موس ؤإلته إلهحفم قندآ f السامري؛ لهم نال رأوه فلما العجل[ 
يخوروكان يعباJونم، عليه فعكفوا يطالبه. وذهب هاهنا، إلهه موصن ترك يقول- 

إنمايقولت '٩[، لطهأ ى بهِء فتنتر إئما ؤ إسرائيل، بتي يا هارون؛ لهم فقال ويمشن، 
بميمن معه ومن هارون فاقام *٩[، ]طه: 4 آلرخمثن نبكم ؤإِن ؤ بالعجل؛ ابتلثتم 

ومآ٠ ؤ له؛ قال كلمه فلما يكلمه، ائانآ إق موسن وانطلق يقاتلومم. لا إسرائيل، 
■جأقرى عق همأولا؟ و فا ^^كضمبمبمموس؛)ج 

حبرهم.فاحبره [. -٨٣٥٨]طه: [٠٠ آلثامرى واطلج ] عدك س فوملئ، فتخا قد فإيا قال 
فيه؟نفخها من فالروح العجل. يتخذوا أن أمرهم السامري ^ا رب يا موس؛ قال 
أصالالتهّماا.إذأ أنت، رب يا قال؛ أنا، تعاق؛ الرب قال 

اقعرض عاس ابن عن حمر بن سعيد عن جمر بن حكيم عن إسحاق ابن ومال 
عبادةيحسا فكان البقر، يعبدون قوم من باجزما[ أهل ا-من السامري كان ٠٠قال؛ عنهما 

قالربه إق موسن ذمت، فلما إسرائيل. بني ق الإسلام أظهر قد وكان نفه، ق البقر 
فتطهرواوحلئا وأمتعه فرعون آل القوم نينة من أوزارا حملتم مد أنتم هارون؛ لهم 

فجعلوافيهّا ذلك، من معكم كان ما اقذ.فوا فقال؛ نارا. لهم وأوقد نجس، فإنبما منها، 
الحلانكسر إذا حتن فتها، به فيقذفون والحل، الأمتعة تللثج من معهم كان بما يأتون 
منترابا فاخذ صيل، فرص أثر من ترابا فاخذ َيل، فرس أثر المامري ورأى فتها، 

يظنولا يدي؟ ق ما ألقي اهم، نبي يا برون• فقال النار، إق أقبل ثم حافره، أثر 
عجلاكن فقال؛ فيها، فقذفه والأمتعة. الحل من غيره به جاء ما كبعفى أنه إلا هارون 
عليه،فعكفوا موس، ؤإله إلهكم هذا فقال؛ والفتنة. البلاء فكان حوار، له حدا 

سعليه كان ما ترك أي فشن ه' اةل(؛ا يقول سل. مثاله شيئا يحبوا لر حثا وأحبوه 
4ئمعا ولا صى s؟" نملك ولا إلميمّقؤلآ ئزجع ألا يرون أملأ ؤ المامري. يعتن الإسلام، 

[.٨٩]طه: 



أل ممرفيحل أرض ل وبع ظفر بن مرس المامري اسم وكان 
ار\ؤوإ3؟^^ قإن يب-ء ئتثد ي؛مومإثت-ا ؤ قال• نيه ونعوا ما هارون رأى نلما 

iموس إبما ئرجغ حى عثكمنن عم نحخ لن مالوأ :أي,: أزى ثأطيئوأ هايممح، 
لطبم:«ه-اهآ.

عكالعجل يمد مجن دأتام يفتتن، ب ممن الملمين من معه فيمن هارون فأقام 
مؤمن؛له يقول أن الملمض من معه بمن سار إن هارون وتخوف الحجل عيادة 

،•مطيئال هاما له وكان [. ٩٤]طه: ه ولم إترءيل ش رعتس ءؤ 
فإذؤ'عنئاؤ نيهم ح لأسلافهم جرت الش القصة ثأال.0 إصرايل لمن ^^١ تعاق نقال 

ربه،إك ذهابه بعد من يعنن ؛• 4٥١ مزبمث?، ، ^١^^١٢موس 
لأناههتعال، غير بعياله أي [• ٠١ؤراتتمظ؛لنورىه]\وقوأ.' موته. بعد من المراد وليس 
غيرموصعها.ق العبادة وصع الشرك لأن الفللم، أفللم الشرك 

الألواحوألقن غضيه، اشتد الفتتة من قومه أصاب ما هأوورأى موّن قدم فلما 
عليه ١٥١يعت—، ول! ولحيته، أحيه برأس وأحد له، كتيه الذي اهف كلام وفيها رأسه، عن 

رأىلما ولكن قومه، بفتة أعلمه قد ه اهف وكان هف. الغضب، عليه حله لأنه للث،، ذق 
كالمعاينة.الخبر ليس فإنه غضب،آحر، له حدمث، مشاهدة الحال 

٠٠٠

إقُنممع قلا للؤخن الأ٠نوامت، وحشعت لهُ عوغ لا آانا,؛ى بمعوث ئؤم؟ني ؤ
.f3_

يعرجونلا الصوت، ينمون الداعي، إل مهطعين نورهم من يقومون ،الناس •••أ
أي١[ ٨• زطم: ه لةُ عوج لا آلداى يثمعودض> يوتيز ۶ تال• كما يسرة، ولا يمنة عنه 

(.٢٨٣-٢٨١/١)١(أ.ءرج٠سىفي"ضر٠)
)أ(ْآااك؛ان.



الممسيرالئء!رض الصوء -و

تتقول كما وهدا الفراءت تال عنه، يعرجون لا وناحيته، صوته إق أوب، كل عن يقبلون 
الأي دعائه، عن لهم عوج لا المعتز الزجاج• وقال عنها، للثا عوج لا دعوة دعوتك 
وضيم.اتياعه إلاعل يقدرون 

مل:له( عوج )لا قال: فكيف يعوق، عن لهم عوج لا المعتز كان إذا ت تلت فإن 
عنلهم عؤج لا ١لعنى ٠لات٠ة• وهالت، عنه، عؤج لا أي عن، يمعنن اللام ءلات؛ةث نالت، 

الجميعسع الدعوء كانت، ولما ءلا٠ر، تكلف، القولين وق الزجاج، قال كما دءاأي، 
متفلمااللام مجيء كان عته، يمج لا ؤييعه اللءاعي صوت يزم وكلهم عنهم، تحوج لا 

له.إجابتهم ولاق إياه، أسماعهم لاق لوأءاته لاعؤج والمعتن للمحنينودالاعليهما، 
وذلت،مكنته أي: [ ١٠٨]طه: ه للئخمثن الأضوامت، وحقنت ؤ تعاق: تال 

وحصؤمتح.)٢(. .

أسمعت،معها: لن تقول جل عك حدت نم سافرت إذا الدرداءه أم ،كانت، .١ .١ 
ينسيهايمل ؤنتظوئث ؤ فتقول: أسمعها ما فيقال: ر>أا؟إ وعدها مجا الجيال 

فهداU-0[ ^: ^^}؟٥١٨
رماجلال من وتدكدكها وحشيتها رنتها وهدْ الصالية، الحجارة وعي الجيال، حال 

ولتمدء،حإلخشعن؛، كلامه عليها أنزل لو إنه وبائيها فاطرها عنها أثمر وتق وعقلته، 
تتلاهه آيات مع تالجبال، هده مجن أمن لحم مضغة مجن عجيا فيا اهنا، حشية من 

علبمستنكر فليس تتيسمإ، ولا تخثع ولا تلين تلا وزعاق تارك الرب، ويل*كر عليها 
وزواجرهوذكرْ بكلامه تلن لر إذ تذيبها نارا لها يخلق أن حكمته يخالف ولا ه اه 

منوالبكاء بحبه يذبه ولر إليه، يتب ولآ تلبه، الدار هده ق  ٥٧٥يلن لر فمن ومواعنله، 

)ا(«؟ه.دارجئ.
رج(.والمؤمنون الحدياو عور؛ ق الخشؤع ص الحث، شاءاه إن يأق ر٢، 

(.٣٨تاز؛خبصرآأ/ انئلر: )٤( 



س—=^—لج=
واله\دةالغيب عالي إل وصيري الأعفلم؛ الملين أمامه فإن فليلا فليتمع حيتهن 

٠٠٠

وكن'لليصنما. 3لأ 3لأ■محازظعا وموموهمك مزآلصيحنت يعنلث ومن ؤ
سلذوا. ثم أومحدث يعمون لعدهم مزآلوعهد فيه وْتمبما 'مبجا قرءائأ أتزكه 

وذقرث وقل ؤحءةُ \ذثك يمص أن قتل من بالمرءان يعجل ولا آلنلثآظ آس 
عرىوه•لهُ نجئ ولم قنيى مزقبلط ءادم ولقد إما؛ئأث؛ 

عمل،ما حنان من يتمص ولا يعمله، ع ما سيئايت، من عليه يحمل لا يعني 
ممن،منه الخوف، لعدم يكن لر وجودْ' بمكن لا الذي هوالمستحيل الفللم ولوكان 

فائدة.وقوعه من للأمن ولا 
العلمعدم من كان كيف، أولاده، إق وسرى الثر أبي عك يحل نمص أول ،تأمل ...ل

١[١ ٥ ه عوثا لةُ نجد ولم ض مزقي ؛ادم ، ^،-^13ولمد ؤ تعاق: تال والعزم، 
عدمي.فهوأمر هاهنا، مرتمما كما الصبر، أوعدم العلم عدم سواءكان والنسيان، 
لنوثعفزلثاؤإن انمسا ظعنا ؤ ذللث، من عليه يحل ما رأى لما آدم فال ولهذا 
[.٢٣منآضسهتالآماف:؛ yJ^Jؤر-نتنا 

-والصر العلم عدم من لها حصل بما - ه نفحص بنقصه، اعترف، إذا فإنه 
ويرحمنال»وئعفنلثا ؤإن ؤ فال؛ ثم الجنة، مجن حفله فوامت، أو-،م، الدى ويالميان 

ءنآمحمين4•لذكوى 
ذللثؤمن العياو ؤيق وءما-را أثرها فيمنع الوجودية اليئالتخ يغمر لر إن صيحاته فإنه 

الترياقيسرب المداوى يتداركه لب إن المسموم العلعام كايار ولأبله، ايارها صرته ؤإلأ 

سرجج_ا. ١٣٦)١( 
ُرضالهجرمح• ١٠٧٢٢١



الممسيرعلن المنر الصوء 
تاسا==^=^ث=====د=^=^ث

عالمةونمير النفس به يصالح ما يايجاد سحاه يرحه لر ؤإن ولابد، صره ؤإلأ ونحوم 
الخير.توجب والرحمة الثر، تمغ والمغفرة حر، ؤإلأ به ءاماة بالحق 

هلكؤإلأ الحنان، قنوته ويرمه اليثالتإ قتميه للإنسان يغفر لر إن مسحانه والرب 
وهيمنها، لها يحصل حير عندها ليس ه نففان بنفسه، ظلوما ه لتفظلما كان إذ ولابد، 

وكوماصاحبها، فقرئت، الشر إق تحركت، الخير إق تتحرك  jiفإن بالدايتج، متحركة 
ا.نففليس بالإرادة متحركا حاما لس ما لأن ما؛ كوما لوارم من ؛الذ.ادت، متحركة 
الكاسب،فالحار١ثا وهمامء حارُث، الأسإء أصدق ١٠. النح، عن الصحح ففي 
عاملة،مريدة إلا تكون لا فالنفس الإرادة، مبدأ والهم الهم، الكثير والهمام العامل، 

الضار.والعمل الفاسدة الإرادة ق وست، ؤإلأ المالحة للإرادة توفق لر فإن 
مئةؤإذا • 'ئ1وئزجوعا نثة إذا ]7؛; قلوعا حلى ألأمس إن ٠ ؤ تعال: قال وقد 

مافلأحل غيرها عك كان من وأن الصّفة، هازه عل حلق الإنسان أن سبحانه فأحثر 
ؤإحسانه.فمله من به اهلع زكاه 

ههصم-ا ولا هنما قان قلا موضل وهو آاص.ثلحدت، من يعمل من وؤ 
 :>،i«[١١٢ ] سئايتخعليه يحمل أن الفللم قاطثةت والخلف، لف، المن المفسرون قال

ءمّل.ما حنات، من ينقمى أن والهضم غيره، 
حوف،عنه ترغ لر الأية أن المعلوم ومن ظلما، يكن لر لووير هدا أن الجبرية وعند 
بكلأمح، دلو ذلك، يخاف لا فإنه القيمؤين، بين الجمع يخاف لا وأنه لذاته، المحال 

الشيءمن الخوف فإن هدا، عك بحمله  ٥١كلام ، تحريفيجوز فلا ؤإماءة، كفر 

•ه-وا(واوخارىفيالأدبرنم ٣ • ٦ )h اعرى j 0<<1(و\بج . )رقم أبوداود احرجه ( )١ 
الكيرj واسبران وابوبمك)مآا/ااا-"ااارقما،آاي( اومد)رتمأااِ(وأحار)أ/ه؛*ا( 

٢(.٠ ب)؟\إ• ا/ختماه(ومن ص)• فح واننلر: ( ٩٤٩رنم  ٣٨٠; ٢٢)
را.مختْ.راكواض ٣١٥)٢( 



قع___^=^=)جا=
خوفه.يستحيل وجوده يمكن لا وما ؤإمكانه، وجوده تصور يستلزم 

الظلمفيه اهلع نمن الغ.ى السياق ق الضدين بين الجمع ينفي أن يحن لا فإنه وأيصا 
هشجي يظاكر وبك وما قعايهأ اساء ومن قلئمي<هث صنلخا حمل من ؤ ت تعال كقوله 

بينبجا،ع ربك وما الجمالةت هذه عقيب يقال أن بوجه يحن فلا [ ٤٦
حملمن ؤ قوله! اقتفاه ما هوحلاف المنفي الفللم وإنما واحد، آن ق والعال٠م الوجود 
[٧٧لالسا،: ه قتيلا ئطلمون ولا ؤ قوله؛ وكيلك ٠ نعليها اساء ومن فلغنسه، صنلحا 

منيترك لا أي ؛؛ ٦٠إ ]مريم 4 فيئا يفللمون ولا  ٢١٢٤زالنسا،: 4 ثقيرا يفللمون لا وؤ 
حللما.فيكون والنقير، الفتيل هوبقدر ما أعمالهم 
سببغير آحرها إق أولها من أعمالهم حمح يواب يترك أن يجوز الجبرية وعند 

وماؤ قوله؛ وكيلك ظالما ذللث، يكون ولا والقدرة، المنيثة مجرد إلا تركها يقتضي 
4ظلمزأأذْسبم وصى ظلمنهم وما ؤ ؛! ٧٦شيآن4]انيمف: ئوا ظلن1نهاأ 

هم.أنفبظلمهم عامهم بل لهم، ظالما فيأكون جرم بغير بعامهم ر أنه بين ء ١ ٠ ١ 
موضعهغير ق الشيء وصع الفللم وافقهم• ومن والحديث نة الأهل وءالا 

العدلؤيقتضيه يناسه، الذي موضعه ق إلا الشيء يضع لا عدل حكم سحانه وهو 
مختلفين،بين يساوي ولا متماثلين، بين يفرق لا سبحانه وهو والمالمحة، والحكمة 

ولاالحكمة، من ذلائ< ل لما موضعها ؤيضعها العقوبة، يستحق من إلا يعاقب ولا 
يعاقباولا الحكمة، من ذللئ، ق لما موضعها ويضعها العقوبة، يستحق من إلا يعافك، 

قاطبة.اللغة أهل قول وهذا والتقوى، البر أهل 
جديد.ووضع حادُث، اصهللاح التغيرين بذينيلثؤ الظالم ير ونف

ءا.الصواعق مخمر ٣ ١ ٢ ر١( 
القاريوعمدة ١( اوووىرأ/"اأ وشرح ( ٢٦٥; ١٢)^ ٧١ونح ١( تفرالطرى)غ/ي• اننلر: )٢( 

بحوغري( ١٨٦يمايت،)ص والنم ٨( )م/ الأمعاء وم_اوما ١(  Y٥٧/ واكهبو)* ١( ١ • / ١ )٢ 
(.١٧•)ص الصحاح ومخار ( Y-UYا/")٢ ^<_، ولأن ( ٤٨٤ا/ ) شة س الحدث 



الممسرعلير المشر الصوء مر ،؟
تالأت؛إ===د==========ص

إذاسماءه الرجل ظلم يقال• موصعه، غير ق الشيء وصع الفللم الأساري• ابن قال 
الشاعرتوقال زبده. منه يخرج أن ئبل منه سقن 

،أجرأ عامدا له ظلمي وق ظلمت ثكاية لرتنلني صدق احب وص
زييه.يخرج أن مل يتقيه إن إياه وظلمه اللبن، وطب، يالصاحب أراد 
/ر فتكنه تحفره لر الذي الحفر تاق لأما حية، من هوأظلم تقول؛ والعرب فال 

•مجضن فيما إليه يصل كن ب مكان إق منه وصل إدا الوادي، الماء ظلم قد ؤيقال• 
رموصعه١ غير ق الشيء رصع الظلم أصل الفراءت عود مبن الحسن وفال 
٠،^!١ فقد الدس، امحترعن من ونوله؛ ظلمأ؛ا، فما أباه أشبه من ت قولهم ومنه تالت 

المعروفالصواب هو القول وهدا موصعه، غير ق الشبه وصع فما أباه أشبه من يعنون 
والسنة...والقرآن العرب غة لق 

إنينشئ من^لجغة يحرجنغ ملأ للث،ؤبروحاك عدؤ هندا إن ينئادم ملغا مؤ 
ر)ث(:ابا.ثصش ولا فما ثهلموأ ر)س(;وأدلثجلأ ثنزئ ولا ذأتا قؤغ للث،أثُ 

البانأمواء j الثشش أما وذكر، ثي،. إق وتب ( ٥٣٧ / ١ اليان)٢ j مطور ابن الست ذكر )١( 
(.١٢٢)ص تحاب مجالس (واظر: ٢٦٧/٣)

ان)أا/هيم()؛ا/-أأ(.)أ(ذكر،ابنمظورفيالال
)ه/ها،<•٤(وفحاJارى ١،٣•٩/١(وسر١لأترض)٢٨٤

(٨٤نية)آ/ لابن الحديث _، وءري( ١٥٠)أ/ الأحوذي وتحفة ١( ٤ ١ / )ا لم معق والدساج 
(.٣٧٣ا/)٢ (واللسان ١ ٤  ٦٤واكامس)ص 

jاكر مسم(وابن ٢; الكمال)٤ مذيب j (^^، ٢٨٥/ ١٨التسمي)ي لبر ا همد ابن )أ(ذكر. 
٤(٨ ٤ / )١ الحاريث غريب ق نيبة وابن ٤( ٦ ٤ الإصابة)اُ/ ق حجر وابن ٤( ٤ ٦ دمشق)ه/ تادخ 

لل_ان)أا/ميم(.وا؛نمظورفيا
وابنه، لخطاب ا بن عمر (ءن ٦٧)رقم الأولياء كرامات ي اللألكائي الطري اه همة >0(أ>-0 
ذالعجلوق تحمنه ونقل وحسه ( ٦ )م الإصابة ق حجر ابن وذكر، ( ٢ ٥ أ/ )٠ تايئخه ل عساكر 
(.١٣٧٣/ الخرب)٢  ٥jU(وانظر: ١ ٥ الخفاء)أ/ كثف 



قع=—=^^=^^^=رجا=
لحمفيها أكالون فكيف فيها، موت لا الجنة كاسي إذا فقال؛ مائل مأل ... 
وهلءاميتا. يكون لا أن يجوز بأنه فاجيب الروح؟! فارقته قد حيوان وهو الهلير، 
الغئاثة.غاية ق جواب 

الولأنمب أذى فيها يخالق لا دار والجنة هذا إك أحوجه الذي وما عميل؛ ابن قال 
دإن ؤ تحاق: قال كما الإكرام، >يق عك ذلك إليها الداخل يدخل لا بل مملكا، 

وذلك[ ١ ١ -٩ ١  ١٨]طه: ه ;؛ج؛ يصما ولا ب ثجنوأ لا وأتمئ، ِقَ; ثعرئ ولا فمتأ خؤغ 
ولاالطير، حق ق بواجب، ليس أنه علم آدم حق ق ذلكا جاز فإذا ؛١لهلاعة، مشروط- 

عنأو منه محرجت، روح عن لا مشويا الطائر هدا يكون أن تعاق اهله قدرة ل يمتغ 
أوجبالذي وما )قلتا(؛ مئوي. لحم وهو الجنة وولج الجنة حارج حرجتا روح 
أنولعمن نؤع فهو الطير وأما ومحكانها، لأهلها الخلود دار فالجنة كله، التكالم، هذا 

متصرمة،آحاده كان ؤإن التؤع فهودائم شيء، بعد شيئا لهم امحم يحيلها التي الأطعمة 
ثورالقيامة يوم لهم ينحر المؤمنين أن ه الهي عن بت، وقد وغيرها، كالفاكهة 

الجنةمن أكل كان قد حيوان فهذا ، ٢٢نزلهمرفيكون منها أكل كان الذي الجة، 
واهأعلم.لأهلها، نزلا فينحر 

ألأرؤسل جاعل ؤق ؤ فقال؛ خلقه، قبل وذريته لأدم الأرض مهد سبحانه اس 
هازلهمأؤ ؛قولهت عذره وأقام المخالفة، قدر يعرفه أن وقضن •٣[ لالقرْ: ه حليفه 

الآدم يا [ ١٢٢]طه: ه رإهد آحسئه قم ؤ بقوله- برحمة وتداركه [ ٣٦ه آلئيهلنن 
رداءلث، وألبالعجب،، داء منلث، استخرج فقد كيسلئج، محبكإ كان خهلآ كامحى من تجنع 

إقاحرج ولكن خلقتها، فللثج منها اهبْلوا ^،؛ بقول تحزن لا تذنبوا، لر لو المودية 

)ا(أ'\اداتعجم.
١(.• ٣/٢٣)القارى هتمام(وءمدة ا/ )١ الباري نح (وانثلر: ٠٣١ سالم)رقم )٢(أخرجه 

)م(مأأدالعجم.



اليترعلن المحر اكوء ،^=م 
=ك؛[^==========^^==ص

العودعاد فإذا الدمع، اقية بالدم شجرة وامحق البدر، ق واجتهد المجاهدة، مزرعة 
كان...لما فعد أحفر 

شرك، كيف١[  ١٧]طه: ه قتئئ يحرجنخ قلا ؤ ت تعاق قوله مل انأ ...ل 
قوالمرأة والمعاش، يالكب، بالشقاء، الذكر وحص الخروج، ق بينهما 

حيرها.

ولأفتيا يظموأ لا قئ، وا :ج؛( :ثعزئ ولا قؤغ اب }لذ إن ؤ ت لائم تعاك اقوله •••١ 
الظمأومحن والفلما، الجؤخ دون والعرى الجهمع ين فقابل ١[  ١١٩،  ١٨]طه: ه ثتنش 

الظاهرحؤع والعرى وذله، الباطن عرى الجؤع فإن والجؤع، الفلأ دون والمحن 
الباطن،حز والفلمأ وظاهر0، باطنه وحؤع وظاهرْ، باطنه ذل نفي بين فقابل وذله، 

بيتهما...فقابل اكئاهر، ح والضحئ 
المعنن،لب، إق اللففل قالب، نفلرْ يتجاوز المحاق دقائق ق غرض له ،من ...ر 

اللفظية.الزينة عك الظر مقصور الألفاظ مع والواقف 
٩ثصش ولا ئْلموأفءثا ;~قا؛ؤأولفؤلأ ئعزى ولا ب خؤخ ،^ Luإن ؤ تعادت قوله فتامل 

ربماالقالب، مع والواقف، بالصحن، والفلمأ بالعرى الجؤع قابل كيف ١[  ١١٩،  ١٨]طه: 
هذايرى العنن بلد إق والداخل بالصحن. يقابل؛الذلأ،والعرى الجؤع أن إليه يخيل 

فهماالظاهر، م والعرى الباطن، ألر الجوع لأن والجلالة؛ الفصاحة أعلا ق الكلام 
الباطن،لحرارة موجب، الفلمأ لأن الخحن؛ مع الفلمأ وكذللث، المعنن، ق متناسبان 

هذاوق وباطنا، ظاهزا الأفايتح جح نفي الأية فاقتضت، الفلاهر، لحرارة موحي، والصحن 
قوللث،؛عليلثإ نتقن. ا قد للتنى1 يوما قال حمدان ابن أن وهى مشهورة حكاية الباب، 

وهونائمالردى حفن ق لوانم، شك، المومتؤ ل وما وهمت، 

)ا(بمأ'آيملعبم"ا.
المحبين.روصة  ١٢٥ )٢( 

.بيانع ٢٤)٣(• 



ماموثغرك وصاح ووجهك هزيمة كلمن الأطال بك تمر 
I،jj^أن الأوق وكان الأحر عجز عق بيت كل صدر ركست قالوات 

باسموثغرك وصاح ووجهك لوائف شك الموت ق وما وقمتح 
ائموهونالردى جفن و كأنك هزيمة كلن الأبطال تمربك 

الموتموقف ق الوقوف ْع ووصوحه الوجه انيساحل لأن حينثذ؛ المعتن فليتم 
قأعجب هزيمة كلمن الأبطال مرور ح الردى من والسلامة الكماة، بأوصاف أشبه 

قوله!القيس امرئ علي انتقد كما وهذا النجاة، حصول 

٢،ل ذات-؛_IU كاعثا أتبطن ولر ذة للجوادا أركب ل؛ أف ك
؛و؛أ؛-ه

زوج؛أعس يومّآلق؛نمة ؤفئزْر مبمذكا نعيشه وثُ هان ذيقرى عن أعرض من وؤ 
دثسلإاءايئنا اثتلث كن'وك هال ؛إج; يحبم؛راكنت وقد اعمي حفريي لنز زن هال 

ه.نسى'ؤئ؛ وكذ'وكآدوم 
١^٤فإذا بينهما، وقرن الماء، ملكوت من وروحه الأرض من آدم بدن حلق 

الذيالموصع إق فنامتا وراحة، حفة روحه وجدت الخدمة ق وأقامه وأمهره بدنه 
بخدمتهواشتغل ونومه ونعمه أشبعه ؤإذا العلوي. عالها إق واشتامث، منه، ■حلمت، 

الجعميعبدالممر بن العن بن الحسن بن أحد للمتض وينان الهلويل، بحر من المتان هذان )١( 
البالغةوالحكم السائرة الأمثال له العربي، الأدب مفاحر وأحد الحكيم الشاعر اليب، أبي الكوق 

وانقلر؛( ٢٥٧الشعر)ءس نقد ق البدع ق متقد بن أسامة ذكرهما ، ٥٥٣ ٤ ستة مجان المثتكرة والمعان 
٢(.٨ / الثعالبي)١ متصور لأبي العصر أهل شعراء ل الدهر يتيمة 

(، ٥٧/  ١٣اللمسان)ق متفلرر ابن البيت وذكر المس، امرئ إق رينِا الخلويل، بحر من البيت هدا )٢( 
(.٢٧٩/ المناعتين)١ ق العسكري وأبوهلال ( ٢٥٦البدع)ص ل متقد بن وأسامة 

أراده)ج(.لن الجواب فيه البحث تتمة )٣( 
)أ(يأا؛واتد.



الأسيرعلن المحر الصوء ^^٢ ٦١
إ===^==^======^ت=دتاكتي

لفصارت معه الروح فانجذت منه، حلق الذي الموضع إق البدن أحلي وراحته 
عالهاعن وامطاعها مفارقتها م من لامتغاثت الجن، ألمت( اما فلولا الجن، 

•المعديب خ ع)كما منه، ، حلمالذي 

العلوى.وكلاعالمها وطالمتؤ وحفت، الروح لهلمتإ البدن حفه فكلما وبالجملة 
أرضيةوصارت عالمها من وهبهلتا الروح ثنلتإ والراحة الشهوات إق وأ-حلد ثقل 

فراشهعك نائما فيكون عندك وبدنه الأعك الرفيق ق روحه الرجل فترى مقلية 
وروحهببدنه الخدمة ق وافم، وآحر العرش. حول تجول الختتهن مدرة عند وروحه 

أوالأعق برفيقها التحقت البدن الروح قارنت، فإذا المقليان، حول تجول لفل اق 
طيبة.وحياة ولدة وحجة ومرور نمم وكل عين، فزة كل الأعل الرفيق فعند الأدتن، 

قالضنلثه، ومعيشة نكدة وحياة وحرن وضيق وغم هم كل الأمفل الرفيق وعند 
[.١٢٤مبمتكاه]طه: نعيشه فإن^ وسأعزصعنذذرى ؤ تحاك؛ 

بهوالعمل تدبره ترك عته والإعرانحى رسوله، عك أنزله الذي كلامه فذكره 
وأبوعود مابن قاله القبر، عاذابج أخا التفسير ق حاء ما فأكثر الضنلثج، والمعيشة 

مرفؤعحدين، وفيه عباس. وابن الخيري وأبومعيد هريرة 
*منزليقال! ضنلثج، فهو ضاق ما وكل والمدة، الضيق اللغةت ق الفنلث، وأصل 

والبدنالنفس عك التوسح مقابلة ل الضنلئ،، العيشة فهذه ، ضنائ،اا وعيش ضنلث، 

أبيعن ( ٢٢٨/١٦أبقا)واحرحه الخيري مل. تمره)ا"ا/يآآ(ءنأبي ق الطري أحرجه )١( 
وابنب بن وءد عناد إق وعراه ٦( ■ ٩ م/ ) المنثور الدر ل عود مابن عن الموطئ وذكره عريره. 
أيماوأحرجه ١( ٤ • ٥ رنم  ٥٣١^/ هريرة)١ أبي عن الخاكم وأحرجه والمبمي• والطراف التل.ر 
jijA ، اوكل. الخاوي شرط عل صحح حديث هذا ونال،؛ اهزجورآ/ُااإرنمبمُآأ'آ( رمحول، إك

(١٧٥١رقم مواردالفلمأن) ول ( ٣١١٩رنم  ٩٣٨ صحيحه)U/ ق حسان ابن مرفوعا أحرجه 
(.٤٣٣اياري)A/ نح وانثلر؛ ( ٠٧)رقم المر عذاب إنات j والمهقي 

اكاري)بما/اه(.)آ(اظر:فراسري)آا/هآآ(وسموة 



حتنالقلب عك صيقت عاليها ومحعت كلما النفس فإن والراحة، واللذات بالشهوات 

ؤينفح،ينشرح حتن القالب عك وسعتا عليها صيقت وكلما صتكا، معيشة تعيس 
المعيشةوسعة والآحرة، البرزخ ق سعتها التقوى بموجب الدنيا ق المعيشة فضتك 

وأطيبهماالمعيشتين أحن فآثر والآ■خرة، البرزخ ق صنكها الهوى بمحكم لدنيا اي 
الروحنعيم فإن البدن، ينعيم الروح تثق ولا الروح، بنعيم البدن وأدومهما.فأثق 

المتتعان.وافلع وأهون، أقصر وشقاءه البدن ونعيم وأعفلم، أدوم وشقاءها 
يوزؤفثشثهُ ضكا نعيقه د له يإن ذْغرى عن اعرص ومن ؤ تعادت قال ثم 

[.١٢٤آلقةئمةأض4]د: 
منحال عن أحبر ومعاده معاشه ق هداه انع من حال عن سبحانه أحبر لما 

أى:ه ضكا نعيذه لهُ فان ذْغرى عن ونزأعزص ؤ فقالت سعه، ول؛ عته أعرض 
إللا وقراءق، كقيامي الفاعلت إل مضاف مصدر هنا فالذكر أنزلته، الذي الذكر عن 

ومقتضاهالمعتز لازم هذا بل يذكرق، أن عن أعرض ومن المعتز؛ وليس المفعول، 
ستنءكره.آخر وجه من 

إلالمصّادر إضافة لا الأسماء إضافة مضاف هنا الذكر يقال; أن الوجه هذا من وأحن 
ذكزا.يمن القرآن فإن سعه، ولر كتابي عن أعرض ومن والمعنن؛ معمولأما، 

ئثلوهذ'للث، ؤ تعادت وقال . ٥[ • ه أتزكه منازلأ وهذا ؤ تحادث قال 
ظإب هو ونا ؤ تعال؛ وقال [. ٥٨عمران: ]آل ؤآلد'زآلحك؛رؤ< آلايثت من عتلئ، 

لكتثوإِنهُ جاءهنأ لما يا إنآلذبنكمروأ م تحادث وقال [• ٥٢لاكلم؛ للعنامتنه 
[.١١]يس: سدزساجمحثزؤضئآوخذه إئما ؤ تعال؛ وقال [. ٤١]نمك: عزيري< 

إلالعامل ^فة بما يقصد لا التي الجوامد الأسماء كإضافة فإمحافته هذا وعك 
محموله.

)ا(أ؛.ضاح-بما.



الصنءاكثشاضرلآ=( 
=العوا==========^=^ض

٣[1)عماد_،هتءام: ؤءافرآادنس،ؤئشآمبقديد الفاعل اسم قإصافة ونظير0 
الوصفنمد •ها نمد ؤإنما المتجدد، الفعل نمد •ها يقصد ب الإضافات هده فإن 

قتعاق اهف اسم ومو المعارف، أعرف عق أوصائا جرئت، وكدللث، اللازم، الثابت، 
ثدييوقابل عاإرآودض_، ؛, TVآلشزآل؛اإهم_ 1ش س بلاألكتب ؤ تعاق• قوله 

[.٣،٢زغام: \و،\ولهته مؤ لاإل؛إب آلععاد_،ذىآلطول 
الشر،يعداب، السالف، من واحد عير فسرها ه صث؛ا معسثة لتُ فزن ؤ تعال؛ وقوله 

توىلةت؛نةؤؤقشثُْ هال: ولهادا الشر، عدابه عك الدالة الأدلة أحد الأية وحعالواهده 
ءايثتئا١^٤٠ كن'للئ< iال ;؛آ؛ نمبممإ 'كن، ومد اعني حفرئير لز زن مال ;؛ج: اعص 

العملتركت، كما العياب، ق تترك أي ]طه: ه ئض النوم ؤكن'لاث، ءثسبا 
الثرزخوطاب٠دارالبوار.عذابه فادكر ياياتنا، 

4،فهذاوهممحا عدوا عليا ؤآقاJينرضودك> فرعون• ل"حمح،آل تحاك قوله ونْليرْ 
قفهذا [ ٤٦]غام: ^ فرعؤوت>أثدالعياب ءالأ ادءحلوأ دمومآلثاعه ويوم ؤ لرنخ ال 

الكبرى.الشامة 

ياسعلوأؤأأومفلأ5ئ آ1وت عمرت ق آلئبنوث إذ ئرئ ولو ؤ تمال؛ قوله ونثلرْ 
عمآش عل يمولون سما بنا الهون ءداب غزوث آلئوم أيدييزأحرجوأأنمنهتمم 

عداب•محزرن ؤآلتوم ال٠لأJكةت فقول [ ٩٣لالأسام: ي ذنةئبوو0 ءايلته-، عن آفيوكنتم 
والموت.القبص يوم أوله الذي الرزخ عذاب به المراد ه آلهون 

وجومهمبجنون آلنلئأ،كه ْفدنوأ آلذئن يهوى إذ رئ ولو ؤ قوله ونفلتره 
حضوأولها ايرنخ ق ص الإذاقة *ْءفهذء وأذبمريموذوئوأ'فذت 

القولمن وهو ه دأذبترمم وجوههم بجيآنون ؤ قوله؛ عك معطوف فإنه الوفاة، 
الوفاة.ونتا وام وكلاهما كفلالرْ، عليه الكلام لدلالة مقوله المحنأوف 

ءامغوأيثنت،آس ؤ تماكت قوله ق ه عازب بن الراء عن الصحيح ول 



قع——و=
الشررأ؛عياب ي نزلت : Jli[ ٢٧ص1لآ>ة ثقا 1ض 

التواتر.حد القبرتكادنباغ عذاب ق والأحاديث 
منالل>ي الهدى وهو ذكرْ، عن أعرض من أن أحمر سبحانه اه أن والمقصود؛ 

حياةيحييه أن عهده حْفل. لمن وتكفل صتكا، معيثة له نإن ولايشقن، يضل لا اتيعه 
دمومنذْمحأواتى صبمبلحأ غمل من ۶ ماق؛ فقال الأحرة، ق أحر0 ؤيجزيه محلية، 

[،٩٧]الحل: ه يغايوأيعملون باحسما احزهم ولئجزمن محليثة حْوة مؤمنهااغحءي1ةُ 
وقالعلية يالمحياة العاحالة ق وعملا علما يعهدْ ائ< تمما فلاح عن سبحانه فأخبر 

ونسيانهوالبرزخ الدنيا ق الضنك المعيثة له من يعكس و٠اjlا الجزاء، بأحسن الأحرة 
بالأحرة.لعياب اق 

ومداعني ردن،ل»زحشرتي مالأ اعنى يو*تّآلقءئنؤ و"ذسرُْ ؤ تعاق؛ وقوله 
عمنمجن أو البصيرة عمن من هو هل فيه؛ احتلم، [ ١٢٥، ١٢٤]د! م كست،^^؛^١ 

أشمع.ؤبؤ فوله: ذللث، عك حلهم إنما البصرة عمن من هو نالوا: والدين البصر، 
عغلئ،قكثمئا نغذا من عملؤ كتث،ق لمد ؤ وقوله؛ [. ٣٨]مريم؛ ه يانويثا وابمبيريوم 

يوم؟زبمقرئ لا ئرولأ يوم ؤ وقوله' [• ٢٢أق؛ ه حديد آلئوم مصرك غْلآءك 
محنانحمحث،ا وقوله'• • ٢٢٢للنجرصمجتمتان■• 

.[U،l:__]

عليهايعرضون ؤ تعاق• كقوله الأحرة ق الرؤية لهم ست، مما هن«ا ونذلائر 
٠يومدعوثه؛[وقولهث ^^^٥: 

الأتتز :;f؛:أنسمدكذتون هندوأئاز1فيكفيها :؛ي:; ئ1رخهتزدعاإل 

(yT<{-yTi /Tاري)البنتح الأحأ(وانئلر: (ومالم)رقم  ١٣٦٩البخاري)رقم (اخرجه )١ 
)ما/مأأ(رشرحاوروي

)؟(إإ.د1ح.بما.



الممسيرئن المشر الصوء 
تلأثيا==^=^^==د=^======د^===

بموافنوها ابم دْلزأ آثاز آلنجرمون وزءا ۶ ونوله! [ ١ -٥  ١٣]الطور: ه بصمالث> 
[.٥٣]الكهف: 

محالطؤ لقوله! عاليه، إلا يدل لا السياق قالوا! البصر عمن من انه رجحوا والذين 
بلقط، ممره ق صينا يكن وهولر [ ١١٢٦]طه: ه وىو'كتحت،جمئا 

يصرا.كنت وقد يقول. فكم، الح^،، عن عمن ق ال.نا ق كان أنه حينئد له نيين ةلأ 

[١٠ ٢ ٦ ]طه: ه ثغس وكد'ولث،أوثوم دئسسأثا  l_l؛ؤكد'للئاأظث، بمولت يجاب وكتف 
فإنهعمله، جنس من جوزي وأنه البصر، عمن من أنه عك تنبيه فيه الجواب هدا بل 

بصره، ٥١أعمن بصيرته عنه وعميتؤ رسوله، يه اهني بعث، الذي الذكر عن أعرضر لما 
عمنبصيرته عمئر عل فجاراه الدنيا، ق الذكر ترك كما العذاب، ق وترى القيامة يوم 

العداُب،.ق ترى ذكره ترى وعل لاحرْ، ال 

دثهوءبن س ثم يد قلن ومنمحلك قهوآلميتق آس ؤمن.يد ؤ ساكت ومال 
[.٩١٢]الإ-راء: ه وصما ونكثا عميا وحومهم عن، ألقنمة يوم وخئرب 

قوله!ل قيل كما الهدى، عن وصم وبكم عمي أُبمم أيقا الأية هذه ي قيل وقد 
ؤيبصرون.ؤيمعون يومئذ يتكلمون لأمم قالوا! ٩ اعمى يوم-آلقينم؛ي ؤؤ"دثرُْ 

بعضهم!قال والخلؤر والمع للصر المضاد والصمم والبكم العمئر أنه نصر ومنر 
ولهذاوّماعه، يرهم ما رؤية عن عمير فهم مطلق، لا مقيد وبكم وصمم عمنر هو 
يسرهم.شيئا يرون لا قال! عنهما اقه رصي، عبام، ابن، م، روي قد 

فإذاكذللث،، الدنيا من يخرجون الملائكة تتوفاهم حين الحشر هدا آحرون! وقال 
بعل.،فيما ويبصرون يسمعون إمم نم كيلك، قاموا الوقف إق قبورهم من قاموا 
الحسن.عن مروي وهذا 

الأم٠اعسلبوا فيها واستقروا اكار دحلوا إذا يكون إنما هال.ا آخرون! وقال 
بذؤئو0 ولأ فذا >ؤآحنثوأ وتعاق؛ تارك الرب لهم يقول حين، والنهلق، والأبصار 



ا=ءهنة 
^^^=========^==^==^^===صت

بكماعمتا بأحمعهم فيصيرون عقولهم وتبكم الرجاء يتتخ فحينئد ١[ ٨• 
والشهيق،الزفير إلا منهم يسمع ولا يتملقون، ولا يسمعون، ولا يبصرون، لا صما، 
مقاتل.عن متقول وهذا 

ولرلهم، حجة لا أتيم مرادهم انما الحجة، عن العمن به المراد قالوا؛ والذين 
فانالدنيا، ل كانوا كما الهدى عن عمي هم بل عنها، عمي هم حجة لهم أن يريدوا 

عليه.مات ما علغ ؤييعثا عليه، عاءس ما علغ يموت العبد 

الحقيعلم الكافر فان البصر عس وأنه الأحر، القول هو الصواب أن يظهر و7ءذا 
يومئال،الحؤغ عن أء٠ء^، هو قل~را الدنيا، ق يجحده كان بما ؤيقر عيايا، القيامة يوم 

والجمع.الفم هو الحشر أن الخهلابت وقمل 
اممعإلئ، محشورون ررإنكم ه؛ الني كقول القيامة موقف، إق الحشر تارة به ويراد 

تعاق;وكقوله ٥[ ]التكوير: حؤرر.ث،مح ألوحوس ؤإذا ؤ ت تحال( وكقوله غرو؛ُاا عراة حماة 
^^ثنهمتموعادزهلمأحاب]امف:ي1[ه

الجنة،إق وصمهم حمعهم المتقين فحشر المستقر، دار إق والجمع الضم به ؤيراد 
المار.إن، وصمهم حمعهم الكافرين وحشر 

[.٨٥متم،وسا4]سم; ^^ثزإو 
أشدون م، يمدون;زج. كائوا وما وأزواجهم ظآتوأ ألدنن آحقمدأ ٠ ؤ ^؛ وقال 

[٢٣،٢٢ّ^^قصتطآنيإبم<لالخاUت;
قدلأنه المار، إق وصمهم وهوحشرهم الموقف إق حشرهم هوبعل. الحشر فهذا 

همىمح،ربهطألمصل يوم هنئا دئن;ت|إ:؛ أل نوم هذا ننويلئا ؤ قالوا؛ أمم عنهم أحمر 
هوازواحهم ظعتوأ ألذنن أحضوأ ٠ ؤ تعال؛ قال ثم ٢[ ١ ٢، • ]الصافات: ه ك5دبورتنم 

الثانب.الحشر وهدا 
منالماق والحشر الموقف،، إل القبور من الأول الحشر بين ما فهم هذا وعلغ 



الممسيرض الئشث الصوء ،؟=ّ 
=الد؛ا=====^^====^=^=ض

وعندؤيتكلمون. ؤيجادلون ويصرون يسمعون الأول الحشر فعند النار، إل الموقف 
يهيليق حال موقف فالكل وصما، ويكنا عمتا وجوههم عل يحشرون الثاق الحشر 

عندمن ن ولوك؛ ؤ بعصا يعضه يصدق فالقرأن وحكمته، تعال الرب، عدل ؤيقتضيه 
[.٨٢غتراشلوحدوأفٍهأحتلماءكثما 

الأحرة،ق له نصيب لا لن متعة جعلها إنما والمال والنتن الدنيا أن ،إ"تحارْ •••أ 
ازؤ'حايهِء متعثا ما ع1سلف<إل ثمين ولا ٠ تعالت فقال للمتقين، جعلها الأحرة وأن 
[.١٣١]د: }و)ذوؤلقظوّه ١٥٥لئمة،م Jهزه^غوة^ادقا ميم 

حثاذوألدثاتيتتكزفي غل^لأار^ذمج ويومثمصمينكهموأ ؤ تعال: وفال 
ترصن*أما لعمر: بقوله المي. أشار المعتز هدا ؤإل ٢[ • هلالأ-ءقافت ؤآتثمتعم؛٦١ 

الحديث،٠وساق الأحرة١١ ولنا الدنيا لهم تكون أن 
قتلإ٣مكاثوأ ؤ كقوله: بالدم إلا الثروة وأصحاب المترفين يذكر لر سبحانه إنه 

فمقوأمميهأ مللثقتيةامرثا ازدثآان ؤإذآ ؤ وقوله: [ ٤٥لالواقة: ٠ ذ'للة،ممةمت> 
وننكبجإفيه ايرقم ما إل وآرجعوأ ثرمحوأ لا ؤ تعال؛ وقوله أ ١٦تالإ-ماء: ه يآا 

لمااْقلأ ألماث وثاءفلورك> ؤ فقال: المال، محب ذم صبحانه إنه 
به.وعثرهم المال بحب فدمهم ٢[ ٠ ، ١ ٩ ]الفجر؛ حماه حثا ؤ"ئورت>آلمان 
يأمرهمولكن تركها، عل لايقدرون فإيهم الدنيا، يترك الناس يامجر لا العارف 

فريضة،الن>نوب وترك فضيلة، الدنيا فترك دنياهم، عل إقامتهم •ع ١لذانوب بترك 
أنفاجتهد الذنوب، ترك عليهم صعب فإن الفريضة، يقم لر من بالفضيلة يزمر فكيف، 

انمايرين.)ا(0ا،اءالة 
اوخاريثممابم،(وامملر:نيابريآ«/عمآ-هحأد)آ(اخر-بم 

الفوائد.١  ٦٨)٣( 



قع—=^—^=^=رجا=
فإنجلاله، ونعوت كماله وصفات ؤإحانه، ؤإنعامه آلائه بذكر إليهم اهف تحبب 

والاستقلالالدنو>>_، ترك عليها هان بحبه تعلمث، فإذا محبته؛ عق مفعلورة القلوب، 

والإصرارعليها.منها 

لها*.الجاهل ترك من حير للدنيا العاقل *ءلاو_، معاذت بن يحين نال وند 
يدعوهموالزاهد الإجايه، عليهم فتسهل دنياهم من اقللأ إل الناس يدعو ، العارف

الإنسانعقل ما الذي اكدي عن الفطام فإن الإجابة؛ عليهم فشق الدنيا بترك اه إل 
فإنوأقفالهن، أزكاهن المرصعات س تخير ولكن ثديي، منه يرتضع وهو إلا ه نف

وأنفعالولد، بحمق يعود الحمقن المرأة ورصيع المرتفع، طيعة ق تأثيرا للبن 
فإنبقدر؛ فارتفع ؤإلأ الفطام، مرارة عك قويت، فإن المجاءةت من كان ما الرضاعة 

رْنالش،طيملر 

لامموىوآشمه ثززئلفؤ فنن لآدنئللئ،رزدا امزأهللث،لأتح1وة وؤ 

إلالعمل س العبد به يتقرب ما إليلث، أحب ما اس• عد لأبي، قلت حنل• قال 
ساجدا.له وجهه عفر إذا اممع من العثل. يكون ما وأقرب والجود، الصلاة كثرة قال! اليع؟ 

الخير.أعمال أفضل الصلاة أن بيان هذا ق التراب، عك هللا سجد إذا ببمدا بمي، 
واحد.موضع إلا صلأةر القرآن 3، سح كل قال؛ أنه المروزتم، عنه وروى 

٤[٠ ه]•،: وأدبمزآلئجود ؤ الفجر، قبل ركعتين [ ٤٩]الْلور؛ وإدبثرآدجوم4ّ ۶ ءالت 

غربانفلرت الموت. داعية والسقم المم، داعية والشم الشم، داعية الشع يقال،• التخمة■ معناهات الشم )١( 
^بسذ،)؛/؛م؛(واكاصسب)صأهم؛(.

)آ(*؛ا؛باوانعجأ.
١٣ ٤ / ١ المختارة)'ق القدمي والضياء اس، عبابن عن ١( ٤ ٦ / ١ تنسيرْ)٨ ق الطبري أحرجه )٣( 

(.٣٣٥رقم 



اشماكرض الأن■* |؟====م 
ثيا===^===^:=^==^=======ذأل= 

ربعد ريتن 
تعاق!نوله القرب أعمال محاتر عيل الصلاة تفضيل ق والحجة أبوحفءست قال 

[.١٣٢هآتحأوْؤاءنياهتد: 
السجودااليكثرة شك علن ررأعش وقال؛ صش، أص أحزته إذا حديقة ولكن 

»حطكترةصواكلأة«رموقال: وةتها«رم لأول الصلاة الأعال ءأمحل وقال: 
بخلافسواها، شيء كل عن والأمعلاع القييا، الهمة،وحضور يج»ع تخصى ولأما 
الشى.عك مميلة ولهذالكنت الطاعات، من غيرها 

ريضj به يقرأ لا الليل، من وردم بموته الرجل ف الحكم بن محمد عنه نقل 
الليل.بقيام له يحمي، أرحوأن أصح، إذا يقرأ لكن الّك،.يخفهما، كان الغجر، 

طهمحورة نفير من حعه  ٥١ير ما هذا 

 ijittالعالمينرب والحمد؛
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•٤(ضانيr٩/٢٧j()١٨١/٢٦(ضىj-ض٠)٢٤٩^/
الناريصاوة أا-أ0ا-أرقإا/0ألأ(واظر: }لأوّط)لأ/ 

xr'٦/٤(و١م:همحشموي)i٨٩يمفثم
^((JرbJدفثم٦rثمJ١٦٩/١٧r٣ينب)١J\(يم0٧٤)م(ا:م.بماينح؛ان 

آمأرنمْم.ا(وانماص)ا/أ؛آرمْ(واينّب)ا/.حأ
jj(A،»0Uرقم ٢ ٥ ٤ الأوسط)j /A (واليراي  ١١/٢٢ رنم  ٥٨٢أم(وماوالرزاق)ا/ ١ ٩ رقم 

 /or(٨ الك؛ٍو(رىuرم:نيا)١٤١، ٠ رقم/١•أ(وبوينراو)رلمبمأْا.)
jj(AAAAرنم  ٢٨)0/•سفياسرة0/^مرنمم0ا(واواشفيصى )؛(اار-بم 

(٢٦٧٦رنم  ١٧٤(والحاكم)y/  ١٣٢٣٢امرئ)A٧/٧رتم المغرى)دقما'يمآ(داليهةيفي 
رقم ٠٤٢ A )• الكسر (^ ١٧٤ لقم واللراقفيالأرمطرْ/ا؛أرقمم.أ0(وفياس 

)مها(وصححهفحاJاري (وم:  ١٢A)٣/؟خ؛م(وأحار لآ/ا،ا،ارنم (وأيوبمك ١ •  ١٢
(.٣A٢/٢)سرفياسم)اا/ه؛م(والمارمموريفي-ذالأءوذي 
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ءَّءإمأؤةه؛د
وفلإد؛ئئفيعوواسين;؛إم ط1\ إن _J،jb لأ-قدتن لهوا نتخد ان ازذثآ ؤ لؤ 

هبثائمبممون:؛«؛: مووامق فإذا دنضُ آكْإو 
لؤؤ كةولهت المسيح إلهية لدعوى معللا النصارى عك سيحانه يه احتج ما  ٠٠٠

هذاأن تعاق فاخر [ ١٧]الأناء.■ ه طغاسين لدناإن بن نتحدلهواأ؟-ثننة ازدئآان 
قصاغ غير والنصارى العرب مشركي من امحلأ إل الولد نب من أصافه الذي 

هذاؤيجعل لفه، يصطفي لكان هذا يفعل أن اه ولوأراد المتأمل، امله إذا العقول 
عوارخىوالنقاءمن باكلوص الموصوف السماوي الأعل الجوهر من الولدالمتخذ 

الأدظسالكثير الفاق المالر هذا جواهر من لا والبناء، الشات عك الممول الشر 
والأقذار.والأوساخ 

ثمذفتاتل ؤ ت موله أتبعه والجلالة القوء هذه ق ترى كما الحجاج هذا كان ولما 
[.١٨]الأناء:هوزاجؤره فإذا فتيمغهُ آفيْإل عل لأني 

ئئآءجما بثا"■محلى لاصعش ولدا يتخذ ان آس ازاد لؤ ؤ تعال؛ فوله هذا ونفلير 
٤[.هوآسآلوحاوآلمهازه]اترم: ،بحممةُ 
>-وا٠٨آلؤسر؛ر قتله ين حنت قد زسولآ إقُ مريمّ آمل آلنسح ما ؤ تعال؛ وقال 
أئإآتثلز ئز آلايئت لهز ئثهش مقيم، آتْلز آمحام ياْكلأن »ثائا مذيعه 

وأمه.المسيح إلهية يبهللأن دليلين الحجة هن.ْ تضمنت، وفد [ ٧٠ه يؤثؤورنت> 
هيبل بنفسها، القيام عن ينيتهما وصعق والشراب الهلعام إل حاجتهما أحدهما: 

منإذ إلها يكون لا غيره إل والمحتاج والشرامي،، ١^١٠ إل يعينهما فيما مجحتاجة 

.-١ -؛؛الصواعق مختمر 



الممسرعلن النيئ المرء ا؟=^^َ 
=الأظ============^=د

غيا.يكون أن الإله لوازم 
القدرةالفضلات من الإمان من يكون ما منه يكون الهلعام يأكل الذي أن الثازت 

التصريحمن يستحي بل عنه، انقمالها حال وغيره ه نفمن الإنسان يستحي الش 
الذيالطعام أكل من بلارمها عنها سبحانه اثللأ عبر — أعلم وائلا — ولهذا ٠ بذكرها 

يتخذأن صبحانه بالرب يليق فكيف الفضالة، هده من يلزمه ما إق منه الذهن ينتقل 
أنبه الأوق لكان يمكن أو ذلك به يليق كان ولو الجنس؟ هذا من وولدا صاحبة 

ام.المتقن.رة الفضلات منه يكون ولا يثرب ولا يأكل لا جنس من يكون 

دلاماده ص بمفكمون لا عغدُْ ومن والأرض^ ألشمنؤ'ت ق من لهُ وؤ 
يفمونننث؛'ه■نسثخس/ون!)ة(اأيو0آلل(وآيارلأ 

بمسكم،لن ؤ فقال! إليه، بيم وأقر حلقه، أكمل وصف العبودية جعل تعاق اه 
عبادته-،عن نستغكم، ومن آلمربون آلمكيكه ولا يئي عتدا يتكورح_ح ان آلمسح 

الدبك عغد آلذين إن ؤ وقاوت [، ١٧٢]الماء: ه خميعا إلهه منحشرَ ؤينثثير 
أنيبين وهذا [، ٢٠٦ئتّجدورحهه]الأعراف: وJهم وتسنحووهم عنعبادته.، دسثك؛رون 

[١٩سفيآشمأو'توالآرضإب]الأساء: ولهُ ؤ الأنبياء محورة ل قوله ل التام الوقف 
ليحوزإن'ا يستحيمون ولا عبادته-، عن ئسثمحرون لا عتد٥مح ومن ؤ يبتدئ يم هاهنا، 
منله أن أي: مستقلتان، تامتان حملتان فهما ٢[. ٠ ١، ٩ ]الأنب؛اء: ه بممون لا ؤآلياز آلل 

ومنؤ فقال: أحرى، حملة امحمتانف ثم وملكا، عبيدا الأرصن ل ومن لسماوات اق 
عنيستكبرون لا عحد0 الدين الملائكة أن يعني: ه عبادته-، عن ئسثكمون لا عند٥م 

-وينمهلعون فيعيون يستحسرون، ولا يتعاظمون ولا عنها، يأنفون لا يعنى: عبادته، 

)ا(أ'امدارججا.



١=؛(
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ادم،لبني كالنفس بيحهم وتعيادتهم بل — وأعيا تعب إدا وامحتحمر، حر يقال• 
إلهيته.لعبيد وصف والثاقت ربوبيته، لعثيد وصم، ذالأولت 

ه■يصفويا')"،؛ عما رتآلم'؛ي مستحثنآش لمسدثا آممه إقُ ءاانه ينآ وكان لؤ 
إلهفتهما كان فلو الحق، الإله ناله بان والخليقة والأرض السماوات قوام إن 

له،مثل ولا له، سمز ولا له، شريلث، لا الحق الإله إذا حما، إلها يكن لر اه غير آخر 
الإلهبتأله صلاحها إذ صلاحها، به ما بانتفاء الفساد كل لقيت غترْ تالهتا فلو 

قتستند أن ويستحيل القهار، الواح. الرب إق باسنائها إلا توحل• لا أما كما الحق، 
إلهينإك وصلاحها بقائها ق تتنل• أن يستحيل فكدللث، متكافتين، ربين إك وحولها 

متاويين•

قشيئا به يثرك لا وحده اليع يعبل، أن إق العبلس حاجة أن فاعلم هدا، عرفح إذا 
قولا له، العمل ل ولا عليه، التوكل ي ولا رجاته، ل ولا خوفه، ذ ولا محبته، 
والجودوالتعغليم اكدلل ي ولا له، الخضؤع ل ولا له، النن>ر ل ولا به، الحلف، 

الحاجةلهل.ه ليس بل نورها، إق والعين روحه، إق الجسد حاجة من أعظم والتقرب، 
إلاإله لا الاJى بإلهها إلا لها صلاح ولا وقلبه، العبل-روحه حقيقة فان به، تقاس نغلير 
سلها ولابد فملاقيته، كاوحا إليه كادحة وهي بل-كره، إلا الل«نيا ق تطمثن فلا هو، 

لها.ؤإكرامه ورمحاْ له وعبوديتها بمحبتها إلا لها صلاح ولا لقانه، 
فاصلمتحرك وكل يحنه، وعمل ومحبة إرادة له حي فكل ذللئ، عرفح إذا 

ومحبتهاحركاما تكون بان إلأ للموجودات صلاح ولا والإرادة• المحبة حركته 
وحده.يا؛اواءه إلأ لها وجود لا كما وحل«ه، وبارئها لفاطرها 

طر.سالهمض• ٥٧^١١
الكاق.الجواب  ٢٧٤)٢( 



المميسرعان النير الصوء اب=م 
تاك؛ا====^=^====^=ض

عمارتآوم>ئي نئ1لجيآؤ كنذئاج أللي إلا ينآ؛اله كjJ  0ؤ تعادت قال ولهذا 
نملمو0ب<لابيء:أأ[.

سحانههو إذ لعدمتا، ; Jliولا معدومتن ولكانتا وجدتا، لما ت سبحاته يقل ولر 
الصلاحوجه عد تكون أن يمكن لا لكن الفساد، وجه عل يبقيهما أن عك قادر 

فلوفيهما، ومكن حوتاه ما ومعبود وهومعبودهما وحده اس يكون بان إلا والاستقامة 

والعلوعليهالأحر مغالبة يهلال_، إله كل فإن اد، المغاية نظامه د لقإلهان للعالم كان 
أنه لتفيرصن لا والإله الإلهية، كمال ق نقص الشرك إذ بالإلهية، دونه وتفرده 

باله،ليس والممهور وحده، الإله هو كان الآحر أحدهما قهر فإن ناقصا، إلها يكون 
إنفيجب الإمحة، تام يكن ول( ونقصه، منهما كل عجز لزم الأحر أحدهما يقهر لر ؤإن 

كلوؤللب حلق، بما منهما كل ذهب، ؤإلأ عليهما، حاكم لهما قاهر إله فوقهما يكون 
هوكما فيهما، ومن والأرض الموات، أمر اد فذللث، وق الأحر، عك العلو منهما 

لهاكان إذا الزوجة وفساد متكافئان، ملكان فيها كان إذا البلد اد فمن العهود 
احتلافجفساد من هو إنما العالم اد فوأصل فحلان. فيه كان إذا والثول بعلان، 
زمنق إلأ الأزمنة من زمن ق فيهم الإسلام أعداء يهلمع لر ولهذا والخلفاء، الملوك 

يعضهموطلب سلال، منهم واحد كل وانفراد واختلافهم، الملمين من الملوك تعدد 
المخلوقاتأمر وانتظام واستقامتهما والأرض الوات فصلاح بحض، عك العلو 

ولهالللث، له له، ئريلث، لا وحده اه إلأ إله لا أنه عل الأدلة أظهر ومن نذلام أتم عك 
قرارإل عرشه لدن من معود كل وأن قدير، شيء كل عك وهو ؤيميت يحني الحمد 
الأعك.وجهه إلا باطل أرصه 

إلنهلذم،كث إآا إل؛هج من معهُ محقالكح وما ؤأزني من أس أقثد ما ؤ تعادت اممع قال 
آلقيبغؤم محثوتل؛'ث؛ عما آس سحتن بعيمز غل بعضهم ولعلا حلى بما 

.[ ٩ ٢ ، ٩ ١ المؤمنون; ل ه يقر»ًكورنح عما هتعنل ة ؤآلشهنل 



س|لأثئقرق^_
أشُإو ؛١^  UyJمحكا0 بمثئون:;!:: سآلآوضهم دص،'الهه ؤ تعاق: وتال 
4وهم يمعل؛ غما لايتئن ;٠؛'; يصفون عما رتآوم<>ي دستحثنأش ومسدوا 

منوحعلغا يمتمتنهنا وئقا ًكائثا وآلأوص آلثمنوت ان كمروأ محرآلذنن ولز اؤ 
؟•يوئثون؛ن؛ افلأ م _؛ آلنا'؛كاا 
العسليثرب كان نإنه الصحة؛ به يحفظ هدى أكمل فمن الشراب ل هديه أما 
أفاصلإلا معرفته إل يهتدي لا ما الصحة حفظ من هدا وق البارئ، بالماء المزوج 
ويجلوالمعدة، حمل ؤيغسل البلغم، يديب الريق عك ولعمه سربه فان الأطباء، 

ذلكمثل ويفعل سددها، ؤيفتح باعتدال، ؤيسخنها الفضلات، عنها ويدغ لزوجتها، 
بالعرضيمر ؤإنما دحاإها، حلو كل من للمعدة أنفع وهو والمثانة، والكأن بالكبد 

بالخل،لهم ^* jAAودفع هثجها، فربما الصفراء، وحدة لحدته الصفراء لصاحب 
أوالكر من المتحدة الأثرية من كثير من أنفع وشربه جدآ، نافعا لهم حينئد فيعود 

تلانمهلا شرما إذا فإنه طبعه، ألمها ولا الأشربة، هده يعتد لر لن ولأسثما أكثرها، 
منه.قريبا ولا سل، العملأءمه 

أصولا.وتبتي أصولا، مدم فإما العادة، ذلكت ق والحكلم 
أكثرومن للبدن، شيء أنفع فمن والروية: الحلاوة وصفي جمع إذا الشراب وأما 
واستمدادله، شديد عشق والقلم،، والكبد والقوى، وللأرواح الصحة، حففل أسباب 

ؤإيمالهالأعضاء، إل الهلعام وتتقين. اكدن.ية، يه حصالت، الوصفان، فيه كان ؤإذا منه، 
تنفيد.أتم إليها 

عليهويرد الأصلية، رطوباته البالن عك ؤيحففل الحرارة، يفع رؤلما البارد والماء 

دج٣.UJازاد  ٢٨٩



=اكزا=============ضالصسرض اكئ ١^٤ ا؟=م 

يغديهل الأطاءت واختلف العروق. ق ويتقذْ الغذاء ويرئق منها، تحلل ما يدل 
النمووالزيادةمن يشاهدونه ما عق بناء يه اكنذة ء|ائمة فآث؛تت تولين• عك ؟ البدن 

إليه.الحاجة شدة عنلء ولاسئما به، البدن ق والقوة 

عديدة.وجوه من مشترك قدر والشات الحيوان وبين قالوات 

كانولهذا تناميه، وحركة جس نوة النيات؛ وق والاعتدال، النمووالاغتذاء منها؛ 
منجزءأ يكون وأن غذاء، نؤع به للحيوان يكون أن ينكر فما بالماء، النيات غن.اء 

التام.غذائه 
يكونلا أن أنكرنا ؤإنما الهلعام، ق ومعفلمه الغن١اء نوة أف ننكر لا ونحن قالوا؛ 

ماولولاها المائية، من فيه يما يغذى إنما الطعام وأيضا نالوا؛ أليتة. تغذية للماء 
كانمجا أف ريب ولا والنيات، الحيوان حياة مائة الماء ولأن التغذيه١قالوا؛ به حصلت، 

اهقال الأصلية، مادته كانت، إذا فكيف، التغازية، به حصلت، الشيء، مادة إك أقرب، 
بماالتغذية حصول، ننكر فكيف، •٣[، ]الأسا»ت خمإه _؛ ينآلما، وجعلتا ؤ تعاق؛ 

الإطلاق؟عك الحياة هومادة 

ونشاطهقوام ابرد،تراح،دتحإليه حصللهالئيياJاء إذا قالو١توقدرأها١نملشان 
بالقدريخ لا العaiشال ورأينا اليسيرمنه، بالقدر واني الطعام، عن وصر وحركته، 

الغذاءيتقد الماء أف ننكر لا ونحن والأغنياء، القوة به له يحدث ولا اكلعام، من الكشر 
منعل ننكر ؤإنما به، إلا النذاء أمر يتم لا وأنه الأعضاء، حيع ؤإل اليدن، أحزاء إق 

الوحدانية.الأمور إنكار ق يدخل، عندنا توله ؤيكاد الثتة، عنه التغذية قوه ملب، 
عدمإل حاصلها يرجع بامور واحتجت، به، التغذية حصول، أخرئ طائفة وأنكرت 

عليهايخلف، ولا نموالأعضاء، ق يزيد لا وأنه العلعام، مقام يقوم لا وأته به، الاكتفاء 
يجعلونفاتبم اكنل؛ية، أصحاب يتكرم لا  ١٠٠ذللث، ونحو الحرارة، حللته ما يدل 

الهواءسوهد وقد بحبه، شياء كل وتغذيه ورنته، ولطافته جوعرْ، بحب تغذيته 
الغن،اء،من نوعا تغذي العليية والرائحة بحسبه، يغذى اللذيذ اللن البارد الرطب، 
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وأظهر.أظهر الماء فتغدية 
أوالتمر أو الزيب. أو كالعسل، - يحليه ما وحالهله ياردآ، كان إذا أته والمقمودت 

إقالشرامحت، أحب كان فلهذا صحته، عليه وحفظ الدن، يدخل ما أنفع من كان - السكر 
الأشياء.هده صد ؤيفعل يفح، الفاتر والماء الحلو. قوالبارد اه، رمول 

يحلهووقد الم، قال اٌسقانه، ونتج يثرب الذي من أنفع البائت، الماء كان ولما 
رواهمنه، فشربج به، فاتاه ثن4اا؟ ز بات ماء من ررهل التيهازت بن الهتثم أبن حانهل إق 

بمزلة\و\ت: والماء وإلآممحا«را، تنه j باث، ماآ عندك كان »إن ولففله: الخارى 
الفهليرربمنزلة لوقته مرب والدي الخمير، العجين 

كانهؤ اللمق أو يكر وقد ;L^،، إذا تفارقه والأرضية الترابية الأجزاء فإل وأيضات 
هاليم رمّول كان ءائثةت وقالت، . منه؛؛ الباتّثج ارويختار ، الماء له ينتندب 

التياربئر من العيب الماء له تقن ي

*اه ي،■ ا'} معرصوين، ءاييبتا عن وهم محفوحلا سمما التمآء حعلثا وؤ 
وذموالأرض الموات خلق ق المتفكرين عك كتابه و< بحانه ،أش 
همعرضون ءايبها عن وهم سممامحفوْل-ا وخعلثاآلثمآء ؤ فمال،ت ذلك، عن العرضين 

(.٧٧ل/ الباري)٠ نح وانظر: ( ٥٦ ١٣الخاري)رنم أخرحء )١( 
)مآ(انظر:ذضاكوير)0/ماآ(.

(٣٧٣٥داود)رنم وأبر ( ١٣٦٥النلماو)رقم موارد وو ( ٥٣٣٢جان)أا/ه؛ارنم ابن )٣(أخرجه 
واJهميjاكبوأ؛وبمل)ح/آهرفمماآأ(ئتقبنراب)آ/يامرفماأخ( 

)ه/اآارنممم-آ(اظر:قحابرى)'ا/؛لأ(.
(.١٣٧ا/العود)• وعون ( ٧٧ا/ )• اuرى كح انظر: )٤( 
تاريخهق اكر عوابن ( ١٣٠تاريخه)V/ ق _ا والحطث( ٤٦١٣رنم  ٨٢)a/ يعل أبو أحرجه )ه( 

٤(. ٦٢رقم ١ ٠ ١ الدية)١/ أحبار j ثب وابن ٢(  ٤٧)أ/ 
شاحج١٩٧.١)٦(



اشمالثمحرض امحزء اأ=^^/ 
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منووثاقته وشدته صلايته >ع  plapSflالقف هدا حلق كيف وتأمل [ ٣٢]الأساءت 
و3ال[ ١٢زاكأ: ه شدادا نبما ؤذقفؤ ؤسثا ؤ تعادت اس نال الماء، وهويخار لحان 
[٢٨، ^١٢ه مأوذها سنكقا زم أو؛؛ نتنها ء ابالم٠Lحلقا اثد ءاتم ؤ تعاق! 
ه.نقمامحموظا ؤوحعلثاآلثنآ؛ وقال؛ 

ونيتهارماع، أعئلم صمكه رم الذي الوامع، الشديد العفليم التاء هدا إل فانفلر 
الماءمن ارتم خار من حلمه ايتدأ وكيف والآيات، العجائب وأودعه زيثة، يأحسن 

وهوالدحان.

،موحدأ رد الرش هونوق ومن نيره الخلق بمدر لا من فسبحان 
الآياتلهم وأومحح الدلالات، لهم ونم، التعرفات، بأنولع حلمه إل لمدترفج 

عليم،لميع اهله وأن يينة، عن حي من ؤيحيا بيئة، هن هللئ، من ليهلل—٠ البيتان، 
وغروثإوطلوعها ودوراما كواكها ول نيها وامملر الماء، إك المحر فارجع 

عيرمن الدوام عق الحركة ق ودروبها ومغاربها مشارقها واحتلاف ونمرها ها وشم
مقدر،يحسا>>_، ب رتستا قد منازل ق تجرى يل معيرها، ق تغير ولا حركتها، ل فتور 

ويديمها.فاؤترها بملويها أن إق ينمص ولا لايويد 

هه' آلخئلدون فهم مت أقلض طشامحصئلكآس وما 
وتدهدا؟ يكون كيف ءمال1 أحياء؟ هما هل ؤإلياس، الخضر عن المحاري سئل 

ء_فياطلع الطاف، امل من جامل شام لص اكلت، أبي ين أب دتاثك الطؤيل، يم عن مذاالين )١( 
يشهدهو، الم، وأيدك مادأالأدثان، ونل. الخم شه عق ■حرم والزيور، دالإتجل الرواة النديمة الكب 

أنبملم•المك أيي ين •ركادأب اهيون رصول فه وتال اهه، دين ئ، لريدخل ولكنه الخث،، عق أنه 
بJاJرjالأطJكاريذكر،شصرابن 

^ما(وا؛نمفيحاتجهضسنرداود)ما/\أ(.
المار ٦٨)٢(



هإق^=^===^=رجات
رأحد٠٠ل الأرض ظهر علن اليوم هو ممن منة مئة رأس علن يقن رالأ الني. قال 

نمكأمم!يفرض حعلثا زنا ؤ فقالوا: الأئمة من غيرهما كثير ذلك عن ومثل 
[.٣٤أدابمتيسونهلاس; 

عليهلوجسا حثا الخضر لوكان فقال: اقلع رحمه تيمية ابن الإسلام سخ عنه ومثل 
إنُُاللهم بدرت هقيوم الني مال ومد منه، ؤيتعلم يديه، محن قولنجاهد الني يأق أن 

رجلاعشر وثلاثة مثة ثلاث وكانوا . الأرصن،؛ ق تعبد لا العصابة هذه تبلك 
حنتذ؟الخضر كان فاين وقباتلهم، آبانهم وأسماء معروفين؛أسمائهم 

أربعةالدنيا ق بباق ليس الخضر أن عق والدليل الجوزي: ابن الفرج أبو قال 
فقولهالقرآن أما والمعقول. العالماء، من المحققين ٧^٤ والمنة، القرآن، أشياء: 
كانحاليا.ءؤؤناحعلثالمرسق1لئ،آكللؤ<فالودامالخضر تعاق: 

أ)يآ:ه•رحعون ؤإلسا باكزوآلخيرفتته وثبموكم ئمسذابمه^دوت 
الخنفخلق وفقرهم، غناهم به ما حالق فهو الخلق حالق هو كما سبحانه اسمآ 

والثواب،والمعصية، لالهلاعة سببا وجعلهما عملا، أحن أيهم عياله بأما ليبنك والفقر 
ابننال [ ٣٥ه تزحعون ؤإليئا بآلئرؤآ-ثءرئ.ثه زنتلوكم ؤ تعال: نال والعقاب،، 

والحلالوالفقر، والخن والفم، والصحة والرخاء، عنهما-بالشدة اهلع عباس-رصي 

كيف،لتنظر تكرهون، وما تحبون بما نبلوكم يزيد: ابن وقال بلاء وكلها والحرام، 
والخيروالبلاء. بالفقر بالشر الكلي- وقال تكرهون- وما تحبون فيما وسكركم صبركم 

(.القارى)ه/ة سو بمْ'ا(وانذلر; (وسلم)رقم ١ ١ ٦ الخاري)رقم (اخرجه )١ 
(.0٤٣٤•/ \و{وي نتح (وانفلر:  ١٧٦٣)رنم سالم )مآ(احر-بم 

المابرين.)م(بمأاءاوة 
ابنتفسير وانظر: ١( •• ٧ )رنم السة امل اصقاد ق واللألكاتي ٢( ٥ / ١ -فيرم)٧ ق اتجري أحرجه )٤( 

(.١٧٩ئير)م 
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والامتحان.الأيتلأء مطيتا والفقر الخن أن ميحانه فأخر والولد، بالمال 
م؟؛!أؤس نيل ؛ثقولث ؤثعمهُ ر؛هُ آتثلته ما آلإسثزإذا قاما ؤ تعال؛ وتال 

نأخر[ ١٧-١٠]الغجر: ه كلأ ئ:; أنس نن نمول، وذق' عتب لمدر آظنه ما إذا زاما 
بتضييقيمليه كما عليه، الرزق وبط له، وبتنعيمه له بإكرامه عيده يتك أنه بحانه 

وامتتحان.منه ابتلاء كليهما وأن عليه، وتقديره الرزق 
وأنلخدم، اه محن إكرام وتوسعته الرزق يسعل أن زعم من عك بحانه أنكر تم 

أبتلند بل الإنسان، يقول كما الأمر ليس أي: كلأه ؤ فقال له، مجته إهانة عليه تضييقه 
صفحاماعك يلوح المعتز هدا وجدلت، الأية ألفاظ تاملتإ ؤإذا سلاني، وأنعم بنعمش 
هوق^بماالأزضؤزسرمحكم حنلخقم وهوآلذى ؤ وتال للمتأمجل. ظاهرا 

[...١٦٠]الأنعام: نآ؛١^^ ^^دزخiتئJومحإؤر 

ت سرصوثعن هم نق بالق مزئكلوًتمم ل فؤ 

الألأءومهيالة الإحسان، من: تنشأ مح؛ة أحدهما نمين: إق بدللث، ، اتشسمل
ولاأحدإليها، أساء من وبغض أحسنإليها، مجن ى عق جإلمت، القلوب، فإن والنعم؛ 

وهويقلس،ولحفلة، نفس كل ق عبده عك إحسانه فإن اهبحانه، مجن أعفلمإحسانا 
عنفضلأ الإحسان هذا أجناس صيعل إق له سبيل ولا أحواله. حيع ق حسانه إق 

تخ3لربباللاتكاد الش النفس نعمة أنواعه بعض من أن ؤيكفي أقرائه. أوعن أنواعه 
اليومق يتنفس فإنه نعمة، ألم، وعشرون أربعة فيه وليلة يوم كل ق عليه وله العبد، 

نعمةأدنن كان فإذا سبحانه، منه نحهة نفس وكل نفس، ألفس، وعثرون أربعة والليلة 

)ا(هام>.قالهجرتين.
اس.)أ(اى 



)?=١
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ؤإِنؤ منه وأعظم ذلك فوق بما الظن فما نعمة ألف وعشرين أريعة يوم كل ل عليه 
ا.لأ-نحصوهآ ثعدوأيعمةألثي 

توازنولعلها تقصده، النير الأذى وأنولع المضرات من عنه يصرف ما إق هذا 
يالليلمنها يكلؤه سحاته واس أصلاع بأكثرها به شعور لا والعبد الكثرة، نر النعم 

لالأني1ء;أأ[،ه منرآلؤمر وآثهاي باتل نكلو=فم _، يل ؤ ت تعاق ئال، كما والمهار، 
يكلؤكمؤيكون موءأ، بكم أراد إذا منه ؤيحففلكم يكلؤكم من المعنن كان وسواء 
بدليكلؤكم من أى البدلية ُمز،ار أوكانت باسه، من وينجيكم يجيركم معنىأ مضمنا 

غيره.لكم كالئ لا وحده، يكلؤكم الذي هو أي الرخمنر، 
]\ؤ->وف.'ه ألأرضرغلمون ؤ، مكيكة مغر لخعلغا ولويثآء ؤ قوله! هذه ارمز،اا ونظير 

الشاعر!يقول ذللثا عك واستشهدوا ويدلكم، عوضبمكم أي القولين، أحد عل، [، ٠٦ 
المنقارالقول من تذق ولر المريقا تأكل، لر جارية 

عليهممنعم سبحانه فهو القولين كلأ وعل، البقول، يدل المتنر تاكل لر أي 
غترْ•لهم حاففل لا وحده، والنهار ، jrU^يؤذيهم مما وحرامتهم وحفظهم بكلأءنمم 

وجه.كل من إليه التام وفقرهم عنهم، التام غناه ْع هذا 
أكلاأييتح وكرما؟ جودا متئر أعظم ومن، الجواد، *أنا تعال• يقول الأثار بعض وق 
بالعظائم١٠يارزونني، وهم مضاجعهم j( همادي 

)ا(إبرامم:أمواكءل:م\.
سةات مراجز، شاعر التميمي الحمال رائدة بن حزن بن أبونخيلة وتائاله الرجز بحر من التت هذا )٢( 

تمسيرهنر كثير وابن ( ٦١/ .()\ا t*a)٠\/العرب، لسان ؤر مفلور ابن البيت، ذكر ه.  ١٤٥
•/T■(١٨ ) والئنقيطي ،j رمما.تلمس م ^ فتهما: وجاء ١( ٥ ٤ البيان)؛/ أضواءJا

واننلمر:(،( Y-^Y /A)الحلة j، وأبونمم ٨( ٠  ٩٢رنم Y  ٤٧)ه/ الفردوس نر الدلممي بمحوء أحرجه )٠١( 
(.١  ٢٠٨)ص لبيالث، حدبن، وشرح ( YYAا/ ) والحكم العلوم جامع 
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مئماو>=قارئ ؤإن نيئا ثص  pjajثلأ لنومبمآوقنأنة آلقتط آونو'زلن ثصع وؤ 
حسأئث>ث؛إه■بما ثكى حثؤمن-مدوأيها 

أنيجوز [ ٤٧،: LjSl]؛ه ونومِأوقنأمة آنقنط آلنو'زلن وثصع ؤ ت تعاق قوله 
علمتصوب ا< المط  ٠١إن ت قيل وقد القيامة. يوم لأجل أي؛ التعليل• لأم اللام تكون 

نصه.شروط امتوق وقد المط.، لأحل نضعها أي له، مفعول أنه 

[.٤٩لالأ'ساء: ه متفقون الناعب مت نثيم لدنن'قذوت آؤ 
يتهفنعاليه، يخاف، لمن الحائم، من برحمة وهوحوف الخوف، رقة ااالإشفاؤ،ا، 

صاحب،قال ولهدا وأرنها، الرحمة ألعلف فانه الرحمة. إق الرأفة ية نالخوف إل 
الأوق;درحات. ثلاُث، عل وهو يالترحم، مقروثا الحن.ر، دوام ارالإشفاقأ النازلت 

الهوى'؛لرخ إك هب وتل• تسرع أي المنايا؛، إق تجمع أن النفس عك إشفاق 
المودية.ومعانيه والعصيان، 

منيكون أن عمله عك يخاف أى الضياعاا. إق يصير أن الممل• عل وارإشفاق 
هئثورا مآ،" ثجعاكه عمل بن عجلوأ نا إك ؤُاات*~آ ُؤ فيها• اها قال المح، الأعمال 
^ؤ،رسوله وسنة أمره غير اهران،وءل كير كانت المح، الأعمال دهي، [، ٢٣لامنانت 
وتحيطه،تفرقه يمعاصي ؤإما بتركه، إما المتقبل، ق عمله يضع أن أيصا ويخاف 
ايودؤ أصحابها! عن تعاق اممع قال التي كالحال صاحبه حال ؤيكون صائنا، فين-هب، 

بنفيها بننمهاآ"لأهرلخ بنمهبيوأتاىمى جنه أحدخمأنمحوثلأُ 
ترونفيمن  ١٠ه! لا1صحابة ظه، الخهلا>r_، بن عمر قال [ ٩٢٦٦ الثمزت محفل 

فقالنحلم. أولا نعلم، قولوا! وقال! عمر، فغضي، أعلم، اس فقالوا! نزلت،؟ الأية هده 

\سئ.زاد  ٣٨٢)١( 

)أ(¥اهمدارججا.



تحقرفولا قل. أحي ابن يا قال: المومنن، أمير يا شيء مها نفي ق عباس: ابن 
هماس؛ابن قال عمل؟ أي عمر• نال لعمل* مثلا صربت هماس• ابن نال نفك، 

أغرقحتن بالمعاصي فعمل الشيطان، إليه اهللأ فبعث اس، بطاعن يعمل غني لرجل 
،اه.حيعأعمااه«ر

اولمؤ تعاق: كقوله الكتاب: من موصع غير ق بالقرآن التوراة واقتران 
محل؛-ق: .؛•لإكؤت30' إثاؤدالوأ ثطنهزا بحران د١لوأ تلت من دخأ ١^٠ بنآ ي،=غمنوأ 

[.٤٩، ٤٨ممهماهدئيخنآايههلاكّص: 
مزأتزلآلكممن،ئل مآاتزلآقعقبمشرمنسء ؤ قال: س عل ردا الأنعام ق وقوله 

كثيثاوننن>ا ؤ قال: ثم الأية [ ٩١لالأ؛عام: ه ؛iJ _Lوهدى ئورا موسى بهِء جاء آلذى 
[.٩٢]الأنعام! ي يديه بين مصدق^لدى مارك اتزكه 

ويممبميلأاحس آلذمحل عل موا،ىآمحممن،ماما اؤوهمءاسا السورة: آخر ق وقال 
نباوككتنئ،أءتزلنة وهندا زق؛ يوبخون زبيز يلمآء لعلهم ورخه وهدى سء لكل 

[.١  ٥٥، ١ ٥ ٤ ]الأنعام! ه ترخمون ل*اثيب واتقوأ هاننبعوْ 
عتلغرتزل ;لأ؛ آلموم هوآنص إلا نله لا آس زت المر ؤ ءمران: آل سورة ق وقال 

4يقاس صفيلاسى ي وآلاهيل آلتوريه وأنزل نديه تهن لما ^لكممبلألخيىبمدا 
ا-؛[ّ]آلءمان!

آليين١)^؛( }لنتؤنمنح وذوا وضبمتآم آلمرقان وهنرون موس ءاثثا ولعل• 4 وقال: 
ذ'محبارلأأوئهج^١ :"f؛ ئئفعوث سئآلثاعة بآلثن-أ،وهم نبجم 'ثثوث 

[.٥ • - ٤ ٨ ]الأن—اء! 4 منكرون له'- امانم 

القاريعمدة )رقمم*آْ؛(وانم! الخارى )ا(أ-م-بم 
)آ(\ااحلأءالأمال،.
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رسولويقول ه، اهله رمول ؤسل ؤييديها، ويعيدها مؤمن نمة ق يذكر ولهذا 

ولهدانحبرا، هدا من باكثر مؤمن أوذي ُلقد الناس• أذى من يناله عندما ه اس 
أمهأتن من فيهم لكن لو حتن إسرائيل، ض و لكن ط ض أ ل لكئن ارإنه النبي. قال 

والكتايينالرّولتن بين التناسب هدا فتامل ٠ يفاءاهاا ْن الأمة هدْ ق للكن علاسة 
والالغتين.والأمين تبدل، لر التي الصحيحة الشريعة أعني والثريعتض؛ 

للمتقين.تدكرة آحرت موضع وق للعالين. ذكر بأنه القرأن عن تعاق أخر ،ثم 
أحر:موضع وق مطلق. ذكر أحر: موضع وق ولقومه، ق لرسوله أخر موضع ومحا 
الرادتبين الواضع هده وبجمع الذكر. ذو بأنه وصفه أحر موصع ول مبارك، ذكر 
معاشهمق العباد؛مصالحهم يال.كر فإنه ذكر، ذا وكونه وخاصا، عاما ا ذكت ون كس 

ومعادهم.
وأفعاله،وصفاته وأسمائه تحال بالرب وياوكرهم والمعاد، بالمبدأ ويذكرهم 

ليجتنبوه.وبالشر ليقصال.وه، بالخير ؤيدكرهم عباده، عل وحقوقه 
يريدوما بعدوهم ؤيدكرهم يه، تكمل وما وآفاما، وأحوالها بنفوسهم، وين.كرهم 

إلتهم•باق واكئرق الأبواب أي ومن ىدْ، من يحترزون وبماذا منهم، 
نفتاعنه يستغنون لا إليه، مقطرون وأمم إليه، وحاجتهم ويذكرهم؛فاقتهم 

منها•أكثر أحرى نعم ماإق ويل"ءوهم عليهم، ينعمه ؤيذكرهم واحدا، 
ؤيدكرهمرسله، وكذب أمره، عصن ممن وانتقامه بطشه، ومدة بأمه ؤيلءكرهم 

ماخذ.وأ ؤ قال! كما كتابه، ق ما ياJكروا أن عباده سبحانه يأمر ولهذا وعقابه، بثوابه 
[.١٧١ى JعثمحنJممون فيه ما بموةمؤآدلإوأ ئاسكم 

(.٥١٢ا/ )• نح (وانظر: ١ • ٦٢)رنم اآ(وسالم • • )رنم الخاري )ا(اخرحه 
،والخاكم)ا/ماأرفمأأأ(والوضفيمدوس)آ(أخرحه 

(.٥١r٤٧رنمم٩/١١٤)م
)م،(-اِالنمان.







ؤإداوانتكسى، تمس الدرهم، عيد تمس انمينار، مد ءممس خقال■ والتكسى، التصى 
ش؛كلأاص«لُ

دونمن عبد الذي العجل أحرق أته محوأت موسن كليمه عن مسحانه  ٥٧٥١أحبر ••• 
بالكلة.له محق وذلك وفضة، ذهب من ولكن اليم، ق فه وناقلع، 

وذلكالفتات وهو [ ٥٨]الأنساء: ه جد'دا قجعإهز ؤ المحؤ؛! إبراهيم خليله عن وقال 
الأسثمال.ق نص 

علعن فضالة بن الفرج حديث من المعجم ل والطرال مسنده ل أحمد الإمام وروى 
رحمةبثي ، ٧٥١ارإن ه.' اهلع رسول قال قال؛ ه أمامة أبي عن القاسم عن يزيد ين 

والمحليسه،والأوثان، والمزامير العازف بمحق ريي وأمرق للعالمين، وهدى للعالين، 
يحين!وقال هوثقة رواية! ق أمد قال حمصن. والفرج! الطبراق. لفظ ، اوحاهاو4((ر وأمر 
أبووقال واحد، غير صحفه دمشقي يزيد! بن وعل آخرون. فه وتكلم باس، به ليس 

•الإتلأف مائة والمحق،، ® به. أعرف وهو خيرا، إلا به أعلم لا ~ وهوبلديه — هر م
نحنوما المحاوصة، قمل هوما الضمان! محل لأن ذلك، يقتضي فالقياس وأيصا! 

قوالني لأن المعاوضة، يمل لا قلنا! مضمودا،وإنما يكون فلا اليتة، يقبلها لا فيه 
اذلٌ®إن وقال! نص. وهذا ٤ والأصنام* والخنزير والميتة الخمر بح اقلٌحرم ءإن قال! 

بيعها.فحرم بالنص، محرمات والملاهي ، نمنهءر حرم شيئا حرم إذا 

وان>:ت؛حاوادى)اا/ئهآ(.( ٢٨٨٧اوخ1رى)رنم )\(أحر-بم 
)آ(آلأآالطرقالحكب.

علوأبو ١(  ١٣٤واسلي)روم ( ٧٨٠٣رنم ١  ٩٦الكسر)^ ذ واممراق أحد)ه/خآآ( ب )٣( 
(.٠١٧٣/١ اسي) واطر: ( ١٢فيجزئه)رقم الأب 

٦(.ا/ ١ ثرحالووى) واظر: ١(  ٥٨١وسلم)رةم ( ٢٢٣٦اوخارى)رنماحرجه )٤( 
والأوطالمدر وابن اينحان)اا/أامرنمحمبمأ(والدبج)ميرنم.آ( )ه(أ:مجه 

 /Y(٨٨٥رنم  ٢٩١ ) والحكمالموم وجامع ٤( ب)/\\إبم وانفلر: الخد)رنمآامم( وان
)ا/أاأ-هاأ(.



الممتكرض المحر الئوء ،== 
=ال؛؛؛إ=^^==^=^—====دذ

الضمان،وجوب به يثبت فلا آنية• لجعله للمورة المعلل الحد فوق ما قبول، وأما 
دنانكر ق الّكا. به أْر كما له، ظرئا أو الحرم، جزء صار حيث، حرمته، لقوؤل 
والإكرام.الامتهان ق تأثيرا للمجاورة أن ريّت، فلا ظروفها، وثق الخمر، 
متايكمن ثايثت^ش "حمنم إذا آدكتبأن ق ءو،ءفلم ئزل وفد ؤ تعاق: قال وقد 
لالساء:ه نظهز إةكت_إذا عهرْ-ءح حديث ق ■محوضوأ حى معهز ثمعدوأ قلا ما قسنزا 

ؤيشاربوتم؟يواكلونم المشركين، بين يكونون القوم؛ عن ه الني وسل [، ١٤•
أومعناه.لففله هدا منهم'؛ "هم ^١^ 

منجزءا صارُت، التي يالمجاورة فكيف، المتفصالة المجاورة ق هدا كان فإذا 
وعرفا.وشرعا عقلا الجوارثابت، وتأثير به؟ أولصيقة الحرم، أجزاء 

بمتوخ...ليس - والعقوبة التعزير وجه عل — المال إتلاف، أن والمقصود 

■بكيهمعغمآكو«يؤءفثا ثمشث،فيه قآلخزثإذ ونتمضإي'شكمان داوري وؤ 
ه.وعلما حكما ءاثنا ومحفلا نالسمئن اإؤ؛ُقمهتنها ف؛بمدنرنح 

القضيةيفهم وحهس والحلم، بالحكم عليهما وأينن الكريمين، النيين يكر 
الأئمةمن صار ومن ووجههما والسليماق الداوودي الحكمين ذكرُت، وقد أحدهما، 

وموافقتهوجوه، عدة من اليمايى الأالحكم وترحح هدا، إق صار ومن هدا، إق 
والتقليد.الاجتهاد كتاب ق اص وقواءا، للقياس 

فيهاحكم اض ^، اه كتاب ذ الذكورة الحكومة تبمن الأصل هدا 
الذيالحرث ق حكما إل وسلم؛ عليهما اسا صك رسليمان داود ت الكريمان النيئان 
اليستان.هو والحرثت القوم، غنم فيه نقنت 

)ا(بهضاحجم



ليلا،الغنم رعي والنمش• بالكرم، المسمن وهو عنب، بستان كان أنه روى وقد 
أصحابإق فدقيها القيمة، يقدر فوحدها الغنم فاعتبر المتلف، شمه داود فحكم 

أولثكورصي بدفعها ورصرا بيعها، تعدر أو دراهم لهم يكن ل؛ لأنه إما الحرث، 
وأنالغنم، أصحاب عق بالضمان فقضن سليمان وأما القيمة، عن بدلا بأحدها 
معلهعليهم يضع ولر كان، كما يعود حتن البستان يعمروا بأن بالمثل ذلك يضمنوا 

منليأحدوا أولئلث، مائية البستان أصحاب أعهلن بل العود، حين إل الإتلاف من 
حرمحم،نماء من فامم ما نفلير غنمهم نماء من فيستوفوا البستان، نماء بقدر نجاتها 

عليهوأش به، اه خصه الذي العالم هو وهدا سواء، فوحدهما الماءين اعتبر وقد 
تأنوال( أربعة عل القضية هده مثل ؤ، لمين المعلماء تنانع وقد بإدراكه. 

وهوالحق، وهو المثل، وق القس ضمان ق الساليماق الحكم موافقة أحدها; 
حلاقه.عندهم والمشهور والمالكية، للشافعية ووجه أحمد، مدهّت، ق القولين أحد 

المشهورهو وهن،ا بالمثل، التضمين دون النفش صمان ق موافقته الثاق؛ والقول، 
وأحمد.والشافعي مالك مذهب من 

باختيارهصاحبها نعاها إذا كما القش، دون بالمثل التضمين ق موافتقه والثالث: 

وافقه.ومن داود هول، وهو حا، يشعر ولر تفلتت، إذا ما دون 
الراعيضمان من وجسا وما بحال(، الضمان يوجب( لا النفش أن الراع؛ والقوال( 

حنيفة.أبي مدهب( وهدا بالمثل، لا بالقيمة يقمن فإنه النفش، بغير 
اسرسول( حكم وقد والقياس، العدل( إل الأقرب هو مليمان اهراف نبي يه حكم وما 

علضمان بالليل المواشي أفسديت( ما وأن بالنهار، حفظها الحواممل أهل ك عه 
الصححوالقياس السابقة يالموص وصح القش، ضمان بحكمه فصح أهالها، 

الحكم،هدا بتفهيم سليمان عك الثناء الكتاب ينمى وصح بالمثل، الضمان وجوب 
الوفيق.وياس الصواب، أنه فصح 



الثمسيرعلن المنير الصوء 

•4 ض(آمحرؤأثأوجمض رئةنأ,ف ثادئ إذ وأيون ؤء 
ووجودريه، إق والفاقة الفقر ؤإؤلهار التوحيد، حقيقة بين الدعاء هذا ق م 

والتوسلالراحمين، أرحم وأنه الرحمة، بصفة له والإمحرار له، المتملق ق المحبة ْلمم 
عنهكثفت، هدا المبتق وحد ومتن وفقره، هو حاجته وشدة — سبحانه — بصفاته إليه 

صره.اةJ^/٢ كثف، المعرفة هده مع ولاسيما مرات؛، سع قالها من أنه جرب، وقد بلوام، 

إلاهدت،أنلأإئ قادئ قطةأنئزظدزش كهثا دهن، آلثوزإذ ذا وؤ 
وكد'للثحبن\ووةج وغسممه وهُ ;إن;قاتثجبما ءضّت،سأوظنلمإوتق اذث،سحنغلثهق 

أيوبعلن، أمح، وكذللئ، به، ؤيمدحه عليه بمن فيما به التشبه عن ينهي كتف 
يىاقكوأ إلمآ ؤ بقوله• يعقويإ وعك ه آلرجلن ارحم آله؛،رؤاذنإ مسى ؤ بقوله• 
ؤبقولهت موس وعلن، ^١ ٨٦]يوسف: 4 آم إل، وحنق 

[.٢٤]القمص: 

وقلةةو؛و؛ا صعق، إليلئ، أشكو اللهم  ٠٠بقوله• ورسله أنبيائه حاتم إليه سكا وئد 
ء؛ا.هإعراض بل الجميل، الصبر تنال لا سبحانه إليه فالشكوى الحل.يث،، حيلتي٠؛ 

يبتلتعال واس الصبر، هو وحده إليه الشكوى وجعل حملة، غيره إك الشكوى عن 
ودعاءه.وتضرعه شكواه ليسمع عبده 

ولقدؤ ت تعال قال كما البلاء، ونتج له يستكن ولر إليه يتضؤع لر من سبحانه ذم وقد 

سى١(وابن • ٣٦الدياء)رقم j (والطراق ١٦٢رنم  ١٨•-  ١٧٩الممحارة)ا،/ و الضياء )٣(ا-محرجه 
الجامعق البغدادي والخطب، ١( ٥ ٢ / ٤ دمحثق)٩ تاؤح ق اكر عوابن ١( ١ ١ ر٦/ الكامل ؤ، 

السامع)رنمهمااا7الراويوآداب، لأخلاق، 



أصعقوالعيد [، ٧٦زالمومنوزت ه يممبرعون وما لنيم توأ ستكا ا يما ؤ\ذاوذ\ب أحدتهم 
أنمنه أراد بل عليه، يتجلد أن عبده من يرد لر تعاق والرب ربه، عل يتجلد أن من 

مايشكو من ويح_، خالقه، إل يشكوه من يمقتا تعال وهو إليه، ويضؤع له يستكين 
ذليرصن ريي فقلتات عليه، يخفن ليس ما إليه تشتكي كيفا ت لبعضهم ونيل إليه، به 

إليه.العبد 

لحكمهصبروا الدين العرم أول صبر يهبر أن رسوله أمر سبحانه أنه والمقصود 
حتنهؤلاء، عك القيامة يوم الشفاعة قمة داريتج ولهدا الصبر، أكمل وهدا اختيارا، 
عليهموسلامه اه صلوات اس لحكم وأصبرهم وخيرهم، أفضلهم إل ردوها 

أجعتن•
تعال،للرب والتنزيه التوحيد، كمال من فيها فإن النون! ذي دعوه وأما 
وأبلغوالغم، والهم الكرب أدؤية أبلغ من هو ما وذنبه! لنمه بفللمه العبد واعتراف 
كلإثبات يتضمان والتنزيه التوحيد فان الحوائج، قضاء ق سبحانه اقم إل الوسائل 

إيمانيتضمن بالفللم! والاعتراف عنه، وتمثيل وعيب نقمي كل وسلب س ك»،ال 
عثرتهواستقالته اقلع إل وبرحوعه انكساره ويوجبط والعقاب، والثواب Jالشرع العبد 

ربه.إل وافتقاره بعبوديته والاعتراف 

والعبودية،والتنزيه، التوحيد، ۴—ا، ل التومونع ند أمور أربعة ا فهاهن
ام.والاعتراف، 

قانثجبماوأشت،حثرآلومحنث>;؛ث؛ قرئا لا زن ثادكلرئهُ إذ زْفريآ وؤ 
لمثرعوث ْكاثوأ إيهم زوجهُج لهُ وأصلحنا يحئ لهُ ووهبما لةُ 

سلن)ن(؛يموزهثا زء-ا ويدعوينا 

الماد-بم"ئ.:ا(ي^زاد 



الممسيرهش اأْتير الصوء ،ء=^=^م 
تاايثإا=سس===^^^

ررالرغبةاابين والفرق [ ٩٠لالأنيياءت  ٠٤ورقبا رهبا ؤيدعوثتا ؤ هك• اثال؛اق قال 
الشيءرجا إذا فانه الرجاء، ثمرة فهي ؤللب، والرغبة ؤلمع، الرجاء أن وارالرجاء(( 

ومنفيه، ورغب طلبه شيئا رجا فمن الخوف، من كالهرب الرجاء من والرغبة طلبه، 
هارب.والخائف طالب،، الراجي أن والمقصود منه. هرب شيئا حاف 

آلحم!تق سرعوث هقائوأ ؤ؛١،-^ قال: أن إك 4 ردهُ ثادتمف إذ وزًفرثا اؤ 
عندنافيما رغبا 1^(1 ٠ ]الأنبياء: ه كا ومحقاثوأ ورما رعثا ويدعوقا 

هد0ق المذكورين الأنبياء عل عائد ه إئهم ؤ ت قوله ق والضمير عذابنا من ورهبا 
•المفسرين عامة عند عورة ال

—وذكر أجعين• عندهم النار من والخوف الرحمة، رجاء والرهباا ورأالرغب 
منهاتوجعل أعمالهم، بأحسن عليهم وأينن حلقه، حواصر هم الدين عياله، — محسحانه 

جهمعداب ^هvرراثا رثنا يقولون والد.رك ؤ تعاق- فقال النار، من به اسعأدبم 
[.٦٦، ٦٥ونماث! تأ؛ُت،ظؤا وث،إيا ماتا عذابهاكا0 إئ 

تعا>كتفقال النار، من ينجيهم أن بإيمامم إليه توسلوا أنبمم عنهم؛ وأجمر 
أعفلمفجعلوا [ ١٦]آلعمران: عداب،آلماريم ؤقثا دئونغا  ISJيقولونرقآإتتآءاقا

المار.من ينجيهم وأن الإيمان، وسيلة ت إله وسائلهم 
ؤيتعوذونجنته يسألونه كانوا أمم الألماب• أول المارقين مادات عن تعال وأجمر 

وآلبجارَلآبماحلقأصو'يوأ'لأوبيوأظبآتو ق إئ ؤ تعالت فقال ناره، من به 
علبه الوعود أن حلاف ولا [ ١  ٩٨- ١ '٩ عمران: ]آل آحرها إل الآياُت، آلأتما4 لإؤل 
سألوها.الش الجنة هى ت رمله ألمنة 

روجحْلي-ى ل نعفز أملمعأن وألذى ؤ M■' إبراهيم خليله عن وقال 
٠-؟—٢ ٌالارج ٥ ٥ ( ١ ) 

)r(٧٦.yمخ١رجج



١=?؛

آلآًخرئ0ق مدق لنان و وآحعل أء؛: بألص؛لحلث وألحقي حهفثا و هب رن 
محقولأ سآث"مح:;ت;: إِدذُكان وآعفنلأ,ف حنةآشب:ثث:: سورئة وآجش 

]الشعراء:نيبمبه يف آس اق من إلا بنون. ولا مال، نغمع لا نوم بجثونث؛بم يوم 
وأخرناالبعث. يوم الخزي وهو النار، من به واستعاذ الجنة اهف فسأل 

وأولياؤه.عباده إياها يسأله أي ثولا معاليه وعل.ا كانت أثها ت الجنة عن ميحانه 
أُنئأن بعل. أنبيائه عن فقال منه، بالخوف إليه عباده أقرب عل اس اثتن وقد 

عنوقال والخشية، الخوف والرم،! والرغبة، الرجاء ّ_، فالرغ.ومدحهم! عليهم 
٠4 يدنرون نا ويسلون فوقهز ص ليم 'قانون ۶ عذا؛هت من أمنهم ند الدين ملائكته 

خشية،،له وألهيكم باش أعلمكم ااإزأ قال! أنه ه الك، عن الصحح وق ْء ' ا■ادحل• 
أنينولصل.رْ يصل هق وكان ، أمن٠٠ر بإ وأعلمكم ض أحوفكم ارإل آخر! لفغل وق 

.البكاء.. من المرجل كأزيز 
بأن،يذكر وتارة له، المناصب الوصف عقيب والشرعي الكول الحكم ذكر 

مجردا.يذكر وتارة يالفاء، يقرن وتارة 

وأيت،حمآلؤ'رقرأت>قنيا ئدتف لأ رن رثهُ ثادكت إذ وزْفريا ؤ كقوله! فالأول 
ؤرسرعوركح محقاثوأ إئهم زوحهم ^ واصاحغا يهما ^ ووهيثا لذم دآت-ثجبما 

إنؤ ت ونوله [ ٩ ٠ ٨، ٩ ت الأنبياء ] ه لنا توا ومحقا ورهبا رعبا عوقا ؤيد آلمحرت 
4ذ'ألىمحّيص قبل، كاثوأ إثم ر،مُ ءائنهم ما ءاخذنن ش؛ وعيون ■شي، ق آلنئقص 

عبادثامن م إنه وآلهخسآء آلتوء عثه لثه،لآّن للث ءك-د* ؤ وقوله! [ ١٦، ١٥لالاناريامت٠: 

الهجرتض.>_  ٢٨٢)١( 
(.١٢٠والتمهيد)ه/ ( ١٤٠، /٠٧الباري)ا فتح وانظر: ٢( ٠ ررمم ايخاري بنحوه أحرجه ر٢( 
٥(.١ ٤ ١; ١()٠ فحابري)إ/يأ وانظر: ١( ١ ١ ٠ أخرجهدلم)رقم )■٣( 

العلل.شفاء )أ(1ا<ا 
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إناإو\كثنبواقاموأآلصنوة ينشكوؤنح ؤآلذين ؤ وقوله• ^ ٢٤ليوسف؛ 
[.١٧•]الأعراف: ا-مآكدْ؛نه ئهبمع لا 

[،٣٨حرآءمبناكنناه]الماممة: اندنهما ؤآلئاوقوآلثاوقةهآئئوأ ؤ كةولهت والثان 
٢[.]الووت خلامه مأقة نمنا و'جد دآ-جلاو.وأكرآ وآلراف لرابئة اؤ 

آلدئيننإن ؤ [، ٤ ٥ ]الخم؛ ه وعون حقت ق آون1قين إؤت ۶ كقوله! واكالث 
؛4نبيم عند احرهم له»و آلرًكوْ ؤءاثوأ آلصلوْ واثاموأ آلص؛لحيت وضيلوأ ءامنوأ 

منه.ممالوء القرآن بل موصع، آلاف عدة عك يزيد التنزيل ق وهن.ا [ ٢٧٧؛; yU]؛
إناتيقتضي لا عاليها رتب لما أسانا الأفعال _، كون يفيد إنما هذا قيل• فإن 
إهذا؟ من هذا فأين وأمره، الرب فعل ق التعلل 

دللها وأساي الأحكام لهذه عاللأ الأوصاف هذه سحانه الرب جعل فا فيل: 
عالةلغير -يا يحكم لر وأته الأوصاف، تاللث، لأجل وقدرا، شرعا  ١٢-حكم أنه عك ذلك، 
لحكميجعل ولر الأسباب، ض والحكم التعليل تفن من كل كان ولهذا حكمة، ولا 

الأسبابينفون وهؤلاء الغائية، العلة هي حكمة ولا مثبا والديني الكوف الرب 
الفاة،قول يبهللأن صروريا جرما جزم وجزاءْ وقدرْ الرب شؤع تأمل ومن والحكم، 

وفهلرةوحئا حبرا ذللن، وبين وعللها، أسابما عل الأحكام رتبما ند سبحانه واس 
أسفار.عدة منه لقام التفصيل عل ذللث، ولوذكرنا وعقلا، 

أنصورتهما! استهتر ؤإن الشكوى وبين بالحال الأحبار بين والفرق 
الاعتذارأو إدانته سبكا علم من صحيحا قصدا به المخبر يقصد بالحال الأحبار 

ناصحافيكون فيه، وقع ما مثل ق الوقؤع من يحذره أو منه، طلبه أمر من لأحيه 
رجلإليه سكا أنه ر الأحنفعن يذكر كما به، بالتأسي الصبر عك حاله او له، بإحبارْ 

بهأءلمحا فما ّنة وكذا كال.ا من عيني صوء ذهبا لقد أجي ابن يا فقال• مكوي، 

)ا(هامالروح.



قؤإلأثئوو^ا_
عليهيثاب ما والصر التأسي عك الشاكي حمل من الأخار هذا صمن نفي أحدا• 

النيقول هذا من ولعل بينهما، ميز القصد ولكن الشكوى، صورة وصورته المخر 
أنايي القوي الومع أي وارأساْ!® أنا ُُ؛ل فقال،ت وارأساْ! قالت ا مله 

تشتكي.فلا فتأمنيي دونك، 
أحّ_اكاك بل ه، اه رسول حبية كانت، أما وهو آخر، معتز فته ل ويلوح 

مثلالأم من بمحبها أن أخثرها رأسها إليه اشتكت فلما الإطلاق، عل إليه النساء 
حتنبسروره، ؤير بتألمه، يتألر ومحبوبه الحب من الوافقة غاية وهذا ما، الذي 

الحبةصدق من وهذا بعينه، العضو ذللث، العم، آلر أعضائه من عفو آله إذا 
مامثل الوجع من ني واصبري، تشتكي لا أنلث، يفهم الأول فالمعنن المودة، وصفاء 

الشكوى.وعدم الصبر ق بي فتأسن بل، 
كيف،للث، محبتي قوة انفلرى أى لها، محبته بصدق إعلامها يفهم الثانرت والمعنن 

يؤلمنيبل الو-؛ع، من سليم وأنا متوجعة تكوف فلم رأسلثؤ، ووجع ألملثإ ق واميتلثا 
قيل!كما يسرلأ، ما يرق كما يرللث،، ما 

آالحرزأ ق اك واّالذي المرور عند • • • واسيه تأن المرايا أولن وإن 
الخهلمصدره يكون بل الصحح، القصد عن العاري فالأخبار الشكوى وأما 
وتملقاّتعءلاف، بل شكوى، ذللث، يكن إ ء إليه شكا فإن غيره، إل المجتل وشكاية 

[،٨٣الأساء: ل ه آلرمتن ازحم آلْقروايثر مثغت( ق ُؤ رب أيوب• كقول له، واسترحام 
للث،اللهم موّن• وفول ا"خ؛ا، إ ]يوسف ٢^٠ إل وحنن بى اثاكوأ إنما ؤ يعقوب! ونول 

وانفلر:ذحالارى)*ا/هأا(.اوخارى)رنمآ-ا"آ-ه( )ا(أ-؛م-بم 
كتابوله المحترى، وصادق جودة، شعره ق لكن الخزاعي، لعل وتانك المسط، بحر من المت، هذا )٢( 

واطبتن الطسؤ تربة ق — ٤٠٢ ٦ نة وتوق بغداد وأقام الكوفة من أصك الئعراء، مات> طق 
الخاصخاص وق ( ٢١٣ص الإعجازوالإيجاز) ق اكعالي أبومنصور الهت، ذكر وخورصتان، 

الأد؛اء)ا/بآا(.انموىفيسجماطقوت،



الصميرعلن النير الصزء ا؟=ثَ 
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ولاالتكلأن، وعليك المستغاث، وبك المستعان، وأنت، الخنتكن، ؤإليالث، الحمد، 
وهلةقوق، ضعف أشكو إليك رراللهم آدم• ولد سيد وقول يك• إلا قوة ولا حول 

إلنا تكلني من إلن ربي، وأنت المتضعفين، رُب، أنت، الناس، علن وهواف حيلتي، 
أنمر أبالي، فلا علي غضإ بك يكن لر إن أمرى، ملكته عدو إلن أو يتجهمتي بعيد 

الدنياأمر عليه وصيح الظالإت<، له أشريت، الذي وجهلئ، بتور أعوذ لي، ءاف؛تلثإأومحع 
حولولا ترصن، حتن العشن للئ، سخطلث، بى أوينزل غضبلث،، علئ نحل أن والآحرة 

قالتعاق اهرانا فإن بوحه، الصبر تناق لا سبحانه اهه إق فالشكوى بلئإ٠٠ إلا قوة ولا 

عنهإخباره مع [ ٤٤]ص: ه اواث إذهُ أنعتي ؛؛ JUض\لأ\ وجدثنه إما ؤ أووب،ت عن 
أليتمره.مشى ؤ قولهI ق إليه بالشكوى 
معوى قال إذا والنبي الجميل بالصبر ه نفمن وعد أنه يحقويج نبيه عن وأخبر 

ولاكبره. نقصا ذلك، يجعل ولر م، أش إِل وحنن تى اقأهوأ اثنا ؤ ت قوله 
قالألمقرؤا مشى ؤ قالا لما بحفبمهم قال كما القوم، ترهات( من هدا غير إق يلتفت، 
مشىألْقره۶ قال؛ حيث، صبورا، يقل ولر [ ٤٤]ص: ه صابرا وجدئنه ثا إؤ 

الأخبارعك يود فلم الراحمين، أرحم أنت، قال: ؤإنما ارحمني، يقل لر بعضهم؛ وقال: 
الذكر،عن لمانه صعمإ حين الضر مس شكا إنما بعضهم: وقال ربه. ووصمإ بمحاله 
هدامنه استخرج يعضهم: وقال والألر. المرض صر لا الذكر ، صحفضر مس فشكا 
اسإق المكوي أن رأى القائل هذا وكان الأمة، هذه س للضعفاء قدوة ليكون القول 

الصبر.تناق 

لمععبده يبتل قاس إليه، المكوي لا شكواه للصبر فالماق الغلهل أقبح وغلهل 
عبدهقلب، انكسار إليه ما وأحمب، عليه اكجالو يحب، ولا إليه والمكوئ ودعاءه تضرعه 

سالحن،ر كل فاحذر صبره، وقلة وعجزه وفاقته صعقه ؤإفلهار له وتذلله يديه بين 

السورة.هذه عن ( ٨٨ؤ٧٨، الأيتين نمير عند صفحات تبل تخريجه تقدم ( ١ ا 



جإإإهئقو^إ_
والذلوالفاقة العجز ؤايداء والتمكن بالتفمع وعاليك عليه، التجلد إخلهار 

اقل.للفم. اليد من القاو_، هدا إق أقرب فرحمته والضعف، 

نتمعوتن.لا وم متعدون عيا آلحنى متا لهم سنمت، آاذيرنتs ن إؤ 
سهت،اطسهزخإدونق وهم حسنها 

]الأنبياء:ه متعدون علإا ^Ji^، آلغنى ثا لهم سنمت، آليين إن ؤ ت تعاق قوله 
وكتايتهمالقبضتين، إحدى ق عادة الأهل بوقؤع الأحاديث، تقدمت، قد [ ١٠١

حلقهم.قبل عداء الديوان ق آيائهم وأسماء بأسمائهم 
عنعكر٠ة عن النحوي يزيد عن واقي بن الحسين حديثإ من الحاكم صحتح وي 

حتثبمناخنننب<مندورلأ^لدي دعثدورك٠ وث إقتفم ؤ نزلتإ! لما قال: عباس ابن 
قال!اكيع، دون من يعبدون وعزير وعين فالملائكة المشركون! قال [ ٩٨]الأنياء: 

إمتادوهدا ٩ متعئ.ون عيا اولن؟لئ، الحتى منا لهم سبمّث، الذين إن ؤ فنرلت،. 
صحيح)٢(

أخبرققال عاصم عن عياش بن بكر أبو ثنا آدم بن يحنن ثنا المديتي! بن عل وقال 
أدرىلا محها الماس يأل لا آية قال! أنه عباس ابن عن يحن أبي عن رنين أبو 

لما_lJtI هي؟ وْا له1 فقيل عنها، يسألون فلا جهلوها أو عنها يسألوا فلم أعرفوها 
4ؤ'ولوث لها خهئرأثر حصن، آش يؤب من محدوث وما إئفم 4 نزلت،! 

فقال!الزبعري ابن فجاء آلهتنا يشتم وقالوا! مكة، أهل عك أو قريش عك ذللث، ثق 
سمحدوثح وما إثًكم ُؤ قال! قالوا! قال؟ وما قال! آلهتنا، يشتم قالوا! مالكم؟ 

قال!M المي دعي فلما ادءوْلؤ قال! 4 و'ردوث صشن،خغزأتيلها دوربsآش 

ت:ءِا>،ُثم,،،0.
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منلكل بل لا فقال• ايللأ دون من عد من لكل أم خاصة لالهتنا محيء هدا محمد يا 
الكعبة.يعني! البنية، هده ورب خصمت الزبميت ابن فقال قال! اسم. دون من عبد 

عبدعريرا وأن صالح، عبد عسن وأن صالحون، عباد الملائكة أن تزعم ألت 
تعبداليهود وهده عسن، تعبد النصارى وهدم الملائكة، تعبد بنومالح وهده صالح، 
اوك؟كثاآلحتئ لهم ننمئ( #إزآلذئن الهة.،: فأنزل مكث، أهل فضج فال: ءز؛را، 

٠ؤ I ونزلت، ت قال ١[ ٢• ١، • ١ زالأنياء: ه حسسنها ئت,معورك لا إاإ~ما متعدون عيا 

•هوالضجيج مالت [ ٥٧(! ]النحرفه هؤملغأثثنيدورى إذا مزيعزمثلأ صارب،آى ولما 
ؤإداو=فلموماقال: سبحانه فإنه الأية، عك يرد لا الزبعري ابن أورده الذي الإيراد وهذا 

لا؛عقل،لما توماء تمدون ومن يقل وع 4 هو حصن، آش لمحب من دمدورتت> 
•تعقل لا الش ونحوها للأحجار ذللث، محإنما وعزير، والمسح الملائكة فيها يدخل فلا 

وماإتحكم ؤ هال؛ فانه الأصنام، لعباد فيها والخطاب مكية السورة فإن وأيصا 
الالعرب من نميح رجل وهو مواله، تجلل [ ]ما ولفنلة [ ]إنكم فلففلة ي ثعتدوثح 

يعمالذي المعنوي، والعموم القياس جهة من كان إنما إيراده ولكن ذلكا، عليه يخفن 
فهن>اجهنم، حمتا يكون أن يوجبا معبودا كونه كان إن أي علته، بعموم فيه الحكم 
وجوم•من وذلل—، بالفارق فأجيّبا والمح، وعزير الملائكة ق موجود يعينه المحنن 

فهمالحسنن، اليؤ من لهم سبقت، ممن وعزيرا، والمج الملائكة أن أحدها! 
بعضهممع غيرهم بعباده يعذبون فلا المار، به يستوجبون ما يفعلوا لر سعداء 

والميتةوالريا البيع بين المسوية من أقح الأصنام وبين بينهم فالتسوية لهم، ومحاداتيم 
والفطرةوالحقل  ٤٠٣٧١فرق ما بين يؤون ؤإنما الباطل، أهل شأن وهذا والذكي، 

بينه.ورسوله  ٥٥٥١سوى ما بين ويفرفون بينه، 

(٣٧• )Y/ والآ'ار الأحاديث تخريج مآم(واظر; ٩ أ/ )• دمشق مدية -ارخ ق صاكر ابن (أحرجه )١ 
(.٣٣٥)ص ممر لاين اص وتحفة 



إهانةجهنم ما حمت فإذا ناطقة، ولا مكلفة غير حجارة الأوثان أن اكالت الفرق 
وعزيروالمح الملائكة بخلاف العذاب يستحق لا من ذللئ، ق يكن ل؛ ولعايديها لها 

لهم.وتعدينا إيلاما ذللث، الناركان حم فلوحصست، ناطقون، أحياء فإخم 
إقيدعوا لر فإخم الحقيقة، ق يعبدهم لر فانه بزعمه هؤلاء عبد من أن الثالث،؛ 

عبدوافإخم لهؤلاء، العبادة أن وتوهموا الشياطين، المشركون عبد ؤإنما عبادمم، 
إله.معه وأنه الألأ ْع معبود أنه العن من بزعمهم 
ذلكالعن ؤإنما ذللث،، من وعزيرا والمح ملائكته سبحانه ادلع برأ وند 

ولااه، مع معبودين يكونوا بان يرمحون أمم يعتقدون بزعمهم وهم الشياطين، 
بخمهعا فيوب ويوم ؤ سحانه؛ قال ولهذا الشياطين، إلا بذللث، يرض 

بلبزدؤييم سحنثلثجأذ،قا ثالوأ بمليون؛)نَ: ^^١^١ 
[.٤١•٤، لهز!ثرهمعممسونيمتا': 

[٦٠اصمحزس: البجم'بمي،مربنمدوأ*ألزأيذ تعاك:ف وتال 
ئن.بقووهُلأ ؛ق ضر*ّورت>• هماي بل بحنته٠■ ودالوأآ■ءثدآوحمنولدا ٠ تعاق؛ ونال 

إثُيقمعوث ولا حلمهم وما أيب,-أم بآن ما يعلم يعنلوث؛ث؛ يام؟، وهم بالمول 
لمحيي-،بن إله إن بهم يهل، ومن ٠ مئفمون حئيته، من وهم لمنآوص 
إلااقلع غير عبد فما آلقلمذمح]الأنيا،: خزى كذ/ص خهثنز دد;الفخزيب 

؟٠آلحسى عتا لهم سجصت، آلذئن إن ؤ قوله؛ من منتزعة الأجوبة وهن.ْ الشيطان، 
التوفيق.وبالله ألفاظها صفحات ق تلؤح نجاها الأية فتأمل [ ١٠١

وجودهم.قبل المعادة لأهل اهوٌ من سثمت، التي الحض ذكر والمقصود 
العقدىعامر أبر ثنا سعيد بن يحين بن معيد أبو ثنا حاتم أبي بن الرحن عبد وقال 

عبدأن عوفج؛ بن الرحمن عبد بن إبراهيم عن الزهري ثنا الأنصاري ثابمتج بن عروة ثنا 
نعم.قالوا: عل؟ أغمي فقالت فافاق عليه، أغمز شديدا مرصا مرض عوقا بن الرحمن 



الممسٍرعلن المير الصوء 

الأمن.العرين إك نحاكمك اطلق فقالا؛ بندي، ^^١ غيظان رجلان أناف إنه نال؛ 
الأمن.العزيز إل نحاكمه قالا؛ يه؟ تريدان أن وقال! رجل فتلقاهما بي، فانهللقا 

أمهبطن ل وهو عادة الله محبقت ممن هذا فإن دعاه، فقال؛ 
نمحمد حدتني علية ان ثنا رفو ن داود ثنا البغوي محمد ن الله عبد ونال 

عكعكوف الناس فإذا له أرصي من معد أقبل نال؛ سعد ن عامر عن القرشي محمد 
ؤيلكفقال؛ إغراء، زاده فكأنما فنهاه، وعليا والزبير ء؛للحة سب، هو فإذا فاحللع رجل 
نبييخوفني كاتما فقال؛ عليك، لأدعون أو لتتتهين منك حير هم أقواما ب أن تريد 
قدهدا كان إن اللهم ئل؛ ثم المجد، ويحل نوصأ دانا فيحل ص الأساء، من 

تكونأية اليوم فارق إياهم سبه أسخهللث، حنن متك لهم سبقتا قد قواما أب 
إله،سهي، حتن شيء يردها لا فلأن بي، دار من، بختية تخرج وقالث آية• المومنن، 

يتبعهسع،ءا رأيت، فأنا قال؛ ؤلفن حتن وتمنأْ قوائمها، بين وتجعله الناس، ويتفرهما 
٢،.إمحاى أبا يا لك اهف امتجاب، إسحاق، أبا ا لك اهف استجاب يقولون؛ الماس 

ءثمحؤاآليينجعل، وما هؤآجتسكم جهاد؟أ ؤ،آشحو( وخنيدوأ ۶ تعادت ونايا 
أتما؛[ ٨٧تالءجإ 4 هندا ؤؤ، مبل، من، هو^نمحرآشبمتن إبرهيمأ ابتبجم بله ■مجً بن، 
قبللمين ملهم سبحانه الحؤر تسمية ثقت فالقرآن، وق القرآن قبل من سماكم اهآ 

لبمادثاآلمربنتث،اإبمس-ثت،محئا ولمد ؤ تعاد؛ وقال وجودهم، وقبل إسلامهم 
.[ ١  ٧٣- ١ ٧ ١ ]المانات; 4 آلثنلبون لهم حشدئا قإن آلمغصورون')ئ لهم 

)رقمة الأمل اعتماد ف واللألكاتي ( ٩٦٨٤رقم ١ ١ ٠ )U/ الإبمان شب j التهقي أخرجه ( ١ ر 
والحاكم( ٣٠٢المحمرين)رقم 3، الدنيا أبي وابن ( ٤٣٥القدد)رنم 3، المماض وابن < ١ ٢ ٢ * 
يخرجاه.ولر الث-يخين شرط عك صحيح حديث هذا وقالات ٣(  ٠٦٦رنم٢٩٦/٢)

(٣٤٨آ/ دمثق)• تاريخ ف عساكر وابن  ١٢٢٣٦ الة)يتم أمل امحقاد 3، اللألكائي أخرجه )٢( 
ورجالهالهلبراف دوام ؛ ٢١ ٥٤المجمع)آ/3، الهثمي وقال ٣( ■ ٧ رنم ١ '٤ / المجير)١ 3، والملراف 

الصحح.رجال 



محوإلأثئؤو^|_
مدملهز أن ءامغوأ ؤدذرآلخ-ث ؤ ت قوله و عنه الوالي رواية ل هماس ابن ونال 
الوهذا ا. الأولر الذكر ق عادة اللهم سقت قال; ٢[ ]يونس: ه ولمب عغد مدق 

محمدإنه من قول ولا قدموها، الش المالحة الأعمال إنه قالت من قول يخالف 
فهوحيرغو، محمد يد عق باعمالهم عادة الالأول الذكر ق اس من لهم سق انه فه 

لقائه.يوم عليه يقا.مهم ثم رسوله، يد عق لهم قدمه نم الألأ، من لهم تقدم 

وعداحلؤؤ اول ندائآ يلخفتسأكنا ألنجل عكهق آلثناء ئْلوى وم نؤ 
4•'ةآ اضث محا 

اقنعرصي هماس ابن عن حمر بن سعيد حديث س الخاري صحح ل لت ، ر
كماؤ قرأ: نم غرلأ، عراة حفاة محشورون ارونكم ءالت أنه ه الّهم، عن عنهما تعاك 

يكسنمن وأول [ ١٠٤]الأنساء: ه سرتنم كا إثا عليا وعدا حليذعيدهُج اول تداثآ 
إبراه؛مااالقيامة يوم 

الخالقيعيد أنه وعده يخالف، لا الذي الوعد صادق وهو بحانه الألأ وعد لما 
تمامس عليها يدأْ التي الحالة عك يعيده أن وعده صدق س كان مرة، أول بداهم كما 

ىّافكتب ْفشألنحل الثناء ئهلوى يوم ء تعاق: اذك قال وكمالها، أعضائه 
[.١ • ٤ ]الأنباء: 4 مثعلئث إمامحا عتا وعدا حلوؤ>عيدئ أوو ندأ؛آ 

قّررع إنما الختان فان وأيقا [ ٢٩تالأءراف؛ ى تعودون بدأكم كنا ؤ تعاق: وقال 
فليسيتغومحلون، ولا يبولون لا الجنة وأهل الول، س والتنزه الهلهارة لتكميل الدنيا 

٤(.• ٧ آ/ كير) ابن وتمر ٣( ٤ ٦ اياري)A/ نح وانظر: ( ٨٢/ ١ شرم)١ j الطبري أخرجه )١( 

(٣٩• - ٣٨٩الباري)٦! فح وانظر: ( ٢٨٦• وسلم)رقم ( ٩٣٣٤ م البخاري)رناحرجه )٣( 
(.٣٨٤)ا\/

^٧.تحفة  ١٢٤)؛(



\عووخ\شاللزة 

ولاالجم1ع لذة تمغ لا والقلمة منها، التحرز إق قيحتاج الغولة تصيب نجاسة هناك 
منيلزم فلا يإلأ عليها، بعثوا الش الحالة تللث، عل استمرارهم قدر إن هذا تعوقه، 
حفاةيبعثون فإمم عليها، بعثوا الحم، الحالة تللث، عل يتمروا أن كذللث، يبحثون كومم 

الجنةأهل حلق ق يزاد ذلك، بعد فيه ؤيزاد حلقهم ؤيمد يكون ثم ببمما، عراه 
الدنيال عليها كانوا الص صورتم عل يكونون القثور من قيامهم فوقت ؤإلأ والنار، 

(٥١ينشئهم نم عليه، مات، ما عك عبد كل فيبعثا وأحوالهم، وهيثامم صفامم وعك 
تزول(،أو القبور ق حلقهم كملت، الص الغرلة تللث، تبقن وهل يشاء، كما سبحانه 

جهأعالم.واقع إليه، المصير يجس، بخبر إلا يعلم ولا وهدا، هذا يمكن 
حلماولت بداث1 للخكئّأاىا ألنحل ْكهق آلشماء ثئلوى نوم ؤ ت تعاين( ،وقال( 

واللامالمكتوب،، نفس والكتاب؛ فيه، المكتوب الورق، علءغآهوالجلت وعدا رعيدهُ 
استدل(ثم المكتوية، السعلور من فيه ما عك الديج كُلي، الماء نُلوتم( أي عل' بمنزلة 

ه.ح1قوعيدُْ ندانآاول ؤ'كما فقال(؛ يالننلير النفلير عل 

 fآلصنلحوثعبادي محرقها الأرمن( بعد يإ آلربور ف، ْفتبغا لمي و
4•إمُبجعبتمحك• لجلئا منيا أ)ثث(؛إنؤ( 

داود.بزبور تختص لا ماء المن المنزلة الكتب، حح هنا الزبور 
محمدأمه الصالحون؛ وعباده الدنيا، والأرصن؛ اش(، عند الناؤ، الكتاب أم والنبكر؛ 

أحبرفإنه هؤ،  ١٥٥٥١رسوله نبوة أعلام من علم وهي الأية، هذه j( الأقوال( أصح ققهدا 
أحرحوهمقد والمشركون ولأصحابه، له أعداء كفار كلهم الأرض وأهل بمكة ؛ذللث، 

أنهوتعالأ، تبارك رحم فاخبرهم الأرض، أٍلرافح 3، وشتتوهم ومساكنهم ديارهم من 

)ا(حأاإءلأماوونمنجا
(Y'،\(Y _.اسل



:سإلأئإؤو^أ_
التيالكتب ق ذلك كتب ثم الكفار، من الأرض يرثون انم الأول؛ الذكر ق كتب 

رمله.عق أنزلها 
تصحته عق المتفق الحديث ق النم،. قول ق الذكر عليه أًللؤ، قد والكتاب 

ا.نيءارر كل الذكر ق وكشب، ال؛اء، علن مشه وكان غيره، شيء يكن ول؛ اقلع رركان 
ه.محمد لأمة تصير الدنيا أن فيه كتب الذي الذكر هو فهذا 

إؤُدتألثإ مت ازسالثا ومآ ؤ فوله ق الزبر عليه أطلق قد النزلة والكتب، 
وآلثبر4بآكنت :أوا ثنآتون لا محّ آلدم!ن أهل، منظوأ  ٢١زس رجالا 

والذكروالنور. الهدى فيها التي والكتب، الواصحاُت، بالأيايتح أرملناهم أي [ ٤٤، ٤٣
قوله؛ق والذكر والإنجيل. التوراة وهما ه اهJين رسول قبل أنزلا اللذان الكتابان ههنا 

بماعلمه الأية هذْ ففي هوالقرآن، 4 إلفم ئرل ما للنا"ي إتكآلخخزلأتي انزلئآ وؤ 
ماويكئن، يزآلمور محن إثا ؤ تعال؛ وقال علمه، له؛ع-د وكتابته كونه قبل كان 

[.١ ٢ ]يس: 4 ؤءايثرهم محدموأ 
ءثاستابن عن جبير بن معيد فقال هنا، الذكورة الأرخى ق الناس اختلف، وقد 

الدنساإنيا اخر. قول عبامحي ابن وعن المقرين، اكر قول وهن.ا ، الجنة ارمحن هى 

قتعاق قوله ونفليره هوالصحح، القول وهذا . هو محمل. أمة عك اهلع فتحها التي 
آلانمىق لمتشقلمتّهز آلصنلحتت ءاسوأ«بكروعملوا آليين آق، وعد ٠ النور• سورة 
قال؛ق التي، عن الصحيح وق [، ٥٥]التورإ 4 فبلهم من آسئحلم،هميىتح ًكما 

منهااالإ؛الي زوي ما أمتي مللئ، وسيبلغ ومغار-يا، مشارقها الأرض لي ررزويت 
اوم)رقممها'آ(واظر:فحابرى)^بممآ(.المخاري)رقماهام(وم)ا(أخرجه 

السوطيوتمر ٥(  ١٣)Y/ ممر ابن تمر وانظر: ١( • ٤ / ١ يرْ)٧ تفق الطبري أخرجه )٢( 
(.٦٨٥)؛،/

١(.• ٥ / ١٧الطري)تمر انظر: )٣( 
(.T^/A>)؛(أخرحهي)رتمهلأمآ(وانظر:مابري 



التسترض المنحر الصوء لآً=م 
=الآظ=====^^^د=^==ض

الأرضٌن دهي المقدس، بيت أرض بذلك الراد المرينI من طاتفة وقالت 
.١٦٠مختصة الأية ولمت المالحين، عباده اس أورثها التي 

4•محقت؛ رحمهبمضنن إلا أرنلظك ما وؤ 
تالأنساء:ه رحمة إلا ومآازسلننك ؤ ت تعاق قوله ق القولين وأصح 

وجهان:القدير هدا عق وفيه عمومه، عك أنه [ ١ • ٧ 
كرامة-٦١ فنالوا أتباعه أما برسالته، النفع لهم حمل العالين عموم أن أحدهما: 

والاحرة.الدنيا 
لأنحياتهم، من لهم حير وموتبمم قتلهم عجل فالذين له المحاربون أعداؤه وأما 
عليهمكتب قد وهم الأحرة، الدار ق عليهم العذاب تغلينل ق لهم زيادة حياتبمم 
العاهدونوأما الكفر، ق أعمارهم طول من لهم حير موتهم فتعجيل الشقاء، 

سالعهد ^، Jbشثا أقل وهم وذمته، وعهده ظله تحننه الدنيا ق فعاشوا ه ل
له.الحاريين 

وأهلهموأموالهم دمائهم حقن به الإيمان بإظهار لهم فحصل المنافقون وأما 
المائيةالأمم وأما وغيرها؛ المواريثه ق عليهم السالخين أحكام وحريان واحترامها، 

كلفأصاب الأرض، أهل عن العام العذاب برسالمه رفع سبحانه ، ٥١فإن عنه، 
برسالمه.المفع العالين 
دنيا-٦١ فانتفعوا الرحمة هدْ قبلوا المؤمنون لكن أحد، لكل رحمة أنه الماق: الوجه 
كمايقبلوها، لر لكن لهم رحمة يكون أن عن يخرج؛دللثه فلم ردوها والكفار وآحرى، 

لذ.لاائ،دواء يكون أن عن يخرج لر يستعمله ب فإذا المرض، لهدا دواء هدا يقال: 
فإنالشيم، وكرائم الأخلاق مكارم س عليه اس قؤما"مله عليه يحمد ومما المرض، 

)ا(ا/\'حلأءالأُهام.



و^|_محؤ1لأثئلآ
الخلق،اعلم لكن . فإنه أخلاق، خير أما علم ه وشيمه أخلاقه ق نظر من 

احتمالا،وأشدهم وأسخاهم، وأحودهم حديثا، وأصدقهم أمانة، وأعفلمهم 
روىكما حالما، إلا عاليه الجهل شدة يزيده لا ولكن ومغفرة، عفوا وأعظمهم 

التوراة!ق . ، ٧٥١رمحول صفة ق قال، أنه عمرو بن اه، عبد عن صحيحه ق البخاري 
بالأسواق،سخاص، ولا غليفل ولا يقفل ليس المتوكل، محميته ورمحول، عبدي أرمحمد 

العوحاء،المالة به أقيم حئ أقبضه ولن يعفوؤيغفر، ولكن السيئة، بالسيئة يجري ولا 
وأرحمآ. اقلأنا،،أ إلا إله لا يقولوا! حتن غلما، وقلوبا صما وآذائا عميا \عبإ\ به وأفتح 
ودنياهم.دينهم j( لهم نفتا الخق وأعغلم حم، وأرأفهم الخؤ، 

الأنبياءمحورة نمير من حمعه اس يسر ما هدا 
العالمينرب  ٠٧٥والخمد 

.٢(  ١٤٢/ القاري)١ عمدة وانظر: ٢( ١  ٢٥الحائي)رمم أخرجه 



=أق(ً
الممسيرظن المنير الئ١وء 

بمَسإدماصهنح

حملهاحملغ ذات مكث وثصع أنصعت عنا نزضعة لكث ثدهن روثها وم ي٠ 
ب.قديدِاآ؛ عاواد__حآش نكتزى ؤماهم نكرى _ T|^1وثرى 

هذاوعل للرصح، الثدي ألقمت من عة والمرص ترصعه، ولد لها من المرصع 
منأبلغ  JT]الحج: غثا'أوصعت« ثزضعغ ًكذ تدهن روثها نوم ؤ فقوله 

المقام.هدا ق مرصع 
١^^،الشم فإذا ]رض\عة.أ مباشر غير كان إذا الرصح عن تذهل قد المرأْ فإن 

بالرصاعؤاشتغالها من عندها أعظم هو لأمر إلا عنه، تذهل لر برصاعه واشتغلت 
ذاتفوله إق حامل كل عن سحانه عدوله ق اوا.ع الر تعاق اهف رحمك وتأمل 

وبائيه،حملها أول ل هي من وعك للحمل، الهيئة عك تهللق قد الحامل فإن حمل، 
كماسقطا، أو كاملا للوضع وصالح حملها هلهر مد لن إلا يكن لر حمل ذات قيل: فإذا 

لها،التهيؤ دون الرضاعة فعل تحقق التي بالتاء المرضعة ق فاتن ولد، ذات يقال! 
أعلم.واهuف. للوضع. وقبوله الحمل وجود يحقق الذي بالمبب الحامل ق وأتن 

حتنالعقل به يغيب شديد ألر إما المكرI تناول غير المكر سب، يكون وقد 
يغيباحض واحدة، وهلة عليه هجم عثليم، محوف سبيه يكون وقد كالمكران، يكون 

سكنىهم وما نكرئ ألغاز وري ؤ ت تعاق قوله هل.ا ومن عليه، هجم من عقل 
٢[.]١لخجت ه . شدياّول،ةنعلابأش 

سكرفكرهم اكراب،، من بسكارى ولموا ،، والخوفالدهس مجن سكارى فهم 

)أ(ي*"ا.دارج-بمر





الممسيرعلن انميئ الصوء ا؟=َ 
تاا؛اظ============^=^

بابعليه انغلق ئد الغضبان لأن وذلك الغلق، ندر والغضب اللجاج ندر سمن 
يكونأن أوق الثديي فالغضسؤ غلقا الإكراه كان ؤإذا غضبه بشدة والتمييز القصد 

لمنجامعة كلمة أيما والإغلاق فالغلق غلق والجنون غلق السكر وكدللث، غلئا 
قهدا ق الكلام أشبعنا وقد الأسباب من سك، والتمز القصد باب عليه انغلق 
العقبانمحللاق ق اللهفان إغاثة من المكتابنا 

طفويمبن يم راب حلسرس سآددثدإِدا رنؤ و إزثمنز ألثائ ائها مبؤ 
احلإل يتآء ما م  ١٠٠آلأو ق وئقؤ دكمء لس؛ن وعيرمحلمؤ محلفة مصعؤ بن ممّ علقة بن 

منوبغطم يتول من وبتعفم لسلخوأأئدًفم طفلائئ محوجمح( ئم مسش 
مإداهابيه آلأزمحرن وثرى شيئا علم نعد بن نظم لخفتلأ آلعمر أويل إل رد 

هوآس بان ذ'ولئ، إوثَا[ نهحج زؤج عقل من واتبتتخ وربثا آهنيت، ء آثما ظنفا زلئا نا 
فتناويب ثُ ألشأظ،١^ وأن ح': محيض سء عق'كن وأدنُ آلبموق ؤأدئُ"ش آلخى 

أثآش'بمفئمنقآمحورننآه•
مخلوقون،أنكم ق ترتابون فلستم البعث، من رسب، ق كنتم إن سبحانه؛ يقول 

وعدتمالذي والثمن، الموُت،. حين حال إق حال من حلقكم مبدأ ق ترتابون ولستم 
حلماالمويت، بحد فاعادتكم والوئؤع، الإمكان ق نفليران فهما الأول، الشاة نفلير به 

ْعالشأتين إحدى تنكرون فكيف، فيها، رتابون لا التي الأول كالشاة حديدا 
لنثليرها؟مناهدتكم 

(ضافقب٢٧٦/٦J(واسJ)٤٤٤٤رتم٤٢١
شرهيعك صحح حديث سا و؛ال،; ( ٢٨•٢ رقم ٢  ١٦والحاكم)آ/ ٥( • •رنم  ٢٨٧)\/ 

يخرجاه.وب مسلم 
)ج(,غيرها. هتا فهل صغيرة رسالة الموجود )١( 

اعلأمجا.)آل؛ا



—^=اج(=
وأفصحها،وأدلها، العبارات، بأوجر كتابه ي وأبداه المعتن هدا سبحانه أعاد وقد 

ءاوثزمح1ئوثهد:آمحأ:ا تمنون ما اقرءيم ؤ ت تعاق كقوله للحجة، وألزمها للعذر، وأقطعها 
محددأن عد ه: بننتوين محن وما نيذوآلموث يدرنا محن :}ة؛: نحزآلخلمون أم 

هثدوون آلأود آلغئا0 عينئز ؤكد أئ[ ذعاJمون لأ ما ؤر ؤسيشكلم امثأقكم 
فرقلا أن لعلموا تذكروا لو وأتم الثانية، عد الأوق بالشاة فدلهم خه-آآا"[ 

منهما.واحدة بكل القدرة تعلق ق بينهما 

ونبتآتمث آلمآء عتها  LiJjjfiSiiهامد٠ أزاوصتن وثرى ًؤ تعاق؛ ،قوله •••أ 
عدكدؤأدذُ آدق هوآلخيىؤأثهُ'■نحى ذ'ِاكبانآشَ :أق لهج زوج ًفل من وأمحتت 

>،-U[.ؤأرتآسبجتسفيآمحور4لاسم: ^ 43-4ثُ ءابمه ددير'تهاوأزآلئاعه سء 
آهمثألمآ؛ عيا اتزلئا دإِذ1 حنشعه آلأزض ئزى ادلفح  L_lومن؛ؤ ت تعاق وقوله 

٥٧٥١جعل [• ٣٩]نمك: دير4 سء علكي إئ لمحيأحيانا إزآلذى ورنت 
نفليرمنها النبات ؤإحراج الأموات، إحياء نظير مؤتبا بعد الأرض إحياء سبحانه 

مطالب.خمسة عك ودليلا أية ذلك وجعل نفليره، عق بالنفلير ودق القبور، من إحراجهم 
كمالهصفات إثبات يستلزم وذللئ، المبين، الحق وأنه الصانع، وجود أحدهات 

الموتئ.يحيي أنه الئاق! وأفعاله. ورحمته، وحكمته، وعلمه وحياته، ؤإرادته وقدرته، 
الخامس!فيها. ربب، لا وأنبا الساعة إتيان الراح• شيء• كل عك قدرته عموم الثالث،؛ 

الأرض.من المات أحرج كما القبور، من الموتن يخرج أنه 
دلالته،ووصوح مقدماته، لصحة مرارا؛ كتابه ق الدليل هذا ذكر سبحانه كرر وقد 
تعاق!قال كما وذكرى، تمرة وجعله وشبهة، معارضة كل من وبعده تناوله، وقرب 

وذكزئلمزه و لهج زوج مزيد فتبا قأمحئثا روؤيى ي لألمحا مدذننها ألاوض ذؤ 
فالتغوكربه، تبصر تذكر فإذا بذلك، يتذكر ربه إل فالمنيب ٨[ ٧، ]ق: متيسؤنح عبد لنكل 

)\(؛؛؛أءلأمجا.



الممسيرعلن اننيئ \ذ0ثنءو ا؟==م 
ئ=====ت========^خ

مثيمإدا افوأ إتآلذيرك> ۶ ت،لاقت قال كما اللفظ، ق عليه قدم ؤإن التبصر، قبل 
٢[.* ١ مبميمونه]الأعراف: هم كْفينممطزوأمحإذا 

فإذاالقالب، ق المذكور من صورة حفور وهو الذكر، من معل والتدكرت 
عليه،دليلا جعل ما فأبصر البصيرة، له أوجم، وجهه عل وناهدْ القالب استحقره 

•والتبصر التذكر الأصلين. هن.دن عك مداره والهدى وذكرى، تبصرة حقه ق فكان 
زرادثتبنوة ؤقرون والأرض، والماء، واليران، الأنوار، تعظم والمجوس ا أ

شض.فرق وهم إليها، يصيرون شراتع ولهم 
يرونوهؤلاء القدوة. العال؛ عندلأه٠إت والويخ الوبذ. منيك أصحاب المزدكية، مته٠ات 
وغيرها.والهلرق، الهواء، ق يشترك كما والمكاّب النساء ق الاش؛؛راك 

ولابصانع، يقرون لا محلواشهم، ثر وهم الخرمي. يايلثا أصحاب الخرمية; ومنهم 
والإمماعيلية،القرامْلة، ؤلوائف مدهبه»إت وعك حرام، ولا حلال، ولا نبوة، ولا معاد، 

همأنفيسمون الذين العبيدية، ومائر والحاكمية، والدرنية، والبشكية، والصيرية، 
الكفار.أكفر من وهم الفاطمية، 

التفصيل.ؤيتفاوتونق الذهب هدا يجمعه،؛ هؤلاء فكل 
ندالمجوس كان ؤإن ومدومم، وأئمتهم، كلهم، هؤلاء شيوخ فالمجوس 

ولاالحال؛، ديانات من بدين يتقيدون لا وهؤلاء وشرائعهم، دينهم بأصل يتقيدون 
الثراغ.من بثريعة 

ئمإل منب نتمدد وآلاحنْ ؤر أس يشصزه لن ١^، يملن نكارّتح مؤ 
؛؛<.ث' مايغيظ لتفغقنئلزمتياو>ينمحنهُ 

;ا(يأآإءاثث-بمآ•.



ص=س^=^=_لج[=
تاللغة أهل بعض قال [ ١٥لالححت ه آلثنآء إِل سض يلتندد ؤ تعاقت آقال 

الطويل.القوي الخال من السبب 
إقبه وصلت شيء لكل نل ثم ؤيزل، ُه بمعد حتن سنا الخبل يدعن ولا قال: 
أورحم آصرة أي سبب، فلأن وبين بيني ما مال؛ سبب، تريدها! حاجة أو موصع 
مودة.عامحلمة 

حوائجهممحاء إق بها يتسببون اش وهي أسثاتا، بينهم الناس وصل تعاق ممن وقد 
العيابوزأوآ اننثوأ من آتجعوأ ألذنن تجرأ إذ ٠ >عاكت قال بعض، من بعضهم 

وقالالدنيا. ق بيتهم كانت الص الواصلات يعني [ ١٦٦لالمرْت الأنتاب؛٠ وJمطعتءم 
الدنيا.ق بينهم كائن اش الواصلات المودة أسباب يعني وأصحابه! عباس ابن 

وقيل!اس، ثواب إق بما يصلوا أن يوملون كانوا التي الأعمال مي نيد! ابن وقال 
بما.يتعاطفون كانوا التي الأرحام هي 

ثثابما،مإل بما يتوصل كانت لأبما أميايا كله دلك سبحانه ١^٢ فمن ويالجمله 
التوفيق.وباهاانآ له، حقيقة لا مجاز الأسباب نفاة عنله كله وهدا 

بآمح3(إثت4•بجا فلناأزادوأأنوجوأ ءم 
ذلكيختص ولا والنافر، للملائم والباطنة الظاهرة الخامة مباثرة #النوق(< ، ر

عدا1ُ،آلجهقنحموذوتوأ تعال! اس قال العرب، لغة ي ولا بل القرآن لغة ق الفم بحاسة 
!ؤه؛ل.اتعال! وقال [. ٣٤ب،بمائزئىزونهلالأجماف: ]الءج:'اأ[وقال! 

بناوآلحوف آلجؤع لباس آثإ قاذ'دها ٠ وقالا [. ٥٧]ص: ء وعئاق حميم قندوئوه 
[.١١٢ء بمتعونتل هكائوأ 

)ا(«ا،اثّفاءاسل.
(AU(Y .دارج-دم.
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وشموله،ؤإحامحلته المذوق ماثرة عل ليدل واللباس، الذوق بين جع كيف فتأمل 
يباشر،ولا يتوقع قد الخوف فإن صتفلر؛ غير مباشر واقع أنه إذاقته: عن الأحبار فأفاد 
للبدن.شاملكاللباص محيهل أنه لباسه: عن الأحبار وأفاد 

دينا،وبالإسلام رئا، باض رصي من الإبجان• طعم *ذاق هو•' عنه الصحيح ول 
وبمحمدهقرسولأ«راا.

العلعامطعم الفم يذوق كما يذوقه، القلب وأن ء؛لعما، للإيمان أن فأتمحبر: 
للقلبوحصوله والإحان، الإيمان، حقيقة إدراك عن ه النبي عثر وقد والشراب. 
قال:كما تارة، الحلاوة وبوجود تارة، والشراب وبالهلعام تارة، بالذوق له: ومباشرته 

ورسولهاس كان من الإيان: حلاوة وحد فه كن من ءائلأيث، وقال: الإيازار، طعم ارذاق 
ليرمع أن يكره كان ومن _، إلا بحه لا المرء بحب كان ومن سواهما، مما إليه أحس، 
،.الناراا١ ق يلض أن يكرم كإ منه اتئه أنقذه إذ بعد الكفر 

آلأئهر-ثتها من ■>ئتبحرى وعملوأآلءثئ4حأس، ءامغوأ آلدرت> يدخل آشَ ين إؤ 
يهازتر4•فلجانهم ثمحهاسأساوزسذفؤلإوا 

وجهان:ففيه نصبه ضن لولوونصبه. جر ل احتلموا 

مزاناورب.ؤ قوله: موصع عل ءهلفّ، أنه أحدهما: 
لولوا.ويحلون أي الأول عليه دل محذوف بفعل منصوب أنه واكال: 

وتحفة٥( ١ / لم)١ معل والديباج ١( ٠ ٩ / القارى)١ عملوة وانفلر ٣( ٤ ملم)رنم أحرجه ( ١ر 
xrUhالأحوذى)

النوويوشرح -٣٨( ٨٢/ الباري)ل نتح وانفلرت ( ٤٣وملم)رقم ١( ٦ الخاري)رنم أحرجه )٢( 



قم
أمريزتيحمل ثم الذهب، عك عهلف فهو جرم ومن 

لولو.من وأساور ذهب، من أساور لهم يكون أن أحدهمات 
واسالمرصع؛1^^. الذهب معا! الأمرين من مركبة الأساور تكون أن ؤيحتمل 

أراد.بما أعلم 
حينيقال• الحباب بن زيد حدئنا رزق بن محمل. حدثني الونياث أبي ابن قال 

كبعن عهلية بن شنر عن الغيرْ أبي بن جعفر عن الري قاصي سعيد بن ة عنب
أنلو الساعف، تقوم أن إك الجنة أهل حل يمؤغ حلق يوم متد ملكا قق س ررإن قال؛ 
عنهل.ا يعد تسألوا فلا الشمس، شعاء يفوء لذهب أحرج الجنة أهل حل من حليا 
الجة«را،.أهل حل 

قال*ال^سن عن أسما عن ابي حدثمنا العنبري• كسر بن يحنن بن الصن حدينا 
٢.الم.اءاال عك منه أحسن الرحال عك الجنة ق ارالحل 

أبيبن يزيد حدثتا لهيعة ابن حدثنا موسن بن الحز حدثنا منح بن أص حدثنا 
ئال:ه، الني عن حلْ عن أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن عامر بن داود عن حبيب 

تطمسكإ الشمس، ضوء ضوزه لطمس سواره فيدا الجتة أهل من رجلا أن لألو 
ا،النجوم صوء المسن 
هريرةأمح، عن الصن عن حالي بن عقتل عن لهيعة ابن حدثك، وهب ابن وقال 

فقال؛الجنة، أهل حل وذكر حدثهم، ه اس رسول أن حدمث، أمامة أبا إن قال! 
متواصلة،ويايويتؤ در من أكاليل عليهم بالدر، مكلالون والفضة بالدهسر مسورون ٠٠

(.٣٥٥رتم٧٥١/٢شصاسنjاسة)
(.٢٢٧نيض ق الماوي ذمْ )٢( 
(٨٨٨• وفر  ٣٦٣)A/ اب j واتجراق ( ١ ١ • ٩ رقم والبزار ( ١ ٦ ٩ / )١ أح،و أجرجه )٣( 

حدثو؛ال،؛ والترمنءي الدنيا أبي ابن رواه وقال،؛ ( ٥٧٥٣رقم  ٣١٤)؛/الترغيب ق المنالرى وذكره 
(.٣٧٦٥)رمم الترغب صحيح ق الألبان^ وصححه غريب، حن 
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مكحلوزاررمرد شباب الملوك، كتاج ظج يعليهم 
أييحالف رركنت قال! حازم أبي عن لمسلم والسياق الصحيحين ق أحرجا وقد 

هداما هريرة أبا يا ت فقلت إبمله، بجاغ حتن يده يمد فكان للصلاة، وهويتوضأ ءريرْ 
هداتوضأت ما ههتا أنكم لو ههنا؟ت أنتم فروخ بمي يا فقال،• الوضوء؟ 
الوضوء١١طغ حيث المؤمن من الحلية رُتبلح يقول،• ه حلل، سمعت الوضوء، 

ؤإطالته.العضد غل امتحباب يرمح، من ببمذا احج وقل 
روايتان.أحمد وعن المدينة، أهل وهونولط يتحب، لا أنه والصحيح• 
الوالمعصم الاعل ق زنة تكون إنما الحيلة فإن الإطالة، عك يدل، لا والحدث 

 ،j فهده، غرته يطيل أن منكم اّتهلاع 'المن نوله؛ وأما والكتف، الضد
•الك،ه كلام *ّز، لا هريرة أمح، كلام ُّز، الحدث j، مدرجة الزيادة 

لقامخعكة ^Jحنا٠نج^لذى( وألمتحد ألله مسيل عن ويصدون كمروا آلذمحنت. ن إؤ 
٠.المرزم عد من ثفريذيه بإلحاد فيه يرد ومن وآلتاي سوآآآشكم،فه 

منعداها ما قمة وجبت ولو نمتها، من يمغ آخر شيثا فيها فإن ت مكة أما 
الذيغه الرب وحرم الخلمح،، ومتبل الئثك، دار فإما يمللث،، لا أما وهن المركن،، 

فيهاوهم الخالين، عك اهه من وش، فهي والبال، فيه الخاكمه سواء للناس جعله 
نبث،•من مناح وممح، مواء، 

آلحزامّآلذىوآلنتجد آثه نبيل عن ويصدون كمروأ إن ٠ ت تعال، قال، 
مزعداداأليمئ4مذلة يئللم بإلحاث فيه وآلنادأومءيرد آلخثكماض سوآ؛ لثام جعلثنه 

0(. ٥٨مم؛ر)مآ/ ابن تمر وانظر: ( ٢٦حاتم)تما/ أبي ابن إك وءزاْ المثور الدر j يوطي المذكرْ )١( 
(.١٤٠الووى)^ وشرح ( ١٣٨٦; _)• نح وانظر: ( ٢٥• لم)رفم مأخرجه )٢( 
(.٢٣٦ا/الباري) كح وانظر: ( ٢٤٦وسالم)رنم ( ١٣٦أخرجهالخارى)رفم )٣( 
الماد-^٣٠زاد ٤١٣)٤(
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ومنمأكن، احتاج من وعمر، بكر وأبن ء اقع رسول عهد عك الثواب يدعن 
ا(أمكن امتغنن 

بطنهل بأم فإنا مكة، بيوت أجور أكل راض عمروت بن اه همد عن أيضا وروى 
نحثحرام مكة، حزم اس ررإو وفهت M، الني إق مرفوعا الدارقطتي رواه جهنم® نار 

ر:اءبمرآمشفا<ر'<.
أتمومجاهد، وطاوس، عطاء، عن ليثا، عن معمر، حدثتا أحمدت الإمام وقال 

يوتيالأوتكرى مكة ربيع ز-باع أن يكره قالوات 
مكة،بيوت، كراء من أكل ررمن نال؛ الرحمن، عبد بن القاسم عن أحمد، الإمام وذكر 

قال؛عمر، بن اشا عبد عن مجاهد، عن حجاج، حدثنا هشيم، حدثنا أحمدت وقال 
٢•شضإجاوةمحوت،طة،وضنيز!ابماا،ل 

بنإسحاق حدثنا أحد؛ وقال مكة، إجارة؛يون، عن من ١١قال؛ عطاء، عن وذكر 

ُاحه)رفمي'ا'ا(والدارظني)مارهرةما/آآ(وابنبيب)م/اممرقمابن )ا(أحرجه 
انقطاعوفيلذادْ (: ٤٥•القح)Y/ ق الحانظ تال، ٧( رقم ٨ ; ١٨)الكر ق والطراز ١( ٤  ٦٩٣

ندّال،•
موقوف،.انه والمحح مرقونا... أبوحنٍفة رواه ونال: ( ٢٢٤رنم  ٥٧)T/ الاJارثطي ١حرحبم )٢( 

أبيوابن ١( •  ٩٦٧رنم  ٣٥موثونا)آ/ اعري ت j المهني الحديث الأولرمن الجزء وأحرج 
(والفاك٠يفيأخار١٦٣الأموال)رنم ق ملام بن وأبومدالقامم ١(  ٤٦٨٤رنم  ٣٣• م )ب 

عنالمثور الدر j الموطئ وذكرْ ٢( •  ٦٥رقم ٢ ٥ • مجاهد)م ين ُمح أخار ق الناكهي أحرجه )٣( 
(.٢٥رأ/حط. بن وءّد ثسة أبي ابن إق وعزاء عطا،، 
اينأبيب)م>مآرةمأدآ؛ا(لأ)؛(أحرجه 
(.٩٢١١رقم ١  ٤٧مجاهد)ه/ عن عبدالرزاق )٥(أحرجه 

(١٤٦٨١رنم  ٣٣•n/ شب أبي •٢(وابن ٦١الفاكهيقأحيارثة)مو؛أرنم )٦(أحرجه 
(.٤٩الأنار)؛/معاق رح ث ق والطحاوي 



—__اجا=
مكةأهل أمير إق الزيز عبد بن عمر ؛اكب الماللث،، عبد حدثنا ٠الت يومض 
حرام"إنه وقال• مكة، بيوت إجارة عن ينهاهم 

حيثالبادي لينزل أبوابا، للدور مكة أشل يقخد أن من أنه ٠٠عمر عن أحمد وحكن 
،مكة دور أبواب، تناى أن من أته ١١أبيه عن عمر، بن اه عبد عن وحكن ، ناء* 
أيامق وهدا يقلمه، أن باب لداره ومن بابا، لها بمحد أن لل*اره بابح لا من فنهن 

 Kالمرمم.
رسوله،وستة اه كتابه ذلالث>ا، جواز عك ال-ليل والإجارة• للح المجوزون قال 
احرجوأآليين آلمهنجرس للممراء ؤ تعاق• اه قال الراميين. وحلفائه أصحابه وعمل 

عمران:]آل 4 ديرهم من واحرجوأ هاجروأ يالذنن f وقال؛ ٨^ 4 ديثرهم من 
ؤأحرجوْضرمندنيتم4آليين ق فظوكم ضآلغ؛ص إيما ؤ ت وقال ؛ا، ١  ٩٥

أينله! قيل وند ه الّ؛يا وقال تمليلئج، إصافة وهده إليهم، الدور فأصافج ٩[ لالهمتحنثأ 
بلل، دار لا إنه يقل• وإ رباع"، بن عميل لنا ترك وهل ٠٠فقال! بمكة؟ بدارك ءا-آ تنزل 

ؤإصافةياوْ، من ينزعها ولر عليها امتوق عضلأ أن وأحبر! الإضافة، عك أفرهم 
أبيودار خديجة، ودار هاننء، أم كدار تل،كر، أن من أكثئ الأحاديث، ق إليهم دورهم 

'ءالتمح، قال ولهذا المنقول، يتوارثون كما يتوارتوبا وكانوا وغيرها، جحش بن أحمد 
كانفإنه طالبج، أين دور ورث، هو عميل وكان ، ٤ ٌنزل" ين، عميل كا ترك وهل ٠٠

jعد ّوابن ( ١٩٢ ٢ رثم ١  ٤٧ومدارزاق،)م/ ١( ٤  ٦٨٣رنم  ٣٣• ثسة)م أبي ابن )ا(أ-محر-بم 
(.١٦٥قم رمح.الأموال، ن، ملام بن القاسم وأبوعبيد ٣( ٦ ٤ / الطبقات)٥ 

•٢(وام:ني٤٩رةم٢٤٥/٣(واصذ،أح؛ارم)٩٢١١^^م
٢(.١ ه ممورم/ ابن ونفير القارمح،)ا'/ه'اآ( وعمدة ( ٤٥١ابرمح،)"ا/ 

(.٢٥)٦/ حمد ين عبد إق وعزاْ المثورا الدر ق السيوطي ذكر0 )٣( 
النوويوشرح ( ١٥)a/ ال—اري فح وانظرت ١(  ١٣٥ )رنم وملم ١(  ٥٨٨)رنم اليخاري أخرجه  ٢٤)

)\،/،آا(.



التسيرعلئ المنير الصوء 
=الإآظ^^==^===^==^==ض

يزالواوإ الدور، عك عقل فامتوك ينهما، الدين لاختلاف ه، عك يرثه ولر كافرأ، 
الأن.إق داره ورثته ورث مات، من وبعده، المعن، قبل بل وبعدها، الهجرة تبل 

دغعجْؤؤبزكن صامغس> ْفو وعق رجالا .انولك ^•٤؛^ فيآث-ي أدن وؤ 

الحجق شرمحل اس أن وهي جليلة، فائدة ففيه الركبان عق الرحال تقديم أما 
منتوهم لقطع الحجاج نوعي فدكر الناس، لغالب، إليه المفر س بد ولا الأّمته|اعة، 

وتأكيدا.المعنئ -ال،ا اهتماما الرحال وندم راكمب،، عك إلا يجب، لا أنه يقلن 
وتوخهمتزيينهم الركان نفوس لأن لهم، ئ فدمهم يقولا من الناس ومن 
ببممفبدأ لهم، ناغ غير أنه توهموا وربما منكم، يرده وب عليكم يكسه لر اثم إن وتقول• 

ام.لهمورحة حثنا 

ماإب آلأئعنم لخفم واحلث، رؤهِء عشي فهوحءرلهُ حر٠ثتآش يعظم ومن 'للئ، ذؤ 
حثماءقعءرفاحتنبوزآلزجمتمنآلأ؛وسوآجموأيشعتعقم 

آليغيي قثحطمذآلظهراونهوى ألثنآء متل حر فكائنا بائي يقه ؤس بهِأ مقرين 
فيمكانتجمنثن4•

قولقآجثيبوأ ؤ تعاك؛ وقال الزور، وقول الإشراك ين كتابه ق سبحانه اس قرن 
.[ ٣١•٣، لالحج: عيرمشرينيه.،٠ ش حثمآء آلرور 

رسوليا بق قلنا! الكبائر؟١٠ بأكبر أنبثكم ررألأ ه؛ النص عن أيصا الصحيحين وق 
وقول®ألا قال! ثم فجلس، متكئا وكان الوالديناا، عقوق ئم باس، ®الشرك قال! اهه، 

 )٦٩)١ Jb  ج-ا.انع
)أ(هااأءلأمحا



ا.ر مكن ليته قالتا؛ حتن يكررها زال فما الزورار وقول ألا الزور، 
القس،وقل باق، الإشراك الكبائر راأك؛ر الميقؤ: عن أنس عن الصحيحين ول 
ا.الزورارآ وقول الوالدين، وعقوق، 
الكبائر.من الزور شهادة أن الملمين بين حلاف ولا 

الكبائر؟من أو الصغائر من هو هل النهاية؛ غير ق الكدب، ق الفقهاء واحتلف 
تمامه.ق أبوالحسين حكاهما أحد، الإمام عن روايتان هما قولين عك 

البرية،شر صفالت، من كتابه ي جعله سبحانه اق بأن الكبائر من جعله من واحتج 
المارأهل علم وجعله منافقا، أو كاما إلا به يصم، فلم والمنافقون، الكفار وهم 

وشعارهم.الجنة أهل علم الصدمحا وجعل وشعارهم، 
بالصدق؛ررعليكم اق رسول قال قال؛ عود مابن حديثا من الصحيح وق 

اقعند يكشج، حتن ليصدق الرجل ؤإن الجة، إلن بمدي البر وإن البر، إلن بمدي فانه 
المار،إلن بمدي الفجور ؤإن الفجور، إلن بمدي الكدب، فإن والكدم،؛ ؤإياكم صديقا، 

٢.كدابا«ل اص عند يكتب، محن ليكدم، الرحل ؤإن 
أحالف،،وعد ؤإذا كدم،، حديث، إذا ثلامثؤ؛ النافق اءآية مرفوعا؛ الصحيحين وق 

■خان• 

كانررما قالته؛ عنها اق رصي عاسة عن ملكة أبي ابن عن أيوما عن معمر وقال 
لماالكدية عنده يكن.م، الرحل كان ولقد اسُتج، من اق؛ؤ رسول إي، أبغض حلق 

٤(^!^١ \/١ _)•فح واني: ( ٨٧لم)رقم وم( ٢٦٥٤اوخارى)رقم أحرجه )١( 
Y(AY-A.)/؛

وثرح٤(  ١٢؛/ )• ابرى)ه/"اآأ( نح وانظر: ( AAومالم)رثم ( ٦٨٧١اوخاري)ر؛م أ-محرجه )٢( 
الوومح،)أ/آخ(•

١٠( ٦ • / ١ الووي)٦ وشرح ٥( ٠ A / )'١ الارى نح وانظر: ( ٢٦٠٧سلم)رقم أحرجه )"٢( 
-٤٦/٢وشرحاسموى)( A٩/١ذحاUرىروانظر: ،؟o( Jj)اوخاري)رفم أحرجه )٤( 

٤٨.)



الممسيرعلن المي؛ر الصوء 
تاوظ^========^====ذ

نوة®منها أحدث قد أنه يعلم حتن ه نفق تزال 
عائثةعن مليكة أبي ابن عن أيوب ثنا لم مبن محمد ثنا الطاطرىت مروان وقال 

فرجعكدبا أحد عك جرب وما الكدب، من ال0،ه رسول إق أبغض شيء كان ررما ئالتت 
طريقمن المستدرك ق الحاكم رواْ حن حديث توبة؛ منه يعرف حن كان ما إليه 
عنها•اذم رصي عائشة عن ميرين ابن عن أيوب عن لم مبن محمد عن وهب ابن 

شهادة»أ؛طل قو: الني أن شيبة أبي بن موّن عن معمر عن الرزاق همد وروى 
همه.الروايتين إحدى ق أحمد به احتج وقد وهومرمل، كنبءاٌ كذبة ل رجل 

فإنوالكذب، ااإياكم مول1 هه، الصديق بكر أبا سمعت، حازم! أبي بن قيس وقال 
عنكهيل بن سلمة عن سمة وروى ومرفوعا• موتوها يروى ، الإيءان'ار جانب الكذب 
والكذب*الحياة غير طبيعة كل عل يطع *المسلم قال؛ أبيه عن معد بن مصعب، 
أيصا.مرفوعا ويروى 

الكبرىق والمهني ١( • ٥ القلمان)رنم موارد وق ( ٥٧٣٦رقم ٤ ان>ما/٤ حبابن احرحه ( ١ر 
وت.١(  ٩٧٣واكر،نى)رثم ٢( • ٦ ١ • رنم ١  ١٩٦; )• 

هدا٧( • ٤ ٤ رنم ١ ١ • إ/ ما(والحاكم) • ٦ ١ ١ رقم ١  ٩٦ا/ الكرى)• ق ايهقي أحرجه )٢( 
يخرجاه.ولر الإصناد صحح حدث 

واكهيد( ٥٧٦الاتذكار)A/ وانفلر: ٢( • ٦ ١ ٢ م رق١  ٩٦ا/ الكبرى)• j ال-همي أحرجه )٣( 
(٢٥٦/١٦()٦٨/١.)

٢(• ٦ ١ ٥ رقم ١  ٩٦ا/ ر٠ الكرى ق واليهقي ( ٥٨رقم ١ ٤ -٦ ١ ٤ ٤ ا/ الممحارة) الضياءق أحرجه )٤( 
الحائلنال (، ٧٣٦الزس)ر؛م ق المارك وابن ( ١٣٦٨رنم  ٦٣٢الزمدرأ/ ق وهاد ٥( واحد)ا/ 

نمطرق عدة من عدي ابن ورواْ وقفه، الأصح العلل؛ ن، الدرانطي ونال حن• إسنادء العراقي! 
٢• ٦ الإيمان)(/ ثم، ق الب؛هقي وقال ( ٢٨٥ رقم ٣ ١ ٧ ا/ واكربم،) اليان انظر: وقفه، عك عول 
موقوف.أنه والصحح صعيفج، إسناد هدا ت ٤( ٨ ٠ ه رقم 

•٢(وابن٦١٦رةم١٩٧/١(وjالمنصئ)•٥٢٦٧رةم٣٢٣/٤^سم،ر
رقم٤•٦ه٢(٢٣٦/٥ثسان)وابنأبي ( ٢٤(واينءدىjالكا٠ل>١/•٨٢٨^لماركjهمعد)رقم

(:سا٠وقون٠وAوابح،١٩٧/١^قالالهيفياعرئ)•
صعين،.ورفعه مرفوعا وروي (؛ ٤٨٠٨رقم ٢ ' ٧ / الشعب)٤ ق وقال مرفوعا. روى وقد 



—=^=رجا=
ُصلإهق- ائلأ رمحول أن الأيدي فاتك بن حريم حديث من والترمذي المني وق 
ثلاثباه،، الشرك الزور شهادة ررعاولت ءال1 قائما نام انصرف قلما المح صلاة 

لإث؛؛آلرور يول، وأجثبموأ آلاءوس بن آلرجس ياجتبموأ ؤ ١؟^؛ هذه تلا ثم مرات، 
هبهِء غممقركبن ممد حثمآء 
تيمالماعة ُريين قال• ه النبي عن عود مبن اتعلأ عبل• حديث من المسند وق 

وشهادةالأرحام وةني اكجارة علن زوجها المرأة تمن حنن اكجارة وقشر الخاصة 
الحق*'شهادة وكتان الزير 

فتقدمدثار، بن محارب عند كنا ئال1 أبوحنيف ثنا نياد بن المن وقال 
فجاءالبينة أله ف، aJlpالدعن فجحدْ مالأ، الأحر عك أحدهما فادعن رحلان، إليه 

بحق،عق شهد ما هو إلا إله لا الذي والللأ لا عليه• المشهود فقال عليه، فشهد رحل 
وكانعق، قلبه ق كان لحقد هذا فعل فإنه الزلة، هذه غير صالحا، رجلا إلا علمته وما 

سمعت،يقول! عمر ابن سمعت الرجل ذا يا قال• ثم حالنا، فامتوى متكئا محارب 
قما الحوامل وتضع الولدان، فيه تشيب يوم الناس علن "ليأتين يقول• ه اه رسول 

ذو_،ولا اليوم ذللث، شدة من بملوما ق ما وتضع بأذنابما، الطير لتضرب بطوما، 
فان} اكار،،؛ ق به يقذف محن الأرض علن قدماه نقار لا الزور شاهد ؤإن عليها، 

اتيعفاتق بباطل شهدُت، كتتر ؤإن شهادتلث،، عك وأقم اممف فاتق بحق شهدُت، كنت 

•"اآ(وايني)رمأ^أ(وابجفي• )رفمأ<ا<آأ، )رةما،\،ه"ئ(واكرثى أبوداود را(أامج4 
fTU/A)'ا'ا(وبالرزاق رفما/'ئ' ٥٤• آ،(واينأ؛_يث~ة)1/ •  ١٧•رقم  ١٢١ا/ الكرى)• 

هذاالزمذي: ونال ( ١٧٨)؛/ واحمد ٤( ١  ٦٢رقم ٢ • ٩ )أ/ الكير j والطراز ١(  ٠٣٩٥رنم 
وهومشهور•هوأحادث الني عن روى صحة،وثد له فاتك بن و-؛ميم أصح، ءنا-ى 

مدjْ والنامي ٤( ١ ٩ ، ٤ • ٧ / واحمد)١ ١( • ٤ ٩ الفرد)رنم الأدب ق الخاري أحرحه )٢( 
 A(٧٦٥نم ١  ٩٢ ) /خرحاْ.ولر الإساد مح ص حدث هدا •٧(وقال:  ٤٣رقم١ ١ • والحاكم)أ

المفرد.الأدب صحح وق ( ٦٤٧رقم ٢ ٤ ٦ )آ/ المححة الميملة ق الألباق وصححه 
(.٦٤/ ٥٧دمشق)ينه مي.تارخ ق عساكر ابن أحرحه )٣( 





الأمرهي الحرماتت ت قوم وقال انتهاكها، يحل لا ما حرمات الليث،ت قال 
قوم•وقال فيه• الممريط وحرم به، القيام وجب ما الحرمة الزجاج• وقال والنهي• 

ومكايا.زمائا الج ومشاعر المناسك،، هاهنا الحرمات 
يجك،ما وهي ررحرمة١١، •م وهي كله، هن.ا تحم ررالحرماتءا أن والصواد-إت 

توفيتهافتعفليمهات والأماكن، والأزمة، والأشخاص، الحقوق، من وحفظه: احترامه، 
الإصاعة.من وحفظها حقها، 

آلآشمِبهيمة من وزفهم ما عل آش آتم ليد'كزوأ مسكا جعلتا امة لخفل قؤ 
قربهبوحكت، يكزأس ١^١ ألب؛}؛ أثأ؛( آشحبميئن اتلموأ 3لثُ حد ؤ' إلنه نالهآي 

نوج;,يم

لكزإذا آلذئن ؤ فقال؛ معناهم، عن ، كشفثم 4 ودثرآشئسإن ؤ تعاق: اه،( ،قال ر
هلأو0 ووقعنهم بما آلصلوة وآلمقيمى أصائم ما عق وآمحرى وحلئ،ظوي آس 

هماوكألئ،أخنمناآلخغة تيم إل ألصبلحشت وحملوأ ءامغوأ آليين إ0 ۶ وقال؛ 
[.٢٣]ص: ء خنلدون بجا 

عباسابن فر وبه الأرض، من المنخفض المكان اللغة: أصل ق وءالمصت،اا 
المتواصعون.هم وقالا: راالختين(ا، لفثل وقتادة عنهما ائلأ رخي 

المهلثنالمكان والخست،: وقال: ه، اممه إق المهلئن الخسنت، مجاهد: وقال 

الأرض•من 
المخلصون.الصالون المخعي: إبراهيم وقال الخاشعون، الأحفش: وقال 
ؤإذالايظلون، الن>ين هم عمروبنأوس: وقال قلو7،م، الرقيقة هم الكلك،• وقال 

■ج-آ مدارج ٣ )١( 



الممسيرض ائئنيئ الصزء \^=^م 

٠ينتصروا لي ظلموا 
عدىولذلك١ %لث، اهللأ! إل والسكون التواضع، معنيين! علخ تدور الأقوال وهده 

ادالاف>إق والسكون والإناية الطمأينة، لمعنئ تصمينا اق، 

مبموآفعتيا آلثي آنّير دكرو| قآ خ}" ي ذو فعيرآش نن ذؤ حنكها ينك آنثد ؤؤ 
لعلكملكم سخرضا كذ'وك والمنمج آلمايع متإ1 هجوو| حغو؛زا وحنت شإذا 

4خكمجكذ'لكنخرهاؤJكنيتالهآjمموئ دمآؤها ولا لنيثانأآس-ثومها ■وة;؛; ثئكوون 
آلمخسي؛رحذهدعن ما عق آق 

يصلؤ ت كقوله بينهما سحانه اهله يقرن ولهدا العبادة، مجرى تجرى الدبيحة ، ر

رنثب وتاق ومحاى وفك ملاق إن قل' ؤ وقوله: ٢[ ومح4لامر: لزبك 
ينالهوأنه عليها، اسمه يذكر لمن سخرها إنما أنه فاحبر [. ١٦٢]الأنعام: ؤا آلعتابإن 
ممنوعاكان عليها اممه يذكر ع فإذا _ عليها اممه وذكر تها، إليه التهرب وهو — التقوى 

أواسمه علتها يذكر لر حيث — لها كراهيته فاكبتها _، مكروهة وكانت أكلها، من 
الميتة.ب٠نإزلة فكانت؛ الخبث، وصف، _ غيره اسم عليها ذكر 

المشركءل.وه ذبحه فما اض غير اّم عليه ذكر وما التسمية متروك ق ^ا كان ؤإذا 
أنينكر لا وحبثه وقصده الذابح فعل فإن بالتحريم؛ أول البرية أحبث هومن الذي به 

المذبوح.ى ينثر 
إنماأمور وهذه المنكوحة، المرأة ق يوثر وهم،وه ووصفه الناكح حسثا أن كما 
اشتملتاوما حكمها بشاشة قلبه وباشر وصياوها، الشريعة نور فيه أشرق من بها يصدق 

وعون( ٤٣٨)a/اري البوفح ٤( )؟/ الحديث غريب، ل والنهاية ٢( -٨ ٢ ٧ / العريب؛)Y لسان انفلرث )١( 
اومود)؛/مآأ(.

)آ(ههاأءلأمجا.











د^^=^^__)جا=
فماالمؤمنين، من اشتراهما الذي لمالكهما والمال القس يذل والجنة المحة مهر 
ولاون، المقلقتامها هزلت، ما بالله السلعة، هذه ونوم المفلس المعرض للجبان 

يرضفلم يريد، من سوق ق للعرض أقمت، لقد ال٠اسئول، يالنيثة فيبينها كثيمتح، 
بملحايهم ينتفلرون المحتوف وقام البطالون، فتأحر النفوس، بذل دون بثمن لها وثها 

امحهآلموبيتن عل اذلة ؤ يد ل ووقعت، بينهم، اللعة فداريت، الثمن، ه نفيكون أن 
[.٥٤علآمحيرسه]انكة: 

وصآوتقيتع يجنمؤضتصو'ح ددعآرثيآلناسبمثيم ولولا ؤ زعاكت قال ، ل
[.٤٠]الحج:ب يقشرا 1لثي ين.ًغثفيهاآنم ومننجن 

شريعةكل ق ببعض بعضهم الناس اهف دفع لولا هن.ات ا١تآويل الزجاج: قال 
كانالتي الكناس مؤمن زمن ل لهدم الدفع فلولا فيه، بمل الذي المكان - نبي 

احي((.الممحمل. زمن وق والح، الصوامع عين زمن وق شريعته، ق فيها يصل 
ببعضهمال الفعن الناس بعفى دفعه لولا أنه صبحانه ايللة الأحبر الأزهري• وقال 

الصوامعبذكر فبدأ زمان، كل ق وطاعته دينه أهل من فريق كل متعبدات، لهدمتإ 
نزول٢، فتها كانت وأصحابمم إمررتل بني أساء من تقدم من صلوات لأن واليع، 
حل.ثتإ؛عل.هماا.لأما الماجد وأحرمتح القران. 

العدوهعليهم يحل إذا تنقض الإسلام أهل صلوات ااالصالوا'ت، زيد: ابن وقال 
فعلآحر،محل تحل ولكن مدم، لا الصلوات القول هذا *وعك الأحفش: قال 

صلواُته،(.تركت، قال: كأنه 
١الصلواُت،(( مواصع بمني ارإن٠ا أبوعبيدة: وقال 

تولوزارته، فولأْ الموصل احب صلجوثي العود ملطان يالامل نم، ال،ةتأم_،، 

ي.اس )ا(أا-ا-احكاماءل 
\صفيب)لأ\اس{.)آ(ا-م-بم 



الصثمترض المحر المؤء اأًًًًتم 

يحتاجلا القول هدا وعق رالمؤمتيناا• الذمة أهل مصليات عن رريدغ ت المحن وقال 
بوحه،فيه إشكال ولا اللفظ ظاهر وهذا الأول القول أصحاب، فدره الذي التقدير إق 

مرضيهمحبوبه — احي المغير — الأمكنة هذ0 كون عق تدل لر الواغ عك دلت الأية فإن 
كاست،التي الأمكنة، هذه لهدمت، ببعض بعضهم الناس دفعه لولا أنه أحبر لكنه له، 

أهلأفر كما له، مخوؤلة كانت، ؤإن بعده أفر مجا منها وأقر الإسلام، قبل له محبوبة 
يدغوهكذا لهم• بغضه >ع بالمسلمين عنهم ؤيدغ ؤيمقتهم يبغضهم كان ؤإن الذمة 

متعيداممعن يدغ سبحانه وهو يبغضها كان ؤإن بالمسلمين متعبدامم مواضع عن 
الدغيحس، كما يبغضها، كان ؤإن عتها الدغ فهويحس، وندرا، شرعا عليها أنروا الي 
يبغضهم.كان ؤإن أربابها عن 

الأية.ق عباس ابن مذهسإ وهو تعاق، العم ثاء إن الراج^ هو القول وهذا 
مؤمنابن هو اهلع عبيد حدثنا الأمج سعيد أبو حدثنا ت نفيره ق حاتم أبي ابن قال 
fعنهمات اقله رصي هماس ابن عن حد-ثه عمن المدى عن إسرائيل عن 

اليهود،ماحي والبيع الرهبان، فيها يكون التي الصوامع نال! ه. وبع صومع 
رر الملمين ا-بمو موالمساجد الصارى، كنائس والصلوات 

العالةأمح، م، داود عن هماث بن حمص ثنا الأشج وأخرنا حاتم؛ أمح، إبن نال 
أنيحب، اهدٌ إن ت لفظ وق به، يثرك كان ؤإن صواع ةالت ٠ صوح لدصت، م قالا 
للنصارى،والبع للصايسن، الصواص^ قتادة. عن سيبان ر تفون، كافرإ ولومن يذكر 

،.لميزر للموالمساحال لليهود، والصلوات 

)أ/هه(وِا1ْنىاسود الجوشjانمر مخصنا)يل/ألأ>(وذمْ الطريفيشرْ )ا(أخر-بم 
حاتم•أي وابن حمثل■ بن مد 

(.٣٩تمرْ)٣; j انماق )آ(أ-محا< 



و.ئ
اليري ها نتنعون مآأو؛اذان يعقلون قلوب له ل'لأوضسكون ؤر سموأ قلن أؤ 

سوومم:ه■
والطعالختم وهي• الإيمان، عن بمنعهم الكفار ببما عانب أمور عدة ههنا 

والقفلوالد والغل والران والغشاوة والوقر والحجاب والغلاف وانمناء والأكة 
والإغفالوالضلال القالب عك والند والصرف والصد والعمن والبكم والصمم 

والخدلأنالقلوب ؤإزاغة وقله المرء بين والحول الأفئدة وتقليب والمرض 
خلقبمد ئلوببمم ؤإماتة وتْلهيرهم هداهم إرادة وعدم والتزين والتمحعل والإركاس 

الأصلية،الظالمة ق فتقن عنها النور اك ؤإمالأصل، الموت عك فتقن فيها، الحياة 
الحرجا صيما الصدر وجعل وصورته، الهدى مثال فيه ينهلع لا قاسيا القلب وجعل 

والإغفالوالأكنة والقفل والطع كالختم ت القلب إق ير■؛ع ما منها الأمور وهده 
ونحوها.والمرض 

والوقر.كالصمم الهدى! إليه الوصل رسوله إق ير-ح ما ومنها 
والغثاء.كالعمن وراىله1 طليعته إق ير"أع ما ومنها 
البكمنتيجة وهو النعلقي، كالثكم عنه• المبلمر ورموله ترخمانه إل يرجمر ما ومنها 

القالبكمالوان.الش،فإذابما
مبلغهبحسبإ قال فانه وامتعارات، مجازات هده إن يقول! من قول إل تصغ ولا 

منيكون أن عنده الفعل حقيقة القائل ^ا وكان ورسوله، اس عن والفهم العلم من 
أوقولنج أو بنافض حمن يكون أن والمرض طين، أو بشمع يكون أن والختم حديد، 
ذهابوالعمن إلا، ليس للبدن الروح مفارقة هو والموت البال.ن، أمراصن من غيرهما 

به.تبصر الذي العين صوء 
كانت،محلها إق أضيفت، إذا الأمور هذه فان حجابا، الناس أغلغل من الفرقة وهده 

اسل.ثناء  ٩٢)١( 



المحيرض امحر الئوء ا؟=ِ 

وكيلكألته، قفل؛□ب كنب اس إق القلب قفل نمب المحال، تك يحب 
والمندوقالباب، عق الذي والْلاع كالختم إله يالب هو عليه الذي والطابع الخم 

نغليروحياته موته وكذلك، والعين، الأذن إق والعمن الصمم ية نوكذللتح ونحوهما، 
قحقيقة إما ت قيل فلو للبدن، منها للقلب ألزم الأمور هذه بل وحياته، البدن مويت، 
باطل،وكلاهما منه، وأقوى هؤلاء قول مثل لكان المحرمة الأجسام ق مجاز ذللئ، 

نعمىلا دإ،ا ؤ تعاق• قال ثم للقلب،• والقفل والومحت، والبكم الحقيقة ق فالعمن 
•[ ٤٦]١^: قآلط1ووه الملوب،الق ا'لأتصرولكنشى 

وقوله!،. الم؛ئةاار ل الربا ارإنإ ه! كقوله وهذا وأصله، العمن معفلم أنه والمعتن 
ضالض إنا سمض< مء ص الخن ■لس ونول: ايا،■". م اياء 'إنا 

إيواكمء والأستان اللقمة ترده الذي المكين 'لمي وملهت • التقى® 
الشديدليس ٠٠وقوله! . عليه؛؛ فيتصدق له يفعلن ولا يغنيه، ما يجع• لا الغ'ي المكين 
ا(رًلالغضب عند ه نفيمالل؛، الذي الشديد إنإ بالصرعة، 

الأسماءمذْ أول هؤلاء أن أراد إنما الخسمياُت،، هده عن الأمم نمي يرد ولر 
قآلملوبآلق ينمى آ'لأبصثرؤّ ثنمى لا ؤ قوله: فهكذا يسمونه:بما، ممن وأحق 

آلمقرققبل وجوهآكم ثولوأ آلرأن ليس ٠ ؤ قوله؛ هغ-ا من وقريب 4، الصدور 
القديرينوعلي، الأية، ا ٦١٧٧^''■' ؤآلئؤهم-آلآخره يالدب ء'اس ؤلمحآل؛رس والمعرب 

إليه.س_< ما حمح وهكذا حقيقة، عمن للقلتإ أثثتإ فقل- 
وشرحاوووى)اا/"اآآ-أأ(.( ١TAY-T-A )أ/ اص نح وم: ١( ٥  ٩٦م لم مأخرجه ( ر١ 

(٢٦٢/١١()٤٢٤/١)•فح!□ري واظر: ١( • ٥ ١ )رنم وسالم ٦( ٤ ٤ ٦ )رنم الخاوي اخوجه )٣( 
وثرحالووي

الموديوثرح ( ١٨٥)إ/ الباري فح واظر: ١( • ٣٩وسالم)رنم ١(  ٤٧٩)رقم الخاري اخرجه )٤( 
(١٦٩٣.)

(.٥٩١ ، ٤٢٤ل/ )• اوري نح (وانظر: ٢٦• ٩ (وسلم)رقم ١٦١ ٤ الخاوي)رقم )٥(^ 





التسترامحرعلن الئوء لآ=ًًك  لأ0[=========د^^====^؛ؤ= 

تلكمن تولهذا الأذن، إق السامعة والقوة العين إل الباصرة القوة بة كنالقلب 
Jننكانذ'للئ،لاوءقزئ ق إن ؤ تعال؛ قال بصرا، الباصرة القوة تمن كما قليا، القوة 

والغريزةالقوة أراد ؤإنما أحد، لكل فإنه القل-، شكل يرد ولر [، ٣٧]ق: ه قث، لهُ 
فيه.المودعة 

--١١ إلا لقوام ولا للبدن قوام فلا كلها، القوى ولهده للبدن، الحاملة هي والروح؛ 
محلإل أصيفت فإذا محاك. يخصها واسم حكم - محل كل إل إضافتها باعتار ولها 

معالمحل إل أصيمت، ؤإذا هناك. يخصها حكم لها وكان بصرا، مميتا البصر 
وهو- العقل محل إل أصيمتتا ؤإذا هناك. يخصها حكم لها وكان سمعا سمستا 

روح.كله ذلك ق هي هناك، يخصها حكم ولها قلتا. سمت القاو_ا- 
وناٍكة.وعاقالة وسامعة ياصرة روح والناطقة؛ والمامعة والعاقالة الثاصرة فالقوة 

اإذ.ىللبدن، المحرك العارف، المحب المدرك، الفاهم العاهل، هدا الحقيقة ق فهي 
بحسسؤمتعددة صفات له واحد سيء هو - والنهى والأمر الخْلات محل هو 

أنفسهوثلاثة وليس أمارة. ونقنا لوامة، ونفتا معلمئنة، نقنا يمن فانه متعلقاته، 
متحددة.صفات لها واحدة هونفس ولكن والحقيقة، بالل.ات 

وأنورجائه، وحوفه حبه من معطلا يكون أن عبده فلبا عك يغار ء اواهله 
الإلهي؛الأثر ل كما حلقه، بين من واختاره لنفسه، حلقه غه فاهلع غيره، فيه يكون 
لكحلقته بإ لانشتغل فحقي للتا، شيء كل وحلشت، لشي، حلقتك آدم "ابن 

فلابرزهلئ، للثا وتكفلت، تالمّآح، فلا لنفى ااحلقتائv آخر؛ أثر ول • له® حلقتلئ، عغ 
كلفاتكج فتلثج ؤإن شيء، كل وحدت وجدتني فان نحيف، اطلض آدم ابن يا خ ب 

الممتن.)>(ا-أمروصة 
\و1ويووضض)\/ه•؟(.)آ(ذكرْ 
٣(.• ٥ رآ/ القدير مض j الماوى )م(ذكرْ 



رشيءءر كل من لك حتر وأنا شيء، 
أنجوارحه عك ويغار غيرْ• بدم ؤيثتغل ذضْ، من تطل أن لسانه عك ؤيغار 

قلبهعك الحق مولأ0 يغار أن بالعبد فيقبح بمعصيته، وتثتغل طاعتنه، من تتعطل 
عليها.يغار لا وهو وجوارحه ولسانه 

أنولعغيره بحب واشتغل عنه أعرض إذا قلبه عك سلهل حيرا بعبده اس أراد ؤإذا 
البلاء،بأنولع ابتلاها محتاعتنه بغير جوارحه اشتغلت، ؤإذا إليه. قلبه يرُح حتن العياب 

ءثدْ.عق س غيرته من وهدا 
أنالممسي يمكن فلا ولحرمته، له يغار فهو المؤمن عبده عك يغار . أنه وكما 
قلوبمعن فيدفع آموا، الأين عن يدفع ء فإنه لعبده، مه غيره حرمته إق يتوصل 

منهغ؛رْ كله ذلك عن الدفع بحانه يتوق وأموالهم، وحريمهم وأهلهم وجوارحهم 
وميدْإماته عك يغار تعاق واه غيرهم، ومن نقومهم من لمحارمه غاروا كما لهم، 

أعفلمعليها وبع الفواحش حرم ذللث، أحل ومن وقدرا. شرعا المفسدين من 
العقوياتهذ0 عطلت فإن وعبيده، إمائه عل غيرته لنية القتلأت وأشغ العفويات 

قدرا.سبحانه أجراها سرعا 
وصولهاوجوز الذنوب، عك س اهللأ رتبها التي العةو؛اتا بعض فاستحضر ، ١

العاقليكفي محنرفا مها للث، أموق، وأنا هجرانما، إك للنفس داعيا ذللثج واجعل إليلث،، 
بثعضه.التصديق ْع 

عكوالأقفال الأيمار، عل والغشاوة والأ،ماع، القلوب عك الختم فمنها! 
والإبصار،الأفئدة وتةالي._، والهلع، عليها والرين عليها الأكتة وجعل القلوب، 

وترذنفه الحيي اء ؤإنالرب، ذم عن القلم—، ؤإغفال وقالبه، المرء بين والحيلولة 

و\يم)\إص(.العلوم اينممررضْ)\/آ.م)أ/آمآ(واينربفيض )ا(ذمْ 
)آ(امهااوجوابالكافي.



اتمسيرئن المنير اك^وء و|:=

وصرفماء، الق بمعد كأنما حرجا صما المحير وجعل القلب، تطهير اهللأ إرادة 
تبقنبحسثح ؤإنكاسها، ؤإركامها مرصها، عل مرصا وزيادما الحق، عن القلوب 

متكومة.

أجردفقاو_، أررعة1 القلوب  ١١قالت أته فهته اليمان بن حديقة عن أحد الإمام ذكر كما 
ونل.،الكافر، ءال_، أغلف،، وقلسر المؤمن، مل—، فدللثج يزهر، سراج فيه 

لماوهو نفاق، ومادة إيمان، مادة مائتان! نمده وقالب، النافق، قلبخ فدلك منكوس، 

أ(منهما عليه علب، 

عنها.والإقعاد الهياعن، عن الثنمل ومنها! 
فتصيريراه، لا أعمن به، ينطق لا أبكم الحق، يمع لا أصم القلب، جعل ومنها! 

والأصوات،الأصم أذن بين كالنسبة غيره، ينقعه لا الذي الحق وبين القلب، بين ية الن
والصممالحمن أن بعلم والكلام، الأخرس ولسان والألوان، الأعمن وعين 

ثعمىلا قإئا ؤ والتيعية بالحرص وللجوارح والحقيقة، بالذات للقلبج والبكم 
العمننفي الراد وليس [. ٤٦]١^: ألصدوره ق ^لملورنإ^^ى تعنى ولكن آلأ؛تصنن 
[.١٧]اكع: ه حنج ألأعس عل لمن ؤ تعاق! ءال< وقد ا كيفالبصر، عن الحسي 

التامالعمن أن الراد ؤإنحا ٢[. ، ١ ]•مس: ه ^لآءمن ءه جا ان وثوي؛:رح عبز ؤ ونال،ت 
يصحإنه حتن كالأعمن، إليه بالمبة البصر عمن إن حنن القلب،، عس لحقيقة اق 

يمللث،الل.ى ولكنه بالصرعة، الثدييه ليس ١١ه! قال كما وقوته، كماله إق بالمية نفيه 
واللقمتان،اللقمة ترده الذي بالطواف المكين ليس  ١١وقوله.! ا،. الغضب، عند ه نف

كثيرة.ونظائره علي4« فيتصدق له يفطن ولا الناس، يسأل لا الذي المكين دلكن 

وأحد)-ا/با(واتجراففيس)رنم0ي-ا(،اينأبيب)أ/\اأارقمأ.أ."ا( 
(ورسم١٤٣٩(واينسركjانيس)رتم٤٦٩٧مي٢٣

(:٥٧/ شوْ)١ ق كيمِ ابن وقال ٢( ١ ٥ ا/ المشور) الدر ق الميوًلي إطدْ و>د ( ٢٧٦/ أ) 
جمد.إسادْ ٢(:  ٩٣ق)٣; وقال حن، جيد إستاد وهدا 



ع=
أبكم.أصم أعمن القلب جعل المعاصي عقوبات من أن والقعودت 

أمقلإق به فيخف ت فيه وما بالمكان يخف كما بالقلب الخف ومنها! 
يشعر.لا وصاحبه سافلين، 

كماوالرذائل، والقاذورات المليان حول جوالا يزال لا أته به! ، الخفوعلامة 
والخير.البر حول جوالا يزال لا إليه وقربه اس رفعه الذي القل—، أن 

وإِرنتلونهم تلوجم ق، للذمحنن فتنه آلئظن مامح( ئجعل( بؤ 
قومغواربلك من ألحى اوثوأأسزأنة آلذ.يىلم ؤليعآم ز)ث(( نعيد شقاق بض ألئنلم؛ن 

4■ءانغوا'إوالهادآلذى وإِنآرثه ئلوبهم ءئنيغمحُ يهِء 
واختبارامحنة الرسول أمنية ق اوث.يطان ألقاه ما جعل أنه سبحانه اقثه أحبر 

المزمنينوعلم قلوتم، والقاسية مرض قلوتبمم ل الذين وهم فريقان، به فافتتن لعاده 
قلوتم،له وأحثتن، بذلك، فامنوا باطل الشيهلان إلقاء وأن حق، والرسول القرآن أن 

والقدر,القضاء ؟ين.ا مقصودة مهللوبة غاية فهذه 

لأماوذللئ، ومخثتة، وقاسية مريقة ام! أقثلاثة عق القلوب، جعل سبحانه واكه 
،؟iJ،J>iتكون؛لا أو وإذءاد١، اعترافا للحق تلين لا جامدة يابسة تكون أن إما 

فيهايغلبع ولا فيها، يث ما تقبل لا التي الحجرية، القاسية القلوب حال فالأول 
الصالحة.الأعمال لاصناء تلين ولا اانافعة، العلوم فيها ترتم ولا الحق، 

لينه،مع لقوته عنه يزول لا فيه ثابتا الحق يكون أن إما يخلوا فلا الثاق النؤع وأما 
الصحيحهو والأول المريض، اكلم، هو والثاف وانحلال. صعفإ مع ثابتا يكون أو 

فيهويشتد بصفائه، الحق فيبصر واللين، والصفاء الصلابة مر الذي وهو الخبت،، 
فأحبهاأرصه، ق ^٥ ٥١آنية ررالقلوب مروي! أثر ق كما بلينه• الخلق ويرحم ؛ملايته، 

الخلل.)ا(آا،اشفاء 





دلولا يردم لر مما فهموه ما المخاين أفهام من النسخ هو آخر مض وللتسخ 
ؤأما تتدوأ ؤإن ؤ فوله؛ عق النسخ الصحابة أطلق كما أوهمه ؤإن عليه، اللففل 

نسختهاقالوات [ ٢٨٤ه نئاة بمن مغفن آق به يحاسذكم اوتخفوه انسكب 
الالفهم من نخ فهذا الأية [ ٢٨٦]اومرْ: ي اواحطاثا مسا إن تواخدئآ لا ذه ؤ 3ولهت 
أيقا،الدنيا ق ولا الاخرة ق العقاب تستلزم لا المحاسة فان الثابت، للحكم نسخ 

بالمحاسة.عمهم ولهذا 
هيالتي المؤاحذْ ففهم يشاء، من ؤيعذب يشاء لمن يغفر أنه بعدها أخر ثم 

الؤئتا ؤ بقولهت فهمه من المعتن هذا فرخ ومعها، فوق لها تحميل الأية، من المعاقبة 
الملل؛،،إلقاء من المراد غير لفهم رفع فهذا آخرها، إق 4 اواحطانا سيئآ إن نواحيئا 

التمني.ق أو أسماعهم ق المللث، غير ألقاه لما رخ وذاك 
عام،بتخصيص إما الظاهرت وهوترك والتابعين، الصحابة عند ثالنا معن وللنخ 

حدا.كلامهم ق كثير وهذا مهللق، أوبتقييد 
الحكمرفع وهو اصهللحوا، وعليه المتاخرون، يعرفه الذي وهو رابع، معنن وله 
معازتثلاثة له والإحكام للنخ. معان أربعة فهذه له، راخ بدليل نوته بعد بجملته 

امهن محكمين ءايشتخ منه ؤ كقوله! المتشابه مقابلة ق الذ.ي الإحكام أحدها؛ 
.٧[ ع٠-ران؛ زال مسثثيهو0ّمح آل،كتتبواحر 

يلشما آثت فينح ؤ كقوله؛ يلقي ما نسخ مقابلة ق الإحكام والأافت 
وهوآياته، جيع يعم الإحكام وطا [ ٥٢إ ]الحج ٠ ،اينتهِء آلله ئرمحكم آلشيهلنن 

١[.ف'كثدئ،ابكنتاءايمه4ُلمدإ قوله؛ ومنه وبيانها، وتقريرها إثباتها 

الأيةهذه ^١؛ لف، اليقول كما النوخة، الآ1ت مقابلة ق إحكام اكالثف؛ 
منسوخة.غير محكمة 

قالثيءلان يلقيه ما مقابلة ق فيكون التنزيل، ق يكون ناره الإحكام لأن وذللئ، 



الممسيرض انئشز اكتزئ ا؟=^=م 
تالثظ===^=^=====^==^^ث

أحكمهاس، عند من المنزل هو هنا فالحكم الماغ، سمع ل أو المير يلقيه ما أمنيته 
يإيطاله.منه ليس ما منه ونمل الخزل، بغير اشتباهه من نمله أي اهف 

ثبوته.بعل. ينخ فلا واستمراره الخزل إبقاء ق يكون وتارة 
الحتن غيره من المقمرد المعنن تمييز وهو وتأويله الخزل ممن ل يكون وتارة 

به.يشتبه 

4مرص ئلو;أ-م ق للذنرنت>> فئ آلئيطنن يلق ما ليجعل ؤ ت نوله أن والمقصود 
لمختلفمظهر والامتحان الاحتار وهدا بابما، عل التعليل لأم هي [ ٥٣لال>ج; 

ظهروالمخثتة والكفر. الشك من حبوها ظهر والمريمة فالقامئة الثلاثة، القلوب 

عته،والقرة والشرك الكفر بغض وزيادة محبته وزيادة والهدى الإيمان من جرها 
الإلقاء.هن.ا حكمة أعفلم من وهن.ا 

أصلبهاإليه فأحبها أرصه، ز اه آنية ااالقلوب M: النبي عن وغيره الخد ول ا ١
يلشما لنجعل ؤ ت قوله ق القلوب أنولع سبحانه ذكر وقد ، وأصفاها١١ وأرقها 

َلحماشقاي،آلئلمئن ؤإين تلونهم مرصؤآكابمة تلهم ف، للذيث فئته آلئظن 
4تلوبهم شيته به، اودوأآسنأكآمحصوبمقؤإوا' ولننقإم.ث نعيد 

صورةفيه تشن، لا الذي المحل، الفعيف، وهو المريفي القلب فدكر [ ٥٤، ٥٣لالءجت 
شقيانالقلبان فهن.ان فيه، تنطع ولا يقبلها لا الذي اليابس القاصي والقلبج الحق، 

معذبان.

ويزكوبه.بالقرآن ينتفع الذي وهو إليه، المطمئن المخست، القلب، ذكر ثم 
قلوبم.للقرآن فترق ه شئن،محُ ؤ الكلبي: قال 
وديميآشسإن.ن2؛;ؤ قوله: ق المخبتين ووصف، الإحثالت، حقيقة سبحانه بين وقد 

العلل.'اس )ا(ا-

لآ،تةدملميجهذلص



وئآلثإز0 وألئبس اصايب نآ عق وآث>رين ئاوبهم وحك آس يكو إدا آلذئن 
[.٣٥، ٣٤ززيىإسمونهلاسم: 

مقرونحوف، والوجل ذكره، عند ءلو-م وحل علامايتذ؛ أرع للمبتن فيكر 
وباطنا،طام! الأركان قائمة بالصلاة ؤإتيانيم أقداره، عل، وصرهم ومحبة، حيبة 

المخست،.لالةال_، إنما وهدا آتاهم، مما بالإنفاق عباده إق ؤإحاتم 
اس.إق المءلمثنين مجاهدت وقال المتواصعض. ه آلمحستن ؤ عباس! ابن قال 

مناشتقاقه الزحاجت قال الخاصعين. جرير؛ ابن وقال الخاشعين. الأحفش؛ وقال 
سكونفالإحثاُن، متواصع مخستا وكل الأرض، من المنخفض وهو الخثت 

لله.والخشؤع التواضع وجه عق الجوارح 
إِلواحسوأ ؤ ت قوله ق بإق عدى فكيف والخشؤع التواضع معناه كان ئل؛ فان 

تيلم4لهمد:مآاه

الموضع.هدا ق السالف، عثاراُت، وهده وتابوا، واطمأنوا أنابوا معنن ضمن قيل• 
جعلالذي سبحانه وهو والمريض، القاسي ضل• المخت ب، القلأن والمقصودت 

آثارا.وللإحباُت، آثارا للقوة وجعل قاسيا وبعضها إليه مخثتا القلوُب بعثس 
وسوءالفهم سوء من وذللث، مواضعه، عن الكلم تحريم، I القوة آثار فمن 
بهأمر ما ترك وهو به، ذكر ما نسيان ومنها القلب،. قوة عن ناشئ وكلاهما القصد، 

وعملا؟علما 

والإحلاصأقداره، عل والصبر سبحانه، لدكره القلوب، وجل الإحباين، آثار ومن 
حلقه.إق والإحسان بوديته، عق 

حبسوهو الحبي، يه يتخلق كثي حلق الصبر أن ت والقوة الصبر بين ،والفرق 
الشكوى،عن واللسان التخيل، عن النفس فيحبس والتشكي، والهير الجنع عن النفس 

)\(م>\<\الروح.



الممسرع1ن اشر الصوء لآ==م 

والشرعية.القاJرية الأحكام عق القالب وهونات فعاله، لاينغي عما والجوارح 
يالنوازل،التأثر من تمنعه وغالفلة الانفعال، من يمنعه القلب ق فيس القوة وأما 

واحتماله.لصبره لا وماوته لغلفلته يتأثر فلا 
ماغ()وقالب الياسة، الLل بمنزلة غالينل قاس( )قالي، ثلاثة القلوب أن هذا وتحقيق 

ناقصي.وكلاهما الماء، بمنزلة والثاق الحجر، بمنزلة ينفعل لا فالأول حدا، رقيق 
الباطلمن الحق يرى فهو الملم،، الماق الرقيق( )القلم، القلوب وأصح 

بصلابته..و0 ءاؤؤيحارب ويحفظه برقته، ويوثرْ وشله بصفائه، 
وأصفاها((.وأصلبها أرقها إليه بأحبها أرصه ق اذم آنية ررالقلوب أثرت وق 

الثلاثة.الأوصاف، حمعتج الزجاجة فإن الزجاجي؛ القلم، ومخا 
ذعمن ئلوبمم للمسني هويلآ ؤ تعاق؛ قال القاسي، القلم، اس إق القلوب وأبغض 

اسداو كالخجارة قهى ذ'للش نعد من دلوتكم مسث، قم ؤ ت تعاق وقال [ ٢٢]الرم؛ 4 آلدد 
ئلوتؤمق للذيث فتنه آلئيظئن محش ما ليجعل ۶ ت١داكت وقال [ ٧٤]الغرة؛ i متوه 

[.٥٣]الحج؛ 4 ملونهم سصوآلذاسة 
إلقاءوجعل بقوته، وهدا بمرصه، هدا الاعتدال، عن المنحرفين القلبين فدكر 
القلبوهو الثالث، القلم، لأصحاب ورحمة القلبين، هذين لأصحاب فتنة الشيطان 

ورقته،بإحتاته الحق وقبل بصفائه، المللئ، ؤإلقاء الشيهلان إلقاء بين ميز الذي المساق 
وقوته.بصلابته المؤيهللة النفوس وحارب 

بهِءآلحىمن)،كذفيوسوأ انه آلنز اوتوأ ذلك! عما تعال فقال 
[.٥٤منثق؛ًه]الحج: ممْر إق ءامغوأ لهادآلذين وإِنآلله شئبن،محُدلوي 

لنمندول(آممي دنعورنث> إئ لهُج ضربمثلآئتثمعوأ ثايهاآلغاس ن۶ 
صننأللاكمغهُ مشقذوْ ؤُ نيئا آليتامي، بمليم ؤإن لهُ ؤلوآحئمعوأ '■محلموأذبابا 





المميسرض النسر الصوء ١^=^،، 

اعذبذلك وبين التوحيد حجة سحاه فاقام شأنها، هذا آلهة معه أشرك من قدره 
بيزر ول( تمصر، يمها وإ تطويل، يشنها وب غموض، يكتنفها لر وأحنها، ألفاظ 
متوهم،يتوهمه لا ما والإيجاز والبيان والفصاحة الحسن ل  siuiijبل نقص، ولا زيادة 

العظيمالقدر الجليل المهنئ من وتحتها منها، معناها ق أبلغ يكون أن ظان يظن ولا 
اه.الألفاظ من هوأحل U الفع ل م الشأن 

هذاوأن لغيره، همادتم نح عك يدلهم عقولهم من مثلا بحانه لهم فضرب ، أ
وأقبحأنكر العقل ق وهل الشؤع، به يرد لي ؤإن عقل كل ق وهجنته نبحه تقر م أمر 
ليشيئا الذباب لبههي يؤإن واحدا، ذبابا يخلقوا لي كلهم اجتمعوا لو من عبادة من 

القادرالحاي%؛ الخلاق عبادة وترك إياه، ملثه%ا ما واستنقاذ منه الائتمار عك يقدروا 
الحقولق ركبه بما عليهم احتج كيف، تراه أفلا شيء، كمثاله ليس الذي شيء، كل عك 
غيره.عبادة وقبح وحده عبادته حن من 

يقطعفإنه تدبره، حق ويتدبرْ المثل، لهذا قلبه يستمع أن عبد كل عك ،حقيق 
عابدهيضر ما إيجاد عك يقدر أن درجاته أقل المعبود أن وذللئج قلبه، من الشرك مواد 

حلقعك تقدر لن اهنآ دون من المشركون يعبدها التي والألهة يفره، ما ؤإعدام 
الانتصارعل يقدرون ولا منه؟ أكبر هو ما فكيفج لخلقه، كلهم اجتمعوا ولو الذباب 

قادرونهم فلا منه، فيتنقذوه ونحوه طبتج من ءليه|إ مما شيئا سلبهم إذا الذباب من 
واس«ترجاعمنه الانتصار عل ولا الحيوانايتج، أصعفج من هو الذي الذباب حلق عك 

عاقليستحسن فكيف، منها أصعق ولا الألهة هذه من أعجز فلا إياه، ملبهم ما 
اقلع.دون من عبادتها 

وتقبحأهله وتجهيل الشرك يهللان ق سبحانه اهوٌ أنزله ما أبالخر من المثل وهذا 

)ا(ح.نتاح-بمو
)آ(اا/اأءلأمح



بالكرة،الصبيان تلاعب من أعغلم -م تلاعب قد  olia_J؛Jlأن عق والشهادة عقولهم، 
والإحاطةالمهدوران حمح عك القدرة لوازمها بعض من التي الإلهية أعهلوا حيث 

حمحق الرب إق يصمد وأن الخلوثان،، حمح عن والغني العلوماُت،، بجميع 
صورافاعهلوها الدعوايت،، وإجابة اللهفات، ؤإغائة الكرياُت، وتفريج الحاجات، 

وأحقرهاوأصغرها وأذلها الحق الإله مخلوقات أقل عك القدرة عليها يمتغ وتماثيل 
عليه.وتعاونوا لدللث، اجتمعوا ولو 

الحاجزالأذل الأقل الخلق هذا أن إلاهيتهم وانتفاء عجزهم عك ذللثف من وأدل 
ذللث،،عن لعجزوا منه يتنقدوْ أن عك فاجتمعوا واستلبه شيئا منهم لواحتهلم، الضعيمؤ 

صعماؤ ت بقوله والعجز الصعم، ق والمعبود العابد بين سوى ثم عليه، يقدروا ولر 

بعاجز.متعلق فهوعاجز المعبود، والمهللوب العابد، الهلال_ا آلطاببلآدئلوب4قيل• 
قوالذباب الإله بين تسوية وهو لوب، والمالال_، بين تسوية هو وقيل! 

يطاو_االيباب والمهللوب الباطل، الإله الهلاو_< فقيل؛ هدا وعك والعجز، الضعف 
منه.استلبه ما منه 

عليه،مما ياحده ما منه يطلب، فالذباب الإله، والمعللوب الذباب الطالب.، وقيل! 
والخثلج،،والتلب، والمعبود العابد ، فضحفالجميع، يتناول اللففل أن والصحيح 

ولامعرفته حق عرفه ولا قاوره، حق قدره فما العزيز القوى ْع إلها هذا جعل فمن 
ّتعفليمه حق عفلمه 

وآيعثوأرت5لم ؤ^ءندوا' وآنجدوأ ءاسوأ^زءكعوأ ألذئئ تأ ن# 
ه.:ث7(;ا 

العبادة،مطلق عك اشتملت، أما كلامه. من بمراده أعلم واه الأية ق يفلهر الذي ، ر

اوالائع-بما.)ا(*\ا







التنسرعش المن؛ر ا!صوء 
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بلامنحنج حعوحر(جهاد?أخواكأفأوما جنيتدوأ4؛_ دؤ 
عنزلخشهبميدا الرسول ليكون هندا ؤق يبل بن المسلمقن سمنكم هو إبرهينز ابيكم 

■ه غلآلثا"ي ثيدآء 
الثيءاجض من افتعال وهو كالاصطفاء، والأحياء احياهم، أنه تعاق ،أحبر 

وجعلهمإليه، الاه اجتباهم الذين المجتون فهم ه، نفإق وحازه إليه صمه إذا يجتبيه• 
والمرسلين.الين بعد حلمه من وصفوته وخاصته أهله 

ويفردوْأمهم، له مذلوا جهاده، حق فيه يجاهدوا أن تعاق أمرهم ولهدا 
عكاختارهم كما سواه، ما كل عق محبوبا إلها وحده ويختاروه والعبودية، بالحبة 

بألسنتهمإليه يتقربون الذي ومعبودهم إلههم وحده فيتحدونه سواهم، من 
كماسواه، من عك حال كل ق فيؤثرونه ؤإراديم، وممتهم وقلو:رم وجوارحهم 

سواهم.من عق بدلك وآثرهم وأحباءه، وأولياءه عبيده اتخذهم 
حرجمن فيه عليهم يجعل ولر التيسير، غاية دسه عليهم ير أنه تعال أخثرهم ثم 
-هم.وحنانه ورحمته ورأفته لهم محبته لكمال البتة، 

بالعبوديةه وحل. تعاق إقرائه وهي إبراهيم، أبيهم الحنفاء إمام ملة بلزوم أمرهم ثم 
فيكونوالاستسلام، والتفويض والإنابة والتوكل والرجاء والخوف، والخب، والتعغليم 

بغيره.لا ه وحاو به قلوحم من ذلاائح تعلق 
المسلمينعياله وسم،اهم وجودهم، قبل عليهم وأينن ثبمم نوه أنه تحال أحبر لم 

ةبلأنيذلهريرم٠
ؤإعلأءلسأثرم ورفعه حم اعتناء أوحيهم أن بعد كيلك وسماهم حم نوم لم 

الناس،علخ هم وشهدوا رسوله، عليهم لينهي ذلك فعل أنه تعاق أخبر م لقدرهم، 
فكانعليهم، اه0، حجة بقيام الأمم عل شاهدين الرسول، ثهادة لهم مشهودا فتكونون 



هم^==^ءءاجا=
العظيمين.الحكمتين ولهانين الجليلين الأمرين لهذين الذكر ؤإشارة التنويه هذا 

كلهميحرمهم أن المحال فمن تعال، عنده المتزلأ سهده كانوا إدا أبم والمقصٌودُ 
ؤيظفربالصواب، غيره فيها يفتن ولا بالخطأ، بعضهم فيها فيفتن مسألة ق الصواب 

المستعان.واهللأ بعدهم، من بالهدى فيها 
الثالثالأب إبراهيم جعل ج؛و واهف رحيم، أب معناه بالسريانية إبراهيم إن 

قالكما ذؤيته، من كلهم الأرض وأهل نوح، الثاف والأب آدم، الأول أبانا فإن للعالر، 
منالمعبرين كذب يتبين وببمذا ؛!، ٧٧]المانات: ه همآJتاقإن ذروتهُ ؤحعلتا ؤ ت تعاق 

بونؤينإليه، بون ينولا ولدم، ولا نوحا يعرفون لا اّءم يزعمون الذين العجم 
ذللثح.ق هك اه، أكذحم وقد آبانهم، ق نوحا يذكرون ولا إليهم، آدم من ملوكهم 

حليلأ،اهف اتخذه الذي الحنفاء ؤإمام العالم، وعمود الأباء أب الثالث، فالأب 
هالّهم، سماه كما الأنياء وشخ الرحمن، حليل ذاك ذريته، ل والكتاب النبوة وجعل 
إسماعيلوصوره صورته فيها صوروا قد المشركين وحد الكعبة لحل لما فإنه بذللئ،، 

ميتميكن ب شيخنا أن علموا لمد ،، ٧٥١قاتلهم فمال! بالأزلام، يتممان وهما ابنه، 
قمؤ تعال؛ فمال غيره، الأنبياء من أحد ملة يتم أن ه رسوله اهف يامر ولر بالأزلام. 

[،١٢٣]الحل؛ ه سآلممطإن كان وما حغيما إبزهينز مله انع ان إل1لثا اوحيئا 
ملةمن آليين غنآوق جعل وما هوآجمذكم ۶ تعادت فقال بذللث، أمته وأمر 

منصوباروملةاا [، ٧٨]اليح: ه هذا ؤؤر مزهتن آلمتييين هوحئشمخأ إبزهينز ابيتكم 
منتميم ما المحنءوف عك ودل إبراهيم، ملة وألزموا اتبعوا أي• فعل، إصمار عك 

الإغراء.له يمال الذأي هو وهدا [، ٧٨ل١لحجت ب حىحهادءث آلله ق وحئهثدوأ ؤ قوله؛ 
رسولوكان قبله، تما.م ما مغمون فيه والعامل المصادر، انتصاب منصوب وقيل؛ 

فهلرةعلن ارأصبحنا يمولوا؛ أن أمسوا ؤإذا أصبحوا إذا أصحابه يوصي قو اهف 

جلاءالألهام. ١٥٤)١( 



الممسيرعلن ائئيث الصزء ا؟=َ 
تالأ؛ظ^^=====^====صض

لكنوما مل،أ حنيفا إبراهيم أبينا رملة محمد، تبينا ودين الإخلاص، ولكمة الإسلام، 
سالمئرتيلاارُ

الجهاد،،.حق  ١٠ق لف الءبارا'ت، احتلمت، وقد 

•لائم،، لومه ؛ ٧٥١ق يخاف، وألا ، ٤ فيه الaلاةة ااهوامحتفولغ عباس! ابن فقال 
بن؛( ٧٥١عبد وقال . عبادته،، حى واعبدوه عماله، حى ؛ ٧٥اعملوا ١١مقاتل! وقال 
منسوختانالأيتين إن قال! من يصب، وب * و١لهوىاا النفس مجاهدة هو  ١١المبارك! 

طاق.لا بما الأمر تضمنتا أتهما لظنه 
باختلاف،يختلف، وذلك، ه، نفق عبد كل يهليقه ما هو جهاده! وحق ئماته وحق 

الجهادوحى التقوى، فحؤ( والجهل. والعلم، والعجز، المدرة، ق المأكلفين أحوال 
شنء.الضعيف، الجاهل العاجز إك ويالمبة شنء، العالم المتمكن القادر إق بالمبة 

منآلدثل( ■جعل، وما هوآجثبنكم ؤ بقوله■ بدللث، الأمر عمتج كيفط وتأمل 
رزقهجعل كما أحد، كل ينع واسعا جعله بل الصيؤ، والحرج! [ ٧٨]١^; حرجبا 

يعهفهو العبد، يسع ما العبد ورزق العبد، عه يبما العبد وكلف، حن، كل يع 
المنقال ما، بوجه حرج من، الميز، ي عده عك جعل وما رزقه، ؤيحه تكليمه، 

الحمل...ق محمحة اكوحيد، ق حنيمة فهن بالملة، أى! ^^تإبالخنيثاشنحةا، 

.رج، المافايت، محورة ق لكملا  ٠٥١محاء إن اليحح، يأق آ ١ ر 
وأخماو)*آ/ا-'أ،ي«أ(( Y-\AAوالوارمي)رتم ( ٩٨٣١رقم 

الهتنميونال، ( ٣٤اوي)رقم وابن ٢(  ٩٣)رقم ، j١٠٠٧١ والطراق ١( ٩ ١ ١ رقم ٢ ٩ ١ واوزار)ه/ 
المّحح.رحال، ورحالها والطيراق أخمل. رواه ت ١( ١ ٦ / ١ ٠ الزواتل.) جمع مل 

)م(ه-ازاداوعاد-بمبآ.
٦(.• تسرالطرى)ي\/٥ انظر: )٤( 
والروبماق)با/بامرفم( ٧٨٦٨رنم الك؛؛ر)^آا٢ المجم والدراز٠في ( ٦٦٦أخرجهأحار)ه/ )٥( 

مصوانظر: حن؟ د بنادْ مق احد رواه (: ٥٢/ ا الخما،) كشف ق العجلوق وقال، ( ١٢٧٩
اكالير)مم•؟(.



قم
[٧٨]١^: ذنحت آلمول د؛نم مولنمحز هو باليي وآعثصنوأ ؤ ت تعاق تال 

العدوانوهما الشيطان، وعل أنفسكم عل وضركم نولاكم، به اعتصمتم متن أي؛ 
هداعك فالنصر الخارج، العدو عداوة من أصر وعداوتهما العبد، يفارقان لا اللذان 
الاعتصامكمال يحب العدو عك النصرة وكمال أحوج، إليه والعبد أهم، العدو 

.٥٧٥يا

الجمحورة نفير من حعه اهلع ير ما هدا 
العالمينرب هلٌ والحمد 

٠٠٠

الكينج\.دارجال'خا:ا(



انيثضهم١^ او^ا:=

آلمعن هم والذس حنبعون:ثن؛أ صلابم 4( هم آلذين ئ آلمومغون أملح د ئؤ 
لأصظو0;ت|ثإلأمحهسبصتجونه: مئوث:نئّ: 

وزائذ'وكةأزبمنإا:©شآص عيرملوبمرأتح مإؤم مئأسبمم أزو!جهمأوما 
آنعادوزه.

أقامهنمن آيات عشر علي أنزلت "ئد تقال ه النتي عك الايات هذْ أنزلت لما 
،ثمةرأهذْالآيات.الجة<اريحل 

منثرل، دنا ك'؛غرآش ملوبجم محثع أن ءامثوأ للذين يان ألم ٠ ؤ اهم ؛قال 
بمدهاهلأ عاتبنا أن وين إسلامنا ين كان ررما ه! عود مابن قال [ ١٦آلخؤره 

علفعاتبهم المؤمنين، قلوب امتثهلآ انئي ءرأن عباس! ابن وقال سين® أرع إلا الأية 
;وآلذينايلح قد ؤ ت تعاق وقال القرآن® نزول من سنة عنرة ثلاث رأس 

هلمفيصلأبلمنمئون4.

الممن.روضة )ا(ا<ما"ا 
رقم 0٤٢ وانماكم)مأ/ ( ١  ٤٣٩رنم ٤ ٥ . آ/ ) الكرى و والشاتي ٣(  ١٧٣)رغم اكرمذي رآ(بي 
٦(•  ٣٨رنم  ٣٨٣ومحدارزاق)xj ( ٢٣٤م رق٣ ٤ ؛م-؟ ١ / الممحارة)١ j والماء ( ٣٤٧٩

(٣٤/١•٦(وأمد)ر٠م٣٨٣٨٣ jxومدالرزاق)( ٢٣٤رنم  ٣٤-٢ ١٣٤ الممحارة)١; ق والضياء 
متكر.عنه ونال النساتي ضعفه والحديث ٤( ٦ • الضعفاء)؛/ ل والعمل ١( ٥ حيد)رنم ين وعبد 
لأول.ا الحديث من مذااصح ت الترمذي وتال الحاكم صححه بينما 

؟ ١٩مدارج- ٥٢)٣(• 
•٣(.لم)رةم٧٢م)؛(أحرجه 

الأنس عن مريديه ابن وأحرج الأول؛ الموضع ذ وقال ( ٥٨- ٥٧المنثور)م/ ال-ر ل الموطئ ذكره رْا 
ابنعن مردؤيه وابن حاتم ابي ابن وأحرج الثان؛ الوضع j ونال ٠، المي مرفوعا!ك 1لأ أعلمه 

يراينئٍر)؛/اام(.ماس،واظر:تف



———^^^لجا=
وحقنتؤ تعاق! قال والكون، والذل، الانخفاض، ،^^: ٧١أصل ل وا١الخشوعا 

الأرضوصم، ومنه وحضعت،. وذلمت،، سكنت،، أي! ١[، ٨' نطه: لارخمتنه آمحأء،بموالت، 
ومنؤ ت تعاق قال والنايت،، بالري ارتفاعها وعدم وانخفاصها، يبسها، وهو بالخشؤع، 

[٣٩]ضلت: ،ه 3Ljj؛هولا آلما، عافيا ١>^، يإذآ حششعه آلأوص ثرى ادلف، ءاتنتهِء 
وقيل;عاليه، والجمعية والذل، بالخفؤع الرب يدي بين القلب قيام وررالخشؤع(( 

الخشؤع.موجبايت، من وهذا ليحق، الانقياد ارالخشوعاا 
بالقبولذلك، استقبل بالحق، عاليه ورد حولم، إذا العبا أن علاماته: فمن 

ؤإشراقالصدور، لحان وسكون الشهوة، نيران خمود ررالخشوعاا وقيل: والانقياد، 
الغيوب.لعلأم القلوب تذلل الخشؤع الجنيد: وقال القلب،، ق التعفليم نور 

وهيالجوارح، عل وثمرته القلبؤ، محله اءالخث.وعا( أن عك العارفون وأم؛ 
هذاقلب، حشع رالو فقال: الصلاة، ق بلحيته يعسث، رجال ه الني ورررأى تظهره، 

ثلاث- صدره إق وأشار — هاهنا،ا ااالتقوى أ الني وقال حوارجه* لخشعت، 
ا.البامحلزأ أدب عنوان الفلاهر أدب حن العارفين: بعض وقال مرامحتتج، 

هاهنا.الخثؤع فلأن، يا فقال: واب.ن، المنكبين حاثع رحلا بعضهم ورأى 
حذيفة،وهو ه الصحابة بعض منكثيه،وكان إل وأشار هاهنا، لا صدره إل وأشار 
الجسدترى أن قال: الشاق؟ حشؤع وما له: فقيل الشاق، وحشؤع ءإياكم يقول: 

ا.ليس؛خاشع((ر والقلب، حاشتا، 

٤٨٥ عاوي)Y/ الالقح ق المناوئ وصعقه ( ٢١■الأصول)T/ نوادر ل الترمن-ى الحكيم أحرجه )١( 
(.٧٣٢رمم 

المموهصمة وانفلر؛ اه. رخمه الحداد حمص أبي تول من ( ٢٣• / ١ المحلية)• ق أبونعيم أحرجه )٢( 
)!/•أا(وشرحنناينماجه)ا/-ي،أيأ(.

(وأحمدفي٦٩٦٦رفم٣٦٤/٠واJهقيjاس)اينأبيشي؛ة)يمآلأرنماا¥هم( )٣(أحرجه 
(.٤٣٣/١والحكم)الملوم وجامع ( ٦٣٦المقرة))/صفة وانفلر: ١( ٤ ٢ الزهد)ص 





ترحعلا أو الصلاة، ل المإء إلن أبصارهم رغ عن أقوام رالتتهين ثاوت أنه ه اض 
عنه.منهي للمصل ماء الإق البصر رغ أن عق العلماء واتفق • أبصارهم® إليهم 

ماءالإق الصلاة ق بحرم يرغ كان الني. أن سيرين بن محمد عن أحمد وروى 
بصرهفكان ، ه؛ حيشعون صلا:نثب ق هب مم. ؤ اهآت أنزل حتن 

الداعيلأن للفهلرة، تكميلا الشريعة به جاءت مما فهذا مجوده، موضع يجاوز لا 
منناحية إق ينظر أن حاله يناسسس، لا كون والوهوالذل بالخشؤع أمر الذي السائل 
يتقىما النهى هذا ل فلس أمامه، بصره وحنص الاؤلراق ينامحبه بل ؤيسآله، يدعوه 

عندهمفرق لا فإنه الجهمية، حهال بعض زعم كما عرشه، عل سماواته فوق كونه 
جهة،إق بصره رغ عن ينه ب كذلكا كان ولو إليه، بة بالنوالعرش التحت تحت، بين 

كانفلو وأيقا إليه، بالنسبة سواء الجهمية عند الجهتين لأن غيرها، إق برئه ويومر 
وغيرها.الصلاة ل ثابئا المهي عان كذللث، الأمر 

منهتاالعبد فليس [ ١٤٤لاوقرْ: ه ألثماء ؤحهلثإق ثملب ثنى مم. ؤ ت تعاق قال وقد 
لأنبالخسؤع، فيه أمر الذي الوقت، ق عنه تبن ؤإنما مهللئا، ماء الإل بصره رغ عن 

وأيصا٧[ لالضر: اتصترهمِب حشعا ؤ ^١^ قال كما الخثؤع، تمام من البصر حققي 
بينفرق لا مان السماء ق ليس الري، لخون السماء إل البصر عزرغ النهي كان فلو 

اهللأأن يعتقدوا أن الناس يتهير أن مقموده ولوكان الجهات، جيع إل ورّدْ إل رفعه 
يحملهمولر شافتا بيائا ذلك، لهم لبين العلو إل التوجه بقلوببمم يفصدوا أو لماء اق 

إلبصره ورمي وحشوعه، ريه يدي بين إطراقه وهو المصل، آداب، من أدب، عك فيه 
قولهم...نقيض عك يدل إنما فهذا الملوك، يدي بين يقحل كما الأرض، 

وشرح٥(  ٩٦/ ١ الباري)• نح وانثلر: له، والالففإ. ٤(  ٢٨لم)رنم وم٧( ٥ • المخاري)رنم اخرحه )١( 
الودي)؛/أهل(.

ابنمد إق وءزاْ ( ٨٣المثور)٦; الدر ل اليوطي وذكر، ( ٣٢ ٦٢رقم ٢ ٥ ٤ ارزاق)Y/ مد أحرجه )٢( 
(.٣٩٨، ١  ٩٩القدير)ه/ فص اه_وانذلر: رخمه سرين بن محمد عن واليهقي جرير وابن متصور 



الممسيرعلي؛ اشر الصوء 

كقولهمنها، مشتقة للأية رة مقوجيما المحيحة الأحايين، تاملتؤ إذا إنك ، ر
بوجهه،عليه يقبل ارفالاه وقوله• ، ربها٠ر يستقبل فإنا الصلاة إر أحدكم قام ءاذا ه•' 

مليمض فلا الصلاة إر أحدكم قام ررإذا وقولهت ، ءئ،<ار وجهه يصرف لر ما 
فإذابالصلاة، يأمركم اس اران وقوله؛ ،، الشالةرال وبينر بيته اض ررفان وقولهت ،، ٤١٠٠وحهه

ابنرواْ يلتفت،® لر ما صلاته ق عبده لوجه وجهه ينصث، اس فان تلتقتوا، فلا صليتم 
•والرمدى صحا^ه ل حيان 

بوجههعليه الق/، أمل الصلاة، إر قام ثم الوضوء توضأفأحسز، إذا العبد ررإن وقال؛ 
M•'المي عن فهم جابر وقال؛ ا سوء<ال حدن، ■نحدنؤ أو ينصرف، حتي، عنه ينصرف، فلا 

آدمابن يا وقال؛ عته، اس أعرصن التفت، فإذا بوجهه عليه اس أقبل يصلي العبد قام إذا  ٠٠
اهأعرض الممتؤ فإذا عليه، اهف أمل صلاته عليي أمل، فإذا إليه، تلشت، ض، حير أنا 

وجهنحام سخمن، فلا أحدكم صلي، ررإذا M: المي عن عمر ابن وقال ءئه«للإ، 

؟-٢.- الصواعق مختصر ١  ٨٨)١( 
وأبويمك٢( ٤ وأخمد)V/ ( ٤٨•وأبوداود)رنم ( ٠٨٨ رقم ٤ ٦ Y/ حزمة)رنم ابن أ-محرجه )٢( 

ندراسمة)ا/0يارنم
jالأفاق ال ونالحاكم، صححه والحديث ٤( ٤ رنم ١ ٦ الدية)١; أحار ق شة وابن ١( ٢ ١ 

(.٢٦٦١الجا«ع)رقم صحيح ق وحسنه صحح. حن (; ٤٨٠داود)رقم أبي سن صحح 
والعرام،فيآقوه)رقم*ا،(.( ٣٣٤٨رفم٢٨٢/٢المهقيفيسهص)أحرجه )٠١( 
النووي)م/٨٣(.وشرح ٥( •  ٨/١فحايارى)وانظر؛ ( ٣٠أحرحهملم)رقم٨')٤( 
ؤ٥( • ٨ / ١ الباري) فح وانظر: ٤( ٠ ٥ الخاري)رقم أحرجه )٥( 

(٨٦٣رقم ٣٦٢/١(والحاكم)٤٨٣وا؛نحزيمة)ا/أأآرقم ( ٢٨٦٣اكر.الى)رنم )٦(أحرحه 
ال.ا،دوقال؛ ٩( • قل.اوه)رقم والمراني ( ١٣• أ/ ) وأحمد ( ٣٤٢٧رقم  ٢٨٦اتكبير)م ذ وص 

والحاكم.الترمذي صحأحه وكذا صحيح. حديث 
والبزار)يمها<آرقما<خخأ(ؤ( ٧٤٥٤رةم١٤٢/٢ف؛ة)(واينأبي ١٠٢٣اينuجه)رقمم(أحرحه 

•٨(;المبمع)؟/ ق الهثس وقال البزار. إك وعزاء ( ٧٨٩رقم ٢ ٠ ا/ه الترمؤ) ذ المدري ذكرء )٨( 
٣(.١ ١ ه/ القاري) عمي.؛ وانظرت صعقه. عك أخمعرا وقد الرقاشي عين بن القفل الزارونبه رواْ 



عضمحن فإنه الصلاة إلن قام إذا انمد ررإن ه•' الني عن هريرة أبو وقال ا الرحن"ل 
لكيدمت(^٢،.حير إلن ■L_؟ من إلن ابنآدم! له:قال الممن فإذا الرحمن، 

لا؟أم -يا يعتد هل الخشؤع: عدم ْن صلاة و مولون ما مل: ،فإذا ر
فيهوحنع منها، فيه عقل يما إلا فيها، له يعتد فلا الثواب،: ق بما الاعتداد أما قيل: 

وقمنهارا. عقالتخ ما إلا صلأتلث، من ^، ررليس عنهما: اهله رصي عباس ابن فال لريه■ 
ريعهاأو ثالثها أو نصفها إلا له يكتب ولر الصلاة ليصلي العبد *؛إن مرفوعا: المني 

.؛  ١١عشرهاياغ حنن 
فليسيخشع لر من أن عك فدل صلامم، ق يالخشؤع المملين فلاح اس علق وقل■ 

الفالحين.من لكان نوانا حا له ولواعتد الفلاح، أهل من 
الخشؤععليها غلب فإن القضاء: ومقوؤل الدنيا أحكام ق بما الاعتداد وأما 
لنقصها٠ومكملا^٠١ حواير عقيبها والأذكار السنن وكاسءتتا إحماعا، حا اعتد وتعقلها 

وجوبق الفقهاء احتالف، فقد تعقلها وعدم فيها الخشؤع عدم عليه غلب، ؤإن 
إحيائه،ق الغزال حامل. وأيو أحمد أصحاب من حامد ين ، ٧٥١عبد أيو فأوجبها إعادبما. 

يبهله.و وميهله ق لا 

منها،ذمته تبرأ فلم الفلاح، فيها له يقمن ولر عليها، يثاب لا صلاة يأبما واحتجوا 
المرائن.كملاة عنه القضاء ؤيسقط 

بصلاةيعتد ، فكيفولبها، ومقصودها الصلاة روح والحقل: الخشؤع ولأن قالوا: 

(.٥٤٧وعسلم)رنم ( ٧٥٣البخاري)رقم أحرجه )١( 
مشكلوانفلر؛ '٧( / الفعفاء)١ ق والعقيل ٥( ■ ٨ الليل)رنم وقيام التهجد ل الدنيا أبي ابن أحرجه )٢( 

-؟o\(.XoAص ) نورك لابن وبيانه الحا-سثح 
.دارج-بما. ٢٥٢)٣( 
اعريj والبيهقي ٦( ١ ٤ رنم ٢ ١ ٢ ا/ ) اعرى j ار والن١(  ٦٢٨رنم ١  ٩٧)T/ بمك أبو أحرجه )٤( 

ءونالمرد)م/م(.آأمم(وانفلر: رقم  ٢٨١)٢; 



الصنءاشئضاشيرلآ=م 
ت|ل؛1؛ا^===^=^^^^===^===ث

وظاهرها؟.صورتبما وشت ولبها، روحها مميت 

بعضايكون أن وغايته تركه• لأبطالها عمدا واجئاما من واجبا العبل. ولوترك قالوات 
عدتإذا فكيف الكفارة، ق المعتق الحبي أعفاء عفومن فوات بمنزلة أبعاصها من 

اليد،المقهلؤع بالعبد يعتد لر إذا الميت العبد بمنزلة وصارت ومقصودها؟ ولبها روحها 
لف؛البعض وقال الميت،. بالعبد يعتد فكيف، واجبة، كفارة ق تعال اهع إق تقربا يعتقه 

أوثلاء جارية إليه يهدى بمن الظن فما الملوك، من ملك، إق مدى كجارية الصلاة 
إليهيهدى حتن قبيحة، أو أودميمة أومريقة والرجل اليد مقهلوعة أو عمياء أو عوراء 
ربهإق حا ؤيتقرب العبد يهل.يها التي بالصلاة ا فكيفقبيحة، وجايية روح بلا ميتة جالية 
كمافيها، روح لا صلاة الطيكح! الحمل من وليس محليثا، إلا يقبل لا طبي، واس تعاق؟ 

فيه.رؤح لا عبد عتق الطيم، العتق من ليس أنه 
عنالأعضاء لمالك تعئليل والخشوع1 الحضور عبودية عن القاوّ_ا وتحهليل قالوات 

وتعطل؟.مالكها عزل وقد وعبوديتها، الرعية طاعة تغني فماذا عنها، له وعزل عبوديته 
قائمايكن إ فإذا اده، يفد ونفبصلاحه تصلح لالقال_،، نابحة والأعضاء قالوا؛ 
والوسواس،بالغفالة عبوديته دت فؤإذا بعبوديتها، يعتد لا أن أوق فالأعضاء بعبوديته 

يأتمرون؟وبه يصدرون أمره وعن منه، ومادثيم وجنده رعيته عبودية تصح فانن 
منالدعاء يتجيس، لا اه ؛؛إن ه! النبي إق مرفوعا وغيره، الترمدى وق قالوا! 

ؤإماالمسالة، ولدعاء له عام ؤإما العبادة، بدعاء حاصى إما وهدا ، غ١فلاال ئلم، 
هوالدى العبادة دعاء يقبل لا أنه عل تنبيه فهو أبعل•• هو الذي المسالة حاصى؛دعاء 

غافل.قلم، من حقه حاصر 

رض٢ ١ ١ الأوسل)ه/ ق واسو ( ١٨ ١٧رقم  ٦٧• / والحاكم)١ ( ٣٤٧٩الترض)رقم أحرجه :١( 
وهوالمسرى صالح يه تقرئ الإسناد، مستقم حديث هذا ت الحاكم قال ( ٦٢)رقم الدعاء وق ( ٥١٠٩

القاريوعمدة ٣( ٩ ٢ / ١ ) والحكم العلوم جامع وانظرت يخرجاه، ولآ المرة أهل زهاد احد 
(٢٩٨/٢٢.)



مصاحبةتكون لا الغالب ق والسهو الغفالة عليه غلبت من عبودية ولأن قالوا! 
فلاله، قصد لا والعاقل وحدْ المعبود قصد الإخلاص فان للإخلاص. 

له.عبودية 

4ساهون صلاغم عن هم آول.؛ن إ)ث؛! ؤ تعاق! اه قال وقد قالوا؛ 
عنهو هوالؤإنما مصلين، يكونوا لر ؤإلأ تركها، عنها هو الوليس ٠[ ٤، ]١٧^: 
والخثؤع.الحضور عن ؤإما وغيرْ، عود مابن قال كما الونت، عن إما واجبها! 

فهوعنها، بالسهو ووصفهم صلاة، لهم أثبت سبحانه فإنه الوعين يعم أنه والصواب! 
وصفهم^^، الواجب، وحضورها إخلاصها عن أو الواجب وقتها عن هو ال

رياء.هناك كان لما هوسهوترك الولوكان بالرياء، 

سهرعك بالويل التوعد عك تنئه فهو فقعل واجب عن السهو أنه هدرنا ولو قالوا؛ 
لوجوه؛الأوق بطريق والحضور الإحلاص 
الوالحضور والإخلاص بدله إق ؤينتقل العير حال ل يضل الوقت أن أحدها! 

له.ولابلل حال سقط 

بينالجمع فيجوز الحضور مصلحة لكميل يضل الزنت واجنية ع،اكائ!رإإذ، 
كالمسافرحضور! ولا قلب بلا وقتها بم١نعإمناسمكإبامحانفي البمّلأتثإؤ 
وغ؛رْ•أحمد عليه نص كما بمًهع، لل، معة سئل'لأ،ي؛جلج واك؛زثرء 

أرجحالصلاة! ق اممع عل القلب للإمحلآصمتاسضّوليمحغنة سمح4ئاوةهٌصلحة 
تكبيرةبترك يبطلها أنه به يقلن فتمف واجباتيا؛ سائر مصلحة من ^٠؛؛ ١٠٧١غلر نل 

قول؛أو تسبيحة ترك أو القرأن ثذه؛من أو حرف رك أو ركن ي اءتد.ال أو واحدة 
عليهبالصلاة اةئا،ه ^^^ا'رلكجباسم.دمأوذكر؛رسول *ر>ن>4خاُاقمحلن'َحدْ،،أوقول! 

بهاحتجت ما ؤنفهن.ا وسرها وروحها الأءفلم لها ومقص محا فوات مم يصححها ثم 
,r، VTU، ةأ V . ٨٢•.،؛, اأ  ،, / 7--Tr  ن-أماا 'بجرء ّآبم-'ّ؛

قدالأحر؛ أصحأبي.اكول قوة'ٌءلهورا.*_'قا_ل يولهل.-ب لما جججب وص اكلا5فة 





جؤووغةوو^|_
يتولاهواليه اليج، إق بل البئر، إق ليست والعقاب الثواب وأحكام الظاهرة، )صورتما 

والدارالايرة.
أنهْع والمراثي المنافق صلاة بصحة نحكم الإسلام ثراع حكم ق فنحن قالوات 

المتكالغافل لم المفصلاة الإحرة، ق الثواب له يحصل ولا العقاب، عنه يمهل لا 
بالصحة.أوق حضوره كمال عن القلب، وغفلة بالومواس 

للصلاةفان أحلا، ولا عاجلا انثه ثواب من الصلاة هذه مقصود يحصل لا ت نعم 
ووجوداحه وانفوانثراحه واستنارته إيمانه قوة من القالتا ق عاجل ثواب مزيد 

اقله،عك وقلبه همه اجتمع لمن تحصل الي واللذة، والمرور والفرح العبادة حلاوة 
والإقبالبمناجاته وحمه منه، الهلان الم-قربه لمن يحصل كما يديه، بين قلبه وحفر 

وأجل.أعك واقيه عليه، 
المقربين.ومرافقة الآحرة ق العك الدرجامحت، من هذا يحصل ما وكذللث، 

الصم،ق مقامهما ليكون الرجلين ؤإن والخضؤع، الحضور بفوايتإ يفوته هذا كل 
كله.هذا ق كلامنا وليس والأرصس ماء اليين كما صلاتيهما وبين واحدا 

أنساء إن إليه فذاك والفوائدا الثمرات، ^٥ لتحصل الإعادة؛ وجوب أردتم فإن 
عكونعاقثه -يا نلزمه أنا بوجو-ها أردتم ؤإن ه، نفعك يفوتما أن شاء ؤإن يحملها، 

فلا.الصلاة تارك أحكام عليه ونرس؟، تركها، 
أعلم.واقله القولين، أرجح الثاف القول وهذا 

#.حنبدون ي حب يرقونآلغندوس وملكنام'ردون اؤ 
-ي.1واأحق كأنه وأعلاها، أفضالها عك ويقال الجنة، جيع عك يقال اسم الفردوس 

قالاتين، البوالفراديس! البستان، الفردوس وأصل الجنات، من غيره من الاسم 

الأرواح.رث(هيحادى 





4•محثوث !ككني3مآمحنؤ 
ُعثهحين إق وماء تراثا بل نطفة كوته قبل آدم ابن أحوال ذكر محانه استوعب 

مهين،ماء من سلالة ذلك، بعد ثم طين، من سلالة أنه حلقه مراتب، قاول القيامة، يوم 
اسيقلب نم يوما، أربعين كدللئ، فتمكن، البدن، حمح من استلمتج التي التعلمة وهي 

يوماأربعين كدللئ، فتمكن، دم، من سوداء قهلعة وهي علقة• لنهلفة ا تللئ، سبحانه 
تقدرالهلور هال-ا وق يوما، أربعين لحم قطعة وهي، مضغة• سبحانه يصيرها ثم أحرى، 

وهياتهوثكله وصورته أعضاؤ0 
إذوآحره، وومعله حلقه مبدأ ق والتفكر الظر إق يدعوالعبد القرآن ق كثير اهذا 

ه،نفالإنسان إق شيء وأقرب وفاطره، حالقه عق الدلائل أعظم من وحلقه ه نف
وهويعفه، عق الوقوف، ق الأعمار تنقضي ما اه عفلمة عك الدالة الحجائب، من وفيه 

حلقهاعجالب، من يعلم ما لزجره ه نفق ولوفكر فيه، التفكر عن محرض عنه، غافل 
منر)س؛أ حاثهُ اى من ج؛ مآأكمنُْ آلإسنن محتل ؤ تعاق; اهف قال كفره. عن 

فآءإذا ئم إو"؛'؛ ءافيرهُ اماتهر ثم إوأ نث،رهُ آلثبٍل ثم ر'؛; دةاورُْ ر حلمه 

والحلمةالهلفة لفظ لنسمع هدا ذكر وعقولنا أسماعنا عل سبحانه يكرر فلم 
ذللاجوراء لأمر بل بدللئح، تعريفنا لمجرد ولا فقط، •يا لتكلم ولا والراب، والمضغة 

الحدأيثؤ.ذللئ، حرى ؤإليه هوالمقصود؛الخهلاب، كله 

لومستقذر، صعيم، مهين ماء من قهلره وهى البصيرة، بعين الهلفة إق الأن فانظر 
الحليمالأرباب رب استخرجها كيف وانتنتا، فدت الزمان من ساعة -يا مرُت، 

المردود.تحفة ١ ٤ ٥ ( ١ ) 
رج(إليه فليرحع أراده فمن وأطواره، الجنين تخليق حول مطولا بحئا المؤلف يحث هنا ( ٢ ) 

.^١ مفتاح  ١٨٨)٣( 





جؤوةغجلو^|_
حندوأقام المملكة، كرمي عك هناك وأجلسه المدر، ق الللئ، حجب، ومن 

إذامؤتمرة فهي له، وذللها حدمته ي والظاهرة الباطة والقوى والأعضاء الجوارح 
منهتتهليع فلا مرصاته، ق وتعن تكدح مهليعة، له سامعة تياها، إذا منتهية أمرها، 

أمره.عن خروجا ولا حلاصا 
العمل عك منها وكل أعوانه، ومنها ترحمانه، ومنها بريده، ومنها رسوله، قمتها 

والكون،بالهدوء إليها أوعز الراحة أراد إذا حتن عمله، غير ق يتمرف، ولا يتعداه، 
أعمالها،عك يديه بين جنوده قامت، منامه من استيقفل فإذا راحته، الللث، ليأخذ 

والمراسيموالأثغال( ملكه محل ل شاهدته فلو تفتر، لا دائبة وجهها حيث وذهبت، 
لرأيت،ورعيته، جنده وبين بيته تتردد والبرد خدمته، ق والعساكر وواردة، عنه صائرة 

الالتي والمر، والعارف العجائّ_ا من الغافل الجاهل فا٠ت، فماذا عجيتا، شانا له 
القمار.وركوب، الأسفار محلول( إق فيها يحتاج 
هثبميمدن أقلا أذهسكلج و|آ P؛؛ لثوقهتن آلأرض؛اينت ؤؤ، ؤ تعاك؛ قال 

[oUJUl :٢١، ٢٠ ] فامحلرهاعك -يا والأستدلأل( أنمهم، ق التفاكر إك عباده ضوعا
الغاية،هاز٥ إق القس أءإلنا ولا الثابح، هدا ق الكلام نومع لر هدا ولولا وتاينها 
فكمإيمايا، المؤمن يزيد مما فيه والفكرة عفليمة والحفعة حاصلة يل.لائه العبرة ولكن 

خلقما وه به، يشعر ولا عبيد من له وكم خادم، من له وكم حرس، من القلب، دون 
سريرعك فإما والاJابا، أوالهوان والعيم الكرامة من له وأ■ءاء منه، وأريد له وهيأ له 

أسيرؤإما ؤيمع-خطبه• ريه، وجه إل، ينفلر مقتدر، مليلثؤ عند صل.ق مقعد ق الللثج 
الأليم.الخداب، ك المران أمحلباق بين الأعفلم جن لاق 

ولاينقطع لا اليتم، الخلاكإ ق عن ولبملكه، لضن له هيا ما السلطان هدا فلوعقل 
مفعولا.كان أمنا اه ليقضي الغفلة، حجب، عليه ضربت، ولكنه يبيد، 

:ا(>َالإشاحجا.



الثمسيرعلن المسر الصوء 
=و(^^^==

زونJiikjبيِء ذهاب عق ؤإيا 1،آلاومنى بمدويانآقنذ مآء سآلثمآء انزلنا وؤ 
ه.روث(( يأكلون ءؤ'كذمحثرْؤبجا ثؤربه-ء إؤقث(ءأذثاتا 
قالالماء، عق يقدر فلا الأرض ق العيون تغور أي القولين، أحد عك أيما هدا 

بابمن يكون بل اناب، هذا من يكون فلا ب، فيده ميغيض أن يريد هماس• ابن 
ميفعله.ما عل القدرة 

ألثحامثوينشئ ؤ كقوله! فعلا سحانه عاليه إطلاقه ولمر فإنما الإنشاء وأما 
ه:ولون[ ١٩لاوؤ.نون: ■>نيه دؤربهِ، ءاذذانا ؤ ه: ونول[ ١٢]الوعر: ه آلثمال 

المنشئ*لفظ يرد ول؛ وهوكثير [ ٦١]الوائعة؛ ه حنيت إءربه-ء افثاثا يؤ 
له،واثوازه الفعل ق ثسروعه وهو احر ياعيار الإنشاء عليه فيْللق البد وأما 

الربؤإنثاء مقيد إنشاء وهن.ا لدلك، منشئ فهو الير، وأنشأ يحدثنا، أنشأ يقول: 
وأنشأحالقه، ابتدأ أي اس أنشأه الابتداء، معنن عك تدور اللفظة وهده مهللق، إنشاء 
منينشأ ما أول والناشئ وصعها، يبتدئ أي الأحاديث، ينشئ وفلان ابتدأ، كذا يفعل 

،.الحال

ؤ-جعلغنهلمبعضا بعصيم فابثا رسوئاكدبوه أمه ء ١٠■ما كل ثرا زنالغا أزسلثا م ئؤ 
•ه يومغون لا إمو*مح بدا اديث حا 

عمهم؛الإهلاك،وأنه رملهم، تكذستج عك تهنايقوا أتيم الأمم هؤلاء عن احر 
لنق'اساحرأومحون قالوأ إلا وسول من مهمم بن امح، مآ ؤكد'لك تعادت ونال 

[.*١٥، ٥٢]الداريات،: ه طاعون قوم هاز نل آ .ي أثواصوا

)ا(آهاكيان.

الحيارى.)"ا(عاواة 





الممسٍرعلن المنر الصوء 
=اكإ===^^=^==^=ق

عكونزلها الايات، هذْ تدبر فن فرحون، لديهم يما حزب كل ^١، بينهم أمرهم 
الممتاز.والله هو، الحزبين أي من وعلم الحال، -حقيقة له تبين الوافي 

ئشنروذق* نل ق ثم مايع ؤنبمن))ث،ا ثال بن بمء يبدمَ محنئوذأئنا أؤ 
ءه:ب•

ؤإنالحقيقة، ق يلذة فليت منها أكمل لدة متعن، أو ألتا أعقت لذة كل 
عنأمعاءه يقهي موم مسهي هلعام لأكل لذة( )فأي بيا، الألتداد ق النفس غالهلت 
فيهاوفرحهم ادهم وفالأرض ل بعلوهم اق والغالكفار لذات هي وهذه قريب؟ 

كحبيحبونم أولياء اقم دون من اتخذوا الذين لذة مثل وذلك ومرحهم، الحق بغير 
وأمره،ألر أعظم اللذه تلك استحالت ثم الدنيا، الحياة ق بينهم مودة >رم فنالوا اس، 
والعدوانوالظالم الجور أهل غلبة ولذة -يا، والفرح الفاسدة العقائد لذة ذلك ومن 

لخيرذلك من يمكنهم إ أنه هو اهلا0 أحبر وقل المسكرات، ومرب والرقة والزنا 
اثناامحسون ؤ تعاق! انيع قال الألمر، أعغلم به ليتيلهم منه استدراج هو إنما -يم، يريده 

٥[٦ ٥، ٥ لالمؤمو_ن: ه نقعرون لأ تل قألخءرُتا م مائ ؤتهىوج(( مال من دبدهميبِء 
آلحيوةق  ١٦ليعد؛بم؛آس يريد إثما اولندفإ امولهنزولأ يعجبمث ملأ ؤ تعاق• وقال 

ه0[.]١^: ه وهلمكنيرون )لإغذأنبجب آلديا 
***

ه1ء؛يوبثون تيم بئابمي همّ أ)ث؛'، مقفعون يم حنية من هم آلذنن ن إؤ 
يمإك ابم وجاه وتلوبجم ءاثوأ ما يوئون ه؛ ئقريوث لا بكم هر 3^؛_ 

نتجمونه■4•اوكآلث،سرعونقآ-ثيرتوهمتا عون^1، جر 

المحسن.روضة ١ ٧ ه ( ١ ) 



أجلمن ومي »الخوفا منزلة ه يتجئث قإيالف ئمد إيالف ؤ منازل ،من أ
قلاؤ تعاق؛ اقئع قال أحد. كل عل فرض وص للقلب. وأنفعها الطريق، منازل 

4قاومون ؤإيى ؤ تعال؛ وقال ؛1،  ١٧٥عمران: زآل 4 مومهتن كتم إن ؤ"ْادون ثحايوهم 
[.٤٤تخشوأألناسوآحشونه قلا ؤ وقال؛ ٤[ • لاJقرة؛ 

iمنغمون تيم خمحة من هم آلذئن إن ؤ فقال؛ عليهم، وأش كتابه ق أهله ومدح 
وق[ ٦١-٥٧ه ستجقون لتا وهم أ-ثيرت ؤر سرعون \و'ذيل1\ ؤ قوله؛ إل 

اس؛نول اه رمول يا قك؛ التج؛ ئعنها اهلم رصي عائشة عن والترمدى المتن. 
الخمرليشرب يزف الذي أهو '٦؛؛ ]المرموق: وجم4 وئلوبجم ءاثوأ مآ يولون آكن0 وؤ 

الأن وعناق ويتمدق ويملي صوم الرجل ولكنه الصديق، ابنه يا الأ قال؛ ؤيرق 
شلمنه«رأ'،.

إنعليهم، ترد أن وخافوا فيها، واجتهدوا بالطاعايتؤ واذم عملوا الحسن؛ قال 
وارالخوف*و؛رالوجل® ،• وأمنار إساءة جع والخافق وحشية، إحاثا م المؤمن 

الخوفالجنين.؛ القاسم أبو قال مترادفة. غير مقاربة ألفاخل و٠االرهية* وءالخنية* 
تدكرمن وحركنه القلب، اصهلرابح الخوف وقيل؛ الأنفاس. مجارى عك العقوبة توغ 

أنهلا الخوف >__، وهدا الأحكام بمجاري العلم قوة الخوف وقيل؛ المخوف. 
امتثعارْ.عند المكروه حلول ص القالب، هرب الخوف وقيل؛ ه. نف

إنماؤ تعال؛ اهJائا قال باس، للعلماء الخشية فان الخوف، س أحص والخثبة 
ه؛الني وقال بمعرفة، مقرون حوف فهي [ ٢٨]ناطر: ه ^لعلنLؤأ عتاده من آس "محنى 

•"؟-١ مدارج ٥ ١ ١ ( ١ ) 
اكرمدي•متن صحح ل الألياق وصححه ( ٢٠٥)آ"/ وأخمد ( ٣١٧٥)رنم الترمذي أحرجه )٢( 
jالهثمي وغال ( ٥٧٩رقم  ١٨٣)ا/الأوط j والطراز ( ٩٨٥الزمد)رنم ق المارك ابن أخرجه )٣( 

يرونف( ٦٦ال—اري)U/ فتح وانظر- حن- ؤإستادْ الأوسط ق الطراق رواه (: ٧٦المجمع)آ/ 
(.٢٤٩ابنممر)م/ ونفير ١( • ٥ وشرالجوض>آ/ ( ٣٢الطري)خا/ 





وقدبه-اا•[ أ\و}سم0: ه نتجمون تا ذم' آلخئرت ق سرم0 اؤلمك زجعون;؛ج: 
عنه الله رسول سألت قاكت عنها اه رصي عائثة عن جامعه ق الترمذي روى 
ابنةيا ®لا ت فقال ؤيسرفون؟ ؤيزنون الخمر يشربون الذين أهم الأية هذ0 

متهم،يتمل لا أن دعيافون دبمدهدن، ويصلون يصومون الذين ولكنهم الصديق 
سبحانهوالله أيما• هريرة أين حا"يث من روى ونل• المحيرات٧ ق يسارعون أولثك 
الأمن.مع بالإساءة الأشقياء وومحمح الخوف، مع بالإحسان العادة أهل وصف 

ونحنالخوف، غاية مع العمل غاية ق وجدهم ه الصحابة أحوال تأمل ومن 
جنبق شعرة أق )اولدن ت يقول الصديق فهلءا والأمن، التفريهل ل التقصير بين حمعتا 
عته.أحمد ذكره مؤمنا٠ل١، تمد 

لزياتءابآءهمآ"لأدلتنا)ثة'أزلزئعرموأرسولمؤأدلزيئتروأآكوJأزج؛ءسما 
إم(وأضرمفيىمهونه•

وزوراكذبا القول كون فإن القائل، حال وتأمل القول تدبر إق سبحانه ادعا 
عليه،الكذب شواهد وفلهور واصهلرابه تنافقه من وتارة تارة. القول نفس من يعرف 

والخل-اعوالمنكر والفجور بالكذب المعروف فإن تارة، القائل حال من ؤيعرف 
منيتأتن ما والفعل القول من منه يأق ولا لأفعاله، متاسبة إلا أهواله تكون لا والمكر 

وقولهوعمله وقصده هذا قلب، ل وكذب، وفجور وغدر فاحشة كل من الصادق الثار 
فدعاهمبحصا، بعضه يشبه وقصده وعمله ونوله ذلك، وقلب بعصا، بعضه يثبه 

ؤيسينلهم، يتحقق وحيتئد وأحواله، القاتل سيرة وتأمل القول، تدبر إل سبحانه 
الصدق.مراتج، أعل يه جاء ما وأن الأمر، حقيقة 

(.١٣٧اوضرة)آ/والراض ( ٢0١/١(وام:مخاسمة)١.٨بيأصفيايس)ص
■را مختصراضواض  ٩٨)٢( 



الممسرعلن المير الصوء 
وعث0ا==^=^:=^=^:===^^^=^^======ا= 

به.م«الوء فالقرآن ةإؤ1 الرسول ْع الأدب وأما 
بالقبولخبره وتلقي لأمره، والانقياد له، التاليم كمال معه1 الأدب فرأس 

أوشبهة يحمله أو معقولا، يميه بامحلل، حيال معارنحة يحمله أن دون والصديق، 
لم،والبالحكم فوحده أدهانهم، وريالأيت، الرحال، اراء عله قدم أو سكا، 

والإنابةوالذل، والخضؤع بالعبادة أي المرسل وحد كما والإذعان، والامياد 
داكوكل•

وتوحيدالمرسل، توحيد ت حما إلا اهل؛ف عداب من للعبد نجاة لا توحيدان، فهما 
أمره،نتقيد يقف ولا غيره، بحكم يرضن ولا غيره، إق يحاكم فلا الرسول، متابعة 

وسوءااتف؛ته، مذهبه وذوى ؤإمامه، سيخه فول عل عرضه عك حبره وتصديق 

وحبرهأمره عن أعرض السلأمةت ءلل_ا فإن ؤإلأ حبره، وثل نقدم له أذنوا فإن يعفلمه، 
نوولهفقال! وحلا، تأويلا، تحريفه وسمن مواضعه، عن حرفه ؤإلأ إليهم، وفوضه 

ونحمله.

أنس له حير - الشرك؛اقل؛ة حلا ما - الإؤللاق عل ذنب، يكل ربه العبد يلقن فلأن 
لوباه، سألك، له: فقلت، هؤلاء، أكابر بعض يوما حامحلبتخ ولقد الحال، >رذْ يلقاه 
أنعلينا فرصا أكان و؛خهلا؛هت بكلامه واجهنا وفد أؤلهرتا، بين حي الرسول. أن قدر 

مانعرض حتن نتبعه لا أم ومذهبه، وكلامه غيره رأي عك نعرضه أن غير من نتبعه 
منالامتثال إل المبادرة الفرض كان ل فقال! وعقولهم؟ الاس آراء عل محنه سمعناه 

نسخ؟شيء وبأي عنا؟ الفرهم، هذا نسخ الذي فما ت فقلت، سواه، إل اكفامحت، غير 
بكلمة.نملق ومجا متحيرا، باهتا وبقي فيه، عك إصعه فوصع 
ؤإزعاجالأصواُته، ورفع به، والشرك أمره مخالفة لا معه، الخواص أدبا هدا 

اهه،معرفة منه يستفاد وأن اليقين، عن كلامه وعزل والسليم، عليه بالصلاة الأعضاء 

)ا(ي\ّ'آدارجب.



قمح==ءس^]جا=
المتحيرةالمنهوكة العقول عل، اهانا1 معرفة باب ل المعول بل أحكامه، منه يتلقن أو 

نقروهماإنما والمنة والقران وآراتها، الرحال تقليال عل ت الأحكام وق المناهضة، 
عاديناه،ورامه ذلك، ءلاو_، من و فروعه، ولا الدين أصول منهما نتلقن أنا لا شركا، 

بنأكلا وثم منيا بن مم ق مأوبجم بل، ؤ شأفته وامتمحال دابره، قطع ق ومعينا 
لؤ1(اهم'"وروت إدا بآلعداب مقبيم إِذآأحدئا حى ر)ي؟( عملون لها هب ذ'للث، دون 

عثمكثر عنكم ئتو ؛١^، مدرو نمثون لا ^١ إم اك)م •أموأ لا 
امّالفول يدبروأ ايلمّ ;آق'أ ئهجرون نمرا مبه-ء مسثمحرين أ)ث؛( تغكصون اعمنبكم 
أزثغكرون لهُ مهم وسوثم ازلمّي*ردوأ الأئئن!إة؛! ءاباءمم لنويات ثا جاءهمجّ 
آلحىآئح ولو بمحق ؤأًغمم بالحق جاءهم بل يهِء يمولون 

ؤإقث^،ئ)ةآ لبم،لإ نحراج حرجا أزمظهم ثعرصوث:;ث' ب'/مم 
آلبرطعن آلآء>ْ محوبنوث لا آلذئن ؤإن :رث؛: ثنتم من'خم إق لثدعوخو 

٧[.٤ -  ٦٣ت ته ككيون 

حقؤيتأملها تدبرها، حق الآياُت، هده يتدبر نجامات عك العامل لنفسه، واكاصح 
فبانواتكانوا بقوم احتصت، يظنها ولا العججا، فيرى الوام! عك ؤينزلها تأملها، 

المستعان.واه حارة<<ر يا واسمعي ك،، ))فالحديث، 

بالحقجاءهم بل جثة بج، أزيمولون ه؛ نغكرون لهُ فهم وسوثم زلرينريوأ أؤ 
iِن؛إ دأًغرمنمقمدون 

ياشزي ياحارة!.وكذاذكر، واسي »إيأكأءنى ولقدصل.،: ٤( • ٤ يررم المj الذمي ذكر، 
الخفاءُانمءاوونيفيممف ( ٣٧٣اكرفينرخص)ه/ءوابن ( ٣٧٤ااكمال)م مدبب 

(.٣٥٣ىوا،ةلاودي)^ وابن )ا/اأارنمها"م( 





ق.=^^^^^====رجا=
أهلاملآ سيمولون؛لاج لإج( ثعنموث ءفتئز إن فيها ؤس آلأوص لمن ل هؤ 

نثمولوث؛لأُأسمم. ننزبأصؤ'تأم ئنآ تدووث):ج؛ 
إنعته محيرزلا'محاو وهو _,؛ ءئل بيده، من هلآ Q ثمموث أهلا ملآ 

و1ذهز^٣، أثبمهم بل، 1دث؛؛ يتحروث هامحإ هلآ يلاج سيمولوث دنثو0 كنتز 
حلىبنا إك لذ إذا إله من معهُ يقايت وما ولو من 1س آقئد ما وأع( وك؛ذبون 

يصموثل)قأ،ه•عما بجنزآش بعص عق بعضهم ولعلا 
عالتاه مشيهمئ ؤإيالف  JLjuإيالئذ ؤ مقام للعبد يتحقق المشهد هدا ،وق ...أ 
الإلهة،توحيد إق صاعدا منه يرقن ثم الربوبية، توحيد ق انمد قدم مشت وحالا، 

والشقاء!عادة والوالضلال والهى والمنع وانمتاء والنفع الضر أن تيقن إذا فإنه 
الوأنه يثاء. كيف ويصرفها القالوب، يقلب الذي وأنه غيره، بيد لا ( ٥١بيد ذللث، كل 

أصحوأن عنه، وتخك وأهانه حيله من إلا مخدول ولا وأعانه، وفقه من إلا موفق 
إبوحلم اتخده من وألينها! وأشدها وأصفاها وأرقها وأقومها وأسلمها القلوب 

لهوأرجز سواه، ما كل من عنده وأخوف سواه، ما كل من إليه أحب فكان ومعبودا، 
كماه، تبعا المحاب اق فتنالمحاب، حميع قلبه ل محبته فتتقيم سواه، ما كل من 

فتنساقالمخوفات، جيع فلبه ق خوفه ويتقدم الهلان، لالتبعا الجيش اق ين
تبعارجاء كل اق فينالرجاء، حمح قلبه ق رجاؤه ويتقدم لخوفه، تبعا كلها المخاوف 

توحيدمنه إليه دخل الذي والباب القلب، هذا ق الإلهة توحيد علامة فهذا لرجائه. 
يتعلقالقلب يتعلق ما أول فإن الربوبية. توحيد هو الإلهة! توحيد باب أي الربوبية، 

ببمذاكتابه ق عباده سبحانه اه يدعو كما الإلهة، توحيد إق يرتقي تم الربوبية، بتوحيد 
أنميخر ثم به، وثفررهم به، علتهم ويحتج الأخر، النؤع إق التوحيد من الؤخ 

الإلهة.ق به بشركهم ينقضونه 

•"؟—١ •دارج ٤ ١ ١ ( ١ ) 



الممسيرعلن المي؛ر الصوء 
تالآيظ====^==^=^===^=ض

سانتهموين م اس قال ه، ثني إيالف ؤ مقام له يتحقق المشهد هذا ول 
أنسهادْ عن يمرقون فأين أي [ ٨٧]الزخرف; ه يوئكون هأن كهوJئ^س حلمهم من 

سواه،حالق ولا غيره رب لا أنه يشهدون• وهم وحلءْ، عبادته وعن اس إلا إله لا 
سيمولونث ًشئزثعلموث لمنآ'لأرصؤسفيهاان ؤ تعادت قوله وكذلك 

الأرضمالك وحده هو كان إذا أنه فتعلمون [ ٨٥، ٨٤]المومثون; ه يدزوينح قلأ اش 
لهمرب لا فكما ومعولهم، إلههم وحده فهو ومuكهم وربمم وحالقهم فيها، ومن 

زقمنربرآلسمنؤتآلثخوربآلعرّيآلعفلم ش ؤ سواه لهم إله لا فهكذا غيره، 
وهرمحرولأًًُفز، ممحت بتدْ-ء من مل )}ت؛ ثمموث أمحلا محل شح سيمولوث 

[.٨٧، ٨٦ه]ايومون; إرنم^كغئمّثتون عته "جار 
إلنهلذمثاكز إآا إله من معهُ وما ؤلو من أق أمحي ما ؤ تعادت وقال 

[.٩١]المؤمنون؛ ه يصغويحح عما ء بعض عق بعضهم ولعلا حلى بما 
يكونأن لأبد الحق الإله فان البين، الوجيز اللفظ بمذا ازهر البرuن هذا فتأمل 

لكانإله سبحانه معه فلوكان اكر، عنه ويدغ النفع، عابده إل يوصل فاعلا، حالما 
وتفردهقهره عد قا~ر إن بل معه، الأحر الإله شركة يرضن فلا وحينثل• وفعل، حلق له 

الدنياملولئ. يتفرد كما به، وذهب بخلقه انفرد ذللث، عل يقدر لر ؤإن فعل، دونه ؛الإلهية 
فلابدعليه، والعلو الأحر قهر عك المنفرد يقدر لر إذا بمماليكهم بعض، عن بعضهم 

ثلاثة;أمور أحل• من 
أنؤإما بعض، عل بعضهم يعلو أن ؤإما وسلطانه، بخلقه إله كل ين•هت، أن إما 

منويمتنع فيه، يتصرفون ولا فيهم، يتصرف، واحل•، إله قهر نحتا كلهم يكونوا 
المربوبونالعبيل. وهم الإله هو وحده فيكون حكمه، من يمتنعون ولا حكمهم، 

المقهورون.

را.مختصرالصواعق ٩ ٥ ( ١؛ 



منندعون ؤ وقوله؛ [ ١٧]المحل: ك'قلى4 أنمن"ظيىنحن ؤ وقولهت 
]^؛١٠مندوذيِء ؤآ-ثدوأ ٠ وقوله! ٢[ • زالحل: ■تءئاJمونحنح وهم نيئا لأ"؛،ظمون دوزآس 

الحجةنتم وبه القرآن، ق كثير وهو ٣[ ]القرنان: محا وهم'■محتمون نيئا 'محلْودت> لا 
الجنايايت،من المشهد هذا له يحمل العبد أن والقمود! نين• كما 

منعاصم لا وأنه الحكيم، العزيز بتملءير الخليقة وعل عليه وجريان٠ا والدنوبؤ، 
مرصاتهإل وصول ولا يمعونته، إلا ءلاعته إق سل ولا هو، إلا سخعله وأمباب غضبه 

فلاسديه، ■معها التوفيق وأزمة إليه، وممادرها منه، كلها الأمور لموارد بتوفيقه، إلا 
^3؛^وما ؤ الأنبياء! حءلم_، ثعسب، قال كما عليه، إلا متكل ولا به، إلا للعباد متعان 

.[ ٨٨]هود: اذسثا؛ه توغتاوإد عته إللي إلا 

وأعوذبكوتأن'ئمونمح.زج; من علوُن،أعوذيك وؤ 
عنعبيد أبو قال الدغ، الهمز وأصل وتمرة، كتمرات، همزة ■بمر الهمزامت،• 

وغمزبتخز، دفع أنه والتحقيق• دفعنه• -إذا ومزته ولهزته، ولمزته، همزته، الكساثي! 
إكوالإغواء الو-اوص دفعهم الشياطن؛ فهمزايت، حاص، دفع فهو الهلعن، شه 

اوسهم(٠ووسنزعاتهم الشياحلين! ٠همزات، والحسن! عبامحى ابن قال القلب،، 
مجاهد.قول وهدا ونفثهم، بنفخهم همزاتهم وفرته 

الجنون.تثبه التي وهوالخونة بخنقهم، وقرئتا 
إن— الأظهر وهو — يقال وقد والنمث،، النفخ غير نؤع الهمز أن الحدسئ، و٠لا٠ر 

بالنفخقرنت، ؤإذا آدم، لابن إصاباتهم حيع فيها يحل أفردت، إذا الشياطين همزات، 

.دارج-بمل. ٤١٢)١( 
)آ(ها'إغاثت-بما.

اظر:ذضاسير)ا/خخأ(.)٣( 



الممسيرعش المير الصوء ،=^:=نم 
ل؛عثإ=====^^=^^^^^^=^=ضا= 

ذلك،.كنظانر خاصا، نوعا كانت، والنفنؤ 

عنداممي: وقال أموري، ق زيدت ابن قال 4 لأربأن'محرالن دأعوذ ؤ قال• ثم 
ثرنوعي ْن يتعين. أن فامرْ والسياق، الننع عند عكرمة! وقال القرآن، تلاوة 

منه•ودنوهم وقربمم بالهمز إصابتهم 
اديرؤ قوله! عقيصي، محبحانه ذلك، ويكر يقربوه، ولا يموه لا أن الامتعادة فتفمنت، 

منبمحترز أن فامره ا'اٌآ 4 يصمون بما أ-نننآي<جح^ هئ بالى 
الجنشيامحلين شر يدفع وأن أحن، هي بالتي إليه إّاءتمم يع ثل• الإله، ياطتن، شر 

لألُن،ز،واّم، آلعمو خذ ؤ الأءراف،ت سورة ق قوله هذا ونفلير منهم. بالاستعاذة 
عنهم،الجاهلين؛الإعراءرا شر بديع ذامْ ؛؛ 4١٩٩تالأماف: 

ننغآلشيْلس من يهزعثلئ، ؤإما ؤ فقال! منه، بالاستعاذة الشيهلان شر بدغ أمره ثم 
[.٣٦]فح,.اوثؤت هوآإشمعآلعبر4 إدٌر إقه محانتعن• 

يذبدسدرآبممثرنحاو ؤجزشذ'صبقالمتاركن^إدهاكأنةظذذيها 
بجنحن©4•

بينما وهو ونعيمه، البرزخ لعدابج امم ونعيمه القبر ءن.اب، أن يعلم أن يتبغي، 
وهدا[ ١ • • ]\سمسم0.■ 4 إِلأتؤكنبمثون نزرح وزايهم ومن ؤ تعاق؛ وقال والأنترة، الدنيا 

روضةوأنه ونعيمه، القبر ءن.اب وممن والاحرة، الدنيا عق فيه أهله يشرف البرزخ 
السباعوأكيل والغريق، والحريق، فالممالوبؤ الخالق، غالب باعتبار نار، حفرة أو 

أمباب،تتوعت، ؤإن أعماله، تقتضيه الذي قسمله ونعيمه البرزخ ءن.ابج من له والهليور 
وصاربالنار جده حرق إذا أنه الأوائل بعض ظن فقد وكيفياتبما، والعل.ادس، النعيم 

الردح•)ا('ا،



قمح=ء==^==رج|=
ذلك،من ينجو أنه الرحت ثديي يوم ق البر ق ويعفه البحر ق يعفه وذرى رمادا، 

قيه،ما فجمع البر وأمر فيه، ما فجمع البحر اس قامر ذللث،، به يفعلوا أن بتيه فأوصن 
حثيتلث،فعلت،؟ ما عق خمللئج ما فسأله؛ ، ٥٧٥١يدي بين هوقائم فإذا نم، هال،• ثم 

لهدهونعيمه البرزخ ءذابا يمت، فلم . رحمه أن تلافاه فما أعلم، وأنت، ربإ، يا 
مهابل الأشجار رءوس عق الميت، علق لو حنن الحال هذه ق صاريت، التي الأجزاء، 

أتونق المالح الرجل ولودفن ونصيبه، حفله عدابإالبرزخ من لأصاليإحده الرياح 
علازر  ٥٧٥١فيجعل وحفله، نصيبه وروحه البرزخ نعيم من حده لأصحاب المار من 
لر-رامنهالة ومواده العالم فعناصر وسموما، نارا ذلك عل والهواء وسلاما، بردا هدا 

هلؤعهي بل أرائه، شيء منها عليه يتعصن ولا يشاء، كيف، يصرفها وحالقها وفاؤئرما 
العالمين.رب جحد فقد هدا أنكر ومن لقدرته، منقادة مدللة مشيتته 
يجزىوبعثين، معادين آدم لأبن جعل ه<ؤا اهه فإن أول، وبعثا معاد المويت، إن 
الأولفالثبيث، بالحنن. أحنوا الدين ؤيجزى عملوا، بما أساءوا الدين فيهما 

اهفيرد يوم المال والبعث، الأول، الجزاء دار إل ومصيرها للبدن الرؤح مفارقة 
ولهداالمال؛ وهوالحشر أوالمار، الجنة إل قبورها من ؤيبعثها أجسادها إل الأرواح 

أحد،ينكره لا الأول البعث، فإن . الاحرا، بالبعث، لأوتومن الصحيح؛ لحديث، اق 
والعن.اب،.والمعيم فيه الجزاء الماس من كثير أنكر ؤإن 

المؤمنين،محورة ق والكبرى المحغرى وهما القيامتين، هاتين هؤ  ٥٧٥١ذكر وقد 
السور،من وغيرها الفجر، وسورة المهلففين، وسورة القيامة، وسورة الواقعة، وسورة 

توفيةولكن والمسيء، المحسن جزاء داري جعلها أن وحكمته عدله اقتفئ وقد 
ذآيمةثمس "كل ؤ تعال؛ قال كما القرار، دار ق المال المعاد يوم يكون إنما الجزاء 

٧(.١ / ١ )٧ النووي ثرح وانظرت ( ٢ ٧ ٥ ٦ )رنم لم ماحرجه ( )١ 
:١  ٦٢النووي)ا/ شرح وانفلر: ٩( وسلم)رقم ( ٤٧٧٧الخاري)رنم أحرجه )٢( 



التمسيرعلى المنير الصوء 

[.١٨٥زآلءمرِان: ه آلقثنة يوم ا>وزءكلم ءمزتتن ثنا  13آتون 
أوليائهأبدان تنعيم المقدس وكماله الحستئ صماوه وأوحيت عدله، اقتضن وقد 

وروحهله المملح بدن يديق أن فلابد وأرواحهم، أعدائه أبدان وتعن،يب وأرواحهم، 
والعقوبةالألم من وروحه له العاصي الفاجر بدن ويديق به، يليق ما واللذة النعيم من 

دارالدار هده 'كانت، ولما القل.س، وكماله وحكمته عدله موحب هدا يعتحقه، ما 

ذلك.فيها يفلهر لر جزاء دار لا وامتنحان تكليف، 
وتقتضيالدار ُتللئ، يليق ما ذللث، من فيها فظهر الجزاء، دار فأول البرنخ وأما 
ماالعصية وأهل الطاعة أهل وق ال،كبرى القيامة يوم كان فإذا إظهاره، الحكمة 

وعداحما.والأرواح الأبدان نعيم من يستحقونه 
إلوواصل منه، مشتق وهو ونعيمها، الأحرة ءدا>>_، أول ونعيمه البرزخ فعداب، 

موضععير ق المريحة الصحيحة والمنة القرآن عليه دل كما هناك، البرزخ أهل 
وقونعيمها؛؛ روحها من فيأتيه الجنة، إلن بايإ له ررفيمتح كقوله.ت صريحة دلالة 

وسمومها؛؛حرها من فيأتيه النار، إلن باب له لافيفتع الفاجر' 
كانفإذا حفلها، الروح تأحد كما الثالتح، هازا من حظه يأحاز الباون أن قملعا ومعلوم 

داحله.هو الذي مقعده إق الباب ذللث، من لحل القيامة يوم 
باكواغلمحجوب، حمي أثر الدار هن.ه ق الحبل. إق منهما يصل البابان وهن.ان 
ولاسببه، يعرف، لر ؤإن الناس س كثير به يحس ولكن والعوارض، الحسية والغوشي 

كانمامت، فإدا عته، والتعبهر يه الاحامى عر الميء فوحود عته، العبر يحمن 
إليه،الأثر ذللئ، وصول كمل بعث، فإذا أكمل، البابين ذينلث، س إليه الأثر ذللث، وصول 
اه.الثلأيث،. الدور ق انتظام أكمل ، ٧١٧متتفلمة تعال الرب فحكمة 

• U-\«o/nهمىفيلجباص)آ/آهأ(ضاقفيالأوط أخمد :ا(أحرجه 
حن.ؤإساده الأوط ق الطيراق رواه (؛ ٥٢الزوائد)v/ مجمع ق الهيثمي وقال، ٢(  ٠٦٣ رقم 



آون1ثآلخقآئد ستر ترجعونزأق؛{ لا إتئا ^٠؛ وا عجثا حلمقتكم نما I فحسبمنر I ؤ
يتيئآّآلض3^•

آشلتعز ؤ 5قالت وخمده، وعالمه لحكمته المضاد الحسيان هدا عن شمه نزه 

ظنهالذي الحسيان هذا إيطال من الحق الملك وهما الأسمين، هذين ل ما وتأمل 
لهيكون الذي هو الحق الملك إذ الحق، ولكونه ملكه لكمال مناف هو إذ أعداؤ©، 

إذوالخالاائا، ، ١^١٧بين الفرق هو وهذا وأمرْ، بقوله خلقه ق فيتصرف والنهي، الأمر 
مالكتعال والرب وأمره، فعله المتصرف هو واللك، بفعله، التصرف هو المالك 
وأمره.يفعله التصرف فهو الملك 

حقيقدره ولر ملكه، ق طعن فقد ينههم ولر يأمرهم ل؛ عسا حلقه حلق أنه ظن فمن 
هيقبمرمنثىٍء عق ا۶)^آتثه مآ محالوأ إذ حىمحيرأث الله محيروأ وما ؤ تعال٠ محال كما محيره، 

[.٩١]الأنعام: 

طعنفقد المهمالاث الأنعام بمنزلة الخالق وجعل وميه، وأمره اقلع شيع جحد فمن 
ذاتهكمال يقتضي الخالق إله تعاق كونه وكيلك قاوره، حق يقال.ره ولر اهيع، لك مق 

وأتمها.الوجوه أكمل عك أفعاله وومحؤع وأممائه، وصماته 
حق،كلها وأفعاله الحق، وأمره الحق، ووعده الحق، فقوله الحق، ذاته أن فكما 
حى.الأحر وللرم ودسه لسرعه لزم الوجزاؤه 
وبكلوجه، كل من المعللق الحق بأنه انلق وصفإ فما ذلل؛، من شيئا أنكر فمن 

وعقابه.وثوابه ودينه شرعه يتالزم حما فكونه اعتبار 
ولايأمرهم لا مدى، يتركهم وأن عيثا، حلقه يخلق أن الحق ،[]؛، ٠١١يظن؛فكيف، 

هندى يرك ان محسن،ألإسن ؤ تعاق؛ قال كما يعاقبهم، ولا شهم ولا ينهاهم، 

ئ.اليانع  ١٦٤)١( 



اك؛ئشاششء و^إ:=

يجزىلا غيرْت ونال . يتهن ولا يؤمر لا مهملا اس؛ رحمه الشافعي نال [ ٣٦]الشامت: 
الجزاءسب ذكر فالشافعي متلازمان، والقولان يعاقب. ولا يثاب ولا والشر، بالخير 

الثوابوهو والنهي الأمر غاية ذكر والأخر والنهي، الأمر وهو والعقاب والثواب 
والعقاب.

فحلىعلمه  'ضلمأ وج; يمي مي من ئظمه يلئ، الز ؤ ذللث،: بعد تعاق قوله تأمل ثم 
حتتنوصرفها الهلفة قلب بل مدى نهلفة وهو يتركه لر فمن [ ٣٨، ٣٧]الئامة: ه موئ 

حننهي مما أكمل صارمتنج حنتن العالقة، قل—، تم العالقة وهي ص، مما أكمل صاريته 
كمالهاانتهن حتن كمالأما، أؤلوار ل وحكمته بتصريفه فدبرها خلفها قوى ■حلقها، 

العاقلامل فإذا له. حلق الذي كماله غاية إل يسوقه لا مدى يتركه  diSiسويا، ^١ 
علتل.له كما والن٠وارت،، المعاد عل دلته منتهاها إل مدئها من النطفة أحوال البصير 

غايتهاإل مبينها من الءلفة أحوال تدل فكما كماله، وصفاُتج وتوحيالْ الصاغ إث؛ارت، 
وملكه،وعلمه حكمته كمال عل تدل فكذللثج وبارئه، الإنسان فاطر قل.رة كمال عك 

حلقها.كمال بعد سدى ؤيتركها عبثا يخلقها أن عن المتتعال الحق المللث، وأنه 
رسله،نة ألعك ينههم ولر يأمرهم لر أنه الكافرون أعداؤه زعم لما كما وتأمل 

الموايت،خلق بأن قولا متهم الزعم هدا كان كيفه والعقاب، للثواب يبعثهم لا وأنه 
ننْللأجيللئ،عسإنا وآلازصوما آلثماء حنمئا وما ؤ تعال: فقال باطل، والأرنحن 

ماقئهىكموأسآئارهلص:؟آ[.
ذللتهكان للقاته، أجلا لهم يجعل ولر رسولا، إليهم يرسل لر أنه أعداؤ، فلن فلما 

باطلا.حلقه خلق أنه منهم ظما 
المشاق،وأنراع للحقوبة بدللث، وتعريضهم الثقلين تكاليم، ق حكمة وأي ت قوله  .(٢)

٤(. ٥٣ضره)؛/j كير ابن ى ذكره ١( ر
الملل.



قمح=^=^_^_^اجا=
وندذلك، عن يتعاق واس ومدى، عبثا الإنسان حلق لكان التكليف لولا انه فاعلم 

والتقاممى.العيوب عن ه نفنزه كما عنه، ه نفنزه 

[١١٥;هترجعون لا إلهثا وا^٠٢ عبثا حلةسكم اقحستنزانما ؤ I تعاق قال 
ولايؤمر لا الثا٠عيت قال [ ٣٦ه ندى يمك ان 1ءتنبلإسن ؤ وقالت 
لغايةحلق فإنه للحكمة، مفاد معطلا مهملا كالبهايم الإنسان ترك أن ومعلوم يتهن، 

بعبوديته.ةادث.ا له محبا بربه عارئا يكون أن وكماله كماله، 
تال ون[ ٥٦ا.ارات; لاله لثمدون حلذت،آلخنلآلإسنإلأ وما ؤ ت تعاق ال ن

[١٢]الطلاق: ه عتا _؛  JSy^ ١٠أ-هدترؤأن1سس تيرء كل عق T_ ثناتزأأن لؤ 
الأوضؤأت>آسيخلق وما آلئنوت ق ما نإبأ آممه أن لتعلنوأ ذ'للئح ؤ وقال؛ 

الإنسان،كمال أعفلم وهما والأمر، الخلق غاية هما العبودية وهده المعرفة فهذه 
والباطنةالنلامر٥ أسبابه له وميآ الكمال، لهدا عرضه له ورحمته به عنايته من تعال واس 

شكرإك ترح وص والإحسان، والإيمان الإسلام عك التكليف، ومدار منها، ومكنه 
به،يعامل أن يليق بما ومعاملته ؤإحلاله وتعفليمه منه وحليلها يقيئها كلها المنعم 
تضمن•ع هذا يتسن، فلا ؤيدكر يعصن، فلا ^!؛٤ يكفر، فلا وتشكر آلاؤه، فتذكر 

واحتنابهصليم، وقول جيل فعل بكل ؤإتيانه جيل، حلق بكل العبد لأتماف التكاليف 

زور•وقول مح فعل كل وترك سء، حلمح، لكل 
إلوالإحسان القول وصل.ق الأفعال، ومحاسن الأخلاق لماكارم متضمن فتكليفه 

تعريضهعع عنها واكزه ذللثؤ، أضداد وهجر الكمالأُتج بأنولع ه نفوتكميل الخليقة 
أليقالأمرين فأي البقاء، دار ق ربه ومجاورة الدائم، الجزيل ليثواب التكليف ؛اوللث، 

لينكح•ويشرب يأكل والحمير، والبغال كالخيل هملا، إرساله أو هذا بالحكمة 
ربهو إلا إله لا الحمح، المللث، اه فتعال ذللث،، المقدس كماله أيقتضن كالبهائم 



الثمرعؤي المنر الصوع 
=الأ؛إ=====^^=^^====^=ط

والعقابوالثواب والنهي الأمر بساط طي الكمال ذلك يليق وكيف الكريم، العرش 
العمعرف وهل الأحكام، وتقرير الشرائع وضع الكتب ؤإنزال الرسل ال إرّوترك 

قدزواوما ؤ >عانىت قال به، الظن سوء من إلا ذللت، وهل ذللث،، خلاف عليه جوز من 
[.٩١]الأنعام: ئئرمنرسءب< عق مآانزنآق قالوأ إي حىءنرهِء 

هوبل والهلول، والتفضل والإنعام الإحسان كحن العقول ق التكليف فحن 
ورحمة،وقفلا ومنة نعمة ذللئ، بحانه سمن ولهدا والإنعام، الإحسان أنولع أبلغ من 

تعاق•نال والفجار، الأبرار بين المشتركة بالنعم الفرح من خير به الفرح أن وأخبر 
بمحمدنعمته هاهنا العم ةناُمة [ ٢٨]إبرامم؛ ه اعم£،ممكمرا ندلوا آليين ترإل الم ٠ ؤ 

بيمبعث إذ عوآلموميئن سآس لقد ؤ ونال: الحق، ودين الهدى من يه بعثه وما اؤ، 
^هلمآعب،ؤآنيفنهئِنكائوأونزءفٍولم عييتلوا نزأذمسءلم رنولأ 

آلأنيثنق تعث، ٢أدى هؤ ؤ تحاقت وقال [، ١ ٦ ٤ ممران: ، jnمجغ4 صض ض نلت من 
شمحلت بن ^^١؛>' آلكتتناوآلخكمه ويعلمهم وئرنجم ءاننتب-ء عنيم نظوأ بجم رسولا 
آشمصل ذ'للث، آمينآتيتر وهز ط يلحعوأ لثا م وئاحرلن :~نآ مجم؛صنلؤ 
رخمهومآار،ساكلث،إلا ؤ وقال! آ-أ[، ]الجممة: وآثثدو^نمصل^شليبه مزنثآء يؤته 

هوظتمزحوأ هجاو'ولثؤ وينقدث آممه يمصل محل ؤ وقال؛ [، ١٠٧]الأساء: ه للعنانيمكء 
وأمممت،قكلمعنييكز آلئوم ؤ وقال^ ء ٥٨لمس؛ حيرممامحثون4 

انزلوما ذع«ثاآش وآدلإوأ ؤ وقالت ٣[ ]الماتدة: ه دينا آلإتننم لآيإ ورمحبميت 
ذت5لمان ؤ^ءiموأ ؤ وقالت [ ٢٣١]القرة: ه بهِ، يعئلُ والحكمة آثكص_، من عليكم 
ف،وييثة"- يمنن آلا ح4ج،إلأكم ولتكنآس كمحبن،آلأتيمم ق لؤبجعكن آلثيُ زسول، 

منمحلا  ''ثآلرشدورنت> هم اوك؟لئا وآلعهتمانج آلغمزوآلمنويى !ليكم ولإْ تلوبكن 
علتكT_ وانزل ؤ لرسوله! وقال ٨[، ٧، ]الخمات: ه حكؤ علير وآس ؤبعمة آش 

[.٥٤:  ٠٧١]ه  ١٠■؛^؛؛علتك آئي محل يتق ذي يظم' ^1، لم نا وعلملث وآلخكنه امجت 











الموصؤعالصفحت 
الأية.ه يعرقوتهآ ثعئهز وحايإ؛ 1، يخنزنمأ آحعلوا ؤ ت تعاق قوله ل بحث  ٨٧
...4الأية.1حاْ يوسانئاؤئ>ق عق دحلوأ  lIJjؤقوله ق بحث  ٨٧
احاهلياخد >ؤماكان يمإ,لقوله! ونأرهون 1وعير1ِككلم ائتها ؤ ق يحث  ٨٩

حقهيأحد أن ان للأنيجوز بأنه يوصف بقصة الفقهاء بعض احتجاج ق فصل ٩ ١ 
ذلك.عق الإسلام شيح ورد رصاه بغير عليه ممن 

نوعين.عن يخرج لا تعاق اس كثي أن ق فمل  ٩٣
^-ساق:فكذبمكنَنذوص١ّ^٢>،^  ٩٤
واصهلرارى.اختياري ت نوعان أنه وبتان الصر ق بح—،  ٩٧
إنماؤ اائؤ>ت يعقوب وقول الصبر تناي لا اه إق الشكوى أن ق بحث  ٩٨

صوحريىإوآش4•
الأية.رق...ه جعلها فد قتلت من زأيى >؛ؤيإأ نناتتسا ؤ تعاق: قوله ق يحث ١ ٠ ١ 
ؤالحعىمنلما ئوفى وآلاحرق آليثنا ق وق-، اث م تعال؛ قوله ق بحث ١ * ١ 

#؟بالصئلخنن 

٠الأية » ثزؤ؛ وهم إلا ياثد ايفرهم يؤمن وما ٠ ت تعاق قوله ق بحث  ١٠١
#اثبعى ومن انأ بصمة عق آثأ؛ إل ادعوأ سبيق هذه.، هل ؤ تعاق؛ قوله ق بحث  ١٠٣

ه... ٠ يكذبوا فد اينإ ؤخيوأ آتئشزآلأنل إذا حى # ت تعال قوله ق بحث ١ ٠ ٥ 
ظققا)جمح

عقآنثوئ ثرومتا محي بعم آلشبمثوت رفع آلدى آس ؤ الآياتت ق بحث ١ ٠ ٨ 
4■آلنوش 

4'•ورنع اعثب ثن وجئت مثجنورت قطع آلأزض ؤق # ت تعال قوله ق بحك ١ ٠ ٩ 



الممسيرض ا}ثين ،؟=ت 
ثثظ^==^====^^=^==^خا= 

الموصؤعاكشحن 
والماتاتوالحيوانات الجمادات هذه من والمناير والفوائد الحكم ق يحث ١ * ٩ 

المختلفة.

وأنواعها.وأشكالها الأرض صفات وتغاير اختلاف ق الحكمة ق بحث ١ ١ ٠ 
حامض ا،ذا ر'تا ئ اءذا يولم لعجب ئعجب ؤإن ؤ تعاك• قوله ل ثحث  ١١٣

ه.جديد 

الأية.ه . الازحام.٠ ثغيص وما اتى محفل ما يعلم آلله ؤ تعاق؛ قوله ل بحث  ١١٤
4امرآلثي من حإفهِء'■محمئلوثه ومن يديه ش من معست له ؤ فوله! ق بحث ١ ١ ^١ 

.^١
الواصلة؟النعم وتقهلمر الحاصرة العم تزيل وأما المعاصي عقوبات ق نمل  ١١٨
الأية.ه ياذمسآلم ما ينيوأ حى يفوُك ما يمحر لا آّّ ؤ • قوله ل بحث  ١١٨

الأية.ه لو'تؤالأزضشآس منزبآض,ش ؤ تعاق! فوله ق بحث ١ ٢ ٠ 
قاحتملبمدرها اودية مالت ماء آلثنآء متنح اذزلا ؤ تعانىت نوله ل بحث  ١٢١

4موأعس لإكآءJم^ من إللأ  Jjjيعنزأئنآ؛أثمن ؤ ذآ حث،ُلَملخ ١ ٢ ٤ 
الأية.

ام.أئثلاثة إق يشم وأنه متعلقه باعتبار الصر ل بحث  ١٢٤
ولأآثي يعهد يوئون آلألثنب؛)ث؛؛آلذئن اولوا يتدؤ إمما ؤ تعاق؛ قوله 3، بحث  ١٢٦

كنونآبىنيى4•
دالأترمحنالوالدين لمحن ديننا رسوله وين محننا ما بالصلة الأمر j بحث  ١٢٦

والإنفاق.والصر الناص وعموم والأرقاء والجار 
٩.ءاتةمنريهِء عانه اتزو لولا ويمول،آلذنزكمروأ ؤ تعاك؛ نوله ل بحث  ١٢٩





امحترض امحتر الئوء وًًًك 

وصوٍعالمالصفحة 
النعم.ام أنبيان ق فصل  ١٥٢

^^مح|شَصشسمثا؛ه.
ه. UlLIهدنثا وقد 1ش عل ثتويكل لآالأ وما ؤ ت تعاق قوله حول يحث  ١٥٣

أعمنإهزمماد...ه.برييز ثإلامحهمتكمروأ ؤ ت تعاق قوله ي بحث  ١٥٤
أحوال.ثلاث له الهوى باعث إق الإصافة الدين -؛، P-Lأن ق بحث  ١٥٥
وعد'=فلموعدايحنأس نمىآلأمر ومادآلتنلئنلئا ؤ تعادت قوله ل بحث  ١٥٨

هآلخقؤوعدمحداهذلم 
الأمثال.صرب من والفوائد الحكم  ١٦٠
مثلاىّهئزكٍلنشمبأس اتنأ ؤ تعال؛ قوله ق بحث  ١٦٠
بينهما.تجمع التي والعلاقة بالثجرة المؤمن نثبته من الحكمة  ١٦٢
الخبيثة.الشجرة مثل الخبيثة الكلمة أن و نمل  ١٦٤
آمنوا.^ jJlUاس تثبيت ق بحث  ١٦٥
المّؤالملإينيخص أته أم حميعا الناس خص عام القبر ل السؤال هل ق فمل  ١٦٩

ممط.والنافقيه 

محيان وبى وآجنتى ءامنا ألبلد هنئا آحعت زن ؤ تعال؛ قوله 3، بحث  ٢١١^

قاحعلؤ وقوله: 4 ينق وص ألصلؤ؛ تقينز زتآجع1ى ؤ تعاد: قوله ل بحث ١ ٣'٧ 
٩•إلبم بتآثّييوى أنده 

؛mm؛
ئرنآللإ5ةإلألألإ،ب.ما ؤ تعاد؛ قوله حول بحث  ١٧٦
ه.داوومح_،آشجربمن تعادت قوله حول بحث  ١٧٦









الأسير^، ٤٠المسر الصوء \ءعءءم 
-اكلا===^=^^=====ض

المرصؤعاكضحة 
نملفيسدلجالأعالاء. ٢٦٢
•شث(شمحيىت^ءاصا'ه  ٢٦٣
يتولونه.الذين عك الشيطان سلطان ق ؛حث  ٢٦٤

ءاتأه.م»ءفارك ءاته بدلآ ؤإذا ؤ قوله حول بمحث  ٢٦٨
يآلإينثزه.نثلمؤن ؤهلته>ؤ الفره من إثُ ؤ ت تعاق قوله حول بمحث  ٢٦٨
علم.اهوبغير عك القول تحريم  ٢٧١
حإنل؛هندا آلكدب الشكم ثصف لنا يقولوأ زلا ؤ ت تعاق قوله حول بحث  ٢٧١

ه.حزام وهذا 
ه.خسفا يلي هانتا امة إترم»نكادك.>  ojؤ تعاق• قوله ل يحث  ٢٧١
حثفياكاءضسص• ٢٧٣

حشفيءولهساقأؤناعكت(لآنمهه. ٢٧٢"
لمنالآخن5 ؤر ؤريه حنته آليتنا ق ؤئاسنه ؤ ت تعاق قوله حول بحث  ٢٧٤

^جى4.
ب.آلخسثة ؤ1ونوعظة يالخكمة وبك نئيل إل آدع ؤ • تعاق قوله ل يحث  ٢٧٥
يالثيهّإثُ صمك ؤ تعالت ونوله الصر ق بمحث  ٢٧٦

mm
الإسراء.j صءكانت رّمل راُة أن j حث  ٢٧٨
يعتد٠^^٠اترئ ؤ تعال• قوله ل بحث  ٢٧٩
ه.ئأكورا عندا إنه ؤ تعادت ئوله ق بمؤث  ٢٨٠
تثبويث4.ق طنإرْ إمننالزمشه وكلآ ؤ تعالت قوله ق بحث  ٢٨١
وآلداوآلآحنة'4.ورسوله قإنكضرذثآس ؤ الت ت١٠قوله ق بحث  ٢٨٣



وصؤعالمالصفحت 
قتؤؤلأخعلآخمحإله1ءامه. ٢٨٤
ه.إياه إلا يعتدوا الا ئك ومحي ؤ ت تعاق قوله ل بحث  ٢٨٤
ه.وزته«ا تنآاقزولأ ثمل  siiؤ قوله ق يحث  ٢٨٥
عنه.والجاق فيه الغال بين وسهل اقلع دين أن ق بحث  ٢٨٧
رف.والالجود بين الفرق ي نمل  ٢٨٨

ى.سبيلا وساء قنمشة كان إيه يمربوأآلزرأ ولا ؤ ت تعاق قوله ق بحث  ٢٩١
والآحرين.الأولين هلاك سبيلان واللواحل الزنا أن ق بحث  ٢٩١
اه.عد الزا أعظم بيان j بحث  ٢٩٢
كلها.الثر حلال يجمع الزنا أن ق فمل  ٢٩٥
هملا.ولا ّدى الخالق يخلق لر اه أن ي يحث  ٢٩٧
ه.متقولا عنه ن اوك؟اثك دكز ذ\وت0\إنذ\ائإ\ آلثنع إن ؤ ت تعاق قوله حول بحث  ٢٩٧
ى.يقولون كما ابته معنؤ، ثوكان قل ؤ تعاق! قوله حول بحث  ٢٩٩
وأوجزه.وأبغاله تقرير أحن التوحيد برهان قرر سبحانه الم أن ق بحث  ٢٩٩
٣٠ هق.ليع الكائنات بيح تق بحث ٠ 
ألآليين قيئن نيثك جعلنا ان آلمن، عزأُتش ؤإذا ؤ ت تعاق قوله حول بحث  ٣٠٢

ه.منتورا كتابا بالآحر٥ يؤمنون 
الخالق.اكالوب حول بحث  ٣٠٣

■حارقالمؤتعوئون اءثا ^٥^١ عظغما محا اءذا ؤ تعاق! قوله حوف يحث  ٣٠٤
ب.جديدا 

ييتقبرنذمما حلما او حديدا او حجارة كونوأ قلغ ؤ تعاإإات قوله حول بحث  ٣٠٦
صدوركن



الممسيرعلن المشر الصوء ^=^- ٩١
=اكلإ========^===ض

وضعالمالممحت 
رهزآلوسةإل يطوث يذعوت ازك؟كمحين ؤ ت تعاق قوله حول بحث ٣ ٠ ٧ 

ل4أ'وت<■
المحبوب.بلاد إل يحدوالقالوب حاد أته الرجاء ق بحث،  ٣٠٨
الثلاثة.والإحان الإيمان أركان أحد الخوف أن j بحت،  ٣٠٩

بانتفائه.الإيمان ؤينتفي الإيمان لوازم من الخوف أن ق بحث، ٣ ١ ٠ 
تكون.ولمن الجنة درحامتؤ أعق ق بحث  ٣١٢
؛حث،فيسناتربإة. ٣١٣
الناس.لجمح بصائر القرآن أن ل بحث  ٣١٤
وعبادته.اس معرفة وهوباب بالعلم الرب إحاطة ل يحث،  ٣١٦
وسائليه.عابديه س الرب ترب ق بحث  ٣١٦
له.إبليس سجود وعدم آدم حلق ل بحث  ٣١٧
ه•• • جزامح• جهثز مإث ثنهز ينك آذمتامنن ؤ تعال؛ نوله ل يحث  ٣١٨
ه.. ؤزحلاثقJطتلق عاتيم "جلب واُؤ • تعال قوله حول بحث  ٣١٩

حلق.ممن كثير عل وتفضيلهم آدم لثني اه تكريم ل بحث  ٠٣٢
آثموآيحروزنكهمل وخملثهم ءادم بغل قلقي؛وت ؤ تعال؛ نوله حول يحث  ٠٣٢

بثآلطبمت4ؤ
^ثلئاشكدترءفنإمزفافليلاه.قلولأان ؤ تعال؛ قوله حول يحث  ٣٢٣
ه.آلشمي لدلوك اق>ِآلصلوه ۶ تعال؛ قوله حول يحث  ٣٢٦
ه.نئيودا ئزءانآكجركارتلم إن وئرءانآلمجر ؤ تحال؛ قوله حول يحث  ٣٢٦

والعيدين.الجمعة ق إلا يعينها محورة الصلاة ق يعين لر ه أنه ل فصل  ٩٣٢
الثانية.عل الأول ارية يطل كان ه أنه ق فصل  ٣٣٠



محف_^^_^=^اج=
وصؤعالمالصضحة 
اليل.قيام ق هديه ق نمل  ٣٣٠

>ضجذتملجٌ'حو ند ومحل ؤ تعاق: قوله ل يحث  ٣٣٢
حمقةاكلماكJق.٣٣٤
1لحىؤزسآتطإ؛ه.جاء وش ؤ قوله حول بحث  ٣٣٥
للنؤبي؛نه•ونهمة هوشماء ما سآكرءان ويثزلث ؤ تعاق• قوله حول بحث  ٣٣٦
الهوة.طب ي بحث  ٣٣٧

ب.شاكJتبظ عق يعمق  ٥٤٠قل ؤ تعاق! قوله حول بحث  ٣٣٩
الروح.نفخ ق بحث  ٣٤١
عنه؟متأحرة أم الجد عك متقدمة الروح هل ق فصل  ٣٤٣
Aي0ئوض ئوآلروح ؤ تعادت قوله ل بحت  ٣٤٤
ؤأوجه عدة عل القرآن ق وردت الروح أن ق بحث  ٣٤٨
^•٠٥١إك الألروح إنحافة ل بحث  ٣٥٠
4•عبمءيا عق ثرلثا نئِانما ق ًفنتم ؤإِن ؤ تعادت قوله و بمحث  ٣٥٠
•الجهل أهل وصف ق بحث  ٣٥١
ه.فهوآنمهتد آس ومن.|J ؤ تعاك؛ قوله حول يحث  ٣٥١
ف.جديدا حلقا ل«_تموون اءنا ^^١ عظتنا اءذاكئا  ٠٠ت تعال قوله حول يحث  ٣٥٣
؟،<.مكث عز آلنامي عز لثمرا0ؤ قريغته وقرءانا ٠ •' تعاق قوله حول بحث  ٣٥٤
الأية.i تومثوأ قل؛امثوأ > تعاق: قوله حول بحث  ٣٥٤

^^^^وأآش'أوآذغوأمهمهالآية.
ّميلثؤلزعزر قلدا لمّيئخد ثلميالذي ؤئلآ"يتمد ء تعاقت قوله حول يحث  ٣٥٩

فيآظلئ،يمالآية.



التمسيرعلن المشر الصوء 

الموصؤعالصفحة 

الازية.ه لتا نيته آلأوءس عل ما جعلتا - إظ ؤ ت تعاق قوله حول يحث  ٣٦٠
المروءة.وبين بينها والفرق الفتوة ق بحث  ١٣٦

الأية.ه تلويهز عل ورنْل،تا ؤ تعال! قوله ق بحث  ٣٦٢
الكهف.أصحاب عدد ق بحث  ٣٦٣
حشفيالأسشاءِ. ٣٦٣
؛حثفيالإلحادفيأساءاهافن. ٣٦٩

البلاء.عل الصبر ق بحث  ٠٣٧

ي.هونه واثتع ذمتا عن فلته اعملتا من دْإع ولا ؤ تعال؛ قوله ق بحث  ٣٧١
والشر.الخير ترمحن ل بءُث  ٣٧٣
الإغفال.ق بحث  ٣٧٣

ثضيعلا إثا آلصنلحيت وعملوا ءامنوأ آلذيىتن> إن ؤ تعال• قوله حول بحث  ٣٧٥
ا"مسأحسنط4■

وماله.أهاله من يعجبه ما رأى من يقول فيما قو هديه ل بحث  ٣٧٦
الأية.لأدم ط؟كةآطدوأ قنا ؤإذ ؤ تعال؛ قوله حول بحث  ٣٧٦
يداه.قدمت ما ني لمن العم ذم ق بحك  ٣٧٩
والآ■حرة١والبرزخ الدنيا اكلأثةت الدور ق يكون التمحيص ق يحث  ٣٧٩
مجمعاتخ حمآ ابرح لا لمتنه مو"ى فالتت-ؤإد ؤ تعال؛ قوله حول بحث  ٣٨٢

آفيمتن4ّ
العالم.من آتاهم بما وعباده وأوليائه ورسله أنبيائه ومنتهعل اهلٌ قفل ق بحث  ٣٨٣
هّنصثا هذا من.أأمرئا لقؤيثا لمد عانآئJا ءاتنا ؤ تعال؛ قوله حول بحث  ٣٨٣



محش—
وصؤعالمالهشحت 
عيثا؛<.من وحمه ءائيثه عنادنآ من غنيا قوجدا ؤ قوله حول بحث  ٣٨٤
؛،؟JUJbالمراد فما ك\و\,( طبع يوم طع إنه الغلام• عك القول  ٣٨٥
ه.نثا سء مزكل ؤءائيننة ؤ تعاق؛ قوله حول بمحث  ٣٨٨
عزمثا4.يومثد حهم وعزصغا ؤ قوله حول بحث  ٣٨٩
ه.اخنلأ بآلأخشن يجم هل مل ؤ ت تعاق قوله حول بحث  ٣٨٩
لؤكانTدممJادائل ؤ ت تعاق قوله حول بحث  ٣٩١
ه.إك إئمآأئأن؛مي؛ئؤووخمإ ئل ؤ تعال؛ قوله حول بحث  ٣٩١
العمل.ثواب يطل العبادة ق الشرك أن ق بحث  ٣٩٢
له.وقائد العمل هوإمام العالم أن ق بحث  ٣٩٣
٩١ هبمتلحا عتلا شتمت رببِء لثآء يرحوأ ممنكان ُو تعال؛ قوله ل بحش  ٣٩٤

#.شققا زن - ينعالأك اًْض ولم ُؤ • تعال قوله حول بحث  ٣٩٦
4•^١ ١٤وْفانتآمأيى مزوواءى حنئآم'ك قإك ؤ تعال: قوله ق بحك  ٣٩٦

؟<.]A.b من وحنايا ؤ تعالت وقوله الحنين ؤ، بحث  ٣٩١^
عكسلموا أن لعباده بحانه وثؤع الكرة بلفلفل عليهم ملام كونه ق الحكمة ٣  ٩٧

المعرفة.االفذل رسوله 

هنفعك المسيح ليم وتالكرة بلففل يحين عك تعال اس تسليم ي الحكمة  ٣٩٨
المعرفة.بالمقل 

المماتويوم الميلاد بيوم والمح يحنن قمتي ق اللام تقييد ق الحكمة  ٣٩٩
ويومالعث



التمسرءش المنن الصوء ا؟=م 
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الموصؤعاكضء؛ن 

•الأية • ب آلغحلة هلع إليك وهرى ؤ • تعاق قوله ل بحث 
•ذلك، عق والرد القرآن خلق عق المعتزلة احتجاج ل و1حثا 
4"همرون محناحث ؤ تعال• قوله حول بحث 

ه.تلها ءاتنيآلتكثأبوحتعاي آلتب عين• إل ؤ تعال٠ قوله حول بحث 
تكون؟وكيف والكبراء الرؤساء مخاؤلبة حول بحث 

ه.عيا مدق لسان ثم ؤ-جعاأئا ؤ تعال! قوله حول بحث 
ي.عبقا مكادا وريتنه ؤ ت تعال توله حول بحث 
ه.الصنوة اصاعوأ حلم، بعدجؤ من -قلن ؤ I تعال توله حول يحث، 
ؤآصعلمقاعثده تثيما وما وآلاوض رُئاآلثمنوت ؤ تعال! قوله حول بحث 

ه•عرآلوضمحا ويمأس شتعؤ ثنكل كزعث ئم ؤ تعال؛ قوله حول بحث 
الأية.ه واردها مغ،كزإقُ ؤإِن ؤ تعال! قوله حول بحث 
4•جمحا ?؛٦١ وئذوآثبمرأت> انموا دثنىآلنس ثم ؤ تعال؛ اش قول حول يحث 
٩•عرا ثم ل؛آكوئوأ ءالهه مندوريvآش وآكدوأ ۶ تعال؛ قوله حول بحث 
ه.ازا ثورهم آلكفرنن عل آلثينْلإن ارسلئا ايا ثر ال ؤ تعال! قوله حول بحثج 

الشرك.وأهل أوليائه عك الشيهiان <>الهلان 
الثيaلان.من الاستعاذة من الحكمة 

الشيطان.وسوسة هومن والبلاء المعاصي أصل 
نوعان.وأما العبودية ل بحث 
ه.وإئا آلئخمنن آمحد وقالوأ ؤ تعال؛ قوله حول بحث 

٢٠

٢١

٢٢

٢٥

٢٦

٢٧

٢٧
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وصؤعالمالممحة 
ه.ينموسى قومك عن — اعجلألك ومآ ؤ تا<اقث نوله حول يحث  ٤٥٨
امى.وحث،عنال ٤٥٨

ه.آلرخمنن وبجم ؤإن ئتشربهِء ينمورإئنا ؤ تعاقI نوله بحشرحول  ٤٥٩
الداعي.إق مهطعين القيامة يوم الناص قيام ل بحث  ٤٥٩
و.وحشمتآلأصوان ؤ ت تعاق نوله حول بحث  ٤٦٠
هينعا ول يمسعها هفل عنآلخ1ال ؤنتظوثك ؤ تعاق؛ نوله حول بح—،  ٤٦٠
محار■"قلا موهمك وهو ^^حثت من نننلآ ومن ؤ تعاق؛ قوله حول يحث  ٤٦١

ه.هصما ؤلأُ ظأما 
هعرى له يد ولم منتي قتل، من ءادم عءنثآإِث ولمي ؤ تعال؛ قوله حول بحث ٤ ٦ ١ 

بحثعناافلالم. ٤٦٣
ه.قتشئ يخرحتخ قلا ؤ تعال؛ قوله حوله بحث  ٤٦٤
ه.ثعزئ ولا فيئا يؤغ لكالأ إ0 ؤ تحال؛ نوله حول تحث  ٤٦٥
ؤيهه.دلمآحسأه ؤ تحال؛ قوله حول بحث  ٤٦٥
ماءالملكوت من وروحه الأرض من آدم بدن حلق أن ل فمل  ٤٦٧
ه.صث؛ا معسثة له قإن ذهقرى عن اعرض ومن ؤ تعال؛ نوله حول تحث  ٤٦٧
الضنك.المعيشة ل بحث  ٤٦٨

ه.اعنؤإ يومّآوق؛نمة ؤ-محشره ؤ ت تعاق قوله حول يحث  ٤٧١
رهنهمهم ازوجا بي-ء مقننا ما إل عيثيك ثمين ولا ؤ هوله ق يحث  ٤٧٤

آتيْآلث;ياه.
ه.عيا ؤقولهتعال؛ حول بحث  ٤٧٥



محم=^^==_—=اج-
وصؤعالمالصفحة 

...ب.لونا من لاقيته لهوا يتخذ ان لواودنآ ؤ تعادت نوله حول بحث  ٤٧٧
قو.حلقه أكمل وصف العبودية جعل بحاته اذم أن ل بحث  ٤٧٨
ه.لمندظ T_ إلا ءاله ينا لوكان ؤ تعادت نوله حول يحث  ٤٧٩
ه.لمدثا T_ إلا ءالهه ذإمآ لوكاذ ؤ تعال• نوله بحث عد عود  ٤٨٠
الصحة.به يحفظ هدي أكمل وأنه الشرب ق هديه. ل فمل  ٤٨١
خمإه•_؛ بنآلمآء'لك، وجعلنا ؤ تعاك• نوله حول بحث  ٤٨٢
محفوظاه.سئما ؤ-جعنثاآلثنآء ؤ ت تعال قوله حول يحث  ٤٨٣
ه.آلحلد يتلك من لبشر خعلئا وما ؤ ت تحال نوله حول بمُث  ٤٨٤

•رخنون4 ؤإليتا بالئروألخثرثه وفبموكم ۶ تعادت نوله حول بحث  ٤٨٥
دآذهارسآتضه•لأم سئكلوطا ئو ؤ قوله؛عاك؛ حلل تحث  ٤٨٦
4.اي ل؛ومبآنةشن.وثصعآلمو'وئنآلقتط ؤ تعال؛ نوله حول بمحث  ٤٨٨
الإشفاق.عن بحث  ٤٨٨

بالقرآن.التراة اقتران عن بحث  ٤٨٩

وذكثاونحبمتآم آلمنقان ولهنرون موّى ءائنثا ولمن ؤ تعال؛ قوله حول بحث  ٤٨٩

لكث4.
علمقن٠.يهِء منقتللومحا ءاتتآإبرهمزئده ولمد تعال؛۶ قوله حول بحث  ٤٩١
اهلأقهق.عل القلب عكوف أتبما وبيان الإنابة عن بحث  ٤٩٢
4١ ءثت5مون لها انئز آير آلتنائ؛لألا هندم ما ؤ ت تعال ئوله حول بحث  ٤٩٢
4.جد'دا فجعلهن ؤ تعادت قوله حول بحث  ٤٩٣



التنسرض اشز المحزم \أ=^م 
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وضعالمالصفحت 
ه.آ-لرث ؤر إل'■يكنان ونالممس وداود ؤ ت تعاق قوله حول بحث  ٤٩٤
ازحم«£، j^jvajTمثي اق نبنؤ ثادى إي ؤايواس- ؤ ت تعاق قوله حول بحث  ٤٩٦

آلرمح1ت>ه•
ب.عني نمين لن ان قطن دمبنعنعيبا إذ آفون وذا ؤ قوله حول بحث  ٤٩٦
العالمين.رب لاه والتنزيه التوحيد كمال عق النون ذي دعوة اشتمال  ٤٩٧

ئادكن>ريةبا.وزيقريآإذ ؤ ت قوله؛عاق حول بحث  ٤٩٧
والرمب.الرف عن بحث  ٤٩٨

زعثاؤتن•ءوثا 1وحيرت ق سرعورنلم ًفاثوأ ^ ؤ ذماكت قوله حول بحث  ٤٩٨
4.ونما 

والترعي.الكوق الحكم عن بحث  ٤٩٩
٥٠ الشكوى.وبين بالحال الإخبار بين الفرق ق نمل ٠ 

عبااولمك آلحنى ثا لهم نجمت آلذمحتن إن ؤ نوله حول بحك ٥ ٠ ٣ 
ه.متعل.ون 

غرلأ.بنوآدم يعاد أجلها من التي الحكم  ٥٠٧
الزيوره.ق ؤولقالكبا تعاق! يوله حول بحث  ٥٠٨
ه.أنوأذيلأوث رحمة إقُ ازنلثلك وما ؤ ت تعاق قوله حول بمحث  ٥١٠

■طث\\و>ذننهمزصبمعغ ًفث ئروثها يوم ؤ تعاق؛ قوله تحث  ٥١٢
ننحاسرِ قإثا آثنث س ف ق إن'كثز آلئاّئ ينايها ؤ تعاك: نوله بحث  ٥١٤

ه.تراب 



—=^__اج(=
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أنمثآتنآ؛ عليها أنزلتا قإذآ هامدة وثرى ؤ تعاق؛ نوله يحث  ٥١٥

والأرض.والماء والمران الأنوار تعفلم المجوس أن ل فصل  ٥١٦
ه.ء ألثما إل س1ما د قتمد ؤ تعال نوله بحث  ٥١١^

الذوق.عن بحث  ٥١٧

ءامغوأوصلوأأثبمت،خته.ؤ قولهتعانىت بحث ٥  ١٨
ؤآلمتحدأش نبيل ض ؤيصد.ون كمروأ آلذئتح إ0ِ ؤ تعاق؛ قوله بحث  ٥٢'

ألحزامِهب

بالجواز.قال ومن بيوتبما، إجازة وعدم مكة أراصي بيع جواز عدم ٥ ٢ ١ 
حليلاث.فوائد فيه الحج ق الركبان عك الرجال تقديم  ٥٢٤
الزور.وقول الإشراك اقتران ق بحث  ٥٢٤

دذتت-آلرووه•سآلأوتندآجمدا' صن ؤ تولهتحاك؛ حول بحث  ٥٢٨
ه.ؤتعاق؛ قوله حول بحث  ٥٢٩
العبادة.مجرى تجرى الو؛يحة أن ق بحث  ٥٣٠

حيره.ءب يكرمنجعلننها وآل،نرؤك ؤ ^١^(؛ قوله حول يحث  ٥٣٠
الأية.ب هللموأ يائهم يثظونن للذئ)ا اذن ؤ تعاق• قوله حول بحث  ٥٣٢
عين.فرض أنه وبيان الجهاد جنس ل يحث  ٥٣٣
صوامعلهدمت ببعض بعضهم الناس اه دفع ولولا ؤ تعانىت قوله حول بحث  ٥٣٥

ه.وصلوات وبيع 
للكافرين.عقوباتق بحث  ٥٣٧



اشحرغز الثير الئوء اآ=ءم 
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وصؤعالمالصفحة 

قآلملوبآلي تعمى ولنكن آلأتصر ثعمى لأ فزي ؤ تعادت قوله حول بحث  ٥٣٨
آلصدووه.

وحوفهحبه من معهللأ يكون أن عبده هلب عك يغار وجل عز اممع أن ل بحث ٥ ٤ ٠ 
ورجائه.

تصيبه.أنياقد العاقل وتخيل العقوبات استحقاربعض ل بحث  ٥٤١
دلو3آمئ للم-ُث فثته آلئيطثن يلش ما ليجعل ؤ تعادت قوله حول بحث ٥  ٤٣

ُُآُثي ' >• ;ُ  3اوودهلمهبشئست،مح ؤ إ تعال وقوله الإُتحات حول يحث  ٥٤٦
والقوة.الصبر بين الفرق ل فمل  ٥٤٧

وجوه•من الثيهلان ؤإلقاء الملك إلهام بين الفرق ل بحث  ٥٤٩
آلذينإن له، فانتمعوأ ٠،^)^ صرب آلشامآ ينايها ؤ تعال؛ قوله حول بحث  ٥٤٩

j،^.ولوأ-جتممأ ذباثا ون"-ءئلموأ سدو0آش يدعون 
وآعإدوأوآنجدوأ أزيكنوأ ءامخوأ آلدمحّى ينايها ؤ تعادت قوله حول بحث  ٥٥١

والشوية.الة الرسمنزلة  ٨٥١عتد الخالق منازل أفضل  ٥٥٢

حىحهادْته•ألؤ ق وجنيتدوأ ؤ تعادت قوله حول بحث  ٥٥٤
فصلفيذكرإبربياسلة1ق. ٥٥٥

نلهمن آلذنن عوكزئ جعو وما هوآ-جيكم ؤ تعادإ قوله ل يحث  ٥٥٦

هو.ووأأي>نه.باش وآعثمبمموأ ؤ ت تعاد قوله حول بحث  ٥٥١^



الموصؤعالصفحة 

بحئشعون صلام ؤ؛ فإ أو الذين اقنحآلمومغون قد ؤ تعاق! قوله حول بحث  ٥٥٨
اس.

وثمراته.وعلاماته الخثؤع ق بحث  ٥٥٩
لا؟أم -يا يعتد هل الخشؤع عدم من صلاة ل بحث  ٥٦٣
ه•آمحدوس يرقون محرمن'ِنمميىت> ؤ قوله حول بحث  ٥٦٧
ذلك.ق والحكمة ان الأتحلق مراحل ل بمحث  ٥٦٩

ؤرالأوهىه.بمدرقانآقنه مآأ منآ1شمآ، ؤاذززئا ؤ تعاق! نوله حول بمحث  ٥٧٢
ج1رلإه,1ُبهث ؤ قوله! حول بحث  ٥٧٢
ي.رمواتاكدبوه ماجاءامة كن ثرا ونلنا ز,تLJغا ١ ؤ ت قوله حول بحث  ٥٧٢
4ضيما امح.واءووأ ص ؤ.k،\قوله: حول يحث  ٥٧٣
الحقيقة.ق لذة ليت فهي منها أكمل لذة أومنعت ألما أعقبت اانة كل أن ق بحث  ٥٧٤
الخوف.منزلة ه يتّثعييد ؤإياكن ثعند إياك. ؤ منازل من  ٥٧٥
الخوف.من أحص الخشية  ٥٧٥
•الايات ه منفقون تيم بنحئية هم إنآلذئن ؤ • تعاق قوله حول يحث  ٥٧٦
ه.الأولين ءاناءهم يات لمِ ما ءممِ جا ار أنمول يدنروأ افالز ؤ قوله؛ حول بحك ٥  ٧٧

به.مملوء القرآن وأن ه الرمحول مع الأدب ق فصل  ٥٧٨
الأيات.ه نغكروينح له مهم رّولم يعرفوأ امِلز ؤ تعاق؛ قوله حول يحث  ٥٧٩
منيرتمي عندما نستمن ؤإياك نعبل. إياك مقام له يتحقق العبد أن ق يحث  ٥٨١

الإلهية.توحيد إق الربوبية نوحيال. منههد 






