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ذ'لكوحزم أونقرذج زان يغت5حهآلأ لا وألراذ؛ة زاثهأونقزه إو يغثكح لا لزاق آؤ 
ضآلئؤبجذ::ت::<■

يحدثكموهلا حديثا لأحدثنكم ت قال أته مالك ين أنس عن الصحيحين ق  ٠٠٠
ؤيظهرالعالم، يرغ أن السامة أشواؤل ررمن يقول•' ه، الني من سمعته بعدى، أحد 

يكونحن الماء، وتكثر الرحال، ؤيقل الزنا، ؤفلهر الخمر، ليشرب، الجهل، 
الواحدءأالقيم امرأة لخمسين 

•ؤيثتل اه.، يغضب، الزنا نلهور عند أنه حلقه ل سبحانه اممع سنة جريته وقد 
عقوبة.الأرض ق غضه يوثر أن فلأيي غضه، 
}اهف؛إهلأكها|أ أذن إلأ قرية ل والزنا الربا ؤلهر *ما مسعودت ين اهف همد قال 

الأبفصنع بي، يا مهلا فقال: امرأة يغامز له اينا إسراثيل بتي أجمار بعض ورأى 
قيكون لا ل؟ غفبلث، *هكذا له؛ وقيل امرأته، وأمقهلت، نخاعه فانقهغ سريره عن 
اك،حيرأداأر؛،.حن

حمائص:الحدود؛ثلاث، ساتر يئن من الزنا حد سبحانه وحصى 
البدنعق القوية يئن فيه فجمع حمقه وحبثج القتلأت؛ يأثخ فيه القتل أحدها: 

المؤويوثرح ( ٣٣• المائي)٨ فح وانظر: ( ١٢٦٧ لم)رقم وس٨( ١ )ينم الخادي أخرجه )٢( 
.(rr)/]V

كثفق وانمحالوق ٤( ٢ * / المقوم)١ صمت ق الجوزي وابن ( ٦٣المحائر)ص ل الذمي ذكره ( ٣١
(.٢٩٣الخفاء)ا/ااارفم 

(٣٧٢الأولماء)y/ حلة ل وأبونعم ( ١١٥الويع)ص ول '١( ٣ الزمد)ص ل أحمل- تحوْ أحرجه )٤( 
(.٢٧٥الصفوة)م صلة وانثلر: 



m=
التنسرش اشئ ١^>،< 

منة.وطنه عن بتغريبه القلب وعل بالجلد 
الحدإقامة من تمتعهم بحث ديته ق رأفة بالزناة تاحدهم أن عباده من أنه اكاز(ت 

منكمبكم أرحم فهو العقوبة، هذه شؤع حم ورحمته حم رأفته من سبحانه فانه عليهم، 
الرأفةمن بقلوبكم يقوم ما أنتم يمنعكم فلا العقوبة، حده أمره من رحمته تمتعه ولر حم، 

أمره.إقامة محن 
الحاجةلشدة خاصة الزنا حد ق ذكر ولكن الحدود، سائر ق عاما كان ؤإن وهذا 

يجدونهما الزاق عك وة والقالغلهلة من قلوحم ق يجدون لا الناس فإن ذكره، إق 
أربابس ترحم مما أكثر الزال ترحم فقلوحم الخمر، وشارب والقاذف السارق عك 

علوتحملهم الرأفة، هذه تأخذهم أن فنهوا بذلك، شاهد والواع والوقاغ، الجرائم 
هاهف حد تعطل 

وقوالأراذل، والأوساط الأشراف س يقع ذنب هذا أن الرحمةت هذه ومب—، 
والقلوبالعشق، أسبابه وأكثر كثير، فيه والمشارك إليه، الدواعي أقوى النفوس 
كاستحؤإن وقربة، طاعة مساعدته يعد الناس ص وكثير العاشق، رحمة عك مجبولة 
الاو(نمّاء من عند تقر مفهو الأمر" هذا يتتنكر ولا عليه، محرمة المعوقة الصورة 

الحقولناقصي عن أكثره كثير شيء ذلك• من لنا حكن ولقد الأنعام، شباه أس 
والنساء.كالخدام 

سفيه يقع فلا الجانبين، س التراضي مع يقع ما غالت، ت، ذنهذا فان وأيثا 
ذللث،فتمور له، غالبة شهوة وفيها منه، النفوس تتمر ما والاغمماب والفللم العدوان 
الإيمان.ضعفا س كله وهذا الحد، إقامة تمغ رحمة حا فتقوم لنفسها، 

فيكونالمحدلأود، حا يرحم ورحمة اهف، أمر يقيم قوة به تقوم أن الإيمان وكمال 
ورحمتته.أمره ق سبحانه لربه موافقا 

خلوةق يكون فلا المؤمنين، س بمشهد حدهما يكون أن أمر سبحانه أنه ت الثالث، 
الزجر.وحكمة الحاو مصلحة ق أ؛لح وذللثؤ أحد، يراهما لا حبثا 



ئإمح=^^===^إجا=
بالحجارة،بالقدف لومحل لقوم تعاق اهلم عفوبة من مشتق المحصن الزاق وحد 

قاه حكمة يناقض فساد منهما كل وق الفحش، ق واللوامحل الزنا لاشتراك وذلك 
وأمره.حلقه 

حيربه المفعول، يقتل ولأن والتعداد، الحصر يفوت ما المفاسد من اللواؤل ق فان 
كله،حيره ويدميه أبدا، صلاح بعده له يرجئ لا فادا د يففإنه يوق، أن من له 

حلقه،من ولا اه من لا ذلك بعد يستحي فلا وجهه، من الحياء ماء الأرض وتمص 
البدن.ق م اليعمل ما الفاعل نهلفة وروحه قلبه ق وتعمل 

قحاصة ولهم.ا الفاحتن، هاتن من والدين للقليج ل. أفالذ.دوُب ق ى قل
هوممن بحد بيما القلبا انصغ فإذا الخبائث،، أعفلم من فإمما اه، من القالي، تبعيد 

بعدا.اه من ازداد حبئا ازداد وكالما طسيا، إلا إليه يصعد لا هلييط، 
منالثهلالون يكون ®لا الزهل.ت كتاب، ق أحمي. الإمام رواه فيما المطسح قالط ولهاوا 
السماءااملكوت الزناة يلج ولا الحكماء، 

تحالتاديع قال، تعال. اه كتاب ق للشرك قريبا كان الزنا حال هدا كانت، ولما 

يلفد وحرم مقرك او زان إلأ يغكحهآ لا ؤإلرايتة مقمئ زا١ته؛و إقُ يغيمح لا لزاف آؤ 
٣[.]اش: ه علآلنوط 
مشتملةوهي شيء، ينخها ل؛ ثبا يعمل محكمة الأية هازه بان القول والصواب،! 

البتة.بحجة نسخها العن من يات ولر وتحريم، حبر عك 
عليهمأثكل فإنيم تعاق، اه يحمد واصح الناس من كثير عك منها أشكل والن.ى 

إباحة؟أو نيئ، أو هوحبر يت>كحإلازاسهأوثق٢كهههل لا قوله: 

)ل(ها-إغا'ةجل.

أبوأخرجه وكن-ا اض، رخمه وما قول من ١(  ٢٧العلم)رمم كتاب ق حرب بن زهير أبوحثمة أخرجه )٢( 
(.٣٩١/٦٣نمفيس)٤/•٣(واينuكرفارخص)



المحرضامحرالنوء ا؟=تم 
=اكا===^========ض

عفيفة.ينكح الزناة من كينا رأينا فشو خبزا كان فإن 
عنله نهيا فثكون مر'كه، أو برانيه إلا يترؤج أن الزاف ّهن قد فيكون نهيا كان ؤإن 

يردلر سبحانه والله والزواق، المشركات نكاح ق له ؤإباحة العفاف، المؤمنات نكاح 
عليه.حملها يمح وجها للأية طلبوا ذلك عليهم أمكل فلما قهلعا، ذلك 

بزانيةإلا يزق لا الزاف (! ١١٥فكأنه والزنا، الوطء النكاح من الراد بعضهمت فقال، 
مثلعق حمله عن تعاق اه كلام ؤيصان فيه، فائدة لا فإنه فاسد، وهدا مشركة. أو 

ولما،؟ iJJJbالإخبار ؤ، فائدة فاى بزانية، إلا يزق لا الزاف أن العلوم من فإنه ذللث،، 
عنه.أعرصوا التأويل هدا فاد الجمهور رأى 

وامرأةواحد رجل به والمراد المعنن، خاص اللففل عام هدا طاشة! قالتا ثم 
تعاقاهللأ صك اهله رمحول واستأذن أسلم، فإنه وصاحبها البغن 'ءنا3، وهن واحدة، 

،.الأية^ هده فنزلت، نكاحها ق وملم عليه 
الفالقرTن النزول، سبب كانت، ؤإن العينة الصورة هده فإن فاسد، أيضا وهدا 

غيرها.عك به الأّتدلأل( لبهلل كدللث، كان ولو أسبابه، محال، عك به يقتصر 
•[ ٣٢]النورت مغاكمِه واذاكحوأألآينس ؤ بقولهت منسوخة الأية بل طائفةأ وقالت، 

إحداهماتناقض ولا الأيتين، هاتين بين تعارض لا فإنه الكل، من أفد وهدا 
المحتدةنكاح حرم كما الزانية، نكاح وحرم الأيامن، بإنكاح سبحانه أمر بل الأخرى، 

هدا؟.ق وح والمناكاسخ فأين الحارم، وذوات والحرمة، 
الأية؟.وجه لما قيل! فإن 

أبيحؤإنما العفيفة، المحصنة يتزوج أن أمر التزوج أن — أعلم واذألاه — وجهها قيل• 
والمائدة،اء النسورتن ق سبحانه دلك، يكر كما الشرط، "؛يا المرأة نكاح له 

وابيهقي٢( • ه ١ )رنم داود وأم ،( ١٣٣٨رنم  ٢٦٩)م الدى j والمائي ( ٢٧• ١ رقم  ١٨٠)آ/ 
وحسنه.( ٣١٧٧)رنم والترمذي ( ١٣٦٣٩رقم ١ ، ١٣)U/ والكرى 



شرطعك علقت قد والإياحة انتفائه، عند ينتفن الشرط عك المعلق والحكم 
به.المشروطة الإباحة انتمت، الإحصان انتفن فإذا الإحصان، 

الأو رسوله، لمان عك شرعه الذي وشرعه اه حكم يلتزم أن إما فالتزوج 
التزمهؤإن مثله، مشرك هو من إلا بنكاحه يرمحن لا مشرك فهو يلتزمه لم فإن يلتزمه، 
الؤ قوله! معنن ففلهر زانيا، فيكون النكاح، يصح لم عليه، حرم ما ونكح وحالفه 

المرأة.حكم وكدإلi، البيان غاية وتبين ٣[• ]النور؛ ه اومقرة ناييه إلا ضثي 
ومقتضنالفطرة. موج_، فهو وصريحه القرأن موحب، هو الحكم هذا أن وكما 

اسفإن بغن، زوج ليوثا ءننارال يكون أن عبده عك حرم سبحانه الاه فإن العقل، 
قالواالرحل سبإ ق بالغوا إذا ولهذا واستهجانه، ذللئح استقباح عك الناس فهلر تعاق 
.Liكذلليكون أن المسلم عك اذلم فحرم قحبة، زوج 

الموفق.واهله الأية، معنن وبان التحريم حكمة ففلهرت 
الجنايةهذه أن الكاملةت الشريعة بيذه يليق، الذي هو وأنه التحريم، يوضح ومما 

الناسبين تحال اه جعله الذي المسب،، اد وفالزوج فراش ال بقتعود لمرأة اس 
واشتباهالمياه، احتلاط إق يفضي فالزنا عاليهم، نعمه حملة س وعده مصالحهم، لتمام 

تبرأ.وتتتوب، حنن الزانية، نكاح تحريم الثريعة؛ محاسن فمن الأنساب،، 
للمودةمحببا النكاح حعل سبحانه واس بيانه، تقدم كما حبيثة، الزانية فإن وأيضا 
له،زوحا للهلمبإ، مولولة الخبيثة تكون ، فكيفالحسا، حالص والمودة والرحمة. 

المتشابيان،الاثنان فالزوجان الاشتباه، وهو الازدواج من زوجا سمن والزوج 
الازدواجمعها يحصل فلا ويدرا، شرعا والخبيث، الطست، بين ثابتة والناقرة 
الرجلومع الل.هبإ، هذا إل ذهب، من الإحسان كل أحن فلقد والتواد، والتراحم 

 <١ ) )jاللسان،انظرت لزوجته، قرينته ل المشارك اك.يودث، له، غيرة لا الذ.ي الرجل ق محوء نت ت المزتا
(.٨١)مآا/ممآّآ(،والض)٩; 



اشمرامحرعلن اكوء الآ^ا 
قحبة.زوج يكون أن 

البارحة،الزاق وطثها وقد الليلة، ؤيطاها يتزوجها أن جوز من قول من هذا فأين 
فكيف،حرمة، له الزوج فماء كذلك،، الأمر أن فهب له، حرمة لا الزاف ماء ونال،• 
واحل؟رحم ق الزاف ماء مع اجتماعه يجوز 

هذاوحنى وحبيثات،، حثيثين والزناة الزواق سس بحانه اذئع أن والمقمودت 
قراءةعن لبعده جنتا، فاعله وسس حلالا، كان ؤإن العلهارة، فيه شرعت، قد الفعل 

إذافكذللث، بالماء. يتهلهر حن كله ذللث، من فمغ الماجد، وعن الصلاة، وعن القرآن، 
الإيمان،وبين بينه يحول بل الأحرة، الدار وعن تعاق، اليم عن الملم، يبعد حراما كان 

نناحرحوهم ؤ اللوءليةت وقول لبدنه؛اّء. وؤلهرا بالتوبة، كاماد ؤلهرا يثق يحل• حس 
أصحاب،ل سبحانه قوله جنس من [. ٨٢ه اثاس إعم يرنمفم 
تعال؛وقوله ٨[ ]الرؤج؛ ه بالييآلعزدزآلحيب« يومغوأ إلاان ميم ثمموأ وما ؤ الأخدود! 

4يبلن بن ا'ول وما إلتا ومآاتزد ياثي ءامئا ان إلا مئا ثنقمون آلإكممس،هل يناهل ل ئؤ 
اناوة:ا'ه[ؤلال

بالإشراك.ينويه لا وأنه للتوحيد، تجريدب0 الموحد عق ينقم إنما المشرك وهكذا 
بآراءيشبها ب وأنه الرسول، متابعة تجريده ني العل يتمم إنما البتيع؛ وهكذا 

أهلعليه ينقمه ما عك للرسول المع الموحد فحبر حالفها. مما بثيء ولا الرجال، 
عليهورسوله اليئآ ينقمه ما عك صبره من عليه وأمهل وأن^، له حير والبدعة الشرك 

والثدعة.الشرك أهل موافقة من 
،عماْل ئخمد الصتئ داك الص علن هاصطبز الصبر مى نا> يكى لم إدا 

نكحهامن أن وأحثر النور، سورة ق بتحريمه اليه. صرح قفل الزانية نكاح أما 

)ل(لماتفحءاو4.
.^۵^٤ زاد 



فإنلا، أو عليه وجوبه ويعقد سبحانه، حكمه يلتزم أن إما فإنه أومشرك، زان فهوإما 
صرحثم فهوزان، وحالفه وجوبه واعتقد اكزمه ؤإن مشرك، فهو يعقده ولر يلتزمه لر 

٣[.]١^؛ ه لكعلآدؤي؛ن ذ وحرم ؤ تحريمه 
ماأصعق من ه مغاير واذاكحوأآلأيأمئ ؤ بقوله! للأية النسخ دعوى أن يخفن ولا 

بزانيةإق يزف لا الزاف الأية• معتز بمير إذ الزنا، عق الكاح خمل منه! وأصعف، يقال، 
مثلعن يصان أن ينبغي الم وكلام مشرك، أو زان إلا بما يزق لا والزانية مشركة، أو 

هذا.

كيفوسياقها، لففلها عن البعد غاية ق مشركة! بغي امرأة عك الأية حمو وكذلك 
فقال!العفة، وهو الإحصان، يشرؤل والإماء الحرائر نكاح أباح إنما وهوسبحانه 

شتنيزسفصتولأاجورهن وءائوهث أهلهن بإذن انكحوهى قؤ 
[.٢٥نتخد'تأحدانبلالماء: 

المفهوم؛دلالة باب من هذا وليس غيرها، دون الحالة هذه ق نكاحها أباح فإنما 
ومااص. به ورد ما عك إباحتها ق فتقتصر التحريم، عق الأصل ق الأيفاع فإن 

اكحريم.أصل فعق عداه 
[٢٦]الور؛ ؤآلميثونت ولحطيث؛ن ؤ قال! سبحانه فإنه وأيصا! 

مثلهن.حثيث، فهو حن تزوج من أن يقتضي ومذا الزواف، والممتثات؛ 
فطرق تقر م هذا وقبح بغي، زوج الرجل يكون أن المانح• أفح فمن وأيقا! 

المسثة.غاية عندهم وهو الخلق، 
منأولادا عليه وتعلق فراشه، الرجل عك د تفأن يؤمن لا الغي فإن وأيقا! 

هذا.بدون يثثت، واكحريم غيره، 
الزنا.من حبك وجدها التي المرأة وبين الرجل بين هوفرق الني فإن وأيقا: 
وكانت- عناق يتزوج أن ه ايك، استأذن الغنوي مرثل• أبي بن فان وأيصا! 



رالاتنكحها٠١النور، آية ه الله رمول عليه فقرأ — بغيا 
عليهفقرأ ناح، كانتا مهزول أم لها يقال امرأة نكاح عن آحر رحل هؤ وسأله 

أحمدرم.ذكره الأية، ^ ٧٥١رسول 
 ^،٩... M الاض الفتاوى هْ فاحد مثله، إلا بمكح لا المجلود الزاق بأن

لرفانه عليه؛ اس رحمة مذهبه محاسن من وهي وافقه، ومن أحمد الإمام لها معارض 
قذكرناها قد دليلا وعشرون بقعة مذهبه ويعقد قحبة، زؤج الرجل يكون أن يجوز 

ٌوصعآحر•
الذيالذب، صد لأنه ه؛ نفإكذابه القاذف، توبة إن القولين• من الصحح 

ه؛نفباكدابه إلا منه التوبة تحمل فلا المحصن، لم المعرض به وهتلث، ارتكبه، 
التوبة.وهومقصود ،، يالقدفبه ألحقه الذي العار المقذوف، عن لينتفي 

فقولبتحريمه، ويعترف، ١^^،، من  ٠١٥٧٥١®أستغفر يقولت أن توبته إن قالت من وأما 
قذفهمما عرضه براءة به له سحمسل ولا للمقذوف،، فيه مصلحة لا هذا لأن صعيفح؛ 

تحقين فيه فإن اللس_ا، هذا من التوبة مقصود به يحمل فلا به، 

القذف،،بتحريم واعترافه باستغفاره، منه! فتوبته ١^^،، تحريم وهو _، حما 
ت,'فتوبته به، الحار إلحاق وهو للعبله، وحما يعود. لا أن عق وعزمه عليه، وندمه 

الأمرين.بمجمؤع الاووس، هاوا من فالتوبة نفه، بتكذيبه 
هنفص، تكن. له يسوغ فكيف، به، فاحبر الزنا، عاين قد صادقا كان إذا قيل• فإن 

(وابج١١٣٥٩jرثم٤١٥/٦(واىشفياس)٧١/١٨)
،١٥٨)Y/ وأحمد ١(  ٧٩٨رقم ٢ ■١ ١ Y/ ) الأوسط ذ والطراز ( ١٣٦٣٧رقم ١  ٥٢■)U/ الكبرى 

ورحالبحوم والأوسعل الكبير ق والهلبراق أمد رواه ■٢٧(; المجمع)U/ ق الهيثمي وتال ( ٢٢٥
(.١٨٥الباري)ه/ فتح وانظرت مايت،. أحمد 

)مآ('آأماأءلأمحا.
)؛("اا"آمدارجحا.



ص_^__ٍ_اج|ٍ
نويته؟تمام من ذلك ؤيكون بالكذب، وقذفها 

نويتهإن ما لأجله القول( هذا صاحب هال، الذي الإشكال( هو هذا قيل• 
الذيالكذب ييان إق فيه يحتاج وهوموصع منه، والاستغفار ، القذفبتحريم الاعتراف 

فنقول(!للواير، مaلايئا حبره ولوكان عنلءه، كاذب أنه وأخبر القاذف، عك به اهن( حكم 
عمد،كذب نوعازث وهو لمخبره، المهلا؛ق غير الخبر أحدهما! أمران، يه يراد الكذب 
قين؛عكلث، نابل الأبي ككذب الخنأ وكذب معروف، العمد فكذب خهلآ، وكذب 

وعشن!ا،أشهر أربعة لها تتم حتن تحل لا ءانها حملها! وصُتا إذا عنها للمتوفي، فتواه 
)رحبْلهال(! لمن ةاإ،اا، من اركذب ! قوله ومنه ٢ أبوالتا؛لااأ ااكنب قو! الك، فقال 
محمد(أبو اكذب الصامت، بن عبادة قول ومنه حطأ، ه تفقتل حنث عامر، عمل 
ذلك.قائل *أحهلأا١ ومعناه الخهلآ، كذب من كله فهذا ، واجب،٠٠ ءالوتر فال! حيث 

مهنابماحبره كان ؤإن به، الإخبار يجوز لا الذي الخبر الكذب! ام أقمن والثاف 
ؤإناش(، حكم ق كاذب فإنه يه؛ والإخبار الزنا، برؤية المنفرد القاذف كخبر لمخبره، 

عاولن؟لث،عغذأثبيالمذآء ياثوأ ءإِد ؤ تعاق! قال ولهذا لمخبره، مطابئا خبره كان 
الكاذب،المفتري عقوبة يعاف، أن هذا! مثل ق اس فحكم ؛ا  ١٣]التورت ه آو،5لذبون هم 
اهف،عند كاذب بأنه ؤ يعترفحتئ توبته تتحقق فلا هذا وعك مهلا؛ئا، محبره كان ؤإن 

١(٥ • ٦ ت)رنم j ممرر بن ومد \( ٥٦ lyوقم  ٤٦الكرى)^/٩ j اليهمي أحرحه )١( 
رنم ٤٧٤(وبارزاق)٦/ ٤٤٧/١(وأحد)٢٢٤الأم)ْ/ ض؛أأ(وذ، والثاغمفي.ندْ 

عندالحدين، وأصل الصحيح. رجال، ورجاله أحمل- رواه المجمع)ه/٣(؛ ق الهيثمي ئال ١(  ١٧٢٣
لم)رتمأار؛ا،هارأا(.البخاري)رُما/اآه(وم

(.٤٦٧اوم)رفمآ-ما(وانغلر:»حابرىرلأ/اوخارى>رفماهارأ(وم)آ(احر-بم 
رقم ٢٣حان)ه/ وابن ( ٣٨٥رنم  ٣٢• المحارة)A/ الأحادبمث، j المقدسي الضياء ب )٣( 

،٤٢٥داود)رنم(وأدو ٣٢٢رفم٢١٤٢/١(وافاشjاعرى)
١٢٣/١(وUلكفيالرطأ)١٥٧٧•أأا(والمهقيفياعرى)أ/خرنملأْ-أ(والدارس)رنم 

٣(.١ ٥ واحد)ه/ ( ٣٨٨رقم ١ ٩ ١ / المد)١ j والحميدي ٢(  ٦٨رقم 



=وأ___
له؟توبة فأي كاذبا، اه وجعله كاذب بأنه يعترف ل؛ فإذا عنه، يه تعاق اهقع أحبر كما 

عليه؟به حكم الذي اهللأ حكم بمخالفة والمجاهرة الإصرار محض إلا هدا وهل 

أوبعهز أحد يثهنده أقسهم إلا نيدآء تم نكن ولز أزو'جهم محرمون الدين وؤ 
منكان إن عاتي آممي ثعث ان ؤآ-ذممه إ:بم' آل0ثحإوخعرت لمحن إدٌُ بالثي ت فمند 

لين1محنبلإركر إله باليه ارُع يقهد ان آJعاJاب عيا ويدرؤأ و ألكدبين 
سآلأ؛ارتمحو؛بمءتيآإن'ةن عصن،آئي ان وآثنمنه أيي؛( 

قالالعجلاق عويمرأ  ijl)؛سعد بن سهل حديثا من الصحيحنت ق ثبت 
كيفجأم فتقتالونه، أيقتله رجلا امرأته ْع وجد رجلا أل لو أرأيت؛ عدى؛ بن لعاصم 
المناؤه اممؤ؟ رسول فكوم اه رسول أل فه، ١^ رسول ل فل يفعل؟ 

امح؛رمول سأل عويمرآ إن ثم اهو^ؤ، رمول مى ممؤع ما عاصم عك كبر حتن وعابها، 
زئولعند فلأَعنا بها، ءادتs فاذهن؛، صاحتك، وق فيك نزل ئد فقال: ذلك؛؟ ن عه 

أنول ثلاثا فهللقها أسكيا، إن ١^ رسول ا ثثها كدبث، قال: قنعا ملثا اهف 
بالمتلاعنيزراسنه تللثا فكانتا ١١الزهري: قال . اصف.١١رمعول يأمرْ 

يرثهاأن الثنه جرت؛ ثم أمه، إق ينلج، ابنها وكان حاملا، ءوكانت، مهل: قال 
^ؤ،الني عند ففارقها المجد، ق فتلاعنا لفظ: وق . لهاء؛ اليع محرض ما منه وثري—٠ 

الأفرِيئ:تيكلكلأمحن«ل؛/ررذاكم الني.: فقال 
الزهري،محول من البخاري عند هو آحره، إق حاملا وكانت، مهل: وقول 

ج؛.العاد زاد  ١٨•)١( 

المرويوشرح ( ٤٥٢المائي)ا،/ فح وانظر: ١( ٤  ٩٢لم)رقم وم( ٠٣• ٨ الخاري)رقم أخرجه )٢( 

(.U1-U؛اكاري)آا/ عمدة وانظر: ١(  ٤٩٢وتلم)رقم ( ^٤٦١٤اوخاري)رئم أخرجه )٣( 
X١٢٧-١  ١٢٤/ الروي)• شرح وانظر: ١(  ٤٩٢سلم)رقم أ-مجه )٤( 



قم=^^^=^_اج|=
ةظ؛لمالشن أدعج أسحم به جاءت هاذ *اطروا قوت اهنآ رسول قال ثم وللخارىت 

أحنمزبه جاءت ؤإل علنها، صدى إلأيد عؤييمآ إلأأحيب الثاهنن حدلج الأئيتين، 
نعشالذي الننت عق به فجاءت ع1نهاا،، كدب إلأيد ميمرا تلأنحيب وحزة كانه 

٢.عويمرل تصديق من ه اس رسول يه 
٢.حم1ها(ال فأنكر حاملا، ر>وكانت، وق 
الله،رسول يا فلأن، بن فلأل *أن عمر ابن حديث، من لم؛ مصحح وق 
ؤإنعفليم، بامر تكلم تكلم، إن يصغ؟ ؤ كيففاحشة، عق امرأثه أحدنا لووجد أرأيت، 

أتامذللثؤ، يعد كان فلما يجنه، فلم ه، الني فسكن، ذللئ،؟ مثل عل مكتؤ سكت،، 
النور;سوؤة ق الايات هؤلاء ه اهة فانزل به، اثنت ثد عنه سالتلث، الذي إل فقال; 

أهو0الدنيا عذابخ أن وأحبرء وذكره ووعظه، عليه فتلاهن ه، أزو'جهم ينمون الذين وؤ 
فوعظها،دعامحا نم ءاليها، كذبتؤ ما بالص ثعثلثؤ والإي لا فال; الأحر؛، ءذاد_، من 

ثعثلثؤواثذي لا قالت،; الاحرق، عذانمف من أهون الدنيا عذابح أن وأخرها وذكرها، 
ةوالخامالصادقين، لمن إنه با٥٧؛ ثهاذاُتؤ أرح مثهد بالرجل فبدأ لكاذب، إنه بالص 

إثهبالى؛؛ شهادات أرع فشهدت بالمرأة، ش نم الكاذبين، من كان إن عليه اهيؤ لعنه أف 
بينهما،فرق ثم الصادقص، من كان إن عليها اهلأ؛إ عمسنؤ أف ة والخامالكاذبين، لمن 

أحدكنا^ ٧٥١علن ®حس-ابكإ للمتلابمن; ه ؛ ٧٥١رسول فال عنه، الصحيحين وق 
إنكئت،ءننفت،للث،، ررلأَظل قال; مال؟ اه، رسول يا قال; لأتيزلك،محا«، كاذلمؤ، 

٢.^؛^١،يهوب؛ااست■حلiث٠منزلآ3ة\,(و\ذكنت،كدئت،^^١،يهزآنندتكمتها(ار 

(.١٤٩٢٣٠اليخاري)رنمْأثم\أ(رسالم),،)ا(أ-م-بم 
(.٤٥٣ايارى)آ/نح وانفر: ( ٦٤٧٤ الخاوي)رقم )٢(أخرجه 

(.٤٥•اياري)ه/ نح وانظر: ١( ٤  ٩٣سلم)رنم أخرجه )٣( 
وشرح٤(  ٥٨-٤  ٥٢الباري)٩; فح وانظر: ١( ٤  ٩٣وسلم)رنم ( ٥٣١٢)رقم الخاري أخرجه )٤( 

الووي)-ا/أ"أا(.



التمسرئن اشر الصزء 

كاذب،أحدك؛ا راواذلآلإإن وقال؛ المتلامحن، رسول ق ءمخلهما؛ لفظ وق 
فقرىه، ^ ٧٥١رسول عهد عن لاعن رجلأ ر؛أن عنه؛ وفيهما • تائب؟اا مئك؛ا يهل 

^لسه:ها،وأّالولدبمم.
الرحلرريسهد الملاعنن• قصة ق هء عود مابن ا حديمن ٠ لم مصحمح ول 

منكان إن عليه اهيؤ لعنه أن الخامه؛ لعن ثم الصادقين، لمن إيه باس؛ شهادات أرع 
أدبرت،قلما ئتعنش، قاثغ، ارْه« ؛؛ ٥١رسول لها فقال لتلعى، قذت الكاذبين، 

جعداأنول به فجاءت أمولجندا؛،، به أنثحيء رانعثها قال؛ 
بسريلث،امرأته قدف أمية ين هلال أن مالك، بن أنى حديث من لم مصحيح وق 

فقالالإسلام، ق لاعن رجل ول وكان لأئه، مالك بن الزاء أخا وكان شتاء، انن 
ؤإذأمة، بن يهولهلال العقن، قضيء سطا أنص يه جاءت فان >اأبصئوها الني.؛ 

أئهافأنشتن، قال؛ سح؛اء، بن وسريالث، يهو الئاهتن، حمس جعدا أكحل به جاءت 
الثاة؛ناانحمس جعدأ أكحل به جاءت 
أهيرجل؛ له، رافقال القصة، هده نحو عباس ابن حديث من الصحيحين؛ وق 
ابنفقال _؛؛'، ترجمت ئة بغير أحدا رحمنن، رالو اهيه.؛ رسول قال الش المرأة 

الحديث،هدا ق داود ولأبن • السوء الإسلام ق تظهر كاستن، امرأة تنكر لا، عباس؛ 
ولالأب، ولدها يدعن لا أن وقفن بينهما ه انيؤ رسول ®ففرق عباس؛ ابن عن 

لهاألأيت، وقفن الحد، فعليه ولدها، رمن أو رماها، ونى ولدها يرمن ولا ترمن، 
القصة؛وق عنها((. متوق ولا طلاق، غير من يتفثقان أمما أجل من قوت ولا عليه، 

ما<؛ا(واظر;ذحانري)\</لأهإ-حهأ(.اوظري)رئم'أاامه(وبم)رتم )ا(أ>حه 
١(.٤  ٩٤وسلم)رم ( ٥٥٣١ المخاري)يقم أخرجه )٢( 
•( ٤٦٣الارى)ا،/قح واطر: ١(  ٤٩٥سلم)رنم أخرجه )٣( 

(.١٢٩-١٢٨/١(ومحهموى)•٤٥(وlظُ:نياUري)٩/•١٤٩
•( ٤٦١الارى>ه/ م واظر: ١(  ٤٩٧وسلم)رنم( ٥٣١• أخرجهالخاري)رقم )٥( 



هع_^^س=^^رجا=
.لأب،ا يدعن وما مصر عك أميرآ ذلك بعد ®فكان عكرمة! قال 

بنيثرك قو ؛ ١٥٥١رسول عند امرأته قدف أمية ين هلال أن البخاريI وذكر 
أحدنارأى إذا ؛!؛؛ ٥١رمحول يا فقال! ظهركاا، ق أوحد هوت الض فقال تحماء، 

لحث ؤإلأ ررالثنة يقول! هؤ اهه رسول فجعل البينة؟ يلتمس نلق رحلأ امرأته عك 
منظهري محريء ما افلق ولينزلن لصادق، إق بالحق يعثلث، والذي فقال؛ ظهرك؛؛، 

النيفانصرف الأية، ه أزو'حهم ترمون وآلذنن ؤ ت عليه وأنزل المحوأ، صريل - فنزل، الحد، 
يهلكاذب أحدك، أو ينلم  ٥٧٥١ررإل يقول؛ ه والني فنهد هلال، فجاء إليها، هؤ 

اينتال موجبه، إما وئالوات ومفوها، الخامة عند كاث فلما مثهدت، مئك؛اثائب،ا؟ 
أمضحلا نالت،؛ يم ترحع، أما ظننا حمى وثكصئا فتلكأت، عنهما! الاه رصي عباس 
العتنثن،أكحل ئه جاءت، مال ٠رأئصئوها ه! المؤ فقال يثمتؤ، اليوم، ناثن لوبي 
النيفقال كدللث،، يه فجاءت سح؛اء«، ين مهولشريلئ، الئامتن، حدلج الأئسن، ساغ 

ثأيى<الولها لي كاير اض محايتؤ من مض ^٢؟ما ١٠١قو! 
•عيجد الرحل أرأيت، ؟، ٧٥١رمحول يا قال! عبادة، يى محعد أن الصحيحين! وق 
بالحق،والذي؛عثلث، يدن تعد! فقال لا٠٠، ١١ه! اس رسول فقال أيقتله؟ رجلأ امرأته 

ّثدكماارم.مول ئا إلن ررامحذثوا هو! 0 رمحوو فقال 
يأربعةآق حنن أمهله رحلأ امرأق مع وحييت، إن الة؛، رسول، رايا آحرت لفظ ووأ، 

ر١نمم١ار٤/قال! شهداء؟ 

عمدةاكارى)"آا/«0'ا-ا0'ا(.•إبآ(واحد)ا/\،'آأآ(واظر: رنم  ١٢٦
(.٤٥-• ٤٤٥الباري)آ/نح وانظر؛ ٤( ٧ ما٤ الخاري)رنم أحرجه آ )٢ 

-١ ٢ ١ / ١ المروى)٠ وشرح ),\//>0ه)^إأ0أ( الماري نتح وانظر؛ ( ١٤ ٩٨)رنم لم مأحرجه )٣( 

مبم؛ا(وانظرثفتحالمرى)آا/؛يا(.)رنم )٤(!^^، 



الممسيرعلن المسر الصوء ،^=ع 
ص=====^^^==^^===ذ

قالشهداء؟ بارثعة اق حش اهجه ب رجلأ أنل ُع وجدت ®لو احر• لفظ وق 
والث1فلأعاجاله كنت إذ سا بالحق بتثك، كلأوالدي ه.' ^ ٥١رسول 

منه،أعير وأثا لثيور، إثه سئدكم، يقول ما إلن ®اسمعوا هوت ١^ رسول قال ذلك، مل 
داةثأمحمح،"رُ

النيفقال مصفح، عين يالثنم، لضربته رجلأ امرأق رأيت؛ع رُلو لمظ• وق 
حرمذلك أجل ؤيى متن، أعير واهأ منه، آعم لأنا ^ ^١٥٧سند، ٤؛^؛ مذ *أئنجثوة 
إلئهأحب سحص ولا اس، مذ أغث نحص ولا تطذ، وما منها ظهر ما المواحس 

أحث،ولاشخص ^^؛١، مبئريذ المرسليذ اس بمن، ذلك مذأجل اقف، مذ العير 
الجثت*ل^ ٥١وقد ذلك، أجل مذ اهوأفي، مذ المدحه إلته 

كلمن يصح اللعاذ أن الأول! الحكم أحكام! عدة النبوي الحكم هدا من استفيد 
غيرأو ؤ، قدفق مهحدودين قاسمين، عدلين كافرين، أو مسلمين كانا سواء زوجين، 

كيلك،.أحدهما أو محدودين، 
منالحر يلتعنوذ، الأزواج حمح متصور! بن إسحاق رواية ق أحمد الإمام قال 
منوالمسالم زوجة، كانت إذا والأمة الحرة من والعبد زوجة، كانت إذا والأمة الحرة 

والحسن،الخيسا، بن سعيد وقول ؤإسحاق ماللئ، قول وهذا والنصرانية، اليهودية 
يسار.بن وسليمان وربيعة، 

بينإلا يكون لا اللعان أن إل وحماعة والثوري، والأوزاعي، الرأي، أهل وذهب 
أحمد.عن وهوروايه فدف، ق محدودين غير حرين عدلين ملين زوجثن 

اسسماه وند والشهاده، اليمص وصفين، يجمع اللعان أن القولين! ومأحن• 
ولهالى لكاذ ®لولأالأي؛ان، يقول! حين، قويميثا، اهؤ رمول وسماه شهادة، سبحانه 

٢(•٠ / ٤ ر الزدغاو وشرح ٢( ٥ -٥ ٢ ٥ ٤ أ/ اّو)١ وانظر: ١( ٤  ٩٨سلم)رقم أحرجه )١( 
(.١٣٢ اص)٩; نح ١(وانظر:  ٤٩٩(وسالم)رنم ٧٤١٦)٢(أخرجهالخاري)



يمينه.يصح من كل من يصح قال• الأيمان حكم عليه غلب فمن ،، فأن١٠ر 
اشرسول ّماْ وقد قالوا: 4 جهم أنث يرنون ;_ r^Jؤ تعادت قوله ولعموم ئالوات 

ميتا.ي. 

ولأنهنالوا: وجوابه. المؤكد المم ذكر ؤإق اليم، اسم إل مفتقر ولأنه قالوا: 
الشهادة.بخلاف والأنئن، الذكئ فيه يستوي 

التكرار،فها يمع قد فإنه المن، بخلاف لففله، تكرر لما مهادة، ولوكان قالوا: 
الخامة.كأيمان 

كحاجةالولد، ونفي اللعان إك الشهادة منه صح لا اش الرؤج حاجة ولأن قالوا: 
بالعدلينزل، كالذي اللعان، ياJءوإد مما به نزل الذي والأمر سواء، شهادته تصح من 

به،نزل مما ومخرجا فرجا له وتجعل الوعين، أحد صرر ترغ لا والشريعة الحر، 
بلمخرج، ولا به، نزل مما له فرج لا والأغلال، الأصار ي الأحر النؤع وتلغ 

سكت،سكت ؤإن عفليم، يأمر تكلم تكلم إن يجار، فلا تجير ويؤيغاث، فلا يستغيث 
الشريعهاياه وهدا شهادته، ثصح من ومعنتا التي الرحمه عنه صاقت قد مثاله، عل 

ّالمحة الحنيفية الواسعة 

إلانيدآء لم تكن ولغن أزو'حهم يرمون وآلذنن ؤ تعادت اقه قال الاحرون؛ قال 
ثلاثةمن دليل الأية وق ٦؛!، ]الور: 4 بآش شيد'ت أنبع أحدهن مشهنده \طثإب 

أوجه:
ولهداقطعا، مئصل استثناء وهن.ا الشهادة، من أنمشهم امتثنن سحانه أنه أحدها: 

مرفوعا.جاء 

ويدرزأؤ فقال: بيانا، هدا سبحانه زاد ثم شهادة، التحاثهم بأن صرح أنه والثاز،إ 

 jوشرحا-أ-"آا"إ( ١ المرى)ا'/ نح وانظر: ١( ٥ ١ ^٨٢ ٤ لكرى)تما/ا/. ا
الووى)أآا/ه(ّ



\ضوعدن اثئشئ الصوئ ا؟=م 
تاكا^^======^==س

٨[.]النور؛ ه ية إدهُ لأش ثني'ت انع ثثند ان عتناآنعداب 
•عدمهم عند مقامهم وقائما الشهود، يدلأمن جعله أنه وايالدث 

الألعاى]،! ١٥ه الّك، أن جيم، عن أبيه، عن شعثب، عمروبن وقدردى قالوا• 
•^يرصربنهمدالرفياكfيد 

تينهمليس مرفوعا! جده عن أبيه، عن أيضا، حديثه من الدارقطتي وذكر 
المنيممحن ومحس لعاث، وات الحرة ثن وين لعائ، والأمة الحر محن محس لعا0ت 

،.والنصزانك ال«نلم نص ومحس لعان، وامحهودية 
بنلعتاب ه الني وصية من تال! شهاب، ابن عن مصنفه، ل الرزاق عبل• وذكر 

ا.فذ.كرمعناهر أرع، بين لالعان أن أسيد؛ 
إلايمح ملأ عدمها، عند مقامها وقاتما الشهادة، يدل جعل اللعاف ولأن قالوا! 

أربعةمنزله للعانه تنزيلا ومحولها الزوج، بلعان المرأة تحد ولهدا منه، تمح ممن 
شهود•

ظJحفوذلشأن،، زليا لي لكان ^، ٧٧١من ض U »لولأ الحدث،! وأط قالوا! 
*لولأقوله• وأما صحيحه• ل البخاري لفظ. هازا ،، اه0هااأ كتاب مجن مضن ما رلولأ فيه! 

يحينقال واحد. غير فيه تكالم وقد متصور، بن عباد رواية فمن الأي؛از؛ا، من مصن ما 
وقالقدرى. متروك الرازي! الجيد ين الحين بن عك وقال بشيء. ليس معين! ابن 

صعيم،.النسائي! 

عليه،المدعن عك واليمين المدعى، عك اليينه أن الشريحة قاعدة استقرت وقد 

)ا(اكهد)ا-/آا،ا(.
الدارممي:تال ١( ٥  ٠٧٦رنم  ٣٩٦الكرى)U/ق والمهقي ( ٢٣٩رنم  ١٦٢الدارممي)م اخرجم )٢( 

(.٢٤٨الراية)٣/ نم، وانخلر؛ الحديث. محتروك هوالوناصي الرحمن عبا- بن عثمان 
٢(. ٤٨الراية)٣; ف وانثلر: ١( ٢ ٤  ٩٨رقم ١  ٢٧مدالوزاق)U/ ا-؛م-بم )٣( 
٥(.النووى)آا/ وشرح لآ؛-'اا■؛( ابرى)ه/ نح واتفلر: (: ٤٧٤٧الخارى)رتم ا>-بم )٤( 



أماالأولون! .قال جانيه ق مع ب يمينا ولوكان شهادة، فلعاته مئع، هنا ها والزوج 
كانؤإن شهادة، ُدلك فمن بالله، أشهد يمينه! ق الملتعن فلقول شهادة، نميته 

قال!لو وكيلك وجوابه، بالقمم فيه مصئح وهو وكيف قالوا! بالفظها. اعتبارا يمينا 
يميناذللث، يعد والعرب أوأؤللق، اليمين نوى سواء فيدلك، يمينه انعقديت، ،، ١٧٥١أشهد؛

قيس!قال واستعمالها. غتها لق 

،لن١ل عندها ما عندي  ١٠١ئهدا أحبها أثي ١^! عند هأئهد 
كمارا؛اهلإؤ(،، يقل! ولولر اليمين، يه تنعقد ررأشءداا قوله! إن قال! لمن حجة هدا وق 

أحمد.عن الروايتين هوإحدى 
يمينياذث(ذا أشهي. قوله! أن كما الأكثرين. قول وهو بالنية، إلا يمينا يكون لا والثانية، 

الأكثرين؛مهللقه.عند 
صمةهاهنا! ااإلأ،ا أولأ! فيقال الشهداء، من ارأنسهماا سبحانه استثناوه وأما قالوا! 

يتعاوصانوررؤإلأ* غيره، ا، فإن هم، أنفغيز شهداء لهم يكن ولر والمعنن! )غير(، بمعنن 
ارغير،ا.يإلأحملأعك ؤيوصم، إلأ، ■حلأعق يغير فيتثنن والاستثناء، الوصفية 

عكمنقهلحا يكون أن يجوز ولكن الشهداء، من تثتئ مهماا ررأنّْإن ثانيا! ويقال 
الاتصال.ق وهم الحجاز أهل يدل كما الأنقهلاع، ق يبدلون فإمم تميم، بنن لغة 

قبول،ق منزلتهم نرلهم لأنه الشهداء، من H أنمهم رر استثتئ إنما ثالثا! ويةّال 
وهونكلتا، إذا الزوج بالتعان المرأة يرجم من قول عل جدآ قوي وهذا قولهم، 

استعاق.شاء إن تقريره يأتن كما الصحيح، 

لرالمشهور الغزل ام شالماعري، اللوح بن مس ت ليك مجنون وناJاه التلويل، بحر من البيت هال،ا )١( 
وجممهاكرت أن إك معها نشأ التي معد ت ليك حب ل لهياعه لقب؛ال.اك ولكنه مجوئا، يكن 

. ٦٨منة مات أبوها، 
(٣٥٢ص آماليه) ق والمرزوقي ٤( ١ ٩ / الزهرة)١ ق الأصبهاق داود بن محمد أبوكر الست، ذكر 



الممسيرطؤي المير الصوء ^=^- ٩١

مؤكدْشهادة فهو والشهادة، اليمض الوصفين، يجمع لعانيم أن وااصحيحت 
الأمر.اكيد الحال، لاقتضاء والتكرار، الشهادة بالقفل مغثفلة ويمين والتكرار، بالقسم 
أنويع,عشرة التأكيد من فيه اعتبر ولهذا 

لمقلالشهادة.ذكر أحدها: 
الحستئ،أسمائه لمعاق وأحمعها سبحانه، الرب، أسماء بأحد المم ذكر الئانن؛ 
ذكره.جل اه وهواسم 

باسمؤإتيانه واللام،؛، ®إن، من عاليه، المقسم به يؤكد بما الجواب، تاكيد الئالث،: 
وكذب.صدق، هو الدك، الفعل دون وكاذب، صادق هو اليتم، الفاعل 

مراُتإ.أرع ذللئج تكرار • الراح 
الكاذبين.من كان إن اس بالعة ة الخامق ه نفعق دعاؤه الخامس: 
أهونالدنيا ءالأاي، وأن اس، لعياب، الموحبة أما ة الخامعند إخباره المادص: 

الأحرة.عاوابج من 
الخبز،أو الخد إما وهو عليها، العالايإ لخمول، مقتض لعانه ححل الماح: 

عتها.لالحلاي، دارئا لعاما وجعل 
الأحرة.ق ؤإما الدنيا، ق إما أحدهما: عك العل،اي، يوجم، اللعان هدا أن الثامن: 
بالفراق.وكسرها بيتها، وحراب، المتلاعنين، بين التفريق التاسع: 
التحريم؛ينهما.ودوام الفرقة تللث، نابيي العاشر: 

مقرونةوشهادة بالشهادة، مقرونا يميتآ جعل الشأن، هذا اللعان هذا شأن كان فلما 
شهادتهمضت، المرأة، نكالت، فإن كالشاهد، قوله لقبول، الملتعن وجعل باليمين، 
ؤإنعليها. ووجوبه عنه، الخد سقوحل شيئين: ؤيميتة شهادته وأفاد>ّتا وحدُن،، 

دونعنه الخد سقوط لعانه أفاد منها، آخر يلعان لحانه وءارصتإ المرأة التحنت، 
الفهن محضة يمينا كان إن لأنه دونيا، إليه بالنسبة ؤيمينا شهادة فكان عليها، وجوبه 

انضمفإذا وحده. عليها شهادته بمجرد تحد فلا شهادة كان ؤإن حلفه، بمجرد تحد 



دليلافكان ونكولها، يتأى■؛ حقه ق واليمين الشهادة جانب نوى نكولها، ذلك إق 
منيكون ما أحن وهذا عاليها، وأوجه عنه، الحد فأسقط صدقه، عق ظ\هم\ 

أنه-أالا ظهر وقد ٥[، • ]!_؛; ه لموريوقغون حكما مزآش ؤسأحسن ؤ الحكم، 
•• المتن• مض فتها وتهاله الشهادة، مض فيها يمين 

وكلاهماالأحنية، دون الزوجة ق باللعان الحد إصقاط للقاذف ءجعل قوله ،وأما 
عنتعن مالأجنبية فائق فان الشريعة؛ محاسن أعظم من فهدا العاره حما ألحق قد 

يعلقولا فراشه، عليه د يفولا شيئا، يفره لا زناها فإن البتة، إليه له حاجة لا فدفها، 

فترتبمزمنة، غافالة لمحصنة وأذى محص، ءا.وان وقذفها غيره، من أولادا عليه 
ؤإفادبة والمالعار من بزناها يلحقه فإنه الزوجة وأما وعقوبة، له زجرا الحد عليه 

إقمحتاج فهو غيره؛ إق عنه قلبها وانصراف به، غيره ولد ؤإلحاق الفراش 
فاجرة،بغي زوج لكونه والعار؛ المسبة من وتخالمه عنه، الفاسد المسي، قذفها،ونفي 

غيرعليها الزوج وقول، به، تقر لا الغالب،وهي ل زناها عق البينة إقامة يمكن ولا 
باللعنة،ه نفعل بدعائه وتأكيدها الأيمان، بأغلفل تحالفهما سوى يبق فلم مقبول، 
يمكنلا إذ بينهما؛ النكاح يفسخ ثم كاذبين، كانا إن ؛الغضب، نفسها عك ودعائها 
بعدموليس انمنيا، ق بينهما به يفصل حكم أحن فهذا أبدا، يصفوللاحر أن أحدهما 

فتباركإليه، يهتدوا لر الُالمين عقول جعنا ولو أصلح، ولا أحكم، ولا منه، أعدل 
وحالقه.ثرعه ق وعلمه وحكمته ووحدانيته ربوبيته أبان من 

المرأةنكلته فإذا أولا، الزوج جانبج من اللعان أيمان سبحانه اس جعل ،وقد 
قالذكور الءذار٣إ وهو بالحد، الحذامحب، عليها وجسما بأيماخا أيمانه معارضة عن 
ترجحلما المدعي فإن ٢[ ]الرر: ه ألموميى من طآيمة عدانيما ولتشهد ؤ ه! قول

أءلأم-بم؛. ١٠١)٢( 



الممسيرالمسرعلن الصوء 
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جانبهمترجح الدم أولياء وكيلك جهته، من اليمين شرعتا الواحد يالتاهد جانبه 
هوكدللالنقص• لخطر تعظما بالعدد واكد'ت جهتهم، من المن لرعت■، ياللون 
فراشه،إتلاف عق إثلءامه فإن فهلعا، المرأة جانس، من أر-ح جانبه اللعان ق الزوج 
والآحرة،الدنيا لعقوية ه نفوتحريض الأشهاد، رووس عق ؛الفاحشة ورميها 

عنهوتنفر العقلاء، طبيع يأياه مما الأشهاد، رووس عك ه ونفأهله وفضيحة 
منأقوى فجانبه ذللئ،، إل منها وتيقنه راْ بما اصْلرته الروحة أن لولا نفوسهم، 

جانبه...من اليمين فشرعنخ قهلعا المرأة جاب 
فإذاالزوج، يمين دون نكولها بمجرد اللعان ل المرأة عك يحكم ب ولهدا ،قالوات 

عليها.حكم اليمين، عن ونكلتا الزوج، حلفا 
حنيفة.وأيو أحمد يةول< كما أوتلاعن، تقر حنن بالحبس إما 

عنهادرأ إنما ق اليع لأن الراحح؛ وهو وماللث،، الشافعي يقول، كما يالحد، ؤإما 
المذكورهوالعياب يالتعاتبما عنها المدروء والعذاب شهادات،، أرع يثهادما العذاب 

ولهذاالحدود، وهوعذاب ه. مزألومتيى طآيفة عدانيما وليسهد ؤ تعالت وله قق 
يدأولهذا أولا، ذكره العهود العذاب هو العذاب أن فعلم العهد، بلام معرما ذكره 
؛أيمانرا،فإذاأيمانه تعارض أن من المرأة ومكنت، جانبه، لقوة الزوج يأيمان أولا 

عليهافحكم المرأة، نكول، وقواها عملها، فعملت، يعارصها، ما لأيمانه يكن لر نكلتا 
ونكولها.؛أيمانه 
كماحدتؤ، الزوج حلفج نكلتؤ فان بأيماما، يبدأ أن المكن من فكان قيل• فإن 

ثئفهلا له، ويقضي المدعي، عك ترد فإنبما اليمين عن فنكل حما عليه العن إذا 
أولا،المدعي جاب، ق اليمين شؤع بل عليها؟ المدعن هي والمرأة كذللث، اللعان 
الدعاوى.ق له نظير لا وهدا 

ال>قالحكب.)ا(با>



=قإمح=ْ^:==^^=لجا 
الحديينع أن فمكن لها، يحد أن قدنه موجب كان لها قاذمحا الزوج كان لما ت قيل 

ؤإنحدت، أقرت فان تلاعن، أو تقر بان ذللق، بعد هي طولبت( ثم بالتعانه، ه نفعن 
؛لعانه،ه نفعن الحد يدرأ أن له كما بالعاما، الحد عنها درأت والتعنت( أنكرت 
دونكانت لما ولكن البينة، مقام قائمة وأيمانه ميع، لأنه أوق به البداءة وكانت 
ترجحتدفعها أن \ت فإذا بأيماما، دفعها من المرأة مكنت، القوة ق الأربع الشهود 
بمجمؤعبل نكولها، بمجرد ولا التعانه، بمجرد تحد فلم الحد، عليها فوجب( جانبه، 

بكونهاالقامة ق المدعين أيمان أكدت كما أربعا، بكوتيا الأيمان وأكدت الأمرين، 
الشهود...مقام الأيمان ولتقوم حمين، 

وافاحتبعنها، اهله رصي لعائئة عقد سقهل الغزوة هل.ه وق محيت ابن ،قال( 
١.٢^٠٠؛^ آية لت، فنز طلبه، عك 

oiهماي بن، يحمح، عن، اسحاق: بن محمد حديثا من محجمه ؤ، الطبران( وذكر 

أهلقال كان، ما عقدي أمر من كان ررلما قالتات عائشة عن أبته عن الزبير بن ءبالاتأغا 
حتنعقدتحر، أيمبما قّط فأحرى، غزوة 3، ه النبي مع فخرجت( قالواI ما الإفلئ، 
مفركل ؤ، بنية، يا ل،• وقال اللعا، ثاء ما يكر أبي من ولقيّتا الناس، التماسه حبس 

٠التيمم٠٠ ؤ، الرحصة اللمح( فأنزل ماء، النامن مع وليس وبلاء، عناء تكونبثن 
وهوالغزوة، هدْ بعد لأجلها التيمم نزل الي الحقد قصة أن عك يدل وهذا 
عكفالتبس والتماسه، العقد فقد سب، الإفالث، قصة كانت( فيهات ولكن الفلاهر، 

>ا/أأزاداوعادج'أآ.)ا(

المصطلي.ض ءزوْ وهي المرييع. غزوة أتم، )٢( 
(٨٧٩رقم ٢  ٢٧/ ١ ومدالرزاق،) ( ٥٦٥)رقم ماجه وابن ٦( ٥ / الطقات)Y ق معد ابن أحرجه )٣( 

ا(وانظر:فحالمرتم،•  ٤١رنم  ٤٣٣••؟ا(والشاشي)آ/والطراففيالكسر)ممآ؛رفم 

(٥٧٠ رقم ٢ وابنشةفيأ:مارالمدية) ١(  ٥٩رنم ١ ٢ ١ اع؛ر>آآ/ j الخلران أخرجه )٤( 
واظر;فتحالارى)ا/همأ(•



الأسيرعلن المنير الصوء ^=تك 
ا===^===س=====^^^=خ=الآل

الإفك.قمة نشيرإق ونحن بالأحرى، الممتن إحدى بعضهم 
هدهق معه . اس رسول حا حؤج قد كانت، عنها اه رصي عائشة أن ت وذللث، 

قنزلوا الغزوة من رجعوا فالما — ائه نمع عادته نالك وكانت — أصابتها بقرمة الغزوة 
كانتظفار، حالع من لأختها عقدا ففقدت لحاجتها، عائثة فخرجت المنازل، بعض 

وجدته،حتن فالتمسته فيه، فقدته الدى الموضع ق تلتمسه فرجعت، إياْ، أعارما 
ينكرونولا الهودج، فحمالوا فيه، فظنوها هودجها، يرحلون كانوا الدن الفر فجاء 

يثقلها.كان الذي اللحم يغشها إ المن، فتية كانت، عنها اصف رصي لأنها حمته، 
حملهالدى كان ولو حفته، ينكروا لر الهودج حمل عق اعدوا تلما الفر فان وأيما 

الحال.عليهما يخفإ لر أواثنان، واحد، 
مجسي،،ولا ليع -ها ليس فإذا العقد، أصابت، وقد منازلهم إق عائشة فرجعت، 

—كللبها ق يرجعون سففد|وما، امم وظنت، بجلياتما، متلقفة النزل ق ، فاضهلجع
فلمفنامت،، عيناها فغلبتها - يشاء كما عرشه فوق من الأمر يدبر أمره، عك غالم، واذهف 

زوج[ ١٥٦زحعون إليه وإِدا س إثا ؤ العهلل ين صفوان بقول إلا تستيقغل 
كما— الوم كثير كان لأنه الجيش؛ أخريات ق عرس قد صفوان وكان ه؟ اممه رسول 

قبليراها وكان عرفها، رآها فلما — المنن وق حبان، ن حاتم أبي صحيح ق عنه جاء 
كلمةكلها وما فركبتها، إليها فقربها راحلته، وأناخ فاسترُبع، الحجايتإ، نزول 

نزلوقل. —  ١٦٠قدم حتن يقودها، بها محار لم استرجاعه، إلا منه تسمع وب واحل.ة، 
يلببقوما شاكلته عق منهم كل تكلم الاس ذللث، رأى فلما — الفلهيرة نحر ق الجيش 

الذيوالحسد الفاق كرب، من فتنفس متتفثا، أبي ان اه عدو الخثسث، ووحد به، 
ويفرقه،ويجمعه وياويعه، ويشيعه ويستوسيه، الإفلث، يعتحكى فجعل صلوعه، بين 

الحاوي..ثإ،ق الإفلئ، أهل أفاض الاJيتة قدموا فلما إليه، به يتقربون أصحابه وكان 
أنعؤآ.' علبه فاثار فراقها، ق أصحابه استشار ثم يتكلم، لا ساكت، ه اه ورسول 
وأناكها، يإموغيره أسامة عليه وأثار — تصريحا لا تلويحا — غيرها ؤياخل. يفارقها 



قإم=^^=^=^^=لج(=
لأصإقكلأمالأساا/

ليتخلصاليمين؛ إق والريبة الثك بترك أثار ت فيه مشكوك نيل ما أن رأى لما فعل 
الداء.بحم فأثار الناس، كلام من لحقه الذي والغم الهم من ق اس رسول 

وبراءتماعفتها من وعلم ولأبيها لها ه اس رسول حب علم لما وأسامة• 
عكM اهف رسول كرامة من وعرف منه، وأعفلم ذللث، فوق هي ما وديانتها وحصانتها 

صدقهوبنت التاء، من وحييته بيته ربة يجعل لا أنه ت عنه ودفاعه عنده، ومنزلته ربه، 
سعليه وأعز ربه عك أكرم قق اهف رسول وأن الإفلث،، أرباب ببما انزلها التي بالمنزلة 

أنس ر-را عل ؤوأرم اه، رمول حبيبة الصديقة أن وعلم بغيا، امرأة تحته يجعل أن 
رسوله...تحت، وهى بالخاحثة، يبتلها 

طرهاق وأنزل الإفلث،، أهل به رماها مما برأها سبحانه اه، أن حمائمها ومن 
بأمالها وسهل القيامة، يوم إك وصلوامم المسلمين محارسبا ق يتل وحتا وبراءما 

سفيها قيل ما أن سبحانه وأخبر الكريم، والرزق المغفرة ووعدها الهليبات، من 
بلشاًما، من خافقا ولا لها شنا فيها فيل الذي ذلأث، يكن ولر لها، ^١ كان الإفك 
بينوالبراءة ؛الهلس_، ذكرالها وصار سأما، وأعفلم قدرها، وأعل اس؛ذللت،، رفعها 
أحلها.ما منقبة س لها فيا والسماء، الأرض أهل 

لشمهاوامتمغارها تواضعها فرمحل عن الناشئ والإكرام التشريف هن-ا وتأمل 
كنت،ولكن يتل، بوحي ي يتكلم أن من أحقر كان نفي ق ررولشأف قالت،• حيث، 

المؤمنين،وأم الأمة صديقة فهذه ا ما#١٤اه، يبرئتي رويا ه، اهف رسول يرى أرجوأن 
مفترونظالمون قاذفيها وأن مظلومة، منه بريئة أما تعلم وهي ه اس رسول وحب 

ص/اا-أ-ما؛-أ(وثرحنتح ,,١^: ( ٢٧٦٩)رنم (^ ٢٦٦١المتاري)رنم )؛(احرجه 
النووي)يا/ه•؛(.

صحاف.ة عد ق القمة بقية القيم ذكرابن )٢( 
الأفهام.جلاء  ١٣٤)٣( 

ي.اوراجع )أ(انفر:



الممسرعلن المنير الصوء ،ء=ت 
=ؤغو\=^==^^==^^=^^===^=^؛

لتمسهااحتقارها كان وهذا .، اهنق رسول ؤإق أبويها إق أذاهم بغ قد عليها، 
أوليلة وقام شهرين، أو شهرا أو يومين أو يوما صام بمن فلنك فما لشأما، وتصغيرها 

الكراماتاستحقاق بعين هم أنفولاحظوا الأحوال، من شيء عليه و؛لهر لمين، 
سركممن وأتبمم الدعوات، ؤإحابة والمنازلأت، والمخاطات والمكاسفات، 

وتعظيمهم،احترامهم، الناس عك يحب وأغبمم دعائهم، صالح ويغتنم بلقائهم، 
Jالكانةاليلأ من وأمم أعتاحم، ثرى ويقبل بأتواحم، فيتمسح وتوقيرهم؛ وتحريرهم، 

منعليهم الأدب أماء من يوحد وأن الحال، ل تنقصهم ممن لأحلها لهم ينتقم التي 
وراءمن هدا ولوكان رضاهم، إلا شيء يكفره لا ذنب عليهم الإساءة وأن غيرإمهال، 

الجهلنتائج والرعونات الحماقات وهده تخلفإ، وراء من لهان،ولكن كفاية 
غافله ينفمعجب جاهل من يصدر إنما ذللئ< فان المستقيم؛ الغير والعقل الصميم 

منعل، والإزراء المجر من فيه هو بما أحده عن له الاه بإمهال مغتر وذنوبه، جرمه عن 
أنللعبد ؤيتثغي والأحرة، الدنيا ق الحافية نمال اهللأ أل نمنه، حير اس عند لحله 

.. ا٠ حقين سا ا وهوعند عفليما ه نفعند يكون أن بافيلا، يستعيد 

ؤآلطيثون^^ت،)لط؛بإن فحبيممت 
للئليبين.الهليبات والكلمات للخبيثين، الخبيثات الكلمات بأن الأية فرت ،قد 

الخبيثين،للرحال الخبيثات والماء الهليبين، للرحال الهليثات الماء بأن رت وف
الطثبين،س لماسبها الهلثبات والماء والأعمال فالكلمات وغيره؛ ذللمثج تعم وهي 

الخبيثين.من لماسبها الخبيثة والماء والأعمال والكلمات 
فجعلالمار. ق ؛حذافيره الحثيث، وجعل الجنة، ق بحدافيره الهلمتط جعل . واهللأ 

كلحمحت، وقو الخليبين، غير عل حرام وهي للعليبين، أحلمبمت، دارا ت ثلاثة اكور 

ج؛.المعاد زاد  ٢٤)١( 



الدار.هذه وهي بينهما، وحلط والخيث الطيب فيها امتزج وداوا الجنة، وهي طب، 
بموجبوذلك والأخلاط، الامتزاج هدا بسبب والمحة الابتلاء وقع ولهدا 
العليبفجعل الهلب، من الخسث، ؛ ٥١ميز الخليقة معاد يوم كان فإذا الإلهية، الحكمة 

الحدة عق دار ق وأهله ااخيثا وجعل غيرهم، يخالطهم لا حدة عك دار ل وأهله 
داروهم، والنار الين، دار وهي الجنة ت فقط دارين إك الأمر فعاد همرهم، يخالطهم 
أقوالحلييات فجعل وعقاتيم، ءواث؛م الفريقين أعمال من تعاق اه0تأ وأنشأ الخبيثين، 

أسبابأكمل منها لهم أنشأ ولداتبمم، نعيمهم عين هي وأحلامهم وأعمالهم هؤلاء 
عينهم، وأحلأنهم وأعمالهم الأحرين أنوال حمتات وجعل والسرور، النمم 

وعزةبالغة، حكمة والألأم، العقاب أسباب أعفلم منها لهم فأنشأ وآلامهم، عذابهم 
وليعلمورحمته، وعدله وعلمه، حكمته وكمال ربوبيته، كمال عباده ليرى قاهرة، باهرة 

تحال!اهقه قال الصادقون، البررة رمله لا الكذابين، المفترين هم كانوا أنهم أعداؤه 
ولتكن-حقا عته وعدا بك ئموئا من يبمث،آس لا ايمنيهم جهد بائي ادسنوأ وؤ 

كمروأه لنفيه آلذى'قلمون لهم لبخن ا' لايعلموث أْمحآلثا-ي 
[.٣٩، ٣٨أبم'كاثوأ 

عكومنموأ سثاذسوأ حق عيزبٍوتوكلم بءودا ثدحئوأ لا ءانوأ آليين نايا نؤ 

ا١يتكالمقال! [ ٢٧ستاذّوأه حى ؤ تعاق• قوله ق الاستئناس عن مثل ... 
،.ماجة ابن ذكره الثيت<(ا أهل ؤيوذن ويتنحتح وتحميده، وتكبيره ثيحة بتالرجل 

٠٠٠



الصسرض ائئشئ الصزئ اأً==م 
=اكإ=د^^^^=========^؛

إنآشثج ذ'لكأدى ؤمحمئلوأفروحهمأ يعصوأمزأبمنرهم انئذيخت ل مؤ 
ولامروجهن بن بمنصن للموثت ومل _'؛ يصنعون بما حجم 

نيتتهنيتدث ولا محوخ ؤمحتمحضمح ماظهنبغها محدثنبمتهزإلأ 

أوأبمنهن ماكش ما أو بمابين أو أحو'تمحن ه أو إحو'ذءث ي أو ]حؤ'ذةئ 
عؤر'تآبمآءعق لزئْرهروأ سمجالأوآلإملهمُث عماولآلإمح آمثهث 

آلنوثنوثأيه ■همعا آش إل وئوبوأ نيثتص من مح، ما يثعنم بأرجلهن نجنرى ولا 
محبمحوت:نت؛؛ه•ل'

الفرج.وحفظ المر غض بعل الزكاة جعل ،١ 
جليلةالخطر عظيمة فواتي، ثلاث يوجس، المحارم عن المر غفي كان ولهدا 

القدر!

عنهيصره صرف مما وألذ وأءلس_، أحك هن التن ولدته، الإيمان حلاوة إحداها! 
بحس،مولعة والقس منه، حيرا جك اذئع عوصه ه شيئا ترك من فان تعاق، هللا وتركه 
أحيرهفإذا هناك، ما لنظر راتده فيبعث، القالسج, رائد والحين الجميلة، الصور إل النظر 

رسولهويتعس، يتعب ما وكثيرا إليه، اشتياقا تحرك وحماله، إليه المنفلور بحن 

ورائدْ،كماءيل•
المناظرأئبلث، وما ي}قلبلت رائدا طرملث، أرمثلت، ْش وكنت، 

ايلمظهثلأصض1ث،ضنمحث،الذىلأهآنم،صث 
والإرادة،الطالب، كلفة من القلب استراح وارمطالة الكثف عن الرائد كف، فإذا 

)ا(ماأإغانيجا.

واسر( ٢٤٧)آ/ القدير مص j الماوى وذكرهما قانلهما، عق اشج ولر الطويل، بمم من المان )٢( 
٤(.٥ / الزهرة)١ ل ،^ ١٠٣٠٥١^داود بن محمد بكر وأبو (، ٥١التان)ه/• ضواء أل 



القلب-jL يتعلق علاقة فتيا المحبة. يولد التفلر فإن حسراته، دامت لحذلاته أمحللق فمن 
غرامآفتصير تقوى ثم بكليته. اإملّ_، إليه يتمب صباية. فتصير تقوى ثم إليه. بالمفلور 

الحبوهو عشما. فيصير يقوى ثم غريمه. يفارق لا الذي الغريم كلزوم القلب، يلزم 
وداخله.القلّ_ا ثغاف إق وصل قد الذي الخبا وهو شغفا. فيصير يقوى ثم المفرؤل. 

فيصيرالعم. عبد اللم وتيم عبده. إذا الحب تيمه ومنه التعبد والتتيم تتيما. فيصير يقوى ثم 
يقعفحينئد النظر جناية كله وهدا له. عيدا هو يكون أن يصلح لا لمن عبئا القالب، 
منيتظلم مهللقا. كان أن بعد ومسجويا ملكا، كان أن بعلو أممنا فيصير الأسر. ق القالب، 

بهتبتك إنما وهدا بعثتتن. وأنت، ورسولكؤ، راول.ك أنا يةولت ، والطنفؤيشكوه. الهلزف 
بمحبوب.التعلق من له لأبل، القلب، فان له، والإحلاص اللئ حب من الفارغة القلوب 

عنتعاق قال، لغيره• قلبه يتتعبد أن فلا؛ل، ومموده ؤإلهه محبوبه وحده اه يكن لر فمن 
عبادئامن إدهُ ؤآلمحسآء ألئوء عغه لثْمذ1ا دكاو'لالإئ، ؤ الهأت الصديق يوسف، 

[.٢٤آلحلخبمإرتلأه]يرسم،! 
زوج،ذايت، كوما ْع فيه، وقعتا فيما وقمت، مشركة كانت، لما العزيز فامرأة 
مملوكا١غريبأ عربا سابا كونه ْع ذللث، من نجا تعال لعم مخلصا كان لما اله؛ ؤيوسفط 

الفراسة.وصحة القلب، نور البصر؛ غض ق الثانية الفائدة 

المراقبة،بدوام وباؤلته المنة، ياتباع ءلاهره عمر ارمن الكرماق؛ ثجاع ين شاه قال 
لهتخش لر الحلال أكل واعتاد الحارم، عن بصره وغض اكهوا١ت،، عن ه نفوكف، 

،٠ل فرامة(( 
ذ'للث،ق إن ؤ ذللثجI يعد قال ثم به، ابتلوا وما لوْل قوم قصة سبحانه افئم ذكر وقو 
المحرمالنظر من سلموا الذين المتفرسون وهم [• ٧٥]الحجرت ه يحثوضن لأيتت 

(٦٧)ة/الصفرة صفة ق الجرزي وابن ٢(  x٥٧/ )١ الفتاوى مجمؤع ق تيمية ابن القول هذا ذكر ( ١ ت 
،١٠  ٦٦)ص اكحديث قواعد ق والقاسمي ( ٧٢)ص الجنة مفتاح ق والسيوءلي 



الممسرعلن ١^^ الصوء لآ=م 
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ؤ.آست فروجهم وحفظ أبصارهم بغض للمؤمنين أمره عقيب تعاق وقال والفاحثة، 
•[ ٣٥]النور؛ وور1اسم1وتؤالأزصنيم 

عليهاه حرم عما يصره غص فن العمل. حنس من الجزاء أن هداث وسر 
الحرماتعن بمره نور أمك فكما منه، حير هو ما ه جنمن تعاق اه لأضه 
الاهمحارم عن يغمه ولر مره أثللق من يرْ لر ما به فرأى وقله، بصيرته نور اهف أطلق 
•فيها كالصدأ والهوى كالمرآة، القالب فان ه. نفمجن الإنسان يحسه أمر وهدا تعاق، 

صدئتاؤإذا عليه. هي كما الحماس صورة فيها انطبعتا الصدأ من المرآة حالصت، فإذا 
والظنون.الخرص بابا من وكلامه علمه فيكون المعلومات. صورة فيها تنطع لر 

الصرة،سلطان بقوته تعال اهلع فيعهليه وشجاعته، وثباته القلبا قوة الثالثة1 الفائدة 
كمامنه، الشيطان ؤيهرب السالهلانين، بين له فيج»ع الحجة، سلطان بنوره أpهلاه كما 

_<<من اق1هئان  ٥١^ض 
عصاه،لن اهوٌ جعله ما ومهانتها وصعقها القس ذل من هواه التع ق يوحد ولهدا 

دإرّوروثآلمه فبأي ؤ تعال. فال عصاه. لن والذل أطاعه لن العز جعل سبحانه فانه 
كثرإن الأعلون لأنتم -محزثوأ ولأ ثيلموأ ولا ؤ تعال؛ ونال ٨[. ]_؛^_j،: ه ؤللمومتيهمنت. 

١[.٠ ^ذآلخزهئئيآءْحمعا ؤ تعال؛ وقال [. ١٣٩محمران: 
وقالالصالح. والعمل الهلس_ا، بالكلم اهه؛ فليطالبها؛هناعق العزة يطلنا كان من أى 
. ٠٠٥٥١طاعة ق إلا يجدونه ولا الملوك بأبواب العز يهللبون ارالاس السالفج؛ بعض 

إناكرراة: j قران قال: u_ صروبن عن ( ١٣٣ا/ الأصول) نوادر ي الترمذي الحكم أحرج ( ١] 
نهرانيغلب من فإنه الدنا، شهوات تغلب أن حنن كل j فاحتل الشن طم وتلغ نما أن سرك 
(٣٦٥الحلية ق أبونعم واحرج ( ٤ ٦ ٤ ه/ ) الهدير فيض واننلر؛ ظله، من الثيaلان يقنع الدنيا 

واحرحهظله، من الث-هلان يفرق الذي الدنياغاوللث، الحياة ءاوِاشهوة من قال: دبمارأنه بن مالك عن 
وانقل—ر:ظله، من الثأيءلان فنع قدمه تحتإ شهوته جعل من قال: أنه منيه بن وهيا عن ( ٦٠أيشا)،/ 
(.y٢٠٨/ ١ ر تيمية ابن الإسلام شثخ فتاوى مجمؤع 



همٍ_^_س_رجت
المعصيةدل إن ابال! بم وطقطقت اإيراذين، بم هنلجش ُاوإن الحسن• وقال 

فقدتعاق اس أطلغ من أن وذلك ، عصاه من يدو أن إلا ه اه أين تلوحم، لني 
زلا:مززالت، تن لأدل  ٩٠٠اكوت: دعاء و كما اهف، والاه -ن ولا؛ذل، والاه، 

تذئاذ:ضر^م.
عقموقوفة البدن زكاه أن كما طهارته، عق موقوفة القلب، زكاة أن والمقصود: 

ماعتتؤزؤرخمتهُ أش قصنا ولولا ؤ تعاق: قال، النامية، الرديئة أخلاطه من امتفراغه 

ذلكوذكر ٢[. ١ سدثآة ولك0آشَمح، ة0أضأبخ ط ه 
هوباجتنابالتزكن أن عك  cJ^"الزانية، ونكاح والقذف الزنا تحريم عمتا سبحانه 

أزحعوأظأ قيل وإِن ؤ البيوت: أهل عق الاستئذان ق تعاق نوله وكذللث، ذللت،• 
لرعورة عق يطلعوا لئلا بالرحؤع أمروا إذا فإتم [. ٢٨س■ ه لكم هوأرى يارجعوأ 

أنكنوغضه البصر رد أن كما لهم، أزكئ، ذلل—، لكن عليها تطير أن المنزل، صاحب بمحب 
ا.١ ٥ - ١ ٤ ]الأمد: ه قمل ربهِء ويكزأنمّ ثنى. من أئلح قد ؤ تحاك: وقال، لصاحبه، 

[١٨; oUjUl]ه ثرى ائت، هلللث،إق ؤ لفرعون: حهلابه ق اقه مؤمن عن تعاق وقال، 
أكثرقال ٧[. - ٦ ]كك: ه آلزًكوة لأيوثون آليين ى ؤ تعالت وقال، 
والإيمان٢، اه،ر إلا إله لا أن شهادة التوحيد: هي يعدهم: ومن الملف من رين المق

كيرابن وتمر ( ٢٧٣والهابة)٩; واس ( y٢٥٨/ نمة)١ ابن الإسلام شخ فتاوى انظر: )١( 
(٢٤٩/٢.)

هه-ا(واينحان)م/ل،أآرقإد<؛ه(وأبوداود)رفاْآ؛ا(
(واكرطى٢٩0٧رنم٢.٩/٢(وابجفياس)١٤٤٢ي

الأربعةرواْ (: ٤٢١رنم ١ ٢ ٨ / المنير)١ البدر حلاصة ق الملقن ابن وقال ٠ وحسنه ( ٤٦٤ررقم 

اكارى)خا/ا<ل،أ(.اينكير)؛/مه(ونيالمرى)م/أ\م(وسوة 



التمسرئن الثنئ الصوء =^^- ٩١

طهارته،وذلك، القاو_،، من الحق سوى ما إلهية نفن يتممن فإنه يزكوالقاب، به الذي 
النماءأصله كان ؤإن - التركي فان ونماء، زكاة كل وهوأصل سبحانه؛ إلهيته محإثات 
الأمرينينتظم التزكي صار فلهذا الثر• يازالة يحمل إنما فإنه ~ والركة والزيادة 

زكتا،الثيء جعل والتزكية التوحيدت هو والأرواح• القاوب> يه تزكو ما فأصل جيتا• 
قكال.لالث، جعلته إذا وفثفته، عدلته يقال: كما هه، والخبر الاعتقاد ق ؤإما ذاته، ق إما 

هاذمستكم تنكوأ قلا ؤ ^١^،؛ فقوله هن-ا وعل والخبر• الاعتقاد ل أو الخارج، 
بزكاماتخبروا لا أن ٩[. ]الثمس: ه ركنها من اقلح مد ؤ معنن غير عك هو أٌاآ 

هانش هواعلمحبمن ؤ ذللث،ت عقيبؤ قال ولهال.ا متقون، صالحون زاكون نحن وتقولوا• 
هوالاه رسول نماها دمها؟اا 'رتزكن فقال• اربرة،، *زين—،٠ اسم وكان [• ٣٢]الجم؛ 

نماهلياوئمقتمئإ«لا/
تنزميثمل > تعاق: اهف قال صاحبه. عق يض ونا ، ^Ldالظر أحكام ٢٢١

لئ|أيصنعون حتمبما تم!نآش ذ'للئ،أرى مروجهم قمحمئلوأ مزأتفنرمم نعصوا 
[.٣١•٣، وملللنوضضسمزأتصنرصومحمظنروجهزه]النود: 

تحريمتحريمه كان ولما يذكرْ، يدأ الفرج لحففل أصلا البصر عفن كان فلما 
مصلحةيعارضه ولر الماد منه حيف—، إذا ؤيحرم الراجحة، للمصلحة ماح الرمائل 

منه.يالنفس أمر يل مهللقا يغفه بحانه يأمر لم الممدة تللتا من أرجح 
الأمريحفظه.عم ؛، JJjU؛يحقه، لاياحإلا حال بكل فواجس، المرج حففل وأما 
القلب،غض مره العطو غض فإذا القلب،، مرآة العين سبحانه اهف جعل وقد 
شهوته.القلب، أطلق بمره أطلق ؤإذا ؤإرادته، شهوته 
يومه اه، رسول رديفا كان عنهما اسم؛ رصي عباس بن الفضل أن الصحيح وق 

٢(.٠ /٩ YTالقاري)صوة (واننلر: ٢١ ٢٤٢، ١ ٤ ١ ٦(وسلم)رنم  ١٩٢البخاري)رقم )١(أخرجه 
)أ(ا'اروءة.



هع=———^=رج[=
نحرلإلمهن، يطر المضل فطمق يجرين ظعن فمرت _، إل مزدلمة من الحر 

جائزاالنظر كان فلو يالفعل، ؤإنكار مغ وهذا ، الآحرر الشق إق رأصه ه اس رسول 
عاليه.لأقوم 

أدركالزنا من حظه آدم اين علن كتب هث اس "إن قال• أنه ه عنه الصحيح ول 
تزلوالرحل النطق، وزناه يزل واللسان النفلر، وزناها تزل فالعين محالة، لا ذللئ، 

ذللئ،يصدق والفرج ويتمتن، «روئ والملمي، البهلس، وزناها تزق واليد الخلن، وزناها 
يزناونبه والفرج. والقال، والرحل الند زنا أصل لأنه العين بزنا ذا"أ يكذبه؛؛ أو 

أوالفعل حقق إن لذللئج مصدقا المرج وجعل بالقبل، الفم زنا عك بالكلام اللسان 
يحققه.لر إن له مكذبا 

فقيهزناها، ذلل؛، وأن يالنظر تعصي العين أن عك الأشياء أبين من الحديث، وهذا 
فإنالفلرة، الفلرة ممع لا علي رايا قالت أنه ه عنه وثبت، مهللئا، النظر أباح من عك رد 

ولتلكاس«م.لكالأولن 
حبهافعلق ]نظرة[ امرأة إق نظر رجل ق العلماء السادة تقول ما ت مسألة ووقعت، 

إليهاالفلر أعدُتؤ فلو نفلرة، أول من كله هال.ا ه؛ نفله فقالت، الأمر. عليه واشتد بقلبه 
المعنن؟لهذا ئانتا النظر تحمد له يجوز فهل عنها، لوت، فلث، نفق ما دون لرأيتها 

أمرسبحانه اهقئ أن أحوهات أوجه* لعشرة هنؤا يجوز لا ئلأ، الحمل■ الجواب،! فكان 
العبا>.عك حرمه فيما القلب، شفاء يجعل ولر البصر، يغض 

ثمغاأا(واد:نيص)أ/هأ(ومحاضوىام الخاوي)رةمهآآآ-(ومرا(أحر-بم 

اوخارى)ر؛نم'لأ!؛أ(وضلم)رنمَاهآ'آ(واظر:قحابرى)اا/أ'ه(.)أ(احر-بم 
رونموأبوداود 0(  ٥٧رم. ١٣٨ ا/ حان)٢ وابن ( ٤٨٢رقم ١ • ٨ الحارة)Y/ ق الضاء احرجه )٣( 

الشم،ق والمهقي ١( ٥ ٩ وأحمد)١; ( ٢٧• ٩ والدارص)رقم ( ٢٧٧٧واكرذي)رقم ٢( ١ ٤ ٩ 
والفراقايزار روا، (: ٢٧٧المبمع)أ/ ق الهبمي ونال اكردي وحث ٥( ٤ ٢ ١ رنم  ٤٣٦ )أ/ 

الهلبرالثقات.ورحال الآحرة. لك> ولهت، وزاد؛ لأومط ال 
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بمداواتهفأمر القالب، ق يوثر أنه علم وقد الفجأْ، نفلر عن مثل ه الحم، أن الئاف• 
بتكرارالنظر.لا الصر يصرف 

لهمما داؤْ يكون أن ومحال الثانية، له وليت له الأوق بأن صرح أنه • الثالث، 
له.ليس فيما ودواوه 

والظاهربه، شاهدة والجربة تناقصه، لا الثانية بالطرة الأمر قوة الظاهر أن الراعت 
)الإعادة.المخاطرة تحن فلا مرة، أول رأه كما الأمر أن 

عذابه.فزاد نمه، ق الأوي هوفوق ما رأى ربما أنه الخامس: 
ليسما له فيرين ركائيه، ؤ، يقوم الثانية للظرة قصده عند إبليس أن المادمحى: 

اليلة.لتم )ح..أن 
حرمهبما وتداوى الشؤع، أوامر امتثال عن أعرض إذا بليته عق يعان لا أنه المساح: 

المعونة.عنه ، تتخلفأن هوحدير بل عاليه، 
أمدالثانية أن ومعلوم إبليس، سّهام من مسموم مهم الأوق الفلرة أن الثامن: 

م؟يالالم من يداوى فكم، سما، 
زعم،كما محبوب، ترك ق ^5؛> الحق معاملة مقام ق المقام هاوا صاحس، أن التامح: 
يكونفإذا تركه، محرصثا يكن لر فإن إليه، المنفلور حال يسين أن الثانية بالفلرة وهويريد 

لأحله.المحبوب بترك سبحانه اه معاملة فأين تعاق، صه لا غرصه يلائم لا لأنه تركه 
فمالت،حديدا قرئا ركبتؤ إذا وهوأنلث، للحال، مهلا؛ق مثل بضرب يتيين العاشر: 

فيهبالدحول همستن، فإذا للخروج، فيه تتدير يمكنها ولا ينفد لا صيق درب إل ؛لث، 
عاجلا،وراء إل وردها ببا فصح حهلوتين أو حهلوة لحالت، فإذا ندحل، كلأ فاكثحها 

ولجتاحتن توانينا ؤإن الأمر، مهل ورائها إل رددتما فإن لحولها، يتمكن أن نل 
يقولفهل حروجها• تعدر أو عليلتج عر بذنبها تجذببما فمتا نم داخلا، ومقتها 
فإنالقلب، ق أثرت إذا الطرة داخل؟ إل سوقها تخليصها طريق إن عاقل: 
محاسنعن ونقبإ الفلر كرر ؤإن علاجه، سهل أولها من اكادة وحم الحازم عجل 



النظراتتواصلت وكالما المحة، تمكنت فيه فنقشها فاؤغ تلب إق ونقلها الصورة 
القالب،،مد حتن تتمن الحب،[ ]شجرة تزال فلا الشجرة، يقي كالماء كانت، 

ارتكاب،ؤيوجبا المحن، إق صاحه فيخرج به، أم فيما الفكر عن ليعرض 
عينهالتين الماظر أن هذا ق والسب، التالم،، ق القالب، ويلقى لوالفتن[، المحفلورات 

غضأنه ولو لقمة، منه تناول إذا اللذيذ الطعام كاكل المعاودة فطلست، نفلرة، بأول 
مهاممن موم ممهم ررالفلرة الشي قول وتأمل وملم، مله لامتراح أولا 

يقاهالذي م العمل فيه فيعمل القلبه، ق يرى أن شأنه الهم فإن • إبليس" 
ولابد.قتاله ؤإلأ استغرقه بائر فإن المسموم، 

كمالفتنة، عله أحاف قال: المالوكة. ينظرإق الرجل لأحد: قلت، الخروذي: مال 
البلابل.صاحبها قلب، ق ألقت، قد نفلرة 

المرأةمن وهو وذكره. وقلبه نظره ق ثلاثة: ق الرجل من الشيطان عباس ابن وقال 
٠٢وعجزهال وقلبها بصرها ل لاثة ثل 

وأباحتهتحريمه، الشريعة اقتضت، الحرم إل ائل الوسأقرب، من الظر كان ولما 
للمصلحةيباح فإنه الوسائل، تحريم حرم ما كل شأن وهذا الحاجة، وصع مق 

قباإ،كفار التشبه إق وسيلة تكون لئلا الهي، أوقات ق الصلاة حرمت، كما الراجحة 
الجنازة،وصلاة الفوائت،، كقضاء الراجحة: للمصلحة أبيحت، للشمس، سجودهم 

١المحح عل الأسباب، ذوات وفعل 
سمسموم سهم ااالنذلرة قال: أنه ه الّك، م، حنبل بن أحمد الإمام تد م وق 
يومإلن بجدها حلاوة قلبه اقلع أورث ارآة محامن عن بصره غض فمن إبليس، مهام 

رواء(  ٦٣)A/ المجمع j الهبمي ونال ( ٢  ٩٣رقم ١  ٩٦/ )١ الشهاب ضد ل القفاعي أ-محرجه ( )١ 
وهوصعيف.الواسطي إسحاق ين اه، عبد وفيه اتجراي 
المشوي)ا•/بتمال(إقا؛-نالمرءليjالمر (وءزل ١٤٢٦ر٠م٦٥١/٢،Jتادفيالز،دد))'ا(أحرجا< 
المنير.



الممسيرظب الئشئ الصوء ه=^؛=م 
ا=====^=^=======دتالأتل

طقاْ«ره1وكاقال.
الفجأةنظر عن قو اهللأ رمول مالت عنهماI الله رصي اه صد بن ير "م وقال 

منقصد بغير تقع التي الأوق الفلرة هي الفجاة ونظرة ا بصرىل أصرف أن فامرق 
هال؛ي فأمره أثم، تعمدا الثانية نظر فإذا عليه، يعاقب لا القلب يتعمده لي فما الناظر، 

وأرمدكتكريره، استدامته فان النظر، يستديم ولا بصره يصرف أن الفجأة نظرة عند 
فان،. معهالأل الذي مثل معها ررإن وقالت امرأته، بإتيان يداويه أن الفجاة بطره ابتل من 
فأمرهالشهوة، قوة يثير النظر أن والثانرت ه، بجنالمهللوب عن التل للت، ذق 

فتنة.كل أصل الفلر فمنة أهله، بإتيان ؛تنقيصها 
.النبي أن عنهمات الألأ رصي نيد ين أسامة حديث، من الصحيحين ق بتا كما 

النساءاال؛،.من الرحال علن أصن فتته بعدي تركت ررما 
الدنيا،؛؛اتقوا ه الني عن ه الخيري معيد أي حديثح من لم مصحيح وق 
النساءا؛واتقوا 

التيعن ه طالما أي بن عل حديثا من السراج إسحاق بن محمد ند موق 

)صواسط تاريخ ق والوامطي ( ١  ٩٨/ )١ الأصول نوادر ق الترمدي الحكٍم ةريِا بلففل أحرجه ( )١ 
وأثرْوصححه الحاكم رواء وقال؛ ( ٤٢٨٦ رقم  ٤٣٧)آ/ الخفاء كثف ق العجلوق وذكره ( ١٢٩

المذري.وصعقه العراقي 
(.١٣٩ا/ الووي)٤ ثرح واننلر: ٢( ١  ٥٩سالم)رنم أخرجه )٢( 

ص0\\(و\سم)وقم0\(>(لأا)رقم (واكرLْي ٥٥٧٢رنم٣٨٤/١٢مان)ابن )٣(أخرجه 
غريح.صحح حن حاJيثا الترمذي; وفال ٥(  ٤٣٦رقم الشعب)؛/ ق والتهمي 

قبر وتل. شيطان، صورة ق تقبل المرأة ءان بلففل; ( ١٤٠٣لم)رنم مصحيح ق الحديثا وأصل 
الباريفح وانظر: ه» نفj ما برد ذلك فإن أهاله، قاليان، اعرأة أحاوكم أبصر فإذا شيءلان، صورة 

)ا،/ا''ا(ردرحالووىرا'/ه؟ا(.
(.٢٥٨/١١(>١٣٨/٩(وامملر:ئحاUري)٢٧٤٠(وتلم)رةم٥٠٩

(.٥٥/١٧(وشرحالووي)١٣٨/٩ئحالاري)



همح____^=اج=
روالخمر، التاء أُض علن أحاف ما ®أحرف .ت 

الماء،مل من إلا مفن ممن كفر من يكفر ب عنهمات اه رصي هماس ابن ومال، 
الماءأممل من بقي -ن وكفر 

أؤللقمن فإن الحرة، ألر من القال_، تخليص أحدها فوائدت عدة المصر غص ول 
ولاطلبه، يشتد ما يريه فإنه المصر، إرسال( الملجا عك شيء فأصر حمرته، دامت نفلره 
وعدابه...ألمه غاية وذلك، إليه، له وصول، ولا عته، له صبر 

إلكتب عمر أن ت مؤمن بن وسليمان مجحكولا عن الغاز بن هشام روى وقد 
}ر الحمامات( ائكم تْع يدحلن أن ساءهم امنعوا الشام! أهل 

الملمين.عورات عك الذمة أهل تهللع أن أكر0 حنبل! بن أحمد وقال، 
أمورمن شيء عك ن؛ثة-اتا لالن.مة أهل اء نإن صحح، وهدا القاسم! أبو قال، 

لزوجهاقشعتها المرأة تباشر أن ه اس رسول، من وقد ال، الفيزمن ملأ الملمين 
الدمىلزوجها الملمة الدمية وصف، إ,و( ذللث، فيفضي يعض! إليها، يتغلر كأنه حنتن 
بناه عبد عن كراهته رؤيتا وقد قال،! المعن، لهدا أحمد فكره يشاهدها، كأنه حنن 
أمح،عن، يونما  oiيئ طريق م، ايى ّثم الشام، أهل من اكابمن، أعك من، وهو بثر، 

عورما،ترى وأن الصراتية تقبل أن كرْ بثر بن اه عبد أن الغاز بن هشام عن إسحاق 
إك٣[ ١ ]انرر: ه لتئوكهث إب نبمتهن يبم-متن ولا ؤ تاُالأ،ت بقوله احتج أحمد ت قلت 

.. الكوافر. دون لهن الزينة إبداء بجواز اللمات، اء نفخص اوذسآيينه ؤ قال،! أن 

قوالخلب (، ١٤٨)رنم آماله ق والمحامل ( ٦٢ ٩٣)أ/أهرقم الفردوس ق الديلمي أحرجه )١( 
(.١١٣ ١ رقم  ٤٣٦ا/ ) الخث عالل انظر: مكر. حديث ^ا أبوزرئ: وتال ( ٧٩ا/ تايخه)٤ 

(.٤٣٦القدير)>،/ مض ل الماوي ذكرْ )٢( 
رآ.اس أهل أحكام  ٧٦٥)٣( 
ومد١( ٢ ١ / ١٨تمر،)j والطري ( ١٣٣٢• رقم  ٩٥الكبرى)U/ المن ل البيهقي أحرجه )٤( 

الرزاق)ا/ههآرةم؛ماا(لأ



المارعتالأمة إق ؤإباحته القييحة الشوهاء الحرة العجوز إق الغلر تحريم وأما 
هذا؟وأباح هذا اهه حرم فاين الثاؤع، عق نكذب الجمال 
وم*"اء• لادودت ه انمرهم من يغصوأ مل ؤ قادت إنما بحانه واس 

بالطرالفتة حشي ؤاذا الجمال، اuرعاث، الإماء الفلرإق للأعين ورسوله اه يطلق 
ريب.بلا عليه حرم الأمة إق 

الأحاتب.عن وجوههن يسترن أن للحرائر ثميع ١^٠١^٤ أن الشبهة نشأت ؤإنما 
وأماوالابتذال، الاستخدام إماء ق هذا لكن ذللث،، عليهن يوجب فلم الإماء وأما 

أنلهن ورسوله اهف أباح فاين وحجبهن بمؤمن العادة جرت اللاق التسري إماء 
التمعل للرجال وأذن الناس، ومجامع والهلرقات الأسواق ق وجوههن يكثفن 

سحالفقهاء يعقى أن الغلعل هذا وأكد الشريعة، عك محض علهل فهذا إليهن؟ بالغلر 
كالبعلنغالتا يظهر لا ما الأمة وعورة وكفيها، وجهها إلا عورة كلها الحرة إن قولهم! 
قهو إنما وهذا الرجل، وجه حكم حكمه غالتا يثلهر ما أن قفلن والساق؛ والظهر 
لهفالحرة الصلاة؛ ق وعورة الفلر، ق عورة عورتان! العورة فإن الفلر، ق لا الصلاة 

الناسومجامع الأسواق ق تخرج أن لها وليس والكفين، الوجه مكشوفة تمل أن 
أعلم.واهف كذللثج، 

[٣١]الور: ه ففين من 'محفلن نا ننن؛إ بازحلهن ممثرى ولا ؤ تعاد! وقوله ا ١
سمعإق سبتا يكون لثلأ ه، نفق جائرا كان ؤإن بالأرجل الضرب من فمنعهن 
إليهن.منهم الشهوة دواعي ذللث، فتثير الخلخال، صوت الرحال 

ولاالسااالثج، العبد يفارقه فلا وآحرها، وأوسهلها، المنازل، أول لاالتوبة(( ومنزل 
يه،ونزل معه واستصحبه يه، ارتحل آحر منزل إق ارتحل ؤإن الممات، إق فيه يزال 

■^٢.اس اعل )ا(ها"م\أحكام 
أيلامرم.١  ٤٩)٢( 
.دارجح_ا. ١٧٨)٣( 



قإمح==^^==^^=^=)جا=
إليهاحاجته أن كما ضرورية، النهاية ق إليها وحاجته وتيايته، العبد بداية هي فالتوبة 

أومؤم؛ورىايه خميعا آئد إل وتوبزأ ؤ تعاقت  ٠٧٥١قال وقد كيلك،، لبداية اق 
وخيارالإيمان أهل ما العم حاطب، مدنية، محورة ق الأية وهده ٣[ ١ بر]النورت دمإحودك> 

الفلاحعلق ثم وجهادهم، وهجرمم وصبرهم، إيمانبمم بعد إليه، يتوبوا أن خلقه 
إذابانكم إيدائا يالترجي، المشعرة ررلعلءا بأداة وأتن ببه، ببت، المتعليق بالتوبة 

•متهم الله جعلنا التائبون، إلا يرجوالفلاح فلا الفلاح، رجاء عل كنتم تبتم 
عتهويالإقلاع الدنس،، يعاود لا أن عك بالعزم التوبة يفر إنما الناس س وكثير ، ل

وهورابع• أمر من فلابد آدمي؛ حق ل كان ؤإن الماضي، ل عليه وبالندم لحال، اق 
منه.اكحلل 

اهيهكلام ق فالتوبة ؤإلأ ثرطها، بل *التوبة(( من مبعض ذكروه الذي وهدا 
يكونفلا والتزامه، المأمور فحل عك العزم تضمن — ذللث، تتضمن كما — ورسوله 
المأمور،فحل عق الجازم العزم منه يوجد حتن تائبا، والندم والحزم الإقلاع بمجرد 

بفعلقرنت، إذا لكنها الأمرين، لمجمؤع امم وهي التوبة، حقيقة هدا به• والإتيان 
راالتقوى((كلففلة وهي الأمرين، تضمشت، أفردتر فإذا ذكروه، عما عبارة كانت، المأمور 

عندوتقتضي عنه، ائعه نبن ما وترك به، الفم أمر ما فعل إفرادها عند تمتضن التي 
المحظور.عن الانتهاء الم؛أمور بفعل اقترانها 
رجؤعفهي يكره، ما وترك بمحب ما فحل بالتزام اها إك الرجؤع ارالتوية(( حقيقة فإن 

المكروهعن والرجؤع ماها، مجزء المحبوب، إل فالرجؤع ، محبوب، إل كروه مس 
المحفلوروترك المأمور فعل عك المهللق الفلاح سبحانه علق ولهدا الأخر، الجزء 

ناسب،فكل 4 معأ آلمؤ؛~ورتل امحه مبمعا آلاله إل وتوبوأ ُؤ فقال؛ بيا، 
لموس ؤ تعال؛ وقال عنه، نهن ما وترك به أمر ما فحل س إلا مفلحا يكون ولا مفلح، 

)ا(ه-"اْدبارججا.



الممسيرالنسرعان الصوء ه=^ِ 
إ====^===========د=الآ؛

فاعلأن كما ظال؛، المأمور وتارك [ ١١]الحجرات: ب< آلظت؛تون هم قاولمك يتب 
فالناسللأمرين. الجامعة بالتوبة يكون إنما عنه ررالفللم« اسم وزوال ظالم، المحظور 

آلن.نأحوره.وؤنح ا-لخنمار. ؤآلع-جدوري ت هم فالتائيون إلا، ليس وظالم تائب محمازت 
آلمتعقرض وآلغاهوث بالمعروف آلامرون آلثنجدوث آلرْكعوث 

هيوالتوبة التوبة، حزء ،(! ٧٥١حدود فحفظ. [ ١١٢]التوبة: ه آلثي -ثدود ؤآلحثغئلون 
منطاعته ؤإق نبيه، من اس أمر إق لرجوعه تائتا• ممي ؤإنما الأمور، هذْ مجمؤع 

تقدم.كما معصيته، 
و-بل،اارالتوبة((، من مق داحل كله والدين الإسلام، دين حقيقة هي ارالتوبة(( فإذا 
ؤإنماالمتطهرين، ويحب التوابين يحب اليث فان اس، حبيب؛ يكون أن التائب استحق 

عنه.نبن ما وترك به، أمر ما فعل من اه يحبا 
وبامحلنا.ظاهزا يحبه ما إق و؛اءلنا ظاما اهقه يكرهه مما الرحؤع هي ررالتوبة(( فإذا 

ولهداالمقامات؛، حمح وتتناول والإحسان، والإيمان الإسلام مسماها ق حل ويل. 
لأحلهاوحد التي الغاية وهي تقدم كما وخاتمته الأمر وبداية مؤمن كل غاية كانتا 

بناؤها.عليه الذي الأعفلم هوحزوها بل منها، حزء والتوحيد والأمر الخلق 
وعملاعلما بها القيام عن قفلا حقيقتها، ولا ١)التوبة(( قدر يعرفون لا الناس وأكثر 

لديه.الخلق خواص وهم إلا للتوابين محبته تعاق اه يجعل ونز وحالا، 
تعاقالرب يكن لر الإيمانر وحقائق الإسلام لثرائع جامع اسم ررالتوبة(( أن ولولا 

المقاماتس الناس فيه يتكلم ما فجمِح العظيم، المح ذللثا عبده بتوبة يمح 
واثارها.ءالتوبة(( هوتفاصيل والأحوال 

j*؛^دكوئوأئهمآ؛ إن عبادحمنوإِما'بمم من أذكحوأآلآص ؤؤ 
أللهيغسيم حى حا يكا غدون لا وليسثضدامين ءاهمِأساا ويع وأس محلوث من آس 



قإمس——^^^اجا=
خيرافي؟م علمتم إن قكانبوهم مثكّثاايمينكم مما آلكتشب يبتغون والذين ءصلي-ء بن 

•محمبمناازدن إن آلبعاء عل هسنتتكم ولا آش مال من وءاتوهم 
لوصمحووجم؛هثإه•سبم ظطؤسمحص،ثإِنآس كمموأ 

عبادكنبن وآاص؛لجما يتئت آلأينمى وانكحوأ ؤ تعاق؛ اس قال فقد بذ•' إن 
•[ ٣٢لالنودت ه من٥٥^؛^^، يغنهمآث، ئهمآء يكوثوأ ؤإمآيهكإإن 

منآثت يغغيبمم حى يكاحا ■محيون لا ؤدنتعففمس ؤ الأحرى^ الأية ل وقال 
هعأولتك بتزوج وأمر الخن، وثن إق بالأر>سعفاذح أمرهم ؛ ٣٣لالود• ه ءصليِء 
الآيتين؟من م محمل فا تعاك؛غنتهم، أنه وأخبر الفقر، 

مندصلوِءهأس يغنيم حى يكأحا لاهدون ؤليسعففآثمين ؤ ت قوله أن ت فالجواب 
 jتزوجواإن فإنبمم فضله، من اقله يعنيهم حتن تعفوا يأن تعاق اه أمرهم الأحرار ق ح

عنهم•بما يقوم من لهم وليي عليها، يقدروا ر حقوقا التزموا الفقر مع 
فإنه4 عناد'محنوإمآلآ=فلم بن مزكزؤآضلجين آلأينمئ وأنكحوأ ؤ قوله: وأما 
هوهدا لهن، أزواج لا اللواق النساء وهن الأيامن ينكحوا[ ]أن فيها أمرهم سبحانه 

أنكما بالتقد، الرجل حق ل استعمل ؤإن الإطلاق عند الأيم لفظ من المشهور 
المرأة.حق ق استعمل ؤإن للرجل الإطلاق عند العزب 

قالأول فالأية للتكاح، صالحوا إذا ؤإماءهم عبيدهم يزوجوا أن سبحانه أمرهم لم 
لغترهمم•تزييجهم حكم ل والثانية لأنفسهم، تزوجهم حكم 

فإنفيه ذكرت التي الثلاثة الأنولع يعم 4 يمرآء إن، ۶ القسم: هدا ق وقوله 
مالهوكان له مال لا كان لما فإنه انمد وأما الأمة، وكيلك زوجها بنفقة متغني الأيم 

عبدا،دام ما محام وهي غاية، لكاحه يجعل أن يمكن فلا رقيئا، دام ما فهوفقير ليده 

الإروضة.



الممسرض اشئ الصزء ا؟=^هم 
تاكا===^=^==^===د

الرق،ق النكاح إق تدعوه والحاجة العتق، ^٠١ واستغنن عتق إذا يكون إنما غناه بل 
عليه،محمده يانفاق ؤإما يكبه إما فضله! من يغنيه أته وأخبر بانكاحه، محبحاته قامر 

أعلم.واس الحر، بنكاح ينتفلر الذي الغتن بنكاحه ينتظر أن يمكن فلم امرأته، وعك 
العفاف،يريد المتنؤج عومم؛ اس علن حق لائلاثة مرفوعا؛ وغيره الند وق 

^^سابيريدالأداء(ارا،وذكراكاك،.

قآلمعتّباح معتماح فيئا ووره-ءكمسكوؤ ممل ؤآلازؤس السمئوري> نور اته ٠ ؤ 
محئؤءةولإويتقودلأ يوهن زجاحؤ

ودْنمنيثاءج من دوويحىآسلأوو؟ء نووش ثاو ولولزثمنته ة ينئي يبجا يكاد 
ءبمةةأ؛4•ةوسة وآس ^لابما٣^ 

النور.أسمائه ومن [ ٣٥]النور؛ وآلا أإشن؛و'ب >إوو ، ٤٢٠ؤ تعاق! اقوله 
المخلوق.بالنور والأرض الموات، منور معناه مجاز، ذلك العءلااةت وقال 
هذاهو ليس تعاق اس أن بالضرورة يعلم عاقل كل لأن الجاز؛ ؤيتعين قالوا! 

والنار،والقمر الثمس حرم من الفائفى النور هو ولا الجدران، عق المنسْل النور 
بوجوه!يتبين هذا أهالها،ويهللأن أوهادي الوات، متور مجاز، يكون أن فإما 

وأثبتوهبالقبول، الأمة تلقته مما الامحم وهذا تعاق، أسمائه ق جاء النور أن الأول! 
طريقهومن لم مبن الوليه. رواه الذي هريرة أبي حديث، ق وهو الح؛نئ، سمائه أق 

المنة،أهل أئمة من أحل ولا ،، لفالمن أحد ينكره ولر والماص، الترمذي رواه 
منأن كما له، ثابتة النور صفة ولا نور له وليس نورا شمه مي يأن ومحال 

(١٣٢٣٤يقم  ٧٨الكرى)U/ ق والمهقي ٥( > ١ ٤ رنم ١  ٩٤)م المجرى ق ازتي أخرجه )١( 
٢٠( ٤ ٢ / ٥ ) الأحوذي تحفة وانظرت حن, حديث ت وتال ( ١٦٥٠رقم واكرمن.ي) 

(AA(Y ٠■٢^٢ الصواعق مختصر ؟



هدهصحة بل ندرة، ولا له علم ولا بمثرا سميتا نديرا عليما يكون أن المستحيل 
عنه.لنفيها مستلزم عته حقائقها وانتفاء له، معانيها لشوت، مستلزمه عليه الأمماء 
الأول.فتعين نهلتا بامحلل واكاق؛ 

،أراهءر أتن *نور نالا ربلث،؟ رأيت هل أبوذر• سأله هولما الني أن الثال؛ الوجه 
صحيحه.ق لم مرواه 

رويته.منعني نور فهناك أي نور، ثم معناه أن I )أحدهما( قولان! الحديث، وق 
ءارأيتجالحديث، ق الأحر اللفغل ق قوله )أحدهما(! شيئان! المعتن هدا عل ويدل 

ققوله )الثاق( الداُتؤ. رؤية وبين بينه حال الذي هو رآْ الذي النور فهذا • نورا" 
يرغويرفعه، الشط ثنفض ينام، أن له ينبغي لا و ينام لا اس ررإن موس! أبي حديثإ 

لوكشفهالور، حجابه الليل، عمل قل النهار وعمل النهار، عمل تل اللز عمل إليه 
صحيحه...ق مسالم رواه ، حلقهاال من مره إليه انتهز ما وجهه مبحامتج لأحرمت، 

نورا.ودينه نورا هو ورسوله نورا، كتابه وجعل نورا، نفه سمن فق واللم 
تور1ش ٠ ؤ تعال! قال يتلألأ. نورا أوليائه دار وجعل بالنور، حلقه عن واحتجج، 
الزجاجةرجاجؤ ق آلمهتجاح بصثاح كمثكووبا يوؤأت مثنت والأزضأ آلثننوت 

عنيؤمحاديبجامحي،بنسممنيمةودؤوثمقيؤولا يوقن لأم
يثاّيالأثل، دبم/بآس لغوبة، آممد يور.محى نورعق ولولمّشتهدار 

ذورآلممئو'توالأزءسهؤ.آس تعال! قوله فر وقد [ ٣٥]النور؛ ه علهم ّى؛ بكل ؤآرثٌ 
اهتدىفينوره والأرصى، الماواُت، أهل وهادي والأرصى، الماواُت، منور بكونه 

يم)دفي(هيا(وم:صحالووك،)مأا(.
(.١٢/٣•٦(وهمحهموي)٨/٨بم:نياUري)

(.١٣/٣(وصحالووتم،)٣٩٦/١٣ى)JUنيا)٣( 
)؛(ها-بم،اعاس.



الصسرالمن؛رعلن الصوء 

قائمأوصافه من هو الذي فالنور ؤإلأ فعاله، هو إنما وهذا والأرقى، السماوات أهل 
الحتئ.الأسماء أحد هو الذي النور اسم له اشتق ومنه به، 

ؤإصافةموصوفها، إق صفة إضافة وجهين• أحد عك سبحانه إليه يضاف والنور 
فهذا[ ٦٩]الزمحرت ه بموونقا واشرقتآلأوص ؤ ه.' كقوله فالأول فاعله، إك مفعول 

الدعاءق ه الني قول ومنه القضاء. لفصل جاء إذا تعاق لتوره القيامة يوم إشراقها 
الأحر؛الأثر ول • أئت،ا، إلا إله لا تضلتي أن الكريم وحهك، بتور ااأءوذ المشهور! 

الفللماتأن فأحبر . الفللإتا٠ له أشريت الذي وجهالث، يثور أو بوجهك أءهمذ ٠٠
ينوره.القيامة يوم تشرق الأرضي أن تعاق أحير كما انهف؛ وجه لنور أشرمت، 
هحول مابن عن وغيرها الدارمي عثمان وكتاب، له والسنة الطبراق معجم وق 

ا•نور من والأرض ماوات النور ت،ار، ولا ليل ربكم عند ليس قالت 
هائيبأنه فرها من قول من الأية تفسير إل أقرب، ه عود مابن قاله الذي وهذا 

والأرضى.السماوات أهل 
عود،مابن قول وبين بينه تنال فلا والأرضى السماوات منور يائه فرها من وأما 
كلها.الاعتبارات ببذه والأرقى السماوات نور أنه والحق 
رسولفينا قام قال• ه الأشعري مومحن أي حديثا من وغيره مسالم صحيح ول 

أنتإلا إله لا بمزتك أموذ إي *اللهم قوت اهه رسول، ص عنهما الله رض هماس ابن عن ملم أجرج ، ١١
(.٢٧١٧)رنم يموتون" والإنس والجن لايموت الذي الحي أنت، نقلتي، أن 

رنم-٧٦ ٦٦شبة)أ/ أبي وابن ١(  ٦٢رقم  ١٨• -  ١٧٩المحارة)ه/ j المقدس الضياء أحرج،، )٢( 
الدعاع)رقمق واليراي ( ٩٢٣٤رقم ١  ٥٦الرزاق)ه/ وهمد ( ٢٩٥٣٩رقم  ٦٩)أ/ ( ٢٩٥٢١

وبقيةثقة، وهومدلس إسحاق ابن وفه الطبراي رواه (؛ ٣٥المبمع)٦/ ق الهيئمي وقال ١( " ٣٦
(.٢٩٣٣الضعيفة)رقماليلة j الأس صعقه بينما تئات. رجاله 

١(١ ١ رقم ٤ • -٦ ٤ ٠ ٥ المقلمة)١; ق وأبوالشيخ ( ٨٨٨٦رقم  ١٧٩الكبير)؟/ j الطراف أخرجه )٣( 
محيرابن ونفير ( ٣٣٩المثور)U/ الدر وانفلر؛ ( ١٣٧/ ا الحالية) ق وأبومم ٣( ١ رقم  ٤٧٧)٢; 
(والوا؛لاكي_،)ص'٣٧(.٢٩١،  ٢٥٤)٣/ 



قمح^س^=^^=لجا=
الشطنحص بمام، أن له ِبي ولا بام لا الص *إن فقال: كلمات بخص M اه 

حجابهاللل، عمل ئل النهار وعمل النهار، عمل ئل اللل عمل إليه يرفع ويرفعه، 
حلقه((١من رصرْ إليه انتهن ْا وجهه سبحان لأحرقت لوكشفه الور 

قال•ربك؟ رأيت هل اس رمول سألت قال! ه ذر أبي عن لم مصحح وق 
نور،ثم كان معناْ اممه رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قمعت أراْاا، أنن ارنور 

هلت المحيحة الألفافل بعض ق أن عليه ؤيدل أراه. فانن نور رؤيته دون وحال 
الناسس كثير عك الحدين، هذا أمر أعضل وقد نوراُ 'ارأبن فقالت ربك؟ رأيت 
واحدة،كلمة والكلمة النسب، ياء أتيا عل أراه( فقال)نورال بعضهم، صحفه حتن 
أناعتقدوا لما أتيم والخ3لا الإشكال هدا لهم أوجب، ؤإنما ومعتن، لفظا حهلما وهدا 

الحليثv؛ق حاروا للرؤية كالإنكار أراْاا ®أتن ت نوله وكان ريه رأى . اس رسول 
الدليل.موجبا عن عدول هدا وكل لففله، ياصهلراب بعضهم ورده 

يرلر أته عك الصحابة ٤^١٤ له؛ الرؤية كتاب، ق الدارمي سعيد بن عثمان حكن وند 
ذللث،■قال، فيمن عباس ابن استثتن وبعضهم المعراج، ليلة ربه 

بعينيرآه يقل لر عباس ابن فإن الحقيقة، ق بخلاف ذللث، ليس يقول؛ وشيخنا 
بعيتييقل ولر هذ رأه ه إنه قال: حيث الروايتين، إحدى ق أحمد اعتمد وعليه رأسه. 
حديث،معنن ق شيخنا قال ما صحة عك ويدل غهء، عباس ابن لمقل أحمد ولففل رأصه. 

النورأعلم هوواس النور فهدا النورار، ررحجابه الأحر: الحديث، ق قوله. ه ذر أبي 
•نورا" رأيت، ٠٠ذره• أبي حديث، ق المدكور 
قلم،ق لتوره مثل هدا [ ٣٥تالور• ه مصباح ووره-ءك،يسكومفنا مثن ؤ تعاق: وقوله 

4ئدرأ، ؤ ق الضمير مفر ل احتلفا وقد وغيره، كعبا بن أبي قال كما الموص، عبده 
همحمد نور مثل هوالشمح،.أي فقيل؛ 

ئثل،•نل تخرقجه تقدم ٢ ١ ت 



الأنسرض اثنيئ الصزء ه==م 
ت]إغغ\=====^==^=^^=صددد

.،اهف عك يعود أنه والصحيح المؤمن، نور مثل أي المؤمن مفره ت وقيل 
ؤؤ،رسوله النور هدا من نحبمسا عباده وأعظم عبده، قلسا ق ه اه، نور مثل والمعنن 

الثلاثة،التقادير يتضمن الكلام وجه وهو الذكور، الضمير عود تضمنه ما ح فهذا 
ومض.لمظا أتم وهو 

العيدإل ؤيضاف، إياه، وواهبه لعبده هومعهليه إذ تعاق، اهف إل يضاف، النور وهن>ا 

ومحلونابل فاعل النور ولهذا والقابل، الفاعل إل فيماف وقابله، محله هو إذ 
التفصيل.وجه عك كلها الأمور هذه ذكر الأية تضم1.ت؛ا وند ومائة، وحامل 

يشاء.من لنوره الهادي الأنوار مقيض تحال هواس، فالفاعل 
والمائةؤإرادته، وعزيمته همته والحامل قالبه، والحل المزمن، العيل، والقابل 

والحالالأسرار من فيه الأية تضمنته الذي العجي.؛، التثييه وهن.ا وعمله، قوله 
يهوتبتهج أهله عيون يه تقر ما نوره من أناله يما المؤمن عبده عق نعمته تمام ؤإظهار 
ءلري٠تانثالمعاق لأهل التسبيه هذا وق ئلوحم. 

أنوهم؛، التكلف، من وأسلم مأحدا، أقرب وهم؟، الركب، التشبيه ؤلريفة إحداهمات 
المشبه،أجزاء من جزء كل لتفصيل تعرض غير من المؤمن بنور برمتها الجملة تثبه 

وهيالشكاة، صفة فتأمل القرآن، أمثال، عامة هذا وعك به، المشبه من بجزء ومقابلته 
زجاجةداحن؛ المباح وذلاك، المباح، فيها وضع قد للضوء أجع لتكون تنفذ كوة 

وقودا،وأتمها الأدهان أصفن من ومادته وحسنها، صفائها ق الدري الكوكب، تشبه 
إحدىق المس تصييها يحيث غريية، ولا صرقية لا القراح وسط ق شجرة نيت من 

إصابة،أعدل الثمس تصيبها بأطرافه، محمية القراح وسط ل ص بل النهار، طرق 
منيضيء يكاد وحسنها وصفائها زيتها إصاءة شدة فمن دوما، الأطراف إق والأفات 

قلبق وصعه الدي تعال صٌ نور مثل هو المركب المجمؤع فهدا نار، تمسه أن عير 
به.وحصه المزمن عيده 

والزجاجةالمؤمن صدر الشكاة فقيل! المفصل، التثحيه طريقة الثانية! والهتريقة 



قم
قدفإنه المؤمن، نلب وكذللئ، وصلابتها، وصفائها لرقتها يالزجاجة قلبه شبه قلبه، 

برقته.الخلق عك ؤيثمق ؤيتحنن، ؤيحن فهويرحم الثلاثة، الأوصاف جع 
والدونالكدر ؤيياعد عليه، محي ما عل والعلوم الخمائق صور فيه تنجل وبصفاته 

الصفاء.من فيه ما بحب والومخ 
اهنةأعداء عل  JaixUتعال، اهه ذامحت، ي ؤيتصلب تعاق، اهع أمر ق يشتد وبصلابته 

تعال. ٢٥بالخق ويقوم تعال، 
قاهف آنية ارالةلوب الملف! بعض قال كما كالأنية، القلوبح تعال، اش جعل وقد 
لوأصفاها(( وأصلبها أرقها إليه فأحبها أرصه، 

الوحي،شجرة هي الباركة والشجرة قلبه، ق الإيمان نور هو والصباح 
منها.يتقد الش الصباح مادة وهي الخق، ودين للهدى المتضمنة 
الوحيونور الصحيح، والإدراك الصحيحة الفهلرة نور النور، عك والنور 
يكادولهدا نور، عك نورا العبد فيزداد الأحر، إل النوينن أحد فيضاف، والكتاب، 

قلبهق وخ ما بمثل الأثر يبلغه ثم بالأثر، فيه ما سع أن قبل والخكمة بالخق ينطق 
وطرتهعمله فيريه والوحي، والفهلرة والشؤع العقل شاهد عنده فيتفق به، ونطق 
بلالبتة، والنقل العقل عنده يتعارض لا الخق، هو جء الرسول يه حاء الذي وذوقه 

ؤيتوافقان.يتصادقان 

الباطالةالثبه أمواج قلبه ل تلاطمتخ محن عكي النور ءإ'ر النور علامة فهدا 
العقلياُت،،القواحلمر أهلها يميها اش الخهليات، الظنون من الفاماوة والخيالات، 

"ءئاثُدذقهِ، نن نؤج دؤقهِ، نن نؤج تعشة لم كْكتفي؛محك ؤ صدره ل فهي 
ومنلم"تيلآسلهُئوراساتزنها لزيكد يدهُ احنج ^آ بعض مؤ؛-( ظلمثتسثإا 

هاه رسول إق مرنوعا ه معد بن سهل عن ١( * * )؛/ الأصول نوادر ق الترمذي الحكيم أحرجه )١( 
وأصليها.وأصماما أرقها اه إين فأحبها القلوب وهي ألا أواق، الأرض ل تعالن ه "إن ولففله: 

ايقزأ(.داثمته ق وأصليها الذنوص،، من وأصماها للإحوان، أرتها 



الممسرعفي، المير الصوء ه^؛=َ 
=اكا==^==^=====د=ي

«أا.)هُير،ذوره]الور:
أكملعليه واثتمك انتظام، أتم آدم بتي طرائؤ، الآياُت، هده انتفلمت كيف فانظر 
ةسمانتالناس فإن اشتمال، 

اممع.عن، الرسول. به جاء فيما الحن،، أن عرفوا الذين والبصائر الهدى أهن، 
فيظنهاأمرها، مع والالعقر، من، نصيبه قل مت، عك ينتبه فنبهالت، عارضه ما كل وأن 
لزحآءهُ - إذا مآء'حى، آلخمئان خمنثه بقيعة >ؤكنزاب ت وهي، به، ينتفع حاصل، له شيئا 

محرؤ، اوكفللميت آلخسانم،))"(. مربع وآس ر حناته قوفنه عغدهُ آس ووجد سنا محده ■"
ننضؤذقأ بعيله؛، محلننثت خاُبج قؤقه-ء م، موج دؤقه-ء من، موج يعشه لي 
وهؤلاء٤[ • ، ٣٩]النورت ه إي من، لهُ قنا ثورا لهُ أس ؤسلمِ"-ةعل يرنها لمِيكد يدهُ 
صدقواالذين، الصالح، والعمل، النافع العالم أصحاب، الحن، ودين الهدى أهل، هم 

يضيعوهاوإ أوامره ؤ، وأطاعوه يالشبهايتؤ، يعارصوها ولر أحباره، j، . الرسول 
غمرةق هم الذين، الخراصين،، الخوصؤ، أهل، من، عملهم ق هم فلا بالشهواُتج، 

الدنياؤ، أعمالهم حبطت، الدين بخلاقهم، المتمتعين من، عملهم ق هم ولا محاهون، 
أهل،نورْ ل فرأوا المض الوحي، نور لهم أصاء الخاسرون. هم وأولثلث، والأجرة 

يترددون،ييبهم وؤ، يتهوكون، ضلالتهم وؤ، يعمهون، آرائهم ظلمالت، ق الذللماُتا 
الحكمةمن، رسوله. به تعاق العم بعثإ مما مجديين، ممحلين المرايا، يظاهر مغترين، 

حارضوا قد التي، الأذهان، وزبالة الأفكار نخالة إلا عندهم إن الخهلاب١، وفصل، 
ينلغيه هم ءكإث٠ا إؤُ مثوووجأ ؤ، إن ؤ والقرآن المنة عل، موها وقل. إليها، واطمأنوا 

اكاهآيايت، ق يجادلون لأجله وهم اكيهلان، ونخوة الهوى اتبلع لهم أوجبه [ ٥٦اغاض■' 

يإتثاعوالغللم يه جاء يما الجهل، بين، حمعوا الذين والظلم الجهل، أهل، الأول؛ القسم 
ولقدآلأنمسن، ثهوى وما آلقن، إلأ يتبعون إن ؤ فيهم؛ تعال  ٢٥١قال الذين، أهوائهم، 



[.٢٣؟<لالجم; سرممآئنئ جاءهم 
الجهلأهل وهم وهدى، ًُلم عك أجم يحبون الذين أحدهما• ت قسمان وهؤلاء 
ويعادونؤيعادونه الحق يجهلون الدين المركبا، الجهل أهل فهولاع والضلال، 

همإنيم ألا شيء، عل أنم يحبون وهم أهله، ويوالون ، ١٠٢٠١^ؤينصرون أهله، 
الديالسراب رائي بمرلة عليه هو ما حلافا عك الشيء لاعتقادهم فهم الكاذبون، 

وعلومهمأعمالهم هؤلاء وهكذا شيئا، يجده لر حاءه إذا حتن ماء القلمان يحسبه 
هوإليه.ما أحوج صاحبه يخون الن.ي السراب بمنزلة 
ماء،يجده فلم السراب أم من هوحال كما والحرمان الخيبة مجرد عك يقتصر ولر 

ماله فحسب قفو، العائلين وأعدل الحاكمين أحكم عنده وحد أنه ذلك إق انضاف بل 
يرجونفعه،عمل من عمل ما وقل.مإق الدر، يمثاهيل إياه فوفاه والعمل العلم من ءند.ْ 

تلكوصارت ه، رسوله ستة عق ولا لوجهه حالما يكن ام إذ منثورا، هباء فجعله 
أعمالهفصارت متثور، هباء كيلك نافعة علوما يقلنها كان التي الثاؤللة الثبهّات 
عليه.حسرات وعلومه 

عكيرب الفلهرة وقت المس صوء من المنبسهلة الفلاة ق يرى ما والراثمب 
جبللا الذي الأرض من المنسهل هو والقاع والقيحة يجرى، هاء كأنه الأرض، وجه 

يراهراب بالوحي من وأعماله علومه ياحذ لر مجن علوم فشبه واد، فيه ولا فيه 
الباؤللأهل علوم فهكذا تلفلن، نارا ؤيجده فلته فيخيّتا فينمه الحر، شدة ق المسافر 

فإذاماء، فيحبونه راب كاللهم بدت العهلش بم واشتد الماس، حشر إذا وأعمالهم 
ماءفسقوا الجحيم، نار إق فعتلوهم العل.اب، زبانية فأحذتم عنده اممع وجدوا أتوه 

والأعمالتنفع، لا المي العلوم هوتللث، سقوه الذي الماء وذللث، أمعاءهم، فقطع حميما 
منؤلعامهم أن كما إياه، سقاهم حميما تعال اس صرها تعاق، اهلاثا لغير كانت الش 

قكانت، المي البامحللة، والأعمال العلوم وهوتللث، جؤع، من يخب، ولا يمن لا صرح 
•حؤع من يخي ولا يمن لا كذللث، الدنيا 



الممس؛رعلن الئسئ الصوء =و[=

صتآلذس ج' '■أخلا بالآ"صمةن يجم ٥)، ؤأ ء ت فيهم الم قال الذين هم وهؤلاء 
وهم[ ١٠٤، ١٠٣]الكهف; آ< صتعا ايلم"ذمنون وماز"ئنثون آلوئتا تئهت؛ ق شهب 
•[ ٢٣]الفرثان؛ ئثورا؛< غناك •ءمزؤتجع1ثه من عالوأ ما ؤ موله1 عنئ الذين 
يحنرحلنهم وما عإيم حسرت اعمئلهم ،يرييزآس iiJكد'ؤ يقوله عنن الذين وهم 

[.١٦٧منآ)ناوبلاوقرة: 
الجهل،ق المنغمون وهم الفللمات، أصحاب ت الصنف هذا من الثال والفم 

فهؤلاءسيلا؛ أصل هم بل الأنعام بمنزلة فهم وجه، كل من -يم أحاٍل قد بحيث، 
مننور غير من الاياء واساع التقليل• بجرد بل بصيرة، غير عك عملوها التي أعمالهم 

iiJ،L^واتلعالظلم، وظلمة الكفر، وظلة الجهل، ظلة وهي ظلة، •م ^، استعاق
بهتعاق اهله بمث، الذي الحق عن الإعراض وظلة والريب، الثلث، وظلة الهوى، 

منالناس به ليخرجوا معهم أنزله الذي والنور عليهم، وسلامه اليه صالوايت، رسله 
ودينالهدى من ه محمدا يه تعال  ٥٧٥١يعنا عما العرض فإن النور، إل الظلمادتإ 

ومخرجهظلة، ومدخله ظلة، وعمله ظلة، قوله ظالخات; خمس ق يتقلبا الحق 
مظلم؛وحاله مفللم، وكلامه مفللم، ووجهه مظلم، وقله الفللة، إل ومصيره ظلة، 

منه،الهرب ق حد النور من محمدا. به اس بعثإ ما الخفاشية بصيرته قابلتا ؤإذا 
قيل•كما أ.أر-ك، أنب يه هي الش الأراء ظلمايتؤ إل فهرب بصره، يخمحلمح وكادنوره 

٢ ١١٣٧^الليل من قلمع ووافقها بضوئه النهار أعشاها حفافيش 
وفرقع،وقعقع وأعاد وأبدى ومال جال الأذهان، ونخالة الأفكار زبالة إل حاء فإذا 

بشارطقة من تمثم شاعر جرج بن الماس بن عل الرومي؛ ابن قائله العلويل، بحر من بينتط هن-ا )١( 
اكميمي،الرمي مشرف بن عل بن أحمد البيت وانتحل ، ٢٨٣منة ببغداد، ومات ونشأ ولد والمتنيي، 

مذلدم>بدل غيهب ت فيه عندهما والبيت مشرف ابن ديوان وله مدة. قضاءها وتول الإحماء، أهل من 
^حل)ص،يآ(واسيشفيأضاءوذكرالت 

٦()(٢٦٣/٧)٠/))oU١



هم_^^^_=_اج=
•الحشرات حجرة ق انحجز الرصالة وشمس الوحي تور طاغ فإذا 

وتولهمعظمه، وهو البحر لجة إق منوب العميق اللجي ٠ ءزلوي ق ۶ ونوله؛ 
عنالمعرض هدا لحال تصوير 'نحالتاه منهوقم موج مندؤفهِء موج يعشه ؤ تعاق؛ 
وأتياالبحر، ذلاائ، أمواج يتلاؤلم صدرْ ق والباطل الشبه أمواج تلاطم فشبه وحيه، 
البحر،إق را"؛ع ٩ يغشة ؤ قوله! ل الأول والضمير بعض، فوق بعضها أمواج 

مغشاةالأمواج تاللتح إن ثم المؤج، إق عائد  ٠٠هوقهِء من ٠ توله! ق الثاق والضمير 
وظالمهفوته، الذي الموج وظلمة اللجي، البحر ظلمة ظلمات،ت فههنا بسحايج 

يراها.يكد لر البحريده هدا من أخرج إذا كله، ذللث، فوق الذي السحاب، 
يبجائكاد محبجؤ ولا تميؤ و من يومي ؤ تحاك؛ اقال ا • • 

هريرةأبي حدسثط من ماجه وابن الترمذي وق [ ٣٥]الورت دار4 ولولزثتنسه يضيء 
مباركة((شجرة من فانه به؛ وادهنوا الزستنر كلوا ١١قال؛ أنه هؤ الحم، عن 

٠ااJتدمواهو! اه رسول قال قال؛ عمر ين اهلم عبد عن أيصا ماجه وابن وللبيهقي 
مباركة((شجرة من فانه به، وادهتوا بالزيت، 

نيتونه،ب، يحسوالزيت، يابس، قال؛ من وغلهل الأول، ق رطمتإ حار الزيت،؛ 
الزيتونومن ؤيبومة، برودة فته الفج؛ ومن وأجوده، أعدله النضيج؛ من فالعنصر 

منؤيممع باعتدال. ؤيرطب، يسخن لأسود؛ ا ومن الزيتين، بين متوسعل الأحر: 

رم.الماد )>(آه"ازاد 

(٦٧رفا٢•١٦٣/٤والماشفياس)( ٣٣٢•بياكر4اوي)رم\ل(حا(واينص)رقإ 
(٩١٩٦^ ٨٤والطرانفيالأوط>و/ ( ٢٠٢٥والوارس)دفم ( ٣٥•٤ رنم  ٤٣٢والحاكم)آ/ 

(.٤٩٧الك_ر)ها/هآمرنمآهه(وسرم/وق 
رنم ١٣٥والحاكم)؛/( ٨٢رقم  ١٧٥-١٧٤اكتتارة)ا/ الخد-سفيالأحادث الضياء أخرجه )٣( 

رقم٣٩٧/١(دي١ر)١٩٥٦٨رفم٤٢٢/١(وسالرزاق)•٣٣١٩دقموابن ( ٧١٤٢
الحاكم.وصححه ٥(  ٩٣٩رقم ١ • • ه/ الشعب) ق والسهقي ( ١٣بن'بو)رقم وعطل ( ٢٧٥



الممسرعأن المي؛ر الصوء ١=^=^؛ 
=اا؛ظ==============^=^=خ

وماوتحليلا، تسخينا أشد منه والعتيق الدود، ؤيخرج البهلن، ؤيهللق السموم، 
ملينةأصنافه وحميع النفع، ق وأتير وألهلما حرارة، أنل فهو بالماء منه استخرج 

اللثة،ويشد النار، حرق تضل من يمنع المالح الزيتون وماء الثيس،، وتبهلئ للبشرة، 
ومنافعهالعرق، ويمنع والثرى الوسخة، والقروح والملة، الحمرة من ينفع وورقه 

ذكرنا.ما أضعاف 
إياحى ماء ألظمئان "ختنه بقتعة كنراب احملهب ًكمزوأ وأللُن ؤ ت تعاق قال 

تعالوقال ب أنناب ضع وآس ر حناته قوينة عذهُ ثناووجدأس لزغده خاءُْ 
فيآ-محوةنعيم صا1 'الذس ..يالآحنرسأسم؟ جؤ هل، مل ۶ المغترين؛ صف ول 

انكشف،إذا وهؤلاء [ ١ ٠ ٤ ، ١٠٣ت لكهف ١ ت ب صنعا *محيغون ايم *محنجون وهم الدئيا 
لمما إهؤ *}حح لهم ؤيدا ؤ شيء عك يكونوا ل؛ أنمم علموا الأمور حقائق ونبتت الغهلاء 

نعمهمن يزيدك سبحانه اهيه رأيت، إذا معروف! أثر وق [ ٤٧]الزمرت ه يآكوذوا''قثسون 
قهدا وشاهد به، يستدرحالث، استدراج هو فإنما فاحيره، معصيته عل مقيم وأنت، 

حى_؛ انوبًئل عليهثز قثخغا يه-، دعفزوأ ما سوأ قلما ؤ تعال! قوله ق القرآن 
أعفلممجن وهدا [، ٤٤الأنعام! ت مظمون هم قإدا يخته اخذننهم اويوأ بنآ قرحوأ إذا 

ومحلحبالغرور، موكل فالشيهلان يكره، ما عل مقيم وأنت، نعمه عليلثا يتاح ترام الغرة 
الغروروالشيطان المحاج والرأي والبغي الرأي اجتمع فإذا الاغترار، الأمارة القس 

معأطمعوهم و باليم، المغترين غروا فالشياطين حلاف، هناك يقع ب المغترة والقس 
ككنباكوبة وحدئوهم وتجاوزه، عفوه ق ويغضبه اليم يسخل ما عك إقامتهم 
وقالأحوالهم، أسوأ عك فأحذوا الأجل، هجم حتن ، دافعوهم؛اكويفثم قلو-هم، 

تحال!وقال [ ١ ٤ باسآلعزوزه ومكم أمرآس جاء حى ؤعرةكمآ'لأنا,ر( ؤ تعال! 
4آلعلوو يأش ئغرككم ولأ آلئئءا آنحتوة ثمهكم قلا حى أس وعد إن آاغاس نايا تؤ 

)ا(^''االروح.



هل منيا ؤ ت نال وقفل، منه برحمة اس مسه إذا من بربه غرروا الماس وأعظم ْآ ■' ٣١
[٢٦]الكهف: ه محآينة اظنالساعة ومآ ؤ قال! ثم له ومستحق يه وحدير أهله أنا أي 

اذقنهوين ؤ غروره، ق 3اد ثم باس، كفره مع العم س أولاه لما أهل أته فظن 
إنارجعت، وين يآبنة اظنآلثاعة وما ل هذا لتمولن مشته صرا، نعد من منا زخمه 

،iX^lالغرة؛تكون فهكذا والكرامة الجنة يعني ٥[ • ]ضلت: ه للغنى عشدُْ ل إن نل 
يزالفلا ه، ونفبدنياه اغتراره ساعده وقد وأمانيه، بوعوده مغتر ؛ااشيهiان فالمغتر 

الهلاك.آبار ل يتردى حتن كدللث، 
قالaلاقة واسفرل؛ الجهد بدل ْع يكون الرجاء أن واكمنيت الرجاء بين والفرق 

تعهليل«ع ذلك، بحصول النفس حديث )والتمني( والفوز. الظفر بأسايح الإتيان 
را؛ُ ات1اس.س  ١١ا. الأ.  إليه...المؤملة الأساب 

$$٠

ل«ز"غاو>هحآءُْ إذا بشعة'محثهآشنان >==£أوتو\' الدين وؤ 
لم*■محر ق إ)ثبمام؛ آلخناب سبميع وآش و حنانه يوفنه عتاJ٥و آللد ؤوجد فنا 

يذهُبعضإذآأمخ قوى ساظب1 ؤوه من موج يوقه، من موج بمثنة 
صمر4*أهُ ثنا ثورا ؤسلمّ'تيلآقم ئرنها لزيكد 

وذلكالمتراكمة، بالغللمات ومثلا بالراب، مثلا مثلين! للكافرين بحانه ذكر 
نوعان!والحق الهد.ى عك المعرصين لأن 

يظنه،كان ما حلاف الحقائق انكشاف عند له فيتبين صيء عل أنه يظن من أحدهما! 
فإذاوعلم، هد.ى عك أنم يفلنون الدين والأهواء، البيع وأهل الجهل أهل حال وهده 

الشوأعمالهم عقائدهم وأن شيء، عك يكونوا لر أمم لهم تبين الحقائق انكثضت، 

)ج(البقرة سورة ل تقدم البحث يقية ( ١ ) 
)آ(ههاأءلأمجا.



الممسيرعلن المسر الصوء 

وهكذاله، حقيقة ولا ماء الماظر عين ق يرى ميعة كسراب كانت عليها تربت 
وهدهكذاالئs، وليت له، نافعة العامل يحسبها أمره، غير وعك اهلع لغير الش الأءمال، 

ي،تثورا ماء تجعشت عنل من عملوأ ما إل زللنا ؤ اهوٌهافيها قال التي الأعمال هي 
لامقان;'ا'ا:ا.

الماءمن الخالية القفر الأرض وص يالقتعة المراب سبحانه اقه جعل وتأمل 
حقيقةلا والمراب حا، ثيء لا قفر أرض المراب فمحل - والعالر والنJاتا والشجر 

والهدى.الإيمان من أفقرته الش وقلوبم لأعمالهم مْلابق وذلك له، 
فرأىعطشه، اشتد فد الذي مآٌهوالظمآن ؤ"خسبهالممثان قوله! تمت، ما وتأمل 
لماهؤلاء فكدلك، إليه، كان ما أحوج حانه بل شيئا، يجده فلم فتيحه ماء فظنه المراب 

أفلمالهم فرفعت، كالمراب، حعالت، اهلع ولغير الرسول ٠لاءة غير عل أعمالهم كانت 
فجازاهمثم سبحانه، اهوٌ ووحدوا شيئا، يجدوا فلم إليها، كانوا ما وأحوج كانوا، ما 

حا-رم.ووقاهم بأعمالهم 
يومالتجل، حديث ذ ق الني عن الخيري سعيد أبي حديث من المحح وفا 
تعبدون؟كتم ما االهود; فيقال المراب، كاُما تعرض بجهنم يوتن لائم القيامة؛ 

تريدون؟فإ ول-، ولا صاحبة هلٌ يكن لر كذبتم فمال؛ اهه ابن عزير نعبد كنا فيقولون؛ 
كتمما ىلتصارىت يقال أم ج^نم، ق فيتافهترن امربوا، فيقالت تميتا أن نريل. قالوا؛ 

ولاصاحبة هلٌ يكن ب كدبتم لهم؛ فيقال ادلع■ ابن المسيح نعياي كنا فيقولون! تءبا>ون؟ 
وذكرفيتساهطونء اشربوا لهم! فيقال تسهينا. أن نريد فيقولون؛ تريدون؟ فإ ولد، 

فإنإليه، كان ما أحوج باؤلله يخونه فإنه باطل، صاحب كل حال وهذه الحدسثا، 
كانحق ولا مطابق غير الاعتقاد كان فإذا باطل، كاسمه وهو له، حقيقة لا اناطل 
محاطلا.متعالقه 

(.١٨٣)رقم )رفمبممأب(وساوم الخاوي أا(ا-محرجه 



قإس_^^_س=^اج=
العملبطل أمره غير عل أو اهف لغير لكلعمل باطالة العمل غاية كانت إذا وكيلك 

عليهيدهب فلم يؤمله، كان ما صد وبحصول ببهللأنه، عامله وتقرر غايته، ببهللأن 
فلهذاالضر، صد وبحصول نفعه، بفوايت، معيبا صار بل عليه، ولا له لا واعتقاده عمله 

مثلفهذا [ ٣٩]الور: آلخناص،يم نميع وأس  J،uحنا■سنهُ أس ووجد ؤ تعافيت قال 
هدى.عك أنه يحسب الذي الضال 

والهدى،الحق عرفوا الذين وهمم المتراكمة، الظالمات مثل أصحاب الثازت النؤع 
النفوسوءلالخة الهلع ظلمة عليهم فتراكمت، والضلال، الباطل ظلمات عليه وآثروا 
والهوى،الغي أنلع وظلمة، جاهلين فصاروا بعلهم يعملوا لر حين، الجهل، وظلة 

ذلكفوق ومن موج غثيه وقد له، ساحل لا لجي، بمم ل كان من، كحال فحالهم 
وظالخةالموج وظلمة البحر ظالمة ل فهو مفللم، سحاب فوفه ومن موج، الموج 

الإيمان*نور إل منها اللع يحرجه إ المح، الطلماتأ من هوفيه ما نظير وهذا المحات، 
المضادهوالفلالخات الماء، وهو الحياة مادة ظنه الذي بالسراب المثلان وهذان 

والثلالماثي وهوالمثل والمؤمنين، للمنافقين اس صرحما الذين المثلين نفلير للنور 
الفللمةمنهما النافقين وحفل والإشراق، الحياة منهما الزمنين حفل وجعل الناري، 

للحياة.المضاد والموت للنور المضادة 

ولاالناظر يغر الذي السراب الماء من حفلهم الثلين هذين ؤ، الكفار فكذللث، 
طائفةكل حال به الراد يكون أن يجوز وهذا المتراكمة، الغللمات وحفلهم له، حقيقة 

فيكونالوحي، عن والإضاءة؛إعراضهم الحياة مادة عدموا وأنم الكفار، طواتفا من 
واحد.لموصوف، صفتين المثلان 

همالأول المثل أصحاب وأن الكفار، أحوال تنوع به الراد يكون أن ويجوز 
فكانوابالأملافح، ظن وحن حهل عك بل يصيرة، ولا علم غير عك عملوا الذين 

صنعا.يحنون أثيم يحبون 
علالباطل وآثروا الهدى، عك الضلالة امتحبوا الدين هم الئاف المثل وأصحاب 



الممسيرض الصوء 

المغضوبحال فهذا عرفوْ، أن بعل وجحدوه أمروه، أن يعد عنه وعموا الحق، 
عاليهمالنعم لحال مخالف، الطاJفتين وحال القالين، حال والأول عليهم، 

كمسكووبيائورِْء نفأ ؤآلأوض ئووآلثنوت آس ٠ ؤ تعاق! قوله ق الدكورين 
ضنامثوأوزذهمنىبم،وآس

الثلاثة!الفرق أوصاف الآJادتL فتضمنت، [ ٣٨- ٣٥]النورت يعمحساتب< سدثآء تنرق 
عليهموالغضوب الراب، أصحاب هم والضالين النور، أهل وهم عليهم النعم 

أعلم.واهلع الختراكمة، أهل وهم 
الئاقوالثل يفع، لا الذي اواٍلل العمل لأصحاب الثلين من الأول فالثل 
ودينللهدى مضاد وكلاهما اواء؛لالة، والاعتقاداُتج يضع لا الذي العالم لأصحاب 

والعلوموالشبهات، الشكوك أمواج تلامحلم ق الثان؛ الفريق حال مثل ولهذا الحق. 
سحابفوقها من متراكمة أمواج وأتيا فيه، المحر أمواج يتلاحلم ءالو-رم ق الفاسدة 

عليهاتراكمت، ند الش الغللمة، قلوحم ق والشبه الشكوك أمواج وهكن.ا 
ومحنينهما للطابق المرشن، أحوال الليب فلثتدبر والاطل، والهوى الهم، سحب 

حميد.حكيم من تنزيل وأنه وجلالته، القرآن عفلمة يعرف المثلين 
الفللمةعل تركهم بل نورا، لهم يجعل لر أنه لذللث، الموحبح أن سبحانه وأحبر 

يخرجهمآمنوا الذين ول بحانه فإنه النور، إل منها يخرجهم فلم فيها حلقوا، التي 
الور.إل الغلال٠ارتi من 

قحلقه حلق اهJانا ارإن قال! ه النك، أن عمر بن اس عبد حديث، من المني ول 
صل،]خطد ومن اهتدئ، الور ذللئ، من أصابه فمن نور0، من عليهم وألقن ظلمة، 

اه«لآا.علم علن القلم جف أقول: فالذللن، 

jوالمهني ( ١٨١٢الوائد)رقم ول ٦( ١  ٦٩رقم  ١٤٣; ج)٤ ( ١٧٦رآ/ أحو أخرجه :١( 
دنممإأ(دالهردىفياسفي١  ٠٧/١(واينرءاصم>١٧٤٨٨رقم اعرى)ا/؛ 



يحننوحوليا، نورا له جعل هدايته أراد فمن ظلمة، ق الخالق حلق سبحانه فاه 
البدنحياة حياتازت فهما فيه، ينفخها التي تالرؤح بدنه يحين كما وروحه، قلبه يه 

لتوقنإروحا، الوحي سبحانه سمن ولهدا بالنور، والقال--ا الروح وحياة بالروح، 
عاليه.الحقيقية الحياة 

[٢ ه عباده-، من سنثآ، عق امره-، من بالزوح ألملنيكه يمن، ؤ • تعاق قال كما 
وكليكؤ تعاكت وقال ؛ا ١ ٥ ■' ٣١ه عباده، ص سدتآء عق سأمره، آض ه ؤ وقال 

ثوراحعلئتة ولتكن ألإيمتن ولا ألكثتب ما ندرى كث، ما امرئاج من نوحا إليك اوحينا 
•؛! ٠٢زال—وري■ ه مزعبادئا مزيقآء به_ء مدى 

نوراله يجعل ب ومن فهومت، الروح يحثه:،ذا ب فمن ونورا، روحا وحيه فجعل 
نور.من له ما الفللمايت، ق فهو منه 

عب؛؛محي كئ صقثت وآل؛لير والأرض آاثنلو'ت ق من له'■ بمسح آئد أن ثن نز أؤ 
ه.آ؛ رزأ، تمعلوت بما عيم والله وبمث.ئيحهد م صلاته 

نشعرلا ونحن والمحرق، والغريق المصلوب إق الروح ترد أن ممتع غير إنه 
وال٠ابهورتاوالمكوت عليه المغمز فهذا المعهود، غير احر نؤع الرد ذلك لأن نيا، 

هومن عك يمتغ لا أجزاؤه تفرقت ومن بحياتيم، تشعر ولا معهم، وأرواحهم أحياء، 
وقربه،بينها ما تباعد عك الأجزاء، بتلك اتصالا للرؤح يجعل أن قدير شيء كل عك 

واللذة.الألر من بنؤع شحور الأجزاء تللث، ق ويكون 
ونشلبه، ربيا بح تؤإدراكا شعورا الجماداُت، ق جعل قد اض كان ؤإذا 

•١  ٩٣الجمع)U/ ق الهثمي ونال وت. ( ٢٦٤٢واكرمدي)رقم ( ٨٩التوحيد)ص دلائل 
ثمان.أخمد انادي أحل. ورحال والطبراق والزار يإمنادين أمد رواه (; ١٩٤

\(AM .الروح



^^؛الئجمعني؛م؛ر

قالوالنيات، والمياه الحصن وتيحه والشجر، الجيال، له ونجاد حثسه، من الحجارة 

ولو٤ا، ٤ تالإ.،راء: ه سيؤحهم ثممهون قُ ولش بجندم ميح إك _؛ نن قنن ؤ تعاقت 
هشحهم مثهون ك ولش ؤ يتل؛ لر صانعها عك دلالتها هومجرد النسج كان 
ش/تجنانال نئزئا ؤإِنا تعال: وقال صانعها، عك دلالتها مقه عاتل كل فإن 

وكيلكالوهتين، لاتخص:أذين الصانع عك والدلالة [، ١٨]ص: ؤآلإنرا3اه بالعيي 
وكدب،وحده، معيته تختص لا والدلالة ١[ ٠ نسأ: ه معهُ اؤن يثجتالأ ؤ تعال؛ قوله 
ؤتعاق؛ وفال مصوت، لكل يكون هدا فإن الصدى، رجع التأؤيج، فال؛ من اهه عك 
دآلمنرؤآثس آلأزض 1، ومن آلثنئوت ق نن لةُ بمجد آس أيّن ثر ألز 

عكوالدلالة [ ١٨ه آلغا-ي ؤًقيءرنن ثآلغجردآلددآب دآشجدم 
ؤرمن لهُ ميح انآس ثز الز ؤ تعاق؛ قال وتد الناس، س يكشر تختمحن لا الصانع 

فهذه٤[ ١ ]الور: ه ؤسبمحهُ صلأوهُ ؤلب ئد ص ؤآ'لأوضوآلطضصتعيّم آلشبمئوت 
المكدبون.الجامحلون جحدمحا ؤإن يعلمهااا؛لآه، حقيقة وتسبيح صلاة 

وتدحشيته، ص ويسقهل مكانه عن يزول بعضها أن الحجارة عن تعال أخر وقد 
وأنهكلامه، يستعمان أي ذلك، وقولهما له، يأذنان أئهما والماء الأرمحن عن أخر 

اساعالمحآ اومزمحا طوعا آئتا ؤ لهماث فقال جوابه، وأحسنا قمعا حاطبهما 
[.١١ه طابيقن 
الجلمعحنين وممعوا يوكل، وهو الهلعام بيح تيسمعون الصحابة كان وقد 
الشفالأجسام والثعور الإحساس فيها الأجسام هده كانت، فإذا المسجد، ق اليابس 
إعادةالدار هده ق عياله سبحانه اقص أشهد وقد بدللاح، أول والحياة الروح فيها كانتإ 
له؛وولد وتزوج وشرب، وأكل ومض، فتكلم الروح، فارتته قد بدن إل كاملة حياة 

قمموئوأ آس لهز ثقال آتتيت حدر الوقئ ونم ديرهم من حرجوأ ؤ كالذين 
أنيالأ ءءوق4ا عق حابيه وهئ ؤء' عق مث أو؛كلدى ؤ [ ٢٤٣]المرة: ى أحثئهز 



هم___=__ي
،jiSلجثث ًقم محا3 بعثةُ ئم عامّ مأقه ، ujTقامايه نعدموتها آس نثده يرت 
لموس:مالوا أوكالذين ُنىإسرائل وكقتل آْآء ]١^؛؛ أدبمصم4 ثوتا نقت 

موتم،بعد من بعثهم ثم اه فأماتمم آ ٥ ٥ !١^٠: 4 جلأ آس ثرى حى لك نوص ن لؤ 
هذهإق التامة الحياة أعاد فإذا الأربعة، الطيور ل إبراهيم ونصة الكهف وكأصحاب، 

يعدإليها يعيد أن الباهرة قدرته عل يمتغ مكيفا دالمواتv، بردتر ما يعد الأجساد 
ينحمهاأو ورعد؟ها ت؛ا ؤيتنهكها فها، امره ما بها يقضى منقرة، غر ما حاة موتها 

التوفيق.وباه وجحود، وعناد تكذيب، مجرد إلا ذللثج إنكار وهل بأعمالها؟ 

عقننثى ثن وبهم بملبه، عق ثنننثى ممهم م بن دآبؤ حقكل؛ آس وؤ 
ئتير4•سئ طل عق إنآس نثآءأ ما عق منننمى دبهم 

المادةق اشترههما مع المشي ق الحيوانايتج باحتلأف محسحاته نبه كيف، تامل 
وسيتهاوأفعالها وهواها وأشكالها أعضائها من ذلك، وراء فيما الاختلاف عك 

jتشترك كلها فالطير منه، يسير إل فيشير والاختلاف، الاشتراك عل فنبه ومساكنها، 
تفاومتؤ.أعفلم ذلك، وراء فيما ونتفاومحت، والجناح، الريس 

وراءفيما وتفاوت٠ا والبغل، والحمار كالفرس الحافر ق الحوافر ذوات واشتراك 
ذللثج.

ذلك،.غير ل وتفاوتها الطلق، ل الأفللأف ذوات واشتراك 
والأشكال.والمنافع الخلق 3، وتفاوتها فيها، القرون ذوات واشتراه 
أعفلموتفاوتها فيها، وتتكون فيها تأوي مابحة كوما ق الماء حيوانامحت وامترال 

حصره.عن الأن إل الشر عجز تفاوت، 
وتفاوتهااكنهم، موعن عنهم والتفاوت الناس، عن البعد ق الوحوش واشتراك 

شفاء. ٢٣١)١( 
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حمره.عن البشر يعجز تفاوت، أعظم وأفعالها وطائحها وأشكالها فاما صق 
نوعه.وتفاوت ذلك، ق طه عل منها الماشي واشتراك 
هدْمن وكل تفاوت، أعظم نوعه وتفاوت ذلك، ق رجلين عل الماشي واشتراك 

نؤعمنها كثير يعجز مقاره، ولغ مصالحه جلبا عق وتحيل ؤإدراك علم له الأنولع 
الإنسان.

بقوتهالمتول الواحد الخالو سرقة عك الظاهرة الدلالة الحكم أعظم فمن 
حلقهاما إل منساقة منقادة مطعة كلها جاءت بحيث، كله، ذللئ، عق وحكمته وقدرته 

البالغةوحكمته القاهرة قوته عق شيء أدل وذللث، وحكمته، مشيئته وفق عق له 
الشامل.وعلمه 

كميكن و1ن ل)ت؛ معرضون محرمحقمهم إدا تبمم هخفب وزّولب-، آئي إل دعزأ إدا ؤؤ 
عائمآزدانواأم'-محادوثأنين،آس *و'هوأغ ئلومم أق محن:,"ت. نق إلنب آلحوايادوا' 

ه.إج;. آلئلنوث هم اولملث بل ؤرسواهُأ 
وحالا!وعملا ومعرفة علما ه سئيهمئ ؤإيالف ئنند إثالف ؤ ب ٢التحقق 

بالغاياتيتعلق القصد فساد فان والقصد، القالي، اد فمرض من الشفاء يتضمن 

الوسائلبانولع إليها ونومل فانية مضمحلة منقهلعة غاية طلكا فمن والوسائل، 
غيرمهللوبه غاية لكن من كل شأن وهدا فاتوا، قصده نوعي كلأ كان إليها الوصلة 

وأصحابوراءها لهم غاية لا الذين الشهوات ومتيعي المشركين من وعبوديته اللم 
الحقحاء فإذا باطل، أو حق من لكن طريق بأي رياستهم لإقامة التعين ات الرئاس

دفعدفعو0 ذلالث٠ عن ءجنوا فإن بأرجلهم، وداسوه طحنوه رياّتهم طريق ق معارضا 
وهمأحرى، '؛لريمح، إك عنه وحادوا العلريق، ق حبسوه ذلك عن عجزوا فإن الصائل، 

■•؟-١ مدارج ٥ ٢ ( ١ ) 



—رجا=
والخطة.السكة أعطوه ا ط. منه يجدوا ب فإذا الإمكان، بحب ليقيه مستعدون 

بهصالوا لهم وكان لهم ناصزا الحق حاء ؤإن والتنفيذ، والحكم ، التصرفعن وعزلوه 
وانتصارهموأهواءهم غرضهم لموافقته بل حق، لأنه لا مدعتين، إليه وأتوا وحالوا، 

لمئآش وإِن ث معرضون بجم هريق إذا تتثيم لي،>محإ 3و'لجه آئب ال دعوأ ؤاذا ؤ به 
عيأنغيم،آس '■ثائورنت> آوثادوأأم *ونماي ئلوعم ف ندمحنمح1أ؛ إنه آلحو،يامأ 

؛،[.• - ٤٨^أاويئ،جأثموتنمهلاضر: 
الغايامت،يطلت، إدا وهؤلاء ووسائلهم، غاياتمم ق فاصل هؤلاء قصد أن والممصودت 

أعظموهم ، والحران؛ الخسران أعظم عل؛ حصلوا وفنيتج واصمحلتج طلبوها المر 
التي،الوصل أسباب حم وتقهلعت، الباطل، وبطل الحؤ، حؤ، إذا ونحرا ندامة الناس 
الدنيا،j، كثينا يظهر وهدا والمعادة، الفلاح رك_، عن انقطاعيم وتيقنوا بيتهم، كانت، 

فاوتحققه ظهوره ويشتد اه، عل، والقدوم منها الرحيل عند ذللث، من أقوى ويظهر 
وحسرالمحقون وفاز الحقاتقر، حقت، إذا اللقاء يوم الانكشاف كل وينكشف، البرزخ، 

منهناك فياله مغرورين، مخدوعين وكانوا كاذبين، كانوا أنبم وعلموا البهللون، 
.تيقنه.... مينجي لا ويقين عالمه، ي*ني لا علم 

ماوعشكم "^j، ما عته دإدنا ثولوأ يزن الرسول ؤاطيعوأ آممه اطءعوأ ل مؤ 
هزنث؛ آوغآلن-تئث إلا عن،الرسول وما يهثدوأح يطيعوه فإن خملتمّ 

فينتفيبالشرط معلق؛ فإنه غيرها، ن، لا الرسول طاعة ؤ، الهءاية أن سبحانه أحبر 
أنهويظن، الناس، من كثير فيه يغلهل كما الفهوم، دلالة باب من هدا وليس بانتقانه، 
التيالأحكام س هدا بل حجة، الفهوم كون تقرير لا منه الدلالة تقريره ؤ، محتاج 
فهوالشرط علر ^، ما إذ شروطها، بدون ب وحول فلا وعلقتؤ، شروط عك ترتثت، 

رج(الفاتحة مررة نفير ق الحق، كامل مموم )١( 
(YA(T  التركية.الرسالة
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له.شرطا يكن لر ؤإلأ عدمه، عند عدم 
طاعته.عدم عند الهداية انتفاء عك نص فالآة هذا ثت إذا 

الاكتفاءدون ب آوسونأ ذ\>؛لياثو\ هم' اطيعوأ هنأ ؤ قوله ق الفعل إعادة ول 
_1^،.اه شاء إن قريب عن سنذكرها حليلة. وقانية لهليف سر الأول بالفعل 

وأصله!للمخاطسن، الفعل [ ٥٤]النورت ٠ حمل ما عني فإلما لولوا فزت ؤ ونوله• 
وتبليغها،الرسالة أداء حل قد أنه والمعنزت تخفيثا، التاثين إحا.ى فحذفت تتلوا، فان 

نال:الزهري عن صبحه ل الخاري ذكره كما والتسليم، له والانقياد طاعته وحملتم 
منحملتوه ما أنتم تركتم فان التسليم، وعلينا اللاخ، الرسول وعك البيان، اه ءمن 

ؤإنماتبليغكم، حمل ؤإنما إيمانكم، يحمل لر فانه عليه، لا فعليكم والaلاءة الإيمان 
4آيث آتلبغ إب الرسول عل وما ثهئدوأج ئطينوه وإِن ؤ إليكم الرسالة أداء حمل 

وتوقيفهم.هداهم لعيه ليس [ ٥٤]التورت 
العنن،بلاغ يضمن إلأاولحامث4وهذا ١^ ^،ونا ؤ تحاك: را،قال 

مبينا،بلاعا ربه وكلام كلامه معاق الأمة يبلغ لر إنه قال فمن البيان، درجات، أعك ق وأنه 
بالبلاغ.له شهد قد لريكن هزلأء يذكره ما عك معانيه فهم ق وأحالهم ألفاظه بلغهم بل 

كانتا!المصلحة إن ؤيقول! يه، يمرح من منهم إن حتن نولهم، حقيقة هو وهلءا 
للأمة.تبليغها وعدم الألفاظ هذه معال تمان كق 

وصرب،الحسيات، قوالب، ق إلا المعاق يفهمون لا لكومم الجمهور لمصدحة إما 
تاؤيلأماواستخراج معانيها استنباط ق كدحهم ثواب، الكادحون لينال ؤإمجا الأمثال. 

عنصرفها عل الدقيقة بأفكارهم ؤيغوصون الأشعار، وغرائب، اللغات وحثي من 
أمكنهم.ما حقائقها 
وحيارملائكته، به وشهدت به، اس شهد بما له فيثهدون والإيمان العلم أهل وأما 

ئ.:ا(،م"ا'ا.ختمراسمص 
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واليقينللعلم الموجب للحجة، المقيم للعير، القاني المئين، البلاغ أته القرون، 

ومعتن.لفظا 

ذلكر؛من اعفلم بل الألفاظ، بتبليغه كالجزم نةت والالقرأن معاق بتبليغه والجزم 
فإنهبلغها التي المعاق وأما أمته، خواص يحففلها إنما والمنة القرآن ألفامحل لأن 

والخاصة.العامة الحلم«أا ق يشترك 
الأعظماليوم ل بعدم ولا فبله مثله لأحل. يج«ع لر اااJي الأعفلم بالجمع كان ولما 

ندأنك نشهل> نالوات قاثلوناا أسم فإ عض مسئولون #أنتم لهم! قال الأعفلم، لمكان اق 
فوقهاهو من إق لها رافعا الماء إق الكريمة أصبحه ورغ ونصحتا، وأديتا بالستا 
وهيالكريمة الأصح تلك شهلونا فكأنا اشهوءر ا>اللهم قاتلات ثيء، كل وفوق 

بلغأنه ونشهد اشهاو<ا اراللهم يقول؛ وهو الكريم، اللمان وذللث، اه، إق مرفوعة 
لهموكثف، الصيبمحة، غاية أمته ونصح أمر، كما ربه رسالة وأدى المثين، البلاغ 
كنهارها،ليلها البيضاء الحجة عك وتركهم الدين، معانر لهم وأوضح الهدى، ؤلراس 

ورسولهبوحيه أغنانا الذي س فالحمل. المتتهلعين، تنْغ إق وبيانه كشفه ْع يحتاج فلا 
المتكلفين.تكلفاءت١ عن 

*-؛اي*

أئثمظثوأ لمّ ايمسكمِ نلآفن آلذين يتقدم ءامغوأ لدييئ أ #
بندوبن آلطيير؛ بن بمابجم ثثعون آلمجروحنن صنوة متل بن ومتز تلمث، مذكز 
خسم>و2ثبندهن جئاح عثهم لمت عؤزتأمح؛ج ئكت، ألعقاءج لمنزة 

بلغو1دا ءببملحيممئ1ث دآق ^^غكد'كسماآقمآلآبما عق ظثؤربم-طم 
منني-مجكد'لكتي(آسأنقدن يقنا الاهلمنن 

ه.حهضز عبير وآئه ؛ائته، لخفم 

ا١٨٤~١٨٢/٨)النووي شرح وانظر■ ( ١٢١٨ررنم ملم أخرجه آ ١ > 



المحنجرامحترض الئزء ا؟=^م 
تااظ^==^=======دض

هذهق عليهم يتأذنوا أن الحلم منهم بجير لر ومن المومين مماليك تعاق أمر 
عقاطلاعيم إإ؛إ ذريعة فيها استئذان بغير هجما دخولهم يكون لئلا الثلاثة، الأوقايتح 
غيرها،ق بالاستئذان يأمرهم ول؛ واليقفلة، والنوم القائلة عند ثياببمم إلقاء وقت، عوراتيم 

كالمقدمة.فجعلت، الإفضاءإليها، وقلة لئدورها دة القهذه تركه ق أمكن ؤإن 
خمسبي فإذا للاحتلأم. ومناهزا مراهئا يمن البلؤغ سن إق العثر بعد نم 

حولالخشن الشعر ونبااتإ الاحتلام معها يحمل آخر، حال له عرض منة عثرة 
الأنف،.أرنبة وانفراق الصويت،، وغلفل القبل، 

والإنباُت،.الاحتلام أمران: ذلك، من الشارع اعتبره والذي 
أننثأينم1كّتا آليين م تتقي ئامئوأ آرمك ينأيها ؤ فقال؛ الأحتلأم أما 
آلحنمِمذكم آ'لأظْأز؛ باغ ؤإذا ؤ قال: نم ه مزت يكث، مذكر آفلم يبممأ لز والذين 

[.٥٩لنور؛١ ] ه يبلغثم من آلي اسثئدن حكما 3ليتقدنوأ 
حتنالمجون وعن نحتلم، حتن الصبي عن ثلاثة؛ عن القلم اررفع ه•' الني وقال 

رواهمادينارا؛، حال؛ كل من راخذ لمعاذ؛ وقال يتمظ،، حتن النائم وعن يفيق، 
لاثنتييحتل؛ من الصبيان من بل محتال، سن الاحتلام لوقتؤ وليس داود، وأبو أحمل 

)ا(ه؛اأءلأم-بم'آ.
.٧٥٠٣١١تحفة  ١٨٠)٢( 

جان)ا/ههمآرذمالجارود)رفمخ؛ا(واين وابن ٤( ١ 0 رقم ٤ ١ الممحارة)Y/ الضياءق )٣(أخرجه 
(وأدوداود٢٦٢رقم٣٦٠/٢ْ•٣(واىشفياس)'يم٨٤

)رقمواكرطى ( ٨٣٩٥رنم  ٥٣٢ )أ/ الممرى ق والمهقي ( ٢٠٤١)رقم ماجه وابن ( ٤٣٩٨)رقم 
مرطعل صحح حديث هذا وقاوت ( ٠٢٣٥ رنم  ٦٧)t/ لحاكم را غريب. حسن وقاوت ، ١  ٤٢٣

اياريفح وانظر؛ ولآيحرجاه• مسلم 
٣(٠  ٣٨)رقم وأبوداود ٢( ٤ ٥ ٠ )رقم المغرى ول ٢(  ٠٢٣ رقم ١ ١ )Y/ اعرى ق المائي أخرجه )٤( 

الرزاقوب ( ٣٢٦٣٥رنم ٤  ٢٨شة)٦; أبي وابن ( ١٨٤ ٢٣رنم  ١٨٧الكرى)٩; ق دالمهقي 
رنم Y١٢٩/ الكبر)٠ ق والطراق ( ٥٦٧والشالي)رقم ( ٢٣٣وأض)ه/١( ٠ ٠  ٩٩رقم  ٨٩)٦; 

٢(.٦ ٠ الفتح)٦/ ق والحاكم الترمالى تصحيح حجر ابن الحافظ ونمل ( ٢٦٢



هق^==^^=====^^^====لق^-
يحتلم.ولا — ذلك من وأكثر عشرة، وست، عثرة، خمس عليه يأق من ومنهم عشرة، 

ط!.مثل ُه سلح الذي الن ق الفقهاء واختلف 
ستةعشرة خمس كمل متن ومحمدث وأبويوسم، والثافعى وأحال الأوزاعى فهالط 

ثماقوالثاقت عشرة، مع أحدهات — أقوال ثلاثة ماللئ، ولأصحاب، سلوغه. حكم 
روايتان!حنيفة أبى وعن مالك،• عن المحكى وهو عشرة، خمس والثالث،! عشرة، 

عشرة.سح عنده والجاؤية عشرة، لمان والثانية! عشرة مع إحداهما! 

لزجابع ات عثر ننه/ ًكاثوأ ؤإدا ورسوله-، ياتثي ءامنوأ آلموبنوتنآثذين ئما إؤ 
ورسونِءيائي يوم؛وركلم آلذئن اولملك— ئنثئذئوثكط إنآلزين ثنثئذثوه حى يدهبوأ 

عمورايته اللم قم وانتغفز بنهم ششت، لمنر قادن سايُم لبعْنرإ اتنئينوك قإذا 
آثمئعنم قذ ثعصاح بعض،كم ء عا كد بيئمحكم آلئمول عآء د خعثوأ لا ->وبثخلآأ\ 'و

تحهيمأن عنأم؛-، يىذرمين'محاكون يواداج مذكم يتسقون 
عداثأيىرئ4.

دعآ؛خعلوأ لا ؤ تعاق! قال غيره، كدعاء دعاءه يجعل، لا أن معه! الأدب ،منر 
.للمقرشر قولان وفيه [  ٦٣ت ]النور ه بعصا نعتيكم ء عا 'كع! بيتكم الرسول 

اهله،رسول يا قولوا! بل بعصا، يدعوبعضكم كما باسمه، تدعونه لا أنكم أحدهما! 
الرمول.دعاءكم أي المفعول إق مضاف المهدر هدا! فحل، اتنع، نبي يا 

أجاب،ماء إن يعقا! بعضكم دعاء بمنزلة لكم دعاءه تجعلوا لا المعنير أن الثان! 
البتة،عنها التتخلف، عكم يوب أجابتته، منر بد لكم يكن إ دعاكم إدا بنر ترك، ثاء ؤإن 

إياكم.دعاؤه أي الفاعل، إق مضاف المصدر هدا! فعل، 
لررباط أو جهاد أو حهلثة منر — جامع أمر عق معه كانوا إذا امم معه! الأدب ومن 

)ا(أ<اِآمدارج-بمآآ.



ااممسرعلن اثئشئ الصزة ا؟==ِ 
تاك0====^^==^^=د===دد=خ

إنماؤ تعاق• قال كما يستأذنه، حنن حاجته ق مدها متهم أحد يدم، 
JJ1 _ ٩حىسثثدمْ يدموأ ئز اموحام عث، معهُ طائو\ ئدا وإه.ء ؤو،لأثي ءامحوأ

فكم،بإذنه، إلا فيه لهم يوسع لر عارفة بحاجة مقيدا مذها هدا كان فإذا [ ٦٢]الترر: 
إليهالذهاب يشؤع هل وجلله، دقيقه وفروعه، أصوله الدين• تفاصيل ق معللق بمذهب 

أنمعه! الأدب ومن [ ٤٣]النحل: ب يعنون محعإنمح»ولأ اهل هتظوأ م امتثذانه بدون 
الأنيسةمدر بل بقياس، نصه يعارض ولا لقوله، الأراء تستشكل يل نوله يستشكل لا 

هونحم معقولا، أصحابه يميه لخيال حقيقته عن كلامه يحرف ولا لصوصه، وتلقن 
هذافكل أحد، موافقة عل به جاء ما قبول يوقفا ولا معزول، الصواب وعن مجهول، 

الجرأة.وهوعين معه، الأدب لة قس 
يليقا بممراتبهم اختلاف عك املتهم فهومعالحلق! مع الأدب ا وأم
خاصأدب الوالدين! فمع خاص، أدب فيها والمراتم، أدب، مرتبة فلكل حم، 

به.يليق أدب الء؛لان الومع آحر، أدب الحالم! ومع يه، هوأحص أدب متهما! وللأب 
ه،أنوذوي أصحابه مع أدبه غير أدب الأجانب، ومع بمم، يلتقا أدب الأقران ْع وله 

بيته.أهل مع أدبه غير أدب الضيفح ومع 
والدخولوللركوب آداب، وللشرب آداب، فللأكل أدب! حال ولكل 
وللسكورتاآداب، وللكلأم آداب، وللول آداب، والوم والإقامة والسفر والخروج 
اداب.والأمتماع 
عداباويمبمييم فئثه محيبمم ان امِؤ-ء عن 3ليخد>رمينمحاكون ٠ تعاق! قوله 

بلغهما ولوكان القيامة يوم إل جؤ، أمرء بالغه مخالف كل يعم وهذا [ ٦٣]النور؛ اليره 
هذافإن الأليم، والعذاب للفتنة علما يفيد لا ما يمخالفة متعرصا كان لما علما فيء يإ 

عذر.أمرء لمخالف معها يبقن لا ام القاؤلية، الحجة قيام بعد يكون إنما 

الصواعقح_أ.مختصر ٣٩٩١



هإمح^=========ئا=
١١ JUj  آظنوأ ئأ 1شُ زى قاثوأ أوذث فيضلهجق:ؤإن \ّ■ أبوi

يإكإليه، الدعوة جردوا أن والدعوةت والعمل الدين لعم أحلموا قال! •٣[ ]ضلت: 
•تعاق نوله ق سفيان وقال فلأن، ونول فلأن رأي إق لا ففعل، ه رسوله ومحنة كتابه 

وتالتلونم، ٠^، بملح قال• ه فثغه نمهبمإ أن عنأضق-ء لمون آلذلن"محا محدر شؤ 
الكفر.هي إنما أحد، الإمام 

منإنلث، الشعثاء أبا يا له! فقال الطواف، ق نيد بن جابر عمر بن العض عبد ولقي 
هلكترذلك غير فعالت، إن فإنك، ماصية، ستة أو ناطق بقرآن إلا تفت، فلا المرة فقهاء 

وأمت،رم.
تأخذأما ء اهم رسول عن بخبر وحدث نمر بن لأحمد ئالت، خزيمة.' ابن وقال 

أصحيحوتل؛ ا به؟ أتأخد ه النبي لخبر تقل لا ا زنارا؟ ومطي عق أترى فقال! به؟ 
أمٌوك أفلح وتال أبيت• أم مشتا يه قلتا ه، العق رسول عن الخبر صح فإذا ذا؟ هو 

تمنشهل!وهي المتثر عق يقول هء اليم رسول سمعت أما ث تحل. كانت، إما ملمة، 
الناس!أيها يقول إنما فدي؛تلثج، قالت،ت رأسي. كفي لماسعلتهاث فقالت، الناساا ررأبما 

يقول:ملأته فحجرما، ق وقامت، رأسها، فكفتح الناس، س نا أولويحلثا ت قالت، 
ألافناديتكمت الطرق، بكم فتفرهت، زمرا بكم مر إذ حوضي علن أنا بيتا الناس أما اريا 

وهده. صأحئااا سحما ألا فاقول; يعدك. بدلوا قد إمم متادت فينادي ^^،، ٥١١إلن هلم 
ْلربمهعن دأعرصوا إلتها، ذموا التي، والمذاما الطرق هي حم تفرنت، التي الطرق 

الهلريقيسلكوا لر كما القيامة يوم هوعليها التي العلريق، عك يجوزون فلا قو، ومدهبه 
هووأصحابه.عليها كان الش 

■^٢.)ل(له"امخممماسماض 
()ا/٢٧الحفاند المة )م/ل-ار(وذمْالاوميفيت(و١يونممقاست ١٦٤الوارس)رقم)؟(أخرجه 

(.٣٣٦)ص التحديث قواعد ق والقاسمي ( ٦ ٠ )ص الجنة مفتاح ل والسيوطي 
(.١٤٠-١٣٦/٣)بم)رتمهوآآ(وام:رحالووي 



اشئضايشء 

وقال:الرأي، الملاذكة عك اهورد فان والرأي، إياكم عباس: ابن عن عكرمة وقال 
يالحىألكتئب إليك انزلئآ إدا ؤ ه: لبيه وقال '٣[ ن ]القرة ه ثعلمون لا ما اعلم نآ إؤ 

٠رأيت بما يقل: ولآ [ ١٠٥النساء!] ه اس حمآارنلث آلنابمي بين لتحكم 
لعنوما الص، عك الرأي بتقديم إلا الجنة س آدم أحرج ٌا العلماء: بعض وقال 

بتقديمإلا الأمم ص أمة هلكت ولا النص، عك الرأي بتقديم إلا عليه وغضب إبليس 
الموص.عل آرائهم بتقديم إلا شيعا وكانوا فريا الأمة تفرقت، ولا الوحي، عك آرائها 

رأيتنيفلقد الدين، عك الرأي اتيموا الماس أيها يا فؤغ: الخهلاب بن عمر قال وقد 
جندل،أبي يوم وذلك الحق، عن آلو ما واه اجتهادا، برأي ه اه رمول أمر أرد 

اهبسم رءاكتب اس رسول فقال مكة، أهل وبين ه اليه رمول يدي بين والكتاب، 
ه،اه رمول فرصي اللهم• باسملثح نكتب،: كما تكتب، بل فقال: الوحيم® الرحمن 
قولهل هماس ابن وقال ا وتأبزارر أرض ررتراف اه رسول قال حتن عليه، وأبيتا 
القال: ١[ آ\ذحجو\ت.' ؤرسوويِء آئي ندى ينز فدموا لا ءامتوأ آلذ.بن يناعا ؤ تعاق؛ 
والسنةلالكتاب حلاف، تقولوا 

المورسورة ير نفس حمعه ائلأ ير ما هذا 

العالمينرب س والحمد 

مههاأ(ولجإ)رب0خيا(راتجراقفياي)ا/\لإ)ا(أخر-بم 
(.YA'\-YAA; ١٣)( ٣٤٦اواري)0/ فتح وانفلر: ( AYرقم 

وأبر( ١٨٦• ٤ رقم  ٠٣٣ ٢ ا/ تفسرْ)• 3، حاتم أبي (واين ١١٦/٢٦الطرىj-ضرْ)رأ(أحر-بم 
jوالمروزي ( ٣٨٤رنم ٣ ١ ٩ )٣; المحدين طقات ق وأبوالشخ ( ٣٩٨/ ١ • ) الحلين ل نمم 

(.٧١٥رذم٦٦١/٢درسمة)سليم 



؟اجا=

بمسإسآلسر

ه.إوإم( نذيرا للعن،نيت لياكون عبده-، عق آكرهان وى' آلذى بازك ثؤ 
نوعان:فكدس البركة: ل١اأ٠ا 

تارة،ه ينفويتعدى بارك، منها والفعل وتعاق، تبارك فعله هى بركة أحدهما: 
فكانكذك، جعل ما وص مارك، منها• والمفعول، تارة، ق وبأداة علر,تارة، وباداة 
تعاق.بجعله مباركا 

الولهدا تبارك، منها والفعل والعزة، الرحمة إصافة إليه تفافج بركة اكاق: والؤع 
كماالمبارك، ورسوله وعبده المبارك فهوسبحانه لهه، إلا يصالح ولا ذك، لغيره يقال( 
فيهاس بارك فمن [، ٣١]مريم؛ ه ًينمتإ ما اين مبارغ وجعلي ؤ القه؛: المسيح قال، 

بقوله:ه نفعك أءللقها كما تعال، به فمختصة تبارك صفته وأما المبارك، فهو وعليه 
قساركؤ ا ١ ]الملك؛ بيدهألمللثاه نتبركآلذى ؤ ٥[ ٤ لالأءراف! ه ررت،أوعفإن اركأش ثؤ 

وماوآلازض »_vأحتأو'ت وةُ آJذى وثازك ؤ [ ١ ٤ ه أ-ككين أحنن آس 
نزلآلذى ثبارك ؤ [ ٨٥]الزحرف! ب تزجعويحح ؤإليه آلثاعة علم وعغاوهُ بيئهما 

هذ'الغا من حما ثلئؤ جعل فاء إل، ٢^^، ثارك ؤ آ ١ ]الفرعان: ^ عتدوِء عق آنهمقان 
كيف،تراها أفلا [، ٦١]المر،ان! ب بروجا آلثنآء ق جعل آلذى ثارك ؤ [ ١ ' ]الفرقان؛ 
السعةبناء عك وحاءت< غيره، عك تهللق لا به، مختصة عليه جارية القرآن ق ا٠لردتا 

علدال، م اليتم، تعال، بناء عك تبارك بناء فجاء ونحوهما، وتعاظم كتعال والمبالغة: 
وسعتها.وعظمها بركته كمال، عك دال، لمارك فكدك العلوومايته، كمال، 

تعاظم.تبارك ،: لفالمن هال، من فوله معتز وهدا 

. ٢٩بيانع :ا(ت،\اا 



الممسيرعان المشئ الفوء ا؟==تم 
إ===^===د=====د^==ضتاكز

منه.كلها فالبركة قبله، من البركات تجيء أن معناه آخر• وقال 
حلمه.إق ؤإحانه حر© كر ١ غره وقال 

-م.ورحته رأفته اتسعت وقيل؛ 
وأفعاله.صفاته ق عنه وتعاق شيء، كل عن تزايد وقيل؛ 
وتعاظم.تعاق معناه قيل؛ هنا ومن 

الطهارة.والقدس تقدس، تبارك وقيل؛ 
شيء.كل ل يبارك باسمه أي تبارك وقيل؛ 
البغوي.ذكره المرتفع، والمبارك ارتفع، تبارك وقيل؛ 
بذكره.وتنال تكتسب، البركة أي تيارك وقيل؛ 
بركة•بكل جاء عباس؛ ابن ومال 

أيصا.البغوي ذكره يزال، ولا يزل لر بما ودام بت معناه وقيل؛ 
مواصعوصما بن.للث، أحق أحد ولا ودوامه، الخير كثرة البركة أن اللفغلة! وحقيقة 

خمسة؟أو كتابه من 
؛اللفظةالأليق لكن متلازمان، وهما المعنيين، هدين عل يدور السلم، ونفير 

الألفاؤلهده ومثل وتعاظم، س وتقن. تعال مثل لازم فعل فإنه الفعل، لا الوصف، معنن 
اللفغليحتمله لا مما هدا عفليما، ولا قدوسا ولا عالتا غيره جعل أنه معناها ليس 

التبارك فكدللتح المتقد.س، المتعال فهو إليه، سبتإ من نفس ق معناها ؤإنما بوجه، 
لازمهدا ومحنن، لفظا الأحر من أحاوهما وأين غيره، ؤ، بارك معناها يكون أن يصح 
يمبإلر غيره ق وبارك البركة ألقن يمعنن تبارك فر س أن فعلمت، متعد، وهن.ا 

كثرةوالمجل. مجل.، بابؤ س فتبارك متثاركا كونه لوازم من هن.ا كان ؤإن معناها 
وأنعم.أعملن ياُبج من وبارك والقفل، والسعة الجلال صفات 

،السلفمن فر من فر عكس، غير من اللازم يستلزم ذللن، ق المتتعدي كان ولم.ا 
كلهاأوالبركة ءنل.ه من كلها البركة مجيء فقال- المعنيين، ليننفلم اللففلة؛المتعل.ي، 



جإإققورج[ت
الفتحكتاب ق هدا ق القول أسعنا وقد ه، نفق تارك عك مع وهدا مله، من 

بركتهعليه ألقن ومن المبارك، نهو ومنه، تعاق له كلها البركة أن هناك! وبينا الكي، 
والأزمنةمياركا، وبيته مباركا، ورسوله ماركا، كتايه كان ولهدا البارك، فهو 

حولوما *باركت، القدر فليلة مباركة، غيرها عن واختمها شرفها التي والأمكة 
وتعاق.تارك منه وفعلا أربعة ل بالبركة وصفها الشام وأرض مبارك، الأنصن 

منانصرافه عند صحيحه ق لم مرواه الذي ثوبان حدث ق ه الكإ قول يتدبر 
٢١والإكرام«رالجلال ذا يا ناركت، الملام، ومنك، الملام، أنت، رراللهم الصلاة! 

والتسبيح،التنزيه ثناء أعني اكناء، نوعي جعنا كيفإ الكريمة، الألفاظ هده فتأمل 
ومنهالملام، أنه فأخبر معنن، وأتمه وأوجزه لففل يأبلمر والتمجيد، الحمد وثناء 

وملكا.وصما له فاللام الملام، 
جلالهونعومتج كماله صفايتؤ وأن باللام، تعاق وصفه ق هدا ييان تقدم وقد 
ذاته،ق المحمود فهو وملكا، وصفا له كله الحمد وكدا سلام، كلها وأسمائه وأفعاله 

كلهاالعزة وكذللثح عنده، من حمدا فيهبه محمودا، عباده من يشاء من يجعل الذي وهو 
له،فبإعزازه عباده مجن عز ومن منه، أعز شيء لا الذي العزيز وهو وملكا، وصفا له 

يباركالذي ذاته، ق المتيارك فهو البركة وكذللئ، وملكا، وصفا له كلها الرحمة وكذللئه 
٠^لعئلمإث زث أس ئتازلك # مباركا فيصير؛ذللثج وعليه خلقه، من شاء فيمن 
ألشاعةء1لم وماسهم.اؤعدهُ لألأزض تنون لأر ؤو؛اركآللى ؤ [ ٦٤]غام: 
أولالدنومن العلماء ، معارفغاية ؤإنما ساط وهدا [ ٨٥ف؛ زالزنم ٠ رجعوؤكح ؤإليه 

اه،إل وأترمم بالى،، الخلق أعلم قال فكما ذللث،، وراء ما وأما وأمحلرافه، حواشيه 
وتال, لث،اا نفعلن أثنستج كإ أنت، عليلثإ، ثناء أحصن لا  ١١جاها! عنده وأءذل٠بم 

(.١٣٣/١١()٣٣٦/٢(وام:قحاgدى)٥٩١لم)رقر
\و\وي)"آا/أصوشرحالووي)أ/أ،آ(.كح وام: ( ٤٨٦)وقر لم م)آا(انم-بم 



=وأت
ااممس؛رض الصوءاثمشئ 

أحنهلا يإ محامده، من علي فيقع لربي، ساجدا ®فاخر الُلويل• الشناعن دث حق 
أنرلتهأو نفك، به ّمت هولك، اسم يكل ررأسألك والغم■ الهم دعاء وق الآن'ا 

علفدل ءندكاا الغسب، علم ل به أواستأثرت خالقالث،، من أحاJا أوعلمته تايالث،، كز 
ماللئ،يعلمها لا حلمه، دون عنده الغس، علم ل ؟ا-ا امتاثر وصمات أسماء . هلع أن 

ذللث،،من فيه لنا أذن ما عند والوقوف يالعجز، الإقرار وحبنا مرمل، نبي ولا مقرب، 
التوفيق.وياهله عنه، نجفوا ولا فيه نغلوا فلا 

***

أذئة4•سبيلا بمثْليعون ئلأ مصزأ مث1ماضمأكألآء 
 ..I أنوغيره! الكشاف صاحب، جواب وهو الثالث،، الجواب هو الصواب

زاثلمجنون مثل محور فقالوا: حن، محن سحر من وهو بابه، عك المحور 
اليحين، عقله، فد الذي هو يتع لا الذي المسحور فان يقول. ما يعقل لا العقل، 
[.١٤تالنحانت ه معئرمحنون ؤ فيه• قالوا ولهدا لهوكالمجنون، يقول، ما يدري 

ذللث،يمع لا فإنه الناس، به بماب الأمراض س بمرض بدنه ق أصيسج س فأما 
يهيحذ.رون بما قن.فوهم ؤإنما الأبدان بأمراهمر يقدفوهم لر الرمل وأعداء تثاعه، اس 

بمنزلةيقولون ما يعلون لا صاروا حن سحروا فد أمم وهو أباعهم، من سفهاءهم 
المجانين.

هسيلا ننتطيعون قلا قصزأ ؤآنئلزهقنزضبوأ تحال: قال ولهذا 
أحرى،والحور مرة، والجنون أحرى، والماحر مرة، بالشاعر مثالوك ٩[ ]الفرقان: 

(.٤٣٦ا/ اس)١ نح ١(وانظر:  ٩٤(وسالم)رنم ١^٢١٤ الخاري)رنم )١(أحرجه 
أه؛(والحاكم، ٣٩١(^))/ YrUYانوارد)رقم )ممه\رقمأبه(وفي حبان ابن )مآ(أحرجه 

رنم١  ٦٩/ ا )• الكسر ق واليراي ٢(  ٩٣ ١٨رقم ٤ > ثب)آ/ أيي وابن ( ١٨٧٧)ا/-هآرقم 
والزاروأبويمل احمد رواه ١(: ٣ ٦ / المجمع)'١ ل الهيثمي وقال الحاكم وصححه ١( • ٣ ٥ ٢ 

ابن"مان•وثقه يند الجبمي ملمة غترأبي الْحح رجال، بمك دأبي احمد دالطرانألرجال 
ج؛.بداح  ٢٢٦)٣( 



فإنهعليه، يقدر فلا لكه يطريما وتحيره تيهه ق يطلبا من صلالي ذلك، حيع ق فضلوا 
ولاسلا، يهتدي لا أمرْ ل متحير فهو وحمرة، ضلال طريق فهي أحدها ريق أى 

سلوكها.عق يقدر 

أبعدوهو منها، اقم برأه أمثاثأُ له ضربوا حتى معه، ه اس رسول أعداء حال فهكذا 
•وب|تان وافتراء كدبح انبما عانل كل علم وفد منها، اهلع حلق 

يحميهمكما سبحانه فإنه لهم، اهلع حماية يناق الأبياء سحر إن قولكم• وأما 
كمالليتوحبوا لهم، الكفار أذى من ساء يما يتليهم ؤيتولاهم ويحففلهم ؤيمومم 

مافرأوا ايام، من، أوذوا إذا وحلفائهم أممهم من بعدهم من بمم ولتل كرامته، 
اممار،صاع ولتمتلئ «ام، وتأسوا ورضوا صروا والأساء الرمل عل حرى 

بغيهمثا بيفيمحقهم الاحلمة، والعقوبة العاجل الكال من لهم أعد ما فستوحبون، 
منهم*الأرضي، تطهير فيعجل وعداوتمم 

الحكمةوله قومهم، بإيداء ورسله أنيياته ابتلاء ق تعاق حكمته بعض من فهدا 
سواه.رُبج ولا غيره إله لا المابنة، والعمة البالغة 

ثم;)ث؛! حرآ،ومعبمراآلمتموثآكالأ،ي وعد تأد'إلئجصأزظأقندش ئؤ 
؟ه متئولأ زءئ،ؤعدا ض كان خلخس نثاةوث ما فيها 

لهم.ملائكته لياه ؤياله المؤمنون، عباده إياه سأله 
والرمللهم، سألها والملائكة إياها، يسألونه وأهالها أهالها، ر-ءا آل، تفالجنة 

فيهايشفعون يديه بين سبحانه يقيمهم القيامة ؤيوم ولأت؛اعهم لهم إياها يسألونه 
المؤمنين.لعباده 

ماسئل ما وإءهلائه وكرمه وحوله ؤإحانه رحمتته ؤإظهار ملكه تمام من هدا وق 

الأرواح■)ا(ا،آحادتم، 



اشترض المحر الصوء لآ=م 
ا==د============دضتاكز

عنتعطيلها يجوز فلا ومتعلقات٠ا، لآثارهرا واثتضائها وصفاته أسمائه لوازم من هو 
منه،ؤيهللب يستل أن يحب كله، الجود له جواد تعاق فالرب وأحكامها، آثارها 

حالقفهو إياه، يسأله ما له وحلق سؤاله، وألهمه يسأله، من فخلق إليه، ؤيرغمت، 
منه،وطلبهم إليه، ورغتهم له، عياله مزال لمحته وذلك، ومسئوله، ومزاله السائل 

يستل!لر إذا وهويغضب 
بمسي،يسأل حين وبميآدم مواله تركت، إن يغضب، ايلغ 

الدعاء،ق الملحين يحب وهو سؤالا، له وأفضلهم أكثرهم إليه حلقه وأحب 
وأعطاه.وفريه أحبه السؤال ق عاليه العبد ألح وكلما 

جنتجناية أي هو، إلا إله فلا عليه® يغض، اس يسال لر ®من الحديث،؛ وق 
وصفاتوأسمائه رتبا معرفة وبين القلوب بين وحالت، الإيمان، عق الفامدة القواعد 

اه.هدانا أن لولا لنهتدي كنا وما لهدا، هدانا الذي ه والحمد حلاله، ونعومحت، كماله 
فالمرثد أبي بن يزيد حدثنا إسحاق أبي هوابن يونس حدثنا الفضل أبونعيم فال 

هالت،إلا ثلائا، الجنة اه، يسال مسالم من #ما ق.'  ١٥١رسول قال مجاللثؤ بن أنس قال 
منأجرم اللهم النار؛ قالت؛، ثلائا، باهف اكار من استجار ومن الجنة. أيحله اللهم الجنة؛ 
عنالأحوم، أثي م، الري بن هناد عن ماجه وابن اني والنالترمذي رواه ا اكار«أ 

واكرديفيضْ)ا/أ'ا()ه/؛1\(ادنكيرفي-ضر،)ا/اأ()؛/آبن )ا(ذكراوت، 
(مضفيالإناع)ا/هها(وسمففيكثف

الخفاء)ا/سأ(واسمبيفيمج)صي1(.
صححق الأناق وحطه ( ٦٥٨اسرد)رقم الأدب ق والحادي ( ٣٣٧٣)رنم اكرuJى أخرجه )٢( 

.٩( ٥ / ١ الثاري)١ فتح وانخلر• ( ٢٦٥٤)رقم الصحيحة الأحاديثه سلساله وق الترمذي سن 
(٤٣٤٠)رنم uحه وابن ( ٩٩٣٨رنم  ٣٣اعري)٦; ق والشاتي ٢(  ٥٧٢اكر.ذي)رقم أخرجه )٣( 

الزهدق وهاد ( ٢٥٧٩واسوي)رقم ( ٣٦٨٣رنم  ٦٣٥ يمل)آ/ وأبر ( ١٥٥وأحد)م 
•١(١٤رقم٢٩٣/٣(و١ينح؛ان)١0٥٧رةم٣٨٨/٤^سjاستارة)

/لأاير»م'آآا(ومسه-دمساصذ،مح
(.٣٦٥٤واكرم_ج)رقم ه(وفيصمحاكرم، ٦٣•الجامع)رنم 



لأ-يزيد عن إسحاق أبي 
يوشعن ليث عن جرير حدثتا شيبة أبي بن عثمان حدثنا سنيان؛ بن الحسن ونال 

الجنةعبد اس مال راما اهءهوت رسول قال قال؛ هريرة أبي عن حازم أبي عن حبان بن 
فادحليتهرايالتي فلائا عيدك إن رب يا الجنة؛ قاك إلا مرات مع وم يز 

يوشعن جرير حدثنا حرب بن زهير أبوحتثمة حدثنا الموصل؛ يعك أبو وقال 
النارمن عبد استجار اءما ه؛ اهلع رسول قال قال؛ فيء هريرة أبي عن حازم أبي عن 
الجنةعبئ يسال ولا فاجر0. مني استجار فلأنا عبدك إن التار؛ قالت إلا مرات مع 
عقوإّنادْ ١^^١٠ فأدحله سالني فلأنا عبدك إن رب يا الجنة! قاك إلا مرات سع 

الصحيحين.شرمحل 

أمهأؤلآء عنائي ممولت؛أنئزأصألم دوزآش من يعتدوث وما يخئزهم يوم ؤؤ 
انبهاءبن — ديبمك بن كخد ان لغا بمنى كان ما نحتك قالوأ إر~؟;ا ألثسٍل صزأ هنز 

بمامغيبوكم يفد ؛)ث،؛ بوواقوما آلدًغرؤكادوأ سوأ حى وءاتاءهم متعتهز ولثكن 
ْغجماعذابا ثدثه ننطم يْللم ومن ثْتراج ولأ صرما سمملينوث قما ثمولويى 

كلق عام [ ١٧]١^٠قان: ه مزدوزآممي يعتدون وما يحشرهم ويوم ؤ سبحانه؛ له اقو 
اممع.دون من عبده ومن عابد 

[١٧]١^٠تان! صلوأ1وسٍله هب ام ؟؛ JjlAعنائي ءانتزاؤئاللم يثقون ؤ قوله؛ وأما 

(.٢١٣رنم٢٤٩/١إسءاقينرسمبمر)\(ب 
(;٥٥٢١رمم ٢  ٤٣/ والترميب)٤ الترغيب ق المذري وقال ( ٦١٩٢رنم ٥ ٤ / ١ يعق)١ ابو احرجه )٢( 

المديروميض ( ٤٤)ص النار من التخويف وانثلرت وملم. البخاري شرط عك بإسناد أبويعك رواه 

-بمآ.إغات؛ن ٢٣٩)٣( 



التفسيرعلن انمير الصوء ،^=؛=م 
تاولأا====^=د==========ض

وعزير،لعيسن ■ح3لاب ءاهدا  I،JUعنه نجيح أبن ابن عن ورقاء رواْ فيما مجاهد فقال 
تحوه.جريج ابن عنه وروى والملأتكة®، 

وعبدتما.الأوثان ق هوعام فقالوا: والكلبي، والضحاك عكرمة وأما 
مقاتل:قال ه هتولأ، عادى ءانتزاصللم ؤ فيقول: الكلام، ق لها مثحانه يأذن نم 
أ•حهلاواهم أم أي: السبيل؟ صالوا هم أم بعبادتكم، أمرتموهم ®أأسم سبحانه: يقول 

نتحنلث،ما؛١)؛ؤ ؛ ٢٠^^-من اهنأعنهم حكن بما المعودون فأجاب الهلريق؟* 
^نكسائثآءه]امئن:حا[.

المسركونعيدهم ومن وعزير، والسسح الملائكة من يحسن إنما الجواب، وهذا 
اقم.أولياء من 

هؤلاءكان الدين وعين الملائكة قالأ، ذكره: تعاق يقول جرير• ابن قال ولهدا 
هؤلاءإليلثإ أصاف مما وتبرتة ربنا يا للث، ]تنزيها اهل؛ع دون من يعبدومم المشركون 

ولماأنت ل نواليهم، 4 بندلأكسأوإ؛آء يبد لئآأن بمجي ن ما؛٤١ ؤ المشركون[. 
•ُنددت»م 

إله،.معه يكون أن وعفلموه اليه ءنزهوا ومقاتل: عباس ابن وقال 
وهنلالفاءل. البناء عل الخاء، وكر النون بقح أشهرهما)ثتخد( قراءتان: وفيها 

قراءةوهن للمفعول، البناء عل الخاء، وفتح الون بفم واكانية)ئتحد( البعة. قراءة 
إشكال.القراءتين من واحدة كل وعك القعقاع. بن ؤيزيد الحسن 
المشركين؛أمرهمأصلوا هل سألهم: إنما سبحانه اهلم فإن الجمهور، قراءة فأما 

الجوابهاوا يكون وكيفح وأهوائهم؟ ياختيارهم السبيل صلوا هم أم بعثادنمم، إياهم 
ماؤ يقولوا: حنن أولياء؟ من دوق من اتخذتم هل يسألهم: لر فإنه للسؤال؟ مهلا؛قا 

هزلأءهمادي أمرتم هل سألهم ؤإنما 4 انيياء ثن يليك م، نتخد ان لئآ ئنجنج، ^١^، 

١(.٩ ٠ ١/ اممري)٨ جرير ابن تمر انفلر؛ ( ١ت 



نأمرهمب يقولوات أن فالجواب أنمهم؟ قبل من أشركوا هم أم بالشرك، 
الأحرىالأية ق فال كما بعبادتنا، نأمرهم لر أو وارتضوْ آثروه هم ؤإنما بالشرك، 

[.٦٣السس; لب 

وقالواتللمفعول،. الفعل بناء إق فروا ذلك الأحرى القراءة أصحاب رأى فلما 
آلهة،ونتخذ نعبل، أن لما يملح ليس الخعنزت إذ ويهلا؛ق. ذلك،، عق يصح الجواب 

منا؟.يحن ولا لما، يملح لا بما نأمرهم فكيف، 
اامن«نيادة فإن ب مزأولما"؛ ؤ قوله؛ وهو آحر، أمر الإشكال من هؤلاء لزم ووكن 

قامارحل- من صرت وما رحل. من قام ما تقول؛ كما العموم، قصد ْع إلا يحن لا 
نفواإنما وهم فيه، ارمزرا زيادة يحن لا فإنه مخصوص شيء عل واردا القي، لكن إذا 

عنفنفوا بالشرك. أمروهم أنهم المشركين: دعوئ من إليهم نب ما هم أنفعن 
أنإك عبادك ندعوا فكيف، يعثا.وا، أن بيم يليؤ، ولا منهم، تحن لا بأنه ذلك، أنمهم 

منأؤلياء سخي أذ لنا ينبغن لكف )ما تقرأ؛ أن هذا: عك الواجب، فكان يعبدونا؟ 
أذلياءآ•دمحنك أو)ئ دؤنك( 

بوجوه:الأوق القراءة أصحاب فأحاب 
ومعبودا.ولتا غيرك ونتخذ غيرك، نعبد أن لما ينبغي لكن ما المعنن؛ أن أحدها: 

أنإق نل.ءوأحدا فكيف، غيرك، نعثالّ لا نحن كنا إذا أتم، عبادتنا؟ إل ندعوأحدا فكفؤ 
يدعونفكيف تعاق، اه عبادة لأنفسهم يرون لا كانوا إذا أتيم والمعن: يعبدنا؟ 

الفراء.جواب وهذا غيرهمإقعبادتيم؟ 
شيئاعبد من أن وهو الظاهر، للوال حوابا يصير بالمدرج هذا الجرجاف؛ وقال 

ويومؤ تعال؛ قوله هذا عل يدل للعابد، ولثا المعبود صار العابد تولاه ؤإذا تولاه، فقد 
شحأتلثأنثامحالوا ينثدون;ِ|؛; إياكزيفاثوأ ل1منب5ةأخلآء فون يب 

للمعبود.ولئا يصير العابد أن عك فدل ٤[. ١ ، ٤ • مندؤيهتمه]ما: ؤليثا 
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وأنأولياء، باتخاذنا غيرتا نأمر أن لما ينبغي كان ما قالوات كأمم المعنن ؤبمير 
الأية.هده ق عباس ابن لقول بط وهذا يعبدنا. وليا دوك من نتخذ 

تقولهم يكون أن ؤيحتمل نال! عبادتهم. أحببتا ولا توليناهم، ما يقولوزن نالت 
أنمهملا العبيد، سثر يريدوا أن ب اؤليآء س يؤتك ص نتخد لثآان يتبش ماكان  ١٠

أصافواولكنهم أولياء، دونالئ، س يتخازوا أن لعثيال.ك ينبغي ولا عبيدك، وهم نحن أي 
أنل ينبغي كان مجا مكت\.' أتن لمن الرجل يقول كما منهم• تواضعا أنمهم إق ذللث، 
لرهذا يفعل أن مثل س يحن لر فاذا محاب، عبد مثل أنت، أي هذا، مثل أفعل 

أيصا.منالث، يحسن 
قأقرب القراءة وهال0 الون. بفم )سخي( قرأ س قرأ الإشكال ولهذا قال؛ 
ولثا،أحد س اتخل.ُت، ما تةولت لأنالث، ، ^ilالقراءة هال.ه الزجاج! قال لكن التأؤيل. 

معتزس واحدا تنمن لأما دحلمث إنما ررساا لأن ول، من أحدا اتخذت ما يجوز ولا 
منرجل ما يجوز■ ولا يضره، لما محبا رجل من وما قاثما، أحد س ما تقول؛ حمح، 
يفره.لما مح_، 

عغهاحد من مغكمِ قنا ؤ ق! لجاز هذا جاز ولو البتة، لهذا عندنا وجه ولا قال. 
هذهلصحت ااس<ا تدحل لر فلو حاجزين. س عته أحو ما [ ٤٧تالحاiبم: 4 حأجزين 
القراءة.

مفعولعل إلا تلءحل لا ررمن" أن القراءْت هذه سقوؤل ق الملة النفلم؛ صاحب قال 
كقوله؛ااس،ا لحول يحن لر سواه مفعول المفعول قبل كان فإذا دونه؛ مفعول لا 
ولوسواه، دونه مفعول لا ولد،ا س ١١فقوله [. ٣٠]مريم! بأ ولو ين تئخد ان لله اكان م۶ 

الاتخاذفعل لأن راساا لحول فيه يحن لر ولد، س أحدا يتخال أن لعي كان ما قال؛ 
بأحد.مشغول 

العربية.قواعد عك وأجروها ومعنن، لفغنا القراءة هذه آحرون وصعح 
الدرداءوأبو ثاستن،، بن زيد -يا فقرأ نماحته. ق يرتاب لا س بما قرأ وقل، قالوا؛ 



رجاء،وأبو عل، ين ونيد ومكحول، عالقمة، بن ونمر ومجاهد، جعفر، وأبو 
ذكرهزلاع، بعض عن حلاف عك عل، بن ومحمد حميد، بن وحفص والحسن، 

ماأي الحال: موضع ل 4 مزأنليا؛ ؤ يكون بأن وجهها ثم حر• ابن القح أبو ذللث، 
كقوللث،؛النفي• لمكان زائدة ررمن،ا ودحلت، مندونكرأولياء. نتخذ أن لما ينبغى كان 

أعطيتهوكيلك، وكيل. من زيدا اتخديت، ما ٥^:،: نفست، فإذا وكلأ، زيدا اتخدمحت، 
فيه.المفعول ل درهم.وهدا من أعطته وما درهما. 

ماتقول: أن ذللت، ونظير المفعول. مع كزيادما الحال، مع نيادما أن يعنن 
متثاقل.من هلمن،: أكدُت،، فإذا متثاقلا، أحدمك، أن ل ينبغي 

أحسن؟فأيهما ومعنن،  ١١٥٥١القراءتان صحت، فقد قيل: فإن 
بم،يليق لا مما والبراءة المقصود. المعنن ل وأبغ أحن الجمهور نراءة قلتا: 

قراءةوعك اولياء، لهم الركين اتحاذ حسن نقوا قل، يكونون الصم• قراءة عك فإمم 
منوليا يتخذوا أن منهم يحن ولا حم، يليق لا أمم أحبروا قل• يكونون الجمهور: 

يليق، فكيفشيئا، بك، نشرك أن بتا يحن لر فإذا ومعبودنا، ولينا وحدك أنتؤ بل دونه، 
وأكثر،الأول من أجل المعنن وهنءا دونلث،؟ من يعبدونا أن إق عبادك ندعو أن ينا 

فتأمله.

اهفدون من عبل• ومن الملائكة من الجواب، فهذا القراءتين: عك أنه والمقصود: 
يظاهر.فليس الأصنام من كونه وأما أوليائه. من 

منهموبراءة عليهم، وردا لهم، تكذ>يثا يذللث،، أنطقها سبحانه ، ٧٥١إن يقال: وقد 
الأحرىالأية وق [. ١٦٦لاوممِه: ب اثثعوأ ئ آلذنزآتجعوأ ئجرا إذ ؤ كقولهت 

[.٦٣يعثدورىب<لامحص: إيانا ماكائوأ >ؤناراوآإليلك_ 
ولكنؤ بقولهم: تعاق: ، ٧٥١الإيمان؛العابدين تره سب، المعبودون ذكر ثم 

ءثاستابن قال [• ١٨]الفرقان: ه بورا قوما سوأآلدهقزوكاثوأ حى ؤئاتاءهم مئئتهز 
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الرزق«.j لهم ووسعت عليهم، وأقفلت العمر، لهم ءأطلتا 
نوتاوكانوا ذكرك، نوا حتن والأولاد، بالأموال متعتهم ولكنلئ، الفراء! وقال 

الهلاكوالبوار! والخذلان. الشقاء عليهم غل—، نل ناميين، هلكن أي بورا• 
يتزوجها.من ب يحمل ولر كدت إذا المرأة، وبارت السلعة، بارت يقال! ال، والف

وفدوالباروا إلا هق اهه ذكر قوم ني ما واهم قتادة! نال 
نحلوا.ولكنهم أنحاللناهم ما والمعنن! 

كذبكمأي [. ١٩]الفرتال: ه ضوريتن ينا ًكدبوكم لفل ؤ نعاق! اس قال 
أمروكمإن،م تقولون؛ بما أو شركاء، ؤإتبمم آلهة، إتبمم ت فيهم بقولكم الممودون 

إليها•ودعوكم يمادتم، 
هزلاعالمؤ0نون أيها كذبكم ففد أي الدنيا! ق الخهلاب وقيل! 

مناقوا؛آ عن وملم وآله عليه تعاق اهف صك محمد به جاء مما تقولونه، يما المشركون 
السياق.يول وعليه أمحلهر، والأول والإيمان، التوحيد 
لماؤ قال! نم بقولهم، كذبوكم فقد فالمعنن، - الحروف آخر " بالياء قرأها ومن 

الوأتم يومئذ، حالهم عن إخارا ؛؛• ١٩تالأرقانت ه مح/؛ ولا صريا نمتْليثوث 
.٥٧٥١من نصرها ولا أمهم، عن العذاب صرف بتهليعون 

اللغن ما ؤ الخلائق! حميع يجتمع حنن القيامة، يوم مناد ينادى ليد• ابن قال 
والعابدعبده، من اليوم ينصر لا اهف، دون من عبد من يقول! [ ٢٥تال۵افات؛ ه ثئاصمون 

يومعبادالثيهنان فهن>احال [. ٢٦]الصافات؛ متثسلمّونه مرآليوم بئ ؤ لاينمرإلهه 
دآشرداؤ الداء سمعوا إذا المؤمنين عن امتنانهم حين حالهم سوء فوا الرحمن، لقاء 

٢(٤ ٢ الدرالمثير)ا•/ ي المتوطي وءراْ ١( ٠ • ٣٧رقم  ٢٦٧٣شرْ)A/ ل حاتم أبي ابن أ-محرجه ( )١ 
إكب-ينمد•

١(.0 . ٤ ٢ رقم ٢  ٤٦٧ )A/ حاتم أبي وابن ١(  ٩٣/ ١ تمرْ)٨ j الء1يرى أخرجه )٢( 



أسإسع_زجا_
محنوا'آهسبممح

اظممحترا جبلا متمحّ اصلآ وكد نمتقيتّ. مرط نشدا ؤا0آعثدتيج عدوثبهن;؟!؛( 
[,٦٢-  ٥٩ه]ص; تنقلون تكوم! 

قوننلموث وامثأشلم إلأإِي قبمصأمس أرفث نا زؤ 
زًقانظاثمحرامحث'؛ه•ننثحفم وجعلنا آلأتواق 

حمحل عام وهذا ٢[ ■ ؛ tjliyili]ه و؛عمؤفتئه نعم,اكلم زخعثا ؤ تعاق؛ ،هوله 
يعص•بعضهم امتحن الخلق، 

وتحملأذاهم، عق والصبر الحق، إق ودعومم إليهم، بالمرسل الرمل فامتحن 
ر-رم.رمحالاين، تبليغهم ق المئاق 

أمؤبمدفونمم' ؤينصروبا، ثهلتعوتبمم، وهل بالرسل، إليهم المرمل وامتحن 
ؤيقاتلوبم؟عيهم، محنردون مم، يكمرون 

تعليمهمعك ؤيصبرون ويتمحومم، يعلمونمم، هل بالجهال، العلماء وامتحن 
ذلك؟ولوازم ؤإرثادهم، ونصحهم، 

بمم؟ويهتد"ون بمليعوتمم، هل بالعلماء، الجهال وامتحن 
Jالالوك.والرعية يالوعية، المالوك وامتحن 
ُالأغي1ء.والفقراء يالفقراء، الأغنياء وامتحن 
والأتبيعدالأتباع والسادة يالضعفاء، والأنوياء يالأنوياء، الضعفاء وامتحن 

لسادة.يا 

يه.ومملوكه بممالوكه، المالك وامتحن 

به.وامرأته بامرأته الرحل وامتحن 

)ا('ا"اإظثتجآ.
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•بالمومنن والكفار بالكفار والمؤ٠نن يالرجال، اء والنيالناء الرحال وامحن 

كانوليلك -م، الأمورين وامتحن يأمرومم، بمن بالمعروف الآم؛ن وامتحن 
منامتنعوا ورؤسائهم، لأغنيائهم فتنة الرمل، من وصعفاوهم، المؤمنين فقراء 

[١ ١ إميم]الأطاف: ننموئآ ما خو\ ؤ وقالوات الرمل، بصدق معرفتهم بعد الإيمان 
هولاع.

[.١١١ص0ه]ي: وقالوا 
ظئرمنمدآس تيمزكمولوأأقتولأ؛ نعصيم ققا - وهفد'للك ؤ تعاقث قال 
الإيمانإق سمه قد الدليل المكين الرئيس الثريق، رأى فإذا [. ٥٣]الأزعام: نينثآب< 
وهداأنا فاكون أسالم وقال! ، ،_i4فيكون يسلم، أن وأف حمي الرسول ومتابعة 
ؤسواء؟ حد عك الوضيع 

جعلسبحاته فهو ه أضنوث صه بعصهكموجعلئا ؤ تعاق؛ ،قال ا • • 
لهم،فتنة والرعية للرعية، فتنة والملوك لأوليائه، فتنة وأءاJاءه لأعدائه، فتنة أولياءه 

وابتكلهم، فتنة والفقراء للفقراء، فتنة والأغنياء لهم، فتنة وهن للنساء، فتنة والرحال 
وصدهماإلا الأرقى عل الأبوين أقدام استقرت فما متقابلا، حعله بضد أحد كل 

عليها.ومن الدنيا اليه يْلوي أن إل ^كيلك، ٧٠٧١ي الأمر واستمر مقابلهما، 
سائغة،ونعمة حكمة؛الغة، من والامتحان الابتلاء هن،ا مثل ق سبحانه له وكم 
وحده.ومنكه ؤإلهيته ربوبيته عك دال وتصريف ونبي، وأمر نافد، وحكم 

ومقتضئحكمته كمال من هو الدار هال.ه ق والشر بالخير عباده ابتلاء وكن.للث، 
الخام.حماوْ 

والجهاد،والخوكل والرضا، الصبر فضل ظهر لما والامتحان الابتلاء هدا لولا إنه 
والعفووالصفح.والحلم والشجاعة، والعفة 

)ا(أ؛أثناء.
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ليثي'،■ليهم ظهورها ؤيحب الكمالأت، >رذه أولياءه يكرم أن يحب بحانه والعم 
كاكؤإن والسرور، واللذة الكرامة غاية بما يامحافهم ؤينالوا ملائكته، هو عليهم حا 

ممتغ.لازمه بدون الملزوم ووجود عراقيها، من أحك فلا البادئ مرة 
وكمالها،أممابما لقوة تايعة الغايامحت، كمال بأن حكمته سبحانه العق أحرى وفد 

حرمهاومن غايابما، له كملت، واللذة النعيم أمماي، كمل فمن لنقصابما، ونقصابما 
والثواب،يالفعل الجزاء تام هذا وعك غايابما، من له نقص نقصها ومن حرمها، 

مهلردةوحكمته واحد، والاحرة الدنيا فرب لذللثج، شاهدا !؛ ١٠١١حذا وكفن والعقاب، 
ترجعون.ؤإليه الحكم وله والآحرة، الأوك ل الحمد وله فيهما، 

،)ي؛اه.هبآممنثورامنعننزعملوأ ما ثدمثآإك وؤ 
اليوالوصلأيت، والعلق الأسماب القيامة يوم يقعي مسحانه الفج أن المقصودت ... 
القهوبين العبد بين الي والوصلة المبسم، إلا يقن ولا كلها، الدنيا ق الخلق بين كانت، 
الرسلمتابعة بتجريد إلا تحقيق ولا لها وحول لا الش المحضة العبودية وهومبسما فقعل، 

إلاعرمت، وما ألمهم، عك حاءمحتج إنما العبودية هن.ْ إذ عليهم، وصلامه اممه صلواُت، 
عملمن عملوأ ما ديدمثآزك ؤ تعاك؛ قال؛ وقد بمتابمهم، إلا إليها ميل ولا بمم، 

رمالهمنة غير عك الدنيا ل كانت، المب أعماله هي فهده [ ٢٣لالفرنانت ه هتآممنثورا قجعاكه 
أصلا،بشيء صاحبها منها ينتفع لا متثورا، ماء العق يجعلها وجهه، ولغير وًلريقتهم 

منهيتي لر ضائعا كله سعيه يرى أن القيامة! يوم العبد عك را>تج الحأأعفلم من وهن.ا 
ام.بسعيهم. الناغ العي معدأهل وقد عمله، إك العار كان ما وهوأحمحج بشيء، 

مجنحثله إلا هذا وليس له، نقعه ودام العيال نفع ما وأحياها الخلوط اوأعظم 

اكوكة.ارمالة  ٤١)١( 
(1U(Y .مفتاح-يا
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موصولفهو لأربا-را الحظوظ انقطعت إذا الذي النافع الدائم الحظ فهو والدين، العالم 

يفوت،ولا يقمغ لا ف،لذلكا يموت، لا الذي بالحي موصول لأنه وذللث، الأيدين، أبد له 
عملوأما وثدمثآإق ؤ تعافيت قال كما متعلقاتيا، يتلاشى وتتلاشن تعدم الحظوظ وسائر 

أعمالهمتبعتها زائلة مضلعة كانت لما الغاية فان ه منثورا هيآم قجعلغنه عملؤ من 
عياداتحبر، لا الش المصيبة هي وهذه عماله، إق الخامل يكون ما أحؤج عنهم فاننملعح، 

•باس إلا قوة ولا حول ولا عليه، وتوكلا وافتقارا به واستعانة ياس 

ينويلىه؛ سبة آلئنؤل مع آمحدث يئتثى  i}Jيديه.،عق يص^ةاىإ يوم ؤؤ 
ولكا)٠^٠١-حآءق إذ نعد نلدًفر عن لمد ;آي حللا فلأيا انحد لمّ ليثي 

ه■خذولا آلئيْلنزللإسن 
هذهقائل فإنه هق، الرسول به حاء ما وآرائه لأقوال يترك الرسول غير اتخذ من كل 

دونمن أولياء متع لكل إذ فلأن؛ يامم عنه كنن الخليل هذا ولهذا محالة• لا المقالة 
ومآله، الرسول طاعة حلاف عك المتخالين الخليلين حال فهذا وفلان، فلأن اه 

بمتحهمِننمىممويحيوميي ت تعاق قال كما واللعنة، الخداوة إل الخلة تللث، 
غيرق تبعوهم من وحال الأتبلع هؤلاء حال ذكر وقد [ ٦٧ل\ؤ->ترف.' آلمتقإر؛لم 

اطعئاآستذلتوحوههلمؤرألماريقولونيتثغا يوم ؤ تعال؛ كقول كتابه، من موصع 
ويآ؛ئانادتئا صه,ودارأقثآإنآأكا 

اهصطاعة القوم تمنن ه كيترا لعكا وآلهم آلعذانم، محنل مهعس 
واعترفواوروماءهم، تمراءهم أطاعوا  ٠٠٣١؛واعتذرواذللئ،، ينفعهم لا حين ورسول 

تلكوالت، الرسول، وعصوا والكبراء المادات أطاعوا وأمم ذلك، ق لهم عذر لا بأمم 

)ا(همآضك؛ة.



)?=٦
==^^^^=====^=======لأيإا=

وللقامحمأ4 يى؛حآسابؤآص( صبمس نثنآءايم ؤ قولهم؛ إق والموالاة الطاعة 
التوفيق.واثيع شافية، وموعظة للعاقل عيرة هدا بعفن 

مع\-ئوو1أ ينتثى  t}j^iيديه عق آلما٧؛ يعص ؤنوم ؤ تعاك؛ ،قال •••ر
4حآءق إل يفربمد عنTia صق ١ كد و)ثا( حليلأ قلايا امحد لتّ ليثي ينويإى ئ نبيلا 

هآومتق؛رى إثُ بمضهزيفض يؤم؟د الأخلاء ؤ وقال لأآ-آرآ[. ]١^)،: 
نست5مثوده اوقئا إذماآمحدممندون^ش ؤ ت لقومه إبراهيم خليله وقال [. ٦٧]الز-خرف: 

ض

بمئابمئتفم وقت ببمض يكمنبمتتهكم ألقيمة ثزيؤ>ِ آلديا ؤرآلخو؛ 
^مصلهيثه]اسوت:هآ[.

فإذاحصوله، عق اعدين متداموا ما يتوادون غرض، ق مشتركين كل شان وهدا 

وذماولعنة يغصا المودة تللث، وانملمت، وأنا، وحزئا ندامة أعقب الغرصى ذلك ١^^ 
منالدار هذه ق يشاهد كما وعداثا، حزئا الغرض ذللث، انقاو_ا لما لبعض، بعضهم من 

متوادينباطل عل متاعدين فكل وعوقبوا، أخذوا إذا خزي ق المشتركين أحوال 
وعداوة.يغضا مودمما تقاوت< أن لأبد ت عليه 

والجماعة،كالجمعة - الخير ق الناس يخالْل أن الخلطةت أمر ق الماغ والضابهل 
وفضولالشر ق ويعتزلهم — والصيحة والجهاد العلم، وتعلم والحج، والأعياد 

الحن.رر فالحل اعتزالهم؛ يمكنه ولر الشر ق خلهلتهم إق الحاجة دعت، فإذا المباحان، 
ولاقوة له يكن لآ إن يؤذوه أن لأبل فإمم داهم، أ عك وليصبر يوافقهم، أن 

ومنالمومين ومن منهم عليه وثناء وتعظم، له ومجمة عر يعمه أذى ناصر،ولكن 
المؤمنين،ومن منهم، وذم ومقتا، له، وبغض ذل يعشها وموافمتهم العالين، ربا 
لعالين.ارب وس 

خلهلتهمإق الحاجة دعنج ؤإن مالأ، وأحمد عانة، وأحن خير أذاهم عك فالصبر 

.را مدارج ٤ ٤ ٥ ( ١ ) 



الممسيرعلن المي؛ر الصوء ،ء=م 

ويثعثعأمكنه، إن _، طاعن المجلس ذلالث، يقلب أن فليجتهل الم؟احايت، ضول فل 
ؤياءهذا بأن ذلك،، عن له القاني الشيطان الوارد إق ، J_djولا قلبه، ؤيقوي ه نف

منفتهم ؤيوثر باس، وليتغن فليحاربه، ونحوذللا،، وحالك،، ءلط1\ لإظهار ومحبة 
أمكنه.ما الخير 

العجين،من السهرة كل بينهم من قلبه فلسل ذلك،، عن المقادير اعجرته فإن 
معؤييبصرهم، ولا إليهم ينفلر يقظايا، نائما بعيدا، قريبا غائبا، حاصرا فيهم وليكن 

حوليبح الأعق، الملأ إق به ورقن بينهم، من قلبه أحذ قد لأنه يعيه، ولا كلامهم 
ليسيرؤإنه النفوس، عل وأشقه هذا أصص.، وما الزكية، العالوية الأرواح ْع العرش 

اللجأؤيديم وتعاق، تبارك اس يصدق وأن وبينه العبد فبين عليه، اس يره من عك 
والذكرصادقة، محبة إلا هال.ا عق يعين ولا ذليلا، طريحا بابه عك ه نفؤيلقي إليه، 

هذابمال ولا ذكرئ، الأن الباقية الأربع الشدات وتجب واللسان، بالقلب الدائم 
اسبغير التعلق من وفرلغ صادقة، وعزيمة ه،  ١٥١من قوة ومادة صالحة بعدة إلا 

-ماق،

ه■'ث مهجورا آلهمءان هندا دوىآقدوأ يرن؛ة ما وؤ 
أنواعأالقرآن هجر 
•إليه والإصغاء يه والإيمان سماعه هجر أحدها؛ 
يه.وآمن نرأْ ؤإن وحرامه، حلاله عند والوقوف يه العمل هجر والئاف• 

يفيدلا أنه واعتقاد ويروعه، الدين أصول ي إليه تحكيمه،والتحاىا هجر والثالث؛ 
العلم.تحمل لا لفظية أدلته وأن اليقين، 

)ج(.احمماوا. ترياها القالب ممدات بقية ١لمؤلف شمح ( ١ ر 
)آآ(احمائد.



١=؟،ؤءقللممو0 
==========^=^====د^داات

منه.يه المتكالم أراد ما ومعرفة وتفهمه، تدبره هجر دالراح• 
وأدوائها،القلوب أمراصى حمح ق به والتداوي الاستشفاء هجر ت والخامس 

ؤدالاؤ ت توله ق داخل هازا وكل به، التداوي ؤيهجر غيرْ، من دانه شماء فيهللب 

بعضكان ؤإن •٣[ ]القرنان: ه مهجورا ألمزءان منيا أمحدوأ قوى إن يرب آلرّول، 
٢•ز س أمون الهجر 

تدبرهعل الفكر وجع معانيه. إق القلب ناؤلر تحديق فهو القرآزت ق التأمل وأما 
تدبر.ولا فهم بلا تلاوته مجرد لا بإنزاله، المقصود وهو وتعقله، 
الآب^^ضزأ،محتزضكنأذلوأقال 

[.٢٤]_u.; ه اهمالها ةلور؛ا ازعق يثدثروزآكوءاثح اقلأ ؤ تعادت بم'أ؛ا'وتال ]ص؛ 
عنيثأقز،'ئا -جعلثنة إنا ؤ تعادت وقال [ ٦٨ه ندبروأآلخول افننو ؤ تعال؛ وقال 

^كلمسلورته]انيحرف:م[.
عملا.تلاوته فاتخالأوا به، ؤيعمل ليتيبر القرآن نزل الحسن؛ وقال 

وإء؛لالةالقرآن تدبر من ث نجاته إل وأقرب ومعاده معاشه ق للب. أنفع شيء فليس 
والشرالخير م٠ُالم عك البد تطير فإما آياته، معان عل الفكر منه وجع التأمل 

eJbق وتتل أهلهما ومآل وتمراتر٠ا وغاياترما  ١٠٠٠وأمياءلرئات٠ما وعل يحن.افيرهما 
بنيانه،وتشيد تلبه، ق الإيمان قواعد وتثبنت، النافعة، والعلوم العادة كنوز مضاتيح 
الأمم،بين وتحضره قليه، ق والنار والجنة والأحرة الدنيا صورة وتريه أركانه، وتوطد 

ذاتهوتعرفه وفضله، اس عدل وتشهده العير، مواير وتمره فيهم، اهف أيام وتريه 
الكيهنوما إليه، الموصل وصراتله يثغفه، وما يحثه وما وأفعاله، وصفاته وأسماءه 

ومقاماالقس وتعرفه وآفاما، الهلريق وقوامحير عليه، والقد,وم الوصول بعد 

)ج(.الأعراف صررة ل الحث مئة تقل.م )١( 
)آ(اهأ.اوارججل



الممسرض المن؛ئ الصوء و(:=

وأعمالهمالنار وأهل الجنة أهل طريق وتعرفه ومصححاما، الأعمال دات ومف
الخلق،وأقسام الشقاوة، وأهل عادة الأهل ومراتب وميماهم، وأحوالهم 

فيه.يفترقون فيما وافتراقهم فيه يجتمعون فيما واجتماعهم 
إذاالكرامة من له وما إليه، الوصول وطريق إليه، المدعو الرب تعرفه وبالجملة• 

والطريقالثيهلان، إليه يدعو ما ت أحرى ثلاثة ذلك، مقابل ق وتعرفه عليه. قدم 
إليه.الوصول بعد والعان.اب الإهانة من لدعوته لالمست*ص_، وما إليه الموصلة 

الأحرةفتشهل.ه ومهلالعتها، ومشاهدما معرفتها للعيد ضرورية أمور ستة فهن.ه 
قوالباطل الحق بين له وتميز فيها، ليس كأنه حتى الدنيا عن وتغيبه فيها، كأنه حتن 

بهيفرق ونووا فرقايا وتعهليه باطلا، والباطل حما الحق فتريه العالم، فيه احتلم، ما كل 
وانشراحاوسعة وحياة قلبه ق قوة وتعمليه والرشاد، والغي والضلال الهدى بين 

آحر.شأن ق والناس شأن ق فيصير ومرورا، وحجة 
أوصاف،من له وما باس والعلم وبراهينه، التوحيد عك دائرة القرآن معاق فإن 

براهينوذكر بالرسل الإيمان وعك التقصي، ّماُّتط من عنه ينزه وما الكمال، 
الإيمانوعك مرملهم، وحقوق بحقوقهم والتحريم، نبومم، صحة وأدلة صل-قهم، 
عليهحعلوا وما ومشمئته، بإذنه الأمور وتدبيرهم وأمره، حلقه ق رسله وهم بملائكته 

قيتمر حين من منهم، اق الإنبالنؤع يختص وما فل، والالعلوي العالم أمر من 
فيهاس أعد وما الأحر باليوم الإيمان وعك عليه، ويقدم ربه يوال يوم إق أمه رحم 

أعدوما تنغيص، ولا نكد ولا ؛؟i؛ فيها يشعرون لا التي المهللق، النعيم دار من لأوليائه 
فرح،ولا راحة ولا رخاء ولا مرور يخالهلها لا التي الوبيل، العقاب دار من لأعدائه 

والقدر،والثؤع والنهي، الأمر تفاصيل وعك وأبينه، تفصيل أتم ذلك، وتفاصيل 
والحكم،والأسباب والأمثال، والقصص والعبر والمواعفل والحرام، والحلال 

وأمره.حلقه ق والغايايت، والمثاديء 
منبوعيده وتخوفه وتحذره الجميل، بالوعد ربه إق العبد تنهض معانيه تزال فلا 





الممسيرعلن المير الصوء ،ً^^=ِ 
=لأث\========^==د=^^خ

للامتثال.ونواهيه وأوامره للفهم، ومعانيه للحفظ، ألفاؤله ؤيسر للدكر، يسره أنه 
اممن كان بل له ميسرا يكن ب المخاط—، يفمهما لا بألفاظ كان لو أنه ومعلوم 

يدلأو المعاق من عليه يدل لا ما ألفاظه من يفهم أن الخاطب من أريد ؤإذا عليه، 
التعسير...أشد من فهذا حلاقه عق 

بل،همأصثهم إن ^ثوثأوبمقلوثج م أؤ 
ه*سميلأ 

الهدىقبول عدم ق التساوي الوعين بين والجامع يالأنعام، الناس أكثر شبه 
محائمهايهديها الهيمة لأن الأنعام، من سبيلا أصل الأكثرين وجعل له، والانقياد 

الرمليدعوهم والأكثرون شمالأ، ولا يمسا عنها تحيد فلا العلريق، ونتح فتهتدي 
والأنعاميفعهم، ما وبين يضرهم ما بين يفرقون ولا يستجيبون، فلا المثل ويهدومم 

فتؤثره.ينفعها وما فتجتنيه والهلريق النيات من يضرها ما بين تفرق 

ذلكوأعطن 7اا، تتملق ألمنة ولا نيا، تعقل قلوبا للانعام يخلق لر تعاق واه 
والأمماعنة والألوالقلوب العقول من لهم جعل بما يتنفعوا لر ثم لهؤلأء، 

الدليلمع الهلريق bك الرشد إك يهتدي لا من فإن البهائم، من أصل فهم والأبصار، 
معه.دليل لا حيث، يهتدي لا ممن حالا وأسوأ أصل إليه 

حظوأرواحها وأرواح، أشباح لها الخمس الحواس فهده هدا. عرف ،إذا ...ر
منها.ونصيبه القلم، 

فهومنها، البهيمية الحيوانات كتميب إلا نصيب، منها لقلبه ليس ص الاس! فمن 

يلبالأنحام، أولئلث، سبحانه اه شبه ولهذا انية، الأندرحة أول وبينها وبينه بمنزلتها 

)ا(ههاإءلأمجر
)آ(>اأماوارجحأ.



إِثُهم إِن شثورىأوسقلوثأ أم ؤ تعاك؛ فقال أصل، جعلهم 
والبصرالمع الكفار عن اثيه ض ولهدا [ ٤٤]الفرقان: ه سيلا اصث هم نل لإلأسم 
أسٌُإعإك توجه النفي لأن ؤإما المعدوم، منزلة فننك -يا، انتفاعهم لعدم إما ت والعقول 

كقولالأمور، حقائق انكشاف عند ذلك لهم يفلهر ولهدا ؤإدراكها، وأبصارها قالو«أم 
١ا.٠ ماكناؤآ ؤثوكامنعاوئعقن المعيرث أصحاب 
4يبمكمون لأ وهم إنك ئخئلروذ ويرنهم ؤ تعاق؛ قوله التأويلين أحد ق ومنه 

ولاالظاهرة، بالحواس ه المي صورة إك ينفلرون كانوا فإمم [ ١٩٨]الأمراف: 
الثانىتوالقول القلب. بصر هي التي البامحلتة، بالحامة ومعناها نبوته صورة يبصرون 

قولازتفيه ثم الأصنام، عق عائد الضمير إن 
ببا.يرونك، لهم أبحار ولا إليلث،، ينفلرون كامم أي التشبيه عك أنه أحدهمات 
تقابلها.أي دارك، تنفلر داري العرب! تقول القابلة، به الراد واكاق! 
سمعوهو عنهم ومنتف—، عليهم، الحجة قامتا ويه لهم، ثابمتا المع وكنأللثا 

الالتي كالغنم المشترك؛ الحي المع حيث؛ من القرآن يجعون كانوا فإمم القلم،، 
روحهو الذي الحقيقي، بالروح يسمعوه ول؛ ونداء، دعاء  ١٦٠الراعي نعيق إلا سمع 
الحياةلهم لحصلخا الجهة؛ هده من فلوسمعوه القلما، حظ هي التي المع، حاسة 

والبكم،الصمم عنهم ولزال بالقل—،، أثره المتصل الملع من منشؤها التي الطيبة، 
والعقل.المع عدم من بمفارقة العير من نفوسهم ولأنقدوا 

أنولعأكمل هي التي الطيبة، الحياة آثار لفلهور مبدأ الحقيمي؛ المع فحمول 
ومرورهوحياته قوته فتتم ؤيعتدل القلم،، ءال.اء يحصل -بما فإن العالم، هدا ق الحياة 

حبيثا،قبيح يغن.اء عنه يعتاض أن إق احتاج الصالح؛ غذاءه فقد ؤإذا و-اجته، ونعيمه 
منفد ما ب، يحونعيمه ومروره وقوته حياته من ونقص وحسنا غذاؤه؛ فد ؤإذا 

نقص.غذاؤه فل إذا كالبدن غذائه 



الممسراشرض الصوء ابءءعَ 
ت\لأث\=======^====^==ض

عليهآنشص حعنثا ثز نامحا Jجع^هر تآ؛ آلق؛ مد ممن ربك إل ثز  ٢١ؤ
4•محما مبما إلمثا دأِثصط دليلا. 

ولوالثمن، لحركة تبعا متحركا جعله وأنه ومده، الظل بط أنه تعاق'■ ،أحبر 
يسببآخر.ؤإما عليه، والدليل له، المظهر بسكون إما يتحركI لا ساكنا لجعله ثاء 

حملة.قبضه لر شيء، بعد وهوشيء يسيزا، قثصا — بطه قبضه—بعد أنه أحبرت ثم 
سبحانهالرب فندب حكمته، وكمال قدرته، عفليم عق الدالة آياته أعظم من فهدا 

لجعلهشاء ولو مخلوقاته، من الفرد هذا ق وحكمته وقدرته، صنعته روية إق عباده 

أحد.به ينتفع فلم وغيره، وشجر وبناء حبل من له ظل هو ما بأصل لاصئا 
مدهفضي مكان، إق مكان من وتحوله هله، وبلمده تابعا به الأنتفاع كان فان 

كانفلو يحصن، ولا يخفئ لا ما والماغ الصالح من فشيئا! شيئا قبضه نم وسهله، 
فمدويالثمى، به ومصالحه العالم مرافق لتععلك ت واحدة لفحة أوقبضن دائما، ماكنا 
الحالم.مصالح من عليه قدرين، ما عق الثمن، لحركة لازم فشيئا شيئا وقبضه الفلل 

اليوم،من مضن وما الصلوات، أوقات به تعرف ما الظلال عك الثمن دلالة وق 
الثمن.حر من أصابه ما يه يبرد ما وانتقاله تحركه وق منه، يقي وما 

عليه.الدالة اه آيات من فهو والنبات، والشجر الحيوانات ويضر 
المضروبة،كالقثة ماء البنن حين الظل مل سبحانه أنه وهو؛ آحر، وجه الأية وق 
امنم ساكنا لجعله سبحانه فلوثاء عليها، ظلها القبة فالمن، تحتها، الأرض ويحن 

حركتها،ق فهويتبعها الخلل، ذللث، عك دليلا ونصبها الثمن حلق ثم الحال، للث، تق 
لدليله.المدلول تبعية لها ناع فهو ويتقلصن، ويمتد وينقصن، -يا يزيد 

وهيأسبابه، بقبضي الساعة قيام عند قبضه الراد يكون أن وهوت آحر، وجه وفيها 
إنشاءهذكر كما أسبابه، بإعدام إءالامه ذكر قد فيكون الظلال، تلقي التي الأجرام 

)ا("آا'أمدارجحّما.



ا=أر
===========^=^=^=دث\\=

هيسرا فتغبمأ ؤ ت وقوله يدلك، يشعر كأنه ه إليثا دتصثنه ؤ تعاق؛ وقوله أمابه• بإنشاء 
الالماصي بصيغة ه دتصئنه ؤ وقوله! [ ٤٤لقت يسيره حشرعتئا للئ، ذ ؤ قوله! يشبه 
الأول.هو الأية ق والوجه ١[ امرأئيه]الحل: اثر ؤ كقوله! ذللئ، ينال 

وعجائس،سبحانه، الرب، قدرة عق الباهرة الدلالة هده عفي؛ التنثيه الأية ومعني، 
الزوال،قبل ما والظل الظل، ريلث، مهل كيف انظر دالمض،• عليه، الدالة مخلوقاته 

ماأطول مديدا يكون فانه الشمسر، طالؤع عند وممله سبحانه فمده بعده، والفي،ء 
ارتفعت،كلما ثم وتبينه، تظهره الش هي فإما عليه، دليلا الشمؤر وجعل، يكون، 

فإذاغايته، إؤ؛ ينتهي حشر يسيرا يتمص يزال فلا جزء، الظل، من، اشفر٠ شيئا الشص، 
كهيتتهيصير حتئر فشيئا شيئا انقباصه يعد انيسعل الغربي، الجايب، في، الشممر أحداّث، 

بعدالزيادة ؤ، أحد فإذا قصره، ؤ، الظل، بانتهاء يعرف الزوال كان ولهذا طلوعها، عند 
فلاواحدة، حالة عل، دائما ساكنا لجعله اس ولوشاء الزوال، تحقؤ، فقد قصره تتاهير 

سبحانه.الخالق، عل، الدالة الأدلة أحد فالظل والفمان، بالزيادة يتحرك 

بهِءويهدهم آلخفمرث ئطع محلا يذيرا. لريه ءفل ؤ، ل؛عثئا لوثئئا وؤ 
مصسمث؛أ4•جهادا 

الجنة،ؤ، المنازل اعلار أهله ومنازل ونته، الإسلام سام ذروة الجهاد كان لما 
له، اه رسول كان والأحرة، الدنيا 3، الأعلون فهم الدنيا، في، الرفعة لهم كما 

يالقاوّتهجهاده، حؤر ائاز٢ ؤ، فجاهد كلها، أنواعه عل، واستوق منه، العليا الذروة 
بقلبهالجهاد عل، موقوفة ساعاته وكانت، والسنان، واليم، والبيان والدعوة والجنان 

تعال،اهلع وأمره قدرا، اهلع عند وأعظمهم ذكزا، العالين، أرغ كان ولهدا ويده، ولسانه 

الءجّض•^؛^، ٠٣٤٥٢١)



الممسيرعش اشر الصوء  =د^==^==
سمعقلا ومء ثذيرا مرنؤ ًفل ق ا1عثغا ثشا  jijؤ _1J(I يعثه، حين من الجهاد 

أمرمكية سورة فهذه [ ٥٢، ٥١]الفرقان; ب< يقجما جهادا بهِء وجنهدهم ^لخفثفريرك 
هوإنما ال<نافقيرإ، جهاد وكدللأ، امآن، وتبالغ والبيان، بالحجة، الكفار، بجهاد فيها 

جنهدآلئ ئنايا ؤ تعاق• قال الإسلام، أهل قهر تحن، فهم ؤإلأ الحجة، بتبلخ 
فجهاد^ ٧٣]التوبة: وبسراآلتجثر4 خهئز عفيأوماونهم وآعلط 

الرسل،وورثة الأمة، حواص جهاد وهو الكفار، جهاد من أصمّت، المنافقين 
همكانوا ؤإن عليه، والمعاونون فيه، والخشاركون العالم، ق أفراد يه والقائمون 

قدرأ.اه عند الأعظمون فهم عددآ، الأقلين 
عندبه تكلم أن مثل المعارض، شدة مع الحق قول الجهاد أفضل من كان ولما 

الحظذلك، من وسلامه عليهم اس صلوات للرسل كان وأذاه، نهلوته يخاف، من 
وأتمه.الجهاد أكمل ذلك من عليه وسلامه اس صلوات لنبينا وكان الأوم، 
كما، ٧٧٥١ذات ق ه نفالعيل. جهاد عل فرعا الحاؤج ق  ٧٧٥١أعداء جهاد كان ولما 

ماثهنتجن س اروالمهاجئ ا، ض<،ر طاعة ق منه جاهد من ارالجاهد ه: الني قال 
لرما فانه وأصلاله، الخارج، العدوق جهاد عك مثدما النفس جهاد كان عننهءال اس 

يمكنهلر ، ٠٧٥١ق ؤيحاربها عنه، نهيت، ما وتترك به، أمرت ما لتفعل أولأ ه نفيجاهد 
بينالذي وعدوه منه، ، والانتصافعدوه جهاد يمكنه ، فكيفالخارج، ق عل.و0 جهاد 
إقالخروج يمكنه لا بل ال0ة، ق يحاربه ولر يجاهده، ل؛ عليه، متلعل له، قاهر جنبيه 

الخرؤج.عك نفثه يجاهد حتئ عدوه، 
إلاجهادهما يمكنه لا عدوثالث،، وبينهما بجهادهما، العبد امتتحى قد عدوان فهذان 

•٣رقا٩/١٨(واممراففيامر)٢٥١٩^س)يم'َ\؛(وفي )ا(أحرجهاينمان)اا/هرقما-
رقم٢ • ٦ الفردوس)؛/ سد ق والديلمي ١(  ٨٤رقم ١ ٤ • \/ التهاب) مد ذ والقفاص ( ٧٩٧

(.١٢ ١٨الترغيب)رقم صحح (ق JLJSiوصححه ( ٦٦٢٩
•اكارتم،)ا/*ّاا( وسة ( ١٣١٩;^)١ ٧١فح وانثلر: ١( • )٢(أخرجهالمخاري)رقم 



سرمحداس 

يزالولا به، ويرحف ؤيحدله، جهادهما، عن العبد شط بينهما واقف وهو بجهادْ، 
والمشتهمات،،الاادادت،، وقولت، الحفلوفل، وترك المئاق، من جهادهما ق ما له يحيل 

لجهادهما،الأصل هو جهاده فكان بجهاده، إلا العدؤين دينلئا يجاهد أن يمكنه ولا 
والأمر٦[. ]فاطر: ه عدوا عدويامحدوه لكن ألئيهلن إن ؤ تعاقت قال الشيطان، وهو 

ولايقتر، لا عدو كاثه ومجاهدته، محاربته ق الوسع استفراغ عك تنبيه عدوأ باتخاذه 
الأنفاس.عدد عك العبد محاربة عن يقصر 

هدهق العبد؛محاربتها يل وقد وجهادها، بمحاربتتها العبد أمز أعداء، ثلاثة فهده 
وأعواناوعدة مددآ العبد الله فاعهلن وابتلاء، له اهJ١نا س امتحانا عليه وملطت، الدار، 

أحدوتش وملاحا، وأعوانآ وعدة مددأ أءد.اءه وأعهلن الجهاد، لهذا وملاحا 
تتولاه،من ؤيمتحن أحبارهم، لظؤ قتنة لعض بعصهم وجعل بالأخر، الفرشن 
لعضنععبمهكم ؤ•جعالما ؤ ت تعاق قال كما وحزبه، الئسهلال ينولن ممن رسله ويتور 

آسُذ'ولثجؤنخثاة ؤ ت تعال وقال ٢[، • وًقانئلثحجميراب]امءان: ادصأرورك فتنه 
حىؤ تعال: وقال ٤[، ببمض4]محمد: نشكم ولشيظزأ لاضترش 

عبادهفاعطن [. ٣١]محم،و: ه احتازحمز وثظوأ وآلشمى مغآكمِ آلن٠شدين ئعلم. 
رسله،إليهم وأرمل كتبه، عليهم وأنزل والموى، والعقول والأبصار، الأّماغ 
[،١٢]الأنفال: ه ءامغوأ آول.ينح قثنتوأ معكم اق ؤ لهم* وقال بملائكته، وأمدهم 
إناثهم وأخبرهم عدوهم، حرب عك لهم العون أعظم من هو يما أمره من وأمرهم 

عليهم،سلطه إن وأنه وعدوهم، عدوه عك منصورين يزالوا لر به، أمرهم ما امتثلوا 
أنأمرهم يل مجئنمأ.( ولر يويهم، ل( ثم له، ولمعصتهم به، أمروا ما يعص فلتركهم 
عليهم،فيشرهم عدوهم مناهضة إل وتعودوا جناحهم، ويداووا أمرهم، ستمبلوا 

هموآلذنن اثموأ آليين مع وؤ [ ١ ٩ ٤ ]القرة: 4 آلمقملن مع ؤ أنه فأخبرهم به، ويفلفرهم 
هآلموميتن مع وؤ [، ١٥٣]القرة: ه الصنمين ءع وؤ [، ١٢٨]الحل: ه محملموى 



الممسيرعش ائثين الئن^ ا؟==ِ 
تاكظ====^^===========ذ

[JuSll :،١٩ ،] بدفامهبل أشهم، عن يدافعون لا ما \دؤ>ويوا عباده عن يدافع وأنه
وهدهواجتاحهم. عدوهم، لتخطمهم عنهم، دفاعه ولولا عدوهم، عك انتصروا عنهم 

فمنالمل>افعة، هويت، الإيمان، يوى فإن ثد.ره، وءإإ، إيمانهم، بحسب عنهم المدافعة 
هنفإلا يلومى فلا ذلك،، غيز وحد ومن ائلأ، فؤمب ■ُمرأ، وجد 

قالقال: أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبي حديثا من الترمذي رواه ،ما ر
قالا يرجعاار حتن الم سيل ز فهو العلم ، j٢٠٧٠ حرج ارمن ه: اقم رمول 

يرفعه.فلم بعفهم رواه غرست، حن حديث، هازا الترمازى: 
بالجهاد،قوامه أن كما الإسلام، قوام به لأن الله، سيل من العلم طلسما جعل ؤإلما 

وهداوالسنان، باليد جهاد نوعين: الجهاد كان ولهدا والجهاد، بالعلم الدين فقوام 
أتبيعمن الخاصة جهاد وهدا والبيان، بالحجة الجهاد والثاق: كثير، فيه المشارك 

وكثرةمونته ومحية متفعته لعظم الجهادين؛ أفضل وهو الأئمة، جهاد وهو الرسل، 
أعيانه.

رأ؟عثذييا يريؤ ًئل ل ثعتنا ولوشئنا ؤ مكية: وهي الفرقان، محورة ق تعاق قال 
جهادفهذا اه-'\ها ]المرتان: ب هقبيرا جهادا بهِء هم وجهي• آلخفمرتن دْبع قلا 
يكونوالر المنافقين فإن أيقا، المنافقين وهوجهاد الجهادين، أكبر وهو بالمرآن، لهم 

معهم،عدوهم يقاتلون كانوا وربما الثناهر، ق معهم كانوا بل لمين، الميقاتلون 

هعتيم وآعلئ ذقثخؤ؛ص' ألخفمار جهد آلثئ ينايا ؤ تحال• نال فقد هذا وُع 
والقرأن؟بالحجة المنافقين جهاد أن ومعالوم [ ٧٣لاكو؛ةت 

)جا.إليه. ذلر"أع أراده فمن ممتعا حثا هتا اذكر ١ ) 

ر1/أمآارةمهاا'ا(والدرانفياوقادِّيفياسارة )م(احرجه'يي)رقاي؛آآ(واكيا، 
الترغس—٠صحح ق الأو_ال لغرم وحننه المختارة. وصحتق الترمذي وحننه ( ٣٨• )رنم المغير 

(.٨٨)رنم 



ولهدااليه• إق به الخلق ودعوة العلم وطلب الجهاد هي اس مسل أن والمقصود 
ومذاكرتهعبادة، ومدارمته حشية، _ تعله فإن العلم بطاو_، عليكم ه! معاذ قال، 

.جهاد عنه والبحث، بح، ت
لمدؤ تعاق! قال كما الناصر. والحديد النزل الكتاب، بين سبحانه قرن ولهذا 

ؤاjزلئاإكنط 1ئاس كوم ^١^^ يآنتيممعبو!)تذ1\ زسLJتا ازنلئا 
آسيالعيبأ؛ن ؤونلثُ يغعممهُ من آس ؤليتلم للثاّي ومتنفع سديد باس فيه آلخديد 

[.٢٥عزيزه]الخود: هوئ 
قيل!كما الل.؛ن، قوام تيما إذ والحدJاJ، الكتاب، فدكر 

لمائكذ أحدعي ظاْ مميل مرهف حد أد الوحي هوإلا فا 
Jiكل من الداء شفاء فهدا  SIp حامرأكل من الداء دواء وهذا ؛
اسقول الصحابة ر فاليع محبيل من يوالحجة بالميفج الجهاد من كل كان ولما 

والعلماء،بالأمراء [ ٥٩أدئوأأسوأيئوأآونولوأولآهمبج4]ىء; ؤ تعاد: 
منالعلم فهللب، نتهم، بالوهؤلاء بأيديهم، هؤلاء اهللأ، سبيل ق الجاهدون فإمم 
اسهإث.مثيل اعفلم 

طويلحدث ق معاذ اذئا،هءن رّولا الترمح)ا/آهرفمب«ا(ممءاإق j المال.رى ذمْ )١( 
المرتمي،عطاء بن محمد بن موس رواية من العلم كتاب، ق اكري البر عبد ابن رواء آحرْ: j وتال 

لهليي ولكن حن، وهوحدين، وتال: عته. الحسن عن أيه عن العمى نيد بن الرحتم عد حدثنا 
السيوطيوقال حدا. غريب ورفعه اس، رحمه فال كدا مونوئا■ نتن طرق، من روباه وقد نوى، إسناد 

وهوكداب،البلقاوتم، موس رواية من لأنه اللفغل-، حن بالحز تاراد ; ١( ٦ ٢ / الراوي)١ تدربمتا 3، 
٩٠( ١ / للخاوي)١ المغيث، فتح وانظر؛ وهومتروك. العمن الرحيم عان عن الوضع إق نِح 

أمراءأحد الطائي، الحارين، بن أوس بن حّيب، تمام: أبي إق ؤبمثان الهلويل، بحر من البيتان هذان )٢( 
أراجيزمن أرجوزة ألفا عشر أربعة يحفنل كان وحزالة، قوة نعر، ل حلوالكلام، نميحا كان البيان، 
والمقاحلمر.القصاتد غير العرب 



®4•عق فر  ١٥٢٤١٩ولا بممئهم لا ما مندودش>آس فمدون ؤ
حطابألطف من هذا [ ٥٥]الفرعان: ه ظء٦يرا رضِء فرعل ١٥٢٤١٩ؤ تعاق؛ قوله 

وعدوربه؛وسيهلانه وهواه ه نفعك اس ْع دائما المؤمن وأن معانيه، وأشرف القرآن 
فيهالداخل عدوه عل اس مع فهو وأوليائه، وجنده  ٥٧٥١حزب من كونه معنن وهدا 

المالكخواص يكون كما سبحانه، له ؤيغفبهم ؤيعاديهم يحاربيم عنه، والخارج 
ْعوالكافر به، مهتمين غير ذلك، من فارغون منه والبعيدون أعداته، حرب عق معه 

تدور.هذا عل لف، الوعباراُتح ربه، عك وهواه ونمه 

عكللشيطان عونا قال: حبير، بن معيد عن دينار، بن عطاء عن حاتم، أبي ابن ذكر 
والشركلبالعداوة ربه 

عليهاريعينه الثم، معصية عل الشيطان يفلاهر قال؛ مجاهد، عن لمثا، وقال 
معصيتهعك عدوه يوال أنه والمعنن مواتا، أي؛ ظهيرا، أسلم؛ بن زيد وقال 
ربه.اخط معك له معما عدوه ْع فيكون به، والشرك 

ْعوالفاجر الكافر لهذا صارمحت، قد ؤإلهه، ريه مع للمؤمن الش الخاصة فالحية 
مندوريح^شويعبدون ؤ بقوله! الأية صدر ولهذا وقرنائه، وهواه ه نفومع الشيطان 

والرضاوالمحبة الموالاة هي العبادة وهذه [ ٥٥]القرنان: ه يملوب ولا نضهب لا ما 
ومخالفتهمعاداته عك اقلي أعداء ففناهروا الخاصة، لمعيتهم المتممة بمعبوديهم، 

المعننوهذا وهواه، وشيهناته ه نقعك معه فانه سبحانه، وليه بخلاف اخهله، وم

التوفيق.وباممه وعمله، فهمه لن القرآن، كنوز من 

وتمر( ٣٢٣ممر)T/ ابن تمر وانفلر: ١(  ٥٢٨١رنم  ١٢٧ ١ تمرْ)A/ ل حاتم ابي ابن احرجه )٢( 
(.٢٦٧الهوٍر)ا■/

ممرابن (واظر:تمر ١٥٢٨٢رنم ٢٧١١/٨(وايننىحاتم)٢٦/١٩سىjضرْ))آ(احر-بم 
/n٣٢٣.)



وهدآلزىوء جما ويمرا ?برجأ محا وجعل بروجا آلثنآء ق جعل آلذى د؛اوك ؤ
هأرائنمفيثا4.

يجتمعلا الآحر أحدهما يخالف أي حلفة، وأن٠ما والنهار الليل حلق تعال ،ذكر 
واختلافهما.بتعاقبهما المصلحة لفاتت، معه اجتمع ولو معه، 

الالأحر، يخلف منهما واحد كل كون والنهار الليل باختلاف المراد هو وهذا 
سلطانه،عن يزيله حتن حثيثا فيهللبه صاحبه، أحدهما ينثن بل يحاذيه، ولا يجامعه، 

دائنافهما اإهلانه، >>عن ؤيزيله يهزمه حنن حثيثا فيهللبه عقيثه الأخر يجيء ثم 
صاحبه.أحدهما يدرك ولا يتهلال؛ان، 

ثدْءكنأوأزادأن ازاد لس وآلغهازح1مه آلمل جعل وهوآلذى ؤ تعاكت قال، 
صاحبه،مقام أحدهما يقوم وخلثا، عوصا وةتادةت والحسن عباس ابن هقال( نطورا 

أعمالكمس اليع فأروا قتادة! وقال، ،، الاخرر ي قفاه أحدهما ق عمل فاته فمن 
يعتو،كل ؤيقربان آجالهم، إق الناس تحملان مهليتان فإناما والنهار، الليل ذا هل 

إل،رجل جاء شفغ،• وقال القيامةر٤،• يوم إل موعود بكل ويجبان جديد، كل ؤيليان 
قليلتلث، س فاتك مجا ءأدرك فقال،ت الليلة، الصلاة فاتتتي فقال،ت ه الخaلابا بن عمر 

ؤُ شكورا(( أراد أو يذكر أن أراد لمن خلفة والنهار الليل جعل هلث اقم فإن مارك، 

مالواحالهمآلجنهلوث ؤإذا علآ*لأرضهودا نمئون آلرضآكث> عجاد و۶ 
ه.'  ١٢٦'نلتما 

٠ج\ مفتاح ٢ ٠ ٨ ( ١ ) 

القاري)مذمْاومنيفيسة 
حيد،ين عبد إل (  ١٢٧ )آُ/ المنثور الدر ل اليوطي عزاه ( ٤ ) 
٣(.٠ / ١ )٩ تفسيره ق العلبري أحرجه ( ٥ ) 



اشمعلن اشئ الصزء ا؟=ءَ 
=———؛ا=اكل

إفإن تعاق، اس عند يرجوثوابه فيما إلا قدمه ينقل لا بأن فحفظها الخطوات أما ]\(و
يخطوماح كل من تخرج يأن ويمكنه له، حير عنه فالقعود ثواب مريد حطاه ق يكن 

ومساحاتهعبادة عادته وتنقاو_ا قربة، حطام فضر _، ؤينويها بما يتقرب قربة إليه 
طاعات.

قرينةإحداهما جاءت اللسان، وعثرة الرحل، عثرة عثرتين! العثرة كاوت< ولما 

ؤإذاهؤا آلأوض عل تمشون آلذ.رتت^ آلؤمحن وعجاد ؤ ١عاقت قوله ل الأحرى 
لفظابممق بالاسقامة فوصفهم [. ٦٣]الفرقان: ب سننما قالوأ آلجنؤلوركلأ حاطبهم 

وما•ْابئهآلآم( يقم ؤ تعاق• قوله ل والخطرات الالحظات بض جع كما وحهلوابمم، 
[.١٩نحفىآلصدوزه]غافر: 

سكينةأي ه آلأزضهؤا عل يمشون آلديىن> آلرخمنن وعباد ؤ ت تعاق اس قال، 
علماءالمحن: قال مت؛كبرين، ولا مرحين، ولا أثرين، غير متواضعين، ووقارا 
عليهمسفه ؤإن يسفهون. لا وعفة وقار أصحاب الحنفية: ابن محمد وقال ٢، حلماءل 
حلموا.

منه:فالمفتؤح الهوان. بالفم: الهون،( وا واللن، الرفق اللغة: ق بالفتح وءالهون،( 
النيران.اهللأ من وجزاوهم الكفران. أهل صفة والمضموم: الإيمان، أهل صفة 

أسميعوكان ، تكفوا تكئا مشن إذا كان أصحابه: ومع وحدْ، مثيه ق ه هديه 

الجواب.٢  ١٧)١( 
)آ(لإ،آمُدارجئ.

(.٣٤ا/ ق-فر،)بم الطري أخرجه )٣( 
زادجلّ

واكرطىيخرجاه. ولر الإسناد صحيح حدث هذا ونال؛ ( ٤١٩٤رنم  ٦٦٢الحاكم)آ/ أحرجه )٥( 
(١٧١والدالي)رفم ( ١٩٦; أخمد) أيضا وأخرجه صحتح. حن حديث هذا وقال: ( ٣٦٣٧)رنم 

(١٨٦٠/ ٥ النووي) شرح واننلر؛ 



اسرسول من أحن سيئا رأيت ررما ت هريرة أبو قال وأسكنها، وأحنها مشية، الماس 
هاممه رسول من مشيته ق أمع أحدا رأيت وما وجهه، 3، تجرى الشمس كان ه، 

أبيبن عل وقال ، مكترُث،«رلغير ؤإنه نا، أنفلجهد ؤإنا له، تطوى الأرض كانما 
وقال، صثبء من ينحط كاتما تكفوا، تكفا مشن هقإذا ، ٧٥١رسول رركان ه! طالب 

هتقغ مشن ارؤإذا مرة• 
وهيالصب، من المنحط كحال بجملته، الأرض من الارتفيع والممالعت ت ت، قال
للأعضاء،وأروحها المشيايت، أعدل وهي والشجاعة، والهمة العزم أول مشية 

مشيه،ق يتماوُت، أن إما الماسي فإن والتماوتر، والمهانة الهرج مشية من وأبعدها 
يمشيأن ؤإما قبيحة، مذمومة مشية وهي محمولة، حشثة كانه واحدة، قهلعة ؤيمشى 
عكدالة وهي أيما، مذمومة مشية وهي الأهوج، الجمل مشي واصطراب بانزعاج 

أنهمإما وشمالا، يمينا مشيه حال الأكفايت، يكثر كان إن ولاسيما صاحبها، عقل حفة 
ألئخمننوعناد ؤ فقال: ممابه، ل حا وصفهم كما الرحمن، عباد مشية وهي هونا يمشي 

[.٦٣ه نضرهؤا يمشون أأذير؛ت 
مشيةوص تماوت، ولا تكبر غير من ووقار، سكينة السالف: من واحد غير قال 
تهلوئالأرمحى وكأنما صبب، من ينحهل كأنما كان المشية هذه مع فانه اس.، رسول 

الماركغم(واين • )Y/ ■ا(وأحد ١ )رذما/ا الوارد مآ(وفي ى ض ٢ ١ ٥ ا/ )٤ حان ش )ا(أحرجه 
 jواكرض ( ٨٣٨)رقم لزهد ا j وضعفه( ٣٧٩)\/ات الطبقق ذ وابن ١( ٢ ٤ )رمم الشمائل

(.١ • • )رقم الثماتل مختمر ق الأواوأ 
؛(والترمدي١  ٩٤رقم  ٦٦٢)Y/ هم\(والحاكم > رئم ٣٦٨-٣٦٧/٢)المختارة ل الضاء )آ(أخرجه 

(٤٧٤رذم١١٩-١١٨/٢(والمزار)١١٧/١(وأحمJ)٣٧٠رقإ٣.٤/١))رقم 
صحح.حن \ذضبىذي.' وئال، ( ١٤١٤رقم ١ ٤ ٩ )آ/ الشعب ق والمهقي ( ١ ٧ ١ )رقم والهليالي 
(.٤ )رقم مختصرالشمائل وق الترمذي صحح ق الألباق وصححه 

(٣٣١)M الأتjكار المرق مد (وابن  ٧١٢٥، الثماثل)رقم (وفى ٣٦٣٨الترمذي)رقم )٣(أخرجه 
(والحكم١ ٤  ١٥رقم ١ ه.ا/ا'م(والمهقيفىاس،)أ/ه؛ أ,_يثسةلأ/مأمآرقم وابن 

(،١  ٧٩)ص الماجد إصلاح ق الأuن وصححه ( ٢٤٥الأصول)*آ/نوادر ق الترمذي 



الممسيرعلي، الميم النوء ؟=^م 
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مكترث.غير ه اليع ورسول ه نفيجهد معه الماشي، كان حتي، له، 
أعدلمشية بل بمهانة، ولا بتماوت، مشية تكن، لر مشيته أن أمرين،• عل يل•ل وهذا 

•منئ اليدثة هاو.ه أنولع، عره امتؤ والمال|سادتا. 
المعي.والراح: 

وؤ،. الخبب ويمن الخطن، تقارب 0ع المشي أسؤع وهو الرمل، والخامس■ 
أربعا®ومشئ ثلائا، طوافه ؤ، هوحب التي ارأن صر ابن حديثإ من انمحح 

وق، ؤيكربه الاشي، يزعج لا النءي الخفيف، العدو وهو المملان، والمادس: 
فقال:الودلع، حجة ق المشير قومن اليم رمول إق شكوا الشاة *أن الخمانيد: يعفى 

.٤ يالملأن® ءراستعيتوا 
.وتخنثا تكزا فيها إن يقال: مشية وهم، التمايل، مشية وهم، الخوزل، وائاح: 
٢•وراءأ إل الخشية وهم، القهقرى، والثامن،؛ 

غرب3، والهابة ( ١٧٨سلام)•ا/ لابن ث اكو وغرب ( Y-trrانمرب)\ا\٤ نمان انظر: )١( 
(.١١٠وثدمتفتحالارؤ،)ص (وثائق،٣٥٧

وشمِح٥( ٣• )م/ ,^، ١٧١نح وانظر: ١(  ١٢٦ ، ١ ٢  ٢٧لم)رنم وم١( ٦ ٤ ٤ )رقم اJخارى، أخرجه )٢( 
الووي)ا،/آ-ي(.

اسثوغرب ٥(  ١٧ا/ نية) لأبن الحدث وغرب ( ١٦٦ ا/ )١ ( ١٣٦ الرب)jU  /nانظر: )٣( 
وفح٢( • ٥ ، ١٣٥المارؤ،)ا<ا/ وعمدة ٢(  ١٧/٢الأنوار)ومثارق، ( ٣٧١-٣٧>لالخطا;ي،)أ/ 

(.٦١٦،٥٤٣/٨اJارمح،)

•١(١٢٦رنم٢٥٦/٥اعرمحا)سه 3، يمهأ(وابج رنم 
3،وكذا يخرحاْ. ولر لم مثرط علي صمح حاويث، عذا وتال،: والحاكم)ا/*اآرنمهاأا( 

 A( ١ ١ )وصححه( ٢٨١• رنم ١ الطراو3،الأوّط)خ/آ• وتال.ثر،،اقال،فيالخوصحالأول،. ١
LI؛3،  J (.٤٦٥الصح؛حة)رقم ؛

\مب)ااس)\\ايمي.ان نانظر: )٥( 
للحربيالحدث (وغرب ٢٧٣/٢اJجرزي)لأبن الحدث وغرب ( ١١٢ الرب)ه/  jUانظر: )٦( 

والهاةلأ؛نالأثءر)أ/ا،آا(.( ٣٤٥-٣٤٣/٢(وم,بااحدثلأ؛نمة)٤٤٦/٢)



}وسال الماشي فيها يثب مشية وهي الجمزي، ت والتامع 
اسحف التي وهي والتكير، العجب أول مشية وهي التبختر، مشية والعاشرت 

يومإل الأرمحى ق فهويتجلجل ه، نفوأعجيته عطفيه، ل نفلر لما بصاحبها سبحانه 
والتكفؤ.الهون مشية الشياتت هدم وأعدل القيامة، 
*دعواويقولت حلفهم، وهر يديه بين يمشون فكانوا أصحابه؛ مع قو مشيه وأما 
يمشيوكان ر أصحابهءل يوق *وكان الحديث،! ق حاء ولهدا ، لالخلأئكةاار فيهري 
مرة،غزواته بعض ق ومشن وحاعة، ئرادى أصحابه يماشي وكان ومتتعلأ، حاما 

فقال؛الدم، منها وسال إصبعه فانقعنمتج 
لقيت،ل؛،ا مالتع مبيل ول ت، دميأصع إلا ت، أنهل 

أبوذكره لهم، ويدعو ؤيردفه، الضعيف ينحي أصحابه؛ ساتة المفر ق وكان 
}داودر 

ئدأك فالجواب سلامه؛ ورلمر الملائكة، إبراهيم صيف، سلام مست، ق اوالمر 
يدلالملام نصب، لأن فعلية، حلة تضمن الملائكة سلام أن فيه؛ النحاة قول •fjك 

لابزالأثتر)ا/؛آأ(وم.ب)ه/"آأل'ا(ومخارالصحاح لاعرب  jU)ا(اظر: 
X٣٦٥/١ال>دبثجلالخطابي)

انيفيمماحاه_)رقمهأ(وأبونممفياسة)ما/م\اا(وتأل (__ Y'u/nاحمد)أ(احر.بم 

السماعالأربمن الامتاع؛j حجر ابن الحافظ وقال ( ٤ ١ ٤ رنم ١ ٥ -٦ ١ ٥ ٥ Y/ )٢ الكبير 
٤(. ٤٧' )رنم الجا،ع معيق ق الألبال وصعق،، حدا. معيق (؛ ٥٥)ص 

النوويوشرح ( ٥ ٤ ١ / ١ ٠ ر المارى نتح واننلر؛ ( ١٧٩٦)رنم لم وم(  ٢٨• ٢ )رنم البخاري أحرجه )٤( 

رنم١٢٦/٢(والحاكم)١٠١٣٢رiم٢٥٧/٥ضفيااكبرى))ه(اخرح4أبوداود 
(.٢٤)ص؛ المالحين ؤياض ق الووي وحسنه ولريخرجاه. ملم شرؤلّ عك صحح ونال؛ ( ٢٥٤١

ج٢.بيانع )أ(حها 



الممسير■ش المسر الصرء 
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أنعق يدل رفعه لأن اسمية حملة تضمن إبراهيم وسلام سلاما• عليك سلمتا عل 
عقتال.ل والفعالية والتقرر. الثبوت عق تدل الاسمية والجملة عليكم، ملام المحنن! 

مقاماتمن له وكان عليه، سلامهم من أكمل عليهم سلامه فكان والنجيل، الحلواث، 
تقرير^ا تحيتهم، من ُأحن حياهم إذ القفل، مقام وهو هو، بمنصبه يليق ما الرد 

قالوه.ما 

الملائكة،سلام حكاية يقصد ب أنه وهو هدا! من أحن جواب فيه وعندي 
سداداوقالوا! سلاما، قولا قالوا قيل! كانه المقرئ، القول مفعول سلاما قوله فنصب، 

محكنايكون فلا المفرد وأما الجمل، به تحكي إنما القول فإن ونحوذللث،، وصوانا، 
حاثهمؤإذا ؤ تعال! قوله هن>ا ومن به، المفعول انتصاب به منصوب بل به، 

المفرداللففل هدا قالوا أمم المراد ليس ![ ٦٣تالفرتان: ه نقما يالوأ آلجنيإلوث 
سلاماالقول وسمي وصوابا، سدادا مثل سلاما، قولا قالوا معناه ؤإنما المنصوب، 

عنوحكي الاستئناس، وحصول الوحشة رغ من ويتضمنه اللام معنن يودي لأنه 
قصدولولا بالقول، محكيا ؛الأيتل.اء مرفوعالففله عل به فاتن سلامه، لفغل إبراهيم 
ليسالحكاية فعل مرفوعا كان إذا القول بعد ما لأن بالنصب، سلاما لقال الحكاية 

ذللث،ونم، ورفعه، إبرامم سلام حكاية ل الكلأمين بين الفرق من فحمل إلا، 
عنالمتلقن الإسلام دين س عليكم سلام قوله أن وهو حدا، لعليفح معنن إل إثارة 

لنافحكن وباتباعيا، ما اهع أمر الي إبراهيم، ملة من وأنه الأنبياء، وأبي الحنفاء إمام 
الجملةعك به أحبر ؤإنما أصيافه، قول يحلث، ول؛ له، والأتثاع به الأةتل،اء ليحمل قوله 
للث،طهر جائر، غير بميزان قتله والذي الجواب هدا فزن أعلم، واس التفصيل، دون 

التوفيق.وباس أقواهما، 
ورفعهه سلما قالوأ آلجأهبملوري حاطبهي؛ ؤإذا ؤ تعال! قوله من لام النصمإ وأما 

[٥٥جمآلجيىه]اصص: لا هز نلنم ؤ الكتاب أهل مزمني عن حكاية وله قق 
باحسنالأيات هده ق ذكرهم الدن عباده مدح بحانه اها أن عنه. فالجواب 



ثإذاعل نمئون هلوص وعباد ؤ فقال؛ وأعمالهم، أوصالهم 
محذوف،لمصدر صفة هنا فلاما [ ٦٣لالفردان! ه سلنما قالوأ الجيوينح حاطبهم 

والخنا،الفحش من وسليما وصوانا سدادا أي سلاما، قولا قالوا أي نفه، القول هو 
فيهيكن لر هتا اللام رفع فلو بالجهل، يخاطبومم الدين الجاهلين قول مثل ليس 

وليسعليهم، سلموا الجاهلون حاطهم إذا أمم يتممن كان بل المذكور، المدح 
الجهليقابلون لا بأمم عنهم الإحبار فا المدح ؤإنما فيه، ّْدح ولا الأية، معتز هذا 

التيأحن هي بالتي السيئة دفع باب من فهو اللام، بالقول يقابلونه بل مثله، بجهل 
المعنئ.-٠اJا صريحة وألفاكلهم السالم، ونفير عقلتم، ذوحفل إلا يلقاها لا 

وأللفها،بأحسنها والألن الأرجل حركتي ل وصفهم الأية جعنا ا كيفوتأمل 
ووقار،بسكينه برأي هؤا وءس آلأ عل يمشون ألذينح ؤ فقال؛ وأوقرها، وأحكمها 

قولهم•ومنه سهل، أي هويا هان مصدر وهو الهن، الشيء من ابء بفتح والهون 
بتاءعك فإما اللفغلة قياس فهي هذا وح مولدة، إلا أحبها ولا هيتته. عك يمشي 
مالانكسار ياء واوها فقاإست، هونة، وأصلها الهون، من فعالة فهي والهيئة، الحالة 
والتصريمج.المادة صحيحة فاللففلة قبلها، 

وهوالثا.يد للمعنن القوية الضم حركة فاعملوا الهون، فهو بالضم الهون وأما 
بأنهممشيهم فوصف، وهوالهون، السهل للمحنن السهلة الفتح حركة وأعملوا الهوان، 

سلامبأنه ن3لقهم ووصم، وتبختر، أ وعنفجهل مشي لا وسكينة، ووقار حلم مشي 
بينجع فلهذا وغلغلة، وحناء وفحش جهل نملق لا ووقار، وسكينة حلم نهلق فهو 

المراديكون أن الخهلير العفليم الشريف، المعنن •هاذا يليق فلا الأية، ق والملق المشي 
فتأمله.عليكم، ملام منه 

ومحملئآأئنا و3الوأ ئ الهمأمذوأ نمثوأ ؤإذا ؤ تعاق: قوله وأئ 
أهل^-^، من لهلاتفة وصف، فإما [ ٥٥]اكصص: 4 آلخلهيتن ئبمنج، لا علتكم سلم 

منقبحتم وقالوا: المشركون فعيرهم به فآمنوا مكة اللأثأ. رسول عك قدموا الكتاب، 



الئنءاإئسزشايره=م 
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دينعن ورغبم وتعتموْ دينكم ففارنتم الرجل، حبر لتعلموا نومكم بعثكم وند، 
فقالوا:حيل، وهجر ؤإعراض متاركة حاطبوهم بأمم محهم فأخر نومكم، 

لأَنياي4وكانتالخمسا،لأنم
هولما ؤإرثاد، تعليم لأنه متعينا، الفرقان آية ق الملام ونصب ولمر تال ما حكاية 

أدناهاالتي الأسرار هذه فتأمل الجاهل، حاطه إذا يعتمده أن للمؤمن والأوك الأكمل 
وأنعم.به من ما عق وحده المحمود تعال، واهف رحلة، يساوى 

ماولاولاهلاولافللال يقفما العيال رب من الواهب وص 

رئقا؛4•عراتا عذابهاكان إن جهم عذاب ربثاآممر،عا يمولون  Ujy^-3ؤ 
الن.ىوالغريم به، أولمر أي بالشيء أغرم وقد الولؤع، والمرام الصحاح: ق تال 

،الدين ل الذي أيصا الخريم ؤيكون سح، ما الموء غريم من حد يقال: الدين، عليه 
عزة:كثير نال 

،ارغريمهمش ممطول وعزة غريمه فوق لبن ذي ل كض 
والمرام[ ٦٥]القرنان: ه غناما عدانهاكان إؤت ؤ جهنم: ق تعال تول المائة ومن 

بشر:قال والمداب، اللازم الدائم الشر 
ا٤ ال غراما وكاندانا عا ركانا الحقوم ؤيالنار وم ؤي

روضة. ٥٧)١( 
\مب)^\اس{.(وuن ١٤٧٥الممط)صاكا.رس ):آ(انفلر؛

jالعماد وابن ١( > ٦ الظلم)U/ ل الجوزي وابن ( ١٤٣٦; اللمان)٢ ذ طلور ابن ذكر، )٣( 
الض،)صأبواب انمللععك j والل ( ١٩٨انمحاح)ص مخاي ل والرازي ( ١٣٢الأب)ل/ 

(.٨٨)ه/ المان أضواء ق والفقيطي ( ١٠١
(والموني٢٨٣/٥()١٤٤/٢^^وىفيسماسانرابن رإ(ذكرْ 

 j(.١٠٧٥)٣ غريب 3، والحربي ( ٢٧٤المتري)٦/ لاا.ر ا



محقإإقإقؤو^ا_
و،jالالأعثن:

ياررلا ه فإنجزيلا ط يع ا غرانيكن يعاقب إن 
المحةوللطف لهم. ولزاما هلاكا كان ه ءناما كان عذابها إئ ؤ أبوعسدة: وقال 
التأخرون•به لهج ؤإن الغرام، لفظ عليها يهللقون يكادوا لر لها واصتعدابمم عندهم 

٠٠٠

ه:؛ش؛ قواماذيلك نةرتت> يعموأوهفان ولم ^؛٠^^١ إذآأذمموأ وآلذنن ؤ
إينحؤ قالتعاق• لهم، مفارقته وعدم لأهله، للزومه غراما النار عياب محمي ومنه 

عذانهاكانعناتاه.

قواما4ذ'بمئ ؤًقانتإث يممدأ ولم لمينريوأ وآلذئنإذآأذعموأ ؤ اونوله؛ 
٣[.١ إjهر سرئوا ؤًكأووأوآثمبوأولا ؤ  I،Jوقو[ ٦٧]الفرقان: 

ارتفعواالذين الأومعل، المهل الماس وحير عنه، والجال فيه الخال بين اهئه فدين 
الأمةهده بحانه اس جعل وقد المعتدين، بغلو يلحقوا ولر المفرؤلين، تقصير عن 

بينهوالوسعل والخيل المذمومين، العلرفين بين لموسعلها الخيل، الخيار وهى وسطا، 
محميةوالأوساط الأطراف، إل تتهلرق إنما والأفات والمفريهل، الجور طرق 

الشاعرتتال أوساطها، الأمور فخيار ؛آءلرافها، 
طرفاأصحت، حتن الحوادث يبا فاكتنفت، المحمى الوصعل هي كانت، 
حلقينمن يتولد محمود حلق الاقتصاد أن والتح الاقتصاد بين الفرق اوأما 

منهماواحد كل يضع وبالحكمة والبذل، المع ق يعتدل فيالخاول وحكمة، عدل 

سيرهتفق والْلبري ١( • الحديث)م/٠٧غرب ق والحربي ( ٤٣٧/ ١ اللسان)٢ متفلورق ابن ذكره )١( 
(١٩٩/٢٧.)

إغاثة ١٨٢)٣( 
(.١٨٨/٢الماويفيلtضالقدير))إ(ذكر0 

الروح. ٢٨٩))،(



الممسيرش انثشئ الصزء 

مدمومين،طرفين بين وسط وهو الاقتصاد، بينهما من فيتولد به، يليق الذي موصعه 
قتمعداثنط كلآ ثتنملهأ ولا عثقك إِإا معلوله تدك خعلآ ولا ؤ ت تعاق قال كما 

نقموأولب ينرعوأ انمقوأ إدا والذين ؤ تعانىت وقال [ ٢٩زالإمراء؛ ه محسورا ملوثا 
ؤًئاأواوآثميوأولامميفوأهؤ ت تعاق وقال [ ٦٧]الفرتازت ه هواما د'لك بؤت ومحقان 

[.٣١]الأعراف: 

وعدؤيمده القس، وصعفإ الظن محوء من يتولد ذميم خلؤا فهو التح وأما 
عتهفيتولد به، والشره الثيء عق الحرص شدة والهلع هلعا، يصير حتن الشيطان 

مئهإذا هلوع حلى ألإمسنن إن ٠ ؤ تعاق؛ قال كما لفقده، والجنع لبل.له، المخ 
٢[.١ - ١ ٩ يلال٠عارج: مثهألختممغوعا ؤإذا إآ؛! ألئرجزوعا 

يآلحيإلا آس حرم يمثلونآلثذسش ءاحرولأ إلنها آس مع ندءودأتلأ لأ آلذس وؤ 
لقث;'4•ثجؤسبجذبممحأداما ولأ 

الإفراططري بين التومهل هو الاقتصاد أن والتقصير الاقتصاد بين الفرق ،ر 
بالومهلأحل قد فالمقتصد ومجاوزة، تقصير له؛ صدان هما طرفان وله والتفريط، 

ومحقانيقموأ ينرموأ لب أنقموا إدآ وآلذنن ؤ قال الهلرفتن، عن وعدل 
َئرقاولا غثقلئ، نغلولآإل دك قل' ولا ؤ تعاق: وقال 4 مزاثا د;لتق محئق 

سميبموأ4.ؤؤًْئلوأوأنتيوأولا تعاق• وقال 4 كأأتبمط 
بينقصد والسة اكلل، بين قصد الإسلام بل الطرفين، هذين محن كله والدين 

يالجهد بذل هو الاجتهاد وكدللث، عنه، والجاي فيه الغال ين اممه ودين اليع، 
وتعديه.والغلومجاوزته الأمر، موافقة 

)ا(مامالروحؤ



تفريطإق وإْا ومجاوزة، غلو إق فإما نزغتازت فيه وللشيطان إلا بأمر الألأ أمر وها 
حلفمثن من إلا والعمل والقصد الاعتقاد ق منهما يخلص لا أفتان وهما وتقصير، 

لأقوالهميه جاء ما ترك من لا به، حاء لما وآراءهم الناس أقوال، وترك هق اس رمول، 
وآرائهم•

منهمالف لا حير ولهدا آدم، بني أكثر عق استوليا قد الخهلران المرصان وهذان 
الواحد،الشخص ق يجتمعان وقد بالهلاك، بأحدهما بل من وخوفوا التحدير، أمد 
يعفه،ق متجاورا غالتا دينه بعض ق مفرطا مقصنا يكون الخلق، أكثر حال، هو كما 

اهف.هداه س والمهدي 

وطاعةاهف، بغير القالس، تعليق ت ثلاثة وصغارها كيارها كلها المعاصي أصول، 
والفواحش.والفللم، الشرك، وهي؛ الشهوانية؛ والقوة الغفبية، القوة 

آخر.إله معه يدعي وأن الشرك، اه، بغير التعلق فغاية 
الزنا.الشهوانية القوة طاعة وغاية القتل، الغفبية القوة طاعة وغاية 

ءاحزألها أؤ لمغ ند•ءورتنم لا وآلدس ؤ قوله؛ ق( اكلاثة بين محبحانه اليف جع ولهدا 
[.٦٨ئزدورتت>4تامئان: يآلحؤاولأ حرمآسإِقُ بمثلونآائْسهم ولأ 

أنكما والفواحش، الفللم إق يدعو فالشرك بعض، إق بعضها يدعو اكلاثة وهن.ه 
كصضر،غو،آشؤءؤ تعاق؛ قال، صاحبه، عن يصرفهما والتوحيد الإخلاص 

والفحشاء؛العشق، فالسوء؛ [ ٢٤]يوسف: ب آلم.حنيإرتش ع؛ادئا من إذهُ وآلمخسآءج 
الزئ.

أعدلأن كما الفللم، أظالم الشره فان والفاحشة، الشرك إق يدعو الظلم وكيلك 
سبحانهيجمع ولهدا الشرك، قرين والفللم التوحيد، قرين فالعا،ل التوحيد، العدل( 

بينهما.

فوائد.٨ ٠ 



الصسرض ا^=م 
=ئ==^===^^=^=د

هآبماأنين ؤأتي■ آءه > ي  ٧١لا أكُ >ضذأس قوله: ففي أط!لأوو 
ىعفلمتِ لئللذ ألهوف إمحنج ؤ تعاق: فكقوله الثاق وأما [ ١٨عمران; زآل ه بآلقتط 

ولرإرادما، قويت إذا - ولاسيما - والظالم الشرك، إق تدعو والفاحشة [ ١٣]لقمان: 
الزناُين سبحانه جع وقد والشيطان، نالمحر والاستعانة الظلم، من بنؤع إلا تحصل 

أوزان إك يغكحهآ لا ذ\لإ\وةة' مقرة أو ناييه إلا نإؤا لأ آلرافي( ؤ قوله: ق والشرك 
ؤيأمربعض، إق بعضها يجر الخلاثة فهده ٣[ ]الور: 4 آلموبجن عل ذ'للث، وحرم ^٦ 
أكثركان شركا، وأعظم توحيدا، ، أصعقالقاو_، كان كلما ولهدا يبعض، بعضها 

لهاوعشما بالصور تعلما وأعظم فاحشة، 
رسوليا هي وما قالوا: الموبقاُت،اا المع اراجتتبوا عنه الصحيح ق وروي 

مالوأكل بالحق(، إلا اس حرم التي النفس وقتل والحر، باه، ررالإشراك قال: افيه؟ 
،المومنارت،اا الغافلأيت، المحصنات( ، وقدفالزحف،، يوم واكولي الربا، وأكل اليتيم، 

وهوندا ض نجعل ٌأن قال: اس؟ عند أكبر الدنج، أي سئل: أنه عنه. الصحيح وق 
قال:أي؟ ثم قيل: معلتح؛؛ بملعم أن نحافة ولدك تقتل ®أن قال: أي؟ ثم قيل: حالقالئ،اا 

إلنها1ش مع يدعوينح ؤوألذينلأ تصديقها: تعاق اممه فأنزل جارك® بحليالة تزق أن ٠١
[٦٨]الفرقان: الآية بالحؤ،ولأ إك آس حرم بمظونآلثنس(هم< ءاحرولأ 
قالواالدين يم قولين. عل يحصرها؟ عدد لها هل الكبائر، ق النامي واحتلف، 
بناهراثا عبد وقال أربعة، هي عود: مبن اه عبد فقال عددها، ق احتلفوا يحصرها 

)ج(.الشورى. سورة ق الحن، تكملة )١( 

(وشر١٨٢/١٢٢()٢٦١r(وامملر:صاuري)٢/٢(ود)رف٩٨
الووى)أ/مخ(.

الباري)ما/اا<؛(وشرحاكووى)رفمأخ(وانفلر:فح (^ ٤٧٦١)رنم الممحاري )أ(احر-بم 
XA'!٦)



هإإق؛فظو^ا-
هيت غيره وقال تسعة، هي \ض\ص.' بن عمرو ين اهللأ عبد وقال سبعة، هي عمرت 

سبعون.هى ت آخر وقال عثرة، إحدى 
وهيت القلب ق أربعة فوجدما الصحابة أقوال من جعتها المكيت ؤئالب أبو وقال 

اهة،مكر من والأمن اه؛ا، رحمة من والقنوط المعصية، عق والإصرار باه، الشرك 
الغموس،واليمين المحصنات، وقذف الزور، شهادة وهى الالسانت ق وأربعة 

قواثنتان الربا، وأكل اليتيم، مال وأكل الخمر، ثرب البهلزت ق وثلاثة والحر. 
قوواحدة والسرقة، القتل، وهمات اليدين ق واثنتان واللواطة، الزنا، وهما الفرج؛ 

عقوقوهي الجد: بجميع تتعلق وواحدة الزحف،. من الفرار وهي الرحلين: 
فهوالقرآن ق عنه اه تين ما كل قال: من منهم يحدد يحصروها لر والدين الوالدين، 

وعيدعنه بالنهي اقترن ما طائفة: وقالت فهوصغيرة، ه الرسول عنه تين وما كبيرة، 
صغيرة.فهو شيء ذللث، من به يقرن لر وما فهوكبيرة، عقوبة أو غفسثا أو لعن من 

يرتبلر وما يثرة، فهو الأحرة ل وعيد أو الدنيا ق حد عليه رتب ما كل وقتل• 
فهوصغيرة.هدا ولا هدا لا عليه 

قتحريمه كان وما الكبائر، من فهو تحريمه عق الشراع اتفقت، ما كل وقيل: 
فهوصغيرة.شريعة دون شريعة 

•فهومجيرة فاعله أورسوله اهه لعن ما كل •' وقيل 
عغهنيون ما عكتآير خثنبوا ( jjؤ قوله: إق النساء محورة أول من ذكر ما كل وقيل: 

اص.محأجامحمهتاس:
عقالجراءة إق بالنسبة كلها الن4نوب قالوا: وصغائر كبائر إق يقسموها لر والدين 

محارمه،وانتهكنتا أمرْ عصى من إق فانقلر كبائر، أمره ومخالفة معصية سبحانه )( ٥٥١
المنية.هده ق توية موهى كبائر، كلها الذنوب تكون أن قوجب 

بعضهايكون فلا -ها، يتأُر ولا الن.نوب تمره لا سبحانه  ٠٥٥١أن هال.ا ؤيوصح قالوا: 
بينذللث، ي فرق ولا ومخالفته، معميته مجرد إلا يبق فلم يعص، من أكثر إليه ية بالن



الممسٍرعالن المشر الصنء 

وذب.ذنب 

تباركالرب حق عق والتوثب للجراءة تامة مفسدة أن عاليه ويدل قالوات 
قدلكان تحريمه يعتقد وهولا حراما فرجا أووض خمرا رجل لوثرب ولهذا وتعاق، 

لكانتحريمه يعتقد من ذللث، فعل ولو الحرام، ارتكاب مفسدة وبين الجهل بين جع 
مفسدةأن عك فدل الأول، دون العقوية يستحق الدي وهو يتين، المقبإحدى أتن 

والتوب،.للجراءة تابعة الدن_ا 

وانتهاكوميه  ٤۶٥٠١١بامرْ الاستهانة تتضمن المعصية أن هدا عل ؤيدل قالوات 
وذب...ذنب بين نيه فرق لا وهدا حرمته، 

مافقال! الكعبة إل يوما عمر بن اس عبد نظر ^ ١٥ناغ عن الترمذي جاٌع ،ول 
هداالترمذي! قال . منلئج حرمة أعظم اثية عند والمؤمن حرمتلثs، وأعفلم أعفلمك 
ررلأه! اهف رمول قال قال! عمر ابن عن أيصا الخاري مححح وق حن• حديثا 

،.حراما١٠ل دما يهما لر ما دينه من فسحة ق المزمن يزال 
أوقعلمن نحرج لا التي الأمور لتا ورطا ارمز ٠الت عمر عن أبقا الخاري وذكر 

زل حله(( بغير الحرام الدم مفك فيها ه نف
ركفر*؛ وقتاله فرق المزمن #سباب يرفعه! هريرة أبي عن الصحيحين ول 

مواردj كما جان وابن ٤( • ١ ٤ رقم ٤ ٤ ٤ )•T/ لشب ا ق وايهقي ٢( • ٣٢)رنم ١^ )؟(أخرجه 
وق١( •  ٩٦٦رنم  ٣٧ا/ الكير)١ ق والطراز ( ٣٩٣٢)رقم ماجه (وابن ١ ٤ ٩ ٤ )رنم القلمان 

الثرمل.ى.منن صحح ل الألبان وصححه الترعن.ي وحنه ١(  ٥٦٨رنم  ٣٩٦)٢/ الشامتين ند م
(.٤٣٥)رقم المرام غاية ل وحسنهآيثا 

(•٦٣١! )٤ القاري عمدة (واظر: ٦٨٦٢)رنم الخاري )م(أخرجه 
(،٢٦٣)٢ ^ ٧١كح (^: ٦٨٦٣)رقمالخاري )أ(أخرجه 
(وشرح٢٧/١٣()٥١٢/١١(واظر:فحالبارى)٦٤)رفم)رنمحأ(وسطم البخاري )ه(أخرجه 

الووي)؟/مه-أه()آا/اأا(ؤ



ز=^|_هجإئ
وقا يعضءر رتاب بعضكم يضرب كفارا بعدى ترجعوا لا  ٠٠قوت عنه أيقا وفيهما 

سيوجد ربمها ؤإن الجنة، رائحة يرح لر معاهدا كل من  M١١' عنه البخاري صحيح 
وأمانه،ءهدْ ق معاهدا كان إذا اه عدو قاتل عفوية هد0 ،. عاتارالأربعين مسيرة 
حبستهاهرة ق النار لحك، قد امرأة كانت، ؤإذا المؤمن؟ عبده قاتل بعقوبة فكيف 

وجهها3، تخدشها والهرة النار ق الني. فرآها وعطشا، جوعا ماث حتن 
عنهالسنن بعض وق جرم، يغير مات حتن مؤمنا حبس من عقوبة فكيف، ، وصدرها 

٢•بغير■ض،ُر مؤمن قتل من اس علن أهون الدنا ُلردال، قوت 
قالع١لم نظام لمصالحة منافية وهي المفاسد عظم أ من الزنا مفسدة كانت، ولما 

العداوةأعظم يو؛غ ما وتوقي الحرمات، وصيانة الفروج، وحماية ابر، الأنحفنل 
ذلك،وق وأمه، وأخته وبنته صاحبه امرأة متهم كل اد أفمن الناس بين والبغضاء 

كتابهق >أا سبحانه اهيه قرنها ولهدا الكبر، ق القتل مفسدة تل كانت، العالم، حراب، 
تقدم.كما محنته ^^3، ورسوله 

سبحانهأكد وقد الزنا، س أعظم سيئا النفس قل بعد أعلم ولا أحمدت الإمام قال، 
■ممآّثنذئر0ألثننآف ءاحرولأ ]لها يدعوث لا والذين ؤ حرمته؛قولهت 

جزاءوجعل النفس، وقتل بالشرك الزنا فقرن ا ٦٨تامغالت ه تزثويث إقُ 

(.٢٧/١٣()١١٣/١(واظر:نياUرى)٦٥)رنم دفم\\\(و.سلم الخارى )ا(ا->ر-بم 
(.٢٧٠)٨ ازري فتح ام(واظر;  ٦٦)رنم الممحاري )أ(اخرجه 
الناريآي(وءماوة ; ١٧)الورى ثرح أإآآ(واظر: رنم اوم 0أ"اأ(ومرنم الخاري )"ا(ا-؛م-بم 

(ir/rXvr/r.)

الإيمانشم، (وق ١  ٥٦٤ه رنم  ٢٢الكبرى)A/ ق (واليهمي  ١٢٦ ٩ رنم ماجه ابن )أ(احرجه 
اسريjرنم٣٧٥/٦(والزار)١٣٩٥)أ/هإمرقمأإمه(والرُذىرقم

 /r(لا (: ١٢٢-١٢١/٣ارجاجة)مصاح ز المحاق (^)، ٣٦٧٥رقم  ٢٠١الترغيبu،إمحطاد
الباري)آا/هخا(.قع وانفلر؛ ثقامت،. رجاله صحح 



الممسيرعدن المسر الصوء ه^=تع 
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ذلكموجب انمي يرغ لر ما المهين، المضاعف العياب ق النار ق الخلود ذلك 
انمالح.واكل والإيمان يالتوية 

حمشتسيئاتُم ي؛ذلاآقت صبمنلحا عملا وعمل ؤءامى ثاب من و إؤ 
ه.رحيما ءعمورا وكان 

وهوحقيقةصالح، وعمل إيمان يتويتهم اقترن إذا التائبين البشارة أعظم من هذا 
ءرذْفرحه نط بشيء فرح ه الّمح، رأيت ُلٌا عنهما• اس رصي عباس ابن تال التوبة، 

ثمدمما وأم مبيغا فتحا لك ئتختا إما ؤ بنزول وفرحه أنزلت،، لما الأية 
١[#.مندنيكوماJاحزه١ 

قولين.عل الآحرة؟ أوق الدنيا هوق وهل التديل هذا صفة ل واختلفوا 
بالشركفبدلهم محامنها، أعمالهم بقباكع هوتبديالهم ت وأصحابه عبامن ابن فقال 

أمانة.وبالخيانة صدقا، ب ويالكن. ؤإحصانا، عفة وبالزنا إيمانا، 
صماُت،عوصها بدلوا الميتة وأعمالهم القبيحة صفاتهم أن الأية! معنن هذا فعل 

عافثة.ببلائه والمجتل صحة، بالمرض المرمى يبدل كما صالحة، وأعمالا حميلة 
عملوهاالتي مميتاتهم  ٢٥١تبديل هو التابعن. من وعره السب بن معيد وقال 
حنة.ميتة كل مكان فيععليهم القيامة، يوم يحنات 

حريئ،بن الحسين حدثتا جامعه؛ ق الترمذي روى بما القول هذا أصحاب واحتج 
قالقال! ذر أبي عن سّويي بن المعرور عن الأعمش حدثنا قال! وكيع حدثنا قال• 

فيقال:القيامة يوم بالرجل يوتن النار: ْن نحرج رجل آحر لأعلم ®إن ه اه رسول 

)ا(\«ّا.طوارجج_ا.
المشوراJر الواننلرث ( ٥٦الديات)ص ل والشماق ٢( ٠ * الكامل)ه/ ق عدي ابن احرجه )٢( 

>\/1(YU.)



■سإإقإزءلجا~
رصوكذا. كذا كذا يوم عماك فق\د.' كبارها، عته وعنيأ ذنوبه صغار عليه اعرضوا 

حنة،عملها سنة كل مكان أعهلوْ ^ ١٥٠٥كبارها، من مشفق وص بمكر، لا مقر 
 Iحتنصحلث، قو اهلع رسول رأبتؤ ذلقد> أبوذرأ قال ههتا،ا أراها ما ذنوبا لي إن فيقول

Jb ،^نواجذه

هذافإن نفلر، القول هذا صحة عك به الاستدلال ق ولكن صحيح، حديثؤ فهذا 
سيثةكل مكان وأعطي منها، أحرج ذلل—، بعد ثم النار، تبا ولحل سنانه عذبؤ ند 

الذنوب،تاللث، تبديل هذا ق وليس ذنوبه، بعدد ابتداء عليه تبا الم مدق صدفة حسنة، 
صإنما والكلام التائبؤ. يعام، لر كما عليها، صJب، لما كذلك، ولوكان إذ احس،ثاتإ، 

يدلما الحديث، هذا ق فأين حسناته، فزاديت، حسنة، سنة كل مكان له ألمت، اييؤ تق 
ءكذلك،؟

وقل.القول، هل.ا عك الأية هذه نمير ق به مستدلين الحديث، هذا استقبلوا والناس 
الماخرين.من كثير يدركها لا فهم، ودقة غور لفج أللكن فيه، ما علمته 

ودقته،به الاستدلال لعلم، عرفا ءرفتإ إذا قاعدة تمهيد يعد صحح به فالأّتاولأل 
تارة،اّحية ويالحنا^، تارة، يالتوية يرتفع وأترْ أنر من له لأبد الذم—، أن وهم، 

أثرهاشتد إذا وظللث٠ تارة، أنره س ليتخلص النار و؛الحول تارة الكفرة ويالممحات—، 
ذرةفيها يكون لا الجنة لأن المار، يحول س إذا يد فلا محوه، عل الأمور تقوتللئج ولر 
حثمن شم،ء عليه بهم، فإذا وجه، كل من 'لأب من إلا يدخلها ولا الخيثا، من 

لدارحينئذ فيصالح خبثه، س إيمانه ذهتؤ ليخلص الامتحان، كير أدخل الونوبإ 
الملئؤ.

أقوىوهم، النصوح، بالموبة يكون تارة وأثره الذ.ن—، موجبا فزوال هذا علم إذا 
أثروزال بالمار تطهر فإذا النار، ل وتْلهيره منه الحق، باستيفاء يكون وتارة الأسباب. 

٤(.٠ ٢ ١; نح!_)١ واظر: ( ٢٥٩٦واكرطي)رنم( ١٩٠تم)رقا 
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وزالالنصوح، بالتوبة تهلهر فإذا حنة، سيئة كل مكان أعملي عنه والخبث، الوسخ 
إزالةلأن حنة، سيئة كل مكان يعهلن بأن أوق كان وحبثها الذنويت، وسخ أثر نيا عنه 

منها،بدل النار ؤإزالة اهه إق وأحب النار إزالة من أعثلم والخبث، الوسخ لهذا التوبة 
يوصحه:الدخول يعد مما بالتثديل أوق فهي الأصل، وهي 

تلكهوتوبة إذ حنة، عليها بندمه سيئة كل بدل قد التاسي، وهوأن التاسعI الوجه 
بالتوبةزائلا عمله ذستإ كل نمار حنة، ذنب كل من والتوبة توبة، والندم السيئة، 

فانهفتأمله الاعتبار، تيدا حنة سيئة كل مكان له نمار حنة، وهم، محله، حلتإ التمح، 
الوجوه.ألملمح من 

دونيا،تكون وقد السيئة، لتاللث، القدر ق اؤية مالحنة هده تكون فقد هدا وعك 
-يايقترن وما فيها، التاسبا وصدق، التوبة، هده نصح ؛حس، وهدافوقها، تكون وقد 
أمرارمن وهذا السيئة، نالك، ية منعك ونفعه مصاJحته تزيد الذي القي—، عمل من 

Iيوضحه ولهلائفها التوبة ائل م
وأكثرمنه أكبر حناُت، عليه يترنما قد وبأمره باس ، العارفذستا أن الحاشرI الوجه 

وخشيةوانكسار ذل من الذو_،ت ذللاج من عصمته من اهو إق وأحم، نفعا وأعفلم 
يقولحى منه، أعفلم حنالنا أو بحسنة العا.و بمراغمة وتدارك وندم ؤإنابة 

الذن_،تق إيقاعه عك الشيهلان ؤيندم فيه. أوقعته فيما أوقعه ب لنسي يا السيهلانت 
عبدهمن يحج، نعال واس الميمين، بين ما شتان لكن ارتكابه، عك فاعله كندامة 
منفيحصل الموية أمرار من العبودية من هانأا أن تقدم كما وغيفله، عدوه مراغمة 

يتبعهاوما الموبة من تعال اس محبوب وحصول والمدارك العدويالموبة مراغمة العبد 

حناُت،.بل حنة السيئة مكان جعل يوجبا ما هنات الأعمال زيادْ من 
واحدةكل مكان يقل؛ ول؛ ٧[ ٠ ]الفرقان: ه حنثت ن؛ئاتمم؛ >ؤيتذلتأس قوله! وتامل 

المثيل.حال بحجؤ حنالت، بعدة الواحدة السيئة يبدل أن يجوز فهذا واحدة، 
الموبةمن بحنايتؤ الدنيا ق يبدلها ل؛ ذنوبه عل عذب الذي فان ت الحديث، ق وأما 



سيئةكل مكان فاعطي نات، ح السيئة مكان يجعل ما له يكن فلم وتوابعها، المحوح 
مايبين ول؛ صحالث، إليها انتهز ولما ذنوبه كار عن ه الّمح، وسكت واحدة، حنة 
إشارةالحديث ق ولكن حنة، صغيرة كل مكان يبدل اهللأ أن وأخبر -يا، ، ٧٥١يفعل 
وجهين.من وصغارها كبارها يعم التبديل هذا أن إق لهليفة 

ذكرهاالصغائر تبديل رأى إذا بأنه إشعار فهدا كبارها٠١ عنه ررأحبثوا ت قوله أحدهما! 
أشدبه وهو الصغائر، تبديل من عنده موقعا أعفلم تبديلها فيكون تبديلها، ق وهلع 

واغتثاطا.فرحا 

يقحلمما مشعر؛التعجس، الضحلئ، وهدا ذللث،، ذكر عند ه النبي صحلث، والثاقت 
يسألولا عليها يقرر أن غير من الذنوب، من ه نفعك به يقر وما الإحسان، من به 

الصغائر.عليه ءرص.ت، ؤإنما عنها، 

التودداللهليفذ، البر الأكرمين وأكرم الأجودين وأجود الخالين رب اس فبارك 
الرحمنهو إلا إله لا نؤع، بكل هلريق كل من إليهم ؤإيصاله الإحسان، بانولع عائم إق 

الرجم•
هذْيحكن قمعته تيمية، ابن الإسلام شخ بحفرة الآلة هذْ وحرت ... 

الصوانفقال! منها، الصّواب عن مثل ؤإما مالته قاما مجردة، حكاية الثلاثة الأقوال 
يعودمن ومنهم منها، أكمل إك يعود ٌن ومنهم حاله، مثل إك يعود من التامحن من أن 
وأعفلرحورآ وأشي. الخهليثة قبل كان مما حيرآ اكوبة بعد كان فإن كان. مما أنقص إك 

أكملالخهليثة قبل كان ؤإن كان، مما أرفع إق عاد ؤإنابة وحشية ذلأ وأعفلم تثميرأ 
اكوبةبعد كان ؤإن عليه، كان مما أنقصي إق عاد إليها اكوبة بحد يعد ول؛ الأمور ذْ هق 

كلامه.معنن هذا منزكه. مثل إق رُثع الخْليئة قبل كان ما مثل 
تابإذا اكائب أن وهن بتيانبما، الواصع أحص الموضع هذا مسألة وهاهنا قلت،ت 

)ا(ه1آالهجرتين.
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محيتإذا أو عليه، ولا له لا ؤيدهكا السيئات نالك تمحن فهل نصوحا، توبة اه إق 
وغيرهمالمفسرين من فيه الناس احتلما مما هذا حنة؟ سيئة كل مكان له أستا 
مكانبجعل لكن الحنة، السيئة مكان بجعل ليس الزجاج• فقال، وحديثا. قديما 
,التوبة مع والحنة التوبة، اليئة 

لرحمةسبا ذللئ، فيكون ؤتاعق، الأولي معاصيهم أعمالهم؛اسل، يجعل ءهلية1 ابن قال 
يومهوي قال من عك ورد والحسن، نيد وابن جمر وابن ماس ابن قاله اهفإياهم، 

سبحانهاهيه أن يقتضئ ذر أين ؤلريق من لم مكتاب، ق حديث، ورد وقد قال! القيامة، 
وذكرهحسنات، سيئاته بدل الموحدين ص له المغفرة يريد لمن يجعل القيامة يوم 

وهوءهلية1 ابن قال الأية. هذه ق المسسس، بن محعيد تأويل وهادا والهلبري، الترمذي 
؛لففلهالحديث، ذكر اس ثاء إن محيأق ت قلت، كلامه. آحر هذا العفو، كرم معتز 

بنوسعيد الفارسي سلمان عن القول هذا معتز وروى المهدوىت قال عليه. والكلام 

ندنؤ نيدت وابن والضحاك جريج وابن ماس ابن قال اكعلي: وقال وغيرمما• جمر 
محاسنالشرك ق أعمالهم بقبح اممه يباسلهم [ ٧٠]القرنان؛ ب حشت سؤئاتهثم آلقث 

وبالزناالمشركين، قتل المؤمنين وبقتل إيمانا بالشرك فيبدلهم الإسلام، ق الأعمال 
إسلامهمحال ق عملوها الش سيئامم اينف يبدل يعتن آخرون• وقال ؤإحصانا. عفة 

القيامة.يوم حسنات 
قإنه قال; فمن القيامة؟ يوم أو الدنيا ق هو هل التبديل هل.ا أن القولين وأصل 

حسنات،وهن بأصيادها، الفاسدة والإرادات القبيحة الأعمال تبديل هو قال! الدنيا 
حقيقة...تبديل وهذا 

يومحقيقة بالحسنة السيئة تبديل هو قالت،! التي الأخرى الْلائفة واحتجت ••• 

(.٧٨/ ١٣تمرْ)ذ القرطى اه رحه الزجاج ص القول مدا ذكر )١( 
.^^Y(U(T)



—اج=همح
قيكون إنما وهذا اليتة. مكان الحنة إسات التديل حقيقة قالت؛ بأن القيامة 
محيت،أنيا معناه كان حنة بدلتا فإذا ووقعت، فعالت، فد الص وهن المحققة، السيئة 
■حنة مكاما وأبت، 

لكوتهمإليهم اليثاتر فأصاف، حنئأته، نؤئايجم ؤ تعاق! فال ولهدا قالوا! 
صنعهمغير من لأما إليهم، يضفها ولر الحنان ونكر واكتسبوها، باشروها 
وكرمه.اهف فضل مجرد هي بل وبهم، 
يبدلهو أنه أحبر فإنه فعلهم، لا اهر فعل هو إنما الأية ق فالتبديل وأيضا قالوا! 

اللءينهم فإمم إليهم، التثل٠يل ه لأصافذكرتم ما المراد ولوكان حنامت،، صيثامم 
اقنفقال كما وكاميها، فاعلها إل تصاف إنما والأعمال حنا*_s، ميثاتبم يبدلون 

منكان ما وأما [ ٥٩]١^٠: لهزه غءرآلذرقٍل لولا ظلموأ د؛دلاآلذبجث■ ؤ تعال! 
حغتهزههمب' ؤتدكهم ؤ تعال! اس فال كما هو، نديله من يجعله فإنه الفاعل غير 

فعالهشيء أنه عل دل حناُتا صيثامم يبدل هوالذي أنه سبحانه أحبر فلما [، ١٦]سأ؛ 
وهوالتوبةمنهم، مببه كان ؤإن أنفسهم، تلقاء من فعلوه أمم لا بيثامم، هوسبحانه 

الصالح.والعمل والإيمان 
ابنالمعرور عن الأعمش حذي من صحيحه ق مسالم رواه ما عليه ويدل قالوا! 

الجتة،دحولأ الخك أهل آخر لأعلم ارإل ^!^! ٥١رمول قال قال! ذر؛٤^؛، أبن عن سويد 
صغارعاليه اعرضوا فيقال: القيامة يوم به يوتن رحل منها: خروجا النار أهل وآخر 
كذاوكذا كذا يوم p.^!، فيقال: ذنوبه صغار عليه فتعرضن كبارها، عنه وارفعوا ذنوبه، 
مشفقوهو ينكر، أن يسمملع لا تحم، فتقول،• وكذا؟ كذا وكذا كذا يوم وء٠لتا وكذا، 

قدربر فيقول: حنة، سيئة كل مكان للت، فإن له: فيقال عليه، تعرض أن كبارذنوبه من 
.نواجذه بدُت، حتن صحالث، اهف. رسول رأين، فلقد هاهناء، أراها لا أشياء عملتا 

٤(. ٠٢ا/ كحالباري)١ وام: ( ١٩٠طلم)رقا :١(أخرجه 



اكئشاي

ذرأين عن مؤيد بن المعرور عن الأعمش حدثنا ركع، حدئتا أحمدت الإمام وقال 
ذنوبه،صغار عليه اعرصوا فيقال! القيامة يوم بالرجل ُُيؤنى اس.• رسول قال قال• 
وهووكذا؟ كذا وكذا كذا يوم عملت فيقال؛ كبارها، عنه ومحأ عليه، فتعرصن قال! 
فال!حنة، عمالها ميئة كل مكان أعطوه فيقال! الكبار، من وهومشقق بمكر، لا مقر 

نواحذْبدت حنن قوصحلثؤ اهلع رسول رأيت، فلقد أراهاءا، ما ذنوبا لئ إن فيقول• 
رزمة،أبن بن العزيز همد بن محمل عن المتمك حفص أبو فروى وأيضا قالوات 

رسولقال قال! هريرة أبن عن أبيه عن العض أبن عن القهليعن مؤمن بن الفضل حدثنا 
ميئاتمبدل اءالذين قال! هم؟ من قيل! الميئات؛؛، من أكثروا أمم أقوام ررليتمين اه.• 

بدلوالأنبمم أبدالا سموا إنما فإمم الحقيقة، ق الأبدال هم وهؤلاء قالوا! . حسنات،ا 
حسنات.عملوها التي سيئامم اهلع فبدل الحنة، بالأعمال يئة الأعمالهم 

يدلهابالحسنة اليئة أعمالهم بدلوا فكما العمل، حتس من فالجزاء وأيضا قالوا! 
وفاقا...جراء حنات الحففلة صحفإ من اهلٌ 

ه.م(  jjمتايا ألله إل يتوب  jAjjiصنلحا وعمل ياب، من وؤ 
المستقيم،صراطه لوك باهلع إل الرجهمع ضبدوها! ومنتهن، مبدأ لها اءالتوية(( 

هنئاوان ؤ تعاق! بقوله بسلوكه وأمرهم رضوانه، إل موصلا لعباده، تصبه الذي 

(٧٣٧٥رقم  ٣٧٠/ ١ )٦ حبان وابن ( ٢ ١ ١ رنم ١ ٥ ٥ / )١ والزهد وهاد ( ١  ٥٧)ه/ أحد أخرجه )١( 
)ا،/^آرفم)رنماا،هأ(واوزار ا/'هارثمرئماآه«أ(واكرطي ومحفيص)'

العلوموجامع ٤( • ٢ ا/ )١ اري البنح وانئلر: ( ٨٤٧رنم  ٨٢٢)٦! الإبمان ق هدم وابن ( ٣٩٨٧
و\يم)ااح\\(.

جامعههمه(وانظر: رقم ٤  n٤٢/ امدوس (وال١ديj ٧٦٤٣رذم ٢٨١)1إ الحاكم )؟(أخرجه 
(.١٣٥ )ه/ القدير وقض ١( ١ ٨ / را والحكم العلوم 

يداءمدارج  ٢١)٣(؛ 



إقليدي ؤإدك ؤ وبقوله• آ ١  ٥٣]الأسام؛ ه آلئبل ثئبعوأ ولا قاثبعوئ متثقيما تهرطى 
،٥٢فيآلآوض(هلاكورى• وما آشنئوت ؤ؛ ما لهُ أئبى آئي صرط مرطزمنتقيرظ:؛ 

.[ ٢٤]الجح: ه ثيرطممميد إنا وهدوأ همتنأنمول آلخلؤب إل وهدوأ ؤ وبقوله! [ ٥٣
فمنحنته، إق موصلا نصه الذي صراؤله وسلوك المعاد، ق إليه الرحؤع ونيايتها! 

أحدهو وهذا بالثواب، المعاد ق إليه رح بالتوبة* الدار هذه ل ائلأ إق )ح 
4مثابا آس إل يتوب ءإدٌُ صلحا وعمل وار1، ومن ؤ تعاق؛ قوله ي التاؤيلأٌت، 

حنامتابا الموت بعد إليه يعود متابا! ١^١، إق يتوب  ١١وغيره! البغوي قال [ ٧١]الفرقان: 
والثانية!الشرك. عن رحؤع تابءا ررومن قوله! وهي الأوق فالتوبة غيرْ<ا، عك يفضل 
والمكافأة.للجزاء النف إق رجؤع 

التوبةعل، عزم ومن والمعنزت الأوامر، مض متضمن الجزاء أن اكاق: والتأويل 
لغيره.لا خالصا، ولوجهه وحده، ائاق إق توبته فليجعل وأرادها، 

إليهتاب يمن ؤإعلامه التائب إشعار وهو المعنن، ^ا لازم المراد أن الثالث! التأويل 
غيرْ•إق لا اه إك فإما من؟ إق ورجوعه من؟ إك توبته فليعلم والمض؛ إليه، ورجع 

منإليتك انزل ما بيغ \}تسولأ نثايا ٠ ؤ ت تعال قوله التأويلين أحد عك هل.ا ونثلير 
عمنمن عك يترتب، ما اعلم أي! [ ٦٧هتا1ماول.ْ؛ نثع.لإ£ارساكثُ لزثمعتقنا ؤإن ريلث، 

رسالته.يبلغ ولر أوامره، 
العرمقوي إذا ثم فعلها، عك والحرم بالقصد أولا تكون التوبة أن الراح• والتاؤيل 

ينفسوالثانية! لفعلها. والقمل. بالحزم الأول! فالتوبة التوبة، فعل يه وحد حازما! وصار 
عملاالله إل فتوبته وعزما، ونية قصدا اةلٌ إل تاب فمن والمعنن! ؤإيجادها. التوبة إيقاع 

ورسوله،اهدٌ إلن فهجرته ورسوله اهدٌ إلن هجرته كانت، ررفمن ه! قوله نغلير وهذا وفعلا، 

•٢ إليه® هاجر ما إلن فهجرته يتزوجها أوامرأة بميبها دنيا إلن هجرته كانت، ومن 

■وشرحالووى)ما/مه( ( ١٥فحابري)ا/وانفر: ( ١٩• U^j^)١( اوخارى)رُم خرجه أ' 



الممسرعلن النير الصوء 

علامات؛لها المحيجة فالتوبة 

قبلها.كان مما حيرا التوبة بعد يكون أن منها• 
مستمرفخوفه عين، طرفة  ٥٧٥١مكر يأمن لا له، مصاحبا الخوف يزال، لا أنه ومنها• 

•آ"لإؤآمحثمنح■محريدأ قائوأولا ؤءلأ روحه لقض الرمل تول يسمع أن إك 
الخوف.يزول '٣[فهناك تو'ءذورت>ه]ضلت: 

وصغرها،الجناية عظم قدر عق وهذا وحوما، نادما ومهلعه تلبه، انخلاع ومنها؛ 

ظوبيز]لأأن4 ييبه بثوأ محلمهزآلذى ئرال، لا ؤ تعاك؛ لقوله عتنة ابن تأؤئل وهدا 
منالشدبد الخوف أن رس_ا ولا — بالتوبة تقطعها قال؛ ١[ ١ * ]التوبة: ه تلوبهمّ ثمْلح 

التوبة،حقيقة وهذا تقطعه، هو وهانا وانخلاعه، القالي، امال.اع يوجي، العظيمة العقوبة 
ققلبه يتقطع لر فن عاقبته، سوء من وحوفا منه، فرط ما عل حسرة قلبه يتقْلمر لأنه 

ثوابوعاين الحقائق، حقتا إذا الأحرة ق تقطع وحوفا حرة فرط ما عك الدنيا 
الأحرة.ق ؤإما الدنيا، ق إما القلتح؛ تقي من بد فلا العاصين، وعقاُيج المهلعين 
يشبههالا للقلب، تحمل خاصة كرة أيما؛ المحيحة التوبة موجاُت، ومن 

ؤإنمامجرد، حب، ولا ؤياصة ولا بجؤع تحمل لا ، المذنب، لغير تكون ولا شيء، 
حميعمن يه أحاطت، قال تامة، كرة الرب، يدي بين القلب، تكر كله، هذا وراء أمر هي 

فاطسيده، من آبق حان عبد كحال، حاسعا؛ ذليلا طريحا ربه يدي بين وألقته جهاته، 
ولاغناء، عنه ولا بدا، منه يجد ولر سطوته، من ينجيه من يجد ور يد*يه، بين فأحضر 

إحاطةعلم وقل. عنه، رصاه ل ونجاحه وفلاحه وسعادته حياته أن وعلم مهربا، منه 
وعجزهبضعفه وعلمه إليه، حاجته وسدة ليده، حثه ْع هذا جناياته، بتفاصيل ّيد.ه 
وعزسيده.وذله سياJه، وقوة 

ءاJدت٠اأجدى وما للعبد، أنفعها ما وحضؤع وذلة كرة الأحوال، ط0 من فيجتمع 
منسيده إق أحب، شيء فليس أ سيده! من -٠١ يه أقر وما ، ١٠٢حبره أعظم وما عليه، 
له.والاستسلام يديه بين والأنهلراح والإحثات والتذلل والخضؤع الكسرة هذه 



جج^=====^==^===^===اجا=
بآلمءوأْكناثأ:ئج:ه.ي' نئهئثمحروإذا لا  ؤ

وقالمجاهد، عن ليث، وقاله الغناءا ههنا *الزور ت الحفية ابن محمد ،قال 
البامحلل.مجالس يحفرون لا الكلي: 

ؤإذا،، ٣٧١مجالس( يحفرون لا والمعتزت ويطرح، يلش ما كل *؛: ٧١ق واللخو 
إليه،يميلوا أو عليه، يقفوا أيا أشهم أكرموا وعمل قول من يلض ما بكل مروا 

كلها.الباطل وأنولع والغناء، اللف، به فسرها كما المشركين، أعياد ا: ^ق 
الكراممر ومروا عليها، يمالثونبمم ولا المعاصي، أهل ون بجال*ولا الزجاج* قال 

بأهله(.والاحتلاؤل فيه، الدخول عن ألههم يكرمون لأمم باللخو، يرصون لا الذين 
'قاس رسول فقال عنه، فأعرض بلهو مر ه: عود مبن اهنآ عبد أن روتم( وفد 

،.لكرغءرممعود ابن أصيح ارإن 
سمعوأأللمعوؤإذا ؤ بقوله: سمعه اللغوإذا عن أعرض من عق سحانه اليو أثنن وقد 

كانؤإن الأية، وهن.ْ [. ٠٠}\سى: أزأاقؤته ذفم" و3اووأ عنه ^عنصوأ 
وقالعنه، فأعرض لغوا ممع من لكل متناول عام، فمعناها خاصا، نزولها سبب 

سذم'أظو'هبلسانه 
*يشهدون(لأن بالزور؛ يقل: نشهدوثن^زوزهولر لا ؤ سبحانه: قال كيف وتأمل 

يه،بالتكلم فكيفإ الزور، مجالس حفور ترك عك فمدحهم يحضرون، لمعتن• 
الزور.أعظم من والغناء وقحله؟ 

لكما لهمها، العين وعق الباطل، العمل وعك الباطل، الكلام عك يقال والزور: 
القول،فالزور: الزورٌ *هدا فقال: به، يوصل سعر من قمة أحد لما محاؤية حديث، 

إغاثه-بم؛. ٢٤١)؛(

ابننمير وانظر: (، ١٢٨دسق)vv/ تاريخ 3، عساكر وابن ٥( • / ١ تنمر،)٩ ق الطبري أحرجه )٢( 
•/T"(٣٣كير.)

٢(.١  ٢٧لم)رغم وم( ٣٤٦٨البخاري)رغم أحرجه أصل )٣( 
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والمحل.والفعل 

وعدلتإليه، منت إذا فلأيا، زون ومنه• بالفح، الزور، ومنه الميل، من اللففلة وأصل 
اهر.وفعلا. قولا له حقيقة لا الذي الباطل إق اكابت، الحق عن ميل فالزور• إلته، 
اليومأنه ، اJاعوثروبين بينها والفرق أيما، لهم أعياد فهي ، الثعانيزأ،...وأما ر

معأصواتنا نرح راولأ وقولهمت والاحتثاد، الأحتماع عل فيه يتبعثون الذي والوقت 
ويالنوحبقراءتمم أصواتيم رفع يعم فهذا الكفر، شعار إخلهار من فيه لما موتانا(( 
ونحوها.أوالمشاعل أوالرج بالشمع إما معهم! النيران إفلهار وكذلك وغيره، 
فيها•لهم يتعرض ل( يغلهروها ول( ه%ا وكائمنازلهم ل النار أوقدوا إذا قاما 

المسيحيونفيه يحتفل الفصح لعيد المابق الأحد يوم يع يحن معيا الثعانين• 
دالقيامه ذكرى عل الصفح وعيد القدمحى بيت المسبح الل دخول بل•كرى 
يجورلا والزور زورا، أعيادهم سبحانه  ٧٧٥١محمئ وقد النصارى. اعتقاد ق المسيح 
قحانه( أبي بن همدالرحمن قال لا وآلدث ؤ تعاقت فقال إظهارْ، 

حدثتاالخراز. سعيد بن الرحمن عبد بن أحمد حلّثنا الأثج سعيد أبو حدثنا رانفيره(( 
المشركينعيد لا وآلذ.يى ؤ الضحالئ• عن عميل بن همين 

•المشركين® عيد ررالزور عباسي! ابن قال وكل.لك الشعانين، حيير! بن سعيد وقال 

أرنمْْئْا(ءناينصينفيملتحاك:ؤلآسلأ
نولل ماس ابن من ناييخه ل الغدادى الخطتب وأخرج الشعانض. هو قال،؛ آارلر4 يفهدولت 

المتركتن•أماد ال■■ ً=كرائابمذبآائم*َعأ ه يحدخمدوثآمحر31ذا 3^^ ؤ الن،؛ تعاه 
الثعانين.يشهدون لا يض 

لسين،كالأسماء للمهارى البايوث (: ١١٣٩; الحديث) غريب ق الهايت ق الأثتر ابن نال، )٣( 
.١( ١ ٨ y/ العرب) لأن وانفلرت نقعلتان. فوقها والتاء المعجمة بالغين هو وقتل• سرياق، اسم وهو 

(.٣٤٩/٢(وانلر:شراينممر>١٧٩-١٧٦،١٢١/٢ترخص))؛(أخرجه 
س'ارءم؛ت،؛ت،ا(.اينأبيحاتمفيشر>،)م/ )ه(أخرجه 



,=٧ظقاس 
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ولاعليه، ممالأتم للمسلمين يجوز فلا إظهاره لهم يجوز لا أمم وكما 
يهصرح وقد أهاله. هم اللأين العلم أهل باتفاق معهم الحضور ولا اعدمم، م

بنالحين بن انم هبة القاصم أبو فقال، كتبهم• 3، الأربعة الأئمة أتبلغ من الفقهاء 
عكلأنبمم أعيادهم، يحضروا أن للمسلمين يجوز ولا الثافعيت الفقيه العلبري متصور 

كانواعليهم الإنكار بغر المكر أهل العروق، أهل حالعل ؤإذا وزور، منكر 
الجميع،فيعم جاعتيم، عك اقم صخهل نزولي من فنخثن له، المؤثرين به كالراصن 

سخطه...من باقم نعوذ 

وعمناثا.4•صما •ثها ةابمبز،همح'محا' ذًفروأ إذا ألذ-مت> وؤ 
يبمروه،لر وعمياثا سمعوه، لر صما عليه لريقعوا بالقرآن وعظوا إذا مقاتلI هال، 

وعميائا،صما عليها يكونوا لر عباست ابن وقال( به، وأيقنوا وأبصروا سمعوا ولكنهم 
الفراء!وقال، وبصزا، سمعا عليها يخرون الكلم،• وهال، خاشعين، خاتمين كانوا بل 

الحرور.فدللث، يسمعوه لر كأنمم الأول،، حالهم عل، يمعا-وا ل؛ القرآن علمهم تل، ؤإذا 
يشتمني،وأقبل يتمني، قام كقولائ،؛ يشتمني، قعد تقول،. العريبج وسمعن( 

وعميانا.صما عندها يصيروا لر ذكر• ما عل والمعنن 
كمامبصرين، مامعين وبكثا، سجدا خروا عليهم تلمتإ إذا الني، الزجاج• وءال، 

.يروها ب وعمي يمعوها، ب صم كاثيم عتها، يتغافلوا إ أؤ، • قتيبة ابن وقال( به، أمروا 
أوالقلم،، خرور هو وشل عليه، النممح، وتسليط الحرور، ذكر أمران، ههنا قلمت،! 

خرورعليها فلهم وعمه، صمم عن خرورهم، نمنن وله للجود، الا-ن خرور 
القعود.عن به وعير خرور، هناك أوليس سجودا، أوبالبدن خضوعا بالقلمؤ 

٠٠؛اي 

؟.)ا(همامان،إ
:١٤٨/ YYتّمة)"ابن الإسلام شخ فتاوى انظر: )٢( 
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واجعلناأمحح همَْ ولمحنا أزو'جثا ثن لنا هب نبنا وثوث مب ؤ
ه.ؤوإ إماما لامتضئ 

عنزياد بن كثير وسأله الحسن سمعت قال حزم حدثنا متصورت بن سعيد اقال 
أبايا فقال1 [ ٧٤لالفر،1ن: ه اعثؤنو ^٠ ودنثيثأ ازو'حغا من لنا هب ربما ؤ تعاق؛ قوله 

وما: JUالدنيا، ي واه بل لا قال: الأخرة؟ و أم الدنيا أي الأعين القرة هدْ ما معيد 
والاهلا اه، ط\ءة حميمه من أحيه، من زوجته، من العبد اه يرى أن والاه قال: هي؟ 

لاهمهليعا أحا أو حميما أو والدا أو ولدا يرى أن من لم المالمرء إق أحب شيء ما 

الاهرسول قال قال: عمر ابن عن ناقع حديث من صحيحه ي البخاري روى وقد 
عنمثول وهو الناس علن ولع فالأمير رعيته، عن مسئول وكلكم رنع "كلكم 

وهيوولده بعلها يئن، علن راعية الرحل وامرأة بيته، أهل علن ريع والرجل رعيته، 
ربع،فكلكم ألا عنه، مثول وهو سيده مال علن ربع الرجل وعبئ عتهم، مسئولة 
رعيته®عن مثول وكلكم 

أععنحرةَ ويمحنا أرو'جثا ثن لنا هب نبتا يمولوث والذين ؤ تعادت قوله ، ١
للواحديملح وهو قدوة، بمعنن ؤإمام [ ٧٤قان: هإماما للمتمهمك ؤآحعلنا 

وراجلوصحاب، كصاحب، أمم، جع هو قيل: وقد والأسوة، كالأمة والجمع، 
والصوابإمام، ذوي أي وصراب، كقتال مصدر هو وقيل؛ وتجار، وتاجر ورجال، 

واجبة،التقوى برم،و يأتم أن عليه وجب المتقين من كان من فكل الأول، الوجه 

تحفة. ١٣٤)١( 

(.٢٨٤المثور)٨ الدر وانثلر: ( ٨٦٦٨رنم ٤ • ٢ الثم،)h ل المهني أ-محر-بم )٢( 
المؤويوثرح ( ٣٨١)Y/ ^ ٧١فح واظر: ( ١٨٢٩وسلم)رنم ( ٨٩٣المخاري)رقم )٣(أخرجه 
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نحن١١قبل• ؤإن بم، للائتمام مخالف يه أفتوا فيما ومخالفتهم واجب، بيم والائتمام 
كفايه.فيه ْا هذا جواب من تقدم فقد الدينtt وأصول الاستدلال ق بم نأتم 

أمرتعظم ين الفرق هو اقلع إق للدعوة الإمارة وحب الرياسة حب ين اوالفرق 
المحبله المعظم هف الماصح فإن حفلها، ل عي والالقس وتعظيم له، والنصح اهف 

كلهالدين يكون وأن العليا، هي كلمته تكون وأن يعمن، فلا ربه ٥^٤ أن يحب له 
عبوديته،ق اهراف ناصح فقد نواهيه، مجتتبين أوامر0 ممتثلين العباد يكون وأن ،، ٧٥

يجعلهأن ربه يأل بل الدين، ق الإمامة يحب، فهو اللم، إل الدعوة ل حلقه وناصح 
هوبالمتقين.افتدى كما المتقون، به يقتدي إماما للمتقين 

مهينا،قلوحم وق جليلا، أعينهم ق يكون أن اهف إل الداعي المد هدا أحب فإذا 
لريد0 عك الرسول أثر ويقتفوا به، ياتموا لكي مطاعا، فيهم يكون وأن منيا، ؤإليهم 

فهويحب،ؤيوحد، ؤيحبل يهلاع أن يحسا الله، إل دلع لأنه عليه، يحمد بل ذللث،، يضرم 
إليه.موصلا ذللث، عك عوتا يكون ما 

وأحنتنزيله، ق عليهم وأنتن ه، لتفاحتصهم الذين عباده سبحانه ذكر ولهذا 
وآلذئنؤ ةالت نم وأوصافهم، أعمالهم بأحسن فذكرهم لقائه، يوم جزاءهم 

4إماما للنمح1تنم وآحعلئا أععنح همةَ وذييجغا صأزو'جنا لغا هن، وثنا يمولوث 
؛١^١٤ةالو>رم يمر وأن سبحانه، له وذرياتيم أزواجهم بطاعت أعينهم يقر أن فسألوه 

فإنماالءلاءة، عل متحاونان والموتم الإمام فإن وعبوديته، طاعته عل لهم المتمين 
قبالإمامة ايئف إل دعوتبم وهو وطاعته، مرصاته عك المتقين يه يعاونون وما سألوه 
يدورت؛نابنة بيم وجعلنا ؤ تعال؛ قال كما واليمين، الصر أساسها التي الدين، 
[.٢٤تاوّجاوة: ه يوقثون يئاينتغا وهكائوأ صموأ لنا يام/رثا 

عليهمويمن ويوفمهم يهديهم أن سواثا هو للمتقين أئمة يجعلهم أن وموالهم 

)ل(ما'-'االروح.



الممسيرعلن المنير الصوء ،؟تتٍ^^ث 
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ب.إلا الإمامة تم لا الش واطنا، ظا>ا الصالحة والأعمال الأفة بالعالوم 
هذاأن حلقه ليعلم حلاله، حلا الرحمن اسمه إق الأيات هذه ق نسبهم كيف وتأمل 

ومنته.حوله ومحض رحمته بفضل نالوه إنما 
الجنة.ق العالية النازل وهي الغرف، السورة هغ.0 ق جزاءهم جعل كيف وتأمل 

الل.ين،ق العبن. يعهلاها مرتبة أعق من بل العالية، الرتب من الدين ق الإمامة كانت، لما 
الجنة.ق العالية الغرفة عليها جزاؤه كان 

منأغراضهم •با لينالوا تحميلها ق يعون طلاثيا فان الرياسة، ءللِّذ بخلاف وطا 
أغراضهمجيع عق لهم اعدتم ومإليهم، وميلها لهم القلوب وتمد الأرض، العلوق 

يعلمهلا ما المفاسل من الهللب هن.ا عك فترتبا لهم، قاهرين عليهم عالين كونم ْع 
حقدون للنفس والحمية والفتنة والفللم والحقن. والهلغيان والحسن. البغي من اقلع إلا 

بدللث،،إلا الدنيوية الرياسة تتم ولا اض، أكرمه من واحتقار اس، حقره من وتعفليم اس، 
الغطاءكثف فإذا هذا، عن عس ي والرؤساء المفاسد. من ضعافه وبأ به إلا تنال ولا 

الموقفطأهل يهلزهم الل.ر صور ق حشروا إذا ولاسيما عليه، كانوا ما اد فلهم تثين 
عباده.وحقروا القي أمر صغروا كما وتصغيرا، وتحقيرا لهم إهانة بأرجلهم 

قو؛4•وسلما ئ فيها ويقوث صحموأ يما ؤأوك؟كوفآلخبم 
•٣[^ذنننخبجاهمر،تثة4]همص; 

ذللئ،أن النفوس تتوهم لئلا حقيقة؛ بناء مبنية وأما غرف، فوق غرف أما فأحبر 
فوقبعضها كالحلألي مثنية غرقا التقوس تتصور بل بناء، هناك ليس وأنه تمثيل، 
منازللهم أي والثانية، الأوق للغرق صفة ومثنية عياثا، إليها ينفلر كأتبا حتن بعض، 

منها.أرغ منازل وفوقها مرتفعة، 

)ن(آ'لخدى.



و^|_.سؤ 
جنسوالغرفة [ ٧٥قان: ]ljjyه صموأ بما آلمهة ننح تهو لم؛'هذك• ؤ تعاق• وقال 
والذلللخفؤع المتض«نة الأنوال هدْ عل جزاءهم جعل كيف وتامل كالجنة، 

الجاهلينحء؛لاب سوء عل صبرهم مقايالة ق واللام والتحية الغرفة _، والاستكانة 
عليهم.وملائكته اس سلام بذلك فيلوا لهم، 

ءاسؤعمو،من إِلأ ونئ عندنا يمربجن ؤما"أمو''غنولآأولأره ؤ تعاق؛ وقال 
وقال[ ٣٧]سبأ: ه ءامغون آلمكن ل وهم هملوأ بما آلْنعفؤ ء جزا لم صنلحا 
قطيثه ومنتكن آلأبمر يا م، جرى جئ ويدحمحّ دئوبجن محن بممر ؤ تعال؛ 

[.١٢جئتعننهلس: 
الفرقانسورة تفسير من حمعه ؛( ٥١ير ما هذا 

العالمينلألأرب والحمال 
٠٠٠



اشنشايشء 

سمفاسِ

جما؛0ه•
العمويات،أنولع من بالمشركين أوغ ما الشعراء مورم ل يدكر سبحانه هو 

'ت|ث،موميتن أكرهم وماكان يللئ،لآته ق إن ؤ قولت ثم التوحيد، لأهل إنجاءه ؤيدكر 
بهاستحقوا الذين هؤلاء شرك هيذكر ٩[ ٨' ]الشعراءت ه لهوآميرآوجم نبلى ؤإن 

وبرهاثاآية ذلك ق أن يخير ثم النجاة، به استحقوا الذين هؤلاء وتوحيد الهلاك، 
الإهلاكهذا فصدور وصفاته، أسمائه عن وأنه كله، ذللئ، مصدر يذكر يم للمؤمنين، 

العمليةبالأدلة رسوله نبوة السورة احر ق يقرر نم رحمتته، عن الإنجاء وذللثج عزته، عن 
للمعادتقريره وكذلك، حوامح،، أحن له المكذبين شبه عن ويجيب، تقرير، أحن 
وعقلية.سمعية القرآن: فدلألة والأمة، الأمثال فضرب والحسية، العقلية بالأدلة 

عدولتإتجأ آلأثدنون أنثزؤئانآؤًكلم ثعثدون محئز ما أر؛ش>  Jiiؤ
بجآس؛ن:ثثآ4•

اهحب، الدمية الأعمال فأصل وباطل حق ن عمل كل أصل الحج، كان ذ\ \م
كمالتمغ إرادة وكل ورسوله، اليع تصديق الدينية الأهوال أصل إن كما ورسوله، 

محارصةفهي التصديق كمال تمع قاما الحبة هذه وتزاحم ورسوله، اهلم حن، 
كانت،والتصديق الحب، أصل عارصت، حتن قويت، فإن له، أومضعفة الإيمان لأصل 

قوفتورا صعثا فيه وأثريت، كماله، ق قدحت، تعارضه لر ؤإن أكبر، وشركا كمرا 

ئ..دارج  ٤٩٢)١( 
الجواب. ٢٦٤)٢( 



تصالحفلا الراغب، وتنكي الطالب، ونهي الواصل، تحجس، وهي والهللب، العزيمة 
لقوتقال أته الحين، الحفاء إم عن تعاق: ، JUكما بالعاداة، إلأ الوالأة 

وبإلا عدولآ مإبم أزق؛؛ آلاميمون وءابآؤًئم اذثمِ ئ( ثعدون كتئز ما قرءبمر اؤ 
jL*jT _^ بتحقيقإلا والخالة الموالاة هذه اس لخليل تملح فلم هما-بلأ[ لاكما»ت ه
صواه.معبود كل من بالراءة إلأ تمح لا اه ولاية فإن المعاداة، هذه 

إنايالوأ إي •عهُ وأللزلحإ إأر'ميغمح ؤآ حسثة انوة لكم قدكانت، ؤ تعال: هال، 
ذقنت؛ؤُدثغلمآوعد'وة بيئغا بكنؤبتا آشممزثا دون من ثعتدون ؤمثا سغلم برء"ؤأ 

[٤٠ ه ر وحده لألله نومتوأ حى ا ابد 

آلدىإقُ وة(; ثعتدون مما _؛، إني وقو،؛41 لأبنه إبرهم هال، قإذ ؤ نعال• ومال 
-٢٦لالز-مف: 4 يرجعون لعلهم عمته، ف، بافثه كلمه وجعلها نيدئن؛;ة' قإدهُ ^، ٥٥

عقبه،ق ياقة كلمة سواه معبود كل من والبراءة هلا الموالاة هذه جعل أي: لا• ٢٨
اه.إلا إله لا كلمة: وهي بعض، عن يعضهم وأتثاعهم الأنبياء يتوارثها 
القيامة.يوم إق لأتباعه الخفاء إمام ورثها التي وهي 
خمحعليها الله وفْلر موايت،، والالأرض ما قامت، المح، الكلمة وهي 

الجهاد.سيوف، وجرئت القبلة، وذصستا الملة، أست، وعليها الخلوهات، 

والاريةوالمال للدم العاصمة الكلمة وهي العباد، حمح عل  ٠٧٥١حق محمى وهي 
النار.وعذاب القثر ^اب من والمتجية الدار، ذه هق 

لرمن اه إل يمل لا الل>ي والخبل يه، إلأ الجنة تد-حل لا الذي المتثور وهي 
بثه.بلتعلق 

ومعيل.محقي إل النامن م انقوما الملام، دار ومفتاح الإمحلأم كلمة وهي 
دارمن العتم دار وتميزت الإسلام، دار من الكفر دار انفصلتؤ وما وؤلريد، ومقبول 



الممسيرعش ائمغئ الصوء ^:=؛.؛ ٦١
ت]لإتذ\=^=====^=د=^==^^^^ض

إلاإله لا كلامه آخر لكن ارومن والسنة. للفرض الحامل العمود وهي والهوان. الشقاء 
،١الخنهءال لحل افلم 

وتباركأسماؤه، وتقدمت ثناؤه حل — الرب إفراد ومرهات الكلمة هذه وروح 
والرجاء،والخوف، والممفليم والإجلال يالمحبة - غيره إله ولا جده، وتعال اسمه، 
لكنما كل بل سواه، يحب محلا والرهبة، والرغبة والإنابة التوكل من ذلائ،ت ونواح 
ولاسواه، ، يخافولا محبته، نيادة إق وسيلة وكونه لمحثته تبعا هو قاتما غيره، يحب 

يحلفجولا منه، إلا يرم، ولا إليه، إلأ يرغب، ولا عليه، إلأ يتوكل ولا سواه، يرجو 
به،إلا يحتسب، ولا أمره، إلأ ^٤ ولا إليه، إلا يتاب ولا له، إلأ يندر ولا باسمه، إلا 

لهإلا يذبح ولا له، إلأ يسجد ولا إليه، إلأ يلتجئ ولا به، إلا الشدائد ق يستعان ولا 
العبادة،أنولغ بجميع إياه إلا يعبد لا أن وهو• واحد، حرفط ق ذللث، يجتعع وباسمه، 

اه...إلأ إله لا إن شهادة هوتحقيق هن.ا 

قهومرْنت ؤإذا ومحن. هوبجمي وآلذى مهويدمن. حلمي ليى آؤ 
يوهمِحءلًئمحا و بمفر أن أئمغ وألدى و محن ئئَ نحش قآلذى محوأ نئفمحي 

وهومنها، القص نفسه إل ونسب، الأفعال، هذه من كمال كل ربه إل سسجا 
الفوائدكتاب ق كثيرة أمثلة منه ذكرنا الكريم، القرآن ق كثير وهلءا والخهليئة، المرض 
آلذينؤ [، ١١٢ ]\ؤقوأ: آليين؛اثيغنهمآث5ممّ_،ه ؤ مجيء• ق السر هناك وبينا الزكية، 

الإسادصحح >LJ^، هذا وقال: ١( ٢  ٩٩رقم ٥ ٣• ا/ والحاكم) ٣( ١ ١ ٦ أبوداود)رءم أخرجه )١( 
وأحاد)ه/بأه( ٢٢١رقم١١٢/٢•١(واتجرانفيمح)>٨٦٦رةم٤٤٦/٢نيتج)وابن 

(_UU/U  ٢٦٢٦رقم ) وانظر:( ٣٧الأءمماد)ص وق ( ٩٤رقم ١ اكب)ا/ا/• ل والمهذني
ذحابري)م/ه-ا(وشرحالووى)ا/هاأ(.

)أ(هامداتع-بمم.



منلكن الفاعل ذكر حث وأنه الموصعين، بين والمرق [ ١٤٥]\1بم1\ ب آلكممب اوئوأ }
أوالذم سياق ق واقعا أؤتيه من لكن حذفه وحيث المدح، سياق ق واقعا الكتاب، آتاه 

مناووقئاآلكتأأّ_،مينآصهلميثا قم ؤ ومثله! الكريم القرآن أسرار محن وذللث، متقما، 
مربمؤ4نته خف ش ^٠٣ بن اووقوأآلكتثب آلذين و1ن ؤ وتالت [ ٣٢غاش ز4 
هآ'لأذل هذا رض ياخذون آلكممن، ورقوأ حلفث تنده_لم من _ljilv ؤ [ ١ ٤ لالنورى: 

ومصالحةوحكمة حير لكه تعاق اهلأ إق ، يضاففالذي وJالج٠الة [ ١٦٩
إليه.ليس والشر وءدل،، 

ساقآس'دلجأدقأ؛ه•^٩ 
جينبي،من ؤإت ؤ تعاق! فقال، القلس،، بسلامة المحهخ حليله عق ائيم ،أنتن ••• 

إلابنون،)قأ؛ ولا مال يغمع لا يوم ؤ قال(! أنه عنه حاكيا وهال، [، ٨٣لاكا»اتت ه مم لأتن 
الشركمن سلم الذي هو السايم والقلي، [ ٨٩، ٨٨]الشعراء! ه سبيي بفلمؤ آس اق من 

آفةكل من فسلم والرياسة، الدنيا وحي، والكبر، والشح والحسد والحقد والغل 
وسلمأمره، تعارض شهوة كل ومن خرم، تعارض شهة كل من وسلم اض، من تبعده 

قالسليم القلب، فهذا التع، عن يقطعه قاطع كل من وسلم مراده، تزاحم إرادة كل من 
المعاد.يوم حنة وق البرزخ، ق حنة وق الدنيا، ق معجلة حنة 

التوحيد،يناقض شرك من أشياء! خمسة من يلم حتن مطلقا سلامته له تتم ولا 
يناقضوهو الا.كر، تناقض وغفلة الأمر، تخالف، وشهوة السنة، ؤ تخالفوبدعة 

يعم.والإحلاص الخجريد. 
أفرادآتتضمن كثيرة، أنو١٤ منها واحد كل وتحت، التع، عن حجب، الخمسة وهذه 

يهديهأن التق يسأل، أن إل دورته بل العبل.، حاجة اشت،-اّث، ولذللث، تحصر، لا 

الجواب،. ١٦٣)١(



الممسيرعلن الميثر الصوء 

أدم^رمحيء ولن الدعوة، هده إل منه ميء إل أحوج العيد فلن المستقم، الصراحل 
ءلاهرةوترولك واعمالأ ؤإرادات علوهأ يتضمن المتمم الصرامحل فان منها، له 

الوقد العبد، يعلمها قد المتمم الصراٍل فتفاصيل وفت،، كل عليه تجري وباطة، 
يقدرلا وقد عله يقدر قد يعالمه وما ، ٠٠^)مما أكثر يعلمه لا ما يكون وقد يحلمها، 

وقده، نفتريده لا قد عليه يقدر وما عنه، عجز ؤإن المستقيم الصراحل وهومن عليه، 
يفعله،لا وقد يفعله قد تريده وما ذلك،، وغير مانع لقيام أو وماوئا، كلأ تريده، لا 

الاحلاصبنرومحل فيه يقوم وما يقوم، لا وقد الإخلاص يثروط• يقوم قد يفعله وما 
وقدعليه يثبت، قد Jالمتارعة فيه يقوم وما يقوم، لا وقد المتايحة بكمال( فيه يقوم قد 

تكثر.ومفمستقل الخلق، ق محار واير كله وهدا عنه، قالبه يصرف، 
هدامن سلم قد الذي القلب، هو الازان( عدايبؤ من ينجو الذي السليم ب، والقل

ولالأمره منازعة فيه تبق ولر لأمره، وسلم لريه سلم قد الذي القلب، فهو وهذا، 
أمرهما إلا يفعل ولا اس، إلا يريد لا وأمره، اهف سوى مما محليم فهو لخبره، معارصة 

يينهتحول شبهة تعترضه لا وطريقته، وسيلته ومحرعه وأمره غايته، وحده قاس اس، 
ولافيه، لها قرار لا أنه تعلم مجتازة، وهي إلا عليه تمر لا لكن خبره، تصديق وبين 

رصاه.متابحة وبين بينه تحول شهوة 

الغي،من وسليم البلع، من وسليم الشرك، من سليم فهو كذلائإ القالب، كان ومتن 
يتضمنها،فذلاث تفسيره، ق قيلت، التي الأقوال وكل الباطل، من ومحلم 

ففنيورجاء، وطمعا وخوها حياء ت ربه لحبودية سلم قد الذي القلب، أنه I وحقيقته 
سواه،ما رجاء عن وبرجاله سواه، ما خوفا عن وبخوفه سواه، ما حمبإ عن بحبه 

يتهمه،فلم وقدره، لقضائه واستسلم تقدم، كما وطاعة تصديقا ولرسوله لأمره ومحلم 
وسلموعبودية، وذلا وخضوعا انقيادا لربه فاسلم لأقداره، يتسخهل وا ينازعه، وب 

٠؟—١ - مفتاح ٤ ١ ( ١ ) 



ع^^^=^=^^=إج(=
رموله،مشكاة من وباطنأ ظ\ح\ ومواجيده وأدوائه وأعماله وأهواله أحواله مع 

فيهله يتبين لر وما رد0، حالفها وما قبله وافتها فما عليها سواها من جاء ما وعرض 
المفالحين،وحزبه أولياءْ ومالر له، يتبين أن إق وأرجاه أمره وقفا مخالفة ولا موافقة 
نبيه،ومنة لكتابه المخالفين أعداءه وعادى نيا• القائمين نبيه، وستة دينه عن الذابين 

حلاقهما.الداعينإق عنهما، الخارجين 
شذْإق ذلالث، بمس، م انقوصدها، بالحياة يوصفخ القيب، لكان ...لما 

منإلا القيامة ينجويوم لا الذي السليم >، ١^١٢هو الصححث ب، فالقلالثلاثة. الأحوال، 
مناق^سيمفنسمهبنون،)ج.؛إقُ ولا مال، يغمع لا يوم ؤ تعاكت مال كما به،  ٢٥١أتن 

كالهلويلللمناتر، لأنه المثال هدا عق وجاء السالم، هو والسليم ]الشعراء: 
كالعليمله، ثابتة صفة السلامة صارتر قان الذي القلب، فالسليم والفلريف،؛ والقصير 
والعليل.قيم، والالمريض، صد فانه وأيضا والقدير، 

أنهإذللثجت الجا«ع والأمر السليم، القلب، معنن 3، الناس ■مارات احتلفت وقد 
حبره.تعارض شبهة كل وس وميه، اس أمر تخالف، شهوة كل من ملم قد الذي 
معهاهاة غير محبة ق فسلم رسوله. غير تحكيم س وسلم سواه، ما مودية س فسلم 
حالكل ق مجرصاته ؤإيثار له، والذل إليه، والإنابة عليه، والتوكل ورجائه حوفه وس 

وحدْ.هف إلا تصلح لا الش العبودية هوحقيقة وهذا هلريق. يكل مختله س والتباعد 
قلبل ما، بوحه شرك فيه اهد(ف لغير يكون أن من ملم الذي هو السليم" فالقلب، 

ورجاء.وحشية، ؤإحباتا، ؤإناية، وتوكلا، ومحبة، إرادة تعاي،! هزة عبوديته حلصّتخ 

أعشأعئلن ؤإن اهف، ق أبغض أبغض ؤإن اهف، ؤ، أحب، أهمتا فإن ها، عمله وحلص 
عداس لكل وانمحكيم الانقياد س يسلم حتن هذا يكفيه ولا صه مع مغ ؤإن هف، 

الائتمامعك محكما عقدا معه قلبه فيعقد وسلم، وآله عليه تعاق اهف مجك اه، رسول 

)ا(يإءاثةجا.



الممسيرخ النشر الصوء 

وهنالقالب، أقوال من والأعمال الأنوال ل أحد كل دون وحدْ، به والاهتداء 
الإرادةوهن القالب، وأعمال الملم.،. ق عما الخبر وص اللسان؛ وأقوال العقائد، 
دقهكله ذلك، ق علمه الخاكم فيكون الجوارح. وأعمال وتوابعها، والكراهة والمحبة 

بعقيدةيديه بين يتقدم فلا وملم، وآله عليه تعاق اس صك الرسول به جاء هوما وجله 
عمل.ولا قول ولا 

ربه،يعرف، لا فهو به، حياة لا الن.ى الميمت، وهوالقلب، هذا، صد الثاتنت والقلب، 

فيهاكان ولو ولذاته؛ شهواته مع واقف، هو بل ويرصاْ، يحثه وما بامره يعثده ولا 
متعباوفهو صخهل، أم ريه رصا وحظه، بشهوته فاز إذا يبال لا فهو وغضبه، ربه ّلإخهل 

أحب،أحب، إن وذلا. وتعظيما؛ وّخءلا، ورصا، ورجاء، وحوفا، حبا، اه؛ لغير 
فهواهلهواه. مغ مغ ؤإن لهواه، أعطن أعملن ؤإن لهواه، أبغض أبغض ؤإن لهواه، 

مسايقه،والجهل قاتده، والشهوة إمامه، فالهوى مولاه. رصا من إليه وأحب، عنده آثر 
الهوىوبكرة مغمور، الدنيوية أغراصه تحصيل ق بالفكر فهو مركبه. والغفلة 
يتجيبؤفلا يعيد، مكان من الأحرة الدار ؤإل اس إل ينادى مخمور. العاجلة وحب، 

سوىعما يصمه والهوى وترصيه. تخْله الدنيا مريد. شيهنان كل ويتع للناصح، 
لتك•ق قيل كما الدنيا فهول ويعميه• ، ١^١٣

وأيأحج، ليلن قرنته دس لأهلها وسلم ءادر>ت،، عدولمى 
هلاك.ومجالسته سم، ومعاشرته مقم، القالب، هذا صاحبا فمخالعلة 

أحرى،وهذه مرة، هذه تمده مادتان، فله علة؛ وبه حياة له قلبا الثالمثات والقلب، 
له،والإخلاص به والإيمان تعال اه محبة من ففيه منهما، عليه غلمبا لما وهو 

عكوالخرص ؤإيثارها الثهوايت، محبة من وفيه حياته، مائه هو ما ءايهت والتوكل 
مات بالرياسة الأرض ق ال والفالعلو وحبا والعجب،؛ والكبر والخد تحصيلها، 

)ا(ا<إغاتأح؛.



دٍ^^__^داج__
والدارورسوله اذلانآ إئ يدعوْ يلغ داعيضت ُين ممتحن وهو وعهلبه، هلاكه مائة هو 

إليهوأدناهما ياثا، منه أقرتبمما يجيب إنما وهو اأعاحاة. إق يدعوه ويلغ الآخرة، 

إقفإما مريض، والثالث ميت، يابس والثاف ولع، لين مخت حي الأول، فالقلب 
أدنئ.العهلب إق ؤإما أدنن، السلامة 
منقتلك من ازسالئا وما ؤ توله• ل الثلاثة القلوب هذه بين سبحانه اهراْ مر وقد 
هآقهلئن ئلش ^١ آس فيسح امييته-، فآ آلئنلنن ألز ثمى إدا إلا محؤ ولا وسول 
[.٥٢]الحج: 

إرادةعدم من تكون القلب، سلامة أن والتغمإ،ت والبله القلب، سلامة بين والفرق 
وهذابه، والعلم معرفته من لا وقصده، إرادته من قلبه لم فيمعرفته، يعد الشر 

يحماوؤإنما نقص، هو إذ يحمد لا وهدا محرفة، وقلة جهل فإما والغفلة البله بخلاف، 
الشربتفاصيل عارفا القلب، يكون أن والكمال منه، لسلامتهم كدللث، هو من الناس 
،^^١١٠٢يخال>ءني ولا بخبا، لتإ ه؛ الخهلاب بن عمر قال إرادته• من مليما 
يحنع.أن من وأويع يحنع، أن من أعقل عمر وكان 

iنلهم بق آس أق من إو :؛ة': بمون ولا مال، ينع لا يوم ؤ تعاق؛ وقال 
مرضمن المريضة القلوب تعترى الش من المليم هو [فهذا ٨٩، ٨٨]الشعراءت 
الأنفس،تبوى ما اتبلع توجب، التي الشهوة، ومرض الفلز اتبلع توجب اش الشهة، 
وهدا.هاو.ا من سلم الذي اللم فالقلب، 

٠٠

)ا(^آالروح.
دمشقتايخ ق صام ابن وكذا ( ٤١٨)T/ معاؤيث بن إياس تول من الكمال مذيب ق المزي احرجه ، ٢ ) 



الممسٍرعلن النسر الصوء 
=اوظ=====^=^^===^=^

4•برب مزيآكم إذ صتل ض ^ olاش ثؤ 
أنلص منه، بالتوبة إلا الله يغفره لا ُالأكير• وأصغر، أكبر نهونوعازت الشرك أما 

آلهةتسوية تضمن الذي الشرك وهو اليٌ، يحب كما يحبه ندا العق دون من يتخذ 
^صلل ش ثافإنمحا ؤ النار؛ ل لألهتهم نالوا ولهذا العالمض، برب المشركض 

كلخالق وحده اهف بأن إقرارهم مع [ ٩٨، ٩٧بنرن،آشنينه سويآكم إذ :؛ج: 
كانتؤإنما تميت، ولا تحص ولا ترزق ولا تخلق لا آلهتهم وأن ومليكه، وربه شيء 
كالهمبل العالم، مشركي أكثر حال هو كما والعبادة، واكفليم المحبة ق التسوية ُذْ 

يحبونأكثرهم بل منهم وكشر اقه، دون من ؤيوالوتما ؤيعظمونما ممودات،م يحبون 
اهفذكر إذا امتيشارهم من أعظم بذكرهم ؤيتبشرون اهف، محبة من أعظم آلهتهم 
إذايغضبون مما أعظم - المشايخ من — وآلهتهم معبوديهم لمتتقص ويغفبون وحده، 
غضبواومعبودامم آلهتهم حرمامت، من حرمة ١^^;، ؤإذا العالمين، رب أحد انتقص 
لهاالمنتهك، قام إذا بل لها، يغضبوا طإ اهف حرمات، انتهكت، ؤإذا حري، إذا اللسن، غضب، 

منهموغيرنا نحن هذا شاهدنا وقد ئلو7ام، له تتنكر ولر عنه، رضوا شيئا بإطعامهم 
قامإن له ديدنا لسانه عل اهنف دون من ومعبوده إلهه ذكر اتخذ قد أحدهم وترى جهره، 

ماه، دون من ومعبوده إلهه فذكر استوحش، ؤإن مرض ؤإن عثر ؤإن قعد ؤإن 
وشفيعهاممٌ إق حاجته باب أنه ؤيزعم ذللت، ينكر، لا وم ولسانه، قلبه عل الغالب، 

.إليه.. ووسيلته عنده 

أوممحبته لزوال سببا ونسيانه محبته، لدوام موجبة الشيء ذكر كثرة كانتؤ ،ولما 
التعفليم.تباية *ع الحب، تباية عباده من هوالمستتحق سبحانه اهنف وكان ضعفها، 

فيحب،واكرنليم، الحب، ق به يشرك أن هو تعال  ٠٧٥١يغفره لا الذي الشرك بل 

.دارج-^١ ٣٣٩))(
جلاء. ٢٦٦)٢( 



جإسلقأ~
ومحنؤ قال ؤيعفلمه، تعاق يحب كما غيره، المخلوقات من ؤيعظم غيره، 

4ثي حثا افد ءامغوأ وآلذس ■محئؤتمكحن،آئي اندادا صدو0آثي منيئخد آلئاّي 
المؤمنوأن تمافي، اس يحب كما الند يحب الشرك أن سبحاته فأخبر [، ١٦٥]\ؤاتر0.' 

•شيء كل من ممع حبا أشد 
هبءنتآّجن شويآكم إذ ظللها}قأ إنكثا'لض ئاثي ؤ النارت ل النار أهل وقال 
والخالهالمحب، ق سبحانه به سووهم إنما أمم العلوم ومن [. ٩٨، ٩٧]الشعراء: 

قالعالمين لرب او مالأنداد من غيره أو الصنم إن قط أحد يقل فلم ؤإلأ والعبادة، 
كانتاؤإنما أيضا، عباده حلق وق والأرض، السماوات حلق وق أفعاله، وق صفاته، 
والعبادة.الحبة ق اكوية 

وجعلهالوجود، ي سبحانه »اقوانا شيء كل سوى من حالأ وأسوأ هؤلاء من وأصل 
سوىلن والشقاء بالضلال حكم قل. اس كان فإذا أوناقص، كامل موحود كل وحوي 

الذاتق حلقه وبين اللم بين ما تفاوت اعتقاد ْع الحم،، ق الأصنام وبين بينه 
ماأنه وزعم ذللثا، جع ؤ، بالوحودات اللم سوى بمن فكيفا والأفعال، والصفات 

معبود.كل ق اقلم غير عبد 

عيمأعي ما يوعدوث. كائوأ ما جاءهم قز ئعتنهزخآو(( م ؤ
ثاكثوأُينقثوتهيم

القرآن.ق والتأمل الأمل. بقمر أشياءت بثلاثة الفاكرة نمرة تجتتن ااوإت٠ا قال; آ ل
منزلق أن يعني• والناماا. والشح الدٌ، بغير واكعلق والتمني، الخلْلة، وقلة 

هوالذي ق نمرته تجتنن مقام وكل منها، أعك لأنه ارالفاكرة(( ثمرة تجتتن >االتدكر« 
قبله((.ما يصحح مقام كل كتابه»أن حهلبة ق قرره ما عك ولاسيما منه، أعق 

٠-١ ■؛؛ٌدارج ٤ ٤ ٩ ( ١ ) 



الممسرهأن اشئ الصنء ،أ=^^ّ 
تالآ؛اا======^=^===س^^=^^=ث

القرآنتدبر الأمل نمر أحدهات أشياء بثلاثة تجتتن الثمرة هذه أن ذكر ثم 
الخمسة.القلب مفسدات تجنب والثالث! 

منوهو الحياة، مدة انقضاء وسرعة الرحيل، بقرب العلم فهو الأمل• نمر فامأ 
مرتمر الض الفرص وانتهاز الأيام، معانمة عق يبعثه فإنه للقلب، الأمور أضر 

ؤيحثهالبقاء، دار إق عزماته ساكن ؤيثير الأعمال، صحاف هلي ومبادرة السحاب، 
فيقومالأحرة، ق ؤيرغبه الدنيا، ق ؤيزهده الفارط، وتدارك مفره، جهاز نماء علر 

وسرعةالدنيا فناء يريه اليقينر، شواهد من شاهد الأمل نحر مطالعة داوم إذا بقلبه 
كمبابةصبابة إلا منها يبق ولر مدبرة، ترحالت، قد وأما منها، بقي ما وقلة انقضائها، 

عل،شمسه صارت يوم من بقي كما إلا منها يبق ز وأنها صاحبها، يتصابها الإناء، 
أشراطهاحاء وقد مقبلة، ترحالتؤ قد وأتبما ودوامها، الأحرة بقاء ويريه الجبال، رءوس 

الأحر،إل، يسير منهما فكلو يتلقاه، صاحبه حرج كمافر لقائها من وأنه وعلاماتها، 
سريعا.يلتقيا أن فيوشلث، 

ماحاءهم نمحق؛؛نح مممثهزسإن ؤأهم؛نثاإن تعادت فوله الأمل، نمر ئ ؤيكفن 
وقوله٢[ • U-T• ٥ ]الثعراء; ه يمقعوتل كائوأ ما عمهم اغى ما يوعدون. كاثوأ 

آ٤ ٥ ت^وتر؛ ه تيئيم يتعازمون منرآيار ناعه إقُ لزئثثوأ ويوم'محنربئ ؤ تعادت 
وقوله[ ٤ ٦ ه محها. إك يروجا يوم بم ؤ؛؟ تعادإ وقوله 
لوأهكمظة ينتاأوشسمضلآثآدين Jأدئا ^^^١ تعال: 

لنزيوعدوث ما يرون يوم ^^١٠٣ تعادإ وقوله [ ١ ١ ٤ ، ١  ١٣]المؤمو_ن: ه كثزثنلنون 
ونوله[ ٣٠لالأحقاف; ه آلمنسمون آنقوم إثُ يهنك يهد .'ؤآج سكارُساعه إو يمحوأ 
يمول،إذ يمولون يما أعلم -محن محق;أ عقرا إقُ لهم إن ببمم يفحئمئوث ؤ تعادت 

يوماأصحابه ه الض وحطب [ ١٠٤، ١٠٣ت أطه ه يوما إلا لبمحّ إن طريقه امظهم 
بقيك،ا إلا منها، مضن فيإ الدنيا من ي؛زا لر ررإنه فقال: الجبال، رءوم، علار والثمم، 



;سجإؤرج^أ_
يعالجونوهم أصحابه ببعض ه الم رسول ومن ، منه،٠١ مض فيإ هدا يومكم من 

فنحنوهن، قد لنا حص قالوا! هدا؟ا، ررما يصالحونه، وهم وهن قد لهم حصا 
ا.هدااار من أعجل إلا الأمر أرى ارما فقاوت نعالجه، 

الأحرةلقاء وتيقن ومفارقتها، الدنيا زوال تيقن أمرين: عك بناوْ الأمل وقمر 
الإيثار•أولاهما ويوثر الأمرين، محن يقايس ثم ودوامها، وقائها 

*بمبيعوثص؛4 ^^،محثث؛ؤنا 'روما 
الثماطنبأحوال حبرة أدنن له من وكل عليه، وقدرمم منهم وابتغاءْ فعله نفن ا ١

علنابل يشك، ولا فيه يمارى لا علنا يعلم الرسل وأحوال والمتهمين والمجانين 
الضدينأحد كمنافاة له، ومفادته للاحر أحدهما منافاة الضروريات كسائر ضروريا 

النورين المنافاة فليور من أين للعقل الأمرين ين المنافاة فلهور بل لصاحبه، 
دعوةبين المسن الفرق هذا ظهور بعد كفر من سبحانه وبح ولهذا للبصر، والظلمة 

فايإسحاق؛ أبو قال [ ٢٦]التكوير: ه ثدهبون قاين ؤ فقال؛ الشياطين، ودعوة الرسل 
لكم؟يئست، الي، الطريقة هذه من أين تسلكون طريق 

تقولإيس له؛ تقول تم الحق، للسامع تبين أن وأبينه؛ اللازم أحن من هذا فلتح؛ 
هحديثنعدهُ مباى ؤ تعاق؛ قال هذا؟ حلاف تذهب، وأين هذا؟ حلاف 

فالأمر٦[ ]الجانة: ه يومغون ؤءاينته.، أش بمد حديث قجاي ؤ وقال؛ ٥[ • ]المرسلات: 
()^٩٨١)ئ(أخرحهالر.ذي)رفماا<>آ(والدالي)ضآْاآ(وابنأبيَقالزمد 

حديثاهدا (: ١٩٩آحر)ص موضع ق وتال ١( ^١ ٠ الطلقة)ص الأمال ل حجر ابن الحافظ وحسنه 
صحح.حن حديثا هدا الرمدى: وقال نيد. بن لخل جيدة وهي.تابعة مؤنقون. رجال حن 

حان)م\/مأآرنميههآ(وأبوداود)رتمآ'اآه(وابنئجه)رفم«آا1<واكرمدىابن )آ(احرجه 
٣٨٩النم،)U/ ق والبيهقي < ١ ٦ ١ واحمد)آ/ ( ٣٤٣> ٥ رنم  ٧٥شسة)U/ أبي وابن ( ٢٣٣٥)رنم 
صحيح.حن حديث، هدا اكرمدي: ونال )ا/أهأرقمهاه( الزهد ل وهاد ١( • ٧ • ٣ رقم 

اكسان. ٧٩)٣( 



&
الممسيرعلن المن؛ر الصوء 

فاينوالحق الهدى عن عدكم فإذا والضلال، والهدى والباطل الحق ل منحصر 
الميم،؟وأين العدول 

ثمسدوأؤرألآوضوّعوأأوحامهؤقهتعنتئززنقويه: ونظيرهد! 
قال الفإلا فليس وطاعته والرسول يالقرآن الإيمان عن أعرصتم إن أي [ ٢٢زمحمد; 

بالحقكدبوأ بل ؤ تعاكت قوله ونظيره الرحم، وتطيعه والمعاصي والشرك الأرض 
آمرهمعليهم مرج عنه وعدلوا الحق تركوا لما ٥[ زق: زيءه أمك يهزؤآ جاءهم لما 

ولاباطلا، كان إلا شيئا يقولون لا بل يفعلون، وما يقولون ما يدرون فلا والتس، 
الهلريقعن خرج من كل شأن وهل«ا لهم، ناغ غير صائعا كان إلا شيئا يفعلون 

يتبعونانما لزتسشحيبوأك،هاظم قإن ؤ ت تعال توله ونفليره المقصود، إق الوصل 
هد'لتوآسؤ ^؛؛١؛ يقوله الكشف كل المعنن هدا كثف وقد ٥[ • ]القصص: بر اهؤأ؛هإإ 

[.٣٢افمحئوث4محتر: ه ^
ال؛ثن؛ مكثون كتنمؤ ل مم!آق؛: لمرءان إدٌُ ؤ تعاك• توله تأملت، إذا وأنت، 

المينبوة عل الأدلة أظهر من الأية وحدت [ ٧٩، ٧٧]الواس; 4 إوأشؤزون ينوب 
للأرواحفما مطهر، روح به حاء الذي وأن اهف، عند من حاء القرآن هدا وأن ه، 

يقشوما إ؛ث؛ا ملت،بهآكيلْلإن وما ؤ ت قوله أحعت، الأية ووحدت سبيل، عليه الخبيثة 
الأنه عك الدلالة باحن دالة ووحدتبا ٢[، ١ ١ ٢، ١ • ]اكعرا،: 4 بميئوث ونا ثم 

حلاوتهيجن. لا أنه عل الدلالة بألطف، أيصا دالة ووحدتما طاهر، إلا الصحف، يمس 
قصحيحه ق فقال الأية، من البخاري فهمه كما به، وعمل به آمن من إلا وطعمه 

إلانفحه ولا طعمه يجد لا هاا ٠الأي٠[ ٩٣ب: لأل قاتلوهاه ئاتوأ ئل ؤ باب، 
حنلوزآلأوزطمث3آلذلن ؤ تعاقت لقوله المؤمن؛ إلا بحقه ولايحمله بالقرآن، آمن من 

)ا(ا-ا"أإءلأم-بم\.



يناللا أنه أيضا تحته وتجد ٥[ ه اسماوا كمثلآوحمار"محمرإ قم 
فهمهمن ممنوعة النجسة القالوب وأن الطاهرة، القالوب إلا ينبغي كما ؤيفهمه معانيه 

وينالمعاق هذه ين الأخوة هن0 وعقد القريب النسب هدا نتأمل عنه، مصروفة 
فهداوأينه وجه بأحن الأية مجن كلها المعاق هدْ واستنباط الأية، من الذ1اهر المعنن 

ه.عل أشارإليه الذي الفهم من 

i■ءدآمزمستث؛؛ • ؤ
عدمواعتقدوا إليهما، والمحاكمة والسنة الكتاب تحكيم عن الثامحى أعرصن لما 

منلهم عرض الثيؤخ، وأقوال والاستحسان والقياس الأراء إق وعدلوا يهما، الاكتفاء 
عقولهم.ل ومحق أفهامهم، ق وكدر ئلوبمم، 3، وظلمة فهلوهم، ل ماد ذك 

فلماعير، عليها وهرم الصغير، فيها ربي حتن علهم، وغلم، الأمور هذْ وعمتهم 
العقل،مقام والقس السنن، مقام البيع فيها قامت أخرى دولة فجاءتبمم منكرا• يروها 

مقاموالجهل المعروف،، مقام والمنكر الهدى، مقام والضلال الرشد، مقام والهوى 
والمداهنةالصدق، مقام والكذب الحق، مقام والباطل الإخلاص، مقام والرياء العلم، 

هموأهلها الأمور، لهذه والغلة الدولة فمارت العدل. مقام والفللم النصيحة، مقام 
إليهم.المشار هم أهلها وكان لأصدادها، ذك قبل وكانت، إليهم، المشار 
ركستإ، Jliوجيوشها تؤ، ث نم ند وراياما أنبلت،، قد الأمور هل"ْ دولة رأيت، فإذا 
الوحشومخالطة السهول، من خير الجبال وقلل ظهرها، من خير واقه الأرض مطن 
الناس.مخالعلة س أملم 

الفجرة،ظلم من والحر الر ذ اد الموظهر ماء، الوأظلمت، الأرض اقشعن'تؤ 
فقس الحياة وتكدرمتؤ الوحوش، وهزلت، الخيرايتج، وقلت، البركامتج، وذهبت، 

نواتي.



المحيرض الممحر الصوء اأًًًًًًم 
ص============^خ

وشكاالفظيعة، والأفعال الخبيثة الأعمال من الليل وظلمة النهار صوء ربكن الظلة، 
والقبائح.النكرات وغلبة الفواحش كثرة من رنم إق والعقبات الكاتبون الكرام 
ظلامه.ادلهم قد بلاء بليل ومؤذن غمامه، انعقد قد عيان بسيل منير واهف وهدا 

مفتؤح.و؛اث؛ا ممكنة التوبة دامت، ما نصؤح بتوبة المسيل هدا طريق عن فاعرلوا 
وضئل»ومينؤ علق وقد وبالجناح غلق، وقد وبالرهن أغلق، وقد ؛الثابج وكأنكم 

[.٢٢٧^ؤهونه]اسماء: 
الثعراءمحورة نفير من حمحه \_ ير ما هدا 

العالينرب س والحمل. 

٠٠٠



آ)جا=

Kء

•4 خيؤ ن لن بن آلمرءات لئقى إدك ؤؤ 
صدمالكن كيلك لكن وما وحكمته، المتكلم 'علم عن التلهي ٌصدر أن أئمر 

ؤإرشادا.وهدى وعدلا، 
عندالأسمين هدين نذكر وعلمه، حكمته عن والأمر الخلق صدور عن !"تحاره 

مقارنةمقصودة، حكمة عن صدرا إنما  ١٠٣١عق سها وشرعه، حلقه مصدر ذكر 

وقوله:، حكمعببم>4 لئن بن آلمزءاث وإِثكلظهى ؤ لقوله: التام المحمل للعلم 
١[.]الزص: اآمحتاصآشآشآمحب4 ^ؤ 

لكمال،المتضمنة والحكمة والتصرف، القدرة لكمال، المتضمنة العزة فذكره 

والعلم.الحمد 
وأسأش ص ئكنلأ كنتا يما حرآآ ايدتهما فائعوأ وآلثارمه ؤآلثار3( ؤ وتوله: 

[.٣٨عنير-حك؛مِهلالماواوةت 

اس.كلام هدا ليس فقال: رحيم( غفور يقرأها)واهله قارئا الأءرا١«_، بعض وسمع 
حطته،إق القارئ فرمع هاوا. يحن لا ولكن لا، فقال: بالقرآن؟! أتكن.ب فقال: 
صدئت،.فقال: ضأرحكأيِه ؤ فقال: 

الصفةبذكر مختتما كلامه وحدمت، والصفات بالأسماء الأيات حتم تأملت، ؤإذا 
إنؤ كقوله: وهiلا له، وموحبة عليه دليلا ذكرت كآنبما حتن المقام، ذللثج يقتضيها التي 

فإنأتم؛ ١[  ١٨]١٧^; لإِنمأشث،آمهرآلآك»وه تغمز وإِن عتادك دإِبم تعدكم 
)ا(آا-اداتع-بمإ.



الصنئاكثضاي ٢٦١ \==^===^^=======دص=^ت\}غإ\

عجزدجهل•عن لا القدرة، هيكمال، عزة، عن مصدر لهم مغفرتك، 
ذكرالقرآن من مواصع عدة ل [ ٣٨لس: د'للث،شترآضزآصبيم ؤ ت وقوله 

مكنا،اللل وجعل الإصباح، فلق من نقمته وما العلوية، الأجرام ذكرْ عما ذللث، 
وحرامتها،بالجوم الدنيا الماء وتزيين يحدوانه، لا يحاب، والقمر الشمس ؤإجراء 
الاتفاما، أسا ليس وعلمه، عزته عن صادر المتقن المحكم القدير هدا أن، وأخر 
الأتفاهية.الأمور كساتر به عليه يثتن ولا فاعله، به يمدح 

ةصة1كل عقييج الثعراء محورة ق وأممهم الأنيياء فصص سبحانه خمه هذا ومن 
ولأعدائهموأتباعيم لرمحله به حكم ما فان ٩[ ل\ثو\ء: ه زيلث،إن ؤؤ 

رسلهونجن يعزته، أعيانه من وانتقم محلها، ق الرحمة فوصع ورحمة، عزة عن صادر 
الفحل،غاية وهي مقصود، مهللوب، أمر ذللث، من الحاصلة والحكمة برحمته، وأتباعهم 

اتفاقي.أم أبا لا 

وآتسمغتها؟ وجحدوأ ، وf مبمهمئح معم هندا يالوأ متصرة ءاينئشا جاءم يئا قؤ 
•ضتهآدسدسق|؛أه ءاذهلنكتم،كان وعأواج ظلما أفنيم 

مهمقللتا - العلم وهوأقوى - يقين عن كان وكفرهم تكذيبهم أن ،أخرسبحانه 
ءلثالأجهلأ.

ان.واللبالمل، الاعتراف، بعد إلا الجحد يكون لا ••• 

وو،تيؤ ومه: ١[. ٤ : ٠٢١]ه طسثهاأميلم ها وجحدوا ؤ تعاق: فوله ومنه 
ه.ثكدتوص لا قني ؤ فوله: ءم_إ [ ٣٣]الأنمام: ه بثانثتممتيدون آلئثبمتن 

إثُبئايثتئا وما'ثحد  ٢٤٩تانمكٍوت: ه آلئلموتق إقُ يئايثتغا وما'•تحد ؤ ت ومنه 

٠ج\ مفتاح ٩ ١ ( ١ ) 
)آ(حااداتع-بمأ.



آلخفطزونهلاسوت;بأ[.
بابق الإنكار مطلق ق الجحود لفظ الفقهاء استعمال يحسن لا هذا وعق 
جاحدا.يمن فلا محما يكون فد المنكر لأن وغيرهأ، الدعاوى 

عز،محءرسعنائهمحليا شآلذى ويالأآلخند ؤنتنأنشا داوُد ءاسا كد وؤ 
ذليىآامحؤاضئاءإم-نا آلغاس ثنائها وماد تمنيداوُد وزون آل٠ؤءجين. 
^^اآشاةثأ؛4•إ0هندا 

غير،لا والنوة العلم فهوميراث [ ١ ٦ محثنسداوُدهلاكل: ؤ تعادت قوله ا ر
أولادله كان ص لواد لأن وهذا وغيرهم، المقرين من العلم أهل باتفاق وهدا 
به.مختصا سليمان يكن لر هوالمال الموروث فلوكان سليمان، محوى كثيرة 

فلأنمامت، يقالت أن بمنزلة فإنه هدا؛ بمثل الإحبار عن يصان اه كلام فإن وأينات 
فائدة.هذا بمثل الإحثار ل وليس ابنه، يرثه أحد كل أن المعلوم ومن ابنه، وورثه 

والنبوة،العلم وراثة الوراثة باذْ الراد أن يبين بعدها وما الأية فبل ما فإن وأينا 
يثيألذىأ-يند وئإننةعلما داورد ولمد؛اسا ؤ تحال: قال المال، وراثة لا 

ؤإنما. [ ١ ٦ ١، ٥ ]المل: ه نتنننداوري وورث آلنومهثنقو عناد؛ عقكئئرمن محقا 
أعك!، ٢٠لأبنه كان ما وميراثه كرامته من به اس حمه وما سليمان فضل البيان هذا سيق 

[.١٦]النمل: ذوآكصل؛اأشنه هندا إن ؤ والمرة وهوالعلم المواهب، 

أثوأإدا خى يورعون. ؤآلطمء4م وآلإيي بزآلجن جثودُْ حثزلنتمثن وؤ 
نينستفنمثأيب لا ^-^^١ آشنا ئنايها تمله يالتإ آئمل واد عل 

دهزلأبمهمونأ0;ه•وجغودُْ 

شlاحج_٦٧.١)١(



المميسرقلن المئ؛ر الئوء 

المغيرةالنملة فإن شيء، أعجب من وهدايتها الحيوانات أهدى من النمل هذه 
قوساقته حملته به فلفرت فإذا لهلريق، عليها بعدت ؤإن قوما وتهللب بيتها من تخرج 
بتوما،1ك تمل حتن التوعر، من غاية ل وهبومحل صعود ذات يعيدة، معوجة ؤلرى 

ففلقتهمنها ست ما إق عمدت حزنتها فإذا الإمكان، وقت، ق أقواما فيها فتخزن 
وخافت،بلل أصابه فإذا بأريعة، فلقته باثتتين فلقه مع ينبت، كان فإن يتبتؤ، لثلأ فلقتين، 

بتوما'أبواب، علن، فنشرته به فخرجت، شمس، ذا يوما به انتفلرت ال والفالعفن عليه 
غيرها.حمعه مما نملة منها تتغدى ولا إليها، أعادته ثم 

سليمانسمع التي النملة عن القرآن ق ّثحانه اس حكا0 ما النمل هداية ق ؤيكفي 
لاءمتكثذإ اذخلوأ أشلأ نئابجا > بقولها: لأصحابما وخنابما كلامها 

٠ء ١ ٨ تالمل* ه يقعرون لا وهز وجّودهُ سليننن 
ثمالمتهم، بالاسم أتت ثم خاطبته، من يسمعه الذي بالداء خطا-ها فامتفتحت 

اكنهم،ميدخلوا بأن أمربم ثم للعموم، إرادة الجس اسم من يثبته بما أتبعته 
يصيبهمأن خشية وص الدخولط، ط؛ سسبإ عن أخبرت ثم العكر، مجن فيتحصنون 

الوجنوده؛أمم اصم ني عن اعتذرت ثم وحتودْ، سليمان فيحهلمهم الجيش، معرة 
الهداية.أءج._إ من وطا يشعرون؛اوللث،، 

منحغودُْ ؤ-حثزلنتمان ؤ بقوله: النمل شأن سبحانه اصف عظم كيفه وتأمل 
تالمل:يا[ثمتال(:ؤعإذاأمأشؤادآشله

الواديذللث، أن عك ودلى الوادي، ذلك عل مروا بأحمعهم أمم فأخبر [ ١٨تالملإ 
ونءحو0.السياع كوادي بالتمل معروفا 

يدخلواأن أمرمم حيتا معرفتها، ودقة النملة هذه فطنة شدة عك للط بما أخبر نم 
يدخللا مسكنا منها طاتفة لكل أن والمل: هي عرفته فقد بمم، المختصة مساكنهم 

)ا(حا-شفاء.



اممهبين فجمعت ه ر ٥ وحنود ستمنن -محظمثكم لا ؤ ت قالت يم سواهم، فيه عليهم 
فكأماه نئعرون لا وهز ؤ ت قالت ثم وقائدها، جنوده وعرفت، ؟؛ما، وعرفته وعينه، 
حيث،النمل، أمة لوم وبين يشعرون، لا بكوتبم الجيش مقرة عن الاعتذار بين حمعت، 

وأنهقولها، من ضاحكا اه نثي م تيولذللثه مساكنهم، ؤيدحلوا حذرهم، أحذوا يإ 
ابنعن عثتنة بن اس همد بن اممه همد عن الزهمي روى وقد وبم• تعجب لموضع 

ا.والصزدءار والدهد والتحالة النمل قتل عن ررمن اممه رمحول أن هماس 
شجرةنحت، الأنبياء من نبي ارنرل، قالا M المي عن هريرة أبي عن الصحيح ول 

أمنت إليه اقع فأوحن فاحرمتإ، النمل بقرية وأمر فاحؤج، بجهازْ فأمر نملة، فقرصته 
واحدة((١نملة فهلا سح، الأمم من أمة أحرقت، نملة قرصتلثج أن أجل 

فأمرشدة، النمل س لقوا قيس بن الأحق أهل أن حان؛ بن هشام وذكر 
أولتتتهن قالآ؛ ثم تشهد، نم عليه فجلس تنورين، هد فوضع بكرمي الأحق 
فذهبن.قال،: ونفعل. ونفعل عليكن، ليحرقن 

إنالأشعري؛ موّن أبو قال، قال، زهير بن قسامة عن حميلة أبي بن عوفإ وروى 
٢.سادةل للنمل حتن سادة، شيء لكل 

الإمامرواه كما عرشه، عق سماواته فوق بأنه ربيا تعرفإ أنها هدايتها عجستذ ومن 
بالاسالأنبياء من نبي راحؤج قال،؛ يرقعه هريرة أبي حدمث، س الزهد كتاب ق أحمد 

(١٩٩٩واىارس)رنم ( ٠٩٨٥ رنم ٢ ١ ٤ الكرى)ه/ j و\لهتي ( ٥٢٦٧أبوداود)رقم (أخرجه )١ 
قالألماق وصححه ١(  ٩٦ما-ْ)رنم ق المارك وابن ( ٥٧٢٨ينم ١  ٢٧المجثر)("/ ل واتجراف 

٣( ٥٨)l/الباري فتح واتفلرت ( ٢٩٩٠)رقم والترمس( الترغيس( صحح وق داود أبي منن صحح 
شرطعك صحح بإسناد داود أبو رواْ (ت  ٢٣٩/ ا )٤ مسلم صحح عك شرحه ق النووي وقال 

•وملم البخاري 
(٣٥٨،١٥٤/٦(وانفلر:فحاUري)٢٢٤١)رقم)رفم؟ا.كهامم(وملم البخاري )آ(أخرحه 

وثرحالووي)ةا/ا،مآ(.
(.٧٩٩رنم  ٧٩٢مده)٢/ ق أمامة أبي بن ١(والحارث • • )رنم الفوات،. ق معين بن يحنن )٣(أخرجه 
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فقال؛ظهرمحا، علن مستلقية تدعو، السإء إلئ قوائمها رافعة سملة هم فإذا يتقون 
قالهلحاوي ورواه طرق، عدة الأثر ولهذا ، بغيركم٠٠١ ّقيتم أد كفيتم فقد ارجعوا، 
فرأىيتقي داود بن سليإن ررحؤج قال! حدتنا... أحمل. الإمام وقال وغيره، التهذببإ 

منحلق إنا اللهم تقول• وهي السإء، إلن قوائمها رافعة ظهرها، علن متلقية نملة 
فقال؛ملكتا. أن تقيناوترزقتاؤإما أن قاما ورزئك، مقياك عن غنن بنا ليس حلقلئ،، 
بيتها،من حرجت، نملة أن ت حدنني ولقد ا، غيركمءار بلعوم مقيتم فقد ارجعوا 

بأعوانمعها وجاءيت، فن.هست، مملق، فلم تحمله أن فحاولت، جرادة، شق فصادفت 
فانصرفواتجده، فلم مكانه ل فطافت الأرض، هن ذللث، فرست، قال؛ معها، يحملته 

فرفعته،حم وجاءُت، فدهيت، تقدر، فلم حماله تحاول فعادتر فوضعته قال؛ وتركوها، 
الأحرىالمرة ق كان فلما مرارا، ذللئ، فعلتإ قال؛ فانصرفوا تجده، فلم فهنافت، 
عفوا.ا عفن وقهلعوها وسهلها، ق ووصعومحا حلقة النمل امتدار 
عقسبحانه ؛ ٥١فهلرمحا النمل هذه فقال! الحكاية، هذه له حكيت، وقد شيخنا! قال 

بحرصهويضرب الحيوان، أحرص من والنمل خ الكذاب١ وعقوبة الكذب قبح 
المثل•

ادخارهاوشدة النملة حرصن رأى لما عليه وسلامه الله صلوالت، سليمان أن ؤيدكر 
ثلاث،قالت،! ستة؟ كل الطعام من النملة تأكل كم وسألها! نملة استحضر لالغن؛اء، 

(.٨٧)ص ١^٥^١ ل وأحمي. ( ١٦٢٠٣ريم ٢ ٨ ٥ ٨ / تفسره)٩ ل حاتم أيي ابن أحرجه )١( 
١٧٥٢/٥(وأبواكخفياسة)٣٤٢٧٣لأخ؛هآ()يمايرنم ,،،، lY/nشخ)أبي ابن )آ(أحرحه 

سلق الصنعاق ونال، ١( • ١ الحلية)م/ ق وأبونعيم ( ٩٦٨أرقم الدياء ؤ، والطبراق ( ٧١رمم 
الحاكم.أحمدوصححه رواه ( ٨٣اللام)آ/ 

للأطفال،طريفة نمة منها فصغ.ت، الحكاية، هذه امحتهوتتي عديوة، محتين منل. ذلث، عق وقفت، لما )٣( 
فقدذك والحمله بالرياض، القامم دار منشورات، من ومحي الكذمتج، يكرم النمل رحتن عتواتتات تحت، 
أمم—البكل ينفع أن تماي، اس مائلا والمربين. الأمور وأولياء الأطفال من مديدا نولا لأفت، 

آمض•اللهم وأمته، أولياته مع كرامته دار j الجميل والثواب الجزيل الأجر يدخرل وأن وكتاياق، 



جقال؟قك

ثلاثمعها وجعل القارورة، فم ومد قارورة، ق بإلقائها فأمر الخهلة. من حبات 
فوجدالة فريغ عند القارورة بفتح أمر ثم قالتا، ما بعد منة وتركها حنطة، حبات 

احبات؟ تلاث منة كل قوتاكأ أن ذعت أتت زعمك أين فقال; حبة، وتصف حبة 
منبقي الذي حبته جنك، أبناء بمصالح مشغولا رأيتك لما ولكن تعم، فقالتات 
وامتبستاالقوت، نمق عل فافتمرن المضروبة، المدة من أكثر فوجدته عمري، 

الهدايةأعجبا من وهذا حرصها، شدة من سلمان فعجب، لشي. استبقاء نصفه 
والفطنة.

قالطلب، بإعواز منها علما للشتاء وتجمع الميفؤ، طوال تكلء أما حرصها ومن 
أصحاف،تحمل فإنها القوى، مديلءة صعقها عك وهي فيه، الكمسبا وتعذر الشتاء، 

بتتها•إك وتجرم دونما، أصعافظ 
لهتشم لر أنفلئ، إق فأدنيته يابس كزبرة عفو أحذت إذا أنالئ، أمرها عجيبؤ ومن 
عنعجزت فإن إليه، يعيل. مكان من الملة أةيالتا الأرض عك وضعته فإذا رائحة، 

منذللثا رائحة وحدت فكيف، يحتمالونه، النمل من يصف، معها وأنتج ذهبت، خمله 
غيرهايدركه ما البعد من يالشم تدرك فهي إليه. بسرعة أقثلتخ حتن بيتها، جوفح 

فتاتفيه وض ان، الإنفيه أكل موصع إق بعيد مكان من فتآق بالسمع، أو بالثمر 
ذهبتاحله عن عجزت فإن منها أكبر كان همإن يه، هب، وتال. فتحالمه غيره، أو الخبز محن 
بعضهمينع أمول، كخيط فجاءوا أصحاحا، من بهلائفة معها وجاءت حجرها إق 

وجدنمافإن فتشمها، النبلة إق تأق وهم، ونقله؟ حمله عل اعدوا ينحتن يعفا، 
ويعدالشم، صدق ولها فلا. شعيرا وجيما ؤإن وحملتها، ومزقتها قطعتها حنطة 

وزنما،أصعافا أضعافظ هو ما نقل محاولة عك والجرأة الحرص، وشدة الهمة، 
فإذاالرزق، يهللب، رائدا لها أن إلا للنحل، يكون كما يدبرها ورئيس قاين للنمل وليس 
العامةصلاح ق تجتهل. نملة وكل مجتمعات، فيخرجن أصحابه، أحبر عليه وقف 
صواحباما.دون لنفسها شيئا الحٌتإ من ة مختلعير منها، 
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أوعل ق يمط لا النمل من بمحترز أن أراد إذا الرجل أن أمرها عجيب ومن 
يضعثم ماء، ويملأْ كبيرا، إناء يتخذ أو ماء، حولها ؤيجعل حفيرة، يحفر فإنه تحوم، 

عكويمشي الحائط، ق الق فيتعليه، يقدر فلا به، يهليف، الذي فتاق الشيء، ذللمثف فيه 
ذلك،.نحن وجربنا عليه، ها نففتلقي الشيء، ذللثج يحاذي أن إق السقف 

علالتلوق اشتمل أن واتفق لمرد، الأرض عك ورمجاْ بالنار طوئا مرة صانع وأحن 
وكانالطوق، وومط المركز فلزم النار، وهج فلحقه ليخرج الجهايتج ل فتوجه نمل 
المحيهل.من مكان أبعد وهو له، مركرا ذلك 

أنعاهجرتقمن يقان أم أنهدهن أزى لا ِل ما ثقال آلطصِ يممد وؤ 
قمكثامرعيدكالسكلرؤبيرؤ؛؛نت؟ اولأأدءت؛هُ ثدييا عيابا لأعذوغهُ 

ثملخكهمأمناه وجديت، إق ;)ت؛: يقمغ بمبإ سبإ من وحسك بهِ، غظ لم بنا احطلم، 
منللئني ننجدون ويونها وجيمها عذليةّا:ثأن; عزش ولتا _، ًفل من واؤتئت 

ألايهتدون!؛3. لأ مهم ألسبيل عن يصدهم اءمألهم آلشيْلن نهم زنين أش دون 
علغوص|ثه•بمو*ناظونوما 

يراهلا الأرهمر، تحت، الماء بمواضع وأبصره الحيوان أهدى من الهدهد هذا 
٠غيره 

وتوعده،فقده وقد سليمان اداا؛٢ لنبي قال، أن كتابه ق عنه اهله حكاه ما هدايته ومن 
عكيه هيجه حطابا وحامحلبه بالعقوبة، سليمان ينذره أن قبل بالعذر بدره حاءه فلما 

[.٢٢]التمل; ه بهِء -نحط لم بما احطث، ؤ فقال! منه، والقبول إليه الإصغاء 
حبروهو به، أحطتر يحين، المعرفة حق عرفته قد بأمر أتيتلن، أق هذا صمن وق 

هووالنثا [ ٢٢ه نقمخ بثبإ سبإ من ؤحساتقن ؤ قال! فلذللثح شأن، له عفليم 
فيهشالث، لا يقين نبأ بأنه وصفه ثم معرفته، إل متهللعة والنفوس شأن، له الذي الخبر 



المخبرقلب استفرهمح النبأ، بدلك اليع لمي إحباره يدي بين مقدمة فهده ريب، ولا 
براعةمن نؤع وهدا ومعرفته، سماعه إق التام التشوف له وأوجبت الخبر، لتلقي 

التهييج.وحطاب الاستهلال 
آمراةوحدُت، إق ؤ فقال؛ التأكيد، بأدلة مؤكدا كشما الخبر حقيقة عن كثف ثم 

بحيثالملوك أجل من وأما الملكة، تلك شأن عن أحبر تم [ ٢٣لاكلت ب دنلخفهلم 
يذكرنيا شأ تعفليم ق زاد تم المالوك، نوناه أن يملح ه سء عكل من اؤتت وؤ 

قصدهمإل يل.عوهم بما أحبره )م عظيم، عرس وأنه عليه، تجلس التي عرشها 
ينجدونوقومها وجدنها ؤ فقال! اه، إق دعوتم بعد دارهم عقر ق وغزوهم 
ماوأتن الجملة، هده من الععلف أداة وحيف [ ٢٤]المل: ه آئي دون من للضنمي 

لها.توطئة قبلها وما الخقصوده هى بأما إيذانا قبلها ما عك معهلوفة غير مستقالة 
لهمالشيطان تزيين وهو ذلك، عق لهم الحامل لهم المعوي عن أخبر ثم 

أناخبر يم وحده، _ المحول وهو الخستقم، المميل عن صدهم حتن اعمالهم، 
له.إلا الجود ينبغي لا اكى ه والمجود الهداية وبين بينهم حال الصد ذلك 

المخبوءوهو والأرمن، الماوات ق الخباء إحراج سبحانه أفعاله من ذكر تم 
الأرمن،من يخرج وما الماء من ينزل ما وأنولع والمعادن، والبارؤت< المهلر من فيهما 

يهاه خصه بما إشعار بخصوصه، تعاق الربا أفعال من المأن هال.ا الهدهد ذكر وق 
الأرمن.تحته الخثوء الماء إحراج من 

لهندستهالهدهل. كلام من أنه عك أمارة الخِتاء إحراج ول الكشاف؛ ماحب، قال 
والأرمن،الماوات ق الخ_اء يخرج من بإلهام وذلكا الأرمن، تمتا الماء ومعرفته 

كلمخايل اذقع بنور الناظر الفراسة ذي عل يخفن يكاد ولا علمه، ولءلفا قدرته حلته 
إلاعماد آدمي عمل فما وشماتله، ومنهلقه رواته ق العلم من فن أو شخصن؛صناعة 

عمله.رداء عليه اه ألقن 



الممسيرش اإئسئ ١^٠ ،== 
=ؤذ0؛و\====^^===^^^^^=^=^^^ط

منهنجا إنما ، jJb»49أو ثدييا عيابا يعيبه بان الهدهد توعد لما سليمان إن ... 
به.تجهله لر يما أحهلت له؛قولهت خطلمه ق عليه وأقدم بالعلم، 

حطابهمن يتمكن لا صعقه هع فالهدهد ؤإلأ العلم، عليه جرأه إنما الخهلاب وهدا 
العلم.سلهلان لولا الخه1اد_، هدا بمثل نوته مع لليهان 
أعلمها،لا ،؛ ^١١مسألة، عن مثل العلم أهل بعفن أن المشهورة الحكاية هن«ا ومن 

الأستاذأيها له؛ فقال، به، وهم الأستاذ فغضي، المسألة، هالؤْ أعلم أنا تلاميدءت أحد فقال، 
منأجهل أنا ولست، ؛لغت،، ما العلم ل يلغت، ولو داود، بن سليمان من أعلم لست، 

يعنفه.ولر عليه يعتسج فلم به، تحهل لر بما أحهلتؤ ليمازت لقال، وقد الهدهد، 
منوالأرض( المارات 3، الخبأ إحراج لي تعاك وربوبيته لوازم ،من •••ل
أمرهمن أودعها ما السموائت، وحبأ وغيرها، والمعادن والحيوان والأقوايت، البايت، 
العالمق وتصرفه لملائكته تدبيره من وهدا وأمره، بفعله ولت، كل يخرجه الذي 

وحكمته.وعلمه ومشيثته قدرته تفلهر الخبأ هن.ا فباحراج فل. والالعلوي 
يفلهر.٢١أسابا يقتم أن فلأيي منها، سبحانه يعلمه كامح، حبأ فتها القوس وكدللثف 

يكنلر إذ أثره، عليه ترنس، عياثا ٠لاهما صار فإذا فيها، كامنا كان الذي القوس، حبأ 
الوجود.ق واقعا معلوما يكون أن دون به العلم نفس عك يترتب 
سيمءزأ-يث، حى عني مآأنئم عق كدز أس ي0 ثا ؤ تعاإت،ت ِقالا 
[.١٧٩عمران!زآل ه الءل؛أّ_إ 

عرشهُوْقايتتح أيام سة ؤ، وآلأزص حليىآلثمئو'ت آللكا وهو ؤ تعاإت،ت ونال، 
العلويالعالر حلق، أنه فآخر ٧[ لمد؛ ه عملا أحنن أد،كم ليتلوْفم آلماء عز 

ؤيخالفه.يعصيه ممن ؤيعفلمه ؤيجله ؤيحبه يهليعه س فيظهر لملوعباده والفل 

)ا(ماضاحج\.
^١.الخواض )آ('؛م.خصر 



رجا_محمحو 
ولهداأمجابه، حلق من فلابد ميا، يحصل أسباثا يستلزم والامتحان الابتلاء وهدا 

•ذلك فعل وتزيينها يدعوإليها وما الشهوات حلق أسبابه من كان لما 
٧[،لالكهم>؛ ه عملا احسن ايم ه الاوضرنيثة عل ما -جعلتا إنا ؤ تعاق• وقال 

والاخشار.الابتلاء أسباب حلق ل حكمته بين القرآن ق مواضع ثلاثة فهدم 
التيالخبيثة، القوس حبأ إحراج اه عدو حلق ق الحكم بعض من أن فنلهر 

الزناد،بقدح النار حبأ يخؤج كما دعوته، بنتاي خبأها فاخرج فيها، كامن وحبتها شرها 
لها،الذكر بلقاح الأنثن خبا يخرج وكما عليها، الماء بإنزال الأرض خبأ يخرج وكما 
عليها.وكلامه وحيه بإنزال الزاكية القلوب خبأ يخرج وكما 

كمالس فإن إبليس؟ عدوه خلق ل ؤناهرة وآية بالغة، حكمة من سبحانه له فكم 
الفاصلة؛أصدائها.الأشياء مرق إخلهار والقدرة الحكمة 

اللذةفضل يعرف، لر الألر ولولا وقدره، ونوره النهار فضل ينلهر لر الليل فلولا 
لرالصورة مح وحول ولولا العافية، فضل يعرف، لر المرض ولولا وقدرها، وشرفها 

والجمال.الحسن فضل يفلهر 

معرفةق وأبالخر الجنة أهل لنعيم أعفلم فيها أهلها وعذاب النار خلق كان ولهذا 
أشغصورته الذي والمخبر المنفئر الثنح القبح هذا خلق فكان وخهلرها، قدرها 

التيالفاضلة، الزكية الروح تللثج لحن مكملا صورته، س أق؛ح وباطه باؤلته، من 
يوسف،حن عك كلهم الخلق فلوكان والباؤلن، الفلاهر حمال بصورما تعال اس كمل 
فأيوأقمارا، شموتا كلها الكواكب، كانت، ولو له؟ يكون وتممز فضيلة فأي مثلا، 
للنيرين؟تكون كانت، مزية 

قلماطنيك" إل1لثج يرثي ان قتل بهِء ؛١؛؛^، منآوكتنم_،اثا ءلمِ عندهُ آلدى ان قؤ 
سكرقإيماومن أكفر ام ءاسءّ نفيي قصل مني هند١ قال عشيءم متّتقزا ٠ رء١ 

^سمإإنضمامبممحت؛ه•بثمبوث 
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وافتهلو يحث ^، r_jL)وقبوله وأهليته المحل صلاحية عدم الخذلان سبب 
إيمآمال ؤ تعاق• قال كما ومتحفه، أهله لأي أوتيته ؤإنما ل، هذا لقال• النعم 

بهأمتحق عندي، اه علمه علم عق أي [. ٧٨]القمص: ه عندي علم عق أوتثهُ 
أهله،كنت إق عندي، قفل عق أي الفراءت قال وأستاهله. وأمتوحبه، ذللث،، 

بناهف عبد وذكر عندي. ائيق علمه حير عق يقول ت مقاتل وقال أععليته. إذ له ومتحئا 
منهذا ؤ تعادت قوله قرأ ثم المللث،، من أوق فيما داود بن سليمان نوفل بن الحارين، 

قارونذكر ثم كرامتي. من هدا يقل: ولر ٤[، ٠ ]انمل: لطول،'١^١٢'أكهمب< رد محل 
اتلياقفل من أوتيته ما رأى مليمان أن يعني ه، يّهم'يّا7ى عل ؤؤذما"اوتيتهد وقوله: 

قولهوكذللث، وامتحقاقه، ه نفمن ذللث، رأى وقارون شكره. به ابتل وأنه ومنته، عليه 
أي:٥[، • تنملت،ث ه ل Jثعولنهذا مسته صرآء بعد من ثا رخمة اذقتنه وين ؤ سبحانه: 

ذلكيرى والمؤمن بملكه. الماللث، كاختصاصي يه فاختصاصي يه، وحقيق أهله أنا 
عكبما تصدق صدقة بل منه، استحقاق غير من عبده عك به من منه، وفضلا لربه ملكا 

عليه،يستحقه له هو شيئا منعه قد يكن لر إياها منعه فلو بما، يتصدق لا أن وله عبده، 
بما،وعلتج بالعمة، وطنت، ه، نففأعجثته تحما، ومأهلا فيه رأي ذللثح يشهد لر فإذا 

أذمناوين ؤ تحال: قال كما والفخر، الفرح منها حفلها فكان غيرها، عك وامتهنالت< 
صدآءبعد لئوسيقمور.وينأذقننهنعمآء إذةُ مئه  L^iIpئأ؛^رحمه آلإسسمغا 

[.١ • ٩- ]هود: فخوره لمرح إدهُ ليمولندماآكيثارت،عى مشته 
بالغماء،الابتلاء عند والفخر وبالفرح بالبلاء، الامتحان عند والكفر باليأس فدمه 

الثيثايتحردهن، قوله: — البلاء عنه كثف، إذا عاليه والثناء وشكره ائاااز٢ يحمل وامنتثدل 
كانبل ذلك، عل ذم لما ومنه برحمته، عني اوسئااتؤ اقلع أذهب، قال أنه ولو عك،( 

وفرحإليها الدهاي-V بح ونبكشفها، النعم عن غفل ولكنه عليه، محمودا 

)ا(ه'أمائد.



همح^^^=====^^==رجا=
خذلانهأساب أعظم من فدلك عبد، قلب من هدا سبحانه اس علم وافتخر-فإذا 

شرإن ٠ ؤ تعاق• قال كما التامة، المطااقة العمة تناسبه لا محاله فإن عنه، وتخليه 

سمنهملا* بأ->ووب آٌث علم ولو ة-ثئ{ تنقلون لا آلذيث• آلبجم آأيآلصم عند آلدوآت 
غيرمحالهم أن سبحانه فأحبر [، ٢٣، ٢٢]الأنفال؛ دهم؛نرصورئ4 لّدلوأ ولواتمنهم 

توليهموهو إليهم، وصولها يمنع آخر مانع فميهم اشول عدم ومع لمعمته، نابل 
وتحققوها.عرفوها إذا ؤإعراصهم 

قعليه حالق!، ما عل القس بقاء من الخذلان أساب أن يعلم أن ينغي ومما 
جعلمن الوفيق وأسباب وفيها، منها الخذلان فاءسباب ونخلتها، ؤإهمالها الأصل 

لهاوْالخالق وهو قفله، ومن منه التوفيق فاسباب للنعمة. قابلة لها سبحانه اهلع 

الشجروحلق له، قابلة غير وهذه للنبات، قابلة هذه الأرض أجراء خلق كما وهذه، 
ثراببطوتها من يخرج لأن قابلة الحلة وخلق تقبلها، لا وهذه الثمرة، تقبل هذه 

وسكرهلذكره قابلة الهليبة الأرواح وخلق لذللئ،، قابل غير والزيور ألوانه مختلف 
قائلة،غير الخبيثة الأرواح وخلق عباده، ونصيحة وتوحيده وتعفليمه ؤإحلاله وحجته 

العليم.وهوالحكيم لضده بل لذللئح 
تواضعهل زيل. علمه ق نيد كلما العثل. أن ت والفلاح السعادة علامات من 

مننقص عمره ق زيد وكلما وحذره. خوفه ق نيد عمله ق زيد وكلما ورحمته. 
قنيد وجاهه قدره ق زيد وكلما ويذله. سخائه ق زيد ماله ل زيد وكلما حرصه. 

•لهم والواضع حوائجهم وقفاء الاس من قربه 
عملهق نيد وكلما وتيهه، كبره ل زيد علمه ق زيد كلما أنه ااشماوةت وعلامات 

حرصه،ق زيد عمره ق زيد وكلما ه، بنمفلته وحسن للناس واحتقاره فخره ق زيد 

كبرهق زيد وجاهه قدره ق زيد وكلما اكه، ؤإم؛خله ق زيد ماله ل زيل. وكلما 

لوس.١  ٥٣)١( 



الممسيرش ال٠نير الصوء ه==م 
=\نذذ[^^=د======^==س

ؤيثقنأقوام، بما فيسعد عمائم، بما يسل وامتحان، اممع من ايتلأء الأمور وهذه وتيهه. 

نبيهعن تعاق قال والمال. والسلطان ، iU^L؛وابتلاء! امتحان الكرامات وكذلك، 

أكمرهام  J$_i،نق قصل من هذا ؤ عنده! بلقيس عرش رأى لما سليمان 
-أ[.لانمل:

الكفور.وكفر الشكور شكر حا يظهر اهفوامتحان، من ابتلاء فالعم 
تعال!قال بالمائمح، يبتل كما ياكيم فهويبتل سبحانه، منه بلوى المحن أن كما 

١زد! ألإسن اما قؤ  ما١^١ وامآ أكومن)فيؤإ رقق ؤئعمهُ هآكزمهُ روهُ اتتالنه  ٠٠
ماكل ليس أي [،  ١٧-١ ٥ >^; ٠٥١١]ه كلأ نجو; امثتن ر.ئ مقول رزدهُ عني قفدز آتثلشه 

رزقهعليه صتقت من كل ولا له، منى إكراما ذلالئ« يكون ونعمته وأكرمته عاليه وين 
متى.له إهانة ذللئ، يكون وابتليته 

أثنئ يقركوى حزأثا ءالثه آصْلئ آلذمحّت عباد؛ عق وسنتم ئي لآلخمد ئؤ 
حدآيقذاُكبه-ء هاتيتئا ماء ألثناء متق لخكم ؤآلأزصؤارل حقآلثمنوت 

هأو. يعدلون قوم هم بل ٠؛؛^ تنبتواشجنه١أءJه لمحوأن ثاْقات. بهجة 
هوأو عليه، التام والوقف، الحمد به المامور فيكون تعاق  ٥٧٥١من اللام هل 

١حميعا حما والأمر القول ل داحل 
الترجيح،من صرب منهما لكل ؤيثهد الأمرينء يحتمل الكلام أن عنه! فالجواب 

بأمور!القول حملة ق داخلا كونه فيرجح 
واقعاالقول فعل يآكون أن يقتضي وهذا فاصل، غير محن عليه ومحلفه به اتصاله مها 

ليعالحمد قلت،! إذا ولهذا مجاع، منه يمغ لر ما الأصل هو هذا منهما، واحد كل عل 

باJاتع-بم١٧.٢)١(•



سإإقلآوزج^ا_
المقول.ق داخل هنا التسح فإن ، ٠٧٥١وبحان 

ولووهوالأصل. حبر، عق حبر عْلف كان المقول عل معطويا كان إذا أته ومنهات 
الطلب.عل الخبر عطف بالحسن وليس الطالب، حالة عل عهلثا كان عته مضلنا كان 

الملمأن ل ظاهر أطمتره ث عق ونشم ش 3لهد ؤ قوله: أن ومها: 
عبادي.عك ملام يقل: ولر الغيبة يلففل بالضمير أتن ولهن.ا _، الحمد هوالقائل 

أمور:تعاق اه من اللام لكون 
اصطفنالذين عباده عل ه ينفتعاق سلامه من القرآن ق لفلائرْ مهنابقته أحدها: 

موضعق نلر ؤ ه إتزهيمّ عق سنم ؤ ه آشآبئن ق ئؤء عز نشر ؤ كقوله: 
•إِلناخه عق نشم 

تبيحهبين يقرن بحانه واهف المرملون، هم اصطفن الدين عباده أن ومنها: 
عليهم.وسلامه ه لتفحمل.ه وبين عليهم، وسلامه ه لتف

عزوسنم يصفون!وء! محا ؛ j*jTرمن،رولئأا بحثن ؤ تعاق: فقال الأول أما 
يمبجلاله، يليق لا عما ه لتفتنزيهه ذكر وقد [ ١٨١، ١٨•زالماغات; ه آامزنل؛ٍت 

رماله.عك سلامه 

الردينتقمن القران، أسرار من عظيم سر ه لتفبتبيحه علهم اللام اقتثران ول 
فيه،حلقه يقول عما ه نفنزْ كما مهللفا، تنزيها ه نقنزه فانه ومتيع، مطل كل عل 

لهمالمكدبون يقول ما كل من سلامتهّم يقتضى وهدا المرسلين، عل سلم نم 
بهجاءوا ما كل سلامة لزم أعداؤهم يه رماهم ما كل من سلموا ؤإذا لهم، المخالفون 

بجلالهيليق يما ووصفه اهف ومعرفة التوحيد به جاءوا ما وأعفلم ال، والفالكال.ب من 
فهوال والفوالحال الكذب من ذللث، سلم ؤإذا ألثتهم، عل ه نفيه وصم، مما 

قوله:ق يعينه الخعنن وهذا الحال، والكذب الباطل هو حالفه وما الحض، الحق 

نعوتمن له بما حميم ينتقمن فإنه آصطئه عبادهألإ.؛وت عل وسلم لآلخمدبمي ئؤ 



منرسله وسلامة الحستن، والأسماء الحميدة، والأفعال الجلال، وأوصاف، الكمال، 
هذافتأمل باطل، كل من به جاءوا ما ملامة يتضمن وذلك وكذبا، ونقص عتب كل 

منهنا اللام لكون يشهد فهدا وتسيحه، يحمده رسله عل اللام اقتران ق الر 
الصافات،.آخر هوق كما تعال اه، 

رئي،آحُيالخقفل ؤ قوله قمته أكثره فما الهللمس، عل الخبر عهلما وأما 
حيرؤاد£، وآزحز آغفر رب، وتل ؤ وقوله! [ ١١٢]الأنياء: ه آلمنثعان آلؤهمنن وربما 

خيرؤاثث، بآلحق قومنا وبئن بمئا آقح نبما ؤ وتوله• [ ١١٨تالمؤ"-توذ،إ ه جئن آلر 
الأيةيقال! أن ذلك، ق الءaلاب، وقمل جدا. كثيرة ونظائره [ ٨٩]الأعراف; آشتح؛نه 

اقرٌعن ؛،^ ٠١١هو الرسول فإن واحدا، انتتذلاما وتنمملمهما حميعا، الأمرين تتضمن 
ننسه،حمد الذي فهو وتعال، تارك الرب، كلام والكلام البلاغ، إلا فته وليس كلامه، 
عكوسلام س الحمد الرسول قال فإذا ذلكؤ، شلغ رسوله وأمر عباده، عك وسلم 
هوبه وسالم ه نفبه حمد يما عباده عل وسلم اه حمد قد كان اصطفن، الذين عباده 

وطاعة،اقتاواء العيال ومن بلاغا، المبلغ ومن ابتداء، اه مجن سلام فهو عباده، عل 
آلدضئعباده عق وسلم لثي آلخمد تل ؤ وتعال؛ تبارك ربنا أمرنا كما نقول فنحن 

رداإلا القرآن من شيء ل يذكر لا حلقه من شيء عل تعال الري، تفضيل إن 
كقولهالد، ذلك، من حير أنه بحانه فبين تعال، قنع ندا الشيء ذلك، انخل• من عل 

ه.دقركوث> حيراما ءآس آصظس آلذيى؛ل ■يباد؛ عق وسلئم ثأب آلخمد تل ؤ تعال؛ 
قطرثاوآلذى آكثنت، متل جاءتا ما عز لن'وثرا—• ؤ الحرة؛ عن حاكيا تعال وقوله 

لثالتعفن بربما ءا»ئا إذا آلدثيآ!؛؟؛' آلخيوْ هنذه ثمغى إنما حض ١٥اذث، مآ ءافدس 

رآ.الصواعق مختصر ١ ٤ 



وقوله[ vr-UY]طه; ؟ا< خيروابئ وآس آلتحر من عليه آوهتغا ومآ حتلنتثأ 
[.١٧دثثونب<]الحل: ئىأق 

ولااهنآ، كلام ق يقع لر فهدا ابتداء، خلقه من معين شيء عق ه نفيفضل أن قاما 
منوحير آدم، ابن من حير اس ايتداءت القائل قول لأن بالإخار؛ يقصد مما هو 

والناربارد والثلج الأرض، فوق ماء القول! جنس من العرش، من وحير ماء، ال
مدح...ولا تعفليم ولا تمجيد ذلك ق وليس حارة، 

ما١ حم ءآس اصْلس آلذييكح عتاد٥ عق وسلم س آلخمد قل ؤ ت تعاق قوله 
يهِءمحانتتئا مآئ آلثنآء مت لخكم واتزل وألآرءس حلؤرآلثنوت امن يشركون؛يمإ 

محومهب بل آئي مع اءله ثجزهآ تنبتوأ ان لكز قطايتن ما بهجة ذايك حدآيق 
•٦[.، ٥٩]المل: َشلونه4إكآحرالآيات 

فعل)ب معه كان فان وحدء، لهم الإله فهو وحده ^ا لهم فعل من بان عليهم يحج 
إلهاآحر؟معه تجعلون ف،كيم، هدا، فعل رب، معه يكن لر ؤإن تعبدوء، أن فتنغي هذا 

يتمحشر هدا«؟ فعل ^ ٥١مع ١^٩ الأية؛ تقدير ق القولين من الصحح كان ولهدا 
أحرىآلهة تعبدون ، فكيفكفعله، فعل إله معه يكن، لر فإذا بلا. الجواب، من، بد فلا الدليل،، 
وشهادتكم.باهللة؛إقراركم مواء ما ربوبية أن كما باهللة، سواه ما إلهية أن فعلم سواه؟ 

هن.ا((،فعل، ١١المعني، يكون أن غير من، آحر((؟ إله اهلع مع ررهل، المعنن قال؛ ومن 
لوجهين؛محعيف فقوله 

ذللث،.ينكرون ولا أحرى، اهلٌآإهة مع يقولونI كانوا أنيم أحدهمات 
-بذاإلا عليهم الحجة ؤإقامة إفحامهم يحصل، ولا الدليل،، يتم لا أنه الثانرت 

تجعلونفكيف فعله، مثل، فعل، آحر إله معه ليم، إنه ت تقولون كنتم فإذا أي التقدير، 
حلموأشنكاء ته حعلوا ام ؤ ت كقوله وهدا عاحر، وهو شيئا يخلق لا احر، إلها معه 

أمدارج-يا. ١٢)١( 



^^١^امحوث 

[١٦]الرعد؛ ه آلمهثر حد آلو وهو رسئ ■>1لقمي آللد محل ع1يم آلختلق قتشب كن1قهِء 
[.١١]لقمان! ه مندوزهِء مادا هارؤنذ -علق1أي هذا ؤ ت وقوله 

قالا ٥ ٩ ]النمل: بر آصهلص آلذمك. عباده عق وسثم ش آلخند مل ؤ ت تعاق قوله 
قمؤ تعالت قوله عليه والدليل هؤ محمد أصحاب هم مالكت أين رواية ق عباس ابن 

سافتعال الاصطفاء وحقيقة [ ١٠٢]فاؤلر: ه عنادئا من أصهلميثا أثكتأبشى اوزقئا 
منه،مصنين فيكونون الأكدار، س والخطأ الأكدار س صفاهم قد فيكون التصفية، 

كدرا،يعضهم قول يكون فلا يعدهم، لر الحق لأن اختلفوا، إذا يما هدا ينتقض ولا 
ورقولا، يعضهم قال إذا ما بخلاف، كدرا. كونه يزيل وبيانه الكدر، مخالفته لأن 

يعضهمحلاف، لأن وهدا الكدر، حقيقة لكان راد يرده ولر ياطلأ فلوكان فيه يخالف، 
الاصهلفاء.حقيقة عن تخرجه لا فإما أموره، يعص ق ه الّم، متابعة بمنزلة لبعض 

٠٠٠

ه.وئ؛ الحي عق إيلك آس عز متوكل ؤ
التوكلومحن والإيمان، التوكل وبين والمادة، التوكل بين يجمع تعال ،اقلع •••ر 

والهداية.التوكل وبين والتقوى، التوكل وبين والإسلام، 
كتايهس مواضع سبعة ق بينهما جع فقد والعبادة، التوكل فأما 

ك.ضعهمدب<]الفاس؛ه[.ءؤإيالفJعثد فقال! القرآن، أم محورة ق أحدها! 
ؤإليهعانه بائي إلا ثوفض وما ؤ قال! أنه ثعيسم، عن حكاية قوله والئاتن! 

اسثامح]صد:حح[.

)ا(ا"ااأءلأمجل.
طر-سالهجرمح• ٢٥٥، ٢١

محولفيها وزاد سعة، وعدها ( /١٢)١/ الالهفان إغاثة ق وينا سعة، ( ٥٦رص الهجرتين طريق ق ذكرها )٠١( 

)ج(.حصنا. لا تمرينا الحدي فيكون [ ٠٨]المرنان: ه يموت، لا آئذى ألص عل وئوًفل ؤ تعاك؛  ٥٥١



علتلث،ممماوثو\ ؤ قالوا; أنم المومتن وعباد0 أوليائه عن حكاية قوله الثالث: 
٤[.دص؛نهلالمت>دة: 

ربثخ{' ثبتيلأ إليه وئبتلآ ننك ذهذمآحب ؤ هؤ: محمد لنبيه تعاق قوله اراح• 
تيءاغدُْويلآادضقؤامبلآبمإو 

هآعLدهآلأمر'ئهُ يزحع ؤإليه وآلازض غيبألشننوت ويثه ؤ قوله: الخاص: 
[.١  ٢٣]هود: ه _LJj^ عما وو\ذنؤذ وما - وثويكلآ 

موونم5،وهو يآش وأعثمنوأ اتئكوه وءاتوأ آوءثأو0 هاقيموأ ؤ قو!ه: ادس: ال
[.٧٨]الحج: ؤذعمّآشبميره آلنوو 

٣[.٠ ]الوعدت ؤآ مثاب ووًكالتوإم هوعليه إلا إله لا هورق ض ؤ قوله: السابع: 
الغاية،وهن والإنابة الوسيلة، وهو التوكل الأصلين: حمعت، المواصع بعة الفهده 

غاياتهفأسرف، الغاية، نالك، إل موصلة ووسيلة مهللوبة، غاية من له بد لا العبد فإن 
لهوسلة لا التي وماظه وأعظم إليه. والإنابة ربه، عبادة منها أجل له غاية لا التي 

الوسلة،إلا.ااوْ الغاية هدْ إق له مثيل ولا به، والاستعانة اه عل التوكل البتة غيرئ 
الوسائل.، أسرفوتللئؤ الغايات،، ؛ؤ أثرففهده 

بهِءءامثا هوآلرخمنن مل ؤ ^١^،؛ قوله مثل فمي والتوكل، الإيمان بين الجمع وأما 
[^iUuli :،٢٩ ،] اسة:ه ٥^^١إنممرلإسن ؤقوله: ونفليره[

[.١٢١ؤؤعز(آرثبفلقثوكلأيوسونه]آلممران: تعاق: وتوله [، ٢٣
كتمإن ينفوم مو-ى ومال ؤ تعادت قوله ففن والإسلام التوكل بين الجمع وأما 
[.٨٤]يونس: ه مسلمتن كتم إن يوكلوأ معته لألئي ءامّم 

ولاادقآشَ آلئ ننأيا ؤ تعادت قوله مثل ض والتوكل، التقوى بين الجمع وأما 
وكيلابائب وْفمى عز،آئلأ وثوًئل ؤ تعادت قوله ^إد وآلمشغمن دْإعآثكنفرس 

مننيئ،لأمحبمثا:)ت؛اؤيررمه محرجا يتقآش'محعلمحُ ومن ؤ وقوله؛ ٣؛!، - ١ ]الأحزاب: 



التمسيرعأن اشر الصوء 
=الآتلا=^^=^===^^د

٣[.- ٢ زالطلاق: ؟؛< قهوحنثةُ آئي عل يتوكلن ومن 
أبلتآ وما ؤ لقومهم: الرسل قول مثل ض والهداة التوكل بين الجمع وأما 

علمتوكل ؤ ه: لشنه تعاق اقلع وقال [، ١٢هنتنتا هدتئا وقد علآممي ذف'>=ائذ 
الأمرهدا وعقب عليه، بالتوكل راسحانه قامر [، ٧٩]اكل; ه علآلحؤرألمجى إيك آلثي 
علإنك ؤ تعال: قوله وهو وتحققه، لشوته متيع له مصح للتوكل موجيا هو بما 

اه،عك التوكل مقام تحقيق يقتضي الحق عل العبد كون فإن ب<، نوهسين آلحق 
وناصرهالحق ول وهو الحق، هو اذ0، فإن الشديد، ركنه إل والإيواء به، والاكتفاء 

وهويخاف وكيف عليه؟ يتوكل لا أن الحق لصاحب فما به، قام من وكال ومريده، 
هنتنتا هدنئا وفد \ةؤ عئإ ثوعقل نتآالأ وما ؤ I لقومهم الرسل قالت، كما الحق؟ عك 

يكونلا ذللث، أن وأحبروا هداهم، وقد الئع عك التوكل تركهم من فعجبوا [، ١ ٢ ل1يرامم: 
بالحقلعلمه - الحق فصاحس، متلازمان: والتوكل الهداية أن عك دليل وهذا أبدأ. 

فإنتوكله. من يل،أ يجد لا افثع عك توكله إل مفملر - وناصره الحق ول اه بأن ولثقته 
قيامهوكمال وكيله، بكفاية فيقينه ت علمه أما وعمله. القالب، علم أصلين: يجمع التوكل 

ومحلمانينتهوكيله، إل فكونه ت عمله وأما ذلاك،ؤ ق مقامه يقوم لا غيره وأن إليه، وكله بما 
لهبتصرفه ورصاه ذللثح. ق مقامه يقوم لا غيره وأن إليه، أمره وتسليمه وتقويمه إليه، 
كانؤإن حماعه، وهما التوكل، يتحقق الأصلين فيهدين ه. لتفهو بتمحرفه رصاه فوق 

ولكنالقلّح، عمل التوكل أحمد: الإمام قال كما علمه، من القال-، عمل ق يحل التوكل 
ماهيته.من جزء ؤإما فيه، ثرؤل وهوإما العلم، من فيه بد لا 

وليهايللأ بأن ووثوقه لهلمأنينته أعفلم كان الحق عك كان متن القلب أن والمقمود: 
وعملاعلما الباؤلل عك كان ؤإذا ربه؟ عك يتوكل لا أن له فما إليه، وسكونه وناصره 

اقعفإن ءناJه، له عهد ولا عليه، له ضمان لا فإنه بربه، واثقا مطمئنا لريكن أحدهما أو 
فإنهإليه؛الكلية، النسب، منقّني فهو بوحه، إليه ينسب، ولا ينصره، ولا الباطل يتول لا 



ر=^|_هجمح
حق.ونعاله حق، ولقاؤه حق، ووعده الحق ودينه الحق، ونوله الموفق، هو سبحانه 

فلماكذلك،، أقواله كما الباطل، من بريئة بحانه أفعاله بل باطل، شيء أفعاله ق ليس 
تعلقله يكن لر ومن كيلك. صاحبه كان البتة هومقهلؤع بل يه، يتعلق لا الباحلل كان 
هن.افتدبر وكيله• ولا ناصرْ ولا وليه الثم يكن لر ربه عن منقْلعا وكان العفليم، يالثم 
لرولو بالأخر، أحوهما وارتباط والهدى بالحق والكفاية التوكل اقتران و العنليم الر 
الخالرئة. الفائدة هذه إلا الة الرّهذه ق يكن 

سةجألمزكلط صبمعآشآلنى دمزمز^لثحاإ وهق مده خا ■محسثرثا آ■لخنان ثرى وؤ 
ثم*لوثمحك4•حجيربما إدهُ 

٤<سإ اتسكل آليى أس صع ؤ فقال! الهبمغ، اسم فعله عك سبحانه أطلق وقد 
جامدةثسما الخبال، وثرى ؤ قوله لأن المدر، عك متموين، وهو [ ٨٨لالمل• 

المفعولية،عك نم، هو وقيل؛ الصنعة، عك يدل [ ٨٨]المل؛ مرآلئحابه نمز وجي 
الئاقوعق الفعل، يمعنن مصدرا اهه صغ يكون الأول فعك اهه، صخ انظروا أي 

عليه..١والروية النفلر وقؤع يمكن الذي فإنه المفعول؛ المصنؤع يمعنن يكون 
النملمحورة ير نفمن حعه اليم ير ما هذا 

العاليندب ليق والحمد 

٠٠٠

إبراهيم)ج(محورة ل موجودة البقية ١( ر
شفاء. ١٣٢)٢( 



١^^١^ادئن.ث 

m
ءنبأمآوه؛د

ويبخإأيمه آلأوضونحلهم ز آتثصعموأ ُ/ت عل ثس أن ثريد وؤ 
ئامغهم وجثوذهنا وهننئن فزعوث آلاوضؤثيى ق ثم ؤقمكن و؛ آنويثث 

ْثامأعتحكوا4•
جنودمن جند وهو منخريه، من ينتره البحر حيتان من حوت نئرة الجراد هذا 

قدعساكره رأيت فإذا حيوانات، مع حلق فيه التركسب،، عجيب الخالقة، صعيف اس 
حيلهالملك جع فلو عدة، ولا عدد منه يحصئ ولا له، مرد لا جندا أبصرت أقبلت 
ذلك.أمكنه لما بلائه عن إيصالْ وملاحه ودوابه ورجله 

والحضر،والبدو والجبل المهل فيغش كالميل، الأرض عك اب بنكيف، فانفلر 
الحيثا الجوإق من ؤيباغ بأجنحته، الماء وجه ويد بكثرته، الثمي نور يستر حنن 
الالذي الضعيف، الجند هذا يعن، الال>ى من المعطلت فل منه، جناحين أكبر محتائر يثلمر 

والعددوالكثرة القوة أهل المكر عل بلية أحذه رام حيوانا ه نفعن يرد أن يتهلع 
ويمزقهادونمم، بأقواّءم نجد يإليه يتفلرون بل دفعه، عل يأجعهم يقدرون فلا والحيلة؟ 

وبينها•بينه يءُءوأوا ولا يردوه، أن يتْليحون لا وهم منها، ففرا الأرض ؤيذر ممزق، كل 
القوى،عك له مونة لا الذي حلقه من ، الضعيفيسالهل أن سبحانه حكمته من وهذا 

قالصرئا، ولا ردا لذللث، يسمملح لا حنن منه، يحذره كان ما يه ؤيئزل منه، به فينتقم 
أيمهونحلهم آ'لأوض ز أنتصعموأ آلذييك عل نمن أن وثريد ؤ تعال؛ اهف 

وجثودهناوهنمنن فرعويث آ'لأوضؤئيى ق ثم قيمكن  Cpآلو' ويجعلهم 
ؤإيثاراهن ْع استقامة عك فواحرتاه ٦[ ]القصص: ه ًفاثوأ"■محد■Jوتv ما متهم 

اوفاحجل.)ل(ألهأل



أوقأنه استضعفه من يرى حتن المستضعفا الضعيف به يمكن حال، كل ق لمرضاته 
الباغي،١^،!؛ يأكل أن الحكيم العزيز اممه حكمة اقتفت ولكن منه، ورموله باس 

حقق الرحة أمباب أعظم من فينويه عليه، المغي المظلوم ذنوب حفارة ق ويتمع 
أفلحلما السائل ولوصدق كدبه، حفارة فهوق السائل رد إذا المثول أن كما ظالمه، 

اسحقوق الأموال أصحاب مع حفارة ق الطريق وقاؤلمر المارق وكيلك ردْ، من 
عليهم.اس لحففلها فيها عليهم س ما ولوأدوا فيها، 

التقديرأسرار من أسرار عل فته الناظر اس حكمة من عفليم باب أيثا وصدا 
شيءكل ي له من فسبحان والبغاة الجناة وتمكين يعص عك يعضهم الحانر وتسليط 
وأرزاقهمأموالهم ق الناس عل العادية الحيوانامت، أن حتن باهرة وآية يالغة حكمة 

سيء.منها عليهم يملهل لآ ذللث، ولولا أيديهم كبتا ما حفارة ق تعيس وأيدأاتيم 
فإنهالتقل.مة، الفصول س كثير من لتأمله أنقع الأّتطرادي الفصل هن،ا ولعل 

يعصأن ؤيحكن الموفق. واه حدا، يه انتفاعه عظم والفكر النفلر من حقه أعطاه إذا 
سيلاعليه اس فأرسل حالحى، أنه عل ؤيسعه اللبن يشوب كان الماشية أصحاب 

الميلأحد من أتعجب، لهأ فقيل منامه، ق فأين يعجبه، فجعل يالغنم، فدهب، 
عكفقس سيلا، وصاريتؤ احتمعت، البن ببما ثثت، الك، الْ-ْلرايته تللث، إنه غنملتج؟ا 

قائموأنه يالمهل، قائم اس أن حيتئد تعلم غيرك، وق الث، نفق تراه ما الحكاية هوْ 
ذرة.مثقال يفللم لا وأنه كست،، يما نفى كل عك 

حالمى،أنه عك ؤسيعه الخمر يثوب كان رحلا أن ت معروف، الإسرائيل والأثر 
القردأحذ نام فلما له، قرئ ومعه البحر فركب، يه، وسافر ذهبا كيي ذللثف من فجمع 

لودينارا الماء، ق دينارا يلقيه فجعل فتحه، ثم الركب،، أعل إق يه وصد الكيس، 
يظالمالث،.ول؛ الخاء إك صار الماء ثمن الحال. يالمان له يقول كأنه ١،. 

لومعه سفينة، ل الخمر يبيع لكن رجلا إن قوتالت اهخا رسول أن مريرة• ابي عن أحمل الإمام أمخرج آ ١ ّ 
نجعلالدقل. فوق به صعد ثم الكيس، القرد فاحد نال: Jالماء. الخمر يشوب فكان قرئ، السمينة 



تص[^==^====^^=د^==^=يعداشالمحن الئوء اأًًم 

الزكاةمنعوا إذا باكحط وابتلائهم عباده، عن الغسث، حبي ق هث اس حكمة وتأمل 
اهبمغ المويت، من قبلهم للمساكين ما مغ عق جوزوا كيفا المساكين، وحرموا 

فمنعتمالحق منعتم اوحال،ت بلسان لهم فهال، عنهم، ها وحبوالرزق،، القولتا مائة 
قبلكم._ ما ببذل، امتتزلتموه فهلا الغيثؤ، 

الماسيصرفون الذين قلوبا عن والإيمان الهدى صرفه فا تعاق العم حكمة وتأمل 
بمغ.ومنعا يحد صدا عباده، صدوا كما عنه نمدهم عنه، 

فعلواكما عليها، التلفايتح وتسليط المرابين أموال، محق ق تعال حكمته وتأمل 
ترىأن فقل باتلافج، إتلائا جوزوا بالربا، وأتلفوها عليهم، ومحقوها الناس، ؛أموال، 

وحاجة.وقلة محق إل وآخرته إلا مرابيا 
وليصعيفهم، عل قويهم جار إذا العباد عق العدو تسليط ق تعال حكمته وتأمل 

برعاياهمكفعلهم -بم يفعل س عليهم يسلط كيفا ظالمه، س حقه للمفللوم يوحد 
ؤيحيدهاالأرض، تطوى أن إل الدنيا قامت، ظ تعال العه ستة وهده سواء، وصعقانهم 

بدأها.كما 

جنسمن وولابم وأمراءهم العباد ملوك جعل أن j، تحال حكمته وتأمل 
استقامت،استقاموا فإن وملوكهم، ولأتبمم صور ل ظهرت، أعمالهم كأن بل أعمالهم، 
ظهريإن دولأتمم، ملوكهم جارت جاروا يإن عليهم، عدلتا عدلوا ؤإن ملوكهم، 

مئعتإ-٦١ وبخلوا لديهم اقوٌ حقوق متعوا ؤإن كدللثه، فولأت|م والخديعة المكر فيهم 

احدشام:الشح وقال ٤( • ٧ )Y/ أحمد أ-محه ئمه. محن النية، وديتاواق المم ديناواق يطرح 
اليالةق الألمان وصحأحه ( ٤٢٥أمامه)رقم أبي بن الحارث أيقّا وأحرجه صحيح. إمنادْ 

 /I(٢٨٤٤رنم  ٨٢٦الصحيحة.)
القرود*حنن معيتها: للأءلفال، طريفة نمة منه ا،توحيت، محلويلة، سين منن. الحل-ث *ذا قران ولما 
الكثيرإعجاب حازت نقل. والمنة الحمد وص، بالرياض، لم المدار منشورات من مي ك.المسُ تكرم 

أناه، أسأل عليها، ونما أو تراها من كل -بما وانتفع التريويتن، من وكبر أمولهم وأولياء الأطفال من 
الملمين.حميع وذرية ذريش بملح 



ممنأحدوا ؤإن عليهم، بما وبخلوا الحق، من عندهم لهم ما وولابمم ملوكهم 
يستحقونه،مالأ الملوك منهم أحدت معاملتهم، ق يستحقونه مالأ يستضعفونه 

يستخرجهالضعيف، من يستخرجونه ما وكل والوظائف، المكوس عليهم وصربتا 
أنالإلهية الحكمة ق وليس أعمالهم، صور ق ظهرت فعمالهم بالقوة، منهم الملوك 

حشمهم.من كون من إلا الفجار الأشرار عك يوق 
شيبشابوا فلما كدللثح، ولابمم كانت، وأبرها القرون حيار الأول الصدر كان ولما 

بنوعمر معاؤية مثل الأزمان هده مثل ق علينا يول أن تأبن اممص فحكمة الولاة، لهم 
عكقبلنا ص وولاة قدرنا، عك ولاتنا بل وعمر، يكر أبي مثل عن قفلا العزيز، همد 

قبفكره افر سإذا قطة له ومن ومقتضاها، الحكمة موحبم، الأمرين من وكل قدرهم، 
قكما فيه، وباطنه ظاهرة والقدرت القضاء ق سائرة الإلهية الحكمة رأى الباب هدا 

عنعار وأقداره أقضيته س شيئا أن الفاسد بظنلث، تظن أن فإياك سواء، والأمر الخلق 
الحكمةوجوه أتم عك واقعة وأقداره تعاق أقضيته حمح بل البالغة، الحكمة 

الأبصارأن كما إدراكها، عن بضعفها محجوبة الضعيفة العقول ولكن والصواب، 
صادلهاإذا الضحافح العقول وهده الثمس، ضوء عن بضعفها محجوبة الخفاشية 

الليلظلام صادفه إذا الخفاش أن كما وقالت،، ونءلمت، وصالتؤ، فيه حالت، الباطل 
وسار.طار 

مظلمالليل من ^ ٥٥ولازمها • • بضوئه. النهار أءش.اها حفافيش 
تتؤعب، عليهم؛حعوتتويعها الخالية الأمم عقوبات ق وتعال تبارك حكمته وتامل 
مسنءضبمإلمن4 لخفم ئثعتتح وقد وقمودأ وعادا ؤ تعال؛ قال كما جرائمهم، 

٤[.-• ٣٨يْالموركحه ؤ قوله؛ 

لتللث،مناسبة مختلفة صور ق الأمم من مخ من مخ ق تعال حكمته وتامل 

(.٢٦٣المأن)ا/اا'()م\/الست،سبمءرسذكرْ)ا(طا



الييرعلن النمحر الفوء ا؟=^=ءِ 

وطاعها،الحٍوانات تلك قلوب عل وصارت ةالو-رم مخت، لما فإما الجرائم، 
الشبهؤيكمل المناسة لتتم صورها، عك صورهم ■جعالت، أن البالغة الحكمة اقتضت 

عليهمغلبتج كيفا وخنازير، قردة مسخوا بمن هدا واعتبر المحكمة، غاية وهدا 
هدهفاقرأ المتوسمين من كنت، إن يم وأعمالها، وأخلاقها الحيوانات، هد0 صفات، 
متورةكانت، ُإن عليها، بادية تراها كيف ونفلراتهم، أشباههم وجوه من النسخة 
الدينوالفسق، والخديعة المكر أهل صور من القردة نسخة فاقرأ انية، الأنبصورة 

تقرألي فإن وفما، وخداعا ^١ وأعفلمهم عقولا الناس أخف، هم بل لهم، عقول لا 
صورمن الخنازير نسخة واقرأ المتوسمين، من ت، فلوجوههم من القردة نسخة 

ه،اهنآ رسول أصحاب، وهم الرمل، يعد اقلق حلق خيار أعداء ولاسيما أشباههم، 
وهيركانبح، وغير كاسب، مؤمن كل يقرأها الرافضة، وجوه عك ظاهرة النسخة هذه فإن 

وأردؤهاالحيوانات، أمحبث، الخنزير فإن وخثث4، القال_، خنزيريه وأص_ا وتخفن تظهر 
فيبادررجيعة عن الإنسان ؤيقوم يأكلها، فلا الهليباتح ييع أنه خاصيته ومن طباعا، 

فإممعليهم، متهلبقا تجده كيف الصحابة، لأعداء الوصم، هدا مطابقة فتأمل إليه، 
لهمعدو كل والوا نم منهم، وشرووا فعالوهم وأظهرهم اقم خلق أطسبإ إك عمدوا 

المزمنينحرب، عك زمان كل ل فامتعانوا والمشركين، واليهود الصارى من 
منهم،خير ؛أنبمم وصرحوا والكفار، بالمشركين ه ، ٥١رسول لأمجحاب، الموالين 

منالنسخة هده تقرأ لي فإن الخنازير، من الضرب، ؟بدا أوق ومناسبة شبه فأي 
المتوسمين•من فلست، وجوههم 

خنزيرا،الموت، عند متهم مسح من بمسخ التواتر حد تكاد الش الأخبار وأما 
وتأملكتابا، المقدسي الواحد عبد ابن الحاففل لها أفرد وقد هاهنا، تذكر أن مجن فأكثر 

أعمارا،أطول كانوا لما الأستتصال بعداي، السالفة الأمم عذابح ق تعال حكمته 
القوىوصعقت، الأعمار تقامجرتح فلما رسوله، وعك اه عل وأص قوى، وأعفلم 

واحدكل ل الحكمة فكانت، المؤمنين، بأيدي ءذ\حم وجعل الاستئصال، عذابج رير 



ا=ًمره؟ؤ\إصإ( 

وقته.ل اقتضته ما الأمرين من 
ماتكلما واحل، يعد واحدا الأمم ق الرسل إرسال ق وتعاق تبارك حكمته وتأمل 

اكتفائهاوعدم عقولها لضعف والأنبياء، الرمل تتابع إق لحاجتها آحر حالفه واحد 
ونبيهاثننأ رسول اهف عبد بن محمد إق البوة انتهت فلما السابق، الرسول سريعة باثار 

ويعنهعلوما، وأغزرها أذهانا، وأصحها ومعارف، عقولا الأمم أكمل إل أرمله 
لأمةاهف فآغتن مبعثه، حين إق الدنيا قامت، مند الأرض ق فلهرت مريعة بآكمل 
بحده،يأق رمول عن أذهاما وصحة عقولها، وكمال شريعته، وكمال رسولها، بكمال 

نغلرائهم،إق يودوها حتن بما ووكلهم شريحته، يحفغلون ورثة أمته من له أقام 
محديثج.ولا نبي ولا آحر رسول إك معه يحتاجوا فلم أشجاههم، قلوب، ي ؤيزرعوها 

/أحدفعمرءأ أمش يكنj فإن محدثون، الأمم ق قبلكم كان ئد *إنه تالM•' ولهدا 
هداوليس الشرمحل، بحرف، أمته ق وجوده وعلق الأمم، ق المحدثين بوجود فجزم 

لكمالهافإبما قبلها، من عل أمته كمال من هدا بل قبلهم، من عك الأمة ق بتقصان 
للمتابعةصالح فهو وجد إن بل محديثج، إل تحتتاج لا مريعته وكمال نبيها وكمال 

مكامنهأو منام كل عن نبيها به اه، بعث يما غنية ق لأبما عمدة، أنه لا والاستشهاد، 
المحدتون.فيهم جعل ذلك، إق فللحاجة قبلها من وأما أوتحديث،، أوالهام 
منهذا بل الصديق، بكر أبي عك له تفضيل حدا ه عمر تخصيص أن تظن ولا 
ثديمن رصاعه وتمام النبوة حوض من مشربه لكمال فإنه الصا..يق، مناف، أقوى 

البوةمشكاة من يتلقاه فالن.ي غيره، أو تحديث، من تلقاه عما بدللثخ امتغتن الرسالة، 
المعرفة،من حقه وأعهله الموصع، هدا فتامل التحديث،، من عمر يتنلقاه الذي من أتم 

وإّحاقدنراهمدهفيس( ٣٦٩٣ح؛ان)ها/بامرفم؛همأ(واكرثى)رفإ ابن 'ب 
الساريفح وانظر: ( ٥٧٣٤رنم وامحقسره/خأ ( ٥٥واحد)!/ ١( •  ٥٨دنم

٤(. ٤٩٩رنم  ٩٢الحاكم)٣; وصححه صحيح. حديث، >مالّا الرذي: ونال، ( ٣٨٨;١٢)
(.٢٣٩٨لم)رقم وم( ٣٦٨٩، ٣٤٦٩محيالخارى)رقم المحيحض، j اصاله والحديث، 



اشترض الممحر الصوء 

اهوقإؤرسول وأن الخبير، الحكيم بأنه هنو الشاهدة البالغة الحكمة من فيه ما وتأمل 
أُنيدُو معترض فصل وهذا الأمم، أكمل أمته وأن شريعة، وأكملهم حلقه أكمل 

والأمثال،الشواهد من فيه وأكثرنا المقال، فيه لوسعنا الإطالة ولولا الكتاب،، فصول 
نعمته،لتمام المرجو وهو الصواب،، إل فيه وأرسي البايج، فيه الكريم اس فح ولقد 

العظيم.ةوةإلأباهوالعل ولا 

ومنسفزعوث إث وحريا عدوا لهز ييطون فرعوث ءال، الممطهُ دؤ 
4ه؛ لجمحث ْفاثوأ وجثودهنا 

كانإنما له التقاطهم فإن له، وتقديره بالتقاطه سبحانه اهو لقفاء تعليل فهو 
وذكروحزنا، عدوا لهم ليكون به، وقفن ^^، قدر سبحانه فهو وقدره، يقفائه 
ماأحذ احتار من فإن عليهم، وحسرة لهم حزنا كونه ي أبلغ لأنه قضائه، دون فعلهم 
يكونلا أن من وحرنه وغمه لحزنه أعقلم كان به أصيس، إذا يديه عل هلاكه يكون 

حلقهمن ولغيرهم وقومه، لفرعون يفلهر أن أراد سبحانه فإنه احتيار، ولا صغ فيه 
هوطلبه ق الأبناء فرعون يذبح الذي هذا وأن الباهرة، وحكمته وعلمه قدرته كمال 
تصرفه،ونحتا قبضته ق ؤيكون ؤإرادته، باختياره وبيته حجره ق تربيته يتوق الذي 
سبحانهأعلمنا وقاو والقاور، القضاء يذكر أن من وأءج.با أبغ هذا ق به فعلهم فذكر 

وقدره.بقضائه واقعة كلها عباده أفعال أن 

علمهاعنب )هطلتا ا0 لولا عكادُت،لئبمءفبي'، إن عئرعا ا*يّموس. فواد اصح وؤ 

به.قلبها وتعلق له، محبتها لفرمحل موس، من إلا شيء كل من فارعا ،أي ر

)ئ(اا'اث.فاء.

)أ(ا<ا'االزادب-بممآ.
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للأطفال،فرعون ذح ونتا ل إحراجه من له لهلم، وما موسن قصة فتامل ... 
يديه،عق هلاكه قدر الذي عدوه، دار إق يلمه وسوقه اليم، ق تلقيه أن أمه إق ووحيه 

أحرجهسبا له قدر ثم فراشه، عل وحجره بيته ق فرماه طلبه، ق الأطفال يذبح وهو 
إقبه أوصله سببا له قدر لم عليه، لفرعون حكم لا موصع إق به وأوصله ممر، محن 

نمحجته، به عليه فأقام عدوه، بلد إق ساقه تم والعيلة، العزوبة بعد والخن الكاح 
أعيانهمعل مرمم عين ذك وكان منه، الفارين الهاربين صورة ق وقومه أحرجه 

منيريده لما يفعله ما يفعل سبحانه أنه يبين مما كله وهدا ينفلرون، وهم ؤإهلاكهم، 
منصمتها ق ما مع الخالق عقول تدركها لا التي العظمة، والحكم الحميدة العوام، 

وصفاته.بأسمائه عباده إق والتعرف السابغة والنعمة التامة الرحمة 
حكمةمن الجنة من بسببها ؤإحراجه عنها، يق التي الشجرة من آدم أكل ق فكم 

التيالأمور من ولده لسيد قدره ما وكدك تفاصيلها. إق الحقول متدى لا بالغة، 
وكوكالحوامب،. أحمد إق فيها الخفية بالهلرق وأوصله غاياته، أسرف إق ما أوصله 

الخلرقق وسعادمم كمالهم إك ؤيسوقهم نعمه، إليهم يوصل وأوليائه يعاده فعله 
يضيقأمر وهانا عواقبها، لهم لاحت، إذا إلا معرفتها، إق يهتا.ون لا التي الخفية، 
عنه.التعبير عن اللسان ؤيحصر تفاصيله، معرفة عن الجنان 

الحلمق وأمته وأفضلهم، خاتمهم به وأعرفهم ورسله، أتبياوه به اهه حلق وأعرف 
قدوهوسبحانه وصفاته، وبأسمانه باه الخم من ومنازلهم ودرجامم مراتبهم عل يه 

ملائكتهيأمر نم عتل.ه، وكتبه وقدره والأرض، الماواُتؤ قبل كله بدك علما أحاط 
قكتب، لما وشأنه حاله فيهلا؛ق العبد، حلق قبل الأول الكتاب، من ذك بكتابه 

عنده،وأنبتنه سبحانه كتتبه مما ينقُس ولا شيئا يزيد لا الملائكة، كتتبتنه ولما الكتاب،، 
الزؤ تعاق؛ قال كتبه، كما وجد ثم علمه، ق كما كتبه، ثم يكتبه أن قبل علمه ل كان 

:\(ه"اثفاء.



التويسرعان المسئ الصوء 
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محفيمح1نذ;كش1شت
[.٧٠]الحج; 

إليههم وما عاملون، هم وهما أحوالهم، عياله يوجد أن قبل علم قل سبحانه واثاuتأ 
علمه،كما فيهم علمه الذي معلومه ليظهر الدار، هده إق أحرجهم ثم صائرون، 
والدمالمدح فاستحقوا معلومه، أظهر بما والشر والخير والهي الأمر من وابتلاهم 
ولرالسابق، للعلم المطابقة والصفات، الأفعال من >رم قام بما والعقاب، والثواب 

كتبه،وأنزل رسله فأرسل يعملوها، أن قبل علمه ق وهي ذللث،، يستحقون يكونوا 
علتعاقبنا كيف يقولوا' لئلا عليهم، للحجة ؤإقامة إليهم إعدارا شرائعه وشؤع 
بأفعالهمفيهم علمه ظهر فلما وقدرتنا! كبنا تحت، يدحل لا وهدا فينا؟ ءلمائ، 
وميهابتلاهم؛أمرْ وكما والاختبار، الابتلاء أظهره الذي معلومه عفير العقاب حمل 

بثرعهابتلاه فدللث، الثهوات،، من فيهم ركب وبما الدنيا، من لهم زين بما ابتلاهم 
وقدره.بقضائه ابتلاء وهدا وأمره، 

4•ا)ثأأ يخصموث لا آلقبممة ويوم آلئار إل ئدعوث جعكهمأبمه ؤؤ 
الشروأئمة الهدى، إل يدعون الخير أئمة جعل الذي هو أنه ّثحانه أخير قد 

تعالقال لهم، وفعل له مجعولة فهي بجعله، والدعوه الإمامة فتاللث، النار، إل يدعون 
أئمةعن وقال [ ٤ ١ ]القصص: ه ألئار إل ايمه وحنكهم ؤ فرعون؛ آل عن 

سمربجعله وهن.ا هذا أن فأخبر [ ٧٣]الأنبياء؛ ه بامرثا ابم-ةهدورش> وحعلثنهم ؤ الهدى• 
هللئ، مسلمين ؤآحعلئا ^١ ؤ الخليلت قول ذللث، وتفلير للأئمة، وفعلا كثا كونه 

القدريةوعند مسالما، لم الميجعل الذي هو سبحانه أنه الخليل فأخبر [ ١٢٨]البقرة؛ 
النا.مشسه جعل هوالذي 

)ا(ههثفاء.



يدعوإماما الآحر جعل ولا بأمرْ، يهدي إماما جعله ولا لنا، مجعله الم أن لا 
إقالجعل هذا بة ونحقيقة، كيلك هم لأنفالجاعلون هم بل الحقيقة، عق المار إق 
سميناهمأي أئمة جعلناهم وكذللث، للث،، لمين مسمنا أى المسمية بمعتن مجاز، اقم 

والممبير.المجاز ومنه الحقيقة، فمنهم وصلال،، رثد أئمة أنفهم جعلوا وهم كدللثا، 

رسولاازسلث،إكا لولا نبنا قتمولوأ اديإ قدمت ينا ثصينة تمبميثهم ان لولا وؤ 
iت يثئعتاينتكؤتكوث 

وأنهبالمصيبة، لإصابتهم سب البعثة قبل أيديهم هدمت، ما أن تعاق ؛صو 
رمولأ،إليهم يرسل ب بأنه عليه لاحتجوا ذللثج من يستحقون بما أصاثمم لر سبحانه 

يكونلملأ الكتائب،، ؤإنزال، الرسول بإرسال الحجة هذه فقعلمر كتابا، عليهم ينزل ولر 
قبيحة،كانتح البعثة قبل أعمالهم أن ق صر؛ح وهذا الرسل، بحد حجة اممع عك للناس 
إرسالبعد إلا يعذبا لا سبحانه ولكنه المصيبة، حا يمابوا أن استحقوا يحينا 

الخطاب.فصل هو وهذا الرسل، 

الوأنه ه، نفق للفعل ثايت، القح أن العظيم• الأصل هن*ا ق القول وتحقيق 
المعتزلةفاتت، الش هي المكتة وهذْ الحجة؛الرسالة، إقامة يعد إلا عليه اس يعذبؤ 

هذينبين ححهما لعدم الأحرى، عك منهما طائفة كل فامتهنالت، كليهما، والكلابية 
الرملإرسال قبل العذاب، ؛إثثاترم المعتزلة عك الكلأ؛ية فاستaلالتا الأمرين، 
واّتهلالث،عليهم. ذللث، رد ق وأحسنوا العقل، القح مجرد عل العقاب، وترتيبهم 
قبلالعذاب انتفاء وجعلهم حملة، العقليين والقح الحس إنكارهم ل عليهم المعتزلة 

عليهم،هذا رد ل وأحسنوا أنفسها، ق الأفعال واستواء القبح، انتفاء عك دليلا البعثة 
هذاسللثؤ من وأما الموايؤ، إنكارها بك، يالأحرى عك استطالت، طائفة فكل 

)ا(مااساح-بمأ.



الممسيرض اشئ الصوء أءص/ 
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عليهالظفر ولا قوله رد إك \كذ\وفبوا من لواحدة سل فلا ٠ ملكنا الذي الملك 
منكرباطلها ق مخاش له، مقرر الحق من معها ما عك ظئفة لكل موافق فإنه أصلا، 

وأنالعقليين، والقبح المحسن نفي عك صحتح واحد دليل قط الفاة مع ولمس له، 
أدلهموكل والهي بالأمر إلا بيتها فرق لا مواء الأمر ص j كلها المتضادة الأفعال 

دليلالمعتزلة مع وليس تعاق، اهللأ ماء إن ؛٠^^١ وتذكر سنذكرها كما باطلة هذا عك 
الرمل،بعثة قبل العقل القبح مجرد عك المذاب إثبات عل يدل نهل صحيح واحد 

ومماتعاق، اس ماء إن بعللأما ونذكر منذكرها كما باظة، كلها ذللث، عك وأيكهم 
القلية،بالأدلة غيره عبد من مذمؤ فاد عل يحتج سبحانه أنه أيما ذللت، عل يدل 
وحده،الحالق عبادة حمن من القول ق ركبه ما ؤيجعل والمقول، الفطر تقبلها الش 

ههنا،يذكر أن من أكثر القرأن ق وهذا ذللث،، عل الأدلة أعظم من غيره عبادة ونبح 
وتركغيره عيادة ونح ومكره عبادته حن والفهلر القول ق متقر أنه ولولا 

وطريقةالأمر، مجرد ل الحجة كانت، ؤإنما أصلا، ؛ذللثح عليهم احتج لما مكره، 
هذا.ق صريحة القرآن 

لولانتا نقولوأ «يهب Ajمد_L،؛يما معبميبه محيلهم ان ولولا ؤ تعال؛ قال وقد 
[.٤٧]اسص: ه نىنآدؤبجن يثئغ،اينتكؤتكونت.> رسولا أزسلغإكا 

أرملبحانه وأنه إياهم، المميبة لإصابة ت، ٌتأيا.يهم قدمتؤ ما أن تعاق فأحبر 
فدلت،ءاينتلث،ه! مثئح رسولا ازسلث،إِكا لولا رئتا ؤ يقولوات كلأ كتابه، وأنزل رمول 

لمستحالبعثة قبل أعمالهم إن يقولون الذين حميتا، الطائفتين قول بطلان عل الأية 
فقط.يالهى هثحتؤ إنما بل لذاتما، قبيحة 

فتفلمتؤالبعثة، بدون عقلا المقوية عليها انحقون ؤيقبيحة إ-اا يقولون والذين 
قبيحةأما ونصرناه احترناه الن.ي الومهد القول عك وللم، الهلاتفتين، قول بطلان الأية 

اسحجأ.)ا(ماا



١=؟(ؤر؟ؤاءثمحئ 

محبونبين تلازم فلا يالرمالة، الحجة إقامة بعد إلا العقاب يستحقون ولا فسها، نق 
ارتباطاقضك إنما فالأدلة والعقاب الثواب استحقاق وبين العمليين والقح الحز 
بكلوالقح المن توقف تقتص ولر عليها، وتوقفهما بالرسالة والعقاب الثواب 
الأمرين•محن وفرق عليها، اعتار 

٠*.

هونهممنآي ومزأمبمث أنوآءهإ نتبئورتن أئنا لكقاعلم قإنثزننشموأ ؤ
^مين:تث;:بمهدى بعم 

ؤإمايه، وماحاء والرسول ثيه الأستجاية إما لهما، لاثلاُث، أمرين الأمرإك قم 
الهرى•فهومن الرسول به يأت ل؛ ما فكل الهوى، امحاع 

و\1فيذوتتعآلغاّي تين فيآ*لأزضدايم لكمه شلئ، إئا يثداوُد ؤ ^١^،^ وقال 
بمانديت عداب نهم آممي سيل عن ثمبملون آلذين إن ٢^ سبيل عن هيضقف آلهوظ 

وصالحق، إق الناس بين الحكم ؤلريق سبحانه فقثم [ ٢٦]ص: الحنان4 يوم سوأ 
حالفه.ما وم الهوى ؤإك رسوله، عل اه أنزله الذي الوحي 

وئغأهمآ؛آوذينولا سالأمثابها ثميعة دئِحعإئنلث،ش ؤ لبيه تعاق وقال 
وآقب،بمث4مأولآءبعض سآش لزبموأعغلك إم ه لايعلثون 

سبحانهص حعله الش الشريعة بين الأمر قمم [ ١٩، ١٨]الجاية: ه آتنتقين ول 
فأمريعلمون، لا الدين أماْ اتثاع وبين حا، الأمة وأمر بما، العمل إليه وأوحن عليها، 

•الثاف عن وبمن بالأول، 
اهيفقال الظالمين، أظلم أته اهف س هدى بغير صاْ لتابع تعال اهلم حكم وقد 

مونهبسآذح بمثوثأعوآءهمُؤسأصل لكياغلمأئنا لمّستجهثوأ ئإن ؤ ه' 
)ا(بأالإءلأم-بما.

الروضة. ٤٣•)٢( 



الممسيرعلن المنير الصوء 

س.َج تجدوأتت ٥[ • ]\سص: ه 1محلمإن آلموم لا؛ندى آس إمحّن آش مك بعيرهدى 
ثالثلا مسمين المتع وجعل. هوام، انع من يهدى لا اس أن الخ2؛لاب هذا تحت 
الأحر،اتبلع يمكنه لر أحدهما انع فمن الهوى، ؤإما ق الرسول يه جاء ما إما لهما• 

إلاءلريما إليه ولا مدحلأ، عليه يجد فلا عليه، يدخل أين من تاليي يطيق والشيطان 
مخالفةتهلاق ؤإنما ظله، من الثي3لان يفرق هواه يخالف، الذي كان فلذللث، هواه، من 

قالشفاء حلاوة ووحد وعذابه، حجابه من والخشية وثوابه، ^٥ ٥١ق بالرغبة الهوى 

القاسملأيي وقيل الأعفلم• الشفاء ومخالفته الأكبر الداء متابعته فإن الهوى، مخالفة 
يصيرومتن له؛ فقيل لواها. دانها صار إذا مناها؟ النفوس تنال من الجنيين 

داءهاأن لواها: دانها يصير قوله ومعز هواهارا؛. حالفت، إذا فقال: لواها؟ دانها 
بمخالفته.منه تداويت، حالفته فإذا هوالهوى، 

أربيعثلاثة والهوى السافلين، أسفل إق بصاحبه يهوى لأنه هوى سمي إنما وقيل: 
الأعظم.الجنة ثاؤع مخالفته أن كما الأكثر، المار وهوشارع الهوان، 

هواهأحد  ٤٧٠١ما فإنه الهوى، طاعة ذل من ه لفيانفح أن عثر: الخامس ... 
الماصأذل فهم وكبرهم، الهوى أتباع بصولة يغتر ولا ذلا، ه نقو وحد إلا قهل 

والذل.الكبر فميلتي بين أحعوا قد بواطن، 
اس،ونيل والجاه، والمال والعرض الدين سلامة بين يوازن أن عشر: السادس 

-رن.ا.هنأا ببيعه الماس أسفه س أنه فليعلم البتة، نسبة بينهما يجد لا فإنه المهللوبة، 
سرأى إذا الشيهلان فإن عدوه، قهر تحت، يكون أن ه لفيانفح أن عشر: الساع 

الهوى،بلجام وألجمه وصرعه، فيه طمع هواه إق وميلا وهمة عزيمة صعق، العبد 
إلافيه يهلمع لر همة وعلو نفس وشرفإ عزم بقوه منه أحس ومتن أراد، حنث وساقه 

(.٣٢٤الكير)رقم اوهةيفيمس ثمْ )ا(أ-؛مجه 
'هالروضةء)آ(آ-



جووبجئلل=^|
وسرئة.احتلاتا 

أحرجهالعالم ق وفر فان أقسيم، إلا شيئا حالخل ما الهوى أن يعلم أن عثر؛ الثامن 
أحرجالزهد ق وتعر ؤإن الأهواء، أهل حلة من صاحبه ومحار والضلالة، البدعة إق 

وصدمالفللم إل صاحبه أحرج الحكم ق ومع ؤإن السنة، ومخالفة الرياء إق صاحبه 
قوقع ؤإن الجور، قمة إق العدل قمة عن حرجنا مة القق وفر ؤإن الحق عن 

7،واْوي٠ُزل 7اواْ، يول حنث لمين، والماممه خيانة إق صاحبه أحرج والزل الولاية 
أقسيم.إلا شيئا قارن فما وقربة، طاعة تكون أن عن حرجت، العبادة ل ونع ؤإن 

هواه،باب من إلا آدم ابن عك مدخل له ليس الشيطان أن يعلم أن عشر: التاسع 
إلامدخلا يجد فلا وأعماله، قلبه عليه يمساو حتن عليه يدخل أين من به بمليف فانه 
الأعضاء.ق الم سريان معه فسرى الهوئ، باب من 

مقابلااتثاعه وجعل رسوله، عل أنزله لما مضادا الهوئ هوجعل اذم أن العشرون؛ 
القرآنق كشر وها>ا الهوى، وأساع الوحي أتيع مسمين• إل الناس م ونرسله، لمتابعة 

•٠[ه يبُوركحاثنا لكناعلم نتتحسوأ ل»و قإن ؤ تعاق؛ كقوله 
.ونذلائر٥ [ ١٢٠منآوعلمِب< جاءك تعدآلذى اهواءهم اتين، وين ؤ تعال؛ وقوله 

ومعتن،صورة الحيوانات بأخس الهوئ أزبلع شبه العم أن والعشرون؛ الحائي 
دنثاه٠ُ^^ إرآلأزضواتخر احلد ذفإئث' ؤ تعال؛ كقوله تارة فشبههم؛الكلب، 
حمرؤ'لأنهم تعال كقوله تارة وبالحمر [، ١٧٦لالأءراف: كنثلآلخقل_،ه 

تارةوالخنانير القردة صورة إل صورهم وتلب، [، ٥٥١، ٠ فرتمنمسورةهلاودثرت 

ءامثامالوا عمحم يش وإِذا يوبغونت|أ بؤ، هم ءاثبمهمآبمبرم،ص، لزين آؤ 
بنامرئهن أجرهم يوقدن اويذ غث؛؛ متلمئن متله-، من كثا إثا ربثا من إثتآلحمح، 



التنسرض ائثشئ ايئن^ ا؟=م 
ت|لأيوا=====^=======^^^^

آلمممئوأ ؤإذا ;)f(; بمفمورك ززثغنهم ومما آلثيه بالخسئة ويدرءون ما-موأ 

[١٤٦}المقوا: ه يترئون كما يعرهوثهُ آلكتشب ءاثتئئهم آلذئن ؤ ت قوله 
إلايكونوا م 1ثكنيه ،'ايئيي ^ j|iؤ قال: حيث تحاق اهف فان نفر، ونظائرئ 

بلفغلأتن الضلال ؤإيثار يانماد عنهم والأحار ذمهم أراد ؤإذا ْومتتن، ممدوحين 
منألكتيب ءاJيغنهم آلذين ؤ تعاق: كقوله فالأول للمفعول، مبنيا الكتاب أوتوا الذين 
كشاإثا ؤيثآ من ألحى إنه به.ت ءامغا محالوأ عتيم يش ؤإذا ج؛ يؤ؛ئون يهِء هم قبلي، 

أآه-أه[،]اكصص: ه صموأ بنا أجزهم يوثون اولنه ® سلمتن بلي، مص 
ؤآلدننممصلأ آلكثئب إلمكم اتزن وهوآلدى -نكثا ابثى اممرآلثد ُإؤ تعاق• وكقوله 

4آلممشن مكن ككون ملأ بالخى وبنذ من مملآ أنحُ يعلمون آلكتنب ءائبمهز 
والإخبارذمهم سياق ق ليس بيم والاستشهاد مدحهم سياق ق فهدا [ ١١٤]الأسام: 

بتيسهيدا باللي يكش ئل ؤ تعال: قوله ق استثهدهم كما وجحودهم، بعتادهم 
إنآلذم أهل هتظوأ ؤ قوله: وق [ ٤٣]الرعد: ه آوكص_، ^ ic•عتدهُ ؤس ذيجم 

حىيقوووهُ آلكممن، ءاسنهم آليين ؤ تعاق: وقال [ ٤٣]الحل؛ 4 ثعاثون لأ كسمّ 
[١٢١]المرة! ه آ"كيمانن هم ءاولن؟لئ، ئكمربهِء ومن بهِء يومتون اوملك تلأوتهِء 

أوتو0،الذي الكتاب هوصمير فقيل: ه حقتلأوته-ء يثالوثهر ؤ ق الضمير ق واختلف، 
يحرفونهولا أنزل، كما ؤيقرزنه حرامه، ؤيحرمون حلاله، يحلون عود: مابن قال 
الكتاب.أهل مومتي ق وأنزلت، ،قالوا: مواضعه عن 

وهداالقرآن، هو الذي للكتاب يتلونه ق والضمير للمسلمين، وصفا هذا وقيل: 

الكاب)ج(.محم وبما خمين، اهءإق رحه المؤلف أوصلها )١( 
الحاكموكذا صيما، اه رمحي صاس ابن عن ( ٣٨٦الصلاة)رنم فدر تعفلم ل المروري أءرجه ( ٢١

/y(٣٠ ٥٤رقم  ٢٩٢ ) وميخرجاه.الإسناد صحيح حديث مالا ونال؛



٦=?؛

ءاثتننهم_ jjTؤ تعاق! قوله ذكرنا ما عل يرد ولا يأياه، القرآن أن عرف إذا يعيد 
هنعلمون آلحىوهم ليكتمون نتهم ميما ؤإن ابمآ،هم ئعريون كما نعريويه'• آلكتثب 

برسولهمعرفتهم عن الأول ق أحير فإنه ذكرنا، لما أيقا لنا حجة هذا يل [ ١٤٦
ذكرولهذا عليهم، وثناء كفر من عل بيم استشهادا أبناءهم يعرفون كما وقبلته، قوودينه 

منهم،طائفة بالذم الأية آحر ق وحتس وأصحابه، سلام بن اقلع عبد أّأم المسرون 
الالمضمر بلفظ الأولين حملة ق لحلوا وكوتيم مذمومين عثر الأولين أن عإ1، فدل 

وتبعا،صمنا اللفغل هذا ق دحلوا فإنبمم الإطلاق، عند الكتاب آتيتاهم دقالت أن يوجب 
شمذونلمثفؤ ؤ الأدعامت سورة ق تعاق وقال واختيارا، نميا لهم تناوله يلزم فلا 

يثمكونمحا بريء ؤإِذى و'حد هوإلنه إثما ئلآ ض؛لآأئآنج ا-مئح ءالهه آس مع أن 
•٢[.، ١٩]الأنع1م: ه يعر3وركأتنا؛ئإ ٠ ؛ا~ت((ألذين؛اسنهزآلكممبنعرردونةُ؛^١

قذلك إذ متلازمان والقولان التوحيد، هو المذكور وةيلت وصدقه، الرسول قيل• 
الكتاب،آتاهم الدين ذم معرض ق لا المشركين، عك والاحتجاج الاستشهاد معرض 

الالاحتجاج عق يدل والسياق الشرك، أهل ْع فيها كان والمؤجاج مكية، السورة فان 
آمحممباوتوأ آلذنن وإِن ؤ ت فكقوله الثاف وأما الكتاب. أهل من ال٠دكورين ذم 

اوئداأنثه'0 وين :}ج; يعملون عما بعثفل آثث وما ربهم ثن آلحى ألذ ليعلمون 
للدينسحاته شهادته فهدا [ ١٤٦، ١٤٤]\ؤقوق' ه قتلتلئ، ثجعوأ ما ءايؤ بآيل آلكثنب 

يؤمنون.يامم الكتاب لالل.ينآتاهم شهادته والأول الكتاب، أوتوا 
فتلمن معكم لما مصدقا ئزلثا حما ءامنوأ آلكثنب اوتوأ آلذنن ننايا ؤ تعاق؛ ونال 

١^١للذين ومل ؤ تعال؛ ونال [ ٤٧]الت—اء: ه أذتارهآ غد مردها وحوذا ثْلس أن 
ؤإلأمنهم، سلم لر لمن محناب وهدا ٢[، • ىو\و: ]آل، ه ءأتننئز وآلأميص آل\كتتن، 

الذينسحاته يال.كر لا ولهذا به، وصدق منهم أسلم لمن هذا يقول أن يؤمر. فلم 
مننصبمسا اوتوأ آلدئنه إل ثر الم ؤ ت كقوله أيصا، بالذم إلا الكتاب من نصيتا أوتوا 



الممسرعفن الميئ الصوء و(:=

آلُتننإِل ر الم ؤ تعاق• وقال ٥[ ١ لاكساء: ه وألئئوب يآنحتت يؤمنون آنضفب 
[■٤٤لمساءت ١ ت ه السبيل يمبملوأ ان ؤيريدون ا ادسأمون اوكثئمن ثمبميبا اوتوأ 

آنثييكتب إق يدعون آلخكثب نن ئمبميثا ١^١ آلذئث إل ثر ألز ؤ وقالت 
[.٢٣^j: ]آو ه معرضون وهم منهز قريق يتول دمّ نيتهن هحمح؛ 

معرضق إلا بحانه يدكره لا وهدا الكتاب، آتيناهم الذين ت أربعة فالأقسام 
والل.ينالذم، معرض ق إلا قط يكون لا الكتاب، من ميتا أوتوا والذين المدح، 

أهلويا قط، الممدوحون به يفرد لا ولكن لتناولهما، قد فانه منه، أهمم الكتاب أوتوا 
انلآو\كتسمامن ؤ كقولهت والمذموم منه الممدوح ويتناول كله، الجنس يعم الكتاب 

قآلئو*ي-آلآجرببآش يومغويك. ينجدون وهم ءائآءآليل ءاينتآش يتلون محآيمة ١^؛ 
 ،j^ :آمحشبم م، كمروأ ءئ يكن لز ؤ الذم: ق وقال [. ١١٤، ١١٣صراف

١[,]المنة: 4 نغمكن وآلمشمكن 
الإيمانمسألة وهي الإسلام، أصول ائل مأكبر ق جدا يه يني الفصل وهذا 
واةمالمسألة، ق الحق -يا يتضم حاما، نكتا فيه ذكرنا وقد فيه، القبلة أهل ا وا-محلأف

pO؟.)
قرياأو رجلا عشرون بمكة وهو قؤ اقئم رسول عل وقا-م إسحاق! ابن قال 

وافجالالجل.، ق فوجدوه الحسنة، من خرم بلغهم حين النصارى، من ذللئ، من 
مسألةمن فرغوا فلما الكعية، حول أنديتهم ق قريش من رجال وقبالتهم وكلموه، إليه 

فلماالقران، عليهم وتلا اقل(ه، إق ه اهيع رسول دعاهم أرادوا، عما هإؤ  ٢٥١رسول 
مامنه وعرفوا وصدقوه، يه وامتوا له استجابوا ثم الدمع، من أعينهم فاصت، ممحوْ 

قهشام بن جهل أبو اعترصهم عنه قاموا فلما أمره، من كتا-رم ق لهم يوصفإ كان 
دينكمأهل من ورائكم من بعثكم ا ركب؟ من اللع حمكم لهم: فقالوا قريش، من نفر 
ادايةالLٍرى.٠٢٦)١(



دينكمفارهتم حتن عنده مجالكم تطمئن فلم الرجل، بخر لتأتوهم لهم ترتادون 
عليكمسلام لهم• فقالوا قالوا، متكمأوكما أحمق ركبا نعلم ما قال!، يما وصدقتموه 

إنوو0و\ل.' حيرآ• نا أنفمن نأل لر عليه، أنتم ما ولكم عليه، نحن ما ك نجاهلكم، لا 
من^ثكتب آلذين؛ائيشهم ؤ ت نزلت فيهم ؤيقال؛ نجران، أهل من النصارى من النفر 

نوله؛إك إدذألحىمنرتا'ه يهِت 1الوأ؛انثا عي يش ؤإذا يومئون:;ث;: بهِء هم يتلي-، 
منأسمع مازلت الزهري; وقال آه-هه[. زاكصص: ه ألجئتن لا غننفب لتم نؤ 

وأصحابهالنجاشي ق نزلن أتبمن علمائنا 

هسدثاءأوموآعلمبالمءثلتنحت>)ث، منأحسن،ؤليمنآسيحى ^٠خدي ^ؤ 
]القممى:ه نشاء من تبمءى أس ول؛5ن حنتن ا من يدي لا ، iJjjؤ تعاق؛ اقال •••؛ 

الدعرةهداية فأثبت [ ٥٢]الشورى! يرطرمتئقي،ره إل ؤإنكلتبدى ؤ قوله; ْع [ ٥٦
اهلهبمد ارمن الحاجة; تشهد ق الّك،. وقال والإلهام، التوفيق هداية ونقن واليان، 

أئههدنهم؛إن عق •محرص إن ؤ تعاق؛ وقال له"، هادي فلا بملل ومن له، مضل فلا 
الثالثة،الهداية وهدم أبدا، يهتدي لا اهئم يفله من أي [ ٣٧]الحل؛ ه يضذ من يدي لا 

يستحيلفلا موحبؤ، لا فشرط الثانية وأما للاهتداء، المتلزمة الموجبة الهداية هي 
الرابعة;المرتبة مستحيل. عنها الهدى تخلف فان الثالثة، عنها؛خلاف، الهدئ تخلف، 

^^دايةفيالآحرةإق>يقالجنةوالار.
آشدون من ■دت يعندون كائوأ وما وأززجهم ظاتوأ آحشندأ ٠ ؤ تعاق؛ قال 

سأ-لتند ؤ الجنة; أهل قول وأما [ ٢٣، ٢٢]الماغات! ه آ-لتحم صبمزط إل ناهدوهان 
أنفيحتمل [ ٤٣ه أس هدنئا أن ثزلأ لنتدى كثا زنا لهندا هدنغا ألذى 

(.٢٥٦/٦امطى)وشر واوداةواوها؛ة)مآ,م( )ا(انفلر:تمراينهم)مههم 
)أ(هداوفتاحجا.



الممسيرض ائمشز الصوء 

التيالدنيا ق الهداية أرادوا يكونوا وأن الجنة طريق إك الهداية أرادوا يكونوا 
عقاه خمدوا وأنم لهم مراد الأمرين كلأ إن قيل• ولو المم دار إك أيصلهم 

تعاقاه صرب وقد وابلغ أحن كان الجنة طريق إق وهدايتهم الدنيا ق لهم هدايته 
منائدعوأ 3زأ ؤ تعاق؛ فقال لحاله مهلاُئا مثلا واتياعه يالحق العلم له يحمل لر لمن 

لدىك آثث هدنئا رذ تند اعفابنا عثر وثني بم^رثا ولا نغسا لا ما آش دوينج 
إيلد3 آقتنا آلهدى إِل يد•ءوثةُ اصحب حيران آلارض مح، آلنحطئن آنثهويه 

[.٧١]الأنعام: ه لنتأىلهِئ كسلم ؤا؛َ،دا ٠-دىآسهوآلهدئ 
أورياسةمال من فيها بما والتعالنر بالدنيا الاهتمام منر حق إذا القلب أن اعلم 

اهثعقر للقدوم والناهب العدة تحصيل من -يا والاهتمام بالاحرق وتعلق صورة، أو 
ربهبه يرصئ، ما لمعرفة قلبه يتحرك ذلك فعند فجره، وتباشير فتوحه أول فن«للئإ .ك، 
فإنإرادته، صدق عنوان وهذا فيجتنبه، منه يخهله وما إليه. يه ويتقرب فيمعله منه، 

ماذاوالأحروزت الأولون عنهما يسأل كلمتين،، عنر سائله وأنه الاه، بلقاء أيقن، من كل 
واكلريقمعبوده، معرفة لهللب يتنبه أن بد لا المرملين؟ أحتم وماذا تعبدون؟ كنتم 

والأماكنوالوحدة بالخلوة الأنس باب له فتح ذللئ، ق تمكن فإذا إليه، الموصلة 
فإتياذك، من إليه أشوق شيء فلا والحركات، الأصوات فيها تيدأ التي الخالية، 

فيأنسفلبه، وتثتت، همه تفرق الش الأبواب عليه وتد ؤإرادته، قلبه قوى عليه تجمع 
الخلق،.من، ويستوحثن بما 

اللذةمن، فيها ؤيجد منها، يشبع يكاد لا بحسث، العبادة حلاوة باب له يفح ثم 
إذاإنه بحب الشهوات، ونيل واللعب، اللهو لل-ْ ل يجده كان ما أصعاف والراحة 

فلااه،• كلام اّتماع حلاوة باب له يقشع نم منها، يخرج لا أن ود الصلاة ق دخل 
له،المحثة شويلل هو ما أعهلي، إذا الصبي يهدأ كما به، قلبه هدأ سمعه ؤإذا منه، يشبع 

اواوارج-بممآ. ٣٧٩)١( 



؛سإإىمحإرل~^^ا_
وحكمنهوصفاته، نعوته وكمال وجلاله، به المتكلم اينو عظمة شهود باب له شح ثم 

لحلومحي بقلبه ويحس فيه، يغيب حتن ذللث،، ق قالبه يستغرق يحم؛، حطابه، ومعال 

فيه.الناس ما غير آحر ال؛ عق 
القل-،،ق يقع نور وهو المعرفة، شواهد أول وهو اس، من الحياء باب له يفتح ثم 

ويرزقوحلواته، حلواته ق منه فيستحي هث، ربه يدي بين واقف، أنه النور ذلكا يريه 
يرامكأنه حتن الأعك، العل حضرة إق التطلع ودوام للرقتب، المراقة دوام ذللث، عند 

مشاهدالأصواتبمم، سامعا حلقه، إق ناظرا عرشه، عك تويا مسمواته، فوق ؤيثاهده 
فيها،وما بالدنيا الهموم من كثيزا عليه غطن الشاهد هذا عليه امتوق فإذا لبواطنهم، 

إليهناظزا ووليه ربه يدي بين وحول ق هو آخر، وحول ق والناس وحول، ق فهو 
يرونولا يرونه، لا وهم يراهم فهو الدنيا، ق الشهادة عانر حجاب ق والماس بقلبه، 

ووجودهم.عالمهم يناسا ما إلا منه 
وتماريفاالكونية التقالباُت، مائر فيرى القيومية، بمشهل، الشعور باب له يفتح ثم 

والإحياءوالرزق، والخلق والنفع، الضر ماللث، فيشهده وحده، سبحانه بيده الوجود 
نفلرْوقع إذا ذللث، وعند وكافتا. بزا ومل. ربا به ويرصن وكيلا، وحد0 فيتحده والإماتة، 

فلاجلاله، ونحوت، كماله وصفات وبارئه خالقه عك دله المخلوقات س شيء عك 
شهادقاسمع حاله! ان بلمالمخلوقات من كل يناديه بل سبحانه، عنه خلقه يحجبه 

١شيء كل أتقن الذي اه صنع فأنا خلقه، شيء كل أحن لمن 

عماوثعنق آممي سبحنن آمحْج لهم ما وعقاو بمآة ما 'عظي زك وؤ 
4•ينفوث:;ت وما صدووهم محن ما يعلم. وزك ثئرًفون;ثق؛: 

والاجتباء.الاصهلفاء وهو خلق، مما والاختيار بالخلق المتفرد سبحانه ،أي ل

:ا(امآثفاء.



الممسيرظا اأْتير الصوء 
\=====^===^^=====^^خ=ك\

يإرادتم،امحو0 الذي الاختار عنهم نفن ثم )ؤيختار( ت توله عند التام الوقف كان ولهذا 
ومواضعهالاختيار بمحال أعلم هو الذي العليم الخلاق إق بل إليهم، ليس ذلكا وأن 

[،٣١لالز-؛مف: ه عفلم آلهميثهن من زجلز عق آلمنءان هذا ئزل لولا ؤ قالت من لا 
اههعق يختاروا أن لهم ليس البشر وأن باختيارهم، الرسل يبعثا لا أته سبحانه فأخبر 

ليسكما الخيرة، لهم تكون أن سبحانه نفن ثم ويختار، يشاء ما يخالق الذي و هل 
•الخلق لهم 

الخيرةلكانت، المراد هو هذا كان لو إذ غالهل، فقد يختار مفعول ما أن زعم ومن 
العائد،وحذف فيه الخيرة لهم كان ما المعنن• بمح ولا كان، خبر أنها عك منصوبة 

يكنلر الحرف ْع حذف، فلو بمثله، الموصول يجر لر بحرف مجرور ههنا الحائد فإن 
هوههنا الاختيار إن قال! من الأية معنن يفهم لر وكل>للث، حذفه، يجوز فلا دليل، عليه 

حادين،الاصطلاح هذا فإن بالاختيار، فاعل سبحانه أنه المتكلمون يقوله كما الإرادة، 
وهواللغة، ق لمعناه مهلا؛ق القرآن ق الاختيار لفثل ل اهف، كلام عليه يحمل لا متهم، 

علوتقديمه وتخصيصه المختار ذللث، ترجح يقتضي وهو غيره، عك الشيء اختيار 
والمثيثة.الإرادة معللق من أخص أمر وهذا غيره، 

أيماوالخيرة الأمر، هذا ق للثؤ اهف خار قوللئخ من الاسم الخيرة المحاحت ق قال 
الاصهلفاء،والاختيار بالتسكين. أيصا اتيف وخيرة خلقه، من اهل(، خيرة محمد يقول 

بينوخيرته للثؤ. يخر اهف استخر يقال؛ الخيرة، طلبج والاستخارة التخيير وكأزلائ، 
مماأخص وهو اللغة، ق الاختيار هو فهذا انتهن. الاختيار، إليه فوصت، الشيئين! 
آسمحي إذا مؤمنة ولا لموم كان وما ؤ قوله! شذ\ ومن الكلام، أهل عليه اصعللح 
وآحثازؤ تعاق! وقوله [ ٣٦]الأحزاب: ه أمرهم من آ"محرْ لهم ئكون أن أمرا ونّولهُ 

يحملو;هل«ا منهم- اختار أي [، ١٥٥]الأعراف: ه لميفنتغا زجلا سبجن دؤمةُ موسى 
واقعةهي هل والمعاصي! الكفر ق يقولون القلرية تورده النءي السؤال جواب، 
محبوب،،مصملفن مرضي مختار فكل باختياره قلتم فإن اختياره؟ بغير أم اس باختيار 



٦=؟،ؤء؟ؤالبمكمحئ 

واختياره.بمشيثته يكن لر اختتاره بغير قلتم ؤإن له، محوبة مرضية فتكون 
وهوالمتكلمين اصطلاح ق الخام ]أهو[ بالاختيار تمتون ما يهاوت أن وجوابه 

وكلاموالستة القرآن ق الواغ الخاص الاختيار به تعنون أم والإرادة. المشيتة 
يجوزلا لكن الاعتبار، حذا باختياره واقعة فهي الأول بالاختيار أردتم ؤإن الخرب؟ 

يقال!بل والحبة، الاصطفاء ممتن من الاختيار لفظ ل لما عليها ذلك يطلق أن 
غيرفهي العرب، ولخة القرآن ي معناه بالأخيار أردتم ثان وقدرته، بمثبثته واقعة 
إماتقولون! فهل قيل فإن بمشيتته، واقعة كاست، ؤإن الخعتن، حذا باختياره واقعة 
كونيةإرادة نوعان! اه كتاب ق الإرادة لمقل قيل؛ ذللث،. تطلقون لا أم بإرادته واقعة 
اردئآؤإذآ ؤ وقوله* ١ا ٦ ١•الهدج• ه يريد لما معال ؤ كقول! الخلوقايت، لجميع شاملة 

ونظائر[ ٣٤ل٠ود؛ ه يغوي،كم ان يريد آس ن ك؛ إن ؤ وقوله• أ ١ ٦ ]الإسراء؛ ه قرنه ان،للي 
هآلمتن يعقم آس يريد ُؤ كقول! مرادها وقؤع يجب لا أمرية دينتية ؤإرادة ذللثح، 
بالمسمرادة فهي [، ٢٧]النماء: يتورن،تيفلمه أن يريد وآثت ؤ وقول! [ ١٨٠]الغرة؛ 
الثاق.بالمعنن مرادة غير الأول، 

وماؤ كقول! كوق نوعان؛ أيقا والإذن لا؟ أم بإذنه واقعة هي هل قيل؛ إن وكذللث، 
؛أسؤ كقول! أمرى وديني ١[، ٢■ ]القرة؛ 4 أش بإذن إو أحد من يه■، بصازين هم 

[.٣٩]الحج: ه هللموأ يانهم يفتلوث للذئن اذن ؤ وقول؛ [ ٠٩]يونس؛ 4 محم أذث 
مايريد أنه الحي فا الأصل كان ون للثر، الخالق، الخير من منتثق الأخيار ولفغل 

نوعاترجح لا الإرادة أن يتضمن! وهذا اختيارا، الإرادة محمت خير هو وما ينفعه، 
عنلهاللم يذكر أنه والقمري الفاعل، عند النؤع ذللث، رجح لمرجح إلا نؤع، عك 

ال[، ٣٢]الدحان: ه عل علمؤ عل آخزثنهم ولقد ؤ تعاك• كقول التخصيصامتح 
موضعق فالجملة الاختيار، أهل بأمم متا علم عك الٌّنح، أن التاس يئن، حلاف، 
مناخيارهم يقتضي وما وبأحوالهم، ببمم عالمين اخرناهم أي الحال، عك نصب، 



عقالدال عالمه وذكر إياهم، اختياره ي وحكمته اختيارهم سبحانه ذكر حلقهم، تبل 
واختياره.حكمته مواصع 

اهتحاك:>ؤرضقال مجصوالأخ؛ارسمجقات، 
يتمرالش الإرادة بالاختيار هاهنا المراد وليس [، ٦٨]التمص: ه ؤمحاز نشاء ما غلى 
المرادليس ولكن كذللث،، صبحانه وهو الختار، الفاعل انه المثكلون إليها 

الفإنه ه، نشاء رغلؤرمإ قوله؛ ق داخل الأخيار وهذا الض، هذا هاهنا ؛الأخيار 
الاخياؤ.هي الخشثة فإن ه، نايئنائ ؤ تعاق: توله ي وداخل باخياره، إلا يخلق 

الخلق،يعد اخيار فهو والاصهلفاء، الاحتياء هاهنات ؛الأخثيار المراد ؤإنما 
فهووهومتأخر، أخص، وهذا وأصبق، أعم فهو الخلق، نيل اختيار العام والاختيار 
توله:عك التام الوص أن القولين وأصح للخلق• اختيار والأول، الخلق، اختيارمن 

بلإليهم، الاختيار هذا لمس أي: ^^كون>نامحيامح5<نفيا، 
فليسمنه، يالاخيار المتفرد فهو بالخلق، المنفرد أنه فكما وحده، الخالق إق هو 

ومحالرصاه،اخياره، بمواقع أعلم سبحانه فإنه يختثارسواه، ولاأن يخلق، لأحدأن 
بوحه.ذلك ق يشاركه لا وغيره له، يصاغ لا مما للاخيار يصبج وما 

ناؤ تعاق: قوله ق ه ما ؤ أن إل تحصيل ولا عنده، تحقيق لا من بعض وذهبا 
لهمالذي ؤيختار أي؛ ه، ؤمحتار ؤ مفعول وهي موصولة، ه ممزة لهإ ًقاث 

وجوْتمن بامحلل وهذا الخيرة، 
اسملأنه مرفؤع ه آلخهرة ؤ لأن العاني، تخلومن حينتد الصلة أن 

لهم،الخيرة كان الذي الأمر ؤيختثار المعتزت فيمحير ه، لهم ؤ والخر ه فاث ْؤ 
القول.من وهذاالتركسث،محال 

الذيؤيختار التقدير؛ ؤيكون ءحل.وفا، العائد يكون بأن تصحيحه يمكن قيل• فإن 

)ا(0الزاد.بما.



احتياره.ق الخيرة لهم كان الذي ؤيختارالأم أي• ب، الء؛رْ لهم كان 
مهايجوز الش المواضع من لمي هذا أن وهو آخر، وجه من بمني هذا ت دل 
اتحاد•ع بمثله الوصول جز بمحرف جئ إذا مجرورأ بمحذف إنما فإنه العاتي، حذف 

[،٣٣ممنبوزه مما ؤيقزب منه ثآءلو0 مما محآكلث ؤ نعاك؛ نحو؛وله المش، 
وتعحوه.رغبت، الذي ورأت ِررت،، الذي جاءق أن ولايجوز ونفلاترْ، 
يعودبضمير الصل،ن فعل وئغل ه آلخمة ؤ لهب المعن هد«ا لوأييل• أنه اكاق؛ 

هوعينكان الذي أي: الخيرة، لهم كان ما ؤيختار بمووت فكأنه الوصول، عك 
هذاالممال،ير.عق الكلام وجه كان أنه البتة،»ع أحد وهذالريقرأبه لهم، الخترة 

تكونأن ؤإرادمم الاختيار، ق اقتراحهم الكفار عن يحكي ممهحانه اه أن اائالث،ت 
تعال.ُكماقال هوبالاختيار، تمؤدْ ويٍين عنهم، هذاسبحانه يض ثم لهم، ادخترة 

رخمتعفإبملإثأأه-زبممون آلمرجن من رجل عق آلمرءان هدا ئرل لولا مالوأ وؤ 
دزحيربعض موى نمحبم ؤرمعثا آلد«محاج ألحئوة 1، معبمشهم بميم فنمتا نيكءنحن 

فأنكر]١^^٧ حيرنثامحعونه ئك لقئخذبسنيمبشاطعا 
سهمحب الذي إق بل إليهم، ليس ذللث، أن وأخر عليه، سحانه عليهم 

أهلبين فضله يقسم هوالذي وكذلك ومددآجالهم، لأرزالهم، المتضمته معايثهم 
وهوالذييصلح، لا ممن له بملح ومن الاختيار، بمواغ علمه حسب عك الفضل 

فهوالتفضيل، ودرجاتا معايشهم، بينهم ونم درجات، بعض فوق يعضهم رفع 
وأنهوالاخيار، بالخلق انفراده فيها سن الأية هذه وهكذا غيره، لا وحده ذلالث، القاسم 
حى*ومن لن •هأآتجأ ؤإذا ؤ ت تعال قال كما اختياره، يمواع أعلم مبحاثه 

أعلماهة أي؛ [ ١٢٤هلالأس1م: حسئ،"تينرنالتةُ اعلم آس مآاونج،رسإاآش مثل يوف 
عيره.دون والبوة، بالرسالة وتخصيصه وكرامته، لاصعلفائه بملح الذي بالمحل 

فقال؛واختيارهم، اقتراحهم من ن شركهم اقتضاه عما سبحانه نفه نره أنه الرابع• 



اشيرض المنئ الصوء ه=^=ِ 
=اللى===^===^====^=صط

يكنولر [ ٦٨]القصص; ه ثتييْءفون عما وشق سبحنزآس آلخم؟ج لهم ْقات ا مؤ 
اللطف.غاية ق فإنه فتأمله، عنه، نفه نزه حنتن سواه، حالق لإثبات مقتضيا شركهم 

آبلئن ص ثدعورنتح إُن1>آلذبجئت> ۶ الحج• ق تحاك قول ظر هذا أن الخامس؛ 
صثم،*!،■'ج مشةد.وْ قُ شيئا  i4jLjjjTننثبمم ؤإن لهُ ولوآحثنعوأ ذبابا لزغلموأ 

T_ؤ فال! ثم ضزه لموث آس إن حورددرْ-ء ألطالمي،ؤآلممللوُي،;;;ج؛ 
ط:)ثث;محمانهيكبمش 
ونكؤ قول؛ نظير وهدا [ UI-U■؟]الحج؛ رحعآلأ؛موره ؤإوآب حلمهم دنا أيديهم 

حيثأق'١٣ ؤ فوله: ونفلير [ ٦٩]القصص: ه يع1ثورك وما توووب محن ما يعلن 
لتخصيصهالمتتضمن علمه عن كله ذللئ، ق فأحبر [، ١٢٤]الأنعام؛ ه رساوئهُ "■تعل 
هدهق السياق فتدبر غيرها، دون له تصالح بأما لعلمه به، حصصها بما احتياره محال 

أعلم.واليه عليه، زائدا المعتن لهدا متضمنا تجده الايات 
مادآفثقول و1\ؤ.؟ب ويوم ؤ تمال؛ قول عقتب مذكورة الأية هده أن الادست 

منقاما وج؛; يتن.آءلورآئ لا قهم يوم؟ذ آلأنبآء عفيم معميث وث(؛ اجبممّآميجا 
نثآ،ما يذآلفينووك'ع غوث أن فعنى صبكا وهمل، ؤءامن ثاب 

وآمنتاب، من منهم احتار سبحانه، وحده حلقهم فكما م\أ-حا'[ ]القصص: ه وقتاز 
راجعاالاختيار هذا وكان حلقه، من وحيرته عباده، من صفوته فكانوا صالحا، وعمل 

واقتراحهم،المشركين هؤلاء اختيار إك لا ل، أهل هو لمن سبحانه وعلمه حكمته إلخ، 
يشركون.عما وتعال اس فسبحان 

علدالا فيه والخهبس الأخيار هذا رأث الخلق، هذا أحوال تأملت ؤإذا 
هو،إلا إله لا الذي الله وأنه وندرته، وعلمه حكمته وكمال ووحدانيته، تعاق ربوبيته 

والتدبير،الأخيار فهذا كتدبيره، ويدبر كاحتياره، ويختار كخلقه، يخلق له شريك فلا 
شواهدوأكبر ربوبيته، ايات أعفلم من العالم هذا ق أثمره المشهود والتخصسبمن 



ا=ءظكواسنمحئ 

رسله.وصدق كماله، وصفات وحدانيته، 

اللهفخلق سواه. ما عق دالأ وراءه، ما عك منبها يكون سر إق منه فتشير 
واحتصهاملائكته، من المقريين مستقر فجعلها منها، العليا فاحتار سعا، السماوات 

عقلفضل مزأ فلها حلقه، من ثاء من وأمكنها عرشه، ومن كرسيه من بالقرب 
والتخصيصالتفضيل وهدا وتعاق. تيارك منه فربها إلا يكن لر ولو السماوات، ساتر 

مايخلق وأنه وحكمته، قدرته كمال( عك الأدلة أبين من السماوات مادة اوي نمع 
ويختار.يشاء 

جعلبأن وتخصيصها الجنان، سائر عك الفردوس جته سبحانه تفضيله هدا! ومن 
منلخيرته واختارها ، بيده غرسها سبحانه اللغ اءان الأتارت يعص ون، سقمها، عرشه 

حلقه«.

وميكائيل،كجبريل، سائرهم، عك منهم المص.هلفيرإ الملائكة من اختياره هدا ومن 
بمأمخلس،ئاوامرات

جاهد.ني يحتلفول، فيه كانوا في؛ا عبادك بس محكم أنت، والئهادة، الثسب، عائم والأرض(، 
}منتقيمءر صراط إش ثثاء من يهدي إثلث، بإدنك، الحث، من، محه اخلفن 

منوقربم واصطفائهم، اختصاصهم، لكمال، الملائكة من اكلاثة هؤلاء ^كر 
فجبريل;اكلاثة. هؤلاء إلا م يفلم السماوات، ق غيرهم مللثخ من وكم الله، 

يهالذي اكئر ءاح_، وميكائيل; والأرواح، القلوُب، حياة يه الذي الوحي صاحب، 
أحيتفيه، نفخ إذا الذي الصور هاحب، ؤإسرافيل; والتبات، والحيوان الأرقى حياة 

قبورهم.من وأخرجتهم الأموات، اذلأن(بإذن نفخته 
وهم- واللام الصلاه وعليهم عليه آدم ولد من للأنبياء سبحانه اختياره وكذلك 

.٧( / ١ سيره)٨ تفق الْلرك، أحرجم )١( 
 ^)Y( (.٧٧•.الم)رم



الثصسرعلن المسر الصوء 

-عشر وثلاثة  4jUj^وهم منهم، الرمل واختيارْ ألفآ_ وعشرون وأريعة ألف مائة 
أولواختياره _، صحيحه ق حيان وابن أحمد، رواه الذي ذر أبي حديث ق ما عق 

ؤإذؤ تعاكت قوله ق والشورى الأحزاب سورة ق المذكورون حمسة وهم منهم، العرم 
iمحم آى وعيني دنوّي ئتر'هبم تحح ومن وه مخثهم آمحن من أحدئا 

اوحيتاوآلذى ثوحا به-ء وصى ما من لمح؛ ّمغ ٠ ؤ تعال• وهال، ، fU]الأحزاب؛ 
]الشورى؛4 فه يتهمموأ ولا آليين اقينوأ ان وعيني وموّى إبرهمم به-؛■ وصيئا وما إليلث، 

وسلم.عليهما اقله صك ومحمدا إبراهيم الخليليزت منهم واحتار [، ١٣
بميمنهم احتار ثم آدم، بني أجناس ص إسماعيل ولد سجانه اختياره هدات ومي 

ثمهاشم، بي قريس من اختار ثم قريشا، كنانة ولد من اختار ثم خزيمة، من كنانة 
حملةمن أصحابه اختار وكيلك، . . محمدآ آدم ولد سد هاشم بني ص اختار 

بيعةوأهل يدر، أهز منهم واخنار الأولين، السابقين منهم واختار العالمين، 
أزكاهاالأخلاق وس أفضلها، الشراع ومن أكمله، الدين من لهم واختار اوصوان، 

سوغيره أحمد الإمام نل. مق كما الأمم، سائر عل أمته. واختار وأهلهرها. وأءلم.ها 
ه؛رسول، قال، قال،؛ حده عن أبيه، عن حيدة، بن معاوية بن حكيم بن -م حديثا 

وأحمد؛المديني بن عل قال ، اليم١١ل علن وأكرمها حيرها أنتم أمة سجعين موقوف ررأنتم 
صحح.جده عن أبيه، عن حكيم، بن تبز حدين، 

الجنة،ق ومنازلهم ونوحيي•هم، وأخلاقهم، أعمالهم ق الاختيار هدا أثر وؤلهر 
وقعليهم، يشرفون فوقهم تل عك الناس س أعك فإمم الوقف، ق م rUومقا

(٧٨٧١رقم ٢  ١٧الك_ر)ح/ ل واممراف ٤( ١  ٦٦رنم  n،5X /Xوالحاكم)د،آآ( أحمد)ء،/ أحرجه )١( 
حبان.ابن صححه (! ١٣٦ )أ/ الباري فح ق حجر ابن الحافظ قال 

ه(.٢٩/٦(وافلر:كحالاري)٢٢٧٦مث
(Uل١٠٢٣رنم٦٤٢٢/١٩(واسرابيفياعر)واإحاكم)؛/ةا،رقم أحمد)ه/م( أحرجه )٣( 

ثقات.ورحاله أخمد رواه (؛ ٣٩٧/ا المجمع)٠ ل الهيثمي 



اثحتهررأهل الاه.ت رسول قال قال؛ الأملس الحصس-ا بن بريده حديث من الترمذي 
قال، ]^؟٠١ ساير من دأرثمذ الأمة، هذه مى منها ث؛انوذ صف، ومائة عسروذ 

عنالخيري، سعيد ايي حدفت من الصمحمح ق والذي حسن، *ئدفت هذا الترمذي• 
أنلثطز تكونوا أذ لأطئع إني يده مسي رروالذي المارت بعك حديث ق قو الض 

ْلعه الني إن مال: أن ؤإثا أصح، هدا يقال: أن 3اِثا ذك. عك يزد ول؛ اد؛ث«لم، 
وعشرينمائة من صفا ث،انون ررإئم فقال: ربه فاعالمه الجنة، أهل شعلر أمته تكون أن 

اعلم.وائلا الحديثين، بين تناق فلا صفا١١، 
عرشه،من بالقرب وخصها ه لتفاصهلفاها دارا الجنان من وتعال الرب اتخذ قد 

اختاركما وأفضله، أعلاه نؤع كل من يختار والاه. الجنان، ميدة فهي بيده، وغرسها 
ومنمكة، البلاد ومن العليا، موات الومن محمدا. البشر ومن جبريل، الملائكة من 

ومنومهله، الليل ومن الجمعة، يوم الأيام ومن القدر، ليلة الليال ومن المحرم، الأشهر 
ؤمحتازه.>ؤَغؤمائئآة فهو§،و: ذللث،، غير إل الصلوات، أوقات الأوقات 
بنالألأ عبد حدثنا الأزلي شعيب بن مطلب حدثتا معجمه: ق العلبراق وقال 

حدثناالفرج بن أبوالزنبيعروح وحدثنا معجمه ق العلثراق قال اللسث، حدثني صالح 
القرفلىكعبا بن محمد عن الأنصاري محمل، بن زياد عن الليث، حدثنا بكير بن يحين 

آخرل تعالى اقنع "ينزل اه.ترسول قال قال؛ الدرداء أبي عن عبيد بن فضالة عن 

س(^ ٢٥٤٦)^الترض )ا(أحر-بم 
'^j^^(YUY  (١٢•■١ الأوط)أ/لإ7رفا

الزهدل المارك وابن ( ٢١١)رقم معجمه ق يعق وأبو ( ١٢٤٧)ه/ واحي. ( AY)رنم الصغير وق 
وانظرتاكرمذي وحسنه الحاكم وصححه ٧( ٤ )رقم باه الظن حن ق الانن؛ا ابي وابن ( ١ ٢^١٥ )رنم 
Y ا/ )١ اس نح  ،Y-AA  آ/ها'(.الووى وثرح ( ٤ ١"(

النوويوتسرح )١ اشاري نتح وانظر: ( YYY)رقم وسلم ( ٦٥١)رنم.*المخاري )أ(أحرحه 
/n٩٨.)

)*ا(هماحادي.



الممسيراشئعلن ادتن-ث ١=^^ 
=اكي0^=^========^=د=ذ

الالذي الكاب ق منهن الأولن الساعة ق اهف فينفر الليل، من يشن ّاءاتا ثلاث 
وميعدن، جنة الن الثانية الماعة ق ينثلر ثم وشت، يشاء ما فيمحو غيره، فيه ينظر 

والخديقون،واليهداء الأنبياء إلا أحد فيها معه يكون ولا فيه، يكن الذي مكنه 
الليل،من ساعة آخر ثيبهل ثم شر، قيب، علن حطر دلا أحد، عين ترْ ل؛ ْا وفيها 

يدعونيبع ألا فأعهليه يسألني مائل ألا له؟ فأغفر يتغفرق مستغفر ألا ت فيقول 
آلمجركاد2حقزءان إن وقزءازآلمجر ؤ تعاق! فال الفجرا، ؛3^ حتى له؟ فأمتجيب 

أبوحدتنا سفيان بن الحز فال ،! وملأئكتهل تعاق فيشهده [ ٧٨ه مقيودا 
سالربن الحميد عبد بن الرحمن عبد حال حدثني قال؛ رح البن عمرو بن أخمد الطاهر 
قال؛اثنف. رسول أن مالك ين أنس عن هند أبي بن داود عن أيوب بن يحين حدثتا 

ومتكبرلارخمر مدمن وكل مشرك كل علن وحفلرها بيده، الفردوس بتن اهف ارإن 

عترآمميالث نز يؤء>آلق4نة إل l^زندا آليل علهفت؛ آممه جعل أز؛يئز؛ن ل ئؤ 
سرمداآلأ٦ار عتطم آس جعل زن أرءيئز ثل و قنمثوث أقلا بخبميآؤ يأنهفم 

بكمو0وة؛4•أقلا يتلسمحوثس يأتهفم عيرآش سإلنه إل 
الليليوش لإقامة وغروبمما طلوعهما ق والقمر الشمس حال تأمل ... 

الهمدوسق والديالمي ( ١٣٥الدق)رقم ول ( ٨٦٣٥رقم  ٢٧٩الأوط)M ل اممراق أحرحه ( ١ر 
الجمعي الهثمي ال ن( ٦٧٥ الة)رقم أمل اعتماد j واللألكائي ٨( ١ • ٩ رنم ٢ ٥ ٤ )ه/ 

الأنعاريمحمد بن زيادة ونه بنحوْ والزار والأوط الكبير ق الطبراف رواه )'ا/أها-هها(؛ 
الاعتدالميزان ل الذهي الحديث ومحاق ( ١  ٩٨)U/ القاري عمدة وانفلرت الحديث. متكر وهو 

الإيمانثب ق والييهمي ( ٩٥)y/ الحالة ق وأبونعيم ( ١١٨١رقم  ٧٥فوائدْ)أ/ ق وتمام 
تارخص)مه/آ>مد•ههه(وا؛نئكرفي رنم ١ ١ )ه/ 

.الفتاح-٠^١  ٢٠٧)٣( 



معايشهم،ق يسعون الناس كان وكيف أمر لبهلل ءلاإوعهما ولولا والنهار، 
فقد،ع بالعيش يتهنون كانوا وكيف عاليهم، مظالمه والدنيا أمورهم ق ؤيتمرفون 

قرارولا هدوء للناس يكن لر غروحما لولا فإنه غرو-بمما، ق الحكمة امل ثم النور، 
وظهورالباحلتة، القوى وانبعاث الحواس، وحموم البات إق الحاجة فرحل مع 

لولانم الأعضاء، إق الغداء وتنفيد الطعام هضم عك المعين النوم ل سلطاما 
يحترقحتن طلوعها واتصال الثمس ثروق بدوام تحمن الأرض لكانت، الغروب، 

الست،لأهل يرفع السراج بمنزلة وقتا تطلع فصارت ونبات، حيوان س عليها ما كل 
ْعالمهار ضياء وصار ؤيهدوا، ليقروا ذلك مثل عنهم تغب نم حوائجهم، ليقضوا 

مصالحتمام بما متظاهرين، متعاونين تضادهما مع هدا، يرد مع هدا وحر الليل، ظلام 
إنارءيتز مل ؤ هلذت بقوله عليه عباده ونبه المعنن، هدا إق تعاق أشار وفد !؛، ١٠١١

بتبماةئابهفم عترآش س!لنه يوم-آلقينمة إك مرميا آليل ■علهفم آس جعل 
يوُ؛؛ِآلبمنؤإل سرمدا آيار عليفم آس جعل أوءيتز!ن مل ل)ي(( ئتمنوث ^٠ ٥٢

[٧٢، ٧١]الهصص: ه ب؛ب/اوث> اقلأ فيه سمحوتل يتل ياتءهًفم عترآس إلنه من 
وخصوتصرفه، البصر سلطان وفيه محاله، لأنه البصر، بذكر النهار سبحانه حص 
مالأالحيوانات فيه وتجع بالليل، يكون السمع سلطان لأن المع، بذكر الليل 

المعسلهاان وقوة الحركات، وخمود الأصوات هدوء ونتإ لأنه النهار، ق تجع 
سلطانوضعف، البصر صلطان قوة فيه بالعكس، والنهار البصر، ملْلان وصعم، 

علنأءكمآس جعل تتأزءيئمّإن ؤ قوله؛ إل راجع ى سمعور؛ن أفلا ؤ فقولهت السمع، 
أملأؤ وقوله؛ ب بمبميآ؛ يايتطم آس عير إلنه من آلقهثمة يؤِ إك سرمدا آليل 

إكسزمدا آلأناز عتطم آس جعل إن أزءيثمَ مل ؤ ئولهت إق راجع ه بكروث> 
ه.يؤ،>آوقيئمة 



الممسيرعلن المنير الصوء ه=^ِ 
تاسا=======^=====^=^ئ

مهاغهُسآمحورمآإِن ؤ؛اسه عثبجم مى ص ًفادت مو0 إ0 ؤ٠ 
وو:إيم.لاإثمجمأِ T_ !ن يفرح لا دؤمهُ لةُ إيقاد ورآلموة ١ بآتععتنة لقنوا 

قلماؤ ت تعاق قوله خوف يقارنه لر ما الكر أساب من الفرح أن عق يدل مما 
اوتوأبما قرحوأ إذا حى زؤ طل ابوب عنييز قثخئا به-، دًقروأ ما سوأ 

ألإزآئه ثمرح لا ؤ له؛ قارون قوم وقال [ ٤٤لالأنعامت ه ثبمتون هم ئإذا بعته احدئثهم 
للخوفمقارئا به، اس مى وبما باس، كان متن فالفرح [ ٧٦لالقمّص; ب '■محب^مجن 

ولابد.صره ذiكت عن خلا ومتن صاحبه، يفر ب والحدرت 
الثلاثةالألفاخل هذه فان وررعندي((، وررل« ءانا(( ظنيان من الحذر كل ...رأ،ووحدر 

ملكِل وؤ لإبليس [ ١٢]١لأءراف: ه منه حير اثا فؤ وقارون وفرعون إبليس ثبا ابتل 
[٧٨])سص.' ؛< عندي ءلمجِ عق اوييتهُ إثمآ وؤ لفرعون، [ ٥١تالزحرفت ب معتر 

لقارون.

المستغفرالمخهلئ، المدنب العبد أنا العبد، قول ق ؛؛أنا® وصحتا ما وأحن 
الفقرول المكنة، ول الجرم،ن ول الذنب، ر)ل قوله; ق وررلء ونحوه، المعترف 

ذللث،وكل وعمدي، وحطتي وهزلي، حدي لي ءاغفر قوله؛ محا وررعندي® والذل، 
محدى«رم.

هءاآ؛و

مثويتث،لنا تريدوثآلخؤهآلخيا آرث i؛J نيثتهء ق قومه، عق حنج قؤ 
آسدؤاُن، ؤيلخفم آلعلم اوئوأ آلذيث ؤقاJ إلج:، عتير حظ لدو إدهُ قثرون ١^٠٠ مآ 

ولاهآإ^آءروثصبحا ومح، ءامئن ■^4_ 

.ح—١ المدارج ١ ٠ ٨ )١( 
الفوائد.)آ(آ'ا 

:٤ • )لأل/ ١^ رح واظر: ( ١٢٧ ٩ ملم)ينم ب )٣( 



ا=مؤهوالبمكبجئ 

عليهمأنكر من ومدح فيها، والسعة والخن الدنيا متمني ذم بحانه إنه 
فادزلث؛هث ق قومه•، عق فحرج ؤ زمانه أهل أغنن عن تعاق فقال وحالفهم، 

حفرلدو إو4ُ فثرون اوبك مآ متق لغا يننيت ^لدقا ألحثوه يريدويكح 
وغمزئامن حءرلنن أش تواب ويلخ؛كلم أقد اوئوأ آلذيث وفاد أ)ث؟ عظيم 
منحير اهف عند ما أن فاخروا ٨[ * ، ٧٩لالقصءس: ه ألخنموؤك إي يائنهآ ولا صنلحا 

-٦١تكالم الش الكلمة وهي الوصية، هذه يلقن ولا صالحا، وعمل آمن لمن الدنيا 
والسيرةحتره أش لوان، ؤ قوله! عليها دل التي والجنة، المثوبة أو الخم أوتوا الذين 

الحال كل وعك ه، صنلئا وعمل ءامك لمن ؤ ت قوله عليها دل التي والْلريقة 
الأغنياء.فيه ، أترفوما وشهوانيا الدنيا وعن الفقر عق الصابرون إلا ذللث، يلقن 

وزينتها.الدنيا تمنوا الذين دون الخم أهل من أمم لهم بحانه اذما شهد وقد 
لإقامةإليه يحتاج الذي بالمال، يكون التفضيل أن ظن من عك أنكر بحانه إنه 

بعث،ين. أق إن تإه،و لهز وقان ؤ تخك• فقال وفضلة، زيادة هو بما ، فكيفالمللثؤ، 
خآضمنهُولإتؤن،

هوآلجنب ألنمِ ؤر بمتعلة ورادهُ عتمحفب أصطمنه أش إن قال ألمال همئ سعه 
كمابالمال، ليس الفضل أن بحانه وأخر قولهم، بحانه اهف فرد [ ٢٤٧لاوقرْ؛ 

ويرخمته-،أش يمصل مل ؤ ت بحاته وقال بالمال، لا بالخم الفضل وأن توهموه، 
والإيمانالعلم ورحمته ففضله [ ٥٨]يونس؛ ه ■تثمعون نما حير هو قلتمزحوأ متد'للئؤ 

يقسموناهز ؤ ت تعاق قوله ومثاله وأميابه، المال هو يجمعونه والذي والقرآن، 
[.٣٢]الزخرف: ه نما'■تمنون حير نبلئ، وزخمت، ؤ قوله: إل زخمن،زبمؤه 

الصابرين.عدة ١ ٩ ٥ ( ١ ر 



اضرعلن امحر الئوء ا؟=م 
=اكتا=^=——=^

ؤآنعنمةهناداج آلاوص؛ ق علوا يريدون لا للذين محلها آذاز^لآخزة لك تؤ 
مح؛نرئق'4•

واكتسابالمعارف إق منصرفة فمحبتها علوية مماؤية نفس ت ثلاثة النفوس ... 
بمايةر-اامنمشغوفة وهي الرذائل، واجتناب للإنسان الممكنة والكمالأيت، الفضائل 

هودانها.بغيره فاشتغالها ويوازها، وغذازها قوما وذلك الأعك، الرفيق 
والتكبرالأرض ق والعلو والبغي القهر إك متصرفة فمحبتها غفثية معية ونفس 
يه.وشغفها ذلك ق فلالأنما يالثامحلل، الناس عق والرئاسة 

وربماوالمتكح، والمشرب المأكل إق متصرفة لمحبتها شهوانية حيوانية ونفس 
تعاق!اس قال( كما ال، والفالأرض ق العلو إق محبتها فانصرفت الأمرين حمعت، 

أبناءهميدبح بجم شئعانتثصجن،ظبم اهلها آ'لأزضوتيل ق علا فزعوث. ن إؤ 
ورة.الاحر ق وقال، ٤[ لالقصءست ه المسدس من دكاينح إيه نسآءهم وئست*ىث 

ئقءنا4وآتجنه قساداج ؤ،آلآوضؤلآ علوا يريدون لا للدين حلها للئ،آذازآلآمة تؤ 
منهانفس فأي الثلاثة، النفوس مخْ بين دائر الحانر هن.ا ق والحس، [ ٨٣زاكصص: 
فيهتآخيها ولر لعاذل(، فيه تصغ ولر إليه، ومالت، امتحنته طعها يلائم ما صادمتإ 

لائم.لومة 

و-جهةأمحآمحلؤإيهاللئإق٠ سؤ هو'كث إلهإلأ لأ ءاحر إلنها بغقؤ ثدع لا وؤ 
درجعونأاتقآ؛ه•

عدممن أتتتم فإنما بر و"جههُ هاللئإلا سء كخ ؤ تعالت،• بقوله احتجاجكم أما 
احتجاجنفلتر الأن واكار، الجنة وجود عدم عق -يا واحتجاجكم الأية، معنن فهمكم 

الروضة.)ا(مماأ 

)مآ(ل؛حادى.



ولامعناها لفهم وفقتم أنتم فلا أهلهما، وموت وحراثبمما فنائهما عق يها إحوانكم 
كلامهمبعض نذكر ونحن الإملأم، وأئمة الملف معناها لفهم وفق ؤإنما إخوانكم، 

ملكه،إلا وه/4 ناللأي ثذ؛ م ؤ يقال: صححه: ل الخاوي قال لأية: ال 
الماءفآمجا ابنه رواية ي أحد الإمام وقال ،، و'جههل٩ أؤيد ما إلا ؤيقال 

ولايسد فلا العرش وأما المار ؤإق الجنة إق صاروا أهلهما لأن زالما فقد والأرض 
تعاق:قوله وأما بجيد، ولا يهللئ، فلا عليه، واه. الجنة، سقف لأنه يدم.،، 

فقالت،[ ٢٦دان4]الرحن: مزعآبجا اهف.أنزل أن ^u.^، و-جهةُ ماJلئإق٠ سخ 
الموايت،أهل عن تعاق اهه فأخر المقاء، ق وؤلمحوا الأرض، أهل هللث، الملائكة: 

لأنه4 ؤ-جههد ؤ؛٩ بت، هاللىهيعنى _؛ ^^١ فقال: يموتون، أتمم الأرض وأهل 
كلامه.انتهن والو>تا ذللث، عند الملائكة فآيقشت، يمويتج، لا حي 

أبوذكره الأصطخري يعقومحإ بن جعفر بن أحد الماس أبي رواية محا وفال 
أهلمذاهب، هذه حنل: بن أمد اهه همد أبو قال قال: الهلقات،، كتاب، ق الحسين 

والمقتدى؟أا، المعروفين بعروتما، المتمسكين المنة وأهل الأمر، وأصحامته العلم، 
أهلعلماء س أدركعت، س وأدركت، هذا، يومنا إل نسنا. أصحار_، لدن ص فيها، ببمم 

أوفيها طمن أو الذاهب، هذه محن شيئا حالف، فن عليها، وعيرهم والشام الحجاز 
وسيلالمنة منهج عن زائل الجماعق، عن خارج متيع، ، مخالففهو نائلها، عاب، 

فيها،وما المار وخلقت، فيها، وما الجنة محلقت، وقد قال؛ أن إل أهوالهم وساق الحق، 
أبدا.فيهما ما يفتن ولا يفنيان، ولا لهما، الخلق وخلق ه اه خلقهما 

[٨٨]القصص; ه إووجههُ ماللئؤ سء غل ؤ ه' اس بقول أوزنديق مبمع احتج فإن 

أ٥ • ٥ ص/ الماري فتح وانئلوت ( ٠٩٣ )ص القمص محورة النمير، ئار_، ق تعالثا الممحاري اخوجه )١( 
(.١٠٤القارى)آل/وصية 

)آ(انئلر:شءرالقرض)ب\/0آا(.



الثمرالمشر الصوء هتتًع^^م 
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والهلاكالفناء عاليه اممع كتب مما شيء كل له! قيل القرآن، متشابه من هدا وبنحو 
الدنيا،من لا الأجرة من وهما للهلاك، ولا لالفناء لا للتاء حالقتا والنار والجنة هاللث،، 

خلقهنه اه لأن أبدا، ولا الضخة عند ولا الساعة، قيام عند يمتن لا العين والحور 
صلوقل فهومٍتدع، هذا خلاف قال، فمن المويتح، عليهن يكتب ولر للفناء، لا للبقاء 

بعضهاأرصين وسع بعض، فوق يعفها سموات مع وخالق السبيل، سواء عن 
كلوبين عام، خمسمائة مسيرة الدنيا ماء والالعليا الأرض وبين بعض، من أمقل 
الرحمنوعرصن السابعة، العاليا الماء فوق والماء عام، خمسمائة مسيرة سماء إق صماء 

قما يعلم وهو قدمته، موضع والكرسي العرش، عق غك اه وأن الماء، فوق هث 
كلومنبت، البحر، قعر ق وما اكرى، تحت، وما بينهما وما السع والأرصين السموات 

وعددكلمة، كل وعدد ورقة، كل ومضل نبات، وكل زيع وكل وشجرة، شعرة 
وكلامهموآثارهم العباد وأءمالا الجثال(، ومثاقيل والرمل والتراب الحصا 

فوقالرش عك وهو شيء، ذلك من عليه يخفن لا شيء، كل ويعلم وأمامهم، 
.-٦١هوأعلم وما وفللمة، ونور نار من حجب، ودونه السابعة، الماء 
]ق:ه أإإو}ابب ختل من اليه امنا وخن ؤ هث؛ اه يقول، ومخالف، مبمع احتج فإن 

هما'٤١^١ اين معهز هو ؤ وقوله! ٤[ لالحاو>د: ه كثم ما انن معمحِ وهو ؤ وقوله• ء ١ ٦ 
هؤإقُ حمثة ولأ زابعهز هو إلا ينثة خوئ من بمًفويث ما ؤ وهوله؛ ٧[ لالمجادلةت 
القران.متشابه من ونحوهدا ٧[ هلالمجادلةث سادجم 
اس،اس الماء فوق العرش عك قق اهف لأن العلم، بذللثف يعني إنما فقل: 

جعفرأبي رواية ق وقال، مكان، علمه يخلومن لا خلقه، من وهوبائن كله ذللت، يعلم 
معروفزمانه، ق إمام حاففل الخلال قال الحمصي سفيان بن عوف بن محمد الهلاثي 
عنويسأله منه ويقبل ذللث،، له يعرف حنبل ين أحمد كان والمعرفة العلم ق بالقدم 
ققال ثم السنة، ق رسالة فدكر حنبل، بن أحمد عئ أمك قال! بلدْ، أهل من الرجال 
رردخلتخالني قال الخبر، جاء كما خلقتا قد مخلوقتان، والنار الجنة وأن أتتائهات 



كداأهلها أكثر فرأيت النار، ق واؤللعت الكوثر، ورأيت قصنا، فيها فرأيت، الجنة 
يالجتةكافر وبالقرآن، هو اهه برسول مكدب، فهو يخلقا لر أنيما زعم فمن وكذا•••" 

وذكرانمنار، ماللث، بن عبدوس رواية ق وقال قتل• ؤإلأ تاب فإن يتتاب والنار، 
الاهرسول عن جاء كما حلقتا قد مخلوقتان، والنار والجنة فيها• قال السنة، ق رسالة 

 :M اطنمت« j أطهاأكثر فرأيت، المار و واطلعت، وكدا، كذا أطها أكثر فرأيت الجة
ولااهلع، رمول وأحايين، بالقرآن مكذب، فهو يخلقا لر أتيما زعم فمن وكذا" كذا 

والمباحث،القول من تضمنته وما الأبوامج طء فتأمل • والنار بالجنة يؤُّر، أحبه 
قالكلام احتصرنا ونحن البتة، الكتاب، طا غير ق بما تفلفر لا المي والفوائد، والكت، 

الموفقوهو المكلان، وعليه المستعان واهله صخم، سفر منه لقام يسهلناه ولو دللث،، 
للصواب.

القصصسورة نمير من حمعه اقلع بمر ما مخا 
العالينرب ليه والحمد 

٠٠٠

ا٥٩حبل)ص ين لأحد الة اصول، انظرن ا



الممسرعدن المنير الصوء =^^- ٩١
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ثَإسآلص
قتثاولمي ونو يقفون لا وهم ءامتا يقولوا ان يركوأ ان احسبلثس و نز اؤ 

جمسبمس';)؛؛■'أم وليعلمن صدئوا أةز.زل محقمنآس سدبمبم آلذت-ُن 
اخلفإن آلثي لمآء يرحوأ سكان أإث؟أ ما"■محكمون^ سآء نسبقوئا ان السيئات يعملون 

عنلعي T_ إن لثمسهِء فإيما"■محتنؤد خنهد ومن رأي؛ا آلعليعر مح آلوهو لأيتؤ آئي 
وثثجزتهمسئئاتيم عئهز لغكمرن آلصنلمضا وهملوأ ثامثوأ وآأذ-رن آشنبجن؛و 

لسقركخئهداك ؤإن حسنا لديه بؤ آلإمنن ووصسا وأع( يعملون آلذى؛؛اتوا من حا 
وآلذننكثزشلونو؛ فا؛صؤريما سحئكلم إل ثهلتهنأ فلا ؟ Ifلكيهِء نمق .ن 

بائيءاثا منيقولط مي iIiTومنقللص؛لحإنألج وعملوألاص؛لحدتالغدآفأإز ءامغوأ 
اةليمولن وبمن بن ننحر جاء وين آلغاّيكعداتآش فتنه جعل آئي ق اوذى فإِذآ 

[.١ -• ١ ]انمكّوت: ه ئ( صLJور^لعنانين ق يما ياعل؛ اولمن معت5إ يكنا 
فانالحكم، وكنوز العبر من تضمقه وما الايات، هذ0 محياى العبد ،فليتامل 

يقولألا آمنا، ت أحدهم يقول أن إما أمرين؛ محن الرئل إليهم أرمحل إدا الناس 
وفتته،وابتلاه، ربه، امتحنه آمنا، قالت فمن والكفر، السكاتر عل تمث يبل ذللث،، 

فلاءآمنا؛؛، ت يقل لر ومن الكاذب، من الصادي ليتبين والاختبار، الابتلاء والفتنةت 
يديه.ق المراحل يهلوى إنما فإنه ويسبقه، ؤيفوته اس يعجز أنه يحتسبا 

المناحليديه ق تطوى كان إدا بيئيه عنه المزء يفث وكيس 
يؤمنلر  obيؤلمه، بما فابتل وآذوه، آعداوهم عاداه وأءلاعهم، بالزمحل آمن فمن 

لهالمور هذا وكان يؤلمه، ما له محصل والأتيرة، الدنيا ق ■ءومإ يطعهم، ولر بم 

الماد-^٢.)ا(>اازاد 



رعستاأو امنت نفس لكل الألي حصول من يد فلا اتياُعهم، ألآ من وأدوم ألما أعظم 
الدبي العانة له تكون ثم ابمداة، الدنيا j ام له يحمل الزمن لكن الإيمان، عن 

الدائم.الألر إق يصير نم ابتداء، الثن.ء له تحصل الإيمان عن والئعرصى والآحرْ، 
يمكنلا فقال؛ أوينك؟ يمكن أن للرجل، أفضل ايما اس• رحمه الشافص وسل 

أحديظن فلا مكنهم، صروا فلما الرمل، من العزم أول ابتك تعال واه يل،• حمح، 
ألآباع نن فأعملهم النمول، ق الألأم أيل يتفاوتت، ؤإنما المة، الألر من يخلص أنه 

العغليميالألآ مر، اليالمتقع؛لإ الألم من وامقاهم يير، ^ ٠٥٥٠^بأل؛ عظيما، مستمرا 
•الممر 

واقيثة.الممد هدا عك له الحامل قيل: هدا؟ العاقل يختار كيف، قيل: فإن 
]الماأة:ه ألاجنه وثدزون وع آلعاحلة نيون بل كلأ ؤ العاجل: بحي، موكله والمز 

[.٢٧]الأسان: ه يقيلا يوما وراءهم ويدزون العاجلة 'خئون إنؤ ٢[، -ا آ■ 
الماس،مع يعيش أن له يا لا بالطع، مدق الإنسان فان أحي.، لكل يحصل وهدا 

آذوهيوافقهم، لر فإن عليها، يوافقهم أن منه فيهللبون وتصورات، إرادات لهم والماس 
كمنغيرهم، من وتارة منهم، تارة والعيان،، الأذمح( له حصل وافقهم ؤإن وعدبوه، 

إلاوظلمهم فجورهم من يتمكنون ولا ظلثة، نثار قوم بين حل وش دين عنده 
فشرهمم ثح، نلم عثهم، سكتا أو وافقهم، فإن عنهم، سكوته أو لهم، بموافقته 
أنكرلو ابتداء، يخافه كان ما أصعاى والأذى يالإهانة عليه يتئطوو ثم الابتداء، 

كلفالحزم غيرهم، يد عك ويعاو_، يهان أن فلأيي متهم، ثلم ؤإن وحالفهم، عليهم 
الناس،سحط  ١٥١أرضن "من لمعاؤية: المومتتن، أم عائشة قالت، يما الأحد ق الحزم 

ومن،. ثسااا اس مى عنه يعنوا ل؛ اممع بتحط الناس أرضن ومن الئامن، ثزيه اممه كماه 

أملامحقاد ل واللألكائي ١(  ١٧٥رنم ٦ ٠ ٠ رامويه)آ/ بن ؤإسحاق ٢( ٤ ١ ٤ الرض)رنم أ-محرجه :١( 
(.٨٢الأحوذى)U/ تحفة وانم: ١(  ٩٩)رقم النم ل المارك وابن ( ٢٧٨٨المنة)رنم 



التئسمض النن؛ث الصوء 

وفيمنالفاسدة، أغراضهم علغ الرؤساء يعين فيمن كثترأ هدا رأى العالم، أحوال تأمل 
ووقا0رشده، وألهمه اس، هداه فمي عقوبتهم، من هزبا يدعهم عق البلع أهل يعتن 

لهتكون ثم عدوامم، عك وصن المcمم، فعل عك الموافقة من امتنع نفسه، شث 
ومنوالأنصار، كالمهاحرين، وأتباعيم، كانت، كما والأحرة، الدنيا ق العاقبه 

وغيرهم.والتجار، الولاة، وصالحي والعثاد، العلماء، من ابتل 
المنقطعاليسير الألر احتار من سحانه اهف عزى البتة، منه محيص لا الألم كان ولما 

وهولآُتؤ \ةب احل قإن آئد لعآء ئرحوأ س'ةان ؤ بقوله• المستمر العفليم الألر عك 
يوموهو ياق، أن لابد أحلا، الأل؛ هدا لمدة فضرب ْأ• ]الموت؛ آلسمحآثبمتّه 

لدتهوتكون مرضاته، وق أحله، من الألر من تحمل يما اللذة أعظم العبد فيلتي لقائه، 
يرحاءوالتسلية العزاء هدا وأكد وصف، اهنة ق الألم من تحمل ما بقدر وابتهاجه وسروره 

ربمابل العاجل، الألم مثقة تحمل عك ووليه ريه لقاء إق اشتياقه العبد ليحمل لقائه، 
النوقريه ه الني مال ولهدا به، والإحساس الألر مهود عن لقائه إل الشوق غيبه 

الغسب،؛A_، أسأللث، إن اراللهم حبان: وابن أحمد روا الذي الدعاء ق فقال لقائه، إق 
حيراالوفاة كانت، إذا وتوفني لي، حيرا الحياة كانت، إذا أحيتي الخلق، علن وئدرتك، 

والرضا،الغضب، ق الحق كلمة وأسأللث، والشهادة، الضبر ق حش؛تالثإ وأسألك، لي، 
تميآإلا عين قرة وأسأللث، يتقد، لا نعيإ وأسأللث، والنتن، الفقر ق القصد وأسأللثؤ 
إلنالنثلر لذة وأسألك، الموُتج، بعد العيس برد وأسألك، القضاء، بعد الرضا وأسألك، 
نيتااللهم مضلة، فتتة ولا مضرة، ضراء غير ق ^١ ١٥١إلن الشوق وأسألكؤ وجهلث،، 

مهتديزرالهداة واجعلتا الإيإن، بريتة 

اووارد)رقمو.0(بمشفياسحِان)0/؛،"\-ه."آرفم\ماا<ا(وفي ابن تا(أخرحه 
الرزاقفيمءض)'ا/آأ؛رتمي؛أها(المص)رفمْ«ّئا(وس )ا/سرةمه'اآ'آا(وق 

١ ٤٨-١  ٤٧نوص)؟/ ق وتام ( ٦٢٤الدق)رقم j والطراز ( ١٧٣اه>رقم رؤية j والدارقطي 
(.١٣٨٧رقم 



٢٦'قءقالإبم^كوقف٤ 

الطريق،له ويهلوي محبوبه، إق السير ق الجد عق المشتاق يحمل فالثوق 
١٦٢اهللأ أنعم نعمة أعظم من وهو والخناق، الألأم عليه ويهون البعيد، عليه ويقرب 

>اسحانهواهللأ به، تنال الذي المب، هما وأعمال، أقوال النعمة لهده ولكن عبده، عك 
النعمة،لهذه يصلح بمن علتم وهو الأفعال، دتالثإ عليم الأقوال، لتللئ، مميع 

ويصلحالنعمة، هده ءندْ فتصلح -با، عليه المنعم ويحسا قدرها، ويعرفا وينكرها، 
علتهرمؤدأس بعصيم ققا وهفدالك ؤ تعادت قال كما ببما، 
نحممن نعمة العبد فانتج فإذا [، ٥٣]الأنعام: ه بآ1سنءكرين ياعلم الئسآس بيثنأذ ثن 

ه.بآلشنضرى إم ؤأوسنآس ه: نفعك فليقرأ ربه، 
عائدةوشمرته هم، لأنفهو إنما فيه، جهادهم أن وهو آخر، بعزاء تعاد عراهم ثم 

ثمثبحانه، إليه لا إليهم، ترجع الجهاد هدا ومصلحه العالين، عن غني وأنه عليهم، 
قالداخل حال عن أمحبر ثم الصالحين. رمرة ق ؤإيماتم بجهادهم يدخلهم أيه أخر 

أذاهموهن اهه، كعداب، له الناس فتنه جعل اهف 3، أوذي إذا وأنه بصيرة، بلا الإيمان 
خالفهم،ممن وأتباعهم الرمل يناله أن بد لا الذي والألم، بالمكروه إياه ونيلهم له، 

المؤمنونمنه فث الذي اهآ كعذامح، ناله، الذي الست، وتركه منهم، فراره ق ذللثج جعل 
ماوتحملوا الإيمان، إل اق0، عذاب، ألم من فروا بصيرمم مممال فالمؤمنون بالإيمان، 

أعداءءذاءء_، ألر ص فز بصيرته، ، لضعفوهذا قريسح، عن الفارق الزائل الأل؛ س فيه 
فتنةألر فجعل اهف، عذابف ألر إل ءذا-بم♦؛ ألم من قفل ومتابعتهبمر، موافقتهبمر إل الرمل 
\ؤرن\ءمن استجار إذ العبن كل وغبي اس، عذايبج ألر بمنزلة منه، الفرار 3، الناس 
كنث،إق قال: وأولياءه، جنده اس نصر ؤإذا الأبد، الر إل ساعة ألر س وفل بالنار، 

النفاق.س صدره عليه انهلوى بما ءلي*إ واس معك»أ، 
ؤيبثليها،القوس يمتحن أن لأبد أنه حكمته اقتضت، سبحانه اس أن والمقصود: 

يصلح،لا ومن وكراماته، لخوالاته يصلح ومن خبيثها، س طيبها بالامتحان فيقلهن 
يخلصلا الذي كاللهو_إ الامتحان، بكير ؤيخلصها له تصلح الش النفوس وليمحص 



الصنءاكئضالييره=م 
=الأإى====^===د=====^=ض

لهاوقدحصل ظالمة، جاهلة الأصل ي إذالنفس إلابالامتحان، غشه، ولايصفومن 
هدهق حرج فإن والمحمية، الثبالث، إق حروحه يحتاج ما الصتا من والظلم بالجهل 

الجة.دحوو ق له اذن انميوص، ئدب نإذا جهنم، ير محي ؤإلأ الدار، 
تحبحائز ئقا0 ميلة، كل من اذهه هماد له امتجاب، .ق، ٥١إق . دعا ولما 
معهودعا ، ٥١دين ق فازره ه، أبويكر الإسلام، إق وأسيقها الأمة، صديق شيم، 

ومعد، ٥١ءي؛ل بن وطلحة عفان، بن عثمان بكرت لأبن فاستجاب بصيرة، عق  ٥١إق 
وهامت،حويلد، يتتؤ حديجة النساء؛ صدمة ه له الاستجابة وبادرإك وناص• أبن بن 

ألمحواه ررأنشر لة؛ ممالت، مس®. ض حشت *٠^• لها؛ وقال الصدمك، بأهماء 
الكريمةوالأخلاق الفاصلة، انمفايت، من فيه بما امتدلت، ثم ،، أبدآءر  ٥١يحزيالث، 
وملامةعقلها ؛كمال، فعلمت، أبدأ، يخزى لا كدللث، كان من أن عق الشريفة، والشيم 
أشكالهانامي الشريفة، والشيم الفاصلة، والأخلاق الصالحة، الأعمال أن 4رما، 

ينامسهؤإنما والخدلأن، الخزي ثنامت ولا ؤإحسانه، وتأييده، اس، كرامة من 
بهيليق إنما والأعمال الأخلاق وأحن اكفاُت، أحسن عق اثيه رك؛ه نثن أصدائها، 

والأعمالالأخلاق وانهمإ انمفات أمح عك ركيه ومن عليه، نعمته ؤإتمام كرامته 
بالثلأمربها إليها يرمز أن اّتحمت، والصديقية العقل وبمالءا ينامسها، ما به يليق إنما 
محق.وثخثي^ ؟jij رثولئه مغ منه 

إقوالدواعي المعارصة عند يئلهر إنما والهلاءة والمحية العبودية ،كمال 
عندحقيقته تتبين إنما الإيمان وكدللث، للعبودية، المخالفة والإراداُت، الشهواُت، 

الزجؤ تعاق؛  ٥١محال الكاذب، مجن انمادق يتبين وحيتي والامتحان، المعارصة 

فتلهممن آلذئن ٥^١ ولقد يكون لا وعم ءاثا يمولوأ يمحكوزأن أحسن،آذاسأن 
النوويوشمح ( ٠٧٢ )a/ الساري فخ وانظرت ( ١٦•ومسلم)رقم ٣( الغاري)رقم أحرجه )١( 

ط



اهمّؤ تعاق؛ وقال ١-٣[ ]انمكبوت: ه صدتوأ آلومحت ققعنسآس 
عمران:هزآو ذأو>ومأنحخخ منكم جنهدوأ - يعلمِآسمين ولما دد-ظوأآلجئه ان حستم 

لتكممن حإوأ ؤذين نثث تغم يأ ولما حثوأآنجتة ثن ان حسبم،و ام ؤ ت _1^؛ وتال [ ١٤٢
٢[.١ ٤ لالهمْ؛ ه ؤزلزلوأ ؤآلئرآء مثهمآت1نأ، 

وأوليائهمالشياطن فخلق والصر، بالجهاد إلا المكلفون ينالها لا فالجنة 
قمجاهدين صاروا وجودهم بسبب فإتبمم المومتين؛ حق ل النعم أعظم من وجندهم 

العبدنمن تكمل ولا فيه، ؤيعادون فيه، ؤيوالون هلم، ؤيثغضون ليه يحبون الله، سبيل 
بدلك.إلا والفلاح الزكاء لها يصالح ولا 

بملأولأ صئلحا عملا قلتنملأ ربيِء لمآء يرحوأ ننن"^0 ؤ ٠عاقت اهه تال 
اخلآلثدثإن آلله لمآء يرحوأ مزكان ُؤ تعاق• وقال [ ١١١]الكهف: ه ١^١ ريهِء بممادة 

٥[.لآتهلانمك؛وتت 
ولذللئاالمنتانن، أيصار شخصت ؤإليه وربيته، الإيمان محقن م الرجاء وهدا 
ويهلمتنها.نفوسهم يثكن أجلا لهم وصرب لقائه، أجل بإتيان تعاق اليه ملأهم 

وهداثويا(( أشد لقائهم إل وأنا وجهك، إل الأبرار شوق ا١ءلال احر أثر ول ••• 
بعصووقال لقاءه(( اليم أحب اقلم لقاء أحي، من ١١هؤيقولهت عنه عبر الذي هوالمعنن 

علمU ه لات 1ش اخز دإِن اش ك1،' شكا0:رخوا ؤ تعال: وقوله المار أهل 
أجلانلهم صرب لقائه دون تمتدى لا قلوببمم وأن لقائه، إل أوليائه شوق شدة سبحانه 
المحبنعيس الإحللاق عك وألده العن وأءليّت، يه، نفوسهم تكن لالقائه موعدا 

أكليي،للعبد حياه ولا الحقيقة ق العلبة الحياة هي فحياسمم نين، المتأ المتانن 

.-؛؛-٢ مدارج ٥ ٤ )١( 

٩(.الروي)؟ا/ شرح (و١ظر: ٢٦٨٦اام)رنم او1تى)رنمار.0ا-(وم)'م(أ.محر.بم 



لخ؛الممج

صنلحاعمل من ؤ ت تعال قوله ق المذكورة الطيبة الحياة فهي منها، أهنأ ولا أنعم دلا 
^^يثهُحمزْيهتاص:به[.

طيبمن والفجار والأبرار والكفار المومنض بين الخشتركة الحياة منها الراد وليس 
ذلكj أوليائه عك اه أعداء زاد ربما بل والمنكح، والملس والمشرب المأكل 
فهوطيبة حياة يحه أن صالحا عمل من لكل سبحانه اهللأ صمن وقد مضاعفه، أصعافا 
كلهاهمومه احتمعنؤ حياة من أطيب حياة وأي وعده، يخلف، لا الذي الوعد، صادق 

واحتمعت،اه عل أقبل بل قلبه، يتثعك، ولر ال،لأ؟ مرصاُتج ق واحدة هما وصارمت، 
محبوبهذكره فصار اه، عل شعبة منها واد يكل منقسمة كانت الض وأفكارْ إرادته 
همومهتدور وعليه عليه، الختول هو بقربه والأنس لقائه إق والشوق وحبه الأعل 

ؤإنباهللأ، نْلق نْلق ؤإن بالله، سكت، سكت، فإن قلبه، حهلرايتج بل ونموره، ؤإرادته 
يكن،وبه يتحرك، وبه بمثن، وبه سهلش، وبه يبصر، فبه أبصر ؤإن يمع، فثه سمع 

ربهعن يروي فيما ه عنه البخاري صحح ق كما يبعثا وبه يموت، وبه يحين، وبه 
الحديث،.، «رعليه... افترصت، ما أداء بثل عبدي إلتر تقرب ءاما قال: أنه وتعال تبارك 

إلايتحقق لا وهو وحزاوه، الإيمان الإطلاق عل وأحله انمناء أفضل إن ، ١
يمولوأ؛امنا^^١أن أوأحيز،آئاسأن اتر ؤ تعال: قال والاختبار، بالامتحان 

صذئوأوينثنآلذئث ددنلسأثث مبمهم من قئاآلذنن ولمي يفتغون لا وهم 
منما"محكموينح ساء يتبقوثا ان التيث-ارتا يعملون الدين حيمج، ام إ رزن؛ الكنديين 

ينهنيإئما خنهد وهوآشيعآلعيمِو;أومن لأن ءإِنأحلآش آش لمآء نرجوأ ^0 
ضآّئن4لاسوت:

منالصادق ليتبين ؤيفتنهم، حلقه يمتحن أن بد لا أنه الورة هذْ ق سبحانه فذكر 

(•٩٢الوومح،)U/ شرح (^^ ٦٠•٢ )رنم الخاري )١(أخرجه 
)ما(هاآشفاء.



ؤيعبدعنه ؤيعرض يكفره ممن ؤيعبده يشكره ومن الكافر، من والمؤمن الكاذب، 
وهمالدنيا ق الممتحنين أئمة وذكر والأجل، العاجل ق الممتحنين أحوال وذكر غيره. 

أتهيحب من عق بالإنكار وافتح إليه، صاروا وما أمرهم، وعاقبة وأتباعهم، الرسل 
سبحانهحكمته وأن الإيمان، العن إذا الدار هده ق والفتنة الامتحان من يتخلص 

منالصادق بيين وهو والمحنة، الفتنة هل.ه سر عن وأخبر ذلك،، يابن حلمه ق وسأنه 
اقتضنولكن وقوعه، قبل ذللئ، يعلم كان سبحانه وهو الكافر، من والمؤمن الكاذب 

وتحقق،وجد إذا بمعلومه بل فيهم، علمه بمجرد العباد يجزي لا أنه وحمل.ْ عدله 
عليه.الجراء وقؤع حن فحينئد الوجود، إل وأحرجته أخلهرته التي هي والفتنة 
والحنة،الفتنة حوف رسله ومتابعة به الإيمان يلتزم لر من عك سبحانه أنكر ثم 

رملهوتصديق الإيمان عن بإعراصه أنه وحسبانه محلته وأتباعهم رسله تبا يمتحن التي 
وأثقأعظم وااعل.اب والحنة الفتنة من يديه بين فإن والمحنة، الفتنة من يتخلص 

أحدهميقول أن إما أمرين• بين إليهم الرمل إرسال بحد الكلفين فإن منه، فر مما 
تعاقالرب امتحنه آمتا قال فمن الميئايتج، عك تمر يبل يقول، لا أن ؤإما آمتتر، 

فمهل،ورخاء عافية بإيمان ليس وأنه عليه، وثباته إيمانه حجة بالإيمان لتتحمق وابتلاه، 
تعالريه يعجز أنه يحسا فلا يؤمن لر ومن والبلاء، النعماء حالتي ق ثابت، إيمان بل 

آمنت،،قال من به ابتك مما أعفلم البلاء من فله وناصيته؛^•٥، قبضته هوق بل ؤيفوته، 
عليه،ويثق يؤلمه يما رسله أعداء و أعدائه من يبتل أن فلابد ويرسله به آمن فمن 
أل؛أصحاف، والمثقة الأل؛ من له بمحصل يعاقبه أن بل فلا وبرسله به يزمن ل؛ ومن 

لهيحصل المؤمن لكن كافره، أو مؤمنة نفس لكل الأل؛ حصول من فلابد المزمنين، 
والمروراس له بممحصل والكافر اللده. أءذل٠إ ويعمبه يتقطع، ثم أشد الدنيا ق الأل؛ 

اكهواُت،يتبعون الدين حال وهكذا والخنقة، الأل؛ أءفل٠ا ؤيعمثه يتقطع، ثم ابتداء 
ينالونعنها يصبرون والن،ين منها، نالوه ما بحسب، الألأم تعقبها ثم ابتداء -با فيلتدون 

وتركوهعنه صبروا ما بحسب، والمرور اللده من الأل؛ ذلك، يعمت، ثم ابتداء، يفقدها 



القسيرعش المنير الصوء اء===ءّ 

اليسرالمقطع العاجل بين الفرق لكن إنسان، لكل صرورى أمر واللذْ متها، 
والغايات،العواف ق النظر العقل خاصة كان ولهدا بون، العفليم الدائم والأجل 

الحديث،.أكدب، فظنه البت؛، يصيبه لا بحيث، الألر من يتخلص أته ظن فمن 
منوذللثؤ والغم، والفرح والحزن والسرور والألر للذة عرفة خلق الإنسان فإن 
يمتتعمتضادة متفاوتة أخلاؤل من مركبا فانه وهيثته، وطبيعته تركبه جهة من جهتين 

حدعن فيخرج بعض، عك بعضها يغي أن لأبد بل وجه، كل من اعتدالها يعز أو 
يعيشأن يمكنه لا يالعلع، مدق فإنه ت، جنبني جهة ومن الألر* فحمل الاعتداله، 

الومتعارضة، متضادة ومعناو_ج لذاذات ولهم وله معهم، إلا يعيش لا يل وحده 
أنمنهم يريد فهو أشياء، منها فات شيء منها حمل إذا بل بيتها، الجمع يمكن 

الألرمن له حصل وافقهم فإن ذللث،، منه يريدون وهم ؤإرادته، مطالبه عك يوافقوه 
تععليلق وسمعوا وطJوه آذوه يوافقهم ب ؤإن إرادته، من فاته ما بحّ_ا والمشقة 
ذللتا،بحمتا والتحدسج الأل؛ من له فيحصل مراداتيم، عل يوافقهم ل؛ كما مراداته، 

أمورعك موافقتهم كانت، إذا ولاسيما خالفهم، أو وافقهم وعناء ومشقة أل؛ ق فهو 
أعغلمموافقتهم ففي، عوافيها، ل تفرم وأءمال٠ فاسلءة ؤإرادات باطلة عقائد أما يعلم 
الأل؛.حصول مخالفتهم وق الألر، 

أشد>هما،من تخلصا الألمين أخف، باحتمال تأمره والعل؛ والمروءة والوين فالعقل 
منللمجرمين ظهيرا كان فمن المستمر، الدائم؛ من لينجو منهما الخقعير وبإيثار 
أملومن وبدعهم، أهوائهم عك واللخ الأهواء أهل ومن ظلمهم، عك الفللمة 

أصابهأذاهم أل؛ من ليتخلص وشهواتبمم، فجورهم عك والشهوات الفجور 
أنخلقه ق اهلع وسنة منه، فر ما أضعاف أضعاف وآجلا عاجلا لهم؛ الموافقة أل؛ من 

أعبدمجاسهم مخالفتهم أل؛ عك صر ؤإن وظاهرهم، إيمات،-م من بإنذار يعذبمم 
خلقهق اس ومنة مفاعفق، يأضحاف الموافقة ^ة عك تزيد وآجلة، عاجلة لاJة ذللتؤ 

منلا كان ؤإذا خلاصه، ؤإ وتوكله وتقواه صبره ؛حب له ويذله»ا ؛ ^J^Hيرفعه أن 



\سم

الماسق منه وأنفر أوق رمله ومتابعة مرصاته وق اهه ق  viUJiiوالعداب الألر 
مراداتم.وتحصيل ورخاتهم 

وأيامهأيام، وساعاته ساعات، فأنفاسه محلويل، قصيرة والعاواب المآلر زمن كان ولما 
وصربينقهلمر، ثم آجلا، الابتلاء ذللئ، بأن فيه الممتحنين سبحانه بق وأعوام مهور 
سكانؤ ^١^ أنقاله، عليهم ؤيهون نقومهم ؤيثكر به ساليهم للقائه، أحلا لأهله 
نمورفإذا ٥[، تالسكوت; آنعييزه آشمع وهؤ لأيتإ آئي أجل محان آممه كآ، نزحوأ 

هوما عليه هان ؤإثياته، سبحانه المبتل لقاء وأجل وانقطاعه، البلاء ذلك، أجل العبد 
خمله*عاليه وحم، فيه 

وكانه، جنولبتي ولالشيهلان للنفس بمجاهدة إلا يحصل لا ذللثح كان لما تم 
أتمكان غيره فيه يشركه لا وحده، عليه يعود وتعبه عمله لمرة أن علم إذا العامل 

عنلعي آس إن لئنسها -مجلمؤحأ قإنما حنهد ؤس ؤ ت تحال فقال سعتا، وأوفر اجتنهادا 
٦[.]انمكيوت: آلنلميزه 
اسعل يعود والاحتمال والصبر الجاهدة هد0 منفعة أن متوهم يتوهم فلا وأيصا 
نياهمولا إليهم، منه حاجة به أمرهم  ١٠يأمرهم؛لر الحالين عن غني فإنه سبحانه، 

معاشهمق عليهم ومصلحته نقحه يعود بما أمرهم ل عليهم، منه بخلا عنه ماهم عما 
هداشمرة فكانت، ومعادهم، معاشهم ق عليهم ممرنه يعود عما وماهم ومعادهم، 

تمييرإق مفضيا سببا ذللئ، نصّتج أن حكمته واقتفت، ، ٢٠٠?محتتصة والامتحان الابتلاء 
ماؤ تعاقت تال يصالح، لا ممن له يصالح ومن الغوى، من والشقي الهلم_إ، س الخبيث، 

[١٧٩عمران!]آل، منآاْللم_،ه يميزآلخنيمث، حى عته انتم مآ عق لهدزآآنوبهتن آس كان 
طيبهمبرسله فامتاز واحتيار0، ونواهيه بأوامره إليهم الرسل بإرسال سبحانه فابتلاهم 

ذلكأظهره معلوم عل، والعقاب المواب فوئعر رديئهم، من وجيدهم خيثهم، من 
والامتحان.الابتلاء 



امحرعلن الممحر الئوء ا؟=م 
س====س======د^^^ي

طسعتهلدواعي والمجاهدة الصبر طريق عن ينحرف أن لأبد الممتحن كان لما ثم 
ؤيكفرهذللئ،، عن له يتجاوز أن سحانه وعدم به ابتل ما مقاومة عن وصعقه وهواه 

بأحسنوجازاه سيثاته عنه كفر أن رحمته اقتضت، طاعته والتزم به أمر لما لأنه عنه، 
علوصبره طاءتهم.ا من به أمر وما يابويه، العبد ابتلاء سبحانه ذكر نم أعماله، 

بليهلعهما ولا والفتة، الحنة هده عك فيصبر به، يشرك لا أن عك له ا مجاهدت٠٠
وقرمله، سل متابعة إل عنهما ويعرض معرومحا، الحال هذه عك يصاحبهما 

الامتحانمن مبيله وعل حالفهما من عل والامحبال سيلهما وعن عنهما الإعراض 
صبروقلة عزم صعق عل الإيمان ق لحل من حال سبحانه ذكر ثم فيه، ما والابتلاء 

اه،سنة به حرت، كما اس ق أوذي إذا وأنه والابتلاء المحنة عك نات، وعدم 
والأذى،الخكاره بأنولع عليهم وتليْلهم بأعدائه، أوليائه ابتلاء من حكمته واقتضت، 

فتنةفجعل ، ٥٧٥١ءدابإ من يقر كما أسبابه، ومن منه وفر منه، وجنع ذللث، عك صر يب 
■رمله ومخالفة الشرك عل يعذبه لمن اس كعن-اب، رمله وطاعة الإيمان عك له الناس 

حننحلاوته ذاق ولا قلبه، يدخل لر الإيمان وأن البصيرة، عدم عل يدل وهدا 
بهيؤمن لر لن العم عذابا وبين ورسوله باهٌ الإيمان عل له الناس عذابؤ بين سوى 

وعبادةالإيمان ق هدمه ترسخ لر واحد، ، حرفعل اصز يعبد ص حال وهذا ويرسله، 
ذكرثم الإيمان، عك له الاس عذابج س فر ؤإن المعيبين، المفتونين س فهو اثيم، 
واهمعكم، كنت، وقالت إليهم، لجآ نصروا إذا وأمم المزمنين، نصره عند هذا حال 

توله.حلاف قلبه س يعلم سبحانه 
بطاعتهقومه وابتلاء عاما، حمسين إلا منة ألف، بقومه توح ابتلاء سبحانه ذكر ثم 

ردواوما بقومه إبراهيم ابتلاء ذكر ثم بالحرق، بحده ثم بالغرق، فابتلاهم فكدبوه، 
إليهصار وما يه وابتلاءهم بقومه، لوحل ابتلاء ذكر ثم ومتابعته، يaلاءته وابتلاهم عاليه، 
وحاله،حالهم إليه انتهت، وما به، وابتلاءهم بقومه ثعيبؤ ابتلاء ذكر ثم وأمرهم، أمره 

بهالإيمان س وجنودهم وهامان وفرعون وقارون وشمودا عادا به ابتل ما ذكر ثم 



;سإلوولإِل=^أ_
العقوبات.أنولع من به ابتلاهم ما ثم وحده، وعادته 

وأمرءالكتاب، وأهل المثركين من الكفار بأنولع ه محمد رسوله ابتلاء ذكر نم 
منيهاجروا أن بأعدائه المسالين عباده أمر ثم أحسن، هي بالي الكتاب أهل يجادل أن 

إقالدنيا دار من الك؛رى بالملة نبههم ثم فيها، فيعبدونه الواسعة، أرصه إق أرصهم 
فلاإله، مرجعهم أن دأتمرشم أرض، إك أرض من المغرى نقلتهم عك الآخرْ دار 

بأنهفيه الابتلاء عق الصابرين حال لهم بين ثم لقائه، دون الأار هذه ل لهم فرار 
ودارهمأرصهم عن ملأهم فيها، خالدين الأنبمار تحتها من تجري جنات محولهم 

حيرلكل وأجع منها، أحن دارا بوأهم ان لهم ماء وكانت لأحله، تركوها التي 
ثمرحم، عك وتوكلهم الابتلاء عق بصبرهم ذللث، وأن الأبد، حلود مع ونعيم ولدة 

يهتموافلا أرصهم، 3، يرزقهم كان كما أرصهم، غ؛ر ق لرزقهم صامن بأنه أجرهم 
رزقها•تحمل لا مكان إك مكان من صافرت دابة من فكم الرزق بحمل 
دارإل بالنسبة حدا قصيرة الدار هده ق والامتحان الابتلاء مدة أن أحبرهم ثم 

هدهق مقامهم وأن يه، يؤمن لر ممن الابتلاء أهل عاقبة سبحانه ذكر ثم والبقاء، الحيوان 
عليهحصلوا وما المقيم، العيم من فامم ما منها القلة عند يعلون وموف تمع، الدار 

هنفوجاهد رسله وأطاع به آمن ممن الابتلاء أهل عاقبة وذكر الأليم، العياب من 
الدنياق وأفضله ء3لاء أحل أن سبحانه فاحبر وناصره، هاديه به ما الابتلاء دار ل وعدوه 

عدابهأعفلم أن وأخبر عليه، وتوكلوا ايتلائه عق صبروا الدين الابتلاء لأهل هو والأخرة 
عليه.العاجل العيم وآثروا منه، وفروا ايتلأنه عك يصبروا لر هوللدين وأشقه 

والامتحان،الابتلاء سورة فإخا والأمر، الخلق سر هو السورة هذه فمضمون 
وجدوحاتمتها ووصعلها فاتحتها تأمل ومن والأخرة، الدنيا ق البلوى أهل حال وبيان 

ونصر،هداية وآحره وتوكل، صبر ووسهله وامتحان، ابتلاء الأمر أول أن متها صق 
المستعان.واس 



^1=
الئمسرعدن المشر الصوء 

إنينشئآائئأهآلآمة ئزآقت آل٠ليى سروأؤذ7لأوضداموأنأ حمؤ 
ومآ;ِث؛; ئمتوت ؤإليب نشآ، من ؤثرحم منيثآء يعذب ِن؛ يلءير ًفل عق آّن 

تجئرولا سدونآرثيثتود لخفم وما الأوضؤلأفيآشآء ق أثربمجزث 
عداثاذإ ؤاوو1أك وحمق من اولنجكيسوأ ولمآبيِء يثابم-تاآممي كمروأ وآلذئثح ذاه 

لإمضُْهامح1سثآثرح
قتت5لم موده أوسا آممي دون من آمحدثم إثما و وها ذ'ولث'لآبمتكورؤسون:إ؛; ق إن 

بعصاننصضم تين بعض تكمنبعنكم يؤ،نآوقثمة دمّ آلدئيا آلحيوة 
تقآ4■لخكمسلهث ؤناؤثكلمآئاوؤنا 

بالابتداء.الإعادة فاعتبروا الخالق؛ بدأت كف انظروا يقول 
اونماآش آ-ثدممندون إننا ؤ للمشرين.' تال أنه الحنفاء إمام عن ومال ••• 
وبجئبثعض بعصحلهم يكفن تؤموآنقثأمة ئز 1لخؤة ق تكم موده 

وحدهاقهة عيادة ل العبد صلاح غاية كان ولما [ ٢٥لالسكوت.• 4 تعقا بعنكم 
مقرته.غاية بغيره والاستعانة غيره عبادة ق كان وحده واستعانته 

فهورحيم، كريم ■مد غك، بحانه اس أن ؤيينه ذللث، ق الأمر يوصح ومما 
إليهمنفعة لجالم، لا الضر، عنه ؤيكشف الخير به يريد عنه، غناه هع عبده إق محن 

محنلداته، رحيم فإنه محصا، وحويا ؤإحايا رحمة بل مضرة، لدقع ولا سبحانه، 
فإحانهلداته، حي لداته، نادر لداته، غني أنه كما لداته، كريم لداته، جواد لداته، 

لوازممن وغناه ندرته أن كما كاولك، إلا يكون لا ذاته، لوازم من ورخمته ويره وجوده 
.٠لحظوءلهم. إلا يحنوا أن يتصور فلا العباد وأما ؛،، ^JJإلا يكون فلا ذاته، 

الإءلأمج_د)>(ي؛ا
الهجرتض• ٦١، ٢١



١—p(ؤهواسحمحإ 

تقلبفإتر-ا وتحاب، مودة نؤع بيتهم كان ؤإن والمسوق، المعاصي وأهل 
فؤالآحرة ق وأما الاحرة، مل الدنيا ق ذللئ، لهم يتعجل العالم، وق ويغصا، عداوة 

[.٦٧كإرتلمه]ايمف: ندين الأجلاء 
1لوئتاألموة ق تست5لم موده اوسا أش دون من أءثاوتهمِ  l_jؤ الحتفاءت إم١م ونال، 

[.٢٥]العثكوت: ه بعصا ننصهفم يتنمزوتنجئ نكهمبعصطم دمِيوءتّآلقينمؤ 
الخمرق ذلك، وذكر الصلاة، وعن اه ذكر عن وتصد ذلك،، توجب كلها فالعاص 

حرممما ذلك،، من غيرهما ل ما عك نجيه " الحرمائتا أواخر من هما اللذين " اليسر 
الأموال،ومحرقه النفوس، قتل يوقعه ما فإن منهما، تحريما أشل- وهو قبلهما، 

أصعافأضعاف الصلاة وعن اس ذكر عن به يصد وما ذلكؤ، من الفواحش وارتكاب 
،,Ul<jjشاهل- والواع والسر، الخمر يقتضيه ما 

والبغضاء،العالاوة من - الصور عشق يسبا - الناس بين واير وهو وقع، وكم 
عواوة.وانهلأ-يا والحبة، الألفة وزوال 

ؤذ•'كما معنوقه، لغير موصع فيه ليس العاشق فقلما الله، ذكر عن صده وأما 
يحلهبراك أحد ولا يد، حمك،موض يعتر ؛ ١^١٥ق ما 
يمدفانه الظاعرة، وأعمالها صورما يصل-عن ب إن فهو الصلاة، عن صل.ه وأما 

الباطنة.ومقاصدها حققتها عن 

مماآلمغطز داديمحإ ق وثاثوث آلثسمل وثمطنون آلزخ١J لتأثوث لإآكم أؤ 
مالآلْثئدض;؟§؛; من هخن، إن أش يعداب ان إلا دومهِء حوابت- محتن 
مالوأبالبئرئ زنلئآإبزميمّ جاءيث، ولما إزب؛؛ آلمو«يِأومذسديرك عل آنصمنر رب 

ه.;؛م يفايوأاذنها هنذهآJمزية؛ن امل مهلإكوأ إثا 
الأغاثة-بمآ. ١٥٥;١( 



الصميرض اشز الصن؛ ا؟=^=م 
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[٢٩ب أننحهفر ئادJتكم ؤ؛ وثاتوؤكح ؤ هوله عن قو مثل ... 
كانواالذي المنكر وذلك منهم، ويخرون الطريق، أهل عناوفون اركانوا قال: 

أحد.ذكره * يأتونه 
عملمن اس لعن لوط ئوم، عمل عمل من اس ُُلعن قال• أنه قو عنه ،ست ••• 
ثلاثالزال لعنة عنه تجئ ولم لوط® قوم عمل عمل من اس لعن لوط، قوم عمل 

مرةاللعن ق حم يتجاوز فلم المجار، أهل من حاعة لعن وقد واحد، حديث ق مرات 
مرات.ثلاث فاكد0 اللوطة، لعن وكرر واحدة، 

ؤإنمارجلان، فيه منهم يختلف لم قتله، عك ه اه رمول أصحاب وأطق 
قتله،ق منه*ا اختلأما ذللث، أن الناس بعض قفلن قتله، صفة ق أهوالهم احتلمت، 
ومنقالوات نزاعّ ألة ملا مسالة بيته،م وهم، الصحابة، بين نزلع مسالة فحكاها 

[.٣٢لالإمرا»: ه سٍلأ وسآ، فحسه كان إدهُ 1لرر،" ثمزبوأ ولا ؤ سحانه؛ قوله تامل 
.٨[ ■ ه منح احد من ؟ ستمكم ما ألمنحشه اثاتون ؤ ت اللواط ق وقوله 

منفاحثة هو أي الزنا، ق الفاحشة نكر مسحاته فانه بينهما، ما تفاوت له تبين 
تقولكما الفاحشة، اسم لمعاق جامع أنه يفيد وذللث، اللواط، 3، وعرفها الفواحش، 

فهيأحد، كل عند فحشها استقر التي الخصلة اتون أي نيد، الرجل ونعم الرجل زيد 

-؛دأ.)ا(ههمالإءلأ،( 
الكسرق واتجران ( ١١٧٢٧ رنم ٣ • ٠ ٤ تفرْ)ه/ ق حاتم أبي وابن رأ(بيأ-س)أ/ا؛م( 

(٧٧٦١أحأ(وانماكم)أ/ا-لمرقم -ا(وايننياسفيانمت)رنم )؛أ/أا؛رقإأ-
(.١٦١٧والطالى)رمم وحسنه ( ٣١٩•دالترمازي)رمم وصححه 

الجواب.٢٣٠)٣( 
دذم٣٢٢/٤^وارد>رiم٣ْ(وصjاهمى))((أحرجه 
واليرازق•٨( ٥٣رiم٣٩٦/٤(والخاكم)١٦٧٩٤رم٢٣١/٨صjاعرى)( ٧٣٣٧

ي)اا/حاأربآأ0اا(واسمط)(/(ا(رفموق ( ٨٤٩٧رنم  ٢٣٤الأوط)خ/
الحاكم.وصححه 



ساإوةقاج^|_
نظيروهذا غيرها، إق الأمم يتصرف لا وحسث، ذكرها عن غنية وكماله فحشها لظهور 

الشنعاءالفعلة أي ا ١٩ه 3عاو£إ اني، يعلثلث وقعلت ؤ لموصنI فرعون يول، 
أحد.لكل المعلومة الظاهرة 

ماؤ فقال،ت مالهم، العالمين من أحد يعملها لر ياما فحشها شان سبحانه أكلل ثم 
منهتشمئز بما صرح بأن التاكيد ق زاد نم ه ^ JbjJTبنتن احد من ها نتمكم 

مثله،رجلا الرجل إتيان وهو النفور، أشد منه وتنفر الأسميع، عنها وتنبو القلوب، 
عكنبه نم [. ٨١]الأعراف: ^ لتاتونآلرخال إقًفم ؤ فقال،1 الأنثن، ينكح كما ينكحه 

التيالحاجة لا الشهوة مجرد إلأ ليس عليه لهم الحامل وأن ذلك. عن استغنائهم 
والرحمةالمودة وحصول الأّتمتاع ولاة الوؤلر ففاء من الأنثن إق الذكر مال لأحلها 

التؤعهذا حففل هو الذي النسل وحصول بحلها، وتذكر أبويها لها المؤرأة تني التي 
علاقةوحصول للوؤلر، وقصاء المرأة، وتحصين المخالوقا'.تتج، أشرف هو الذي 

إقالخلق أحجا وحروج النساء، عك الرجال وقيام صا، النأحتا هي التي المصاهرة 
غيرإل بأمته الأنبياء . النم، ومكاثرة والمؤمنين، والأولياء كالأنبياء جاعهن من الله 

البما عليه وتربو كله ذك تقاوم اللواحل ق التي ية والمنالنكاح. مصالح من ذك 
هقّاتنع إلأ تفصيله يعلم ولا ائه، وفحصره يمكن 
وقلبواالرجال، فهلرعليه الش الله فْلره عكسوا اللوؤلية بأن ذك قبح بحانه أكد ثم 

وعكسواالأمر، فقلبوا الذكور، دون الشاء شهوة وهي الذكور، ق اهيه ركبها الش الهلبيعة 
عليهمسبحانه  ٥٧٥١قلبا ولهذا النساء، دون من شهوة الرجال فأتوا والعلبيعة، الفعلرة 

رزوسهم.عك العذاب ق ونكسوا قلبوهم، وكذك سافلها، عاليها فجعل ديارهم، 
تلؤ الحد، وهومجاوزة بالإسراف، عليهم حكم بأن ذك قبح سبحانه أكد ثم 

وأكدالزنا؟ ق منه قرسبح أو ذك حاء هل فتأمل [ ٨١لالأءراف; ه ئنردوت> لوم اثن. 
[،٧٤]الأنياء؛ ب< 1لحبئإث، ذتاوع.من ك ألق 1كزية متح ؤثنثه ؤ مولهت عليهم ذك بحانه 
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يدتسقإن قوزسؤء إنه»وكتو| ؤ القح، غاية ق يوصفين الدم عليهم سحانه أكد يم 
آلمومّعل أ>مامبي رُي ل، ما ؤ فهال! نبيهم، قوله ق مفسدين وسماهم ؛!، ٧٤زالأناء؛ 

إناؤ الة؛وت لإيراهيم الملائكة قول ق وسماهم •٣[، لانمك؛وت: ه ^J٠ذسدضك 
[.٣١ه]انمىوتت ٠^١^١قلمهمى إناهلهإ مهجمزأاهلهندهأنمنيي 

لهمّآبيلئنأىهموويث منسثضيبمم لخفم سمّتن ويد وقنودأ ؤؤعادا 
وجأ؛ه.سثجميُن ؤكائوأ عزآلسبيل مصيهم 

بحبعاليهم وتتويمها الخالية، الأمم عقوبات ق وتعافي تبارك حكمته تأمل 
iسنهقييم من لخفم سهمنتح ومد وقمودأ وعادا ؤ ت تعاق ئال، كما جرائمهم، ضع 

منمخ من مخ ق تعاق حكمته وتأمل [، ٣٨لانمكّوت: ه يْللمورك> ؤ قوله! إل 
علوصارت  ٠٠٦٢ملوسخت، ملما فإنها الجرائم، لتللث، مناسبة مختلفة صور ق الأمم 
علصورهم جعلت، أن البالغة الحكمة اقتفحج وءلياءه١، الحيوانامت، تللث، ملوي، 

مسخوابمن هدا واعتبر الحكمة، غاية وهدا الشبه، ؤيكمل المناسبة لتتم صورها، 
إنثم وأعمالها، وأحلائها الحيوانات هذه صفات عليهم غالثت، كيفه وخنازير، نردة 
تراهاكيفه ونفلرائهم، أسثاههم وجوه من النسخة هده فاقرأ المتوسمين من كنت، 
أهلصور من القردة نسخة فاقرأ انية، الأنبصورة متورة كانت، ؤإن عليها، بادية 

وأعظمهمعقولا الناس اخف، هم بل لهم، عقوله لا الدين والفسق والخديعة المكر 
المتوسمين،من فلسته وجوههم من القردة نخة تقرأ إ فإن وفقا، وخداعا مكرا 
الرسل،بعد اهلع حلق حيار أعداء ولاسيما أشباههم صور من الخنازير نسخة واقرأ 
كليقرأها الرافضة، وجوه عك ٠لاهرة النسخة هذه فإن اهلج.، رسوله أصحاب، وهم 

فإنوخبثه، القلبإ خنزيريه بحمتإ وتخفن تفلهر وهى كانسا، وغير كانسا مؤمن 

)ا(؛0أالثاح-بما.



يأكلها،فلا الطمات ييع أته خاصمته ومن محلباعا، وأردؤها الحيوانات أحث الخنزير 
الصحابةلأعداء الوصف هذا مaلا١قة فتأمل إليه، فيبادر رجيعة عن الإنسان ؤيقوم 

فعالوهموأطهرهم اه0نا خلق أطيب إق عمدوا فإتبم عليهم، منهليما تجده كيفا 
قفامتعانوا والمشركين، واليهود النصارى من لهم عدو كل والوا ثم منهم، وترووا 

والكفار،بالمشركين اس. رمحول لأصحاب، الموالين المزمنين حرب، عق زمان كل 
لرفإن الخانير، من الضربط مدا أوق ومناسبة محبه فأي منهم، حير بأّبمم وصرحوا 

المتوسمين,من فلمتا وجوههم مجن المحة هده تقرأ 
لهز3و.>وتن ثنحضمحم ص لخفم سمث وفد وقنودأ وعادا ؤ تحالت اوقال •١ • • 

يدلوهدا [ ٣٨لانمكّوت! ه تتتصمين وكاثوأ عزآلثبل فصدهم امحلهم آلئيْلنن 
م'س،وما قولك عن ؛١^١ بماري خن دما بئبمؤ جنثتا ما يمول ؤ ت نولهم أن عل، 

والعنت،،الاقتراح لأيات نفي ؤإما وجحود، منهم حمتا إما [ ٥٣]هود؛ ه يمومتيتت 
بما.الإتيان يجب، ولا 

ؤءاثنثاؤ فال! ولهذا بالحق، وبصيرة علم عن كفرت بأبما شمود سبحانه وصفا وقد 
ءايهؤ-جعلثآ ؤ تعالت كقوله وهذا مضيئة، بينة يعتي ■؛ ٥٩]الإسراء؛ ب مجرة ألئافه قمود 
لهتوجي، فهي مبصرا، رآها من تجعل أبما اللفنل وحقيقة مضيئة، أي ه مجخ آلمار 

كقولهرآه إذا به يصر يقالا مبيتة، موضحة فهي بمر، ذا تجعله أي فتبصره، البصر 
هبهِء يتصموأ بما نصنمتا ؤ وفوله; [ ١١]القمص؛ ه جنحر ما بب، فبهثمبتا ؤ تعاق• 

معنيان!فاله أبصره وأما [. ٩٦]تله؛ 
ثمود.وآية النهار كاية به، بمر ذا أي بالشيء باصرا جعله أحدهما! 
أحدثالث،العدوي! شرح أبي حديثؤ وق زيدا• أبصرت كقوللث،! رآه بمعتن والثان! 

حينعيناي وأبصرته فلبي ووعاه أذناي فسمعته الفتح، يوم ه اقلع رمحول به قال قولا 

)ا(مآهاونتااح-بما.
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4لسوفيتجسون وابميرم حلمت؛٢^٢ حى عبجم فتوو ؤ تعاق• قوله ومنه به، تكلم 
والقتلالأمر من عاليهم يقضي وما أبصرهم المعنن نل؛ [ ١٧٥، ١٧٤لاكا،ات: 
وحنوالتأييد النصر من لك يقضن وما سصرونالئ،، فوف الأحرة، ق والعذاب 

نانلريه.ورأى عيب نصب كأنه حتن الخاطسا، من الممر تقريب والمراد العاقة، 
ؤيقين،علم عن والكفر الضلال فاثروا البصيرة، لهم أوجبته الأية أن والمقصودت 

وضحاهاوالشص سورة ق الأمم سائر نمص بين مجن قصتهم ذكر أعلم واه ولهذا 
الغاؤية،الضالة الفاجرة واق المهتدية الراسية الزكية إل النفوس انقسام فيها ذكر لأنه 

فهدا٧[ ]الش«س: ه -ؤورها ياتنخا ؤ فقالت والشؤع، القدر ت الأصلين فيها وذكر 
١[• ٩، ]الثمي: ه مزدشها حاب، ومحي مزركلها. ي ئد ؤ قال: ثم وقضاؤه، قدره 
سوءلمين قصتهم فدكر الهدى، عل العمن فاستحبوا هداهم ولود ودينه، أمره فهدا 

أراد.بما أعلم واه التزكية، عك والتيمئة التقوى عك الفجور آثر من عاقثة 
العيابعاينوا ما يعد يقولون أمم الكفار عن تعال إنمارْ هذا ل ؤيكفي قالوا: 
ذظ)،'بثايأترأيتا ئكدمحن، ولا ثري يئتئنا ؤ الرمل: يه أحبريثح ما ورأوا القيامة ووردوا 

فهمعنه بجوأ لما ثادوأ زدوأ يلد ملأ م، ^^١'•نمون ثا ئم ندا ئ مزآلدمتئن. 
وذاقفيها، ما ورأى القيامة ورد من علم من أبين عالم فأي [ ٢٨، ٢٧]الأنمام: ه لكندتون 

ورآه.عاينه قد ما ينفعه ولر الهدئ عل الضلال لأختار الدنيا إل ورد تم الأحرة، عياب 
كلعتيم وحشرنا وكلمهزآثوف آلملن؟اًفه إليم نرلغآ ولوأثنا ٠ ؤ تعال؛ وقال 

[١١١]الأنعام: ه ■محهلون اْغرهلم ولتكن آس بمآء ان إلا لئوبخوأ كاثوا نا ئثلأ سء 
بالصدق،للرسول وثهادمم لهم، الموتن وتكليم عياثا، الملائكة نزول بعد فهل 

يؤمنون،فلا هذا ومع وهدئ، للحق ؤإيضاح بيان من عليهم الدنيا ق سيء كل وحشر 
الرسول...يصدقون ولا للحق، ينقادون ولا 



ا=ءهاس، 

قإناشهفتوتآمحدثتق أئلياءكنثو آقذوأصدوبآش هت  *ؤحؤ 
لو'ًغامأبملثهمث.ب•محتمحنآشًىبوت 

قلهم منهم أصعق أولياء اتخذوهم الذين وأن ضعفاء، أمم سبحانه ،ذكر 
أوعزمن وم بيتا، اتخذت كالعتكبوت الأولياء اتخاذ من لصدوه وما صعقهم 
حينكانوا  ١٠أصعق المشركين هؤلاء أن المثل هذا وتحت، وأصعقها، البيوت 

أولياءإلاصعثا.اتخذوهم يستفيدوابمن فلم أولياء، ، ٧٥١دون اتخذوامن 
نثكيرونعزامح؟ثأكلاج ثم لآكويوأ ءالهه مندوري>آم قآقذوأ ؤ تعادت تال، كما 

آملئن ص وآقدوأ ؤ تحاك؛ وهال،  ٢٨٢' ٨١تم^مت ه ضبمدا عفيم وئكوئون بماديم 
،٧٤]ص: ص؛ةمونه جئد ثم نمرهم يتتهلْعون لأ تحثوثئ ؛الهه

ائنيمظننوأ ولكن ظلمنهم وما ؤ المشركين؛ الأمم إهلاك ذكر أن بعد وقال [ ٧٠
والوهموما ■جاءأء/(وظث لنا بن مزدونآم يدعون ءابجبجمأمح، دنآأعشت،م 

[.١٠١عيروتبمبمّؤهلمد؛ 
ؤيكبروليايتعززيه اه، دون من اتخذ من أن عك تدل القرآن ق مواضع أربعة فهذه 

مجنوهذا ذلك،، مجن أكثر القرآن وق مقصوده، ضد إلا به له يحصل لر به ؤيتتمر به 
ضدمقصوده.عل وحصوله صاحبه وحارة الشرك بطلان وأدلهاعك الأمثال أحن 
علمعنهم نفن فكيف، العنكبوت، بيتا البيوت أوهن أن يعلمون فهم نيل* فإن 

ذلك؛قولهؤلإْفاووأبمأاونورك,,ه•
عنهمنفن ؤإنما العنكبوت، بيت، بوهن علمهم ءّءم ينفا ل، سبحانه أنه فالجواب،؛ 

لماذلك، علموا فلو بيتا، اتخذت كالعنكبوت دونه من أولياء اتخاذهم بآن علمهم 
الأمرفكان وقدرة، عزا يفيدهم دونه من الأولياء اتخاذهم أن ظنوا ولكن فعلوه، 

ظنوه.ما بخلانح 

الإءلأمجا.)>(أه\
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والزجر،والمحن، والوعظ، التدكير أمور؛ منه يستفاد القرآن ل الأمثال صربر 
يحٍثالمحسوس، صورة ل وتصويره للعمل، المراد وتقريب والتقرير، والاعتار 

علمشتمالة القرآن أمثال تأق وقل الحس، إق المحسوس كب للعقل بته نيكون 
أوالأمر تفخيم وعك والعقاب،، الثواب وعك والذم، الدح عل الأجر تقاولت، بيان 

أعلم.واه أمر ؤإطال أمر، تحقيق وعل تحقيره، 

إث'آلعثلنونءدث؛(يمنعطها ونا محريالائاي ظ تلكآد قؤ 
به!أحبر ما صحة عل يدلهم لعباده يفرحا التي أمثاله عن أحبر سبحانه إنه ••• 

قتللكؤ تعاك؛ فقال يعلمها، المختصون حا المنتفعون هم العلم أهل أن 
وأربحونبضعة القرآن وق [ ٤٣]العنكبوت: ه آلعنلمون إلأ يعقلها وما للغاس ددة/ثها 

الحالين.س لمت، ؤيقول! يبكي يفهمه لا بمثل مر إذا ، اللفبحصى وكان مثلا، 
أحبرآلعنلمونه إب يعملها 3.^1 لل1اي هقرلها قتكآلأمشذ ؤ تعاد؛ اوقال •١ .• 
الفهم العالين، ممن ق يدخلون لا والكفار العالمون، إلا أمثاله يعقل لا أنه تعاق 

منلمن؛يدي عير بعم أهواءهم ظلموأ آلذنرتن آثح نل ؤ تعاق؛ وقال يعقلوما 
أصتآشُهلالروم:هآ[.

[١١٨لال؛ةرْ: ه ءانه ثاتينآ او آس يتلكمئا لولا يعلمون لا آلذثن ومال ؤ تحال؛ وقال 
ولوكان٩[ ]١^: ه يعلنون لا نعاتون آليين بمثوى هل مل ؤ تعال؛ وقال 

وانمسيحلمون الدين من حالا أحن يعلون لا الذين لكان العلم يجامع الضلال 
البأخم يصفهم فتارة الكفار، عن والمعرفة العلم بسلب، مملوء والقرآن بخلافه، 

اوواتع-بمأ.)ا(ا<
)'ا(اهاونت1ح-بما.

او1تاحجا. ٨٨)٣( 
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وتارةيفقهون، لا بأئم وتارة يشعرون، لا دا-ءم وتارة يعقلون، لا بأنم وتارة يعلمون، 
إدراكلا القال_، سمع وهو المهم، سمع المنفي بالسمع والمراد يسمعون. لا بأمم 

مناف،للجهل متالزم الكفر أن عق كله ذلك، فدل يمرون، لا بأنمم وتارة الصوُت،، 
وعنادؤ تعاقت كقوله حاهالون، باتبمم الكفار سبحانه يصفح ولهذا يجامعه، لا للعلم 

بنإئا يالوأ آلجنهلوث حاثهم ؤإد؛ آلأرضهويا عل يمنون آلرضم.ث 
وهأاخنلنا لئآ وقالوأ عته اعرضوأ آللخو سمعوأ ؤإذا ؤ تعال؛ وقوله [ ٦٣

وامألعمو خذ ؤ تعاق! وقوله [ ٥٥^ آيهيتن ئتتى لا عليمحإ نلثم ازنلآكن 
[.١٩٩]الأعراف: ه عنأمجيبت ^^✓؛؟،وأعرض 

تالغافل قاليان النانلرين، أمار بالنور زين كما الذاكرين نة ألبه اذثع زين ••• 
سهالمفتوح الأعثلم اقلع باب، وهو الثلأء، واليد الصماء، والأذن العمياء، كالعين 

يغفالته.العبد يغلقه لر ما عبده، وبين 
وقالصلاة ق أشياءت ثلاثة ق الحلاوة تفقدوا ؛(! ٧٥١رحمه البصري الحسن قال 
أنفاعلموا ؤإلأ تجاا-وها لر ؤإن وأبثروا، فامضوا وحل.نموه فإن القرآن، وقراءة الذكر 
،.البائح 

يعفىفال والنسيان، الغفلة أهل الثيهiان مميع كما الشيهنان العبا> يصنع واالذكر1 
إذاالإنسان يمؤع كما صرعه، الشيهنان ْنه دنا فان القلبح من الذكر تمكن إذا السلم،ت 

الإنسي.مه قد فيقال! لهذا؟ ما فيقولون! الثيامحلين، عليه فيجن»ع الشيء؛لان، منه دنا 
الالذي كالجسد كان الذكر عن العمل حلا فإذا الصالحة، الأعمال روح وهو 

أعلم.واه فيه، روح 
ضدْعن النهي اكاق؛ ومقيدا. مهللما به الأمر الأولت أوجه؛ عشرة عك القرآن وهوق 

)[(٤٢٤.٢^

؛١ ٤ ٦ / ١ )٠ ١( ٧ ١ الحاليآ)n/ ي وأبومم ( ٢٧٢ ٦ رقم ٤ ٤ ٧ ه/ الشب) j المهقي أحرجه )٢( 



الييرعلن الممحر الصزء ^=, ٩١
=ك\==^^==د===س^=ص^===ذ

أهلهعك الثناء الراع1 وكثرنه. الفلاح تعليق الثالث؛ والنسيان. الغفلة من 
عنهلها من حران عن الأخبار الخاص! والمغفرة. الجنة من لهم اهلع أعد بما والإخبار 

منأكبر أنه الإحبار الساع؛ له. لذكرهم جراء لهم ذكره جعل منحاته أنه السادس؛ بغيره. 
الإخبارالتاسع؛ مفتاحها. كان كما الصالحة، الأعمال خاتمة جعله أته الثامن؛ شيءؤ كل 
جعلهأنه العاشر؛ غيرهم. دون أولوالألماب وأتبمم بآياته، الأنتفلع أهل هم يأنمم أهله عن 

روح.بلا كالجد كانت عدمته فمن وروحها، الصالحة الأعمال حح قرين 
محراآس آدووأ ءامنوا آ1ذ.بن ينا,يا ُؤ ت تعاق فكقوله الأول؛ أما ذلل؛،؛ تفصيل 

منلءحرُجمح ومانأكتهُ عتآكم يصل آليى هو 5£؛؛ واميلأ تكنه ونيحوه وث(إ 
وآدمؤ • تعال وقوله [  ٤٣-٤ ١ ه رحيما يا وًقان آلغور آلطلمنتإل 

ؤ٢[ • 0 ]الأعراف; ه وحيمه يتتمرعا ثنباق ل ريلك 
وأمانفلثج، مع تبحيمث، بلممانلث، والثان؛ وقليل؛،. سرك ق أحاوهما؛ قولان؛ وفيه 

ذفأو\'ولا ؤ وقوله؛ ٢[ • ٥ ثكنسآكلنهلالأءراف: ولا ؤ فكقوله؛ صده؛ عن الهي 

ًكثيراآس وآذدمحثوأ ؤ فكقوله؛ منه؛ بالإكثار الفلاح تعليق وأما 
إنؤ فكقوله؛ جزائهم؛ وحن أهله عك الخاء وأما [ ٤٥]الأمال; ه ثملحورك 

آسؤآاد'ًكزتآعئ \ةث'ؤيو\ وآلد'دكريىل ؤ قوله؛ إق ؤآومنوْثته آلمنبيعئ 
[.٣٥]الأحزاب: ه عقليما واحرا مغفرة لم 

ظءإكنامو'لآكملا ءامثموأ آلذ.بن ينا.با-ا ؤ تعال؛ فكقوله عنه، لها من خسران وأما 
٩[]المايقون: ه آوأدسثون هم 3اوون؟ك ذالك يمعل ومن ذًقرآسج عن اوواو.ءكم ولا 

ولا3؟^'ل ؤ فكقوله؛ له لذكرهم جزاء لهم ذكره جعل وأط 
[.١٠٢تكهمون4]اوقرة; 



عبتش آلءثiJة زيت  Sji^ajTوأقمِ آلكثنب مك إلملد اوحم( مآ آدا1، ؤ
ه.١^،^ وإروألؤ وآلمم آشمحشآء 
1رمة1قوال:را،فها 

المقصودلأن الطاعات، أفضل فهو شيء، كل من أكبر اش ذكر أن أحدها؛ 
وروحها.الهلاعات فهومر ذكره، إقامة كلها؛ يالطاعات 

له،ذكركم من أكبر لكم ذكره فكان ذكركم، ذكرتموه إذا أنكم المعني؛ أن الئاق؛ 
المذكور.إل ، مضافالأول،؛ وعق الفاعل، إك ، مضافالصدر هذا؛ فعل 

تمإذا بل ومنكر، فاحشة معه يبض أن من أكر اه ولدكر المعض• أن الثالث،؛ 
المقرون.ذكره ما هدا ومعصية، حهليئة كل محق الذكر؛ 

فايلتينالصلاة ق أن الأية؛ معنن يقول؛ اس رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ وسمعت، 
اه؛(ذكر عك اشتمالها والثانية؛ والمزكر، الفحشاء عن ميها إحداهما؛ عفليمتين؛ 
والنكر.الفحشاء عن ميها من أعفلم اهه ذكر من تضمنته ولما له، وتضمنها 

ؤلغكملوأؤ بفولهت الصيام عمل به حتم فكما به؛ الصالحة الأءمال، حتم وأما 
لألمئروثهلامة:هخا[ّ

كذ.'ز'ذأش قاذيكزوأ مننمكطاز مصي محإدا ؤ نوله؛ ل الحج به وحتم 
دصيتز1تح1ؤهقإذا ؤ كقوله؛ الصلاة به وحتم ٢[ • • ،,،،: ]lJه ذْغتا اواند ءاباءْفم 
١[.٣' حغوبمكميم]اسء: وعق وتنويا قتنما آس قادعفزوا 

بينانآيات كتابه جعل بأن وشرفهم عليهم وأثنن العلم أهل ملح سبحانه ،إنه •••ل 
ارنتآوكدلأللث، ؤ تعاق؛ فقال، غيرهم، دون لهم ومنقبة خاصة وهده صدورهم، ؤ، 

وماطلآ؛ش،يوم،ببتبه-، ءاثبمهمآلخكثبيؤبوث إ'محآكثب 

)أ(آ"آ؛مالارج.بمأ.
)آ(ه>\اوفاحجا.



الممجمالمحرعلن ادئرم ^^٢ ٩١
=اكتلإ====ص=========ض

محلةُولا كف من محتإإي-ء من سوا قث وما إإقإ;ا الضفرون إلا بئايثتئا وما'■مححد 
اوم'هثدورآلذيث موءاي؛تستفي بت لأJثابآكاتوث. ١^ بتجتك 

الماستكان وسواء ا ٤ -٩  ٤٧]انمك؛وت: ه ثق، ^اططنورى إقُ يثايئتئآ وماتيحئ آلشز 
آياته تفق وهو محفوظ، فيها ثات العلم أوتوا الذين صدور ق متقر القرآن أن 

بممرين*ءتٌ أحمر فتكون بنّات، 
بيتان.ايات أنه أحد.همات 

أنهالمعن أوكان العالم، أوتوا الذين صدور ق ثابت، متقر محفوظ أنه الئازت 
صدورهم،ق ثابت، لهم معلوم بيتان، آيات كونه أي صدورهم، ق بيتان آيات 

قعلتهم وثتاء لهم مدح فهو التقديرين وعك بمختلغين، ليسا متلازمان والقولان 
فتأمله.ثهم الاستسهال، صمته 

لطذ;لك ك ]ث محيزج ءاث،آس،ُش اوكا ؤوز:ضأئآ أؤ 
i■دذْغرئإدورمحؤ؛ئوث؛؛1؛ 

منقطعة أصحابه بعض بيد رأى أنه الغي. عن مراسيله، j أبوداود أروى ...١ 
،٠٠بتهم غير علن أنزل كتابمم غير كتابا يعوا أن ضلالة بقوم ءكقن ت فقال التوراة، 

ءأ،يوجيش آلخكتم، عنك اتزلثا اثأ يكفؤنو اولز ؤ ذلك،؛ يق نصي؛ اهف.ك فأنزل 
منحال فهذا [، ٥١تانمكأوت: ^ Jقوريؤمثورئإ ؤذْفنى ذ'للك_ذ'-تحه' ق إن 
وفلان،فلأن عقل عن أحدْ بمن فكيف هو، التحي غير عك منزل كتاب، عن ديته أحذ 

ورسوله؟.اس كلام عك وقدمه 
إلانآ ح يدع ولر كرامته، ودار ورضوانه ربمم إك لهم الوصل الْلريق وعرفهم 

الاتهام.جلاء 
(.٦٨)آ/الماري فتح وانظر• ( ٤ ٠ ٤ )رقم •راسك ق أبوداود اأخرجه ر٢ 



ا=م؛

الجنةإلن يقربكم شيء من تركت ارما قال.ت كما عنه، نبن إلا قبيحا ولا به، أمرهم 
ذرتأبو قال ،® CPنبيتكم وقد إلا النار إلن يقريكم شيء من ولا به، أمرتكم يقد إلا 

. ٠١علما ت لتا ذكر إلا الماء ق جناحيه يقلب ط\ش هووما  ٥٧٥١رسول >نوفي رالقد 
ييعولر وأوضحه، الأمر فكشف—، ا، تعريفأتم رببم عك القدوم بعد حالهم وعرفهم 

بينهإلا مشكلا ولا فتحه، إلا رببم إك لهم المهرب للعباد الناقع العلم من بابا 
بهوأعالها أسقامها، من به وشفاها ضلالها، من القلوب يه اييلأ هدى حتن وشرحه، 

الجزاء.أفضل أمته عن وجزاء منه. يحمد بأن أحق بثر فأي جهلها، من 
إكالدين غترهم يم كتئوسياسة شريعة إق الحكم محلرق بعضهم وتقيم ... 
بلباطل، تقيم ذلك وكل ونقل، عقل إك الدين آحرين وكتقيم وحقيقة، شريعة 

وفاسد،صحيح قسمين؛ إق م ينقذللت، كل والعقل، والهلريقة والحقيقة المياسة 
وهداومنافيها، ضدها والباؤلل ، لها قسيم لا الشريعة أقام من قم فالصحيح 

.رساك، عموم وهو واحد، ، حرفعك وهومتني وأنفعها، الأصول أهم من الأصل 
يحوجلر وأنه وأعمالهم، وعلومهم معارفهم ق العباد إليه يحتاج ما كل إق ثة بالن
عمومانفلرسالته يه، جاء ما عنه يبلغهم من إق حاجتهم ؤإنما يعال.ه، أحد إق أمته 

وعمومإليهم، المرسل إق بالنسبة عموم تخميص! إليهما يتهلرق لا محفوءلان، 
شافيةكافية فرسالته وفروعه، الدين أصول من إليه بُثا من يحتاج ما كل إق بالنسبة 
،وهدا هدا ق رسالته عموم إلا؛اثبايت، به الإيمان يتم ولا سواها، إل تحوج لا عامة، 

تحتاجالدي الحق أنولع من نهمع يخرج ولا رسالته، عن الكلفين من أحد يخرج فلا 

أأ،أ(وابنأبيرقم  ٢٨١)ا/ ا(وسفيالزس • ٣٧٦رقم  Y<\<\/U)اف او؛هقيفي )ا(احر.بم 
(.٣٤٣٣٢ثسةص/آ'يرئم 

0 )اعير ق الطبراق أحرحه )٢(  /Y  وابن( ١٤٢)ص الشيوخ معجم ق والصيداوى ( ١٦٤٧رقم ١ ٥
(.٢٣٨/٤٣)اكرفيتار؛خدُنق ء

ج؛.الإعلام  ٣٧٥)٣( 



الصسرالنيرض الصزء 
نوا==================ئ

به.جاء عما وأعمالها علومها ل الأمة إله 
عالما،منه للأمة ذكر إلا الماء ق جناحيه يقلب طار وما . ٥٥٥١رسول تول وقد 

والأكلوالقعود، والهيام والنوم الجماع وآداب التخل حمح،آداب سي،ء كل وعلمهم 
والعزلةوالكلام، والصمت، والإتامة، والفر والنزول، والركوب والشرب، 
والموت*.الحياة أحكام وحح والمرض، والصحة والفقر، والغنن والخانملة، 
قيهوما القيامة ؤيوم والجنة والنار والجن والملائكة والكرسي العرش لهم ووصف 

ترونهكأتبمم حتن تعريف أتم معودهم وعرفهم عتن- رأي كأنه حمح، 
لهمجرى وما وأممهم الأنياء وعرفهم جلاله• ونعوتا كماله بأوصاف، وثاسونه 

والشرالختر طرق من وعرفهم محنهم، كانوا كآ؛أم حتن معهم، عليهم جرى وما 
يكونوما الموت، أحوال من ه عرفهم ماله. لأمته نيئ يعرفه لر مجا وجليلها دقيقها 

نيئبه يعرف لر ما واليين للرؤح والعذاب النعيم من فيه يحمل وما اليرزخ ق بعالْ 
أهلفرق جع علت، والرد والمعاد والشوة التوحيد أدلة من عرفهم. وكذللئ، غيره• 
ؤييينهإياه يبلغه من إق إلا اللهم بعدم، من حاجة عرفه لمن ليس ما والضلال الكفر 

العدو،ولقاء الحروب مكائد مجن هو عرفهم وكذللته عليه. حفي ما منه ؤيومحح 
ءل"وأبدأ.لهم لريٌم حثارعايّه ورعوْ وعقلوْ لوعالموْ ما والثلفر النصر وطرق 

منبه يتحرزون وما منها يأتيهم التي وطرقه إبليس مكايد من عرفهم. وكدللث، 
أحوالمن عرفهم. وكنءللث، عليه. مزيد لا ما شرم به يدفعون وما ومكرم، كيده 

عرفهموكذللث، سواه. إق معه لهم حاجة لا ما وكمالها ويمامها وأوصافها نقومهم 
استقامة.أعظم دنياهم لهم لاّتقامتإ وعملوه لوعالموه ما معايشهم أمور ن مه 

سواه،أحد إق اه يمحوجهم ولر رمته، والأحرة الدنيا يختر فجاءهم وبالجملة 
إقتحتاج ناقصة منها أكمل شريحة الحالم طرق مجا المحر الكاملة شريعته إن يقلن فكيف، 
ظنومن عنها؟ حارج معقول أو حقيقة أو قياس إق أو تكملها، عننها حارجة سياسة 

ماحفاء كله هذا ومسي، بعده، آحر رسول إك حاجة بالناس أن ظن كمن، فهو ذللث، 



الذيننبيه، أصحاب له اهه وفق الذي الفهم من نصيبه ؛ Aijذلك، فلن من عق به حاء 
عهدهذا وقالوا! والبلاد، القالوب يه وفتحوا سواه، عما به واستغنوا يه، حاء بما اكتفوا 

اس.رمول عن الحدين، من يمع ه عمر كان وقد إليكم، عهدنا وهو إلينا نبينا 
وزيدبارائهم الناس اشتغال رأى لو ، فكيفالقران، عن به الناس يشتغل أن حشية 

المستعان.فائيه والحديث،؟ القرآن عن أذهانيم وزبالة أفكارهم 
1،إيت عليهمأ هؤآلخس؛ن،ذاى انزلثا ايا اولزيكفيز ؤ تعاق؛ اس قال وقد 
ُؤتعاق• ومال اءء لالعنكبوت؛ ه لفوُريوبتوثل وذًكزئ لر-نْه ذ'للك 
[٨٩]النحل! للمسيئين ويشرى وزحنه وهدى "يء يكل تبيئا آلكثننا عنك 

الصدورؤ؛ لما ؤشمآٌ ئيمحكم ص موعظة $|؛ SJ،L->قد آلماس ينايا ؤ تعال! وقال 
[.٥٧]يونس: 4 لأنوخ وزخمه وهدى 

الشريعةمعشار بحشر السنة تبينه وما هو يمي لا كتاب الصدور ق ما يشفي وكيف، 
ائلمس واحدة مسألة ق اليقين منه يستفاد لا كتاب الصدور ق ما يشفي كتف م أ؟ 

انتفاءعك موقوفة دلالتها لففلية ظواهر أوعامتها وأفعاله؟ وصفاته وأسمائه اهف معرفة 
عفليم؛.نيتان هن.ا سيحانلثج انتفاؤها، يعلم لا أمور عشرة 

اهوأتن التي القوانين هذه وصع قبل والتابعون الصحابة كان كيف الحجّ_اإ هيه ويا 
كانواأهل والأوصاع؟ والمقاييس الأراء ^٥ استخراج وقبل القواعد من بنياما 

فكانواالمتاحرون حاء حتئ ذللث،؟ ، حلافعك كانوا أم بالتصوصى مكتفين مهتدين 
لهيجتإ وما وصفاته، وأسمائه باس وأءاإم منهم، للشريعة وأصبط. وأهدى منهم أعلم 

منلخير الإسراك حلا ما ذنب بكل عبده اهف يلقن لأن فوالنف منهم؟ عليه يمتغ وما 
اه.الباطل. والاعتقاد الفاسد الفلز -؛الا يلقاْ أن 

يامةبالالشرعية لملتة الق العجل جواز ق الجري عميل• ابن مال فائدة؛ ••• 

اليانع-بم"ئ. ١٥٢)١( 



الممسيرعلن اشر الصوء \؟=^ءِ 

ابنقال \ذثوح. وافق ما إلا مساسة لا الشافعي! قال إمام، منه يخلو فلا الحرم هو 
الماد،عن وأبعد الصلاح إق أقرب الناس معه يكون فعلا كان ما السياسة عميل! 

لرأي الشؤع وافق ما إلا بقولك أردت فإن وحي، يه نزل ولا الرسول يضعه لإ ؤإن 
وتغليطفغالخل الشؤع به نطق ما أردت ؤإن فصحيح الشؤع به نطق ما يخالف—، 

ءالميجحده لا ما والمثل القتل س الراشدين الخلفاء س حرى فقد للصحابة، 
وتحريقمصلحة عق فيه اعتمدوا رأيا كان المصاحف تحريق إلا يكن ز ولو نن، بال

وقال!الأحاديد، و عل 
^٠٥١ودعوت ناري أججت، منكرا أمرا شاهدت إذا إل 

ضنكمقام وهو أقدام، مزله موصع هدا نقلت(! حجاج. بن نصر عمر ونمن 
أهلوحرزوا الحقوق، وضيعوا الحدود، فعطلوا طائفة، فيه فرط صعب،، ومعترك 
عقوسدوا العباد، مصالح نيا تقوم لا قاصرة الشريعة وجعلوا ال، الفعق الفجور 

قهلعاعلمهم هع عطلوها بل الباطل، س الحق معرفة طرق س عديدة طرقا نفوسهم 
ذلكلهم أوجب والذي الشؤع، لقواعد منافاتيا منهم ظنا حق أدلة بآما غيرهم وعلم 

أمرهميستقيم لا الناس وأن ذللث،، الأمر ولاة رأى فلما الشريعة، معرفة ق تقصير نؤع 
-ياينتفلم سياسية، قوانين لهم أحديوا الشريحة، من هؤلاء فهمه ما عل زائد بشيء إلا 
أوصاعص أحدثوه ما وإحدارثا الشريعة، ق أوكلث، تقصير س فتولد العالإ، أمر 

استدراكه.وتعير الأمر وتفاقم عريض، اد وفطويل ثر سياستهم 
الطائفتينوكلأ ورسوله، الاه حكم يناق ما منه فموغتر أحرى طائفة وأفرطت، 

كتبهوأنزل رسله أرمل  ٥٧٥١فان رسوله، به  ٨٥١بعث، ما معرفة ق تقصيرها س أتت 
ظهرتفإذا والأرض، السماوات قامت، به الذي العدل وهو عل، يالقالناس ليقوم 

الزرفاف؛(،وشرح ٠ ٤ ابرى)آا/ وضح اكهتاو)ْ/دا"آ( انفلر: )١( 
وقالالأوطار)د/أ•( ونل اوحاونن)آا/مأم (وست ٤٧٦/٤٢(و-ارخص)١٨/٤)

حسن.سنل وهذا ت القح ل حجر ابن الحافظ 



٦=؟؛ؤءةؤاسءمحا 
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يحصرلر تعاق واه ودينه. اه شرع فثم كان طريق بأي وجهه وتين العدل أمارات 
أقوىأو مثلها هي التي الهلرق من غيرها ونفن شيء ل وعلاماته وأدلته العدل طرق 
نأىيالقعل، الناس وقيام العدل إقامة مقصوده أن الهلرق س شرعه ما بين بل منها، 

فلاله، مخالفة اما يقال(ت )لا الدين س فهي والقط، العدل -؛I استخرج طريق 
هيبل يه، حاء لما موافقة بل الشؤع، به نطق لما مخالفة العادلة السامة إن تقول؛ 

فقدحق، شؤع هي ؤإنما لممحطالحكم، تبعا مياسة نسميها ونحن أجزائه، س جزء 
المتهم،عك الريبة أمارات ظهر لما ممة، ل وعاتب ، نميمة ق ه اه رمول حس 

البيوتونقبه الأرض ل بالفساد يامتهاره علمه مع سبيله وحك متهم كل أطلق فمن 
الشرعيةللسيامة مخالف فقوله عدل، بشاهدي إلا آحده لا وقال: مرنانه، وكثرة 

متاعه،الراميين الخلفاء وتحريق الغنيمة، س سهمه س الخال ه النبي منع وكدللنا 
فيهيقي لا ما مارق عك الخرم إصعافه وكدللث، الزكاة، مانع مال معلر أحده وكيلك 

وعقوبته؛الجلد.

الخمار،حانوت عمر تحريق وكدللث، الضالة، كاتم عك الغرم إضعافه وكل«للئج 
الرعية.عن فيه احتجب لما وقاص أبي بن سعل. قصر وتحريقه خمر قربه وتحريقه 
مصادرتهوكالللث، صييعا، صربه وكل.لارث، ونفيه، حجاج بن نمر رأس حلقه وكدللث، 
الناسليشتغل هو اليع رسول عن ين، الحل. يقلوا أن المحابة إلزامه وكدللئج عماله، 

إقمنة فصارت الأمة، -بما ماس التي السياسة س ذللث، غير إل يضيعوه، فلا بالقرآن، 
حالفها.س حالفها ؤإن القيامة، يوم 

للمحقه عثمان تحريق هل.ا وس للوطي، ههغ الصديق تحريق هل.ا ومن 
قليعتمروا بالمج، الإفراد >هللناس عمر اختيار هدا ومن قريش، للسان الخالقة 

سياستهس ذللث، أصعاف، أصعاف، إل مقصودا، الحرام البيت، يزال فلا أمهره، غير 

)ج(.ممة ولعلهات بالأصل، أ(ظ! 



الثميرعلن المشر الصوء 

شرعيةإق الحكم الناس يم وتقومحنته. القرآن بتأويل وهي الأمة، ببما ساسوا التي 
فالحقيقةباحلل، يم تقودلك وحقيقة، سريعة إق الطريقة محم من كتقيم وسياسية، 

فهيباطالة وحقيقة قيمتها، لا الشرعية لتا فهي صحتح، حق هي ت حقيقة نوعازت 
للهدى.الضلال( كمفاده للشريعة مضادة 

الامها أقس وقم الشريعة من حزء فهي عائلة سياسة نوعازت السياسة وكدللئ، 
_jJ،.الفللم مضادة للشريعة مضادة فهي باطالة وسياسة قيمتها، 

بلباطل، تقسيم هو والعقل \ذشوع إق الدين ل الكلام الناس بعض ميم هذا ونظر 
قيملا ونصوصه، كلامه فهومعقول، الرسول، به حاء ما يوافهم، ثم قسمان؛ المعقول، 

لقلنباطالة وثبه حيلأت هي ؤإنما بمعقول، ليس فاو(للئا يخالفه وقم يه، حاء ما 
فالقياسوالثّرع، القياس وكن|لان< وثبهاُتا حيالأُت، هي ؤإنما معقولأيت،، أنيا صاحبها 

االشرع.مفاد المخالمالاانه,.وصى الباطل والقياس النموصس، هومعقول، الصحيح 
واحد،حرف عك بي، وأصله وغيرهم، الأبياء ورثة بين ما فرق، هو الفصل فهدا 

وعلومهممعارفهم ق الحبال إليه يحتاج ما كل إل نة يالرسالته عموم وهو 
البتة،سواه أحد إق حاجة لا وأنه ومعادهم، معاشهم ق صلاحهم -يا الي، وأعمالهم، 

قنم٠ه يرسخ لي قلبه ق هذا يستقر لر فمن به، حاء ما عنه يلغنا من إلل، حاجتنا ؤإنما 
الإيمان؛الرسول،.

بالنسبةرسالته بعموم الإيمان يجب، كما ذلك، ق رسالته بعموم الإيمان يجب، بل 
حقيخرج لا فكدلك البتة، رسالته عن الناس س أحد يخرج لا فكما المكلفين، إل 
سواه،إل بالأمة حاجة لا الوي هوالكال يه جاء فما به، جاء عما والعمل به العلم من 

ذللثجس نميبه قلة فيحبا وفهمه معرفته، ص نصيبه قل س غيره إق يحتاج ؤإنما 
إلاالماء ق جناحيه يقلب طائر من وما ه اممه رسول، نون، فقد ؤإلأ حاجته، تكون 

والنوموالجماع التخل آداب، حتن شيء كل وعلمهم علما، منه للأمة ذكر وقد 
والكرسيالعرم، وآداب لهم ووصم، والنزول والركوب والشرب والأكل والقعود 



ا=ممحلاس، 

برمعرفهم عين رأى لكنه حتن فته وما القيامة ويوم والنار والجنة والملائكة 
ونعوتكماله صفات من به لهم وصفه بما يرونه كاتيم حتن ا، تعريفأتم ومعبودهم 

بينهم•كانوا كان،م حتن معهم لهم جرى وما وأممهم الأنياء وعرفهم حلاله، 
وعرفهمئله، لأمته ني يعرفه ل( ما وجليلها يفتقها والشر الخير طرق من وعرفهم 

والعذابالنعيم من فيه يحصل وما البرزخ، ق بعده يكون وما الموت، أحوال من 
التوحيدأدلة من عرفهم وكيلك يعاينوه، كأمم حتن ذللثح لهم حق ما والبدن، للووح 
إقعرفه لن ليس ما والضلال الكفر أهل طواتف، حمح عل والرد والمعاد والنوة 

البتة.الناس س أحد كلام 
علموهلو ما به الفلفر وطرق العدو ولقاء الحروب مكايد س عرفهم وكذلك 

منها،يأتيهم التي طرقه إبليس مكامم- من عرفهم وكذلك أبدا، عدو لهم ينم لر وفعلوه 
أرشدهموبذللث، عليه. مريد لا ما شره به يدفعون وما ومكره، كيده س به ويحترزون 

فقدوبالجملة اصتقامة، أعفلم دنياهم لهم لامتقامت فعلوه، لو ما إل عاشهم مق 
أحدإل حاجة حم  ٥٧٥١يجعل ولر بحذافيره، والأجرة الدنيا بخير اممع رسول جاءهم 
عمنبه الأمة لاستغناء رسولا بعاله يجعل فلم النبوة، ديوان به اهلع حتم ولهذا مواء، 
أوإقعتها، خارجه سياسة إل محتاجة المكملة الكاملة شريعته أن يظن ، فكيفسواه، 
ظنفمن عنها، حارج معقول إل أو عنها، حارج قياس إل أو عنها، حارجه حقيقة 

ماحفاء كله هذا وّسج، بعده، احر رسول إل حاجة بالناس أن ظن كمن فهو ذلل—، 

■ذ'للك ق إين ءليي»نأ بمق محل-إآلجشنا انزلئا اظ ؤ أ تحال قال 
علهنوثزلئا ؤ تحالت وقال [ ٥١]العنكبوت: ه يومغوتن لعومّ وذْقرئ لرحمه 

تتعال ال وق[ ٨٩]التحل: ه للمسلمين ويثمئ وزحنه وهدى سء لكل تتتئا الكثين، 
سالئاّئ نئايا ؤ تعال: وفال ٩[ ]الاه: i أئزم ى لق القز؛انةدى ندا ن إ> 



الصسرعش الميز الصوء 

]تونس؛4 ^3^، ورخمه آلصدوووهدى ق بما وشماء وبمفم من موعطة ■>آةةؤم 
إليهمحتاجون الناس ما معشار بعثر يئى لا كتاب المدور ق ما يشفن وكيفا [ ٥٧

هذ0وصع نل والتابعون الصحابة كان كيفا العجسا م ؤيا الباطل. زعمهم عك 
أميالنصوصي مهتدين كانوا أهل والأنوال، والمقاييس الأراء واستخراج القوانين 

يملنهلا ما هدا متهم، وأهدى منهم أعلم المتاحرون جاء حتن ذللثح؟ حلاف عك كانوا 
الكتابق فهما أوق من ولكن الخدلأن، من باهء نعوذ أوحياء، عقل من رمق به من 

فضلوذللئؤ الفهم، من أؤتيه ما غيرهما؛1ص_ا عن تهما امتغنن قو الرسول وأحادي.ثا 
منهلقام ينبغي كما بعل لو الفصل وهدا العظيم. الفضل ذو واقع يشاء، من يؤتيه اقع 

وراءها.ما تشيرإك لفظااتا هدْ ولكن أسفار، عدة 

ثوآ-لختؤانج لهئ آلدازآلآخزْ ؤإِت ولهءج ثهو إثُ آ0-ئثا آلخوْ هنده ما وؤ 
•4 ثعلمويكه ئوأ يكا 

4آخوان لهت آذان ؤإث > تحاك: قال الحيوان، دار ابع ايلا،الأسم 
لهيالجنة يعني الأجرة وأن قالوا: التفسير، أهل محي الجة والمراد [ ٦٤زانمكبوت: 
وقالفتها، مويتج لا حياة هي الكلي: فقال فيها، موت، لا التي الحياة، دار لهي الحيوان، 
أبووقال الحياة. بمعنن الحيوان أن عك اللغة وأهل الل.اومة. الحياة دار هي الزجاج: 

الحاءبكسر والحي والحيوان الحياة أبوعبيدة: قال الحيوان. الحياة قتيبة: وابن عبيدة 
كالئزوانوالحيوان كالجالبة، فعالة فالحياة مصادر، أما يعنى عك. أبو قال واحي.. 

حياة.الحياة إذا أي حي، الحياة إذ ما كتا الحجاج: قال كالعي. والحي والعليان، 
روحلا ما والمواتر والمرتان روح، فيه ما الحيوان وقال: فخالفهم نيد أبو وأما 

عبيدة.أبو حكام كما مصدر ضربين:)أحاJهما( عك يع الحيوان أن والصواب فيه، 

را(؛يحادىالأرداح.
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حلافالحي مثل الحيوان زيد أبي قول وعك زيد، أبو حكاه كما وصف )واكاق( 
بخلافوالعليان كالمزوان المصادر بابه الفعلان بأن الأول القول ورجح الميت، 

بأنالثاق القول رجح من وأجاب وغضبان، ككران فعلان بابها فإن الصفات، 
ققال ونقيان ،، الخفيفللسريع صميان رجل قالوا أيضا، الصفات ق جاء قد فعلان 

قولهفيحتمل للمهم، الإرسال مريعة زفيان وقوس مريعة، زفيان ناقة الصحاح! 
أن)أحدهما(؛ معنيين! [ ٦٤تالسكّوت: ه 1لخثوان لهت أادازآلآحزه ؤزت ؤ تعاق! 
يثوبما يشو-را لا أي لها، نفاد ولا فيها تنغيص لا لأنها الحياة هي الأحرة الحياة 
أنهاالمعنن يكون أن )والثاز؛(ت هدا. عك مصدرا الحيوان فيكون الدار، هده ق الحياة 
-يداأحق فهي الدنيا، هده ق الأحياء يفتن كما تبيد، ولا تتقطع ولا تفنن لا التي الدار 

ويموت.يفنن الذي الحيوان من الأمم 

خزاثز^'١  J1قيم' فنا آلدنن لهُ محن اشَ دغوأ الممث ق رًكتوأ ١ ^> 
ثقركونلؤث((<.

وشدائدها!الا.نيا كرب من فينجيهم أعداؤه فأما وأوليائه! أعدائه مقنع التوحيد ا ر
هيشركون هم إلآلرإِذا غنهم قلما له مح1مّإن ^لك،دنيأأس زعمحتوأ إذا فؤ 

ولذلكؤوشدائدها. والأحرة الال.نيا كريات من فينجيهم أوليازه وأما [. ٦٥تالسكّوت: 
ممابه فنجوا الرسل ١^٤ إليه وقنع الفللمات، من اثيع فنجاه يونس، إليه فنع 

معاينةعند فرعون، إليه فنع ولما الاحرة. ق لهم أعد وما الدنيا ق المشركون به ءناب 
قاهيه سنة طْ يقبل• لا المعاينة عند الإيمان لأن ينفعه، لر الغرق، ؤإدراك الهلاك 
بالتوحيد،الكرب دعاء كان وليلك، التوحيد. بمثل الدنيا شدائد دفعت، فما عباده. 

قيلقن فلا بالتوحيد. كربه اهه فرج إلا مكروب بيا دعا ما التي النون ذي ودعوة 

;ا(\'هما*ط.



الممس؛رض المن؛ئ الصوء =او^أت

وملجؤهاالخليقة مقنع فهو الوحيد، إلا منها ينجي ولا الشرك، إلا العظام الكرب 
الوفيق.وJاهااف وغياثها. وحصنها 

^بتيتنو؛ه■ليدبجم فينا يجدوأ آلدس ؤؤ 
بحانهعلق [ ٦٩]السكوت: ه نتلئا ليد فينا يهدوأ ؤآلوس ؤ ت تعاق قال 

القس،جهاد الجهاد وأفرض جهادا، أعظمهم هداية الماس فاكمل بالجهاد، الهداية 
هدا0اس، ق الأربعة هده جاهد فمن الدنيا، وجهاد الثيaلان، وجهاد الهوى، وجهاد 

عطلما يحسب، الهدى س فاته الجهاد، ترك وس جننته، إق الموصلة رصاه مبل اس 
سبللهدينهم بالموبة فينا أهواءهم جاهدوا والدين الجنيين قال لجهاد، اس 

باؤلنا،الأعداء هده جاهد س إلا الثلاهر ق عدوه جهاد س يتمكن ولا الإخلاص، 
عدوه.عليه نصر عليه نصرينتخ ومن عدوه، عك نصر عليها نصر فمن 

تترجحوتارة المفع بعموم تترجح فتارة متفاوتة، رتبا المصالح ولمرجيح 
أحرىمصالحة باستتجلأب تترجمح وتارة القس بمخالفة تترجمح وتارة الإيمان بزيادة 

غيرها.ق نومن لا مفسدة س الخوف ص بأمنها تترجح وتارة غيرها س تحصل لا 
عنتخك كله ذللتا أعوزه فإن منها• واحدة يعدم أن قل الترجيح من جهات خمس فهده 

يرضيهما متنزل افتقار ربه إق وافتقر القدر محرك به يحركه ما وانتفلر حلة الخواؤلر 

تللت،تكون أن حشية ثانتا افتقارا إليه وافتقر اممه استخار الحركة جاءته فإذا ؤيحيه 
ءالمق دام ما بعدوه المحنة واستمرار حقه ق العصمة لعدم شيهتانية أو نفسية الحركة 
الصادقين.مقدور ق ما نهاية فهدا الفعل. عك أقدم ثم والامتحان الابتلاء 

قالولهدا المجاهدة لأهل ليس ما والكشف، الهداية ص هدا ق الجهاد ولأهل 

)ا(ههمامما.
؟-١- مار.ارج ٥ ١ ٠ )٢( 



٦==?؛ؤو؟ؤالإبمةوقءا 

يعنيالثغر أهل عليه ما مانظروا شيء ق الناص اختلف إذا الميارك! وابن الأوزاعي 
آلئدوإِن نتلثاج فيئا يهدوا وآلذس ؤ يقول؛ تعاك اذم فإن الجهاد أهل 

[.٦٩لالعتك؛وتت ه آلمخسيئن 
العتكيومت،محورة ر تممن خمعه اكله ير ما هذا 

العالينرب س والحمد 

٠٠٠



الممس؛رض اشئ الصوء حمحم 

K1

ءذِسسآمآصد

ق;ت: سممحوث علتيز بمد نث أدفآ'لأوضؤهم فآ ا؛:؛' ^ ٠٢٠^؛تر:ت:ن اؤ 
بثْترآشجZ" آلمومنوث ذنذبزبمرح بمدج وثن محأ ص آلأم ؤ جبمث بمنع 

وضألهريئألوجط.4•بممرزبمآء 
منجامعه ق الترمذي فروى ؤإدنه، يعلمه للمسركن الصديق مراهته اما • ٠٠

فماس ابن عن *محر بن ّعتد عن عمرة أبي بن حمب عن الثوري سمان حديث 
عنتهزش نث وهم الأرض أدف ؤآ ه لجي 3 اتر ؤ تحادت اه نول 

الروم،ض فارس أهل ظهر أن يحبون المشركون كان ا-،؟[ ]اروم؛ 4 سممحوتح 
لأبمفارس، عح الروم يظهر أن يحبون الملمون وكان أوثان، أهل ؤإياهم لأنبمم 
إنبممأما ١١فقال! ه اممع لرسول بكر أبو فيكره ه، بكر لأبي فذكروه كتاب، أهل 

كذالنا كان ظهرنا فإن أجلا، وبينكم بيتنا اجعلوا فقالوا! لهم، فذكروْ سيغلبون" 
فذكروابملهروا، فلم سنين، خمس أجل فجعل وكذا، كذا لكم كان ظهرتم bن وكذا، 
العشر،دون ما والبضع سعيد! قال العشوا؛ دون إلن جملت، ارألأ فقال! ه للّتي ذلك 
أدقؤآ آ' ألزوم علتت ن؛؛: اتر ؤ قوله! فذللث، تال! يعد، الروم ظهرت ثم قال• 

ملأآلأمرمن لدي بجت يعنع ف، ؛د علتهزسمعلتوث بمد مث ومم آلأرض 
سفيان!قال ا-ه[ ]١^: 4 آش بئذض ءه آلنوثنويث بمرح ديدُجز بمدج دس 

صحح.حن حديثؤ هذا الترمل.ي! قال بدر، يوم عليهم ظهروا أمم سمعت 
نحتجبأووم;;ح اتر ؤ نزلت، لما قال! الأملمي متكرم بن نيار عن أيقا جامب ون، 

)ا(؛امو.ب.
٣(.١  ٩٣واكرماوي)رقم ١(  ١٣٨٩رقم ٤ ٢ ٦ المجرى)j h اتئ النأحرجم )٢( 
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هذهرك يوم فارس ولكنت 4 بثلث بصع ؤ، ؤ قوله• إك ه الأرض آلف ف، 0
أهلؤإياهم لأتم عليهم، الروم ظهور بممون الملمون ولكن للروم قاهرين الأية 

متتنحس بثْترآسج :]ن؛: آلئومثوث يهمح وئؤم4ئ ؤ تعادت قوله وذلك كتاب، 
ليسوامحإياهم لأبم قارص ظهور تحب قريش ولكنت، وهوآلعزيرآلرحيز4 بمآء 
قيصح الصديق أبويكر حرج الأية هذه اهف أنزل فلما ببعث، إيمان ولا كتاب باهل 

علئهزبعد مث وهم آلأرض أذف ق، آلروم محي دآ الز ۶ مكة نواحي 
سنافذلك كر: لأبي قريش من ناس فقال 4 سلث بمع ف، ل)ن؛ا سيعلتوث 

ذلك؟عق نراهنك أفلا سين بضع ق فارس متغلب الروم أن صاحبك برعم دبيّكم 
وتواضعواوالمشركون، بكر أبو فارتس الرهان، تحريم نل وذللتا قالت بك، نالت 

سافم منين، نح إك سنين وهوثلامحث، الضع، نجعل كم بكر: لأبي وقالوا الرهان، 
قبلسنن الستا فمضتا فال: سين. ستا بينهم فسموا قال: إليه• ن~هي، ومطا دبتنلثإ 

الرومءلهررت، المائعة المنة دحلتخ فلما يكر، أبي رهن المشركون فآحن■ يفلهروا أن 
بصعق ٠ قال: اه، لأن سين، ت نميته بكر أبي عك المسلمون فعاب فارس، عل 

حسنحديث، هدا الترمذي: قال ، كثير ناس ذللثج عند أملم قال: 4 بيئت 
صحح.

مناحبته:ل بكر لأيي قال ،، ٥١رسول أن عباس ابن حا"سثج من أيما الجامع وق 
س؛ التسعاارإلن الئلامث، بين ما البضع فإن - احتهلت، ألا لففل: ول - أحمضث، ®ألا 

»مناحأته«الحديث،ق وقوله عباس، ابن عن عتبة ين اه، عبيد عن الزهري حدسثا 
هدامناحّتج وكلاهما النذر، وهو التحمتا س الراهنة، وهي المخاطرة فالناحبة 

بالنذر.وطا يالعقد 

)ا(أحرج4اكرطي)رتم؛بمام(.
.( ٩٣٧ / ١ ) دعثق تاييح ل عام وابن ٣( ١ ٩ ١ )رثم الترمذي أحرجه ( ٢ ) 



ا)ممسيرظن المنر الهبموء 

هلاوالمعنن• الدعة، وهو الخفغن من يكون أن يجوز أحفضت٠ ْرألأ وقوله! 
هوالذي الخفض من يكون أن ويجوز ودعة، أمرك من حفص ق فكنت المدة نفست 

وقولهفياسالآحر:هلأ1سإمه، أكثرمما إق اسزلتم هلا أي الانخفاض، من 
ماأنمن الأجل وجعلت بالأحوط، أحدت هلا أي الاحتياط، من هو رااحتطتا< 

كلاممن الرهان. تحريم قبل وذللئ، وقوله! يتعداه، لا النص فان البقع، إليه ينتهي 
ه.الني كلام من ولا كر، أبي كلام من ليس الرواة، بعض 

طائفةفادعت، قولين، عل ونسخه الحدبث، هدا إحكام ق العالم أهل احتلم، وقد 
وهوذللئ،، عك دلالة الحديث، ففي قالوات والقمار، الغرر عن . الّم، بّءى، نخه 

وأهلأخمد الإمام رواه ما نسخه عل ؤيدل، قالوا! الرهان، تحريم قبل وذللئؤ قوله 
أوأوحافر حف، ز إلا سبق لا  ٠٠ه' اه رسول، قال قال! هريرة، أبي حديئؤ من السنن 

هداؤإك الرهان. عليه وقع الذي الحفل وهو والثاء، الين بقح والبق ا. نصل'؛أ 
وأحمد.والشافعي ماللث، أصحاب، ذم، القول 

يتعينحجة نسخه مدعي مع ليس وأته منسوخ، غير محكم أنه طائفة وادعت، 
تقدم،كما الخيل بيق تق راهن الني فان حملة، يحرم لر والرهان قالوا! إليها، المصير 

الرهانوأما الدين، ق فيه منفعة لا الذي الباطل، عك الرهان المحرم عك الرهان ؤإنما 
منفهو الصديق عليه راهن قد كما وبراهينه، وأدلته الإسلام أعلام ظهور فيه ما عك 

ألمح،،والإبل الختل وماق الضال عك الرهان من بالجواز أول وهو الحق، أحق 
والسنان،وبالسيف والبرهان بالحجة قام الدين لأن أقوى، الدين ق هذا وأثر 

منفال.، والسيفإقامته؛الحجة الأول والمقصد 
ق LJوالإبل، بالخيل والمسابقة الرمي ق الرuن أباح قد الشارع كان ؤإذا قالوا! 

الكسرىق والمهمي ( ٣٥٨٩والماثي)رنم ( ٢٨٧٨ماجه)رنم وابن ٢(  ٥٧٤داود)رقم ابو أخرجه )١( 
ول٥( • الممر)رنم ق والطبراق ( ٣٣٥٦٢رقم  ٥٢٨ثسة)أ/ أبي وابن ١(  ٩٥٣٢رقم ١ ٦ ا/ )• 

>١(.٧٦٤رنم٣١٤/١٠الكب؛ر)



المسامةق فجوازذلك للجهاد، القوة ؤإعداد الفروسية تعلم عق التحريض من ذلك 
أوقأعلامه وتظهر الإسلام ويعز القلوب تفتح حا اش والحجة العلم إل والمبادرة 
تيمية.ابن الإسلام وشيخ حنيفة أبي أصحاب ذهب هذا ؤإل وأحرى. 

أكلهبه يلحق فكيف، بالباحلل، اّل أكل هو الحرم والقمار القولت هذا أرباب قال 
عكاس رسول أقر ولا إسلام، ولا جاهلية ق قهل يقامر ل؛ والصديق قالوات بالحق؟ 

،٠الفريقينر قول تقرير وهلءا فيه، ياذن أن عن فضلا قمار 
*٠٠

آلمجثلحثتوعملوأ ءامتوأ ألذير2ح محاما ز4آ؛إ يتفئقور٠٠ يوميي آلتهاعة تقوم ويوم ل
و؛بجني فهزقا 

)٢( تعال!قال واللذة. الهلرب من فيه وما العين الحور وغناء الجنة ّماع ذكر ... 

آلصنلحئتوعمالوأ ءامخوأ آلذيؤنح محاما إيث؛أ( يتفرقورنx يوُجام آلقاعة تقوم يوم وؤ 
بنمحمد حدسي جريرت بن محمد قال [ ١ ٥ ، ١ ٤ ]الروم; ه يحموث ووصة ق فهز 

قولهعن كثير أبى ين يحين سألت، قال ساف، بن عامر حدثنا قال؛ الحرثي موس 
بناليم عبد حدثنا والملمع، اللذة الحبرة قال! ه زومبمة ق فهز ؤ هك• 

قولهق كمحل أمح، بن يحنن عن الأوزاعتم، عن ربيعة بن صمرة حدثنا الفريامح، محمد 
الجنة.ق الملمع قال يحبرون 

فالن.ةينعمون، وقتادة؛ مجاهال وقال يكرمون، عباس؛ ابن قول هذا يخالف، ولا 

قالا؛متح بن وأحد هناد حدثنا الترمذي وقال والحيم، الحيرة من ؛الملمع الأذن 
الفم.؛رسول مال قال؛ عل عن سعد بن النعمان عن إسحاق بن الرحمن عبد حدثنا 

يقلن؛يمثلها، الخلائق سع لر بأصوات يرفعن العين، للخور لمجتمعا الخنة ق ارإن 

)ج(الفائدة لزيادة إليه الرجؤع يحن يحث المائدة سورة ق تقدم ( ١ ) 
حائيالأرواح. ١٧٩)٢( 



الممسرض انثيز الصزء ،؟=م 
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نخط،فلا الراضيات ونحن ناس، فلا اكاتمات ونحن سد، فلا الخالدات نحن 

٢١١ل(،...كاويا كان لمن 
حدسثامن الطبراق معجم فمي الأن، حبره فاسمع غنائهن ّماع أردت فإن 

ليغنينالجة أهل أزواج ررإن هأ اه رسول قال عنهما، اه رصي عمر ابن 
الحسان،الخيرات نحن به: يغتين مما إن هط.، أحو سمعها ما أصوات، بأحسن أزواجهن 

نحنتمتته، فلا الخالدات نحن به؛ يغنض مما ؤإن أعيان، بقرة يتظرون كرام، ةو.م أزدبج 
قيهز ؤ تعاق• قوله ق قيل وقد نثلعنها، فلا المقيإت نحن نخفنه، فلا الآمن١ت 

الحبرة.من أنه رم، ولا الهلس، الس.ماع إنه يخ؛/وركه زومبمة 

ان؛■ ءامحنيؤ"ومن انئمبمثرثثئموتإإ|؛أ رإدآ تراب من ^٥^٠٢ ان ءائنته-، من وؤ 
ليلىفا إن ؤز"ءمهج مودم ببمًفم وجعل إنها كتمحوأ جا أزو' أذسكلم نق لغر خفأ 

حإق1صز'تذ\بوصلآظث،أك=فلمومن؛اينته، َلآسمنضظكرونئ 

آؤرد،يريطم ومن؛اننته- لآبم>كوكسوت© ذ'بم 1، إث محلزج من 
ذ'للشق إئ موتهآج نعد آلأزمئ به شحي-، مآث مزآلشناء  *هوطمعا حويا 

•وآلآزصإسهج ومنءابمتهنأنئموم^كآء لآسمكؤربمقإوثئإ 

(٤٢٩رفا٣٣٨/١(لجخم)٣٣٩٧١تج)٧/.٣رقإ( ٢٥٦٤الزطي)رفم )\(بي 
يمح.لا >،J^، مدا (: ٢٩٣٢; الخاب) الخلل j الجوزي ابن غال، 

الرومحة. ٢٦٥)٢( 
نال،( ٧٣٤اسر)رنم ول ٤( ٩  ١٧رقم ١ ٥ • - ١ ٤ ٩ ءل)ه/ الأوّالمجم j الشراق أحرجه )٣( 

وروامماوالأومط- الصغير ق الخليراق رواه (؛ ٥٧٢٣رنم ٣ ٠ ٠ / ٤ والترهيب،) الترغيب، ق المذري 
والأوسطالمغير ق الطراق رواه ؛ ٤( ١ ٩ / ١ * ) الزوائد مجمع ق الهيئمي وقال، الصحيح. رواة 

الصحيح.رحال ورجاله 



واختلافوالأرض الموات حلق فجعل المور، هذه ق الأيات سبحانه ،نؤع ١
وظهورهيذلك العلم ل لاشتراكهم كلهم، للعالمين آيات وألوامم الأمم لغات 

والرحمةالمودة ؤإلقاء الرحال إليها تكن التي الأزواج حلق وجعل دلالته، ووصوح 
المودةمن بينهما يكون وما امرأته إق الرجل مكون فإن يتفكرون، لقوم آيات بينهم 

إقالعين -اذْ نظر فمتن والبصيرة، الفكرة بعين مشهود باطن أمر والتراحم والتعاطفا 
البين،الحق الإله أنه عل فكره دله ذللث، عنها صدر التي والقدرة، والرحمة الحكمة 

ورحمته.وحكمته ؤإلهيته بربوبيته الفطر أقرت الذي 
لقومآيات نضاله وايتغاء المعاش ق للتمرف والهار بالليل المام وجعل 
أحبرتمما له جعلتاآية يما وارتباطها الأيات هذه وتدبر الفهم وهوممع يسمعون، 

بعدسبحانه أحياهم كما قبورهم، من وقيامهم موتيم بعد العباد حياة من الرمل به 
بهجاءت ما سمع من نيا يتي إنما الأية فهده معاشهم، ق للتصرف وأقامهم موتيم، 
•ءاليه الأية تيده واستدل إليه، وأصعن الرمل 

يعقالون،لقوم آيات به الأرض ؤإحياء الماء من الماء وأنزل البرق إراءتبمم وجعل 
عقلهوهو قلبه بمصر فيها نثلر فإذا بالحس، مشاهدة بالأبصار مرتبة أمور هذه فإن 

يهأحبر ما ؤإمكان وحكمته ورحمته وعلمه وقدرته تعاق الربا وجود عك ما استدل 
إلاتدرك لا أمور وهده موتيا، بعد الأرض هده أحيا كما موتيم، بعد الخلائق حياه من 

آية،له جعلت، ما عك دل والعقل الأية، عك دل الحس فإن العقل، وهو القلب، يبصر 
ومنؤ فقال؛ بالعقل، الشهود عليه والمدلول بالبصر المشهودة الأية سبحانه فدكر 

بعدآلآزءرن به فيتىِء ماء منآلئنآء ؤيرل وطنعا حوفا آثري يريحفم ءاينته-، 
كلامهجعل الذي فتبارك ٢[ ٤ ]الروم: -'لآبمت>كوربمقلوثمح ذ'للك ق إيث موتهآج 

الصدور...ق لما وشفاء للقلوب حياة 

اوفظحج\. ١٨٦)١( 



عقمعينة فإما الرجل، يمين ملكت وما الزوجة محبة الافعةت المحبة فمن ...أ 
فلاوأهاله، ه نفالرجل إعفاف من اليمين، وملكا النكاح من له سبحانه اس ؛٣^٤ ما 

كانتاوكلما غيره، إق نفسها تطمح فلا ؤيعفها، الحرام، من سواها إل ه نفتهلمع 
هو٠ ؤ تعاق؛ قال وأكمل، أتم المقصود هذا كان وأقوى أتم الزوجين بين المحبة 
[.١٨٩]الأعراف: بر أتيا لثسبي روجها بيا حدهروجعل وةسٍو' من ح؛قكم آلذى 

ايلةمن وقد كماله، من هي بل فيها المحب، عك لوم فلا النسوان محبة وأما 
لثتكتوأحا ازو' انشبكم من لكض حنى ان ث ءاينته ومن ؤ I فقال عباد٥ عك نيا سبحانه 

لاإرحلسكنا المرأة فجعل الأية، [ ٢١]الروم: ؤزحمهب< مودة سكم وجعل إلمها 
قالوقد بالرحمة، المقترنة المودة وهو المحب، خالص بينهما وجعل قلبه، إليها يكن 

لكمله؛نح، آس يريد ؤ منهن• حرم وما النساء من لنا أحل ما ذكره عقيسا تعاق 
وحلىؤ قوله: إل وأسمحعم4ّ عنكم ويتوب هئم من نضم بجد 

عنطاومحى ابن عن يفسره ق الثوري سمان ويكر ا ٢٨~٢٦تالنساءت ؤي معيقا الاتهمنن 
محهن.يصبر لر النساء نظرإق إذا كان أبيه! 

ماك ئرهثاء من ظكثاأيمئكم ما من محم هل آذمس،5م ص مثلا ل،كم رمنه ضؤ 
•[ ٢٨]الروم: ززسكمب< 

لتجعلون ، فكيفرزقه، ق له ثريالث، مملوكه يكون أن ، يأنفأحدكم كان إذا أي 
تصحولا لعيري، تنبغي لا الي الإلهية، وهو به، متفرد يه أنا فيما سركاء عبيدي مجن 

أفردقولا عثلمتي، حق عفلمني ولا قدري، حق قدرق فما ذللث، زعم فمن لسواي؟ 

الإغا*ة-بم*ا. ١١٠٩)١( 
)أ(إأماالجواب.

الجواب. ١٨٦( ١٢)
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تالكما غيره، معه عبد من قدره بحق الألأ قدر فما حلقى، دون وحدي به متفرد أنا بما 

بزدوزآشثدعوث لتُج!دنآلذث^ مثلآ'ءاضعوا' صرب آلئاس تأئها نؤ 
صعقن*نن، نتشقذوه ب شيئا نالنا آلو سقيم ؤإن وهُ آحتمعوأ ذدابا ون'ءئاوموأ 

[٧٤، ٧٣إنأسومووئ>عزيره]الخج: حىقدjoL قدزوأأس نا ألإالبقدْررر،ن~؛ 
حيوانأصعق، حلق عق يقدر لا من غيره معه عبد من نيره حق اقلي قدر فما 

وما٠ تعانىت قال منه، إنقاذْ عك يقدر لر عاليه مما شيثا اليباب سالبهم ؤإن وأصغرْ، 
منلوثتؤ1اشمثوت آنقتثمة يوم متصتئُ حميعا وآلأزص ددرهِء حق آس مدزوأ 

شانههدا من قدر فما الأية [ ٦٧لالزْرإ ه يقرهوت عما وثعنق ستحنثهُ بتمييه، 
هوبل البتة، ذللث، من شيء له ليس من عبادته ق معه أشرك من قدره حق وعفلمته 

الدليل.الضعيف، معه أشرك من قدره حق العزيز القوى قدر فما وأصعقه، شيء أعجز 
اْنمء_اؤآ كا ما ئعقنا او سمع لومحا ويالوأ ؤ عنهم• حاكيا تعاق اذئد قال 

هئعقالون لعالكم ؤ ه ئعقلون اقلأ ؤ كتابه! ق لهم يقول وكم ١آ ٠ تال٠لك• آلثعمه 
أنهويخر ه عليهم محنحج والشيح، الحن من وفطرهم عقولهم ل  ١٠عك ينههم 

والبامحلل.والحق والقبح الحسن بين •fI ويميزوا تبما، لينتفعوا أءهلا۶موها 
ماونح به أمر ما حن عك العقول به ينبه وحسي عقل مثل من القرآن 3، وكم 

ولكانمعنن، للحقول الأمثال لضرب يكن لر كاذ«لالث، ه نفق يكن لر فلو عنه، من 
المشهودةالقح حهة وتبن الأمثال، صرب دون والنهي الأمر بمجرد ذلك إثبات 

والعقل.بالحسن 
لكمهل اذمساكم من مثلا لكم صرب ؤ تعاق• كقوله تلهبرْ لمن حدا مملوء والقرآن 

نحامولهمسواء فيه هاذتمِ ززينمكم ما فير ء ترهقا من ايمثكم مق5ث، ما من 
يحج[ ٢٨]اروم: ه ليوم ألييب ثمنبمك ءثد'للثج انمنمحإ، "لهنيعقب 

)ا(ا<مآاوال.ارججا.



=دلأ\==^^=سدس=^===دس=^=قالممسيض النيئ المزة لآ=م 

أحدكملكن له؛إذا شري؛5ا أحدهم مملوك كون نح من عقولهم ق لما عليهم بحانه 
عسدىمن ل تجعلون فكيف ^،، UJbيرصن ولا شريكه، مملوكه يكون أن يتمح 
العقولق مستقر تعاق اهيم غير عيادة نح أن ييين وهدا كعبادق؟ زعبدومم شرلكء 

ذلك.نح من فيها أولع ما معرفة إل وأرشدها الحقول تيه والمع والفلر، 
ننمامث5ئأينسكم من هلمحم ^بمحممحصأش.؛كم 

ءكاو'لكاذعستكمج كحيء.ياكم نحايوخمم نوأ؛ فهه قاتتز زرسكم ما ؤر قرْكاء 
عقيه مسحاته اقلق احتج قياس دليل وهذا •؛ ٢٨تالردم• ه الآي؛تكوربمقثورئ ثممّل 

يعرفونحجة عليهم فآئام شرلكء، وملكه عبيده من له جعلوا حيث المشركين، 
يأخذأن الحجاج أبلغ ومن غيرهم، إل قيها يحتاجون لا نقومهم، من صحتها 
لكمهل ^ ١٥لها، معلوم عندها مقرر نمه هوق بما عليه ؤيحتج ه، نفمن الإنسان 

يشارككمهل أي والأهل؟ المال ق شرلكء ؤإمالكم عبيدكم من أيمانكم ملكت، مجما 
يقامموكمأن تخافون سواء، ذللث، ق وهم فأنتم وأهليكم أموالكم ي عتيدكم 

شريكه.الثريلث، يخاف، كما عليكم، يبعضها ؤستأثرون إياها، ويشاءلروكم أموالكم، 
هلوالمعنن ، بعصا بعمحكم يرُث، كما يرتوكم أن تخافوثبم عباس؛ ابن وفال 

قالتصرف، ق يساؤيه حشر وأهاله ماله ق شريكه عيده يكون أن منكم أحد يرصن 
الشرلكءمن، غيره يخاف، كما فيه، يتصرف، يأمر ماله ق يتفرد أن يخاف، فهو ذللث،، 

ل؟إهومملوك من، حلقهم، من، بهمر عدلتم فلم لأنفسكم ذللث، ترضوا لر فإذا والأحرار؟ 
إذحقكم ق ممكنر عليكم جائز أنه مع وعقولكم يلركم ل بامحللأ الحكم هذا كان فإن 

وأنتمأيديكم، تحت، اقو؛خ حعلهم إحوانكم، هم ؤإنما حقيقة، لكم مجل؛كا عييدكم ليس 

)ا(ههاالإءلأمج\.
ءالست،صورة}ب تمر ياب، التمر، كتاب، ي معلمإ والمثاري ، ٣٩آ/ تسوء)١ ق الطري أخرجه )٢( 

ارروم)صامبم(در،حاوهث،رقم)؛^؛(.



لجعلتموم من أن مع حقي ل الحكم هذا مثل تستجيزون يكيف ل عيد وهم 
العقول.لأول الأيات تفصيل يكون فهكذا وحلقي؟ وملكي عيدي شركاء 

بديو)نلق1شجقطنااثا-زعتياجلا ^، jT_Tcييئاج^-ح ؤ
ومحوةزن متن ٠ ;٠؛; تعلنون لأ أًفزآلئام ولمي آمحز آلئيرن> - ذ'لتق 

*و_تنآ]ئذوبو؛و؛ه.كيودوأ ولا واقءموأآتحالوْ 
علنيولو مولود رركل قال: قوأنه الني عن هريرة أبي حديث من الصبصن و ا ر

نحسرنهل حعاء، بهيمة البهيمة ينتج كإ ويمجانه، وينصرانه ءاودانه فأبواه الفهلرة، 
قطنفْلنثآسآني ؤ هريرة؛ أبو قرأ ثم نحدعونهارا أنتم تكونوا حتن حدعاء، من فيها 

آث>،تيجلأشدَضآشلأأ،.
هذهمعنن ل اخلف وند اولأن«م. هذه علن إلايولد مولود من »ما آخر: لمقل وو 
أحمدعن روايتان ههنا الفهلرة: معنن ق يعل أبو القاصي فقال بها، والمراد الفعلرة 

أصلابق عليهم اه أخذه الذي العهد وهو تعال، اه بمعرفة الإقرار أحدهما: 
وأشهدهمالذر، أمثال القيامة يوم إل ذؤيته من فاخرج آدم، ظهر مح حتن آياتهم، 

ومدبرا،صانعا له بأن يقر وهو إلا أحد فليس بك، قالوا: بربكم؟ تا ألهم• أنفعك 
[٨٧كمولئآسهلالز-مف: منحامهأز نالتهم وين ؤ تعال: قال اسمه، بغير سماه ؤإن 

لوجهين:الإسلام هنا الفهلرة وليس قال: الأول، الإقرار ذللث، عك يولد مولود فكل 
ةاطرآلشمأوسمؤالأزضهؤ تعال: قوله ومنه الخلقة، ابتداء الفهلرة معتز أن أحدهما: 

الشهي تلك تكون أن وجس، الابتداء هي الفعلرة كانت، ؤإذا مبتل-دها، أي ١[ ]ناطرت 

شفاء. ٢٨٣!

٢(.• A-Yشرحالووى)أ>/لأ• وانظر: ( ٢٦٥٨^)^الخاري)رتمع0آا( أحرجه )٢( 
والمن.افد إك وعزاء ٤( ٤ ١ تمرء)T/ ق كير ابن ذكرء )٣( 



الممميرض اشز الصزء ا؟=^=م 
=اكئا=^==^=^=^=؛

تلكلأن ذرية، استخراجهم وهو المعقول، فطرة ق وجرت الخليقة، لأول وقعت 
كافرينأبوين بين ولد إذا لوجس، الإسلام هنا الفهلرة كانت لو ولأتبما ابتداتهم، حالة 

الإرث،يمع الدين واختلاف مسالم، لأنه طفلا، دام ما يرثانه ولا يرثهما لا أن 
وهذانال لم، ملأنه أيه بإسلام يإسلامه يحكم ولا استرقاقه، يمح لا أن ولوحيا 

حكمالمعرفة له نبج من كل وليس مال: الإبانة، j بهلة ابن وذكر0 قية، ابن تاؤيل 
أومأومد قال: بمسلمين• ولموا حاصلة المعرفة فإن الكفار، من كالبالغين بإسلامه 

عليها.الناس فطر التي الأوك الفطرة فقال: الميموق، رواية ق التأؤيل هدا إق أحمد 
المعرفةبالدين أحمد وأراد القاصي: مال نعم مال: الدين. الفهلرة الميموق: له فقال 
ذكرساا،.التي 

مطرآثق فقزيث،آش ؤ ستتم: إن افرزوا هريرة: أبي بقول أحمد احتجاج وأما 
كماالهي معنائ أن أحدهما: قولان: فيها الأية هاجلأشيوِضاشهفهذْ 

وهداعباده. عليه فهلر الذ.ى اليم دين تلءلوا لا أي فقال فرها، أنه جرير ابن عن تقدم 
عكحبر وهوأنها إسحاق: قاله ما والثاف غيره• يدكروا ل؛ المرين من واحد غير قول 

حجة،بغير ميا يجعل فلا حبر، اللففل وظاهر أحد. يبدله لا انيم خلق وأن ظاهرها، 
يجبلونفلا يبدل، لا الفهلرة من عليه جبلهم ما أن الراد فيكون وحينثد أصح، وهدا 

غيرعل فيخلقون يتبدل لا الخلق أن والمعنن أصلا. هازا يقع لا الفعلرة، غير عك 
تتغير،أما يبين الحديث، نفس بل الخلق، يعد تتغير لا الفهلرة أن بازلك يرد ول؛ الفهلرة، 

مجدوعة،ولا مخمية حيمة تولد ولا تجلخ ن؛ حمحاء تولد الش شبهها؛البهيمة ولهدا 
فاهو[ ١١٩]اوساء: ه أش ختن قثبنإل ؤلآٌ/،بم ؤ الشيهلان: عن تعاق مال ومد 

وندكلامات ونص الذمة. أهل أحكام ق بعضها اوح.ث، وطرق هنا، مطولا للخلاف ، -il.413تعرض )١( 
اممن ا ذكرنU مطابقة غير واكب الخ. بأدلتها. اكلل أهل أحكام ق ممابا: j امتوفائ 

اعاب)ج(.
)مآ(اه:اشفاء.



قمح=^^__^=رجا=
بأنالخالق نديل ؤإنما ومشيئته، بقدرته عليه حلقهم ما يغيروا أن عق الخلق أندر 

الؤ قال! كما يفعله، لا واهرازا العع، إلا عليه يقدر لا فهدا الفطرة، تللث، غير عق يخلقوا 

بدله،وحصول بذهابه يكون الشيء نديل فإن تغير، لا يقل• ولر 4 لفقآلي ^؛^، 
الولادة.عند الموجود الخالق يكن ب وجودْ بعل■ غير إذا ولكن 

ؤإيمان،كفر من بنوآدمكلهم عليها جل التي للخلقة، نديل لا الةائلت قول وأما 
ذللت،ولكن حق، فهدا حلاقه، يقع لا والإيمان الكفر من القدر به سبق ما به عي فإن 

العبدبل مقدور، غير أنه ولا ممتغ، وبالعكس بالإيمان الكفر نديل أن يقتضي لا 
يبدلأن وعق الكفر، من عنه ماْ ما ترك وعك الإيمان، من به اذم أمره ما علر قادر 

حشاندل قز ظلز من إلا ؤ ! ٠٧٥١قال كما يالحنايت،، وسيئاته ؛الميثان حناته 
[.١١]العل: ه أوء تعد 

فإنالولادة، حين عليه فْلروا ما بخلاف، وهدا وقدره، اه بقضاء كله التبدل وهدا 

الكفرتبدل يبدله؛خلاف، لا وهوسبحانه غيره، تديله عك يقدر لا •^، ٧١اهلع '؛'^١ ذللثؤ
ذلك.عل له الرب، بإقدار نديله عل قادر والعبد كثيرا، ياءله فإنه وبالعكس، بالإيمان 
فطنهمر أش فْلنرث، حغيماج للدين وجهلتؤ قافز ؤ تعادت قوله ذللثه يوصح ومما 

نبيه،بما اقئع أمر محمودة فطرة فهذه •٣[ ]اروم: ه إف3،آش بديل، لا ■٤^٦١^ آلثاّرا 
ألؤ ، اللفنفير تقدم وقد حا، تعال اه أمر هع ؤإيمان كفر إق م تقفكيف، 
إنمنهم؛ أحد يقل، ولر ونحوه، الخما عن النهي، أو اهف لدين أي 4 لْلذ،آئي بب؛ل، 
موجودذللث، تبدل فإن وعكه، إيمان إل كفر من العباد لأحوال تبدل لا المعنير 
حلافلا سيكون، بما عانر تعال والرب، القدر، به مبق الذي هو كان وقع ومهما 

عالمه.الذي هو كان التبدل وقع فإذا معلومه، 
مجردبه أراد أنه ؤيمجانهء ؤينصرانه بمودانه ارفأبواه ء' الني قول، ير نفوأما 

آ-ا،آشفاء.ا



التفسيرعش النيئ الصوء 

يدلما خلاف فهذا الفطرة، يغيران  ١٠٢أراد!يكون أن دون الدنيا، أحكام ق الإلحاق 
وأيصابالتغيير، للتغيير سبيها البهائم يجيع الأطفال تكفير شبه فإنه الحديث،، عاليه 
"ألسومال: قتلهم، عن فهاهم المشركين، أولاد قتل لما الحديث، هدا ذكر فانه 

قلأبويه ناح أنه فلوأراد الفهلرةاا علن يولد مولود كل المشركين؟ أولاد خياركم 
أحكامق أبواه يتع الصغير وكون كايائهم، كفار هم يقولون لهم حجة هدا لكان الدنيا 
فكانأبواه، يربيه ؤإنما يربيه، مربإ من له بد لا فإنه الدنيا، ق بقائه لضرورة هو الدنيا 
العلمامخمهور عند لمابيه تابعا صار عنهما منفردا مص من ولهدا ضرورة، لهما نابنا 
سيؤإذا يربيه، الذي هو لكونه وغيرهم، والأوزاعي وأحد والشافعي حنيقة كأبي 

وغيرهكأحمد الفقهاء واحتجاج العلماء، بين نزلع ففيه معهما أو أحدهما عن منفردا 
يكونأن يستلزم إذ لتا، ميهبمير أبويه عن منفردا سي متن أنه عك الحديث هدا 

الدين.ق لهما لحامه مجرد لهما الأبوين بتكفير الراد 
يغيرانهاللذان الأبوان عنه ينقله فإنما الملة عق ولد ولل إذا أنه الحجة وحه ولكن 

وهومولوددينه، يغير من هناك يكن لر عنهما منفردا الملمون مسماه فمتن الفعلرة، عن 
الأبوانكان ولو العارض، عن المالر بالقتضن مسلما فيصير الحنيفية، الملة عق 

الكافر،البالغ بمنزلة المثي الصبي لكان تعليم بدون الأمر نفس ق كافرا يجعلانه 
فلوحقيقة، كافرا صار لأنه مسلما، يصر لر المسلمون مسماه إذا الكافر ^ ١٠١١أن ومعلوم 

يجريكان أنه فعلم باء، بالالكفر عن ينتقل لر حقيقة كافرا لأبويه التابع الصبي كان 
لوأنه ذللئؤ تبين الأمر. نفس ق كافرا صار أنه لا لأبويه تبعا الدنيا ق الكفر حكم عليه 
يكنلر ؤإن الدنيا، حكم ق كافر فهوهنا مسلما، يمر لر أبواه معه يكن ولر كفار مسماه 
إياه.ويعلمانه الكفر يلقناْ الأبوين أن بالحديث،: الراد أن فحلم ونهراه، هوداه أبواه 

الأوطj (واليران، ١  ٦٥٨القلمان)رقم موارد (وق  ١٣٢حان)ا/ا؛مر؛م ابن أحرحه (' 
(.١٦٨/ الب.)٨ ق ض ابن وصححه ( ٨٢٧رقم  ٢٨٣الكٍر)١/ (وز ١  ٩٨٤رنم  ٢٨• )أ/ 



قمح—
ملأطفل كل فان الأطفال، تربية ي الخالب الخام الأصل لأبا الأبوين |ق الني وذكر 

ققوله ذلك يبين ومما وئالرترما، بقاتهما ْع يربيانه اللذان وهما أبوين، من له بد 
ؤإماثاكتا فإما لسانهت عته يعري، حض الفطرة علن يولد مولود رركل الأحر• الحديث، 

ولوالأمرين، أحد له يئن فحينئد ؤيميز، يعقل أن إق الفعلرة عل فجعله .  ١٠كفورا
لسانه،عنه يعرب، أن قبل يولد حين من ذلل—، لكان الأبوين، بكفر الباطن ق كافرا كان 

الشياطين،فاحتالتهم حنفاء، عيالي حلقت، 'رإل الصحيح؛ الحديث، ل قوله وكذللث، 
صريح. ملطائا(( يه أنزل لر ما بي يشركوا أن وأمرتم لهم أحللت، ما عليهم وحرمت، 

وأمرممالحلال عليهم وحرمتا احتالتهم الشياطين وأن الحنفية، عق حلقوا نمم أل 
أبويهيتع لكونه يولد حين من الأمر نفس ل كافرا يصير كان الهلفل فلوكان بالشرك، 

عنغيرو٠م الدين هم الشياطين تكن م إياْ ؤيلقنه الكفر أحد يعلمه أن فثل لدين ال 
بالشرك.وأمروهم الحنيفية 
هعتيا مطزألئاّن حييماحفثلزنرأسألق و-جهلثؤبمين قافز ؤ اقالتعاك: ...ر 

لدينه،الومع وبدل القصد، إخلاصي وهو الوجه إقامة أن سبحانه فبين "اء * لالردم• 
فهلرالش فْلرته هو سواه، عما معرصا عليه، مقبلا حنثا وعبادته محبته المتضمن 

ولكنسواه، اختاروا ولا ذللئخ، عن رغبوا لما فطرهم ودواعي فلوحلوا عباده، عليها 
فأبواهالفطرة، علن يولد إلا مولود من ®ما هو■' النبي فال كما وأفسدرتا، الفعلر غيريت، 
منفيها نحون هل خمعاء، ؟(يمة البهيمة سج كءأ ؤيمجانه، ؤينصرانه يودانه 

فْلزرث،أثبؤ ستتم إن افرأوا أبوهريرة• يقول ثم نح«ءومااا أنتم تكونوا حشر حا-ءاء؟ 

سفيتامدوص)مخأأرمامأ(وُال
 /U(ت ٢ ١ ٨ الزوائد) ثقات.رجاله وفية حلاف وفيه وهوثقة، ارازك، جعفر أبو وفيه أحمد رواه

(.T1A/Y)•)آ(احرجهدلمثم0أحآ(وم:ذحانرى 
AUCn .الروح



نيلض

أمقرؤلءِئح آلميز - ذ'للك لحلق يبمءيل لا عتياج دْلرآثس آبق 
الحالعق ضب ميسن [. ٣١•٣، زاروم؛ 4 واثقوه إليه ميبم(  ٠٥يعلمون لا آلئاّي 

وحدهلمحبته عليه الإقبال تضن إليه والإنابة إليه، منيبين فطرهم أي المفعول، من 
سواه.عما والإعراصى 

أعلمكمأن أمرق اه ®إن قالت ه الني عن حمار بن عياض عن لم مصحح ول 
ؤإقحلال، فهوله عبدا نحلته مال كل ^ ١٥أنه هذا، مقام ق علمش مما جهلتم ما 

بييشركوا أن دأمء»م دينهم، عن فاجتالتهم الشياطن فأنتهم حنفاء، همادى حلقت 
عبادهفطر إنما أنه سبحانه فأحبر لهم®. أحللت، ما عليهم وحرمت، ملهلادا، به أنزل لر ما 

دونوحده طاعته وكمال له والذل له والخضؤع حبه لكمال المتضمنة الحنيفية عل 
بينهما،وما والأرض الموات، قامت، وبه له، حلقت، الذي الحق من وهذا غيره، 
ولأحلهكتبه، وأنزل رمله أرسل ولأحله والمار، الجنة حلقت ولأحله العالم قام وعليه 
ويحبيعبد أن أهلا سبحانه فكونه غيره، وآثرت عنه حرحت التي القرون أهللث، 

ىزلك٠..إلا يكون فلا لذاته، له ثابتؤ أمر عليه ؤيثتن ويحمد 
حمحق نزل مقامها ق وقام ءالتوبة® منزل ق نزل من أن علمت قد فصل ... 
منلابد ولكن فيها، متدرجة وهي لها، متضمنة الكاملة *التوبة* فإن الإسلام، منازل 

وشروطها.وخواصها لحقائقها تبيينا والتفصيل، بالذكر إفرادها 
-ياتعاق اس أمر وقد *الإنابة*، منزل يعده نزل *التوبة* منزل ق قدمه استقرت فإذا 

إبرممإن ؤ وقالت [ ٥٤]الزمر: 4 وأسوأإلؤ حا، حلتله عك وأش تابه، كل 
ال!فقالإنابة، أهل ؤيتذكر ببا يتمر إنما آياته أن وأحبر ٥^١[، ]م؛•؛ مييمح4 او'ْ لحبم 

ؤبكرئثبميره ؤ قال؛ أن إك 4 ويهنها مومهمكنم-إببنها آلثمآء إل بمئلروأ يلز أؤ 
منويركمحم ءاننته-، يريكم هوآلذى ؤ تعادت وقال ٦-٨ء متيما4]ق؛ عم بكل 

)ا(ممأاودارججا.



ؤتآ-.مح 
llllT 4ؤاذهوْ إلمه سءتن ٠ ؤ وقال [ ١٣]غام: ينيب4 من يتدءقنإثُ وما وزقاج ؛
[.٣١]روم: 

هأفمؤ-جهك4؛ؤ ت نوله ل المستكن الضمير من الحال عق مصوب »ذمنيين« 
تقوله نظيرْ إليه، مئين وأمتك أتت وجهك أثم أي ولأمته، له الخهلاب مدا لأن 

قالمفعول من حالا يكون أن ؤيجوز ١[ 4 طلمتزآليآ، إدا ألقأ ثايا ئؤ 
عنعدلت لما وفهلرهم فلوخلوا إليه، منيبين ظرهم 4أي عفيا ئرآلغاس ؤ قض.' 

إلامولود من *ما ه' قال كما عليه، فهلرت عما وتتغير تتحول ولكنها إليه، الإنابة 

ييهعن ونال ، لمانهءر صه يرب حنن - الملة علن رواية؛ وق - الفعلرة علن يولد 
لأهلوجنته ثوابه أن وأخر [، ٢٤]ص: واثابء4 وحرزاكعا ظتّتغمننهُ ؤ داويت 

لكلتوعدون ما هنئا عيرنعد للمتقين ؤازلهت^كه ؤ فقال1 والإنابة، الخشية 
]ق:نلم4 بمفمحسم@آذظوها لإمالأمحج،وجاء من أواراحف،لوي({ 

ؤآلدزآظوأؤ فقال: الإنابة، لأهل هي إنما منه البشرى أن سبحانه وأخبر 
[•١٧زالزمرت 4 المقرئ لهم إلآرثي واثابوأ يعبدوها ان آلملنعون، 

المؤمنفيها يشترك كلها، المخلوقات إنابة وهي لربوبيته، إنابة إنابتازت والإنابة 
4إليو مييجلن نيم خودعوأ صآلثاس 3إِذا ؤ تعاق؛ الم قال والفاجر، والبر والكافر 

ال)الإنابة( وهذه الواقع، هو كما صر، أصابه دلع كل حق ق عام فهدا [ ٣٣]الروم: 
إذآدمّ ؤ هولأءث حق ق تعاق قال كما والكفر، الشرك تجامع بل الإسلام، تستلزم 
،٣٣تالردم؛ ه ءاثبمهم بنا ليكمروأ ١)^: يربهميقمكون _>،ميم إذا رخمه منه أدامهم 

إنابتهم•بعد حالهم فهدا [ ٣٤
تتضمنوهي ومحبة. عبودية إنابة لإلهيته إنابة وهي أوليائه، إنابة اكانية: والإنابة 

(٨٢٨رنم٢٨٣/١(ضاقjامر)٩٤٢رقا٢٤دط)٢/.:ا(بي 
-آ(.وءباوالرزاق)اا/آآارتماه-



الممسراشترعان الصوء ه==ءّ 
تاكت[==دد=د======^==خ

يستحقفلا سواْ، عما والإعراض عاليه، والإقبال له، والخضؤع محبته، أمور• أربعة 
يدوراللففلة لهذه السالم، ير ونفالأربعة، هذه فيه اجتمعت، من إلا ااالمنمثاا< اسم 
ذلك،.عق 

إقالمسرع الأازا1 إق وا)المتيّ_ح(ا والتقدم والرجؤع الإّ~رإع معتز اللفظة وق 
قررالإنابة المنازل1 صاحس، قال محايه. إق المتقدم وقت، كل إليه الراجع مرصاته 

الم،إك الرجؤع أشياءت ثلاثة وهن الحق. إق الرجؤع ههنا وهي الرجمحع، ^٠؛ ٧١
إليهوالرجؤع عهدا، إليه رجع كما وفاء إليه والرجؤع اءتن-ارا، إليه رمع كما إصلاحا 

إجابة((.إليه رجحت، كما حالا 

تتمةمن كان معميته، عن والإقلاع يالاعتدار اس إق ر"؛ع قاد التائب، كان لما 
وءامتيانم، من إثُ ؤ قال: كما عته، »؛11 ق والمح بالاجتهاد إليه رجوعه ذللته! 

فلا[ ١٦•]اوقرْ: ه واصلحوأ ثابوأ آلذين إقُ ؤ وقال! ٧[ ٠ ]١^،قان: ه صئلحا عملا وعمل 
تخليحبا، لما وفعل يكرم، لما ترك صالح! وعمل توبة من فلابد وبطالة، توبة تنع 
يهناعنته.وتحل معصيته عن 

فرجعتا^،، 1pالعهد أحد عند إليه رجحت، كما يعهوه، بالوفاء إليه الرجؤع وكدللث، 
والدينثانيا، عليه عاهدنه بما بالوفاء يالرجؤع فعاليالث، أولا، عهده تحت، بالدحول إليه 

أنثياتهعق عهده فأحد بطاعته! الكلفين حميع عق عهده أحد اهف فإن ووفاء، عهد كله! 
ءهل-هوأحد مؤمن، كلم كما واسطة، بلا الرسول إق أومنه ملائكته لمان عك ورسله 

عقعهده فاحد العالخاء، بواسطة الجهال عل ءهل"ْ وأحال• الرسل، بواسهلة الأمم عل 
منعنده لهم بما وأحبرهم بعهده، الموفين ومدح باكعلم، هؤلاء وعل باكعليم، هؤلاء 

وقال!١[ ٠ ]الفتح: ه عظيما احرا ينيوتيه اثن عته عنهد بما اؤق ومن ؤ فقال! الأجر، 
إذاأش بعهد واوئوأ ؤ وقال! [ ٣٤]الإصراء: ه منئولأ محتن ألعهد إن بالعهد اوئوأ وؤ 

إذاعهدوأهلامة:م>م\ا[.



——^^=اجا=
وعهودهموالطاعة والإيمان بالإخلاص له يالوياء اذئه مع عهودهم يتناول وهدا 

الخلق.ْع 
هتاممه إق أناب فما العهدا،. بعد ارالغدر ^١^ ١١علامات من أن الني وأخبر 

الفالإناية عهده، تحت يدخل ل؛ من إليه يتب لر أنه كما به• وغدر عهده خان من 
يه.والوفاء العهد بالتتزام إلا تتحقق 

دعاكقد سبحانه هو أي إ-جاية((، إليه رجعت كما حالا إليه رروالرجؤع وقولهت 
الأحوالفإن المقال، به تمدق حالا الإحابة من فلابد قولا، وسعديلث، يلبيكه فاحبته 
فكماقائله، حال من شاهد وكذبه فلميقه قول وكل تكد-يا، أو الأقوال تصدق 
بالحال.إجابة إليه فارجع بالمقال اسإجابة إق رجعت 

ه؛إببج

همثوأبادصمحى ألئاّييءان'؛ةهم 1،آثموآدحربماكسبتايُءى هرآوهساد ظؤ 

فهوخلقه، شيء كل وأحن صنعه، شيء كل أتقن سبحانه  ٥٥٥١أن ت اعلم 
تعرضؤإنما له، وحلى هيئ لما المفعة تام والعلل، الأفات من بريء خلقه مبدأ عند 

أحرأسباب أو واختلاهل، امتزاج أو مجاورة، من أحر بامور ذللث، بعد الأفات له 
مسد.إ به، المساد اسبابج تعلؤ، غر من الاصله خلقه عك ترل فلو فاد0، تقتتصن 
وحيوانهونباته جوه ق الماد حمح أل يعرف ومبدئه العالم بأحوال محرفة له ومن 
آذمبنن أعمال تزل ولر حدوثه، اقتنفبمتر بأسباب خلقه يعد حادث أهله، وأحوال 

الألأم،من عليهم با يجلما والخاص العام ال الفمن لهم تحدث للرئل ومخالفتهم 
الأرض،بركات وملبح والجدوب، والقحوؤل، والطواعين، والأسقام، والأمراض، 

لرفإن بعضا. بعضها يتلو متتابعة أمورآ نقصانبا أو منافعها، وسل، ونباما، وثمارها، 

الزاد-^٣٨٥.٣)١( 



=ص==^======^^====^الخنءاك؛رشامماجًًًنم 

ايدىكست آلموآشمحريما ق ظهرآنماد ؤ تعاق• بقوله فاكف لهذا علمك شع 
وبينها،الواغ لين وطابق العالم، أحوال عك الأية هن■، وثزل [، ٤١]١^٢؛ 4 آلثاّي 
وكيفوالحيوان، والريع الثمار ل وفت، كل والعلل الآفاتا تحدثر كيف ترى وأنتؤ 

أحدمحثحوكلما بعض، ورةار_، آخذ يعقها متلازمة، أحئ آفاُتؤ الآفاُت، تللث، من يحدث 
أغذيتهمل والعلل الآذاتت من وتعاق شارك ربمم لهم ث أحل• وفجورأ، ظلما الناس 

وأخلاقهموأشكالهم وصورهم وخلقهم، وأبدامم ومياههم، وأهويتهم وفواكههم، 
كانت،ولقد وفجورهم. وظلمهم أعمالهم موجب، هو ما والآفاُت،، لثس اس 

وفدأعفل؛إ. فيها البركه كانت كما اليوم، هي مما أكر وغيرها الحنطة س الموبخ 
أمثالحنهلة فيها صرة أميه بتي بعض خزائن ل وجل- أنه بإستادءت أحد الإمام روى 
ند0مق ذكرها القصة، وهiلبه . العالل أيام يتبت، كان هذا عليهات مكتوب التمر نوى 
الأممبه علستا عذابر بقية العامة والآفالت، الأمراض هذْ وأكثر رواه• حديث، أثر عك 

مهلآ،حكما أعمالهم، س بقيه عليه بقت لمن مرصده بقية منها بمتؤ نم السالفة، 
عذابأو رجز بقية ®اثه الهلاءونت ق بقوله هذا إق هؤ الني أشار وفد عدلأ، وفضاء 

١أربوعكض،إمرابوااأ 
منهاالعالم ق أبش نم أيام، وثمانيه ليال مع قوم عك غ(والريح اهة صلْل وكذللث، 

والفاجرالتئ أعمال مسحانه اقة جعل وقد وعبرة. عظه نظيرها وق الأيام، تللث، ق بقيه 
والزكاةالإحسان مع فجعل منه، لأبد اقتضاء العالم هذا ق لأنارها مهتضيايته 
المساكين،ظل؛ وجعل والجديتح، والقحط ماء، الس العنثا لمغ ستا والصدقة 

رقم rr\/\r)أخمد لمد تحقق j اووط الأوننمب الشخ ٢(  ٩٦أخمد)Y/ احر-بم ( ١ر 
أبيءسسع ق رعوعه وجه ندري ولا هوبحال.ث، وليس يثت، لا ضعف إستاده خر هدا ٩^١(؛ ٤ ٩ 

واكرمدي)رقم( ٤٧٥٢ رقم  ٣٦٢الكبرى)؛/ ذ ٢(  ٤٩٥ رثم ٢ ٢ • جان)U/ ابن رأ(بي 
(.١  ٤٨)؛/ الأحوذى نحفة واننلر؛ صحيح. حن حديث، وقال،! ( ١٠٦٥



الملوكلجزر متا الضعيف عك الموي وتعدي والموازين، المكايل ل والبخل 
الحقيقةق وهم استعطفوا، إن يعطفون ولا استرحموا، إن يرحمون لا الذين والولاة، 

للناسيظهر وعدله بحكمته سبحانه اهة فال ، ر ولأتم صور ق ظهرت الرعايا أعمال، 
بولأةوناره بعدو، وتارة وحدب، بقحهل فتارة ساسها، وصور قوالب، ل أعمالهم 
ينمكوللا نقومهم تحضرها وغموم وآلام مموم وناره عامة، بامرانحن وناره جائرين، 

تورهمعليهم الشياطين ليهل يتوناره عنهم، والأرصى الماء بركات بمغ وناره عنها، 
•له حلى ما إق منهم وليميزكل الكلمة، عليهم لثحس أرا، العياب أمجاب إق 

اليهعدل مواقع ؤيظر مشاهده، العالم، أقطار بين ببصيرته يسير والعاقل 
الخلقوسائر النجاة، سبيل عك خاصة وأتباعهم الرسل أل له يثين وحينئذ وحكمته، 

ثعمبلا أمره، بالغ واذلة صائرون، الوار دار ؤإق ساترون، الهلاك سبيل عك 
التوفيق.وباذلع . لأمره. راد ولا لحكمه، 

قال[ ٥٦]الأعراف: ه إصننحها زآلأزضنعد تشسد.وأ ولأ ؤ تعاق! ،وقوله ا..ر 
اهإصلاح بعد اه، طاعة غير إق والدعاء بالمعاصي فيها نقدوا لا المقرين: أكثر 
إلوالدعوة اس غير عبادة فإن الألأ طاعة إل والدعاء الشريعة وبيان الرمل ببعث إياها 
هوإنما الحقيقة ق الأرض اد فل الأرض، ق ناد أعظم هو به والشرك غيره 

ؤرآلبزوآلمحريماكسنت،ايدىظهزآلصماد ؤ تعال: قال أمره، ومخالفة به بالشرك 
ويهلكالمهلر، فيمك الأرض ق تحصوا ولا الأية: ق عطة وقال ه آوغاا،ي 

تلعنالدواب فإن المطر قحهل إذا لف: المن واحد غير وقال بمعاصيكم، الحريث، 
.المملر وقحمل الأرض أحدبت، فبسببهم العنهم اللهم وتقول: آدم، بني عماة 

الثناء)ج(.عن نقلا عنا من هوابعد ما القمص سورة أول، ل تتا-م )١( 

تديموانظر؛ (. ١٤٤٨رنم ^١٢ ٠ / تصرْ)١ ق حاتم أبي وابن ٥( ٥ شرم)T/ ل الطبري أحرحع )٣، 
بالرياض•الملام دار مشررات، من وعر تألفي من والدنوب، المعاصي بخطر القلوب، ذوى 



الصسيرض الثئ؛ئ الصوء 

رمولغير متح ومظع غيره، معيود ؤإتاُة اهف، غير إك والدعوة فالشرك وبالجملة 
وحدهاهة يكون أن إلا لأهلها ولا لها صلاح ولا الأرض، ل الفساد هوأعفلم اصه، 
إنماوغيره إلا، ليس لرسوله والأتلع والعلاعة لغيره، لا له والدعوه المعود، هو 

كسمع فلا شريعته وحلاف بمعصيته أمر فإذا الرمول، يهلاعة أمر إذا ءلاءته تجب 
إمائهاعن ومن بتوحيده، وبالأمر وديته برسوله الأرض أصلح اهف فإن ٠لاءة، ولا 

رسوله.وبمخالفة به بالشرك 

وءلاءةوعبادته اةل؛ف توحيد فسبه الأرض ق صلاح كل وجد العالم أحوال تدير ومن 
مخالفةفسببه ذلك، وغير عدو وتسليط ونحط وبلاء وفتنة ١^١!؛ ق شر وكل رسوله، 
العالمأحوال وتأمل التدبر، حق هدا تدبر ومن ورسوله• ، ٧٥١غير إك والدعوه رسوله، 

الأمرهل،ا وحد الوارثين، وهوحير عليها ومن الأرض اهف يرث أن ؤإق الأن إق ئام مند 
العفليم.العل إلاباهه فوه ولا وحصوصا عموما غيره حق ول ه، نفحاصة ق كن.لك 

قالفساد من أنواعا الأرض ق يحدث أما والمعاصي الذنوب آثار اومن •••؛ 
يماؤرؤظهنTلمناد تعال؛ فال والمساكن والثمار والزرؤع والهوى المياه 

فال١إتأ ]١^٢؛ ه يزحعون لعدهم هملوأ بمصآلذى ليذيقهم آلناي ايدى كسبت، 
الحرثفيهللثا اكلر، اهه؛دللث، فيحبس ال، والفبالغللم صعن الفلالم ول إذا مجاهدت 
ايدىآلزؤآتحربماكثنت، ؤر وظهنآلم«اد قرأ؛ ثم الفساد، يحي، لا واهق والنسل، 

هوبحركمما واه أمجا فال: ثم ه ينحئون لعلهم حملوأ دعصمى ييديمهم آلئاّي( 
البرق الفساد نلهر عكرمة: وتال ،. بحرلفهو جار ماء عك قرية كل ولكن هدا، 

أماةت1دة: وتال ماءآ عك قرية كل ولكن هدا، بحركم لكم: أنول لا إق أما والحر، 

!^٣٦٧١٣٩فر،)^ياص)>مه؛(واينأبييم)^ 
(.٤ ٩ Y/ تمره)١ ي الطري أخرجه ٢٣١



الماءتعاق اذلع سس وقد ت قالت . والريف القرى فأهل البحر وأما العمود، فاهل الر 
ملحوهنئا ثرادهُ سآئ فنان عيب هذا آونخنابا1 ينتوى وما ؤ فقالت )حن]، العيب 

والبحرالجارة، الأمار هي ؤإنما واقئا، حلو بحر العال؛ ل وليس آ ١ ٢ ]فاطر؛ ه اج جا 
ابنوقال المياه، تلك بام»ا الجاؤية الياه عل التي القرى فتسمن هوالماكن، المالح 

ءؤعز^كنادفي^ملأتحرهقالالخوبزيدت 
هوخلهر الذي اد المأن أراد ؤإن محلهر، الذي الماد سبب الذنوب أن أراد ت قالت، 
العاقبةلأم ه حملوأ بعصمى لتذيمه,؛ ؤ قوله; ق اللام فيكون مسها الذنوب 

قاهق يحدنها الش والألأم والشر والقص بالفساد فالمراد الأول: وعك والعليل. 
لف:البعض قال كما له*ا■ الله أحديث، ذنبا أحدثوا فكلما العباد، بمعاصي الأرض 

الفسادأن أعلم؛ واهف والظاهر عقوبة ملهلانه من لك»؛ اقنع أحديث، ذنبا أحدثته؛ كلما 
هخملوأ تعص^لذى لتذيمهه؛ ؤ تحال: قوله عليه ؤيدل وموجباما، الذنوب به الراد 

عكترك لما أء٠الا كل أذاقا ولو أءمالا، من اليسير الشيء أذاقا ؤإنما حافا، فهاوا 
والزلازلالخف من :بما يحل ما الأرءست ي العاصي تاثير ومن دابة، من ظهرها 

إلاديارهم، دخول من فمنعهم نمود ديار عك ه اس رسول مر وقد بركتها ويمحق 
يعلفإأن أمر حتن أبارهم، من الاستسقاء ومن مياههم سرب ومن باكون وهم 

وكذلكالماء، ق المعمية م مؤ كاثير الإبل، لواصح بمياههم عجن الدى العجين 
قأحمد الإمام ذكر وقد الأفايت،، من به ترى وما الثمار، نقمى ق الذنوب سوم تأثير 

بقدرالحبة حطة حبة أمية بتي بعض حزائن ق وحييت، قال: حديث، صمن ق مسنده 
منوكير ، العدل رمن ق ينبتؤ كان هذا علها. مكتوب صره ق وهي المرة، نواه 

٤(.٩ آ/ تمره)١ ق الطبري أحرجه )١( 
٤(.٩ أ/ تفسره)١ ق الطبري أحرجه )٢( 

اه.سمر)؛/مابم(إدأنىصصسيندبأررحه رمءزاْ 
ثلاثة.صمحات تبل هذا تخرج سّق ( ٤ ) 



اشرض اشر الذن-ث ا؟=م 

الذنوب.من العباد أحدث بما ه اس أحدثها الأفات هذه 
الأن،هي مما أكبر الثمار يعهدون كانوا أنم الصحراء شيوخ من حماعة وأحبرق 

وأماقرب. من حدثت ؤإنما يعرفوما، يكونوا لر تصيبها التي الأفات هذه من وكثير 
قال!أنه ه النبي عن جامعه ق الترمذي روى فقد والخالق، الصور ق الذنوب تاثير 

أرادفإذا الأن، حتن يثس الخالق يزل، فلم ذراعا، متون السإء ق وطوله النلأآدم ررحلق 
ست،أهل من عباده من عبدا تمج والخونة والفجرة الظلمة من الأرصن يطهر أن اه 
ويقيموالنصارى، اليهود المسيح ويقتل حورا، مكت، كإ ئعئا فيملأالأرصن ه، نبيه 

إنحتن كانت، ك،ا وتعود بركتها، الأرض ونحؤج رسوله، به اممه بمثإ الذي الدين 
وفرالعنم، من العنقود ويكون بقحفها، ويستفللون الرمانة، ليأكلون الناس س العصابة 

طهريت،لما الأرض لأن وهذا ا. الناس«ر س الفئام لتكفي الواحده اللقحة وأن بعير، 
ولاوالكفر، الذنوب محقتها التي تعال، افقه من البركة آثار فيها ظهرت المعاصي من 

ماب، تهللالأرض، ق سارية آثارها بقبت، الأرض ق اصه أنزلها التي الحقوبات أن ريب 
قالأثار فهذه الأمم، ما علهبن، التي الجرائم تلك، أثار هي التي الذنوب س يثاكلها 
)،،٥١كلمة فتناسست، الجرائم، آثار س المعاصي هل>ْ أن كما الحقوبات، آثار ص الأرض 
والأحق،الجناية، س للعفليم الحقوبة س العفليم وكان وآ-ما، أولا الكوق وحكمه 

الجزاء.ودار البرزخ دار ل حلقه بين سبحانه يحكم وهكل-ا للاحفإ، 
نزعت،عليه واستوق العبد قارن لما فإنه وداره، ومحله الشيهلان مقارنة وتامل 

نزعت،أثريت، ما الأرض ق طاعته أنرت ولما ورزقه، وقوله وعمله عمره س البركة 
هناكيكن لر الجحيم كان لما مكنه وكذللث، طاعته، فيه ظهرت محل كل من البركة 
والثركة.والرحمة الروح من شيء 

رب٣٥٦-٣٥٤/١شjص،Jاكاص))ا(أ-؛محه 
غريب.صحيح حسن حديث هدا اكرمدىت وقال ٦( ٩ / ١ )٨ النووي شرح وانظر' ٦^ ١ ٤ 



همح=^=—^=_^اج=
إرة؛(يوقكون كداولئكاذو| غيرساعة لبئوأ ما يشص،وآدجرمن الساعة تقوم يوم وؤ 
نومآلعثقهندا آلتنث نوم إل لبقتمِفيهم_،آس وآلإيمننلمد اوتوأآننم آلذنن وقالآ 

ه.دعلنو0؛)؛؛: ول؛شكممحزلأ 
الكفار،قول، بعللأن عق الشامة يوم والإيمان العالم يأهل استشهد بحانه ،إنه ...ر 

نيتاعةجكد'0نكاووألبثوأ ما يهسز1صرمون ^شاى ثموم ؤتوم ؤ تعانىت فقال 
قهندI^؛، LjTتذم إل كنم_الش ق  jJiJلمد وآلإينس اوJوأ^لنلم آلذئن وهال ج؛ يودكون 

[.٥٦، ٥٥^^إئزلأمادونه]اروم; 
الرفعةالعبد به ونال الملوبء، وحصلته التقوس، اكثسثه ما أقفل عفليمة! فائدة 

وقالؤ قوله! ق ينهما سبحانه قرن ولهدا والإيمان، العلم هو والإحرة، لدنيا اق 
iآلبمثب نوم مهندا آلبمث نوم إل 'بم7،آش 4 لبم- لفن وألإيمخم، آلثلم أويدا آلذس 

هدوخنت آلنز اوئوأ وآلذس منآكم ءامغوأ آلذنن آلثد نرمع ؤ وقولهت ا"ه؛ا• تالردم؛ 
ولكنالعالية، للمراتب والموهالون ولبه، الوجود حلاصة هم وهؤلاء [، ١١لالمج1دلة! 

والرفعة،عادة ال ١٠٢-اللذين والإيمان، العلم من محفيقة ق غالهلون الناس أكثر 
بهالذي هوهذا والإيمان العلم من معها ما أن تظن طانفة كل أن حنن حقيقتتهما. وق 

قدبل يرغ، علم ولا ينجي إيمان معهم ليس أكثرهم بل كدلل—، وليس العادة، تنال 
إليهماودعا ه، الرسول -بما حاء اللذين والإيمان، العالم محلرق نفوسهم عك مدوا 
وآثارهم.منهاجهم عك وتابعوهم بعده من هووأصحابه عليهما وكان الأمة، 

كدزبرا امزههمثنئيلم قثمطعوأ ؤ به وفرحن، معها العلم أن اعتقديت، ء؛لائقة فكل 
وحرصي،وآراء كلام عندهم ما وأكثر [، ٥٣]اد}مثو0.' ه مرحون لنيم بنا جنب 

تقدم؟أوفيما أكثر اليوم العلم لأيوب• قلنتج زيد• بن خماد قال كما الكلام وراء والعلم 

)ا(ا،هالفظح-بما.
غوائد. ١٠٢)٢( 



الممسيرعأن الميم الصوء 
=الأ2تإ==^=^=^=^=^

أكثر!تقدم فيما والعلم أكثر، اليوم الكلام 
والجدالوالكلام حدا كثيرة فالكتب، والكلام. العلم بين الراسخ هذا ففرق 

•اس عن الرسول به جاء ما وهو أكثرها، عن بمعزل والعلم كثيرة، الذهنية والقدراُتح 
ولزنرصو وقالا [، ٦١عمران: ]lJ منأوءلمِه جاءك ما نعد من فيه حاجلئ، من لؤ 

اثبمتإوين هوأثدئ أش هدى ش!يث ثهم ثئع حى آفصنزى ولا عالئجأو؛آود 
ؤلجي■،اذزلهُ ؤ القرآذت ق وقال [، ١٢٠]الغرة: منألينمِب جاءك ألذى تند اهوآءهم 

علمه.وفيه أي [، ١٦٦]اس: 
الأفكارهواجس اتخذوا أن إق الناس س بكثير الأمر آل الملم حادا العهد بعد ولما 
فضيعواالأنفاس، فيها وأنفقوا الكتب،، فيها ووضعوا علما، والأراء الخواؤلر وسوانح 

سوادا.والقلوب مدادا. الصٌ«حفإ حا وملاءوا الزمان، فيها 

يوذورتلم؛ئ؛4•لا ولأ اصبرإةوعدآئيحث قؤ 
الثواغليكثرة يبال لا التمكن أن وهو الفلهور، غاية ق يالأية استدلاله اوجه 

بصبرهتمكن قد بل اابه]الأتا، أهل بمعاشرة ولا الغفلأُتؤ أصحاب بمخاكلة ولا 
أشوعد إن داْبر ؤ تعال• قال ولهذا له، واستخفافهم إياه، استفزازهم عن ويقينه 

المبهللون،يستفزه لر حق اهوا/؛ا وعد أن وتيقن حقه، الصبر وق فمن ٦[ ' ]الروم: ه حقنح 
هؤلاء،استفزه كلاهما أو ويقينه، صبره ، صعقومتن يوقنون، لا الل.ين يستحقه ولر 

ذللث،صعق، فكلما ؤيقينه، صبره قوة صعق، بحسبإ إليهم فجازبوه هؤلاء، واستحقه 
لهم؟وجدبه منهم انجدايه قوي ؤيقينه صبره قوي وكلما له، جذحم قوي منه 

4يوذورنت.> لا شخمثلتث-محين ولا حث وعدأثب ها٠ت.أزإن ؤ تعالت ،وقال .أ .. 

)ا(ها\اودارج-بمما.
)أ(ه0اكيان.



لعدمنإمم الصبر، عدم ق عندهم يقين لا بالدين يتنبه ولا يصبر أن فأمره •٦[ تارومن 
والحتاالنقض لهم حصل ولو قومهم، واستخفوا وحفوا صبرهم، عدم يقينهم 

حفصبره قل ومن صبره، قل يفنه قل فمن استخفوا، ولا حفوا وما كبروا، 
عندهصبر ولا له يقين لا ومن وعقل لب ذو لأنه روض، الصابر فالموقن واستخف، 

واليمالخفيف،، يالثيء الرياح تلعب كما والشهوات، الأهواء يه تلعب ءلائش، خفيف 
المستحان.

الرومسوره نفير من حعه اهئه ير ما هذا 
العالمينرب قلم والحمد 

٠٠٠



الصسيرالميرعان ااصنء =و؛ت

mج؛قاةقئاة

يرواوينجينا علم بعم س-بجلآش ض لهوآلحدتهيايبجا1 سيممى ؛نآائاّي ؤؤ 
ئضم؛ت\ؤق عته؛ايلظ ئتق ؤإذا مءبمأ|أ؛ عذاث م ث ج

ءبؤرْبمفأسمه•ؤأشوؤآ 
قالهالخاء، بلهوالحالأوثت المراد أن عق الفسرينت أكثر وغيره* الواحدي تال 

أبيروايه ق عود، مين اهلم عيد وئل عنه، وثم حسر ين معد رواية ق عيامن ابن 
وعكرمةمجاهد وهوقول عنه، الصهاء 

ننؤبنآلغا-بي ؤ تعادت توله ي هماس ابن عن أمحه عن فاخة أي بن ثور وروى 
•يلآوزارا''أ شه عىامحاة مبض 

والأسماعالكشر، بالمال والمغنية مجامحدت'عواش؛زاءالمغن عن نجيح أبي اين وتال 
أيضا.إصحاق وهدااخيارأبن مكحول. اقول وهن. الباطل* من متله ئق إليه، 

ذكرعن يلهي لأنه هوالخاء، هامحا لهوالحلي>ث، أن الضير: ق جاء ما أكثر قال: 
تعال.اه، 

والخاءاللهو، احتار من كل هدا ق ويدخل المهال: أهل قال الواحدي؛ قال 
يدكرالشراء فلفظ بالشراء، ورد قد اللففل كان ؤإن القرآن، عل والعازف والمزامير 

هدهق ثادة قاله مجا ^١ عق ؤيدل قال: القرآن. ق وهوكشر والاختيار، لامتيدال، اق 

)ا(ارمآاالإغاثأج_ا.

.( ١ly-T / Y ماص)١ ممردواين اين ص تمره ق اتجري اخرجه )٢( 
عمدةي المني يتماذكرْ ٠( ١ ٠ ٤ رقم  ٢٧٩إ/ •،عود) ابن من الإيمان شعب ق ال؛هقي أخرجه )٣، 

•ااتاري>آأ/أ'اىءناينبسرضياهبا 



يختارأن الضلالة من المرء وبحب  ٠٠ ItJLiمالأ((، أنفق يكون لا أن ((لعله الأية! 
•الحق(( حديث عك الباطل حديث 
كلامذكر ثم الغناء، تحريم عك تدل التفسير هذا عك الأية وهذه ١^١^،^(: قال 

-،،٠٧١ي U أشد فذلك، القباض غناء وأط قال: الغناء. بإعلان الشهادة رد ك الثافص 
منةإش اسمع ررمن قال؛ ه النبي أن روي وهوما فيه، الوارد الوعيد لكثرة وذلك، 

الرصاصالذابح.١؟^،: ٢. المامة((ل ص1،زأذسه\لآثلأ(وو؛ 
أحمد،الإمام ند مففي الني إك مرفوعآ بالغناء الحديث، لهو ير نفحاء وقد 

والياقأمامه، أبي حديثا من الترمذي وجاح الحميدى، الزبير بن اليلأ عبد ني وم
دلاذلاظويأ، نلأممضوص، اص، ررلاشيئوا ال؛ي.uل: أن لكرمذي: 

لهونفرتم( من ومزآلئام ؤ الآ!ةت هذه نزلت، هذا مثل ل حزام، ونتهن فيهن تجارة 
بنالم عبيد عك مداره كان ؤإن الحديحا وهذا ا. ر ب(( ألقي سبيل عن ليضل الحديث 

وعكثقة، والقاسم ثقة، نحر بن اه فعبيد القاسم، عن الإلهاتن يزيد بن عك عن نحر 
نميرؤيكفي اليم، ثاء إن ستن.كرها ومتا؛عا>>ت،، شواهل. للحديثا أن إلا صعيف،، 
وابنعباس، ابن عن ذللئ، صح فمد الغناء، بأنه الحديث،: للهو والتابعين الصحابة 
مجود.

لهويثزى من ومنآلاّي ؤ تعاق* قوله عن مسعود ابن ررسألث، الصهباء! أبو قال 
مرات(أثلاث يرددها - العناء هو غيره إله لا الذي واس فمال؛ آلحدطآه 

قاس عبد أبو الحاكم قال الغناء((. أيضآ١٠أنه عنهما اقك رمحي عمر ابن عن وصح 
الذيالصحابي نفير أن العالم هذا ءلال_ا راليعلم المستدرك: كتاب، من التفسير، 

.٢(  ٦٣ْ/ يمشى)١ مدية تأريح ق عساكر ابن أحرجه )١( 
اكرطى)رفم:أ\/آا،ه\'ام(.)آ(أحرجه 

^jYUA^،)؛/ij_،^iوالماكم):ا/ه؛؛رفمآ؛هم(,_الدرى)اأا/\أ( أحرجه )٣( 
.٤(  ٤٣-٤ ٤ ٢ م كير) ابن تمر وانظرت يخرجاء. ولر الإسناد صحح الحاكم: وئال ( ٥٠٩٦



الممسيرعاى المنير الصوء 
مكتتا==^============^^

منآخر موصع ق وقال ،. ل منيا( حديث ت الشيخين عند والتتزيل الوحي شهد 
.٢ المرفوع((أ حكم ق هوعندنا را كتادهت 

أعلمفهم بعدهم، من ير نفمن بالقبول أوق أنه ؤيب فلا نظر، فيه كان ؤإن وهدا، 
وقدالأمة. من به حوطب، من أول وهم نزل، فعليهم كتابه، من ه اهه بمراد الأمة 

فلاالحقيقة، عك الفصحاء العرب وهم وعملا، عالما ه الرسول من تفسيره شاهدوا 
سبيل.إليه وحد ما نفيرهم عن يعل.ل 

وملوكها،الأعاجم بأحيار وتف|سيرْت بالغناء، الحديث(( لهو  ١١نفير بين تعارض ولا 
بهيشغلهم مكة، أهل به يحدث الحارث بن الضر كان مما ذلك ونحو الروم، وغلوك 

الباطلااحا.يثت لهو ١١عباس! ابن قال ولهذا الحديث،، لهو فكلاهما القرآن، عن 
حمحهما.من ومنهم الأحر، ذكر من ومنهم هدا، ذكر من الصحابة فمن . والغناء((

الزنا،رقية فإنه وأحبارهم، الملوك أحاديث، من صررأ وأعفلم لهوا، أشد والغناء 
غيرهصد من أعفلم القرآن عن وصده العقل، وخمرة الشيطان، وشرك الفاق، ومنبت، 

فيه.ورغبتها إليه، القوس ميل لشدة الباطل، الكلام من 
اشتغالهميحمت، الذم هدا من تمست، لهم ومستمعوه الغناء فأهل هدا، عرفإ إذا 

لهواستبدل س ذم تضمنت، الآيا٠ءت، فان حميعه، ينالوا لر ؤإن القرآن، عن بالغناء 
القرآنعليه يئن ؤإذا هزوأ، ويتخن،ها علم بغير اس سيل عن ليضل بالقرآن، ااحل.يحإ 

سهئامنه علم ؤإذا والصمم، وهواكفل وقرا، أذنه ق كان معه، يإ كأن متكبرا ول 
للمغنينيعضه و؛، ؤإن كفنا، الاس أعغلم من إلا يقع لا هدا فمجمؤع به، استهزأ 

الذم.هذا ص ونصسّتذ حصة فلهم ومستمعيهم، 

الراويتدرسح j محه والسوطي "O ٠ ٢ ١ رنم  Y٢٨٣/ اكحيحض) عق الستاو.رك ل الحاكم ذكر0 )١( 
)\إ٦^\(.

وصية٥( ١ ٤ )٣; ( ٩٢)T/ ( ٢٣٦كير)\إ ابن وشير •ها()ا،/أام0 انئلر:دحاوأرى)ه/ )٢( 
ءكضأبيداود)^اأا()آ/آإأ(.الشم ابن القارى)ما/اغ(وئئ_ت 



طريقعن ضلال وفيه إلا آلاته، ومم1ع بالغتاء عني أحدا تجد لا أنالث، ووضأحهت 
إدايحيث الغناء، اّتماع إق القران اّتماع عن رغبة وفيه وعملأ، علمآ الهدى، 
القرآن،م1ع >اعليه وثقل ذاك، إق هدا عن عدل القران وسماع الغناء سملع له عرضن 
ؤيتقصرالمعني ؤيتزيد قراءته، ؤيتهليل القارئ يكتج أن عك الحال خماله وريما 
حميعه.يه يحظ لر إن الدم، هدا من وافر نصيب يناله أن هدا؛ ق ما وأفل نوبته، 

وعنلمتافلبه، مات، من قاما >را. يحي حياة يعص قلبه ق مجن مع هدا ق والكلام 
آفضح وهُ ثمللئ، قنن فتتتهُ يردآس ومن ؤ النصيحة؛ طريق نفه عل محي فقد فتنته، 
قولهز حزى ١^^١ ق بملفنظولأَي آسأن لزيري شثاآُ 

•[ ٤١عدار_1>نيليهمه]الماواوهت 

حل•ثناهارون، بن يزيل• حدثنا ، ٥٧٥١عبيد بن هارون حدثنا اللنيا1 أيي ابن ،قال ...أ 
تاللث،من يعقوب، أبا يا أحبرق بخي؛ اللفرثد قالتا قال؛ الهائل شيبان أبو أشرس 

أدمرتتن ~ ربن عك أكدب ما واثلم شيبان، أبا يا ٠ فقال؛ التوراة، ق قرأُت، الش الغرائب، 
أهلق قو محمل• أمة ق ف وقل. وحف، مخ ليكونن التوراة؛ ق قرأيتح لقل. _ ثلاثآ 

وضربمالقينااتا، باتخاذهم قال؛ أعمالهم؟ ما يعقوب أبا يا قالت،؛ قال؛ القبلة، 
فاستيقنثلاثة، أعمالا ترى حتن بقيتر وكن والدهب،، الحرير ولباسهم ؛الدفوف،، 

بالنساء،اء والنبالرحال، الرحال تكافأ إذا قال؛ هي؟ ما قالت،؛ قال؛ واحازر. واستعد 
أهلبل لا؛ قال؛ حاصة؟ العرب له؛ قالت، ذلكؤ. فحنا_ العجم، آنية ق العرب ورغبته 

طرقهمل بما يشلءحون يحجارة الماء س رحال ليقاوفن واس قال؛ ثم القبلة، 
ببنيفعل كما وحتانير، قردة آخرون وليمسخن لوط، بقوم 3عل كما ونباتلهم. 

•ا بقارون،، حف، كما بقوم وليخسفن إسرائيل 

الملاص-ع'فيالورسمر)ب/اهأ(إكاينأبيانمدافيذم 



الثنسترعلن المنير الصوء 
ص\=====^=======^=^=^=ي

الأحاديثأكثر ق مقيد وم الأمة، هذه ق المسخ بوقؤع الأحبار ظاهرت وقد 
مطالق.يعضها وق الخمر، وشاربي الخاء، بأصحاب 

يتظرونرجل باب عك فه يجتمعون زمان الناس عل الجعدت أبن بن مالر قال 
وليمرلأوخزذل قرئا مخ وقد إلهم فيخرج حاجتهم، إله فعللون إلهم، يخرج أن 

٢.أوحنزيتا«ل قردا مخ وقد إليه فيرجع ييع، حانوته ل الرحل عك الرجل 
يعملانه،الأمر إق الرجلان يمثي حتئ الساعة تقوم ارلا ه! هريرة أبو وقال 
يمضنأن يصاحبه رأى ما منهما نجا الذي يمغ فلا حنزيرأ، أو قردأ أحدهما فيمخ 

فيخمذيعملانه، الأمر إك الرجلان يمثئ وحتئ شهوته، يقضن حنن ذللث،، شأنه إق 
يقفنحتن ذللث،، لشانه يمنئ أن بصاحبه رأى ما منهما نجا الذي يمغ فلا بأحدهما، 

منه((شهوته 

فيستقيانمر، ينهما محق متجاورين، حان ررسكون غنم* بن الرحمن عبد وقال 
حناقد الأيام س يوما فيصبحان بعض، ص بعضهم يقبس واحل، قبسهم منه، 

علاثنان يقعد أن ))يوشك، أيمات غنم بن الرحمن عيد وقال حي®. والأحر ؛احدهما 
ا.ينظر((ر والأحر أحدهما فيمسخ يهلحنان، رحا 

إلالماس فتقنع وظلم، الرمان آحر ل تكون ريحا أن اربلغني دينار• بن مالك، وقال 
.ممحوا(( قد فيجدومم علماههم، 

أ(إقأينراس.ض:مناب)اا/هه(وبل
الأوطار)آ/ا-\/(.

الدنيا.واظر:صناب)\\/ه0(المثور)ي/اا،؛-أ\<؛(إقاينر المٍوطيفيالدر )آ(ءزاْ 
ون؛لالأوطار)أ/س(.

الثورالدر ق السيوطي وعزا،، ( ٨٨٧رنم ٣ ٠ ٠ / الفن)١ ل المروري حماد بن نعيم أخرجه )٣( 
)ب/آآ؛(إكاينأبياس•

الءوطيفيانمراسود)يمأه؛(إك(وماْ U٢0٥/٦١مفيتالخبس)ابن )أ(آحرجه 
الدمحا•أض ابن 



و^|_جسلة 
ذلكواتصغ والفسق، والخدمة بالمكر القالب اتصف، إذا ااعالمت أهل مص نال 

والخنازير،القردة، من  IviUJ،Jالموصوف، الحيوان حلق عل صاحبه صار تاما، صبغا 

حفيا،بدوا وجهه صفحالت، عك يبدو حتن فيه الوصف، ؛، ^JJيتزايد يزال لا ثم وغيرهما، 
الظاهرة،الصورة يقلبا حتن يقوى تم الوجه، عك ظاهرا يصير حتن ويتزايد يقوى تم 

صورمن مخا الماس صور عك يرى تامة فراسة له ومن الماطة، الهيتة نلب كما 
حتارامخادعا مكارا محتالا ترى أن فقل الباطن، ق باحلاقها تخلقوا الش ادءيواناات،، 

أندلل خزير، مسخة وجهه وعك إلا رافضثا ترى وقل ثرد، مخة وجهه وعك إلا 
بالباطنمرتثط فالظاهر كلم،. مخة وجهه وعك إلا كلبية نقص ه نفتيما، شرها ترى 

الصورةقلمثا عك قويت، المفى ق المدمومة الصفايت، ا>تحكمتا فإذا ارتباط، أتم 
صورةصورته اه يجعل بان الصلاة ق الإمام سابق من ه المي حوفج ولهدا ااذلاهرة، 

صلاته،فاد إلا الإمام بمابقه ستفي إ فانه الباطن، ق للحمار لمشابهته ، حمار 
الفطنة.وعدم البلادة، ق بالحمار فهونبيه قبله، يسالم لا فإنه أحره، وبهللأن 

فهمالأحاديث،، هن.ه ق ذكروا الدين هؤلاء بالمخ الماسمي فأحق هن.ا عرفه إذا 
مال،الريبا وعقوبامتح الباطن، ق لهم لمابيتهم وحنانير، قردة مخا ازمحى أمؤع 
وعدله.حكمته وفق عك جارية منها باس نعوذ 

٤١٠؛والفتومحبثن المعتز سبه ذكرظ وقد  قوإبُ؛لالأ نقضا ونقصناها المبهلاق،  ١١
ّماعيحركه وما الأييايت، >اماع يحركه ما بين الفرق وذكرنا الميع، ق الكبير كتابنا 

سعدوه حتن حضوره، ق العباد س كثير عك دحلتج المي الشبه وذكرنا الآياءت٠، 
ههناأشرنا ؤإنما الكتائب،، ذللثؤ ق توق مفهو ذللث، عك الوقوف، أحء_ؤ فمن القرمثخ، 

الوفيق.وباس الشيهلان، مكايد س كونه ق يسيرة نبنءة إل 

ملراسه إذارفع أحدكم لانحض أو: أحدكم- •أمانحض ئال،: ^ ٥٥٥رسول؛ص ه مريرة أبي فن !١( 
(١٦٩ رنم البخاري) أحرجه لا خمار صورة صورته الله أونحعل حمار رأس رأسه اه؛ نحعل أن الإمام 

(.١٥٧-١٥١/٤(وشرحالووى)١٨٣/٢شماUري)



عارااممس؛راللئوءائئن؛ئ =او^[=

والعقلالعلم من نصيبه قل من ببما لكد التي وممايده، الله عدو مكايد ومن 
والغناءوالتصدية، المكاء، م٠اع والمبهلاJنت الجاهاJن قلوب -ها وصاد والدين، 
وقالنعك عاكفة ويجعلها القران، عن القلوب يصد الذي المحرمة، بالألأت 

اللواؤلرقية وهو الرحمن، عن الكثيف، والحجاب الشيهلان، قرآن فهو والعصيان، 
النفوسالشيهنان به لكد المنن، غاية معشوقة ص الفاسق العاشق ينال ويه والزنا، 

فقبلت،حسنه، عك الباؤللة الشبه إليها وأوحئ وغرورأ، منه مكرأ لها وحسنه المهللة، 
مهجورا.القرآن لأحله واتخدمحتا وحيه 

منهموهدأرتا الأصوات، منهم حشحت وقد الملمع دياك عند رأيتهم فلو 
لهفتمايلوا إله، واحده انصباية وانصبت عله، ها يكلقلو-هم ا وعكفالحرلك'ت،، 

الحاني—،تكر أرأيت، ورقصهم، حرلكتهم ق وتكسروا المسوان، كتمايل ولا 
تفعلهما أعفلم فيها ففعل المقوس، خماره حالعل وقد ذلك، لهم ؤيحق والمران؟ 

وأموالتشقق، وأثواب تمزق، هناك قلوب الميهنان، بل افيه، فلغير الكؤوس، حميا 
أمنيتهمنهم اكيء؛لان وياغ عمله، فيهم الكر عمل إذا حتن تنفق، اهدٌ محناعه ير غق 

صدورهمق وحز وحيله، يرحله عليهم وأحلب، وحيله، بموته واستفزهم وأمله، 
الدار،حول لكلحمير يجعلهم فعلورا أرا، بالأقدام الأرض صرب إل وأرهم وحزأ• 
تللث،دك من والأرض للمقوف رحمتا فيا انميار. وثيهل ترقص لكلذباب وناره 

بالذينالإسلام، أعداء ؤياشماتة والأنعام، الحمير أشباه س سوأتا ؤيا الأقدام، 
ولعبا،لهوأ ديتهم واتخذوا وءلر؛آ، لذة حياتهم قفوا الإسلام، حواص أمم يزعمون 

أولهس القران أحدهم سمع لو القران، سور اّتماع س إليهم ، أح٠٢اكيهلان مزامير 
سفيه قدح ولا وحدأ، فيه أثار ولا قاطنا، له أزعج ولا سالكا، له حرك ّ آحره إق 

سمعه،مزموره وولج اكيهلان، قرآن عليه تل إذا حنن زندأ، اذله إل الموق لواعج 

)ا(أأ'االأءاثث-بما



—_^لجا-قي
يديهوعك فرضت، أقدامه وعل فجرت، عينيه عل قلبه من الوجد ينابيع شجرت 

زفراتهوعك فتصاعدت، أنفاسه وعك وطرت، فاهتزت أعضائه ساتر وعك فصممت،، 
فاثتيتإ.أشواقه نيران وعك فتزايدت، 

خاسرصفقة الشيطان من بنصيمه اهف من حفله واليائع المفتون، الفاتن أيها فيا 
عندوالواحيد، الأذواق وهذه القرآن؟ ّماع عند الأشجان، هذ0 كانت هلا مغبون، 

كلولكن والأيات؟ المور تلاوة عند السنيات، الأحوال وهده الجيد؟ القرآن قراءة 
وشرعا،قدرآ الضم علة والجنسية يثاكاله، ما إل ؤيميل يناسبه، ما يصبوإل امرئ 

منالتعلق لولا والنسب،؟ الإخاء هذا أين فن وطعا، عقلا الميل سب والمساكلة 
وعهدالإيمان عقد ق أوقعت، التي المالحة هذه أين ومن سبإ، بأقوى الشيطان 

للئلمإنبمس عدلأ محم ونم دني( من أنلياء ذهش أعتتخدوثهُ ؤ خللا؟ الرحن 
[.٥٠تدلا 

وسيآتناللهووالعازف لألأت الصرح ه اليه رمول تحريم بيان ل، فصل 
الأحاديث،وذلاك،.

اه،رصي الأشعري ماللث، أبو أو عامر، أبو حدثني قال؛ عنم بن الرحمن همد عن 
والحريرالجر بمتجلوذ ثوم أمتي من ارثكوس ٨^■' ه النك، سمع أنه عنهما 

به،محتجا صحيحه ق البخاري أخرجه صحح، حدسثح هذا والمعازف١١ وائخمن 
بغيرؤيسميه الخمر يستحل فيمن حاء ما رابابح فقالت به، مجزوما تعليقا وعلقه 
بنيزيد بن الرحمن همد حدثنا خالد بن صدقة حدثتا عمارت بن هشام وقال ، ١٠اسمه 
أبوحدثني الأشعري غنم بن الرخمن عبد حدثني الكلابي قيس بن عطية حدثنا جابر، 
يقول!ه الني سُع أنه كذبني، ما واه، الأشعري ماللث، أبو أو عامر، 

أيوامولينزلن والمعازف، والحمر والحرير الجر بمتجلوذ أئوام أقي ثن "لتكوين 

الإءاتث.بما.)ا(ا/هأآ



الممسرالمثيرعش الصوء 
=لألإل\=======^=====^=^^^^==ي

عدأ،الث أزجخ يولوا بماجق، افهم لهم، بسادحؤ علتهم علم،.ئ جئت، 1لي 
الماتت«لمين؛ وخانير}ش ؤئْ وتنثح الم، وبمع ^^ ٥٥١كسثم 

الباطللمذهه تصرة حزم، كابن شيئا، الحديث، هذا صحة ق قدح من بمنع ولر 
هذاوجواب، به. سند0 يصل ل؛ البخاري لأن •_؟ja^، أته وزعم الملاهي، باحة إي 

منوحوْ:...الوهم 
ضإرئهمتزلة#اسع*.د ١

أنوأخبر أهله، عق وأثتن كتابه، ق يه اهله أمر وقد كالنيات، مصدر اسم وهو 
ؤاتممأؤ وقال• ١[  ٠٨ه واتمعوأ اقه ؤ تعاإ،ت فقال لهم، اليسرى 
٠^١- ن ١٥وأتْلتيا ؤآّءع وأطعثا قالوأ'حمتثا ايم قلؤ ؤ وةالت [ ١٦]التغاين: 4 وأيآ*وأ 

احسأثهدهيثيعون انمون إث~¥اا،اازثينسفلأون وقال• [ ٤٦هلاJنماءت واقوم ثم 
ؤإِذاؤ وقال! [ ١٨م\ا، ]النص: ه الأتب اولوأ هم ؤاولتألف ء نوطز الدئن ولئؤلف اج 

إلاتزن سمعوأما ^^١ و٠الت ٢[ ٠ ٤ لالأءراف: ه وايصبمتوأ هاتثمعوألهُ 
[.،:"Jjljl١٨]محه؛زس؛سيىلآذحمثاُدوأ الرسولثرئ 

دليلاذللث، وسم قيهم، الخير علم عل دليلا منهم والمميع منه الإس«اع وجعل 
لثولوأولوأسمعهم وكننهب حصا بيم آس ولوعلم ؤ ءقالت فيهم، الخير عدم عك 
[.٢٣ه]الأمال: سرضوث وهم 

الكمروأ ا!يثن ؤ فقال! محه، ومرا السماع هجروا أيم اعدايه! عن وأخبر 
[.٢٦^; JL،u^]لعالءزثعلثون فيه ؤآلعوأ ان اآلهم؛ سنعوأ 

اقلأؤ ت قوله من القرآن ق وكم ومعلمه، وداعيه القلب، إك الإيمان رسول فالسماع 
اوءاذانينقلون.ا قلوث تم هث،كون الأرض ؤ، سئوأ أيلز ؤ وةالت ه نتنعوت 

(.٥ ٤ ١/ )٠ الباري كح (وانثلر؛ ٥٥٩٠)رقم الخاري ر١(اخرجه 
٠ج~\ ٤ ٨ ١ ( ٢ر 



^د=——^^=)ج=
[.٤٦يتنعون؛٩ه 
وونيرهوجله وهورادد0 ^له، انبتن الذي الإيهان وأمامي العئل أصل فالماع 

هتهموغلط وامحلافهم، الناس خبط وقع وفيه المسمؤع، ق الشأن كل الشأن ولكن 

وهرتاطلمحا • ١٠٠٠وتحريكه مؤع الممعاق عك القلب تنمه ٠اع® ٠الوحقيقة 
ومألفه.ومحلته أحدإل فهوحاديهحدويكل وحثاويغصا، 
ماسموعهتمن حفله فهذا وهواه، ه ونفيهليعه يسمع من ت متهم الملع وأصحاب 

محلعه.وافق ما 

الممؤعمن له يفتح فهدا وعقله، ومعرفته ؤإيمانه بحاله يسع من ومنهم• 
ومادته.ونوته اس|تعاوادْ يحب 

الف؛يالصحيح؛ الإلهي الحديث، ل كما بغيرْ، يسع لا  ٥٤١'يسع من ومنهم• 
أحد.كل من وأصح سماعا، أعك وهدا يصر*، ويي يسع، 

الممؤعصورة معرفة إل فه يحاج - وذما مجدحا - ^٤٠ ١٠ق والكلام 
أمرتمحرر الثلاثة الفصول فبهاو؛ْ وغايته، وتمرنه عليه والياعث، وسييه، وحقيقتته 

فأماوالمدمجوم. والممدوح واليامحلل، والمحق والضار، منه النافع ؤينميز 'االم٠اعاا 
تاصرب ثلاثة فعك ، لممؤع" ا٠ 

يه.عنهم ومّصى أهله، عك وأش عباده، وأمربه ؤيرصاه، اهه يهمه مؤع مأحد«هات 
عته.المعرصين وملح عته، ومن ؤيكرمه، يبغضه مؤع مالثال؛ 

ولاذمه،صاحيه ولامدح ولاسغضه، لايحبه فيه، مأذون ماح ممؤع ااثالح،ت 
والمليوماتوالعلعومات والمشام انمامحلر من الماحات! ساتر حكم فحكمه 

اهف،أحل ما وحرم يعلم، لا ما اهف عك قال فقد الثالث،، التؤع هدا حرم فمن المباحة، 
اهف،به يأذن ب دينا وسؤع اهف، عل كن>ب فقد اهف إل يه يتقرب وقربة ليثا جعله ومن 

المشركين.، وصاهايد١٧
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أصحايه،عك وأينن به وأمر كتابه ق  ٠٧٥١مدحه الذي ملع فهوالالأول• الؤع قاما 
المار؛ل القائلون وهم سيلا، الأنعام من أصل وجعلهم ونمهم، محه المعرصين وذم 

المتلوهأياته سملع وهو ١[ • ]الملك: اخف،آكعيره ؤآ ماكثا اوئنقت سمع وثما ]ؤ 
عقوهو بناوْ، عليه يقوم الذي الإيمان أماس ملع الفهذا رسوله، عق أنزلها التي 

إجابةمنهم وسملع وعقل، فهم وسملع الأذن، بحاسة إدراك! محملع أنولع! ثلاثة 
القرآن.ق واكلاثة وقبول، 

ّءعداإيا ؤ قولهم! الجن مؤمني عن حكاية تعاق قوله ففي الإدراك؛ سميع فأما 
بهاتصل إدراك ّماع فهذا ٢[، ١، ]الجن! وهِء قئامثا آلزئد إل هدى ؛)إ(؛ محثاقرءانا 

والإجابة.الإيمان 

دإولث،لأؤ تعال! بقوله والغفلة، الإعراض أهل عن المنفي فهو الفهم؛ وأما 
محل

وماء بثا من يتطع اقله إن ؤ وقوله! آ ٥ ٢ ت ا-الروم بب ء الذعا لضز ا ئتصمع ولا موق لا 
[.٢٢انثابتمسقآئوره]ظر: 

بهقامت الذي اّ، فالمع ؤإلأ والحقل، الفهم لإسملع ههنا فالمخصيص 
وثومحأسمعهم خيرا ضب آس علم ولو ؤ تعال؛ قوله ومنه فيه، تخصيص لا الحجة! 

قبولاالكفار هؤلاء ق اس لوعلم أي [ ٢٣لالأنمال؛ ه معرضون وهم لثولوأ اسمعهم 
وهملثولوأ اسمعهم ولؤ ؤ الإدراك سمع سمعوا قد فهم ؤإلأ لأفهمهم، وانقيادا 

منقلبهم ق لأن فهموا، بما انتفعوا ولا انقادوا لما أفهمهم ولو أي! ه معرضويتن 
سمعوه.بما الأنتفاع عن يمنعهم ما والإعراض المول داهم، 

قالوا!أثيم المزمنين! عباده عن حكاية تحال قوله ففي والإجابة! القبول سملع وأما 
للطاعة,مثمر ؤإجاية قبول ضماع هن.ا فإن [ ٥١^]النور: واطعنا معثا سؤ 

الممؤعأدركوا بأمم أحبروا وأمم الملاثة، للأنولع متضمن أنه والتحقيق! 
له.واّتجابوا وفهموه 
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منهم،قابلون أي• [ ٤٧تاكو;ةت ه ثم سمنعون ؤفيمحد ؤ تعاق! قوله القبول سمع ومن 
•ق![؛*jA القولين أصح هذا لهم، مستجيبون 

حكمتهعن أخبر سبحانه فإنه فضعيف، وجواسيس، لهم عيون قال! من قول وأما 
العكرمحن عي والوالماد، الخال يوججإ خروجهم بأن الخروجت عن سطهم 3، 

بمملهلفا عنهم إقعادهم ق فكان لهم، ؤيستجس—، منهم يقبل من العسكر وق بالفتنة، 
منهم.القبول عنتا ق يقعوا لا حتئ ورحمة، 
التثبيطبحكمة له تعلق فلا لهم• وعيون جواميس عك العسكر اشتمال أما 

أقعدهم،أنه أمحبر قد سبحانه وهو منهم، وعيونبم جواسيسهم أن ومعلوم والإقعاد، 
تندغ؛إقعادهمإنما الفتنة وهذه الفتنة، يبغوهم ولئلا العسكر، ق بالفساد يسعوا لئلا 

دعتونم•جواسيسهم يإئعاد 
تمنلا الاستعمال، ق المعروف، هذا ، ررعيوثا(( تمن إنما الجواسيس فإن وأيصا 
ساعين.

لة5ذُ_،اًكنلونمثعوؤنح ؤ اليهود! إمحوامم ق تعاق قوله نفلير هذا فإن وأيصا 
له.قابلون أي [، ٤٢لالئخت،مح]اوائالة: 

يالاعتبارالتخالقرآن سملع هو المقربين! الخاصة خاصة ساع أن والمقصود! 
وأثئنأصحابه اس مدح القرآن ق وكل ؤإجابة، وندبنا وفهما إدراكا الثلاثة! 
١^٤٠هذا فهو أولياءه! يه وأمر عليهم 

السيهلان،مزامير ّماع لا القرآن وّماع الأبيار.ت،، سملع لا الآياُت، ماع ر>وهو 
ٌماعلا المرامي وّماع الشعراء قصائد ّماع لا والماء الأرض وب كلام وّماع 

والمهلربين.العنين سماع لا والمرسلين الأنبياء وّماع القصائد، 
إكالأرواح يوق وسائق الغيوبا، علام جوار إل يحدوالقااوبا حاد ١^٤ فهذا 

ومنادالدرجا٠تv، وأرفع القاماُت، أعك إق مات، العز ساكن يثير ومحرك الأفراح، ديار 
يالماءالقلوب، يدعو وديع الجنان، ٍلريق ق يالريب، يسير ودليل للأيمان، ينادي 
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الفلأ'ح«.عق حي الفلاح، عق ررحي الإصباح: فالق قبل من والصباح 
لمعرفة،وتذكره لعبرة، وتبصرة لحجة، إرشادا السماع هذا احتار من يعدم فلم 
عس،من وبصيرة غي، من ؤإرثادا صلألة، عق وردا رشد، عك ودلالة وآية، وفكرة 
ونحراءلالمة، من خراجا ؤإ نور، إك وهداية ومفسدة، مضرة عن ومثا لمصالحة، وأمرا 

وشفاء،ودواء وغذاء، لةاو_،، وحياة لبصيرة، وجلاء تمن، عك وحثا هوى، عن 
باطل.وإبهلال حق، وتحقيق برهان، ؤإيضاح شبهة، وكثف، ونجاة، وعصمه 

بالذيونناشدهم والعصائد؟ الأبياُت، رأماع ق الذوق أهل بحكم نرصن ونحن 
والمزمارالدف ق منه أوشيئا ذللت، وجدوا هل وحياة: ونورا وشفاء هدى القرآن أنزل 

الذيالمطلق، الص، مييج عك المشتمل والغناء الألحان؟ ومطر؛اتا الشائن ونغمة 
العالمومحب، الإخوان، ومحِتا الأوطان، ومحب، الرحمن، محبا فيه يشترك 

الصلبان،ومحب، والمردان، النسوان ومحب، والأثمان، الأموال ومحمبح والعرفان، 
ويبدووجده، فيثور قاطنه، ويزعج ساكنه، لشيء ومًصا مشتاق كل قلبا من يثير فهو 

المحبوب،والوجد؛ذلك، والشوق المصب، من قالبه ق ما حسبإ عك فيتحرك شوقه، 
وبكاء.ووجدا وحالا ملع الق ذوقا كلهم لهزلاع تجد ولهذا كان، ما كائنا 

أييات،ياّتماع تحمل ومعرفة وهدى وبصيرة ونور إيمان أي الخجّثإا ؤياس 
ؤيعاقب،ورسوله، اهرا0 يبغضه محرم هو فيما قيلتإ أكثرها نمل وتوقيعامت،، بألحان 

ثببط.والالتغزل عالت، فإن اوأمثن؟ يكر من له مهحل لا بمن وسبيبط عزل من عليه. 
وأموأمته امرأته ق وتشبيثه الشاعر تغزل المادر أندر ومن المحرمة، الصور ق هو إنما 

لهلمن يقع فكيف، الأسود، اكور جلد ل البيضاء كالشعرة لكنه واقع هذا أن مع ولده، 
عليهوكرامة منه وقربا إيمانا ويزداد اهف، إق يتقرب، أن قلبط: وحياة بصيرة ألتن 

الحاليه وتترقن به، والراضى قائله يمقتا عناره، مقيتط إليه، بغيض هو بما ياكد.اذْ 

اه؟ نبيه وسنة الناغ والخالم القرآن سملع من لمليه أنفع ذللثج أن يزعم حتن 
القرآن،لحقائق يصالح ب منكوس، به، ممكور به، مخسوف القلمت، هذا إن ! ٠٧٥١٤
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وغيرهالطبراق معجم ق كما الشيطان، بقرآن فبلاه أسراره، ومطالعة معانيه، وأذواق 
تال،تالشعر قرآنلث، iالت قرآنا ل اجعل يارب قال•' الشيطان، إن وموقوئات مرفوعا 
قال،:اJزUر موذنلثف قال: مؤذى ل اجعل قال: الوشم كتابلث، قال: كتابا ل اجعل 
اجعلقال: النماء مصائدك قال: مصائد ل اجعل قال؛ الحمام بيتك قال: بيتا ل اجعل 

غفوأعالم.واه ، اّمياالعاليه يدكر ل؛ ما قال: عاما طل 
وهوعنه، المعرض ؤيمدح ؤيكرهه، اهم يبغضه ما الميع من اكاى الفم فمل: 

ؤإبطالهرده نقمن إذا إلا لكله، الباطل كسماع ودينه، قلبه ق العبد يمر ما كل ٌماع 
قيل:كما الضد، حسنه يفلهر الصد فان صده، حن به يعلم أن ونمد به، والاعتار 
مواكاحديث، سمعي له: حبا زائل حديثلث، إلن ٌمعتا وإذا 

سمعوأؤإدا ؤ بقوله* عنه صين والمعر لماعه التاركين مدح الدي اللغو وكسماع 
[٧٢ثان: ٠٢٥١١ه]هكنا4ا مُروأياالعو•زوأ ؤوإِذا وقوله: [ ٥٥]القمص: ب؛ عنه آلئعواعزضوأ 

سماعه.عن نفوسهم أكرموا غيره: أو الحسن وقال الغناء، هو الحنفية: ابن محمد قال 
وهدا}  ١١٠البقل الماء يتبن، كما القلّب،، ق الفاق، ينبت ءالغناء عود: مابن قال 

ولويشعر، لا وهر قلبه نافؤ، إلا أحد اعتاده ما فانه ونمرته، الغناء بأثر عارف، كلام 
الغناءمحبة قهل عبد قلب ق اجتمع ما فإنه قلبه، ل لأبصرْ وغايته الفاق، حقيقة عرف 

ضالقرآن ثقل وغيرنا نحن شاهدنا وقد الأحرى، إحداهما طرديت، إلا القرآن ومحبة 
٤٣١وعدم عليهم، طول إذا بالقارئء وصياحهم به وتبرمهم وسماعه، الغناء أهل 

روا١ْ(: ١ ٩ )A/ المبمح j الهبمي  JUj( ٧٨٣٧رنم ٢ ٧• )A/ الكثير معجم ل اممبراق (أخرجه )١ 
فعوانفلر: الإيمان. محاب و< طرق لهدا مدم وند وهوضعيف، الألهاق يزيد بن عل وب العلراف 

ابرى)*ا/*(ه(.

٥(١ ٠ ٠ رنم  ٢٧٩)(/ الإيمان شب آ(وفي • ٧٩٦رنم )• الكرى ق المهئي )آ(بي 
المبرئومحرز ( ٢٧٤)؟أ/ القاري (ومحمية  ١٥٩٧رنم  ٧٦)آ/ الرجال ومعرفة العلل وانظر: 

٤(. ١٣)أ/القدير وفيض (،  ١٨٤- ١٨٣
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ترآنحاء فإذا الطلب، بواعث منها تهيج ولا مملرب ولا تتحرك فلا يقرأْ، بما ^؟٠-*؛ 
وتكنالحركايت،، ومدأ الأصوات، منهم تخثع كيف اهى،، إلا إله فلا الشيهنان 
والسماحةوالباطنة الظاهرة والحركة والوحي الكاء ؤيع وتطمئن، القلوي،، 
فهوآحيةنفائا، هدا يكن لر فإن الليل، طول وتمني الهر، وطيم، والشاب، بالأثمان 

وأساسه.النفاق 
يط0لأهراق إطلكه أ>توالأضة ديامابف

اسأحل من رقصوا ا مواس ترائصوا اوباب فكايالغناء وأتن 
بملاهي؟ادة عبشهدت فمتن اهد شة اروتنمومزمدن، 

واهيونأوامر بيم تقسرأوا ما ليهم علاب الكتثقل 
اهيمنودون اللهق ه إطلاقرأوا ،ا لالخا حث، يهم وعل

إلاهيه ومله علين وحنمحمد اصردين مافرقة ي
اهيمنمعل ا ونحؤيفزجرا حوئ إذ وبرئا رسا له سمعوا 
اهيالمتنا وبمها يشهواما عن للقس ^١^ أعثلم ورأوه 
٢الجاه...عظيم غدا ذاك فلأجل أغراضها مواشا منع الوأتن  ١

***

٠.'آ' ->ئئت،آكم ءامغوأوعملواآلصثلحتتثم ءإنآلدبجت 
منما يتنعم الي الأنويع من تضمنته لما الجنات، لجميع جاح اسم أيئا هذا 
الهج،والمفلر الهليبة والرائحة والصور والملبوس، والمشروب المأكول 

والباطن.الظاهر الغيم من ذللث، وغير الواسعة، والمساكن 

()ج را مدارج ٤  ٠٨٧ أرادها لمن الأصل ل الأييات هاوْ سمربقية الحث بقية ( ١ ) 
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أنزعموا إن فإنم الشركت بطلان عق وأدله وأوجزه اللفظ هذا أحك ا مه 
وأصعفأعجز أما اعترفت ؤإن إياه، يروه بأن طولبوا الله مع شيء من حلقت آلهتهم 

ومحالا.باطلا كاتآلهتها ذلك من وأفل 
مهادالتكون ساكتة واهمة حلقها، حين عليه هي ما عق الأرض حلق آتأمل •••أ 

قعليها العي من والناس الحيوان ؤيتمكن والأمتعة، والنبات للحيوان ومتآرا 
كانتولو أعمالهم، من والتمكن لهدوهم، والنوم لراحاتم، والجلوس ماربمم، 
ولابناء، عليها لهم ست، ولا هدوا، ولا فرارا ظهرها عك يمتهليعوا لر متكفئة رحراحة 
بالعيسيتهنون كانوا وكيف، مصالحة، ولا حراثة ولا تجارة ولا صناعة عليها أمكنهم 

كيم،مكثها، قلة عك الزلازل من يصبهم تما ذللت، واعتبر تحتهم من ترتج والأرض 
ؤروالش ؤ بقوله• ذللث، عك تعال اه نبه وقل• عنها، والهرب، منازلهم ترك إك تصيرهم 

لطمحعك آلذى آس ؤ وقوله ا ١ ٥ لاكحلت ه بطم يمين• أن آلأرضوذبن 
ا١ • لاي-مف; ه نهدا آلأزض لطم ج*و، آلذى ؤ وءولهت ٤أء ص■' ب قرارا آلأرض 

مهادا.الأحرى القراءة ول 
حلق»لإ قال: الني عن ماللث، بن أنس حديث، من وغيره الترمذي جامع وق 

شدةس الملائكة فعجبت، فاستقرت، عليها الجبال ^^٠ تميد، جعيت، الأرض اس 
قالواتالحاويد، نعم قالت الجبال؟ س أسد شيء حلملثا من هل ري، يا فقالوا؛ الجبال، 

سفهل ربه يا قالوا؛ النار، نعم قال؛ الحديد؟ س أشد شيء حلقلن، س هل رُ.ثح يا 
أشدشيء حالقالئ، س فهل رهمب، يا قالوا؛ الرج• نعم قال؛ النار؟ من أثل• شيء حلقلثؤ 

شإلها١عن عنقيها بيمينه صا.اقة يتماق آدم، ابن نعم نال؛ الريح؟ من 

مختصراكواضرا. ٩٦)١( 

(وبوبن،مدررلم٤٣١٠رقإ ٢٨٦/٧(وأىخم)١٢٤/٣(وسر٣٣٦٩^^^طي)رقا)٣( 



امحرالمحرض الئوء \؟=يم 
=الآيتا====^=======د==^==ث

اللينق أفرمحلت لو فانيا يسمها، مع الأرض ليونة ي البالغة الحكمة تأمل ثم 
قأفرطت ولو -يا، الأذتماع من تمكنا ولا حيوان، ولا بناء عليها يستقر ب كالطين 

البناءولا عيوثيا حفر ولا وفلحها شقها ولا ررعها ولا حرثها يمكن إ كالحجر الييس 
فاطرهابتقدير فجاءت الخلين، ليونة عك وزادت الحجارة، يبس عن فنقصت، عليها، 

عليهافتهيأ واليبوسة، اللين بين الاعتدال من للحيوان مهاد عليه، جاء ما أحسن عك 
المصالح.حمح 

الجنوب،مهب من ارفع عليها الشمال مهبا جعل أن ي البالغة الحكمة تأمل ثم 
قفتمت، تفيض ثم وترؤيها، فتقيها الأرض وجه عك المياه تتحدر أن ذللئ، وحكمة 

مصاليكون الأحر، وحفض جانبيه أحد رفع سْلحا رفع إذا الباق أن فكما البحر، 
بلدكل ق الشمال مهب جعل كدللث، فأفسده، الماء عليه لقام مستويا ولوجعله للماء، 

الماسفمنع الأرض، وجه عك وافئا الماء لبقي ذللث، ولولا الجنوب، مهبا من أرفع 
لهمن عند أفيحن بالخلق، وأصر والمالك، الطرق وقْلمر والأنتفاع، الخمل من 

كلأتقن الذي الحكيم، الخنين تدبير غير من اتفاق كله هذا يقول أن عقل من مكة 
شياء•

ؤمنكمندتخوكذسهث انTسsلإدله١ؤسشءقزلإسا لسنممكْه ءائيتا لمن وؤ 

هوالذي الخاجر، الأحمق بالصوت لا اه بطاعة الاشتغال هو ..\ا،النأن 

رنم١  ٥٣المختارة)٦; ل الثوسي والضياء ( ٤٣٤ ١ رنم ٢ ٤ ٤ \كب)م/ j والمهقي ( ١٢١٥
وكذاغريب. ت قوله الترمذي صعقه ييتما دهيش بن المالك عبد الدكتور محققه وحسنه ٢(  ١٤٩

القاريءماوْ وانفلر: الترمالى. سنن معتق ول ( ٤٧١^• الجامع)رمم معيقا ل الألاذا صعقه 
.(٢٨٥/A)

*هالخوارججا.*؛ا(



ل=^أ_;سلهئإة
وقدالنائحة، ق ه الخطاب بن عمر قال كما الصبر، صد الوح وكيلك للبلان، 

عنه،اثنن ئين وقد بالجنع، تامر إنها ٠ لها حرمة ®لا وقال- شعرها، بدا حنن صربيا 
ونكيهمرما، وشيع الميت، و'>ذي الحي، دتض به، اه أمر وثل الصر، عن وتهن 

شجوغيرها(ا.

النوحفتنة من أعظم والمعازف الغناء سملع فتنة أن والعامة! الخاصة عند ومعلوم 
العارفظهرت ما أنه بالتجارب! وعرفناه وعيرنا، نحن شاهدناه والدي بكثير، 
وبالواالعدو، عليهم ائئة سلط إلا بيا، واشتغلوا فيهم وفشت، قوم ل اللهو وآلات 

المتعان.واقم ؤينفلر، الع١لم أحوال، يتامل والعاقل السوء، وولاة والجدب بالمحمل 
الامتنان ومجرد عليه، وتفضل إليه فإحان عبده! عل تعاق الرب إنعام وأما 
بهليتعزز ولا قلة، من به ليتكثر ولا به، لأستعانة ولا لمعاوصة ولا إليه، منه لحاجة 

وبحمدْ.سبحانه صعفج، من به ليقوى ولا ذلة، من 

إلترحع الشكر منفعة إذ إليه، منه ؤإحان عليه، آخر إنعام أبما! بالشكر له وأمره 
ومنؤ تعاق! قال، كما بشكره، يتي الذي هو والمد اش، إي، لا وآخرة، دنيا العبد 

دنياه نفإق منه إحسان العبد يشكر [ ٩١٢ لثميه-، هنم قإيما يقهكر 
يتهليعولا به، النعم مقابلة يحن لا كان ؤإن ذللثج، من به أتن ما يدم فلا وأخرى، 

الرب.لنعم به مكاقء أنه لا بالشكر، ه نفإل هومحن إنما فانه شكره، 
نعمه،من نعمة أدنن ولا أقلها ولا أبدا نعمه يكاقء أن أحد يسمملح لا تحال فالرب 

يستهلحفلا عليه، يشكر وما والشاكر للشكر الخالق التفضل النعم هو تعال فإنه 
أوزعهبأن إليه وأحسن بنعمه، عبده إل الحسن هو فانه عليه، ثناء يحصي أن أحد 

حزا.وهلم آخر، شكر إل تحتاج عليه، -٠١ أنعم اقلع من نعمة فشكره شكرها، 
الشكر،هادا عق له محبته وحوله! وكرمه بره وعفليم سبحانه نعمته تمام ومن 

(.٦٦٨١رقم ٥ ما٥ )"V/ المصنف ق الرزاق عيد دتحو0 أحرجه ( ١ ، 



ا!ممسٍرعلن المي؛ر الصوء ع=تم 

عقمنفعته تعود لا العبد، مختمة وفائدته ومتفعته به، عليه وثناؤه به منه، ورصاه 

النعمة،شكر يوذعك ثم ءا!يلث،، ينعم فوقه، كرم لا الذي الكرم غاية هذا اللهو؛ 
واتصالهانعمه لتوال مببا ؤيجعاله شكرك، متفعة إليلئ، يمد نم يدللئا، عتلثا ويرصن 

إواك،وشادْءكذس،مأها.

أزآفطرلش عا ل ؤتييجنلهُ عق وهئا امهُ محة لإسنبو'لدمح نصنا وؤ 
^^ءرب;ثن 

ووصناؤ تعال• قوله الحسن درجات أعك ل هو الذي الاعتراض من 
عامهنأ0آئهًفرلؤلؤ'لديك4ل عزوذنيؤفصنلهُ وهغا آلإمننيؤ'لديه-نحثهاقهُ 

لأمرتوكيدا به، والموصئ الوصية بين ووضعه حمله شان بذكر فاعترض [ ١٤]لقمان 
ووضعهحماله من قامته وما بحقها، لولدها وتدكيتا شأنها، هدا الش الوصية؛الوالدة 

الأب.يتكلفه ل؛ مها 

ذ'للئازن عل وأمر عن ؤاسلأثروزاوآمم يأتح1وه نبى يؤ 
م،مآآلآنيه:4■

يحزممما أى الأمور، عزم من المصائب عك الصبر جعل تعال بحانه إنه 
ذ'للثالمن\0ً ه<إو3'ضو' ولمن ؤ ^ ١٠٥وأشرفها، أجلها عك يعزم إنما التي الأمور من 

ضألمخموأمبمبرؤوامزؤ[وناونوغبؤآئه لأينهت لقمان وقال [ ٤٣ءرُي-آلأٌور4لاضرىت 
وعدسبحانه إنه عثرت الخامس [. ١٧]لقمان) الأموره عزم من للئ، ذ إن نآاصايلف، عق 

وأخبرالحنن، الكلمة وهن لهم، سبقتا الش كلمته وهن والفلفر، بالتمر المؤمين 

اكيان.)ا(*؛ا

الصابرين.)آ(آ-يءدة 



نىعق آنحنى نبلك ذنذبمحأ ؤ فقال بالصبر، ذلاكt أنالهم إنما أنه 
بالصبر،محيته علق مسحاته إنه عشر! السادمن [. ١٣٧لالأعراف! ه صبمرو1 بما ؤترTءيل 
ف،أصائم لتا ومخوأ لنا محير رغون تعذر منتل م بن ولكنج( ؤ فقال! لأهله، وجعلها 

المابع[. ١٤٦]آو ه وآسمحلم،أثلإرإن أنثكاثوأ وما مبمعفوأ وما \ثؤ سبيل 
منمونحعين ق الصابرون إلا يلقاها لا أنه الخير، خصال عن أخبر سبحانه إنه عشر! 
مثلتمتوا للدين قالوا العلم أوتوا الذين وأن قارون، قصة 3، القصص سورة ل كتابه 

إقُيقنها ولا صنلقا وعمل، ءاهنتن 4_ حم آش دؤا'نا ويلخفم ؤ أوتن؛ ما 
يدمأن العبد أمر حيث، جدة، الحم سورة وؤ، *٨[ تالقصص؛ ه ل)آ؛؛ آلصخردرث> 

ثمنرستإ، حسا كأنه عداوة، وبينه بيته الذي صار ذللئ، فعل فإذا أحن، هي ؛التي، 
[.٣٥لغْ.لت،) ه عْليءر حظ دو إثُ يقنهآ وما صبموأ آليين إلا يلمنهآ وما ؤ قال! 

فقالالشكور، الصبار -٦١ ويتعظ باياته ينتفع إنما أنه أخبر سبحانه إنه عشر! الثامن 
آلمورإل آلظلتنت متق فونلذ احرج ان بئاتنيتآ موّزل ازنلئا ولمي ؤ تعال،! 

تعاقوقال ٥[، ]١^؛^: ه شكور صثار ذ'للك ؤر إئ آدلأ ياينم وذًفرهم 
ليلىف، إن ^>^، ٧١ؤ،آدحربغعمت،آش ؤألنjئنأنآلملكمى لقمان! 3، 

 C-4آدم3، الخوار ءاينته ومن، ؤ تعاك! وقال [، ٣١ا0ت تلقه نآكور صثار لكل /5؛
لآبمت>لغلذ'للئ، 3، إن ظهرإ عق رواكد ٥؛،^، مكنآلزيح نشا إن •3 كلآعانمّ 

الرب،آيات، أن عك تدل القرآن 3، مواصع أرع فهذه [، ٣٣، ٣٢ص-ثارشكونجهتاس: 
والكر.الصبر أهل تها ينتممع إنما 

كانؤإن العاقبة، له متصوزا كان معحما صاحبه كان فإن أبدا، منصور ^٠ ٠٠٥١١٢...ل 
باهيقم ولب وقوته ه ينفقام ولكن س الحق، 3، العبد قام ؤإذا عاقية، له يكن لر مبطلا 

الإءلأمج_آ.;ا(أ<ها



الممسرض اشئ اكزئ ا^—م 
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الخذلانمن فاله يه، إلا والقوة الحول من بريا إليه مفوصا عليه متوكلا يه تعينا م

أمرق التوحيد تجريد أن المسألة ونكتة ذلك، من به قام ما يحب الصرة ا وصعق
الأعداء.زمر عليه ولونواك منصور مؤيد وصاحبه البتة، شيء له يقوم لا اس 

أبيابن عن زيد بن محمد بن واقي عن شعبة أنبأنا داود حدثنا أحدت الإمام قال 
كفاهغؤ؛ اه برصاء الماس أسخط س قاك1 عائشة عن محمد بن القاسم عن مليكة 

/الاسر إق وكله انس بخهل الماس رضن أ ومن الماس، اقع 
اه،مبيل ق جهاده س له الماس أذى تولد يشهد أن وهو ارالجهادا مشهد 

وصاحب،كلماته، ؤإعلأء الض، دين ؤإقامة المنكر، عن وميهم بالعروق،، وأمرهم 
يسالمأن أراد فإن الممن، بأعفلم وعرفه وماله ه نفمنه ائس اشترى قد الخقام1 هدا 
لهمحيء ولا أذاه، من عك له حق قلا لمتها، ليتحق السلعة هو لم قليالمن إليه 

اقم.عك أجرم وجب قد فإنه البائع، هدا بحقد رضي قد كان إن قبله، 
Mالشي منع ولهذا عنهم، اه رضي الصحابة ؤإحماع بالمص ثابت، وهدا 

الذيماله ولا داره منهم أحد عك يرد ولر - اهف أعزها - مكة مكنن ص الهاجرين 
اه.سبيل ي قتلوه ص دية يضمنهم ولر الكفار، أخذه 

وأموالهم،المسلمين نقوس ص أتلفوه ما الردة أهل تضمين ه الصديق عزم وّ 
اه،ق ذهبت، وأموال دماء ارتللئs ه' الصحابة س بمشهد ه الخهلاب بن عمر له قال 

الصديق.عليه ووافقه عمر، فول عك الصحابة فاتفق لشهيد1 دية ولا اهف، عك وأجورها 
وامنؤ لابنه• لقمان قال كما الانتقام، عليه النم حرم السآت ق أوذي حتن ه، قام فمن 

[.١٧؛نذ'للث،سعز،آلأموره]شان; »آأصانلث، عنألمغ،عوأمزش بالمعروذإؤآنه 

رقم ٣٣٢)Y/ اعٍر الزهد ل والمهقي ١(  ٤٠٢ )رنم حني بن وهمد ١( ٠  ٩٣)رقم الجعد ابن أخرجه )١( 
(.١١٩)ص المطالهة الأمال ق حجر ابن المحاظ (وصححه ٨٩'

)آ(اآمالدارج-بمأ.



١=?(جقلقكا.ة 
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ٍءَِِِج •لخوتآكم!زثثاب إن صوتك ؤآغضصمن آقصدؤرمئياك ؤؤ 
علالجمع إل المضاف الواحد فلدلألة الإفراد، عك الجوم( قرأ)بموقع من \ .. 

واحداالنؤع كان ؤإذا حمعت،، احتلمت، إذا والصادر حنى، اسم والمواغ التعدد، 
الأصواتفجمع [ ١٩للمم1ن: ^لخممب لمبموت اذآؤز1لآصوت إن ؤ ت تعاق قال أفردت، 

إليه،المضاف لوحدة النجوم موقع فازاد لوحدته، الحمير صوت وأفرد النؤع، لتعدد 
موقع.نجم لكل إذ لتعدده، الواقع وتعدد 

يعمهُواس؛غ ؤروما أ1شمئوت ؤ، ما لكم سحر آئه ان ئروأ لز اؤ 
ؤلأكفمح)ؤهه•هدى بعم منبجدز(فآش ومزآلئاي وباطنه ظنهرْ 

تعال.قال كما لأحلهم، شيء كل وحلق الْؤْحين، همادْ حلق مبحانه اس 
ظنهإهذعمهُ عت،كم آلازضؤانغ ق ؤما آلثّمذوت ق ما ثكم نحز أس ١ن ثزوأ لز اؤ 

حلق•ممن كشر عك وفضلهم وكرمهم أء ٠ تلق٠اض 
بحد،أما بالرقة؛ القضاء ول حين الحسن بن محمد إل السماك ابن اكب ...أ 
قلةمن عليلثج -ها أنعم نعمة كل من اهف وحف حال، كل عك من؛الائ< التقوى فلتكن 
-هاالحجة قاما تثحة، وفيها حجة، العم ق فان -ها، العصية مع عليها الشكر 

منصيعت، كلما عنك، اصف فعفن عليها، الشكر قملة فيها السعة وأما -ها، فالعصية 

بهبرجل راني ر بن الربح وص ع ص من قصرت أو ذب، من ركت أو شكر، 

اكتان.)ا(\/"اا
اله،متين.«؛م>)أ(
الصابرين.عدة  ١٣٦)٣( 
وأبونمم( ٨٩الشكر)رقم ي الدنيا أبي وابن ٤(  ١٥٩ رنم ١ ٤ ١ الأيمان)؛/ شعب j البيهقي أخرجه )٤( 

Y'،5/A)_J.)



=1^1=
الممسيرعش اإمسز الصوء 

وأهلالجنة أهل ذكرت ئال1 يكيالث،؟ ما ت له ئيل ؤيبكي، اكه يحمد فجلس زمانه 
أبكاقرُالدى فدلك البلاء، بأهل اكار وأهل العاقة، بأهل الجة أهل فشبهت، المار، 

عليهاهف نعمة قدر يرئ أن أحدكم أحب ررإذا الشي• عن ه هريرة أبو روى وقد 
يحنأخرف المارك اهوبن عبد قال، فوقه«لآ؛ من إر يطر ولا محه، من إش فليظر 

إبراهيمين يزيد حدثنا المارك! ابن وقال، فدكر0، هريرة أين سممت، قال،! اليع عبد ابن 
ومشربهمطعمه ق إلا عليه اه، نعمة يعرف، لر من الدرداءت أبو قال ت فال، الحسن عن 
بنامحن( عن أس بن مالك، أحبرنا المارك ابن قال ءالا؛هر وحضر عماله قل فقد 
رحلعك ملم ه الخطاب بن عمر سمعت، قال! فقم أنس عن طلحة أين بن اه، عبد 
هداعمر: قال اه، إلملئ، أحد الرحل: قال أنت،؟ كف، لمرجل: عم فقال ص فرد 

عمرابن عن مرقد ين علممة عن عود موأحبرنا المارك: ابن قال ، ٤ متلئ، أردت 
يدلكيرد دنا بعم،، عن بعضنا يأل مرارا، اليوم ل نلتهي :لعلنا قال عنهما اهف رمحن 

هؤباطثه ظثهيرة ذعمهُ علتمحإ وانغ ؤ تعاق: قوله ق مجاهد وقال ،. اه، ليحمد إلا 
العرفهم أن من أقفل نعمة العباد عل اهف أنعم ما عيينة: ابن وقال اهف. إلا إله لا قال: 

الدنيارم.ق كاuء الأجرة ق لهم اهف إلا إله لا ؤإن قال: اهف، إلا إله 

(-٧٨الحلين)م/ ق وأبونعيم ٩( • الشكر)رنم ق الدنيا ايي ابن احرجه )١( 
(.٩١الشكر)رنم ق الدنيا أبي وابن ( ٨٢نيم)رنم مق المبارك ابن أخرجه )٢( 
الحاليةل وأبونعيم ( ٩٢الشكر)رنم ل الدنيا أبي وابن ١( ٥ ٥ ١ الزهد)رنم ل المارك ابن أخرجه )٣( 

(.٤٤٦٧)ا/>اأ(واويهقيفيانم،)ل/مآاارنم 
(.٩٣الدن؛اوالثكر)رقم ابنأبي )؛(أخرجه 

الدنار وابن ٤( ٤ ٥ ١ رقم ١ ١ • إ/ الشم،) ق واليهقي ٢( • ٧ )رقم لزس ا j انبارك ابن أخرجه )٥( 
فيالشكر)رقم؛ه(.

وابن( ٤٥••رنم  ١١٩الإيمان)؛/يمج ق واليهقي ( ٢٧٢الأولياء)U/ حليه ق أبونعيم أخرجه )٦( 
(.٤٤واالرالخثور)ه/ ١(  ٩١ا/ الكمال)ا مذيب وانظر: ( ٩٦الشكر)رنم ق الدنيا أبي 



تغذثما انم نتنة تعده-، من اظنرؤآدميماوُْ شجنا من آلأزض ؤر ائما ^ Jjؤ 
ه.عم:تت؛ عزز آس إن 

تتتاص،لا وأفعاله اقلع كلمات أن عك المرج والعقل والمنة القرآن دل قد 
رقلكلنضت، مدادا آشم لوكان ئل ؤ قال بأول، تجد ولا ياحر، تقطع دلا 

وقال[ ١ • ٩ ]التكهف: ه نددا بمتله، حقتا ولؤ رق كثت ثغمد أن محتل آلم لئغذ 
ماام نتعه دعدهِء من وآلمتندهُ امحلنؤ شجنة من ألأوض ق ولوأئنا ؤ تعانىت 

لعزتهكلماته نفاد عدم عن غآخر [، ٢٧]لسان: عزيرحكئه آس إن ثفدثتمتئآش 
قحاتم أبي ابن وذكر كيلك، إلا يكون لا قو، له ذاتيان وصفان وهذان وحكمته، 

الحبالعالم مثل إن يقول أس بن الربح صممتا قالث عاص ين سليمان عن تفٍر0 
كلها.البحور هذه من كقهلرة ه ه علم ق كلهم 

محلؤ وقوله! الأية، ادكمِ...ب< ولواثناقآلأرضمنفجنة ؤ ذللث،! §؛وق ١٥٧٥١أنزل وقد 
والمجراهف لكلمات مدادّا البحر كان لو قل : isيقول الأية ...4 لوكانآفيمحثمذادا

يفيهالا باقية تعاق اه وكلمات البحر، ماء وم الأتلأم، لانكرت أقلام كلها 
أثتنهوكما بل يتبغي، كما عليه بمي ولا محيره يقدر أن ينطح لا أحدا لأن شيء، 

نعيمق وآحره أوله الدنيا نعيم مثل إن ثم يقول، ما وفوق يقول كما ربما إن ه• نفعك 
الأرضكلها.حلال ق حردل من كحثة الأحرة: 
لبيانسيمى الأية فان ادلنئتِبا 1،آلازضمنسجنة اثنا ولؤ ؤ تعاق! قوله ،وأما ..•١ 

لقيتاهف. كلمات بما فكبت مدائا والبحار أقلأتا كانت لو الأرض أشجار أن 
نفادعدم بين اللازمة لبيان سيقت فالأية اممع. كلمات تنفد ولر والأقلأم، البحار 
ثابتةاللازمة كانت فإذا بما يكتب مدادا والبحار أقلاما الأشجار كون وبين كلماته 

الأرواح.)ا(مه'احادى 
)مأ(؟0اوالائع-بما.



الممسيرض الثشئ الصوء 
=او

منغيره عق فثبوما المكتوب، نفاد ق يكون تقدير، أبلمر هو الذي التقدير، هدا عق 
قالتإذا الأية، مقصود فهم إل منه يرتقن مثل بضرب هدا ونوصح أول، التقادير 
فانكشيئا. منها أحدا أعطيت ما بأمرها الدنيا لك أن لو شيئا؛ أحدا يعش لا رجل 

فلازمتالإعطاء، تقتضي التي التقادير أعظم عق ثابت، إءه1ائه عدم أن قصدت إذا 
إعطائهعدم أن عق هدا فدل يملأكه، ما كثرة وهو الإءهلاء، أساب إعطائه عدم بض 

هدانظير فافهم تقل.ير، لكل لازم الإءطاء عدم وأن التقدير، هدا دون هو ما عك ثابت 
والبحارأقلام الأشجار أن تقدير عك تعال اهف كلمات نفاد عدم وهو الأية، 3، المعتز 

دونهبما فكيفا له، لازما نفادها عوم كان التقدير هدا عك تنقد لر فإذا حا، يكتب مداد 
قها تجن. تكاد ولا وقت، كل بمثلها يمح لا التي النكتة هذه فافهم التقديرات، من 

فقاله.من الزيل. ونسأله والمنة، الحمد فاله وقفله، اهه فتح من هي ؤإنما ، الكتب، 
بمقتفاهماالنصوص وجاءت النحوية، القاعدة مع العمالية القاسة اتفقت، ، كيففانظر 

هداق يكن ب ولو لنص، تحريف ولا لغة، ولا عقل موجب عن حروج غتر من معا 
يتفقلا ما الفوائد غرر من تضمن وقد فكيف رحلة، لساوت الفانية هد0 إلا التعليق 

المستديرةوالزجاجة زجاجة الجوهرة يظن فإنه هناك ليس من وأما تجارة، علخ إلا 
المعين.واممه ينهما، يفرق لا أنه ويزعم الجوهري، عك ويرري جوهرة، المثقوبة 

لقمانصورة تفسير من حمعه اهله يسر ما هذا 
العالمينرب  ٥٧٥والحمد 



نمحؤ؛قو 

أَإسآلسر
■ءقآنهم"يأياممحنحآسثؤئ بتة ق بيثهما محآثحؤ'تؤآلآوضؤما ؤآسTJذى 

إلالثناء مت بدزآلأم © دّذكرون أملأ نميز ولا ود ثن دؤيب-، س ليم نا 
آلعيبعنلم ذ'للث ق ثئدون مما نثة أك مئداوهُ ن يورك ل إله يعرج ثز آلأزض 

طيمن حليرآلاض ؤتذأ حلمهُ _؛ أحسنكاأ آلذى آميرآلرجمّ;٠؛؛; وآلشهئدة 
وحيووحه، من فيه ويمح نونه ذي ©; مهي ثآِء من ننلؤ من نملهُ جظ ثر ئ' 
ب.دئاًفرو©نم ما ملة وآلامئدة وآلاتمم آلثنع لكم 

يإنسبحانه، أنكره من إلا يجحدها لا معرفة بكلامه عباده إق سبحانه تعرف أقد 
المعبود،عل القلب يجمع الظاهر باسمه التعبد أن والمقصود به. مقر أنه زعم 

استقرفإذا إليه، يلجأ وملجأ حوائجه، ق إليه يصمد وصمدآ يقصده، ربا له ؤيجعل 
وموئلمعقل له وصار عبوديته، له استقامت، الظاهر باسمه ربه وعرف قلبه ق ذللثه 
إليه.وقت، كل ويفر إليه، ؤيهرب إليه يلجا 

عناللسان ؤيكل حقيقته، عن النمير نهل-اقا يفيق قامر الماطن باسمه تعبده وأما 
منبريئة معرفة يستلزم فإنه عنه، العبارة وتجفو إليه، الإشارة وتصعللم وصفه، 
والاتحاد،الحلول رجس عن منزهة التشبيه، فرث من مخلصة العُليل، شوائب 
الانحراف.أهل أذواق من سليما صحيحا وذوقآ عنه، كاشفة للمعنن مودية وعبارة 

به.التعبد له وصح الباطن، اسمه معنن فهم هدا رزق ضن 
الزنديقفيه وتكالم أفهام، فيه وصلته أقدام، المقام هذا ق زلت كم اه وسبحان 

عنه،الأفهام لنبو المخلصين، النصارى؛الحنفاء إخوان فيه فاشتبه الصا.يق، بلسان 
)ا(اآالهجرتين.



المكرعش المحر النوء ا؟=ِ 
=ائظ===^====^=^====دط

منعك إلا الخارج ق بما الذهن ل ما والتاس فته، الا٠لل من الحق لخص وعزة 
بينبه يفرق وفرقانآ والضلال، الهدى بين به يميز ونورآ الحق، ي بصيرة اهف رزقه 

الغلهل،ومثار الخلرق وتفرق الخهلآ أساب عك اطلاعا ذلك، مع ورزى والباطل، الحق 
الفضلذو واهلاتا يشاء، من يوتته اهه فضل وذللثج والباطل، الحق ي بصيرة له فكان 

العفليم.
فقوله!والمشركين، المعهللين طوائف، عل الرد من الآياُت، هذه ق ما وتأمل 

الملاحيةقول إبطال يتضمن اياره ستة ؤر تينهما و٦لأزمىؤنا •حلىآلشْطو'ت آلذى 
أثبت،ومن ومشيئته، بقدرته يخالقه لر سبحانه اهنف ؤإن يزل، لر وأنه العالم بقدم القائلين 

سيناابن قول هو كما مخلوق، غير وأبدا أزلا لذاته لازما جعله الرب وجود منهم 
عليهمالرمل عليه اتفقتا لما الجاحدين، الملاحية من وأتباعهما الطوسي والنصير 

والفهلر.العقول به وسهدت، والكتب،، واللام الصلاة 
والجهميةالمعطلة قول إبهلال يتضمن ه آوعزأ؛ي عل JزTسثوى ؤ تعاق! وقوله 

عرشه،عل مستويا ليس اصف وأن العدم، سوى شيء العرش عك ليس يقولون! الدين 
الصلاةعليه المسيح رفع ولا الهاسب،، الكلم إليه يصعد ولا الأيدي، إليه ترفع ولا 

ينزلولا إليه، والرؤح الملائكة تمج ولا ه، محمد برسوله مج ولا إليه• واللام 
الدنياالماء إق ليلة هوكل ينزل ولا غيره، ولا واللام الصلاة عليه جبريل ءندْ من 
الأحرةالدار ق المؤمنون يراه ولا فوقهم. من وغيرهم الملائكة من عباده يخافه ولا 

إليهأشار كما فوق، إق بالأصاح إليه الإشارة تجوز ولا فوقهم من بأبصارهم عيانا 
إكوينكتها السماء إق أصبعه يرغ وجعل الودلع حجة ق مجامعه أعنلم ق ■ه التي 

اشهدا؛رااللهم ؤيقول! الناس، 

الجيوش.اجتمأع ٤ ٨ ( ١ ) 
إ ١٨٤)a/النووي شرح وانظر• ( ١ ٢  ١٨)رنم ملم أحرجه ر٢( 



;سإجوو^|_
وكلامه، رسوله وستة آحره، إق أوله من كتاب وهذا الإسلام! شيح قال 

فوقه اس أن ق ظاهر أو نص هو مما مملوء الأئمة سائر وكلام والتابعين، الصحابة 
ؤ!ليوتعاق• قوله مثل عرشه، مستوعك ماواُت، الفوق العرش فوق ؤإنه شيء، كل 

آسمال إي ؤ تعاق؛ وقوله [ ١ ٠ ]فاطر؛ ه يرقعهُ آلصئلح وأوأونإ؛ آلكلزآلليب يصعد 
هإليه آس رقعة بل ؤ تعال! وقوله [ ٥٥ءمرانت ]آلط ^ إك ورافعك متوقيلك إِيى يثعيمئ 
]العارج:ه إلمه زآؤؤح لعرجآلمأنيطه و؛ آلمعارج ذى ؤ تحال؛ وقوله [ ١٥٨]الماء: 

هوآلدىؤ تعال؛ وقوله ٥[ ' ]النحل؛ 4 قوقيز ص نيم ؤ"-ثاقون تعال؛ وقوله ٤[ ٣، 
4۶١سمنوسخ ممونهن أاسمآء إل آتثوئ جممعا آلأزض ؤر ما ، S3حش 

ايارستة وآلآرصفي توت حلىآض<زتكمآلدئآلذى إؤت ؤ تعال؛ وقوله [ ٢٩]المرة؛ 
وآفجوموألممر وآثس ■>؟،[ يءإثهُ آياز آليل يغمى ، ٠٣؟^،عل آتثوئ  'ي

محرعانيآكم ا.وج؛اآذعوأ زبألعنامتن آئة ثبازك وأ/دأم آفى له ١^٠ بام/(؛-ء مسحزت 
[.٥٥، ٥٤]الأعراف؛ N لأمبآلمدميرن4 إدصُ وخفية 

هثق"ةإو

4 رجعوث زذكم يزإل ولك،.ب ثنثآدؤتآلخى يتوهدكم قل  ٠۶ cp•
عكدليل من فته كم لمحن نوقه نحن عنهما، اهف رصي هماس ابن ،حديث •••أ
بينماقال؛ تقدم، فيما إسناده ذكرنا وقد الرؤح، ق البيع وأهل الملاحية قول يهللان 
4عمرُ-يمحب ق آلئلموق^ إذ ثرئ ولؤ ؤ الأية؛ هده تلا قاعدا يوم ذاينن، اه رسول 

ترىحتن الدنيا، تفارق نفس من ما بيده محمد نفى اروالذي قال؛ ثم الأية [ ٩٣]الأنعام؛ 
ماينتفلعان الملائكة، من سإطان له ، صفصدذللث، كان فإذا أوالنار، الخة من مقعدها 

أنهترون كنتم ؤإن - غيرهم يرى ما إليهم فيفلر الشمس، وجوههم كأن الخافقين، بين 
وقالوا؛بالجنة، بشروه مؤمنا كان فان وحنوط، أكفان منهم _، كل ْع - إليكم يئفلر 

)ا(لأآآالروح.



الممسرعلن اثمشر الصوء ،ء=^ك 

ماالكرامة من لك ^١ ٧٥١أعد فقد وجئته،  ٧٧٥١رصوان إلن المهلمئنه الشن أيتها اخرجي 
الوالدةمن وأرأف يه ^، ٥١١فهم يشرونه، يزالون فلا - فيها دما الدنيا من لك هوحير 

كلويرد فالأول،، الأول، يموُت، ومفصل، ظفر كل نحت، من روحه لون يثم بولدها- 
أشدفلهي ذقنه، جبغ حنن - شديدا ترونه كنتم -ؤإن عليه وحون فالأول،، عضوالأولى 

منهممللث، كل فيتدروخا الرحم، من عمج حنن الولد من الجد من للخروج كراهية 
ممث،ش ٠ ؤ اه تلارسول، نم الموت، مللث، ئضها متولن يقبضها، أبمم 

بأكفانيتلقاها [ ١١تالساآدة: ه رجنوث نمح( إلى ؛•ل بإيم دق، مى آلنوم 
أطس_،رج منها يمح نم لولدها، المرأة من لزوما أشد فلهو إليه، بمضنها ثم بيضن، 

الطييةار؛ح ودضلونت ب، ؤيتاصرون طيا، رئ محيسسننميون المسل^، من 
فيصعدونقال: ْته. خوجت حد علن وصل روحا، عليه صل اللهم القيا، والروح 

لهموتقنع حا، وينياشرون عليها، فيصلون السالئ،، من أطيسإ رح لهم فتقؤح حا، 
الجباريدي بين سهي حتن بمم، ممر سإء كل و مللث، كل عليها ويصلن الساء، أبواب، 

وأروهاالجنة، أدحلوها الهليبة، بالضن مرحثا وجل• عز الجار فيقول، جلاله، جل 
حااذهبوا نم والتعيم، الكرامة من لها أعددت ما عليها وأعرضوا الجنة، من مقعدها 

أحرى،تارة أحرجهم ومنها أعيدهم، وفيها حلقتهم، منها أن ئضيت، فإن الأرصن، إلن 
الجد،من نحيج كانت حين منها للخريج كراهية أشد لهي بيده محمد نفى فوالدي 
مأمورونإنا فيقولون! فيه؟! كنت الذي الجد ذللث، إلن بي؟ تذهبون أين وتقول! 

ذللث،فيدحلون وأكفانه، عسله من فراغهم فدر علن به فيهبعلون منه، لل—، بد فلا بمدا، 
نولببطلان يشهد موضع من الحليثإ ق كم فتامل ، وأكفانهاار الجد بين الرؤح 

الجعللينو،الروح•

اهرصي هماس ابن عن صمم، ند يصدو؛ه ابن إك ٣( ١ "؟"آ ١ ٨ ! ٣١المنثور ال-ر ل الموطئ زاء ع١ 
همهما•



١=؛؛،ؤهواصقي 
=^=سس^=^=ءئا=

يغفمونوونتضأ ومنا وطني حوظ زم يدعون ضآلنم>احع جخوي جاق قؤ 

تعلمهلا مما لهم أحفاه الذي بالجزاء الليل قيام من أخفوه ما قابل كيف تامل 
صلاةإل يقوموا حنن مضاجعهم، عك واصطرابمم وخونهم قلقهم قابل وكيف نفس، 

الللمرةالأءينفياس•
ه■'اقلع ررقال اهلع رسول قال ت قال هريرة أبي حديث من الصحيحين وق 

بشر،ئاو_، علن ختلر ولا سممت،، أذن ولا رأُت،، عين لا ما الصالحين لعبادي آعددتؤ 
١^حزآءم اعم( قرة من لم ا-مأ مآ ثفس يعلم قلا ؤ اس• كتاب ل ذللث، مصدا3،  كاثوأ ١٠

الما الصالحين لعبادي آعددمتخ ه■' اهف ®يقول فيهما؛ آخر لفغل ول يعنلونهُ 
ثمعاليه« أطنمكم ما بله ذخزا، يشر، قلب عني، حطر دلا سمعت،، أذن ولا رأت، عين 

قؤالني ْع ثهديت، قال؛ الماعدي سعد بن سهل حديثه من لم مصحيح ول 
ولارأمت،، عين لا ما ®فيها حديثه؛ آخر قال ثم انتهئ،، حتئ، الجنة فيه وصفإ مجلنا 

عنحتوبهلم ئتجاق ؤ الأية؛ هذه قرأ ثم بئرا؛ ئيج، علن حطر ولا سممتا، أذن 
ثآنص تنلز قلا و( بمغمون زنكهم ومما ؤطنعا حويا زم يدعون آلنصاحع 

،•نننأو0بناكائوأ حزآ، م،ئر؛أعم، لم اجش 
أحدكمقوس ®لقاب اهفه؛ رسول قال قال؛ هريرة أبي، حديث، من( الصحيحين( ول 

)ا(با<\حادتم،.
(.٥١٦نحاص)A/انفلر: ( ٢٨٢٤وسالم)رنم ( ٤٣٢٤ الخارتم()رنم أ-ئرجه )٢( 
المرومح،وشرح \>(( jU^(U/A\كح وانفلر: ( ٢٨٢٤وسالم)رنم ( ٤٧٨•اوخارمحا)رنم ب )٣( 

(١٦٦/١٧.)
(.٢٨٢٥سالم)رةم)؛(أحرجه 



اشئشاش

النيعن أمامة أبي حديث تقدم وقد أوتغرب٠٠ الشس عليه طلعت مما حير لجنة ال 
متر،ورمحاتة يتلألأ، نور الكعبة ورب هي لها، حطر لا الجتة فإن للجنة، مثمر اءألأ .ت 

لومقام كيرة، وحلل جيلة، حناء وزوجة نضيجة، وثمرة مطرد، ومر مشيد، وقصر 
منيكن ولولر ، حية٠٠لعالية ومحلة ونعمة، وحبرة وحضرة، وفاكهة سليمة، دار ق أبد 

وفضلا...شرما لكفاها غيره اس بوحه يسأل، لا أنه إلا وشرفها الجنة حطر 
نيادبن محمل. حدثنا البزار! المثتئ أبي بن محمد حدثنا اللءنياث أبي ابن وقال ... 

قالقال: أنس عن قتادة عن عروبة أبي بن معيد عن حين بن بشير حدثنا الكلى 
حمراء،ياقوتة من ولينة ييضاء، درة من لبنة بيده؛ عدن حنة افقع ررحلق اقلع رسول 

الزعفران،وحشيشها ١^^، وحصباوها المالئ،، بلاطها حضراء، زبرجدة من ولبنة 

محاورللا وجلالي وعزق ه•' افلق فقال المومتونى، أمحغ محي ئالت،ت أنْلقي لهات قال ثم 
هآنملحون هم قاولنأاّث، دفسه-ء شح يوق ومن ؤ ه•' الله رسول تلا ثم بخيل" فيك 

١٦.]

بيده،حالقه لمن بيده غرسها التي الجنة هاوه جعل كيف العناية هده وتأمل 
عن؛د.لالث، وميزْ شرفه، وبيده حلقه ما لفضل ؤإظهارا وتشريفا، اعتناء ذريته ولأفضل 

الحيوان.نؤع ؤ، كآدم الجنائن، ق الجنة فهده التوفيق، وبالله غيره، 
قال؛ه الكا عن سعيد عن شعبة ين المغيرة عن صحيحه ق لم مروى وقد 

١(.• نيابرى)أ/•وام: ( ١٨٨٢ص)رم 
وق( ٧٣٨١رقم  ٣٨٩ا/ حان)آ وابن ( ١٣٤٣رقم  ١٣٢اوخارة)إ/ الضاءق أخرجه )٢( 

(واوزار)يممأرقم٣٨٨رقم(وابنئحه)رةمأممأ(واسراقفياصر)ا/آأا ٢٦٢٠)رقم 
٢٥٩١.)

)آ(-خحادي.
الكير)أا/لأإارفممأيأا(وفالوق ٥( ٥ ١ ٨ رقم ٣ ٤ ٩ ه/ الأوط) ق الطراز أخرجه )٤( 

بإسادينوالأوسط الكسر ق اتجراق رواء (: ٣٩٤٢رنم واكرم_،)آ/مهأ اكرغس، j المدري 
.( ١٣٩٧/ )• الزوا•د مجمع j الهشي قال وكدا جند. أحدهما 



١=?؛جه١يمحأق 

أهليحل ما بعل نحيء رحل ةالت منزلة؟ الجنة أهل أدنن ما ربه؛ ^؛ ٤١١مؤمن ؛اسأل 
وأخذوامنازلهم الناس نزل وقد كيف رب فيقول؛ الجنة، الحل له؛ فيقال الجنة، الجنة 

رضيتفيقول؛ الدنيا؟ ملوك س مللئ، مثل لك، يكون أن أرض له؛ فيقال أخدامم؟ 
قال؛رب- رصيت، الخامسة؛ ق فقال ومثاله ومثاله ومثله ومثاله ذلك لك له؛ فيقول رب، 
وحتمتبيدي، كرامتهم غرستر أردت، الدين أولئك، فال؛ منزلة؟ فاعلاهم رب 

اه؛كتاب ص ومصداقه بئرا( قلب علن نحهلر ولر أذن، سيع ولر عين، تر فلم عليها، 
رأعم همْ ص شم احئ مآ ثقس ثعلم لا قؤ 

لهممحل محبما  bU؛بجاآزغرجوأ آرادوأ كلما الغاز هنأونهم مموأ آلدئن ؤؤأما 
•؟ ج يكدبون ■ءداب1قارهمىممربهط دوئوأ 

منهبالخروج هموا كالما وكانوا وصيقه، والشرك الكفر مجن ق اتكفار كان ،لما ر
الآخرةو عقوبتهم كان حوافرهم، عك رجعوا وروحه وسعته الإيمان فضاء إق 

•٢[وقالفي^^ئوأبجا"نموأبجاه]س:قالامحت٠اق؛ كيلك، 
فالكفر[ ٢٢]اJحج: # اعيدوأ عز من ميا ازلمرحوأ ازادوأ ًئلما ؤ آخر• مرصع 

هنقعليه أينا منه يخرج أن المد عزم وكلما عموم، كله والنوق والعاصي 
الدنياق ذلك غم من يخؤج لر فإن يموت، حنن ذلك غم ق يزال فلا ومألفه، وشيaلانه 

هناك،منه خرج هاهنا وضيقه غمه من خرج ؤإن القيامة، وق البرزخ ق غمه ق بقي 
كماهناك، به معذثا وكان الموت، يعد عته الدارحبسه هذْ ق اه عن العيد حبس فما 
ؤإنماالدار، هدم ق لذة ق والفللمة والفجرة العشاق فليس الدنيا، ق يه معذثا قلبه كان 
بينهمحال القلب، وموت الشهوة سكر ولكن القيامة، ول البرزخ ول فيها يعذبون هم 

،٤ ٦ )T/ الورى وشرح ٥( ١ ٦ )a/ ^ ٧١فتح وانظرت ١( ٨ ٩ )رنم لم مأحرجه )١( 
(YAY'(Y .حادي



الممسرعلن النن؛ر الصوء هعم 
=س[===========دد=د

الشديد،الألر نقومهم أحضرت يشتهون ما وبين بينهم حيل فإذا الشعور وبين 
أرواحهمتاكل فالألأم لحومهم ق الدود يعمل ما نفلير الموت يعد فيها يعمل وصار 

أجامهم•ياكل والدود تفنن، لا أنما غتر 

4 محوفثون.بثاينبتا وًقايوأ صموا لما إلأ بجمأبمه.Tدوث جعنا وؤ  'S•
الإيمانمن وهو ®اليمين،٠. متزلة ه نمثيهمد ؤإثاك نعتد إياك ؤ منازلت من 

ثمرؤإليه المتنافسون، تنافس وفيه العارفون، تفاصل ويه الجد، من الروح بمنزلة 
باليميزتالصبر تروج ؤإذا إليه، كلها ؤإثاراتمم عليه، كان إنما القوم وعمل العاملون، 

تالمهتدون يهتدي وبقوله ال، تعاييعر قال( الدين، ق الإمامة حصول، بينهما ولد 

[.٢٤يوقغوذه وًقائوأبئاينيثا صحموأ لما بيمأبثههدوتبأمي؛،دا ^وجعلنا 
أصدؤ،وهو فقال، والبراهين، بالآيات بالأنتفاع اليقين أهل سبحانه وحص 

•٢[.]الناريات: 4 بم،لأثومح، القادليز،ت 
بمآيوبغون وآلذس ؤ فقال: العالمين، بين من والفلاح بالهدمح، اليمن أهل وحص 

ربهمم، هدى عن، يوقتون خن ؤبالاجر؛ مبمك م، انزل ونآ إليلث، انزل 
أ-ها.لأملئ،همآددلحوركهلامة: 

إنقل، ؤإذا ؤ تعاإت،ت فمال، امح،، أهل، م، يكونوا ل بأنمم النارت أهل، عن، وآخر 
فتنوما ظغا إقُ ئْلن إل، آلثاعة ما ندرى ما ثلم 3؛_—،ذأتا لا حقوآلثاعأ آش وعد 

أءمال،أرواح هي الي، القلوب، أءمال، رمحح ذُ'التقتر،® ■؛ ٣٢]الجاب• ه بمنئءقيإن> 
مداره.عليه الذي الشأن، هذا وهوقطب، الصديقية، حقيقة وهو الجوارح، 
عودمبن همداه عن حيثمة عن التيس عن القيانين عن بن.زيد حالي وروى 

ولااس، فضل علن أحدا نحمدق ولا اه0ن،، يسخمل أحدا ترصين لألا قال،ت ه المي عن 

)ا(م\ا<مااواوارج-بم؟.



(r===>,
=====^=^========^^^^لأذل\\ 

يردهولا حريص، حرص إليك يسوقه لا اس روق فإن اهف، يذتك لر ما علن أحدا تدس 
والقين،الرصا ل والفؤح الرؤح جعل وتسهله يعدله اهف وإن كاره، كراهية عنلش 

التوكلفر ولهدا التوكل، قرين والشن ، دادخط*لالشك ق والحزن الهم لجعل 
بموةال؛من•

 I،اسقال به، الهدى اقتران حن ولهدا ونتيجته، ثمرته التوكل أن والصواب
اليقين،هو فالحق: [ 4٧٩ آلحفيآشن عل إيك آممه غل يتوكل ؤ تعاد؛ 

[.١٢]إيرامم:4 نقتا هدنثا وقد غلآش لئآاوثتوهفل وما ؤ اس: رسل وقالت 
وسك،ريس، كل عنه وانتفن ؤإشرائا، نورا امتلأ القك، إئ *اليقين® وصل ومتن 
عليه،وتوكلا له، وشكزا يه، ورصن منه، وحوما هلم، محبة فامتلأ وغم، وهم وسخعل 

وإذابةإليه...

صموأJما ياتِريا ابمة؛يدوركلآ مهم وجعلتا ؤ موسن: أصحاب، عن تعال قوله 
من ٠٠٦-يأتم أئمة جعلهم أنه تعاق فأخبر [ ٢٤]الجدة: 4 يوبمون بئامحنتتا وًكاثوأ 
إقالداعي فإن ،. الديزر ل الإمامة تنال واليقين بالصبر إذ ويقيته-م، لصبرهم بعدهم، 

علوصبره به، وبصيرته إليه، يدعو الذي للحق، بيقينه إلا أمره له يتم لا تعاك اهف 
ؤيضعم،عزمه، يوهن عما النفس وكف الدعوة، مشاق باحتمال اهلٌ، إل الدعو؛ تتقيد 

المعلوموس تعاق، بأمره يهدون الدين الأئمة، س كان المثابة برذْ كان فمن إرادته، 

الحلةق وأبونمم ٥( ٠ )رنم المغرى الأربمن ول را/اآأرفمبىأ( الشم، ق الٍهقي احر-بم )١( 
الشهاب،مد j والفضاعي ١( • ٥ ١ ٤ رمم ٢ ١ ٥ ا/ الكبٍر)• j واليران، ( ١٣• )U/ ١( ٢ ١ / أ) 

يزيدحاليبن وب الكر، j الطراز روا، ٧(: ١ أ/ لمبمع) ا ق الهبمي وقال ٩(  ٤٧رنم ٩ ١ )٢/ 
بالوصع.وامم العمري 

اJدارجج_٣٩٨.٢)٢(
الإءلأمج؛.)م(هما

(.(زفرالمدى)ص٤٦٤/٣٦٥٦شراينممر)



امحرض امحر القرء 

يقينا،أكمل فهم موس، أصحاب، من الوصم، مدا وأوق أحق ه محمد أصحاب، أن 
شالث،بلا ثاست، أمر وهذا الإمامة، هذه يممحستإ أول فهم الأمم، حمع من صرا وأعظم 
اقلمحيرة وأمم القرون، حير يأتم لهم الرسول، وشهادة علتهم، وثنائه لهم اه بنهاية 

بهؤيظفر الحق، كلهم يخطثوا أن مم شأ هذا من عك المحال، ومن وصفوته، 
يجئ،لهم أئمة المتأحرون وكان الحقائق، لانقلبتؤ ممكنا هذا ولوكان المتأحرون، 

محال،نهو وعقالآ، حثا محال، أنه كما وهذا وأقوالهم، فتاؤيهم إل الرجؤع عليهم 
التوفيق...وياهلأ شرعا، 

الجدةسورة نمير من حمعه الله ير ما هذا 

العالمينريح  ٠٥والحمد 
٠٠٠



أرِسإفآص

يناوآصأمئأئط\ث يب ؤ
ا'ث;آ؛حيصا ثنتلو0 بنا كان آس إمحئ سردلىج إلمف محو-ى نا واتغ ٥ -مق؛ما 

■جوؤي-أق لرجلؤبنمح> آقث -؟*و ثاقو وكتلا باس وْقْى علآلإ دددًغإ1 
ذ'لتكمأذئامأبمآ؛تمج حء وما ١^٠^ بض محتوون همآش •جعلأرث دما 

4•ت1■'■ آمهل آلءيىؤ٠وهيى يمول، ؤآس باءؤ'صكم يولغم 
وحشية،له، مهمة و*fيهت أمره ، Jl^،*l{لإفراده المتضمنة يممواه أمره كيف 

سوىما لتركه التضمن إليه أوحي ما واساع بذللث،، إلا تتم لا التقوى فإن ورجاء، 
وحدْ،]عاليه[ القالب اعتماد وهويتضمن عليه؛ وبالتوكل خاصة، النزل، واتياع ذللث، 

منلرجلؤ آس جعل، ما ؤ بقوله' ذلك أنع ثم ءيرْ، دون إليه وصكونه ]به[، وثقته 
إلاله لمي القلم، أن الكظ هدا تحت، تجد فأنت، ٤[، خؤفمه]الآحزاب; ق هش 

اةل؛زايهليع فاليازت للعبد وليس غيرمحا، إق يمل لر جهة إك تها مجال إذا واحدة، وجهة 
لريقرئفإن واحد، هلم، إلا ليس بل لغيره، والآخر بأحدهما، عليه ؤيتوكل أمره، ؤيتع 

أنهإق ذلكا من اسطرد ثم غيرْ، إك ذللثج انصرف، ؤإلأ ربه التقوى والمحة بالتوكل 
مافانثلرت ابنه، دعيه يجعل لر أنه إك منه واستهلرد أمجه، الرجل زوجة يجعل لر سبحانه 
قنذلاJر وله والأواب<، العقول، تجدله الذي الامتهلراد، وهدا التأصيل هدا أحسن 
زوجهاييا واحدقروذل نلي من حلماكم هوآلذى ؤ ةولهت فمنها عديدة، القرآن 

^^يه،محا[س،ئءاآسلبماكذكزامحا 
١هلما؛١^وم منألشثتيرك> لقمحش صئلحا ءاتتثا لن  ئِكاءلةُ حعلأ صنلقا  ١٠٠٠

الممن.)؛(،/•'آرومحة 



التمسرض المشئ الصوء 

الواحدةفالنفس [، ١٩٠، ١٨٩^ .ئذوف0 عما آس سنل ءاثنهماح فيمآ 
أولادهما،من المشركون آتاهمات فيما شركاء له جعلا واللدان وحواء، آدم جهات وزو 
فأتاهماولد، لهما يعيش لا كانا وحواء آدم إن قيل! مما ذلك(، غير إق يالتمت، ولا 

٨١٥١فإن ، فقحلا الحارين(، عبد فمياْ! ولد لكما يعيش أن أحببتما إن فقال1 إبليس، 
٠ؤ هوله؛ الأسمملراد هدا ونفلير ذلك(، بعد به ليشرك يكن فلم وهداه، اجتباه سبحانه 

وليسؤ ءال(ت ثم [، ١٨٩^٥٠٢٧١]ه وآلحخ لقام موقست، هش ش الأهلة عن ئتئالوئك 
قذلك( يقحلون كانوا فإمم [، ١٨٩\\ب0و1\ ه ظهورها من البيوت ثانوأ إن آلر 

ماذكر إق منه استهلرد الأهلة فوائد هومن الذي الإحرام وفت( لهم ذكر فلما الإحرام، 
جدا.وهوكثير فيه، يفعلونه 

آلدئنق قإحو'تحتكم ءابآءهم ثعنموا لمز دإِن آلدلأ عشي هوأصط لآبايإ٦لم ذعومب آؤ 
وْفانثعثدثتلوبجمء ثا ولثش احظازتمّيه-ء فيمآ حثاح علي»=ضلم وليس ومو'لي"كمج 

واولواامهنيم ؤأزؤ'جهُ أشم بن بآلنوجمتن أدك آشمث( ر)ءأ؛ رجيما عمورا آممد 
أنإلا وآلنهثحرس آلنوسث س آش مكتب 1، يبجب أولن بمئبم آلآرحامّ 

•4 و؛ ذ'للئ(فيآلخكش،شلورا إلأؤليالإكم يمعلوأ 
إذاالأبوين وأن الناس، بين فيه نزيع لا مما هدا للأم. لا للأب، حق التسمية 0 \م
كماوهدا هدا، عك تدل كلها التقدمة والأحاديث( للأب، فهي الولد، تسمية ق تنازعا 

هوامنطلابآييم آذعوهم ؤ تعاق! قال فلأن، ابن فلأن فيقال! لأمه، لا لأبيه يدعن أنه 

قالسيوطي وعزاه ( ٨٦ ٥٤رغم ١  ٦١٠)ه/أ عباس ابن عق موقومأ سيره ل حاتم أبي ابن أحرجه ، ١١
دمشقعدية تاؤيخ وانظر: ( ٦٢٤حاتم)"Y/ أبي وابن اوتلّر وابن منصور بن سعد المنثورإق الدر 

(.٢٧٦ممر)أ/ابن )؟آ/ااا(وشير 
الودود.)أ(؟رجفة 



1سإمحلفؤاق^أ_
النسب،ق أياه ويتع والرق، الحرية ق أمه يتع والولد ٥[، ]الأحزاب؛ ه آثي عشق 

تفالتعريف دينا، أبويه حير الدين ل ؤثتح والمنوُب، النمسب تعريف، والتمية، 
مولود،اليلة لي ر)ولد M: المي الأم، إق لا الأب، إل وذلك، والشقة، لكلمملم 
غلامه,كتميه ابنه الرجل وتسميه ٠ إبراهسممء ابي يامم محميته 

نألنإييث أشئأذل ؤ أبي: هما،ة j كا ال>مح، ه n اض ''كان 
أزواجهجعلتح أن الأبوة هده عك تهمغ ولهذا لهم، أب وهو لالأحزابت٦[، ه اذفسآم 
أحرجفإنه الأمهات، ولادة غير أحرى ولادة به، ولدت ونلومم أرواحهم فإن أمهاتم، 
والإيمان،العلم، نور إق والغي والضلال، الجهل، ت ظلمالت، من وتلوبمم أرواحهم 

قالقبله، شعور ببا لها يكن لر وأمورا أحر حقاتق فشاهدت والتوحيد، المعرفة، وفضاء 
iرلهز بإذن الغور سالإلنثتال آلئاس إَنئ،ِثثرج ًضئإأذزك ار ؤ تعاق: 

ويركممءاينته، عمحم يئلدأ بجم آلأبئصرسولا بم—،4، هوآلذى ؤ وقال؛ ١آ ت!يراممت 
لمدؤ وقاوت ٢[، ه ض صلل ض ينخل' دأنكايدأ 

وئرْضمءاينته، عليم يظوأ أنسيم بن رسولا بجم بمث إذ آلنوبثئن عل سآس 
[.١٦٤]TJ،صران: سمم4 صلل محمآبجفاؤآئخنهؤإزكائوأبنمبلاَمحا 

لرسولفوهبته لخديجة، غلاما وكان ه، اهللأ رسول حن، حارثة بن زيد وبادر 
قهو فقيل! هؤ؟ الخم، عن فسألا فدائه، ل وعمه أ؛و0 وقدم نزوحها، لما قو اه 

قومه،سيد ابن يا هاشم، ابن يا المهللب،، عبد ابن )ايا فقالت عاليه، فيحلا المجد، 
عندك،ابننا ق حئناك الأسير، وتهلعمون العاق، تفكون وحيرانه، اس حرم أهل أنتم 

فقالحارثة، بن زيد قالوا؛ هو؟اا ررومن قال؛ فداته. ق إلينا وأحسن علينا، فامنن 

(.U،»-Ui)0\االورى (وشرح  ١٧٣)م )ا(أحرحهيم)رثمهامآ(وام;قحابري 
)أ(1ا>سالهجرتين.

الأرناووط.القادر وعبد ثعيب بتحقيق الرسالة مؤسسة محلبعة رم. المعاد زاح ٢ ٠ )٣( 



المحرملنايترالفوء ^^، ٩١
=]كت\====^^=^^======^^خ

فهواختاركم فإن فاخيرْ، ررأدعوْ  I(Jlsهو؟ ما قالوات ذلاكااا. غير ؛؛فهلا ه! ، ٧٥١رسول 
رددتتاقد قالأت أحدا١١. أحتارق من على أختار باليي أنا ما قواس اختارل وإن لكم، 

هدا؟اا؛امن قالث تعم• قالت هولأء؟اا تعرف ١١فقال! فدعاه، وأحسنت،، النصف، عق 
لك،صحيتي وعرفت، ورأيت،، علمتج قد من ارفآنا  ijlsعمي• وهدا أبي، هذا قال• 

الأب،مكان مني أنت، أيدآ، أحدا ، iAjLpاختار باليي أنا ما قالت اخترهما؛؛. أو فاخترق 
وعقوءمائ،، أييلث، وعك الحرية، عك العبودية أتختار نيد، يا ويحالث، فقالا! والعم، 

أبدآ،أحدا عليه أختار باليي أنا ما شيئا الرحل هدا من رأيت، قل، نعم، قال• بيتلئ،؟ أهل 
يرئتيابني، زيدأ أن ررأشهلءكم فقال! الحجر، إق أخرجه اهه.ذللق، رسول رأى فلما 

محمد،بن زيد ودعي فانصرفا، نفوسهما، وعمه أبوه ذلك، رأى فلما وأرئ4اا. 
يومئذ•من ُدءي، تالأ'حزاب؛ه[، ه لآتايؤ٦م ادعوهم ؤ فنزلت،! بالإسلام، اس حاء حتن 
بننيل، قبل أملم أحدآ علمنا ررما الزهري! عن جامعه ق معمر قال حارنهء. بن ررنيد 

وسماهرسوله، عليه وأنعم عليه، أنعم أنه كتابه! ق عنه اس أخير الل،ي وهو حارثه، 

عكدليل وهو ا"؛ا، لالأ'حزاب: ي منأشم بآلموميث أدك آلمئ ؤ تعاك؛ رآ،قال 
تتضمنالأولوية وهذه المؤمنين، من فليس ه نفمن به أوق الرسول يكن ل( من أن 

أمورآ•
العبدونفس الص،، أصلها الأولوية لأن ه، نفمن الحبي إق أص، يكون أن منها! 

منها،إليه وأحتإ منها به أول الرسول يكون أن يجبا هن،ا ومع غيره، من له أحجا 
الإيمان.اسم له يحصل فيدللئ، 

وسائروالتسليم والرصا والءلاءة الانقياد كمال والمحبة الأولوية هده من ؤيلرم 

وصفة•٦( )آآ/ا'أ<ه-• والإصابة )آ/هأه( والأسيعاب n/ الكٍرى اممقات انظر: )١( 
دمشقخ"ا-ا\ِمأ(وتارخ • الصفوة)ا/ 
التوي.)آ(لآالرّّالة 





































































































































التفسيرؤ الئنئ الصوء ،؟=^=ءّ 
تدت\======د=^^^=^===^^^==د=؛

أعالم.واللع بالرحمة، الصلاة ير نفيمح فلا أكثرها، ق بل منها، كثير 
آلثيه،عل يصلون ومكأهفثنُ إ0آس ؤ عنهما اس رصي - عباس ابن مال وقد 

فإنوالتعفليم، التكريم ؤإرادة بالثناء نفيرها ينال لا وهذا ا، عليه يباركون ^ ١٥
وقالت،عليه، والتيريلئ، عليه الصلاة بين قرن ولهذا ذلك، يتممن اس من التبريك 

المسح!وقال، [، ٧٣ه آتيت اهل ■ظمخن ؤتنكثهُ رحمترآس ؤ لإبرا٠يمت الملائكة 
للخيرمعلما اللفح! من واحد غير قال، ٣[ ١ ]ريم: ْشتاه ما أين مبارغ جعلي وؤ 

تعليمالغيره يحصله الذي ه نفق الخير كثير فالمارك! المعنن، حزء هذا كنت،، أينما 
وجعلهفيه بارك اققد لأن مباركا، الح؛ال يكون ولهذا واجتهادا، ؤإرادة ونصحا ؤإقدارآ 
 ،،Ui^ ثارك.ؤ انمبارك. وهو المبارك فعبده منه، كلها البركة لأن متثارك تعاق واه

ئنركؤ وقوله! [ ١ ]الفرقان: ئذيرا لث5ون عبده-، عل آلهنقان تزل آلذى 
عنالمحتن هن.ا إل وسنعود [، ١ ؛.،: ٧٠١١]قديره ّىءث كل وهوغل آلمللثه بيده آلذى 
تعاق...اس شاء إن قربب، 

الهلع،رقة معناها قال،! بأن بالرحمة اهلع من الصلاة ير نفالناس من ءلانفة رد وقد 
وهذامستحيل، — سبحانه — منه اكءاء أن كما — سبحانه - اهلٌ حق ل مستحيلة وهي 
حملة،اهرٌ رحمة إنكار وحقيقته لمانه، عك قلبه من ينفى جهمي، عرقا هذا قاله الذي 
-لرحمته إنكارأ ا هذا؟ يفعل الراحمين أرحم ؤيقولأ الجيمي إل يخرج جهم ولكن 

_.سبحانه 

رجلأمنرأيت قال؛ به أمح( ممن إحوان( بعض حدثتي عمروت بن، اه هميد وقال 
وبمقلتح! ل. غفر أو رحمني، قال! يلثا؟ اهلٌ فعل ماذ فقلتح!  ٢٧١ؤ، الحدين( أهل 

)ل(-هجلأ،الأمام.
:٤٣/٢٢الدرؤ،j،تمر><))آ(أحر-بم 



هه^==^=^===]ج^-
صالحبن محمد ذكرها . قو كتت ه الني اسم عك أتت إذا كنت إق مالت ذاك؟ 

عنه.مروان بن معيد عن ثوابة عن 

بعدرووا أّ،م الحديث أهل من حماعة عن كتابه ق موس أبو الحاففل روى وقد 
حديث.كل ق الني. عك الصلاة لهم؛كتابتهم غفر اه أن وأخروا مونمم، 

الصلاةتركنا ما يقولان! المديتي ين وعل العنبري، عباسا ممعت سنان! ابن وقال 
حتئحديث كل ق الكتاب فنيص عجلنا وربما سمعناه، حديث كل ق الض. عك 

رنر-؛عإلتهر 
عندالناس إل الحلم تبلح عند ه عليه الصلاة مواطن من والعثرون اكاف الموطن 

بنإسماعيل قال وآحره. ذلك أول ق العلم، وتعليم الدرس، ؤإلقاء والقصص، التذكير 
عن- الجعمي وهو - عل تن حستن حدثنا شية أيي بن أبوبكر حدتنا كتابه 3، إسحاق 

التمراقد الناس س أناسا فإن بعد! أما ٠٠عثدالعزيزت بن عمر كتب قال• برقان بن جعفر 
وأمرائهمحلقاتهم عك الصلاة ق أحدثوا قل. القصاص س ؤإن الأجرة، يعمل الدنيا 
النيينعل صلامم تكون أن قمرهم هن>ا كتابي جاءك فإذا ^ق، النم، علن، صلامم ءا"ل 

هن.اق هو المي عك والصلاة ، ذللث، سوى ما ويدعوا عامة للمسلمين ودعاؤهم 
إلودعومم إليهم ؤإلقائه أمته ق ونثره به حاء الدي العلم لتبليغ موطن لأنه الوطن، 

والاحره..الونيا ق للعيد نفعا وأءذلمها الأعمال أفضل س وهذا  ١٥٤وطريقته سنته 
عليهفالمصل بإرساله، عبيده عك إنعامه ومعرفة وشكره اتله لنءكر متفمنة إتيا 

.( ٣٧ص الحديث) اصحاب شرف ق .ادى اوغالالخطيب أحرحع )١( 
وذكرْ( ٥٦٨رنم  ٢٧٢)ل/ الماح وآداب اراوي لأخلاق الجاح j العدائي الخطيب أخرجه )٢( 

ادد>،ذ،"دلباراوك،رأ/آة•
١٧٥شيبة)U/ ابي وابن ( ٧٦التي)رنم عق الصلاة مل ق الجيممي إسحاق بن إسماعتل أحرجه )٣( 

(.٣٥٠٩٣رنم 
)أ(هآأحلأءالأغهام.



الثمرعلن المضر الصوء 

ماعليه بصلاته يجزيه أن وسؤاله رسوله، وذم اس، ذر عليه* صلاته تصمت د ق. 
بعدلنا ما وعرفنا مرصاته، طريق إق وهدانا وصفاته وأسماءه ربنا عرفنا كما أهله، هو 

للاقرارمتضمنة هي بل الإيمان، لكل متضمنة فهي عليه، والقدوم إليه، الوصول، 
وإرٌالوكلامه، وصفاته ؤإرادته وقدرته وسمعه وعالمه المدعو الرب بوجوب 

الإيمان،أصول، هي هذه أن ريب ولا محته وكمالط كلها أحباره ق وتصديقه رسوله 
أفضلمن فكاست، له، ومحبنته به وتصديقه ذلك،، العبد لحلم متضمنة ه عليه فالصلاة 

الأعمالء.

نوعان;ربه من وسؤاله العبد ودعاء دعاء، هى العبد من ه عليه الصلاة إن 

ؤإيثاروموال، دعاء فهدا والنهار، الليل ل ينوبه وما ومهماته حوائجه مواله أحدهما; 
ومطالويه.العبد لمحبوب 

ذكره،ؤإثارة وتكريمه، تشريفه ق ؤيزيد وحبيبه، حاJاله عل يثنن أن مواله والثاف• 
صرفقد ه عليه فالمصل يحبه، ورسوله ذلالثإ يحس، تعال اهله أن ييب ولا ورقعه، 
هو،ومحابه حوائجه طلبه عك ذللث، وأمحر ورموله، ^ ٧٥١محاب إل وطلبه ورعثته مواله 

ورسوله،اس يحبه ما آثر فقد عنده وآثر إليه، الأمور احسبا من المطلوب هذا كان بل 
اررْغيره الألأعل امحر فمن العمل، حنس من والجزاء سراه، ما عك ومحابه اهه اير فقد 
أرادواإدا ورومانهم ملوكهم عند يعتمدونه التاسن تجد بما هذا واعتبر عيره، عل اظه 

رعيتهأحستا يعلمونه من عك ينعم أن  ٤٧٥٠١١ألون يفإمم عندهم، والمنزلة التقرب 
قرسرموازداد عنده منزلتهم علتح وتشريقه ؤإكرامه حبائه ق يزيد أن سألوه وكلما إليه، 
لمحبوبه،والتكريم والتشريق، الإنعام إرادة منه يحلمون لأئهم لديه، بهم وحفلوا منه، 

مشاهدأمر هذا ؤإحمانه، إنعامه عليه يتم أن ورغبة موالأ له أمدهم إليه• حبهم فا 
منوفايغ وهو حوائجه  ٤٧٥٠١١سأل، من ومنزلة هزلأء منزلة يكون ولا بالحس، 

الأكرموأحله محسا فكيفا؛أعفلم واحدة، عليه والإنعام محبوبه تشريفا مواله 
المعللوبهذا إلا عليه الصلاة فوائد من يكن لر ولو له؟ ربه بمحبة وأحقه محبوب 



ه.^=_=^=^=^^اجا=
شرفآ.به المؤمن لكمن وحده 

عليه،وحضهم إليه، ودعاهم به، جاءهم وما دسه، أمته علم لن حة نكة وههنا 
منأجور مثل عمله أجر عك الرائد الأجر من له المي. أن وهي ذلك، عك وصر 
عكالحظ هذا توفير قصد إذا للأمة الخير والعلم ودينه محسنته إق فالداعي اتبعه، 

بإرشادإليه التقرب اس إق الخلق بدعام مقصوده وكان إليه، وصرفه اليه رسول 
لهكان كاملة أحورهم توقيتهم مع ه اكاة رسول عق له المهليعين أحور وتوفير عيال 
واللميشاء، من يؤتيه اممه فضل وذلك، النية، هذ0 وحمس_، وتعليمه دعوته ق الأحر من 

العفليم.ذوالفضل 

4•ت!؛ تمأ"ماتميما سلنم"وأعد يومتلمودهُ نحيتهم ■۶ 
أنأحدهما! مشهوران((! قولان ررففيه التحية؟ عند الهللوب الملام معتز ما ، ١

اسمهبركة نزلت، الكلام! ومعنن هواهدةهك. هنا واللام عليكم، الملام اسم المعنن 
الملاماسم قلث أسمائه من المعنن هذا ق واحتير هذا، ونحو عليكم، وحلت، عليكم 

هذاأصحاب واحتج بعده، الذي المزال حواب ق يأق لما الأمماء، من غيره دون 
المحهعك اللام ١٠الصلاة! ق يهولون كانوا أمم الصحح ل لمتا ما منها! بحجج القول 

الملامتقولوا ر>لأ ه' اليي فقال فلأن، عك الملام جبريل، عك الملام عباده، قبل 
اهورحمة المي أبما عليك الملام قولوا؛ ولكن الملام، هو! الئه فان افقٌ، علن 

يقولواأن . المكب فنهاهم ،• الصالحين؛ار اه عباد وعلن علينا الملام وبركاته، 
واةم-تعاك-يلم، أن و٠لالم، له، دعاء عليه المسلم عك الملام لأن اهف، عك الملام 

يسلمأن فيستحيل له، المدعو لا المدعو وهو له، المهللوب لا منه المهللوب هو 

٣(.١  ١x-r ١ _)X/ الم)رومآ-أ(واظر:كح وم( ٨٣٥بيامحري)ربىا )٢( 



الممسرعلن اشز المزئ ا؟===تَ 
=الإلئإ====^د==د=======^^^^ث

ست«حثنربكؤ ت يقول حيث كتايه، ق عليهم صالم كما عباده، عل هوالملم بل عليه، 
وتوله![، ١٨١، ١٨']اكانايتؤ؛ه آلمزسبيت عل وسالنم إوي'ا( يم١ّفورنح محا آليزة وب 

،١ • ٩ لاكا»ات; ه، ياسين إل عل نشم ؤ دوحر4، عل نشث ؤ إترهيزه، عل نم نؤ 
نثامكر آذتْل ؤ لنوح! وتال [ ١٠]عريم؛ ه عانه ونشم ؤ يحين؛ ق وقال [،  ١١٠'٩^١، 

[.٤٨: ٥٠۶٠]قوجمةأطالذه 
تدعونثا وقم ئكهه فيا ^ jkؤ تعافيأ قال كما الجنة، أهل عك القيامة يوم ؤيسالم 

ماوفعله المصدر، عل متموب، فقولا [، ٥٨، ^١٥سرترجمرهليس: 

تول.الملام لأن القول، من ملام تضمنه 
جابرعن المكدر بن محمد حدسث، من ماجه، ابن وسنن أحمد الإمام مند وق 

فرفعواقوتهم، من نور لم مي إذ نعيمهم ق الجنة أهل اءبينا اهدهق: رسول قال قال؛ 
الجنةأهل يا وقال• قومهم، من عليهم أشرف قل• - جلاله جل - اتجار فإذا رؤومهم 

فشقنعنهم يتوارى ثم رجمر4، رب بن مولا نلم ؤ موله؛ مرأ• ثم عليكم، سلام 
رديارهمءار ق عليهم وبركنه رحمته 

عمرارالقيامة يوم الحق عليه سلم من ررأول مرفوعا؛ ماجه ابن متن وق 
-يلقونه يوم تحيتهم فهدا [، ٤٤^،: ١٣١١١]،^؟4 تكؤدهُ يوم •محْثهم ؤ تعاق؛ وقال 

يسالمواأن من به أعرف فإئبمم له، متهم تحية هده نكرن أن ومحال — وتعال تبارك 
إلمضافة هنا والتحية لهم، متهم تحية هدا ؤإنما الدنيا، ق ذلك عن تبموا وقل■ عليه، 

—قوله ولولا >اا، هم يحيونه الي التحية لا ما، يحيون الي التحية فهي المعول، 
منلهم اكحتة تكون أن لاحتمل ربو4 رن بن مولا ؤ ت سن سورة ق - تعال 

الحليةق نمم وأبو (، ٢١٠٦رقم ١ ٤ آ/ ) الفردوس مسند ل والديلمي ، ١ ٨ ٤ ررتم ماجه ابن أخرجه ، ١١
عديفيالكا.ل)أ/مآا(.ر^بمآ(وا؛ن 

(,١٥٨/٤٤)دمشق تاؤخ ق عساكر وابن ١( ٠ ٤ ررنم ماجه ابن أحرجه ( )٢ 



:سإإبجئائؤاج^ا_
عورهسننم تارس( مزكل عاتيم ندحلون وآلنلمكت ؤ >عافيت قال كما الملائكة، 

منمازلهم ل وهم عليهم، دخلوا إذا الملائكة ملام هذا ولكن [ ٢٤، ٢٣]\إوءد: 
يالمووهُيوم خيئهم ؤ قوله! ق الذكورة التحية وأما عليهم. لمين ميدخلون الجنة، 

حرمفماذا لقيه، إذا حبيبه الحبييح يحيي كما اللقاء، وقت لهم تحية ؛، ^JiJه ننم 
إيومئذإ ربمم عن المحجوبون 
،ء؛_هر ه عقابذب ذاك فغيبته لثف عنغاب الذي يكفى 

عبادهعق يسلم أن حقه ل يمتغ فلا اللام، منه يْليبا تعاق اه أن والمقصود 
كونق صرح ٠؛ اللام هو ائنه إن  ١٠ه•' وقوله عليه• لم يلا له، يهللمب، ولا 

اللاماسم معناه كان عليكم. ملام الملم! قال فإذا قالوا! أسمائه، من اسما الملام 
الميعفي، لم رجلأّررأن عمرت ابن حديثا من داود أبو رواه ما حججهم ومن علكم• 

أذكرأن كرمت، وقال! عليه، ورد تيمم ثم الجدار، استقل حتن عليه يرد فلم قؤ 
يأكونؤإنما اقم، ذكر الملام أن بيان الحدين، هذا ففي قالوا! ءلهر«أآ،، علن إلا النع 

أسمائه.من اسما تضن إذا ذكرا 
لهم!يقال فلا باللام، يبدءون لا الكتاب أهل من الكفار أن أيضا! حججهم ومن 

أنإلا ذاك وما اهف. ّلاك، لأحدهم! يقال أن يكره لا أنه ومعلوم عليكم؟ سلام 
الاسمذللث، بركة حصول للكافر يهللن، أن يهمغ فلا اس، أسماء من اسم الملام 

ءلاهرة.قوية ترمح، كما حجج فهن>ا عليه. 

الخنبن محمد بن محمل؟ بن محمد المصري نباتت ابن إق وتسب المنرح بحر من المن، *ل-ا )١( 
لحجر ابن اسزظ■ ذكره غاب،. لن أرض أوله؛ ؤيروى - ٥٧٦٨سة المتوق الفارثي الجن.امي 

(.١٤٠النووي)الإمام ترجة ل الطالين تحفة ق العطار وابن الثامنة، المائة أعيان ق الكامنة الل"رر 
ح(وا؛نضسة)ا/م-ارتم1<أ(والخكم)م/ه؛هرمآأ-أ(وأ؛و

(٦٧٣(وا؛نأبيءابفيالآخدواوثاقرمهرقا
•واظر:فحالاري)اا/آا( ( ٧٨١رتم٣٢٩/٢٠(واسرانjامر)٣٤٥/٤و١حد)



الممس؛رض انئشئ الصوء ه=م 
=ئ\^===^========^^^^=^==±

التحية.عند المدعوبه الخطالوب وهو الملامة، لمعتي؛ مصدر الملام إن الثانرت القول 
عليكم،سلام ت الملم يمول بل ولأم، ألف بلا يذكر، أنه القول هذا أصحابا حجة ومن، 

عليهيهللؤر كما معرفا، عليه طلؤ، كان بل كدللثخ، يستعمل لر اليع أسماء مؤ، اسما كان ولون 
^Jعزير^كار^دتحكانبآلمؤمن؛آلنهنصئ آلثلم ٠ فقالا الحسنح،، أمماته ماتر 

وحدهاهه إل يصرفه أن عن فضلل ممن، إق اللففل بمرق، لا التتكير فإن [، ٢٣]الحثرإ 
الحسنخر.أسماؤه ذكرت تعيينآإذا إليه يتصرف فإنه الحرف، بخلاف 
اههورحمة عليكم سلام فوله: ل عليه والركة الرحمة عهلما أن أيضا حججهم ومن، 
مثاله.سدؤينر عليه عهلمؤ ولهذا الصل،ر، به الراد أن عل يدل وبركاته؟ 
إلاالكلام يستقم لر اممم أسماء من اسما هنا الملام لوكان أنه أيضها حججهم ومن، 
الاسمفان ^^٠٢، الملام اسم بركة العض، ؤيكون مقيدآ يه يكون وتقدير بإضمار 

الاسم.هن.ا بركة معناه كان عليك  ٧٧٥١امم ولوقلت عليهم ليس، ه نم
عليه.دليل، ولا الأصل، حلاف التقدير هذا أن ومعلوم التقدير، من، ونحوذلكؤ 

منهالمقصود ؤإنما العض،، هذا الملام من، الممصود لمؤ، أنه أيضا حججهم ومجن، 
كانولهذا هذا، الذي؛عاو الموال جواب ؤ، يأق وكما ودعاء، حبرأ ياللأمة الإيذان 
من،عليه والراد الملم مجن، واحد كل، وأمن، الملامة معنخ، لتضمنه أمانا الملام 

تاؤهوحذفت، الملامة، ؛معنخ،! مصدر الملام أن عل، يدل كله فهذا قالوات صاحبه. 
تقدم.كما التحديل. تقيد والتاء منه، الواحدة المرة لا ، الجئمِهن>ا المطلوب لأن 

متهمافكل القولين،، مجمؤع ؤ، الحؤ، يقالت أن المسألة هذه ؤ، الخهلاب وفصل 
مرارأ.إليها أسرنا فل بقاعدة ذللث، نين، ؤإنما مجموعهما، j( والصواب الحؤ،، ؛عقم، 

بالاسمإليه ويتوّل معللوب كل ؤ، يسأل أن الحض، اهلأبأسماته دعا من، أن وهم، 
متوسلإليه مستث.ني الداعي، كأن حض، لحصوله، الناصب، المطلوب للللث١ المقتضي، 

سألهفقد ٠ الغفورا، التواب أنت، إنلث، علي، يتب لي، اغمر ®رب قالا فإذا به، إليه 

اليمح،)^ام'رنموافاتي،ذ،( ٢٤٥٩انوارد)رنم (ومح، ٩٢٧رقم •٢ حبان)T/٦ ابن، اب :١( 



—^^اجا=
مطلوبه.لحصول مقتفسن أسمائه من ياسمين إليه وتوسل أمرين، 

^^٠؛٠٠القدرت ليلة وافقت إن به تدعو ما سألته وقد لعائشة ه الض قول وكذلك 
عنيءاالعفوفاعف تحب عفوكريم إنك اللهم 

نميظلمت إق رااللهم به! يدعو دعاء يعلمه أن ماله وقل للصديق قوله وكيلك 
أتتإنك وارحمني عندك، من مغفرة لي فاغفر أنت، إلا الذنوب لايغفر ؤإنه ظارءأكث؛رأ، 

شواهده.بإيراد نملول فلا جدا كثيرأ وهذا الرح؛ماا الغفور 
أتنالرجل عند ما أهم هي اش السلامة محللب مقام كان لما فالمقام هذا ثٍت ؤإذا 

فتضمنالسلامة، منه يهلل_، الذي اللام وهو اهلم أسماء من اسم بصيغة فعلها لق 
السلامة،طلّ_ا والثازت عمر، ابن حا.يث، ق كما ، ٥١ذكر أحدهما معنيين! السلام لنقل 
السلامةوطلب اثللأ، أسماء من اسم،ا عليكم سلام نقمن فقل. الهالم، مقصود وهو 
الفائدة.هذه فتامل منه، 

-اس أسماء من اسم إنه آمين! ق قال أنه اللف، بعض عن روي ما هذا من وقريب، 
يفهمواور آمين• أسمائه ق ليس وقالوا! القول، هذا الناس ص كثير وأنكر - تعاق 
معناها!فإن _ وتعاق تبارك _ اسمه تتضمن الكلمة هذه أن أراد إنما فإنه كلامه، معنئ 

وهذاالطلب،، عق دلالتها ْع لاسمه متضمنة فهي سألناك، ما وأعمل اّتجمب،، 
المسألة.سر كثف فهذا تعاق أسمائه من اللام لأن أظهر، عليكم سلام ق التضمن 

٠٠٠

٢(١ )Y/ وأحد ( ١٣٨ ٤ م ص واس ١( ٥ ١ ٦ ^ وأبوداود ١( •  ٢٩٢رم ١  ٩٩( ٩٩٣٢
•( ١ ٠ ١ ا/ اياري)١ فتح وانئر: ( ٧٨٦همد^ وهمدن ٢(  ٩٤ ٤٣رم  ٥٧ب)!/ أيي وابن 

(٣٨٥• )رنم  o-uوابن ( ٣٥ ١٣والترض)رنم ( ١٧٧ ٢ رقم ٤ • ٧ )٤; ١^ ق الاش أخرجه )١( 
٣٣٥الشهاب)Y/ مد j والقفار ( ١١٧ واحمد)آ/ ١(  ١٣٦ رقم ٧  ٤٨راهويه)٣; بن ؤإّحاق 

رنم ١٣٨/٤والترمخ)الترهم—، ق المنن.ري وذكره ( ٤٣معجمه)رقم ق يعق وأبو ١( ٤تم\٤ رقم 
والحاكم.الترمذي تصحيح ونقل ( ٥١٤١
(وسالم٨٣٤الخاري)رتم):آ(أحرحه 



الممسيرض المن؛ئ 
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وسلنوأعتب صئوأ ،ام؛وأ نثايا آني، عل يصلون ؤملبءكتهُ آس ن إؤ 
ب.أوأ؛ قتليما 

لعليه الصلاة دون بالمصدر النبي. عك باللام الأمر تأكيد ل الحكمة ما 
 I؟٥٦؟4 ينبيما وسلموأ عتب صزأ ؤ قوله]

-فإنه التأكيد، جهة حتلمت، ؤإن واللام، الصلاة عل وايع التأكيد أن فجوا؛هت 
الإخبارلهدا مؤكد عليه، ملائكته وصلاة عليه بصلاته الأية أول، ق أحبر — سبحانه 
العموم،يفيد وهدا إليه، القاف الجمع بصيغة الملائكة عن مخبرآ أن بحرف 

الشأنهدا ملائكته وعند اليع عند هو شأنه أن النفوس امتثعرت فإذا والاستغراق، 
إشارة،بأدنن إليها والإشارة سيهها يكفي بل بما، تؤمر ل( يإن عليه، الصلاة إق بادرت 

إكارعت وّبادرت الأمر مطلق حاء إذا يل الأمر، تأكيد إك تحتج لر حا أمرت؛ فإذا 
تأكيدإق يحتج فلم — عليه وسلامه اهللأ صلوايت، — عليه الصلاة ق وملاثكته ؛؛ ٧٥١موافقة 
دونالجرد الأمر حيز ق وحاء المض هدا عن الملام حلا ولما بالصدر، الفعل 
مقامالفعل تأكيد ويقوم وتثبيته المعنن تحقيق عك ليدل، بالصدر تأكيده حن الخبر 

الملامل التكرير حصل فكدللثج وطلثا، حبرأ الصلاة ق التكرير حصل كما تكريره، 
منالأية هده ق ما بعفى ذكرنا وقد أعالم، واهراه حدأ، بديع فإنه فتأمله ومصدرأ، فعلا 

وأتيناالأنام، حير عك لام والالصلاة شأن تعظيم كتاب ق العجيبة والحكم الأسرار 
فلتقتصرالحمد، وثللأ غيره، ق يوجد لا مما رحلة أدناها يساوي بما الفوائد من فيه 

الواحدة.النكتة هده عك 

عليه،الصلاة قبل الصلاة ق النبي. عك الملام تقديم ل الحكمة ما الموالأ وأما 
الأية؟ق به اه بدأ بما الثداءة وقعت وهلا 

بيانع-دآ.)ئ(\مح\/ا 



هإهف=====^^^^=زجا=
لكنجؤ واليي وتمشية، صفحا عنه الإضراب ينبغي لا ثان له أيضا سؤال فهذا 

يه.بدأ بما والبداءة اس قدمه ما لتقديم التحري ثديي 
ا.بهر اس بدأ بما نبدأ وقالت عي الق بالصفا بدأ فلهيا 
لكنبل واحدة، مرة بذلك يخل وإ الوضوء، ق الرأس ثم اليدين ثم بالوجه وبدأ 

يقدرولا قتل، مقدمآ منه يوحر ولر مؤحنا، منه يقدم لر الدنيا، فارق أن إق وصوء0 هذا 
هذاومع ضعيف، ولا حن ولا صحيح بإستاد لا ذلك؛ حلاف عنه ينقل أن أحد 

الصلاة.وتأحير اللام تقويم عليه واللام الصلاة ق فوغ 
قدالصلاة أن وهو إمارة، الحال بحهب إليه ر يالصلاة، أمرار من لر ودلل 
منهاعضو فلكل القلب، عبودية مع والأعفاء الجوارح حمح عبودية عق اشتمالنن، 

لعمعبودية الصلاة ق متتحركة وجوارحه ^؛، ٠٥٠١١أعضاء فجمح العبودية، من نصيب 
بينبالجلوس حتمت حرلكته وانتتهت العبودية المصل أكمل فلما وحضوعا، له وذلأ 
العبديجلس كما هق لحفلمته وحضؤع وانكسار تدلل جلوس — تعاق — الرب يدي 

وأعفلمهالجلوس من يكون ما أحثع الصلاة جلوس ولكن سيده، يدي بين الذليل 
أنولعبأبلغ — وتعاق تبارك — ال)ين عك باكناء الحال هال.ه ق للعبد فإذن وتذللا، حضوعا 

والهليثاُنث،والصلوات إزٌ وهوالتحيات الثناء، 

لهمتعغليم اكحية وتللثا بم، يليق بما يحتوهم أن ملوكهم عك لحلوا إذا وعادتيم 
قوله;ق العثل، فجمع حلقه، من أحد كل من والثناء بالتعفليم أحق واه عليهم، وثناء 

٤• ٩ )Y/ الكبرى ق واكاثي ( ٣٩٤٣رقم ٢ ٥ ١ - ٢ ٥ ٠ )ا،/ حبان )ل(بيسلم)رتمحلآل(واين 
شحوانظر: ( ٨٦٢)رض؛ واكرض •٣( ٧٤)رقم ي وابن ١( •٩ ٥ )رقم داود وأبو ( ٣٩٥٥رقم 

(.١٧٧- ١٧٦الروي)A/ وشرح .٣( ٦ )٨ ٥( ٣• رم/ \و[وي 
الوويوثرح ( ١٣١ ازري)آ/ فتح أ(واظر: • ٢ هآم(وسالم)رنم البخاري)رقم )؟(أخرجه 

(١١٦/٤.)



اش؛ثشاشرالصزث ًم 
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وملكآ،وصفآ له ذلك أن وأحبر اليم، عق الثناء أنولع والهليبات والصلوات التحيات 
كلهاالهليبات وكيلك لغيره، لا وحده له يصل الذي فهو لله لكلها الصلوات وكذلك 

يصعدلا طس_، وهو كذلك، وأفعاله طمات، فكلماته له; لكلها والأفعال الكلمات من 
ملكآله ؤإليه، ومنه له كلها الطيات فكان يصعد، إليه الهليب والكلم طي-،، إلا إليه 

عك!مشتملة والصلاة ومنتهاها، مصعدها ؤإليه وايتدازها، مجيئها ومنه ووصفآ، 
فنابيرفعه، الصالح والعمل يصعد، إليه الهليب والكلم طب، وكلم صالح، عمل 
الربعك الثناء -بذا أتن فلما _، تعاق — اليق إل رفعها وقت، الصلاة انتهاء عند هذا ذكر 

أتمعليه لم فيديه، عك الخير هذا حصل الذي الرسول شان إق التفت، — عال ت— 
قشيء أصح هو هذا والبركة، بالرحمة مفرونأ للأستغراق الش باللام معروف سلام 

المهام.هذا ق واللام ، يالألفعليه تبخل فلا عليه، اللام 
لأنهاينفه وبدأ الصالحين، ائته عباد سائر وعل نفه عك لام الإل انتقل لم 
وهوالإسلام، يحقد المقام هذا حتم ثم يعول، بمن نم بنفسه، يبدأ والإنسان أهم، 

والتشهد.الثناء كمل وعنا.ها واحره، الأمر أول هي الش الحق بشهادة التشهد 
دعاءالدعاء! نوعي يجمع فالتشهد والءلل.يإ، الدعاء وهو أحر نؤع ءك انتقل لم 
الربحق لأنه النوعين، ؤ أثرفوالأول والمسألة، الهللب.، ودعاء والخير، الثناء 

مسألتيعن ذكري شغله ارمز الأثر! وق ومصلحته. الحبي حففل والثاق! ووصفه، 
}السائلينااأ أعش ما أفضل أعهليته 

قوالقفاص ٢(  ٩٢٧٣رقم  ٣٤)I/ تبة أبي وابن ١( ٠ ٩ انماد)م أنمال خلق ق البخاري أثمج4 ( ١ل 
قوالتهقي ( ٤٤٤٦رنم الفردوس ق ( ٥٨٤رقم  ٣٤•)ا/ النهاب مث 

القحj حجر ابن وقال ( ٦٤الأصول)م نوادر j اكرطى والحكيم ( ٥٧٣رقم الشم، 
عنوذكرى القرآن شغله من سعيد؛لففل؛ أيي حديث وذكر لين* بسند الْلراف أحرجه 

ابن Jlijأضأ)ا القح وانفلر: رحت، اكرمذى أخرجه سألنى_الحديث 
وصموانالإستاد، يأدا إلا مرفوعا علمت خيما الحديث هدا يجيء ليس (• ٤٦ر٦/ التمهيد ق البر عبئ 
صالحان■رجلان ءيق بن وبكتر الصماء أبي ابن 



هم—=^—^^=لج=
وتدمالنوعين، فيها شيع وأكملها همودية العبادات أتم الصلاة لكنت لما لكن 

بآهمهنبدأ والمسألة، الطالب دعاء وهو الثاق النؤع إق انتقل ثم لفضله، منهما الأول، 
العبدأدعية أجل وهومن ه رسوله عفي، الله من الصلاة طلب وهو له، وأنفعه وأجله 

وفيهقو الشي عل، الصلاة شأن تعفليم كتاب ق ذكرناه كما وآخرته، دنياه ق له وأنفعها 
ه.لتفوطلبه حاجته يدي يئن مقاومة جعله الداعي أن أيضا 

وكدللث،إليه. أعجبه الدعاء من لتخير ثم قوله ق المعتن هدا إق ؤؤ النبي أثار وقد 
عليليصل ثم عليه، والثناء اس بحمد فليبدأ أحدكم دعا عبيدإذا بن فضالة ال.يث، حق 

النك،هثملييع•
قحديثانتظام، أحن له متفلمآ لهدا مطايها آخره إق أوله من التشهد حاء كيف فتأمل 

أكملمن علر وسلامه ، ٧٥١فصلوات وبيته، وأوضحه المعن لنا ، كنفهوالذي هدا فضالة 
الكافرين،.عل، وحسرة للعالمين، رحمة وجعله نعمته، علينا برسالته وأتم دينه، لنا 

بصيغةوالصلاة الخهلاب بصيغة وقع اللام كون فير الحكمة ما ١^١)(! وأما 
عليه،يمل، أن اه من، وموال( طلم، عليه الصلاة فإن تقدم. مما يفلهر فجوابه! الغيبة؟ 

بلفظفأتن عليه الملام وأما عليلث،، صل اللهم يقال،: لا إذ الغيثة، لففل إلا فيها يمكن، فلا 
لكنّ ؟؛و أنه وهي، جدآ، بديعة لحكمة المواجه منزلة له تنزيلا المخاطب، الحاصر 

حقيقتهولكنت، وأترب، منها، به وأوق جنيه، بين التي ه نفمن، المؤمن، إك أحبا 
القاتفير:قال، كما شخصه، إلا عنه يغيب، لا بحبثج تلبه، موحودآنر العلمي ومثاله اااJهنية 

٢تجسحر أين فئلهي 3، ومثواك نمي، j لذكرك ع؛ني، مح، مثاللئ، 

لك،ج؛،-، شم وله بالصلاح انتهر اكل،، جحدر بن دلفا إؤ، وسس، الطول،، بحر منر الهت، هذا ( ١ت 
لكمل(الدكتور حعه شعر ديوان له -، ٠٣٣٤سة ببغداد ونون، باِاء ولد المتمونة، ماللئ، به 

الصبابةديوان  iJحجلة أبئر ابن، ذكر0 والهت، عبتي. ق خ؛اللئ، د؛ يدا والهت، الشسي، مصطفن 
العشاق،اخار ؤ، الأسواق، تزين، j، الأنطاكي، وداود )ص....( لمتطرن، ا ؤ، والأ؛شهي، ( )ص—٦٤

١(.• )Y/٩ والناوتم،ؤ،تجؤ،الخدض ( ٥٥)١/ 





هم
ه؛منلكيؤكآذم> آلر■محنآوسمرثنت؛ وء وي-آشلهتت^ ش الممل: 

الجودتوق ، ٠٠العظيم ربي ررسحان \إوكوع.' ق وقوله آ-ه[.  iipuUii]ه نعبد إيالف 
لماهو الحسنن بأسمائه الثناء تعاليق أن الر من هذا وق الأعالناا ربي سحان ٠٠

عكالدال الذلاهر بالأمم فأتن الجلال، ونعوين، الكمال صفات، من معانيها تضمنت، 
ولهذايذللث،، له إشعار لا الضمير ولفغل تعاق_، — عاليه ولأحله به بمي الذي المعنن، 

بميممقرونا الفلاهر بالأمم أتن الواجهة عليه؛خهلادس، الثناء من ولابد كان إذا 
اراللهمالركؤع! من رأسه رفع ق نحوقوله والصفات،، الأسماء حميع عك الدالة الجمع 

الحمداارم.رئالاك،
،لهليففإنه فتأمله المعنن هذا عك لفظه لدلالة _ تحال - الرت، ذكر عك اقتصر وربما 

قكما اللهم. ؛لفظةت والهللب، للثناء التضمن الدعاء صدر ، كيفوتأمل حدأ، المنع 
الخ.ين،.١ ءيدكؤاآ وأنا حلقتي أنت، إلا إله لا ريي أنتؤ رراللهم الأستغفارت سيد 

ذثوبماههاغمزلغا يا ؤ المومتين؛ نحوقول الرب بلففل ممال،رأ الجرد الدعاء وحاء 
 ،iJ[ :١٩٣صران ،] :زبؤ موّنت وقول [، ٢٣هآأفا4لالأماذ،: زثثا ؤ وقولآدم
أنينك أعوذ إن رن ؤ ت نوح وقول [، ١٦]القصص؛ 4 ل قاعفر نفيي ظلمت، إن 

راربت جدتين البين يقول هق النك، وكان [• ^١٤]هودت بر ■؛نم بب، ل لمس ما اتقلتق— 
قدرتهالمضمنة بربوبيته أل يتعال اليع أن ذلك، وسر  ٠٠لي اعقر رب لي، اغفر 

■( ١  ٩٧أ/ النووي) وشرح ( ٢٨٩، ٢٧٩آ/ ايارى) فتح وانظر: ( منم)^٢٧٧)ا(أحر-ثا< 
 )Y( الباري فح وانثلرث ( ٤٠٩)رقم لم وم( ٧٩٦البخاري)رقم أحرجه(XA1-YAY /Y ) النوويوشرح

 )Y•( أحرجه.)اوخارى)رنمآ.مآ(واملر:فحابري)اا/هيما>ا
Y رنم ١ Y ١ الكبرى)Y/ المن وق ( ٤٣١المغبر)رقم الخن ق البيهقي أحرجه )٤(  OAY ) لوالماتي

(٣٩A)٥/وأحد ( ٨٩٧)رقم ماجه وابن ( ٨٧٤)رقم داود وأبو ( ٦٥٦رقم  ٢٢٤)١; الكبرى 
والطيالي)رئمآا؛(.
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س====^^==^دد====ذ

لهيجب ما إثيات المتضمنة بإلهيته عاليه ؤيثتي أمره ؤإصلاح عبده وتربيته ؤإحانه 
•لك ذكرت كما تجدها القرآن ؤلريقة وتدبر الحنن. والأسم،اء العك الصفات من 

مصدرإلا يجيء يكاد لا و؛، حث القرآن ق وهر أمثاله، منه ذكرنا فقد الدعاء قاما 
الرب.باسم 

—اهله اسم به يصدر ما وأعظم الحسنن بالأسماء فمصدر و؛، فحث الثناء وأما 
سبمحننؤ وجاء• اهار فسحان ٠٠ونحو، جاء حث _،؛ ،االحم.د نحو! — جلاله جل 

قوما آلئننوت ق ما يثي سح ؤ ونحوم! [ ١٨•]الصافات; ه \ءأ' دب )؛ثذ 
آللهيسارك ف ٥[. ٤ ه وث\ووش0 ثتارفآلة، ٠ ونحوت وقعت. حيث، ١[ ]الحنر: 

١[]الفرقان; ه علأتدهِء عق المهان نرل آلذى ثارك وؤ [. ١٤]اسمضن; ه احنآلخألةاإن 
}ونظائرهل 

آحرق اللام كونه ق السر ما هما! أحي. تضمن الذي السؤال وأما ، ١
معرقا؟كان لني والثال! الصلاة. 

منها.تحاإيالآ عيادة لكل اهلع جعل قد فإنه به، الصلاة اختتام أما والجواب! 
بعدبالفطر الصوم من التحلل وكاJاائ، بعده، وما بالرمي الحج من فالتحليل! 

التكيير،رانحريمها قو! الّم، فال كما الصلاة، من تحليلأ السلام فجعل الغروب، 
الذيباثبا وتحليلها إليها. منه يدخل الذي هوباببا هنا تحريمها . التسليم١٠ وتحليلها 

يخرجبهءا•
يفهمهابالغة بديعة لحكمة الخروج، باب والتسليم الدخول، باب التكسر فجعل 

)ج(.ريه محن المائدة المسح طلب ل يه لعلأتته المائدة صورة ل الحث تكملة ( ١ ) 
-؟-٢.بيانع 

٦(١ ررثم وأبوداود ٤(  ٥٧رنم  ٢٢٣والحاكم)ا/ ( ٧١٨رنم  ١٣٤ الممحارة)٢; j الضياء )٣(أحرجه 
الباريفتح وانظر; الأياق وصححه وحشه ( ٢٣٨ردنم واكرم؛-ى ( ٢٧٦أرثم ماجه وابن 

x٩٦)٦^ا٩\r(وشمحص)^/



قفكره افر ويالعفليم، الدين هدا محامن محتامل نمه وألزم اثمحه، عن عقل من 
بمجرديقنع فلم والإلف، العادة ءالم عن وتغرب ويدائعه، وأسراره حكمه استخراج 
منحلوا ولا مدى، سيئا ينؤع لر انثه فإن الأرواح، من  ١٦٢يقوم ما يعلم حتن الأشباح 

ماالعقول تبهر الش والأسرار الحكم من به وأمر شرعه ما طوايا ق بل بالغة، حكمة 
ؤإذعانا.حفوعا القلب، فيسجد وراءه، ما عك قيه الناظر به يستدل 

العلائق،حمح وقني الشواغل، عن تخل قد المصل كان لما التوفيق؛ وياممع فنقول 
لحولعليه يدحل أن له ثؤع ومناجاته اس عك للدحول وميا زينته، وأحد وتهلهر، 

هداعك يدل لمقل أبلغ له فشرع والإجلال، بالتعفليم فيدحل الملوك، عك العبيد 
قوالإطلاق والتخصيص التعفليم من اللففل ق فان أكبر. اهيع قول؛ وهو المحنن، 

هداغير أن الصواب كان ولهدا غيره، ق يوحد لا بمن المجرور المحدوف جانب 
أهلمذهب هو كما يه، إلا الصلاة تنعقد ولا معناه، يودي ولا مقامه، يقوم لا اللفغل 

الحدين،.وأهل المدينة 
الحثاسيدحل الذي الصلاة باب به؛ والمقصود معناه، واستشعار اللففل، هان.ا فجعل 

أنمنه امتحين بالبال يخهلر ما كل من أكبر اس أن بقلبه استشعر إذا فانه منه، ربه عك 
هذالحق موديا ولا أكثر، اممع لمعتئ موفيا يكون فلا بغيره، الصلاة ق قلبه يشغل 

مسدود.عنه الباب بل بابه، من البيت أتن ولا اللفغل، 
ومابقلبه، وحضره منها عقل ما إلا صلاته من للعبد ليس أنه السلم،  ٤١٥يإ•؛وطا 
منمنزل أول القلب، حضور وعظه؛ بعض ق الجوزي ابن الفرج أبو قال ما أحن 
ببابانخت، عنها رحلتنإ فإذا المعنن، بائية إق انتقلّت، نزلته فإذا الصلاة، منازل 

يطمعفمف القيت،، لعين الحجاب وكثف اليقفلة، الضيم، قرى أول فكان المناجاة، 
الصلاةتفجاك فربما واد، كل ق قلبلئ، تبعث، وقد البادية، إل نمج لا من مكة حول يق 

قلبج.بغير الصلاة ق فتدخل يصادفه فلا وراءه الرسول فتثعث، عندك، قلثلث، وليس 
فهوالاه، بغير قلبه امتلأ وقد أكبر، اهللأ بلسانه؛ يقول أن بالعبد قبح أنه والمقصود؛ 



الممسرطز اكث الصوء |؟=^ِ 
=الآيآا======^======^=^=ض

الألأحق• محن فلو منها• ثيء ق ربه يل>ى بين يحفر لا ولعله الصلاة، ق قلبه قبلة 
البابفهذا والخيرات،، التحف بأنولع واضرف، لدخل، بابه، من الثستؤ وأتن أكر، 
اللامباب فهو منه يخرج الالي الباب وأما التحريم• وهو المصل، منه خل يل• الن>ي 

—وتعاإ؛إ تبارك — باسمه لصلاته مفتتحآ فيكون الحسنن، الأمحماء أحد المتضمن 
باسمهقاولها وآخرها، الصلاة أول ربه لاسم ذاكزا فيكون باسمه، لها ومختتما 
والحكمةالخاصية من اللام اسم ؤ، ما مع باسمه، منها وحرج باسمه وآحرها 

يديبين صلاته ؤ، دام ما المصل، فإن ائلأ، يدي بين من الممل، لانصراف المناسبة 
الأفاتخمح من حن ن، هو بل يخمره، أن أحد يستهلح لا الاJي حماه 3، فهو ربه 

والمحن،والبلايا ابتدرته — وتعال، تبارك — يديه بين من انصرف فإذا والثرور، 

لأنولعمتحرض فهو وجنده، بمصائدْ الثيهلان وحاءه جانب، كل من، له وتعرصتا 
منحاففل عليه يزل لر باللام مصحوبا  ٥٧٥١يدي بينر منر انصرف فإذا والمحن،، البلايا 

؛ين،من، انصرافه كون أن عليه النعمة تمام من، وكان الأحرى• الصلاة وقت إل اس 
هداؤ، يكن، لوز الذي السر هذا فتدبر معه، ويبقئ، له ويدوم تمححبه يبلام ريه يلري 

الزمانأبناء عند يوجد لا ما والفوائد الأسرار من، وفيه فكيف كافيآ لكان غيره التعليق، 
اسهو عليه فالمحمود وحده،  ٥٧٥١هو به المنعم أن فكما وحده.  ٥٧٥ذللئ، ؤ، والحمد 
ليكونمعريا. هنا السلام مجيرء وهو اكاق، السؤال جواب باذ"ا عرف وقد وحده• 

قصدفلولا عليكم• سلام مس-ألةت ق الكلام آخر هذا وليكن، اللام• اسمه عل، دالا 
3،المعلورة ال، المإل، فيها تتعرخم، ولر هن.ا ضخما، مجلدا لجاءت الاختصار 

هنامن فالاخذها أرادها فمن، منها، ممالوءة فإنها ومسائله، السلام فرؤع ٌن الكتب، 
ربالعالمين،.٥٧٥والحمدوهناك، 

مهبمساعد١^١ ئؤ ؤا■ءد وألأحو؛ آثتا 3، آس لعمم وز-ووهُ آس يؤذودLتتS زآلدنن إؤ 



=لجا=
وقالبدوتيا. يحمل ورسوله انيو أذى يل قطعا، ورسوله هيم أذى الأفعال ،هذه 

فيجب[، ٥٢تالساءت ه >جير\ ^ خد قلن يا؛عنآس ومن آس لعتبمم اولنألث،مس ؤ • تعاق 
ودمهماله كان فلو بالكلية، النصير عادم والأحرة الدنيا ق الملعون هذا يكون أن 

لقوله!مخالفة وهذه أنصاره، كلهم وكانوا نصرته، لمين المعق لوحب معصومين 
٠٠ ه. ثحبميرا د له خد لن قؤ 

الأحزابسورة نمير من حمعه اثيم ير ما هذا 
العالمينرب ه والحمد 

•^٢.الذمة :ا(ا/آهأحكامأءل 





—=—^رجا=
[.٩٨ومءكنل4لاكرْ: وحبريل وزسليِء ومإنأهكته-ء ؤ وكموله: 

ماغير مض ففيه سبأ أول وهو واحد موصع ق الغفور عك الرحيم تقديم وأما ا ١
قولهإق السورة أول ق الحض وأممائه العق؛ أوصافه سياق تأمل لمن بملهر ذكره، 

الغفور.وهوالرحيم 
وهوالعلوم، وأوسع العارف، أعم هو الذي بحميم الورة — سبحانه — ابتدأ فإنه 

للحكمته متضمن هو كيا لها، مستلزم حلاله ونعوت كمحاله صفات لجمع متفهن 
•وشرعه حلقه ما كل وعل حال، كل عك فهوالمحمود وأوامره، أفعاله جيع 

قما لهُ آلذى لثي ألخني ؤ فقالا المديد، الواسع بملكه الحمد هدا عقب ثم 
١[.فيآلأزض؛ه]سأ: آلثمنو'توما 

الللث،بين وفرن أبدأ، مض؛لح غير الاحرق ق له ثابت، الحمد هذا بأن عقبه ثم 
عكزاني كمال له بالآحر أحدهما اقتران فان كلامه، ق _ تعاق - عادته عك والحمد 
اقترانمن وكمال حمده، من وكمال ملكه، من كمال فله منهما، واحد يكل الكمال 
عجزأ،يستلزم ملك، بلا والحمد نقصا، يستلزم حمد بلا الللث، فإن بالاحر؛ أحال.هما 

الكمال.غاية اللك، مع والحمد 
بينالللث، فوسط والكرم، والغض والقا_رة، والعفو والرحمة، العزة هده ونفلير 
بعده.وحمد قبله بحمد محفوفآ فجعله الج٠التين 

الإرادة،كمال عق الدالين الخبير الحكيم باسمي واللك، الحمد هذا عقب ثم 
بظواهريتعلق كما وأنه العلم، كمال وعك بالغة، لحكمة إلا بمراد تتعلق لا وأما 

الإرادةإل الحكمة فنسبة يخبرة، إلا تدرك لا الض يواطتها متعلق فهو المعلومات 
باؤلتة،والخبرة فناهر والحلم باطة، والحكمة ظاهر فالمراد العلم، إل الخبرة كنسثة 

)ا(بمتمااوداغ-بم؛.
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عنلكشفآ يكون أن العلم وكمال الحكمة، وجه عك واقعة تكون أن الإرادة فكمال 
الأيةفضنت، وكمالها، الإرادة باطن والحكمة وكماله، العالم باطن فالخبرة الخبرة، 

الوجوه.أكمل عق وعلمه وحكمته ومالكه حمده إنات 
مايعلم ؤ فقال؛ والمقل، العلوي ق بطن وما ظهر بما علمه تفاصيل ذكر نم 

٢[.].L: بيتاه يمج نرلايىنآضا'ءونا وما يا بلحفيآلآرضؤما'وج 
والمغفرةالرحمة وهما حلمه، إق الإحسان غاية تقتفيان بصفتين الإية حتم ثم 

لهمويهب، زلتهم، عن ؤيعفو برحمته، الوجوم أتم عك والنفع الإحسان لهم فجلب 
٢[.وهوآلؤجمرآلممووه]سأت ؤ بمغفرته، بما يواحذهم ولا ذنوبم، 

يقرن_ مسحاته — وهو ومغفرته، وحكمته ورحمته عالمه سعة الأية هذه فتفمنتإ 
والحلم.العلم بين يقرن كما والرحمة، العلم سعة بين 

٧[.ه وعلما رحمه سئ ؤسعث،عكرأ نبئا ؤ ت قوله الأول شمن 
منأحن شيء إك شيء قرن شما [، ١ ٢ ]الناء: ه حليئنِ علهم وآس ءؤ الثاز(ت ومن 

اللهّمسبحانلئؤ يقولازت اثنان أربعة العرش وحملة علم، إك رحمة ومن علم، إك حلم 
اللهمسبحانلثؤ يقولان! واثنان ءالملئ،، بعد حللئ، عل الحمد للثح وبحمدك، ربنا 
،.قدرتال؛ؤأ يعد عفوك عل الحمد للث، وبحمدك، ربنا 

عنديحسن إنما العفو لأن بالعالم، والرحمة الحلم كاقتران بالقدرة العفو فاقتران 
الموضعهدا ق الرحيم وقدم العلم. مع يحنان إنما والرحمة الحلم وكدلل؛، القدرة، 

وسعن،ربتا ؤ قوله! فيهلا؛ق يه ليقترن بعده الرحيم ذكر فحمن العلم، صفّة لتقدم 
الشر،دفع لتفمنها المغفرة، صفة بدكر الأية حتم ثم هّ وعلما رحمة مى، ًفلا 

رنم٩ ٥ ٤ )٣! العفلمة ق الشخ وأبو حوثب بن نهر قول، من ٧( / ١ )٩ تمره ذ اتجرتم، أحرجه ا )١ 
أحرجوهكلهم ( ٧٤)،"/( ٥٥الحلية)y/ ل نعم وأبو ( ٢٤العرش)رنم ق نية أبي دابن ( ٤٨١
••٠ • • متهم فآدبعة • العرشيانتة ٠حملة • بلفغل 



الخير.جالب ملها ما ونقمن 

حيثالرحيم عق الغفور اسم قدم الخير حلب عل مقدما الشر دير كان ولما 
وي•

قدمقبله ما لأجل الرحيم اسمه تقدبم يقتضى تعارض الموصم هدا ق كان ولما 
الغفور.عك 

يعربلا عنلمِآشب لتاتث=فلم وزق ثلآنق داتي1ا ءالأآليينكمزوألا وؤ 
لأهغبرإلا ولا ذ'إلك- من أصم ولا آلأوض ل ولا آاشمنو'ت ق دوم غثه 

ًْكفنيهه■
تذكرغالبا أن وهو ذكره، ما غير آحر مض ففيه الأرض عك الماء تقديم ،أما ل

وربوبيته.وحدانيته عك الا.الة الرب آيات سياق ق والأرض الوات 
فيهاوما وعقلخها، لمعتها الأرض ق منها أعفلم الموات ق الأيات أن ومعلوم 

علاقةأو تقلها عمد عن واستغنائها وعلوها وبروجها، وقمرها ها وثمكواكبها من 
أمر-ولهذا سعتها• ي كقهلره فيها وما الأرض التي عجابها من ذللئ، غير ترفعها،إق 

واتساقهااستواءها ؤيتأمل كرة، بعد كرة فيها البصر النافلر يرجع بأن - سبحانه 
-آية له شيء كل وق الأرض، من أعظم فيها فالأية والفهلور، الخلل من وبراءما 
ويحمده.— سبحا^ 

آلأوضذوذ بثفاو بن ليك عن يعرب وما ؤ قوله؛ ل علها الأرض تقديم وأما 
قالترتي—، هن.ا وغ ، كيففتامل سبأ، ل عنها وتاحيرها ٦[ ١ ليوس؛ ه آلثنآء ق ولا 
غلمِآتيألآلثاِهكم' وزق نق ش َتاهاألشاغة لا ؤ الكفار: قوو صمن ق ّثأ 

هناالموات قدم كيمؤ ٣[. لّا: قألأوسه ذرمقآلثمنو'تولأ متمان عنة يعزب، 
)١(Vدانع-بم٤.١Jا



=\ئ\=====^^=ددد^=^==د=د=؛الممسيرعش انئشئ الصن؛ ا؟=^=م 

قدمولهذا أ، وتننيتيئ جهي وعن فها، عيب وهي قبلها ْن تاق إنما الساعة لأن 
ؤرألصووقصعىولفح ؤ تعادت فقال عندها، الأرض أهل عل الموات أهل صعق 

[.٦٨]\إذسم: سقآص>'تؤسقآلأرضنح 
تحذيرسياق السياق كان لما فإنه يونس محورة ق الماء عل الأرض تقديم أما 

يغيبلا وأنه وحليلها، دقيقها بأعمالهم ءالم — سبحانه — أنه ؤإعلامهم للشر، ومديد 
منفتبارك الماء. يكر قبل الأرصى وهو ٌحلهم يكر ذللث، اقتضن محيء منها عنه 

يمكنلا مخلوقأ وأن اهف، كلام أنه يشهد ما والعلوم والأسرار الحكم من كلامه أويع 
أبلوأالكلام هذا مثل منه بمدر أن 

iآلشناء 1، ولا الأرض ذرقرز نثمال من وك عن يعزب وما ؤ تعادت قوله ، ١
ئولا 1لئننؤ'ت ذرةمفي مثمال عته يعزب لا عنلمِآشب ؤ سبأ؛ ق قوله بخلاف 

والأرض،كلها الوات وهو ومحله، مالكه سعة - سبحانه ذكر- قبلها فإن الأوض4• 
للجنس.إراق.ة أفردها يقتضي ما يونس محورة ق يكن ل؛ ولما 

مرطإل ع وبلك ين بمك أنزل وي'أقناآلذى آلذنن يرى و۶ 
آضزآمحتتن؛ه•

الالحق، هو اس عند عن الرسول به حاء ما أن يرى لن — سبحانه — اهلم سهد قد 

ؤويرىآلنئناومأآلألممىاووإلكمزينتقنهوفقالتعادإ الرجالبالعلم• آراء 
اولم*أدننظزأت.1 تحادإ ونال ٦[. ]L: # مرهل1شزأكد إل ويهدى آلحى 

شتتفإن ( ٦١/ )ا سيبويه لماذكره والمهيل المؤلف إيضاح عل بي الؤلف محن البحث هن.ا)١( 
)ج،•*علول،ومشوق. حث نهو إله فارجع 

الLراثعح_١١٦.١)٢(
ج_ا.الصواعق )"ا(آ 



وآراءالرسول به جاء ما عنده تعارض قمن [• ١ ٩ هو؛،< ريك^ضإىrن من إليلف 
الحق.عن أعمن فهو معرفته، كمال ق قدحتا أو فيه ، توقفأو عليه فقدمها الرجال 

١^١آون؛إمى iSjiiؤ العلمبقوله• بأنبممأوتوا لهم اهه-تعاق-شهد ،إن 
اوئوأللذين ثالوأ مزعغدك حرجوا إذا حى ؤ وهوله؛ موآلءد(4 سرنلك - إله ١^ 

اوتوأوالذين مناكم ءامغوأ محريآللهآلوين ؤ وقوله• ؛!• ١٦لمحما-إ ب ءابئا قال آلبلغزماذا 
[.١١آوعالءزدرحأته]المجادلة: 

اشدُث، الذي العلم أي للعهد، هي ؤإنما للأّتغراق، ليمت، ®العا.ما، ق واللام 
واجبآ.اتباعهم كان الحلم هن>ا أوتوا ند كانوا ؤإذا هؤ، نبيه به 

آعنلوأحمانميواتؤسورراسد.تا منمحربي،ؤششل نسآء ما لهُ عملون يؤ 
 J٠ ثت؛ ^إاسهمادىآثكوز داوُن ءا•

منوقليل ٠ تعاق! فقال عباده، من فليل بامم الناكرين — سبحانه — اس وصمح 
'؟اا.عنادىآثكوز#لسا:

مناجعلني اللهم رجلايقول• سمع أنه ظهثّ الخهلابا بن عمر عن أحد الإمام وذكر 
هدلٍزآ إلا معهُ ءامن وما م نالت اه إن المومتتن• أمير يا فقال هدا؟ ما فقال؛ الأقلين 

وعملوأإوآلذين؛امثوأ # وقال؛ «. ألئغوو نائي ؤظيرآس م تعال؛ وقال [. ٤ • ]هود: 
صدقتحصر• فقال [ ٩٢٤ هم ما آلصنل٠صتوشل 

مندنيه ؤ فقال؛ بالشكر، الأرض أهل إل بعثه رسول أول عك بجو اه أثني وقل 

الإءلأم-بمأ. ١٣١)١( 
الصابرين.عدة  ١٣٤)r؟( 
أبيابن إق ( ٦٨٢الخثور)أ/ ١^ ق الموطئ وعزاء ( ٢٩٥١٤رنم  ٦٥شٍة)٨ أبي ابن أ-محرجه )٣( 

اهف.رحمه التئمي إبرامم عن المنذر وابن حميد بن وعيد شيبة 



الممسيرعلن المثير الصوء 

رءأ  ٣[.]الإسراء: ه شكورا إذهُ'ةارئسا ئوح مع حنلغا 
به،الاهتداء إل إثارة ذريته بامم العباد وخطاب بالذكر هاهنا نوح تخصيص وفا 

كماذريته، من سلأإلأ الغرق، بعد للخالق يجعل لر - تعال اه- فإن الثاق، أبوهم فإنه 
قبأيهم يتشبهوا أن الدؤية قامر [ ٧٧]الصافات: همآل؛-اةلنه ذري~هُ وجعلنا ؤ تعال• قال 

ه.ذق، غيدا ذؤإذهُكاركن الثاكر 
عبادته،أهل مجن يكن لر يشكرْ لر فمن شكره، من يعبا-ه إنما - بحانه أحر- ونل 

[.١٧٢]اوقرْ: ه ثعبدوؤنح ءكغثزإياه إن ممد وآثأؤروأ ؤ فقال؛ 
فقالبالشكر، والتكليم والرسالة النبوة من آتاه ما يتلقن أن موس عبده وأمر 

وكننآ؛ائنتك سد ومي بر،سنني آلئا-ي عل آصطمسلث، اق ننموس ؤ تعال؛ 
عنهعقل ما بعد الإنسان نيا العم وصن وصية وأول [• ١٤٤]الأعراف: ه من>آلئلؤعنن 

jp،3غل وهئا \ش/ •نحاقة بو'لذيه آلإممنن ووصقا ؤ وللوالدين، به بالشكر 
[.١٤]لقمان:آلنصثزه إل ولو'لديك آئهًفرل أن عاسمن ل وذصنل،ُ 

٧[.]الزمرن ه لكم يرمبمه دقموأ ؤإن ُؤ تعال• فقال شكره، ق رصاه أن وأحر 
امةإترهيمّكارك> إن ؤ فقال! نعمه، بشكر إبراهيم خليله عك — سبحانه — وأثنن 

صرط-إل وهذنه آجثبمه ئاًكراأم؛ منآلمئرين يلث، ولز خسفا يؤ مابتا 
الخير،ق به يوتم ةا"وْ أي أمة بأنه — سبحانه — عنه فأخبر [١ ١ ٢ ١ ، ١ ٢ ٠ ]الحل: ب منتقم 

الدٌعل هوالمقبل الحنيف، طاعته، عل المقيم المطيع هو والقانت، ه، قاثا'ش ؤ وأنه 
الشكرفجعل ه، لآوعم.ه ؤ بأنه الممات -يده له "محتم ثم سواه، عما المعرض 

خليله...غاية 

بنمعيد عن أبوالوليد حدثنا الأنصاري موسن أبو حدثنا أحمد بن عبداهم وقال 
ومستخرجبالحمناء، الشكر تخرج مسبحان داولت دعاء من كان نالت 

عدةالصابرين. ١٣٢;١( 



—_==^اجا-
اJلأءر١/الدعاء 

ينعن المنهال عن الأعمش حدثني معاؤية أبو حدئنا أحمد الإمام وقال 
ياقال; عبادي، إق وحببني عبادق، وأحب أحبني، داولت إق اهف أرحن تال! الحاريث، 

فإممعندهم؛ تدكرق قال؛ عبادك؟ إق أحثثلئ، فكيف ءبادتالث،، وحج، حثالث، هدا رب 
ونفدتجده وتعاق اسمه وتبارك رينا حلال فجل . المحن إلا مني يدكرون لا 

غيره.إله ولا تناوه وحل أسماؤه 
كتابق وجدت يةولت وهبا سمعّتن، قال! عمران ين عبدالرزاق حدتنا أحمدت وقال 

فيهنبمن والأرصون فيهن بمن الموات كادته فإن يي اعتصم من إنه يعزق داود! آل 
أسبابمن يديه أقطع فإق يي يعتصم لر ومن مخرجا، ذللت، يئن من له أجعل فان 

نمه،إق أكله نم الهواء، ق فاجعله الأرض، قدميه تحت من يه ماء،وأحف ال
أنتبل وأجبته بمألتي، أن قبل أععليته طاعتيخ ق عيدي كان إدا مالأ، لعبدي يي كفن 

نفهٌن به ترمح( التي بحاجته أعلم ؤإف لعوف، 
جزأقد الةا؛و' داود كان قال؛ تايمتح حل.ثنا حفمى، حدثنا يسار، حدثتا أحموت وقال 
داودآل من ان ؤإنإلا أومار ليل من ماعة يكن فلم أهاله، عك والمهار الليل ساعات 

سكراداوري ءان آعنلوأ ؤ الأية! هده ق — وتبماك تبارك — فعمهم تال فيها، يصل قائم 
[١٣آاسكوزمح!٢؛ عبادى من وقليل 

jماكر وابن )^0أا( الحلة j وأبونمم ( ٤٤٣٩رنم ١ اكم،)؛/ا■• ق ١^، احرجه )١( 
٠( ٩٨دمشق)تمال/تارخ 

ف،الدنا ر وابن ( ١٧٣)U/المثري اليد وانفلر: ( ٣٤٢٥٤رنم  ٦٨)U/ شسة ابي ابن أخرجه )٢( 

-٣٧١ممر)r/ ابن -شٍر وانظر: ( ١٦٥٢• رقم  ١٢٩ > تمرْ)٩; j حاتم أبي ا؛ن تم، أخرجه )٣( 
والدرالخثور)0/زآ(.( ٣٧٢

لاكر عوابن ( ٣٢٧٨الحلمة)ق نمم وأبو ( ٣١٨٧رقم  ١٥٥/٣اكب)j المهني أخرجه )٤( 
(.٥٤٤/٤(واظر:بساكلير)٩٣/١٧ضدثق)



النميرعلن المنر الصوء 
=\كد\====^===^=^^==^^==^

طءِ  علمامساصُ دابة^لآز٠؛ىداعئزا إؤُ  L4jjعق«،للم •ءليهآدوثما محقا لما قف 
.؛١ ٠ ؛ آثعدار_،آلمإ؛؟ى ق لسوأ ما آنئيب نوأتعلمون لوك؛ ان الخن خرتئثت 

والكلماتوالجعل والإذن والأمر والكتابة والإرادة والحكم القضاء ،انقسام 
بأمره،متعلق يبض ؤإق بخلقه، متعلق إقكوق والإنثاء والتحريم والإرسال( والعن، 

والإثكال.اللبس إزالة من ذللث، يحقق وط 

متعلقفهو الديتى من كان وما وحلقه، بربوييته متحلق فهو كوق من كان ...فما 
وشرعه.يإلاهيتته 

وقدرهةضاؤْ فالخلق والأمر، الخلق له - سبحانه - نمه عن أحبر كما وهو 
حلقهعق حارية وأحكامه وأمر، وشيع حلق الذتم، فهو ودينه، شرعه والأمر وفعله، 

القدري.الكوق حكمه عن لأحل. حرمحج ولا وشرعا، قدرأ 
اق.والفالفجار فيعصيه الشرعي الديني حكمه وأما 

شرعه.ولا به يامر لا ما ويقدر يقضى فقد متلازمين، غير والأمران 
يقدره.ولا يقضيه لا بما ؤيأمر يسرع وقد 

ؤإيمامم.عباده طاعات من وقع فيما الأمران ؤيجتمع 
والكفر.والفسق المعاصي من يقع لر عما الأمران ؤينتفي 
المأمور.يفعله ولر وشرعه به أمر ما ق الشرعي والحكم الديني القضاء ؤينفرد 
المعاصي.من وغ فيما الكوق الحكم ؤينفرد 

عتهمحنا هلثا ؤ كقوله: قدرى كوق نوعان: اهف كابح ق فالقضاء ذلالث^ عوف إذا 

ؤ٠كقوله: ديني وشرعي بالحقب<تالزص:ا'ا"[. ؤوصتىتتنيم وقولهت ؛1، ١ ٤ آنْوث4 
كوتالطقضاء ولوكان وشرع أمر أي: [، ٢٣]١^١،: إلأإئاiُْ نمدزأ لث،أب دلوض 

اه0ةا.غير عبد 

._YA'



ع^ٍٍ^__=لجٍ
أي؛[. ١١٢]الأنساءت رتأحءِإلخفينح مثل ؤ كقوله! فالكوق نوعان أيضا والحكم 

■٤^٠؛حكمآش لكم ذ ؤ كقوله؛ والديني أعداءك، به وتخيل عبادك، به تنصر ما افعل 
ا.١ ^٥^ ١٠١١]ص يريد ما اس*خكم إن ؤ وقوله؛ [٠ ١ ٠ تالممتحةت ه تيثكم 

فهدا[• ٢٦]الكهف: ؟،< احدا حكمه-ء ؤ، يقؤك ولا ؤ معآكقوله؛ يالمعنيض يرد وقد 
نوعان؛أيضا والإرادة الشرعي. وحكمه الكوق حكمه يتتاول 

يلغأان ارذئا ؤإدآ # وقوله؛ [. ١٦]البروج: ب يريد يثالآلما ٠ تعاق؛ كقوله فالكونية 
وأتريد۶ وقوله؛ [. ٣٤]هود: ه يغويكم ان يريد اش إزكان ؤ وقوله؛ [. ١٦]الإسراء: ه قرية 

يريدؤ كقوله؛ والدينية ٥[. ]القصص: ه زألأرض أنتصعموأ آلب.>ت غل ئمن أن 
يتوبان يريد وآس ؤ وقوله؛ [. ١٨٥]البقرة: أتننزب يريد ولا آلمسر يبمكم آس 

منا،لأحد العسر حمل لما كونية الإرادة هده كانت، فلو [ ٢٧]الماء: ه عالمكم 
المكلفين.جيع من التوبة ولوقعتنا 
لا.أم متلازمان هما هل والإرادة، الأمر مسالة ق الاشتباه يزول التفصيل ومذا 

تتدغ.لا بحمج واحتجوا الإرادة، يستلزم الأمر القدرية فقالت، 
تندفع.لا بحجج واحتجوا الإرادة، يستلزم لا الأمر المثبتة وقالت، 

الفإنه الكونية، الإرادة يستلزم ولا الدينية، الإرادة يستلزم الأمر أن والصواب،؛ 
ولرأمره من كإيمان وقدرا كوئا يريده لا مما يامر وقد ودينآ، شرعا يريده بما إلا يأمر 

كوتا.لا دينا مراد للأيمان، يوفقه 
ولرصلاة بخمسين رسوله وأمر وقدرا، كوثا يرده ولر ابنه بديح حليله أمر وكيلك، 

وقدرآ.كونا ذللث، يرد 
منيحب ل( - بحانه - فإنه فرق، بالإيمان يزمن ل( من وأمر الأمرين هذين وبين 
وكذللثطعليه. ه نفيوحلن وأن الامتثال عك عزمه منه أحم، ؤإنما ولده، ذبح إبراهيم 

■صلاة بخسسن الإسراء ليلة هس، محمد أمر0 



ا|ممسيرعان اذمحإ الصوء 
=ااعثء==^=====^======^=^

ُهيؤمنوا أن عباده من يحب — محبحاته — فانه بالإيمان يؤمن لا أنه علم من أمر وأما 
وحيلله، ووفقه أمره ما فعل عك بعضهم أعان أن حكمته اقتصن، ولكن وبرمحله، 
بالذبح.الأمر من وحملتا منهم الأمر مصلحة تحمل فلم يوفقه، ولر يعنه فلم بعضهم 
الكتابة:وأما 

ولميؤ وقوله: ٢[. ١ ]المجادلة؛ ه وزننآ ائا لاعلهمت ًكشناآس ؤ كقوله: فالكونية 
.[ ١ • ٥ ]T 4 :_Iلصنلحوث ءنادى آلذ'زأثآ'لأوضئربجا بعد من آلربوو 1، ًفشا 
٤[.]المج: عدار،آكعيرإا< إل ؤتديه يضلهُ دادهُ مندوث*ْ ايه'■ ؤ'ييبظنه وقوله؛ 

>ز،تؤ وقوله: [. ١٨٣كقوله:ؤكتءذاضعقمآتجثامهتانيةأ الأمريه والشرعية 
وهتناؤ وقوله؛ ٢[. ٤ ، ٢٣]الماء: 4 عوكم كتن،آش ؤ قوله؛ إك 4 امهنثكم علكم 

كتابةوالثانية؛ القدر، بمض ئلأوقكتا؛ة [. ٤٥ب"أنآذمسأم،4سدة: 
الأمر.؛معنن 

[.٨٢]يس:4 هيآكون كن لهُ يمول، ان سيئا اراد إدآ امرهُ إنمآ ؤ كقوله؛ الكوق والأمر 
امرأسوهايكح ؤ وقوله؛ ٥[. • ]القمر: ياتصر4 كلمج وجدة إلا امرثآ ومآ ُؤ وقوله؛ 
ؤإذآؤ وقوله: ٢[. ١ ]مريم: 4 مئضيا امؤا وكانثل ؤ وقوله• U'؟t• ]الأحزاب: 4 مفعولا 

أمرلا كوق تقدير أمجر فهدا [. ١٦ضموأبيا4]الإماء: صا ^^^^^محيلئ،تيهأمئا 
وقدرناْ.ذلك، قضيتا والمعنئ يامر؛الفحشاء، لا اس فان شرعي؛ ليي، 

وفقوا.فخالفونا بالطاعت أمرناهم والمن ديني، هوأمر بل ٠لاد٠ة وقالت، 
لوجوه:أرجح الأول والقول 
تصحيحيمكن لر إذا إلا إليه يمار فلا الأصل، حلاف، عك الإضمار أن أحدها: 

يدونه.الكلام 
أوفخالفونا والقال؛ بهناعتنا. أمرناهم أحدهما إصمايئن. يستلزم ذللث، أن القال؛ 

ذلك،.ونحو عمونا 



أمرتهكقولك ه نفبه المأمور هو التركيب هدا مثل ق الفاء بعد ما أن الثالثت 
هدا.غير المخاطب يفهم لا فركب، وأمرته فقام، وأمرته ففعل، 

المذكور.أمره القرية هلاك سثب جعل — سبحانه — أنه ايراع! 
هوبل الهلاك، محب يكون أن يصلح لا والتوحيد Jالءلاءة أمره أن العلوم ومن 

والفوز.للنجاه ببا 

بالوجه.يبطل هدا قيل- الهلأكت ب، هوسبالفسق ح يالء؛لاعة أمره قيل فإن 
عتهبعلل يأمر — سبحانه هو— بل بالمترفين يختص لا الأمر هدا أن وهو ت الخامس 

يوضحه.بالترفين بالaلاءة الأمر تخصيص يصح فلا وغيرهم، المترفين رسله واتباع 
إليهم،رماله إرسال نفس هو لكان بالهلاعة كان لو الأمر أن المادس! الوجه 

لوال الإرسفإن فيها؛ ففسقوا مترفيها إل رسلنا أرسلتا يقال أن يحن لا أنه ومعلوم 
إليتا.يرمل إ لحن عداهم من لقال المترفين إق كان 

إليهمالرسل إرسال بحد يكون إنما القرية لإهلأك — سبحانه — اهه إرادة أن الماج! 
بلؤخوعدم بغفلتهم معذورون لأن،م إهلاكهم يريد لا هو ذللث، فقيل ؤإلأ وتكذيبهم، 

4مصلحون يئللموأشا تهللكآمئ يقانخلك وما ؤ تعاك: قال إليهم- الرسالة 
[-١١٧]عود: 

قدرياكونيا أمرأ ومترفيها رزماءها فأمر إهلاكها إراد فكذبوهم الرسل أرسل فإذا 
فحينئذروٌائهم، وفق تكذيبهم عك أهلها فاجتمع القرية، ق بالفسق دينيا شرعيا 
بالإهلأك-قوله عليها وحق اس أمر جاءها 

والديني.الكوق الأمر ذكر والمقصود 
إن٠ ؤ وقوله؛ ٩[. ٠ ]النحل: 4 وآلاحننن يامربالعاو-ل إزآس ٠ ؤ قوله! الا-يني ومن 

كثير.وهو [ 4٥٨]اشاء: تنماإِدأتيا ياتركمأن آس 
4آس باءين إلا احي ثن يه-، يصارى هم وما ؤ تعاق- فكقوله الكوق الإذن وأما 

وقدره؟بمشيثته ا[أى: ٢• ]القرة: 



الممسرعلن الير الصوء 
=اكا=======^======د

قبإدنأتهبمؤلها عق يمه ئ اوثنهفئنوها < LJمن ئعتر ما ؤ فكقوله! الديتي وأما 
وزقثجعشرمت محم آس ١>^)! ما ازءشر ؤ وقوله• ورصاه بامره أي؛ ٥[ لال>سرأ ٠ آس 
امف [.وقوله1 ٠٩]يونس:٩ ثمموت آئي عل اهمِ لمح؛ اذن ءاس ئنأ وحنلأ حراما مئه 

٢[.١ ]ااشورى: يأذن.ويآش؛ه لب ما لهمّثرْقنؤأثر'ءوألإهمصآذيىح 
فهمفهل حعكا إة ؤ \ذكووا الجعل وأما 

٩[.٨، ]ص: » وسحكيزضا منتينأيدِآلمضا مقمحون.وفنا 
وآسة وقوله: ١[. • ٠ ]يونس: 4 ينقلون لا علهم-ث- قعامضأت^ ؤ وقوله• 

كثير•وهو ؛! ٧٢]المحل: 4 منأئسؤثأزؤجا محم جعل 
حاريوميلوولأ ولا نائبة سنيةٍؤلأ آس حثو نا ؤ فكقوله: الديني الجعل وأما 
ومشيثته.فيرم واقع له فهومخلوق ؤإلأ به، أمر ولا ذلك شيع ما أي: ١[ ٣• ]الماتدة: 

يتناولفهدا [. ٩٧]المائدة: لالخاسيمء قتثما آسآهتهأدتvألخزام ۶٠ قوله: وأما 
معنييه،ق للمشرك امتعمإلأ هن.ا وليس ومرعه، يقدره كيلك جعلها فإتها البنعلين، 

فتأمله.معنييه يين المشترك القد؛ر ؤإرادة اللففل إطلاق بل 
فسقواآلزيؤنح عل حمثممّتربك كذ'للئا ه فكقوله: الكونية الكلمات وأما 

إت/آءيلعلنى آلحسى — وثمنتمنت،ؤبمئ٠ وقوله: [• ٣٣ليوس؛ يومنوذ٠ لا ايم 
برمحاورهن لا الش التامات اص ^،١^، ارأعوذ ه: وقوله [. ١٣٧تثننوأ4]'الأعوك: بنا 

كانتولو ؤيكون، -ها يحلق التي الكونية كلماته فهدم حلقاا ما ثر من فاجر ولا 
والكفار.الفجار يجاوزهن مما لكانت وينهن تها الشيأمر هي الدينية الكلمات 

بيخكقبحئ فاجزه آ،سجارك احدؤإن ُؤ فكقوله: الديني وأما 
بكلمةفروجهن ارواتحللتم النساء: ق ه وقوله القرآن، يه والمراد ٦[. ]التوبة: 4 أس 

(.٤١٩وأخمد)T/ ( ٠٦٣٦ رقم 0 ١ ثسة)ه/ أبي ابن أحرجه 





الممسيرعلن المتم الصوء 
تاا!ظ======^======ذ

وءاثيمهمؤ ت وله ون[. ٢٦ممران; ]آل ه سدقآء آلماللك نون آلثهرمئللئ،آكس ل ئؤ 
بمحووه ظإ^ونون ونآ ؤ نكقوله: _ jdlالإيتاء وأما [. ٥٤]الّاء: ه عظتنا ^٤١ 

يوقؤ قوله! وأما [. ١٧١]الأمراف: خ؛'ه ءائ1نتكم ما طوأ ؤ وقوله؛ ٧[. ]الءث.ر; 
٠^١١[. ٢٦٩لاوقرةأ ه ءقثما خيرا اون ققد زسيوثآلخأًكهه سنقآء 

ؤإلهاما.وتوفقا ودينا، أمرآ يشاء من يؤتيها فإنه النوعين، يتناول، 
معواقفون وأعداؤه منها، الل>يتي الأمور هذه من حفلهم وأتباعهم ورمله وأتبياوْ 

الرملودين القدر، دين فدينهم معه، مالوا القدر مال، ما فحيث، الكوق، القدر 
أمره،يعصون اه وخصماء بقدره، ؤيومتون يأمره، يدينون فهم الأمر. دين وأتباعهم 

أوالكوق مراده ْع نعم اهع. مراد مع واقفون نحن يقولون لا بقدره ؤيحتجون 
لوإذ عنده، عدرألكم ذلان٠ يكون ولا الكوق المراد ْع وقوفكم ينفعكم ولا الل.يتي 

ومنكافر، ولا عاص حلقه 3، يكن ولر يعاقيه، ولر حلقه من أحد.أ يدم لر بل.للث، عير 
التوفيق.وباذم رماله، وحمح كلها وكتبه باسم كفر فقد ذللث، زعم 

ولكنهامرأة، ولا بأرض ءلمى فقال،ث امرأة، أم أرض هو هل مبأ؛ عن ه ومثل 
تشاءمواالن.ين فأما أربعة؛ متهم وتشاءم منة، منهم فتيامن المريج؛ من عشرة ولد رجل 
وكندةوحمير والأشعريون فالأزد تيامنوا الدين وأما وعامالة، از وغوحدام فلحم 

حثعممنهم ®الدين فقال،؛ أنمار؟ وما اهلع رسول، يا رجل• فقال، وأنإر" ومذمع 
و؛جيلة،ار

الالكول مراده سمر نعم , ٠ . ويقولون ... ١١والصواب؛\س رخمه الصالحي عل الشخ نسخة ق و؛غ كذا )١( 
(.٢٩٦المحققة)\/ الدل*انمم,..ءانفلرتفدةءشفاء 

(YvrCY الإعلام
واممراو( ١٦٩٩رقم أم؛ ١ )T/ الأحاد ق َ ر وابن ( ١٠٢٢٢)رقم الترُدي أحرجه )■٢( 

البارينح وانظر: ( ٤٤٨رقم  ro)\/\<الناسن مد وق ( ٨١٠٥رقم  ١٠٢٤/١٨)لكبير اق 
 /a(٥٦٠٥ ) ،غريب.حن حديث ط؛ ١كرطيت وقال



ع_^_—رج=
نذريقان وما منآنمومنينإوءم قريما إقُ قائبعوه ظغهُ إتبسن عليم مبمدق لمي وؤ 

سةكز عق ونبك شلي ق بنها هو بمن بالآخرْ يؤبن س لثظم إو نظن بن عمحم 
حفيظ;نم؛ه.

هداأن وهي لتأملها، القبا إحلأء ؤينبغي لها، التفطن يجب يديعة نكتة وهاهنا 
أبغضيد ق وسلمه قدره يه ورغ وشرفه يه أعزه الذي اممع أذل لما المغرور 

حقهكان من عليه اليم ملهل وملطانه، وتصرفه قهره تحت له أسيرآ وجعله إليه، أعدائه 
ويخرشاء حيث، يسخره وسالهلانه، وتصرفه قهره تحت فجعله عليه، الهل يتهوأن 

وملطاس أذله عدوه إق وسلمه اهه ملهلان أذل فكما وحزبه، جنده منه ويخر منه، 
إقه نفملم من بمنزلة فصار ويقهره، ويدله هوعليه لعل يتنأن أمره الذي عدوه عاليه 

غيظهويثنى ؤيقهره ستأمحره أن بصدد كان وقد العذاب، سوء يومه له عدو أعدى 
قإذاؤ تعاق! اهم قال له. عقوبة عليه سملهل له واستسلم ومحاربته مقاومته ترك فلما منه، 

علنكن له'■ ليس إِذهُ بنآلئيْلنن باممه قاتثعد مائ،آلمنءان 
هموآأذنم!ح يتولؤثهُ آلذمحتن. عق نلأنهُ إِثنا يق(ا نهز وعز ءامخوأ 

سلطاناهاهنا أوليائه عق له أثسث، فقد قيل; فان ١[. • -• ٩٨]الحل: ه بهِء 
آلدهإن مر آلأ تجى لما آلشيهلنن وقال ؤ ت له مقررأ عنه حاكيا تعاق يقوله نفاْ فكيف 

إلاأنننمن من عنكم ِإغ وما؛٤١^، هاحلش=ئم ووعدقؤن آلخؤ، وعد وعدًفم 
ظغهُإبليسي علهم صدق ولمد ؤ تعال. وقال [. ٢٢]ابرامم: ه ل ثانتجتير دعومحر 
يؤبنس لغظم ئظزإك بن علهم له-- ًكان ينا بن،آلموخه' هميما إثُ قاتنؤة 
.[ ٢ ١ ، ٢ * ]سا: سلذه ق مئها هو ممن لآلأر؛ 

وجهين•من نفاه الذي غير عليهم له أمته الذي اللهنان قيل 

الجواب. ٢٢)١( 





هم=—^ساجا=
يرجولما يالعود يتعلق إنما العابد فان وأحكمه، مد أبغ عليهم بما وسد الشرك، 

به.قلبه يتعلق لر منفعة يرجو لا كان فلو ؤإلأ نفعه، من 
ثريكآأو ءابدْ، -بما بي الش للأسباب، مالكا المعبود يكون أن بد فلا وحينثد 

ءندْ.يشفع وتدر حرمة ذا أووجيها له، أومعاونا أوونيرأ، ظهيرأ أو لمالكها، 
يقولفقد والأرض■ المموامتؤ ل ذرة مثقال تمللث، أن ألهتهم عن - سبحانه - فض 

له.شركها فنفن الحق، الماللتح شريكة هي الشركت 
•ظهثبمره من ميم وهُ وما ؤ فقال؛ معاونا، أو أونيرأ ءله؛رأ يكون قد المشرك• فيقول 

لرفإن بإذنه، إلا عنده أحد يشفع لا أنه وأحبر آلهتهم، عن فنفاها الشفاعة إلا يبق ولر 
فإنالخلونن، حق ق يكون كما يديه، بين بالشفاعق يتقدم إ للشاغ يأذن 

وأمافيها. له يأذن لر ؤإن شفاعته فيقبل له، ومعاونته الشافع إق يحتاج عنده المشفؤع 
عندهيشفع فكيفذ سواه، ما كل عن بياته الغني فهو بذاته، إليه فقير سواه ما كل من 

إذنه؟بغير أحد 
منيعلم تهلعا حيعا، المشركون بما تعلق التي الأسباب، كل تعاق العم تطع وفد 

آشهكتوتكمثل ؤ فهو• شفيعا• أو وليا، اقم دون من تخن> من أن وعرفه• تأمله 
شؤ تعاق: فقال [. ٤١لانمك؛وت; ىتىت^آشذثوتب آءثدُت،تيثا 

ؤرولأ آلثنئؤ'ت درقرز مئمال ينلخفوث لا آئي دون من نعمم الذنث آذعوأ 
إوعنذ0ن آلئمنه تفغ ولا نيءرا:;ت;:ا من مهم لهُ وما شرم من قيئنا ثم الأjضؤما 

آآآآ،"اآ[ّلنيأذثلأُه]سأ: 
يكونلا والض الئض. من يه له يحصل أنه يعتقد لما صعبوده يتحد إنما فالشرك 

الأرعأهذه من حملة فيه ممن إلا 

)ا(مأأمأاواوارج-بما.









ع=——اج=
فلاالحس، معلوم وهذا الفلاثح، نفس ق لا العلو جهة ل مسوحل هو إنما والسحاب 

■همره إل يلتمت 

تن3رولدنو JIننضأ تزحغ زتيب عند موئوموث آثلنوث إذ رئ لو وؤ 
آليينقال، لإث'( مومبمق• لعا ائز لولأ آت-نمحتوا' للذين آتثضثوأ أوان.برئ نقول 

كشرمحرمينبلآ ما،"كم إذ تعذ آثدئ عن صدد اخن آنتصعفوأ للذين آسفروأ 
دكمزو1مروو1آأن زذ وألثقاو مكوآم بنآ آنتمحتوأ ولذ,لن آوذسآطنعموأ ويال؛ :ات؛: 
.٠ اندادا ]^3 وقعل لأش 

يغزولر العذاب، ق اشتركوا واكابعين المتبوعين بأن وتحذير اس من إخبار هذا 
منآونيىن>يبرأآلذينآلمثوأ إذ ؤ تعاق؛ قوله هذا من وأصرح شثآ• تقليم عنهم 

لإةلنا ايث لو اتبعوأ آلذين ودالا ئ؛؛ آلأنتاب بهم وثمطعت ^Jعداءنا وراوأ اتبعوأ 
[.١  ٦٧-١  ٦٦؟< منا ث؛ئةوأ كنا 3ثتئا

منألزاد مثل الإثم من عله كان ضلالة إلن دعا ®من قال: أنه ق المي عن وصح 
هوإنما اتبعهم من كفر أن عق يدل وهذا . شيتا،ا أوزارهم من ينقص ولا اتبعه، 

وتقليدهم.اتباعهم بمجرد 
تمكنمقلل. يبن الفرق وهر الإشكال، يزول به تفصيل من المقام هذا ق لابد نعم 

والفمانبوجه• ذللئ، من يتمكن لر ومقلد عته. فأعرض الحق ومعرفة العلم من 
اهلأ،عنلؤ له عذر لا عليه للواجب، تارك مفرمحل المعرضر فالمتمكن الوجود، ق واقعان 

إيقانقسمان فهم بوجه العلم من يتمكن لا اللي والعلم الموال عن العاجز وأما 

رج،.يونس صورة ل تقدم البحث تكملة ( ١ر 
الهجرتين.):ل(أللأ

(.٢٢٧-٢٢٦/١٦وشرحالووى)•٣( ٢/١٣(وام:نياUرى)٢٦٧٤لم)رقمبيم)٣( 



الممسرض انئشث الصن؛ 

منلعدم طلبه عق ولا عاليه مادر غير له، محب له مؤثر للهدى مريد أحدهمات 
الدعوة.تثالغه لر ومن الفترات، أرباب، حكمه فهذا يرشده، 

ربيا يهول؛ فالأولى هوعليه. ما بغير ه نفيحدث ولا له، إرادة لا معرمحى الثال• 
محويأعرف لا ولكن عليه، أنا ما وتركت، به لدنت، عليه أنا مما حيرأ دينا للث، أعلم لو 
هوبما راض والتان(: معرفي. ومائة جهدي فهوغاية غيره، عك أقدر ولا عليه أنا ما 

وقدرته،عجزه حال، بين عنده فرقا ولا سواه، ه نفتهللسإ ولا عليه، غيره يوثر لا عليه 
كمنفالأول، الفرق،. من بينهما لما بالأول بلحق، أن يجب لا ومحيا عاجز، وكلاهما 

وجهلا.عجزا طالبه ق الوسع استفراغ بعد عنه فعدل به يظفر وب الفترة ل الدين طلبإ 
بينففرقا عنه، ليجز طله لو كان ؤإن — شركه عل مات بل يطلبه، لر كمن والثاف• 

القيامةيوم عباده بين يقضي واه الموضع، هدا فتامل المعرض. وعجز الهلالم-ؤ عجز 
حمالةق به مقعلؤع فهدا بالرسل، حجته عليه قامت، من إلا ب يعن. ولا وعدله، بحكمه 
يمكنلا مما فاللاائ، لا، أم الحجة عليه قامتح وعمرو يعينه زيد كون وأما الخلق• 

بديندان من كل أن يعتقد أن العبد عل الواحِط بل فيه، عباده وبين اه بين الدخول 
عليهالحجة قيام بعد إلا أحدأ يعدب لا قة اس وأن كافر، فهو الإسلام دين غير 

الثوابأحكام ق هذا وحكمه. اه علم إق موكول والتعيين الجمالة، ل هن.ا بالرسول. 
قالإشاكال يزول التفصيل وحذا أوليائهم. حكم لهم الدنيا أحكام ق وأما والعقاب، 

أصول!أربعة عل وهومبنى المسألة• 
وماكناؤ تعاقI قال كما عليه، الحجة قيام يعد أحدآإلا يعدب غفولا اه أن أحد'هات 

لئلاوتنذ.رين ئسيمتن رسلا ؤ تعال؛ وقال ء• ١ ٠ ]الإسراء: ه رسولأ ثبمث، حى معدبمآ 
فينااتهما كلمآ ؤ ^١^،؛ وقال [. ١٦٥ام ]النه آلرنل بمد حجة أش عل بما"ي نآكون 

أسترل ما ؤئ1ثا جاءئا قد بنا قاثوأ ات،لإزثذيرتثا; الو حزيآ ناقم يوج 
منسخهلالملك!ه-ه[ا



تعاق:وهال [ ١ ١ ،: iUJl]لآصحأبآثمب شمحئا بيتيم هاع؛رئوأ ؤ تعاقت وقال 
ويغذءايى عيفم محون فرآضؤآلإضأمحام سؤ 

الهزاذمسآم عد ؤثأدوأ ئتا أيو و-رته»وآوحنوة اذمسئا عد أ>بو3؛\ دا)وأ هذا يؤمنكم 
[.١٣•كائوأءكنفرركه]الأثم; 

الحجة،عليه وقامت الرسول حاءه من ب يعل. إنما أته يخبر القرأن، ق كثير وهدا 
ياونبه.يعترف الل.ي المد.ن_ا وهو 

منوالذلالم لاازحرف:ا"ب[، ه آلظنلمتن هم وو؛شكائوأ ظلم1نهلم وما ؤ تعاق: وتال 
بهحاء ما يعرف، لر من وأما بوحه، معرفته من تمكن أو الرسول به حاء ما عرف 

اظالإ؟ر إنه يقال  JtSiذلك عن وعجز الرسول 
تقوله ق كل.لك مقدما حاء قد بل القرأن، ق يهلرد فلم الولد عك المال تقديم وأما ، ر

واولندكمانمآامو'لخكم ؤ وقوله؛ م\م[. ]ما: مآامو'اآكنولآ وؤ 
هألله ذْفر عن اوواوْءلهلم ولا ظهآؤن لا ؤ وقوله؛ [. ٢٨]الأنفال: ه فتته 

ؤاتناؤًْفلمكال إن تل ؤ قوله- ق كما مقدما التين ذكر وجاء ٩[• ]الماسون: 
ؤدغنإثّيومله• ؛؛• ٢٤]التوبة: 4 وأزؤغت_وضرمحوأملأأقمعئموها وإحؤ'ةكم 

]آوه ألاوم_،وأنقصه متن وآكئنشدأتسهلزة وأتيين محتنألسآء حبآفهو'ب 
واحد،معتز ينتفلمها فلأنيا الثلاثة، المواصع تلك ق الأموال تقديم فأما [ ١٤ممران: 
اهمن حفله يفوته حتن تحصيلها عد والحرص ما الاشتغال من التحد.ير وهو 

ما.الألتهاء عن موضع ق فهي الأحرة، والدار 
إيماممإليه عباده يقرب الذي أن آخر موصع ق وأخبر فتنة، أما موصع ق وأخبر 

)ج(.الأعراف. محورة ل كاملا الحث تقدم )١( 
)آ(أماالواتع-بما.





بماحإؤرما و»وثتهاءكنوا وئزدئ مثى ثقوموأش ان يو'حدة إئنااعْلتكم ش ٠ ؤ
يممترممحندىساتنيده.

حالتازتالحق معرفة يطلب الذي للإنسان كان ولما 
 Iالثانية ه. نقهع مناظرا يكون أن إحداهما I فامرهمغيره، ْع مناظرأ يكون أن

واحدأبينهما اءلأن ويتفبماظران اثنين، اثنين اه يقوموا أن وهي واحدة، بخصلة 
ؤيستدريدعوإليه وما الداعن هده أمر ل فتممكر نمه، مع واحد كل يقوم وأحدأ، 

هوفهدا الحال. حقيقة له ليتبين عليها به حاء ما ويعرض والأكدب، الصدق أدلة 
التام.والنصح البين والإنصاف الجليل الحجاج 

إدهُيؤن إلآ يوحم، نئناآنثديت، ؤإن ثضيى فإيماأمبمذعق مقت، إن ل تؤ 
تجعببميث؛،4•

صبرهوالثاق إليه. الخلق دعوة أحدهما آحرين؛ بامرين السعادة هده كمال 
الأربعة;المراتب هذه ق اق الإنالكمال فانحمر الدعوْ. تللئ، عق واجتهاده 

الناسق نثره والثالثة به. العمل والثانية ه، الرسول به حاء بما العلّم إحداهات 
مامعرفة إق همته طلعت، ومن وتنفيذه. أدائه ق واجتهاده صبره والرابعة إليه. ودعومم 

حقا؛طريقتهم فهذ.ْ اتباعيم، وأراد ه الصحابة عليه كان 
اعيانالكين ليفمدوصحت، بيلهم سلك، فاسالقوم وصل ثشتج فإن 

١وإنTذتدنتإ٠^ئشيى عق ط1و1(لإئأأط إن تل ؤ ه; لرسوله تعاق وقال  ١٠
الرسولهدي أن فقي مجرح نص فهدا [. ٥٠]سأ: نميعمء 3ءرأإدتُ إق يدحم، 

 ،M والعقولالأراء من لغيره الهدى يحصل كيفا عجبا، فيا بالوحي، يحصل إنما
يلنيصلل ونت مهؤألنهثد أقن من.؛أد ؤ ولكزت المضْلربة؟ والأقوال المختلفة 

را.الصواعق ١ ٠ ٠ ( ١ ) 









هم=س—=^^^=و-
أولاه كله م ص بإذن إلا بمنع ولا سلي ولا يفر ولا يفع لا را،انمد 

بالضرالمتفرد يشاء، كيف ومصرفها القالوب، مقاو_، هو وباطأ، وءلاهرآ وآحرأ 
لهألا بناصيتها، آخد هو إلا دابة من ما والرسر، والخفض والخغ وانمناء والنفع 
العالين.رب اه سارلث. والأمر الخلق 

أكثرالقرآن ق حوطوا ولهذا الأولط، الوجه من الناس لعموم أعفلم الوجه وهذا 
الوجهإق تيذا عباده يدعو — سبحانه — الاه أن له القرآن ؤلريقة تدبر من لكن الأول، من 

مادون ومسألته له، والدعام به، والامتعانة  ٥٥١عق التوكل يقتضي الوجه فهذا الأول، 
عبدهفإذا عليه، نعمه وإ<ساغ عبده إق لإحسانه وعبادته محبته أيفأ ؤيقتضي سواه، 
الأول.الوجه ق لحل الوجه هذا من عليه وتوكل وأحبه 

اللهيدعو فجعل مقلق حوف أو مديدة، وفاقة عغليم بلاء يه نزل من وهكن.ا 
هووما إليه، والإنابة به، الإبمان باب له مناجاته لن.يذ من له فتح حتئ إليه ؤيتفبمؤع 

حتنأولا ذلك، ، يعرفيكن لر لكنه أولأ، فصدها التي الحاجة تللئ، من إليه أحِت، 
والقرآنإليه. أوصلته التي الأسباب من له أقامه بما إياه فحرفه إليه، ويشتاق يْللبه 

ماوذكر عليهم، نعمائه ذكر من سواه ما دون  ٥١إل العبيد حاجة ذكر من مملوء 
واللذات؛..العيم صنوف، من الأحرة ق به وعدهم 

ضض

آلعزوزبآممي خمم ولا آلدقنا آلخوة خرمم' قلا حى آنثب وعد إن آلئاس تايا يؤ 

وجدهاوحدهات إليها الفلر بمجرد يئغ ولر الموجودات، ق نفلر من ،؛الجملة1 ..ر 
إليهابة بالنالحياة هذه وأن منها. أكمل أحرى حياة الحياة هذه وراء أن عل دالة 

سلة،وكاكلل؛المبةإكالسسا

را(ُا'طرتتاالهجرمح•
r^-^l.uYU<\(Y)



الممسيرعلن اشر الصوء ٩=- 
=\كإ\====^===========ض

آنثيوعد إن آلثاس يثايا ؤ وفاطرها! وخالقها ر-ءا به نائي بما تنادي كلها وسمعها 
.٥[ ]غ1طر: بالليآنئثرووه يئم ولا دمك5مآلحنوةآليثا !* ٤٥حى 

آلخيوةمثل تم وآممت ؤ المقال! يمرح رتبا به نائي بما الحال؛ بلسان وتنادى 
ثدزوههشيما صبح  ١٥آلأزض تادت_~ بيِء قآحتنط ؛ LwjTمن اذزكه كمآع آوثئ؛ا 
[.٤٥ب<تالكهف; معتدر! ء س كل عق آس ن  ١٥آلرينح 

ثناتبيِء 3احثلهل سآلث_ْأء انزكة كمآ؛ آلدقا الهموة •^١؛ إلما ؤ تعا>ل! وةال 
وظثذايخئ رحبجا آلارص أحدت إذا حى وآلأشز ائاس يأكلتمم-ا آلأ؛رض 

سنلم ق حصيدا يجننها ^!١^١ أو تلا •ءهآأدخآأمثا فدزوث أبب أهلها 
[.٢٤]يونس: ه آلأنينيرشءئنون ئمحبمت ئ'ك يالأسي 
ذخجرقس5لم خن وثما ولهووزيئ4 لعب ألدئيا آلحنوة ائما آعلموأ ؤ تعاق! وفال 
يآكونقم مصهزا 3مبه ميج قم ن؛اتهُ اءجبأتكْ-ار غيث كمثل وآلأولند آلأمول 
متتعوماآلهموةآلأئ؛آإلأ ورضون سآلدي ومغفرة قديد عداب آلاحرق ؤق حطتما 

لها،زوال لا الش ١^١^ الأخرة الدار إق المسابقة إق ندببم ثم ٢[• ' آنئروره 
اعدثوآلأزض َةدزضآلخمآء عزصها وحغة )اظو من مغفنؤ إل سابموأ ؤ فقال! 

هآلعظيب دوآJمصل وآث، نثآءح من يوتته أش ذ'للث.اقصلق وزساو-ء يالدي امثموأ للذُرنح، 
؛آ[.لالحد؛د:

اممحتنبمن لتكونوا" د حزبه ئدعوأ إثما عدوا وه قا■محن. عدو لكز آلئشلثن ن إؤ 

ولكانحصلت. لما إبليس خلق لولا التي التنوعة المودية حصول •••منها 



هه=^^=—=و=
ولوسبحانه إليه العبودية أنولع أحب من الجهاد عبودية فان كلها لا بعضها، الحاصل 

سبحانهفيه الموالاة من وتوابعهاI العبودية هذه مؤمنين لكلهم الناس لكن 
وعبوديةعدوه، محاربة ق له النفس و؛ذل، فيه، والبغض فيه والخبا فيه، والمعاداة 

محابؤإيثار الهوى' ومخالفة الصبر وعبودية النكر، عن والنهي بالعروق، الأمر 
النفس.محاب عل الرب 

ؤيحبالتوابين، يحب سبحانه فإنه واستغفاره. إليه والرجؤع التوبة' مودية ومنها• 
منها.والاستغفار التوبة مودية لعهللت، منها يتاب التي الأسباب عطلتا فلو توبتهم، 

 Iأنولعأحمتا من وهي فيه؛ ؤإغاظته اهللأ، ق ومراغمته عدوه، مخالفة عبودية ومنها
وهدهؤيوءه. ويراغمه عدوه يغيفل أن وليه من يحبا سبحانه فانه إليه، المودية 

الأكياس.إلا لها يتفطن لا عبودية 
كيدهص ويعصمه منه، يجيره أن وسؤاله عدوه، س الاستعاذة له يتعبد أن ومنها! 

وأذاه.

وسقوطهبمخالفته، بعدوْ حل ما رأوا إذا وحيرهم حوفهم يشتد تميدْ أن ومنها• 
ذلك.بحد الأمل غرور إل يخلدون فلا الثيهلانية. المرتبة إق الملكية لرتبة اس 

بالمعاداةمشروط حصوله الذي ومعاداته، مخالفته ثواب ينالون أتيم ومنها! 
مخالفته.عل مرتبة والجواؤح القلوب عثادايتح فاكثر والخالفة. 

إنؤ تعاق! التع هال، وأحلها. العبودية أنولع أكبر ص عدوآ اتخاذه نفس أن ومنها! 
وهو، jljJJشيء أنسر عدوا فاتخاذه ٦[ زفاطرت ه عدوا عدوقامحدوه لكز آلئيطنن 
للرب.محبوب 

وذللثجوالخثي.ثاب والطسب، والشر، الخير عك مشتمالة البشرية الهلثيعة أن ومنها! 
صالشر أهل طباغ ؤ، لما متخرحا الشيهلان فخ.لق الزناد. ق النار كمون فيها لكن 

الفحل.إل القوة س الخير أهل طبيعة 3، ما تتخرج الرسل وأرسلت، الفعل• إل القوة 
عليهليترتب، فيها، الكاس الخير س هؤلاء قوى ق ما الحاكمين أحكم فاستخرج 



الصسرعان المنير الصوء =^- ٦١
سا=====د========^^ي

الفريقين.ق حكمته وتظهر آثاره. عاليه ليترتب الشر، من أولثلث، قوى ق وما آثاره، 
السؤال،هو وهذا السابق. لعلمه مهلااقا له معلوما كان ما ويهلهر فيهما. حكمه ؤيتفد 

قيحوفن ودتّفك،آذمآء فينا يفسد من فينا ا-محعرا ؤ قالوات حين ملائكته سألته الذي 
أنالملائكة •٣[. : ٠٨١١]ه ثعنمون لا ما اعلم إي مال، للي ؤدمذس بجندك 

فاحا-همؤيخالفه. يعحبميه من وحول من أوق ؤيعبده ويطيعه بحمده يبح من وحول 
الما الؤع هذا حلق ؤ، المحمودة والغاياين، والمصالح الحكم من يعلم بأنه بحانه 

الملائكة.تعلمه 

والشرالكفر وقؤع ت، بحمل؛ت صنعه وعجائّت، آياته من كثير ؤلهور أن ومنها• 
لوط،وقوم ثمود هلاك وآية الرج، وآية الطوفان، كآية الفلال٠ةت الكافرة التقوس من 

يدعك — تعاق — اس أجراها التي والايات وملاما، بردآ إبراهيم عك النار انقلاب وآية 
سورةق متها آية كل ذكر عقيب — سبحانه — يقول، الش آياته من ذللث، وغير مؤمن، 

ذوآميرآوجمل4نئك وإِن قوميتن;؛ق: أكقرم كان وما ذ'للثخلآئه 1، إن ؤ الشعراءت 
الآيادت^هذه ظهررتإ لما الجاحال.ين، وعتاد الكافرين، كفر فلولا [ ١٧٥-١٧٤

الأبد•إك جيل جيلأبعد الناس نيا يتحديث، التي الباهرة، 
بعضا!يعضها ويكر بعضا، بعمها يقهر التي المتقابلة الأسباب حلق أن ومنها؛ 

ؤإن- الكامل والملك، التامة، والحكمة النافالة، والقدرة الربوبية، كمال، شأن ص هو 
لوازمس حلقها لكن - الأسباب هذه تخلق لر ولو ه، نفؤ، كامالآ الربوبية شأن كان 

تحقيقالنهاية؛ pالم ق وأحكامها تأثيرها فظهور وحكمته. وقدرته وملكه، كماله 
بأحكاموالشهادة الغيب، مراتبا فتعمير موجباته. س وموجبا الكمال،، لذللث، 

وبالجملة؛وغاياته. وأقسامه وجوهه بجمح المهللق الإلهي الكمال، آثار من الصفايتج 
وتقديرهيرضاه ولا يحثه لا ما حلؤ، عك ترتت الش والعجاست، والآيا'-ت، فالعبودية 
أسبابيا...بتعهليل وتعهليلها فواتبا، س إليه. أحب، ومشيئته؛ 

٠٠٠



——وت
آلصنلحوالعمل؛ أللجي آوكل»و يصعد إليه خميعاج آلعنىة 3إأي آلجره يريد ن ك ن مؤ 

•4 ؛ث؛ ومكراولجكهومحجوو قديد عد!ب ي ينمعذرأ 
تتعاق قال تعاق افئم طاعة ق العز كل العز فان ولابد، الذل تورث المعصية ، ل

الفانه اسم، طامة فليطلبها أي; ١[ • زناطر: ي خميعا آل؛مة قش آلعره يريد نكان مؤ 
طاعته.ق إلا يجدها 

قالبم-عصتك. تدلي ولا بطاعتك أعزق اللهم ت اللف بعض دعاء من وكان 
ذلفان البرادين، بيم وهملجت البغال، -بم طقملقت إن إنهم البمري; الحز 

تمبارك بن ءباساس وقال . عصاه من يدل أن إلا اس أبن قلوءر.م، يفارق لا المعصية 

إلمام—اذل الورث يد وقب و القلت، تميذنوب التإ رأي
صيانياعك لفر وحيب و القلاة حيذنوب الرك وت

—اورماي وء وأحسارسك و إلاالملدين أفدالوهل 
هأ؛؛-بج

ي.;خ؛ هوألعىألحمجد وأس ؛أثي Jlيثاياألثاّرآأثزأكمزآء ٠ ؤ 
كماعنهم، ينفك لا لهم ذاق أمر إليه العباد ففر أن الأية هده ق — سبحانه _ بين 

سواهمن وفقر أوجبه• لأمر لا لذاته له تابتا وحمده فغناه له، ذاق حميدأ غنيا كونه أن 
ذاقهو بل إمكان، ولا بحدوث الفقر هذا يعلل فلا أوجبه، لأمر لا لذاته وا؛تا إليه 

الجواباللكي. ١٧٦)١( 
(.٢٤٩/٢)٢(انذلر;شٍرlينهم)

وهذهالملوك. إلا الدين بدل وهل - إدماتبا الذل وسعها ومها؛ المقارب. بحر من الأبيات هلْ )٣( 
وابن( ٢٧٩)A/ الحلة ق نعيم وأبو ( ٧٣• ٠ رنم ٤ ٦ ٤ )ه/ ١^ ثب ق \وهتي ي الأب؛ات 

1كرفيظرخ.ديةص)آم/مأ؛(.ء
الهجرض-طريق  ٨٢٤)



الممسيرعلن المير الصوء ،ًءءءءءش 

-الرب غتن أن كما الحاجة. نالك، أوجبن، لعلة لا لذاته ربه إق فحاجة للفقيرت 
تيميةتابن الإسلام شخ قال كما غناه، أوجس، لأمر لا لذاته — سبحانه 

ذانرأله وصفح أبدأ الخن كإ أبدآ لازم ذات وصف لي والفقر 
الفقرأسباب من ؤيقرر يذكر ما وكل بعلة، لا بالذات ريه إق محتاج فقبر فالخلق 

فالفقيريعلل، لا بالذايتؤ ما إذ لذللاح، علل لا والحاجة الفقر عك أدلة فهي والحاجة 
عكأدلة فهي واحتاج وحدوث إمكان من يذكر فما يخاته، الٌي، إك محتاج بذاته 
له.أسباب لا الفقر 

القولينغير — سبحانه _ الرب إل العالإ احتياج علة مسالة ق الصواب كان ولهذا 
الإمكان.الحاجة عالا قالوا: الفلاسفة فان والتكلمون. الفلاسفة يذكرهما اللذين 

والحلءوثالإمكان أن والصواب الحدويثح، الحاجة علة قالوا: والمتكلمون 
والافتقار.الحاجة دليل وكلاهما متلازمان، 

ثمبذاته، الغني ربه إل بذاته فهوفقير يعلل، لا ذاق أمر سبحانه اس إل العانر وفقر 
الفقر.هاذ.ا عك الأدلة من ذللا، وغير وحدوثه يستدل؛امكانه 
كماسبحانه إليه فقيرة بأما وذوامم العباد حقيقة عن أحبر سبحانه أنه والمقصود 

ثابت،وجه منكل المعللق فالفقر حميد، غنى أنه وحقيقته المقدسة ذاته عن أحبر 
-تعال - لذاته ثابت وجه كل من المهللق والغنن هي، حيث، من وحقائقهم لذوامم 

-الرب يكون أن ويتحيل ففيرأ، إلا الحيي يكون أن فيتحيل هي،، حبث، من وحقيقته 
هذ.ا،عرف إذا ربا، والرب عبدأ إلا العبد يكون أن يستحيل أنه كما غنيا، إلا — سبحانه 

الالفقر وهذا عنه، فاجر ولا لبر حروج لا عام فقر وهو اصعلراري، فقر فقران: فالفقر 
مخلوقاالمخلوق كون بمنزلة هو بل عقابا، ولا ثوابا ولا ذما ولا مدحا يقتضي 

ممنوعا.

(.)ص٩٤اJغادادى لااخطي._، الحادي.ثا أهل نصيحة انغلر؛ ( ١] 



ص=^^==^^=^=لجا-
بربه،العبد معرفة أحدهما شريفين; ■علين نتيجة هو اختياري، فقر ال؛ازات والفقر 

غناه،عين هو فقرأ أنتجتا المعرفتان هاتان له حصلت، فمتن بنفسه. معرفته والثاقت 
ومعادنه.فلاحه وعنوان 

ربهعرفا ضن المعرفتين. هاتين ق تفاوّيم يحميا الفقر هن.ا ق الناسن وتفاويتط 
نفسهعرفا التامة يالقا.رة ربه عرفا ومن الطلق. بالفقر ه نفعرفج الطالق بالغنن 

ريهعرف ومن التامة. بالسكتة ه نفعرف التام بالعز ربه عرف وٌن التام• بالعجز 
أمهبطن من العبد أحرج - سبحانه — فاهه بالجهل، ه نفعرف والحكمة التام بالعلم 

ولامغ ولا ءهل١ء عق يقدر ولا شيئا، يملك، ولا شيء، عق يقدر ولا شيئا، يعلم لا 
مشهوداأمرأ كماله به ما إق الحال تلكج ق فقره فكان البتة، شيء ولا نفع ولا صر 

أحد.لكل محسوسا 
هدهمن ينتقل وهولر بدوامها. دائم يالدايتج وما ذاته، لوازم من له هدا أن ومعلوم 

أمغفلما وفاطره. بارئه إق بياته فقيرأ عبدأ يزل لر بل والغنئ، الربوبية رتبة إق الرتبة 
وخلعوباطنا، ظاهرأ وحوله كمال أمياُسج إليه وساق رحمته، عليه وأفاض نعمته، عليه 
وحركه،وصرفه وأقل.ره وعلمه والبصروالقواد، المع له وجعل إنعامه، ملابس عليه 

الماء،دوايثج عق وملهله والإبل، الخيل له وسخر ه، جنبني استخدام من ومكنه 
الأشجار،وغرس الأمار، وحفر العادية، الوحش الهواء،وقهر س الهلير واستنزال 

ظنيؤذيه، لما والتحففل والتحرز مصالحه، عق والتحيل البناء، وتحليه الأرض، وشق 
هنفورأى — سبحانه — ائيه مع ملكا لنفسه والعن اللك،، س نصيبا له أن المكين 

كانهحتن والحاجة، والفقر الإعدام حالة س فيه كان ما وني الأوق، العين تللأح بغير 
غيره.آخر شخصا ذلكؤ كان بل الحتاج، الفقير ذللاج هو يكن لر 

اسرسول أن I القرشي ححاش بن يثر حديثج س مسنده ق أحمد الإمام روى كما 
أرآدم ابن يا تعالن: اس راقال قال: ثم إصبعه، عليها فوصع كفه ق يومأ بصق ق، 

بردينبين مشتا وءدكلأ، ّويتلأإ إذا حتن هده، مثل من خلقتك( وقد تعجرنر 



ش

وشأتصدق قالت! اكراقي، بلغت إذا حنن ومتعت، فجمت وئيد منك وللأرض 
الصدقة؟!«لا،.أوان 

الربوبيةاسم دون اس باسم إِلآاثب4• ارث»وآلممراء ؤ الآيةت ق تعاق قوله فتأمل 
المخلوقاتفقر وهو ربوبيته إق فقر نوعان؛ تقدم كما فانه الفقر، بنوعي ليزذن 

الصالحين.وءباد0 ورسله أنيياته وهوفقر ألوهتته إل وفقر بأسرها، 
هوإليه ويثيرون ءايه، ؤيتكلمون القوم إليه ينير والدي الناغ، الفقر هو وهل.ا 

الفقرالخاصلأالخام.
نفليرله ليس سيئا؛ به يشرك لا وحده — سحانه — اس يعبد أن إق العبد فقر 

والقس،والشراب الغداء إل الجد حاجة الوجوه بعض من يشبه لكن به، فيقاس 
إلاله صلاح ولا وروحه، قلبه العبد حقيقة فان كثيرة، فروق بينهما لكن ، ١٦٢فيقاس 

وحبه،بمعرفته إلا يكن ولا بذكره، إلا يهلمتن فلا هو، إلا إله لا الذي الحق بإلهه 
محبتهتوحيد إلا له صائح ولا لقائه، س له ولابد فملاقيه، كدحآ إليه وهوكادح 

يدومفلا حصل ما بغيره والمرور اللذات س له حصل ولو ورجائه، وحوفه وعبادته 

حال،ق مدا ؤيتتمم شخص، إل شخص ومن نوع، إل نؤع من ينتقل بل للئؤ، ذل 
ومقرته.أله أسباب هوأعفلم يتنعميه الذي ذللث، يكون وكثيرآما حال،، ق و-يذا 

الإيمانفنفس كان وأينما حال، كل وق ومت، كل ق منه له بد فلا الحق إلهه وأما 
كماوقوامه، وصلاحه وقوته ان الإنغذاء هو وذكره ؤإجلاله وعبادته ومحبته به 

(٣٤٧٣رنم  ٢٥٧-٢٥٦اكب)مق والمهقي ٢( ١ • وأحد)أ/ ( ٧٢٧•ماجه)رنم ابن أخرجه )١( 
jواممراو ( ٣٨٥٥رقم والحاكم)آ/ه؛ه ( ٢٤٥)رقم والخمول،التواضع j الدنا أبي وابن 

الطقاتj سعد وابن ( ٤٦٩رقم  ٦٦٩))/اّمين مد ول ( ١١٩٣رقم  ٣٢/٢الكر)
(UU/U )ولرالإسناد صحح حاوي.ث، هلءا ويال، ( )ا/٦٧الصحابة معجم ق قاع وابن ؛

الهجربن•طربج،  ١١، ٢١
0('مإغاثة-بما.







وءبعالمه عدم ؤإما يقبحه• علمه عدم يكون أن إما الذنب عل الحامل فإن وصعقه• 
الغالبوهو التوبة، عل اتكاله عليه يحمله لكن الأمران. له يجتمع أن ؤإما عانته، 

الإيمان.أهل ذنوب من 
يمتعهابل التوبة، باب له يفتح لا أن وخاف مغبته سوء وعلم الن.به قبح علم فإذا 
أشد.خوفه كان عمله فإذا اللوس،، قبل هدا خوفه. اشتد وبينها بينه ويحالط 

والتوعدالعصية وذكر وجزائها، الأخرة الدار ذكر قلبه ق امتفر فمن وبالجملة 
ولايملكه لا ما الخوف من قلبه ق هاج النصوح بالتوبة بإتيانه الوثوق وعدم عليها، 
حتزبمجو•يفارقه 

اليعبأن ولعلمه الأنفاس، حريان ع يكون فخوفه اليع ح متقيما كان إن وأما 
أنشاء فإن قق، الرحن أصاح من إصعين وهوبين إلا تلب، من وما القلوب،، مهلب، 
ررلات يمينه أكثر وكانت، الض.. عن مت كما • أزاغه يزينه أن شاء ؤإن أقامه، يقيمه 

؛.القلوباار ومقلب لا القلوبه، ومقالب، 
فقالالناس؛اللاائ،، بين من خصهم بل خشيته، أهل أنهم أخبر - بجانه - إنه 

[.I٢٨ ناٍلر ] عفورب عمهر آلله إيحث آلعلْطوأ ه عباد س أس إيما"-محمى ُؤ ت تعاق 
شت،ممن- وب؟' عند حرآزهم ؤ تعالت وقال العلم. أول ق لخشيته حصر وهدا 

حمىلمن ذزللئ، عغهً وزصوأ عبجم آس رمى ٥^١^١ آلأبمر نيا بن محرى 
الجزاءهذا أن عك فدل العلماء هم خشيته أهل أن أخبر وقد ٨؛!. لال~ة؛ ه رثهُ 

٤٧٥)Y/ ص وق ٢( ١ ٩ رنم  ٩٨ا/ ) زالمة ئْؤم أبي وابن ( ١٨٢أحد)؛/ أحرجه )١( 
وتال< ١٢٦٢)رقم الدق وق ( ٥٨٢رنم •"آم )ا/ الثامن مد j والطراق ( ٨١٢١^رنم 

ثقات.ورجاله الطراق رواه ٢(ت ١ ١ المجمع)U/ الهتثعيل 
(.0YU-،J ١٦ا/ ١ وانفلر:تحابري) ( ٦٦٢٨اJغارى)رتمأحرجه )٢( 

)'ا(اهشاح-بما.



الممسيرعدن المير الصوء 
تاكلثإ==^^^^==د==^====^خ

علما،اهلع خنة كفء'. ءؤدت د ع4 ماد*, قال ٠ النص',. ۶ امجم4 للعالماء ١ المدى 

أوامرهيفعل فأطاعه خنيه من وكل • ٩ آJئاJمتؤأ عباده من آس إينا"-محقي ؤ ت قوله 
وهآيما"قذرساجدا آليل ءاناء هنسث، هو امن ؤ تعال* قال كما عالم، فهو نواهيه وترك 

٩[.لم>/■' 4 يعلنون لا وآلذس يعانون آلذنن بمثوى هل ئل لبه-ء رخمة ويرجوا آلآخرَْ 
وقال•  ٠٥١يخشن من العالم إنما بعلهاء؛ نا لفقالت العالم، أيها ااإثّميت رحل وقال 

جهلأ.ياليم وبالاغترار عالما اس يخشية وكفن مسعود! ابن 
لههيبته ازدادت، بربه العبد معرفة ازدادت، فكلما الهيبة، المعرفة! علامات، ومن 

به.العلماء أى! ب ألنلمأؤأ عباده من آس محمى •"إنما ؤ تعاق! قال كما إياه، وحشيته 
١حشية١٠ له وأشدكم باه، أعرفكم ®أنا ه! الني وقال 

عنهوذهّب، شيء، كل وهابه الحياة، له وطاُت، العيش، له صما اهو عرفؤ ومن 
منالحياء المعرنة وأورثته الناس، من واستوحش باس، وأنس المخلوقين، ، حوف
والرضاإليه، والإنابة عليه، والتوكل والمحبة والمراقبة والإجلال له، والتعظيم اه، 

لأمره.والتالم يه، 
عرفهفمتن عبوديته، بحق والخرقة الخرقة لخام جامع الحشية ومقام 

-٤٧١)ا/ الشعب j واJهتي ( ٤٦الزمد)رنم j المارك وابن ( الزهدرص٨٥١أحدj احرجه )١( 
(.٨٩٢٧رقم  ١٨٩الكير)ه/ ذ والطبرش ( ٣٤ or-Yرنم ١ • ٤ شية)U/ ايي وابن ( ٦٧٤ رقم  ٤٧٢

شفا،. ١٧٢)٢( 

هآ(وشرتج)يمهمأ(رةمخأآهم(وابرنممفيس>؛/اام(.الدارس >م(أحر-بم 
الممتن.>؛(آم؛روضة 

الممنف،يلفظ. واخرجه أنا، باه وأءا٠كم أتقاكم ءان ولففله؛ ( ٢٠ينحوه)رنم الخاري أحرجه )٥( 
القاريوصية ( r\r)\\/اuري فح وانظر: ( ١٦٦رقم  ٥٩)ا/امدوس سند j الدبلمي 

/U(١٨٠.)

.دارجج١٣٦.١)٦(



—^=^اج=قمت
يآ.العلمتوأ عباده من آس إثما*محمى ه قال كما له. حشيته اشتدت حقه وعرف اقر(رأ 

لهوأشدكم باس، أعلمكم أنا ١١جون الني قال حشيته- أهل هم وبامره به فالعلماء 
والتعظيم.والإجلال المحية لمقام جامع الهيبة ومقام حش؛ةاا. 

وهووأعلاها. أرفعها كان ولن.لكا الإيمان. مقامات لجمع جامع الشكر ومقام 
والحبوالإنابة التوكل ويتضمن عكس• غير من الصر يتضمن وهو الرصا، فوق 

صاحبهيستحق لا فيه. م،تل.رحة القامات فجمح والرجاء، والخشؤع والإحبات 
نمقت نصفين الإيمان كان ولهدا له. القامات باستج٠اع إلا الإطلاق عق اسمه 
والشاكرونشكرآ. كله الإيمان فرجع الشكر. ق داخل والصبر شكر. ونصف، صبر، 

[٠ ١٣لسأ| منعمادىآككوزه ومليل ؤ تعافيت قال كما العباد، أقل هم 
والإيمانووعيده، وعده ق يقه يتمل. شت، إنما وهذا عقابه، وحشية اقؤه حوف 

اسقال بضعفهما. ، ؤيمعفواليقين، بالحلم يقوى السبب وهذا وبرسوله. وبكتابه يه 
٠.آلعلمثوأ عباده من آممه محقي إثما ؤ ت تعاق 
الأن الطرفين من الحصر يقتضي # آلثلم1وأ عنائه من آئه إثمامحقي ؤ ت وقوله ، أ

إلاعاب من وما عانر، إلا يخشاه فلا يخشاه، إلامن عالما يكون ولا العلماء، إلا يخشاه 
انتفاءعل دلت، الخشية انتفت، ؤإذا الخشية، انتمت، الحلم انتفن فإذا يخشاه، وهو 

العلم.
بدونبا،يحصل أنه يقلن حيثإ للخشية، اللازم العلم من مق الغلهل و؛، ولكن 

ببماعالم هو من والعدو والأسد النار يخشن لا أن الهلييعة ق ليس فإنه ممتغ وهالا 
هذهق فأمنه ذللث،، ونحو شاهق من ه نقألقن من الموت يخشن لا وأنه لها، مواجه 

العلمربة إق يصل لا ظن معه يكون أن أحواله وأحن علمه، عدم دليل المواطن 

الهجرتين.)ا(ايمأ>.س 
ثناءالعليل. ١٧٢)٢١( 





—^=^=اجا=
ولئسحنؤخ محن الأجرة ؤ( لهُ ما لمنآسرط علموا ولمي ؤ الهودت من الحرة 

الذيالعلم لهم فأثبت [. ١٠٢لاومرْ; ه يعلنونح دف\ووأ لو اذم1،هلمج يب! نروأ ما 
الضار.لترك الموجب ؛*؛ ٧١العلم عنهم ونمن الحجة، عليهم به تقوم 

الذينقال؛ ه. آآعلمتوأ عناده من T_ "قثى إثما ؤ ت قوله ق عباس ابن عن 
ومعرفتهبالتاويل وعلمه عباس ابن فقه من وهذا قدير، شيء كل عق اهلتع إن يمولون؛ 
ولوحقها، الجملة هذه يوفون لا الكلام أهل أكثر فإن والممات، الأسماء بحقائق 

ومنكرووجهها، عل بها يمرون لا العباد أفعال، وحلق القدر فمتكرو -يا، يقرون كانوا 
فحلعك يقدر لا أنه يصرحون بل وجهها؛ عل بما يقرون لا به القائمة الريثح أفعال 

يقومبه•
عكاهف بان يقر لا ثاء، ما يمحل شأن ق هو يوم كل سبحانه  ٥٧٥١بأن يقر لا ومن 

قدير•كوشيء 
وأنهيشاء، كيف يقلبها الرحمن أصابع من إصبعين بين العباد قلوب بأن يقر لا ومن 

يزيغهأن ثاء ؤإن أقامه، القلم، يقيم ثاء إن وأنه حقيقة، القلوب مقلم، — بحانه س— 
قدير.شيء كل عك اس بان يقر لا أزاغه، 

كلينزل وأنه والأرض. الموات حلق أن بعد عرشه عك استوي بانه يقر لا ومن 
نزل،وأنه . له،، فأغفر يستغفرق س فأعطيه، يسألني ررمن ت يقول( الدنيا سماء إق ليلة 
تخلوحين القيامة يوم قبل الأرض إؤ، ر ينزلوأنه منها• كله موّن، فكلم الشجرة إق 
وأنهيقحلن،. لهم ينجك وأنه عباده، بين فيفصل القيامة يوم يجيء وأنه سكابما، من 

إن،بحفها ؤيتزوى أهلها، بما فيضيق اّر عك رجله يضع وأنه المقدسة، ه نفيريهم 
بعض،•

١(.-٨٩ ١  ٩٦/ l_(Uعمدة واظر: لم)رقممهما( ؛(وم١ ٤ 0 اوخازى)رقم أخرجه )٢( 



الممسيرعلن المتيئ الصوء 

فناقدير• شيء منلمقر:»الممرباهضم التي وأفعاله شؤونه من ذلك غير إق 
• Ajjالقدعق ثديدآ عباس ابن كان وقد القرآن، وترحمان الأمة حبر من كلمة لها 

تعاقاس ثاء إن - ذلك سدكر كما الصحابة، وكدللث، 

وعلاتهأيو_ا رزمنتهب مما ؤاjمقوأ آلصنوه واقاموا يتأورئكممن،آس آلذين ِن إؤ 
4•بولأق 

يظوت^iO إ0 ؤ تعالت قوله ي أهلها عك اس أش التي التلاوة هي المتابعة 
حىتلأوته-ءآلكثتن،ظودهُ ءاسنهم آليين ؤ قوله! وق [. ٢٩كثدبممؤافاموأه]ظخم: 

اتباعه.حق كتاب يتبعون والمعنزت [. ١٢١يوث اولنأكإسون 
]الستموت:ب< آلصاوآ واقمِ ألكتنم، متق إليلئح او-ى ما آينت ؤ تعاكت وقال 

سءيفل ولةُ حزمها ألدى آتلدة  oJiiAزب اعثد ان امنُت، إنمآ لؤ ه؛[.وقالت 
اه-أه[.ي]المل: ثأو\ئس'أُةاو 

اللففلتلاوة وهي التامة، المهللقة التلاوة هي المواضع هدْ ق التلاوة فحقيقة 
الأتأاع،هي إنما اللففل وحقيقة ال٠ءللقة، التلاوة من محزء اللففل فتلأوة والمعن، 

قولهومنه حالفه، تبعت، بمعتئ ت وقصمته وقفوته، أثره وتلوت فلأن، أثر اتل يقال! 
الْللوعل تبعها أي• ■٢[• ١ ت ]الشمس ه ثننها والقمرإذا ;}ت؛ وُمحنها آلشني وؤ 

تالياالكلام تال وسمي ينع، أي يعقا، بعضهم يتلو القوم حاء ويقالت غيبتها، . ؛ع،.
مرتبة،يحضا بعضها يتع بل واحلوة، حملة يخرحها لا بعصا، الحروف بعض يتع لأنه 

وميالةالتلاوة وهده أحرى، وكلمة آخر بحرف أتبعه كلمة أو حرف انقضن كلما 
وؤلريقة.

وائتمارابخبره تصديقا واتباعه الممن تلاوة وهى الحقيقية التلاوة والمقصود 

ج.ا.مفتاح ٤ ٢ )١( 



ءم^_^^_=^وتا|=
تتناولالقرآن فتلأوة معه. انقدت ئادك ما حث يه، وائتماما ينهيه، وانتهاء بأمرْ، 
أهلهم وأهلها الالفظ.، تلاوة مجرد من أشرف المعنن وتلاوة ومعناه، لمغله تلاوة 

حقا.ومتابعة تلاوة أهل ءإ-ر-م والآ-حرة، الدنيا ق الثناء لهم الدين القرآن 
٠٠*

مثممبمتومهم سه»وظابمزضهث منعتادثا اوزقئاآلكتتبمسآصهلسا ئم ؤ
بّصر؛آلخفييريم 

LJحدثنادينار، بن الصلتا عن داود، أبو حدثتا حسب، بن يونس وحدثتا ؛ ؛
ئمؤ اسه•' قول عن - عنها اليم رصي — عالشة سألت، قال؛ الهناثي صهبان بن عقبة 

ملؤ٠L٦مثتمبمد وميم سهزظابمصسهث ■مادثا من اوزقئاآلكثأبمئآصطهسا 
السابقأما الجنة، ق هؤلاء بني، رريا فقالت،ت [. ٣٢]ص.' ب آممي بإذن نابيايآلحءرت 

والرزق،بالجنة هؤ، اهف رمول له شهد ه، اهم رسول عهد عك مضن فمن يالخ؛راتا 
فمثله لفالظالم وأما به، لحق حتن أصحابه من أثره انح فمن المقتصد وأما 

معنانمها فجعلت ، * ومثلكم 
إليه.فلترمع فهلحهمإياها، وكيفية العالين مراحل عق الكلام والمقصود 

غضبمنزويين الشقاء دار إق ماترين الراحل تلك فقهلعوا الأشقياء أما فتقولت 
مسيله،عن والصد أوليائه ومعاداة به، بعثوا وما ورسله كتبه ومعاداة سحانه، الرب، 

دعوةؤإقامة الماس، من بالمعل يأمرون الذين ومقاتله دينه، إك يدعو من ومحاربة 
وحوم.له الدعوة ككون >رارسله اللهالييعّثج دعوة غير 

ؤيرصاه.اهيٌ يحبه ما صل. ق أعمارهم مراحل الأشقياء هؤلاء فقهلمر 

)ل(\"حإظممج_ا.

.٥( ٥ ٧ كير)م/ ابن نمير وانظر؛ ( ١٤٨٩توه)رقم مق الطيالي أحرجه )٢( 
الهجرتين.)م(م«آ>ض 





قالكما سوقا، منازلهم إق يسوقوثأم 7ءم الموكلة بالشياطن فيها مصحوبون فهم ب، 
تزعجهمأي ؛؛• ٨٣إ ه؛؛٠٢٠٣ثورهمأوا علآلكنفرين آشْلئن أزقا ثزأثا ألز ؤ تعاك! 

•عوقا وسوقهم إزعاجآ والكفر المعاصي إق 
ثلاثةوهم الملام. دار ؤإق اس إق فيها سائرين الراحل تلك قهلعوا الثانرت المم 

مستعدونكلهم وهؤلاء اهلم• بإذن بالخيرات ابق وسومقتصد، لشه، ؛ illsأقسام! 
ولواختياره. الزاد وتعبثة التزود ل متفاوتون ولكن اقلم، إل بالرجعن موقنون للمير 

وطه.وسرعته المير نفس 
صفته،ق ولا قدره ق لا النزل يبلغه ما منه أحن. غير الزاد ق مقصر لنفسه! فالفنالر 

ءلريقه،ل به يتأذى ما فهومتزود ذللث، ومع يتزوده، أن له ينبض الذي زاده ل مفرط بل 
الضار.المؤذي ذلك من تزود ما بءص-ا النزل وصل إذا إذاه هم—، ويجد 

الرابحة،التجارة أحمال ذلك مع يشد ولر يبلغه، ما عك الزاد من اقتصر والقتصد! 
المكاس—،وأتولع الرابحة المتاجر فاتته لكن غانم، سال؛ فهو يضره، ما يتزود ولر 

الفاحرة.

بمقدارلعله التجارامتؤ، أحمال وشد الأرباح تحصيل ق همه بالخيرات! والمابق 
يومربحه فيجل• يه، يتجر ولا بيده مما شيئآ يدخر أن خسرانا فيرى الحاصل، الربح 
فيهايكمثا اكرهم بلدة أمامه أن علم قد فهوكرجل تجارامم، بأرباح التجار يغتثعل 
وخبرةالبلد، ذلك، بهلريق خبرة وله حاصل، وعنده وأكثر، سبعمائة إق عشرة 

البلدذللث، إك تجارة يه يهيئ حتن يمللث، ما وكل ثيابه بح أمكنه لو فهو بالتجارة، 
لومتإ عليه يمر أن بينا خسرانا يرى اهلع! بإذن بالخيرات المابق حال، فهكادا لفعله، 

أيمن العبد ليعلم الثلاثة الأقسام متاحر من نبذ.ة وفضله  ٠١٥١بعون فندكر متجر. غبر 
هو!التجار 

حظوظهسشتا وقد استقبلها وليلته يومه مرحلة استقبل إذا فإنه ه لتفالفلالم فأما 
فمرةوتارة. فتارة ربه حقوق زاحمها فإذا لها، طالبة جوارحه فحركت، قالبه إق وشهواته 





———^^لجا=
٠٠٠

ءد

ا4•لئمووّئمحرتث؛اإِدث>-3^ ^٥٠!-،عناآلخرن لثي٢^؛^، ؤوئلوأآ-ئتمن 
أهليقول ولهذا وكثمها، دفعها اهم أل نالتي البلايا من بلية هو ت ...الحزن 

محهمأذهب أن عك نحمده [. ٣٤: 4٣٦ آلخرن عنا أدهب آلذى لثي آلخند ؤ الجة1 
رراللهمدعائه! ق يقول كان أنه قو، الّثي عن الصحح وق منها. ونجاهم البلية تلك 

الدين،وضلع والخل، والجبن والكسل، والعجز والحزن، الهم من بك أعوذ إن 
قرينان!منها ثبتين كل أشياء ثمانية من ه، نامتحاذ . الرجال® وغلبة 

فهومض ما عك كان فان القلمح، عك الوارد الألر وهما ؛رينان، والحزن فالهم 
الماضيفوت مصدره كان إن الوارد فالألر الهم• فهو يتقبل ما عك كان إن الحزن، 

الهم.أثر الأن حون، مصدره كان ؤإن المحزن، أثر 
عدممن كان إن عنه وبعدها الحبل. مصالحة تخالف فان قرينان، والكسل والعجز 

فهوكل.الإرادة عدم من كان ؤإن فهوعجز، القد"رة 
ؤيجلساالصلور، ويشرح القاو_،، يفرح الإحسان فإن قرينان، والبخل والجبن 

فالجبنإليه، العم وصول ويمنع والضيق الضيم يوجبا وتركه القم، ويدفع المعم، 
بانال.الإحسان ترك والبخل بالبدن، الإحسان ترك 

ؤإمامنه إما للعبد الحاصلة والغلبة القهر فإن قرينان، الرحال ونهر الدين وغلبة 
غيره.من بباطل ؤإما بحق إما قلتا! شنتا ؤإن غيره، من 

يضعف،الحزن لأن وذللثج منه. يستعاذ مما الحزن جعل ه، الّهم، أن والمقصود 
المزمن،حزن من الثيهلان إل أحبا ثيء ولا الإرادة، ؤيضر العزم، ؤيوهن القلبا، 

١[• ]المجادلة: ؛1< ءامتوأ آليين ليخريك آلشيهلن من آلمجوئ إنا ؤ تعال! قال 

)\(YUA _<.الهجرين
: ١١٧٦; القاري)٤ صدة وانظر: ( ٦٣٦٩المخارى)رقم أ-محرج،• )٢( 



=كلإ\===د^=^=^===^^^==خافرض المحر الئوء لآ=ك 

عليهوالثواب وتشميره، وميره موصه من يمنعه القالب أمراضر منر مرض فالحزن 
ونحوهما..والألر كالمرض احتيارْ، بغير  ١٦٠العد يتق التير الصائب ثواب 

تتعاق ه كقولالمخافة وأمماء الرجاء، أمماء بين يقرن القرآن ...ؤلريقة 
أهلوقال [. ٩٨]المائدة: ه رحيؤ عفور آس وان آلعماب سديد آس ائت عنموأ آؤ 

لما[. ٣٤ل»اطر: ه نأكور لعمور ذئتا إيحث آلخرن عنا اذهب آلذى يثي آلخند ؤ ١^^! 
ثأكورى.لعمور )؛بتا إيت ؤ قالوا! إحساتهم وشكره ذنو-م بمغفرته كرامته إق صاروا 

الميثانلتا غفر فإنه كرامتنه، دار إق وصلتا وشكره يمغفرته أي التعليل معنن هدا ول 
الحستات.لتا وشكر 

هعليما شاْكرا وقازآس نتيزؤ؛اضإ إن يمثل،آس ما ؤ تعاق! وقال 
كركميعليم وهو مكركم ريكم شكرتم إن أي لمكرهم، حزاء فهدا ١[.  ٤٧اء: ]الت

عليه.التنبيه والمقصود هدا، من مملوء والقرآن ممنركفره. شكره من، عليه لايخفئ، 

أولزنعننرج عكئا عوزآلذى صبمنلحا ئعمل احرجنا ؤيئآ فذا بمهلرحون ضأ وؤ 
سنيتث؛ا4•بمئثلمئن يما ثدوئوأ س،ددكرؤجا"؛كمآشتر يتدًفرفه ما ئعنركم 

يورثهلر فمن، [• ٣٧]^،٠^: من(ددكر4 يثيمفرقيه ما سركم اؤل»و ؤ تحاك• مال 
عكفيعمل أنفاسه، بقية واغتنام فارؤله، وتلءارك معانيه، إصلاح البقاء وملول التثعمير 

ممر؛جناح عك البل• فان حياته، ق له حير فلا ؤإلأ القيم، النعيم وحصول قلبه حياة 
قله نيادة صفر محلول كان عماله، وحسن عمره محتال فإذا النار؛ إق ؤإما الجنة إق إما 

ؤإذاوأفضل، أحل الصبابة كانت، إليها الفر ثئال كلما فإنه واللذة؛ النعيم حصول 
أمقل؛إق له ونزولأ وعذابه أله ق نيادة مفره محلول كان عمله، وماء عمره ٍلال 

)؛(ْبمجلأءالأمام.
)ما(اح؛مامم.



هم
وحسنعمره طال من ررحيركم المرءوعت الحديث وق نازل، ؤإما صاعد إما فالمسافر 

آ.ءماها،ر وقح عمره طال من وشركم عمله، 
وروحه.لقلبه عمارة جعله ذاته، من شيء حرب كلما طلبه ق الصادق فالطالم، 

دنياه،لدان، من نيئا مغ وكلما آخرته. ق نيادة جعله دنياه، من شيء نقص وكلما 
آخرته،أفراح ق جعله غم، أو حزن أو هم ناله وكلما آخرته. لدا'ت، ق زيادة جعله 

قعليه وتوفيره ذللث، حصول ق زاد إن ورئاسته، وجاهه ولدته ودنياه بدنه فنقصان 

أوأوباطة، ظاهرة ذنوب، عك وعقوبة حرمانا كان ؤإلأ له؛ وحيرأ به رحمة كان معاده؛ 
الأربعة،هده عك مرتب والأحرة الدنيا حير حرمان فان ياطن، أو ظاهر واجب، ترك 

التوفيق.وباس 

حدا من اسكهما إن والثآ وين ثوولاج ان وآلأوص آلثمنوت يمسلد آممه إن ٠ ؤ 
٩١ 'زم'؛ غفوراحليما كان إدصمح تعدهِع من 

تجل.كيف، والغفور، الحليم وهمات أسمائه، من باسمن الأية هذه حتم تامل 
الموات،استقرت، لما للعصاة ومغفرته الجناة عن حله لولا أنه ذلالثإ؟ تحت، 

مئهيتمظزن آلثمنوت، ثبمتفاد ؤ أنه عباده بعض كفر عن _ سبحانه وأخبر_ والأرض؟ 
.]٩.

(٣٤٤٢٤رقم •٩ ثسة)U/ أبي وابن ( ٢٧٤٢والدارس)رنم ( ٢٣٣•)رنم الترمذي أخرجه )١( 
،٤ • وأحد)ه/ ٥( ٤ ٤ ٩ رقم  ٣٢٧الأوط)ه/ ق واممراف ( ٦٢٧رقم  ٢٣٧الزهد)٦! ل والمهقي 

والترس،اكري j المذري وقال ( ٨٦٤والءلألي)رقم ( ٣٦٢٣رقم ٩٢واوزار)ه/ (، ٤٧، ٤٣
صححبإساد والْلراف صحيح. حن حديث، وقال! التيطي رواه ٥(! ■ ٩ ١ رقم ١  ٢٧- ١٢٦)؛/

الصغيرق الطراق رواه ٢(: ٠ ٣ ١/ المجع)• ق اله؛ثمي وقال وغيره، الزهد ل والبيهقي والحاكم 
(.١٥٤/١٦(وهمح١لووي)٤٩/•١١()١٣س.واممlر:نيالاري)•١/•والأوسط 

الكاق.الجواب ؛ ١٧)٢( 







الممرعؤثا المتر الصوء 
=ص\===^=====^=^=د==ذ

ماحلى - سحاه — الذي وهو بفعله، فعله من المعيد وهو بمشيئته، المستعاذ وهو 
وظلمهموشركهم وكفرهم الخلق معاصي أغضبه فإذا به، يرضن وما عليه يصر 

منرصاه فيعيد له، وطاعتهم إياْ، وحمدهم له، المومين وهمادْ ملائكته بيح تأرمحبماه 
غضبه.

فاطرمحورة تفسير من حعه اهله ير ما هدا 

العالينرب _ والحمد 



^رجا=ؤءهومحء

mmبتئمحقق 
سمضاسد

•م!؛؛4 إيلىؤآلمرءانآيجنح:'.؛ 3 س ؤ 
الني.٠أسماء من اسما لت و١لم، حم، بمنزلة رايسلأ أن الصحيح 

ثدرفتامل ورسالته، نبوته وصحة رسوله. صدق عق بكتابه — سبحانه — وأقم 
فيهوجوز ٤[، مستقيمهلص• صرهل عق ؤ تعاق؛ وقوله عليه. والمقسم به المقسم 

وأنمستقيم، صراط عك وأنه رسوله، بأنه عنه فأحبر حبر، يعد حبر يكون أن ثلاثة! 
وهداصراط. عل أرميتك أى يعامله، المعمول تعلق ه نفبالممر متعلقا يكون 

مستلزمالمرّين من وكونه متمم، صراط عل المجعولمن تقدير يبان إل يحتاج 
ذكره.عن فاّتش لن،لائ، 

لهتأعننفبمأعللا ل جعلنا إِدا يوبغون لا لهم أكرهم عد مد لؤ 
نداحلفيز ومن ندا أيب,-أم ص من وجعلنا :;د■' مقمحون قهم آلأدقان إل 

4■بجمون؛ت؛ لا 

عنمتعناهم عبيدة! أبو قال اليع. سبيل ق الإنفاق عن ناهم حبالفراء! تال 
بمواع.الإيمان 
القلبعك الذي الغل كان والتقلب،، التمرف، من للمعلول مانعا الغل كان ولما 

ذكرفكيف القلب،، ق الذي هو الإيمان من المانع فالغل قيل! فإن الإيمان. من مانعا 
الغل

التان. ٢٧١)١( 

ئ:؛,تش>,اِ؛.ْ<.



الممسيرعأن النيئ الصوء 

القلب،يه والمراد محله، ذكر ناس_ا العتق ق يوصع أن الغل عادة كان ولما قيل• 
قولهم:هذا [.ومن ١٣]الامرا،: 4 عغقه-ء ق طيرهُ ألإض اسنن وكل ؤ تعاق: كقوله 
عشقك4إل معلوله يدك  ٧٠٤ولا 4 قوله: هدا ومن عنملث،، ق وهدا ءتقاث^ ق إشمن 

انمق.إل غلت إذا باليد الإنفاق عن الإمساك شبه [. 0٢٩^: 

الإنفاق.عن باهم أغلألأ؛ أعالهم ق جعالما q الفراء: قال هدا ومن 
كلزوملزومه أي فلأن، عنق ق هذا اللازم: للشيء يقال ؤإنما إسحاق: أبو قال 
وقلل.زككذا، ؤلوقتك قولهم: مثل هذا عل' أبو قال الخق. ل يلبس ما بين من القلادة 

ومكانالقلادة موضع ق له لزومها ق الولاية صارت أي كذا اللعلمان قلده ومنه كذا، 
قطوقآ جعلته كأنك وكذا، كل.ا حكم فلأنا قلدت قولهم: ط؛ ومن قلت- الهلوق. 

ؤ1لآءالنلإيزهز علهم ونصع ؤ قوله: ق أغلالا الناقة ، التكاليفاس سمن وقد عنقه، 
الحن:قال وصعوبتها، لندنها بالأغلال يشبهها [، ١٥٧ت الأعراف ل 4 آياّةاشننا'ءلإءثمّ 

وقنيالتوبة، ق القس وقتل البول، أثر كقملمر العبادة: ق كانمج التي الشدائد هي 
اللحملمن العروق وتتبع الخاؤكة، الأعضاء 

ه،محمد لأمة أهللقه مما كثيرآ عليهم — سحاته — اهلأ تحريم هي قتتثة: ابن قال 
اليد.الغل يقبض كما يمغ اكاميم لأن أغلالا، وجعلها 

تذكرنر ؤإن الأيدي، إق يعود الضمير طائفة: قالت، 4. آلادقان إل قهى ؤ وقوله• 
سمنولذللث، اليد، إليه فتجمع الخق، ق يكون الغل لأن قالوا. عليها، الياق لدلالة 

الفراءقول هن.ا أذقانهم، إل مضمومة فأيمانهم أو فأيل.يهم فالمعتن: هذا وعك جامعة. 
قهئ4 وقوله: الظاهر. هو وهذا الأغلال، إل يرجع الضمير طائفة: وقالت، والزجاج. 

حتنبالخق أحاط قد عريض غل لهو إليها، وملزوزة واصلة أي 4 آلأدقان إل 
الذقن.وصل 

(.٥٨٣المنثور)v/ ق الموطئ ذلك إق كماأشار حسر، بن سعيد عن أبوالشيح بنحو، أحرجه ،١( 



ص_^=^=^=)ج-
ريريعل صرْ هوالغاض المقمح الفراء قال ه مقمحون لهم ؤ وتوله؛ 

رأسهالعير أفح يئال؛ البصر، وغص الرأس ر؛ح اللغة! ق الأضاح ومعتن رأسه، 
يشرب،.ولر الحوض ض رأسه رفع إذا قامح، بعير الأصمعي! وقال وفح، 
ورءومهمأذقامم الأغلال رنمت، أعناقهم إل أيديهم غلت، لما ت الأزهري قال 

انتهز.،.رءومهار الرافعة صعال.آكالإول 
والإيمان.الهدى عن المالم، حبس وين هن.ا ين التشبيه وجه فا قيل! فإن 

اليل>مغ إليها مجموعة واليد العنق ل كان إذا الغل فإن وأبينه، وجه أحن قيل! 
الرأسمنع الذقن إق ووصل العنق، ملأ ئد عريضا كان فإذا والبطش، التمّرفح عن 
.حركه له يهلع لا منتصثه الرأم، ساحصل صاحبه وجعل تمويه، من 

ها سد حلفيز وص ندا  ٢١٦ا^•;بئن ص وجعلئا ؤ • بقوله والحبي المعنن هذا أكد ثم 
علمه.ق سبق لما الهدى من منحهم عباس'. ابن قال 

الهدى،طريق عليهم مد الذي هو حلفهم؛ ومن أيديهم بين من جعل الذي والمد 
بأحسنومثلها لهم، عقوبة الإيمان س -با منعهم الش المواح عن — سبحانه — فأخبر 
لالأذقان إق الواصلة العريضة الأغلال وصمت، قد قوم حال وذللئ، وأبلغه، تمثيل 

ينهما،س النفوذ يتهليعون لا المدين ين وجعلوا إليها، أيديهم وصمت، أعناقهم، 
ثيتا.يرون لا فهم أبصارهم وأغشست، 

أعغلموعاداه به وكفر جحده ثم له وتبين الحق عرف الذي الكافر حال تأملتا ؤإذا 
كماالإيمان وين ينه حيل قد وأنه مهلا؛فة، أتم له مهلا؛ةا المثل هذا وجديتج معاداة، 

المستعان.واليع التصرف، وين هذا ين حيل 
وحلواوحرجوا تجهزوا، قد وؤ اهلأ رسول أصحابه المشركون رأى فلما 

المب)مآ/آ-آ-ه-يا-ه(.)ا(اظر;وان 
١(. ١٠٧-• غريبالحدتوالأتر)؛/٦ الهايةj انظر: )٢( 
النائي. ١٣٦)٣( 





—=^^=®=قه
منحفنة نأ-حذ عليهم، ه اس رسول فخرج أسماها. يكون أيهم ؤياتمرون بياته، 

صمحأيب„آموجعلنا ؤ وهويتلون يرونه، لا وهم رءوسهم، عك يذره فجعل الطحاء، 
بجمملأبجمدن4تس؛آء

ليلا'.بكر أبي دار ل حوحة من فخرحا بكرت أبي بيت قإك اه رسول ومض 
حتمقال! محمدأ، قالوا! تتفلرون؟ ما فقال! ببابه، القوم ورأى رجل، وجاء 

وقامواأبصرناه ما واس قالوا! التراب، رءومحكم عل وذر بكم ص واس قد وخسرتم، 
أمح،بن وعمة العاص بن والحكم جهل، أبو وهم؛ رءوسهم، عن التراي، يقصون 

عدي،بن وطعيمة الأسود، بن وزمعة حلفإ، بن وأمية الحاريثإ، بن والنفر معيط، 
عنعل قام أصبحوا فلما الحجاج. ابنا ومنبه ونبيه، حلفإ، بن وأبي لهب، وأبو 

قواقع رسول مفن ثم يه• ل علم لا ت فقال قو؟ اقلع رسول عن فسألوه الفراش، 
•• ٢• يا؛هر عك بتتا العنكبولتا وصرب، فدخلاه، تور، غار إل وأبوبكر 

إمارك أحصنئنة _؛ وكل؛ وءادنرهمً ثدموأ ما وتحفئث، آلمون ثز محن ثا إؤ 
;أتنأ'ئ

بتاُيرهم.لحصوله آثارا ذلك فمن أوسر، حير من أروا ما عباس• ابن مال )'٢(.
قعاليه أؤللق من والمومحر التامحير إطلاق من يمتتعون المتكلمين أن العجب، ومن 

الزمواأي ّ آثاركم® تكتب، رردياركم ت ملمة لبني ه الّك، قال، كما والسنة، القرآن 
حقهق استعمل ؤإن ستة، ولا كتاب، ق عليه إطلاقه يقع لر بمن ؤيخصونه دياركم، 

عالينا.اهلع آثرك لقد تاليه يوّنحت أحوه فال كما والاستئثار، الإيثار 

(.٢ ٢ ٨ / )١ الطقات ق سعد ابن أحرجه ( )١ 
)مل(؛م\شفاء.

.( \ ٦ ٩ / )٥ الروي شرح وانظر؛ ( ٦٦٥ررتم لم مأخرجه )٣( 
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يقالأن إلا يالمدينة، سلمة بتي وقمة مكية يس سورة نان نظر، القول هذا ول 

ودلتالقصة هذْ محي ذكرت تأكون أن هدا من وأحن مدنية. وحدها الأية هده 
المزول،ذلك عك فأؤللق -مريل، من محإْا ق الض من إما عندها، حإ وذكروا عليها، 
مرتين.نزلت، ذلك نظائر ل تال من مراد هذا ولعل 

بنعمر قال لهم، اهف يكتبها التي آثارهم من الماجد إق ■حْلاهم أن والمقصود؛ 
منالرياح عليه عفت ما لترك شيا آدم لأبن تاركا - سبحانه - اهف كان لو الخaلات: 

٢.ر ميتة أو حنة له كتبت إلا حطوة رحل خئا ما مسروق؛ وقال • أثر 
الحفوظء،اللوح وهو 4 إمام-مبمم، فا أحصيئنه سؤ وك1ا ؤ قوله؛ أن والمقصود؛ 

قبلالعباد أعمال كتابة يتضمن شيء، كل فيه كب الذي الذكر، وهو الكتاب، وهوأم 
بعددهاوالإحاطة لها وحففله •fI عالمه يتضمن الكتاب ق والإحصاء يعملوها، أن 

وإناتاافيه.

آئبعواننننعذم>آدآعوأآلنزتمث 3او بمي رحلآ أمصاالمدينة من جائ و۶ 
١٩مهتدون؛ب؛وهم ثُ 

ينمومِآبُوأؤ بقوله! لقومه، يس صاحت، محاجة من سبحانه ، ٧٥١حكام ما .هذا ؟ ١

٢[.١ ٢- • ئهئنونه]يس; وهم سلأتمحأما آيوأ آمسلجتح 
ولايخالف، لا أن ينغي لن رمحولأ المتؤع كون وهو الأتباع، وجوب عك فنبه 
منكميريد فلا الأجر، سؤال وهوعدم الماع، انتفاء عل ونبه هداية، عك وأنه يعصن، 

العلوطي، وهو منتف،، منه والماغ مهتديا كونه الأتبلع فموجج، رئاسة، ولا دنيا 

اهز.رخمه العزيز ب بن عمر نول من وجعله ١( ٤ ■ متره)"ا/ ل اكعاق الرزاق مد ذكرء )١( 
حيد.ين عبد إك ، ٤٧ري/ المتثور الدر ق الميوحلي رعزاْ ( ١٤٠م/ نفيره ق الرزاق عبد ذكرْ ا ٢ ١ 

.را الصواعق مختصر  ١١١)٣( 











١^^١^الضن؛ 

قالقال! - عنهما اه رصي عبدالم- بن جابر حديث من ماجه ابن منن -وق •• 
فإذارءوسهم؛ فرفعوا نور لم سطع إذ نعيمهم ق الجنة أهل 'روبجنا M•' اممع رسول 
فالالجنة، أهل يا عليكم اللام فوقهم، من عليهم أشرف قد — تعالن — الرب 
فلاإليه، وينظردن إليهم فيتظر ذالت ه رجمر رن من ^لأ نلم ؤ تعالن؛ قوله وذلك 

تورميمحقن عنهم، بمجب حنن إليه، ينفلردن داموا ما النعيم من شيء إلن يلتفتون 
،•ديارهما٠رف عيهم وبركته 
الله.ترمول قال قال^ ه هريرة أبي عن صالح أمح، حديث من المححين وق 

يتقيلهااممه فإن العلسيج، إلا الله إلن بمعد ولا طيسح، كب من تمرة بعدل تصدق( ارمن 

الفلو-- ا الrً٢لاا١ مثل، تكون حمح، فلوم، أحدكم يربي ك،ا لصاحيها؛ يربيها ثم بيمينه، 
السنة.المهر 

اهفصك الني عن ه الفارسي ملمان عن عثمان أبي عن حبان ابن صحيح وؤ، 
يردهماأن يديه إليه رغ إذا عبده من يستحي كريم حيي ربكم إن ٠٠قال• وسلم عليه 

م،ممد بن( زهرة عن أيوب أمح، بن سعيد أ-تحرف مال؛ وهب ابن وروى صمر'أاال؛ا• 
اللهرسول قال ي٠ولث ه عامر بن عقبة ممع أنه أحبره — عنهما الله رصي — عمر ابن 
اههإلا لاإله أن أشهر فقال؛ المإء، إلن نقلره رغ ثم وصوءه، فأحسن توصأ ررمن ه؛ 

اضشالإلأب.اجتماع  ٥٦)١( 
رنم) الجنة صفة ق وأبونعيم ( ٩٨رنم ) الجنة صفة ق الدنيا أبي وابن ( ١٨٤ررتم هماجه ابن أحرجه )٢( 

اهف)ينمرؤية ن، والدادنطي ١( ٤ ٤ الجنة)رقم صفة ل والضياء ( ١٢• • الحلية)٦;٨ وق ( ٩١
آ''آآا(.٤ الجاح)رقم ضعيف ق والألباق ( ٩٨المجمع)U/ ن، الهتثس الحديث وضعف ٠ ( ١٦ 

(.١r٧١-١r٦٩الماري)خ/ عمدة واننلر: ١( • ١ ٤ لم)رقم وم( ٧٤١••التخارى)رقم أحرجه )٢١( 
لدالمهقي ( ٣٥٥٦واكرطى)رقم ١(  ٤٨٨وأبوداود)رقم ( ٨٧٦رقم  ١٦حثان)"ا/•ابن أخرجه )٤( 

 A(٢٩٦٥رقم ٢ ١ ١ الكرى ) ٢٥٦/٦الكبير)ق والطراز ( ٣١٢٥• رقم  ٦٢٥١الرزاق)آأ/ وعبد
وحسنه١( ١ ١ ١ رقم  ١٦٥الشهاب)آ/ مد ق والقفاعي ٢( ٣• الدعا،)رقم ومح، ( ٦١ ٤٨رقم 

الفتح)اا/م؛ا(.حجرق ابن الحافظ وجودإمنادْ ال-رمذتم، 



قه
الجنة،أبواب ثإنية له فتحت، ورسوله، عبده محمدا أن وأشهد له، شريلث، لا وحده 
أبماظءاار١لمن يدخل 

سيإذ نعيم ي الجنة أهل ٌري؛ا جابر حديث ق قوله قاما أبويعك• القاصي قال، 
الملاموهال،: فوقهم، من عليهم أشرف قد الرب فإذا ردوسهم، فوقا من نور لهم 

فينظرقال: رجمره رن من قولا سقم ؤ تعالى: قوله فدللث، قال: الجنة، أهل يا عليلثف 
فلاقال: إله،، ينفلرون داموا ما النعيم من شيء إلن يلتفتون فلا إليه وينفلرون إليهم 
أنحاز فيروتبا ذاننه لهم تفلهر أن جاز إذا لأنه ذاته، نور وأنه ظاهره، عك حمله يمتغ 
ؤوأنزقت^لآزصبموروهوقوله: ذاته، صفايتح من الور لأن فيرونه، نورها لهم يظهر 

وهوقال: القول، هل-ا ورجح ذللته، ل قولين آخر موصع ل وذكر ؛• ٦٩ا■الزم■ 4 محا 
أحمد.بكلام أشبه 
عنالرقاشمح، ص بن القفل حديث من، الكرماف وحرب ماجه ابن سنن 3، و ١

ه:اه رمحول قال قال: — عنهما الألأ رصي — عبداهع بن جابر عن المنكلءر، بن محمد 
أشرف،قد الرب فإذا رؤؤسهم، فرفعوا نور لهم سخ إذ نعيمهم 3، الجنة أهل اا؛ينا 

منننمنخلأ ؤ قوله: وذللث، الجنة، أهل يا عليكم الملام فيقول: فوقهم، من عليهم 
منشيء إمح، يلتفتون دلا إليهم لينظر إيه فيتظردن رؤدسهم فيرفعون 4 رجمر ردؤ 

لفنلومتازلهماا ديارهم وعلن عليهم لبركته نوره فيمن عنهم بمتجب حتن النعيم 
وقدالنعيم؟ حناُتح ق الكريم وجهه إق النفلر بلده المحين ظن فما حرب: حدين، 

(.Y'^/U)(^^: ٢٣٤)رم الم )\(ا-م-بمم

الممن.)"ا(ا،؛؛روٍة 



ا}محثةواي

ذكرْك1ئك«را،. إل واكوق وجهك إل الطر لذة ا>أالاك M: الني دعاء من كان 
صححه.ق حان وابن والناني أحمد الإمام 

بنعمر حدث أته القرخلى، كب بن محمد عن الدارس، عثمان وذكر 
والملائكة،الغمام من ظلل ل أمل والنار، الجنة أهل من اشف مغ إذا ،^ ١١٥عدالزيز 

القرآن:ق وهذا المرفلي: ال قاص فيردون درحة، أول ل الجنة أهل عك ملم 
يستويحتن درجهم ي ذللئ، بمم يفعل لوق، مفيقول: 4 رجمر رن بن عولا نم ن٠ 

بنعيدالواحد وقال . إليهم الملائكة تحمله  ٥٧٥١من التحف تأتيهم ثم عرشه، عل 
لهم أنفلذاب—، الإحرة ق رحم يرون لا أمم العابدون علم لو الصن: عن زيد، 

رأوهفإذا الجنة، لأهل ينجك — وتعاق بارك — أته عنه حان بن هشام وقال ، ٤ الدنيا 
...الجنه نعيم نموا 

الشؤعفاتفق الأحرة، ق وقوعها و؛الشرع — تعاق — رويته إمكان بالعقل ئت 
بموجود،إلا يمملق لا وجودي أمر الرؤية فان ووقوعها، الروية إمكان عك والعقل 

سواه،ما كل من يرى أن أحق — سبحانه — فالباري يرى، أن وجودأأحق أكمل كان وما 
سواه.موجود كل من أكمل وجوده لأن 

الكبرىق والنسائي ( ٥٠٩ررتم القلمان موارد وق ، ١  ٩٧١رنم ٣ ٠  T-٠0 ٤ )ه/ حيان ابن أحرجه )١( 
(١٩٦٤٧رقم )•ا/آأئ الرزاق ومد  or-ci)رنم المغرى وق ( ١٢٢٨رقم '٢ ٨٧/١)

(.١٣٨٧)رقمإأآ(ونمامفيضاممْ)رقم (والطرانjالJءاء ١٧٣و\ذد\وظوفيوذنه)رقم 
الخمن.)أ(هأأروخة 

أوردْ>_، خر وهذا (: ٥٧٧تمر،)م/j كشر ابن ونال ٢( ١ ! ٦٢تفرْ)ق الطري أحرجه )٣( 
واهأيلم.جرترمن»لرق ابن 

(١ أرقم بالملر■ يق الممل ق إسحاق بن ومحمد ( ٩٨٦ أرقم المنة أهل اعتقاد ق اللألكاثي أ"مجه ( ٤ ) 
(. ١٥٩)آ/الحليه ق نعيم وأبو 

.٢( )رقم بالفلر التصديق ق إسحاق بن محمد أخرجه ( )٥ 
الصواعق.مختمر  ٢٨)٦(* 



رج^|_؛رأَمح.سم
والرب-الرائي، ل وصعق، ؛؛؛٠٥< ؤإماالمرئي، لخفاء إما الرؤية; تعذر إن يوصحه; 

الباصرةالقوة لضعف الدنيا ق رؤيته تعذرت ؤإنما موجود، كل من أظهر — سبحانه 
دائمةلأتيا القوة، غاية ق المر قوة كانت البقاء دار ق الرائي كان فإذا إليه. الطر عن 

آدم;بتي حمح عند له المعقولة ذالرؤية يرى، أن جاز ؤإذا تعاق — رؤيته عك فقويت 
لهمواجها مقابلاللرائي المرئي يكون أن طوائمهمت ومائر وتركهم وعجمهم عربمم 

الرائيلمواجهة مستلزمه الرؤية كانن، ؤإذا ذللثج، غير رؤية الأمم تعقل لا عنه، بائنا 
أوعنيمتنه أوعن تحته من أو فوقه من له مره يكون أن صرورة لرم المرئي وماينة 
من- سبحانه - يرونه إنما أنيم عق الصريح النقل دل وقد أمامه، أو حلفه أو شماله 

لهمسي إذ نعيمهم ل الجة أهل ر)بيئا اياه رسول قال كما تحتهم. من لا فوقهم، 
ياوةالت فوقهم، من عليهم ، أشرفئد - جلاله جل اتجار- فإذا رزومهم فرفعوا نور، 
ومضعنهم يتوارى نم 4 رجم رب محن مولا سلم ؤ قرأ- نم - عليلثإ سلام الجة أهل 

والمياينة.الفوقية ؤإنكار الإقرار؛الرؤية يجتمع فلا ديارهمء. ق عليهم وبركته رحمته 
ومخانيتهمالأحرة ق له المؤمنين ورؤية حلقه عك علوه تنكر الغول الجهمية فإن ولهذا 

تحصلالرؤية بأن القائلين من العقلاء حمهور صحلثج وقد العلو. ؤينكرون بالرؤية يقرون 
ّوالعقول.. الفعلر هومركوزق لما رد وهذا ومباينته. المرش مواجهة غير من 

 fوعدوبين١^"- آشلئن ثعثدوأ لا أى ينمى؛اذم إلم ألزأعهد ٠
٠٩يرطا هند عبدني؛ ا وان 

أثيميظنون وهو للشيطان، عيادتيم وقعت ؤزعمهم الملائكة المشركون عبد لما 
لأنمكةيقولن قم خميعا محئرب قنوم ؤ لعاق! قال كما الملائكة، يعبدون 

بوكاثوآبمدمخزآتجندوذُم من نتجظئ،أس،تيا قالوا رج؛ يعتدون إيا؛زًفائوأ 

الجواباللكل. ١٩١)١( 



الممسيرعش المير الصوء 

ويوهمهمعيادته، إق المركين يدعو ميطان فالt ٤ ١ — ٤ ٠ لمسأت ه نومتون ؟لم احى؛رهم 
روحانياتيعبدون أتبمم يزعمون والكواكب والقمر الشمن عباد كذلك ملك• أنه 

الشمسمحللعت إذا ولهدا الحوائج، لهم وتقضي تخامحليهم، التي وهي الكواكب، هد0 
وكيلكغرو-اا٠ عند وكذلك له، مجودهم فيغ الكفار، لها فيسجد الشيهلان، قارما 

أمرهمن يعيد أنه يزعم فإنه الثيهلان. عبد ؤإنما يعيدهما لر وأمه المسيح عبل• من 
عليه.الله لعة الرجيم الشيطان هو وهن.ا ببما. وأمرهم لهم ورصها أمه وعبأدة بمادته 

نهإلأيب هألزأع4ن ؤ تعاق: قوله عك كله هذا فيدل فلأعثداهولأرمولهه 
صرطهندا آعبدون وان ج; مجن عدو لجمن إدصُ آلشيهلiن ئعبدوأ لا التح ءادم 

فيتمتعلاوثب؛لان، عبادته وقعت إلا كان من كائأ اهه غير ادم بني من أحل■ عبد فما 
ؤإشراكهله تعفليمه ق بالعابد المحثود ويستمع أغراضه، حصول ق بالمعبود العابد 

ويوم'خترهزخمهثاؤ تعاق: قال ولهذا الشيهلان، رضاء غاية هو الذي اهللأ مع به 
ؤإضلالهم.إغوائهم من أي [. ١٢٨سآلإذ~ي4 آنتكمذنهم ند يلمنشرآغن 

اح1ثاإثاجآليى احنثا ب؛شضةلنآ تعصنا آنثثر )؛ثآ سآلإذمي اؤلياوهم فال وؤ 
^ئ،لإكئيزه]الأنعام:حآأ[.ثأ؛آس نا حدلاسمسبجآلأ فاوآئازنث3رمح؛ 

الوأنه اذم، محي \ذي>ن أكبر الشرك كان لأحله الذي الر إل لهليفة إشارة فهذه 
بمجردوقبحه تحريمه ليس وأنه النار، ق الخلود يوجب وأنه منه، التوبة بغير يغفرْ 
يستحلكما غيره، إلهآ لعباده يشيع أن - سبحانه — الله عك ستحيل بل محه، الهي، 

والإلهيةبالربوبية بالمفرد يقلن وكيفإ جلاله، ونعوت كماله أوصاف، يناقض ما عليه 
ذللفعن \ه تعال - به؟ يرضن أو ذللث، ق مشاركته ؤ، يأذن أن والإجلال والعقلة 

ءلوأكثيرأ_.
٠٠٠







س_^^_^^=لجا=
الألواحلك وحط بكلامه. اس *اصهلفاك له: محاجته ق لموسي آدم قال وكيلك 

الأحاديث.أصح وهومن . يدم* التوراة س اركب آحرت لفظ وق ا. يدْ*ر 
يأكلونآدم بتي حلمت، رب، يا قالوات الملائكة إن ١٠المشهور: الحدين، وكدللث، 

ألا-؛ تعالى - الثه فقال الأحرة. ولما الدنيا لهم فاجعل ويركبون، وسكحون ويشربون 
كنله: هيت، كمن روحي من فيه وشتحثإ يدي حلمت من ذرية صالح أجعل 

قوله:مثله كان فلو ب يدى حلمت، ؤ قوله: من فهم إنما التخصّص وط! ، فكان؟ا<ر
الملمونفهم فلما سواء. ذللئ، ق هووالأنعام لكان [. ٧١عمنءت،المبمآبلصأ ما نؤ 

تخصيصاله يوج-، [. ٧٠]ص: ٩ يندى حاقت، لنا مجد نثعلئؤأن نا ؤ قوله: أن 
الموقفأهل ذللثه وفهم له، يجد أن أمر من عل باليدين مخلوقا بكونه وتفضيلا 

منالهم حلمتا ؤاولزيروأائ قوله: وين ينه التسرية خصائصهكانتؤ من جعلو0 حنن 
الصحيح:الحديث، ل ه قوله وكل.للث، محضا. حهلآ [، ٧١]يس: ه ايديثآ عماوّت، 

الملأئ اهث لائمين ه: وقوله • الأحرى* باليد والأرصن يدْ، سمواته اس رايقيصن 
قما يغص لر فإنه الخلق؟ حلق منذ أنمق ما أرأيتم والنهار• الليل سحاء نمقة، يغيضها 

ً. ١١ويرفع...نحمض القعل، الأحرى ويل•® يمينه، 

التووكايشيح ٥( • ٨ / ١ ال-ارى)١ نتح وانظر؛ ٢( ٦ ٥ ٢ وملم)رنم ٦( ٦ ١ ٤ البخاري)رقم أحرجه )١( 

لم)رنمآهأ'ا(ء)أ(ا:مجه،
ذالهبمي وتال، اتجراف أق  ١٢٣ ٠ )ه/ الدر ل السيوطي وعزاء ( ٣٨٢تمرء)آ/ ق المغاي أحرجه )٣( 

ومانممي حالي بن اهف همد بن إبرامم وب الأوط اليجتر ق الطران رواء (: )ا/٢٨الجمع 
الأحايين،تخرج ق الزيلعي وثال أيما، كن.اب وم نيد بن طالحة الأرصعل ند موق متروك، كناد_، 

يصح.لا حديث، هدا وقال،ت كن.للث،، المتناهية العلل ق الجوزي ابن ورواء (: ٢٧٧والأيار)؟/ 
(٣٧٢/١١)القح وانظر: ( ٢٧٨٧)رنم لم وم( ٦٥١٩)رنم البخاري قرب بمقل أحرجه )٤( 

(٣٩٦،٣٦٧/١٣٠)
وثرحهبمم-ا"ا'م( الباري نح وانظر: ( ٩٩١٠)رنم لم وم( ١٧٤ ١ )رنم اJخاري أحرجه )٥( 

٠٨/U(الووي.)



التمسرعلن المير الصوء ١
تالآآظ===^^===^د=^^===ض

بميائل، ؛ن|آ؛ ربمتّ زجي آلعطثم يحم( من قاو حلثةُ زئيوَا مثلا لنا صرب وؤ 
تيلمحسآشحرآلآخضىوا

عأن و ي بقد وآلأوص حنو(آلثمنو'ت آثذى أقليس :ج؛: يوقدون مثن أنتمّ ^١ 
ئغ0:ج';كن له'■ يمول أن شثا إذآأJاد ؟_،؛! !ئنآ :رأ;: وهز^نحلى^صز بق ؛قهر 

•يرجعون؛قآ4 ؤإليه ني،؛ بيد؛، دسحسآلخى 
منها)ئ حالثهُ ونسى مثلا لتا وصمب ؤ ت البعث أمر تثبيت ق — سبحانه — قال( 

إق4 علا حلي بكن، وهو مثم أذشاها"أوو يخءٍآتا ئلآ و وميم وبن آلعفلم يز 
منبأحسن ياق اي، الثيايت، عك وأقدرهم وأعلمهم الر أفصح رام فلو السورة احر 
ووصفوالاحتصار الإيجاز ق الألفافل هذه تشابه ألفافل ق مثلها أو الحجة هذه 

ذلك.عن العجز ظاهر ه نقلألفن البرهاين وصحة الل.لأاة حيتئد 
قوكانا حوابآ، اقتضن الملحد أورده ؛سؤالا الحجة هده افتح — سبحانه — فإنه 

مالولا الشبهة وأزال الحجة، وأقام بالجواب، وفي، ما ه حإمهُ ويمئ ؤ I سبحانه قوله 
هذاأن، أحبر - تعان، — أنه وذلك تقريرها، ونيادة حجته تاكيد من — تعاي، — اس أراد 

كافية.فيه فكرته لكانت كونه وبدء ه نفحلقه لوتبين الملحل. السائل 

عنله جوابا به وصرح ب. حلمهُ وثبيا ؤ قوله! تضمنه ما — سبحانه — أوضح نم 
عك؛الإبداء فاحتج [، ٧٩]ص: ئ أنشانا اثوِتم، تجا هل f بقوله: ألته م

منأن، ضروئيا علما يعلم عاقل كل إذ الأحرمح،، الشاة ءز، الأوث، وبالشاة الإعادة. 
كان،بل الأول(، عن عجز الثانية عن عاجزأ لوكال( وأنه هده، عل، قدر هذه عل قدر 

وأعجز.أعجز 
ذلكاتبع بتفاصيل وعلمه مخلوقه عك الخالق قدرة يستلزم الخلق كان، ولما 

٠—١ ح الصواعق مختصر ١ ٠ ٠ ( ١ ) 



——اج=قم
وصورتهومواده وتفاصيله الأول يالخلق عليم فهو ب عليم حلي وهوبكل ُؤ بقوله• 

أنعليه يتعذر كيف القدرة كامل العلم تام كان فإذا الثاق. بالخلق عليم هو وكذلك 
فولتآخر ملحد موال عن جوابا تتضمن بحجة الأمر أكد وهورميم؟ العغلام يحيي 

مادماتكون الأبدان ق والحياة يابسة، بارئة محلبيعتنها عادت رميمأ صارت إذا العفنام 
توقدوزهقإذآانتمِمو، ومحسآشحرآ'لأمحرثارا جعل ٠ؤآJذى فقال1 حارة، طيعية 

واليبوسةالحرارة غاية ق هو الذي العنصر هذه بإخراج — سبحانه — فأخبر ٨[ * ]اس| 
هوصده من الثيء يخرج فالذي والبرودة. ؛الرءلو؛ة الممتلئ الأخضر الشجر من 

رميم.وهي العظام إحياء من الملحد أنكره ما يفعل الذي 
دونهما عك فهو الأكثر الأعفلم الشيء عك قدر من أن عك بالتيه الدلالة أكد ثم 
ان'ءثليىعئ ؤآ'لأرءس •حليىآلأمنؤت اؤلسمى ؤ ت تعاق فقال وأقدر، أقدر 

وكبرشأنهما وعفلم جلالتهما عك والأرض موات الأ؛دع اللءي أن سبحانه فاخبر 
رميما،صارت ءفلاما يخلق أن عك أقدر خلقهما وعجسيا وسمعتهما أجامهما 

وآلأزضيؤفنذب ؤ ت آخر موضع 3، تعال قال كما الأول، حالتها إل فيردها 
اولزؤ تحال؛ وقال [ ٥٧]غام: ه يعلنون لا اهغرأائا،اي ولتكن اْقبرمن 

آلموو(جأزمحى عنت ز يفتد فلقين يى •ءلو،آشننؤ'ت آئدآلدى أن يروأ 
تيمنيفدِترب<لالأخاف:آص؛

وهوأنهوجاحد، ملحد كل شبه دفع الحجة إقامة مع يتضمن آخر بيانا ذللث، بين تم 
ولاوالمشقة والتعس، والكلفة بالألأت يفعل غيره بمنزلة فعله ق ليس - بحانه س- 

ماخلق ق يكمي بل وممن، ومشارك آلة من معه لابد بل بالفعل، الاستقلال يمكنه 
١فيكون كن خلقه يرد 

الحجةهذه حتم تم له• الكون وانقياد تكوينه وسرعة ومشيئته إرادته نفوذ أن فاخبر 





—=—^^اج|=
المعننهدا أكد ثم واستدلال جواب ٠^٠^١ ٠ اول  L*l^lءئ يخيمتا 

عالمهلقصور يكون إنما عليه الإعادة تعدر فان الخلق، لجمح علمه بعموم بالإخبار 
منقدرة نوق ندرة ولا عليم، حلق يكل هو من علم ق نمور ولا قدرته، ق نمور أو 

كلملكوت، وبيده فيكون، كن له! قال شيثآ أراد ؤإذا والأرض، الماواي، حلق 
الشأةعن تعجز ولر مماتكم، بعد أحيائكم عن وعلمه قدرته تحجز فكيما شيء، 
والأرض؟الموات، حلمح، عن ولا الأوك 
بألعلفالمنكرين شبه عن للجواب متضمن جل، واصح دليل إق عبادْ أرشد نم 

iثُمنآضرآلأمحرثارا حعت، آلذى ؤ فقالت العقل، إق وأثرما وأبينها الوجوم 
منازر أحرج كما نورهم، من الأموات، ؤإحراج قدرته تمام عل، دليل هدا فإذن 

الخضراء.الشجرة 

والحياةيابس بارئ الموتؤ المعادن منكري من قال من شبهة عن جوابا ذللتا وؤ، 
يعدالمحياة فيه تحل أن يمكن لر بالجم الموتر حل فإذا والحرارة، الرؤلوبة طعها 

عقل،ولا لهم سمع لا الدين المكذبين بحقول تليق شبهة وهده بينهما، ما لتضاد ذللث، 
فيهاقلم أوحد إذ بل قالوا، ما ليلزم الواحد الحل ل الموتا تجامع لا الحياة فإن 

والبرودةالرحلوبة حلبعه الأخضر الشجر وهدا وحلبعه، الموتا ارتفع وحلبعيا الحياة 
اليائسة.الحارة النار منه تخرج 
معوالأرض المواتإ حلمح، وهو دليل، كل من للعقول أوضح هو ما ذكر ثم 

وعلمهقدرته تحجز لر ومن إليهما، ، الضعيفللخلمح، نسبة لا وأنه وسعتهما، عقلهما 
بعدإحيائهم عن تعجز كيفا الناس حلمح، من أكر هو اليتم، العفليم الخلمح، هدا عن 

موبم؟
نقؤ به أحير لما متلزمين أوصافه س وصفين بذكر المعنن ^ا قرر ثم 

أرادْما يعجزْ ولا يشاء، ما يخلمح، أن يقتضي عليما حلاقآ فكونه ؤهوآلحلنقآوعلي»وه 
،.٣١من 



الممسيرقز الئتتر الصوء ه=^=^م 
=الأ1؛ا======^==^^^^^==خ

أدأ،شيء عن ولا عنه يقصر لا وكمالها إرادته عموم ُأن المعنن هدا نرر ثم 
يمكنهفلا [، ٨٢]ص: ه قتأكون ض وهُ ان ثيئا ازاد إدآ امرهُ إنمآ ؤ نقال1 

ؤإرادته.لمشيثته متقادأ طايعأ ياق بل عليه، يتعذر ولا عليه، الامتعصاء 
[٨٣_،هزص: بتدِْءفسبمضمحى ؤ بقوله؛ اكيدأؤإيضاحا زاده تم 

بيدهشيء كل ؛، L1lبأن«لها معفلمآ للمعاد المنكرون أءلاؤ٠ نْلق؛4 عما ه نففنرْ 
تمرقأي عن الأمتناع يمكنه لا الذي مملوكه ق الحق الالاث^ تصرف فيه يتصرف 

فيه.شاءه 

مرجعهمفكذلك، هو مه ايتدأوا أتيم كما ه ترجعون ؤإليه ؤ بقوله• السورة حتم ثم 
المنتهن.ربك، إق وأن والأحر، وهوالأول المعاد، ؤإليه المبدأ فمنه إليه، 

يحرمحورة نفير منر حمعه  ٥٧٥١ير ما هذا 

العالين،ربا  ٠٧٥والحمد 



محلا.!قثافاظ

٠^^
ءضآسآلسد

وانإآيفيفي'حت؛)!:؛ز)؛؛؛ن\إئبمؤ/ً\ :ثأأ;داوخزما ؤوأمحتصأا
يويئة UjjJTآلقنائ نئثإ إة إثأ؟أ آلمشرق ونش نبجما وما ؤآ*لأوض آلشننو'ت وب 

ي
بملائتكته- سبحانه - أفم ١[. ]اكافات: ه صفا ذ\ئ0ثشء< ؤ توله 

تصفكإ تصمون ارألأ لأصحابه; ه الني تال كما يديه، بين للعبودية الصافات 
عنقالوا وكما } الءف«ر ز وتراصون الأول، الصفوف تنمون ربما؟ عند الملائكة 
وأجتحتها الصافات والملائكة [. ١٦٥]المانات: ه كصآتحا~3ون ؤإما ؤ أنمهم: 

تتلواالتي فالتاليات اه. بأمر وغيره المحانمر تزجر التي الملائكة والناحران الهواء• 
اهف.لكلام 

صنس^قومهم آللئر إل ئروأ أؤل»و ؤ تعادت مال كما الطتر؛ الصافات وقيل؛ 
٤[.١ زالور: ؤذ\}0يوكو^ه تعال: وقال [• ١ ٩ لالملك: ويقجصنه 

اهو(ة.معاصي عن الزاجرات والكلمات الأيات والزاجرات 
سبيله،ل القتال الصافات وقيل: -• تعاد - اها لكتاب الجامعات والتاليات: 

عدوهم.ملائاة عند له الذاكرين فالتاليات أعيانه. عك للحمل الخيل فالزاجرات 
•اهف معاصي عن أنمها الزاجرات الصلاة، ل أبداما الصافات الجامعات وقتل: 
الخلأتكة،وأول فيه يحل من أحق كان ؤإن كله، ذللئ، يحتمل واللففل آياته، فالتاليات 

غيرمن ذكر وما التوحيد، من عليه أنم ما صحة عك والأية كالل.ليل ام الأنفإن 

)ا(ا'\آاكيان.
٢١ ٥ القاري)ه/ عمادة (وانظر؛  ٤٣• رد؛م لم مأخرجه )٢( 



الممسرعلن اشئ الصوء 

لكن.وبواسطتها الملائكة، آثار من فهو الملائكة 
ربومحته،توحيد وقرر و]س ربومحته توحيد عك بذلك - بحانه - وأقسم 

هالمشرق ورش ئثبمما وما وآلأزض آلثنوت رُئ، :jt؛; إِوهلإنلوحد إن ؤ فقال! 
الإلهلكان آخر إله معه لكن ولو واحد. إله أنه عك الأدلة أعفلم من ٥[. - ٤ ]الهاف1ت: 

كبيرأعلوأ ذلك عن ائيه تعال — • إلهيته ق شاركه كما ربوبيته، ق مثاركآ 
وحدهمعبودا كونه فيقرر الربوبية، بتوحيد الإلهبثة توحيد يقرر القرآن قاعدة وهده 

عقلدلالتها إما ؛الوكرI ههنا المشارق وحص وحده. رازقا حالقا بكونه 
المشارقلكون ؤإما الأحر. يستلزم منهما كل المتضايقان أن الأمر إذ المغارب، 

بزينةالماء تزيين من بعدها ذكر لما توهلئة ؤإما الأنوار. ومظاهر الكواكس، مطلع 
والق.المعتز بؤدا أب، ارق المفدكر أهلان. ء*كل من حففلا وجعلها الكواكب،، 

أعلم.- تعاق - واس 
ئيهثمؤكل من وحعظا آثنخا'كّ_،;}ث؛; بزينة آلدئتا آلشبمآء نيئا إثا ؤ تعاق؛ قوله 

الثماؤلين.من بالحراسة وباطنها بالكواكب ظاهرها فجمل ٧[. ٦، زاكافات; مارد 
هأ؛؛-ه

هلمممابؤاصث،ئإه.حورا ئ ؤ 
وصباوقد المرض، الوصبان أصل فإن ومرصه، الصبا ألر فهو! الوصب، أما آ ر

الكثيربالتشديد والوصب، مومجبا، فهو اس وأوصيه وصما، فهو يوصجا الرحل 
الشوكةحتن وصب، ولا هم من المؤمن يصيب، رالأ الصححت اإحدي٠ثا ول الأوحاع. 

تتقول دام، إذا وصوبا يصب، الشيء ووصب، ؛ حطاياْ«ر من با اس كفر إلا يشاكها 

)ا(ا'"اظرجج'\.
المميز.

االكري مهمآ(واظر:ذح )رقم (^ ٥٦٤٢، ١٥٦٤ الخاري)رنم )٣(^ 



===^=^=^=^=^^=^^^==|ج^ا=
هوامب عياب ولم ؤ تعاق: اه قال عليه، داوم إذا الأمر عك الرجل وصب 

دائمة.الطاعة أي [. ٥٢لاك>لأ ه وامؤثا ولهألاسين ؤ ت تعاق وقال ٩[. تاكاف1ت; 

•ه نسثسيمون مرآنيوم بل، ثئاممون لغتلا ا مؤ 
١^^^٠ما ؤ الخلأست يجتمع حتئ القيامة، يوم مناد ينادي زيدت ابن قال ... 

عبده،من اليوم ينصر لا ،، ٧٥١دون من عبد من يقول• [؟ ٢٥]الصافات: ب ثغاممون 
عبادحال فهدا . [ ٢٦]الصافأت: ي متثتلنون مرآتثوم بل ؤ إلهه. ينمر لا والعابد 

سمعواإذا المؤمنين، عن امتيازهم حين حالهم فواسوء الرحمن، لقاء يوم الشيطان 
صإمحإص؛ائزركسوأ

صبملا ولمد زق؛: مسثقههم مرط هندا آعبدؤق وان زري؛! ْسمثن عدو لكت ر إله الثيْلنن 
اهلمعوذوأىدقلونهلص؛آه-آآ[.مغكمِحألأمحزرا 

يمولطهمين© إيىكانِل بجم يآ فال بعضبمآءلون عق ئعصبمم ^j، ^ؤ 
التتمجِهل قال ا,)ج(ا لمديشون اءثا وعطما ترابا وكنا مئثا اءذا وة(؛ اءطث،ني؛اآدصانئ 

نعمةولولا اي،ء؛ا( لمدثن ّكدر—، إن دارتي قان آ(  ٠٠اجحيب)ر.سواء ق ه ا قرء قاطغ نموا مهللعون 

بعضابعضهم أل ؤييتحل.وون، بعض عل بعضهم أقبل الجنة أهل أن جقو ،أحبر 
إنمنهم! قائل قال أن إل والمذاكرة المحادثة حم فأفضن، الدنيا، ق كانت، أحوال عن 
أئنلث،ت يقول عنه، اس حكاه ما ؤيقول الأحرة، واللار المث، ينكر الدنيا ق قرين ل كان 

)\(مأ؛أإغاثقجأ.
ضْصا/'آها(واينرطمفيصْ)ح/؛بآأرقاآإ'ها(.

الأرواح.حائي  ١٨٠)٣( 



الممسيرض اشث الصزء لآ==م 
إا=====^^^======^^^^أل= 

وكناالبق مزقنا أن بعد -؛ا ونحاب بأعمالنا، وتجازى نبعثا، بانا المصدقض لمن 
لننظرالنار ق مهللعون أنتم هل الجنة! ق لإحواته المزمن يقول ثم وءفلاما، ترابا 

الأقوال.أظهر هذا ا إله؟ صار وما هذا، قريتي منزلة 
الذينالمذاكرين لهزلأء تقول الملائكة أن )أحدهما(: آخران: قولان وفيها 
عباس.ابن عن ءهلاء رواه مهللعون؟ أنتم هل بعضا: يعضهم يحدث 

والصححمطالعون؟ أنتم هل لهم' يقول الجنة، لأهل هث اهله قول من أنه والثاف• 
عنهوالإخبار كله والسياق ومحادتيه، لأصحابه الموس قول هذا وأن الأول، القول 
إقينظر أن المزمن أراد فإذا كوى، والمار الجنة رريين كعب: قال قريته، حال وعن 
الكوى؛،.نالك، بعض س اطالع الدنيا ق له كان ءد.وه 

مهللعون؟أنتم هل الجنة: لأهل قال ّ مقاتل وقال أشرفح، أي: فاطلع وقوله: 
ولولاالجحيم، مواء ق قريته فرأى فأشرف،، أنّت،، فاطلمر منا به ح أعرفأنما له: قالوا 

فعندماتغيير، أشد ااعذابا وغيره ولونه، وجهه تغير لقد عرفه، ى أياه عرفه الية أن 
كدتإن المحفريزرأى س لكنت، ربي نعمة ولولا لتردين، كدت إن تاسم قال: 

الحذابا١ق معك، المحضرين س لكنت، ينعمنه عق اس أنعم أن ولولا لتهلكني، 

4•ؤاأضمحبممّ® فجر؟-محثج إلها ئ "جعل؛نها 
قال[. ٦٣]الحافات: للظنلمن فقثه جعلننها إثا ؤ الزقوم: شجرة ق تعاق قال ٢ • • • 

شجرةالنار ق يكون فقالوا: الظلة، -با افتتن الشجرة هذه تعاق اهلع ذكر ّ قتادة: 

4ئ آلخحي.ب اصل ؤآ -محثج شجنه إدها ؤ اممه.ك: فأنزل الشجر؟ تأكل والنار 
بالنار.غذيت، أي النار، س غذاءها أن أخثرهم ٦[ ٤ لاكاءاتأ 

)ا(مآ\إءاتتجآآ.
(.٣٩٩)A/_ ض (رام: ١ ١ -٥ ١ ١ ٤ \/ )٥ اسي )آ(أ-محرجه 



النار،اكله لا جوهر ومن النار، من ستا الزقوم شجرة تكون قد قية• ابن قال 
ماعق كانت، ولو ؛، وحثاما وعقارحا، وأنكالها، وأغلالها النار سلامل وكذلك، 

عندنا،بالحاصر عنده الغائم، عل — تعاق — اييع دلنا ؤإنما النار، عك تبق لر بملم 
وشجرهاوفرشها ثمرها من الجنة ق وما محتلمة، والمعاق الدلالة، متفقة فالأسماء 

يتكذيبهمالدنيا، ق لهم فتنة الشجرة هده أن والمقصودت ذللثج، مثل عك آلاما وحمح 
متها•بأكلهم الأخرة ق لهم وفتنة ما، 

فتنةكان عثر، تسعة بالنار الموكلين الملائكة عدة بان - سبحانه — إحياره وكدللث، 

الدهم،وأنتم عشر، يتسعة محمد أيخوفكم جهل! أبو الم عدو قال حنث للكفار، 
أبوفقال، النار؟ من تخرجون يم متهم، بواحد يطثوا أن منكم مائة كل أفيعجز 
فأدفعالصراؤل، عك أيديكم بين أمشي فانا القيامة يوم كان إذا قريش، معشر يا الأسد! 
فكانالجتة،،. فندخل ونمضي النار، ق الأيسر يمنكّي وتسعة الأيمن، يمنكثي عشرة 

القيامة١يوم لهم وفتنة الدنيا، ق لهم فتنة العدد هدا ذكر 
المؤمنونمال، ولهذا به، مفتون المؤمن أن كما الدنيا، ق بالمؤمن مفتون والكافر 

وإلتلثؤأساممما عتلئؤ ئئت\ ؤ الحنفاءت قالا كما كفروا، للذين فتة يجعلهم لا أن 
أصحاب،وقال، ٥[، - ٤ للذأنممروأمح فئنه قننا لا نيئا 3إِلءلئ،آلنصير;ثأ؛; 

[.٨٥ليوس: ضلىه فتثة قُالثا لا ذئت[ ؤ المحوخI مؤمن 
كانلو فيقولون! عندك، من ولا؛حال.ابإ بأيديهم، تعذبنا لا المعنن! مجاهد! قال 
أممفيفلنوا علينا، تفلهرهم لا معناه! الزجاج! وقال . هذا أصاحم ما الحق عك هؤلاء 

١(.القارى)'أأ/مه وصية ٥( ■ ٥ ا/ ابرى)ا نح انظر: )١( 
الار)م-آ-ا(س والخوف ( ٣٣٣وانمرالمثور)لأ/تمرالطرىرا<أ/ا'ها--آ'ا( انئلر: )٢( 

٣٠( ٥ ٤ / ١ ) الجوري لأبن الحديث وغريب 
الممتحتة.سورة تفسر باب التفسر، كتاب ق تعلمآ والبخاري ٦( ٤ / ta)تفسره ل الطبري أحرجه )٣( 

(.٦٣٣واظر:فحالباري)خ/ 





،=?fمحقللمئا3اهة 

يجتمعانوقد الشهوات. ونتنة الفتنتين، أعظم وهي الشبهات، فتنة نوعازت والفتنة 
ولاسيماالعلم، ونالة البصيرة، صعق، من الشبهات ففتنة بإحداهما. يتفرد وقئ للعبد، 

والمصيبةالعظمن، الفتنة فهنالك، الهوى، وحصول، القصد، فاد ين.للث، اقترن إذا 

حالهدى، لا الهوى عليه الحاكم القصد، سيء ضلال ق سنت، ما فقل الكبرى، 
فيهم؛تعاق  ٥٧٥١قال الذين فهومن رسوله، به اس بعثا بما علمه وقلة بصيرته، صعق، 

[.٢٣]١^٠؛: ه آلأنص نهوى وما آلظن إلا يعون ن إ٠ 
حعنثلئ،إما يداورد ؤ فقال؛ اهه، سبيل عن يضل الهوئ انلع أن سبحانه ائمحع أحبر وقد 
زنآلإ نبل ض قضقف، ثئعآلهوئ بآلخؤ،ولا آلئام_، ص آلازضدا-تلم ق حبتمه 

•آ ٢ ٦ ■ صن ت ه الحساب يوم موأ يما شديد عدامحيط لهم الته نبيل عن يضزن الدثن 
عكالبيع، أهل وفتنة المنافقين، فتنة وهي والفاق، الكفر إل مآلها الفتنة وهدم 

فيهاعليهم اشتبه التي الشبهات فتنة من ا؛تا.ءوا إنمّا فجميعهم بدعهم، مراتب، حسب، 
بالضلال.والهدى بالباؤلل، الحق 

وحله،الدين دق ل وتحكيمه الرسول، ١^٤ تجريد إلا الفتنة هده من ينجي ولا 
وسراغالإيمان حقاتق عنه فيتلقن وشرائعه، حقائقه وأعماله، ءقائلأْ و؛اءلنه، ءلاهره 

عتهيتلقن كما عنه، ينفيه ما والأسماء، والأفعال، الصفات من لاه يثبته وما الإسلام. 
ووجوبومستحقيها، الزكاة نصجؤ ومقادير وأعدائها، وأوقاما الصلوات وحوبؤ 
شيءدون نيء ؤ، رمولأ يجعله فلا رمضان، وصوم الجناية، من والغل الوضوء 

يتلقنلا والعمل، الحلم ق الأمة إليه تحتاج شيء كل ق رسول هو بل الدين، أمور من 
عنهاحرج ما وكل وأفعاله، أقواله عك دائر كله فالهدى منه، إلا يوحد ولا عنه، إلا 

الرسول،به حاء بما ووزنه سواه، عما وأعرض ذلك، عل قلبه عقد فإذا خلال، فهو 
ولوردْ، حالفه ؤإن للرّالة، لموافقته بل قاله، القائل ذلك لكون لا قبله، وافقه فإن 
فتنتهامن أصابه ذلك، فاته ؤإن الشبهات، فتنة من ينجيه الذي فهذا قاله، من قاله 
منه.فاته ما ، يح



المم؛سرض اثئسز الصوء 

ثابتحق من وتارة كاذب، نقل من وتارة فاسد، فهم من تارة تنشا الفتة وهده 
لعس من فهي متح، وهوى فاسد غرض من وتارة به، يظفر فلم الرجل، عل، حمكب 

الإرادة.ق اد وفالمسرة، 

قالفتنتين ذكر بين محبحانه مر وقد الشهوات. ففتنة الفتنةت من الثاق النؤع وأما 
فانتمئعوأواولدا وأكتزامولأ قوه منكم افد >=قائوأ فتبكم من ك ؤ قوله! 

وشهوانيا.الل.نيا من بتهبمييهم تمتعوا أي• [• ٦٩ت التوبة ت ٩ ؤئيتؤ يانتمتعم ئمحلتقهز 
فهدا[ ٦٩ب حاصوأ وخضمملبى ؤ ،! Jliنم المقدر، النصيب هو والخلاق 
وهوالشبهات.بالباطل، الخوض 
الأستمظعمن والأديان، المالوب اد فيه يحصل ما إق الأية هده ق سبحانه قامار 
به،والتكلم الباطل باعتماد يكون أن إما الدين ات• فلأن يالباطل، والخوض بالخلاق، 

فقوالثاقت ولاها، وما البيع هو فالأول! الصحيح؟ العلم بخلاف بالعمل أو 
كانولهدا الشهوات. جهة من والثاق! الثّبهات جهة من اد ففالأول الأعمال. 

وصاحباهوا0، فتنة قل هوى صاحبا صنفين! الناص ص رراحن،روا يقولون! السلف، 

الجاهل،،والعابد الفاجر، ١^١!؛ فتنة رراحدروا يقولون! وكانوا • دنياهءا أعمته دنيا 
الشؤع،عق الرأي ^•؛٢ هومن إنما فتة كل وأصل مفتونارأم. لكل فتة فتنتهما فان 

الشهوة.فتنة أصل والثاني(! الشبهة، فتة أصل فالأول! العقل• عك والهوى 
سبحانه— جعل ولل>لائ، بالصبر، تدفع الشهوات وفتنة باليهين،، تدير الشبهات ففتنة 

لمابامر،ئا ابمه.؛آدورن؛ل ميم وجعلغا ؤ فقال! الأمرين، ب،ذين منوؤلة الدين مامة إ- 

اعممادق واللألكائي اققد. رخمه دينار بن مالك إق منوبآ ( ٣٧٩/ )T الحلية ل نعيم أبو ينحوه أحرجه )١( 
(.٢٩٢٣٠^المة أهل 

)ج(.هنا مما ؛ع بأومحالأية هذه ير نفالتوبة سورة ق تقدم )٢( 
العللق أحد الإمام وأحرجه الثوري سفيان نول من ، ٤ )رمم ااءلائفين مسألة ل الأجري أحرجه ( ٣١

(.٥٤٤)رنم الكبرى •ه1(واويهقيفياودحلإقاونن ١ رقم ١ الرجالومعرفة 
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[.٢٤الجدة: ت ه يوقتون ؛£اوأؤتا وًقاوو1 صموأ 
نول—41ق أيفأ بينهما يجع الدين■ ق الإمامة تنال واليمين بالصبر أنه عك ندل 

الشبهات،يدع الذي بالحق فتواصوا ٣[، زالعصر: إلص-ممح ونواصوأ إنحى وتواصوا ؤ
أزيزعندثا وآلكن ؤ قوله• ل بينهما وجع الشهوات، عن يكف الذي وبالصبر 

[.٤٥زص: وآلأبمره ؤإِنحنيىويموب،اولآلآدى 
وعباراتاهللأ. أمر ق البصائر والأبصار! ؛_، ذات ق والعزائم القوى فالأيدي! 

١١٢٥٥باوالمعرفة ، ٢٥٥١ءلاعة ق القوة اءاول عباس! ابن قال ذلك،. عك تلءور السالف—، 

قالقوة )رالأيدي! ).! مجا٥٧وقال ّ فيها؛؛ والبصر العبادة، ق القوة ررأول الكلم،• وقال 
الحق((ق البصر والأبصار! ، ٢٥٥١ؤتاعي 

منفيه هم بما بصرهم والأمار! العمل، ق القوة الأيدي! رر حبير! بن سعيد وقال 
دينهماالم'ا•

ومحب،الشبهات، ورود عند النافد البصر محب، اس ارإن مرمل! حديث، ق حاء وقل• 
الشهوة،فتنة تدير والصبر العقل فبكمال ١ ٤ الشهوات(( حلول عند الكامل العقل 

المتثعان.ولأؤٌ الشبهة، فتنة ندي واليمين البصيرة وبكمال 

محنىكد'للف، إيا ;ت: آشفين ق نوح عك نننر ;ت; وس' ؤ، عته رمحا و٠ 
ً• ى أ~' آلنخسلن 

(.١٧٠ميفيب)؟أا)ا(أحر-بم 
.٧( رنم ) * iaijالعقل ل الدنيا أبي وابن ( ١٧٠/ YVيره)نفق الطبري أحرجه ( ٢ ) 

صدإق ١(  ٩٨-١  ٩٧)U/ انمثور الدر j بوطي الوءزاْ ١( ٥ ١ ٦ )رنم الزهد j انثارك ابن أحرجه )٣( 
اين"هما-•

١٥٢)أ/ الثّهاب، سند ذ والقفامي ( ٩٥٤رقم الزهد j المهقي أحرجه )٤( 
(.١٠٨٠رقم 



الممسرعنن المسئ الصوء 

تسليما.وسالم عليه اس صل الني غثر عك لصلاة اق 
ومكثألؤ نوح• ق تعاق وقال لم• ويعليهم فيصل والمرملين الأسياء سائر أما 

هآلمحميئن ثؤزى كاو'وك إثا وم؛ أشفين ؤ؛ يوح عق سشث وج؛ ؤر عانه 
عوسلم أو؛ ق عته وثركتا ؤ حليله• إبراهيم عن وقال لاكافاتتخب-'م[• 

ؤ؛ظننا ورمحا ؤ وهارونI موسن ي وقال -ه'ا[. ١٠٨ؤا إتزمز 
ننمؤ وقال؛ [. ١ ٢ ٠ - ١ ١ ٩ ]الخاقان; ه وهرونحح ح موستجعل ننمل وئ؛ 

هوالاحرين ق رسوله عك — سبحانه — تركه قاليي [. ١٣٠]الخاقان; ه ياسين إلآ عو 
المذكور.عليهم اللام 
الآ-محرينتق عليهم وتركنا وغيره; مجاهد منهم المضمرين، من حماعة قال وقد 

أنينبغي ولا أيضا، قتادة قول وهدا كلهم. للأنبياء الصدق ولسان الحسن الثناء 
الأقوال.بحكاية عناية له من يفعله كما للمفرين قولان هدان يحكئ. 

فلاه. نفالأحرى ق عليهم اللام هو المتروك إن قال; فمن واحد. قول هما بل 
العالمينأن والمعنئ يتركنا، نصب موضع ق حملة ه ثوح عل نكث ؤ قوله; أن ري_، 

نفلرالحز والثناء الصدق بلسان فره ومن الأنبياء، من بعده ومن نوح عك لمون ي
الذيصدق لسان من لهم جعل وما علبهم، الثناء وهو وموجبه، اللام لأزم إل 

عليهم...ذكرواملم إذا لأجله 

ه.أج؛ هؤررت^كمحذن قنا إوص:( تريدون دوزآيثي ءالهه يمكا اؤ 
إمامإراهيم قال ولهذا تعاق، ب١هااف الظن سوء عك مثنيان والتعطل الشرك ... 

ؤربظنؤ قنا أ;وؤإ؛ تريدون أش دون ءالهه ايئك ؤ المشركين; من لخصمائه الحنفاء 

جلاءالأفهام. ٢٧١)١( 
|غاثتجا.)آ(آا-
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[.٨٧.٨٦آتشنه]اكا3ات: 
غيره،معه عبدتم وقد به، ؤيجازيكم يعاملكم أن به ظنكم ما ت المعنن كان ؤإن 

عبدتمحتن المرء من بربكم ظننتم ما التهديد؛ هذا تحت تجد قانت، ندأ؟ له وجعلتم 
غيره؟معه 

منمهيه! العالر أمر يدبر من إك يحتاج - مثحانه - اهف أن يقلن أن إما الشرك فإن 
بذاته،سواه ما كل عن غني هو لن التنقيص أعظم وهدا عون، أو ظهير، أو ونير، 
بقدرةقدرته تتم إنما سبحانه اهنف أن يقلن أن ؤإما بياته• إليه فقير سواه ما وكل 

يجعلهحتئ يرحم لا أو الواسعلة، يعله حتن يعلم لا بأنه يظن أن وإٌا الشريلثا، 
عندهيشفع حنن الحبي يريد ما يقحل لا أو وحا-ه، عبده يكفي لا أو يرحم• الواسْلة 

إقلحاجته سماعته يقبل أن إق فيحتاج المخلوق، عند المخلوق يثي كما الواسهلة، 
عبادهدعاء يجسا لا أو الذ«لة• من به وتعززه القلة، من به وتكثره به، وانتفاعه الشافع 

وهذاالدنيا، ملوك حال هو كما إليه، الحاجايت، تللث، ترفع أن الوامهلة؛ يسألوا حتئ 
إليهالوسائط يرغ حتن ■كنهم، لبعده دعاءهم مع يلا أنه أويقلن الخلق• شرك أصل 
عاليه،المخلوق ذللث، بحق عليه م يقفهو حقا، عليه للمخلوق أن يقلن أو ذللثإ• 

عليهميعز بمن والملوك الأكابر إق الناس يتوسل كما المخلوق، يدللث، إليه ؤيتوسل 
إلافيه يكن لر ولو لحقها، وهضم للربوبية، تنقص ها-ا وكل مخالفته، يمكنهم ولا 

قلماس إليه، والإنابة عليه، والتوكل ورجائه، وحوفه — تعاق ؛< ٧٥١— محبة نقص 
أوؤ ؤيضعففينقصن به، أسرك من وبن — سبحانه — بينه دللث، قمته ثب، يالمسرك، 
إلبعضه أو أكثره صرف، بسبجا والرجاء، والخوف، والحبة اكعظيم ذلك، يضمحل 

ثناعته.ق لكفن — دونه س بده عس 

أمرك الم ساء ضرورة، له لازم واكنقصن محثحانه، الرب، لتنقصي ملزوم فالسرد 
قصاحبه يخلد وأن يانفرْ، لا أن ربوبيته وكمال — سبحانه — حمده اقتضن ولهن-ا أبن، 

سبحانه،صف وهومتنقص إلا قهل مشركا تجد فلا البرية، أسقن ويجعله الأليم، الن.ابج 



الممسيرعلن انمسر الصوء 
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يذلك.يعظمه أنه زعم ؤإن 
وملموآله عليه تعال صل — للرسول متنقمى وهو إلا مثتدعا تجد لا أنك كما 
أوبالصواب، وأوق السنة من حير أما يزعم فإنه البدعة، يتلاك< له معفلم أنه زعم ~ؤإن 
لنزنهومشاق بدعته ل مستمرأ كان ؤإن جاهلامقلدآ، كان إن السنة، هي أما يزعم 

ورسوله.

؛أننّلونر}آي"ه"واش تنحتونوم ما اتعبدون ال فؤ 
ظللأخلت ويا خء وآس ؤ تعاق: قوله العباد أعمال حلق عل لا،الدليل 

 J*دقسكدآلموسربتل ثميطم سربل محم زحعو أًفغثا منآلخال و 3-؟
والثياب،، الدروع١ وهي• الراييل جعل الذي هو أته فأحبر [ ٨١]المحل: ناسهءفلمه 
فإذاوعملهم، الادميين صنعة تحيلها أن بعد إلا سرابيل تمن لا ومادما المصنوعة، 

وهياما.ومادما، صورما، بجملتها: له مخلوقة فهي نم مجعولة كانت، 
آلأئعنمّجلود ومن وجعل حكئا بثومحفم ومن جعل وآق ؤ نوله: هدا ونفلتر 

أن- سبحانه - فأخبر •٨[، ]المحل: ه إفامتآءك_لم ويوم ظعنمحم يوم مثخمويها بيوئا 
بالصنعةبيوتا صاريت، إنما وهي له، مجعولة والمنتقلة المنقرة الممنوعة البيوت، 

أآة؛(ألنشحون ألملك ؤ؛ ذزن٦لم نتلثا ائا نب وءاية ؤ تعال- قوله ونغليرْ الادمية، 
الفللث،حالق أنه — سبحاته — فاحبر . ٤[ -٢ ٤ ١ ]يس: ى يرمحون ما سله-، من انم وحلمثا 

المماتلإخراج فإنه الإبل، هو بمثله المراد إن قال: من وأبعد للعباد. المصنؤع 
المماثلة.عن هوبعيد لما واعتبار حقيقة، 

ثنحتونما اثعتدون ؤ لقومه: قال أنه خليله عن حكاية — تعاق — قوله ذللن، ونفلير 

)ا(أهدفاء.

(.٣٣٥ا/ ١ العرب) لمان انغلر: )٢( 



قدر©كما مصدرية ما لكنت فإن [. ٩٦-  ٩٥: oULaJl]ه ثعمألون وما ؤآقث؛؛؟:أ 
ماعيادة عليهم إنكاره بين تناسب لا إذ يقوي، وليس ظاهر فالاستدلال يعصهم؛ 
الآلهة،تلك عيادة من1 أعماليم خالق اهله بان إخبارهم وبين بأيديهم ينحتونه 
آلهتكموخلق خلقكم، والله أي! موصولة ما تكون أن فالأول ذلك« وغير ونحتها، 

خلقأنه فأخبر معه، سرلكء آلهة لا له، محلوقة فهي بأيديكم، عملتموها التي 
معمولةغير مادته فإن مادته، المراد يقال! ولا وصنعهم. عمالهم حاله وقد مجعموليم، 

عمالهم.يعد معمولا يصير ؤإنما لهم، 
لفظه:الذي بالفعل موصولة كانت إذا ]U[ أن اعال؛ المهيل: القاسم أبو رأ،قال 

فلا- سحاته - الباري غير فاعل إق مضاف الفعل وذلك فعل، أو صغ، أو عمل، 
أنعك والإسلام الجاهلية ق الأنام من العقلاء لإ•حماع ممدر عك إلا وقوعها يمح 
جبلاصنعمت ولا ، ^j\Sعملت تقول: لا والأجسام، بالجواهر تتعلق لا الأدميين أفعال 

يعنىفإنما زيد، فعل وما عماك ما أعجبني قلت: فإذا ترابا، ولا حجرأ ولا حديدأ ولا 
قولإلا ثننالونوما وآسؤ تعاق: قوله تأؤيل ق يمح لا هدا فعك الحدث، 

حهةمن المعتزلة قول يمح ولا وأعمالكم. حلقكم واس المعنن إن السنة: أهل 
كانواالش الحجارة عك واقعة نما[ أن زعموا لأتبمم المعقول، جهة من ولا المنقول 
متهمإنكارا تعملون، الش والأصنام حلقكم الكلام: تقدير وقالوا: أصناما، يتحتوثبا 

لأنهقالوا، ما يقتضي الكلام ظم بأن واحتجوا سبحانه، هن مخلوقة أعمالنا تكون أن 
المنحوتة،الحجارة عك واقعة فما [ ٩٥]انمانات: ه ثغحتون ما اثمدون ؤ قوله: م تقل 
ال]ما[ أن تقدم فقد الحو، أما المعنن: جهة من المحوولا جهة من هدا غير يصح ولا 

ؤإنمااكصننؤ، يعبدون يكونوا لر فإمم المعنن: وأما ممدرأ، الخاص الفعل ْع تكون 
عليهمرد هي التي الأية تكون أن وحب هذا ثبت فلما المنحوتاُت،، يعبدون كانوا 

را.بيانع ١ ٤ ٦ ( ١ ) 



الممسيرعلن المنر الصوء ،؟==تءِ 

تعبدونالتقديرت ؤيكون المعبودة، والأصنام المنحوتة الحجارة عفير واقعة لهم وتقييد 
قولمعنئ كله هدا تعملون. التي الحجارة وتليثح حلقكم والعع متحوتة، حجارة 

أقطع،والحجة أبلع، الحق أهل تأؤيل عك والفلم به، شبهوا ما وهمح المعتزلة، 
عكتقع لا العباد أفعال أن عل معنا أحمعوا لأمم محال، فاسد إليه ذهبوا والذي 

وكازلكاالجفنة، وصنعت، الصحيفة، عملتا تقول؛ فقد قيل! فإن والأجسام. الجواهر 
هنأا.عك معمولة الأجسام 
وهيوالتركسب،، هي التي بالصورة إلا ذكرتم فيما الفعل يتعلق لا قفا؛ 

العملرُبمر ففد لنا، بمعمول فليس المرى—ا المولفا الجوهر وأما العمل. نفس 
غيرعك حملهم يصلح فلا ومنهم، منا إحماع هدا الجواهر، دون الأحدايث، إل والفعل 

قمعدوم وتأويلنا ءلاهر، فهو الكلام وأعجاز الفلم حن من زعموا ما وأما ذللثا، 
ؤإقامةبالخلق لانفراده للعبادة الخالق استحقاق بيان ق ورديت، الأية لأن تأويلهم، 

منت أي 4 دثجتون ما ايعبدون ؤ فقال؛ يخلقون، وهم يخلق لا ما يعبد من عك الحجة 
ولوتعملون، التي وأعمالكم حلقكم من عبادة وتدعون يخلقون، وهم شيئا يخلق لا 

منحجة له قامت، لما بالمجاز، إليهم بها نوفد الأية، ق إليه الأعمال حلق يضفط لر 
أحر،لأجناس حالق وهو لأعمالهم، حالقين يجعلهم كان لأنه الكلام؛ نفس 

فماالبطلين لعثراتج لعا ولا الزائغين، قول عن اهف تعال الخلق ي معه فيثركهم 
مناصف جعلنا اتبعه، لن الحق أبين وما ماوهبهم! قواعد أوهن وما حجتهم! أدحض 

الحرمصاع يخلق أن حديقة قول ق عبيد أبو قاله ذكرناه الذي وهدا وحزبه. أتباعه 
ووافقالغلهل، أشل. فغلهل. الغلهل، إصلاح ق القتيبي وحالفه بالأية، واستشهد وصنعته، 
مارد ق ولقد؛الح القاسم. أبي كلام آحر هدا بقيلها، يقل لر ؤإن تاؤيلها، ق المهتزلة 

مساءا.وهمحق وكل ونحن ببما، وألتق بحملها أول هو ما أو سواْ، الأية تحتمل لا 
صحةوعك حالقها، قاص، الكون، ق حركة كل وأن وأعمالهم، العباد حالق اصف أن عك 
الولكن والفْلر، والعقول، والمنة، القرآن، من؛ دليل ألف من أكثر الا.هّثا ط؛ 



نقيحجة، عليهم جعلها عل حرصا ، ١٦٢اللائق معناها غير عل الأية تحمل أن ينغي 
بمعتن]ما[ كون *ع آحر وجه من عليهم حجة أما عك ذلك، عن غية الأدلة سائر 

أحدهمامقامين؛ ق الأية ق - اس ثاء إن - والكلام تعال — اهلم ثاء إن سنبينه الذي، 
الحقأهل مذهب عل دلالتها إثبات ل والثاف القدرية. مذهب عك دلالتها لب سق 

سالب.ومقام إنبات، مقام مقامازت فههنا قولهم. حلاف 
أعمالهم،حالقين كوتهم ق لهم حجة الأية أن القدرية! فزعمتؤ اللسح، مقام فأما 

المحدثونهم أمم عل يدل وهذا إليهم. الأءمال، أصاف — سبحانه — اليه لأن قالوا! 
أنه— سبحانه — فاحبر المعمولة، الأصنام بل الأعمال(، نفس ههنا الراد وليس لها، 

الخلقوغ التمح، وهم، مادما، والمراد عملوها، التي الأصنام تلك وحالق، حالقهم، 
إليهمأصافها وقد ، ٢٠٠١١٠۶١؛فإماأصناما، بما صارت اش دهم، صورما وأما عليها• 
بالأية.احتجاجهم وجه فهذا وحلقهم، بإحداثهم فتكون 

الأيةفقالوا! العباد، أفعال، حالق هو اذئع وأن للقدر، المثبتين بعض وقا؛له»ا 
حلقهم،واهلع والمعنن! مصدرية، ههنا ]ما[ فإن هآ، مخلوقة أعمالهم كون ق صريحة 

وغترْ•السهل، ذكره بما وقرروْ أعمالهم، وحلق، 
يثقنوجه وأكا هنا، مصوريه ]ما[ تكون كيف، القل.رئة! عليهم أورد ولما 

تلقينإلا هاوا وهل عبادتكم وحلق حلقكم واس، المعنن! كان إذا ءليه٠إ للاحتجاج 
له.مرادة فهي للأصنام عبادتنا حلق قد اهف كان فإذا يقولوا. بأن الاحتجاج لهمر 

أنيسوغ فهل إ تركها؟ يمكننا فكيف، مرادة، مخلوقة كان ؤإذا ا عنها؟ ينهانا فكيف، 
عثادبمم.إنكار عل يحتج 

صحةلعرفت-م ومقصودها الأية سياق تد؛رت»إ لو قالوا! بان المثبتون! أجاحم! 
عبادةأملأوترك شيثآ يخلق لا من عبادة ءاليه.*إ أنكر — سبحانه — اسم، فإن الاحتجاج؛ 

فكيف،أءمالك«ا، وحالق حالةك%ا اليم كان فإذا وأءماله%ا، لن"وام-»ا حالق، هو من 
أحنمن وهذا ، ٢٠٥١٠۶١ولا لاذواتكح؛ شيئا يخلق لا من وتعدون عبادته تل-عون 
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بينهومحوي شيئآ، يخلق لا ما يعدوا أن عليهم الإنكار القرآن ق تكرر وقد الاحتجاج. 
[.١٧تنًمحوت4لانمل: ؤأفسمحضلألإمح لقوله: الخالق، وبين 

٢[• ،: ]4١٣ وملم'ءئلموث نيئا لاغظمون سدونآش يدعون وآلذث. ؤ وقوله: 
أمثالإق ١[. ٠ ]_j؛ ه دؤيه.، من حلو(آلذين ماذا قازؤيذ \أؤ -خلؤ هدا ؤ وقوله: 
منتهئ،فهدا الدوات، حلق ْع الأعمال بخلق الخجة وقامت الاحتجاج، فصح ذلك، 
صحةعق تدل لا وأما موصولة، أما والصواب ترى، كما الأية ق ^::^، ٧٥١١إقدام 

موصولة؟كونيا مع عليهم حجة هي، بل القل.رية، مذهب 
الخجاجؤلريقة أن وهي،: القرير، ل الخوصى قبل نذكرها بمقدمه يبين، وهدا 

لالختل. كان فإذا وعليه، له يحتج ما يحال والعناية القصد يجرد أن والخهناب 
بيانإق العناية يجرد فإنه ذلك، يخالف وهو شيء ل العن قد ما يهللان عك محتجا 
به،متصف لا اسه، متصف؛فرهو الوصف ذلك له اء,عئإ ما وأن اللأعوى، تلك بعللأن 

ّفلا غيره وصف ويدكر عنه يمك أن فأما 
تستم،لا أما وبين الأصنام، عثادمم عليهم أنكر — سبحانه — فاثللأ هل.ا، تقرر ؤإذا 
قهو ما وأن عبادته، ترك عليهم الإنكار معرض، ق الكلام سياق يكن، ولر العبادة، 
حلقكموقا> اس تعبدون لا قال: أنه فلو العبادة، يستحق، لا منر عبادة الإنكار معرض، 

يكونإذ الذي بمحتئ، يكون أن يحسن، ولر قهلحا، المملءرية لتعيتت، تعملون وما 
عليكمالمنعم فهو أعمالكم، وأوحد أوحيكم، الاني وهو تعبدونه لا كيف الض،: 

مصدرية.كونيا من قررو0 ما وزان فهذا والخلق،، الإيجاد بنوعي 
أنبد فلا العبادة، يستحق، لا من، عبادة عليهم إنكاره معرض ق فإنه الأية محياق فأما 

مخلوقاكان ومن، له، مخلوقآ بكونه العنئ، هذا فثثن، معثودآ، كونه يناؤ، مض فيه يبين 
هذامهلابقة وتأمل العبادة. به تليق، ولا يعبد أن يتثهم، لا فإنه مخلوقاته، يعض، من، 

ه■ءثلْورئ وهم نيئا "■ثلمون لأ آممه دون من، يدعون وآلدئتو ؤ لقوله: المحم، 
فهذاحالقة. غير وهي، - سبحانه - له مخلوقة آلهة عبادة عليهم أنكر كيف ٢[■ ٠ لالنحا،إ 



سورةل قوله ونظيره [. ٩٦]انماغات; وعم1ونمح ■ْومتؤنؤما ؤآثت قوذ4.'ؤ من المراد يين 
همأي ا. ١ ٩ ٤ ]الأعراف: ه عتاد م دون من آلذئن إن ؤ الأعرافت 

لوالقرآن ؤلريقة وتأمل الحلوق. تعبدون فكيف كن.لك، أنتم كما مخلوقون عباد 
وماؤ يس! صاحب كقول يالخالق، وانفراده صفاته حن من ذكروه الذي المعنن أراد 

عبادتهبحن إخبارهم الممصود كان لما فهنا [. ٢٢]ص: ه يطؤق آلذى اعبد لا ؤأ 
إنعاموهدا له، فاؤلرآ لعايده خالقا كونه وهي• لذلك، الوجب، ذكر لها، واستحقاقه 

حلمءنؤماوآس ؤ قوله! من الراد هو هذا كان ولو عبادته؟! يترك فكيف عليه، منه 
وخالقخالقهم، وهو ائلأ يعبدون ألا يقال! أن يقتضي كان [. ٩٦]الهانات; ه ئعملون 

أنهالأية! من المعتزلة حجة تقرير ؤ، القاسم أبي ونول واصح. فإنه فتأمله أعمالهم؛ 
]ما[إن قوله! أما كذ.لكا، ليس المحو جهة من باطل وهو ممدؤية تكون أن يمح لا 

الفحلمع تغ ممدرينها إذ بطلانه، تقدم فقد ممدرآ، الخاص الفعل ْع لأتكون 
هيكنبورك٠ عةاوو\ ويما وعدوه ما احلموأآئه يما ؤ تعال! لقوله المبهم، الخاص 

ك؛تزيما ؤ وقوله! [ ٧٩ءمراذا: ]آل آلكثدّت،مح تعلمون كثز بما ؤ وقوله! [ ٧٧]اكو;ة: 
فإنذللث،، أصحاف، إق . [ ٧٥]عام: ثمزحوزب آلآزضمحآلإوبماكنم ق يمرحوث• 

هدهْع مصدرية جاءلتا فإذا العمل، مهللق من أخص وهي خاصة، أفعال كلها هذه 
المحّتح،يعبدون يكونوا لر إنبم قولهم! أوك. العمل ْع مجمدؤية فمجيتها الأفعال 

دونللفحل الخماحبة ]ما[ ل الكلام فإن فاسدة، حجة النحويت، عبدوا ؤإنما 
الثانيةكونه من يلزم ولا الموصولة، غير تحتمل لا فإنبما اكحتج، لفعل الصاحبة 

بماأيما مهدرين كونيا تقريرْ وأما فامل•. تقرير فهذا كذللث،، الأوق كون رئة ممل• 
مافيقال! والأحام، الجواهر عل تقع لا العباد أفعال قوله! أما فيه. له حجة فلا ذكره 
بإيجادهم،تتعلق لا أفعالهم أن به أنعي والأجسام؟ الجواهر عك ونوعها عدم مض 

المشتركوهو ذلك،، من أعم به تعني أم وتصويرها، بتغييرها تتعلق لا أنيا به تعني أم 
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الموصولة كوما فإن شيثآ، يفيدك لا لكن لم، فمالأول عنيت فإن مين؟ الق بين 
لهم،معمولة مادتها تكون أن يقتضي لا لهم معمولة الأصنام كون فإن ذللث،، تستلزم 

وهذاثوبا، وعملت، حايهلآ، وعملت، بابا، وعملته بيتا، عملتج ت قولهم حد هوعق بل 
ككونفهذا رد، إليه يمملرق لا وعرفا، وشرعا، ولغة، عقلا، ئابت،: حقيقي إمحللاق 

ؤإنفهلعا، فبامحلل بتصويرها تتعلق لا أفعالهم أن عنيتذت ؤإن مواء. معمولة الأصنام 
الباطلفنفي وباًلل' حق نفي عك مشتمل فانه أيضا، فباطل المشتترك القدر ءنستؤت 

يجوزوالأجسام الجواهر عل منهم العمل إيقاع ثم باطل• الحق ونفي صحح، 
ههنا]ما[ ذ ه ئتجتون ما اثعتدون ؤ الأية؛ ق وشاهده الخاص العمل فيه يهللق أن 

إيقيعبض فرف فأي وحينتد الجم، عك الثحتإ وهو فعلهم أوقع قفل- موصولة، 
أنبمعئن لا عليه، العامة أفعالهم  ٤١٥١وبين والجم، الجوهر عق الخاصة أفعالهم 

عليهيهللق أن واستحق صنما، به صار الذي هو فحلهم أن يمعنن بل له، مفعولة ذاته 
فولهوأما بين. وهذا الاسم، هذا واستحق متحوتا، صار بعملهم أنه كما اسمه، 

اليبالصورة متعلق الفعل أن الجفنة، وصنعت، الصحيفة ؛حملت، النقص؛ بجواب، 
الذيبالمموير متعلق أيما هو فكذللث، العمل، نفس وهي والنتركيبج، النثأليف، هي 

للعيادةالخالق استحقاق بيان ق الأية ت قوله وأما مواء. متحوتا صنما به الحجر صار 
مبعوديهماستحقاق عل-م لبيان ورديت، الأيه وأن جوابه، تقدم فقد بالحلق لانفراده 
القران.من مواهده وذكرنا ، ٠٧٥مخلوقة لأنها للعبادة، 

ءا.لفلما حالقه؟! واهف تنحتون. ما أتع؛ا-ون يقال! أن هذا ق يكفي كان قيل! فإن 
عبادتهترك ذ عليهم الاحتجاج أراد أنه علم ه يعملون وما حلمءِ وآس ؤ قوله! إل 

أفعالهم.وحالق حالقهم وهو مسحانه 
وفادحالهم تقبح بيان من ولعابديها لألهتهم — سبحانه — حلقه ذكر ق قيل• 

الألهةحلق ذكر عك الاقتصار ق ليس ما - تعاق - دونه ءثاد.ت،ا ق وعقولهم رأيهم 
مخلوقةفهي معبوديكم، وحلق حلقكم الل-ي هو - تعاق - اس كان إذا فإنه فقعل؛ 
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والإجلالالعظيم بغاية ؤيفرده ؤيتألهه، مثاله، هو من العاتل يعد فكيف أمثالكم، 
_إقتعاق أشار- وند ريكما حق ول أنفسكم حق ق الظلم أنح إلا هذا وهل والمحبة؟ 

[.١٩٤لالأءراف: ه امتا عباد آلثي دون من ثدعويكؤ الذثن إن ؤ بقوله• المعنن ا هن■ 
مخلوقآ،عثدأ كان مثاله كان إذا فاته العائل.، مثل يكون لا أن المعبود حق ومن 

لك،أسفر قفل وأبينه، الاحتجاج أحن من فهدا -حالقا، ربا يكون أن ينغي والمعبود 
اقلعبحمد وانجك شرحه، لكا ووضح صيحة، ؛الماق1 المقصود المعتز من 

وفقالأية ير نفق فتيبة ابن أن وبان الإحمال، غطاء المعنن عن وزال الإشكال، 
القمل،هال.ه تتهلل ولا العباد، أعمال حلمق ق الستة أهل لوافقة وفق كما للسداد، 

فواعدلك، ويحمل الاناكرات، حلال ق تمحها تكاد لا فمولأ للث، يحقق فانه 
المصنفات.عامة ق تجدها لا وأصولا 

عكالعباد لأعمال اهف حلق عك بالأية الاستدلال من به وءل،تم ما فأين ت قيل فإن 
موصولة.]ما[ كون تقي-ير 

الأستولألووجه إبرازْ، وآن إنجازه، حان وقد بذلك، الوعد مبق قد نعم، قيل• 
عملوها،التي الأصنام وحالق خالقهم أنه أّتحر - سبحانه اهف— أن التةا«يرت هدا عك بما 

فإذاعملهم، بعد إلا الاسم ذللئ، عليها يفع فلا بأعمالهم، أصناما صارت إنما وهي 
حالقهم؛جمالتها،يكون أن الإطلأقت هدا صحة اقتضئ الخالق هو — سبحانه — كان 

أنلزم كن.لالث،، مادبما أن كما ، ٠٧٥مخلوقة صوربما كانت، فإذا وصوربما، مادبما أءئيت 
حركابمم.نفس عن متولد لأنه الصورة، به حصلت، الذي عملهم لنفس حالقا يكون 

وهذاله، مخلوقة مخلوق هو ما عنها تولد الش أعمالهم كانت، حالقها  ٥٧٥١كان فإذا 
قوله!سواء الأّتاولأل من ونفليرْ رئة. ممد ]ما[ جعل من وألطف، استدلالا أحن 

4يرمحون ما مثلو-، من لم وحلمثا قآلهلك،أنمقحون ديبجم حننا ائا لم ءايه وؤ 
مخلوقة،أبما أحبر وقد الفن، هو هنا المخلوق المثل أن والأصح [ ٤٢-  ٤١]يس: 
البر،سفن هو ههنا المثل إن قال؛ من وأبعد العبد• باعمال سفنآ صارت إنما وهي 
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اسفإن حقيقة؛ ولا لغة لا ْثلألأفن: ض لا م أحدهما لوجهين. الإبل وهي 
حملبين لا وفالك، فالك بين يكون أن المماثلة وحقيقة الأخر؛ مد أحدهما محي ما 

دليلذللث، عم، [ ٤٣]يس: ه ثم صمغ هلا ئغرههم تمتا وإِن ؤ قوله! أن الثانرت وفلك،. 
منعاليهم بعمه فيكرهم إغراقهم عل قدرنا ركبوها إذا التي الفاللخ، المراد أن عك 

ونظيرالغرق• من ركوبأا عند لمهم يأن والثاق• إياها• ركوببمم أحلءهما• وجهين• 
منوترِ وجعل ظنلأ خليي مما ترِ جعل وآثد ؤ ت تعال قوله أيضا الاستدلال هدا 

نرييلهأ وجعل آلجنالأًغقا 
هو— — اه احير وقد ، مصنوع^وهؤط ؤلسمونيا الكي والسراسل [، ٨١

نكثابيومحكم لُس خعل وآثث ؤ ونظير٥' بعملهم• سرابيل صارت ؤإنما جاعلها، 
هي:الأنعام جلود من الش واليوت« •٨[. •ئلودألآس؛ِثوئاه]الحل: وُنن وجنلر 

الصورة.لا المادة كاله هذا من المراد ةالتت فإن بعملهم. بيوتا صارت ؤإنما الخيام، 
هذهستحق ؤإنما عليها، الخالق أطلق الي الأسماء هدم تستحق لا المائة ت قلت 
أعلم.واس الحال، هذه ق له مخلوقة أنها وقدأحبر حا، صورها وقتام عملها، بعد الأسماء 

•همثآدامح;قث:4 دةهد جعلنا وؤ 
إبراهيمفإن المقدم، المط من الأمم وهدا ه الرحمن خلل إبراهيم ذكر را،في 

؛.ILkuالثالث، الأيتح إبراهيم: وانعمقوجعل  ٠١رحيم أب ١١معناه: ريانية بال
قالكما ذريته، من كلهم الأرقى وأهل نوح• الثاف• والأب آء'م، الأول: أبانا فإن 
[.٧٧]اسظت: همثآو؛افىيم ذريثةُ وجنلثا ؤ تعاق: 

ولانوحا يعرفون لا أمم يزعمون اان-ين العجم من الممرين كن-ب سين ومن-ا 
آبائهم.ل نوحا يدكرون ولا إليهم، آدم من ملوكهم ؤضون إليه ينجون ولا ولد-ْ، 

جلاءالأنهام. ١٥٤)١( 
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ذلك.ق هك اس  ٢٠٦٢أكدوقد 
حليلأ،اهف اتخدْ الذي الحنفاء ؤإمام العالم، وعمود الاياء أب الثاكت فالأب 

الني.سماه كما الأنبياء، وشخ الرحن خليل ذاك ذريته، ل والكتاب النوة وجعل 
إسماعيلوصورة صورته فيها صوروا قد المثرض وجد الكعبة دخل لما فإنه يذلك. 

يكنلر شيخنا أن علموا ص اهذ، ررقاتلهم بالأزلام. مان يتقوهما ابنه، 
بمتقم؛الأزلأم«را،.

اوحيئآب ؤ تعانىت فقال غيره، الأيياء من أحد ملة يتع أن ه رسوله اس يامر ول؛ 
أمتهوأمر [.  ١٣٣ت النحل ل ه كان وما حييما إبزمنز ملة ائتع ان إليلث، 

أبسكمنله -مجئُ من آلدنن ؤ، عنكن جعل وما هوآجتبمكم ؤ فقال بذللث،، 
علمنصوب راومااةاا [. ٧٨ه هذا ؤؤر فتل من آلْسلمإن سمنكم هو إتزممِ 
إبراهيم.ملة والزموا اتبعوا، أي! فعل إضمار 

زانحج:ه حهاده.، حق ألثم ق وحنهذوا ؤ نوله; من تقدم ما المحدوف عل ودل 
الإغراء.له: يقال هوالذي وهذا [. ٧٨

وكانفبله؛ تقادم ما مضمون فيه والعامل المصادر، انتصاب منصوب وقيل: 
علن:راأصبأحتا يقولون: أن أمسوا ؤإذا أصبحوا إذا أصحابه يوصي ه العم رمول 

ميأوماحنيفا إ؛راهي%ا أبينا وملة محمد، تبينا ودين الإخلاص، وكلمة الإسلام، فهلرة 
اقئمفهلرة فانه للإسلام، الفهلرة جعل كيفح الألفافل هذه وتأمل • ا' المشركين من كان 
اهئم.إلا إله لا أن شهادة هي: الإخلاص وكلمة عليها، الناس فْلر التي 

(وم:قح١٦٦٦٦٥لأزرفىjأخارم)صسابن )ا(أخر-بم 
ار/تماا(•)ص 
(وأحد٢٦٨٨)رنم \،آآما،(والدار.ى رنم  ٣/٦)الكرى ل (^^، ٢٣٦٩)رقم لم م)؟(أخرجه 

ىالهشي وثال ( ٢٩٣)رنم الدق ق والطراف ( ١١٩١ رقم  ٢٩١)ْ/ والزار ٤( • ٤-٧ • ٦ )م 
الصحيح.رحال، ورجالهما والْلرابي أ"ءد رواه (؛ ١ ١ ٦ / ١ )' المجمع 



الممسٍرض اشم الصوء ،؟=عر 
=اوسا==========^^^^^=د^=خ

الوحده — تعاق - اليم وعبادة التوحيد وهي الملة. صاحب فإنه لإبراهيم والملة 
التاموشرعه الكامل دينه وهو للض والدين مهمة. كل فوق ومحته له، نريك 
وحنيهاء.وقانتا، وأمة، إماما،  ٠١ت سبحانه اليق وسماه كله، لذللئ، الجامع 
إماماجاعلك ق هاو ؛سهن ٥۶٠٠١٤^إترهثمّربه'■ قإذآبمق ٠ ؤ تعاق• نال 

أنه— سبحانه — فاحبر [. ١٢٤\\لمقون' ه آلظنلمين عهدي يئالت لا هات ذنيق وص يال 
المشرك.هو والظالم الإمامة. رتبة ينال لا ذييته من الفلالم وأن للناس، إماما جعله 

به.أشرك س ينال لا بالإمامة عهده أن — سبحانه - وأخبر 
؛}م;ألمقركى من يلئ، ولن حغيما س هايثآ امه إترممِكارت إن ؤ تعال؛ ونال 
وإدصُحسئة ألينا ق ؤءاثنغنه زوم; منتقم ثيرط إل وهدنه آجئننه إلأنميه ناْكرا 

للخير.المعلم القدوة هو فالأمة ا؛ ١ ٢ ٢ - ١ ٢ • ه أنحبحن' لين لأجرة اق 
سواه.عما المعرصى اثيه عك المقبل والحنيف لهل-اعتته. اللازم نفٌ الطيع والقانت، 

فانالمعنن. يلازم غره ؤإنما اللففل، موصؤع بنفس يفره فلم بالمائل ذرْ وٌن 
هوإقبالالرحلين ق والحتف غيره، عن مال شيء عك أقبل وس الإقبال، هو الحف 
جهتها•عن متلها ينلزمه الأحرى، عل، إحداءما 
]١^٢:ه عتيا يطزألثامز فْلزذ،أشهم حغيئاح لادس هاقنزوجهلقح ؤ تعاق: نال 

ؤدابم-و"جهكمحمح،٩■قوله■ لمضمون مفردة هوحال فحنيفا •٣[. 
إقامةفإن والإحلامحى، المدق تضمنت، قد الأية! فتكون امخلمأ® ت فرت ولهدا 

المفردوالحنيف، لغيره، إرادة القلب، ق يبقن لا بحيث، طلبه إفراد هو للدين، الوجه 
مينقلا أن والإحلاحى طلبلثج، م ينقلا أن فالصدق غيره، يريد لا لمعبوده 

المطلوب.توحيد واكاق الهللبخ، توحيد الأول مهللوبلثخ، 
أهلؤيميه الحنفاء، إمام وهو اكالث،، أبونا هو هقه إبراهيم أن والمقصود• 

حيروكان ومحبته. وتوليه تعظيمه عك متققة الملل أهل وجح العال؛، عمود الكتاب! 



—^إجا=يس
ؤيحترمه.وسجله ويعثلمه يجله ه محمد آدم ولد سيد بتيه 

تعاقاهف رصي - مالك بن أنس عن فلفل، بن المختار حديث من الصحيحين ففي 
ررذاكاس رسول فقال البرية، حير يا فقال؛ الني. إل رحل حاء قال؛ — عنه 

تقدم.كما شيخه، وسماه 
٠٥١رصي - عباس ابن عن حسر، بن سعيد حدسثا من الخاري صحيح ق ولمت 

قرأ؛نم غرلأ• عراة، حفاة، محشورون؛ ررإنكم قال؛ أنه ه الني عن - عنهما تعال 
يكسيمن وأول ١ا ■ ٤ ]الأساء؛ ^ شهنتن إناقب عليتآ وعدا حالمأعيئهُج تداثآاول 

•كنهالصحيحين ق كما يه، الخلق أشبه ه اقن، رسول وكان . <ل ٤٠٣٠٠٥١^القيامة يوم 
وؤ،ه• ه نفيعني . بصاحبكم،؛ به سبها الناس أقرب فإذا إبراهيم، ٠ارأسث، قال؛ 
بتعويدوحسينا حنا ابنته أولاد يعوذ وكان. ٢. ر صاحبكم؛؛ إلن ارفانفلروا آحر؛ لنقل 

ابنعن جير، بن سعيد عن الخاري صحثح ففي ؤإمحاق. لإسماعيل إبراهيم 
ررإنؤيقول؛ والحسين الحسن يعوذ وؤ النبي كان قال؛ — عنهما اهنة رصي — عباس 
شيطانكل ومن التامة، اه، ؛كلإُتؤ أعوذ وإسحاق؛ إسإعيل  ١٦٠يعوذ كان أباكا 

لأمة((رد،.عين كل وس وهامة، 

(٤٦٧٢ررفم داود وأبو ١(  ١٦٩٢رقم  ٠٥٢ اعرى)٦; ق والماتي ( ٢١٠٦٩سلم)رقم أخرجه )١( 
ئوالدjْ (وتمام ٣٩٤٨رنم(وأبوبمك ١٨٤، ١٧٨/٣>(وأحد ٣٣٥٢والترُدي)رقم 

(١٦١/١١()٤١٢/٦)الباري فتح وانفلرت صحيح. حن حديث الترهذي؛ وهال، ( ١١٩)رنم 
النووي)ها/اأا(•وشرح 

(٧٤الووي)٨; وشرح ( ٣٨٧r٨٤، ١٣٧٩; ازري)١ كح وانظر: ( ٩٣٣٤ الخاري)رقم أخرجه )٢( 

ازريكح واظر: ( ١٦٨وسلم)رنم ( ٣٤٣٧، ٣٣٩٤)رقم قرمحبس اJخ^ري أخرجه )٣( 
القاري)ها/اهآ-آهأ(.)\-/{<\؛(وصالة 

التوليلشرح ( V٣٩/'^ ٧١فح وانظر: ( ١٦٦)رنم وسلم ( ٣٣٥٥)رقم البخاري امحرجه )٤( 

(.٢٦٥-٢٦٤/١القاري)هعمدة وانظر: ( ٣٣٧١البخاري)رنم )ه(اءرجه 



الصسيرعلن اكئ الصوء اآ=ءم 
ت\نثإ[=======^^د^==^^==د

فقال!الشيب. رأى من وأول اختن، من وأول الضيف، نرى من أول قق ولكن 
وقاا«را،.ندق رارب قال: »وةار«. نال: يارب؟« راماط! 

نلؤ سبحانه: يقول حث الملائكة، صيفه إكرام ق عليه سبحانه اهه ثناء وتأمل 
3ؤمننة قال 1النا قمالوأ عته دحلوأ ود يج; 1ومو4ارتن خيثنيفإير'ص أئنك 

4ثأيلوينل ألا قال إِإءأم قمئنةُ نمهؤ;ثق؛; بعجل ثجآء أهله-، إل ئنكزون;]؛[; 
متعددة:وجوه من إبراهيم عك ثناء هدا ففي [ ٢٧-٢٤لالذارياتت 

إكرامأنه القرليبن: أحد عل وهدا مكرمون، بامم صيفه وصم، أنه أحدها: 
عكتدل فالآية القولين، بين تناق ولا اس. عند المكرمون أمم والثاف• إبراهمم• 

المعنيين.

Mأنه عك دليل هدا ففي استئدامم. يدكر فلم ه عته دحثوأ إذ ؤ تعال: قوله الثاف: 
لنمهلروقآ مضيفة، مزله فبقي قراهم، واعتياد الضيفان، بإكرام عرف: قد لكن 

منيكون ما غاية وهدا لحوله، الداخل استئدان بل الأستثل.ان، إل يحتاج لا ورده، 
الكرم.

أكمل،واللام بالصّتج، عليه سلموا وهم بالرغ، 4 سلئم ؤ قوله: الثالث،: 
الفعليةعل يدل النمورؤت، والتجدد، الثثويت، عك الدالة الاسمية الجملة عك يدل فإنه 

قولهم:فإن تحيتهم، من أحن تحية حياهم فابراهيم والتجدد، الحدويثج عل الدالة 
عليكم.سلام أي• نلم4 ؤ وقوله• ملاما• سلمنا عك• يدل تنماب نؤ 

يعرفهمولر أنكرهم لما فإنه ه سكرون قوم ؤ قوله: من المثتدأ حيف، أنه الراح: 
المثتدأفحين، منكرون. قوم أنتم قال: لو الضيف، ينفر بلفغل مواجهتهم من احتشم 

jومالك ( oY'Y؛رنم  ١٧٠/١)١ ار3اق وهمل- ( ٢٦٤٦٧تج)ه/يا"ارذم ابي ابن أحرجه زا( 
الأدبj والحادي ( ٦٣٩٢ر؛م  ٢١١)ه/النم، ذ والمهقي ( ١٦٤٢ينم  ٩٢٢اووطآ)أ/

اومد)رنم«هأا(والطرافىفيالأوائل)رنمه؛(.



الكلام.ألهلف من هنا 
إقت يقل ول؛ با ئنكوون ؤ  I،J_؛فاعله، وحيف للمفعول الفعل بنن أنه الخاْست 

بالخشونة.والمواجهة التنفير من وأبعد المقام، هذا ق أحن وهو أنكركم، 
بحيح،احتفاء ق الذهايح هو والروغان بنزلهي؛، ليخبره!؛ أهله إق ولغ أنه المادس؛ 

ال؛حيح، احتفاء ل ين.م، أن الضيم، المنزل رب، كرم من وهذا به، يشعر يكاد لا 
منبخلاف بالهلعام، حاءه وقد إلا به يشعر فلا ويستحي عليه فيشق الضيف، به يشعر 
مماذللثإ ونحو بالهلعام، آتيك!إ حتن مكانكي؛ حفرت لمن أو له ؤيقول صيفه يسمع 

واحتشامه.الضيف، حياء يوجيذ 

مهيئامعدأءنده!أ، كان ذللث، أن عل فدل بالضيافة، فجاء أهله إق ذهب، أنه الماع! 
١يتهرصه او تريه لعيرههآ، او حيرانه من عيره!أ إق يذهي، أن يحتج ول؛ للضيفان، 

فأمريقل! ول؛ بنفسه، للضيما حدمته عل دل شوه قجآءؤ قوله! الثامزت 
إكرامق أبلغ وهذا حادمه، مع يبعثه ول؛ ه، نفبه وحاء ذهبا، الذي هو بل لهم، 

الضيف،.

كرمه..تمام من وهذا منه، يبعضه يألتإ ول؛ كامل، بعجل حاء أنه التامع! 
يتخل.ومثله أموالهه؛، أفخر من دللث، أن ومعلوم هزيل، لا محهين أنه العاشر! 

١ضيفانه به فآثر والتربية، للاقتناء 
بذللثج.حادمه يأمر واآ بنفسه، إليه،؛ قرب أنه عشر• الحادي 

تجلسأن الكرامة ق أبلمر وهذا إليه، يقرببمم ول؛ إليهم، قربه أنه عشر؛ الثان 
لم؛ناحية، ل العلعام تضع ولا حضرته، إق ؤيحمله إليه، الطعام يقرب ت»إ ، ، الضيف

إليه.يتقرب بأن ضيفلثؤ تأمر 
وهوالقول، ق وتلطف، عرض وهذا ى دأكلورنت> الأ ؤ قالت أنه عشرث الثالث، 

حسنهبعقولهم؛ الناس يعلم مما وهن.ا ونحوها. لهيك!ا م؛ووا أو كلوا قوله؛ س أحسن 
ذللث،.ونحو تجبر، ألا أو تتصدق، ألا أو اس، ؛_-»؛ يقولون؛ ولهذا ولعلفه، 





هنفالذبح عاد المصلحة هذه حصلت فلما به أمر ما عك النفس وتوطين العرم من 
أساعهق سة والضحايا؛ الهدايا من والقرابين الدبائح فصارت حقه، ق فنح مشقة، 
القيامة.اليوم 

وقدحججهم، وكر الباطل، وأهل المشركين مناظرة باب للأمة فتح الذي وهو 
المشركينقومه مع ومناظرته المعطلين، إمام ْع القرآن ق مناظرته سبحانه اس ذكر 

تعاق:قال العلم. وحصول الفهم إق وأقرحا مناظرة، بأحسن الطاثفتين حجج وكر 
[٨٣٠]Iلأنعام: ه يشآة س دزحثت نزح دؤمهِءأ عق ءاتثهآإتزممِ حجئئآ ظلئؤ ؤؤ 

بالحجة،معه اليه أعداء غلبا ولما والعلم؛ بالحجة وغيره؛ أملم بن نيل. قال 
بحفوبتههموا ومحثودهم، حججهم فكر أصنامهم وكر عليهم، حجته وظهرت 

بالعقوبة،هموا الحجة عليهم وقامت، غلبوا، إذا البهللين شان وهذا النار، ق ؤإلقائه 
لأ-حعلغلث،صعيرى >ؤلوبآ-محد.تإلإا الحجة؛ عليه أقام وقد لمؤمن، فرعون قال كما 

تللث،فكانت، المنجنيق، ق وألقوه النار، له فاصرموا [. ٢٩]الشعراء! ه آلمتجوبمّكح 
أعظم،ولا أبرك، سفرة سافر ما فانه عليه، وأربكها سافرها مقرة أعفلم من القرة 

الماءبين جبرائيل له عرض المقرة تللثج وق منها، لعينه وأقر لشأنه، أرفع ولا 
إاياك،فلأ.ئلثأu حاجة؟ ألم، ياإبراهيم فقال؛ والأرض، 

لهلمآلغاسإنآئاسئدقال تعاق؛ قوله ق عنهما اه رصي عباس ابن قال 
ءمران:]آل ٠ آلوًكين ؤيعم آس حسننا وقالوأ إيمنثا هنائهم قاحشوهم محم حنعوأ 

المارعليه سبحانه اه فجعل ا، المار؛ ق ألقي حين إبراهيم وقالها سيكم، قالها [٠ ١٧٣
وسلاما.برئا 

الرنغ،بقتل أص ؟ث المي، أن شريك أم حديث، س الخاوي صحح ق ثبتؤ وقد 

وشرح( YYI/A)_ وضح ص؛/مها( القاري صمدة وانفلر: ( ٤٥٦٣)رثم الخاري أحرجه )١( 
•( ا/٢٣)٥ النووي 





عه^=^^_=^=اج=
الجنةإق عبورهم إق سل لا الذي كالجر ت لكماله الجر ذلك وكان والامتحان، 

نمورتهوالكرامة، حقهم ق المح عين والامتحان الابتلاء ذلك، وكان عاليه، إلا 
والنعمة.الرحمة فيه وباطنه وامتحان، ابتلاء صورة 

والامتحان.الابتلاء قهلوفج من تجنن عفليمة ومنة جسيمة نعمة من ه فكم 
والهداية،والتوبة، والاجتباء الاصهلفاء، مزت محنته ، iJTوما آدم أبينا حال فتأمل 

ونواحالجنة، من إحراجه وهي عليه؛ حرت، الني المحنة تللث، لولا الخرلة، ورفعة 
نمايته.ق الثانية وحالته الأوق حالته بين فكم إليه• وصل ما وصلإق ّ ذللاذ، 

القرونتللث، قومه عل وصبره محنتنه إليه آلت، وما قؤ نرح الثاف أبتّا حال وتأمل 
ذريته.من بعده العالم وجعل بل.عونه، الأرض أهل وأغرق عينه، الللأ أقر حي كلها 

ونبيهرسوله وأمر الرمل، أضل هم الذين العزم أولو وهم• خمسة، حامس وجعله 
هفكورا عيدا ثح كايإذهُ ؤ فقال! بالشكر، عاليه وأثتن كصبره، يصبر أن ه محمدا 

والشكر.الصبر بكمال فوصفه ٣[ ]الإمراء: 

العالي،وعمود الأنبياء، وشيخ الحنفاء، إمام جو إبراهيم الثالث، أبينا حال تأمل نم 
ذم.ه نفوبذله وصبره محنته إليه آلتا ما وتأمل آدم، بني من العالين وب وحلل 

وأمرلنفسه، حليلأ اهرانا اتخذه أن إق دينه ونهره ه نفليم بذله يه آل كيم، وتأمل 
ملته.يتح أن محمدآقق وحليله رسوله 

تبارك- اهض فان ولده، بذبح محنته ق به اهللأ أكرمه مما واحدة حملة عك وأنثهالث، 
السهلملأ حي وكثره، اله، نق بارك بأزت اهف، لأمر ولده تسليمه عل جازاه — وتعاق 

تركفمن الأكرمين، أكرم وهو أحل■، عليه يتكرم لا - وتعاق شارك - اهف فإن والجل، 
أصعافاالأمر ذلك، من تركه ما ، أصحافله اهنف بازل لوجهه، فعله أو أمرآ، لوجهه 

بحبن. إبراهيم أمر فلما مضاعفة، أصعافآ لأجله فعله ما بأصعافط وجازاه مماعفة، 
منهمااسق وعلم وتسليما، منهما رضاء أباه، الولد عليه ووافق ، ٥٧٥١لأمر قادر ولده 

بعضمن وكان نحله. من أءهلاهما ما وأءaلاهما عقلتم، بذبح فداه والوفاء، المدق 



الممسرعلن اكز المزم اأ=^^ِ 
تالأةظ============^==^ط

التناسلهو إنما بالولد المقصود فإن الأرض؛ ملوا حتن ق بارك أن عه؛لاداْ 
•١[• نالهايات: ه آليهنلحين من ل هب رن ؤ إبراهيمت قال ولهذا الذر؛ة، وتكثير 
يحذركان ما فغاية ٤[. • ]إبرامم: ه ذنثق ومن أ->اوتي زن ؤ وءالت 

اهءصاعما ه نفالولد ويذل ، ٧٥ولده بذل فلما له، نانق3لاع ولده ذبح من ؤيخثي 
حاصة،ذؤيته ق والكتاب النبوة وجعل الدنيا، ملوا حنن وكثره فته، وبارك النسل، له 

محمدأؤؤ.منهم وأخرج 
لذلكاويعن، بإحضارهم فأمر إسرائيل، بني عدد يعلم أن اق؛وأراد داود أن ذكر وند 

ذلك،عل يقدرون لا مدة فمكثوا عددهم، ما إليه يرفعوا أن وأمرهم وعرفاء، نقباء 
فبادرولده، بذبح أمرته لما إبراهيم أباك وعدت إق ،^، Jipفد أن داولت إق اذة، فأوحن 

الوأجعلهم؛حيث، النجوم، عدد ق يصيروا حنن ذييته، ق له أبارك أن أمرى، ءلاءة إق 
باقيوذكر يحصن، لا أنه هدرُت، عددأ تحصى أن أرديت، وقد عددهم، يحصن 

اه،إلا عددهم يحصي لا اللتين العفليمتين الأمتين هاتين نله من فجعل المحيينا، 
رحمن: به، اه أكرمه ما سوى هذا وبنوإسماعيل، بنوإسرائيل وهم ورازتهم، خالقهم 

منفهذا الملائكة، بين موايت، الوق الأمم، جع نة ألعك الجميل واكناء الذكر 
ا.حسرته وماأعظم ماأحسرصفقته غيره! عامل ثم عرفه قسالمن معاملته، لمرة بعض 

ه.أيخسيى:;ث;: ١^١كد'وكمحزى ءتبمئمث،ألؤ;ت\ محي ينإِئزهيز;;|;: ثديمةأن وؤ 
وملمعليهما اهف صك — ومحمد إبراهيم الخليلان؛ بما انفرد التي المخلة( رمرتة 

®لو.وتالت إبراهيم اتخذ كإ حليلأ، اهنذق اهف *إن قال؛ أنه عنه صح —كما 
خليلصاحكم ولكن خليلا، بكر أبا لانحذمحتح خليلا الأرض أهل من متخذأ كنت 

■( ٢٣ص)U/ )آ(أخرجهغ()رةمآمه(واير:ني 



•لإبراهيم ®الخلة٠١ قاوت من قول يطلان وهما الصحح، ق والخديثان ،. الرحمناار 
حسه.ومحمد حليله فإبرامم لمحمد، واالمحبة،( 

لغيرموضع فيه يق لر حتن وقله، المحب روح تخللتا التي المحبة هي الخلةاا و* 
قيل'كما المحبوب، 

يلأحلالخليل محمي ولدا مني الريح قدنحالالت، 
فؤادْ،ولمرة ولده، بذبح الخليل أمر ~ أعلم واس — لأجاله الذي الر هو وهذا 

قلبه.من ثعبة يه تعلمت، فأعهليه، الولد سأل لما لأنه كبده، وقلية 
قيكون أن عك الخليل فغار والقمة. الشركة يقبل لا منصب ٠ وءالخلة 

عله نفوطن فلما قلبه. من المزاحم ليخرج الولد. بذبح فأمره لغيره. موضع مله 
الولدنفس إزهاق ل يق فلم الأمر، مقصود حصل حازما! عزما عليه وعزم ذللثا، 

مبمدئثامد ئنإتزهيمّل)ث؛ا ؤ له. وقيل العظيم. بالذبح وفداه وينه، ينه فحال ممحلخة، 
١ه ألزءيآ  قزىكن'للث، إنا ؤ الصدق. عمل عملتا أي ه'ا[. ، ٠٤

اعيتلّأقررنا كما عينه، فنقر طاعتنا، إل بائر من نجزي [. ١٠٥ت ]المافات ه المحسنين 
لالصاغاتأه ألبين ئوألتلنوأ هثدا إيت ؤ وسلامته! الولد ؤإبقاء أوامرنا، بامتثال 

نعمه،عليه فيتم مرصاته، فيؤثر إياه، وامتحانه لحثه، الحبوئ، اختبار وهو [، ١٠٦
معاعليه ومنحة محنة بلاء فهو 

.٢( ٤ ٤ أ/ ) الناري وءعد.ة ١( ٩ ٥ / ١ ) النووي شرح واننلر؛ ( ١f ١٠٨١)رقم"لم ماحرجم )١( 
ٌ.ريرأداممدلكن الإطلاق،، عك الموك؛ن أشعر يرد ين يثار إق ؤس—-، الخفيف،، يحر من او-تا عاوا ( ٢) 

شعرله النبل، يكر أيي إل أيفا ؤيتسبا يالمرة. ودفن ه ١ ^١٦ نة ّيالباط صربا ومامحث، ؛الزناJتان 
منصورأبو الييته وذكر — ٠٣٣٤منة ببغداد ومامت، بسمراء ولد المتصوفة، مالك به الك ومحجيد 

كترابن ابما وذكرْ بشار، إك به ون( ٤ * ٠ / ٥ ) يره نفق طبي والمر ( ٤٦)ص—١ المنتحل ق اكعلبي 
(.١٦٩/١فيالLJاةسة>

•)ج( فيه. والخلاف، الل.ب؛ح مو من ذكر عود سورة ل مموم )٣( 



التمسرعش المنير الصوء ،ء^؛ءعم 
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منشعبة الولد وأخذ المحيوب، بغير المزاحمة يقبل لا منصب ت الخلة منصب 
فأمرهتاليه، شعاب من شعية ق غيره سكن أن خليله عك الحبيب غار القالم،* شعاب 
لأهلها،المحبة وخلصت المزاحمة، تلك خرجت للامتثال، أسالم فلما يذبحه، 
لهذمب،يبتلن ولكن يعذلب، أن الراد لى عفلم* يذ؛ح وفدرنا٥ المسرى، فجاءته 

ولولابيده، الذح مباشرة من انمصيا إنما الولد، يذبح الخليل أمر من العجب ليس 
مثابةآثارها! جعلت فلذلك المأمور، هذا مجثل هان لما الأمجر حب ق الاستغراق 

أوكارها.إق الطيور حنن من أعظم إليها تحن للقلوب، 

ه.[; يو»ييتعثون ِء\ئ تمليه ن للبث، سآلنسبمحإن;إئأ:ا ن ك ذهُ ا لولأ قؤ 
عنتعاق قال النيام. ق و؛، إذا به وتن،كر اس، عند لصاحبها تشفع الأعمال ، ر
هيبعثون يوم- إؤب تهلنه-ء ن للبث، ا;إءبم؛( المسبحين من كان دهم ا قلولأ ؤ النون. ذي 

ءامغتادصُؤ وقال؛ له، تثي حير سامة له تكن لر لما وفرعون ١[. ٤ ٤ ، ١  ٤٣]انمانات: 
ؤ؛آقسؤقنجبريل: له قال .٩[ إتنآءله]يرض; تثوأ يTJذى،'ا.شثإبم إك لا 

[.٩١ت تيوس ه الميدئن بن وكنث، فبل عصيست، 
والتكبير،اكبح، من اش. حلال من تذكرون ما اءإن قال؛ أته ه عنه ني المول 

أفلابصاحبهن. يذكرن النحل، كدوى دوي لم العرش، حول يتعاطفن - والتحميد 
أفلحسيئاته عل حناته رححت، من ولهذا ، به؟ااريذكر من له يكون أن أحدكم ثم_، 

)ا(مآاآداغجم.

الأصولل;واد.ر اكرذي والحكيم ( ٣٢٣٦رقم ١  ٩٩والزار)A/ ( ٣٨• ٩ جه)رنم ما ابن أحرجه )٣( 
مصباحق الكتاق ونال )صس'ُآخ( العلو صفة إثبات ق المقدس قيامة وابن 

ثقات.(:ساإضاد٣حرجالخ ١٣
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الما التوحيد لصاحب يغفر هذا ولأجل حنانه، لأجل سيئاته له ووهبتا يعذب، ولر 
ؤيسامحهله. يغفر أن اقتفن ما اليم يحبه مما به قام قد لأنه الإشراك. لصاحب يغفر 

قمنأتم• له اليق مغفرة كانت أعفلم. العبد توحيد كان وكالما المشرك. به يسامح لا ما 
حا.ب يعي. ولر كانت. ما كائنة كلها، ذنويه له غفر البتة شيئا به يثرك لا لقيه 

يذنوبه،يدخل منهم كثير بل التوحيد، أهل من أحد النار يدخل لا إنه ت نقول( نا ول
بماعلما أحاؤل لن الأمرين بين تنال ولا منها، يخرج ثم جرمه، مةا-ار عك هميعذب 
إليه.الحاجة شدة من المقام هذا لعفلم إيضاحا ههنا ونزيد هدمناه. 

ذلكقوة ر بمي. وغيومها الذنوب صباب من تبدد اذدماا إلا إله ررلا أشعة أن أعلم 
إلايحصيه لا وصعقا، قوة، النور؛ ذللث، ل أهلها وتفاوت نور. فلها وصعقه. ^١٤ ٧١

لنورها من ومنهم؛ كالشمس. قلبه؛ ق الكلمة هذه نور من الناس؛ فمن تعاق. الفم 
كالسراجوآخر العظيم، كالمشعل قلبه؛ ق نورها من ومنهم؛ الدري• كالكوكب، قلبه؛ 

وبينبأيهامم القيامة يوم الأنوار تظهر ولهذا الضعيف،، كالسراج وآخر المضيء، 
ومعرفةوع٠الآ علما الكلمة هذه نور من قلو-هم ق ما المقدار؛حسسسج هذا عك أيديهم 

وحالأ...

ه.منيذْسم سجرة عته اذبئئا ؤؤ 
الشجر كل اللغة؛ ق فإنه أعم. اليقطين كان ؤإن والقؤع• الدياء وهو يقطين؛ ،ر 
منشجنْ عته ؤارتبئثا ؤ تعاك؛ انفه قال والخيار• والقثاء كالبطيح ساق• عل تقوم 

[.١٤٦يسفيتي4لاكاظت; 

أهلقاله ساق. له والشجرما شجرأ. لا ثجما، يس محاق عك لايقوم ما قتل• فإن 

•٠^٣.الماد تا(ماأزاد 
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بزنذقوه؟شجرة ؤ ،؛ Jliفكيف اللغة. 
ته*تقيد بشيء قيد ؤإذا عليه. يقوم ساق له ما كان أؤللق إذا الشجر أن فالجواب! 

ومراتبالفهم ق النفع عفليم مهم باب الأسماء! ق والمقيد المهللق بين والمرق 
والقرع،الا.باء ممن وثمره الدياء. نبات هو القرآن! ق المذكور واااليقهلين(ا الالغة. 

.اليقهلين.. وشجره 

ه.وم يزيدويئ ان الف مأقة إق ازسLJتلة ؤؤ 
قونعت ولذلك معها، ال٠ذكورين الشيتين أحد عق للدلالة وصت ]أو[ ، ١

لأحدهماترجيح غير من أمرين بين ترددأ الشك كان حيث من فيه، المشكوك الخبر 
أتممتإذا فيه، ثلث، لا الذي الخبر ق تكون فقد للشالث، وصعت، أنيا لا الأحر، عل 
بريزيدويشح او انف مائة إل ؤ سبحانه! كقوله له! نيين أن تقصد ول؛ المخاطب،، عك 

llU[ :١٤٧فات .] ذيزيدون• أو ألف مائة هم فيهم؛ يقال يحين، الكثرة من أمم أي
نيادة،هع أك مائة ؤإما بمجردها، ألف مائة إما الشيتين! أحد عك دالة باحا عل ]أو[ 

يثالئ،.لا هذا كل ق والمخبر 

قكالتي الزجاج هذه ل ذمر [• ٧٤]القرة؛ ه متوه أوأشد كائجازة 3هئ ؤ وقوله! 
أبيحأي للإباحة التي ]أو[ أما إل [. ١٩لاوقرْ: ^ آلثنآء من اوكصيت ؤ قوله! 

شيءل للإباحة توصع لم ]أو[ فإن فامد، وهذا هذا؛ أو حاوا يشبهوا أن للمخاؤلبين 
تاما-عك ولكنها الكلام، من 

قللمنافقين مضروبين مثلين ذكر تحال فإنه ء، اوكضيامنآاسماء # قوله! أما 
علالدلالة مجن باحا عك ]أو[ ف الحالين أحد من يخلون لا فهم مختلفتين، حالين 

.را يداتع ١  ٩٨( ١ ) 
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ذكرتالدار. أو المس.جال ق يكون أن يخلو لا زيد مول! كما وهدا المعنيين، أحد 
الأصتجد منها، المراد راقهم ملها، بما الأية وتأمل الستين• أحد أردت لأتلث، ]أو[ 
وهدا.تهدا يشبهوهمم أن لكم أبحمت، المعنن• وليس للثه، ذكرت كما 

واحدآ،قلبآ ين*كر ولر تلويا ذكر فإنه ه، متؤ اسل. او كآ-تمجارة فهي ؤ توله؛ وأما 
كالحجارةتكون أن إما أمرين• أحد تخلومن لا التعيين أوعك نامية الجملة عك فهي 
ومنمنها. قوة، أثلي هو ما ومنها كالحجارة، هو ما ومنها نوة، أمد تكون أن ؤإما 
الشاعرتنول هدا 

أوسلاسلأشرعمث، صدوررماح إ لابدمنهئان شيلهم فقلت، 
لهفعضهم والسلاسل، يالومجاح الأتتينت فصل ثم الجملة ل منهما يد لا أي؛ 
علوالأول والتعيين، التفصيل عك فهدا أمرأ، السلاسل له وبعضهم قتلا'، الرماح 

تعاق!قوله ق يجوز وقد ]أو[• بعد يما وتفصيلهما حملة، واقعان فالأمران الجملة، 

للتخييرالتي ]أوا وأما ه. اويزيدورت> الف مائة ؤ يكون• أن مثل 4• فنوم افد د اؤ 
ابنأو الخن جالس نحوت للإباحة أنها زعموا الي ]أو[ وأما ظاهر• فيها فالأمر 

تعل]أو[ تكون ولا معناها، من ولا ]أو[• لففل• من الإباحة توحل• فلم سيرين، 
هوللإياحة.الذ.ي الأمر لففل مجن أحن«ت ؤإنما للإياحة، 
دحاJت،إذا للوحوب، إنها يقولوات أن يلزمهم للإياحة بأنها القاطين أن هدا عك ويل،ل 

اكهمأو اكين معشرة أطعم للمكفر قوللثؤ تحو أحدهما من لأبل• ميتين بين 
ابنأو الحن جالس فكيان الأمر، من أحن• bنما ]أو[ من يوجد ب هنا بالوجوب 

مثرين•

اواندكلليهاو؛ نهى دللك بمي بن دستاظوبجم ثم م تعاق؛ فوله ل ررأوا؛ لففلة 

•نهما.لأبد اسان ٧ فمالوا; صدرْءندْمكذا: وجاء ( ١٢٥٤/ الفتح)٠ ق جمم ابن الحاففل )١(ذكر، 
)'ا(>آ'ا.دارج-بما.



الممسيرخز المغ؛ر آكوء 

هو[. ١٤٧]الصافات: ه الفاوزدئوتن> ياقة إل زاوسنتنه ؤ ت وقوله [. ٧٤مت.وةه]اوقرْ; 
علقوما تزد لر إن قاما المبالغة. لا الحقيقة بالأول المراد أن عك كالتنصيص 

لرألف مائة عك عددهم يزد لر إن وأنه دوما. لا القسوة ق كالحجارة فهي الحجارة 
مماليت، وأما الألف،، المائة حفظ عك كاكصيص ههنا #أوا ^كر عنها. ينقص 

واهلمأعالم.المبالغة. ما أنيل 
علنست، أن ر تقل. لا العقول أن يعني• دنا؛' ]أوء بقوله• العقول ررآيس 

فالحقولؤإلأ الأية، من فهمه ما عك بناء وهل،ا قوسين. قاب من هوأدنن اتصال محرفة 
قابمنه القرب ق صار حنن البشري، رمحوله من المالكي رمحوله دنو من اية عير 

أنمحقن مخلوق• من ومخلوق همل•، من عد دنو فإنه نومين• من ألتن أو قوسين 
ينقحسلر إن القرب وأن قبلها، المن.كور لتقرير هي فيقال! #أوا؛؟ ذكر فائال.ة فما يقال! 

iمالإأّأوؤيتوت إل ؤأونقنه ؤ كقوله: وهدا عليهما. يزد لر قوسين قدر عن 
lliU[ :١٤٧فات .] !فهوعنها• ينقصوا ع الألف المائة عل يزيدوا لر إن أمّم والمعنن

فتأمله.الألف. عدد لمبة تقرير 
iمأدةأفأولإا-وث إل وأزنلثنة ؤ تعال: قوله عن |؛ق سئل أنه الترمن.ي وق  ٢١

>اعشرةآلأفه«رمّقال: الزإدة؟ كانت، كم 

4•ئ مبمثدمحن قاثوأ أ)نت'' لتكنشلئنبيرث.لأ ؤءم 
فهوالقرآن ق ملهنان كل عباس: ابن قال الهلانا ّ،الحجة! بحاته يمي ،ولهدا  ٤١

)ا(آ'ا"آظرجج'اا
)آ(>ا؛اءلأمج؛ء

القاريعدة وانظر؛ غريِح. حاديثإ عدا وقال،؛ ألفا. عشرون وفه؛ ( ٣٢٢٩)رنم الترماوي أخرجه )٣( 
(؛١٦٤/٣-•٧(وفضالةد.س)٦٩/٩)آ-ا/م(وتحفةالأحوذي)

الفروب.٢٧)٤(



صمح===^^=^=^=لجا=
هصدقن كم إن دبكيظن توأ قا زت؛ا ممئ نلْلس لجمن م ا ؤ ت تعاق ل قا كما حجة، لا 

،Jjjامآ ؤءائآؤجمر انتم متموها إلأا'سماء جى إن ُؤ تعاق• وقال [. ١٥٧- ١٥٦]الصافات؛ 
يمافهو نلطنثا عثهز انزلئا ام ه تعاقت وقال [. ٢٣لالنجم| ه سلطنن من ها \ةإث 

فصاحبحممه عك صاحبها تسلط الحجة لأن وهذا [. ٣٥دق/كونهلاروم: به، كاثوأ 
أقامأحد هو وهن.ا ديدْ. عنه عاحزا كان ؤإن حممه، عل وقدرة سلطان له الحجة 
لثالنتّصررم إيا ؤ تعال. قال كما الل.نيا، ق والمومنن رسله [ ٢٠^ ٧٥١نصهر التي النصرة 

[.٥١ي]غافر: يقومألآئهأد> ذؤ، ء١مغوأؤ(آلخيوةآليئ؛ا وآلذنمح 
أاآءإ؛-بج-

لمحيثموناأجُ;ه.إمم ولفي.ونهنآلخنهحعلوأثيثه'■ وؤ 
[،١١٩]هود: ه وآلثاّي بنآلجثؤ ؤ تعالت قال كما الجن بالكرت الجنة ومنه ، ١

تعال!بقوله واحتجوا حنة، ت يسمون الملائكة أن إق المفسرين من طائفة وذهبت، 

الملائكةت قولهم النسب، وهدا قالوا! ١[. لالصافات;مه ه ئسثا ذص بيئهُ ووجعلوأ 
زعمواإنما جعلوه الدي المسبا أن أحدهما! بوجهين! القول هدا ورجحوا اس. يناُت، 

وبينه.الجن بين لا وبينه، الملائكة بين أنه 
قدأي! [. ١  ٥٨]الصافات: ؤ< لمحممون إيم علْتآلإه ؤلفد ؤ تحال! قوله الثاق! 

ماحلاف، والصحح للعانءاب. محقرون القول هدا قالوا الل.ين أن لأئكةت p٠العلمت، 
وآلثاسيء<.\ذ>1؛ ية ؤ تعال! قال كما هم، أنفالجن هم الجنة وأن هؤلاء، إليه ذهب، 
الملائكةقريش! كفار قالت، مجاهد قول أحا.همات قولازت الأية فقي ^ا وعك 
الكلي!وقال . الجن سرواُت، قالوا! أمهاتهم؟ فمن أبوبكر! لهم فقال اه، بتايت، 

)ا(ايحادىالأرواح.
فتحواننلر؛ (. ٦٣)ص•  ٢٠٦٠وعقا ٢٠٦٠وثواالجنة ذكر باب الخالق، بدء كتاب ق معلقا البخاري أحرجه )٢( 

الارى)^آ؛م(.



امحرض امحر الئوء ابًًءتم 
=اكهإ==^^=د======د^^ض

صامقالواI ٠تادةت وتال . الملائكة بينهما من فخرج الجن، من تزلج قالوا• 
نهواس، عبادة ق الشيامحلين أشركوا قال! الحسن تول هو الثاقت والقول • الجن 

جعلوْ.الذي المسي، 
بمتلزمليس الأول القول أصحاب، به احتج وما وغيره، مجاهد قول والصحح 

وبينبينه عقدوا الجن من وهم ائاة، يناهمت، الملائكة قالوا! لما فإثهم قولهم، لصحة 
الجن.وبين متولدأبينه اكس، هدا وجعلوا الإيلاد، -؛ذا نسأ الجن 

أي!الجنة إق ير-ح فالضمير ه. لمحممون  j^jعلمتألخته ولمي ؤ قوله! وأما 
نبإوبيتهم بيته لوكان أي• مجاهد! قاله الحساب،، محضرون أتهم الجنة علمتج قد 

أشابموأ قن وأثصنزئ ألتهود وقالت ؤ نعاق؛ تال كما للحساب،، يحضروا لر 
بذنوحمعقوبتهم - بحانه - فجعل أ، ١ ٨ ]المائدة: ه ؛دءيغ يعدoS، هل؛إ ئل ؤأحكؤْأ 

إبطالق أبلغ الأية ق الممدير وهذا الكاذبة، لدعواهم مطلا للعدابؤ ؤإحصارهم 
فتأمله.الأول القدير من قولهم 

ه*■ّث؛' المحانيخن الله عيال إلا يحبمفون!ن'٠٠؛؛ محا آلله نحتن مؤ 
ومنالرسل وهم عباده، من المخلصين إلا أحل. كل به يصمه عما مثحانه نزه 

ؤسذمإ}بم' كفويتن محا زب،آلعرة نظف سبمض ؤ الأخرى• الأية ق قال كما المعهم، 
نفهفنزه ]الماغات؛ ه آلعشتيت رب، ش وألختمد أ)"ن آلرسب؛رتبم> عل 
نقميكل من يه وصفوه ما للأمة المرملين عك وسلم الواصفون، به يصفه عما 

الحمد،لأحلها يستحق الش الكمال بممايتج الوصوفؤ م إذ ه نفوحد وعيب، 

ءمالةالقاري)ها/هحا(.را(اظر: 
(.٦٢٤المثور)ه/ الدر وانظر: ١( ٤ ١ رنم ١  ٦٦/١الثعب)١(والمهقيق ٦ اتجري)٧ل/ )٢(أ-محرحه 

)آ(لا،جلأءالأمام.



وحميم،كماله ينال نقص كل عن ويثره 
وسلامهلتفه حمده وبين عليهم وسلامه لنفسه سيحه ين يقرن سبحانه وا3الألإا 

علونلنم يصموث محا سحثننبموتآمح؛ ؤ تعاق؛ فقال الأول أما عليهم• 
رمله.عك سلامه ثم بجلاله يليق لا عما لنفسه تنزيهه ذكر وند ه، ألمزسلهمك 

الرديتضمن القران، أسرار من عفليم سر لنفسه سيحه عليهم السلام اقتران ول 
فيه،حلقه يقول عما ه نفنره كما مهللقآ تنزيهأ نفسه نزه فإنه وميتيع، مبهلل كل عل 

لهمالمكذبون يقول ما كل من سلامتهم يقتضي وهذا المرسلين، عك ّلم ثم 
بهجاءوا ما كل سلامة لزم أءل.اؤهم به رماهم ما كل من سلموا ؤإذا لهم، المخالفون 

والفساد.الكزبؤ من 

بهوصفا مما بجلاله يليق بما ووصفه اس، ومعرفة التوحيل.، به جاءوا ما وأعفلم 
المحفس،فهوالحق والفساد والمحال الكذب، من ذلكر سالم ؤإذا ألسنتهم. عك ه نف

مميآ-لند هل ؤ قوله! ق يعينه المعنن وهذا المحال، والكاويح الباطل هو وماحالفه 
نعوين،من له بما حمده يتضمن فإنه [. ٥٩بر عباب؛آلذنرّكآصتلئ عل ؤّشم 

منرمله وملامة الحسنن، والأسماء الحميدة والأفعال الجلال وأوصافح الكمال 
باطل.كل من به جاءوا ما ملامة يتضمن وذللث، وكاذب، ونقص عبجا كل 

لكونينهي فهذا بيحه، ونه رمله؛حم،.. عك السلام اقتران ق الر هذا فتأمل 
الصافايتج.آحر هوق كما تعاق، الله من هنا السلام 
لألخؤآحمحر رن قنل ؤ تعاق؛ قوله فمنه أكثره فما العللستؤ عك الخبر ععلفا وأما 

حثرواشث، وآزحز ربرآغمر وهل ؤ I وقوله ١ [ ١ ١ ٢ الأساء: ت ه آلمنئعان آلرخمنن ونبثا 
حيروأشت، يالحي، قومنا ؤبهن سنا آقح ريثا ؤ ل[.وقولهت  ١٨ه آلرمئن 

جدآ.كثيرة هه[.وننلاوره ]الأعراف: آنمنتحينه 

 )١٧١)١ .Y_<-يانع



المم|يرعلن المشر الصوء ،^^ء^؛تتّ 

انتظامآوتنتفلمهما حميعا، الأمرين تتضمن الأية ية-الت أن ذلك؛ ق الخطاب! وقمل 
كلاموالكلام! البلاغ، إلا قيه وليس كلامه،  ٠٧٥١عن المبلغ هو الرمول، فإن واحدأ، 

ذلك،يتبلح رسوله وأمر عياله، عل وسلم ه، نفحمد الذي فهو — وتعاق نارك — الرب 
اقنع،حمد قد كان ه، 1صطرر ألب؛رئ عباد؛ عق وسثم لثب آلخمد ؤ الرسول،! هال، فإذا 

ابتداء،اهع من سلام فهو عبادْ، عل هو يه وسلم ه، نفبه حمد بما عباده عك وسلم 
ؤأ-لندتعاق! ربتا أمرنا كما نقول، فنحن وطاعة، اقتداء العباد ومن بلاغا، المجلمر ومن 

[.٥٩ثدْهثآخت4لالمل; عق 
لالمخاطساوأمر ه، لتفمنه توحيد فهو ه احد هوآس ملآ ؤ تعاق! قوله هدا ونظير 
وأتنه، نفبه وحد بما اقلع وحد قد باكان احد هوأثل قل ؤ العبد! قال، فإذا بتوحيده، 

أعلم.واه بقوله، أمر لما قائل محص، مبلغ وأنه المعتز، لهدا تحقيقا ه قل ؤ ؛لففلة 
[،١ لالاس) ه برتآثام اعوذ قل ؤ [، ١ ]الفلق! يرُن،آلملقه اعوذ قل ؤ قوله! ، بخلافوهدا 

فإنب. يرت<أقاي اعوذ محل ؤ لقوله! تبليغ لا الاستعاذة، بإنشاء محض أمر هذا فإن 
فإنهه، احد هوالله قل ؤ قوله! ، بخلافمحال عليه وذلك أحد، من يتعين. لا اهلع 

هدهفتأمل الأحد، الواحد بأنه ه نقعن يخثر — سبحانه — وهو توحيده، عن حبر 
المستعان.واممع الباديعة، النكتة 

إقولادته أول من وفتونه محنته إليه المحووماآلت، مؤمن الكليم حال تأمل ثم 
أعلإق ورفعه بيده، التوراة له وكتب منه، وقربه تكليمأ اهلع كله حتن أمره، متتنهن 

حنالأرقى عل الألواح رمن فإنه لغيره، يحتمل لا ما له واحتمل الموات، 
عينه،ففقأ الموت ملك وجه ولهلم إليه، وجره هارون اه نبي بلحية وأحد نكرت، 
سقطولا كله، ذللث، عل يحثه وربه اهلق.، رمول شأن ؤ، الإسراء ليلة ربه وحاصم 

ولولاالقريب،، اييع عند الوجيه هو ز عنده، منزلته محقهلت ولا عينه، من منه شيء 

''اثاح-بم\.)ل(>



ءم^=^_^=^=لجا=
الشديدالأمر ومقاسات اصو ق العظام المحن الشدائد وتحمل السوابق من ماتقدم 

ذلك.يكن لر ه عليهم صر وما به آذوه وما إسرائل بني ثم وقومه زعون بين 
حتنمتهم تحمله ما اهلع ق واحتماله قومه، عق وصبر0 ه، المسيح حال تامل ثم 
الأرضي وقطعهم أعدائه، من وانتقم كفروا، الذين من وطهره إليه، اهف رفعه 

الدهر.آخر إق وفخرهم ^-٠؛ وسلبا ممزق،، كل ومزقهم 
لرما واحتماله اس، ق وصر0 قومه ْع محيرته وتاهالت، ه النم، إك جئت فإذا 
وأمن،وفقر، وغنن، وحوف، ملم، ومن• عليه، الأحوال وتلون قبله، نبي يحتمله 
لهالكفار وأذى يديه، بين وأوليائه أحبابه وقتل هف، وتركه عنه، وظعن ومحلته، ق ؤإقامة 
عليه،والافتراء والكذب، حر، والوالفعل، القول، من; الأذى، أنولع بسائر 

ولرأوذي، ما نبي يوذ فلم اليف، يدعوإق اهف، أمر عق صابر كله ذللت، وهومع والبهتان، 
باسمه،اسمه وقرن ذكره، له اهف فرغ أعطيه، ما نني يعهل ولر احتمله، ما اهق ق يحتمل 
جاها،عنده وأعظمهم وسيلة، إليه الخلق أقرب وجعله كالهم، الناس سيد وجعله 

اهلعزاده مما وهي كرامته، عين والابتلاء المحن تللئح وكانت، سفاعة، عنده وأسمعهم 
الأمثلبعده، من ورثته، حال وهذا الخقامايت،، أعك إق تبا وساقه وقفلا، محرفا -٦١ 

له.متابعته بحسب كماله إق به اهف يوقه الحنة ص نصيب له كل فالأمثل، 
جعلله، وحلقتا لها حلق من حفل الدنيا من فحظه ذللثا من له نصسبا لا ومن 

الكتاب،من نصيبه يناله حنن فيها ويتمع رغدآ، منها يأكل فهو فيها، ونصيبه حلاقه 
محاوص ويحزنون آمن، وص ؤيخافون عيس، وحض دعة 3، وص اه، أولياء يمتحن 

ويّلمجاهه، به يقيم ما همه واد، ق وهم واد وهوق ثان، ولهم شأن له رور، مأهله 
سخمحل،من وسخهل رصي، من ورصي لزم، ما ذللثا من لزم كلمته، به وتجع ماله، به 

وحده،له الدعوة تكون وأن أوليائه، ؤإعزاز كلمته ؤإعلأء اهف دين إقامة وهمهم 
لاسواه.ا}٠^٤ ورسوله لاغيره، المعبود وحده هو فيكون 

عقولماتتقاصر المؤمنين وعباده ورمله أنبياءه ابتتلائه ق الحكم من سبحانه فلله 



الممسٍرطز المير الصوء =او[=

والنهاياتالمحمودة، القامات إق وصل من وصل وهل ممنته، عن المالين 
اكاءاة،إلأضماسنواسمء.

التعسرمن حسر علن إليها فاعبر تدركها رمسر ما إذا العالي كدا 
الصافاتمحورة نمير من حعه اهله ير  ١٠هدا 

العالمينزب ؛( ٧٥والحمد 

٠٠٠

ونه؛تمام، لأبي منه تريا ووجدت اللفظ، بمدا أحده م ،  ١١
اكبمن جر إلاض محنال، ٠ ترها فلم الكسرى جون؛الراحة 

محوؤياولد اكالتر أعراء أحد الطائي الحارث! أوس بن حس، مر تمام وأبو السبل، بحر من ومد 
تمامأيي أحبار انغلر• —.  ٠٢٣١محة مات! وحزالة، نوة ثعرْ وق فصيحا وكان مصر، إق ورحل 

)م>آا(.الاسمان لكول)صآه(ودلأتل 



KTZMW
ءض؛فآلسد

مأققوشماق'0:ه•
تعظممن به الشم ق فإن ١[ زص: ١^^^ ذى وآلمرءان مى ۶ قوله 

وللشرفإليه، يحتاجون ما العباد لتدكير المتضمن الذكر، ذي بأنه ووصفه القرآن 
يقولهكما مفترى، غير اهنآ عند من حما وكونه عليه، المقسم عق يدل ما والقدر، 

الجوابإن ومتأحريهم مقدميهم - المرين من كتير قول معنن وهدا الكافرون. 
قولوأما ذلك. شأنه ما كل ق مهلرد وطا لحق، القرآن إن وتقديره! محل.وف، 

محنفاعترض ٣؛؛ سمنهلصت بزمبميم ذعاك'ؤكنأذلكئا فوله الجواب إن ت بعضهم 
الراكم« لأن فبعيد؛ ٢[ ]ص: ممديماق4 ق بلآلغ؛ننكمروا' ؤ بقوله• وجوابه القسم 
لماوهؤلاء ءبد•أ. أعتقت كم وباهراق مالأ. أنقمت، كم واهه تقول! فلا القمم، بما يتلقن 

وأبعدأهلكنا. لكم أى الجواب، بما يتلض ما يقا*روا أن احتاجوا ذللث، عليهم يخف، لر 
وأبعل.١[. ٤ ]ص: ه ْفدبآلؤنل إلا إزكذ ؤ وقولهت الجواب نال• من قول ا هل• من 
منهوأبعد [، ٥٤]ص! منذمادب< وةُ ما لررئنا هندا إن ؤ وقوله! الجواب قال! من قول منه 

قيلما وأقرب [. ٦٤إند'لأؤلخىخاماشآلأ١ره]ص: ؤ نوله• الجواب قال! من قول 
تلآلذينكمزوأهؤ قوله! ق إنه وغيره! قتادة عن معتز كان؛عيل-آ ؤإن لففلآ، لجواب اق 

.٢[ ، ١ ]ق؛ مغيرمنهزه ءهم جا ان ؤببوأ بل وآلمرءازآشجيد 3_لم ؤ قال• كما 

وحننمئار_وإث~نلرلش عشيتا ؤإزله'• للث، ذ لهُ عمرئا قؤ 

اكان.تا(اِ



[٢٥زص: مئابو4 وحنن لرش عغدثا لثُ وإ0 ؤ داويت نبيه حق ل تعاق ،قال ل
للذين٠ ؤ تعادت وقال والجزاء. الثواب حن المابت وحن القرب، منزلة فالزلفن 

القرب.منزلة رااالزيادة(ا الجزاء. #الحنن* ذ [ ٢٦ليوس: ه ونيادة آ-ثتى احغوأ 
إنللحرة فرعون وعدهما الالذان هما وطان جلث. \ذؤاإ{ وجه إل بالنظر فسرت ولهذا 

وإِككمئعم قال آلمحن -نحن ْفثا إن لأحرا لغا إئ ؤ لهأ فقالوا موس، غلبوا 
وآلموثتآلموسرتز آلثد وعد ؤ تعاد! وقال [ ١ ١ ٤ ، ١ ١ ٣ ه لمن 

ورصر'نجئتعدنُ ز وتتيمنمحه ب آلأثهترحث4تنن محا ص جئتدى 
[.٧٢.زك^ؤأظهلي: 

عن،أس بن مالك عن المبارك بن ءبا،اه، حدثنا الضبي عمر بن داود ،وحل>ثنى 
ينزهونكانوا الذين أين منادت نائي القيامة يوم كان إذا قال! المنكا،ر بن محمد 

المسك.رياصن أمحكتوهم الث.يهلان؟ ومزامير اللهو مجالس عن هم وأنفأمماعهم 
حيلتيالدنيا أبي ابن وقال ٠ وتحميديآآ تمجيدي أممعوهم للملائكة! يقول مم 

بنماللئ، عن سليمان بن جعفر حدتنا بكر أبى بن عبداهللأ حدثتى الحسن بن محمد 

يومكان إذا قال• ٢[• ٥ *قاب-تهلص■' وحنن لرش عغدثا له'■ وإِن ؤ ٌ قوله ق دينار 
الصوت؛ذللت، ق مجل. داود يا نولى! ثم الجنة، ق فوضع رفح بمتبر أمر القيامة 

نعيمداود صوت فيّتفرغ قالت الدقبا دار ق يه تمجدق كنت، الن.ى الرحيم، الحسن 
مثابوهوحنن لرض عغدئا لهُ ؤإن ؤ تعاد؛ قوله فذلك، الجنان، أهل 

.دارج-بم٧٦.٢)١(
الأرواح.حائي  ١٨٢)٢( 
١(٥ ١ )م الحلة ل نمم وابر ( *١٤)رنم الذمي j المارك وابن ( ١٦٨٢)رنم الخد ابن أخرجه )٣( 

الترغتب•ل والأصهاف الملاهي ذم ل الدنيا أبي ابن إق ( ٤٨٦)ا"/المنثور الدر ق اليوطي وعزاه 
\؛ني)1/م.(وامملر: ١٨٣٤٨رقم٣٢٤٠/١ابنأبيحاتمjشرْ)>)أ(أخرحه 



—=^^^=)جا=
قال•حوشب بن شهر عن الأسود وحجاج البناف ثابت عن سلمة بن حماد وذكر 

الدنياق الحز الصوت يحبون كانوا عبادي إن ت للملائكة يقول _ ئناؤ0 حل — اس ررإن 
بوتكبير وتسبيح تهليل من بأصوات فياحذوا عبادي، فاسمعوا أجل من فيدعونه 
بنعل ررحدثتي لأبنه؛ الزهد كتاب ق أحمد الإمام ابن عبداس وقال ثهل®. مثله يسمعوا 

لةُؤإن ؤ ه' قوله ي دينار بن مالك حدثنا جعفر حدثنا سيار حدثني الطوسي لم م
العرش،ساق عند داود - سبحاته — اس يقيم قال؛ بر نثابو وحنن لرلش عندنا 

كيفاإلهي فيقول؛ الرحيم• الحز الصوت ؛دللث، اليوم مجدي داود يا فيقول؛ 
فيردهقال؛ عليك، أرده فان ه: اه فيقول قال: الدنيا؟ دار ق سلبميه وقد أمجدك 

...الجنة® أهل نعيم داود صوت فتسضغ قال؛ صوته فيزداد عليه 
وهومحق؛؛ ؤي؛بمد■ هويدئ إرإةُ ؤ ننعاق؛ قوله ي الأسمين هدين اقتران سر امل ت، 

الوديعود لا قال؛ من عك والإنكار الرد من فيه تجد ١[ ٤ ، ١٣]1^^: العموزألودود 
القيِجيهيج ما ذللئا وق فهمه، ، ولهنا٥,القرآن كنوز ماهومن أبدآ، لعبده منه والمحبة 

سواهله رب ولا هو، إلا إله لا الذي - ربه عك عاكفا ويجعله بمجامعه وياحذ السليم 
فعتنل• ولا منه، له يد ولا عنه، له غتن لا الذي محثوبه عك الصادق المحِ_ا ، كوفع_ 

قبلمن حيرأ التوبة بعد يكون قل• العبد بان أيضا واحتجوا أبرأ. يغيره صرورته 
ها،وااتل،لل والانكسار والخشية، ، الخوفمن له يحدُث، الدنب، لأن الخهليئة، 
منهو ما والإشفاق والأمف، عليها، والندم حهليئته عك والبكاء يل.يه، بين والتضرع 

بدونلتحصل الأمور هده تكن ولر وآحرته• دنياه ق له وأنفعها العثل- أحوال أفضل 
وتضرعهكسرته عبده من يمسا واتسا محال. لازمه الملزوم؛ل،ون حصول إذ أساتها، 

المنثورالا.ر ق الموطئ وعزاه ( ١٨٣٤٨)اا/*أآمرفم يرْ تفق حاتم أيي ابن أحرجه )١( 
•حاتم أش وابن المنير وابن الترمذ*ى والحكيم الزهد ل أحمد إل ١( -٨٦ ١ ^١٦ )ما/ 

>ضالهجرتين.٢٣٣)٢(



اشرض اشر الئوء و=م 
تالآاها=======^د^======^==ذ

وحطيثته،جرمه عن ويتجاوز له ؤيغفر يعفوعنه أن وسزاله وامتعطافه يديه، بين وذله 
له،حيرأ القضاء ذلك كان له المحبوبة الأيار هذه عاليه فترتت يالذب عليه فضن فإذا 

المومن•إلا ذلك ولتس 
أكرمبالذنب ابتق لما إليه الأشياء أحب التوبة تكن إ لو لف• البعض قال ولهذا 

كنتداود يا الهفورث لداود - تعاق — اممع يقول الأثار بعض ل إن وقتل• عليه• الخلق 
الملوك.عل العبيد لحول علمخ تدخل واليوم الملوك. عق الملوك دخول عئ تد*خل 

الخليثة،نل منه خيرآ التوبة يعد داود كان إ لف المن واحد غير قال وند قالوا 
[٢٥مهابزه وحنن لزلى عغذئا أهُ ؤإن ذ'لك لهد ؤ مسحانه قال لهذا قالوات 
الأمةسلف فيها فال وقد منه، القرب درجة وهى الزلفن أمر؛نت المغفرة عك فرائه 

يتفامحبرفعليه معرفتها أراد ومن وأفراخهم، الجهمية عقول تحتمله لا ما وأنمتها 
قالوا!اق0ذا. عند الآوى وحليب التقلسا حن وهو الماب، حمن واكاف. اللف• 

العباووأن قلنا، ما صحة عالم المغفرة بعد داود أعهليها التي القرب زيادة تأمل ومن 
كان...مما خيرأ يعود التوبة بعد 

آلهوئثئبمع ولا يالخق، آلئا-ي ص آلأرض ق حليمه حعلثلث إما نداوُد يؤ 
يوممّوأ يما يد شد ب ١ عد إهب آممي نبيل عن يضلون آد./(' إن آفآح نبيل عن ئضلك 

آلخناب;"ة؛يم.
إناينداورد ؤ تعاق! الص فقال سبيله عن يضل الهوى انبلع أن سبحانه أحبر قل• 
^لدعزنميلالهزئ تتع بالخىولا آلنا-ي ص آلأزض 4( حليمه -جعلتنلث، 

يمبملونآلذئن إن ؤ فقال: ومصيرهم، سبيله عن القالين مال ذكر ثم ٢[، ٦ ]»_: ه آش 
—بحانه — وأخبر [• ٢٦أص• ه آلخناب يوم سوأ بما قديد عداب لهم آش نبيل عن 

اJحين.



عس==^====^ئ=
تلوممعق آس طع اوونإلث،مين ؤ العبد، غلب عق يطبع الهوى ^^٤ أن 

هواهانح الذي هو العاجز أن ه الحم، أحبر وقد [• ١٦]محمد؛ ه اهوآءهز وانعوأ 
هالباهل أمامة أبي عن سحي، بن راشد حديث، من أخمد الإمام وذكر اقلع• عك ونمتن 

هوىمن اهرٌ عند أعظم يعبد إله المإء ]ظل[ نحت، ءما اليه رسول( قال، ئال،ت 
ا.متح...؛١١ 

الأث'سلأذنذ'آلممحتنثبمت<كمح؛دسؤ، وعجالوأ ءامخوأ ؤأزمحل،آلذئن 
?كجار:تج؛;مح.

بنكالتسوية المختلفن، بن التسوية حكمته إق نسب، من عك — تعال — أنكر قد 
^دحدت،مئنسدسوعمالوأ متوأ ا ء ا*محقعرتمين ؤ تعال؛ فقال( والفجار، الأبرار 

>_aJTحسن، أم ؤ تعال! وقال، [ ٢٨]ص: ه لجأووإ\و آلنتقين فئن أز لأزض آل 
ومما:٦١محقاهم وعمثوأآلصنلحيت(سواء ءامتوأ نجانهنلك ان آحثزحوأآلثيئات 

ولرعنه، اس يتره مح سيء حكم هذا أن عك فدل، ٢[ ١ لالجاثٍة؛ ه تمحكموينح ما ساء 
ه،نف3، قبحه حهة من أنكره ؤإنما يكون، لا بانه أتمر أنه جهة من — سبحانه - ينكره 

كلهاأفعاله ووقؤع وكماله، وغناه لحكمته لمنافاته عنه ويتنزه يتعال ميء حكم وأنه 
المحسنولا كالفاحر، البر يجعل أن به يليق فلا والحكمة. وااعواقّ_ا السداد عك 

تعال- نفسه، ؤ، قبيح هذا أن عك فدل( الأرض. ل د كالمفالمؤمن ولا كالخيء، 
_.فعاله عن اله 

ص/مهلرفمآ.هم\(واكلسقبياينرَفياك)ا/هرنمموسانفيمح 
الكاملق ص وابن ( ١١٨٨)الحلمة ق نمم وأبو \( TT0رنم •أ )؛/،■الفردوس مسد 
ومدينار بن المحن وفته الكجّ، فا الهلراف رداه ا•  ١٨٨)١/ المجمع j( الهيئمي ونال ٣( • ١ )آ/ 

الحديث.متروك 
)أ(ااش1حج'ا.



اشكرش اشئ الصوء ا؟=م 
=الأاظ=====^=^=د=س^^^^ط

يأمرهمفلا مدى، عباده يترك أن جور من عك — سبحانه — إنكاره أيما هدا ومن 
لمنافاتهعنه متعال واه باطل، الحبان هدا وأن يعاقثهم، ولا يثيبهم ولا ينهاهم، ولا 

قال[ ٣٦ت ]القيامة ه سدى يمك ان 1ءئسبآلإسنن ؤ تعاق! قال كما وكماله، لحكمته 
يعاقب.ولا يثاب لا غيره! وقال . ينهنر ولا يؤمر لا مهملأ أي ه•' الشافعي 

حلمهم— سبحانه — فهو والنهي• الأمر غاية والعقاب الثواب لأن واحد؛ والقولان 
أنهزعم من عل - سبحاه - فأنكر الآحرة. ق والعقاب والثواب الدنيا ق والهي للأمر 
ينب،أن يليق لا وأنه واستهجانه، ذلك استقباح الحقل ق جعل من إنكار مدى يترك 
الحاكمين.أحكم إل ذللث، 

يثعتلؤجج تنخعون لأ إتئا وا عنتا •هفنهم ائما اقحستتز ؤ تحال! قوله ومثله 
هنففنزه ها؛،آ؛ا[لأ ه \أدتأنزاألءكريمِ هووث إلا لاإلنه آJمللئ،أنحى أش 

ولمناقاتهلقبحه به يليق ولا عنه، يتعال وأنه الحسبان، هدا عن وباعدها سبحانه 
وبثوابهوشرعه، بدينه الثّهادة الحقل ق ظهر كيف ترى أفلا ؤإلهيته. وملكه لحكمته 
دينهوكدللث، بالسمع. إثباته عك يدل كما بالعقل، المعاد إئبامتح عك يدل وهذا وعقابه، 

تطابمتجفقد بالوحي. علم ثم حملة، العقول ق ثابت، هو رمله به بعث، وما وأمره 
—سبحانه — وأنه ووعيده، بوعده والصديق وشرعه توحيده عك والوحي العقل شهادة 

فجاءحملة، به والممديق حسنه العقول ق وصع ما إل رسله نة ألعك عباده دعا 
والعقول.الفهلر ق مركوز هو لما ومقررأومدكرآ مفصلأمبينا، الوحي 

يهيأمر عما وثواهلءها المبوة أدلة من سأله ما حملة ق سفيان أبا هرقل سأل ولهدا 
يأمرما فجعل ، والعفاف، والمدق بالصلاة يأمرنا قال! يأمركم؟ بم قال! الني. 

وانظر:١(  ١٣؛/)> الكرى ق البيهقي صه وذكرْ ؛( Yt/Y)( )؛/٦٣له القرآن أحكام ق ذكرْ )١( 
Xiorممر)؛/>آ(و-فثراين 'أ-ا')هأ/>اتجري •شير 

(.VAUU)١; القاري عمدة م\(وانفلر: )رقم الخاوي رأ(أ-محرحه 



هم=^^^__رجا-
اقم،عك فيها وهوكاذب النوة ادعن من وأفجرهم الخلق أكدب فإن سونه أدلة من به 

وأمايه. تليق فدعوته واقترانه، وفجوره بكيله يليق بما إلا يأمر أن محال وهدا 
دعوةأكمل إلا تكون لا فدعوته وأبرهم الخلق أصدق هو الذي البار الصادق 

فلوما. القائم وصدق يحنها تشهد والفهلر العقول فإن وأعغلمها؛ وأحلها وأشرفها، 
يدعوإليهأن يجوز ما بين فرقان هناك يكن لر الأمر نفى ق مواء كلها الأفعال كانتح 

والأمرالدعوة ينفس يعلم إنما وصده العرف إذ إليه، يدعو أن يجوز لا وما الرسول 
عقفدل الرسول. إليه يدعو عما وأصحابه لجعفر النجاشي مسألة وكدللاج والنهي• 

وأنه، نفق وحن قبيح إق الأفعال انقسام والفعلر العقول ق المستقر من أنه 
وبراهينصدنهم آيات من ذلك وأن ئيحها، عن وتنهن صنها إك تدعو الرسل 

العادات،حوارق مجرد من والحجز الأياب أول عند وأعفلم أول وهو التهم، رّ
الدعرةبنفس انتفاعيم من أعثلم الإيمان ق بالخوارق الحقول صعقاء انتفاع كان ؤإن 
لتفاوت ٢٠٢ولطفآ بعباده اهض من رحمة متنوعة الهداية فهلرق الإيمان، من به حاء وما 

دبمائرهم•وأذهاثمم عقولهم 
حارحابرهانا منه يطل؟، أن غير من إليه دعا وما به حاء ما بنفي يهتدي من فمنهم 

هبحاله بمعرفته يهتدي من ومته»إ كالما-يقه• الصحابة من الكمل كحال ذلك، عن 
منيخزي لا أن اهه عادة وأن والأفعال، والأوصاف الأحلاق كمال من عليه فتلر وما 

بزهكان من يخزي لا وأنه به، ومعرفته باس لعلمه والأفعال الأوصاف تللث، به قامت 
يخزيكلن فوانللأ أبثر هوت له — عنها اليم رصي — حديجة المؤمنين أم فالتت، كما المثابة، 

وتعينالضيف،، وتقري الكل، وتحمل ، الحديث، وتصدق الرح»أ، لتصل إنلث، أبدأ، اهئم 
كدللثجكان من أن عق ورحمته وحكمته ياليم بمعرفتها فاسندلت، . الحق نوانثا عك 
وتوبته.ومحبته وامجهلفائه اليق بكرامة هوجد؛و بل يفضحه، ولا يخزيه لا اليم فإن 

.٢( > • T/ ) النووي شرح وانفلر؛ ( ١٦'رنم لم) وم( ١٠)ينم الخاوي أحرجه ، ١ ت 





—=^^=اجا=ع=
ياثوقوآ'لأمحافى'ِجأ٩•ضلؤذكئا عق دوقا وؤ 

بآلقوقمنحا ئفى عو ندونا ؤ سليمان نبيه عن حاكيا تعاق اقيق قال ، ؛
فشغلهالخيل، يح_، اققوكان سليمان أن رالآة1 استشهاده ووجه [. ٣٣]ص: ؤالأءثاقه 
الشمستواريت، حنن النهار، صلاه عن — عليه ءرص>ّتا لما — إليها والتفلر امتحانها، 

حلءمةعن إليها والقتر امتحاما، استغرقه إذ الخيل، من هلا الغيرة فلحمته بالحجاب. 

لاهغيرة باليم، وعراقيبها أعناقها يقرب فهلفق عوه ندونا ؤ فقالت وحقه. مولاه 

اوابإو4ت آلعتد يجب صابتأج وجدئته إما ■محثث، ولا به.، هاصمب، مبمغتا بتدلئ. خد وؤ 

إثاؤ أيوب! حبتيه عن فقال وأحبابه، أوليائه خاصة بالصبر الألأ وصم، ... 
[.١٤٤ص^' ه اواب إدهُ آلعتد بعم ُؤ فقال• عليه. أثن ثم ٤[ ٤ ]ص• ه صابرا وجدتنه 

الصابرينعك وأثن به. صيره أن وأحبر لحكمه، بالصبر إليه الخلق أحثا وأمر 
بغيروأجرهم محسوبا، غيرهم أجر وجعل الجزاء، أعفلم لهم وصمن الثناء، أحن 

فجعله- تقدم كما - والإحسان والإيمان، الإسلام، بمقاماُت، الصبر وقرن حاب. 
والتقوى.والأعمال، والإيمان، والتوكل، اليقين، قرين 

الملائكةوأن لأهله. حير الصبر أن وأخبر الصبر. أول -يا ينتقع إنما آياته أن وأخبر 
ذلك،...كماتقدم بصبرهم، الجنة ق عليهم لم ت

هخنت، ولا بهِء ءاصميُجا صغثا بيدك وخد ؤ I المحو أيوب لنبيه تعاق اقوله ... 

٤(. ٥٩وم!□ري)n/ ( ٣٥ممر)؛/ ابن تفسر وانظر: ١(  ٥٦/ Ytتفسر،)ق ض أخرجه )٢( 
ْدارجج_أ. ١٦٢)٣( 
 )٢^٢٢١.٣)٤^



'ش

موجبق لاانقهاء فإن فيه؛ نحن مما ليس هذا إن الجواب! شيخنا! فقال [ ٤٤]ص: 

صربة،مائة امرأته أو ءباو0 ليضربن حلف إذا يعني قولين، شرعنا ق اليمين هده 
معيشترط من منهم ثم مفرقآ، أو مجموعا الضرب موجبها يقول من فول أحدهما! 
عنداللفظ هذا موجب الفتيا هذه تكون هذا فعق المضروب، إق الوصول الجمع 

شرعناق موجبه هذا كان ؤإذا المعروف، الضرب موجبه أن الثانب! والقول الإطلاق. 
ليسر، قلنا! إن لأنا قبلنا؛ من شرائع من شرعنا يخالف بما علينا الاحتجاج يصح لر 

لشرعنا،مخالفته يعدم مشروط فهو لتاء مّرع وهو قلتا! ؤإن فظاهر، مطلقااا لنا سرعا 
الشرط.انتفن وتد 

عامةكاك لو فإما الحكم؛ خاصة الفتيا هذه أن علم الأية تأمل فمن وأيضا، 
اقتصاصهاق يكن ولر يمينه، موجب كريم مي، عل، يخف ل؛ أحد كل حق، ق الحكم 

اليعحكمة عل به تدل ونبه، لنعتبر نذلاJره عن حرج ما يقص فإنما عبرة؛ كبير علينا 
علويدل يقص. فلا والقياس العادة مقتضئ هو كان ما أما علينا. قصه فيما 

حرجت،الجملة وهذْ [، ٤٤]ص: ه صابرا وجدته إثا ؤ تعاق• نوله الاختصاص 
صبره،عك له جزاء بهيا أفتاه إنما وفو الية أن فعلم نظائرها. ؤ، كما التعليل مخرج 

إنماالألأ. فإن وأيضا اليمين• هل>ه موجب، هذا أن لا حا، ورحمة امرأته، عن وتخفيفا 
_.تعاق — أحبر كما يحنث،، لتلا الفتيا حاذ>ْ أفتاه 

اليمينؤ، ليس بل الشريعة، بتللئ، مشروعة تكن ر الإيمان كفارة أن عل يدل وهذا 
الإسلام.أول ق كان وكما شريعتنا؛ ق التثرر نذر ق ثابت، كماهو والحنن؛، البر إلا 

كفارة، ٧٥١أنزل حنن يمين، ؤ، يحنث، أبوبكر يكن ®لر -! عتها اهع رصي - عائشة قالت، 
كأنهصار كذللثه كان ؤإذا الإسلام. أول ؤ، مشروعق تكن لر أما عك فدل ، اليمينء 

عنهيغنى ولا عليها، الضرر س فيه لما يه؛ الوفاء يجب، لا نل.ر وهو صرحا، نذر قل- 

٥(. ١٨ئ/ )١ ٦( • • / n)،^jUiفح وانظر: ٤( ٦ ١ ٤ المخاري)رنم أخرجه :١( 



ذاكإذ الذر كمارة تكن لر فإذا اليمين، تكفير عن مع الذر تكفير لأن يمين؛ كفارة 
الواجبحذو به يحتذي يالذر الواجب أن علم ومل أوك• اليمين فكفارة مشروعة 

صحيحا،المضروب كان إذا تفريقه يجب بالشؤع الواجب الضرب كان ؤإذا ، ٤٠٣٧١؟
الإطلاقعل مريضا أو الكل، عند منه مايوما مريضا الضروب كان إذا حمعه ؤيجوز 

بالذرالواجب يقام أن جاز ق، العد رمول عن السنة بذلك ثت كما بعضهم، عند 
الشضربة ماتة احتمال عن المحإوضعيفة أيوب امرأة كانت وقد المذر. عند ذلك مقام 

باليمينالواجب برحمته عتها فخفف ربيا، عك كريمة وكانت إياها، يضرثبا أن حلف، 
المريض.عن حقق، كما ؛الضغن،، الضرباُت، بجمع أفتاه بأن 

فاقامالثالث،، يجزيه أن ماله بجميع الصدقة ذر فيمن جاءُت، قد السنة أن ترى ألا 
رحمةالوصية ق مقامه أقيم كما عنه. وتخفيفا بالناذر رحمه الجمع مقام الذر ق الثلث، 

إقامةوتمدي، تركم، أن ماشية الحج لمرُتإ فيمن السنة وجا-ءيننؤ له. ونفلرأ بالوارمثج 
عته،العجز عند النامالث، ق بالثميع الواجب، ترك مقام بالذر الواجب، بعفر لنرك 

الحائض.عن الودلع يلوافج 
كماالابن ذبح مقام الشاة لذبح إقامة بشاة ابنه ذبح نذرّ من وغيره عباس ابن وأفتن 

أمموعين،يطوفج بأن أرع عك يطوف، أن ذر من أيضا وأفتن للخليل• ذللش، ثمع 
هالصحابة من وغيره هو أيضا وأفن اليلءين، طواف مقام الأمبوعين لأحد إقامه 

كلويطعما يفطرا بأن الصوم يستطيع لا الذي الكبير والثخ منه اليئوس المريفر 
الصيام.مقام للإطعام إقامة مكينا، يوم 

أنولديهما عل حافتا إذا والمرضح الحامل الصحابة من وغيره هو أيضا وأفتن 
وغيرجدآ. كثير وهزا الصيام، مقام للإطعام إقامة مسكينآ، يوم كل وتطعما تفهلرا 

مايفعل المشمة عند منها الثيء - تعال — اهللأ يخفف، أن الشريعة واجاُت، ق متنكر 
وغيرها.الأبدال ق كما الوجوه، بعض س يشبهه 

أمتهليضربن حلف، لو الرجل لأن شرعنا؛ ق إليها يحتاج لا أيوب قصة مثل لكن 



انئؤإقواضرش' 

وتخفيم،حيلة إق احتياج غير من يمينه عن يكفر أن أمكنه صربة مائة امرأته أو 
وعندطائفة، عند عاليه شيء فلا معصية، ندر فهو ذلك ندر ولو يجمعه• الضرب، 

بهر فما عق محمول الادميين كلام من المطلق فإن وأيضا يمين• كفارة عليه طائفة 
الخطابعرف إق فيها الرحؤع فان الأيمان؛ ق حصوصا الثارع كلام من المطاإق 

قال;قد ه واه اللغة، أصل ق اللففل موجب إق الرجؤع من أوق أوعادة شرعا 
محزمونوالذين ؤ وقاوت ٢[ ■جفهم4لاش؛ مائة مهما و'حد قاحلنوأ'كاا ؤآلراذ؛هوألراؤا 

٤[.قآ-حلدومحضإنحأدههأ\ذوو.' ^لمحصفتبلزياتوأإذننب
المتفرقة متعددة صربامحت، أته ذلك، من بعدهم ومن والتابعون الصحابة وفهم 

صربايضرب فانه زواله، يرجن لا ءاJرأ معدورأ المضروب يكون أن إلا مجموعة، 
فيهمجموعا؟ عليه يقام أو الزوال، إق يزحر فهل زواله يرجن كان ؤإن مجموعا، 

الضربهو يمينه موجب ليضرين الحالف، إن يقال؛ فكيف، الفقهاء. بين حلافر 

أربابعليه يعتمد ما أقوى هي الأية فهده وقوته؟ المضروب صحة مع المجمؤع 
البتة.فيها لهم متملث، لا ،أمحه ٧٥١بحمد فلهر وثل• حيلهم، بنوا وعليها الجل، 

دآلآمحنره4•
وماعليه، ؤإيثاره الباطل، من الحق معرفة أصلين! عل مداره الإنسان اكمال ا..ل 

هذينق منازلهم تف١ورتc يقدر إلا والأحرة الدنيا ق تعاق اه عند الخلق منازل تفاونننه 
قولهق — واللام الصلاة عليهم — أنييامحه عل سبحانه بهما ائلأ أفكت، اللنءان وهما الأمرين، 

•[ ٤٥ؤآلآبمنر4لص: ئتواؤسوباولآ'شمى 
إدراكبكمال فوصفهم الدين، ق البصائر والأبصار الحق، تنقيد ق القوة فالأيدي 

امالأمؤ أشرففهؤلاء ام، أمأربعة المقام هل.ا ق الناس وانقسم تنفيذه. وكمال الحق 

الجوابالكال.ثا('ئ'آا 



قله بصيرة لا من هؤلاء عكس اكازإ1 القسم تعاق. اس عق وأكرمهم الخلق من 
للعيون،قدى رويتهم الذين الخلق هذا أكثر وهم الحق، تنفيذ عك قوة ولا الدين 
منيستفاد ولا الأسعار، ويغلون الديار، يضيقون القلوب، وسقم الأرواح، وحن 

والشنار.العار إلا صحبتهم 
تنفيذهعك له قوة لا صعيف مم به ومعرفة الهدى ق بصيرة له من ت الثالث، المم 

اس/،إلا وأ-صا حير القوى والمؤمن ،• الضعيفالمؤمن حال وهذا إليه، الدعرة ولا 
يكادلا الدين، ق البصيرة ؤ صحيفلكنه وعزيمة وهمة قوة له من الراع1 المم منه. 

بيضاءوكل تمرة سوداء كل بمهمب بل الشيطان، أولياء وبين الرحمن أولياء بتن يميز 
محما.التاغ والدواء سحما الورم يحس، شحمة. 

الأول،المم سوى لها موص^ هو ولا الدين ق للامامة بملح من هؤلاء ق وليس 
4يوقنون ب-اينيتا وًفاثوأ صموأ لما باميبما وجعلغا ؤ تعاكت اهة قال، 

هموهؤلاء الدين. ق الإمامة نالوا واليقين بالصبر أن سبحانه فاحبر [. ٢٤]السجدةن 
سعيهوزمن الذي بالعصر م وأقالخاسرين، حملة من سبحانه ائيو استثناهم الذين 

وآلعصر::ت:ؤ تعاق؛ فقال الخاسرين، فهومن عداهم من أن عك والرابحين الخاسرين 
بآلحقوثوامحبموأوعمثوأآلصنلحفتوثوامبموأ ءائوأ إلأآلذنن حمم؛ئ ش إنالإسن 
يوصيحنن عليه والصبر الحق بمعرفة منهم يكتفإ فلم العصر[ لّو_رة 4 بالصبرز؛؛ 

عليه.ويحثه إليه ويرشوه بعضا بعضهم 
ولغالحجج إقامة عك والتدرب للتمرن أحدهمات نوعازت العلم ق فالمتاءلرة 

والضال.السباق يثبه والأول الثاحلل، وكبت، الحق لمرة والثاقت الشبهات. 
إبزهينزعكؤقلئ،حجثئآ؛اتئنهآ ؤ تعال؛ وقال الكفار. وقتال الجهاد يثبه والثازت 
بالحلم،ت أملم بن زيد قال ماللث،؛ قال [. ٨٣]الأ؛عام: 4 يشاء من دزجنت ئريع دومهِءج 

:ل(يآالئروسة.



اشرض النيئ ؤًم 

اللهرقع مما الجهاد عل، والقوة بالحجج، العالم فان صاحبه؛ درجة يرغ الحجة بعلم 
اوتوأوآلذس مغأكم ءامغوأ يرةعآسآلنين ؤ ت تعاق قال كما وأتباعهم، الأنبياء درحات 

ويعقوبؤإنحنق إتزهم وأدوعندنآ ؤ تعاق• وقال، [ ١١لالمجادلةت ه درحنت آلعلز 
أمرإظهار عق بما يقدرون التي القوى فالأيدي [• ٤٥زص: ؤآ'لأبم-نر4 آلأمى أوق 
دينه.ق البصائر والأبصار أعدائه. وجهاد كلمته، ؤإعلأء اهللأ، 
فالأول•'العقل• عك والهوى الترع، عك الرأي تقديم هومن إنما ضة كل أصل ، ر

وفتنة؛اليقين، تري الشبهات ففتنة الشهوة. فتنة أصل والثاف• الشبهة، فتنة أصل 
الأمرين،بمل«ين منوطة الدين إمامة سبحانه جعل، ولذ>لاك، بالصبر، تدغ الشهوات 

هيوبمون بمايجئا وًفاثوأ صموأ لنا بامدا -بدوث أبثه بهم وجعلثا ؤ ذقالت 
قأيما بينهما وجع الا"ين• ل الإمامة تتال، واليقين بالصبر أن عل، فل،ل [. ٢٤]او.جاوة: 

يدغالن>ي ؛الحم، فتواصوا ٣[ زالعصر: يالصبره وثواصوأ يالحق وثواصوأ ؤ ت فوله 
عبندثاوادٌلإر ؤ قوله. ق بيتهما وجع الّهوايتإ. عن يكف، الذي وبالصبر بهايث،، ال

•باولآلأمىوآلآض4لص:ه؛[ 
وعباراتالألأ. أمر ق البصائر والأبصارI اس. ذات ق والعزائم القوى فالأيدي! 

باه((.والمعرفة اه، ر،لاءة ؤ، القوة ررأوق عباس: ابن قال ذلك،ا عك تدور او.اإف، 
قالقوة *الأيدي! مجاهد! وقال فيهاء. والبصر العبادة، ق القوة *أوق الكلثي،! وهال، 
العملر،ق القوة جبير! بن معيد وقال، الحنرا. ق البصر والأبصار! اس، طاعق 

ااّديتهم من فيه هم بما بمحرهم والأبصار! 
الث.بّهات،ورود عتل• النافد البصر يحي، الألأ ءإن مرسن،! حديث، ق جاء وقل• 
فتنةتدغ والصبر العقل، فبكمال الشهوات((. حلول عن الكامل، العملر ؤيحسح 

المتعان.واسم! الشبهة، فتنة ندغ واليقين البصيرة وبكمال الشهوة، 

اءاثأن-بمأ.;ا(ب("ا



—لج-قه
عدممن أحدهات أنسام! ثلاثة إق تشم الباهر النور هدا ق الناس ومائر 

فهوالبرق، والرعد النللمات إلا الصنف، هدا من يرى لا فهو *!محلة، الإيمان بصيرة 

يصره،يحطم، أن حشية البرق من عينه عق ؤيدْ الصواعق، من أذنه ل إصبعيه يجعل 
الذيهو المم فهدا الأبدية. الحياة وأسباب، الرحمة س ذلك، وراء ما نظر0 يجاوز ولا 

لأنهآية؛ كل ولوجاءته عباده به هدى الذي اه هدي يقبل ولر رأسا، الدين بمذا يرفع لر 
عاليهالحجة إقامة هال.ا إنذار ففائدة الكلمة. عاليه وحمت، الشقاوة، له سبقت، ممن 

فيه.اهف علم بمجرد لا بذئبه ليعذب 
هن.اإل أبصارهم نسبة الذ.دن ه الحقاسالفعمة البصهرة أصحاب، الال١ القسم 

ديندينهم وأسلافهم، لأبائهم تبع فهم الشمس، حرم إل الخفاش أبصار به كنالنور 
منقاداارأو ت طالت، أبي بن عل المؤمنين أمير فيهم ئال، الذين وهم والمنشأ، العادة 
يتخالجهملا البصائر لأهل منقادين كانوا إذا فهؤلاء إصابة١١، ل له بصيرة لا للحق 

نجاة.سبيل عل فهم ريبا ولا ثلث، 
الناظة،البصائر أولو وهم آدم، بني ولباب الوجود، حلاصة وهو الثالث• المم 

ومشاهدةؤيقيذ بصيرة عك منه فكانوا المبين، النور ها>ا بصائرهم سهدتا الذين 
وهذاالأسود، البهيم كالليل لرأوه صده عقولهم عك لوعرض بحسثج وكماله، لحنه 

يقرنوس داعيهم بحبه أولئلث، فان قبلهم. الل.ين وبين بيتهم والفرنان المحلثج هو 
لرصائح، كل مع يميلون ناعق، كل أتبلع ءلال٣v: أبي، بن عل فيهم قال، كما بمم، 

•ومح(* ركن، يجلثواإل وب العلم، بنور يتضيتوا 
السيءويمدح وصده، السيء يتحن يراه ؤ فإنلالبصرة، ءد.م من علامة هذا 

وانظر:ه/ )٠ دمشق -ارخ ق ٣ وابن ( A'-U\')\ا الحية ق نمم أبو أ-محرجم )٢( 
(.٣٣٠الصفوة)؛/ (^ ١٢٢  ١٦)٤ _J، )\أ\\(^-٢، الحفاظ ادم؛ 



الممسيرهلن المير الصوء ه==^ّ 
تاقلظ====^==========ذ

ثممخالفته، عفليما ؤيرى الرسول  ipLipفيعفلم يعرفه. لا قالب ق جاء إذا بعينه ؤيذمه 
عدممن وهذا نته. بللقائمين ومعاداة أنته، لما ونفيا له مخالفة الناس أشد من هو 

درجاينإق مراتبهم تفاوين وسها الصائر، عك عمالهم إنما آل الم القفهن.ا البصرة. 
البصائر،عل يع٠اإون كانوا إنما فقال! السابقين، ذكر وقد السالف، بعض قال كما الفضل، 

ؤوأذ'لأء~ثدثآقال العمل• ي ولوقصر اهه دين ق بصيرة من أفصل أحد أوق وما 
القوةأول عباس: ابن قال [ ٤٥وآلأنصنر؟<تص: إبريتموإنحثر(ؤبمموباولآلأيدى 

ققوة أعهلوا ومجاهد! قتادة وقال اهيه. أمر ق المعرفة ق والأبصار اس لاءة ءق 
كانؤإن الماس، اخش، إذا بالحق أبصرهم الماس وأءاإم الدين. ق وبصرأ العبادة 
.٠٥١إلا نقاوتها مقادير يحصي لا أنولع ام الأنطْ من كل وتحت، العمل. ق مقمحرأ 

والقسمضلالة. إلا به يزداد ولا الباب،، بهذا ينتفع لا الأول م فالقشذ\ عوف إذا 
اق،يالحديث، هدا ؤإليهم الثالث،! والقسم واستعدادْ. فهمه بقدر منه ينتفع الثاق؛ 
وهموالإرشاد، التنبيه كتابه ق اليم يخصهم الذين الألباب، أولو وهم 

٧[.عموان: ]آن الألثس،ه يدبرإلأاولوأ وما ؤ تحال! قال يالمدكرة، الحقيقة عك المرادون 

لمنآكصعلسألأحتارعغدثا ؤإبجم ألدار)}و( ذُغرى ■فالمبمة أحلصشهم ثا إؤ 
.ه؛ 

لمنعذئا ؤإيم ج؛ ألدار ذهكنى بجالصة ذ أحلصهم! أنه غئو أحبر وقد 
اختصهمه؛و اهو أن وشرفهم! فضلهم ق ؤيكفي [• ٤٧-٤٦]ص: ^^ازسألآخارؤ< 

كراماته!بانولع وحمهم عباده، وبين بينه ووامهلة رمالمه، عك أمناء وجعلهم بوحيه، 
عقعليا مكانا رفعه س ومنهم تكليما، كلمة س ومنهم حلتلأ، اتحاده من فمنهم 

حنتهإل لحولا ولا ؤلريقهم، من إلا إليه وصولأ لعباده يجعل ول! درحات• مائرهم 

القاصي.حازم بتحقيق الباز مصطس نزار مكتية طيعة الهجرتين• طريق ٢  ١٩٧



—=رجا=
وسيلة،إليه الخلق أترب فهم أيديهم؛ عق إلا بكرامة منهم أحدآ يكرم ولر حلفهم، إلا 

عليه.وأكرمهم إليه وأحبهم درحة، عنده وأرفعهم 
ومماهف، عرف وحم أيديهم، عك الماد ناله إنما والأجرة الدنيا فخير وبالجملة 

مهمالعزم أولو منزلة وأعلاهم الأرض، ق تعاق محاية حصلت، وحم وأطيع، عبد 
أوحيغآوآلذى يوحا به-ء وص ما سآادنن لكم ثمغ ٠ ء تعاكت نوله ل المذكورون 

العلياالطبقة هم وهؤلاء [. ١٣]الثوري: ه وعيسى وموص !بريم بهِء وصيئا وما إليلئ، 
هوأفضلهم حاتمهم إك يردوها حتن الشفاجة، تدور وعليهم الخلائق، من 

اسم»الصفا« [ ٤٧]ص: لضأيصعلسآلأحثاره عغدثا وإِبم ؤ ه' اهف ٢نالا 
أنفوجهه بالأية! الاستشهاد أما التلوين سقومحل التاب، هن.ا ق وهو الكدر. من للبراءة 

ومنهتيشوبه. مما وتمميته الشيء، حلاصة وهي الصنوة، من مفتعل ارالص.هلفناا 
وهوررالصفك(؛ ومنه فيه. له عيره سركة يجوب من حلصه أي ١ ه لنفالسيء اصهلفن 
.٠ الغنيمة. من لفه ه يصعلفيه كان الل.ى الهم 

ولهداقدره، ؤيحل ذكره العالمين بين له يرفع أن الحبي عك اهف نعم أعفلم ومن 
إتر'صموآذ'نجنيلدوا ؤ تعاق؛ قال( كما لغيرهم، ليس بما ذللث، مجن ورسله أنيياءه حص 

آلداربذْغنى بجالصة أحلصنهم إنا وآلأبجره: آلآيدمحا اول وإنحو(بمموب 
هذهق يه يذكرون النأى الجميل الن.كر وهو بخصيصة، حمصناهم أي [ ٤ ٦ ، ٤ ٥ لءس: 

حيمثا— واللام الصلاة عليه — الخليل إبراهيم سأله الذي الصلأق لسان وهو الدار، 
تبنيه وعن عنه . ال، وم[، ٨٤]الثعراء; ٠ مدفىفيآلآحرس بمان ل وآجعل( ۶ نال• 

لهيهال ون[ ٥ ' ]مريم: ٠ عؤا مدق يمان لم ؤحعلغا رخمتغا نن لم وؤهسا ءِ 

.دارج-بمم.)ا(اإا
الكاق.الجواب •١ د، )٢( 



الممسيرض اثمنير الصوء 

منميراثهم بحسب ذلك من نصيب لهم الرسل ذاتباع ٤[ ]الثرحت ه ؤوزسا 
ومعصيتهم.مخالفتهم بحب ذلك من فاته حالفهم من وكل ومتابعتهم. طاعتهم 

ًْفثثرٍْبمنكهؤ ب يدعوذ فينا نتكئن ئ;;؛ الآتو'ب لم نمئحه عدن ئت جؤ 
وشرابهأ4•

٥[• 4\ص■ آلآبو'ب كم ممتحه ؤ الحز؛ عن حلين. عن لم مبن الوليد روى 
باطنها،من ظاهرها يرى أبواب قال؛ قتادة عن حاليي عن أيضا وذكر ترى. أبواب قال 

أبووقال ّ انغلقي انفتحتي، لها؛ يقال ما وتفهم وتكلم، تتكلم ظاهرها، من وباطنها 
ينأحمد أنبأنا إسحاق بن محمد أنبانا القيسي محمد بن عبدالى؛( بن محمل. أنبانا الشيخ 

أربعةالجنة ل مزمن »لكل قال: الفزارى عن غيايث، بن عيداهق أنبأنا الحواري أبي 
منأزواجه منه عليه يدخل وباب الملائكة، من زواره منه عليه يدحل فباب أبواب• 
لتعظمإليهم ينظر ثاء إذا يفتحه النار أهل وبين بينه فيإ مقفل وباب المن، الحور 
شاءا؛إذا ربه علن منه يدخل اللام دار وبين بينه فيئا وباب عليه، النعمة 

قالقال: مالك بن أنس عن الميرى زياد عن صالح أبي بن مهيل روى وقد 
الشفاعةحديث، وق ١ فخرا' ولا الجنة باب بحلقة يأخن. من أول أنا ١٠اهيع رسول 

ارفاخدM' اممه رسول قال قال: أنس عن نيد ين عل عن عتنة ابن رواية من الْلويل 
وتقعقع.تحرك حسية حلقة أنها ق صريح ٢وهذا فأقعقعها،،أ الجنة باب بحلقة 

الأرواح.حائي  ٥٥)١( 
(.١٣•ممر)م تميم)ا-ل/'آ>ل(واظر:سماين ق الطري رآآ(أحرجه 

١(.)ص\0 المار من المخوف )٣(انظر: 
(.٤٣•٥ رقم  ٢٨١)U/ (وأمبمك ٤٧)رقم الدارس )؛(أحرجه 

قوالديلس ٥( • )رنم والدارس ( ٣١٤٨)رنم والمرمدي ( ٣٩٨٩رنم  ٦٨)U/بمك أم أحرجه )٥( 
وقال)\الأى المدير ومض )اا/آم؛( ازري كح وانظر: ( ١١٨رقم  ٤٧/١)الفردوس 

صحح.حسن حديث 



ع——^=)جا=
الجنةباب بحلقة ارآحد قال: ه النبي عن هريرة أبي عن أبيه عن مهيل وروى 

كلق المبين الحق الملك اقه إلا إله لا قال ررمن ه•' عل عن ؤيدكر ليا'أ محوذن 
يهوامتقرع الغنن به واستجلب القبر وحشة ومن الفقر من أمان له كان مرة مائة يوم 

/الجنة((؛ باب 
?؛٦١يدعون ?؛٦١ متكئن أ؛؛؛ آلأتوب ثم ممتحه عدن حننت ؤ سثحانهت قوله 

إذاأمم وهو بديعا، معنن تحته تجد كيفا [. ٥١، ٥٠اص■' ه وشراب ًكجترم يمنكهة 
أهلهالحلها فإذا النار وأما هي• كما مفتحة تبفن بل عليهم، أبوا7بما تغلقا إ الجنة لحلوا 

قد٩[ ٨، ]الهمزة: ه ممددة محي ق ;)"[؛ نوصدة ؤ قال كما أبواحا، عليهم أغلمت، 
الباب.-؛؛!_، يجعل الذي العفليم كالحجر حلفها من للأبواب ممسأكة العمد جعلتا 
غم،من منها يخرج ولا باب، لها يفتح فلا مْليقة، عليهم أبواببما بمي مقاتل• قال 

تصرفهم،إل إثارة لهم الأبواب تفتح ي فإن وأيضا الأبد• آخر روح فيها يدخل ولا 
وقتاكل عليهم الملائكة خول ول■ ثاووا، حبثا الجنة ل وتبوئهم ؤإياببمم، وذهابهم 
إلإثارة وأيضا وفت،. كل عليهم يرهم ما ودخول رببمم، من والألهلاف بالتحفج 

الدنيا.ق ذللث، إل يحتاجون كانوا كما الأبواب غلق إل فيها يحتاجون لا أمن دار أما 
ؤ<دابته محطولها ؤ كقولهت فيكون ومضهلجعين، وقعودأ قياما يتناولوما ل؛،فهم 

أيالخل ذلل يقولون! المدينة وأهل تناوله، تسهيل ، القطفتذليل ومعنن [ ٢٣قة: ]1^1 
وجهازتدانية شكا ول تناولها• يهل حتن الق من وأخرجها عروقها ّو 

.١( ٧ ١ Y/ ) والأنار الأحاديث، تخرج ق الزيلص ذكره )١( 
ميزانق الأ-مي وذكره ( ٦٥/ )؛ قزؤين أحار j< والقزؤيتي ( ٢٨٠)A/ الحلة ق نعيم أبو أ-غرجه )٢( 

(٢٨٣المزان)n/ لمان ق حجر ابن وذكره وصعقه. ( ٤٣٣بنظتم)ه/الفضل ترجة ق الامحدال 
صعيف.مالك عن به حدث من كل ١لدارةطتيت قال وقاوت 

حائيالأرواح. ٤٥)٣( 
حائيالأرواح. ١٢٥)٤( 



التمسرش النيئ الصوء ،؟=ءم 
تاكلهإ==د======^د=د=^=^

^،:Ujوقال الجة، صفة أنه واكاز(ت متكثن. قوله عك عطفآ الحال عك أنه أحدهما: 
ومحآيكهه بينا ؤ الأحرمحن؛ الجنمحن آْاوفي سلإ،محؤووجان4لالأن: ما يؤ 

لفضلهمابالذكر الفاكهة بين من والرمان الخل وخص [، ٦٨]الرحن؛ 4 ووثان 
أنولعأفضل من هما إذ المأ، سورة ق والأعناب الخل حدائق عق نمى كما وشرفهما، 

آكرتومحْصويم4محنا وثم ؤ قالط وقد وأحلاها، وأطيبها الفاكهة 
ؤيحانحدثنا المديتي بن عل حدئنا المثنئ بن معاذ حدثنا الطراق: وقال [ ١٥لم>حمد: 

قال:ثوبان عن إسماعيل عن قلأبة أبي عن أيوب عن منصور بن عبادة عن سعيد ابن 
وقالأحرمح،" مكاما عادت الجنة من ثمرة ننع إذا الرجل ررإن قؤ• اس رسول قال 

علةبن، إبرامم بن، رم، حدثنا انمي مكرم بن، عقبة حدثي، أحمل الإمام اين، عبداه 
اهارأهبط ه.' اهن، رسول قال قال: مومئ أبي عن زهير بن قامة عن عوف حدثتا 

ثارمن هدْ فقإركم الجنة، ثار من وزوده شيء، كل صنعة وعلمه محو، الجنة من آدم 
تغيراررلا وتلك تغير، أما غير الجنة، 

علكررعرضتح قال: M المي عن جابر عن الزبير أبي حديث من لم مصحيح وفي، 
عنهفقصرت ة3لفا منها ررفتتاولت، لفغل: وق أحدته(( قطفا منها تناولث، محن الجنة 

عنعميل ابن حدثنا اه عبيد حدثنا جعفر بن عبداس حدثتا أبوحيثمة وقال ، يدى،"ر
شيناتناول ثم فتقدمتا، ه اس رسول تقدم إذ الفلهر صلاة ق نحن بينما قال: جابر 

قاليوم صنعنن، اهرائا رسول يا كعسا: بن أبي له قال الصلاة قضئ فلما ناحر ثم ليأحذه، 

روا٤ْ(: ١ ٤ ا/ )• الزوائد بع ق الهضي وقال ١( ٤  ٤٩رقم ١ . ٢ الكسر)j /Y الطراز أخرجه )١( 
ثقات.الزار إسادمح، وأحد الهلبراق ورجال مثلاها. مكاما ق عيد قال؛؛ أنه إلا والزار الهليراق 

•٣( ٢٩رنم  ٤٥والزار)خ/( ٣٩٩٦رقم  ٥٩٢والحاكم)أ/ ( ١٧٢شيرْ)ا/ق الطري أخرجه )٢( 
والطراقالزار رواه ١(؛  ٩٧)a/ المجمع ق الهيثس وقال ( ٤٣٨)U/ دمشق تابخ ؤ، عساكر وابن 

(.V٢٠٧/الووتم، وثرح ( ٨٣ص)٣; قح وام: ٩( ٠ ٤ ست)رقم أخرجه )٣( 



ع_^^=====اجا=
الزهرةمن فيها وما الجنة علي عرضت ر'إنه تصنعه؟ كنت ما شيثآ صلاتك 

بهأتيتكم ولو وبينه، بيتي فحيل به، لأتيكم عتب من مملفا مئها فتناولت والضرة، 
يتقصونهااللا والأرض الماء بين من منه لأكل 

عباسابن عن جبير ين معيد عن حماد عن سفيان أنبأنا ا1مباركت ابن وقال 
منوألين العسل، من وأحق اللبن، من بياضا أشد والدلاء، القلأل أمثال الجنة ررئمر 
عنإسحاق أيي عن شريك حدثنا منصور ين سعيد وقال . عجم(، فيه ليس الربد 
ومضهلجحينوقعودآ قياما الجنة ثمار من يأكلون الجنة أهل ررإن قال! عازب ين البراء 

شاءوا((م.حال أي عك 
قالته اهء رسول أن ّعد بن سهل عن حازم أبي حديث من الصحيحين ،وق 

وق. د الصاتموزا؛ إلا يدحله لا الريان، يمن منها ؛اب، أ؛وابت تمانية الجنة ررق 
قالقال: ه هريرة أبي عن عثدالرحمن بن حميد عن الزهري حديشا من الصحيحين 

أبوابمن دعي اض ّبيل ق الأشياء من شيء ق زوجين أنفق هت.ررمن اهف رسول 
كانومن الصلاة، باب من دعي الصلاة أهل من كان فمن حير. هدا عبداق يا الجنة: 

بابمن دم، الصدقة أهل من كان دمن الجهاد، بابه من دعي الجهاد أهل من 

الزرنانوشرح ( ٠٠٤ اص)Y/ م وم: ١( • ٣٦مد)رقر ن وهمد ( ٣٥٢أحد)٣; احرجه )١( 
)ا/آمه(ومًراينمحر)أ/حاه(.

رئم٤ ١ ٥ ا/ وعدالوذاق)١ ( ٣٧٧٦رقم ٥  ١٧والحاكم)٢; ١(  ٥٧; ٢٧تمرْ)ق الطري أحرجه )٢( 
ولرملم ثرط عك صحح حديث هذا الحاكم؛ ونال ١( • ٧ رنم ٩ ٥ / الزهد)١ ق وهناد ٢( •  ٩٨٦

٣(١ ١ )A/ الملأء أعلام سر j والذهبي ١( ٩ •  ٨٤رقم  ١٣٣٩ ا/ )• شرء ق حاتم ر ابن أحرجه )٣( 
الباريفح وانثلر: حن، بإستاد مونوفا وءيرْ اليهقي رواء (: ٢٩• )؛/ الترف ق المذري وقال 

(.٢١٧/١٩رالقاري (وءمدة ٦٨٥/٨)
حادتم،الأرواح. ٤٧)؛(
(.١١٢-١١١الباري)،/فح وانظر؛ ١( ١  ٥٢لم)رنم وم( ٣٢ ٥٧البخاري)رقم أحرجه )٥( 



الممسرعدن اشر الصوء ،أ=^^=،ِ 

وأميأنت بأبي أبوبكرت فقال الريان®• باب من دمي الصيام أهل من كان دمن الصدقة، 
تلكمن أحد يدعن فهل صرورة، من الأبواب تلك من دعي من عل ما اك رسول يا 

٢...اانمم،وأرحوأنتكونسإ«أ فقالتالأبوابكلها؟ 
بسكهةب يدعون ذ؛ثا حؤض' وج؛ ألآئؤ'ب نز ممئحه عدن حثت ؤ وقال؛ ، ر

4ءامبمتل ينكهؤ بوهل فيها ندعون ؤ تعاقت وقال ٥[. ١ ٥، * زص: 4 'ًفثمةرمحاب 
ؤتللث،ألخئهؤ وقال ومصرتما. انقطاعها من أمنهم عك يدل وهذا [، ٥٥ناليحان: 

[،٧٣-  ٧٢]الز-خرف: 4 ككههمح؛زْ فتنا لجمن ;زت(;ا ثعملوث محئمِ يما اورقئموها آلي 
لأكون[أي: ٣٣،٣٢•ثوعة4لالواس: ظوعةولأ سمت|;:لأ وقال 

حنةؤر وي رافبمتة عيشة قهو1؛ ؤ وقال؛ أرادها، ممن تمع ولا وقت، دون قت ول 
يقهلف،ما وهو قملف جع والقطوف [، ٢٢، ٢١]الحاقة: 4 دانية ئهلوءها وج'ا عاليؤ 

قاليشاء. كتف فياحدها يتناولها، ممن قريبة دانية ثمارها أي• الفعل، بالفح والقملف 
وهونائم.الثمرة يتناول عازب؛ بن البراء 

ابنقال [ ١٤]الإن_ان: 4 ثدليلأ ودللث،ئلويها ظللها علؤ-م ودانيه ؤ تعاق؛ وقال 
قرم،غيره: وقال يريد. ما يتناول حتن له تدلت، تمارها من يتناول أن هم إذا عباس: 

شاووا.كتف من>للة إليهم 

مثتجمفوج هنذا ازؤ'ج؛إجا سكله-ء من ؤءاحر حميثِوعشا3،وء ملئيوموه ندا هؤ 
>خئاغنمحممتموةَلأاوقالوأنتمحلآ ثنمألأ 

4.زنر،آكرارمنيا؛ 

النوويوشرح ١(  ١٢)أ/ ازرى فح وانظر: ١( > ٢٧)رقم وسالم ( ١٨٩٧)رقم البخاري أخرجه )١( 
XW\-s\oM

)أ(أأاحاديالأرواح.



قضعما عدادا قزده هثدا كا قدم من ننا قالوأ ؤ وشرعتموه لنا سنتموه أي• 
دحلناها،كما داحلوها أي المار، صالوا إم-م تهم مرحبا لا ت فقولهم لص؛اا'[ آلغاره 

اذتمِبتكت مزحبا انثزلأ خآ ؤ وقالوات الأتباع فاحاِرم ماسه، كما  Lj-Ijipومقاسون 
٠ه لنا متموه ئد 

—الرمل قول ورد والمكذيبح الكفر صمير أنه أحدهمات قولان! الضمير وق 
الكفر،لما زيتتم أنتم والمعنن به• غيره واستبدال — عليهم وسلامه اهللأ صلوايت، 

لما.وحنتموه إله، ودعوتمونا 

أنتمهدا! عك والمعتن للمتقيمين. المتاحرين الأمم قول إنه القول! هدا عك وقيل 
بهبدأتم أى هو، باس والشرك يه، جاءوا ما ورد الرسل، تكذيب لما مرعتم 

والمنزل.المستقر يئس أي القرار، فبثي قبلنا المار فدحلتم إليه، وتقل.متمونا 
وصلالعذاب مير ص ه لغا قدمتموه انتز ؤ قوله! ق الضمير إن الماق! والقول 

حق.وهما متلازمان، والقولان المار، 

يكونأن فيجوز آلناو4 1؛ مبمعما عدايا قزذه هذا لغا قدم من رئتا ؤ القائلون! وأما 
ودعوهمعليه حملوهم الل.ين لأنهم به، وأئمتهم ويرائهم تهم ا؛• معك دعوا الأسيع 

وتكذيبالشرك لهم من من يزيد أن ر7هم مألوا المار أهل جح يكون أن ؤيجوز إليه، 
الشياؤلين.وهم ضعفا — وملم عليهم اس صك — الرمل 

آلملنٍكئمجد !ق؛; نثجدس لهُ قمعوأ روم من فيه وئمحمجت، سويتهُ إدا قؤ 
مثعلث،انما تثإبميس إ)قأ؛قال ^سثكjزوةان إيبس إلا ^g(؛ اجعون ًفلهم 
^ث،سآن*امحاإتثآه•ظمتابجدى بما نمجد 

)ا(ا<'ااجمماعسمش.



الممسيرض المشئ الصوء 

]ص:ه منوو-هم ؤئمع؛نمفيه ؤ ت تعاق بقوله بحانه إليه يإصافتها استدلالهم أما 
ها،يأنفتقوم لا صفات نوعان■ سبحانه اثارأ)أ إق المضاف أن يعلم أن فينبغي [ ٧٢

بما.الموصوف إل صفة إصافة فهذْ والبصر، والمع والكلام والقدرة كالعلم 
وجههوكيلك مخالوقة، غير له صفات وحياته، وقدرته، ؤإرادته، وكلامه، فعله، 

سبحانه— ويا>>ْ 

والروح.والرسول، والعبد، والناقة، كالبيت،، عنه، منفصلة أعيان إخافة والئاق! 
تخصيصاتقتضي إضافة لكنها صانعه، إل ومصنؤع -خالقه، إل مخلوق إضافة فهل.ْ 

لهّملكآ كلها البيوت كانت، ؤإن اس، كبيت، غيره، عن المضاف به يتميز وتشريفا 
محبتهتمتضي إلهيته إل إضافة هده لكن وخلقه، ملكه كلها والنوق اس، ناقة وكدللئ، 

حلقهتقتضى حينا ربوبيته، إل العامة الإضافة بخلاف وتشريقه، وتكريمه لها 
مايخلق واهف الاختيار، تقتضى والخاصة الإيجات.، تقتضى العامة فالإضافة ؤإيجادْ. 

[.٦٨]الةه.ص! ؤقثازه نثآء ؤرقك_غظىما ؤ تعال؛ قال كما حلمه مما ويختار يشاء 
إضافةباب، من ولا العامة، من لا الخاصة الإضافة هدْ من إليه الروح ؤإضافة 

اهفثاء من فيها ولمر كثيرة ضلألأت من يخلصلث، فانه الموضؤع هدا فتأمل الصفات. 
مزالناس-

إلالفخ فأضاف ه روم من ،_ rJ_؛j3ؤ تعالت نوله ق تقولون فما قيل! فإن 
[؟٧٥]ص: ب يندى ح1مت، ؤ ت قوله ق كما تعال، منه المباسرة يقتضي وهذا ه، نف

فيقولون;آدم *فياتون قو; فوله ق الصحيح الحديث، ق الذكر ل بينهما فرق ولهذا 
ملائكته،لك، وأسجد روحه، من فيك ونفح بيده، اه، حلقك الشر، أبو آدم أنتنه 

ولوغ؛رْ، عن بما اخم، حصاتص أرع لائم فذكروا ا• نيءارر كل أماء وعلمك 

اروح.)ا('ها
بل-يوتم،•ص يوش تحنغ، ممر ابن دار ُبة اردح،  ٢٣٧ ا ر٢ 

: ٤٣٣ا/ انادي)١ لتح ١(وانظر:  ٩٤(وسير)رم ٠٣٣٤ الهخاري)رنم ايرجه )٣( 



قه—^^=^=^^=لجا=
بمنزلةولكن يدلك، حممة له يكن إ المللث، شخة من هي إنما فيه التي الروح لكنتا 

اهمقال وقد ؛،، ٧٠١١شخة من فيهم حصل الروح فإن أولاده؛ وسائر بل المسيح 
وهوبيده، سواه الذي فهو [ ٢٩لالحجرت ه روم من وثمختافيه سويتهُ قإذا ؤ ت تعاق 
روحه؟من فيه نفخ الذي 

وتوقفالرؤح، بقدم ءاJتا أن الهلاJفة لهذا أوجب الذي هو المومحع هذا قيل• 
القرآن.مراد يفهموا وإ فيهاآحرون 

إصافةه نفإل أصافها مخلوقة روح فهي الربات إل المضافة الروح فأما 
ييتا.كما وتثريفا تخصيص 

بروحتا مت فهه ضخا أحصثّتازخا آلي ؤ مريم: ي تعال قال فقد الفخ وأما 
ولكنفرحها، ق فنفخ الخلكا إليها أرسل أته آخر موضع فا أخبر وقد [ ١٢؛■اكحريم• 

مباشرة.الرسول ؤإل أمرأؤإذنا الم مضافاإل النفخ 
اللك،،جهة من مريم ق حمل النفخ لكن فإذا يقال؛ أن أحدهما أمرازت ههنا يبقن 

لكنؤإذا اس؟ روح المسح تسمية وجه فما البشر، سائر ق الأرواح ينفخ وهوالذي 
المسيح؟خاصية فما الروح هذه من أرواحهم تحديثا الناس سائر 

الذيهو الروح هذه نفخ بواسطة لكئتا بآدم الروح تعلهم، فهل يقالت أن الثاف• 
كماه، بنقضخها الذي هو - تحال - الربا أم مريم ف، نفخها كما اها، بإذن فيه نفخها 
الروحأن عته بالجواب الأول فأما مهمازا سؤالان إنهما الله، لعمر قيل• بيدْ؟ ءلقه 
روحوهو إليه، وأضافه لنفسه اختصه الذي إل المضاف الرؤح هو مريم ق نفح الذي 

منالحوامل بطون ف، يالفح الموكل بالململثا يلمم، الأرواح، سائر محن من خام، 
الجنين،ق الروح ينفخ ملكا بالرحم وكل - سبحانه - اليه وال،كفار؛فإن المزمنين 

إلالمرسل الرؤح هذا وأما وسعادته. وشقاوته وعماله، وأجله الولود، رزقا فيكتبا 
لمائرالأب بمئزلة لمريم فكان لنفسه، الأرواح س اصطفاه الذي افك روح فهو مريم 

أنغير س للأنش الذكر لقاح بمنزلة ذللث، لكن فرجها ق دخلت، ّ نفخته فإن النؤع؛ 



التسترعلن اشر امحوء لآًًءء 
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ولاأم' من المنح كخلقة يخلق لر فإنه آدم يه اخص ما وأما وط^• هناك يكون 
الذيالمالك هو منه فيه اهم نفخ الذي الروح كان ولا وأم، أب من الؤع مائر كخلقه 

قذكر ؤإتما اخصاص، به لائم كن لر كذلك ولوكان أولاده، سائر ق الروح ينفخ 
منفيه ونفخه ديالْ، له اه حلق أشياء؛ أربعة وهو غيره عق به اخص ما الحدين، 

ؤإمجادروحه، من فيه فنفخه شيء• كل أسماء وتعليمه له، ملائكته ؤإسجاد روحه، 
ونفخآنافخآ يستلزم روحه من فيه فنفخه شيء• كل أسماء وتعليمه له، ملأكته 

ؤلينةق النفخة مرتر فمنها اس، إق الفاقة الروح هو منه فالمنفوخ منه، ومنفوخا 
عليهدل الذي هو هذا الرؤح• تللثج من محلينته ق نفخ الل*ي هو — تعاك — واهله آدم، 

بأمرهحصلتا أما أو بيده، حلقه كما — سبحانه — منه بمياسرة النفخة كون وأما النعي، 
بيدهاهله حلق بين والفرق دليل• إق يحتاج فهن>ا — الملام عليها — مريم ق حصلتا كما 

أفعالمن فعل والخلق مخلوقة، والروح مخلوقة، غير اليد أن روحه؛ من فيه ونفخه 
القائمةمفعولاته من مفعول هو أو به القائمة أفعاله من هو فهل النفخ وأما الرب، 

غيرمخلوقة روح آدم ق منها نفخ التي فالروح ير تقل• كل وعق عنه؟ المنفصلة بغيره 
وهوالمراد.مخلوقة حادثة كون أن أوق فروحه آدم، روح مادة وهي قديمة، 

-ءِ؟ِبم-.ط ®؛4•بزممحت منقووظثهُ حلمتى أثا اد مؤ 
النصعارض فانه التأؤيل، بسبب كان إنما ولعنه إبليس طرد إن قيل؛ وقد 

الأمرنص عك مقدم العقل القياس هذا أن ه لفوناول عليه، وقدمه بالقياس 
إنوهي؛ مقدمتيه، إحدى حذفتا قد دليل وهذا 4، حيرنغة اثا ؤ قال؛ فإنه بالجود، 

وقررمعلومة، صورة كأما المقدمة هذه ذكر وطوى للمفعول، يخضع لا الفاصل 
المقدمتيننتيجة فكانت، 4 طئن من ثاروحلمثةُ من حلمتي ؤ بقوله• الأول المقدمة 

-؟-١الصواعق مختصر  ٦٣( ١] 



—لجا=
حرى،ما عليه فجرى رتأووال4، تنفعه العقلية الثبهة هذه أن وظن الجود. من امتناءه 
٠٧٥١إلا إله فلا القيامة. يوم إل يتاؤيله الوحي نصوص عارض من لكل إماما وصار 
شجهعامة تأملتا إذا وأنت، العالمين؟ من أتباع من اللعين الإمام لهذا كم أكر. واه، 

شبهه.جض من رأتها التأولين 
وجعلهاالقاءاJة، ه هن. اشتق هنا من العقل قدمنا والنقل العقل تعارض إذا والقائل 

لعدوالشبهة هده وعرفت يخالفها. العقل أن يزعم التي الوحي موص لرد أصلا 
كلإلحاد وهكوا الوحي. لمحوص المحص الانقياد من منعه الذي كره جهة من اه 

اممعءال٠ سالغه. هو ما صدره ق كبر ذللئ، عل يحمله إنما الوحي نصوص ق مجادل، 
إلاصدورهم ؤ، إن أّ غش يعتر ءايثتآرثي ل 'محيلوث آلذلث إن ؤ تعادت 

حروجوكدللثج [ ٥٦]غام: هذآلشية إيدر لأش هاستعد يبنلغيه هم ًكبرما 
احتك،ثم الرب. مصية بالأكل يقصد لر ه فهو ؤإلأ بالتأويل، كان إنما الجنة من آدم 

المعينة.الشجرة عك المهللق النهي بحمله ناول طاتقةت فقالت، تاويله. وجه ق الناس 
ل؛منها أكل إن أنه ق وأطمعه الخلد، شجرة هي الشجرة تللث، جنس بأن عدوالغم وغرم 

ماؤ له: قال إبليس أن أحبر - تحال - اذئع فإن ظاهر. نفلر هذا وق الجنة. من يخرج 
لالأءراذ٠:ب منآلخنواوس او ةؤلو\ ان إلا آلشجزة هذه عن رقكنا يثف»أا 

لهماوصرح بجنها، أو بحينها إما عنها، ميا التي الشجرة اس عدو لهما فنءكر '٢[ 
سائردون المعينة الشجرة تللث، عته المنهي أن آدم عند ولوكان عنها. المنهي هي يأما 

لباسه.عنه وننع الجنة من الله أحرجه ولا غيرها، س بأكله عاصيا يكن لر النؤع 
فحيث،وأيضا فأقدم، تحريم مي لا تنزيه مي التهمح، أن آدم تأول أحرى• فرقة وقالت 

ثمربوهنولأ ۶ كقوله: للتحريم أصلأ يكن لر بقربانه الشيء فعل عن - تعاق - اه من 
مالاآمحبمم4ّثمربوأ ولا ؤ ؛!، ٣٢لالإماء؛ ثمربوأآلرقه ولا ؤ [، ٢٢٢بملهرنىلارم0■' حى 

ريه.عصن أنه وأحر الجنة، س اليم أحرجه لما للتنزيه لوكان وأيضا [ ٣٤]الامحرا،: 
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عنلا معأ، وأكلهما  ١٠٢نرياعن كان إنما النهي أن تأويله لكن بل ت طائفة ونالت 
منيلزم ولا الجمع، عن لهما نص 4 ثمربا ولا ؤ نوله: لأن انفراده، عك منهما كل أكل 

الخطيبابن ذكره التاؤيل وهدا الانفراد. حال حصوله الأحتماع حال النهي حمول 
يخْلرلر التأؤيل هدا أن قخ ونحن والفال. البطلان ق ترى كما وهو قبره، تق 

منأحد فهم أفترى أفهما، وأصح ذلك من باهلع أعلم لكنا وهما البتة، وحواء آدم يقلب 
ميتكمإنما أى ونظائره، ه دمرُوأآلرر( ولا ؤ مالآليبمم4ّ، ثمربوأ ولا ؤ تعاد: اقلم قول 
وقلوبأوراق من للعجب، فيا به، منكم واحد كل انفراد دون ذللئ، عك اجتماعكم عن 

الهديانات.هده عك سود 

عارضمن أول فهو مرة أبي الشيخ عن ميرامث، الوحي؛العمل معارضة ،إن ل
أمرهعارض لأدم بالجود أمره لما سبحانه اممه فإن عاليه؛ ويومه بالعقل المع 
هيفهن.ه ه مغه حير ائا ؤ قوله: إحا.اهما حمليتين، مقدمتين من مرك_< عقل بقياس 

ستدوذكر للمفمرل. يسجل. لا والفاضل تقاويرهات محاووفة والكبرى المغرى، 

ثارمن حلمتي ؤ فقال: مقدمتيه، إحوئ حانق، حل قياس وهوأيضا الأوق. المقدمة 
حيرنار س حلق ومن أي معلومة، كلها الثانية القل"مة [ ٧٦]صأ ه طلن ص ؤحiمتهر 

الأنيسةالمنطقيون ميها يوهذه متالاحلأن، ان قياّفهما طين• س حلق ممن 
هولن يسجد لا الخلوقين وحير منه، حير أنا هكدا: الأول فالقياس المتداحالة. 

طتن•ٌن وحلقته نار س حلقتتي هكذا؛ الثال( والقياس الأول. الشكل س وهدا دونه. 
حيرأنا العقل: القياس ^ا فنتيجة الطين• من المخلوق س حير النار ص والخلوق 

القياسهن>ْ مادة تاملت، إذا وأست، له. أصجد أن ينبغي فلا الأول: ونتيجة منه، 
ياطل•والكل الوحي،، ما عارضوا التي قنامامم من كثتر ْن أقوى رأيته وصورته 

ح_ا.مختمراصواعق '٢ ١ )١( 
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والنقلالعقل عنده تعارض لم1 أنه )منها( أعذارا مرة أبي الشخ أت؛اع اعتدر وقد 

فإنله؛ عموم ولا ®امجدوا® قوله ق الضمير يصيغة الخهلاب أن )ومنها( العقل، قام 
بالقياسخصه فإنه عاما اللففل كان ؤإن أنه )ومنها( العموم، صغ من ليسمتؤ الضمائر 

لأنهالاستحباب، عل حمله بل للوجوب،، الأمر أن يعتقل لر أنه )ومنها( المدكور، 
ول؛التراخي عك حله أته )ومنها( والمجاز، للاشتراك دفعا الرجحان أوعل المتيقن، 

بهيليق لا أنه ورأى لغيره، يجد أن الربإ جناي، صان أنه )ومنها( الفور، عك يحمله 
التيالتأؤيلامت، من كثير وبين بينها وقابل التاؤيلأيتج، هده تأمل وباه لواه. الجود 
ذلكj ولهم وقياسه• إبليس رأي بموبإ من آدم بتن ول، الناس• من كثير يذكرها 

قيقول ولهذا المذمح، هدا عك الأعمن الشاعر برد بن بشار وكان تمانيف،، 
نمدته!

نارالكانثه مد معبودة والنار معتمة سوداء مفلممة الأرصن 
لأ؛لح شيء لا أنه وعلم بالعقل، الوحي معارضة من أصسبؤ فد أنه الشخ ولماعلم 

سؤإخوانه تلامذته إل أوحن بالعقول معارضته من ؤإبطاله والشرع الوحي منانمة 
إنوقال. عقلية، فواخ أتيا أصحابه وأوهم الوحي، ثبا يعارضون ما الخيالية الشبهايت، 

ادلثوحون ضهت قإن ؤ عقولكم: قدت عليها الممل قدمتم 
للث،وكد ؤ تعاق• وقال [. ١٢١ه ثقركون اطنتموهم وإن لتجنيركم 

إقبنصهم يوحم، والجن آلام، ثينطئن عدوا محي لنكل جعلنا 

الأثتروابن ، ٣٣٩)٦/ الباري فح ل حجر ابن ذلك عق نص اللمن، الشيطان إيلس كية سه مرة أبو ( ١ ) 
)أ/آهه(اللسان ق مظور وابن ( ٦١٠)ص القامس ي والفيروزابادي )؛/٣( لنهاة اق 

(.٢٥٩ص ) الصحاح مختار ق والرازي ( ١ ٧ ١ / ٥ ) 
الميزانلسان ق العملأي حجر ابن المت وذكر يرد• بن بثار إك ؤيب السهل بحر من اليستج هذا )٢( 

الجردترك فا إبليس رأي ؤبمرب العرب عك للعجم يتعصب وكان وةالت بشار، ترجة ل ( ١ ٥ / آ) 
.٢( ٦ ٤ / ١ ) الذهب ثيران وانغلرت اليت،• وذكر وينشد. صلا لأدم 
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ألآلذس أقئذة ؤلتصى ئ يفموت وما قدوهم يعلوه ما وبك قآء ولو ■عزوراج 
حآ5ماانتش مه-مءورحذ هم ما ؤليفمفوا ؤلتيرموه بالآخرة يومغوينح 
مرلآمنادذُ يعثمون _، S^Tسهاو ء١ وألإمح؛ ممصلاج 1ثكممب إ انرلت وهوآثذى 

نبذل،ث* وعدلأ مددا ؤبك ؤدمتممت ;;م: \تئنو.ى' متن ثكوُن قلا يالخى ؤبك 
نبلعن ّأثمسيىآلآزضبجزك ؤإن وهوآشبيعآلعبم:ثو:ا 

عننيلدئمزيفي ؤثك٥^٤٣ رن أوا( إثُ'ءئرصون هم إبآلطزؤإن بمعوذ إن ١٤١
ادفبيان ق والثلاثوزت الثاف الوجه [. ١١٧-  ١١٢]الأنعام! ه يآتمهثديت وهواعلم 

ممابالةق قياس أنه )أحدها( وجوه! س وذلك الوحي. به عارض الذي الشيخ معقول 
فانهإبليسيا، قياسا ويمن بامحللأ، قياما كان وقاباله النص صادم إذا والقياس النصر، 

ودنياهعقله عليه أفسد أن عقوبته كانت ولهدا بالباحلل. الحق معارصة يتضمن، 
عقلهعليه الألأ أفسد إلا يعقله الوحي أحد عارضر ما أته تقدم فيما بينا وقد وآخرته. 

العقلاء.يضحالئ، ما يقول حتن 

سيلزم لا فإنه ياؤلل؛ ذلك ق ومتنيه كدب،، ه مشه حير انأ ؤ قوله! أن الثاق! 
—اهلع فإن الأخرى؛ من المخلوق عق منها المخلوق تفضيل مادة عق مادة تفضيل 
سوهن.ا غيرها، س المخلوق س أفضل هو ما الفضولة المائة س يخلق — سبحانه 

وسلامهاه صلوات، _ ونوحآ وعيسن ومؤمن ؤإبراهيم ق محمل.أ فإن قدرته؛ كمال 
الخلاذكة.س أفضل - أجعين عليهم 

نورأمادتهم كانت، ؤإن الملائكة، س أفضل البشر صالحي أن المنة أهل ومذهب 
الذين،والموال العبيد كان ولهذا والأصول. بالواد ليس فالتفضيل ترابا؛ البشر ومادة 
وهذ.ههاشم. وبني قريش س مثلهم ليس ممن اةرٌ عند وأقفل خيرأ ورسوله باممه آمنوا 

الإيمانعك والأنساب، بالأصول التقديم ق أتياعه ق ميراثا صارت الإبليسية المعارضة 
وأنىذم من ■حاوسؤر إما آلئاس يثايا ؤ ؛قوله! تعاق ^ ١٥١أبْللها التي وهي والتقوى، 



—^=—^لج|=
[.١٣ل\ّو\ت: ب أومنآ5لم T_ عند أءفن»تمحن إن )ثعازئزأج ومأيل شمثا وحعلئكم 

تقيمؤمن الناس وفخرها الجاهلية عثة عنكم وضع اض ®إن قوت الني وقال 
ولاعربي، علن لجس ولا عجس، علن لربي فضل ارلأ ومال.ت ،• شضا'ر وفاجر 

سووم آدم، س اكاس بالتقوى. إلا أبيض علن لأسود ولا أسود، علن لأبيض 
تفضيلهممن الناس، أكثر نفوس ق الإبلسية النكتة هده سريان إق فانظر ١ تراُبحاا 
والأصول.ا>>_، الأنبمجرد 

والخفةالإضاءة س فيها ما متنيه باطل، الترامحّح س حير المار أن ظنه أن الئالثإت 
وطاو_،والخفة، العليش من المار ق ما الشيح وني والظالمة، المقل من المراب 3، وما 

لأفساوهاعفليمة مدينة ق الحبة بقدر شواظ منها لووع حتن بالعلح، العلووالإقعاد 
متعددة:وجوه ص وأفضل المار من حير التراب بل فيها، ومن كلها 

بخلافه.والمار والرزانة، السكون طبعه أن منها: 
بخلافه.والنار والأقوات، والمثات الحيوان مادة أنه ومنها: 
يعيشأن ويمكنه البتة، منه خلق ما ودون بدونه يعيش أن لأحل يمكن لا أنه ومنها: 

نرىولا نار بيوتنا ق يوقد ما والشهران الشهر ينا يمر ®كان عاتثة: نالت، نار. بلا برهة 

،.والماء«أالمر ءالأسودان قالنن،: عيشكم؟ فما عروة: لها قال نارأ«. 

الكرىj والمهقي ( ٣٦١)T/وأحمد ( ٣٩٠٦)ينم والترمذي ( ٠١١٦)رنم داود أبو أحرجم )١( 
(.T'Urrwo /rوالترف)المذري وحشه الترمذي. وصخحه ٢( • ١٨٥ رنم  ٢٣٢\/•> 

رقم ٢٨٩)،/الشعب j والمهقي ( ٢٣٩سيء)رقم j المارك وابن ٤( ١ ١ )ه/ احمد أخرجه )٢( 
أحملرواْ (؛ ٢٦٦المجمع)م/ ق الهيثمي وتال ( ٠٢٥ والتتييه)رقم التربح ق الشيخ وأبو ٥( ١  ٤٧

(.٥٢٧)l/الباري فح وانظرت الصحيح. رجال ورجاله 
رقم٣ ٥ ٥ / Y ) مد0 ق راهويه ين ؤإمحاق ( ١٠ ١٤رقم الأيار مذيب ق الطبري أحرجه )٣( 

(١٠٤٢٤رنم  rsiMاكب j والمهقي ( ١٤٧٢)رقم والطيالمي ( ٧١/٦)وأمد ( ٨٩١
(.٣٢٧بغداد)U/ تاريخ ق والخطيب 



الممسيرعلن المسر الصوء ٩^=^^؛ 
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منتودعه ما أصعاف أصعاف البركة من فيها يما إليك تودي الأرنحن أن ومنها• 
بركته.وتمحق عاليك تفده والنار وتنميه، وتغال>وه للتا وتربيه والنوى، المح-، 

أحياءوكفاتم وأوليائه، وأنياثه رماله ومكن اه، وحي مهط الأرض أن ومنها؛ 
ومأواهم.أعيانه مكن والنار وأمواتا• 

محهلآحجه وجعل لهم، وقياما للناس إماما جعله الن«ي بيته الأرض ل أن ومنها؛ 
ومعادهم.معاشهم مصالح لهم وجالبا ليثامم، ومكفرأ لأوزاهم 

بممحتحولا المتكبرين، يحب لا واس والماد، العلو طعيا النار أن ومنها؛ 
الخاشعين.المخبتين يحب، والم والإحثاُت،، الخثؤع طعها والأرض دين. المه
وحلقالأرضية، المائة س والرسل وعيس وموس ومحمل• إبراهيم بخلمح، فلهر ونل• 

والمشركين،الكفار الأرضية المائة س وخلق نعم النارية، المائة س وجنوده إبليس 
أولتكل وليس إبليس، مثل هولأم ل ليس ولكن الجن، صالحو النارية المائة وص 
المارية.المائة س الشر ومعلم الأرضية، المائة س الخير فمعلم الرمل. مثل 

وهيعنه، تغتي تلا به تقوم محل س لها لأبل- يل ها ينفلأتموم النار أن دمنها؛ 
إقتحتاج لا بنمها قائمة والأرض وتأثيرها، هوامها ي الترابية المائة إق محتاجة 

المار.إق ونفعها قوامها ي تفتقر ولا به، تقوم محل 
عليه.علت، ؤإن ؤيقهرها ؤيثهللها المار صورة يمد الراب، أن ومنها؛ 
وأقوامازيتها وتخرج حا، ونحيا فشلها الأرض عك تتزل، الرحة أن دمنها؛ 

وبينفبينها حا، هب وتل. وتمحوها وتهلفوها فتاباها المار عك وتنزل، ربها، وتشكر 
موالاة.الرحمة وبين الأرض وبين معاداة، الرحمة 

يهرب،واهن>ا الربؤ، كرياء ذكر عند وتضمحل المكير، عنل• تملقا المار أن ومنها؛ 
وتشهدبه. وتفرح ؛دللث، تنهج والأرض يسمعه، لا حتن الأذان عند منها المخلوق 

بيدهحلقه تعاك اه، أن الأرض س الحلوق قفل ق ويكفي القيامة. يوم لصاحبه به 





ء! اصيسرالثغرعالن الصوء  ٢٦٠
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شبه-يا فات الش الكمال بصفات وصفه يستلزم وهذا له. كفؤ ولا له محمي 
لهليس كونه وهكذا ه شمنح. لنسكمئله'، ؤ يكون أن بقيامها واستحق المخلوقين 

فيها.يكافئه من ولا وأفعاله، صفاته ق اميه يميل أي محمي، 
صمحورة نفير من حمعه اس ير ما هذا 

العالمينرب لاه والحمد 

٠٠٠



m^؛جا=؛

KH
بِآسآؤةكو

نعدهم!لاما أنلياء إدي ى ش5ا' ئ لا أؤ 
هؤك؛ذثس يهدى لا آس !ن فيه'محثلموث>هم م، آس'محكم.>اآةثدف إن ولئ آش إل 

ًفماو:ث:4•
متآمحدوأ ؤآوذرت> ؤ المشركينI هؤلاء أسلاف عن حاكيا تعاق، اس قال 

فيهنا،^j ؤ، ننتهز ^ آس زن زنش آس !ل !لا سهءأنا أولثآ؛ دوذهت 
فقال:لايهديهم، أنه وأخبر بالكفروالكذب،. عليهم شهد ثم ٣؛؛• ثثلموث>هزالزم؛ ■'

٣[.]الزمر؛ منهوكنذبًففاوه نهدى لا نآس إؤ 
يخلصمن أعز وما اه. إق يقربه أنه يزعم دليا، اهنأ دون من اتخذ من حال ذهذْ 

أنتكرْ.من يعادى لا من أعز ما بل هذا؟ من 
وهذااهلع، عند لهم تشفع آلهتهم أن وسلفهم: المشركين هؤلاء قلوب، ق والذي 

له،كلها الشفاعة أن وأخبر وأبهلله، كتابه ق ذللت، عليهم اهيه أنكر وقد الشرك. عين 
أهلوهم وعمله، قوله ورصي فيه، يشفع أن اقلع أذن لن إلا أحد عنده يشفع لا وأنه 

الشفاعةق ثاء لن يأذن سبحانه فانه شفعاء. اقوٌ دون من يتخذ.وا ل؛ الذين التوحيد، 
له:الوٌ يادن من بشفاعة الناس أسعد فيكون دونه. من شفحاء هم يتخل. إ جثث لهم، 

ومولأ0بربه العق دون من شفيعا يتخذ لر الذي التوحيد صاحس، 
وحده.لن إذنه عن الهادرة الشفاعة هي ورسوله: اهلع أثبتها الش وُُالشفاءةُ' 

دونس التخالين المشركين، قلوب، ق التي الشركية، الشفاعة هي اه: نفاها والتي 
الموحدون.بما ويفوز شفعائهم، من قصدهم بنقيض فيعاملون شفعاء، اهع 

;ا(إ"امدارججا,
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دكدسآلآمحسةألأججزوجها)ئوكِ بجا ■جعو لصرصضو'لجةٍيم حؤ 
لة3؛؛^^ آس ذ'لمح؛ ظشمكإ ق فق بعد من \عأ1طأ بطون ق ظفم' 

همءاقمحدون;)ن:;4.
حلقهأطوار سبحانه فيكر تخصه، ظالمة له الحجب هدم من حجاب كل ،إن ل

أكثرفقال الجنين، عل الش الحجب ظالمات وذكر حال، إق حال من فيها ونقله 
منهاواحد كل فان المشيمة. وظلمة الرحم، وظلمة البهلن، ظلمة هي ت المقرين 

الأمهات،بطون وظلمة الأباء، أصلاب ظلمة هي آحرون; وقال الجنين، عل حجاب 
العلن،وظلمة الليل، ظلمة ق١لت من قول القول هل،ا من وأصعم، المشيمة، وظلمة 
مواء.الجنين إق بالنسبة رالمهار الليل فإن الرحم؛ وظلمة 

حولويجتمع ينزل الذي الدم احت٠اع من الر ل؛ حبلت، إذا المرأة بقراط؛ وقال 
كلل دمها يثور لا لأما الهلمث،، انحدر إذا تحس كما بضعف تحس ولا رحمها، 
إكأمح، فإذا وجع، غتر من ساكنا نزولأ قللا ئلتلأ يوم كل الرحم إق ينزل لكنه شهر، 

للجنينحلؤ، إذا ذللثج، من بعيد غير وعك قال؛ ثم ونما، الجنين منه اغتدى الرحم 
خارجا تجويفلها وصار أيضا الحجبا كبريتا كبر ؤإذا الحجبا، تكون وحد لحم 
والردىلحمه، ق فيريد به واغتدى الجنين حذ.يه الأم من الدم نزل فإذا الجنين، عن 
التيالحجبا، من ت^U؛، الحج._ا، مجاري إل ينزل للغذاء يصالح لا ي ائو الدم من 
المشيمة.تقبل تجويفا لها صار إذا 

عستااتيالمؤقا.ار لغذائه ااا.م ب واحتل. صورته وكملتا الجنين تم إذا وقال 
انحداخلها انح فإن ذكرنا، التي الألأت من تكون التي المشيمة وظهرُتف الحج_ا، 
إليه.يمتد موضعا له لأن بذلك، أوق لأنه خارجها، 
دمليس( فساد دم يكون الدم من تراه ما بل الحامل، تحفر ب ههتا ومحن قلتات 

المردود.تحفة  ١٤٨)؛(



المشهوروهو —، 'كنها اس رصي — عائشة عن الروايتين إحدى هده العتاد. الحيفى 
وذهبحنيقة. أبى مذهب وهو سواه، أصحابه يعرفه لا الذي أحمد مذهب من 

ماتراهأن إق شيخنا اختارها عنه، رواية ق أحمل. والإمام عائثة، عن رواية ل الشافعي 
حيفا.يكون عادتها ونت، ل الدم من 

والصلاةالموم المرأة ترك عق الدالة الأدلة عموم وهي ظاهرة، القول، هلءا وحجة 
وأماحالة، دون حالة ورسوله الاه نثن يلر الحيفى، ونت، ق العتاد الدم رأيت، إذا 

بقيةمنه يبقن أن يمغ لا ذللث، أن العلوم فمن الولد، غذاء إق ، ينمّرفالدم كون 
حيضوبين الولد غذاء بين تناق فلا الولل-، غذاء عن تقفل الحيض وفتؤ ق تخرج 

الأم•
حائلولا تضع، حفا حامل توؤلآ لا رر ه•' بقوله يحتجون الأحر القول، وأصحاب 

لرالحامل حاصت، فلو الحمل، عدم دليلاعك الحيضة فجعل ، ر ا( بحيضة تتيرأ حتن 
عالمالحيفة بأن هذان عن يجيبون والأحرون حملها. براتة عك علما الحيفة تكن 

بالحيضالعدة بانقضاء يحكم ولهذا دليلا، يكن لر أنه تبينا الحمل بما ظهر فإذا ظاهر، 
ظاهرآ...

محميرصه دسكروأ وإِن لعتادهآث5هم ئرهثى ولأ عنكم عي آس ءإِث ثكمروأ ن إؤ 
علممإدهُ ثعملوزج كنم {ت حبطم لذُصثكم  Jiقم وزواحنمح، ثزوواززه ولا 

ه.ور بداءآلصن 

رنم٢  ١٢والحاكم)آ/ ١( •  ٥٧٢رنم ٣٢٩الكرى)ه/j واJهقي ( ٢١٥٧داود)رنم أبو أحرجه )١( 
الفتحل، حجر ابن الحائل \ب ذكر (. ٦٢)م/وأحد ( ٢٢٩٥)رنم والدارمي ( •٩^١٢
وصححهالصحح. نرتل عق وليس وعتره أبوداود أحرجه أوطاس، سابا ل قاله وثاوت ( ٤٢٤)؛/

(;٢٣٦الأحوذي)(/ تحفان ق الماركفوري وقال ١(  ٤٣)٣; التمهيد ذ الثر عد ابن وحنه الحاكم 
حن.إصنادْ التلخيص; ق الحاقنل قال وصححه. الحاكم وأحرجه 
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آلإتلنممحم وزضيت يعمى وامممت ديتكم هأ أكنك آتيوم ؤ وةالت 
[.١٨٥: ٠٠٨١١]باءك_لمآشتزه يرين يطمآلمنرولا آس يربن ؤ وقال• ٣[• ]المالئة؛ ب دينا 

وآسويتوب مبلخفم من وييديطم محم لجن آس يريد ؤ وقال؛ 
مميلوأآلئإو'تأن يتبعون ألديى؛ن ويريد عتطم يتوب أن يريد وآس مححكيم'وئ!' 

ا.٢ ٨ - ٢ ٦ ]الناء: ه صعيما ؤح1ىآلإنس ■ءنتكإً ان'■ءثهفأ، آس يريد لئقً؛ عهما ميلا 
يعرفهب من إليه بها نالتي والتهمة الظنة مواصع من عباده إق — سبحانه — ويتنصل 

لهمطالة ولا عليه، يقدرون لا ما ءباد0 تكاليف من هدره; حق قدره ولا معرفته، حق 
البيتهما وما والأرض الموات وحلق به، وآمنوا شكروه إن يبهم وتعل البتة، فعله 

ولاقلة، من •؛م ليتكثر ولا إليهم، منه لحاجة حلقه يخلق لر وأنه لغاية، ولا لحكمة 
رزقمن مهم مآاريد ليعبدون. حلمت،آلإؤآلإصإو وما ؤ قال؛ كما -يم، ليتعرز 

لحاجةوالإنس الجن يخلق لر أنه يأتمر [• ٥٧- ٥٦]الذاريات؛ ه يهلعمون ان ١^- ومآ 
عليههم فيربحوا ليعبدوه ؤإحانا حودآ حلقهم لكن عيهم، لريح ولا إليهم، منهم 

صنلحامل ومن ؤ ٧؛!، ]الإسراء؛ ^^Jأتنتزلأفؤزه ؤ كقوله: الأرباح كل 
[.٤٤دلأذهسللمننهدونه]الروم؛ 

حلونويل• أوزارهم، عنهم يحهل الن>ى الجنابة من ويالغل بالوصوء أمرهم ولما 
ولكنحرج من، عنكم لثجعل، آس يريد نا ؤ تعاق: قال درحاتبمم به ؤيرفع عله، به 

j،وقال ٦،• ]الائ-ةث ه دشؤرورأتن لشنكم ظنفب ذعمئهُ ؤتتم تيلهنكم يريد 
همحكم آلتموئ يناله ولكن دمارها ولا آس-ثومها يغال لن ؤ والهدايات الأضاحي 

[.٢٧]الحج: 

ثيمموأولا ؤ المال: من الردتم(ء إحراج عن وخمهم بالصدقة أمرهم عقتب وقال 

>ضالههمتين. ١٣٤



هحميد عي آس ان ؤآعلموأ فيه تغمضوأ ان إلا خذيه ث ونتئم تشقون مشه آلحتيث 
مستحقحميد شيء، منه ينالني أن تنفقون عما غني إق —ت سبحانه — يقول [. ٢٦٧تاوقرْ: 

هينفالغني هو بل حمدا، له يوجسا ولا حاجة، منه يد لا فانفاقكم كلها، المحامال 
...عليكم وعامم. لكم نفعه إنما ؤإنفاقكم وصفّاته. وأممائه ه ينفالحميد 

ط

وعدمن-ياآلآمح عنر،ثبجه-محرى قوقها عرر،ص لم نيم آئثوأ ^■؛0 ^ؤ 
لأمح،آسآباد:وج:ه.آثي 

ذلك،أن النفوس تتوهم لتلا حقيقة؛ بناء مبنية وأما غرفج، فوق غرف أما أحبر 
يعص،فوق يعضها كالحلأل مبنية غرفا النفوس تتصور يل يناء، هناك ليس وأنه تمثيل 
مرتفعة،منازل لهم أي والثانية، الأوق للغرف صفة ومثنية عيانا. إليها ينظر كاما حنن 

[.٧٥]الفرقان: صبمموأب< بما اوكأل1كمحزوركآلخزئ ؤ تعاق! وقال منها. أرغ منازل وفوقها 
المتضمنةالأقوال شذ6 عق جزاءهم جعل ، كيفوتامل كالجنة، جنس والغرفة 

سوءعل صبرهم مقابالة ق لام والوالتحية الغرفة ه والاستكانة والذل للخمؤع 
عليهم.وملائكته \ذؤاإ؛ سلام فبا.لوا؛دللث، لهم، الجاهلين حهلا'ّثا 

سءاسوشيل،إو ولئ دعربؤنع؛-نثا بمأمح'ُمحؤلآأولأرلأمح ؤ تعاق؛ وقال 
وقالّ [ ٣٧]سأ; 4 منون ءا آلمقنت ق وهم هملوأ آلصعم،يما حرآء لم قاؤلن؟لث، مبمنلحا 
قطيبه آلأبنر يا م، ■بحرى جض ويد محت يعفز ۶ تعاق: 

[.١٢حتتاسنمح]اكف; 

هنجته ا ؤ، بيتا عندك ِل اُن رينا ؤ قالتا* أنيا فرعون امرأة عن — تعاق — وقال 
عنإسحاق ين عثدالرحمن حديث، س جامعه ق الترمذي وروى [. ١١]افرم: 

)م(.صام. ل  ٠٧٥١فقك 9 له، فاظفء ا، احتصأر كناه ت جدا، ممد الضن، شة ( ١ ) 

الأرواح.حادي ١٠٢)٢(



الممسيرعان المير الصوء 

منظهورها يرى لغرفآ الجنة ل رارن هو.' اصف رمول 3ال )،! ١٥عل عن سعد بن العمان 
®لمنقال: هي؟ لن اه، رسول يا أعرابي فقام ظهورها*، من دبملوتما بطوما، 

تال. ٥١٦^[والاس باللمل وصلن الصيام، وأدام اسام، وأطعم الكلام، ًلمب 
إسحاق.ين عبدالرحن حديثح من إلا تعرفه لا ءرس_،، حديث، هدا الرمدى! 
لممبن الوليد حدثتا عمار بن هشام حدثتا أحمد بن عيدان حدثنا الهلبرال؛ وقال 

معانقأبو حدثتي سلام أبو حدثتي قال! سلام بن زيد عن سلام بن معاوية حدثنا 
يرىغرفا الجنة ز ®إن ^١^ هو اصف رسول أن الأشعري ماللثح أبو حدتني الأشعري 

الصيام،وأدام الطعام، أطعم لن اصف أعدها ظاهرها، من وباطنها ياطتها، من ظاهرها 
،•نيام*ل والناس بالليل يصلن 

مثلا'تويان ض نلما وزجلا متشكنون ء تثني فيه رحلا مثلا نا/بلس ءؤ 

فهمآلهة دونه من عبد ولن له، لم فه وحو عبده لن اص، صربه مثل هدا 
منتعال أكثر وقد وهدا؟ هدا العقول ق نتوى يفهل عرون، متشاكسون فيه ثركاء 

(^٨٣٤ ٣٤٤وأبوبمد)ا/ ( ٢١٣٦حزبمة وابن ( ٢٥٢٧)يقم الرذي أخرجه )١( 
الطراز(:ورواْ ٣٧١/٢ممرفيتفرْ)ابن ونال ( ٣٩١محرانمناjصوىمادل)رلا

الإسادينمحن وكل قوتحوم، الني عن مها كل الأشعري، ماللئ، ممرووأبي بن عبداه حدبث، من 
جيدحن.

وفيملاكاسن>أ/ممأرقمب؛آا(ور,خم( ٣٤٦٧الطرانفياع-ر)ما'مرةم )؟(أخرجه 
الصت،)رنمق الدب ابي وابن •٩•٣( ينم  ١٢٨/٣)اكب ق والمهقي ( ٤٢٨رنم  ٣٣٧/١)

وق( ٥٠٩رقم  ٢٦٢)أ/ يبى ق حبان وابن وصححه. ( ٢٧•رقم )ا/آها والحاكم ٣( •٣ 
الكبيرق الطراق رواء (: ١٣٩٣رقم  ٣٤اكرغيب،)٦! j المدري و؛ال، ( ١٦٤ )رنم القلمان ،وارد 
ثرتلهما.عق صحح و؛؛الا؛ والحاكم حن. بإستاد 

)؟(هشاح-بم؟.



يحتجولر غيره، عبادة وقح وعبادته، نكرم حن عق بما متدلأ ونوعها الأمثال هذه 
القرآن،ق كثير وهذا بذلك, الإقرار من عقولهم ق ركبه بما بل الأمر، بنفس عليهم 

وجده.تتبعه فمن 

لرجلغسلما ورجلا متشتكسون شرهاء فيه رحلا مثلا ؤ ت تعاق قوله ا  ر
الشركنح عك س بحانه _ .احتج ٠٠تعلمون لا أؤم تل ممي ألخمر مثلا ننثويان هل 
الملكة،ميثوا متعامرون أرياب، لمالكه مملوك حال بين الفرق من القول تعرفه بما 

حالاستواء المقول ق يصح فهل له• كله ملم قد واحد سيد يمالكه عبد وحال 
الالحق؟ لإلهه عبوديته سلمت، قد الذي والموحد الشرك حال ؛، ^JUالخبدين؟ 
يتويان,

هللوّض سلما ورحلا مثشكسون ء شرفا فيه رحلا مثلا صر؛بآس ؤ تعادت قول 
-سبحانه - اقم صربه مثل هذا ب. يعلمون لأ أكرم بل ممي، ألخني منلاج نثتويان 
مختلفونمتنازعون خماعة يملكه عبد بمنزلة فالشرك والموحد، للشرك 

متنآلهة يمد كان لما فالمشرك، الخلق. الضيق I المتشاكس والرجل متشاكسون، 
أحعين،رضاهم يبغ أن يمكنه لا خدمته، ق متنافسون حماعة يملكه بعبد شبه 

وعلمل، ملم قد واحد، لرحل عبد كمثل فمثله وحده الألأ يعبد كان لما والموحد 
ّالمهو بل فيه، الغلهياء تشاحن مجن راحة ق فهو رصاه، إل العلريق وعرف مقاصده، 

إليه،ؤإحسانه عليه، وثفقته ل، ورحته به، مالكه رأفة مع فيه، تتانع غير من لمالكه 
الخثدان؟هذان فهويستوي لصالحه، وتوليه 

ؤإحسانهمعونته من يستحق واحد لمالك الخالص فإن الأمثال؛ أبلغ من وهذا 
ئاة،الحمد المتاكين, ركاء الصاحبا يستحق لا ما بمصالحه وقيامه إليه والتفاته 

)؛(•؛آماوارج.بم؛,



المحمض امحر الئوء ١؟=^^( 

يعلمون.لا أكثرهم بل 
والخلاصالبراءة فحققها اللفظة؟ هذه حقيقة ما وهوت الأول، السؤال أما ؛ ١

قولك!ذلك، فمن ماردفها، تدور المعنن هذا وعك والعيوب. الثر من والنجاة 

ملم،رارب المرامحل! عك المؤمنين دعاء ومنه الثر((، من فلأن وملم اش، راّالاأئج 
الشركةصرر من فخلص وحده، له حلص أي لفلان، الشيء الم سومنه ملم،(. اللهم 

أيلر-جزغه، سلما ورجلا متشكسون ء قنكآ فيه رجلا مثلا مربT_، ؤ ت تعال ثال فيه. 
-جئحوأؤإن ٠ ؤ تحاكت قال الحرب، صد السلم ومنه غيره، يملكه لا وحده له خالصا 

أذىمن لم وييخلص المتحاربين من كلأ لأن [، ٦١( jLjjVl]ه لنا هاحثح للسالم 
الثاركة.مثل المسالمة فيقال! الفاعلة، عك منه يبنن ولهذا الأخر، 

لاهملم قد الذي وحقيقته والدغل. الغل من القي وهو السليم، القلب ومنه 
هوالمستقيمبل والخالفايت،. الن.نوب ودغل وغله، الشرك دغل من فخلحى وحده، 

والفوزعذابه من المجاة له صمن الذي هو فهذا معاملته. وحن حيه صدق عك 
_،والانقياد الاستسلام لأنه المائة؛ هذه من فانه الإسلام أخذ ومنه ؛كرامته. 

ليسلمولاه ملم الذي كالعبد له وخلمى لربه لم فالشرك، موابا من والتخلمس 
المخلتسللمسلم الملين هل.ين _ سبحانه _ صرب ولهن.ا متاكون. سركاء فيه 

به.والمشرك لريه الخالص 
صمنقد ذمته ق هو من لأن فيه؛ الملم الحوصى وحقيقته للسلف،، اللم ومنه 
ذكرناه.ما وحقيقته سلما العقد سمن يم لربه، سلامته 

مليمآ.للدغت بقولهم ينتقض فهذا ةيل(ت )فإن 
يهمهمحا باعثار ملما سموه فإمم قلناه؛ لما محلرد بل له، ينقصن ٥^١١ لى )يل(. 

هوولا السلامة، من أهم عنده فليس السلامة، من حاله إليه يؤول ويرجوأن ؤيهللبه، 

بيانع-دأ.)ا(م'اا 



ع_____رج=
مفازة؛المهالكة تميتهم جنس من وهدا لذلك. سليما فمي لغيرها، منه طلبا أشد 
الفوزيهللب لأنه مفازة ميت، فنجاته، أى منها فوزه من سالكها عند أهمم شيء لا لأنه 

ؤإن، تفازلأ سليما اللدغ وسمي مفازة سميت إنما ت قولهم من أحن وطا منها. 
وأحن.فهوأعم وداخلافيه، ذكرناه الذي المعنن هذا جزء التفاؤلا كان 

الأصل.هذا إك اللم رد يمكنهم فكتف : ٠٢فإن 
والسقومحل،للهوي متعرضا كان لما مرتفع مكان إق الصاعد لأن ظاهر؛ ذلك ئيل: 

لتضمنهاسلما غرضه إل -؛ا يتوصل الش الألة مميت، لها، راجيا السلامة، طالبا 
هذامن السالم أن قمح متوقعا. عهلبه لكان ملم غير من ، بتكلفصعد لو إذ سلامته، 
المعنن.

أهواكثلاثة السلام إؤ، إضافتها ون، السلام. بدار الجنة تسمية ومنه 
_.سبحانه — لام المالكها إل إضافة أتيا أحدهات 

سلام.فيها تحيهم فان أهلها؛ تحية إؤ، إضافة إنيا الثازت 
وشر.ونقص آفة كل من السلامة دار أي السلامة، معنى، إق إضافة أنيا والثالث،؛ 

لأضيفن،uلكها إل الإضافة لوكانت فانه أظهرئ؛ الثالث، كان ؤإن متلازمة، والثلاثة 
المللث،دار أو اقلع، دار أو الرحمن،، دار يقال؛ وكان السلام، غير أسمائه من اسم إل 

المعهود.عك حملت، السلام دار جاء ثم إليه إضافتها ءهل.ت فإذا ونحوذللث،. 
دارفنحو الأول أما أهلها. أوإل، صفتها إق إضافتها القرآن 3، المعهود فإن وأيضا 

نحودارالثاق؛ وأما الفردوس. جنات الغيم، جنات المأوئ،، جنة الخلد، دار القرار، 
عكالإضافة حمل فالأول، القرآن، ل اقلع أسماء من اسم إق إضافتها تعهد ولر المتقين، 
وجهين!من صعيفح التحية ١^، إضافتها وكذللثج القرآن. 3، المعهود 

وغريب( ٢٤٤)•Y/ _ )صا"ا؛(وسءم و،خارالصحاح ( ٢٩٢)Y؛/الرب لأن اظر: :١( 
(١١الأير)"ا/• لأبن والهاة ( ٥٧١٠)ا/سلابي الخوين، وغريب ( ٤١٠)Y/سلام لاين الحديث 

الممط)مآ؛؛ا(.والقاموس 



الممسيرعلن اشئ الصوء 

الالجنة إق يفاف وما والآحرة، الدنيا دار بين مشتركة باللام التحية أن أحدهما! 
والبناء.والقرار كالخلد بها، مختصأ إلا يكون 

وداروباقية، دائمة كوتبا مثل منها، هوأكمل ما التحية غير أوصافها من أن الئاق؛ 
عيبكل من السلامة بخلاف والتزاور، التلاقي عند عارصة فيها والتحية الخلد. 
فيهاالنمم يتم لا التي الدوام، عك المقصودة أوصافها أكمل من قاما وثر، ونقص 

ظاهر.وهدا أول إليه قاصافتها به، إلا 
كله،هدا من أوق هو أسمائه من اسما تعال اققه عك الملام فإطلاق هدا عرف ؤإذا 
كلمن ونقص عيب كل من سبحانه لملامته به من مكل من الاسم ببدا وأحق 
قسلام سبحانه فهو بالإصافة. ملام والخالوق اعتبار، بكل الحق الملام فهو وجه، 

وسلامونقص. عيب كل من صفاته ق وسلام وهم. يتخيله ونقص عيب كل عن ذاته 
هوبل الحكمة. وجه غير عك واقع وفعل وظلم. وشر ونقص. عيب كل من فعاله أق 

منأكمل الأمم لهدا تعال استحقاقه أن فعلم اعتبار. ويكل وجه كل من الحق الملام 
بهونزهه ه نفيه نزه النأى التنزيه حقيقة هو وهال.ا عليه. يهللق ما كل استحقاق 

والمسوالتكم،ء النظير من واللام والولل.، الصاحبة من الملام فهو رسوله. 
وجدتكماله صفات أفراد إل نظرت إذا ولذلك اكريك. من واللام والماثل، 

والوم،المنة ومن الموت من ملام فحياته كمالها. يفاد مما سلاما صفة كل 
شيءعزوب من سلام وعله واللغوب. التعب من ملام وقدرته قيوميته، وكذللث، 

عنخروجها من سلام ؤإرادته وتفكر. تذكر إل حاجة أو نسيان، عروض أو عنه، 
والمصالحة.الحكمة 

منسلام وغناه وعدلا، صدقآ كلماته تمت بل والفللم. الكذب من ملام وكلماته 
سواه.ما كل عن غني وهو إليه، محتاج سواه ما كل بل ما، بوجه غيره إل الحاجة 
إذنه.بدون عنده ساير أو مفل١هر. معاون أو مشارك، أو فيه منانع من ملام وملكه 

وصفحهوعفوه وحاله هو. إلا إله لا الذي الله هو بل فيها، له مشارك ملام ؤإلاهيته 



ع=^=___لج=
منيكون كما مصانعة، أو ذل أو منه حاجة عن تكون أن من سلام وتجاوزه ومغفرته 

بطثهوشدة وانتقامه عذابه وكذلك وكرمه. ؤإحسانه حوله محض هو بل غيره، 
محصهو بل قوة، أو غلظة أو تثنيا أو محللما يكون أن من سلام عقابه وسرعة 
كماوالثناء، الحمد عليه يستحق مما وهو مواصعها، الأشياء ووصعه وعدله حكمته 

مناقضالكان العقوبة موصع الثواب وصع لو بل ونعمه. وثوابه إحسانه عك يستحقه 
وعزته.وحكمته حمده من هو موضعها العقوبة فوضعه ولعزته، لخكمته 

وءل.ر0وقفاوه حكمته. حلاف من به والجاهلون أءداؤ٥ يتوهم مما سلام فهو 
البالغة.الحكمة حلاف عك وقوعه توهم ومن والغللم، والجور الحسثا من سلام 

العبادمصلحة وحلاف والاضهلراب والاحتلأف، التناقص من سلام وديته وشرعه 
ومصلحةورحمة حكمه كله شرعه بل حكمته، وحلاف إليهم والإحسان ورحمتهم 
وعدل•

منسلام ومتعه المعهلي. إق لحاجة أو معاوضة كونه من ملام ءهلاؤه وكذلك، 
ومنعهلحاجة، ولا لمعاوصه لا محص إحسان ءهلاؤ٥ بل الإملاق، وحوف البخل 

منسلام عرشه عق وعلوه واستواؤه عجز. ولا بخل يشوبه لا وحكمة محض ءل،ل 
وحملتهإليه، محتاج العرش بل عليه، يستوي أو يحمله ما إق محتاجآ يكون أن 

وعلواستواء فهو سواه، ما كل وعن حملته وعن العرش عن الغني فهو إليه محتاجون 
-لكن بل ه به شيء إحاطة ولا غيره ولا عرش إق حاجة ولا حصر يشوبه لا 

الحميد.وهوالغتي إليه حاجة به يكن ولر عرش، ولا — سبحانه 
غيرمن وقهره ملكه موجبات، من حلقه عق واّتيلاوه عرشه عق استواوه بل 
يضادمما سلام الدنيا سماء إق ليلة كل ونزوله ما. بوجه غيره ولا عرس إل حاجة 
وسلاممنبه. أو محهلل يتوهم ما كل من سلام وكماله غناه. يفاد مما وملام علوه 

كماله.يفاد ما كل عن رينا اس — تعاق — شيء ق أومحصورأ شيء تحت، يصير أن من 
وموالاتهمعملل. يتقوله أو مشبه يتخيله ما كل من سلام وبصره وسمعه وغناه 



القسرض النيز الصزء ^^٢ ٩١

رحمةموالاة مي بل المخلوق، المخلوق يوال كما ذل، عن تكون أن من سلام لأوليائه 
ثميكؤلزيتشوهُ ؤ)ث>ا لزيتخد ألخني وئل ؤ قال،! كما وبر، ؤإحان وحير 

مطلقا،ول له كون أن ينف فلم [. ١١١ب<]الإسراء: لهُ يآكن ولز لمللئ، أل 
عوارضمن سلام وأوليائه لمحبيه محبته وكدللث، الذل،. من ول له يكون أن نفن بل 

بقربه،انمماع أو له تملق أو إليه حاجة محبة كوما من للمخلوق المخلوق محبة 
فانهوالوجه، اليد من ه نقإل أصافه ما وكاولك، فيها. المعهللون يتقوله مما وسلام 

معهلل.يتقوله أو مشبه يتخيله عما سلام 
حففلممن وكم "* وتعال تبارك — عنه نره ما كل الملام اسمه تفهمن كيف فتامل 

أنالختول، الممتعان واس والمعانر، الأسرار هذه من تضمنه ما يدري لا الاسم هذا 
مجيبقريب إنه المعل هذا عك الحستن الأمماء عك للتعليق يوفق 

ه•محتصنوث؛ت ذم عخد ألمتئنة ي3م دمَإككم منتون:]ث: دلث،ب،ؤإم إؤ 
زذكمعغذ تومآلقننمة دمّ منتون:!i؛: إدك۶توإTم ؤ ت٠دالت نوله نزل ،لما 

الدنيال بيننا كان ما علينا أيكرر اهلآ رسول يا مثل.I [ -١٠١٣•]الزْرت ب ■محممبممون 
حقه®حق ذي كل إلن تذدوا حتن عيكم ليكررن ررنعم ممالت الذنوب؟ خواص مع 

لشديدالأمر إن واس الزبير؛ فقال 

١(،^١٩ يصحٍفة)رنم وانتهت ( ١٢٧بمحتفة)ينم دنت الثاق، الجزء ل نعلك الأجوبة بقية )١( 
حلرقحث مستقلة، رمالة تكون لأن صالحة وهي التفسير• من لمواصعه مناما كان يا أخذ،نا وتد 

•)ج( الجزاء. خير والمالمين الإسلام اهوعن جزاه نادرة بحوثا مها المرلمخ 

)رنمواكر-ذي )'•آ/ا،؛-،هرنمآهح()ا</خ؛"آرقمهام( اوقدّيواسارة الضياء أخرجه )٣( 
T-Yiri )()واحد٦٦٨رتم٣١/١٢(وأبوخم)٨٧رقإ٨•٣٦١٦/٤)

حديثهذا اكانيت الموصع ق الحاكم وقال صحح. حسن حديث هدا الترمدىت ومحال ( ١٦٧)ا/
المختارة.محقق وحسنه يخرجاه. وب الإسناد صحح 



مح_^^^=__=اج[=
علنالدنيا ق أمشاه الذي رءأليس ،; _lJوجهه؟ عق الكافر يحشر كيف قوت ومثل 

وجهه؟١١علن الآحر٠ ق يمشيه أن قادر رحليه 
يذكرفلا مواؤلن ثلاثة ق ®أما فقال! القيامة؟ يوم أهاليكم تذكرون هل قوت وسل 

الكتبتتطاير وحيث كنف، أم ميزانه أيئقل يعلم حتن الميزان يوصع حيث أحدات أحد 
علنالصراط يوضع وحث ظهره، وراء أومن شاله أومن بمتنه من كتابه يعلم حتن 
يعلمحتن حلقه من يشاء من يه اهف بحس وحك، كلاليب حافتيه علن جهنم، جر 

أسجوأملأسجو،ار
ح®المرء فقال! بأعمالهم، يعمل ولما القوم يحب الرجل اهه رسول يا ه•' ومثل 

،.٣١١١أحثهمن 

،> دشاءوركما تم إ)ق(( 1ومئمورك ٥^ اوك؟لث، يه.ت وصدل بالصدق ء جا وآلذى ؤ
بجبمم'غملوأ الذي انؤ غبمأ W المحن خنآة د;لك لأ بذ 

4•أق؛' ْفائوأينعلون باحسنمى احرم 
يعملون.كانوا ما بأحسن أجرهم المحنين يجزى أنه أتمر سبحانه اه، إن 

الجزاء.أحن من أنه عك يدل وهذا بالحالم، الإحسان عل يجزى أنه سحانه وأتمر 

(.١٣٨٢; ازري)١ نح خأ(واظر: • ٦ لم)رنم (وم ٤٧٦• الخاري)رنم (احرجم )١ 
(٨٧٢٢رقم  ٦٢٢والحاكم)أ/( ٢١)ص• الاعمماد ق واليهقي ( ٤٧٥٠)رقم داود أبو أخرجه )٢( 

ندأته عك وعائشة الحض بين نيه ارمحال، لولا الشيخين شرط عك إمحتاده صحح >دث هن.ا ت وتال 
واتفلرتمحلمة. وأم عنها افقه رصي عاتشة منزل صني دم يدخل كان المحن أن الروايات صحتا 

 /U(١٧•١(ونيصالقدير)\/ • ١ تحفةالأحوذى.)
وشرح( o٦٠-٥٥٥/١٠)الباري فح وانفلرت ( ٢٦٤٠)رقم لم وم( ٦١٦٨)رنم البخاري أرجه )٣( 

(.١٨٦/١٦الروي)
شاحجاّ ١٦٧)؛(





الأحياءأرواح ؤيرمل الموتن، أرواح اكاة فيمك بينهم، فيتساءلون المنام، ق تلتقي 
إنىأجسادهارا؛.

ثناعامر ثنا الحسين ثنا سليمان بن عبداس ثنا تفسير0ت ق حاتم أبي ابن وهال، 
منامهاق يتوفاها ،! jisه. منامها لزثملإت،في وآلي ؤ ت تعاق قوله ق المدى عن أسباط 
إلالحي روح فترجع قاوت ؤيتعارفان. فيتذاكران اليت،، وروح الحي روح فيلتقي 
وهذافتحس. حده إل تر-ءع أن الست، روح وتريد أجلمها، بقية إل الدنيا ق حده 

منوالمرسلة أولأ، الوت، وفاة توفيت من الممسكة أن وهو الأية، ق القولين أحد 
يرسالهاولا فيمسكها الست، نفس يتوق أن القول هذا عك والمعنن النوم■ وفاة توفيت 

أجلها،بقية إل جدها إل يرسالها يم النائم شس ؤيتوق القيامة، يوم قيل جدها إل 
الأحرىر٢،.الوفاة فيتوفاها 

الوم،وفاة توق كلاهما الأية ق والمرسلة الممسكة أن الأية! ق الثازت والقول 
اجلهاكمل يإ ومن جدها، إل لردها فلا عنده أمسكها اجلها استكملت، فمن 
القرآنيدل عليه وقالت القول، هال.ا الإسلام شخ واحتار لتستكمله. جسدها إل ردها 

الأنقصهذه من الوُت، عليها قضي التي إمساك ذكر - سبحانه - فانه قال: والمنة. 
ولااك بإميصفها ب فتللث، موتها حين توفاها التي وأما النوم■ وفاة توفاها الي، 

ثالث،.قم هي بل بإرسال، 
وهيكبرى وفاة وفاتين: أحبر — سبحانه — لأنه الأول، القول هو يترجح والل.ى 

قفنقسما قسمين: الأرواح وقم النوم■ وفاة وهي صغرى ووفاة الونا، وفاة 
أجلبقية لها ومما الويت،. وفاة توفاها التي وهي عنده، فأمسكها ؛الوُت، عليها

وقال،( ١٢٢رقم )ا/ْ؛ الأوط ق والطراق ( ١٢٣رقم  ١٢٣ا/ الحارة)٠ الضياءق أحرجه )١( 
الصحيح.رجال ورجاله الأومعل 3، الطيراق رواه ١(: • * المجمع)v/ ق الهيثمي 

كثيرابن ونفير )؛آ/ا/-\'( الطري ونفير )\/س والحق ( ٢٤٣-٢٤١)ْ/ اشهد اننلر: )٢( 
^^^يرالحواس،)ا/مم(وشرحامحرئان)ا/آه(.



الممسيرعان اشئ ا؟=^=ِ 
تاري0هإ=ء^^=^=^==^=^=^=ث

حكمينوالإرسال الإمساك — بحانه — وجعل أجلها. استكمال إق ها جل. إق فردها 
هيتمت ب التي أن وأخبر مرملة، وهده ممسكة فهده أولا• المذكورتض للوفاتض 

لرنوم ووفاة موت وفاة قسمين إق النوم وفاة قم قل• فلوكان متامها. ق توفاها التي 
قد- سبحانه - وهو ماتت، قبضت، حين من فإنيا ؛ 4 متامها لمِدمث،في ؤآلى ؤ يقل• 
4 عاتيا محي ؤهينملئ.آش ت ذلك ُعال يقول ، فكيفتمت،، لر أنيا أحبر  ،^Jr»jT .

4آلموث، عصا قمى أثى قيمسالف ؤ تعاق؛ قوله يهول؛ أن القول هدا نمر ولمن 
الموتعليها محن ثم نوم، وفاة أولا توفاها - فهو—سبحانه النوم، وفاة توفاها أن بعد 
نوم.وفاة وفاتين! ذكر - سبحانه — فانه الوعين؛ تتناول الأية أن والتحقيق ذلائ،ّ بعد 

كللث، سبحانه—يم- أنه ومعلوم الأحرى. ؤإرمال المتوفاة اك إموذكر موت، وفاة 
يتوقؤ فقوله. يمتؤ ب من نفّرإ ويرمل اليقفلة، ق او الوم ق مامت، سواء مينت، س نف

المنام.ق مات ومن اليقفلة ق مات من 4يتناول موتها حنن الأنفس 
منامهق الميت، يرى الحي أن والأموات؛ الأحياء أرواح التقاء عق دل وقل• 

الماضيق أخبر كما خبره فيصادف، الحي، يعلم لا بما المبت، ويخبره فيستخثره، 
بدينأخثره وربما سواه، به يعلم لر مكان ق المسنا دفنه يمال أخبره وريما والمستقبل، 

وأدلته.شواهده له وذكر عليه، 
وأبلغالحالمين. من أحل عليه يطلع لر عمل من عمله بما يخبر أنه هازا من وأبلغ 

عنأخثره وربما أخبر، كما فيكون وكدا، كن،ا وقت، إق تأتينا أنلئ، يخبره أن هل.ا من 
وقولهجثامة بن الصمم، قصة ذكرنا وقد غيره، يعرفها يكن لر أنه الحي يخب، أمور 

رآهلن وأخباره مماس، بن قيس بن ثابت، نمة وذكرنا له، قال ما ماللث، بن لعوف 
الدين.محن عليه وما ؛درعه 

مبيمإونمة بعده، من عمل يما له ابنه ؤإخثار الجعفري سليمان بن صل.قة ونمة 
ونمةاهنو، إلا إله لا لقنها حيث، خيرأ، اس جزاك الموت؛ له؛عل• أمه وقول شيبة ابن 



=0=—
بزيارته.يعلمه إياه ؤإ-محباره ابنه مع الموفق بن الفضل 

أحدهمافقال الفارسي، سلمان مع سلام بن عبداس التقن الميب؛ بن سعيد وفال 
لقيتكفيلك مت أنا ؤإن ر؛لث،، من لقيت ما فاحبرق فالقني نل مت إن للأخر؛ 

الجنةق أرواحهم نعم فال؛ والأحياء، الأموات تلتقي وهل الأحر؛ فقال فاخبرتالث،. 
مثلأر فلم وأبشر، توكل فقال؛ المنام ق فلقيه فلأن فات قال؛ ساءت. حيث تدهب 
ضاالختام، ق عمر أرى أن أشتهي كتت عبدالْلاب؛ ين العباس وقال • نط التوكل 

أوانهدا يقول؛ وهو جبينه، عن العرق يمح فرأيته الحول، قرب عند إلا رأيته 
.٠ ٢. رحيمال رووفا لقيت، أن لولا ليهد، عرشي كاد إن ^١^؛، 

فقدوحده؛ للبدن الموت أم تموت هل الروح أن وهي الرابعة المسألة أما 
وكلنفس لأنيا الموت، وتدوق الروح تموت طائفة؛ فقالت، هن،ا، ق الناس احتلن، 

تعاق؛قال وحده، اه إلا يبقن لا أنه عك الأدلة دلت، وقد قالوا؛ الموت. ذائقة نفس 

وقال[. ٢٧، ٢٦]\وحمو: ؤآلإ'فيام4ّ ر.بكدوآمح( وحه ويش و|أ: قان عفيا س ث كؤ 
تموتالملائكة كانت، ؤإذا قالوا؛ [. ٨٨لاك۵٠ص: ه ؤحههر غ\الخ\ؤ' _؛ ^^j، تعاق؛ 

نبثاؤ قالوا؛ أتمم المار أهل عن تعاق قال وقد قالوا؛ بالموت. أول البشرية فالقوس 
للبدن،وهى المشهودة هزه الأول فالموتة ١[. ١ زغام: ه آقثتأن واحتيثئا آقتين امتنا 

للروح•والأحرى 
قالوا؛الأبدان. تموت ؤإنما لليقاء، حلقتؤ قاتما الأرواح، تموت لا آخرون؛ وقال 

وابن( ١٣٥٥رنم  ١٢١)أ/ اكب ق واليهقي ( ٣٤٦٥٧ينم  ١٢٠)U/ شية ر ابن ب )١( 
دمشقوتارح ( ٥٥٧-٥٥٦)ا/الشلأء أعلام سير وانظر• ( ٤٢٨ررقم الزهد ق المبارك 

(١٦٣١رنم  ٩٤المدية)آ/ اخار j ثب وابن ( n٣٧٥/الطمات ق ّعد ابن أ-مجه )٢( 
٢(. ٩٢/ المقرة)١ صفة واننلر: ١(  ٧٦٢رنم  ١٩٢ الصحابة)أ/ فضائل j حبل بن وأحد 

الروح.)آ(•؛ 





قع^_=_^_اج-
منعرض هي من وكيلك عنه• لهم جواب لا مما أصولهم عك ااسؤال فهذا 

صفاتسار تبطل كما البدن باصمحلأل مشروط غيرها عن يتميزها البدن، أعراض 
عليهاتظاهرت التي الستة، أهل أصول، عق إلا المسألة هذه جواب يمكن ولا الحي. 

تصعدها نتفقاتمة ذات إما والقول والعقل، والاعتبار والاثار والمنة القرآن أدلة 
منأكثر هذا وعك وتسكن. وتتحرك وتجيء هب وتل• وتخرج وتنفصل وتتصل وتنزل 

حالفمحا بطلان وينا والنفس، الروح معرفة ق الآكتر كتابنا ل ذكرناها ند دليل مائة 
ه.نفيعرف لر غيره قال من وأن كثيرة، وجوه من القول هذا 

وصعودهاوالرجؤع، والتوي، والقبض، والخروج. بالدخول اه وصفها ونل. 
يآلطنلموتل إذ رئ ولو ؤ تعانىت فقال عنها، وغلقها لها أبواببما وفتح الماء، إق 

ونال[. ٩٣]الأنعام: ه انت>هفلم احرجوا ايديهبمز و\بإو\ ؤ^JمLJبكئ آثوت ءنز'ت 
قيايحب، مءئة:}ق: راضيه وبلت، إو ;ث|؛;آرحمح، آلغنسآلنملخآئه يئابجا ؤ تعاى 

للجد،المفارقة عند لها يقال وهذا *٣[. ، ٢٧]الفجرت ه جى وآدحل ١؛؛"''( عبندى، 
أنهفأحبر ٧-٨[ ]التمس؛ ه ؤتقوذها بؤرها إا:بمهاكها سوخا وما ؤئاس ؤ تعال؛ وقال 
همعدللئ، مسونك حلملث، آلذك، ؤ قوله؛ ؤ، الجن سوى أنه أخثر كما النفس موى 

موىبل بدنه، سوى كما الإنسان نفى سوى — سبحانه — لهو ٧[• ]الأنفطارت 
لماكالقالب، لها موضع والبدن القس، لتوية تاج التين فتسوية ه، لتفكالقالب، 

له.موضع هو 
وتنتقلتتأر فإما عيرها؛ عن حا تتميز صورة بد.ما من تاخذ أما يعلم هاهنا ومن 

محلمتحمن والخثث، اللمح البدن فيكنمسب، عنها، ؤينتقل الباJن يتأثر كما البدن، عن 
فأثل.وخبثه، البل.ن محلمح من والخبح، الخلمب النفس ب، وتكتوخبثها، القس 

يقالولهن.ا والبدن. الروح بالأنمحر أحدهما من وتأثرأ وتفاعلا وتناسبا ارتباحنأ الأشياء 
ءرواخرجيالهلمث،اا الجل. ي كانت، اللمة النفس أيتها رراحرجي ال٠فارقةت عتل لها 



التمسيرعنن ال٠ير ضئإء 

.٠٠الخبيث الجد ق كانت الخبيئة النفس أيتها 
محمجلفمنامها وهمر ن3تها جن أ'لأطنى أش'ونذو ؤ تعاق: اممه وقال 

بالتووإقأخوض4لهمر:آ؛[.مءفها 
أحبروقد والتسوية. والرجؤع والخروج بالدخول وصفها كما والإرسال، والإمساك 

فتاخنأهايقبضها الملك أن وأخبر قبفست، إذا ه تفيتح الميت بمر أن . ١^٦٠ 
أوكأنتنالأرض، وجه عك وجدت مسك نفخة كأطيب لها فيو-جال يده من الملائكة 

توحذولا نمك، ولا لها، ريح لا والأعراض - الأرض وجه عك وجدت جيفة ينح 
—يد يداك من 

وأماوالأرنحن، الماء بتن لله ملك كل عليها ويصل الماء إل تصعد أما وأخير 
يهاالتي الماء إل حا ينتهي حتن مماء إل مماء من فتصعد ماء الأبواب لها تفتح 

أهلديوان أو عليين أهل ديوان ق اسمه بكتابة ويأمر يديه بين فتوقف هك، اس 
والبدن مع دخل وأما طرحا، تهلرح اعافر روح وأن الأرض، إل ترد ثم مجيز، 

للسؤال.قبره 

حتنالجة مجر ق يعلق طائر - روحه وهي - المؤمن مة نبأن ه الثي أخر وقد 
الجنةأمار ترد خضر طير حواصل ق الشهداء أرواح أن وأخبر جدها، إل الله يردها 

القيامة.يوم إل الرزخ ل وتعيب تنعم اروح أن وأخر ثمارها. من وتأكل 
قبلوعنبا غدوأ المار تعرضءك أما ءومفرءون أرواح عن - سبحانه - أخبر وقد 

وط٥يرزقون، ربمم عند أحياء بأمم الشهل.اء عن — سبحانه — أخبر وقد القيامة. يوم 
الجنةمن وترح بالعرش، معالقة قناديل لها خفر طير جوف ل أرواحهم بان الحياة 
هلفقالت اطلاعه، رحم إليهم فاطغ القناديل، تلك إل تأوي ثم ماءت، حيث، 

حمففعل مئنا؟ حيث، الجنة من رح نونحن ننتهي ميء أي قارا! ميثآ؟ تشتهون 
قأرواحنا ترد أن نريد قالوا! سأض أن من يتركوا لن أمم رأوا فلما مرات، ثلايث، ذللث، 
















































































































































