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فإذاالرحمن، من القرآن سمعوا لر القيامت يوم الناس اركان مرفوعات أحد الإمام ابن 

إلدلل قيل يمعوه لي فلكنمم ارحمن ْن سجامه 
علالدنيا لذات هوأعظم اللدة، هده تحصل التي الأسباب فأعظم هذا عرف فإذا 

ونعيمهاالدنيا هولذة ذلك فإن محبته؛ ولذة _، سبحانه _ معرفته لذة وهى الإمحللاق، 
حلقتإنما والبدن والقلب اروح فإن بحر• ق كتفلة إليه الفانية لذاما ونسبة العال، 
رويتهالجنة ق ما وألذ ومحبته، - سبحانه _ معرفته الدنيا ل ما فامحليب لذلك. 

الدنياونعيم القالون، وبحة الأرواح، ولذ«ة العيون، قرة ومعرفته فمحبته ومشاهدته، 
المعيشةق صاحبها وسقن وعذابا آلاما تنقلب، ذلك، عن القاؤلية واسة وسرورها• 

اّةإلأباه.الحياة فت الضنلث،. 

افدفزعون ءان ادحلوأ اعة دقومآلث.ويوم وعشئا غدوا عها ؤآئازيعرضورت> 
آلعناب

وعنالإيمان عن ائلأ عباد وصدوا كفروا الذين ودعاته وأئمته، الكفر رؤساء )٢(
بالكفر،عذاب عذابازث ولهم مضاعف،، عذاتبم فهؤلاء ورهبة، رغبة دينه ق الوحول، 
ومبمدوأؤآلذيرت>كمزوأ تعالت اقلع قال، الإيمان• ق الوحول، عن الناس بمد وعذاب 

بيرهم،العذابين فاحد سآ ،: ]١٣ه العياب د3يى عدانا زذوأهلم آلئي نمل عن 
يجعلأن وعدله ايللأ حكمة استقرت وقد الرٌ. سبيل عن بصدهم الأحرة •والعذاب 

هإ،اءل.اب أن ري_، ولا له، واستجاب اتبعه س آثام مثل الضلال إل الداعي عل 
الهدىدعاة مقابل الأشقياء ق النؤع وهذا وصل؛١٠• اتبعه س بحب، ؤيتزايل. يتضاعف، 

بم،واهتتل.ى اسعهم من يحميا درجاتم وتعتر ترابtم، يتفاعفا فاولثلث، لعل.اء، اق 

رقم٢  of/ )١ الفردوس xa  jوالأيلمي ٤( • ٣ )Y/ نزؤين أحبار j التدؤين ل القزؤص أحرجه )١( 
(.٤٣٦/٢(وانظر:ذصاشير)٩٨١

)تا(ا،-؛>بج،الهجرتين.



المكرض المحر الفوء اب=م 

تحقهم ق - تعاق — محال العياب، أند ق ومحومه فرعون كان ولهدا عكسهم، وهؤلاء 
افدفنعونح ءال ادجلوأ الساعة نقوم ويوم وعشقا غدوا علتيا يعرضون, لمار آؤ 

إنمالأمم ذلك،؛ من الأشد ق ه نففرعون أن عق تشيه وهدا [ ٤٦]غام: ؛< آتعداد_، 
ولهدافاتبعوْ. وغرهم فأطاعوه، استحقهم الذي هو فاته له، تبعا العياب أشد لحلو 
ألقيننةيوم دومهُ نقدم ؤ تعاق! قال الورد، هدا ق وقرطهم أمامهم القيامة يوم يكون 

كفرهم،لغالفل العياب أشد استحقوا أثيم والمقصودت [. ٩٨]هود: ب؛ ألئار ؛ محاورد٥٧
باه؛(.آمن من وعقوبتهم اهه، مبيل عن وصدهم 
تلهرقل ه الني كتاب ق كان ولها أتباءه٠ا، كعذاب المار ق الرؤماء عذاب فليس 

كانولهذا الأتبيع؟ أمم اللففل ق والصحح الأريس؛يناال إثم عليلثإ فإن توليت ررفإن 
كلإمام لأنه المار؛ من حلة يكن من أول وهو عذابا، المار أهل أشد إبليس اليع عدو 
قنوابه من فالأمثل الأمثل تم وبسببه، يديه عك إلا اهن؛( عصي فما وشر. وشرك كفر 

الإيمانأن كما كفر. من أغالفل فكفر يتفاوت، الكفر أن ؤيب ولا ودعاته. الأرض 
ه»ابل واحدة، درحة ق ليسوا المؤمنين أن فكما إيمان. من أفضل فإيمان يتفاوت، 
دركات،المار بل واحد، ودرك واحدة طقة ق ليسوا الكفار اه، عند درحات 

الحميد.وهوالغني أحلءأ، حلقه من اهف يفللم ولا درحات. الجنة أن كما 
حسنمن )أحدها( أو-جه! ثلاثة من يكون العذاب لغلفل الموجب، الكفر وغلغل 

الربعن العال؛ وعطل بالكلية، العالمين رب جحد كمن نفسها، ق الكافرة العقيدة 
ولهن.االأحر. اليوم ولا رمله ولا كتبه ولا وملائكته باس يؤمن فلم له' المدبر الخالق 

تنكحولا ذوائحه.»أ، توكل ولا العلماء، من كثير عند بالجزية الكفر هذا أرباب يقر لا 
الفلاسفة،من وكثير والدهرية، المحaللة، ؛ ٠٥وهزلأء كفرهم. لمغلفل اتفاقا نساؤهءأ 

الورىوشرح )؛/ام اص نح وانظر: ( ١٧٧٣)رق؛ وملم ٧( )رنم المتاري أحرجه )١( 
(٧/١٢.)١-٩•١•
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الثانية()الجهة الع١لم. هذا وجود غير للرب. وجود لا بأنه القانلض الوحدة وأهل 
رآهلما حق الرسول أن قله شهد من ككفر بصيرة. عل عمدأ والخلال بالعناد تغلفله 

عرفواالذي واليهود فرعون، وقوم ثمود، كقوم وبغيا• عنادأ وكفر صدقه، آيات، من 
هؤلاء.وأمثال الصلت، أبي بن وأمية جهل، أبي وكفر أبناءهم، عرفوا كما الرسول 
قدرتم،إليه تصل بما دينه عن عباده وصد اه نور احكاء ق عي الالثالثة( )الجهة 
الجهاتحقه ق يجتمع من ومنهم كفرهم، تغلغل بحسب عذابا الكفار أشد فهؤلاء 

أوواحدة.منها جهتان فيه يكون من ومنهم الثلأيث،. 
لجهله،عليه ملبوس هو ممن الكفر، ق دونم هو س كعذاب هؤلاء عذاب فليس 

بلهؤلاء، كتغلغل كفره يتغلغل ولر أذى، منه ينالهم لا سلامة، ق أذاه س والمؤمنون 
شاركؤإن الأحر. واليوم والرمل الكتب، وجنس وملأئ^كته ووحدانيته ؛اهن؛ مقر هو 

النارق يستوي وهل الكفر. س أنواعا عليه زادوا فقد بالرسول كفرهم ق أولئلث، 
حلفبن وأبي معيط أبي بن وعمة جهل وأبي لهب وأبي 'نالب أمح، عذاب 

دينعن الصادين الدعاة الرزماء طبقة وهي الهلبقة هذه أن والمقصود; وأصراحم؟ 
عذاباالنار أهل ررأهون قال; أنه ه النبي عن لبت وقد يؤتهم، من كهليقة ليست اتيمحآ 

وأمثاله.جهل أبي كفر مثل كن إ محنالب أبي كفر أن ومعلوم ا، أبوءلالب،«ر 
لهمتبعا معهم هم الذين وحميرهم وأساعهم الكفرة وحهال المقلدين ؤليقة 
لأهلمتاركون فهم هذا ومع تم. أسوة عل ؤإنا أمة، عل آباءنا وجدنا إنا ت يقولون 

ينصوالر الدين وأساعهم، وخدمهم المحاربين اء كنلهم، محاربين غير الإسلام 
ؤإخماددينه وهدم اهننآ نور إمحلفاء ق عي الس هم أنفأولثلأ، له نصب، لما هم أنف

الالواب.بمنزلة هم بل كلماته، 

ازريضح وانظر: له، واللفظ ( ٢١٣)رنم لم وم( ٦٥٦٢، ٦٥٦١)رقم اليخاري أخرجه :١( 
(.٨٦/٣(وشرحالووى)٤٣-•٤٢٤/١١)
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ادهملرؤ'٠مقلدين جهالأ كانوا ؤإن كفار الطبقة هال0 أن عق الأمة اتفقت وقد 
وجعلهمبالنار، لهؤلاء بمحكم لر أنه البلع؛ أهل بعض عن بمحكن ما إلا وأئمتهم، 

الصحابةلا الملمين أئمة من أحد به يقل ب مذهب وهدا الدعوْ، تبالغه ب من يمنزلة 
الإسلام.ق الحدث الكلام أهل بعض عن يعرف ؤإنما يعدهم، من ولا التابعين ولا 
ييودانهمأيواْ الفهلرة، علن وهويولد إلا مولود من "ما قال؛ أنه ه اللي عن صح وقد 

والنصرانيةاليهودية إق الفطرة عن ينقلانه أبويه أن فأحبر  ١١أويمجانه أوينصرانه 
أنهعنه وصح الأبوان. عليه ما عق والمنشأ المربي غير ذلك ق يعتبر ول؛ والجومئة، 

وهوبمسلم، ليس المقلد وهذا  ١١ملة نفس إلا يدحلها لا الجنة "إن ه.' قال 
أوالكفر؛الإسلام عن يخرج لا اJكلف والعاقل لف، كم 

الأطفالبمنزلة وهو الحال، تلك ق بمكلف فليس الدعوة تبلغه إ من وأما 
الوحده وعبادته اس توحيد هو والإسلام عليهم. الكلام تقدم وقد والمجانين، 

فليس-يذا العبد يألث، لر لما يه. حاء فيما واتثاعه وبرسوله والإيمان له، شريك 
جهالكفار أمم الهلثقة هذ0 فغاية جاهل. كافر فهو معاندأ كافرآ يكن لر ؤإن بمسلم، 

جحدمن الكافر فإن كفارآ، كومم عن يخرجهم لا عنائهم وءلام معاندين، غير 
غايتهكان ؤإن فهذ.ا العناد. لأهل جهلأوتقليا.ا أو عتادا إما رسوله وكذب  ٠٧٥١توحيد 

بعذابموضع غير ق القرآن ق اهلع أحبر وقد العناد، لأهل متع فهو معاند غير أنه 
النار،ل يتحاجون وأمم متبوعهم، ْع الأتباع وأن الكفار، من لأسلافهم المقلدين 

لكنمال آلثار من مبمعما عاJاJا قئايم اصلوتا ه-نؤلآء تبما ؤ يقولون• الأنبلع وأن 
٠[ ٣٨^ ثعنمون ب اؤلكن مبمنز

وشرح-١ه٦( y^Aالباري)٣رفح وانظر؛ ( ٢٦٥٨لم)رقم وم( ١٣٥٨الخاري)رقم أخرجه )١( 
الووى>أا/ي'*آ(.

لم)رفم؛يأآ(وام:فحاضري)ما/آ>م(وضحاضوى)أا/أآآ(.
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دعاإلفب إما؛^1 آسةكيرزأ و1ذيىن آلهئعمتوا هتقولت في^JغاJ يتحآ-جورك إِد وؤ 
كلةفيهآ IjIآتثبمفتنوأ آلذيث فاو نثأثاوؤج{ تجنا عنا نموث أنتم فهلآ 

[.٤٨-  ٤٧]غافر: ه بإرآتلأآ)ذاد حكم إِتآسءد 
إقبعضهم يرجع تيم عند موئويوث آلظطنوث إذ تنئ وثؤ ؤ تعاق: ،قال ر

ن)"(اموميهت لولا بعءسآلمولئقولثآلدمحنحآستضعموأإلذن0آسمحنوأ 
نلجاءكمِ إذ نعد آخدئ عن مبمددضؤن امحن آنتضعموأ للذين آسثمحrروأ آلذين فال 

إِدؤآفه-ار آتل مكر نل آستكموأ للذين آنتصعفوا آلذين وقال '!ثج؛ محرمأن كشم 
وتحذيراهف من إحبار فهدا [. ٣٣ِ  ٣١]ا: 4 أندادا لنُ ومحيل دكمباليي \ن تأئنوتتآ 

وأصرحسيئا، تقليدهم عنهم يغن ول؛ العياب، ل اشتركوا والتابعين المتوعين بان 
ويفطعتالعياب وزاوأ اثبعوأ منمحيىت% آئتعوأ آلذين ئرا إذ ُؤ تحال: قوله هذا من 

٠^١صءوأ مبلمكت-ا قغئرأ لوأثككْ اتجعوأ ثؤإآلاسنابىوقانآلذين 
ْثلالإثم من عليه كان ضلالة إلن دعا لأمن قال: أنه ه الني عن وصح [ ١٦٧-  ١٦٦

إنمااتبعهم من كفر أن عل يدل وهدا . شيقاا، أوزارهم من يتمحن لا اتيعه من أوزار 
وتقاليلهم.اتباعهم هوبمجرد 

تمكنمقلد بين وهوالفرق الإشكال، يزول به تفصيل من المقام هدا ق لابد نع♦؛ 
مانوالفبوجه• ذلك من يتمكن ل؛ ومقلد عنه، فأعرض الحق ومعرفة الحلم من 

اييف،عند له عدر لا عاليه للوا-صا تارك مفرمحل المعرصى فالمتمكن الوجود، ق واقعان 

أيضا؛همان فهم بوحه العلم من يتمكن لا الذي والعلم السؤال عن العاجز وأما 
يرشوه،من لعا«م طب، عك ولا عليه قادر غير له، محب له مؤثر للهدى مريد أحدهما 

له،إرادة لا معرض اكاى! الدعوق. تبلغه ل؛ ومن الفترايت،، أرباب حكم حكمه فهدا 

)ا(أاأ>ساله،متين.
٣(.• ٢ / ١٣ص)نح وانظر: ( ٢٦٧٤)١( ٠  ١٧سلم)رقم أ-محرجه )٢( 



الممسيرعلن النشر الصوء ا؟=م 
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عليهأنا مما حيرأ دينا أعلم لو رب يا يقول• فالأول عليه• هو ما بغير ه نفيحدث ولا 
فهوغير0، عك أقدر ولا عليه أنا ما سوى أعرف لا ولكن عليه، أنا ما وتركت به لدنت 

معرفتي.ومائة جهدي غاية 
بينعنده فرق ولا سواه، ه نفتهللب ولا غيره، يور لا عليه هو يما رامحي والثاف• 

منبينهما لما بالأول، يلحق أن يجب لا وهذا عاجز. وكلاهما وقدرته، عجزه حال 
الوسعاستفراغ يعد عته فعدل به، يظفر ولي الفترة ق اللءين طل—، كمن فالأول الفرق! 

طلبهلو كان ؤإن شركه، عك ماينن، بل يهللبه لر كمن والثاق؛ وحهلأ. عجزأ لبه طق 
يقضيواس الموضع، هدا فتأمل المعرض. وعجز الهلال_ا عجز بين ففرق عنه، لعجز 

بالرسل،حجته عليه قامنا من إلا ب يحال ولا وعدله، بحكمه القيامة يوم عباده بين 
لا،أم الحجة عليه قامت، وعمرو يعينه نيل• كون وأما الخلق. حملة ق به مقعلؤع فهذا 

يعتقدأن الحبل عق الواجب، بل فيه، عباده وبين اس بين الا«حول يمكن لا مما فذللث، 
إلا؛U،أحدأ يعذب لا اه. وأن كافر، فهو الإسلام دين غير يدين دان من كل أن 

وحكمه.اس علم إق موكول والتعيين الجملة، ق هذا بالرسول. عليه الحجة قيام 
الأمر؛ظاهر عق حاؤية فهي الل-زيا أحكام ق وأما والعقاب، الثواب أحكام ق هذا 
التفصيلوحذا أوليايهجي. حكهي لهم الل«ديا أحكام ق كفار ومجانينههي الكفار فاطفال 

أصول؛أربعة عل وهومبنن المسالة. ق الإشكال يزول 
وماؤ تعاق؛ قال كما عليه، الحجة قيام يعد إلا أحا.أ يعذب لا ه اه أن أحدها؛ 

ذشبو.و('مسمين رنلأ ؤ تعادت وقال [• ١٥]١^١،: ه ثبمئ،رسولا حى معدبئن كنا 
الىؤ'ممما تعال؛ وقال [. ١٦٥]ا!ناء: ه ألزنل نعد حجة أثب عز للثاّي نغل0 لئلا 
ترلما ويلثا ود.ض3كدتثا جاثJا قد نق فاJوأ يرزى ثن■ يانجمن حنبجآالمّ سالم فوج فتنا 
إأ>صخب،آشيرهقنحما بيتي؛ هآعرهوأ ؤ تعال؛ وقال . ٩[ ٨- ]المللث،: ^ سع من أس 

[ilijl ١١،؛ ] يقصونمنكم زنلآ نايك♦؛ الم. وألإسي ألخن ننمعتر ؤ تعال؛ وقال



قم—^^__^=اج-
وريهنانمسنا عق ،^؛؛1 فاثوأ ج هذا يومكم لمآء ويت-بوومح ءايى غننحقب 

[,١٣•]الأنمام! ه ثِءآا ءكئفريرئ َةاذوأ ايهز اذدسآم عل وسآلأوأ آلدئتا آلحنوة 
وهوالحجة، عليه ونامت الرسول جاءه من يعذب إنما أنه يخبر القرآن، ق كثير وهدا 

٩هزآلطأليإن وو؛شكائوأ وما f تعاق; وقال بذنبه، يعترف الذي المذنب 
منوأما بوجه، معرفته من أوتمكن الرسول به جاء ما عرف من والظالم [ ٧٦لاازخرفإ 

ظالر؟إنه يقال قيح ذللثج عن وعجز الرسول يه جاء ما يعرف لر 
وعدمالحجة عن الإعراض أحدهمات سببين، يستحق العذاب أن الثال؛ الأصل 

موجبها.إرادة وترك هيامها يعد لها العناد الثاز(ت وبموجها- بما والعمل إرادبما 
وعدمالحجة قيام عدم مع الجهل كفر وأما عتاد. واكاقتكفر إعراض، كفر فالأولت 
الرسل.حجة تقوم حتن عنه التعذيب، المحع تفن الل'ي فهذا معرفتها، من التمكن 

والأشخاص،والأمكنة الأزمنة باختلاف يختلف، الحجة قيام أن ت الثالث، الأصل 
كالصغيروتمييزه عمله لعدم إما آخر، دون شخص عك الألأ حجة تقوم فقد 

له.يترجم ترحمان يحفر ول؛ الخطاب يفهم لا كالذي فهمه، لعدم ؤإما والجنون، 
الذينالأربعة وهوأحد الفهبم؛، من يتمكن ولا شيئا يمع لا الذي الأصح؛ بمنزلة فهذا 

وغيرهما.هريرة وأبي الأسود حديثا ق تقدم كما القيامة، يوم ؛الحجة اه، عل يدلون 
مقصودةوأتبما بما، يخل لا الش لحكمته تابعة غ؛و اهع أفعال أن الراعت الأصل 

هذهق الكلام أساس هو الأصل وهذا الحميدة. وعواقبها المحمودة لعايابما 
الباب،هذا ق الطرانف، أقوال عل ووقف، الناس كتب، ق ما عرف س إلا الهلبقاص،، 

الرشاد.إق الهادي للسداد الموفق واه إقدامهم، وبماية مرانهم غاية إك وانتهز 
أحدترجح التي الخثيئة محض إل الأمر ورد تحليلأ، ولا حكمة يسنا ل؛ من وأما 
ءقبا١ت،واقتحام الضنلثج، المقام هذا س ه نقأراح ففد مرجح، بلا الأحر عك المثلين 

هدتLلورك وهم يمعن محا مثلت لأ ؤ ت قوله تحت، كلها وأدخلها العغليمة، المال هذه 
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محايتثث لأ ؤ القائاون1 أصدق وهو ايه وصدق يريد، لما الفعال وهو [ ٢٣]الأنياء: 
حللأفعاله ق ليس وأته مواصعها، الأشياء ووصعه وعلمه حكمته لكمال ه يسرا 

الولكن يريد، لما الفعال وهو المخالوق، يسأل كما عنه يسأل اد، فولا عبث، ولا 
ولاالفساد، ولا الشر، يفعل فلا وحكمة، ورحمة ومصلحة هوحير ما إلا يفعل أن يريد 

الحميدالغنى وهو وصفاته، أمحمائه لكمال حكمته، مقتضن ، حلافولا الجور، 
الحكيم.العليم 

وذًغرئهدى آلخكثثن،.ت' إنرءيل تى وأوزيئا مو-ىآلهدئ ءاي لعي وؤ 
لأوو،مح:نق:.ه•

والإحسان.الإيمان وحقائق العارف،، أنولع يثمران منزلان وررالتفكراا التل.كر 
قالبهقفل يفح حتن تفكره، عك وبتدكرْ تذكره، علر ُتفكره يعود يزال لا والعارف، 

علبالتدكر يعودون العالم أهل زال ما اليصري! الحسن قال العليم. الفتاح بإذن 
نطقتج؟حنن القالويب، ويتاؤلقون ، التذكر عق وبالتفكر التفكر، 
وحود(ا.والتدكر محللمج، التفكر لأن التفكر؛ فوق ءالتدكر الخازلت صاحي، قال 

البصيرةتلمس رءالتفكر قالت كما مبادئها. من الغايارتح التماس التفكر أن يريد 
يمبالتفكر. حصل قد فيما يكون فلاته وحويا؛ ®التذكر ت قوله وأما البغية؛،. لاستدراك 

صدوهو الذكر. من تفحل و*التلكراا به. فظفر وحده تذكره فإذا يالنسيان. عنه عاب 
التفعل،بناء له واحتير ١ القالب، ق العلمية الن.كور صورة حضور وهو النسيان. 
والتعلم.والتفهم كالتبصر وتد.رج. مهلة بعد لحصوله 

عليه.التفتيش بعد المعللوب الشيء حصول منزلة ®التفكرا؛ من ررالتذكرا؛ فمنزلة 

)؛(•أ؛ظرج-بم؛.
١(.٤ • ٩ • رقم  ٢٥١٧تادة)ح/عن ميرْ j حاتم ابنأيي أ-؛م-بم )٢( 



—=لجا=
ءاثيغاوثمن ؤ المتالوةت ق قال كما ذكرى. والمشهودة المتلوة اهقه آيات كانت ولهذا 

4آلألبب لأذل دب'ًفرئ هدى ه' آلخبمب إنرآءيو بى دأوزينا آلهدئ نو-ى 
آياتهق وقال [. ٤٨تال>امح: ب شتمتن ^٠ وإلهُ ؤ القرآذت عن وقال [ ٥٤، ٥٣زغام: 

فروج:}تمن نا وما ؤئتمها سننها قومهممحن الثناء إل ؤأقلزبمْلزوأ المشهودة: 
دذكرئببمْ بهْج ونج منكل ب وأمحئثا وذض فتنا وألمحا مددتها وآ'لأرض 

٦-٨[.رق! شي.ّأاه عبدِ لكل 
لأهلوجعلهما بينهما وقرن الذكر. ألة وءالتذكرْاا المر، اله التمرة٠ ٠ئ 
هيما عل حا فاستدل والعبر. الأيات مواقع أبصر ( ٥١إق أناب إذا العبد لأن الإنابة؛ 

لأنبالتذكرة؛ والعمالة بالتمرة، والعمن بالإنابة، الإعراض عنه فزال له. آيات 
المنازلفترتيت، عنها. غفلته بعد القلّب، ق الل.لول صورة حصول له توجب، التمرة 

١ؤيثمره ؤيقويه صاحبه يمل. منها كلأ إن لم ترتيهبإ، أحن الملاية 
نهلشامهم نم\لوو قرن من قبمهم وكمأهل؛غثا ؤ المشهودة: آياته ق - تعال - وقال 

قلئ،أوأشلهُ  'ضذ'لك ؤر )ن محيص:آء(: من هو آلملند ق قغقبوأ 
[.٣٧، ٣٦آذ.' ه شهيد وهو آلثنع 

الأيةهده لمت، فهذا لهّ قلم، لا الذي فدللث، ميت،• قبل رجل ثلاثة: والماس 
المتلوة،للايايت، متمع عر لكنه متعد، حي ت، قلله رجل المال. حقه. ق ذكرى 

ولكنإليه، لوصولها أو ورودها، لعدم إما المشهودة: الأيات عن  ٥١بيا يخبر التي 
لهتحمل لا أيضا فهذا حاصرآ. ليس القلم،، غالتا فهو بغيرها. عنها مشغول قلبه 

عليهتليت، متعد، القالب، حي رجل والثالث،: قلبه. ووجود استعداده مع الن،كرئ، 
يمُهبما فهم بغر يشغله ولر قلبه، وأحفر المع وألقن سمعه، فأصغن الأيات، 

المتلوةبالأيأت الذي هو م القفهذا المع. مالن، القلت،. شاهد فهو 
الهنامحالبصير بمنزلة والثاق: يبصر. لا الذي الأعمن بمنزلة فالأول: والمشهودة. 





٣[١ ٣، ٠ ]غافر: ه للعتاد هلنما يريد وماآس تعدي من والذين ويمول وعاب دو*ي-دوح داب 
أنومعلوم واستحقاتير، بل للعباد اس من فللما يكن لر العقاب هدا أن بين 

بعدمالممدوح يمدح أن بملح لا أصلأ مقدورأ يكون ولا يمكن لا الذي الحال 
قادرهو لن الأفعال بترك الدح يكون ؤإنما ذلك، عق يحمد ولا فحله ولا إرادته 
حرمترُإزا فوله• يتم هدا وعل - وحميم وغنا0 لكماله عنها يتنزه وأن عليها• 

المحوص.من ثاكله ،وما ءلنمسياال 

ننيحنونء1ادبي عن بمتكمون آليين إن انتحبغ؛ آدعون رتحفم يال، وؤ 
جهمدامثأ0أ4■

آدعؤنؤ يقول! — محسحانه — ١^ فان الإحابة! به أريد فقد الدعاء ألهم من 
احسن،دضْ'قريب قإل عق عبادى ناللئ، وإِذا ؤ وقال؛ •٦[. ■' ٣١ء4 أنتجن، 

قالقال! هريرة أبي حدين، من ماجه ابن سنن وق [• ١٨٦تالمرة• ه دعان إذا آلداع 
موالهق رصاه أن عق يدل وهدا ٢. عليه١٠ل يغضمب، اض يسأل لر ررمن قو! اذص رسول 

بلاءكل أن كما رصاه. من حير فكل - وتعاك نارك - الرب رصي ؤإذا وطاعته• 
رضيتإذا أنا، إلا إله لا اض *أنا أترآ! الزهد مماب ق أحمد ذكر وقاو غضه. من ومصيبة 
الولد*؛؛/من المائع تبلغ ولعتي لعنت، غضت، ؤإذا منتهن، لركي ليس يائكن، 
ومللهاأجناسها احتلاف عل الأمم وتجارب والفهلرة، والنقل، العقل، دل وقد 

<١  ٣٢/ ١ )٦ ١^ وشرح ( ٤٣٨ /  ١٣ازري)نح ظر: لم مأ-محرجه )١( 

رنم١ • >آا/ وأبوبمك ( ٦٥٨)رقم الفرد الأدب j والخادي ( ٣٣٧٣اخرجن )٣( 
(٢٣)رنم اس ق واممراق ١( •  ٩٩رنم  ٣٥)أ/ اكب ل والمهقي ٤( ٤ ٢ )آ/ وأحد ( ٦٦٥٠

وانظر;ذحاواري)اا/هه(.
(.٤٣> - ٤ ٢ ٩ المنور)ه/ الدر وانظر: الزهد)ص_آ٥( ق احد أخرجه )٤( 



١^^١^ش* 

منحلمه إق رالإحان والبر مرصاته، وءلاو_ا العالمين، رب، إق التقرب أن عق ونحلها 
فماشر. لكل الجالبة الأمباب أكر من وأصدادئ حير، لكل الجالبة الأمباب أعظم 

خالقه..إق والإحسان إليه والتقرب طاعته بمثل اقله نقمة وا'استللأفعت، اقلع نعم امتجلبت، 

كلإر؛نمحث(أ4•م'بنيمخل4ينبيا 
إبليسذذ_، الكبر فكان والحرص. الكير الثملين• أبوا به اهلع عمن ذنب أول، 

الحرصمن كان اللام! وعليه نبينا عل آدم وذنب، إليه• آل، ما إق أمره فآل، اللعين، 
بالقدرالاحتجاج عق حماله إبليس وذنب والهداية. التوبة عاقبته فكان والشهوة. 

والاستنفار؟به والاعتراف ه، نفإق إصافته له أوحب آدم ب، وذنوالإصرار، 
إبليس.النار إق وهائدهيم شيخهم •ع والاحتجاج؛الأقدار! والإصرار، الكبر فأُل 

عاليهايحتجون لا الذين بالذنوب، المعترفون التائبون المستغفرون الشهوة! وأهل 
يقول!— اس رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ وسمعتا الجنة. ق آدم أبيهم ْع بالقدر• 

ائلأيعبد والمشرك _، تعاق — اهلع عبادة عن يتكبر المتكثر فإن الشرك؛ من ثر التكبر 

وغترْ•

سورةوق الزمر سورة ق قال كما المتكيرين• دار النار انعق جعل وللللث٠ تلت،! 

وغارت 4٧٢ آلنًحم؛ى مقوى يبمتل محا "حنل؛تنن "جهغم آذحلوأأبوب ؤ غافر• 
مثوىللبس محا حنل؛؛تنمح جهم أبوب قادحلوأ ؤ المحل• سورة ول ؛ ٧٦

4إنئقلإرنم> مثدك، جهغمّ ق أنس تلمزي}(-'ؤ سورة وثم، ؛ ٢٩ل١ك٠ل؛ 4 آننئمحيآث 
تعال!فقال هم. قلوبعل  ٥١طبع الدين هم واكجبر الكبر أهل أن وأخر '٦؛• لالزر؛ 

يدخلررلأ M• وقال [. ٣٥ص: متمحرجبار4 ي، ًفل عق آس بملع د'لاتئ كؤ 
الحق،يهلر ®الكير قؤ! وقال لم. مرواه كبر" من ذرة مثقال قلبه ل كان من الجنة 

مدارجج!آ. VVY)؛(





المسيرعان المير الصوء ،ء=ءِ 
ت\ذت{=========^^^=^==دض

وبغضآ.صبمغارآ إلا الناس ومن بعدأ، إلا اه من يزداد لا عليهم، فضله ويرى 
نقيحل.يدآ ثويآ لبى قد رجل بمنزلة ه لتفالصائن أن والتكبر الصيانة بين والفرق 

الوسخعن يصونه فهو دونم، فمن الملوك عق به يداخل فهو شمن، ذا الماض 
وهروبتعزز صاص، فتتراْ ونقائه، بياضه عق إبقاء الأثار، وأنولع والطبؤع والغبار 

يعلولوث ولا هلع ولا بأثر يسمح فلا التلوث، عليه منها يخشن التي لمواضع اس 
وهكذاأيره. ومحو ؤإزالته قلمه إق بائر غرة عق ذلك من شيء أصابه ؤإن ثوبه، 

وآئارأحلبوعا القلب ق لها فإن وآثارها، الذنوب حلبؤع يجتنب تراه ودينه لقلبه الصائن 
أنغشاوة العيون عق ولكن البياض، الممح، المب، ق الفاحشة الهلهمع، من أعفلم 
منويتباعد الخلق، س ويحترس التلوث، مaلان س يهرب فتراْ العلبؤع تللثح تدرك 

والدباحينالدباغين يخالخ الذي للثوب يحصل ما لقلبه يحصل أن مخافة تخالملهم 
فهووتجنبه تحرزه ق هذا شابه ؤإن فانه العلو محا-ص، بخلاف ونحوهم. والملثاخين 

لون.وذاك لون فهن>ا قدمه، تحن، ؤيجعلهم يعالورقامرم أن يقصد 

كائوأما بهم وحأؤنق آلعز من عندهم بما زحوأ يالتينمب ونلهم ءثهم جا لما قؤ 

قالكما كانوا بل الرمل، به جاءت، الن.ي العلم من مسب، لهم يكن لر القوم إن 
[.٨٣]غافر: منآلعلمِب< عذهم بما قرحوأ يآلتيشت زنئهم جاءئهم قلما ؤ تعافيت اللاف 
بامورعلما به نالوا ما وغاية الرمل، به جاءت عما المعرضى الذاكر يناله ما غاية وما 

الهيئةوأمور الجدوى، قليلة التعس، كثيرة رياضية وأمور والثاتلل، الحق فيها طيعية 
الظنإق النازل، الوحي س التلقي العلم فاين حقها. ، أضعافأضعاف، باؤللها 

الصلاةعليه — اقلع رسول عن الماحوذ الحلم وأين الزائل؟ الرأي عن الماحوذ 

تحفةالمردود. ١٥٨)١(





ت=3؛ 
الثمسءيرعلن المسر الصوء 

،كؤرظئونإ)؛؛;بم
فلوالأحمال، عنها وأزيل بينت أي ٣[ تينتاءايمهُهتنمك: ت تعاق افال 

أتلغإب الرسول عل وما ؤ تعاق• وقال فمالت،. قد تكن ز مجملة آياته كانت 
فمنالبيان• درجات، أعل ل وأنه المعنن بلاغ يتضمن وهدا [. ٥٤]١^: ه آلمجمتح 

قوأحالهم ألفاظه، بالعهم بل مبينا بلاغا ربه وكلام كلامه معاق الأمة يبلغ لر إنه قال! 
قولهم،حقيقة هو وهذا باليلاغ. له شهد قد يكن لر هؤلاء يدكره ما عك معانيه فهم 

الألفاظهدْ معاق كتمان ق كانت المصالحة إن ويقول! به، يمرح من منهم إن حنن 
قإلا المعال يفهمون لا ولكونهم الجمهور، لمصلحة إما للأمة، تبليغها وعدم 

استنباطق كدحهم ثواب الكادحون لينال ؤإما الأمثال، وصرب الحسيات قوالب، 
ؤيغوصونالأشعار، وغرائب، اللغات وحشي من تأؤيلأما واستخراج معانيها 

أمكيجم.ما حقائقها عن صرفها عك الدقيقة بأفكارهم 
وحيارملائكته به وشهدت به، ، ٧٥١شهد بما له فيثهدون والإيمان العلم أهل وأما 
واليقينللعلم الموجب، للحجة، المقيم للعير، القاني المبين، البلاغ بلغ أنه القرون• 

أعظمبل الألفاظ، بتبليغه كالجزم والسنة! القرآن معاق بتبليغه والجزم ومض• لفظا 
بلغهاالتي المحاق وأما أمته، حواص يحففلها إنما والسنة القرآن ألفاظ لأن ذلك،؛ من 

يجمعلر الدي الأعظم كان؛المجمع ولما والخاصة. العامة بما العلم ق يشترك فإنه 
)رأنتملهم! قال الأعفلم، المكان ق الأعفلم، اليوم ل بعدم ولا قبله مثله لأحد 

ورغونمحت،، وأديت، بلغت، قد أنلئ، نشهد قالوا! ئاتالوناا أنتم فإ عني مسئولون 

■^٢.الصواعق 



—_^=_رج=
ررادلهمقائلأت محجيء كل وفوق فوقها هو من إل لها رافعا السماء، إق الكريمة إصبعه 
اللسانوذلك اقيم، إق مرفوعة وهي الكريمة الإصع تلك شهدنا فكأنا اشهد١١ 

كماربه رسالة وأدى المتن، البلاغ 4^1 أن ونشهد اشهدا،، اراللهم ت وهويقول الكريم 
الدين،لهم وأوصح الهدى، ؤلراش لهم ا وكشفالنصيحة، غاية أمته ونصح أمر، 

تنْلحإق وبيانه كشفه مع يحتاج فلا كنهارها، ليلها البيضاء، المحجة عق وتركهم 
المكلفين.تكلفان عن ورسوله بوحيه أغنانا الدى تنم فالحمد الخنهلعين، 

محابذون؛لأ\ تييئا ومن وير ءاذابتا ؤؤآ إليؤ ئدعوثآ مما اًكثة ؤآ قلوبنا مالوا وؤ 
ه.عئملون؛أيقا إئثا فاعمق 

كان،جع وهي [ ٢٥]الأنعام: 4 يممهوْ أن أقه ئلو.إم عق وجعلنا ؤ تعاق؛ قوله أ ر
بلواحد، بمعنئ وكنان وأكنه كنه وية.الت والتغهلية، الستر من وأصله وأعنة، كعنان 
[.٢٣٥ؤأواهق1نئزقاذمستكلمب<]اكرة: تعاق: كقوله وأحفاه سنر0 إذا فأكنه فرق بينهما 
أكنما والكتان الستر، ق ويثتركان بيعسمحنونه، ؤ كقوله؛ وحففله صانه إذا وكنه 

اًكئةؤآ ق1وتنا ؤ فقالوا؛ أنقمهم؛ذللث،، عك أقروا وقد كالغلأف. وهو وستره الشيء 
غمتاءفنوكروا ٥[. ]نملت: محاث 3_1.؛، نتينا ومن وقث ءادايغا ؤؤآ إليه ثدعوثآ مما 

والمعنئالحجاب. وهو العين وغطاء الوقر، وهو الأذن وغهل-اء الأكنة، وهي القلب، 
المن بمنزلة منك القبول ترك ق إنا والمعنن؛ نراك، ولا نسمعه ولا كلأملث، نققه لا 

هام.الفيها التي الكنانة مثل أكنة ق قلوبنا عباس؛ ابن uل يراك. ولا تقول U يفقه 
تقول.ما نفقه فلا غمناء عليها مقاتل؛ وقال النبل. كجعية مجاهد؛ وقال 

؛١٨٤)a/ النووي شرح وانظر• ( ١٢١٨)رقم مسلم أحرجه )١( 
(T(y ،\.شفاء



المميسرعلن المنر الصوء ١؛==^. 
=الأآا==^^^====د==ص=^=^

ؤآنتغفروهإله هآنتقيموأ حد ؤ' إله إلهآؤن ثمآ ١ إنآ يوم نثر ائأ إئما ش ؤ 
iج' همكدرو0 بالأجر؛ وهم يؤثونآار=غوَْ لا ت;م:همى ^^ى 

مال٧[، ٦، هيوئون^=^٥ لا ووي0شئ/قن;ه:محين ؤ تعاق؛ اوقال 
اقم،إلا إله لا أن شهادة التوحيد! هي وعاوهم1 ومن لف المن المفسرين أكثر 

القلب،من الحق سوى ما إلهية نفي يتضمن فانه الملمت،، يزكو به الذي والإيمان 
—التركي فإن ونماء؛ زكاة كل أصل وهو —، سبحانه — إلهيته ؤإثبات ؤلهارته، وذلك 

صارفلهيا الشر. بإزالة يحصل إنما فإنه — والبركة والزيادة الماء أصله كان همإن 
التوحيد.هو والأرواح القلوب به تزكو ما فأصل حميعا. الأمّين ينتظم التزكي 

عل.لتهيقال كما عنه، والخبر الاعتقاد ق ؤإما ذاته، ق إما زكيا، الشيء جعل والتزكية 
تعال!فقوله هدا وعل والخبر. الاعتقاد ق أو الخارج، ق كيلك جعلته إذا قته، وف
٩[ب ركنها من اقاح قد ؤ معتن! غير عك هو [ ٣٢لالجمإ ه اذفسكم تنكوأ لا قؤ 

ذلك،!عقيب فال ولهدا متقون، صالحون زاكون نهحن وتقولوا؛ بزكاما تخبروا لا أي 
ؤه3أظوزنىسلثم:آم[.

ربذ'للث، أنداداج لهُ وخعلون يومهن "ْليىآلآرضفي بالذي لتكمرون ضلمثف} ٠ ؤ 
اثا،رنزآآازننة ل وسزذءآأم'با ب وتأزك فزقها من زو'بئ محا وجي آممن:;ت;: 

إلثاه:أ:بم
فلهتدفن حتن سعها ومن قيراط، فله جنازة علن صلن ررمن قق؛ ،نوله 
فقال!أوبه؟ الأول غير هما هل القيرامحلين! عن الصأاغ ابن نمر أبو سثل ٢. ة؛راءلاناال 

)؛(ا'أإظ'ةج_ا.
الر.ائع. ١٣٧)٢( 
با'ا(وشرحاضوى)آ/آآ(.اس)م كح وانغر: ( ٥٩٤ سلم);نم أخرجه )٣( 



١[.ل»اطر: ه وتنع ويلث مئى ؤ تعادت قوله بدليل معه وآحر الأول، الق؛راءلان بل 
ومنالليل، محق قام فكانإ جاعة ي العشاء صلن رامن قوت قوله هذا ونفلير )قلت،(ت 

حاءقد حاعة، ق العشاء صلاة مع فهذا كلهاا الليل قام فكأنإ جاعت ز الفجر صلن 
قامفكأنإ خمامة، ز والفجر العشاء صلن ءومن كذللئا. الترمذي جامع j( به مصرحآ 

يوش■ح؛واآ'لأوصق بالذي لتكمروذ ألآكم ؤ تعادت قوله أيضا ونفل؛رْ ر كلهءر اللل 
وميزف؛ءثا وبئرك مومها من وذض ?=٦١ وجعن أءث ذ'لاثومئ،آدثانم أنذاداج هُ ا'وقعلوذ 

الأولين،أربعة؛اليومين فهي '١[، ٩، ]نمك؛ ه سوا،■بلقاين اثار ؤآ؛)؛*ة ذإآادو'با 
نماية.اسق أ1م كان ذلك ولولا 

الماء؟من أشرف الأرض أم الأرض من أشرف الماء هل الناس ؛'؟؛اختلف 
ورسلهأنبياءْ منها أنشأ اس بأن الأرض، فضل من واحتج الأول. عك فالأكثرون 

إظهارأراد لما ء اهف وبأن وأمواتا. أحياء ومحلهم مساكنهم وئاما المؤمنين، وعباده 
قفلهفاظهر '٣[ ]الترة: ه حلتمه آلأزض ئ خاعلآ إن ؤ قال؛ للملأتكة آدم قفل 

بركاتهمحل جعلها بأن وضحها ء اه، وبأن الأرض، ق واستحلافه بعلمه عليهم 
[.١ • )نئوهلف3،ك: فيبا وئزك فوقها من رؤ'يى يا }ظ ؤ فقالإ وخصوصا، عموما 

الأرضففيها مقدسة، ؛أت٠ا بعضهاووصف، آيات، ّت ق بالبركة الشام ووصف 
الحج،ومشاعر الحرام، بيته وفيها القل.س. والوادي والهدمة، الباركة، 

—وبإمامه ونجيه. كليمه عليه كلم الذي والهلور — سبحانه - بيوته هي التي والمساجد 

(.١٣/٧()٦٦/٦(وهمحموى)١٩٧/٣^^م:نياUرى)
حان)ه/ا/'1رقما<ه'مآ(.رأحد)ا/ا/ا■(الرماوى)رنماآما(وأبرداود)رفمهْْ(واين )؟(احرجه 
وتحفة( ٣٥٣/)"tTالمهيد وانظر: مححخ حن حدث الترض: ولأل ٤( ٣• رنم  ٦١)آ/ والبزار 

الأحوذى)أ/اا(.
ئ.اليانع  ٢٣)٣(



المسرض اشث ،==ت 
تاو[==^===========ذ

بالطور،أقم فاته ماء؛ بالام4 إقمن أكثر وخصوصا عموما بالأرض _ مسحاته 
وبأنهمعها، بالأرض أفم بالماء أقم ولما والزيتون، والتين الأمين، والبلد 

مهيهلوبانبا الجدة. حم محورة عليه دك كما ماء، الحلق قبل حلقها سبحانه 
والصدقة،الجهاد، وهوت إليه، الأعمال أحب ومحل ورسله، كتبه، ومستقر وحيه، 
لوليس أوليائه، ونمر أعدائه، ومغايفلة المنكر، عن والهي بالمعروف والأمر 
مكانمن أفصل والمتقين والأنبياء الرمحل من ساكنيها وبأن ٠ شيء ذلك من الماء 
مكنمن أمرق فمكنهم تة، الأهل مدهيا هو كما الملائكة، من الماء 

والأقوات،والمعارف والثمار والأمار المناع من فيها أوقع ما وبان الملائكة. 
قال؛— سبحانه - اه وبان مثله. الماء ق يولع ب بركامم هومن ما والبات والحيوان 

4يوعدون وما وندكن ؤ قال؛ ثم ٢[ ٠ لالن.اريات: ه فيأ'لأزض؛ابمتلتوفتن ؤؤ 
إلافيها له يكن لر ولو رزقه. محل والسماء آياته، محل الأرض فجعل [ ٢٢لااا،ار؛ات: 

ومهادأامحنا، ويقرارآ اتيع حعلها الأرض وبان وميتا حيا ورمله أنبيائه حاتم وبثت بيته 
ولاسيماوحمحآلاته، ومراكبه ومرابه وءلعامه لملابسه للساكن ومائة وكفانا وفراشا 

حيح■روج م ْن دأبت وازينت بركتها أحرجت إذا 
وأنفيها، — سبحانه — العالمين رب أن فضلها ق يكفى ماء؛ للالمفضلون قال 

فيهاكرامته دار وأن فيها، عليه اهة أنعم الذي الأعل الرفيق وأن فيها، وكرسته 
مركل من مبرأة مهلهرة وأما الحشر. يوم المؤمنين وعباده ورمله أنبيائه متقر وأما 

يلجولا الخبيثة، للأرواح أبواحا تفتح لا ولهدا الأرض؛ ق يكون ودنس وحبث 
أصابعأرع موضع فيها فليس عض، محلوقة اه يعصون لا من مكن ولأما ملكوما. 

وأصفنوأنور وأوسع الأرض، من مادة أمرق وبأما قائم، أو ماحي ومللئ، إلا 
إكهي تحتاج ولا إليها، كمالها ق محتاحة الأرض وبأن آيات. وأعغلم حلقة وأحن 
وحمعت،الأرض، عق مقدمة الواضع غالي، ق اس كتاب ق جاءت ولهدا الأرقى، 



قع=^==_=_=لج(=
إلا-jL يأت فلم الأرض وأما مجموعة، أتن«يا وفضلها فبشرلها الأرض وأفردت 

الصوابهو القول وهدا وبنآلأزضمثلهنه. ؤ ^ ١٥تعدادها أؤيد وحيث مفردة، 
بجواعلم.واس 

صسةأشانم،ألونقاحدم ألدئ عل قاسثحئوأآشئ مهديتهم قمود اما وؤ 
ه.اإئض;ا يكسبون يوأ كا بنا 

الوهدا عباده. عل حجته -ها أقام اش والدلالة البيان هداية الثانيةت المرتبة 
هألدى عل هانغصوأآشئ مهد قمود زاما ؤ تع١فيت فال التام. الاهتداء تستلزم 
تعاق!وقال والعمن. الضلالة فاثروا وعرفناهم ودللناهم لهم بيتا يعك،  ٢١٧لفم*لت• 

أخقبلثزأئن وريث نمكيم نن لخفم سمث ومد وثنودأ غادا وؤ 
منأحص المرتبة وهذه [. ٣٨]انمكبوت: ه صتممين و'يتوا' ألسبيل عن مصيهم 

إليدعزأ وأس ؤ اه تال والإلهام. التوفيق هدى وص الثانية• من وأعم الأوك 
وحصىخلقه، بالدعوه فعم [ ٢٥تيوست ه ننتقم مرط إل مزيثأم نهدى لنمّ دارأل

مهم.شاء من بالهداية 
مع[ ٥٦]القصص: ه سدقآة احيتإؤمحنآسيمى من يدي >ؤإدلئجلآ ت تعاق قال 

والبيان،الدعوة هداية فأبت، [ ٥٢]الثوري: مستقيمه مرط إل ؤإللث،للإدى ؤ قو}ه.' 
مضلفلا اض بم،- رامن الحاجة: تشهد ق الني. وقال والإلهام. التوفيق، هداية ونفن 

ننمإنآشَلأ_قدى هدض ؤ تحاكت ونال له®• هادتم، فلا بم-م، ومن له، 
الهدايةهي الثالثة الهداية وهذه ابدأ، يهتدي لا اس يضله من أي [ ٣٧]اكحل: ه يمل 

للاهتداء..تالزمة المالموجبة 

اسحجا.)ا(أخأ



الممسرعان المنير الصوء ٩^=- 
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فإنالثالثة، بخلاف عنها، الهدى سر تخلفيستحيل فلا مو-صا، لا فشرمحل الثانية وأما 
مستحيل.عنها الهدى تخلف، 

وهوفيء اذْلو؛كرا ألدى آس اذْلمئا هالوأ عليتا فهدثم لم لجاووده_م فالوأ وؤ 
ه؛بمرجعون مهمدألمح 

يمكنلا الذي العبد فعل والنهلق تعهليله. يجوز لا الدى اض فعل الإنطاق 

هثيطمون اة5لم مآ مثل لحى إدهُ وآلأوض آلشبمآء قوزت ؤ تعاق؛ قال كما إنكاره 
ماكون تحقيق ق به شبه حتن حقيقي أمر هو ينهلقون كوتهم أن فعلم [. ٢٣

ناؤلقايكن لر مجازأ إليه العبد نْلق إصافة جعل ومن مجاز• لا حقيقة هدا وأن به، أخبر 
فتامله؟به أحبر لما محققا بنهلقه التشبيه يكون فلا حقيقة، ءندْ 

المضحلئ،فهو [ ٤٣ه واذؤب اصأحلث، هو ؤاثهُ ؤ تعال! قوله هدا ونفلير 
فليلاؤ تعاق؛ قال كما حفيقة، الباكي الضاحلث، والعبل• حقيقة، المبكي 

ولاوئصح،كون ;ن~ا: عجبون آلخدبخب هندا افمن ؤ وقال؛ [. ٨٢]التوة: ى ؤك،كوأمحضا 
الذيالمبكي والمضحلث، أنعلق، الذي المنهلق فلولا •٦[ -  ٥٩]الجم؛ ه بكون 

يحببما أنهلقه عبدأ أص، فإذا باك؟ ولا صاحلث، ولا ناطق يوحد ل؛ وأبكئ أصحلث، 
وطا،هذا أنملق الذي وهو عليه، فعاقبه يكرهه بما أنعلقه أبغضه ؤإذا عليه. وأثايه 

هن.اقلتا عق أجرى أنه كما هذا. لسان عك يكره وما هذا لسان عك يجن، ما وأجرئ 
أبكاه.ما هذا قلبا وعك أضحكه، ما 

تلؤ وقوله؛ [ ٢٢]يوص: آدزوآيحر4 هوآلذى ؤ تعاق؛ قوله وكذلك 
فالتييرحقيقة، العبد فعل والسير حقيقة، فعله فالتيير [ ٦٩]المل: آلآزض4 ق يموأ 

شفاء. ١٣٤;١(



—=__لج=
وطراميا نني يمى قلما ؤ قوله هذا ومن وانفعال• فعل والسير محض، فعل 

تقوله وكذللث، المتزوج. ورسوله الزوج — سبحانه — فهو [ ٣٧ه زوحتتكها 
المتزوجون•وهم فهوالمزيج ٢؛؛ ■ وو-جئهرنحووم4لست ؤؤ 

[الصف:٥ ] ه للونهم T_ ازاغ زاغوأ قلما ؤ قوله! ق الأمرين بين — سبحانه — ■م - وقل 
فعله،بعد إلا النعل منهم يقع لر أنه قررتم أنتم قتل• فإن فعلهم• والرخ فعله فالإزاغة 

دلتوير بكوا، ولا صحكوا ولا نطقوا لما ؤإبكاؤه ؤإصحاكه لهم إنطاقه لولا وأنه 
أنعق يدل وهدا زاغوا. أن يعد قلو-رم أزلخ وأنه فعلهم، يعد فعله أن عك الأية هذه 

هأثث انطمئا ٠ قوله؛ وكدللث، زائغة. جعلها لا الزخ عليها حكمه هو ةلوبا-م إزاغة 
أمات قيل والبكاء. الضحلث، ألة لهم جعل وأيكن وأصحلث، الطق، آلة لنا جعل الراد 

عفويةأولأ، ما زاغوا التي الإزاغة غير أحرى إزاغة فهكب زيغهم عك المترتبة الإزاغة 
الحسنةعل ي—ا كما بمثلها، الميتة عك يعاقب، — تعاق - واارُآا زيغهم، عك لهم 

بإزاغةالعم فجازاهم أولا، زاغوا فهم الأول، الزخ غير أحر زخ لهم فحل-دثح بمثلها، 
زيغهم•فوف 

ظننئزولإش حلوئ-كم ولا نحطولمأ ّنعمحزولأ عوكم بجد أن كثرسيدن نا د۶ 
ظثثِبرغزازدغنإاصختمؤذ'لتؤن»قؤثِألنى زر يعملون نما تعل»زكثءرا لا آس ان 

4•سآييرث،نت 
-الرُب، يصفايته يؤمن حتن - الإيمان ق ولا بل - المعرفة ق قدم للعبد يتمر لا 

وتعرفهاتبالصفات فالإيمان بربه. الجهل حد عن تخرجه معرفة ويعرفها ، جلاله جل 
أهلمن يكون أن فضلأعن الإحسان، شجرة وثمرة الإيمان وقاعدة الإسلام، هوأساس 

يهيتوعد بمال؛ وتوعده يه. الغلن ء مي صفاته منكر - سبحانه - اللم جعل وقد العرفان. 

)ا(يأم.دارج-بمم.



الممسرعدن النيئ الصوء \؟؛=^م 
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ءإث5لميثمذ أن كثزصثون زنا ؤ نعاق: فقال والكبار. والكم الشرك أهل من غبره 
ةئ\ثعنلون:ن|':وذ'تكنوو؛شقنتزأنأسلأ -ولا 

سآشمينهلست:
هووأته ظتهحبه، سوء من صفاته؛ من الصفة هذه إنكارهم أن —؛ سبحانه — فاحثر 

آسوغضب آلثوء دآيرة عافيم ؤ السوء؛ ظن به الظانين ق قال وفد أهلكهم• الغءى 
الوعيدهدا مثل يجنء ولر ٦[. ]١١٥^: ه وساءتلج؛و\ لهزخهئمِ ولننهزواس عليم 

ظنأعثلم من أسمائه؛ حقائق ؤإنكار صفاته وجحد سبحانه. به السوء ظن من ير غق 
به.السوء 

وأساله؛وصفاته بأسمائه عليه والثناء ومال.حه، حمده إليه؛ الأشياء أحب كان ولما 
ثرفالمعهلل الشرك. من سر وهو به، والكفر الإلحاد أعغلم وجحدها إنكارها كان 
هو،أوصافه ق والطعن ملكه وحقيقة المالك، صفات جحد يستوي لا فإنه الشرك؛ من 

سرككل بل باليات. الرمل أعداء فالمعهللون الماللئ،. ق غيره وبين بينه واكشريلث، 
أسركلما به؛ السوء وظن — أويعفه — كماله تعهليل لولا فإنه التعهليل؛ فأصله لعالا اق 

مما;}١؛؛'; تريدون آس دون ءالهه ايمكا ؤ لقومه؛ اكوحيد وأهل الحنفاء إمام قال كما به، 
عبدتموقد يجانيكم، أن به؛ ظنكم فما أي؛ [ ٨٧، ٨٦]الخانات: ه شؤ؛و'بهضا 

غيره؟معه 

الشركاءإق محتاج أنه أظننتم؛ شركاء؟ معه جعلتم حتئ يه ظنتم الذي وما 
شركاءإق يحتاج حتن عياله، أحوال من شيء عليه يخفن أنه ظننتم؛ أم والأعوان؟ 

وقضاءبتدبيرهم استقلاله عك وحده يقدر لا أنه ظننتم أم كالملوك؟ -ها تعرفه 
فيحتاجذليل، أم عباده؟ عك يتهلعفونه شفعاء إق فيحتاج قاس؟ هو أم حوائجهم؟ 

يكونصاحبة فيتخذ الولد، إق يحتاج أم الدلة؟ من به يتعزز القلة، من به يتكثر ول إل 
ك؛يرأ_.علوا كله ذلك، عن اةو(؛< تعاق - ومنه؟ منها الولد 



—^^=رج[=
عقوشركه إلا معطلا تجد فلا وأساسه. الشرك مدأ اكعهليل أن والمقمود؛ 

ومتكر.فمتقل . تعطيله حمب 

منالر وهو الجزئيات، ببعض سمعه تعلق ق سلث، من حق ق اس قال 

]نمك:منآلخسرسه ^نحمغنازدمحقاصلنمم ألذى ظغتوِ وذ'لتؤن ؤ القووت 
إساءةهلءا كان يعملون، مما كثيرأ يعلم لا — سبحانه — اه أن ظنوا لما فهؤلاء [ ٢٣

ونعوتكماله صفات جحد من كل مان وهذا الظن. ذلك فأرداهم برببمم لظنهم 
وخداعاغرورأ هذا كان الجنة يدخله أنه هذا ظن فإذا به. يليق لا بما ووصفه حلاله، 

وأناثيه ملاقي بأنه تيقنه العبن. قلب ق يجتمع وكيفا الثيهلان٠ وتويلأمن نفسه، من 
أمره،من خافية عليه يخفن ولا وعلانيته، سره ويعلم مكانه، محيري كلامه يسمع اهلع 

مضعاخهله، معك مقيم وهو عمل، ما كل عن ومثول يديه بين موقوفا وأنه 
خيعمن إلا هذا وهل يه؟ الفلز يحس هذا ْع وهو لحقوقه؟ محهلل لأوامره، 
بنوعروة أنا دخلت، حنيف! بن سهل أمامة أبو قال وقل. الأماق؟ وغرور النفوس 

له،مرض ق ق اهوٌ رسول رأيتما لو فقالت،! — عنها ، ٧٥١رصي — عائشة عل الزبير 
فشغلنيقالت! أفرقها. أن اس. رمول فأمرن سبحة. أو دنانير ستة عندي وكانت، 

فرمت،أكنت، فحلت،؟ ررما فقال! عنها، سألني ثم اقلق، عافاه حتن ه اهلع رسول وجمر 
قفوصعها حا فدعا قالت،! وجمك. مغلني كان لثل وائيه، لا فقلت،! الدنانير؟،، الستة 
لوبربه محمل. ظن ررما لففل! وق عنده؟اا وهذه اض لقي لو اللي نبي ظن ارما فقال! كفه. 

آ.لةياهدبيوطهعندْ؟اار 
كانفإن العباد ومفلالم لقوه إذا ؛اهلٌ الفللمة الكبائر أصحاب ظن ما فياقلٌ 

ثاء،ما العبن. فليصتر فاسق. ولا ظال؛ يعذب فلم ؛لئ، ظنوننا حثنا قولهم ينفعه 

الجراب.)ا(¥آ 
رنم ٣٥٦)،■/ اعري ل والمهقي ٢( ١ ٤ ١ )رنم انرارد وق ( ٣٢ ١٣رقم ٩ )A/ حان اين أخرجه )٢( 

•٨١٢٨(Jوأخما)١(.٤/٦•



الممثمرض امحر الئوء اآ==م 
=الآظ==^^=====^===^=^ذ

ماا اس؟ فسبحان ه. نملا النار فان باس ظنه وليحن عنه، اس نراْ ما كل وليرتكب 

لما;:ى; تريدون آش دون ءالهه ايذة ؤ ت لقومه إبراهيم قال وقل بالعبد. الغرور يلغ 
لقيتموهإذا بكم يفعل أن ظنكم ما أي• [ ٨٧، ٨٦]الصافات؛ ب ■إم; آيليثأ لوب ظؤ 

■عره عديم وقد 
العملحسن وهو باه الفلز حن أن علم التأمل حق الموصع هذا امل ومن 

أعمالهعك يجانيه أن بربه ظنه حن العمل حن عق يحمله إنما الحبي فان ه. نف
حنظنه حن فلكها الفلز، حن العمل عق حمله فالذي منه. ؤيتقبلها عليها ؤيثيبه 
ياحل. من والممستلء الترمل.ي ق كما عجز. الهوى اتيلغ ْع الفلن فحن ؤإلأ عمله. 
والعاجزالمويت،، ج ليا وعمل ه، نفدان من ررالكتس .ت المح، عن أوس بن شداد 

اس،؛علن دممنن هواها ه نفأنع ّْز، 
أسبابانعقاد ْع وأما النجاة، أسباب انعقاد ْع يكون إنما الفلن فحن وبالجملة 

الغلنحن تند مويكون ذلك، يتاتن بل قيل! فان الظن. إحسان يتاتن فلا الهلاك 
العقوبةتنفعه لا وأنه غضبه، سبقت، رحمته وأن وحوله، وعفوه ورحمته اه مغفرة سعة 
وأرحم،وأجود وأكرم وأجل ذللث، فوق واه هلك،ا، الأمر ت قيل العفو. يفره ولا 

والعزةبالحكمة موصوف — سبحانه _ فإنه يه؛ اللائق محله ق ذلك يضع إنما ولكن 
عكالفلز حن معول فلوكان العقوبة. يستحق من وعقوبة البهلش، وشدة والانتقام 

ووليهوالكافر، والمؤمن والفاجر، البر ذللث، ق لاشترك وأسمائه صفاته مجرد 
للعنته،وتحرض وعقبه، بخطه باء وقد وصفاته أسماؤه المجرم ينفع فما وعدوه. 

وبدلوأقلع، وندم، تاب من يفع الفلن حسن بل حرماته. وانتهلثا محارمه ق ووقع 

)رنمماجه وابن وصححه، ( ١٩١رقم ١ ٢ 0 / )١ والحاكم وحشه ٢( ٤ ٥ ٩ )رقم الترمذي أحرجه ( ١ت 
(٣٤٨٩رقم ٤ ١  V/Aوالزار)١( ٢ ٤ أ/ وأحماJ ( ٦٣• ٦ رنم  ٣٦٩الكبرى)٣; ق والمهقي ( ٤٢٦•

سر)رنممآغ(وو،تلاكامح)ا/آأآرقا
(.٣٤٢)٩! ازري فح (وانظر: ١  ١٢٢والطالس)رنم (، ٤٦٣



حنفهذا الظن. أحن مم والطاعه، الحر عمر0 يقيه واستقبل الحسنه، اليثه 
المستعان.واهللأ غرور• والأول ظن، 

الظنحن يين ففرق أحد. لكل شديدة إليه الحاجة فإن الفصل هذا تتلل ولا 
قوخنهدوأ هاجزوأ وآلذس ءامغوأ آلذئث إن ؤ تعادت اهآ قال يه؛ الغرة ومحن باه 

الالرجاء أمحل هؤلاء فجعل [ ٢١٨تالقرْت ه آلثي رحت يزجون اذليلذ آش نبتل 
ئتثوأما بند من هاجروا ربتئ دمَإرن ؤ تعادت وقال والفاسقين• الظالمين 

-فأحر ؛ا ١ ١ • 4 رجمد لعمور بعدها بن نيتئ إث وصحمدأ خنهدوا ئد 
مواضعه،الرجاء يضع فالعالم فعلها، لن رحيم غفور الأشياء هل«ْ بعل- أنه — مسحانه 

مواضعه.غير ق يضعه المغتر والجاهل 
ءأ؛-بجه

دك

■4 ا)م''■ بزآلنمحثن هم فنا وإننسثعتبوأ لم مثوى مالغاز يصبؤوأ إن فؤ 
بمللبواؤإن أي! [ ٢٤]فصك.' بىآلمعشتن4 هم قنا ؤإنئنتعتبوأ ؤ تعادإ قوله 

يقال!ثم عاليه، وغضب، عنه أعرض إذا علته عتبا ويقال! عليهم. عتبنا ؤإزالة إعتاينا 
فأعتبهرصاه، إل بعوده عنه ه نفعتبإ يزيل أن منه طل-< أي عبده الميد امتعت-، 

غضهيزل أن منه طلبح أي ميله الع؛ا- اسعتيح ؤيقال! عته. Llajعتبه أزال أي ءبد0 
يإنؤ تعادت فقوله هذ*ا وعك عنه• ه نفعتب فازال أي سيل-ْ فأعتبه عنه، وعتبه 

همفما عنهم عتبنا إزالة وهو إعتابنا بمللبوا ؤإن أي بزآلعثبمثن4 هم ينتعيبوأفنا 
توبتهم.فيها يقبل ولا عثرامم، فيها تقال لا الأحرة لأن عتبهم؛ المزال من 

يهللبلا أي [ ٨٤،: ]4١٣ يتعثتون هم ولا ْفمروأ بمذنن يوديل لأ ؤ وقولهت 
يوممنهم يهلل—، فلا الصالح، والعمل بالتوبة عتبه إزاله تعال ؤإعتابه إعتابنا• منهم 

ييومئذ ؤ فوله! وكذللثج رمحله. واتباع عته lla؛عتبه فيزيلوا رحم، يعشوا أن القيامة 
الواتع-بم؛.تا(اخا



الممسيرالمسرهلن الصوء ،ء==^مح 
ا==^==^^^=^^^=د؛؛=او

قه الثي ينول ا•  ٥٧لالردم؛ 4 ضأبخننقثوث ولا نعدوثهم ظلنوأ ن؛هعمثه 
المهللوبأتت أي; العتب، من لا الأعتاب من اصم م ، الخينءر viJJ#دعاء 

بهيزول وما عني ته ترصن ما فأفعل طاعتلث،، وأرصيلئ، أعتبلئا أن عئ وك إعتابه، 
عيده.من له والعتينوالإعتاب عبده، عق منه فالعتب عئ. ءت>الئا 

نإنهربه؛ عق يعتب لا الحبي فإن تعاق؛ اهلع من وهو العتب أمور• أريعة فههنا 
المقرينمن فلن من ظ١لم• والمد إلا عبده عاليه يعتب أن يتصور فلا العادل المحس 

^،،L^L;العبد ومن اه من وهو الأعتاب الثانر: غلهل.. أقبح غالخل فقل، ذك حلاف 
عليه.الله عتب إزالة ربه الحبل ؤإعتاب عبده، عن ه نفعنب إزالة عبده اهلٌ فاعتاب 

الثالث،:عليه. اهف عتب حا يزول التي الأسباب بتعاطي إلا ذك عك له قدرة لا والمد 
يهللبأي عباده يستعتب فالعٌ يالاعتبارين, العبد ومن أيضا اليه من وهو الأستعتاب 

بالكوفة:الزلزلة ونمت، وقد عود مابن قول ومنه عليهم، عتبه ؤيزيلوا يعتبوه أن منهم 
الراع:عتبه• إزالة منه يملل—، أي ربه يتعتب، والعبد فأعتبوه. يتعتبكم ربكم إن 

كثيرتخبهل من يعممالث، الال>ي القمل •بدا يديالث، فاشدد الأعتاب. امم وهي العتن 
لضرالوُت، أحدكم يتمنين لا ١٠هو: الّم، قوله ومنه • المواضع لهن«ْ المرين من 

ربهمن يطلب أى ٢ دتاض_إاار أن فلعاله مسى وإما يزداد، أن فلعله محن قاما يه: نزل 
الاسترضاءنظير والأستعتاب عاليه. عتبه فيزول منه، وقبولها للتوبة بتوفيقه إياه إعتابه 

اللهؤإن عنه، فيرضن ريه ليسترضي العبد *إن الأثر: وق الرضن، طلّ_، وهو 
اهوٌ،رضوان طلي، فإنه الأّتعتاب،؛ فوق الاسترضاء لكن فيرضنآآ٠ لمترضن 

متلازمان.وهما وعتبه، غفبه إزالة تا طلوالأستعتاب 

ابنونفير ( ١٣٦والهاة)T/ الداة وانظر: ١(  ٦٢رقم  ١٨• -  ١٧٩الممحارة)ا</ j القباء احرجه )١( 
ئٍر)ا/؛آا(.

(س)رنم-مآآ(واظر:نياوارى0ا/حآا()اا/اها(.)آ(ا-محر-بم 



محس___^=اجا=
انمؤآ خب زنا نهنأتيمم ثا ثم مبموأ ثزرنا؛ زثضثا ٠ ؤ 

-سمس3'ه•إِتمزكثوأ ننآ-ينؤآلإض حنغسضا مد 
السياطين،من قرناء . لهم سبب أي ~ للمسركن قيفس إن الأية٠ معنن 

الثوابمن مها دما بالآ-مْ، التكذيب من حلفهم وما أيديهم، محن ما لهم يزينون 
عليها،وحرصهم الدنيا ل هوترفهم أيديهم ين ما وأن هدا، عكس ومل والعقاب، 

عليهكان ما حب وهو أيديهم ين ما الحن• وقال يالاحرْ• هوالتكذيب حلفهم وما 
.sJbuوما بالبعث تكذيبهم حلفهم وما الرسل، وتكذيب الشرك من آياوهم 
ينما لهم فزينوا أعمالهم، إك راجع كله التزين أن وهو راعت قول، الأية ول 

ولماعليها عازموا هم الش الأعمال حلفهم• وما عملوها، التي أعمالهم أيديهم• 
إالأحرة هو حلفهم ما جعل ومن أليمح،• القول بان"ا التزين لمقل- وكأن بعل•، يحملوها 

مستقيمنول فهو هذا وْع بالاحرة، التكذسب، لهم زينوا أي بإضمار، إلا فوله يستقم 
أهلحمهور عليه كان ولهذا للقائها، والاستعداد لها العمل ترك لهم زينوا فإمم ظاهر، 

قرناءلهم مينا الزجاج؛ فقال الزجاج، عن وحكام غيرْ، الغوى يذكر إ حتن التفسير 
آثروهحتن الديا أمر من أيديهم ين ما لهم فزينوا أضلوهم، حتن الساطين من نفلراء 

البعث.ؤإنكار به التكذسب، إق فدعوهم الأحرة أمر من حلفهم وما الأحرة، عل 
نزآلخنضم من حلث، انرقد ؤآ وحيىعمزآكو3 ؤ تعاق؛ فوله أن والمقصود 

مفتفد أمم مع العذاب عليهم وجب أي ؛! ٢٥-سمينهتضك: إصّكاثوأ وآلاني 
الأمروتعلق اكقلين تكليف عك دليل أبين هذا ففي والإنس، الجن من نلهم من 

بيم.والعقاب اكواب تعلق وكن.للئا بمم، والنهي، 
4حلمهم زنا بأنأئب-آم ما ثم قريثوأ كمّهمثآء وثصثا ٠ ؤ تعاق؛ ،فوله •••أ

)ا(ا<اأ>سالهجرتين.
.الإغاثة-^١ )أأ(ه'ا 



الممسيرعلن المشر الصوء 
ا======^^===^==خ1؛تال

لهمااهي1نا مقاتل! وقال الثياطين(ا. من قرناء #ألزمناهم الكلي؛ قال [. ٢٥]نمك: 
منحلفهم وما الدنيا، أمر من أيديهم بين »ما هماس: ابن وقال الثياءلينا<. من قرناء 

بالاحرةالتكذيب إق ودعوهم اروها، حتن الدنيا لهم نينوا والممنن الاحرْ®• أمر 
التكذيبإق ودعوهم آثروها، حتن الدنيا لهم رانيتوا الكلي; ومحال عنها. والإعراض 

أنهالآحر0: أمر من أيديهم بين ما لهم الكلى؛»زسوا وقال عنها. والإعراض بالأجرة 
وهدا، ٠١الغلالة من عليه هم ما الدنيا؛ أمر من حلفهم وما بعث،؛ ولا نار، ولا حنة، لا 

الفراءرا؛.اختيار 
منها((يستقبلون وما أعمالهم، حيث من مصن ما لهم ارزينوا ريي• ابن وقال 
ينوونفلا عليه يعزمون وما منه، يتوبوا هملم عملوه ما لهم زينوا هذا• عك والمعنن 

[١٧ه حلفهم ومن أنب:أم ص من لآتئهمّ م ؤ تعاق؛ اه عدو فقول تركه. 
ماللث،فإن [ ١٧لالأءراذا؛ ه سمآبلهم وعن \ومأ؟-ب وعن ؤ وقوله؛ والاحرة، الدنيا يتناول 

الجهةهدم س الثيaلان فيأتيه الخير، فعل عل صاحبه تحث، ياليمين عن الحسنايتؤ 
الجهةتللث، من ااشيْلان ماتيه عنها سهام الشمال عن اوسئاات، ماللث، ؤإن محه، يشعله 

ؤقوله؛ ق أحمله ما يفصل وهدا عليها، يحرصه 

-محزثواأنثمنوأدثراأاظؤازأس؛ذمألأ■محائوأومح!" م قالوأ زآلذيث إؤ 
م^^^تمفيآمح؛آلخياظاالآخر؛ 

عمودرم'ثث؛إAص ه؛ ثدعون ما ما فيها 
ؤإلقاءوالتعليم، والتشستت، والإرشاد، له يالصح يناسبه س يتوق المالك، 

كثترابن تر وتف٢ ٤ ■ هماس)ص-آآ ابن ير نفمن المقاس وتنوير ( ١١١اتجري)■i^/تفسير انظرن ٢ )١ 
رآ/ه-آ(.

الروضة. ٢٧٩)٢( 



_=^=^—_^=لج=
ني،إذا وتذكيره زل، إذا له والاستغفار عنه، عدوه ولغ لسانه، عق الصواب 

لءنها[،نام إذا للصلاة ؤإيقاظه حاف، إذا قلبه ي السكينة ؤإلقاء حزن، إذا ليتته وت
الدنيا،إك الركون من وتحذيره بالوعد، الصديق عك وحضه بالخير، صاحه ؤإيعاد 

ومشتتهومعلمه، ووليه الوحدة، ق أنيه فهو اهه. عند فتما وترنيه أمله وتقصير 
ويدعولهأماء، إن له ويتثغفر الشر، من ومحذرْ الخير، ق ومرغه حاشه، ومكن 
لهعدو قصده فإن شعاره، ق معه بات اللع يذكر ٠لاهرأ بات ؤإن أحسن• إن بالثبات 

عنه.دفعه نائم وهو يسوء 
اهذكر فإن والشيطان، ١^، ابتدره آدم ابن أصح إذا لف: اليعص وقال ا ١

الالالئ،ذم، ذللثح يغير افتتح ؤإن وتولاه، الشيهنان الملك ؤلرد وهلله وحمده وكبره 
والطاعةالحكم يصير حتن العيد من يقرب الملك يرال ولا الشيهلان. وتولاه عنه 

إنؤ تعاق• اهف قال ميعثه• وعند موته، وعند حياته، ق الملائكة فتتولاه له، والغلبة 
-محزئوأولا او تثيا آتثفنوأ ب آس نبنا يالوأ آلذث 
هآلاحر؛ فق آلييا آلحيوة ق خذ(أدلياومحإ زش؛ توعدوث محتم باُبئةآلمح، وابميروأ 

وقوىوعلمه، فشته به، وأبرهم وأنفعهم له، الخلق أنصح تولاه الملك تولاه ؤإذا 
وأيده.حنانه 

[١٢]الأنفال: ه ءامغوأ قثتتوا'آأديىن ننفز يوم إي ؤ تعاق: نال 
ؤيشته،، سرك*ربالذي وأبشر تحزن، دلا نحف "لا الموت: عند للعبي• الللث، ؤيقول 
عندالقثر وق الموت، وعند الدنيا، الحياة ق إليه، يكون ما أحوج الثابت، بالقول 
ومنامه،يقظته ق وليه وهو له، الملك صحبه من للعيل.، أنفع أحل، فليس ٠ الآلة 

رنم)مآ/أه-ه0 شة أبي وابن ( ١٢١٩)رقم ازهد ذ المارك وابن ( ٢٨٧)(/أحد أخرجه )٢( 
حسنهوالحديث هآ''آ-ا-ا-"ا( ا/ )١ _ فح وانظر: ١( ٧• رنم والحاكم ( ١٢٠٥٩
١(. ٩٧>أ/ اكرمب j المذري الحافظ 



الأقسرعلن المنير الصوء =او

سره،ق ومحدثه حلوته، ق وصاحبه وحشته، ق ومؤنه نره، وؤ، موته وعند وحياته 

به.ؤيبنره بالخير ويعده عليه، ؤيعينه عنه ؤيداسر عدوه عنه ؤيحارب 
تأحوال( ثلاث له الهوى باعث إق يالإصافة الدين باعث 
إنماوهدا مغلولا. الهوى حيش فترد الدين، لداعي والخلة القهر يكون أن أحدهات 

الدنياق المنمورون( هم المرتبة هن|ه إق والواصلوjا الصبر، بدوام إليه يصل 
الملائكةلهم تقول، الدين وهم 4، آنتسموآ قم آس نبتا ؤ ئالوات الدين وهم والاحرْ، 

محنتوعدوث كثز آلي إأه' ؤابميروأ •نحوثوأ ولأ محايوأ ألا ؤ الموتت عند 
وهمالصابرين، مع اس معية نالوا الدين وهم قؤ(الأجرة4، ؤ،آلخوةآلدئيا 

عداهم.من دون بمدايته وحمهم جهاده، حهم، اهه ل جاهدوا الدين 
الدينمانعه؛اعث، نيقعل الهوئ، لداعي والخلة القوة تكون أن الثانية؛ الحالة 

حالتازتمعهم وله ساءوا. حيثا فيقولونه وجنل.ه، لليطان البائس لم فيعتبالكلية، 
يصيرأن الثانيةت ،. الضعيفالعاجز حال، وهده وأتباعهم، جندهم من يكون أن إحداهما 
المتبؤع،الداعية والميتيع التلهل، القوؤ، الفاجر حال، وهل.ْ جنده، من الشيهلان 

القائل:هال، كما 

بيالخالحم،صارإمح،م،جدتم،رمذارهم، —^!^r، دىتامءأم،ج 

الصابرين.عادة ٢ • )١( 
أبيالمرمح، امون بن نصر بن احل. بن نصر أدزمح،ت الخز إن، ب الطلل، بحر من، التت، هذا ، ٢١

منؤيتعجبون الناص له فيجتمع الشعر وينثّاو بالمرة الأرز حبر يخبز أميا كان غزل شاعر القاسم، 
اللامصل محاحي، اك.نعابي الأمير إث، أيضا ؤيتسح -. ١٠٣ ٧ سة مات شعر، ديوان له جع حاله، 

اووينحلال الثيت، وذكر صحيحة غير التبة ومده —  ٠١ ١٨٢سة مات وغيرهما الاعتماد ومملهير 
قالقالوب، نمار ؤ، الثعالبي منصور وأبو ( البلاغة)ص—٢٨علوم ن، الإيضاح علوم ل المز.ديك، 
البيانأضواء ق والث.نقيألي ( ٣٦٦/ الأبرار)١ اّمحع ذأ دالزمخشرك، ،  ١٣٣/ ر١ والمن—وب المصافح 

(٦٣/ ١ ر١ والهاية اليل.اية ق كثير ابن أيضا وذكرْ تصحيفح ولعله الخوارزمي إث، ونجه ٢( ٠ ٧ / آ) 
واوناومح،ذ،فيضاك.ير)ه/لإ،م(يم



———_^لجا-
شقوتهم،عاليهم غلبت، الذين هم وهؤلاء وأساعه. أعوانه من وجنده إبليس فيصير 

الصبر.من وا أقللما الحال هده إق صاروا ؤإنما بالآ-خرة. انمنيا الحياة واشتروا 
الأعداء.وشماتة القفاء، وسوء الثقاء، ودرك البلاء، جهد حالة هى الحالة وهده 
وملولبالعمل، والتسويمؤ والغرور البامحللة، والأماق والخدلع، الكر أصحابها وجند 

منراالعاجز M■ الني صاحها ي قال التي وص الأجل• عق العاجل ل!ثار الأمل، 
الأمازرااؤاش علن وتمنن هواها، ه نفأتح 

إ؛هلالق الماعي ورسوله، ه المحارب فمنهم شتئ، أنولع الحال هده وأصحاب 
الماسليصد وتحريفا، عوجا جهده وييغيها اس، محبيل عن بمد الرسول، به جاء ما 

ومنهمشل. وشهواتها دنياه عك المقبل الرسول، به جاء عما العرض ومنهم عنها. 
الذيالمتلاعب الماجن ومهم والإسلام. بالكفر يأكل الذي الوجهين، ذو المنافق 

الموبة،إق واشوقاه فال! وعقل إذا من ومنهم واللعب. واللهو بالخجون أنفاسه قطع 
إقمحتاجا اه ليس يقول: من ومنهم مها• ل مملمع فلا عق تعذرت قد ولكنها 
تركيقول: من ومنهم رحيم• غفور واهف بعمل أتجو لا وأنا وصيامي، صلاق 

ومغفرته:اهف بعفو استهانة المعاصي 

اريم؛ كعلن القدوم كان إذا الخطايا من استطعت، ما فكئر 
حلاصالغريق ينفع وما عمك، قد ما جنب ق ^١^۶؛، تيع ماذا يقول• من ومنهم 

ونزلالموت جاء ؤإذا أتوب، سوف يقول: من ومنهم غريق، بدنه وباقي إصبعه 
صارتالذين المغترين، أصناف من ذللئ، غير إق توبتي. وقبلت، بت، احتي ب

بهاالير الحيل دقائق ق إلا عقله أحدهم يستعمل فلا شهواتهم، أيدي ق عقولهم 

والمهايةالدايث ق كير ابن الست، صدر وذكر ( ٨٧٣الأعناق)١/ وفات ل حالكان ابن الم، هدا كر ذ' 
ءانال؛إلأشارئاءفورأ)>ا/أمآأ(وبإقأبيوضولمصالم،ض: 

(.٧٧)م/ العلوم أبجل وانثلر! 
زاداتعتد أن الثلن ومحوء وصدر0ت ( ٤ ٦ / ١ )٣ البداية ل كير ابن ذكره ممل. البيت، عجز أما 



التنسيرض انتشئ الصوء آ=عِ 
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رعايةق ستع«اه الكافر، يد ل كالأمير الشيهلان •ع فعقاله شهوته، ففاء إق يتوصل 
عند— اعدايه إق اليمه وتعقاله بقهره وهو الصاسءح. وجل الخمور، وعمر الخنازير، 

عندهم.أسيرآ وجعله إليهم، وسلمه للكفار، وياعه ملما قهر رجل بمنزلة - اه 
هداأن وهي لتاملها، القالب إخلاء ؤيشغي لها، التفعلن يجب بديعة نكتة هنا وها 

أبغفىيد ل وسلمه قدره، يه ورغ وشرفه به أعزه الذي اس سلْلان أذل، ولما الغرور 
حقهكان من عليه اليع سلط وسالaلانه، وتصرفه نهره تحتإ له أميرآ وجعله إليه، أعدائه 

ؤيخرشاء، حيث يسخره وسلطانه، وتصرفه قهره نحتا فجعله عليه، يتسلط أن هو 
وسلهلاثيه أذله عدوه إق وسلمه اهثه سلهنان أذل فكما وحزبه. جنده منه ويسخر منه، 
نفهّاإم من بمنزلة قمار ؤيقهره، ويل.له عليه هو الط. يتأن أمره الذي عدوه، عليه 

ؤيشفىويقهره يتامره أن بمالي كان وقد العياب، ّوء يومه له عدو أعدى إل 
الرانأقال له. عقوبة عليه ّلهل له واستسلم ومحاربته، مقاومته ترك فلما منه، غيفله 

نلطننلذُ ليسز إثهُ زم لمنأوحمب يآش هانتعئ. ران،ألمز؛ان دإِذا ؤ تعانىت 
يتؤلودهُآلذئث عل نلطنهُ إئما يتوًكئون زتيز وعل ئانثوأ آلذت-رن؛ن عل 

[.١ • • -  ٩٨]الحل: ه مقمكون يهِء هم وآلذيلت 
عنهحاكيا - تعال - يقوله نفاه فكيفج  ULiaL■،،،هاهنا أولياته عل له أثٍتا فقد قيل: فان 
ألخىوعد وعد أممه إن ألأمر ئمى لما ألئنلنن وقال ؤ له: مقررأ 

[.١٢٢]أ;رامم: ٩ ءانغنتنحِل دعوتلإ إلاأن نلطس من عوكم ئ  'ضوما ياحكتحئم 
محقانونا زاث7؛ا( سآونؤس؛ن قريقا إلا هاثبعوه قهُ إبميس صئق■عإبم ؤلمد ؤ تعاك• وقال 

٢[.١ ٢- ٠ ]صإ: فلزه ق منها هؤ لألأومئن يوص س بمقم إلا نذش ص محم إهُ 
وجهثن*ٌن تقام الذي عير عليهم له أثيته الذي السلطان قيل* 

إياهم،وسوقه تهم وتلاعبه منهم، التمكن سلطان هو الثابت السلطان أن أحدهما! 
الحجة،سلطان نفاه الذي والسلهلان وموالاته• بطاعته ذلك من إياه بتمكينهم أراد كيف 





الثمسيرعلن ال(شر الصوء 
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قبعيرْ أحدكم بشي كما شيطانه، يتضي المؤمن ءإن ت الصحابة بعفى وتال 
مفقال: شيطانآ، لقي شيطانا أن لف،: البعض عن الدنيا أبي ابن وذكر الفر«اُ 

ذكرشرب ؤإن معه، آكل فلا اليم اسم ذكر أكل إن رحل إش«ع فقال: شخيأ. أراك 
لكتيفقال: الدار. حارج فأبيت اليم اسم ذكر بيته لحل ؤإن معه، أشرب فلا اللم اسم 

معه،فأشرب ائته يم لر شرب ؤإن حميعا، وهو أنا فاكل اهله يم لر أكل إن رجل مع 
فمنفأجامعها. اهوٌ م يإ امرأته جامع ؤإن معه، فأدخل اهم يم لر داره دخل ؤإن 

منهينال أن وأوشلئ، عدوه، فيه محلمع الصبر عاليه عز ومن عدوه، هابه الصبر اعتاد 
غرفه.

ولاالخوتا، بعل أرواحهم مصير ق الناس أنوال جع س ،ل ما ،فهدا 
وماالأهوال هده ماحي نذكر ونحن البتة، ^ا غير واحد كتاب ق مجموعا به تظفر 
علوالمنة، الكتاب عليه دل الدأي ذلك، من الصواب هو وما عليه، وما تول لكل 

والتوفيق.وهومرحوالإعانة ما، اليم من التي ًلريقتنا 
قروحوج؛ سآلنمريتن ي0 نلثآ\0 ؤ تعاقت بقوله فاحتج الجنة ق هي تال من فأما 
ذكرعقيبميج — سبحانه — ذكره وهذه قال [. ٨٩، ٨٨ه وجنحت، ؤلختان 

قأنما وأحبر )مقربين(، أمام: ثلاثة إل الأرواح وثم بالموت، البدن من خروجها 
العذ.اب.من سلامتها وهويتممن باللام، لها حكم يمين، ورأصحاب النعيم. جنة 

•بالرياض داراللم منشورات من وهي الشيطانء غلب الالي *الرجل عتوازت تحت، الأطفال 
١^( )ه/١٧و\لأؤ الٍادِث غريب ق ( ٥١)V/ممر ابن تمر انظر: )١( 

(.٣٨٥اكدير)آ/ ومض ( ٣٣• ا/ )٥ 
الروح.١  ١٥)٢( 
بقرابةنملها نم ومحشرين واحدا وندذكرعا عامة، الاس أنوال من مرده إلما اذص رخمه المؤاف يثير )٣( 

إذا•وأنت، قوله: من يل ما كلامه قآحر وذكر ءاJه. مزيل- لا بما عليها، وُا لها بما ونان—ها كراسين 
)ج(.إلخ. ٠٠•• تأملت،المس• 



قه—=^^^اجا=
مفارقهابعد وهدا نالوات جحيم. وتمالية حميم من نرلأ لها أن وأخر صالة(، و)مكل-بة 

بعدحالها فيكر السورة، أول ق القيامة يوم حالها - سبحانه - ذكر وقد نطعا، لاJدن 
البعث،.ويحد الموُت، 

زاصتهزظئج إل اوبيقآ إ؛ثث! آلمهبه آلئمى ئثابما ؤ بقوله واحتجوا 
غيرقال وند ٣[. • ، ٢٧ه حئق؛زثأ( وآذحل © نيدى ف، حل قاد رث'؛ •/،مة 
الملك،يبشرها الدنيا، من حروحها ■sX لها يقال ^ا إن والتابعينت الصحابة من واحد 

عندلها يقال فإنه الاحرق؛ ق لها ية.ال هدا إن ^١^ من قول ذللئج ي-افي ولا ؛دللثحّ 

ئمألله نئنا فالوأ إنآلليرن؛ح ؤ تعاك• قال الكب البشرى من وهذه البعث• وعند الموُت، 
كثز١^، بآك هي\ قزتوأ ولا محائوأ \و آثنأثُ غمز تثولأ آظنوأ 

ويكونالقبر، ق ويكون المويت،، عند يكون التنزل وهدا •٣[. لغمال_ت،: ^ توعدوؤنح 

أنءازب، ين الثراء حديث، ل تقدم وقد الموت،. عند الأجرة بشارة وأول البعثج، عند 
،الجنة...١ ريحان من وهوا وريحان، يروح أبشرى تجها• عند لها يقول اللاث< 

عرمت،اعتناء، فضل ببما للث، وكان الباب، هذا ل والاثار المن تأملت، إذا ،وأنتج 
حقكلها فإما تعارضها، الباب هدا ؤب الصحيحة الاثار أن نفلن ولا ذللئؤ، حجة 

شانالها وأن وأحكامها، النفس ومعرفة فهمها، فب الشأن لكن بعضا، بعضها يصدق 
وبالبدنالقبر بفناء وتتصل الماء، ق فهي الجنة ؤب كونبما *ع وأما البدن، شأن غير 
مرسلةإل م تنقوأما وهثوًلآ، وصعودأ وانتقالا حركة شيء أُمع دم، ف؛ه، 

أعظموألر ونعيم، ولدة ومرض، صحة الفارقة بعد لها وسفلية، وعلوية ومحبوسة، 
والمرضوالعذاب والألر الحبس فهناللث، بكثير، بالبدن اتصالها حال لها كان مما 

البدنهذا ق حالها أشبه وما والإمحللاق. والعيم والراحة اللذة وهناللث، والحسرة، 

)ج(النص سورة ل مل-م )١( 
اروح.رآ(هأا
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هذهإق البطن من حروجه بعل بحاله المفارقة يعد رحالها أمه. بهلن ق البدن بحال 

الأم،بطن ل الأود(؛ رالدار نلهات التي من أعظم دار كل دور، أربع الأنفس فلمهده 
التيالدار هي الثانية(; )والدار الثلاث. والفللمات والغم والضيق الحمر وذلك 
)والداروالثقاوة. المعادة وأسباب والمر، الخير فيها واكب، وألفتها، فيها نثأت 

هدهبة كنإليها نسبتها بل وأعظم، الدار هده من أوسع وهي البرزخ، دار الثالثة(• 
واسبمها. دار فلا والنار، الجنة وهي القرار دار الرابحة( )والدار الأود• إل الدار 

ولاغيرها، لها يصالح لا التي الدار يبلغها حتئ طبق، بعد طبقا الل.ور هن.ه ل يقلها 
كلل ولها إليها• لها الوصل للعمل وهيئت لها خلقت التي وهي سواها، حا يليق 
ومنشئها،فاطرها اس فتيارك الأخرى، الدار شأن غير وشأن حكم الا~ور هده من دار 

معادتبمادرحات ق بينها فاوت الن>ى ومشقيها، عدها ومومحييها، ومميتها 

عرفهافمن وأخلاقها• وقواها وأعمالها علومها مراتب ق بينها فاوت كما وشقاوما، 
كله،الحمد وله له، اللك، له له، شريالث، لا وحده اه إلا إله لا أن شهد يبغي كما 

لكله،والعز كلها، والفورة كلها، القوة وله كله، الأمر يرجع ؤإليه كله، الخير وبيده 
أنبيائهصدق ه نفبمعرفة وعرفح الوجوه، جع من الخْللق والكمال كلها، والحكمة 

وماالفهلر، يه وتقر العقول، به تشهل الذي الحق هو به جاءوا الن*ى وأن ورمله، 
التوفيق.وباه فهوالباطل، حالفه 

4•منآشلم؛ن؛) إي وقال صنلحا وعمل إلآش ممنت'ءا سأتنيلأ ؤؤ 
4اثبعى ومن ائا نصمق عل إل ادعوأ سبيل هندِْء ئل ؤ تعادت قال 

كانأو بصيرة، عل النم إل يدعو اتبعني ومن أنا المعنن• كان وسواء [• ١٠٨

)ا(أ<أ'لحلأءالأفهام.



قس=====^^اج(=
فالأولانه اثبعي ومن انأ بمبممة عق ؤ يبتدئ ثم ه آش إل ادعوأ ؤ ت قوله عند الوقف 

اسإق دعا فن اهللأ، إق الدعوة سبيله أن يخبر أن — سبحانه — أمره فإنه متلازمان، 
غيرإك دعا دمن أتباعه، من وهو بصيرة، عك وهو ه، رسوله سيل عك نهو تعاق 
أتباعه.من هو ولا بصيرة، عك هو ولا محبيله، عك فليس ذلك 

قالرسل حلفاء وهم وأتباعهم، المرسلين وخليفة هي — تعال — اهف إل فالدعوة 
وصمنإليه، أنزل ما يبلغ أن رسوله أمر قد — سبحانه - واليف لهم؛ تع والناس أممهم، 

الن،حففل س لهم أمته من عنه المبلغون وهكن،ا الناس. س وعممته حففله له 
ولوعنه بالتبليغ |ةؤ المح، أمر ومد له• وئليغهم با"ينه نامهم يحب إياهم وعصمته 

إلالهام تبليغ من أفضل الأمة إل سنته وتبليغ حديثا. ولو عنه بغ لمن ودعا آية، 
إلابه تقوم فلا نن، البلغ وأما الاس، من، كثير يفعله التبلخ ذللث، ولأن العدو؛ نحور 
١وكرمه يمنه متهم - تعال - اممه جعلنا أممهم، ق وحلفازهم الأنبياء ورثة 
أيللاحتصاص، اه إل ؤإصافتهم ورماة، ورام وقضاة، كقاض يلغ جع الدءاة ٢ ١

هموهؤلاء ومحبته. ومعرفته وعبادته دينه إل يدعون الوين به المخصوصون الدعاة 
تعال؛قوله ذللث، عك يدل قدرآ. وأعلاهم منزلة اهآ عند وأفضلهم اه، حلق حواص 

[.٣٣،: iLs]؛ه صآش-لمإد، إش ومحال صنلحأ وعمل( آلله إل دعا ممن، محولا احسر، من، وؤ 
سفيه اد0ف أحالب، ما إل الناس ودعا دعوته، j، اهه أحاُبج الموس هو الحسن; قال 

إلالدعوة فمقام ٢. ،^ ٥١ول هدا اهف، حبيبؤ فهدا إجابته، ق صالحا وعمل دعوته، 
عتلآئبيد■ءو٠كادوأئآكويونعتهتامحام ؤؤادهُ تعال; قال الحبي. مقامايت، اه،أفضل 

[.١٩ه]الجن; يدا 

اوفظحج_ا.)ا(مها
ممرامح، دتض ( ٣٦٠)ْا/تمر وانظر: )أأ/اِاا( تمر، ن، الطرتم، احرجم )٢( 



الممسيرغلن النير الصوء 

جىبالى وخيلهم آلخنثؤ قآلنوعطة بالحكمة نيك نبتل إل آذع ؤ وقال 
الخلق.مراتب يحب الدعرة مراتب سحانه جعل [• ١٢٥]الحل: ه احنن 

الحكمة.بطريق يدعن يأباْ ولا الحق يعاند لا الذي الزكي القابل فالمتجيب 
والهيالأمر وهي الحسنة، بالموعظة يدعن وتأخر غفلة نؤع ءنلْ الذي والقابل 

هوهذا أحن. هي بالي يجادل الجاحل والمعانال والرهبة. بالرغبة المقرون 
البرهانقياس الحكمة أن اليونان منهلق أمير يزعم ما لا الأية، هال.ه معتن ق الصحح 

العوام،دعوة وهي الخطابة قياس الحسنة والموعنلة الخواصى، يعوم وهي 
حيلبقياس المشاغب شغب رد وهو الجيل، القياس أحن هي بالي والمجادلة 

لأصولمناف وهو القلقة، أصول عل ميني وهو باًلل، وهذا المقدمايتؤ. لم م
يكرها.موصع هذا لن كثرة وجوه من الدين وقواعد المجسلمن 
منإش ومال صنلحا وعمل آش إل دعا ممن مولا أخنن ومن ؤ تعال؛ قوله 
قوللا لأنه والفعلر، العقول ق ركب، يما احتجاج فهن-ا [. ٣٣]شالت: ه آلنتييئن 

عائمهّادوأ ألذيت من ؤهر ؤ ^١^ وتال القول. هذا من أحن للعبد 
أنه— سبحانه - أحبر حينا هذا، من أصرح شيء فأي . [ ١ ٦ • ]الماء; ه حلتا^ ا طيجثت 

يكنلر الأمر بدون له ثابت، أمر طيبه أن فلولا نفه. ل طيبا كونه •ع عليهم حرمه 
حلألأكانت، طيثاُت، عليهم حرم أنه - تعال - أحر وند والتحريم، اليبؤ ليجمع 
صيانةتحريم فانه الأمة هذه عل التحريم بخلاف عقوبة. تحريم فهذا لهم، عقوبة 

بماعثادْ أمر — سبحانه — فإنه مواء. الكل بل الأمرين بين الفاة عند فرقا ولا وحماية، 
وأبداتبممعاشهم ق صلاحهم لأن عليهم، ؤإنعاما ؤإحانا منه رحمة به أمرهم 

الغذاءبمنزلة ذللث، وهوق به، أمروا ما هوبفعل إنما ومالهم، معادهم ول وأحوالهم، 
منكثير يقلنه كما وابتلاء تكليفر مجرد وليس أعظم، بل به إلا للبدن قوام لا الذي 

اوفتاح-بمآ.)ا(«ا



قس=^^__^لج(=
إلالها حفظ ولا لصحتهم، بقاء لا إذ لهم، وحمية صيانة عنه ماهم عما رماهم الناس• 

حرمما عليهم حرم ولا الحميل•، وهوالغني إليهم منه حاجة يأمرهم فلم الحمية، حل>ه 
العاجلةومعادمم حظهم عين رميه أصْ بل الكريم، الجواد وهو عليهم منه بخلأ 

يسألفلا ؤإنعامه، ؤإحانه وحوله ويره الواسعة رحمته وميه أمره ومصدر والآحلة. 
والحكمة.والرحمة المصلحة وفق عك أفعاله ووج وعلمه حكمته لكمال يفعل عما 

أرسلوا- أحمعين عليهم وسلامه اس صلوات - خاتمهم إل أولهم من والرمل 
إليه.وصولهم بعد المدعوين حال وبيان إليه، الموصل الطريق وبيان اهئع، إق بالا"ءوة 

المال.ءوالرب فعرفوا رصول• كل لسان عل ملة كل ق صروينة الثلاث القواعد فهن>ْ 
_،سحاته - يشاهدونه العيال كان حتن مفصلأ، تعريفا وأفعاله وصفاته بأسمائه إليه 

ويسمعمملكته، أمر ويدبر ملائكته يكلم عرشه، عك سماواته فوق إليه وينظرون 
ظواهرهم،يشاهد كما بواطنهم، ؤيشاهد وحركاتبمم أفعالهم ويرى حلقه، أصوات 

محرم،دمّب فوطهم من ؤيضحك ويخْل، محنحب ؤيغفب، ويرض وينهن، يأمر 
كسيرهم،ويجير محتاجهم، ؤيعين ملهوفهم، ؤيغينإ مضطرهم، دعوة محنجيب 

١^،ماللث، يشاء، من الحكمة ؤيعهلي، ؤيمنع محيحتي، ؤيميت، فقيرهم، ويخي 
ييدْيشاء، من ؤيدل يشاء من ويعز يشاء ممن الماللثإ ويتنع يشاء من المللئ، يوق 

محئفككربآ، ؤيفرج ذما يغفر شأن، 3، هو يوم كل قدير• شيء كل عل، وهو الخير، 
ؤيسوقملهوظ، ؤشنإ مسكينآ، ؤيرحم ظالمآ، ؤيقصم مظلومأ، وينصر عانيآ، 

يشاءما ؤيوخر تقديمه، يشاء ما ؤيقدم ظامها، عل ؤيجريها موانيتها، إق الأئدار 
مقصودوهذا عليه، كلها المماس تدبير ومدار بيده، كلها الأمور فأزثة تأحيره، 
الرسالة.وريدة الدعوة، 

نصبهاكى الممسشم، صراحك وهو إله، الموصل بالطريق تعرمهم ١لانه٠ القاعدة 





قعس^=__^ئا=
هو_ لكن كيف — حصولها يعدون الذين ببما، المفتونون الشهوات أصحاب وحاء 

ولقاءللجنة والاستعداد المعاد، ؤلريق رأس عك فقعدوا والغية، الماة هذه ي الظفر 
وقالوا;علياك؟ أو لك،، غدأ تدرى: ولا لاك<، اليوم أمر، وغدأ خمر، اليوم وقالوا: اه، 

موعودة.بدرة متقودة، درة نسع لا 
،لزحل عن يغتيك ما الشمس طالعة ل له ممعن شيئا ولع ترام ا محد 

بأيدساما منا طلتم فان الاحرة. لكم حلينا قد ونحن الدنيا. لما حلوا للناس: وقالوا 
أحلناكمءكالآحرة.

ونح——زنح——الدنالآخسرةيم التعيش عددن يتماس أن
رةحاسرة كإدا قتالك، ن و يزعمثيإ من تكلر إن ف

هولها: وشهوده ثبا، القاو_ا وتعلق حقائقها، ؤإثبات ومعرفتها، بالصفات فالإيمان 

ومحركالوصول، إق وحاديهم السالكن، روح وهو وغايته. وومطه الطريق، مدأ 
فمنالشواهد، عك هو إنما سيرهم فان قصروا؛ إذا هممهم ومثير فتروا، إذا عزمامم 

صفاتالشواهد: وأعظم له. سلوك ولا طلمج ولا له، سير فلا له شاهد لا لكن 
كماإليه، فثمروا السير ق لهم رفع الذي العلم هو وذللثج مطلوبام• ومائة مءموحم، 

يضعلر رائحا، غاديا رآة فقد هؤ اس رسول رأى ارس _: عنها اس رصي — عائشة قالت، 
والكل،والفتور التواق ي العبد يزال ولا إليه« فشمر علم له رفع ولكن لنة، عك لبنة 

عليه.ؤيعمل فيثمرإليه بقلبه، يشاهده علما — ومنه بفضله — اممعهقله يرفع حتن 
اثارها،وطه.تإ القلوب، عن أعلامها ووصّعمنت، الصفات، سواهد عهللن، فان 

وأوحنالمتخلفين، مع وتخلفتا الهلرد، حجاب دوما وأسبل البعد، بسياط وصربتا 
كماله،ونعوت إليه، المدعو أوصاف فان القاعدين، مع اقعدى أن القل.ر: إليها 

القلوبلأن الوصولإليه، وطلي، محبته، إل للقلوب الجاذبة هى أسمائه: وحقائق 

'آه.٥ ٤ منة المتوق المنتمى إق يسب السهل، بحر من الثيبمتا هذا ( ١ ر 
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ذكره،إق وتطمئن بقربه، وتلتي إليه؛ ونشتاق وترجوه وتخافه تعرفه، من تحب إنما 
امتغ-ها: والإقرار الصمات، معرفة حجاب لوتها صرب فإذا بصفاته. معرفتها بعصا 

بدونالملزوم وجود إذ لها. وملزوم بالمعرفة، مشروط هو ما - ذللئ، بعد - منها 
ومقاموالتوكل، والإنابة الحبة، فحقيقة ممتغ. مرهله: بدون والخشروط لازمه، 

أعفلمبل البدر، معهلل من الغل حصول امتناع المعطل عل ممتغ الإحسان: 
امتناعا.

ولايه متصلا ولا حارحه، ولا داخل ليس من إق القلوب تصمد كيف 
والوهاد.الآ؛ار كحط منه العرش حفل بل مءحايثا؟ ولا له مباينا ولا عنه، مضلا 

يرىولا كلامها، يسمع لا من القلوب تأله وكيف، ذكرها؟ عن يرغ-، التي والأماكن 
يقربولا يكلم، ولا يتكلم ولا البتة، فعل به يقوم ولا يحب، ولا بمحب ولا مكانها، 

ولاحكمة، له ولا حنان، ولا رحمة ولا رأفة به يقوم ولا شيء، منه يقرب ولا شيء من 
لأحلها؟ؤيآمر يفعل غاية 

وجههورؤية لقاته، إق والشوق إليه والإنابة ومحبته ذللثج، عل يتمور فكيفإ 

القلوبناله كيفا أم حلقه؟ حمح فوق عرشه عل تو وهومالنمم، جنانا ل الكريم 
يضحلث،؟ولا يفرح ولا يغضبا ولا يرمحن ولا يصبا، ولا بمصتا لا من 

والشوقبه، والفرح والمرور ومعرفته، محبته وبين العهللة بين حال من فبحان 
وداركرامته محل ل ؛خْلا؛ه والتمتع الكريم، وجهه إق التفلر لدة وانتaلار لقائه، إل 

-هايكرم كرامة أعفلم ذاك إذ به؛ وأكرمها به، عليها لن لن.للثا أهلأ فلورآها ثوابه. 
يتعضتعصيم متنا ؤعفد'للك_ ؤ نعمته: ويضع كرامته. يجعل حيثا أعلم واه ءثد.ه. 

[،٥٣بامإشطرسه]الأسام: آس 
حنث،".ذعتزنزإآش مآاويى مقو ئوف حى ■ومن لن ^١^٧ ■جا؛دهم إذا ؤؤ 

لثعيشم بيغتم مسمنا -محن ، iJj3رخمث، يصمون اهمِ ؤ [، ١ ٢ ٤ ]الأنمام: ه ُ رسالثة 



وزخمتسحريا بعصا بنصيم ثوىنعضدوح1تكنحن ^؛ ajuززيعئاآلدئتاج آكوة 
وحقاثقسحانه، صفاته جحودهم وليس [ ٣٢آ\ؤخوف.' ه 'خنعون نما خير 3^، 

صربكما تنزيها. فظنوْ عليهم، صرب حجاب هو ؤإنما تنزيها. الحقيقة ق ت أسمائه 
لهمونين أصحاتبا، قلوب عق المردية والشهوات والمضلة والبيع الشرك حجاب 

حنة.فرأوها أعمالهم، سوء 

وسةُسلئ، ^لذى دإِدا أحسن ش بهم، آذمع ولا ألخسنه قنتوى لا وؤ 
ئإثئفآإودوحفؤونا صمدأ آلزنن يئنها!٩ دنا حميتّمثن وأث عد'ؤْكاثه'■ 

ه-هم^ثيخإدهُ لأش )نآثانشين يهزعثلئ،ؤإما 
فاستعذيارءخا>ئاسألقنلسثئ ؤإئا ؤ قالث ثم الإنس، سيامحلين ثر ليسر هدا 

قباللام، وأتن الفصل وبضمير بإن فأكد [ ٣٦هوأثخرآثماوهتست: إjةر لأئد 
هوألث.مإرألعييزه.إدهُ ؤ الأعرافرت ق وقال العاليم؛؛ ءالمحر 
إثباتأؤيد يؤكده ولر الأمم مجرد عل اقصر حيث، أنه — اعلم والنم — ذللت، ومر 

فيمعؤيعلم، يسمع - سبحانه - بانه والإخبار الاستعاذة، ق الكاق الوصف، مجرد 
المتثعيد،لكلام فالمع ٠ ءنائi فيدفعه منه سنتعيد ما ؤيعالم فيجيثلئج، استتعادتلثج 

شاملالمعنن وهن.ا الأستنعاذة. مقمود يحصل ويذللق، منه، الختعاذ بالفعل والعالم 
والتخصيص؛والتحريفح الناك؛ل. بمزيد فصلمتح سورة ق المذكور وامتاز للموصعين، 

ببمم،وعله لقولهم، سمعه ق سكوا الدين عك — سبحانه — إنكاره بعد ذلاكا سياق لأن 
نفرثلاثة البينتا عند *اجتمع قال; عود مابن حديث، من الصحيحين ق جاء كما 

فقالواتقلوء٠م، فقه قليل بهلوتبمم، شحم كثير وفرشي، ثقفيان أو وثقفي، قرشيان 
فقالأحفينا، إن يطع ولا جهرنا، إن يطع ت أحدهم فقال نقول؟ ما يسجع اس أترون 

الإغامم-بما.]؛(أ\،
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عليكميشهد ان ئنتقون كتتهر وما ؤ هق! اسا فانرل كله، سمع يعفه ممع إن الأحر* 
;}ث؛:ثعملون مما يشJكثيرا لا آس ظثنئزأن ؤو\ش إأوت'يب ولأ أهضرلجب ولا عؤ 

ر_'أ'ا[ر  ٢٢لكك: مزآكميزه ظغثدمغنأودمح3اتيختم وذ'وتؤنظتتؤوآوذى 
هووحدهأي الإنكارت هذا سياق ق هوآلتمعألبره ؤذهم ؤ 3وذه,' ق التوكيد فجاء 
الأنه الجاهالوزت أعداؤه به يظن كما لا العالم، ؤإحاطة مع القوة كمال، له الذي 
لبه المأمور أن أيضا■ ذللث، وحن يعملون. مما كثيرا يعلم لا وأنه أحفوا، إن يمع 
مجردمن النفوس عق أثق وذللثج إليهم، بإحسانه إليه إساءتيم لي نملتإ مررة 

حظذو إثُ يلمنها وما صموأ إلاآلذلن يلعنها وما ؤ ت بقوله عمه ولهذا عنهم؛ الإعراض 
المتعيد.لحاحة التاكيل* فحن [ ٣٥'عفلياهمبلنماا.تا؛ 

ربوييته،وآيات، ثبوما، وأدلة كماله صفات لإثبات ههنا السياق فإن وأيضا 
[٣٧تغه,الت،! ه والنهار آليل ءائنته ومن ؤ بقوله■ ذلك عقب ولهذا توحيده، وثواهلء 
التعريف،بأداة فاتن [ ٣٩تنماJته: ه حثشعه آلأزص ادلئ،ثزى ءاينته1 ؤس ؤ وبقوله! 

معرفة.كلها الحسنئ الأسماء جاءت كما العاليم!، ءالمح أسمائه من أن عل الدالة 
المستحيل*ووعد الشياحلين من ؤإحوانيم المشركين وعيل* سياق ق ، الأعرافق والذي 

أعينلهم ليس دونه من عدوها التي المشركين وآلهة ؤيعلم، يسمع ربا له بأن 
ولاتبصر ولا تسعمع لا والهتهم عليم، سمح فإنه جبا، معون ياذان ولا ببما، يبصرون 

الكما التنكير، عير الياق نبيا يلين، لا انه فعلمت*، العبادة؛ ق به تروما فكيف، تعلم، 
كلامه.بأسرار أعلم واس التعريم،، غير ؛ذللئ، يليهم، 

وماآياته، ق الكفار مجادلة ثر هو المؤمن!( )احم سورة 3، منه المستعاذ كان ولما 
ق؛اننتاآشلوث ■نحند آلذيث إن ؤ قال،: بالبصر، المرئية أفعالهم من عليها ترتب 

الرويوشرح ( ٥٦٢)A/ اuرى نح وانظر: ( ٢٧٧٥لم)رنم وم( ٤٨١٧الخاري)رنم أخرجه 
/\U(١٦٦.)



هوإق،ر بآش هآتئعد بنأيو<ج هم ما عكر إب >ءثذورهلم ق !ن افهم نلْلنن بعم 
المشاهدةوأفعالهم كلامهم منه المستعاذ كان لما فانه [. ٠٦أغار.' آلثم؛عآذبمره 

يرانافانه لنا، مشاهد غير منه المستعاذ وهناك ألتمبميره هوألثمع إدهُ ؤ عيانا 
ووسوله.اقلع وأحبار بالإيمان هومعلوم بل نراه، لا حيث من هووميله 

ه.ضم:آ|ا: ذوحظ إلا يقنها صبنوأوما ألدين يقنهآي ت و۶ 
عنوالإعراض بالاستعاذة الهلرق بأسهل العدوين هذين يقع إق أرثد القرآن 

ينالفانه ذلك؛ لقام من حفل عفلم عن وأحر بالإحسان• اءمم إّودفع الجاهلين، 
هواه،وقهر عاليه، وثناءهم له، الناس ومحبة صديقا، وانقلابه عدوه شر كف بذللثج 

ينالهما غير هدا إليه. - ءاووْ حتن - الناس ومحلمأنينة والحقد، الغل من قله وسلامة 
كانولما وآحلأ، عاحلأ الحفل غاية وهذا عنه؛ ورصاه نوابه وحن اس كرامة من 

عظيربدوحظ صبمموأوما إوألدين يلمنهآ وما ؤ ت قال بالصبر إلا ينال لا ذللئ، 
القابلة.عق يصبر لا الهلائس النزق فان [ ٣٥

القسعق والشيطان الغفبية القس فتتعاون الشيهلان، مركب الغضب كان ولما 
فتمدمنه، بالاستعاذة يعاوما أن أمر الإحسان، الإساءة بدفع تأمر اض، المهلئنة 

مددؤياق الغفبية، النص جيش مقاومة عل فقوى المهلمئنة، النفس الاستعاذة 
الثيهنان،سلطان فأبهلل والتوكل، الإيمان مدد وحاء معه، النصر يكون الذي الصبر 

اتوأؤشزهيمظونهتاسم:هه[.
لهليس يقال! أن والصواب حجة. له ليس ت رون والمقوعكرمة مجاهد قال 

قداحلة والقدرة القدرة. جهة من ولا الحجة، جهة من لا عليهم، يه لهل يتؤلريق 
صاحب،تالهل. •با الهل. يتصاحبها لأن سلهنانا الحجة مميت ؤإتما اللهنان، من م

 )٩٨;١



المحرش امحر الخوء ا؟=م 
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المتوكلين،الخلصين هماده عق لعدو0 سلطان لا أته سحاته أحبر وقد ييده• اك،-رة 
عبادتئإي . أخمن ه( محادز>ن،ءآأنيس ؤ فقال: 
علقمثلث، لمي عبادى إن أو>،؛; ستقيمن عو مرط ثنيا قان لأؤأا 'إالحلمبمارنه> ميم 

ه"ا_'أآأ[.1غللنإلأساذعكسأكاوينيملاسر: 
إئناأو يثوًفلون رؤه»مح زعق ءامثوأ علآلذمحنن سمملن لةُ لمس ١>:^>- ؤ وقال: 
.[ ١ • • ، ٩ ٩ ه ز مقمكوت بوث هم يتوووئةُ أئت./تن عل سلهلثهُ 

•والإخلاص التوحيد أهل عل ؤإبطاله سلطانه نفي أحدهما: أمرين، ذلك فتضمن 
تولاه.من وعك الشرك أهل عك سلطانه إثبات واكاق: 

رحميدعون الدين مع ه نفيصبر أن فأمر وحزبه: أوليائه ق ه سيرته ،وأما 
عنهم،يعفو أن وأمره عنهم، عيناه تعدو لا وأن وجهه، يريدون والعثي بالغداة 

وتخلفعماه من حجر وأمره عليهم، يمل وأن الأمر، ق ؤيثاورهم لهم، ؤيستغفر 
الحدوديقيم أن وأمره حلفوا، الدين اكلائة هجر كما طاعته، ؤيرامع يتوب حتئ عنه، 
ودنيهم.مريقهم سواء، ذللثؤ ق عنده يكونوا وأن منهم، موحباما أتن من عك 

إساءةفتقابل أحن، هي بالتي يدفع بان الإنس؛ شياطين من عدوه دفع ل وأمره 
أنهوأخبره بالملة. وقهليعته بالعفو، وظلخه بالحلم، وجهله بالإحسان، إليه أساء من 
الجن:شياطين من عدوه دفع j وأمره حميم. ول كأنه عدوه عاد ذللث، فعل إن 

سورهق القرآن: من مواضع ثلاثة ق الأمرين هذين له وجع منهم،  ٠٥بابالامتعاذة 
جدة.الحم ومحورة والمزمنين، الأعراف، 

أق؟ؤإماخذ ؤ الأعراف: محورة ق فقال 
فأمره٢[. ٠ ٠ ، ١  ٩٩ت ]الأعراق علممزه سمع إثهر بالته قاستعد مزآكيهلثزؤغ يخمآخكف 

قله وجع منه. بالاستعاذة الشيهلان ثر وباتقاء بالإعراضعنهم، الجاهلين شر باتقاء 

■^٢.الزاد 



قه—^=—=_^رجإ=
فإنهت أحوال ثلاثة الرعية مع له الأمر ول فإن كلها؛ والشيم الأخلاق مكارم الأية هذه 
وعدوانتديط من ولابد يه، يامرهم أمر ومن به، القثام يلزمهم عليهم حق من له لابد 
هم،أنفبه طوعتا ما عليهم له الذي الحق من يأخد بان قامر حقه، ق منهم يقع 

ولاصرر بنيله يلحقهم لا الذي العفو وهو يشق، ولر عليهم ومهل به، وسمحت 
والفهلرالسليمة العقول تعرفه الذي المعروف وهو بالحرف يأمرهم أن وأمر مشقة. 

يالعفلا أيضا، بالمعروف به يامر به أمر ؤإذا ونفحه، يحنه وتقر المستقيمة، 
بمثله.يقابله أن دون عنه، منهم؛الإعراض الجاهلين جهل يقابل أن وأمر والغلغلة. 

مرهم*يكتفي، فبذللث، 
قلارن يوعدوث. ما زنى إما رن مل ؤ ال>متينت سورة ل تعال وقال 

بالىآذقع تج؛ لمئدرون نا >ونل1> أن عق ؤإثا :ه: آلمؤمبمآلئلمiن ؤ محلى 
همرتمن بك رُنإأعوذ وقل مو( يحنون يما أعلم ~ض ^^' ٤٣١أحنن'جئ 

.[  ٩٨-  ٩٣لالمؤْنون; ^ ان"محهمون رن يك واعود ئ؛ آلسينْيتن 
هئبالى أينع ألثيئة ولأ أكنه مثوى ولا ؤ المجدة: حم سورة ق تعال وقال 
صينوأألذين لإ يلقها" ونا حميمَيج: ولأ •عد'وه؛ةدهُ وسةُ نيثك آلدى قادا أحنن 

هوإدهُ يأش هآنتعد ئئ مزأئلش يهزعئلث، وإما عظي،ر;وما حط ذو ١^٠ يلعنها وم، 
وجنهمإنسهم الأرض: أهل مع محيرته فهذه [. -٣٤٦٣]نحلت: ه آلعليزوع ألشمع 
وكافرهم.مومنهم 

هوألئمخإثهُ قآنتعديأش ينغ منآثءلأن ؤإمايهزعنلقؤ ؤ تعال: وقدقال 

يرى،لا ونؤع الإنس، شيهنان وهو عيانا، يرى نهمع نوعين: عك الثسهلان كان ولما 
عنه،الإنس؛الإعراض شيهنان شر من يكتفي أن نبيه. أمر. الجن؛ شيمنان وهو 

الزاد-^٢. ٩٤



الممبمسرعلن المسر الصوء 

بينوجع منه• باه الجن؛الاستعاذة شيطان ومن أحن، هي باش والدغ والعفو، 
()٦٣نمالت؛ ومحوره ( ٩٨)المومتوزت وسورة ( ١٩٩)الأعراف! محورة ق النوعين 

والإعراضوالعفو الجن. شياطين شر دفع ق أبلغ والذكر• القراءة ق والامحتعاذة 
(!Jlsالإنس، شياطين شر دح ق أبلغ بالإحسان؛ والدسر 

مطلوبحير هما يالختئ أوالدفع ارعا صتعاذة وإلاالاسهإ ف
محجوبر ثمن داء الدواء وذاك يرى ا مشر من داء الدواء فهذا 

يالومحوءالغضب حمرة عنه يْلفئ أن ه أمره غضه؛ اشتد من ويفعله يقوله فيما 
الشيطانمن باه والامحتعاذة هاعوأ، كان إن والأصaلجاع قائما، كان إن والقعود 
الرجيم•
بالوصوءيطفئها أن أمر آدم• ابن قالب ؤ، نار من جرتتن والشهوة الغض—ا كان ولما 

بآلمآلغاس اياع/ءون ٠ ؤ تعاك؛ قال كما الرحيم، الشيهلان من والامحتعاذة والصلاة، 
بمافامرهم الهوة، شدة عاليه يحمل إنما وهذا [, ٤٤ت١لقرةت ه انفسكم وتنسون 
منبالامحتعاذة - تعاق - وأمر والصلاة، بالصبر الاستعانة وهو جرتيا، بما يهلفثون 

نزعاته.عند الشيطان 

الغضب؛قوة مائة وكان والشهوة، الغضس، من تتولد كلها المعاصي كانت، ولما 
قرينينوجعلهما والزنا، القتل بين - تعاق - اه جع - الزنا الشهوة؛ نوة ومائة القتل، 

—أنه الممتحنة,والمقصود ومحورة الفرقان ومحورة الإسراء وسورة الأنعام ررة حمق 
الصلاةمن والشهوة الغضب، قوق شر به يدفعون ما إل عباده أرشد - سبحانه 

والامحتعاذة.

للممرولأ ، jSIjjنمجدوأ لا وآكنمن وآئه-از آليل؛ ءاينته من وؤ 
هأنو؛ ثمدوث إياه ًضتم إن حلمهث آلذى وآتجدوأثب 



ئد_—^^^اجا=
يعيدولهدا مصنوعاته. وبدائع آياته أعجب من وهما والمهار، الليل غؤن آياته ومن 

[٣٧]ضلت: وآئهازه آليلت ءائنيه وس ؤ تعادت كقوله ويبديه الكريم القرآن ق ذكرهما 
4أق.؛ يثورا آيار وخذل سناثا وآلئوم لباسا آلل لكم جعو آلذى وهو ؤ ت ونوله 

ينكوآلممز؛)؛ؤر وآلمثاووآلشس خؤزآلل وهوآلذى ؤ قلق• ونول آ• ٤٧لال؛رئن؛ 
وآلثهارفيه لثنهطثوا آليل لكم جعل هوآليى ؤ جق1 وقوله [ ٣٣]الأساءإ ه ينبحون 

مننقمتاه وما الآيتين، هاتين إل فانظر القرآن، ق كثير .وهدا [ ٦٧]تونس؛ ه بصرا 
العالميغشن ولباسا سكنآ الليل جعل وكيف وحكمته، اه ربوبية عل والدلألأيت، العبر 

فيهنتجم وتأوكارها. إل والهلير بيوتها إل الحيوانات وتأوي الحركات، فيه فتكن 
راحتهاالقوس منه أحدت إذا حتن والتمس،. عي الكد من وتستريح النفوس، 
جيشهيقل.م بالنهار، الأصاح. فالق جاء ومحرقها معايشها إل وتحهللت، ومحباتما، 

همفإذا عن وكشفها ممزق، كل ومزقها الظلمة تللمثج فهزم الصباح، بشير 
سالهليور وحرجتا ومصالحه، معاشه ق ونمرق الحيوان فانتثر مبصرون، 
وتكررْالأكبر، المعاد عل — سبحانه - اهرلأأ قدرة عل دال ونشأة محاد س فياله أوكارها. 

بهالاعتبار س ومنعها ومالفا، عادة صار ؛حيث، له النفوس مشاهدة ودوام 
القادرقدرة ق صعق، ولا موتيم، يعد الخلق ؤإحياء الثانية النشأة عك به والاستدلال 

يهدياممع ولكن ذللئ،، تخلف، يوجّب، علمه ق ولا حكمته ل قصور ولا اسرة التام 
الأياتهده عن يعمى أن الباهرة أياته س أيضا وهذا يثاء. س ؤيضل شاء يس 

الماءق واقف، هو كمن يبصرها ولا ببما يهتدي فلا حلقه من شاء من البينة الواضحة 
جقاقئم ، يعرفوأمثاله وببمذا الخاء. وجود ؤينكر الحهلش س يّتغيث، وهو حلقه، إل 

ويّال.إليه ويتضرع ويحمد ؤيشكر 

اوضاحجا.أآ:ا(م'
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إنوئيت آنمث آلنآء عفيأ ثإدآأنزلثا حنشعه آلازض ئزى |مك ءاينته1 من وؤ 
همدمحرواة سء عدكن إث ننض أ-ماها آJذى 

ؤرُتآهمث آلنآء عالمها اتزنثا قاذآ هامدة أآمبمنؤنن ونرى ؤ تعاك• ،نوله 
عق؛وؤأدذُ آتق ؤأدهُ'ءى آلخى هؤ آش بان ذ'ِلك © بهيج زيج مقل ص وأبت 

-٥ وأرتآسبمثمسقآكوربلاسم: نننرب لا وأنآلثاعة؛انته ددترأ;ن:: _، 
tU • ع1تياآلناء٢^^،ائكنرىآلأزءسحنشعة ءائنته-، ؤس ؤ تعاق• ونوله

اهجعل [. ٣٩]ضلت،; ذويئؤ سء عقكل إِدهر■ لنعئىاحقاها وذننآإزآلذى 
نظيرمنها المات ؤإحراج الأموات، إحياء نفلير موما بعد الأرض إحياء — حاته س- 

خمسةعق ودليلأ آية ذك وجعل نْليرْ، عك ود-ل المور، من إحراجهم 
كمالهصفات إسامحت، يستنلزم وذلالث^ المسن، الحق وأنه الصاع، وجود أحدهات ؛ مطالب، 
الموتن.يحيي أنه والثاق! وأفعاله. ورحمته وحكمته وعالمه وحياته ؤإرادته وقل.رته 
وومحؤحمةا.ماته، لصحة مرارأ؛ كتابه ق الدليل هدا ذكر - سبحانه - كرر وقد 
قال،كما وذكرى، تبصرة وجعله وثبهة، معارضة كل من وبعده تناوله، وقرب، دلالته، 

تبميمة3 بهيج رمحج منكل ينا وألها لأيي ي وألمثا وآ'لأوضسذتها ؤ ساقت 
تبصرتذكر فإذا ^j^،، يتذكر ربه إك فالمتب—A-U .] Vمي~ّحلؤث؛؛هتد،ت عبد لكل وذكرى 

انمواإن ؤ ت تعاق قال، كما اللففل، ق عليه قوم ؤإن التبصر، قبل فالتدكر به، 

والتذكر!٢[. • ١ ،: jl^l]ه هم قإدا ثدعكزوأ سآلئعإأن طبنت مثيم إذا 
القلب،استحقره فإذا ب،، القلق المذكور من صورة حضور وهو الن.كر، من تفعل 

حقهق فكان عليه، دليلا جعل ما فأبمّر البصيرة، له أوجبإ وجهه عك وشاهده 
والتبصر.التذكر، ت الأصلين هاذين عك طار٥ والهدى وذكرى، تمرة 

ج؛.الأعلام 



حلقوم الحيوان، جع دون الإنسان به حصل الذي الحلق هذا تأمل يم ميه• 
هوبل نفعا، وأكثرها قدرأ وأعظمها وأحلها الأخلاق أشل من هو الذي الحياء، 
وصورتهماوالدم اللحم إلا الإنسانيه من معه لسس فيه حاء لا فمن الإنساتيه، حاصه 

يوفولر الضيف، يمر ل؛ الخلق هذا ولولا شيء. ايحثر من معه ليس أنه كما الظاهرة، 
والشيحفآثره الجمل الرجل تحرى ولا حاجة، لأحد يقض ولر أمانة، يود وب بالوعد، 
فيهالذي الحياء لولا الناس من وكثير فاحشة، من امتغ ولا عوره، له محتر ولا فتجنيه، 

برولا رحما، له يمل ول؛ حقا، لمخلوق يؤع ول؛ عليه، المفترضة الأمور من شيثا يود ل؛ 
لهوالالآ.

دنيويؤإما الحميدة، عانتها رجاء وهو ديني إما الأفعال هده عل( الباعنأ فإن 
سأو الخالق من إما الحياء لولا أنه نبتن( قد الخلق• من( فاعلها حياء وهو علوي 

حقاهو(تي س رااسن(حيوا مرفوعات وغيره الترمذي وق صاحبها• يفعلها ل؛ الخلائؤ( 
وعن،وما والمؤلن حوئ(، وما الرأس نحففل- ارأن قاوت الحياء؟ حق( وما قالوا؛ الحياءار، 

القولينوأصح ثشت،اار ما فاصع متع ل؛ ءاوذا وقال ،. والبلزارل المقابر وتذكر 
كلوأؤ وقول! ه جثتم ما آحملوأ ؤ تعال(• كقوله مديل• أنه والأكثرين عبيد أبي قول فيه 

فعلاتفعل أن أردمت، إذا أنلث، والمعنن ؤإباحة، هوإذن ءلاوفة1 وقالت، ه. ودمّق*وأيبتلا 
المما كان ؤإن تفعله، فلا الناس وس الغم ص فيه يستحيا مما كان فإن فعله، قبل فانظر 

يمح.ليس فإنه فافعله منه يستحيا 
قوةؤ( وهو الخبر. معني، ومعناه الهليسإ صورة صورته الكلام هذا أن وعندي 

)ا(ييأاسح-بمد
(٣٤٣٢• رنم )U/٧٧ ب أبي وابن •ْ(  ٤٧رنم  ٤٦١يخم،)A/ وأبو .( J (\/\١rAحماب )٢( 

الأحوذيوتحفة )آا/آآ( اuرو، نح وانثلر: ( ٣١٩٢رنم  ٢١٩/٣)الكير ق والطران 

(.٦٩-٦٧آ/ والممهد)• ( ٥٢٣)n/ الارتم، نح انثلر: ( ٣٤٨٤الخارؤ،)رقم أ-محرحه )٣( 
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قهو ؤإنما ت؛ديد، مجرد هو ولا بإذن، فلتس يشتهي، ما صغ يستحي لا من ؛ ٢٠^^-
مايصغ فإنه يتح لم فمن الحياء هو إنما القيح عن الرائع أن والمعنن الخبر• معنن 
آمرينان للأنأن وهي حدأ، بديعة لنكتة ا1طد_، صيغة ق المعنن هدا ؤإحراج ثاء. 

ولهيشتهكب• ما كل فعل من امتغ أ٠لاعه فإذا الحياء، جهة من وزام آص وزاجمين• 
الهوىآمر أؤناع وزاجمْ الحياء آمر يطع لر فمن والطيعة. الهوى جهة من وزام آمر 

أندون المعنن هدا يتضمن الطلب قالب ق الكلام فاحراج ولأJاJ. والشهوة. 
بمتمح(•ما م بمتحي لا س 

مة"ءأآءبج

يردإثجه ٠ لأعنتي يظثنم  sjJjjوما محع1يها نآء I وس قلشسيث صنلحا حمل ن ثؤ 
ب?لمؤأإلا ثصع ولا أنى من ■محمل وما ةمرتسمحاطا من قنغ وما آلشا■عةج خإ 

ما؛١^١غيم وصل أو: ّمهد من منا ما ءاذقك قالوا ئر'ًقاغى أين ينايمم ونوم 
مسهآلحثرؤإن ء دغا من آلأسنن بمئم لا منبيسأو؛ ثم ما وظنوأ قتل من ندعون 

رئجء4•منوط آلئرميئوس 
هوبك وما فعانها ؤسانآئ قلثمسهت محبملحا همل من ؤ ت تعاق ،قال ز

ثوابمن المحن يمغ ولا يعمله. لر ما عقاب المسيء يحمل لا أى [ ٤٦
عمله.

بمانيئة سمهيب ؤإن ها عغ زحمه مغا إذآادقشاآلإمس ؤإئا ؤ تعاق; قوله ،فتدبر 
المحققةالرحمة تعليق ق أتن كيف [ ٤٨]الشورى: فانآلإشزكموره قو>ن1>أنويولم 

وأتنأكثر. عنه يعفواهف ما فان بأن، السيئة إصابة ق وأتن بإذا — تعاق — اهف من إصابتها 
بالمتقبلالسيئة حصول وق الوقؤع، تحقيق عك الدال الماصي بالفحل لرمة اق 

اJدارج-بم١٣٦.١)١(
)•ا(م\؛اودائع-بما.



عقالدال الإذاقة بفعل الرحمة وصول ق أتن وكيف ولابد. محقق ض أنه عق الدال 
وأشدها.ة الملأبأنولع أحص هو والذوق لهم، مدوقة وأم-ا لهم، الرحمة مبائرْ 

قوأتن رحمة(، )منا فمالت إليه، مضافة الغاية ابتا.اء بحرف، الرحمة ق أتن ، وكيف
نقمتن،المح، الأول الجملة أكد وكف، أيديهم. كي، إل مفافة السببه بباء المميتة 
-بمايحيط أن من وأعظم أكثر القرآن وأسرار الثانية• الجملة دون إن بحرف الرحمة إذاقة 

ؤ<إياه إلا ثدعون من صئ آلمخر ، jjvaj؟مش،كم وإِذا ؤ تعاق؛ قوله وتأمل البشر. عقول 
قوله;بخلاف محققا البحر ق لهم الضر ص كان ما ههنا يإذا أتن كيف، !!. ٦٧]الإسراء: 

لرفانه ٤[. ٩ ]فصلتا: ه قنوط آلئرمقوس مثه ألمحيرؤإِن دعاء من آلانسنن سقم لا ؤ 
إذا.بأداة أتن ذلك، فيه متحقق هو الذي بالحر قيده ولما أطلقه، بل هنا الشر مس يقيد 

مثهTلئركانؤإِذا ءذايبه-ء وئئا اعز،ءس آلإمنن عل وإذآائعم.غا ؤ تعال؛ قوله وتامل 
فانلاليأس، المستلزم الوقؤع بتحقيق المشعرة باذا هنا أتن كيف، [ ٨٣]الإمراد: ه يئوسا 
المعتزعك أدل هنا بإذا الإتيان فكان له، الثر مس تحقق عند حصل إنما اليأس 

فانه٥[ ١ ]نملت; عريض؟< مثةآلئزمم.ودعاغ ؤإذا ؤ قوله: بخلاف إن من المقصود 
تحققفإذا الدعاء، ق وأطال أعرض الثر توقع متن احتماله وضعف، صبره بقلة 

اهيعمن بموهبة إلا إليها يرقن لا القرآن ق الأسرار هده ومثل يروما. كان وقوعه 
؛كتابه. ق عبدأ يؤتيه وضم 

أو-؛مح-ء1؛-

ُقء يكأو،نجبمثؤأممُأدهآلخىّ لهم ، JWJحى أنسبمم ق رديزءاتغا سؤ 
٩•ضد) كل عق 

يصدقالذي الصدق — يرين التغأحل. ق — وهو المؤمن،،  ١١تعاق أسمائه من 
بلغوافيما وأنبياءْ رسله صدق اللبي فهو صدقهم. شواهد من لهم يقيم بما الصادقين 

الإءلأمجم.)ا(أ،-أ
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-فإنه وحلقآ. قضاء صدقهم عق ما دل الش بالدلائل صادقون بأئم لهم وشهد عنه. 
الاياتمن العباد يرى أن لابد أنه _ الحق وقوله الصدق وحبره - أحبر — سبحانه 
سمييهثزؤ تعاق! فقال حق. رسله يلنته الن.ي الوحي أن لهم' يبين ما والفئة الأفقية 
هوفانه القرآن؛ أي [ ٥٣]ضلت: حىفيآلآمافىظ؛أشمم ءانتئا 
ثم[. ٥٢نمك؛] ه بهِء ثم آس عند من لفان إن ارءيتز قل ؤ I قوله ق م المتقل. 

—سبحانه — فنهد [ ٥٣]_Ji،؛ ه سآيد "يء كل عق اذه'■ بربك يكف اولم ؤ قال! 
ماالخلقية الفعلية آياته من العباد يري أن ووعده حق. به حاء ما أن بقوله لرسوله 

أيضا.بدلك ينهي 
فإنشيء. كل عك — سبحانه — شهادته وهو وأحل، ذلك، من أعفلم هو ما ذكر نم 

الأرضق ذره مثقال عنه يعزب ولا شيء. عنه يغسّت، لا الذي ررالثهيدا؛ أسمائه من 
استدلالوهدا بتفاصيله. عليم له، مشاهد شيء كل عك مجطل هو بل ماء. الق ولا 

الأفقيةبالأياُت، والاستدلال وكلماته. بقوله استدلال والأول وصفاته. بأسمائه 
ومخلوقاته.بأفعاله استدلال والفئة 

كيفيةل فبين بمخلوقاته. والاستدلال بكلماته الاستدلال فهمت، قد قالح،1 فإن 

قلت،؛وكتبنا. تخاؤلبنا ق يه لنا عهد لا أمر ذلك، فإن وصفاته؛ بأسمائه الاستدلال 
المدلولهو — تعاق — الرب، فإن وأعق، أحل وشأنه ذكرُت،. كما الاه لعمر هو أحل! 
والبرهان.الدليل هي وآياته عليه، 

قلعباده فهوالدليل - باياته ه نفعك هوالدال الحقيقة ق — سبحانه — اقللأ أن فاعلم 
تتنجسز اش الفهلر ق أولع وقد والآياتا• الدلالات، من لهم نصبه يما الحقيقة 

بكلالموصوف، وأنه وصفاته، أسمائه ق الكامل _ سبحانه — أنه والجحود؛ بالتعهليل 
والعزةوالبهاء. والجلال والجمال كله، فالكمال ونقصن، عب كل عن المنزه كمال، 

كلهافالحياة ذللثج. غير عك يكون أن يستحيل ذاته. لوازم من كله والكبرياء؛ والعفلمة 
والرحمةوالمشيئة والإرادة، والبصر مع والله، كلها القدرة له، كله والعلم له، 



س^_=^^=لج=
منالخلق عك حفي وما به. مائم ل4 خاص كله والبر، والإحسان والجود والخن، 

يعرفوه.لر ما إق ذلك من عرفوه لما بة تلا بل منه، عرفوه مما وأعظم أعظم كماله 
عنهيغسبإ لا بحيث، عليه، وشهادته شيء، كل عك اؤللاعه القدس! كماله ومن 

يليقكيفا شأنه! هذا ومجن وظاهرأ. باطنآ ذراته، من ذره ولا تفاصيله، وجوه من وحه 
يليق، وكيفآخر؟ إلها معه يجعلوا وأن غيره؟ معه يعبدوا وأن به؟ يثركوا أن بالعباد 
يمعليه، الأمر ما ، يخلافعنه ؤيخبر الكذب،؟ أعظم عليه يكذب من يقر أن بكماله 
عدوه،ؤيهللثؤ دعوته، ويجيبج شأنه، ؤيرغ كلته، ؤيعل ؤيزيده، ذللث، عل ينصره 
وهو_معالبشر. قوى مثله عن تعجز ما والأدلة والبراهين الآيااتv من يديه عك ؤيظهر 

بالفساد.الأرض ل ساع مفتر، عليه ذللثا_كاذب 
وحكمتهشيء، كل عك وقدرته شيء، كل عك — سبحانه — شهادته أن ومعلوم 

فهومنعليه! وجوزه به، ذللث، ظن ومن الإباء• كل ذللثا يآبن القدس وكماله وعزته 
المشيئة.وصفة القا!،رة كصفة صفاته، بعض منه عرفخ ؤإن معرفته، من الخلق أبعد 

الذينهم الخاصة خاصة بل الخاصة، طريق وص الطريمح،• هازه من مملوء والقرآن 
رأيتهالقرآن ندبرئت، ؤإذا يفعله. لا وما يفعله أن يه يليق وما أفعاله، عك يستدلون؛اس 

ولوؤ تعاق؛ اهف هال( اهف. عن ولع وقلم، فهم له لن ويما.ه فيبديه ذللئ،، عك ينادى 
تراهأفلا ه حنجنين عئه ؤ تعاك! قوله إق [ ٤٤]الحاقن: ه بعصرآلأفاول عتئا نمون 

اليل الأقاويل بعض عليه تقول( من يقر أن نابي وقدرته وحكمته كماله أن يخر ، كيف
عليه.٠التقولين ق محنته بدللث، حرمتؤ كما لعباده، عبرة يجعله أن بد 

رملهيه يصدق ما وقت، كل فيها اصف يحدثه مما الأرض ق التي الآيادت، اومن 
وواصف يحدثها نبوتيم وأدلة صل.قهم، وأعلام الرمل آيارت، تزال( فلا به، أخبرمحتؤ فيما 

الرسل،عصر قاربت، التي الأيامحتح نالك، يشاهد لر من عل للخجة إقامة لأرض، اق 

المان.:ا(ا،ااا
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سمييهزؤ ،؛ Jlsكما نظيره. أو الأولون يثاهده ما يناهدون قرن كل أهل كان حتن 
الالإرادة وهذه [• ٥٣آلخؤ^ أنه لهم سإن حى أذمسلم ؤؤآ آلأياق 1، ءاينتئا 

ماالأيات من قرن كل أهل - سبحانه - اس يرى أن لأيل- بل قرن، دون بقرن تختص 
ذكرمما أعظم الأرض وآيات صادقون رسله وأن إلاهو، إله لا الذي اس أته لهم يبتن 

امميزرا،.ض مها بالمير فبه وأكثر، 
قالنظر أحدهما طريقينرت من معرفته إق القرآن ق عباده يدعو — تعاق - الرب ، ل

آياتهوهده المشهودة، آياته فتلك وتدبرها. آياته ق التفكر واكاقت مفعولاته. 
وآلازضوآحض،حلقآصو'ت ق إن ؤ كقوله: الأول فالنؤع المعقولة. المسموعة 

احرم■إك [• ١٦٤]القرة؛ ه آائاس ينقع يمّا آلتحر ق محرى والملكآش وآلمهار آليل 
آلألببؤآبجار'لآسملآوو حلقآص3'ت^^^لأزضؤآظو،م ق إث ؤ وقوله: 

ءتتدثرونآكزءان اقلأ ؤ كقوله: والئاق القرآن. ق كثير وهو [ ١٩٠ءمرالأ ]آل ه /؛.' .أ 
ؤ'كممبأرضإلمكوقوله؛ [ ٦٨]المؤمنون: ه ؤأدلزيدثنوأآلمؤJ [.وقوله: ٨٢،: ]١٧

أيفأ.وهوكثير [، ٢٩]ص: بآ ءاينتهِء ليدثروأ مبنرلث. 
المفعولفإن الصفات، عك دالة والأفعال الأفعال، عك دالة قاما المفعولان فاى 

صدورلاستحالة وعله؛ ومشيئته وقدرته وحوله يستلزم وذلك فعله، فاعل عل يدل 
ماثم إرادة• ولا علم ولا حياة ولا له قدرة لا أوموجود معلوم من الاختياري الفعل 

ليسفعله وأن الفاعل، إرادة عك دال التتوعة التخصيصات من لمفعولان اق 
والغاياتوالحكم الصالح من فيها وما متكرر. غير واحدأ يكون بحتمثا بالهلبع 

عقدال والخير والإحسان الفع من فيها وما _ا تعال - حكمته عل دال المحمودة 
الإكراممن فيها وما غفثه. عق دال والعقوبة والانتقام البطش من فيها وما رحمته. 

)ج(.تعال. اظه شاء إن كاملا البحث الداريات ق يآق )١( 
الصاتد.٢٠)٢(
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عكدال والخذلان والإبعاد الإهانة من فيها وما محبته. عك دال والعناية والتقريب 

تمامهإل سوقه ثم والضعف، النقص غاية ق الشيء ابتداء من فيها وما ومقته. بغضه 
المياهوتمرق والحيوان البات أحوال من فيها وما المعاد. وقؤع عك دال ومايته 

عكدليل حالقه عك والعمة الرحمة آثار ؤلهور من فيها وما المعاد. إمكان عك دليل 
أنعك دليل ناقصة كانت عدمتها لو الي التكمالأت من فيها وما البوات. صحة 
ماوصدق صفاته عل شيء أدل من فمفحولاته تبا. أحق الكمالات تلك، معهلي 

عكمنبهة موعات المالايات تصدق اهية مفالمصنوعات عنه. رمله به أحبرت 
المصنوعات.بالايات الاستدلال 

سم(لهمأكآلجوه]س:خى ئضب ؤؤا آلاقاف 1، سمييزءانمقا ؤ تعاكت قال 
أنلهم يمين ما المشهودة آياته من يريهم أن لأبد أنه فاخبر حق، القرآن أن أتمرت [ ٥٣

الدلائلمن أقام بما حبره صحة عك شهادته بكفاية أحبر ثم حق. الختلوة آياته 
ياياته،رسوله ق يصن.. وهوساهد بصدقه، ساهدة فاياته رسوله، صدق عل، والبراهمنر 

ه،نفعل، بنفسه الدليل فهو عليه، والمدلول الدليل وهو له، والشهود الشاهد فهو 
فايشيء، كل عك ل، دليل هو من عل، الدليل، أطلب كيف العارفتن،؛ بعض، قال كما 

هفلق آش أؤر ؤ ت لقومهم الرمل قال ولهدا منه. أظهر فوجوده عليه حللبته دليل 
قبه عرفت فالأشياء دليل. كل من وأبين معروف، كل من أعرف فهو '١[ 

عليه.وأحكامه بافعاله والاستدلال الفلر ق حا عرف كان ؤإن الحقيقة، 
^lJ^،سورة نمير من حمحه اس ر يما ^ا 

العالينرب هه والحمد 





بينةكتابه أن وأحبر حالفه، عما ومن وحده المترل الوحي ياتأاع قامر ٣[ ]١^١^٠١^،؛ 
يعارصهما العقل ق كان فلو وبيانا• وحجة وبرهانا مفملأ ونور ورحمة وشفاء وهدى 
للعقلالصفات هذه كان بل ذك، من شيء فيه يكن ل؛ القرآن عك تقديمه ؤيجك، 

دونه.

[.١١ؤينر3كلمسمه]اضى: تعادت ؛قال 
منلكم حلق فتما يعيشكم سبحانه اس أن هو الأية! بإشارة تعلقه وجه ت قلت 
يكثرل؛ التتزؤيج هدا ولولا التزؤيج• هدا ق يكثركم الكلي• قال المذكورة• الأنعام 
سببفان أزواجا. لكم جعله من ذكرت الذي الوجه هن«ا ق يخلقكم والمعي• الممل• 

ومحننالجعل. إق يربع ١افيهاا قوله1 ق والضمير بالأزواج، الحيوان؛ وحلق حلقنا 
أيالباء، بمحنئ ررق® فقيل وتكثير. حلق فهو الكثير، الخلق هنا وهو الخلق، ررالذ.رءاا 
معتنتضمن والفعل باحا. عك أما والصح! الكوفيين. قول وهل>ا يذك. يكثركم 

٦[١ ]الواسة: ه يعلمون لأ ما ي ذشجنفم ؤ تعاق؛ قال كما بفي• يتعلءى وهو راينشتكم® 
الأية.تفسير فهذا 

الذي- سبحانه — وهو الأرواح• وحياة الأبدان، حياة حياتين؛ الحياة كانت ولما 
وتكثيرالها تنمية ذك كان - وبعله ولهلفه بإكرامه وأرواحهم أوليائه قلوب يحي 

أعلم.واقJع وذرءآ. 
إنما[، ١١آتمبمثره وهوآلثمح ء خن تججي'، تن ُؤ سحانه؛ قوله 

يفعلهكما والعثليم، العبادة يستحق معبود أو شريك، معه يكون أن نفي به قصد 
وتكلمهحلمه. عق وعلوه كماله، صفات نفي به يقصد ولر والمشركون. المشبهون 

والقمرالمس ترى كما بابصارهم، جهرة له الؤمتين وروية لرسله، وتكليمه يكتبه• 

)أ'(اما'آإغاثثئ.



التمسرض اثنيئ الصوء ا؟=====ِ 
دا^====^=========ضل= 

مناتخذوا الدين المثركن، علي رده سياق ق هذا ذكر إنما سبحاه فانه الصحو. ؤ، 

آثددأنليآ؛ دوبهِء من آقدوأ ذهر0 ؤ فقال دونه. من يوالوثم أولياء• دونه 
كذنأأ>يك وكو;كأنتيآإكفي؛ائا حفط 
قلوآلمحم. 1، وقرمحق آلخئة ؤ( قرمحى فيهج نقب لا آلخمع يوم وئغذز حوتا وس آلمرئ 

ؤدس كم نا قآلظنبتون وخمتوأ ق يشآء من خلت يد ولنكن جده ؤ أمه ■بعلهم آس ثآء 
وهزعقكوًزهورآثنوف قآسهزآلزك أؤلئآث ولاجم;);!؛:أرآمحدوأمن

ثزثتتعته زفير آس د'لمحإ آس؛ إل ةحكمهُ تيِء من فيه آحتلمم زم؛ دديرإ)ئآ سء 
ومنآ'لأشمأوزحا مقأذمست5لم وترِ بعل ؤآلأوؤمأ ألئنؤ'ت ماحب أييبو! قإته 

[.٦١١" ^^ر:قبتاضرى؛ وذزوثمأ3ييتنتجةإيثغنء انزحا 
نثبتهمن ١^٥; أهل عليه لما تقريرأللتوحيد، القي هدا ذكر كتف فتامل 

قلهم ترمحآ وجعلوها المحرفون فحرفها معه، عبدوهم محن به، وأوليائهم آلهتهم، 
وأفعاله.أسمائه وحمائق كماله، صفاته نفى 

وعبادةالعال؛، محرك أصل هو ونبيا• نفيا سبحانه أيهلله الدي التشبيه وهدا 
بمخلوقهيحلف أو ، مثله لمخلوق أحد يجد أن ه، الّم، نبن ولهدا الأصنام. 

تالقائل يمول قللأأو عليه يعلق أو جدآ، م عليه أويتخل قبر، إق يمل أو ،، ^،١ 
وأماالشرك. هوأصل الذي التشبيه هدا من حدرآ ونحوذللث،، فلأن، وثاء اقلع شاء ما 

أنالمرأة لأمرت لبشر، يجد أن لبشر صل دلر لبشر، يجد أن لبشر ماح ءلأ اس رمحرل قال C ١ ر 
رقم ٢٦٦-٢٦٥/٥)المختارة ق المقدسي الدين صياء أحرحه عليهاء حقه عفلم من لردجها تجد 
(١٣٢٦٣رقم  ٨٤اعرى)U/ ق واليهقي ( ٩١٤٧رنم  r-\rio)اعرى ق والمائي ( ١٨٩٥

حن.حدث وهو ( ٤٧٣٢ رنم ١  ٨٩والحاكم)٤; ١(  ٥٨وأحد)٣ 
لممت،،أو باه فليحلف حالفا كان فمن يآبائكم، نحلثوا أن سهاكم اممع إن ،ألا ه: انتع رمول فال )٢( 

وشرح( ٥٣٣- ٥٣• / ١ )١ الباري فتح وانثلر؛ ( ١٦٤٦)رنم لم وم٦( ١ • ٨ )رقم البخاري أحرجه 
ا(.الووي)اا/؛<ا-ه'



التوحيد.أصل فهو الكمال صفات إنات 
والتعفليمالعيادة ق Jالخالق المخلوق يشبهون الذين هم المشبهة أن فتيين 

الرأسوحالق يته، عند والعكوف له، جود والله، والنن.ر به، والحلف والخضؤع، 
وأناوأنت،، اس إلا ل ليس ت قولهم ل اليم، وين ينه والتشريك به، والاستعانة له، 

افلمثاء وما وحبك، ( ٥١حب ق وأنا ومنك. اممة من وهذا وعليك. اليع( عك متكل 
ذلك.وأمثال ولك. ليع( وهد١ا وشئت. 

عنهوالمافون لشمه، أثبته ما ذدٌ المثثتون التوحيد، أهل لا حما، المشبهة هم فهؤلاء 
سميا.ولا كفوا، ولا •صولا، ولا حلقه، من ندآ له يجعلون لا الذين ه، نفعن نفاه ما 

شفيع•ولا ول دونه ٠>، لهم وض 
بعبادةالأرض ق الفتتة وقعت كيف له تين التيير حق القمل هذا تدبر فمن 

إذاولاسيما المثالة، الشبهة هولاع عك الإنكار ق اكرآن سر له وتين الأمحنام، 
ينفيجمعون عليهم. هوالغاف كما والأفعال. الصفات تععليل التشبيه هذا إل خمعوا 

به.حلقه تشبيه وين كماله، صفات عن - سبحانه الربح- تعطيل 
له.كفو ولا له صمى لا وأنه ميء. كمثله لمس يانه ه نفوصفا — سبحانه — إنه 

أنبقيامها واستحق الحلوتين شبه نيا فات الي الكمال بصفات وصفه يستلزم وهذا 
وأفعالهصفاته ق اميه يمثيل أي سمي، له ليس كونه وهكن.ا شيء كمثله ليس يكون 

والوجهوالاستواء والكلام والأفعال الصفات الوب مكان ولو فيها• يكافئه من ولا 
وكونهعليه وعلوه عنه وانفصاله به واتصاله ومحايثته العالم مثاينة عنه ومنفيا واليدين 

عننفن قد فيكون ذلك، ق له ملأ ءا.م كل لكان وراءه أو أمامه أو يرنه أو يمنته 
أكملعل واسر النفي، فهذا العدومات، مماثلة لها وأثبت الوجويان مماثلة نفه 

سمي.كفوولا ولا له مثل لا الحض العا.م فان المحمى، العدم وعك الوجودات، 

.-؟-١ الصواعق مختصر ٢ • ٧ ( ١ ت 





يحاطلا ولكن فيرى واسع، وأنه شيء• كل من أكبر وأنه سواه، بما ؤإحاطنه لعظمته 
كمثالهليس وهكذا رؤية• يه يحاط ولا فيرى علما، به يحاط ولا يعلم كما إدراكا، به 

الأحمال.وجه عق الكمال هفالت، حمح لإثيايتؤ وهومتضمن شيء، 
ولاأصح فد أو المثل، عديم فلأن فالوات فإذا الناس. فطر ق المعقول هو وهذا 

منتقرئ أنه بل.للئ، يريدون فإنما يكافئه؟ من ولا شبيه، له ما أو الناس. ق له مثل 
له،مثيل لا الجس ق واحدا ضار غيره. فيه يلحقه لا بما والمجل• والأفعال الصفات 

الالمغاية عندهم ذلك لكان ومجده؛ وأفعاله صفاته نمي باعتبار عليه ذلك ولوأطلقوا 
له.والقص 

أوصافهكثرة أراد انما أنه ق عاقل يشلث، ب والثناء المدح سيا3ا ل ذللن، أطلقوا فإذا 
عليها.تحمل حقائق لها التي وأسمائه وأفعاله 
يفعلولا ه ينفيتمرفج ولا بمر ولا علم ولا له قدرة لا لن عاقل يقول فهل 

ولاله، شبه لا إنه الفضائل: من ضيلة ولا قوة ولا يد ولا وجه له ولا يتكلم ولا شيئا 
وأطلقالأمم اهف فهلر وهل وحده، ونسج عصره، وفريد دهره، وحيد وأنه له، مثل 

إلاوالمجد الثناء أهل الحالين رب كان وهل ذلك؟ نحد عك إلا ولغامم ألتهم 
عليهيثنى فبماذا ؤإلأ الحسنن؟ وأسمائه وأفعاله جلاله ونعوته كماله بأوصاف 
أثتست،كٍا أنت، عليلثف، ثناء أحصي ولا به: الخلق أعرف يقول شيء ولأي المثنوزا 

لكانبالني لوكان تحصيه لا أنه أحبر الذ-ى الثناء هذا أن ومعلوم اث،؟اا نفعلن 
نفياوالصفات الأسماء حقائق ءنمج نفوا فإمم له، إحصاء وأشد منه به أعلم هؤلاء 

وأحصوهالفاة نمله وقد تعب• ولا كلفة بلا الحصى يحصيه مما مفمالآ.وذللئ، 
وحصروه.

)لشمح\محوي)1اأ'ي.( ٣٨٤/١٣(وام:نياUري))١(بيبمثم٦٨٤



=و(ت
الممسيرش المن؛ئ الصوء 

إتزهميه! وصنا وما إلك أوحثا ومى ثوحا يه، وص ما سآاإتئن لكم سرغ ٠ ؤ 
ثدعوهمما آنمشرين كثرعل ١٥٥ثممرموأ ولا اف»وأآليين ا0 وعنى وموس 

بعثا■جا؛هلمآلنلم نا بعد من إلا ثهمتوأ وما سمحب:ئ|ء: إليه يبدى سيشآء اليؤ بحس ■'
أووقوأآليين قإن لعص منش أخو ١^ وبك من ننثت كبمه ولولا ننتهأج 

ولأامرث ًكنآ وانتقم قادع ءلغ>'للك وآ؛ مريمب منه فك لض بعدهم من آلكممب 
^توأيرتلأممنستكلم٩.ثدحاذؤآ؛هلم 

دينوهو يعدم، من والبيض نوحا يه وصن الذي دينه لما شيع أنه ~ تعاق — أخبر 
العالمبعد إلا الدض ق نالا من تفرق ما أنه أحبرنا ثم فيه، المفريق عن و-اانا واحد، 

عكبعضهم من الغي الفرق ذللث، عك الحامل وأن الفرق، وعدم للائبات الموجب 
ؤإذاتأملت،غيرها. دون ولقولها لها والظهور العلو يكون أن كل ؤإرادة بعفر 
بعينه.هدا عن صادرأ رأيته والضلال البيع أهل تفرق 
أمرهكما يستقيم وأن لأنبيائه، شرعه الذي دينه يدعوإك أن نبيه — سبحانه أمر— ثم 

المتفرقين.أهواء ١^٤ من وحذره ربه، 
مابكل يؤمن أن المحق حال وهذه الكتسخ، من اهلم أنزله ها بكل يؤمن أن وأمره 

كاوّثا.٠لادقة أي لسان عك الحق من سمعه 
والأفعالالأقوال ق العدل يحم وهذا بينهم، العدل أمر بانه يخبرهم أن أمره ثم 

وارثهفهكذا الأمم، بين للحيل ومرمله ربه فنصبه كلها، والمحاكمات والأراء 
المشتركالقدر إق منها ونسيته والمذاهب، والأراء المقالامت، بين للعدل ينتصب، 

به.حاصم لمن ويالحكم وبتقريره به فهوأول الحق، من بينهما 
والاختلاف،للتفرق الحامل فما واحد، المعبود الرب بأن يخبرهم أن أمره ثم 

غيره.إل يعدوه لا عمله عامل ولكل واحد، والدض وربكم وهوربنا 

مفتاح-^٢.)ا(¥ه 



أيالخمومة هي ههنا والحجة آ ١ ٠ ]الشورى: ه ؤس5لم نيئثا حجه لا ؤ قاوت ثم 
وانتصبحه، وأسفر الحق، ظهر ما يعد وبينكم، بيننا لخصومة وجه ولا للخصومة، 

يظنهكما الهلرفين من الاح؛تجاج نفى المراد وليس عنه• الغمة وانكثمت، أعلامه، 
فيه.احتتجاج لا الدين وأن يقول،، ما يا>ري لا من بعض 

يمنيةممية اياطل أهل عك وبراهين حجج آحرْ إق أوله من والقرآن كيف 
أنبيائهعن ؤإحبارأ والراهين الحجج بانولع لأقوالهم ادأ ؤإفلمعارصتهم وأجوبة 
أحن،هي المخالفين؛التي بمجادلة لرسوله وأمر والراهين، الحجج بإقامة ورسله 

الخصم.حجج اد ؤإفبالاحتجاج إلا المجادلة تكون وهل 
أحن.هي بالتي الكتامب، أهل لمين؛مجادلة المأمر وكدللث، 

هنبه أفحمهم ما عليهم وأقام مناظرة أتم الكفر طواف جيع هق الّكا ناظر وهمد 
حجته،وكسر قوله رد عن عجز أن بعد محاربته إل بعضهم عدل حتن الحجج، 

ذككل صاغر، وهو يل• عن الجزية وبعضهم؛دل، ومتاركته، المته مبعضهم واختار 
منله استجاب وما لنفوسهم، وأسرها بكفلمهم وأحدها عليهم، الحهبم^ إقامة ؛عل• 

أعداؤءحالفه وما سبيلا، ردها إق يجد ولر الحجة، له وصحت، أن بعد إلا استجاب 
قامفما ^j^، لا وأتيا حججه، بصحة اعترافهم بعل. المكابرة إق وميلا منهم عتادآ إلا 

فانخصومة، لا أي ه ؤتيثكم سنا حجه لا ؤ فقولهت الحجة. ساؤ( عك إلا الدين 
البرهانوتحقق الحجة قامتؤ وقد واحد، ودينه فيه للخصومة وجه فلا واحل• الرب 

فإذاليتع، الحق ظهور الاحتجاج فانية فإن فائدة• والمخاصمة للاحتجاج يثق فلم 
بينناحجة فلا فائل.ة، للاحتجاج يثق لر وعنادأ ححودأ وتركه المخالف وعاندْ ظهر 

واهفالعناد، أو به الإقرار إلا يق ولم واستبان، الحق وصح فقل• الكفار، أيها وبينكم 
نحنوها قالوات المصير. ؤإليه المبطل عك للمحق فيقضي القيامة يوم بيننا يجمع 

الفريقين...بين الشهل نتحرى 

)ج(إجالأوتفصيلا. مطولا بحثا هنا المؤلف بحث ( ١] 



الممسيرعان اشئ الصوء ا=ع 

أمهاتمعلات، من ررأحوة لفظت وق ءلأتاا أولاد ررالأتيياء ه.' الّتي قول 
وةنمن الرجل أولاد هم العلأت، بنو الجوهري! قال ا. واحاو«ل وديتهم شنن، 
العلل؛الثانية. من عل ثم قبلها، كانت، أوق عل نزوحها الذي لأن ، iiJiijسمست، ثض، 

.٤ الثانية قية المشاه إذا يعله، وعله مل، بعد علل له* يقال الثاف، الشرب 
الثاقوهلءا الضرائر، والعلأت،! صرائر، أولاد لأمم بذللث،، سموا غيره! وقال 

الأنبياءأن معناه وغيره، عياصن القاصي متهم حماعة فقال التسمية، وجه وأما أحلهر! 
يجمعهمار إذ علاُتج أولاد فهم بعثس، من الوقت، وبعضهم؛عيل. أزمائيم، ق مختلفون 

منالزمان قريب كان لما وعيسن واحد، يهلن الحلامتؤ أولاد يجمع لر كما واحد، زمان 
الناسأولن ررأنا ه: فقال واحد، زمان ق كان٠م١ كانا نبي بينهما يكن ولر . ائتي،، 

علات((من أحوة ))الأنساء فقال! اس؟ رمحول يا كيف، قالوا! ، ١^٤٤٠مريم ابن ببن 
الحاويث،.

عليهاتفقوا الذي الأنبياء دين محبه ه المي وهوأن هذا، من أحن آحر وجه وفته 
وكتبه،وبملائكته، به، والإيمان له، شريلثؤ لا وحده ائلأ عبادة وهو! التوحيل. من 

اسشرعه الذي الدين وهو فيه، جيعهم لاشتراك الواحد بالأب ولقائه! ورسله، 
اوحيئآإليكوآلدى ئوحا وص؛هء ما منآليين لمحر ممغ ٠ ؤ تعاق؛ قال كلهم• لأميائه 

•[ ١ ٣ الشورى؛ ] ه فيه يتمرئوأ ولا اقينوأآليين ان وعيسى وموص إبرهمم ؤي، وصينا وما 

)ا(ا*أباوائع-بم"ئ.
الورىوشرح ( ٤٨٩)I-/ فح وانظر: ( ٢٣٦٥)رقم وسالم ( ٣٤٤٢)رنم الخارى أخرجه )٢( 

<.٣٦ا/ القارى)٦ عمدة وانفر: ( ٣٤ ٤٣الخارى)رفم)٣(أخرجه 
(.٢٢٤والالنات،)م العرب،)اا/«7؛(وذراسح)مبمخا(وبوباس  jU)؛(انظر: 

الووىوشرح ( ٤٨٩)٨ اياري فتح وانظر: ( ٢٣٦٥)رنم وسالم ( ٣٤ ٤٣)رقم اليخارى أخرجه )٥( 



الحدث،هدا وذم واحد، الأنبياء دين أن حاء ما باب صحيحه! ل البخاري وقال 
خاتمهمإك نوح أولهم من لرسله أمنائه دين أنه افم أحمر الذي الإسلام هودين لهذا 

تختلفح،فقد والمأمورات الأءمال، شراع وأما الواحد. الأب بمتزلة فهو ه محمد 
مائةأن كما واحد، أب من الأمهات تللث، لقاح كان التي الثض الأمهات بمنزلة فهي 
عاليه.متفق واحد دين من الختلفة الثرائع تللئ، 

زمانرميشبه أن يوحّتح ما أزمنتهم تباعد ق وليس بالحديث. المعنيين أوق فهدا 
والأبالشريعة، بمنزلة الأم ودن لدللث،، الأمهات مختالمي ؤيجعلون بأمهامم 

ماالأم وتعدد الأب واتحاد وتأنيثها الأم ت وفرعيته وتدكيرْ. هن.ا وأصالة الدين بمنزلة 
أعلم.واس الحديث،، معنن أنه عك يدل، 

jيداجمئسمتيلمؤبي
ه.نديي عياب ءذ٠٠بؤلهم 
لقامتكون لئلا ؤ تعاق: قال وباطل- حق من به يحتج لما اسم هي الحجة 

بحجةعليكم يحتجون فإمم [. ١٥٠]١^؛: ه ثهم ظلنوأ آلذئُّت- إلا حجه عليآكم 
ءاينئتاعليم ثتق ؤإذا ؤ تعاق- وقال [ ١٥*]المرْت ه وأ"حسويى ثقوهم فلا ؤ ؛اطلةت 

[.٢٥ه بئانآي1آإنمحوشميض هالوأأوئو1 إلآأن حجمم كان سنتما 
ومنهالخاصمة، الحجة؛معنن; تكون وقل- الحق- هي اه إق المضافة والحجة 

بناءانتحت، وش انؤآ؛هلم ثئع ولا امرُت، يفنا وانتقم فادع فلد'لاك_ ؤ تعاق؛ قوله 
ومحمأعمقا لئآ ^^٠؛ يئثا آس قنتم* لأعدل وامرت ًضا من آق ئود 

وظهر،واستبان الحق وصح قد أي ١ا ٥ ]الشورى: ه ؤتيغكم سثا حجه لأ أعننلخكم 

رامفتاح ١ ٤ ٥ ( ١ ت 



الممسيرعلئ اتمتيئ الصوء 

عقللتعاون موصوعة ثريعة الجدال فان مجادلة، ولا ؤلهوره بحد بيننا خصومة فلا 

الخصومة...ق فائدة فلا خفاء به يبق ول؛ الحق ؤلهر فإذا الحق، إظهار 
العلمية.الأدلة الحجج فنقول؛ والبينايثج. الحجج يئن الفرق والمقصود 

لكلاسم والبينة يينة، وحجة بينة، اية يقال؛ الأصل، ق صفة وهي بينة، جع والبنان 
ازسلثالمد ؤ تعاق! قال علمي، دليل أو أمارة، أو منصوبة، علامة من الحق يبين ما 

[.٢٥ isjjjيالتممتوانسلنا 

هووازكتاب المعجزات،، من صدقهم عك دلالة اهف أقامها الش الاياتج فالثينات، 
^فإنز;ج؛وهدى يارك يبكه لليي للغاسي ديتوصع اول إن ؤ تعال؛ وقال الا.ءوة. 

مرئيةجزئية آية إبراهيم ومقام [ ٩٧، ٩٦صران: ]آل إبزمنزب مقام ست، ؛ائت فيه 
فئؤ وقومه؛ لفرعون مؤمن قول ومنه الحالم. ق الموجودة اهياة ايات، وهومن بالأبصار، 
مآ3ات بئاية حئشأ كث، إن قال ئ; إنمآءيل نى مى هازست ردكم من سئة جظًفم 

العصاإلقاء وكان . [ ١ • ٧ ، ١ > ٥ ]1^1؛،; ه عصاه فالهمل وي آلصثدض ص كث، إن 
هوالبينة...حية وانقلاما 

—مضهلر بل — محتاج فهو الوازل، وأحكام الأوامر أحكام بين متقاثه دائما العثاJ، ا ل
لهيحصل بالأوامر قيامه قدر وعك النوازل، عند اللهلف، وإل الأوامر، عند العون إل 
ظاهرأاللهلفج ناله وباطنآ، ظاهرآ بالأوامر الهيام كمل فان النوازل، عنن، اللهلف، من 

نصيبهوقل الفلاهر، ق اللهلفح ناله وبواطنها، حقائقها دون بصورها قام ؤإن وباطنا، 
الباطن.ق اللهلف، من 

السكينةمن الوازل عند للةاو_ا يحمل ما فهو الباطن؟ اللهلف، وما قالت،؛ فإن 
له،ذليلأ سيده يدي بين فيتخذى والجنع، والاصهلرايتط القلق وزوال والهلمانينة، 

)ا(1؛ئشاحجا
)أ(آ'آمائ،و.



هؤإجججِو^|_
شدةعن به لطفه مشاهدة شغله قد ومره، بروحه إليه ساكنا ، ^lJaإليه ناؤلرآ تكينآ م

عبدوأنه له، اختياره بحن معرفته ذللئ، شهود عن غيبه وقد الألر، من فيه هو ما 
سخطؤإن الرضا، نال، رصي فإن أوسخط، رصي أحكامه سيده عليه يجري محض 

وينقصبزيادما، يزيد الباطنة، المعاملة تللث، ثمرة البامحلن اللطم، فهذا الخهل. فحفله 
•ينقصانها 

عتهلا ئل ^نلحضتب وعمثوأ ءامغوأ آليين عنائه يبشرآس ى 'للف،دؤ 

أعلمهكنت، ممن قوما إئ أهدى رجل فقاوت الصامت،، بن عبادة ه سأله 
أننحث، كنمت، ارإن فقالت ؛(، ٧٥١بيل ّق عليها وأرمي بمال، وليمت، والقرآن، الكتاب، 

آ.تطوقطودامننارفأئالهاا<ل 
لأنالرقية؛ قصة ق ، ادلأ،االكتاب، أجزا عليه أحدتم ما أحق اءإن قوله; هدا يناق ولا 

القرآن،تعليم عك لا الطب،، عق الأحر٠ فاحد بالقرآن، فهلبه ب،؛ الهلعق حعالة تللث، 
الئل ؤ قال - تعاق - اهله فإن القرآن؛ تعليم عك الأجرة أحد من متعه وههنا 

]|_L;ى مناحرقهول،5لم سالتآكم ما تل ؤ تعاق؛ وقال، *٩[ ه احرا عته اسثل،كم 
عكالأجرة أحد يجوز فلا [ ٢١ل؛س: 4 ط>كنأما لا من ؤآئآعوا' تح١لت وقال [ ٤٧

والقرآن.الإسلام تبليغ 

■^٤.أعلام  ٣٣٣()١ 
رقم ١٣٤ )أ/ ئسة أبي وابن ( ٤٣٠ رقم  ١٢٥ )A/ الممحارة ذ والضياء ٣( ١ ٥ )ه/ أحد أخرجه )٢( 

٤٨٨)والحاكم ( ٣٤ ١٦)رقم داود وأبو ( ١ ١  ٤٦١رقم  ١٢٥)أ/ الكثرى ق والبتهقي ٢( • ٨٤٣
انوصل,؛ JiUأبو زياد بن المنيرة إسادْ وق (: ٢٦)آ/ الأوطار نل ق الشوكاق قال ( ٢٢٧٧رثم 
بأحاديثحدث الحدين،، معيق أحمل: الإمام وقال حماعة فيه وتكلم ممن بن ؤيحين وكع وثقه وقد 

١(. ٥٧٦رقم ٢ ١ ٨ )آ/ الخلاف أحاديث ق التحقيق وانفلر؛ فهومتكر، رفعه حدثئ، وكل مناكتر، 
٤(. ٦٣، ٤  ٥٣/0الباري فح (وانثلر: ٥٧٣٧)رقم البخاري )م(أحرحه 



التمسرعلن اشر الصوء ه=ءِ 
تاكيا==^=^==د=ق

عليها؛الأجر باحد ونحط قربة، كل عك الأجرة أحد من نمغ ا ونحزل ، ل
يثيبفلا وغيرها؛ ا وقراءة والصلاة، العالم، وتعليم والفتيا، كالقفاء، 

ولاالفاعل عليه يثب لر للأجرة فعله فإذا لوجهه، العمل أحلص لمخلص إلا عليها 
تقصدمعاملات له الخالصة العبادات يجعل أن الشؤع بمحاسن يليق فلا المستأجر، 

حقوقفإنبا وصماما الديون قضاء وفارق الدنيوية، والأكابر المعاوصات ما 
الموت.وبعد الحياة ق جازت _Ui، بعص، عن فيها بعضهم الأدميينينوب 

يؤ •نعاق: بقوله الييتخ لأهل الوصية عك شيعي استلل ٢٣ر
إليهم،وصية لا بم، وصية هذه قتل؛ بان فاجيب [• ٢٣]الشورىت ب قألمتل ألمودة 

•بم يوص ولر لأوصاهم إليهم لوكان الأمر لأن الشيعة، قول حلاف، عك حجة فهي 
.؛الحم، يقول الأنصار، j، لا قريس j، الأمر أن عك الاحتجاج هدا ونفلير 

غيرهم.j، الأمر أن عك فدل ررأوصيكم؛الأنصار«ر؛آ 
icJli  منلواحدة فيها دلالة ولا حا، أريد وما الأية معنن عن حروج كله وهدا

منوبينكم بيني، ما تصلوا أن إلا أجرا، عليه أمالكم لا الأية؛ معتز فإن الهلائفتين، 
علنأسألكم ررلأ فقال: قرابة، فيهم ه وللتي إلا قريس من بهلن يكن لر فإنه القرابة، 

أجرا،الصلة هده وليت، القرايةاا من وبينكم بيئي صلوا ولكن أجرا، ارمالة بح 
هووهدا أحد، كل عك واجبة فهي الرحم، موجبات من الصلة فإن مضير، فالامتثناء 

.صح..حه ؤ، عنه اليط^ارى يكره الدى عيامن ابن ر يه

الروح.ر؛(ما■؛ 
عشرةالسادسة المسالة ل للادلة وهناقشة بتفصيل عامة والهياعات المريامتر إهالاء ق اليحنر هازا )٢( 

)ج(.أراده. لن لألأ١ دص وانتهاء  ١٤٥ص من بدءا اروح كاب من بكاملها 

(.٢٥١٠ومسلم)رنم ( ٣٧٩٩الخاري)رقم )٤(ب 
(.٩٠- ٨٩الأحوذى)٩; وتحفة ٥( ٠ ٤ / ١٣الجاري)نتح انظر: )٥( 



ؤمحىوتنخ^س^صل قتك نإنيملإآشُلجؤ عز1شكنتا ننوإوةأ1وئ ^أم 
بمّآثئورهمجإيذُ أ1ئلأؤضي1ج 

ه3والو عق دشإTِ_محو قنن كذى عزنؤ ءئ يمولو0 أم ؤ تعاق: ،قال أ
ويمحآسؤ أنه معلق غير جازما تمرا أحير لم الشرط، جواب انتهن ههنا [ ٢٤لشورى؛ ال 

[.٢٤]الشورى: 

وتنحمك نيثا،أس-تيعو عقأمميكذث؛ ؤأمنمولونآدرئ تعاك: رأآ،مله 
معتئول [ ٢٤]الشورى؛ ب الصدور إات عبير إدهُ ؤمحىآ-لءق؟ومنتهت آنينهلل آش 

قولان:الآةلالماس 
حنتنأذاهم، عل الصر ^، ١٥عفي؛ ير؛هل  ٠٧٥١ينا إن وممانؤ،: مجاهد نول، أحدهما: 

الوحي؛،عتلث، ويقني القرآن، يسانح اه)اتي يشأ إن قتادة: قول والئال: عؤك. يشق لا 
لوجوه:الأول دون القول وهدا 

وافترىاه عل، كدب محمدا إن لقولهم: وتكذيبا لهم جوابا حرج هذا أن أحدها: 
فلوءاسيإء، يعجزه لا قادر تعاق  ٥٧٥١أن وهو جواب، باحسن ذاجابأم القران. هدا عليه 
كالشي،ءالقال.؟، يصير بفي، منه، بشي،ء يأق أن يمكنه فلا قلبه، عل، لخنم تقولون كما كان 

ولآأمكنه ز عئ افترى لو أنه إق المعني، فيعود فيه، ما إق يوصل، فلا عليه، المختوم 
أقره.

علوممن، فيه فإن عليه، مختوم ثج قل من، يمدر لا الكلام ^ا مثل، أن ومعلوم 
إلايعلمه لا الذي والعالم والأحرة، والدنيا والمعاد المبدأ وعالم والأحرين، الأولين 

من،يمكن، لر ما بالغيوب، والأحبار والجلالة والفصاحة والجزالة التام والبيان اذم، 

النمان.)أ(هاا



الممسيرعلن المسر الصوء \آ=^م 

أمكنهلما يالسانه ويرنه قلبه عق أنزلته أق فلولا يبعضه، ولا يه يأق أن قلبه عل حتم 
ْعيلتثم وكيف الاحرون، ذكره الذي المعتز إل هذا فاين منه، ميء يأتيكم أن 

^٠١^١،•الرد تضن وكثف نولهم حكاية 
وهدية،رشوة، أنسامت أربعة القضاة يأخذها الش الأموال عميل• ابن نال 

ورزق-وأجرة، 
عنحرام فهذه حق، بغير أحدهما إل ليميل رشوة صريان: وهي حرام، فالرشوة 

واستيفاءبالحق، ليحكم يعهتاها ورثوة آلمان، وهما والمعهلي، الأحذ عل حرام فعل 
للامتنقاذ،لأما المعطي، دون الحاكم عق حرام فهي ونحوم، دين من المعهلي حق 
الخصومة.ق الوكلاء وأجرة الأبق كجعل فهي 

تكنلر وهدية استل.امتها. تحرم فلا الولاية قبل كانت، هدية فضربان: الهدية وأما 
وهديةله، حكومة لا ممن إليه الهدية وهي مكروهة ضربان؛ وهي الولاية، بعد إلا 

والهدي.الحاكم عك حرام فهي حكومة، له اتجهتا فد ممن 
الأجرةأحذ عليه حرم المال ست، من الإمام من رزق للحاكم كان إن الأجرة وأما 

لأخذوجه فلا بالحكم، الاشتغال لأجل الرزق له أجرى إنما لأنه واحدا، قولا 
الإباحة،أحدهما وجهين: فعل له، رزق لا الحاكم كان ؤإن الخصوم، جهة من الأجرة 

فلاالحكم، عاليه يتعين لا الرزق عدم مع ولأنه حكام، لو كما فهو ْجاح، عمل لأنه 
الحاجة.بقدر اليسم مال من يأكلان الحاكم وأمين كالوصي الأجرة: أخذ من يمغ 

يضيقلئلا يكرم، أن احتمل إليه له حاجة لا غنيا كان فان المال بينت، من الرزق وأما 
الزكاةق كالعامل قمار لذللث،، ه نفيذل لأنه يياح، أن ويحتمل الصالح، أهل عل 

والخراج•

١رج( الحاقة. محورة ق اهنآ ثاء إن تاق أوجه عشرة إق الشيح أوصلها آ )١ 
يانع-^١.٣  ٤٦)٢( 



سلصلاج^ا"
الزكاةلعامل أباح تعاق اهف فان اليم، وقيم الزكاة عامل المائل هذْ أصل قلت؛ 

ررهلأوقال؛ الهدية، قبول من منعه ه واليي دالغّن• الفقر ْع فهويأحلْ منها، جزءا 
٢.لأ«أ أم إليه بمدئ هل فيفلر وأمه، أبيه ست، و جلس 

لهجاز الزكاة عق الحمل سببه يكن ولر بيته ق إليه أهدى من أن عك دليل هذا وي 
تكنولر الحكم قبل له يهدى كان من إليه أهدى إذا الحاكم أن عك ذك فيدل موله، 
قبولها.فاله الهدية سبب ولايته 

بالحروفالأكل له وأباح الغنن، ْع بالأستعفاف أمره تعاق قاس اليتيم نافنر وأما 
فيه.الخلاف عل أوإباحة اقتراض إما وهو الفقر، مع 

اليتيم•ونانلر الزلكة عامل أصلين بين متردد فرع والحاكم 
الزكاة،بعامل ألحقه يه العامة المصالحة وحصول إليه، الحاجة عموم نظرإق فمن 

الزكاة.عامل ياحده كما الغنن، مع الرزق قيأحاو 
بولألحقه أمم لهم لاحفل بان الرعية لمعاملة منتصبا راعيا كونه إل نظر ومن 

ترك.استغنن ؤإن أحذ احتاج إن اليتيم 
أنزلت،ُرإق ه؛ الخهلار-ا بن عمر قال الراشدين. الحليفتين مدهج، وهو أفقه وهل.ا 

ترك،استغنن ؤإن بالمعروف، أكل احتاج إن اليتيم ول منزلة اهف مال من نمي 
أمواللجباية الإمام جهة من مستاجر الزكاة عامل أن الزكاة عامل وبين بينه والفرق 

أمواله.لجباية الرجل تاجرْ يكمن يعمله، ياحدْ ياحده فا وحمعها، لها المستحقين 
وأحكامه،وتعال تبارك الرب، بشراع الناس لإلزام منتصب فانه الحاكم وأما 

بولأيتهبالإلزام الفتن عن ويتميز بفتياه، هك تعال اهف عن مبلغ فهو إليهم، وبليغها 
كانفان سيئا، عليهم يستحق لا بدينه للأمة الملزم تعال اس عن والمالح وقل.رته، 
قمفتي فالحاكم لون، الزكاة وعامل لون وهدا حاجته، يسد ما الفيء س فله محتاجا 

ا-٧٦ ١ ٦ ٥ / ١ ازري)٣ نح وانظرك ١(  ٨٣٢لم)رقم وم( ٢٥٩٧الخاري)رقم أحرحه :١( 



المحيرعلن امحر الصوء ا؟=^م 
تالأظ====^د^^=======خ

الحق،عليه توجه لمن ملزم عنده، مت فيما شاهد ورسوله، اهله حكم عن حبره 
حلافةتب فهوق التنفيذ، عك بالقدرة ويتميز والشاهد، المفتن شروؤل له فيشترؤل 

•٩[.منقالا:ؤلأأمتيأما4]الأنمام: 
الدينالأعيان، ق المفقودون الأذهان ي وجودهم المقدر الحكام هم فهؤلاء 

الفلمآن.يردها ومناهل اللهفان، إليها يأوي ظلالا اذئم جعلهم 
قصدهالراشي فان والقصد؛ الصورة ق اشتبها ؤإن والرشوة الهدية بين والفرق 

لسانعك الملعون الراشي فهدا باطل، تحقيق أو حق إيعلال إق التوصل بالرشوة 
باللعنة.وحده المرتشي اختص ه نقعن الفللم لدير رشا فان ائلأ.، رسول 

المكافأةقصد فإن والإحسان، والمعرفة المودة استجلاب فقصده الهدي وأما 
تكثر.فهومالربح قصد ؤإن فهومعاوض، 

4•كسيئهمخقعموأ فيما لهبؤ من نآأصنطم وؤ 
لوفإنه بالذكووالذكوإليه، الجهل غاية وهذا الماس، !^، ٠٥١يشكورآ،الجاهل 

إليهم.شكا لما الماس ولوعرف شكاه، لما ربه عرف 
ماوالعم هن١ا، رريا فقالت وصرورته، فاقته رجل يشكوإق رجلا اللف، بعض ورأى 

قيل!ذلك، ق ، يرحمك(( لا من إق يرحملث، من شكوت أن عق زدت 
يرحملا الذي إلن تشكوالرحيم ،ا إنآدم ابن إلن شكوت، ؤإذا 

مناللم إق شكواه جعل من العارفين وأعرف وحده، ادذٌ إق يشكو إنما والحارق 
تعاقتقوله إق فهوناظر عليه، الماس اليهل تموجبات فهويشكومن الماس، من لا ه نف

قصام وابن ١( • > ٧٩رقم ٢ ١ ٩ )U/ ءٍاض بن الفضل نول ُن الإبمان نعب ق أخرجاايهقي )٣( 
٠( ٤ ٩ ٤ / ٤ ) القدير فيفي وانفلرت )٨ دمشق مدينة 



منامبمانلث مآ ؤ وقوله؛ ٣[، ٠ ]١^^٠: كنمتتادخزه هبنا مصيخ من اصبكم وما ؤ
اولمآؤ وتوله! [، ٧٩لالساء; ه رثسلث، قمن سبجؤ من اصانلث، ومآ آش قمن حسئة 

[.١٦٥عمران: ]أل ب اذهسآ5لم عند هومن ش هندا ان يلم ظها اصتم قد مصيبة اصنبتكم 
إليه،ملئ، تشكو أن وأعلاها حلقه، إق اش تشكو أن أحسها ثلاثة! ءالمرات_ا 
إليه.حلمه تشكو أن وأومحمهلها 
٣[،• لاكررى؛ ه 'كسست، قبنا مصيبة من اصنههم ومآ ؤ تعاق! قال، 

مافكل [، ٤٨]١^^: 1لإسكموره مإن هدنت،أيدوهلم ينا نيئة تبهيب وإِن ؤ وءال،! 
فيه.عدل، فهو العبد عل يفضن 
العا.لافإن قضاتها؟ ق العدل وجه فما وقدره! قضائه عندكم فالمعصية قيل! فإن 

ءلاهر.غير عليها لحموية ال 
والظلمالمدور، هو العدل أن طاتفة ذصت أحله ومن شأن، له موال هذا قيل! 

ممغلذ.اتها
قتمزقه يكون فلا شيء. كل له واهف الغير، ملك، ق التمزق هو الظلم لأن قالوا! 

عدلا.إلا حلقه 

منهاحن فلما وقد.رْ، قفاه ما عك يعاقب لا أنه العدل بل طاتفة! وقاك 
الذنبعل جراؤه هو العا.ل فيكون وقدره، بقضائه ليس انه علم الذنب، عل العقوبة، 

الأنترة.ق ؤإما الل.نيا ق إما والذم بالطوبة، 
لرالمدر أثبت، من أن فزعموا القد.ر، وبين العدل بين الجمع هؤلاء عك وصحب، 

عليهمصعبه كما بالقدر. يقول أن يمكنه لر بالعدل قال ومن بالعدل، يمول أن يمكنه 
بإنكارإلا التوحيد إثباتا يمكنهم لا أنه فزعموا المنان، ؤإسات التوحيد بين الجمع 

بالقدر.تكن.يبا وعدلهم _ajLS توحيدهم فصار المفات،، 

)ا(أآمائد.



التسترعلن المحر الئزء اأ؛=بم 
=]ل1ث\===^==^^د^^^=======ذ

غيرق الشي،ء وصع ص عندهم والظلم للأمرين، مشتون فهم السنة أهل وأما 
منموصع غير ق عنه ه نفاه نزه قد وهدا له، ذب لا ومن المملح كتعذيب موضعه 

فدلكثاء، من عق والغي يالمعصية وقضن شاء، من أصل ؤإن بحانه وهو كتابه، 
به.اللائق موصعه ق والخدلأن الإضلال وصع لأنه فيه، العدل محص 

وصوابسداد وأحكامه أفعاله كل الذي العدل، الحستن أسمائه ومن كيف، 
العلل،وأزاح الكتب،، وأنزل الرمل، وأرمل السبل، أوصح قد مجحانه وهو وحق، 
ووققعدله، وهذا والعقول، والأبصار بالأّماع والهiاءة الهداية أمباب من ومكن 

ليسمن وحيل فضله، فهذا ويوققه، يعينه أن ه نفمن وأراد عناية، بمزيد ماء من 
فقهيريويقه، أن ه نفمن مبحانه يرد ولر نفه، وبين بينه وحك وقفله، لتوفيقه بأهل 

نوعان!وهذا ٠ عدله يحرمه وإ فضله، عنه 
الطاعة،ق عدوه ؤإيثار عنه، إعراضه عق للعبد منه حزاء يكون ما أحدهما! 

عنه.ويتحك يخذله أن أهل فهو وشكره، ذكره وتتامئ عليه، والموافقة 
ولاالهداية، نعمة قدر يحرف، لا أنه منه يعلم لما ابتداء ذللث، له يشاء لا أن والئاق! 

محله.صلاحية لعدم له، يشاؤها فلا يحبه، ءرا،ولأ عليه ولا!بمي عليه، يشكره 
سعتيمِ مثT_ ب؛عضكمويأأهنؤلآء نمحبم ققا - وًفذ'لتك ؤ تعافي: ءال 

حماضج آس علم ولؤ ؤ وقال؛ [، ٥٣]الأنعام: ه يالشكرس باعلم آس المى بينغا 
هدْعك قمن فإذا ؛• ٢٣تالأمالاإ ؤا معرضوينح وهم لثولوأ ولواسمعهم لأسمعهم 

بانالمصة عك قفن إذا كما العدل، محص ذللث، كان والمعصية، بالضلال النفوس 

عكمخالوقا كان ؤإن فيه، عدل ذلك كان العقور، التكاو_إ وعك العقرب وعك تقتل 
والقدر.القضاء الكثير كتابنا ق هغ.ا ق الكلام استوفينا وقل. الصفة. هذه 

عديدة!أمثاب س ينشأ البلاء عك والصبر 

)ا(^آ>سالهجرتين.



ويواميا,جزائها شهود أح^هات 
لها.ومحوها للسيئات تكفيرها شهود الثارا! 

يخلقأن قبل الكتاب أم ق مقدرة وأتيا نيا، الجاري السابق القدر شهود 
بلاء.إلا يزيده لا فجزعه منها، فلابد 

بينحلاف بلا الصبر فيها وواجبه البلوى، تلك ق عليه اش حق شهوده الراعت 
قعليه وعبوديته اه حق باداء مأمور فهو القولين، أحد علي والرصا الصبر أو الأمة، 

عليه.تضاعمتح ؤإلأ منه له بد فلا البلوى، تلك 

ممبمسةمن اصبكم وما ؤ تعاقت اس قال كما ؛ينبه، عليه ترتبها شهود الخاْست 
فيثغلهوحليلة، دقيقة مصيبة كل ق عام فهدا •٣[، لا1شووى; كت>1تأدغه فبنا 

المصيبة.تلك يقع ق الأمباب هوأعظم الدئ بالأّتغفار بب، الهدا شهود 
بتوبةإلا بلاء رغ ولا ذم،، إلا بلاء نزل ما ^اب! 

تقتفهنالعبودية وأن وفمها، واختارها له ارتضاها قا_ أن يعلم أن الادست 
لينزللضعفه، فهو حقه المقام قدر يوف لر فان ومولاه، سيده به له رصي بما رصاه 

الحق.وتعدي الغللم مقام نزلإق عنه نزل فإن عليها، الصبر مقام إق 
بمصلحتهالعليم الطبيفبا إليه محاقه ناني دواء هن المصيبة هده أن يحلم أن الماح؛ 

٠

باطلا.نفعه فيدهب، وشكواه، بتخهله يتقياه ولا تجرعه، عك فليصبر به، الرحيم 
ماالألر وزوال والصحة والعافية الشفاء من الووا؛ هذا عقبن ل أن يعلم أن الثامن. 

وحنعاقبته إق فلينفلر ومرارته الدواء هدا كراهة ه نفطالعت، فإذا بدونه، تحصل لر 
سيئاتجبوأ ان وعنى وهوحثرلخكم نيئا ثمحوهوأ ان وعنى ؤ تعاق؛ اه قال تأثترْ. 

أنهءنه»ا اه رّصي الخطاب بن عمر به اسمن لما ءبالال٠طاب بن انماس عن الوعاء عاوا يروى 
إلايكشف ولا نبج بن.إلا الماء من بلاء ينزل، ل! إنه اللهم انماس• تال، دعائه من عمر مغ ما بعل قال، 

(٤٨١ )آ/ الاستيعاب وانظر؛ )ا'أ/ده'*آ-ههّآ( دمشق مدينة تارخ ل عساكر ابن أحرجه  ٠٠بتربة.
(.الأوطار)،/٢٣ونل ( لأم)آ/١٨الوسل 



الممسيرعلن المير الصوء 
2ثا==^=^^====^=====ذ=اا

وقالاهئوعأقتؤمحعمئان[. ٢١٦بآسيظموانتزلأدعلمورححه]اتجِهتوهوشرلكم 
تالقائل ا هال. مثل وق [ ١٩اء؛ زالنه دقثما حما فيه و؛محعلآش شيئا ئكوهوأ 

بالعللالأجسام صحت وربإ عوافه محمود عتبك لعل 
محيرهلتمتحن جاءت ؤإنما وتقتله، لتهلكه جاءت ما المصيبة أن يطم أن التامحع. 

فإنلا؟ أم وحزبه أوليائه من وجعله لاستخدامه، بملح هل حينئذ فيتبين وتبتليه، 
وجعلالفضل، ملابس ه وألبالإكرام، خلع عليه وحلع واجتثاه، اصهلفاه ثبتا 

وًنيمحلرد عقبيه عق ونكص وجه عل انقلّبح ؤإن له، وعونا له خدما وحزبه أولياءه 
وزيادما،بتفاعفيا الحال ق يشعر لا وهو المصيبة، عليه وتضاعفت وأقصي، قفاه 

أنالصابر يعلم كما مصائب،، صارت حقه ق المصيبة بأن ذللئ، بعد سيعلم ولكن 
صبرإلا المتباينتين المنزلتين هاتين بين وما عديدة. نعما صارت حقه ق المصيبة 

ولكنوهدا، هدا عن تقلع أن بد لا والمصيبة الساعة. تللئ، ق القلِت، وتشجع ساعة، 
لأنوالخذلان، بالحرمان الأخر وعن والخيرات، الكرامات بانولع هذا عن تقلع 
العفليم.ذوالفضل واهJاق يشاء، من يؤتيه اممع وقمل العليم، العزيز تقدير ذللئ، 

فيستخرجوالثلأء، والعمة والضراء، السراء عك عبده يربن اهة أن يعلم أن العاشرت 
اختلاف،عك اهلع بعبودية قام من الحقيقة عك العبل. فإن الأحوال. حمح ق عبوديته منه 

به،امحلمأن محير أمجابه فإن ؤ، حرفعك اهلج يعبد الذي والعافية السراء عبد وأما الأحوال، 
ريّ_،فلا لعثوديته. اختارهم الذين عبيده من فليس وجهه، عك تذ انقلفتنة أصابته ؤإن 

وأماالحاجة، وقت، الاغ هوالإيمان والعافية الابتلاء محل عق يثبتؤ الذي الإيمان أن 
يثبتؤإيمان يصحثه ؤإنما المؤمنين، منازل ؤيبلغه العبد يصحي، يكاد فلا الحافية إيمان 

أنؤإما أحمر، تبرأ يخرج أن فإما إيمانه؛ ومحك، العبد كير فالابتلاء والعافية. البلاء عك 

وأبوآ ١ ٤ المدهش)ص—٦ ق الجوزي ابن الهتج وذكر المتض، إل محيب الوصيْل بحر من البيت هذا ، ر١ 
(.وحصرعه)نمه/١٢المسي بين الوساطة ق الجرحاف الحن 



حتنالبلاء ُه يزال فلا ونحامئة، ذمية مادتان فيه يخرج أن ؤإما محضا، زغلأ يخرج 
خالصا.ذهبا ؤيبقن ذيه، من الحامية المادة يخرج 

العافيةق عليه اس نعمة بدون ليست اللأء ق عليه اه نعمة أن العبد علم فلو 
،،عيادتكءر وحن وشكرك ذكرك عش أعص *اللهم ولسانه؛ بشكره فلبه لنغل 
بملحخالصا، ترآ وصره ونحاسه، خبثه يستخرج ما له قيض من يسكر لا وكيف 

فإنالبلاء، عق الصبر تئمر ونحوها الأسباءّح فهده داره؟ ق إليه والفلر لمجاورته 
والشكر.الرصا أثمرت قويت 

وكرمه.بمنه بابتلائه يفضحنا ولا بعافيته، يسترنا أن اهللأ فنسأل 
الطاعةتجلبه ما معرفة ومن الأمحباب، هده معرفة من يشأ الهلاءة عق والمحبر 

فكلمِاوالمحبة، الإيمان ؛ ١٢أسبا-أقوى ومن الجميلة، والاثار الحميدة العوام، من 
بحسمه.لالهلاءة استجابته كانت، القلب، ق والمحبة الإيمان داعي قري 

المحمية،عن العثل. صبر أفضل المحبرين أي وهي الماس، فيها تكلم مسألة وههنا 
،وظاتفمن المعصية عن المحبر ؛ وقالت، الأول رجحت، فطائفة الهلاءة؟ عك صبره أم 

عليقوى ولا والفاجر، البر يفعلها البر أعمال السالف،؛ بعمى قال كما المحييقين، 
صديقءإلا المعاصي ترك 

إكالمعصية داعي فإن الطاعة، ترك دواعي من أشد المعصية داعي ولأن قالوا؛ 
والبهلالةالكسل الaلاءة ترك إق والداعي به، وتلتل المفس تشتهيه وجودى أمر 

المجرىل والمائي ( ٧٥١رنم  ٣٦٩حزبمة)١;وابن ( ٢٠٢٠رنم ٣٦٤جان)م/ابن أخرجه )١( 
٠١ ٤ ث)٦/ ر واين ١(  ٥٢٢ورداود)رنم ( ٣١٣>\س)رنم وق ١(  ٢٢٦رنم  ٣٨٧/١)

همدين ومد ٢( • ٧٥رقم والزار)ه/،ممأ ١( ١ • رقم ٦ • أ/ • امر) ل والطراز ( ٢٩٨٢٥رقم 
المبمعق الهيثمي وتال ( ١ ١ -٦ ١ ١ _ه )صلإالمالحين رياض ق النووي وصححه ( ١٢•ررنم 

تتة.ومر الأودي اه تمد ء»روبن غير الصحيح رجال ورجاله الزار ورواه ( ١١٧٢/ • ) 
الهجرتين.>يق ٢٧٥)٢(



امحرض امحر الئوء ا؟=^^ِ 

أقوى.المعصية داعي أن ريب ولا والمهانة، 
وأميابوالشيطان والهوى النفس داعي عاليه اجتمع قد العصيان ولأن قالوات 

هذهمن واحل. وكل الطع، ومل والمحاكاة التشبه وطاو_، الرجل وقرناء الدنيا 
عكوتظاهرت اجتمعت إذا فكيف أثره، ؤطالب المعصية إل العبد يجدب الدواعي 
منهيأئ لما يصره اه ان ولولا إجابتها؟ عن صر من أقوى صر فاى القي،؟ 
الظهور.غاية ق حجته ترى كم.ا القول وهدا الصبر. 

تركمن أقفل المأمور فعل أن عك منها بناء الطاعق عك الصر طائفة ورجحت 
المأموراتفعل أن ؤيب ولا حجة. عشرين من بنحو ذللئ، عك واحتجت، المنهيات، 

أقفل.عاليها الصبر كان أفضل. فعالها كان فإذا عاليها، بالصبر يتم إنما 
عكفالصبر ت والمحمية الهناعق باحتلأف يختلف هذا أن ذلك! ق النزلع وفصل 

عنوالصبر الدنية، الصغيرة المعصية عن الصبر من أفضل الكبيرة المعفلمة الطاعق 
مثلاالجهاد عل العبد وصبر المغيرة، الطاعة عك الصبر من أفضل الكبيرة المحصية 

والفواحشالإثم كبائر عن وصبره الصغائر، من كثير عن صبره من وأعظم أقفل 
قالنزلع فمل فهذا ونحوه، تهلوعا يوم وصوم الصبح صلاة عك صبره من أعفلم 

أعلم.واهف المسالة. 
عاليه.وجنايتهم الخالق أذى من يصيبه فيما مشهدا عشر أحد للعبد وههنا 

ءليهتجرئ ما وأن القدر، وهومشهد اممع، رحمه الشخ ذكرْ الذي المشهد هات أحد 
الرياحوهبوب والأل؛ والمرض والبرد بالحر كالتآذى فيراه وقدره، وقضائه اه بمشيئة 

لروما وجوده، ووجب كان اه، شاء فما اه، مشيثة أوجبته الكل فإن الأمهنار وانقهلاع 
للجنعفما محالة، لا كائن أنه وعلم استراح هالاات شهد ؤإدا وجوده وامتغ يكن ئإ يشأ 
والموت.والرض والبرد الحر من وهوكالجنع وجه، منه 

)ا(حئ"آسارجئ.



أ=7؛محؤئق 

وحزاءعانته وحسن وجوبه ؤيشهد فيشهده ®الصبر® منهي الثال! المشهد 

لماوالانتقام، المقابالة ندامة من ؤيخلصه والسرور، الغبطة من عليه يترب وما أهله 
وهو- هدا عق احتارا يصبر لر إن أنه وعلم ندامة، ذلك أعمه إلا فهل ه لفأحد انتئم 

وهومذموم.منه أكبر عك اصْلرارا صبر — محمود 
وفضلهذلك شهد متن فإنه والحلم®، والصفح ®العفو مشهد الئالثات المشهد 

إلابعفو عبدأ اقلع زاد ما فانه بصيرته، ق لعشن إلا عنه يعدل، !ر وعزته• وحلاوته 
ذل،،إلا لقسه أحد انتقم وما والوجود، بالجربة وعلم ٌ الّكا م، صح كما • عرا 
القسوشرف والسكينة والهلمأنينة الحلاوة من والحلمت والعفو الصفح وق ط؛ 

والانتقام.القائلة ق منه شيء ليس ما تشفيها؛الأنتةامت عن ورفعتها وعزها 
إلايكون لا وطا ®العفووالصفح®، مشهد وهوفوق الرضا مشهل• الرابع• المشهد 

ليه أصيب ما كان فإذا قلع، القيام سببه يه أصيبت، ما كان إن ميما المعلمتنة، للنفوس 
يرضنصادق مبمص_، كل شان وهدا اس، ق نالها بما رصيت، ت ومحبته مرضاته ول اس 
دليلاذلك، كان منه، ونشكن به تخهل. ومتن الكاره، س محبوبه رضن ق يناله بما 

تقيل كما الصادق والم*صّ_إ بدلك،، شاهد والوافر محبته، ق كن.به عك 
ترضنحتن والخسود للشامتؤ أرض1ا حدي جيت، أحللث، من 

فليسوليتأحر، الحبة، درجة عن فلينزل محبويه سبيل ق يصيبه بما يرض لر ومن 
سذا

البدن،ق ونوة الوجه، ق وصياء القلب، ق نورا للحسنة ءان عباست ابن ئال 
قوظلمة الوجه، ق سوادا للسيئة ؤإن الخلق• قلوب ق ومحبة الرزق، ل ونيادة 

(.١ ٤ ١ / ١ )٦ النووي شرح وانظر*  ٢٢٥ ٨٨رمح-قم ملم أحرجه ٢ ١ ر 
)ج(.كمان. محورة ق فهو الثامن سوى اختصارا ذكرها تركنا عشر، احد المؤلف ذكرها )٢( 



الصسرض اكئ الصزث 

يعرفهوهدا قلوب ق وJغفة الرزق، ل ونقصا البدن، ق ووهنا القلب، 

•غيره ومن ه نفمن ؤسهده البصيرة صاحب 
أكثر.عته يعفواس وما يذنب، إلا ههل. مكروهة حال للعيل. حصل فما 
هكثثر غن ويعفوأ كن ايلت كنيت محتما ممبميبه من اصحجمحكم ومآ ؤ تعال• قال 

امبمتممحي مصيبة اص1بتكم اولمآ ؤ نثيه• وأصحاب حلقه لخيار وقال *٣[، لالثورىت 
مناصاتلش مآ ؤ وقالت [، ١٦٥عمرازت ]أل ه اذفستكم عند هومن محل هندا ان ملم بئها 

[.٧٩منبأةينمسكيلابىء: حسثةنييآش 
ولهدا، ٢٥١من العيد تمحبي، التي والمصائب، النعم هنات والسيئة يالحنة والمراد 

 iوالأجرةالدنيا ق وشر وبلاء نقص فكل أصبت،. ما ٣،؛ ولر اصانلئ،ه مآ ؤ قال
وموحباما.الذنوب إلا قهل ثر العال؛ ق فليس الرب، أوامر ومخالفة الذنوب، ببه ق

الالعالر، ل مشهود أمر والأموالت والأبدان القلوب ق والسيئات الحنان وآثار 
والفاجر.والبر واوكافر المؤمن يعرفه بل سلم، ذوعقل ينكره 

جاءتبما إيمانه يقوى مما ومطانمه! وتاماله غيره ول ه نفق هل>ا العبد وشهود 
ومثوباتالعالر، هذا ق محسوس مشهود عدل هذا فإن والعقاب، وبالثواب الرمل به 

بعضقال كما بصيرة، له كاJتا لن منها، أعفلم هو ما عك د-الة عاجلة، وعقوبات 
فإذاالميئ، أثره انتظرت ؛التو؛ةت أتداركه ولر أبادره ول؛ ذستؤ مني صدر إذا الناس• 

اس،إلا إله لا أن أشهد هجيراىI يكون حسبت، كما — دونه أو فوقه أو — أصابني 
الصادقفإن وأدلته، الإيمان شواهد من ذلك، ؤيكون . ٠٧٥١رمحول محمدا أن وأشهد 

كلمافجعلت وكذا، يوا المكروه من عليه ترتب، وكد«ا كن.ا فعلت، إذا أنلث، أحبرك مض 
وبصيرةبصدقه علما إلا تزدد ل؛ الزكروه، من قال ما للئ، حصل ذللث، من شيئا فعلتؤ 

منشيئا يسهل• فلا قلبه، عل الذ،نوب ترين الناس أكثر بل أحد، لكل هذا ولتس ف؛ه، 

;ا(اظر:تمراينهم)أ/ه>آ(.



البتة.به يشعر ولا ذس، 

فيه،سف والمعاصي الذنوب وأهوية الإيمان، نور فيه لقلب، هذا يكون ؤإنما 
فيرىوالرياح، الأهوية ، iUjقوة هع ليمانه مصباح حال، ؤيرى وهذا، هذا فهويشاهد 

إذاولاسيما وتكفثها، فينة الوتنال._، الرياح، هيجان عند البحر كراكب ه نف
ارتكابعند ه نفيشاهد المؤمن فهكذا الرياح، به تلعت، لوح عق وبقي به، انكسرُتح 
آخر.واد ق فقلبه ذللث،، غير يه أريد ؤإن الخير، به أريد إذا الذنوب 

وماجريايتحالأمم وأحوال، العانر تاؤيح بمطالعة انتفع للعبدت الباب هذا انمح دٌني، 
حينئذوفهم الناس، أحوال( من يثاهاو0 وما زمانه، أهل بماحريا^، انتفع بل الخلق، 

وءولهت[، ٣٣]١^^٠: ب كسن، بما نفس كل عق مآيم هو اممن ؤ تعال،• قوله معنن 
آمينهو إلأ إله لا نقنط يآآلعاومِهآبما وأولوأ وآلملمكه هو إلا إله لا نهُ ١ آممه هد فؤ 

[.١٨آشكينزب<لآلتمان: 
غيرك،وق لث، نفق ونقص وحدب وعقوبة وأل؛ شر من الوجود 3، تراه ما فكل 

؛،i[l3 Jbعل أحرام ؤإن وقسعله، اس عدل وهو بالقط، تعاق الرب قيام من فهو 
غنتجلهأبعثنا ا الأرض• 3، أفسد لن تعاق قال، كما العائلين، أءدلا له فاللط 

٥[.]الإسراء: خللTلمياه مجانوأ شديد ناس لثا"اول عنادا 
لها،المقاومة بالأدوية مقي س تل.اركها فان يالأارته، مضرة الموم مثل فالذنوب 

الهلاك.وكان الإيمانية القوة نهرُت، ؤإلأ 

.الو'>تجاا بريد الحمن أن كما الكفر، بريد ®المعاصي ت اللف، بعفس تال( كما 
منه،وحقولها عليه، القالوب وتغير ربه، عصن إذا حاله نقمى العبد فثهود 

وأولادهبيته أهل عل، وهوانه عليه، الساللث، وتوعر وجهه، 3( الأبواب وانسداد 
الموحبإست، العق ووقوعه أتن، أين س يعلم حن ذللثج وتهللثه ؤإحوانه، وزوجته 

أملامسر وانظر: ( ry\/\<)• الحك ق نمم وأبو ( iiv/o)الإيمان ثمِج j المهقي أحرجه ;١( 
(وشرحالرُتم()٢/•٥(.٤٦٦/١اuرتم،)•(وذح ١٣٣/٢اكاJير)اولأء)ماا/'اه(ونض 



التنسرض ائئشز الصن؛ ا؟==م 
تاا!ظ^^=========خ

الحال،هده صد إق يه تفضي التي الأمساب وباشر ^ ٠١فإن إيمانه، يقوي مما لدللئ،• 
الخوف،يعد والأمن الحزن، بعد والسرور الفقر، يعد والخن الذل، بعد العز رأى 

قلبهق الإيمان شواهد فتقوى إيمانه، 0ع إيمانا وازداد ووهنه صعقه بحد قلبه ق والقوة 
ؤفيهم! اه قال الدين من فهدا وطاعته، معصيته حال ق وأدلته وبراهينه 

[.٣٥ْفادوأنعنلونهلايم: با-صنمى رمح4مأمهم عملوأ غت٦مأنؤأمى 

،اعنواللذين واتق خير آئي عند وما \ووثنا آلخيوة قنتع سء من اؤتهم مآ فؤ 
همعضبوأ ما قإدا وآلمو'حس يجن؟خ '•تتبمون ه>)أ إثق;أ يتولكون نيم وعق 

i:؛ثت: محون 
قال!ثم التوحيد، هو وهذا عليه، وتوكل به امن لمن حير عنده ما أن أحبر 

قال؛ثم الشهوانية، القوة داعي احتناب، فهن.ا ؤآلمو'حسه آلخسوبمونمزألإدم ؤؤ 
والعفةالتوحيد بين فجمع الغضبية، القوة مخالفة فهذ.ا ه يغفرون هم عضبوأ ما إذا ؤؤ 

}كاهل الخير جيع هي التي والعدل، 
ققصاص لا إنه أحدت أصحاب ومتأحرو والمالكية والشافعية الحنفية وقالت، 

الإحماع،ذللت، ق المتأحرين بعض وحكن التعزير، فيه ؤإنما والضربة، اللهلمة 
صمانفإن الصحابة؛  ٤٧٢ؤإالمحوص وموجب القياس محض عن وحرجوا 
همثلها سيه سيئو وحزآوأ ؤ تعاق. قال كما العدل، عك مناه والأموال النفوس 
هظكؤ آعثدى ما يمتل عته دآعتدوأ قمنأعتدي ؤ وقال؛ ٤[ ٠ ]الثوري: 

[.١٢٦]النحل: ه عوقسهم ما بمثل قعاموأ عادمحّ ؤإن ؤ وقالت [ ١٩٤]القرة: 

)ا(-ممس.
)ج(.الفرقان. صورة ذآحر مدم الحث، هّذا أول ر٢( 

)م(ااامأءلأء-بما.



والأمثلالإمكان، يحسب اعتبارها فيجب والقصاصن، القوية ق بالمماثالة فأمر 
يفعلأن فالواجب، عليه، اعتدى قد المضروب المالهلوم فهدا به، المأمور هو 

ماومحقهل والأمثل، الأقرب هو ما الواجب، كان يمكن لر فان به، فعل كما بالمعتدي 
وجه.كل من المساواة من العبد عنه عجز 

بمثلهاأو  ١٢-لعلمه التي بالألة محلهما ق بقربة وضربة بلعلمة لعلمة أن رسب، ولا 
وقدرهاعتدائه جنس بغير ، ١٠تعزيره من وشرعا حسا -٢١ المأمور المماثلة إق أقريب، 

وهوالقياس، ومحقي الراشدين وحلفائه ه اليض رسول ي هل. هو وهدا وصفته، 
مدهبهنص عن حرج فقد أصحابه من ذلك، ق حالفه وس أحمد الإمام منصوص 
يعفوبؤبن إبراهيم قال ا والميزازر القياس محص عن حرج كما وأصوله، 

والضربة.اللعلمة س القصاص ق باب له! المترجم كتابه ق الجوزجاق 
اللملمةٌن القصاص عن حنبل بن أحمد سأو1، قال؛ سعيد بن إسماعيل حدثني 
وابنوأبوحيثمة أبوداود قال ويه والغربة®، اللهلمة س القود عليه ١٠فقال! والضربة؟ 

عنشعثة ثنا موار بن شبابة حدثنا لما أقول ااو؛ه الجوزجاز(ت إبراهيم وقال شيبة، أبي 
لعلمةيوما رجلا أبوبكر لعلم يقولت شهاب بن ٠لارق سمعتا قال! الحصين بن يحين 
الرجللأ،.قحفا اقتص له: فقال 

بنلخالد أخ ابن لعلم يقولت ءلاردا سمعت، iالت مخارق عن شعبة أنبأ شابة حدثتا 
منهخالد فأقاده مراد ص رجلا الوليد 

زيادبن كميل عن الأعمش سمعت، قال! عياش بن بكر أبو حل-ثنا -يز أبو حدثنا 

ومجموع( ٢٢٩/١٢)ونح \( b^(UU-\U،j/\Yأي ص عق القيم حاثب؛بن انظر: )١( 
ضب')1أإ^\(.ناوي 

اسقوتغلق )آا/ا/آآ( \و\وي نع وانثلر: ( ٢٨••١ رقم ثب أيي ابن أجرب رآ( 
اكارى)أآ/ا'ه(.)ه/آهآ(وءمدة 

'خآ(.اينأبيش_ة)0/إ1؛رقم1-)م(ا.محرجه 



الممسرعلن المشر الصوء 
تاك0=د^==^=^==^^===ض

ijis  فعفوتأفائق ثم عثمان لطمتي
بنيزيد عمه عن ناجية عن حرب بن اللام عبد حدئتا الأصمهاق ابن حدثني 

ا.هوجمهفيالخنة_أقادمنكلمه 
بنعمرو أخي ابن رثاد بن ماعيل إٌبن اس عبد ثنا سفيان ثنا الحميدى وحدثتا 

لهلمةمن أقاد الزبير ابن أن ديتار 
عمرحطنا ^ ١٥فراس أبي عن نضرة أبي عن الجريري أنا هارون بن يزيد ثنا 
إنماولكن أموالكم، لياحدوا ولا أبثاركم، ليضربوا إليكم عمال أيعن، لر إق ت فقال 

دللعير به فعل فمن همئكم، فيكم ؤيقم نبيكم، وستة ديتكم، ليبلغوكم بجنهم 
يافقال: العاص بن عمرو إليه فقام مه، لأنمنه بيده عمر نفس فوالدي إئ فليرفعه 

منه!لتقصنه رعيته بعض فأدب رعية عق لمين الممن رحل كان إن المؤمنين أمير 
هنفمن يقص هق اه رسول رأيت وقد منه، أقمه لا أنا عمر• فقال 

أحدهما:فقال رحلان لأحئ قال: حرملة ابن عن الأوزاعي عن كثير بن محمد ثنا 
ماعك فثهدوا شهود، عليك ل يكن لر ولكن بك فقال؛ سلحت؟ حتن أحنقك ألر 

فقال:المسيب، بن سعيد إق ذلك، ق فأرسل العزيز عبد بن عمر إق رفعه ثم قال: 
ابنفقال بعيرا، بأربعين منه فافتدى منه. يفتدي أو يحديث، حتئ حنقه، كما يخنقه 
...عمان عن لكرم احيه كر. 

دمشقمدينة تاريخ ق عساكر وابن ( ٤١٧الأشراف)رنم منازل ق الإشراف ق الدنيا أبي ابن أخرجه )١( 
الإًا؛؛نلنمزاسم>ه/مه1(.)•ه/ا'هآ(واظر: 

(.Y٥٦/ القاري)٤ وعمدة ( ٢٢٨/ ا ازري)٢ نح واننلر: ( ٢٨• •٥ رم ٤ ٦ ٤ شة)ه/ أيي أخرجه )٢( 
قحواظر: ( ٢٨• •٨ رم  ٤٦٤شة)ه/ ر وش ١(  ٥٨٨٤رم  ٦٥ص/ البيهقي أخرجه )٣( 

ااقارى)؛آ/آه(.(وء٠دة ٢٢٨/١٢الارى)
١( ٥٧٩٦رم  ٤٨الكبرى)j M قي ٠Jوا( ٨٤٤الجارود)رقم وابن ٤(  ٥٣٧أبوداود)رقم أخرجه )٤( 

وصثحه.( ٨٣٥٦رنم  ٤٨٥والحاكم)؛/( ٣٢ ١٩٢ رنم ٤ ٦ ١ شة)!/ أبي وابن ٤( ١ / )١ واحد 
(.١٨٥الإشراف)رقم ق الدنيا أبي ابن نرب بلنفل أخرجه )٥( 



قئمح====^^==^==^^^^=رجات
عماقنن مثلها نفئه وخرآوأسيئة ؛ث؛ يضرون ۶ آتى إذآأصا؛يم آلذس وؤ 

ب.لامثأط1ي؛ةتf؛; إقءُ ألي عل ما•جرهُ واصلح 
معؤإحائا وكرما حويا حقك إمقاط العفو أن والذل; العفو بين ،الفرق ر

الأحلاق.ومكارم الإحسان ق رغبة الترك فتؤثر الانتقام، عك قدرتك 
غيرمذموم فهذا نفس، ومهانة وحوما عجزا الانتقام يترك صاحبه فان الذل بخلاف 

منه.حالا أحن بالحق المنتقم ولحل محمود، 
بقوتبممفمدحهم [ ٣٩^^: ٠١١]4 يضرون ۶ آتى أضائ إذآ والدين ؤ تعاك: قال 

عليهم،بض من عك قدروا إذا حتن ذلك، منها ونقاصنهم لتقومهم، الانتصار عك 
فقال;والمنح، الخمو من الشريف الخلق إق ندثم عليه مالهم امتتفاء من وتمكنوا 

آط؛له؛ذهلايثأ إدمُ ماحرهرعل"!٤٦ صاغ عماؤ! ممن مئلها سيئه حز"ؤأسيئة ؤؤ 
>أ[.لاانورى:

وحرمه.والظالم إليه، وندب والفضل وأباحه، الحيل الثلاثة; القامات فذكر 
متنافيان.وهما والعفو، الانتصار عل مدحهم فكيف قيل; فإن 

اّ.رةوهو الانتصار عك مدحهم ؤإنما والانتقام، الاستيفاء عك يمدحهم لر قيل; 
العفو.إل نل؟أم قل.روا فلما حقهم، استيفاء عك والقوة 
عفوا،قدروا فإذا يستذلوا، أن يكرهون كانوا الأية; هذه ق لف البعضى قال 

الذيالكمال هو وهذا ومهانة. وعجز ذل عفو عك لا قدرة، بعد عفو عك فمدحهم 
غفورواس [ ١٤٩]اكاء: ه قديرا عفوا كان T_ مإن ؤ قوله; ق ه نفبه _ سبحانه ملح 

رحيم•

ويءحما>ك،ربنا اللهم سبحانك يقولان; اثنان أربعة، العرش حالة محروق; أنر وق 
لكو؛ءحمع.ك، ربنا اللهم سحانلث، يقولان واثنان ءالمالث،. بحد حلمك عك الحمد لك 

)ا(أهآالروح.



الممسٍرعين المسر الصوء 
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درتكمد صوك خم، الحمد 

ؤإنعبادك يإبم تعذتيم إن ؤ —ت عليه وسلامه الينأ صلوات — المح نال ولهدا 
عزةعن غفرت لهم: غفرت أن أي ١[  ١٨]!_؛: ه مإِدكأثأضؤ1محنو ي ئغفز 
عملوا،ما علمت أن مد فغفرت العلم، كمال وهي وحكمة القدرة، كمال وهي 

مايحقيقة وجهله الانتقام، عن مجزه يغفر قد المخلوق إذ هدرتالئ،، بهم وأحاطت، 
ومهابةعز وباطه وذل. صيم ظاهرْ المخلوق من والعفو المسيء. من صدر 

إلالقسه أحد انتقم ولا عزا يعفوإلا عبدا اس زاد فما ذل، وباطه عز ذلاهرْ والانتقام 
وتاملنهل، ه لف. اس رسول انتقم ما ولهذا العفو، عز بفوات إلا يكن لر ولو ذل، 
ثباهم يكونون ما القوة من فيهم أن منه يفهم كيفا ٠ ينتصرون ۶ ؤ سبحانه: قوله 

،تقفلا الانتصار كان ولما ينمرهم، الذي هو غيرهم أن لا هم، لأنفالمتصرين 
المائلةسبحانه فيه ثؤع المجاوزة من بد لا بل غالبا، العدل حد عق فيه القوس 

القسأحلاق من العفو أن والمقصود العفو، إق وندب الزيادة وحرم والمساواة 
الإمارة.أحلاق س والذل المهلمتنة، 
اسلحق ينتصر أن فالانتصار شيء، والانتهار شيء الانتقام أن المسألة ونكتة 

حينئل.فإنه هواه، ورق حفله ذل س تخلص س إلا ذللته عق يقوى ولا أحله، ومن 
أحلمن الماغي من انتصر عليه بغن فإذا للمؤمنين، اقل نم الذي العز، من حفنا يتال 

المنسوبللعبد وحية ؤيقهر، يستضام أن الحز ذللت، عق غيرة به، أعزه الذي الألأ عز 
مملوكه،يذل لا س مملوك أنا عليه: للباغي يقال فهو ي.تنأل، أن الحميد العزيز إق 

محللبهبعد تحب لر أصوله عق نائمة الأمارة ه نفكائن، ؤإذا أحد. يذله أن يحب، ولا 
له.ؤإذلألأ فيه تشفيا بالباغي وفلفرها لحفلها والانتصار الانتقام إلا 
العظمةل الثخ أبو أيضا وأحرجه بج. حوتبن ثهر يول، من ٧( / ١ تضسرْ)٩ ق العلراف أئم"جه ، )١ 

(٧٤(و)ا■/ n٠٥/[لطة ق أأ(وا؛وب؛ م س ق تسه أبي اخ؛(وا؛ن رقم  ٩٠٤)م 
يقولون...٠.منهم فأربمت ث،اب■ الرش أحملة بلفظ؛ 



إقتوحيدها عر إك هواها ورق حظها ذل من حرجت التي النمس وأما 
منه،ونالته اهلعبه أعزها الذي للعز ونصرة حمية بالانتصار قامت، البغي نالها فإذا رببما، 

ومولاها.لربما حمية الحقيقة وهوق 

فعفاصاحبه أحدهما صرب، حراثين، الغلة عبيد من بعبدين مثلا لدللث، ضرب وقل 
فلماليد، يعاقبه أن الضارب عق وشفقة يده، لمنه نصحا الضارب، عن المضروب 

منهووغ عفوه، عك العاق فشكر بالقرب، ئفساده عقوبته حلقه سيده يجشم 
بعضفعمل يديه، بين بماثيابايقف، وألبه وحمله يديه بين وعبدآخرقدأقامه بموغ• 
يهفعل عمن عما فلو مزقها، أو بالعذره الثياب تللث، ولطخ وأنحرابمم الدواب مواس 

لمرضاته،وأوفق إليه أحيط الانتصار وكان محبته، ولا صيده رأى عفوه يوافق لر ذللثح 
عقوبتهس أمكنه فإذا بسلهلازر، وامتخفائا عق جرأة بلئح هد.ا فعل إنما يمول• كأنه 

الأن منه بمصح سيده فإن قليه، وانكسر به، يبهلش أن إلا يبق ولر وقهره، فأذله 
السيده حق لمحقي حينئذ انتصاره فيكون اليد، حق منه يأخذ وأن لحفله، يحاقبه 

لنفسه.

ولرحقي، منعني هذا وقال،ت به، قامتناُث، برحل مر أنه فقع عل عن روي كما 
فامتغايثحالحق، صاحب، ولعلم الذلالم لج جاوزهما فلما حقه. أععله فقال; إياه. يعطني 

المؤمنين.أمير يا عفويتح قد فقالا منه استقي له فقال الغورلأثحب أتاك وقال؛ فر-ح، بعل 
عكفعاقبه لطان الحق وهن.ا لهلمته، من عنلثح عفا قد وقالا درر. سع عق فضريه 

يالءه.ولر اهوٌ ملهنان عك اجترأ لما 
أفرسأنا لا فواممع احملني، فقالا ه بكر أبي إق جاء الذي الرجل قصة هذا وينبه 

الرجل،أنفح حا وصلثؤ ذراعه، عن فحر محبة، ين الغيرة وعنده اينلث،. ومن منلث، 
سأقيدكم أنا فقال! الغيرة. س أقدنا فقالوات بكره، أبي إق قومه فجاء الدم، ال ف

وللعزاهلع، وحمية الغيرة س انتصار ذللثه أن أبوبكر فرأى منه. أقيدكم لا اممٌ؟إ وزعة 
دينه.ؤإقامة خلافته حن س العز ليتمكن؛ذللّثإ ه، الثع رسول خليفة يه أعز الذي 



الممسرش اشئ ١؟==؛ 

فهداوحاليفته، ودينه رسوله به أعز الذي وسلطانه، الاه عز عك لاجترائه قوله نترك 
لون.الأْمحارة للتمس حمية والضرب لون، 

يغرسهالزهري• فقال شجر، له أتلف، فيمن العزيز عبد بن لعمر الزهري أفتن 
القولالزهري فغالظ القيمة، عاليه الزناد! وأبو ربيعة وقال كان، كما يعود حنن 

المتلف،ضمان الواحس، فان الأدلة، موجب هو سليمان وحكم الزهري وقول فيهما. 
٤[،' ه نظها سية سيئة ؤ*حز'ؤأ ؤ تعانىت قال كما الإمكان، بحس، بالمثل 

[١٩٤]١^: ه ظآإيب أعثدئ نا يمثل عانه يآعثدوأ ظآمحأ ءنن^محذى ؤ ال: وق
؛<عوقتتمِ ما يمثل هعاقوأ عافتتز قإن ؤ وقال! [ ١٩٤لاوقرْت آلخرمنمث.اقءتبماصإيم ؤؤ 

الأمردار فقد متعدرا، وجه كل من والثياب والأنية الحيوان مثل كان ؤإن [ ١٢٦]الحل: 
والمقصودوالصفة الجنس ق للمثل المخالفة بالدراهم الضمان سيئين! بين 

الإمكانبحمسي، بالمثل والضمان المالية ق المقمرن ساويت، ؤإن والأنتفاع 
هداأن ؤيبج ولا والأنتفاع والمقصود والمالية والمهفة الجنس ق للمتلم، اوي الم

والعدل.والقيامحي التمحوصى إق أقرب 
وهووالضربة، اللهلمة ق القصاص من الصحابة واتفاق بالسنة ست، ما هدا ونفلير 
المماثلةكانتج ؤإذا ذللئؤ تقرير تقدم وقد سعيد بن إمحماعيل رواية ل أحمد منصوص 

أولفهو المماثلة إل أقرب كان فما والموزون، المكيل ق حن متعدرة وجه كل من 
فهداالقيمة، إق الجنس من مماثلة أقرب الجني إق الجنس أن ريب ولا بالصواب، 
التوفخا•وباه المحوص، وموجب هوالقياس 

ؤبجبيسبمآءإثكا بمآء بنن ينا نثآءج ما ّئيى ؤآ'لأوص آلثمنو'ت ئللف س ؤ 
عئتماجإطُمزنثآء بجل؛ ؤإثكا مادا أديزوجهم 

ج\.)ا(آآأءلأم 



منالثانية فقط. الإناث تلد من أحدها الرحالت مع الأريعة الماء أصناف ذكر 
أنهنا، التزؤج معتن وهو والأتن، الذكر الزوجين تلد من الثالمة فقط• الذكور تلم• 

أصلا.تلم. لا الص العقيم الرابعة أوأنثن• ذكرا زوجين له يهب ْا يجعل 
بالقياس؛طيرك ولا المتر، يعلمه لا والإينايثح الإذكار سب أن عل، يدل، ومما 
كنتت قال( ثوبان حديث من صحيحه ق لم مرومح، ما بالوحي يعلم ؤإنما والفكر، 

دفعةفدفعته محمد! يا عليك السلام فقال<ث اليهود، أحبار من حبر فجاء ه الّكا ءّد 
إنمااليهودىت فةّال، انلم! رسول، يا ألاتقول، فقلت• لرتدفعني؟ فقالا منها، بمؤع كاد 

بهسإن الن■ى محمد اسمي ^إن ه اس، رسول، فقال، أهله، به سماه الن.ى، باسمه ندعوه 
حدثتلث،اا؟إن شيء ٠رأيتفعاك اص؛،.I رسول، فقال، أّاللث،، حشت اليهودتم،• هال، أهلي® 

أيناليهودؤ،1 فقال، ررسلا< فقال،! معه، بعود ء اس( رسول، فنكت، باذق أسمع قالا 
قلأهم هو.' اس رسول، فقال، موايتؤ؟ والالأرض غير الأرض تثدل، يوم الناس يكون 

قالالمهاجرين" ®فقراء قال،ت إجازة؟ الناص أول، فمن هال،• الجسرا؛ دون الظلمة 
قالاالتوزرا ذي حوت كبد رازيادة فقال،! الجنة؟ يدخلون حين تحفتهم فما اليهودي! 

فماقاله! أطرافها* س يأكل الالي الجنة، ثور لهم ُيتحر قال،ت إثرها؟ عل، غن-اؤهم فما 
ميءعن أّاللث، وحثت، صاأدتإ. قال،! سلسبيلا* تمن عين ®من قالا عليه؟ سرابهم 

قال،!بأذق، أسمع قال،! حار.ثتاائ،* إن رايتفعلث، قال،! رحلان، أو رجل أو نبي إلا يعلمه لا 
فعلااجتمعا فإذا أصفر، المرأة وهاء أ؛ياض الرجل ®ماء قال،! الولد؟ عن أساللث، حئت، 

اه«بإذن أنثا الرحل ض الرأة منذ علا ؤإن اهف، بإذن أذكرا المرأة منذ الرحل منذ 
®لقد،ألنيه! اهلي رسول، فقال، انصرف، ثم لمي، ؤإنلث، صل>نت،، لقد اليهودتم،• قال، 
ا.اه؛ه*ر أتاق حش به علم لي وما عنه سألني الن'ي هن"ا عن 

 )Y( ١ _ نح راش ( ٣١ت، )رم ب احرجه( ;١Y-VY ) م الووي وشرح(YTU-YY1.)



يقذففالذكر حميعا، الماءين من يخلق الجنين أن والنقل العقل عليه دل والذي 
عكالماءان فيلتقن مازه، ينتهي حيث إك ماءها تنزل هي وكذللث، الأنتن، رحم ق ماءه 
له.الشبه كان غلب وأيهما حيعا، بيتهما الولد فيخلق وثاءه، اه قدره قد أمر 

النيقدوم ملام بن عيداهف بلغ قال! أنس عن حميد عن البخاري صحح ق كما 
الساعة،أمرامحل أول ررما قال! نبي، إلا يعلمهن لا ثلاث عن سائللث، إق فقال! أتاه، فه 

بمنعشي،ء أي وس أيه، إك الولد بمنع شيء أي دمن الجنة، أهل يأكله شام أول دما 
عدوذاك اهرا؛اث عبد فقال جبريل" آما بس "أحبرف اس رسول فقال أحواله؟ إق 

الناسنحشر فنار الساءةت أشراط أول ررأما اهرا؛؛ رسول فقال الملائكة، من اليهود 
وأماالحوت، كبد فزيادة الجنة أهل يأكله طعام أول وأما المغري،، إلن الشرق من 

كانسمت، ؤإن له، الشبه كان ماؤء وميقها المرأة غشي إذا الرجل فإن الولد ل الشبه 
الحدين،.وذكر ، اس رسول أنلث، أمهد فقال! لهارا الشبه 

هلالحق، س يستحي لا اه إن الألأ، رمول يا قالتح! ملمة أم عن الصحيحين وق 
أمفضحكت، الأصفر١٠ ال،إء رأت إذا ررنعم قال! احتلمت، هي إذا غل من المرأة عك 

؟الولد،، يشبهها ررفبم انننآهق.' رسول فقال المرأة؟ أوتحتلم فقالتؤ! ملمة، 
والإيناثالأذكار وأن الماءين، من يخلق الولد أن عك تدل الثلاثة الأحايين، فهذه 

فمنبق، باليكون الشبه وأن عليه، وعلوه للاحر، وقهره الماءين، أحد بغلبة يكون 
عليها،يل.ل ما الهلثيعة أهل عند ليس أمور وهذه له، الشبه كان الرحم إك ماؤه سبق 
ينافيها.ما أما صناعتهم ق وليس بالوحي، إلا تعلم ولا 

رواتهأحد يكون لا أن يخاف وأنه فيها، ما ثوبان حديثا من النفس ق أن عك 
والإيناث،الأذكار عن لا الشبه عن فيه وقع إنما الموال يكون وأن ينغي، كما حففله 

٤(. ٤٨* الخاري)رقم أحرجه )١( 
■واظر:كحالارمح،)ا/ا'أ'ا( الخارؤ،)دمأحآ(ويم)رقأآام( )٢(^ 



محؤإلخجقلو^إ_
البخاري.يخرجه لر ولذلك ملام، بن عنه مال كما 

اضررإن قاوت ه الّك، ■ص أنس ص بكر أبي بن •مداه حديث من الصحيحين وق 
أنأراد فإذا مضغة! رب يا رب يا نهلفة! رب يا فيقول؛ ملكا، بالرحم وكل 

بمبالأجل؟ فإ الرزق؟ فإ _؟ أم شقي أش؟ أم أذ/ رب يا قال: نحلقها، 
كذلكق؛ءلنأمه«را،.

تأثيرلا بما وقرته المشيئة، مجرد عل والإيناث بالإذكار أحال كيف ترى أفلا 
الذيلكمه المالك يتعرض ولر والأجل، والرزق عادة والالشقاوة من فيه للهلييعة 
يمكنالذي الشبه عن إلا يسال لر ملام بن اه تمد ترى أولا مدخل فيه للهلبيعة 

ؤإنأعالم، واس الشبه هن أ؛الح أته مع والإيناُث،، الأذكار عن ال يولر عنه الجواب 
بعضزعمه ما يبهلل فهو تقدير كل وعك الحق، تمن فهو فاله ند ه اهن، رمول كان 

أعالم.وافنع والإيناُث،، الأذكار أسباب معرفة من الهلثائعيين 
الاJيالمختار الفاعل مثبه؛ ؤإنما طي*ي، يب بفليس والإيناث- الإذكار ،وأما 

هذهبين جع ولذلك والأجل، والرزق والعادة الثماوة تقدير مع به الملك، يأمر 
ماءما ربلئج فيقضن أش؟ رب يا ذكر؟ رب يا الملل-،؛ ررفيقول الحديث،؛ ق الأرع 

٥؛^؛.^،لمنتعاق؛ قوله ق مشيئته، محقن إق ذللت، سبحانه رد وند اللك،؛؛ ويكتب، 

4عقيما سنذآء بجل، قاثكا دواثا ؤيهببمنبمثآءآلدكورإِن]نأوتروجهم إنكا بمثآء 
•٥[.، ٤٩]الثوري: 

محبباالشيء كون علم إذا بذللث، بمب■، الؤوت يناق لا كان ؤإن بالمشيئة والتعليق 

النوويوثرح ٤(  ٨٣/ ١ )١ ^ ٧١نتح وانظر؛ ٢( ٦ ٤ ٦ )رنم لم وم٣( ١ ٨ )رنم البخاري أ-؛مجه )١( 
)ا-ا/>ها(.

الحكب.الطرق  ٢٢)٢(• 
وجاح( اك٠هLJوانظر: ( ٦١٧٧رنم  ٥٣-١٥٢; حبان)٤ وابن ( n٣٩٧/ أحمد ب )٣( 

٤(.٩ والحكم)١/ العلوم 



التفسيرعلن اثمشر الصوء ،ء^=ءم 
=\س\===^=======د====ض

غليظالرحل راماء سليم! أم حديث ق ه قال وند ويالتهس، بالعمل سببيته عل دل 
فجعلالشبه® يكون ~ بق ّأو " علا أببمإ فمن أصفر، رقيق المرأة وماء أييفى، 

وسبقه.علوالماء سين! للشبه 
حاءؤإنما الشبه، ق وعلوه الماء مبق تاثير هي إنما الأحاديث فعامة وبالجملة 

أتهفيحتمل بإسناده، وهوفرد وحده، ثوبان حديث ق والإيتاث الأذكار ق ذللت، تأثير 
فهوق، اس رسول قاله قد كان ؤإن والإبمايثج، بالإذلكر الشبه فيه الراوي عل اشتبه 
والأذكاربق. المن الشبه فإن الأحاديث، سائر يناق ولا فيه، ثلث، لا الذي الحق 

المسك،،عل تعليقه ينال لا المشيئة عل وتعليقه فرق، وبينهما العلو، من والإيناُث،• 
أعلم.واه بالمبح، وحاصلة بالمثّيثة معلقات، والرزق والمعادة الشقاوة أن كما 

إ:نكاتُاق: اه رأ،قال 
ءلء.ؤ•ءقجماجإبم نشآة من ؤبمعل وإِدكا دواثا أويزوجهم آلدكور؛ئ1أ؛ يثآء مح( ويهب 
عليهااشتمل أنسام، أربعة إل الزوجين حال سبحانه فقسم ٥[ • ، ٤٩ل١لشورى؛ مديره 

تعرصابالعبد وكفن إياْ، وهبهما فقاد الولد من بينهما قدره ما أن وأتمر الوجود، 
وهبه.ما يت>سؤخءل أن لممته 

لمكامما.الوالدين استثقال لأجل لهن جبرا فقيل الإناث، يذكر سبحانه وبدأ 
يشاءما لا يشاء، ما فاعل أنه الكلام سياق لأن قدمهن؛ إنما أحسن وهو وقيل• 
مايخلق أنه أحبر قد سبحانه وهو غالبا، الن>كور إلا يريدان لا الأبوين فان الأبوان، 

الأبوان.يريده ولا يشاء الل.ي الصنم، بذكر فيلسأ يشاء، 
حتنالبنات، أمر من الجاهلية توحره كانت، ما ندم تعاق أنه وهو آحر وجه وعندي 

الذكر.ق عندي مقدم عندكم الحقير الموحر التؤع هدا أي يثلءوهن كانوا 
؛التقديم،الأنوثة نمص فجبر الذكور، وعرفؤ الإناث، سبحانه نكر كيف وتأمل 

٢(.٢ ٢ الروي)م شرح وانفر: ٣( ١ ١ لم)رقم مأخرجه )١( 
تحفةالودود.)آ(•؛ 



الفرمانيثاء لمن ؤيهب قال لكنه تنويه التعريف فإن بالتعريف، التأخير نقص وجبر 
الذكورقدم معا الصنمين ذكر لما ثم عليكم• يخفون لا الذين الذكوؤين، الأعلام 

•ذلك من أراد بما أعلم واس والتأحتر، التهديم من حقه الجنسين من لكل اعْتاء 
قتعال اه ذمهم الذين الجاهلية، أخلاق من بالإناث التسخهل أن والمقصود 

وقال;[ ٥٨]المحل: ه وهوكفلم سودا ؤحهةر ظئ يازأنى احدهم بمثن ؤإذا ؤ قوله; 
|اآخابأزيد^ هوينح عق أيمسكهُ بقر ^1 سوء سآلمؤءيِمن ثو'رئ يؤ 

مثلاصرب بنا يشرأحدهم ؤإذا ؤ وقالت [ ٥٩]المحل: ه ما نآ؛ ألأ 
قاللرجل المرين بعض همر هاهنا ومن ء ١٧تالز-مف؛ وهوكيزه تنويا ؤحههُ ظل 

أنثن.للق، تلد هاوت نعم، قالت حامل؟ امرأة ألك له; فقال أموي، وجهي كأن رأيت، له; 
عالارمن ه؛ اس رسول قال قالا ماللئ، بن أض حدينؤ من لم مصحح وق 

،.إصٍعيهروصم وهوهكذارا. أنا القيامة يوم جاء تبالغا حتن جاري؛نين 
قالت،:عائشة عن الزبير بن عروة عن الزهري عن معمر أخرنا الرزاق همد وروى 

فأعهليتهاواحدة، تمرة غير شينا عندي تجد فلم تسألني، لها ابنتان ومعها امرأة جاءمحته 
وابنتاها،هي فخرجت، قامت، ثم شيئا، منها ولرتأكل ابنتيها بين فشقتها فأخذما إياها، 

ابتلي®من اس^: رسول فقال حديثها، فحدثته ذللث،، بعد عئ اهئؤؤ رمول فدخل 
عنالمارك ابن رواه النار" من مترا له كن إليهن، فأحن بشيء البنات هن-ْ من 

الصحيح،ق وهو عروة، عن حزم بن بكر أبي بن اه همد عن الزهري ص معمر 
أحمد.ند مق والحديث، 

قال:ه الخيري معيد أبي عن الأنصاري بشير بن أيوب حديثه من أيما وفيه 

(.١٨-•١٧٩/١٦(وهمحهموي)٤٢٨/١بم:قحاUرى).( ٢٦٣١)ا(أحر.بمسلا)رقإ 
وأحد( ١٩٦٩٣رتمم  ioU\/• وصوالرزاق) ( ٢٦٢٩لم)رتم وم( ١٤١٨اوخارى)روم أحرجه )٢( 

(.٤٢٨/١• اس) كح وانظر: )آ/٣٣( 



الممس؛رعأن المشئ الصوء 

أحنان،أو بنتان أو أحواُت، ثلاث أو بنات ثلاث لأحد يكون ررلأ ه؛ اس رمول قال 
عنسفيان عن الحميدى ورواه ٢ الجة«ر يحل إلا إليهن ومحن فيهن اه فيتقي 
النيعن سعيد أبي عن الأعثن سعيد عن بشير بن أيوب عن صالح أبي بن سهيل 

وصبرصحبتهن فأحسن أحنان أو بنتان أو أخوات أو بنات ثلاث له كان ارمز 
الجنةا،رآ،•دخل فيهن اه داتقن عليهن 

بنعمر عن الزبير أبو حدسي جريج، ابن عن الأنصاري اه عبد بن محمد وقال 
علنفصبر بنات ثلاث له كان ارمن قال! س اسة رسول أن هريرة، أبي عن نبهان 

قال:واستين؟ اس، رسول يا فقال رواية، وق الجتة« لحل صرائهن وعلن لأوائهن 
رروواحدة«لقال; وواحدة؟ الألأ، رسول يا قال؛ راواثتتينء 
مكرم،بن الحز حدثنا الأصم، حدئنا الحين، بن أحمد حدثتا البيهقي! وقال 

رسولأن مالك، بن عوف عن عمار أبي سداد عن التهاس أنثا عمر، بن عثمان حدثنا 
منحجانا له كن أويمتن يثن حتن عليهن ينفق بنات ثلاث له كان ارمز قال؛ ه اه 

حدثناقهتم، بن الهاس حدثتا زريع، بن يريد حدثتا ت المديني بن عل وقال ،، اوار،ار
عبدمن راما اثيع.I رمول قال قالت الأمجعي مالك بن عوف عن عمار، أبو مداد 
فقالتالار(( من حجاثا له إلاكن أوبمتن يبن حتن عليهن، فيتفق بنات ثلامث، له يكون 
بنعوف عن عمار أبو وقال قال! ااوا؛تتانااأًا قال! وابنتان؟ اس، رسول يا امرأة! 

(.٦٣٦٩الجاح)رقم ضمف ف ، jUVlوصعق ١( ٩ ١ ٢ )رم الترض أخرجه )١( 
)رنموالترمذي ( ٢٠٤٤)رقم الفلمآن موارد وق ( ٤٤٦رقم )آ/ههل-*ها جان ابن أخرجه )٢( 

١٩١٦ ) /y(٧٣٨رنم  ٣٢٣والخمدي .) الأزف وصعقه j (.٠٥٨ ٨ الجامع)رقم صعق
ابنابيشة)ه/أأأرنم>؛؛هأ(ء)٣(أخرجه 

(.٨٦٧٩رهم ٤ ٠ ٥ )٦/ الإيمان شعب ق أخرجه ( ٤ ) 
الكبيري واممراو ( ٢٩)!/وأحد ( ٨٦٨١رقم  ٤٠٦/٦)الإيمان شعب ل المهقي أخرجه )٥( 

تهمبن الهاس وفثه الهلراف رواه (ت ١  ٥٧الروائي)M مجمع ق الهثثمي قال ( ١٠٢يقم  ٥٦/ ١٨)
(.٤٠٦المعيود)٦/ عون وانظرت صعيف. وهو 





محعفي؛امءر

حنبلبن أحمد عل دخلت ابنة ولدل كلما فكنت بنات، سع ل ولد بختان ين يعقوب 
همي.قوله ،^، Jbفكان بنات. آباء الأنيياء يوسف أبا يا فيقول 

ولكنآلإيمتن ما ننامرثاجماكفود.رى نوحا إليك كد'للياوحيغآ وؤ 
جطكيمج(ه.إل همادئاج من سدثآة ببِء ئدى 

الإضاءةيه يحصل الذي والنور الحياة، يه يحصل الذي الروح بين جع 
نحيافهوروح للأمرين، متضمن قو رسوله عك أنزله الذي كتابه أن وأخبر والإشراق، 

ثاحتثتةمسا اوسكان ؤ تعاق؛ نال كما به، وتشرق ء نتفن ونور القلوب، به 
هبجا فارج نس آلظلميت، ق ظن'• آلغاّيكمن ز يه، يمش ئورا لهُ وجعلنا 
فهديناهالجهلت ق مغمورا القاو_،، ميت كافنا كان من أو أي [. ١٢٢]الأسام: 
ظلته؟بعد مستنيرا مشرقا موته، بعد حيا قلبه وجعلتا للإيمان، ووفقناه لرشده، 
وتركديته، وثراغ وتوحيده وجهله؛معرفته، طاعته، عن لانصرافه — الكافر فجعل 
الذيالست، بمنزلة — وسعادته! نجاته إق يوليه بما والعمل رصاه، من بنصيبه الأخذ 

فصاربه، وأنعشناه للإسلام فهال،يناه مكروه، من عنها يدير ولا بنافعة، ه نفينع لا 
فأبصروعقابه، تعاق اقلع سخهل من خلاصها ق ؤيحمل ومنافعها، ه نفمقار يعرف، 
نورله وحمل عته، إعراضه  Jb؛،واتبعه به، جهله يعد وعرفه عنه، عماه بعد الحق 

الظلام.ّدفإ ق وهم الاس، بين بنوره فيمشن يه، يستضيء وضياء 
عقلهوزن فلو الإطلاق، عك الأرض أهل عقول أكمل اقع. رسول عقل إن ،أ 

يكنلر كما الإيمان، ما يدري يكن ع الوحي قبل أنه اقه أخبر وقد لرجحها، بعقولهم 
ماما"ىث،ودرى مزامريا ^د'بمثجاوذئآإلملئؤزوحا ؤ تعاق! فقال الكتاب، ما يدري 

اأإغا'ة-بما.)١( 
را.مخممرالصواعق ١ ١ ٦ )٢( 



قع=====^^=^^====و7اا=
[،٥٢منعبادثاه\\موئ■■ منيثاة بهِء آةكثث3لأآلإينننقلتكنحعكئووابدى 

عائلاووحدك ي صآلافهدئ ووحدك رى قاوئ نتنا أJلمغنك ؤ تعاق: وقال 
فإذاالثوري، محورة آخر ل التي بالأية الأية هده وتفسير A-1[، زالضحن: ب فاغىإ)7؛( 

إنئلآ ؤ قال كما بالوحي، الهدى له حمل إنما الإمحللاق عل الخالق أعقل كان 
cJUo  هقريب سميع ايذُ ربسأ إث يوحم( آذثدي-ت،دنا ؤإلن( ثميى عق ءإِئنآأضد

الإيمانحقائق إل، الاهتداء الأحلام وأحفاء العقول فهاء ليحمل فكيف ٥[، • ]سأ: 
بينالمعارصة إق الهداية ؛تللئ، اهتدواحتئ الوحي، نصوص دون عقولهم بمجرد 
منهيتمهلنن آلثننوت حكاد {أو'' إدا سيئا جئم لقد ؤ الأنياء• وموص العقل 

٩[.* ، ٨٩]مريم: ب هدا وممو(آلأزصوغرآئنان 
ورىالمحورة ير نفمن خمعه ايقق ير ما هدا 

العالمينرب _ والحمد 



الثمسرعلن المشر الموء و؛:=

سمسآسد
ئوهُم|م( وعلخك_لم عربك دزء'ئا حعلثنه إظ إزث؛اا ؤ^Jكتب^شأن إ)إ؛( م حؤ 

4•■مو؛>تئ؛: مث ؤآ 
قتحته إن ث مقاتل قال عندنا، المقرئ المحفوظ اللؤح ق عياست ابن قال 

ثيءتكل وأم الكتاب، أصل الكتاب: وأم المحفوظ. اللوح وهو الكتاب، أصل 
قالكما والأرض، السماواينه حلق قبل المحفوظ اللوح ل اذئع كتبه والقرآن أصله. 
٢[.٢ ٢، ١ ]١^^: ه محموظ لوح ق هودز؛انمحيي:رث؛; نل ؤ تعاق: 

القيامةيوم إق كائن كل أن والحي.ين،: السنة أهل وجع والتابعون الصحابة وأمر 
الكتاب.أم ق فهومكتوب 

قفكتب، يقوله، وما يفعاله ما الكتاب أم ق كتب تع.افي الرب، أن عك القرآن دل وقد 
قبلالمحفوظ اللوح ل ١[ لاس ه لهّم أنجا نذآ بجت فؤ وكلامه أفعاله اللوح 
قأنه أي الكتاب، أم صالة من تكون أن فيه يجوز ه ؤ وقوله: لهب، أبي وحول 

ابنعباس.اختيار وهلءا الذيعنل.نا، الكتاب 
المكذبينعناو هوكما ليس ءنل.نا، حكيم عك أنه الخبر: صلة من يكون أن ويجوز 

والإحكام..٠والثرف، الأرتفاع غاية ق فهوعندنا وكفرتم به كذبتم ؤإن أي به، 
٥[،هآ\قخوف.' مميفهمنمح ًىغرلوما ان امتصرُي،عذكمآلدًفرصعحا ؤ قوله: 

إذاعنكم ونعرض ندعوكم، ولا ننصحكم فلا نترككم، أي التأويلين أحل. عك 
وأمرفتم.أنتم أعرصتم 

العلل.)ل(ا؛ثفاء 
الخير.دار حلعة ٣• ج الفوائد بيانع ١  ١٨)٢( 





الممسيرش ائمنئ الصوء ١—— 
=اك!؛ا^———

عكناوما ثنيا لنا نخر ى ألن منحن ذغسمف\ عته آنثويم إذا ذبفب بنمه يدكووأ 
•صابطين *طيمض أى ء  ١٣، ١٢]ه معرتن وتُ 

منوهونلها قهم ائعنما ايديئآ عملت مما لهم حلمئا انا يروا اولز ؤ ت تعاق وقال 
[.٧٢، ٧١]يس: يآكلوزه وميا ركوايم قميا كم وذلأتنها :؛ث؛( 

عليهأرسل ولو مطايا، ذليلا المغير الصبي يقوده حلمته عفلم عك العير فترى 
عضوا.عضوا ولفصله بالأرض، لسواه 

أصعمحمن صعيم، لبشر نوته عل وقاده وسخره ذلله الذي من المعهلل فل 
لوكانفإنه ومعاده، معاشه لمصالح اق الإنالهمع التسخير بذلك ومغ الخلوقاتا، 

الأعمال،من كثير عن بذلك لشغل الحيوان يزاول ما والأحال الأعمال من يزاول 
وحمله،أثقاله يحملون أناسي، عدة إق الواحد الجمل مكان يحتاج كان لأنه 

فأعينوامصالحهم، عن ويمدهم أويامم يستفرغ ذللث، وكان نلانا، عن ويحجزون 
الغذاءمن ائلأ إلا يحصيها لا الش الناني من فيها لهم ما مع الحيوانات >رذه 

والنايروالحرين، والركوب، والأواق والألأت والأمتعة واللباس والدواء والشراب 
والجمال.الكثيرة 

سمرهأمقارن أربحة بين دائرة قق أسفاره كانت، فيه! وعبادته مفره ق هال،يه. 
للحج.ومفره للعمرة، ومفره وهوأكثرها، للجهاد ومفره لهجرته، 
معه-٦١ سافر سهمها، حرج فايتهن نسائه، بين أمع سفرأ، أراد إذا وكان 
يستمإوكان النهار، أول من حرج سافر إذا وكان حميعا• بض سافر حج، ولما 
إذاوكان بكورها. ق لأمته يبارك أن وتعاق بارك اض ودعا ، الخميس يوم الخروج 

)ا(ما"آ3ادالمادح_ا.
(.l_(،،/j:^_,YUr؛؛( ٢٧٧•ومالم)رقم ( ٢٥٩٣اوخارى)رذم )٢(ا-مجه 

يوميخرج أن يحب وكان توك، غزوة ل الخميس يوم حرج ال~ية؛ق *إن ماالث،ه؛ال،: بن كب عن ، ٣١
■١،  ١٣آ■/ اناري) نتح وانظر: ( ٢٩٥•اوخارى)رقم أخرجه الخمس، 



فليومهمثلاثة كانوا إذا المسافرين وأمن خ النهارر أول من بعثهم أوجيشا، مرية بث 
والؤاكبانسطان، الراكب أن وأخبر ،، وحدْرالرجل باقر أن ومن ر ١ هم أحل 

رراللهمللقرن ينهض حين يقول كان أته ه عنه ويكز ،. رركب والثلاثه ئيطاثان، 
زودنراللهم يه، أختم لا وما أهمتي ما اكفني اللهم اعتصمت، ديك لوجهت، إليك 

رللمرمح؛اتوجهئ*ل ذوقنف دض، واعفزلي التقوى، 
)ينم'آمهار(وابرداود رنم  YOA)؛،/اشفياعرى أهيإ(والنرنم  ٦٢ا/)١ حبان ابن )ا(أخر-بم 
رقم)ا،/اْا الكرى j وص ( ٢٢٣٦)رقم ُاجه وابن ( ١٢١٢)رقم واكر،ذى ( ٢٦٠٦

رقم٢ ٤ الكر)j /A واممراي ٢( ٤ • ٢ رنم  ٣٦٣والخاو)٤; الاحاد j عاصم أبي (وابن  ١٨٢٣٧
احرجه(: ١١٤/٦)الفتح j حجر ابن الحانظ وقال اكر.ذي وحث ( ٤١٧)مواحد ( ٧٢٧٥

حيان.ابن وصهححه المنن أصحاب 
تاعرى)مهخرقمه>؟أ(وضصضالفرواش

(.١٨٦اكاري)أ/نتح 
ولاوحده رجل سافرن لا ٠ قال؛ ه عمر عن ( ١٩٦رفم٤٣١/١ُ٧)■مصنفه ل الرزاق مد أحرج )٣( 

رصيممر بن اه عبد عن ( ١ " - ٩ آ/ )' اكمهيد ق سل-ْ مدالر ابن وأحرج رحدْاا بت ل بنامن 
يتأججالقبر من حرج قد رجل فإذا الجاهلية، قبور من بقبر غمرررته لفر مرة حرجت تال. عنهما القه 

عرض_J^،: قال: امشي، اهو عيد يا قال: رآق فلما ماء، من إدارة ومعي مقلة، عض ل نارا، 
الاهو عبد يا ^ l،uالقبر، من رحل إثره عل حرج إذ اهنه• همد يا العرب• تقولها كلمة أو باسمي فيعال 

القبر.فأدحله فاحثديه الميالة أحد تم كافر فإنه تسقه 
للاعتبار،ولكن به، للاحتجاج نورده وب مجهولون، ورداته إسناد، له ليس الحديث هدا عمرت أبو قال 
الامتدكارواتظرت المستعان. واقف الضعفاء، عن روايته ق الماص تسامح فقد حكم فته تكن ب وما 
بعدعاش من كتاب ق الدنيا أيي ابن أيضا القصة هده وأحرج ٥( ٠ ١ )٤/ الررتاف وشرح ( ٠٣١)خ/

رنم٣ ١ ٠ عطاء)ه/ عن شيبة أيي ابن أحرجه فقد وحدْ ياغر أن المسافر مي أما ( ٣٣)رنم الموت 
(.٣١١)رقممصمأ(وأيرداودلالراميل 

الكرىل والمتهقي ( ٢٦٠٧)رقم داود وأيو ( ٨٨٤٩رئم  ٢٦٦/٥>الكرى ل المائي أخرجه )٤( 
ابنالحاففل وتال صحح، حسن حديث وتالت ( ١٦٧٤)رنم والمرمدي ( ١٠١ ٢٧رنم  ٢٥٧)ه/

والحاكم.حزيمة ابن صححه وتد الإستاد، حسن حديث وهو (ت  ٥٣الفخ)٦/ ق حجر 
١٠اعرىره/'هآرءم المهقيفيالمتن )ه(أخرحه  (٢٧٧٠رقم١٥٨-١٥٧/٥(وأيريعك)٠٨٦



=اوإت
الممسٍرعلن ائثنٍئ الصزء 

\}ئك\ب،ق رجله يضع حين اش،® م اربيقول.' ليركبها، دابته إليه مدت إذا وكان 
ؤإيابمقرنين، له كنا وما هدا، لنا سحن ررالحمدفوالذي قال• ظهرها، عق اصتوى ؤإذا 
ارافثافت يقول ثم ل؛وؤ|اا، الحمد ^، الحمد ^، ااالحمد ت يقول ثم لمئملبونىاا، رسا إش 

لأ1َ\موائ ض، ئ إل اا<نبماثك، يقول: ثم اهُأكيراا، ائمُ؛كي، أكي، 
إلآأست،اا.الذنويج يغفر 

ثرصن،ما العمل ؤمن والقوى، البر هدا سمريا ق سألك، إثا اراللهم يقول: وكان 
والحليمهالثمر، ق الصاحّت، أنت، الثهم بعده، واطوعنا هال>ا، سميا علتنا هون اللهم 

قالمطر وسوء المتملت،، وكايه الثمر، وعثاء من بلن، أعوذ إن اللهم لأقل، اق 
٢•حامل-ونااأ لزقا عابدون ررمونثاسو0 مهن؛ وزاد قالهن، رجع، ؤإذا والءا١ل٠ا الأهل 

نحواالأودية، هثهلوا ؤإذا كثروا، الثنايا، علوا إذا هووأصحابه وكان 
وماالئح الث؛اوات رص، واللهم يقول: يحولها يريد قرية عك أشرف، إذا وكان 

اوياحورص، أمطن، وما الئثاطين ورص، أهللن، وما الثع الأرصين ورص، أظللن، 
وثيوثرأهلها مإها، من بلث، وأعوذ أهلها، وحير المريؤ هذ<ْ حير أسأللئف درين، وما 

تاذةا((رم.
جمنتؤما وحير المرية هل■؛ حير من أساللث، إيي اراللهم يقول: كان أنه عنه وذكر 

أبورواه : ١( ٣ ٠ / ١ )٠ الزوائد مجمع ق اله؛ثمي وقال ( ٤٩٥واليلة)رنم اليوم عمل ذ ني الوابن 
ضعف.وهو ساور بن عم وفيه يعق 

X١١١-١١(ومحالووى)٩/•١٨٩/١١(وام:نحاUرى)١٣٤٢
رياضق التووى وصححه ( ٩٢٤٥رنم  ١٦٠)ه/وعبدالرزاق ( ٢٥٩٩)رنم داود أبو أحرجه )٢( 

٢(.٤ الصالحين)ص٥ 
خزيمةوابن ( ٢٧٠٩رقم  ٤٢٥)I/حبان وابن ( ٦٩رنم )A/٢٧ الحارة ق الضياء أحرجه )٣( 

٢٥٢الكثرئ)ه/j والمهقي ( ٨٨٢٦رقم  ٢٥٦/٥اعرى)j والماتي ( ٢٥٦٥رنم  ١٥٠)٤; 
معجمق نانع وابن ( ٨٣٨)رقم الدئء وق ( ٧٢٩٩رقم  ٣٣)A/ اعير ق والطراق ١( ٠ ١ ٠ ٠ رقم 

الصءابة)آ/مل(.



وتاها،من وآعذيا جثاها، ارزقثأ اللهم فيها، جمعت ما وشر شرها من بك وأعود فيها، 
٢.أهلهاإو1نا((ر صالخي نحبب أهلها، وحقاإلن 

وهوّرىأوسمنويا ؤحهةُ ظا1 صربلأرم(ظ' ينا بمفرأحدهم إذا ؤؤ 
أثث؛'4•وهمزآك١ابمحسمتي زآلنة يتئوأ 

بالبنات،يرضن لا أحدهم بأن البنات له جعلوا الذين هؤلاء عق صبحاته احتج 
فإذاوجهه، عك السواد منه ؤلهر ما والكابة الحزن من له حصل بالأنى احدهم بشر ؤإذا 
قبموثؤ تعاك: قال كما ل؟ تجعلوما فكتف بماى، بالإلأث يرضن لا أحدكم كان 

[,٦٢]النحل!بمحوهورت>•ه ما قني 
ولهداالجنسين. أنقص وأنه قم، جعلوه الذي الجس هذا صعق سبحانه ذكر ثم 

ؤينئوأ اومن ؤ تعاق• فقال بتايا، الجنين أصعق وهو الحلية إل كماله ق يحتاج 
ناقصاتأمن إل الحلية ق بتشامن فأشار ^ م-يتي عم آلخصاك ز وهو الجلية 

قأن ْع الخصومة وقت حجتهن يبن فلا عييات وأمن حا، يكملن حلتة إل فيحتجن 
لمنالتزين من الحلية له وصعت، بما تعريصا ؤا آلحلتة ز ينئوأ اومن ؤ قوله! 

علامةهي الش الحلية فدكر الحرب، ق شتن لا بامن ويهلاهن،وتعرشا يفترشهن 
والعجز.الضعف، 

القرىعفلماء عن صرفها اليم بأن النبوة رد من عك سبحانه اظم أنكر وقد ... 
-محنذلألذ رحمثإ يقسمون اهز ؤ بفولهت كدللث، ليس لمن وأءه؛لاها انها، رومومن 

اليومعمل ق ني الوابن ( ٨٣٦)رقم والدياء ( ٤٧٥٥رقم )ه/٨٨ الأوسهل ق الهلبراق أحرجم )١( 
(.٥٢٧)رقم واااJاة 

ج_ل.انمهواعق مختمر '١ ٥ )٢( 
■^٢.)م(ا'هآأءلأم 





بننفعا ببثوغم بآلرمحنن يكمر لمن لجعلنا و'حده امه آلخاس نكون أن ذوو ؤ
ؤإنأئووحرئاج يتيخوث عليا ونروا يظهرون.ئوبمأبو'با عيا محوومعايج 

ه.إؤبمج للمققهن ربك عند والأجرة ٠غعآ■لختوةآلدقا ذ'وكدا ًفق 
ولئلاؤ كقولهت منه الماع بوجود والشرعي القدري الحكم عدم سبحانه تعلياله 

هقصة من سمعا Jثوغاإ يالئخمنن يكفر لمن وج،5اوئا و'حده أمه ألثاس يكون ان 
نشآءجما بمدر يترلت ولنكن آلأرض ؤ، لتعوأ آلززذلأاب؛ت آس ولونسط ٠ ؤ [ ٣٣تالز-؛مف؛ 

[.٢٧ت ]الثوري حجيربحبميره بعباده-ء إذهر 

أي[ ٥٩]الإ«سراء: ه الأولون يا ًكدب ان يالأيثتإلأ رثمل ان مثعغآ وما ؤ وقولهت 
وقولهتابتداء، سبحانه هو يقيمها الش الرمل، صدق عل الدالة الايات لا الاقتراح آيات 

[.٤٤: cJL]_.ءأمحموآؤني؛ب< قذبمنت،ءابمُ لهالوأنيلآ انحمثا >ؤؤلوجعإتنهفي؛اةا 
رقة(؛ينظرون لا ثمّ آلام لعمى ملكا ولوأولنا ملك عتب ، Jjj'لولا 3؛،ثوأ ؤ وقوله؛ 

فاخبر٩[ ٨، ]الأنعام: ه يلبنوتن. خمؤرما وللسنئا رجلا لجعلئنه ملخكا -جعكه ولو 
حكمتهوأن يشاهدونه، يحبث، عياثا الملك إنزال من منع الذي الماع عن سبحانه 
لعوحلوايؤمنوا، وم عاينوء ثم الملك أنزل لو فانه ذلك، من متعت، بخالقه وعنايته 

إليه،والرجؤع عنه التلقي ليمكنهم بشرا الرسول جعل فإنه وأيئا ينظروا، ولر بالعقوبة 
والأولالبشر هيئة عق يجعله أو الملائكة هيئة عك يدعه أن قاما ملكا جعله ولو 

البشر هو يمولون• كانوا إذ مقصودهم، يحصل لا والئاق عنه، التلقي من يمنعهم 
ابعث،آسقالوأ إلاان 'جنالأمءجدلأ إذ يومغوأ ان مئعأاثاأس وما ؤ تعاق؛ وقال مللث،، 

علهجلملئا مم-إنتن يمئوث مانيًفه ألأرض ق لوكاث يل © رنولأ .خ<و\ 
[.٩٥، ٩٤]الإمراءت ب رسولأ ملخكا مرححآلثمأء 

العليل.)ا(ا"هاشفاء 



الممسرعلن النير الصوء \بم=^=تم 
=الأى=====^==^===^^د^^

لهم،مسأكنا الأرض يجعل لي وهوأته الملائكة، إنزايا من المانع عن سبحانه فاحير 
يعرجونلمي سبحانه، الريبح أوامر لينفذوا نزولهم يكون بل مْلمثين، فتها يستقرون ولا 

•ًْغئبهاآلأوأون4 رر;ب-ز،بالآينتإلأان مئعتآان وما ؤ قوله؛ هذا ومن إليه، 
والتشهي،الاقتراح ُآيادت، رسله إرسال من الأمتناع ق حكمته عن سبحانه فأحبر 

فاهلكوا،-٠١ كذبوا أوتوها فلما الأولون، سألها فقد الإيمان، توجب لا أنيا وهي 
الإباء.كل ذلك، تابئ سبحانه حكمته بل ، -٠١الإرسال ق مصلحة لهم فليس 
سألواما أعهلوا فلما الناقة اقترحوا فإ~ام ذلك،، من شمود أصاب، ما عك نبه ثم 
وماؤ قال؛ نم واستتصالهيي، هلاكهم سألوا ما إل إجابتهم ق فآكان يؤمنوا، ولي ظلموا 
نصبمنصوب فهو التخوف لأجل أي: [ ٥٩لالإمراء; ه قويئل إلا يالأينمتب رسن 

أويعتبون لعلهم آياته من ثاء بما الناس يخوف اس إن قتادة! قال لأجله، المفعول 
كلل بعدهم تقع والتي الرمل، ْع تكون التي آياته يعم وهذا ، أويرجعوزر يذكرون 

.-٠١ويخكره»إ -٠١ يخوفهيي ما الآياُت، من لعباده يحدث يزال لا سبحانه فانه زمان، 
عققادر آس إن ئل رؤهأً من ءايه عته قرئ لولا وقالوا ؤ قوله ذلك، ومن 

تعاقحكمته يحلمون لا أي [ ٣٧]الأنعام: ؤ< يعلمون لا ايكزهم ولإكن ءايه يمل ان 
وليسالأنبياء، عك الناس يقترحها التي الايايت، إنزال من الأمتناع ق عباده ومصلحة 

القرينس أحن، اض قل>رة ق ينانع لي فإنه قادر،  ٥٧٥١أن يعلمون لا الناس أكثر أن الراد 
الناس.أكثر يعلمها لا ذللا، ق حكمته ولكن سبحانه، بوجوده 

بهيغتر وأن الدنيا، ق عليه اهللأ نعمي س يرى ما عك المغترين بعض اتكل ،وربما 
الغرور.س فهذا ذللاج، ص أفضل الأحرة ق يعهليه وأنه له، اقأ، محبة من ذلك، أن ؤيفلن 

عمرانبن حرملة عن سعد بن رثدين حدئنا غيلان بن يحين حدئنا أحمد! الإمام قال 

جو./■ابن أك وءراْ ٣( ٠ ٨ ه/ ) المنثور الدر j الموطئ ذكره )١( 
اعاو.الجواب )أ(اأ 







—و-ع=^_^=
الموقهوبثس الذي وعشيرْ ومولاه المسير ق ولا الإقامة ق لا يفارقه لا الذي قرينه 

العشير.وبثس 

يتفرقلا عرض داج بأسحم تقاسإ ام ندي لبان رضيعا 
جنته،إليه الوصل سيله عن ووليه قرينه ليصد الثيهلان أن سحانه أحبر ثم 

يومالقرينان جاء إذا حتن هدى، طريق عد أنه الممدود المقل الضال هذا ويحسس_ا 
لكنت، القرين فيثى المشرقين، بعل وييتلث، بيتي ليت يا للاحر• أحدهما يقول القيامة 

حتنوأغريتني الحق، عن وصددتنن جاءق، إذ بعد الهدى عن أضللتني لدنيا، اق 
اليوم.ل أنت القرين وبثي هلكتر، 
تخفيف،نؤع بالتأسي له حصل مصيبته ق غيره شاركه إذا المصاب كان ولما 

قالمشتركين حق ق حاصل وغير موجود غير هذا أن سبحانه الله أحبر ليه، وت
كانتؤإن معه، قرينه بعذاب فرح أدنن ولا راحة يجد لا القرين وأن العذاب، 

صخر.أحيها ق الخنساء قالتؤ كما ملأة، صارت عمتإ إدا الل.نيا ي الصاب، 
سيفنإح__وانمملقفتنفور رةاو_اكينحولأكففال
ه؛التأسيعنالقس أمري ء.لك-ن أحي مثل يكون ا دم

سيوورودرمشتي عيارق أفحض اك لاأنصخر —ا ألابم 
آليومبممعطم ولن ؤ فقال؛ النار، أهل عك الراحة من القدر هذا سبحانه اه فمنع 

[.٣٩كزءقأشابصون<سف: إذ 
همينهُ لَفهو ننطئا محص'^٠■ ذوآلرمحنن عن ننس ومن ؤ سبحانه: ،وقال ل

وابن( ٤٧٥)ص الكاتب أدب ق تست ابن ذكره الأعنز، إق __، الطويل بحر عن السأ، هدا )١( 
(.٢١٦الكاتب،)ص أدب شرح ل والجوالثقي ٤(  ٨٧المض)حس إصلاح ق الكت، 

ف،حجر ابن الحافظ الأول البيت، وذكر اء، بالحنالتعريف سبق وقد الوافر، بحر من الأ؛يايت، هذه )٢( 
 /U(وذكرمله  ١٦الإصابت)انادق،مهجتيوينهم،رمي•هناوفيه• الثالث، البت، ٦

>م(أأشاححا.



اكسميرعلن الممحر الصوء ا؟=^ك 
=اكظ=======صد======ض

[.٣٧، ٣٦]الز-مف: ه مهنئون ؤمحستون!بم عزآلشيل ليصدويم م  13ا !أج 
إعراصهسبب لكن إنما به وضلاله الثياطن ْن قرينه ابتلاه من أن سبحانه فاخبر 

لهقيض أن الإعراض هذا عقوبة ن [ Soرسوله، عك أنزله الذي ذكره عن وعتوه 
إذاحتئ مهتد، أنه ي، وهويحفلاحه، وطريق ريه سبيل عن فيمده يقارنه، شيطايا 

يعدوتيثلئ، نيى يئتث، ؤ  3I،J[ؤإفلأسه، هلاكه وعاين نرينه، مع القيامة يوم ربه واق 
الذيبالوحي الاهتداء عن أعرض من وكل [ ٣٨لالز-مفت ه آنمرئن فيس آلمقرمح، 

القيامة.يوم هذا يقول أن فلابد ، ١٥١هوذكر 
تعاق!قال كما هدى، عق أنه ب، يحلكن إذا ضلاله ق عذر لهذا فهل فيل• فإن 

ه؟مهثدون ابم بمجون ثؤ 
الوحي،عن الإعراض ت ضلالهم منشأ الذين الضلال من وأمثاله لهذا عذر لا قيل• 

داعيابلع عن بإعراصه مفرط فإنه مهتد، أنه ظن ولو ه، الرسول به جاء الذي 
لعدمضلاله لكن من بخلاف، وهذا ؤإعراضه، تفريطه من أتن فإنما ضل فإذا الهدى، 

إنماالقرآن ق والوعيد اخر، حكم له فذاك إليها، الوصول عن وعجزه الرسالة، بلؤخ 
قالكما عاليه، الحجة إقامة يعد إلا أحدا يعذب، لا اه فإن الثاف وأما الأول• يتناول 
رسلاؤ تعال! وقال [ ١٥لالإ<سراء; ه زسولأ تمئ، حى معذيتن 'كنا وما ؤ تعاك• 

وقال[ ١٦٥تالس1ء: ه ؛ jhp؟تند حجة آثي عل للغاسي تآكون لئلا ومغذرنن مبشمين 
وقال[ ٧٦]اي-؛مف: ه آلظثلمٍتن ض ولش ظلتثه-لم وما ؤ المار: أهل ق تعاك 

آلثثم_محلمين، كن قإن آس جب ما عل ينحس ثمس ثمول أن ؤ تعادت 
ثرىجن ثمود أو آئقئث س لخفت هذني، آس أيئ لؤ تمول أو أائق؛ا 

قكدنثاآايى جا؛ثك مد نل مزآشصنئن داكورئ■ ْفرْ ل لوأث آنعذاب 
*القرآن ق كثير وهدا [ ٥ "٩ ٥ ٦ تالرمر■ ه آلكنفرس مّنذ وكنت ؤآسئفرث ؟؛ا 



—اجا=
هيعبدون:ن؛آ سدونآلرثمنءالهه بنيكصJيجآأظتا سأرسلغا نثنت دؤ 

يعبدأن لهم شؤع اه أن فيه هل به جاورهم عما أممهم موال بسؤالهم• المراد 
عنفيخبرونه والإنجيل، التوراة أهل موال الراد الفراءI نال غيرْ؟ إله دونه من 

نلك•من رملا إليهم أرملنا من وامأل التقديرI قتيبة: ان ونال وأنبيائهم، كتبهم 
قبلك،من أرسلنا من ومل التقدير! الأنياري! ان وقال الكتاب، أهل وهم 

التبوايتؤأنكر ممن وغرهم نرس لمركي التقرير فالمراد تقدير، كان وعك 
أشلفنهاية الأوثان، عبادة حرم أو كتانا، أنزل أو رسولا، أرمل التع وأن والتوحيد، 

جاءما عك جاء قد كان إذ جق، رسالته صحة أعلام من وهي عاليهم، حجة بدا الكتاب 
بقدجاء ولا الرمل، من بدعا يكن ور سبحانه، اهلع رمل من تقدموه الذين احوانه به 
منوهده الزمان، ق اقتران ولا ساهد غير من به أحبروا ما بمثل أحبر بل به، جاءوا ما 

صدقه.يت، آيا أعظم 

للآخرئثه:<•ؤبجك4لمفابم 
سلفادجعإ1أهلم ؤ تعاق! اهوٌ قال التقدم، والالف_، تقدم، الن.ى هو امv ال٢ ر

قولومنه المالفة، الرواحل أول مي توالعرب [ ٥٦]\لإخوق: ه ومثلا 
حتنلأقاتلنهم الصديق! وقول ا، مذلعون«أ بن عثإن الخير بسلفنا ®الحقي ه! المح، 
العنق•وهى ؛• ّالفضر تنفرد 

)ا(لاأحكامأعلالن.ة-بمل.
الميادئ. ٥٧٥١•)٢( 

قنمم وأبو ( ٢٦٩٤)رنم واللالي ( ٤٨٦٩رقم  ٢١•)■T/ والحاكم ( ٣٣٥)ا/أحد أحرجه )٠١( 
(.٠٣٢ )رنم المدينة أحبار ق بة ث ين وعمر ( ٣٩٨)م/ الطبقات ق معد وابن ( ١ ٠ ٥ / ١ ) الحلية 

(٣٣٨/٥٠(واظر:كحالبارير٢٧٣٢،٢



الممسرض اثثشئ ا؟====تم 
=الأئ0==^د=========د^^^^=^

؛ئقة4■مح4زلخيىعئويآلنتقأرتتs يوم؟؛ لأخلاء اؤ 
يود،حتن آدم بني أنفاس دخان من القاو_، فامتلأء الخلطة كثرة تؤثرْ ما أما 
نرناء Ajyaس خمله عن يعجز لما وحلا وصعقا وغما، وهما وتفرها، تشتتا له ؤيوجب 

أوديةق فكر0 وتقئم وبأمورهم، -هم عنها والاشتغال مصالخه، ؤإصاعة السوء، 
الاخرة؟.والدار ه منه يبض فماذا ؤإرادامم، مطالهم 
منحة،من وأنزلت، نعمة، من ودفعت، نقمة، مجن الناس حلهلة حلستح وكم هذا 

الناس،إلا الناس آفة وهل بلية؟ 3، وأوقعت رزية، من وأحلت منحة، من وعطلتؤ 
حالواحنن به يزالوا لر السوء؟ قرناء من أصر - الوفاة عند - ءلاو_إ أبي عك كان وهل 

الأيد.سعادة له توجسا واحدة كلمة وبين بينه 
بعض،س بعضهم وطر وقضاء الدنيا، ق مودة نؤع عق تكون التي الخلعلة وهدم 

تعاق!قال كما ندما، يديه عليها المخلط ويعص عداوة، الخقائق حقتإ إذا تنقيبه 

لثىسة:ثة؛انحمح يمولث يديه يعصآثِلإعق يوم وؤ 
وقال[ ٢٩-٢٧]القرنان: ه حآءن إذ عنآااوًفرتعذ اصنير لمد حليلأ ئلائا لزانحد 

وقال[، ٦٧]الزحرف: ه آلمقيرت٧ إلأ غدو لبعض بنضهز يوم؟د الأخلاء ؤ تعادت 
ئزآليئ؛ا آنحثوة ق نس،كلم مودة وسا ١ آممي دون من إثْاآنحدتم ؤ ت لقومه إبراهيم خليله 

لخفموناو0كلمآئازونا تعقا تعْنهكم ببجزونحئ يوزآلقينمة 
دامواما يتوادون غرض، ق مشتركين كل شأن وهدا [ ٢٥]الذكوت: ه من 

وانقلبت،وألما، وحزثا ندامة أعقبح الغرض ذالثإ ١^^ فإذا حصوله، عق اعدين مت
وعدانا،حزثا الغرض ذللئه انقلبه لما لبعض، بعضهم من وذما ولعنة بغضا المودة تللئ، 
فكلوعوقبوا، أ-خزوا إذا خزيه، ق المشتركين أحوال من الدار هده ق يشاهد كما 

وعداوة.مودتهما؛غصا ..، ^^lJأن لأبد عليه؛ متوادين باطل عك مساعدين 

.ج\ مدارج ٤ ٥ ٤ ( ١ ر 



قع——^=—^^اجا=
والجماعت،كالجمعة _ الخير ق الناس يخالهل أن الخالaلةت أمر ق التاير والضايط 

وفضولالشر، ق ؤيعتزلهم - والنصيحة والجهاد، العالم وتعلم والحج، والأعياد 
الحدرفالحدر اءتزالهمث يمكنه ولر الشر، ق حلهلتهم إق الحاجة دعت فإذا الماحات. 

ولكنناصر، ولا قوة له يكن ل؛ إن يوذوه أن لأبد فإمم أذاهم، عك وليصر يوافقهم، أن 
■* * العالمين• رب ومن المؤمنين ومن منهم عليه وثناء ونعغليم له ومحبة عر ي*قثه أذى 

آلأمحئدشتٌهآ'لأذصودآغ« ما ؤفيها بصحافصذماؤسمواص ْلاراعاتيم يؤ 
هه' حنلدوث 

اههتال كما فيها، بأسرها كلها اللدة وجعل القرار، لدار الخلق حلق غفوإنما ،اه 
قلاؤ تع١فيت وقال [ ٧١تالز-؛مف: ب آلأععّد وثني الأنفس يئثهيه ما فيها ؤؤ 

تعالن!اه اايقول ه: الني وقال ا  ١٧]المجدة: ه منم؛أعم( لم احي ما نمى ثعام 
شرقلب علن حهلر ولا سممت،، أذن ولا رأت، عين لا ما الصالحين: لعبادى أعددت 

الشفيقلقومه الناصح قصده هوالذي وهدا عليه، اؤللعتم ما غير أي احلالعتمأأ ْا طه 
هنذ0إيما ينمومّ أائأئاد؛؛^٤؛ نبيل اهدهكب اشعوب، ينمومّ ؤ قال: حيث، عليهم، 
متاعالدنيا أن فاخرهم [ ٣٩، ٣٨]غام: داز^كنار4 هم، >ة شعؤإ0ألآ الدتا الخزة 

والغاية.المنقر هي والأحرة غيرها، إل، بما يتمغ 
محبوبأعفلم فاته قد ص منزلة ه نفولينزل الموصع، هدا العاهل فليتامل ...ر 
فياصده، علي وحصل مماركه، يرجن لا فواتا إليه، وأحوجه شيء أفقر وهو وأنفعه، 

قيلتد من حالة س الحال هده فاين؛ أفظعها، ما وحالة أوجعها، ما مصيية من لها 
الغيذلوشفاء والنكاح واللباس والشرب الأكل س اه. وجه به يقصد ما بكل الدنيا 

روضةالمحض. ١٧١)١( 
ْ(١٧-٠١٦/٨(واير:ذحاUري)٢٨٢٤^٧٤(وسإثم

المحض.روضة  ١٧٤)٣( 



المميسرعلن المنير الئوء  =و[==^^س=
وتوحيدهله وحبه ربه معرفة من به يلتد عما قفلا سبيله، ق وجهاد العدو بقهر 

ومحهبه والرضا له العمل ؤإحلاص عليه والإقال ئيه والتوكل إليه والإuبة 
لكما لقائه، إق والشوق به والأس بقربه ومروره القالب وفرح إليه والتفويض 

والشوقرحهالث، إلن التنلر لذة ا)وأسألك، والحاكمت حبان ابن صححه الذي الحديث 
منالباؤلن بالعدو تشممها مع زيادة ق الدنيا ق تزال لا اللذة وهذه آ اقاJكا٠ر إلن 

وفارتالروح تجردت إذا فكيف الذلاهر، والعدو والدنيا والقس والهوى الشيهلان 
منألسنعإلمم 1س ائعثإ ألذين مع ؤ الأعك بالرفيق واتصلت والأفات، الأحزان دار 

متقآلثبأد'للكألمص)؛ زي؛; اوJئألث، وحسن وآلنيذآ، وأمحذبمن 
اللذةأنولع من فهناك العم دار إق أفض فإذا •٧[ ، ٦٨]الناء: ه علتنا باش وكق 

فبونابشر، فلب عق حطر ولا سممت،، أذن ولا رأت، عين لا ما والسرور والثهجة 
نارتتقد ولا طربا، ذللث، إل الشوق يهزها لا التي الدنيئة الوصيحة للنفوس وتعنا 
رهنا.ذللث، عن يصد عما تبعد ولا رعبا، لذللثج إرادتها 

فالمحافؤ[ ٧١ل\وخوف.' سبمحافصذمؤوسموانه يهلار،ظأم ؤ تعاق؛ قال 
الهلحةمقمعة المحفة! الليث،! وقال ذهب،، س ؛قنمخ الكلبي! قال حفة، صم 

الأعشئ!قال صحافج الجمع عريقة، 
٢الرحالر نمت، والضامرات ة الفض من والصحاف والمكاكيلئ، 

اعرىق والماثي ٥( • ٩ القلمان)رقم مراري وق ( ١٩٧١رنم  s-0-r-i)م/ ^ أحرجه )١( 
(واسمم١٩٦٤٧رنم٤٤٢/١0(وسارزاق^رنم٠•"١١الجض 

رواق والدارممي < ٨٤٥المة)رنم أعل اعتقاد ق واللألكائي ٤( ٥ الأصول)Y/ نوادر ق الترمذي 
(١٣٨٧رنم  ١٤٨-١٤٧/٢)نوص ق ونمام ( ٦٢٤الدعاء)رنم ق والطراف ( ١٧٣■)رنم اه 

(.٢٩٢القدير)(/ ومض ( رجب)ص٢٨لأبن ، iiJحدث شرح واننلر: 
الأرواح.)أ(خم)حادى 

العربأشعار خمهرة ق القرقص زين، أبو وذكره الأعشن، إق ينسم، الخفيف، بحر من البيت، هدا )٣( 



له،أذن لا الدي الرأس، المدير الكوب، الفراء: قال، كوب،، فجمع الأكواب وأما 
لعدي:وأنثي 

،د_الكوبرالغيد عاليه عن يه أبوابمفق تا متكئ
واحدهاإسحاق: أبو قال( لها. حراطم لا التي الأياؤيق، الأكواب هميد: أبو وقال، 

لهاليمت، الك، الأباريق، هم، عباس: ابن وقال، له. عروة لا تدير م إناء وهو كوب، 
قالبخاري وقال، . 'ءركا لها ليس الرأس، مستديرة أوان هي مقاتل: وقال، آذان. 

ولد'نيهلور،طللم ؤ تعاق: وقال، ١ حراطم١ لها التي الأباريق الأكواب: صحيحه: 
الأكوابهي الأباريق: [ ١٨، ١٧]الواقعت: ياكوايؤؤأنارييىؤكاِسمعم( رث؛؛ ءدلدون 

مناضن وا./.قق أكواب• فهي عرى ولا حراطم لها يكن ل( فإن حراطم، لها التي، 
شكلهعل كان ما كل محمى ثم صفائه، من لونه يبرق الن.ي فهو الصفاء، وهو الثريق، 
ظاهرهاس يرى القوارير، صفاء ق الفضة س الجنة وأباريق صافيا يكن لر ؤإن إبريقا 

أحر:ابن قول، ومنه لونه، لبريق إبريقا اليفا تمي والحرب باطنها. ل ما 
وجامل؛؛،اء زهذا ا حيليهلك ة حعبوعلقت ا إبريقتعلفث، 

١ً براقة كانت، إذا إ؛ريق، ارأْ اللحيال: نوادر وؤ، 

الرب)أ</يخا(.^jUj وابن ( ١٧٧٠٠)
خصيحالكن الجاهالمة، لهاة محن ثاعر التميمي انمادي نيد بن عدي إل يتب السرع بحر *ن اليت هدا ( ١ ) 

اليتذكر الهجرة• نيل  ٣٦سنة توق الرب ؤمحن بتّه ترجانآ كسرى جعله والفارسية، الربتة يحسن 
(.٢٠٣/١0(٧٢٩/١محطرفيuنادرب)

(.١٧٥-١٧٤/٢٧)٢(اظر;■ضرسي)
^^ّ)رتمهاخ؛(واظر:ذحالارىص/هأه(.)مآ(احرحه 

الإصلأمأدرك عخضرم جاهل شاعر الياهل، أخمد بن عمرو إل العلويل، بحر من البيت هدا )٤( 
ذكر0والبيت لأي. ٥ محنة مات ه، عثمان بدم المطالبين من ولكن الفتوحات، ل وشارك فأسلم 

\ذمب)ه\إ0ل^ى.مطلورولمان (وابن ١٥٣/٢الخطانىفيضباسمث)
•( ١ ٦ / ١ ٠ ) اللسان ق منظور ابن ذكر0 ( ٥ ) 







الممسرعلن اشز الصن؛ آآءم 
\===^^==^^=^^=^==^^==^=^؛=]لغت\

زرحل مائة قوة لطن أحدهم إن بيده، محمد نفس والذي ®بلن ه• اس رسول 
ؤيشربياكل الدي يإن اJهوديت له فقال ، وا1جءاعااأ والشهوة والمشرب المطعم 

مثلجلودهم من يفيض عرق *حاجتهم ه•' اس رسول فقال الحاجة، له تكون 
صمر«.ئد البهلن فإذا المسك، 

بناه عبد عن الأعرج حميد عن حليفة بن ، حلفحدثنا عرفة: بن الحسن وقال 
لالهلير إلن لتفلر ®|j^، قوت اق، رسول ل قال عود مبن  ٠٥١عبد عن الحارين، 

بن ٠٧٥١عبد نمة ق أنس حدين، تقدم وقد . ْشووااا يديلئ، بين فيخر فتنتهيه، الجنة 
تالخيري معيد أبي وحديث أثرْ، عق وسرا-رم الجنة أهل يأكله تلعام أول ق سلام 

لالجئةاا١ لأهل نزلا بيده الجبار يتكفأها واحدة حبزة القيامة يوم الأرض *تكون 
الزخرف.سورة ير نفمن حمعه الرانأ ير ما هدا 

العالمينرب هاق والحمد 
٠٠٠

الأوسطj والطراز ( ٦٣رنم الزس)^/rU ف ومحاد ( ١٤٥٩)رنم الزمد j المارك ابن أحرجه )١( 
 M( ٨٨٧٦رنم  ١٣٦ .) :الحاكمتمحيح حجر ابن الحافظ نقل حمث، ( ٣٧٨الباري)ا/ نح وانظر
الحديث.لهدا 

فواتدْق وتمام ( ٨٥٨رنم  ٢٨٢)أ/ منيه ل والتاشي ( ١١٧١)رنم منصور بن سعيد أحرجه )٢، 

الرويوشرح ( ٣٧٣ا/)١ اuري نع وانظر: ( ٢٧٩٢وسلم)رنم ( ٦٥٢• )رنم اليخاري أخرحه )٣( 
(ro/\U.)\



ثاجا=

T^M
ذبآفأسد

مذلانمح;آمحاإةكثا ثبنركوج لثلؤ ١،أنزكةؤ، ا:)آ؛:ا ؤآكثبآي^ن;ئ؛: م حؤ 
؟"•ث:'إ مي-لأن نقعد؛أإداكنا يمنيىلأأمحسم:!ث؛:أما 

ومن١[. انزكهؤ؛ إثا ؤ تعاق! لقوله قطعا القدر ليلة هي هدْ 
غلهل.ففد ثعبان من النصف ليلة أنها زعم 

الحكمليلة القدر ليلة مجاهدت عن نجيح أبي ابن عن سفيان قال 
القدر،ليلة ق للحجاج يؤذن جبير• بن سعيي• عن سوقة ين محمد عن سفيان وقال 
ينقصولا فيهم يزاد ولا أحد، متهم يغاد-ر فلا آبائهم، وأسماء بأسمائهم فيكتبون 

أرأيت،أسمع! وأنا للحن رجل قال قال• كثلوم بن ربيعة ثنا علية ابن وقال . متهم 
كللفي إنها هو، إلا إله لا الن«ى واه نعم ^١^ هي؟ رمضان كل ق القدر ليلة 

وعملأجل كل اه يقضي فيها حكيم، أمر كل فيها يفرق، القدر لليلة ؤإنها رمضان، 
الكتابم أ ٌن يكتب قال؛ هماس ابن عن مهران بن يومض وذكر مثلهار؛ا، إق ورزق 

يحجيقال الحجاج حنن ومطر، ورزق وحياة موت من الستة ق يكون ما القدر يلة لق 
فلأنويحج فلأن 

وقدالأسواق، ق يمني الرجل لترى إنك الأية؛ هن-ْ ل حير بن سعيد عن وذكر 

وابن١(  ٩٤٢٧رقم  ٣٤ ٥٢ا/ تفسرْ)• ق حاتم أبي وابن ( n٣٨٦/ تفسر، ق بوالرزاق أخرج4 )٢( 
(.٣٦٦• رقم  ١٣٢ اكب)r/ ق والمهقي ( ٨٦٩٢رنم ٢  ٥٢شية)آ/ أبي 

٢(. ٣٥٩; تمرْ)• ق والطري ٢( • ٥ وشرْ)م غان انم احرجه )٣( 
واظرتجرتر• وابن نمر بن ومحمد حيد بن عبئ إق ُءزاْ ٤( • • المور)U/ الدر ل يوطي المذكره )٤( 

١(.• ٨ آ/ الطري)٥ ير ونف١(  ٢٧/ ١ القرطي)٦ ير نف
(.٣٩٩اليوطي)U/ نفير وانفلر: ( ١٨٥٢٧رقم  ٣٢٨٧/ ا يرْ)٠ تفj حاتم أبي ابن أحرجه )٥( 



التنيمعش اشز المحزم إآ==ءم 
كا===========^د

المؤتزرق اممه وقع 
،.القاJلةر السنة إق وعباده بلائه ق السنة أمر القدر ليلة ق اه يقدر مقاتل1 وقال 
هووهدا القدر، ليلة ق كلها السنة أمر يقدر السالميت الرحمن عبد أبو وقال 

والتقديرالحكم ليلة فهي قدرا، يقدره الشيء قدر مصدر القدر أن المحح1 
الناس،ق قدر لفلان ت قولهم من والعفلمة، الشرف ليلة القدر ليلة ط\وقة.' وقالت، 

فقدالتقدير من فيها يكون ما مع وشريا قدرا لها أن القول هدا صاحب، أراد فان 
سحاتهاس إن غلهل فقد والخعلر، الشرف هو فيها القدر معنن أن أراد ؤإن أصاب،، 

حكم•أْر م ومحرم ومحين اهف يفصل أي يفرق، فيها أن أخر 

4•ؤرزرئدظارممرثقآ، جشت>ؤمحونه ص زمكوأ كؤ 
فعلهفالإحراج أحرجهم، الدي هو أته أحبر وقد باحتيارهم، حرجوا إنما ،هم ر

حرجوا.لما إحراجه ولولا حقيقة، فعلهم والخروج حقيقة، 
فتنايعيدحمل قم ق ئتاثا آلأزض من أئقؤر وآس ؤ قوله; بخلاق وهدا 

إحناحاه]نوح;؟ا،ااا[.ؤءزج،=فلم 
آلختئربلأول ديثرهم من آلكممس، أهل من كمروأ آلذنن أحرج هوآلدى ؤ ت وقوله 

الإحراج هذا فإن  ٧٨]١^)،: 4 اثهنذكم بطون من أحرجمح( ؤ ت وقوله أ؛ا، 
ؤإرادتم•اختارهم بغير فإنه فته، لهم صنع 

والضياء١(  ٠٨٥٣ رقم  ٣٢٨٧/ ١ محهما)٠ اه رصي عباس ابن عن متره j حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
 j٣٢١الثب)م ق والمهقي ( ٣٦٧٨رقم والءاكم)آ/يم؛ ( ٢٤٨رنم  ٢٣٦/١• لممحارة) ا

وفيكائلالأونات)رفمأم(ممءناينماص.( ٣٦٦١رنم 
.٢(  ١٣أيضا).^-له الأوىت وضائل ( ٣٢• ٣- ١ ٩ اديبمي)م الإيمان نم، اننلر: )٢( 
■١( انذلر:تمرالطرى)ه؟/م• )٣( 
شفاء. ٥٩)٤( 



'سإلبئإإقاج^ا~
يكونأن فيحتمل ٠[ ]الأنفال: ^ ٠٠٣^]نيتك من نلك احرجك كمآ ؤ قوله• وأما 
فلابأمرْ يوجبه إحراجا يكون أن ويحتمل الأول، من فيكون ومشيئته، بقدره إحراجا 

الخاؤجإحراج أحدها• أنولع• ثلاثة اس كتاب ل الإحراج فيكون هل.ا، من يكون 
وشرعا.أمنا إحراجه والثالث وكرها. ٥^١ إحراجه والثاق ومشيئته. باحتياره 

بالحيإلأ ح1سه«اأ ما إرج(;ا ضمننن نثيما وآلازضوما آلشمنوت حلقا ما وؤ 
يعهمنقجأ؛4•لا 

كقوله;لحكمة، ولا لغاية الخالق يخلق ل؛ أنه زعم من عق سبحانه إنكاره 
يمكان آلإضثن محسب ؤ ت وقوله [ ١١٥؛]\دؤمثو0 ه عكا حاسنكم ائما قحستتز اؤ 

و—جلنعٍيرتن. يهما وألآوماؤما حتقاآلثمنوت وما ؤ وقوله• [ ٣٦]القامة؛ ه ندى 
[.٣٩ SAبآلحق4]انمحان؛ حلقنهنا~إلأ نا 

أنولعوهو كله، ذلك، حلق لأجلها الير المحموث•؛ والغايات، الحكم هو والحق 
كثيرة;

وآياته.وأفعاله وصفاته بأسمائه تعاق يعرف، أن منهات 
•ويْلاع محندكر ؤيثكر ويعد يحب أن دمنهات 
الشرائع.ؤيثؤع وينهن يأمر أن ومنها: 
التصرفات.بانولع المملآكة ق ؤيتصرف، القضاء ويبرم الأمر يل-بر أن ومنها: 
أثرفيوجد بإساءته، والمسيء بإحسانه الحسن فيجازي ؤيعامإ، يثيتا أن ومنها: 

ويشكر.ذللث، عك فيحمد مشهودا، موجودا وفضله عدله 

سواه.رب ولا غيره إله لا أنه حلمه يعلم أن ومنها: 
فيهينه.الكاذب ؤيكدب فيكرمه، الصادق ق بمن. أن ومنها: 

)ا(اِ\،اشفاء.



الممجكرعلن امحر الفوء ^^٢ 
إ====^=========^=الآ؛ا

الذهنيالوجود ق وكثرما تنوعها عل وصفاته أسمائه آثار ظهور ومنهات 
الواقع.ق لما مهنايما عالما ذلك ءباد0 فعلم والخارجي، 

إلههاوحده وأنه ومليكها، وفاطرها ر-با وحده بأنه كلها مخلوقاته شهادة ومنهات 
ومعبودها.

قدير،حي فإنه كماله، لازم والصغ الخلي فان المقدس، كماله أثر ظهور ومنهات 
يكنإلأسممخانا.لر كيلك ذلك كان ومن 

يليقالذي موصعه، ق منها كل بوضع المخلوقاُت، ق حكمته أثر يظهر أن ومنها؛ 
الباهرة.حكمته فتشهد بحئه، والفملر العقول تشهد الذي الوجه عق ومحبته به 

لوازممن ولابد ؤيسامح، ؤيغفر ويعفو ؤينعم يجود أن بمصإ سبحانه أنه ومنها؛ 
ذلكحالخاوشرئاّ

ويعظم•ويح ويمجل• ويمدح عليه يش أن يحب أنه ت ومنها 
التيالحكم، من ذلك غير إق ؤإلهيته ووحاJانيته ربوبيته شواهد كثرة ومنها؛ 

بالحق،ملتبس وحلقها الحق، ولأجل الحق، ثب يمخلوقاته فخلق الخلق، تضمنها 
للحق.يتضمن وهو حق، وغايته حق، فمصدره حق، ه نفق وهو 

لغاية،ولا لشيء لا الخلق إيجاد عن نزهوه حيث المزمنين عباده عك ألتن وقد 
نثطلأهذا حلمت ما نيئا وآلأزض آلثمنو'ت حلق ق وئثفًفرون ؤ تعاق• فقال 

ا.١ ٩ ١ عمران؛ زآل سيمنتلذه 

و^لآزصؤماآلثمآء حلعثا وما ؤ فقال؛ أوليائه، ظن لا أعدائه، ظن هذا أن وأخبر 
[.٢٧]ص: ننطلاجذ'كظنهمسكموأه بثيما 

لحكمةأمر ولا له، مطلوبة لحكمة يخلق ب إنه يقول؛ من عرفه أنه يتوهم ، وكيف
ولالحكمة لا محضة، وقدرة مشيئة عن والأمر الخلق يصدر ؤإنما لحكمة، نبن ولا 

)ج(.ارومجيته،. ولعلها بالأصل، ممزا ( ١ت 



بالحكمقام إنما والأمر الخلق بل حمده، لحقيقة إنكار إلا هدا وهل مقصودة، لغاية 
وأمره،حلقه لحقيقة إنكار الحكمة فانكار وحكمته، بحمده مظهران فهما والغايامتؤ، 

أثبتوافإمم إليه، نسيته عن ٧^١^، الرب عنه ينرْ ذللئ، من المنكرون أثبته الذي فإن 
البما يأمر أن أويقع عندهم يجوز بل حكمة، ولا مملحة ولا فيه رحمة لا وأمرا حلما 

سواء،إليه بة بالنوالجمع مصالحة، فيه عما ؤينهن البتة، فيه للمكلف مصلحة 
سامحن فرق ولا به، أس ما جتع عن ؤيتهمح، عنه، تمح، ما بكل يأم أن محئجوز 
دالنهمح،•الأم لمجرد إلا لهذا، 

وشكرهطاى، ق عمره أفنئ بل عين، محلرفة يعصه لر من يعدب أن عندهم ؤيجوز 
والظلموالشرك به الكفر ق عمره أفنن بل عين، طرفة يهلعه ل( من عل، وينعم وذكره، 

حائزفهو ؤإلأ الرمول، بخر إلا منه ذلك حلاف يعرف أن إن، سبيل فلا والفجور، 
الغللمعن كتنزيهه عنه وتنزيهه سبحانه، بالرب وأسوئه الظن أفح من وهذا عليه. 

عنه.اه؛؛ يتعان، الذي الظلم عين هو هذا بل والجور، 
منه نفبه وصف، عما ينرهونه المذميج هذا أرباب من كثيرا أن العجاب والعجب 

عنينزهونه ولا وتشبيه، تجسيم إثباما أن ويزعمون الجلال، ونعوم-، الكمال صفاُنتإ 
الكما به، إلا يتم لا عندهم التوحيد وأن وحق، عدل أنه ؤيزعمون والجور، الفللم هذا 
كماله،وصفات وتكليمه وتكلمه سماواته فوق وعلوه عرشه عل استوائه بإنكار إلا يتم 
التوفيق.ول والثم الإثبات، وذلك النفي، نبذا إلا الaلائفة هذه عند التوحيد يتم فلا 

[٨٥]الحجر: يانحؤره إلا نمينا وما وآلأزض آلئمنو'ت حاكا وما ؤ تعادت قال 
تعال;وفال [ ٢٧]ص: ه بطلا ببجما وآلأرءر،ؤما آلسنآ، حلمثا وما ؤ ت تمال ونال 

[.١١٥]المنمون: ى عكا حلسكلم ؤأدحستيرأسا 
محبتهكمال هي التي وحده العم عبادة هو الخلق، ولأجله به حلن( الذي والحق، 

المحض.روصة  ٦٨)١(



الممسيرض المسن الصوء \^=ثِ 

ولأحلوالعقاب، والثواب والنهي الأم من هموديته ولوازم له، والذل والخضؤع 
إنماوالأرض والسماوات والمار، الجنة وحلق الكتب، وأنزل الرسل، أرسل ذلك 

تعاق[اهللأ ]إل الأشياء أحس، وهو علته هو الذي اس صرامحل هو الذي بالعدل قامتا 
إبدانة من ما ورؤكمّ زف آممي عل إق ؤ I ؤص؛ هود بته عن حاكيا تعاق اس قال 

قمستقيم صراط عك فهو [ ٥٦]عود: مسقمه مرط عل زق إن يثامه؛آآ؟ هوءاخد 
الحقوهو والعقاب، والثواب والأم الخلق ظهر به الذي العدل وهو وقدره، شرعه 
ءبادترمتق المؤمنون قال ولهدا بينهما، وما والأرض موات الحالقت، وله به الذي 

يكونأن سبحانه ربهم فنزهوا [ ١٩١عمران: ]ال نتحأثلئ،ه ننطلأ ا هند حلمت، ما ئتا ذؤ 
الغاياتلهده يحمد وهوسبحانه محمودة، غاية ولا حكمة لغير عبتا السماوات حلق 

التيالحكمة هي أفعاله ق المحمودة فالغايات وأوصافه، لداته يحمد كما المحمودة، 
•ويرضاها بمصها 

اآمزآلذريم:تث؛:ه-̂ ؤ
غيراحتمال يعدم والقؤلمر المحتمل، وتعيين المجمل، تبيين إل يرثد السياق 

القراتنأعظم من وهذا الدلالة، وتثؤع المطلق، وتقييد العام، وتخصيص المراد، 
قولهإل فانفلر متاظرته، ق وغالهل نف]ر0، ق غانمل أهمله قمن المتكلم، ماد عك الدالة 
أنهعك يدل سياقه نجد كيم، [ ٤٩: ->؛jJlj]؛انثاآلعزيرألخكيمبا اثك ذق ؤ jعالت 

الحقير.الدليل 

ؤإنشرقنتيس من يثنون ئ وعيوض جثت ق •فاُيامحتي؛تث؛ا ق نآلنققإن إؤ 
محبثب::يم

٠ج؛ بداغ ٩ ( ١ ) 



^_^^___اجا=
احسنمن اجر ئضتع لا إنا آلصثلمحت وعمثوأ ءامغوأ هُلإح■ إن ؤ • تعاك نال 
سأسادرسدفبني(آلأمحمحنمحتا اوك؟كيحثتممنقرى عملاا:)ن؛:ا

[.٣١'٣، ت]الكهف عز(آلأرآيكه محتا ئو^ئن ؤإنثحمق سخيس من خضرا ثيابا ويلبسون 
؛ر منه  Jaipما والإمتبرق الديباج، من رق ما ندص الالممريزن من حماعة نال 
الصفيق.به المراد ولكن الغليذل، به المراد ليس ت محناتفة وقاك 

اللباسوألين الأخضر، الألوان وأحن الحرير، من نوعان هما الزجاج؛ وتال 
والتداذنعومته وبين يه، العين والتداذ اللباس منفلر حن بين لهم فجمع الحرير، 

•الجم؛4 

ذكرها،موضع وهدا ألة، موهاهنا [ ٢٣]الحج: حريره فيها ؤلبامهم ؤ تعاق؛ وقال 
لبىاءمن ءالت أنه ء الني عن وصح حرير، الجنة أهل لباس أن أخر اذلع. أن وهم، 

الخهنابن عمر حدسث، من صحته عل متقق الآحرة،ا ل يلبه لر الل.نيا ق الحرير 
مالك•بن وأس 

الإنه ،؛ والخلفالسلف، س ءلائفة فقالت، الحديّثج، -يذا المراد ق احتلف، وند 

الملابس.س غيره ويلبى الجنة، ق الحرير يلبى 

المخصوص.العام فمن فيها ؤلتانهم ؤ تعاك؛ نوله وأما نالوا 
التيالوعيد، نصوص س أمثاله حكم له الذي الوعيد من وهدا الجمهور؛ وقال 

النهىدل وقد لمانع، عنه يتخلف، وقد الحكم، لهدا مقتفى الفعل أن عل تدل 
الحنايتجأيخا لحوقه س ويمخ الوعيد، لحوق س مانعة التوبة أن عل والإ^محاع 
الشفاعةق له اه ياذن س وثفاعة لمين، المودعاء المكفرة، والهمائب، الماحية، 

)ا(اأاحادىالأرواحّ
(.٢٢٦/٢٢()١٧/•١٣(وصةالقارى)١٣٥/٢٥()٢٤٣/١٥سممي)
٧٣)٣(أرجهالخارى)رتم (.٢٩٨-٢٨٨/١>٢(و١ظر:كحاUرى)•٥٨٣٢،



الممسرش النيئ الصوء ^^٢ ٦١
ت]إذ1}[====د=^^==^^===^=±

شرب®من الحديث نظير الحديث فهدا مسه. إق الراحمين أرحم وشفاعة فيه، 
،.الخمرفيالدن؛المشربمازالآحرةءأ 

آلموثهإلا آلموث فيها يدوتوث لا ::ت؛: ءاميئث فثكهؤ لأم يها دعون يؤ 
طابآتييم.ه•آلأوو 

والمنام[ ٥١]الدخان: ه مماِأمإتي 1، آلثتق؛ن إن ؤ ت تعاق قال الأمين، ؛المقام 
صفاتجع قد وهوالذي ومكروه، وآفة سوء كل من الأمن والأمين الإقامة، محوصع 
منفيه آمنون وأهله القص، وأنويع والخراب، الزوال من آمن فهو كلها، الأمن 

والذكد.والمغص الخروج 
سواهم.منه يخاف مما فيه أهله أمن محي الذي الأمين والملي 
[.٥١مهامٍاميب<]الوحان: إنآلتتقينؤر ؤ تعانىت فوله ق الأمن سبحانه ذكر كيم، وتأمل 

[.٥٥]الدخان: ه فكهؤ،١؛-؛^ إم يها يدعون ؤ ٠^١^ قوله ول 
سوءولا الفاكهة، امaلاع يخافون فلا العلعام، وأمن المكان أمن بين لهم فجمع 

يخافونفلا الموت وأمن ذلاائإ، يخافون فلا منها، الخروج وأمن وممرتبما، عاقبتها 
*موتا فيها 

فهذا[ ٥٦]الدخان: ه آلأوق آلموثه إلا آلموث فيها يذوئورك لا ؤ قوله: وأما ، ر
العامالأول المفي يجعل وهو الموت، ذوق وعدم الحياة دوام لتحقيق هو الاستثناء 

أفرادهمن فرد استثناء إليه لومملرق إذ البتة؛ استثناء إليه يتطرق لا الذي المص، بمنزلة 
مجرىالاستثناء هاوا فجرى المنقطع، الاستثناء إل عنه العدول من بذكره أول لكان 

منهالريب ثم الون؛ا، ق الخمر مرب 'من ت بلفظ ( ٢ • ٠ ٣ )رنم وملم ( ٥٥٧٥)يقم اليخادمح، أحرجه ( )١ 
(.١٧٣الزوي)م؛/ وثرح ( Tr-r\و\ري)•\/^نح واتفلر: ١^٠• ز حرمها 

الأرواح.)م>(هيحادى 
)ما(أ<اممدارججا.





اصمعش اشز اكزئ ا^=م 

تقولالأزهري; وقال أيقا، الكسائي وحكا0 حا، وتزوجت امرأة تزوجت تقول; 
وقولهامرأة. تزوجت كلامهم; من وليس امرأة، وتزوجت امرأة، زوجته ت العرب، 

قالأزدشوة، ق لغة هي الفراء; وقال قراهم. أي 4 عي ض وزدجغيم ؤ تعادت 
يمعننهو انوي التزؤيج من جعله لأنه أحن؛ هاوا ق عبيدة أبي وقول الواحدي; 

فزوجتهفردا كان يقال; أن يجوز هذا ومن الكاح، عقد يمعتن لا زوجا، الثيء جعل 
عقدبمعنن كان إذا يمنعها من عنله الباء تمتغ ؤإنما بآخر، شفعته يقال كما بآخر، 

كماالكاح، عل يدل التزوج فلفغل معا، الأمران يراد أق يمتع ولا ارقلت،اا; التزؤيج. 
منأب،غ وهذا والضم الاقتران عل تدل الباء ولففل الحور، أنكحناهم مجاهد; قال 
أعلم.واهه فها، حل. 

الدخانمحورة نفير من حمعه ير ما هدا 
الحالمينهاورب والحمد 



ث)جا=

.ص

ءمح؛وةقءذ

;ن؛!اآتكوأظكأتحّ جؤ 
والكذبالفعل، ي وهو الفجور هو والإثم القول، ق وهو الكذب هو الإفك ا ١

ؤإنالفجور، إلن يعو الكذب ®إن ت الصحيح الحاوث ل كما الفجور، إق يدعو 
صحح.قاله غالذى . ياJءوإانالناراا الفجور 
الحدمجاوزة العدوان أن وهو ذكره، ما غير ثان معتز ففيه أثيم، معتد كل وأما 

ومنالجنس، محرم *هو الإثم وأما والوصف• القا-ر ل ظلم فهو للمد، حد الذي 
الإثم.وهو الآحر، الجنس إق تخش الحدود تعدى تعاطن 

الظالموالأث؛مت ءاJهما عدوانا تعاق اس لباد الظالم الم١ُتالى أن وهو ثالث معتز 
عنوالنهي ذمه، سياق ل لأنه أوق، الأثيم عق هنا تهديمه فكان بالفجور، لنفسه 

وتوافقه.تطعه لا بأن فهوأحرى لهم، ظالما الماد عل معتد.يا كان فمن ءلاءته، 
الخغوصف وهو ناله، بما ليقترن الأثيم، عق فدمه أنه وهو راعت معتز وفيه 
الميع،عن فهومتاحر عليهم، معتد ذلك، مع وأنه للناس، فيه حير لا بأنه فوصفه للخير، 

الراحة،لهم يوحد من الناس يحمد ولهذا ثانيا، عليهم يعتدى ثم أولا حيره يمنع لأنه 
يكفه.أذى ولا يوحا.ها راحة لا وهذا التموف، هوحقيقة وهذا الأذى، عنهم ؤيكفإ 

٦٣بما قوما ليجزى آممب أيام يزجون لا للذمحتل يعفنوأ ؛امنوأ للذيىت> ل ئؤ 

•ؤ)ا"ا/ الروي شرح ا-آ(واظر: )رْمم\• •1(وسالم  ٩٤رأآ(بياوظرى)رقم 
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الأمم.من قبلهم بمن كوقائعه ، ٢٠٦-انم وقائع لايخافون تفسيرهات ق قالوا 
بالهمزة.صريح استفهام تقدمه ما أحدهماI قسمين! عل هن.ْ ورود!أم[ أن اعلم 

كله.ذلك عن حرج ما إليها يرجع التي والأحتة فيها، وهوالأصل تقدم، ما وحكمها 
اهمّؤ تعال! قوله نحو عاليها مايق لففلي استفهام من مجردة ميتدأة ورودها والثاقت 

٩[.هلاص; إ0:ا محا ىاسا ساأنأضن7ض 
أزؤ وقوله؛ "آنا • لالطور؛ 4 )٠!؛؛ ريبآلمثون ناعرسصبهث يقولون ام ؤ تعادت وقوله 

[٦٩لال٠رمونت ه رسواثم يعرفوأ لز اهم. ؤ ١[  ٤٢عمران!  cJl]ي آلجمة ندحلوأ ان حيّتم 
آ"ا[ؤأزأذاخثنقأا[ؤأم'لتاكث،هلاّرر: اقدمئاعبماتهلهمحرف: رؤ 

كثيروهو [ ٣٥ه سلطثغا عليهل اتزنثا أ ؤ [ ٥٢]الزحرف! ه مهخن هو آلذى هندا 
استفهامهدا وليس اللفغل، ق استفهام قبلها ليس ما مبتدءا ]أم[ فيه تجد حدا 

•b^ وتوبيخ تفريع ل استعلام، 
وسياقه،الكلام بقوة عليه مدلول سابق لأستفهام متضمن إدا فهو يإحبار س ول

أمصادق أيقولون يقول كأنه استفهام تقدم يعد إلا تكون لا لأما عليه، ]أم[ ودلت، 
اهم.ؤ وكدلالئإ تقوله؟ تقولون أم أتمدقوته أي تقوله يقولون أم وكدللئح ثاعر؟ يقولون 
اياتنامن كانوا أمم حبتا أم حبرهم أبلغك أي* ه ١^^٥—،  ١١٠اصحن—ان حيست، 
ساؤ

ازىلا نن ما ؤ تعاق؛ قوله صفحالت، عك بائيا المعنن هذا تجد كيف، وتأمل 
منكان أم أحفر المعتز تجد كيف، ٢[ • : ٠٢١]ه مزآلثآبمّنن ًفان أم الهدهد 
الغامحن•
الترددحمل وقد صد، له أم عليه دحلت، الني كان إذا فيما الظهور كل يفلهر وهذا 

.ج\ مدارج ٥ ١ ( ١ ) 



عندوهو القلب، يخطر الضد لأن الأحر، ذكر عن به اسغتي أحدهما ذكر فإذا بينهما، 
بضده.شعوره 

للكلاممض لا الذي المض لكن الأموات؟ و هو أم زيدا أرى لا ل ما ك: فإذا 
الأموات؟ق أم هو أحي راسواهت 

وعملواألصبينئا٠ئوأ نحعلهزككس احثزحوأTلثؤئاتأن خسبهمين م أؤ 
سأءما'محكموت؛حإوم،ه.موآء'محتاهمومنايم 

أناأم مني حير أهو معناه ه هومهتز آلدى هنئا حيرمن امداثا ؤ ت تعاق قوله كيلك 
ألذينمئل؛ ياذكم ولما آلجغه ثدحلوأ ان حسبمز ام ؤ تعاق؛ قوله وكيلك منه، حير 

الكلام،قوة ق مقدر لأسفهام معادل إنكار استفهام هو [ ٢١٤ه حلوا 
أعاقثك،أن أحسبت معناه: لكن أعاقبك؟ لا أن حسبت، أم هدا فعالت، ب قالت،: فإذا 

فجهلتها.أعاقبلثج لا أق حبت، أم العقوبة عك فأقيمت، 
همحنتكم حنوامن آليين مثلت ؤلمايايمح؛ ثدحثوآآلجنه حسيمزان ام ؤ قوله: وكدلائ١ 

فتكونواذللت، تحبوا ل؛ أم جاهلين، فتكونوا جهاد بغير الجنة تدحلوا أن أحسبتم أي 
طرطض-

تنالهأن أحسست، معناه: واجتهاد، جد بغير الحلم تنال أن حسبت، أم قلت، إذا وكدللئ، 
حسن،ام ؤ وكذلكؤ: مفرط، قانت، ذللئ، تحسسبؤ لر أم جاهل فاتتا والهوينا، ؛البطالة 

[أي٢١ءاسوأوعملوأألصلحيتأهلالجاث؛ة: ■؛محعلهز؟تحين آليينأجثزحوأألئؤئايني،ان 
سائرهدا وعك السيئات، عك مقيمون لهم فما يحبوه لر أم مغترون، ضم هدا أحبوا 

الثاب،.هدا من ءليكا يرد ما 

المما وأنه عليهم، فينكره ؤيزعمونه يفلنونه الذي المم سبحانه يدكر ، كيفوتأمل 
بينالكلام فتردد إليه، يذهبون لا الذي الأحر المم ذكر ؤيترك يكون، أن ينبغي 
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بذكرمنه ؤيكتفي لإنكاره، سيق الذي وهو أحدهما، ُإنكار فيمرح فسمن، 
بابمن وهي وغيرها، الأمثال باب ق نذكرها القران ق عجيبة بديعة ؤلريقة وهذه 

والأحرصريحا، مذكور فأحدهما عاليه، لدلالته الأهم بذكر الأهم غير عن الأكفاء 
فإذُؤ تعاق• قوله فمنها بموضعه، للعلم الشيء منها يحذف القرآن ق ولذللث،أمثلة صمنا، 

عاملذكر غير من انملمح بواو حدا كير وهو ه مفثا ؤإذ ؤ ٩ خيننطم ؤإد ؤ ه هلغا 
بالواوفيشير الأقاصيص، وتكرار العم تعداد سياق ق الكلام لأن إذ، ق يعمل 

عقهذا حفي ولما بالمراد، المخاطب، لحلم اللفغل، ق مذكورة كأنبا إليها، العاتلمة 
كذلك،.وليس هتا، زائدة ]أوء إن قال الحاة ظاهرية يعص 

كيرا،الكلام أول ق تجدها فإنلثؤ ]رب[ معنن المتضمتة ]الواوء الباب هذا ومن 
معانكلها فهذه ذللث،، غير أو مدح أو فخر من بحدها المذكور تحداد إل منهم إثارة 

كقولالمضمر، يذللث، صرحوا وربما عليها، عاطفة الحروف وهذه القس، ق مقمرة 
وأفتوك.عضّ أفتوك ؤإن الئه، نفق ما لع عود: مابن 

لحلمعليها، الواو لدلالة القرآن، ق الأجوبة من كير حذق الباب هذا ومن 
ذموأفلما ؤ تعال: كقوله شيء، عك إلا تبا ، يعهلفولا عاطفة، الواو أن المخاطب، 

خاءوهاإذا حى ؤ تعاقت وكقوله [ ١٥تيوسف: ع؛نتتآلحن،ب ق ازمحُلوه ؤا-بتعوا' 
وكانالمسألة، هن،ه ق ما فهن.ا اللغة، ق واسع الباب وهذا [ ٧٣لالزمر؛ وديخشاتو'ياه 

صفحا،عنه فأصرب نفي، ق يجول وكان بمكة، المقام أمام يعينه هذا ل وقع قد 
الحاة:من لفاصلين يحد رأيته ثم القوم، مثاحث، ق أره لر لأف 

اسمه.أعرق ولا ورد وما حوله حام أحدهما 
الحقائقلاحت، ؤإذا به، وصح كشفه فانه اهلانا، رحمه المهيل القاسم أبو والثاق 

للصواب.الموفق واتزxا الأعمار، حقاها ؤإن تبا، الماس أسعد فكن 
٠٠٠



وحعلؤ3ايهت ّحمعهت عق لخم جلد عق آش واصلن نونه إلنهذم سآمحد ازءينآ ؤ
ثذكزون:؛ث؛اب•سشممجأمح يديه فنن غشوه بممهء عق 

سققد علم عق أيضات وئال يخلقه. أن قبل يكون ما علم عاص• ابن مال 
حبيربن سعيد وقال الكتاب. أم ق له سق الأمر يريد أيضات وقال ءندْ. 

أنقبل صال أنه علمه ق سبق ما عل، أي إمحاقت أبو وقال فيه. علمه عق ومقاJلت 
أمره.بعاقبة منه عالم عك الثعاJىت وقال المرين، حمهور ذكره الذي وهدا يخلقه. 

وأبوالبغوي ذكر وكن.لك يخلقه، أن قل صال أنه علمه ق سق ما عق وقل قال 
يهتادي٠لا أنه فيه السابق علمه عك قال؛ الجوزي، بن الفرج 

المهدوي•قال • أحا.هما هذا الأية ق قولين وغيره• المهدوي متهم ٠لائفة وذكر 
أنهالصنم ءا؛او من علم عل وقز قال: يستحقه. لا بأنه منه علمه علم عك اه فأصله 

يفر•ولا ينمع لا 
منبانه عالما اليه أصله المعنن: الفاعل. من حال ه علم عق ؤ يكون الأول وعك 

علمحال ل اهللأ أصله أي المفعول، من حال الثاق وعك علمه. سابق ق الضلال أهل 
صال.الكافربأنه 

بهؤيليق ينامحبه وما وبأقواله به عالما اس أصله فالعنزت الأول الوجه وعك قلتات 
لووأنه يهدي، أن أهلا وليس للضلال، أهل وأنه وبعدم، حلقه قز غيره له يصلح ولا 

حكيم،تعاق والرب يتحقه، لا من وعند محله، غير ق الهدى وصع قد لكان هدى 
ببا.اللائقة محالها ق الأشياء يضع إنما 

عليهقدر لأحلها الي والحكمة، القدر إثثات، ل القول هذا عك الأية فانتذلمت، 
قالشيء ووضع الأمور، لحقائق المئين الكاشف هو إذ العلم وذكر الضلال، 

)ا(أشفاء.

)ج(إب. فيرجع أرادْ فن ٠ اخصرنأ خزا. اه، جزاه البحث ل واطردعنا ( ٣٩٠٥ق)الثاق القول ذكر )٢( 
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يدونيحمل لا هذا فان يتحفه، لا من ومنعه يستحقه، من الخير ؤإعطاء مواصعه، 

ويستدعيه،وتقتضيه صلاله تتامحّت، الي، بأحواله، علمه عل، أصله مبحانه فهو العلم، 
يردقمن ؤ ت قال كما الكافر، أصل بأنه إحيار0 ْع ذللث، يذكر ما كثيرا سبحانه وهو 

حر■جا- صيما صدرهُ ■مح*لأ لهر ٦۵ييرد!ن ومن ^ i_^Uصدزهُ يقنح يهديهُ ١^، أس 
هيومغويكح لا علآلذشثل آلرحى ًقد'بمدةدزتآس آلثمآءج ق يصعد عكائما 

[.١٢٥]الأنعام: 

^^ن)ؤأكومايغبمدبهِء!٩ ا بهِءْثثيراويهدى يحل ؤ تعاقت وقال 
يوصلان بهِء آس امر مآ ويفلنون ث مشقه بعد من آس عهد ينقضون آلذنن 

؛؛•٢٧، ٢٦]اص: عآكب/وث4 اولبم■ قمحدوثف،آلآرص 
آلمومتندى لا وآس ؤ ٢[  ٥٨: o_Jl]ه آلظنلمين آلموم ثنيي لا وآس ؤ ت تعاق وقال 

ويخلؤ ٣[ ]الزمر• ًكغاره هوكنذمب من يهدى لا إنآلله ؤ [ ١ ٠ ٨ ]المائدة: ه آلمنسقئ 
[٣٤]غافر: مترفسداص،ه هز من آس يهين ًكث'لك  ٢٢٧]إيرامم: ي ههءهؤبُتن 

ّم:هم[>كذبمَمعآستي
[.٥٩]الروم: 4 يعلموث لا ئلوبآلذ-لأح 

ثانإصلأل وهذا الجرائم، هذه لأربارسإ عقوبة ذلك، يفعل أنه سبحانه أحبر وقد 
بكمرهمعليتا خم؛هق' ئ عكأ ؤقولغ٦زدلوبثا ؤ تعافي1 قال كما الأول، الإصلأل بعد 
يؤمنونلا ءث حا إذا ائهآ جهيرثمأ وما ؤ ت تعاق وقال [ ١٥٥]الماء:ه فليلا إلأ يؤمنون فلا 

صةٍزثدوهمقهيءبحبمهون4بهِتأول لزيومغوأ وج؛ودملث،أهئديلموأصئنَتحا 
'ا،«اا[.ا']الأنعام: 

علمعك أنه آحر قول [ ٢٣]الجايت: ه علم عل أس واصله ؤ تعال؛ قوله وق 

)ا(ا،مشفاء.



اكللأأصله المعنن1 فيكون يفر، ولا ينفع لا معبوده أن منه علم عق قيل• كما الضال، 
قلاؤ ت قوله يشبه هذا علم وعدم جهل عك يضله لم الحجة عليه به تقوم الذي علمه مع 

وكائوأعزألئبميل قضوضأ ؤ وقوله! [، ٢٢]اوقرْ; ؤ< Jعلموركح ؤاذتم اندادا ش خعلوأ 
[١ ٤ لاك<ل: ه ظننأةآأطتب متا وححدوأ ؤ وقوله! [، ٣٨]الشوت: ه متثمسئ 

لمدؤ لفرعون! مؤمن وقول [. ٥٩الإسراءت ت ه ها يظلموأ مماز0 آلئاقه ثمود ءاثنثا وؤ 
[.١ • ٢ ^^^'توآ'لأوضبمآينؤ<لالإمراء: إلا ه1ؤلآء عامثإ»اارل 

قريشاؤإن اتّآءهلم يعرقون كما يعرقووةُ ّ_، آةكتلءائيشهم آلذين ؤ تعاق! وقوله 
ولتكنوحن يكدب لا بم ثا ؤ ت وقوله [ ١٤٦]الهمةت ه يعلمون وهم آلحى ليكتمون نتهم 

بعدقوما لتعيل ًكارتآحآس وما ؤ وقوله! [ ٣٣]الأنعام: أ< بقاثتآش'تيحدون ألظثاب؛ى 
كثيرة.ونظائرْ [ ١١٥]الضبة; ه يتمون ما لهر يتهمتن حى هدنهم إي 

قكما عيائا يراها وهو رشدْ، طريق سلوك عن صال فهو التقدير هذا وعك 
عنالضال فان ا. اققع يشعه لر عالم القيامة يوم عذاتا الناس أفد  ٠٠الحدث! 

يعمل.ما حلاف ق والهدى الرشل• بأن عالما لهواه، متبعا يكون قد الهلريق 
به.الحمل وترك الجهل، صدان! له كان به والحمل الحق هومعرفة الهدى كان ولما 

عقؤ قوله! وقع _J والعمل، القصد ق خلال والثاق العلم، ق ضلال فالأول 
وامحبملهأسؤ قوله! وق [ ٣٢لالاو.حان: عزب عق آحثرثنهم ولقد ؤ تع١قت قوله ق عزه 

٨^١[.]القصص) ■£ليغ< عل إئمآاوتيتهُ قان ؤ قوله! وق [ ٢٣]الجانة؛ علره عل 
والراجحقولان، فيهما والثالث، واكاق واحدا، قولا ؛، ٧٥١إق فته العلم يرجع فالأول 

والثالث،السلم،، عامة قول وهو كالأول، يكون أن عالره عز أس واصأه ؤ وله! قق 
القضاءمراتب ذكر والمقصود أعلم. واهه توجيههما، ذكر وقد محتملان، قولان فيه 

الممر)رقمم\>ه(والقفاءيق والطراز ( ١٧٧٨رقم  ٢٨-٢٨٤ْالثعب)٢; ق المهقي أحرجه 
(.٥١٨/١(وذصاسير)٣٩/١٢القارى)عمدة وانقلر: ١( ١ ٢ ٢ رنم ١ ٧ ١ الثهاب)أ/ د مق 





'ستلقئ_ِو^ا_
وقالقدر. إن ضن، إن إلأت كلامهم وما الناس أدركت أيوب وقال بقدر، 
[٢٩ه يعملون كنز ما مشسح كفا إثا ؤ تعادت قوله ق عباس ابن عن عطاء 
تستنسخوالملائكة قال! القيامة، يوم إق عاملون هم وما آدم يني أعمال اض كتب نال• 

الأيةوق ماكنئزثعملونه نتئسخ إماكنا ؤ نوله؛ فغ.لائ، يوم، يوما بنوآدم يعمل ما 
وقديعملوْ، أن بعد آدم بنو يعمل لما كتابتهم هو الملأتكة استنساخ إن آخرا قول 
الكتاب،أم من فتستنسخ ملائكته اش فيأمر الأمرين، تعم الأية إن الأظهر• وهو يقال 

الكتابأم من نخوه ما عل تزيد فلا عملوها إذا عليهم يكتبوما تم آدم بتي أعمال 
تنقصها...ولا ذرة 

ماكسزشلونه.مشسح إثانخا ؤ تعاق؛ قال وق- 
الملائكةفتتنخ المحفوظ، اللوح س الاستنساخ هدا أن عل المرين وأكثر 

فيثبت،يعمالونه، لما موافئا ذلك، فيجدون يعملوها، أن قبل آدم بني أعمال س يكون ما 
اللغو.منه وي0لرح أوعقاب، ثواب فيه ما منه تعاق اهف 

عنمجاهد عن المنير بن أرطأة عن بقية إق طرق من تمره ق مردؤيه ابن وذكر 
فكتب،يمين، يديه وكلتا بيمينه، فأحدْ القلم، اهف حلق ما أول إن يرفعه؛ عمر ابن 

عندفآحصاه أويابس، رطب، فجور، أو بر من معمول عمل س فيها يكون وما الل.نيا 
ماكثزمشسح إثاكنا يالحى بمليعوكم هنئاكننا ؤ -؛؛؛٣؛ '؛؛إن اقروا وقال الل>كر• 

ثناآدم وقال • منه مغ قد شيء من إلا النسخة تكون فهل [ ٢٩تالجاث؛ة؛ ه يعملون 

را(أآثناء.

المتفاضوابن رفم٦•١( ٤٩/١النة)ق عاصم رهآ/ا"ها(واينأبي متره j الطري أحرجه  ٢٢١
اينوق ثقات، رحاله حن إستاده المنة؛ تخرج ق الجنة خللأل، ق الألباق قال ٤( ١ ٦ )رنم لقد.ر اق 

واكحاوين،.وأحرحهصرحا عاولان،وتد. وبقية وهو الحس مرئة ص حديثه بمرل لا كلام ممض 
بنأرمنا٥ حدثنا قال؛ الوليد بن بقية عن ناغ بن الربح ُلريق من  ٢١٧٥رص—الشريعة ق الأحرى 

الألباق.كلام انتهز صفآ■ والحمل. الحدين، نمح به. المنير 



الممسيرض اشئ المزة |آً==م 
\========^=^==^^==يت\إخ0\

كتتمِما فتسح كثا زنا ؤ عيامحي. ابن عن م مقعن السالب بن عطاء عن ورقاء 
الإنسانيعمل فإنما بنوآدم، يعمل ما الكتاب، أم من الحفظة تستنسخ قال1 ه ثعمثون 

الكتاب،لا،.أم ْن ١^، استنسخ ماعك 
قكتب قال؛ عباس ابن عن م مقعن منصور عن سفيان عن الأش؛ع ير نفوق 
ملائكتهوكل ودريته، ادم عك الحفظة بعث لم كائن، هو سيء كل عنده الذكر 

إدا'كنالأنحؤأ ■عدكم يغتيى كثنبئا هنذا ؤ قرأ؛ ثم الحياد، يعمل ما الذكر س يتسخون 
هتعملون كتتهمِ ما نتشبح 

الدنياأهل أعمال هي قال! الأية هذه ق عباس ابن عن الضحاك تفسير وق 
ذللشق الإنسان يميت، ما وعشية غداة كل ماء الس تنزل والسيئايتج، الحسنان، 

منيتردى والذي بيت، فوق من يقع والذي يغرق، والذي يقتل، الذي الليلة؛ أو اليوم 
الثيءكان ؤإذا كله، ذللث، عليه فيحففلوا بالنار، يحرق والذي يقع، والذي حبل، 

الحكيملالذكر ق مكتوبا ماء الق كما فيجدونه ماء، الإق به صعدوا 
الجاثيةمحورة تفسير س حمعه  ٥٧٥١ير ما هذا 

الحالمينرب فقع والحمد 
٠٠٠

شفيانمدامح)يم'م؛-امأ(وماْإكاينصسم•
الحلية.ق نعم وأبي ابنمردؤيه وعزاهإق ( ٤٣١المنثور)U/ الدر ل التوطي ذكره )٢( 
وصعقه.مردؤيه ابن إق وعزاه ( ٤٣٠)U/ المنثور الدر ق السيوطي ذكره )٣( 



هم_=^_=^=اجا=

محآفأسد

ؤرشنك ثب *ةآلأوسلم حقوأ نايا ثدعورئ؛ندو0آشأوني ما أو؛يثم ضؤ 
صدقئثآئ|؛أه•ْخم ۶^^ سآأنأمحهمض ضسم( آاشئث3'ت 

والعقل.السمعي بالدليل ،طالبهم 

خ؛'وئوث؛:!:ولا عمحز خذف قلا آظنوأ P اس زئتا فائوأ آوئ ن إؤ 
•;رث؛'ه تعمنون بماكاثوأ جرآآ فيأتا حنلوين اًُ؛مح£بآية اوون؟لث 

أثُظتماوآس؟ذه ثتمنا يزآتثعنوأ نبماآس  U'liإنآوذ:رئ ؤ تعاق: قال ، ١
آلذينإن ؤ وق١لت '٣؛؛ ت ]نمك ه ذ3'ضأ3وت• كيئز آلق لألخغة وابمبروأ ■محزثوأ ولا •محاموأ 

هأسلإآحوألأخثيؤلأ
هانثقمؤ ه لرسوله وقال [ ١٤، ١٣ب كائوأ،ننلوة بنا جزآ؟ ^١ ٠٥ين خلو 
[.١١٢زهوي: بمبميره بنا إjهر ثنلعوا ولا نعلف، ثاب زمن امرث كنا 

شيء.كل ل الحاوود وهومجاوزة الطغيان، صد الاستقامة أن فبين 
إليهقانتقيموأ حد ؤ ائمآإله،ؤنإوه إنآ نشر إننآاJا ئل ؤ ت تعاق وقال 

مآٌلأسفينهم الطريفة عل والوانتقموا ؤ تعاق'• وقال ٦[ لنملت،ت ه ؤآسغفرو٥ 
[.١٧،١٦ء:ئلمفيهلاض;

*أن^ ١٥٥الاستقامة، عن ه الصديق أبويكر استقامة وأعظمها الأمة صديق مثل 

.ج\ الصواعق محصر  ٩٦( ١ ) 
)أ(-ا.امدارجب.



الممسيرعلن المير الصوء 
َ

التوحيد.محثس عق الاستقامة يريد شيئاا؛ ياهله تثرك لا 
ترؤخولا والمهي الأمر عق ستقيم أن راالأستقاْةت ه1 الخطاب ين عمر وقال 

روغاناكااب\م
.العمل أحكوا ءاستقاموات ه! عفان بن عثمان وقال 
أدواارامحتقاموا عنيمأت اس رصي عباس واين ه طالب أبي بن عل وقال 

الفرائص(\م
سصيتهااواجتنبوا يطاعته، فعملوا اثالاز[ا، أمر عل اراستقاموا ت الحس وقال 
ءا ياس(( لحقوا حتن إلا إله لا أن شهادة عك اراستقاموا ت مجاهد وقال 

محبتهعك استقاموا يقول- — روحه ^ ٧٥١قدس — تيمية ابن الإسلام سخ وسمعت 
هعثداهله بن سفيان عن مسالم صحيح وق يسرة. ولا يمنة عته يلتفتوا فلم وعبوديته، 

ررئلقال:غيرك. عنهأحدا لأأّاك قولا اههقلليفيالإسلأم قال:قلت:يارسول 
تحصوا،ولن ١ااستقي٠وا قالت ه النم؟، عن ه ثوبان عن وفيه ٠ استقماا ثم آمنت 

مؤمن٠٠ل}إلا الوضوء علن محافظ ولا الصلاة، أعإلكم حير أن واعلموا 

١(. ٨٧تمره)م/ ق الرزاق مد أحرحه )١( 
الرهدق وأحمد ( ٢٣١/ الأصول)ا نوادر ل الترمذي والحكيم ( ١١٥/٢٤نفيره)ق الهليري أحرجه )٢( 

^يمْأصواسمفيسفيأخارس)أ/أ؛م•
انفلر:شيراينئير)أ/هه(.)٣( 

^٤٣٢محير)؛/)1(انذلر:شيراين 
(.٨٩الأحوذى)ه/ تحفة انفلر: )٥( 

شيراسرى)أآ/هاا(وضيراينممير)أ/آمأ(.
النووي)Y/خ-آ(.شرح وانثلر: سلم)رقم٨٣( ب )٧( 
(٣٨٩رقم  ٨٢)١/ الكبرى ق والبيهقي ( ٢٧٧ماجه)رقم وابن ٤(  ٤٧رقم  ٠٢٢ )ا/ الحاكم أحرجه )٨( 

الأوسطوق ٨( )رقم المغير ق والهلبراق ( ٦٦)رنم ق ومالك ( ١٥٥)رنم والدارمي 
 ٦/U( ٧٠ ١٩رقم ١ ١ ) رنم ٣٥٨/٦والبزار)( ٢٧٦وأحمد)ه/ ١( ٤ ٤ ٤ رنم ١ > ١ الكبير)٨ وق
ابنرواْ (: ١٣١ رقم  ٩٧/١)والترب الترغيب ى الندري وقال ( ٩٩٦والطالي)رقم ( ٢٣٦٧



نزلفإن فالمقارة، عليها يقدر لر فإن السداد، وهي الاستقامة العبد من والمعللوب 
النبيعن ه هريرة أبي حديثا من لم مصحح ق كما والإضاعة، فالتفريط عنها! 

ياأنت، ولا ءالوا1 بعمله" منكم أحد ينجو لن أنه واعلموا وقاربوا، ررسددوا قال! هو 
هذال فجمع • وفضل® منه برحمة الهم يتغمدق أن إلا أنا، ®ولا ةالت ه اس رسول 

اليايتجق والإصابة السداد، وهي بالاستقامة فأمر كلها، الدين مقامات، الحدين، 
والأعمال.والأقوال 
منيقربوا أن وهي المقاربة، إق فقلهم يطتقوما، لا أتم ثوباذت حدين، ل وأحر 
هذاوْع يقاربه، يصبه لر فإن الغرض، إق يرمي كالذي ءلا٠تهم• بحستا الاستقامة 
 Iولاعمله، إل أحد يركن فلا القيامة، يوم تنجي لا والمقاربة الاستقامة أن فأخبرهم

وقفله.وعفوه اهللأ برحمة نجاته إنما بل به، نجاته أن يرى ولا يه، يعجبا 
حقيقةعك اممع يل.ي بين القيام وهي الدين، بمجامع آحذة جامعة كلمة فالامتقامة 

واليات،،والأحوال والأفعال يالأنوال تتعلق والاستقامة بالحهد. والوفاء الصدق 
صاحبجكن العارفين: بعض قال اقئع. أمر وعك وباه ه ونوعها فيهات فالأستقامة 
يطالبكوربك الكرامة، محللب ق متحركة الئؤ نففإن الكرامة، ءلالك.ا لا الاستقامة 

أعظميقول: روحه تعال الألأ قدس تيمية ابن الإسلام سخ وسممتا بالاستقامة. 
الاستقامة.لزوم الكرامة 

ؤفصطهُؤ-حملهُ ووصعته"وها امهُ"وها -خماقه إحنثا آلاسن؛ذ'اووي ذثت\ ذؤ 
اسلإنعمئلثؤأتيزنم،اوزعتىأن قال اردعينط وناغ ناغأثدُْ إذا حى ع،؛' قلنثون 

;لأل،أبي دُم سرى له علة ولا شرطهما، عك صحيح وتال،؛ والحاكم صحح، بإستاد ماجه 
(.٣١٩-٣١٨/٢٤(واب)٩/٢(وهمحابيى)٢٢0/١١^^ي)

مآِاآ-ه(وسالم)رتما-اار؛آ(واظر:قحابرى)اا/لإبمأ(.الممحاري)رنم ]\(\.>وجه 



الممسيرخز المنير الئوء  =و[======^====
]قينئي ق و 3>^ ثزصنه ضبة ؤأ0أزو ؤ'لأى حنتاوذؤ 

صآدب؛نإتث؛-بم
تماممدة أن البقرة آية ق وأخبر شهرا، ثلاثون والفطام الحمل مدة أن تعاق أخبر 

فاتفقأشهر، متة وهو للحمل، مدة يملح الباقي أن فعلم كاملين، حولين الرص؛ع 
تالقاهأمر وهدا مقطا، يكون أن إلا أشهر، متة لدون تلد لا المرأة أن عك كلهم الفقهاء 
ه.الصحابة عن الفقهاء 

أيعمر أن ]الديلمي[ الرمل الأسود أبي بن حرب أبي عن وغيره ابيهقي فيكر 
عليهاليس فقال: ه، عليا ذلك فبلغ برخمها، عمر فهم أشهر، لستة ولدت ند بامرأة 
بمن؛٠ ؤ فقال: فأله، إليه فارمل عمر ذللئ، فبلغ رجم• 
هسيرا يلثون ؤفصنل،ر ؤخماوةُ ؤ وقال: [ ٢٣٣لاوقرْ: ه ان؛يم^لرصاعه ازاد لمن كاماهن 

عنهافخل عليها• حد لا الرصاعة، تمام وحولان حمله، أشهر فتة آ ١ ٥ 
أشهر،ستة ق ولدت قد بامرأة أق ه عفان بن عثمان أن بلغه أنه مالك موؤلآ وق 

ينئونوفصنلذُ ؤؤخملهُ اظهتعاق: قال عليها، ذلك ليس عل■ فقال ترجم، أن ثيا فأمر 
قدفوجدت ترد، أن عثمان بما قامر ١[ ٤ ]لقمان: عامزه ي ^وفصاله وقال: ه جن؟ 

)٣(
رحمت

المرأةولدت إذا يقول: كان أنه عباس ابن عن عآكرمة عن هند أبى بن داود وذكر 
كفاهاأشهر لسبعة وصمت ؤإذا شهرا، وعشرون أجد الرصاع من كفاها أشهر لتسعة 

أربعةالرصاع من كفاها أشهر لستة وصمت ؤإذا شهنا، وعشرون ثلاثة الرصاع من 

المردود.تحفة ١ ٥ ٨ ( ١ ) 
وانظر:( ١٣٤٤٣رنم وءLلالرزاق ا-أآمآ0ا( رنم ؛؛ Y/U)الكبرى j ^ أحرجه )٢( 

ما١(.٩ / الزرتاق)٤ ومرح ( ٩٧)ua/ والمعي ( ١٦)صسآالحديث مختلف تأؤيل 
ابنالحانفل وصححه ( ١٣٤٤٦رقم  ٣٥١)U/وبوالرزاق ( ٤٩١تفرْ)آ/ ل اسبري أحرجه )٣( 

(.٧٣المش)\اوانظر: ٢( ١ ٩ الخبير)٣; تلخيص حجرق 



كلامه.انتهئ ا، برأ أئآرا هننثون وفصن1هر وحمالهر ؤ تعاق! قال كما أثهن\.أ وعشرون 
هيزداد وما آلأولحاب تبنت وما انى ًكد محمت ما ظإ آس ؤ ت تعاق اه وقال 

تزيدوما أشهر التسعة عن تقص ما ب< JغيصTلأزحام وما ؤ عباس؛ ابن قال ٨[. ]الرعد: 
إذاأيصا؛ مجاهد وقال جبير، بن وصعيد كمجاهد أصحابه؛ هدا عق ووافقه عليها. 

زادتإذا قال؛ ه ثزداد وما ؤ الولد ص نقصاثا ذلك كان ولدها عق المرأة حاضت 
رأتما الغيص؛ أيصا؛ وقال ولدها، من نقص لما تماما ذللث، كان أمهر تسعة عق 

أشهرالتسعة عق زاد ما والزيادة الولل.. من نقصان وهو حملها، ق الدم من الحامل 
تزدادوما مضل، من كان ما الأرحام تغيض ما الحسن؛ وقال النقصانء تمام وهو 

يومفكل الحمل، بعد الحيض الأرحام تغيض عكرمة وقال أشهر، لعشرة تلد المرأة 
الحملق ازدادت إلا يوما حاصت، فما طلإل الأيام ق به ازداد حاملا الدم فيه رأت 
أشهر.التسعة فوق تزداد وما السنمل الغيض؛ قتادة؛ وقال يوما• 

فهوللولد الغيض فهو الحمل عل الدم المرأة رأت إذا جبيرت بن صعيد وقال 
الحمل؟ق وزيادة الولد غذاء ق نقصان 

ماعك العائد وهو محدوفا، مفعولهما متعديان، فعلان وتزداد؛ تغيض 

الزيادة.وضوه؛ [. ٤٤]هود: ه ؤغيصآد1ة ؤ ومنه؛ القمان، والغيض الموصولة. 
الزيادةمن فيها يعرض وما الحمل، مدة يعلم أنه الأية؛ معتز ق واكحقيق 

أوذكر هو هل أنثن، كل تحمل  ١٠العالم؛هو كما دونكم، بدلك العالم فهو والقمان، 
اليؤ>ثعنه الصحيح ق كما اهف، إلا يعلمها لا التي الغسس،، أنولع أحد وهدا أنثن، 

مايعلم ولا اهف، إلا الساعة نجيء متن يعلم لا اهف؛ إلا يعلمهن، لا حمن الفج، ارمفاتح 
ولااه، إلا الأرحام ق ما يعلم ولا اض، إلا الغيث، عشء متن يعلم ولا اهف، إلا د غق 

اهف«رآ،.إلا تموت أرض بأي نفس تدري 

(.١٥٣٢٥رنم٤٤٢/٧(وامحفياعرى)٤٩١/٢ص))ا(أخرجه 
(.٢٩١)A/ ١(  ٢٣اص)١/ نتح وانظر: ٤(  ٦٢٧المياري)رقم أحرجه )٢( 



القتّيرش الممحر الصوء \^^=م 
=الأظ===========^ض

بدنه،من يزيد وما فيه، إقامته وقتا وعلم الرحم، ق ما بعلم المنفرد فهوبحانه 
الدمورؤية والتام، قط كالولوازمه؛ توابعه من فهو القول،، هدا عدا وما يتمص، وما 

ونقصان.نيادة من -٦١ يتمل وما البطن، ق الحمل إقامة مدة ذكر والمقصود وانقهلاءه. 
أقصنت طائفة فقالت، ذلكؤ، ق العلم أهل احتالفا المندرت ابن فقال أقصاها وأما 

كلأن حيان؛ بن وهرم الضحاك عن وروي عائشة، عن القول هدا وروى سنتان، مدته 
وهوأنثان؛ قول وفيه الثوري، سفيان قول وهاوا محنتين. أمه بْلن ي أقام منهما واحد 

لعمرمولاة حملت، قال! أنه سعل. بن اللمث.، عن رويتا سنين، ثلايث، تكون قل. الحمل ماوة 
الشافعي.قال هكل،ا سنين. أرع مدته أقمن أن ثالث،؛ قول وفيه متين. الله)لاث عبل، ابن 

قال؛سنتان، والثانية سنين، أرع أنه روايتان• الللأ رحمه أحمل. الإمام وعن قلتإ؛ 
ابنوحكن الشافعي، قال ما مثل أصحابه عنلؤ عنه فالمشهور مالاثإ، عن فيه واحتلم، 

وفيهنين، ّلخص وصحتإ التي المرأة قصة بلغه لما رجع ثم ذلك<، عنه الماحثؤون 
بن،هماد عن حكي سين، خمس تكون قل الحمل مدة إن راع[ت قول ]هو؛ احتر قول 

يقرباوشعره فوليته قالا سنين. لخمس الدار ق معنا امرأة ولدُت، قالا أنه العوام 
عجلان!ابن عن حكي وقل. هش. فقالا طير، به ومر قالا العنق، وأشارإق هاهنا. إل 
تحملالمرأة إن الزهري! قال خامس قول وفيه سنين. خمس تحمل كائت، امرأته أن 

بنسعيل. أتن وقد قالا ٠ بهلتها ق محشوشا ولدها فيكون ستين، وسح ستين مت 
ستين.سع حملت، بامرأة ماللئج 

لأدتنوحدنا لأنا بالرأي، والتوقي-تتإ التحل.يد الباب، هذا ق يجوز لا فرقة! وقالت، 
نجدوب ونتعه، -بذا نقول فنحن المنة، الأشهر وهو الكتاب،، تاؤيل j( أصلا الحمل 
عتهاروته التي المرأة! وقال عائشة، حال.سثإ -بانا ولغ عبيد، أبي قول وهذا وقتا، لأحره 

منلأقل بولد حاءيتنؤ إذا المرأة أن الحالم! أهل من عنه يحففل من كل وأجع مجهولة، 

يالأصل،وس)لأم(ستض)ج(:ا(كالا



منأشهر لستة به جاءت فإن به، حق لا غير الولد أن الرجل تزوجها يوم من أشهر ستة 
له.فالولد نكحها يوم 

منيفهم من منهم وأن النصوص، ق الفهم مراتب ق الناس تفاوت اوالمقمود 
ومنهمذلك، س أكثر أو أحكام عشرة منها يفهم ص ومنهم حكمين، أو حكما الأية 

وتنبيههؤإشارته إيمانه ودون مياقه، دون اللفظ مجرد عك الفهم ق يقتصر من 
يهاقترانه ص فيفهم به، متعلق آخر نص إق صمه وألهلف هذا س وأحص واعتباره، 

بمفرده.اللفغل ذلك< عك زائدا قدزا 
الذهنفإن العلم، أهل س المادر إلا له يتنبه لا القرآن، فهم س عجيِج باب، وهذا 

وحملهُؤ قوله؛ س عباس ابن فهم كما وهذا يه، وتعلقه حذا هذا بارتباط يشعر لا قد 
خولهناولذص يرضعن والولد'مت، ٠ و قوله؛ هع آ ١ ٥ ]الأحقاف; ه تيرا قانتون وفمبمثلهُ 

أشهر.لستة تلد قد انرل أن  ٧٣٣كاملينهلّ; 
ولدلا س الكلالة أن وآحرهات السورة أول ق الفرائص آية س الصديق فهم وكما 

حثالفهم، ^ا إق عمر ه النح، أرمد وقد بالجد، الإخوة وأسقعل والد، ولا له 
الصيف،...يكفيلثحآية فقال: مرارا، فيها السؤال وراجعه اللكدلة، عن ماله 

قادرقاهر ربح لها الهلبائعن، محير منتهن هي اش الهلثيعة أن عك يدل وأمثاله وهذا 
ووحدانيتهوجوده عك عقل له س ليدل يشاء، كما حلقه فيها ؤينؤع بمشيئته، فيها يتصرف، 

العفليمالاحتلأف، هذا المجردة الهلبيعة ل أين فمن ؤإلأ جلاله، ونعوت كماله وصفات 
أحدها:أصرب. أربعة عك الإنسان النؤع هذا حلق الهلبيعة ل أين وس الشديد. والتثاين 

عليها.اس صلوات كحواء أنى؛ بلا ذكر س الثان: ااة،ه؛لأ كادم أنثن'• من ولا ذكر س لا 
لأين وس النؤع• كساتر وأنى: ذكر س الوابع؛ كالمسيح. ذكر؛ بلا أنى س الثالث،؛ 

)\(أء*آأءلأم-بما.



المممرعلن المسر النوء 

والقوىوالرباطات الأعضاء وهذء والتنكيل، والتقدير التركيب هدا والقوة الطيعة 
وجدتما اهلع صغ بداغ لا لو المهينة، النهلفة هده ق ركبت، الش والعجان-،، والمنافي 

الذيآ:يي' آلخكرير يريك عِرك ما آلاتمنن ئثايا ؤ الماء متقدر ق العجان—، تلك، 
ألآس إن ؤ [ A-T]الانفطار! ه ركتاثك_ فآء ما صبمورة اى ئ أرج محعدللثا ةسوذلئ، حلملثؤ 

فقآلآوحابك^نإثآءجهمآأذى و!؛{ ألثماء ؤ؛ \يربضذلآ 1، سء عته غش 
٦[.٥، هوآمزآلخك؛نوه]آلصران: ١^١٩ لا 

حالهمن نمه عك عبد كل أشهده بما دلالة، أوضح ه نفعك سبحانه دل، لقد 
ولقدقيه، حكمته وشواهد قدرته، وآيات حلقه، وعجابر صنعه، ؤإتقان وحدوثه، 

ممقلسئلرآلإضن ؤ تعاق؛ فقال وتمامه، حاكه مبدإ ق الفلر إق الإنسان سبحانه دعا 
وقال:٧[ ٥، ]الطارق ه آلش،ؤآتيآيك،::؛؛: ش ص دافق;ئ:^وج مل، من حلى حليى:ب; 

سمحوjp من ئأ حلذنتُمن)jly سآوبمث،دإدا ريِا إن'تمئزفي آلئاس ي نؤ 
منشأِدأجل يثآء آ'لأوحامِما ٣؛لسين مصعؤمحلفووعيرمحلمة من دمِ عاقة 

إلأرذلسيرد ومنهفم يثور من ومغطم دمِلتبمعوأأئدب دمغزؤبمكمسلآ 
آنمآ،عتها  ١i^Jjj I يوذ ه مد ها وثرى سيئاق عنم نعد من يظم لخفيلأ آننثر 
آلأرضؤف، ؤ ت٠ءاكت قال ءا، ]١^: 4 ا0:ا نهيج ًًفلني ونيغوأقتثمن آهرث 
كثيرالقرآن ق وهدا ٢[، ١ ٢، • ]ااذاري1لت،: 4 تبميمون اقلأ اذمسؤ؛ ؤؤآ :أأ؛ا( لثوفن ءاتشت، 

هداالمحصورة والقوة للهلبيعة أين فمن عليلئح، منالثؤ شاهد وهو وعقله، تدبره لن 
احتلافجعك ببعض بعضها وشد العذلام، تلكؤ وتفصيل والإيداع، والإتقان الخلق 

واللحمالعروق تلكإ النهلفة ق جعل ومن وصفات٠ا، ومنافعها ومقاديرها أشكالها 
ومنوبصرها، سمعها شق ومن والمنافي، الأبوامحسف تلك، لها فح ومن والعصب،، 

أولعومن وسمتن، تيما، مع يوأدين بيما، تبصر وعنن به، تنهلي لسانا فها رك—إ 
ومنالحجائِ_إ، لرأيت، شاهدنيا لو التي الألأت، المنافع من حواه وما الصدر، فيها 



—^^=لجا=
وطرقامجارى إليه ومحاق والشراب، الطعام فيها يجتمع وحزانة حوضا مناك جعل 
البه يختص الذي مجراه، من يشرب حزء كل البدن، أجزاء حميع فيقي فيها، يقذ 

ببمااش القوى تلك أحدمها ومن ، ٢٦'^ ٠٨١١ث><وو،>وه!؛اتامحى علمًِكإل قد ؤ يتعداه 
وعلمهاالعجيبة، والصناتع الدقيقة العلوم فيها أويع ومن ومنافعها، مصالحها تمت، 

بعدطورا التخليق أطوار ق ونقلها وتقواها، فجورها وألهمها تعلم، تكن لر ما 
متكلما،عايا و2يت\,1 سميعا ناطما حيا شخصا صارت أن إل طبق، بحد وطبقا طور 
البما عالما الفلوات، ووحوش الماء، وحيتان الماء، طير عك لطا م ناهيا، آمرا 

منر حلمه سع مزاى ؛وة؛/ مآأكمرهُ متلآلإذسنن ؤ المخلوقات، من غيره يعلمه 
ئاذترهُ فآء إذا نم قاقنُْ اماتهُ ثم .ننز'. دمآلثبٍلسرُْ قمدرهُ حالمهُ نحلمه 

.[YY^U:__p]

ولادتهيعد والبصر مع اليعش إنما أنه الإنسان حلق ق تكلم ممن طاتفة زعم قد 
الامهنذكم بطون من أحرحأكم وآس ؤ تعادإ بقوله واحتج أمه، بملن من وحروحه 

[،٧٨ى ثقأؤروت^ ل،تكم والأبصتروآلاممد٠ آلثمع محم وجعل شيئا ئعإمورك 
والبصرالمع لإءهلاته يكن فلم صوما، ْع يولا شيئا، يرى لا الأم يهلن ق أنه واحتج 

بلفيها، ترتيب، لا الواو لأن الأية، ق له حجة ولا صحيحا، قاله ما وليس قائده، هناك 
عليه.حجة الأية 

عبامحيابن وقال( نحوالأربعين، إق محسنة عشرة نحوسع من الأشد الزجاجت قال، 
مجاهدوروى دي، واليعمر بن يحين وهواختيار الحالم، الأشد ت عنه عتناء واية رق 

وقال،محمتة. عشرين الضحاك؛ وقال، ثلاثين. أيضا عنه وروى منة. وثلاثين محتا ءنهت 
 Iمنيكون الأشد بلؤخ فقال،ت اللفظة، تحكيم الزهري أحكم وفد عشره. ثمان مقاتل

الأول،،محصور الأشد فبلؤخ قال،ت منة. أربعين إق الرجال، مياغ الإنسان بلؤخ ونتج 

الودود.تحفة  ١:١٨٢( 



التمسرض الئشز المزة اب=م 
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وبيناللؤغ بين مرنة الأتي فلؤغ ذلك، بين ما محصور غير النهاية، محصور 
القوي،الرجل والشديد والجلادة. القوة وهي الشدةت من اللفظة ومعنن الأربعين 

بواحد.لها أممع ولر القياس ق سدة واحدها الفراءت قال القوى. فالأسد 
ةشل. واحدها اللغةت أهل بعفى وقال وأنعم■ كنعمة شدة واحلوها الهيثمت أبو وتال 

ابنحكاهما بجمع، وليس كالأنك، مقرئ، اسم هو ت منهم آخرون وقال التين• بضم 
الأنارى.

نيادماق أحد كما التدريج، عل القوى وصعق الضان ق ياحد الأربعين بعد ثم 
منتندننصنذو،رفل ♦آس^Jذى ؤ تعاق! اس قال التدريج، عل 
موتن،بين وحياته صعقتن، بين فقوته [ ٥٤ه ونهبه دوةٍصعما ش من حعز ئز 

لرفما وليد، فهو خرج فإذا العلن، ل دام ما جننا تم مضغة، ثم علقة ثم نهلفة فهوأولأ 
فهويرضع دام ما ثم صدغه، يشتد إ لأنه المعجمة، بالغين فهوصلويغ أيام سعة يتتم 

الراجز:قال فهودارج، ودرج دب فإذا فهوفطيم، اللض عنه قطع فإذا رصع، 
ودارجبا حد قصي أم 

فإذاثغر وقد مثغور فهو أسنانه مقطت فإذا خماسي، فهو أشبار خمسة طوله فإذا 
فهوقارتبا وما السع فإذا معا، والثاء بالتاء مدكر بوزن فهومثغر سقوطها بحد نبتتا 

ونمامومراهمح، يا؛ع فهو الحلم قارب فإذا وناشئ، مترمع فهو العشر ببغ فإذا مميز، 
إ ١٠غلام ذللث، جيع ل واسمه فهوحزور، قوته اجتمعت، فإذا فهوباغ، بكر فإذا للغالمة. 
وجههبقل وقد باقل، فهو الطلؤع ق عياره وأحد شاربه اخفر فإذا شاربه، يخفر 

له.الشباب ثرخ بحصول وشارخ فى، لحيته تكامل وبين ذللشا بين هوما ثم بالتخفيف، 

إبمحلث،م،ّم ار-دن ق عمزآلمول حق وك؟لثمس اؤ 
'ًفالوا



ولاحاسر، وأته العياب عليه وحب أي القول، عليه حق من منهم أن ،أحبر ل
ذلالث،1بعد قال ثم بأعمالهم، العقاب المستوجين التكليف أهل ق إلا ذلك يكون 

يفللمونولا يوفوتيا، والشر الخير ق أي [ ١٩هملوأه لخكلزدرحيتاكا ؤؤ 
يستحقكما مسيئهم وأن وعقا-هم، يواتهم ل حدا ظاهر وهذا أعمالهم، من شيئا 

عملوا،مما درحات ولكل بإحسانه، الدرجات يستحق فمحسنهم ياساءته العذاب 
ولذللث،الدنيا، ق ما متعبدين بالشراع، مأمورين كانوا أت؛م محالة لا ذلك فدل 

والشر.الخير ق الاحرة ق بأعمالهم الدرجات استحقوا 

١٢وآتثمثنم حثاذوآلدمحا طيسكزفي علآلغارأذهتم يمصمسكهموأ نوم وؤ 
ؤرألأزضيعيرألخقومماكثزثفنقونقنتكمون كم ^1 عدابرآلهون ■تجزو0 قاليوم 

وأماللاحرة. ءل؛باته بعض يترك أن لأيد بل الدنيا، ق طيباته يدم، لا ،المؤمن 
ومنهااإا.نيا. ق وطيباته كلها حغلوظه تتاول عل فهوحريص يؤمن لا فانه الكافر 
ذللث،أوصله اقل(ا( محصية من تزود فان إقامته، دار إق ووسيلته نائم هن أعماله بأن علمه 
وولأيته.طاعته أهل دار إق وصل طاعته من تزود ؤإن والجناة، الحصاة دار إق الزاد 

والمحاصمريه، عند وصميعه فيه، وأنيه قبره، ق وليه هو عمله بأن علمه ومنها 
عليه.جعله شاء ؤإن له، جعله ساء فإن عته، والمحاج 
فبحسببه، اهف إل وتصعد به، وتقوم بالعبد، تنهض البر أعمال بأن علمه ومنها 

صعودها.مع صعوده يكون حا تعلقه قوة 
وبحبسافلثن، أمقل إك وتجره الهاؤية، إق وتجذبه به، تموي الغجور وأعمال 

الهمين■طريق  ٤١٩٢١)
)مآ(مآ>.سالهجرتين.





لج^إ_;صئصإ 
المتماين،بين بالتوية إلا يتم فلا العام عق بالمعين الاستدلال وأما قالوا! ... 

ومنالأفراد، بين المشترك العام الأمر عك دليلا المعين ^ا كان لما الفرق لوجاز إذ 
علأمره وعصيان رمله تكذيب عك ءذ-رم الذين المعينين بتعذيب القرآن أدلة هذا 

قدصبحانه وهو بصمتهم، واتصف مثيلهم، ملك من عل شامل عام الحكم هذا أن 
تعاققال كما العموم، إل الخموص هن،ا وتعديه الاستدلال، هذا نقص عك عباده نبه 

ؤأكمارؤنحيرسبم! حل وما لرسلهم، المكذبة الأمم عقوبات عن أحباره ءقي_، 
عدامن إل الحكم تعدية محض فهن.ا [. ٤٣]القمر: ٠ آلربر ف، برآءْ اهمّ اولمأكز 

التعاJية،لزمت، لما مثله حكم الشيء حكم يكن لر فلو ؤإلأ العلة، بعموم المذكورين 
الحجة.تمتا ولا 

قالعارض رأوا حين عاد، قوم عقوبة عن أحباره ءقسّ_ا تعال قوله هذا ومثل 
ييح؛خ.، هو بل ؤ تعال! برفقال *نطنقا عارص هذا ؤ فقالوا؛ ماء، ال

■نحزىمننك؛يلمحكذ'للث، إلا ئ لأ إاص؛حوأ بأمر سء يدمركل؛ ;}ج؛ عدانم،أوم 
أآ،هآا.آلمومآلمجريىهلالأحماف:

فناوانية واتصنتا سمعا }هب وجعلنا فيه ثكقفب إن فينا مك؛ثهإأ ولمن. ؤ قال! تم 
بثاَيمتآش_؛ نن أقديم ولا سمم م أعف 

إنفينآ مكغنهم ولمي ؤ قوله! فتامل [ ٢٦]الأحقاف: ه ننمزءون به-ء ^^١ ما مم وحاق 
أهلكناهمقد كنا إدا ؤإنا كحكمهم حكمكم أن المحنن تحد كيف ب فيه مكننكم 
بينتسوية كذللث، فأنتم العيش، أسباب من فيه مكنوا ما عنهم يدسر ولر رسلنا، بمعصية 

عباده.بين اهللأ عدل محقي هذا وأن المتماثلين، 

أءلأمج١٣١.١



الممس؛رض ١^^ الصوء اأ=^م 
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عيماغى فنآ واهثدة ذ\و0نلإآ سمى إهب ؤ-جعإئا فيه ذٍمآإن ^٣٠^ لمي وؤ 
ماؤحايى:آم بثا تيحئوث إِذكادوأ ستيع ؤلآأدئذ،م أنصرهم ولا *سمنهم 

4•أث؛ لأ-،.ةتؤ؛ثون' كائوأ 
العقل،محل هو الذي والقواد، والبصر المع وهي الطوم ثه يساول، ما ،ذكر 

١[• ب ٤؛ اْمحب1شعم ؤآ ى نا اوئعقن يتمع ثوكثا ومالوأ ؤ تعانىت ونال، 
؛_i/ jOI'Scل ائت ؤ تعاق: وقال والعقل، المع موجب عن حرجوا أمم فأخروا 

أأءصضتجالوىلاروم:
علفدعاهم [ ٢٤اينتحارعقداوود؛اادْالهآب]سعد: يثدبرونؤاقلأ تعاكت وقال 

يعقولهم...وتدبره بأمماعهم اسماعه 

امثوأثوأ حهثروْهلم-ا أنتنتIن ئتثمعوثح منآنجن ^١ اليلئ، صمقغآ ود ؤؤ 
من.ننب'"^j، ًكفجا سجعثا إثا يفومتآ قالوأ :;ج؛! مغذليى يوميي إل محلوأ نمى يلما 

دانتم،^ئئائث؛ابجنآأجموأ إJآلحوادلJ محييه.مدى ص لما مصذئا موس 
يرخم،ب'محب ؤم، ر)ث؛ا عدابأِسم من من لطم بمفر بوط دءامثوأ آش 

يسير،وبينهما خديجة، وموت طالم، أبى موت وافق الصحيفةI نقضت، لما ا ١
بالأذى،فكاشقوه عليه، وتجرووا قومه، سفهاء من ه اهف رسول عل البلاء فاشتد 
متهم.ؤيمنعوه نومه، عق ؤيتصروه يوووه أن رجاء الطائف، إل ه اليم رسول فخرج 

ونالواالأذى، أشد ذلك هع وآذوه ناصتا، ير ولر يووي، من ير اهفهقفلم ودعاهمإك 

المراعى-دل.مختصر ٩٢)١(
■^٢.انماد )آ(''لألزاد 



ابحًًً?؛:سئقك 

أحدأييع لا أيام، عشرة بينهم فاقام مولاه، حارثة ين زيد معه وكان قومه، يتله لر ما منه 
لهفوقفوا ئمهاءهم، به وأغروا يلدنا، من اخرج فقالوات وكلمه، جاءه إلا أشرافهم من 

هينفيقيه حارثة ين ونيد يدماه، لمنت حن يالججارة يرمونه وجطوا سماطتن، 
مرجعهوق محزونآ، مكة إق الهتائما من راجعا فانصرف رأسه، ق شجاج أصابه حتن 
وقلةقؤتي، صعق أسكو إليك اراللهم ت الطائف دعاء المشهور يالدعام دعا ذلك 

ري،وآث ائنضعفص، رب أًث الراجمن، اوخب يا الناس، ش وقواو جمح،، 
عصببم، يكذ لم إذ آمري، ملكته عدد إمح، أن بمجهمح،؟ بجي 1لي ثص، مذ إل 

لهالذىأ'ئرمت، وجهلث، بنور أعود لي، أنّح ص عامحتلث، أف عير أتاتح،، ملأ عان 
ينينزل، أذ أو عصثك، عليثر بمحل أذ دالآخرة، الدنيا أمر علته وصغ الظل؛اتر، 
٢.بالئإ،اأ إلأ ولأهوة ولأحوو رصئ، حن الثمن للئ، سحطلث،، 

أنلعأن الأ■حشثن يطبى أن يتامزه الجباو، ملك إليه وتعاق نارك ربه فأرسل 
منيخؤج اقلع لمل بهم أستأنن ئل ءرلأ، ت فمال، بينهما، هن اللذان جبلاها وهما مكه، 

ستئاراريشركئه لا ينثده من فؤهإ 
فاستمعواالجن، من م إليه هصرف الليل، من يصر قام مرجعه، بنخلة نزل فلما 
ألجنمن ثْذا إليلئ، صرمنآ ؤإذ ؤ علته؛ ئزل، حنن ه العع رمول، ببمم يسعر ولر قراءته، 

l^ن أنقزء١ ننئمعو)ش  r«J  ؛" ت ■ مّدبين يومهثر إل ولوأ قضى قلما نصتوأ ١ محالوأ حصموه
إل،بمنى يديه تهن لنا مقيئا مو»ى بعد من انزل ْضنتا نبعنا إئا يقومنا قالوا 

منلخفم يعمر به-، وءامخوأ آش دو/؛( أجيثوأ ينمومئا ائ|ئ؛ مستقم طريؤؤ ؤإك آلحؤ( 
ابنتال، ١( • ٣٦)رقم الدئ، j والطراز ( ١٦٢رنم  ١٨•- ١٧٩>ا،/ السمحارة ق الضياء احرجه )١( 

امرقتلما ناو وذكرْنم اشكو، إليك اللهم الخن: الدئء ذلك وأورد ( ١٦٤تمرْ)؛/j محير 
ولكنصحح. وطا نصين، أ،،ل من الخن فاسمعه القرأن من الالLاة نالك نقرا بنخالة بات، منهم 
نظر.فيه الليالة تلك استمامم كان الجن إن ت قوله 

(.١٥٥)/ الووتم،)٢ شرح (وامملر: ١٧٩٥(س)يقم ٣٢٣١الخادمح،)رنم )أ(أمجه 



=ولإذ\==^=======^^^==دضاصض المحن الئذء \؟=( 

آلأ؛وض4( بنعجر محس آس دانى ي'■تحب ؤس أليم؛)ث(؛ عدات نن قنحركم 
[.T'Y-Y\<شنيئه]الأجماف: ؤلسلهُ 
أحرجوك؟وقد عليهم، تدخل كيف حارثةI ين زيد له فقال أياما، ؛نبمتلة وأقام 

دينهناصئ اه وإن ومحرجا، هرجا ترى نا جابو اه إن نيئ؛ يا ر؛ فقالت قريشا، يض 
نبيه<ا.ومظهر 

جوادك؟"ق ارأذحل عدى: بن مْلعم حزاعةإك فأرملرجلأمن مكة انتهئ،إك ثم 
ندفاق اليت، أركان ياي وكونوا السلاح، البسوا وقومه، بنيه ودعا نعم، فقال• 

المجدإك انتهن حتن حارثة، بن زيد ومعه هق اهف رمول فيحل محمد>أ، أجريتا 
أجرتقد إنن فريش، معشز يا فنائي: راحلته، عل عدى بن المطعلم فقام الحرام، 
الركن،إك " وملم عله اهآ صك - اه رسول فانتهز منكم، أحد يهجة قلا محمدأ، 

بهمحيقون وولده عدى بن والمطعلم بيته، إق وانصرفح ركعتين، وصش فاستلمه، 
،•حتنلحلمح؛هأبالثلاح 

حعئموْقانثا سمئوننمهمأان صزثآإص،دهما ؤإِد ؤ تعاق: ،وقال 
عليدل فهدا [. ٣٢ؤأويكقمحني4]الأخاف:هآ، دالوأأ'جتوأهإكةوكت 

متحددة:وجوه من تكليمهم 
ؤياتمروا؛<، ليؤمنواالقرآن، يستمعون رسوله، إق صرفهم ،، ٥١أن )أحدها(: 

نواهيه.عن وينتهوا بأوامره، 
انعقادبعد بالخوف الإعلام هو والإذن«ار منيرين• قومهم إك ولوا أُبمم رالثانن،• 

الرسول.عموا إن بالنار لهم منن^رون أمم فطم أسبابه، 
الحق،إق يهدى وأنه وفهموه، وعقلوه القرآن سمعوا أمم أحبروا أّبمم )الثالثا(: 

x٦ضذفييت)\/٦\(أخرجه )١ 
)آ(اآأ>.سالهجرتين.



القرآنوأن عليه، المنزل وبالكتاب بمؤمن عالمون أمم عق يدل منهم القول وهذا 
تقومالذي العلم، من تمكينهم عق يدل وهذا متقيم. صراط إق هاد وأنه له، ممدق 

والقدرة.العلم يستلزم إنما والتكليف فيه، ما امتثال عك قادرون وهم الحجة، به 
[٣١يه-ءهاحيجوأدانىآشؤ؛امنوأ ؤننفومئآ لقومهم• قالوا إمم )الراع(ت 

أحبرفيما يقه تمل. وهن الرسول، باجابة مأمورون مكلفون أمم ق صريح وهذا 
أمر.فيما وطاعته 

عنإلا تكون لا والمغفرة نندثوبغزه لخفم يعفن ؤ قالوا: أمم )الخامس(: 
الأمر.مخالفة وهو ذلمح، 

الأمر.مخالفة مندئوب؛ون4والذب( ؤ قالوا: أمم )المادس(: 
يتجبلر ْن أن عق يدل، وهلءا ي، الم عدا٢ُا من ؤنحركم ؤ قالوا: أمم )الماع(: 

حم.الإسلامية الشريعة تعلق ق صريح وهذا الأليم• العذاب من يجره لر اقلي لداعن متهم 
منلةُ ولمى آلأزض 3تزربمعحزق آممه ئ.اى لا■يجن، ومن ؤ قالوا: أمم )الثامن(: 

وقدمنهم• اس داعن إجاية عن تخلفإ لمن مديد وهذ'ا [، ٣٢ب اؤلمآء دوذه-ء 
محمل.،بشريعة متعينءون هم كما موّن، بشريعة متعبدين كانوا أمم عك حا استدل 

وآلانيالزياذكمؤتعاق: قوله ولكن تستلزمه، لا والأية ممكن، وهاJا 
قلالرمل شرائع منميين كانوا الجن أن عك تدل الأية [،  ١٣• لالأنعام: زنإآسكلمه 

أيضا.ذللثح عك تدل التةاJمة والآيارتv ه، محمل. 
بعضهم،إق لا حميعهم الثقلينإق إك قوبالمعثة المن اختصاص فيكون هذا وعك 

مخصوصة.طائفة إق يبعثح كان قبله ومن 
،.الأحقافسورة ير نفمن حمعه اممع ير ما هالا 

العالمينرب  ٠٧٥والحمد 
٠٠٠



الممسيرعلن المن؛ر الصنء 

سمشآسر

ءزاءتئمدمآمحسليميرل بنا ؤئوأآثامتيو؛اصأ ءامغوأ ألذث وؤ 
ه■باثم;زن؛' واصلح سيئايم ممرعتبمم 

هؤفإنه الحمد، وهو ماه، ممن عاليه اشتمل لما الأمم بهيا هؤ ميته •••ن
المرملين،من إحوانه عتل• ومحمود ملائكته، عند ومحمود اس، عند محمود 

الكمالصفات من فيه ما فان بعضهم، به كفر ؤإن كلهم، الأرض أهل عند ومحمود 
ولوتها، باتصافه حهلأ أو أوعنادا، ححودا، عقاله كابر ؤإن 'عاقل، كل عند محمود 

فيه،وحولها ويجهل الكمال، بصفات اتصف من يحمد فانه لحمل.ه، -jL اتصافه علم 
•له حامد الحقيقة ي فهو 

وآخمد،محماو اسمه فإن لغيره، يجتمع لر بما الحمل. من ممن احتمى ه لهو 
مفتتحةأمته وصلاة وصلاته والضراء، الراء ق اس يحمدون الحمالون، وأمته 

اللوحق اس عند كان هكذا يالحماو، مفتتح وكتابه بالحمد، مفتتحة وحطبته بالحمل•، 
لواءقو وبنيه ؛الحمل•، مفتتحاالمصحف، يكتبون وأصحابه حلفاءه أن المحفوفل 

،•القيامةر يوم الحمن• 
يفتحهايمحامل• ريه يحمل• فيها، له ويودن للشفاعة، هخ ربه يدي بين يجد ولما 

فالوالأحرون، الأولون به يغبطه الذي المحمود المقام صاحبا وهو حينثن•، عليه 

)ا(آ-آجلأءالأنهام.
والترض( ٦٤٧٨رنم  0T<{A\/حان وابن ( ٢٣٤٥رقم  ٣٢٣)I/اوخارْ- ذ الضياء احرحه )٢( 

الكٍيروذ ( ٣٥٧.رنم io-a/i)ص j واللهراق ( ٤٧)رقم والدارْي ( ٣١٤٨ردنم 
اكرضوحسنه ( ٢٨١را/ وأحد ( ٢٣٢٨رنم ٢ أ-هل  ١٣يعك)؛/وأبو ( ١٧٥• يتم  ١٨٤)آ/ 

(.٤٢٧/١•٤()• واظر:كحابري)خ/ 





الممسيرعش المنير الصوء ،ء^=^ّ 
=لأذ[==^====^==^===د=دئ

ينجابكما عنها، والريب الشالث، سحائب وانجايت، المؤمنين، عباده قلوب ق بحانه 

ولاقبله من إق لا التعريف، هذا ق حاجة لأمته ييع ولر إيدارْ، ليلة القمر عن المحاب 
أولزؤ الابات هذا ق تكلم من كل عن وأغناهم وشفاهم كفاهم بل يعده، من إق 

لعوروذْكزئ لزحنة ذ'لالك ؤ؛ إيِت عممأ عتلث،آل؛كشتإبمق أذزJئا نكغيزاظ 
[.٥١يؤم؛ورننه]انمكبوت: 

التوراةمن قهلعة أصحابه بعض بيد رأى أنه ه النبي عن مراسيله، ق أبوداود روى 
اسفأنزل نبيهم٠٠، غير علن أنزل كتابهم، غير كتابا يبوا أن صلألة بقوم رركفن فقال■ 

ىائت عمزج يتق ألخكتمط عنك ئزل أثأ نكمهز أولم ؤ ذللثج: تصديق هث 
ديتهأحد من حال فهدا ٥[، ١ ]السكوت: ا ه' لموْ>وومئورتنم وذهغزى لزحمه ذ'للك 

عكوقدمه وفلان، فلأن عقل عن أحده بمن فكيف، الني.، غير عق منزل كتاب عن 
ورسوله؟.الأم كلام 

إلانآ ح يلمع ولر كرامته، ودار ورضوانه ربهم إق لهم الوصل العلريق وعرفهم 
الجنةإلن يقربكم شيء من تركت، ررما ه! قال كما عنه، مئ إلا قبيحا ولا به، أمرهم 

أبوذر:قال . ٢٢١ءتهاامتكم وقد إلا النار إلن يقريكم شيء من ولا به، أمرتكم وقد إلا 
،.ءلااا١ منه لل ذكر إلا الماء ق جناحيه يئلم، ؤنائر وما ه الاه رسول توق ررلقد 

يلعول؛ وأوضحه، الأمر فكشفإ ، تعريف، أتم ر-هم عق القدوم يعل. حالهم وعرفهم 
بينهإلا مشكلا ولا شحه، إلا ربهم إق لهم القرمب، للعباد النالمر العلم من بابا 

والأناراااحادث وتخريج ( ٦٨اياري)ه/فتح وانظر؛ ( ٤٥٤المراسل)رقم ق داود أبو أحرجه )١( 
مدبىرم/ه؛(.

٢(.> ١ ٠ • رنم ١ ٢ ٥ / ١ ١ ر وبالرز١ق ( M٢٧٩ الأم وق ( مند،)^٣٣٢ق الشاض أخرجه )٢( 
^اسرانفياصر)آ/ههارنمي؛أا(واينصاكرلمارخ)٣(أخرجه 
صّلأ'وهوذكر أبي ص ( ١١٤٨رنم  ٢٩٠)آ/ الخلل ق الدارممي وقال  arA/iT)يثق 

(.٤٠٥كير)آ/ابن نفير وانظر: الممح. 



—=لج(=
لهوأغاثها أسقامها، من به وشفاها صلالها، من القلوب به اه هدى حتن وشرحه، 

وأصحالجزاء. أفضل أمته عن وجزاه منه يحمد بأن أحق بشر فاي جهلها، من 
عقأنه ١[، ٧• ]الأنياء: ه للعلمهمك رحمة إلا ازنلغلك وما ؤ تعاق; قوله ق القولين 
وجهان!التقدير هذا عق وفيه عمومه، 

كرامة-يا فنالوا أتباعه أما برسالته، ١^^ لهم حصل العالمين صوم أن أحدهما• 
منلهم حير  ٢٠٠٢وموةتله»ا عجل فالذين له، المحاربون أعداؤه وأما والاخرْ، الدنيا 

كتبفد وهم الاخرْ، الدار ق عليهم العياب تغليظ ل لهم زيادة حتاتم لأن حيابآ، 
المعاهدونوأما الكفر، ق أعمارهم طول مجن لهم حير مومم فتعجيل الشقاء، عليهم 

المحاربينمن العهد ^٠^٠١ سرا أقل وه*إ وذمته، وعهدْ ظله تحت الدنيا ق فعاشوا له 
وأهلهموأموالهم دمانهم حقن به الإيمان بإظهار لهم فحمل المنافقون وأما له. 

عنهالتائية الأمم وأما وغيرها، التواريثح ق عليهم المسلمين أحكام وحريان واحترامها 
العالمينكل فأصاب الأرقى أهل عن العام العياب برسالته رغ سبحانه الاه فإن 

برسالته.^^ ١١
دنيانيا فانتفحوا الرحمة هده نبلوا المؤمنون لكن أحد، لكل رحمة أنه الثاف" الوجه 
يقبلوها،لر لاكن لهم، رحمة ذكون أن عن يخؤج؛دلك، فلم ردوها، والكفار وأحرى، 

لل>لك،دواء يكون أن عن يخرج لر يّتعماله لر فإذا المرض، لهدا دواء هدا يقال! كما 
فإنالشيم، وكرائم الأخلاق مكارم من عليه اهه جبله قوما عليه يحمد ومما المرضى. 

الخلق،أعلم لكن ه فإنه أحلاق، حير أما علم قو وشيمه أحلاقه ق نفلر من 
احتمالا،هم وأشن. وأسخاهم، وأجودهم حديثا، وأصدقهم أمانة، وأعفلهم 
روىكما حلما، إلا عليه الجهل شدة يزيده لا وكان ومغفرة، عفوأ وأعفلمهم 
التوراة;ق ه اه رمولط صفة ل قال أنه عمرو، بن العم عبد عن صحيحه! ق البخاري 

بالأسواق،مخاب ولا غليثل، ولا بمقل ليس التوكل، سميته ورسولي، عبدي ))محمد 
العوجاءالملة به أقيم حنن أقبضه ولن يعفوويغفر، ولكن الميتة، بالميتة يجزي ولا 



الممسيرض المتين الخوء 

اهراإ(،اإلا إله لا يقولوا حتئ غلفأ، وقالويا صأ، وآذانا عميا، أعسا به وأقع 
وأفصحودنياهم، دنهم ل لهم نفعا الخلق وأعظم بمم، وأرألهم الخلق وأرحم 

المراد،عق الدالة الوجيزة بالألفاظ الكثيرة المعاق عن تعبيرأ وأحسنهم اثيع، حلق 
والذمة،بالعهد وأوفاهم اللقاء، موامحلن ق وأصدقهم الصبر، مواطن ي وأصبرهم 
ه،نقعك إيثارا وأعفلمهم تواصعا، وأشدهم ياصعافه، الجميل عك مكافأة وأعفلمهم 

به،يأمر بما الخلق وأئوم عتهم' ودفاعا لهم وحماية أصحابه عن ذبا الخلق وأشد 
القاتل:بقول فهوأحق لرحمه، الخلق وأوصل عنه، ينهي لما وأتركهم 

٢جليل مارق الأعادي وعلن ومرحمة الأدثن يردعلن 

مشاقإما أووت\ؤأ كدوأ ا-ةغتمور حى!ذآ الإياب فضرب كهموأ لقيت»ومين اِذا دؤ 
لظوأوفكن لآذثدvزطيلم آس ذ'ولثوثونشآء اوزازهاح ثصعآ-يرب حى فدآء وإِما بند 

وتجحنمحم ه؛ أعنم بجت يلن آش بجيل 4 محلوأ وآلذس ببمض محطم 

متداكنوها حمكأمم يخطثون لا اكنهم، ومبيوتيم إل أهلها يهتدي مجاهد. قال، 
أعرفاهم صالح؛ أيي رواية ل عباس ابن وفال أحدا. عليها يستدلوا لا حلقوا، 

يعرفوماكعب! بن محمد وقال منازلهم(، إل انصرفوا إذا الجمعة أهل من بمنازلهم 
المقرين،حمهور قول هدا الجمعة. يوم من انصرفتم إذا الدنيا ل بيوتكم تعرفون كما 

(.٥٨٦(واظر:نياUرى)٨/ ٢١٢٥اJخاريثم)ا(أ-م-بم 
المغمور شاعر بدونله المعروف الشأم، محمد بن الحسين إق يشبح الكامل بحر من البنت هذا )٢( 

اللغويثعلب إليه نستها إل ذهب باليتيمة المشهورة القصيدة إليه تثب مات، مض أو ولد ُتى بمرق 
\ى٩ ١ ستة المتوق المعروف 

)ج(•أرائه. لخن إليه الرجؤع بمصن ( ٩٨)رمم الأية هنْ عك يحث النساء سورة ل تقدم )٣( 
الأرواح.)أ(هءاحادى 



غترمن عرفوها حتن لهم سها أي لهم، عرفها ت هميدة أبو ماله ما أهوالهم وتلخيص 
قيمني آدم بني بحفظ الموكل الملك أن بلغنا حيازت بن مقاتل وقال استدلال. 

قاه أعطاه شيء كل فيعرفه له، هو منزل أمحصن يأتيه حنن آدم ابن ويتبعه الجنة، 
طرقهاكهيل* بن ملمة وقال عنه• الللث، انصرفإ وأزواجه منزله إق لحل فإذا الجتة، 

jالجنة اه وصمط الحسن: وقال إليها. يهتدوا محن لهم طرقها أنه هل.ا ومعنن لهم 
الدنيا،ق وقع فالتعرف القول هدا وعل بصفتها. عرفوها لحلوها فإذا لهم الدنيا 

التعريفحيكون الأول القول وعل لهم. عرفها التي الجنة يدخلهم المعنن ؤيكون 
العرف،،من إنه آخر: قول وفيها ؤ التعريف، من إنه محيل؛ إذا كله هدا الأحرة، ق واقعا 
مهلمبإ،أي معرفج طعام ومنه طيبها أي الزجاج، اختيار وهذا الطيبة• الرائحة وهو 

وملاذها.طيباما لهم ناح أي وهوالتتاع: العرف، من هو ومحيل: 
فلاوداره منزله أحد كل به يعلم بما وبينها أعلمها سبحانه وأنه الأول، هو والقول 

عنالناجي المتوكل أبي عن قتادة حديث، من الخاري صحح ول غيره، إق يتعداه 
علنحبوا المار من المومحون حلص ®إذا محال: ه اه ني أن الخيري معيد أبي 

ونقوا،هل.بوا إذا حتن الدنيا، ق بينهم كانت، مظالم يمماهون والمار، الجنة بين قنطرة 
بمسكنهمنه أدل الجنة ل بمنزله أحدهم إن بيده نفسي والذي الجنة، بدخول لم أذن 

كانوالدنا«را،.
بالم،ب*ثّي، ٌدالدي ء• اس رسول قال قال: هريرة أبي حديث، من أحل• ند موق 

إذااكنهم دمدبازواجهم الجنة أشل من اكنكم ومبأحوالكم بأعرفج الدنيا ل أنتم ما 
٢•الجتةا،ر دخلوا 

(.٤٨٩ل/ ()• ١  ٢٧)ه/ نح وم: ٢( ٤ ٤ • )رثم أحر.0 )١( 
قدالط؛راف ( ٨٣٦)م/ العظمة ق الشيح وأبو )ا/إهرفم'ا( مظن، ق راهويه بن إسحاق أحرجه )٢( 

(.٣٦رنم الطوال)ل/أآآ-1يآ الأحاديث 



المحيرش المحر الصوء اآً=^^م 

عفيمآس دمن قتليمأ من عنمهآوذس ضئلنوأكتكان ق أقلزس؛توأ ٠ ؤ 
ومحسأمحابم

بالسرفيه سبحانه اه أمر موصع كل وكيلك مثله. حكم الشيء حكم أن أحبر ،ل 
بالتفكيرالمعنوي أوالسير والدواب، الأقدام عل الحي السير كان سواء لأرض، اق 

أنوالحدر الاعتبار عق يدل فاته الصواب، وهو يعمهما اللففل كان أو والاعتبار، 
حلبما بالاعتبار الأبصار أول سبحانه أمر ولهدا باولئاكه، حل ما ؛المخاهلبين يحل 

حصللما إليه منه العقول نص حتن نفليرْ، حكم النفلتر حكم أن ولولا بالمكدمحن، 
الحكم،ق المختلفين بين التسوية وحكمته حكمه عن سبحانه اذوان| نفن وقد الاعتبار، 

[.٣٦، ٣٥]القلم! ه وتلإنكيذأ،مح5تون ما ومء َآدجرم؛ن آنن؛يين ايئجعل( ُؤ تعال؛ فقال 
وقالسبحانه، إليه بته نتاليق لا والعقول، الفملر ق بامحلل حكم هدا أن فاحبر 

وعملوأءامنوا غعلو..ز ان آلثيقاب آحمحوأ آليين حسب ام ؤ تعال؛ 
اُّؤ تعال! وقال ٢[' ١ ]الجايت! ه محكموت ما سآء وممايم موآء'ءقاهم آلصنلحيت 

-تجعلنأز آلازض ل كلمذسدين أاصنلح1ت وعملوأ ؛امثوأ آلذين محلل 
إءهلاءمن فيها أويع بما الفهلر ونبه العقول، ذكر كيف، تراه أفلا [ ٢٨]ص! 'آلمجاره 

الحكم؟ق ومخالفه الشيء بين التسوية وعدم نظيره حكم النفلير، 
تعاق!فقال وونيره، قريته وجعله كتابه، ْع اهللأ أنزله الذي الميزان من هدا وكل 

زناثاأزنلئا لمن ؤ وئال؛ [ ١٧]الثررى: ه آمحمم.ن،باتيوآلمزان أنزو >ؤآسآلذى 
وقال[ ٢٥! JbJbJl]ه يآلقتط ألثا،ما لتقوم جموآمحممّآ،ؤآلمزادن باتنثنتوانزتغا 

والثناءؤ قال! ثم الكتاب، فهدا ٢[ ١، ]الرحمن؛ ه ان آلمن؛ ءل؛إ أوت'ا آلرخمنن ؤ تعال؛ 
-بمايعرف التي والألة، العدل يه يراد والميزان ٧[ ]الرحمن: ى ألميزاث. وومغ رفعها 

)ا(آماأءلأمجا.



ص__^س_ٍاجت
يفاده.وما العدل 

يدلفانه و4، اقؤبم، محماه الذي بالأمم نميته فالأوق الميزان، هو الصحيح والقياس 
بخلافالإمكان بحب حال كل ق واحد كل عق واجب مدح اسم وهو العدل، عك 
القرآنق يجئ لر ولهذا ومذموم، وممدوح وباطل حق إك م ينقفإنه القياس، اسم 

وفاسد.صحيح إق تقيم مورد فإنه عنه، النهي ولا يه الأم. دلا ذمه، ولا مدحه 
قاسواالذين كقياس يفاده ما والقاسي كتابه؟ مع أنزله الذي الميزان هو فالصؤحح 

الذينوقياس المالية، يالمعاوضة التراضي من فيه يشتركان ما يجامع الربا عل المع 
هد.االروح• إزهاق من فيه يشتركان ما يجامع أكلها جواز ل المذكن عق الميتة قاموا 
ليسوانه القياس، ذم لم، الكلام ل تجد ولهذا اهله• بفعل وهذا الادميين، من ؛__، 

كماحق، وهذا حق، وهذا به، والاستدلال استعماله كلامهم ق وتجد لدين، اص 
تعال.اس شاء إن سنبينه 

iاJاوثوأآسزناذا لأذين 1الوأ عنيف مق حزحوأ إذا حى إلملث، ننتجع ثن ميم وؤ 
اهوآءهزلإج;ب<.ؤاد؛عوأ قلومم عق آس طح اولن؟لئ،آلخ.ى ؛١^٥١ 

للدينقالوأ عندك من حزجوأ إذا حى ؤ ^١^ قوله ق ة بريل• بن اه عيلء وقال 
عود.مبن ا ادJXعيد هو قال• [ ١٦لمأحمدث ^ ءايفا فان ماذا العلنز اوتوأ 

ه.نب;ِث:: خ}ب ظوضن-توأآس عزمآلأمز فإذا وفنن اعه طؤ 
لفيصدقه العزيمة، صدق مع أموره جح ل ريه صدقه من أنفع شيء للعيد ليس 

٢[١ لمأحماو: ه نب حيرا لكان آس صدئوأ نف ألام غو؛ فإذا ؤ تعال• قال فعله، ول عزمه 

)ا(بااءلأمجا؟
)آا(آ'اامائاوا



المحيرش المفر الئوء ا؟=^^م 
ا===^==========^=ض=الأيا
الفعل.وصدق العزيمة صدق ق فعادته 

تردديثوحا لا عزيمة تكون يل فيها، التردد وعدم وجزمها جعها العزيمة فصل|ق 
ويذلالومع اراستفراغ وهو الفعل، ق صل. عاليه بقي عزيمته صدمت، فإذا تلوم، ولا 

وياطنه.ءلاهر0 هن يثيء عنه يتخلف لا فيه،وأن الجهد 
الكلمن يمنعه الفعل ق وصان والهمة الإرادة صعق، من تمنعه القصد فعزيمة 

وهدالغيره؛ يصخ ما فوق له اس صغ أموره، حمح ل اشا صدق ومن والفتور، 
صحمن الناس فاصدق التوكل، وصدق الإخلاص صحة من يلتثم معتز الصدق 

وتوكله.إخلاصه 

4•أرخام آ'لأرضؤمحما' 4، محيوأ ^٠^^ ءسس»وان هل ثؤ 
الأرض،ق المساد إلا فليس وءلاءته والرسول الإيمان؛القرآن عن أعرصتم إن أي 
الرحم.وفهليعة والمعاصي والشرك 

لما٠[ زق: 4 مريح أمم ق دهمِ جاءهم لما بالحق كدبوأ بق ؤ قوله ونظترْ 
ومايقولون ما يدرون فلا والبس، أمرهم علتهم مرج عنه وعدلوا الحق تركوا 

نافعغير صانعا كان إلا شيتا يفعلون ولا ياؤللأ، كان إلا شيئا يقولون لا يل يقحلون، 
المقصود.إق الموصل الهلريق عن خرج من كل ثان وهذا لهم، 

هءهم اهوا بملأُور1ح ايما محاعلم للث، ينتجيبوأ ثز يإن ؤ ت تعال قوله ونفلير0 
رق5»وآلخىةد'لتؤلآس ؤ هذت بقوله الكشف كل المعنن هذا كشف وقد ٥[ • ]ااقح.ص: 

[.٣٢ليرست تْتزمونه 3ايى آثنل بمدمم.اذا 

أتصأنهإإهّداصنئ،ثؤأتئ آلت ولن؟لقمين اؤ 

)ا(*ماكّان.



الظوب ثم قآلإني الخن نث ضما لجهثم ذزأثا ولقد ؤ اوقوله؛ ر
أولنأكك'لأمحص\ بمنون لا وثم؛اذا0 يبجدزهأ يممهورئ3أثا 

ئيوثتوث لا والدئث ؤ وقوله؛ ء  ١٧٩]١^^ ه اومكئ(آكلوث همأصدً 
[.٤٤بمادورذسئانجمدهلست: 

اهفأعمن عمن، عليهم وهو القرآن، امتماع عن صمم آذاتبمم ق عاس؛ ابن قال 
دعاءإلا تفهم لا التي البهيمة ْثل بعيد، مكان من ينادون أولئلئ، يفقهون، فلا ةالو-رم، 
يفهم•'لا الذي للرحل تقول الفراءت وقال نالو-أم، من بعيد ت مجاهاو وقال ونداء، 
فلاالماء من ينادون كأنما التفسير، ق وجاء قال؛ بعيد، مكان من تنادى أك كيلك، 

مكانمن دعي من أن كما يفهمون، ولا سمعون لا إنمم والمعن؛ انتهن، يسمعون، 
بمدلمسولمبمهم•

ُِ-٤" ُُ ء, ِ ِ ِِم  [.٢٤]محمد: ه ضتاكالها صر 

عكالهلح يعني مقاتل؛ وقال أقفال، هؤلاء قلوب عك يريد عباّسر؛ ا؛ر، قال ا ر
يفتحلر ما فإنه قفل،، عليه صرب فد الذي المرتج، الباب منزلة القالم، وكأن اكلم.ا، 

وااقفل،الختم يرفع لر ما وكذلك، وراءه، ما إق والوصول الباب فتح يمكن لا القفل 
والقرآن.الإيمان حل يل. 1؛ القلب عن 

قلوبإرادة يتضمن، القلوب تنكير فإن الأقفال، وتعريف، الملم، تنكير وتامل، 
قلوبندحل، لر أقفالها، القلوب عل، أم قال؛ ولو الصفة، هم.اذْ من وقلوب هؤلاء، 
لذهب،أقفال، قال؛ لو فإنه تأكيد، نؤع بالتعريف، أقفالها قوله؛ ول الجمالة. ق غيرهم 
هوما بيا؛ المراد أن علم القلوب إق أصافها فلما الأمم، حذا يعرف، ما إل، الوهم 

)آ(ها<شفاء.



التمميرعش الننن ^^٢، ٩١
تالأكا==^=^^========^====حط

لغيرها،تكون لا الش ما، المختصة أقفالها أراد فكانه الادi، القفل بمنزلة لكلب 
أعالم.واه 

اهرسول تلا تال: سعد بن مهل عن أيه عن حازم أبي بن العزيز مد عن وروى ، ١
عندجالس وغلام 4 ايْ-الهآزث؛ تلوب ١^■^، ئثدبروزآمءاتح افلأ ۶ قق• نوله قو 

الذيإلا يفتحها ولا لأقفالها، عاليها إن اهه؛ رسول يا واس بك ءقالت قؤ اس رسول 
١٠٢٠۶من، إلا ذلك، يهل، لر وقال: لمتعمله، طله الخطاب، بح، عمر ول فلخا أقفلها، 
أتلاؤ الأول: الأصل ل فقال القرآن، و حمائم ندب الأصلن هدين ،وإل ...١٢

ا>تزكهكثيس، ؤ [ ٦٨لالموعنون! ه اءلزنئبروأآلمون ؤ ٢[ ٤ ]محمد؛ ه آلقز،انح يثدبرون 
هدعة.إورك لعث5م عربثا 3زء'ئا اتزكه ؛ظ  ٢٢٩]ص: ه ءاينته-ء لتدبروأ مبنرك إليلث، 

٣[.زضيتا؛ ه يعلمون كوهمّ عرب؛تا قرءانا ءاينتهو فملمن كثثب ؤ ٢[ ت|ووّفت 

[١ • ١ ]يرس: ه وآلأزض آلثننوب ق مادا آذْلروأ ئل ؤ الثاف؛ الأصل ق ال ون
آلأليبلايمتؤلأول وآلبجار ؤآ-ظنفآم والأرض حل3،آلثنؤ'ت ؤ، ُن إؤ 

آاثننو'تحلق ل ؤيثْاًئرون جخوبيم وعق وئثودا قيما آش يدمرون آلذنن 
ؤف،ز!;: محلآبم>بمديئن إن ؤ [ ١٩١، ١٩•صران: ]آل والأرض4 
منآس ؤما~أذزو وآيأر وآحض،م ى; ثايثتالمؤمّيوذون دآبؤ من يبث حلق٠٠كنؤما 

هيعقالون لثور وستربم،مني،اينمث، مولهأ بعد آلأزض به هاحتا رزق م، آلشناء 
منكائوأ آلذين غنمه كان كتم، فيئلنوأ آلأزض، ل مموأ أولم ٠ ؤ 'آ-ْ[ ]الجاية؛ 
هلبن بن آلزين غنقبه كتفن،كان هاذئلنوأ آلأرض ق بموأ مل ؤ ٢[ ١ ]غام؛ 4 يبلهز 
[.٤٢]الروم: 

الهجرض■را(ا'ا'طريت،
صعق.وذوب وقالت ( ٥٠٨)٦/ الاعتدال ميزان ل الذمي ذكره )٢( 

)يص\طتاحج),



ص—=^^^لجا=
الدنيا،أمر -يما يمر وجهه ق عينان وله إلا عد من ما ات لفالبعض اوقال 

قلبه،ق اللتين عينيه فتح خرا بعد اه أراد فإذا الاحرة، أمر ببمما يبصر قله ي وعينان 
ؤإذاحديثا، منه أصدق لا من به وعد مما له حطر لا ما والنعيم اللذة من بيما فأبصر 

٢[٤ ]محمد: هلوداأئاُلهآب<لم أزعق ؤ قرأ: ثم عليه، م ما عق تركه ذللث، عتر به أراد 
ص1وؤهإلا العقوبة من ذكره عن المعرض اس، غير بمحبة المشتغل للقيتا يكن ولولر 

روادأثي بن العزيز عد روى وقد عقوبة، بذللثا لكمن له حلق عما وتعطيله وقوته 
تصدأالقلوب هده ررإن اسه! رسول قال قال: عنهما اهيه رصي عمر ابن عن نافع عن 
بعضوقال ا القرآنءال اءتلأوة قال: جلازها؟ فما اهف رسول يا قيل؛ الحديدا؛ يصدأ كإ 

عهللإذا القلب كيلك ده، يفحتن الصدأ غشيه يستعمل لر إذا الحديد إن العارفين• 
ؤيهلكه...يميته حتن الجهل غلبه وذكره إليه والشوق  ٥٧٥١من"صتا 

الممن.روضة  ١٨٢)١( 
سيرق الذهي ذكرْ ييتما ٦( * ٤ * رقم  ١٤حبل)؛/بن معاذ عن الفردوس متد ق الديلمي أحرجه )٢( 

دمشقتايخ ل عساكر وابن ( ١٧١)٨/ الكمال مذيب ق والمزي )؛/ا*مأه( البلاء أعلام 
بنإبراهم قال تيما معدان. بن خالد عن كلهم ٢( ١ ٥ ؛/ ) الصفوة صفة ل المحوري وابن ٢( ٠ ٠ / ١ )٦ 

الشماضالهروي أحمد بن الحسين ترحمة ق )ص—٧٩( الحثيث الكشف ق العجمي ابن مط بن محمل 
كتابقيل الإحياء أحادJثا تخريج ق العراقي شيخنا ذكر وقد الحاكم كذبه قال؛ المحافغل 
نيممق أن ذكر ئم الفردوس، لمند عزاه ثم أعين■• أرع وله إلا عبد من ما حديثا؛ القس يياصة 

وقولالحاكم كلام وذكر مجهلولأ مترانه ق الدهي ذكره وقد انتهن• محنه* والأفة قال؛ ثم الرحل، هدا 
أعلم.واييف وضعه، أنه إل إشارة منه. والأفت شيخنا؛ 

(و١كاءيفي١٩٧/٨^يمفيالحلية))"١( 
لوالخطيب ( YAr/o))ا/ههأ( اممامل ق عدي وابن ١(  ١٧٨رقم الشهاب ند م

بعبدمشهور حديث هذا (؛ ٨٣٢)y/ المتناهية العلل ق الجوزي ابن قال ( ٨٥ا/ )١ بغداد 
فقالعبدالعزيز فأما إبراهيم، منه سرقه وقلو عته، الغاني هارون بن عتدالرحيم برواية معروف العزيز 

اللارقطتي1فقال عبدالرحيم وأما به. الاحتجاج فسقط والمسيان التوهم عل يحدث كان حيان؛ ابن 
يسرقأته وعندي بالمناكير، يحدث كان -عدي بن إبراهيم وأما يكذب• وكان الحديث متروك 

رست،.الحديث.



=Qaa] =
الممسيرغش ال٠ي؛ر الصنء 

الدنيا،أمر -هما يبصر وجهه ق عينان وله إلا عبد من ما معدازت بن حالي ،وقال 
قلبهق عينيه فح حيرا بمي  ٠٧٥١أراد فإذا الاحرة، أمر ب؛ما يبصر قلبه ي وعينان 
قرأ:ثم هوفيه، ما عك تركه ذلك، غير به أراد ؤإذا بالغيب، اه وءد0 ما بما قامر 

ايمالهآه.قلواّجا همّعرا اؤ 

بأنالإيمان حصول والقفل والختم الهلع ْع يمتغ لا أنه يعلم أن ينبغي، ومما 
والطاحالختم ذك القفل عليه وصرب عليه وهلع القل-، عك حتم الذي بملقا 

قالبهقفل ويفتح غيه بعل ويرثيه جهله، يعل. ؤيعلمه صلاله، بعد ؤيهديه والقفل، 
أنيمتغ لر والكفر الشقاوة جبينه عق لوكتب حتن بيده، هي التي توفيقه، بمفاتيح 
اقلأؤ الخهلاب: بن عمر عند قارئ وقرأ والإيمان، عادة العليه ؤيكتب يمحوها 
أقفالهاعليها اللهم فقال؛ ثاب وعنده ه اؤمالها قلوب عنا اهمّ المرءابح يتدثروي، 

عمروكان حيرا، عنده ونادته عمر، له فعرفها سواك. يفتحها لا بيل.ك، ومفاتيحها 

ماتمحو فاك سعيدا، واكتبني فامحني شقيا كتبتي كنت، إن رراللهم دعائه: ق يقول 
عليه.حجر لا يريد لما فعال تعاك فالرب وتثبت® تشاء 

ولاللرب، مقال.ورا ليس ذس، أن زعمتج حينا القدرية فريقان: ههنا صل وقد 
والجبريةولهلفه. جوده لماقص العبد ومنحه له مقد.ورا كان لو إذ فحله، تحننا يدحل 

يتصرفولا هن.ا، بحد يغيره لا فانه سيئا أوعلم قدرا قدر إذا سبحانه أنه ذعت حيسا 
وعلمه.قدره ما بخلاف فيه 

تحسننجحلقه وحمح أصلا، أحد حجر تحت يدحل لا من عك حجرت والهلائفتان 

المحسن.روضت ٤ ٢ ٤ )١( 
)أ(>\<شفاءّ

أبوطاهريمرينماأحرجه تول هن ( ١٢٠٦'اا، ه'المنة)رقم اعتقادأهل ل اللألكاتي أحرجه )٣( 
وذكل( ١٨٢- ١١٨ / ا القارى)١ عمدة وانفلر: تشق. عن ( ١٢٣٩الفر)رثم سجم ى الملقي 

ويانه)صبآأ(ؤاوحل.ث 



ئعس___سو.
قاس ثاء إن بك وصيمر القدر، ائل مأكبر من المسألة وهذه وقدرا، شرعا حجره 

فيها.وث|فياائ، ما والإثبات المحو باب 

الخمذلك فك أمكنه العبد تعرض لو والقفل والخم الهلع مع أنه والمقصود 
مقدورهالفتح وأمثاب شيء، كل مفاتيح بيده من يفتحه القفل ذلكا وقح والعناع، 

ربث أن كما له، مقدور غير القفل وفتح الخم فكا كان ؤإن عليه، ممتنعة غير للعبد 
المرضبه استحكم فإذا مقدور، غير العافية وحصول العلة، وزوال له، مقدور الدواء 
غيركان ؤإن الشفاء، أسباب من إليه ما تعامحلي ق عير له يكن لر له لازمة صفة وصار 
مععليها صدها آثر ولا زوالها يحب ولر وساكنها، العلة ألف ّ ولكن له، مقدور 
واهبالكلية الشفاء باب ه نفعل سد فقد التفاوت، من صدها وبين بينها بما معرفته 

لرالهدى له تبين فإذا هدى، عل أنه يحسب وهو صالا، كان إذا عبده يهدى سبحانه 
لنفسه.وملأءمته لمحبته عنه يحيل 

منفعةتعريفه! تكرار مع الضلال عليه وآثر به، يرض ولر يحبه فلم الهدى عرف فإذا 
^هق فلوأنه بالكلية، الهدى باب ه نفعل ّد فقد وشره، هذا ومضره وحيره، هذا 

يهالْلر إن وأنه ه، نفهدئ إليه ليس أنه وعلم هداه، بيده من إل وافتقر تعرض الحال 
اهعلم لو بل وهداه، وفقه ه نفشر يقيه وأن بقلبه، يقبل أن اه وسأل فهوضال، اه 
لكانن،أهلكه، منه يشقه لر إن قاتل مرض وأنه الضلال، من عليه هو ّ كراهية منه 

أعظممن ولكن والهداية، الشفاء أسباب من به مبتل كونه مع إياه وبغضه كراهته 
المهلبؤعأن فلو والحق، الهدئ وكراهته به ورضاه له محبته والضلال الشقاء أسباب 

لكانمقدوره وفعل عته، ذلك فك ل اهرازأ إل ورغب ذلك، كره عليه المختوم قلبه عل 
ذلك،كراهة وبين بيته حال والختم الطع استحكم إذا ولكن إليه، شيء أقرب هداه 

قلبه.وفح فكه الرب، وموال 
الجرائمعك وحزاء عقوبة والقفل والخم العلبع يكون أن جوزتم فإذا قيل• فإن 



=و(=
الممسيرعألن النشر الصوء 

•الجرائم فعل عك السابق والكفر والإعراض 
موجبحلاف محبحانه د1هلاف ويفلنون الناس، أكثر فيه يغالهل موصع هذا قيل• 
وصفاته.أسمائه 

الربيفعالها لر والغشاوة والخم الهلع أن عك ل يل• إنما آحرْ إل أوله من والقرآن 
تكراربعد فعله ؤإنما له، بينه أو بالإيمان أمره حين وهلة، أول س يعيده سبحانه 
والمبالغةمتهم، الإعراض وتكرار والإرشاد، البيان ق والتأكيد سبحانه، منه الل.ءوة 

ذلاائ،.الهدى؛عل• تقبل فلا عليها، ؤيختم قلومم عك يعلع فحينئذ والعناد، لكفر اق 
متهمتكرر فلما اختيارا، كان بل وهلع، ختم مع يكن لر الأول والكفر والإعراض 

غمحخسوآء كمروأ آلذيؤنج إن ؤ قوله؛ ق المعتز هذا فتتامل وسجية، طيعة صار 
وعقسمعيم وعل تلويهم عق آس حتم ;ج؛ لايومثون ئذوهم لم أم ءأندوثهم 
يعمحكما ليس هذا أن ومعلوم ٧[ ٦، ]المرة؛ عداب،عتيّمره ولهم غشوة ايمبمنرهم 

عكيختم ولر ذلك، قبل كفارا أكثرهم كان الرمل وصدقوا آمنوا الذين بل الكفار حمع 
أسماعهم.وعك قلوبمم 

منهعقوبة ذللث، حم الم فعل الكفار، س مخصوصين أقوام حق ق الأيات فهن•، 
الحاحلة.العقوبة من النؤع حذ>ا الدنيا ق لهم 

فهوأعينهم، عك يالهلمس وبعضهم وخنازير، قردة بالمخ بعضهم عاقبا كما 
سبحانهوهو الأعين، عك بالهلمس يعاقب، كما القلوب، عك بالهلص يعاقب، سبحانه 

يعاقثم وقت،، إق به يعاقب، وقد متمرة، دائمة عقوبة الخق عن بالضلال يعاقبا قل 
كل.للث،.بالعذ.اب يعائكج كما ويهديه، عبده 

يعلزوآس ؟^3J،^ لحن ؤ، ولتعرقهز ;ببثأآث يلعرمتههم. لأتبمكهز ء ثثا لو وؤ 
أعظمح:;ث;;ه.



قع=^__ه
ؤت تعاق  ٥٧٥١قال  ١١الفراسة رامنزلة ه سفيهئ ؤإيالف متت إيالف ؤ منازل من 

ابنوقال المتفرسينت اقوغ|ت رحمه مجاهد قال [ ٧٥تالحجر| ه كلآيثتلأثثوضن ق إن 
ل1متئوكرين.ت مقاتل وقال للمعتبرين. قتادةت وقال }ذث\)لأرين عنهمات اض رصي عباس 

آلوما ومنازلهم المكديين ديار آثار ق نغلر متن التانلر فان الأقوال، هده بين تتاق ولا 
قنآءولو ؤ المنافقين! حق ق تعال وقال وفكرة. وعبرة فراسة أورثه أمرهمI إليه 

فراسةفالأول: •٣[ ]سد: 4 لمحزآكول لأنينتكهزدلعرمحهم.بمنهمأولتعرصق 
والمع.الأذن فراسة والئاق؛ والعين. النظر 

عقبالفلر إياهم معرفته علق يقول: اهله رحمه تنمية ابن الإسلام شيح وسمعت 
بالقسم،مؤكدا حيرا به أحبر بل ثرمحل، عك حطا-يم بلحن تعريفهم يعلق ول؛ المشيئة، 

ومغناه.الكلام وفحوى الخلار_، تحريض وهو 4 ؤJتعرةغهزفي ؤ فقال: 
نوعان:الصواب فلحن وحطأ، صواب صربان: واللحن 

منبحجته ألحن يكون أن يعضكم ررولعل الحدين،: ومنه القطة أحل.هما: 

الشاعر:قول ومنه الكناية، من قريب وهو والإثارة، التعريض والئاق: 

وزيايوزن الاس——ون يشتهى ا ومموهن.ه ألديث وح
٢لحنار كان ما الحديث، وحير نا ا أحنوتلحن ص—اسب، منطق 

)ا('اا/أ.دارج-بمآا.
وشرح)ه/ما/'ا-ا'ار'آ( \و[وي نح وانظر: ( ١٧١٣)رنم وسلم ( ٢٦٨•)رقم الخاوي أخرجه )٢( 

الووى)آا/يىه(.
الكوفةأشراف من ك1ن المراري خارجة بن أمماء بن ماللث، إل سبان الخفيف وزن من البيتان هن.ان )٣( 

سّنةمجان أصماء، بنّتج هند أخته تروج ما بعد للحجاج وأصبهان خوارزم إمرة توق الغرله شعراء ومن 
(Toa/o)\--اريخه ق يم وش ( ٣٨./ ١٣)الُرب _ ق مفلور ش ذكر .١٠ .

٢(.١ ٤ ا/ ق؛ارخه)٢ البغدادي والخطيب 



الممسير• jIpالمسر الصوء 

إقإما ت وجهه عن الكلام تغيير I وحقيقته الإعراب، ق النطق فاد واك1لثات 
اللفظ.له يوصع لر حفي مض إق ؤإما حطإ، 

التكلممعرفة فإن حهلا-ءم، لحن من معرفتهم عق أمم سبحانه أنه والممصودت 
عقالكلام دلالة فإن وجهه، ل وما بسيماه معرفته من أقرب كلامه! من ضميره ق وما 

و1لنذلربالنوعيزت تتعلق والفراسة المرئية. اليماء من أظهر وصميره قاتله قصد 
قال،!. الشي عن عن ه الخيري سعيد أبي حديث من الترمذي ول والسماع. 

لآيأتذ'ولث، ق إن ؤ تعاق• قوله تلا ثم اه* بنور ينظر فإنه المؤمن، فراسة ®اتقوا 
ا]الحجر:هي;ا.

•4 أ)قث■ اخظأ فلنئيربجّ معآكم وآلت jرآلثلمّؤ؛نتزآلأعلون وثدعوأ ثهخوأ لا قؤ 
اهقال ومتابعتنه، طاعته لأهل فالعزة أمره! حالف من عق مفروبة الن.لة أن ،كما 

وقال[ ١٣٩يمران! ]أل ي قوميين يض إن ألاعلون ؤاذتم ■نحزيوأ ولأ ثينوأ ولأ ؤ ت سبحانه 
ثؤخوأفلا ؤ تعاق! وقال ٨[ ]الماسون: ه فللموجمك ألعرة وش ؤ تعاق! 

[.٣٥ثوآلآعلؤنؤآدتم4]سو: 

يتخلومن يبمحز!ا من فبطم آش سبيل ل لشفعوأ ثدعوث منولأ؟ نانئز مؤ 
دمّعءركم دؤما ثتولوأبمسيل ؤأثJآلممرآءجوإدّت عندفمهِءجوألتألثى ينخلن مإِدما 

^ئوأأتمحر:3ه.

وفيالك_ر)م/آ«ارثموالطرانفيالأوّط)مااامرةمأهآم ( ٣١٢٧الترمذي)رقم )ا(امجه 
TAW/S)الشهاب مد ق والقفاص ٢( • ٤٢رقم \ Ai-\Ar/r)الثامض مند وق ( ٧٤٩٧

الباريكح وانفلر: حن. وإصادْ التلبراق رواء (: ٢٦٨ا/)• المجمع ق الهبثمي قال ( ٦٦٣رنم 
(TAA/\y ) ااقدير)آ/خهه(.ونمى

الرسالة.مزّة فة -^١ الماد زاد ٣٥)٢( 



سع^=_^^=رج(=
بعضهاوق منهم، يخير تبديلهم عق سبحانه عاليه قدرته عن الإحيار وقع ...قد 

ثلاثةقهاوه أمثالهم، يكونوا لا ثم غيرهم، قوما امتداله يعضها وق أمثالهم، تبديل 
فهومنهم بخر التديل ونع فحيث والفرق، الجمع من يتنها ما معرفة يجب أمور 

قوله! siJLiUالاJنيا، ق متهم له وأتمن تاطؤع وياق ببمم يذهب أن عك قدرته عن إخار 
يكونوايل يعني [ ٣٨]مجحمد: ا٠^^^ ئكوثوأ دمّلأ عتركم لوما مسدلا ثتولوأ إت قؤ 

هؤلاء،من ا حيت فيجعلهم عباده، من ثاء من مم يستبدل مجاهدت قال منكم. حيرا 
حم.دتثل.ل فلم ، ٧٥١يحمد لتولوا فلم 

الواقعة!ق فمال الإنسان، وسورة الواقعة سورة ففي أمثالهم، تبديل ذكره وأما 
ماق وئنشئآكم انتإآيب كذل ان عق ر)ي؛اا ينموص فن وما ببمؤتآدوذ، يدرنا ن حنؤ 
اسرهموفددتآ حلشتنهم غئن ؤ الإنازت سورة ق وقال ٦[ ١ ٦، • ]الواسة! ه يعلمون لا 

[.٢٨لالإن.ان: 4 نجديلأ \^^ WjSشئثا وإِذا 
ولرسائق، ثقنا يلر غيركم حلقا نخلق أن أردنا إذا أنا المعنن ت المقرين من كثير قال 

وأتيتاأهلكاهم ثشا إذا ب ثتديلأ أمغلهم بدلثآ ثنثا ؤإدا ؤ قوله: وق ذللث،، يفتنا 
مخالفينالخلق، ق لهم موافقين قوما المهدوي فال متهم• يدلا فجعلناهم أشباههم، 

ط،فتكون هذا وعك القول. هذا غير الجوزي ابن ولا الواحدي يذكر ولر العمل• ل لهم 
[ ١٣٣]اكاء: ه بما زيات آلئامآ ايا يدهيمكم نقا إن ؤ تعاق: فوله ظر الايايتح 
ماتوا.إذا أنفسهم حم إتيانه عك بأمثالهم والإتيان إذهاحم، عك بقدرته استل،لألأ فيكون 

محمدسورة تفسير من حمعه اليم ير ما هذا 

العالينرب والحمدلفم 

النمان.;ا(آآا



الممسيرعلن انميتر الصوء =وأ=

ءضأقآسر
ويتزثاحز وما ذنبلك من ثمدم ما ،ألت LlJلينفر );إ؛! ثبيغا هشظ لك متخنا نا إؤ 

انزلنهوآلزى عنيو!؛؛؛'! ذْترا وبمصركآلق ي|؛! منتئسما عاتلفزأديمشصرطا ذعمتهُ 
قآلأرصآلثمنؤ'ت حنوي وش إيمنيم مع إينئا يردادوا' ق آلثكنه 

حكماوه.وةانآسع1ينا 
إئ؛يئا لكفتحل ثتخغا إما ؤ عليه  ٥٧٥١أنزل مرجعه ول المدينة إق ومع •ثم • • 
صبمرطاؤيديك عنك ذعمتهُ ويتز ثاخر وما ذنيلك من ثمدم ما آق لك لننفز 

ياهو فح أو عمر، فقال "٣[• ١ ه '>جقأ' "منيرا ذْترا اش وينصرك ات'تأثت منثقيما 
اسفأنزل لنا؟ فما اقو1؛و، ومحول يا لكا هنيثآ ت المحاية فقال ا١نعماا، ،1^ اس؟ ومحول 

إقرجع ولما الأية• ٤[ ،؛؛،؛ ]١٧ه ألنّؤميإن تلوب ل آلصكسه انزل هوآليى ؤ ^؛؛١؛ 
وقالواIرجلين، محللبه ق فارمحلوا مسلما، قريش من رجل يصير أبو جاءه المدينة، 

فنزلواالحلمة، ذا بلغا حتن به فخرحا الرحلين، إق فدفعه لنا، ححلث، الدى العهد 
حيدأ،هدا ميمك لأرى إنن واهرا؛إ الرجلين• لأحد بصير أبو فقال لهم، تمر من يأكلون 
بصير!أبو فقال جربت، ثم به جريت لقد لجيد، إنه واذلإزإ أجل فقال• الأحر، فاستله 

المدينة،باغ حنتن يعدو الأحر وفر برئ، حتتئ به فضربه منه، فأمكنه إليه، أنفلر أرنن 
إلانتهن فلما ذعزالأ، هدا رأى راكن• راه1 حين ه الته ومحول فقال المجد، فيحل 

قداهخ؛ نبن يا بصير، أبو فجاء لمقتول، ؤإتن صاحبن، واممخ قتل قالت ه، المن 
أمه®ؤيل قوت المن فقال منهم، اش فانجانن إليهم، رددتتن قد ذمتك، اه أوق وامح؛ 

ااا>مالزادجآ.



سإإوساج^ا_
حتئفخرج إليهم، سيرده أنه عرف ذللئ،، سؤع فلما أحدا؛، له لوكاى حرين،، معر 

منيخرج فلا بمتر، ابن فلحمحا سهيل، بل جندل أبو منهم وينفلتا البحر، بتما أمح، 
مافواليه عصابة، منهم اجتمعت، حتن بصير، بابن لحق إلا أملم قد رحل قريس 

أموالهم،وأحيوا فقتلوهم، لها، اعترضوا إلا الشام إق حرجت، لمريثى بعير يمعوو 
فهومنهم، أتاه فمن إليهم، أرسل لما والرحم اه تنائيْ ه الين إك قريش فأرّلتظ 

نعدمن نكه يجملن عمم عذكم كم،اندنج وهوآلذى ؤ ^؛١^ اس فانزل آمن، 
حميتهمالفتح:؛مآ-أأل[،وكانت، ] آلجؤية حميه آلخمثه ؤ ت بلغ حتن ■ءليهز؛أ اْلمركم ان 

وبينبينهم وحالوا بمآشآتضآدسم4، ب يقروا ط اه، نهم، أنه محروا ل( أنم 
١٢١.،

فجاشت،فمه، من الحدسية بئر ق وهج ررتوصأ، اإن؛ئ، أن المحيح• ق قلت،• 
الصحيحين.ق الأكؤع بن ومحلمه ءازب^، ين البراء قال كذللثح ؛ال،اء؛' 

منسهما فيها غرز ®أنه محزمة بن والمسور الحكم، بن مروان عن عروة؛ وقال 
الدلو،ق توضأ عروة! عن الأموي أين مغارى وق أيضا٠ الصحيحين ق وهر كنانته، 

قوألقاه كناتته، من سهما وننع البئر، ق يصتؤ أن وأمر فيه، مج ثم فاه، ومضض 
حلوسوهم منها، بأيديهم يغترفول جعلوا حتن بالماء ففاريتؤ تعاق، اس ودعا الثر، 

١أعلم واه أشبه وهل.ا الأمرين، بين فجمع ، شفيرها عك 
ه ٠٧٥١ورسول، الحدسية، يوم الناس عطس قال؛ جابر، عن الخارى• صحتح وفي، 

رسوليا قالوات لكمء؟ ررما نحوه، الناس حهثن إذ منها، يتوضأ ركوة يديه بين 
فجعلالركوة، ق يده فوضع يديلئؤ، بين ما إلا نتوضأ ما ولا ، نشريب، ماء عندنا ما اليه؛ 

(.١٦١٣/٤-٦(والأس^ب)٥/١٤اكارى)عمدة وانظر: ( ٢٧٣٢، ٢٧٣١الخاري)رنم )ل(أحرجه 
(.١٧٥/١٢(ومحموى)٤٤٢/٧ظر:نياUدى)

(.٥٨٥)٦/ ( ٣٣٧اوارى)ه/ فتح وانفلر: ( ٢٧٣٢، ٢٧٣١الخاوي)رقم أخرجه )٣( 



ا==د===^========^=ث=اكبم؛
عثرةخمس وكانوا وتوصووا، فشربوا، العيون، أمثال أصابعه بين من يفور الماء 
الجر.نمة غيئ وهده ا، مائةل 

ماذاارآئدرول قال! الصبح، ه التبن صش فلما مهلر، ليلة أماحم الغزوة هذه وق 
وكافث،ين مؤمن همادئ من ررأصج قال: أعلم. ورثوله اهة قالوا: ؟<<؟ ٥١ربكم قال 
منوأما بالكوكت،، كافر ين، مؤمن ورحمته، اش؛ؤ بمقل مطرئا ؛،: ١٥من هاما 
بالكوبر٢ا.ثومئ كامبن ئذلك ثطزنا.ضءكذا^١، داَل: 

يأمنوأن منين، عثر الحرب، وصع عك م،كة وأهل المسلمين بين الصلح وجرى 
المقل،العام كان إذا حتن ذلك، عامة عنهم يرجع وأن بعض، من بعضهم الناس 
الراكب،،بسلاح إلا يدحلها لا وأن ثلاثا، حا فاقام مكة، وبين بينه و•حiنا يدمها، 

أصحابناس أتاك ومن عليلثا، نرده لر أصحابك من أتانا من وأف القزب، ق واليوف 
رّولايا فقالوا: إعلال، ولا إنلأل لا وأنه مكفوفه، عيثه وبينكر بيننا وأف علينا، رددثه 
إليهم،فرددناه متهم أتانا ومن اهة، فأبعده متا أتاهم ®من فقال: هذا؟ Jعءليهم اه؛ 

،٠امحلههزجاونحرا«لجنن 
أوالصدقة،بالصيام، رأته حلق لن الأذى فديه ^^ ١١أنزل الحديبية، قصة وق 

عجرة.بن كب شان ق أوالنسك 
مره.ؤللممصرين ثلاثا، بالمعفزة للمحلمن اهؤؤإؤ رسول دعا وفيها 

ثنعة.عى والمزه تبعة، عن اليثه نحروا وفيها 
بنبرْ أنفه ى كان جهل، لأبن حملأكان هديه حملة ق امما!ه رسول، أهدى وفيها 

(.٥٨٦الباري)٦! نح وانفر: ( ٣٥٧٦الخاوي)أحرجه )١( 
-•٦(.٥٩/٢النووي)شرح وانظر: ٧( ١ الم)رنم وعA( ٤ ٦ البخاري)رنم أحرجه )٢( 
وأخماو)أ/هآم(( ٢٧٦٦رقم داود وأبو ( ١٨٥٨٩رقم ١ )ه/ اعبري ق البيهقي أحرجه )٣( 

^AA/A)الأوطار ونل ( XllXiXlo)؛□ري نع وص: ( ٩٧)Y/اسات j سد وابن 
.)Y•؛



المشركين.به لغيظ قمة، 

ودحنئ،وءهد0، ه اممخ رمحول عقل ق حزاعة ويحك القح، محورة انزلت، وفيها 
هعقده ق يدحل أن ثاء من أن الشرط ق وكان وعهدهم، قريش عقد ق بكر بنو 

لحل•قريش عقل- ق يدحل أن ثاء ومن د-حل، 
معيط،أبن بن عقبة ينت، كلثوم أم منهن منالتا، مؤ اء نحاءه المدينة إق رجع ولما 

وماْإليهم، يرجعها فلم بينهم، كاف الذي بالشرط ه اهف رسول، ألوما يأهلها فجاء 
النساء.ق للشرط نح هدا فقيل: ذلك، عن ^، ٥٧٥١

عقإلا الشرط يقع إ وذلت حدأ. عزيز وهو بالقرآن، للئنة تخصيص وقيل: 
ذللثج.اهله فأبن الصنفين، ق يعمموه أن المشركون وأراد خاصة، الرحال 

أشهرق النئن. اعتمار فمنها: الفقهية الفوامم. من الحدسية قمة ق ما بعمى 
القعدة.ذى ق إليها حرج فإنه الحج، 

فإنهكدللئج، بالحج الإحرام أن كما أفضل، الميقايته من بالعمرة الإحرام أن ومنها: 
نحو،،•أو ميل المدينة وبين وبينها الحليفة، منذى  ١٠١-أحرم 

وماينبه من دقد.م ما له غفر ادهبرس، ستج من بعمرْ أحزم ررمن حديث،: وأما 
وقديثت، لأ فحدث ائني«را، مل ويا ج كمازة »كاث، شظ: وق خخز«. 

محديدأ.اصهلرابا ومتنا إمحتادآ فيه اصعلرب 
القران.ق نون مهو كما المفندة، العمرة ق نون مالهدى توى أن ومنها: 

•عنها منهي، مثله لا سة الها"ي إفعار أن ومنها. 
لأبنحملا هد.يه حملة ق أهدى ه الّمح، فإن امم؛؟، أعداء مغاينلة استحبامح، ومنها: 

واينابيش_ة)م/هأارقم'اأ<آ-أآ>(وايوبمد):اا/تماأ'\•٣( ٢• .٣، .١ ماجه)رقم ابن :؟(احرجه 
وشرح١( ٤ ١ القاري)ا،/ سة وانظر: .١( • ٦ رقم ٤ ١ /٦ Yrالكسر)■j والطراز ( ٦٩.رنم.

وسل١( ١ ٤ )•Y/ والمنض ( ٩١)\ا اكJير ونبض ١( ١ ٥ )؛،/ المعبود وعون ( ٤٣٢ )Y/ الزرناق 
اللأم)آ/«ها(.



الممتسرالنيرعلن الصوء اب=م 
حص\==^=========د=^===^

هالمي صفة ق تعاق قال وقد المشركين، يه يغيظ قفة من ثرة أيمه ق جهل 
عققآتثوى قاتثعاظ هئاورهُ سعثهر اخؤج كونع آلإييل ؤر زمظهمر ؤ ت وأصحابه 

اليائهن د'واك ؤ ه؛،; وقال [، ٢٩]الفتح: آتكقازب< مم ليغيظ آلرراغ يعحن، ت سوقه 
ألخكماويغيظ موطئا يملئون^ زلا آش سبيل ق محمصة ولا نصت، ولا ظنا يصيبهز 

أحريضيع لا آس إين ^^؛ ٩٥ضذ" به-ء لهمي ثلأ!لا'كتب ؤ غن من يئالوث زلا 
[.١٢•]التوبة: بسإنه 

العدو.نحو أمامه العيول يبعنإ أن له ينبغى الجيش أميز أن ومنها! 
عيينةلأن الحاجة، عنن. جائزة الجهاد ق المأمون بالشرك الأستعاثه أن ومنها؛ 
وأحن.ْبالعا.و، اختلاطه إق أقرب، أنه الملؤة من وفيه ذاك، إذ كافرآ كا0 الخزاعي 
أ-تحارهم•
وامتطابهالرأي، لوجه استخراجا وجيشه، رعيتته الإمام مشورة استحباب، ومنها! 
وامتثالابعض، دون بعضهم بعلمها يختص لمصلحة وتحرفا لعنهم، وأمنآ لقومهم، 

عبادهغو مدح وقد [، ١٥٩ءمرانت ]آل ؤرآلأتيره ؤتاوزه_لم ؤ تعاق! قوله ق الرب لأمر 
[.٣٨ببمم4]اكورىت شورظ نأمرهم ؤ ت بقوله 

الرجال.مقات1ة قبل رجالهم عن انفردوا إذا المشركين ذرارى سن جواز ومنها؛ 
حلأيت،قالوا! لما فامم مكلمح، غير إل سن، ولو الباطل الكلام رد ومنها! 
نفليروالمد الخاء بكر الإبل ي والخلاء سر، فلم وألح>ئا، حزنت، يعنن القصواء، 

وقال!عليهم، رده وطبعها، حلقها من ليس ما الناقة إل بوا نفلما الخيل، ق الحران 
حنشالذي وأن بروكها، ٌلإب عن ه أحبر ثم ٢، بحلق،ال لها داك وما حلأيت، ررما 

جرى؛عا.ْبوما ها، حببسبب طهرلتا التن العظيمة للحكمة ها حثماكة عن الفيل 

ئنة.ونحوها مراكبه من الرجل بلابسه ما نمته أن ومنها! 

٢-٣(اا/ القاري)؛ وسة ( ٧٣)\-إ اuرى فح وانظر: ( ٢٧٣٢،  ١٢٧٣ )رقم الخاري أخرجه :١( 



؛سإإقثقزج^ا-
حفظوقد تاكيده، يريد الذي الديني الخبر عك استحبابه بل الحلف، جواز ومنها! 

تصديقعل بالحلم، تعال وأمره موضعا، ئمانين من أكثر ق الحلف، ه الخم، عن 
)٧(.والتغابن )٣( ومحبا ( ٥٣)يونس محورة ق مواضع! ثلاثة ق به أحبر ما 

أمرأطلبوا إذا والظلمة، والثعاة والفجور، البيع وأهل المسرض(، أن ومنها• 
ؤإنعليه، وأعينوا وأععلوه، إليه أجيبوا تعاق، اليم حرمات، من حرمه فيه يعنلمول 

وبغيهم،كفرهم عك لا تعال، اليم حرمانا تعفليم فيه ما عل فيحاونون غيره، منعوا 
له،مرض تعال صؤ محبوب عك المعاونه التمس من قكل ذللخا، محوي مما ؤيمنعون 

هيخمثغوفى المحبوم، ذللث، عك إعانته عك يتريّبح ب ما كان، من كائنا ذللث، إل أجي—، 
عنهصال( ولدللث، القوس، عك وأممها وأصعبها، المواضع أدق من وهدا منه، أءذللم 

تلقاهوالصديق بعده، أعمالأ له عمل حس هال،، ما عمر وقال، صاق، من الصحابة من 
محألعمّا عمر وأجاب هو، اقلنٌ رمحول، قلب، عك فيه قلبه كان حس والتسليم، بالرضا 

أفضله الصديق أن، عك يدل، وذللث، ه، اليم رسول( جواي—، بعين ذلل؛، من عنه 
وأقومهمبديته، وأعلمهم ه، ورسوله تعال بالى؛، وأعرفهم وأكملهم، الصحابة 
ه ٣١رسول، إلا له عرض عما عمر أل، يلر ولدللث، له، موافقة وأشدهم بمحابه، 
أصحابه.محائر دول حاصة وصديقه 

الحل،من يعضها الثافعن! قال، الحديبية. إل اليمين ذات، عدل الني أن ومنها• 
قبمش كالت، M النبي أل، القصة هده ق أحمد الإمام وروى الحرم• من، وبعئها 
تتعلقبمكة الصلاة مضاعفة أن، عك كالدلألة هدا وق الحل، ق وهومضهلرب الحرم، 
قؤاضلأي قوله! وأن، الهلوافج، مكان، هو الدى المسجد -با يخمل لا الحرم بجمح 

يمزبوأهلا ؤ تعال! كقوله ٢، منحدىا<ل ق صلاة مائة مى أمحل الحرام المسحد 

النوويوشرح ( -٧٦ ٦ ٦ )V/ اياري فح وانغلر؛ ١( ٣ ٩ ٤ )رقم لم وم١( ١ ٩ ' )رنم الخاري أحرجه ٢ '١ 
(١٤٦-١٦٣/٩.)



الممسيرع1ئ المسئ الصوء ،==م 
=اكلإ=^^====^^====د

متليلا يعتدهِء اتزئ سحثن^لإى ؤ ت تعاق وقوله [، ٢٨لاكو;ةت ب آلحزام آلمسجد 
هانئ.أم يت من الإسراء وكان ١[، المتحدآلحزام؛ِب<لالإمراء; 

الخرم،ق ؤيصق الحو، ي ينول أن له يبني فإنه مكة، من قريا نزل من أن ومنها؛ 
يصغ.عمر ابن كان وكذلك 

فيه،لمين للمالمملحه رأى إذا العدو صالح بهللب الإمام ابتداء جواز ومنها؛ 
منهم.الطلب ابتداء يكون أن عل ذلك يتوقف ولا 

عكيقام أن عادته يكن ولر بالسيف، اقللأه رسول رأس عك سعة ن المغيرة قيام وق 
وتعظتموالفخر، العز إظهار الحا،ومن رمل قدوم عند ما يقتدي ئنة قاعد، وهو رأسه، 

المؤمنينرمل قدوم عند الجارية العادة هن وهن.ْ بالقوس، ووقايته وطاعته، الإمام، 
ذمهالذي النؤع هذا من هذا وليس المؤمنين، عك اتك١فرين رسل وقدوم الكافرن، عك 

أنكما ، ٢١الثار(ار ِتن ضوث قكوأ ^١^ الئخال ة بمثل أن ك »_ بقوله: المي 
وجهق البدن بعث وق غيره، ق المذموم النؤع هذا من ا ليالحرب ق والحيلأء الضم 

الكفار.لرمل الإسلام معاير إظهار استحباب عك دليل الآ-محر الرسول 
شنء«لأ،،ق مئئ ممت الإل زأقا فآنل، الإطلأم ا)أئا للمغيرة: ه المن قول وق 

الغيرةفإن عليه، يرد بل يملك، لا وأنه معصوم، العاهد المشرك مال أن عك دليل 
الني.بمرض فلم أموالهم، وأحد ببمم، غدر ثم الأمان، عك صحبهم قد كان 

المغيرة.إسلام قبل كان ذلك لأن لهم، فمنها ولا عنها، ذب ولا لأموالهم، 

رقم ٤٢٧٨ازهد)ز وماد ( ٢٥٥٨٢رقم  ٢٣٤شة)ه/ أبي وابن ( ٢٧٥٥الترمذي)رنم أخرجه )١( 
وصححه( ٨١٩رقم  ٣٥١)٩ا/ الفر وز ( ٨٤٢• رقم  ٢٨٢)i/ الأوط j والطراز ( ٨٣٧

الباريفح و١ذظر• الترمذي وحنه ( ٤١٠٨رقم  ٢٨٩)م/والترهيب الترغيب ق المندري 
(٥٠/١١()٢٢٢/١.)

(.١٣٤ اثاري)ْ/ فتح واظر: ( ٢٧٣٢، ١٢٧٣ اليخاري)رنم أخرجه )٢( 



باسمالتصرح جواز عل دليل ، اللات® ارامص۵٠لثذإز ت لعروة الصديق قول وق 
لمنبمثح أن ه المن أذن كما الحال، تلك، تقتضيها مملحة فيه كان إذا ااعنرْ 
فلكلله،، يكنن ولا ، أبتك أير ®اعقص ١،*^ ويقال أبيه، يهن الجاهلية دعوى ادعن 
مقال.مقام 

لماذللث، عك يقاتل ولا وجفونه، وجهله الكفار، رمول أدب قلة احتمال، ومنها• 
ؤإن->^؛i؛><، ونتا بلحيته أحذ؛ عك عروة ه المح، يئابل، دلر العامة، المصلحة من فيه 

ذللئ،.حلاف، والتعفليم الوقار لكن العرب، عادة تللئج كانم، 
اس،رسول أنه نشهد قالات حين مسلمه رموك وؤ اذلاث رسول يقابل لر وكدللن، 

منأكانت، سواء النحامة، طهارة ومنها؛ • لظتك؛ااا مثل لا الرنل أف ®لولا وقال؛ 
أوصدر.رأس 

الملثرةمن ليس وأثه التقاول، استحباب، ومنها؛ المستعمل. الماء طهارة ومنها؛ 
أمركمنهل مهيل؛ جاء لما لقوله المكروهة، 
لأنالجد، ذكر عن ذللئ، أغنن أبيه؛ واس، باسمه عردإ إذا عليه المشهود أن ومنها؛ 

حاصة،أبيه واسم اسمه بدكر سهيل من ومع اس، عبئ بن محمد عل يزد لر ه الما 
له؛فكتب، الغلام قؤ منه حالي بن العداء اشترى ولما له، أصل لا الجد ذكر واشتراط 

،١٨٥)A/الأوطار ونل )1ا/م( القارى عمدة وانظر: ( ٢٧٣٢، ٢٧٣١)رنم الخارؤ، أ-محرجه )١( 
١٩٧.)

الممطوالقاموس ( ١٩٣/٥>والأثر الحلّث، >؛_، ل والهاية )0\اص الرب  jUانظر: )٢( 
(XKrxKTo

ثرحل واليحاوي ( ١٨٥٥٦رنم  ١٢١ >ه/ اص j والمهقي ( ٢٧٦١داود)رقم أبو أخرجه )٣( 
سجمj نانع وابن ( ٠١٣ ٩ رقم ٢ ٤ والمناق)٣; الأحاد ل الثسان وأبوبكر ٣( ١ ٨ الأنار)٣; ساف 

وصححه.( ٢٦٣٢رقم ١  ٥٥والحاكم)٢/ ١( ١  ٢٢رقم ١  ٤٧المحاه)م 
١(.٢ ، ٤ ١; القاري)٤ عمدة وانظر: ( ٢٧٣٢، ١٢٧٣ الخاوي)رقم أخرجه )٤( 



الممسرئن المنير الئوء 

أنهعل  Jjjبيان نيادة فهو حده، فذكر ، صذةا١ر ين حالي تن العداء افترى ما ارهذا 
باسمهيكتفن بحث الشهرة ق يكن لر ولما اشتراؤله، عق تدل ولا به، بأس لا جائز 

وعندالأب، واسم الاسم ق الاشتراك عند الجد ذكئ ضترؤل حده، ذكر أبيه واسم 
أعلم.الأب..واه وام بدكرالأسم ءدمالأشتراك،واكتنى 

للمملحفحائزة لمين المعل صيم فيه ما ببعض المشركين مصالحه أن ومنهات 
أدناهما.باحتمال الممدتين أعل لغ ففيه منه، هوثر ما ولغ الراجحة، 
الوقتا، يمن ول( به غترْ دعد أو دثدْ، أو شنء، فنل عك حلم، ض أن ومنها؛ 

اكرا-حم،•عل، بل المور، خم، يكن نا بيه، دلا بلمظه، 
هوكما العمرة، ق نسك وأنه التقصير، من أفضل وأنه نسك، الحلاق أن ومنها؛ 

غيره.عمرة ق هونسك كما المحصر، عمرة ق نسك وأنه الحج، ق نسك 
يجبالا وأنه الحزم، أو الحل من أحصن حيثا هديه ينحر المحصن أن ومنها؛ 

محله،إق يصل حتن يتحلل لا وأنه إليه، يصل لر إذا الحرم ق ينحره من يواعد أن عليه 
[.٢٥]القح! ه يبغمحلهُ ان ماتكوها وآتيى ؤ تعال؛ فول بدليل 

الحزملأن الحرم، س لا الحل من كان الهدى، فيه نحر الذئ الموضع أن ومنها؛ 
كثهمحلاه,ى.

يأمرولر والحر، بالحالي أمنهم ه لأنه القضاء، عليه يجبح لا المخصز أن ومنها؛ 
عمرةعن فضاء ولا واجبه، تكن لر القابل العام من والعمره بالقضاء، منهم أحدآ 

دونالقضية عمرة ق وكانوا وأريعمائة، ألفا الإحصار عمرة ق كانوا فا~رم الإحمار، 
عليها،قاصاهم التن العمرة لأما والقضاء، القضية عمره ّميتتا ؤإنما ذللث،، 

)رقاحآ>ل(واينص)رماْآآ(واصفيص)ه/يآمالجارودوانمض ابن '(أخرجه 
الاحادو الثسابي بكر وأبو ( ٢٨٩رقم  ٧٧)٣ و\ه\وظو ( ١ ٢ ١ ٦ )رقم والترض ( ١ ٠  ٠٦٣رُم 

حنهوكأوا اكر.الي، وحثه ١( ٥ رنم ١ ٢ )A\/ الكبتر j واتجراف ١( 0 > ١ رنم ١  ٦٩)م/ وانماو 
(.٣٥• / ١ )٢ الباري نح ل حجر ابن الحاظ 



ُ

فعله.مصدر إق العمرة فأصيفت 
وقتعن الامتثال كأحيرهم يعصب لر ؤإلأ الفور عك المهللق الأمر أن ومنها؛ 

0تأئلينفاحروا المخ، ينجون كانوا بائهم الامتثال تاحيرهم عن اعتدر وقد الأمر، 
لرذلك، منهم قهم لو فإنه باطل، وهو عنه، يعتدر أن أول الاعتذار وهدا لدلك، 

فلابالأمر آمر و}و\ أعصسج،، لا لي ررما ويقول؛ أمره، لمأحير عليهم غضبه يشتد 
عنهم،اهف رضن وقد المشكور، لا المغفور عن المن كان ؤإنما ، ١^٠٠^ 
الجنة.لهم وأوجب لهم، وغفر 

أم، lJUولدللئ، الدليل، حئه U إلا الأحكام، ق له أيه مشاركة الأصل أن ومنها: 
أنوعلمت، خ ظيك(<ل وتتحر رأسك، يحلى حتن أحدأ ئكلم ولا رراحرج ملمة؛ 
ميتابعونه.الناس 

به؟أمرهم حين يمتثلوه وإ بفعله، اقتداء ذللثؤ فعلوا ، فكيفقيل؛ فإن 
المسح،ق طمعا الامتثال أحروا أمم ظى من قلى لأحله الذي الب هو هذا قيل؛ 

ادفسمدم وقد منسؤخ، عير متقر حكم أنه حيتئنه علموا ،، هودللالمي فعل فلما 
ماامتثال إق بادر أنه وأراهم يكلمهم، ول؛ وحرج عليهم، تغيظ لما ولكن الفلن، هدا 
بادروابه، اقتداءهم توجس، وطاءتهأا له اتأاءه»؛ وأن كتاحيرهي؛، يوحر ب وأنه به، أمر 

أمره.وامتثال يه الاقتداء إق حينئل. 
ذهبمن يرد وألا لمين، المإق منهم جاء من رد عك الكمار صلح حوار ومنها؛ 

إلردهن امتراط يجور فلا الماء، وأما الماء، عير ق هن.ا إليهه؛، لمين الممن 

(قال٢٩٨٢jص)رم ١(وش ٠ ٠  ١٧رم  ٥٦/٦ص)(والماتيj ٢٨٦را(أخرحهأحد)أ/
بنعمرو واسمه إسحاق أبا فيه أن إلا ثمان رجاله إستاد هدا (؛ ١٩٩)"آ/ الزجاجة مصباح 
حننحديثه فيوقف بعده أو الاختلاط قيل عنه روى هل عباس بن بكر أبي حال أدر ولر يآحرْ اختلط 

محزحاله•
ا/ه(.)٤ القاري عمدة :آمآ(واظر: ، ٢٧٣١)المخاري )آ(أخرجه 
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دعوىإق مسيل ولا القرآن، دنءس العقد هدا ق خاصة النسخ موصع وهدا الكفار، 
موجب•بغير غيرْ ق النسخ 

ردبحانه الية أوجب وليلك متقوم، الزوج ملكر من البضع حروج أن ومنها• 
منامرأت ارتدت نن وعك وبينها، بينه وحيل امرأته، هاجرت نن عل المهر 

أنوأخبر أزواجهم، من إليهم هاجر نن مهور رد عليهم الكفار امتحق إذا الملمين 
الأزواجأععلن ما رد إيجابه وق شنء، ينخه لر ثم بينهم، حكم؛< الذي حكمه ذللئج 

المثل.بمهر لا بالمسمن، تقومه عل دليل ذللئ، من 
غيرإق مسلما منهم محرج نن ساول، لا الإمام إق الكفار من حاء نن رد أن ومنها: 

لره المن فإن الهللب، بدون رده عليه يجب لا الإمام، بلد إل جاء إذا وأنه الإمام، بلد 
منمكنهم محللبه، ق جاروا لما ولكن الرجؤعء عك أكرهه ولا جاءْ، حين بصير أبا 
الرجؤع•عك يكرهه ول( أحذه 

ولابدية يقمنه لر متهم أحدآ فقتل منه وتمكنوا تسلموه إذا العاهدين أن ومنها: 
الحيث ديارهم ق لهم قتله حكم ذللث، مح، حكمه يكون بل الإمام، يقمنه ولر ثوي، 
وهنالحلمة، بل.ى العاهدين الرحلين أحد قتل بصير أبا فإن عليهم، للإمام حكم 

وحكمه.الإمام يد عن ومحل تسلموه، قد كان ولكن المدينة، حكم من 
فحاربتهم،٠لادفة، منهم فخرجتؤ الإمام، عاهدوا إذا العاهد.ين أن ومنها: 

ومنعهمعنهم، دفعهم الإمام عل يجب لر الإمام، إق بجحيزوا ول( أموالهم، وعشت، 
بينكان الذي والعهد يدخلوا، لر أو ودينه، وعهده الإمام عقد ق دخلوا وسواء منهم، 

وبتنهم•وأصحابه بصير أبن عها-أبين لريكن المشركين، المنMوبين 
النصارىمن الذمة أهل وبعغى المسلمين ملوك بعغى بين كان فإذا هذا وعك 
لرإذا أموالهم ويغثم يعزوهم، أن المسلمين ملوك من آخر لللث، جاز P،،.، وغيرهم 

اذئمقدس - تيمية ابن انمين تقي الإسلام شح به أفتن كما عهد، وبينهم بينه يكن 



محوإإوقجو^|_
المشركن.مع يصير أبن يقصة مستدلا وسهم، ملطيه نصارى ~ روحه 
الهدتة.هده تضمنتها الن الحكم ئمضي إلنا لإشارة اق 

عكالغايه قوست أصما•،، أحكم الال.ى اقة إلا -jL يحيط أن من وأجل أكر وص 
وحمده.حكمته اقتضته الوجه 

وجنده،رموله به اه]هأ أعر الدى الأعظم الفتح يدي بين مقدمه كانت، أتها قمتهات 
بينومؤذنا ومقتاحآ، له، بابا الهدنة هذه فكانت، أفواجا، اهنآ دين ق يه الناس ولحل 

لهايوحلخ أن وشرعا، قدرآ يقضيها التن العظام الأمور ق بحانه اهف عاده وهده يد-يه، 
.يء  ُ

عليها.وتدل >با، تؤذن وتوؤلثالته، مقدمايتج يديها بين 
بعضا،)عضهم أمل الناس فان الفتوح، أعظم من كانت، الهدنة هذه أن ومنهات 

علوناظروهم القرآن، وأصمعوهم بالدعوق، ونالوهم بالكفار، لمون المواختلط 
منالهدنة مده ق فيه ويحل بالإسلام، مختفيا كان من وخلهر آمنين، جهرة الإسلام 

عظيما،قضاء لك قضينا قتسةت ابن قال مبسا• ،،ثحا ١٥١سماه ولهذا يدخل، أن اه( ثاء 
بالحدييية.له ، ٧٥١قضئ ما هو مجاهدت وقال 

المشركين»ع حصل الدى والملح المغلق، فح اللغة ق الفتح أن الأمرت وحقيقة 
؛٧٥١رسول صد فتحه أسباب، س وكان ، ٠٧٥١فتحه حتن مغلقا مسدودأ كان بالحديبية 

وقللمسلمين، وهضمأ صيما الفإاهرة الصورة ق وكان الثيتر، عن وأصحابه قو 
العفليم،الفتح من وراءه ما إق ينفلر ه ؛، ٧٥١رسول وكان ونصرأ، وفتحا عزا الباطن 
الشروط،من سألوه ما كل المشركين بملي وكان رقيق، ستر وراء من والنمر والعز، 

صالمكروه هذا صمن ق ما وهوMيعلم ورووسهم، أصحابه أكثر يحتملها لر التن 
لكم.وهو■خر محسثا تكرهوا ان و'عسا*ن محبوب^٠ 

سةاساتاظهذحرا،محوثوجكاذنكثوةالةوسإلي 
الكبير،الشاعر الطار يحين بن عبيد بن الوليد هو إق ؤيتمب البسيط بحر من البيت ذا ها 

تماموأبو الحبي عمرهم* أبتاء أشعر كانوا الدين الثلاثة أحد وهو الذهب، سلاسل لشعر٥ت يقال، كان 
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وأنله، العاقبه وأن وتأييده، له اهلم بتمر واثق لحول الثرومحل تللث، عق فيحل 
أقامهالذي الجند أكبر من وهو النمرة، عين هو واحتمالها الشروط تللث، 

ولمهزواالعز، طلبوا حينا من فيلوا يشعرون، لا وهم لحربم، ونصبوه المشترطون، 
منالإسلام وعساكر ه اس رسول وعر والغلبة، والفخر القدرة أظهروا حيث من 

وانقلبالأمر، وانعكس الدور، فدار وفيه، له الصنم واحتملوا _، انكسروا حين، 
وآياته،اليخ حكمة وظهرت، باهيو، عزآ س الكرة وانقلبت، بحق، ذلأ بالباطل العر 

للعقولاقتراح لا التن وأكملها الوجوه أتم عك رسوله ونصرة وعده، وتصديق 
وراءها.

ماعك والانقياد والإذعان، الإيمان زيادة من للمؤمنين سبحانه سبته ما ومنها• 
موعوده،وتصديق اهف، بقضاء الرصن من ذللثج ق لهم حمل وما وكرهوا، أحرا 

قلو؟ام،ق أنزلها التن بالسكينة عليهم ؤنعمته ١^١ مئة وشهود به، وعدوا ما وانتذلار 
منعليهم اس فأنزل الجبال، لها تزعؤخ التن الحال تللث، ق إليها كانوا ما أحوج 

إيمانآ.به وازدادوا نفوسهم، به وقويت، قلوبهم، به اطمأنت، ما سكينته 
لماسببا وللمؤمنين لرسوله به حكم الدى الحكم هدا حعل سبحانه أنه ومنها! 

ءاوه،ولهدايتهنعمته ولإتمام احر، وما ذنبه من تقدم ما لرسوله المغفرة من ذكره 
صدرهوانشراح تحته، ويحوله به، ورصاه العزيز، الصر ونصره المستقيم، الصراط 

الرسول، ١٦٠نال الن الأسباب، من كان سألوه، ما وإءaلاء الضيم، من فيه ما مع به 
قامفحل عل ذللئ، يكون ؤإنما وغاية، جراء سبحانه اهلع ذكره ولهدا ذللث،، وأصحابه 
وفتحه.تعاق، حكمه عنلء والمؤمنين بالرسول 

المكينةإنزال، ذكر ثم الموطن، هذا ف!، عزيز بأنه الصز سبحانه وصمؤ كيمؤ وتأمل 

الشاعرؤإنما وأبوتمامحكيمان، الخض فقال،ت أشهر؟ الثلاثة أي ١ل٠حريت العلاء لأبي قيل والبحترى 
آم.٨ ٤ 'منة توق البحتري 



القلق،أشد ويالمت، القالوبج، فيه اصعتلريت الدى الموطن هدا ق المؤمنين قلوب ق
إيمانم.إق إيمانا  ١٦٢فاودادوا السكينة، إق كاست، ما أحوج فهن 

يدْوأن بحاته، له يعه بكوما وأكدها برسوله، يعثهم سبحانه ذكر ثم 
معهفالعقد ونبيه، رسوله وهو كدللثج، قو اهه رسول يد كانت إذ أيديهم فومحا كانت، 

كانؤإذا يده، قوى اهف ؤيد العم، باع فكانما بايعه، فن بيعته، وبيعته مرسله، ع عقد 
وقبلاهف، صافح فكأنما وقبله، صافحه فمن الأرض. ق العم يمص الأموي الحجر 

الأسود.الحجر من -بدا أوق اهفهؤ رسول فيد يمينه، 
أجرأب|ا للموش وأن نفسه، عق نكثه يعود إنما اليعة هده ناكث، أن أجمر تم 

فنايث،وحقوقه، الإسلام عل يعة رسوله لهان عك اه، باع فقل. مؤمن ثكل عثليما، 
*. ء

ومول،.

يخذلانه ياهزات الظن أسوأ وظنهم الأعرابح، من عنه تخلث من حال، ذكر تم 
منوذس، أيدا، أهليهم إل ينقلبوا فلن عدوهم، بمم ويظفز وجنده، وأوليا٤ه، رسوله 
يعاملهأن أهل هؤ وما برسوله، وجهلهم به، يليق وما وصفاته، وأسمائه باهف جهلهم 

ومولاه.ربه به 

وأنهلرسوله، البيعة تحن، بدخولهم المؤمنين عن رصائه عن سبحانه أجمر لم 
ؤإيثاروالطاعة، الانقياد، وكمال والوفاء، الصدق من حينئد قلو-رم ق ما علم سبحانه 

وأثا-رمقلوبم، ق والرصن والطمأنينة، كيته الاه، فأنزل سراه، ما عل ورسوله اه، 
أولوكان ياحدونبما، كثيرة ومغانم قريا، فتحا لأمره والصر بحكمه، الرصن عل 

الدهر.انقضاء إل وال٠غانلم الفتوح استمرئن، ثم ومغانمها، حتز، فخ والمغانم القح 
وفيهاالغنيمة، هن.ه لهم عجل أنه وأخبرهم يأحدوما، كثيرة مغايم سبحانه ووعدهم 

قولازت

عدوهم.وين يتهم جرى الذي الملح أنه أطهم١: 
وغنائمها.خيبر فتح أنها والثانن• 
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أنمكة أهل أيدي ت نقيل ٢[، ٠ ]الفتح: ه عتكم ألثاسي ايدى وكما ؤ ةال1 ثم 
اليعرسول خروج بعد بالمدينة من يغتالوا بان هموا حين اليهود أيدي وقيل• يقاتلوهم، 

 Mنصرهمأرادوا الذين وحلفاؤهم حيبر أهل هم وقيل: منها، الصحابة من معه من ب
للجمح.الأية تناول والصحح وغهلفان. أتي من 

بكم،فعلها التن الفعلة هدم قيل• '٢•!• ]اكح؛ ه يلموئيتن ءاية ؤلثكون ؤ وقوله• 
حولها،ومن مكة أهل كان حينئذ فإثهم كثرتم، مع عنكم أعدائكم أيدي كث وهن 
بينهموهم لهم، أعداء العرب، وحمهوونائل وعطمان، وأتي حولها، ونن خسر وأهل 

عنهم،أعدائهم أيدي كث سحانه ،، ١٥١آياج، فمن بوء، إليهم يصلوا فلم كالئامة، 
قوحففلهم حراسهم، وتول عداوتم، وشدة كثرتم، مع سوء إليهم يصلوا فلم 

ومنيهم•مثءا.هم 
الفتوح،من بحدها ما عل وعلامة المؤمنين، نمائه أية جعلها حيبر، فح هن وقيل• 

وجعلهاخير، فح لهم فعجل عفليمة، وفتوحا كثيرة، مغايم وعدهم سبحاه اهأ فإن 
بباحْس ولهلءا وشكرانا، الحديبية يوم ورصاهم لصبرهم وحزاء يحدها، لما اية 

الحديبية.شهد من وبغنانمها 

والظئرالنصر إق لهم فجمع ٢[، • ]الفتح: ه منثقيما نيرهنا ونهد؛،5♦؛ ؤ فال! تم 
ومتوحاكثيرة مغانم هم وعل• نم غانمين، متصويين مها-يين فجعلهم الهداية، والخائم 
فاوصهن وقيل؛ مكه، هن فقيل؛ عليها، قادرين الوقت، ذللئ، يكونوا ل؛ أحرى، 

سبحانهأحبر ثم ومناربيا. الأرض مشارق من حيبر بعد اش الفتوح وقيل؛ والروم، 
قنقه هذه وأن منصورين، غيز الأدبار الكفار لول أولياءه، قاتلوا لو الكفار أن 

•لثته تديل ولا يبلهم، من المك^ءبن 
الأدبار؟يولوا ولر عليهم، وانتصروا أحد، يوم قاتلوهم فقد ت قيل فان 

والتقوى،الصبر وهو الموضع، هدا غير ق مذكور بشرط، معلق وعد هدا قيل• 
المتاقوعحبحيامم وتنارعيجم، للصبر، المناق ثمثلهم أحد يوم الشرط هدا وفات 



—^=^=^رجا=
شرطه.لانتفاء الوعد يحصل ولر عدوهم، عن ضرنهم للتقوى، 

أظفرأن بعد من بعض عن بعضهم أيدي كم، الدى هو أته سبحانه ذكر ثم 
اءونرحال، فيهم لكن أنه منها• التن البالغة الحكم من ذللئ، ق له لما ببمم، المومين 
لأصبتمعليهم، فلوسثهلكم المسلون، -بم يعلم لر إيمايهم، يكتمون وهم فدآمنوا، 

يستحقلا بمن والإيقاع العدوان ممء منهم يصيبكم ولكن الجيش، بمعرة أولثلثه 
-م،المتخمين المستضعفين هؤلاء من حم المم؛ حصول سبحانه وذكر به، الأيقيع 

منهم،وتميووا لونائلوهم أتبمم بحانه وأخر حم، منهم الواقعة المعرة موجب لأخا 
عنهمدير ولكن بغيرْ، ؤإما والأمر، بالقتل إما الا-نيا، ق أليما عدابآ أعداءه لعيب، 

عدامهعنهم يدفع لكن كما أظهرهم، بص المومنن هؤلاء لوجود العياب، هدا 
أظهرهم.بين ورموله الاستئصال،، 

ممحل.رهاالتن الجاهلية حمية من قلوحم ق الكفار جعله عما سبحانه أخر لم 
الرحناش ببم يقثوا ولر بيته، عن وياذه رسوله صدوا لأجلها التن والظلم، الجهل 

رسالتهصحه وتيقنهم قه، صل. تحققهم ْع اتلع رسول( بأنه لمحمد يفروا ولر الرحيم، 
إليهم،الجعل هدا وأصاف سنة، عشرين مدة ق حا وسمعوا ماهد.وها، التن بالراهين 

ؤإرادمم.بقدرخم هن الض أفعالهم ساتر إليهم يضاف كما وقدره، بقضائه كان ؤإن 
قّ مقابل هو ما المكينة من وأوليائه رسوله فلبا في، أنزل أنه سبحانه أخر نم 
وحميةوحزبه، رسوله حظ المكينة فكانت، الجاهلية، حمية من أعدائه نلوب، 

جنسوهن التقوى، كلمة المؤمنين عتاده ألرم م وجندهم، المشركين حظ الجاهلية 
،٧٥١بجسم فئزينؤ وقد الإخلاص، كلمة أنواعها وأعق حا، ، ٧٥١يتقن كلمة كل يعم 

وحزبه،أولياءه اهة فألزمها تلتزمها، أن قريش أين، التن الكلمه وهن الرحيم، الرحمن 
وأهالها،.نا أحق هو من وألزمها كفئها، غير عن لها صيانة أءا.اءْ حزمها ؤإنما 

تخصيصهالعليم؛محال وهو أهلها، غير ف، بوضعها يضيعها ولر موضعها، ق فوضعها 
ومواضعه.



الممسيرعش المنير الصوء ،ء=^م 
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سيكونوأنه آمتين، المجد لحولهم ق رؤياه رسوله صدى أنه سبحانه أحبر ثم 
مصلحةمن علم سبحانه واهة العام، هدا ق ذللئ، وقت، آن قد يكن ز ولكن بد، ولا 

منيعلم تعاك والرب ذلك،، استعجال أحببتم فأنتم أنتم، تعلموا إ ما وقته إق تأحيره 
لهتوطئة قريبا، فتحا ذللاح يدي بين فقدم تعالمو0، إ ما وحكمته التاحير مصالحة 

وتمهيدا.
كله،الدين عق لبملهره الحق ودين بالهدين رسوله أرسل هوالذي بأنه أخرهم نم 

تقويةهدا ففن الأرض، أهل أديان حمح عك والإظهار بالتمام الأمر لهدا العم تكمل ففد 
ينجره،ان بد لا الذي الوعد هذا من مة عك يكونوا وأن وتثبيت،، لهم ارة وبلقلو7أم، 

عنتخليا ولا لعدوه، نصرة الحديبية يوم والقهر الإغماض من وقع ما أن تظنوا فلا 
سواه؟دين كل عك يظهزه أن ووعدْ الحق، بدينه أرسله وقد ، كيفوديته، رسوله 
وذكرالمدح، بأحسن ومدحهم له، احتارهم الذين وحزبه رسوله سبحانه ذكر ثم 

بالتوراةحاء من صدق عك البراهين أعظم هذا ق فكان والإنجيل، التوراة ق صفاتهم 
الصفايت،بيذه المتقدمة الكتب، ق المذكورون هم هؤلاء وأن والقرآن، والإنجيل 
لماولهذا ودنتا، مللث، طالبو متغلبون إمم ت عنهم الكفار يقول كما لا فيهم، المشهورة 

وزهدهمورحمتهم وعلمهم، وعدلهم وسيريهم، هديهم وشاهدوا الشام، نصارى رآهم 
وكانهزلأء، من بأفضل المخ صحيوا الذين ما قالوات الاحرة، ق ورغبتهم لدنبا، اق 

تصفهموالرافضة أعدائهم، الرافضة من وفضلهم بالصحابة أعرف المحارى هزلاع 
ط

بمللومشح يهوآلمهثد آممه تبد من ؤ وغيرها، الأية هذه ق به اثغه وصفهم ما بضد 
[.١٧ه رشدا ولسا لهُ خد قلن 

مقدمهالحديبية صلح كان واللطائفإت الفقه من ، الغزوةر ق ما إق ،الإشارة 

)ا(ا'أالزادجأ.
)ج(.فليراجعيا. أرادها فمن صحاتفح عدة ل الغزوة ^٥ ائلأ رخمه المولفح مرد اكح، غزوة أي ( ٢ ) 



;ساإوسلج^أ_
قوتناظروا بعضا بعضهم وكلم يه، الناس أبى الطيم، القح هذا يدي بين وتوطئة 

إليه،والدعو؛ دينه، إظهار من بمكة لمين الممن احتقن من وتمكن الإسلام، 
إناؤ نوله؛ ق فتحآ اليع سماه ولهذا الإسلام، ق كثير بثر سببه ويحل عليه، والمناظرة 

أواهللأ؛ رمول، يا عمرت فقال، الحديبية، شأن ق نرلت، [، ١ ه مينا فتحا للث، يثحثا 
زنوله^لزآيا0نوتسؤ لمد ؤ فقال: فتحا، كونه غفوذكر وأعاد اانعم«. فال: هو؟ فتح 

[.٢٧]اكح: ه قريتا قفحا د'لك مزدون ثظموأقجعل لم ما تعلم ؤ نوله؛ يالحوايمإق 
كالمدحلتكون مقدمايتح العفليمة الأمور يدي بين يقدم أن سبحانه شأنه وهذا 

زكريا،قمة أب، غير من وحلقه المسيح قمة يدي بين قدم كما عنها، المنبثة إليها، 
لمثله.يولد لا كيرأ كونه مع له الولد وحلق 

بانيه،وذكر به، والتنويه وتعفليمه، وبناءه الثيت، قصة القبلة تمح يدي بين قدم وكما 
ومدحه.وتعظيمه، 

له.الشاملة وعيرته له، المقتضية وحكمته المخ، بذكر كله ذللث، قبل ووطأ 
يه،الكهان ويشارات، الفيل، قمة ص ه، رموله مبعث، يدي بين قدم ما وهكذا 

قالوحي يدي بين مثومه كانت، جؤ لرسوله الصالحة الرؤيا وكدللثؤ ذللئؤ، وغير 
اليقظة.

بالجهاد.الأمر يدي بين مقدمه كانت، الهجرة وكذللث، 
الألثابح.حكمته بهث ما ذللثؤ س رأى والقدر، الشؤع أسرار تأمل ومن 

صارواوعهده، وحواره الإمام ذمة ل هم من حاربوا إذا العهد أهل أن وفيها؛ 
أنيحتاج ولا ديارهم، j، تقهم أن فله عهد، وبينه محنهم يق ولر ؛ذللث،، لهحربا 

صارواتحمقها، فإذا الخياثة، متهم حاف إذا الإعلام يكون ؤإنما سواء، عل يعلمهم 
لعهده.نابذين 

وأقروابدللثج، رضوا إذا وثاشريهم رذئهم بذلك، ■همعهم عهد انتقاضي وفها؛ 



اك؛زشهما|ئنئ 

معهم،كلهم يقاتلوا لر بعصهم زيش، من كر بني أعارا الذين فإن ينكروْ، وب عليه 
تبعا،الصلح عقد ق لحلوا أمم كما وهذا كلهم، ه اس رسول غزاهم فقد هذا ومع 

نقضهمحكم فكذلك عليه، وأقروا به رمحوا قد إذ يصالح، منهم واحد كل ينفرد ولر 
•ترى كما فيه ثك لا الذي .  ٣١رمول هدي هدا للعهد، 

اسمعك دخلت إذا واللام الألف أن 3\ءلم محا: باللام الصراٍل رآ؛تعريف 
أوفقيها جالس قولك: أن ترى ألا غيره، من الصفة يتلك أحق أنه اقتضت، موصوف 

أكالم،كقولك: ملنا أكلت هوللث،: ولا العاب أو الفقيه جالس كقولك ليس عالما 
قال:ثم الحق® وقوللث، الحق ووعدك الحق ارأتث، قوله إق ترى ألا الطب• 

الأسماءعل واللام الألف، يدخل فلم ٢ حقا<ل والنار حق والجنة الحق ررولقاؤك 
وكلامه.ووءال،ه تعال الربا اسم عل وأدخلها المحدثة، 

إقالهداية يهللم، إنما الا-اعى لكان مستقيما صراطا اهدنا قال: فلو هذا ءرذت، فإذا 
الصراطإل الهداية الراد بل نلكا، الراد وليس الإطلاق، عك مستقيم صراط 
دينهوص وجنته، رضوانه إق طريقا وجعله نعمته، لأهل تعاق اهللأ نصبه الذي العين 

•منكر معللق شيء لا والذهن، الخارج ق معين أمر فالهللوبا سواه، له دين لا الذي 
ققام قل. معهود، سر إل الهداية طلمؤ أنه وهو اللهي، العالمي للعهد ها واللام 

منبد يكن فلم الضلال، طرق سائر عن وتميزه به و١لتصليق معرفته القلوب، 
التعريف،.

٢[ه مستقيما م،رهلا ذءاوولوأ ؤ ه: لنبيه قوله ق منكرا جاء لر قيل: فان 

إقالاختمار طلب ألجأتا المائد.ة، كبيرة وهي كراسان، ل وفقهها الغزوة هدْ شرح ل المؤلف استمر )0 
ءدهاصوأث١لها.)ج(.الإحالة 

وقرح١(  ٥٢)U/ ٤( )ّآ/ ازري فتح وانظر: ( ٧٦٩)رقم لم وس١(  ١٢• )رنم البخاري أخرجه )٣( 
الووى)ا'/هه(•





الصسيرعلن المسر الصوء ا؟==َ 
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والحظالعظم الفضل لهدا فهفم والمكدة، الحرب ق ه ئنتقيثا ثأاويلثجْلا ؤؤ 
رسوله.عك به اه امتن الذي الجزيل 

فيها.وما الدنيا هن إليه أحب الأية هذه هوأن الني وأتمر 
منأحد الأية هذه فر وهل مستقيما، صراطا والمكيدة الحرب اه سمن ومتن 

ودينالهدى من عليه اه جعله ما المستقيم الصراؤل بل بن.لك؟ الخلف أو لف ال
إكرن هدني إي مل ۶ قوله; ق إليه هداه تعال اهذ بأن يخبر أن أمره الذي الحق، 
منكان وما حييماج ١^٥،^ مله قتما دقا ؤ تعا,قت بقوله فسره ثم ه، متئقيهئ تهبمزطز 

هداقأي والمجرور، الجار من البدل عك هنا دينا ونصب [ ١٦١]الأن،رامإ آلخقركىه 
قيما.دينا 

حدا.فاسد جواب فهذا والمكيدة. الحرب إن يقول أن هاهنا يمكنه أفتراه 
انمنايا.أنولع من الفتح اية ق لرسوله سبحانه اس ما وناهل؛ 
تأخر.وما ذئبه من تقدم ما مغفرة والثاق! البين. الفتح أحدها؛ أشياء خمسة وذلك 
إعهناءوالخامس؛ عليه. نعمته إتمام والراح؛ المستقيم. الصراط ها-ايته والثالث؛ 

العزيز.الصر 

المائةكمال تيما الأصلين هن.ين لأن والصر، الهدى بين له سبحانه ومخ 
فهوالعلموطاعتته، بمرصاته والحمل ودينه، تعاك باهذ هوالحلم الهدئ فان والفلاح، 

والميم،والبيان فالحجة دينه، تنفيذ عك اكامة واسرة والصر الصالح والعمل الافع 
أ؛دانرموقهر له؛الحجة، المخالفين قلوب وقهر والمد الصر؛الحجة فهو والمنان، 

باليد.

دينهوظهور الدعوة تمام بيما إن الأصلين، هذين بين يجمع ما كثيرا سبحانه وهو 
علؤدماآمحفْرؤرُْ ياقدئ زسوله'■ أنسل هوآلذى ؤ تعادت كقوله كله، الدين عك 

تعال؛وقال المحق،، سورة وق براءة سورة ق موضعين ق ٩[ ]الصف: ه كله-، آليين 



;ساإوسرج^ا_
هبآنقتط الثائ يتموم معهزآمحممبوآلييزادك> باتنثتتواذزلثا وس1تا اوسش د كؤ 

الصر،فهذا ه قديد باس فيه آلختدذ ؤاذزJئا ٠  I(JISثم الهدى، فهدا [ ٢٥لالحديدأ 
\ذئ\صر.والحديد الهادي الكتاب، فيكر 

ء:ثئهصبمقي اسلآبم الهم:ئ؛> ت،ُاق: وقال، 
4■نجل، وآلا ذئول'سم7تذ يديه ص لما نقدك 

ا-؛[.]1لءمران:

والبامحلل.الحق بين يفرق، اليتم، وهوالصر والفرقان الهادى، الكتاب إنزال فدكر 
والباؤلل،الحق بين الفرقان به يحصل منهما كلأ أن بالهدئت الصر اقتران وممر 

إزكثزءاستمؤ تعاق! قال كما فرقانا، المؤمنين عباده يه ينصر ما تعاق ممن ولهدا 
فيكر[، ٤١]الأنفال: 4 ألجنعان آلثمى يوم ألهمعان يوم غتدثا عق أتزلغا ومآ باش 

اهلعفرق الدتما اليوم وهو بدر، يوم وهو الفرقان، يوم رسوله عك أنزله ما الأصلين 
وخزيهم.أعدائه ؤإذلأل وديته رسوله بنصر والياؤلل الحمح، بتن فيه تعاق 

4هقميىث> وذكو ومبمئآء وهرونآلمرقان موسى ءاثتنا ولمد 4 تعالت قوله هذا ومن 
هوهذا الوراة، والذكر والضياء وقومه. فرعون عل له نصره فالفرقان [ ٤٨]الأساء: 

الأية.معنن 
فسادهبينا كما الحال، عل منصوب ضياء ؤإن زائدة، الواو إن قال؛ من يصب ولر 

يصحلا وأنه والصر، الهدى الأصلين؛ تضمشتن، الفتح آية أن ئين المكية، الأما>و، ؤ،• 
يرهلرمسثقي»ر4إل وإذكل٣دى 4 قوله؛ عن اكاق جوابه وأما البتة، ذللئ، غير فيها 
هذاله حاء أين من أدري فما الاستقامة، من حفتا والضلال للكفر لجعل لوعرف بانه 

ونبوةجواد كبوة إلا هي وما تعال، اهله رحمه البديع وفهمه اكاقب ذهنه مع الفهم 
صارم.

ألبرطوهديغنهّما آلمسييتن آلكثنب وءاثتنهما 4 تعال• قوله أفترئ 



الصسيرعلن اشر الصوء 

غير0ثم وما الاستقامة، من حظا لغيره أن منه يفهم ١[  ١١٨،  ١٧]انمافات: ه آلمنثبمم 
أنياءهإليه تعاد اس هدى ما وهو واحد، المقيم الصراط ؤإنما الضلال، طرق إلا 

عليهم.أنعمت، الدين صراط المستقيم الصراط وهو أجعين ورسله 
منحظا لغيره أن منه يفهم إنه يقال هل الفاتحة، محوره ق تعريفه وكدللئ، 
الاستقامة.

قوةق التتعريمح فان الاستقامة، من حفل. لغيره يكون لا أن يسئ تعريفه يقالت بل 
أقوىاللفظ من الاختصاص هدا وفهم سواه. مستقيم صراط لا قيل: الحصر، 

نفلاترْ.وق هنا فتأمله المشاركة، فهم من 

ظنيباليي ألطلمتجئ والتثففتؤآنمقمغبمنألتشفقين وأوو>ت ذؤ 
٠ه ممبم؛را وسآءرrتا حهغنز لهمّ عد و؛ ولعثهمِ عليم ؤءمبمناآش آلسوء يرة د١ عليم آلسوء 

بهظنوا فإنبمم الإشراك، أهل عق مر ما والعقوبة الوعيد من أحد عق يجمعر لر 
توحيده.حق لوحدوه الفلز به أحنوا ولو به، أشركوا حتن وء، الظن 

منمواصع ثلاثة ؤ، قدره حق قدروه ما أمم المشركين عن سبحانه أحبر ولهذا 
كتابه.

له،ؤيدل ؤيرحوه، ؤيخافه، يحبه، وندا، عدلا له جعل من قدره حق يقدره وكيف 

منآلئام ومحّنل ؤ ذ٠ءاكت قال مرصاته؟ ويوتر محخهله، من ؤيهرب له، ؤيخضع 
شألخني ؤ تعالر: وقال [. ١٦٥]الترة: ه أندادا آس دون من يئخد 
يعدلوثييم ئمّآلذننكهموأ آلظاانم،وآدوز ظيىآصزمموآ'لأزصؤحعو آلدى 

والتتعفليم.والحبة العبادة ق عدلا له يجعلون أي ١[. ياهتالأنمامت 
قوهم وعرفوا، آلهتهم، وبين اه بين الخركون أثتها التي التسوية هي وهده 

)ا(اآالإءاثأ-بما.



قإس=^^^==^=^رجا=
كياإن ئاثي ؤ معهمت النار ق وهم لألهتهم فيقولون ويامحللأ، صلالا كانت أنها النار، 

-٨٩[.٩٧لالث.عرا،: ه يزنم،آدضن سويت5م إذ بيء;جأ: صلل بض 
آلهتهمإن قالوات ولا والأفعال، والصفات الذات ق به سووهم ما أتيم ومعلوم 

لها،محبتهم ق به سووها ؤإنما وتميت، تجئ وأتيا والأرض، السماوات حالمت، 
الإسلام.إق يتتس، ممن الإشراك أهل عليه ترى كما إياها، وعبادتيم لها، وتعظيمهم 

والصالحين،والأنبياء والمسالأا التتقمحن إل التوحيد اهل يون ينأنم اللجب ومن 
ولانفثا، ولا صنا ولالنيرهم هم لأنفيملأكون لا عبيد إمم قالوا: أن إلا ذنبهم وط 

شفاعتهمامملأ حرم قد بل أبدا، لعابديهم ينفعون لا وأتيم نشورا، ولا حياة ولا موئا 
الأمرمن لهم فليس الثفاعف، ق لهم اهه إذن بعد إلا التوحيد لأهل يشفعون ولا لهم، 

دونهمن لخالقه فليس له، والولاية مبحانه، له كلها والشفاعق ؛(، ٧٥كله الأمر بل شيء، 
شفيع.ولا ول 

عنلءالذنوب أعغلم أن وهو المسألة، سر يكثف، عفليم أصل فههنا هدا تبين إذا 
مايه فظن المقدس، كماله حلاف به ظن قد الظن به المسيء فإن به؛ الظن إمحاءة  ٥٧٥١

وصفاته.أسماءه يناقض 
تعال:قال كما غيرهم، به يتوعد لي يما السوء ظن به الفلادين سبحانه ات0ت( توعد ولهJا 

4•ؤسا،نممبمم_ا لهمّخهنمّ نيمؤ^-مّؤاص ُؤعيمدآمحرةآلسوء 
ازدذكنيرأكث خض ؤ صفاته: من صفة أنكر لمن تعال وقال 

[.٢٣]نملت:ننآ-كيميني قاصحتم 
دونءالهه ايمكا ئعبدون ماذا ؤ لقومه: قال أنه إبراهيم حليله عن تعال وقال 

[.AU-A0]الخاقان: ه محميا تريدون;رسمأ; آلله 
حينيه ظنكم وما غيره، عبدتم وقد لقيتموه إذا يه يجازيكم أن ظنكم فما أي 

الجواب.



الممسيرض اشئ ١^۶ 
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أحوجكمحتن التقحى؟ من وربوبيته وصفاته بأسمائه ظنكم وما غيره؟ معه عبدتم 
كلعق وهو عليم، شيء بكل أنه ٌن أهله هو ما به ظننتم فلو غيره؟ عبودية إق ذلك 
عكبالقط قائم وأنه إليه، فقير سواه ما وكل سواه، ما كل عن غني وأنه قدير، شيء 

يخفئفلا الأمور بتفاصيل والعالم غيره، فيه يشركه لا حلقه بتدبير المتفرد وأنه حلقه، 
فلابياته والرحمن معين، إق يحتاج فلا وحده لهم والكاق حلقه، من حافية عليه 

يستعطفه.من إق رحمته ق يحتاج 

حكناررأ؛ب.عِيرا وكازآس حغودآلثمنوتوألأرمى ئي وؤ 
فماوالأمر الفصل وهو الحكم من كان فإن الحكيم عك العزيز تقديم ...أما 

المتضمنينوالإرادة العلم كمال وهي الحكمة من كان ؤإن صحيح. المعنن من ذكره 
وهومواصعها، الأشياء ووضعه وأكملها، الوجوه أحن عق وجريانه صنعه اتساق 

كمالوالحكمة القدرة، كمال العزة أن التقديمت وجه فيكون الأمم، هدا من الفiاهر 
فتقدموغايتها، وأعفلمها بأكملها كمال صفة كل من الموصوف وهوسبحانه العلم، 
وأماوآياته. تعاق وهومفعولاته الخلق، مناهدة إل أقرب متعلقه لأن القدرة، وصم، 

القا.رة.متحلق عن متاحرة وكانت غالبا، والاعتبار والفكر بالنظر فمتعلقها الحكمة 
الفلرإك منه فينتقل يه، والحلم المفعول ق النفلر بعد الحكمة ق الفلر أن ثان ووجه 

والمعانغ.الحكم من أودعه فيما 
وسائلهاعن الغايات ناحر عنه متاحرة فهي الفعل، غاية الحكمة أن ثالث،ت ووجه 

قأسبق لأنها الغاية، عك الوسيلة فقدم بغايته، تتعلق والحكمة بإيجاده، تتعلق فالقدرة 
الخارجي.الترتيب 

بج--؛ا؛

اليانع-؟-١ ١:٦٧( 



رج^ا_هلقه 
و'ا4■واميلأ بمكره وسبمحوه وتوقروه وتعزووه ونسولي-، باس ئومنوأ لؤ 

همقاومك ونهفف آس قمحس ووّولثد آس يطع وس ؤ تعاك؛ قوله ،وتأمل 
وحده،له والتقوى والخشية ولرسوله، لألأ الطاعة جعل ، كيف[ ٥٢زالورث ي آلفآمحزون 

التوقيرجعل كتف ٩[ ]١^: 4 وتوؤروْ ؤتُرروْ ورسولي^ ياللي إثوب؛وأ ؤ تعاك• وقال 
هدموالإجلال، الهيبة عن الصادر التعظيم هو والتوقير وحده، للرسول والتعزير 
منأقوم وله أحوج إليه وأنبمم الخواص، مقاماتر أجل من الخوف، أن فحلم حقيقته، 
غيرهم•

هلومم1؛ نا -؛؛ Ui■محث،آضزة ي؛ايعوئلك زد آئه رضتل كد ٠ ؤ 
4•أرث؛' قريثا كحا وأنخهم غيم قانزلآلسكيثه 
ذلك،إق نشير وأقامها وتفاصيلها وحقيقتها السكينة إق الحاجة ،...لشدة 

الزمان،أبناء نحن ولكن الناقصة، وعباراتنا الجامدة وأذهاننا القاصرة علومنا بحسب 
ورحال،دولة زمان ولكل يايائهم منهم أشبه بزماثم والناس 

القلب،ق وأصلها واستقراره، القلب طمانينة وهو السكون، مجن فعيلة فالسكينة 

وحاصة،عامة وهي الجوارح، عك أثرها ؤيفلهر 
كالسكينةأقامهI وعك مراتبها أحقص عليهم وسلامه اس صلوات الأنبياء فسكينة 

أعداءله أصرم ما إل هساءنا المنجنيق ق أش وقد الخليل، لإبراهيم حصلت التي 
ساشكاتفيقلهحينسالمفر!

ورائهممن وجنوده فرعون عه ولد لموسن، حصل، التي الممكينة وكذللط 
البحرهدا بنا، تذهب أين إق مؤمن يا إسرائيل' بنو استغاث وقد أمامهم، والبحر 

)ا(آا،آ>يقالهجرش.
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حلفنا.فرعون وهدا أمامنا، 
حقيقة،كلاما ونجاء نداء له! ائيه تكليم وت له التي السكينة وكدللئ، 

مبينا.ثعبايا العمها رأى وقد له حصلت، التي السكينة وكذللئج بأذنه. حقيقة سمعه 
فاوحستعن، كانها وعصيهم القوم حبال رأى وقد عليه نزلت، التي السكينة وكيلك 

صاحبهوعك عليه أثرفح وقد لنيبما. حصلتا التي السكينة وكدللث، حيفة. فسه نق 
لرآهما.قدميه تحت، إق أحدهم نفلر فلو الغار، ق وهما عدوهما 

كيومبه أحاطوا قي. اس وأعداء العقليمة، مواقفه ق عاليه نزلتؤ الش السكينة وكدللثج 
منومي، الشر، عقول فوق أمر السكينة فهذه وغيره، الخندق ؤيوم حنين ؤيوم در 

يكون،ما أقلق اهف عك ولاسيما الكدانم، فان البصائر، أربابج عند معجزاته أعظم 
صلوات،للرسل يكن لر فلو المواطن، هده مثل ي اصملرابا وأشده يكون، ما وأحوف 

لكفتهم.وحدها هده إلا الايات، من عليهم وسلامه اثية 
وهيالإيمان، سكينة وص متابعتهم، يحسا الرسل لأبلع فتكون الخاصة وأما 

أصعساق المؤمنين عك اثالا)أ أنزلها ولهدا والثلث،، الريك، عن القلوب، تكن سكينة 
ليزدادواهلونماآكؤسإن ك آلثكيغه انزل هوآلذى ؤ إليهات كانوا ما أحوج المواطن، 

٤[ه حكما عليما T_ وقان وآلآراءس ألثمنوت حنود ؤثه إيمنيم ي إيمئا 
عندالسكينة وهي فيهم، الداخلة والجنود عتهم، الخارجة يالجتود عليهم نعمته فدكر 
الحاسييية؛يوم وذللثج أةغ؛غ، الخهلايإ بن عمر عليه يهبر لر الذي والاصهلرايإ، القلق 

عنآس رصي لمد ٠ ؤ إليها كانوا ما أحوج بإنزالها عليهم نعمته يذكر ه اثيق قال 
وأيثبهمعليم آلثكنه هازل قلومج سل؛إماق ث£،آكجزة نمايعونك ألتّومغإرى 

لماوالاصهلرايؤ القلق من قلومم ق ما اهف. علم لما [ ١٨لاكع: ^ قرتا قئحا 
عليهمواثترطوا محله، عن الهدى وحبسوا اهف، ييحا دخول من قريش كفار منعهم 

فعلمالصبر، تهلق و!إ وقلقت،، قلو-يم، فاصهلربت، الذلالمة، الجائرة الثرومحل تلال؛ا 





الممسيرظا المسر الصوء 

لخشتهذا قلب خشع ررلو ذق\}1.' الصلاة، ق بلحيته يعسث، رحلا ه السي رأى 
جوارحه،٠

لها؟الجالية أمباتها ضا وعلامتها ويمرتها ونتيجتها امها أتممذكرت قد ت قلت فان 
اشتدتوكلما يراه، كأنه حتن جلاله جل لربه العبد مراقبة استيلاء سببها ت قلت 

والخوفوالخثؤع والخضؤع والمحبة والسكينة الحياء من له أوجبت المراقبة هده 
الذيوعمودها كلها، القلبية الأعمال أساس فالمراقبة بيوتها، يحصل لا ما والرجاء 

به.قيامها 

قولهوهي واحدة كلمة ق كلها وفروعها القلب أعمال أصول ه الّبي جع ولقد 
وكلالدين، مقامات من مقام كل فتأمل ،• تراهءر كأنك اه تعبد *أن لاحان؛ اق 

ومنبعه؟أصله هذا تجد كيف القلوب، أعمال من عمل 
الإيمان،أصل ق المعترصة الوساوس ءنا> السكينة إق محتاج العبد أن والمقصود 

لئلاالإيمان، أعمال ق القادحة والخهلرات الوساوس وعند يزغ، ولا قلبه ليست 
عقالمخاوف أسباب وعند إيمانه، -ها ينقص ؤإرادات وعموما هموما وتصير تقوى 

مركبه،به يهلمح لئلا الهمج أسباب وعند جاثه، ويكن قلبه، ليثبت، اختلافها، 
وحنثا.ترحا با فينقليحبر، لا الذي الحد فيجاوز 
بافانقلالحل.، وتجاوز الفرح صكب به فجمح يفرحه بما عليه اليع أنعم ْمن وكم 

التوفيق.وباض الخير، به لأريد فرحه تعا-ل بسكينه ولوأعين عاجلا. ترحا 
٠٠٠

وأبو( ٢١•)r/ الأصول نوادر ف الترُدى والحكم ( ٦٧٨٧رنم  ٨٦٨)شب أبي ابن أخرجه )١( 
سليمانسنده وق ( ٢٣٠الحلية)٠\ر ق نعيم وأبو ( ٢٠٦الصب)رقم آداب ق اللمي عبدالرحمن 

الحديثا.بوضع امم من أحد النخعي عمروأبوداود بن 
الووىوشرح ( ١٢٠)ا/ اياري فح وانفلر؛ ٩( ٨، لم)رقم وم( ٥٠)رقم الخارى أخرجه )٢( 

(١0١-٧/١0٨.)



;سإإقسو^أ_
عقنهكيضةُ أش' هأذز)ن آ-محمئهحميهآلجئههة يلويهم ق كمروأ خعلآلديث ذ إؤ 

آثهوكاث وأهلهاج وء>-}أأخذ؟ آلمموئ وأتزمهزيقلمه وعزآلموميتث وسوله-، 
4■عليما؛)!؛؛ _؛ بغو 
القول هي اللكلمة، هذه أنوأع وأعق بما، اه يممن التي الكلمة هي التقوى كلمة ، ١

مسحاتهأحبر وقد التقوى• كلمة من فهي يعدها حا اهلع يتقن كلمة كل ثم اس، إلا إله 
التزموها،فإلزامه عنها، ينفكون لا لهم، لازمة فجعلها المؤمنين، عباده ألزمها أنه 

واختيارهم،لإرادبمم تابع اختياري فعل والتزامها التزموها، لما إياها لهم إلزامه ولولا 
الملتزمون.وهم الملزم فهو 

أشنآء إن ^Jحرام أنمسحد لثاو.خلن بآنحؤر ألزءيا رسوله آش صبمدق عد لؤ 
 Nرنثiظقلن ءامت jدونبن فجعل ئنلنوأ لم ما معلم قائوث لا ونمتيرس زةونمح

:;ج;؛ه.شكاميتا ذ'للتث_ 
رجعواحتن لهم المشركين صد من الحلءيية عام كرهوه ما حكمة ممحانه بين 

وقالالقابل، العام ي فحصل هذا، بعد يحصل مهللوبمم أن لهم وبين يعمروا، ولر 
الحديبية،وهوصالح ه هريتا شكا ذ'لاثقن دون بن لجعل، ثعلموأ لم ما معلم ؤ • بحانه 

بسببهفإن [ ١ ]اكع: ه متيغا قمحا للئ، شمحتا إيا ؤ ت قوله ق المذكور الغح أول وهو 
يكونوالر ما الكفر ويهللأن الإسلام ونلهور والصر والدنيا الدين مصالح من حصل 

الإسلامبكلمة لمون الموتكلم يعفى، ق بعضهم الماس ودخل ذللث،، قز يرجونه 
دخلممن قريب، الإسلام ق الوقت، ذللثه ؤب ودخل يخافون. لا جهرة، وأدلمه وبراهينه 

وعلموعنادهم، وعداوبمم المشركين بغي أحد لكل وفلهر الوقت، ذللث، إق فيه 

؛"آثماء.)٢( 
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بأيديهمليس أعداءهم وأن والهدى، الحق أول وأصحابه محمدا أن والعام الخاص 
إبراهيم،زمن من معتمر ولا حاج عنه يمحي لر الحرام الين، فان والعناد، العدوان إلا 

وزادالإسلام، إل كثير لبئر داعية ذلك وكان وعداوتمم، قريش عناد العرب فتحققت، 
المؤمنينصبر وزاد نفوسهم، عك العون أكبر من وذللثج وطغيانم، القوم عناد 

إلنصرهم أسباب أعظم من وذك رسوله، وءلاءة اليع لحكم والتزامهم واحتمالهم 
وسئلفتحا. سماه ولهدا الصحابة، يعلمها ولر اهلإتي، علمها التي الأمور من ذللث، غير 

ا.ارنمم،ار الميهأفتحهو؟قالت

باشبج!( عل ليْلهرُْ آلحؤ( ودمت( بالهدئ سوأةُ ر ؤ
ركعانرنهم يييب رخمام الكفار عل اشداء معهُ والديرا اش رمول محمد إ؛ثغا( شهبميدا 
ذ'لكمن وحوههمِ ؤر سماب ؤرصودا أش من فصلا يتثغون نجدا 
عن!،sاتثوئ قاأسعلذو قئازرهُ فطلئهُ احؤج ؤأآلألجو(لإزأ ونهلغن ألتوزنهً ؤ، ظهم 

ميمآلثبضحيإ وعمالوأ سوأ ١ ئ آليين أق وعد ز ٢^^١ عم لثغ؛فو يأوبث(ألأوخ موقهِء 
رومه.عظيما واحرا مغفره 

فقال،:عليهم، والملأة والرحمة الهدى بين، هدايته لأهل سبحانه جع ؤ،...قد 
[١١  ٥٧]المرة: آنمهثدون هتر ؤأولت؟لك_ وزحمة ثبيم نن طو'ت ومكظ٦م اؤ 

من،حلموا فبالهل.ئ العلاوة((، ونعمت العدلأن، )انعم ه: الخه؛لاب عمر؛ن، قال( 
القربمنزلة نالوا عليهم وبالصلاة والعزاب، الشقاء من، نجوا وبالرحمة الصلأل(، 

-١٢• الأوّمل)؛/ j والطراف ( ٢٥٩٣رنم ١  ٤٣والحاكم)y/ ( ٢٧٣٦داود)رنم أبو ايرجه )١( 
نتحومقدمة ( ٤١٦/٣)الراة نصب وانظر: ( ٥٦٠٤رقم •٩ اتك؛ر)٦; وق ( ٣٧٦٦رنم  ١٢١

الارتما)صهآا(.
الإظ'ةج١٧٢.٢>٢(



;ساوساج^ا_
والومعالعادة، طريق عن الضلال اكلأثةت هذه صد لهم حمل والضالون والكرامة. 

الصلاة.هوصد الذي واللعن، والذم والعذاب، الألر من الرحة د صق 
المزمننأكمل كان الهدى من نصيبه قدر عك الرحمة من عبد كل نصيب كان ولما 

رسولأني،محمد ؤ هأ اس رسول أصحاب ق تعاك قال كما رحمة، أعظمهم إيمانا 
اقلعرصن الصديق وكان [. ٢٩]١^،: ه بيتيم رخمآء آثكْ-ار عل اشداء معهُ وآلذئن 

أبوبأم؛ي أمتي ®أرحم قال؛ أنه 1؛ق المي عن روى وقد الأمة، أرحم من عنه تعاق 
الترطى١رواه ا يكرا'ر 

أبو#وكان قوت الخيري معيد أبو قال كما الصحابة، باتفاق الصحابة أعلم وكان 
والرحمة.العلم سعة بين له اهه فجمع بكرهأعلمنا؛ه،بمنالميه،، 

رحمةشيء كل ربنا ومع وقد رحمته، انعت، علمه اتسع كلما الرحل وهكذا 
منبعباده أرحم فهو علما، شيء بكل وأحاط شيء، كل رحمته فوسعتا وعلما. 
ه.نقمن العبد بمصلحة هوأعلم كما ه• نفمن بالعبد هوأرحم بل بولدها، الوالدة 

ؤيتمصويؤلمها، يضرها فيما يسعن لها وطلمه ه نفبمصالح لجهله والعبد 
غايةوهذا ويكرمها، ينفعها أنه وهويقلن قربه، من ويبعدها وثوابه، كرامته من حفلها 

والغللم•الجهل 
لها،ومرفه مهين، لها وهو بزعمه، ه لتفمكرم من فكم جهول، ظلوم والإنسان 

فلالذاما، حيع وبين بينها حال وقد ولذما، غرمها يعص ومعهليها متعب،، لها وهو 
يباغما منه عدوه يباغ فما لها، عنده رحمة ولا مصالحها، هي التي بمصالحها له علم 

وابن( ٨٢٤٢رقم  ٦٧)ه/الكرى ق والنماتي ( ٢٢٤٢رقم  yrv/vالمختارة j الضياء أحرجه )١( 
أبيوابن ١(  ١٩٦٦رنم  ٢١)^• الكرى j والمهقي ( ٣٧٩١)رقم ^۶١، ( ١٥٤.اجه)رنم 

٥٨٢المة)j /y عاصم أبي وابن ( ٥٥٦الممر)رقم j والطراز ( ٣١٩٣١رقم ^/؟ir ثب 
(.١  ٦٧)a/ الباري فتح وانظر• صحيح. حس حديث هدا ١^٠^٠^ وتال ( ١٢٤٢رقم 

X١٦٦٦٦٥/١(واظر:دحاJاري)٢٣٨٢)رقم(ومالم ٤٦٦البخاري)رنم)أ(أحرجه 



الممسيرملن المير الصوء ^^^٢ ٦١
ائلإ=====^==^==^=====ض

الباقي،نعيمها و>؛ع مصالحها، وعطل حقها، وأصاع حظها، بخسها فقد ه• نفهومن 
أوأحلام كاصغاث هي إنما يالتتغيهس، مثوبة فانية بالذة الكاملة، الدائمة ولذما 
المنام.ق زار كهليم، 

ورحمهدي فلو والرحمة. الهدى من نصيبه هو وند شأنه، من يعجيي، هدا وليس 
للهدىيملح الذي بالمحل أعلم تعاك الوب ولكن الشأن، هذا غير شأنه لكان 

عبادثآمن عبدا محوجدا ؤ الحضر٠ عبد٥ عن قال، كما العبد• يؤتيها الذي فهو ٠ والرحمة 
،IbjJمن ءاتئا ؤ [، ٦٥]الكهف: ه علما ليثا من ؤءلنث؛ة •صدتا من رحمة ءاثيثه 

١[ ١ • ]الكهف: ه رئيا امرئا من لنا وه؛ئ رخمة 
الحبي،إق والمصالح المنافع إيصال تقتثضن صفة الرحمة أن يعلمت أن يبغي ومما 

محقمن النامحن؛لث، فأرحم الحقيقية الرحمة هي فهذه عاليها* وشقت ه، نفكرهتها ؤإن 
عتلث،.المضار ودير مصالحلئؤ، إيصال ق عليلئ، 

ذلك،ق عليه ويثق والعمل، بالعلم التأدب عق يكرهه أن الأب؛ولد0ت رحمة ممن 
لقالةكان ولدم من أهمل ومض بضرره، تعود الض شهواته ؤيمنعه وغيره، بالضرب 

الأم.كرحمة بجهل، مقرونة رحمة فهذ0 ؤيريحه. ]ويرئهة[ يرحمه أنه فلن ؤإن به، رحمته 
أعلمفإنه العبد، عك البلاء أنولع تاليْل؟ الراحميزت أرحم رحمة إتمام من كان ولهنءا 

به،رحمته من وشهواته; أغراضه من كثير من ومنعه وامتحانه له فابتلاؤه ؛مصالحته، 
وامتحانه..١بايتتلائه إليه إحسانه يعلم ولا باينلائه، ربه يتهم وظالمه لجهله العبد ولكن 

وبينها،أظهرها قد لرسوله، منه شهادة كله فهنأا ه آس رمحون محمد ؤ وقوله! 
عليهم،الحجة وأقام عباده، وبين بينه العالر قهي بحبتإ البيان غاية صحتها وبين 

وقطريهاوقاليها عقليها الأدلة; أنولع ائر بمعلوم لرسوله شاهدا سبحانه فكونه 
دنظريها•وضروصا 

)ا(*ِ\أاودارجحم.



قمح
الشهادة،أصدق لرسوله شهد ميحانه اه أن علم وتامله دللث، ل نظر ومن 
صدئهعق البراهين أنام الذي بقوله التصديق، أنولع ائر بوصدقه وأظهرها، وأعدلها 

القبائح،عن وتنزيهه بكماله الإقرار من عباده عليه فطر وبما ؤإقراره، وبفعله فيه، 
وعمالأيلثؤابه*

ؤيزيلالحجة، به يقيم ما رموله صدق عق الدالة الاياتر من يحدث، ونتا كل وؤ، 
ؤيحكموالتأييد، والظفر والنجاة العز من به وعدهم بما ولأتباعه له ؤيحكم العير، به 

الدالةالمعجلة والعقو؛ارؤث، والنكال الخزي من به توعدهم بما ومكدبيه أعدانه عل 
آلحقودنن بالهدئ زسولنُ أزنل مكن> هو ؤ الموحلة الحقو؛ات، تحقيق عك 

ظهوواظهورين فتظهرْ ؛ ٢٨]١^؛ واث؛4 فهيئا بائي وكش علآلإتننلإبِءج إءْرُره'• 
عليظهره حتن والتأييد، والغلبة والظفر بالصر وظهورا والدلالة والبيان بالحجة 

ويكونمتصورا.مخالفيه. 

الفتعسورة ير نفمن حمعه ^ ٧٥١ير ما هلأا 
العالمينربا ه والحمد 
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=وأٍ
التنس؛رض الئن؛ئ الصوء 

T_M

عيمحمع آللد زن آس تقوأ ؤ! وزسو]وث آش ى يد _ موأ تمد لأ متوأ ١ ء آلوين يثاإأا ؤ
كجهربآلموو له/ قهزوأ ولا صؤتآي ^3؛( ثزقعوأأصو'ةكم لا آلذنن؛امغوأ ئنا,يا أ):ةأ 

ولاضي، محن تقدموا ولا يأمر، محن امروا ولا يقول، محن تقولوا لا ،أي 
عنظحة أبي بن عإٍا دروى ؤبمفيه• فيه يحكم الذي هو يكون حتن أمنا تقطعوا 

عنهالعوق وروى ، والسنة الكتاب، خلاف تقولوا لا عنها! افؤه رصي عباس ابن 
بقول،تعجلوا لا الأية؛ معتن ق الجامع والقول( كلامه، يدي بين يتكلموا أن موا قال(! 
يفعل.أو M اه رسول يقول أن قل فعل ولا 

لهُقهروا ولأ هوي(صوُتآشتي ئزيئوأأصو'ككلم لا ءامخوأ آلذنن ينأيا ؤ تعاإت،ت وقال 
٢[]الحجرات: ب ئشصون لا واتئز اءمثكلم قنط لعضاي( بانثولكجهرننضهلهم 

آرائهمتقديم فكيف، أعمالهم، لحيوط سبا صوته فو3، أصواتبمم رفر كان فإذا 
أوكهذا ألثس عليه؟ ورفعها به حاء ما عك ومعارفهم ومناماتبمم وأذواقهم وعقولهم 

لأعمالهم؟محبطا يكون أن 
زنآس واJقوأ ورموليِء آنقي ييتم، بئن تثدموأ لا متوأ ءا آلدنن ينا.:آتا ؤ تحال(! قال 

يأمر.حن تفعلوا ولا يقول، محن تقولوا لا أي • ه عيتم;؛إ؛؛ ٌثخ آلئٌ 
وكيف،؟لم؟ ديوانان(! لها إلاينشر — صغرُت، ؤإن — فعالة من ما السالف،! بعض قال 

)ا(اهالإءلأم-بما.
وانئلر:( ١٨٦•٤ رنم  ٢٣• ٢ ١/ شرْ)• j( حاتم أيي وابن ١(  ١٦آ/ تمرْ)٦ j الطرتم( أخرجه )٢( 

\(.٨١/١٩()١١٩/١٨لقاJي)عمدة 
الإغاثة-دآ. ٥١)٣( 



هوهل وداعيه! وواءئ4 الفعل علة عن موال فالأول فعلت؟ وكيف فعلت؟ لم أي! 
الماسس المدح محبة ق الدنيا أغراض من وغرض العامل، حفلوظ س عاجل حفل 

علالباعث أم عاجل، مكروه أودفع عاجل، محبوب اّتجلأم، أو ذمهم، حوف أو 
الوسيلةوابتغاء .، الرب إق والمقرب المولد ومحللب العبودية، بحق القيام الفعل 
إله؟

فعلتهأم لمولاك، الفعل هدا تفحل أن عليلئا كان هل أنه، الموال! هدا ومحل 
وهواك؟لحفلك، 

مماالعمل ذلك، كان هل أي المعيد، ذلك، ق ه الرسول متابعة عن سؤال والمانر! 
أرصه؟ولر أسرعه ب عملا كان أم رسول، لمان عل لك، سرعته 

عملايقبل لا سبحانه اهف فإن المتابعة، عن والمال الإخلاص، عن موال فالأول! 
حما.إلا 

منالمخلص وؤلريق الإخلاص، بتجريد الأول! الموال من المخلص فْلريق 
وهوىالإخلاص، تعارض إرادة من الملي، وسلامة التابعة، بتحقيق المال! الموال 

والعادة.المجاة له صمنت، الذي القلتج ملامة حقيقة فهدا الأتباع، يعارصى 
ولاإذن ولا مي ولا بأمر يديه بين يتقدم لا أن الرسول! هع الأديب، ومن 

بأنتثدموأ لا ءامغوأ يناياألذين ؤ تعال! قال كما ؤيأذن، هووينهن يأمر حتن ،، تمرق
القيائإق اق وسا ت تالحجرات ه غيم ّمع آشن إن آس واتقوا ورسوبي-، آس ندى 

بينهمافرق ولا حياته ق يديه بين كالتقدم وفاته بعد سنته يدي بين فالقيم ينسخ، ولر 
ض.عقل ذي محي 

العرب!تقول عبيدة! أبو وقال ه- اهللأ رسول عق تفتاتوا لا اس! رحمه مجاهد قال 
دونه•والمهمح، بالأمر تعجلوا لا أي الأب• يدي ومحن الإمام، يدي ين تقدم لا 

الدارج-^٢. ٣٨٩)١( 



المحيرض امحتر الصوء ا؟=^=م 

•ينهن حتن تنهوا ولا يأمر، حتن تامروا لا غثرْت وقال 
الأعمال،لحبوط سبا فإنه صوته، فوق الأصواُت، ترغ لا أن معه• الأدبا ومن 

لقبولموجبا ذلك، أترى به؟ جاء وما سنته عك الأفكار ونتائج الأراء برير الغلن فما 
لحبوحلها؟موجبا صوته فوق الصورتا ورغ الأعمال 
دعآءمحمحتوا لا ؤ تعافيت قال غيره كدعاء دعاءه يجعل لا أن معه! الأدب، ومن 
٠للمقرين قولان وفيه ا ٦ ٣ التورت ل ه بعصا نعتيكم ء كدعا بيتمحكم الرسول 

اذلمرسول يا قولوا! بل يعقا، يدعويعفكم كما باسمه، تدعونه لا أنكم أحدهما! 
الرسول.دعاءكم أى، المفعول، إل، مفافج الصدر هدا! فعل، الاه. نبي يا 

أجابر،شاء إن بعضا! يحفكم دعاء بمنزلة لكم دعاءه تجعلوا لا المعنن أن الثاف• 
ألبتةعنها ، التخلفيسهكم ولر أجابته من يد لكم يكن إ دعاكم إذا بل ترك شاء ؤإن 

إياكم.دعازه أؤر الفاعل إؤر مضاف الصدر هدا! فعك 
لررباط أو جهاد أو حهلثة من جامع أمر عفير معه كانوا إذا أنيم معه! الأديح ومن 
أنمومشوتإئنا ؤ تعاق! قال كما يتاذنه، حتن حاجته ق من.هثا منهم أحل يدم، 

حىئسثئدنوهلمّيل•موأ جا؛ع عوام معهُ يقانوأ ؤإذا ؤرسولو-ء باممي ءامغوأ آليين 
فكيف،بإذنه، إلا فيه لهم يوسع لر عارضة بحاجة مقيدا مدهثا هدا كان فإذا [ ٦٢]الور: 

الدهاب،يثيع شل وجليله، دقيقه وفروعه أصوله الدين! تفاصيل ق م3للق بمدهب، 
[.٤٣ت،ةمونه]انمل: ألدرإزمحزلأ ؤاستئدانه يدون إليه 

نصهيعارض ولا لقوله، الأراء تتشكل بل قوله، يستشكل لا أن معه! الأدب، ومن 
يميهلخيال حقيقته عن كلامه يحرف ولا لنصوصه، وتلقن الأقيسة مدر بل بقياس، 
بهجاء ما قبول ، يوقفولا معزول، الصواب وعن مجهول، هو نعم معقولا، أصحابه 

الجرأة.وهوعين ه، معه الأدب قلة س هدا فكل أحد، موافقة ك ع. 
٠٠٠



و^|-محئئيج 
صمدأوثوآبجم ءآمحرت'خئولجلأيعقلوث؛ه؛ آل ؤ
جمره؛ه•ثإوآس لكاذحما إليم ■قرغ حى 

النداءوهدا ٤[ ٠ ممحزت ووآء من يثادوئك آلذنمتح إن ؤ تعادت قال 
آليينإن ؤ I بقوله يعصها عليهم وأش المؤمنين، عنه اممع نبن الذي أصواتبم رقع هو 

ذكرمن العفليم القرآن ق ما وكل ٣[ ]الحجرات: ه آممي رسول عشي اصونهم يغصون 
نصوصوكيلك مجارا، لا حقيقة تكالم أنه عد دال ونبيه وأمره وتكليمه كلامه 

[١  ٦٣اء: ]النه ئوح إل اوحيثآ إويلئ،كمآ اوحيثآ إثا ٠ ؤ تعاق! كقوله الخاص الوحي 
قولق حنن شيء كل ي علية ابن مخالف، أنا يقولت الشافعي سمعت الجارودىت قال 

اليقول وهو حجاب، وراء من موسن كلم الذي اقه إلا إله لا أقول أنا اس، إلا إله لا 
قالصفة هذه تعال اهله نؤع وقد ، مومحئ أسمعه كلامه حلق الذي اهرانا إلا إله 

منأظهر الإلهية الصفات ق ليس بل حقائقها، نفي معه يستحيل تنويعا عليه إطلاقها 
تباركالرب كلام تبلغ الإرسال حقيقة بل والقدرة، والفعل والعلو الكلام صفة 

تباركوالرب والنبوة، الرسالة حقيقة انتمت، الكلام حقيقة عنه انتمت، ؤإذا وتعاد، 
ض^ يقول ان شكا ازاد إذآ امرهُ إثما ؤ تعادت قال كما وكلامه، بقوله يخلق وتعال 
آلهةاليم عاب وقد الخلق، انتفن عنه الكلام حقيقة انتمت، فإذا [ ٨٢]يس: ى قتكون 

وصفواوالجهمية قولا، إليهم ترجع ولا عابديها تكلم ولا تكلم لا بانبا المشركين 
ودوامهواستمراره لكلامه تعال اليم صرب وقد الالية، هذه بصفة وتعال تبارك الربا 
المدادفيفني أفلام كلها الأرض وأشجار أبحر، سبحة بعده من يمده بالبحر المثل 

كلامهكان فإذا كلام؟ به يقوم ولا بتكلم لا من صفة أفهذا كلماته، تنفد ولا والأقلأم 
وحكمه،ؤإذنه وعهده، ووصيته ونبيه، وأمره وقوله ونداوه، وحهلا؛ه وتكليمه، 

الصواعق-^٢.)ا(هخآ 
(.٩٦الأسماد)ص ق الهنى أحرجه )٢( 
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فإنكلها، الحقائق بطلتا له حقيقة لا مجاوا ذلاائا كل وشهادته ؤإحباوه وإلاؤْ 
هآلبمجرمون ولوعكره }سمجذهم*آلحىيك1م!تهث ؤ تكوينه ^١ ١٠^؛حمت، إنما الحقائق 

وفعله.يقوله إلا الحقائق حفتا فما [ ٨٢ت ]يونس 

،٢٠٢٠يليق بما — مرامههآ ه اختلافعك — معاملته*أ فهو الحلق" ح الأديج وأما 
حاص.أدبا فيها والمراتبا أدبج، مرتبة فلكل 

أدبجالعالمت ومع به، أحص هو ألبخ متهمات وللأب، خاص، أدبا الوالديزت فمع 
به.يليق أدبا السلطان؛ وْع آخر، 

وذويأصحابه مع أدبه غير أدبا الأحابا ومع بم، يلتؤ، أدب الأقران مع وله 
بيته.أهل مع أدبه غير أدب الضسما وْع ه، أن

والخروجمحول( والد وللركوب آدايخ، وللشربح آداب،، فاللأكل أدب؛ حال، ولكل 
والأستماعوللكويت، آدايؤ، وللكلأم آدايح، وللبول، آداب،، والنوم والإقامة والفر 
آداب.

فماويواره، شقاوته عنوان أدبه؛ وقلة وفلاحه. معادنه عنوان المرء؛ وأدب، 
الأدب.قلة بمثل حرماما استجل._ا ولا الأدبح، بمثل والأخرة الدنيا خير اّتجالبا 
أطمتاحنن الغار حبس من صاحبه نجن كتفا الوالدين؛ ْع الأدب إق فانفلر 

صاحبهامتحن كيم، الصلاة عق ؤإقثالأ تاويلأ الأم مع به والإخلال( الصخرة، ءليه»أ 
بالفاحشة؟ورميه له الناس وصرب صومعته مدم 

إقساقته التي هي الأدب، قلة تجد كيفخ ومدبر؛ ومغتر ثقي كل أحوال( وتامل 
الحرمان؟

بيديه؟برد أن بعد او_ا الحرمه كيما خالد؛ مع عوفح أدب قلة وانفلر 
كانما فقال(؛ يديه بين يتقدم أن الصلاة؛ ق ه البي مع ه الصديق أدب وانفلر 

)ا(«ا،"آاواوارج-بمآ.



والإمامهمقامه أورثه كتف قؤ اس رسول يدي بين يتقدم أن قحافة أبي لأبن ينغي 
إقوسعيا حمنا مكانك ائست، أن! إليه أومأ وقد خلفه إق التأخر ذللث، فكان بعده. بالأمة 

أعلم.واه المش، أمحاق فيها تقطع قدام، إق مراحل وراء إل خهلوة بكل قدام 
هذهمن الم٠مم ق وذللئ، تميم، بتي إق المراري حصن بن عينة نرية ذكر ، ر

ولامهاجري فيهم ليس فارما، خمسين 3، يغزوهم مرية ق إيهم بعثه السنة، 
مرحواوقد صحراء، ل عليهم فهجم النهار، ؤيكمن الليل يسير فكان أنصارى، 
امرأةوعشرين ؤإحدى رحلا عثر أحد منهم فاخد ولوا، الجمع رأوا فلما مواشيهم، 

عدةفيهم فقدم الحاريث، ينتج رملة دار ق المدينة،فأنرلوا إق فساقهم صبيا، وثلاثين 
بنوالأقرع عاصم، بن وقيس بدر، بن والزبرقان حاجب، ين ءْلارد الهم: ردّمن 

الحاريثج،بن ورباح الأهتم، بن وعمرو سعد، بن ونعيم الحارين،، بن وقيس حابس، 
يافنادوا: ه، النبي باب إل فجاووا سجلوا، افهم، بكوا وذراريهم، نساءهم رأوا فلما 

قواه برسول وتعلموا الصلاة، بلال وأقام ^^، اه رسول فخرج إفنا، اجرج محمل 
فقدمواالمجد، صحن ق جلس ثم الظهر، فهش مض ثم معهم، فوقفا يكلمونه، 

شماس،بن قيس بن ثابت، هق اه رمول قامر وخهل،، فتكلم حاحبا، بن عطارد 
الأًغثرهم آ-ثجر'ت ورآء من يثادوئلئ، إن ؤ فيهم؛ اه وأنزل فاجابمم، 

iعموررحًأّ:;I؛: لإوآس خن، لكان إمحم وج حى صحموأ ولوايم ينقلوث 
بتيماعر الزنرهان فقام والى. الأسرى ه اه رسول عليهم فرد ٥[ ٤، تااح،ماتت 

مفّاخرأ:فأنثّد تميم 
البثغس_مس_، ا وفيتالملوك، من—ا حئر ئلأ الكرام حن 

المزشعويمل اُت، النهد عنكلهم اء الأحيمن ئسريا م وك
المؤغيوش لر إذا الشواء ن ممطعمنا المخ—ط محي يطعم وحن 
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سليعم ب م ئذ مس مُُ 
لك_امحإذاناهمراسا

ذربمتيةإلأا.نقائواثكاما 
والأحتارنممعالموم مزجع 

عرشعالمح__ر مند ك__اولك ١^-—١ 
الا|وهةتعق فأحابه ثايت، بن حثان الإسلام شاعر فقام 

نتقواطثسيءؤالحنهإ بجر بس دوائب الإئ 
منعلخالخير وكل ه الإلموى 

تزاتهما نايناس الننزى ؛—، 
انىمحوتياسثاممنمل

—اخرهمم ح—ي ن إلا لاترانف
داكثعرن_4ز ا يماحرين فم
اكنلأِبجىكإث

سريرتهلكنت مس كل بما تزض 
مدوهمص--ثوا حارتوا إدا موم 

محييةعير فيهم يلك سحثة 
بم_دملمسث١دونى الناس في ك-ال إذ 

صائازناأزسأمحإ
يوم—ا٥—ارسمهمالئاس ساموا إن 

عمتهمال—دحي j دك—رن أعمه 
بم—فه(جار عنن يحل—وذ لأ 

إذاّئفاآسب
امحالهيالثا الحزب إذا موا ن

دوهمعالوا —روذإداث لأمح
مكتنفواامزت ال—وعن ق كانهم 

غضبواإذا عفوا انوا نا منهم حد 
عنادته؛اائرك يحربهن( j إ0 د

يمتهن(شاهؤ رموو بموم أكرم 

معواأنياعهن( ق المع أوحاولوا 
البنعنرها اغنم فالحلائس إذ 

حيٌإيلأذين سق همك—ل 
رثعواما يوهون ولأ الدثلع عند 

مثموايالأيى محي أهل أووارموا 
الطنعللأي—زدبمء( وذ لايطمن

زلأحلمخذعدإ
١^٧الدح—شخ إلن ب—ي"4 ك—؛ا 

حمعواأظمارما من الزعانف إذا 
وإئأمثوانلأخنثنلأَثاوخ

أرساغهاينعل ه محليأسد 
صنعواالذي الأمز هماك ولأيكن 

والثأغالثم عاله يخ_اض س_رأ 
والخعواء الأهماوئت إدا 



صغحائك نان لأحب يإ فيؤازره هلب مدحتن لهم أهدى 
،ش٠عوار أو المول جد بالناس حد إل م كلهالأحي—اء أيفل إثهم ي

أحطبلخطمه له، لمور الرجل هدا إل ت حابى بن الأمع مال حثان، مخ فلما 
اّالخوا،)م أصواتنا، من أعل ولأصواّ|م ماعرنا، من أمعر اعره ويحعليينا، من 

جوائزهم.فاحن هؤ انئع رسول فاجازهم 
قوتاه رمول ونادوا المسجد، لحلوا تميم، بني وفد قدم فلما إمحاق! ابن قال 

فمالواتإليهم، مخرج صياحهم، من ه اهله رسول، ذلك فاذى محمد، يا إلينا أحرج أن 
فقامفاومم،ا، لخطمكم أذستؤ هد رانعم قال؛ وحطيبنا لشاعرنا فأذن لتفاحرك، جئنا 

الذيأهله، وهو والخن، الفضل علينا له الدي ه المحمي ^١^ حاجب،، بن عطارد 
المشرقأهل أعز وجعلنا المعروف، فيها نفعل عطامآ، أموالا لما ووم، ملوكا جعلتا 

فضلهم،وأول النامي، روومى تا ألالتاّرإ؟ ق مثلنا فمن عدة، وأيسره عل.دا، وأكترْ 
مننستحي ولكن الكلام، من لأكثرنا لونشاء ؤإنا عددثا، ما مثل فلينيي فاحرنا، فمن 

منأفضل أمر أو نولما، بمثل تأتوا لأل هدا أقول بدلك نعرف إنا أعطانا، فيما الإكثار 
فقامهاجته؛؛، ارقم شمامي! ين قيس بن لثابت، هؤ اس رمول فقال جلس، ثم أمرنا. 
كرمتهووسع أمنه، فيهن قضن حلقه، والأرنحى الئموات الدى ه الحمد فقال! 
واصطفنملوكا، جعلنا أن فضله من كان نم فضله، من إلا قط شيء يكن ولر علمه، 

كتابه،عليه فأنزل حبا، وأفضله حديثآ، وأصديه سبا، أكرمه رمولأ، حلقه حير من 
فامنباس، الإيمان إل الماس دعا ثم العالين، من اهف حيرة وكان حلقه، عك وائتمنه 

وحيروجوها، وأحسنهم أحابآ، الماس أكرم رحمه، وذوي قومه من الهاجرون به 
نحن،ء اليع رسول لعام حين هٌ واستجابة إجابة الخلق أول كان ثم فعالأ، الناس 

-٣٦٢ة/ )٠ دمشق تارح ق عساكر ابن من كل وللزبرهان فهم ان لحتيها واش الأبيات هناه ذكر ( ١ت 
الاصشعابق البر عبد وابن الأبيات بعفر ل وتآحير وتقديم يسير اختلاف هع ( ٣٦٣

(.TA0-TA()\إ الدية أخبار ل شبة عمربن وحلْ النبرتان ذكرأيان ينما ( ١٥٦ )آ/ ( ٣٥•
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باهآمن فمن باه، يؤمنوا حتن الماس ئقاتل .، رسوله ووزراء اهلع، أمار فنحن 
أنولسرآ، علينا طه وكان أبدأ، اه ق حاهدتاْ ممر ومن ودمه، ماله مغ ورسوله 

قيامذكر يم عليكمء. والسلام والمؤمنات، وللمؤمنين ل العظيم ائلأ وأستغفر هذا، 
قالقوله، من حثان مغ فلما المقدمة، يالأييات له حثان وجواي، ؤإنناده، الزيرقان 

منأمعر وماعزه حطيبنا، من أحهلث، لخليبه لموتن، الرجل هذا إن حابس؛ بن الأمع 
جوائزهمفأحسن هؤ اس رسول جوزهم ثم أصواتنا، س أعق وأقوالهم شاعرنا، 

فممتمحوأبجهنلؤ لوما تجيبوأ ان يثبينوأ بمبإ ثابؤ حاءكز إن ءامغوأ آلذنن نايا ئؤ 
ماعق 

صإآهنؤآشويىؤآسيانحؤ، صإآلإصئثةُ 
ه.علمعزحكسمِرر"م( وآس قعنة مزآش اوون؟لث،همآرشدوريإز7أاقزلأ 

بالعصيان.ومقرون مهللق، مفرد نوعان! اه كتاب، فهوق النوق! أما آ ر
عنيخرج لا وفوق الإسلام، عن يخرج ضر فوق أيقا! نوعان والمفرد 

قلولأكزق وئئته'■ آلإيمنن إلثآكم خبب ولكزآس ؤ تعاقت مموله فالمقرون الإسلام. 
٧[.تالحجراات،ت ه آو'شدويكو هم اولثإلئ، والعصيان وآلمنوق إليآكم وؤْ 

به-،كشراحويهدى ْغثيرا به-، يضئ ؤ تعاق! مموله - ممر فوق هو الذي - والمفرد 
[.٢٢٧، ٦ : o_iJi]الأية. ه عهدآممه ينقضون إأ~؟(آلاذنن إلاالمسمين دهِت يغبمئ وما 

[٩٩]١^٥; ه إلاآكنمقون يهآ يكمن وما سنت ابم، اذزكآإهثs، ولمن. ؤ هل؛ا! وقوله 
i^١ انحنإوأ كداأناد3أدناؤذ4تإآتاز مموأ  'موأنا ؤ وقوله: 

اليوطيو-فير ( ١١٢)آ/والممات ( ٢٥)ا/•والأسباب ( ٢٧٤)•ا/دمشق نارخ انفر: )١( 
.(٥٥٤/U)

)أ(وْ"ااوالارججا.
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كفر.فسوق كله فهدا ٢[ • ]!_: 

فنوقةإدهُ ثمنلوأ ؤإن ؤ تعاق! فكقوله الإسلام عن يخرج لا الذي الفسوق وأما 
٦[حآمحءاستإ4تاسمات: ؤنئا,ياآمحس؛امحأإن وقوله: ^ ٢٨٢بهفم<صة: 

بتيإق اثيلأ رسول بعئه لما معيط أبي بن عقبة بن الوليد ي نزلت الأية هدْ فإن 
القومسمع فلما الجاهية، ق عداوة وبيتهم بينه وكان مصدقا، الوقعة يعد الممهللق 

فهاحمقتاله، يريدون أخم الشيهنان فحدثه اهلع رسول لأمر تعغليما تلقوه بمقدمه 
وأرادواصدقامم، منعوا المصطلق بني إن فقال: الله.، رسول إق الهلريق من فرجع 

هاهلع رسول فاتوا رحوعه، القوم ٠؟^ يغزوهمم، أن وهمم ه اس رمول فغضب قتق• 
منقبلنا ما إليه ونودي وتكرمه، نتلقاه فخرحنا برسوللئ، سمعنا اهف رسول يا فقالوا؛ 

لغضبمنك جاء كتاب الطريق من رده إنما أنه فخشينا الرحؤع، ق له فبدا اهة، حق 
ويع>ن،. اليٌ رسول فاممهم رسوله وغضب غضبه من باهف تعوذ ؤإنا علينا، عقبته 

فإنانغلر له؛ وقال قدومه، عليهم يخفي أن وأمرْ عكر، ل حفية الوليد بن خالد 
فيهمفاستعمل ترذاائ، لر ؤإن أموالهم، زكاة منهم فخد إيمامم عك يدل ما منهم رأيت 

الغربصلاق أذان منهم مع فووافاهم خالد ذللث، ففعل الكفار. ق تستعمل ما 
اهوٌرسول إق فرمع والخير، اله؛لاءة إلا منهم ير ولر صدقامم، متهم فاخذ والعشاء، 

الأية.آ قاسىيسؤقتشوأ جاءكز إن ءامغوأ آليين ئنايا ؤ • فنزل الخر وأخره .، 
حقيقتهبيان ؤللب ورُالتأيناا شأن، له كان إذا الخبر عن الغائس، الخبر، هو وارالتبأرا 

والإحاْلةحاءالأا.

شهادتهورد وتكذيبه الفاسق خبر برد يامر لر سبحانه أنه وهي لطيفة، فائدة وههتا 
بدليلعمل صل-قه عك تدل حارج من وأدلة قرائن قامتتا فإن باكين، أمر ؤإنما حملة، 

•آ"اّ(ئسءاذ،ينراصيهيقم ٤ • ١ )ا(أ-مجه 
مؤمنوفيه الطيراق رواه (ت ١ ١ ١ )U/ المجمع ل الهيثمي قال ( ١  ٨٨٦رقم  ١١٩-١١٨)؛/سنده مق 

(.٥٥٦)U/ الميوطى ضير واتظرت ضعيف. وهو عبيدة بن 
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وشهادته.الفاسق رواية ق الاعتماد ينبغي فهكذا أخبر، من يه ولوأخبر المدق، 
منهمكبر ثل وثهادامم، ورواياتبمم أ-تحارهم ل يصدقون الغامقين من وكثير 

ولاخبره يرد لا هذا فمثل أحر، جهات من وفقه التحري غاية الصدق يتحرى 
منكثير وبطل الحقوق، أكثر لتعهللت وروايته هذا مثل شهادة ردت ولو شهادته، 
للمدق،متحر وهو والرأي، الاعتقاد جهة من فقه مجن ولاسيما الصحيحة، الأخبار 

شهادته.ولا ءبرْ يرد لا فهذا 

صدقه،عق كذبه يغل_، يحبث، وتكرر منه كثر فإن الكذب، جهة من فقه من وأما 
ين.لكاومحبرْ شهادته رد ففي ومرتين، مرة منه ندر ؤإن شهادته، ولا خبره يقبل لا فهذا 

اليع.رحمه أحمي. الإمام عن روايتان وهما لاعالماء، قولان 
الكفر.إق يخرج لا الذي وق الف ذكر والمقصود) 

والشهادة.الرواية به ترد الذي الفوق من أعم منه التوبة تجب الذي والمسوق 
منوفسق العمل، جهة من فز ثمان) وهو منه، التوبة تجب فيما الأن وكلامنا 

ومقري.بالعصيان مقرون نوعان! العمل ففسق الاعتقاد. جهة 
كماأمره، عصيان هو والعصيان! عنه اهللأ نبن ما هوارتكاب بالعصيان! فالمقرون 

عليهماهارون لأخيه مجوسن وقال ٦[ مأامربهتانمردم؛ يعصونآس ج ؤ تعاق! اممم قال 
[٩٣، ٩٢نطه: ه امرى ايعصست، سمنب الأ إو'' صرأ رايتهم إذ مثعلئ، ما ؤ اللام! 

الشاعر!وقال 

،نادمارالإمارة مسالوب فاصيحّت، أمراجازمافعصيتتى أمرتك 
ثمنلوأؤإن ؤ تعال! كقوله كثيرا عليه يهللق ولهذا النهن، بارتكاب أخص فالفسق 

اليتا؛عجز أن إلا منهما اه رصي صمان ابي بن معاؤيت إق ؤيتب الطويل، بمحر التتامن هذا ٢ '١ 
رماثالنصح بل لرتتإذ ك ال. فج

الرثاشيالمنير بن حصن قول من وجعله ٦( ٩ / ١ )٤ يره نفق الطري هنا هو كما البت، وذكر 
(ورسهلأحJ.١٦٧/٢()١٦٤/١الآسىفيالإخكام)انيت،المهلب.وذكر لزيدبن 



——===اج|=قع
ؤيطلقتقدم، كما الأمر بمخاس أحص والمعصية [. ٢٨٢]الترة: ه منوي؛^٤-^ هإذةُ 

سآمح،شيىضأمربمهتعاق: كقوله صاحبه، عق منهما كل 
[١٢١نطه: ه يفوئ وثهُ ءادم وعمى ؤ وقال،ت فما، للأمر مخالفته فمن ٠[ • ]الكهف: 
الأمر،لمخالمة أحوهما كان اقترنا فإذا الإفراد، عند فهدا معصية، للنهي ارتكابه فمن 

الهي.لمخالفة والأخر 
والعصيان،الفرق من اكوبة تصح وتحقيقها الأمرين، مجمؤع اتقاء والتقوى 

عكاتنه معمية ويترك العم، ثواب يرجو اهله، من نور عك اه بْلاءة الحبي يعمل بان 
اش.عقاب يخاف، اهع، من نور 

الأحر،واليوم ورسوله باهللأ يؤمنون الذين المع، أهل كفق الاعتقاد: وفسق 
اهثأنثت مما كثيزا يتقون ولكن اهف، أوجب ما ويوجون اهأ، حرم ما ويحرمون 

كيلك،.ورسوله اهف يئبته لر ما ؤيشتون للنيؤخ، وتقليدا وتأويلا جهلا ورسوله 
منوكثير والمعتزلة، والقدؤية الروافض من وكثير الخارقة كالخوارج وهزلأء 

الجهم.ق علاة ليرا الذين الجهمية 
نصسي،.الإسلام ق ليس الرافضة، فكغلأة الجهمية: غالية وأما 

مبايرنهم وقالوا: فرقة، والمعين التين من اللف من حماعة أحرجهم ولذللث، 
سلةّ

لأمحبجثمحفيهمسالأمؤآءلم3أأن ۶ تعاق- قوله ذللئ، من 
والمنوىألكمن إِلمغم وؤْ ثلوبمكن ق وريتهُ آلإيمنن ]ليغم ■حمح، آسَ ولتكن لعيم 

نن:ث|؛;يملاسرات;ي[ّ

الوهل.ا ةالو٠٢م، ق محيته إلقاء هو المومنن عياله إل الإيمان سبحانه فتحيييه 
أوصافهوذكر بتتزيينه، هو فإنما غيره، إق الشيء الحبي تحبيث، وأما سواه، عليه يقدر 



الممسسرعلن المير الصوء =^، ٦١
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محبته.إق يدعو وما 

إقالداعي وحسنه حيه الأمرين• المومنتن عباده قلوب ل جعل أنه بحانه فاحمر 
محضذلك وأن والعصيان، والنوق الكفر من صدم كراهة ؛ئلو-رم ل وألقن حبه، 

اكحيي|ب،هدا سبحانه هو تول بل أشهم، إل يكالهم ب حين، عليهم، ومنته محمله 
ففالهيمواغ عليم واس ونعمة، منه محملا به عليهم فجاد صده، وتكريه والتزيين، 

مواصعه.ق بجعله حكيم يصالح، لا ومن له، يملح ومن 
يجعلهبأن العبد، يه يملح ما يعبده يقحل أن ه نفمن اس إرادة •••وُُالتوفيوا® 

ماإليه ؤيثغض غيره. عل له مؤثرا له، محبا له، مريدا يرصيه، ما فعل عل قادرا 

ألدهولمجئ ؤ تعال! ، ١١٥له، محل والعبد فعاله، مجرد وهدا إليه، ويكرهه يخهله، 
اولنألئ،ذ\لأوضة\نا ؤآنمنوق ^لsىن إل1تكلم ؤر ؤريئ.هُ آلإيمثن إلٍكم حشت، 

٨[.٧، عليرحك>مِإزث؛إه]الحجراتأ: وآس ؤنعمة منآس همآلربدونأ)ى؛محلا 
قيضعه حكيم له، يملح لا ومن الفضل، لهذا يصلح يمن عليم بحانه فهو 

فوله!عقيب هدا ويكر أهاله، عير عناو يضعه ولا أهله يمتعه لا أهله، وعند مواضعه 

حثن،إدكلمآلأبمننه.ؤلإ$نآلة، ؤ فةالأ الاستدراك، بحرف، يه حاء ثم 
منكم،قلوبكم ق وتزيينه له ؤإرادتكم للإيمان محبتكم تكن لر سبحانه؛ يقول 

تقدموالا فليلك، ورصيتموه، فآثرتموه ، ٠٠٧١^قلوبكم ق جعله الذي هو اذئع ولكن 
إليكمصبا قاليي يأمر، حتن تفعلوا ولا يقول حتن تقولوا ولا رسول، يدي محن 

نفوسكمأذعنتؤ لما لكم توفيقه فلولا وأنت، منكم، عباده بمصالح أعلم الإيمان 
إليها،يه تقدمتم ولا أنفكم، وتوفيق ؛مشورتكم الإيمان يكن فلم للإيمان، 

تريدون؛مما كثير ق رسول أؤناعكم فلو تبلغه، ولا ذللثج، عن وتعجز تقصر فنقوسكم 

اوالارج-بما.)ا(أاإ
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أنتظنوا ولا تشعرون، لا وأنتم مصالحكم، وفدت ولهلكتم، ذلك، عليكم لشق 

إليكم،حببته أق فلولا الإيمان، أردتم كما والصلاح، الرشد لكم تريد نفوسكم 
أنفكم.يه سمحت< ولا منكم، وقع لما صده، إليكم وكرهت قلوبكم، j، ولينته 

رسولا،بلائه من يلد أهل إق أرسل مللث، مثل• والخذلان للتوفيق صرب وقد 
ومخربحهم، ومجنا قريب عن مصبحهم العدو أن يعلهم كتابا، إليهم معه وكتب 
وقال:وأدلة، وعده وزادا ومراكبح أموالا إليهم وأرسل فيها، من ومهللئ، اللي، 

لجماعيقال ثم إليه، تحتاجون ما حمح إليكم أرملتا وقد الأدلة، هؤلاء مع ارتحلوا 
فلأنإق واذموا يقعد تذروه ولا واحملوه يتا-ْ، فخذوا فلأن إق اذمحوا مماليكه: من 

فذهب،بلدي، ق اكنوق يأن يصلحون لا فا-ءم عداهم، من وذروا فلأن، ؤإق كذللث، 
حملا،حملوهم بل يفرون، يتركوهم فلم بحملهم، أمروا من إق مماليكه خواص 

أمر.من وأمر وقتلهم المدينة ق بقي العدومن فاجتاح الللئج، إق سوقا وماقوهم 
وعنايته،بإحسانه أولئلث، خص نعم فيهم؟ عائلا أم لهؤلاء ظالما الللث، يعد فهل 
فضلهذلك بل ؤإكرامه، فضله ق بينهم التسوية عليه يجب لا إذ عداهم، من وحمرها 

يثاء.من يؤتيه 

والهي.الأمر إل نغلر أمورت أربعة إق ظر له الذنبخ ل العبد أن ذكرنا قد 
الفلرين.بمذين يتعلق ما وذكرنا والقضاء، الحكم إق ونفلر 
بالسوء،الأمارة القس وهو ومصدرها، الجناية محل إل الغلر اكالمث،: الغلر 

أمورا.إليها نفلره ويقيده 
وعملقول كل عنهما يصدر والظلم الجهل وأن ظالمة، جاهلة أتيا يعرفا أن منها: 

ذكله فيوجب البتة، واعتداله استقامته ق مهلمع لا والظالم الجهل وصفه ومن مح، 
الصالح،والعمل الجهل وصفا عن به يخرجها الذي الافع، العلم ق الجهد بذل 

اواوارج-بما.;ا(ا<اأا
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أعظموظلمها علمها، من أكثر فجهالها هدا ومع الظالم، وصم، عن به يخرجها الذي 
عدلها.من 

يؤتيهاوأن شرها، يقيها أن وفاطرها خالقها إق يرغب، أن شأنه هدا بمن فحقيق 
عين،طرفه إليها يكله لا وأن ومولاها، رب|ا فانه زكاها، من خير فهو ؤيركيها تقواها، 

أوالني وقال، ه، نفإق وكل حيثه إلا ُللث، من هاللث، فما هاللث،، إليها وكله إن فإنه 
الحاجةخطبة وق نمسي« شر وقتي رشدى، ألهمص اللهم ررئل المندرت بن لحصين 
ناأنفشرور من بالص ونعوذ ونستغفره، ونتهديه، تعينه، وننحمده، هة ارالحمد 

هأثملحون مأ؛ قاولملث، نفسهث ؤمنيوو،شح ؤ تعاق! قال، وفد ، أء،الااار ميتات ومن 
[.٥٣]يوش: ه لألئوء لأمارة ألغمس إن ؤ وئال،ت [ ١٦]التغابن: 
سوء،كل ومأوى شر، كل منح أنبما علم عليه؛ طثعتج وما ه نفحقيقة عرف فمن 

ولولاؤ تعادت ذالا كما منها، يكن ب عليها، به من اه من ففضل مها خر كل وأن 
ولتكنؤ تعاد• وقال( ٢[، ١ ]النور: ه اندا حد ا من مغم رق ما ُ ورخمته عاوذ أممي قصن 

اويذ^لمأممزؤأشوو(وأنمئثانج ق ئلمألإبخ؛إئئةر 
بما،ولا النفس ق يكونا لر الكراهة وهده الحب فهدا ٧[ ]الحجرات: ه آلزشدوينح هم 

ؤنعمةمزآش محلا ؤ الراشدين من سببهما العبد فجعل حما، من الذي هواه، ولكن 
وته،عليه ؤيركو الفضل، لهذا يصلح بمن غيذه ؤ ٨[ ]الحجرات: عليرحكّمِب وأس 

موضعه.عير ؤ، بوصعه فيضيعه أهله، عير عند يضعه فلا حكسهمّه ؤ عنده ؤيثمر 

قوالطراز ( ٢٣٥٥رنم  ٣٢٣/٤)واJثان الاحاد ق والثساق ( ٣٤٨٣)رقم اكرض احرجه )١( 
(٣٥٨٠رنم  orوشم\و){</( ٣٩٦رقم ١^؛^ وق ( ١٩٨٥رغم  ٢٨٠)٢; ١[؟^ 

(المحب)ص٣٣٢الوابل ل القيم ابن وصححه ( ١٩٠٢رنم  ٤٦٨الفردوس)١/ سستاو ق والويلمي 
الترمذي•تحسين ( ٣٣٣الصالحين)ص رياض ل النووتم، ونقل 

٢(.• ٢ ايارى)ا،/ فتح واتفلر: ( ٨٦٨لم)رقم مأخرجه )٢( 
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كماوالإيمان، يالهداية عليه وتفضله ومنه اهه إحسان من الحنان عمل ارن 

هT_ هدنثا نذلأأن )هدى "كناومالهذا هدنثا آلذى ف ألخني f الجة أهل قال 

الؤإرموالأفئدة، والعقول والبصر والمع الحياة لهم سبحانه الرب فخلق 
لوتزمحنه إليهم وتب الإيمان به، اهتدوا الذي اللاغ وتلينهم الرمل، 
حثناووإ5نأس ؤ ^،؛ ١٨٠قال كما نعمه، من ذللثج كل إليهم، صده وتكريه قلومم، 

هماولن؟لئ، ؤ^لعهتنانج وأنمنوى آلكمن ؛٥^٠؛ وؤْ ئلوبمكن 1، ؤريثةُ آلإبنم، ؛٥^٠؛ 
 v٨[.٧، حتكم_إث';هلالحجرات; عيبممِ وآثه ؤننتّه منأش قصلأ آثُ; آلريدورث

سابقسببا بلا محضة هونعمة والاحرة الدنيا حير من العانر فيه يقلب ما فجمع 
أعمالهموحالق خالقهم وهو به، إلا منهم وقوة حول غير ومن لهم، ذللث، يوجبا 

سبحانه.منه كله وهدا جزائها، وحالق الصالحة 

نفه.من وذنبه العبد، بذنوب إلا يكون لا فانه الثر ، بخلاف

علربه فشكر )؛، ٧٥١قفل من الحتات، من هوفيه ما أن علم هدا العبد تدبر ؤإذا 
عليه.يقيمها ونعتا صالحا عملا فضله من فزاده ذلك، 

عنهفزال وتاب، ربه استغفر وبذنوبه ه نفمن إلا له يحصل لا الشر أن علم ؤإذا 
يندغوالشر له، يتضاعفح الخير يزال فلا مستغقتا، ساكنا دائما فيكون الشر، ت، سب

عنه.

عزإحدنهما بعث، فإن سيما فاصلحوأ آقتظوأ من طايمثان إن ؤ٠ 
ثاووووأبيمنا فاصلحوأ هآءث، فرن ^مرآشج إز يشء حى نش آلي فعطوأ ألأحنى 
رئ1ئ'ه'ؤاهسهلوأ 

)ا(\/ا-اشفاء.





ونحوها.يالمحاياة 

منطآيمثان ؤإن ؤ الدماء، ق الطاJةتين بين الملح إق . اه ندب 
ه.ندبما صلحوأ محا اسثوأ آلموسن 
منحافت، آتزاه ؤإن ؤ فقال،ت حقوقهما، ق التنانع عند الملح إق الزوجين وندب 

حيربوالصلح صلحاج سئما يصلحا ان عإيمآ جغاح هلا إعز،اصا او ثشوزا بعلها 
سأمبصدلإأونحروبيإِقُ ًفبترصئجونهم حيرق لا ؤء تعادت وقال ١؛ا  ٢٨تال~اء: 

[.١١٤]اكاء: آئاّيب بيث أوإصلنج 
مالكبن كعب تنانع ولما بينهم، ويح لما عوف بن عمرو يني، محن ه النم، وأصلح 

كعبدين، من، استوصع بان M الني أصلح حدرد أمح، ض ض دين  ijحدرد أمح، وابن، 
ثمفاقتسما رراذهبا ءنلْت اختصما لرحلين وقال، } الثيلوأ بقضاء غريمه وأمر الشطر 
صاحبه((منكما كل ليحلل ثم امتهما، ثم الحق، نوحيا 

يناثاوج ذرحمو0 لعمحن آس واتقوأ احوتكزُ بق، إحوئصلحوأ آلمومتون ئما إؤ 
انعتئ ماع من ء ما ولا مهم ■>وو\ ان عسمح، دوِ من، بمحرقوم لا ءامنوأ آلذس 
نعدآلءنو3، آلآّلم يص ولاقمروأأذمستؤنولأثئاتروأبالآلس_، نمتن خنب ناكن، 

بم،هايجلف،جآلظثامون.4•لم ومن، آلإيمنن 
بضعتحريم يتضمن اليتم، كالملح الحلال؛ ؤيحرم الحرام يحل اليتم، الملح 

الإءلأمحا.)ا(¥'ا
الووتم،وشرح ٥( ٥ ٢ / )١ ^، jUlفتح وانظر: ١( ٥ ٥ ٨ )رقم لم وم( ٤٧١)رقم الخارتم، أ'مجه )٢، 

•٧(.٢٧رنم٤٥٦/١٢(وأيىخم)١f١•رنم٢٦٣٣فياعرمحا)•١/•
الإءلأمحا.)؛(ه"ا
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إكمحل عن ولاء أو سب، نقل أو حر، إرئاق أو حرام، بضع إحلال أو حلال، 
ذلك،أشبه وما ثالث، ؤللم أو حد، تعطل أو واحب، إصقاط أو ربا، أكل أو محل، 

مردود.جائر صاح هدا فكل 
ورصاسبحانه اهله رصا فيه يعتمد الذي هو الملمين بين الجار فالصالح 
المصلحفيكون والحيل، العالم يعتمد وهو وأحقه، الصالح أعدل فهذا الخصمين، 

الصائمدرحة من أفضل هذا فدرحة للعدل، فاصدا بالواحب، عارئا بالوقاغ، عالما 
يابك قالوات القائماا الصائم درحة من بأفضل أنسكم ارألأ ه الني قال كما القائم، 
نحلقأقول إن أما الحانقة، البين ذات اد ففان البين، ذات إصلاح  ٠٠قال! اس رسول 
بينيصلح اس فإن الاس، بين أصالحوا أثر! ق حاء وقل. ، الدين<ار تحلق ولكن الشعر، 

،jyهاصلحوأ إحوة آلمومغون إثما ؤ تعاق! قال وقد القيامة، يوم المؤمنين 
١]الحجرات.' ه تلهمون لنلكس آلثد واتقوا  ٠.]

إقالعباد قم [ ١١]الحجرات: ألطأامون هم محاوتملق، يشن، لز ومن ؤ تعاقت قال 
منه؛أفللم ولا يتب، لر من عق ررالفلالم(( اسم وأوقع البتة، ثالث، قم ثم وما و٠لالم، تائب، 

أييارريا قال! أنه ه عنه الصحيح وق أعماله، وافاين، ه نفو؛عي.تإ وبحقه، ريه لجهله 
مرة؛•سعين من أكثر اليوم ق إليه لأتومحب، إن قواه اه، إلن توبوا الناس، 

ونبالي، اغفر رررب، يقوم• أن قبل حل. الوا المجالس ق له يحدون أصحابه وكان 

والناشئ( ١٩٤١٠٨رقم  ١٠٨٥ا/)• وعبدارزاى )ا/تماا-ا( وأحمد ( ٩٢٥• )رنم الترُدي أخرجه )١( 
الطردالأدب ق والخاري ( ٩٧حمٍد)رقم بن ومد ( ١٩٦٠واتجالي)رقم ( ٥٤رقم ١  ١٤)١; 

(.١٠٢٠انملرىسحاكرطىيىدرب).١/ 
اه،٠افاتقوا ولفعله: اهه رسول إق مرقوما ( ١١٨باس)رقم الظن حن ل الديا أيي ابن أحرجه )٢( 

اليومحلينفير وانفلر: القيامة^ يوم المومتين بين يميلح وجل عر فإل بيتكم، ذامت، وأصلحوا 
(.١٢vالقدير)١/)؛/•ا(وشيرا؛نممٍر)أ/آخآ(ض 

الدارج^١. ١٧٨)٠١(
•١(.١/١١(وامملر:نياUرى)٦١٠الخارى)رئم٧•)؛(أخرجه 



إذاؤ عله أنزلت إذ بعد قهل صلاة صل وما ، مرة مائة الغفور،' التواب أتت إنك ءالإًر 
اللهموبحمدك، ربنا اللهم لامسحانك فيها؛ قال إلا آحرها إق ه ؤآلمتح نصرأس خآء 

.اغدر■ 
اهللأ؟رسول يا أنتج ولا قالوات عماله،،، منكم أحدا ينجى لالن قال• أنه ه عنه وصح 

أعلمعل وسلامه اقلع فصلوات ،، ل وفضل،، منه برحة ايغع يتغمدل أن إلا أنا لأولا قال؛ 
بالعبوديةوأعرفهم العبودية، من حلاله يستحق وما وعفلمته، وحقوقه ؛افلٌ الخلق 

بما-وأقومهم وحقوقها 

ولانحنوأ ولا تعصأس زين سأاظتي ثانغوأ^جشوأكثئا ناياألذنن ي۶ 
ألأواثقوا هأعنتموْ ميتا احيه لخم ياًئل ان حدْءفمِ ا ضلم، نعصاً سنكم يغتب 

•4 & رحم نواب آس إن 
لحمه•بتمزيق ١لآح عرصر تمزيق سبه فإنه التميل، القيامي أحسن من ا هن• 
حالق لحمه يقي من بمنزلة كان غيبته ق أحيه عرض يمزق المغتاب كان ولما 

بالموت.عنه روحه غيبة 

الكرىق واياتي ( ٢٤٥٩)رنم اليان ،وارد وق ( ٩٢٧رنم  ٦٠٦)T/حبان ابن أخرجه )١( 
٥٧>آ/ ب ر وابن ( ٤٣٨١ )رقم وش ١( ٥ ١ ٦ داود)رقم د )٦; 
(١٦٤ رقم  ٤٣٨/١اكب)ق وال-هقي ( ٧٨٦حيد)رقم بن وعد ٢( ١ واحد)آ/ ( ٢٩٤ ٤٣رقم 

الصالحين)صرياض ل الترمن-ى تصحيح النووي وقل ٦(  ١٨المفرد)رقم الأدب ق والبخاري 
•١(•١/١١(واظر:ذحالاري)٤٢٧

قوكان الدياء عدا أن عق نما بل الررة، ذكر دون ( ٤٨٤لم)رقم وم( ٧٩٤الخاري)رنم أخرجه )٢( 
وانفلرتالقرآن. يتأول الدعاءت هuلا يكر بعد عنها اثي؛ا رصي عائشة وتقول ومجوده• ركوعه ق يقوله 

(.٢٠١)1إ الووي وشرح ٢(. ٠ )A/ ( ٨/٣)كح؛□ري 
(.٢٩٧/١١(وانفلر:كحاJاري)٢٨١٦)رنمالم (و٦٤٦٣٠المخاري)رقم )٣(أخرجه 

١^٢^١. ١٦٩)؛(



اشترعلن امحر الموء =^^، ١١
اكئ======^==^=^====^خ

بمنزلةلكن ذمه عن غائا بكونه ه نفعن دفعه عن عاجزا المغتاب لكن ولما 

ه.نفعن يدغ أن تطع ب ولا لحمه، يقخ الذي الست، 
صدالمغتاب عليها فعلق والتناصر، والتواصل التراحم الأحوة مقتضن لكن ولما 

تقتضيوالأخوة أحيه، لحم تقطع نفلير ذلك لكن والطعن، والعتب الذم من مقتضاها 
عته.والذب وصيانته حففله 

شبه؛ذلك،، متحلئا وذمه، بغيبته متفكها أخيه، بعرض متمتعا المغتاب لكن ولما 
يحببمن شبه يه، معجبا لذلكا محبا المغتاب لكن ولما تقطيعه. بعد أخيه لحم بآكل 

زائدقدر ألكه أن كما ألكه، مجرد عق زامم، قدر لذلك، ومحبته ميتا، أخيه لحم ياكل أن 
تمزيقه.علر 

المحسوس،فيه العقول ومaلايقة موقعه، وحمن والتمثيل التشبيه هذا فتأمل 
الأية،آمحر ق ؛ذللا، ووصفهم ميتا، الأخ لحم أكل بكراهة عنهم إخباره وتأمل 

طباعهم،ق مكروْ هذ.ا أن فكما ذلك،، أحدهم يحمت، أن أولها ق عليهم والإنكار 
مالهم وشيه أحبوه، ما عل كرهو0 بما عليهم حج فا ونفليره، مثله هو ما يحثون ، فكيف

العقليوجبا فلهذا عنه، نفرة شيء أشد وهم إليهم، شيء أكره هو يما يحبونه 
التوفيق.ويائنه ومشبهه، نظيره هو عما نفرة، شيء أشد يكونوا أن والحكمة والفهلرة 

بإأخاك ا>ذكرك قال! أعلم، ورسوله اه قالوات الغيبة؟® ما ررأتدرون ه.' وقال ، ر
ؤإناغتبته، فقد تقول ها فيه لكن ررإن قالا أقول؟ ما أمحي ق لكن إن أرأيت، قيل؛ يكره،، 

٠لم مذكره ٠، >رته فقد تقول ما فيه يكن لر 
منتذكر ررأن فقال؛ الغيثة؟ ما اه رسول سأل رجلا أن ومالك،؛ أحمد وللامام 

ءوذاه؛ اس رسول فقال حقا؟ لكن ؤإن اس رسول يا فقال؛ مع،،. يأن يكره ما المرء 

)ا(ا-أالإءلأمج؛.
ا٤٢/١٦(وضحاضي)٤٦٩/١وام:نياUرى)•



نك؛اْلأذنااكاس<ُأ/
وقتلالزور، وقول الوالدين، وعقوق باممه، ررالإشراك ت فقال الكبائر، عن ه ومثل 

الإنسانوقتل خ الغموسر ويمين ٢، ر الرحم، يوم والفرار ٢، اهال حرم التي النفس 
وقدفاليتيم، مال وأكل والحر، ،، حارْل بحليلة والزنا معه، يطعم أن حشية ولده 

أحاديث،.من مجمؤع وهذا . المحصنات،اا 
منالمسلم تحذير فيها القصد يكون المحيحة أن والغيبة! الصيحة بين اوالفرق 

ومعاماكهصحثته ق استشارك إذا فيه ما فتذكر مفسد، أو غاش، أو فتان، أو بلع، 
وأبيمعاؤية نكاح ق استشارته وقد قيس يستح لفاؤلمة هء الّمح، قال كْا به، واكعلق 

وقالا، ءاتقه«ر عن عصاه يضع فلا حهم أبو وأما فصعلوك، معاوية ررأما فقال! جهم، 
٢.ر ا؛ فاحذره قومه بلاد هيهلت، ®إذا معه! سافر لمن أصحابه بعض عن 

إكقربة فهك، لمين الموعباده ورسوله ه الصيحة وجه عق الغيبة ونمتا فإذا 
والتفكهعرصه، وتمزيق أحيالث،، ذم وجه عق ونمتا ؤإذا الحنايت،، حملة من اه 

(.١٧٨٦انوطأ)رنم j (وس ١٣٦/  Y٦شرم)j الطبري )١(أخرجه 
(.٨٨)رنم لم وم( ١٦٨٧ ه)رقم أنس عن البخاري أخرجه )٢( 
أبيوابن ( ٣٣٦٩٢رقم ٥  ٤٢)آ/ ش؛ثث أبي وابن ( ٨٦٥٥رقم ١ \< A/o)الكبرى j المائي أحرجه )٣( 

(.٩٨/ ١ اياري)١ نتح وانفر: ( ١٢٧ الجهاد)رقم j عاصم 
٤(.١ ١ ٤، • ٥ ل/ اياري)• نتح (وانظر: ٦٦٧هالخاوي)رقم )؛(أخرجه 
آهأ-أهإ(وشرحالووي)\ا (وانثلر:فتحاuري )رئم٦٨اJم (و٤٤٧٧ُالخاري)رقم )ه(أخرجه 
-٨(XA

الزويوشرح ( ١٨٢; ١٢)ارري فتح وانظر: ( ٨٩)رقم لم وم( ٢٧٦٦)رقم البخاري أخرجه )٦( 
(٨٣/٢٦٨-.)

اروح. ٢٩٣)٧(
(.٩٨/ ١ النووي)* شرح وانفر؛ ١( ٤ ٨ • لم)رقم مأخرجه )٨( 
وحشه( ٢٨٩وأخمد)؛،/ )•ا/هأارةمث'أ•؟( الكرى ق والثيهقي ( ٤٨٦)١ أبوداود أخرجه )٩( 

١(.٤ -٤ ١  ٤٢المبرئ)آآ/ (وعون ٢٢٢القدير)ا/ فيض وانظر: الموطئ، 



ت\كإ\^^=ص=^======^===^^المحتمض الممحر الئوء ^^^٠ ٦١

ونارالعضال، الداء فهي الناس، قلوب من منزلته لتضع منه، والغض بالحمه، 
الحطب.النار -1كل كما -اكلها، التي الخنان، 

إنلتعاوئوأج ومأيل شعوبا ؤجعلممكم واتى دم من حلمغذر رث؛ آلغاس نأيا نؤ 
•٩ خجيرً}بم' عبتم آممه إن ايمنآكم آممي اًفرممحعند 

وألمومغونؤ وقال! •١[ لالحجراتت ه إخوة آلمومغون إئما ؤ ت تعاق قال 
أقتبهم لهم قاتثجاب ؤ تعاكت وقال [ ٧١^■' 4١١ بعض أنليآء بعضهم ؤأذثو;قت 

[.١٩٥يمران: زآو ننبعصب تعص،كم منذزاوانى يخم عئمل ■يمتل اضيع لا 
دلألأمحشنلآِمحمحمبي، وقاله«لأفضلمحبيضسي، 

١٢دراد-،اال مى وادم آدم، من الناس ^1^^،، إلأ أنقص، علن لأسود ولا أ-نزد، 
وأينكانوا حيث، المممونى أنيائي إف بأولقاء، لي لبموا ليئن بى آو ارإو وقال 

كاثوا«لمأ،.
إلأثمعلوه،هأًنكحوْ، وحلمه ديته سرصننى جاءكم اءإدا عنه الترمذي: وق 

»إذافقال: فيه؟ كان ؤإن اقه، رسول u Lلوا: كبءت«. وظ الأزض ق فئة تكذ 
مرامحت،ثلايث، هانكحوْ،ا، وحلمه ديته يرصوف من جاءكم 

)ا(ائالزادج_إ.

رقم• rA<\/iاكب،)j واJقهي ( ٢٣٩ماوْ)رنم ل المارك وابن ٤( ١ ١ )ه/ أخمد أخرجه )٢( 
رواه(: ٢٦٦)م/ الزوامم. مجمع ق الهيثمي وقال ( ٢٥٠والمته)رقم التوثخ ق دأبوالشح ٥(  ١٣٧
(.٥٢٧الباري)٦/ فتح وانظر: الصحح. رجال ورجاله أحمد 

(.M-AU/nالروي شرح وانظر: ٢( ١ ٥ سلم)رقم أخرجه )٣( 
رقم ٨٢)U/ الكبرى ق والبيهقي غريب• حن حديث، هذا وقال: ١(  ٠٨٥)رقم الترمذي أخرجه )٤( 

(١١٢٢رقم  ٣٥١)آ/ والخان ص ق والشماف ( ٥٩٠)رقم مصور بن وسعتد ( ١٣٢٥٩
لالدنيا أبي وابن ( ٧٦٢رنم  ٢٩٩/٢٢)الكبير وق ( ٧٠٧٤رقم  ١٣١)U/ الأوسط ق والأبراق 

(.١١٧العيال)رقم



قه^======^^======إج^-
حجامآلوكان • ^٠٠وأنكحوا هند، أبا ارأيكحوا ياصةت لني . الي وقال 
فاطمةوزوج مولاه، حارثة بن زيد من المرثية جحش بث زيث ء الي وزوج 

بنالرحمن مد باحت رباح ين بلال وتزوج ابنه، أسامة من القرشية. المهربة قيس بنتا 
عوف.

قالوقد [ ٢٦]الور: وآلجثون ئيبمى ؤتعاق; اذئم قال وقد 
٣[.لاس: ه سآلبمآ، ط\بذفم نا محابموأ > تعاك: 

المهمتزوج فلا وكمالا، أصلا. الكفاءة ق الدين اعتبار هؤ حكمه يمتضه فالذي 
حرمفانه ذلك، وراء أمرأ الكفاءة ق والسنة القرآن يعتر ولر بفاجر، عفيفة ولا بكافر، 

حرفة،ولا غنن ولا صناعة، ولا با نيعتبر ولر الخثين،، الزاق نكاح لمة المعق 
لغيروجوز لما، معفيفا كان إذا الغنية النسيبة الحرة نكاح المن للعبد فيجوز 

نكاحوللفقراع الهاثميايت، نكاح الهاشميين ولغير القرشياُت،، نكاح المرثيين 
الموسرات.

وقالدين، إما ت مذهبه ءلاهر ق مالك، فقال الكفاءةت أوصاف ق الفقهاء تنانع وقد 
هىت حنيفة أبو وقال العيوب،؟ من والسلامة والحرية، الدين، ت ثلاثة إما ءنه1 رواية 

والا.ون.هب الن

تخمسة هي ت أحرى رواية وق خاصة. والنسب الدين هي ت عنه رواية ق أحمد وقال 
والمال؟والصناعة، والحرية، والنسب،، الدين، 

عكأحدهما وترجيح الشاكر،؛ والغني المابر، راالفؤقير مسالة ق كلامهم وأما 

٢(١ ٠ ٢ داود)رقم وأبو ( ١٢٤٩القلمان)رقم موارد ول ٤( ٠  ٦٧رقم  ٣٧٥را،/ جان ابن أحرجه )١( 
؛•آ(وأ؛وبج)«ل/غامرقمااهه(واسرالفيمح)آآ/اآم

ولرلم مثّرءل عل صحح حن حديّثخ هذا وقال،؛ ( ٢٦٩٣رقم  ١٧٨)أ/والحاكم ( A'Aرقم 
حن.نادْ إس(؛ ١٦٤ fT)العير يحيص ق حجر ابن الحاففل وقال، يخرجاه. 

الاJارجج٤٤٢.٢)٢(





إنماولكن الأم، ماء من منعقد هو كما الأب ماء من منعقد الولد أن ريب لا ت قيل 
أصعافالأم من بما صار التي فالأجزاء الأم، بهلن ق متقونا مالأ وصار ئكون 

قتكون أنما فهو الجزء، دللث، ق له اوابما مح الأب، من الذي الجزء أصعاف، 
سماْكما كان بل أمحلا، قيمة له يكن ل؛ الأب وصعه ولما ودمها، لحمها من أحثاتها 

الأمياك الولد كان آحر زنكة ض رحل فحل لوزا ولهدا له، قيمة لا مهينا طء 
الأرصن،ق وصعه قيل قيمة له متقوم مال، فانه البذر، بخلافه وهذا لمين، المباتفاق 

منالأحر عك أحدهما فقياس عليه، يعاوض لا الفحل وءم_، بالأثمان عليه يعاوض 
القياس•أطل 

للأب.ححلتموْ كما للأم وحعلتموه عي،، النق ذلالثؤ ؤلردتم فهلا قيل■ فإن 
قالأم ينع أنه عل اتفقوا كما للأب، المسي، أن عك لمون الماتفق قد قيل• 
المولودهو الأب فإن وقدرا، شرعا اس حكمة تقتفيه الذي هو وهذا والرق، الحرية 

فيها.تكون ؤإن وعاء والأم له، 
بيناب الأنووضع مقامه، والقائم وثجنته، أبيه، حليفة الولد جعل سبحانه واه 

كما،، iUJuومعاملابممإلا وتعارفهم مصالحهم تتم ولا فلأن، ابن فلأن فيقال، عباده، 
هلتعاريوأ وثنايل شعوبا ؤ-جعلغتتكلم حلسورسذمواس إئا ألئا»ر؛ر تنايا ؤ ت تعاق قال، 

ننلامولفسد التعارف،، حصل لما الأباء قيل س الأنساب تبوُتح فلولا [ ١٣تالحجرات>؛ 
تحرف،أن الغالمع، ق يمكن فلا العيون، عن مستورات، محتجبات الماء فإن العباد، 

لمعاعت،للأمهات اب الأنحعالت، فلو منها، الولد ب، نعل، فيشهد الأم، عين 
الناسيارعن إنما ولهذا والمصلحة، والرحمة للحكمة مناقضا ذللث، وكان دت، وف

يأمهابمم؟لا بآبائهم القيامة يوم 

^لزأأطأاؤدا:ذشالإسفي



الممسيرعأن المسر الصوء 

فدايمحليه، الإيمان ياسر ممن وا للأمم بمومنن، ولوا لمون مهؤلاء 
فانهكفارا، هؤلاء وليس الإسلام، إق بين المنتأكثر حال وهدا وطعمه، حلاوته 
منيالسنتكم قولوا يرد ولر ه، اتامغا قولوأ ؤلثت5ن ؤ ت يقوله الإسلام لهم أثت سبحانه 

إلما ولكن ه، اسلمثا ؤ وقولهم! ه، ءامنا ؤ قولهم بين فرق فانه القلب،، مجواطاة غير 
الأن طاعتهم عق - ذللث، مع _ هؤئ ووعدهم تومغوأ لب ؤ محال! الإيمان، طعم يذوقوا 

سيئا.أعمالهم أحور من يقصهم 
يرتابوالر تم وبرسوله، يه آمنوا الل.ين وهم طعمه، ذاقوا الدين الإيمان أهل ذكر ثم 

اشته،بوخالهلتها محلوحم ياسر محي الإيمان لأن الريك،، عتهم انتفن ؤإنما يمامم، إق 
رضق إليهم شيء أمحا بذلهم الذوق؛ ذللثا وصا>ق موضع. فيه للرسا يبق فلم 

ذوقغير من البدل هدا حمول الممتع! ومن وأنمهم. أموالهم وهو تعاق، رب،م 
قالكما والوحي. الذوق يصدق يحصل إنما ذلالث، فان حلاوته؛ ووجود الإيمان، طعم 

الممل<ا.وصدئه القال_،، ق وقر ما ولكن يالتحالي، ولا بالتمني الإيان راليس الحسن! 
والثلث،الرين، أن كما له. ومصدق عليه دليل والعمل باطن، أمر والوجد؛ فالذوق 

والعقائد،العلوم تمرانتج فالأعمال له. ومصدق عليه دليل والعمل باطن أمر والنفاق! 
ونتيجته،ثمرته تكون قوته حك، فعق الإحسان. ومقامامحت، الجهاد يثمر فاليقين 
التوفيق.و؛اهاانا له. المتاسبة الأعمال يثمر والئلثؤ والريك، 

هاتلمنا هولوا قلنكن ننومنوأ لم هل ءاثا قالتآلأمان، ٠ تعال!ؤ ا...قوله 
لوجوه!الإيمان، لمهللق لا المهللق للأيمان نما [ ١٤]الحجرات: 

ذإل؛،اله يقال لا والمنافق أسلمنا، يقولوا أن لهم أذن أو أمرهم أنه منها! 
المنافقون.قال يقل ول؛ قاوّتاآ'لأماط،ه ؤ محال! أنه ومنها! 

الاوارجج"ا.)ا(اا،
ابمائعح_أ.)آ(يا





الصسيرعلن المير الصوء 
=الآ؛تا======^^=^^^====ض

ينوطلحة معبد، بن وايصة فيهم رههل، عثرة أسدت بني وفد ه عليه قدم 
®يات متكلم فقال فتكلموا، المجد، ق أصحابه ْع جالس . اليع ورسول حويلد، 
ورسوله،عبده وأنك، له، سريلث، لا وحل0  ٥٧٥١إلا إله لا أن سهدنا إنا اذل(ثا، رسول 

كععب،بن محمد قال وراءنا،، لمن ونحن يعئا، إلينا تبعث ولر افللأ، رسول يا وحئئاك 
كثزإن يلإيمنن هدنكن ان عوذ يمن آس نل ۶ رسوله؛ عل اهم فانزل القرطي؛ 

والكهانة،العيافة يومئذ عنه ه  ٥٧٥١رسول سألوا مما وكان [، ١٧]الحجرات: صنيفبنب< 
هذهإن اس، رسول ®يا فقالوا- كله، ذللث، عن ه اس رسول فنهاهم الحصن، وصرب 

قال؛الخمحل، قالوا؛ هي؟ وما قال؛ يهست؛،؟ حصاإة أرأيت، الجاهلية، ق نفعلها كنا أمور 
علم،،علمه ْثل صادف فمن الأنبياء، من نبي ررعلمه 

واللطف،،الإحسان ما يرى الش النعمة بين فليفرق الفتنة؛ من النعمة تمز وأما 
منفكم الاستدراج، حا يرى الش النعمة وبين الأبدية، سعادته تحصيل عك حا ؤيعان 

حوائجهاهلع بقضاء مغرور عليه، الجهال بثناء مفتون يشعر، لا وهو بالنعم دلج ت م
مبلغهمدللث، والنجاح، المعادة علامة الثلاثة هذه أن عندهم الحلق وأكثر عليه. ومتره 

العلم!من 
اهلهعك بجمعه عليه اممق نعم من كان ما أن حينئذ عرف فيه الثلاثة هذه ^1^، فإذا 

قوالحنة النعمة، صورة ق البلاء فهو منه وأحذه عنه فرقه وما حقيقة، نعمة فهو 
فكموالحجة، المنة بين أيضا ؛، ؤيميز؛LJUتدؤج، هومفإنما فاليحذر المنحة، صورة 
بالأحرى!إحل.اهماضليه تلتبس 

الزادج'ا.)ا("ا
ينعد إق وءزاْ ( ٤٣٤المثور)U/ الدر j السوطي وذمْ ( ٢٩٢الضعفاء)٦! ل الخل أخرجه )٢( 

وابنحيد 
اودارج-بما. ١٧١)٣( 



قع=^ء=^=_^=)جا=
الدينيفالحكم عنهما، ينفك ولا عليه، منه وحجة عليه اه، من منة ين العبد فإن 

وحجته.لمننته متضمن 

]آله أرنْسإيم نن زسولأ ؛ ٠٦٠٥تعث، إذ آلموبيئ عل آس من لمد ؤ تعاق؛ اقم تال 
.[ ١ ٧ زالخجرات؛ ه يمش غؤ 

[.١٤٩د1ثيآ-لثجةآفيلعه ؤ وقال؛ 
مصحوثاحكنا كونا له حكم فإذا وحجتنه، لمتته متضمن أيئا الكون والحكم 

عليه.منه حجة فهو الديتي بمحبه ل؛ ؤإن عليه، متة فهو به الديني الحكه؛ يانصال 
عليه،منه منة يه للقيام فتوفيقه الكون، حكمه به اتصل إذا اللاي؛ي حكمه وكدلاائ، 

الحكمينأحد باقتران فالمنة! عليه، منه حجة صار الكون حكمه عن تجرد ؤإن 
اقلعيرخي عمل صحبه p[-*؛ فكل الآ-حر، عن هما أحل. تجرد ل والحجة بصاحبه. 
حجة.فهو ؤإلأ منة، فهو مّثحانه 

حجة.فهي ؤإلأ منة، فهي وأوامره لمرصاته تنفين. صحبها وباؤلة ظاهرة قوة وكل 
وكلحجة؟ فهو ؤإلأ منه، منة فهو إليه، والدعوة دينه نصرة ق تأثير صحبه حال وكل 
منمنة فهو الشكور، ولا الجزاء ل2لاو.ت، لا وطاعتثه، اس سبيل ق إنفاق به اقترن مال 

حجة.فهو ؤإلأ عليه، اه 

حجة.فهو ؤإلأ عليه، فهومنة ءباْ من الرب يريد بما اشتغال به اقترن فرخ لكل 
وانكسار،وذل للرب حضؤع به اتصل له، ومحبة وتعفليي؛ الناس ق قبول وكل 
حجة.فهو ؤإلأ منة، فهو للخلق، النصيحة وبدل والعمل القس، بعيب، ومعرفة 

اتصلالعثل. إل سبحانه الحق تحريفا'نن، من وتعرينا وتاوكير وموعظة بصيرة وكل 

معحال وكل حجة. فهي ؤإلأ منة، فهي الإيمان، ق ومعرفة العقل، ق ومزيد عبرة، به 
اهف،من منة فهو العبد، مراد عك مراده ؤإيثار اهف، إل السير به اتصل مقام أو تعال اهف 
وطمأنينتهابه، القس لزة س مقتضاه ؤإيثار به، والرصا عناده، الوقوف، صحبه ؤإن 





ترجا=

ذَجاساؤئلكم

هنئاآلكنفروذ مغهزمفاد منير •جا،هم ان محبوأ بلآ ؤآلم،انآنمجيد نأ قؤ 
سءمحيبهلو:لآ[.

مفرد،حروف تلك طس[ والم، ]حم، بمنزلة وص[، وذ، ]ى، أن ،المحح 
قبل.فيها ما يعص إق الإثارة تقدمت وقد متعددة. وهالْ 

ثبوتهعق بالقرآن م قائالقرآن، وهو عليه والشم يه المقسم اتحد قد وههنا 
منالقسم ق لما به، يصرح ولر الجواب ولذلك عنده، من حق وأنه وصدقه، 

قسبحانه أحد ثم بيانه، تقال.م كما به، المقسم نفى المقصود لأن أو عليه، الدلالة 
سواه.يقع أن يبض لا بما بل عجيبا، غير من الكفار عجيج بيان 

ضءأ0\نتا'إو
آ؛ا١، رممهتيوس؛ زضهإأن^شرآلأازومهممئ،امغوأأنلهزعدم 

[.٧٦إ يرض ل لممحربيزب قنيا إن ؤ الكافرون! يقول حتئ هذا من عجب فأي 
علبتعريفهم عليهم ؤإنعامه وهدايته، عباده، الخالق رحمة من يتعجب، ، وكيف

وأمرهمالوتا، ج إليه صائرون هم وما والشر، الخير بعلريق ه رسوله لسان 
الجهلغاية لولا الحر، إق يه حاء ما ونسبة بالتعجسا، ذللث، يقابل حتن وميهم، 
يعجن،ؤإت، ٠ ؤ تعادت قال كما وتكديهم، قولهم العجب، كل العجب، ؤإن والفللم، 

؛آالالرءاو:ه[.

#.;ثئم نعيد ذ'للث،زحع اءذامتئاؤكغارابا 

3عج>1ثاق

اكان. ١:٢٧٠( 



الممسيرعز اشر الصوء 
تاكئا==^^===^=====ض

زمنه،يعيد واقع أنه المراد وليس وقوعه، يعيد أى ٣[ ه]و: ذ'ولئاز-جعمد ؤ ،قوله! 
الدنبيقدم عباس■ ابن مال، وأصحايه، عباس ابن منهم المرين، من حماعة قول هذا 

فجورْ.عن يتنع لا اس معاصي ق قدما قدما وعكرمة! قتادة، وقال، التوية، ؤيوحر 

 ٠،٠٠٢ تجمرةسم:}تَا زمحج سكو، ينا وآبئا و3'ئ ينا وآمحغا مذذننها ذالاوض ؤ
هئيءّروثئ؛ غم بغو ؤب'ؤئ 

ووصوحمقدماته، لصحة مرارا، كتابه ق ، الدايلرهدا ذكر سبحانه كرر ،...قد ر
قال،كما وذكرى، تبصره وجعله وشبهة، معارضة كل من وبعده تناوله، وقند_، دلالته، 

ني؛مْبهمرون(؛ ننج مح(حمو قيأ وأيبما وذ'نى فذا وألمثا لألأوضندذننها ؤ تعادت 
يه،تبصر تذكر فإذا يدلك، يتلءكر ربه إق فالمنيب ٨[ ٧، ]ق: ه ، ميسسعيد لكل وذكرئ 
إذاؤ تعاد: قال كا اس، ي عليه قدم ؤإن التبصر، قبل فالتذكر 

تفعلوالتذكر: ٢[ • ١ ]الأمواف: ه ئممون هم قإدا شللنض.طزوأ نثيم 
وشاهدهالقلب، اّتحفره فإذا القلب،، ق الذكور من صورة حفور وهو الذكر، مجن 

تبصرةحقه ق فكان عليه، دليلا جعل ما فأيمحر البصيرة، له أوجت، وجهه عك 
والتبصر.التازكر، الأصلين! هذين عك طاره والهدى وذكرئ، 
معادهعك ؛ذللث، ؤستدل، ورزقه، حلقه مبدأ ق يتفلر أن إل الإنسان سبحانه دعا وقد 
ماءمن حلى حلى;و7ا;ا وتنئلرألإسنط ؤ الأول: ق فقال الرسل، يه أحبرُت، ما وصل.و، 

ه-د[.لمادره عقزجعم ^م،ؤآمآبم،ت|(أإدهُ 

اكءان.)ا(؛\'
الجيل.دار طعة -ح_ا، الموقعين اعلأم ١ ٤ ٥ )٢( 
ه)ج(الأزصحأشعة ،_^، iijءاو؛تين؛وبن ؤ تعاق: قوله عك نمي، آية ذكره من تقدم ما إق يشير )٣( 



صء ؛?ص نَ. َ 'T■ ِب,ء  .[ ١ ٠ ]ق؛ ه نضيد طاغ ناسمنتتا اثحل وؤ 
ثمرتهيدومن ما الخل! طغ [ ١٤٨نضمره]الثعراءت ؤخنوطافها ؤ تعادت قال 

بمنوقشره ظهوره، ول أي 
قدام ما نضيدا له يقال ؤإنما بعض، عق بعضه نفد فد الذي المنضود والصيد! 

فهوبعض، إق بعضه المنضم فهو ارالهضيم« وأما بنصيد. فليس انفح فإذا كمراه، 
محه.الكهمى تشقق قبل يكون وذلك، أيقا، كالصيد 

دقيقمثل وهو - الذكر من يوحد أن هو والتقلح• وأش، ذكر نوعان؛ ااوالهلاعاا 
والأنثن.الذكر بين اللقاح بمنزلة ذلك، فيكون التايير، وهو الأنتن، ق فيجعل - الحنهلة 
قواس رسول مع مررت قال• اه، همثد بن طلحة عن صحيحه ق لم مروى وقل■ 

الذكرمن يأخذون قالوات يصغ ارما فقال؛ يلقحون، قوما فرأى خل، ني 
فقاليصالح، فلم فتركوه، فلغهم، شسا؛،، يغني ذلك، أظن 'رما قال؛ الأض ق فيجعلونه 

الفلزؤإن مثالكم، بشر أنا فإن،ا فاصنعوه، شيئا يغني كان فإن هوظن، "إنا قو• الُكا 
اه.، اض*ر علن أكذب فلن س اس عن لكم تلت، ما ولكن وبمثب، ؛نطئ 

سنألأ حلمثا ولمد ا:ا;ت;: جديد حلي ص لبس ق محن بل بآلْلؤاألأول شينا أؤ 
■4 حم،آلويهد:ن؛: م، إثيج ؤأمحذ،أهمب دهثهُ بهء ثوتوس ما ذظث 

المتضمنهو الجديد الخلق فهذا [ ١٥زو: ه جديد حلي من لبس دثؤ، ئ ؤ 
أحرى،نشأة وّماه المبدأ، مثل والمعاد إعادة، . اه،( سماه وقد أمثالهم، لكومم 

اشيثاؤ قال كما الأول، الخالق مثل وهو حديدا، حلما وسماه الأوق، مثل وهي، 

الماد-^٣.)ا(ما1"آزاد 
(.٢٣٦٢، ٢٣٦١)آ(أ-محهسل؛)رقم 

اكان. ١٢٤)٣( 



الممسيرخز المنير الصوء ،ت=^=^م 
ئ^==دص==^==دد^===ذ

ألفاظبقت هم، وهم أمثالا وسماه ه، جديد ح1ي و1سٍس بنأ لفقآ'لأولح با 
منأوردها إشكالات، تزوو ولهدا يعقا، يعضها ويين يحضا، يعضها وصدق القرآن، 

يحضقاله ما القول( هدا من يفهم ولا اهف، عن الرسل به أحبرت اليتم( الحاد يفهم لر 
هميل اعتقاده، من اس معاذ قطعا، -خط1 فهدا وجه، كل من غيرهم إتبمم التاحرين• 

العطن،ضيق إلا العبارة ق يناقش فلا الحقائق فهمت، فإذا أءيائرم، وهم أمثالهم 
العلم.صعيفإ العقل، صغير 

اقرمثاوفن ثفسهُ بهِء توسوس ما ؤءعل»و آلامثن حلقئا ذقو ؤ ت تعاق قوله وأما 
والخلف،لف، الفيها احتالف، وقد شان، ب الأية فهده [ ١ ٦ زون ه من->ةرا إا1ه 
فيكونهدا وعك والإحاطة، والقدرة إليه؛العلم أقرب، نحن طائفة1 فقالت، قولين، عك 

والقول،يه. علمه ؤإحاطة فيه ومشيئته قدرته نفوذ وهو ه، ينق— سبحانه — قربه الراد 

عقالجمع ضمير بصيغة ه نفإل ذللث، وأصاف، منه، ملائكته قرُبح الراد إن الثاف• 
فيقول(إليهم، ومراسيمهم بأوامرهم إليها عبيدها أفعال، إضافة ق العفلماع عادة 

[١٨ه فيأاوهُ قابع يرائنه قإذا ؤ تعاقث قال، وهزمناهم، قتلناهم، نحن الللث٠ت 
آسولمد ثمتلوهم 3نلم ؤ ت وقال، ه، اهف رسول، عك يقروه اليتم( هو وحثرائيل 

الذينهم وملائكته إليه، بدر يوم المشركين قتل فأضاف، [ ١٧]الأنفال،: ه قتلهفِ 
قيدسبحانه أنه أحدهات لوجوهI الأول، من أصح هو القول، وهدا بأمره، هو إذ باشروه، 

،الظرفق فالعامل [ ١٧نتشآكلقناد،ه]وت إي ؤ وهوقوله! بالظرفج، الأية ق القربؤ 
سبحانهقربه الراد ولوكان الفحل، معنن من [ ١ ٦ ]ى؛ ه إليه اهرن، ونحن ؤ قوله؛ ؤ، ما 

علمهفان فائدة، به التقييد ذكر ق كان ولا اللكين، تلقي بوقت ذللث، يتقيد إ بنفسه، 
وكتابةعلمه نن، تفمتقد الأية؛كون أن )الثاق( للتعلق. عامة ومشيئته وقدرته سبحانه 

ي.الصواعق مخمر ٢  ٠٦٧



نقو-نحونهمأ ممهم نتمع لا اة ام'■محسنون ؤ هوله; نظير وهدا العبد، لعمل ملائكته 
*٨[.لالز-حرفت لئيميكتثونب ووحك 

وعدناميب أوش خقص ما عبتنا قد ؤ ورة؛ الأول، ق تعاق نوله منه وهرست، 
ولاوف بجلا، ي كف ف،  C^Jعند ■يخقا يال، ؤ ونحوقوله؛ ٤[ زق: ه حفيظ كتنب 

يسىهلطه:آه[.

داعيهمن قربه نوعان! وهو عاما، لا خاصا ورد إنما تعال الرب قرب أن الرابع 
فليسوعامة، خاصة المعية جاءت كما القرب يجئ وم بالإثابة، محطيعه ومن بالإجابة، 

والفاجر،الكافر من قريب وأنه أحل، كل من قرببؤ اس أن السنة• ؤ، ولا لقرآن اق 
فهدا[  ١٨٦لاوقرْ! قريناه فإل عى ساللث،عبادي ؤإذا ؤ تعال• بقوله خاصا جاء ؤإنما 

وسائله®...داعيه من قريب 

به-،تونومئ ما ؤنعل»و آلإسن حلمنا ولفن. ؤ تعال! بقوله تصنعون ، فكيففيل؛ ن فا 
•[ ١ ٦ ]ق: 4 :,؛؛! ختل من و-؛محنأزناإني ئفسهُ 

للماس.قولان فيها الأية هدْ قيل: 
الوريدوحل الإنسان، نفس بوسوسة بحلمه قرنه ولهذ*ا يعلمه، قربه أنه أحدهما؛ 

وأجراءصاحه مات قطع متن اليتم، والودجتن، الحلقوم بين عرقا وهو العنق،، حل 
الصميرْ ق وما العبد بأسرار اليع وعلم بعصا، بعضها يحجِتا الحبل وطا القلبا، 
شيء.يحجبه 

أقربفيكون قلبه، إل يصلون الدين بملائكته، العبد من قربه أنه الثاف• واإمول، 
سيخنا.اختاره العر3ا، ذللئ، من إليه 

٣[يرّق: ت احسنآنمصم؛ه طنذ نقص فئن ؤ قوله! مثل هدا يقول،؛ وسمعته 
عليهقصه الذي هو اهه؛ جثرل فإن [ ١٨لاكا.ة: ه هز؛اوةُ قاثغ تإذا ؤ وقوله: 

قكما عليه، قرأه الان*تم، هو جبرز وكدللث، بأمرْ، هو إذ إليه، تعليمه فنم، اه، بامر 
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رسولناقرأه فإذا الأية؛ هذه نمير ق عنهما اض رصي عباس ابن عن البخاري صحح 
يقضيها.حنن لقراءته فأنصت 
به-،توسوس وثنلزما حنمئاآلإشنن ولمي ؤ ت قال فاته ذلك، يائ الأية أول ت قلت 

الملائكة.وتخليق بالأسباب هو إنما ان للأنخالقه وكل.اك قال! [ ١٦]ق; ه ئضهُ 
ارفيقولالطفة؛ تخليق ق ه أسيل. بن حذيفة حديث، س لم مصحيح وق ت قالت 

ثاءما ربك فيقضي سوى؟ غير أم أمحوي أنئن؟ أم ذكر يارب نحلقه؛ الذي الملك 
بإذنهالملائكة استعمال ذلك يتاق ولا وحده، الخالق فهوسبحانه الخلكااا ويكتب، 
حالقثم فما سبحانه، له حلق وتخليقهم أفعالهم فإن الخليق، ق وقا،رته ومشيئته 

غيره.الحقيقة عك 
***

ءاا(ب<.إز رقٍ.ثاصيد لديه إلا مول ثن يلمْئ ا مؤ 
واختلفالعبد. عك أصرها وهي اللسان، حركة الجوارح حركات وشر اقال; 

أؤلهرهماقولين! عك فقهل؟ والشر أوالخير به يلففل. ما جع يكب هل والخلف! اللف 
وفاه ذكر من كان U إلا له، لا عليه آدم بن كلام رركل الق! بعض وقال الأول. 
والكلام، الوارد أوردق هل.ا ؤيقول! بلسانه، لث، يمه الصديق وكان ، والاه،( 

XMUfyrالقاري)(وم:سة ٢٦٤٦(وسإثم٦٥٩٥المخاري)رثم)ا(أخرجه 

سردفأم إلا له، لا عيه آم ابن كلام »كل قو: ص رسول قال قالت،: محها ح_آرصيمم أم قس )٣( 
رونماكمت، ول ٥( والليلة)رنم اليوم عمل ق ني الابن أحرجه تعالن'؛ اه أوذكر منكر ص أوض 

١(.٦ ١ - ١ ٦ • المطلقة)ص الأمال ق حجر ابن الحافثل وحسنه ( ١٤
(٢٦٥• • رقم  ١٠٢• )ه/ نية أبي وابن •٣( رقم  V\Vo)\/المحارة ق المقدس الضياء أحرحه )٤( 

رنم ٥٣١)آ/ الزهد j وس ٤(  ٩٤٧رقم ٢ ٤ ٤ )أ/ اكب ق واليهقي ٥( رنم  ١٧)ا/ وأبوبمك 
U(^^_)رنم )رفمهآم(وابناويفيصلاليوموالأيلة الماركjالز٠د ما،'ا(وا؛ن 

يعكأبو رواه '٣،• ٢ / ا )* الجمع ق الهيثمي ونال ( ٩٢)رقم الويع وق ( ١٩)رقم لصمت، اق 
حبان.ابن وثقه وقد حيان بن محمد بن موس غير الصحيح رحال ورحاله 



'سمحز

هولمن يلفظ ما ؤ قائل• كل لسان عند والاه أميره. صرت فيك من "مج فإذا أسيرك، 
لراحدهما من العبد حلص إن عفليمتان آفان اللسان ول [. ١٨]j،: 4 وقءئ،س لديه إلا 

منإثما أعظم منهما كل يكون وقد الكون و1فة الكلام آفة الأحرى. من يخلص 
لرإذا مداهن مراء ، ٠٧٥عاص أجرس، شيطان الحق عن فالساكت وقتها، ق الأخرى 

قمنحرف الخلق وأكثر لألأ، عاص ناطق شيطان ُالباطل والمتكلم ه. نفعق يخف 
المستقيم،الصراط أهل هم الومعل وأهل الوعين، هدين بين فهم ومآكوته، كلامه 

أحوهمترى فلا الأحرة، ق نفعه عليهم يعود فيما وأطلقوها الباطل، عن ألسنتهم كفوا 
لياقالعبد ؤإن آحرته، ق تضره أن فضلا منفعة، بلا صائحة عليه ندهجا يكلمة يتكلم أنه 

بسيئاتوياق كلها، عليه هدمها قد لسانه فيجد الجبال، أمثال بحسنات القيامة يوم 
به.اتصل وما هث اه ذكر كثرة من هدمها قد لسانه فيجد الجبال، أمثال 

وألقوسماعه، تلاوته عند قلثلئ، فاجع بالقرآن الأنتفلع أردت إذا حليلةت قاعدة 
منهحaلابا فإئه إليه، منه سبحانه يه تكلم س به يخاطبه ص حضور واحضر سمعلئ،، 

الىاو ءلّث.، لهُ لمزكان لذًفزى ذ'للق، ؤر إن ؤ تعال! قال رسوله، ان نعل للئ،، 
■4 ا؛  TVان شهد وهو سمغ لا 

وشرطقابل، ومحل مقتض، مؤثر عل موقوفا كان لما التأثير تمام أن وذللث، 
لنقلبأوحز كله ذللئ، بيان الأية تضمنت، منه، يمغ الذي الماع وانتقاء الأثر، لحصول 

المراد.عك وأدله وأبينه، 

هنا،ها إل السورة أول من تقدم ما إل إثارة 4 ذ'للث،لدءفرى ل إن ؤ تعال! قفوله 
القال_إبه والمراد القابل، الحل هو دلئا4فهدا لمزكانلهُ ؤ الودر.قواهت هو وهدا 

منلسير :؛ج! ين ذ'وؤقرءان هوإلا إن ؤ تعال؛ قال كما اقلع، عن يعقل الذي الحز 
سمعهوجه أى 4 آلسمغ الش او ؤ وقوله! ، القلب، حز أى ٧[ ٠ "، ١٩ت ]يس 4 حيا '،ان 

قوس. ٣١
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٠وهوشهيد م بالكلام.وقوله! التائر ثرط وهال.ا له، يقال ما إق سمعه حانة وأصغن 
القلس،وهوشاهد اس كتاب استمع قتتبة! ابن قال غائب. غير حاصر القلب شاهي. أي 

سهووهو التاثير، حصول ْن المانع إل إثارة وهو ساه. ولا بغافل ليس والفهم، 
وهوالمؤثر حصل فإذا وتاماله. فيه والفلر له، يقال ما تعمل عن وغيبته القلب، 
وانتفنالإصغاء، وهو الشرط ووجد الحي،، القلب وهو القابل والمحل القرآن، 
آخر،شع،ء إق عنه وانصرافه الخهلاب، معني، عن وذهوله القلب، اشتغال وهو الماغ 
والتدكرءوهوالانتفاع الأثر حصل 

قوله؛ؤ، ارأو(( أداة لحول وجه فما ط0، بمجمؤع يتم إنما التاثير كان إذا قيل! فإن 
لأحدهي التي ررأوا؛ موضع لا الجمع واو موضع والموضع ه، آلئمع الز و اؤ 

المن.

حالباعتبار ا_راأو(ا الكلام خرج يقالت أن عنه والجواب جيد، سؤال هدا قيل؛ 
فكرفإذا الفطرة، تام واعيه، القال._، حي يكون من الناس من فإن المدعو، الخاطب، 

يماقلبه وشهد الحق، وأنه القرآن، صحة عق وعقاله قلبه دله بفكره، وجال بقلبه، 
الذينوصف وهذا الفهلرة، نور عق نورا قالبه عل القرآن ورود فكان القرآن، به أخثر 

٦[.نسأ: ربمك م، إلك انزل آلدى آلعللم اوئوأ آليين ذزى ؤ فهم: قيل 
مصناحكمثكووبيتا ثورهِء مثن آلثمنوت ثوز آممه ٠ ؤ حقهم؛ ؤ، وقال 

نيتويةشجنهرمينريقة س درىَيوهن مكب إلأيأ آلرجأجي؛ ر■جاحة ق آJمصناح 
ننبنوره، ثور؛تدىآس وو}محتتةئارمرش عم،.محؤةةادربجاصة تمقيوولأ 

نورفهذا [ ٣٥]النور؛ ه ;وة؛:؛ عليجر ّى؛ بكل ؤآ؛ثٌ يئاّب، آلأمفل، آئد ودم،/ب نشآء 
الواعي.الحز القل.ّت< صاحبا حال وهذ.ا الوحي، نور عك الفهلرة 
كتاب3، والعبر الأسرار من الأية هذه تفمنت، ما ذكرنا وقد ،؛ القيم ابن قال 

الناسخ.من سهو ولعله Jالمهلبوءة، كذا ( ١ م 
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يشهدوشاهد إليه، سوقه مائق ومعه القيامة، يوم يوافيه وأنه ب|ا، يتكلم لففلة كل عاليه 
أمرتالذي هذا أي [, ٢٣]ق: ه غيد لدى نا هذا ؤ نال: السائق أحصر0 فإذا عاليه، 

٢[•٤ ]؛،!؛ ه عقمارعيهد جهمكلا ؤي القيا ؤ إحضاره: عند فيقال أحضريه، قد بإحضاره 
اذهبوافيقول: أحضرته، قد فلأن هذا فيقال: السالهلان، حضرة إق الجاق يحضر كما 

يستحقه.بما وعاقبوه السجن إق به 
٤٧٥١الذي بعبه الجسد هذا يعيد اهنآ. أن عق صريحا السورة دلت، كيف، وتأمل 
كفرتالتي ويعيب بعينها، آمنت، التي الروح ينعم كما ويعيبه، فينعمه وعصن، 

لرمجن قاله كما ؤيحذ-ها، فينعمها هذ0 غير أحرى روحا يخلق سبحانه أنه لا بعينها، 
هذاغير بدنا يخلق سبحانه ائلأ أن زعم حيث الرمل، به أحبرت الذي المعاد يعرف 
أعراضمن عرض عندهم والروح والعذاب، النمم يقع عله وجه، م من الدن 

الدن.هذا غير وبدنا الروح، هذه غير روحا فيخلق الدن، 
تعاق،كب وسائر ق والالقرآن عليه ودل الرسل، عليه اتفقتا ما غير وهذا 

ينكروالر فإمم المكذبين، من أنكرْ من لقول وموافقة للمعاد، إنكار الحقيقة ق وهذا 
يشهدونوهم كيفا ؤينعمها، ي*ُال?بما الأجسام هذْ غير أحر أجسام حلمح، عك اس قدرة 
وأجاماأرواحا سبحانه اذهف يخلق ونت، فكل شيءأ بعد شيثا يخلق اف الإنالؤع 

منتعجبوا ؤإنما عيانا؟ يشاهدونه شيء من يتعيون فكيفا فنيتا، التي الأجسام غير 
هميكونوا أن فتعجبوا ورفانا، عظاما وصاروا البق، مزقهم أن بعد عودهم؛أءيات٠م 

هلنتئوقون ا؛دا وعظتما ترابا ويفخا مئثا اءذا ؤ قالوا! ولهذا للجزاء، معوثين باعيامم 
٣[.ؤذ'للئ،ر-جغبعيد وقالوا! [. ٤٧
يكونبل رجعا، ولا بعثا ذلك، يكن لر هذه، غير لأجسام هو إنما الجزاء ولوكان 

فإنهمض• يير أء- تد،ت 4 مهم دغمصآ'لأزص ما ■ء؛تغا فد ؤ لقوله! يكن ول؛ ابتداء، 
احتالطت،التي الأجزاء نالك، يميز انه وهوت مقدر، لموال جوابا هذا جعل سبحانه 
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ونوله![. ٢٧ه]هش: بطلا نبجما وآلا حلذئاآلخنآء وما ؤ ونوله• [• ٣٨لال■حانت 
عبثاحلمثثكم اقحس.بمراذا ؤ وةولهت [. ٣٦ه دى يمك محسبآلإسنان اؤ 

أمؤ وقوله؛ [. ١ ١ ٦ ١، ١ ٥ سلآسآوهالثآ^،ه رحنون:٠ج: لا إتئا وأ>ئفب 
سوآمآلصئبحت ؤع،يئوا' ءاسوأ ين لو ك ■خعلهز ان الثيقات آحرحوأ همس حسب 
[.٢١ت الجائة ت ه محكمورنبخ ما سآء ومما؛جم محياهم 

تاُافيالرب كمال وأن الشؤع، مع بالعمل معلوم المعاد أن الصواب؛ كان ولهذ-ا 
كمالهينزه كما منكروه يقوله عتا منزه وأنه وتوجبه، تقتفيه وصفاته أمحمائه وكمال 

بالحقكدبوا لما لذلك المنكرين أن سبحانه أخبر والنواقهس.ثم العيوب ساتر عن 
شيء.عك منه يحصلون لا مختلعل ٥[. امرمر!ج4؛تدا؛ ءهنّؤا ؤ أمرهم عليهم احتلعل 
تموالتئامه، وحسنه واستوائه وارتفاعه وبنائه العالوي العالر ق النفلر إك دعاهم نم 

وبتهامنها، يراد لما بالبعل وهنأها يسهلها، وكيف الأرض، وهو الفل العال؛ إل 
علالبات أصناف من حن صنم، كل من فيها وأنبت، المنافع، فيها وأولع بالممال، 
العبدتأملها إذا تبصره ذللث، وأن وصفاته، ومنافعه ومقاديره وألوانه أشكاله احتلاف، 
والمعاد،الوحيد من الرمل به أحبرت مجا عليه دلت,، ما تدكر تبا وتبصر المنيبؤ، 
بقلبهاهف إق مني—ؤ لعبد إلا يحصل لا هدا وأن نايا، يتل>كر نم أولا، يتبصر فيها فاكاْلر 

•وجوارحه 

وهووجناتبمم، ومرايهم وملابسهم واقواتمم أر;ّاقهم مادة محا التفكر دعاهمإك ثم 
والفواكه،الثمار مختالفة حنان به أنبت، حتئ فيه، وبارك ماء المن أنزله الذي الماء 

منافعهااختلاف مع ذلك، وبين وحامض، وحلو وأصفر وأحمر وأسود أبيض بين ما 
وصفاتبا،منافعها واختلاف تنوعها، عك كلها الحبوب به وأنبتت، أحنامها، وتتؤع 

تخفنلا التي والدلالة العبرة موصع من فيه لما الخل أقرئ نم ومقاديرها. وأشكالها 
>كد;للق،آووج4[،ثمقال؛ ١٦٤[،-^[بهآلآزض:نن.تيا4لاومة: ٥۶علالمتأل؛ 



^==============]جت
والحبوبتوالأقوات والثمار الفواكه الأرض من الإحراج هذا مثل أي [. ١١]ق: 

مها•محتم ما يعل- الأرض من خروجكم 
العال؛كتابما: ل القرآن j الواقعة القاسى من وأمثاله القياس هذا ذمنا وقد 

والمر•الأسرار من مها ما بعض دبتنا 
شبهةكل عن وأبعده لفظ، وأوجز تقرير، بأحسن النوة تقرير إق بحانه انتقل ثم 

رسلافرعون وقوم لوط وقوم ونمود وعاد نوح نوم إك أرسل أنه فأتمر وسك، 
ل؛إن رسله به أوءدم%ا الذي وعيده فيهم وصدق الهلاك، بانولع فأهلكهم فكدبوهم، 

مجنذللت، يتعلم أن غير من عنهم، بذلك أخر من ولنوة لنوتمم تقرير وهذا يؤمنوا، 
الكتاب.ولاأهل س لآ مطابئا مفصلا إحيارا به أخر بل كتاب، ل قرأه ولا معلم 

منسي،ء يكن إ بأنه الضروريات، جحد عك والكابرة البهت سزال إلا هذا عك يرد 
هذاوصاحب ءيرهر،إ، أصابت كما أصابتهبم؛ ونكباته الدهر حوادث أن أو ذلك، 

القرونوتناقلته العيان، به سهل. لل جاحد مباهت باهت أنه ه نفمن يعلم الموال 
والبلادوالعالماء الملوك من المشهورين وجود إنكار بمنزلة فإنكار0 قرن، ؛*١٠ قرنا 

ادائية.

لكليقال [، ١٥ه]ق: اقعييثا ؤ المعاد؛قوله1 تقرير إق سبحانه عاد ثم 
الماعر:قال الأمر، مذا فلأن وعيي به عيي شئ؛ عن عجز من 

الحإمةببيضتها عييت كإ م بأمرهعيوا 
أفعجزنا،يريد عتاست ابن قال [. ]الأحقاف:"١٣يى ؤ تعانىت قوله ومنه 

شعرهق ولكن فارسآ لكن الجاهل، الشاعر جندل بن سلامة إق ينسب الكامل، مجزوء من التت هذا ( ١ ' 
بالبصرةولد اليمني الحميري طبنأ بن يريد إك أيمأ ؤيب الهجرة، 'آآتبل سنة مات وجودة حكمة 

وابن١.(  ١٣إ \  ٥١اللسان ق مطور ابن الست، ذكر ه.  ٦٩منة مات والفارمسة العربية وعرف -ها ونشأ 
بنعبيد إق الأولان ونبه ٦(  ٩٨/ الحديث)١ غريبا ق والخطابي ٩( t/ ) الخديثا غريب ق ثتيية 

الأبرص-
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قال.قاتل:وكيلك 

أعيان(تقول: العرب فان ذلك، من أعم وحقيقتها اللفظة، بلازم نمير هدا قلت،: 
فتقول:وتحصيله، معرفته عك تقدر و!إ لوجهه، تؤتي لي إدا به وعييت؛ كدا، أعرف، أن 

والست،عنه. العجز المعنن هذا ولازم عليه. تقف، ولي له، متد لي إذا يوازك أعياق 
أعياهاولكن بيضتها، عن تعجز لي الحمامة فان المحنن، لهدا شاهد به استشهدوا الديإ 

ثاصتفإذا بما، ترمب حتن يتجول تدور فهي بالمفة، ترمي أين محض أن أرادت إذا 
أينوتحار مكان، إؤ، محكان من تقلها فهي سال، لا حتن وتودعها تحفظها أين أعياها 
يانه،أين ومن له، يفصد أين من يدر فلم بامرْ، عي من حال هو كما ٠^٠١، تجعل 
هدابل القرآن، نمير يعرف، لي من ينلته كما المسح، الأية هدj 0( بالإعياء الراد وليس 

هلغوب محن محشئا وما ؤ بقوله: ورة الاحر ؤ، ه نقعن ميحانه نفاه الذتم، هو العني، 

السراأمم أي [• ١٥لبمر،مماحلؤؤجديلء4لق،ت ق ؤ اتهم• سبحانه أخر ثم ^ ٣٨لق• 
حديدا.حلما الخالق إعادة عليهيي 
وهوحلحاالمعاد، وأدلة ربوبيته وشواهد قدرته آيات أعظم هومن، ما عل، نبههم تم 

هد0تركيب، من أوضح دلل، والعاد*وأى التوحيد عق الأدلة أعظم من، فإنه الإنسان، 
والعروقوالعفلم اللحم من، فيها ومحا وصفاما، وقواها بأعضائها الأئمة الصورة 

ذلككل والصناعايتج، والإرادايت، والعلوم والآلأُتإ والمنافي والر؛اءلارت، والأعصاب 
محاحمع عفي، بوجوده واستدل ه، نف3، بمكره لاكض، العبد إ أنمنفلو ماء• نملمة من، 

لأ،علمه إحاهلة عن سبحانه أحبر لم وصفاته. وأسمائه اممع عن، الرمل، به أحبرت 
إليهأدنى، ذللئإ وأن والإحامحلة، إليه؛العلم قربه عن، أحبر نم ه، نفوساوم، علم حخم، 

العرف،.ذللث، من به والعلم عليه بالقدرة إليه أقرب فهو بدنه، داحل، الذي العرق، من 
هقزءاوهُ هايح رانته يإذا ؤ قال: كما ملائكتنا، أي نحن،، بقول الراد شيخنا: وقال 

جبريل.رسولنا عليلثف قرأه إذا أي [. ١٨]القيامت! 



سمحتني

بمضالمذكور القرب فقيد [ ١٧]ق: ه نتشالمثلمهان إي ؤ قوله: عليه ؤيدل قال: 
قحجة فلا الملكين، تلقي بوقت يتقيد لر الذات قرب به الراد ولولكن الملكين، 

أعمالهيكتبان ملكين شماله و يمينه عق أن سبحانه أحبر ثم معطل. ولا لحلول الأية 
وقوعا،أقل هي الش الأعمال، كتابة عك وكتابتها الأقوال بإحصاء ونبه وأقواله، 
ومايتها.الأقوال غاات وهي الأمال، من وا وأعظم 

لقاؤ0وهو بالحق، تجيء وأما الموت، سكرة وهي الصغرى، القيامة عن أحبر ثم 
قبللها تعجل الذي والعقاب والثواب عليه، الروح وعرض عليه، والقدوم .، 

4آلوي؛لت يوم يك د آلصوو ل ويمح ؤ بقول• الكبرى القيامة ذكر الكبرى.ثم القيامة 
آآ[لأ-لق:

ومعهاليوم جفوذللثح اس يأق أحد كل وأن اليوم، هذا ق الخلق أحوال عن أحبر ثم 
الأرقىشهادة وغير جوارحه، شهادة غير وهذا عليه، يشءاء وشهيد يوقه، سائق 

عكيستشهد اس. فان والمؤمنين. رسوله شهادة وغير وعليه، له عليها لكن التي 
عصوه^٠ ١١والجلود والشر، الخير عليها عملوا التي والأمكنة والأنبياء الحففلة العبد 

ولهذاالحاكمين. وأحكم العادلين أعدل وهو علمه، بمجزد بينهم يحكم ولا حا، 
علمه،بمجزد لا البينة، وشهادة إقرارهم، من سمعه بما الاس بين يحكم أنه نبيه أحبر 

إقرار؟ولا بينة غير من عالمه بمجرد يحكم أن لحاكم يؤغ فكيفح 
يغفللا بان حقيق هو الن.ى الشأن هل.ا من غف-لة ق الإنسان أن سبحانه أحبر يم 

وم[، ٢٢]ق: 4 هندا من عملؤ كث،في وم1. ؤ وقال: وباله، ذكره عك يزال لا وأن عنه، 
فيه،شلث، ق يقل: ولر [، ٤٥]نمك: 4 ٌريُّر نته فلز بش ؤإمم ؤ قال: كما عنه، يقل 

منه،شككت، ولا منه، غملتح يقال فلا الفحل، ق يجئ لر ؤإن الصدر ق هن.ا وحاء 
غفلةق يقال: أن من أبلمر وهذا وشكه، غفلنه مبدأ فهو منه، ابتداء وشكه غفلتنه كان 
مبدأومنشأهما واليقين التذكرة مبدأ يكون أن ينبغي ما جعل فانه فيه، وشلثح عنه، 





تزج(=
ويحبه،يعبده، آحر إلها اثى؛( مع اتخذ قد باس، مشرك ذللئ، مع أنه السائمة! 

فيختصمفيه، ويعادي فيه، ويوال له، وينذر باسمه، ا ويحلفله، ؤيرصن له، ويغضبا 
قرينه!فيقول وأصله. أطغاه هوالذي وأنه عليه، الأمر ويحيل الشيطان، من هووقرينه 

علوآثره لقسه، اختاره بعيد، صلال ق كان ولكن وأطغيه، أصله أن قوه ل كن يب 
دعوة^رأن إلا نشلئن من ظآفم ل كان وما ؤ النار! لأهل إبليس قال كما الحق، 

اس.عتل يختصمان هوشيهنانه، هنا فالقرين هذا، وعل [. ٢٢]إبراممأ بأ قاستجبمزل 
عليهكتبه فيما عليه زاد أنه عليه فيدعى المللث،، هو هنا ها قرينه بل طائفة! وقالت، 

يتوب،حنن يمهله ولر التوبة، عن يال،كتا؛ة أعجله وأنه كله، ذللغ يفعل لر وأنه وطغن، 
ؤرول،ةنكن ؤ التوبة! عن أعجلته ولا عمل ما عك الكتابة ق ندمت، ما المللئ،! فيقول 

[.٢٨]ق: ى ياي محثصموأ - لأ ؤ تعاق! الرب فيقول [. ٢٧صللجمدمح]ق: 
ررالصاثات((مورق ق يديه بين والشياطين الكفار اختمام عن سبحانه أخبر وقد 

عنوأخبر ررالزمر®، سورة ق يديه بين الناس اختصام عن وأخبر وررالأعراف،اا، 
راحسا،؟وسورة ااالشعراءا٠، سورة ق فيها النار أهل اختصام 

خهغنزلأملأءن ؤ قوله! بذللثح المراد فقيل! لديه، القول يبدل لا أنه سبحانه أخثر ثم 
هاJاوأن بالجنة، الإيمان لأهل ووعده [. ١٣]الج،-ْ: ه ا"جنعإرنتح وآلثاّي آلهثؤ همنل 

يخلف.ولا يبدل لا 

قالمعميتي. أهل ولا طاعتي لأهل ، خلفلوعدي ما يريد عتاس! ابن قال 
الأية.ق القولين أصح وهذا قاض. أنا ما قميت، قد مجاهد! 

عنديغير كما والتلبيس، بالكدب عندي القول يغير ما المحنن إن آخر! قول وفيها 
وابنالفراء اختيار وهو المختصمين، قول بالقول المراد فيكون والحكام. الملوك 

ماأي قتيثة! ابن وقال ؛الغيسب،. لعلمي عندي ب يكل. ما المعنن الفراء! قال قتيبة، 
يقلولر عندي، القول قال لأنه قال! منه. ينقص ولا فيه يزاد ولا عندي، القول يحرف 



الصء"ءرعلن الممحر الصوء ١؟=^=:. 
ت\ك\==^^=====د^^==^=^؛

محيي.كدب لا قال: كما وهذا قول، 

تقوله تمام من [، ٢٩]ق: ه ثالنيد يعكر ائأ ومآ ؤ قوله! يكون الأول القول فعل 
فعله.من يد لا به ووعدت قالته ما أي المض، ل [. ٢٩]ى: ه دى ل1َلهمن يدن ا نؤ 

حور.ولا قيه ظلم لا عدل فهو هذا ومع 
يمغوامحللامه علمه كمال أن وأمرين.أحدهمات ه نقوصف قد يكون الثاق وعق 

ظلمهمن يمغ ومحاه ءد.له وكمال عليه. الباطل وترؤج يديه يين القول تبديل من 
٣[.٠ ثنثزيم4لقت هل، ؤ ت تقول فتها أش كلما وأما جهنم، سعة عن أحر لعبيده.ثم 

هذايرد الصحيح والحديث، مزيد؟ من ليس أي للنفي، ذللثا إن قال؛ من وأحطأ 
مذْامحقوا الذين هم أهلها وأن المتقين، من الجنة تقريب عن أخر ثم التأويل. 
الأرح!الصمات 

محهالنقالة ومن طامحه، إل معصيته من اهنآ إل رخاعا أي أوابا، يكون أن إحداها: 
مجاهد:منها.وقال يستغفر ثم ذنوبه، يتذكر الذي الأواب عمير: بن عبيل. ذكره.قال إل 
يذنباالذ.ي هو المسيب: بن معيد وقال منه. امتعفر الخفاء ق ذنبه ذكر إذا الذي هو 
يتوب.ثم ينانبا ثم يتوب، ثم 

قتادة:وقال وافترضه. عليه اس ائتمنه لما ءتاس: ابن قال حفيظا، يكون أن الثانية: 
الطلبقوة قوتان: لها النفس كانت، ولما ونعمته. حقه من اهااف اّتودعه لما حاففل 
ومرضاتهاس إل رجوعه ق الطالب، لقوة مستعملا الأواب كان الإمساك، وقوة 

ونواهيه.فالحفيفلمعاصيه عن الإمساك ق الحففل لقوة مستعملا والحفيفل وطامحه. 

يaلامحه٠ ٠٧٥١عك المقبل والأواب عليه، حرم عما ه نفالثؤ المم
بوجودهالإقرار يتضمن [، ٣٣]ق: ه بالعنب آلؤقن حمى من ؤ قوله: اكاكة: 

بكتبهالإقرار ؤيتفمن الحبي. أحوال تفاصيل عك واطلاعه وعالمه وقدرته وربوبيته 
الرحمنحشية تصح فلا ولقائه، ووعيده الإقرار؛ومحوه ؤيتضمن وميه. وأمره وريه 
كله؟^ا معد إلا رالس_، 



س—^^_^_لجا=
معاصيعن راجع عباس؛ ابن قال [. ٣٣]ق: ه بقّاوجاء ؤ قوله الراءعة1 

ومحبتهاس طاعة عق القلب عكوف الإناJةت وحقيقة اهله. طاعة عل مقبل اهله، 
عليه.والإقبال 

ذ'للئامكئ آدحلوها ؤ بقولهI الأوصاف هده به قامت من حزاء سبحانه ذكر ثم 
[.٣٥، ٣٤'آؤإ؛هليىت مزيد  CjJjفيها مانتآءون قم يومآلخلودإأ;أيآ؛؛ 

منهمأشد كانوا وأمم قبلهم، من أصاب ما الهلاك من يصيبهم بأن حوفهم ثم 
البلاد،ق وطافوا تقلبوا الهلاك عند وأمم يهلشهم، شدة الهلاك عنهم يدير ولآ يهلشا، 
فوجدوااس أعلءاء حاص قتادة! قال اممع؟. عياب من ومنجز محيصا يجدون وهل 

المومحت،.من محيصا يروا فلم وفتنوا طوفوا الزجاج! وقال مدركا. لهم اس أمر 
يجدوه.فلم الموُت، من المهرب طلبوا أمم ذللثا وحقيقة 

هلث،اوالسآلشمعلمزكان^ لذعغنئ ؤ ذكر! الذي هذا ق أن سبحانه أحبر ثم 
•[ ٣٧]ى: ه شهيد وهو 

ولانعتا يمسه ولر ايام، ستة ق بينهما وما والأرض السماوات، حلق أنه أحبر ثم 
السابع.اليوم ق استراح إنه قالوا! حين، اليهود، من لأعدائه تكليس، إعياء 

صبرسبحانه أنه كما فيه، أعداؤه يقول ما عق الصبر ق به. بالتأسي نبيه أمر ثم 
منه.يسمعه اذى عك أصبر أحل ولا امحتراح! إنه الهود قول عك 

وقبلالشمس طلؤع قبل ربه بحمد بيح وهوالتالصبر، عك به يتعين بما أمره ثم 
المغرب.بعد الركعتان وقيل! هوالوتر. فقيل الجود. وأديار وبالليل غروحا، 

عل،بن والحسن هريرة وأبي وعل عمر قول واكاق عباس، ابن قول والأول 
باللسانالتسبيح أنه ثاكة! رواية عباس ابن وعن عباس. ابن عن الروايتين ؤإحدى 

برجؤعالمنادى ونداء المعاد، بن.كر السورة حتم المكتويان،.م الصلوات، أدبار 
للحشر.أحالها إل الأرواح 



الممسيرعش النيئ الصوء 

بالحقالصنحه سمعو0 يوم أحد، كل سمعه قريب مكان من الداء هذا أن وأحبر 
سراعافيخرحوزت البات، عن تثقق كما عنهم الآرصى تنمق يوم اس! ولقاء بالعث،، 

سحاته.عليه يسير حشر ذللث، بطء• ولا مهلة غير من 
إذبقولهم، لهم مجازاته يتفنن وذلك أءداؤ0، يقول يما أنه سبحانه أحبر ثم 

ليسأنه أحبره الجزاء.ثم كحقيق وقاورته عالمه يذكر سبحانه وهو عليه، يخف، لر 
أنوأمره عليه، ؤياكرمهم الإسلام عق ليجبرهم يبعثا ولر مهار ولا عليهم بمسلط 

ولابلقائه يؤمن لا من وأما باكذكير، ينتفع الذي فهو وعيلءه، يخاف، من بكلامه يذكر 
باكذكيرؤينتفع فلا يرجونوابه، ولا ه وعين• يخاف، 

لدى•محتصموأ لا قال . صنل ق ولكزكان أْلعهتهُ ءآ نثثا يريثه'■ محاد ٠ ؤ 
ىلد آلمولت لث يجد ما ءد*تإلآؤلأفييد؛وةي؛ ولن 

قالولهذا صالح، من عمله ما أحر من أمنعه ولا بج، ذنبغير عبدا أراحذ لا أي 
والهي،الأمر وبلؤغ الحجة، لإقامة المتضمن ه لألوعد قدمت ومن ؤ مله■ 
بأمرهإليه القدم قبل العبد يواحل. من بخلافه ؛فلالم، فلمت، القدم بعد آخذتكم ؤإذا 

بجوعنه.اه تنزه الذي الفللم فذللث، وميه، 
.[ ٣٧]و: ه وهوئهيد آلثمع هنثاأوألس وهُ لنزكان لذْفرئ دللث، ي ن إؤ 

الأمورهذه جع من إلا حا ينتفع لا ذكرى، كلامه سبحانه اهنآ جعل قلتج: ، ١
اللاثة.

ينتفع؛اللكرى٠لر القيبؤ هذا فقد فإذا ولع، حي قلب، له يكون أن أحل-هات 
بكلامه.ينتغ لر يفعل لر فإن نحوالمخاطب،، كله فيميله بسمعه، مغن أن الثانرث 

ج_م..دارج  ٢٣١)٢( 



غيرالحاصر أي ارالشهيد(( وهو له، المكلم عتر وذهنه قلبه يحضر أن الثالث: 
دالخ3لاب,ينتقع لر موضعآخر: ق وسافر قالبه، غاب فإن الغاب، 
بباوحدق مبصرة، قوة له كام، إذا إلا المرئي حقيقة يدرك لا البصر أن كما وهذا 

يحدق1؛ أو المحمرة، القوة فقد فإن ذللث،، بغير مشغولا قالبه يكن ول؛ المرئي، نحو 
يمرما فكثيرا يدركه. لر آخر: موضع ق كله قالبه نحوْ،ولكن حدق أو المرئي، نحو 

يستدعىالشأن فهذا بمروره، تشعر فلا بغيره، مشغول، وقلبالث، غيره، أو إنسان بلث، 
٢.الإصغاءر وكمال، وحضوره، القلب، صحة 

قمحورة ير نقمن حمعه اس ير ما هذا 
العالينرب س والحمد 

فإنهاؤ ت تعال  ٢٥١قول عل حدا مفيد جامع يحث —٣ ج  ٢٤٦ص المدارج عن نقلا المح سورة ل قدم تا 
)ج(.[. ٤٦ئوثآفيفيأضلوره]اسم: لا 





ميقالموت ومالك اس. بأمر يقمها واليات، والثلج والبرد القهلر عق وميكائيل 
الصور،ق الفخ عند أبدانيا عق الأرواح م يقؤإمرافيل اقلع. بأمر الخالق بين المنايا 
أعلم.واثيع بم، الاختصاص عق يدل، ما اللففل ق وليس أمرا، المدبرات وهم 

علالباهرة والدلالة والأية، العبرة لكان الأربعة الأمور بءذْ سبحانه وأقم 
ولمهاومكوما، هبوببما المر من الرياح ض ندرته، وعفلم ووحدانيته ربوبيته 

وشدةمنافعها، وتتؤع وتصريفها، ومها-را وصفاما، طبائعها واختلاف وفوما، 
إليها.الحاجة 

ولجتلفحه، وريح بينه، يؤلفا وينح سحابه، ينثر ريح رياح■ خمسة فاللمملر 
وتفرقه.تدروأمامه وينح العض، يريد حنث توقه 

أنولعمن ذلك غير إل ييح، وللعن.اب< لج، وللرحمة ر؛ح، وللمفن ينح، وللنيات 
يشاء،كيفا يصرفها لها، مدبر لها مصرف خالق بوجود تقفي وذلك الرياح، 

الزيع7ءا يحني فتارة تارة، وعذابا تارة، ورحمة تارة، وعاصّفة تارة، رخاء ؤيجعلها 
ترطبوتارة حا، يهلكها وتارة المنن ما ينجى وتارة ما، يعهلبها وتارة والثمار، 
صباوتارة دبورا، وتارة جنوبا وتارة لافحة، وتارة عقيما وتارة تذيبها، وتارة الأبدان 

وأقبلشيء، ألطف قوما غاية ،ع وهي بارئة، وتارة حارة وتارة شمالا، وتارة 
إذاوالأرض. الماء بين المار لطيفة واكاثير، اكاثر سريعة كيفية، لكل المخلوقات 

حيوانفارقه إذا الذي الماء كثحر هلكر، الأرض وجه عك الذي الحيوان عن قطع 
إلالأصوات تحمل شاء، إذا ويرسلها شاء، إذا سبحانه اقلع ها يبمكثهلك، الماء 

تاقاقع، روح من وهي الجزر، الأرض إق والحاب، الأنف،، إل والرائحة الأذان، 
بالعذايح.تأق عقوبته ومن بالرحمة، 
عنمالك بن أنس حديث، من جامعه ق اكرمذى رواه كما اقنع، خلق أقوى وهي 

عليهاما فقال الجبال، فخلق تميد، جعلت، الأرض اذتع خلق •انإ قال; M اض 
شيءخلقلئ، من هل ربا يا وقالوا: الخال، شدة من الملاثكة فعجبت، فاستقرت، 
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فيه،مصدوق __ جعله تكلم، إق حاجة ولا صدقا، بكونه وصفه من أبغ صادما 
بأنهكلامه ، فوصفكلامه، ق صادق بأنه المتكلم يوصم، كما نقمه، صادق هو بل 

عيشهؤ ومنه دافق، وماء صائم، وثيار قاتم، وليل كاتم، مر ت قولهم مثل وهذا صادق، 
تامالت،ؤإذا التركيب،، لمقتضن مخالف، ولا بمجاز ذللثج وليس ٢[ ١ ه راضية 

إليه.مرشدا عليه دالا وجدته عليه والمقسم به القسم بين والارتباحل التناسبج هدا 
إجادةاللغة ق الحملئ، أصل ٧[ ]الواريات: ؤآلشنآء ؤ سبحانه أقم ثم 

وفرسالفتل، شديد كان إذا محبوك وحبل نجه، أجاد إذا ، ^١١١٣حبلث، يقال،ت النسج، 
ودابةعمله. أجيد ما الالغةت ق المحبوك شمرت وقال، مدمجه، أي الكفل، محبوك 
واحدهاالهلريق الحبلث، والمبرد! عبيدة أبو وقال، الخلق. مدمجة كانت، إذا محبوكة 

الحبلئجالفراءت وقال ءإريقهب الماء وحبلق، جناحيه عق ؤلراثق الحمام؛ وحثاك حباك، 
وتجعدالريح، به مرتا إذا الدائم والماء الريح، به مري، إذا كالرمل شيءت كل تكسير 
ومثل.مثال مثل وحباه وؤلريفة، ؤلرق مثل حبيكة، واحدها أيما، حبالثإ الشعر 

وروىالحن. الخلق يريد فةّالت عباس، ابن يه أفصح ما كله -رن.ا والمقمود 
الثديي.الخلق ذات قتادة! وقال واستواؤها. حسنها الحثلئح قال! عنه جبير بن سعيد 

الهلرائق.ذات أيصا! وقال البنيان، متقن مجاهد! وقال 
الرملوكحبلئ، الريح، ضربته إذا الماء كحثلثظ يروما، فلا العباد س بعيدة ولكنها 

الملل.كالبرد بنيانها عكرمة وقال السعر، وكحبي 
ماأحسن ومن الشعر، جعد أي حبلّثإ، ورأسه الدجال! صفة ق الحديث، وق قالت،! 

أبيعن الحسن حديث س الجامع ير نفق الترمذي ذكره ما الحبلثإ ير نفق قيل 
قال!أعلم. ورسوله اص، قالوا! فوهكم؛؛ ما تدرون 'اهل قال• ه اس رسول أن هريرة 
الحديث،.وذكر ، ر مكفوف(( ومؤج محفوظ، سقف، الرقع ررفإما 

(.٢٦٦٥رنم الثامين)إ/ه"ئ مند j واسن ( ٣٢ ٩٨)رقم أنترح :١( 
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أوغفالة،أومكر حب من القالب يغمر ما والغمرة غمرة، جع فهي الغمرات أما 
أي![ ١ ١ ، ١ • تالذاريات: ه ■يمتزهرساهوؤنح ؤ؛ م آليين آلخرصون؛إئ؛( قتل ؤ تعاق! اممع قال 

[٥٤المؤمنون:ل ه جثغ حى يمترتيز ؤ، قدنهم ؤ • تعاق وقال قلوبم، غمرت قد ملة غق 
شدائده،أي الموت غمرات ومنه فيه، لحل من يغطي الذي الكثير الغمر ]الماء[ ومنه 

رحلقولهم! ومنه فيغمره، الحس، قلسا يغطي تماء وص الحب، غمرات وكدللث، 
الخاءمع يفلهر فلا يغهليها، أي العيوب يغمر لأته الخاء، عن كناية — الرداء غمر 

عيب،قالمحر!
،،الر الاب، رثلضحكته غلمتج ضاحكا إذاتسم الرداء غمر 

نوح!مقيتة يصم، القهلامي وقال 
انحارالغمر ^، JLوكان؛حجرا صار حتن الجودي إلن 

عليها.ومن الأرصس غمر الذي الماء لدللثح أي 
وححدا،للوقؤع امشعادا [ ١٢لالل،ارياتت ه الزين يوم ايان يت—لون ؤ قال! يم 

تفسيرق والمشهور [ ١٣: cjljjiiJ]؛ه علآلثاريفشون م يوم ؤ ذللث، أن تعاق فأخبر 

المحسن.روضة  ٣٨)١( 
متيمماعر مليح، بن الأموي بن الرحمن عيد بن عرْ كثير إل، يب الكامل، بحر من الستر هذ.ا )٢( 

وهييه، وعرفتر وعرفتر ثبا يعرف، لمنة بحبه اشتهر اللالثإ، عبد بن يزيد حلافة آخر ق ولد مشهور، 
ائيهرصي عباس ابن موق عكرمة اليوم نفس ق معه ومامحتر ٥  ١٠٥منة مامت، الكتانية، حميل ينتر عزة 

ول١( ٠ )ه/ الامتدكار ق ءيل.اور ابن ذكره الناس، وأشعر الناس أفقه اليوم مامحّنه فقيل• عنهما 
٢(٩ ان)ه/ اللمل مفلور وابن ٣(  ١٧ص وبيانه الحدين، مشكل ق فورك وابن ٢( ١ ٠ )أ/ اكمهيد 

(.٩٢الحديث،)٢; غريب ؤ، ثنمة وابن ( ٥٦٢ / ا الحديث،) غريب ل والخلا؛ي 
الفحل،الخزل عمروشاعر بن شييم بن عمير التغلي: اكنامي إق ؤينسبر الوافر، بحر من اليتإ هذا )٣( 

ابناليبت، وذكر  ٠٥١٣٠منة ماُت، الخواق بمرع لمر من أول، أملم، نم تغلس، نمارى س كان 
1ن)ه/هم(.منفلوروالأ

المانء ١٨٢)٤( 
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ولوذكروه، ما عق زائدا مض نطي علت، لفظة ولكن يحرقون، لمعتن أنه الحرف هذا 
قالدللث،، هؤلاء علم لما ولهذا يفتنون، النار ق يومهم لقيل الحرق، نفس المراد كان 
]عك[.بمعنن 3، تكون كما j( بمعنن عك متهم كبر 

ووقوفهمعليها عرضهم محي لهم فتها فتنتهم قيل النار، عل فتنتهم أن والظاهر 
منههنا الفتة جعل ومن منها، اشد فتنة بيا والتعذيب، لحولهم، ومحي فتنة عليها 

4نحبموبوأ وآلموض،لإ لةثوأآلئوييخ0 إُئآمحمح ؤ تعاك؛ قوله ْن أحذْ الحرين، 
أنالأمر وحقيقة الذاريايت،، ق التي اللفغلة ؟،ذْ أيضا ذلك، عل واستشهد ١؛[ • تالروج؛ 

التيبالفتنة أتوا لما فهم فتنة، الكفر اقم ممن ولهذا وسببه، العذابف عل تهللق الفتنة 
فتتت،ؤن4ذوئوأ ٠ قال! ولهذا فتنة، جزاءهم ممن الدنيا ق العذاب، أسباب هي 

هذهوآخر فتنتهم، أعغلم من عليها وعرضهم النار عك وقوفهم وكان ءازا تالذار؛ات؛ 
بإرسالفتنوا ثم وزينتها، الدنيا ياسباب أولا ففتنوا آء-ا، والتعذيب، النار يحول الفتنة 

يعذابفتنوا ثم الدنيا، بعذاب فتنوا ثم وتكذيبهم، بمخالفتهم فتنوا ثم إليهم، الرسل 
وعرضواعليها وقفوا النار الن، حشروا إذا ثم القيامة، موقف، ق يفتنون ثم الموُتإ، 

قبلها.الفتن حميع أنتهم التي الكبرى الفتة ثم فتنتهم، أعظم من وذللث، عليها، 
والعيون،الجناُن، وهو بالتقوى، الفتن هذه من حلص من جزاء سبحانه ذكر ثم 

والكرامة•الخير س مآءاثنهم ءاجذنن ؤ وأنبمم 
jj ) ،يلأإليه وصولهم ومنها به، رصاهم ومنها له، نولهم منها أمور ءلن، دليل ذللئ

قيه أمرهم ما أخذوا فكما أعمالهم، جنس من جزاءهم أن ومنها عاس، ولا ماح 
كذللئ،.الجزاء من آتاهم ما أخذوا الصدر وانشراح والتليم بالرضا وقابلوه الدنيا 

الوحده لعبادته المتضمن إحاثيم وهو ه ذللإل أوصلهم الذك، ببإ الذكر يم 
منه،هجوعهم قليل وأمم ليلهم، ذكر لم عباده، وحقوق بحقوقه والقيام له، شريلثؤ 
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عدممنها يفهموا لر هاو0 ق دخل من وأوق أول هم الذين الصحابة أن ت الثامن 
قوله:ل أنس عن قتادة عن معيد عن معد بن بجير فروى أصلا الليل، نومهم 

المغرببين ما بمالون كانوا  itJL؛[ ١٧]الذاريأتت ^ ما؛؛جعون سآليل يبتلا ؤكائوأ 
والعشاء.

عاليه،المنفي العامل لمعمول وتقديما للكلام، تفكيكا التمرير هدا ق أن التامع؛ 
ؤإنذللثج، يجيزون لا والبصريون متقي، وهو يهجعون، مفعول قليلا تجعل لأنك 
غيرْ.ق ولريجزه الظرف، ق فاجازه بعضهم، وفصل الكوفيون، أجازه 

هج ^ؤو30 ه' ما-■بمجنون سآم ؤكائوأقبيلا 
فختمواالسحر. عند ١^٢ يتعفرون كانوا بالليل صلاتيم مع ياثهم عنهم أحير 

وامتغفروهإليه، تابوا ثم وقياما، مجدا لر7ام فاتوا والتوبة، بالامتغفار صلاتمم 
أنميحانه اقلع وأمره ثلاثا. استغفر صلاته من ملم إذا قو الّم، وكان ذلل-،، عقيب، 
بالامتغفار،ءرفاُت، من إفاضتهم يختموا أن عباده وأمر بالاستغفار، عمره يختم 

التوبةالأعمال به حتمت، ما فأحسن يالتوية، وضوءه يختم أن للمتوضئ قق وتمئ 
والاستغفار.

محارممثعمونيملاكارات:بلحا[
راتابعوا|؛أؤت الض وقال تعفرون، يوا حلثم الحر، إق الصلاة مدوا الحزت قال 
٢.ااحديد«ر خمن، الكير ينفي ما والذنوب، الفقر ينفيان فإما والعمرة، الج بين 

المحان. ١٨٤)١( 

المختارةj والضياء ■اا0'ا( رقم  ١٣٠)إ/ حزبمة وابن ( ١٠٦٩٣رنم )بم/آ جان ابن أحرجه )٣( 
 M(٢٨رنم ١  ٩٧  )اتي والن٢ j /Y(١٠٦• ٩ رم  ٣٢٢الكرى ) والتر.ذى( ٢٨٨٧)رنم ص وش

٥(٠ ٩٨)V/ الباري فتح وانظر• غريب• صحح حس حديث هذا وتالت ٨( ١ ٠ )رقم 
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أل.يلا الذي المتعفف والمحروم الشكور، ولا منه الجزاء  AjUaP^يقصد لا 
إعطاءه،الجدة لأصحاب وثميع بقضائه، حرمه كونه ق تعاق الرب حكمة وتامل 
^٤'٠٠١١?-؛بالقدر الحرمان ين عاليه يجمع فلم الأحودين، وأحول الأغنياء وهوأعنز 

حرمانين.عليه يجمع فلم بقدره، وحرمه بامره عطاءه شؤع 
و7((ممتوسن آلارض؛ابمت، ؤؤر ؤ والنفسية، الأفقية بآياته سبحانه ذكرهم ثم 

كثيرة.أنولع الأرض فآياُت، ٢[ ١ ٢، • تتصموزه افلأ اذهسنؤت ؤؤآ 
عاليهاالصاع إق والافتقار الحالواثا وشواهد عدمها، يعد وحدوثها حلقها منهات 

نيا.هائمة سواهد فإما تجحد، لا 

يه.مغمورا يكون أن الطيعة مقتفن كون مع الماء عن فيها الجانب هال١ا بروز ومنها؛ 
كيم،آلأزض وإِل ؤ تعال؛ قال كما تهليحه.ا، ومنها حلقها وكر سعتها ومنها؛ 

سهلحلها الحقيقة، ق كرة فهي كرية، كوما ذللث، ينال ولا ٢[ * ]الغاش؛يت نءيح،ت،ه 
الحيوان.عاليه يستقر 

فرارا.وجعلها اكنه، ومالحيوان مقر لتكون فراشا، جعلها أنه ومنها؛ 
عقوتحمل والفتوس، يالمعاول وتضرب بالأندام، توطأ ذلولأ، مهادا وجعلها 

منها.العبد يريد لما مخرة ذلول فهي الثقال، الأبنية ظهرها 
قتضمهم وللأموات، ظهرها، عك تصمهم للأحياء، كفائا وجعلها بساطا، وجعلها 

منهاأحرج بأن منها يراد لما فهيأها ودحاها، ووسعها ومهلها فمدها وطحاها بعلنها، 
والفجاج.بل الفيها وجعل الأنهار، فيها وشق ومرعاها، ماءها 

الإذ أحرى، آية وذللث، ساكنة، جعالها ق حكمته عل وفراشا مهادا ونبه؛جعلها 
تكفأكانت، الماء وجه عك كانتؤ لما ولكنها فوقها، علاقة ولا تمسكها، تحتها دعامة 

رواسيعليها وصع أن الإلهية والحكمة الأزلية العناية فاهتفت، الفينة، تكفأ فيه 
لتكن لر أن ق الحكمة عك ذلولأ وجعلها الأنام، عليها وليستقر تمدو، لئلا حا، شتها 
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والزؤعوالغرس فيها والبناء وثقها حفرها قيمتغ كالحديد، والشدة الصلابة غاية 
فيها.والمشي عليها والنوم 

فلاوالدماثة، والرخاوة اللين غاية ق تخلق لر أما ي الحكمة عق نراوا يكوما وسه 
الصلابةبين جعلها بل الثقيلة، الأجسام ولا الحيوان عليها يتمر ولا بناء، لث، تم

والدماثة.

كانت،فلو والرمرد، والياقوت والفضة الذهت، الإنسان عند الجواهر وأمرق 
المناغوتعهللث، منها، والحيوان العباد مصالح لفاتت، الجواهر هد0 س الأرض 

وأبرلث،وأنفع الجواهر، هده ص أشرف التراب، جواهر أن يعلم وحذا منها، المقصودة 
وأبرلثمنها أنفع فالترابر ؤإلأ لقلتها، وعزما فغلاوها وأعز، أعق تللث، كانتج ؤإن 

وأنفس.
كدلاائ،كان وما النور، عليه يستقر لا الشفاف الجم فان شفافة، يجعلها لر وكدللث، 

النباُتح.فيه يتأتن ولا الحيوان، عليه يستقر فلا البرد، غاية ق فيبفن خونة، اليقبل ل؛ 
الشمس،أشعة انعكاس ___، عليها ما يحترق لئلا براقة، صقيلة يجعلها لر وظللث، 

الشفاف،الصقيل الجم انعكاس عند ونحوه القهلن احتراق ص يثماهله كما 
للحيوانا متقن تكون أن فملحت، غبراء، كثيفة جعلها أن صبحانه حكمته فافتمتج 

والأuموالنار،.
لهأبرز المائي كالحيوان الماء ق يعيش أن يمكنه لا الهوائي الحيوان كان ولما 

ونوته،طعامه منها وأنثا لصالحه، الهيئايت، أوفق علي وجعله تقدم، كما جانبها 
منها؟ويخرجه إليها وأعاده اق، الإنالنؤع منها حلق وكدللئح 
متجاورايته^ ٥٥أما ْع والماير والصفايت، الأجناس مختلفة جعلها أن آياما وس 

وتلاصقهاتنثتج، طيبة وهده وتلاصقها، تجاورها حزنة وهده مهلة، فهده متلاصقة، 

رخوة،ويليها ويلاصقها صلبة وهاوْ رمال، وتلاصقها تربة وهده تنثتج، لا أرض 
فيهايوجد لا أرض ويجاورها كلها حصن وهده بيضاء، أرض ويليها سوداء وهده 
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سبخةوهذه لغيره، تصالح بل له تصالح لا وهذه وكذا كذا لنبات تصلح وهذه حجر، 
الوهذه بالجيال، مجرة وهذه معالم ولا حبل فيها ليس وهذه بقدها، وهذه مالحة 
الأمار،مقي عك إلا تملح لا بل المهلر، ينفعها لا وهذه المطر، عك إلا تملح 
الماءؤيوق الميلر، ينفعها لا وهذه البعيدة، الأرض عك الماء سبحانه اممع فيمهلر 

الأرض•وجه عك إليها 
حصصومن التفريق،، هذا أجزاءها فرقا ومن المع، هذه نوعها من سألتها فلو 

منهاوأحرج الممل، فيها وفتح رواسيها، عليها ألقن ومن به، حصها بما منها قطعة كل 
وأنشأأقواما، فيها وقدر فيها بارك ومن الزوال، عن أمسكها ومن والمرعن، الماء 
مكناهياها ومن ومنافعها، وجواهرها معادما فيها وصع ومن ونباما، حيوانيا منها 

جعلهاومن منها، يخرجه ثم إليها يعيده ثم منها الخلق، يبدأ ومن للأنام، ومستقرا 
مخارجها،ووسع الكها، موذلل مناكبها، وطأ ومن ممتنعة، ولا مستصعبة غير ذلولأ 
فيهاوأوقع البات، عن صدعها ومن شمارها، وأحرج أشجارها، وأنثت أمارها، وشق 
عليهاما وجعل ودحاها، وطحاها وذللها ومهدها وفرشها بحلها ومن الأقوات، جيع 
أوومعلم بناء من عليها ما فيقهل فتتزلزل، تتحرك أن يمسكها الدق، ومن لها، زينة 

هوأبيعالذي اق الإنالؤع منها أنشأ الذي ومن نمور، هي فإذا عليها، بمن يخسفها 
وعيمنوموسن ؤإبراهيم ويوحا ادم منها أسما ل الصتوعاُت، وأحمن الخخلوقالتا 

الصالحين،وعباده وأحباءه أولياءه منها وأنثا أحمحين، عليهم وسلم  ٨٥١صل محمدا 
ومنوالحيوان، والمعادن والأرزاق، المياه من فيها استولع لما حافظة جعلها ومن 
،لضعفذللث، عك فلوزادت المسافة، من القدر هذا والقمر الشمس وبين بينها جعل 

والباتالحيوان إل الواصلة النفحة فتعهللت، القمر، ونور الشمس بحرارة تأثرها 
قنشاهده كما والخونة الحرارة لاشتدت القرب، ق زادت ولو ذللئ،، يسب، 

والبات.الحيوان أبدان فاحترقت، ،، الصيف
فيهاجعل الذي ومن العالم• انتظام ما الي، المحكمة هذه تفوت فكانت، وبالجملة 
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بيوتاوظاهرها للأموات بيوتا باطنها جعل الذي ومن والعيون، والحدائق الجنات 
عليهايرسل ثم الماء، من الماء علمها فينزل موتبما بعد يحييها الذي ومن للأحياء، 

مخضت،الولادة وقت كان فإذا الحبل، ق فتاحد الشص، عليها ؤيطلع الريح، 
حج■روج م ٌن وأبت واهتزت، للوصع، 

منهينعقد الذي كاياء والقطر كالأم، والأرض كالأب، الماء جعل من فسيحان 
وأعانتهافيه، الملين نداوة أثرت الماء عليه ووقع الأرض، ق الحب حصل فإذا الولد، 

الحبة،باؤلن إك والحرارة النداوة فوصلت، الأرض، باطن ق المختفية الخونة 
الشجرة،وهو فوقها من ساق سافيزت عن وانفالمت، وانتفصت، ورست،، الحبة فاتسعت، 

وصحيم إليه، بة نلأبيه يبق ب حتن الولد ذللث، عفلم يم العرق، وهو تحتها من وماق 
لعلهاواحدة، حبة ق الحكيم الرب صغ ذللث، كل مؤلفة، ألافا أبيه يحد الأولاد من 

فياالأم، هذ0 ق سبحانه اس وصحها التي البركة من وذللئ، الغاية، إق الصغر ق تبلغ 
وعقوأفعاله، كماله وصفات الخالق وجود عق الدلالة ق وحدها تكفي آية من لها 

والنشور.البعث، لبوم القبور ق من بإحراج عنه به أحبروا فيما رسله صدق 
إقبعضها وحاجة وامتزاجها، وتجاورها الأربعة العناصر هده اجتماع فتأمل 

الأتبلعإلا يمكنه لا يحسن، به، وتاثره فيه وتائيره بعض، عن بعضها وانفصال بعض، 
ذللثؤوق صاحبه، عن يستغني ولا بالتائير، الأحر يستقل ولا والانفعال، المأثر من 

موجدإق فقيرة عدمها، بعد حادثة مديرة مربوبة مصتوعة مخلوقة أنيا عل دلالة أظهر 
ونجست،لقدرته، كلها المخلوقات تنقاد حاديث،، غير قديم متأثر، غير مؤثر عنها، غنن 

عبادهوتدعو وحكمته، بحلمه وتشهد وربوبيته، وحالءانيته داعي وتلبى مشيثته، داعي 
عكوتحثهم ونقمته، بأسه من وتحذرهم ومحبته، وعبوديته وطاعته وشكره ذكره إق 

وجنته.رضوانه إق البادرة 

أنشاوازدواجهما امتزاجهما تعاق الرب أراد لما كيفر والأرض الماء إق فانظر 
لخليفةحرارة لها أنشأ ثم الأرض، عمق ق قذفته أن إل وساقته الماء فحركت، الرياح 



،—١
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الانفتاح،-؛ا حصل منها أقوى أحرى حرارة لها أنشأ ثم الإنبات، بيا وحصل محماؤية، 
وصلابته،هوته ونت، إل فادحرت الثانية، الحرارة عن نفعن، الأوق حالته وكانت 
واحد،والأب، واحدة، الأم ؤإن هدا، للأنفاج الميفإ وحرارة للاحراج، الربح فحرارة 
الأرضبملعؤؤ( ؤ قال، كما والتنؤع، الباين غاية j( والأولاد واحد، واللقاح 

ؤ'حمحودمصزاينز، 
٤[.^كورعقلوثه]اب: 

أوقعهاالتي سبحانه، وقائعه فيها التي الأيات ومن الأرض، آيات بعض فهدا 
تعاققال كما عليهم، دالة آثارهم وأبقن لأمره، المخالفين لرملهم المكذبين بالأمم 

قومق وقال [، ٣٨]العنكوت: ه ننستينإ نن لخفم سل ومد وينودأ عادا وؤ 
[، ١٣٨،  ١٣٧ه]الصاغات: اقلأ متبحتنوج،ؤيالهل مم وإةؤنلثمرو0 ؤ • لوط 

منحجارة عليم وأمطرتا سائلها علبما وأمجعلتا ئضض قاحديمآلصتحة ؤ وقال; 
ه]الحجر:مقيملهنبيل وق،ؤإئا للك د ق إن بّجيزغذث؛، 

ا;نٍأ'نحدناآلأكة كان ؤإن ؤ وقال! حاله، عن يزول لا ثابت، بملريق أي؛ 
لبيلريقالأمتن هاتين ديار أي [ ٧٩، ٧٨]الحجر؛ ه مجٍا لهإمام ؤلبما بهم قانتسا 

أنملجزظلموأ سنيكنمس ق ونكثب ؤ تعاق! وقال السالكون، به يمر واضح 
ثزئلا هاننحوأ ؤ عاد: قوم عن وقال، [، ٤٥]!برامم: يينزه لخفلممحد،ضا وثأث 

صآلمزون-تشونمتنهم ^١ ٥٢^^؛يد ؤ٤٥٢وقال! [، ٢٥]الأحقاف: ه تببخنمأ إِب 
١[. ٢٨]د؛ مستبمآ.مه ؤر 

الأمةفيدعو مال، ولا عدد ولا له عدة لا وحده يخرج رجل من أعظم دلالة فأي 
فتتفقونقمتنه، بأسه من ويحذرهم وؤناعتنه، به والإيمان اس توحيد إق الحفليمة 
قدرةعن الخارجة العقو؛امحت، أنولع فيذكرهم ومعاداته، تكذيبه عك أوأكثرهم كلمتهم 

آحرينويهلائ، تارة، الأرض ؛انيرهم ويخسف تارة، كلهم المكذبين فيغرق البئر، 
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بانولعوآحرين بالصواعق، وآخرين بالمخ، وآخرين بالصيحة، وآخرين بالريح، 
عدداأصعافهم أصعاف أصعاف والهالكون معه. ومن داعيهم ؤيتجو العقويات، 

وأموالا!ومنعة وقوة 
اهوائيكن الحق مربد بمن لواهتدى حز آيات من فيالك 

الناديانحيب أصغت ؤإن قالين أكنة القالوب نالك علن ولكن 
بقوتم— شوكة وأقوى عددا أكثرهم وهم الحق، عك كانوا إن امتنعوا فهلا 

أصعقهو من اعتصم كما عقوبته، من اعتصموا وهلا وماء؛لانه، بأمحه من وعددهم 
ئهمسأبعاسم•

فيمارسله به يصدق ما وقت كل فيها اه يحدثه مما الأرض ق التي الأيات ومن 
ق. الله يحدئها نبوتيم وأدلة مدقهم وأعلام الرسل آيات تزال، فلا به، أخبرت 

حتئالرسل، عصر قاربمت، التي الأيات، نالك، يشاهد لر من عك للحجة إقامة الأرض، 
سهريهثنوءانمئاؤ قال! كما نقليره، أو الأولون يشاهده ما يشاهدون قرن كل أهل كأن 

[.٥٣]_،: سنيلمألآلجوه حى فيآلآةافىوفيأم^م 
قرنكل أهل مثحانه اس يرى أن بد لا بل قرن، دون بقرن تختص لا الإرادة وهده 

الأرضوآيات صادقون، اله رموأن هو، إلا إله لا الن.ى اس أنه لهم يبين ما الأيات من 
الكتير١عك مها باليسير فنبه وأكثر، ذكر مما أعفلم 
إقالأشياء أقرب كان لما [ ٢١ه تمنون \نو1وآ\ئ• 3ق-ؤ قال ثم 

قوالتفكر التبصر إك ماء قهلرة من وفامحتره ومصوره وبارئه حالقه دعاه ه نفالإنسان 

اليمين،أنوار له وّهلع>تا الربوبية، آيات له استنارت ه نفق الإنسان تفكر فإذا ه، نف
نفلرإذا فانه الجهل، محللمات عنه وانقشعتر والريب، الشك عمران عنه واصمحلت، 

لدبره،شاهوة ناؤلقات، ريه عل التوحيد وأدلة قائمات، فيه التل.؛ير آثار وحد ه فنق 
مركثة،وءفلاما منضدة، لحوما ماء! قهلرة من مكونا يجده إذا إليه مرشدة عليه، دالة 

وشدت،قمهلت قل، والأعصاب، الحروق بحبال مثّددة مأسورة ْتعل،دة، وأوصالا 





الئنئاشئضهم

الحدقةوجعل الأحر، متهما كلأ ونين ومسكنا، لها مستقرا البياض وجعل السواد، 
إذسوداء، وجعلها يالأهدابج، والحواجب تقدم، كما والحواجب، يالأجفان ممونة 

ؤيمغالبصر، يجمع السواد فإن الإدراك، فضعم، الباصر النور لتفرق ُيضاء لوكاك 
وعشرينأربعا وتقليبها الحدقة لتحريالث، سبحاته وحلق الباصر، النور تفرق من 

العين.أمر لاحتل  ٥Jواحاعمالة لونقصت، عضلة، 
المقالةغاية ق كانت، إذا الصور فيها تنطع إنما الش كالمرآة المن كانت ولما 

غيرمن الانطباق إق بالملح جدا متحركة الأجفان هذه سبحانه جعل والصفاء، 
لعينيخلق لر لما ولهدا الكدورات، حمح من صافية نقية الهرآء هذء لتبقن تكلفح، 

وكماوامموورا^،. الغار آثار من بيدئ عينها تنظف ترائ تزال لا فإما أجفاظ، الدبابة 
جعلهماترياء، كما إليه فيوصلانه يريانه، ما للقالب، موديتين العينين سبحانه جعل 

والشر،والخير والبغض، الحب، من فيه مولع هو ما فيهما بملهر للقلب،، مرآتين 
وهوالقلب،، أحوال عق الحين بأحوال فيستدل والاستقامة، الزخ والفْلنة، والبلادة 

فالحينالقلب،، وفراسة الأذن، وفراسة المن، فراسة وهي اكلائة، الفراسة أنولع أحد 
ورسول.وطليحة ا للقاJ٣مرآة 

أنض والبرد، بالحر تأثرا وأبعدها الأعضاء، ألملقح من أما أمرها عجيتخ ومن 
ذللت،وليس لعنافتها، عق الحين تأثر من أكثر حما لتتأثر وغلغلها صلابتها عق الأذن 

تأثر؛ن|لالث، تتأثر لر منفتحة كانت، لو فإخا الأجفان، من عليها الذي الغهلاء بت، ؛
اللطيفة.الأعضاء 

ماالرطوبة من وأودعهما الوجه جانبي ق وتعاق تبارك شقهما الأذنان ذللئح ومن 
معية.الالقوة وأودعهما المع، إدراك عك محيتا يكون 

قليلا،المسافة لتهلول واءوجاجار.ت،، انحرافايتح الصدفة. هدء ق سبحانه وجعل 

لثلأوأيضا فيؤذيها، واحالة، وهالة يصاومها فلا حدته، انكسار ج إلا الهواء يصل فلا 
تلكمن عوجة إق لحل إذا بل والحشرالتح، الدبي.بإ من إليها الداخل يفجاها 



قسسسسسصسصسده
إحراجه.فهل هناك، ونف الانعطافات 

الملاحةمحل العينين لأن جانبيه، ق والأذنان الوجه وسهل ق العينان وكانت 
الإنسان.يدي يئن يمشي الذي النور بمنزلة وهما والجمال، والزينة 
وأuمهالإنسان حالف لما إدراكهما لكون الجانين ل جعلهما فكان الأذنان وأما 

واحدة.نية عق إليهما المموعالتا فتاق سواء، شماله وعن يمينه وعن 
كانلو إذ الحكمة، غاية ق وهذا غعناء، بغير والأذنان بنهناء، العينان وحالقت، 

الغطاء،ارتفاع يعد إلا يحصل فلا الصوت، إدراك الخناء لخغ غطاء للأذنين 
فانهالعين، تراه ما ، بخلافالغهياء ، كثفقبل يزول فكان له، نبات لا عرض والموت 

العين.وفتح الغمتاء كثف بين فيما تزول لا وأعراض أجام 
هيبل صلم،، عفلم ولا مترخ بلحم ليس غضروفيا عفوا الأذن سبحانه وجعل 

ولاالعظام، انمدلع تنصيع ولا بصلابتها، وتحفغل بلينها فتقبل واللين، الخلابة بين 
مالتلقن برورها ل المصلحة إل اللحم، تاثمر موم والوالممى والبرد بالحر تأمحر 

والأحبار.الأصوات من عليها يرد 
ثكلأحسن ق ٠عتادلأ قائما الوجه وسهل ق سبحانه نصبه الأنم، ذلالئ٠ ومن 
١١ ١ وأنواعها الروائح بها يدرك الش الشم حاسة وأودعه نفعة، لاJ٠وأوفقه 

مآلحى ُ إنه وآلانمى ألشمآء قورن ؤ قوله؛ ق مفردة جاءت ، كيفوتأمل 
ماوكل علا ما كل رب أي الجنسين، لهذين إرادة "؟؟ء لالناريامت،ت ه وغْلقون امحم 

ماوكل مماء يمن ما لكل الشامل بالأمم أتن ربوبيته عموم الراد كان فلما مقل، 
والأرضىالماء عين تبدلت، ؤإن يتغير، ولا يتبدل لا حقيقي أمر وهو أرصا، يمن 
بألأنضر ؤر وما ألئننوت ؤر ما ثي يميح ؤ قوله؛ ق مجموعق جاءت كيفإ فانفلر 

)ج(.إله. فلريع أرادْ فمن مطولا، بحثا ، ؛y^iبحتا )١( 
بدا'عجا.)أآ(ا-اا
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كثرتمعق مكاتبا بٍح تعن الإخبار المراد كان لما الصور جيع ق ١-ا تالتغاين■ 
محلهم.جع من بد يكن م وتاين 

بمتمحنونلا ؤسبمنُْ تو'جؤالأوص ؤإثُ ؤ ثوله؛ ل جعها هذا وظتر 
[.١٩ه]الأساءت ولاعنعجادته.ء 

إخبارامجموعة [ ٤٤زالامرا،!لهآلخةثوتآك.غه ميح ؤ قوله ق جاءت وكذلك 
بالعدد،بوصفها المعتن هذا وأكد عددها، اختلاف عق وأنفها يذواما له تبح 

ى.ألشع ؤ قالت بل ممهل، الماوات عل يقتصر ولر 
[٢٢تالJ١رJاتت ى توعدون رزث^نىوما وفيآكنآء ؤ ت قوله ق مفردة جاءت كيف، وانظر 

واحدةكل ق أنبما لا الجهة، هن.0 ق وكلاهما الجنة، به وعدنا وما العلر فالرزق 
قمجموعة جاءت ، كيفتأمل ثم ثبا، أليق الإفراد لففل فكان الماوات، من واحدة 

الرادكان ^^^ض^محايآس4]ص:هأ[لا 
مجموعة.-با أتن السماوات من واحدة هوق من كل عن الغيب علم نفي 

لرلما وقت حيث، مفردة إلا منها الماء بنزول الإخبار مياق ق يجئ لر كتف وتأمل 
اسفتحه قل باب وهذا الوصم،، الراد بل ها، ينفالماء ذات من نزوله الراد يكن 

وتقديماؤإفرادا خمعا ألفاظه وموارد وعجانه الكتاب، أسرار إق وانفلر فلجه للث، ول 
ثناءخلمه من أحد يحصي لا والمنة، الحم.د فلله أسراره، من ذللئ، غير إق وتآخيتا 

.aJ،■

قالسلما عتهقفالوأ إذدحلوا ز،•؛ ،ح-ئ،ططب،إتر'يمألوميري هلا ۶
ألاقال إي إمربهُ -3 سميمت بعجلؤ مجآء أنلي-، إل زاغ ت: شألإو0 قوم سلم 

هائ؛اوت;إج؛; ء1يمِبعنم ونثووه' و،س لا قالوا ختمه ممم قأوجق ;هج: ذءيؤا 
هوإد4د ننك يالغ ثالواكدُوك غمم محور وقالغ يعضنفذؤ-ج-هها ؤي آمراتهر 



ض Jjأزنآ إنآ \ ji\i;ز|؛: آمنلو0 محا حمحز قما محاد ٠ آصزآصرا:ت: 
قاحرجناو|ثأ وبمحزغ؛0' يند مسومه ص'هي؛؛!؛'( حجاره علبم محيل اه؛ محريأ0 
ءاةمحآ ويركتا ه؛ يمئن فتيا وجدثا قنا ■:)ج؛ آلموخ بن فتيا سكان 

•4ه 

-٦١،الرسول به جاء ما واعتبر يراه، لا وما منها يراه ما ال٠خلوءات،، تامل •من • • 
كلامه،وأته اه عند من القرآن هذا أن له فلهر والأمر الخلق مجاري ل فكرته ونقل 

يرىلا وما منها يرى ما الموجودات سائر أن كما ثاست،، حق وأنه الكلام، وهوأصدق 
هوم ثمميثون مثل لحى وآلأزضإيمُ هؤزُناآلثّنآء ؤ تعاقت قال كما حق، 

[Jjl-Ul ;،!■،٢٣ ] !تشكون،ولا فيه تمارون لا موجود أمر وهو حقيقة نهلفكم كان إن أي
لحقارانه ت الحديث، ق كما حق، والنبوة والمعاد التوحيد من به أحبرتكم ما فهكذا 

الخلقمن شاهدوه ما أن كما حق القرآن إن يقولت سبحانه فكأنه ههنا،ا أنلئ، ما مثل 
لدلكمتبصرون، لا وما تبصرون فيما فكرتم لو بل موجود، حق يشاهدونه لا وما 

حق.القرآن أن عك ذللث، 
وماونشاته، حلمه ومبدأ يعينه، يبصره لا وما يبصره ما حمح من الإنسان ويكفي 

وثبوتالربح، وحدانية عل دلالة أبين ذللئ، ففي وباؤلنا، ءلاما أحواله من يشاهده 
بشاشةتخالط ل؛ حقيقة ذلك، قلبه يباشر لر وما رسوله، به أحبر ما وصدق صفاته، 
^٢،.الأيمان 

حيثآيات وتدبر التفكر دوام هو إنما ذلك ق وعموده الأمر ورأس (٣)

frT ! َء, ,ُ ُ" قموجود يكاماله وهو [ ٣٨لالأحاقةت ^ تتصمون بما اقيم قلا ؤ ت تعاق اتئف قول تفسير من جرء هذا )٢( 
)ج(.ام. الحانة. سورة 

)م'هاكويت.
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يالبهمن الخواطر مكان القر1ن معاق صارت فإذا القالب، وتشغل الفكر، عق تتول 
لهيستقيم فحينثد أمره،  ٤٧٥٠١١هوالأمير وصار التصرف، له وصار كرميه، عق وجلس 

وهقجامدة -محنيا ؤئرىآلخناد ؤ الريح يتاري وص ساكتا وتراْ الُ؛لريرا له ؤئتفح صيره 
[.٨٨ةوإنزرأنه]\سم: خمبنا تيإًإِذهُ اثمزكل الدى دمؤمر^لشحاب 

وكيف،حجابه، ل واكثف، بابه، ل فانح عظيم مقام إل أثرت قد إنك ةلت،ت فان 
فهلبأيدينا، الأئمة تفامحير وهده وكنوزه؟ عجائٍه عل والإشراف وتفهمه القرآن تدبر 

ذكروه؟ما غير لبيان اق 

هال،المقصد، هذا ق لك إماما وتجعلها عاليها، تحتيى أمثالا للث، سأصرب ت قلت، 
آلنكمِآلعببمرهؤ ت قوله إل ه صمفإريرآلّكرمهت. اثنلئ، هل ؤ تعال! اهلأ 

V'-Tt .] فإنماوتدبرما معناها إل وتهلالع,ت، الأية هده قرأت إذا باك< فعهدي
وبشروهؤيثربون ياكلون الأصياف صورة ق إبراهيم أتوا الملائكة أن عك منها ٥^ 
ولرذللثج. قال(  ٢٥١أن الملائكة فأحبرما ذلك، من عجيتط امرأته ؤإنما عليم، يغلأم 

ذلك•غير تا"برل~ يتجاوز 
الثناءمن تضمنت، قد وكم الأسرار. أنولع من الأيات هده ل ما بعض الأن فاسمع 

تفمنتإوما الضيم،؟ حق ترعن وكف وحقوقها الضيافة حمعت، وكيف، إبراهيم، عق 
وانمللة.الفلامحنة من اuطل أهل عق الرد من 

الكمال،صفات حمح تضمنتج وكيفؤ النبوة، أعلام من عفليما علما تضمنت، وكيف، 
إثارةبألطفط انماد إمكان دليل إل أثارت وكيف، والحكمة، العلم إل مردئ التي 

وقوعه؟أفصحت( ثم وأوضحها 
ذكروتضمنت، المكذبة، الأمم من وانتقامه الرب ءدل، عن الأِتحار تضمنت( وكيفا 

توحيال.ْعك الدالة الرب آيات بقاء وتضمنت( بيتهما، والقرف، والإيمان الإسلام 
الأحر.اليوم وعك رسله وصدقا 

وهمالأحرة، عذاب من حوف قلبه ق من إلا كله بيذا ينتفع لا انه وتضمنت( 



الايات.بتلك ينتفع فلا ، ^٦١يؤمن ولا الآحرة، يخاف لا من وأما -٦١ المؤمنون 
صيماحديث اثنلث خذو ؤ تعاق• افللأ قال ت الجملة هده تفاصيل واو2ض الأن فاسمع 

للاستفهام،موصوعة بصيغة القمة محيحاته افتح [ ٢٤،: ijLjIJJI]ه إبر'ممآدكوبمرتت> 
هذامثل ل ]هل[ إن ااتاست بعض قال ولهذا الاستفهام، حقيقة بما المراد وليس 

بصيغةهذا مثل ق الكلام ورود ق ولكن التحقيق. تقتضي الش زقي[ بمعنن الموصع 
بأمرالمخاطب، يخبر أن أراد إذا المتكلم فان يدع، ومعنن لهليفؤ، سر الاستفهام 

لتشيهالاستفهام، بأداة الكلام له صدر له الذهن ؤإحفار به، الاعتناء ينتبغي عجسما 
ماعلمت، هل فقول؛ بمل، يمدرْ وتارة بالا، بمدره فتارة به، ااإ٠خير وذهنه سمعه 

ماعظمة عق منبها ؤإما مخوفا، له واعفلآ ؤإما به، مذكرا إما وكيت،؟ كست، من كان 
ومل٠ وؤ ٩[ ]طه: ه خديخ،مومى اثنلث، وهل ؤ تعاق؛ فقوله له، ٠^^ ؤإما به، يخبر 

عقوالتنبيه القصص، هذه لتتعفليم متضمن ه تيبم،إتريلمآثوبمرإ 
تضمنته.ما ومعرفة تدبرها 

منفإنه النبوة، أعلام من علم إليلثإ هذا إتيان أن عك الميه وهو آجر• أمر ففيه 
؟وتعريفنا ؤإرسالنا إعلامنا غير من أتاك فهل قومالئ،، ولا أنت، تعمله لا الذي الغيسؤ 

أملم1تلثهإلأمنقبالا؟
موارده،حح من موقعه عظم وتأمل الاستفهام، بميغة الكلام هذا ظهور فانفلر 

متضمنه ؤ وقوله! العاليا. ذروبما ل الفصاحة من أنه يشهد 
قولين:الكرمين ل فإن إبراهيم، خليله عق كثائه 

،.الضيفبإكرام إبراهيم مدح فميه لهم، إبراهيم إكرام أحدهمات 
[،٢٦]الأنياء؛ ه مكرمون عباد بل ؤ تعاق- كقوله اقم، عند مكرمون إمم واا٠ابيا• 

فعلأصيافآله، المكرمين ملاثكته جعل إذ ومدحه، خليله لتعفليم متضمنأبمؤآ وهو 
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تالمدح من أنولع ثلاثة بايتضمن نجم؛ بعجل قجآء ؤ وقوله! 
ينفه.به حاء ؤإنما به، يرمل لر فانه ه، ينفصيفه خدمة أحدها! 

شاءوا.ما لحمه أطيب من ليتخيروا يبعضه. يأتم لر تام، يحيوان حاءهم أنه الئال! 
ميز،الالبقر ولد الأموال، نفائس من وهدا بزول، ليس سمين أنه الثالث! 

ؤإحماره.ذيحه عليه هان كرمه فمن به، يعجبون فإتبمم 
يدييئن إل الطعام إحضار وهو أحرى، وآدابا المدح متضمن إليم ؤ وقوله• 

عاليه.فيورد0 ضيفه يقيم ثم موضع، ق التلعام يهيئ من يخلاف الضيف، 
يقوله!الأكل عليهم عرض فانه أحر، وآداب مدح فيه ه هءيتن الأ ؤ وقوله• 

ضعوايقول!! من يخلاف يالتلهلف مؤذنة عرضن صيغة وهل.ْ ه يأكلون لأ اؤ 
حيفهممبمم قاوجس ؤ وقوله! هدا. ونحو تقدموا، كلوا، الهلحام، ق أيديكم 

فانشر، معهم يكون أن خوفا متهم أضمر طعامه من يأكلون لا رآهم لما لأنه [ ٢٨
قالوا!ذلك( منه علموا فلما يه، وأنس إليه اطمأن المنزل رب طعام من أكل إذا ، الضيف

عجبت،امرأته لأن إسماعيل، لا إسحاق الغلام وهذا عليره بعنم قئئروه ثحمر لأ ؤ 
منفانه إسماعيل وأما يالولد؟ ل فاتن لمثل، يولد لا عقثم، عجوز فقالت،! ذللث، من 

تعاق!قوله ق هود سورة ق هدا سبحانه بين وقد ولده. وأول يكره وكان هاجر مريته 
ها.نفالقمة هي وهذه [ ٧١لهود؛ إسحأقيعقوبمح ورآء وبن بإمحنق ئرنجا دؤ 

عقلضعف بيان فيه [ ٢٩لالل.ارياتت صمهمدص،كتاب ق ءائتلتآمراتهُ ؤ تعاق! وقوله 
الإخبار.هلءا عند الوحه فصكت، الدية إق إذ؛ادرُت، ثثاما، وعدم المرأة 

منواقتصارها الرحال، خهناب عنلء المرأة أدب حن فيه م محورعقم ٠ وقوله! 
عقيم،عجوز أنا تقل! ولآ الهبتا.أ، حدقت، فاتها الحاجة، يه يتأدى ما عك الكلام 

هودسورة ق وأما غيره، تذكر ب الولادة عدم عك الل.ال بهيج الذكر عك واقتصريت، 
قالوا'ؤ تعال! وقوله ؛العجهب،. وصرحت، إيراهيم ومن منها المانع بهبج الفذكرت، 
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هوآوغكتعوآتي»وهإدمُ ؤ وقوله! له. القول صفة لإثبات متضمن ننحئاه كن'وكدا3 
والأمر،الخالق مصدر هما اللذين والعلم الحكمة صفة لإنات متضمن •٣[ ]الداريات: 

عنمصدره وشرعه أمره وكيلك وحكمته، عالمه عن صادر بحانه حلقه ما فجمح 
الكمال.صمات لجمح متضمنان والحكمة والعالم وحكمته. عالمه 

والبصرمع والوالبقاء والقدرة القيومية من كمالها لوازم و الحياة يتضمن فالعالم 
التام.الحلم يستالرمجها الي الصفات ومائر 

ووضعوالبر، والجود والإحسان والرحمة والعاول الإرادة كمال تتضمن والحكمة 
والعقاب.الثواب ؤإثثات إرسال ؤيتضمن وحومها، أحسن عك مواضعها ق الأشياء 

هذهعق الاستدلال ق القرآن محلوقة هي كما الحكيم، اسمه من العالم هدا كل 
ومحيىعبثا الخلق حلق أنه يزعم من عك والإنكار الحكمة، بصفة العثليمة الم3؛لالث، 

كانولهدا والعقاب، والثواب والقدر الثميع تتضمن حكمته صفة فحينئد ويامحللأ، 
عكالعقل يدل ما بتفصيل ورد مع الوأن بالعقل، يعلم المعاد أن القولين أصح 

إثباته.

الأمثاللهم يضرب سبحانه وأنه ذلك. عك دالة وحدها القرآن ٍلريقة تأمل ومن 
الدالةالقا.رة أدلة فين.كر أحرى، ووقوعه تارة الهاد إمكان عك تدل الش المحقولة، 

•لوقوعه الختلزمة الحكمة وأدلة المعاد إمكان عك 
عنعباده عل ومنته اهلع يحمد مغنية كدللث، وحدها القرآن ق الهاد أدلة تامل ومن 
الشبهعن للجواب متضمنة ؛سرعة، المهللوب إق موصلة شافية كافية غيرها، 

قرأيت لما كثيرا، سفرا دلك ق كبت التوفيق ساعد ؤإن التاءس. من لكثير العارضة 
البيان،وحن الإنصاف، وسرعة والهدى الشفاء من القرآن إليها أرشد التي الأدلة 

اليقين،معه ؤكثر الصدر، له ينثلج يما عنها والجواب الشبه مواضع عك والتنبيه 
التفصيل.موضع هدا وليس ذلك، من العكس عك فإما الأدلة من غيره بخلاف 

وحكمته.الرب علم عن والأمر الخلق صدور أن والقصود! 
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تولدمن التقوس لتعجس، لاقتضائهما الأسمين هذين يذكر القمة هدم اختصت 

وكونالإيلاد، هذا سبب العالم وخفاء عادة، لمثالهما يولد لا أبوين بين مولود 
اسمالأية ق فذكر المعروفة، العادة غير عق الولادة هذ0 جريان اهتمت، الحكمة 

وضعهق وحكمته وغايته الخالق هذا سيب سبحانه لعله المتضمن والحكمة العلم 
الحكمة.يموحب، إخلال، غير من موصعه 

الحجارةؤإرسال، لومحل، قوم لإهلأك إرسالهم ق الملائكة قمة . ذكر ثم 
والدلالةلهم، المكذبين ؤإُلأك رسله تصديق يتممن ما هذا وق عليهم• المرمة 

الوالهالأدلة أعفلم من وهذا العالر، هذا ق عيانا لوقوعه والعقاب والثواب الحاد عق 
ينامنكان ءا"م"جئا ؤ تعاق• قال ثم ر?ء-م• عن به أحمروا ما لمحة رسله صل•ق، عك 

بينففرق [ ٣٦، ٣٥لالن-ارات: 4 فآل وجدثا فما م،آلمومبمن؛ثث؛:ا 
فهو،الجاة عن عبارة هنا الإحراج فإن الكلام، اقتضاه لسر هنا والإيمان الإسلام 
ءلاهماللرسل التعين يالمزمتتن مختص هذا أن ريب لا و العد.ابج، من نجاة إخراج 
الموجودونكان لما ه عيربيتسألمن؛يإن يهإ وجدثا قنا ؤ ت تعاق وقوله و؛اءلسا• 

الييت،،هذا أهل من كانت، لوط امرأة لأن عليهم، الإسلام اسم أوقع المخرجين من 
أخبروقد الماجين، القوم ق لا الموجودين البيت ؤ، فكانت، الظاهر، ق مسلمة وهي 

معهم،وقالبها أصيافه عق قومها تدل، كانت، أتبما وخيانتها لوط، امرأة خيانة عن سبحانه 
المؤمنينمن ولمح، ظاهتا، السالخين الثيتخ أهل مجن فكانت، فاحشه، خيانة وليست، 

الاجتز،•
يبهرما وحكمه أسراره من له تبين مواضعها وألفاظه القرآن دلالة وضع ومن 
المشهور،السواو، عن الجواب خرج وبمل.ا حميد• حكيم من تنزيل أنه ؤيعلم العقول، 

الأستشاءوقاعدة الأخص، من الأعم استثناء فكتف، الإيمان من أعم الإسلام أن وهوت 
والمزمنينالوجود، فعل عليه وقع مما المتئنين المسلمين أن وتبين العكس تقتضي 

الناجون.المخرجون هم يل منه، مستثنين عير 
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دليلفيه [ ٣٧]الداريات: لأذس'محامنآضابآ'لأومه ءايه ^ وئتكثا ؤ _l^؛I وقوله 
عليهدالة آثارها وأبقن ااعالم، هذا ق فعلها التي وعجائبه بحاته الللأ آيات أن عق 

قالكما تعال، اه عياب ويخشن يالمعاد، يزمن من بها يتي إنما رمله صدق وعك 
١[، ٠٣]هود: ه عيابالأجرة حاف لمن لأته ذالك ؤر إ0 ؤ آحر• موصع ق تعاق اس 

تيقول أن غايته بالاحرق يؤمن لا من فان [ ١ ٠ ]الاعان: ه سندومزمحى ؤ ت تعاق وقال 
عادة.والالثقاوة فيه الدهر زال ولا غيرهم أصاب كما الدهر أصابم قوم هؤلاء 

والمواعظ.دالآيات ينتفع فهوالذي منها، وأشفق و{لآ-خر0 آمن من وأما 
القرانمعرفه ي الأفهام تفاوت عك والتمثيل التتتييه هو إنما تأدا ود والمقم 

واسمنيشاء. اسيؤتيه بيد والفضل غيره، ب؛ذا ويعتمر كنوزه، وآثار أسراره وامتتنباط 
العفليم.الفضل ذو 

إفامحَبمبتر^و4•ؤمحؤا'إلآلثب 
شيءمن الهرب الفرار! وحقيقة ٥[ • لاللاريات; آش إل فقروا ؤ تعاق! اس ،قال 

الأشقياء.وقرار عداء، الفرار نوعان! وهو شيء، إل 
الفراروأط إليه، لا منه القرار الأشقياء! وقرار ه اه إك الفرار عداء! الففرار 

إليه،منه فروا ه آممي إل ففروأ ؤ تعال• قوله ق عباس ابن قال أوليائه، ففرار إليه• منه 
احرون!وقال اس، إل اس سوى مما فروا اس! عبد بن سهل وقال بهناعتته، واعملوا 

والهلاعة.بالإيمان ثوابه إل اس عذاب س اهربوا 

إليه،اس س هوالفرار العبد س المطلوب والتوحيد ه إز قفروأ ؤ تعال! ،قال 
-بحانه — إليه الفرار فإن التوحيد، أسرار س عفليم سر هن'ا ق و)إل( )_( وتحت، 

را.مدارج ٤ ٦ ٩ )١( 



—^^اجا=جع
اتفقتالتي الإلهية لتوحيد متضمن فهو ولوازمها، والعبودية بالهللب إفراده يتضمن 

أحمعين.عليهم وسلامه الله صلوات الرمل دعوة عليها 
قما كل وأن القدر، ؤإئبات الربوبية لتوحيد متضمن فهو إليه منه الفرار وأما 
فإنوحده، اس مشيثة أوجبته فإنما العبد منه يفر الدي والمحدور المكروه من الكون 

مشيئته.لعدم وجوده وامتنع يكن، لر يثأ لر وما بمشيئته، وجوده ووجبا كان ثاء ما 
الحقيقةق فهو وقدره، اللع يمثيثة وجد ثئ إل ثئ من يفر فإنما اس إق العبد فر فادا 

اهقإليه.من فار 

ا)لأوقوله; ؛ منكءار بك اروأعوذ ه؛ قوله معنن فهم نموره حق هدا نمور ومن 
منهؤيستعاذ منه يفر شئ الوجود ق ليس فإنه ، إليكاا إلا منلئ، متجن ولا ملجأ 

اسقدر أوجده مما فار والمتعيذ; فالفار ؤإبياعا. حلقا اممع من هو إلا منه ويلتجا 
ؤإحسانه٠ولهلفه وبره رحمته تقتفيه ما إق وحلقه ومثيئته 

الأمرينهدين ونمور منه. باس ومستعيد إليه، اس من هارب هو الحقيقة ففي 
أنعلم إذا فإنه ومحبة، ورجاء حوفا بالكلية; غيره عن قلبه تعلق انقهلاع للعبد يوجب 

منحوف قلبه ق لريبق وحلقه، وقدرته اهJا،^ هويمشيثة إنما منه ؤيتعيذ منه يفر الذي 
ولووارجاء، والحب بالخوف وحده اه إفراد ذللئا فتضمن وموجده، حالقه غير 

يقرمن مثل منه، لخوفه موجبا ذلك لكان وقدرته، اس بمشيئة يكن لر مما فراره كان 
يكونلا أن حدرا منه حائف الأول من فراره حال ق فإنه منه، أقا-ر آحر مخلوق من 

يفرما وثاء وقدر قفن الن.ي هو إليه يفر الذي كان إذا ما بخلاف منه، يفيده الثاق 
غيره.إق التفات القلب ق يثقئ لا فإنه منه، 

منكرمتجن ولا ملجأ ورالأ ررأعوذ؛لث،«I؛U،® قوله; ق اإعجيسا السر ^ا إق فتفهلن 

٢(.٠ ٤ / النووي)٤ ثرح وانظرت ٤(  ٨٦لم)رنم عأحرجه )١( 
ا٤ ١- ١ ١ ا/ ايادي)١ فتح (واننلر: ٢٧١• )رقم (وسالم ٢٤٧المخاري)رنم)٢(أخرجه 



الممسيرعلن المشر الصوء =و(=

اشالمكة، لهده مهم تعرض من وقل أقوالأ، هدا ل ذكروا قد الناس فإن إللش®، إلا 
التوفيق.وياس ومقصوده، الكلام لب هي 

تعاق،اهنآ إل الهجرة مض وهو إليه، اه ص الفرار إل كله الأمر عاد كتف فتأمل 
بحاتهاهللأ يقرن ولهذا • عنه٠١ اهه من ما هجر من ُُالمهاجر ه• الّثي قال، ولهذا 

للأخر.أحال>هما وانتفاء لتلازمهما، موضع، غير ق والهجرة الإيمان بين 
ؤيرصاه،يحبه ما ؤإتيان يكرهه ما هجران تتضمن! اللع إل الهجرة أن والمقصود! 

إليههاجر ما يكون أن لابد شيء إل شيء س المهاجر فإن والبغفى، الصبح وأصلها 
وهواهالعبد نفس كان ؤإذا الأحر. عك إليه الأمرين أحب فثزثر منه، هاجر مما أحسم، 

يزالونفلا اكلأرث<، حولأء بل وقد ؤيرصاه، يحبه ما ، خلافإل يدعوانه إنما وشيطانه 

أنونتح كل ل فعليه ريه مرصاة إل يدعوْ الإيمان وداعي ريه، مرصاة غير إل يدعونه 
الممايتح.إل هجرته ق ينفلئح ولا اس إل يهاجر 

الداعيكان فإن العباس، قلما ق المحثة داعي يءص_، وتفعقح تقوى الهجرة وهده 

حتنالهجرة نحعفتح الداعي صعفح ؤإذا وأكمل. وأتم أقوى الهجرة همذْ كانتا أقوى 
إرادة؟لها يتحرك ولا علما، بما يشعر يكاد لا 

سالهجرة ق ائل الموJفرغ الكلام يوسع المرء أن العجب،! منه يقضي والدي 
عارضة،هجرة وهذه بالفتح، انقهلمتح التي الهجرة وق الإسلام، دار إل الكفر دار 

الأنفاسما-ى عك واجبة هي التي الهجرة هده وأما أصلأ• العمر ق به تتعلق لا ربما 
والاشتغالله، خلق عما للأعراض إلا ذاك وف إرادة، ولا علما فيها يحمل لا فإنه 
معرفتهوصعقته بصيرته عشتح س حال وهدا غيره. ينجيه لا عما وحده ينجيه لا بما 

سواه.ولارب غيره لاإله التوفيق، وباهللأ المتعان، واه والأعمال. العلوم بمراتب، 
***

سمى)رتم'ا(وام:نيابرى)أ/مْ-أه('(أ-محرجه 



بءجةلاس 

أناؤيد زنآ نزق من مهم ١^■ مآ رن|ت لئمدو0 إي وآلاص ما وؤ 
4■إزآسهوآلررافىدوآلموةآلنتها؛؛ق؛ زث؛ بجنون 

فيهاوما كانت بعوضة حناح لديه ناوي لا اس عند حقيرة الدنيا كانت ولما 
للاحرْمزرعة حلقها إنما سبحانه وهو اللعنة، حقيقة هو وهدا منه، البعد اية غق 

لإقامةمتضمنا كان ما إلا منها يقرب يكن فلم إليه، عاده منها يتزود إليها، وممرا 
عليهؤيثتن ؤيذكر ؤيمد اممه يعرف يه الذي العلم وهو محابه، إق ومفضيا ذكره 

إيوآلاص وما ؤ تعاق؛ قال، كما أهلها، وحلق حلقها ولهذا ؤيمجد، 
مثلهنالأوض 'سوتمؤس سبع حق آلذى آس ؤ وئالت ا"ْأ لالذادئاتت ه ليعثدون 

هعنأ _؛ لأكل ١حاط قد آثه قديروان سء كل عق آس أن لممثوأ يئن الأم يثول، 
وماوالأرض الموات حلق إنما سبحانه أنه الأيتان هاتان فضست، [ ١٢لالطلأقت 
منإليه طريئا كان وما المهللوب، فهذا وليعبد، وصفاته، بأسماثه ليعرف بينهما، 

عنبعيد هو إذ عداه، ما عك واقعة واللعنة اللعنة، من المتشن فهو والتعلم، العلم 
متعلقكان كما فإنه الأحرة، ق المقاب متعلق هو وهذا دينه، وعن محابه وعن اقع 

مجنيحبا إنما سبحانه واهللأ العقامبا، متعلق فهو والبغفى، الذم تضمن الص اللعنة، 
فهوعداه، وما إليه أفضن وما ذللثا ولوازم ومحنته، ومعرفته وعبادته ذكره عباده 

عنده.مذموم مبعونحىله 
يريدعنه، غناه مع عبده إق محن فهو رحيم. عزيز كريم، غني سبحانه اقلع إن 

رحةبل مضرة، لدفع ولا الخثد، من إليه مئفعه لجلبا لا الضر، عنه ؤيكثما الخير، به 
ولاذلة، من يمم ليعتز ولا قلة، من حم ليتكثر حلقه يخلؤ، ر بحانه فهو ؤإحايا. منه 

جلُّئآيد،دآلأدسدنا ؤ تعاق• قال كما عنه، ليدفعوا ولا لينفعوه، ولا قوة، ليرزقوه 

)ا(ا<أشاحجا.
-بم>.)آ(اأإءاثأن



الممسرغلن النير الصوء لأ==ِ 

هوآلرواذذوآس إن ;}ش؛ بجنون أن ابيئ ومآ وزق بن بهم اؤيئ نآ تث؛إ بتنئدون إلا 
دلزا ثأث لزيئخن ى آلن لدي آلختمد وئل ؤ ت تعاق ا"ه-حه[وئال هلالذارياتتآلمتإن آلموة 
فهو[. ١١١]الإسراء: ه ^؛^١ ومحرم بنآلا-و ونأ لتُ آننلكولزنغن ثميكق لثُ ةش 

أولياءهيوال ؤإنما المخلوق، المخلوق يوال كما الذل، من يواليه من يوال لا سبحانه 
لهم.ومحبة ورخمة إحسانا 
فهم[. ٣٨]محمد: ؛< ؤاذتهم1لممرآء هزيآ قآس ؤ تعال• قال كما فإنبمم العباد أما 

عاجلأبه وانتفاءه ذلك إل لحاجته بعض إل بعضهم يحن إنما وحاجتهم لفقرهم 
الإحسانأراد إنما الحقيقة ق فهو إليه. أحسن لما الضر ذلك نمور ولولا أوآحلأ. 

إليه.الإحسان ذلك ضر وصول إل وءلرJقا وميالة غيره إل إحسانه وجعل ه، نفإل 

أوالجزاء، ذلك إل محتاج فهو العاجل،، ق جزائه لتوقع إليه يحن أن إما فإنه 
وشكره.حالْ لتولمر أو بإحانه، معاوصة 

فهووالملح، الثناء محن إليه محتاج هو ما منه ليحصل إليه يحسن إنما أيضا هو 
فهوالآحرة، ق تعال اقلع من الجزاء يريد أن ؤإما الغير• إل باحسانه ه نفإل محسن 

قملوم غير فهو وفاقته، فقره يوم إل جزاءه أحر ؤإنما بادلك، ه نفإل محسن أيما 
أنفكماله ذاته، لوازم من له لازم أمر وحاجته وفقره محتاج، فقير فإنه القمل•، هلءا 

لأنمس.آؤثهاحنثر احنتتز إن ؤ تعال؛ وقال عنه، يعجز ولا يضه ما عل يحرص 
[.٢٧٢]الترة: ه ئْلاثورى لا وأنم حءريوراإِلخفإإ من قفموأ وما ؤ وقال ٧[ ]الإسراء: 

يلنكثعؤيي، معي لنثبمعوا إثكغ ي؛وأ•' ريا ه؛ رسوله عنه رواء فتما تعال، وقال 
إياها،أء.دفم م لكم، أمحها أعالكم هي إمحا عبادي؛ يا يئرئيي، فري ظعوا 

ا١١١يلؤمنإلأثهنهااذللن،ثلأ همز وبم• ومن اهة، هليمح• حيرأ ^ يئن 

(.١٣٢/١٦وثرحالوويى)( ٣٨٤/١٣(واظر:كحاUري)٢٠٧٧الم)رثم مخرجه أ' 
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مرقهلر من إليه بها نالتي والتهمة الغلة ْواصع من عباده إق سبحانه ؤيتنصل 
لهمءلاقة ولا عليه يقدرون لا ما عبادْ تكاليف من ت قدره حق قدره ولا معرفته حق 

البينهما وما والأرض الموات وحلق به، وآمنوا شكروه إن وتعذيبهم البتة، يفعله 
ولاقلة، من حم ليتكثر ولا إليهم، منه لحاجة حلقه يخلق لر وأنه لغاية، ولا لحكمة 
زرقس بجم مآأييذ إج' لمدون إب وآلإس حلنتءآلإ وما ؤ قال،؛ كما حم، لتعزز 

منهلحاجة والإنس الجن يخلمح، لر انه فأحبر [،  ٥٧" ٥ ٦ لالذا;ياتت ه يْلعمون ان ؤمآاريد 
كلعليه هم خيربحوا ليعبدوه، ؤإحسانا جودأ حلقهم لكن عليهم، ليربح ولا إليهم، 

صئلقاهمل ومن ؤ ٧•؛، تالإ'راء؛ لآذهستلإنه احننتز احنسئز إن ؤ كقولهت الأرباح 
الذيالجنابة من وبالغل يالومحوء أمرهم ولما [، ٤٤]الووم: ب يمهدون 

أثنيريد نا ؤ تعاقت قال درجاتم، يه ؤيرفع عليه، يه ويدخلون أوزارهم، عنهم يحمل 
 ،j*^ لشفمعوكم ذعمثهُ ييم لزَمحركم ثريد ولتكن حرج س عتطم

ولاهومها أقه يئال لن ؤ والهدايات الأضاحي ق وقال ٦[، ^ يئآكروت 
وميهمبالصدقة أمرهم عقيب وقال [، ٣٧لال>ج: ب مغمح؛ آلئموئ يثاله ولتكن دمآزها 

إلابقاخديه ولتئم تمقون مشه ثتمموأأنحبيث، ولا ؤ المالت من الرديء إحراج عن 
عماعني إق سبحانه• يقول [• ٢٦٧• ٠٨١١]ه حميد غي أس ان ؤآعلموأ فيه تغمضوأ ان 

حاجةمنه  Jljلا فإنفاقكم كلها، المحامي مستحق ]حميد[ شيء، منه ينالني أن تتفقون 
ؤإنفاقكموصفاته. وأمماته ه، ينفالحميد ه، ينفالغني هو يل حمدأ، له يوجب، ولا 
عليكم...وعاندته لكم نفعه إنما 

أنسبحانه فأحبر [ ٥٦لالن.اات: ه لتنثدون إلا وآلإس حلمت،ألحن وما ؤ وقال! 
أنهكما سبحانه وهو محبته، كمال أصلها التي عبادته هي حلقه من المطلوية الغاية 

)ا(هما>زالهجرتين.

)أ(ا،مآ>ضالهجرض.
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يحبكما اس دون شيئا أحب من أن سحانه فأحبر [، ١٦٥س^\\بفنق.' حئ ائد ءامنوأ 
صثللض كنا إن ئاش ؤ لمعبودم! المشركين قول مض وهدا ندأ، اتخذه فمد اس 

[.٩٨- ^١٩ه يزت1دض؛ سوئكم بيء)ؤئ{إد 
والصفات.والأفعال الذات ق لا والتأليه، الحية ق تسوية فهذه 

حلقهوحلق يحبه، من ؤيحب محبة، أعغلم ه نفيحب سبحانه أنه والقصودت 
ذلك،لأجل والعقاب الثواب وأعن، ذللئ،، لأجل كب وأنزل شرائعه، وشؤع لذلكر، 
فإذاوالأمر، الخلق وكان والأرض، موات القامت، يه الذي الحق محض هو وهذا 

كانإذ وأحبه، وبارئه صانعه عنه فرصي له، حلق الذي بالأمر قام فقد العد يه قام 
أبغضهوسيده مالكه عن وأبق عنه وأعرض ذللئ، عن صدف فإذا ؤيرصن، يحب 

منهفاستوحب، لها، هو التي الحال صد إق وصار له، حلق عما حرج لأنه ومقته، 
رحمته.من بدلأ وعقوبته رمحاه، من بدلأ غضبه 

الذارياتمحورة نمير من حمعه اصف ير ما هذا 

العالينرب ص، والحمد 



الممسيرئن المسر الصوء 
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دءق
بِإسآؤثله؛ر

3آاشثف:;ئ;: وآدتآكوو ويىثنئوو:ت;؛: و ؤهمواسلور::ث': أكلؤر::ئ;' وؤ 
4•ئاثهُ عقابنبممح'ختنث؛ إن آلمرمدعت!؛•ؤآمحآشجورمح1;: 

عقالدالة وحكمته وقدرته، آياته، مظاهر وهي أشياء، خمسة المم هدا تصمن 
ووحدانيته.ربوبيته 

جهورعند عمران بن مؤمن وكليمه نبيه عاليه اه كلم الذي الجبل هو فالطور 
بالاصافة،آحر موضع ق وعرفه باللام، ههنا وعرفه والخالق، اللفح من رين المق

الجبلوهو والآحرْ، اكنيا بركة مظهر الجل وهذا ٣[ ]١^١؛ وْلووبييئنه ؤ فقال،ت 
عليه.مؤمن اذثعلتكاليم اختاره الذي 

قالطحبان بن عبيد بن محمد حدسي ت لأبيه الزهد كتابح ق أحمد بن الاه عبد قالح 
أوحننالأت اليكال، نوفح عن الجوق عمران أبو حدثنا هال، سليمان ين حعفر حدئنا 

حبلإلا كلها الجبال فشمختح قال منكم، حبل عل نازل إق الجبال إل هق اذم 
هذاوحبل ،. ءليه١ الأمر فكان ل. اس قم بما أرضن وقال؛ تواضع، فإنه الملور، 

الجبال.لسيد ؤإنه يه، اهلم م يقأن حقيق شأنه 
هوفقيل؛ الكتاُسح، ^ا ق ح واحتلنالمنثور، الرق ق المعلور الكتاب )الثاق( 

أعمالتضمن الذي الكتاب هو وقيل! يرق. ليس فانه غلهل، وهذ.ا المحفوفل، اللوح 
كانؤإن وهذا منثور، رق ق القيامة يوم أعمالهم إليهم تخرج مقاتل• ومال آدم، بمي 

النيان.)ا(ها-ا 

١ ٦٧)ه/ ّان اوالاومعجم ق ؤياتوت ( ٤٩)أ/ الحلية ق نمم وأبو ( ٦٦)ص الزهد ي أحل. أ-؛مجه )٢( 
اكراوتتور)ممأ0(.وانئلر:
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غيرهيذكر ل؛ من ومنهم رين، المقمن جاعة واختاره الأول، القول من وأصح أقوى 

وماوجلالته لعفلمته يه اهلأ وأقم اهف، عند من المنزل الكتاب به الراد أن ذالغلاهر 
حلقه.وهداية توحيده وأدلة ربوبيته آيات من نقمته 
اقترانرأى القول هدا صاحب ولكن مؤمن، عق اس أنزل التي التوراة هو ة؛لت ثم 

إلارق، ل لا ألواح، ق أنزلت إنما التوراة ولكن التوراة، هو فقالت بالعلور، الكتاب 
ألواح.ق وأنزلت الماء، ق رق ق هي يقال أن 

قبأنه القرآن وصف سبحانه لأنه الأقوال، أر-ح هدا ولعل القرآن، هو وقيل• 
هوسفرة باياJي وكونه الرق، هي فالمحق بررة، كرام ممره بأيدي مْلهرة صحمج 

دللثجويكون الكتب، وسيد الجبال ئن. يأقم قي. فيكون هذاا وعك متثورا، كونه 
وبينبينهما يقرن ما وكثيرا محمل، ونبوه مومحن نبوة الخعفلمتيزت للنبوتين متضمنا 

والزيتون.التين محورة ق كما محلهما، 

معلوربأنه الكتاب وصفه وق المعمور، البيت، وهو البيوت، يد بم أنثم 
وأنهبه، بالاعتناء إيذان منثور بأنه وصفه وق منه، مفروعا مكتوبا لكونه تحقيق 
الذ|يالصراح أنه فالمشهور المعمور الثبت، وأما مهجور. غير متشور الملائكة بأيدي 

اليم ^،، iL0ألف، سبعون يوم كل يدخله الإسراء، ليلة للبي رغ النءي لماء اق 
البيت،هو وقيل الأرنحن، ق المعمور البيت، يحيال وهو عليهم، ما آخر إليه يعودون 
وهذاوعبادتيم، يالملائكة معمور فهذا معمور، منهما كلأ أن ؤيبح ولا الحرام، 
سيدمتهما فكل القولين، كلأ وعك والجود، والر؛ع والقائمين بالطائمين معمور 

البيوت.

آياتهمجغلهر وهما مخلوقاته، بحمى من عفليمين ؛مخلوقين سبحانه أقم ثم 
قدراآياته أعفلم من فإما الماء، وهو المرفؤع، قفح الوهما صنعته، وءجالّتإ 
و-ءاالعالم، ّقفإ وهي ملائكته، محل وهي ؤإشرايا، ولويا وسمكا وسعة وارتفاعا 



اليمض امحر الئوء ^^٠ ٩١
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والأياموالشهور تين والوالنهار الليل قوام ب1ما الذين النترين ومحل انتظامه، 
الأرواحضعد ؤإليها البركات، تنزل ومنها والخرف،، والربيع والشتاء والميم، 
اس.وكالما-ماوأعمالها 

إلايحصيها لا وعجائبه، آياته من عفليمة وهوآية ه ؤآشئرآثتجور ؤ والئاق! 
عكتشاهده الذي الحر أو السماوات فوق الذي هو هل البحر• هذا ق واختلف ، ٥٧٥١

?ض•'
خممائةمسيرة وأمفاله أءلأ0 وبين العرش عليه الذي البحر هو ءلائهة1 ممالت، 

مخيمرةبن اهله عبد عن سماك حويثح من داود أبو رواه الذي الحديث، ل كما عام، 
تمفمرت ه، ، ٧٥١رسول فيهم عصابة ق بالبهلحاء كنت، تال! قيس، بن الأحنف، عن 

قالواتاروالمزن؟اا قال؛ الحاب، قالوات ُذه؟ا، نمون اما فقال؛ إليها، فتنلر سحابة 
والأرض؟اااو،اء بين ما تدرون لأهل قال؛ والعنان، قالوا! رروالعنان؟،ا قال! والمزن، 

ثمستة، وسبعون أوثلامث، اثنتان أو واحدة إما بينهإ ما بعد ارإن قال! ندري، لا قالوا! 
وأعلامأسماله بين بحر المابعة فوق ثم سإوات، ّع عد حنن كذلك،، فوقها السإء 

بينما مثل وركبهم أظلافهم بين أوعال ثانية ذللت، فوق ثم ماء، إلن ماء بين ما مثل 
إلنمكاء، بين ما مثل دأءلأْ أسفله بين ما العرش ظهورهم علن ثم ساء، إلن ّاء 
سإتينكل بين ®إن الترمذي! جامع ق ما يناقض لا وهذا  ٠١٧١٥فوق اه ثم ساء 

يه،المقدر باختلافح مقاديرها تختلف، المسافات إذ عام® خمإئة مسيرة 
تمهلعهما بمدر وهو البريد، ئر ببعون والالإبل، ئر بمقدرة فالخمماتة 

بنعل عن محكي العرش، تحت، الذي البحر ق القول وهذا أصعافح، سبعة الإبل 
طالب•أمح، 

jهمدالر وابن  ٢٩)رقم الرش ل سة أبي بن عمأن بن ومحمد ( ٤٧٢٣)رنم داود أبو أ-م-بم 
لم.مءقشرْل صحح حديث هدا وقال: ( ٣٨٤٨رقم  oiX)٦! والحاكم ( ١٤• )U/ التمهيد 
اومود)آا/ا--لأ(.عون وانظر: 





الممسيرش النيئ الصوء ،==ِ 

فوقها،للأرض الماء يكون أن الطسعة مقتضئ ذلك فان فيغرقها، الأرض عق 
تزولا،أن والأرضى السماوات، يمسنث، الذي أمسكه ولكن الماء، فوق الهواء أن كما 
بمييغرق أن ربه يستأذن والحر إلا يوم من ارما مرفوعات أحمد ذكره حديث، هدا ول 

ماالهلسعة ق ليس فانه والدهرية، الملاحية أصول، م هلل مما الموضع وهدا . آدما٠ر 
كرةعق عالية الماء كرة كون مع الأرض •جواب، بعض عن الماء حبس يقتضي 
مافيها ياكن ل؛ جوانبها بروز يقتض ما الهلييعة ق أن فرض ولو بالداتف، الأرض 
غيره.دون بالبروز الجابإ هذا تخصيص يقتض 

١^١!؛لمصلحة ذللثؤ اقتضت، الإلهية العناية أن والمتفلفة الهلبائعيون ذكره وما 
عليم،شيء بكل وهو ومشيئته، يفدرته يفعل من عناية ولكن ذكروا، كما هو فنعم، 
تقضيالإلهية العناية فان معقولة، غير الحاكمين، أحكم وهو قدير، شيء كل وعل، 
به،الأفعال، وقيام حلقه، إق ؤإحسانه ورحمته وحكمته وعالمه ومشيئته وقدرته حياته 

التوفيق.وباس ممتغ، الأمور هذه نفي مع الإلهية العناية فإثبات 
المسجورمن اللغة ق هوالمحروق، وهذا الموقد، أنه المحور ؤ، الأقوال، وأقوى 

عباس!وابن عل، قال ٦[ ]التكوير: ه سحرُت، ألبحاز ؤإدا ؤ تعاقت قوله عليه ويدل 
موقدة،نارا كونيا يناقضى فلا ماؤها، وذهب، ت، يبقال! ومن نارا، فصارت، أوقدتؤ 

نارا.تملأ فانيا ملثت،؛ قال من وكذا 
فانكله، ذللئ، عك تدل اللففلة رأيت، ومفرداته ونفلمه القران أسلوب، اعتبرت، ؤإذا 

فكلنارا، ويصير القيامة، يوم ماؤه ودذه_، ماء، وممالوء اهله، بقدرة محبوس البحر 
أعلم.واس المعاق، هاوْ من معنن أحذ رين المقمن 

حلجانهي التي الأرض لأقطار المكتنفة البحار مصنوعاته وعجاب، آياته ومن 

3،الجودي ابن وضعنه ( ٥١٦٥رثم  ٣٨٢الفردوس)٣;سند ق والديي أحد أخرجه )١( 
(.٣٨٤القدير)>،/ وفص ٢( ٤ ١ ممر)؛/ ابن ير نفوانظر: ( ٣٧رنم ٥ ٢ / الخاب)١ العلل 

)آ(أ-آثاحجم>.



——^^^لجا=
والجبالالأرض من المكشوف إن حتئ الأرض، بجمع الأعظم المحيط البحر من 

باياء،مغمورة الأرض وبقية عظيم، بحر ق صغيرة كجزيرة الماء إق بالنسبة والدن 
الأرضعق لعلفح الماء ه وحبومنيته بقدرته له وتعاق تبارك الرب اك إمولولا 

الماء.محلح هد|ا كلها، وعلاها 
هلثيعةاقتضاء ْع الأرض من الجزء هدا بروز سبا ق الهلبيعيين عقلاء حار ولهذا 

بالعنايةالاعتراف إلا ذللئ، عليه يحيلون ما يجدوا ولر يغمره ؤإن عليه للعلو الماء 
الأرض،ق الأرضي الحيوان العيس ذللثv اقتضت، التي الإلهية، والحكمة الأزلية 
وحكمتهوعلمه ومنيثته ؤإرادته اه بقدرة الاعتراف يوحب، ولكنه حق، وطا 

من®محا قالا أنه قو الني عن أحمد الإمام ند موق عنه، محيص ولا كماله، وصفالت، 
•آدم" بني يغرق أن ربه يستأذن والحر إلا يوم 

حكاهالمحبوس، أنه ه ؤآلبحرآلسجور ؤ ت حل و عز قوله ق الأقوال أحد وهن.ا 
التيحديد، أو عود من القلادة وهي الكلجإ، احور مومنه قالواI وغيره، عملية ابن 

قفالأرض الأرض، عك لفاض ؤيمكه، البحر يحبس اقم أن لولا وكدللتح تمسكه، 
الأرض.حملة ق كثين، البحر 

وأشكالهاأحناسها احتلاف، عق الحيوانارت١ س فيه وما البحر، عجانبا املت، ؤإذا 
لهيقوم لا الجبال أمثال حيوائا فيها إن حتن وألواما، ومضارها ومنافعها ومقاديرها 

الركابفينزل جزيرة، أنما فنقلن يرى؛لهورها، ما الحيوانات• من فته إن• وحتن شء، 
أصنافس صنم، س وما حيوان، أنه فيعلم فتتحرك، أوقدلت، إذا بالنار فتحس عليها، 
وفيهوأصنافها، والبعير والفرس الإنسان حتن أمثاله، البحر وق إلا الثر حيوان 

واللؤلؤوالمرجان،الجواهر س فيه ما ْع هذا أصلا، البر ق نفلير لها يعهد لا أجناس 
ومنهوتحففلها، تكنها الصا.فة وهي لها، كالبيت، كن ق أودعث، ، كيفاللؤلؤة فترى 

الأيدي.نمه لر صدفه ق الذي وهو المكنون، اللولو 



الئمسرعلن الشر الأنوء  =او(====
ميتةعق الماء تحت الصماء الصخرة ق ةعرْ ق المرجان تبت كيف وتأمل 

منه،ونتخرج البحر فدفها التي النفائس وأصناف العنبر، من فيه ما »ع هذا الشجر، 
سائقولا يقودها قائد بلا وتمخره تشقه البحر ق وسيرها الفن عجائب اق انظر ثم 

عنهاحبس فإذا لإجرائها، اليع يسخرها الش الرياح، وسائقها قائدها ؤإنما يوقها، 
 ،_liالماء.وجه عق راكدة القائاروالمائق؛

آلريحبمش يشأ إن أق|؛ا آتحركلآعنمّ ق الخوار ومن؛اينته ؤ تعادت اه قال 
[٣٣، ٣٢تالثورى: ب سكونج صثار لكل [لآُيأت د'للغا ق إن ظهر1ْج عق رواكد فْلقن 

مخهوستحرحوأ طريا لخما منه لئاعكلوأ حخنألتخن وهوألذل ؤ تعاد؛ اس وقال 
ولعلخكمهصإيِء مت ؤلتتتئوأ فيه مواخر آلملألك وثنو ئلننوئها حنة 

سبحانهيكرر ولهدا دلالة، من وأسنها آية من أعقلها فما [ ١٤]الحل: ه ثثخزونش 
ذكرهافىىابهكث؛تا.

وقالسبحانه، اس إلا يحصيها أن من وأكثر أعظم وآياته البحر فعجائب وبالجملة 
ادنؤثع؛إآ نذكك لآكن لثجعيا أؤ;أ؛ آلخ-ارية آلماء طعا لما إما ؤ تعاد؛ اهآ 

اا،آا[.ؤ'نمهه]الٍاه:

هعداب<ربمئ،نخغ إن ؤ ت قوله أن إل الهلور سورة قرأ الخلماب بن عمر وهدا 
ؤيحالث،الومحت،! وهوق لأبنه وقال وعادوه، مرض حن ثكاوه واشتد ف؛كن ٧[ لالطودت 

ثمتلائا، ^،، ٠٥١يغفر لر إن أمي ؤيل قال؛ ثم يرُهمني، أن عاْ الأرض، عل حدى ضع 
ؤيعاد،أياما الثيت، ق فيثقن العبرة، فتخنقه بالليل ورده ق بالأية يمر وكان قضن، 

عباس!ابن له وقال البكاء، من أسودان حهثان ه، وجهه ق وكان مريصا، يحسبونه 
الأنجو، أق وددت، فقال،؛ وفعل، وفعل، الفتوح، بلئ، وفح الأمصار، بك اهنه مصر 

الكاق.الجواب :ا(ا،أ 



قع=—^=س^^==إجا=
،•وزررولا أجر 

لوأميوقال: لبه، تبتل محن يكي القبر عك وقف إذا كان عفان بن عثمان وهذا 
إلأعلم أن ثل رمادا أكون أن لاخترت بي يؤمر أيهما إك أدري لا والنار الجنة بين 

ا.أصيرآ أيهما 

آلذئشكلصنومن :؛ت:نءرا ودسيرألحنالأ ,;ت: نورايموزآلثمآء وم نؤ 
Qهذهأثازأقممرهاثارخهغزدعا إك يدعوث نوم ( CDحؤضهون ق هم 

نؤ1ةضأووو\' اولأ ز)ث[;اآصإوها تمموت انئزلأ ام امبحرهنذا .'ج بون محب 
بمايكم؛ن :؛ثأ: وثم جثت ق آلنتمن إن :ت|ث يعملون نامحتم إئماغرون عتمحم 
أوي؛؛بناثمغزثعمئون هيثا وآثميوأ محوأ أئ آبجيم عداب بجم وزينهم نبمم ءاثنهم 
Aوت'أ وروتيههممحورم ننرظو^ عق تتكلن 

نيلذلو'ؤحعداب إن ؤ فقال؛ والجزاء، المعاد عك الأمور بميم سبحانه م أن
أنهسبحانه أحبر دفعه يمكن ند يقع الذي كان ولما ٨[ ٧، زالطور: مزدايزه وهُ ما 

إذاله دافع لا أنه والثاق لوقوعه. دافع لا أنه أحدهما: أمرين يناول وهذا له، دافع لا 

هسم! وميرأنيتان ;:؛آ موراثموزآلثنآء يوم ؤ فقال: وقوعه، ومت، سبحانه ذكر ثم 
والاضطراب.يالتموج وفسر وفر؛اكوران، بالحركة، فسر قد والمور [ ١ • ٩، ]الطور: 

ماءالحركة بين فرق ولهذا ومجيء وذهاب وتكفؤ تموج ق حركة أنه والتحقيق: 

(١٥٦٦رغم )Y/٧٧ اس أخار ل شة بن وعمر ( رم١٥٣الطمات ق معد ابن \ءوج* )١( 
الطرازودوام ( ٧٦المبمع)٩; ق الهبمي وقال ( ٥٧٩رنم  ١٨٣-  ١٨١الأوسط)ا/ ذ واليراق 

(.-٦٥٦٦اليارى)U/ فح وانظر: حن. وإسادْ لأوسط اق 
.٦( • / الحلية)١ ل )ر؛مأما(وأبونعم المتمين ق الل.ن؛ا أبي ابن أخرجه )٢( 
التيان. ١٦٩)٣(



الممسيرطز المسر الصرء ،ً^=عم 
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٣[]\لتكووو.' ب سمث لينالا ؤإذا ؤ وقال! ه سم_ا ؤدسمآبيبائ ؤ  I،Jl_الجبال، وحركة 
الجوهري؛ثال وتجيء، وتازهس، وتموج تتكفأ قاما الماء وأما مكان، إق مكان من 
أيالعيدانة النخلة تكفأ كما وذهب، وحاء تحرك أي ترهيأ مورا يمور الشيء مار 

أبووقال موجا. تموج الضحاك؛ قال ه مورا نمورالشماء يوم ؤ قوله؛ ومنه الهلويلة، 
للاعشن؛وأنشو تكفأ، والأحفش؛ عبيدة 

عجلولا ليث لا السحابة مور جارما بيت من متجها كأن 
كانواالتي وعلومهم أعمالهم ويكر والنبوة، بالمعاد المكذبين وعيد ذكر يم 
علمفلا صائع، محعي هو الذي واللعب، باؤلل، كلام هو الذي الخوض وهي عليها، 

لعب•وأعمالهم بالاطل حوض علومهم بل صالح، عمل ولا نافع 
جهنم،أدخلوا وقهر يعنفط الحق لدفع مستلزمه والأعمال العلوم هذْ ت؛، كانولما 

عليهاوقفوا فاذا دفع، بعد دفعا وأكتافهم، أقمتهم ق يدفع أي دعا إليها يدعون وهم 
[،١٤لالطورت ث5ددون ها كتتمِ أثى آثار هنده ؤ لهم* وقيل وقفوا، وعاينوها 
ا١ ٥ اةسحزهندآهتامرت ؤ يقال؛ ثم صادق، ما أحبر من ولا لها، حقيقة لا وتقولون؛ 

الأنفهذا سحرة. ؤإمم سحر، إنه الرمل؛ به جاءتكم لما للحق تقولون كنتم كما الأن 
علهاكان كما تيصروثها، فلا غمعاوة ابصاركم عك أم قلتم كما له، حققة لا سحر 

كماالحق، هذا روية عن اليوم أبصاركم أفعميت، الحق، تبصرون فلا الدنيا، ق غشاوة 
الحق.تبصرون فلا الدنيا ق عمينتج 

حموأحاءلّتثخ الشدائد، داهمتهم إذا الدنيا ق كانوا الذي الصبر ن^ عنهم ملب ثم 
اولأهآصموأ ؤ يومئن.؛ لهم فقيل أمال.ها، لانقضاء البلية بانقضاء وتعللوا إليه، لجأوا 

ذكرْوالستح التعريف. محّق وقو ئس، بن محيمون الأعشنت إق يب السط، بحر من الست، هن.ا ،١( 
الحل.دث،غريب ق تنمة وابن ( ١٨٦/0)اللمان ق مقلور وابن •٢( / TV)شرم ل الطري 

ئمفيظرخص)أ\/ّاهآ(وا؛نممرلأضرْ)إ/اإأ(.)؟/؛؟؟(وابن 



و^|_ساجه
فلاالجنع، ولا الصبر عنكم يجدي لا عليكم مواء كلاهما [ ١٦]الطور! ه ضبخوو\' 

ولاالخزنة، قلوب عليكم يعطف، الجنع ولا العذابج، هذا خمل عنكم يخفض الصبر 
الرحمة.لكم يستنزل 

عذابا،صارتر أعمالهم نفس هو ؤإنما بذللئح، يظلمهم لر تعاق الربا بايا أعلموا ثم 
إرادتيمكانت، كما لهم، لازما عذابا صارت، بل بدا، به اقترانيم من يجدوا فلم 

متجبحالنار ق لأهله العذاب ولزوم لهم، لازمة القبيحة وأعمالهم الباطلة وعقائدهم 
قلهم الأعمال من عليها يترتب، وما الباطلة، والعقائد الناّال.ة الإرادة تللئإ لزوم 

يعذبوالر كليا زوالا النصوح وبالتوبة بضده ما ومت، ق اللزوم ذللث، زال فإذا الدنيا، 
أثرله محمحا ول( وجوارحهم، والتهم ءلوب1م ْن زال مل أثره لأن الأحرة، ل عليه 

البدنمن زالت، إذا الفاطة والمادة له، ب، ذنلا كمن الذنب، من فالتائب، عليه، يترتب 
عارضهاولكن والأعمال الإرادة تللث، تزل إ ؤإن عنها، ينشأ ألر هناك يبق لر بالكلية 

اوينهمإن الأصعم،، الأقوى وغيب، للمعارض، التأثير كان منها أقوى معارض 
الجنةبين الأعراف جبال صاحبه محل وكان الأحر، منهما كل وقاوم تدافعا، الأمران 
أحدا.ربلث، يفللم ولا وعقابه، وميه وأمره حلقه، ل وحكمته اه حكم فهذا والنار، 
الصحيحة،والاعتقادات الصالحة والأعمال الافعة العلوم أرباب سبحانه ذكر نم 
وذكرالنعيم، وهو المساكن ق وحالهم الجنان، ق وهم مساكنهم فذّكر الخقون، وهم 
والفاكه:[ ١٨]الطور؛ ه نيمم ءائنهم يما يكهبمآ ؤ بكومم• وراحتهم قلوببمم ذم؛م 

إذاوفاكه فكه فهو يفكه بالكر فكه وفعله به، الغتث3ل المرور يالشيء العجب، 

ؤليبحعن ينشأ الل.ي المرح وهي الفاكهة ومنه البال، والفاكه النفس. طيب، كان 
قولهومنه ، ١٢•يتمع الش الفاكهة ومنه به، تمتعت، إذا بالشيء وتفكهتؤ النفس، 

ؤإنماالمعنئ، بلازم نفير وهذا تندمون، معناه قيل [ ٦٥]الواسة! ه طلتزثمكهون يؤ 
الحنث،زال إذا تحنث، يقال صده، حلقه التفكه زال ؤإذا التفكه، عنكم تزيلون الحقيقة 



كتعلمالثيءت ق للواحل يقال البناء وهدا تفكه، ومنه وتأنم، وتحوب وتحرج عنه 
يتأثم■كتحرج منه وللخارج وتحلم 

البدنونعيم Jالتفكه، القلب نعيم العيمين■ يئن لهم جع سبحانه أنه والمقصود؛ 
وأ.ءهلاهميكرهون، مما قوماهم الجحيم، عياب ووقاهم والكاح، والشرب بالأكل 

مهنابقاجزاؤهم فكان يحسب،، يما وأتوا يكره، ما تركوا لأمم وفاقا، جزاء بمصون، ما 
علموالو فإمم ه، هييثا ؤ ت قوله أفهمه يما لهم ذلك، دوام عن أحبر ثم لأعمالهم، 

لهم.هناء يكن ولر نعيمهم، ذلك، عليهم لنغص وانقهلاءه زواله 
٢[،٠ لالطور: ه ئهنفومة ممر عق متكئن ؤ فقال! فيها، وهيئامم مجالهم ذكر ثم 

ومقابلةبعض، من بعضهم يقرب عليهم النعمة كمال عق تنبيه اصهلفافها ذكر وق 
تماممن فإن [ ١٦]الوانعة; ه متفجنيت علتيا متكين ؤ تعاق! قال كما بعضا، بعضهم 

قربه،ويؤثر معاشرته، يحب من ومنزله بستانه ل الإنسان مع يكون أن والنعيم اللذة 
يحبه.من سرير جانبا إق سريره بل وبينه، بينه حيل قد منه، بعيدا يكون ولا 

المفتن.-باتين القرآن ل وصفهم تكرر وقد العين، الحور وأتبم أزواجهم وذكر 
وقال؛اثنين، اثنين جعلناهم بالبعل، البعل يزؤج كما أزواجا، جعلناهم أبوعبيدة؛ قال 

تقول؛لا العرب بأن هذا عك واحتج التزؤيج، عقد من وليس من، قرناهم يونس 
4روجغتكها وطنا نيا ليت ض قلما ؤ تعادت قال تزوجتها، تقول، ؤإنما ما، تزوجت 

العربغيره وقال ٢ القرآنءار من معلن، بإ لازوحتكها الحديث،؛ وق [ ٣٧]الأحزاب 
امرأه،وتزوجت، امرأة، زوجته تقول العرب الأزهري؛ وقال بامرأة• تزوجت، تقول؛ 
أي4 يما محور وروجشهر ؤ تعاك؛ قوله ومنه بامرأة، تزوجت كلامهم ق وليس 

وقرناهمشفعناهم، أي والشفع الاقتران من هؤلاء عند فزوجناهم ^ا وعك قرناهم، 
هذاوعل قلتؤ؛ إياهن. أنكحناهم أى -بن زوجتاهم مجاهد منهم طائفة وقالتا بس، 

(.١٩٨٦٩١/٩رى)(وام:ني١٤٢١U(صثم٢٣١٠ْ)ا(بي 



الاقترانمعتز المتضمنة بالباء وتعديته النكاح، عق دل قد التزؤيج فعل فتلوج 
أعالم.واهرانا واحل.، فالقولأن والضم، 
وراءمن موقهن مخ بائيا الهلرفذ فيها يحار التي مجاهدت فقال العين، الحور وأما 
وقالاللون، وصفاء الجلد رقة من كالمرآة إحداهن كيد ق وجهه النانلر ؤيرى ثياتس، 

عباس.ابن قال وكن.ا بيض، أي بمحور ءتادةت 
ةشديل. حوراء وعين الأعين الحان العين الوجوم البيض الحور مقاتل• وقال 

المرأةمن تولا الحسن كاملة موادها مع الأهداب طويلة البياض نقية المواد 
والحسنبالياض فوصفهن الجسد، لون بياض عينها حور ْع يكون حتن حوراء، 

يوالحسن ألواتض، ق فالبياض ٧[ ٠ ]الرحن: 4 حنان حيرت ؤ قالت كما والملاحة، 
باحنالجنة أهل اء نسبحانه اممع وصف وقد عيوتين، ي والملاحة وجوههن، 
عنه...سكت، بما وصفح بما ودل الصمات، 

سضرصؤماُألئثةم دنبجم مم دبم( ياتعم ائوا ء ؤ
4•و؛ بماكسنارمح سِإكاامى 

يعملوالر ؤإن الدرجة، ق -بم ذرياتيم بإلحاق نعيمهم تكميل عن سبحانه أحبر 
الأباءينقص لر أنه سبحانه وأحثر وفرحهم، مرورهم ؤيتم ببمم، أعينهم لتقر أعمالهم 

بلفك، الالدرجة إق العليا الدرجة من فينزلهم الإلحاق، برن-ا شيء من عملهم من 
•ودرجاتم أجورهم الأباء عك ووفر بالأباء، الأبناء ألحق 
حميفعل فلا الحيل أهل وأما الفضل، أشل ق هوفعله إنما هذا أن سبحانه أحبر نم 
بينالتسوية لتوهم دفع هن.ا ففي ;!، ٢١]الطور: .مماكنن،زئه كن ؤ بل ذلك، 

دفع٢[ ١ ]الطور: ه سء من مبر من الننهم ومآ ؤ قوله؛ ق كما الإلحاق، حدا الفريقين 

التجان. ١٧٣١



الممسيرعلن المسئ الصوء ا؟=هم 
إ===^===^^^^=^د=^====طئ= 

أحرفتنقص الأبناء، وبين بينهم الأباء أحور وقسمة الأبناء، درحة إق الأباء حط لتوهم 
نقصناهم.ما أى ه منمحهحدصسء ونآأونن1تم ؤ بقوله التوهم هدا فرفع أعمالهم، 

٢[،١ 4]الطور: دنبجم عم بإينثزأمحا د3بجم قآلدس؛امثوأؤآد؛عهم ؤ تعادت قوله ا ر
يكونونؤإمم الجنة، ق بيم المؤمنين ذؤية يلحق بحانه اس أن عد تدل، الأية فهده 
-يلتهم لر اه فان الدنية، درحة إل الأباء نزول يتوهم فلا هدْ وْع درجتهم. ق معهم 

الأباةأجور توفير مع درجامم إل ذليامم رفع بل ثبا، أعمالهم من - ينقمحهم ل؛ أي 
بالأعمال،لا التبعية بحكم هو إنما الدرجة ق يالأباء الذؤية إلحاق كان ولما عليهم، 

أعماللهم يكن ب ؤإن تبعا، العياب، ق -يم يلحقون الكفار ذؤية أن متوهم توهم ربما 
قولهوتأمل ه، رين تحب •مما تعال• بقوله التوهم هدا تعال خقخ الأباء، 
العاطفةبالواو أتن كف آ؛ا، ١ ]الطور: يإيض4 دنيبجم وآيثعهم وآلذس؛امثوأ ؤ تعال؛ 

متحقاالخبر فجعل شامم، هل.ا الدين المؤمنين عن الخبر وجعل الذ'رية، تثيع اق 
بامرين؛

 Iكلأن يقتضي لا وذللث، إياهم، ذؤيتهم اقية ١^٤ والئانن الأباء. إيمان أحدهما
ذينامم،نتعهم آمنوا والدين ٣(؛ المعتز هن>ا أليد ولو له، ذرية كل يبعه مؤمن 

الالخبر، ثبوُت، ق وشرءلا قيدآ -بما المعهلوفح يكون أن يقتضي بالواو الأتبلع فعهلف، 
عائشة،عن صحيحه ق لم مرواه ما يخؤج هن.ا وعك الخبتدأ. أفراد لكل حصوله 

لرلهن-ا طوين انئم، رسول يا فةلت،ت ت عليه يمل الأمار من جوبحبي التي أتن قالت، 
أهلالها وحلق الجنة حلق اه إن عائشة، يا ذللئ، غير ررأو قال! لهّ يدره ولر شرآ، يعمل 

لوهم لهم وحلقها أهلا لها وحلق النار وحلق آبائهم، أصلاب، ق وهم لهم وحلقها 
المؤمنينأؤلفال من ؤلفل لكل يشهد لا أنه عك يالل ااحل.ي.ثإ فهدا ، آبائهم،ا أصلاب، 

)ا(1ا<'\>ِقالهجرتين.
بثمأآأأ(وانظر:محاضوي)أل/ب-آ(.



قع^^^_^=_رجا=
الشهادةلكن الجنة، ق أمم الجملة ق المؤمنين أحلفال عق أءللق ؤإن بالجنة، 
شهدمن إلا بدلك لمعين يشهد ولا الجنة، ق أمم مْللقا للمومنتن ينهي كما ممتنعة، 

أحد،الإمام ورده الناس، من كير عك يشكل الذي الحليث، وجه فهدا قؤ• الّكا له 
تأويلاتقوم وتأوله الجنة؟ ق اللين أولاد أن يشك ومن يمح• لا و٠الت 

JUu ..؛.

;-؟مبإيمننألخسا دنبجم وآيبمهم ءامغوأ وآلدس ؤ تعادت نوله ذلك من ذلك ،ومن 
الذرية،بإلمحاق بحانه أحبر لما ٢[ ١ ]الطورت ه تيِء من مهّ ص الئتنهم وما دبيبم 

الذرية،درجة إل الآ؛اء يءحْل أن متوهم توهم فربما الدرجة، ل بآبائهم لهم عمل ولا 
الإباءمن نقصنا ما أي: ه منمحلهرمنسء ونا~ألئثهم ؤ بقوله: التوهم هذا فرفع 
بنقصدرجتهم إل نحملهم ول( درجتهم، إل ذريته*( رفعنا بل أعماله*(، أجور من شيئا 

بأهليفعله كما النار، بأهل ذلك يفعل أنه إل ين-هب قد الوهم كان ولما أجورهم، 
تعاق:قوله هذا وس ه، محنارين حما >ؤكدآمررى تعال: بقوله الوهم هذا قطع الجنة 
٠Lوله[ ٩١ه سِء ؤلهُ رئهنذْآتلدةمى امتاناعني ؤإئ

ولهُؤ بقوله؛ عمه الاحتماص يوهم قد الحرام الملية ربوبيته ذكر كان فلما شيء كل 
بنلعآلله إن حننهُج لهو آلله عل يتوكل ومن ؤ تعال؛ نوله ذلك ومن i ًفذ 
فربماعلته للتوكل كفايته ذكر فلما ٣[ ]الطلاق: ٠ ىت.را _، لكل آثث جعل مد أ«رِْءح 
ووت\_، لكل آس جعل هن. ؤ بقوله: فعقه التوكل وقت الكفاية تعجيل ذلك أوهم 

ؤيقول:التوكل، يتعجل فلا له، قدره الذي وقته، إل لهويوقه يتعداه لا وقثا أي 
الذيوقته ق أمره باغ قاس الكفاة، ل تحصل ولر شيئا، أر فلم ودعوت، توكلن، قد 

المموص.فهم أبوابح س لعليفح وهوباب، والمنة القرآن ل جدا كثير وهل.ا له، قدرْ 

اعلأم-٠^٤. ١٦'



التنسرض اثئشز المزة 

ممألخمثا بإيمنن دنبجم دآتجعيم ءامثوأ وآلذنن ؤ تحادت قوله ذلك •••ومن 
كمفتأمل [ ٢١لالطوJ: بمامحبرمح4 سضهمسنيألأمى ونآألقهف( دنبجم 

 jد3بجم دأئبمهم ؤ قولهت منها ليهام، رغ من الكلام دا م iأنيتوهم لخلا بإيض
ذلك.أوغير أورق حرية أو أوتربية ب ق الاياع 

درحةإق تحط الاياء أن توهم لرفع ه صمه>صني ؤما~ألئثهم ؤ قوله؛ ومنها 
نن'كإيهمهؤ بقولهت الوهم هذا فأزال والبية، الإلحاق لمحمل الأبناء 

لعيوتم،قرة إليهم الذرية رفعنا بل عملهم، من صيثا الأتبيع ببمذا الاياء نقصنا ما أي 
الدرجة. s^llj ١٢٠ستحقون أعمال لهم يكن لر ؤإن 

حاصلالأتييع هذا أن متوهم يتوهم فلا 4 رمحن كنب بما آم/(ى كث ؤ • قوله دمنها 
يعدبلا سحانه اليع فإن الكفار، دون لال٠ؤمتين هو بل النار، وأهل الجنة هل أل 

كيه.غر من ثه يوقد يكيه، إلا احدا 

عئصعنإنمولقلا اثميش إن سألنتأءج لتس نثغساءآلمر ؤ قوله! ومنها 
بالتهوىأمرهن فلما [، ٣٢]الأحزاب: ه معروفا قولا وقلن مرص قنب-، ق آألى قيْلمع 

دوفيهن يهلمع لثلأ بالقول، الحفؤع عن ماهن الكلام ولين التواصع ثأتيا التي 
المنكر،الكلام ق الإذن لتوهم دفعا المعروف بالقول ذللث، بعد أمرهن ثم المرض، 

يثينمحمآلخيطحى وأنرتوأ وكلوأ ؤ تعادت قوله ومنه بالقول، الخضؤع عن مين لما 
منالخطن فهم توهم فرغ [ ١٨٧]القرة؛ المجر4 س الأنود آلأت؛صسآتي 

هننتقم ان متكم شاء لمن ؤ تعادت قوله ذللث، ومن آلمجره بن ؤ بمولهت الختوط 
سبحانهفأزال بيا، استقلالهم يتوهم متوهما فلعل مشيثة لهم أسن، فلما [ ٢٨]التكوير: 

[.٢٩سونإلأأمثاكآسلأأ،صر: ونا ؤ إ بقوله ذلك، 

 ١( C را.مختصرالصواعق ٧ ٠
)ج(.ويعلم. قبله كثيرة فوائد فيه الميحثه هدا )٢( 



س——^^=^^اجا=
ثنااحمد الإمام قال منهات أعك درجة إق درجة من الجنة وهوق المد ارتماء ،ق 

ههريرة أبي عن صالح أبي عن الجود أي بن عاصم عن ملمة بن حماد أسانا يزيد 
ربيا الجنة، ل الصالح للمد الدرجة ليرغ اس ®إن ةوت اس رمول تال ^ ١٥

لك<اارباّتغفارولدك نةول1 ءانْ. لي أى 
وألذئنؤ تعاق; قال عمله، يعملوا لر ؤإن الدرجة ل به المؤمن ذينة لحاق إل 

منحمم من ؤنا"ألثثهم دنبجم جم طين0س دنبجم ومحيم ءامنوأ 
بن-محرمعيد عن مرة عمروبن عن نس وروى آآ ١ تالطور 4 كنبرس بما آماكخ 

المؤمنذلية ليرفع اه ®إن قوت اه رمول قال قالت عنهما اه رض ماس ابن عن 
._؛انئوأjjT3ؤ قرأ: نم عنه، بمم لظر الممل، ق دونه كانوا ئن درجته، ق إله 

ماقالت ه سء من حمر من ومآألممهم دنمحيم جلم بإبمنزأمحثا دنبجم داتبمهم 
عنسرياائ، حديث، من تفسره ق مردؤيه ابن )وذكر( التين٠٠ أعهليتا مما الأياء نقصنا 

قواليي عن حكام أظنه مريك قال تماس ابن عن جير بن معيد عن الأفطس ّالم 
يبلموال؛ إتمم ء؛قالت ووكْ، وزوجته أبؤيه عن ّأل الجنة الرجل لحل *إذا قال* 

ابنتلا تم حم، بالإلحاق فيؤمر ولهم• لي ^؛، ٠۶قد رب يا فيقولت عمللتا• أو درجتك 
،•ص(دبم(بإض4إكآحرالآيةأ

الأرواح-حائي  ٢٨٥
jوساق ( ١٢• ٨١رم  oA/rثب)أبي وابن ( ٣٦٦• ماجه)رقم وابن ٥( • ٩ احمد)أ/ احرجه )٢( 

الأوطق والطبراي أحد رواه ٢( ١ • / ١ المجمع)■ ق الهيثعي قال الأومحط)ه/'اآرنمح'اه( 
دثق•وقد كدلة ابن همرعاصم الصحح دجال، ورجالها 

(.١٨٦٨٣رنم ٣٣١٦/١(واينرحاتميىضْ>•j٢٤/٢٧شر٠)>م(ا-؛مجه 
ذالهبمي وقال ( ١٢٢٤٨رنم  ٤٤٠الكمر)١ا/ ول ( ٦٤• الممر)رقم ل امان أخرجه )٤( 

وصغزوان بن عبدالومن بن محمد ونيه والكمر المغير ق الهلبرال رواه ١(،  ١٤)ما/ الجمع 



الممسيرعلن المير الصوء ،ء=^=م 
ى====د=====د======ط

أوالكبار أو الصغار  ١٦٠المراد هل الآ؛ةت هده ق ١^^؛ ق المقرون اختلف وقد 
الذييةمن حال بزيْحن4 ؤ قوله؛ أن عك بي واحتلافهم أقوال، ثلاثة عل النوعان؟ 
وأتبعنامآمنوا والذين المعنزث ت طائفة فقالت المتبوعين، الومتين أو والتابعين 

الدرجات.ق -م وألحقناهم يه، أتوا ما يمثل الإيمان من فأتوا ق ذرياتأم 
لهمالإناع j الفعل فجعل i دنبجم وأئبميم ؤ قرأت من قراءة هذا عك ويدل قالوات 

داوريذرويهِء ومن ؤ نال; كما الكبار، عل الدرية محبحانه اقئع أطلق وقد قالوات 
وقال!٣[، ]الإسراء! ه ُثؤح *ع حملنا من ذليه ؤ وقال. [، ٨٤]الأنمام! ه ونتنثن 

قولوهدا [، ١٧٣]الأعراف; ه آ1نهلأون فعل حما اقيلمحا من ذريه ًفغا وؤ 
تيرفعه عباس ابن عن جبير بن سعيد رواه ما ذلك عك ويال.ل قالوات والعقلاء، الكبار 

فهداء؛نهاا، حم لتقر العمل، ز دونه كانوا ؤإن درحته، إلن المؤمن ذلية يرفع اس اءان 
آبائهم،درجة ما يلغوا أعمال لهم يكن لر ولكن بأعمالهم، الجنة لحلوا أنهم عك يدل 

والنية،والعمل القول هو فالإيمان أيصا قالوا عنها، عملهم نقاصر ؤإن إياها فبلغهم 
الكبار.من يمكن إنما وهدا 

منأتوا إذا إليه المؤمن ذرية يجمع سبحانه اه إن العننت فيكون هدا وعك 
إلاس رفعهم الإيمان، ق دونه كانوا ؤإن التبعية حقيقة هدا إذ إيمانه، بمثل الإيمان 
الدرجةل معه ه الخم، زوجات إن كما وهدا لنعيمه، وتكميلا لعينه، إقرارا درجته؛ 

المغار،هاهنا الدرية أحرى؛ طاثفة وقالت، ياعمالهن. الدرجة تللئ، يبلغوا لر ؤإن تبعا، 
ؤإنالإباء تتح والدنية الإباء، إيمان ق ذرياتم وأتبعناهم آمنوا والدين والمعنن! 

قبورق والدفن عليهم والصلاة والدية الميرايثح من وأحكامه الإيمان ق صغارا كانوا 
هذاعك )بإيمان( قوله ؤيكون البالغين، أحكام من كان فيما إلا ذللئ،، وغير الملمين 

قالوا؛الإباء، بايمان ذرياترم وأتبعناهم أي المفعولين، من الحال، عل نصي، وضع مق 
فانيموالعقاب، الثواب ق أنفسهم حكم لهم البالغين القول هذا صحة عك ويدل 



—^لجا=
الثوابأحكام ولا الدنيا أحكام من شيء ل الاباء تابعين ليسرا هم بأنفمستقلون 
الصحابةأولاد لكن البالغين بالذرية المراد ولوكان هم، بأنفلامتقلالهم والعقاب 
آبائهم،درجة ي كلهم البالغون التابعين أولاد وتكون آبائهم، درجة ل كلهم البالغون 

أيضاعليه ؤيدل قالوا السابقين، درحة ق الاحرون فيكون القيامة، يوم إق جرا وهلم 
كانواولو الإيمان، ق معهم تبعا جعلهم كما الدرجة، ق تبعا معهم جعلهم سبحانه أنه 

جعليخن اذم إن عاليه ويدل قالوات استقلال، إيمان يل تبعا، إيمامم يكن لر بالغين 
يرفعهمغه العم فان الإتثاع وأما المستقلين. حق ق الأعمال بءص< الجنة ق المنازل 

jوالخدم الحين فالحور وأبما تقدم، كما أعمالهم لهم يكن لر ؤإن أهليهم، درجة إق 
إكيرفعون فإت1م الالغتز،، المكلفين بخلاف عمل لهم يكن ب ئن أهليهم، درجة 
الصغارالدرية تحمل أن الوجه \ذو\->دي] منهم فرقة وقالت، أعمالهم، بالغنهم حيثآ 

قالواتالأب، بايمان الأب يتح والمغير ه نفبايمان الأب يتح الكبير لأن والكبار، 
تعاق!قال كما والأب، والابن والكثير والواحد والكبير المغير عل تغ والدنية 

يقعوالإيمان آباءهم، أي [ ٤١]ص: ب لآنماللئ،آدشحون دنيمم •خملئا انا ئم' ءاية وؤ 
سمحريزؤ قوله: التبعي عك وقوعه فمن الكسبي، الاختياري وعك التثعي الإيمان عك 

هدا،عك تدل السالف وأقوال قالوا؛ جاز. صغيرا أعتق فلو [ ٩٢]الت—اء؛ ه مؤمنة زمؤ 
كانواؤإن درجته، j المؤمن ذرية يرفع اقق ررإن عباس: ابن عن حير بن سعيد قال 

الأية:هد0 ق عود مابن وقال الأية. هده قرأ ثم عيوتيم((، -أّم لتقر العمل، ق دونه 
عينه،-م لتقر إليه فيرفعون الجنة فيدخل الذرية، له ويكون القدم، له يكون الرجل 

قيجتمعوا إن يحسا كان كما له اتفق يجمعهم مجالز: أبو وقال ذللث،. يبلغوا لر ؤإن 
ابنعن الكلي وقال الجنة. الأباء بعمل الذرية اليٌ أدخل الشعبي: وقال الدنيا، 

الأبناءكان محإن الأباء، إق الأبناء اهم رفع الأبناء من درجة ارفع الاياء كان إن عباس: 
أجورآبائهم،مثل أععلوا إبراهيم: وقال الأبناء، إق الأباء العق رفع الأباء من درجة أرفع 



^دلا=============د====؛محشامحرالصوء ا؟ً=ءء 

القراءتضأن القول هدا صحة عك ؤيدل ر٠الت شيثا. أحورهم من الأياء ينقهى ولر 
الفعلنسبة تصح الدين اوالغ؛ن حق من فهدا ه وآتبميب ؤ قرأت ممن لكلأيتض، 

ؤآلذينوالأنصار آلمهنجرس من الأولون وآلشنبموث ؤ تعادت قال كما إليهم، 
الدينالمغار حق ل فهدا ذريامم« ااواتأعنا٠م قرأت ومن [ ١ • • ]اكوة: بإحسمؤه اتعوهم 

وامحماصت قالت النوعين، عل القراءتان فدلت، حكما، الإيمان ق إياهم اس أبعهم 
يلزمولا الدرحايت،، ق بالسابقين المتناحرين استواء يلزم لئلا أظهر، بالصغار هاهنا الديية 

واهللأأعلم.درحته، ق معه ودنيته رحل كل أطفال فإن الصغار، ل هذا مثل 

بمهؤد'مممامحونوث؟بم
أبيحديث، من ماجه ابن سنن وق ٢[. ١ ]الواقة: ه ئمّطءرمنايتمون -وؤ وقال؛ 

ومنا. الئحما،ل الجنة وأهل الدنيا أهل طعام ررسيد اه رمول عن الدرداء، 
عنه.تالصحيح وق ٢. الثحلم،اأَ والاحر؛ الدنيا في الإدام *حير يرفعه• بريده حدث 
الخبزوءالثريد*! . الطعام،؛ سائر علن الئريد كفضل الثاء علن عايشه ررفضل 

الثاعرتقال والالحم. 
انهاشإمنلْ،دداكأنإذاظالمزضٍشا 

)ا(اا<"ازاداوعادجمآ.

سفيالوضوطضاير:ضاحهمس)إ/با(وةال)رفمْ-م(ذمْابن )آ(أ-؛ر-بم
موصؤع.بل صعيف، نيه بسند الدنيا أيي واثن ماجه ابن رواء ( ١ ٧ ٤ / ١ ) الخفاء كثف ق العجلون 

ءدىفيالكا.ل)ي/؟-ا<واينسامق(واين ٢٩٠٩رتم١٨أخرجانمضjمدوس)٢/•)٣( 
٤(.-٩٦ ٤  ٦٨)T/ القدير فض وانئلر: ( ٢٣٨)أ/ دمشق تاييخ 

(■١  ٠٨اكارى)U/ نح وام: ( ٢٤٣١وسلم)رم ( ٣٤٣٣المنادي)يقم أخرجه )٤( 
الحديثغرب ق الحربي وذكره بري- ابن إق وسه )آا/ه( اللمان ل منظور ابن ذكره )٥( 

ذكر،يما ( ٢٦١/ ا >• الأحوذى تحفة ق الماركفوري نمل وكذلك لأحد سه وم ( ١١ ٤٢)م 
سويه.إق وسه ( ٦٤عائشة)صن استدركت لما الإجابة ق الرركشي الل"ين بل"ر 



ج=((

يزيداللحم واسع! بن محمد وقال ، قوة سبعين يزيد اللحم أكل الرنري• وقال 
ؤحمصاللن0، يممي فانه اركلوا طالب: أبن بن عك عن ويروى لمر، ال 

اللحم،يمته لر رمقاذ كان إذا عمر ابن كان نافع• وقال خ ويحتن البطن، 
حالقه،اساء ليلة أربعين تركه رامن عئ: عن ؤيدكر • اللغم يفته لر سافر ؤإذا 
اللحمعمشوا ،الا مرفوعاتداود أبو رواه الدي عنها، الألأ رصي عائثة حدث وأما 

بماأحمد الإمام فرده . آئمأوآمرألأ فانه وانهشوه، الأعاجم، صنيع من فإنه بالسكين، 
تقدما.وقد حديثين، ق يالئكين قطعه من قو عنه صح 

وغيرهالبرار مسند وق ٢[ ١ لالو١قعةت ه يشمون نما طير ولحب ؤ تعاق! اس قال 

ومنهيديالئح«لم. بين مئويا تخؤ كفتهيه، الجؤ، ق الثر إلن ثطئ ااإد،وئ، مرفوعا: 
يأكلوما والشاهين، والباني كالصقر المخلب،، ذو فالحرام: حرام. ومنه حلال، 
وماالكبير، والأسود الأيقع، والعراب والعقص، واللقلق، واوحم، كالننر، الصم، 

والغرا>ب،.كالحدأة يقتله أمن وما والصزد، كالهدهد، قتله عن نهي 
موسنأبن حديث، من الصحيحين ففي الدجاج: فمنه: كثيرة، أصناف، والحلال، 

سعٍي.نوة يزيد اللحم ت ولفظه الزهري عن ( ١٨٩المال)رنم إصلاح ق الدنيا أيي ابن احرجه )١( 
الوجه.ؤيحن القس يهلب اللحم أكل ولففله؛ ( ١٨٦المال)رنم إصلاح ق الدنيا ايي ابن أحرجه )٢( 
(١ ١٨٨المال)رقم إصلاح ق الد.نيا أبي ابن أحرجه )٣( 
عمرو.بن حفص عن ١( ٩ المال)رقم)١ إصلاح ل الدنيا أبي ابن أحرج* ر٤، 
(٢٢٤١٠المجتن)رقم ول ( ١٢٥٥ رنم  ٩٦ص)h ل اتئ الن( ١٠٧٧٨داود)رنم أبو ا-محرج* )٠( 

الحافظومال ( ٥٨٩٨رقم  ٩١الإيمان)م/ شب ول ١(  ٤٤• ١٠رقم  ٢٨•الكيرى)j /U واليهقي 
(.٥٤٧ر  ٩٦الباري فح لر كما تحيته؛.ث.ّواهنل.ه إق حجر ابن 

'٢زادالمعاد-بمّا٩٧ّ)٦(

المبمعق الهيثم وقال ١( ٤  ٥٢)رقم الزهد j المارك وابن ٢( • ٦٠٢رقم ٤ • ١ الزار)ه/ أخرجه )٧( 
ضعيف.وهو الأهمج ععلماء بن همد وفيه البزار رواه )*ا/لال(• 



اشئشششء 

المعدة،عك حفيف الأوق، ق رطب حار وهو ا• الدجاج'؛أ لحم أكل اكءًر. ررأن 
اللون،ؤيحس الصوت، ويصمي والمئر، الدماغ ق يزيد الحلط، جيد الهضم، مرع 

توريث،أكله مداومة إ0 ،؛ ^lJالرطوبة، إل وهومائل حيدأ، دما ؤيولد العقل، ؤيثوي 
منهوالعتيق رطوبة، وأقل مزاحا، أسخن الليالئvت ولحم ذللث،. شت، ولا الفرص، 

وخصيهاوالئنت،، ١^^٢ بماء طبح إذا الغليْلة والرياح والثبو القولج يضر دواء، 
والدمللهلح، ملئتة الهضم، مريحة والمراريج الانبمضام، سرع الغداء، محمود 
حدا.لهليف دم منها المتولد 

٠٠

لوؤغلمان وبملور،نيلم وج؛:ه ولا لعو٥٠^١ ب فإثا؛ةثا يئثزعون ؤ
أهبثاق ط ًفثا إما مالوأ :]ئأ: بما؛لون بعض عق بعصيم وأثل ;؛ث؛: مكنون 

دداعو٥فبل مت محقنا إثا عدابآشموكأوما ؤذخ1\ عتغا أس إو~(إمشفقين 
هوآثثرآوجمّيةثه■إدٌُ 

بينهم،ال،..راُ،.ءإ كووسى يتعاطون وانمم رب،، والوالفاكهة باللحم إمل.احهم ذكر 
ومرورهم.فرحهم بل.للثه ليتم صاحبه، ؤيناول أحدهم يثرن 

لهم،الإثم ولحوق عليه أهله من اللغو من الأفات عن الثرايؤ ذللث، نزه ثم 
والفحشوالهجر والتخاصم باللغوالسباتحح فتقن [ ٢٣]الطور؛ دانجم4ّ ولأ لميأا لا ُؤ 
الخمر،ثاريت، أثمت، الش المدمومة الصفات حمح بالتاثيم ونفن والعربدة، لمقال، اق 

ولاالإثم، عك بحملهم ما فتها ليس أتم( إثم، ولا ت يقل ولر ثابمم4ّ ولا ؤ ت بحانه وقال 
ولايلغون فلا الملأتكة، ولا بن،لل؛ج ائيْ يولمهم ولا ، ١٢بثر.بعضا بعضهم يوثم 

الرويومرح ٦( ٤ ٥ ابياري)ه/ فتح وانظر؛ ١( ٦ ٤ ٩ لم)رنم وم٥( ْ ١ ٧ الخاري)رقم أحرجه )١( 

ان.اكّ)آ(م'\ا



—رج1-
يوثمهم.ما متهم يقع ول؛ فيلغوا، بعقولهم يذهب لا قتسةت ابن قال ياثمون 

المصونوالمكنون يياصهم. ق كاللؤJو بامم عليهم الطائفين خدمهم وصف ثم 
والصفاءاللون وذلك المحامن، تلك الخدمة ندهب فلم الأيدي، ه تدنلا الذي 

إذاؤ آخر مرصع ي ووصفهم مكنون، لولو كأمم لخدمتهم انمحاحم ْع بل والبهجة، 
قتفرقهم إق إثارة المنثور ذكره ففي [، ١٩ان: لالإنه مغثورا لولوا خثسبجم رأيتيم 

أنيحتاجون لا يحين، الماكان، وسعة ومجيئهم وذهاحم وخدمتهم، ماداتم حوائج 
لضيقه.فيه يعص إق بعضهم ينقم 
اهلتاؤآ فتل ًكئا إما ؤ يقولون! وأخم هناك، به يتحدثون ما سبحانه ذكر ثم 

والعشائر،والأقارب، الأهل بين الأمن محل ق حائفين كنا أي ؛؛ ٢٦]الطور؛ 4 مئفقئن 
وومحنناؤ نخافح! مما فأمنا علينا، اممع من أن إل والإشفاق الخوف ذللت، فأوصلنا 

فهذامرورا، أهله ق كان الذي الشقي حال صد وهلءا [، ٢٧]الهلور: عداباآاسموِه 
سبحانهاهللأ فبدل إحاخم، ْع مشفقين كانوا وهؤلاء إساءته، ْع مرورا كان 

المنحاز،سبحانه فباممه المخاوف، بأعفلم أولئلث، أمن وبدل الأمن، باعظم إشفاقهم 
إقوحده عبادته فاوصلتهم فيها اس يعبدون كانوا وأخم الدنيا، ق حالهم عن أخثر ثم 

البرهو فإنه ورحمته، يره كله ذللث، لهم آع والذي كرامته، ومحل وجواره قربه 
أعالم.واقJمح السورة، أول ق الخمسة الأقسام يتللثؤ عليه م المقهو فهذا الرحيم، 

قلم مروى دائمة: فإما الذكر، عبادة إلا الجنة ق العبادات، ارتفاع ،ق ل
أهللاياكل قال: النبي. أن عنهما اممه رصي اس عبد بن جابر حدب—إ من ًحيءءه 

ذللثاطعامهم ويكون يبولون، ولا يتغوطون، ولا يتخمهلون، ولا ويشربون، فيها الجنة 
وقالنقص،؛ يلهمون كإ والحمد، بيح التيلهمون الملثإ، كرثح ورشحا: جثاء 

)ا(ابمأحادىالأروح.



الممسيرعفن المنير الصوء 

تسبيحهمأي* فوق، من المثتاة التاء ظه٠وناا كإ والتكبير ررالتسييح روايه؛ 
النفس.أنتم تلهمون كما الأنفاس ْع يجري وتحميدهم 

عقيعصيم قاقل ؤ  ٥٧٥١قال الدنيا دار ق يينهم كان ما الجنة أهل داكر تق 
تقدموقد 0-ا٥[ . 4\ىس■ قرين ل كان إق بجم ملآ دا3 و( بمص 

قتلهكئا إما قالوأ بعضبمآءلإن١١^؛؛ عق بعصبمم وأول ؤ وقال عليها الكلام 
وذكر[، ٢٧-٢٥]الطور: عداب1إثموبيم ووسا عتئا قم' يئ وع مشفقين اهلئا ؤآ 

أهللحل »إذا يرفعه: أنس عن الحسن عن صيح بن الربيع حدث من الدما أبي ابن 
هدا،سرير إلن هدا سرير فيسير بعض، إلن بعضهم الإخوان ذشتا3، الجنة الجنة 

أحدهمافيقول هل.ا، ويتكئ هدا فيتكئ حميعا، محنمعا حتتئ هذا، سرير إلن هدا وسرير 
كداوموضع وكدا، كدا يوم نعم صاحبه: فيقول لنا؟ اليه غفر مض تعلم لصاحبه: 

يثكلكان فيما فتداكرهم بينهم كان ما تذاكروا ؤإذا ا لناءر فغفر اهف، فدعونا وممذا، 
وأحرى،أوق الأحاديث وصحة والسنة القرآن وفهم العلم ائل ممن الدنيا ق عليهم 

يذللث، فتذاكر والج٠اع، والشراب الهلعام س ألذ ذلك ق الدنيا ق المذاكرة فان 
عداهم.من عك ما ؤيتميزون العلم، أهل ما يختص لذة وهذه لذة أعفلم الجنة 

فآأهلئافيل ًفئا ماوأإثا ضبمسآءلون. عل بمئيم وأول ؤ 'عاكت وقال ار 
ثدعوهتل ى ءئثا إِدا عدابآلشنوك. ووننا علسا يمؤدآس سفقإنر)ث؛أأ 

حدثتاإسحاق بن الحز حل.ثنا الهلبرانر: وقال ا  ٢٨-٢٥]الطور: هؤآثثآقحي»وه إقءد 

طا)رتمهآحآ(واظر:نيابدى)آ/آأم.
٣١• الضعفاء)آ/ ق والشل ( ٣٥ ٥٣والبزار)رقم ٦( ١ اه)رنم j المحاين ق قل.اءة ابن أخرجه )٢( 

غيرالصحيح رجال ورجاله الزار رواه (: ٤٢١/ ا )" الزواظ مجمع ل الهيثمي وقال ( ٥٦٨رقم 
وثقا.وقد ضعيفان وهما صبح بن والربيع دينار بن سعيد 

حائيالأرواح7 ١٨٦)٣( 



—اجا=
أمامهأبي عن القاسم عن نمتر بن سر عن سريل—ا بن المسيب حدينا عمان ين سهل 
دلا.زورالأّفل، الأئن 'رزئي ئالت الجنة؟ أهل قوألآزّاور اه رسول ّئل قال: 

النوق،علن شادوا حث منها ياتون اه، ق يتحابون الذين إلا الأملن، الأمثل 
بنماليمان حدثنا التوذكي ملمة أبو حدثنا الدورقي! وقال الحشايا٠٠ محتقيين 
يزورولا الأسفل، الأعق يزور الجنة أهل إن بلغنا قال،ت هلال بن همد عن الغيرة 
ع3لاءعن إسحاق بن يحٍن عن مرثد بن علقمة حديث، تقدم وتد ، الأعك الأسفل 

بنالحن حدثنا همدوس ين محمد حدتنا الهلراف: وقال ه هريرة أبي عن يسار بن 
يرفعه:أيوب أبي عن سورة أبي عن السائب، بن واصل عن نوح بن جابر حدثتا حماد 
فيها،يتزاورون الجنة فأهل تقدم، وقد • النجائس،اا علن يتزاورون الجنة أهل رُإن 

وقدهق للني حارثة قال ولهذا ومرورهم، لذتم تتم وبذلك بعصا، بعضهم ويتزير 
حقيقة،حق لكل ررإن قال؛ حما مزمنا أصبحمك قال: حارثة؟٠٠ يا أصبحت اركيف سأله: 

ماري،وأظمأت ليل، فأمهرت الدنيا، عن نفي عزفت قال: إيءانالث،؟اا حقيقة ف،ا 
يعذبونالنار أهل ؤإك فيها، يتزاورون الجنة أهل ؤإك بارزا، ربي عرش إك انغلر دكأن، 

^٤،.٥^٠٠٠اش نور ءعبد فقال: فيها. 
ديناربن سعيد حدثنا سبيب بن ملمة حدثنا الاه عثد حدثتا الد.نيا: أبي ابن وقال 

أهللحل ُإذا هو: اقلع رمول قال قال: أس عن الحز عن صتح بن الربح عن 

روا،(: rU)•\/\<المبمع j الهشي ونال ( ٧٩٠٦رنم  ٢٤٤)A/الكر j الطراز أحرجم )١( 
وعر.سروك.نمر ين يثر وب الطراي 
الماركقالزس)رنم0ماآ(.ابن )أ(أحر-بم 
•٤(.٦٩رقم١٧٩/٤لكر)١jاسران)٣(أخرجه 

وق١( •  ٥٩•رقم  ٣٦٢اكب)U/ ق واJهقي ( ٣٣٦٧رنم  n٢٦٦/الكر j الطراف أخرجه )٤( 
واظر:•٣(  ٤٢٥رقم  ١٧•ب)٦; ر وض ( ٤٤٠همد)رنم بن وعبد ( ٩٧٣الكر)رقم الزعد 
الأنصاري.عالك بن حارث الممادرت هذ، ق الصحابي اسم وجاء ٢( كثتر)y/٧٨ ابن تفسير 



الممسيرض ائميز الصزء 
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سريرإلن هذا، مرير فسر قال،ت بعض، إلن يعضهم الإخوان فيشتاق الجنت، الجة 
م؛ئتطم لصاحبه؛ أحدهما فيقول حيتا، ثبتمعا حش هذا، مرير إلن هذا، ومرير هذا 
.لنا٠٠نغفر اص، فدعونا وكذا، كذا موصع ق كنا يوم صاحبه! فيقول لنا اهغآ غفر 

دعاءفهذا هوأدرآلثحم»وه إدهُ ندعوذ قتن مت >=كئا إما ؤ ^(؛ L*jنوله اوأم؛ 
العبادة،له نخالهس قبل من كنا إنا والمعنن؛ ورهبة، رغبة للوال المتضمن العبادة، 

الناجييين المشترك السؤال بمجرد لا السموم عذ.اب وقاهم أن استحثوا وبهذا 
إنماوالجاه والفوز الأرض، ي ومن ماواتأ الل من يسأل سبحانه اه فإن وغيره، 

والطالب،.السؤال بمجرد لا العبادة بإخلاصي هي 

ينو حلموأأصؤ'تؤ1لآص :;ق;:أم مضإآلخلموث أم 
ُ ُِ

• ٠٢يوفون;)ث(؛ 

وأوضحطريق بأنرب، الحجة لإقامة المتضمن والحصر الرديد هذا ،تامل 
حالقغير من حالقوا فهل يكونوا، لٍ أن بعد مخلوقون هؤلاء تعال؛ يقول عبارة، 

الخلقوتخ؛ ^أم تعاق: قال ثم عاقل، كل عند الممتنع المحال من فهذا حلقهم؟ 
قيزيد أن يقدر لا من فإن ه، لفحالما العبد يكون أن المستحيل من أيما وهذا 
ؤإذالقسه؟ حالما يكون كيم، واحدة، ساعة الحياة أسباب، وتعاطيه وحوله بعد حياته 

العبادةعليهم يستحق الذي الحق فهوالإله حلقهم، حالما لهم أن تمن القسمان بهلل 
لهم؟الخالق وهووحالْ غيره آلها يشركون فكيمج والثكر، 

الحجة؟هذه من حلعوأآتمنو'تؤآلأزصه ام ؤ تعال؛ قوله موغ فما قيل؛ فإن 
بالفموبض فاطنا، حالما لهم أن الأولين بالمميز بين فإنه مويع، أحن قيل؛ 

)ا(هباوانع-بممآ.
.الصواعقمختمر ١ ١ • )٢( 



mm؛و^1=؛
يخلقواب فإتبمم خالقين، غير عاجزون فهم وخلقوا وجدوا أن بعد أمم الثالثت 

ولاغ؛رْ إله لا الذي القهار الواحد وأن والأرض، السماوات يخلقوا ولر نقومهم، 
المكنبخلق المقرئ فهو والأرصى، الماوات وخلق خلقهم الذي هو مواء رب 

والماكن.

الطورمحورة نفير من حمعه اهلنعا ير ما هذا 

العالينرب س والحمد 



الثمسيرعلن الثر الصوء 

رنت:؛إ يخطقعن1لتزئ وما عوئ صاحبجِؤما مل ما :ت:'.: نوئ آشمّإذا ؤؤ 
وهومح!ثا دويرةٍءانثوئ ندييآنموئ;؛؛V؛; ■ءامهُ وئيوش:؛T؛: هو١^٠ 

ما■'-'ث'' اوش مآ عبده-، إل ءاو"ى ق ادق او دوس؛ن قاب ^ ١٤٥فتدل؛)ي؛؛ دنا ئم ;؛؟؛: 
عغد.]ت[.' احرى نزلة زءاه ؤJمن يرى ما عل افتمنروئهُ إآآ رائ ما المواد كدب 

ل)ث؛'؛ه•يغنى ما وه آلتي يغنى إذ أ}ي(؛ أتاوى جثة عندها رث؛{ سدزةىتهئ 
اعداؤ،إليه به نمما وبراءته رسوله تنزيه عك هويه عند بالنجم سبحانه أنم 

ءباستابن عن الكلي فقال بالجم، المراد ق الماس واختلف والغي، الضلال من 
أولهبين وكان والسورة، وثلاثا آيات أريع رسوله عك نجما نزل إذا بالقرآن أقسم 

سنة.عشرون وآحره 
الفراء،واختاره ومجاهد، والضحاك مقاتل قول وهو عنه عطاء روى وكذللث، 

تنجما،الفرق مي توالعرب المزول، ق لمفرقه منجما، القرآن فمي هدا وعك 
نجومافلأن عك مال حعلت، ويقولت اقساؤلها، الكتاب ونجوم نجما، والمفرق 
القمرمaلالح تجعل كانت الحرب أن هاوا وأصل وظ)، كدا نجم كل منجمة، 

حلاكريا يريدون الجم طلع إذا فيقولون وآجالها، ديوما لحلول مواقيت، اقطها وم
تالعاقل عك نجوما جعلت، دية ق زهير قول ومنه الدين، عليلث، 

، ١٣ملء محنهم دل( غرامة لقوم نوم يتجمها 
هذاعك رهوى( وقوله نجم- بطلؤع مؤقتا يكن لر ؤإن تفريقا نجم كل جعل ثم 

اكء1ن.)ا(آ>ها

ولكنالجاهلية، ل الشعراء بمحكيم لقب سلس، أبي بن زمر إك ينب الهلويل، يحر من الهت هدا ، ٢١
مظورفيالوان)آا/»يه(.ابن ذكراك الهجرة. مل  ١٣^;مضلضشعراء 
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غايةق عليه م والمقبه المقسم بين فالارتياط هذا وعق له، وحرنا الوحي يدي بين 
عليه.المقسم عك دليل به المقسم ول الظهور، 

ولاهويا، نزوله سميه ولا هوى إدا بالجم نزوله عند القران تسمية بالبتن وليس 
القسمهدا تخصيص بالبين وليس عليه، اللفظ. هن>ا فيحمل ذلك، القرآن ق عهد 

القيامة،يوم انتشارها عند بالنجوم القسم أيما بالبين وليس غابت، إذا وحدها بالثريا 
ظهورهلعدم دليلا ه نفيجعله فلا باياته، عليه ويال.ل عليه، الرب م يقمما هدا يل 

ولاجحيم يمكن لا يما استلءل إنما سبحانه فإنه البعث، منكرو ولاسيما للمخاطبين، 

أعلم.واس الحسن، فول الأقوال فأظهر فيه، المكابرة 
ترميالتي الجوم فإن يخفن، لا ما التناسب من عليه والمقسم به المقسم وبين 

ظهربما رسوله عق المنزلة وآياته ووحيه دينه بما يحففل اس، ايامحنح من آيات الشياطين 
لهزهوحرسا حدما المشاهدة النجوم هده وجعلت وصفاته، وأسماؤه وسرعه دينه 

المالوالغي للهدى الخال الضلال رسوله عن سبحانه ونفن الهاوية، الجوم 
علمهق فالهدى والرشاد، الهدئ عل بأنه له الشهادة القي صمن ففي للرشاد، 
علمه.ق والرشاد 

المبيوصف، وحما وفلاحه، سعادته وحما العبد كمال غاية هما الأصلان وهذان 
ا.من؛عدىاال المهديين الراشدين الخلفاء ومنة تي بااعل؛كم فقال! لفاءه، حغ 

بالعلمه نفزكت الذي وهو الضال، صد والهدي الغاوي، صد فالراشي 
الهاويالراشد يشتبه ولا الحق، ودين الهدئ صاحبإ وهو الصالح، والعمل الافع 

حقيقةمن وأبعدهم قلبا، وأعماهم اس، خلق أجهل عك إلا الغاوي، ؛الضال 

١(٢• )يقم القلمان موارد ول ٠( رنم  ١٧٩ح؛ان)ا/خم\ا- وابن ( ٢٦٧٦اكرثى)رنم أخرجه 
(٩٥)رنم والدارمي ( ٢٠ ١٢٥رقم ١ ١ ٤ ا/ )• الكبرى j والبيهقي ( ٤٣، ٤٢)رقم ماجه وابن 

،لاJاالترض: قال ( ٤٣٧رقم  ٤٢٥ الثامن)ا/ مند وق ( ٦١٨رقم  ٢٤٦; ١٨الكبير)j والطبران 
٢(. ١١٧/ الدوى)١ وشرح ٢(  ٩٢/ ١٣)( ٣٣٩/ ١ ايارى)٠ كح واننلر: صحيح، حمن حديث 



؛و^ا=هُا؛وه
؛!٢٥١در وس الإنسانية، 

والظالمرالأنوار عنده اسوُت، إذا بناطره الدنيا أحي ؛؛ ٣١وما 
الحالق،شرار وهؤلاء وعلمه، محصيه ق غاو علمه، ق صال أقام! أريعة فالناس 

الأمةهم وهؤلاء وعمله، نمده ق غاو علمه، ق مهتد الثاق الرسل. مخالفو وهم 
قمحال الثالث، به. يعمل ولر الحق عرف من كل حال وهو بم، تشبه ومن الغفبية، 

نحده،ق راشد علمه ق مهتل. الراح يثعر. لا وهو الخير، قصده ولكن علمه، 
وهمفدرا، اه عد الأكثرون فهم عددا الأقلين كانوا ؤإن وهم الأبناء، ورثة وهؤلاء 

حلمه.من وحزبه عباده من اه صنوة 

تأكيدامحمد. صل ما يقل ولر صلط ما ؤ سبحانه! قال كيف وتامل 
وأعماله،وأقواله ويحاله به الخلق أعلم وهم صاحهم بانه عليهم الحجة لإقامة 
نبهوقد تهل، واحدا أمرا عليه ينقمون ولا ضلال، ولا غي ولا بكدب يعرفونه لا وأمم 

مبماحثؤروما ؤ وبقوله! [ ٦٩رسوثلمب< امدلزنعريوا ؤ بقوله! المعنن هدا عك 
Ayr

ينزه٤؛ ٣، ]١١^٣؛ 4 ؤ-ئيوحم إثُ هو إن ق بمْلد،ضمئ وما ؤ سبحانه! قال نم 
ينعيىعنونا ؤ وقال! ورشده، هداه الكمال وحذا هوى، عن بمدر أن رسوله 

الطقه أن يتضمن فانه أبلغ، الهوى عن طقه لأن بالهوى، ينطق وما يقل ولر ه آلوئ 
نفيالأمرين! نفي فتضمن به، ينهلق فكيف، هوى عن بمدر ل؛ ئذا هوى، عن بمدر 
الوالرشاد، الهدى ومصدره بالحق، فنهلقه ه، نفعن ونفيه الهلق، مصدر عن الهوئ 

والضلال.الغي 
الفعل،من المفهوم المصدر عك الضمير قاعاي ه يوما ومر هوإلأ إن ؤ قال! ثم 

الكند.ى،الكول الجعفي الحسن بن أخمد الطيب أيي إل ؤيب السيط، بحر من الست، ن.ا ها 
(.٤٩٥)ص الشعر نقد ق البديع ق متقد بن أسامة ذكره البيت وهذا به، التعريف مبق 



الأسيرعلن النير الصوء ،؟=^=^م 
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القرآن،إق عائدا الضمير جعل من قول من أحن وهذا يرحن، وحي إلا نطقه ما أى 
لذلك،الشافعي احتج وند يوحئ. وحي كليهما ؤإن والسة، بالقرآن نطقه يعم فإنه 

]التاء؛ه ■ءاتلكنآثكممذ،وآلكنه آممه وانزل ؤ ت قوله •يذا نال من حجة من لعل ت فقال 
الذيالرجل بامرأة الزاف لأبي ه اس رسول قال يقول أن حجته من ولعل قال• [ ١١٣

الغنم؛،; ٧٥١بكتاب بينكإ لأقضٍن بيده نمي راوالذي والخادم الغنم عك صالحه 
لعمرتيقول كان أمية بن يعك أن الصحيحين ول الحديث،. عليكء رد والخادم 

رحل،سأله بالجعرانة كان فلما الوحي، عليه ينزل حين قو اس رسول أرى ليش 
النبيإليه فنظر بالحلوق، تضمح ما بعد حيته ق بعمرة أحرم رحل ق ترى كيم، ت فقال 
فإذارأسه، فأدحل فجاء يحل، إل بيده عمر فأشار الوحي فجاء سكت،، ثم اعة، س. 

اراننعفقال; به، فجيء آما؟اا السائل ررأين فقال; عنه، سرى ثم يغط-، محرم ه النح، 
آ.حجتلث^اا١ ل تصنع ما يوتك ل واصنع ااطسث،، أثر واغل الجبة، عنلث، 

كتاباعنده أن أبيه عن طاوص ابن عن جريج ابن عن ملم أخرنا الشافعي وقال 
،الوحي به نزل فإنما وعقول، صدقة من هق اققع رسول فرض وما الوحي، به نزل 

بالسنة،ه اهلأ رمول عك ينزل حيريل كان قالت عقلية بن حان عن الأوزاعي وذكر 
صاحستحعبيد أبي عن أيصا الأوزاعي وذكر إياه؛ يعلمه بالقرآن، عاليه ينزل كما 

سعرالثمم لرسول قيل قال فضيلة ابن حدثي مخيمرة ين القاسم أحبرل سليمازت 
مناه، سلوا ولكن بيا، يآمري لر فيكم أحدثها منة عن اش يسألني ررلأ قال لنا. 

البارينتح وانظر: ( ١٦٩٨، ١٦٩٧)رقم وسلم ( ٢٧٢٥، ٢٧٢٤)رنم البخاري أحرجه )١( 
•٢(.٦/١١(ونرحالنووي)١٢٩١/١٣)

(.٣٩٥اوري)٣ فح وانظر: ١(  ١٨• وسالم)رنم ١(  ٥٣٦البخاري)رقم أحرجه )٢( 
(.٢٦٤.ه)ص متانق الشافعي أحرجه )٣( 
وصحح٤( • ٢ ، ١ ٠ ٢ المنة)رقم كتاب، ق المروري نمر بن ومحمل. ( ٠٨٨)رمم الدارس أحرجه )٤[ 

(.٢٩١/١٣حجرفيالفح)ابن الحافثل إمنادْ 



الكتابأوتيت ءألأإق غال! أنه عنه صح وقد طلحة، يس هذا فضيلة وابن محلي* 
آوت5تثبعتلك قم' ؤ تعاق! قال وقد شك، بلا المنة هو وهذا معه* ومثله 

التوفيق.وباه والمنة، القرآن وهما [ ١  ١٣]اكاء: ه وآلخكنة 
لأوصافمفاد أنه يعلم مما والقرآن، الوحي علمه من وصف عن تعاق أحبر ثم 

نفليروهذا ٥[، زالجم؛ بر آلقوئ سديد ■ءقهر ؤ فقال؛ والغواية، الضلال معلم ااثسهلان 
وصفهق الر هناك وذكرنا ٢[، " ل\ذكوأو: ه مكي آلعر»ي ذى عغد ئو| ذى ؤ قوله! 

ليسحلألة، ذو الصورة حن المنظر حميل أي ٦[ ]النجم: دو ؤ وقوله؛ بالقوة، 
وأعظمهموأقواهم الخلق أخمل من هو بل صورة، وأشومهم اه، حلق أنح شيطانا 
نفليرهتقدم كما له، وتزكية والبوة، الوحي تي لتعديل وهذا اه، عند ومكانة أمانة، 

أوصافكانت وهذه وجلالته، المننلر وخمال والقوة بالعلم فوصفه التكوير، ورة حمل 
وأخملهموأعلمهم الاس أشعبع .  ٥٧٥١رمحول فكان والملكي، البشري الرسول 

ومض،صورة الخلق أنح فهم ذللثا، من بضد وتلامذتم والمياطن وأحلهم. 
ونقونا.همما وأضعفهم الخلق، وأحهل 

ه،اهللأ رمحول من وقريه وتدليه وينوم الأعك، بالأفق المعلم هذا استواء ذكر نم 
منجبريل نزول من الحال صورة الإيمان لأهل سبحانه نمور أوحن، ما اه ؤإيحاء 
اهأمره ما إليه فاوحن رسوله، من وقرب وتدك، دنن نم بالأفق، استوي أن إك عنده، 

صارأن إل الماء من هابطا ؤيعايتونيا الحال، صورة يشاهدون كأتبمم حتن بإيحاته، 
به،اهلأ أمره بما وحاؤلبه قو، محمد من وقرب نزل ثم عليه، مستويا الأعل بالأفق 

وكذا.كذا لك يقول ربك قائلا 

رواء١(: • • 0إ المبمع j الهبمي وتال ( ٨١٩رقم  ٢٨٧المحابة)آ/سبمم ق ئاغ ابن أخرحه )١< 
مات.رحاله وبقية غيره ووثنه ائي النفعقه الاJ•ساءلي مهل بن بكر ونته ذالكير الطراف 

(٢٤٤)رنم السنة ل المروري نمر بن ومحمد ( ١٣•)؛/ وأحد ( ٤٦'٤ )رنم داود أبو أحرجه )٢( 
(.٢٣١ا/ العبري)٢ وعون ( ١٢٢ (>؛/ ١  ٥٦رأ/التمهيد وانم: 



الممسيرمأن المثير الصوء ،ء=ءم 

هذاوليس ذلك، من أدنن أو قومين قدر بأنه القرب هذا مسافة عن سحانه وأخبر 
قالكما البتة، قوسين عن تزيد لا وأم-ا المسافة، لقدر تحقيق بل الشك، وجه عق 

وأتمالعدد، لهذا تحقيق [ ١  ٤٧]الصافات: ه اويويدوينل الم ثا'دؤ إنا وازسلثه ؤ تعاق• 
نعدمن ةJوتكم منت م ؤ قوله; ونفليره واحدا، رحل ألف مائة عن ينقصون لا 

وةقعن قوتيا تنقحى لا أي [ ٧٤]البقرة: ه محتوه اشد او كالخجارة قهئ ذلك 
وألهلفاأحن المعنن وهذا دوما، تكن لر الحجارة وة قعك تزد لر إن بل الحجارة، 

للشكجعلها من قول ومن ل، لمعتن المواصع هذْ ق أو جعل من قول من وأدثما 
انتهن.الواوفأمله، بمعنن جعلها من وقول الرأتما إق باشة 
وشلالعين، ق صل• القشا وأن عيناْ، رأته لما فواد0 يق تصل• عن تحال حبر أم 
صدقهببصرْ راْ ما ل بصره، قواده ب فكل• به هو ما حلاف عك شيئا رأى كمن 

بتشديدها،والثانية كذب، بتخفيفج إحداهما قراءتان وفيها كد>لك، أنه وعلم القواد، 
الشاعر!قال وحدسه، فلنه ما أحالف إذا حده. وكدبه قلبه، وكن-؛ه عينه، يته كل• يقال 

احيالار الرباب من الظلام غالى بوامط رأبت، أم بك كانا؛تالثا 
رآهما ب يكل• ل؛ قواده أن وأخبره رسوله. عن هاوا فنفن له. حقيقة لا ما أرتلئ، أي 
تكونأن ؤإما رويته، قواده ب كل• ما المعنن! فيكون مصدؤية، تكون أن إما و)ما( 

إخبارفهو يرين التقل. وعل يعينه• رآه الذكا القواد كادب ما المعنن! فيكون موصولة، 
وهل.الصاحبه، منهما كل وتصديق وتوافقهما، البصر، لرؤية القلبا روية تطابق عن 

ولكنتغلب بض من الملت،، بن غوث ين غياث الأخطل: إق ؤيب الكامل، بحر من البيت، مال.ا ]١( 
حريرمع ممره أهل أشعر من وبمو الديباحت حن الألفاظ مصقول، ولكن إبال>اع شعره ول نصرانيا 

الحواللث،تنوير ق واليوطي ٤( ٨ ٤ / تفسره)١ ق ال2لبرى الييت، هذا ذكر ه. ٩ ٠ منة مات والفرزدق 
)آل/صاللمان منفلورق وابن انوطأ)ل/ص عك شرحه ق والزرقاف )ا/خل( 

والأر١^^، غرب ق الهاية ق الأثير وابن )\/مآ«م الحدث غرب ق والخطابي 
)؛/أ<هل(.



قإس====^^=====^^وا=
القراءةهذه ق وقال المبرد، منهم طاتفة اسشكلها وند التنديد، قراءة ق جدا ظاهر 

إذافإنه معه، كدب فلا العلم وقع ؤإذا بقلبه، أيضا عله فقد بقلبه رأى إذا لأنه قال يعد 
تكذيب؟معه يكون فكيف معلوما، القالب ق الشيء كان 

حلافعك الشيء يتخيل قد الرجل أن )أحدهما(؛ وجهين؛ من هذا وجواب قلت،؛ 
عينه،تكذبه كما عليه هي ما حلاف عل العلوم صورة يريه إذ قلبه، فيكذبه هو ما 

ماأن وأخبر رسوله، عن ذللث، بحانه فنفن عينه، وكذبته ظنه، وكذبه قلبه، كذبه فيقال 
لريقال أن يصح فإنه به، هو ما حقيقة عك الشيء رأى كمن رآه كما فهو القواد رآه 

عينه.تكذبه 

كذبما المعن ؤيكون القواد، إق لا الرأي إق عائدا رأى ق الضمير كون أن الثان 
البصر،رآه ما القواد كن.ب ما والمعنن فيه، إشكال لا اه بحمد وهذا البصر، رآه ما القواد 

يصره.انم ولا ير، ولر رأى أنه القواد أوهمه ما فالخعنن القراءتين وعل صاوقه، يل 
الجاهلعك ينكر كما رآه، ما عك له وجحدهم مكا؛رترم عاليه سبحانه أكر ثم 

وهذهوأفتمرونه، أفتمارونه قراءتان وفيها عمله، ما عك له ومماراته مكابرته 
قالكما جحدنه، إذا حقه الرجل مرين، يقول والدغ، الجحد من أصلها المماراة 
الشاعر؛

يمريكارأحاماكان لقدمريث، رمكرمة أخاصدق هجريته لئن 
علوهي بعك، الفعل هذا عدى ولهذا والمكابرة، المجادلة وهي المماراة، ومنه 

قوهذا المكابرة، محنن متضمن الفعل بل البرد، قاله كما عن، بمعنن وليت، بابيا، 
أظهر.الألف قراءة 

المشركينأن وذللث، قال؛ [ ١٢ه ادتمنروذهمح ؤ قرأ من قراءة عبيدة أبو ورجح 
يعنيمنهم المماراة من أكثر كان وهذا الوحي، من يأتيهم كان لما الصحود سأمم إنما 

(.٩٢•١/ تمر،)V 3، القرطى ذمْ البت دا ه١ 



الممسيرعلن المي؛ر الصوء «ء=^ءِ 
ت]كو\^==د^=^^^====^======ئ

أقتجحدوتهمعناه ه اقتمروئهُ ؤ قرأ ومن أفتجادلونه فمعناه ب اءتمنزلأهُ ؤ قرأ من أن 
له.مجادلتهم من أكثر وكان شامم هو كان يه جاء لما وجحودهم 
قرأمن عل• أبو قال با اءتنئرودهُ ؤ قراءة واختاروا وغيره، عل أبو وحالفه 

هل.اؤيقوى وشاهده، علمه عما دفعه به ترومون جدالا أفتجادلونه فمعناه، أفتمارونه 
با3تمترووهُ ؤ قرأ ومن ٦[ ]الأنفال: ه نين ما آلءو(نعد ن محيرك ؤ تعاق• قوله الوجه 

قمتهم كان الجحود لأن هدا، ق أشبه كأنيا والمجادلة قال، أفتتجحدونه المعنن كان 
الإسراء.ق المشركون جادله وقد وغيره، هدا 

جحودجل.ال حيالهم فكان والإنكار، والدغ الجدال بين حمعوا القوم قلتان 
بعكوالإتيان الجائلة، عك يدل الألف، ؤإثيات للحق وسين استرشاد جدال لا ودلمر، 

وياسأوق، فهي جيعا، للٌنين منتثلمة ، الألفقراءة فكانت، الكابرة، عق يدل 
الومح،•

الأوقفالمرة المنتهز، سدرة عنل. أحرى مرة لجبريل رؤيته عن سبحانه أحبر ثم 
وقدالمنتهز، سدرة عنيه الماء فوق كاJحإ والثانية الأعك، بالأفق الماء دون كانت، 
مرتين،عليها حلق الكب صورته عك راْ واللام الملأة عليه جبريل أنه ه عنه صح 
اوقاب هكان ؤ تعاقت قوله عن سئل أنه حبيس بن زر عن الصحيحين ؤب كما 

•جناح ستمائة له جبريل رأى النح،ه أن مسعود• ابن أحبرق قال؛ ٩[ أذن4]الجم؛ 
[١١]الجم: ه راى ما كدب،آلفواد ما ؤ ت عود مبن اس عبد عن أيما الصحيحين وؤب 

أحفررفرمحا رأى ت عنه البخاري وقال ، -؛^:1^^ ستمائة له صورته ق جبريل رأى قال! 
١^٢٢٠يد 

وشرح)ار/ا،'ا--ااا■( ص نح وانظر: ( ١٧٤)رقم لم وم( rrry)رقم البخاري أخرجه )١( 
n/T-U^•)

وشرحالروك،)ّآ/٧(•( ١٦١ نحاياري)٨; وانفر: ( ٣٢٣٣الخاوي)يقمانرجه )٢( 



١==?؛مح|الإمحمح 

حريلرأى قال: ه ئزوآأ-مى ز؛اْ وكن ؤ هريرة أُي عن لم مصحح ول 
منثلاث فقالت: عائشة عند متكتا كن قال: مروق عن أيصا صحيحه وق ،. امحو؛ر
أنزعم من قالت: هن؟ ما قالت: الفرية. اهف عك أعظم فقد منهن بواحدة تكالم 

أميا فقالت،: فجالت،، متكثا وكنت، قال: الفرية.  ٠٧٥١عق أعظم فقد ربه رأى محمدا 
تاككو.ر:i و؛اْولخن ؤ اهفه' يقل أل( تعجلمي، ولا اظريك، المومتتن 

ققاه رسول ذلك، عن سأل الأمة هاوْ أول أنا احرئهفقالت،: ئزله زءاه ولخن  ٢٢٣
رأيتهالمرض(، هاض غ؛ر عليها حلت، المح، صورته، علئ( أره ب هو ُإن،ا فهال،• 

؛(٧٥١أن ممع أولر فقالت،: والأرصبرُ الماء بين ما حلقه عفلم سادا الماء من منهيهيا 
]الأنعام:ؤهوآشا؛1،أضنه ألأتصر  Jij'Uوهوآلأبمبمئر ب ؤ ول: يقهق 

ورأىاومن وحنا إلأ آثم ي،لكمه ا لتقم كان وما ٠ ؤ يقول: هق اه أن تمع أولر [ ١ '٣ 
[«.٥١]الشورى: ح»ض؛له علأ ما^!١إدهُ ءتاداأويني-ز(رنولأيتومح(بائيه-، 

واهالفرية، اه عك أعفلم فقل  ٢١٧٥١كتاب، من سيئا كتم محمدا أن رعم ومن قالت: 
ننمثؤفنا  ijjdL)لز ن \و، i^J_إلك انزل نآ بيع آلئسوا1( ينايا ٠ ؤ ت يقول قق 

[.٦٧ت ]المائدة ه رساوثهُ 

هكواهللأ الفرية، اهلع عق أعظم فقل غد ق يكون يما يحير أنه رعم ومن نالت 
كانولو ٦[ ْ ]النمل: ٢ ه؛ آثد إلا وآ'لأرض(آمحب آلثننؤ'ت ق من ينلز لا ئل ؤ يقول؛ 
عتبآثت ادع؛ا للذي ثقولث قإد ؤ الأية: هاذ>ْ لكتم عاليه أنزل مما مسا كاتما محمد 

وقشمنديه آثم ما ئميلك ق ومحش آثم و!ثق زو-جلث، عتلث، امسلئؤ عته نعمن، ؤ! 
[.٣٧نوآسأخأد،كةه]الأحاب: 

رأىهل عنهات  ٠٧٥١رصي عائشة مألمتإ قال. أيصا صروق عن الصحيحين وق 

الادمح،)خ/ب'آ-ه'آ(ومحالووك،)م؛-بذ
X٦س(J\نم:ي١ؤ\Jي)٨/y'٦-٨-الم)رتم )آ(ا-م-بمم



التمسرض الثيز الصوء 
ئ========^===د^==

قال•أيما ومهما . قلت مما شعرى وقف لقد اس! سحان فقالت ريه؟ محمد 
٨،ب اوادق يؤسى قاب ثكأن ئ؛ فتينر دثا ؤ ه! قوله فأينر قلت 

صورتهل المرة هذه ق أتاه ؤإنه الرحال، صورة ق يأتيه كان جثريل ذاك إنما قالت؛ ٩[ 
الأفنرفد صورته هي التي 

وقأراْ،ا ارن ®نور فقالت ريك رأيت هل، ه•' ماله ذر أبا أن ت لم مصحح وؤ، 
اهللأرمحول فينا قام قال; الأشعري موسئر أ؛ي، حديث من، أيضا لم مصحيح 

ويرفه،القسط نحمض ينام، أن له يبُي دلا ينام لا اقلع ®إن ءْالت كلمات، خمم، يه 
كشفهلو الور، حجابه الليلر، ئل، الهار وصل الهار، قل، الليل، عملر إليه يرفع 

لممساقه الحديث وهذا  ١٠حلقه منر يصره إليه انتهؤن، ما وجهه سحات لأحرقؤتخ 
له.وهولكلشسر المقدم، در أيي حديث يعد 

هيكشف11ت القيامة يوم الرؤية حديث الصحح. حديث ق محوله هدا يناق ولا 
الحجابيه يراد تعاق الرب حجاب هو الذي الزر فإن ر إليه"ل فينْلوون الحجاب 

ثي،ء•له يقم لر وهولوكشف الأدننإليه 
نوره،هو الذي نوره ذاك قال! تدرعكه7لأتصأرب لأ ؤ هث! قوله j، عباس ابن قال كما 

تدرًمحهلا ؤ قوله! أن يقتضي عباس ابن ذكره الذي وهذا شيرء، له يقم لر يه تجك إذا 
أنلأيرى؛ليرىفيذللت، من ولايلزم والأحرة، الدنيا ق وإءللأذه عمومه عل، آلأتصره 

هيرما عل، الثمؤر لإدراك تقوم لا أبصارنا كانت ؤإذا إدراك، غير من بالأبصار الأحرة 
أيمارالذي؛^، فالمماوت والمخلوق، المحلوق يين الذي القرب ح رأّءا ؤإن عليه، 

تماماا(واظر:)ا//إا■(.الخارى)رنمههم،(وسالم)رنم >ا(أحرجه 
(.١٤٤ا/ القارتم،)٥ سة وانظر: ( ١٧٧لم)رنم وم( Tyro)اJخارى، أحرجه )٢( 
آ١٢/٣•٦(ومحهمدمح،)٨/٨^^م:تحاUري))٣( 

:(وشرحالودتم،)م٣٩٦٣١/ ١٣نح١٧^)وانظر: ( ١٧٩سالم)رقم)٤(أحرجه 
(.١٤٢٢/ و)١ ( ٣٤٧اuرتم،)A/فتح انظر: ( ١٨١سلم)رقم أحرجه )٥( 



منشيء ألتن للخل حصل لما ولهذا وأعظم، أعظم جلاله جل الرب وذات الخلائق 
التجل.من القدر ذلالثا لسبحات واندك الجيل ساق الرب تجل 

فيها،وما وحليتها آنيتها ذهب من ررجتتان المرفوعت الصحح الحديث وق 
إلارم إلن بمظردا أن لمحن اكوم ين دْا لها، دما دحل؛ته،ا آمحته،ا فضة من وجتان 

٢.عدن«أ جة j وجهه علن الكرياء راد 
ولاالذات روية من الماغ هو وتعاق تبارك وجهه عك الكيرياء رداء أن يدل فهذا 

سبحانهتجل فإذا تعاق لذاته لازم أمر والعقلة الكيرياء فإن الروية أصل من يمغ 
أنواروأما المخلوق، الحجاب فهو وينه ينهم الحجاب وكشف، القيامة يوم لعبادْ 
جلاله،جل الرب ذات تفارق لا للذات، صفة فذاك إدراكها عن يحجم، الذي الذات 

وتكفىحلقه، من يصره أدركه ما وجهه سبحان لأحرقت، الحجاب ذالثv كشف، ولو 
عندههذا فكل الجهمي، المعهلل وأما الموقن، للصدق المقام هذا ق الإثارة هذه 

ومحال.باطل 
هوجبريل.النجم سورة ق بالرؤية عنه الخبر أن والمقمود 

هذهه تني. مأن فالظاهر ّ مرتتن بقوائم ريه محمد رأى عباس ابن قول وأما 
حكنوقد عباس، ابن قاله ما عق فيها دلالة فلا جبريل فتها المرش أن تبين وقد الأية، 

المرسييشر عل نقضه ق فقال عاسة، قاكه ما عل الإجيع الدارمي سعيد بن عثمان 
قالبارحة ريي رارأت  ijLiه اهن رسول أن ومعاذت ثوبان حديث عك لكلام اق 

هداتامحيل أن ؤيلك قال؛ تم اياطل، المرئي تآؤيل فحكن ، صورة*رأحن 

(.٤٣٢- ٤٣١)W/^ ٧١نتح وانظر: ( ١٨> وسالم)رنم ( ٤٨٧٨البخاري)رنم أحرجه )١( 
(.٧/٣•٦(ومحالووى)٨/٨(واظر:نياUرى)١٧٦طم)رنم 

رقم ٤٨)؛،/واJثاق الأحاد j والثساق ( ٢١٤٩)رقم والدارس ( ٣٢٣٣)رنم الترمذي أخرجه )٣( 
(٣٦٨وس)١; ( ٢٦• ٨ رقم  ٤٧٥وأبريعك)٤; ( ٩٣٨رنم ٣  ١٧الكببر)ا/ ق والطراز ٢(  ٥٨٥

الألبال.وصححه الترعدي وحسنه 
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يرلر ءإنه ذرت أبي حديث ق نال هو  ٨٥١رسول أن أما إليه، ذمت ما غير عد الحديث 
انههرصي عائثة وقاك ا. متواُ حتن ليكم تردا *لن اممع.• رمول ونال • ربهُ 

الفريةاه عك أعفلم فقد ريه رأى محمدا أن زعم من عنها' 
آن[]الأسام; ه أزيصر تدرًكه لا ؤ الاه؛ قول ُع ذلك عك لمون الموأجع 

كلعك  ٨٥١رؤية يمكن المنام، ق كانت الرؤية هل، ؤإنما الدنيا، أهل أصار يعنون 
الليل،من اه ثاء ما ارصليت قال! أنه الني. عن جبل بن معاذ وروى كيلك، حال 

أهلعند الحديث هدا تأؤيل فهدا صورْاا، أحسن ل ربي فأتان حشي وصمت، ثم 
رسولرأى هل أحمدت الإمام عن ا-حتلمت، الرواية أن أبويعك القاصي فلن وند العلم، 

روا؛إت:ثلاث عك لا؟ أم الإسراء ليلة ريه اه 
منت قالت عاتثة إن يقولون؛ افئه عبد لأبي قلت، المروري قال رآه أنه إحداها؛ 

عاسة؟تول يدفع شيء فبأي الفرية. اقهه عك أعظم فقد ربه رأى محمدا أن زعم 
قولها.من أكبر هق الني قول ربيُ *رأيت، ه؛ الني بقول فقال؛ 

إنيقول؛ رحل ههنا اصه؛ عبد لأبي قال أنه آحر؛ موصع ق المروري وذكر قال• 
أهلهدا و٠الت فغضب، اثمنيا، ق ربه رأى محمدا إن أقول ولا الأحرة. ق يرى اهه 
قال!حنبل ونقل عين. رؤية أثبن، أنه هدا فظاهر قال؛ حاء، كما الخبر لم ييخفن أن 

لوذر: لأيي تلت تال: الخنلر ثقتق اهرين عد صحيحه)ا/؛هآرقمهه(ءن ق حبان ابن أحر-بم )١( 
رأيتهل األه: أ'اكنت قال: تسأله؟ كنت شيء أي عن فقال: شيء* كل عن لسالته  ٥٤اقه رمول رأيت 
منعلويا نورا رأى ولكن ريه• ير ل( أنه معناه حاتم: أبو قال نورأ• رأيت فقال: سألته. فقال: ربك؟ 

•٦( • ٧ اياري)A/ وفتح ( ٩٧رص عاتثان اّندركت لما الإجابة وانفر: المخلوقة. الأنوار 
(٧٧٦٤رنم  ٤١٩)،/الكبرى ل والماتي < ٣٢٢رنم )ه/هأأ المحارة j الضاء أحرجه )٢( 

وابن( ٨٤٨ررنم الة اعممادأهل j واللألكاتي ١( ١  ٥٧رنم  ١٨٠الثامحن)؟/ ند مj واممراف 
•٦(.٨/٨()١٢(وامملر:فتحاUري)١/•٤٢٨رقم١٨٦/١لة)١jرءاصم

٦(.٠ ٦-٨ ٠ ٧ )a/ الباري فتح وانغلر؛ ( ١٧٧ردثم ملم أحرجه )٣( 



الرؤية،نفي هذا فذل1هر قال! بقلبه، حلم رؤيا ربه رأى ه الّم، اس' عبئ لأبي قلت 
ُررأيتاقو• الك، عن عابس بن الرحمن عبد حدبث، عن سأله وند الأثرم نقل وكذللئح 

عنمعبد عن أيوب، عن رواه لأن مضعلربإ، معمر ت فمال، صورة،ا أحن ل ربي 
هماس،ابن عن عكرمة عن قتادة عن حماد ورواْ الني، عن عابس بن الرحمن همد 

عنجابر عن زيد بن الرحمن همد ورواه أنى، عن قتادة عن عطة بن يوث ورواه 
ورواهالني، أصحاب من رجل عن عابس بن الرحمن همد عن اللجلاج بن حالي 
واحد.الحدث وأصل الض، عن معاذ عن عابس ابن عن فقال، كثتر، أبي بن يحن 

بنزياد عن الأعمش قال فقال،! ظه_إ؟ شيء أي فاق ات اهJXعبد لأبي فقلت، الأثرم قال، 
أنالأثرم• ونقل بقلبه• ربه محمد رأى قال،• عباس ابن عن العالية أبي عن الحصين 

عليهفأنكره تعاق، ربه ه الّهم، ير لر قال• أنه الأشيب الصين عن لأحمد قال رجلا 
فامتحنالحديث،، حاء كما بقلبه، ولا بعينه تقول ولا رأْ، تقول لم وئالت إنسان، 

معناها،يعقل لا روية إثباُن، هذا وظاهر قالت حسن اقهه؛ عبد أبو فقال الأشسب،، ذلك، 
وجعلمختلفة، القاصي جعلها وقد أحمد، نصوص فهذه بقلبه، أم بعينه كاننإ هل 

عبدوحدبث، الهلفيل، أم بحديثج الأوق للرواية احج ثم رواياُن، ثلايث، عل المسألة 
البما لها واحتج فمْل، منام رؤية لأنيا فيهما، دلالة ولا الحضرمي، عابس بن الرحمن 
#يإمرفوعات الجراح بن عبيدة أبي عن يصح لا حديثؤ وهو به، يحتج أن أحمد يرصن 
الأءان؟ااالملأ ئنتصم فيم فقال! صورة، أحن ق ريي رأيت بي أمرى ليلة كانت، 
بنمحاذ قال كما بالمدينة، كانت، إنما القمة فإن قطعا، غلهل وهن.ا الحديث،، وذكر 

لمالثمن، عين نتراءئ كدنا حشي الصبح، صلاة ق اظلا رسول محا احتص جبل• 
فيممحمد يا فقال! صورة، أحن ز البارحة ربي اررأيتؤ 3؛^ نم ينا، فصك حرج 

بذكة،كان والأمراء بالمدية، كان فهذا الحدث، وذكر الأعنى؟« الملأ محصم 
القاصيحمل ؤإنما يقفله، بعينه رآه أنه نص هؤ الّك، عن ولا أحمد الإمام عن وليس 
يهدقأحمد وكلام عليه، يدل لا يما منه فهم لما واحتج يحتمله، لا ما أحمد كلام 
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لواتع رآه• تال ؤإنما بمنه، يقل لر فانه عنه، واحدة رواية والمسألة يعفا. يعفه 
وقدمطالق، وهو ريي. رأيت الحديث،؛ ولمظ. ريه. محمد رأى عباس؛ اين هول، ذللثح 
الأحر.، IuJLpJق؛ييانه حاء 

التيالرؤية أثست، يأته إشعار قؤ الحم، بقول ومعارصته عائشة نول أحد رد ل ولكن 
قريه رأى محمدا أن زعم من تقل: ولر المام، رؤية تنكر لر وص عائشة، أنكرتما 
أحمدالإمام يكون أن إما أمرين؛ أحد علي يدل، وهدا الفرية. اهللأ علر أعغلم فقد الخام 

عتهرواية يكون أن ؤإما للحديث،، مخالفتته هو إذ الرؤية، نفي أطلق من نول أنكر 
أنهوأطلق لالرؤية، منه تقييد وهدا يقلبه، حلم رزيا رآه بأنه صرح وقد الرؤية، يإسايتج 

ولايعينه يقول ولا رآه هال(؛ من فول( وامتحن ارزية، مطلق نفن من قول وأنكر رآه، 
يقفلة،رأسه يعيني راْ أحمد يقول وكيف، مختتلفة، لا متفقة عنه التموصن وهده يقلبه. 

ؤإنكارهحاءمحن،، كما الحديث،، ألفاظ انح إنما فاحمد قهل، حديث، ق ذللمثؤ يجئ ولر 
أعلم.واهف يمنه، اليقفلة روية إناتر عك يدل لا أصلا، يره ع قال من قول 

البصرزيغ ما عباس؛ اين قال، [ ١٧]الجم; ه طى آل؛مموما زاغ ما ؤ تعال؛ وقوله 
يعرضما نبيه عن فنفن رون، المق^ا وعك به• أمر ما جاوز ولا شمالا، ولا يمتئا 

ومجاوزةوشمالا يمينا التفاته من والعفلماء الخوك يدي يين له أدبه لا الذي للراتي 
لرإذ الحضرة، _، وق المقام، ذللث، ق الأدب، عنه؛كمال( وأحتر يديه، بين ّ يمره 

قاميل العجائجؤ، من هناك وما الآيارتإ، من أري ما غير إل يصره يمد ولر جانبا، يلتفتإ 
ودونغيره، إل التفاته دون أري ما عك ؤإقباله ؤإطراقه أديه أوجبا الذي العبد مقام 

وهذاوطمأنينته، القالب، ومكون الجأش، ثبامحت، من ذلاائ٠ ق ما مع يره، لر ما إل تْللعه 
قفنزه ينتهي. حيث، إل أمامه مده وطغيانه؛ حانبا. التفاته البصر؛ وزغ الكمال،. غاية 
وفزادهالهوى، عن ونهلقه الغي، عن وعمله وقصده الضلال(، عن علمه ورة الهذه 



المدحتيكون وهكذا والطغيان، الزيغ عن ومره، مره تكديس، عن 
٢أبوالار د بعفعادا اء بمشسا لبن من نمان لا المكارم نالك، 

المأوىحنة أن وذكر منها، امتطرد الختتهن مدرة عند لجبريل رويته ذكر ولما 
وهوالامتطراد، أحن من وهدا يغنن، ما وحالقه أمره من يغشاها وأنه عندها، 
وهونوعانIالقرآن، ق جدا لعليم، أّالوب 

مننالتهد وين ؤ قوله: ومثل هدا، مثل لازمه، إلا الشيء من يستطرد أن أحدهما! 
امتهلردثم ٩[، تالزحرف: 4 طون ؤآ'لأوض حلو^آلئننومم 

نثلأي ل،كلم وجعل نهدا آلأرض لخفم جعو آلذى ؤ ت قوله إل جوابم من 
كد'للث،ميتا بلدة بميِء قاتئريا بمدر مآأ آلشمآء متل ثرل وآلدى !؛آآ مهتدون 

تأ؛أثرمحون ما لُننآسمثآلأمح 3ظ ■ظيىآ'لأوؤ'جمحا ى وألذ قرجوث)'؛I؛: 
له،تقرير ولكن جوابمم، من لس وهذا [، ١١٣-* لالز-؛مف: ه ظهوره-، عق لتنثوُأ 

و؛؛تاأوبئقال ينموى!إم قنن قان ؤ تعاقت قوله ومثله عليهم، الحجة ؤإقامة 
عشيءل٠-ها قال ا;ثآ آلأول آلمرون بال، قنا قال !ثثآ.ا هذى مم حامهُ سء 'كل اعش 

امتهلردنم موّن، جواب فهدا ؟؛■آه[، ]طه: 4 بمنى ولا رق بجد ب قكممسا رق 
منوأنزل نثلأ فمتا ؤنللث،مج لمحنآلأزضمهدا جعل آلذى ؤ قوله؛ إق منه سبحانه 
لكذ ق إن اتعننأكم وآرعوأ ؛؛>؛' زم؛ ثاُتؤئى من ازو'جا يهِء قاحرجثا نآء آلثنآء 

]طه:ه احرى مازه غرجآكم وثيا ثعيديم محتأ حاسكم ميا ٠ لأ.' آشش 'لآبم-أ)لآول 
منه.امتهلرد الذي الكلام إل عاد نم "آه-هه[، 

نين.الطائف، أهل من حكيم جاهل شاعر الصلت،، أبي بن أمية إل ريتب الهيط، بحر من البيته هل.ا )١( 
ذكرءالست، وهائ.ا أ*خ\ته الهجرة؛خس يعد ومالت، سلم لر ولكنه الإسلام وأدرك الأوثان عيادة 

المعرفةل والقوي ١( ١ ١ يث،)١/ المحي غرييؤ ق والحءلايي ٢( ١ ١ ر٤/ البلدان معجم ق يافويث، 
واللماتفالأسماء ماوس، ق والمدوي ١( • • )ص ك أخبار ق والأزرفي )ا/ممم( والماريخ 

(٣٦٩/٢.)
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منلإسن حإئتا ولمي ؤ كقولهت الؤئ إق الشخص من يتهلرد أن الثاقت والتؤع 
فالأولآخره، إق [  ١٣، ١ ٢ ]الومون: ه م؛ىتي زار  fjممه حعنننة أث؛: طمت من نفلؤ 

زوجهابيا وحذووجعل يقمن من حلمكم هوآلذى ٠ ؤ ،; djiومثاله بنوه، والثاق آدم 
ربهمآآس اقمانتاد^^١ ادل٠سبهِع يمثبت، حفيشا حملا حملن ثعئنها قلما لهتكن 

ءشمكأ ر له جعلا صخلحا ءاتنهما قلما ,سما ران اوقثك^يرنبخ من لئكوين صنلحا ءانيتنا لن 
الايايت،اخر إل [ ١٩٠، ١٨٩]الأعراف! ه إن.-؛; يقركون عما آش قتعئل ءاتنهما فيمآ 

أعلم.وادز^y أولادهما، من المشركين ذكر إق الأبوين ذكر من فامتهلرد 

فتينادئا ثم انم;ا !عق بالأفقآلأ وهو و؛ ذو 7عأ !و آنموئ سديد قهُ عؤ 
زأئنا ناكددأ،آلمؤاد نآءوش;؛:؛: عتده-، إل قاو-ئ ءابدؤنينأوّ:ئو: ن ١٥:ث: 
بر■ره؛ آلغثهى رْ بن بثذ احرى؛يقأ؛ تؤله ا٠ ز، روولمي يني ما عل اقتمرودةُ ;زث؛; 

ست،إق الحرام المجد من _ الصحيح عق بجسده — . اس برسول أمرى 
هناك،فنزل والسلام، الصلاة عليهما جبريل صحبة البراق، عل راكبا المقدس، 

؛ستانزل إنه ت قيل وقد المسجد. باُب بحلمه البراق، وربط إماما، ؛الأنبياء وصش 
إقالمقدس بيت، من الليله تلك، به عرج ثم البتة• عنه دلف، يصح ولر فته، وصش لحم، 

له.ممتح جبريل، له فاستفتح الدنيا، السماء 
بنبوته،وأم به، ورحن، الثلأم، عليه زد عليه، سئم البشر، أنا آدم هنالف، قرأى 

يثاره.عى الأسماء وأرواح يمنيه، عن الئغداء أرواح اس ؤأراْ 
ابنوييخمح، ركريا بن يخمح، محها قرأى له، ثانقتح الثانية، الشتاء إن به عرج نم 
إلنبؤ عرج يم بم؛ومح• وأقرا به، ووحبا عليه، زيا عليهما، وسئم ملقيهما مريم، 

مبنبوته. وأم به، ورحن( عليه، فرد عليه، فسللم يوسف،، فيها رأى الثالثة، الثماء 
المعاد-^٢.زاد  ١٢٥١



ثمبشويؤ، وأم بؤ، ووحب علة، نسلم إدينس، الرابعة، الثناء إلن به عرج 
به،ورحب عليه ملمم  ١j١■eiلنبن هارون مها قزأى الحامثة، الثناء إن ئه ئرج 
وأم

ورحبعله مئتر جزص بن موتن فتها يلقي الثادتة، الثناء إر بؤ رج عم 
ءلأَنآلأف أبكن، مماJ: ؟ ؛U ،،i^5صزثئ توتئ، بكن -^1^، وأم.س؛،بؤ، 

ام•مح( يدئمحا بثا أكثر أمت؛ بن الجة يدحز بندى، بن بعث، 
زأمبؤ، ززم، ظؤ  ٣٥، ؛^١٣مهاثم الثابؤ، الثناء إلن بؤ همج نأ 

الجبارإلن بؤ همج لم التننور، الين، له رئ لم الئكهن، يدرة إش رفع لم بموتو، 
أوحن،ما عده إق ثاوحن أذآن. أو ؤء قاب كاف -ص منه ثدنا جلاله، جل 

ماJ:؟ ^٠-؛، بم له؛ قثال موض، عش مر حش مرجع صلاة• حنيتن علي؛ وثرمحس 
التحفيم،ئانأله ربك، أإا ارُ؛خ دللثج، يطين لأ أمتك، إل دال،ت صلاة، بحنين 

بؤثعلأ ثنت،، إل و>وز أف ئاثار ذللئح، ق ينشره كاته إر فالتمت^ لأمتكه، 
بعفن3، الخارى لفظ هدا مكان؛• و وهو ويعالن، ثارك الجأر ب؛ أي حر جيريل 
ربكح،إش ار"ح ثمالت ثأنمره بموض، ص حر انزل لم عشزأ، عنه قوصع الهزق، 
ئامز٥حمنأ، جعلها حر قك اقم وبين موض بين يثردد يزل ثلم التحفيم،، نانألة 
أزصنولكن رمح،، بن انتغيت، ؤ ،: _lJاشحمم،، ونوال بالزجؤع مونن 

■عياديء عن وحممت، فريفهتى، أمفسمن، قد مناد. نائي بعد فلنا واسلم، 
رأىأنه عثامن ابن عن فصح لا؟ أم الليله، تلك رثه رأى هل I الصحابة واحتالف 

ذللن،،إئكار معود وابن عائثه عن وصح بمواده؛؛• ررراه ^ ١٥أنه عنه وصح ربه، 
إثما[ ١ ٤ ،  ١٣]التجم: ه ألثش سدزة عند '؛غ، احرئ تزله زءاْ ولمي ؤ ئول4ت إف وثالأت 

وشرحنح!_ وانظر: ( ١٦٢)رنم وسالم ( ٣٨٨٧)رقم البخاري أخرجه :١( 
الووي)آ/اآآ-مآآ(.
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أي:أناه« أثن »دور فقال: زثك؟ زأيش هل نألة: أدا< ذر أين عذ وصح هوجنريز. 
بنعثمان حكن وقد نورا®• ®رأيت آثم• لفظ ل قال كما النور، رؤيته وبين بنتي حال 

يره.لر أنه عق الصحابة اتقاى الدارمي سعيد 
رآه،ا®إنه عباس: ابن قول وليس روحه• اس قدس تنمية ابن الإسلام سخ قال 
تاركربن ®رأيت قال: أنه عنه صح وقد ٢ ؛موادْار *راهقوله: ولا لهذا، مناقضا 

قعنهم احتبس لما المدينة ق كان ولكن الإسراء، ق هدا يكن لر ولكن ود*النٌ 
هداوعك منامه، ق الليلمه نالك، وتعاق شارك ربه روية عن أحبرهم ثم الصبح، صلاه 

بدا،،ولا حق، الأنبياء رويا فإل حقا، رآه ®نعم وقال: تعال، اس رحمه أحمد الإمام بنن 
فقدذلك، عنه حكن ومن يقظه، رأسه يعيى راه إيه تعال: اس رحمه أحمد يقل ل؛ ولكن 
روايتان،عنه ثحكتت ؛فؤادْ«، ®رأهقال: ومثْ ®رآْا،، منه: قال ولكن عليه، وهم 

نصوصوهده رأسه، بعيتى رآه أنه أصحابه: بعض نمإي من الثالثة عنه وحكست، 
كانفإن مرتينلا، بفؤاده راه ®إنه عباس: ابن قول وأما ذلك فيها ليس موجودة، أحمد 

رءاهولمي ؤ قال: نم ١[، ١ ه زائ ما كدنم،آلمواد ما ؤ تعاق؛ قوله إك استناده 
جبريل،المرثي هدا أن ه عنه صح فقد مستنده، أنه والظاهر [  ١٣لالجمت ب احرئ نزله 
قأحمد الإمام منتني هو هدا عباس ابن وقول عليها، حلى الش صورته ي مرتين راْ 

واهلمأعالم.بفؤاده، رآه قوله: 
والقيلالدنو فهوغير ٨[ لالجم: ٠ متدل دئا ئم ؤ النجم؛ محورة ق تعال قولة وأما 

عائثةقالت، كما وتدليه، جبريل دثو هو النجم سوره ق الدى قاف الإسراء، صة قق 
وهو٥[ ]النجم: ه آلموئ ثديي عاأتهُ ؤ قال: فإنه عاليه، يدل والسياق حوي، موابن 

[،A-I]الجم: ه فتدل دثا يم ح؛; يالأدقآ'لأعز( وهو إن!؛: ذو؛رهمقاسئؤئ ۶ جثريل 

١(.٢ الودي)م/ وشرح ٦( • ٨ ازري)A/ فح وانئلر: ( ٨^١١لم)رنم مأ-م-بم• )١( 
٧(.الروي)م/ شرح وا>: ( ١٧٦سالم)رنم أخرجه )٢( 



وهوالقوة، أي! المث؛، دو وهو القوى، الشديد المعلم هذا إق راجعة كلها فالقمائر 
أوقوسن ثدر . محمد من فكان فتدلي؛، دنن وهوالذي الأعك، بالأءوا اصتوى الذي 
تاركدنوارب أنه ق صرح فذللئ، الإسراء، حدين، ق الذي الدنووالنيل قاما أدنن، 

محيرةعند أحرى نزله رآه أنه فيها بل ، ٠٧١^النجم سورة ل يعرض ولا وتدليه 
ومرةالأرض، 3، مرة موض•' صورته عك ق محمد راه جريل، هو وهذا المنتهز، 

والألأأعلم.محيرةالمنتهز، عند 
فافتدالكبرى، آياته من اهو أراه بما أحبرهم قومه، ي قؤ اه رمول، أصخ فلما 

فجلاهالمقدس، تبت، لهم يصف أن وسألوه عليه، وصراوتهم وأذاهم له، تكذيبهم 
محسا.عليه يردوا ان ينتطيعوذ ولأ آياته، ص يخبرهم مطفى عايثه، حش، له اس 

عنوأحرهم ليومها، وفت، عن وأ-؛متهم ورجوعه، سراه و عىعترهم وأحترهم 
الظالمونوأبن نفورأ، إلا ذللن، يزدهم فلم قال، كما الأمر وكان يقدمها، الذي العير 

إلأمحا•
٩[...٨، يثدل،ق^:^يىكانداب،مني،أوأذل4]١^٠؛: بذثا ؤ تعال! اهف لا،قال 
أوقومحبن قاب محمد. من — فكان فتدل، دنن الذي أن الأيه! من فهم الشيخ 

هوذللث، أن فالصحح! — المقرن من خماعة قاله ؤإن — وطا ه اهللأ هو أدنى،• 
قوله!إل السورة أول من ذكره بما الموصوف، فهو — واللام الصلاة عليه — جبريل 

هؤالني فره هكذا [ ١ ٤ ،  4١٣ آلتتهئ بت>زة عد احرئ ثزله رءاْ لفد وؤ 
هذهعن ه اهللأ رسول سالت، _! عنها )،، ٥١رصي — عائشة قالت، الصحح، الحديث، ن، 

يدللا القرآن ولففل مرتيز،ا' إلا عليها حلمح، اهم، صورته 3، أرء لر ررجبريل، فقال! الأية؟ 
وجوه-من، ذللث، غتر ءل، 

)ا(ا'اممالارج-بمم.
)ج(اهف. رحمه الهروى الإمام الإسلام شخ المنازل صاحب يعني )٢( 
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قالقوة الألأ وصفه الذي جبريل وهذا ه آلقوئ قديد ■ءتهُ ؤ قال• أنه أحدهات 
همكي آنمسير ذى عغد قو| ذى ))؛؟( رسول لفولث إثٌُ ؤ فقال• التكوير• محورة 

•>آ:ا لاككوير:ها،

التكوير.ق المذكور وهوالكريم ^^٠؛، ١١حن أي ذومرة تال أته ^؛ ١٠١١
العليا،ماء الناحية وهو ه آلأض وهز ر0( قاتئزى ؤ قال: أنه الثالث: 

عرشه.فعق جلاله جل الرب استواء وأما الأعك، بالأفق جبريل استواء وهلءا 
جبريلدنو فهذا ه اوادق موستي ثاب ن ١٤٥",'؟؛؛ يتدق دئا قم ؤ تال: أنه الراح: 

المعراجحديث ق والتدل الدنو وأما جؤ، اقلم رسول كان حيث الأرض، إق وتدليه 
فالدنووتيق، منه جلاله جل الجبار دنن فهناك الموات، فوق قوكان اهف فرمحول 
الاانثل.٠ق اتفقا ؤإن الأية، ق والنيل الدنو غير الحدث ق والتيل 

عندوالمرئي ه أنتهئ سدنة عند ١)؛:(; احرئ تزله زءاه ولمد ؤ تال: أنه الخاص: 
٠.جبريل *ذاك لعائشة: فقال ه، البي فره وبمن.ا نهلنا، هوجبريل السيرة 

وقه قتدق دئا نم ؤ قوله: وق ه رء١٥ ولمي ؤ قوله: ق الضمير مفر أن الادءس: 
بينيخالف أن يجوز فلا واحد، ب وهويالأفقألاعق ؤ قوله: وق ه قانثوى ؤ قوله: 

دلل.غير من والمفتر المفر 
والبشري،الملكي الكريمين الرسولين السورة هذه ق ذكر سبحانه أنه الساح: 

ضعيفا،قبيحا ثبهلاu يكون أن عن المالكي ونزه والغواية، الضلال عن البشرى ونزْ 
سواء.التكوير سورة ق المذكور الوصف نفلتر وهذا الخلق، حن كريم قوي هر بل 

وهوالأعك، بالأفق رآه أنه أحبر وههنا المثتن، بالأفق رآه أنه هناك أحبر أنه الثامزت 
وفلهر.بان علا كالما الشيء فإن وهوأعك، فهومتن بصفتين، وصف واحد 

حلقحن عن فاحبر المحكم، الحسن الخلق والمرة ؤدومؤوه قال: أنه التامع: 
واحدا.نما عنه كله الخبر ساق ثم الّثيقو، علم الذي 
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قؤاس رمحول أن عك دل ئد القرآن لكان تعاق الرب عن *تحرا لولكن أنه العاشرت 
كيلك،لوكان الأمر أن ومعلوم الدرة، عند ومرة بالأفق مرة مرتين سبحانه ربه رأى 

فكيم،أرام،،؟ أى لأنور فقالت ريلث،؟ رأيت، هل سأله! وقد ذر لأبي الّمحا. قل يب 
لرقوله من أبلغ وهدا أراه؛؛، شر  ٠٠ه العم رمحول يقول ثم مرتين، رآْ أنه القرآن يخر 
وؤنرفاالقي يتضمن وهذا فقْل، الرؤية عدم عن الإخبار بمضي القي ّع لأنه أره، 
يكونكيف، فتقول: وين،؟ لكزكت هل لرحل قال إذا كا المائل، عك الإنكار من 

ذلك،؟!

ثمؤ توله' ي عليه الضمير يعود ذكر حلاله جل للرب يقدم ل؛ أنه عثر! الحائي 
هولعيده.ؤإنما له، يملح لا عليه الضمير يعود والن>ى قثدناه، دنا 

كونهمع المذكور إق عوده ؤيترك يذكر، لر ما إق الضمير يعود كيف، أنه عثر: الثال 
أو-دبه.

ذكرنم به، تليق الحم، الضمائر عليه وأعاد صاحبكم، ذكر تقدم قد أنه عثر: الثالتؤ 
هدينعن كله والخبر به، تليق الي الضمائر عاليه وأعاد المرة. ذا القوى محييي بعاله 

البشرى.والرسول الملكي الرسول وهما المقرين، 
أفقوهو الأعك بالأفق لكن فتيق دنن الزى هزا أن أخر سبحانه أنه عشر: الراح 
ماعك وتدليه تعاق الرب ودنو العالين، رب رمحول من دنن قد هوتحتها بل الماء، 

الأرض.إق لا العرش فوق من لكن ثريلث، ديث، حق 
أحبرهمولا ربه، رؤية عق عليه وسلامه اهلج صلوارت١ يماروه ز أنيم عشر: الخامس 

اهأراه الي الآيارتإ من أحبرهم ما رؤية عك ماروه ؤإنما عليها، له ممارامم لممع بما 
رؤيةعل ممارابمم من أعفلم عليها له ممارابمم لكانتا تعاق الرب أحبرهم ولو إياها، 

الخلوقاُتؤ؟

ذللئ.،عق له ممارابمم وأن الرسول، رآه ما صحة قرر سبحانه أنه عثر: المادس 
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هوالربالمرتي فلولكن [ ١٨ه]النجم؛ منءاينترؤؤآت5مئ رائ لمد ؤ بقوله• باطلة 
أحوج، ١٠٠١والمقام؛أوق، الرؤية تلك، تقرير لكان منهم ذللث، عق الخماراة وء 

أعلم.والثم 

i■ثايمت،ربهآمحئ:؛ث؛: من وأئ لفن• طى;ه: زخآلمروما ا مؤ 
آلتضرزاغ ما ؤ الأمراءI ليلة ]ق[ رسوله أدب كمال عن مخرا تعاق اذته مال 

طمحولا شمالا، وزلا[ يمينا ينخ لر البصر فإن الأدب، غاية وهدا ه، طش ونا 
مياشتد ولهذا ذللثح، وراء ما إق لكلمتشارف ت عليه ومقل رائيه هو ما إق متجاورا 
إذأبصارهم، بخطم، ذللثج عك وتوعدهم الماء، إل بصره يرخ أن للمصل الني. 

ناكىيمم، أن له ينبغي ل يديه، بين واقف المصل، من مع الأدب كمال من هدا 
عكسماواته فوق سبحانه العالين رب عظمة أن ولولا الأرض، إل مطريا الرأس 
أسفل.أوإل فوق النفلرإل بين فرق يكن لر عرشه 

ماأراه حين هؤ نبيه عن تعال قوله المقام ^ا ق يذكروا أن ت القوم عادة وجرت 
الأدبباب صدر القثيري القاسم وأبو [ ١٧]النجم: ه طى آتصروما زاغ ما f أراْت 
•غيره وكذللثج الأية، حذه 

ذللثجق ء لأدبه وصف، هذا إن الخفير: أهل من قال ْن قول إل نظروا ولكغ،م 
أنبه: والإخلال الأدب، كمال وهذا رآ0، ما تجاوز ولا جانبا، يلخفتتا لر إذ المقام، 
والطالحزخ، فالالخمات الختفلور، أمام يتعللع أو شماله، وعن يمينه عن الخاطر يلخمتا 

يصرفجلا أن المنفلور: عل الخاطر إقبال فكمال ومجاوزة، طغيان المنفلور: أمام ما إل 
يتجاوزه.ولا يسرة، ولا يمنة عنه بصره 

الممن.)ا(آمآآروصة 
)آ(أممآملارجج_'ا.
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روحه.اهه قدس تيمية ابن الإسلام شيخ عن حصالته ما معتز هذا 
تواطأالبشر باكمل اللائقة الإياب غوامص من وص عجيبة، أسرار الإية هذه وق 

وماله، مواطئه فالبصيرة بصره، شاهده فيما وتصادقا وتوافقا وبصيرته، بصره هناك 

والبصيرة.الثمر منهي حقه ق فتواطآ بالبصر، مثهوده حق أيصا فهو بصيرته شاهدته 
[١ ٢ ، ١ ١ ]النجم: ه يرئ ما عقا ادتمتروثهُ رفي|(أ رائ ما ماكلبآلمواد ؤ غفوت قال ولهدا 

ببصره.رآه ما القواد كدب ما أي 
بيكن. لر أى — الدال بتشديد — رأى؛' ما الفواح ب كال. رروما جعفر! أبو قرأها ولهال.ا 

والبصر،البصيرة استقامة أو والبصر، القواد لمحة وواطأه صدقه بل البصر، القواد 
حقا.والثمّيرة بالبصر اهو المئّالمرئئ وكون 

ماأي مفعولهت رأيء وارما وهومتعد، بالتخفيف، الفوادرا كدب راما الجمهور وقرأ 
لباطنه،وظاهره لقالبه، قلبه فالمواطأة ووافقه، واطأه بل عيناه، رأته ما قالبه ب كان 

عنيمل ولر فيطغن، حده البصر يتجاوز ولر البصر، القواد يكدب لر لثصيرتهث وبصره 
القلباعتتل.ل كما عنه، مال ولا جاوزه ما المرثي نحو البصر اءتل،ل بل فيزغ، المرئي 

زغوللقل.-، باكليته، اققع عق أقبل فإنه سواه، عما والإعراض الم عق لإقبال اق 
التفاتاقلبه ينخ فلم وبصره، قلبه عن منتف وكلاهما وطغيان، زخ للبصر كما وطغيان 

معوالأدب الكمال غاية وهن.ا فيه أقيم الن.ي مقامه يْير؛مجاوزته ول؛ غيره إق اقم عن 
سواه.فيه يلحقه لا الذي اذك 

وفوقه،منه أعك هو ما إق تتطلع أن رفيع؛ عال مقام ق أقيمت، إذا القوس عادة فان 
هوسينا الروية شه طليتج والمناجاة: التكليم مقام ق أقيم لما M موسن ترىإك ألا 
البتة؟فيه أقي،؛ ما غير إق قلبه ولا بصره يلتفت، فلم ت حقه وفاه المقام ذللثج ق أقيم لما 

حتنالسبع، السموات جاوز حتن مراد، به وقفا ولا عائق عاقه ما هدا ولأجل 
قدوهذا اه، علن الخلق كريم إف إ إسرائيل بنو رايقول وقال! فيه، ربه مؤمن عاتبح 
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*ظإللبخارىت رواية ول أمته*. كل معه ولكن وحادْ أنه فلو علوا، وحلقتي حاوزل 
أكثرأمته من الجنة يدخل بعدي بعث غلاما أن أبكي قال• يبكيك ْا قيل• بكن جادزْ 

كمالدون به تقف ولر إرادة، تعقه فلم علوا جاوزه ثم ، أمتي*ر من يدخلها ثمن 
همة.العبودية 

محلوفه،منتهن عند قدمه فيضع العلرف، خطوه يسبق مراه ق مركوبه كان ولهدا 
الالبراق قدم فكان سيره، ق أجع الدالم به محبق اللي شأوه وبعد راكبه، لحال مشاكلأ 
معرفته.محل عن يتاخر لا قدمه كان كما نغلره، موصع عن يختالف، 
حننله عبوديته مرام، وتكميل سبحانه اس ْع أدبه كمال خفارة ق هو يزل فلم 

إقووصل المنتهن، سدرة وحاور الهلباق، السبع وجاوز ، موات، الحجب، حرق 
انصبابا،القرب، ام أقهناك إليه فانمبت، والاحرين، الأولين به سبق القرب من محل 

يهغبطه مقاما وأقيم حجابا، حجابا و؛اطنا ءلاما الحجب، سحائب، عنه وانقشعتا 
الأولونيه يغيهله ثانيا القرب، من مقاما أقيم المعاد ق كان فإذا والمرسلون، الأنبياء 

عنهالبصر زلخ ما اس، مع أدبه كمال من مستقيم صرامحل عل هناك واستقام والأخرون، 
عكبكلامه م وأقوالهدى، الحق من صراحل أقوم عك الحالم هدا ق فاقامه ؤلغن، وما 

إيلئ،لمنآلمرنلتنؤآلمزءان ت''' يس ؤ تعاق• فقال الحكيم، الذكر ق ذللث، 
يالهالصراط عل أقامه المعاد يوم كان فإذا [ ٤ - ١ زص! ه منتقهرئ مرهل عق 
يؤتيهاهه فضل وذلاث، النحيم، حنان، إق يجوزونه حنن متته، وأهل لأتباعه السلامة 

العظيم.ذوالفضل واذيع يشاء، من 
لرصخ جبريل هو ررإنإ فقال: ه احزى ئزله زئاْ ولقد ؤ تعاق: قوله عن M اومثل 

لم•مذكره المرتين" هاتين غير عليها حلمح، التي صورته علن أره 

٢(.١ ١ الٍاري)U/ نتح وانظر: ( ٣٨٨٧الخاوي)رنم أ-مجه )١( 



قع=^=__^اجا=
٦[٥، ب ذو ;ن7؛; آنموى نديي عااتهُ ؤ ت وصفه ق تعاق وقال 

وقالحسن* لاذوحلق قتادة: وقال حن® ارذومفلر عنهما: اه رصي هماس ابن قال 
إذاوالجم والعاهات، الأفات من وسلامته الجم صحة ة يالمث *محن حرير: ابن 
قوئ1«.كان الإنسان من كيلك كان 

نحللا ٠٠ه: الض نول ومنه سوية، مرة ذو به أريد ؤإنما المرر، واحدة والمرة 
سوي"رمزة لذي ولا كي، الصدقة 

وهونيد، وابن مجاهد نول وهو الأية، ل القوة المرة قال: من حجة هدا قلتا: 
القوى(.رثدد بأنه ذلالثا قبل وصفه قد لأته صعيم،، نول 

المرةيقال: أن فإما الحسن، المنفلر لا القوة، هي الحاوو.ث، ق المرة أن ؤيب ولا 
والسلامةالصحة هي المرة إن _: وهوالأظهر - يقال أن ؤإما هدا، وعك هذا عك تقال 

وحمالها،وحسنها الخلقة كمال يستلزم وذللئ، والباطة، الظاهرة والعاهات الأفات من 
تتضمنوصحة قوة نهي والتركيب، الخلقة صعق—، من تكون والأفةإنما العاهة فإن 

أعلم.تعاق واس وحسنا، حمالا 

إنئئتثونإوثننلهلثن إلآسسنوهآأثوؤتاثأؤرئآأذزواس,أثا ؤإِنهئ 
جا،همسي(آذدئا;انث;:4•وثمد آوطت؛وناوهوىآلأصن 

قملء؛لان كل ه هماس ابن قال سلهلادا، العالمية الحجة سمن سحاته ،إنه ل
^هوآلثى سحنتهُ ولدا آلله اتحد ثالوأ ؤ تعال: كقوله وهذا حجة، فهو القرآن 

)ا(ا،'ااإءاثت-بمآ.

الكرىذ وافاتي ( ٢٣٨٧رنم )(/٨٧ خزبمة وابن < ٣٣٩٤وثم  ١٨٧)A/حان ابن أخرجه )٢( 
والحاكم)ا/هآ-هرفم)رقمآه1(وحث« (واكرذى ١٦٣٤(وا؛ود١ود)ر»م٢٣٧٨رقم٥٤/٢)

يخرجا،.ولر الشيخين شرط عك حديث مذا وقال; ١(  ٤٧٧
مفتاح-يا. ٥٨)٣( 



الممسرعلن المنير الصوء هء^=^ّ 

علآئيمننلطننثآندأجأثمولوث عغدخم إن قآلأوص زآلشنثؤ'توما نا 
عققول إلا ص إن قلتم بما حجة من عندكم ما بمي آ ٦٨ليوس■ ه أق'؛ يظمون لا ما 

علم.بلا ( ٥١
هنش من T_ أود ؤء'اناؤرثا' صنوف'ّ جئ زن ؤ تعاق: وقال 

وقالوآبائكم، أنفكم تلقاء من هي بل برهانا، ولا حجة ما أنزل ما يعني [ ٢٣]الجم: 
،١٥٦ه صندققن كتم إن ثيميتكر 3اتوأ إ ؛ ٠٦ن ل مجتؤنح ملطثن لكز ام ؤ تعال: 

واحداموصعا إلا دعواكم ق صادقين كتم إن ما ناثتوا واصحة حجة يعني [ ١٥٧
،٢٨]_«: ه نلطط عق هلك ؛؛ق:; ناية عق أعى •آ ؤ نوله: وهو فه، اختلف 

ولال مال فلا وملكي، مال عني ذهب أي والخللث،، القدرة به الراد فقيل: [ ٢٩
ل.حجة فلا وبطلت،، حجتي، انقهنمت، أي بابه، عل هو وقيل: سلطان. 

صاحبهاالط تتوجب، لأما سلطانا، الحجة علم ممن سبحانه اه إن والمقصود: 
اليد،ّلهلان من أعفلم العالم ّلهلان بل الجاهلين، عل ّلهلان ما فله واقتداره، 

اليل.وأما القالوب،، لها تنقاد الحجة فان لليد، ينقادون لا ما للحجة الناس ينقاد ولهدا 
العنادأظهر ؤإن الخالق،، وتن•ل وتقويم النلم، تأسر فالحجة البدن، لها ينقاد فإنما 

يكنب إن الجاه لهيان مبل سل3لاغها، تحتؤ مقهور، ذليل لها، حاصع فقلبه والمكابرة، 
ولاعلم بلا قدرة ونحوها، والأسود السباع ّلهلان بمنزلة فهو به، اص يعلم معه 

قاقتدار له يكن إ ومن وحكمة، ورحمة بعلم قدرة فإنه الحجة، سلaلان بخلافه رحمة، 
ؤإلأله، واليم، اليد سلطان لقهر ؤإما وملهلانه، حجته لضعفا إما فهو علمه، 

له.قاهرة الباطل عل ظاهرة ها، نفناصرة فالحجة 

اعلمّهو آلمعفن١ ويع ربك إن آلقم؛؛ إقُ وآلموحس كبجرآلإيمّ 'بجيبون ليين آؤ 
هزقلاؤكوأأذمسكم ١مهذكم بطون ق أجئه أذمّ ألأرض بت أذسأكمح بغن؛\ 

أمحبنناختث،؛4•



أصابتأيقات ؤيقال لمم، به أي ملموم ورجل الجنون، من فهوطرف اللمم ،أما 
الجوهري.قاله القليل، والشيء وهوالمس، لمة، الجن من فلأثا 

أااوسخمتذثونميرألإزؤ تعاق؛ قوله ومنه القارية، من الالهظة وأصل نا0ت 
ماعنهمات اللع رصي هماس ابن قالط المغاير، وهي ؛؛ ٣٢تالجم؛ ب آلتم إلا وآلمو'حس 

تزقواليد النظر، وزناها تزق العين إن ه! هريرة أبو قال مما باللمم أشبه رأيت، 
بكذاأر ومنه ،، (^ ٠٣١وزناه يزف والغم المشي، وزناها تزق والرجل البطش، وزناها 

ماالربيع بنت مما ررإن ت الحديث، ول البلؤخ، قارب، أي مجلم وغلام منه، ودنا قاربه أي 
ذلك،.من يقرب أي ا، أويلمءر حطا يقتل 

بينفتوبته بعدها، منه وتوبة قبلها، عاليه اليع من بتوبة محفوفة اس إق العبد وتوبة 
العبد،فتاب ؤإلهاما، وتوفيها، إذئا أولا عليه تاب فإنه ولاحقة، سابقة ر؛هت من توبتين 

ؤإثابة...قبولا ثانيات عاليه الله فتاب 
لم،،الوإحماع والسنة، القرآن، بتص وكبائر، صغاتر إل; م تنقالذنوب 

هنلأات،5لم عزكم ئكمز عغه نمون ْفبآمحرما محيبوأ \)C ؤ تعادت العم قال وبالاعتار، 
[٣٢]١^٣: ب إلاآلثم وآلموحس دمّ آلذئن"■ثيونؤ تعاك• وقال ٣[ ١ لالساءإ 

الجمعة،إلن والجمعة المحس، ارالصلواتج قال: أنه الني. عن الصحيح ول 
عنيحكن ما وأما ،. الكباترا٠راجتتست، إذا بينهن، ل،ا مكفرات، رمضان إلن ورمضان 

المحسن.رومحة ٥ • )١( 
الورىوشرح ابرى)ال/ا-آ( نح وانظر: ( ٢٦٥٧)رقم وسلم ( ٦٢٤٣)رنم الخاوي احرجه )٢( 

وشرحابري)ال/'\أأ-خئأ( كح وانظر: ١( •  ٥٢)رنم وسلم ١(  ٤٦٥)رنم الخارى احرجه )٣( 
X\ir-\i\/Uالووي)

)أ(ألم.دارج-بمل.

ممأ(وانظركنحالاوي)؛/لال(.)آ(ا-محر-بمسلم)رنم 



الممسرض انئشز الصزث ا؟=م 
تائإ==^^==د==^=د^======ذ

مراد٥تفليس صغائر، فيها وليس كبائر، كلها الذنوب قال! أنه الإمفرائيتي إسحاق أبي 
ؤإنماالحرام، ق الوتدء كإثم المحرم، النفلر إثم يكون بحيث الإثم، ل مستوية أما 

منأكبر فبعضها هدا ومع كبائر، كلها حا عصي من عفلمة إق بالشبة أما المراد• 
مض•إق يرجع لا لفظي ذلك ل قالأم هذا ومع بعض، 

الحاويث،تق كما و#محقراتاا، ذلك تسمية الشاؤع لففل ق جاء والذي 
حكاهالكبائر، من الأية ق الماوكور ررالالمماا إن ت فيل وهي. الن،نوب* ومحقرات ااإياكم 

ويقعمنها، يتوب ثم مرة، بالكبيرة يلم أن الامتثتاءت ومعنن قالوات وغيره• الغوى• 
الاجتناب،من اااللمماا1 استثناء يكون هذا وعق دأبه، يتخد.ها لا عنها، ينتهي ثم فيها 

لمما.إلا الكبائر متهم نير ولا منهم، يصل-ر لا ءعناْ• إذ 
اللمم.منهم يع لكن أي منقطع وهو الكبائر، من اسثتاء أنه عك والجمهور 

التفرغ،يع حسن، يع إنما أنه ت حلاقه والغالمس، الإيجاب، يعد الأنقهuع وفؤع وحن 
الإثمكبائر يفعلون ولا يأتون لا فالمعنن! صريحا، القي معض هنا الإيجاب ي إذ 

•اللمم اسثتاء فحسن والفواحش، 
قالأصل إذ كبائر، كلها الل.نوب ةال1 أن عق إسحاق أيا ش-*؛ع الذي هذا ولعل 
موجسا.وهومن سئما ولا الاتصال الاستثناء 

وكبائر.صغائر إل، الن.نوب انقسام عق السلفح وإخماع النصوص ولكن 
عددلها وهل ق»اتكيائر«، والثاق: هو؟ ما »اللمما ق أحدهما: فصلين ق اختلفوا تم 

يتعلق؛الفصلين•سيثا فلنلءكر يحدها، حد أو يحصرها 
إليه،يعود لا ثم مرة الإلمام؛الن.نس، أنه ،! السالفمن حاعة عن روي فقد ، ١١٠٠١١١^فأما 

ابنعن محناء ورواية والحسن ومجاهل- هريرة أبي فول هذا الغوي: فال كيرا• كان ؤإن 
قالالسلءي: قال الشرك،، دون ما ءاللمم العاص: عمروبن بن عبداهه وقال قال: عباس 

الثم يلم؛الذنب، ارهوالرجل فقلت،: ه إلأآلثم ؤ قق: اهف قول عن سثلت، أبوصالح: 



كريم((.مالك عليها أعانك ءالقد فقال: عباس، لأبن ذلك فيكون يعاوده((، 
عباس،ابن عن الروايتين وهوأصح الكبائر، دون ما اءاللمم،( أن عق والجمهور: 

قالمما باللمم أشبه رأيت، راما قال: عته ءلاوس حديث، من البخاري صحح ق كما 
محالة،لا ذلك، أدرك الزنا، من حظه آدم ابن علن كتب، اهف ررإن النبي عن هريرة أبو 

أودلك، يصدق والفرج وتشتهي، تمنن والنمس التهلق، اليمان: ورنا النثلر، العين فزنا 
وفيه:هريرة، أبي عن أبيه عن صالح أبي بن مهيل حديث من لم مرواْ ، يكدبه«ر

واليد:الكلام، زناه واللسان: الأ>سماع، زناهما والأذنان: النفلر، زناهما: اروالعينان 
.الخشا(ر زناها والر■جلت الطش، زناها 

ولاالدنيا ق حدا عليه اقلع يذكر لر ذنب كل وجهين• عك رُاللمم® الكلبي• وقال 
والفواحش.الكبائر ب ما الخص، الصلوات، تكفره الذي فذلك، الاحرة، ق عذابا 

مته.فيتوب المرة، بعد المرة المسلم يه يلم العفليم الذسبا هو الأحر: والوجه 
حهلرعليه.ما أي بالقلب ألر هوما المسبا: بن سعيد وقال 

النفلرأعاد فان مهنفور، فهو تعمد غير من النفلر ا١اللمم،، الفضل: بن الحسين قال 
اممهرمول قال قال: عباس ابن عن ءْلاء روى وقد وهوذب،، بلمم فليس 

لألأمدلك وأي إنتغفرالالهمممفرخما 
الفاهيه إسلامهم، قبل الجاهلية ق فعلوه ما رراللمم(( أن إق ثالثة ءلائقة ونهبت، 

الورىوثرح ا/أآآ( )١ ازري نح وانظر: ( ٢٦٥٧)رنم وملم ( ٦٢٤٣)رنم الخاري أحرجه )١( 

(.٢٦٥٧لم)رقم مأحرجه )٢( 
الكبرىالمن ول هه•٧( رقم  ٣٩٢)ه/النم، j وال-هقي ( ٣٢٨٤)رقم اكرمذى أخرجه )٣( 

صحححن ►LJ^، عدا الترمذي: وئال، ( ٠٧٦٢ رقم  ٢٧٤والحاكم)؛/ ٢( ٠  ٥٣٣رقم  ١٨٥ا/ )• 
ٌجءعل الهتثمى وقال يخرجاْ ولي الشيخين شرط عك صحح حديث هدا ت الحاكم وقال غريب. 
الصحح.رجال ورجاله الزار رواه (؛ ١١٥! ٧٦الروائي 



التنسرض ا}ثيث ا؟=تم 

معنا.تعملون كنتم بالأمس ررأنتم للملمن! قالوا المشركين أن وذلك به، يواحدهم 
أسلم.بن ونيد ثابت بن نيد قول وهذا الأية'، هذه اليع فانزل 

والقبلةوالغمزة كالنغلرة ت الذنوب صغائر اللم إن الجمهورت قول ت والصحيح 
بنوعبداه هريرة أبي قول وص يعدهم، ومن الصحابة جهور قول هذا ذللتا، ونحو 

ؤ،تماس وابن ^ أبي قول هذا يناق ولا والثعى، روق ومتماس وابن عود م
^ايتناول أنه إما ااالالمماا فإن إليهاء، يعود لا ثم بالكثيرة، يلم ٌإنه الأحرى• الرواية 
منألحقا عباس وابن هريرة أبا أن أو الكلي، قال كما وجهين، عك ؤيكون وهذا، 

ورأياعمره؛اللمم، ق فالتة منه حصالت بل عليها، يمر ول؛ واحدة رة الكثيرة ارتكب 
فقهمن وهذا ءديل.ة، مارا منه تكررت من حق ق وتحذلء٢ وتكبر تتغلفاو إنما أنها 

ءلومه«إ.وغور ه الصحابة 
سعك العنتج يخاف ؤإنما والثلاث،، والمرتين المرة ءبد0 امح ياه أن رستا ولا 

؛الوا؛غوالاعتبار ملقية، آثار ذلاائ، وق كثيرة، مرارا منه وتكرر عادته، الذذلإتا اتخال. 
هذا.عك يدل 

المؤمنينأمير يا فقال! يال.ْ، ؛قي فأمر سارق إليه لغ ٠٠أنه ه! عل عن ؤيذكر 
للتجكم اصدقني قال! يده قهلمت، فلما كذي.ّتا فقال! المرة، هل.0 عير صرنت، مجا واهله 
أوكماذنّ_ااا، بأول يواحذ لا اهنف إن صدقت فقال! رة؟ وكذا كذا فقال! المرة. حذْ 
هريرةأبي عن فالقولأن وتغليرْ، حنه من فهو اللمم هو يكن ل؛ إن ذستا قاول قال 

أعل%ا.واس مختلفين، غير متفقان عباس وابن 
أريقال! فإنه حين،  Jin؛حينا بالفعل والإعتاب المقاربة معنن فيها اللفظة وطْ 

بءال.ها،بما تلم؛ لأنها لما، والغمزة القثلة >اميتا هذا ومن يغثه، ول؛ قاربه إذا بكذا 
الوجهينق ثابت، اللفظة قمعتن حين، بعد حيتا أى لماما، إلا يزورنا لا فلأن ويقال. 
كتتمزآلإد>ِمحشون ■"آلذين ؤ الأية معكى وليس الأية، حما الصحابة فسر اللذين 



٦—ًأر

اجتناببترك عليهم ثناء يكون هذا فإن يجتتبوه، لا فإ"ام ه، آلمحم إلا والموحش 
الكلامسياق فان ومعناه الكلام، مضمون من استثناء هذا ؤإنما محال، وهذا اللمم، 

ثمبإحسانه، وهذا بإساءته هذا يجزي اس وأن ومسيء، محن إق الناس قيم تق 
الأنه هذان ومضمون والفواحش، الإيم كيائر يجتنبون بأمم ووصفهم المحنين ذكر 

الإيمكبائر اجتنب من إلا اليم، عذاب من ناجيا بإحسانه مجزيا محنا يكون 
جنسل داحل فإنه الكبائر، ل يدحل لر ؤإن اللخم، استثناء حينئذ نحن والفواحش، 

الإتموالفواحش•
هنفق يدحل إ ؤإن منه، الختثتن جنس ق لحول له يكون أن الأنقهلاعت وصابهل 

اللامفإن [، ٦٢لمريم: ب سلنا إلا لنوا بيتا بممثوذ قُ ؤ تعاك؛ كقوله لفظه يتناوله ول؛ 
تندايا يذومون ب ؤ قوله: وكذلائ، واللام، اللغو جنس هو الذي الكلام ل داحل 

جنسق داخل والعاق الحميم فإن ٢[، ٥ ٢، ٤ ه وعئاقا حميما إقُ ;؛2؛: ثراثاولأ 
الالثانر: وق سلاما. إلا شيئا فيها يسمعون لا الأول: ق قيل ذكانه المشم، الذوق 

ليكونتصريحا، الجنس أفراد من فرد عق ونص اقا. وغحميما إلا سيئا فيها يل.وةون 
هاواتخصيص إليه يتطرق الذي العموم، بطريق لا والتمحيص الصريح بطريق نفيه 

الظنفإن [، ١  ٥٧]اوساء: 4 آلظن آبماغ إلا علمص من بهِء لم ما ؤ فوله: وكذللث، الفرد، 
والفلز.العلم هوجنس الذي الشعور ق داحل 

ولاؤ تعاق: كقوله بلازمه الكلام يفهمه فيما الانقعليع يحول هذا: من وأدق 
هاوا:مفهوم إذ [ ٢٢،: ]١٧ن1فأ،4 قن. ما إلا متلألمناء ئكح،اتاؤًئم ما قكحوأ 

عفو:فإنه التحريم، قبل منه سالف قد ما إلا للعقوية سبب الأباء منكوحات نكاح أن 
كانما به: الراد كان ؤإن [ ٢٣،: ١٠٧١]ننزه قد ما إؤُ ُارتحآلأحض ثجمعوأ ان وؤ 
فعله،لن والذم التحريم ذلك من المفهوم القبح من استثناء فهو تةا.م من يع شل 

ر.الحربية.. فقه من فإنه ا ط فتأمل . ١١ملف قد ها وإلا يقال: أن فحسن 
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وأهوالهموتضاد، تياين إق ير"؛ع لا اختلافا فيها لف الفاختلف الكياثرت اوأما 
فال:ه الني عمروعن بن عداه عن الثمي حديث من الصحيحين وق متقاربة. 

.الغموساا واليمين النفس، وقل الوالدين، وءقوق، باه، الإشراك ارالكيائرت 

الكائر؟*بأكر أبكم ®ألا ء الحم، عن أيه عن بكرة أمح، بن عدالرحن عن ومهما 
وكانوحلس الوالدين٠، وعقوق باه، ررالإشراك ةالت اممه، رسول يا بل قالوات ثلاثا 

ّكت،لم.حنىُالما:ك يكررئ زال فما الرور« وقول ررألأ فقال: متكئا 
عودمبن عداه عن شرجميل بن عمرو عن وائل أبي حديث من المححح وق 

قالخالقالئإاا وهو ندا ه نجعل "أن فال: أعظم؟ الدب أي اثيه رسول يا نلت: تال: 
وأنقال: أي؟ ثم قالت،: قال: مارالئ،اا يطعم أن نحافة ولدك نقتل ررأن فال• أي؟ ثم نلت،: 
ءعيدعويئث^ لا والذين ؤ هق: الحم، قول تصديق تعال اه فأنزل جارك"، بحليلة تراق 

[.٦٨اتامقان:حئمآسإقُيالحد،ؤلأئرئوثه؛ آشإلها؛احزولأيمتلون
السعاراحتنوا قال: الشي. عن ه هريرة أبي حديث، من الصحيحين وق 

القسوقتل والحر، باص،، ®الشرك قال: هن؟ وما اه رسول يا قالوا: المو؛قاُت،،، 
وقدف،الزحف، يوم واكولي اليتيم، مال وأكل الربا، وأكل إلا؛الحمح،، اه حرم الي 

الموينات(،الخافلأن المحصنات 

اسعبد عن يحدث الرحمن عبد بن حميد سممت، إبراهيم: بن سعد عن سعبة وروى 
الرحلم، أن الكبائر: أكبر ارمز قال: ق الض عن عنهما اه رصي عمرو ابن 

)ن(بيالةت)دقم*س(.
(.٨٧الم)رنم الخاري)د»م؛هآآ(و.،)•ا(بي 
م/يأ-أه؛(وشرحاووويييأ؛(وسالم)رقمأخ(وم:نيابرى الخاري)رقم )أ(اخر-بم 

الرويوشرح ( ١٨٢)y\/ازري كح وانظر: ( ٨٩)رقم وسلم ( ٢٧٦٦)رنم الخاري ا-محرجه )٥( 
(Ay-AT/r.)



ؤيبأباه، مب الرجل أبا ّيب قال• والديه؟ الرجل يب وكيف قالوا1 والديه* 
الكبائر•أكبر ُن "إن نال• ه• الني عن ه هريرة أبي حديث وق . أْه* لجب أمه 

ا.حقا*أ بغير المسلم أحيه عرض ق الرجل استطالة 
ادم،مكر من والأمن باليع، الشرك الكبائر! ررأك؛ر فهر! عود مبن اليم عبد وقال 
اس®روح من واليأس اه، رحمة من والقنومحل 

إكراهن قال؛ هن؟ أسبع امماترت عن هماس ابن رجل سأل -صرت بن معيد قال 
®كلويال! ٤ الإصرار* مع صغبرة ولا الاستغفار، مع كبيرة لا أنه إلا أقرب، السبعمائة 

النارق يخلد لا اقد(تا فإن ائلأ، فليستغفر متها شيئا عمل من فهوكثيرة به اظه عصي سيء 
بالقدر®.أومكذبا فريضة أوجاحدا الإسلام عن راجعا كان من إلا الأمة من 

قوله؛إق أولها من النساء محورة ق همه اهللأ من ررما ه.' عود مبن  ٥٧٥١عبد وقال 
كثيرة«لأ،فهو [ ٣١لاس: ه نهاذكم' عقم' ئكفز غتن يون نا خآين محوأ ن إؤ 

أوعذابأولعنة أوغض؛، بنار اهه حتمه ذنب كل هي ْلالحةث أبي بن عل وقال 

(.-٤٨ ٨٣/ Y ) النووي وشرح ( ٤ • ٤ / ١ • ) اياري نح وانظر؛ ، ٩ ' ;.ثم ١ لم مأحرجه )١، 
jوالطراز ( ١٥٣٤٥رقم  ٣١٤ومدارزاق)M ( ٢٢• •٥ رئم )؛/خ؛؛ ب أيي ابن أ.محرجه )٢( 

الممن3، الدنيا أبي وابن ١(  ١٧٦رنم  ٥٦٤الزهد)j /Y وساد ( ٧١ ٥١ر»م ١ الأوط)خ/مه 
(.٧٢٧)رثم

(والٍهةيفي٨٧٨٤رقم  ١٥٦/٩(والطراقjالكءر)١٩٧•١ رنم ا/هه؛ )٣(أحرجهمدالرزاق)• 
البارينتح وانظر! ١( • ٤ / ١ ) المجعع ق الهبثمي إسناده وصحح •ه'ا( رنم  Y'/Y)الثعب 

(١٨٣/١Y.)

شرحوانظر: ( ١٩١٩)رقم الة أهل امماد ي واللألكاتي ( ٤١تمره)ه/ j الطبري أحرجه )٤( 
•الوويراآ/؛ار( 

 )٥( j١٢التمهبدرها/ وانظر: _، (عن ٢٩٣رقم ٢٧٣الثعب)ا/أحرجهالمهقي.)
.( ٣٧/ تميره)٥ ق الملبري أحرجه )٦( 
ماس،ابن •_  ٢٢٩'ينم  ٢٧١-٢٧• الشعب)١/ j والبٍهقي ٤( ١ تمره)ه/ j الطبري أحرجه )٧( 

٤(.١ ٠ الباري)'١/ وفتح ( ٢٦٥ملم)ص صحح صيانة وانظر: 
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قأوعيابا الدنيا ق حدا عليه  ١٥١أوعد ما هي الضحاكت وقال 
ئإله ؤ نحوقوله! أوعظيما، كبيرا القرآن ق انيه ممماْ ما الفضل! ين الحسين وقال 

إتآاسمكؤ [ ٣١لالإ>ماءت ه حعئاكبميرا عكاز هتلهم إن ؤ ٢[ لالنّاء; ب< حوبا'٤٠^١ كان 
مشنهنئا ستحثغلئ، ؤ [ ٢٨]يوش; ه عظم كيدكن إن ؤ ا  ١٣ه عظيؤ لهللث 

[.٥٣]١^١.-،: ه عهنا آئي س كان د'لمحإ إن ؤ [ ١ ٦ ]الزر: عشة4ِ 

ثزرؤازرْوزوأمئ®ألا ق وإبنممهمى نحفمس:؛ق؛: 1، بما بمي لم 'رأم 
 c|(محج'اب•سى ما هىلإض،إب لأن ؛

هداوأن محعاه، ما إلا يستحق لا وأنه شيء، غيره وزر ق أحد عق ليس أنه أحبر 
حلاقه.عن ه نفنزه الذي العدل هو 

لا؟أم الأحياء معي من بشيء الموتن أرواح تنتفع ،هل ل
منالة أهل بين عليهما مجمع بأمرين الأحياء معي من تنتفع إنبما فالجواب،: 

)والثال(حياته. ق الميت، إليه نست، ما )أحدهما( والتفسير: الحليث، وأهل الفقهاء 
ثوابه:من يصل الذي ما نزلع عك والحج والصدقة وامتغفارهم له لمين المدعاء 
وعنده، نقالعمل ثواب، يصل الجمهور فعند الحمل؟ أوثواب، الإنفاق هوثوابا هل 

الإنفاق.ثواب، يصل إنما الحنفية بعمى 
فمدهب،والذكر؛ القرآن وقراءة والصلاة كالصوم البدنية: العبادة ق واحتلفوا 

عكنمى حنيفة، أبي أصحاب، بعض قول وهو وصولها، ،: لفالوجهور أحمد الإمام 
الرحلالاه: عبد لأثي قيل قال: الكحال يحين بن محمد رواية ق أحمد الإمام هذا 

)ا(م>اشاحجآ.
الروح.)آ(هأا 



اسمء

لأمه؟أو لأبيه نصفه فيجعل ذلك، أوغير صدقة أو صلاه من الخير من الثيء يعمل 
اقرأأيقا! وقال أوغيرها، صدقة من شيء كل إليه يمل الميت، أوقال! أرجو، قال! 

المقابر.لأهل فقاله إن اللهم وقلت أحد، هواه وقل مرايت،، ثلايث، الكرسي آية 
البيعأهل بعض وذم، يمل، لا ذلك، أن ومالك،! الشافعي مذم، من والمشهور 

غيرْ.ولا دعاء لا البتة شيء الميت، إق يصل لا أنه الكلام؛ أهل من 
يجزىوبعثين، معادين آدم لأبن جعل ه اممه فإن أول، وبعث محاد المويتإ إن 

الأولفالبعث، بالحنن، أحسنوا الدين ويجزي عملوا، بما أساءوا الدين فيهما 
الأول.الجزاء دار إق ومصيرها للبدن الرؤح مفارقة 

أوالجنة إل قبورها من ويبعثها أجسادها إق الأرواح اممع يرد يوم الثانن والعث 
فانا الآحراار بالبعث، اروتومن الصحيح! الحديث، ق ولهدا الثانن، الحشر وهو النارإ 

وق.والعدابؤ، والنعيم فيه الجزاء الناس من كثير أنكر ؤإن أحد ينكره لا الأول البعث، 
ومحورةالمزمنين محورة ق والكبرى الصغرى وهما القيامتين، هاتين اصف ذكر 

وقدالسور، من وغيرها الفجر وسورة المهلففين ومحورة القيامة وسورة الواقعة 
الجزاءتوفية ولكن والمسيء، المحن جزاء دارى جعلها أن وحكمته عدله افتضن 

آلوُت(ذآيفة نفس كد ؤ تعاق! قال كما القرار، دار ي الثاق المعاد يوم يكون إنما 
[.١٨٥ىوا0: ]TJ، ه آلقثنمة يوم يئووطأ يوقوينن ؤإزما 

أوليائهأبدان تنعيم القدس وكماله الحنن أسماؤه وأوجبت، عدله اقتضن وقد 
وروحهله المملح ن يذيق؛ل. أن فلابد وأرواحهم، أعدائه أ؛ل.ان وتعذيبا وأرواحهم، 

والعقوبةالألآ من وروحه له العاصي الفاجر دن ويذيق به، يليق ما واللن.ة لنعيم اص 
القال.س.وكماله وحكمته عدله موجب، هل.ا يستحقه، ما 

وأماذلك،، فيها يفلهر لر جزاء، دار لا وامتحان تكليفج دار الدار  ٥Jهاكانت، ولما 

١(. ٦٢/ )ا شرح وانظر: ١( ٠ ٩، وسلم)يقم ( ٤٧٧٧الخارتم،)رقم أخرجه )٢( 
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الحكمةوتقتضي الدار، يتلك يليق ما ذلك من فيها ففلهر الجزاء، دار فأول البرنخ 
منيستحقونه ما المعصية وأهل الهلاءة أهل وق الكبرى القيامة يوم كان فإذا اؤلهاره، 

ونعيمها،الآحرة عذاب أول ونعيمه البرزخ فعذاب وعذاحما، والأرواح الألدان نعتم 
الصحيحةوالسنة القران عليه دل كما هتاك، البرنح أهل إل وواصل منه، مشتق وهو 

موصعغير ق الصريحة 
منصحيحه ق مسالم رواه ما حياته ق إليه ثب تبما انتقاص، عك فالدليل ،ل 

منإلا عمله عنه ^ ٥٥١الإنسان مايث، ارإذا قالت ه اس رسول أن ه هريرة أبي حديث 
،.يدعوله« أوولدصالح به، يتتئع أوعلم حارية، صدقة من 

إليها،تسبب الذي هو فإنه منه، أما عك يدل عماله من الثلأيث، هذه فاستثناء 
يلحقررإنإ ه.' لعه رسول قال مالت ه هريرة أين حديث، من ماجه ابن ّتن وق 

أوتركه، صالحا ولدا أو ونثره، عالمه عالع موته يعد وحسناته عمله من المؤمن 
أحرجهاأوصدقة إكراه، أومرا بناه، السبيل لابن أوبيتا بناه، أومسجدا ورثه، مصحئا 

منأيصا لم مصحيح وق ،، موته(اربعد من تلحقه وحياته، صحته ق ماله من 
فلهحسنة سنة الإسلام ق ّن لأمن ه• اممه رسول قال قال• اس عبد بن جرير حدين، 
jمن دمن شيء• أحورهم من ينقص أن غير من بعده، من ما صل من وأجر أجرها 

من،ينقص أن غير من بعده، من ما صل ووزرمن وزرها عليه كان محيئة سنة الإسلام 
وحسان،صحاح وجوه عدة من ه الهم، عن، روي المعني، وهذا شي،ءُا أوزارهم 

إنثم القوم، لث، فأماس. رسول عهد عك رجل ّأل قال! حذيفة عن المسنل• وق 

)ج(.المؤمنين. سورة ل البحث شة تقدم ( ١ ) 

(.٨٥ا/ )١ شرح١^ ١(وامملر:  ٦٣١ب)رم 
-Y(U/nاكب ق والمهقي ( ٢٤٢)رنم uجا، وابن ( ٢٤٩٠رقم  ١٢١>أ/ حزبمة ابن أحرج،، )٤( 

١(. ٢٢رنم" ٥٠واكرب)ا/ الترغيب j المذري وحن،، ( ٣٤ ٤٨رنم ٢  ٤٨
١(. ٩٣ا/مازري)٢ ١(واننلر: ٠  ١٧)ه(أحرحا،طم)رقم
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ومنأجره له لكن به فاستن خيرا من ®من ه' الني فقال القوم، فأعطن أعطاه رحلا 
يزرهعله لكن به فامنن شرا من ومن مسا• أجورهم من متتقص غير سعه من أحور 
٢.شيئاءل أوزارهم من غيرمنتقص تبعه أوزارمن ومن 

منكفل الأول آدم ابن علن كان إلا ظيإ نفس نقتل »لأ قؤ: فوله هدا عك دل وقد 
الفضلففي والعقاب، العياب ق هدا لكن فإذا ، القتلا،لسن من أول لأته دمها 

وأحرى•أوق والثواب 
.١^٢٠٤وتواعد والإحلع والسة القرآن فيه تسبب ما بغير انتفاءه عك والدليل 

لغاآعبر ها يفولوث تعدهم من جاءو وآلذنمل ؤ فقوله القرآن أما 
عليهمسبحانه اهلع فأنتن [ ١٠ه بآلإيمنن ننقول ولإحو'نن1 

الأحياء.باستغفار انتفاعهم عك فدأل قبلهم، متين باستغفارهم 
إليه،بقهم بالإيمان لهم سنوا لأتيم باستغفارهم، انتفعوا إنما يقال! أن يمكن وقل- 

الميت،انتفاع عك دل قد لكن لهم، حصوله ي لكلمتنن لكنوا فيه اتبعوهم فلما 
الجازة.صلاة ق له الدعاء عك الأمة إخماع بالدعاء 
علنصليتم ارإذا  'هاذة، رسول قال قالت ه هريرة أبن حديث، من السنن ول 
،.ال.ءاءاار له فآحلصوا الميت 
بحازة،عك ه اةل(زا رسول صك قال؛ ماللث، بن عوفج حديثإ من لم مصحح وق 

نزله،وأكرم عنه، واعف وعافه وارحمه، له اغفر ااالالهم وهويقول؛ دعائه، من فحففلت 

ذالهشي وتال ( ٢٦٥٦رنم ١ )"ا/آا الأوط ق واممراق ( TA\/o)( ٥٢. )٦! احد أحرجه )١( 
بنمثل■؛ أبا إلا المحح رجال ورجاله الأوم-ءل- ل والهلرال والزار اخمل. رواه ١(؛  ٦٧)١/ المبمع 

حان.ابن وثمه وتل حديقة 
)أا/م\<ا(•٢( ٦٩/٦)اص تع وانظر: ( ١٦٧٧)رنم لم وم( ٦٨٦٧)رقم الخاري أحرجه )٢( 

اننلر:حبان، ابن وصححه ( ٦٧٥٥رقم الكرى)إ/«أ ق واليهقي ١( ٤  ٩٧ماجه)رقم اين أحرجه )٣( 
•١-٦•١(.٥/٤>١(ونلالأوطار)٥/٢سلالملأم)



اصيرض اشئ الئن-ث ح=م 
كى==^=د^:=====^==^=^^==؛ا= 

الثوبنقيت كإ الخهلاي1 من ونقه والبرد، والثلج بال،اء واغسله مدخله، وأوسع 
منحيزا وزوجا أهله، من حيزا وأهلا داره، من حيزا دارا وأيدله الدنس، من الأبيض 
وائلةعن السنن وق ا. النارارر وعداب القبر عذاب من وأعذه الجنة، وأدخله زوجه، 

إناللهم  ٠٠يقول؛ فسمعته لمين الممن رجل عق ه اققه رمول صك قال؛ الأسقع ابن 
أهلوأست، النار، وعذاب القبر فتنة من فقه جوارك، وحبل ذمتلئ، ق فلأن ابن فلأن 

الرحيم،،الغفور أنت، إنلثإ وارحمه، له، فاغفر والحق، الوفاء 
لهالدعاع وكذلك، الميت،، عل بالصلاة المقصود هو بل الأحاديث،، ق كثير وهذا 

دفنمن فيغ إذا المي كان قال: ه عفان بن عثمان حديث، من السنن وق الدفن، بعد 
٢.يسألاار الأن فانه الثنبيتج، له واسألوا لأخيكم، استغفروا ١٠فقال: عليه، وقم، البت، 

بنبريدة حديث، من لم مصحح ق كما قبورهم، زيارة عند لهم الدعاء وكذلك، 
السلام ٠٠يقولوا: أن المقابر إق خرحوا إذا يعلمهم اس. رسول كان قال: الحمييؤ 

اممعنأل لاحقون، بكم اض شاء إن ؤإنا والمسلمين، المؤمنين من الديار أهل 'عاليكم 
العافيةاال؛،.لْ،كاولكم 

(.١٤١القاري)A/ عمدة وانظر: ( ٩٦١٠سلم)رنم أحرجه )١( 
١( ٤٩٩ماجه)رقم وابن ( ٧٥٨)رثم _ موارد وق ( ١٠٠٧٤رقم  ١٠٤١٠)U/جان ابن أخرجه )٢( 

رقم ١٦٠)آ/ الثامتن مدم وذ ( ٢١٤رنم )آآ/٩٨ الكر j والطبراق ( ٤٩١)"Y/وأحد 
(.١٤١القارى)A/ عمدة وانظر: ( ١١٨٩الدعاء)رقم وى ١( ١  ٠٧

رقم ٥٢٦والحاكم))/( ٦٨٥٦رنم  ٥٦)؛/امرئ ق والمهقي اآآ:أ( داود)رقم أبو أخرجه )٠١( 
إثباتق الييهقي أيضا وأخرجه يخرجاه. وم الإصناد شُءل عك صحيح حديث هدا وتال،: ( ١٦٠٧٢
(٢٧٠! ٦٣)التمهيد وانظر: ٢(  ١٢١٠)رقم الة أهل اعتقاد ي واللاعاتي ( ٤٠)رقم القبر عياب 

(.١٦٠٠وقيضالقدير)أ/
(.٩٧٥سلم)رقم أخرجه )٤( 
حججوذكر كرامة، قرابة عدمه أو الثوارّتؤ وصول، حول، التحث، ق اثيه رحمه المرلف، امتهلرد )٥( 

)ج(.لثاحت،. عليه مزيد لا بما لنافين ول الموصالين 



—^^==لجا=
لهوالدعاء له والاستغفار والصدقة العتق الميت إق يهدى ما فأففل وJالجملة 

كماإليه يمل فهدا أجرة، يغير مملوعا له ؤإهداوها القرآن قراءة وأما عنه، والحج 
والحج.الصوم ثواب يصل 

شدةمع منهم واحد عن نقاله يمكن ولا السلم،، ق معروفا يكن لر فهدا قيل• فإن 
والاستغفارااا|ءاء إل أرثيهم وقد ه الني أرشدهم ولا الخير، عك حرصهم 
ولكانواإليه، لأرشدهم يمل القراءة ثواب كان فلو والصيام، والحج والصدقة 
يفعلونه.

والصيامالي^ يوابج يوصول معترفا كان إن الوال هدا مورد أن فالحواب،ت 
القرآن،ثواب وصول منعت، التي الخاصية هده ما ت له قيل والاستنفار والدعاع 

إؤإن المتماثلات،، بين تفريق إلا هدا وهل الأعمال؟ هده ثواب وصول واقتضت، 
والإحماعوالسنة يالكتاب، محجؤج فهو الميت، إق الأشياء تللث، بوصول يعترف 

لهمذكن لر أتيم فهو اللف،، ق ذلالث< يفلهر لأجله الذي بب، الوأما الشؤع؟ وقواعد 
كانواولا البتة، ذللتج يعرفون كانوا ولا الموتن، إق ويهدى يقرأ من عك ، أوقاف

منيشهد أحدهم كان ولا اليوم، الناس يفعله كما عنده، للقراءة القبر يقماّون 
الصدقةهذه ثواب ولا ل الميت،، لفلان القراءة هاوْ ثواب أن عك الناس س حفره 

والصوم.

ثواب،اللهم قال أنه السلف، س واحي. عن تنقل أن لوكلفت، القاتل! لهن>ا يقال ثم 
فلمالبر، أعمال كتمان عك شيء أحرص كانوا القوم فإن لعجرته، لفلان الصوم هذا 

أموامم.إق ثواتيا بإيصال اهللأ عك ليشهدوا يكونوا 

الروح. ١٧٥)١( 



الممسرعلن المير الصوء ^=^, ٩١
=اكى==^^=====^==د====ض

والصدقةالصوم إق أرشدهم وسلم، وآله عليه اس صل  ٠٧٥١فرسول ت قيل فان 
ذللئ،حرج بل بذلك، سنديهم لر وسلم وآله عليه اصف صك قيل• ا القراءة دون والحج 

الصيامعن سأله وهدا له، فاذن مته عن الحج عن ّأله فهذا لهم، الجواب، مخرج منه 
ذلك.سوى مما يمنعهم ولر له، فإذن الصدقة، عن سأله وهذا له، فأذن عته 

ثوابوصول وبين ؤإمساك نية مجرد هو الذي الصوم تواب وصول بين فرقا وأي 
والذكر.القراءة 

شهادةهذه فان به، له علم لا ما قائل ذللث، يفعل لر اللف من أحدا إن والقائل! 
منيشهدون ولا ذللثج، يفعلون كانوا السالم، أن يدنيه فما يعمله، لر ما نفي عل 

والنلفظلاسيما ومقاصدهم، نيابم عك العيوب علام احللاع يكفي يل عليه، حفرهم 
تقدم؟كما يشترمحل لا الإهداء بنية 

أوصلهلم المأحيه إل وأهداه به ضع فإذا الحامل، ملك الثواب أن المسألة! وسر 
إليوصله أن العيد عك وحجر القرآن، قراءة ثواب هذا من حص الذي فما إليه، اص، 

غيرمن والأمصار الإعصار سائر ق الخكرين حتن الناس، سائر عمل وهذا أحيه، 
العياء.من نكير 

وسلم؟وآله عليه اّ، صك اهللأ رسول إل الإهداء ق تقولون فما قيل! فإن 
فإنبدعة، ورآه يستحيه لر س ومنهم امتحيه، س الخأحرين الفقهاء س قيل! 

أنغير س أمتنه س حيرا عمل س كل أجر له الني وأن يفعلونه، يكونوا لر الصحابة 
ودعاهموأرشدهم حير، كل عك أمتنه دل الذي هو لأنه شيء، الحامل أجر من ينقص 

منيئص أن غير س بعه س أجور مثل الأجر س فله هدى إل دعا وس إليه، 
أهداهاتثعه! من أجر مثل فله يلءْ عك أمتنه نالتثه فإنما وعلم هدى وكل شيء• أجورهم 

أعلم.واصف يهدم، أولر إليه 
*٠*





سنبدو0وجوانم ئ،( Ojfcjولا ذ>نزوخؤن' رج(; سصون  I^J^Tهند1 اقمن 
أيلما، اسمدى يقاوت حميرا، لغة ق الغناء ت مود ررالعباس ابن عن عكرمة محال (١)-

تنبيي أبو وقال لما، غني 
منمودرشارب من لكداش ناء غا فيهالعريف أن وك

القرآنممعوا إذا رركانوا وقال له((، عض ارالذي مرد: المعبيدة: أبو قال 
الأية((.هده فنزلت شوا، 

الشيء،عن والسهو الغفلة ارالسمود((: أن: س الأية هده ق قيل ما يناقض لا وهدا 
وأنثي:به، يتشاغل أوضح، بم الشيء عن الاشتغال هو المبرد: قال 

محموداه لسثدن دار بمقحرب أل وه نالحدثان رمن 
والساميالمتت5بر، والسامي الساهي، والسامي اللاهي، السامي الأنثاري: ابن وقال 

بهلرون((ررأئرون الضحاك: وقال مذكبرون وأنتم الأية؛ ل عباس، ابن وقال القائم، 
•معرضون(( غافلون ررلاهون غيره: وقال مثرمحلمون(( ارغضاب مجاهد وفال 

•الغناء اسم سوى اسما، عثر أربعة فهدم ويوجبه، كله، هدا يجمع فالغناء 
الجممحورة ير نفس حمعه اس ير ما هدا 

العالمينرب س والحمد 
٠٠٠

)ا(ا/ه\إغاثث-بما.
أدركمعديكرب بن المنذر بن حرملة الطاني; زيد أبي إق يب الخمف، بحر من المن هذا )٢( 

المتهذا ٤ه. ١ متة مات طيء بتي قومه صدقات عك الخهلاب بن عمر وامحتعمله وأمالم الإصلأم 
(.٥٢١الحدث)آ/ غرب ذ الحري ذكرْ 

حياتهأم عاش مخضرم، شاعر الأمحدي، معروف بن الكمين إق ويب الوافر، بحر من البت هذا )٣( 
الأمديحريم بن أيمن إك أيغأ ب، ؤين ٥٦' منة مات الشعر ق وجودة فريحة ذا وكان لإسلام اق 

الييت،ذكر • ٥٧٥منة الخوق الأسدي الأشيم بن الزير بن عبدايّ إق يتب وكذا  ٠٥٨ صتة المنوي 
غريبق قمحة ابن أيفآ وذكرْ حريم• بن أيمن إك وعزاء ، ٤٧ا/)' دمشق تايخ ل عساكر ابن 

٢(.١ ٩  ١٢اللمان)ي مثلور وابن ٥(  ٩٨)Y/الحدث 



ثاج=

مثشر7تمه.جراد م ه منالأجداث أبمثرهز"وجون سعا حؤ 
وأهلياكاء، تقوله العالية أهل والفاء، باكاء لغتان وفيها القبور، الأجداثت 

الفاء.اJافالة 

4■ُئيجأ بن إلؤ'زدهل، آلمرءان ثرثا لمي قؤ 
أمر،فيما ؤيهليعه به، أحبر فيما الرسول، بمدق بأن مأمور منا واحد كل إن 

الأمةعك ذلك، من سبحانه اهف يوجب ولر وحبره، أمره معرفة بعد إلا يكون لا وذللثا 
تفحذك وبإهمال ومعادها، معاسها ق وصلاحها ودنياها دينها حفظ فيه ما إلا 

ؤإذابالعالم، إلا عمارته ولا بالجهل، إلا العالم حراب فما أمورها، ل. وتفمصالحها 
الثرظهر هناك الحالم حفي ؤإذا أهالها، ق الشر قل محلة أو بلد ل العلم ظهر 
ولولاأحمد! الإمام هال، نورا. له اه يجعل لر ممن فهو هدا ا يعرفلر ومن ال، والف

والشراب،الهلعام إل متهم العلم إل أحوج الناص وقاوت كالبهائم• الناس كان العلم 
وقت.كل إليه يحتاج والعلم أوثلاثا، مرتين اليوم 3، إليه يحتاج والشراب الهلعام لأن 

عليهيجّت، ولا الأحكام، ص يخصه ما يعرفا أن عبد كل عك الواجّتا أن اراح; 
ولاالخلق لمصلحة إضاعة ذك ل وليس محرفته، إل الحاجة تدعوه لا ما يعرفا أن 

وعمارةومعاشهم بمصالحهم قائمين ه الصحابة كان فقد لمحاشهم، تعهليل 
بالأسواق،والصفق لمتاجرهم، الأرض ل، والقرب مواسيهم، عك والقيام حروثهم 

)\(\''آ;داتع-بم؛.
)أ(ا/"اآأءلأم-بمأ'.



امحيرامحرض الئوء ا^=م 

غبارهم.العلم ق يثق لا الذين العلماء أهدى وهم 
وماتلالأذهان مهدرات دون الرّول يه جاء هوالذي الناغ العالم أن الخامى1 

وحففلهتحصيله النفوس عل شيء أيسر تعاق اثيم بحمل وذلك والألغاز، الخرص 
للذمألهم؛ان يثرئا وكد ؤ تعال! قال كما للذكو، يره الذي اهف كتاب فانه وفهمه، 

[. ١٧]1^: سمدعه فهل 
ولرعليه؟ قيعان علم  v_Jli9س هل الوراقت مهلر نال صح؛حهت ق البخاري نال 

تعالاليم يحمل. وهي رسوله وستة عليه، معايشه وتتععلل مصالحه، عليه فتضع يقن•' 
وفرسهاحديثا، خمسمائة نحو عليها تدور التي الأحكام وأصول محفونلة، مفبوؤلة 

مهدراتوالمشقة الصعوبة غاية هوق الذي ؤإنما حويثا، آلاف نحوأربحة وتفاصيلها 
التيرسله1ان، من -يا اه أنزل ما التي والأصول والفرؤع المائل وأغالو٠لات الأذهان 

الممتعان.واس ونقصان، غربة ق ماله كل والدين وتوليلو، نمووزيادة ق مالها كل 

ب.ثزسإوأآا1افةقممهق؛هازتة.بمإؤآءني:;3 ذا إؤ 
المعتزبزيادة مشعر وهو والاتخاذ، كالأكتساب الصبر من افتعال الاصهلبارت ، ١
قالوالأكتساب، بالاتخاذ مؤذن الماء هذا فإن وملكة: سجية صار كأنه الصر، عك 

الاكتسابأن كما الصبر، من أياغ فالاصهلبار [ ٢٧: ٠٢٠٥١١]ؤآصهلبن؟ا< قازثميم ؤ تعاق: 
قالله، فيما والكب صاحبه، عك يكون الال.ي العمل ق كان ولهذا ن،، الكمن أبلمر 

يحصلالثواب أن عل تنييها [ ٢٨٦تاوقرْ: آكلمتاه ما كسست،وعتيا ما لها ٠ تعال: 
علمؤإذا تعانيه، وما وتصرفها هوباكتساما إنما العقاب وأن وكمي،، معي بأدتن لها 

قيله آلمزءاننأ.رثا ولمد ؤ تعال: قول باب التوحيد، كتاب ل معلقا البخاري أحرجه )١( 
(.٥٢١ l\X)^ ٧١يح واظر: ( ١٧٥٥ الحديث،)رنم 

>ضالهمتين.٢٧)٢(



معيكون بل الاصطبار، يخمى لا ّسحانه اصة باحتيار والاستبشار بالبالوى فالتداذ هذا 
التلدذبيذا كان وأقوى الهبر من ^٠ ٧١الاصطبار كان لما ولكن التصبر، وْع الصبر 

أعلم.واقلاتي أوق، والاستبشار 

في"آمحخمة،ا4•
رملهتكدستا عك عدتهم الذين المعنن بتعذيب القران أدلة هذا ...من 

بمقتهم،، واتمفمثيلهم سلك، من عك شامل عام الحكم هذا أن عك أمره وعميان 
إقالخصوص هذا ومموية الاستدلال، ^ا نفى عل عباده نبه قد سبحانه وهو 

حلوما لرسلهم المكاوبة الأمم ءقوJادت، عن إحباره عقسبا تعاق قال كما العموم، 
تعديةمحض فهذا [ ٤٣]القمر: آلربربر اوكإمحأزتؤرنرآءْفي ؤأكه-اوكنحثرس ت :يم 

مثلهحكم الشيء حكم يكن ل؛ فلو ؤإلأ العلة، بعموم المذكوؤين عدا من إك الحكم 
الحجة.تمت، ولما التعدية لزمت، لما 

 fصدوئوأ وجوهب الثارعق ق نمصون يوم وم:ث: صلل ق نآلنجرص إ
ه.يمدروة'( حلقتنه كل»ىأ إنا سمر'وج؛ 

ؤيخثركلامه، ق كثيرا سبحانه يذكرهما والشقاء، الضلال أعنى الملألأن هنأان 
أوليائه.حظ. أنهما ويخبر كثيزا، والفلاح الهدى وهما صدهما، ؤيذكر أعدائه، حظ أنهما 

فالضلال[ ٤٧]القمر; نح؛ ومعر صلملؤ ق ^ل٠ؤجرمإن إن # تعاق! فكقوله الأول أما 
T_بلمآء كدبوأ حسرمس دد> >ة تAالت وقال والعذايت،، الشقاء هو والسحر الضلال 

[.٤٥]يونس: نح؛ تهثدين وناكآثوأ 

)ا(اّااأءلأمجا.
مفتاح-دل.



الممسرظب النشز الصوء ،=ع 
حص\========^==د===^=^

عقاوون؟لفا ؤ وصفاتهم! المؤمنين ذكر وقد البقرة، أول ق فكقوله الثاق وأما 
لقمان.أول ق وكدك ٥[ ]١^: ه P؛; ^لننلحورئ ٠-^ واولنأك ربيم من هدى 

وهمآلأمن لهم اوك؟ك بْذي يلبنوأ ولز ؛امغوأ ؤالأنعام! j وقال 
وأفرصهاالقرآن، ق سورة أعظم القرآن أم محورة كانت، ولما [ ٨٢]الأنعام; ه ئهثا.ون 

الأمرين.فيها ذكر ذثا وأعمها العبد، إليه يحتاج U لكل وأحمعها الأمة، عك قراءة 
فن.كره ا_،.£،علتمم آلذين صرط آلم.تّثةيم;:ث:إ آلعيرط آندئا ؤ نقول! أن فآمرنا 

والفلاح.الهدى وهما والنعمة، الهاواية 
المغضوب،فدكر ٧[ ٦، لالم1تحة: ي آلمالن ولا علتهز غيرآلمشنوب ؤ قال! ثم 
الضلالله الءلادفتين من وكل الضلال، أهل وهم والضالين الشقاء. أهل وهم عليهم 

فإنهوأيئا لففله، بصريح منهما كل عل الدلالة لتكن معا الوصفين ذكر ما والشقاء، 
الحقلعنادهم أظهر اليهود عك الغضِج فان طائفة، كل ق الوصفين أظهر هو ما ذكر 
فيهم.الجهل لغلبة أظهر النصارى ل والضلال معرفته، بحل. 

صالون.والمارى عليهم مغفوب، اليهود قال أنه هؤ الني عن صح وقد 
أبوثنا جعفر بن عباد بن محمل. ثنا المخزومي إسماعيل بن نياد عن محنيان قال 

هدهفنزلت، القدر، ق يخاصمون ه  ٠٧٥١رمحمول إق قريش مثركو حاء قال! هريرة 

دومواوجوههم عق آلثار 1، ينحتون يوم وم:|أ: صلل ل إن ؤ الأية! 
لم.مرواه [ ٤٩٠٤٧]القمر; بقدره حتئسه خ مى إناكل ؛ ؛ ٠ * فر.y ٌّمس 

قالتال! أبيه عن الأنصاري عمرو بن حتب حديثه من الدارقطتي روى وند 
ولكنالقدرية® وهم اس حصإء أين مناد! نادئ القيامة يوم كان رءإذا قو!  ٠٥١رسول 

)ا(خآشفا،.

عنأيه عن الأنصاري عمرو بن حسب ينح حد من ( ٦٥١•رنم ٣١٧)ا*/الأومحعل ق الْورابي أحرحه )٢( 
قعاصم أبي وابن ( ٩٩٢رنم  ٢٥٥/ )ا الفردوس j والديلمي مرلوعا. أيه عن صر بن اه ءّل 



قم——
يشت.ولا الإسناد، مضطرب والحديث مجهول اال.ارقطنيت قال هذا حسب، 

نوعان!القدر ق والمحاصمون 

مآ1س ثآء لو ؤ قالوا؛ كالذين وقدره! يقضائه وميه اه أمر يبهلل من أحدهما! 
[.١٤٨،; LioVl]ه ءاناوثا ولا اشريقنا 

منعوف! قال  ٠١٥١خضماء والهلائفتان المابق. وقدره قضاءه يكر من والثاق! 
ثور،الخااق وحلق أقدارا، قدر وتعاق تبارك اللم إن بالإسلام، كذب، فقد بالقدر كذبح 
بقدر،العاقة ونم بقدر، البلاء وقم بقدر، الأرزاق وقم بقدر، الأحال وقم 
حدا،الكلام هذا عقيل ابن واستحسن اليم. قدره القدر أحمل.! الإمام وقال ومن• وأمر 

أبوقال وهوكما الدين، أصول معرفة ق وبحره أحمل■، علم دقة عق يدل هذا وقال! 
وتقديرها،وكتابيا العباد أعمال خلق عق الرب لقدرة إنكار القدر إنكار فإن الوفاء! 
تكفيرهم،عق الأمة سلمج اتفق الذين وهم حا، علمه ينكرون كانوا القدرية وسلف 

ادرٌ.ساء إن يعد فيما دللئ، وسنل<كر 

بمدهحلمثه سؤ إياكت ؤ تعاق! قوله ق عباس ابن عن طلحة أبي بن خم، وقال 
المعادة،الخير فخير والمر، الخير وحلق بقدر، كلهم الخلق الفم حلق ■؛، ٤٩]القموث 

الماوة.الر وسر 

ماأرأيت، حصين! بن عمران ل قال قال! الل«ؤل الأسود أبن عن لم مصحيح وق 
أوسبق، قد قدر س عليهم ومضن عليهم قضي أشيء ؤيكدحون، اليوم الاس يعمل 

قضيفيما بل لا، قلت،! قال! الحجة؟ به وثتت، نبيهم به اتاهم ممن يتقبلون فيما 
ليسإنه وقلتح! شديدأ، فرعا فقرعنت، قال! ظلتا؟ ذللث، أفيكون قال! ومضي، عليهم 

الهبميوىل ١(  ٢٣)رنم المشابه تلخيص -ال ق اوغا.ادى والخف، ( ٣٣٦رنم ١ ٤ A ١/ > المة 
عمروبن وحسيح مدلس وهو بقية رواية من الأوسط ق الهلبراق رواه ٢،؛ ٠ ٦ )ما/ لمجمع ال 

٧(.١ ٧- )آ/• لاااJارةهلتي السوية الأحاديث، ق الواردة العلل وانغلر؛ مجهول،• 
اله^rِمح•طريت،٦٦،١١



التفسيرعان النير الصوء \ء=تثّ 
=]ئ\^=د^=======د=ص=د==؛

_lJ،I[، ٢٣]الأنبياء; ه يتظويت^ وهم يسلت خا دسثزا لا ؤ وملكهت حلقه إلا شيء 
هالّكا أمح، ~ جهيّة أد ~ مزينة من رجلأ إن عقلك• لأحرز تألتالث، إنما الثم مددك 
عليهمقفن أشيء فيه، ؤيتكادحون الناس يعمل ما أرأيت اهللأ، رسول يا فقال؛ 

فقالوممن. عليهم تفن فيما قال؛ نبيهم؟ يه أتاهم مما سقبلون فيما أو ومضن، 
المنزكينلإحدئ الغه حلقه كان ررس ه اهم رسول قال العمل؟ ففيم الرجل• 

قالتمهاا)أ'' سونها وما وثفس ؤ هإ.' اترٌ كتاب ق ذللث، وتمديق لها٠١، مستعمله 
لاكعس:ب-ح[.ه وثمونها -جوزها 

؟•ثثن د*لوْؤاآلربر كل ي9 
ينحماد وروى المحفوظ، اللوح ل عليهم مكتوب فحلوه سيء كل عمياءت قال 

عليهمكتب قال: سلوُْفيآلزنره _، وكد ؤ الثمي: عن هند أبي بن داود عن زيد 
يعملوه.أن قبل 

بينإسحاق أبو وجع أعمالهم، كتبا ق عليهم يحصي أنه المعتن طاثفة؛ وقالت، 
وهداللجزاء، فعالوه إذا عليهم ومكتوب يفعلوه، أن قبل عليهم مكتوب فقال؛ القولين 
التوفيق.ويالثم أصح، 
أبوقال مما باللمم، أشبه شيئا رأيت، ما قال: عباس ابن حديث س الصحيحين وق 
محالة،لا ذللث، أدرك الزنا، من حفله ندم ابن علن كثب اه "إن قال: ه اليي أن هريرة: 

ذللثحيصدق والفؤج وتشتهي، تمتن والنفس النطق، اللسان وزنا النثلر، العيتين فزنا 
.٠٠ويكذبه 

آدمابن علن "كتب ه: الثم رسول قال قال: هريرة أبي عن أيما المحح وق 

(.٠٢٦٥ )١(أخرحهملم)رنم 
)آ(آ؛شفاء.



صً_^^^_وأ.
الامتاع،زناهما والأذان الطر، زاهما قالبان محالة، لا ذلك مدرك الزا، س مه 

ييوئوالقالب الخطا، زنامحا والرجل الب3لس، زناها واليد الكلام، زناه واللسان 
/ويكالبهاال كله ذاiائ، الفرج ؤبمدق ؤيتمتن، 
قالني عك دخلت قال: حصين بن عمران عن وغيرْ الخارى صحح ول 

مميم«بمي يا البشرى ارامالوا ت فمال، تميم، بمي من ناس فأتاه بالاب،، ناثي وعقلت 
ياالبشرى ارائلوا فقال! اليمن، من ناس عليه دخل ثم مرتين، فأعملنا• قدبثرتنا قالوا؛ 
عنلمالك جنا قالوا: اه، رسول يا ئلنا قد قالوا! تميما، بنو شلها لر إذ اليمن أهل 
الذكرق وكت_، الياء، علن عرقه وكان غيره، شيء يكن دلر اس رركان قال• الأمر هذا 
الحصين،ابن يا ناقتك ذمت، مناد: فنائي والأرضاا المماوات وخلق شيء، كل 

تريهارم.كنت أق لوددت قواه الراب، دوما ينمطع هي فإذا فانطلمت، 
مقتضئوكتب، وفعاله، بقوله يكون وما يفعله، وما يقوله ما كتب سبحانه فالرب، 

أبيعن الأعرج عن الزناد أبي حدينا س الصحيحين ل كما وآثارها، وصماته أسمائه 
فوقصده فهو ممابه ز كتج، الخلق النم قمن *لعا ء: اه رسول قال قال؛ هريرة 

٢.رحمتيغلبت،غضيرارل أن العرش؛ 

4•مقثدرا;)جا مليلي يد مدق ممعد ق ■جثتوما:)ثا:ا ق آلتقفن ن إؤ 
يقال:كما فيها، الحسن المقعد س يراد ما كل لحصول صدق مقعد الجنة سمن 

الكلامومنه صادقة، وحملة صادقة. وحلاوة تامة. ئابمة كانت، إذا صادقة: مودة 

الورىوشرح ( ١٢٦; )١ _ نح وانظر: ( ٢٦٥٧)يقم ومنم ( ٦٢ ٤٣)رنم الخادى أ>جه )١( 

٤(.• ٩ / ١٣)ازري)A/٣٨( نح (وانظر: ١٣١٩ ، ٩٣١ • الخاري)رنم )٢(أخرجه 
(.١٠•/ ٢٥اهلإآ(وانظر:سةالناري)أ*إلأ(وساوم)رقم )٣(أخرجهالخارى)رقم 

الأرواح.حائي  ٧٦)؛(



الصسيرض الئشز الصن؛ 
و(:ا= 

والكمال،الصحة كلامهم ق اللفنلة هذه وموصع منه، مقصوده لحصول المدق، 
يالعمل،موله يصدق الذي والصديق العمل، ق والصدق الحديث،، ق الصدق ومنه 

أيمصدق، لدو أنه الثجاع للرجل ؤيقال الرماح، من الصاو_إ بالفتح؛ والصدق 
مدقه.ما أي هذا: مصداق وهدا الجملة، صادق 

الموله.وصدقنى القتال، صدقتي ومنه والمحالة، المودة لصفاء الصداقة ومنه 

للحقكله وذللثح صدق، ومخرج صدق، ومدخل صا.ق، ولسان صدق، قدم ومنه 
ولاتحته، شيء لا الذي الباطل، الكذب، يخلاف، فيه، يرغي، الذي المقصود ااثا؛^تا 

قهل.ثايتا را يتضمن 
يالسايقةوفر الجنة، -با تنال التي بالأعمال ر وفيالجنة، صدق قدم قوم وفر 

ذللث،.نالوا وهدايته يده عق الذي بالرسول ر وفالذاتي، من لهم سشنن، الش 
أيالسائقة، ح يتللالحنن اهل؛مح من لهم سبقننا فاتيم حق، الجمع ان والتحقيق. 

القيامة.يوم جزاءها لهم وأدحر رسوله، يد عك لهم قدرها اض، بالأسابإ 
وقالهلرائق، وحميل الأفعال يمحاسن الصادق الثناء لسان وهو الصدق ولسان 

يثاطل.لا بحق ثناء وأنه للواقع، مهلا؛قته إل إثارة صدق لسان كونه 
فيهصاحبه يكون الذي والمخرج المدخل هو الصدق ومخرج الصال.ق ومدخل 

للعبد،الدعاء أنح من الدعوة وهذه وقلان، وخرهمج؛١^٨١ دخول وهو ، ٧٧٥١عك صامتا 
وخروجهوباهلأ ليع دخوله كان فمتن أمر، من وخارجا أمر ق داخلا يزال لا فإنه 
iLi^ ،، اهّالمتعان. واس صدق، مخرج وأخرج ءع.ق، مدخل أدخل قد كان

القمرسورة ير نفمن حمعه اس ير ما هذا 

العالمينسرب، والحمد 
٠٠٠



؛]ْآج=

ينِء؛مآهةه؛ر

,i■)،^٠١٠٢٥■حنتآلإسإتئ؛إ ءلمآلمز؛ان؛؛;؛" ؛:؛ ^الرحمن 
حفيحؤ فقول4ت بأمرها، الوجود مراتب سبحانه إعهلائه عك الكلمات هده دلت 

تقدم،لما بالخالق الإنسان وحمى العيني، الخارجي الإيجاد عن إخبار ه آلإسن 
تعلمفإنما الذهني العلي الوجود \ءط\ء عن إخبار 4 آلإسنن خفتن ؤ ينوله• 

ثموعلمه، خالقه الذي فهو بخالقه، اثا إنصار إنما أنه كما بتعليمه، القرآن الإنسان 
البيانأحدهات بيائات يمن منها كل ثلاثة مراتب يتناول والبيان ه آلتان علنه ؤ قال؛ 

تللثحعن به يحبر الذي اللفغلمح، البنان الثاف• المعلومات• بين فيه يميز الذي ااذهّي، 
تاإالئإبه يرمم الذي الخهلي الرسمي البيان الثالث! لغيره. فيه عنها ؤيترجم المعلومات، 

وذاكللعين، بيان فهذا الألفاحل، معاق للسامع يتبين كما معانيها، الناظر فيسين الألفاظ-، 
إنؤ ت كقوله الثلاثة هذه بين سبحانه يجيع ما وكثيرا للقلب،، بيان والأول مع، للبيان 

وآسؤ وقوله! [ ٣٦لالإ<سرا،: ه متقولا عنه كان كل والمواد وآلتصر آلثمع 
وآلأتصرآلثنع محم وجعل سئا يظمويتت لا امهذكم تهلون بن أحرجأكم 
اكتسابق بيا الأنمماع عدم من ؤيذم [ ٧٨تاكحل؛ ه دئأؤرورّتs لعلمحإ والايئدْ 

عقآقت حئم ؤ ونوله• •؛ ١٨لال؛رةأ 4 عمى بجم ُؤ كقوله؛ النالمر والعلم الهل-ى 
الكلام.هذا بعل تقدم وقد ٧[ ]المرة; 4 غشوه أبمنرهم وعق سنعُم وعق يلوبهم 

صلاحفيه بما علمه الإنسان أعهلن فيما الخبير اللطيفإ حكمة تأمل ثم تنبيه؛ 
ينيلا به وعلمه يضر، لا به فجهله يه، له حاجة لا ما علم عنه ومغ ومعاده، معاشه 

تا(ا'خآ.فتاح-بما



الصيسرض اشئ الصوء حءعم 
الء=====^^=^دد====^ذ=اإ

وكلماتسر، أتم العلم من إليه محتاج هو ما ُلرق عليه بمر ثم محنائلأ، انتفاعا به 
وبارئهخالقه معرفة فأعطاه أتم، عليه إياه تيسيره كان أعظم العلم من إليه حاجته كانت، 

هوما العلوم ق فليس المعرفة، هذه طرق عليه ؤيمر به والإنرار بحانه، ومدعه 
منأكثر بما تنال التي العلوم طرق ل وليس والفعلرة، العقل عند أظهر ولا منها أجل 

تعقلهأو باذنالئؤ تسمعه أو تراه فكلما أوصح، ولا أبين، ولا أدل ولا طرقها، 
الرب٣!، دليل فهو حواملثا، من حاسة نالته وكلما ساللث،، يخهلر وكلما يقلبلئا، 

ماوكل منها، أحك العلوم ل ليس صرويية، فهلرية بالصانع العلم فطرق وتعاد، تارك 
لأممهم;الرمل فالت، ولهذا دلالته، من أظهر بوجوده فالعلم الصاغ عل به استدل 

المن مخاطبة فخاطبوهم ١[ • ]إيرامم: 4 دآ'لأرض آلشمنوت ماطر نلق آش ق اؤ 
وجودهعل الأدلة مجن ونصب، سبحانه اقلع وجود ق ما ثلثا له يخهلر أن ينغي 

ثماقه، إلا حصرها بمليق ولا أنواعها، اختلاف عك الأدلة كماله وصفاُت، وحدانيته 
حملة.العقل ق ووضحه الفهلره، ق ركزذللثح 

تنمغآلدكرئ قإن ذزو ؤ تحاك: يقول ولهدا به، مذكرين الرمل بعث ثم 
٩[]الاعك: ه ;؛|ث: دستاكوئ إن ؤ ونوله: [ ٥٥تاست; 4 آلنوبجث 

همعرصا.إن ألتدكزة عن ثم لنا ؤ وقوله; [ ٢١]الغاشين؛ه مذمحقر اشث، إنما ؤ وقوله: 
حملة.به العلم والعقل الفطرة ق لما ومفصلين القرآن ق وهوكثير [ ٤٩]المدر؛ 

لوحكمته جلاله ونعوت، كماله وصفات، وبتوحيده به الإقرار وجد كيف فانظر 
والمسيءبإحسانه، المحسن ومجازات، رسله رسالة إناتا المقتضية وأمره خلقه 

لهايعرض ب عليه، خلقت، ما عل خليته فلو فيها، مركورا الفهلرة ق مودعا بإساءته، 
شكرهووجوبا بوحدانيته، ولأقرت، عليه، فهلرتا عما ويغيرها ؤيحولها دها يفما 

وانحرفت،قدته لما ولكنها والعقاب،، و؛الثواي، أفعاله ق وحكمته وبصفاته وطاعته 
جحدت،...ما وجحدت،. أنكرت، ما أنكرت، عليه خلقتؤ الذي المنهج عن 



—=_—^^=اجا=
تماممن تعليمها وجعل - اللسان ونملق القرآن أمحي - الأمرين ين جع ،وقد 

علمنه:}؛؛; آلامش ■حاتؤى ى آلئوةا0 علم آلؤص؛0 ؤ نال• كما وامتنانه، تممته 
عكالإنسان فضل وببما البيان، علم وبما القران، علم المحروق فبهدْ ه• )رأث! آتيان 

وحفظت،الملوم حت وبما اله، رمأرمل وحا كتبه، أنزل وبما الحيوان، أنولع سائر 
الباحللمن الحق يتميز وبما والمعاد، المعاش ق الخبال مصالح وبما 

وكمالأذهان، ق تنقلها أمكن وحا الموم، أستالت، حمعت، وحا الفاسد، مجن والصحيح 
حرمة،من بما وأنيمت، محرة، من بما وأملتا نقمة، من بما وينع نممة من بما جلب 

تعليمق ّثحانم فآياته يامحلل. من بما وهدم حق، من حا وأمم ضلالة، من بما وهدى 
لحمق الفضائل تللئا ثبتت، ما اليع صغ عجاست، ولولا الإنسان، حلق ق كآياته البيان 

الحلقومق فينضم الرئة قصبة من يخؤج هواء ق صنعه هذا من فسبحان عصبا، ولا 
وأحلرافهاللسان وّهل وعك وأسفله وأعلاه وآ-حرْ ووسهله الحلق أقصن ل وينفرش 

صومحت،المقاحني تاللثا من ٠^^ كل ئد له فيسمع والحيسوم، المفتين وق الثنايا وين 
حرف،هو فإذا له، المجاور ^ ٥٠٠١١صويت، غير 

علمهإ'تن؛؛ آلاسن، علت أ)ئأ؛ آلمرءان علم آليص;نإ؛إ ؤ تحاقت نول وتأمل 
الرحن،باسم متعلما الرحمة صفة عن ناشئا والتعليم الخلق جعل كيف ه آلثيان)يأ؛أ 

ر؛يلث،ذىآلخلمنلأم ثننك ؤ بمولت وحتمها الاسم، حادا مريهلة السورة معاق وجعل 
مجيءإذ السورة، به انح الذي الاسم هو تبارك الذي فالاسم [ ٧٨إ ]الرحمن ب والإكرام 

فيه،وكلبورك عليه ذكر ما فكل مارك، كل ل والركة وضعت،، وبه منه، كلها البركة 
كانؤإن ميتة، كان اسمه منه وحك مذكن كان فان البركة، منه نرعت، منه أحل ما 

اكان.)ا(لأآا

اهف•)ج(.شاء إن القلم محورة ق ومحاق الكامل البحث من جزء هدا )٢( 
الموس^٢.مخممم  ١٢٣)٣(



الممسيرطل الثخر الصوء 

لرحديا كان ؤإن فيه، معه يحل مدخلا كان ؤإن الشيطان، فيه صاحبه شارك طعاما 
مثحانهحلق ولما منهم، كثير عند تصح إ صلاة كان ؤإن العلماء، من كثير عند يربع 

فقال،!سبحانه، به وتعلقت، الأرمحى، إق إنزالها فأراد اسمه، من اسما لها واشتق الرحم 
قطعاك،من أةني أن ألاترضين القطيعة، من بلت، العائذ المقام هذا فقالت،! ارمه، 

وكانالمغزل، كحنحنة حنحنة لها يالحرش متعلقة وهي • وصللث،اا من وأصل 
يخلقه.رحمة الأرض إق ؤإنزالها -يا، منه رحمة بالعرش تعلقها 

رحمها)منه( اشتقت، لما ومفارفتها الأرقى إق نزولها من تلقاه ما سبحاته علم ولما 
منوأةني وصلاائ،، من أصل أن ترضين ررألأ وقوله! به، واتصالها بالعرش بتعلقها 

عمرند الرحم حرمة ورعاية الرحمن من لقربه رحمه وصل من كان ولذلك، ةهلمت،اا، 
بينهما وصل فإن أثره، ق له وسنء عمره، ق له وبورك معيشته، له حته واتدنياه، 
أمرله تم والإحسان بالرحمة الخلق وبين بينه وما ذللئ، مع - جلاله جل - الرحمن وبين 
دنياهعاليه أفد الرحمن وبين بينه وما الرحم وبين بينه ما قطع ؤإن وأحراه، دنياه 

يعجلأن أجدر ذلمإ من ررما ه! قال كما وأثره، ورزقه رحمته بركة ومحق وآخرته 
وقهليعةالبغي، من! القيامة يوم العقوبة من له يدخر ما ْع الدنيا و المقوية لصاحبه 
القوموأن الرحم، قهليحة وكذللئ، الرحمة، بضد الخلق معاملة فالبغي الرحم® 

فتقلليتقاطحون القوم وأن عددهم، ؤيكثر أموالهم فتكثر فجره وهم ليتواصلون 
هؤلاءنميب، وقلة الرحمة، من هؤلاء نصس_ا لكثرة وذللث، عددهم، ؤيقل أموالهم، 

منها•

النوويوشرح ( ٤ ١ ٨ / ١ )* الباري فخ وانخلر؛ ( ٢٥٥٤لر؛م لم وم، ٤  ٠٨٣ ررقم الخاري أحرجه ، ١١

<واين٤٩•٢(وا؛وداود)رنم٢•س)رنم٩٣موارد -آرفمْْأ<وفي حان)'ا/'ابن )أ(اخرحه 
٣٨٨)Y/ والحاكم صحح. حن >ددث، سا وئال،: ٢( ٥ ١ ١ )رقم واكرذي ٤( ٢ ١ ١ >رنم اجه 
٤(. ١٥ا/ الباري)٠ تع وانظر• صححالإمنادولريخرجاه- (وتال؛ ٣٣٥٩يمم 



حيراالأرض بأهل اه أراد ثاذا ؛إ العمر،ار ل تزيد الرحم صلة ارإن الحدثت ول 
حمأراد ؤإذا البلاد، به وأحيا البلاد، به فعمر الرحمن، اسمه آثار من أثرا عليهم نشر 
آثارمن عنهم أمالئ، ما يحسب، البلاد من حم فحل الأثر، ذللث، عنهم لئ، أمثرا 

عنأمك القيامة ؤيقتم الدار هدْ يخرب، أن سبحانه اذلع أراد إذا ولهدا الرحمن، اسمه 
أنزلهاالتي الرحمة قبض وعدم حاء إذا حنن فشيئا، سيئا وقبضه الاسم، هذا أثر أهلها 

أولادها،عن المراضع ونذهل بعلوخا، ق ما الحوامل لذللث، فتضع الأرض؛ إك 
مائةحا فيكمل الرحمة، من عنده ما إل وقبضها رفعها التي الرحمة تاللث، سبحانه فيقيم، 

تاملت،لو وأنت، وتابعيهم، رساله وتصديق وتوحيده، ط\ءت4 أهل ببما قترحم رحمة، 
والجوبمائه البحر كامتلأء الواحدةI الرحمة حذْ ممتلئا لرأيته البصيرة بعين العالم 

غضبي،،رحمتي ارسبئت قوله؛ مقتض فهو ذلك صد من حلاله ل وما بموانه، 
أحكمفهو الرحمة، تناقضها لا حكمة وفيه أدهلا، ؤإن لاحق، لأبد فالمبوق 
مجاز.اهللأ رحمة أن زعم من بصيرة أعمن من فسبحان الراحمين، وأرحم الحاكمين، 

١ه والفجرلنجدان!ثآ؛! النجم وؤ 
ولباساا ومتن للشجر، زينة حعالمتإ ، كومار ق الخبير اللطيفج حكمة تامل 

ورقهاعن الشجرة حردينؤ إذا ولهذا كمالها، تمع التي الأفالتخ من لها ووقاية للثمرة، 
منالضعيفة الثمرة لمنثتإ وقاية حعلت، ه كيفوانفلر حا، ول؛ الثمرة لت، ل. ف

إذاحتن الحر، من الضعيفة الأفنان لتللثؤ وقاية الورق، بقي الثمرة ذهثتج فإذا اليبس، 

قوالقفاص •٨(  ١٤رقم  ٢٦١الكر)A/ وو ( ٩٤٢-رنم  yM)\/الأوسط j اتجراف )ا(أخرجه 
الطراورواْ (: ١٣١٧)آ/ها/رقم الترغيب j وقال ١( • • رغم اكهاب،)ا/ما< مد 

 jالهشي وكداثال لكربإسنادحن. ا j ٢(. ١٣ا/الووي)٦ شرح ١(وانظر: ١ ٥ المبمع)م
٠^١.)آ(آآآشاح 

)ج(.الأصل. ق ذللئ، قبل اه رخمه المؤلف ذكر، الأى الثجر ورق، )٣(يعني 
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لياتالتكسن إياه، وصلبها ورتها من عراها الأفنان يفر ولر الجمرة تلك حلمثت 
الأوراقتلك افهل ميعلم الذي العالمين، رب اهلي فتبارك منه، أحسن جديدا 

شاهدهافلو هذا ومع بعلمه، إلا نقط ولا بإذنه، إلا ورقة منها تخرج فلا ومنابتها، 
والأشجاروالأفنان الثمار سمر ر7أا بحمد بح توهي وتنوعها، كثرما عل الماد 

عفليملشأن أما ولعلموا أحرى، بين حلقتها ولرأوا آحر، أمرا جالها من لشاهدوا 
٦[]الرحن؛ 4 شجيان وآلثجر ؤآلثجم ؤ تعاق! قال سدى، تخلق لر وأما حلقت،، 
مسبحةهلا ماحية وكلها ساق، له ما والشجر النثارتv, من ساق له ليس ما فالتجم 
ك)؛إذهُ يتبتحهم ثممهون لا ولتكن أبجتدْ-ء ينجح إلا _؛ من ؤإن ؤ بحمده! 
[.٤٤]الإمحراءت 4 عفورا خيما 

صانعهاعك دلالتها التسح أن إل فذهب حجابه غلفل ممن تكون أن ولعلك، 
قأكثرها ذكرنا قد وجها، ثلاثين من أكثر من بمللأنه يظهر القول هذا أن فاعلم شل، 

وتأؤيياوصلاة وسجودا تبيحا الماتعر عك الدلالة تمن لغة أي وق آحر، موصع 
وتارةباكبح، عنها يخبر فتارة كتابه، ق ذللئ، تعال ذكر كما حشيته، من وهبوطا 

محبملأدهُ'fJ؛؛ قد كه مبمتفنت وأللتن ؤ تعال! كقوله بالصلاة وتارة بالجود، 
دلالته؛( ٥١علم قد الأية سنن يكون أن ءقللث١ يقل أفترى [ ٤١^شور■ 4 ونمبيحهُ 

الأحر،عك أحدهما وءaلم٠ بينهما، وفرق وتسبيحا، صلاة الدلالة تللث، وسمن عليه، 
عنهايخبر وتارة ا، ١ • زسا: 4 معهُ ازن ينحتال ؤ كقوله! بالتأؤيبؤ عتها يخبر وتارة 

صانعهاعك دلالتها أفترئ والإشراق، كالعثي ونت،! دون بوقته الخاص بالتسثح 
أنمن البصاثر لذوي أظهر القول هذا فبطلأن وبالجملة الوقتين، هذين ق يكون إنما 

•ئلأ والحمد يطلأنه، عك دليلا يطالبوا 



—=^رجا=
هتت:ا ثكذنا0 وظا قإى؛الأ؛ محه:ا بأ1مص وؤ 

وتارةمجموعين، تارة القرآن ق والمغرب المشرق مجيء المعنن هدا ...من 
كقوله:فالأول ذلك،، من يقتضه يما محل كل لاختصاص مقرئين، وتارة مشين، 

قرب3بآتمص ؤ كقوله: والثاق ؛ء، ' تالمعارج؛ مبآكترقؤآكرب4 اميم لا قؤ 
رُلم،م كقوله: والثالث، [، ١٨، ١٧]الرحزت ه ك5بتان!اة؛ نزأينا ءالأ؛ فبماى آمبمن؛ث؛! 

\بم-الحكمة هدْ فتأمل ٩[، لاوز.ل: i وكيلا قاقذئ ص إلأ إَكت آلنثرقآمب'لآ 
عظمةعل يطالعلاج مواردها بحّ_إ والتثنية والجمع الإفراد ق المواضع هل.ه تغاير ل

بياالمراد كان حمتا فحيث، حميد، حكيم من تنزيل وأنه وجلالته، الكريم القرآن 
أفقيالمراد كان أفردمت، وحيث، متعددة، وهي الستة أيام ق ومغاربما الشمس مشارق 

ومغربيهما،وهبومحليا صعودها مثرفى المراد كان ثنيا وحيثا والمغرب، المشرق 

صعودها،مشرق فهدا وارتفاعها، أوجها غاية إق تنتهي حتن صاعدة تسدئ فإنما 
واحدا،مشرئا بجملته صعودها مشرق فجعل والشتاء: الخريف، فصلا منه وينشأ 

قهدم اختلاف، وجه فهدا مغرباها، ؤيقابلها واحدا، مشرئا ؛ج٠الته هبومحلهاومشرق 
تعرضأحدا أر فلم فيه وقع بما موصع كل اختصاص وجه وأما والجمع، والتثنية الإفراد 

الرحمن.محورة ق مثتن وروده فتامل السياق، من اهآبين وهوبحمد بابه، فح ولا له 
وهماالإيجاد نوعي أولا فدكر ال٠زدوجااتج المثاق اق مالسورة مساق كان لما 
ذكرثم والقمر، الشمس وهما نورْ ومفلهري الحالم سراجي ذكر ثم والتعغليم، الخلق 
النجموهما الأرض وجه عق منه انبسهل وما ساق عل منه قام  ١٠النبايتح نوعي 

هال،هرغ أنه وأحبر الموصوعق، والأرض المرفوعق السماء نوعي ذكر ثم والشجر، 
فأمرالميزان، ل والفللم العدل ذكر ثم الميزان، ذكر بينهما وومهل هده، ووضع 

جءا.يداتع ١ ٢ ١ ( ١ ) 
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،J-،jJL ، ثموالثمار، الحبوب وهما الأرض، من الخارج نوعي ذكر الفللم، عن ومن
المشرقضنوعي ذكر ثم الجان، ونؤع الإنسان نؤع وهما المكلفين، نوعي خلق ذكر 

تثنيةحن فتامل والعيب المالح البحرين ذللث، بعد ذكر ثم المغرسن، ونوعي 
اللفظموصعهما وقدر لذللث،، ورودهما وجلالة السورة هذه ق والمغرب المشرق 

تاملثم لالنفلم، يمنافرته العقل ؤيشهد عنه، ينبو المع تجد ومجموعا، مفردا 
عليهرسوله فأمر والنهار، الليل ذكر تقدمهما لما المزمل محورة ق مفردين ورودهما 

ذكرتقدم فلما ؤلويلأ، محبحا النهار ق له أن أخبره ثم الليل، بقيام لام والالصلاة 
المشرقيذكر ذللث، ءم_ا فيه منه يكون وما النهار وذكر فيه، يه أمر وما الليل 

المياقهذا ق مفردين ورودهما فكان والمهار، الليل مفلهر هما اللدين والغرب، 
منيفلهر أبدا فالنهار واحد، هما والنهار الليل ًلهور لأن والجمع، التثنية من أحن 

محورةق مجموعين مجيئهما تأمل ثم الغرب، من يظهر أبدا والليل الشرق 
حماان؛-؛-دل، عق ا;زآ؛: لقدزون يزب1كأرقواتئربإما امم قلا ؤ فوله؛ ق المحارج 

ربوبيتهسعة سياق ق القسم هذا كان لما آ ٤ ١ ، ٤٠ت المعارج ل ه بمسبوقين خن وما متم 
المشارقذكر منهم يخير والإتيان هؤلاء، أرباب عليه والقسم فدرته، ؤإحامحلة 

ونقلهالكبيرة، العفليمة آياته أحد هى التي الشمس انتقال لتضمنهما والغارب، 
يبدلأن يعجزه كيف—إ هذا فعل فمن ومغرب، مشرق ق يوم كل وتصريفها لها سبحانه 
منهم•حيرا أمكنتهم إك ؤينقل هؤلاء، 

أمروالخيوان التبايت، أحوال اختلاف، ق ومغار-را الشمس مشارق تأثير فان وأيصا 
وأحوالالتبايتج أجسام لتبدل ميتا بحكمته ذلل؛، تعاق اممه جعل وقد مشهور 

والصيف،يالخر والبرد بالبرد الخر ويبدل غيره، إق حال من وانتقالها الخيوانايت،، 
والأمطاروالرياح والتبايتح الخيوان أحوال تبدل سائر إق ؛الصيم، والشتاء ؛الشتاء 

مشارق، اختلافيسب، الحالم، ق الواقعة والتغيرات، التبدلأت، من ذللث، وغير والثلوج، 



—^وا=ص
منيشهدونه ما مع يقدر لا فكيف العليم، العزيز تقدير ذلك، كان ومغار-بما، الشمس 

فلاه بمنجوض فن وما ؤ يقوله؛ المعنن هدا وأكد منهم، حيرا يبدل، أن عك ذلك 
الصافاتسورة ق أيضا جاءت كيم، تامل مم الجيع، لفظة موى الموضع بيدا يليق 

ه؛ا،لانما»ات; م آلنشرق وزث سئما ؤ ت فوله ق مجموعة 
كانيينهما، وما والأرنحن السماوات وهي المتعددة، المربوتات جلة ْع جاءت لما 

اقتصركيف، تامل ثم والتعدي الجمع من تقدم ما مع لينتظم مجموعة، مجيثها الأحسن 
الأنوار،مظهر المشارق فإن لدلك، الحال، لاقتضاء المغارب،، دون المشارق عق 

فقدمهمشهود، إنشاء فهو اطه، وانبومعاشه وتصرفه وحياته الحيوان انتشار وأميابح 
اليعثاواستبعادهم تكذيبهم من بنيه تعجمبإ يكر لم ا، البعمنكري عك الرد يدي بين 
قهاهنا المشارق يكر عك الاقتصار وكان فيه، وحالهم الموت قدر لم الموت بعد 

أعلم.واس ال٠هلالويإ، للغرض المنامية غاية 

ماعك يهللق وقد وعدم، وتلاشن اضمحل إذا فناء يفتن فني مصدر ®الفناء١٠ 
فان،شيح المعركة ق يقتل لا الفقهاءت قال، كما عينه، بقاء مع وأوصافه، قواه تلاشت، 

ذابU^،: ا-آ[أي دان4تالرص: طم،ءتا تحاك: وقال 
يعدمالأرض عك من كل أن سبحانه؛ أحبر والعدم، الهلاك الأية ق ...الفناء 

•٣[]النم: 4 ميتوذ بت،وأبم إيلث ؤ قوله؛ مثل وهدا سبحانه، وجهه ؤيقن ؤيموت، 
نزلتؤلها ومقاتل؛ الكلبي قال [  ١٨٥عمران: ]TJ ه ألوت ذآيمة ثض ؤ"كث قوله؛ ومثل 
ناللدي>كزتيء تعاق؛ قال فلما الأرض، أهل هالاث، الملائكة؛ نالت، الأية هدْ 

.ج\ مدارج ١ ٥ ٤ ( ١ ر 
)آ(حأمآ.دارجج-مآ.
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عاتيامن ^"^3( قرأت إذا ت الثمي قال بالهلاك، الملائكة أيقنت [ ٨٨ل\سص: ب ؤحهةُ 
منوهذا [ ٢٧، ٢٦]الرحن: ه ربوئ،ذوآهل وحه ؤئض ؤ تقرأ حتن نكت فلا ه قان 

وحههبقاء ْع عليها من بفناء الإحار المقصودت إذ علمه، وكمال القرآن ل فقهه 
مدحه،فيه ليس الخليقة فناء ومجرد وحده، بالهاء كمدحه سيمث، الأية فإن سبحانه، 

ه.ؤحههُ ^؛3؛ قوله! تفلير فهي حلقه، فناء يعد بقائه ق المدح إنما 
فقالتهدا ق الناس احتلف فقد وحده؟ للبدن الموت أم تموت هل الرؤح إن 

وقدقالوات المويتح، ذائقة نفس وكل نفس، لأما الموت، وتذوق الرؤح تموت ءلائقةت 
قانpcمحسوجهؤكثسه تعادت قال وحده، اهف يبقنإلا لا أنه عك الأدلة دلت 

4ؤجههد هاللثإقُ _؛ تعادت وقال [ ٢٧، ٢٦]الرحمن: وآلإ'ةوامِه وظث،ذوآبمل 
تعادتقال وقد قالوا؛ يالموت، أول البشرية فالنفوس تموت الملائكة كانت، ؤإذا قالوا! 

قرجئنوث? يرزقون وهز عند أحيآء بل أموئاج آش سيل ئ ئتلوأ آلذين ءئسان لا وؤ 
عمران:]TJ 4 حلفهم بن جم ينحفوأ لم بالذنن قبمتبشيدن محليِء بن آس ءاثنهم بما 

الموت.ذاقت وقد أحالهم، فارقت، قد أرواحهم بان ^ ٥٥١١مع هذا [ ١ ٧ • ، ١ ٦ ٩ 
فإنمنها، وحروجها لأجسادها مفارقتها هو النفوس موت يقالت أن والصوايبج 

عدماوتصير وتضمحل تعدم أما أريد ؤإن الموت، ذائقة فهي القدر هذا بموما أؤيد 
كماعذاب،، أوق نعيم ق حلقها بحد باقية هي بل الاعتبار، حذا تموت لا فهي محضا، 

قالله يردها حنن كذللث، أما النص به مح وكما هذا، يعد تعال الله ثاء إن سياق 
قوله؛ق الاحتلافح هذا الكندي الحسين بن أحمد نقلم وقد حدها، 

الشجسم،ق والخالق، ثجك، إلاعلن م هلاق اتفلا حنن اس النانع تن
انملب،أل المرء حم تشرك وقيل المة ّالمرء س نفنحلص فقيل 

رل،'؛اردح•
الجرحاقأبوالحسن وذكرهما به. التعرف سق وند المشي إق ؤسان السط بحر من المنان هذان )٢( 

٣(.٤ ١ / )١ الدهر يتيمة ق والتعالي ( ٢٩٤وخصومه)ص انميي ين لوساظ• اق 



قم——=^—=لج=
نحياثم أوتموت مي كما حية الأرواح نتن هل الصور ق الفخ فعند بذ•' فإن 

]الزم:آلأزضه ق ومن ألثننوت ق من ثصعى ألصور ق وئمح ؤ تعادت قال ند فل 
منالأرض ئ ومن الموات j من بعض بحانه اهف امتثتن فقد اهف ثاء من إلا [ ٦٨

الصعق.هدا 

■محر•بن دمعتي هماس وابن هريرة أبن فول هدا الشهداء هم فقيل؛ 
وهمرْر؛مقاتل نول وهذا الموت وملك bسراذل وميكائيل هم-مرائيل وقل 

"?ُ ءمكَ ء  ٠٠٠ شا0إلةئ:ب•صوتؤآلأرضشمسممفي ؤبمئاهُ 
ابنعن جمر بن سعيد عن الثماد حمزة أبي حدث من صحيحه ل الحاكم ،ذكر ل

نور،تلمه حمراء، ياقوتة من دفناه بيضاء درة من محفوظا لوحا اهف حلق مما أن عباس؛ 
يخلقمنها نظرة كل فمي مرة، أو نفلرة وستين ثلاثمائة يوم كل فيه ينظر نور، وكتابه 

تتوله فدلك يشاء، ما دضذ لنيل، ييعز ؤيميت، ؤيحيي ؤيرزق، 
^،.40شا

أنهشأنه من ومقاتل! وعمناء ميسرة وأبو عمير بن وهميد والكلبي مجاهد وقال 
مريقا،ؤيشفمحا عانيأ، ؤيفلث، محيدل، ؤيعر، لينصر، ؤيمغ، ؤيرزق محثمت، يحمب 

ؤيضعذنبا، ؤيغفر كربا، ؤيكشف قوم، عل ليتوب مائلا، ويعْلي داعيا، ؤيجست، 
المحجمل الطبراف ذكر وقد بعض، ق بعضهم كلام لحل ،. آحريزأ ؤيرفع أقواما 

•ا رج أراد0. لن مطولا بحئا هنا اسق رحمه المؤلف يحث [ ١ ) 

١٥ ٦ والحاكم)Y/ ( ٦٣رنم  ١٧١; الحارة)• ق والضياء ( ١٣٥/ ١r٧شرم)j الملري أحرجه )٣( 
(:١٩١)U/ المبمع ذ الهبمي وقال ١( ٥■٦• رغم  ٢٦.ا/ ). الكر j والطراق ( ٣٧٧١رنم 
ثقات.ط، رجال من'لرشن الملراف رواه 

الحالةق نمم وأبو ( ١٣٥/YU)شرْي واتجرى ( n٢٦٣/شرْ ق أحرجه )٤( 
 ;(.٢٧٢)٣
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عودمُن اصي عبد عن المرسي عك الرد كتاب ق الدارمي سعيد بن وعثمان والستة 
وأنوجهه، نور والأرض السماوات نور مار، ولا ليل عنده ليس هك ربكم إن iالت 

ماعق فيها أعمالكم عليه فيعرض ساعة، عشرة ثتي عنده أيامكم من يوم كل مقدار 
بحهفيعليهم، يثقل يجدونه العرش، حملة غضبه يعلم من وأول ذلكا. فيغضبه يكره، 

جبريلينفخ ثم الملائكة، وسائر المقربون والملائكة العرش وسرادقات العرش حمالة 
حتنساعات، ثلامث، الرحمن بحون فيصوته، سمع إلا شيء يبض فلا لقرن، ال 

ثلاثفيها فتنظر بالأرحام، يوتن ثم ساعات، ست فتلك، رحمة، هث الرحمن يمتلئ 
]آل،ه ألازحامِكتفأإنشآء 1؛ بموزيفز هوألذى ؤ ت كتابه ق قوله فدللث، ساعات، 

دواكايزوجهم أو آلدحمور نثآء لمن ويهب إئكا ؤ؛أتن،بمنبمآء وقوله: ٦[ ء،ران: 
ساعات،تع فتللئ، ٥[ ٠ ٤، ٩ ]\ذشووئ.' علس؛لىءيره< إد4ر عقيما نشآء من ؤمحعل ؤإثكا 

يبنطآلززقلمنؤ كتابه: ق قوله فدلك، ساعات، ثلاث، فيها فينظر بالأرراق، يوتن ثم 
تباركربكم وشأن شاتكم هدا قال: ه فان يوءٍهوفي ^كل [ ١٢]الشورى: ؤيقدزه نثآء 

وتعاك...

الزبيرعن ملمة بن حماد ثنا إسماعيل بن مؤمن ثنا الدارمي معيد بن عثمان •قال .. 
ليسربكم إن قال: عود مابن أن الفهري اس عبد بن أيون عن اللام عبد أبي 

وسرادقاتالعرش حملة فسبحه قوله: إق الحديث، فذكر مار.. ولا ليل عنده 
تقديرقبله والدي يومي، تقدير فهدا . الملائكة وسائر المقربون والملائكة العرش 
عندكدلل، قبله نأي واليه، النفس تعلق عند عمري تقدير قبله والدي حول، 

حلقبعل لكن وجوده، عك محابق تقدير قبله والدي مضغة، وكونه تخليقه أول 

العيدالجهمي المربي عك نمقه ق والدارمي ( ٨٨٨٦رقم  ١٧٩اعير)ه/ ل الطرال احرجه 
قالهسمي ونال اصف. حئلفه الألمعي حن بن رشيد الدكتور محققه وضعفه ( ٤٧٦-٤٧٥)ا/

ابنذكره وقل مجهول، حاتم: أبو قال أبوعيداللأم، الكبيروفيه ق الهليراي رواه (: ٨٥)١/ الجمع 
ذكره.من أر لآ الشالث، عك ائه مكرنأوعبيد ين وعيداصق الثقامت،. ق حبان 



mm؛

بحمسسنوالأرضن السماوات حلق عل سابق تقدير قبله والدي والأرمن السماوات 
دليلذلك وق السابق، التقدير من كالتفصيل التقادير هذه من واحد وكل سنة، ألف 
هينفالمومتتن وعباده لملائكته تعريف وزيادة وحكمته وقدرته الرب علم كمال عك 

وأسمائه.

[٢٩ذلإأه]\إرص: لإ وص وآلا آلثغنوت ق من ننئإةُ ؤ تعاك؛ وقال 
عانيا،ويفك ظالما، وياحد مظلوما، ؤينصر غما، ؤيكشم، ^U، ؤيهمج ذنتا، يغفر 

ذليلأ،ويعز عورة، ويستر عثرة، ويقيل مريقا، ويشفي كيرأ، ويجر فقيرأ، ويغني 
الناس،بين الأيام ؤيداول باخرى، وياق بدولة، ويذهب سائلا، ؤيعطن عزيزأ، ويدل 
المواتحلمح، قبل قدرها التي المقادير يوق آخرين، ويضع أقواما، ويرغ 

بليتأخر، ولا وقته عن منها شيء يتقدم فلا مواقيتها، إق عام ألفج بخمسين والأرض 
بهوسيق حكمه، فيه ونفد قله، يه وجرى كتابه، أحصاه كما أحصاه قد منها كل 

تامرحيم عائل قاهر قادر تصرفج وحده كلها المماللثج ق المتصرفج فهو علمه، 
دائرالملكة ق فتصرفه معارض، فيه يعارضه ولا متانع، ملكه ق ينازعه لا الللثج، 

ذللئ،.عن تصرفه يخرج فلا والرحمة، والمصلحة والحكمة والإحسان العدل بين 
حدئتاالحمانن; حديث، س مردويه بن مؤمن بن أحمد كر أبن الحاففل نفير وق 
أمح،م، إدؤيس( أئ عن، ميسرة بن، يولم، عن يحنح، بن، معاؤية عن، سليمان بن أسم، 
اسرمول عتها سئل ت فقال ه، فان يوْكهوفي كل، ؤ تعاق• قوله عن مثل أنه الدرداء 

,,(٢)ا.آحرينر؛ل وبمغ هوْا، ويرلإ كربا، ثيمج دنا، يغفر أذ نأيه ررمن ت قال فه 

)ا(مآا>ضالهجرتين.
حديث،)رقمقيل الرحمن سورة بائيا التفسير، كتامتج ؤ، ه الدرداء أيي قول، من معلقا اليخارتح( أحرجه )٢( 

ؤ،داظيران ( ١٧٦٣الرارد)رقم ون، ( ٦٨٩رنم  ٤٦٤)آ/ حبان ابن وأخرجه ( ٤٨٧٨
jوالبيهقي ( ٢٢٠٢رقم  ٢٥٦-٢٥٥/٣)الشاميين مد وؤ، ( ٣١٤•رقم  ٢٧٨/٣)الأوط 
(.٦٢٣/٨(وانفلر:ذحاUرتم،)١١• ١ رئم ٣٦/٢الثعِ،)
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ماويحصل القبور، ق ما يبعثر حض وصفه هذا الذي الإنسان سبحانه حوف ،ثم 
 jالشورمحن بحانه وجع ذلك، ونحو وأظهر وين وجع مز أي لصدور، ا

فان. نارا،• وقبورهم أجوافهم اس راملأ قوله! ق ه الشي بينهما جع كما والصدور، 
الربفيخرج حسمه، فبره ؤيواري والشر، الخير من فيه ما صدره يوارى الإنسان 
علبائيا ومره الأرض عل باررا حسمه فيصير صدره، من ومره نثره من حسمه 
علنئسنذر ؤ وقال ٤[ ١ دستهلمه يمرا1صرمون ؤ تعال: نال كما وجهه، 

آ.١٦

•ى ذؤا5آامتان!إن! ءالأءرق5ماك5اونان ناي جنتان ؤيه-، لمنحاففام ؤؤ 
وهيوالقصور، والمساكن اتين البمن حوته ما لجمح شامل اسم ،الجنةت 

بنتالربح أم أن ماللث، ض أنس عن صحيحه، ق البخاري روى كما جدا، كثيرة جناُت، 
عنتحدثني ألا اهه نيئ يا ت فقالت، ه، اصة رمول أتت، محرقة ض حارثة أم وهي الراء 

غيركان ؤإن صبرتر، الجنة ق كان فان غرب، مهم أصابه بدر، يوم قتل وكان حارثة 
أصابأبنلث، وإن الجة ل جنان إما حارثة، أم رريا قال! البكاء. ق عليه اجتهدت ذلك، 

اهرسول عن الأشعري موّن أبي حدسث، من الصحيحين وق ، الأعلن٠١١٤الفردوس 
آنيتهافضة من وحتتان فيها، وما وحليتهإ آنيتها ذم، س ارحتتان قال؛ أنه قق 

علنالكبرياء رداء إلا رحم إلن بثلروا أن وبين القوم بين وما فيها، وما وحليتها 
[٤٦]الرحن؛ ٩ جسان ريهِء مقام حاف ؤلمن ؤ تعاق• قال وتد ُ عدن® جنة ز وجهه 

)ا(أهاكٍان.
١(.٩ 0 / ١ )١ ١(  ٩٨)A/ ^ ٧١كح وانظر: ( ٦٢٧لم)رنم وم٢(  ١٩٣ البخاري)رقم احرجه )٢( 

الأرواح•حائك،  ٧٧٢٣)
١(.• ٦ ل/ القاري)٤ عمدة وانثلر: ( ٢٨• ٩ الخاري)رنم أ-محرجه )٤( 

امإ-أمأ(.•خا(وانظر:كحانري )؛،(أ-محرجهالمخاري)رنمخبخأ(وسلم)رنم 



و^أ_سا!جإى
تقوله ق اختلف وقد أرع، فهدم [• ٦٢]الرحن: حسازه دوينا ومن ؤ ق1ل1 ثم ذذيرهم\ 

منءلائفةت فقالت قولين! عق تحتهما أو فوقهما  ١٠٣١به المراد هل ص مندويما وم 
فوقهما.فيكونان العرش متهماإق أقرب أي دومما. 

إذاالعرب لغة ق المنقول وهدا قالوا! تحتهما دومما من معتن بل ءلادفة! وقالت 
دونأنا مدحه! ق باغ لمن بعضهم قال كما المنزلة، ق دونه أي هدا دون هدا قالوا! 

الغاية،عن تقصير وهو فوق، نقيض دون الصحاح! وق نملث،. ق ما وفوق تقول، ما 
الجنتينتفضيل عك يدل والسياق منه، أقرب أي هدا، دون هدا ؤيقال! قال ثم 

أوجه!عثرة من الأوليين 
فنن،جع أنه أحدهما! قولان! وفيه [، ٤٨زالوحمن; ه ائنان ذوائآ و قوله! )أحدها(! 

الفواكهمن شتن أصناف ذواتا أي الصنف وهو فن جع أنه والثاق؛ الغصن. وهو 
بعدهما.اللتين ق ذللئ، يدكر ولر وغيرها، 

تيانبيما ۶ الأحرمحن• وق ٥[، ' تالر"همن؛ 4 ■بحريان عيثان ذءأ»-ا  ١٠قوله؛ )الثال((؛ 
منأحسن وهي السارحة، والجانية الفوارة، هي والضاحة [ ٦٦لالر*منإ ؟ ثصاحثان 

والجريان.الفوران تضمن فإما الفوارة، 

تجا۶ الأحرمحن وق [ ٥٢تالرحمنإ ؟ روجان محؤ سكل شنا f قال- أنه )اكالن،(؛ 
قواختلف أكمل، الأوليين وصف أن ييب ولا [، ٦٨]ارحن: 4 ورمان 

صنفان.أنهما عك الاتفاق يعد الزوجين هدين 
عنوجودته فضله ق يقصر لا الذي واليابس، الرط_، الزوجان ءلادفة فقالت،! 

٠لائفةوقالته! يخفن، لا نفلر وفيه باليابس، متمع كما به متمع وهو الرط_<، 
تزد،ولر نوعان ؤناتفة وقالت،! غريسح، شكله من ، وصنفمعروف صنف، الزوجان 
اختلافلأن وذللثه والأحمر، والأبيض والحامض الحلو أنه أعلم! واهف والفلاهر 
والفم.للحين وألذ وأشهن أعجم—، الفاكهة أصناف 
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وهدا[، ٥٤]الرحن: إتثمقه من نهلآبجا رش عق ءض ؤ قالت أنه رالرابع،؛ 
محررص عق ثتيجن ؤ الأحرمحن، ومحا وخطرها الظهار محل عك محه 

يالفرش،وفر والسط يالمحابس الرفرف وفر [ ٧٦]الرحن؛ ه حسان وعتمرى 

الجنتينفرش به وصفا بما يمنه فلم قول كل وعك فوقها، يالمحابس وفر 
اص■

يتناولوتهومهل قريب أي [ ٥ ٤ ارحمن؛ ل 4 دا0 آلجثش وجي ؤ قال؛ أته )الخامس(؛ 
الأحرين.ل ذك يذكر ولر ثاوا، كف 

طرفهنقصرن قد أي [ ٥٦]ارحمن: ضةسيرتآلطنفه ؤ قال؛ أنه )السائس(؛ 
قصريضمن وذللئ، لهم، ومجتهن :؛م لرصاهن غترهم روق فلا أزواجهن، عك 

يوقال غيرهن، إك ينظروا أن حسنهن يدعهم فلا علهن، أزواجهن أطراف 
زوجهاعك طرفها قصريت؛، ومن ؛! ٧٢]ارحمن؛ حورثفنوزدتن،قآلحاك4 ؤ ت الأخريين 
بغيرها.قمرت< ممن أكمل باختيارها 

وحسنه،ؤإثراقه اللون صفاء ق والمرجان الياقوت، بنبه وصفهن أنه )السابع(؛ 
بعدها.التي ل ذللثح يدكر ولر 

الإخسن4ي آلاتثن خزآة نل ؤ الأوليين: الجتثين ل قال. أنه )الثامن(؛ 
فكانالكامل، المطلق الإحسان أهل من أصحاب٠ما أن يقتضي وهدا [ ٦٠]ارحمن؛ 

كامل.بإحسان جزاؤهم 
مقامه،حاف، لمن جزءا وجعلهما الأولين، الجنتين ا يوصفبدأ أنه )التاسع(؛ 

الخوفعل المذكور الجزاء فرتب، لمقامه، الخانق، جزاء أعل أمما عك يدل وهدا 
ذكريمين وأصحاب مقربين نوعين عل الخائفون كان ولما سبه، عك بب المترنيم، 

اليمين•أصحاب جنتي ذكر ثم المقربين، جتتتي 
أنهعك يا.ل ياق وال[، ٦٢]ارحمن؛ ه جئثان دوينا وبن ؤ قال؛ أنه )العاشر(؛ 



ْنعق الأرع الجنان ءدْ انقسمت فكيف قيل* فإن الجوهري قال كما فوق، نقيقي 
الجنتانمنهم لال٠قربين كان ذكرنا كما نوعين، الخائفون كان لما قيل• ربه• مقام حاف 

لمجمؤعالجنتان فهل قيل فإن دومما، اللتان الجنتان اليمين ولأصحاب العاليتان، 
قولانفيه هدا قيل! الستانان وهما جنتان، واحد لكل أم فيهما يشتركون الخائفين، 

جهةمن و)اكاف( النقل جهة من )أحدهما( بوجهين: الثاق القول ورجح للمفرين• 
أنههو اهللأ رمول عن رووا القول هذا أصحاب فإن النقل، جهة من الدي فأما المعنن، 

إحدىفإن المعنن، جهة من الن«ى وأما . الجتةاا رياض ق بتاتان ءاهما قال: 
المحارم.اجتناب جزاء والثانية الأوامر. أداء جزاء الجنمحن 

قالعيرهن ذكر ولما الموصعين، ق ^ فت؟ن ؤ النساء ذكر ق قال فكيف•، قيل• فإن 

الجنتينق أعاده م هثصرُتاألْلزفه ذٍأن  ٠٠بعدها: قال الفرش ذكر لما قيل• 
أعلم.واه والمُنن اللففل ليتثاكل اللفغل حدا الأخريين 

]الرحن:إت-نإناوه من نهلآبما فرش عق نوين f 'عاكت قال فقد الفرش أما ، ؛
مبهلنةبكوخا الفرش فوصف [ ٣٤]الواقعة: ه مزئوعة ؤمأش ؤ تعاق: قال [ ٥٤

أمرين:عك يدل وهدا يالإمشرق، 
للأرضبهلاس_ها لأن بطاسها، من وأحن أعك ؤلهاترها أن )أحوهإ(; 

أبيعن إسحاق أبي عن الثوري مفيان قال والماشره، والزينة للجمال وظهائرها 
حبرتمقد البه1ائن هده قال: إستبرق، من قوله؛ه1اونها ق اه عثد عن مريم ابن هثيرة 

تلااقله رسول سمع أنه تمم بن عاض عن مريديه ابن وأحرج : ٧( • ٨ الدر)U/ ل السوءلي نال )١( 
عام..مائة مسيرة منها واحد كل عرض بستانان تاوت [ ٤٦]الرخمن: ٠ حقان ربه-، حازتمام لس و٠ 

حديثهوتال؛ البيض داود بن الحسين ترخمة ل ( ٢٨٢)أ/ اللسان ل حجر ابن الحاففل وذكره 
(.rAA-rAU/r)j^_\-يزان وانظر: موصوع. 

الأرواح.حائي 



الممسيرض الميئ الصوء >=م 
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بالفلهائررفكيف حا، 
ومدوالظهارة، البطانة بين وحشو سمك لها عالية فرش أما عق يدل )اكاق(ت 

رواْكما محلها ارماع فالمراد محفوظة، كانت إن آثار وارتفاعها سمكها ق روى 
قالملوعو4 وفرش ؤ قوله؛ ل قو الني عن الخيري سعيد أبي حديث من الترمذي 
الترمذي؛قال ، عام خمسمائة بينهما ما ومسيرة والأرمحن ماء البين كما ارتفاعها 
ارتفيعإن ومعناه؛ نيل، محي بن رثيين حديث من إلا تعرفه لا غريب حديث 

قالمناكير؛ عنده معد بن رشدين قالت، عليها والفرش للدرحايت، المذكور 
الرقاق.ق بأس به وليس روى، عمن يبال لا أحمد؛ وقال بالقوي، ليس الدارقهيي؛ 

زرعآتأبو وقال بشيء ليس معيزت بن يحنن وقال الحديث،، صالح أنه أرجو وقالت 
يعتمدفلا الحفظ، سيء كان أنه ريب ولا متاكير، عنده الجوزحانر؛ وقال صعيفح. 

محالأبي لراج عن الحارث بن عمرو حدثنا وشب.' ابن قال وقد به، يتفرد ما عق 
ويرشؤ قوله؛ ق قق اظع رسول قال قال؛ الخيري معيد أبي عن الهيثم أبي عن 

هويكون أن أشيه وهذا والأرصى"، السإء بين ك،ا الفراشين بين راما قال؛ منقوعة 
موّنبن أمد حدثنا داود بن المقدام حدثنا الطبراق؛ وقال أعلم. قاليه المحفوظ 

يكعهب عن الخر بن الزٌ عبد عن ، مْلرفعن نيد بن عل عن ملمة بن ماد حدينا 

بنإبراهمم حدثنا اتجراف• قال سة• أربعين ميرة قال؛ ه ؤءرسرصفوم ؤ قوله.ك؛ 
القاسمعن الزبير بن حعفر عن إسرائيل حدثنا عمرووالبجل بن إسماعيل حدثتا نائلة 
منفراش رالوءلؤح قال؛ المرفرعة الفرش عن اهف رسول مثل قال أمامة أبي عن 

ثنريالوئال، يخرجاه. وب الشيخين شرط عل صحيح ت وتأل، ( ٣٧٧٢رنم ٥ ١ ٦ / )y الحاكم أحرجه )١( 
يإسنادحن.اليهمي دوام ٢(  ٩٥)٤/ لترغيب اق 

وقال( ٥٩٣رقم ١ •  ٩٦العفلمة)٣;ي الشخ وأبو ( ٣٢٩٤واكرمذي)رنم ( ٧٥أحد)rf أخرجه )٢( 
نعرفهلا غريب،، حن حديتؤ وتال؛ والترمدي الدنيا ايي ان رواه (؛ ٢٩٥)؛/ الترغيب ق المنذ.رى 

لراج■ءن الحارث صروبن ءن يعني رندين حدبن، من إلا 



أبيابن قال قفل نظر، الحديث هدا رفع ول ا. حريف®؛ مائة قرارها إلن أعلاها 
أييكتاب ق وحدت ،؛ هشام؛LJين معاذ حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدئتا الدنيا؛ 

ما؛L^سقط أعلاها لوأن ،؛ مرفوعوه؛11وفرش ر'ؤ ه' قوله ق أمامة أبي عن القاسم 
حريفا®أربعين أسملها 
والتوكلعله، والامال اهف، إق والإظ؛ة والتوحيد، الإبمان الإحسان ^؛ ١٢٣١

مقامهو فهدا وحشية، ومحبة وحياء ومهابة إحلالا يراه؛ كأنه  ٥٧٥١يعبد وأن عليه، 
كأنكاس تعبد '؛أن فقال؛ الإحسان عن حبريل سأله وقد ه الّم، قال كما الإحسان، 

تراْ«ل؛/
أهليرحم إنما اس فإن صاحبه، من قريب اس فرحة الإحسان هو هذا كان ؤإذا 
همؤآلدين ويوئورئألرْثؤْ يتمون للدئن ؤ رحمته كتب ؤإنما به، المؤمنين توحيده 
كماالرحمة، أهل هم فهولأم رسوله، يتعون والذين ء ١٥٦تالأءراف: يومغون4 بئاينتئا 

إلاألإحسثن جراء هل وؤ بالإحسان، جوزوا أحنوا وكما المحسنون، هم أمم 
إليه،ربه يحن أن إلا ربه همادة أحن من جراء هل بمي •٦؛؛ آلاحننن4 

الجنة،إلا محمل به حاء بما وعمل اهرا0، إلا إله لا قال من جزاء هل عباس؛ ابن قال 

قرأقال؛ مالك بن أنس عن عدي بن الزبير حدبث، من وغيره سة أبي ابن ذكر وقد 

(:٥٧رم٤•j٢٩٥/٤اكرء؛ب)المذري وقال ( ٤٧٩ ٧ رقم ٢ ٤ ٢ الكبتر)j /A الطراز أحرجه )١( 
المجمعق الهيثمي وتال بالصواب. أشبه ومو أمامحة أبي عل موقوفا غيره ورواه الطراق رواه 
 /U^القاريعمدة وانظرت ضعيف، وم الحنفي الزبير بن جعفر وفيه الطبراق رواْ ،؛ ١٢٠

)ا،ا/\،ائ.

الجنة.صفة ق الدنيا آبي وابن وهناد شيبة أبي ابن إق وعزاه ( ١٥الدر)a/ ق اليوحلي ذكر0 ( ٢ ) 

النوويوشرح ، ١٢٠/ )ا الباري فح وانظرت ٩( ٨، )رنم وملم ( ٥٠)رنم البخاري أحرجه )٤( 
X\0U/\)



الممسرهلن المنير الصوء 

ربكم،ا؟قال ما تدرون ررهل قال؛ ثم ه آلاحض آلإحنثزإو جزآء هل، ؤ اه رمول 
إلايالتوحيد عليه أنعمت من جزاء هل رريقول ،؛ ١١٥أعلم ورموله اه قالوات 

لبوهي الإحسان، منزلة ه دسشيأرن قإيالئ— نعتد إيالئ— ؤ منازل ،ومن 
فيها،منطوية فجميعها النازل، حح تجمع النزلة وهده وكماله، وروحه الإيمان 

الإحسان.فهومن ههنا إق التكتاب أول من فيل ما وكل 
الأية؛أما تراه، كآنالئ، اليم تحثي أن وهو الحقائق، أبواب لجميع جامع فالإحان 

وعملاذلٌ إلا إله لا فال؛ من حزاء هل والقرون؛ عنهما اهلٌ رصي عباس ابن فقال 
إلاحنئن آلا ء حرا مل ؤ فرأت أنه هؤ الض ما روي وقد الجّة• إلا محمد به جاء بما 

هال؛أعلم ورسوله اليم قالوات ربكم®؟ قال ماذا تدورن ررهل تال• ثم ه آلإحننن 
الجنة®إلا بالتوحيد عليه أنعمت، من جزاء هل رايهول؛ 
لخشيته،الجامعة ومراقبته هث اليم مع الحضور كمال إل فإثارة الحديث،! وأما 
الإيمان.مقامات، ولجمح له، والإخلاص إليه، والإنابة ومعرفته، ومحبته 

اة'؛4•نايبؤ 
وهوإلا هدا رمانكم من رمان من راما ومرفوعا! موقوفا هماس ابن عن ايدكر 

قال!أنه عئ عن وغيره حرب لذكر أسبه• والوقوف، ااأ؛ث® رمان من بحبه مك^ 

٧(١ ٤ / j (Uءزاْ سعا •رنوما. ■مداه بن جابر عن مردؤئه ابن إق ٧(  ١٣اليد)U/ ي التوطي عزاء )١( 
ممرابن تمر دانغلر؛ أيضا•، ِفوءآ أنى عن النجار وابن وال-تلس دالغوى ادرط-تم، الحكم إإنأ 

i(rU.)/؟

)ى{'ه1صج\.
[٠٦]الأعراف: ه أنعخسين فك قربميأ نخمن،أش إن ؤ تعاق؛ توله مك الاعرا؛-، محورة ل تميم )٣( 

•ترسامنءل-ا-)ج( 
)؛(اهمزاداوعاد-بمم.

قالذمي وقال ( ٢٨٥الكامل)٦; j عدي وابن ٦( ١  ٢٩رنم ٤ ١ )أ/ الفردوس ل الديي أخرجه )٥( 



مقوللمعدة، حيد رطب، حار حلو . المعدة دباغ فإنه بشحمه، الؤثال كلوا 
ثلثنوماوه للئعال، حيد والئدة، والمدر للحلق نافع لطيف، قبض من فيه بما لها 

حرارةؤيولد ولطافته، التحلل مرع يسيرأ، فاصلأ غداء البدن يعيي للبهلن، 
حاصثةوله للمحئومين، يملح ولا الباه، عك يعين ولذلك وليحا، المحدة ي يسيرة 

لهليفظ،قابض يابس، بارئ المعدة.وحامضه ق ال الفمن يمتعه بالخبز أكل إذا عجيبة 
ويقطعالممراء، ويسكي الثمان، من غيره من أكثز البول ؤيدو الملتهبة، المعدة يفع 

الأعضاء،ويموي الكبد، حرارة ويهلفنء الفضول، ويلطف القيء، ؤيمع الإمهال، 
المعدة،ويقوى المعدة، وفم للقاو_ا، العارصة والألأم الصفراوي، الحثقان من نافع 

بشحمه،ماؤْ استخرج ؤإذا والدم، الصفراء المث؛ ويهلفئ عنها، المضول ؤيدغ 
المن،من، الصفرة قطع به، واكئحل كالمرهم، يصير حتئ العسل من بيير وُأبح 
ؤإنلها، العارصة الأكلة من نفع اللثة، عك لطخ ؤإذا الغليظة، الرطوباتا من ونماها 

منونع ^٧٠، ٠١١العفة النطوبادت، وأخدر الثهلن، أطلق بشحمهما، ماؤهما امتخؤج 
المتطاولة.الغب حمثايت، 
الحامضلهلافة إق أمثل وهدا الوعين، بين وفعلأ طبعا فمتومهل المز، الؤمان وأما 

للجراحاينن،،وأقماعه الخبيثة، والقروح للداحس طلاء العسل مع الؤمان وحب قليلأ، 
كلها.سنته الثمد من أمن محسنة، كل ق الؤمان حنبد من ثلاثه ابتلع ومن قالوا! 

ألختارق مسبموزُت، حور كقدبان نذكما ءالأء قاى ٥؛ حنان خيرت ضإ .۶ 

وذكرعاصم أبو حدثتا فمن ت الفلاني أبان بن الوليد بن محمد ترجة ل ا  ٠٣٦ )آ/ الميزان 
٢(.٢ ٤ ٤ رقم ٢ ٥ ٢ )Y/ الخفاء كشف ز العجلون وخعفه الحديث. 

المجمعل الهيثمي وهال، ( ٥٩٥٨رنم ١ ٠ ٤ )ه/ الشعب ق والبيهقي ( ٣٨٢)ه/ أخماو أخرجه .١( 
ثقات.ورجاله أحماء رواه (؛ ٩٦)ه/
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المقصوران[ ٧٢حوومذه،بمووتفي1تيكه]ارص; ؤ آت ر وصفهن ل تعاق اقال 
آخر،معتز وفيه مقاتل• قال وكذلك، الخيام، ق خدرن ت عبيدة أبو قال الحبوسان،، 

الخيام،j وهم غيرهم، يرون لا أزواجهن، عك محبوسات أنس الراد يكون وهوأن 
منإل يطمحن ولا غيرهم، يردن فلا أزواجهن، عك نصرن قال: من نول معنن وهدا 

ناصرات،أولثالث، ولكن ه أكني فصرت ء معنن وهدا قلت،ت الفراء. وذكره سواهم، 
أيلحور، صفة القول هد.ا عك فيآ-كارِمح ه وقولهت مقصوران، وهؤلاء بأنمهن، 

يكنبأن فروا القول هن.ا أرباب، وكان لمقصورات، معمولا وليس الخيام، ق هن 
الأولالقول وأصحاب، اتين، والسالغرف إل تفارقنها لا الخيام، ق محبوسات 

المصونات،المخدرات الماء بصفات وصفهن سبحاته اقئ|زا بأن هدا عن يجيبون 
الغرفإل الخيام يفارقن لا أنس ذلك من يلزم دلا الوصف، ل أجل وذللث، 

يمنعنلا الصوتان الخدرامته الماء من ودوتيم الملوك اء نان كما اتين، والج
يالقصر لهن اللازم فوصفهن ونحوه، وبتان منتزه إل وغيره سمر ل يخرجن أن 

فقال;مجاهد وأما ونحوها، اتين البإل الخروج الخدم مع لهن ؤيعرض الثيتإ، 
الأولالنسوة وصم، تقدم وقد اللؤلؤ، خيام ق أزواجهن عك ُلو7س مقصوران 

النوعين،لكلا والوصفان مقصوران، بكونس وهؤلاء العلرف، قاصرات بكونس 
وسهالأزواج، غير إل طموحه عن الطرف قصر الصفة فتاللث، كمال، صفتا فإمما 
للرجال.الظهور والبروز المرج عك الرجل قمر الصفة 

٠حنان حيرُت، ٥؛؟^، ٠ •٧[ ]١^: ء حنان ئ ٠ تعالت قوله نفير 
فهنحنة، جع وحان ولينة، كيدة حيره• من مخففة ومي خترة، جع فالخيرات 

عنسفيان حدثنا وكح1 قال الوجوه، وحان والثمم والأخلاق الصفات خيرات 

الأرواح.حادي )ا(ا'ها 
العض•الحور )'؟(أي 



هه___===لجا=
لمم*لكل قال: اه عد عن مروق عن مدة أبي عن بزة أبي عن القاسم عن جابر 

كلس يوم م ق عليها يدخل أبواب، أربعة خيمة ولكل خيمة، خيرة ولكل خيرة، 
ولابخرات، ولا ذفرات، ولا ترحات، لا ذلك؛ قبل تكن لر وما٠ة، وهدية تحفة باب 

ام.} طامحاتا<ر 

حورؤ تعاق: قال و؛نخاناتام، وأرائكهم ومررهم حيامهم ذكر خيامهم ،ذكر 
الأشعريموس أبي حديث، من الصحيحين وق [، ٧٢ل\وحمن: ئذصوزتفيآ-كابمح 

ستونطولها محوفة، واحل، لولوة من لخمة الجنة ق للمؤمن إن ١١قوقال: الّم، عن 
ررقلهمات لمقل وق بعضا٠١، بعضهم يرى فلا المؤمن، عليهم يطوف أهلون فيها ميلا، 
يرونما أهل، منها زاوية كل ق ميلا، متون عرصها محوفة، لؤلؤة من خيمة الجنة 

قطولها درة ررالخمة أيمان لهما آخر لمقل وق المزمن١١ عليهم يطوف الأخوين، 
وللبخاريالأخرون" يراهم لا للمزمن، أهل منها زاوية كل ق ميلا، متون ال،اء 
هيبل والقصور، الغرف غير الخيم وهدم . ميلا،، ثلاثون راطولها ت لمغل ق وحده 
الأمار.شواطئ وعك البساتين ق خيام 

الخوري.أبى بن أحد عن الرحمن، همد بن الصين حدثنا الدنيا: أبى ابن وقال 
خلقهنتكامل فإذا انشأ، العين الخور خلق "ينشأ قال: سليمان أبا سمعت، قال! 

الخيامءردا.الملأتكة عليهم صربت، 

(:٢٨٤)أ/ زالترغب المذري وقال ( ١٨٧٦٣رقم  A)<TT)•\/شرْ ز حاتم ش ابن أخرجه را( 
كبرابن لشتر  ٢٧٢' )U/ المنثود اليد وانظر؛ مونوفا• الجعفي جابر دواية من الدما أبي ابن رواء 
(.٢٨١)أ/

الأرواح.حائي  ١٥.)٢( 
(٣٢ i-T-Yr);■/ اuري كح و\نقو: ( ٢٨٣٨ررفم الم وم( ٤٨٧٩، ٣٢ ٤٣)رقم البخاري أحرجه )٣( 

(.١٧٥/١٧)الروي وثرح 
ررومم؛أم(.البخاري )؛(أحرجه 

)ه(اظر:فضاسير)أ/خأ؛(.



الممسيرعدن المسر الصرء ^=^- ٩١
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حتنحيرها ق مقصورة تكون أن البكر وعادة أيكارآ، كن لما ت بعضهم وقال 
بينهنيجمع حتن الخيام، خدور ق ونمرهن الحور، تعاق اهنآ أنثأ بعلها، يأخذها 

الجف.ق أوليائه وبين 
عنجابر، عن سفيان، ثنا حو وكح، حدثنا إسحاق، حدثنا  ١١الدنيا! أبي ابن وقال 
محيرةلم مارلكل قال! ءيداثاذاؤا عن روق، معن عبيدة، أبي عن بزة، أبي بن القامم 
تحفةباب كل من يوم كل عليها يدحل أبواب أربعة خيمة ولكل خيمة، خيرة ولكل 
طماحات،ولا ولا؛خرايت، زفرات ولا مزحات لا ذلك، قبل تكن لر وكرامة وهدية 

اهللأعبد عن سعبة حدثتا الجعد بن عل حدثنا . مكنون® بيفى كامن عين عين حور 
تعاق!قوله ق حول مبن اه عبد عن يحديث، الأحوصى أبا سمعت، قال! ميسرة بن 
مجوف،در قال! أ-كامِه مذموز'تق ور حؤ 

عنالقصرى خليي عن قتادة عن التئمي سليمان أنبأنا المثارك! بن اقنع عبد وقال 
ابنقال . درة® من كلها بابا سبعون لها واحدة لولوة ®الخيمة قال! الدرداء أبي 

قال!عنهما اس رصي هماس ابن عن عن قتادة عن همام وأخبرنا المبارك 
ذم،((من ممريع الاق أربعة لها فرسخ ق فرسخ مجوفة درة ارالخيمة 
عنمنصور عن ثريلثؤ حدثنا الوهاب، عبد بن فضيل حدثتا الدنيا! أبي ابن وقال 
واحدة.لولوة والخيمة اللؤلؤ ختام ق قال! ه آُفياُي- ق مقمورت حور ؤ مجاهد! 
عنصالح أبي عن الصباح بن يوسف حدثنا منصور حدثنا جعفر بن محمد حدثتي 

(:٥٦٥٦رقم  ٢٨٤)إ/ واكرم، المذري وقال ( ١٨٧٦٣أ/خآممرنم حاتم)• ايي ابن را(أ-؛م-بم 
كبرابن وتقم ، ٧٢• )U/ المثور الدر وانْلرت •رنوغا- الجض جابر رواية من الدنا أبي ابن رواه 
(.٢٨١)أ/

(.٣٤• ٦ ١ رنم  ٤٢)U/ نلمة أبي ابن احرجه )٢( 
١(. ٥٣ا/ القاري)٥ وانثلر: ٢( ٥ >• الزس ق المارك ابن أخرجه )٣( 
٤)ارزاق وس ( ٣٤•  ٥٨رنم ٤ ١ رشة)U/ ئ؛ن ; ٢٧شرْ)ق اتجري أخرجه )٤(  ١

أصح.طْ ؤإساد وقال: ( ٢٨٥والرم،)؛/ الترغتب ل المدري ذكره وقغ. ٢(. •  ٨٨٢رنم 



——و--
طولهامجوفة، لولوة من درة الخيمة قال الخيام. ق مقصوران حور عباست ابن 

حمسوندوره رادق م حولها ذهب، من باب ألف ولها فرمخ، وعرصها فرسخ 
قوله!وذلك، هث. اليم عند من بليه ملك، منها باب كل من عليه يدخل فرسحا، 

أعلم.واليم [ ٢٣]الرعد: ناياه مزكل ■عتيم يحلون حم ؤ
4نررتحموم عق ؤ تعاق؛ فقال السرر وأما ، ر

نندئوبؤعق :نق؛ لإي ؤ تعادت وقال ٢؛؛ • تالطددت 
فاخبره سررمنقوعة فيا ؤ تعاق؛ وقال [ ١ -٦  ١٣_؛ l_^Jl]ه متمنبيهمئ عاتيا مءإن 

ولابعض، خلف، بعضها ليس بعض جانبا إل بعضها مصفوفة بإما سررهم عن تعاق 
المضاعف،والنسج الضياو اللغة ق والوصن موصونة. أتيا وأخبر بعض. من بعيدا 
تالليث، وقال موصون. فهو بعض، فوق بعضه الآجر، أو الحجر فلأن وصن يقال 

منرحل وقال النسج. مقاربة موصولة ليع ويقال• وأشباهه، السرير نج الوضن 
والفراءعبيدة أبو قال بعض. من بعضه قاربي أي الببتؤ، مظع صني لامرأته؛ العرب 

عكبعضن فوق بعضها متداخلة مضاعفة، منسوجة موصولة قتيية؛ وابن والمبرد 
تنج،سنور من نطاق وهو الوصين، سْي ومنه الدؤع، حلق نوصن كما بعض، 

لالآعسول.ل؛وا واويعضر، ق فدخل؛عضأها 

فعيزارعينا الحي ح اق تموصولة داود نج ومن 
هال١ والر؛رحل. و١لاقورج بالدر بكه مالنءهمب، بقضبان متوج^ موصونه. هالوا 

مجاهد؛وقال باليهب،. مرمولة قال عباس ابن عن مجاهد عن حمين أنبأنا هشيم؛ 
فاخبرمصفوفة. موصونة عباس؛ ابن عن طلحة أبى بن عل وقال بالدهبج. موصولة 
مكللة؛الزبرجدذهبج، من سرر قال؛ عباس، ابن عن عطأء قال مرفوعة• أما سبحانه 

كبر.ابن دار فة الأرواح حائي ٣ • ٤ )١( 
قالهليري الست، وذكره يه، التعريف مبق وقد الأعشن إل ب، وينالمتقارب، بحر من اليست، هن.ا )٢( 

(.٤٥•ادان)؟ا/ -فرْ)بآ/آيا(وابنطورفي 





هم^__^__رج=
هيالواحدي! فقال المارق، وأما البط. هي يقولوزت المدينة وأهل ةال،ت المط 

يكسرها،نمرقة الفراء وحكن الون، بفم نمرقة واحدها الجمع، قول، ق الوسائد 
٠عيية أبو له وأم

هونإرمأنماطه ه للداتوقربت، اللهومد بساط ما إذا 
مصفوفةالوسانلؤ هي مقاتل؛ وقال، بعفر، إل يعفها مصفوفة وسائاد الكلبي؛ قال 

اللغةأهل حح نول ل زريبة واحدها والطتافس، البط يمعنن وزرايي الطنافس. عل 
منشورة.مبوطة ومبثوثة والعبير، 

أبووقال رفرفة. الواحي. تبسط حفر الباب من ضرب اللمثؤ؛ فمال الرفرف وأما 
مقبل؛لأبن وأنثي المسهل، الرفارق عبيدة؛ 

ورفرف،ربمد أصناف، من مواخ نا نعالتعشن لازلون وأنا 
انله،الوأ>الرفرف، وقالوا؛ الجنة. رياض ههنا الرفرف، قالوا إسحاق؛ أبو وقال 

فضولهو المرد؛ وقال للفرش، الحابس فضول وقالوا؛ الحابس، الرفرف وقالوا؛ 

لأنهدا، الأقرب وكأن الواحدي؛ وقال وغيره. الفرش ق الموك تنخله الي اكياب 
الحديث،ومنه رفرفا، الخباء أسفل ي تخاط التي والخرقة الخباء، كر تمن الغرب 

الرفرف١^^،: ابن مال ورقة" كأنه وجهه فرأينا الرفرف ررفرفع قو؛ الني فاة وق 
قسالمطاط، بطرف تحته عما المحابس من فضل ما فنبه الساط، طرف هاهتا 

قومات نثأ الغزل شاعر الثقفي التميري عداه ين محمد إق ؤيتب الخفيف، بحر من البيت هذا )١( 
ينيعبدالملك اصتجار ثم اليمن إق ففر فتهيئه، الحجاج، أحت ؛زس_ا التشبيب كثير كان العناق، 

مرقرثاح ين نصبب إك ايضأ ؤيلمب —.  ٠٠٩ ستة مجان ألايعود، عك الحجاج وعفاعنه فأحارْ مروان 
إقمجنويآ ( ١٣٦ / ١ ٠ ) اللسان ق مجنفلور اين البيت وذكر ى ١ ٠ ٨ منة مجان مروان بن عبدالُزيز 

نمير.ين عبداه بن محمد 
ادركجاض شاعر المجلان بتي عن شل بن أبي بن تمم إك ُيب الملول، بمم عن المن، هذا  ٢٢)

صفين،وقعة ذكر فته ورد شعر ديوان له المخضرمجين ق وعد ستة، ومجثة نيفا عاش وأسلم، الإسلام 
٧^.سة مات 



التسيرعلن النير الصوء اآًًًًًمجر 
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ومنهالحائط، ق الرفرف فمنه الجانب، أو الطرف من الكلمة هذ0 أصل ةلت،ت رفرئا. 
رفرفومنه رفرفة، الواحدة منها تدق وما الدؤع، وجواب، الخباء، كر وهو الرفرف 

منهايتخذ حفر ثياب والرفرف عليه يقع أن يريد الشيء، حول جناحه حرك إذا الطير 
وقرفرف، فهو وعطف، فش شيء من فضل ما وكل رفرفة، الواحدة المحاس 

قال(ت[ ١٨الجم: ل ه آديرئ ءاي؛ترؤه من رائ لمد ؤ ه•' قوله ق مسعود ابن حديث، 
الصحيحين.وهوق ا. الأفزأ سد أحفر رفرفا رأى 

أماؤيرون عبقري٠ الثحل من محميء كل ابوعبيدةت فقال، العبقري وأما فصل 
عثقر•جن لكم بمال الجن، كمحر بالادية مرصع همقر ت الليث وقال مها• توشن ازض 

أصلؤإنما . فرية يفري ءبقريا أر فلم عمر' ذكر ه النم، حديث ق أبوعبيدة قال 
إقمنويا مثلا قمار الجن، يسكنها أرض وهى عبقر، إق ك، نإنه يقال؛ فيما هذا 

لزهير:وأنثي رفيع، شيء 
فيتعلواينالوا أن يوما جديرون رية عبقجئة عليها ثقال 

أنوذللث، العبقري، ق الصحيح هو القول وهذا الواحدي: الحسن أبو وقال 
لبيد:قول ومنه حم، أوشبهته الجن إق بته نشيء وصف، ق بالغتج إذا العرب 

،أقدامهاررواميا الثدي جن 

^م:نيالادى)خ/اا0ومحموى)مبذ)ا(أخرجه 
الورىوشرح  iXMs)ص كح وانظر: ( ٢٣٩٣)رنم وملم ( ٣٦٨٢)رنم الخاري احرجه )٣( 

صوند الجاس j الشعراء حكيم ين، أيي بن زمر إق يتشح الْلويل، بحر من الين *ذا )٣( 
اللسانل متظور وابن ٤( ٠ ١ ! ٢١الحديث)ا/٨٨( غريب ل سلام ابن البيت وذكر به■ التعريف 

(.١٩٢/١٧(.واكرضفياثر)٧٩/٤سان)
رصدربه، التعرف سق وقد العامري، ربيعة بن لبيد إق ؤيتب الكامل، بحر مجن بيت عجز سا )٤( 

كأتأا.الدحول تشدر غلب السث،ت 
٠( ٠٣٦ / البلدان)١ معجم ق الحموي ؤياقوت ( ٤٧٤الحديث)٢! غريب ل سلام ابن اليت ذكر 



امراة!آحريصف وقال 
وترلها ما بقوس اكلوب رمى يعلمها جن لها أر جنية 

ولماعجيب، أمر بكل يأتون وأنم عجيبة، صفة كل الجن ل يعقدون أنم وذلك 
منأنه بذلك يريدون إليها، فيه يباغ شيء كل بوا نبسكناهم معروفا عبقر كان 

صفته،ق بولغ ما لكل ونعتا اسما العبقرى صار ثم هوالأصل، هدا وصنعهم، عملهم 
إلبت، يكرة اء أمرأينا م عبقر، إل الجن يمت، فإنه رهر، بت، يكرنا لما وس؛هد 

عبقر.عمر صفة ل كقوله والثياب،، البسط غير عبقر 
الحيوانمن الفاخر وهو الرجال، من السيد العبقرى نالت الفراء عن سالخة وروى 

ؤإنماالوشن، غير إليها سبإ لما بالوشي، مخصوصة عبقر كانتؤ فلو والجوهر، 

قبوغ ما كل إليها تؤ نكما ذكرنا، كما المنعة، العجيبة الموشية المهل إليها ينتج 
هيالكلبيت وقال الطنافس. المهل يريد ه وعتمرى ؤ ءثاست ابن قال وصفة، 

الغليفل.الديباج مجاهدت وقال الزرايي• عتاق هي قتادة؛ وقال الجمالة. العلنافس 
.الله وصف كيفإ وتأمل بالجمج، وصقإ ولهذا عبقرية، واحده جع وعبقري 

دالالفرش فرغ مصفوفة، بانيا والنمارق مبثوثة، بأنها والزرابي مرفوعة، بانيا الفرش 
يخص،:،الا موصع كل j( وانيا كثرتما، عك دال، الزرأبي، و.ث ولينها، سمكها عك 

للأستتادمهياة أتيا عل يدل الساند وصفإ وجوانبه، مؤخره دون الجالس صدر 
أعلم.واه وقت،، دون ومت، ق تصف مخبأة لمت، دائما إليها 

الرحمنسورة تفسير من حمحه اه ير ما هذا 

العالينرب، ه والحمد 
٠٠٠

المنورةالمدسة سكن أموي شاعر الخارجي، بشير بن محمد إق وبتسبإ المسط، بحر من المتا مدا ١( ت
١(.١ اللسان)ة/ ل منخلور ابن المت وذكر ه  ١٣٠مامت، ونماحة، متانة شعره وق 



الممسيرعلن المن؛ر الصوء 

سمماسد
آلاوصزجت إذا ;.؛آ؛ واقعه حافصه ;نن' كاذته )وسبا لمس ت! ؤدثتماسة ذا إؤ 
قاصحيب؛1؛ ؛؛J[j Aازو'جا وتمم ؛2؛ مغبما فكا ن7؛ بما ن وست؛7؛ زجا 

و^اشجمونج؛ مآ \كن1نب ذ\سمكت ن7؛ اممحب^دجنئب مآ آلميمثؤ 
٠.إ7إ اوو1؟كآنقروون أ~' آلثتجمون 
يمين*إل معدهم تم وسقيهم. هم معيل. ادم* بمي أصناف تعال اظلأ يكر 

لاختلف ١[ • ]الواقُة: ى ألثتجمون 3آاثتجمون « فقال: يمين، وأصحاب سابقين، 
قوله:الخبر ؤيكون اللفظي، التوكيد باب من أته أحدها: أنوال: ثلاثة عك تقريرها 

خيروالثاق مثتدأ الأول السابقون يكون أن والثاق: [. ١١]الواقية! ب ولن؟لثؤألمدربون ام 
قال:كما هونيد، به سمعت الذي نيد أي زيد، نيد قولك: حد عل له 

(٢

الأخر:وكقول 
شعريوشعري أبوالجم أنا 

٢زمازآ والرمان ناس، اكاس إذ 

الأرواح.)ا(هححادى 
سواتل، بن بكر بمي من ندامة بن القفل العجل؛ النجم أبي اك ويب الرجز، بحر من المن؛، هدا )٢( 

هثام،وابن مروان بن ءبدالمالك مجالس يحضر كان للثعر، إنشادا الناس أحن ومحن ارجاذ أكابر 
١(٦ / ايارى)١ نتح ل حجر وابن ( ١٦١تمره)م/ل ممر ابن س كل سا ت وذكر م. ١ ٣ • تول 

/مآا(والمارممررىفيسةالأحوذى)ه/ملمأ(.الدنالضفيسة وبدر 
همدالصمدن محمد بن عل بن الحسين الهلغراتي; إق وف الكامل، بحر س الستا هذا )"١( 

ءه، ١٣سنة مات المؤرخون، عليه وأثتن بالأستاذ، يلشب، كان الكتاب،، الوزراء مجن ماعر الأصبهال، 
صعابهورصت، ذمتي لي أصاحت< فهو؛ صدره أما ت عجز وهدا 
لأحد.به ينولر ٣( ١ المذلة)ص ل الخطابي الست، عجز وذكر 



ؤيكونالثاق، غير الأول يكون أن ت والثالث مسويه، نول وهدا عهلية! ابن قال 
الجنات.إق القيامة يوم السأابقون هم الخيرات إق ق السائمون المعنيزت 

فماقيل: فإن أعالم. واهف أظهر، وهذا الجنان. إك السابقون هم الإيمان إق والسابقون 
بنيريده حديث من وصححه والترماوي أحد الإمام رواه الذي الحديث ق تقول 

إلنسبقتتي بم بلال، رريا فقال: بلألأ، فدعا . ائى، رسول أصبح قال: الحصيب 
فسمعتالبارحة ودحلت أمامي، حساتحستك سمّعت إلا ئهل الحنة لحالت قإ الجة؟ 

القصر؟هذا لمن فقالت: ذهب، من مشرف مرع قصر علن فأسته أمامي، حشخئتالث، 
الخطاب((بن لعمر قالوا: القمر؟ ^ا لن محمد أنا قلته: محمد، أمة من لرحل قالوا: 
قمل.حدث أصابني وما ركعتين، وصليت إلا قهل أذنت ما قو اصي رسول يا بلال: فقال 

قيل:. اافبن.لك،اا قو: اهف رسول فقال ركعتين، عئ هل(، أن ورأيت عندها، توصأت إلا 
وأماالجنة، إق هؤ اه، رسول ثق يأحدا أن عك يدل ولا والتصا.يق، بالقبول نتلقاه 
قأولا اس إل يدعو كان بلالا فلأن الجنة ق ه اهف رسول يدي بين بلال تقدم 

كالحاحب،يديه: بين لحوله فتقدم هء، اهن، رسول ينءي بين أذانه فيتقدم الأذان، 
ينادييديه بين وبلال القيامة يوم يبعث، ء الك، ررأن حدبئات ل روي وقد والخادم. 
بلال،من مما لا وقمله، لشرفه ؤإظهارا لرسوله كرامة يديه بين فتقدمه ١ ؛الأذاناا 

أعلم.واتن، ونحوه، الممجد ويحول الوصوء إل سبقه حنس من السبق هذا بل 

ء' .S'وطلومتصود ;ت; سدرمحصوؤ ل ;ت; ماأُمحدثاآلها أمح.ن،آصن ؤ٠ 
*معؤ.ه:٩•ظوغةولا لا ؤدكهةمح؛رة::ة؛ ت مذكوب وماء ت ممدود وظل 

فقائلوق ( ٣٠٤وأخمد)ه/( ٣٦٨٩)رثم والترذي ( ١٢•٩ رنم حزبمة)آ/ما٢ ابن اخرجه )١( 
(١١٧٩رنم  iov)\/والuكم ( ٢٧١٧رقم /\■ r) jوااسهقي (، ٧١٣الصحابة)رقم 

•غريب صحيح حدث محيا الترمدي وقال يخرجاه. ولر الشيخين شرط عيي صحح حديث محيا وقاوت 
(.١٤١)t/ تاريخه ق البغدادي الخعليب أحرجه )٢( 
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بمعتنالخفي اللنة ق يعرف لا وقالوات القول، هذا عليهم وأنكر حملا، المونر 
ذهبواوأربابه صحح، قول هو بل القول، هذا أنكروا الذين هؤلاء يما ول؛ الحمل، 

بالحمل،أوقرت ثمرة، شوكة كل مكان وجعل وأذهبه شوكة حقد لما هإب اه، أن إق 
الالذي المخضرد قال; من قول وكذلك القولين، يجمعان أن المذكوران والحديثان 

غالب،وهكذا المعتز، بلازم فره فيه• أذى ولا شوك، عنه اليد يرد ولا اليد، يعقر 
منومثالا تارة، أقرائه من وفردا ناره المقصود المعتز لازم يذكرون المقرين 

يينها.اختلاف ولا مختلفة أقوالا والسمين للغث، الجماعون فيحكيها أمثلته، 
ؤللحأعجبهم مجاهد; قال الموز. شجرة إنه قالوا; المفسرين فأكثر الهللح وأما 

هماسوابن 'لهالب ر بن عإٍا قول وهذا i وطنيئشصود ؤ لهم: فمل وحسنه وج 
محلوال،عفنام شجر هو بل أحرىت 'طائفة وقالت، الخيري، سعيد وأبي هريرة دأمح، 

حاديهم;قال عندالعربج، الشوك الكثير البوادي وهوشجر 
٢والجبالار الهللح ترين غدا وقالا دليلها بشرها 

الشوك،مكان والخمر بالحمل نضد وقل• فنليل، وظل ورائحة نور الشجر ولهذا 
لهفليس آخره، إق أوله من والحمل أوبالورق بالحمل نضد الذي هو ي•' ابن وقال 
تجريوأمارها أعلاها، إق أسفلها من نضيد الجنة ورق روق: موقال بارز. اق ّ

أعفلممحن أحجز، شوك له ليس غيلان، أم شجر الهللح الليث،; وقال أحدود. غير من 
صمغا.وأحوله عودا، وأصلبه شوكا، العضاه 
حوا،الرائحة طيسم، نورا له لأن غيلان، أم شجر به يعني، أن يجوز أبوإسحاق• قال 

ساترعق الجنة ق ما ساتر كفضل الدنيا ق ما عق فضله أن إلا مثله، يحبون بما فوءا-وا 
المنضودالهللح فر من أن والفلاهر الأمامي، إلا الجنة ق ليس فإنه الا>نيا، ل ما 

الشجرهو اللغة ق فالعللح ؤإلأ نضده، لحن الحسن به الخمثيل أراد إنما يالموز; 
عنالزناد أبي حويث، من الصحيحين وق أعلم. واه البوادي، شجر من 

X٢٨٩/٤ممرj-ضْ)ابن تا(ذرْ 
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زالراكب يسر شجرة الجة ق ®إن ء اقه رسول نال قالت هريرة أبي عن الأعرج 
}ؤظزؤممنوؤه؛'ل ؤ شئتم إن فاقروا يقطعها، لا عام، مائة ظلها 

هووالمنضود؛ الموز، هو المرينI أكثر قال ه •سموؤ وطالح ؤ تعال! قال 
نضدالشوك، ذو الشجر ااطالح1 وقيل! كالخثط بعض، عل بعضه نضد قد الذي 
القولوهذا الموز. مثل فهو بعض، إل يعضه نضد ئد فئمرْ نمرة، شوكة كل مكان 

أعلم،واثيه التخمهس، لا اكمل، أراد اللما. من الموز يكر همن ؤيكون أصح، 
والعال،والرئة الصدر حشونة من يضر الحلو، الضج أحوله رطسإ، حار وهو 

للجماع،الشهوة ويحرك التي، ل ويزيد البول، ويدر والمثانة، اذكلشن وقروح 
وينعوالبلغم، الصفراء ق ؤيزيد العدة، ؤيضر العلعام، قبل ؤيوكل العلن، ليلين 
اوالعسل.بالكر صرره 

تكونواأن ترمحون أما قال! قال! عود مبن اهلع عبد حديث من الصحيحين ق ، ل
نمفكبرظ، الخة؟ أهل ثالث، تكونوا أن ترمحون U قال! نم فكبرا، الجة؟ أهل رع 

لالملمون ما ذللث،ب عن ومأحبركم الجنة، أهل شطر تكونوا أن لأرجو ررإف قال• 
لففل.هذا . أ؛يضرراا ثور ق موداء أوكشعرة أموي، ثور ق بيضاء كشعرة إلا الكفار 
بنبريدة وعن ألف. بغير أبيض® ثور ل سوداء اوكثعرة البخاري! وعند مسلم. 

منهاالأمة هذه صف، ومائة عشرون الجنة ررأهل هو!  ٠٥١رسول قال قال! اإحصس>-ا 
الهلبراقرواه الصحيح، شرط عل ؤإمحتاده والترمذي أخمل. الإمام رواه ا صما«ر ثإنون 

(.٢٨٢٦١^^اسأ(وتلم ، ٣٢٥٣، ٣٢٥٢١^^الخاوي را(أخرجه 
اوعادح.م.)أ(ا-آ-مزاد 

الأرواح.حائي )م'ا< 
الرويا/سآ-آا<م(وثرح )١ ^ ٧١نح ررقمخ؛آم(ومالم)آآآ(واظر: الخاوي )؛(أحرجه 

وقر ١٥٥)ا/ والحاكم ( ٤٢٨٩)رنم احه وابن ( ٢٥٤٦)رنم واكر.الؤي )ا/آهأ( أحد أخرجه )٥( 
١)ا/تماأ الزهد وعادj ( ٨٢)رقم الصغر وق ( ٥٣٩رنم  ١٧٢)١; ذالأوسط والطراز ( ٢٧٣
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تكالموقد البجن؛، يزيد بن خالد إسناده وق عباس، بن اثيه عبد حديثا من عجمه مق 
عودمبن اه عبد عن أبيه عن الرحمن همد بن القاسم حديث من أبما ورواه فيه، 

Mقالوا: أرباعها؟(( ثلاثة الاس ائر ويلكم، الجة ورع أنتم )اكيم، قالط: قال: 
والشهلرأنتم يف  ١١قال: أكثر ذاك قالوا: وثلثها؟(( أنتم كيف، ر؛ قال: أعلم. ورسوله 
منهالكم صم،، ومائة عشرون الجنة ررأهل ه: اتمحع رسول فقال أكثر ذاك قالوا: لكم؟(( 
إلاالرحمن عبد ين القاسم عن الحديث، هدا يرو لر الهلبراف: قال ا ر صما(( ثانون 

حدساأحمد: بن اه عبد وقال نياد، بن الواحد عبد به تقرئ حقيرة، بن الحارث، 
أبيعن سفيان عن المبارك بن اه عبد حدثنا مخلد بن هاشم بن غيلان بن مؤمن 
سألآجمين.وقه نزلت،: لما قال: هريرة أبي عن أبيه عن عمرو 

أنتمالجنة، أهل ثالث، أنتم الجنة، أهل رع ارأنتم ه: الياة رسول قال ٤[ ٠ ، ٣٩الواقعة: ]ه 
عنالمثارك ابن برفعه تفرد الْلرازا: مال الجتة(( أهل ثلثا أنتم الجنة، أهل نصم، 

بنمحمد بن اللك، هوعبد قلأبة أبو حدثتا القرشي سليمان بن حيثمة وقال اكورى، 
عنأبيه عن حكيم بن عن:م الثوري سفيان حدثنا عنسن بن حماد حدثتا الصيري بكار 
وهذهصما((. ثإنون منها أنتم صفس،، ومائة عشرون الجنة ررأهل قال: المي. عن جده 

بينهاتناق ولا بعضها، صني وصح مخارجها، واحتلمت، حنرقها، تعددت، قد الأحاديث، 
سبحانهاثيه الجنة، أهل شهلر يكونوا أن أولا رجا لأنه الثعلر، حديثا وبين 

وشرح( ٤١٢ SAAfW)اص نح وانثلر: ( ١٥٧٢)رقم الزهد j المارك وابن ( ١٩٦رنم 
>م/ْه(.الودي 

(٥٣٥٨رنم  ٢٤١)ه/ يعق وأبو ( ١٩٩٩رنم  ٣٦٩-٣٦٨/٥)والزار ( iorf)\احد أخرجه )١( 
قالهبمي ونال ١(  ٠٣٥٠رنم )>\إس الكر وق ( ٥٣٩رقم )ارص الأوط j واممراف 
عترالصحح رحال ورحالهم اكلاثة j والطبراق والزار يعق وأبو احد رواْ ٤(: •  ٣/١)• الخبمع 
وثق•وئد حمرة بن الحاريث، 

والتفريقالبمع أوهام موضح ق البغدادي والخهلما ( ١٠١)U/ الحلية ق نعم أبو أحرجه )٢( 
(.٣٨٧/١١اUري)(وفح ٣٩٧/١مم؛ر)ابن )آ/موم(وانفلر:فر 
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أتهالزبير. أبى حديث من نيه مل أحمل. روى وقد آحر، صدنا عليه وزاد رجاءْ، 
أمضمن يبض من يكون جوأن "أمح. يقول• ه اهنأ رسول سمعت يقول؛ جابرا سمع 

ؤإسنائهالشملرا، تكونوا ارفأرحوأن قال! ثم فكبرنا ت قال الجتة؛؛ أهل رع القيامة يوم 
لم.مشرط عق 

ن)ةآ؛4•ائراباه؛عربأ ر!إعآاخنكهناتكارا انثاتهنإفثآء ^)'؛١ 
هيإذ عليهن، دلت الفرش لأن ذكر لهن يجر ولر الماء إق الضمير أعاد ؛ ١

كماالماء، عن كناية [ ٣٤لالواق>ة: ه ؤءرشٍثرقوم ؤ قوله! ق الفرش وقيل؛ محلهن، 
يقال:أن إلا ط!، ياين مرفوعة فوله ولكن وهمرها، والأزر بالقوارير عنهن يكنن 

أتيافالصواب وارتفاعها، للفرش ه، المي تمر تقدم وفد القدر، رفعة المراد 
جبير:بن وصعيد قتادة قال محالهن لأنبا الماء عق ويلم، ها، نفالفرش 

ومقاتل:الكلبي وقال الأدميات. اء نيريد عباس: ابن وقال جديدا، حلما حلقناهن 
ويعدوالهرم، الكو حلقتاهن؛عل• تعاق: يقول الثمعلّ، العجز الدنيا أهل اء نيعني 

عجائركمارهن المرفؤع: أنس حديث الممير هدا ويؤيد الدنيا. ق الأول الخالق 
ماويؤيده محه، الرقاشي يزيد عن عبيدة بن مؤمن عن الموري رواه الرمص" العمش 

اللمرمول أن عانثة: عن مجاس عن ليث عن إدؤيس ابن حدثنا الحماق يحين رواه 
الأنه ارأما قال: حالاق إحدى فقالت: هذها< ارمز فقال: عجوز، وعندها عليها 1؛اقدحل 

إناارؤ ه: الني فقال اض، شاء ما ذلك من العجوز عق فيحل العجوز® الجنة يدخل 
وأولغري، عراة حفاة القيامة يوم محقرون آخر، خلما [ ٣٠لالواس: ه إنثآء انثاتهن 

ونال( ٩٧٦٥رنم ٥ ا/ الكم)• ق ٢(والطبراق  ٥٨وأبوعوانآ)رقم ( ٣٨٣، ٣٤٦أحد)٣; )١(أحرجه 
لم•مشرط وهومل اينممرفيشم)ا/آبمم(: 

حادك،الأرواح• ١٦•، ٢١
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ثان،لا أول إنشاء أته ظاهر وهدا إنا ؤ قال! سبحانه أته الثاز؛(ت 

هعته^ققاةTلأخرئ وان ؤ كقوله؛ ، iUJbيقيده الثال الإنشاء يريد حيث سحاته لأنه 
[.٦٢جواققأهالآطه]اترانمة: ولمد ؤ وقوله: [ ٤٧]١^٠١: 

للذكورآخره إق ٧[ ]الواقة: ه يلنثه ازو'جا وكنم ؤ بقوله• الخلماب إن الثالث؛ 
ظاهرهأنشاتهئ إظ ؤ ونوله؛ للوعين، أيضا عامة الثانية والشأه والإناث، 

اختماصعق يدل لا والحديث، بالممدر، تأكيدْ و>نأمل الإنشاء، "يدا اختصاصهن 
هغ«ْق العين للحور مشاركتهن عك يدل بل الوصف، >ردا المدكوراُت، الجائز 

صبل الصفات<، من ذكر بما عنهن المن الحور انفراد يتوهم فلا المدكورة، الصفالت، 
أعلم.واس الصنفين، عك واقع فالإنشاء منهن، به أحق 

الأعرابي؛ابن قال أزواجهن، إق التمات، وهن عروبؤ؛ جع ٩ ■مثا ؤ ونولهت 
الحنةالخروب، أبوعبيدة؛ وقال إليه. التحببة لزوجها المهليعة الماء؛ من الخروب، 
المبرد؛وقال الجماع. عند لزوجها وملاطفتها مواقرتها حن يريد قلت،؛ التبعل.. 

للبيد؛وأنشد لزوجها، الخاشقة هي 
اليصرأدوما يعشن الروادف، ريا فاحشة غير عروبج ايحدوج وق 

الكلامت،الختجايت، التحثثامت، الخوامحق أمن الرب،" ر تقق المقرون ويكر 
صحيحه؛ق البخاري وقال ألفاظهم. من ذليثخ كل الغنوجايت،، الخلمامتؤ التعشقايتخ 

وأهلالخربة. مكة أهل وسميها وصبر، صبور مثل عروب، واحدها مثقلة عربا 
هكذاأزواجهن، إق التحثباُتج والخزبؤ؛ ،. الشكلة الخراق وأهل الخنجة. المدينة 

اليتويكر به• اكريف مبق وقد العامري رييعة ين ليد إق سسبا وهو اليسيط بحر من اليت هدا ( ١ ر 
(.١٨٦/ TVالألرىفيشيرْ)

)رقمحديث قيل واتهامخلوقة، الجنة صفة ماحاءق باب الخالق، بدء كناب ق مجعالقآ البخاري أحرجه )٢( 
'؛'آ'آ(وانذلر:كحالاري)^باص.
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مثقاله،عربا الوادعهت سورة ق التفسير كتاب ق وقال الخلق، بدء كتاب ق ذكره 

الغنجة،المدينة وأهل العربة، مكة أهل تسمتها وصبر، صبور مثل عروب، واحدها 
وهدا*مسرتإ، وحسمئ صورما حُمئ بن سبحانه فجمع قين السكلهء العراى واهل 

إصبملبهن لز ؤ يوله؛ دق الرجل لذة تكمل دبه النماء، من تطلب ما غاية 
ل؛اض الرأة الرجل لذة فان ض، الاذة بمال إعلام [ ٧٤]ص: i خأن ولا تثم' 
أيقا,هي وكاjلالثs يغيرها، لذته عل قفل لها سواه، يطأها 

قرأومن مصدر، فهو• أوالفتح بالضم قرأ فمن الثلاثة، بالوجوْ الأية هريت، وفد 
المقصودوهو الفعلن، بين التنبيه يقع الأول وعك المشروب،، فهو بالكسر 
داءوهو الهيام، أصانها قد التي العهلاس، الإبل يثرب الحميم من مربهم شبه ؛الذ*'كر، 
قلبواتم وحمر، كأحمر الهاءت بفم هيم وأصله أهيم، م وهو تروى، ولا منه تشرب 
مشرو-ءمشبه أنه فوجهها الكسر قراءة وأما هيم، فقالوا الياء، لأجل كرة القمة 

أعلم.واه به، الري وعدم كثرته ق الهيم الإبل بمثروب 

تيقؤثِيوزئا خن ;اِثت؛'ا ألخثلمون نحن ام خلعوئهُ ءانتز :ي؛؛ تمتون ما زءيم اؤ 
ةم،جومحثق[إ4•آلموذ،ؤما 

iئزداقس ؤ بقوله: الثانية الشاة عك بما متدلا وآخرها النشأة مبدأ ذكر يف، ك١ 
هثنلمو0 لا ما ق وئغشئتكم ا*-هإمآ يبدل ان عك ا!)نث؛ بمسوفين فن سؤتِآلمون،وما 

تمنون،مما ومبدأها أمهاتكم بطون ق الأوك النشاة علمتم إنما فإنكم ٦[ ١ ٦، • لالواسةت 
الدنياق كنتم ما أمثال أنتم فإذا تعلمون، لا فيما ثانية نشأة ننثتكم أن عك نغلب، ولن 

أحوالتذكرتم لو ومشيثته، تعال الرب، قدرة كمال من وهذا وهيئاتكم، وركم صق 

بيانع-^٢.
المال.
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استدلالفأي -٦١، كذبتم الش الشاة عق منثئها قدرة عك ذلك، الأوق النشأة 
وليسوشك؟ شبهة كل من وأبعد والفهم، العقل إق وأقرب هدا، من أحن ؤإرثاد 

.والإيمان.. الرسل يه جاءت وما ياليق الكفر إلا والاستدلال البيان هدا بحد 

فن;؛ق: تيآأزتي^شثثورت نأوئزأذذ{تب ثووون;مج: قرءيئمّآلئاوآني أؤ 
للمقوينروم؛دسؤحياشمِرؤلئ<آكشبإص(;ابأ■ومتنعا تذلإث حعلثها 

لوكانتفإما حاملها، ق كامنة عليه هي ما عق المار حلق ق الحكمة ،وكيلك 
ؤلهورهامن بد باكن ولر فيه، وما الحالم لأحرقت، والمراب، والماء، كالهواء، ت هرة 

إليها،الحاجة عند توري الأجسام، ق مخزونة فجعلت، إليها، للحاجة لأحايين اق 
عكفجعلت، عنها، استغني تخبوإذا ثم بقائها، إق احتيج ما والحط—_، بالمائة فتمسلثج 

قثم صررها، من السلامة ْع والأنتفاع حا الأست٠تاع به حصل وتدبير وتقدير حلقه 
الحيواناتفإن الحيوان، سائر دون الإنسان به حمى مما أما وهي أحرى، حلة المار 

الحيواناتاغتنت، نلائإ الباهرة الحكمة اقتضت، ولما حا، تستمتع ولا المار تستحمل لا 
أعييتهاوجعلت، عنها، يعنيها ما والأوبار الشعور من فأءء؛ليتإ وأقواما لباسها ق عنها 

منجعل شديدة إليها الحاجة كانت، ولما وحبز، طخ إق تحتاج لا المي بالمقردان، 
إبهلالها.ومن شاء إذا إثارما من به يتمكن ما والأسباب الألأت 
حاجامم،كثير من حا فيتمكنون الارس، يوقدها الني الم،صابم^ هذه حكمها ومن 
الأغذيةإنضاج ق منافعها وأما القبور، أصحاب بمنزلة أعمارهم نصم، لكان ولولاها 

تورونلئارآفي TJ٠اءنءJتؤ يقولهت ذلك، عك تعاق نبه وقل يخفن، فلا ء والدف، والأدؤية 
4للمقوين و٠ئعا ثدكره ■جعلت؛ها فن ]ج؛ نأوئوأذ1؛ناتب ;مجا;ا 

وهمالمقوون، حا ؤيستمغ منها، فيحترز الاحرة بنار تذكر أي -٣٧[ ٧١

العلل.شفاء )ا(ا-م'ا 



قإليها حاجتهم لنية بالذكر هؤلاء وحمى الخالة، الأرض وهي بالفيفاء، النازلون 
بالنار.يصنعونه عما مغنيهم يشترونه ما يجدون لا حيث وطبخهم، خبزهم 

الأحرْ،ما تذكر تذكرة [ ٧٣لالواقُان: ه لا1نثوئن ومنعا ثدكره حنكها س ق ل
والقوىبالقي، نزل إذا الرحل أقوى يقالت المسافرون، وهم بالقواء لالنازلين ومنفعة 

افرينللمعامة منفعتها كام، ؤإن بالذكر المقوين وخص الخالية، الأرض وهى 
مافرون،كلهم أمم عل س كلامه من بمراده أعلم واسما — لعباده تتييها والمقيمين، 

عابرووأثيم توطنن، م ولا مفيمن هم لبوا مفر، جناح عل الدار هذه ؤ، وأثم 
لأوليائهأعد ما ]الدار[ هذْ ق أشهدهم محبحاته أنه والمقصود محقر، وأبناء سبيل 

ودلالةهوعبرة ما وعقوبته رحمته آثار من الدار هذه إل وأحرج القرار، دار فا وأعدائه 
سياطاوالبلايا والمحن والألأم العقوبات هذْ وجعل وشر، خير من هناك ما عك 

منهارأوه بما واستدلوا الحد.ر، كل حد.روا رأوها فإذا المؤمنين، عباده حا يوق 
هذهق وجودها وكان والعقوبات، المكروهات من الدار تلك ق ما عك وشاهدوه 

وتذكرة،إليهم، ؤإحائا حم، منه رحمة منهات باليسير وامتحانهم إياها ؤإمهادهم الدار 
وتنيها•

عنمجاهل- عن الحكم عن شعبة حدثنا ت نيه مل الهليالي أبوداود •••وقال 
رائحةيرح ل( أيه غتر إلي، ادهم، *م، قال،ت ق الني هم، العام، بن، عمرو اه؛>، عد 

j،عباده سبحانه اس أشهد وقد ر ٠١٢١۶مائة حمس مسيرة من ليوجد ربحها وإن الجنة، 
المشتهاة،واللذات العليبة، الرائبمحة من منها وأنموذجا الجنة، آثار من آثارا الدار هذه 

نعيمأبو روى وقد العين، وقرة والمرور والنعيم الحنة، والفاكهة البهية، والخاظر 

را(ا؛اطرغالهمض
الأرواح.١ ١٥)٢( 
غيرأمهان4 وهويعلم غيرأيه إلن العن •امن ولفظه: ( ٦٧٦٦سعدمختمرأ)رنم عن الخاري أخرجه )٣( 

ءاما<ا.سعين مسيرة امن ونيه: ٢(  ٢٧٤والطيالي)رقم ( ٦٣وملم)رمم حرام" عله فالجنة 



اشيرعلن النير الصوء ١؟=- 
=ه\=====س=س=^^==د==ض

هاس ®يقول ه.' اس رسول قال جابر عن سفيان أبي عن الأعمش حدث من 
،ذااك«أمن يالحر الاس محدْ الذي الرد فذلك ءلسا، فتزداد لأهالك. ءلسيى للجة: 

قتعاق قال الأحرْ ينار تذكرة وأحزاتيا وعمومها وآلامها الدنيا نار سحانه جعل كما 
أنفاسمن والبرد الحر سدة أن البي وأخر 4، ثن'ةرْ خعلثنها فن ؤ اكارت هذْ 

المستعان.و١هلاة ٠ تها ياو.كرهم وما جنته عياله يشهال. أن فلاه. جهنم، 
لوفإما والفلهور، المكون من عليه هي ما عق اكار حلق ق الحكمة تأمل ثم 

ماالضرر ؤيعفلم وتنتشر العالم تحرق كاث والهواء كالماء أبدا ظاهرة كانت 
وجودها،عل المترتبة المصالح لفاتت أيدا تفلهر لا كامنة كانت، ولو والمفسدة، 

ويبقيهايخرجها الأجسام، ق مخزونة جعلها أن العليمت العزيز حكمة فاهتفت، 
ونحوه،الحطيا من فيها يجعلها بمائة ها ؤيحثفيمسكها إليها، حاجته عند الرجل 

•حيت،يالمادة حبسها وترك عنها استغنن فإذا بقائها، إل احتاج ما حايسها يزال فلا 
وأنشأهاسخرها، من فسبحان ببقائها، والمضرة ال٠ؤنة قهلت، فوفاطرها، رما بإذن 
قالالضرر، من والسلامة والأنتفاع الأّتمتاع قببه اجتمع عجيب،، محكم تقدير عل 

-٧١لالواس: بآتمِزتلئ،آشيمه ميح ؤ قولهث ئوزونهإق ؤأيرءيئزآلثارآلق 
دلالاتعن ما وأغنانا يييناته، وشقانا يآياته، إلينا تعرف، لقد الحفليم رينا فسبحان [ ٧٤

إليهومريب، منها، تجير فنالأحرة، بتار تذكرة جعلها أنه سبحانه فأحثر العالمين، 
الأرصررهي والقواء يالقواء. النازلون المسافرون وهم للمقوين، ومتاعا منها، 

وغيروالإنس، والتدل والخثز والهلبح للاصاءة بالنار الأنتفاع إق أحوج وهم الخالية، 
ذللخ،.

فلاالحيوانات، من غيره دون الإنسان ما حص كونه ق تعاق حكمته تأمل ثم 

ونال،؛^A( رنم )>،/A؛Y الفردوس مد j والديلمي ( ٧٥)رنم انمغتر j الطراف اخرجه )١( 
متروك.وهو عيدالغفار بن عمر وفيه الأومْل ق الهلبراق روا0 (؛ ٤ ١ ٢ / ١ ٠ ر المجمع ق الهيثمي 

.فتاح-بم٢١٥.١)٢(



قإمح=^^=^=^^=لجا=
معاشهل عليه الداخل لعفلم فقدها لو فانه الإنسان، بخلاف إليها بالحيوان حاحة 

النارمصالح من وتنبه -٦١، يتمع ولا يستعملها لا الحيوانات، من وغيره ومصالحه، 
فيقفونالناس، يتخذه الذي المصباح هدا وهي التع، عظيمة القدر صغيرة حلة عك 

أعمارهمنمق، الناس لكان الخلة هده ولو ليلهم، س شاوا ما حوائجهم من به 
ظلمةق أوتصرفا أوصناعة خياطة أو كتابة يستهلح كان فمن القبور، أصحاب، بمنزلة 

فاحتاجالليل س ونت، ق وجع له عرض من حال تكون كانت، وكيف الداجي، الليل 
قالمحمول النور ذللئ، إق انفلر ثم ذللئ،، غير أو دم استخراج أو دواء أو ضياء إل 

القريب؛4 فترئ كله، حولك، ما يضيء كيف، جوهره، صغر عك الصباح ذبالة 
الكتف الاه حلؤ، من يقدر أو يفرض من كل منه اقتبس لو أنه إق انظر ثم والبعيد، 

يضعفج.ولا ينفد ولا يفتن 
بجفافه،إلا ينتفع لا ما وتجفيف، والأدوية الأطعمة إنضاج ق المار مناغ وأما 
أنمن فأكثر وتركيبه، بحقده إلا ينتفع لا ما وعقد بتحليله، إلا ينضر لا ما وتحليل 
المائةفلولا العلو، إق بْلبعها الصاعدة الحركة س المار أعطيته ما تأمل ثم يحصن، 
نارلأ،لدهسؤ يمكه المل لولا الممل الجم أن كما صاعده، لدهبتؤ تمسكها 

الميالقوة هده وأعهلن مستقره، إل الهبوط -ها يطال_، التي القوة هدا أعش فمن 
الحليم.المزين بتقدير إلا ذللثؤ وهل مستقرها، إق الصعود -ها تهللمتح 

ضملمرءان !نه"- عشم لعسمِوويعلمون ؤإِذهد فرآلمجو*ب؛ؤق(؛ بمو' أقسن قلا ٠ ؤ 
بآّنتث؛'ه•

الدالة ١٦والمجان—الاياتؤ لتضمنه مخلوقاته، س به يقم بما م يقمحبحانه هو 
يعظمولهدا غيره، من أكثر به امه إقكان الدلالة ق وأبلغ آية أعظم كان وكلما عليه، 

.مفتاح-^١ ١  ٩٧)١( 
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عظيرهسلمون ومسءرلإ وإدهُ أي فجور: بمو'لإ، ادس،و قلا ٠ ؤ كقولهت القسم هذا 
اسمفإن ماء، الق التي النجوم هدم بمواقع قم أنه القولين وأظهر [ ٧٦، ٧٥

ياستعمِالسبحانه عادته تجر لر فانه وأيصا إليها، يتصرف، إنما الإطلاق عند النجوم 
الأيةهذه عليه تحمل حتن كتابه، من واحد موصع ق ولا القرآن، آياينت، ق النجوم 
الأقسامنفلير فإن وأيقا القرآن، حميع ق الكواكب، ق النجوم عادته؛استعمال، وجرئت، 

فإنوأيقا، [ ١ ]١^٣; ه هزي إذا وآلثجمِ ؤ قوله: j( النجم حوي إقسامه هنا بمواقعها 
إقبوصوله لا ه نفبالقرآن م يقسبحانه فإنه وأيقا القبر، أهل حمهور قول، هذا 

يسؤ ١ا ]ص؛ آلذره ذى وآلمءان مل ؤ تعاق: ، ٧٥١قال( القرآن، طريقة هذه عباده، 
وحم ُؤ ١ء ا-دا• 4 المجيب وآلهرءان 3أ،ح ؤ ٢[ ١، ]ص؛ 4 آلخكمّ ؤآكرءالن، 

منم يقإنما سبحانه أنه والمقصود ونفلائر٥، ٢[ ١، ]الدحان: ب ؤآلخكشأاآشى 
ووحداتيته.ربوبيته عك الدالة آياته من هو بما مخلوقاته 

عظممِثعنمون لصسئللإ وإوهُ آلجورو;؛ بموؤع أيسنِ قلا ٠ ؤ تعال: اوقوله 
منثمينأ آلمْلهرون زلا يمئهُ لا ;أق؛; ؤركمممامكنون ;رئ; لمرءانضم زيدي ,ج؛! 
الكبرى،القيامه يكر عقيبمسمح القسم هذا سبحانه يكر [ -٧٥٠٨]الواسة؛ ه انعتامين رمن، 
الأوق،بالتثأة المعاد وعل قدرته عل القاطعة الأدلة ذكر ثم فيها، الخلق ام وأق

ذللئ،يعد ذكر ثم النار، وحلن، ماء، المن الماء ؤإنزال، الأرض، من النبايت، ؤإحراج 
عكالنجوم يمواسر وأقم للبدن، الروح مفارقة عند المغرى القيامة ق الناس أحوال، 

تنزيله.وأنه القرآن، ثيويت، 
ومواقعهاالقرآن آيات هي فقيل: بمواقعها، م أقالتي النجوم ق احتلف، وقد 
سعيدوقوله عهياء رواية ؤ، عنهما الاه رصي عباس ابن قول، وهذا شيء، يعد سيئا نزولها 

عنداقهلها مومواقعها الكواكب، هي: النجوم وقيل: وقتاله، ومقاتل والكلى جبير بن 

اكان.:ا(^ا
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القيامة،يوم وانكدارها انتشارها مواقعها وقيل وغيره. عبيدة أبي قول هذا غرو-با. 
منمفاعل فإنه تقتفيه، مواغ لفظ أن القول! هذا حجة ومن المحن، قول وهذا 

هيقال من قول حجة ومن مواقع، وحمعها موقع نجم فلكل السقوط وهو الومع، 
إذوغرو-را وجرياما وطلوعيا بالجوم يقم تعال الرب أن الغروب• عند ماقملها 

اممفلا ؤ تعاق! قوله ق تقدم كما ودلالة، وعبرة آية اكلأيث، أحوالها وق فيها، 
١[ه هوى ؤؤآلتجمِإذا وقال! [ ١٦، ١٥]اككوير: ٠ آيوارآهمي زت'[ بآلخثسي 

أنأيثا القول هذا ؤيرجح ٤[، • ]المعارج! يرنآلشترقوآلعتربه اميم فلا ؤ وقال! 
وإددأرآلجوممحباؤ تعال! كقوله الكواكب، منها فالمراد القرآن ق وقعت، حيث، النجوم 
[.4٥٤ وآيجوم والممن وآلثس ؤ وقوله! [ ٤٩]الطور: 

وهوعليه، المقسم وبين المم ق النجوم ذكر بين المناسبة فتكون هذا١ وعك 
وآيايت،والبحر الثر ظالمامحت، ق بها يهتدي اض جعلها النجوم أن أحدها وحوم من القرآن 
وآيامتحالحسؤية، الظالمامتح ق هداية فتلأكه والغي، الجهل ظلماينتج ق ببما يهتدي القرآن 
الرحوممن النجوم ق ما مع الهدايتين بين فجمع المعنوية، الفللماُته ق القرآن 

آياتهوالنجوم والجن، الإب، شياطين رجوم من القرآن آيات دل للنتاطض، 
منالغروب عنله مواقعها ق ما مع معية، الالمتلوة آياته والقرآن المعاينة، المشهودة 

النزول.عناو ومواقعها القرآنية آياته عك والد.لألة العثرة 
علالجمع إق المضاف الواحو فالدلألة الأفراد عك الجوم بموقع قرأ ومن 
اواحل. النؤع كان ؤإذا حمعت،، احتلفت، إذا والمصادر حنس اسم والمواغ التعدد، 
الأصواتفجمع [ ١٩]لقمان: آلخميره لمنؤب غرآلأصوت إن ؤ تعال! قال أفردت، 

إليه،المضاف لوحدة الجوم موسر فإفراد حدته، لو الحمير صوت وأفرد النؤع، لتعدد 
موقع.نجم لكل إذ لتعدده، المواسر وتعدد 

بينالاعترافى ووغ ^١^١[ ]الواقعة: ه مم ان لقن، إنهُ ؤ قوله! ههنا عليه والمقسم 
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الاعتراضووفر [ ٧٦زالواقعت: ومسئمثمون ؤإدمُ ؤ بقوله؛ وجوابه الفم 
ب<عهر ئعنمون ثو ؤ تعاق؛ بقوله الاعتراض هدا حملة ق والموصوف الصفة بين 

وأحنموقعا، وأحنه شيء ألملف الاعتراض، هدا صمن ق الاعتراض هدا فجاء 
وألذيت>ؤ تعاق؛ كقوله احتراوا أو تنبيها أو تأكيدا تضمن إذا الاعتراض هدا يقع ما 

فيناهب اْمحثبآلخغة أوونأ0ن ونعهآ إؤُ ئهتظثا لا أليثثبحيت وعملوا ء١متوا 
إلاةلكفأاشقا لأ ؤ بقوله؛ والخبر الميتدأ بين فاعترض [ ٤٢لالأءراف: ه حنلدون 

الوعدأن متوهم لتوهم الدافعر الاحتراز من ذلك، تضمنه لما [ ١٥٢]!/؛؛;عام: ^ وتعها 
ؤاوتعها إلا ةممدائذئا لا ؤ يقوله؛ ذلك فرسر الصالحات، يجمح أى من يستحقه إنما 

فهماآخر، بخبر عنهم أخبر ثم آمنوا، الدين عن خبر إنه قال؛ من قول من أحن وهدا 
هوبل آمنوا، الدين يخص لا الومحع فوق التكليغإ عدم فان واحد، مخبر عن خثران 
وتقديرالرابهل، عن الخبر إخلاء من التقدير هدا ق ما ْع الخالق لجميع شامل حكم 
الاعتراضألهلم، ومن الجليلة، الفائدة هد0 وتعقليل منها، ا نفأي محدوفة صفة 

[٥٧ت ]الحل ه يشيوت ما ولهم ُ سحنته آلتشت يثي ؤمحعلون ؤ تعاق؛ قوله وأحسنه 
قصدبحسسثا ا تختلفالاعتراهمر وفوائد الجعالين بين سبحانه بقوله ذا'ءترصر( 
بهالمقسم وتعفليم والتوكيد، والتقرير الاعتناء قصد من الكلام وسياق المتكلم، 
ذللثا،وغير مقدر، سؤال عن والجواب المراد، خلاف توهم ورفع عنه، والمخبر 

الشاعر؛قول والتوكيد، التقرير يه يقصد الذي الاعتراهمر فمن 
الاألمعنمشلث، وا تعلمرأوك نهم مث، وأناخلين اليوأن ل

الامحر؛قول مقدر سؤال عن الجواب به يقصد ومما 

هفنكارما يصفولناله وصولا راحة أس الييبدووق صرمه فلا 

وميادةالغطفال، الذيايير ثوبان بن أبرئ بن الرماح ميادذت ابن إل ؤيب الطويل، بحر من البيت هدا )١( 
ه. ١٤٩سنة مات والعبامئة، الأموية الدولتين مخضرهي ومن رفيق ثاعر ^١، واشتهر إليها نسب أمه 



ساوئةل|ج^|_
هجره؟عنك يغني وما سائل• سؤال لتقدير جواب راحة. الناس وق فة-ولهت 

ومنصاف. وصال أو مرح، ياس إما أمرين• أحد الممللوب أي راحة، اليأس وق 
ايجحدي.'قول الاحتراز اعتراض 

آ٠—انال السن وقدكذبواكير باق ب وكعبتألاوست 
نصسسإتقول ومنه 

،أطيرر الحجاز نحو ارق بنا ّبدا إن ~ الطير من أحلق دلي " فكدت 
قال:لو الإنكار، سبيل عك عليه يتوجه استفهام لرفع الهلير• من أحلق ولي ت فقوله 

^اأن وعندي الاعتراض. -رن.ا فاحترز الْلير• من حلقت وهل له فيقال أطر• ت فكل• 
كادأنه فأحبر الحجاز، أرض إق ونزوعه شوقه قوة وهو هل>ا، غير يفيد الاعتراض 

سطراز عجب ولا الطير، من يخلمح، لي فإنه الهليران، س شيء أبعد أنه عك يطير 
إقوشوقه نزوعه لشدة الهلير، س يخلق لي من طيران العجب ؤإنما العلير، من حلق 
فتامله.محبوبه، جهة 

الشاعر:كقول بالدعاء الاعتراض الاعتراض مواقع ومن 
والغضج،الصدود ذا هل.ار حراضية وأنثا أبكي كنتا د ق

\نب^آمن الميئى ق لي قإ - دام وم-دلأ ظلا ير الهجذا دام إن 

ممنلكن العامري، عدس بن عبداه بن قتس الجعدي؛ النابغة إق ؤينب الوافر، بحر من البيت هن٠ا ( ١ ) 
الماتةجاوز وأسلم فق الض عك وتدم الإسلام، ظهور تل الخمر عن ومن الجاهلية، ق الأوثان هجر 
١)أ/ الصحابة تمييز ق الإصابة ق حجر ابن البت وذكر ءى ٠ ٌنة ومات بصره وكف 

)ة/باها(.الأسباب عبدالبرق وابن سترم اختلاف ْع 
فحلأ،شاعرا لكن مروان. بن عبدالعزير مول رباح بن نصتب إل ؤينب الطول بحر من البيت هذا رلإآ 

سنةمات عمره، آخر ق تنك جلدته، أهل أشعر ولكن ذائعة شهرة له والمدائح، النسيب ق مقدما 
(.٦٤/٦٢)دمشق تاؤخ ق عساكر ابن البيت وذكر ه.  ١٠٨

قالشعراء خالف رقيق، غزل شاعر الأحنف، بن العباس إل ويتبان المشرح، بحر من البيتان هدان )٣( 
ه. ١٩٢مات وتشبييا، غرلأ كله شهره لكن ز يهج، ولآ بمدح نلم طرقهم 



=اقأث
الممسرخ اشر ^'؛< ١١

الاحرتوقول 

اليرزؤهكان ا مبشيء صنت - ——ا وانهل- لمس ّإن 
الأخر:وقول 

ترخمانإلن سمعي أحوجت قد - ا وبلغته- ين اكانإن 
كقوله:ياكم الاعتراصى ومنه 

الياطلات ترمدغ يوالحق مالك يعرف - وأسك - الذي ذاك 
قوله:الأستعهناف اعتراض ومن 

تتظر" يادك قمي ا" مبإلى رة مت كنالتي ين بعلي نمن 

(٢)

(٣)

امتعطاقا.فالاؤك. نفي بقوله: فاعترض 
مطاثءايه بدلتآ وإِذا f تعاق: الرب قول ق وحزالته الاعتراض حن فتامل 

اعلمزبناوآممه ؤ فقوله: [ ١٠١]الحل: ممره انت  l_lقالوا يثرلآ ينا اعتز وآثه ءانة 
ماسائل: سؤال عن الجواب منها أمورا، أفاد وجوابه الثرمحل بين اعتراض ه يئرن 

قلنزوله محكم منزل بغيره وأتن بدل الدي أن ومنها فائدته؟ وما التبدل هذا حكمة 

اادوكينمخضرمي من مشهور شاعر هرمة، بن ابراهيم إق وف، المشرح، بحر من اليتإ هذا )١( 
وذكربالقيع■ ودفن ه  ١٧٦سة مات معاصريه، من كير ض الأصمعي ندمه والعباسه، الأموية 

قعبدالبر وابن ( ٧٩الحدين،)ص مختلف تأويل ل قيبة وابن '٣( / ١٧متره)ل الطبري البت 
١(.٤ ان)ا/آ الأمطورj وابن ( ٣٩١التمهيد)\-إ

شاعرالكدي، المعرى عمو بن مفكر بن عمر الوردي: ابن إق ؤيب ريع، البمحر من البت هذا )٢( 
بنمحمد بن محمد المصري: نباته ابن إق أيضا ب ؤيت. ٤٠٥٧ ٩ سة تول؛حاو_ا ومؤرخ، وأديتا 
وولدالشام مكن بالأدبا العلماء لين المترمالكتاي، وأحل عصره شاعر الجدامي، الحن بن محمد 
معجمل ؤياقوت ( ٢٢٥/ t٩دمشق)تاؤخ ل عساكر ابن البيت، ذكر —.  ٥٧٨٦منة بالقاهرة ومات 

البلدان)ه/همما(.

اللسانق منقلرر ابن الثيت، وذكر به، التعريفج سبق وقد حرير إك ويت_، الكامل، بحر من البيتج هذا )٣( 
XiA'/\r)



سإإوإقئلو^|_
منهماكلأ وأن وتعاق، تبارك علمه عن الأمرين مصدر أن ومنها بقولهم، الإّتحار 

واكاق.بالأول والإيمان اكاليم فيجبا منزل، 
آلإمئنووصسا ؤ تعادت قوله المحن درجايت، أعك ق هو الذي الاعتراض وْن 
هوبولدتك آئحفزل ان عامهن ؤر ؤمؤوممبمتلتد عك ونغا امهُ خملته يو'لديه 

الوصيةلأمر توكيدا به، والموصن الوصية بين ووضعه حمله شان يذكر فاعترض [ ١٤
بمما ووصعه، حماله من قامته وما بحقها، لولدها وتدكينا شأنها، هدا الش بالوالدة، 

الأب.ذكلمه 

:ئ|;:تمحون مح؛ ثا محرج وآشُ ٥^١ قادوثم' يقئز؛^-١ فإذ ؤ تعادت قوله ومنه 
هئكتتون محم ما محزج وآس ؤ ث بقوله فاعترض [ ٧٣، ٧٢]القرة: ه يبعنيثا آْنرتوْ لملئا 

قوتدافعهم تدارزهم بأن إعلاما بعض، عك بعخها المعءلوفإ الجمل بين [ ٧٢]القرة؛ 
الفصل،هدا تتهلل ولا ولابد، يْلهره قاس كتمانه، ل لهم نافعا ليس القتيل شأن 

واقئعالكتاب، فهم عك يحينلث، ؤلريئا، للث، وينهج ميزانا، يععليلث، فإنه وأمثاله، 
المستعان.

حيرهوكثرة حسنه يقّتفي بما قومنه [ ٧٧]الوائعة؛ ^ مم لمرءان اذهُ ؤ قالإ يم 
شيءكل وهومن الممع، العظيم الخير، الكثير هوالهي الكريم فإن وجلالته، ومنافعه 
بهووصف كلامه، به وومنح بالكرم، ه نفوصف، بحانه واس وأفضله، أحسنه 
اللف،فسر ولدللث، وغيره، الناين، من منظره وحسن حيره كثر ما به ووصف، عرشه، 

مقاتل:وقال اهف. عك كريم حسن أي كريم لقرآن إنه الكليإ قال بالممحن• الكريم 
كريمواقع يحمد، لما جامع اسم الكريم الأزهري؛ وقال كلامه. لأنه وأعزه، اس كرمه 
والحكمة،والعالم والسان الهدى من فيه لما يحمد كريم لقرآن ؤإنه الفعال، حميل 

اللئيموصاوْ ؤير، سهولة بالكثير الخير يطي أن شأنه من الدي فالكريم وبالجملة 
واللثيم.الناس ق الكريم وكدللثإ وصعوبة، بعسر إلا النزر خيره يخرج لا الذي 



الممسرض المسئ الصوء 

هوت فقيل هذا، ق المنسرون احتلم، [ ٧٨فيكممّامحغونهلاتراس; ؤ تعاتىت قال ثم 
'.Aijiق وهوالمذكور الملائكة، يأيدى الذي الكتاب، أته والصحح المحفوفل، اللوح 

[١ -٦  ١٣تءبس: كرا*ئبررهم4 سهمم;ثثآ( باتيى ى '/،يوعوئهلهنة ْمحو"ءء ق ؤ 
[،٧٩إلاألئعلهزونه]الواقة: يمتهُ لا ؤ الملائكة بأيدي الذي الكتاب، أنه عق ؤيدل 
المقرينومن الأية، معنن ق المعحح هو وهذا يمسونه، بأيديهم أنه عك يدل فهذا 
لوحو٠تأرجح والأول حناهر، إلا ه يملا الصحف، أن يه الراد إن قالت من 

يصللا محله وأن الشياحلين، يه تنزل أن للقرآن تنزيها سئمت، الأية أن أحدهات 
أوإليه يملوا أن وأنجهم اه حلق أحايشر عل فيستحيل المهلهرون، إلا فيمه إليه، 

همغيعوث> وما ثم سش وما آلسطإن;زت' وروت،به وما ؤ تعال: قال كما يموه، 
يليقولا ذللثج، فعلوا فما عليه، وفدرمم متهم وتأتيه الفعل فض ٢[ ١ ١ ٢، ١ • 

يقدرلا بمن يليق وقل منه، يحن عمن ينتفي قد الفعل فإن عليه، يقدرون ولا بهم، 
خنيئؤرء:تج؛ق ؤ همس• سورة 3، قوله وكذللث، الثلاثة، الأمور عنهم فض، عليه، 

أنبيانا الصفا>تإأ -هذه محله فوصم، تابنررمه سمرم؛ث؛; بانيى مهلهنة;آث؛; «ز،ئوعة 
كونبيان من وأنفع وأجل أهم المعتز هذا وتقرير به، يتتزل أن يمكنه لا النيaلان 
حناهر.إلا يمه لا ، المحق

منالدين بأصول هو إنما الكية السور ق والاعتناء مكية ورة الأن الثال1 انيوجه 
الدنية.الور فمتلنة والشرائع، الأحكام تقرير وأما والنبوة، والمعاد التوحيد تقرير 

اهللأ،رسول حياة ل ولا الأية، هذ0 نزول عند ممعحفف ق يكن ل؛ القرآن إن ت الثالث، 
يأقما باعتبار يكون أن جاز ؤإن وهذا بكر، أبي حلافة ق الصحف، ق مم ؤإنما 

يوضحه.الإخبار، حال بالواقع إخبار فالذلاهرأنه 
الأعين،عن المستور الممون والمكنون ،ثكتونه فيكممأؤ قوله. وهو اراح* الوجه 

[،٤٩لاكاغاُت،ت ه مكنون بٍاض كانأن ؤ ت تعاق قال كما البشر، أيدي تناله لا الذي 



ساإوسو^ا_
وقالتور. ممقاتل! وقال الشياطن. من مكنون الكلي! قال لف القال وهكذا 

يوصحه.السماء، ق مصون أبوإسحاق! وقال غبار. ولا تراب يصيبه لا مجاهد! 
فقوله!محفوظا يكونه وصمه نظير مكنوثا بكونه وصمه أن الخامس! الوجه 

4لؤءمحموظ ق ووا محيي قرءان هو بل، ؤ كقوله 4 مكنون كممؤ ق وو( مم مرءان لؤ 
يوضحه.[، ٢٢٢، ١ ل\لمووج.' 

كونمن القرآن تعفليم ق وأبلغ المكن.؛ين، عق الرد ق أبخ هدا أن السائس! الوجه 
محاوث.ه يملا المصحف 

ومعتئ،ذأن0ذ\ حبر فهدا تالرير 4 آلثْلهرون إلا ئمسهن لا ؤ قوله! الماع! الوجه 
عنالخبر صرف إق احتاج النهي عك ١^٠^ حمل ومن مفتوحا، لكان ميا كان ولو 

وليسحقيقته، عك مهما كل حمل والنهي الخبر ق والأصل النهي، مض إق ظاهره 
النهي•إك المر عن الكلام صرف يوجبا موجبا ههنا 

مغيه أراد ولو المتهلهرون، إلا يقل ولر ه آلمهلهزون إلأ ؤ قال! أنه الثاس! الوجه 
ؤمحلم،إنآس"-محث(آلأو'يى ؤ تعال! قال كما المتهلهرون، إلا لقال! مسه، من المحا.اث، 

منواجعلني التوابين، من اجعلني اراللهم الخديثات وق [، 4٢٢٢]القرة: 
فالمتوصئغيره، طهره الذي والمعلهر التهلهير، فاعل فالمتهلهر ، المتهلهريزرال 

مطهرون.واللأئ^كة متهلهر، 

كونهعن الإخبار ق يكن لر بأيدينا الذي الصحف به أنيئ لو أنه التاسع! الوجه 
،فكفيبوته، لزم يلا كاي، ق مكنونا الكلام كون محرد إي قائده، كثر مكنونا 
ما.حهلبيان سيقت، إنما والأية منترك، أمر وهل.ا كتاب، ق مكنونا بكونه القرآن يمدح 

٢(• رقم  ١٣ثسآ)١; أبي وابن ( ٣٧٠رقم  ٧٨الكبرى)ا/ ق والمهقي ( ٥٥التردي)رنم خرجه أا 
الترويثرح وانثلر: ( ٤٨٩٥رنم  ١٤٠)ه/ الأوسط ق والطراز ( ٧٣١رنم  ١٨٦>ا/ ومدالرزاق 

(.١٢١)م 



وأنهاه، عند من منزل أنه عك تدل التي الخصائص من به احتص وما وتشريفه، 
وهمالمهلهرون، إلا محله يمس ولا ما، بوحه شيهئان إليه يمل لا مضمون محفوظ 

البررة.الكرام قرة ال
حدثتاالأحوصى، أبو حدئنا سننهت ق متصور ين سعيد رواه ما العاشر؛ الوجه 

قال؛مح، المطهرون إثُ يمئةُ لا ؤ قوله؛ ق مالك بن أنس عن الأحول، عاصم 
وقالالمرفؤع. الحكم ق الحديث أهل من ظائفة عند وط؛ الملائكة، المهلهرون 

أنهريب فاد مرفوعا يجعله لر ومن المرفؤع• حكم ق عندنا الصحابة ير نفالحاكم! 
ويجبالقرأن، بتفسير الأمة أعلم والصحابة الصحابة، بعد من ير نفمن أصح عنده 

إلأويمئهُ ؤ قوله؛ ق إسحاق سمعت، مسائله؛ ق حرب وقال تفسيرهم. إق الرحؤع 
الملائكة.قال؛ المهلهرون إلا ها يملا اوسماء ق ١!^، ال،سخة قال؛ ووئطئنور؛ه 
يمهلا المصحف، أن عك؛ بالأية الاستدلال يقرر الإسلام شيخ وسمعت، 

قالش الصحف، كانت، إذا والإشارة التنبيه باب من هن.ا فقال أحر. بوحه المحدث 
أنيبغي لا القرآن، من بأيدينا التي الصحف، فكال.للثؤ المطهرون، إلا ها يملا ماء ال

وأنت،إلا القرآن ممس ررلأ وقوله؛ الأية، هذه من مشتق والحديث، طاهر. إلا ها يم
حزمبن عمرو بن محمد بن بكر عن الزهري حدين، من السنن أهل. رواه ، طاهر«ل

والفرائضالسنن ق اليمن أهل إق M الخي كبه الذي الآكتاب ق أن حده: عن أبيه عن 
وقالصحيحا. يكون أن أرجو أحمدت قال ^(؛ ٥٧٥إلا القران يمس لا وأن والديات! 

 I٠كتيه اس رسول أن أشاك لا أيصا
أهلعند معروف السير، أهل عند مشهور كتاب هو البر؛ عبد بن عمر أبو وقال 

روم\)أ(و\لوارقطني))/\\\ ٨٧/١(ومحفياعرى)٦٠٥١رقأ٥٥٢:ا(أخرجه 
(٣١٣٥رنم الكبير)مه،آ وق ( ٣٣٠١رقم  ٣٢٧-٣٢٦/٣)الأوط ي والطراف ٦( رنم 

يخرحا0.ولر الإسناد صحح حديث هذا الحاكم؛ قال ( ٥٧٤)رنم السنة أهل اعتقاد ل واللألكاثي 
واظر:ضباروة>ا/خها(.



لهالناس لتلقي مجيته، ق التواتر أشبه لأنه الإسناد، عن بشهرما يتغتن معرفة العالم 
إلاعليه، فمتفق فيه وما العلماء، عند ، محروقكتاب، وهو قال(؛ ثم والمعرفة. Jالقبول( 

أحرآثار الآلة وق مومحلته، ق وماللث، صحيبميه ق حبان ابن رواه وقل ٢. قليلار 
الموصع.هدا غير ق مذكورة 

القلوبإلا يفهمه ولا معانيه يدرك لا أنه عق ؤإيمائها يإشارتبما الأية ودلت، 
وأنمعانيه، ينال( أن والخالفامحت، البيع بنجاسة التلورث، القلب، عك وحرام الهناهرة، 

آمنمن إلا محلعمه يجد لا الأية! هده ق صحيحه ق البخاري قال( ينبغي، كما يفهمه، 
وتدبرهوفهمه وبقراءته به يلتد لا أنه وهو وتنبيهها، الأية إثارة من أيضا وهدا . به 

إلامعانيه ينال( ولا وحيا، رسوله عك وأنزله حما، -٦١ تكلم اهن/،، كلام أنه شهد من إلا 
فقياه، عند من حق بأنه يؤمن لر فمن الوجوه، من بوحه منه حرج قله ق يكن لر من 

حملةس مخلوقا وليس وحيا، به تكلم سبحانه اس بان يؤمن لر ومن حرج، منه قله 
تأؤيلأله ؤإن محلاهرْ، يخالف، بامحلتا له إن قال(؛ ومن حؤج. منه قلبه فضي مخلوقاته، 

نعلمه،ولا نفهمه لا تأويلا له إن قال(! ومن حرج• منه قلبه ففي منه. يفهم ما إ يخالف
وهذيانالأرائيين آل( عليه ّالهل ومن حرج. منه قلبه ففي بألفاؤله. متعبدين نتلوه ؤإنما 

ومن١ حرج منه قلته ففي، المتموفن، وحيالالت، تلين المقتلة ومقالمتكلمن 
عليها،حمله ؤيتكلف، أقواله، عق ينزله دينه، قلده من وقول( ومذهبه لحالته تابعا جعله 

ويسلموفروعه الدين أصول( ق وبامحلنا محلاهرآ يحكمه لر ومن حرج. منه قلبه ففي، 
زواجرْ،عن محننزجر باوامرْ يأتمر ب ومن حلج- منه قلبه ففي كان، أين لحكمه وينقاد 

حالفه،وحبر ونبي أمر كل له ويرد وحبره، ومنه أمره ويحكم أحباره، حميع ويصدق 

وشرح)صا،هأ( الحوالك وتوم الأحوذمح،)\/با/م( وتحفة ( rr<<-rTA/\U)المهيد انظر: )١( 
الزرةانى)آ/>ا(وسصاّر)أ/خا(.

عموان:زال هائلونآ بآلتورنة هاوأ ئن ؤ ت تعاق اه قول باب التوحد، كتاب ؤ، معلقا البخاري أحرجه )٢( 
١(.-٧٨ ١  ٨٦آ/ القارى)ه وعمدة ٥( • ٩ / ١٣)ري u١فتح وانثلر: ( ٧٠٣٣حدث)رقم قبل [ ٩٣
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أنينبغي كما يفهمونه ولا معانيه، قالو-رم نص لر هؤلاء وكل حرج. منه قلبه ففي 
تبعهم.ومن الصحابة وجده ما ومحليمه حلاوته لذة من يجدون ولا يفهم، 

دلالةمن حقها الأية واعطست، ه إلا يمئهُ لا ؤ قوله! املت إذا وأس 
وتاملتبمشاكله، واعتباره نغليره، عك الشيء وقياس وتنبيهه، ؤإشارته ؤإيمائه اللففل 

المعاقهده فهمت والباؤلن، الظاهر بين وريعلها سبحانه عقدها التي المشابرة 
التوفيق.وباه الأية، من كلها 

لكونهلازم أنه وكما ه، ربآكليذ بن ثبمنيل ؤ بقوله! وأؤلده وقرره ذللئ، أكد ثم 
كونهوأفاد له، مدلول، عليه دليل فهو له، ملزوم فهو مكنون، كتائب، ق كريما قرانا 

الدين!مطالب، أجل من عفليمين ممللوبين العالمتن رب من تنزيلا 
قال،هتا ومن به، تكلم الذي وهو بدأ، ومنه نزل منه وأنه المتكلم أنه أحدهما! 

زوجمل ؤ وقوله! [ ١٣]الجدة؛ه مى حق^لمون ووأيمئ ؤ ونظيره! بدأ منه السلف، 
م،لبم4سم:٢•١[؛سم، القد 

العقولتعقله الذي والتنزيل النزول فان حلقه، فوق سبحانه ؛( ٧٥١علو والثال! 
عبادهيخلأاءلّتا، إنما تعال والرُب، أسفل، إل أعلا من الشيء وصول هو الفطر، وتعرفه 

للعال٠ينربوبيته إل مفاها التنزيل وذكر عقولهم، يه وتشهلو فهلرهم، تعرفه بما 
منؤإن عليهم، ؤإنعامه ؤإحسانه عليهم وحكمه فيهم وتصرفه لهم، تملكه المتلزمة 

هملا،ؤيدعهم سدى، يتركهم أن التامة ربوبيته مع به يليق ؤ كيفالخلق مع شأنه هذا 
رببأنه أقر فمن يعانهم، ولا يسهم ولا ينهاهم، ولا يأمرهم لا عسا ويخلمهم 
ثبوتالعالمين رب بكونه واستدل رسوله، عك تتريله القرآن بأن أقر العالمين 

الاستدلالمن وأشرف أقوى الاستدلال وهدا يه، جاء ما وصحة رسوله، رماله 
إنماوتلك الناص، عموم أدهان إق أقرب دلالتها كانّى ؤإن والخوارق، بالمعجزات 

العقلاء.لخواصن تكون 



ؤرءاننتئا نميمز ؤ كقوله: كتابه من موضع غير ق اكلرشن إق سبحانه أثار ومحي 
المخلوقة،المعاينة بالآيات استدلال فهدا 1لخىب< اثه ي يشن حى انفسآم آلآءا3اؤؤا 

بكمالاستدلال فهدا [ ٥٣ه]فصلت.' <ثأيد عز(كل نكاذايربم،ادهُ اولم ؤ قال• ثم 
وأقوىأحص الهلريق وهدم به، حاء فيما رسوله، صدق عق أوصافه وكمال ربوبيته 

عتتاؤلويمول، ؤ تعاك؛ نوله عند بتاُبما تقدم وقد وأشمل، أعم والأول وأعل• وأكمل 
القدسوكماله تعاق الرب بأوصاف الاستدلال وأين [ ٤٤ه

مخلوقاته؟ببعض عليه الاستدلال من وبحثه الني ئوت عك 
بصفاتعنها  ٥٧٥١رصي حديجة العالين اء نسيدة استدلال بين ما فرق وتأمل 

وأنهه، نبوته صحة الأمرين مدين بتن من واستنتاجها محمد وصفات تعال الرب 
يويدْوأنه يخزيه، أن تأبن وحالقه ربه صفات هده كانت، من وأن حما، اهف رسول 
•عليه نعمته ويتم ويعليه 

المتكلمينؤلريقة وبين بينها وحدت الاستدلال وهدا العلريقة هده تأملت، إذا وأنت، 
بامحق به انتفع والصفات الأسماء ق الفقه للعيد حصل ؤإذا يخفن، لا ما الفرق من 

وأتمه، ٤٣١أعفلم والعقائد والذام، والهلرائق الأقوال من والبامحلل الحق معرفة 
الربأسماء من الربوبية الحيل من وغيرْ التحيل بطلان العالم كتابنا ل بينا ومحي 

أنولجبأعفلم فعله عل ؤيتوعد الثيء يحرم أن الحكيم عل يستحيل وأنه وصفاته، 
الشديدالوعد ذللث، فأين التحيلأت، بأنولع ه ينفإليه التوصل يبيح نم العقوبات، 

وأسمائهعلمه وكمال تحال الرب حكمة ليت، إذ البعيد، بالهلريق إليه التوصل وجواز 
الأسماءق الأكبر بالفقه استدلال فهذا عليه، وامتناعه ذللث، بإحالة تنتقص وصفاته 

المعهللالجهمي عل حرام باب وهدا والنهي، الأمر باب ل العمل الفقه عل والمحقان 
سنة،ألفإ خمسين مسيرة من ليوحي ريحها ؤإن ريحها، عليه حرام الجنة، إل يلجه أن 
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التوقيق.وبه مغ، لما معطي ولا أعطن، لما لاماغ الوهاب المرين واقلم 
حقهبما يداهتون وأمم موصعه، غير ق الإلهان وصمهم عل مسحاته وبخهم ثم 

عليهوتعقد الخاصر، عليه وتثتن ؛الواحد، عليه ويعص به، ؤيفرق به، يميع أن 
يكونولا ولايسرة، يمنة لا عنه يلتوى ولا لأحله، ويسالم ؤيحارب والأفنية، القلوب 

طرقق اهتداء ولا يه، إلا مخاصمة ولا إليه، إلا محاكمة ولا غيره، إق الفائت، للقالب، 

ومدارااعالم، وحياة الوجود، روح فهو به، إلا شماء ولا بنوره، إلا الخالية الهنالبإ 
تهللبافكيف، الصائر، ونور الرشاد، وسيل الجاة، وطريق الفلاح، وقائد عادة، ال

إنماوالمداهنة وللحق, بالحق أنزل ؤإنما للمداهتة، ينزل ول؛ شانه، هدا بما المداهنة 
فيحتاجإقامته، يمكن لا صعيف، حق ق أو إزاكه، يمكن لا قوي باطل ل تكون 

كلبه نام الذي الحق قاما الباطل، يحض ويلتزم الحق، يعص يترك أنه إك الداهن 
إبه؟ يدهن ، فكيفحق 

الإرئ؛ ؤركتشِائكثون [.ا[ مم لمرءان إا-ه'- ؤ تعال• قول تأملته إذا وأنت، 
نبوةعك الأدلة أظهر من الأية وحييت، [ U<\-UUلالواس: 4 محثآ:ا آلنطهزون إثُ تنئذن 

للأرواحفما مطهر، روح به جاء الذي وأن اهلع، عند من جاء القرآن هذا وأن أق، المي 
وما!زر'.' آلئيثْلإن يه تملمت، وما ؤ قول! أخّتؤ الأية ووحديتؤ سيل، عليه الخبيثة 

أنهعك الدلال بأحسن دالا وجيما ٢[ ١ ١ ٢، ١ • ل\ثود: ه نتّثيمرى وما ينتش 
طاهر...إلا الصحف، يمس لا 

قال![ ٧٩]الوانعت: ب ألئ0لئتو)؛ إقُ يمئهُ لا ؤ تعاق؛ قول مثال ،,,,قالتإ1 
منها؛عديدة لوجوه الملائكة بأيدي الش الصحف، به! الراد أن الأية! ق والصحح 

اعلأم-يا. ٢٢٥)١( 
)أ(آ"اا.دارج-بمآ.



محؤإإوسلو^|_
التيالصحف ق هو إنما وهدا العيون عن المنور المكنون و مكنون بأنه وصنه أنه 

الملائكة.بأيدي 
اللقالت الموصثين أراد ولو الملائكة وهم المطهرون إلا يمه لا ،! ١١٥أنه ومنهات 

هؤ؛محبأئغلمريرك ألأويى إنؤ قال كما المطهرون، إلا يمه 
متهلهرون.والمؤمنون مطهرون، فالملائكة [ ٢٢٢لالغرة; 

أنالخبرت ق والأصل بالجزم. يمه لا لقالت ميا ولوكان إخبار، هدا أن ومنها! 
ومض.صورة خبزا: كون 

قأنه ^(! Ijoفاخبر القرآن، -بدا جاء الشيطان إن قال: من عق رد هن.ا أن ومنها؛ 
الشعراء:آية ق تماق قال كما إليه، لها وصول ولا الشياطين، تناله لا مكنون كتاب، 

٢[،١ ١ ٢، ١ • ]اكعرا،: ه ننممييثوث وما م ينبى وما وج آشْلين يه ثملت ما وؤ 
الملأكة.وهم المعلهرة الأرواح تناله ؤإنما 

ق))"(' ذكره'-سآء قمن ؤ عبر: محورة ق المم، الأية نغلثر هذا أن ومنها• 
قمالك، قال [ ١٦-١٢ننزْمه كدامّ سمرمه' بانيي إ؛ئ؛؛ مْلهرة زيوعو 'ث 

هدهمثل أنها ه آلمعلهرون إلا ر يمنه ي ؤ قوله: ير نفق محّمعت ما أحن موطئه. 
عبس.محورة ق التي الأية 

والمعاد،والبوة ا التوحيا;تقرير تنقمن مكية محورة من مكية الأية أن ومنها: 
وهوعمل، ميع من يالمقصود أليق المعني وهن-ا الكفار، عك والرد الصاع، ؤإثثالت، 

المصحف.المحل.>.ثا مس حكم 
ذلك،«بازاعق الأقسام ق يكن لر الناس؛ بأيدي الذي الكتاب به أريل" لو أنه دمنها؛ 

كتابق يكون لأن قال فهو كلام كل أن العلوم؛ س إذ فائدة، كثير العغليم القسم 
العيونعن تور ممصون كتاب ق أنه عك القسم وع إذا ما بخلافج باطلا، أو حقا 
الزكية،الطاهرة الأرواح إلا يمه ولا منه، ينال ولا شيهتان، إليه يصل لا اه، عند 
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شك.بلا وأوق بالأية، وأحلق دأجل ألتق المض فهزا 
بإشارتباالأية تدل لكن يقول. روحه اه قدس تيمية ابن الإسلام شخ معت ق
إلايمها لا المحق لكنت إذا لأنه طاهر، إلا المحق يمس لا أنه عك 

وسمعتهطاهر. إلا يمها لا أن أوق الصحف فهده اس، عك لكرامتها المعلهرون 
لكنتإذا ا ر صورة(( ولا لكلسا فيه بيتا الملائكة تدخل ءرلأ  'هالمي قول ي يقول، 

معرفةتلج فكيف الست،، لحول عن والصورة الكلم، يمنعها الخلونون الملائكة 
الشهواتيكلأب، ممتكء قلم، ق بقربه والأنس ذكره وحلاوة ومحسنه وجل عز اه 

الصحيحة.اللففل■ إثارة من فهلءا وصورها، 

الصلاةصحة ق شرطا لكنت، إذا والبدن الطاهر الثوتح، طهارة أن هن.ات ومن 
يطهرهول؛ نجا، القلم، لكن إذا فكيف، فاسدة، لكنت، -با أخل فإذا ثبا والاعتداد 

تكميلإلا الغلاهر طهارة وهل القضاء، أسقطت، ؤإن بصلاته، له يعتد ، فكيفصاحبه، 
الباطن.لهلهارة 

فتوحهالريح، ست، وهي لصحتها، شرط الصلاة ل القثلة استقبال أن هد.ات ومن 
القثلةرب، إل بقلبه يتوجه ل؛ من صلاة تمح فكيفؤ شرط، وقالبه ببدنه إليها الممحل 
منذلك وأمثال الثيتؤ، ربح غير إق قلبه ووجه البيتج، إل ؛د.نه وجه بل والبدن، 

التامل،وحسن البصيرة وصحة الباطن بصفاء إلا تنال لا الش الصحيحة الإشارات 
أعلم.واه 

يكذبون:)وه.رزة5لمأدكلم قعلون وؤ 
العلعامالبدن فرزق بالرزق، هو إنما والقلمط البدن من واحل. كل قوام لكن لما 

وشرحا/ )• ص فح وانظر: ٢( ١ • ٦ )رنم لم وم( ٣٣٢٢)رنم المخاري أخرجه 
الووي)؛ا/أار-ها،(.



ءلأإسللق^ا~
والإنسإليه والشوق ومحبته وفاحنره يربه والمعرفة الإيمان القالب ورزق والشراب، 

بالطعامإلا له حياة لا البدن أن كما بذلك، إلا له حياة لا وكان يذكره، والابتهاج بقربه 
أبياتهمقيام وجعل الرزق، ْن النوعين بيدين عباده عك سبحانه أنعم والشراب، 

علمهاتتصاه ما بحسب الرزقين هذين قمة ق بينهم سبحانه فاوت مم -يما، وقلونهم 
لعليه قتر من ومنهم فيهما، عليه ووسع الرزقن من حظه وفر من فمنهم وحكمته، 
ارزقض•

الرزقوهدا وبالعكس، القييا رزق عليه وقتر البدن، رزق عليه وسع من ومنهم 
سببالشكر وترك وبقائه، حفظه ومحبب نيادته مائة والشكر، بالشكر ؤيكمل يتم إنما 

ولانعمه، من الشكور يزيد أن يد لا أنه تاذن تعاق اه فان العبد، عن وانقهiاءه زواله 
والإيمانالكر موصع والتكدسب الكفر وصعوا فلما يكرها، لم من يلبها ان بد 

وهماالرزق، نيادة محبب كانا لما والشكر التصديق فان تكديتا، ه نفرزقهم جعلوا 
رزقهمفجعلوا والكفر، التكذيب الرزق هدا مكان جعلوا فهزلا•؛( حقيقة، القلب رزق 

رزقكمشكر وتجعلون التقدير. قال من حوله حام الذي هو المعنن وهذا التكذيب، 
تلكزبون،أكم رزقكم شكر دل وتجعلون التقدير آخرون• وقال كذبون. أكم 

الأيةمعنن بعفس ومن بالمعنن، وقصروا اللففل-، أءلالوا وهؤلاء معا، مضافين فحذف 
فمعناهاؤإلأ حا، ويراد الأية عاليه تدل أن يصح لا فهذا وكا.ا. كذا بنوء مطرنا ت قوله 

أعلم.واس وأعك، وأعم منه أوسع 

قلتكنمنكم زنحزأهمبإلئه ه؛ ثئْلرون جمز ه نح1؛؛ ^٦^٢ إذا نولا يؤ 
•ص؛بمحو('4 غخ ؛زكمو

قأحوالهم أولها ل ذكر كما الصغرى، القيامة عند بأحوالهم السورة حتم لم 
يديبين وذكر يلأية، إق هناك فسمهم كما أقسام، يلأية إل وقسّمهم الكبرى، القيامة 

فوقهممملوكون، مديرون مربوبون بأّيم وبونه صحته عك الاستدلال التقسيم هدا 
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ميللا بما ذلك عق وقررهم ؤإرادته، مشيئته يحب فتهم يتصرف مالك، قاهر رب 
وصلت،ت أي [ ٨٣زالواسة! ه أثلنوم ولانحوأ إذا فلولا ؤ إنكاره، ولا دفعه إق لهم 

كماوالحياة، الموت بين برزخ فهي تفارق، ولر فارقت، ؛حيث، الموضع، هدا إق الروح 
إقأقرب تعاق الرب ملائكة والاحرق، الدنيا بين برنخ ل صارُت، فارقت، إذا أما 

مكاماإل تردوما فلولا ، ٢٠٢يمرون لا ولكنهم الإنس، من حانحريه من المحتضر 
مدينينولا مجزيين غير أنكم تزعمون كما الأمر كان إن الحاصرون، أيها البدن من 
الحساب.ليوم متوعبين ولا 

محنهما•يلأ3م حتن الأمرين هذين ين ارباط أي نل؛ فإن 
مملوكونمربوبون بامم يقروا أن إما فإمم وأبلغه، الاستدلال أحن من هدا قيل؛ 

لنمهمبه أفروا فان بذللثؤ، يقرون لا أو ناه، آمر قاهر فيهم متصرف، قادر لالاائs عبيد 
وهداشريكا، ولا ندا له يجعلوا لا وأن ؤإحلاله، وتعفليمه وشكره ءليه»ا بحقه القيام 

ليسوا ٢٠٢،وقالوا؛ ذللئإ، أنكروا ؤإن كتابه، به عليه ونزل رسوله، به حاءه|ا الذي هو 
بلغتإذا مقارها إل الأرواح يردون إليهم الأمر ئن مربومحن، ولا مملوكين ولا يميد 

بخلافذلك منه يمتع لا روحه عق الحاكم نفسه ق المتصرف فإن الحالقوم، 
خميعمن مملولث. عبد هو الذي صواء له، المدبر عير فيه التصرف عليه المحكوم 
التقريرمن حفه أعطاه ومن له، مدفع ولا محه محيي لا الاستدلال وهن،ا الجهات 

التسليمعير يسعه ول؛ وأذعن، للخبوده، لأحله وانقاد النني، غاية به انتع والبنان 
ممبمُالإمحتدالإهمارامحس•

البلاغةمراتب، أنمن وبالوغها وضاحتها، الألفاؤل هده جزالة أحن ما وليه 
عكواشتمالها مكان، أقرب من معناها إل ونياتها التام، والاختصار والفصاحة 

معرفةل النزيع ونمل والبحث، والتوحيد الربوبية ودلائل والإلزام والتقرير التوبيخ 
ثانيا)لولا( إعادة أحن وما مكان، إل مكان من وتنتقل وتنزل تصعد وأما الروح، 

وذكرواحدا، اقتفاء يقتضيانه الحرفين وجعل الأول، يقتضيه الذي الفعل ذكر قبل 



سإإإسلو^ا-
والثانية،الأوق )لولا( بين الرابط هي واحدة، بكلمة ؛ينهما القمل مع الشرطين 
ولففته.لمعناه والمع العقل تحد يتركيب وهذا والثال، الأول والشرط 

الخالقوجود من الإيمان أصول عك واستدلألأ وتوبيخا تقريرا الأيتان فتضمنت، 
الحبشإ عباده، أرواح ق وتصرفه وربوبيته، مشيئته ونفوذ قدرته وكمال سبحانه، 
ويردهاثاء، إذا -ها يذم، بيده، أرواحهم وأن بشيء، فيها التصرف عل يقدرون 

المعادؤإثبايت، تارة، وبينهما بينها ويجمع تارة، منها أ؛دانم ويخل ثاء، إذا إليهم 
قحذا وأتن الخالق، عبودية وتقرير ملائكته، ؤإثثايت، عنه، به أحبر فيما رسوله وصدق 

أحسنمنتفلمة وجزاءين، وثرطين وجوابين وتقريرين وتوبيخمحن تحفيفين صورة 
البشريقدر لا كلام وهذا ببعض، يعضها متعلما التداخل، أحسن ومتداحلة الأنتفتام، 

غمإن"يم مآلأ وؤ ه نلفت إذا فنولأ ؤ وأحيست، الفراء: قال ومعناه. نفلمه مثل عك 
[٨٧]\فض1\ه صدض رجعومآإن"يم ؤ وهوت واحد، بجوابا [ ٨٦لالواقُة: ه مدييتن 

ولاعي حول، قلا هداى ثع قمن هدى نى قإثا ؤ تعاك؛ قوله ومثله قال! 
قوله؛الجرحاق ال قشرطان. وهما واحد، بجوايح أجيبا [ ٣٨]الّقرة: ى هم"خزثون 

؛الغت<إذافلولا ناول؛ عك والمتاحرة التقدمة ه هنولأ ؤ قوله؛ جوايب، زحعومآيم دؤ 
كمامجزيين، ولا محامحبين غير كنتم إن موضعها إق تردوخا الحلقوم، النفس 

جزاءولا حاب، ولا بعث، لا أنه تزعمون؛ كما الأمر كان إن تعاق؛ يقول تزعمون. 
فإذاالحالقوم، بالغت، إذا ءلي،كم يعز من نفس تردون فهلا يقوم؛ذللث،، رب ولا إله ولا 

قادرماليلث، إل الأمر أن عك ذللثج دلكم فهل الوجوه من بوجه حيلة ذللث، ق يمكنكم نر 
معناهإسحاق؛ أبو ال وقهو. إلا إله لا الن.ي ١^ وهو فيكم، متصرف قاهر 
تزعمونكما الأمر كان إن فهلا مدبرين؟ مملوكين غير يتم إن الروح ترجعون فهلا 

اهن؛وأ ما ما عندثا ثوأ لوكا وؤ [ ١٦٨عمران:]ال ه قتلوأ نا عوتا طا ا لو ؤ قائلكم؛ يقول كما 
؛لغت،إذاالروح ترجعون فهلا أجلا، توحروا أن تقدرون كنتم إن أي [ ١٠٦عمران: 
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الموت؟أنمكم عن تردون وهلا الحلقوم، 
اوحلماإثج؛ اوحديدا حجازة ٠ ؤ تعاق! قوله إك يلتمت، هذا وكان ت قلت، 

يعدتبعثون لا تزعمون كما كنتم إن أي ٥[ ١ ٥، ' صددوؤنه بميكبرف مما 
أوحديد، من أو حجارة من إما يبق; ولا يفتن لا حلما تكونوا حديدا، حلقا الموت 

متصرفاريا لكم يان نقروا أن إما وهو ذكره، تقدم ما الملازمة ووجه ذللث،، من أكبر 
ماء،إدا ولحكم ساء، إدا )مكم وقدرته، مئه فكم تنفذ لكم ومالكا محكم، 

أنتنكروا أن ؤإما أمانكم، يعدما حديدا حلقا إعادتكم عل محيرته تنكرون ، فكيف
الحلقا فكونوا فيكم، والقدرة فيكم، المشيئة نافد مالك، قاهر قادر رب، لكم يكون 

منقدرة من تنكرون فما كيلك، تكونوا أن تستهليعوا لر فإذا والموت، الفناء يقبل 
عنيعجزهم استدلال فهذا أمانكم، ما يعد يحييكم أن ؤيحيا يموت حلقا جعلكم 

مكاماإق الرؤح رد عن يحجزهم استدلال الواقعة ق والذي يموت، لا حلقا كونيم 
والعناد.أوالكفر والانقياد الإذعان إلا الاسدلأل هازا بعد وليس الموت، قارم، إذا 

وجنتض-4■ورقان هموح ©؛ سآلممرلإن ائآإزكان هؤ 
مجزيينولا مقهورين ولا مربومحن غير كنتم إن مكانها إك الروح تردون هلا ،أي 

البعث،إنكارهم ق عليهم للاحتجاج سئمت، فإنها ير نفإق تحتاج الأية وهده 
إقمنه الذهن ينتقل ؛حيث، لمدلوله، مستلزم اكليل يكون أن ولابد والحسان،، 

العكس.يجس، ولا لازمه، عق دليل اللزوم فيكون التلازم، من يينهما لما المدلول. 
قدرتهوأنكروا ؛ر-ءم، كفروا فقد والجزاء، البعث، أنكروا إذا أتبمم الاستدلال! ووجه 

ساء،إذا يميتهم فيهم، متصرفا قاهرا ربا لهم بان يفروا إن فإما وحكمته، وربوبيته 
الإن وأما مسيئهم، ويعاقس، محسنهم، ؤيئستا وينهاهم، ويأمرهم ثاء، إذا ويحييهم 

اللكل.الجواب، )ا(ا"اأآ 



ؤإنوالجزائي، الأمري والدين والنشور بالمن، آمنوا أقروا فإن شانه، هذا برب، يقروا 
ربلهم ولا عليهم، محكوم ولا مربومحن غير أنم زعموا فمد به وكفروا أنكروْ 

ردوعق حاءهم، إذا عنهم الموتر دفع عك يقدرون فهلا أراد، كما فيهم يتصرف 
المحتضرعند وهم للحاضرين حطابح وهدا الحلقوم؟ يالغث، إذا مستقرها إل الروح 
تمول، وتمرققدرة لهم كان إن مكابا إل الروح يردون فهلا أي موتهت يعاينون وهم 

وهدهأوامره، فيكم ؤينفد أحكامه، عليكم يمضي قادر لقاهر مقهورين ولا بمربوبين 
علاجتمع ولو مكابا، إل واحدة نفى رد عن عجزهم سن إذا لهم التعجيز غاية 
ونفوذعباده ق وتصرفه سبحانه وربوبيته وحدانيته عك دالة آية من ب فيا الثقلان ذلكر 

عليهم.وحريانبما فيهم أحكامه 
فالدينوحده ذم وكلاهما جزائي• حابي ودين أمرى ثرعي دين دينان• والدين 

يحثهبه وأمر شرعه ما فإن الدينين، من واحد كل أصل والمحبة قم جزاء أو أمر كله 
صده،يحب فهو ؤيرصاه، بمحثه لما لمنافاته ؤيثغضه يكرهه فإنه عنه من وما وبرضاه، 

ورصن،محبة عن كان إذا به هلا العبد ودين ورصاه، محبته إل كله الأمري دينه فعاد 
وبمحمدديثا، وبالإسلام ربا، باهه رصي من الإيان ضم ررذاق، الٌم،:٠ قال كما 

دينهوكدللث، أسى، ولأحلها شيع وسيها قائم؛الحبة ال"ين وهن>ا رسولأُر 
منوكل بإساءته، والمسيء بإحسانه المحن مجازات، يتضمن فإنه الجزاش، 
كماله.صفات، من وكلاهما وفضله، عدله فإمما للري،، محبوب، الأمرين 

لالواق<ة:ؤخثت،ممه ورعتان قروح تقّ: ثنآلمعربم، كان إن قاما ؤ تعال؛ اقال، 
مسالمصحيح وق [ ١٢زالرحن: ه ذتنثدوآنعصم،وآلنغان ؤ تعافىت وقال [، ٨٩، ٨٨

ايراتحق؛؛محليجر المحمل، ، حفيففإنه يرده، فلا ربمان عليه عرصى رُمن قو• الهمح، عن 

١(.٠ ٩ / القاري)ا سة (رام: ٣٤سل؛)رم )١(أحر.0 
)آ(ه؛مزاداوعادجم.

ا/٩(•)٥ ^ شرح داظر: ( ٢٢٥٣رم )^ 
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فانللجة، مثمر هل ررألأ قال! أته ه، الّثي عن أّامة حديث من ماجه ابن سن وق 
ويممشيد، وقصر متر، وربمانة يتلألأ، نور — الكعبة ورب — هى لها حطر لا الجنة 

سليمة،دار ق أبد ق ومقام كثيرة، وحلل خميلة، حسناء وزوجة نضيجة، وثمرة مهلرد، 
نحنقو اه رمول يا نعم، قالوا! -يية* عالية محالان ق ونعمة، وحبرة وحضرة، وفاكهة 

تعاقاصه ماء إن القوم! فقال ادرلأا، ماء إن اءقولوا! قال! لها المشمرون 
فاهلذللت،، من بشيء يخصونه بلد أهل فكل الريح، طثب ُبت كل الريحان 

والشامالعراق وأهل الئيحان، من العرب يعرفه الذي وهو بالأس، يخصونه الغرب 
ذلكامع وهو الثانية، ق يابس الأول، ق بارئ لمزاجه الأس، قاما بالحبق• يخصونه 

لهليف،،حار شيء وفته البارد، الأرضي الجوهئ فيه والأكثئ متضادة، قوى من مركب، 
داخلمن حابسة قابضة قوه وهن القوة، منقاريه وأجناؤ0 قويا، تجفيفا يجمفذ وهو 

ثم،إذا الرطب، الحار للبحار ياسر الصفراوي، للإسهال قامحلمر وهو معا. وحارج 
ويبرئالثيثر. ق افتراشه وكل.للثإ للوباء، ماع وثنه شديدأ، تفريحآ .، JLaIJمفرح 

بالخل،يصرب، وهوعص ورمحه ذى ؤإذا عليها، وضع إذا الحاليين ل الحادثة الأورام 
ذواتالقروح عك ودر اليابس، ورقه سجى ئذا الرعافج، قطع الرأس، عك ورصع 

عكدر ؤإذا الداحس، داء ؤيتفع به، صمد إذا الواهية الأعضاء ؤيقوي نفعها، الرءلو؛ة 
العرق،نطع البدف به ذللأج ؤإذا نفعها. والرجلين اليدين ق التي والقروح الثور 

مننفع طيخه، ق جلس ؤإذا الإبط، ثس وأذهب، الفصلية، الرءلو؛ادتج ونشف، 
التيالعظام كور عك صب ؤإذا الفاصل، استرخاء ومن واوحم، المقعدة خرانيح 

الشعرويمسلئج وبثوزه، اوطبة، وقروحه الرأس قشور ؤيجلو نفعها. يلتحم، لر 

المراريدف، ( ٧٣٨١يتم رآ'ا/ا'حم جان وابن ( ١٣٤٣رنم  ١٣٢)أ/ المحارة j الضياء أحرجه )١( 
١٦٢)\ا\شم ي والطراف ( ٢٥٩١رقم  ٤٣والزار)U/■( ٤٣٣٢)ر؛تم uجه وابن ( ٢٦٠٢)رقم 
١(.٤ ٢ ١ رقم ٢٣٢ الثامض)أ/ مثل ول ( ٣٨٨رقم 

طبعة.ؤّةالرسالة.ح؛. انعاد زاد ٤٣١ )٢( 



أوزيت من شيء يه وخيط يير، ماء عليه وصب ورقه، دى ؤإذا ويسوده، المتساقط 
الحادة،والأورام والحمرة، والنملة الرطة المروح وافق به، وصمد الورد، دهن 

للمعدةداخ والرثة، الصدر ق العارض الدم فئ، من ناغ وحثه والبوامير• والثرى 
معالبهلن انتطلاق من الضر وحاصيته لجلأوته، الرئة ولا للصدر بقار وليس 

وعصالثانة، ليع من ناغ للتول، مدر وهو الأدؤية، ق نادر وذلك الئعال، 
هبثحذن.مضر، بعرقه والتخلل العماربح، ولسع الرئيلأء، 
منشمه يخ القولين، أحد ل فحار الحبق، يمن الدي الفارسي الريحان وأما 
هووهل الأحر، ي وبارئ بالعرض، ويرطب، وييرد، الماء، عليه رش إذا الحار الصدلع 
النوم،ويجلب الأربع، الطائع من فته أل ت والصحيح فولين• عك ؟ يابس أو رف 
للأمراضنافع للقلب، مثو للمغص، ومنكن الصفراوي، للامهال حابس وبزره 

السوداوية.

جنالهذا من وحلاصها الأيلءان، مفارقتها بعل. الأرواح حياة الحياةت مراسثإ 
بطنبة كنإليه الدار هذه ية نوراحة. وريحايا وروحا فضاء رواته من فإن وضيقه، 

الخروجإق مبادرتل؛، لتكن العارفين؛ بعض قال، ذلك،• من أدنن أو الل-ار هلءه إل الأم 
ق-م والأحتماع أحبتلث،، إق الضيق الجن من الخروج إق كمبادرتلثج الد«نيا من 

سآلنمرلإنكان إن قاما م الحياة هذه ق تعاك اقلع قال المؤنقة، البساتين 
[.٨٨، ٨٧زالواسن: ذ^ؤئتتيره ورغان 

النكد،المؤذى الرفيق ومفارقة الأعك، الرمق مرافقة الحياة هذه طيب، ل ؤيكفي 
الأعقالرفيق إق وعشرته مخالهلته عن فضلا الحياة، ومشاهدته رؤيته تنغص الذي 
أوكلث،وحن والصالحين والشهداء والما.اقين النيين من عليهم اشف أنعم الذين 
الرحيم•الرحمن الرب جوار ل، رفتقا 

جص  ٣٧٤)١( 
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سآلنقريتن؛ِق''ؤ تعاق• بقوله فاحتج الجنة، ق هي (؛ ١١٥من قاما 
ذكرعقيب سبحانه ذكره وهذا قال؛ [ ٨٩، ٨٨ه قبمر وخصتا ووغان زوح 

جنةق أما وأخر مقربين ام؛ أنثلاثة إق الأرواح ونم بالموت، اوا-ن من خروجها 
العذاب،من سلامتها يتضمن وهو باللام، لها حكم يمين وأصحاب النعيم، 

مفارهتهابعد وهذا قالوا؛ جحيم، وتصليه حميم من نزلا لها أن وأخر صالة، ومكذبة 
الموتحالها فذكر الورة أول ق القيامة يوم حالها سبحاته ذكر وتد قهلعا، للبدن 
...[. ٢٧]الفجر؛ ب آلغمسألْلخبغة يتاي؛نا ؤ تعاق؛ اس بقول واحتجوا البعث، وبعد 

وفن;إة(؛ Jتaلنون جيبز واثّ 'ئق(ا بل*تآفموم إذا دلولآ ؤ تعاق؛ فوله ومنها 
محمإن ثرجعومآ ث إن'تحم ظولأ ب': نجبمون لا ولكن إلته؛ذتحم أهمب 

جؤأما"إنكان
سأومكدلإنكآن إن وأمآ :ث|;; أفن أضب مق ميزك :ب: أسن أضب من 

ينيخت%1■' خد،آلءقئن قو هندا إن 'ميمورث؛ا ويصبيه حميم من يثرا( ةأ؛ا ألصانن 
وذكرالموت، عنان• الأرواح أحكام هاهنا فذكر [ -1٨٣٦٩ ]الواسة ه م"ا( ردلئ،آشةرم لأم 

إذللعناية، الغاية تقديم هذا عق ذللث، وقدم الأكبر، المعاد يوم أحكامها ورة الول أق 
ثلاثةالأحرة ق جعلهم كما أمام، ثلاثة الموت عند وجعلهم بالذكر، وأول أهم هي 

ام.أن
ّزضةزافة ذج إل أ)ث;''أرجى ألمملبه ألثص ئغابجا ؤ تحال؛ قوله ومنها 

لفالاختلف وند [ V'-XU]الفجر؛ ه جثي وأدحل وأ؛ عبندى ق قادحل !؛ثي؛( 
فإنههؤلاء، ْع اللففل وءلاهر الموت، عند لها يقال ءلاJ٠ة؛ فقالت ذللث،، لها يقال متن 

ه،الني ذللث، فر وقد منه، وخرجت، البدن عن تجردت قد التي للنفس ضلماب 

الروح.)ا(ْلا
الأرواح.حادي  ٩٤)٢( 



محؤإأو!محفلو^ا_
تماموساق ، مرصثا^^٠١١ راضية احرحي لهات ،افقال وغيرهI الراء حديث ق بقوله 
وقولهتعاق• اقلع شاء الرزخإن ل الأرواح متقر فيها الشيذكر المسألة ل هذا تمرير 

هو1لقوله مطابق [ ٢٩]الفجر؛ ه ر)ث(( جئق وآذحل ؛)ث؛!ا عبثدى ق ادحل قؤ 
١^(^الرفيق •راللهم 

عليهدل لما ا وشين تفصيلا وجالترا القبرونعيمه عذاب أحاديث املت إذا وأنت 
التوفيق.و؛اهلم القرآن، 

ه^^ِكسأخبآلها:زت;; أمآإنكان وؤ 
علستنم ؤ قال؛ كما عليه ملام لقال! تحية كان ولو تحية، سلام هذا ليس 

ذكرتضمننتؤ الأية ولكن [ ٧٩]l!_(فات: ثؤتزه عل نشر ؤ ١[ • ٩ : cjli_l]ه إتزمنز 
ثلاثةأمم فذكر اهلأ، عل القدوم حال المغرى القيامة عتل. وأمامهم الماس مراتب، 
لهالمميز أصحاب من ومقتصد المعيم، وحنة والريحان الروح له مقرب أقسامت 

سالهّامنهما كل كان ؤإن والمور، بالغنيمة المقرب ووعد ياللأمة فوعده اللأمة 
يكنلر فلما جحيم، وتمليه حميم، من بنزل فآوعده وضلاله، بتكذيبه وظالر غانما 

فإنالسلامة، س له يحمل ما ذكر حاله، عن إخبار مقام هو ؤإنما تحية، مقام المقام 
-ياواالمخاطب، هو ومن للثج نوله1 ق اللام مض ما لكن صحتح فرق فهذا فتل• 

قأسئلة ثلاثة فهذه ه، اْنحتنم_إآشإن ص ؤ قوله1 ق آمزا حرف مض، وما الخطاب، 
سلاموبين الأية ل اللام هذا بين الفرق بذكر تعاق العم بحمد وفينا ند قتل• الأية 

حارجةفهي بالأية، متعلقة كانت، ؤإن الأسئلة وهذه المقصود، كان وهوالذي المحية، 

حنحديث اوُاليث مدا \( AU-\<{-\/i)الترغيب j التزري وقال، ( YAU/i)أخمد أ-م-بم )١( 
الصحيح.ق بم محتج رواتي 
الفراتد.^٢.بيانع )آ(ا-أا 
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أحدانر لر كنا ؤإن وقوته، ادلأن< بحول للفائدة إكمالا عنها نجيب ولكن مقصودنا، عن 
بلواللفظ، المعنئ حقيقة كثف، ولا الغليل، المرصع هذا ق ثقن رين المقمن 

ذللث،غير يقول من ومنهم اليمين، أصحاب، من إنك لك لم فمالمعنزت يقول من منهم 
إقمضاف والشر الخير من المدعوبه أن فاعلم ورود، غير مجن معناها عك هوحوم مما 

لهماوون؛ك ؤ قوله ذللئ، ومن له، حصوله عك الدالة الإصافة، بلام صاحبه 
وكدللئ،لهم، وثبوته معناها بحصول إيذانا اللعنة، عليهم يقل• ولر [ ٢٥لالرءا-ت ه آللعئه 

ولكالرحمة، لك هذات صد ق ويقول [ ١٨زالأنياء: ه نيفون منا ولكم ؤ ت قوله 
للثج،وحصل الملام، للئ، لمت، هسلنمِلمحهأي ؤ الأية هذه ومنه الملام. وللث، التحية، 

فلأمأي للجنس، حهلاب فهو الضرب،، ^ا من هو من لكل فالخ2لايح هذا وعك 
واسولهذا منهم، هو من يا للئؤ هنيئا تقول! كما اليمين، أصحابح من هو من يا للئؤ 

حالموضع ل والمجرور والجار ه مزأضك،للهإا ؤ قوله: ل من بحرف أتن أعلم 
هاس رمول ازباع من لك هنيئا تقول: كما اليمين، أصحاب، من كائنا للثح ملام أي 

تقول:كما الحال، عل ينتصح المعرفة بعد والمجرور والجار متهم. كانتا أي وحزبه، 
حلت،ؤإن وهو الأية، هذه معنن فهذا منهم، كائنا أي والعلم، الدين أهل من أحببتك 

ولاالمعنن كثف، ولا ورد وما حام، من منهم عليه حام فقد التفسير، أهل كتبا عنه 
المال؛فضله.الموفق تعال واس قالوه، ما فراج^ أوضحه، 

مربوبونمملوكون أمم عك البرهان وتم السبيل، ولصح الدليل، قام فلما 
ئلأُث،وهي المغرى. والقيامة الأول الحشر عند طقاتبم ذكر محامحبون. مجزئون 
تحيةفجعل المكذبين. وطقة اليمين، أصحاب، وءلبقة المقربين، محليقة طبقات.' 

يعهلوتهاالتي الثلاثة الكراماُتح وهال٠ والجنة. والريحان الروح الوفاة عند المقربين 
والابتهاجوالمرور الهمح فالروح القيامة، يوم يعْلوما التي، الثلأيثا نظير الوين، بعل• 

والريحانوغذاؤها. قوما وذللأ، ولذتيا، الروح لنعيم جامعة كلمة فهي الروح، ولذة 



!?=١
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الثلاثهدم فعهلون كله، لذلك الجا0ع المكن والجنة والشرب، الأكل وهو الرزق 
الثاق.المعاد وق لرزخ اق 

قالمقرين دون كانوا ولما اليمين، أصحاب طقة ومي الثانية، الهلبقة ذكر ثم 
تحصلالش والثرور، الأفات من الملامة عليه القدوم عند تحيتهم جعل المرتبة 

3:,محلم،تىأضبهإ0ي0 ؤ فقال: الضالين، للمكذبين 
لهوالخهلاب الملامة، قللت، أي سلم، من مصدر واللام [ ٩١، ٩٠]الواقعة: # آفييئن 

ولك،الملامة، وللث، الهناء، للث، للقائم؛ يقال كما الملامة، لك يقال أي ه، نف
تحيةفهذه ذلك،. ونحو مقدم، حير يقولون؛ كما الألفافل، من ذللث، ونحو البشرى، 

حنامم.ؤيتقثل سيثامم، عن ؤيتجاوز أمرهم، لهم اهنآ لم يمقاتل؛ قال اللقاء، ءنل> 
منؤ فقوله؛ هذا وعلر للثه، الملامة ؤيقولون؛ الجنة، أهل، عليه يلم الكلبي: ونال 

قدمإذا فإنه اليمين، أصحاب إحوانلث، من للث، حاصلة التحية هذه أي اْتحف،آمى4 
ونعف،،تكلف، فيها أحر أقوال الأية ونر للث،. الملامة وقالوا؛ التحية، حذه حيوه عليهم 

لأهلالكذب ه، نفؤ، الضال ؤلبقة وهي الثالثة العلبقة ذكر نم ذكرها، إل، حاجة فلا 
جعله،بما الجزاء هذا أكد تم الجحيم، وسكتن الحميم نزل الموافاة عند له ؤإن الحنر، 

قرير[ ٩٥لوحوإآليقءي(هلازاقعة؛ هذا إن ؤ فقال؛ ورسوله، باه لمزآمنر العين رأي كأنه 
حقه•إل اليقين درجة وعن اليقين إل والعلم الفلز درجة عن شأنه 

لتنزيهمتضمن الأمم وتنزيه به، يليق لا عما وتعال نبارك اسمه ينزه أن أمره ثم 
والجاحدون.الكاذبون يقوله عما الممن، 

الواقعةمحورة ير نفهن حمعه ايللأ ير ما هل.ا 

العالينرب هه والحمد 
٠٠٠
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ءّّبأمأصهءد

عبم;؛؛؛(ه.سء وهولأكن وآلام وآ'لأولا هؤ 
تكراربمنزلة انملف حروف لأن ه؛ نفعق يعهلف لا الشيء أن القاعدة 

غيروالثاق عمرو، وقام زيد قام بمس فهي وعمرو، زيد قام ت قلت إذا لأنك العامل، 
ؤإنالثاق، اللفظ ق زاني لمعنئ فهو ومتنا• كدبا قولهم• مثل وجدت فإذا الأول، 

اقلعورصي وأبوحفص، عمر جاءف كلامهم محا يجيء أن جدا بجعي ولهدا عنلتؤ، حفي 
كانفإذا الواحد الشيء بين لا الشيثين بين تجمع الواوإنما فان وعتيقه• بكر أبي عن 

فإنوتركه، انملف ق ٠^^١ كنت، الأول الاسم معنن عك زائدة فائدة اكاق لأمم اق 
حيثفمن تعهلف لر ؤإن متغايرة، وهي الصفات، تعداد قصدت حسن، فمن عْلفتا 

كانس،.شاعر فقيه نيد تقول الأول الوجه فعق الأول، هو صمير منهما كل ل كان 
لروحين، الشعر، عل الكتابة بالواو ^؛1_؛، كأنك، وكاتس،. وشاعر فقيه الثاف وعك 

أسماءق وأما للمفاتؤ، الحامل اتحد حيث، من هو لأنه الأول، الثاى أتتعتؤ ١ تعهلف— 
العليمالمح نحو عهلمؤ بغير الكريم القرآن ق يجيء ما فأكثر وتعاق بجارك الرب 

قمعهلوفة وحاءت، آحرها، إق اللام القدوس المللئ، الرحيم الغفور الحكيم العزيز 
والثاقو^لأحرؤ^ثؤزو^ناتيه. آلأولأ ؤ وهي أسماء، أربعة ل أحل-هما ت موضعين 

ئدزؤآثدى أ)آا( همنوئ حاى آأدى ؤ ت قوله مثل الموصول بالأمم الصفات عصر يق 
لخفمجعل، آلذى ؤ وظترْت تالآءك: ه 3 آتزى أحرج وآلذى 3 مهدئ 

الثناءمنتن نزو والذى أو تهتدوث تمحأ نثلأ فذا محم 3ظ مهدا آلأرض 
ه'لكها حليىآلأزو'ج وألذى ■ي|:؛ ■محرجورت> مساحكد'للث، بلدة يهِء ماتتمثا بمدر مآء 

يانع-^١;أ(\'غأ 



وقربالأسماء، تلك معاق فلتناب الغالب، ق العهلف، ترك قاما ا-آا[ • ^\رخوف.' 
شعرتإذا أنلث، ترى ألا بالأول، شعوره منها ياكاق الذهن وشعور بعض، من بعضها 
انتقلالمع بصقة شعرت إذا وكانلاائ، الرحمة، إق منها ذهنك انتقل المغفرة، يمنة 

الأسماءتلك وأما [ ٢٤]الحشر: ألممبموزه ؤ^نحئلىTيارئ وكيلك،! البصر، إل الذهن 
متفقةوهي موضوعها، أصل ي الحقائق متضادة المعاق متباينة ألفافل فهي الأربعة، 
آخر،أنه كما هوأول بل يغيره، معنئ منها يقن لا تعاق الرب حق ؤ، متهل-ايقة المعاق، 
لوهمالواوصرئا دخول فكان حقه، ق يحقا بعضها يناقض ولا باؤلن، أنه كما وظاهر 

الالشيء لأن الأضداد، واحتمال الحال، توهم عن والنفلر الممكر قبل المخاطب 
هاهناالعهلف، فكان ياعتبانين، ذلك، يكون ؤإنما واحد، وحه من باطنا ظاهتا يكون 
كانت،لما يقال؛ أن منه وأحن المهيل، جواب هدا الحكمة. لهذه تركه، من أحن 

أتنتباينها، عل -؛ا ، الاتصافق الكمال وأن متباينة، معاق عك دالة الألفاظ هذه 
تباينها،مع المعاق هده بان إيذانا المحْلوفات، بين التغاير عك الدال ، الحطف، بحرف
تحقيقالواوتقتضى أن وهو منها، أحن وهو آخر، ووجه -٦١، للوصون، ثابتة فهي 

التقرير،مزيد من التاكيال مع لتؤع متضمنا الكلام ق يكون وتقريره التقدم، الوصم، 
صفاتأرع مثلا لرجل كان إذا فته، تحن ما فهم إك مرقاة نذكره، بمثال ذلك، وبيان 

ويعجس،يه، يقر لا أو ذلك، يحلم لا المخامحلما وكان وغني، وشجاع وجواد عالم هي 
ذللا،،استبعد ذهنه وكان عالم. نيد قلم،! فإذا رجل، ق الصفات هذه اجتماع من 

وشجاع،قلت،! ؛، iJJtJاستبعاده قدرت فإذا جواد، ذلك، مع وهو أي وجواد• فتقول! 
يحصللا وتوكيد، تقرير مزيد العهلف، ق فيكون وغني شجاع• ذللث، مع وهو أي 

هذهلاجتملع إنكار يعتريه قد فالوهم هذا عرفتا ؤإذا الإنكار، توهم يه تدرأ بدونه، 
أولاكونه أن إل الوهم سرى ريما الأول هو قيل! فإذا واحد، موصوف، ق المقابلات 

الذلاهروكذلك، المتضايقات، من والأخرية الأولية لأن غيره، الأخر يكون أن يقتضي 
الوهمهن.ا فقهلمر مقابله، الباطن أن إل الوهم سرى ريما ظاهر هو قيل إذا والباطن 



القثجرض امحر الئوء لآ==م 
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تقيل فكأنه والآ->؛رية، هوالموصوف بالأولية الموصوف أن عق الدال الععلف بحرف 
لهليفمن فإنه ذلك فتأمل سواه، لا الباؤلن وهو الظاهر وهو الازحر وهو الأول هو 

وأمير،وخهليب قاض مثلا للبالد كان إذا أنه نلالث، للئ، يوصح والذي ودقيقها، العربية 
للعطفوكان والأمير• والقاصي الخطيب هو زيد تقولا أن حس جل رق 

أنمتوهم لوهم قهلنا أحن هاهنا الصمات فعهلف، الجرد، لالنعّتا لمست، مزية هنا 
الأميرغيره.وأن غيره، الخهلمج، 

يلحما يعلز علآم'تي سةأثامِدمآسوئ ظيىآكثو'تؤآلآزصفي ؤ^لذى هؤ 
وآسوهزننكزوى٥^١ ننثج ونا سأوىآء نرل ون! ميا فيآلأزضوموج 

ه.ئصير:;ي؛: ثعنلون بما 
حارجاحلمهم بل ذاته، ق يخلقهم لر فإنه لخلقه، الرب مباينة عك شيء أدل ،من 

وينفيهمفيراهم، عليه، هم ما يعلم وهو عرشه، عك ياستوائه عنهم بان لم ذاته، عن 
سبحانهكونه معنن فهنءا و؛صتا، وسمعا، ؤإرادة، وقدرة، علما، ! ٢٠٦-ومحيهل بصّره، 
تد>ردفهلا ؤ قوله! بين ومحتن لفظا المقابلة هده حن وتأمل كانوا، أينما معهم 

تدركهأن يتعاق لعفلمته سحانه فإنه [ ١٠٣،: UiVl]ألأتصنر يدرك وهو أيتص-ثر 
قالعغليم فهو عليه، تخفن فلا الأبصار، يدرك وحبرته وللهلفه به، وتحيهل الأبصار 

ثكمثله ليس ؤ الذي عالوه، ق القريس، قربه، ق العال عظمته، ق اللهليف، لهلفه، 

ضألآبمأروسمث1.ركأ'لأبمثزب ؤ ١[ ١ ]الشورى; تؤن،
[.١٠٣]الأسام: وهوآلكيم،آلج؛ره 

المجاز أما عن يل• حتئ ذللئ، تعال الرب حق ق المعية حقيقة تكون اكيف 

الأرواح.)ا(ا،-\حادى 
■^٢.)آ(ا-ا-'ا'ْخمراكوص 



مخالطة،ولا لهم، ملاصقة ولا فيهم، تعاق ذاته أن عل يدل ما ذلك ق فليس حقيقة؟ 
والمقارنةوالموافقة الصاحبة زمع[ عليه تدل ما وغاية الوحو0، من يوجه مجاورة ولا 

متعلقه.بحب لوازم يلزمه بحسبه موصع كل ل الاقتران وذا الأمور، من مر أق 
لهم،وتدبيره تم، علمه ذلك؛ لوازم من كان العموم بْلريمحا حلقه مع اهلأ نيل• فإذا 
هموالذين اثموأ نعآلذين آئه إن ؤ كقوله: خاصا ذلك كان ؤإذا عليهم، وقدرته 

والمعونة؛والتأييد بالصرة لهم معيته ذلك لوازم من كان [ ١٢٨]المحل: ه محسنورى 
الموعين،عك القرآن اشتمل وقد وخاصة، عامة نوعان! عبده مع تعال اه قمعية 
وقداللائقة، الصحبة من تقدم ما حقيقتها يل اللففلي، الاشتراك بهلريق ذلك، وليس 

قالكما الأمرين بين وثرن عرشه، عك متويا كونه مع خلقه مع أنه تعال اهن أخثر 
يعلمِناعلآلر'ثر^ ستةأياكدمآت-توئ حلىآلشمئو'توآ'لأرضفي هوآلدى ؤ تحال: 

ناكئإًون س5ز وهز فذا يعزج ونا صآلثط1ء تهزل ونا بجا قآ"لأزضوما'قثج نلج 
وأنهوالأرض، موايتؤ الخلق أنه فاخبر ٤[ زالحديل: ه :ه' بصم ثعنلون بما وآثه 

حديثق كما عرشه، فوق من أعمالهم يبصر خلقه مع واه عرشه، عل امتوى 
الومعيته معيته، يناقض لا فعلوه عليه؛، أنتم ما يرى عرشه فوق ااواسم الأوعال: 

تالهمْ؛ه معآض؟رى إنآلله ؤ قوله: الخاصة المعية فمن حق، كلاهما بل علوه، تعلل 
هموآلذنن اثموأ معآلدنن إنآئه ؤ [ ٦٩لاذ»موت■' ب لمعآزْأخسيإن ؤإنآثه ؤ [ ١٥٣

إينل•محزن لا ٠ [ ١ ٩ ٤ لاوقرْ؛ ه _؛،_ jTمع آثه ان وأعلموأ  ٢١٢٨]المحل: ٠ محستورك 
ماؤ وقوله: ٤[ ]الحيي: بأ ما'كنتم اين وهومعتكمِ ؤ العامة: ومن ٤[ ٠ ]التوبة؛ ه معنا آس 

الحديعل بالثلاثة سبحانه فنبه ٧[ ]المجادلة: هورابعهزمح إلا ثلنثة قوى من يآًكورنث■ 

(١٧رنم الخلة ق وأبو ( ٨٩٨٧رنم ٢ • ٢ الكبير)آ/ ق الطراز أخرجه )١( 
الكسرق الطرال رواه (: ٨٦)\ر المجمع ق الهيثمي وقال ( ٤٢)ص"العباد أفعال حااق ل والبخاري 

الصحح.رجال ورجاله 



الأمسرض اشز الصزئ اآ==م 
ت]كإ\======^===د=^^==ض

ونبههمين، النجوى ق يشموا أن أهاله يمكن ولا والوتر، الش^ يجمع الذي 
فيكون،عهمين، فيها يشموا أن أهله ؤيمكن يجمعهما، الذي العدد عق ة يالخم

العددين.كل 
الوترأنسام وأقل مين، الق أوكلأ فقط، أووتر شي إما النجوىت ق فالمثتركون 

خمسة،اجتمعا إذا النوعين أنام وأقل اثنان، الثضرت أنولع وأثل ثلاثة، المتناجين؛ 
العامةمعيته ذكر ثم اجتمعا، إذا النوعين مراتس، وأدتن الوتر، طاتقة مراتب، ألتن فذكر 

أكثر.أو ذللث، من أدنن هو لما 
سبحانهغيرهم هو إذ الخمسة، وساس الثلاثة راع نفسه جعل كيفا وتأمل 
ثجإؤهالوأ لمد ؤ وءال،ت فصل، ولا جنس ل معه يجتمعون لا يالحقيقة 

الالهية.ق الاثنين ويين ييته اووا ٌفإمم ■، ٧٣تالماتدةت ئالئ،ثلنتةه آس 
المضاففيه يكون لما ثلاثة، وثالث، خمسة، وحامى أريعة، أرع تقول• والعرب، 

['٤ ]اكو؛ة: ه آلثار ز هما إي آقس ئافين ؤ قال كما ؤ، المضافجنس من إليه 
أريحة،وحامى ثلاثة، راع نالوات جنس، غير من كان فإن وصديقه، اهنم رمول 

خمسة.وسادس 

]»]*.'ه واركن اسمع •غءكم-ا إنبمر ؤ وأحيه! لوّن الخاصة المعية ق تعاق وهال 
كيففتأمل ها;ا. نعكم بئائتأُإدا هائما ؤ العامة: ق وقال [ ٤٦

لحللما الضمير جع وكيفا فرعون، عن وأحاْ مؤمن أفرد حسن، ه، نفصمير أفرد 
العامة،الحية مع والعام الخاصة، الحية مع الخاص فجعل الذكرا ق معهما فرعون 

إليهادرُن، وفن ه'■ يفبهِء توسوس ما وئعلمّ آلامنن حلمئا ولقد ؤ تعال! قوله وأما 
،.شازر لها مذْالآية [ ١٦سحتليمبحهليى: 

اس•)ج(.شاء إن المعتن يوضح ما المجادلة ق قريا ييأق رق،( مورة ؤ، تميم الحث، تكملة ( ١ر 



قع—
ج(ةابآثئور3إه•

والحكمة،المملحة غاية عق تجدها والنهار الليل مقادير ق الحكمة تأمل ثم 
واختلفت،المصالحة لفانت، نقعي أو عاليه قدر ما عق لوزاد والليلة اليوم مقدار وأن 

الزيادةيتقارضان وجعلا ساعة، وعشرين أربعة مكيالها جعل بل بذللتؤ، الحكمة 
منه.متريه الأخر يعود الأحر من أحدهما ق يزيل فما بينهما، والنقصان 

قولان:وفيه ٦[. فيآتيارويولحآتيازفيآمهلالحد؛د: ؤ اههتعاق: قال( 
مكانق هدا وضياء، ذللث، ضياء مكان ق هذا ظلمة يدخل المعنن أن أحدهما: 

كلل عامة فهي هذا وعق صاحبه، موصع ق منهما واحل كل فيدخل الأخر، ظلمة 
لثلو'نمار•
قيلج منه ينقص فما الأخر، من ينقحه ما أحدهما ق يزيد أنه الثاق: والقول، 

لوالنهار الليل من كل ^!، ١۶محاببعض خاصة فالأية هذا وعك ■بملة. يذم، لا الأخر، 
وهوالأخر، من أحدهما ق يلج ما مقدار وق الزمان ق خاصة فهي الاعتدال، زمن غير 

سعالأخر فيصير ماعة عثرة خمس الزيادة تنتهي ما غاية المعتدلة لأقاليم اق 
إكأن؛بمهمح، إل، أوالروية الحرارة 3، الإقليم ذلك انحرف ذللث، عك زاد فإذا ساعاُتج، 

الالشص عليه تقع لا موضع وكل النباُت، فيه يتكون ولا الإنسان، يكنه لا حد 
حرهلفرط كذللث، تفارقه لا موضع وكل ه، ؤيببرئه لفرط نيامت، ولا حيوان فيه يعيش 

الشمسعليها تطلع الي هي والنيات الحيوان فيها يعيش الش والمواضع ه، ؤيب
اءتد.الأنفيها ؤيكون الأربعة، الفصول، عليها تتعانيؤ التي الواضع وأعدلها وتغيهبج، 
ورمحعين،•حريفين 

قيليوركم من ئمثبس ءامئوأآذْلنودا وأدتمست،هنىز ألمشغعون يمول وم يؤ 
منؤظنهرهُ نابباطغهُ دخربسيم.نورلأُ  ١٧فآلتمنوأ وزآءكم آزحعوأ 

)ا(ه«آ.شاح-بما.



امحمرض امحر الصوء ^^٢ ٩١
\====^======^^=^==د^=\ك1

ؤدرثْتيمانهنا5لم ؤJكةؤنيثنئز نق داوو1 سكلم تكن الم يئادويم آلعداث.ز'ؤ'\ قبلي 
مئ5لملا 3آكؤم :٢;■ بآلدي ومكم ■جا؛أمآئب خى آلأناذ ذاوح

للذسؤبمنآدصءرإجً'ءالميان مولزكم جى ٠-اوتكمآف١J بزآلذننكمروا 
منآلكثب ١^١ منآ•لخو٠ولآ ئزل، وما )نْفرآممي تلوبجم قثغ ءامغوأأن 

هنث؛ا ينجمون ويربجم دفسشتلوبمم عتيمآ'لأمئ لط قطا قبلت 
رحم.ماطع ولا حائن يجوزه قلا الصراط، جبي عق والرحم الأمانة ...ترّل ال 

الدنياتق المتمم الصراط عق استقامتهم اختلاف بحب عاليه مرورهم ؤيختلف 
حبواوحاب وزاحف وماش وماع الخيل وكاجاؤيد وكالطير وكالرح كالبرق قمار 

عنبه علقت من تعوق قلق اه إلا عفلمها ق،ور يعلم لا كلاليب، جنبتيه عك ؤينهب 
فناجوعبوديته، ومرضاته الألأ طاعة عن الدنيا تعوقه كانت ما حسب عك العبور 

نورطقنء وق النار، ق ومكردس الكلالسب، بتلك ومقطع لم، مومخدوش لم، م
وأعطواءالو٠رم، من الدنيا ق ؤلفنء كما إليه، كانوا ما أحوج الجسر عك المنافقين 

فيقولونالباطن، دون الظاهر ق إسلامهم كان كما الظاهر، ل نورا الكفار دون 
والملائكة!المؤمنون لهم فيقول به، نجوز وُّا نوركم من يقتبس لنا قفوا للمؤمنين! 

ززاةكبظش1وانورلازجئوا 
فحلكما به، تجوزون نورا الإيمان من فخذوا الدنيا، إل ارجعوا المعنن قيل! 

تجوزننورا هناك فالتمسوا الأنوار، قسمت حث وراءكم، ارجعوا وقيل! المؤمنون. 
فيهاJؤمنين يل الذي باطنه باب، له ور بالإيمان أهل وبين بينهم صرب ثم به، 
نققالوأ ئنفب نكن  ٣٦^^ ١٧;T; مل؛النداب من ؤ ييهم الذى وظاهز٠ ■^، ٦١١

لأمميومكم اتثرآلدي جاء حى وئربضمؤآزثتتمِؤممحمألا•-١^ ؤلمحتؤزسحاصحكم 
مولتكممح، ناؤنمحإآئار سالنينكملأ ولا قدنه متمحإ يوحد لا هآلنوم آلمىو:ئأ؛ 

)ا(خا<أالروح.



مؤمنإلا يجوزه ولا الصراط، المؤمنون جاوز فإذا [ ١٥-١٣]الحديد: أللهإ4 
لبعضهمفيقتص والنار، الجنة ين قنطرة عق هناك رن فيحبالنار، لحول، من أمنوا 

•• الجنة. لحول، ق لهم أذن هذبوا حتنإذا ال.يا، دار ق بيتهم كانتر مظالم بعض من 
[١ ٤ لالحديد: ه آلعروز إلدي ؤمكم م ام ء جا حى آلأماؤ وعريكم ؤ ^١^،؛ قال 

يآشولا ^١  jjTآلحتوة دمة5لم محلا حى أللي وعد زن ص  iIjTيثايا ؤ ت تعاق وقال 
هذاقال؛ وفضل منه برحمة اهف مسه إذا من بريه غرورا الناس وأعظم ٥[ ^: li]آلعزوزه 

[٣٦ؤومآا٠لن^لثائمحآينةه]الكهف: قالت ثم له، ومستحق به، وجدير أهله، أنا أي ل. 
رجعتاوين ؤ فقاوث غروره، ل زاد ثم باهف، كفره مع النعم من أولاه لما أهل أنه فظن 

الغرةتكون فهكذا والكرامة، الجنة يعني  ٠٢٥ ث ]نملت ه للحني عغدهُ ؤ، إن ر.يى إق 
فلاه، ونفبدنياه اغتراره محاعده وقد وأمانيه، بوعوده مغتر فالمغتر؛الثمهلان باهللأ، 
الهلاك.آبار ق يتردى حتن كذللث، يزال 

ؤ*أَلم'ثانِستعاق: اهف قال إب، وداهما للخثوع موطا الإيمان كان رأولما 
مقاممن دعاهم [ ١٦]الحديد: ^ سآُلؤر دز3 وما لذْفرآلثي ئلوبجم ءقسع ان ءامغوأ 

الإحسان؛الإيمان؟إق يصلوا أن لهم آن أما يعني: الإحسان، مقام إق الإيمان 
إليهم؟أنزله الذي لل.كره بخسوعهم ذللث، وتحقيق 

منثزل وما لنيْغرآردي ملوبجم محئغ أن ءامغوأ للذين يان ألم ٠ ؤ تعادت اهف ؛قال 
أربعإلا الإية ه -بل. اه، عاتبنا أن وين إسلامنا ين كان ااما هه،: عود مابن قال آلخدي 

ثلاثرأس عق فعاتبهم المؤمنين قلوب امتثه؛لا الية ارإن عباس: ابن وقال ٠ ٤  ١١نين م

)ا(\/ا<أآالروح.
)مآ(ا،.0.دارج-بمآ.

(.٦٢٨/٨)ب)رميأ>م(وام:نيانري 



الممسيرعلن النير الصوء 
=او(==^^^========

قهم آلذلن ]ت آلنوبتون اثنخ فئ ؤ تعادت وقال ا القرآنءر نزول من سنة عشرة 
٢[.١، ه حدشعو0:؛ج: يم محلا 

وحضتؤ تعادت قال والكون، والذل الانخفاض اللغة) أصل ق والخشؤع 
الأرضوصف، ومنه وحفعن)،، وذلت، محكنتؤ أي [ ١٠٨]طه: ه للئخمئن ألأصوامت، 
ومن٠ تعادت قال والنايتح، بالري ارتفاعها وعدم وانخفاضها سها وهو يالخشؤع، 

[.٣٩: ؤرنث،ه ^؛J،T ،Lآلناء غي فإدآانزلئا حنشعة أ'لأزص ثنى ايلئ، ءا 
عليه.والجمعية والذل بالخضؤع الربا يدي بين القلبا قيام والخضع 

الخشؤع.موجباتا من وهذا للحق، الانقياد الخشؤع ونيل) 
والانقياد.بالقبول ذللث، استقبل بالحق عليه ورد حولفح إذا العبد أن علاماته! فن 

قالتعظيم نور ؤإثراق الصدور، لحان ومكون الشهوة، نيران خمود )الخشؤع( وقيل 
الغيوب،العلأم القالوب، تذلل الخشؤع الجنيل.) وقال القد_ا. 

تظهره.وهي الجوارح، عد وثمرته القلب،، محله الخشؤع أن عك العارفون وأ"م 
لخنعتتجهدا هلب، حئع ارلو فقالث الملأة، ق يلحيتته يعبث، رحلا هو الّم، ورأى 

وقال، محراُت، ^j؛، صدره إل وأشار ههتا،، ®التقوى المح وقال جوارحه® 
حاشعرجلا بعضهم ورأى الباؤلن• أدب عنوان الفلاهر أدب حن العارفيزت بعض 

إلوأشار ههنا لا مجيره، إل وأشار ههنا الخشؤع فلأن يا فقال! والبدن المنكبين 
منكبه.

وماله) فقيل النفاق، وحشؤع إياكم إ يقول حذيفة وهو ه الصحابة بعض وكان 

*ولده•وابن حاتم أبي ابن إك وءراْ ؛،( a/a)الصور الل.ر ل التوًر ذكره ، )١ 
آدابق القي بدارحن وأبو ( ٢٤)أ/ ٢( ١ • )م/ الأصول نوادر ذ الترمذي الحكيم أخرجه )٢( 

اممالنخص أبوداود صري بن منيه'سلمان ذ ( ٢٣* ١/ )* الحليه ل وأبونمم ( ٢٠٦)رنم المهب 
(.٤ • • -  ٣٩٩لالردبي)آ/والآىر الأحاد_ث تخريج وانثلرإ الحاوبن،. بوصع 

(.٩٧ر،٢(واظر:نيالارى)ء،/٦٤بيطم)دنم)٣( 



عمرورأى . خانع؛،ر ليس والقلب خاشعا، الجد ترى ررأن  ijlsالنفاق؟ خثؤع 
رمتك،ارفع الرنة صاحّح رريا فقال: الصلاة، ق رقبته ءلاءلأ رجلا ه الخناب بن 

عنهاافللأ رصن عائشة ورأت ٠ القلوباا ق الخشؤع إنما الرقاب، ق الحشؤع ليس 
نساك،فقالوات هؤلاء؟ من لأصحا-ياث فقالت، مشيتهم، ق ؤيتماوتون يمشون شبابا 

أو-ءع،صرب ؤإذا أسمع، قال ؤإذا أسؤع، مشن إذا بن عمر كان ت فقالت، 
أنيكره كان عياض; بن الفضيل وقال . حما الناسلث، هو وكان أشع، أطعم ؤإذا 
منتفقدون ما أول فهبمأ حديقة وقال . ٤ قلبه ق مما أكثر الخشؤع من الرجل يري 

فيه،حير لا مصل ورب . ١^١؛^ ديتكم من تفقدون ما وآخر الخشؤع، دينكم 
قلبهحئع ارمن سهل؛ وقال خاشعا. فيهم ترى فلا الجماعت مسجد تدخل أن ويوشلث، 

اه.الشيهلاناا منه قرب ير 

,_ئ ط لهزويأ عند ؤآوتيو1ء آلنبمديقون هتز \ذليل1\ وزنلوت باش ءامخوأ أأب.؛0 وؤ 
أ-جرهمؤدووهم4•

عغدوألنهدآء ؤ يبتدئ يم ه آلمبمديقون هم ؤ تعاق! قوله عك الوقف، إن نل• 
همأبم ورسله يالينا المؤمنين عن إحداهما ق أخبر حملتين! الكلام فيكون ى نقم 

ينم٢  ٤٣شسة)U/أبي وابن ( ١٨٣/ivتايخي)ق  jSUوابن ١( الزهد)>_r؟٤ ق أحد أحرجه )١( 
سمامونوفا. ( ٦٩٦٦رنم  ٣٦٤)ه/ اكب ق اليهقي أحرجه وكدا الدرداء، أبي عن ( ٣٥٧١
قو.اهف رسول إل مرخوعا الصديق بكر أبي عن ( ٢١٠الأصول)y/ نوادر ق الترمذي الحكيم أ-حرجه 

(.١٤الكبائر)ص؛ ق الذهبي ذكرْ )٢( 
(.٢٩٠)Y/ اللبقات ق سعد وابن ( ٢٨٨؛/)٤ ق-اريخه ماكر ابن أخرجه )٣( 

(.٢٥٣/٢(ورباسمثلأبنم)٢٣٣/١٣وءوناسمد))؛(انذلر:فتحابري)ه/ماآ( 
الخليةق تحيم وأبو ( ٣٤٨٠٨رنم ١ ٤ ٠ شة)U/ أبي وابن ( ٨٤٤٨رقم  ٥١٦)؛/اسكم أحرجه )٥( 

الهجرتين.>يق ٣٥١)٦(



الممسرعلن الميئ الصوء اء=م 

والصبرالتعليم اس إق والدعوة والعمل العالم يستلزم التام والإيمان الصديقون، 
المدتينومرتبة ونورهم، أحرهم لهم رببمم عند الشهداء أن الثانية ق وأخبر عليه، 
جاءوهكذا النساء، محورة وق هنا الأيتن، ق عليهم قدمهم ولهدا الهداء، مرتبة فوق 

نبيعليلثج قانعا أحد، ا)اثثت، قوله; ق ه الّى كلام ق الشهداء عق مقدما ذكرهم 
الأنبياءبعد الخلق لأفمل وصفا المديقية نمت، كان ولهذا ، وشهيداز،ا وصديق 

لكانتالمديقية من أفضل درحة النبوة يعد ولوكان الصديق، يكر أيي والمرسلين 

الميمونهم بامم المؤمنين عن وأخبر واحدة حملة كله الكلام إن ت وقيل 
يومالنامي *عق الاران١ يتدهم الدين همم فالهداء هدا وعك ربيم، عند والهداء 

وهم[، ١٤٣ه Tلغامي عل ،متدآء كمحكونوأؤ ت تعاق قوله وهو القيامة، 
ويكونالقيامة، يوم الناس عك وشهداء الدنيا ق صديقون بأمم فوصفهم المؤمنون، 

الصديقين.المؤمنين لجملة وصفا الشهداء 

يكونأن يترجح القول هدا وعك اس، سبيل ؤ، قتلوا الدين هم الشهداء وقيل! 
مؤمنكل ليس لأنه يعده، ما خبره مبتدأ ه وأتيدآء م قوله! ؤيكون حملتين، الكلام 
اس.سبيل ق ثهيدأ صديق 

لهزؤ تعادت قوله لكان الخبر حملة ق داخلأ الشهداء كان لو أنه أيضا ؤيرجحه 
عنهمأخثر قد ويكون عنهم، المر حملة ؤ، داخلأأيصا [ ١٩]الحيي: ه ولوزهم اجرهم 

لهمأن ث والثالث، الشهداء، هم أنهم والثاق1 الضويقون، هم أنهم أحدها• أشياءت يثلاثة 
الثالث،الخبر ذكر ثم الأول، عك الثاق الخبر عهلفج ينقمن وذللثج ونورهم، أجرهم 
تنامحيحهدا ق والأحسن مال، له وعالي كريم زيد تقول• كما وهدا انملفؤ، عن مجردآ 

مال،له عال؛ كريم زيل• ت فتقول حميعا، أونمنفها انملف، من كلها تجردها بأن الأخبار 

(.٣٦٧٠اوخأري)رنم ;ا(ا-م-بم 



فتأمله.مال، وله وءالم كريم أو 
.اء،عادالحلقه أصناف فيها ذكر قد مستقلة، حملا يصير الكلام أن أيضا ويرجحه 

المتصدقونوهم الأية، ق الذكورون وهم والصالحون، والشهثءاء الميمون وهم 
تع_اقتقوله ق الرسل ذكر ثم أصناف، ثلاثة فهولاد حنا، فرصا اس أقرصوا الذين 

الال.كورةالأربعة الأصناف ذلك فيتناول [، ٢٥]او>ط.ياو: ياكممن،ه زسالثا ازنلئا مد لؤ 
ومنافقون،كفار، نوعان؛ وهم الأشقياء ذكر يم العداء، هم فهؤلاء الماء، ورة حمق 

ا،١ ٩ : jbJbJl]يجلىاتيث^لخحيرب ويفدبوا وألخمحّئكمروأ ؤ تعاق؛ فقال 
ءامغوأللذينكء وآلمغتفسلم، آلمشغمون يقولا يوم ؤ تعاق؛ قوله ق المنافقون وذكر 

ذكربجه وترك كلهم، العالم أصناف فهؤلاء ا، ١٣ه م،ُرركم ثمحس آذْلروثا 
دونوالأشقياء العداء ذكر ق القرآن ؤلريقة عق الشالتين صاحس، المخلهل 

علله صمان لا فإنه التخليط، صاحب، ر فليحل! حكمته. اقتضته ر لغالتا المخلطن 
الذينالكفار من ليس فإنه انثه روح من ييأمحى ولا المهللق، وعده أهل من هو ولا اه، 
متهماكل والوعيد، الوعد بين واقف، والنار، الجنة بين ولكنه بالعذايب، لهم قي 

بين؛النزلة المائلون لحفله الذي هو وهدا يبه. بأتن لأنه موجبه، إك يدعوه 
إلووكلوْ المنزلتين بين منزلة نزلوه ولو النار، ق تخليده ق غالعلوا ولكن المنزلتين، 

منزلتينبين منزلة ولكن لأصابوا، ؤإيمانه بتوحيده النار من يخرج بأنه وقالوا المشينة 
الصريحةالتمرصى بل س«ع، ولا عقل يقتفيه لا مما النار ق مخلد وصاحبهما 

يعلمالشاتبتين فصاحت، وأيضا أعلم، واهلان قولهم، تشهد؛يهللان الصحة المعلومه 
الخيرل جزاء عمل كل عل رتبا ه اس فإن والوعيد، الوعد نموص من حكمه 

ذرة،مثقال عمل يضّح لا واس الجزاءين، سسبا فيه كان بهما العبد أتن فإذا والشر، 
يمهلهلر ؤإن له، التأثير كان كالكفر الحنة أثر سقوط يوجب مما الشر عمل كان فإن 

نذكرهاالتي الأٌباُب، من ثب يأحدهما يسقط لر ما الأثران حقه ق ترتب كالمعصية 
وحلافةالنبوة ووراثة والريانية الصديقية درجة أن والمقصود بعد، فيما اه شاء إن 



=[m] =
المسيرعلن المشر الئوء 

علممن كل أن إلا وشرفها فضلها من يكن دلوب الأمن، درجات أفضل هي الرسالة 
حاريآقذلك دام ما أجره مثل له كان ذك من شيتآ غيره أوعلم ؤإرثادهم بتعليمهم 

لأنءاواهف ت طالب أين بن لعق قال أنه ه الني م، صح وقد الدهور، آباد عك الأمة 
النعماارخمر من ك واحدأحير رجلا اهلهبك بمدئ 

مثلله كان بعده حا فعمل حنة ستة الإسلام ق سن رامن قال؛ أنه ه عنه وصح 
ءاذا٠الت أنه أيما قؤ عنه وصح . شيئاا؛ أجورهم من يتقمى لا بما عمل من أجر 
صااحأوولد به، يتي أوعالم جالية، صدقة ثلأمث،ت من إلا عمله ^ ٥٥١المد مات 

وقالدينارر؛،. ق يفقهه حيرأ به اس يرد ررمن قال؛ أنه ه عنه وصح ،• له*رأيدعو 
الملةحن الأرض ق ومن الموات ق من له يستغفر العالر ءإن تالت ووأنه عنه السنن 

الخير*،الناس معلم علن يصلون وملائكته اه ®إن تال! أنه ه وعنه ،. حرهاءأ جق 
ؤإنإدرهما، ولا ديتارأ يورثوا لم الأنبياء وإن الأنبياء، ورثة العلياء ارإن قال؛ أنه ه وعنه 

شريكانوالمتعلم ®العالم ه وعنه / وافرءل عفليم بحظ أحذ أحده فمن العلم، ورثوا 
٣امرءأ اهه ®نضر قاوث أنه ه وعنه ،، بعدارأ الناس سائر ق حير ولا لأجر، اق 

شمابرى)ب/حبأ(ومحاشى)ها/حبا(.
بممص)آ/ام(ومحموى)ي/أ*اد

^^منيالارى)م/يما()اا/أحْ(محموى)اا/ْح(.
ص)رقا^'ا(وم:دحانري)ا/اآا-؛أا()لأ/مآ\(.اوخاري)رقماَأ( )أ(احرجه 

تحضالمددي ونقل ( ٧٩١٢رقم  ٢٣٤)A/ الكر j رالطراق ( ٢٦٨٥)رنم اكرمذي أخرجه )٥( 
٣(.١ ٤ )ص رياصه ق النووي وكدا ( ٥ ٦ / )١ ترضه ق للحديث الترمذي 

)رقمماجه وابن ( ٤٣٦ ١ )رقم وأبوداود ٨( • )رنم الموارد وي ( ٨٨رقم  ٢٨٩/ )١ حبان ابن أخرجه )٦( 
jوالقضاعي ( ١٢٣١رنم  ٢٢٤)؟/ الثامن مند j والطراز ( ٢٦٨٢)رنم والترذي ( ٢٢٣

(.٩٧٥رقم ١ ٠  ٤٦سدالثهاب)آ/م• 
الفردوسق والديلمي ( ٧٨٧٥رقم  ٢٢• )A/ الكسر ق والطراي ( ٢٢٨)دغم ماجه ابن أخرجه )ما( 

بنزيد بن عل نه اساد هذا (: ٣١)١/ الزجاجة مصاح ذ تال، ( ٤٠٢٢رقم  ١٦)م 
(.٣٥٢مضالقدير)؛/ واننلر؛ عكتضمنه. والجمهور 



قص^=^^==^^_لج[-
دليلماتش ذكرنا وند كثيرة، هذا ق والأحادث . صممهاء كإ وأداما فوعاها مقالش 

أحالهاما ومنقبة أعلاها، ما مرتبة من قتالها مفرد، كتاب، ق وأهله العالم فضل عك 
أشلاءصار ند قبره ق أو أشغاله، ببعض مثغولأ حياته ق المرء يكون أن وأساها، 

ونت،،كل الحنارت< فيها يمك متزايدة، حسناته وصحمر متفرقة، وأوصالا متمزقة 
ذللث،وق والغنائم، المكارم واهف تلك، يحتسسب،، لا حيث، من إليه مهداة الخير وأعمال 

واهفيشاء، من يؤتيه اهف فضل وذلك، الحامدون، يحد وعليه المتنافسون، فليتنافس 
ويسبقعليها، الأنفاس نفائس تنفق أن شاما هدا بمرتبة وحقيق العظيم. الفضل ذو 

بيدهالذي اهرلأا فنسأل الهللبايت،، تحوها وتتوحه الأوقايت، عليها وتوفر إليها، السابقون 
وكرمهبمنه الصفة هذْ أهل من ؤيجعلنا رحمته، حزائن علينا يمح أن خير كل مفاتح 

سالسلف،! قال؛،__ كما السماء، مالكوُت، ق عفلماء يدعون المرتبة هاوه وأصحاب، 
حقاالعدول هم وهؤلاء ماء. المالكورت< ق عفليما يدعن فذللث، وعلم، وعمل علم 

®محملبعضا بعضها شد وحوم من عنه يروى فيما يقول إذ لهم، ه اهف رمول بتعديل 
وتأؤيلالميطلين، وانتحال العالين، ، تحريفعنه يتقون عدول، ، حلفكل من العلم هذا 

الجهمية!عل الرد ق كتابه حهلثة ق أحمد الإمام فيهم قال ما أحسن وما ،. الجاهلين١١١ 
سيدعون الحلم، أهل ص بقايا الرسل من فترة زمان كل ق جعل الذي هنا الحمد 

سفكم العمن، أهل اهف بنور ؤيبصرون الأذى، عك منهم ويصبرون الهدى، إك صل 
الماس،عك أثرهم أحن فما هاووْ، قد جاهل صال ومن أحيوه، قد لإبليس قتيل 

ررلم)رقما/ْا"آا(والاوارم ا"آآ(واكرُالى )رنم -اجه اينحبان)ا/ارآ-أرنما-ا-(واين را(احر-بم 
الأوسطق رالطراي ( ٨٨)رنم مده ق والحميدي ( ٢٤٠)ص مده ل والشانمي ( ٢٢٨

اأْا(واظر:فحابرى•ىووهم)^إ\-أ\رنم ٠ المغر)رقم •٣(وفي رقم٢٥٦/٣٢٧)
)\اس(.

رقم ٣٤٤)ا/ الشامين مد j وص ٢(  ٠٠٧٠ رقم ٢ ٠ ا/ا، )• الكثرى j اليهقي ب )٢( 
لعبدالبر (وابن ١ ١ الحار.يثؤ)ص أص،حابج شرف ق والخمليب، ( ٨٩٩فوائده)رنم ق وتمام ( ٥٩٩

اشهيل)ا/؟ه(واينءليفياص)م/ام(والشلفياساء)ا/ه(.



المميجرض الممحر الصوء 

الخالين،وتحريف الجاهلن، تأويل اثغع كتاب عن يتقون عاليهم، الناس أثر وأقبح 
الخهلاب.بن عمر عن الكلام هذا وصاح ابن وذكر ،• المبطليزر وانتحال 

يالخننإلا تحصل ولا أصحاءرا، عق وأش أعمالا، كتابه ق سبحانه  ٨١٥١مدح ، ١
ؤاعانةالغزاة، وتجهيز بالمال، الم سبيل ي والجهاد البر، وجوم ل والإنفاق كالزكاة 

غبة.المزمن ق والإطعام الرقاب، وفك، المحاويح، 
أعانهإذا الهلاك عل المتر؛، المقطر المالهوف، فرحة من الفقير صبر يقع وأين 

ديننصرة ق بماله الخني نفع من صبره يع وأين ومخمصته، فقره عل ونصره الخن 
بهالصديق شكر إق فقره عك ذر أبن صبر يقع وأين أعدائه؟ وكسر كلمته ؤإعلأء اهيغ؛ 

راماالتبن.ت قال حين الإسلام، نصرة عك ؤإنفاقه ؤإعتاقهم الم ل المعيبين وشرائه 
بكرا؛أبي مال شض ما أحد مال نفعني 

التيالخظيمة الفقات، نالك، عفان بن عثمان إنفاق من الصفة أهل صبر يقع وأين 
الصررغفر قالا نم ٢. اليوما'ر بعد نمل ما ءث،ان صر ررما بعضهات ق اقم رسول له قال 
قال.أوكما أيديترا؛ وما أخقست، وما آعلنتق، وما أسررت، ما عثإن يا للث، 

الفقراءعك اكناء أصحاف، المنفقين عك فيه الثناء وحدتم القرآن تأملتم ؤإذا 
اليدوفسر فك، الاليد من حير الخليا اليد بأن ق، اس رسول سهد وقد الصابرين، 

الثباتدار منثوران من وهو بتحقيقي ( ٥٦-٥٥رصي أخمد للإمام والزنادقة الجهمية عك الرد انفلرت )١( 
بالرياض•

عدةالصابرين. ٢٧٦)٢( 
وابن( ١٣٦٦ )رقم واكر٠ازي ( ٢١٦٦انوارد)رقم وق ( ٦٨٥٨رنم حان)٥ ابن أخرجه )٣( 

jونال الترمدي وحسنه ( ٣١ ٩٢٧رنم  ٣٤٨/٦رب أبي وابن ( ٢٥٣وأحمد)أ/( ٩٤ماجه)رقم 
ثقات.رجاله إستاد وهذا ت ( ١ ٦ / ١ ) الزجاجة مصباح 

١١ • والحاكم)م ١(  ٢٧٩رقم  ٥٨٧المة)٢; ق أبي وابن ( ٣٧• ١ اكرمذى)رقم أحرجه )٤( 
الترمذي.حسنه ييتما وصححه. ( ٤٥ ٥٣رقم 

(٢٤٩٨اتكامل)ا/-أم()ق عدى وابن ( ٤٢٧٥رقم  ٩٩٨الفردوس)ق الديي أحرجه )٥( 
(.٥٧-ارخ4)٩٣; ق عساكر وابن ٤( • ٨ الضعفاء)؛/ ل والشل 
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أننعمه من ه، وموله عك سحاته اليه عدد وقد يالمسائلة، والفك يالمعطية العليا 
وهومنها، نقله التي الحالة وفقرْ إليها، نقله التي هوالحالة غناه وكان فقره، بعد أغناه 

منه.هوحير ما إق الشيء من ينقله كان سبحانه 

بهالمراد أن ؛؛ا تالضأءن: ب؛ سآلأوك حترللئ، وللآخوْ ؤ تعال؛ قوله ق قيل وقد 
ئكولنوزبميهكن ؤ يقوله! أعقبه ولهدا قبلها، مما للث، حير حالة كل أي الحالتان 
معوالغنن قالوا! والاحرْ، الدنيا ق ءaلاؤه فيه يدخل فهدا ٥[ ]الضحن: با قمهى 
العظيم.الفضل ذو والاه يشاء، من برحمته يخص والاه، ورحمة فضل زيادة الشكر 

بالصدقةإياهم لتقويتهم الصابرين، الفقراء لء؛لاءة مب الشاكرون والأغنياء قالوا! 
الفقراءأجور من وافر نصيب فلهم طاعتهم■' عك ؤإعانتهم إليهم والإحسان عليهم، 

حزيمةابن صحح ق كما تخصهم، التي وءلاعات٠م الإنفاق أحر من نصيبهم إق زيادة 
فيهفطر ررمن فقال،! رمضان مهر وذكر ق الّكا عن ه الفارس سلمان رواية من 

ينقصأن غير من أحره مثل له وكان النار، من رقبته وعتق لدنوبه، مغفرة كان صائ؛ا 
فهلره.الذي الفقير أجر ومثل صيامه، أجر الشاكر الغني جاز فقد شيء٠٠ أجره من 

كانالأعمال تفاخرت لما التي الصدقة فضل إلا الشاكر للغنن يكن لر ولو ئلوا! 
حدتآانه ب، الثن معيد عن قرة عن ٌمل بن النصر يكر كما علهن، لها الفيخر 

أناالصدقة! فتقول تتباهن، الصالحة الأعمال أن ذكر• قال الخْلا'-ب، ين عمر عن 
متظل ١٢^المر وال.حلصل النار، وبن العيد بن ومحايه والصدقة قالوا. افضلكم 

العرش.قلل ق القيامة يوم -بما 
عامربن عقبة عن الخير أبن عن حييب أبن بن ويزيد الحارث عمروبن روى وقد 

١(. ٣٦• ٨ ريم ٣ • ٥ )م التعب j والمهقي ( ١  ٨٨٧رقم ١ ٩ ١ خزبمة)م/ ابن أخرجه )١( 
صحححل.ث ْاوا ونال: ١( ٥  ١٨رقم  ٥٧٦)ا/والحاكم ٢(  ٤٣٣رنم  ٩٥خزبمات)أ/ ابن أخرجه )٢( 

الشيخنولريخرجاه.ءقنرًل 
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ستظلوإنإ القبور، حر أهلها علن لتهلفئ الصدقه إن  ١٠ت قال ه اس رسول عن فهد 
/صالقتها،ر ظل ل القيامه يوم المؤمن 

صدقتهظل j امرئ راكل يرقيه: عب عن الخبر أبن عن حبب أبن بن يزيد وقال 
ولوفيه. تصدق إلا يوم عاليه ياق لا الخير أبو وكان يزيدت قال الناسا، بين يقضن حتن 

^٢،.بكعكةأو 
آ.النارلار اياء يهلفئ ك،ا الخليقة تعلفئ والصدقة ٠٠الني عن معاذ حديث وق 
يرفعه:أنس عن فلفل بن المختار عن القاصي يوسف أين حديث من اليهقي وروى 

أينحديث من الصحيحين وق ، را؛ الصدقة يتخهلن لا البلاء فإن بالصدقة ١اباكروا 
طثا،إلا اق يقبل ولا محليب كب من العبد تصدق ررإذا قال: الني. عن هريرة 
مثلحتنتكون أوفصيله، أحدكمفلوء يربن كإ لأحدهم، فيربيها بيمينه، اق أحدها 

jدالمهقي  ٢٥٩٦الأ-تذلكر)M ل ص وابن ( ٧٨٨رنم  ٢٨٦/ ١٧الفر)ل اتجراق أ-محرجه )١( 
ابنوب الكبتر ق الطراق رواْ ١(: ١ • المبمع)"T/ ق الهبمي وقال ( ٣٣٤٧رقم ٢  ١٢اكب)٣; 

الكبرىj واJهقي ( ٢٤٣١رنم  ٩٤خزبمة)٤;وابن ( ٣٣١٠رنم ١  ٠٤أحرجه)٢( 
(٧٧١رقم  ٢٨•الكث؛ر)يا/ والط؛رانفي ( ١٥١٧رقم 0٧٦/١والٍاكم)( ٧٥٤•رقم  ١٧٧)؛/
كلهرواْ (: ١١•المبمع)٣; j الهشي وقال ١( وأحد)(/U؛ ( ١٧٦٦رقم •٣ • بمل)٣; وأبو 
الخفاءكنف ق العجلوق وقال ثقات. أمد ورجال بعضه الفر ق واتجراف يعك أبو ودوى أحمد 

حزيمةابن وصححه مرفوعا عامر ين عفية عن وعترهما يعل وأبو أحمد دوام ( ١٣٦٠رنم ٥ ١ ٠ / ١ ر 
لم.مشرط عك وقال: والحاكم حبان وابن 

(٣٢١)م وأحمد ( ٢٦١٦)رقم والترمذي ( ١١٣٩٤رقم  ٤٢٨/٦)الكبرى ل الماتي أخرجه )٣( 
يعكأبو رواء (: ١٢٣٠; >• المبمع ق الهشي قال ( ٦٦١• رنم  ٢٦٧/٥)اكب ل والبتهقي 

الأمالل حجر ابن وصححه مأمون. وهوثقة إسرايل أبي بن إسحاق غير الصحيح رجال ورجاله 
اوءلالقة)ص؛اآ(.

(٣٣٥٣رقم  ٢١٤)ماكب وق ( ٧٦٢•رقم  ١٨٩/٤)الكبرى المن ق البيهقي أخرجه )٤( 
الهبميوقال ٢( • ٧٩رقم الفردوس ق والديي ( ٥٦٤٣رقم  ٩/٦الأومط)ق واتجراف 

وهوضعيف.محمد بن عبداه بن عيهن وفيه الأوسهل ق الطبرال رواه (: ١١لمجعع)م/• اق 



لتكوناللممة أو التمرة إن ررحتن الحديثI هذا ق البيهقي لفظ وق العذليماا الجل 
المسلمإؤلعام المغفرة موجبات *من المتكدر! بن محمد وقال أحدا؛ من أعظم 

لوجه غير من مرفوعا روى وفل الغاز؛' 
سقنبمن فكيف ظمثه شدة عل كليا محقن لمن غفر قد سبحانه اه كان ؤإذا 

*اتقواقو! اهه رسول قال وقد لمين، الممن العراة وكن الجياع، وأشع العطاش، 
عنعوصا الهلسب، الكلم فجعل ٤ طيبة" فبكلمة نحدوا ل؛ فإن نمرة، بشق ولو النار 

القلبوتقريحهما والإحسان الصدقة لذة وأين قالوا! عليها، يقدر لا لمن الصدقة، 
عيالهقلوبا ق والتعفليم المحبة من للمتصدقين سبحانه اممم يلقي وما إياْ، وتقويتهما 

إننعم الفقر، عل الصبر أحر من عليهم المرات ؤإدحال عليهم والثناء لهم والدعام 
اهف.عند درحات الأحر لكن عفليما، لأجرا له 

إليهعباده وأحب، تعال، الربؤ وصم، والإءهلاء والإحسان فالصدقة وأيصا قالوا! 
أنفعهمإليه الخالق فاحمي، اض، عيال ارالخلق ه! النم، قال كما بذللث، اتمفح من 

فقالأولهم، يالمتصدقين فبدأ السعداء، ، أصنافسبحانه  ٥٧٥١ذكر وقد قالوا! لعياله،، 

(.٩٩النووي)U/ ثرح وانغلر؛ ، '١ ١ ٤ لم)رنم وم١( ٤ ١ ٠ الخاوي)رنم أحرجه ، ر١ 
(.٣٤٧٦محفياس)ممهآرنم )\(أ-م-بم 

قومرفوعااهف يصول عن عنهما اه، رصي عداهف بن جابر عن المتكدر بن محمد عن الحاكم أحرجه )٣( 
'/T(٣٩٣٥رنم  ٥٧ ) التعبق المهقي أحرجه بتتما يخرجاه. وب الإسناد صحيح حديث وتالت،رلّا

رقم٢  ١٧>م ابمأ اكب مرفوعاj واحرجه ( ٣٣٦٣رقم ٢ ١ ٦ المتكير)r/ محيبن موقوفاعك 
مجاعدؤقول من ( ٦٣٤رقم ٣٤٣/١الزهد)j واحرحههناد جابربنعداه. واسقط ( ٣٣٦٤

وشرح( ٢٨٤-  ٣٨٣)T/ ^ ٧١فح وانظر: ١( • ١ ٦ )رقم وملم ٦( •  ٢٣)رقم البخاري أحرجم )٤( 
التووي)يم"ا-أ'ا(ّ

الأوسطل واممراف ( ٤٧٤ ه رنم  ٤٣اكب)٦; ق والمهقي ( ١٣٣ ٥ رقم ٦ ٥ أبوبمد)٦/ أحرجه )ه( 
صاكروابن ( ٣٣٣تارخه)٦!ق والخطب ( ٤٣٥رنم ٤ ١ ٩ والناشئ)ا/ ( ٥٥٤١رقم  ٣٥٦)ه/ 

وتالكلهاضعفة رق وردمن ٤(:  ٥٨الخفاءرا/ كثف ق المجلوق فال ( ٢٧٨ fryاريخه)تق 
يصح.لا ث حل. هل.ا ه(ت ١ ٩ المتناهية)؟/ الخلل ل الجوزي ابن 
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احثلهزوله،> يصنف حسئا فنصا آس  l^^ljؤآننصذكت آنمصذض إن ؤ ت تعاق 
̂ i^jTاولمكوونلي-ت يآش وآلذنن؛١^١ ؛يئ:;ث؛:  Jk لهزنيم عند وألمذآة ،يعون

الممدنينومقدموهم المعداء أصناف فهؤلاء [ ١٩، ١٨]الحديد: ه وثورهم اجرهم 
اهنآ.إلا يحصيها لا ومناغ فوائد الصدنة وق قالوا! والصدقات، 

إبراهيمقال ١^[^ عن لتدفع إتيا حتن البلاء، وتدفع الوء، ممايع تقي أما فمنها 
وتحفظالخطيئة، وتهلفئ الفللوم الرجل عن تدفع الصدقة أن يرون وكانوا النخعي• 

أنكما به، الظن وحن باه الثقة ونوحب القالب، وتفرح الرزق، وتجلب، المال، 
وتنميها،القس وتزكن الصدقة، يمن الثيهلان وترغم باه، الظن محوء البخل 

كلعليه يغطي الخل أن كما عيبا، كل عليه وتستر خالقه واك اه إك العد وتعبا 
عدابؤصاحبها عن وتدفع ومحبتهم، الناس أدعية وتستجيبا العمر، ق وتزيد حنة، 

الدنياشدائد عليه ومؤن اس، عند له وتشئع القيامة، يوم ظلا عليه وتكون القبر، 
أصعافومنافعها وفوائدها عليه تتعصى فلا البر، أعمال محائر إق وتدعوه والآ-حرة، 

سيحب، سبحانه وهو اه صفة أنه إلا والإحسان الفع ق يكن ل؛ ولو قالوا؛ ذللئح 
والؤسنير والوالحيي والجواد العليم فيحبا وآثارها، صفاته بموجبؤ اتمفا 
الضعيم،.الموس س إليه أحب، القوى 

آلأمولق وثكار ثينمحإ وثاخر ونيقه ولهو لم، آليمحا آلحيوة ادنا عنموأ آؤ 
ؤؤرحطتما ياكون ئم مصفزا يثزئه قم؛٦^ مثااعجناآثكمازتاتهُ كمثل ؤآلآوJد 
•ه متعآلمور;رر! إقُ وماآنحنوةآليمحآ ورضو'ن سآش ونغفرْ ديد عدابف الأجرة 

الحرام،ق الزهد وهو لم، مكل عل فرض أحدها! ام! أنأربعة عل الزهد إن 
آخرمحب ينعقد لر ما مسببه وجود س فلابد العقابا، نا محبانعقد به أخل متن وهدا 

أ١(٢ْ١>.زالهمض■
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فيه.المزهود بحسب الامتحياب ق درحات علغ وهو ستحب، مزهد يفاده. 

زهداكالث،ت المباحة. الشهوات ق والتفنن المساحات وقفول المكروه ق الزهد وهو 
وهونوعازت ٧٧٥١إل المسير ق المسمرون وهم المهان، هد.ا ق الااحاين 

وقعودهإحراجها ولا الياو من؛ نخاليها الراد ولممغ حملة، الدنيا ق الزس أحدهما! 
اكنتيدعها ولا إليها، يلتفت، فلا بالكلية، قلبه من إحراجها الراد ؤإنما منها، صفرأ 

ؤإنماقلبك، ي وص يدك من الدنيا تترك أن الزهد فليس يده• ق كانت ؤإن قلبه، 
عبدبن وعمر الراشدين الخلماء كحال وهدا يدك. ق وص، قلبك منغ تتركها أن الزهد 
ولدميد كحال بل يده، تحت الأموال حزائن، أن 0ع الممخ ه بزهل يضرب الذي العزيز 

هداومن فيها. زهدأ إلا ذلك يزيده ولا فتح، ما الدنيا من، عليه اه فتح حين ه آدم 
ولاالحلال بتحريم الدنيا ؤ، الزهال ررلمؤ، وموقوفا! مرفوعا روى وقد الشهور، الأثر 

وأنيدك، j، بإ منلث، أوثؤر اس يد j، بإ تكون أن الدنيا 3، الزهد ولكن، انإل، إضاعة 
والدي. لكرا؛ بقيت أما لو فيها منلئ، آرغب، حا أصبت إذا المصيبة ثواب 3، تكون 

كماوأما زار، وحيال زائل ظل أما العبد علم أحدها! أشياء! ثلاثة الزهد هن.ا يصحح 
روثكا حث ولهوونينه لم، ألدئيا آلخيوْ ايما آعلموأ ب فيها! تعاق اهم قال 

بمهتثثا ئيه تآٍج ^ ث؛اتهُ ز t^sjTغيث١عجبكمثل وألاولمد 3،ألأمول 
؛jAانزكه كماغ آلد>ئ؛ا ألحتوة مثل، إئما ؤ تعاق! اه وقال ٢[، * ]الحديد: حهلنما 
بآلأزمنغ١خد' 1^1 حهم، ؤأ'لأوعدز آJئاستر تآكل بحا ثباتآلأزض بيِء قاحثلْل آلثماء 
قجعلئنهاماوا أو لملأ أمثا ءل؛اآأضا يدووث ابم أهلها وظث وحرقها 
]يونس:4 ق ئمحبمل بالأمسفي،جكد'للث، يمكن لم ئ حصدا 

بهِءقاحثلط الثناء مت، اتزكه كناع ألدئتا ألخيوة متن، لم وآم،رلم، ؤ تعاق! وفال [، ٢ ٤ 

الحليةق نعيم وأبو ( -٨٥٦٨)؛/ الأصول نوادر ق الترمذي والحكيم ٤( ١ ٠ ٠ )رقم ماجه أحرجه 
عديفيالكامل)ه/باا-اراا(.وابن )ا،/ّآ،م 
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^ثمن؛;' مقتدرا شمرء كل عنا اش ؤكان الريثح تذروه هشيما محاصبح الارصي ثبامت' 
بيا.الاغترار عن ومن الغرور، ميع سيحانم٠ وسماها [، ٤٥]١^٠٥—،؛ 

برصي من وذم مصارعهم، مثل وحدرنا :بما، ١لمغترين عاشة سوء عن وأمحرنا 
راحثم شجرة، ظل ق قال كراكس، أنا إنإ ولالادسا ®مالي ه•' المحي وقال إليها• واطمأن 
يخرجوما آدم ابن طعام جعل اقلع أن معتاْت قوحدث عنه المني وق . رتوكهاء 

مكنولا -يا اغتر فما ،، يصيررماذا إق فليتفلز وملحه قرحه ؤإن فإنه للدنيا، منه 
أعفلمدارآ وراءها أن علمه الثانزت حسيس. وقدر حقير، وعقل دنية همة ذو إلا إليها 
الدنيا®ما ه' اليمح، قال كما إليها نبها وأن القا؛، دار وس حُلرأ وأجل قدرأ منها 

بمنزلةفيها فالزاهد ؛ يرجعءأ بم فاليئفلر اليم ق إصعه أحدكم يجعل كا إلا لآ■حرة اق 
منفالقاه مثلا، دينار ألف مائة عرصه وللث، اطرحه له؛ فيل زغل درهم يده ق رجل 

فيها.زهد منها أعفلم هو فيما رعيته لكمال فيها فالنهي العوصن، دللث، رجاء يده 
يجالم،لا عليها حرصه وأن منها، له كب شيئا يمنعه لا فيها زهده أن معرفته الثالثت 

فيها،الزهد عليه هان يقين علم به له وصار ذلل-،، تيقن لمش منها، له يقفس لر ما له 
0

وتحبهحرصه يقن مياتيه منها مضمونه أن وعلم صدره، له وثلج ذللثا، تيقن متن فإنه 
العبدعق تسهل الثلاثة الأمور فهده بدللثج. لضمه يرصن لا والعاقل صانعا، وكده 
يشاء.لن الموفق واهف مقامه. ق قدمه ونشتا فيها، الزهد 

)١الكير ق والطراق ( ٢٥٢٦)رنم _ وق ( ٦٣٥٢رقم  ٢٦٥ا/ )٤ مان ابن أحرج4 )١( 
والترض( ١٩٥)رقم _،UJ ق المارك وابن ( ١٥٣٣رنم  ٣٣٨-٣٣٧/٤)والبزار ١(  ١٨٩٨رقم 

صحح.حس حدث هذا وتاوت ( ٢٣٧٧)رمم 
وابن( ٥٦٥٢رقم اكب،)ه/هأ ق واJهتي ( ٥٤٨)رقم والطالي ( ١٣٦/٠أحال)ا-محرجه )٢( 

قالخيري قال ٢( ١ ١ )رقم والخمول اكواضع ق أبي وابن ( ٤٩٣)رنم الزمد ق المارك 
قوي.جيد بإستاد زوائده ق أخمد بن عبل.اف0زا رواه (؛ ١٠٣ ١٢١الترقيق 

١(. ٩٢/  ١٧الروي)وشرح ( ٢٣٢/ ١ ازري)١ كح وانفلر: ( ٢٨٥٨لم)رنم مأ-؛م-بم )٣( 



وثكرؤرسآكم لعبوثوونيثةوثماحث ١لناآلحتوةآلدئيا ؤآعلنوأ ونال 
نأكونقؤ »تز؛\ ئيه ميج قم نياتهُ ز ١١٥٥٢عجبغيث كنثل ؤآلأوفٍ آلأمو'ل 
لأولمشاهدا جعله بما الدنيا حقيقة عن سبحانه فأ-حير ٢[ ٠ ; jbJbJl]ه حطما 

الواللعب واللهو الأبدان، -بما وتلعب النفوس، -بما تلهو ولهو، لعب وأما البماتر، 
صانعافيدم، الجاهلون، -بما يقطع للوقتا مضيعة للقس، مشغلة وأنبمما لهما، حقيقة 

والنفوسبالعيون فأحدت وللنفوس، للعيون نينت نينة اتبما أخر ثم شيء، ير غل 
لأبغضتهاومصيرها ومآلها حقيقتها معرفة القلوب باشرت ولو ومحبة، امتحساثا 

الإمامقال وأبقن، هوحير الذي الدائم، الأجل عك آترما ولما الأحرة، عليها ولأثرت 
عبداهعن علقمة عن إبراهيم عن مرة بن عمرو عن المسعودي حدثنا وكيع حدثتا 
شجرةظل ز قال راكب، كمثل الدنيا ومثل مثلي إنا وللدنيا ررمالي ئالت الني ن عه 
قال:معد بن سهل حديثا من الترمذي جامع ول وتركها«. راح ثم صائم،، وم يل 

شربةمنها كافنا صض ما بعوضة جناح اه عند ترن الدنيا ررلوكانت، اه رسول قال 
صحح.حديث، الترمذي: قال هاءا، 

زالدنيا لأما ه: اهللأ رسول قال شا.اد بن المتورد حديث س ملم صحح وق 
وقوأشار؛المجابة. يرمع*، بم فاليتaلر اليم، ق أصبعه أحدكم بجعل ما إلامثل الأحرة 

خلةالعل جو اه رسول مع وقفوا الذين الركب ْع كننتا قال: حديثه من الترمذي 
وسقالوا: ألقوها،< حتئ أهلها علن هانت، هذه أترون  ٠٠ه: اممم رمول فقال الميتة، 
أهلهارالعلن هذه من اقلع علن أهون رافالدنيا قال: اس• رسول يا ألقوها هوانبما 

اكاُرينّ)ا(ا<باءدة 
(٥٨٤• رنم  ١٥٧اعٍر)٦; j واممران ٤( ١ ١ • ماجه)ينم وابن ( ٢٣٢• اكرذي)رنم اخرجه )٢( 

اكرذي.وصححه ١(  ٤٣٩رنم ٣ ١ ٦ الثّياب)Y/ سد j والقماعي 
(٢٥٣٣رقم ١  ١٢المحارة)U/ ق والضياء ٤( ١ ١ ١ ّْاحه)رنم وابن ( ١٢٣٢ اكرُدي)رقم أ-محه )٣( 

(٢٢٩واحمد)(/( ٧٢٣رقم •٣ ٤ ٢; الكبير)• وو ( ٥٣٦١رقم )0ا^^٦ الأوط ق واس 



الممسيرخ اشر الصوء 

ررالدنياملعونةأ اس رمول قال قال! ه هريرة أبي حديث من أيمحا الترمذي وق 
حنان.والحديثان ، أومتعالإا<ال وعالع والأم وما اثيع ذكر إلا فيها ما ملعون 
بنالياق عبد بن عياثن بن إسماعيل أنبأنا حارحة بن هيثم حدثنا أحمد الإمام قال 

مرارةالدنيا حلاوة إن لكم؛ أقول بحق للحواريين الئ؟• عيسن قال قال! النهراق دينار 
أقولبحق، ؛المتنعمين ليسوا اه عباد وأن الآحرة، حلاوة الدنيا مرارة وإن الاحرة، 

حعلستقلع لو إنه الآحرة، عق ويؤثرها الدنيا يحب عالر عملا شركم إن لكم• 
عملهق كلهم الناس 

مكحولعن العزيز عبد بن سعيد أحبرق قال إسحاق ين يحين حدثنا أحمد وقال 
البحرمؤج عق يبن أن يستطع أيكم المحواييين معسر يا اص؛ مريم ابن عيسن قال قال• 
قرازارم.تتخذوها فلا والدنيا إ؛اكم قال: ذلك، عق يقدر ومن اهف روح ا قالوا: دانا 

أكلإن لكم أقول بحق• يقول الووكان مريم ابن عيسن أن لأحمد الزهد كتاب وق 
يرثأن يريد لمن كثير الكلاب مع المزابل عل ونوما العذب الماء وشرب الخبز 

الفردوسر
فليتثلروملحه قزحه وإن للدنيا، مثلا ذدم ابن ؤلعام صرب اض ءإن ءنهت ني الموق 

،.إلنْاذابميرا{ل

٥(• ٨ الزهد)رقم ل المارك وابن ( ٢٢الزهد)ص ل وأحمد ( ١٣٥الزهد)رمم ل عاصم أبي وابن 
اكرمذى.وحسنه 

الأوطل داتجران ( ٣٢٢والدائم)يقم ٤( ١  ١٢اجه)رنم وابن ( ٢٣٢٢الترمدي)رنم أخرجه )١( 
اكرمذى.وحسنه ١(  ٦٣رقم ١ • ٧ / الشامين)١ ند موق ٤( •  ٧٢رقم  ٢٣٦)٤; 

(.٤٣٢/ ivدمشق)تاميح ق عساكر وابن ( ٩٤)ص الزهد ل أحمد أخرجه )٢( 
(.٥٨)ص الزهد ق أحمد أخرجه )٣( 
(.٥٨)ص الزهد ل أحمد أخرجه )٤( 
قوالطراق ( ٢٤٨٩الوارد)رقم وق ( ٧٠٢رقم  ٤٧٦حيان)آ/وابن أحمد)ه/آآا( أخرجه )٥( 

الزسق عاصم أبي وابن ١( •  ٤٧٣رنم  ٣٢٧الثم،)U/ق والتهم ( ١٥٣ رقم ١  ٩٨الكسر)ا/



،r=n

وهذاصاحبه، عك نيا ليفحر فيهللبها بها، يعصا بعضنا يفاخر أنها عنها هؤ أخبر يم 
والمفاخرةزهد، أو علم أو قوة أو جاه أو مالط من للفامحرة شيئا طلبح من كل حال( 

يهلل،أن، والمحمولة ما، الدنيا أهل مفاخرة فالمدمومة ومحمودة، مذمومة نوعان( 
عكينفس الرجل أن وهن حا، المأمور الناقة جنس من فهذْ الآخرة، في، الفاخرة 

عاليهشن، يقال( له، أنفه ؤيحمى ذلك،، من ؤيانم، دونه، يناله أنا ؤيغار بالشيء، غيره 
منتفاعل والتنافس دونلث(، إليه يصير أن تحب ول؛ له صنتتا إذا نفامة ه أنفالشيء 
ةالناقوحققة إله، صاحبه ثق مثان يريد ن المتتامحمن واحد كل كان دلل، 
النفيس.الشيء إل، والمسابقة والبادرة التامة الرغبة 

بتييكاثر أن واحد كل فيحب، والأولاد الأموال ؤ، تكاثر أنيا عنها تعافي( أخبر ثم 
ذللث،،فيه يقال وأن( وولدا، مالأ غيره من أكئر ه نفيركن بأن ؤيفرح ناك١ ؤ، ه جن

الهفمؤ تعافي(؛ قال كما الأخرة، والدار اممه عن النفوس بلهمح، ٌا أعغلم من وهذا 
ه;ئ: نوفظJمودا كلأ ^ ئ ثعنمون نوثى كلأ ألممايز:وب؛ رزم حى 1وقكادراج 

عنالأمور س بامر التكاثر وألهاه شغله س فكل ثيء كل في، والتكاثر ٤[ -١ 
باّل،التاكاثر يلهيه س الناس فن الأية، هذه حكم 3، فهوداخل الأخرة والدار اه 

حالاأسوأ وهذا وتفاخرا، تكاثرا فيجمعه بالعلم، أو بالجاه التكاثر يلهيه س ومنهم 
اّلوصاحبا للونيا، الأخرة أسثالبا جعل فانه والجاه، ؛اّل يكاثر ممن اه عند 

بأسباحا.وكاثر لها الءنيا أسباب، استعمل والجاه 
نباته،الكفار أءج_، غينر بمتزلة وأخا وحقيقتها، الدنيا مصير عن سبحانه أخثر يم 

حذاذكروا حين، القرائن عوف ونللث، الكفار؛اهلاتي، هم الكفار أئن اش شاء إن والصحح 

رقم ١٧٦)X/ الير الزهد والمهقيق ( ٦٥٤ ٤،  ٤٩٥،  ٩٤)رنم الزس ل المارك وابن ٢( • ٥ )رنم 
رواء١(: • ٣ فياكرء__،)■X/ اسري ، ٢JUj( ١ ١ والخمرل،)رقم الخواصع ذ اللني١ أبي وابن ٤(  ١٢

ثوي.حيد ياستاد زواثده ل أحمد بن عبداظلأ 



الممس؛رمنن الئشئ الصوء 

ذكرهمكما به، يعرفون الذي باسمهم لذكرهم الررلع ولوأراد موضع، كل ق النعت، 
دارهمفإما بالدنيا، إعجابا أشد لأمم به، الكفار حص ؤإنما الزرلع، يعجب قوله ي به 

المؤمنين•من فيها وما بريتها، إعجابا أثد فهم ؤيكدحون، يعملون، لها التي 
ومصيرها،الدنيا احر وهذا ه، ؤيياصفراره وهو البايت، هذا عاقبة سبحانه ذكر يم 

الدنياانقلبت، الآحرْ كانت، فإذا ذللث، فنهايتها آحرها إق أوب من العبد ملكها ولو 
بنعل قال كما وجزائه، ثوابه وحن انتع من مغفرة أو شديد عذابج إق واستحالت، 

لمننجح ومهللبإ عنها، فهم لمن عافية ودار صدقها لن صدق دار الدنيا محنالب، أبن 
فيهاأوليائه، ومتجر ملائكته، ومصل وحيه، ومهبط اس، أنبياء اجد مفيها ّالم 

نفسهاونعت، بنيها آذنت، وقد يذمها ذا فمن العافية، فيها وربحوا الرحمة، اكتبوا 
وترغيبا،وتحذيرا تخويفا المرور إق بسرورها وشومت، بثلائها فتمثلت، وأهلها، 

أيهافيا فاتعفلوا، ووعفلتهم فذكروا، ذكرتبمم آخرون وحمدها الندامة، غداة قوم فذمها 
قآبائلث، أيمنازل غرتلث، متن بل إليلئ، استذمتإ متن بتغريرها، المغتر للدنيا الذام 

كمعليلا، ؛كفيلث، ءللت، كم موروثا رأيت، كم البلاء، ق أمهاتالث، يمضاجع أم الثرى، 
شفاءتلثإ،تنفعه ب ثم الأطباء، له وتستوصم، الثناء، له تتض بيديلث، مريقا مرصت، 

ثممفجعلث،، ومضجعه مصرعلثؤ مصرعه غداة الدنيا للث، مثالت، طلبتلثؤ، تسعفه ولر 
وأمافسكنت،، الدور أما الربة، أهل ويا الغربة، أهل يا فقال القابر، إق الفت، 

عندكم،ما حبر فهاتوا عندنا، ما حبر فهذا ، فنكحت، الأزواج وأما متؤ، فقالأموال 
قفالدنيا القوى. الزاد حير أن لأحبروكمت لهم أذن لو أما فقال! إلينا، الفت، ثم 

أوالجنة إق أومعبر قنطرة وهن فيها، الحبي فحل إق الذم يتوجه ؤإنما تذم، لا الحقيقة 
اسعن والإعراض والغفلة والحقلوؤل الثهوايت، عليها غلبت، لما ولكن الار، إك 

اسمها،عك الغالم، وهو فيها، وما أهلها عك الغالبج هو هذا فصار الأحرة، والدار 
الجنةزاد ومنها ومزرعتها الأحرة مبتز فهي ؤإلأ الإ٠للأق، عند الذم اسم ب صار 

عيسوحير صاته، مر ابتغاء وذكره ومحبته اس ومعرفة الإيمان القوس اكتسبتإ وفيها 



اسًًًًمآ
إات===د=^=د=لأية

اهيه،لأولياء وقفلا مدحا -يا وكفن فيها، زرعوه بما كان إنما الجنة ق الجنة أهل ناله 
الالذي والمعيم الأرواح ولذة القوس وببمجة القلوب وسرور العيون قرة من فيها 

بهوالإنس إليه والإنابة عليه والتوكل وعبادته ومحبته ومعرفته بذكره نعيم يشبهه 
وفيهاسواه، عمن به والاشتغال عليه والإقبال مناجاته ولذة له والتذلل بقربه والمرح 

ولهذاعباده، من شاء من به فاخبر أمره، من ألقاه الذي وروحه، وهداه ووحيه كلامه 
حفلهموذاك عليهم اذم حق هذا وقالوات الجنة، نعيم عك هذا وغيره عقيل ابن فضل 

والتحقيقجزائه، من أفضل والعتاعق والإيمان قالوات حقهم، من أفضل وحقه ونعيمهم، 
واحدةدار ل اجتماعهما ولوأمكن مختلفين، داؤين ل أمرين بين التفضيل يمح لا أته 

الجنةويحول فيها ما أفضل الدار هذه ق والطاعة والإيمان التفضيل طلب، لأمكن 
فهذاالأحرة، ق ما أفضل برضاه والفوز كلامه وسميع جلاله جل اهله وجه إل والثفلر 
فأييقال، أن يصح ولا الأحرى، الدار ق ما أفضل وهذا الدار، هذه ق ما أفضل 

التوفيق.وبانيه الغايات، أفضل وهذا الأسباب، أفضل فهذا أفضل، الأمرين 
إقالأخرة ق وانقلأ-يا وتيايتها غايتها وبين الدنيا حقيقة سبحانه ، وصفولما 
حيرهو ما إق والمبادرة ايقة بالمعباده أمر وثواب اددٌ من ومغفرة شديد عذاب 
ذلك،أن أحبر ثم والتنغيص، يالأنكاد المشوب المنقهني الفاق عل يوثروه وأن وأبقن، 

العفليم.ذوالفضل واهه يشاء، من يؤتيه فضله 
يهِءقاحتالهذ منالشمآء اتزكه كماخ ألدئتا ألختوة مثل ثم ؤآصمب، ؤ تعال وفال 

إ؛<م : مضرا سء كن عق أس وثان ألرينح دنووْ هشيما ءاص؛ح ألأرض — تاد-ت 
الباقياتوأن الدنيا، الحياة زينة والبنين المال أن سبحانه ذكر ثم [، ٤٥]الكهف: 

ماحير جزاؤها ؤيدوم ثوابيا يقن التي، الصالحة، والأقوال الأعمال وهن الصالحات، 
منانزكه كمآ، ألاوأئتا ألحثوة متن إنما ؤ تعاق• وقال ثوابه، ؤيرجو العبد يؤمله 

ألأزتسخدن ا إد1 حى وآلآد*شمِ ألغاس يأكن مم-ا ألأزض ئبات بهِء حتنط قآألشمآء 
يجعلئنهاأوباوا تلا علإأآأشهآأمدا مندووث ابم أهلهآ وظث وآثيتت وحرمها 



الممسيرمتن اشر الصوء 

[٢٤يوش: ل ه ةذنحزإأد(' كؤمّ آلايئت ثهمبمث يآلأميمم'ك ثمئ  j»Jءن خصهدا 
التخمرمن سلمتا التي اللام، دار إل عيادْ دعا الدار هده افا؛ت عن عياله أحير ولما 

بالهدايهشاء من وحصى عدلا، إليها يالدعوة ءثاد0 وعم والفناء، والزوال والاستحالة 
صآ.طريقها إل 

تقوىإليه يقربم ؤإنما إليه، الخلق تقرب لا والأولاد الأموال أن سبحانه وأخر 
ذكره،عن وأولادهم أموالهم تلهيهم أل عياله سبحانه وحذر فيهم ومعاملته اس 

الدنيا.ق وولده ماله قل من لا حقيقة الخاسر فهو فعل ذلك< من أن وأحبر 
أنوأخر واخبارا، لهم فتنة فتها الدنيا أهل يه متع ما إل عينيه يمد أن نبيه دّءن 

آتاهأنه سبحانه وأخر به، متعوا الذي ا هل من وأبقن حير الأحرة ق له أعده الذي رزقه 
دنياهم،ق الدنيا أهل به مع مما وأفضل حير وذللث، العفليم، والقرآن الئاق السح 

رزقمن له ادحر وما الدنيا ل العمناء فهذا ذللث،، إل عينيه مد من له مانحا آتاه ما وجعل 
عخك.تمدن فلا الدنيا، أهل به مح مما حير الأحرة 

نأزاثآأن فتل من ءضؤ 1، إو أفسكم ل آلأرضولا ل مصيبة من أصاب ا نؤ 
الوآممه يمآ؛اداط-لم ثمزحوأ ولا ئام ما عق ل،ةلأ نسير عزآممي ذ'واك_ إن 

هزث[: 'خئالإمحال 
الحسنعتن. كنا اس عبد ابن هو المؤمن عبد ثنا الطيالسيت داود أبو نال 

اهللأنول عن أخرق سعيد أبا يا فقال! عصا، عك يتوكا اللول مريم أبي، بن يزيد فاتاه 
4قتأها ًضؤسمأن ق إلا فيأذْسكم محيبؤؤ(آلآرض(ولأ م، ما"أصارت، ؤ  'ه

لهايضرب ثم الماء ق القضية ليقضي اهنة إن واس نعم الحسن؛ فقال [ ٢٢]الحاوي: 
الرحلإن حتن والعامة، الخاصة ق وكذا كذا ساعة ق وكذا كذا يوم ق كائن أنه أحلا 

شفاء  U(\:



عنهاؤإق أحدما لقد واهف سعيد أُا يا قال! وقدر، بقضاء إلا يآحدها ما العصا لياحد 
ترى.أولا الحسن: قال منها، ل صر لا ثم لغتي، 

لقرحاالأنفس عق عائد هو فقيل• ئراهآب ان مبل بن ؤ قوله: الضمير ق واختلف 
المصيبة.عل عائد وقيل الأرض، عك عائد هو وقيل منه، 

وقولهالسياق، عليه ودل كله، هن.ا تعم الش البرية عك عائد هو يقال أن والتحقيق 
عمرأحبرق وهب ابن وقال أعلم، واهف واحدا، انتذلاما الثلاثة التقادير فينتفلم نبرأها• 

حلقهشيء أول إن  ٠٠عود: مبن اه، عبد قال قال: حدثه مهران بن سليمان أن محمد بن 
يومإلئ الدنيا ز يكون شيء كل فكتج، اكت—،• له: فقال القلم، حلقه من دجل عر اهف 

وميما.واوا ولا ألفا يخالف فلا العباد أعمال وبين الأول الكتاب، بين فيجمع القيامهء 
حلقوجل عر اهف ارإن هويقول: اهف رسول ممعت قال؛ عمرو بن اثللأ عبد وعن 

ومناهتدى، شيء النور ذك من أصابه فمن نوره، من عليهم ألقن ثم ظلمة، ق حلقه 
وقالأحمد، الإمام رواه هوكائن بما القلم جف أقول فلذك اهف: عيد قال صل٠١ أحهلأْ 

قال:الأوزاعي سمعت قال: أبي أخثرق قال؛ مزيل• بن الوليل• بن عباس حل•ثنا أبوداود: 
فيروزبن همداهف حدثتي قالت المحاق عمرو أبي بن محنحتن يزيد بن رمحعة حيلي 

يقال، يالهنائفله حاممل وهوق العاص ابن عمرو بن اهف عبل• عل دخلتا قال: الديلمي 
شرب،ررمن قال: أنه اهلع. رسول عن ما تحديث، ءنائ، بلغتني خصال فقلت، الوههل له 

رمولسمعت، وقال ا؛ أمه بهلن ق شقي من الشقي وأن صباحا، أربعين تؤبته تقبل لي الخمر 
ذكمن أصابه فمن نوره، من عليهم ألقن ثم ظلمة، ق خلقه خلق النع أرأن يقول: ه اقلع 

ورواها. اهءر علم عك القلم جف أقول فلذك صل١١ أخهوأه ومن اهتدى، يومئن• النور 

(٨٣رقم )]/٤٨ والحاكم ( ١٧٤٨٨رنم ){،/i اعرى ق والمهقي ]( U-\/r)أحد أخرجه :١( 
أعالمولا يخرجاه، ول؛ رواته بجمح احتجج وقد الأئمه تداوله قد صحح حدينا هدا ت بقوله وصححه 

ورحالوالطبرال والزار يإمنادين أحمل رواه (؛  ١٩٤٠١ ٩٣)U/المجمّع ق الهتثمي وقال علة• له 
^^ات.واظر:نيالارى)اا/اهة-آهةكأحدإسادي 



الممسرض الئشئ اأ=م 
=الآي؛إ========ص=======ط

الديالمي.فيروز بن اس عيد عن هدا من أطول مسنده ق أحمد الإمام 
ْكفق ؤآأف5لمي ؤر •آأصابصئءبمنة ؤ سبحانه: وقوله 

ثفرحوأولا ^٠؛ ١٥ما عق ثاّوأ لمحلا سير!ُتآ عزآش — ذ'للئ إن ئراءأُ رن مبل بن 
أشهمق البلاء من يصيبهم ما قدر أنه سبحانه فأحبر [ ٢٣، ٢٢]الحديد: ه ءاثنمحكم ينا 
أنأحبر ثم الأحسن، وهو المجمؤع أو الأرض أو المصيبة أو الأنفس يبرأ أن قبل 

عبادهيحزن لا أن منها التي البالنة، وحكمته عاليه، يسير وأنه عليه، قدرته ذلك مصدر 
حلقهمقبل كتبت، قد يد ولا وكتابته، يقدره فيه المصيبة أن علموا إذا فاتهم، ما عل 
مقدرةالمصيبة أن لعلهم يالحاصل، يفرحوا ولر عليه، ياموا فلم الفائت،، عليهم هان 

حلقه.قبل فيه المصيبة قدرت، قد ء بثي يفرح فكف، الأرض، عق ما ل كق 
أومكروه حصول أو فواته حوف، أو محبوب ^١^، تتممن المصيبة كانتإ ولما 

فوتهوعك حصوله يمد المحبوب مفارقة عل الفائت، عك يالأسن نبه حصوله حوفإ 
وقوعها،نل لمفارقته النفس توطتن عك وحد إذا به الفرح بعدم وب يحمل، ب حث 
أنهاالعبد تيقن فإذا المائبخ، أنولع ص وهده الوقؤع، يعد مرارتيا عك المبر وعك 

هاثتجليصيبه، يكن لر أحهلآه وما ليخهلثه، يكن لر منها أصايه ما وأن مثيرة مكتوية 
والثري.الحر منزلة وأنزلها حملها، ا وحفعليه 

قوحوف، النفس ل صعق، الجنع أن والجنع: القلب، رقة بين والفرق 
فمتنؤإلأ يالقدر، الإيمان ا صعقمن ؤيتولل. والحرصن، الهلع شدة ه يمل. القلب،، 

ماؤ تعاق: قال تانية، ومصيبة محضا عناء الجنع كان ولأيي كائن القدر أن علم 
ةزأهأإنذ;صًضانىلكأن ق إي أذمسمحإ ق آ*لأرضؤلأ ق مجيبة بن أصاب 

آمنفمتن ه ينآ،افه=فلم ثفرحوأ ولا ^ ١٥ما عق ثانوأ لمحلا مترمحت',ا آش عز 

)ا(أبماشفاء.

)آ(ه'مالروح.



يفرح.ولر يجنع ل؛ والغائب الحاصر ق مقدرة المصسة أن وعلم Jالقدر العيد 
مبحانهوافقه كمال، هي التي الرحمة، صفه من ناشئة فإنها القلب رقة هدا ينال ولا 

منوأبعدهم قالتا، الناس أرق العه. رسول كان وقد الرحماء، عباده من يرحم إنما 
مريصقلب، حال فالجنع وضعف،، مرض وجزعه ورحمة. رأفة القلب، فرقة الجنع، 

الآحر0،مسالالثح عاليه وصيق بأنفاسه، فأحد الأمارة، القس دخان غشيه قد بالدنيا 
فانحصارالك،، الممفللم الأرجاء، صيق وهومجن والنفس، الهوى مجن ل وصار 
الإيماننور فيه أشرق فإذا يحتماله، ولا يصيبه، ما ألتن من يجنع وصيقه القلب 

فتراهوالرخمة، الرأفة فيه وصارتا رق ؤإجلاله اهله محبة من وامتلأ بالوعد، واليقين 
وكره،ق والطير حجرها، ل النملة يرحم لم، ومقربن ذي يكل القلب رفتمحا رحيما 
أرحمافقه رسول كان أنس• قال اهه، من القلوب أقرب فهذا جنه، بني عن فضلا 
والرحمة،الرأفة قلبه ق أمكن عبدا يرحم أن أراد إذا سبحانه واهق بالعيال الماس 

وقوالقوة الغلظة تهما وأيدله والرأفة، الرحمة قالبه من ننع يعذبه أن أراد ؤإذا 
،يرحما<ل لا يرحم لا ءامن وفيهت ٢، ص إلا الرحمة تننع رالأ اكا؛تإت الحديث، 

ذوثلاثة: الجنة ارأهل وفيه: ،، اياءارأق من يرحكم الأرض ق من ®ارحموا وفيه؛ 
عفيفحومسلم قربن، ذي يكل القلب، رقيق رحيم لرجل متصدق، مقسط ملطان 
نيادةالعامة الإحمة من قلبه ق كان بما الأمة قفل إثما ه والمديق عيال،، ذو متعفف، 

القديرفمر وانفلرت ( ٨٨/ )٤ ق ساكر عوابن ( ٣٧٦ررقم المقرئ الأدب ل الخاري أحرجه )١( 

رنم ١٦١)A/ اتتمرى j وص ( ٤٩٤٢)رقم وأبدداود < ٤٦٦رنم حان ابن أخرجه )٢( 
والطالمي( ٤٦١ ١ رقم ا/آآه )■ بمد وأبو •٣( ١ )آ/ وأحد ( ١٩٢٣)رنم والترسذي ( ١٦٤٢•

م.ذي.)رثم\<آهأ(وحت 
وترح)• انارى نح وانفلر: ( ٢٣١٨)رقم لم وم( ٥٩٩٧)رقم المغاري أخرجه )٣( 

-٨٧(.٧٦/١٥اJووى)
الترمذي)رنمأآا،ا(.)إ(أحرجه 



الممسيرعالن المي؛ر ا|صنء ،==- 
=س\====د====^==^====ض

واستقربدر، يوم الأمحارى ق حتن مقدماته، حمح ق أثرها أظهر ولهدا الصديقية، عق 
هوتعاق سحاته والرب ؤإبراهيم، يعيسن مثلا له وصرب به، أثار ما عق الأمر 

منمنه أبعدهم أن كما ورحمة، رأفة وأعفلمهم إليه الخلق وأقرب الرحيم، الرءوف 
^١٠١١ل الأفراد إلا يلجه لا باب وهدا صفاته، بقد اتصف 

آلتاسييموم وآلبءزارتت> آدكثينا منهز ؤاjزنثا بآكشت رسLJثا ارسالثا مد تؤ 
ؤزئلهُي>مارهُ من ووتعو؛إT_ للئاّي ثدييونشفع ناس ذ\قوذذ\'ليتدذفيه بآلشنط 
^ضر'نث؛ هوكا |نآس بالعيب 

بهوأنزلت الرسل، به بعثت الذي العدل، هو إنما كلها العقود ق ...الأصل 
ؤآلميزاتشمعهمِألكتنب واركا كثين زنقا ازنلئا لقد ؤ تعاقت قال الكتب،، 

وعنالظالم، من فيه لما الربا عن نهن واوث«ّارع [ ٢٠ّيد؛ لالخره لألقتط تلاس لتقوم 
المالأكل وكلاهما وطا؛ هدا بتحريم حاء والقرآن الفللم، من فيه لما الخير 

^وقبل الثمر وبح الغرر، كثح ~ المعاملات من . الحم، عنه من وما بالاطل، 
الحماة،ويح والحاملة، المزابنة، وبع الحيلة، حبل وبين تين، اللبح صلاحه، 

اليسر؛ل ؤإما الربا ق إما داحلة هي - ذلك ونحو والمضامين، الملامح وبع 
منحانوته ق المكتري يكبه ؛مؤا الدار يكريه أن مثل الجهولة بالأجرة فالإجارة 

منثيء فيها فليس والزارعة والماقاة الضاربة وأما الخير، من هو المال 
العدل.قوم أ من هي بل اليسر، 

وسؤالاجوابا ذللث، ق — عنه ورصي اس رحمه — الإسلام لشخ ورأيت 
ؤإذالا؟ أم الثّرع من وغيرها الدعاوى ق للّمتهمين والحبس ؛الضرب المياسة هل 

)\(ا/مامآاءلأم-بما.
الحكب.الطرق رآ(مأه 



٦=?؛ؤءةِسم 
ت=====^^=======^لأة؛إات

الحبس؟ومدة الضرب قدر وما يستحقه؟ لا ومن ذلك يستحق فمن الشؤع من كانت 
الأحداثأوولاة قفاة سموا مواء الأمور ولاة فيها بمحكم التي الدعاوى فآجاب؛ 

تباركاه حكم فان الاصمللاحية، \ذمية الأسماء من ذلك غير أو اJذلالم ولاة أو 
محنحكم أو الناس أمور س أمرا ول من كل وعك الخلائق، لجميع شامل وتعال 

منالمنزل الشرع هو وهذا رسوله، وسنه اتنة بكتاب فيحكم بالعدل، يحكم أن التين 
نهزألأنمذ،ؤأنيزاركؤاتزلئا يالهئثت زنلنا ازنلتا لمد ؤ ت تعال قال اه، عند 

ؤإذاثؤذوأ^لآمشتإكأثها ان إنT_ ٠ ؤ تعافىت وقال ه بالمتط آئاس ليموم 
إنآسكانس؛عابصيراييظؤيهِء نعئا آس إن محكنوألأددل  ٥١آذاس بين ^كمث»ر 

عما^٢ ٥٠اهوا ثيغ ولا أس انزل بمآ ثينهمِ حطم قا ؤ تعال! وقال [، ٥٨لالس1ء: ه إيج';ا 
[.٤٨]الماتدة: منآلخىه ءك جا 

فحليدعن أن التهمة فدعوى ممة، غير ودعوى ممة دعوى ثمان؛ فالدعاوي 
منذلل؛، غير أو محرقة أو تلريق قطع أو قتل مثل عقوبته يوحب المْللوب عك محرم 

عقدايدعي أن التهمة وغير الأحوال، غالت، ق عليه البينة إقامة يتعذر الذي العدوان 
ا...أوغيرذلكال أوصمان أورهن أوقرض محع من 

منالمين للمأصلح هو وما به، اه أمره ما فعل الأمر ول عك ٢...فالواجب 
عليهم،بالشروط إلزامهم من الصحابة فعله ما ؤإتمام أعدائه، وقمع اهنأ دين إعزاز 

أومخذل،مرجف إل ذللئ، ق يلتفت، لا الإسلام. أرض حمح ل الولايامتح من ومنعهم 
ؤيقول; تعال اقئع فإن عليهم، نخاف وأسرئ اجد معندهم لنا إن يقول؛ 

قفوروز كان ؤإذا [• '٤ ]١^؛ ءزير4 لفوث آس إن ئنص/ُْ من آس وفيحثزئ 
المنصور ٧٧٥١فحزب اقلٌ، أعداء أنف، رغم عك الكنائس عامة هدم قد التتار مملكة 

)ج(.معلوماته. تحقيق ق راغب هو لمن جدا مفيدة مطولة البحث بقية ( ١ ر 
(nAA(Y  ي.الذمة أحكامأهل



الئفسيرعلن المنير الصوء 
ص====^======^==^=^خ

الأتم هوأحبر الك، فإن وأحق، يدلك أوق الساعة قيام إق بالنصر الموعود وجنده 
ثال!حيث ه رسوله وعد اممع يحقق أن نرجو ونحن القيامة، يوم إق ظاهرين يزالون 

اسأجرى من محنكون دينها" لها بجلد س منة مئة كل رأس علن الأمة لهده افقع يبعث ٠٠
النبوي،الحديث هذا ق داحالين والحديث، القرآن أهل من عليه وأعان يديه، عل ذللئ، 

آوكممأإمعهز واركا يآوتتثت نسلنا انسلتا كد ؤ ،؛ ؛lJكما دينه، يقيم ببمم اس فإن 
ذيميلئامي ومنمع شديد ناس فيه واتركاآلخديد بالقسط آلماس ليموم وآليثزاتق 

[.٢٥: jbJbJl]عزير4 هومح، بالثيبؤزنأهُ سئغه؛برُْ آس 
ودينه،ورسوله كتابه عك الaلاعنين رد عبدْث عك الاه حقوق يعفى ومن 

ذللت،وراء وليس والجنان، والقاو_ؤ والسنان، واليم، والبيان، بالحجة ومجاهل،ترم 
عكالملحدين الكفار بعض أوردها ائل مإلينا انتهز وكان الإيمان• من حردل حبة 

فيه،الذي الداء عك دواوه وي ولا فيه، لما عنده يصادف، فلم لمين، المبعفن 
الكافرتفقال هوالجواب،، هذا وةالت صربا، به مهيا يداؤيه بضريه أنه لم الموظن 

وهذافتفرقا، بالكتابج. لا باليفج قام إنما الإسلام دين إن قولهم• و< أصحابنا صدق 
المجستافثمر والمطلوب،؛ الطالبإ بين الحجة ومحاهمتؤ ممحرويؤ، وهذا ضاري، 

متوكلإليه، مفومحى به، مستعين قيام هللا وقام الجد، ساق عك ومخي العزم، ساعد 
يعاملونإنما الكفار إن الجهال! العجزة هقالة يقل ولر مرضاته، موافقة ق عليه 

أمروقد والضعف،، العجز إل ؤإحلاد ، ، الزحفمن فرار وهذا الجدال. دون بالجلال 
هلكمن لتهللك ؤ للعازرت ؤإزاحة لليجة إقامة دعوتم؛ بعد الكفار اهف؛مجادلة 

للمجة،منفذأ جاء إنما والسيف، [، ٤٢]الأنفال: ه تينة عن -من من ونحى نيئة عن 
معهزيانيثأتؤاركا زنقا انسلتا لمد ؤ تعاق؛ وقال للجاحد، وحدأ للمعاني، مقوما 

ومتنبعشديد ناس فيه آلختديد واولا إكتط ^لغاس ييموم وآلميزارتs آلكتنمتط 

الخارى.هداية )؛(•١ 



قامالإسلام فدين عزيره، قوكا آلثم إن لآلننإ ونسلتُ يغه،\رُْ من آس ؤليعلم يلثاسي 
الماضي.السيف ونفذه الهادي، بالكتاب 

مائلكل أحدعي صاْ يئيم مرهف ألحد الوحي إلا ص فا 
جاهلكل من الداء دواء وهذا عائل كل من الداء شفاء فهذا 

أمسابه.له والمسر أبوابه، الخير من الفاتح فإنه التوفيق، محا الرمة اس ؤإق 
لفهو العلم ؤللب j حرج »من M: اه رسول، تال، قال،ت أنس بن الربيع عن ، ١

فلمبعضهم رواه غرب حسن حديث، هذا التو^٠^ قال، يرجع" حتن اش مجيل 
قوامهأن كما الإسلام، قوام به لأن اه، ميل من العلم ء؛للب، جعل ؤإنما يرفعه 

والسنان،باليد جهاد نومن الجهاد كان ولهذا والجهاد، بالعلم الدين فقوام بالجهاد، 
١^١٤من الخاصة جهاد وهال.ا واليان، بالحجة الجهاد والثال كثير، فيه المشارك وهذا 

وكثرةمونته وشدة منفعته لحفلم الجهادين أفضل وهو الأئمة، جهاد وهو الرمل، 
يذيتامرية ْفل ق لعسا شتمنا ولو ؤ ت مكية وهي الفرقان، سورة ل تعاك قال، أعدائه، 

فهذا[ ٥٢، ٥١]الفرقان: ه ْغجما جهادا به-، وجلمهدهم آلءكنغريىت> يهيع لأ مج 
لرالنافقين فإن أيقا، النافقين جهاد وهو الجهادين أكير وهو بالقرآن لهم جهاد 

عدوهميقاتلون كانوا وربما الغلاهر، ق معهم كانوا ل الملمين، يقاتلون يكونوا 
٩[]الحريم: ه وآكممتن آلخكماز يهد آلئى ننايا ؤ تعاق؛ قال، فقد هذا ومع معهم، 
المسبيل أن رالمقمود والقرآن، بالحجة النافقين جهاد أن ومعلوم عليهم واغلفل 

عليكم؛هلاوس،ه معاذ قال( ولهذا افم، إق به الخلق ودعوة اللم وءللم_ا الجهاد هي 
جهاد.عنه والحثؤ سح، ومذاكرته عبادة، ومدارسته حنية، هلا تعلمه فان الخلم، 
ازننغالمد ؤ ت تعاق قال، كما ازصر، والحاّيد النزل، الكتاب بين ستحانه قرن ولهذا 

)ا(-'\ضاح-بما.
المختارة.محقق وحسنه ( ٢١١٩رنم ١ ٢ ٤ الختارة)ا/ ق والضياء الومذي)رنمم\؛آ'آ( أحرجه )٢( 



الممسيرعدن اشر الصوء 

ؤاjزJثا^كJذيانمتط آلنامتر ليقوم وآلمننايك آشب معهاو بالإيئ؛تؤاركا زسلثا 
ءزير4مومحا إ0آس بالعيب ووسة'• منييصرهُ ؤلثنلمآس لائاّي وءقفع قديد باس فيه 

قيل.كما الدين قوام ثهما إذ والحديد، الكتاب فدكر 
آلكممن،معهمِ ؤاذزJئا باتيئنت رنلئا ارسنثا لمد ؤ ،! Jliمسحاه اس ،إن 

عدله،والميزان كلامه، فالكتاب [ ٢٠ه إلقنط آلغاس لههوم وآلمحزاثتح 
وأنزلنايقل ولر شديد؛؛ باس فيه آلخديد ؤاذزنثا ؤ قال! ثم رمله، مع أنزلهما أنه فأحبر 
مخلوقهذكر ولما له، رممع أنزلهما أنه أحبر وعدله كلامه ذكر فلما الحديد، معهم 

بينوى فالم كلامه، إنزال، به قيد بما يقيده ولر إنزاله أؤللق وعدله لكتابه الناصر 
والعنن.اللففل ي مخهلئ الإنزالين 

العلمية،الأدلة الحجج فنقول; والبيتان، الحجج بين الفرق والمقمحود 
مالكل اسم والبينة بينة، وحجة بينة اية يقال• الأصل ؤ، صفة وهي بينة، جع والبتنات 

زنلثاازسنئا لمت. ؤ تعاق; قال علمي، دليل أو أمارة أو منصوبة علامة من الحق بين 
أقامهاالتي الآيا٠لإت، فالبينات [ ٢0لالحال،ياو; ؤ< وألميزانتن معهاو[ SJjjو\يا

بيتاول إن ؤ تعاق; وقال الدعوق، هو والكتاب المعجزات من صدقهم عق دلالة اهف 
إبرهمز4ءاينمن،بيثشت،ئمام فيه بملمئن وهدى مباركا يبكه للذتم، لقاّن وصع 

الموجودةاس آيات ومن بالأبصار، مرئية جزئية آية ابراهيم ومقام [ ٩٧، ٩٦عمران: 
فياسلم..\،.

فآلهوا}نلأآلكئشب نعهعّ تنكا ؤ؛ إتيئثت زنلظ ازنلئأ وع،و ؤ ؛وقال 
أنزلسبحانه اممه وأن قسطا، الأمر نفس ل أن عك ذللث، دل 4 يآلمتط آلغار>رُر ليقوم 

)ا(اآآمخمراضس
)آ(1ا\.فتاحج_ا.

)ج(.الأعراف. محورة ق هذا تكملة تهدمت، )٣( 
)أ(هشاححأ.



والميزان،لأحل4 الكتاب أنزل يالقط، الناس ليقوم العدل وهو الميزان، وأنزل كتايه، 
الكتابوأن قبيحة، ومخالفتهت حن، وعدل! قط هو ما الأمر نفس ق أن فعلم 

لأحله.نزلا والم؛زان 

صارؤإنما حن، هوعدل ما الأمر نفس ق ليس يقول والقبح الحز ينمي وٌن 
وعدلهحسنه إق وعدلا حسنا كساه الأمر أن ننكر لا ونحن فقط، بالأمر وعدلا قسطا 

عدلاكونه به يماعف، آخر، حنا الأمر وكاه حمن، قسهل ه نقق فهو ه، فنق 
حميعا.الوجهين  ٧٢٠له ثابئا ذللتإ قمار حنا، 

ءهأإ؛-ءو

قوخعلئا متيزؤءاسهآلإنجو بعءمهم_حآتي وقيئا برسلنا ءائرهم عق قيئا م ي۶ 
آتتعآءإلا عإتهز كثتننها ما آتثدعوها ورمايثه ورخمه رأقه اثبعوه آليين قلوب 

بجموكثتر أجرهز بجم ءامغوأ آلذنن قثائنثا رعايتها حق رعوها قنا آئب رءنو'ن 
4•ب صفون: 

ودرايةالمروي وحمل النقل مجرد وهي رررواية، ثلاثة؛ والعمل العلم ،ومراتب ر
فالقلةومقتضاه. عمله ما بموجب العمل وهى ورعاية معناه، وتعقل فهمه وهى 

لرمن اذم ذم وقد الرعاية. همتهم والعارفون الدراية، همتهم والعلماء الرواية، همتهم 
ملوبق وجعلتا ؤ ^١^،! فقال رعايته، حق الرهبانية من وايتدعه اختاره ما ييع 

آممبرضون آتتعآء علتهزإلأ ماكثبننها ورهباjثه^نتذضها ورخمه رأقه اثبعوه آلويؤنح 
[.٢٧]الخويدت ٠ حؤررعايتها رعوها قنا 

الن.كورالفعل ينقر إما الاشتعال! عل 4 ابثيعوها ب-ؤ منصوب ه رهبانية وؤ 

أيالبمرين، قول عل، المدكور بأدا مفسر محيوفح بمقدر ؤإما الكوفيين، قول عل، 
قونجمة ؤ قوله! عنل. التام فالوقفح عليه، الجعل يوقؤع منصوبا وليس رهبانية، وابتدعوا 

)ا(>ا"ماوارججأ.



الممسيرعلن المير الصوء 
=اكظ=======^=د=د

ولرهم، أنفعند من اُتدعوها هم بل لهم، نشرعها لر أي ابتدعوها ورهبانية يتديء ثم 
تأوجه ثلاثة ه آلثد ن رصو آتتعآء إب ؤ I قوله نصب وي عليهم، نكتبها 

لرفانه فاسد وهدا ، ٠٧٥١رصوان ابتغاء إلا عليهم نكتبها لر أي له مفعول أنه أحدهات 
مكتوبة،غير مبتدعة فهي ابتتدعومحا هم أتم أخبر" وقد كيف سثحانه، عليهم يكتتبها 
فيتحدمعه، المذكور الفاعل لفعل علة يكون أن يجب، لأحله المفعول فإن وأيضا 
هوههنا، العلل الفاعل وفحل الكرم، هو فالقائم إكراما، قمت نحوت والغاية السب 

اسلفعل علة يكون أن بملح فلا ائم، فعل لا فعلهم اس رصوان وابتغاء الكتابة، 
الفاعل.لاختلاف 

اذئه.رضوان ابتغاء إلا عليهم كتبناها ما أي )كتبناها( مفعول من بدل ت وقيل 
منالشيء بدل فتكون الرهبانية، عين اس رضوان ايتتغاء ليس إذ أيفا فاسد وهو 
فتكونالأحر، عك مشتمل أحدهما ولا كل، من بعض بدل فتكون بعضها، ولا الشيء، 

غالهل.بدل وليس اشتمال، بدل 

إلايبنيعوها، ولر يفعلوها، لر أي الضلح، الاستثناء ضب منصوب أنه فالصوابت 
عقوالباعث، لهم الحامل ذكر لم ا؛تدعوها، قولهث هدا عق ودل اس، رضوان لهللم، 
٠٧٥التزم من إن رعايتها، بترك ذمهم لم اس، رضوان طلعثح هو وأنه الرهبانية، هال.ه ايتثدلع 

منالفقهاء من كثير ألزم حنن ؤإتمامه، رعايته لزمه القريثؤ أنويع من إياه اهلع يلزمه ب شيئا 
أبوقالت كما بالنير، كالنثزامها بالثرؤع التزامها وححلوا بإتمامها، تثحبة م طاعة ق شؤع 

المسكين،أحد ق أوكالإخماع وهوإجاع محته، الروايتين إحدى ق وأحمل. ومالك حنيفة 
مارعاية عليه يجب فكما بالقول، الالتزام من أقوى بالشرؤع والالتزام قالوا؛ 

إتماما.بالفعل التزمه ما رعاية عليه يجب وفاء، بالنير التزمه 
المسالة.هل.ه امنثهصاء موضع هل.ا وليس 

لربمن فكيف، رعايتها، حق تعاق قئص ايتا|ءها قرية ييع لر من جوذم افثم أن والقصد؛ 
عليهّا.وحث، ثبا وأذن لعباده ورضيها  ٠٧٥١شرعها قربة يئ 



ؤبمعلوحمجه-، ئن كش يؤذكم برسولي-، ؤءاثنوأ آس آئقوأ ءامثوأ آلذين ئناه ؤ
4•ئوررظ'أث;؛ ومحرذكم بي-، ثمئون ثووا لخفم 

صفةوجعلهما موصع، غير ق كتابه ل الأصلين هذين 'سحانه اليع ذكر وند 
المستنيرالحي القلب فإن الإيمان، عن حرج ْن صفة صدهما وجعل الإيمان، أهل 
رسولهبه بعنا ما ومتابعة لتوحيده وانقاد واذعن عنه، وفهم الله، عن عمل الذي هو 
ه،الله رمول، به بعثا لما انقاد ولا اهلٌ، عن يعقل ب الذي الظلم الي>تا القلم، و. 

قو؛أمم أحياء، غير أموادتv بأمم التاّس من الضرب هذا سبحانه يصفا ولهدا 
جهاتم،حيع ق عليهم متولية الظالمة كانتا ولهذا منها، يخرجون لا الظاإماات< 

وأعمالهمالحق، صورة ق والبامحلل الباحلل صورة ق الحق ترى مظلمة، فقلوتبم 
ؤإذاظلمة، عليهم ممتلثة وقبورهم مفللمة، كلها وأحوالهم مظالمه، وأئوالهم مفللمة، 
مغللم.النار ق ومدحلهم الفلالخاُتا، ق بقوا عليه للعبور الجر دون الأنوار قمتا 
منهاأحرجه المعادة به اهلق. أراد فمن أولا، الخلق فيها حلق التي هي الظلمة وهذْ 

صحيحهل حبان وابن أحد الإمام روى كما فيها، تركه النقاوة به أراد ومن النور، إك 
حلقاهلٌ ارإن قالت أنه الني عن عنهما اديٌ رصي عمرو بن اقلٌ همد حديث، من 

ومناهتدى، النور ذللث، من أصابه فمن نوره، من عليهم ألض ثم ظلمة، ل حلقه 
أنتعاق اقله أل يقؤ الني وكان اهوه« علم عق القلم جف أنول؛ فلذللثv ضل®، أحطأْ 
فوقهومن ودمه، وءفلامه ولحمه وبشره وشعرْ ومره وسمعه قلبه ل نورا له يجعل 

لذاتهالنور قو فهللم، نورا، ذاته يجعل وأن وأمامه، وحالفه شماله وعن تحته، ومن 
المتا.ولجهاته والباؤلة الظاهرة ولحواسه ولأبعاصه 

نور،وقوله نور، من ومخرجه نور، من مدحله المؤمن ه؛ كم، بن أبي وقال 
بينفيعن القيامة، يوم لصاحبه يفلهر وصعقه، قوته يحبا النور وهذا نور، وعماله 

الإسلامية.الجيوش اجتميع ٥ ا 



الممسرعلن اشر الفوء ح==^=ءِ 
=اكظ==^========د==د==^

لكلنحاةواحر لكلتجم، واحر لكلشمس، نوره يكون من الناس فمن ويمينه، يديه 
يضيءقدمه، إ:،ام رأس عك نورا يعطن ص منهم إن حتن ذلك، دون وآخر الحومحا، 

يظهريعينه هدا فهو كيلك، الدنيا ق ومتابعته إيمانه نور كان كما أحرى، ؤيطفأ مرة 
ماكث،مزامرثاج لكاوخيئآإليلث،نوحا وكي ؤ وتعال• وقال والعيان• للحس هناك 

٠عبادثا من يثآء من بهء مدى ثورا جعنتنة ولتكن آلايمنن ولا آلمجنت ما يدرى 
والأرواح،القلوب حياة س به بمحصل لما روحا وأمره وحيه من ف[ ٥٢]الشورى: 

والباطل•الحمحا بين والفرقان القلوب، واستنارة الهدى س به يحصل لما نورا وسماه 
الكتاب،عك يعود فقيل ه ثورا جعلتنة ولتكن ؤ ه' قوله ق الضمير ق احتلم، وقد 

4•مزأمئا نوحا ؤ قوله؛ 3، الروح عك يعود أنه والصحيح الإيمان، عك وقيل 
الأمرابلع صاحب ترى ولهدا وهدى. ونورا روحا أمره حعل أنه تعال فاحبر 

والقبولوالجلالة والمهابة الحلاوة س يتبعهما وما والنور الروح س كي قد والستة 
ومهابة((حلاوة رزق س المؤمن ر)إن ادراثأت رحمه الحسن قال كما غيره، حرمه قد ما 

كمروأوالذين آلتور مزآلطلميتاإل يحرجهر ءامغوأ ود آس ؤ تعالت وقال 
فأولياوهم[ ٢٥٧ه آلفللميت، إل آلغور ملح يحرحوثهم آلطنعؤب، أؤلياوهم 
لهمأشرق وكلما وأهوائهم. وجهلهم طائعهم ظلمة س فيه حلقوا ما إل يعيدونبمم 

فدللث،وصدوهم؛ منه أولياؤهم منحهم فيه يدخلوا أن وكادوا والوحي النبوة نور 
وجعلناةاحيين؛ه ميتا اؤسكان ۶ ت تحال وقال الظالماُلأت،، إل النور س إياهم إحراجهم 

[١٢٢،؛; UjSfl]ه نيا بجايبؤ نس آلظلميت ق مثلهُ ممّن الماسي ز بهِء يمثى نورا لهُ 
بهيمشي نورا له وجعل والحلم الإيمان روح وهو وحيه هو الن-ى بروحه وقو فاحياؤه 

أهلفهويرى الظلماء، الليلة ق المضيء يالراج الرجل يمشي كما الظلمة، أهل بين 
العميان.بين يمشي الدي كاليصير يرونه، لا وهم ظلامتهم، ق الفللمة 

قيتقلبون ومتتا؛عتهم عليهم وسلامه اس صلوايتط الرمل طاعة عن والخارجون 



وظالمةالقول، وظالمه الهوى، وظلمة الجهل، وظلمة العلبع، ظلمة ظلمات<ت عشر 
داروظالمه القيامة، وظالمه القبر، وظلمة المخرج، وظالمه المدخل، وظلمة العمل، 
الثلاثة.دورهم ل لهم لازمة نالظالمة القرار، 

منالأمة ولهده أنوار؛ عثرة ق يتقالبون عليهم وسلامه ائلأ صلوات، الرمل وأتأاع 
منهمني لكل فإن غترْ، لنمح، لتّر، ما النور من ه ولمحها مرها، لأمة يم، مجا النور 

أمتهوصفة صمته كيلك، تام، نور وجسده رأسه من شعره كل تحت قو ولمتنا نورين، 
يفتمخأبزسولؤ-، وءاسوأ ءامغوأ^ذقوأ^لدم يناياألذين ؤ تعاقت وقال المتقدمة. لكتب.، اق 

هة' عموررجم وآق ويعفرمحمء بب-، ثمئون لورا لخفم ربمعل منرحميه-، كش 
إنماينفعهم الذي وتقلبهم تصرفهم يأي، إعلام ه بهِء ثمثون ؤ قوله؛ ول [ ٢٨]الحديد؛ 

منأكثر صوره ل لهم، نافع ولا عليهم مجد غير النور بغر مشهم وأن بالنور، هو 
الزمانةأهل سواهم ومن الناس، ل المشي أهل هم النور أهل أن وفيه نفعه، 

إللأقدامهم ولا لأقوالهم، ولا لأحوالهم ولا لقلوحم مشي فلا والاشئاع، 
قوله؛وق أقدامهم. الأنوار بأهل مشت، إذا الصراط عك تمشي لا وكدللئ، الطاعات، 

مايمشون كما بأنوارهم الصراط عل يمشون أمم وهي، بديعة، نكتة ه يه-ء مشون ثؤ 
الصراطعل قدم عن ندما ينقل أن يستملح لا فإنه له نور لا ومن اكنيا، j، التاّر، بين 
إليه.يكون ما أحؤج المشي يتهلح فلا 

سكمق يؤذكم يريولب-، ؤءامغوأ آس آن-قوأ ،ام؛وأ آلذين نناِما ؤ تعاق• قال، 
[.٢٨تالحدياJ! ^ به-ء تمثون نورا ؤ؛تعللعتمم رحمته-، 
ألغاسيز بهِء نمثى Jورا لذي وجعلنا قاحتثه ميتا ي)؛(' اومن ؤ تعاق؛ وقال 

آسبه يهدى ؤ تعال؛ وقوله [ ١٢٢]الأنعام؛ ه نبا 'فارج لمن آلطلمثت، ق مثلهُ كنن 
[١٦]الماندْ؛ ب آلمور زل آلظلميت، من وتحرجهم آلث1نر نثل رضو'ثهُ آثح منب 

)ا('اآاضاح-بما.



المّيرعش النمحر النوء ^^؛ ٩١
=اكْإ====^====^===^^==^

[.٥٢لااشورى: 4 عبادثا بن لقاء من به-ء Tدى يدرا جعلنه ولكن ؤ وءولهت 
لحيرتهفهو يذهب، أين يدرى لا الذي الحيران بمتزلة صار النور هذا القلب عدم فإذا 
منبه نمتغ ما العلم من ئلوحم يكن ولر سمعه، صوت كل يوم مقمودْ بطريق وجهله 

ولهداؤيهلكه، يضره مما وامتنع به قوي القلب ق استقر متن الحق فان الاطل، دعاة 
ومنبصيرته، ظلمة من يونن قالعي ذلك، قدم وتقدم ملطاثا، العالمية الحجة اهقع سمن 

قلبه.وقوى بصيرته استنارت الناغ العالم فيه استقر فإذا قلبه، صعق 
بنكمق يؤذكم برسولي-، ؤءابغوأ آس أو؛قوا' ءامخوأ آلذين يثا_أا ؤ تعاق؛ وقال، 

سبحانهلهم فقمن [ 4٢٨ ويغمزمحاو يه.، ثمشون ثورا لخفا؛ ؤتمحنل رحمتهِء 
قونصيبا الدنيا، ق نصيبا رحمته، مجن نصيبين أعءلاهم أحدهات أمور. ثلاثة بالتقوى 
يمشوننورا الثال؛ نصيبين. فيصير الآحرة نصيب لهم يفاعف وقد الآحرة، 

التقوىسبحانه جعل فقد التيسير، غاية وهانا ذنوببم، مغفرة الثالثت الظلمات، ق به 
عر.لكل سببا الموى وترل ر، يلكل سببا 

ؤقيلؤ جبهته! عق يكتب اه رحمه تٍمية ابن الإسلام سخ كان للر■ءافث كتاب 
وسمعته[. ٤٤]مودت آلأمر4 وئمى وغيصآّء ايبى وينسنا، ماءك 

يفعلهكما ،، الراعفبدم كتابتها يجوز ولا فقالت فبرأ، واحد لغير كتبها يقول،؛ 
تعال.اس كلام به يكتب أن يجوز فلا نجس، الدم فان الجهال، 
مايمحوأآش ؤ بردائه فئاوْ سعيثا، فوحد برداء، ^^؛ ٤١١موّن جرج له■ آجر كتاب 

[.٣٩امآلخكثم،4ل\زءد: وءغدُْ ويتيت نشآء 
[٢٦٦؛نارءاحمدثا4 إعصارفيه فاصانهآ ؤ ت عليه يكتب للحزازت آحر كتاب 

وقوته.اس بحول 

)ا(ماماكأان.

r^-_iزاد  ٣٨٢)٢( 



سع=^=^_^^=]جا=
آسآتقوأ ؛اسوأ تناه ؤ ءاوه1 يكتب الثمس اصفرار عند له! آخر كتاب 
وتعفردكمءيه-، يمشون ثووا لخفب ؤمحعل منوحنته، يؤذكمكمون برنوب ؤءامغوأ 

[.٢٨الحييي!ت ه رحم غفور وآس 
مبفرت، ائللأ بم ورقات ثلاث عك يكتب المثلثةت للحهن اخر كتاب 

بماء.ؤيبتلعها فمه، ق ؤيجعلها ورقة، يوم كل ؤيأخن. قلت، اهة م بمرت، اهلأْ 
كلومليلث، شيء، كل رب اللهم الرحيم، الرحمن اممه م بات النلعرقا آخر كتاب 

ولابأذى، عل لهله تفلا النسا، خلفن، وأنت خلمتني، أتت شيء، كل وخالق شيء، 
أنت،.إلا شاق لا سقما، يغادر لا شفاء واشفني بقهير، عليه تلطني 

اهلأرصي عباس ابن حدين، من جامهه; ق الترمل.ي روى القارب! للعرق كتاب 
"بميقولوا•أن كلها الأوجلع ومن الحس، من يعلمهم كان ه اه رسول أن عنهمات 

التارا،.حر شر ومن نعار، عرق كل شر من العظيم بانته أعوذ الكبير، اققه 
الحا.يدسورة ير نفمن ■حعه اهف ير ما هذا 

العالمينرب  oUiوالحمد 



الممسرعلن المنير الصوء 

ف1شؤ1سبعمحاوزئ
أثهنثهزإن أثهنتثتز منمايثتدماهث مفم إنآشَنيغتجترض:ه.ششو30 

عهور:ث:؛ؤإدتآشَظؤ وووواح  J^J_>يمولون ذآ4ؤ ولديهم آكى ]ب 
ذ'محيثماثاح أن نو من كحريررمؤ مالوأ لما يعودون قم يمك' من يظنيوون وس 

قبلبن مثثابعأن فيرس ثحبميام لزيد قمن حبيرإزاة؛ يعملون بما وآس يهِ،أ ثوعملويك 
—منكئاجذلاثلئومغوأبائيو3سولي-آؤبمئ متين نمنوزستي انيتماثا 
هبر<نظابأطو؛4•حدؤدآثي 

مالكبنت حولة زوجته من ظاهر الصاهت! بن أوص ررأن والمانيد المنن ق ثبت ا ١
منشكواها ، ٥١وسمع اقلأق، إق واشتكت ه، اس رسول فيه جادلت اش وص ثعلبة، بن 

شابةوأنا تزوجني، الصامت بن أوص إن اهله، رسول يا فمالتت — سموات سع فوق 
الألأرمول لها فقال عنده، لكمه جعلي  I_iaذات؛له ونثرت سني، حلا فلما ل، مرغوب 

 :M إنلقالت: أما وروى أشكوإليك«. ءاللهمإق فقالت: لهيءار، أمرك ق عندي راما«
القرآن،فنزل جاعوا. إئ صممتهم ؤإن صاعوا، إليه صمهم إن صغارا، صية 

بنتحولة جاءت لقد الأصوات. مممعه وّع الذي هلم ®الحمد عائثة: وقالت، 
اقضفأنزل كلامها. بعض عئ يخفن البيت،، كر ق وأنا قؤ، اهرٌ رسول إق تشكو ثعلبة 

جن؛.المعاد زاد ١  ٥٨)١( 

والطراز( ٢٥٩رنم  ٣١والدارهطي)م٦ ١( ٥ • ٢ • رنم ٣٨٢الكبرى)U/ ته j المهقي أخرجه )٢( 
وأبو٢( •  ٦٣نج<)رنم وابن ( ١٣٧٩ رقم  ٥٢٣والحاكم)٢; ( ٢٥٧٤رنم ٨ >أ/ الشامحن ند مذ 

y )يعك  ] i /a  للزيلي والآثار الأحاديث تخريج وانفلر؛ الحاكم، وصححه ( ٤٧٨•رقم /t(٤٢٥)
(.٣٧٤)W/نح أيضا: وانغلر 



_إ=^|_'لإوامحاؤإق
محاوزكنآينمع ؤآثء أؤ إل ؤ؛ةءآ زوجها ؤ؛ محتدك أبى 3ولأ ؛ oilسمع قد ؤ ت هن 
lijlsيجد. لا ت قالت  ٠٠رئة؟ ليعتق  ١٠ه' الني فقال ١[• المجادلة؛ ت بصتره سميع آس إن 

I،jlsصيام، به ما كير، ثخ إنه اهللأ، رسول يا قالتاث متتابمين® شهرين ®فيصوم 
منرعر3، سأعينه ®فإل قال؛ به. يتصدق شيء عنده ما قاكت مكينا٠٠ متين ®فليطعم 

وارجعيمكيثا، متين منه فاطعبمى ®أحنت،، قال؛ آحر، بعرق أعينه وأنا قالت،؛ تمرء 
^٢؛.١٠عمك،ابن إلن 

والإجابة،القبول به ؤيراد المعنن، فهم يه ؤيراد الهويتح، إدراك به يراد والمع 
زوجهاؤر محلدللث، آبى قول آلثد سجع مد ؤ قوله• الأول؛ فمن القرآن، ل والثلاثة 
أصرحوهدا [. ١ ]الجائلة؛ بحبميره سمع آس إن محاوركما" يسمع وآس آئي إل ويئتاؤآ 

ويسمعمجع الفاعل واسم والم.ارع الماضي وذكر المع، صفة إثباُت، ق يكون ما 
ومححالذي هف الحمد —ت عنها اممص رصي — عائشة قالمتا كما المع، وله سمح وهو 

البيت،جاب ق وأنا قو اهق رسول إق تشكو المجادلة جاءيت، لقد الأصوايتح، سمعه 
4.زوجها محندسق آثى قول آس نمع قد ؤ اهف: فأنزل كلامها، بعض عئ ليخفن ؤإنه 

ولوؤ لأفهمهم أي ه ُلأتمعهم حيرا ضب آس علم ولو ؤ كقوله: الفهم سمع واكاق 
والإعراضالكر من ملوجم ق لما ؛؛• ٢٣لالأنْالا؛ منرصونه وهم لثولوأ اسمعهم 

هبصيرا سميعا آقت وكن ا تعال؛ اهللأ ^j، باب صحيحه من التوحيد كتاب ل تعاليقآ البخاري أحرجه )١( 
(١٨٨)رقم u-؛^، (واين ٥٦٥٤رنم٣٦٨/٣(واJاتيjاعرى)٧٣٨٦لس:؛مأا[ذلحدث)رنم 

نوعبد ٤( ٦ وأهمد)!/ ( ٤٧٨•رنم ٢ ١ ٤ )M وأوض ١( 0 . ١ والمهض 
(.٤٣٧ /  ١٣)^ ٧١م واظر: ( ٥٦٢ رنم  ٢٧٨/ المنة)١ ق اصم ايي وابن ١( ٥ ١ ٤ )رقم همد 

)رقمالفلمآن موارد وق ( ٤٢٧٩رقم ١ • -٨ ١ • ٧ ١/ )٠ حبان وابن ( ٧٤٦)رقم الجارود ابن أحرجه )٢( 
(٤١• )آ/ وأحمد \0'0\( رقم  ٣٨٩/٧)الكبرى ق والمهقي ( ٢٢١٤)رغم داود وابو < ١٣٣٤
الأوْلارونيل ( ١٨٩)٣;الملام ومسل ( ٧٨/٢)الجهد وبداية ( ٢٥)خ/م، المنض وانئلر: 

(٠٥/٧.)

)م(هيشاحجا.



الممسيرعان الميئ الصوء ا؟=^^ثَ 
=اكهإ===========^^====^^

فهموهولو لجهلهم، الحق مهمون لا أنهم إحداهما آفتان: ففيهم الحق؛ قبول عن 
سمعوالثالث: والعبي،. التقتس غاية وهذا لكبرهم، عته معرضون وهم عنه لتولوا 

خلث5مولأومبمعوأ حبالأ وادوكبإلا ذُما Jوحنحوأ ؤ نعاق: كقوله والإجابة القبول 
لأهله،مستجيبون له قابلون أي [ ٤٧ت التوبة ل ه لهم ممتعون وفيكمِ انفثئة يثغوثعكم 

قولومنه مستجيبون، قابلون أي: [ ٤١لالخفذد_اه]الماتدة: سمأعوروشم ؤ قوله: ومنه 
النيوقول دعاه من ودعاء حمده من حمد اس أجاب أي حمده، لمن  ٥٥٥١محسيع المصل: 

لكم®انضآ يسمع الحمد، ولك، ربنا فقولوا: حميم، لن اس ميع الإمام: قال ررإذا ه: 
ومعادهمعاشه، ق يصلحه بما علم له كن لر إذا الإنسان أن والمقصود: يجيبكم، أي 

الجاهل.ان الإندون يهلكه مما الحاد ق للامته منه -؛؛^١ البهيم الحيوان كان 
منها،ءلاهر الصامت، بن أوص زوجها إن فقالت،: مالك، بنت، حولة ه ،وسألته ٠..١ 
ابنفإنه اس اراتقي ؛قوله: فيهيجادلها ه، اله ورسول ه، اممع رسول إق ونكته 

روحها1، محندللف، آلق قولأ آلله سمع قد ؤ القرآن: نزل حتتئ برحت، فما عملثؤا؛، 
فقال:الآيات١، ١[ لاJجادلت: نمبممه سع إنآلله -محتاوركمأ نتمع وآلله ؤدق-مؤاإلذآممي 

ماكثير شخ إنه قالتؤ: متنابعين®ب شهرين ررفيصوم قال: يجدؤ لا قالمنؤ: رتبة® رريعتق، 
فأتنبه، يتصدق شيء من عنا.ه ما قالت،: مسكينا(،؟ ستين رافليطمم قال: صيام، من به 

اذهبيااأحت.ت، قال: آخر، بعرق أعينه إق اهله رسول يا قلنتح: تمر، من بعرق ساعته 
داود.وأبو أحمد ذكره عملج،، ابن إل وارجمي، مكينا، مثن عنه مها فاؤلعمى 

الجائلة،محورة ر صل. اممه أنزل الصامت، بن أومحى وق واس ل قالت،: أحمد: ولففل 
يوما،عل فيحل قالت،: وضجر، حلقه ساء قد كبيرا شيحا وكان عنده، كنتؤ قالتؤ: 

قومهنائي ي فجلس 'مج ثم أمي،، كفلهر عل أنحا فقال: فغصسبا، بشيء، فراجعته 

الرويوشرح ( ١٨-• ١٧٩ابري)أ/ نح وانظر: ٤( ١ ١ وسالم)رنم ( ٦٨٩اوخارى)رقم أخرجه )١( 

(Y'or'(Y ئ.أملام



—==^^اج[-
نفسوالذي كلأ، قالتإ! قالت،! نفسي، عن يريدق هو فإذا عئ، لحل ثم اعة، ّ

بحكم،فينا ورسوله اقثد يحكم حن قاك ما قلت، وقد إئ تخلص لا بيدْ الخويلة 
عني،فألقيته الضعيف، الشيخ المرأة تغل-، بما فغلته منه، فامتنعت، فواثبني، قالت،! 

انمرمول جثت، حتن حرجتا ثم ثياببما، منها فامتعريتح جاراق، بعض إق حرجت ثم 
سوءمن ألقن ما إليه أشكو فجعالت، منه، لقيت، ما له فدكريت، يديه، بين فجلست، ؛و، 

فيه،؛،افم فاتقي كبير، شخ عملث، ابن حؤيلة "يا يقول• ه، اذم رمول فجعل حلقه، 
ثميتغثاه كان ما قو، اس رسول فتغثن القرآن، نزل حتن برحتؤ ما فواليع قالت،! 
آسنمع قد ؤ  ٤٣قرأ ثم  ٠١صاحبك، وق ف؛لث، اقم أنزل قد حويلة 'ريا فقال! عنه، مري 

يبمكنفرسؤ ت نوله إك أ، ١ لالمجادلة: i آش إل زوجها ق محدللث آلي يول، 
وذكر٢ ر  ٠٠رئة فليعتق ارمريه ه! اهف، رسول فقال قالتؤ! ]١لمجاداةت٤[, ي الم عدايئ، 

بطني،له ونثريتؤ شبابي، أكل اللم رمول يا قالته! أما ماجه ابن وعند تقدم. ما نحو 
حتن؛رحت، فماإليلثؤ، أشكو إق اللهم مني، ظاهر ولدى وانقطع سني كر إذا حتن 
جبرائيلصحؤلأءالآيار،.نزل 

يمرمضان، شهر مدة امرأته من ظاهر اليياصي! صحر بن سلمة ءأن السنن. وق 
بذاكأل قلته! قال! ّاوة؟« يا بذاك ءأنتؤ  ■Mالني له انلأحه.فقال قل ليلة واقعها 

رقية*ُحرر قال! اهف، أراك يما ل فاحكم ،. ٧٥١لأمر صابر وأنا — مرتتن انتم~ رمول يا 
قال!— رقبتي صفحة !!، وخر؛— غيرها رقبة أمللا، ما نبيا بالحق بعثلث، والذي قلته! 

*فآطعمقال! الصيام؟ ق إلا أصبت، الذي أصبت، فهل قال!  ٠٠٠متتابعين شهرين *فصم 
طعام.لما ما وحسين، بتنا لقد بالحق والذي؛عثلث، قلت،! مسكسا٠٠. ستين تمر من ومحقا 
ومحقامكينا محتين فأطعم ،، فليدفعها؛JUزئيق بتي صدقة صاحسح إلن "فانطالق قال! 

رقم\"اآاأ(.١ ا/¥• أ(واينح؛ان)• ١ • )ا(أخرجها،ىو)ا•/ 
)آا(\<هازاداسئ.



الممسرض اثمن؛ئ الصوء =أو[ت

عندكموحدت ت فقلت قومي. إق فرحت  I،JUميتها،؛. وعيالك أنت، وكل تمر• من 
لأمر وق- الرأي، وحن السعة، . رمول عناو ووحدت الرأي، وسوء الضيق 

*ه لكم يصد 
قوقعامرأته. من ظاهر ق الني.، أتن رجلا أن عباس: ابن عن الترمن.ي جامع وي 
قال:أكفر؟ أن قبل عليها فوقعن؛ امرأق، من ظاهرت إق ، ١٥١رسول يا فقال: عليها، 

ررفلأقال: القمر. ضوء ق حلخالها رأيت، قال: اقهدا؛ يرخملث، ذلك(؟ علن حمللئ، اروما 
عنأيصا وفيه صحح. غريجا حن حديث( هدا وقال: 1_؛' أمرك ما تفعل حنن تقرثيا 
،واحدة«راركفارة فقال: كفر، أن قبل يواقع المذلاهر: ي M الني عن صخر بن ملمة 
صخر.بن وملمة ار يبن سليمان بين  ٤٧٥٥٠١وفيه انتهن. غريبا. حن وقال: 

ابنعن طاوس عن دينار بن عمرو عن مسلم بن إسماعيل عن الزار ند مومحا 
وقعتثم امرأق، من ظاهرت إق فقال: .، ! ٥١رسول إل رحل ررأتن قال: عباس 
هيثمآثا ان قبل من ؤ اض يقل ررأل؛ ه: اه؛، رسول فقال أكفر. أن قبل عليها 

نعلمهلا البزار: قال تكفرا؛ حتن لث، ررأمفقال: أعجبتتي. فقال: لالمجادلت:م؛[؟اا 
عنوروي فيه. ثكلم ك ملم بن إسماعيل أن عق هدا، س أحن باسناد يروى 
أمورا.الأحكام هذ.ه فتضمنت( ١ العلم أهل من كثيرة حماعة 

(٢٢١٣)رنم داود وأبو ( ٢٣٧٨رنم حزبمة)؛/٣٧ وابن ( ٧٤٤)رقم الجارود ابن أخرجه )١( 
المشوانظر; اكرض وسنه )؛/٧٣( وأحمد ( ٢٢٧٣)رقم والداريي ( ٣٢٩٩)رقم واكرمدي 

(r/A ) (.٥١الأوطار)يم ونل
المجتنول ( ٥٦٥٢، ٥٦٥١رقم ٣٦٧الكرى)٣;ل والماتي ( ٧٤٧الجارود)رقم ابن أخرجه )٢( 

والحاكمصحح. غريب حن حديث، هاءا وقال! ١(  ١٩٩)رقم والرمذتم، ( ٣٤٥٨، ٣٤٥٧)رقم 
الخني)خ/-ا(وّالأوطار)يممه(.(وانظر: ٢٨١٧رقم٢٢٢/٢)

•١(٨٨٧ّرفم١٥/١١(واسراففياصر)٢٨١٨رقم٢٢٢/٢لخاكم))٣( 
(.٢٤٦/٣نءبالراية))٤(انظر:



جوامحاؤأءلل=^ا
الظهاركون من الإسلام صدر وق الجاهلية، ق عاليه كانوا ما إبطال أحدها! 

يكنلر الهالأق<ا به أعني أمي، كظهر عئ ررأنت فقال؛ له، بنيته صرح ولو طلاقا، 
أحمدعليه نص وقد شاذ. خلاف، من اْ ءما إلا بالاتفاق وهالا ظهارا. فكان طلائا. 

سءما.والشافعي 
كانظهارا! يريد طلق أو ظهارا، كان - طلامحا يريد - ظاهر ولو الشافعي! قال 
هذا.خلاف مذب إق ينّ_، أن يجوز فلا لففله، هدا طلامحا. 

ولاظهار. أنه الطلأق،ر به أعتي أم، كظهر ^٤ ررأنت قال• إذا أنه عك أحمد ونص 
الحكمإق يعاد أن يجر فلم فنسخ. الجاهلية ق طلامحا كان الظهار لأن وهدا به. تطلق 

عليه،كان ما عك الطلاق به نوى إنما الصامت، بن أوس فإن وأيصا! المنسوخ. 
جعلهيجز فلم حكمه ق صريح فإنه وأيصا! الطلاق. دون الفلهار، حكم عليه وأحرى 

أو-صح.اقلاثا وحكم أحق، اس وقفاء بشرعص، هك أبهلله الذي الحكم ق كناية 
منمنتكر - عنه اهق أحبر كما - لأنه عليه. الإقدام يجوز لا حرام، الظهار أن ومنها! 

قوله!أن زورا! كونه وجهة متكرا، كونه جهة بين والفرق حرام. فكلاهما وزور، القول 
يتممنفهو لتحريمها. ؤإنثاء بل.لائ،، عنها إخباره يتممن أمي® كفلهر عئ ارأستا 

الحقخلاف الباطل، هو الزور! فإن منكر، ؤإنثاء رور، خبر فهو ؤإنثاء. إخبارا 
المعروف.خلاق والمكر! الثا؛حن،. 

إشعاروفيه ٢[. ل١لمجادلة: لعموعفوره وإِرحنألله ؤ بقوله! الأية - سبحانه - وحتم 
يه.لأخذه ومغفرته ، عفو١٥٧لولا الذي الإلم، سس—< بقيام 

الجمهور.قول وط! بالحود. تجب، ؤإنما الفلهار. بنفس تجبا لا الكفارة أن ومنها! 
وهذهلزمه« فقد بالظهار تكلم ارإذا قال! طاوس عن نجح أبي ابن عن الثوري وروى 

يعودونؤ؛م تعادت قوله 3، أبته عن طاوس ابن عن معمر وروى عنه. نجيح أبي ابن رواية 
.٠٠رقبة فتحرير فيعلنها، يعود ثم أمه، كظهر عليه ررجعلها قال! ٣[ ل١لمجادلة: محالوأه لما 



اشئشاش

عنحزم ابن وحكاه الظهار. بنفس الكفارة تجب أته مجاهدت عن الناس وحكن 
ولكنالكفارة، ق رط م العود أن عليهم! يحف ب وهزلأم البش. وعثه،ان الثوري 

حزاءق تعاق كقوله التذلاهر. من الجاهلية ق عليه كان ما إق العود هو عندهم! العود 
نزولبعد الاصهلياد إل عاد أي [، ٩٥]!_؛: ^ منة أئه لتقم عاد ونز ؤ الصيد! 

١٤٩٥سالنأ،يم]الاىوةت عما الته عما ؤ قال! ولهدا تحريمه. 

وهووالزور• المنكر من به تكلم ما مقابلة ق وجست، إنما الكفارة ولأن قالوا! 
عليه.أوالعزم الوطء، دون الفلهار 

المهيفعل هو العود كان عنه! الذلهار،ونرن حرم لما مثحانه ائلأ ولأن قالوا! 
إنأي ٨[ ]الإسراء: ه عدنا عدئم ؤإن يز-محؤ؛ ان غنى ؤ تعالت قال كما عنه، 

عنه.المهي فعل نفس هنا! فالعود العقوية. إل ءاJنا الدن_، إل عدتم 
الظهار،إل الهللاق س حكمه فنقل الجاهلية. ق طلاقا كان الفلهار ولأن قالوا! 

معتبراحكمه يكون أن يقتضي وهدا يكفر، حتن الزوجة التكفير.وتحريم عليه ورتيح 
لملاق...كا بلفظه 

هثا؛-؛و

ثندمحب4ّ•ووسوه'كأتوأكما نآلذيزغآدونآثه إؤ 
هوقنية؛ وابن الضر قال الوجه، عك والممرع والخزي الإذلال االكست،! 

الحادكان ؤإذا وحزنوا، وأحزوا أهلكوا كسوا! التفسر! أهل وقال والحزن، الغيفل 
سصدره يشفي حيلا مرورا بل مكبوئا يكن لر وماله ه نقعك آمنا فلوكان مكبوئا 

إذن؟الكست، فأين وماله، دمه عك آمنا ورسوله، اه 

كستاظئر ؛كبح!، فخوفهم ؛<، هظهمِ من محتآلذنن كما محوأ ؤ • قوله عله ويدل 
طنتآشثؤ وقوله! وأوليائه. عباده بأيدي وأنا عنده من الإهلاك وهو بلهم! قس 

V.اس أهل 



,==ءمحراس 

هُ ورسوله T_ آوذين'نحآدون إن ؤ ت قوله عقيب ٢[ ١ لالمأجادلةت ب< ووحيآ انأ لأعل؛ين^ 
غالتا،المحالين أحل يكون حتن ومعاداة مغالبة المحاداة أن عق دليل لالمجادلة:ه[ 

فلادمسالم، ليس المحاد أن فعلم الملم، أهل لا الحرب أهل بين يكون إنما وهذا 
بالحجةلرسله الغالبة أن سبحانه اهللأ منة جرت وقد الحادة، مع أمان له يكون 

عدوه.أهللث، بالحرب يؤمر لر ومن عدوه، عك نصر بالحرب متهم أم فمن والمهر، 
الشاقةوكدللث، والبينونة، والفصل الحد من لأما مشاقة، الحادة أن ت يوضحه 

ثقق العدؤين أحد يكون الجانب وهى الندوة، من العاداة وكدللثح الشق، من 
الماطةمعنن كله ذلك ل والعنن غيرها، ل الأحرة وعدوه وحد وجانب 

يكونلا العهد، أهل وبين بيننا الدى الحل انمْلاع ْع إلا يكون لا وذللث، والفاصلة؛ 
أبدا.الحبل اتصال( ْع 

والباينة.الفاصلة يجامع فلا وسبا، وصله الحبل أن ت يوضحه 
آلاعناي،هوق، هام\ربوأ ؤ تعاق! قال، فقد الشاقة بمعنن كانت، إذا فإما وأيقا 

رورسوله قق" لمام، ومن ورسولهر فامحوأآلثد يائهم ذ'لك ا؛  ٠١بثان ٠^)؛ ميم وآ٠vريوأ 
ذللث،وعنل أعناقهم، بقرب فأمر [ ١٣، ١٢]الأنفال،: 4 انعماب ثديي أش' فإث 

قتامع دليل وهدا عنقه، يضرب أن وج—، ذللئج فحل من وكل ومحاددمم، ؛مشاقتهم 
صربتحق مورسوله هللا والخشاؤ( ورسوله، لله مشاؤ( هدا هكذات وترتيبه الخالة. 

القيمتين.صحة تثتنت، وقد العنق• 
قلعديم آنملأء ءتي»و كتن،آمح أن ولولا ؤ تعادت قوله الاستدلال هدا ونظير 

القتالهو الدنيا ق والتعذب ٣[ i النار غدان، الآ>ة ئ وثم الدنثا 
كتابهمن سبق لخا التعدي—، ذللث، عنهم وأحر ؛الشاقة، ذللث، علل نم والاهلأك، 

الجلاءعليه يكتس، لر ممن غيرهم ل-منء الشاقة منه وجدلت، فمن عليهم، الجلاء 
الآلة.ق عاثر دليل وهنءا أولثلث،. عن أحره الذي الدنيا عذاب استحق 



المسرعلن الميتر الصوء 
=ائ========^=====^=ذ

ط
 :ٌ٤ إلاثلنثق سغوئ ي،ًفوث ما قآلآرض فيآلثننؤ'تؤما ما يعلم ترأ0آس لم آؤ 

مامعهزوى هو أًفرإلأ زلا ذ'لك من أدق ولا هوسادنيم إلا حمنة هوزاينهزولأ 
ijjlT  عيبما;)ي';ه._؛ يومآمحمإ ئوأ ؤلميدقهمِبنا

فهالأية ٧[ ]المجاد^ هوزابعهزه إؤُ ئلنتة ■نحوئ من ياًكورنلم ما ؤ قوله1 
مواينقأن أهله يمكن ولا والوتر، الثضر يجمع الذي العل.د عق بالثلاثة — بحانه س— 

أنأهله ويمآكن يجمعهما، الذي العدد عق ة يالخمونبه قسمين، لجوى اق 
فقهلشفع إما الجوىت ق قالمشتركون العددين. كل مع فيكون فسمين، فيها موا يش
الشفعأنولع وأقل ثلاثة، المتناحين الوتر ام أقوأقل مين، القكلأ أو فقيل وتر أو 

وأدننالوتر طائفة مراتب أدنن فذكر خمسة، اجتمعا إذا الوعين أقسام وأقل اثنان، 
•أوأكثر ذللث، من هوأدنن لما العامة معيته ذكر ثم اجتمعا. إذا الوعين مراتب، 

سبحانهغيرهم هو إذ الخمسة؛ وسائس الثلاثة، رابع ت ه نقجعل كيفا وتأمل 
فمل.ولا جض ق معه يجتمعون لا بالحقيقة 

يينهساووا فإنبم [ ٧٣]الماول.ةت واوث،ئلتثةه إرثح1دلمح مالوا >ؤومد وقال! 
لماثلاثة وثالث، خمسة، وخامس أربحة، راع تقول; الإاهية،والعرب ق الاثنين وبين 
ؤهما إذ دارنآس ؤ تعاقت قال كما المضاف،، جض م إليه المضاف، فيه كون 
ثلاثةراع قالوا؛ جض غير من كان فإن وصديقه، اهق رسول •٤[ لاكو؛ة؛ ه آلعار 

خمسة.وسادس أربعة وخامس 
وازكدهانمع معطما إش ؤ وأحيه; لموسن الخاصة المعية ق تعاق وقال 

[.١٥]الشعراء; ثنتمعوني مع،كم اثا بئايثتنآ ؤقآذهتا العامة; ق وقال [ ٤٦]طه; 
جعا وكيففرعون؟ عن وأحا0 مؤمن أفرد حسنا ه نقضمير أفرد كيف، فتأمل 

-ح_ا.مختمرالصواعق  ٢٦٦١



والعامالخاصة، المعية هع الخاص فجعل الذكر؟ ق معهما فرعون ألحل لما الضمير 
العامة.المعية مع 

»مكزاينوهو ؤ ت تعاق كقوله والإحاطة. العلم معية وهي• عامة• نوعازت المعية 
٤[.ما'كئلميملالخاوطّ: 

ولاسادنبمم هؤ حمنة!٩ هورابنهزولأ إلا ينفؤ ي»=فوئسفؤئ ما ؤ ت وقوله 
٧[.]المجادلة: هومعهزأينماكائوأه منذ'للفولآأدغرلإ ادق 

هموآلذنن اتموأ ألذنن ،ع آس إن ؤ تعانىت كقوله القرب، معية وهي وخاصة 
آسؤإن ؤ I وقوله [ ١٥٣،؛ jaJI]ه آلصبمى مع آس إن ؤ ت وقوله [ ١٢٨]النحل؛ ه محسئويك. 

[.٦٩]العنكبوت: وئخبي؛وأه \ و»غ 
منهمماحية المعنيين وكلأ والحففل. الوالأة،والصر، تتضمن قرب. معية فهذه 

ذا)ْع(اؤإعانة. ونصر موالاة مماحبة وهذه ؤإحاطة. اطلاع مصاحبة هل4ه لكن للعبد. 
ولامجاورة، ولا اختلاط■، ولا بامتزاج تثعر لا اللائقة، الصحبة تفيد العرب غة لق 

انىّفهمه سوء فمن هذا من سيئا منها ظن فمن مجانبة. 
بالإحابة.داعية من قربه نوعازت وهو خاصا. إلا القرآن ق يقع فلا القربث وأما 

بالإثابة.عابدْ من وقربه 

إذاآذاع احن،دمْ قريب قإِبي عق ناللث،عنائي ؤإدا ؤ تعال: كقوله فالأول،: 
قو•اظلأ رسول سألوا وقد ه للصحاية جواثا نزلت ولهذا [  ١٨٦^٠! ]١٧ه دعان 
الأية((هذه تعاق اس فأنزل فنناديه؟ يعيد أم فنناجيه؟ قريب 

ارايأمحال^ستينءمصلصحاوْ:أن رآ(أخرجابو 
فإقعى عتادي سالك ؤإذا ؤ وحل! عز اضة فأنزل فنتاديه؟ بعيد أم فنتاجيه ربنا أقريب قو! للني أراه 

(٤٣٦)a/ الثقات ق حبان وابن ( ١٧)رقم المراقتين فوائد ق البرقي وأخرجه -ا  ١٨٦تالقرْت قريناه 
واظر:-خرجاسثوالآئرللزيعل)ا/ةاا(.



الممسيرض الئشز \لذن-ث ،==ت 
=الآاهإ^^=د=س=^==^خ

يكونما اروأترب ، وهومحاجد٠٠ ريه؛ من العيد يكون ما ررأئرب هؤ؛ قوله والثاق؛ 
طاعته.أهل من يريه فهذه اشل،، جوف ق عيده؛ مجن الرب 

أصواتنافارتفعت محمر. ق قؤ المي مع كنا قال؛ ه موّن أبي عن الص1ءحث وق 
إنولاغائيا. أصم تل.ءون لا إنكم أنسكم. علن اربموا الناس، أبما ُيا فقال. بالتكٍّ• 

راحلته،،عنق س أحدكم إلئ أقرب قريب. سميع تدعونه الدي 
كمالينال لا القرب وهدا والحمد، والثناء العبادة دعاء يالداعي حاص نرب فهدا 

كمربليس فإنه ويلازمه. يجامعه بل عرشه، عق وامحتواءه لخالقه. الرب مباينة 
والمدآحر• نهمع ولكنه - كيرا علوا ذلك عن  ٥٧٥١تعاق - بعمى، س بعضها الأجسام 

أعناقفيها تتقطع مفاوز وبيته بيته محبوب من جدا قريبة روحه يجد لشاهد اق 
قيل؛كما جليه، من إليه أقرب ويجده المملى، 

ربوأق.—، أحاش والشلث، نحيه أنزعم ا.نوويين مرب ألا 
منبيم أول ءنل.هم هو الذي وأحباؤه. وورثته ه اس رمحول أولياء المنة وأهل 
عنهالنائية الأقهنار ق وهم إليه، أقرب نفوسهم يجل.ون منها! إليهم وأح.با أشهم، 

يجدونالحرام والبيت، للكعبة المشتاقون والمحبون المدينة، ق حجرته جيران من 
منها،القرب تا*ق عدم ْع هذا حولها. ومن جيراما س إليها أقرب وأرواحهم قلوبمم 
قيلتفتون لا الذوق وأهل عرمحه. وهومستتوعك يشاء. كيفه حلقه يقرب بمن فكيفا 

٠٠ ومعرفته. محبته من حل  ٢٥١من بعيد معطل محبهة إك ذللتا 

وشرح•٣( •اياري)T/ نتح وانظر: الوء\ء«. •فأكتروا زادة: وب ( ٤٨٢لم)رنم مأخرجه محا إل )١( 
-آ<ر^ه-ا(.الووي)أ/أ-

والرذي( ١٥٤٤رنم  ٤٨٢الكبرى)ا/j وافائي ١(  ١٤٧رنم  ١٨٢خزِبمة)y/ ابن أخرجه )٢( 
قوالطبراق ( ٤٤٣٩رنم ٤ الكرى)م/ ق وايهقي ١(  ١٦٢رقم والحاكم)ا/مه؛ ( ٣٥٧٩)رقم 

يخرجا©.ولر ملم شرط عك صحيح حدث هذا الحاكم: وقال ( ٦٠٥رنم ٣ ٤ ٩ / الشاميين)١ نل. م
غرينا.صحح حن حدث هل.ا الترمل.ى: وتال 

(.rvo-rviذحابر)ما/ •يآ(وانظر: ٤ لم)رفم أههأ(وماوخارى)رقم أخرجه )٣( 



بءةةثاؤققا8ج 

برئنإلا ثع بصآزه_لم وثيس ءامثوأ ليحزن سآش؛لنن آلثجوئ ئما إؤ 
4•أه هثتومآدولجن آشأج 
اق:تعه كقوليه فالهي ومنفث؛ عنه منهيا ألا القرآن ق يأت)الحزن( لر ،... ر

ق[ ١٢٧ظيو4لاسم: خرز ولا ؤ وقوله: [ ١٣٩يران: ]آل خنئوأ4 ولا تهثوأ لا وؤ 
قلاؤ تعاق! كقوله والنفي ٤[ ٠ تالتوبة■ 4 معنا آس إيّت خزن لا ؤ وقوله! مرصع، غير 

.[ T'Aهممحرقونب؛ ولا حور،عآنيم 
شيءوأحب للقالب. فيه مصالحة ولا ير، مغير موقف ررالحزن،، أن ذلك! وصر 

تعال!اهقض قال ملوكه. عن ؤيوقفه محيره، عن ليقعلعه العيد يحزن أن الشيهنان! إل 

النيMونمي '١[• تالمجادلة؛ ءامغوأ4 مزآلئيطنليحزثآلذئن ثماآلثجوئ إؤ 
محزنهاار٢،.ذلك لأن الئالث،، دون منهم ائان بماحن »أن الثلاثة! 

ه،النبي منه امحتعاذ وقد فائالء. فيه ولا مقصود، ولا يمهللوب، ليس فالحزن 

أنبينهما! والفرق الهم. قرين فهو ا. والحزناار الهم من بلئ، أعوذ إق رراللهم فقال! 
مضئ!لما كان ؤإن الهم، أورثه يتقبل! لما كل ؤإن القال_،، عل يرد الذي المكروه 

للعزم.مفتر الستر. عن للقلب مضعف وكلاهما الحزن. أورثه 
لحلوها!إذا الجنة أهل يقول ولهاذ.ا الواغ، بحب، صرورى منزلته نزول ولكن 

قيصيبهم كان أبم عك يدل فهذا [ ٣٤]ياطرت ه آلخزن عنا ادهن، آلذى ممد لخند آؤ 
اختيارهم.يعر عليهم تجري التي الصائم، محاير بهم يصكما الحزن، الدنيا 

اخملخمحأما احد لا قن شنميز اثوك مآ إذا عل ولا ؤ تعال! قوله وأما 

-٨١ا/ ازري)١ نح وانظر: لطم. والأفظ ٢(  ١٨٣■)رقم لم وم( ٦٢٨٨الخاوي)رقم أ-محرجه )٢( 
٨٤.)

(.١٧٦ا/ القاري)٤ عمدة وانظر: ( ٢٨٩٣الخاري)رفم أخرجه )٣( 



الصسرش اإئسز الصؤء 
=و^؛=^=^

يمدحوافلم [ ٩٢]التوبة!ب ينفقون ما "-فدوا الا حريا 'يزآلدمع نفيض واعيغهمّ تولوا عليه 
عنتخلفوا حيث إيمامم، قوة من الحزن عاليه دل ما عق مدحوا ؤإنما الحزن. نفس عك 

تخلفهم،عق يحزنوا لر الذين بالمنافقين تعريض ففيه النفقة. عن لعجزهم ه الله رسول 
به.نفوسهم |لغبهلوا 

ولانصب، ولا هم من المؤمن يصيب راما ت المحيح الحديث ق ه قوله وأما 
يكفرالعبد، حا يصس_إ اس من مصيبة أنه عل يدل فهدا حطاياه(( به اق كفر إلا حرن 

واستيهنانه...طلبه ينبغي مقام أنه عك بدل لا سيئاته. من تبا 

محمآس يفسح هآمحوأ ز ثهثحوأ قيل إذا منوأ آلذين؛١ نايا يؤ 
يناوآس اوووأآلعلمِدزخئت والذين مذكم ءامغوأ قلآذشزوأةاذئزوأئن،؛عآسمس وإدا 

هخجثروو! ثعنلون 
تعاق؛فقال خاصة، والإيمان العلم أهل درحارتج رفعة عن أحبر سبحانه انه 

وإذاش! آس بمسح ةادتمحوأ زأنمجنبي ثمشحوأ محم قيل ^١ ءاننوأ آليين ثايا يؤ 
يناوآس درجيتإ آننمِ أوتوأ وآلذس مزكم ءام؛وأ ألدين آس ئرم قانشزوأ آنشروأ قيل 

أربعةل الدرحايت، برفع كتابه ق سبحانه أحبر وقد [ ١ ١ لالمأجادلة: ب حبيرأتي: ثعنلون 
مواضع.

ؤإذاض وحلن ذكرآس آلئؤمثوثآلذِئ؛يا إننا > قوله: والثاو هدا. أحدها 
يقيمونآلصاوهو؛آيذث- يتوكلون نبهز وعق زاديم؛ينثا ءايثه'- تميتعمحم 

وتجرهربةنّ عند دوجثت ثم حماج المؤمنون هم اولن؛لئ، ينقمون ززفئنهم زمنا 
حملقد مومثا ياه ومن ؤ تعاك؛ قوله والثالث ٤[. ٢، ]الأنفال! عفريئز ورزق 

م0أ(وانثلر!شرحالووي)أا/-ما(.آ؛ا-ه(و.ام)رفم ، ١٥٦٤ اوخارى)رذم )ا(أحرجه 
)آ('ه.نتاحجا.



ل=^اهجغؤ( 
1سوقصل ؤ ت تعاق قوله والرابع [. ٧٥]طه: ب آلثق وحنت  jjTئثإ ءاولن؟ك آلصنلحشت 
[٩٦، ٩٥]التاء؛ ه ورخمة ومغفع درحثتنغه ؛:وا عظيمااحرا علآلمأعاوين آنمجنؤبمدس 

العالمهو الذي الإيمان لأهل بالدرجات الرفعة منها ثلاثة ق مواضع أربعة فهده 
الحلمإل كلها الدرجات رفعة فحادت بالجهاد الرفعة والراح المالح، والعمل الناغ 

الدين.قوام حما الدين والجهاد 
رأسفهو باس؛ إيمان الأءمال^ث أفضل بأن تواترت مد النبوية التموص إن 

ومنازلها.مراتبها عك يعاأ.ه والأعمال الأمر، 
به.والعلم الرسول به جاء ما معرفة أحدهما ركنازت له والإيمان 

معفإنه محال، والمعرفة العلم بدون والتصديق والحمل. بالقول تصديقه والئالت 
تقومولا الجد، من الروح بمنزلة الإيمان من العلم فإذا به، المصدق بالشيء العلم 

وأضاامهلاو_ا أجل إذا فالعلم والمعرفة، العلم افى ّعك إلا الإيمان شجرة 
الموام،.

العلم،ميع والإرادة والإرادة، والقدرة العلم إل ترجمر كلها الكمال صفات إن 
توثرلا والقدرة وحقيقتها، ذاخا ق العلم إل مفتقرة فهي بالمراد، الشعور تستلزم فإما 

القدرةوأما منها، واحدة إل ؛المعلوم _lJ_< ق يفتقر لا والعلم الإرادة، بوامعلة إلا 
فضيلتهعك يدل وذلك العلم، إل والمعلوم بالمراد تحلقه ق يفتقر منها فكل والإرادة 
منزلتنه.وشرف 

والممكنبالواجب يتعلق فإنه وأوسعها، بمتعلقه تحالئا الصفات أعم العلم إن 
والمعدوم.والموجود والجائز والمتحيل 

ماذللث، من العباد ؤيعلم له، معلومة وأسماؤه وصفاته — سبحانه — الرب فدات 
التعلق.خاص منهما فكل والإرادة اسرة وأما الخبير. العليم علمهم 

.ضاح-؟-١ ٨١)١( 



الممسيراشرعلن الصوء ،؟==^تم 
تاكلظ==^^==^^=====د^===خ

أحصفهي بالواجب، ولا بالمتحيل لا خاصة بالممكن تتعلق فإنما القدرة؛ أما 
الممكناتيبعض إلا تتعلق لا الإرادة فان الإرادة، من وأعم الوجه، هده من العلم من 

ومتعلمه.ذاته ق وأشمل وأعم أومحع فالعالم وجوده. أريد ما وهو 
من-؛م ؤيأتم بأمره، يهدون أئمة جعلهم يأته العالم أهل عن أخبر سبحانه اثيع إن 

بئاينتئاويكائوأ صموأ لما ياتِريا وت^ تند ايمه مهم وخعلنا ؤ ت تعاق فقال يعدهم. 
منمالتا نبما يقولوت وآلذس ؤ آخر• موصع ي وقال ؛؛• ٢٤لالسجدةت 4 يوقثون 
يقتديأئمة أي [ ٧٤]العريان: ه إماما }نئجكيت وأ-جعل1ا اءيرِنو محنه ؤذرينتئا ازؤ'حثا 

بعدنا.من بتا 

مراتبأرفع وهي، الدين،؛ ي الإمامة تنال واليقين يالمبر أن سبحانه فاخبر 
الدين،،إمامة تحصل العلم مرتبة فبتكبميل وغايته، العلم كمال هو واليهين، الصدفين؟ 

عباده.من يشاء من -با ائلأ يختص العلم آلتها ولاية وهي 
الجملأن الغن.اء، إل الجم حاجة فو3، ضرورية العلم إل العباد حاجة إن 

لأنالأنفاس، بعدد العلم إل الإنسان وحاجة مرتين، أو مرة اليوم ق الغذاء إل يحتاج 
فارقهفإن أوحكمة، لإيمان مهبماحتا يكون أن إل فيه فهومحتاج أنفاسه من نفس كل 

حصولإل وليس هلاكه، وقربإ عهلمط فقد أنفاسه س نفس 3، حاكمة أو الإيمان 
ذكرومد والشراب. الهلعام إل الحاجة فوق إليه فالحاجة بالعلم، إلا سبيل ذللث، 

والشراب،الهلعام إل منهم الحلم إل أحؤج الناس فقال! بعينه، المعتن هذا أحمد الإمام 
وفتا.كل إليه يحتاج والعلم أومرتين مرة اليوم ؤ، إليه يحتاج والشراب الطعام لأن 

الم..ثاعفإن ؛الشاهدت هذا واعتبر أجزا، وأكثر وعملا نحتا أقل العلم صاحب، إن 
وينهاهميامرهم يجلس العلم والأستاذ بأنمهم، الشاقة الأعمال يعانون والأجراء 

ياخدونه.ما ، أصحافوياخذ العمل، كيفية ويريهم 
ئمباشه، إيإن الأعإل؛ ارأفضل قال! حيث، المعنن هذا إل ه النم، أثار وقد 



بء

وعمالهالقلب علم والإيمان المشمة، وغاية النفس بذل فيه فالجهاد ا. الجهاد«أ 
مضاعفة،باصعاف مشقته فوق الجهاد مشقة أن مع الأعمال أفضل وهو وتصديقه، 

وراححهامقفرلها، من وفاصالها ومراسها، الأعمال مقادير يعرفا العلم لأن وهدا 
أنيقلن عالم بلا والعامل الأعمال، أفضل إلا ه لفيختار لا فصاحبه مرجوحها، من 

عملورب مقفولا، يعانيه ما كان ؤإن المشاق يتحمل فهو المشقة، كثرة ق الفضيلة 
الأمة.أفضل فانه الصديق بحال هدا واعتبر منه، مشقة أكثر والمفعول فاضل 

بنبكر أبو قال منه. وقراءة وصلاة وصوما وحجا عملا أكثر هو من فيهم أن ومعلوم 
وهداقلبه. ق وقر سيء ولكن صلاة، ولا صوم بكرة بكر أبو سبقكم ما عياسى. 

المشهور.الخل موضؤع 
الأودأق ونحى رويدا نى متدلل الْ—يرك مل ي؛مثلن م

حصلما وتأمل بالحلم، ناله فإنما والأحرة، الدنيا شرف، من شيئا نال من إن 
لهحمل ما ثم كلها، الأسماء له اليم بتعليم له واعترافهم الملائكة عك تميزه من لأدم 

الكلماتيعلم منها له حير هو يما الجنة كنئ س عن واكعويفى المصيبة تدارك من 
ربه.من تلقاها اكي 

ارويا،تلك بتعبير بحلمه والعفلمة والعزة الأرض ي التمكين من ليوسف حصل وما 
الأمرآل حتن به هم ؤيحكمون به يقرون بما إحوته من أحيه استخرج بوجوه علمه ثم 
أثاركما بالعلم، إليها توصل الش الحال وكمال الحميدة والعامة العز من إليه آل U إق 

انإلإ آلم.للث، دين ل احاه لتاخد كان ما لثومم، >ؤكاو'1ااككدئا قوله! ق سبحانه إليها 
قحاء [ ٧٦]يوسف: ه عليئر ني ذى مقل وقوذ يثاء من درحنت ئرقع يثاء 

ازرينح وانظر: )م>/أ0ا( الحلة ق وأبونمم ( ٧٩٣)ا\إ0\لإوتم الكبٍر ق اتجراق أحرجه )١( 
(٢٧٤/١٠والحكم)العلوم )أ/ه(وجاْع 

الماوىفيقضاضير)أ/>أ(.)\(ذكرْ 
 )١٧٣.١)٣^^



الممؤيرعامل المنير الصوء ^=^، ٩١
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 Iبالعلم.إخوته عق يوسف درجة رفعنا كما بالعلم، نشاء من درجالتا نرفر تفسيرها
ثندرحتت ئزقغ دو«هِءج عق إرهبمز حجئثآ؛اقنهآ ؤتك ؤ M.' إبراهيم ل وقال 

السياسة.بعلم رقعة والأول الحجة، بعلم رفعة فهدم [ ٨٣ى يشآء 
قمعه وتلهلفه له الرحمن كليم تلميذْ من علمه بسبب للخضر حصل ما وكل.للئ، 

[،٦٦]اصف: ه ا زئLJ>بننخأ مثا تنمن ان عو اثبئلث هلآ ؤ ؛[](ت حتن الموال 
وقهرسبأ مللئؤ إق وصل حتن الطير منطق علم من لماليمان حصل ما وكذلك 
يتاتهاآلناسؤ قال! وللللثi طاعته، تحت ودخولها ملكها سرير عك واحتوى ملكتهم 

[.١٦]النمل؛ ه لوآكهنن^مرى هذا إن سغ سكل مغطيىآةروالأيئا علسا 
الأءا.اءسلاح من الوقاية من الدرؤع نج علمه من لداود حصل ما وكذللث، 

لثوسصنعة وعنته ؤ فقال: عباده، عل العالم ا مال النعمة هذه - سبحانه - وعدد 
ً[. ٨٠،! l_v]؛ه فكرون اش^ فهل لخكءملأخص.نتكمساسكلم 

رفعهما والإنجيل والتوراة والح\كمة الآكتاب علم من للمسيح حصل ما وكدللث، 
بهاه ذكره الذي العلم من آدم ولد ليد حصل ما وكيلك، وكرمه: وفضله إليه به اس 

ثآكنثعلملم ما ونملك• علملقنآلكتثن،وآلحكمه وانزلآثه ؤ فقال: عليه، نعمة 

والأّتماع،الإنصات؛ حن الثانية: الموال، حسن أولها مراتب: سست، وللعلم 
شمرته،وهي المادمة: التعاليم، ة: الخامالحففل، الرابعة: الفهم، حن والثالثة: 

حاووده.ومراعاة به العمل وهي 
سيءعن يسأل أو يسال لا لأنه إما سؤاله، حن لعدم يحرمه من الناس فمن 

لهغتن لا ما وييع ببما، جهله يضر لا الي، فضوله عن يسال كمن منه، إليه أهم وغيره 
التحلممن.الجهال من كثير حال وهده معرفته، عن 

مفتاح-يا. ١٦٩)١(



وأحبعنده آثر والعمارات الكلام فيكون إنصاته وء ليحرمه من الماس ومن 
عالناتمتعهم وهي للعلم، الء؛لالة المقوس أكثر ق كامنة آفة وهده الإنصات، س إليه 

الفهم.حن ولوكان ^١ 
لرالاستماع رديء الفهم محن كان ص قال: أنه السالم، بعض عن البر ءبال> ابن ذكر 

الزبيربن عروة كان قال،ت له العلل كتاب، ق أحمد بن اممم عبد وذكر بشره، حيره يقم 
عتبةبن اللع عبد بن اهه عبيد وكان عنه، علمه يخزن فكان عباس، ابن مماراة يحب، 

الذيالعالم أستخرج لر ت حرج ابن وقال، غرا• بالعلم فيغرم السؤال، ق له يلعلفج 
به.برفقي إلا عهياء س امتخر-محتا 

أنعل منلث، أحرصى تسمع أن عل فكن العالم حالمتا إذا ت ، لفالبعمى ونال، 
وهوءلث،اواشآشع لةُ لمزكآن ذ١للثلدءفزى ق إن ؤ نعاق؛ اه نال وفد تقول، 
[.٣٧ؤ<]ق: قيئي 

أبوابللعبد مراعاما تفتح وكيف العلم، كنوز من الألفافل هدا تحن، ما فتأمل 
سبحانه— فإنه مراعاما، وعدم إهمالها س عناء العلم باب ينغلق وكيف، والهدى، العلم 

تن.كرةتكون بما المشهودة والمرئية المسموعة الختلوة آياته يتدبروا أن عباده مر أ— 
ولوعليه، تمر آية يكل ينتج إ اس عن الواعي ب، القلعدم من فإن قلب، له كان لن 

عكومرورها والنجوم، والقمر الشمس كطلؤع عليه الايامتا ومرور آية كل به مرمحتا 
يراها،فإنه المرتبات به مرت إذا البصير بمنزلة وكان قل—V له كان فإذا له، بمر لا من 

بأمرين.إلا بقلبه ينتفع لا القلمت، صاحب، ولكن 
الأماقق مسافرا عنه غاتتا كان فان إليه، يلقن لما ؤيشهده يحضره أن أحدهما! 
سمعهيلقي بأن إلا ينتج ب وأشهده أحضره فإذا به، ينتج لا والخيالات والشهوات 

إليه.ؤيرثد به يوعثل ما إل بكليته ويصغي 
وحمعهإحضاره الثاق! وقبوله! وصحته القاJتا سلامة أحدها! أمور! نلاثة وهاهنا 

فاوكرالذكر. عك والإقبال وإصغاؤْ مع الإلقاء الثالث،! والمفرق. الشرود من ومنعه 



الممسيرض اشئ ا|صنئ ا؟ًًًًًًم 
=الأآها======^====د==د

الأية..هالْ j الثلاثة الأمور تحاك اه 
القبرق واريته الميت وأجتنت ٢[ حغةه]المناممون: ايمنبم ؤآفيدوأ نمال؛ ،قوله 
فهوشعبةؤيضره، ينفعه ما المحب يعقل فلا العقل، يستر المفرمحل والحب فهوجنين. 

عليهوجن الليل، أجنه ومنه تصاريفه١، حمح ق الستر من المادة وأصل الجنون، من 
ومنهبالأشجار، لاستتارها الجنة ومنه أمه، بهلن ق لاستتاره الجنين ومنه ستره، إذا 

بخلاف،العيون عن لاستتارهم الجن ومنه والمضروب، به الضارب، لاستتار المجن 
واتقيت،.به امتتريتح ما وهي بالضم الجنة ومنه يرون، أي يؤنسون فإثبمم الإنس، 

ولووونولهُ آنثه حآد من محوآدوت ؤآلئومّآلآجر باش يومثوث يوما غذ ُ قؤ 
ألاضشإ اوك؟كثبق أوإِحؤ'دهزأو أوأت؛آ؛هم ءقائوأ؛١^٨٣ 

آشوصت فيهاج آلأئهنرحنل؛تئن ي؛ من رى ويدخلمهزحثت مغه إوح وأيذهم 
همألملغون١)ساه.حزباأش إن الأ اذيذحرُناأش عته ورضوأ عمبم 

يؤيدما وأما النفس، واحدة،وهي روح فهي ونمقن، تتوق التي الروح ،قلت: ر
اولمكؤ تمال؛ قال، كما الروح، هذه غير أحرى روح فهي الروح من أولياءه يه اهقم 

هنغه بنوح ظو:أمآلإصؤأثنهم ْكثنطفي 
ينعسىإذها3آس ؤ نمانىت قال، كما مريم، ابن المسح يماروحه أيد الذي الروح وكذللن، 

[.١١•اندمح_بروحأكئمه]اسة: و'ل4تكإذ ظثذذظا مزيثإأذْفنضى أن 
البدن.ق التي الروح غير هي عباده من يثاء من عل يلقيها التي الروح وكذللئ، 

والروحالباصر، الروح فيقال،ت أرواحا• أيفات تمن فإما البدن ق الص القوى وأما 
الشام.والروح الماْع، 

المحسن.روضة ٤ ٩ )١( 
)أ(آ-ا-آالروح.



قج^س^=سلجا=
التيالروح غير وهي الأبدان، بموت تموت الأبدان ق مودعة قوى الأرواح فهدم 

يل.كما تل ولا الدن بموت تموت لا 

ومحبتهإليه والإنابة باهنآ المعرفة قوة وهو كله، هل.ْ من أحهى •ض الروح ويطلق 
فإذاالبدن، إق الروح كنسبة الروح إك هده ثة ونؤإرادته، طلبه إق الهمة وانبعاث 

ولايتهأهل ثيا يؤيد اش الروح وهم، روحه، فقد إذا الدن بمنزلة كانته الروح فقدما 
قصبةوهو وهوبو، روح، فيه ما وفلان روح، فيه فلأن الاس يقول، ولهدا وطاعته، 

وللم1حبةروح، وللإخلاص روح، وللإحسان روح، فللعلم ذلك• ونحو فارغة 
أعظمالأرواح ءدْ ل متماوتون والاس روح، وللمي3، وللتوكل ردح، والإنابة 
أويفقدها من ومنهم روحانتا، فيصير الأرواح هن«ه عليه تغلبا من فمنهم تفاوت، 

الممتعان.واهنف ميمنا. أرصها فيصير أكئرها 
الجائلةمحورة نمير من حمحه اه يسر ما هدا 

العالمينرئتا س والحمد 
٠٠٠



الممسيرعلن المنير المرء 

Kجئقا؛وةS
سمسآسد

أنظننئز نا الخم لأوو سأضآمحبسديربأ أحرخمحِىكمنوا' وآلذى هؤ 
وقدفصث،فيمحسإو| - مق أس سآشوقوأأنهرماينتهزحصوض "وجوأ 

بمأذوآلآمح؛:آ4•محنمحنج(إتيمحىآصض 
الصاع،إق المتعة ومن المؤثر، إق الأثر من نظره يمر أن هو •••*الاعتبار* 

إقالملزوم من ذمحه فتقل إدراك، لهلف سرعة إليه فينتقل المدلول، إق الا>ليل ومن 
منافتعال وءالاعتار، ٢[ تال>ثر: يناولآلاتصئره ؤ تعاق• اقلع قال لازمه، 
نفليره.إل النظير ومن لازمه• إل اللزوم من القلبا همور وهو المور• 

وكمالهتعال اممع يمفات صاحبه يستدل حتئ ويقوى، يضعمح *الاعتبار* وهدا 
فإنهموامتدلالهم. الخواص اعتبار وهو نظره، وصحة اعتباره لحن يفعله، ما عك 

هوما فيفعل كدا. يفعل ولا كدا يقحل وأنه وأفعاله، وصفاته اهلٌ بأسماء يستدلون 
ذلك،.يناقض ما يفعل ولا وحد0، وغنام وعلمه حكمته موجبا 

نحمييتزؤ الأولت الطريمح، 3، تعال فقال كتابه• ل الطريقين هذين بحانه ذكر وند 
الطريقق قال ثم [• ٥٣اده^لخىه لهم يتأن حى انفمم فيآلآدافىوؤا ءايجقا 
[.٥٣ب <ئأسل سء عناكل يكف،يربماادهُ اولم ؤ ت الثانية 

يفعلهما عل دالة وصفاته وأمماؤ0 وصفاته، وأسمائه ذاته عك دالة فمخلوةاتهت 
أنهعك يدل سبحانه *الحميد* اسمه أن ذلك،؛ مثال به. يامر ولا يفعله لا وما به، ويأمر 

واسمهعبثا. سي؛ا يخلق لا أنه عك يدل *الحكيم* واسمه والنكر. بالفحشاء يامر لا 
ولدا.ولا صاحبة يتخذ لر أنه عل يدل *الغنى* 

;ا(ماهمُدارججمم.



مح—=^^=—س^=لجا=
وعطائه3اورته،وتدييره من ْاكه1 حقيقة ستلزم ما عق يدل ارالمللقح® واسمه 

وعهودهيمراسيمه، عبيده ؤإعلأم مملكته، أةهلار ق رمله وبث وعقابه، وثوابه ومنعه، 
المجيد.هوعرشه الذي مملكته صرير عق واستوائه إليهم، 

والتبصرالشواهد، ق الطر وحن جلاله جل الحق تعفليم بالعيد قام فمتن 
له...نبلة لقلبه مشهودة والنعوت الصفات صارت حا• والاعتبار 

وألبجسؤل١تى وإلرّول يؤب آلمرئ أهل من وسوليِء عق آس أفاء ا مؤ 
1لئنون('اطإ ونآ مخت5لمح آلأعنآء نق دوله نغو0 لا  ifآلثبيل وآي وآشكن 

آتنهنجرسللممرا، انعمابث7؛;ا شديد آس إِن آس واثقوأ هأنتهرأج عغة بمكم وما فحذوه 
أسويخحئون ووصويا آس من محلا يطون قأمولهز ديثرهم من احرجوأ آلذئن 

منلأازؤآلإسمنضت'محن ؤآلد-ى ه: ألصدئون هن؛ اولمك ووثولأ 
وو}كنعثأنْبز ويؤثنورنs أوتوأ ننا" -ثاحه ْثدورهلم ؤر :محيون وي هاخن1تي 

جاءومنوآلذنمح المملحون؛):؛؛ هم فاوك؟لتئ شهِء يؤذشح ومن حصاصة مم 
قمحل ولأ بآلإيض سموثا آلذئث ولإحؤ'ذنا أث آعغر نيئا يمورلوث 

ه:ض: رثغآبمثزءوفJظ ءامغوأ للذئن غلا تلويثا 
]الحثر؛٠ قانتهوأ عغه ترثت5م وما هخذوه آلئّون ؛؛ Sojleومآ ؤ ؛؛ ٧٥١.قال .. 

راعليكمقو؛ ومال به. حكم وما عنه من وما به وأمر سنه فيما وطاعته Jاتأاءه فامرنا ٧[ 
ستتيعن رغب لأمن وقال: ا بعدي"؛ من المهديين الراشدين الخلفاء ومنة بض 

؟-٢.الصواعق- مختمر )ا(مآأ 
دانمارس)رنم( ٢٦٧٦والترمذي)رنم ( ٤٢ماجه)رنم وابن ( ٣٢٩رنم  ١٧٤الحاكم)ا/ أحرجه )٢( 

(وق٦١٨رقم ٢٤٦;١٨الك_ر)(والطرايj ٢٠١٢٥رقم  ١١٤_).آ/و (٩٥
ثرالثاسن)ا/آ«أرئم¥بمأ(وس)؛/آآاكم



الممسيرعلن المنير الصوء ^^^٢ ٦١
=اكظ===^=^===^=====^^^

فعرفا، الجة«ر j معي لكن أ-منى وس أحبني، فقد سنتي أحب دمن مني، فليس 
التيالممالة الصحيحة بالأسانيد رويت الش المنتهرة الأثار برذْ ووحدتاها سنته 
بعض.عن بعضهم وثقاتم العلماء حفاظ نقلها 

أجع،ولها أرغب، وفتها أطل-،، لها الحديث! أصحاب، فرقة فرأينا نفلرنا ثم 
صاحم،فان الفرق، *مع من عداهم من دون أهالها أتبمم يقينا فحلنا أتح، ولأصحاثيا 

ثموالحرفة الصناعة تلك، آلأيت، من وآلة دلالة معه يكن إ إن صناعة أو حرفة كل 
الحرفةالمناعة آلات، معه لكنت، فإذا معللا، دعواه ق لكن الصناعة نالك، ادعي 

الاختبار...قبل عاينه من كل له شهد بل بحناعته، الألأت تلكؤ له ثبدت 
هازهلما شؤع هوالذي ٧[ ]المحشر: ه فحيوه آائمو3 ءاثناكم ومآ ؤ لنا! قال والذي 

ولاهكما ا؛تد.اء، عنه التشريع متم، ولاه — سبحانه — واكلا . لمانه عل الزيادة 
بكلامه.أراده لما البنان متم، 

منبوجه البيان عن تخرج لا وجوهها بجمع والزيارة اه، عن بيان كله كلامه بل 
قتصديقه وحدوا عنه الحديث، سمعوا إذا الهلمب، الصالح اللفإ لكن بل الوجوه. 
نقبلهفلا القرآن عل نيادة هذه إن أبدا! واحد حدين، ق قهل منهم أحد يقل ولر القرآن، 

منعندهم أعفلم وسنته صدورهم، ل أجل قه اه ورسول به، نعمل ولا سمعه ولا 
وأتمر.ذلك 

ومجيئهاالصلاة ركعات وعدد ، الْلوافبحيل المنة مجيء بين أمحلا فرق ولا 

الترض.وحت ( ٥٩٩١رنم  ١٢٠- ١  ٢٤)ا■/ الأوط ق والطراق ( ٢٦٧٨)رقم اكرذي أحرحه ( )١ 
j( ١١٣٨ رنم  ٩٣٤ الضعناء)م ق والمشل ٧( ١ ٤ رقم  ١٦٦ الصلاة)٢; ذور تشم j والمروزي 

ينماالوجه، هن.ا غتر من ءال.ا من املح يإمناد ^١ دوقا يند ونال• الاذذ،• سعتي بن هماض رجة 
بنأنس.حالي (jتر•بمة ٣٧٣/٢المزاj،)، jUj_؟,،ابن المحافظ صعقه 

)ج(.وردت،. وجه أي عق السنة قبول، وجوب، عق الأدلة من ماتقل.م إق يشتر )٢( 
)م(أهآأءلأمجمآ.



هذهأوجب أنه اس لمراد بيان الجمع فان والية؛ الفاتحة وتعيين الهلمأنينة بفرض 
للمرادبيائا السنة فجاءت المراد، هو الوجه فهذا الوجه، هذا عك عباده عق العبادات 

؛هلاعتهالأمر عموم من امحللأ لمراد بيان فإما المبتدأ، السريع ؤ، حمل وجوهها، جيع ؤ، 
والزكاةالصلاة من المراد بيان وبين المراد هذا بيان بين فرق، فلا رسوله، و٠لاءة 
أعممجن المراد بيان وذاك شيء، من المراد بيان هذا بل وغيرها، والطواف، والحج 

[.١ ٥ تالا،: # سبيلا لن او'-محعلأس # 3ولهت من للمراد محص بيان فالتغرس، منه؛ 
يجوزفكيف، القرآن، ق المذكور السبيل لهذا بيان التغرس، بأن ه المهمر صرح وقد 

وهلالقرآن؟ حكم به لأيهللتا قبلناه لو ويةال(ت له؟ معارض لااقرآن مخالف، بأنه رده 
الفرصا قبوله علينا يوجبؤ والخاص العام القرآن حكم فإن للحقاس؟ قلب إلا هذا 

ذللث،ق ولكان ولابد، حكمه عن ولخرجتا القرآن لخالقنا حالفناه فلو مخالفته؛ يسعنا 
الثاق1الوجه يوصحه معا. والحدس، للقران مخالفة 

للأمةشرعه ما فكل عنه، المبين متصسبؤ اسه رسول، نصب، سبحانه الياه أن 
المتلوكلامه من عنه يبلغه ما بين فرق ودينهءولأ شرعه هذا أن اهف عن منه بيان فهو 

^١.كمخالفة هذان ومخالفة الأتبلع، وجوب ق كلامه نفلير هو الذي وحيه ومن 
الثالث،!الوجه يوصحه 

رمضان،وصوم الثي!، وحج الزكاة ؤإيتاء الصلاة بإئام أمرنا - سبحانه - اللم أن 
إذقبوله، الأمة عل فوجب وشروطه؛ وصفاته ذللثؤ بمقادير وؤ رسوله عن البيان وجاء 

المفصل.الأصل قبول، علينا يجب، كما به، اهف أمر لما هوتفصيل 
كانيامر الرسول، أمر فإذا رموله؛ وطاعة يهلاءته — سبحانه — اللم أمر وهكن.ا 

المفصل،الأصل قبول، كفرصى قبوله فرض وكان ما، المأمور للهلاعة وبيائا تفميلأ 
الراح•الوجه يوضحه يتهما، فرق ولا 

أقسام:قو اليي من البيان أن 
حما.كان أن بعد لسانه عل بفلهوره الوحي نفس بيان أحدها: 



الممسيرعلن المسر الصوء 
=الأها^=^^^=====د===^د^

فول.'ق المذكور الظالم أن بين كما ذلك، إق احتاج لمن وتفستره معناه بيان اكال• 
هواليسير الحساب وأن الشرك، هو [ ٨٢لالأنعامت ه إيمننه٠ر يالموأ نز وؤ 

رآهالذي وأن اللبل، ومواد النهار بياض هما والأموي الأبيض الخيهل وأن العرض، 
هوجبريل.المنتهي مدرة عد أحرى نزلة 

محللؤعأنه [ ١٥٨رنسسءابمتئلثؤهلالأسام: اويايى ؤ ت نوله فسر كما 
[٢٤لإبراممت ه طيبة كسجرة طيبة كلمه متلأ ؤ ت قوله فسر وكما معرثبا. من الشمس 

الخلة.بأتبا 

ؤزآلدتتا آلخيوة ؤر ^لثابت يآلمول ءامغوأ آأذنرنث> آس يثبت ؤ • قوله فسر وكما 
دينك؟وما ربك؟ من سأل• حين القبر ق ذلك أن [ ^١٢]!برامم؛ ه آلاجر؛ 

بالسحاب.موكل الملائكة من مللث، بأنه الرعد مر وكما 
ذللث،بأن اقلأا(ت دون من أربابا ورهبانم أحبارهم الكتاب أهل اتخاذ فسر وكما 

القوةفر وكما الحلال. من حرموه ما وتحريم الحرام، من لهم أحلوه ما باستحلال 
؛<بهِء سوءا"■محز يعمل من ؤ ت قوله ر فوكما لأعدائه؛الرمي. نعدها أن اه أمر التي 

واللأواء.والخوف والهم الصب من الدنيا ق العبد به يجزى ما بأنه [ ١٢٣اءت ]الن
وقانؤ قوله! ق الدعام فسر الكريم.وكما اهيع وجه إق الفلر بأتبا الزيادة فسر وكما 

بأنهالمجوم أديار فسر وكما العبادة. بأنه [ ٦٠استحن،صزه ^دعوبي 
ذللثح.ونظائر الغرب، يعد يالركعتين الجود وأدبار الفجر ثبل الركعتان 

بفعله.ائل للمالصلاة أوئامته بين كما بالفعل بيانه اكالث،ت 
كماببياما، القرآن فزل القرآن ق ليسست، التي الأحكام من عنه مثل ما بيان الراعت 

ونظائره.باللعان القرآن فجاء الزوجة قذف عن مئل 
فأحرم رجل عن مثل كما قرآيا، يكن ب ثان عنه;الوحي، مثل ما محاق الخامس؛ 

الخلوق.أثر ؤيغل الجثة عنه يتنع بأن الوحي فجاء بالحلوق، تضمخ يعدما جبة 



قمح__=^=^^)جا=
الحمرلحوم عليهم حرم كما موال، غير من ابتداء بالسنة للأحكام بيانه ادست ال

ذلك.وأمثال وحالتها عمتها عل المرأة ونكاح المدينة وصيد والمتعة 
به.التأسي عن نهيهم وعدم هوله بفعله الشيء جواز للأمة بتانه الساعت 
يفعلونه.أويعلمهم وهويشاهده فعاله، عك لهم بإقراره الشيء جواز بيانه ااثامنت 
نهلها.فيه يأذن إ ؤإن تحريمه عن بالكوتر عفوا الشيء إباحة بيانه التامعت 
الحكملن.لك، ويكون إباحته، أو أوتحريمه شيء بإيجاب القرآن يحكم أن العاشر؛ 

علبجو الرب فتحيل وأوصاف، وأحوال مخصوصة وأوقاُتح وقيود وموانع ثروؤل 
فالحل[ ٢٤لالساء: ب ذ'لخفم وزآء ما لكم واحل؛ ؤ تعاق! كقوله بياتها ل رسوله 

حاءمت،فإذا المحل، وأهلية وقته وحفور موانعه وانتفاء النكاح ثروحل عك موقوف 
رفعاكان ؤإن له، نحا فيكون التحى عل زائدا منه الشيء يكن لر كله ذلك ببيان السنة 

JaJ ] قه.هرإؤللأ

تعاق!قال وقد بسواء، سواء سيله هدا القرآن، عل زائد ه منه حكم كل فهكذا 
الستةحاءين، ثم [ ١ ١ زالشاء; ه آلأضن حظ مئذ للدم اولتيعظم ك وميتكزآممه يؤ 

قلعا،عليه زائد أنه مع للقرآن نحا يكن ول! يرث، لا والرهيمح، والكافر القاتل بأن 
ْعالسنة فزادُت، وحدها، بالولادة أوحيه القرآن فإن الميراث؛ موجبامحت، ق أعنز 
التحىعك زيادة هدْ إن قلتم؛ فهلا والقتل، الرق وعدم الدين اتحاد الولادة ، وصف

الحديث،فيه تركتم موصع كل ق ذلك، قلتم كما بالسنة ينح لا والقرآن سحا فيكون 
القرآن.عك زائد لأنه 

لالحشرنه ؤللزمول يش آلمزى اهل من زسوله-ء عل آثه ايآء ما ؤ تعاق؛ اهلغ قال 
عنهنزهه عما وعوصه الحدقة، أحد يهمغ الذي الفقر عن — سبحانه — ريه فنزهه ٧[ 

اتنن؛أعداء من سيفه وقائم رمحه يغلل أحذه ما وهو وأقفاله، وأحله المال بأسرف 

المابرين.عدة  ٢٨٧)؛(



التفسرعلن ائئيئ \ل2ئنئ ا؟=^م 

طاعته،عق به ليستعان المال حلق فاته وعدوائا، ظالما بأيديهم اه مال كان الذين 
إليهمفاء طاعته وأهل أوليائه إل رجع فإذا وعدواثا، طلما والفجار الكفار بأيدي وهو 

الدنيابك، ض جنم( من وملكه M اهنأ رسول غنن يكن ل؛ ولكن لهم• حلق ما 
العال.الخن وهو الشيء، عن هؤ وغنا0 بالشيء، غناهم فإن وأملاكهم، 
تصرفإملكه ق ، يتصرفإنما وهو. إرادمم، بحٌتا فيه يتصرفون ملك وملكهم 

ملكاكان هل الفيءت ق الفقهاء احتلف وقد سيده. يأمر إلا يتصرف، لا الذي العبد 
 Mأحمد.عن رواظن وجما قولين عك للمي

كمابالأمر، فيه يتمرفج مللئ، وهو الللث،، من آخر نوعا كان له ملكه أن والتحقيق 
،أمررت،اا حيث أضع قاسم، أنا إنإ آحدا؛ أمخ ولا أحدا أعطي لا ررواله قال 

وجهكل من محض عيلء فانه يورُث،، لر ذللئؤ ولأحل عبوديته، مرتبة كمال من وذللثح 
عنه.فيورُث، له مال لا والعثل. هق لربه 

مراتب،له فكمل الفقر، أنولع وأشرف، الخن أنولع أعك بين سبحانه له اهه فجمع 
حلقأصبر فقره ي فكان. الأحرى، من يه بأحق الهلاJفتين احي.ى فليست، الكمال، 

غننوأي والفقراء، للأغنياء قدوة جعله تعال واثيع غناه. ق وكذللث، وأثكرهم، اه0ه 
لهيجعل، أن عله وعرض الأرض،، كنوز مفاتح عليه عرضت من، غك، مت، أعظم 
يكونأن فاختار نبيا، عبدا يكون أن وبين نبيا ملكا يكون أن بين وخير ذهنا. الصفا 

يستأثرولر كلها، فأنفقها واليمن العرب، حزيرة أموال إليه فجييح، ط! ومع نبيا، عبدا 
تركدم، فلورثته، ماآدُ ترك ارمز فقالت ودينهم، المسلمين عيال تحمل يل بشيء، منها 

كلأمحُ>'
كماالصدقة، لهم تحل الذين الفقراء حملة من يكون أن قدره — سحانه — ائللأ فرغ 

وانظر؛اأمرتأا حيث أصع قاسم أنا إما أمتعكم، ولا أعطيكم ءما بلفظ! ( ٣١١٧)رنم البخاري أخرجه ( ١ ) 
فحابري)^حا\(ومحالووير؛ا/ةاا-هاا(.

(،٥١٦/٩(واظر:نيالاري>١٦١٩يمثم)آ(أخرجه 



عنبه أغنام بل الموروثة، بالأموال أغناهم الذين الأغنياء حملة من يكون أن نزهه 
وأعطنالإنفاق، غاية فانفق السعة، غاية عليه ووسع الغنئ، كل قلبه وأغنن سواه، 
ولا؛^١شاة ترك ولا أرصا، ولا عقازا منه اتخذ ولا سل امتار ولا العطاا، أجل 
ذلكيمكنه ب M بحاله الشاكر الخي احج فإذا درهما، ولا دينانا ولا أمه ولا عبدا ولا 
بعدإلا ذلك، بمكه لر ه بحاله احتج إذا الصابر الفقير أن كما فعاله، يفعل أن بحد إلا 
منمرتبة كل ومخ اكللأ فرسول اصعلرارا، لا احتيارا الدنيا ويترك صيره، يصبر ان 

وعبوديتها.حقها والخن الفقر مرتبي 
الناسوأغنن به، إلا الخن أمته نالت، فما الفقراء، يه أغتن سبحانه اس فان وأيقا 

مخلدبن لمة معند كنت، اللخست رباح أبي بن عل قال غتتا■ به غيره صار من 
فتمثلمعه، جالس الخص بن عمرو بن اه وعبد مصر عل يومئذ وهو الأنصاري 

نعمةمن اليوم فيه نحن ما رأى طالتا أبا أن لو فقالت طالتا أبي شعر من يثبتا لمة م
كانؤيومئذ عمرو! بن عبداهيق فقال بخير، جاء قد سيد أحيه ابن أن لعلم وكرامته اهله 

يتيما"-نحيك الم لؤ تعانى1 اممه يقل ألر ت لمة مفقال كثير. بخير جاء قد كريما ميدا 
فقال٨[ ٦- ]المحن: ه قاعي عائلا ؤوجدلف و؛ فهيئ صالا ؤوجدك ئ قئاؤى 

بأيديكان فكلما العيلة وأما أبويه• من يتيما كان فقد اليتيم أما عمرو• بن ءبد«اسم 
الذينالحريب، وعك عليه اليم فتح حتن مقلة كلها كاستح العرمحيج إن ت يقول القلة إق الحرمحبح 
وتركهاومفئ بشيء منها يتلبس أن قبل اه توفاه ثم أفواجا اس دين ق ويحلوا أسلموا 
ولتموفؤ قوله! وأما ه. فاغى عائلا ؤ قوله! معنن، وذلك، قال فتنتها، ومن منها وحذر 

لأمته،كلها يرضاها لا وهو لترضيه الدنيا تكن فلم ٥[ ]المحن: ه خلئ،فزص سليلف 
عليهيفتح وما اكوامب، من يحهليه ما هو ؤإنما فيأباها، عليه وتعرضس منها، يحذر وهو 
كانإذ الدين وظهور الإسلام ق الماس ويحول وقيصر كرى ملك، من أمته وعك 
عليهوسلامه اهلع صلوايت، — ورضاه محبته ذلك، 

بنءبا-اه ين ءل، عن عثداقه بن إسماعيل عن الأوزاعي عن المورى منيان وروى 



الممسمرع1ن اشر الصوء \آ=^=^َ 
تالةثها==^==^=========ذ

ؤفنزلت ذلكاا فرق كمرا كمرا بمدى هوٌفتوح ما ®رأيت ،؛ JUه الض عن عإس 
فال[ _ه ١ ]المحن: ه  11وونوفيحليلؤ ت فوله إق ه نعى إذا أوزآلمل 

،...لهل يتبمي ما قمر كل ق المسك زب لؤلؤ من نمر ألف أعطي 
ؤالذثؤ فوله: وق ؟< ننوه غق اس ئ1أظ،' ؤ تعاق: ، ٥١ر'؟اقال 

١[.• - ٧ جاءوسشيإهلاسر; 
هؤلاءق ذكر لن يجملته؛ رسوله عل أفاء ما أن — سبحانه — ذأح؛ر الأية، آحر إل 

عكؤبمرف واسوعِِا، وأطالق، عمم بل Jاللكورين، خمسه منه يخص ول؛ الايات، 
الخمس.أهل دهم الخاصة، المارق 

الدين.يوم إل وأتباءه»إ والأمار، الهاجرون وهم العامة، المارق، عق ثم 
الآJارت،.هذ0 من هوالراد الراشدون: وحلفاؤْ هو به عمل فالذي 

ايإل؟؛ذا أحق أحد راما عنه: وغيره أحمد رواه فيما الخهلايح بن عمر قال وليلك 
عبدإلا مسث، ال،ال هدا ل وله إلا أحد من ما واس أحد. من به أحق أنا وما أحل.، من 

قوبلاؤه فالرجل ه  ٥١رسول من وقمتا اس، كتاب، من منازلما عك ولكنا ممالوكاا. 

وحاجته.والرجل الإسلام، ق وغناوه والرجل الإسلام، ق وتدمه والرجل الإسلام، 
يرعنوهو ازل، هدا من حظه صنعاء بجبل الراعي ليأتين لهم، بقتت لئن وواه 

،٠مكانه«أ

يدحلول؛ الخص، آية ق الملمون ه،؛ الفيء: آية ق لمون المفهؤلاء 

jوتمام ١( • ٦٥• رقم الكر)٠ وق ( ٣٢• ٩ رقم  ٢٩٧)م/الأوط ق اتجراف ^-؟٠ )١( 
النوة)رنمدلائل ق التمهمر محي بن ولسماء؛ل ( ٢١٢الحلية)م/ ل نعثم وأبو ٤(  ٤٨مواتيه)رمم 

والأوطء.ءوب.مارةالكر ق الطراز رواه ■ xsxwrsMالمبمعj وقالالهبمي ( ٣١٨
حن•الكر زساد ثقات، رحاله وبقية اعرمه، ولر الماس أبي ابن 

.٣٩الماد-زاد  ٤٦٨)٢(

محققوحسنه ( ٢٧٧رقم  ٥٣٩ / ١ ) المختارة الأحاديث ق المقدسي والضياء ( ٤ ٢ / ١ ) أخمد أحرجه )٣( 
اشر.حفظه دهيس بن عبدالملك الدكتورت المختارة الأحاديث 



ع=^=——^^لج(=
الفيء.لجملة المستحقون لأمم الخمس، آية ل وأتباعهم والأنصار المهاجرون 

منعام واستحقاق الخص، من خاص امحتحقاق استحقائازت لهم الخص وأهل 
المحيبين.ق داخلون ض الفيء. خملة 

يثترلثؤالتي الأملاك قمة ليس له جعل من بين الفيء جلة من نمته أن وكما 
الخاجةبحسب بل الطلقة، والأملاك والوصايا المواريثج مة كقالمالكون، فيها 

مخرجهمافإن أهله، ق الخص _u؛، فيه. والبلاء الإسلام، ق والغناء والممع، 
الم.كتاب، ق واحد 

منيخرجون لا وأن؛م إدخالهم، تحقيق يفيد ت الخمسة الأصناف، عل واكنصيص 
إلتعدوهم لا الزكاة كاصنافج غيرهم إق يعدوهم لا الخمس وأن بحال، الفيء أهل 

غيرهم.إل يتعالاهم لا فيها، للمذكورين الخثر آية ق العام الفيء أن كما غيرهم، 
قلهم حق لا الرافضة! أن - وغيرهما وأحمد كماللث، - الإسلام أئمة أفتن ولهذا 

منجاءو وآلدئت. ؤ ْن ولا الأنصار، من ولا الهاجرين من ليسوا لأنبمم الفيء• 
١[• ]\سم: ى بالإيننن نقونا آلذئن ولإحو'ذنا لنا آعفر نبما يمولوث بعدهم 

وفعلالقرآن، طول وعليه تيمية. ابن الإيلام شيح واختيار المدينة، أهل هب من• وهلءا 
الراميين...وخلفائه ه اس رمول 

معاوصةإيثار نوعان! الحبوب إيثار أن وهي لها، التفعلن يّبغمح، دقيقة وههنا 
ؤإرادة.حب، ؤإيثار ومتاجره، 

بخيرليعاوصه يؤثره ما يثال.ل فهو منه، لخظه طلبا غيره عك محيوبه يوثر فالأول• 
إيثارإق دائما ندعوه الصادقة المحبة فان محثته، لداعي إجابة يوتره والثاف منه• 

المطلوبالعوض ق لا الإيثار نفس ي فحفله حفلوظه، أجل هو فإيثاره محبوبه، 
فلاالكثيفة النفس وأما المشرقة، الورعة اللهليفة النفس إلا تفهمه لا وهذا بالإيثار، 

را،خاّآطريذ،الهجرض■



الثميرعلن المنير الئوء 

فلتدرج.هوبعشها وما هذا، من عندها حبر 
عقبه تؤثره بما تؤثره لمن وتخصيص تقديم فانه الإيثار، ق والخعامالة كله والدين 

لكانإليه محتاجا يكن لر لو إذ المؤثر، جهه من الاحتياج شرؤلة من إن حتن نمك، 
عقعبده يوثر سبحانه واه المخلوق، إيثار ق يصح إنما وهدا وكرما، سخاء بدله 
اراللهمالمرفؤع! الدعاء وق الحميد. الغني فإنه — سبحانه — منه احتياج غير من غيره 
وأرضناعلينا، توثر ولا وآثرنا منا، ولا وأكرمنا تحرمنا، ولا وأعطنا تنقصنا، ولا زدنا 

•ونلتمنآثراهضغيرْآثرْاسضغيرمعتا" وأرض 
والأثرةلثج، لنفتريده بما الغير تخصيص الإيثار أن والأثرة• الإيثار بين والفرق• 
قوالهلا■ءة المع عل هؤ اس رسول اا؛ايعنا ت الحديث وق الغير. عك به احتصاصلئ، 

١علنالا وأيره ومكرهنا، هلنا ومويأرنا، عرنا 
تعلقؤإن بالخالق. يتعلق أن ؤإما ؛الخلق، يتعلق أن إما فالإيثار هذا عرف فإذا 

عليلتجيمسد ولا وفتا، عليك يفع لا بما نفك عك تزرهم أن فكماله بالخلق، 
واردا.للتؤ يمغ ولا ؤلريئا، عليكر يد ولا دينا، للث، يهضم ولا حالا، 

يوثرلا من الرجل فإن أود، عليهم نفك فإيثار ذلك، من شيء إيثارهم 3، كان فإن 
أسهلوالأول الماللث،، عك الصعوبة غاية ق وهدا كان. من كاتنا أحدا اض من ينميبه 

والدينبالوقت، لا بالدنيا الإيثار فاعله: عك اه أتن الذي المحمود الإيثار فإن منه. 
القالثاؤبصلاح يعود وما 

شحيو3ا ومن حصاصهء ط ولو؛٤١ن أنسمم عق قيؤيروث ؤ تعاق؛ اه ، ١١٠

والحاكم( ٢٣٤أم-آإمرفم ١ )١; اJخارة ق اومالؤّي والضياء ( ٣١٧٣الترض)رنم أحرجه )١( 
رنم n٣٨٣/ومدارزاق ( ١٤٣٩رنم  ٤٥•الكرى)١; ق والماتي ( ١٩٦١رنم 

صعقه_^، ( ٤٦• الضعفاء)؛/ ق والعقيل ١( ٥ همد)رنم بن وعد ( ٣٤را/ وأس. ٦( • ٣٨
الترمن.ى.سنن صعيف ل الألباق 

ابريرآا/ي-م(.نح وانظر: ( ١٧• ٩ لم)رنم وم٧( •  ٧٥٦، • ٥ ٥ الخاري)رنم أحرجه )٢( 



—^=اجا=
بالثيءهو إنما إيثارهم إن فأحبر ٩[ ]الحشر؛ ه ^ر٠ّمJحورك١ هم داوون؟ك نمسبث 

الفضول هو إنما وهدا المفلحض، من كان به التح الرجل وم، إذا الذي 
يكنلر فمن بما، الثح ق الفلاح كل الفلاح فان الطاعات. ق المصروفة الأوقات 
القلبعمارة هو بالوقت فالثح مفلنا. عياثا الأرض عل الناس تركه بوقته شحيحا 
البرأعمال ق بالمسايقة أمر — سبحانه — أنه هدا عل يدل ومما عاله. رأس وحفظ 

بما.الإيثار صد وهلءا إليها، والمبادرة فيها والتنافس 

نعفرهمسثبمفموحنةعزصهاألثننزتوالأزصونارعوأإِو( ٠۶تعاك: اه قال 
ؤقؤ تعال؛ وقال [ ١٤٨]البقرة؛ قانتبقوأآنحيرته ؤ تعاق؛ وقال آ. ١٣٣ءمرانأ آل ]ى 

ا"ا[.]اJطففين: ه كفيثامTكثغنون 
ا.ئرءةاا١ لكانت الأول والصف النداء ق ما الناس يعلم رالو قق؛ الني وقال 
الطاعات١^١^٤ يجعل فلم الإيثار، عند لا والتنافس التزاحم عند تكون إنما والقرعة 

والمسافة.للتناض محلا بل للايثار، محلا والقربان 
الإيثارأن - أعلم واه - فته والسر بالقربان. الإيثار يستحب، لا الفقهاء: قال ولهدا 

يسعلا بل والموثر، المؤثر يع فلا فيه، الاشتراك عن يضيق الذي بالشيء يكون إنما 
الألوف،اشترك فلو فيها، العباد عك ضيق فلا والطاعات البر أعمال أحدهم١ؤوأu إلا 

كلهم•وومعتهم تزاحم ولا صيق فيها عليهم يكن م الواحدة الطاعة ل المؤلفة 
إذايحيث، — الجمع يفعله أن يمكن لا مكان أو واحد عمل ذ التزاحم قدر ؤإن 

لفاعلهما اكواب، س فعاله عك الجازمة والنية العزم ل فان - غ؛ر0 عل فات واحد فحله 
عزمهعاليه يفوت فلا له ميامرته فوت قدر فإذا حديهّثح، عير ق هفؤ النبي عن لبتا كما 

لفعله.ونيته 

الرويوشرح ( ٢٩٥)م/الباري نتح وانفلر؛ ( ٤  ٣٧)رقم لم وم( ٦ ١ ٥ )رنم البخاري بنحوْ أخرجه ( ١ ؛ 
(١٥٨-١٥٧/٤.)



الممسيرض اأئسز الصن؛ 
ت\س\==^^=^====^=^=====خ

ارمإما منه: عوض والقربان الطاعات من غيوم ق كان عاليه فات إذا فإنه وأيقا 
الصادقةوعزيمته نيته من الألأ وعلم بالعوض أتن فمتن دونه، ؤإما أزيد، ؤإما له، 

لهفجمع عنه، به تعوهم؛ ما ويواب يوابه اهه أءهلا٥ الفالت العمل لذلك إرادته 
العظيم.القفل ذو واذأم يشاء، من يؤتيه اه فضل وذلك الأمرين• 

والمنافسةإليه الوسيلة وابتغاء اليه إق التقرب ق العبد رغبة المقصود فإن وأيصا 
فيه.المنافسة وعدم له، وتركه عنه، رغبته عق يدل، التقرب، ببمدا والإيثار حابه• مق 

إليه،محتاجا أحوه كان إذا ولباسه وسرابه طعامه من العبد إليه يحتاج ما بخلاف وهذا 
عقا وصبت قوة ه نفمن وحد إذا عبده اذقع فندب الأحر. فات هما أحلل به اختص فإذا 

علعزم طريئا عليه يقمخ أو ممسية، له يجالس، أو دينا، عليه يخرم ل؛ ما به الإيثار 
هداإيثار فمنيه بالخلق، متعلما يجعله بحيث قلبه عليه ثوش أو ربه، إق ملوكه 
١مصلحته من أرحح 

أوشدةعهلب أو هلكة من ه تفإنقاذ تتضمن بحيث الإيثار مصلحة ترححت فإذا 
الإيثار.عليه تعتن — نظيرها للموثر وليس - صرورة 

والخاءالكرم غاية لكان فعله لو ولكن الإيثار، عليه يتعين ل؛ نظيرها به كان فإن 
عكاستوك فقد صرورته عك وصرورته حياته عك غيره حياة آثر من فإنه والإحسان، 

الموضعهدا وق الحفل. باوفر فيه وصرب أقصاه، وجاوز والخاء. الكرم أمد 
الإيثار.هدا القس عل هل يالذي ما قيل: فإن ذكرها، موضع هذا ليس فقهية ائل م

أمور:يمهله قيل الإيثار؟ عك لا الأثرة عك مجبولة القس فإن 
الرجلأخلاق أفضل من فان ومعاليها، الأخلاق مكارم ق العي• رغبة أحدها: 

كماومحبته، صاحبه تعفليم عل القلوب اهلع جبل وقاس الإيثار، وأعلاها وأشرفها 
اهوٌ.لخلق تبديل ولا ومقته، المتأثر بغض عك جبلها 

وهووالتسوية( مة وخلق)القالفضل• خلق وهو خلق)الإيثار( ثلاثة: والأخلاق 
الإيثارفصاحس، الفللم. محلق وهو والاستبداد( )الاستئثار ومحلق العدل• خلق 



—لج[=ص=
عليه،واكلط أذاه إق للقوس سيل لا العدل وصاحب مهيب، مظع مموب 

والتسلطأذاه إق النفوس الأسثثار وصاحب، يؤثرها، لمن انقيادها إليه تنقاد لا ولكنها 
فإنالأسثثار؟ إلا ونلعها المماللث، أزال وهل حدوره• 3، السيل من أّرع عليه 

عليه.لها صبر لا القوس 

عليهم،استأثروا ؤإن الأم لولاه والهلاءة بالمع أصحابه ه اهف رسول أص ولهذا 
الاستئثار.أولكره المشقة من المستأثر ءلاءة ق لما 

له.وكراهته الشح ومقت اللئام، أحلاق، من النقرة الثازات 
فهوبعض، عك بعفبمهم للمسلمين ء اه جعلها التي الحقوق، تعظيم الثالنات 

يمكنهلر العدل فوف، يبذل لر إن أنه ؤيعلم تضييعها، من ؤيخاف، رعايتها، حق، يرعاها 
عنهأوالتقصير الفضل، إق مجاوزته من لأبد بل حدا، عر ذللث، فإن حده، ْع الوقوف 

ينقصهلا بما الإيثار يختار الظلم ؤ، والدحول الحق، تمييع من لخوفه فهو الظلم، رلتإ 
لهيجليه ما مع الأحرة، ل الأحر وجزيل الدنيا j( الذكر جيل به ؤيكتسبإ يضره، ولا 

جربيذله*ومن مما أقفل إيثاره من عليه فيعود عليه، الخير وفيضان الركة من الإيثار 
ء.اش وفقه من والموفق العانر. أحوال فليتقرئ به يجر لر ومن عرفه، هذا 

شحيوق، ومن محاصة عم ن ك؛ زلؤ أنميعم عق ؤمحويروث ؤ تعاإتات اه مال 
١ه آلمنلحوؤنح هم ئفسهِء 

إليهّوالثححتمحتاج هو لما تارك ه نفعل المؤثر فإن الشح. صد فالإيثار 
بإحراجه.وبخل عليه، نح شيء بيده حصل فإذا بيده• ليس ما •ني، حريص 

فإنوالشح! ااإياكم قوت الك، قال كما بالبخل• يأمر والشح الشح• ثمرة فاليخل 
ا.فقطعوا«ل باكليعة وأمهم فبخلوا، بالبخل رهم ملكم، كان من أهللئخ الشح 

(.١٣٤/النووي)آءا ثرح وانفلرت ( ٢٥٧٨ررتم لم مبنحوه أحرجه ر٢( 



الممسيرعلن المشر الئزء 

الجود.داعي أجاب من والموثرت الثح. داعي أجاب من ت فالخيل 
نالالباول. سخاء من أفضل وهو الخاء. هو الاس أيدي ق عما الخاء كيلك 

القسمخاء من أفضل الماس أيدي ق عما المفس سخاء المسارلأت ين اه عبد 
والإحسان.والخاء الجود هومنزل المنزل! وهدا يالدل. 

ثلاث.المراتب فإن مرانه، أعك لأنه ااالإيثاراا بمنزل وسمي 
.ارالمخاء* فهومنزلة عاله. يصعب ولا ال؛ن.ل، لاينقمه أن إحداها! 

فهوا>الجود®.أعهلن، ما مثل أويقي سيئا، له ويبقي الأكثر، يعطي أن الثانية! 
وعكسهاالإيثار®، ١١مرتبة وهو إليه، حاجته مع بالثيء غيره يوثر أن الثالثة! 

رسولفيها قال التي المرتبة وهي إليه• هوٌحتاج بما أجيه 'ًن وهواستئثارْ الأثرة®، ١٠
الحوض®علن تلقوف حتن فاصبروا أثرة، يعيي ستلقون ®إنكم ه! للأنصار ألإق اه 

ولوكاناذهسألم عق ويوثروث ؤ قوله! ق بالإيثار انم وصفهم الدين هم والأنصار! 
معروئا.فيهم ذللث، وكان الخاء، مراتب، باعك فوصفهم ٩[ حصاصةهتاسر: أأ-لم 

إنهحتن المعروفين. الأجواد س ■ عنهما اقئه رصي - عبادة بن معد بن قيس وكان 
ممايستحيون كانوا إمم فمالوا. عنهم؟ أل فالعيادة. ل إحوائه فامتيهلا مرة، مرصى 

منادياأمر تم الزيارة. س الإخوان يمع مالأ ، ٧٥١أحزى فقال! الدين• من عليهم للث، 
بابه،عتبة كرت< حتن أمن فما حل. ق منه فهو مال عليه لقيى كان من ينادي! 

علبالبادية نزلما نعم! قال! منالث،؟ أسخن رأيت، هل يوما! له وقالوا عائم. من لكثرة 
شأنكم؟وقال! فنحرها، بناقة فجاء ضيفان. يالث، نزل إنه فقالت،! زوجها• فحضر امرأة. 

إلااuرحة نحرت التي من أكلنا ما فقلنا: فنحرها• بأخرى حاء الغد من كان فلما 
والماءمحلأية، أو يومين عنده فبقيتا اليائت،. ضيفاي أؤلعم لا إن فقال• المر. 

للمرأة!وقلنا بيته ق دينار مائة وضعنا الرحيل أردنا فلما ذللث،، يفعل تمْلر.وهو 
أيهاقفوا. خلّفنا! يصيح برجل نحن إذا النهار ْللع فلما ومضينا• إليه• لنا اعتذري 



—لجأ=
لاطاعننكمأو لتأحدنه ت وقال لحقنا، إنه ثم قراي؟ ثمن أعهليتمول اللثام. الرك—، 

وانصرف.فاحدناه برمحي. 

علالناس اصتتثار — سحاته — الخبير الحكيم قدر حيث التقدير، سر فتامل 
عكالدنيا ل إحوامم إيثارهم عفي، ليجازيهم - الإيثار أهل، وهم - بالدنيا الأنصار 
إيثارهمفضيلة حينئد فتفلهر الناس. عك عدن حنات ن، العالية يالمنازل، نفوسهم 
صيؤتيه اقه فضل وذللئ، غبهلة. أعفلم بالدنيا عليهم استأثر من ؤيغبهلهم ودرحته 

أهلس كونك مع — ءاليلئ، يتاثرون الناس رأيت، فإذا العفليم. الفضل ذو واس يشاء، 
أعلم.M واه بلث،. يراد لخير أنه فاعلم الإيثار- 

مراتج،.عشر وا١الجوداا 

الشاعر:قال، كما مراتبه، وهوأعك بالنفس. الجود أحدها: 
االجودأ غاية أقصن بالنفس والجود بما الخيل صن إذ التص مببجود 

امتهانعك حوله الجواد فيحمل الجود. مراتب ثاق وهو بالرياسة• الجود الثانية؛ 
الملتمس١حاحات قضاء ق والإيثار ؤ ما والجود ؤيامته، 

مضلحةق وكدا نعتا بما فيجود ه. نفؤإحيع ورفاهيته، براحته الجود الثالثة: 
قيل:كما امر0 لمولذته ينومه الإنسان حول هدا وْن غيرْ• 

عيتيلئالرينمكرمح، جيح لي، هب ائله ّه وقالليي باكيم مت
منأقفل به والجود الجود• مراتب أعك من وهو وبذله• بالعلم الجود الرابعة• 

المال،.س أمرق العالم لأن الجود؛المال،. 

شاعرالغواق، مرح المعروف الأنصاري الوليد بن لم مإق ريب السيعل، بحر من اليت هدا 
الست،صدر وحاء —. ٨٠٢'صنت مات ذللث،، ق الشعراء وسعه شعره، ل الدح من يكثر وكان الغزل،، 
كتابئ، الأصبهاق داود بن محمل• بكر أبو البيت، وذكر 7اا• الفنين انته إذ بالنفس تجود عكدات 

(٩٦/ ١٣تارخه)ق البغدادي الخليج، أيضا وذكرْ الجواد:يا. صن اذ ب: وجاء الزهرة)أ/ياح( 
'١(.١ تاريخه)آ/ ق عساكر وابن 



الممسيرعلن المنير ايئزء 

النافد!وتقديره اهيه حكمة اقتضت وقد متفاوتة. مراتب عق ُه الجود ق والناس 

أبدا.بخيلا به ينفع لا أن 
طرحا.عاليه تهلرحه بل عنه، سالك، لمن تبدله أن به! الجود ومن 
جواباحوا-يا له امتهميتف مسالة! عن سالك، إذا المائل أن بالعلم! الجود ومن 

قيكتنم، يعفهم كان كما الضرورة، به تدفع ما يقدر له حوا؛لأ، يكون لا شافيا، 
ءاJهالأمةتصتا االأا< أو ررنعم« الفتيا جواب 

عجيتا!أمرا ذلك، ق — روحه اس قدس — تيمية ابن الإسلام ثخ من شاهدُت، ولقد 
قدر،إذا الأريعة، الأئمة مدام، جوابيا و ذكر حكمية، مسألة عن سئل إذا كان 

تكونريما التي المألة متعلقامحن، وذكر الراجح. القول وترجيح الخلألأفا، ومأحد 
فرحهمن أعفلم واللوازم! التعالقات،، ؛تالك، فرحة فيكون مالته. س للمائل أنفع 

ذلك،.رأى عليها الوقوف أحب ضن الناس• بين — اتيلأ رحمه — فتاؤيه بمسألته.وهده 
نظائرهاله يذكر بل ائل. انمسألة عق يقتصر لا أنه بالعلم! الإنسان جود فمن 

ويكفيه.يشفيه ؛حسثإ وماحذها، ومتعالقها 

ماؤه،ررهوالطهور فقال! البحر؟ بماء المتوضئ عن النبي. ه الصحابة سأل وقد 
إليهالأحيان يعص ق لعلهم يما عليهم وجاد موالهم• عن فاجاببم ميتته® الحل 
عنه.سألوه مما أحوج 

الرحلم،يح عن سألوه كما وحكمته. علته عل نبههم الحكم عن سألوه إذا وكانوا 
يخفنيكن ولر إذن® ررفلأ، قال! نعم. قالوا! جف،؟® إذا ايرؤلمج ررأينقص فقال! بالتمر؟ 

رنم٢ ٤ • والحاكم)١; ( ٤٣المض)رقم j الجارود وابن ١(  ٢٤٣رنم  ٤٩>أ/ حٍان ابن أخرجه 
وأبوداود)رنم( ٥٨رنم  ٧٥/ الكرى)ا ل والنسائي ( ١٨رقم  ٥٩خزيمة)ل/وابن ٥( • • ، ٤٩٩
قالحافظ قال صحح. حسن حديث هدا وقال؛ ( ٦٩)رنم والترمذي ( ٣٨٦)رقم ماجه وابن ( ٨٣

النوويوصهححه حبان. وان حزيمة ابن وصححه المن وأصحاب مالك أحرحه ٦(؛ ١ ٩ )ه/ القح 
(.٨٦/  ١٣)ملم صحح عك رحه شق 



—اج=
لحدا كثير وهذا الحكم. عالة عل نبههم ولكن بجفافه، الرطب نقصان M عليه 

تآحاوأن لكا نحل فلا جاثحة قاصابتها ثمرة. أحيك من بعت رنان قوله! مثل ةقّ أجوبته 
مخإن ®أرأت لفذلت وق حق؟٠٠ بغير أحيه؟ مال أحدكم ياحد بم شيئا. أحيك مال من 
يحرمالتي بالعلة نمرح ٠ حق؟٠٠ بغير أحيه، مال أحدكم ياحد بم الثمرة؛ اللع 

صغ.فيها للمشتري ليس التي الثمرة افقع مخ وص بالثمن• إلزامه لأجلها 
سألهؤيقولون؛ بذلك. يعيبونه - تيمية ابن الإسلام شيخ بمي - حصومه وكان 

وخراسانوالمدينة، مكة، ؤلريق معها له فيذكر - مثلا - ممر ْلريق عن السائل 
ذلك؟إل بايائل حاجة وأي والهد. والعراق، 
المثلموضع وهذا والكبر. الجهل العيب؛ ؤإنما بعيبج، ذللثا ليس الالٌ ولعمر 
المشهور؛

العشودن إلبصل م ن ممثل وحل وهامض. بحوه لش
اإهلانّذي إق الرجل مع والمشي كالشفاعق بالجاه ^ ١١؛الجود الخامة؛ 

زكاته.العالم وبذل التعليم أن كما المد. تبا المهلالب الجاه زكاة وذك ونحوه. 
كلعلن ®يصبح قؤ؛ تال كم-ا أنواعه. اختلاف عل البدن ينع الجود السادسة؛ 

ويعينصدئة. اثنين؛ بين يعدل الثمي، فيه ت3للح يوم كل صدئة، أحا«كم من سلامن 
الطيبة؛وبالكلمة صدقة. متاع،،؛ عليها له يرفع أو عليها، فيحمله دابته، ق الرجل 
الهلريق؛عن الأذى ويميط صدقة. الصلاة؛ إلن الرجل يمشيها خهلوة وبكل صدقة، 

عليه.امتفق صدفة٠٠ر 
قال؛أصبح إذا كان ه الخحابة من ضمفم أبي كجود بالحرص، الجود السابعة؛ 

فمنبعرضي، عليهم تصدقت، وقل الناس. عك به ق أتمل. ل، مال لا إنه ®اللهم 

٢(.١ ٦ ا/ • ) النووي شرح دانغلر؛ ( ١ ٥ ْ ٤ )رمم ملم أ-؛مجه ( ر١ 
،٢٣٤ ٢٣٣)ه/.٣(وشرح م.أ<)م/٨. نع ( ٧٢طم)رقم. احرجه )٢( 



التفسيرعلن المير الصوء 
تالأ؛ظ====^===^^====ض

كأييكون أن مذكم بممملح »من M: المي فقال حل• ي فهو ت قدفني أو شتمني، 
معاداةمن والتخلص القلب، وراحة الصدر، سلامة من الجود هذا وق ٢؟ صمضما،ر 

فيه.ما الخلق 

وهىمراتبه. من شريفة مرتبة وهذا والإغضاء. والاحتمال، بالصبر، الجود الثامنةت 

يقدرولا لها. ه،وأثرء، لفوأزصر،وأمالك، له وأعز بالمال، الجود من لصاحبها أنفع 
الكبار.القوس إلا عليها 

الحميدةعواقبه ثمرة يجتتى فانه الجود. بيذا فعليه الجود؛مّاله عليه صع—< فمن 

فمنقصاصج والجروح ؤ قال الفتوة. حوي وهاJا الآ■حرةا قبل لدنيا اق 
سيةوجر؛ؤأ ؤ ت تعاق قال الجود. هذا وق [ ٤٥]الماممْ: ه لأر زه يكمل فهز بم تضوؤى 

٤[.■ ت ]الثوري ه محأن،أئئليإن -"لا إدهُ 1ش عل قاحرهُ واصلح عما قمن متلها سخة 
وندب،الفضل، ومقام فيه. وأذن ااعالل، مقام الأية؛ هذه ق الثلاثة المقامايت، فذكر 
وحرمه.الفللم. ومقام إليه. 

والاحتمالبالصبر، الجود فوق وهو والسهلة. والبتر بالخالق الجود التاسعة! 

الميزان.ق يوضع ما أثقل وهو القائم. الصائم درحة بماحثه باغ الن.ى وهو والعفو. 
منبعيووجهلئ، أحاك تلقن أن ولو سيئا المعروف، من تحمرن رالأ ه؛ السي قال 
يمكنهلا والعبل. فيه. ما المصالح وأنولع والمسمار، المنافع س الجود هذا وق ، ر ا، إليه 
واحتماله.يخلقه يعهم أن 

لهيستترفظ ولا إليه، يلتفمتج فلا عليهم، الناس أيدي ق ما بتركه الجود العاشرة! 
أفضلررإنه المبارك بن ءبدادرا/٢ قال الذي وهذا لسانه. ولا بحاله، له يتعرض ولا بقلبه، 

اكبل والثهقي ( ٤٨٨٧)رثم داود وأبو ( ١٧٧" رنم ١ ٤ ٩ )ه/ المختارة ق الضاء أ-محرجه )١( 
والشلفياساء)أ/^(.•٨( رقم٢٦١/٦٢٨)

وشرح( ٤٤٧/١)' الارى، فح واظرت طلق* بوجه أخاك 'تلض ونته• ( ٢٦٢٦)رنم لم مأحرجه )٢( 
(.١٧٧/١٦الووى)
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ماأعطاك لر ؤإن الجواد; للفقير يقول القدر حال فلسان بالبذل،؛. النفس سخاء من 

عليهم،تقفل أيديهم، ل وما أموالهم. ي بزهدك عليهم فجد الناس، عك به تجود 
عنهمبالراحة.وتغرد الجود، j وتزاخمهم 
-واهف والحال. القلب ق خاص وتأثير مزيد الجود مراتب من مرنة ولكل 

المستعان.واليف للممك. والإتلأف للجواد، المزيد صمن قد — بحانه 

تحنوالأثرة! واحتيار. تخصيص ®الإيثار; _; الألأ رحمه المازل. صاحب قال 
كرهاا؛.وتصح طوعا. 

إقمنقسمة و*الأثرةاا اختيارا ®الإيثار؛؛ وجعل و®الأثرةاا ®الإيثار؛، بين الشخ فرق 
البذل،هو ®الإيثار؛؛ فإن كلامه. معتز يعلم بينهما وبالفرق واصْلرارية• اختيارية، 

اختيارا.إلا يكون لا وهذا نفك، عك تؤثره لن وتخصيصك، 

دونلث،.لنفسه وحوزه عليكط، به الشيء صاحب، امحتثثار فهي ®الأثرة؛؛ وأما 
منازعتهعك يقدر أن مثل طوعا. كانت إذا إلا عليه. المستأثر عليها يحمد لا فهذه 

كانت،ذلك، عك يقدر لر ؤإن حن، فهذا طوعا. وأثرته ؤيدعه يفعل. فلا ومجاذبته، 
طوعاكانت، إذا تحن إنما ولكن كرها. توحد أي الوجود، بالصحة: ويعنن كره. أثرة 
عله.المتآمر من 

فيتركهبه. هو؛الموتر استبداله و®الأثرةاا ؤإعطاؤه. صاحبه ®الإيثارااذل فحقيقة 
وبينه،بينه خالست، حيث، باستتثاره آثرته فكأنلث، كرها. ؤإمجا طوعا، إما به! استبدل وما 
قوالطاعة، المع ة؛وعك اهف رسول *بايعنا ه■' الصامتح بن عبادة قال تنازعه. ولر 

فالمعأهله؛، الأمر نتانع لا وأن علينا، وأمحرة ومكرهنا، ومنشطنا ويرنا عرنا، 
والأثرة;بعده، الأئمة وْع معه لهم والمكرْت والمشط واليسر، الحر ق والهلاءة 

عليهم.يتاثر لر هؤ فانه خاصة، بعده الأئمة مع الأمر منازعة عدم 

قريآ*تخريجا تقدم ( ١ ر 



الممسيرعلن المنير الصوء 

مابكل والتحبب إليه، التقرب وقصده له، المديق محبة كمال ! وفيها 
هوليكون الهتائف، وفد بقدوم ه الّك، محشر ص يدعه أن المغيرة ناشد ولهذا يمكنه، 

يؤثرهأو أحاه أل يأن للرحل يجوز أنه عل، يدل وهدا بدلك. وأفرحه منه الدي 
أخاه.ينثر أن للرجل، يجوز وأنه القرب، من بقربة 

عائثةآترُننا وقد يصح، لا بالقرب. الإيثار يجوز لا الفقهاء؛ من، قال من، وقول 
لهتكره فلم ذلك، عمر وسألها ه التبؤر بجوار بيتها ي يدفنه الخعناب ؛ن، عمر 

الصم،ق بمقامه يؤثره أن غيره؛ الرجل، سأل فإذا هدا؛ وعك البدل. لها ولا السؤال، 
ونظائره.البدل. لدلك ولا الموال، له يكره لر الأول؛ 

هداوهل، منه. ممتنعين، ولا لذلك، كارهين، غير وجدهم الصحابة سيرة تأمل، ومن 
الملم،لأحيه وتفرح محبوباتيا، أعفلم هو بما القمر عل، ؤإيئار وسخاء، كرم إلا 

كل،ثواب يكون وقد الخير. ق له وترغي..، سأله، ما إل، له ؤإجابة لقدره، وتعفليم 
تاجر،ممن، ببما الخور فيكون القربة، تلك يواب عل، راجحا الخصال هده من، واحد 

أضعافها؟وأحذ قربة فبذل 
كانإذا هو، ويتيمم به يتوضأ منر بمائه المال صاحب يوثر أن يمتغ فلا هذا؛ وعل، 

ولابالتراب. الطهر وفضيلة الإيثار، فضيلة وحاز أخاه فآثره أحدهما، تيمم من، بد لا 
أحلاق.مكارم ولا سنة، ولا كتاب هذا يمخ 

عل،يه فآثر ماء، بعضهم ومع التلف،، عاينوا بجماعق انملم، اشتد فإذا هذ.ا؛ وعل، 
فعل،أنه ولا لفه، قاتل، إنه يقل؛ ول؛ جائزا، ذللئ، كان للمويتن،. واستسلم ه نف

ولوانْسإم عث، ويوئرويتح ؤ تعال،؛ قال كما والخاء، الجود غاية هذا بل، محرما، 
فتوحؤ، الصحابة منر لجماعق بعينه هذا جرى وقد ٩[• ]الحنّر؛ ه حصاصة مم 
والختنانععاليها الجمع القرب إهداء وهل، وفضائلهم. مناقبهم من، ذللث، وعد الشام، 

V.الماد زاد ٤٦٨)١(

)ج(.هذا. تيلر مفصالان كاملة اه رخمه الث-خ ماقها حيثج نقيق نمة أي )٢( 



——^^=لجا=
يؤثرهأن بتن فرق فاي بالقرب، الإيثار عن وص بثوابما؟ إيثار إلا المت إق فها 

التوفق•وباه بثواحا؟ يوثر ثم يعمل أن وبن ثواه ليحرز بفعلها 
الأمةحاصى عند المعلومة المحكمة الصريحة الصحيحة النموصى الرافضة رد 
ومغفرتهعنهم، اه ورصاء عليهم، والثناء الصحابة، مدح ق بالضرورة؛ وعامتها 

لهم،لهم،وامتغفارهم واتباعيم الأمة، محبة ووجوب سئامم، عن وتجاوزه لهم، 
رقاب)عضكم يضرب كفانا بعدي ترجعوا لألا ت قوله من يالمتنابه بمم واقتدائهم 

ونحوه.ل بعض(( 
أفعالهم،من بالمتشابه ومحناعتهم ؤإيمامم أفعالهم من الصريح المحكم ردوا كما 

موالاةق الحكمة الصحيحة المحوص ردوا حين الخوارج من إحوامم كفعل 
النصوح،بالتوبة مكفرة تغ التي الذنوب بعض ارتكبوا محإن ومحبتهم المؤمنين 

قلهم المسلمين ودعاء الكفرة، والهائب ازحية، والحنان والاستغفار، 
اهقيأذن من ويثقاعة القيامة، موقفا وق البرزخ ق وبالامتحان موتيم، وبعل حياتم 

الراحمين.أرحم وبرحمة التوحيد، وبصدق الثماعة، ق له 
منفلابد عنها الأسباب هن.0 عجزمحنح فإن الذنوب، أثر تمحق أسباب عثرة فهذه 

وردواالوعيد، نصوص من كله؛المتشابه ذللث، فتركوا منها؛ يخرحون ثم النار، دخول 
يكونواأن يحتمل التي أفعالهم من بالمتشابه ومحتاعتهم ؤإيمانيم أفعالهم من المحكم 

الأحرعق فيه فحصلوا ذلك،، إق اجتهادهم فاداهم فاجتهدوا اه، ٍلاءة -با قصدوا 
يكونواؤإن وأموالهم، دمائهم واستحلال تكفيرهم منه أعدائهم حظ وكان المرد، 
ماوغيرها والتوبة الحنان من ولهم أذنبوا، قد كونوا أن غايتهم كان ذللا، قصل.وا 

وأفعالالنموص من الحكم رد ق والرافضة هم فاشتركوا الانبا موجّبا يرغ 
الإيمانأهل يقتلون يفا يالعليهم ونمجوا فكفروهم منها ؛المشابه المؤمنين 

ج■؛.)\(هخ(اأءلأم 
جم:نيابدي)ا/آاا(دمحموى)آ/ههذالمخاري)رثم؛آا(ومالم )■؛(أجرجه 



الممسرض النشئ الصوء \؟=تَ 

وتقديمالمحكم، عل، تقديم من والدين الدنيا اد فقالأوثان. أهل عون ويل. 
اكوفق•وباه الهدى، عك والهوى الشيع، عك الرأي 

أحارإمنك!٧ ء برى إق ءالا كمر قلما للإذشآخهم قال ]د آشنن مثل كؤ 
ه.رثآوع؛ابإن;]؛؛؛; أس 

أهلهادو نم بقتلها، نم بالزنا أمره وولدها، المرأة قل النءي فعل؛الرام، ،وكيلك، 
اهأنزل، وفته وتركه، عنه فز فعل فلما له، بالجود أمره ثم لهم، أمره وكثف، عليه 

زكمتلئ، بريء إق قال كمز قلما أهفمز للإمنن قان إي ألسهلنن كمثل ؤ ت سبحانه 
هذهعنه ذكريتج يختص؛الن.ى لا السياق وهذا [ ١٦}\]حثو.' ه زمث،أشنإن احافتا1س 

حاجته،ويقضي لينصره بالكفر، له أمره ق الشيهنان يؤآ من كل ل هوعام بل القصة 
ءفهنُت،يمآإق ؤ لهم' ؤيمول، النار، ي حملة أوليائه من يتبرأ كما ؤيسلمه منه يتبرأ فإنه 

البراءة.كل منهم وتبرأ الموارد، ثر فأوردهم [ ٢٢ه قتل من أنزيكئنون 
وابنقتادة فقال [ ١٦لالحث.رإ ه أس احاف، إقآ ؤ اقراز^ عدو ^5، ق الناس وتكلم 

قوله•3، وكل"بج آ ٤٨ه ثرون لا ما ارى إق ؤ ت قوله ل اممع عدو *صدق إسحاق 
ولاله قوة لا أنه علم ولكن اثلم، مخافة به ما واس [ ٤٨لالأماو،ت ب احامحنرأس قآ إؤ 

أءلاءهاا,اسبمن عدو عادة وكن.لاائ، وأسلمهم، فأوردهم منعة 
والفاجرالكافر يخاف، كما الدنيا، ق به تعاق  ١٥١بطش حافج ارإنما طائقةت وقالتخ 

الالخوف، وهن.ا أصح، وهن.ا الأحرة،، ق عقابه حافؤ أنه لا بحرمه، أويوحد يقتل أن 
نجاة...ولا إيمائا يستلزم 

قالهأثهزا® تة ب بدر يعد ذللثؤ ااوكان البخارىت قال النضير. بنو العهد نقض 

)ا(ه*اإءاثت-بما.
ج؟.زادانماد ١٨٥)٢(

(.٣٣٥/٤(و-ضراينهم)٢٥0/٦الuرى)وعمدة اظر:ذحابري)م\/أمآ"آ( )•٢( 



ديةق يعينوه أن وكلمهم أصحابه، من نفر ق إليهم حرج قو أنه ذلك؛ وسب عروة، 
اجلسالقاسم، أبا يا نفعل فقالوات القمري، أمية بن عمرو قتلهما اللذين الكلأبيض 

الذيالنقاء الشيطان لهم ومول ببعض، بعضهم وحلا حاجتلث،، نقضي حتن ههنا 
علفيلقيها ويصعد، الرحا هذه ياحد أيكم وقالوا• ه، بقتله فتامروا عليهم، كتب 
المنكم! بن ملام لهم فقال أنا. جحاش؛ عمروبن أمقاهم فقال ما؟ يثدحه رأسه 

الوحيوجاء وبينه• بينتا الذي للعهد لنقص ؤإنه يه، هممتم بما ليخرن فواممع تفعلوا، 
المدينة،إق وتوجه رعا، مفنهض يه، هموا بما وتعاد- بارك - ربه من إليه لفور اض 

به.يهود همتا بما فأحبرهم بلئا؟ نشعر ولر مضمنا فقالوات أصحابه، ولحقه 
وقدما، اكنوق تولا المد،ينة، من أحرجوا أن ه' اه رسول إليهم و؛ُما 

يتجهزون.أياما فأقاموا عنقه، صّربتا حا ذللثح ؛عل. وجدت فمن عشرا، أجلتكم 
ألفينمص فإن دياركم، من تخرجوا لا أن أبي: ين اقم عبد المنافق إليهم وأرمل 

غطفان.من وحلفازكم قريفلة وتنصركم دونكم، فيموتون حصنكم، معكم يد.حلون 
الإنا يقول: اهقو، رسول إل وبعثا له، قال فيما أحطا بن حز رئيسهم ويع 

إليهم،ومضوا وأصحابه، ه، ٥٧٥١رسول فكي للثا، بدا ما فاصغ ديارنا، من نخرج 
بالجليرمون حمونبمم عل، قاموا إليهم انتهمح، فلما اللواء• يحمل طالبا أبي بن وعل 

ولهذاغهلفان، من وحلفاؤهم أبي بن اه عبد وحامم قريفلة، واعتزلهم والحجارة، 
1لإذنيأدغهمقلماكمقال ۶كمثلآلئيطنإذ مثلهم• وجعل قمتهم اه. شبه 
[.١٦]الحنر: نتللأث،ه برمح،، ق فال 

فحاصرهمومايتها، قصتهم مبدأ وفيها النضير، بني سورة هي الحشر سورة فإن 
فأنزلهمالمدينة. عن نخرج نحن إليه؛ فأرسلوا وحرمحا، نخلهم وةهني ه اه رسول 

الملاح؛إلا الإبل، خملتا ما لهم وأن وذراريهم، بنفوسهم عنها يخرجوا أن ٣؛؟، 
لرسولحالمة الضير بنو وكانت، الملاح، وهي والحلقة، الأموال ه الني وقبض 

،يوجفولر عليه، أفاءها اس لأن يخمها، ولر الملمين، ومصالح لتواله ه اذم 



الممسيرعلن المسر اوإ:=

ركابولا بخيل لمون المعليها 
سعدبن ممر أقبل المدينة من أحلوا لما النضير بني أن وغيره! الحاكم وذكر 

فنفخالكنية ق فوحدهم قريفلة بتي إق رُثع ثم ففكر• حراببا فرأى بمنازلهم فأءلاف 
فلماليوم؟ مند كنت أين معطي أبا يا بن الزبير فقال فاجتمعوا. وقهم بق 

امحبرنا^١ اليوم رأت قال: - اليهودية ق باله وكان الكنية، يفارق لا نرك.وكان 
قدالبارع، والعقل الفاصل والشرف والجلد العز ذللث، بعد حلوا قد إحواننا رأيت نيا! 

قومعق هدا سلهل ما — والتوراة — ذل، حروج وحرجوا غيرهم، وملكها أموالهم تركوا 
وأوسرآمنا، بيته ق بنياته عزة ق الأثرف بابن ذللث، قبل أوغ وقد حاجة.  ٢٠٦-ه قط 

عدةأهل وكانوا اليهود، جل وهم فاجلاه،آ ببني وأوغ ّيدهم• ستينة بابن 
فكلمماههآ، حتن رأسه منهم إنسان يخرج فلم المحق؛ الحم، فحصرهم وتجده، وسلاح 

يثرب•من أجلاهم أن عل، فركهم فيهم 
أنهلتعلمون إنك*ا فواهللأ محمدا، نتع وتعالوا فاطيعوق رأيتم ما رأيتم قد قوم' يا 
جاءااليهود، أعلم وهما حراس، وأبوعمروبن الهاز ابن وبأمره به بثرنا وقد خم،، 
دأاالملام منهما نقرئه أن وأمرانا باتباعه، وأمرانا قدومه يتوكفان القدس ئن، يس 
هداقاعاي متكلم، منهم يذكلم فلم القوم فامكتج بحرتنا، ودفناهما دينهما عك ماتا 

والتوراة— قد باطا: بن الزبير فقال والجلاء. والماء بالحرب وحوفه»ا ونحوه الكلام 
أحدثتا.المب المثاق ق ليس موسي عك أنزلت الش التوراة كتاب ق صفته رأت ق— 

—ولر قال أنت،. قال؛ اتباعه س الرحمن عبد أبا يا يمنعلث، ما أسد؛ بن كب له فقال 
قهل؟وبينه حلت؛ينلن، ما — فوالتوراة 

أبينا.أبيت؛، ؤإن اتبعناه، اتبعته فان وعقدنا، عهدنا صاحس، أنتنه بل الزبير؛ قال 
عنديما كعيؤ؛ قال أن إق ذللث، ق تقاولا ما فذكر كعب، عل سحي بن عمر فأقبل 

)ج(.الأحزاب،. محورة ل اليهود طواتم، محياق مد.م )١( 
هداةالحيارى.)أ(حا 



قم=س^^=—^_لجا=
فرعونمغ الذي هو المانع وهذا تابعا. أصير أن نفى تطيب ما قلت، ما إلا لك ذق 

وزيرهله! فقال المحوأ موس اتباع عق عزم الهدى له تبتن لما فإنه موس، اتبلع من 
صدقت.قالت غيرك؟! ريا تعبد تصبح تعبد إله أتت بينا هامازت 

أماحيي ت صفية عن حل.ثت قال! يكر، أيي ين عبد عن إسحاق اين وذكر 
المدينةه اليع رسول قدم فلما ياسر، أبي عمي، ؤإق إليه أبي، ولد أحب كن—، قالت،• 
واه،نعم قال؛ هو؟ أهو لأبي،• يقول عمي، معتإ فالعشي،، من، جاءا ثم عليه غدوا 
يقيت.ما واه عداوته قال! منه نفك ؤ، نما قالت نعم، قال• وتثبته• أتعرفه قال؛ 

اهأحبرنا قد وحيارهم وأسلافهم قديما الأبناء بعالماوْ معروفة الغضبية الأمة فهذه 
الءامغوأ آلذنن ينايا ؤ فقال! ذللئج، ؤ، حم التشبه عن وخانا لمؤمن، أذاهم عن سبحانه 
[.٦٩لأحزاب;١ ل ه وح؛أا آلثي عغد ن ؤك قالوأ مما آلثه فبرا٥ مومحى ءادوأ ثكوتوأ 

الأنبياء،من كثيزا وحلثا يحيى واسه زكريا قتلوا الأنبياء: قتلة ضم حلفهم وأما 
•سيئا يصنعوا ب كأمم النهار احر ي السوق واقاموا نبيا، مبعين توم ي قتلوا ُحتن 

عليهينه ألها وأكرمه ذلك من اها فصانه وصلبه المسح قتل عك واجتمعوا 
مراراالنيين حاتم ثل وراموا وصلبوه، فقتلوه، غيره، ^، شبهه وألقن أيديهم، 
الإيمانعل الكفر احتيار عليهم يكبر لا ساخم هذا ومن، منهم• يعممه واس عديدة، 

•أوأكثر أوٌببزا يعضها ذكرنا التؤ، الأسبامب من ثب ل

خبيرأس إن ؤاJقوأأس بعد قدمت ما ثفس وكهلز مغوأأتقوأأس ء١ لمرمحك ناما يؤ 
همانفنيإزح دام.نهلم أس سوأ ذمح)إو\' ولا يعملون بنسا 

آلسدوث::ث;ب•
تقواه.بترك نسيه يمن المؤمنون عباده يتشبه أن ونمن، يتقوا، أمر 

الكاؤ،.الجواب  ٩٢;١( 



منينجيها وما مصالحها أنساه أى ه نفأنساه بأن التقوى ترك من عاف أته وأخر 
ذلكافقق اه فأنونعيمها، ومرورها لذاتيا وكمال الأبدية الحياة له يوجب وما عذابه 

لمصالحمهملا العاصي فترى بامره، والقتام وحوفه عفلمته من نسيه لما جزاء كله 
قدفرطا، أمره وكان هواه، واتع ذكره، عن قالبه اهف أغفل ئد لها، مضيعا ه نف

ماأدنن تها واستبدل الأبدية، سعادته ق فرط وقد آخرته، دنياه مصالح عليه انفرطت، 
طيف،.خيال أو صيف، سحابة هى إنما لل.ة. من يكون 

ببخ-الأف-عااأنابميل لزائر،اأدكظ-لأمنأح
اهمن ونصيبها حفلها ؤإصاعته لها ؤإهماله ه لفالعبد نيان العقو؛ارتإ وأعغلم 

مه،له عوض ولا عنه له لاغنن من فضيع اكمن، وأبخس والهوان بالغض ذلك وبيعه 
العوض.كل أومنه الغنن كل عنه من به واستبدل 

همدمارمن ضيمت، إن اممم ل وليس عوض ضيعته إذا شيء كل من 
شيء،كل عن ؤيغني شيء، منه يعوض ولا سواه شيء كل عن يعوض ء فاه 

شيء،كل من وبممر شي،ء، منه يمع ولا شي،ء، كل من ويمع شي،ء، عنه يغني ولا 
وكيف،عين؟ طرفة شأنه هدا من طاعة عن العبد يستغني ، وكيفشيء، منه يجير ولا 

ظالمفلما ظلم؟ أعفلم ؤيفللها فيخرها ه نفينسيه حتن أمره ؤيضح ذكره، يئن 
ه.نفظلم هوالدي ولكن ربه، ظله ومحا ه، نقظلم ولكن ربه، العبد 

وجوهتقتضى نلها، محاسبة محاستين، بين اكوبة أن ...واكحقيق! 

بالشامفالحق الحجاج من هرب اليومي، حهلان ين عمران إق ثج ويثالكامل بحر من الست، هذ.ا ( ١ر 
لقنيفال: قادة فعن . ٠٨٤سة الإباصة م، بمن وهويعقد عندهم فمايت، الأزل، من توم إك ولجآ 

٢(١ ٦ السر)أ/ j الدهى الحائل ذكرئ الأسان،. هذْ عي احففل أعس يا فقال،: حطان، بن عمران 
٤(. ٩٨/ ٤٣لتارخم)عساكر ابن والحافظ ( ٤٣٢ أ/ الكمال)٢ مازيِج j الزى والحافظ 

القائل:قول ت وأحس فقال: اليت،، هدا من نرب ّثا ٢( ٣• )ل/ القدض فض ذ الناوي ذكر )٢( 
عوضمن قارنت، إن شا دلس عوض ذار؛ض إذا شيء لكل 

.١٠سارج ١٧٠)٣( 



لمحاسين.محفوفة فالتوية حفظها. تقتفى يعدها، ومحاسة 

ماثفس وتتنهلز آتموأ1س مثموأ ءا آلذييئ ينايا ؤ ت تعاق قوله المحاسة عق دل وقد 
يتضمنوذللث، لغد. قدم ما ينظر أن المد سبحانه قامر [ ١٨لالحثرت ه لعد يدمث، 

يملح؟أولا به اه يلقن أن قدمه ما يملح هل والنفلرت ذلك،، عك ه نفمحاسبة 
المعاد؟ليوم الاستعداد كمال من ؤيقتمسه. يوحيه ما النظرت هدا من والمقصود 

فهم:الخناب بن عمر وهال الص! عند وجهه ويسض ، ٥٥١عياب من ينجيه ما وتقديم 
للعرضوتزينوا توزنوا، أن قبل أنقمكم وزنوا تحاسبوا. أن قبل أنفكم حاسبوا ١١

المن ؛اعل قال! أو [ ١٨با حافقة مغتكمِ قش لا تعرضون يوم؟ذ ؤ الأكبر،؛ 
ا.أعمالكم((١ عليه تخفن 

فتامل[ ١ ٩ ]الحشر: أنفنبم« قامنهب ء سوأ ^^١ ولا ۶ تعاك• ؛قال 
فلمه، ونفذاته اه أنريه مى نمن وهوأن عفليما، شريفا معنن تحتها تجد الأية هده 

فصارومعاده، معاشه ق وفلاحه صلاحه يه ما مى نبل مصالحه، ولا حقيقته يعرفا 
لبقائهامنه أحبر؛مصالحها الأنعام كانمت، ريما بل المائبة، الأنعام يمتزلة مهملا معهللأ 

حالفها.إياه أعطاها الذي التام هداها عك 
وماومحقاما ه نقفأناه ربه، فني عليها، حلق التي فهلرته عن فخرج هدا وأما 

اعملنامن ثطع ولا ؤ تعاق. الله قال ومعادها. معاشها ق به وتعد يه وتزكو به تكمل 
ريه،ذكر عن فغفل [ ٢٨اأ تالكهفب؛ فرهلل امرهُ وكايك^ هونه واتع ذم-ا عن ظجه'- 

يلوقلته، ه نفتزكوبه وما وكماله مصالحه إل له التفات، فلا وقلبه، أمره علمه فانفرط 
سبملأ.يهتدي لا حمران الأمر مفرط مضيعه، القلب، هومشتت، 

)رنمالزهد ق المارك وابن ( ٣٤٤٥٩رنم )م\/أه شبة أبي وابن ( ٢٤٥٩)رنم اكرمدى أخرجه )١( 
وا؛نضكرفي-اريخه)؛؛/؛ام(.( ٣٠٦

)آ(ا;فلر:شمراينكبر)ا/أآ(.
)م(أخضاحجا.



المّ؛رض امحر الئوء ١؟=^^'، 
=الأهها===دد==^^^===^^^ض

[.١٩الحشر:] ه انغنم قاسنهم سوأT_ كأذ.بن قكووو1 ولا ؤ ت تعال قال 
وكمالهامصالحها به الذي الوجه من بل الوجوه، حميع من لا نقومهم نوا فهؤلاء 
اهمفانؤإرادتبا، وحفلها شهوما منه الذي الوجه من ينوها ب ؤإن وسعادما، 

ويجتنبوها،يزيلوها أن ونقائصها وعيو-با ويaلاJوها، يفعلوها أن نفوسهم مصالح 
هذهمن أنفسهم بحمائق جاهلون فهم ويهللبوه، يحرقوه أن له حلقت، الذي وكماب 
آحر.وجوه من ما عالمن كانوا ؤإن الوجوه 

ك1ذينةكودوأ ولا ؤ وقوله [ ^١٦]التوبة؛ب قسيم أس سوأ ؤ تعال قوله تامل و، 
كمانيهم بان ل العل. كل فيهم علأل ؤ كيف[ ١٩]الحتسر: ؤآ انفسيم فاسنهم اس سوأ 

لهمعقوبة وفرحها لذما وأسبابؤ وكماله ونعيمها أشهم حفلوفل اهم وأنوه، ن
بنسيانذللث، فقابلوا بآلائه إليهم السص_ا النعم بصنوفح إليهم المحسن نيان عك 

وليسنمللوها، هم أنفمصالح أنساهم بان فيهم فعدل شكره، عن والإعراض ذكره 
Juu  الألر.غاية بقوته وتتالم به ل. تففيما الوقؤع إلا النفس مصالحة تعهليل

عكعاقبهم [ ١ ٩ ]\سم: ئنهب قأسنهم آس سوأ ه>وأ ولا ؤ قوله: ، ر
يصلحوها،أن وعيوحا يفعلوها، أن مصالحها وا فنأنفهم أناهم بأن له نيامم 

يتناولوها.أن وحفلوتلها 
ولاب نعيم لا وهي وفاطرها، لرما ذكرها حغلوظها؛ وأنفع مصالحها أعفلم ومن 

عماوالإعراض علته، والإقبال وطاعته، وحثه، إلا؛اوكره، صلاح ولا فلاح ولا سرور 
أحر.نيائا النيان هذا لهم وأحدُثؤ نوه، لما ذللئ، اهم فانسواه 

ففعلوها،نفوسهم مصالح فذكرهم وه، ينولر ذكروه الوين حال صل• وهل؛ا 
فجازىإليها، مادروا العالية حفلوطها وعرفهم فاصلحوها، عتوحا عك وأوقفهم 

الروح.)ل(\/هآ 
اشواضرا.مخمم.ر  ٦٣٤ )٢( 
ثناء. ١١٠٥)٣( 



منقلوحم خلت خلما ومكره ويكره ومحبته الإيمان أنساهم بان نسيامم علخ اولئل 
الكفرتقدير ق — سبحانه — عدله كمال لك يبين وهذا محيصا. صده عن يجدوا ل؛ ذلك 

هقضاوهعليها منه عدلا والذنوب بالكفر عليها قضاؤه كان ؤإذا عليها، والذٌوب 
٠قصاوه فيه عدل حكمه، عبده ق ماصن — سبحانه — فهو وأعدل، أعدل بالعقوبه عليها 

تركلما فانه فيه، عدل وكلاهما المسب،، وقضاء السبب، قضاء قضاآن: فيها وله 
ماارتكاب النسيان هذا له فاحدث نصه، بنسيان عاقبه يحبه، ما فمل وترك ذكره، 

عقوباتوالترك الفعل هذا عل له فترتب عدل، هو الذي بقضائه ؤسخهله يبغضه 

عدلفهو أمباما، عل المسببات ترتب عليها مترتبة هي بل بد، منها له يكن ل؛ وآلام 
محبوبعدله ق محن فهو وآخرا، أولا العبد ل فعدل - تعاق - الرب من محقن 

وكرها.حلوعا فيه عدل من يحمده فيه محمود عليه، 

سبيلا.عليه وجدوا ما قلوتيم لفي، حميم وأن النار لحلوا لقد الحسن. قال 

ه.ضرءمحو;ت!وأ عما سنحئزم آلجثارآلمثهفنر 
وجبروتالعظيم، هو [! ٢٣]الحشر: ؤ قوله! ق عباس ابن هال، 

الشاعر!هال( المالوك. والجبابرة المالك والجبر الملوك أسماء من والجبار اهنآعفلمته، 
بررمالجها أيصالحا وأنمم 

يريد.ما عل ؤيقهرهم النامن، يجبر الذي هو اليتم(• وقال الخللثج- أيها أي• 

لونشأ ولد مخضرم جاهلر شاعر الياهل، أحمر بن عمرو إك يب الكامل، بحر من بيت عجز هذا )٢( 
يزيدوهجا عثمان بدم وطالب الخلفاء ومدح الفتوحات بعفر ل وشارك وأصالم الإسلام أدرك نجد 

به.حييت براووقا واسلم البيت• وصدر —تقريبا، ٠٧٥سنة تول ٌعاوية، ابن 
(.١ رص؛ الحوالك تنوير ل السيوطي البيت عجز وذكر 



الممسيرعلن المشر الصوء 

لأتهالجبار سمي إنما كب؛ بن محمد وقال القهار. معناه؛ فالجبار هذا؛ وعق 
يمشيتته؛إلا عين محنرفة رببمم يعصوا أن من شانا أدق وااخلق أراد، ما عق الخلق جبر 
صفةق الجبار الأنباري؛ ابن ومال أراد• ما عك الخلق جبر الذي الجبار الزجاج• قال 

المتناول. Jbفاتت إذا حباره، نخالة نولهم؛ ومنه ينال، لا الن>ى - سبحانه - الرب 
والعلو.والقهر، معان؛ ثلاثة إق ترجع - بحانه — اربه صفة ل فالجبار 

جبارة.مميت، الأيلوي وفاتت وارتفعت، طالتإ إذا الخلة فإن 
ءهاو من واحد وكل والمتكبر، بالعزيز مقروئا الجبار اسمه — سبحانه — جعل ولهذا 
الثلاثةالأسماء نظير الثلاثة الأسماء وهذْ الأحرين، الأسمى تضمن الثلاثة الأسماء 

اسملمعتن الممصيل مجرى يجريان التكبر فالجيار الصور؛ البارئ، الخالق، وهي؛ 
الخالق.اّم لمعتن تفصيل الصور البارئ أن كما العزيز، 

أمماتهمن كان ولهJا والالالثج، والعزة القاأرة كمال إق يرجع أوصافه من فالجبار 
كد'للكؤ تعاق؛ قال كما ونقص، له ذم بالجبار فاتمافه المخلوق وأما الحسنن. 

[.٣٥شطلي،سمحرجثاربلظم: 
تقهرهممسلط أى؛ [ ٤٥]ق: ه بجثار عتيم اضن، ومآ ؤ .؛ لرسوله تحال وقال 

الجادين®بمر هو• النكا عن دغ؛رْ الترمن*ي وق الإيمان• عك وتكرههم 
٢.الاسا<ر يطأهم الذر أمثال القيامة يوم والمتكبرون 

الحشرسورة ير نفمن حمعه اس ير ما هذا 
العالينرب ليع والحمد 

٠٠٠

والخاري( ١٧٩وأحد)Y/ ه(  ٩٨رقم  ٢٧٢)Y/ مدْ j والحمدي ٢( ٤  ٩٢ردنم الرض أخرجه )١( 
٤(. ٢٣/ ١ )١ ١^ كح وانفر: صحح. حن حديث ،ياوا اكرمل.ي: وقال ٥(  ٥٧لأدب);قم ال 



٦=?؛
^^^^^^================^^ىاا=

!ءء
يءأمحأؤةاقءّ

بغمبرء"ؤأ إة ا-مئآم قالوا' إِذ معذر ؤآوذس إتزمز حسئهفي نوة ا ؤ
حىابدا واتعصاء آوعد'ؤة وسكلم سئا  lju3^yكمنئا آلثي دون بن ثنآدون وبما 

سءمن بزآش ولئ،ومآاغكلأ، لأنثغفرن لأبنه إبرهمم قول، إلا وحده'- إش توبغوأ 
ؤآغفزلأل.بنكهموأ فقنه لا (نبئا fpؤإلكآليين) IjjjIوإJيكعنكثولكئا 

LlJ  رث؛آliiji ٩.■ا7؛ ا

المؤمنونسأل ولهدا به، مفتون المؤمن أن كما الدنيا، ق بالمؤمن مفتون الكافر 
ؤإليكعنكئوممتا رثتا ؤ الحنفاءت قال كما كفروا، للدين فتنة يجعلهم لا أن رحم 
وقال٥[ ٤، ]الممتين،ت: ه كمروأ للذئن فثغة محعلئا لا ربتا ئ؛ آلمعبمين ؤإلءلئ، ائتنا 

[.٨٥]يونس: ه للموبآّلمإرئن فتثه ■محعلثا لا نبئا ؤ هوت موّن أصحاب، 
كانلو فيقولوزت عندك، من بعدابخ ولا بأياويهم، تعيبنا لا المعتز، مجاهدت قال 
أثيمفيفلنوا علينا تغلهرهم لا معناه! الزجاج! وقال هذا، أصاحم ما الحق عك هؤلاء 

وأناحق عك أتم فيروا الكفار، عليتا تظهر لا الفراء! وقال ؛دلك،. فيفتتواحق، عك 
لهم.فتنة ذلك، فيكون عليهم، عله وتبالرزق علينا تقتر لا مقاتل! وقال باطل• عك 

فنال!الآحر، بالفريق الفريقين من كلأ فتن قد ه أنسبحانه اس أحبر وقد 
فقاله. ستا من عاليهمر آس مد اهتؤلآء ب؛عْسكمولإأ بعصم فثنا يفد'يلك وؤ 

[.٥٢بآشكرئه باظم ألمنآس ؤ تعاك! اه 

اءاثأ.بمأ.;\('آأا



ا1صنئاشئشايراأ=م 
=اري00ا^====^====^^=^ت=^=^==ئ

 t أنؤلز'ممرسدضنم آلدنن ف، يمطوكم لم عزآلدس ب
أوذينق كتلومح؛ ءوم' آس إيما ضيذ وشطوأإمحإإن 

ؤسبجثمناويكنمدأحرجوضسدنمتم3محروأعهلحراجمح(أنئولونم 
4•آلطنيمون'ّن'• 

وقطعأولياء الكفار المين الماتخاذ عن السورة أول ق من لما سماه اه إن 
والمودة،الموالاة من إليهم والإحسان برهم أن بعضهم توهم وبينهم، بينهم المودة 

هوبل ذلك،، عن سه لر وأنه عنها، المنهي الموالاة من ليس ذللثح أن سبحانه اهف فبين 
الكفارتول عنه المنهي وإنما شيء؛ كل عل وكب ويرصاْ، يحبه الذي الإحسان من 

وشرطاموحتا رسوله وتكدم،  aUi،jالكفر جعل أن ري_إ ولا بالمودة، إليهم والإلقاء 
يجوزولا لم، الممن يصح فلا عنها، المنهي الكفار موالاة أعظم من لاستحقاق اق 

إلمايتحاكموا ولر ينهم، فيما ذللخ، وقفوا إذا قاما الكفار؛ أوقاف من تنفيذه للخاكم 
أنكحتهمو عقودهم حكم وحكمه فيه، لهم يتعرض لر حكمه عن اسممتونا ولا 

الفاسدة.

أنفيجوز ورسوله، ، ٧٥١حكم وافق ما منه يصح فإنه عليهم لم الموقفا وكذللثإ 
وشرطاموجنا الكمر يكون ولا ونحوم، فلأن وبني أقاربه أوعك منهم ممن عك يقض 

منه..مانعا ولا لاستحقاق اق 

شعارفيها يقيمون التي كفرهم ومواضع ويعهم كنائسهم عل الوقف، وأما ... 
مسالم.ولا كافر من يصح فلا الكفر 

اعامآممه فاضمموص مهنجزم آلمومشت، جا،ْفلم إذا ءامغوأ آليين نا.با-ا ي٠ 
همولا تم حلة هن لا آثكمار ثرجنوهن!٥ ق نوثت دإدآ بإبنين 



—=^—=^^لجا=
ءائشوهزاحوزسقكحوهزإذا ان عنكم جناح ولأ مآأنمقوا وءاتوهم تن غزن 

٢٠٤^■'م حكم ذ'وت5م ١نمقوا مآ وكتظوأ Iنمفم نآ 1وكوافرونثلوأ بعصم دنستكوأ ولأ 
حيمةِز)ثت''بمعبم وآس دبمكمُ 

ولرأسلمت "إن الزهري: عن معمر عن سليمان بن معتمر عن نية أبي ابن اذكر 
اعتباريعرف ولا ٢ الطان((ر ّبينهما يفرق أن إلا نكاحهما، عك فهما زوجها، لم ي

لا؟أم عدتبا انقفت، هل المرأث! يسأل ٌ الني كان ولا الأحاديث،، من شيء ق العدة 
أثرفلا بائتة. بل رجعية فرقة يكن ل! فرقة بمجرده كان لو الإسلام أن ريب ولا 
نجزقد الإسلام كان فلو للغير. نكاحها مع ق أثرها ؤإنما الكاح. بقاء ق للعدة 
العدة.ق •با أحق يكن لر بينهما القرفة 

فهيعدما انقضاء قبل أسلم فان موقوف. الكاح أن ه: حكمه عليه دل الذي ولكن 
منتنكح أن فلها عدمإ انقضت، ؤإن ثاءيت،، من تنكح أن فلها عدما انقضت، ؤإن زوجته، 
نكاح.ولأتجديل. إق حاجة غير من زوجته أملمكانت، فإن انتفلرته، أحبت، ؤإن ساءمتح. 

ونكاحهاافتراقهما إما أمرين: أحد الواغ كان بل البتة، نكاحه للأسلأم د جل. أحدا نعلم 
مراعاةأو الفرقة، تنجيز وأما إسلامه. أو إسلامها تأحر ؤإن عاليه، بقاوهما ؤإما غيره، 
منعيده ل أسلم من كثرة مع منهما، قفن؛واحدة ه، اقم رسول أن نعلم فلا العدة: 

منه.وبعده الأحر، من الزوجين أحد إسلام وقرب وأزواجهن، الرجال 
بعدالأحر عن أحدهما إسلام ناحر ؤإ - نكاحهما عل الزوجين إقراره ولولا 

عدة،اعتبار غير ومن بالإسلام، الفرقة بتعجيل لقلنا _ الفتح وزمن الحديبية صلح 
نمسآكوأولا ؤ ١<; وقو [. ١ • ه لن هز"■محلون ولا لب حل؟ هن لا ؤ تعاق: لقوله 

)ا(\،اآزاداوعادح_؛.
(r٨/١rوالتمهد)( r٢٧٢/ القاري)• ءملّة وانظر: ( ١٨٣٢٣رم ١ نمة)£/٧• أبي ابن اخرجه )٢( 

(.١٣٣اللام)م ومل 



الممسرعلن المسر الصوء اء؛تء^؛عّ 
=اكهإ==^==د=^=^=====د===ض

للفرقةسث لكن ما وكل الفرقة. ّسب الإملأم وأن ١[. ٠ لاوت>تة: بعص-»إ 
صاحبه،بكر وأبي الخلال اختيار وهدا والطلاق. والخلع لكلرصيع الفرقة، تعقبه 
قالوالحكم، وقتادة وعكرمة وطاوص الحس وهوطه_، حزم، وابن المنير، وابن 

حادقال وبه عباس. وابن اه، عبد بن وجابر الخطايا، بن عمر قول وهو حزم: ابن 
عدىبن وعدى همدالعريز، بن وعمر حمر، بن وسعثد عمحة، بن والحكم زيد، ابن 

أحمد.عن الروايتين وهوأحد قلتا؛ وغيرهم. والثعيي الكناأى، 
[.١ • ]الممتحئ; آلكوافره بعصم ولا ؤ تعافي1 قوله عليه أنزل الذي ولكن 

فروىالفرقة. بتعجيل يحكم •ا[-لم ]الممتحة: ه لن ولا بأ حلا هن لا ؤ 
امرأتهإسلام وبين أمية بن صفوان إسلام بين ارلكن قال؛ شهايح ابن عن موطئه ق ماللث، 

صفوانالفتحرو؛قي يوم أسالم.ت، ١ سهر من نحو المغيرة بن الوليد بننا — احتة ف— 
واستهرمحت،بينهما، ه، النثي يفرق ولر أسلم• ثم لكفر، وهو والهلائقا، حنينا شهد حتن 
منإستادْأقوى الحديث، هده وشهرة البر؛ همد ابن قال النكاح® بدللث، امرأته هميه 

أثنحنن عكرمة، زوجها وهربا الفتح، يوم حكيم أم أسلمتا  ٠٠شهابا ابن وقال؛ 
ومن. نكاحهما® عك فبقيا ْ؛و، الني ناح وقدم فاسلم الإسلام إق فدعته اليمن• 

مكةه اثمكا دخول قبل الفتح عام فاسلم جرج حربا بن سفيان أبا أن يقينا؛ المعلوم 
نكاحهماعك فبقيا مكة. اس رسول فح حش امرأته هند لم تولر 

بناه وعبد الحاريثا، بن سفيان أبو وخرج امرأته. قبل حزام بن حكيم وأسلم 

وشرح)■ا\/ا<ا( والمهد )ه/حاْ( الأّتزكار وامملر: ( ١١٣٣رنم  oli)^أحرجه.الك )١( 
الزرقاني)سمآ-م>(والمش)ي/غاا(.

(.١٩/١٢اكهد))٢(اظر:
(١١٢٦٤٦رنم  ١٧• - ١  ٦٩وب.الرزاق)V/ < ٢١٣٨٤ رقم  ١٨٧اص)U/ ته - ق اليهقي أحرجه )٣( 

 /T(،واظر: وُالالث)٢(.• ٤ ازدتاف)م وشرح ٥( ٢ / ١ المهد)٢ هأْرقمأآاا
)؛(اظر:ذحالارى)ا'/اأأ(.



محؤلإهرو^ا_
عكفبقيا منكوحتيهما قبل فاسلما بالأبواء، . الّكا فلقتإ القح■ عام أمية أبي 

امرأته.وبين أسلم ممن أحد بين فرق اه رسول أن يعلم ولر نكاحهما 
علالقول ومن البطلان. غاية ق أملم! من نكاح بتجديد أجاب من وجواب 

لحظةق معا الإسلام بكلمة التلففل ق الزوجين واتفاق علم. بلا هق اه رسول 
الانتقاء.معلوم ت واحدة 

—آثار فيه إذ فيه. ما ْع العدة انقضاء عق الفرقة يقف من مذهب القولت هد>ا ويق 
الماس®كان ثبرمةI ابن قال بغيرها. القول يجر ب صحت ولو — منقملعة كانت وأن 
قبلأسلم فائهما الرحل، نل المرأة المرأة، قبل الرحل لم يقؤ اس رسول عهد عل 

تقدموند بينهما،، نكح فلا العل>ةت بعد أملم ؤإن امرأته. فهي المرأة. عدة انقماء 
حكاه؟أين س أدرى فما عمر، عن حزم ابن حكاه وما الفصل. أول ق المرمذي قول 

وقتادةأيوب عن لمة مبن حماد طريق من عنه ثبت فإنه حلاقه. عنه! والمعروف 
امرأته،أسلمت نصرانتا ®أن الخطمي يزيد بن عبداليع عن محيرين ابن عن كلاهما 

عليهأقامت ساءت ؤإن فارقته، ساءت إن الخطاب، بن عمر فخيرهما 
جاءءئ_لمآلمومشت،إذا ءامخوأ يناياآلذين ؤ تعاق- اس قال للفرقة؛ المعجلون قال 

إلئرجعوهن ملأ موثت علمئموص قإن بإيمببن أعلم آس بم>رتءاتجخوص 
انعوكم ■جناح ولا اذْ-قوأِأ ئآ وءاتوهم لن غزن هم ولا لم جآ ص لا آثممار 

وليهتثلوأمآانففم بعصمآلكوافروتثالوأ تمسهكوأ ولا يمحوهنإدآءانمموض،احورهن 
[.١ * ]المست: ؟ا ح؛كما؛آآ عيم وآس تفتفز تغإآلي لمح؛ ذ مآانمقوا 
رجؤعفيه حرم وقد عنه، يخرج أن لأحاد يحل لا ،^.^( ١١اهله حكم فهذا قالوا! 

او،ض)ب/حااكرا(اظر:
(.٤٢١ونتح،_)ا</ ( ١٠١٢السك)U/■انظر: )٢( 
الاو.ة-بما.اعل أحكام  ٣١٠٨)٣( 



الأسيرض اإئسئ الصزء 

حتنالزوج عصمة ل لكن ولو نكاحها؛ بإياحة سبحاه وصرح الكافر، إق المؤمنة 
وهذابحيفة. تتبرأ والمهاجرة لاسيما نكاحها، يجز لر بعدها أو العدة ق يلم 

يالهجرة.العصمة انقطاع ق صرح 
لث،يمألا مأمور المسلم أن ق صرح ب 1و\مافر يعهم دْستكوأ ولا ؤ وقوله؛ 

امافرةعصمة تقطع منه الإسلام وقؤع ّاءة أن قمح لم، تلر إذا امرأته عصمة 
عقأحدهما تحريم ق صرح 4 ثن غزن هم ولا ثم ئ هن لا ؤ تعاق؛ وقوله • منه 

والمراسلالمنقطعات تلك من ودعونا الأية؛ من أدلة أربعة فهده وقت،، كل ق الأحر 
والعصمة.الثناء ؛( ٥١كتايح ففي الختلفة، والأتار 
ولكنربنا، لقول، وطاعة وسمعا ، ٠٧٥١؛كتاب، وسهلا وأهلا مرحتا الاحروزت قال، 

يقتضيما فيها وليس مواصحها، غير عك ووصعتموها تاويلها، غير عك الأية تأولتم 
أصحاب،من قط أحد منها هذا فهم ولا يالغائهّا، الآحر أحدهما سق إذا القرفة تعجيل 
.. أصلا. إليه ذهبتم ما عك يدل، ولا التابعين، من ولا ه اس رسول 

أزو'عمذمت قئاثواآلذيث \إاآلياوقعالتم م،أوو'جكم ني،ء ذبذؤ" إِن وؤ 
واJقوأTلثد^أذىايميهِءمومغونؤ»ما4.مثلمآانمقوا 

هذايفعفج — عنه ورصي  ٠٧٥١رحمه — تيمية ابن العباس أبو شيخنا ولكن ءلتإأ 
بالقرآن.عليه ويحتج متقوم ملمكه من البضع حروج إل ويازه_، حدا، القول 

إذامهره الكفار إل امرأته ذهبت، من إق يردوا أن السالمين أمر تعال ،، ٥١لأن ةالت 
إلازوحاكم بن قاقمحتني،ء يإن ۶ تعال• فقال غيرها، أو بغنيمة مالأ الكفار من أخذوا 

ومعنن[ ١١لالممتحنتأ 4 مآانْشوأ بثل، جهم دهست،ازو الكفارقعامبمقاتوأآلدثيت^ 
قال!أنه والمقصوح المقرين، قول هذا الغنيمة. وهي عقبن، منهم أصبتم عاقبتم• 

باوانعج"ا.)ا(ا-ا-ا



؛سإ^^؛ِلج^ا-
المهر.مآاوفقوأب<وهو نتل اروحهم ذمت ئاتوأميرف% ءؤ 

آلثيحكم ذ'هم فقوأ ا نآ وكتثلوأ فمم ا نآ ونظوأ ؤ ت القصة هده ق — تعاق - وقال 
٤١لالممتحةت ه نتثكم **نحكم  ان^فاروسال ائهم، نهمهور يالوا أن الملسن فأمر ٠ 
لأحدكن لر متقوم المع حروج أن ولولا وأسلمن، هاجرن اللاق سائهم مهور 

مهنا.الأم ض الفرقين 

القصة:هذه ق أزواجهن إق النساء من أسلم من ميحِ رد ق العلم أهل واختلفا 
التاءرد عق وقع قد كان هل الصالح أن أصلهما قولين عك مندوبا أو واجتا كان هل 

لا؟أم 
فيهيكن ولر مهللما لما محاء من رد عك عاما كان الصلح أن والصحيح 

النساءرد منه الاه أبهلل ثم والماء، للرجال المتناولة بصيغة)من( وقع بل تخصيص، 
ينخولر منسوخ. الأية هذه حكم إن قال: من شبهة وهذه مهورهن، رد منه وعوض 

يه.مأمورا المهور رد وكان خاصة، المساء رد إلا منه 
افقوأمآ ولثتئلوأ انمقم مآ ونظوأ ؤ محال: تعال اس لأن واجتا، كان أنه والفلاهر 

ياله،لمن حق المهور رد أن فثيستنا [• ٩١٠ تينكم *محكم الله حكم ذ'اكم 
وبينه ايلأ رسول بين كان الذي والعهد الهدنة ولولا الزهري: قال إليه• رده فيجب، 

•ا الصداقل يرد ولر المساء لأمسك الحاJيبية يوم قريس 
أقرالأية هن•،، نزلت، فلما العهد، قبل لمايت، الممن جاءه بمن يصنع كان وكذلك، 

وأيننسائهم، عك المشركين نفقات من به أمروا ما وأدوا تعال، الله يحكم لمون الم
فانزلإليهم، لمين المنفقات رد من أمر فيما تعال اهف بحكم يقروا أن المشركون 

ذهبتآليين• قئاتوأ قعامتم آليار إل ازو'حكم من ء س قاثكز ؤإن ؤ تعال: اليه 
[.١١]المسضة;٠ انمقوأ مآ متل جهم ازؤ 

؛١ ٠ ٣ )a/ المنثور الدر وانظر; ( /YA٤٧)تفسيره ل الطبري حرجه أا 



التمسرقز النير الصوء ،==تم 
ك0{==^===^=^=د=====^==؛\= 

متقوم.الزوج ملك من الضع خروج أن عك يدل القرآن ٠لاهر فهدا 
لأنهخروجه، ق فكذلك دخوله، ق متقوما جعله كما الشارع أن عليه ويدل قلتات 

منبه حكموا بما المفقود ق . الصحابة بقيمة,وحكم إلا الزؤج ملكا إق دخله يإ 
ثابت،وهذا خروجه ق متقوم أنه عك دليل ببما؛ الثاف دخول يعد إليه امرأته صداق رد 

وعل.عمر منهم! الصحابة من خمسة عن 
الخلفاءوأقوال والسنة القرآن فهذا خالفهم؟ من يذم، شيء أي أحمدت قال 

بلفيه، الأموال نفائس يذل صح لما قيمة له يكن لر ولو تقويمه، عك دالة الراشدين 
ملكعن وخروجه الرغبات، أقوى من نه ورغبتهم القيم، أغك من الناس عند قيمته 

كانلو لثيخنا! قلت، المال. غرم من أعفلم غرما يعدم حتن المغارم أعفلم من الرجل 
للزوجالمهر يكون بشبهة وؤلشتا إذا المرأة لكانت، عليه متقوما ملكه س خروجه 

يماللثفؤإنما البضع، يمللث، إ الزؤج أن عك دل لها المهر كان فحبنا دونبما، 
مالكه,كان شيء عنه يخرج إ عنه البضع فإذاحرج الأ'سمتاع، 

حصلفإذا عليه، ليعارصى يملكه ولم يه، ليتمع البضع ملك، إنما الزوج ل• فقال 
عنالمعاوضة الزوج مللئه يقتض لم النكاح عقد لأن لها، كان عوض الشبهة لها؛وءلء 

أروشمن بغيره لها يحصل ما يمثابة الواؤلئ بجناية لها يحصل ما فصار امرأته، بضع 
الجنايات.

إخراجيمللث، هو فقال؛ المثل؟ مهر يدون المريضي خي ق تقول فما له؛ هلت، 
منحناهإنما ونئحن قال! خيرا• الورثة زاد فقد شيئا منها أخذ فإذا بالهللاق، مجاما البضع 

فيهللورثة حق لا الزوجة وبضع عليهم، يفوته لأنه الورثة، إق ينتقل فيما لمحاباة اس 
اض،•إليهم، ينتقل حما يفوتمم ل( المثل مهر بدون أحرجه فإذا إليهم، ينتقل ولا التة، 

فيهابل وفاق، مسألة فليست مالها من بثيء ابنته خل من الأب مغ وأما قلت• 
يعفوأن له وأن الأب، هو النكاح عقدة بيده الذي إن قلنا• إذا ونحن مشهوران، قولان 

موصعق ذكرتما محي دليلا عشر لبضعة الصحح وهو الدخول، قبل ابنته صداق عن 



جولإه؛ِو^ا_
مجائا،مالها إسهاط■ ملك إذا لأنه أوق هو بل مالها، من بشيء خلعها فكذلك آخر، 
منهلها خير هو بمن ولزوجها وأمره، الزوج رق من ليخكها إمقامحله يملك، فلأن 
واختارهاوغيره، مبهجه ق الفرج أبو ذكرها أحمد عن رواية وهذه وأحرى. أوق 

الحاكمعليه محللق إذا فيما عوض بغير ^١ ملكه من يخرج إنه قولكم• وأما شيخنا• 
غيرها.أو عنتا أو ار لإع

يستمتعلر فإذا بحقه، ؤإنماملكه بالمعروف، البضع مالكه إنما الشاؤع أن فجوابه؛ 
ووعاثموساثموفهتعاق! قال عنه، الئاؤع أحرجه حقه هو النءي بالمعروف به 

iإمناكص [.وقال؛ ٢٢٨}\وقوأ: ه بالعروق عين وذنمقإإ^ثمى ؤ وقال؛ [. ١٩]الماء: 
أنإما الأمرين؛ أحد الزوج عك اس فاوجب [• ٩٢٢ لالهمة؛ بإِحنننيمح •ممنئ،وفأومج 

بإحسانيرح ولر بمعروف الئ، يملر فإذا بإحسان، يرح أن ؤإما بمعروف، الثا يم
٥^١٠عاليه الحاكم مرح 

أحرجقد كونه مع قاتلها عك المهر للزوج يجب لر الزوجة قتلت، فلو لشيخنا؛ ^؛؛، 
المهر.القار عك له لوجب محتقوما خروجه فلوكان إياه، وقوته مالكه عن البقع 

فلاأمده، وانقف.ن النكاح وم؛؛ا زال قتلت، فإذا الحياة، مدة عق معقود النكاح فقال؛ 
بعدنكاحها مفسد أفد فلو له؛ قاJتإ ماتتج. لو كما ذاك، بعد شيء للزؤج يجبا 

وقال؛القول، هن.ا فضعف المني، عك ير"ح ولر الزوج، عك المهر لأمتقر الل.خول 
أنبتا فإذا الأصل، هن.ا عك مبني وهو أحمد، عن المنصوصؤ؛ وهو به؛ يوهح إنه عندي 
مالى<لأمن أحرجه من عك قيمته فله متقوم ملكه من الضع خروج 

ننرئثولا ت1ثا باثه نقر/ن لا ك1نؤض،لابملث،وأن ١^١ تاياآلأئ ن۶ 
دلادأرجمحث أمحن ص يْشثهُ ببني، ئأمح، دلا أولدهن يثقن ولا نربخن دلا 

معث،وملآيابحزوآصزلزآس



=او(ت
\هخ\ضوالفن؛ 

بينهما،وفرق ول* أنا يقول ولا مؤْن، أنا يقول• أن يجوز أنه بعضهم ذم قال• 
عنمتموهنعإن ؤ تعال؛ قال مؤمنا بمس أن الإيمان منه ظهر من أمر تعال اهلع فإن 

فرقولا وليا، بمس أن ذلك، منه ظهر من يامر ولر الأية. ١[ • تالمسحةت 
اووثاؤهُإن اوو؛ا،ءُ عكائزأ وما ؤ فقال! المؤمن يصفة الول وصفح قد اه فإن يتهما، 

ول،يأته ه نفه يصفأن يجوز لا ثم المؤمن، صفة وهذه [. ٣٤لالأنفال،ت ه المتمون إلا 
كالمومن.ما وقيامه اس لهلاعاُت، بتوليه وتا يكون إنما ولأنه المؤمن، ركدللث، 

ول.يةول!أنا لا كما استثناء، بدون مؤمن أنا القائل• قول ّْغ من حجة هده قلت،! 
اسهمن القرب هي الولاية لأن ول، بأنه العلم يمكنه لا بأنه أجاب ينهما فرق ومن 
به.المختص منه هوالقرب اذؤع فول 

وموحبارته،وشروط أساب وله وأدلة ءلأماُتإ ولهدا القرب اسة ق هو والولاء 
لا.أم اه ول هو هل العبد يعلم فلا وقواطع، وآفات مواغ وله 

فراتفهأداء ويلتزم ولقائه، اله ورموكتبه وملائكته يؤمن أن فهر الإيمان وأما 
منه.غيره ويعلمه بل ه، نفمن يعلمه أن يمكن وهذا محارمه، وترك 

ولايةفالعامة وخاصة، عامة نوعان! - تعال - اهنه ولاية أن ذلك* من ل يظهر والذي 
ولاوتقواه إيمانه يقدر الولاية من وفيه وليا، له كا تقيا هلم مؤمنا كان فمن مؤمن، كل 

اهف.شاء إن مؤمن أنا يقولت كما اهرٌ• ثاء إن ول أنا يقول• أن الولاية هذه ل يمتع 
ماكل عل له مؤثر حقوقه، بجميع هف قائم أنه ه نفمن علم إن الخاصة! والولاية 

يصحخواطره ومتعلق همه هي ومحابه الية مراضي صاريت، قد حالاته، جع ؤ، سواه 
صادئا.كان اهف ول أنا قال! إذا فهال.ا الخلق، سخط ؤإن ربه، مرضاه وهمه ويمي، 
أنله! فقالوا يعينه، التفصيل هذا إل مزمن أنا مسالة! ق المحققون ذهب وقد 

أناقوله لأن مؤمن• أنا يقول! ولا ولقائه، ورسله وكتبه وملائكته باه آمنت، يقول 

ج_م.بيانع «ا )ا(ا'



:سلسنو^أ_
لالمحرuتالتارك بالواجبات صاحبه الاق الكامل المطلق الإيمان يفيد مؤمن 

هاجرنإذا المزمنان كان قالت: عائشة عن المحيحتن ول باه. آمنت قوله بخلاف 

ؤثتلمابملثr٠J٠^ءك جا إذا آنيل يثاتأ-ا ؤ تعاق- اهلع بقول يمتحنهن هو، اس رمول إل 
[.١٢يمتلنأولنصهلالمست ولا محنتين ولا محنرمن ولا نيئا باس بمرننل لا أن عق 
وكانبالمحنة، أقرت فقد المؤمنات من ؟أدا أقرت فمن عائشة: قالت، الأية، احر إل 

فقد®انطلقن ه: اه رسول لهن قال قولهن، من بدلكر أقررن إذا قو، اه رسول 
بالكلام،يبايعهن أنه غير قهل، امرأة يد ه، اهلع رسول يد مت ما واه ولا بايعتكزا؛ 

مت،وما ^، ٥١أمره بما إلا قط الماء عل ه، اثللأ رسول أحد ما وائلا عائشة: قالت، 
بائعتكن®®قد عليهن: أحد إذا لهن يقول وكان قهل، امرأة كف ء، اه رسول كف، 

كلأتا.

الممتحنةسورة ير نفمن حمعه الألأ ير ما هدا 

العالينربا هلا والحمان 

(.٤٢٥الباري)ا،/ كح وانفز: ( ١٨٦٦ومالم)رقم ( ٥٢٨٨الخاري)رنم أخرحه :١( 



الممسيرعلن المير الصوء او[:=

I.،ءجئؤا.أقةة

إلبمفمونولتآلدي تنلنوثأبي ومد ينمؤبِام م-كنإموثه، إِذمالت ؤؤ 
«.لأ.؛أدىآوذؤ؛\ونببو؛وإظوبهم"وآس لإلأتئث زاعوأ ملما 

عبادهعن وقال ه ملونهم آس ازاغ واعوأ ملثا ؤ زعاكت فقال القلوب• إزاغة أما 
الزيغوأصل ٨[ عمرازت ]١١، ه هذيئنا إل بعد ملويما تيغ لا نأتا ؤ سألوه؛ أنه المؤمنين 

إقالها-ى عن ميله وزيغهت إمالته القلب؛ فازاغة مالت. إذا الشمس زاغت ومنه الميل، 
واءتألآبمأنؤهتؤإد ؤ تعاق؛ قال كما والمر، القلب به يوصف والزيغ الضلال. 

تقريبوط! فرقا، شخصت ومقال؛ قتادة وقال '١[. ل١لأحزابت 4؛ آلملوبآلحناجر 
ومنهيطرق، فلا الشيء إق ينظر عينيه يفتح أن وهو الزيغ، غير الشخوص فإن للمعنن، 
الزينهزلأم إل إلا تنظر فلم شيء كل عن الأبصار مالمت، ولما الميتإ، بصر شخص 

وشخصتعنه، فمالت، آخر، شيء إق الطر عن اشتغلت، جانبإ كل من إليهم أنلوا 
الفراء؛وقال إليهم، النظر من إلا أبصارهم مالت، الكلبي؛ وقال الأحزاب، إق بالنفلر 
إليه.تطر متحيرة عدوها إل إلا تلتمت، فلم شيء، كل عن زاغ؛؛، 

البصرفزلغ المخوف،، سوى ما ملاحظة عن ذللث، شغله رعتا امتلأ إذا القلم، قلتؤ؛ 
وهومقابله.عليه الوقؤع عن 

أقيعلنوث ومد ثودوئى لغ يفؤمّ مونزِلثؤمه-ء ؤإذمال ؤ تعادت فال 
4:;7[ آلْثسقإن آنموم ِيدى لا وآقت آس ازاغ واءوأ ملما إلبمًفم أس زّولث 

ابتداء.محه زاغوا لما الحق عن ذلوب،-م بإزاغة - ّبحانه - فعامهم ًآ ]الصف: 

شفاء. ١٠)١(• 

)لإ(\،هضاح-بما



.قئإ

>ئموثذزهلماوو ؛aL ^^٠^١ كما وأبصرهم ؤئم4ث،أكنبم ؤ قوله ونظيره 
يقبلهفلم نردم حق عليه عرض من قيل: ولهدا [. ١١٠الأنعام: ]ي 

هواهفان هوى؛ لصاحب رأي لا ت قيل هنا ومن ورأيه• وعقله قله ال بقعوقب 
وعقلمه.رأيه عليه اه ي فيفالحق رد عك يحمله 

حيبعم آلأئبيآ، ولتلهم ب-ايتتآش وكمرهم ميتنفهز دمْ؛؛آم فبما ؤ ^١^،؛ قال 
[.١٥٥،; ]١٧عنمره ذؤذمحزمء 

نلؤ ةلوء٦م اهوعق لظع سبا كان علموْ أن بعل• بالحق كفرهم أن مسحانه أحبر 
وهوأغلف حع والغلق غلما، صارت حتئ [ ١٥٥]الماء: ه بكهره_لم علميا آس ثع 

أغلف،فهو غلافه ي شيء وكل غلافه، ي الذي كالسيف، غلاف غشيه الذي القلب، 
يختن،لر إذا وأتلف، أغلف، ورحل غلفاء وقوس ،، أغلفمحيفح يقال! ،. غلفوخمعه 

شيئايصنع ولر جو، محمد يا تقول ما تفقه فلا وغمناء، غشاوة عليها قلوبنا دالمٌتى• 
ولاهوللثه إل يحتاج فلا لها، أوعية أي والحكمة، للعلم غلف، أنيا المعتن إن ال! قس 

لوجوه!عندهم بما استغناء تقبله 
وغالب،وأجرد، وجرد وأحمر، وحمر ه، وأقلقكقالفؤ أغلف،! جع غالف، أن أحدها! 

سالمعروف هو هدا الغلاف، ق الل.احل هو القلوب س والأعلم، ونظائره وأغلب،، 
اللغة.

لكدا،غلاف فلأن قلمب، يقال! أن المشهور الساع الاستعمال، من ليس أنه الثال! 
فيحملالقرآن ل له نفلير ولا نغلمه، ولا كلامهم نثر س شيء ل ؛وجد يكاد لا وهلءا 
عاليه.الأية حمل يجوز فلا المنتحن، البدع التشبيه هومن ولا عليه، 

مما^؛،^ ٠١ؤآ ئلوثنا ؤ الكفار! من الأحرين قول هؤلاء قول نفلير أن الثالث،! 
والأكة!فيها، هزلأء قلوب الش الغلق، هى هنا والأكنة ٥[، ]نمك: ب إله تاو.ءووا' 

الهام.لغلاف الكنانة ومنه الماع، تغطي الش والأغطية كالأوعية 





منمفعل فمحمد عندها، الوصفين باعرف أمة كل عند فعرف مقصود، معناهما وأن 
إنماوهذا حمد. يعد حمدا متكررا حمدا عليها يحمد التي الخمال الكثير وهو الحمد، 

والأوصافوالأخلاق والمعارف العلوم وأنولع الخير يخصال، العلم يعد يعرف 
عليها.الحمد تكرار يستحق الي والأفعال، 

فيه:اققغ قال الذي والكتاب، الأول. العلم أولو هم إسرائيل بني أن ريب ولا 
[.١٤٥ه _، لكل وشبميلأ موعظه سء ًفل ص الألواح 1، لهُ ًثثبنا ؤؤ 

ثريعةتتم لا ولهذا المسيح. أمة من ومعرفة علوما أومحع موس أمة كانتا ولهذا 
عليها،الأحكام ق محالون وأمته الص؛ المسح فإن وأحكامها، يالتوراة إلا المح 

الكتايين.لمحاسن حا>،ع والقرآن لمحاسنها، متمم لها مكمل كانه والإنجيل 
التيالخير حصال بخ قد الذلأى محمد يامم الأمة هده عند ه الّكإ ضرف 

حملء.يعد حمدا عليها يحمد أن يستحق 
غيره،يحمل مما أفضل يحمد أن يتحق الذي بأحمد الميح أمة عند وعرفه 

والأخلاقالرياصياين، من لهم أمة المح أمة فإن غيره، حمد من أقفل حمده والذي 
وأخلاق،وزهد، مواعفل، كتا-٢مت ءال_، كان ولهذا موس، لأمة ليس ما والعبادايتظ 

ثلاثة؛الثراغ إن قيل؛ حتئ الصفح، والاحتمال، الإحسان، عك وحض 
والقصاص.الحكم فيها التوراة ثريعة وهي علءل، ثريعة 

والصفحالأخلاق ومكارم العفو عق مشتملة الإنجيل ثريحة وهي قفل، وثريحة 
فأدرالإيمان ك خل. عق  vdUJ^ومن ثوبك، فاععله رداءك أخذ من كقوله؛ والإحسان، 

ونحوذلالثحّميلين، معه فامش ميلا سخرك ومن ، الأيسر خدك له 
والقملويوجبه العدل يذكر فإن القرآن، ثريعة وهى وهذا؛ هذا حممنن، وشريعة 

إدهُآئي عل قاحرهُ واصلح عما قمن مثلها سيئة سيئة وحرأؤأ ؤ • كقوله إليه، ويندب، 

(.٨٧آ/ كير) ابن ير نفنظر: ا ١



الممسيرعلن المير الصوء 
تص؛[==^======^^==د=^==د

علالدال التفضيل، افعل الأمة هدم عند اسمه فجاء ٤[ ٠ ]الشورى: لأ'خلم،آثلمإنه 
قوجاء التوراة، لشريعة المكمل يالفضل شريعتهم جاءيت، كما والكمال، الفضل 
ارتباؤلوتبين الفضل هذا فتدبر معا. بالاسمين قبله الكتس، لمحاسن الجامع الكتاب، 
وتوفيقه..بفضله المال س والحمد لها، بتها ومناّباسماتها المعاق 

حينثدلأته الوجود، إق نلهوره يعل. ترتب، انما جؤ محمل. اسم إن القاسم؛ أبي وفول 
إنهأحمدت اسمه ل وقوله سواء، أيقا احمل اّمهأ ق يقال فكدللئؤ مكررا، حماوا حملو 

أنهعق منه فبناء له، الخلائق حمد عق يقل-م وهاjبا لربه، الحامدين أحمل. لكونه تقدم 
تقدموقل. هذا. يجيء فلا المحيح الأحر القول عق وأما الفاعل، فعل من تفضيل 

بجوأعلم.واه ذللت، تقرير 
وقهر.جلال شريعة شريعته كانت، ولهذا الجلال، مفلهر ق كان المحق؛ ...وموس ، ر

الهلييامتؤ،من وعيرها الظفر وذوارت، الشحوم عليهم وحرمت، نفوسهم، بقتل أمروا 
الأصارمن وحملوا عجل، ما العقو؛ارتج من لهم وعجل الخانم، عليهم وحرمتا 

عيرهم.يحمله ب ما والأغلال 
ليع،وغضبا بأسا وأشدهم ووقارا، هيبة الله حلق أعظم من موّن وكان 

الفلرإليه.لأيستهلاع اه،وكان بأعداء وبهلثا 
الوكان ؤإحان؟ فضل شريعته وكانت، الجمال. مظهر ق كان )غؤ(ت وعيسن 

دينهمعليهم يحرم والنصارى البتة. قتال شريعته ل وليس يحارب. ولا يقاتل، 
حدكعل لهلملث، امن أن فيه: يامرهم الإنجيل فإن لشرعه. عماة به وهم القتال. 
ميلاسخرك ومن رداءك، فأعهله ثو؛الث، نازءالئإ ومن الإير، حد.ك له فادر الإيمان 

ؤإنماأغلال، ولا ولاآصار، مشقة، شريعتهم ق وليس ونحوهازا. ميليزلأ معه فامش 
عليهم.نكتت، ولر هم. أنققيل من الرهبانية تللثح ابتندعوا النصارى 

قوالشدة والعاJل، القوة كللثج الجامع الكمال، مظهر ق فكان )قو(؛ نبينا وأما 

•■؟—٢ مدارج ٤  ٥٧)١( 



وشريعتهالكمال، فهونبي الثراغ. أكمل وشريعته والرحمة. والرأفة اللين وهدا العم. 
•والمقامات الأحوال أكمل ومقامامم وأحوالهم الأمم. أكمل وأمته الكمال. شريعة 

ويالشدةواسحباثا. إليه نديا وبالففل وفرصا. له إيجاثا بالخول شريعته تأق وليلك 
قالندى ووصع موصعه، السيف ووضع اللين، موضع ق وباللين الشدة، وضع مق 

آيات،بعض ل إلته ويندب والفضل ويوجبه. والعاول ويحرمه. الظالم فيدكر موضحه. 
واصلخعما قنن ؤ عدل؛ فهدا ٤[ ' لالثورىت ه نقلها نية نيؤ وجنآوأ ؤ تعاك؛ كقوله 

تحريمفهدا ٤[ ٠ لالثررىت م 'محلماآلظنلمين لا إدهُ ؤ فقل فهدا ؟ا آلعي عق ءاحرُْ 
إيجابفهدا [ ١٢٦]النحل؛ ه يوث عوقتتعص ما يمثل عامتت,٠ريىJاقوأ ؤإن ُؤ وقوله• للظلم• 
إكندب ؛؛ ١٢٦؛؛١^،؛ 4 صترم وين ؤ للظلم؛ وتحريم للحيل، 
ىتْاانوث ولا تْللنوث لا زةوسأمو'ِلخفم قلخكم محز فإن ؤ وقوله؛ القفل• 

 :،^li[٢٧٩ ] وانؤ عدل بوه إل عننمققلإنْ دو كايكته ؤإن ؤ للظالم تحريم
J^۵J حرمما تحريم وكيلك قفل. [ ٢٨•]القرة: ^ إنكثزظلعّورئ حيرلخفز هوأ

وحمية.صيانة أمته عق 
رحمةعليهم فتحريمه ونافع، يجا كل لهم وأباح وصار، حبيث كل عليهم حرم 

لهمووهب نلهم، الأمم عنه ضلتا لما وهداهم عقوبة، من يخل إ نلهم من وعك 
ماالمحاسن من لهم وكمل لالتاس، أحرجتا أمة حير وحعالهم وحلمه، عالمه من 

قبله،الأنبياء ق فرقه يما المحاسن من نبيهم كمل كما قبلهم، الأمم ق فرقه 
فهؤلاءشريحته. ق وكدللئ، قبله، الكتب، ق فرقها بما المحاسن من كتابه ق وكمل 

جعلوما هوآجتنخم ؤ تعال؛ قال كما الأحبار• المجنبون وهم ®الضنائن® 
الأنبياءمقام ذللث، ق فأقامهم الناس. عك شهداء وجعلهم [ ٧٨]الحج: ه حرج من آلدنن 

الثاها>ين
اسقفل وذللئ، أسفارا. بل ا سفت يستدعي وحمائمها الأمة هدْ تفضيل وتفصيل 

العفليم.القفل ذو واس يشاء، من يؤتيه 



التسيرض النير الصوء لآًًًًتم 

يكونبأن أحق أي غيره، من أحد هو أي التفضيل، أفعل فهو ٠لأحمدا •••وأما 
هدا،من يحبمده بأن أحق هدا أي هدات من أحمد هذ|ا يقالا1 غيره، من أكثر محمودا 

الكمية،ق زيادة يقتضي محمد(( ١١فلفظ محمودا كونه ق غيره عك تفضيل فيكون 
الكيفية.ق نيادة يقتضي أحمد ولفظ. 

بمعتنفيكون هدا وعك غيره، من لغم حمدا أكثر أنه معناه يقول،ت من الناس ومن 
فهوالحمد الفارقليعل؛معنن كان ؤإن المحمود• الأول؛م،ض وعك والحمال، الحامد 
ذللئإ،ونذلاتر ورصن عا.ل رحل يقال! كما الحماو، كثرة ل مبالغة ر ؛الممال. تسمية 

منياق برسول ومسرا ؤ ت فوله من المسيح عن القرآن به أحبر ما سر يظهر وحدا 
ماالتوراة وق تقدم. كما نليهلء الفار معتئ هو هادا فإن ٦[ ه احمد آ'سمهُ نعلى 
وأثمره،فيه، باركت قد أنا ها دعاك! ملت فقد إسماعيل ق وأما ١٠؛العربية! ترحمته 
عمر.وزن عك ررمأذ(( اللفنلة هده هكذا مأذ(( بمآذ وأكره 

كثيراأي حدا، حدا معناها يقولون! فهلاJفة الكتاب أهل علماء فيها احتلف، وفد 
لرأنه ومعلوم كثيرا، كثيرا بنيه من عغلم بمن بشارة فهو معناها هدا كان فإن كثيرا، 
)هؤ(بمحمد من عظم مما أكثر بنيه من يعظم 

ألفاظأن عليه ؤيدل قالوا! محمد، اسم صريح هي يل أحرى! طائفة وقالت، 
•العربية إق اللغات أقرب فهي المربية ألفاظ من قرية العبرانية 

وهما،رأجد،لمعناه، مجهلا؛قان اسمان وصفه س )قؤ( للنبي اشتق ؤ كيفوتأمل ••• ا ل
عكوفضلها ولشرفها محمد(( ١١المحمودة الصفات من فيه ما لكثرة فهو ومحمد((، 

•بالجسد الروح ارتباط بالمسمن الاسم فارتبْل ((أحمد(( غيره صفات 
ففلهورالأنبياء، سائر نبوة )ه( عبداه بن محمد يفلهر لولر أنه ق ،فمل 

مداةالحيارى. ٦١)١( 

مدائنالحيارى.)'ا(حا 

الحيارى.مدايأ  ١٥٩)٠١( 



جإإإؤوِو^إ_
أشاروقد قبله، الأنبياء آيات من اله فارمبالصدق، لها وشهادة لمثواتبم تصديق نبوته 

]الصافات:بر يالخقومبمدقآلنزسبين جاء بل، ؤ قوله؛ ل يعينه المعنن هذا إك سبحانه 
قكشحبرهم، صدق نفس هو فمجيئه بمجيئه؛ وأخبروا به بشروا المرملين فإل [ ٣٧

إنالأخرث القول وبين هدا بين تنال ولا به، أحبروا ما تأويل هو إذ لهم، تصديما مجيئه 
فشهدومجيئه، بقوله صدقهم فإنه تبمم، ؤإيمانه بصدقهم شهادته المرملين تصديقه 

بقوله.بصدقهم وشهد مجيئه، بنفس قهم ؛صل. 
صياق برسول ومسرا مزآلتوونة ندى ص لما مصييا ؤ الميح؛ قول هذا ومثل 

ؤلهورهنفس كان وبنبوته به بشرت لما التوراة فإن ٦[ ]الصف: ه احمد آّممهُ بعدى 
لها.يما 

كانكما له، يما ^lJ به المبشر الرسول ظهور فكان بعده، من ياق برسول بشر ثم 
يصدقواللاحق ياللاحق، يبشر السابق أن رمله ق اه فعادة للتوراة تصديما ظهورْ 

—والله قبله، الأنبياء نبوة لبهللتا يبعث ولر عبا-اهاه بن محمل. يظهر إ فلو المابق، 
حبره.يكاوبإ ولا وعده يخالف لا - سبحانه 

بظهورإلا ظهرت ولا تمت، نرها ولر بينان، بشارات وهاجر إبراهيم بشر كان وقد 
مريمغير العالمين من امرأة به تبشر لر بما ذللث، من هاجر بشرت فقل. )^ق(، اه رسول 

؛إسماعيلهاجر وبشرت واحدة، مرة به بشرت مريم أن عق بالمسح عمران ابنة 
مرادا•إبراهيم به ءّبثر ْرتير،، 

ففيالأنبياء، نة ألعق لها كالخاطِ_إ وقانيا يعن؛ هاجر سبحانه اقه ذكر ثم 
عليه،وياركتج إسماعيل، ق دعاءك أجست، قد لإبراهيمت قال تعاق اس ررإن التوراة 
اثنانترحمها التي الترحمة ق وأما المرحين. بعض ترحمة ق هكلبا وعفلمته،، وكبرته 

الأممء.من أمة عشر اثني اروميلد يقول! فإنه اليهود أحبار من حبرا وسعون 
منمسارة أمة هاجر! يا وقال الله، مiلائج لها تراءى سارة من هاجر هربتا ءّ وفيها 

إقارجعي اّلئجت لها فقال ميدق، من هربت، قالحجت تل.هثين؟ا أين ؤإل أقبلت، أين 



امجرالمحرهملكا الفوء 

أنتوها كثرة، يحمون لا حتن وزرعاك ذريتك ماكثر فإف لها، واحضش سيدتك، 
يكونوهو حشوعلثح، بذللث، سح قد اتنع لأن إسماعيل؛ تسميه ابنا وتلدين نحيلين 

ويكونبالخفؤع، إليه مسوتلة الجمع ويد الجمع، فوق يده ويكون الناس، عين 
٠إ'حودهاا جتع }حو؟ عك مأكنه 
فاران.برية ق إسماعيل وابنها إمحكانيا قصة آخر موضع وق 

صولناتعاق اه سمع فقد روءائ،، ليفرح هاجرا يا المالكت لها ارفقال وفيها! 
عليها،فتح  ٥٧٥١وأن عفليمة، لأمة جاعله اتنتآ فإن به، وتمسكي فاحمليه، قومي المثي، 

ومعمعهما اس فكان منه، الصبي وسقت منه المزادة وملأت فدهثن،، ماء، ببئر فإذا 
إسماعيللأم حالمة بشارات أربع فهده فاران. برية ق مكنه كان تربن، حتن الصبي 

هاجر.عك واثنتان إبراهيم، عك منها اثنتان نزلت 
وأنجدا، عفليمة أمة وأتيم وولده، أخر؛إسماعيل بشارات أيصا التوراة وق  ٠٠٠
ءبل.اهبن محمد بفلهور تمتا إنما البشارة وهده يحمون، ولا تحصن ماء النجوم 
والقبط،للفراعنق خولا مشردين مهلروين يزالوا لر كانوا إسحاقءا اربني فإن وأمته. 

فكانتالشام، أرضى وأورثتهم عمران، بن مومئ وكليمه بنبيه الألأ أنقن.هم حتن 
وملاكهم؛عزهم لوبا م أمما، الأرض ق وقهلعهم ذلائا، سلبهم ثم مملكتهم، كرسي 

تمت)ه( النبي فلهر إذا حتن الحمران أعلاج وعلتهم السودان، سيوف، تيم أخن. قد 
منعك إسماعيل بنو وعلأتذ طويل ء.هر بعد الثشارات تللئ، وطهرت النبوات، تلك، 

الأممت ومل. اللأنيا، افاق ق وانشروا طحثا، وطحنوهم هشما، فهشموهم حولهم 
وسىوالوالحيشه الهنل. بين فيما الثريا علو وعلوهم والحضؤع، بالدل إليهم يهم أيل. 

ملتقنوحيت، الخافقين، بين ما وملكوا والحزر، والمقالبة الترك وبلاد والأقصن 
المكبظهور بعد من صكب فليس الأمم، ألمنة عك إبراهيم ذكر وظهر الحرين، أمواج 

الحيارى.هداة ١ ٦ ١ 



محؤ1إقئإِو^ا_
إبراهيم.وآل إبراهيم هويعرف إلا أش ولا ذكر ولا عبد ولا حر ولا امرأة ولا )هق( 

محلق لهم يكن لر فإنه حليلة، كثيرة أمم ق ظهرت قد كانت ؤإن ااالصران؛ةاا وأما 
الأمةهذه أيدي صارت ولا المة، قاهر عز ولا ظاهر سلطان هاجر وأمه إسماعيل 

تقدمما سائر وكيلك بالخضؤع، الأمم أيدي إليهم امتدت ولا الجميع، أيدي فوق 
ءيانماهرعبن محمد بما المراد بأن القطعي العالم بمجموعيا تفيد الص البتارات من 

النبوات.نالك، لثطلت، ).( بظهورْ تاؤيلها يغ لولر فإنه وأمته، )هؤ( 
إلاالمقدمن بالأنياء الإبمان لا؛مم، أنه امماب أهل م، الكفار ئم U ولهدا 
بحد.يجئ ولر انتظاره ق نحن قالوا به بشروا الذي بالني بالإيمان 
أنكرواإسماعيل ولد ق الني هذا أن منهم وتكذيبه كفرْ ق الغلاة علم؛__، ولما 

البيت،أمة عك يكثر ولا ، ٥٧٥١يحلقه إ هذا وأن إسماعيل، اسمه ولد لإبراهيم يكون أن 
الذينالصلم، عباد الئالث؛ن عك يكثر لر كما ذلك،، مثل الأنبياء وقتلة القرود ؤإحوان 

نبين،وتحن، )قو(. نبينا ؤيتتقصوا ديتنا ق يهلعنوا أن مسبة أعظم العالمين، رب مبوا 
أنبإقرارهم إلا معجزة ولا آية ولا نبوة ولا فضيلة للمح يثبتوا أن يمكنهم لا أمم 

البتة.ذلك، من، شيء للمسح يثبت أن يمكن لا تكذيبه فع ؤإلأ اقلع؛ رمول محمدا 

باشومثون ,"1ت •ءذا'ّأاأليم •لإرهمدبؤدس غنا ءامغوأ آلذين نايا ن۶ 
;ح؛ثعأمون ذ'لآؤنحيرتؤنإنمح؛ا واذهسكمج يامولمحّ سبءلآش ق ومحهذون ورّولي-، 

•،٠ دمتحزيب ذ;للفآلمورآثموأحرئ
الحاليمالخالمين، رب عاليها الدال الش الرابحة التجارة هاوْ إل النفوم، تثوقت 

هوانفسكم بامو'لكنز ائته سبيل، ؤ، وغثخثدون ورسولهِء بارتاي تومهثون ؤ فقال؛ الحكيم، 



الممسيرعلن المن؛ر \ذحوء ،آٍ=^ِ 

آ١ ١ لاكفأ ى ثعمتون ذ')توثخيرتؤثإنئم ؤ فقال! ومائها. صنت النفوس فكأن 
والسلامة.للحياة قعودكم من لكم حير الجهاد أن يعتن 

-المغفرة مع يغفزوذوومحه_ ؤ ،; _lJالحفل؟ من الجهاد ق لنا فا ةالتت قكتج[ 
ألموزذاللث عد>نج جئت ق طيه ومننكن آلأبز ■محبا من خري ثت ج ؤ

واحرىؤ فقال! الدنيا؟ ق لنا فا الآحرة ق هذه قالت! فكانيا [. ١٢]اكفأ ؤ أشيم 
هذهأحق ما فلله [ ١٣]الصف؛ ؤ< '؛؛( liونشرألموسن مريب وفتح ند،رمنألدي محتوينا 
ألهلفوما ربما؛ إق ييزا وتلها حذثا أعقلها وما بالقلوب! ألصقها وما ا الألفافل 
معانيها!تباثّر٥ حين عيثه وأطيب القلب غنن أعفلم وما محب! كل قلب من موقعها 
كريم.جواد إنه فضله من اهله فنسأل 

يعسماكرأمل.هم عليهم؛ العدوومهلهل. هبذا بلوا قد ونبيه ادم أن سبحانه علم ولما 
قالجهاد سوق وأقام بما، يلقاهم وعساكر بجند أيقا عدوهم أمد بما، يلقونه وحند 
أنفاسها،من واح، كنفس الآحرةت إق بالإصافة هي الش الحمر مدة ق الدار هذه 

فيقتلوناهة سبيل ق يقاتلون الجنة، لهم بأن وأموالهم أنفسهم الؤمنين من واشترى 
والإنجيل،التوراة وهي• كتبه، أشرف ق عليه مؤكد وعد ذلك أن ويقتلون،وأحبر 

الصفقةبمده يستبشروا أن أمرهم تم سبحاته، منه بعهده أوق لا أنه أمحر ثم والقرآن، 
هذهق المثذول الثمن ؤإق هو، من المشتري إل فلينفلر قدرها يعرف أن أراد من التي 

أربحتجارة وأي هذا، من أعفلم فوز فأي العقد، هذا يديه عق حرى من ؤإق السلعة، 
محرمهئ ءامغوأ آلذين ينايا ؤ بقوله• الأمر هذا معهم بحانه أكد ثم منه؟! 

بامؤ'لمحّآش سبيل ق ومحنهدون ورسوله-، باش يومئون أو ألم عدالر من ثنجيُ 
■بحرىجم يخمِ تين ومحمحدمحن ثعاتون ؤأذمسكأد'مححءرتؤإنسم 

نيوئياواحرئ د'للفآلمورآشمحم:ثت؛أ عدزج جثت ق طيبه ومسنكن آلأثثر ا يص 
الجوابالكاف.)ا(ااآا 



سع_^_^_^=]جا=
العدوهذا سبحانه يسلط ولر [ • ]اكف; ه ؤتدأوأؤو»يذن قريب وقتح ذصرسآش 

إليه،شيء أحب الجهاد لأن إلا إليه، المخلوقايت، أحب م الذي المؤمن عبده عك 
وسيلة.إليه وأقرببمم درجات عنده الخلق أرلمر وأهله 

منحآسرئ آلله إن ٠ ؤ موبقهات أو فمعتقها نفه فباغ يغدو الناس .وكل .. 
محتفظونآس نبيل ق يمطون لهز بأث وأمو'ذم أنمنهز آتنومتيهمك 
محتبعهد؟-، وسأول وآلا■نحيلوآلمز،ان حما غم وغدا ويمتلوث 

فهذا[ ١١١]التوبة؛ ه هوآنموزآشفيز _ ود'للئيهِء بايعم آلذى ينيعكم قآتثسموأ آثي 
الثمنهذا عق يقدر لا س ؤيا ون، المقلأيها فتاجروا التجارة. هذه لمن من نقد أول 
آاقأبوريؤ الثمن! هذا فأعط التجارة هن.ه أهل من كنت، فان آحر لمن ههنا 

آلامرونآلثنحدوث آلرْكعوث آلتجحوت آلختجدوث آشبدوث 
ه'ئع''ا آش *خدود ؤآلحنفْلون آلممهفر عن بالمموفوآئاهوتنم 

مذق محزمبري فل'أمحي ;ا.ثوأ .^ jjl [،kؤ [ ١١٢]اكوبة; 
د'مححأرثؤئإتئ(بامو'لكزؤأذسأكإ سب؛لم ق ومحيدون ورسوله-، باس تومغون 
التجارةهذه من حفله العبد تني الذنوب أن والمقصود [ ١ ،١ ١ • ]اكنح: ه وع؛مون 

المستعان.واس عقوبة، بل.للث، وكفن الخاسرة، بالتجارة وتشغله الرابحة، 

المفسورة ير نفمن جعه اس ير ما هاوا 

العالينرب ص والحمد 
٠٠٠

الكاق.الجواب 



=اوأ=
الثمرعلن المنير ال^«وء 

K
نِ؛إسآوكه

ه.محسبإ;ج وماق آلشمنوت ماؤ، ؤأسيحس 
يبقلر معنوية ولا شية بهنة يوم من يوم يتميز لا متماثلة الأيام كانت لما 

نحوالعدد من مأحوذة الأسبؤع أيام أسماء جعلوا ولذلك بالأعياد، إلا تمييزها 
ويومبدر، ويوم يعاُث،، كيوم قيها• الواقعة بالأحداُث، أو والأربعاء. والئلائاء الأنين 
والئالللصلاة، فيه الناس لأحتماع أحدهما قولازت وفيه الجمعة. يوم ومنه الفتح، 

فيهائلأ يجمع الذي اليوم وهو وكمل، الخلق فيه الذي اليوم لأنه الصحجت وهو 
القضاء.لفعل والأخرين الأولين 
لأنقهلاعبايت، الومن المائة، هذْ به تشعر كما القطع، فمن الستتظ يوم وأما 

وعلةالشعر، عنها قهير التي بنية الوالعال والمعاش. التحرك عن فيه الحيوان 
بلالعالر، تخليق أيام من يوتا يكن ولر والخلق، الحركة عن العليل تقطع اض البانج 

القرآنيل.ل وعليه القولين، أصح هذا الجمعة، وحاتمتها الأحد التخليق أيام ابتداء 
سبحة.لكان الهتن، أولها فلوكان ستة، العالم تخليق أيام أن عك الأمة؛ وإ•حماع 
الهطيوم التربة اس حلق صحيحه؛ ق لم مرواه الذين هريرة أبي، حدينا وأما 

وهو، كعب، قول( أنه الصحيح وأن معلول،، حل.يث، أنه تاؤبميه؛ ق البخاري ذكر فقد 
الأسبؤعأيام معرفة أن واعلم يرده. والقرآن سبحة، التخليق أيام أن يتضمن لأنه ذكر كما 

بالمع،يطم وأنما غيرْ، عن الأمثؤع به يتميز وضع ولا عقل ولا بحس يعرفإ لا 
وأماوجاورهم. عنهم ذلكا تلض، ومن، الشرائع، أهل إلا الأمثؤع أيام يعرفا لا ولهذا 

٠را بداغ ٨ ٤ ( ١ ) 
٠L(.٢٧٨٩لمثم)٢(أحرجه

معلول.حديث أته ت عبارة سخي ق وليس ( ٤  ١٣/ ١ ) المجير التارخ انظر؛ )٣( 



دً__ٍ_^_اج.
أيامهولا غيره من عندهم الأمبؤع يتمير فلا كتاب ولا سريعة يدينون لا الدين الأمم 

محسوس.بأمر فإنه والعام، النهر معرفة بخلاف وهذا بعض، من يعضها 
أقربأن اعلم بمعناه. لفظ كل اختصاص وسب وغد، وأمس اليوم ق فاددْت 

عرفثم العام، الاسم فدكر اليوم، فعلت ت فيمال، فيه، أنت، الأي يوملث، إليلث، الأيام 
آنمن الأن ونظيره إليه، فانصرف، الحاصر يوملث، من أعرف شيء ولا العهد، بأداة 

لهاشتق ييوملئ، متصلا منهما واحد كل كان فلما وغد، أمس وأما ساعة. من والساعة 
إلأقرب وهو اء للمالملاقي أمس الماصي اليوم فاشتق إليه ساعة أقرب من اسم 

الغنوومجن الاسم اشتق غد وكيلك، أمي. فقالوا1 غد، صباح أعنز صباحه من يرمك، 
٠غد" مساء ت أعنى ائه ممن يوملثا إق أثرب وهو 
ليلتهفان عرفة، يوم إلا قبله وليلته إلا يوم من ما ذالات عباس ابن عن أيئا وذكر ، ١

عندوالمعروف، يعده. اليوم ليلة أن ءلادمة عن وحكي فيه. اختلفط ما هدا قلتان بعا>هب 
الجمعةكليلة اليوم؛ إق المضافة الليلة بين فصل من ومنهم نله، اليوم ليلة أن الناص 

عرفةكليلة أوفعل؛ حال( أو مكان إق المضافة والليلة الأيام، وسائر والأحد بت، وال
واحتجوايعلوه، غيره إق والمضافة قبله، اليوم إق فالمضافة ذللئ،. ونحو النفر، وليلة 

الماسفهمه والدي الحيي، بليلة عليهم ونقضي ءباس، ابن عن المروى الأثر له:أدا 
ولاليلةالأيام، بين من بصيام الجمعة يوم لألانحصوا قق؛ الني قول، من وحديئا نديما 

فإنالجمعة، يوم عن صيحتها تفر المي الليلة أنيا ، الاJالياا١ بين من بقيام الجمعة 
عنقؤ فنهاهم الليال، سائر عن فيها المعبد وكثرة تعفليمها إق يسارعون الماس 

أعلم.واهف بالصيام، يومها تخصيص عن مامحم كما بالقيام' تخصيصها 

رنم٤  ٥0/ )ا والحاكم ( ١  ١٧٦رنم ١  ٩٨)T/خزبمة (وابن ٣٦ ١٣رقم  ٣٧٧)A/ حان ابن أحرجه )٢( 
آمالٍهق والمحامل ( ٢٥٤٢رقم ٥ • ٣/٦)وانزار ( ٩٢٥٤رقم ثب أبي وابن ١(  ١٧٢
١(.• ٥ ا/ )١ القاري ءما-ة ٤(وانثلر: ١ ٢ )رقم 



الثمسرعر المنر الصوء 

-يايختص بعبادات وتخصيصه وتشريقه، اليوم هدا تعفليم ه هديه من وكان ، ١
وجهانهما قولين، عق عرفة؟ يوم من هوأفضل هل العلياء: احتالف، وقد غيره. من 

عل،أمح، در'ٌز، ا تنزيل رالم ورق بفجره 3، يقرأ ه الشافعي.وكان لأصحاب 
بجدةالصلاة هذه تخصيهس المراد: أن عنده علم لا ممن كثير ويقلن الإنسان( 

محورةقراءة استحبا السورة بىنْ أحدهم يقرأ إ ؤإذا الجمعة. محجدة ويمونبما زائدة، 
قالسورة هدْ قراءة عل المداومة الأئمة من كرْ من كره ولهدا مجدة. فيها أحرى 

الجاهلين.لتوهم دفعا الجمعة، فجر 
قورتين الهاتين يقرأ ؤؤ النم، كان إنما يقول،: تيمية ابن الإيلام شخ وسمعنن، 

آدم— حلق عل اشتمالتا فإمما يومها، ق ويكون كان ما تضمنتا لأنهما الجمعة، فجر 
ققراءتهما ق وكان الجمعة. يوم يكون وذللئ، العباد، وحشر المعاد، ذكر وعك — الة؛ةؤر 
مقصودة،ليت، تبعا، جاءت ة والجل. ويكون، فيه كان بما للأمة تذكير اليوم هدا 

الجمعة.يوم حواص من حاصة فهال>ْ اتفقتا. حينا قراءتها الممل يقصد حتن 
لقولهليالخه، وق فيه جء، الني عل الصلاة كثرة استحباب الثانية: الخاصية 

الأنام،سؤيد اه.، ورسول ٠ الج٠عةاا وليلة الجمعة يوم علي الصلاة من أكثروا ٠٠
حكمةْع لغيره، ليت، مزية اليوم هذا ق عاليه فللصلأة الأيام، محيلب الجمعة ويوم 

لأمتهاليع فجمع يده، عل نالته فإنما والأحرة الدنيا ق أمته نالته حير كل أن وهي أحرى، 
فإنالجمعة، يوم تحصل فإنما لهم تحصل كرامة فأعفلم والأحرة، الدنيا حيرى بين به 

وهوالجنة، لحلوا إذا لهم المزيل. وهويوم الجنة، ق وقصورهم منازلهم إل بعثهم فيه 
يردولا وحوائجهم، بهللباتهم تعاق \م يحفهم فيه ؤيوم الدنيا، ل لهم عيد يوم 

وأداءوحاوْ شكره فمن قو. يال،ه وعك بسببه لهم وحمل عرفوه إنما كله وهذا مائلهم، 

^١.-\زادالماد )ا(ا-

رقم ١١)م• الثم، وق ( ٥٧٩■يقم المحرى ق واليهقي ( ١٦٣٧)ُاجه ابن أم-بم )٢( 
(.٨٧٠ثسأ)أ/مه\رنم• أش *٢(واين ٨/١)ص•V(وفي١لأم)•م'م(والثاف<يفيافو 



وJاJته.الوم هدا ق عليه، الصلاة من تكثر أن حفه من القليل 
أعظمومن الإسلام، فروض آكد من هي التي الجمعة صلاة اكالثةت الخاصية 

مج«عمحوي وأفرصه، فيه يجتمعون مجمع كل من أعظم وهي لمين، الممجامع 
وسبقهمالقيامة يوم الجنة أهل وقرب قلبه، عك اه طح -يا تباوئا تركها ومن عرفة، 

وبكيرضالجمعة يوم الإمام من هم:،م بحب المزيد، يوم الزيادة إل 
أقوىووجوبه جدا، مؤكد أمر وهو يومها، ق بالاغتسال الأمر الرابعة■ الخاصية 

النساء،مس من الرصوء ووجوب الصلاة، ق البسملة وقراءة الوتر، وجوب من 
ووجبالصلاة، ق القهقهة من الوضوء ووجوب الذكر، ص من الوضوء ووجوب 

التشهدق ه المي عل الصلاة ووجوب والقيء، والحجامة الرعاف من الوضوء 
النفي،أقوال! ثلاثة وجوبه ق وللناس المأموم. عك القراءة ووجوب الأحير، 

هووس عليه، فيجبا إزالتها، إق يحتاج رائحة به من بتن والتفصيل والإئات، 
أحمدلأصحاب والثلاثة له. فيستحبط عنه، تعن م

ؤبملمهمومحنيم عي؛اينتهء يظوأ بجم ونولا آلأُم4؛ن ؤ، بمئ، آلذى و هؤ 
ئلحموأ؛٦١لما بجم وءاحرين :ب مجن(صلل بش هبت من كاثوأ ؤإِن آلكثنخ،وآلخكمه 

^^طآلهبت1أب•
إياها،وولاهم التزكية لهذه  ٧٧٥١سعثهم ؤإنما الرسل، إل لم مالنفوّري تزكية ... 
فهمإلهاما. ولا حلما لا ؤإرشادا، وييائا، وتعليما، دعوة أيديهم! عك وجعلها 

عمرمحولأ آلأميثن هنذق هوألذى ؤ تعال! اييه قال الأمم. نفوس لعلاج المعوئون 
متم،صلل بش وإنكادوأمنت3 ويري ئاينتهِء عليم يتلوا 

لمج(ات. كرامثلاث قرابة وأحكامها الجمبمة يوم حوامحس ق  ٧٧٥١رخمه لف المؤذكر ( ١ؤ 
)آ(ها'ائوارججآ.
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علم،'انطم! شكم• فكم'زمحلآ ؤكنآ1زقا تعاق: وقال ٢[، هل\ب■: :أ- 
يظنون>؛مح>وا' ثالم ؤين^٠م ؤثزي=فلم

[.١ ٥ ٢ ، ١ 0 ١ ]lJ^^ ه ج؛ دكهمون ولا ل وآئهًفروأ أذكوكم 
بالرياصةه نفزش فمن وأشد، الأيدان علاج من أصعب النفوس: وتزكية 

برأيه،ه نقيعالج الذي كالمريض فهو الرمل: >با يجئ لر الش والخلوة، والمجاهدة 
وصلاحهاتزكيتها إق ميل فلا القلوب، أطاء فالرمل الطيب؟ معرفة من رأيه يقع وأين 

واضالمستعان.لهم، والتسليم ؤيمحصالانقياد، أيديهم، وعل منءلريقهم، إلا 
ظتتح:الكب؟ عن خارج أمر هو أو كسبيا، الخلق يع أن يمكن هل ئلتت،: فإن 
قوالني قال وقد وملكة سجية له يصير حتن والتكلف. يالتخلق كسبيا يفع أن يمكن 
أحلقينفقال: والإناةا،٠ الحالم، اينو: بحهإ لخلقين فيك ارإن ه: القيس عبد لأشج 

قل؛تيالحمد فقال: عيهإ،،. افقق ج؟الك، اريل فقال: عليهما؟ اه حبلني أم حما• تخلمت، 
طيعةهو ما الخلق: من أن عل فدل . ورسوله اقلي يحثهما حلقين عك جبلني النءى 

اهدنرااالاإهم الاستفتاح: دعاء ق يقول ه، الني وكان مكتب. هو وما وحثالة، 
محييصرف لا ميثها، عني واصرف أنت، إلا لأحسنها بمدي لا الأخلاق، لأحسن 

أعلم.واس والقدر، الكم، فذكر أنت،اا مبئهاإلا 
ويعلمهم3يبجلم ءاينته-، عيم يظوأ بجم بمثفيآلآُيج؛،زبجلأ هدآلذى ؤ تعادت قال ، ١

وهوط نلحموأ لما بجم وءاحرئن مم:;ن;: صلل ش متل!( من ؤإن؛٤١^١ وآلخكمه امجت 
٤[.- ٢ أدذليمِب< ذو^لمصل وأس نشآءح من يويته آهه محل؛ ذلك ;ه؛ آميزآّمحم 

يلحقوهم،لر الن.ين هم والأخرون وصحبوه، هو، اه رسول أدركوا الذين هم فالأولون 
لحم اللحاق وعدم التاحر فيكون القيامة، يوم إل مناهجهم عل بعا-هم من كل وهم 

ِثمبا(وام:نيابري)'ا/هه1(ومحهموى)ا/بمحا(.
•ْ( ٤ْ٨/٦(ومحهموي)٦/١دام:نيا٧دى)•

>ملمة التوي  ٣٦)٣( 



عدمفيكون دوتبمم هم بل والرنة، الفضل ق ببمم يحلقوا لما آحرت نول الأية وق الزمان، 
ولاالفضل ق لا ؛ -٦٠يلحمون لا بعدهم؛ من فان كالخلازمض، والقولان I الرنة ق اللحاق 

رسوله،به بعث الذي اس هدى يقبل ل؛ من وأما العداء. هم؛ الصنفان فهؤلاء لزمان. ال 
لم'خملوهائم آلتوزنه حنلوأ آلذئن ؤ وهم؛؛ الثالث،، الصنف، من فهو رأتا، يه يرفع ول؛ 

٥[.]الجمعة: ي انمارا كنئلآنحمارمحين 
يعني!٤[ ]الجمعة؛ ه ز7ث ذوآنمصلآوعفويمِ ؤآس مننثآء يؤته 'للغاهصلألي ذؤ 

هوفقيل! النفي، اللحاق هدا ق اختلف وقد -٩٠؛. يحلقوا لما منهم؛ لآحرين وبعث 
بق،والالفضل ق اللحاق هو ت وقيل عنهم• زماُبمم يتأحر أي الزمان• ق اللحاق 

يعدهل،اهم الجهل، بعد ؛ ^٠٠بأن - سبحانه - عليهم؛ فامنن التقديرين، وعك 
نمن.عك لها العباد يقدر أن وحلت، المنن، قانت، عظيمة منه من ؤيالها الملالة، 

مثنبئس ١^١^٦ ،رمحين لبمحيلوهاكمثلTJ؛؛،•-د حنألوأآلتوزنه مثن ُؤ 
.٠ 7؛ ذ 1وطاأيإن آنموم ى ثبمت لا وآس ونحيأ\لؤ بما بوأ كد آلمومّآلذنن 
ثمإلته، ليدعو به، ليعمل ويتا-برْ، به، لنؤمن كتابه - بحانه - حمله من فقاص 

ولاله ١^٤ لا تفهم؛ ولا تدبر يغير فقراءته ئلم،، ظهر عك إلا يحمله ول؛ ذللث، حالم، 
منهاوحظه فيها، ما يل-رى لا أسفار زاملة ظهرْ عل كحمار بمرحبه، وعمل له تحكيه؛ 

عكالتي الكتب، من الحمار هدا كحفل اس كتاب، من فحظه إلا؛ ليس ظهره عك حملها 
حمللن المعنن •صثإ من متناول فهو لليهود ضرب قد كان ؤإن المثل فهدا ظهرْ؛ 
رعايته.حق يرعه ول؛ حقه، يود ول؛ به، العمل فترك القرآن 

يماجهلها ق اليهود حال تشبه الغرض ه حنلوزآلتورُة ؤ تعال• فوله 

ج؛.مفتاح  ٥٨)١( 
-بم؛.)آ(ها'اأءلأ.إ

الإملأمة.الجيوش اجتماع  ٢٧)٣( 
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الحكمة،أصفار من يحمل يما جهله ق الحمار يحال الباهرة وآياتها التوراة من معها 
يماإلا ذلك يشعر ولا صواها ما وحل الحكمة أصفار حمل من عند الحالين وساوى 

والتعب.الكد من فيه يزيد 

وكانمحليته، إق رجمر ثم ُه، اشتغل عارض خلته ق له عرض إذا وكان ••• 
فنزلكلامه، فقهير أحمريرث، مممين ق يتعتران والحسين الحسن فجاء يخهل_إ، 

ؤاولاو'5نكغةهإنمآامولكم ؤ المقلم اض ررصدق فال؛ ثم منبره، إل، عاد ثم فحملهما، 
كلاميقطعت حنن أصر فلم ئميصيهإ ل يتعثران هذين رأيت [ ١٠لاكغاينت 

صاليالث،يا قم  ١٠ت له فقال فجلس يخهلب، وهو الغعلفاق، جاء و• 
الجمعةيوم أحل.كم حاء ارإذا المنبرت عق وهو قال؛ ثم  ٠٠١٢٠ونجوز؛؟ركعتين، قاري 

ؤيعللهاأحياثا خلبته يقصر وكان ا ذه،ااال دلتجوز ركعتين، فليري محلج والإمام 
وكانالرانية، محليتنه من أمحلول العارضة خليتته وكانت، الماس. حاجة بحسسبخ أحيايا 

آعلمم.واه الصدقة، عك ؤيحرصهن الأعياد، ق حدة عك الماء يخهلب، 
الجمعةصورة ير نفمن جعه اليم ير ما هذاا 

العالمينرب والحمل-هللا 

٠رل المعاد زاد  ٩٨)١( 

حبانوابن ( ١٥٨٥، ١٤١٣)السضن وق ( ١٧٣١يقر  oTo)\/الكيرى j الشاش احرحم )٢( 
رنم ٢١٨/٣)الكرى j وايهقي ( ١٤٥٦رنم ٣٥٥/٢حزبمت)وابن •٦( ٣٨رقم 

التعليقاحادت، تحقيق تنقح ق عبدالهادي ابن وقال، وحسنه. ( ٣٧٧٤)رقم والترمذي ( ٠٥٦١
لم.مشرحي عك الحديث، هذا إسناد : ٨( ١ / \) 

ئظر:نيابرى)أ/ي'؛-أا؛(وشرحالووى)آ/أآا(.)٣< 
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[اآس^^
ال_وضوعالممحت 

هإ0
^Jعمابه.قديد كافرآووابؤ3ادآءب ؤ تعاق؛ توله ل حث مب ٥
ه.وعلما رحنة لينتًىإا يبما ۶ تحاك• توله ل حث ب ٨

تكون.وكيف او؛تات وتاية ق يحث  ١٠
الملائكة.ا؛؛وودعوة اهه رسول دعوة من العاصي لحرمان سبب المعاصي إن ١ ٢ 

رذغآائزختدوُشه•ؤ تعانىت ي؛وله بمحث  ١٣
الجهمية•عك والرد ءاين*؟ ب اقيه عن الوال جواز ق بمحث  ١٤

ه•ضآلسبول وهند عنلوث سوء لفرعون ؤْقد'للف،ها ؤ آعانىت توله ق بحث  ١٦
ه.أرقاي سيل اندمحكم يثموراتتعون ؤ ت تعاق قوله ق يحث  ١٦
مضاعف.ءن؛اتام وأن ودهاءالكفروأئمته  ١٧
وحيرهم.وأتاعهم الكفرة وجهال طقة  ١٩

للذئرنت>آلضعفتوأ فقعولث آلنار ق يتحا-جورن> 3إذ ؤ تحاك؛ توله ق بحث ٢ ١ 
ثعاه.لت5م آتتاءك؛ثوأإمام!شا 

حثفي.تزلةالتنؤكروالتفكر. ٢٤
والتاوكرة.الشصرة ق بحث  ٢٥

١^؛^،و وفا ؤ تحاك؛ ق؛وله بحث ٢ ٦ 
اتتجتمحنه.هذخمفأ ؤ تمال؛ قوله ي بحث ^١٢ 

والحرص.اعر الثملين؛ أبوي من به اه صي ذب أول أن ق يحث  ٢٨
ضلفيالفرقيناّابةواعر؛ ٢٩

ءنآلأنمّه*بمدعم بنا بأن؛بمبارحوأ زنمحم جاءيهم قلنا ؤ تحاك؛ قوله ل بحث  ٣٠





وضؤعالماكنحت 

ه.أحنن ش بائي آذيع آلثتية ولا آلخنئه مثوى ولا ؤ نوله j حث  ٦١
•وحزبه أوليائه ق قو سيرته 3، فصل ٦ ٤ 
غضه.اشتد من ؤيفعاله موله فيما فصل ٦ ٦ 

الآيات.أعجب من وهما والنهار الليل وتعاق آياته'بحانه ومن فصل ^١٦ 
ه.ؤس؛اينتهنأدكرى ؤ تعاق؛ نوله ق بمحث  ٦٨
نفعا.وأكثرها وأعفلمها وأحلها الأخلاق أفضل من وأنه الحياء ق بحث  ٦٩

ه.يعليها اساء ومن ث يكنيه صنلحا همل من ؤ ■' تعاق فوله ق بحث ٧ * 
تعاق)المؤمن(.اّمه ق بحث  ٧١
سينمأنألجل4.حى الآهافىقؤآأهسللم ق نشيزآانمثا ؤ تعاق: قوله ق بحث  ٧١
ؤلريقين.من معرفته إل يدعوعباده تعال الرب أن فا بمحث  ٧٤

هال؛?ةة،
مزفبمكالذين إلكئِل غشيى:؛:؛:مم'لكيوحم حزن؛: ؤ تعادت فوله ق يحث  ٧٦

ه.آثت 
هءآلدي إل قحكمه "قر، بن قيئ آحثنمم وما ؤ تعال! قوله ق بحث  ٧٦
ه.فيه ين.زؤكلم ؤ تعال: نوله ل بحث  ٧٧
وهوآلثمحأدص؛ره.ؤتنكبؤب-،'مل، تعال؛ نوله ل بحث  ٧٧
.ه.. ثوحا. به-ء وص ما منآليين محم شؤغ ؤ تعال! قوله ل يحك  ٨٢
ه.وو1تأيإ نيتثا حجة لا ؤ تعال! فوله ق بحث  ٨٣
الأعمال.شرائع واختلاف الدين توحيد ق  ٨٤
محهمله آتثجيب ما بمن بن آي ف، '٧^^٧ ؤ تعال؛ قوله ل بحث  ٨٥

داحماه.
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الموصؤعالممحت 
والمنان.الحجج بين الفرق ق يحث  ٨٦
النوازل.وأحكام الأوامر أحكام بين دائما العبت. أن ق بحث  ٨٦
لا؟أم يجوز هل الطاعات، من وغيره القرآن قراءة عق الأجرة أحذ ل حث،  ٨٧

قأمايمدةَقآمحفه•
صظآستيشيئ،ه.ملخنحانى:ؤأميمورنآمىضآشممثا  ٨٩
القفاة.اأ-حن.ها التي الأموال ل حث،  ٩٠
ايديجمزه.كنيث، قبما ئصيتة من اصنمحكم وما ؤ قوله ق بمحث  ٩٢
البلاء.عق الصبر عق المعينة الأساب، j فصل  ٩٤
الهلاعة.عق انمبر ق فمل  ٩٧

عليه.وجنايتهم الخلق أذى من العبد بميبا فيما فمل  ٩٨
ه.آليئتا آلختوة ينثغ تيِث م، ننآالنجم ؤ ■ تحاك قوله ف بمُث  ١٠٢
نيةوحروأ ؤ وقوله والضرة اللملمة ل القصاص ق فصل  ١٠٣
والذل.العفو بين الفرق ل فصل  ١٠٥

لمنين، ةنو\؛ج م! ■محلى وآلأزضأ آلثمنو'ت مللي س ؤ ٠عاكت قوله ق حن، ١ ٠ ٨ 

والإيناث.الأذكار ببؤ ق حثؤ  ١٠٩

الجارية.يعول من وفضل الجاهلية أحلاق من بالإذاُث، المختل أن ل بحث  ١١٣
ماكث،ئدرى ما امرئا من نوحا إليلث، اوحيئآ وكذ١للث، ؤ تعاق؛ قوله ق حث،  ١١٦

امحث،ولأ'آلإخه.
الإطلاق.عق الأرض أهل عقول قوأكمل اس رمول عقل أن 3، يحث  ١١٦



هف^_ً_^^لج.
وضعالمالممحت 

وآلكتبآشنى.زن؛ حم ؤ نوله ذ بحث  ١١٨
لوماعنتن ان صمحا ألوطن ضفز اقنصرب ؤ تعادت قوله ق بحث  ١١٨

شزمح1نه•
الايات.ه مكثون ما لألأقض آئك لغرس وجعل ؤ تعادت نوله ق بحث  ١١٩
الأنعام.وهي»ة والأسماء الأبصار وتعال سبحانه اس إعهثاء ق الحكمة ق نمل  ١١٩
فيه.وعبادته مفره ق قو هديه ق نمل  ١٢٠

وجهنؤظن مثلا يارخن صرب بما احدهم بشر ؤإذا ؤ تعال؛ قوله ق بحث  ١٢٣
ؤهو'كلإي»ثب<.مسودا 

ئمعيشتيم بLJث٦م يسمنا نحن ربلث رُخممش يشبمون اهز ؤ تعال. قوله ق ؛حت ١ ٢ *٠١ 
الموْالنيا4لأ

يكمنلمن لجعلتا ؤ'حانة امة آلئامنر jJ$0، ان ولولأ ؤ تعادت قوله ق بحث  ١٢٥
سذئؤ4•نئئا 

الدنيا.ق عليه ائه نعم من يرى ما عل ال٠غرورJن بعض اتكال ق بحث  ١٢٦
تعال.إلا همه يكون ولا ؤيمي بمبح فيمن جليلة فانية  ١٢٨
•i'cyله}.فهو نيطئا عنذزآتخمنمحيى'له ص ۶ تعادت قوله ل بحث ١  ٢٨

دونمن أجعلثا رنلئا من مبمك من أزنiثا من وتقل ؤ تعادت قوله ق بحث ١ ٣ ١ 
الئخمن؛ئثنوذ4.

4*إلآجريرت>■ ومثلا نقا مجعلتنهم ؤ إ تعال قوله ل يحث  ١٣١
يضر.وما فيها ينفع وما الخلْلة ق بحث  ١٣٢

القرار.لدار الخلق خالق سبحانه اهف أن ئ بحث  ١١٠٢'



امحيرض ١^?؛^ ١^•؛< 
=اك؛ظ==^^==^^==د=====ض

الموصؤعاكفحه 
غائمثطان ؤ تعاق: ويوله فيها يأكلون ام الخة أهل آتثة ذكر ي حث  ١٣٤

ي.كتزعنإورت بما اورقتموها وباللق>لإنثتآلخ ؤ ث تعاق نوله ل يحث  ١٣٦
محقا,لةقأاظ

م.سركة لء ق اتزكة إنا ؛ثأ؛إ آم؟ى ؤألخكتب ;■ث؛: -9^؛ ؤ I تعاق نوله ق يحث  ١٣٩
ؤرووؤؤمعام-ممه•ؤكزركوأسحقتومحنلأ|ث؛ نولهتعال: j بحث ١ ٤ ٠ 

ه•لبحك ببجثا آلثننوت حلمنا وما ؤ تعاق؛ نوله ل بحث  ١٤١
سريك*محلا وحده  ٨١٥١هوعيادة الخالق ولأحله يه خلق الذي الحق أن ل بحث  ١٤٣
ه.اjت^مز^لخفريم إيلك دق ؤ تعاق: نوله ل يحك  ١٤٤

ه•ق-جستاؤمورح :نث؛؛  ١٣١*^١^ق آلثتق؛ن إن ؤ تعال: قوله ل بحث ١ ٤ ٤ 
ه.آلنوثذآلأول إقُ ^Jمؤ٠ش فيها يذوئوتق لا ؤ تعال: قوله ل بحث  ١٤٦
Aمحا محور ثزدجغنهم ؤ تحادت توله ل تحث  ١٤٧

imm؛
اثيره.اياك لآكل ؤ تعاق: قوله ل يحث  ١٤٩

Aآش يزجونأيام لا للذلرنت> يغفروأ ءامغوأ للذئت* ئل ؤ تعال؛ قوله ل بحث ١ ٤ ٩ 
اللففلي.الامتفهام عن أومجردة استفهام ببممزة المبوقة ]أم[ ل بحث  ١٥٠
]رب[.ممن تاق اش ]الواو[ ق بحث  ١٥٢

ءن،ره.عق واصأه^س ؤ قولهتعال: ق بحث  ١٥٣
ه.غشوة يمره-، عق وحنل ؤ تعال: قوله ق بحث  ١٥٦
يزكئآوما وفيا ئموت ألينتا حتاثئا إلا هئ ما وقالوأ ؤ تعال: قوله ل يحث  ١٥٦

هالن>ه.
ه.ثعملون ماكنئز ينشسخ إماغث\ ؤ تعال: قوله ق ؛حث  ١٥٦



ص_^^__^لجا=
السوصؤعالصفحة 

حقواماذا أوؤق i_ دون من ددءورئ ما أوءيثم ئلآ ٠ نوله ل بحث ١ ٥ ٩ 
سآلآوضمج•

اظوأبم^ !س ^^^^ئظلوأ;بماؤ مله-ماك: و يحث ١  ٥٩
ب.إحننئا لإسن وومبمهثا ؤ ت تعاق قوله ق بحث  ١٦١

الحمل.مدة أنمن ق بحث ١ ٦  ١٢
الفهم.ق الناس تفاوت ق بحث  ١٦٥
وتمامه.حالقه مدأ ق النظر إل ان الإناهوبحانه دعوة ق بحث  ١٦٦

الولادةبعد والبصر المع يعملن الإنسان أن ق الملواف بعض زعم ل نحل ١ ^١٦ 
ذلك.عك والرد 

اكدريج١عل القوى وصعق النقصان ق يأحد الأربعين فيمن ؛حث  ١٦٨
؟•ضم من حنت رق ق نيمّملأ خؤن اوكأكآكس ۶ تعادت قوله ل بحث  ١٦٨
ضآلئاوأذه-تمطيتمح4ّ•يعرصآلذئ0كمثوأ ويوم ۶ تعاق؛ قوله ق بحث  ١٦٩

ء.ءُ.ِص  ط ه.■ءل.ابآلم فزتا ييح بهِء آتثعجلم ما هؤ نل ؤ تعاق؛ قوله ق بحث  ١٧٠
ه.فيه مكص5لم إن فيمآ مكننهّم ذلذنو ؤ تعاق؛ قوله ل يحث  ١٧١٢
الكفار.أذى عليه ائتي ما يعد الaلاJم، هوإق الني حروج ل بمحث  ١٧١٢
سآلهىمشيعوذ>آمءانه• ١٧٢

محمد.باسم ٠ الني تمية ق بحث  ١٧٦
برسالته.النفع له حصل الكل وأن للعالمين قورحمة الني إرسال أن ق بحث  ١٧٩
4•اعمنلم >^؛ ۵٥ملن آلدب نبتل ؤ، لتلوا وألب؛0 ؤ • تعال قوله ل بحث  ١٨٠



الممسيرعش اإمن؛ر الصوء 
\====^^^=======^ص=ضلأث0\= 

الموصؤعالصضحت 
منآلذئن عنقجه آلأوضفيْلنوأك؛م،كان ق نسموا أملز ؤ نوله ق بحث  ١٨٢

س•
الأمور.جح ل اس ٌع المدق من آنل شيء للمد ليس أته ل فمل  ١٨٣
وئمطنوأآلأزض ق ومسثوأ أن ثوليم إن ءنيئز لهت ۶ قوله ل بحث  ١٨٤

ى-غم أرخا 
ه.أتصأزهلم وأنيب د1صثمن 1س لع؛هلم اووت؟اثمس ۶ نوله ل يحث  ١٨٤
هم؛اثحأزشضنأكايه.أقلا ؤ تعاق! نوله ق بحث  ١٨٥
الغي.بعل ويرثي الجهل بعد ويعلم الضلال بعد يهدي اس أن جواز ق بحث ١  ٨٨

إذااهف أن أو ذلك عك الرب قدرة بعدم قالوا الذي والحرية القدرية عك الرد  ١٨٨
يغير0.لا شيئا قدر 

المد.من والإعراض العناد تكرر إذا إلا والهلع بالختم يعاقب لا الألأ أن ل فمل ١ ٩ ٠ 
ه.لحن1لمل وJتعرءخهنرفي ؤ تعاق: قوله و بحث  ١٩'

تحين.نؤإياك نمل. إياك منازل من الفراسة  ١٩١

ه.معكم وأس إلألثزؤأثوأ'لأنين ودد.عوأ ثمحغوأ قلا ؤ تعافيت قوله ذ بحث  ١٩٢
نخئأنيكم'نحلأنغوثوأأءه.

الأيات.ه مجيثا قتخنا إئا ؤ ت تعاق قوله حول بمث  ١٩٤
مكة.وأهل لمين المبتن جرى الذي الصلح ق فمل ١  ٩٦

بتوسع.الفقهية الفوائد من الحدية قصة ق ما بعض ذ فمل  ١٩١^
الهدنة؟هذه تضمنتها التي الحكم بعض إق الإثارة ل فصل  ٢٠٥
•ررعزيز؛' بأنه النمر وصف محسحانه  ٥٧٥١أن ق بحث  ٢٠٦

ب<.متثميما مرطا ويهد ؤ ت تعال قوله ق بحث ٢ ٠ ٨ 



المرصؤعهضط 
واللطاف.الفقه من الغزوة هذه ل ما إق الإشارة ل نمل ٢ ١ ' 

الهءوالهداثة المتمم الصراؤل ق يحح  ٢١٢
ؤ\وئذ<لميملأ4.^^،لألخمغن آصؤي}وز وليوب'ت ؤ قوله ق بحش  ٢١٦
الغلناءة إّالذنوب أعفلم إن ق بحث  ٢١٧
عزيزااهف وكان والأرض السماوات جنود تعاكت قوله ل بحث  ٢١٨

حكيناه.
وأمامها.وتفاصيلها وحقيقتها السكينة ق يحث  ٢١٩
وتوقروه؛<.وتعززوه ورّولوط باش لئوبغوأ ؤ تعاك• قوله ق بحث  ٢١٩
والخشؤعالخضؤع تورث العبودية بوظائف القيام عند السكينة أن ق نمل  ٢٢١

اهف.عك القلب وحمعية 
هءؤالزمهزضلمه^ئؤى ؤ تعانىت قوله ق يحث  ٢٢١٠'
رسولهآلزءياصدنسذآش لمي. ؤ تعال! قوله ق بحث  ٢٢٢*

عزأقممارزخمآءاشدآ، نعه قآلذنن رسول،آش محني ٠ تعاق؛ قوله ق بحث  ٢٢٤
العب،■.إق والمصالح المنافع إبمال تقتضي صفة الرحمة أن ق نحل  ٢٢٦

عزودينآلخيصهنْ يالهدئ زنوله ن>أزنل هوآثمكؤ تعادت قوله ل بحث ٢ ^١٢ 
أووأ0يجه.

٠.ورسوليِء آلثي ندى تهن تمدموأ لا ءامنوأ آلذين يثانا ٠ تعادت قوله ل بحث  ٢٢٨
ارّوله.مع الأدب  ٢٢٩
آ-تجزتهؤوزأء من يثادوئك [)ألمريت ؤ تعال؛ قوله ق بحث  ٢٣١
-م.يليق بما مراتبهم اختلاف حب، عك وهومعاملتهم الخلق مع الأدب ق بحث  ٢١٢٢
•شع.سنة j والبعوث المرايا ق ضل  ٦٣٣





امحرش

الموصؤعالصفحت 
سمب وأيبما وذض ب محألميثا وآ'لأوضنددتها ؤ تعاق: نوله j بحث  ٠٢٦

■٩٣ي.
ه.يضيد طير تاي<فتتا وألئحل ؤ تعال: نوله ل بحث  ٢٦١
جلتيك4•حلي لبسٍس زق بلت ؤ ت٠دالث قوله ذ بحث  ٢٦١
ه.ثفه يهِء تونومئ وئعلزما حلمئاآلإسن ولمي ؤ تعال: قوله ق يحث  ٢٦٢
يالإثابة.مهليعه ومن بالإجابة داعيه من تعال الرب ترب ق بحث  ٢٦٣

ه.عيد نقيب لديه إك مول بن يلفظ ما ؤ تعال: توله ق بحث  ٢٦٤
ه.نعيد مبمنل ؤر مآاهلعيتهذؤشض' نيثا يريغهؤ فال ؤ تعال: قوله ل بحث  ٢٦٥
الثنغقثأنألش لة ذ/للىلذثزئ ل إن ؤ تحال: قوله ق بحث  ٢٦٥

ه•سميي وهو 
ؤيخي.ؤيشني يكفي ما الإيمان أصول من حعت قد ق سورة أن ل بحث  ٢٦٧
وعصن. ٤٧٠١الذي بعينه ان الإنحد يحيد محبحانه اهف أن ق بحث  ٢٦٨
أصول.ثلاثة عك وأ-اامنية المعاد وأدلة براهين تقريرؤإثيات ل بمحث  ٢٧١
بالحق.تجيء وأما الموت مكرة وهي المغرى القيامة ؤإثيات تقرير ق بحث  ٢٧٣
بفلؤميسياه.خؤىآلئجنبآمحبوجاء من ؤ ■ تعال يوله ل بحث  ٢٧٦

ه.ألخلود د'للف دسفي أذحالوها ؤ تعال: قوله ل بحث ٧^١٢ 
ى١انأ ومآ ؤ تعالI قوله ق بحث  ٢٧٨

ه.رم7ا( زئ( وأاد'ريئتذروا ؤ تعال: قوله ل بحث  ٢٨٠
وألثنآءث7؛;ا لو'لإر آلزين قإن ر)ثآ( لصادق توعدون إمما ؤ تعال: قوله ق بحث  ٢٨٥

ذاتأ-ثك4.



الممسيرظن الضير افوء 
========^======ذئ= 

الموصؤعاكضحة 
ه.؛آت سافلف يوهكعنه محتلفؤ,٤؛ قول ؤ تعاق• قوله ل بحث  ٢٨٧
•4 ■مهرساموث ق خر آلدس ئ(ا آلخرصون متل ؤ ت تعال قوله ل بحث ٢  ٨٧

•4 مبني؛اآ يوم أيان ينظون ؤ تعادت قوله ل يحث  ٢٨٨
فقتمحِه•دوئوأ وؤ علآلثاويذثو0ه م يوم ؤ تعاق؛ قوله ق بحث  ٢٨٩
ه.يجعون ما آليل من هليلأ كائوأ ؤ ت تعال قوله ق يحث  ٢٩١

ساستوفسإلهأممس.
فيها•الايات وصض الأن عليها مي اش بمورما الأرض حلق من الحكمة ل بحث  ٢٩٣
نفيس.بحث وهو الأنفس ق النظر إل الدعوه ل ؛حث  ٢٩٨

•4 ثغطمون ا^٠؛ ما لحىمتل وألأزضإذهُ يوزنآلشنآء ؤ تعالI قوله ل ؛حث ٣ * ١ 
ه•نيبحصآدكوجمن.ح حديت اينك هنت ؤ تعادت قوله ق بحث  ٣٠٢

نك؛أه.قان نلنما دماوو1 ؤ تعال! قوله ق بحث ٣ ٠ ٦ 
سجإزنجتتيه•قجآء انلهِ، إثر فراغ ؤ تعال؛ قوله ل يحثا ٣ ٠ ٦ 
ه.صرمضكت،ؤخها ؤ، ءام؛لتآصاتهُ ؤ تعال؛ قوله ق بحث، ٣ ٠ ٧ 
4•بزآلنوبجن فتنا سكان ماحرحنا ؤ تعال؛ قوله ق بحث ٣ ٠ ٩ 
4•آلعذابآلأفيم للذين"قانون ءايه فينآ وئركنا ؤ تعال؛ قوله ل بحثح ٣ ١ ٠ 

ه.إنرآلي ففروأ ؤ تعال! نوله ق حثج  ٣١٠
يتومحع.ه ون لينتي إلا سنر وألا حلنترآيتر وما ؤ تعال! قوله ق ؛حث،  ٣١٣

mm
وق1، نتطور؛:ن وكما ت:؛: وآلملور ؤ تعال؛ قوله ق بحث ٣ ١ ٨

ه.وآل؛أترآلتتجور ؤ تعال؛ قوله ق بحثؤ  ٣٢٠
ه.عدام1،ربكلو'س إن ؤ تعال؛ قوله ق ؛مث،  ٣٢٤



محف=^=^=^—و=
الموضعالمضحت 
٣٢٥  jقولهتعانىتؤفذْآثزشمحرهادكبتو0يم.بحث
٣٢.

٣٣٨

٣٣٩

ثصموأب.لا أن ٠^! ظ ؤ ت تعاق قوله ق ث
زمه.بنا؛اينهن نإين' ؤ تعادت نوله ل بحث  ٣٢٧
ممونصموئ^.عق ثممى ؤ تعاق؛ نوله ق يحث  ٣٢٨

ه•ؤقوله ف بمُث  ٣٢٨
١؛^^ٍألم بإيننزأصا ؤأتبميلمدبمإ وآلذس،'١^ ؤ تعاق: قوله ق بحث  ٣٢٩

مها.أعق درجة إل درجة من درجة من الجنة وهوق العبد ارتماء j فصل  ٠٣٣
عمله.يعمالوا لر ؤإن الدرجة ق به المؤمن ذيية إلحاق ق فمل  ٣٣٤
ه.يميجو0 بما ولم بتجهو وأمدذتهم ؤ تعاق• قوله ق بحث  ٣٣٦

دايةِب.ولا فتنا لم قُ ؤ تعاق؛ نوله ل يحث 
منمقينب<اأهلنا ق قبل كنا ءؤإنا تعال؛ قوله ق يحث 

الأم.عبادة الخنةإلا ق انمادات ص  ٣٣٩
الدنيا.دار ق بيتهم كان ما الجنة أهل تلءاكر ق بحث  ٣٤٠
ه.هوآثرآلرحمز إيه ئدعوم مّإا بت يفغا إئا ؤ تعال؛ قوله ق بحث  ٣٤٢
ه.ألحطموتن. هم ام من حلموأ ام ؤ تعال؛ قوله ل يحث  ٣٤٢

محقا؛قمح
؛4.هوئ ؤآائجمّإذا ؤ تعال؛ قوله مبحث عل عود  ٢٤٥

4•يوخ وحم، هوإلأ إن نغطؤ،ضآمحئ؛آن؛؛ ونا ؤ تعال- قوله ل، بحث  ٣٤٧
؟4.آنشوى نديي ■عاان4 م تعاق! قوله ق دحعث<  ٣٤٩
عيناه.رأته لما ء قواده تصديق ق فصل  ٣٥٠
ه،اهتنروثه ؤ تعال! قوله ق بحث  ٣٥١



الممس؛رعش المنن الصوء 

وصؤعالمالصفحة 
المتهن.مدرة محي أحرى مرة لجبريل. اذئع. رسول رؤية ل فمل  ٣٥٢

لا؟أم  ilرب4 ه اه رّول رأى هل ل: الصحابة اخلأف ق حث  ٣٥٤
٩•طى آنبمرزما زاع ما ۶ • تعاق قوله ل بحث  ٣٥٨
وهونوعان.القرآن ق جدا لطف وهوأمحلوب الأستهلراد ق بحث  ٣٥٩

المحح.عق وجسد0 كان ه الّ؛ي إمراء أن ل بحث  ٠٣٦
ه.اواذق iابدوسةن ةةن ي|أا يثدل دثا قم ۶ تعاقت قوله ق يحث  ٣٦٣
بأ'طى آفيتروما مازاغ ُؤ بقوله• ربه وصمه إذ ه اس رسول أدب ل بحث  ٣٦٦
مالهلّايا.العالمية الحجة سمن سبحانه اليع أن ق بحث  ٣٦٩

٩•آهنم إلا يونيرآلإبؤآكو'ين ۶ تعادت قوله ل بحث  ٣٧'
اللم.حقيقة ق بحث  ٣٧١
أقوالهمكانت ؤإن للكبائر تعريفهم ق لف الواختلاف الكبائر ق بحث  ٣٧٦

متقاربة.

لا؟أم الأحياء معي من بشيء الموتن أرواح انتفاع ق بحك  ٣٧٨
؛حثفيقولأمال:ؤوأنإدزيم7صب ٣٨٥
ه.واهؤأ هواصحلث وائه ؤ ت تحال قوله ق بحث  ٣٨٥
هيذكون ولأ وثينحآكون ;)؟؛'؛ مموبخ،شم.ون ا س افمن ؤ تعاق! قوله ق بحث  ٣٨٦

wmm
وطاعته.وتصديقه الرسول به جاء ما معرفة هو الماغ العلم حد  ٣٨٧
منآنهز؛ان سرئا وكد ؤ تعال؛ قوله نفير  ٣٨٧
و^صaربزيم.ذزؤبأب' ؤ تعال! وقوله الاصهلبار معتز ي بحك  ٣٨٨
ت٠ُاكتيرقوله نف ٣٨٩



تعاققوله ق حث  ٣٩ ٠

تعال ٣٩٢

تعال ٣٩٣

—^د^=)جا=ي
وصؤعالمالممحت 
والفلاح.الهدى أوليائه وحظ والشقاء. الضلال اه أعداء حظ أن ق فصل  ٣٨٩
صا1همؤمهّل إِنأومجرمإن ؤ تعال; قوله ير نف ٣٨٩

بمدر٠.حنسه تيأ ،كن \ؤ 
•آلربر4 ق، ظوْ سِء كئ وؤ 
محؤم<•^،4 ^۶ 

ظهاإجةِ
علنه:!ث خكآلإسن مآمحان آص:ئ:: ? تحال: قوله ق بحث  ٣٩٥

•آتيان:نن؛مح 
الأرحام.صلة ق بحث  ٣٩٨
الشجر.ورق حلق من الحكمة ق بحث  ٣٩٩

وحمعا.ومثتن مفردا القرآن ق والمغرب الشرق ورود ل يحث ٤ ٠ ١ 
ه.قان عنينا من زكي نمال: ونوله الفناء مض ل بحث  ٤٠٣
وحل.ْ؟للبدن الموت أم تموت الروح هل ق يحك  ٤٠٤

٩•ثان يوِهوفي ؤآ'لأرضالإ آلئغنوات ل من نتئله f نمال: نوله ق بحث ٤ ٠ ٥ 
قفة.من وجنتان ذهب من جنتان وأنبما الجنات عدد ق بحث ٤ ٠ ٨ 
أوجه.عشرة من قفة من اللتين عك ذهب من اللتين الجنتين تفضيل ي بحث ٤ ٠ ٩ 

الجنة.فرش ق بحث  ٤١١
•٩ جريان عينان  ١٠٢ؤ؛منازل من وأنه الإحان ق بحك  ٤١٣
حورمقموزتقآ-كا،يِمح.ؤ ت تعال نوله نفير  ٤١٤
وعتمرتمزحْنر ويرم، عق مممى ؤ نمال؛ وقوله الحور وصفا ل بحثا  ٤١٦

هءحنان 



التمسرش اشز الصن•، ١؟=^^ 
ئ^==========خ

وصؤعالماكفعحة 
وأرائكمالجنة أهل خيام ذكر ق بحثا  ٤١٧

ه.حان وعبقري خفر رفرف عق متكئين ؤ ت تعاق قوله نمير 

قوص
وثنيهم.بني أصناف ذكر ق بحث 

ه.اممحب1كيين مآ واممحنبآليين ؤ تعاقت قوله ير نف
الجنة.محللح وصف ق فصل 
ه.محمد أمة هم الجنة أهل أكثر أن ق بحث 

؟<.اتكارا فعلتنهن ]ا',' اذثاد1هن إثا # تعاقت قوله ير نف
ه.نمحزآلختلمون ام ءاذت.ز-محلمووهُ وت؛[( نمون ثا امءيم ؤ تعالت قوله ق بحث 
عليه.هي ما عك النار حلق من الحكمة ق يحث 

للمموئ؛١؛؟ونشعا >؛أوقئ جعلننها -محن ؤ تعاق! قوله ير نف
والفلهور.الكمون من عليه هي ما عك النار حلق من ذكر عك عود 

منغيره دون بالنار بالمنفعة احتمى الإنسان أن من الحكمة ق بحث 
الحيوانات.

مخالوقاته.من ثاء بما م يقسبحانه أنه ق يحث 
ثعلمونلإ لمنسؤ  3j،o|زوج( ألجوهمِ بنوبع ائينِ قلا ؤ ت تعاق قوله ير نف

عفلسموب.

الاعتراضيةالجمل من الصور وبعضي ه مم ومن؛ان إثه ؤ تعاق! قوله ير نف
لّغة.ال

ه.آلمهلهزون إقُ ينئة لا وؤ ه مكنون كف ق ؤ تعالت قوله ق يحث 
القلب.طاهر إلا يفهمه ولا يفقهه ولا القرآن معاق يدرك لا أنه ل بحث 

تعالتؤطاصرتآسن4.نميرقوله 

٢٤

٢٥

٢٧

٢٩

٣•

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٤

٤٧

٤٨



ض£س

وضهمعالمالصفحات 
كSاJبوناك5م ونقب وخعلون ؤ تعاك؛ قوله تفسير  ٤٥٢

ترجا=

٥٦

٥٩

٦٤

٦٦

٦٩

٦٩

٧٠

٧١

٧١

٧٣

٧٤

٧٥

ووء-انؤجثتسميمفروح :ظ؛؛ إأثآ]نكانؤ قوله؛عاق؛ تمكر 
الأجسام.مجن من وحلاصها للأبدان مفارقها يعد الأرواح حياة ل بحث 

٩.فمملزون حنيذ وأنتز :ج؛ نلعتآئiموم إذا مآلأ ٠ تعادت قوله عك عود 
اختبمن فسلئزلأث ;ح' ا'نحبآفإن من ^١١، إن وامإ # تعال؛ قوله ير نف

آلءبئن4•
الحلقوم.الروح وبلؤخ المغرى القيامة عند الناس أحوال بيان ق نمل 
ومكدبين.يمين، وأصحاب مقربين، طبقات؛ ثلاث إل الناس تميم ق بحث، 

العطف.حروف ق يحث 

آنثوئايارئلم مئة ؤآ"لأرضفي حليىآلخمنو'ت هوآلدى ؤ تعاد؛ قوله ير نف
عدآمش4•

ه.كنتم ما اين وهومعمحّ ؤ تعاد؛ وقوله المعية حقيقة ي بحك 
والنهار.الليل مقادير ل الحكمة ق بحث 

4•آم آلبجارف، آمحارقيويج ق ع ريولح ۶ ت تحاك قوله تمر 
الصراٍل.حكي عك والرحم الأمانة إرسال ل بحثح 
تعالقوله تفسير 

تعالقوله نفير 

تعالقوله نفير 

باشآلعرور4"ومكم امثرآش جاء حى آلأمايى غوظز ذم 
٠٠لل؛دقرآللي ئلويم ■محثغ ءاسوأأن للذئن يان لم ام 
٠٠آلمبمديقون هم اولن؟لغا وراه-ء بارثي ءامتوأ وألذئن ؤ

وأجرهمونورهم.قالثها.اء ؛حث، 
العلماء.وأحر العالم ضملة ق بححإ 



المسيرعلن النير الصوء ح==ش 
تاكزا=====د==د^==ض

الموصؤعالصفحة 
منذلك وغير الرناب وفك والجهاد الإنفاق أصحاب عل اهله ثناء ق و1صث،  ٤٧٧

الخير.عمل 
•وفضيلته الزهد ي بحث  ٤٨٢
لعبوزؤلأةوماخره.ادماآنحثوة^لJئثا ؤ ت تعاق قوله تفسير  ٤٨٢
ومصرها.الدنيا حقيقة ق نمل  ٤٨٥

قإب ؤاأذم٠؛تنكم الأرضؤلأ مآآصابثننميبؤفي ؤ تعادت قوله نفير ٤ ٩ * 
والجنع.القلب رقة بين الفرق ل نمل  ٤٩٢
معه،وأث5ممبه.إوتنثتواتزنغا زأساونا ازسالئا لمد ؤ تعالI قوله مسير  ٤٩٤
منوغيرها الدعاوى ل للمتهمين والحس بالضرب السياسة هل ق بحث  ٤٩٤

لا؟

ودينه•ورّوله كتابه عك الهلاءنين رد ءبل.هت عل ائلأ حقوق بعض ق فصل  ٤٩٦
الدين.قوام به اس سبيل ق العلم حللب أن ل بحث ٤  ٩٧
•4 ض،لآمحممبوآنيزان رال؛نثتؤاركا زثJثا ازنلئا لمد ؤ تعادت قوله تفسير ٤  ٩٨

واليتان.الحجج بين الفرق ق فمل  ٤٩٨
والعمل.العالم مراتب ق بحث  ٤٩٩

ظالمات.عثر ق يتهالون ١^٥ طاعة عن الخاردين أن ق فصل ٥ ٠ ٢ 
كمإقيؤذكم برسو]يت ؤءاسوأ 1لدم أئقوأ آلذنن؛امغوأ يثايا ؤ تعال؛ فوله نفير  ٥٠٣

سئحنتهته.

لكفاره.الموجب العود ومعنن فيه أنزل ما الظهاروبيان قوق الرسول حكم ق بحث  ٥٠٦
ه.روحها ق محيلك آلي قول آس سمع قد ؤ ت تعال قوله حول بحث ٥ * ٦ 

الكريم.القران ق ورد كما منه يراد وما المع حول بحث  ٥٠٧



محنم
الموصؤعالصفحت 
لعموعفوره,آس قإرنث> ؤ •' تعاق قوله حول بحث  ٥١١

من\ة,ى' ووسولثكتتوأكناؤخ\آث، آلذلن'نحأدون إن ؤ تعادت قوله حول بحث ٥ ١ ٢ 
س•

هووابنهزه.إلا قنثة سخوئ يطويث ما ؤ تعادت ئوله حول يحث ٥ ١ ٤ 
القرب.ومعية والإحاطة، العالم معية محاته اهف معية ق بحث  ٥١٥

القرآن.j والقي النهي عنه ورد الذي الحزن معنن ق بحث ٥ ١ ٧ 
ه.ش،بمزثآلخين؛انغوأ آلئجوئ إثما ؤ تعادت قوله ل بحث ٥ ١ ٧ 

آلمجييز يفشحوأ محم قد إذا ءامغوأ ينايا ؤ تعادت قوله ئ بحث  ٥١٨
يامحوأه.

باهة.الأمان الأصال: أقفل  ٥١٩
والإرادة.والقا.رة العلم إل ترُح كلها الكمال صفات ق بحث  ٥٢٠
بأمره.يهدون أئمة ، ٧٥١يجعلهم العلم أهل أن ل بحث  ٥٢٠
بالعلم.إلا والآحرة الدنيا ق شرقا أحد ينال لا أته ق بحث  ٥٢١
فاز.فقد حققها من مراتب ت للعلم  ٥٢٢

بروحؤ تعادت قوله حول بحث  ٥٢٤
ظهألآة

يتاولTلآضره.قاعفتوأ ؤ تعادت قوله حول بحش  ٥٢٦
ه.عنه يكم وما يىحذ.وه آوسون ^٤^ ١٠ومآ ؤ تعادت فوله حول بحث ٥ ^١٢ 

عنه.المبين المياير منصب محمدا رسوله نصب هة ^، ٥١أن ق بحث  ٥٢٩
أقام.ه الّتمح، ُن البنان أن ل بحث  ٥٢٩

هءؤللرسول ملقي آلمرئ انل ص نسوه ءرّا آرئٌ اقاء مآ ؤ ث تعال فوله ل بحث  ١٥١٠



الممسيرهلن المسر الصوء ه=^ِ 
=اك0=^===========ض

الموصؤعالصفحة 
وأشرفالخن أنولع أعك بين ه محمد لرسوله •؛ع سبحانه اه أن ل يحث  ٥٣٢

الفقر.أنو؛ع 
ه.يه إلا الخن أمته نالت فما محمد، برسوله الفقراء أغتن سبحانه اه أن ق بحث  ٥٣٣
ه.رّوومث عق أس ايآء ما ؤ قوله؛*١^،؛ عك عود  ٥٣٤
ؤإرادةحب ؤإيثار ومتاحرة معاوصة إيثار نوعان! المحبوب إيثار أن ل بحث  ٥٣٥
الهمقيينالإناروالأ/ة• ٥٣٦
خضاءنأه.أنصبم عق 3يؤثنوث ؤ تعادت قوله ل بحث  ٥٣٦
ام.أقثلاثة إك الأخلاق تمم ل بحث  ٥٣٨
Aأضب عد ويوبردث ۶ تعاد؛ قوله ءك ءود  ٥٣٩
حولها.والكلام مراتب، عثرة الجود أن ق فصل  ٥٤١
كرها.وتصح طوعا تحن والأثرة واختيار تخصيص الإيثار أن ق فمل  ٥٤٥
•لا؟ أم والْلاعة الإيثار؛القر؛ايث، يجوز هل ل فصل  ٥٤٦
المحكمة.المريحة المحيحة لالنمّوص الرافضة رد  ٥٤٧
الن.نوب.أثر تمحق الش الأسباب  ٥٤٧
ولإسنأدغمزب<.قان >ؤكمئليأكطننإا تعاك! قوله حول بحث،  ٥٤٨
هّظوا'أسوّلنطسماسن،لش ُونتليأالذمحن.- نوله؛عاق• حول بحث  ٥٥١
ه.انسيب قامنهب آلله سوأ لذين ك نترف] ولا ؤ I تعال فوله حول بحث  ٥٥١
والمتكبر.الجبار صفتي حول بحث  ٥٥٥

بالكافر.مفتون المؤمن أن كما بالمؤمن مفتون الكافر أن ق بحث  ٥٥٧
ولزآلدنن ق يفتلوكم لم عزآلذنن ب.لجؤظ' ؤ تعال؛ نوله حول بحث  ٥٥٨








