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سمفألسِ
وأسوننوقُ إنك ئظز و1شُ أشُ ّو!ثكرثولأ \ Jdالئشفقون ه ذا إ> 

نآءنيم جنهقصدوأعنايمنبم لكنيبون;إل؛!آئذوأ بجذ!oآلمشفقئن 
إ)ء؛:هيممهون فهزلا ظوب؛ عق فلمح ئطؤزوذ'لكبابلم؛ائو1 ناك1ثوأ 

قنئدأحونحئب م بموي نمنغ يمولوأ رأ؟؛لم زيا  اليويىمن):نآ؛;يمفظهزآس حدزم رآنعدوقا عفيأ صيحو "لكأ 
ومعاداةالكفر وأيهلنوا الرمل، ومتايعة الإسلام أظهروا قوم وهم الزنادقة، طمة 

إنؤ ت تعال قال المار. من الأسفل الدرك ق وهم المنافقون، وهؤلاء ورسله. اه 
فالكفار[. ١٤٥_: llه دص؛ئا لهب محي ولن آلثار من آلأنمل آلدزك ق آكمتن 

لاشتريا الهلائفتين لأن المار. دركات ل فوقهم وهم أحفح، بكفرهم المجاهرون 
المسلمينوبلية والمفاق، بالكيب، عليهم الناقمون وزاد ورسله، اتله ومعاداة الكفر 

رآلعدوؤ حقهم: ل - تعاق - قال، ولهذا المجاهرين، بالكفار بليتهم من أعظم :t،؛ 
ولكنهم، عدوإلا لا أي الحصر، يقتضي اللفظ هذا ومثل ٤[. ه فا-حدزم 

إثتاتس هذا بل سواهم، للمسلمين عدو لا وأنهم فتهم العداوة حصر هاهنا يرد لر 
ظاماالمسلمين إق باشاحم يتوهم لا وأنه الوصف،، هن.ا ق لهم والأحقية الأولوية 

ممنبالعداوة أحق هم بل بأءا.ائهم، لموا أخم إياهم ومخالطتهم لهم وموالاتهم 
لهمالمخالطين هؤلاء صرر فان حا، وجاهرهم العداوة لهم ونصب الدار، ي باينهم 

منصرر من عليهم أشد - دينهم حلاف عل اياطن ق وهم - لهم المعاشرين 
ينقضيثم أياما أو ساعة أولملمثج مع الحرب، لأن وأدوم، وألزم بالعداوة جاهرهم 

)ا(\-إ>زالهجرتين.





جممحقاس 
ئا=

فتأمله.القفل. 
وتعطنق -يم يستهزأ ولهدا الأشقياء، أشفن الطبقة هده أن والمقصود 

وراءكمآوجعوأ ؤ ت لهم ؤيقال نورهم، ادم يطفئ ثم الصوامحل عك به يتومهلون نورا 
باطثهُباب مورلنُ ؤ ت المؤمنين وبين بينهم ويقرب [ ١٣ت الحديد ل ب لورا يالثمنوأ 

3'^^بق يالوأ معكم يكن ألم يئادوم ا3؛ العياب قبلي س وظنهرُْ آلئخمة فيه 
هياثيآلعروز وعنكم ام/،آدلب جاء خى آلأنائ ؤ■ءرةكم وأربز وثربصم افسكم يتنئز 

النجاةطريق للعبد يفتح أن واللأء الحرة من يكون ما أشد وهدا [ ١٤- ١٣لاسيل.ت 
عليهوضربت عنهم اقتطع العداء منازل، ورأى ناج أنه ظن إذا حتن والفلاح، 

لغلظالأمفل الدرك ق الطيقة ^٥ كانت، ؤإنما وعقابه، غضبه من باه ونعوذ الشقوة، 
وشواهدالة الرسأعلام من وباشروا وعاشروهم، لمين المحالهلوا فاُبمم كفرهم، 
المناذبنإل يصل لر ما وصحته معرفته من إليهم ووصل العداء، ياشره لر ما الإيمان 

وأشدقلوبا، وأحبت، كفنا أغلفل كانوا والعلم المعرفة هده مع كفروا فإذا بالعداوة، 
لحربمتصدين الثعاواء كان ؤإن عنهم، ااثعد.اء من وللمؤمنين ولرسوله ه عداوة 

عزقطع كمروأ ئم ءامنوا يا،م ذ'للئ، ؤ المنافقين: ق تعاق قال، ولهدا الملمين، 
يعس بجم ۶ ؤ فيهم: - تعاق - ومال ٣[، لالماصن: i بمثهون:ئ زلا يي 

نعقلونيزلا عس بجم ْم ؤ الاكفار: ق تعاق وقال [. ١٨]١^: ينحنون;ثو:ه لا 
تجاهل،نم وعرف عس، نم أبصر، والمافق يعقل. لر فاتكافر [. ١١١^البقرة: ]ه 

علوأعتن قلتا، وأخت كفنا، أشد كان هكذا كان ومن كفر. نم وآمن أنكر، ثم وأقر 
.١ الأسفل. الدرك استحق ورسله، اه 

٤[.]الناقمون: ب عجتلثأجماِ رأيثهم وإِذا ٠ ؤ المافقين: عن تعاق ،قال 
أموالاأي: إم\[، ]مريم: ه ورءمحا أيكا أحنن هم مرن من مبمهم وكزأهثكثا ؤ ونال: 

الفوائد.)ا(هما 
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إلنينظر لا اض ررإن .ت عنه لم مصحيح وق الصور. هو ت المحن قال ومناظر. 
يفب أنه ومعلوم هالوات ،؟ وأءإلكم<ار قلوبكم إلي ينثلر وإنا وأموالكم، صوركم 

والذهبالحرير لباس علينا حرم وقد قالوات المحبة. نفلر نمن ؤإنما الإدراك، نفتر 
ماإل عينيك ثمين ولا ؤ ت وقال الدنيا. حمال أعغلم من وذللث، والفضة، الاهب وآنية 

تالحدث وق [. ١٣١]طه: ب فيه لثمت،م آوئ.ئتا آلخيوة زهره ميم انوؤ بب، مقعئا 
الهلعامق يكون كما رف، والالمسرفين، اس ذم وقد ، الإيازرار من ررالبداذة 

اللباس.ق يكون والشراب؛ 
مامنه أنولع، ثلاثة والهيئة واللباس الصورة ق الجمال يقال؛ أن النزلع! وفصل 

وأعانقد(نا، كان ما منه فالمحمود ذم. ولا مدح به يتعلق لا ما ومنه يدم، ما ومنه يحمد، 
وهوللوفود؛ يتجمل الني.، كان كما له، والاستجابة أوامره، وتنفيذ اه، طاعة عك 

ذللث،فإن فيه، والخيلاء الحرب ق الحرير ولباس للقتال، الحرب آلة لباس نفلير 
والمذمومعدوه، وغيفل دينه ونصر اهف كلمة ونصر اثنف كلمة إعلاء تضمن إذا محمود 

هويكون وأن الشهوات إق والتوسل والخيلاء والفخر والرياسة للدنيا كان ما منه 
مالأوأما ذلك. سوى ق همة لها القوس من ا كثين فان ممللبه، وأقصن العبد، غاية 

الوصفين.عن وتجرد القصدين، هن.ين عن حلا ما هو يذم، ولا يحمد 
معرفة،قاوله عفليمين؛ أصلين عك مشتمل الشريف الحديث، هذا أن والمقصود 

بالجمالؤيعباد شيء، فيه يماثله لا بالجمال - سبحانه — ايا، فيعرف سلوك، وآخره 

(.٣٧٣/١٣(واير:ذحاUرى)٢٥٦٤ساثم
ينم١  ٦٧)٦! والثاف الأحاد ل داشان ٤( ١ ١ ٨ ماجه)رقم وابن ٤( ١ ٦ ١ )رنم داود أبو أخرجه )٢( 

(٧٨٨رقم  ٢٧١)\إ الكير ق والطراق ( ٣٥٧رنم  ١٧٣/١)منيم j وابى ( ٣٣٩٦
)صالزهد ق وأحمد ( ٦١٧٣رقم  ١٥٥الشعب)ه/ ق واJيهقي ١(  ٥٧)رقم الشهاب ل والقفاص 

الباريخح ق حجر ابن الحاففل وصححه ( ١٢٨والخمول،)رنم التواضع ق الد.نيا أبي وابن ٧( 
•(٣٦٨/١.)
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لسانهيجمل أن عبده من فيحب والأخلاق، والأعمال الأنوال من يحبه الذي 

نعمهيإظهار وبدنه بالطاعة، وجوارحه والتوكل، والإنابة بالإخلاص وقلبه بالصدق، 
المكروهةوالشعور والأوساخ والأحداث الأنجاس س له ومملهيره لباسه، ل عليه 

والأقوالJالأفعال إليه ؤيتعرف الجمال، بصفات فيعرفه الأظفار، وتقليم والختان، 
هوالذي بالجمال ويعبده وصنه، هو الذي بالجمال فيعرفه الجميلة، والأخلاق 

والسلوك.المعرفة، ت قاعدتين الحديث، فجمع ودينه، سرعه 

آلمْوش الآدلً ٠^١ الأعز لئحرخث آلمديته إو دخنتآ ين مولون يؤ 
نعلنونأ:ا;ث;؛أه.لا لموسث لو

وجننآإوين ؤ أزت ابن المنافقين رأس قال الغروْر؛ هذه س مرجعهم ئ ١ 
اسرسول أرقم بن زيد فبلغها ٨؛؛• لالماءقونت ه آلأذل ميا لءحر"جردآلأعز آلميينه 

اهفانزل هؤ، اهف رسول عنه فكت، قال، ما ؤيحلف، يعتذر، أبي ابن وجاء 1؛ق، 
اهف،،صدئالئ، فقد اأبشر، باذنه ه، الّكا فاحذ المنافقون، سورة ل نيد تصديق 

بشربن عباد مر اليم، رسول يا عمر• له فقال بأذنه®، اه( وق الذي ءاهذا قال؛ تم 
أص«حابه؟((أيقتل محمدا أن الناس نحدث إذا ررفكيف، فقال؛ عنقه. فليضرب، 

وقوي،اشتد إذا العين بقح يعز عز يقال• جيعا• القوة وهااف القوة، تتضمن .والعزة .. 
وعزيرومه، ممن امتنع إذا العين بكمر يعز وعز الشديدة، الصلبة الحزاز! الأرض ومنه 

المعاقلأقوى — القمة وص - الحركات أقوى فاعملوا وقهر، غلب إذا العين بضم يعز 
الشيءوهوكون المعاق، هذه لأضعف، الفتحة وص وأصعقها للغير، والقهر وهوالغلبة 

■^٢٠الماد )ل(سأ3اد 

خمس.محمة شعبان ل وكانت الممعللق، بتي غزوة أيما وتسمن المريسح، غزوة هي )٢( 
(.٦٤٩-٦٤٦/٨(وام:نياUرى)٢٧٧٢(وبثم٤٩)٣(أخرجه 

الهجربن•)؛(غ'لطريق 
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الكرةوهي المتومهلة والحركة يرومه، عمن يمتغ أن ذللتا من يلزم ولا صت، ه فنق 
ؤيغالبه،غيره يقهر أن منه يلزم ولا غيره، عن الممتع القوي وهو المتوسط للمعنن 
للمتوسط.والمتوسط للاصعف، والأصعف للأقوى، الأقوى فاعهلوا 
إرادتهعن قهره فان القادر، أوصاف أقوى من يريده عما المربوب قهر أن ينب ولا 
والعجز،الضعف أصله والذل الذل، صد والعز القهر، أنولع أقوى كان مريد غير وجعله 

الكبر،بخلاف له ذما يكون ولا المؤمن، يه يوصف ولهذا القدرة، كمال يقتضي فالعز 
عرير.ولكنى بمتكير، لت فقال. متكبر. ا إنلّالبصري. للحمن رجل قال 

مسعودتابن وقال ٨[. ]المافقون: ئلمؤسترئئ ولنّوويِء ألعزة وش ؤ تعاق! وقال 
الرحلين!هذين بأحد الإسلام أعز رراللّهم الّكا وقال عمر، أملم منذ أعزة زلما ما 

العزةيهللثون الناس أن الأيار! بعض وق هشام(( بن جهل أبي أو الخطا'<-ا، بن عمر 
Mاه طاعة ق إلا تجدوتبما ولا ازلولت، بواب، أق 

أرادمن بعضهم؛ وقال بمعصّ؛تالئااا، تد.كا ولا أعزنا اااللهم الحديث،؛ وق 
عزإق المهصبة ذل من فلينتقل مال، بلا وغني عثببرة، بلا وكثرة سلّهلان، بلا عزا 

قال؛أنه الخما. عن الصحبح ق سنتا وقد والقوة. القدرة جنس من فالعزة . ٠۶٧٥١١
،•ل حير٠٠ كل وق الضعيف،، المزمن من اشف إلن وأحب، حير القوى ررالمومن 

ذ'كؤسبمعزا ضذًغرآش ولآأوودًكلم مؤنأمو'ُم لا ئامخوأ آلذين نايا تؤ 
•4 آلُثلأرون؛ءن؛؛ هم يأولن؟لثح 

)رقموالترذي ( ٤٤٨٦رنم  A<\/nوالحاكم ( ٢٥٧٦\رنم ir/Uالممحارة)j الضياء أحرجه )١( 
الكبيروق ( ٠١٨٦ رقم ٢ ٤ ٠ )y/ الأوسط ق والطيراق صحح. حس حديث هدا وهاوت ( ٣٦٨١

(٧٥٩)رقم حيد بن وب ٢( ١  ١٩رقم  ٥٧)آ/وايزار ( ٩٥)T/ وأحمد ١( • ٤٣١ رنم ١ ا/هه )• 
أيدوقالت وا-محصار ينحوْ والأوسط الكبير ق الطبراف رواْ (ت ٦٦٢~١ )؟/ المجمع ق الهيثمى وقال 

(.٤٨)U/ الباري فتح وانفلر؛ وثق. وقد سعيد بن مجالي غير الصحح رجال الكبير ورجال الإسادم• 
(.٢١٥/١٦(وشرحالووى)٢٢٧/١٣)الباري (وامملر:ئح ٢٦٦٤طم)رقم
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رحالهؤلاء قال: ه فاحدنوهم لخفم عدوا وأولندطم أزو'حكم من إث ءامنوأ 
يدعوهمأن وأولادهم أزواجهم فأبن ه الني يأتوا أن فارادوا مكة أهل من أسلموا 

أنهموا الدين ل فقهوا قد الناس ورأوا النع رمول أتوا فلما ق، اض رسول ياتوا أن 
عدواؤأولندًفم أزو' من إث ءامئوأ آلذنث ثنايا ؤ : ٥٧٥١فانزل يعاقبوهم، 

فاتما أكثر وما صحح. حمن حديث هدا الترمذي: قال الأية قاحدزوهمه لخنحم 
محنة،،مبخلة ارالولد الحديث: وق وولده. زوجته سب والفلاح الكمال س العبد 
حدثنيقال: واقي بن زيد حدثتي قال: الحباب بن زيد حدثنا أحمد: الإمام وقال 

الحزفجاء يخهلبتا ه اياله رسول كان يقول: أبى سمعت قال برياوة بن عبداقللأ 
المنبرعن جء انثع رسول فنزل ؤيعثران، بمشيان أحمران قميصان عليهما والحسين 
هواولندكزفئئة امو'لكم إئمآ اييعؤ ررصدق قال: يم يديه، بين فوصعهما فحملهما 
حديثيتطعتر حن أصبر فلم ويعثران، يمشيان الصبيين هدين إلن نثلوت [ ٥١ 

منهتعليم وهو عليهم، وشفقته بالمغار ولهلفه رحمته. كمال من وهدا ورفعتهإ،،. 
بالصغار.واللهلف والشفقة، الرحمة، للأمة: 

_-؛؛؛-

ه.وألنيع،ندهُآام'محمؤاولدمحثة ^ؤ 
ؤأولات.كزأئئهؤ تعاق: كقوله ذلك، س أعم عك الفتنة هللق ت ل

قتعليعوهم فلا عباس: ابن قال الاحرق. عن وشغل بلاء، )رأي مقاتل: قال [ ١٥]اكنابن: 
يه.يفتنون مما والأولاد الأموال أن هث ايئ)، أعلمهم الزجاج: وقال تعادا،. ائلأ معمية 

رقم٢ • ٢ ا/ الكرى)• ق وايهقي ( ٣٦٦٦ص)رقم وابن ( ١٤٧٧ رنم  ١٧٩الحاكم)م/ أخرجه )١( 
والطراف٢( • ١  ٤٣رنم ١ ٤ • ا/ وعدالرزاق)١ ( ٣٢ ١٨•رنم  ٣٧٨شة)٦;أبي وابن ٢( •  ٦٥٢

jوالقفاص ( ١٧٢وأحد)٤; ١( • ٣٢رقم •٣ بمد)آ/ه وأبو ( ٦٤٧رنم لكبتر اق 
صحح.إسناد هدا بمبم(ت الزجاجة)؛/ مصباح ق الكتان وقال ٢( ٥ رقم ٤ ٩ / الشهاب)١ تن. م

إعانة. ١٦•)٢( 



هإق=^=^=^^=^=رج|=
سه،تعاق  ٠٥١عصئ ريما لأته يوليه. مفتون الإنسان فإن الأولاد، جح ي عام وهذا 

تعاق.اهع عممه من إلا العظائم، ق ووقع لأجله، الحرام وتناول، 
اهرصي - والمحض المحن فجاء يخهلج،، اركان ه الحم، أن ردكا ما لهذا ؤيثهد 

قفوصمهما فأحدهما، إليهما ه النك، فنزل يعثران، أحمران قميصان وعليهما — عنهّما 
[١٥تاك<اينت ه ؤاولنمحثة امو'لأكلم إثنأ ؤ اقلع ارصد.ق و٠الت المنر، عل حجر0 
Iأحدكم يقولن *لا قيدت عود ماض وقال عنهإ®. أصر فلم الصبيين، هدض رأيت 
اليهلأن فتنة، عك منتمل وهو إلا أحد منكم ليس فإنه الفتتة، من ؛ل؛، أعوذ إنر اللهم 
٥٥١فليسمتعذ؛استعاذ فأيكم [ ١ ٥ ب واولند'ينفئثة مذ'لقب ١ إئنآ ؤ يفولت تعال 
ا.ا<ر الفتن مفلأيثه من تعال 

التغاضمحورة ير نفمن حمعه اليع يسر ما هدا 
العالمينرب، هللا والحمل. 

٠٠٠

)ج(.٠ العظيم٠ صدق ١٠المعادزاد عن نقلا الجمعة صورة تفسير ل تقدم )١( 
(.٨٩٨٤رنم ١  ٦٨٥تفسيرْ)ه/ ق حاتم أبي وابن ٢( ٢ ٤ تفسيره)ه/ ل الطبري أحرجه )٢( 
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يكفايتهؤيمينا يه، وثمة به، وطمأنينة إله، وتقويصا عليه، اعتمادا هذا له نيوجي، الناس. 
أبوه.أم الناص شاءه بمشيتنه؟ إلا يكون ولا به، مل وأنه فيه، عليه توكل لما 

قفانظر بهما. ماليان هما ورهبة رغبة من ينونه فيما أبويه •ع الطفل حال، حالته فتشبه 
حالفهل.ْ حما. يتوبه ما إنزال عك همه لحبس أبويه* غير إق الالتفات عن قلبه تجرد 

علومزيثوكت ؤ ت تعاق العم فال يد• ولا كافيه فالعق العم، مع مكيا كان ومن المتوكل• 
أهلس — هل.ا مع — كان فان الكاق. وااالحسبا كافيه. أي ٣[ الطلاق: ل ه فهو->نبهن ألعي 

ّ.الراح. فهوالمم التقوى أهل من يكن لر ؤإن الحميدة، العامة له كانت، التقوى 
نيثالأمحسن،محمن وتنزهه ;؛؛؛: محرجأ ومنيتقآردهخمعلمحُ ۶ تعاق؛ اه نال 

حيث،من ]العهء رزقه له؛ يحل لا ما أحل بترك اتقاه إذا أنه ء العم فأحثر ٣[ - ٢ ]الطلاق: 
أوبركوبه الدٌ لأثابه ]قلق[ حراما الفرج ذللت، ركوب، لوترك الزاق وكدللث، يحتسي،، لا 

حلالا.منه ركوباماهوحير 

بنمحارب عن إسحاق، بن ءبل.الرحمن حدتنا هشيم، حل.ثنا أحدث الإمام وفال 
العمرمول فال ةالت — عنهما العم رصي — اليمان بن حذيفة عن صلة، عن دثار، 

إيإئااض أثابه ايثم ، حوفتركه من مسموم، إباليص سهام من سهم المرأة إلن ارالنظرة 
حدثتايونس، بن عبدالعم بن أحمد حدثنا بة! ث بن عمر وقال • فلبه® ق حلاوته نحد 
^ثالعم رسول فال ةالت ه عل عن المدق، أبوالحسن حدثتا عبدالرحمن، ابن ة عنب

ذلكعن أعرض فمن مسموم؛ إبليس سهام من سهم المرأة محاسن ق الرحل *نْلر 
عيادةتسره®.اهوٌ أعقبه السهم 

الممن.^٧ ٤٧٦)؛(
قوالقفاعي ١( • ٣٦٢رقم  ١٧٣ل/ الكير)• ق واتجراف ( ٧٨٧٠رقم  ٩٣٤ >أ/ الحاكم أخرجه )٢( 

والحكيم( ٦٨٧٢رنم امدوس سند ق والديي ( ٢٩٢رنم  ١٩٥)ا/ الشهاب سند 
الحليةق تحيم وأبو ١(  ٤٢٥رنم  ١٦٥ رآ/ النعي ق و،ناد ( ١٨١>م الأصول نوادر ق الترمذي 

(.القديرفيض (وانظر: ١ • ١ )٦/ 



الممسيرعان المسر المحوء 

التوكلجزاء وجعل جنه، من جزاء عمل لكل اهف جعل لفات البعض •قال . . ، ر
I،j^وم ٣[ ]الطلأق; ه ههوحنّهر 1ش عل يتوكل ومن ؤ فقال! لعبده، كفايته نفى عليه 
عبدهكاق سبحانه نفه جعل بل الأعمال، ق قال كما الأحر، من وكدا كدا نوته 

موامحت،الوكادته توكله حق اهقع عك العبد توكل فلو وواقيه، وحبه عليه المتوكل 

حقيقةذكرنا وقد ونصره. وكفاه، ذلك<، من مخرجا له لجعل فيهن؛ ومن والأرض 
وذكرناالقدسي( الفتح ركتاب، ق إليه العبد حاجة وشدة منفحته وعفلم وفوائده التوكل 

منقوله وأبطلنا العوام، مهامايت، من وأنه الحلولة القاماُت، من جعله من اد فهناك 
كانتالعبد مقام علا كلما وأنه العارفين، مقامات أجل من أنه وبينا كثيرة، وجوم 

المقصودؤإنما توكله. يكون العبد إيمان قدر عك وأنه وأشد، أعفلم التوكل إق حاجته 
والباغي.والساحر والعائن الحامد شر -يا يندلمر الي الأساب، ذكر هنا 

يمحوهأن يمتصد وأن فيه، والفكر يه الاشتغال من القلب فريغ الخامزت السبر 
منوهدا فيه. بالفكر قلبه يملأ ولا يخافه، ولا إليه، يلتفت، فلا له، خْلر كلما باله من 

عدوهيطلبه من ؛منزلة هال.افإن شره؛ ١^٠۶٤ عك العينة الأسبان وأقوى الأدوية أضر 
عليه،يقدر لر عنه انعزل بل ؤإياه، هو تماسالث، ولا له يتعرض لر فإذا ويؤذيه، ليمسكه 

علقفإذا سواء، الأرواح وهكذا الشر، حصل بصاحبه منهما كل وتعلق تماسكا فإذا 
يتمتنوهو عنه، يفتر لا ومناما يقفلة به متعلقة الباغي الحاسد وروح به وشبثها روحه 

ودامالقرار عدم بالأحرى متهما روح كل تعلقت، فإذا ويتثبثا، الروحان يتماسك، أن 
وأنبه، والتعلق فيه الفكر عن وصاما عنه، روحه جبل فإذا أحدهما، يهللث، حتن الشر 

لهأنفع هو يما والاشتغال الخاطر ذللئ، محو إق بائر بباله حطر فإذا بباله، يخُلره لا 
تاكلهما تجد لر فإذا كالنار، الحسد فإن بعصا، بعضه يأكل الباغي الحاسن. بقي به وأوق 

الشريفةالقوس أصحاب إلا يلقاه لا النفع عقلتم باب وهدا بعصا، بعضها أكل 

)؛(•أأداتعج_آ.
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يرىلكنه ونعيمه، وطيبه حلاوته يذوق حتن وبينه الفطن الكيس وبين العلية• والهمم 
والالذات^،يالشهوات الدنيا وتعلق بعدوه اشتغاله والروح القلب ءذاب، أعغلم من 

عكمحر أنه فاخر أآ لالطلأق: 4 بمرا بنأم؟، ية3،آس'تيللأُ ؤس ؤ تعال؛ ومال 
بنوئرومه X م■؟، ؤسيتقآس'تيللأُ ۶ تعادت ومال غيره، عك نحسر لا ما المقي 
يتقومن ٠ تعال• عاليه؛تةواْهوهال ييسر أيما وهلءا ٣[ - ٢ لالْللأق؛ ٠ لا"•ثثيسسا حسث، 

يخشاه،ما بازالة عليه يتيسر وهدا ء[ ]الطلاق! ٠ احرا لأُ وينفلم س؛ئاتهِء يكمنعنه آممه 
ؤيرصاه.يحبه ما واءط\وه 

وحسبه.عليه توكل من لكف وأنه عليه، يتوئهم مقرونة لهم كفايته أن •وأخبر • • 
جزاءه نفوجعل معلوما جراء مقاماته من ومقام البر، أعمال من عمل لكل وجعل 

يتقومن ؤ ٢[! ]الطلاق! 4 محرجا لهُ يتقآئمَخعل ومن ؤ فقال! وكفايته. عليه المتوكل 
[٤1 ]الطلاق! 4 سرا اص؛-، من لهُ يتقآس'خعل ومن ؤ [، ٥ ]الطلاق! 4 سيئاته-، يكمرعته آئه 

ثم;! ٦٩،! ]4١٧ نزأشيس عليم داوك؟لئح«عآللننّ وآونول يْإعآس' من وؤ 
٣[•]الطلأق! ٠ مهوحنثهُ آس عل يتوكل ومن ؤ التوكل• ل قال 

أنعك يدل وهدا لغيره، يجعله ولر للتوكل، حمل الذي الجزاء هن>ا إل فانظر 
لتوكليمناف ه نفإل الأمور وكل كونه وليس إليه• وأحبها عتا«ه بل الأنوي التوكل 

ذلكعلم إذا الخبد لأن ه. نفإق موكولة كلها الأمور كون تحقيق هادا بل عليه• العبد 
كلهاالأمور بأن لعله شأنه، هذا من عل قهلعا التوكل حالة صارت محعرذةث وتحققه 

تفويقهعليه، اعتماده من بدا يجد لهولا منها• شيئا يمللث، لا العبد وأن إليه، وموكولة 
كونجهة ومن التة• شيئا ملكه م وعل• ءقرْ، جهة من الوجهين؛ من به ونمته إليه، 

العالمين.هذ>ين من ينشأ والتوكل ؤإليه، بيده لكه الأمر 
الاللث،يوكل فكيفح شيء، الأمر من للعبد وليس قلم، لكه الأمر كان فإذا قيل؛ فان 

)ا(\/آأا.دارججآ.
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هذاتحققوا لما فالخاصة الموكل؟ هازا دون له، ملك هو فيما يتتييه وكيف مالكه؟ عق 
الخاصة.دون لهم بالتوكل الخطاب وبقي العامة. إق وملموم التوكل مقام عن نزلوا 

اسعق توكله كان البتة. شيء فيه للعد وليس هف هيه كله الأمر كان لما ت قيل 
فيه،عليه واعتماده مالكه، منازءاتا من ه نفوعزل له، هو من إك الأمر تسليم 

بهوكونه بربه، تصرفه إق به، وكونه وقوته، وحوله بنمه، تصرفه عن وخروجه 
التوكل.مقصود وهذا ه. نفدون سبحانه 

العبودية.حقيقة عن لها فهوعزل التوكل: مقام عن ه نفالعبد عزل وأما 
كتابهق بالتوكل اهللأ حاطب هل اليج! بحان فالعامة: إق به الخaلاب توجه وأما 

يكونواأن ايمامم ق ومّرءل عليه؟ وأكرمهم إليه، وأقرببمم حلقه، خواص إلا 
عدمه.عثد يعدم الشرط. عك والعلق متوكلين، 
قالله، إيمان لا له: توكل لا فمن التوكل، انتفاء محي الإيمان انتفاء عك يدل وهذا 

آشوعل ؤ تعاق: وقال [ ٢٣ه ئومهى كشر إن متوكلوأ آش وعل ؤ تعاق: اهدٌ 
يكرإدا آلذئن آلمومنوت إثما ؤ تعال: وقال ١[ ١ لإبراممت ب آلمومنوينن ثتوهفل 

4© يتوكلون نبيمِ وعل إيمئا رّادم ثاينتهُ عقإ-م محت، ثإدا ئلو؛بمم ؤ->لث، آثد 
عنتعاق وأخبر الصفة. بهذه كان فيمن المؤمنين انحصار عك يدل وهذا ٢[ ل١لأمالات 

كتابه.وقال:من موامحع أربعة ق رسوله به وأمر ومعادهم. ملجأهم التوكل بأن رمله 
آشعل قفالوأ مسلمين إن'كنم قعليه باش ءامنم إن"كنم ينفوم موسى قال وؤ 

أعلم.ء واهنق شأنه؟ وهن.ا البل، أوهن من يكون ، فكيف[ ٨٥- ٨٤ليوست ه ثوفئا 
المحق،عك اعتمادا وعبوديته القلم، عمل التوكل أن والعجز• التوكل محن والفرق 

وحنسبحانه بفكايته لعلمه له يقضيه بما ورصا إليه، وتفويصا إليه، والتجاء به، وتقة 
فقدتحصسلها، ق واجتهاده  ١٦٢المأمور بالأسباب قيامه ْع إليه فوصى إذا لعبده احتياره 

)ل('لماروح.
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بينأحد يوم ظاهر بل ودرعه، لأمته يلبى وكان المتوكلين، أعظم ه اس رمول، كان 
المسي،.عل لا السب،، ق متوكلا فكان ثلاثة الغار ق واحتقن درعين، 

أنؤيزعم منه، عجرا المسي، يعطل أن فإما أوأحدهما؛ الأمرين فهوتعطيل العجز و.اما 
عليهمعتمدا إليه ناظزا بالسب، يقوم أن ؤإما وتفريط، لعجز أنه ادم ولعمر توكل ذللث، 

بهنليه يعلق ولر الخاطر، ذللن، معه يثبتإ لر بباله حْلر ؤإن عنه، معرصا الخسب، عن غافلا 
توكل.عجزوعجزه توكله فهدا المسبإ مع ويدنه اسم *ع تلبه يكون بحيث تاما تعلئا 

الأسابعطل الهلرفين( )فأحد ووسطا طرفين الناس فيه م انقموصع وهذا 
أنعلم )والوسط( السب، عك محافظة التوكل عطل )والثاف( التوكل عك محافظة 

سوأما بب، النفس ل ادم عل فتوكل بالمسبح، بالقيام إلا يتم لا التوكل حقيقة 
والتسريالنكاح عهلل كمن متمن ومخدؤع مغرور فهو متوكل أنه وزعم المب عطل 

وعطلالزيع حصول ل وتوكل والدور الحرث وعْلل الولد، حصول ل وتوكل 
نظيروالعجز الرجاء، نغلير فالتوكل والري، الشع حصول ل وتوكل والشرب الأكل 

الموكليفوض كما إليه فوض ند له وكيلا ريه العبد يتخذ> أن التوكل فحقيقة التمني، 
والرباختياره. وحن وخبرته وأمانته ونمحه ومضته بكفايته العالم وكيله إق 

يصلحه،مجا حيلته مجن له يستخرج أن له وتوكل بالاحتيال، عبده أمر هل. — سحانه م— 
-سبحانه قدره. كما ذللثه، صمان ق رزقه ؤيهللبا ؤيعن ؤيبدر يحرُثج أن فأمره 
منهوخوفه له رجاءه يجعل بل بغيره، قلمه يعلق لا أن وأمره حكمته، وانتفته ودبره 
سفالخاحز بالكفالة. الوق بالوكالة المل — سبحانه — أنه وأخبره عليه، وتوكله به وثقته 
الرزقيقول؛ للدعق، موترا للراحة طالبا كسلان، وقعد ظهره، وراء كله هدا رمن 

ليقدر لر ما أنال ولن ضعفي، عك ل قدر ما وميأتيتي أحله، يطلبه كما صاحبه يطلب، 
^انعم له1 فيقال للحقني، الولت، س أهرب كما رزقي من هربتا أف ولو قوق، ُع 

يسعيأم بسعيالث، للث،، يور كيف، يلأريلثإ ضا مقل.ر، الرزق أن علمتط وقد حق، كله 
أينفمن كله، هذا ءليلثظ حفي ؤإذا وجه، أي ومن سبب، فأي عيلث، بكان ؤإذا غيرك، 



التمسرعلن اشر الئوء 

فقدرفيه سعيت شيء من فكم كد، ولا معي بلا عفوا إتيانه لك يقدر أنه علمت 
فكيفعيائا هذا رأيت فإذا رزقا! لك فقدر غيرك فيه محعن شيء من وكم لغيرك، 
يجبالنفس عالياك أوردته الذي فهذا وأيصا غيرك؟ عن يلكله رزقك أن علمت 
منوالجاه الجنة لحول أساب ق حتن مسبباترا مع الأسباب جع ق طرده عليك 
منتخلوالأرض لن بك التوكل؟ ُع بما تقوم أم التوكل عل اعتمادا تعهللها فهل النار، 

ْعقلبه فضاق يه، الظن وحن ورجائه به الثقة من تلبه وملأ ه، ه نفصبر ت متوكل 
هذاولكن به، ووثق إليه، وامحلمأن اه، إك قلبه فكن الأسباب يعص مباشرة عن ذلك 

سببإق ّثب عن رغب ؤإنما المبب، يعطل فلم رزقه، حصول أمحباب أقوى من 
إليه،وسكونه قلبه؛اقلانأ اثتنال فكان عنده، الأسباب أوثق تولكه فكان منه أقوى 

قلبهيتسع فلم كماله، أومن ذللث، من يمنعه سسبا استغاله من إليه أحسا إليه وتضرعه 
قلبهامتلأ ممن حالا أكمل هدا أن رست، ولا الأحر، إق أحدهما عن فأعرض للأمرين، 
الرسلحال وهي الأمرين، جع من منهما وأكمل ربه، عن به واشتغل يالما 

قيكن ولر فينة، اليصغ أن نوحا اه أمر وقد نجارا، زكريا لكن فقد والمحاية، 
ألابالأْوين. الماس أقوم لكنوا بل الموكل، عك اعتمادا بس، اليعطل ص الصحابة 

ذلكل وناموا وألمستهم؟ بأيديهم الدين أعداء محاربة ق جهدهم بذلوا أتبمم ترى 
القويت،س كفايتهم لأهليهم وأعدوا وأصلحوها أموالهم وعمروا الموكل بحقيقة 

والهعليه وسلامه ^ ٧٥١صالوارتا — المتوكلين سميي اقتداء 

لزغصنإنآمحسشقهأمؤمح جم ۶
°* سرا سأمهِ، ؤمنيتقآسمحعلكُ من نفعن ؤاوكث،آ'لأخمالأخنأن 

منيئسن وآلش ؤ فقال! كتابه، ق سبحانه بينها فقد تحص لر والي الأبمة عدة 

الماد-^٤.ا\<ا،'ازاد 
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وقد[ ٤ ]الطلاق: محا لزغعص افهروآلنى ينته قعدين آوثتتز إن مآلأخ من آلمجمض 
توقال منة. بخمسين حده من فمنهم شديدات اصطراتا الإياس حد ق الناس اصطرب 

أربابواحتج أحمد. عن ورواية إمحاق، قول وهدا الخمسين. بعد المرأة تحيفى لا 
ءلادفةه . وحالالحيض(( حد من حرجت حمين بالغت اراذا I عائشة بقول القول هدا 

رواية.وعنه أحمل. عن ثانية رواية وهذه تين. اليعد تحيصر لا وقالوا. سنة. تين ب
اءنق وحمون العرب، اء ني ستون فحده وغيرهم. الحرب اء نبين الفرمحا ثالثة* 

تصومفيه. مشكوك دم والتين الخمسين بين ما أن رابحة؛ رواية وعنه العجم، 
الدمأن ة؛ حامرواية وعنه الخرقي. اختيار هدا المفروض. الصوم وتقفبمي وتصل، 

تقديرق له نص فلا الشافعي: وأما فلا. ؤإلأ حيض، فهو وتكرر الخمسين بعد عاد إن 
قولانبعد.وله الأياسبمل؛ةؤ 

أفارّيا.باياس يعرف أنه أحدهما؛ 
أوأقار-يا، حميع المعتر هل الأول؛ القول فعل الماء، حمح بإياس يعتبر أنه والئافت 

بالأقارب؛يعتبر قيل؛ إذا ثم أوجه، ثلاثة فيه خاصة؟ بلدها ناء أو عصاما، اء ن
العالمق امرأة باقصر أو ياكثرهن، أو منهن، عادة باقلهن يعتبر هل ءادتأنت فاختلمت، 

اختلفثم الماء، حمح المعتبر أن للشافعي؛ التاق والقول أوجه، ثلاثة عك عادة؟ 
وجهين؛عك لا؟ أم حد لدللئ، هل أصحابه: 

وجهين.عك فيه اختلفوا ثم حد. له نصه؟واكال فناهر وهو حد. له ليس أحدهما؛ 
أبوحامد.والشح القاص، بن العباس أبو قاله سنة، ستون أنه أحدهما؛ 

الشامل.ق الهبمبلغ وابن المهيب، ق أبوإسحاق الشيخ قاله وستون. اثنان والئاف؛ 
البتة.اليأس)حد سن يحدوا فلم ماللث،؛ أصحاب وأما 

الماء،باختلاف مختلف، الياس -؛ تنمية ابن الإسلام شيح منهم — آخرون وقال 
لأننقمها، س امرأة كل إياس أن بالأية؛ والمراد ١ الماء ق عليه يتفق حد له وليس 
ؤإنآية، فهي ترحه؛ ولر الحيض س يئت، قل المرأة كانت، فإذا الرجاء. صد اليأس 

الزبيرذكر وقد حمون. لها كان ؤإن منه، تياس لا وغيرها؛ أونحوها، أربعون، لها كان 
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الأغلبهو فيما يكون إنما دالياست يلفظ ما أكثر أن إلا أشبهه، وما هذا عق الكلام 
الشيءذللث، أن يقينا يعلم والطامع اليأس. من واحدا وليس يكون. لا أنه الياس عند 

حاiSvjيزجون لا ألبق منآليآء ؤآلموعد ؤ تعاق؛ الاه قال وقد يكون، لا أو يكون، 
والرجاء ٢٦٠]١^١,: ه بمانهث بمهمئ أن جناح علإهث محس 

اليأسعند الأغلب، أن غير تتزوج. أن يمكن قد الشاءت من والقاعدة اليأس، ضد 
مانعد س أونسئا يهزلن وهوآلدى ؤ تعاق! اس وقال عنها، يرغبون الأزواج أن فيها• 

يكون،لا المهلر أن يقينا يعلمون ولموا اليأس، شبه والقتوطت [ ٢٨]الشورى: ه هئهلوأ 
\ؤعءكنض إذا حى ؤ تعا,لت اص وقال إطاؤه، تهلاول حين داخلهم اليأس ولكن 
الدينهم الرمل أن ذكر فلما [ ١١•]يوسف: ه خآءهم؛؛٥^^١ يقذبوأ محي انم وظغوأ 

لأنامنقنوه، يقن غر من يامس قلوتمم دخل قد اتهم عك دلل فيه كان امتياموا 
كائوأبما تتتأس قلا ؤ نوح■ قصة ي قال كما ايللأ، عند من يأتيهم إنما ذلك ق اليقين 

منهأستيئسوأ قلما ٠ ت ، يوسفإخوة قصة ق تعاق اهلع وقال [ ٣٦]هود: ي يمعلوؤنح 
أبيابن حدثنا وقد بيقين، ليس يأسهم أن عك الفلاهر فدل '٨[ ]يوسف: ٩ غنا حلصوأ 
قيقول كان الخهلاب بن عمر أن أبيه، عن عمروه بن هشام عن ماللئؤ حدثتا أؤيى، 
منيئس إذا المرء ؤإن غنن، اليأس ؤإن فقر، الهلمع إن الناس، ارأيها يعلمه.مت خهلبته 

ينثهلءالمعل.ل بن أحمد وسمعت، الطمع، بإزاء اليأس عمر فجعل ءنه(ا استغثن شيء 
ناقة;يصفح القدماء من لرحل شعزا 

اسالكنل الفلي كصرما اس العببني ل• تلن صفراءم
امحيويع طمين بالنفس فاسى الإيتمع درأم ت

عنحازم بن حرير حدثنا حربه بن مليمان حدثنا اليأس، بازاء العلمع فجعل 

وابن٥( • الحلة)١; j وأبونمم ( ١٦٣ الزهد)رقم ى المارك وابن ١( ^١١ الزهد)ص j أحد أخرجه :١( 
هم(وصرينشةفيأخاراسسة)ا/ب>إرثمم-ما(.



أناأنهما حالين بن وسواء حالي بن حية سمع شرحبيل، عن سلام عن الأعمش 
كلفان رءوسكإ، هريت، تم ما الخير من نياما لا  ١٠ت قال ثم سيئا، علمنا فمالات ه الحم، 

حدثتاء؛ا-اهرع بن عل وحدئنا ويعهليه(( اقنع يرزقه ثم قشرة، عليه ليس أحمر يولد عبد 
حيرقال! ماللث،؟ حازم، أبا اايا حازم! لأبي الملك، عبد بن هشام قال قال! عيينة ابن 
انتهن.يحصن، أن من أكثر وهدا قال! الناس،، أيدي ق مما ويأسي باةرٌ، ثقتي مال 

ؤإنتحمس لا من فهن بل متمرة، عادة دلل، ق ء للنا وليس سيخنا• قال 

الستةق تحيض حتن أقرائها، بين ما بتاعد يسيرا حيفا تحيض من وفيهن يلغت،، 
النساءوغال_إ له، حد لا - الحيضتين بين - الملهر أكثر أن، عل العلماء اتفق ولهدا مرة، 

منومنهن أرباعه، ثلاثة طهرهن ؤيكوي، الشهر، ربع ويحقن مرة، شهر كل يحفن 
حيفهابفي الجفاف، إليها يسع من ومنهن رطوبتها، لقلة المتعددة الشهور تطهر 

إلهايرع لا من ومنهن والأربعتن، بل تن، الخمدون لها كان ؤإن منه، وتثاس 
تحديدالستة ولا ال،كتام_، ق وليس قال؛ تحيض، وهي الخمسين فتجاوز الجفاف،، 

ستونأو مستة، خمسون لها من المحيفى من بالأية المراد كان ولو بوقت، اليأس 
وأبقاترريثن،، يقل! ولر وكذا، كذا المن من يبلغن واللائي لقيل• ذللث، أوغير منة، 

تقاسم،كما يائسة ذلك، قبل حيضها ارتفع س جعلوا أمم الصحابة عن تتا ثبفقد 
وألني؛منزهؤ قال! سبحانه فانه وأيئا! متفق. غير يأسهن، وقتر ق مختلف، والوجود 

يأسهن،معرفة ق مواء وغيرها المرأة لكاJت، محدود وفت، له كان ولو ٤[ لالطا>ُق: 
لزوآثنى ؤ خصهن؛قولهت كما يئن اللاق بأنس الماء خص قد - سبحانه - وهو 

فانهالارتبايج، بخلافج وهل.ا تيأس؛ التي هي تحيض فالتي ٤■؛ # غصن 
حكمهنق أرتبتم إذ< أى أرتبتن، إن( يقل! ولم ٤[ أزوتئ»رمح إن ؤ قال! سبحانه 

ّسفياسات)آ/٣٣(.ابن )ا(أحرح،■ 
(.١٣٨ ا/ واكاريخ) المعرفة ق والقوي ( ١٣• •رقم ١ • ٦ النم،)j /Y المهقي أخرجه )٢( 





ا=ء

=====^==^=======كاات

ولنبلغت فيمن تنازعوا فامم وأيفا بدلك• شاهد والوجود اليأس، من هو الن«ي 
رفعه؟ما تدري ولا حيضها. ارضر كالتي بالحول، أو أشهر، بثلاثة تعتد ٢، ت تحض 

أحد.عن رواظن وفيه 
للاعتدادالمو-ص، للصغر يجعلوا ولر أشهر، بثلاثة تعتد أنبا عل والجمهور ةلت؛ات 

وهوحدا، للاعتداد؛الشهور الموجب، للكبر يكون لا أن يج_، فكدللث، حدا، بما 
الحمد.وس ظاهر. 

عليهدل كما اتفائات يد-حزإ لر أو حا لحل مواء بالموت فتجب، عدةالوفاة؛ وأما 
الصداقأن وعل الدخول، قبل يتوارثان أمما عل واتفقوا والسنة. القرآن عموم 
بهاستقرت له. وانقضاء انتهاء كان لما الموت لأن من؛ مكان إذا يستقر 

العدة.ووجبت، المهر، واستقر فتوارثا، الأحكام، 
مسمن.الهر يكن لر إذا المثل، مهر وجوب إحداهما: مسألتين: ق واختلفوا 

القولق والشافعي ماللئ، يوجه ولر فوليه. أحد ق والشافعي حنيفة وأبو أحمد فأوجه 
سالصريحة الصحيحة السنة ق جاء كما ه اليم رسول بوجوبه وقفن الأخر. 
لأنالقياس. هومحض لكان السنة به ترد لر ولو تقدم. وقد واشق، بنتر برؤع حدين، 
الثانية:والمسألة العدة. ووجوب، من. المتقرير ل الدخول مجرى أجرى الموت 

للصحابة.قولان وفيه ؟ ١٢بالدخول بت، كما الأم، بموت الرسة تحريم يشت، هل 
أحمد.عن رواbن وهما 

الدخول،قثنر تجبا فإما الرحم؛ ببراءة للعلم لمت، فيه العدة أن والمقصود: 
هيفقيل: وغيرها: الوفاة عدة حكمة ق الناس اصهلربؤ وقد العللاق. عدة بخلاف، 

الوفاة.ق الدخول قبل وجوما منها• كثيرة• وجوم القول هدا عك وأورد الرحم• لبراءة 
ومنها:الخستبرأة. ل كما حيضة، فيها يكفي الرحم وبراءة قروء، ثلاثة أما ومنها• 

منالناس وس يرها• أو لصغرها رحمها يراءة يقطع من حؤا 3، أشهر ثلاثة وجوب 
لوجهين:فاساد، هدا معناْ. يعقل لا تعبد هو يقول: 
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أوالناس من كثير يعقلها لر ؤإن ت حكمة وله إلا حكم الشريعة ي ليس أنه أحدهما؛ 
رعايةالمصالح من فيها بل المحضة. العيادات من ليست العدد أن الثال! أكثرهم. 

والماكح.والولد، الزوجين، حق 
ورعايةالنكاح لانقضاء حرم هي الوفاء عدة إن يقال(ت أن والصواب شيخناI فال 

العدةفجعالتر الزوج. لحق رعاية الوفاة عدة ق عنها المتوق تجد ولهدا الزوج• لحق 
ونكاحالأول نكاح ين فصل ما فيحمل وثان. حطر له الذي العقد هذا لحق حريما 
اؤءنحرم ت حقه عظم لما ه اهلع رسول أن ترى ألا النكاحان• يتمل ولا الثاف• 
بخلافالأحرة، ق أزواجه هن الدنيا ق أزواجه لأن الرسول. احتمى وحذا بعده؟ 
وربماعنها. المتوق لتمررت زوجها بغير تتزوج أن المرأة عد حرم لو فإنه غيره. 

لكانتالأول من أولادق عك -ايت لو ولكن الأول، من لها ^١ الثاف كان 
يومكهاتين الخدين سفعاء وامرأة ارأنا الحدث وق لها. تحتا م ذللث، عك محمودة 
وحمال،منصي، ذايت، زوجها من تأيمت، امرأة — والسبابة يالومعلن وأومأ — القيامةاا 

لتحريمهاالمقتضن كان ؤإدا ، ماتوا أو بانوا حتن لها، يتامن عل نفها وحبت، 
—اهن فخففها منة، تنريمي الجاهلية ق كانت، وقد تنريمها. مدة من أفل فلا قائما 

افيهاقال! العشر؟ بال ما الخسيب؛ بن لسعيد وقيل وعشر. أشهر بأربعة - سبحانه 
الزوجحق وقضاء إليه، يحتاج ■صثا الرحم، براءة المدة حذء فيحمل الروح® ينفخ 

إذالميحجإنىذلك،لأ
تجب،إنما لأما تعليلها؛ذللث،؛ ص لا فاحا أشكلت، الش فهي الطلاق: عدة وأئ 

فيهويقعل من. المفيه يتنصف، ولهذا للنكاح، قهلما العللاق ولأن الخيس، بعد 
المثل.مهر 

٥٦الك_ر)ارا/ ق والطراز ٢( •  ٥٩١دب-الر3ايى)اا/ههأآينم ٥( ١  ٤٩داودررنم أم أ-م-بم :١( 
اJفردالأدب ق والبخاري ( ٨٦٨• رنم ٤ • ٥ اكعِج)٦/ ق واليهقي ٢( ٩ وأحد)٦/ ١( • ٣ رقم 

)رقما؛ا(.



منفيها الزوج ليتمكن وجبت الطلاق عدة —ت للصواب الموفق واس —
الزوج:فحق الثانر. للماكح وحق للولد، وحق ذم، وحق للزوج، حق فميها الرجعة• 
يهعالنص كما النزل. ملازمتها لوجوب اس: وحق العدة. ق الرجعة من ليتمكن 

به،نيضيع لئلا الولد: وحق حنيفة. أبي ومدهب أحمد متصوص وهو —. بحانه س— 
زوجةولكونبا العد.ة، زمن النفقة من لها لما المرأة: ااواطثين؟وحق لأي يدري ولا 

وتورث.ترث 

ئكحتزإذا ءامخوأ آلذنن ثنايا ؤ تعادت قوله للزوج حق العدة أن عق ؤيدل 
بءثةٍس.وها مز عتؤن م خا ثمئوهث أن قتل من ئدطلمئموهن آتنومئت 
عكللرجل العدة أن عق دليل عدوه بن ■ءتة-ن لكم فما ؤ قفوله: [ ٤٩]الأحزاب؛ 

فجعل[ ٢٢٨}\لمقو0': اثبا ذ١Jق بزيهن احي وبعولمن ؤ قال: سبحانه فإنه وأيصا المرأة 
أشهر:وثلاثة قروء ثلاثة العاا.ة كاس فإذا له، حق وهدا العدة؛ ق بردها أحق الزوج 
الطالقتخيير وكان يطالق؟ أو ؤيفيء يمك هل أمره: ق لينفلر التربص، مدة طالت، 

أشهر،أربعة التسمر ملية جعل كما أشهر، أربعة له جعل الموك لكن الموك، كتخيير 
أهم'ُم•فا ليطردا 

JعهyLلوهنانم؛لعناظهنتي طلممآليسّآء ؤإذا ؤ قال: سبحانه أنه ذلك سن ومما 
الوصولهل الأجل؛ وبلؤغ [ ٢٣٢باثموف4 ثرصوأبيئيم ئخكحنأز3'محإذا 

أجلهنبلعن فإذا ؤ قوله؛ وفا مجاوزته• الأية هن•® ق الأجل وبلؤخ والانتهاء، 
حدأنه أحدهما: قولان. فيه ثم ومثارفته. مقاريتته ٢[ ]الطلاق! ه بمعروف فامسكوهن 

وعكالرابعة، أومن منها، الدم انقطاع أو الثالثة، الحيضة ق وهوالطعن الزمان. من 
حمهورقاله كما الاغتسال، وهو فعلها• هو بل وقيل: لها، مقدورا يكون فلا هدا: 

منتكمنه أن لها ؤيحل وطؤها. للزوج بمحل بالاغتسال أنه كما وهدا الصحابة. 
هوالدي النكاح وق العقد. هو األ*ي النكاح ل شرط عندهم ال فالاغت١ نقّها 





^====^=^=د=^========^==ئا=١=?(

قولثس الزوج، لحق مؤكد عقلهن عن فالنهي بما• أحق كان النءي المهللق الأول 
يمكأن إما الحال هذه ق أته ،! usبل للخطاب، تحل الأجل بلؤغ بعد أبما القرآن 

للخطاب.حينئد حلتا ن باحا مرح فإن بإحسان يرح أو بمعروف،، 
قروءثلاثة انقضاء وهو أحلها، !، U*Jbإذا أنيا بينتط القرآن فدلألة هازا! وعق 

فتغتليسرحها، أن ؤإما عنده، فتغتل تغتسل أن قبل بمسكها أن فإما الدم، 
غايةيكون إنما هم يعل. من وأن الصحابة، فهم قدر يعرفط وحدا شاءُتا. من وتنكح 

قالوه.ما ويعرف، فهموه ما يفهم أن اجتهاده 
التخييرقيد فلم تغتسل، ل؛ ما المدة هل.ْ جيع ق يرتجعها أن له كان فإذا قيل! فإن 
الأجل؟يلئ 

الانتظار،والتربص الزوج. حق لأجل متربصة كانت، العدة مدة ق أما ليتبين قيل! 
إلالم.لأة اول من له وا؛.تا الط^سر وهل.ا يرحها؟ او ).مسكها، هل منفلمرة. وكاى 
كانالأجل بلؤغ عند حيره لما وهنا الطلاق، م وعل. الفيئة بين المول حير كما احرها، 
هيذللث، وقبل الأجل، بالغت.، إذا يمكن إنما التسريح لكن وأحرى، أوق قبله تخييره 

٠لاهرولكن العدة، تنقضى حين فيها مؤثر بإحسان تسربمحها إن قيل! وقد لعدة، اق 
بلؤغعند بإحان التسريح جعل — سحانه — فإنه ذللئح. حلاف، عك يدل القرآن 

إلإرسالها التربح أن فالصواب! المدة. أول من ثابت، الترك هازا أن ومعلوم الأجل. 
بلغححفإذا العاوة. مدة ها حبيملك، كان فإنه عنها. يده ورفع الأجل بلؤغ بحد أهلها 
يسرحهاأن عليه كان يمكها لر ؤإن ها، حبله كان أمسكها إن فحيتز أجلها 

منعتهن لكم يما م الخسيس فبل الخهللقة ق — تعال — قوله هل.ا عق يدل بإحان. 
بالمراحفأمر [ ٤٩]الأحزاب: # خميلأ سراحا وسرحوهن قنمموص ثعتدومتا عدم 

إذاوالناقة! الماء مرح يقال! كما إرسالها، مثيلها! نخلية أن فعلم ءالة. ولا الجميل، 
وقبلوتخليتها، تطليقها تم قد يكون والراح الإطلاق وبمازا الن.هاب، من مكنهما 

قدمهللما كونه مع وكان يرحها، وأن يمكها أن له وكان تاما، الإطلاق يكن لر ذللث، 





علاكللأ أطلق ولهدا الأصم. من أوسع الفعل فإن الحنن. أسمائه ل منه الفاعل اسم 
يالمريدا؛٠ يم ولر وأحل.ث. وثاء، كاراد، الفاعل. بأسماء منها يتم لر أفعالا ه نف

ذلكلغر وءالمن* وااالفاعل« •ابالمانع® ه نفيم لر كما و»اوحدث« و»الشائي|ا 
الأسماء.باب من أوسع الأفعال، فباب ه. نقعل أفعالها أطلق اش الأسماء من 

عكزيادة بأسمانه وباغ اسما، فعل كل من له امتق من — حْلإ أفح — أحه؛لا وقد 
بابوكدللمثج ذلك. ونحو والكائل-اا والفاتن، والمخايع، ءالماكر، فماه الألف،. 
وطكور،وموحود، سيء  ٠١بانه عنه يخبر فانه به. نميته من أومحع بالاسم عنه الأحبار 

يمن؛ذلك،.ولا ومرادا، ومعلوم، 
الحسننالأسماء تعداد حديث، ق إلا به نميته تجئ فلم ااالواحداا قاما 

صحيح...ومعناه الّمحاه كلام من ليس أنه ت والصحيح 
ماوسمن الفلثر، إجارة عك كتابه ق نص — سبحانه اس أن وهو الراح• •••الوجه 

تعاق!بقوله الغلتر إجارة إلا مريعتنا ق علتها منموص إجارة القرآن ق وليس أجرا• تا"حذ-ه 
ؤإنماسيخنا! ئال ٦[ سؤر.ممعروفهلاسق: ^روا جورهن ا قاتوهن لكز ارصعن إِن ءؤ 

الأمروليس • منفعة عك إلا تكون لا الإجارة أن توهم حيث القياس، ، حلافأما الفلآن ظن 
أنكما أومنفعة، عيتا كان سواء أصله. بقاء ْع يتوق ما كل عك تكون الإجارة بل كن-للث،• 

عونحى،بلا والمتعير عليه الموقوف استوفاه فما وتعار، ؤ توففالش هي العين هده 
الإجارةجازيتح الأصل بقاء مع متوق الفلئر لبن كان فلما بالعوض. المستأجر يتوفيه 

بعدالتعصبئا يحال.ثها الأعيان هن.ه فإن القياس؟ محص وهذا المنفعة؟ عل جازمحت، كما عليه، 
وأصلهاباق.ثيء مبئايعل التعالمناغ كمايحالرث< وأصلهاباق، ثيء 

حرمهما إلا الوفاء، وجوب العقود! ق الأصل أن وهو الخامس! الوجه يوضحه 
فلاحلالا، حرم أو حراما أحل شرطا إلا شروطهم عك لمين المفإن ورسوله! الوٌ 

الماد-دأزاد  ١:٥١٩( 
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الثلاث؟يعد يحدث أمر فأي مراجعة، له كانت لمن هدا ئالت،! الأية، ١[ 
•لم مذكره ٢، بالمعروف؛ وكوتس رزقهن الرجال عك للنساء بان ه المي وأفتن 

تلمون،مما واكسوهن تأكلون، مما ا١أءلعموهن فقال1 نسائنا؟ ق تقول ما ه.' وستل 
لم-مذكرْ *شحوب دلا محربوهن، ولا 

يعهلميوليس ثحح، رجل محميان أيا إن فقالتات محميان أبي امرأة هنل- ه' وسألته 
يكميالث،ما ررحدي قال: يعلم، لا وهر منه أحدت ما إلا وولدي يكفيني ما النفقة من 

عاليه.متفق بالمعروف؛ا وولدك 

ينفىالمعروف بل مقدرة، غير الزوجة نقمة أن أحدها! أمورا، الفتوى هده فتضمنتا 
ولاالتابعين ولا الصحابة ولا هؤ اه رسول زمن ي مموما مديرها يكن ولر تمل«يرها، 
انفرادااثالثv! بالمعروف. كلاهما الولد نفقة حنى من الزوجة نفقة أن الثاق! تابعيهم. 

فللزوجةعليه الواجبة النفقة يبدل لر إذا الأب أو الزوج أن الرابع• أولادْ• بنفقة الأب 
أحن.عل قدرت إذا المرأة أن الخامس! بالمعروف. كفايتهم فدر يأحدوا أن والأولاد 

ورسولهاس يقدره لر ما أن المادس! محثيل. الفسخ إق لها يكن لر زوجها مال من كفايتها 
هوفيهبما لخصمه الشاكي ذم أن المائع! الحرف. إل فيه فالمر-؛ع الواجبة الحقوق من 

مغمن أن الثامن! عاليه. بإقراره سامعه هوولا به يأثم فلا نية، يكون لا الشكاية حال 
أفتنكما عليه، تدر إذا بيده يأحن. أن فلمستحقه ظاهنا ثبوته سب، وكان عليه الواجب، 

عنهداود أبي سنن ق كما عاليه، نزل من يقره لر إذا الضيف، ه به وأفتن هندا، M الني به 
إنعليه دينا كان محروما بفنائه أصح فإن ملم، كل على حق الضيف، راليلة تال! نه أه 

فالهيقروه ل! فإن يقروه، أن فعليهم يقوم نرل من  ٠٠لفغل! ول زكه،، ثاء ؤإن اقتضاه شاء 

^^^:نيابرى)ه/هلأد"خأ(وهمحهموى)'ا/ه؟-آه(.
(.٥.٥١-.تعازرير\</٩ (واظر: ٤١٧١ (وسالم)رقم oi-n٤)٢(اخرحهالخاري)رنم 

١( ٨٤٧٤رنم ١  ٩٧اعرى)ا،/ ق والمهقي ( ٣٦٧٧)رنم U-^ واين ( ٣٧٥• أبوداود)رنم أخرجه )٣( 
وأحد( ٦٢٢، ١٦٢ رقم  ٢٦٣آ/اعٍر)• ق والطراز ( ٢٤٢الآ'ار)؛/ ساق شرح ي واسحاوي 
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وعبادتهذكره عباد0 من يجب، إنما — سبحانه — واس العقاب، متعلق فهو والبغفى الذم 
محوه.مذموم له فهومبغوض عداه وما إليه. أفضن وما ذللنا ولوازم ومحته وممفته 

القال٦اعمل من عليه والتفتيش وكتابته محه والبحثؤ العلم ء؛للجا كان ولما 
القلبؤأعمال كمنزلة الجوارح عمل من ومنزلته الأعمال أفضل من كان والجوارح 

الأعمالمن ونحوها والرضا والخشية والإنابة والمحبة والتوكل الإخلاص من 
الغاية،هو والعمل له، ونماد العمل إق وسيلة هو إنما فالعلم قيل• فإن الظاهرة، 
اغايتها؟ عل الوسائل تفضل ، فكيفالوسيلة، من أشرف، الناية أن ومعلوم 
يكونما ومنه وسيلة، يكون ما منه قسمين! م ينقوالعمل العلم من كل قيل* 

هووصفاته وأسمائه باس العلم فان لغيرها، مراد0 وسيلة كله العلم فليس غاية، 
لذاته.مراد ه لفوهومطلوب الإطلاق، عك العلوم أشرف 
بجينآلأم مثلهن الأرض ّءنوتوس نبع حآى مى آس ؤ تعاق؛ اهف قال 
أخبرفقد [ ١٢ه عنتأ ثمإ احاط- هديثؤانآلثه3د _e كن عك آس ، ١١بتنعتوأ 

عليمشيء بكل أنه عباده ليعلم بيتهن الأم ونزل الأرض المواُت، حلق أنه سبحانه 
إلنهلا ؤءاءلزاثمُ تعال! وقال المهللوبة، الخلق هوغاية الحلم فهذا قدير، شيء كل وعك 

الكان ؤإن لذاته، مهللوب هو إلا إله لا وأنه تعاق بوحدانيته فالعلم [ ١٩]ْحماو: ه إلأآس 
مطلوبانأمران فهما له، شريلنا لا وحده عبادته من معه بد لا بل وحده، به يكتفي 

بموجبهايعبد وأن وأحكامه وأفعاله وصفاته بأسمائه تعاك الرب يعرف أن لأنفسهما! 
فإنوأيفا ومعرفته. به العلم فكذللثج لذاتها مرادة مطلوبة عبادته أن فكما ومقتفاها. 

والوسيلة.للغاية فهومتضمن تقريره، تقدم كما العبادايتؤ أنولع أفضل من العلم 
القلب،عمل فته يدخل الذي العمل به تريدوا أن إما غاية، العمل إن وقولكم! 

عكيلول وهو حق فهو الأول أريد فإن فمهل، بالجوارح المختص العمل أو والجوارح 
عملوهو الثاق به أريد ؤإن تقدم، كما القلّب، أعمال من لأنه مهللوبة غاية العلم أن 

.ج_ا مفتاح  ١٧٨)١(
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H
بمبآضاسد

واثهوأأس۶يغا.ياآنيلإذاطلذتزألننآئقفعوسلعيشيوأحصوأآلعده 
نقكنسوج بمنحشة تأتين إلاأن ولا'■وحث بثوص ص لا-محرجومن تبمفم 
ذ'وكنعد تس'خدت لعث ثدوى لا ئمهُح ظلم ص قؤ حدود يتعد ومن أ}يج حدود 
عدويخسبمرومؤأنيئوأذؤى مإذا أع؛:؛ 

ومنؤآنيؤ*محآلآجر باش يومث ن مزك بؤ-، يوعظ ذ'لخفم بخزؤأس-وأآنيدةَشج 
وسنتوكرتغزأ}ؤضظ4لأ;ث^٥١،سيتقآق'تيلمحُغرء 

منآلمجمض من تجنن دآلنى ''3' يدرانح.ث يغو آش جعل همد بملح آش إن 
لخآلأّلأجلهنأنكن

•4 منأمِ،؟-ءبمرا ؤسمح،آقتيلتُ حملهن 
فاحتالتجحش، بنت زينت بيت ل علا هقشرب أنه المحيحتن ل ثبت 

بذلكتحرى لا حلفت اروقد ت لنقل ول . ١٠له أعود ررلن حتن وحفصة، عائشة عليه 
أحنا«رم

عاسةبه تزل فلم يهلزها أمة له ةإؤكاك اس رسول اءأن ت أنسى عن النسائي منن ول 
احإ؛آسوكه((أما لغرغزم ؤنناياآلثى اسه' فأنرل حرمها، حتن وحفصة 

الماد-^٤.زاد 

(YA)(\>/Y'UUrUn)\</\<_ نتح (وانظر: ١  ٤٧٤ام)رئم الخاوي)رفمآابم؛(وم)•ئ(أامجه 
وشمح\محوي)'\اا\0ص.

المحارةj والضاء ( ٣٩٠٩)رقم المص ب-؟اِ(وفي رقم  ٢٨٦)ه/الكرى j ائي الن)٣(أخرجه 
حجرابن الحائل ص/مهمرتممهخ؛ا(وٍححه (واJهشفياعرى ١٦٩٤-•٧رتم٦٩/٠)

(.0Y/U);يلالأوطار (وانظر:١٧٨/٣اللام))ه/آبم(واساوفيسل ابرى ونح 
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لزءرمؤ ت قوله وأما عقدها، يعد اليمين تحل فهي التحريم• هومقابل الذي الجل من 
يمنوذلك منه، ه نفومع العسل أو الأمة تحريم فالمرادت ؤ< للذ أس احل مآ 

شرعا.للتحريم إيايت، لا يالقول تحريم فهو تحريما. 
هداصح فلو عئ أنت، ١٠؛قولهت أو ؛الظهار، الزوجة تحريم عل قياسه وأما 
معناه.ق كان إذا الغلهار، عق قيانا الحنث،، عق \ئك1وو تقديم لوجب القياس 

أنإما بدت ولا أمرين أحد يلزم قولهم• فعل الحنث،• يعد التكفيرإلا يجوز لا وسهم 
صرورةأومن مقروصا، المحرم كون فيلزم اليمين. تحلة اه فرض وقد حراما، يفعله 

إقله سبيل لا إنه أو عليه، المحلوف بفعل إلا التحلة إق يصل لا لأنه الفروض. 
وهوحرام- عليه ؤإقدامه الحل. -fL فيستفيد الكفارة، تقديم يجوز لا لأنه حلالا، فعله 

الجايين.من المألة ق قيل ما هل.ا _ممتغ. 
؛L_، حلفمن بمنزلة فهو شيئا حرم من فإن وغموض. دقة وفيها غور، فلها ويعل• 

يالتزامإلا بفعله به الحلوق حرمة هتلث، له يجز لر تركه عك ، حلفومن تركه. عك 
ؤإنمافيه له ويأذن عليه المحلوف فحل عق الإقدام له له حاز التزمها فإذا الكفارة. 

بعدؤإباحته فيه له إذنه فيكون الكفارة، من اهه فرض ما التزم إذا ؤميحه فيه له يأذن 
التزامهبس، ؛عليه، منه ونعمة له، اقلألأ من رحمة التحريم! أو منه؛الحلّفإ امتناعه 
هنفعل عقده الذي المخ بقي يلتزمه لر فإذا الكفارة، من له فرض اذوي لحكمه 

قاليمين كانت، وقل• حكمه. والتزم اتقاه عمن الأصار رغ إنما اهنم فإن عليه. إصرا 
وجوزالأمة، هلءْ عق اللم فومع الحنث،، يجوز ولا ، ١٢-الوفاء يتحتم قبلنا من ضع 

فهل-االحنث،. ق له يوسع لر — بحد ولا قبل لا — يكفر لر فإذا الكفارة، يثرؤل الحنث، لها 
أحدهو بل حنفة، أبي مفردامتإ من هدا وليس يكفرا؛ حتن يحرم ررإنه قوله؛ معنن 

أحمد...مداهث، ق القولين 
آلمومبمنوصنلح وجحميل مولنه هو آس ةإِن عني ^؛^١ قإن م تعادت ،قال 

:ا(ا"7اكانّ



أنمارهومن وليه، القوى هذا لكن دس ٤■؛ ت ]التحريم فهيره ذ'لك نعد وأنمنيكه 
وناصره.هائيه واس فهوالمهدي، ومعلمه وأعوانه 

ممكهعاها ؤآلحجازة آلثاس وئودها اطنؤواجؤئارا 3وأ ءامتوأ آلذين نانا ئ۶ 
آزت؛إه.يوصون ما ويمعلون امرهم مآ يعمونآرأٌ لا شدائ غلاط 

وعلموهماس، بطاعة مروهم الحزن وقال وأدبوهم علموهم ه عل قال 
جده،عن أبيه عن شمسا بن عمرو حديثا من داود أبي وسن المسند وق • الخير 

وفرقوالعشر، عليها واصربوهم بالصلاةلع، أبناءكم "مروا اس رمول قال 
عليهاوصرحم -٦١، أمرهم آداب،ت ثلاثة الحديث، هذا ففي ، المضا-»عاالق بينهم 

المضاجع.ق بينهم والميق 
بنالصر ثنا أبي ثنا خمويه بن محمد ثنا الفقيه النضر أبي عن الحاكم روى وقد 
عليه- الني عن هماص ابن حدثتا عكرمة عن مهاجر بن إبراهيم عن الثوري محمد 

ولقتوهماه، إلا إله لا _[ ]؛كالمة أول صبيانكم علن اراضحوا قال! - واللام الصلاة 
اكإلا إله لا المويتج؛ ،-٠۶

)\(مامآاتحقةاوودود.

الرj المروري حرب، ين المن بن والحض ( ٨٦٤٨يتم  ٣٩٧)آ/الشم، j المهني أخرجه )٢، 
(.٣٢٣المال)رنم j اوديا أبي وابن ( ١٨٩)ينم والملة 

(.١٢٠الإيمان)ص نعب ومخنصر ( ٦٥٩)a/الباري فح انظرت )٣( 
٢(رقم  ٢٣٠(والوارممي)ا/ ٣٠٠١رقم الكرى j والمهقي ( ١٨٧٨)أحد أخرجه )٤( 

صنح واننلر: ( ٤١٢٩رقم  xo\/i)الأوط j والمراق ( ٧٠٨رنم  ٣١١والحاكم)ا/
/>>(XTiA

٢( ٠٧رقم  ٧١الفردوس)ا/ j والولس ( ٨٦٤٩رقم  ٣٩٨-٣٩٧اكب)آ/ق المهقي أحرجه )٥( 
وانثلر:تحقةالأحوذى)؛/آ؛(.
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بنأيوب سمع عامر أبي بن عامر عن يوسف بن بشر رواية من الخارى تاريخ وي 
أدبمن أمحل ولدا والد نحل ررما قال: M الني عن حده عن أبيه عن المرثي مؤمن 
الني.من حده مميع يصح ولر البخاري: قال ، حسن(( 
ه:اممه رسول قال قال، سمرة بن جابر عن سماك حديثا من الهلبراق معجم وق 

علنصاع ؛نصف، يوم كل ق يتصل. أن من له حير ولده أحدكم يؤدب لأن  ٠٠
عن، صعيفوهو عقلية بن القفل بن محمد حديث، من البيهقي وذكر ، المساكين(( 

فماالوالد، حق ما علمتا قد اقللأ! رصول يا قالوا: قال: عباس ابن عن عهلماء عن أبيه 
أدبه((ومحن اممه، بمن ررأن • قال الولد؟ حول 

مثولفاته الحديث،، ءلاو_ا عك ولدم يكره أن للرحل يتبمب الثوري• سفيان قال 
الأحرةبه أراد ومن وحدها، الدنيا به أراد من عر، اإحديثا هدا إن وقال: ، ٤ عنه 

وماذاأدبته؟ ماذا عنه، ثول مفإنك، ابنلث، أدب عمر: بن ءيداهلاi٢ وقال . ُ وحدها 

رقم ٢٩٢)؛/مآههأ(والحاكم )رنم ا-«اأأ(والضطى رنم سمفيس )ا(اخرجه 
٥٢ ١ )Y/ الشهاب مد j والقفاعي ( ٣٢• ا/ )٢ الكبٍر ق والطراز ( ٤١٢رم/وأخمد ( ٧٦٧٩

رب.الترمذي: (وقال ٣٢٦)رقم انمال ل الدنيا أيي (وان ٣٦٢)رقم حميد بن (وعد  ١٢٩٥رنم 
(واّفياشح٧٦٨٠رنم٢٩٢/٤•٢(والخاكم)^تم٢٣

المل السدذك، حرب وابن ١( ١ ٢ )ا/ الأصول نوادي j الترُذمح، والحكيم ( ٨٦٠٥رقم  ٣٩٩)٦/ 
٤٠)٣/ باصيهان المحال،ثين طبقات ق الشخ وأبو ( ١٦٤ررئم والصلة  الضعفاءق والعقيل ( ٠
(.٣١)؛/١ 

١(٥ ٥ )رمم والصلة البر ق المروري حرب وابن ( ٨٦٥٨رنم ٤٠)٦/"الشم، ل اليهقي أحرجه )٣( 
jالهيثس (وة١ل ٢٦٧٠رقم  ١٣١)Y/ الفردوس ق (والديلمي  ١٧١)رقم العيال j الدنيا أبي وابن 

القديرفيفي وانفلرت متروك. وهو المقيري سعيد بن وفيه البوار رواه (ت ٤٧/٨)المجمع 
(r)(orA/x / /،\(واسي)٣٦٥؛ا'م.)

الحديثأصحاب شرف ق اليغدادي والخطيب ( ٨٦٥٩رنم ٤ ٠ ٠ )٦/ الشعب ق الييهقي أحرجه )٤( 
(.٣٦٥/٦)صي\ا(وأبوشمفياس)

الحديثأصحاب شرف ل العدائي والخطيب ( ٠٨٦٦ رنم ٤ ٠ ٠ )٦/ الشعب ق اليهقي أحرجه )٥( 
(.٣٦٦/٦)صآأ(وأبونممفياكوة)





امحرالمحرض الصوء اآً=ًم 
ا===^==د^======ددضتالي؛

بشيرامرأة أن مالم صحح وق ا. ^ ^^٠١١١بين اعدلوا أبنائكم، بين اعدلوا أبتائكم، 
الصلاةعليه - اليع رسول فأتن قؤ، اس رمول ل وأشهد غلانا، ابني أنحل قالت• 

ةالتإحوة؟ا، ؛اله قال؛ غلامي. ابنها أتحل أن ماكي فلأن ابنة إن — واللام 
أشهدلا ؤإن هذا، مالح *افاليس تاوث لا، قالت أعطيته؟اا ما أعيتؤ كلهم ١٠قال؛ نعم، 

لأبنكإن جور، شمر تنهدف *لا فته• وقال أحد، الإمام ورواْ • حمح،ّ علن إلا 
ا.ب>نهماار تعدل أن الحق من عيلثإ 

—واللام الصلاة عاليه — الشي به أتن أباء أن بشير بن التعمان عن الصحيمحين وق 
مثلنحلته ولدك أكل ١٠ ٥٧٥١رسول فقال ل، كان غلانا هذا ابتي نحلت، إق ^-١^ 

ااارحعه«ل؛،.فقال: لا، هذا؟«قال: 
اساراتقوا قال! لا، قال! ٠، كالهم؟ بولدك هذا ،،^< ٠١١فقال: — لملم رواية وق 

الصدقة.تللث، ق أبي فرجع ، أولادكم(( ق واعدلوا 
نالك،فإن إباحة، لا مديد، أمر وهدا غيرى(( هذا علن أشهي• ١١الصحح: وق 
لأحديأذن لا — واللام الصلاة اس—عاليه ورسول الحلءيث،، بنص حورا كانت، العملية 

رسولأبن وقد العملية، _، عك يشهد كان الل«ي ذا ومن الجور، صحة عك يشهد أن 
ومنالعلءل. حلاف وأما حور، وأما تصلح، لا أما وأحبر عليها، يشهد أن ه اس 

ممللقأمر وهو الوحوبح، غير عك أولادكم،( بين اءدلوا ١١قوله: يحمل أن العجب، 

(٣٥٤٤الممحن)رنم'\ااا-م(وأبوداود)رنم وق ( ١٦٥ ٤ رنم ١ ١ ٩ الكرى)٤; ذ اياتي (أخرجه )١ 
وأحد>؛/\ا،اأ(.

٦(.٦ / ١ النووي)١ شرح وانظرت ١( ٦ ٢ ٤ لم)رنم مأخرجه )٢( 
(.٢٣٢)U/ أ(واكهد ١ ٤ ازري)ه/ نح )؛/ا،أأ(واظر: أحد )٣(أخرجه 

الوويوشرح ٢(  ١٣)ه/ازري نح وانفلر: ١(  ٦٢٢)رقم وسلم ( ٢٥٨٦)رقم المتاري أخرجه )٤( 

(.٦٥ا/ النووي)١ شرح (وانظر:  ١٦٢٣)ينم ملم )ه(أخرجه 
(.٦٧٦٦ا/ )١ الووي \-1\\(وشرح ١٣)ه/ اياري نح (وانظر: ١  ٦٢٣)رقم لم م)٦(أخرجه 



٦=؟(
=============يىا=

بحق،ليس وأنه بملح، لا وأنه جور، حلاقه أن يه الأمر أحبر وقد مرات، ثلاث مؤكد 
مطلئايه الأم لكن قلو حال كل ي واجب والعدل هدا ابْلل، إلا الحق بعد ولك 

قفتاملها وحوبه تؤكد أشياء عرة يه اقترن وقد فكيف الوجوب، عك حمله لوجب 
المصة.ألفاظ 

حدثنامهدي بن القاسم حدثنا عدى بن أحمد أبي حديث من البيهقي ذكر وقد 
رجلاأن أنس؛ عن الزهري عن معمر عن معاذ ين عبداييع حدثنا لكسب بن يعقوب 

فأحن.هاينته جاءت ثم حجره، ق وأجلسه فقبله له بني فجاء ه النبي ْع جالتا لكن 
ولكن، ييتهإ(< عدلتؤ رافإ _! واللام الصلاة عليه _ الني فقال جنبه، إق ها فأجل

الصلة.ق الأولاد بين .لوا يحالأن يستحبون ، لفال
أنقبل القيامة يوم ولدم عن الوالغ. يسأل سبحانه اهله إن العالم؛ أهل بعفى وقال 

قالفكما حق، أبيه عك قللابن حما ابنه عك للأب أن كما فإنه والل.ْ، عن الولد يسأل 
افسكتيوأ ؤ تعاق؛ قال ٨؛[ تالسثموت: ه حنكا بوليته ألإسس ؤؤءمّيئا ؤ تعاق؛ 

٦[.لاكحرJم: ه ومحويهاألكاسترلآشنازة ؤاذلٍ،ؤتئارا 
يقمكوأولا ؤ^عتدوأ^س ٠ ؤ تعاق؛ وقال وأدبوهم، علموهم طال_،؛ أ؛يإ بنر عل قال 

[.٣٦]الماء: ه \وؤأئ ؤيذى إحننثا ؤيآلولدس فيئا بهِء 
للاياءاس فوصية أولادكم؛؛، بين، اعدلوا ٠١_؛ والسلام الصلاة عليه _ النبي وقال 

إملأيب<حئتة اوفولجز ثمتلوأ ولا ؤ اس؛ قال الأولاد؛ايائهم، وصية عك سائقة بأولادهم 
الإساءة،غاية إليه أساء فقاس سدى، وتركه ينفحه ما ولدم تعليم أهمل فمن  ٢٣١]الإسراء؛ 

فرائضتعفهم وترك لهم bهمالهم الاياء قل من ائهم فجاء إنما الأولاد وأكثر 
كماكبارا، أباءهم ينفحوا ولر هم، بأنفينتفعوا فلم صغارا فاصاعوهم ومننه، الدين، 

كبيرا،فعققتلث، صغينا عققتنير إنلثج أبت يا فقال؛ العقوق، عؤ، ولده بعضهم 

(.٢٣٩رإ/ الكامل، j عدي وابن ( ٨٧• •رقم ٤ ١ • الثم،)٦; ؤ، المهقي أحرجه )١( 







الممس؛رض المسز الخوء 

متى،ذكور علن والذم، الحرير ررنحرم ه' الّك، قال وقد والكدب،، والرقة الخمر 
منتمكنه له يحل لا ،، مكالففوليه ملكلئا يكن إ ؤإن والصي ،، لإنائهما(ل وأحل 

يرهلر من واحتج العالماء، قول أصح وهذا عنه، فهل-امه ويعر يعتاده فانه المحرم، 
القياس،د أفمن كالJااةوهذا للحرير لمه يحرم فلم مكلف، غير بأنه عليه حراما 

بغيرالصلاة من يمكن لا ولهذا للتكايم،، تعد مفإنه مكلما يكن إ ؤإن الصبي فإن 
واللواط.والقمار الخمر شرب، من ولا ونجتا، عريانا الصلاة من ولا وضوء، 
منها،له ومهيأ الأعمال من له مستعل هو وما الصبي حال يعتمد أن يتبغى ومما 

غيرعك حمل إن فإنه شرعا، فيه مأذوئا كان ما غيره عك يحمله فلا له مخلوق أنه فيعلم 
صححالفهم، حمن رآه فإذا له، مهيأ هو ما وفاته فيه يفلح إ له متحد هو ما 

قلبهلوح ق ليششه للعلم، وتييوه قبوله علامايتج من فهذه واعيا، الحقفل جيد الإدراك، 
وجهكل من ذلك مر بخلافرآه ؤإن معه، ويزكو ويستقر فيه، يتمكن فإنه -حانا، دام ما 

لهنفاذ لا وأنه بالرمح، واللعس، والرمي الركوب، من وأمما-با للفروسية، وهومتعد 
لهأنفع فإنه عليها، والتمرن الفروسية أساب من مكنه له، يخلق ول؛ لعلم اق 

صنعةإق مفتوحة عينه ورأى لذلك، يخلق لر وأنه ذللث،، بخلاف، راه ؤإن وللمسلمين، 
هذامنها. فليمكنه للناس، نافحة مماحة صناعة وهي لها قابلا لها مستعدا الصناع من 
اسحجة لتقوم أحد كل عك مير ذلك، فإن دينه، ق إليه يحتاج ما له تعليمه بعد كله 
أعلم.واه ايغة، الالعمة عليهم له كما الثالغة، الحجة عباده عك له فإن العبد، عك 

تركعك فيضرب للعثادادتإ واحتمالا وعقلا قوة ازداد عثر ابن صار *■^فاذا 
يتجددالحثر بلؤغ وعند وتمرين، تآدم، صرب وهذا ١^^؛، المي به أم كما الصلاة، 

،٩٤٤٨رقم  ٤٣٧)ه/الكرى ق والمائي ( ٥٩١رقم ٢ • U/Yالمختارة)ق الضياء أ-ئرجه )١( 
٤،• ١ ٩ رقم  ٥٤٢ )Y/ الكرى ق والييهقي ( ٣٥٩٥)رقم u^، وابن ٤( ٠  ٥٧وأبوداود)رقم ( ٤٩٤ ٩ 

Y(. ٩٦/ ١ )٠ الباري فح وانفلرت صحح. حن حديث، وقال،ت ( ٠١٧٢ )رقم والترمذي ( ٤٠٢٠
اكودود.تحفة  ١٧٩ر٢(



;سإيجو^ا_
وجوبإق الفقهاء من كثير ذهب ولذلك ومعرفته، تمييزه فيها يقوى أحرى حال له 

وغيره،الخطاب أيي احتيار وهذا تر0، عل يعاقب وأنه الحال، هذا ق عليه الإيمان 
معرفةآلة أعطن فد فانه بالفرؤع، ، التكاليفقلم محه رفع ؤإن حدا، قوى قول وهو 

هوكما واستدلاله مثله نظر من وتمكن رسله، وصدق بتوحيده والإقرار الصانع 
معورسوله بالاه الكفر ق له عذر فلا دنياه ومصالح والصناع، العلوم فهم من متمكن 

يتعلمها...وصناعة علم كل من أفلهر ورسوله باس الإيمان أدلة أن 
الحكامبعض عند صبيا أبوان تنانع يقول• — اس رحمه — شيخنا وسمعت، ... 

فقال!فماله. أباه؟ يختار شيء لأي ت اسأله أمه! له فقالتا أباه، فاحتار بينهما، فخيره 
فقضنالصبيان، مع ألم_، يتركني وأبي يضربني، والفقيه للكتاب، يوم كل تعم، أٌي، 

به.أحق أنت، ت وقال للأم، به 
فهوت عليه اس أوجبه الن>ي وأمره الصبي تعليم الأبوين أحد ترك ؤإذا شيخنات قال 
أنإما بل له. ولاية فلا ولايته 3، بالواحم-، يقم لر من كل بل عليه. له ولاية ولا عاص، 

معهيقوم من إله ضم أن ؤإما الواجب• يفعل من ؤيقام الولاية، عن يرفع؛ا.ه 
الإمكان.يحم.، ورسوله اس طاعة المقصود إذ بالواحمبا؟ 

والكاحبالرحم يحصل الذي الميرايث، حنس من الحق هذا وليس شيخنا؛ قال 
فيها wbلا التي الولاية حتس من هذا بل أوصالحا، فاسما الوارث، كان سواء والولاء، 

الإمكان.يحس، وفعله به والعلم الوا-بم_، عك القدرة من 
أقوموأمها حا، تقوم ولا ابنته مصلحة تراعي لا امرأة تزؤج الأب أن فلوقدر قال! 

قهلعا.للأم هتا فالحفانة الضرة، تللث، من بمصلحتها 
الأبوينأحد تقديم j، عام نص عنه ليس اإنارع أن يعلم؛ أن يبهم، ومما قال؛ 
أحل-همايتعين لا أنه عك متفقون والعلماء مطلما. الأبوين بين الولد تخيير ولا مطالئا، 
أعلم.واس المحسن. العادل البر عك والتفريهل العدوان ذو يقدم لا بل مهللئا. 

ى.الماد زاد  ٣٧•



الممسيرعلن الميم الصوء 

Tلغامتروئودها ثاوا واجغ \طنؤن تنأ ءامنوأ لرئ ينايا ؤ تعاق• اس قال 
وعلموهمأدبوهم وغيره! عبامر ابن، قال ٦[ وضويم. ه وآلخجارة 
ومنهالمد، ق الخير خصال ا-جتماع ت فالأدب بالأجتماع، مزذنة اللفظة وهده 
النامحؤر.عليه يجتمع الذي الملعام وهي المأدبة• 

الراد٦[. لالخريم: ه يوصون ما ويمعلون امرهم مآ آس يعمون لأ ؤ تعاق• •••قوله 
التيدلأن غيرهم؛ ولا الملائكة ض نص ولا أم فيها ليس الأخرة لأن الديا، ق الأم 
•٤ عمل ولا حاب وغدا حاب، لا عمل اليوم عل• عن الخاوي ول زائل• 

بأحدالقيامة يوم الملائكة يأمر تعال اهللأ فان — تعال اس رحمه — منه وهم هن«ا ت قلت، 
لهبالجود عباده ؤيأمر فيها، وتعذيبهم إليه، وسوقهم النار، إل والمجرمنر الكفار 

ؤيامرالصرامحل، فيعبرون المومتينر ؤيأمر الجود، من، اليم منعه من، إلا سجدا فيخرون 
المموايت،ملائكة ؤيأمر لأهلها، بفتحها النار حزنة ؤيأمر لهم، بفتحها الجنة حرنة 

يعصئ،ولا ددٌ، يومئذ فالأمر بعده، وما كله الثعث، بشأن ويأمر الأرض،، إل بالنول 
وغيرهموالتفاعة والعقاب للثواب اليوم؛ ذللئ، وأوامره عينر، حنرفة اليوم ذللتؤ ق الفم 

اليقال؛ حتئ، مير، ولا أمر الأحرة ل لمس، يةالت فكيف، الخالهم،، قدره تضبهلها 
يوميأمرهم لا ه اليم أفترى ااا،نيا• ق يزمرون ما ويقعلون أمرهم ما الله يعمون 

فيه.يعصونه فلا بشيرء المار أمر ل القيامة 
قثابتة ونواهيه الرب وأوامر حصاد، دار هي، ؤإنما حريثا، دار الأحره لمستإ نعم 

قالأشعري وحكاه القيامة، ؤيوم البرزخ ي ثابتة الكليم، أوامر وكن،لاث، الداؤنن، 

)\(yvo .\دارجح.
(.٣٩٢/٤)٢(اظر:ميرامح،هم)

)م(ه«اباوايرح"ا.
فحوانظرت ( ٦٤١٧)رنم حوينا قل، وطوله الأمل، ق باب، الرقاق، كتاب، ق تعليما البخاري أحرجه )٤، 

ابري)اا/يمآ'ا(.



٢٠١
ْْاا-و

القيامة،يوم يكلفوا أن الدنياث ق الدعوْ سلخه لر من تكاليف، ق السنة أهل عن مقالاته 
فاسدة.ودعوى باطل، قول مي،• دلا أّْر ولا نكلتم، دار ليست الآ-محرة القائل• فقول 
الموفق.واس 

عنكميكبر أن يمحم عمى موء ثوبه آش إل ئوبوأ ءامنوأ آلذيت نايا يؤ 
والذينآلئ آشُ ■قرى لا يوم آلأئهر محا من قرى حثت ويدخلخفم نبماذكم 

يورثالألونتيا"أضكا 
4•ميرإِثآ _,؛ ًْفل ■عل إيلى 

الجناتاودخول الخبد. يكره ما بروال — تكفيرها وهو — اليتايت، ثر وقاية جعل 
وزنعل وررالح،.وحاا النصوح. التوبة بحصول منوطا — البد يحيا ما حصول هو و— 

صمادةم)ن وأصل والصبورؤ كالثكور للمبالخة. قمحيا فاعل عن به العل.ول فعول، 
الأكبرالاشتقاق ق ملاق وهو الخريثة. والثواس؛، الغش من الشيء لخلاص ح( 

ونقصغش كل من تخليصها والمشورة! والخبادة التوبة ق فالنصح حلص؟ إذا لنصح 
الخش.صد والنصح الوجوه. أكمل عل ؤإيقاعها اد، وف

ينعمر فقال واحل.. شيء إل ومرجعها عنها. الملف، عبارانتج احتلمت، وقل. 
الن.و_ؤمن يتوب، أن النصوح! ارالتوبة —! عنهما اس رصي - كعب بن وأبي، الخطاب، 

أن*هي البصري! الحن وقال ا، الضرعا(ر إق اللبن يعود لا كما إليه، يعود لا ثم 
يستغفررأن الكلبي! وقال فيه، يعود لا أن ني، مجمعا ممن، ما خم، نادما الخبل. يكون 

)ل(ا''آ.دارج-بمل.
تمر3ْ( حاتم أبي وابن ( ١٦٧/TAتفسيره)3، واتجرتم( نفيره)V/٣•٣( 3، المعاق أحرجه )٢( 

•٢(والطحاوتم،3،ثرح٣٥٢رنم  ١٥٤اعرك،)•١;(والمقي١٨٩٢٥،3رنم ٣٣٦٢)•ا/
المن)رقمض اساد ل واللاماثي ( ٣٤ ٤٩١رقم  ٩٩ئسة)U/ أبي وابن ( ٢٩• الاثار)٤; ساف 

ازهاو)ممه؛-؛ه؛رقما'ه(واظر:دحابري)اا/(>ا(.3،
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نصوحا،ررتوبة المي—،؛ ين سعيد وقال، بالبدزا، لث، ويمبالهيثا، ؤيتدم باللسان، 

صارب،عن المعدول كضروب للتائب، ناصحة بمعتن جعلها را أنفكم  ١٢•تنصحون 
يثبهاولر التائب، فيها نصح قد أى المفعول، بمعتن يجعالوما الأول القول وأصحاب، 

أوومحلوبة، مركوبة __ وحلوبة، كركوبة فيها، متموح ؛معتن إمافهي بغش. 
وصادقة.كخالصة ناصحة أي الفاعل. يمض 

والإقلاعباللسان، الاستغفار أشياء! أربعة يجمعها القرظي! كعب، بن محم.د وقال 
الإخوان.سيء العود؛الجنان،ومهاجرْ ترك ؤإصمار بالأبدان، 
أشياء.ثلاثة يتضمن التوبة ل النصح قاكإ1 

تناولته.إلا ذنتا تيع لا يحسثح -با واستغراقها الذنوب حمح تعميم الأول! 
ولاتلوم ولا تردد، عنده يبقن لا ؛حبث، عليها. بكليته والصدق العرم إج؛ع والقاف• 
بما.مبادرا وعزيمته إرادته كل عليها يجمع انتفلار،بل 
لمحقيووقوعها إخلاصها، ق القادحة والحلل الثوائب، من تخليصها الثاك! 

لحففليتوب كمن لا عنده. مما والرهبة لديه، فيما والرغبة وخشيته، اه من الخوف 
حمدأواستاسءاء وماله، قوته أولحففل حاله، ولحفغل ورئاسته، ومنصبه وحرمته، جاهه 

الدنيا،من نهمته لقفبماء أو المفهاء، عليه يتسلهل لئلا أو ذمهم، من الهرب، أو الناس، 
هث. ttUiوخلوصها صحتها ق تقل.ح الي العلل من ذللثإ ونحو وعجزه، لإفلأسه أو 

يتعلق؛نأاءتجوالأوسهد! إليه. يتوب بمن يتعلق والثالث،! منه، يتوب، بما يتعلق فالأول! 
ريساولا •يا. الذنوب وتعميم والإخلاص، فيها، الهبمال.ق التوبة فنصح ه. ونفالتائب، 

يكونما أكمل وهي الذنوب،، حميع وتمحو وتتضمنه، الاستغفار تستلزم التتوبة هذه أن 
باس.إلا قوه ولا حول ولا التكلأن، وعليه المستعان، واس لتوبة. اس 

منعتد.ئن خث، ^1 1=^1 لوهر ؤآمزان، ثوح كمروأران للذئرأتبم قلا مبفآس صؤ 
معآلئاز آذحاد ؤقيل شيئا آس متن عت٦٠نا يتيا فلز ق«هائتاهما صنيحق ءجادئا 
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•ءديرئ:ه _، ببم؛آثثؤهمشم ركمى بؤ 
والفعل— وتعاق تبارك — فعاله هي بركة أحدهما أيقا. نوعان فكذلك البركة أما 

منهاوالمفعول تارة، ]ق[ وباداة تارة ]عق[ وبأداة تارة، ه بنمويتعدى بارك، منها 
إليهتفاق، بركة اكاق والؤع تعاق. بجعله مباركا فكان كذلك، جعل ما وهو مبارك، 
لهإلا بملح ولا ذلك، لخيره يقال لا ت؛ارك،ولهذا منها والفعل والخزة. الرحمة إضافة 

منارغؤ-جعاى ؤ ت المسح فال كما البارك، ورسوله وعبده البارك، سبحانه فهو 
تباركصفه وأما البارك. فهو وعليه فيه اهنآ باره فمن [ ٣١لم؛م: ه مشت، ما أين 

زالاراف:ه راياآلعذٍن T_ ثبارك ؤ يقوله! ه نقعق أطلقها كما تعاق، به فمختمحة 
أثثأحنت٠^قلقإنهقتازف ؤ ١[، ضْآلتّللئحهلاسم،: فيزكآلذى ؤ [ ٥٤

ؤإليهألئاعة علم ؤءغدُْ سهما ما1لئ،آتنئوتؤألآزءسؤما لهُ وثاركآلذى ؤ [، ١ ٤ 
ؤ[، ١ ثان! هعنده-، عق آلمن3ان ترل آلذى يبارك. ؤ [، ٨٥لالزخرف! ه درجعون> 

قحنل آلذى يباركه ؤ [ ١ ٠ ه ذ'للئ، من خو\ للئ، جعل ثاء إن آلذى يبارك. 
بهمختصة عاليه جارية القرآن ق اطردُت، كيف تراها أفلا ٦[ ١ لالفر٠ان! ه بروجا آلسمآء 

فجاءونحوهما، وتعاظم كتعال والثالخة المعة بناء عك وجاءرتح غيره، عك تْللق لا 
عكدال تبارك فكولك، وماسه، الخلو كمال عل هودال الذي تعال، بناء عك تبارك بناء 

تعاظم.تبارك! الملف! من قال من قول معئن وهذ.ا وسعتها• وعظمها بركته كمال 
خيرهكم غيره! وقال منه. كلها فالركة قبله، من البركات تجيء أن معناه آحر• وئال، 

وتعاكشيء، كل عن رائد وقيل! حم. ورحمته رأفته اتسعت وقيل: خلقه. إل ؤإحسانه 

باواتع-دم. ١٨٥
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وأفعاله.صفاته ل عنه 

توقيل الهلهارة• والقدس؛ تقدس، تارك؛ وقل وتعاظم. تعاق معناه: قيل هنا ومن 
ذكرهالمرتفع، والمبارك ارتفع. تبارك وقيل؛ شيء. كل ق يبارك باسمه أي تبارك 

بركة.بكل عباس: ابن وقال يخكر0. وتنال تكتسب، البركة أي تبارك وقيل: البغوي• 
أيما.الثغوي ذكره يزال، ولا يزل لر بما ودام لمت، معناه وقيل: 

وفعلاوصما أحق أحد ولا ودوامه، الخير كثرة البركة أن اللفظة: وحقيقة 
—وتعاق بارك — منه 

الأليق؛اللفظةلكن متلازمان، وهما المعنسن، هدين عق بدور الملف، ير ونف
هدهومثل وتعاظم. وتقدس تعاق مثل: لازم فعل فانه الفعل، لا الوصف، معنن 

يحتملهلا مما هدا عظيما ولا قدونا ولا عالتأ غيره جعل أنه معناه ليس الألفاظ 
فكدللث،التقدس، المتعال فهو إليه نستإ ص نفس ق معناها ؤإنما بوجه، اللففل 

ومعنن؟لفظا الأحر س أحدهما وأين غيره، ق بارك معناها يكون أن يمح لا تبارك 
لرغيره ق وبارك البركة ألقن بمعنن تبارك فر من أن فحلت متحد، وهدا لازم هدا 

والجدمجد بايبح من فتبارك متباركا، كونه لوازم س هدا كان ؤإن معناها، يمث، 
وأنعم.أعطن منباُبح وبارك والفضل، والمحة الجلال صفامحتؤ كثرة 

اللفحمن فر من فر عكس عير من اللازم يستلزم ذللثا ق التحدي كان ولما 
سكلها البركة أو عنده س كلها البركة مجي،ء فقال المعنين، لينتظم بالمتعدي اللفظة 

الكي،الفتح كتاب، ق هذا ق القول أشبعنا وقل ه. نفق تبارك عك مع وهذا فبله، 
فهوبركته عليه ألقن وس المثارك فهو ومنه، تعال له كلها البركة أن هناك وبينا 

شرفهاالتي والأمكنة والأزمنة مباركا وبيته ورسوله مباركا كتابه كان ولهذا البارك، 
مبارك،،الأقمن السجد حول وما مباركة، القدر فليلة مباركة: غيرها عن واحتصسها 

خمسة.أو كتابه ص مواصع أربعة ق بالبركة وصفها الشام وأرض 
سانمرافه عند صحيحه ق لم مرواه الذي ثوبان حديث، ل الّكا. هول، وتدم 
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[.٢٥: ]١^٠٣هيئهمّبمطروث4 آلأمتال، 
وآثارالشرك أهل عقوبات آثار من تعاق اس أيقاه ما العملية! الأدلة يعص ومن 
لهم.العاقبة وجعل ؤإعزازهم. التوحيد أهل نمر من أقام وما حم، حل وما ديارهم، 

وقال[. ٣٨]انمكبوت: ٠ حنميبب من لخكم ثميرِتن ومحي ويمودأ وعادا ه تعاق! قال 
؛1؛لفوريعلموث ذ'ولئ،'لآته ق ائت ظنموأ بما حاويه ثومهم هتلتئ ؤ مود! ثق 

إ،ُؤ لوط• قوم ل وقال [. ٥٣، ٥٢إ ]النمل ه يتقورئ وهقاثوأ ءامغوأ واغتئا 
ولمي:)ق؛! يسقونح يموأ بما آلشمآء مؤنح رجزا آنمزية هنذه اهل عل 

ذ'للئجق إن ؤ تعال! وقال [. ٣٥، ٣٤]الخكبوت: # ومو»ريعقلوتنم سه ءايه مغهآ مريقئا 

وإنكا0اتأثا للموميتن ذ'للث،لآته ل إن محمو^3؛ محل فأي ه؛ 
وقال[. ٧٩- ٧٥]الحجر: ه مجي لسإمام ؤإتإنا ميم قآمتثمئا إإ7،ما ثظنلمين اْمحثبآلآمحة 

4ثعقلوت أثلا دبآم ا ا'ِتت؛ائيتجئن عانيم 3إِكؤتِلئمرون ؤ لوط• قوم ي تعال 
[.١٣٨،١٣٧]اكlظت:

ه-:أت-ه

وهوحلى من يعلم الأ ;زث؛'( ا>ءإألم-ووو بد عليز إذهُ دبِء اوآحهروأ قولكم ابمدأ وؤ 

دليلياحن كلها بالجهات علمه إنبات عك — سبحانه — احتجاجه ذلك من 

بياتعليم إدهُ به-ء اوآجهروأ قولنكم وايموأ ؤ يقول! حيث، وأصحه، وأوصحه 
■حلىوُوآالطءف—،من يعلم الأ ۶ بقوله• ين-لك علمه قرر ثم [ ١٣!،: ٧٧١]# إم المقدور 

ؤإذامخلوقه، يعلم أن لأيد الخالق فإن التقرير. أبلغ من وهدا [ ١ ٤ ]l_،: # آ-ثيثرث|ث■ 
وهيعليه نخمن فكيف تضمنته وما صدوركم وحالق خالقكم بأنه مقرين كنتم 

)ا(ههشماء.
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قما عندهم يخالق لر فإنه فهمه، القدنية عل يصعب مما التمرير وهذا حلقه؟ 
القومغلاة طرد ولهدا بما. ، ^Juعل دليل أصولهم عك الأية j يكن فلم المدور. 

علصحيح الأية من التقرير قاطبة.وهذا السالف فكفرهم علمه، ونفوا ذلك 
عكنمب محل أول الفاعلية عك رفع محل j لس[ يكون أن تقدير أعني التقديرين، 
الحجةحتم ثم وممتوعه؟ مخلوقه الرب يٌلم ألا الأول التقدير فعل المفعولية. 

ءجزرت<حتن ودق وحكمته صنعه لهلفح الذي اللهليف، وهما لشوبما، مقتضيين باسمين 

كماوحفاياها، الأشياء ببواطن الإحاطة إق علمه انتهن الذي والمتر الأفهام• عنه 
الصدور.وتجنه الضمائر تخفيه ما الخبير اللهليف، عك يخفن فكيفا بظواهرها. أحاط 

يعلمالأ ئثباتآثدورإ)ً؛ا ١^''■ يه-ء اوآجهروأ يولآكم ؤا'يموا ؤ تعاك؛ فوله 
عليهيثتمل لما كلمة الصدور وذاين، ١[ ٤ ،  ١٣،: ilLJl]أسمميم؛اب< من 

لمافإبما الصدور، صاحبة أي والبغض والحب، والإرادات، الاعتقادات من الصدر 
والملازمة.الصحبة نسبة إليها بت، ئ ١٢قاتمة فيها كانت، 

أوالرغ.هوالنمت، حلق( رمن إعراب 3، احتلف وقد 
مايعلم أنه والتقدير له، لخلقه بال.للث، علمه عك استدلال فهو مرفوعا كان فإن 

لفلهورغاية ق الاستدلال وهل.ا حلقه، ما الخالق يعلم لا كيفه الصد.ور، تضمنته 
ومثينته.وعلمه وقال.رته الخالق حياة يستلزم الخلق فإن والصحة، 

العلمليتناول تغليتا )من( لفنلة وذكر مخلوقه، يعلم ألا فالمعنن منصوبا كان ؤإن 
علدالة هي كما الصدور ق ما -محلق عك دالة فالإية التقديرين، عك وصفاته العاقل 
به.سبحانه علمه 

س٣ ألا ؤ فقال: بما، علمه عل دليلا الصدور ل لما خلقه سبحانه فإنه وأيصا 
دللئ،فلوكان خلقه، وهوالذي الصلأور ل ما عليه يخفن ، كيفأي [ ١٤لالمااك،ت ه حلى 

را.مختمرالمراعى ١ • ٩ !١( 
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الأدلةأعظم من للثيء محاته فخلقه العالم، عق به الاستدلال لبطل له مخلوق غبر 
ينطويبما علمه عل يدل ما يبق فلم العلم، دليل انض الخلق انض فإذا به، علمه عل 

لماوجحد العالمين برم-، الكفر اعفلم من وهدا لدللئ،، حالق غير كان إذا الصدر عليه 
كماالأمم إق ألقو0 إمم بالضرورة وعلم آخرهم، إل أولهم من الرمل عليه اممت، 

له.ثريك لا واحد إله أنه إليهم ألقوا 
لتنبيههفاستيقظت، المعقول. بملريق وأفعاله صماته اثبالتا عك سبحانه نبه 

يعلمالأ ؤ العالمت صفة ق فقال المتة، العقول رقادها عك واستمرت الحية، العقول 
لفظهإيجاز غاية مع الدليل هدا صحة فتامل [ ١ ٤ ]الملك: وهوآشلوف1اآلجثره حلى من 

فما[ ١٧]الحل: دددقنورتخه أفلا محلى •'لا نحن أفمن'■محلى ؤ وةالت واختماره، 
سنومي قوم وآقد ؤ الكلام: صفة ل تعال وقال أوجره، وما الدليل هذا أصح 

4نيتلأ ييلتمم ولا دؤنهم لا ألزمحروأأدهُ حوار لهُ حسدا عجلا حلئهتز بن بند؛-، 
إلها.يكون أن يملح لا يهدى ولا يكلم لا من أن عل الدليل ببمذا به [ ١٤٨]الأعراف؛ 
ينللث،ولا نزحغإJمزملآ ئزوزألأ أفلا ؤ العجل؛ عن الأخرى الأية و نوله وكذلك 

الضرملك وعدم والتكليم الكلام صفة امتناع فجعل [ ٨٩]طه: ه قمعا ولا ءنُا لم 
يكلمأن بد لا الإله أن عل سمعي عقل دليل وهدا الإلهّية. ءاأم عك دليلا والمع 

رله فعل الز ؤ تعال؛ وقال إلها، يكن م ؤإلأ والفع، الضر لعباده ويمللئ، ويتكلم 
الدليلمدا نبه [ ٨١٠، .: ]؛JUه آلغجذين وهديته زن؛؛ وفمثيري ولساذا رث،؛ عين؛ن 
متكلمابصيزا يكون أن أول وتحلم وتتكلم تتصرف، حعللثج الذي أن القاني العقل 
قتعال وقال العقول؟ إل وأقرب، وأبين هذا من أقوى قْلعى عقل دليل وأي عالما، 

أزلهزهآ يبمللمون أيد ثم أز مآ ئون نم أزجلآ ألهم ؤ ال٠عطلين: المشركين آلهة 
عدمفجعل [ ١٩٠]الأءراف: ٠ ها شعون نهز؛^١^٠ أم مآ نم؛موث أعص 

ج\الصواعق مختمر ١ ٥ ٩ ( ١ت 
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هد0منه عدمت من إلهية عدم عل دليلا لهم والبصر والمشي والمع البعلش 
العهللةبه وصفه ما ومد أوثاتهم صفة ضد ه نمبحانه اهلم وصفا وقد الصفالتا، 

وذكروالإتيان, والمجيء باليدين والفعل والبصر يالمع ه نففوصفا والجهمية. 
فأملإلهيتها. عدم عل دليلا فيها الصفاُتا هذه امطع جعل التي الأصنام صفاتا صد 

كلهاتجدها وتنوعها واتاعها وتفننها كثرما عل القرآن ل والصفات التوحيد آيات 
ولاشبيه فيه له فليس الكمال، يدلك المتفرد وأته حا للموصوف الكمال أستح قد 

ومدبرهالعالر هدا لخالق الطالق الكمال إثبامحثخ من أوضح العقل ق دليل وأي •ميل. 
نأيله الكمال حيع إثبات العقل ق يكن ب فإذا وقتومهما؟ والأرض الوات وملك، 

والحياةوالكلام والبصر المع صفة أن ق شك ومن هاوا؟ العقل؛عل. ل تمح فضية 
خاصةملما من فهو كمال والرحمة والفرح والرصن والغمسبا والقدرة والإرادة 
هلفأثبته وما واليدين الوجه إبان أن شلاج من بل العقل، من وانسلخ الإنسانية 

إذاويتكلم ماء ما باختياره يفعل كونه أن شك ومن عقله. ق فهومصا'>-ا كمال معهما 
بالكمالجاهل فهو كمال غير شاء حيثا إق ؤيجيء يشاء، حيثا إق وينزل شاء، 

الاختياؤية.الأفعال به تقوم الذي الحي من أكمل ءندْ والجماد 

3إليهآلغئوزنئاكناوكلوأسذذقه-ء جعلمحمألاوْنزذولأقاملموأق وآلذى هؤ 

والثناءوشقها وحفرها عليها للوءلء منقادة ذلولأ الأرض جعل أنه سبحانه أمحبر 
أن— سبحانه — وأخبر منها. ذللث، أراد من عل ممتنعة متمعثة يجعلها ولر عليها، 
منهاوأخرج وؤلجاها، دحاها أنه وأخبر وكفاثا. وفرارا وبساطأ وفراقا، مهادا جعلها 
الأمارفيها وأجرى والهلرق، الفجاج فيها دمج بالجبال، وثبتها ومرعاها. ماءها 

)ا(؟امامم.



—=^رج(=م
كلهاالحيوانات أن بركتها ومن أنواتما• فيها وندر مها وبارك دالمحون، 

وأةواتأاتخرجضها•
لكن.ما أصعاف أصعاف لك فتخرجه الحب، فيها تولع أنك بركتها ومن 
الأشياءأحن بملمها من لك وتخرج حلهرها عك الأذى تحمل أنما بركتها ومن 
ملتح•كل له وتخرج محح كل منه فتوارى وأنفعها، 
وتخرجوتوؤيه، ونقمه وتواؤيها بدنه وفضلات العبد قبائح تستر أنما بركتها ومن 

منهحير التراب من لكن فلا يالنفح، وأعودْ للأذى شيء أحمل فهي وشرابه؛ ؤلعامه له 
الخير.إق وأقرب الأذى من وأبعد 

ينقاد،يقاد كيفما الذي الد.لول، لكلجمل الأرض لنا جعل سبحانه أنه والمقصود 
ذلولأ،زكوما وصفها من تقدم لما وفجاجها طرفها عن بمتايها التمير وحن 

بالجبالالمناكب، مسرين، ولهدا فيها، شيء وهوأعك مناكبها، عك يْلآ عليها فالماشي 
أيسر.سهولها ل المني أن عك تشيه وذللئ، قالوا أعاليه. هي الإنسان، كمناكب، 

لجوانبه.الإنان متاكب، ومنه والنواحي، الجوانب، المثاكبح بل طائفة، وقاJت، 

الحيوانعليه يمشي الذي الوجه وهذا الأعال. بالمناكب، المراد أن يظهر والذي 
إنماوالمشي أعلاها، الكرة سهلح فإن له، المقابل الوجه دون الأرض من الحال هو 

يمذلول. بانما وصفها من تقد.م لما عنه؛المناكب، التعسر وحن سهلحها١ ق يفع 
البلفيها وفتق ووطأها لهم فذللها فيها، أودعه الذي رزقه من يألكوا أن أمرهم 

فيهوالتهلبه للأنتهّاع المكن ميتة ^كر رزقهم، وأودعها فيها يمشون التي والْلرمح، 
اكن.لنفيه أويع مما والأكل والمجيء بالذهاب 

ولاتوطنين مغير المكن هذا ق أنا عك [ ١٥لالمالالث،ت وإليهآلنسوره ؤ بقولهت نبه ثم 
دحلناْؤإنما ومس.تقنا، وطنا نتخذه أن يحن فلا سيل. عابري دخلناه بل مقيمين، 

ومستقر.وطن لا وممر وممر حبور، متقر لا عبور فهومنزل القرار، دار إل منه لنتزود 





هيقخزون ثأ فليلا ؤآلآبمثزلآلآصَْ ش ؤ ت الرحم 
هآلعليز وهوآلئمع وألئاوج أم 1، سكن ما ؤل4ُ ٠ ؤ كتب! ثاء ؤإن [ ٢٣ت ]الملك 

]الأنم1م:ما[,

الملكسورة تفسير من حمعه ا3اللأا يسر ما هذا 
العالمينرب هه والحمد 

٠٠٠

٠٢١١/٧)تا(اظر:تسرمض 





٣٦

رسله.وصدق وكلامه، وكماله وحكمته وقدرته، وحدانيته عق دلالة أظهر دالة 
منتعليمها وجعل — اللسان ونطق القرآن أعني — الأمرين بين بحانه جع وقد 

علمهطقآلإقحنو؛(.ا ءلمآلأرءانإ)نن ؤ قال! كما وامتنانه، نعمته تمام 
٤[.١- آليانؤ<]الرحن: 

أنولعسائر عك الإنسان فضل وحا النيان" علم وبها القران، علم الحروف فبهذه 
انتطمتجوسها ٠ وحففلت العلوم جمت، ونيا رمله، أرسل ونيا كتبه، أنرل، و؟اا الحيوان، 

الفاسد،من والصحيح الباطل. من الحق يتميز و-يا والمحال، المعاش ق العباد مصالح 
بماودع نعمة من بما جلب وكم الأذهان؛ ق تقلها أمكن وبئا العلوم، أشتات، جع وحا 
حاوأقيم ضلالة، من حا وهدى حرمة، من بما وأقيمت!، عثرة، من بما وأقيلتؤ نقمة؟ من 
.الإنسان حلق ق كاياته البيان تعليم ل — سبحانه — فآياته باطل؟ من بما وهدم حق، من 

عصب.ولا لحم ق الفضائل تلك ثست، ما اس صغ عجائب ولولا 
وينفرشالحلقوم ق فينصم الرئة، قصة من يخرج هواء ق صنعه هذا من فسبحان 

وبينوأطرافه اللسان وسهل وعك وأسفله، وأعلاه، وآخره، ووسطه. الحلق، قصن أق 
عمرصويتج المقاطع يلل من مقهني كل عنل! له فع الفن،والخوم. وق النايا، 
حرف.هو فإذا له. المجاور القهلح صوت 

ثمها. بأنفقائمة كلمات هي فإذا بعفى إق بعضها بضم الإنسان سبحانه فالهم 
المعاق،أنولع عك دال كلام هي ؤإذا بعض، إق بعضها الكلمات تللئ، تأليف ألهمهم 

وتكدسا،وتصديما ؤإنكارا، ؤإقرارا ؤإثبايا. ونفتا واستخبارا، وحبرا ومتا، أمرا 
ونثره،نفلمه الخهلاب، أنولع من ذللث، غير إق وحوابا. وموالا واستحبابا. ؤإيجابا 

ق— وتعاق تبارك — صنعته ذل كل الخلائق، لغات اختلاف عك ومعلوله، ووحيزه، 
لتقطيعهوأعدت هيئت، قد مجار ق ظاهره، إق الإنسان باطن من حارج مجرد هواء 

شأنفهدا الخالقين. وأحسن العالمين، رئب، اس فتبارك وتوصيله، تأليفه ثم وتفصيله، 
الحلوق.الحرف 





قالهوو^ا_
*إنت قويقول اقع رسول سمعت ئالت الصامت بن عبادة عن داود أبي ّنن ق كما 

كلمقادير اكتب، ^ ١٥أكتب؟ وما رب، يا ءال1 اكتب، له؛ فقال القلم اس حلق ما أول 
اءة(االتقوم حنن شيء 

ذكرهماقولين عق العرش؟ أو المخلوقات أول القلم هل العلهاء. واختلف 
منالمحح ق ثبته لما القلم، قبل العرش أن أصحهما الهمداق. يعق أبو الحافنل 
أننل الخلائق مقادير اس ®قدر اليع رسول قال قال؛ عمرو. بن عيداس حدينؤ 

أنصريح فهدا ، ابءارر علن وعرقه عام، ألم، بخمسين والأرض السموات ثنلق 
هذا.عبادة لءحا.ينا القلم حلق أول عند وسر والتقدير العرش. حلق قبل وسر التةانير 
أوحلتين.حلة يكون أن إما آحرْ. إق القلماا اقنع حلق ما أول ررإن ت قوله يخلو ولا 

قكما اكتب،. له! قال خالقه أول عند أنه معناه كان _ الصحيح وهو — حملة كان فان 
وهوحملتين كان فان والقلم أول، بنصمته اكتب،® له؛ قال القلم اه خلق ما ®أول لفغل! 

لينفقالعال؛، ^ا من المخلوقات أول أنه عل حله فيتعين والقلم، أول برفع مروي 
والتقديرالتقدير. عق سابق العرش أن ق صريح عمر بن عتدالاه حديث، إذ الحديثان. 

اكتّ_ؤ«.له! قال القلم اه حلق ®ل،ا الأخر! اللففل وق القلم، لخلق مقارن 
إنهالتفسير! أهل من واحد غير قال وقد وأحلها. وأفضلها الأقلام أول القلم فهدا 

به.اه أنم الذي القلم 
ورسله.أنبيائه إق اس وحي به يكتمه الذي وهو الوحي، قلم الثال! القلم 

الكبرىق والمهقي ( ٤٧•• )وقر داود وأبو ( ٣٣٦وقر  ٢٧٤)A/ المختارة j الضٍاء أخرجه )١( 
سدق واسراي ( ٢٦٨٧يقر  ١٣٧)U/ والزار ٢( ١ ٥ ٥ ررُم واكرuJى ٢( •  ٤٦٦ رقر ٢ • ٤ ا/ )• 

ضامحقاد j واللام ( ٥٧٧)وقر واتجالي ١( )وقر الأوائل وق ( ٥٨وقر  ٥٧/١رالثامن 
وانفلر:فحابرى)آ/ا<خأ()ما/؛هم-آهم(.( ٣٥٧)رق؛  ٧١

٢-• ٣/١٦النووي)وشرح ( ٤٨٩ا/ )١ ( ٢٨٩)٦! اuرى نتح واتفلر: ( ٢٦٥٣سير)رقر أخرجه )٢( 
٢٠٤.)





ء_^_س^^اجت
ؤينفده.فيمايمضه ودالادل شته، فيما بالصدق 

عنوتمان الحقوق، به تحفظ الذي القلم وهو الشهادة، قلم الثامن■ القلم 
ويشهدالكاذب، ؤيكذب الصادق، ويصدق ؤإنكاره، الفاجر بين وتحول الإضاعة، 

والأموال،والفروج، الدماء، عق الأمين وهو بباؤلله• المبْلل وعل، بحقه، للمحق( 
وباسقامتهاد، فأعفلم العالر فو القلم هذا خان ومتن والحقوق، والأنساب، 

الكتمان.وعدم العلم عق وميناه العالم أمر يستقيم 
أؤيدوما وتعبيرْ، ونفيره، المنام، وحي كاتب وهو النمير، تلم ت التاسع القلم 

الشالأقلام وهومن له، كاشف المنامي، للوحي مترجم جليل شريف وهوقلم منه• 
للصدق،وتحريه وأمانته، ونزاهته، صاحبه طهارة وهويعتمد والدين، للدنيا تملح 

مؤيدوحن باطن، وصفاء راسخ، علم ْع السديدة، الحميدة،والماهج والهلرائق 
الأقلام،ألطف، من وهو وسيرهم، وهيئامم الخلق بأحوال ومعرفة الإلهي، بالنور 

علويهاالموجودات،! ائر بتشبثا وأسدها تصرمحا، وأوسعها جولائا، وأعمها 
محلهو المنام ق القلم هذا فتصرف والمستقبل، والحال وبالهاضي وسفليها، 

وملطانه,مملكته وكرسي ولايته 
الحوادث-يا تضعل الذي القلم ووقادعه-وهو العالم تواريخ قلم العاشر! القلم 

قوحوادثه ااعالم من مضن ما فيحصر قرن، إق قرن ومن( أمة، إل أمة من وتقل 
المعادقلم فهو ؤيشهده، ذللثج يرى السامع كأن حتن النفس، ؤ، وينقمه الخيال، 

فتراهالخيال، صورة ق العالم لك، يعيد فإنه العجاب،، قلم القلم وهذا الروحان، 
ببصيرتلثح.يقلثلئ،،وتثاهدْ 

ونحوهاألفاظها معاق شرح من وتفاصيلها اللغة، قلم عشر! الحادي القلم 
علدلالتها وأنولع ووجوهها، أحوالها من ذللث، يتح وما تراكيها، وأمرار وتصريفها 

وأءذ-ااالألفاظ باحتيارأحسن المعاق التحبيرعن قلم وهو الدلالة، وكيفية المعاق، 
وكثرةالألفاظ سعة بحسب، جدا التصرف واسع القلم وهذا وأوضحها. وأسهلها 



الممسٍرض النسئ الصوء 

وتثوي•مجاريها 
المحقين،سنة ورفع المطلين، عق الرد وهوقلم الجامع، القالم عشرت الثاف القلم 
ونيافنهم،تناقضهم، وبيان وأحنناسها، أنواعها احثلأف عفي؛ المطلين أباطيفي، وكثف 

لالملوك نفلير الأقلام 3، القلم وهذا ؛، ١^١٣ي ودخولهم الحق، عن، وخروجهم 
المحاربونالرسرإ، به حاءُتا لما الناصرون الحجة أهفي، وأصحابه الأنام، 

خرجلن، المجادلون الحسنة، والوعفلة بالحكمة اينف إفي، الداعون لأعدائهم.وهم 
مخالف،لكل وعدو مبهلل، لكل حريِج القلم هذا وأصحاب، الجدال. بأنولع سيله عن 

شأن؟ل الأقلام أصحاب، من، وغيرهم شأن ي فهم ّ للرمل، 
كب،تكتب، ل؛ أنه القلم جلالة j، ؤيكفي العالم، ممالح انمملام فيها التي، الأقلام فهذه 

علم؛القلم،إنمابأن غيره إق وتعرف كتابه، ي يه أقم — سبحانه — اهلع وأن به، إلا اليه 
توصفه ق يقول إذ أبوتمام، أ؛دع ولقد القلم. بواسهلة نبتناه به ما؛عث، إلينا وصل 

والمفاصلالكالن الأمر من يماي، ثباته بذي، الالأعلن القلم لثؤ ل
اوقعهدلك—ن، طل، ة ريئه ل

هلعاباتلامحت، القاعي الأفاب، لع
اولانجيهلاللأء واُت، هالخلل

وهوراكيؤتقطنه امإدا فصيح 
وأفرغت،اللطاف الخص ااْتض، إذام

وتفوصنت،ا، القنأطراف ه أطاعت
وأملت،ذكي، الالذهن اثرن إذا 
وشددمتتجمحرانر الخنه رفدتد وق

مرهف،وهو شأنه يلا جلرأيت، 

وابلشرق والرب، الغق اره ياث
عواّسل،أيد اشتارته ا الجتوأرى 

المحافليالئ، للمالن، احتفانم، لما 

لهوراجله خاطبتإن وأعجم 
ل،حوافوهي الفكر شعاب، عليه 
-الجحافل،الخيام تقويض، - لنجواْ 

افلآهوهي اس القرط3، ه أعالي
لالألأمثلأُث، اله نواحيلأُث، ئ

ناحلوهو ه خهلبمينا ومنا ص

قوةئعرْ ق السان، أمراء أحد الطائي أوس ين ح~—ؤ ث تمام أيي إق تب، الطؤيل، بحر من الأبيات هده ( ١• 
.٩-٢٩( ١ الكاتب) أدب ق الصؤي، الأبيات ذكر —.  ١٥٢٣ صة مات به الغريم، تميم وئد وحزالة. 



٢ ١

تلكحا 

فيهيمول عما ورموله نبيه تنزيه السورة هذه ق والكتابة بالقالم عاليه والمقسم 
•لاكالم:أ[ رؤكبمنو0ه تعانى'.>ؤ قوله أءداؤه،وهو 

وأييتها،دلالة أظهر عاليه دالا وجدته به والقسم المم هذا بين طابقت إذا وأنت 
البعض عن بعضهم البشر يتلقاها التي العلوم أنويع س بالقلم الكاتب سهلر ما فإن 

منالرسول به جاء ما يصدر فكيف وافر، عقل من إلا تصدر ولا مجنون، من تصدر 

نوىق ليس تضمنها التي الملوم بل الملوم؟ درجات أعك ل هو الذي الكتاب هذا 
أعلق كونه مع بيمينه، يخهل ولا كتابا يقرأ لا أمي من ولاسيما ، -٦١الإتيان البشر 
لوكلهم المقلأء من يستحيل التناقص، من بريا الاختلاف، من سليما الفصاحة، أنولع 

فكيفمنهم، واحد رحل عقل ق كانوا ولو ؛مثله، يأتواأن واحد صعيد ق اجتمعوا 
وهليميزه، أن الحيوان من كثيرا عمن ما به يميز له عقل لا مجنون من ذللث، يتأتن 
الإفك.وأظهر البهتان أنح من إلا هذا 

دلالة.أتم عليه ودلالته عليه للمقم به المقسم هذا سهادة فتأمل 
الأجزاءمتساوية والأخر، الأول منتظمة بديعة واحدة رسالة أنشأ رجلا أن ولو 
العقلاءله لشهد كذلك، كتابا صنف أو كذللث،. قصيدة قال أو بعصا، بعضها يصدق 

ومشاكلتهامعارضتها — وقؤع بل — إمكان ْع بالجنون رميه أحد اّتجاز ولما بالعقل، 
العقلاءعجزيتؤ بما أى من بالجنون يرمن فكيف، منها، أحسن أو بمثلها والإتيان 

إليهعقولهم متدى لا ما الحق، من وعرفهم ومماثلته، معارضته عن قاطبة كلهم 
ماجنب، ق وتلاثت، الأولياء، ألثا>.ت، له وخضعت، العقلاء، عقول له أذعنتح بحيثج 

ترىوهي مختارة، طائعة والإذعان، والانقياد له التسليم إلا سمعها لر به؛حيث، جاء 
كملفهوالذي به؟ جاء يما إلا لها كمال ولا يه، جاء ما إق وحاجة ^١ أسد عقولها 
الإطلاق.عك الخلق أعقل أتباعه فإن ولهذا الثدي، برصاع الطفل يكمل كما عقولها 
للثؤظهر مخالفيه مولقالت، وبين بينها وازنت إدا الفنون ق وكتبهم لفاتهم مؤ وهذه 

والقلوبوالعدل، بالعلم الادنيا عمروا أمم عقولهم ؤ، ؤيكفي بينها• التفاوتر 











الممسرض اشز المزء ا؟==ِ 
=|ييا=د=======^=======ذ

أخذتفقال! منها. واحدا لتختار والحياء، واااا.ين العقل ت أحضرك اس إن حبريل. 
إليه.فانحازا كان. حيث العقل نفارق لا أن أمرتا والحياء! الل.ان فقال القل. 

مكتسباوعقل ومثمره، ومريئه العلم أبا وهو غريزة عقل عقلان! والعقل■ 
منيؤتيه اس فضل فذللتا العبد ق احتمعا فإذا ونتيجته، وثمرته العالم وهوولد مستفاد 

أحدهمافقد ؤإذا حاب،، كل من عادة الجيوش عليه وأقبالت، أمره، له واستقام يشاء، 
الناسومن أحدهما. بنقصان الرجل انتقص انفرد ؤإذا منه، حالا أحن الهيم فالحيوان 

المكتسبا.العقل صاحبا يرجح من ومنهم الغريزي• العقل صاحب يرجح من 
يوتنالتي آفته عنده تجربة ولا علم لا الذي الغريزي العقل محا_—، أن والتحقيق 

به.علمه لعدم الفرصة انتهاز عن يعقله عقله لأن الفرصة، انتهاز وترك الإحجام منها 
عكيلقيه وطرقها بالقرص علمه فان الإقدام، من يؤ>ن المكتسكا العقل وصاحبا 

منوالأول إقدامه، من يوتن فهوغالتا عنها رده يهليق لا الغريزي وعقله إليها، المبادرة 
معيشياعقلا لا النوة مشكاة من مستفادا إيماننا عقلا الغريزي العقل رزق فإذا إحجامه، 

الناسيرضوا أن العقل يرون فإمم الكاذبون، هم إمم ألا شيء عك أنه أربابه يقلن نفاقيا 
فهوإليه سبيل لا أنه مع وهذا ومحبهم، مولتم ؤيتجلوا ويسالموهم طقاتم عك 

كانؤإن وهو فيه، والمعاداة فيه والموالاة اقيه ق الأذى ومزنة والدعة، للراحة إيثار 
ؤيعاداس ق يوال لر من الإيمان طعم ذاق ما فإنه الأجلة، ق الهلاؤثا فهو عاجلة أسلم 

المحين.الموفق واممه ورسوله، \ه رصا إق أوصل ما العقل كل فالعقل فيه، 
٤[.ه! لنيه اهاتعانى ،قال 

منه.عندي أرض ولا إق أحب، دين لا عفليم، دين لحل ومجاهد! هماس ابن قال 
يأمركان ما هو قتادة! وقال القرآن. هوآداب، ه! الحسن وقال ،٠ الإّلأمأ وهودين 

)ا(؛'آءدارجحما.
)آ(اظر:شراينهم)إ/جأ:



هالئمحزو^ا_
اه.مي من عنه ؤينهي اهف• أمر من به 

القرآن.ق به ، ٥١آثرك الذي الخلق لل، إنك والماست 
حلقعن - عنها اهف رصي - عانثة سأل  ٠٠حكيم بن هشام أن المحيحين. وق 
ش؛ئااا. jLlولا أقوم أن همت لقد فقال: القران. حلقه كان فقالت: اهفقو؟ رسول 

تالعيينة ابن عن أحد: الإمام قال ٤[ ]القلم: حليعظ؛عره وإِةثلعز؛ ؤ تعاق: قوله ، ر
حلقه*كان فقالت: ه التي حالق عن عايثة ومثلت عظيم* لعل؛•ين  ٠٠عباس: ابن 

فليلكوالطاعة، والخفؤع الدل معنن وقته والقهر، الإذلال مٌنى فته والدين القرآن* 
الشاعر:قال فدل، قهرته أي فادان، دنته يقال كما الأسفل، إق الأعك من يكون 

وصيانزة بعفأصبحوا الدين اوا هأذكر ان الرمهوأدض 
دينااهف يدين لا وفلان ييف، ودنت، اهف دنت، يقال كما الأعك إق الأد-تى من ويكون 

لهحثع أي هف ودان وأحافه، وأحبه اهف  ٤٧٠١أي ادراة فدان بدين. اهف يدين ولا 
سواءكالعبادة والخب، الخضؤع من فيه د لا الثامحلن والدين وانقاد. وذل وحضّوع 

وسمنالفلاهر، ق وذل انقياد فيه كان ؤإن الخب يستلزم لا فإنه الظاهر الدين بخلافح 
حتراإن بأعمالهم" الناس فيه ين يل• النءي اليوم لأنه الدين، يوم القيامة يوم - تعاك - اهف 

الجراءبيوم فروه فلن.للئا وحاتيم، حزاءهم رتف..من وذلاثه هر، مرا وأن فخير 
الخابإ.ويوم 

باةكلمآضئونرث;:ه.نوض،نون ينؤ 
عثمانأبو فقال ٦[ ي آلنمئون لأيويإ ؤ قوله: تقدير ق احتلفح قد ، ١

عنوالأسفهام الفتنة. بأيكم أي• مصدر، ءنلءْ والمفتون متأنق،، كلام هو المارق• 
والجمهورللاحر. حصوله فتعين قملنا، هما أحل• عن انتفاؤه علم قد اثنين بين دائر أمر 

اللكي.الجواب  ٢٧٩)١( 
اشان. ١٣٦)٢( 



الممجترض المفر الصوء ا؟=م 
-اكا============ض

أوجه؛أريعة فيه لهم لم قبله، بما متمل وهوعندهم القدير. هل.ا خلاف عن، 
ؤ،زيدت كما المبتدأ 3، وزيدت المفتون. أيكم والمعنن؛ زائدة، الباء أن )أحرها( 

عبيد.أبو قاله تفعل. أن بحبلث، قوللث،! 
عل،والباء الفتنة. بأيكم ؤيبصرون متمر أى، الفتنة، بمعنن المفتون أن )الثاق( 

الأخفش.قاله بزائدة،. لست، هدا 
بأيكمتقديره محن.وف مضاف هنا ولكن بابه، عل، مفعول، المفتون أن )الئالث،( 

أيصا.الأخفش قاله زائدة، الباء وليت، المفتون، فتون 
عل،والماء المفتون، المؤع منكم فرض أتم، ل والقدير j،، ؛مض، الماء أن رالراح، 

و)سمر(منه. ثيء إؤ، حاجة لا هر  ١١٠ؤ تكلفكلها الأقوال، وهده ظرفية. ط\ 
تعال(تقال، به. وتعلم بكن.ا ستشعر تةول،ت كما بالباء فعدئ، وتعلم، تثعر معتن مضمن 

فلاقريب، مكان من المعنن إن، اللففل دعاك ؤإذا [ I١٤ ]العلق ب يرمح، آلله إن ي-ئب لمّ اؤ 
بعيد.مكان من إليه دعاك من تجب، 

٦[.ت،، ،: ]lJUه ألممتون بايؤتكلم وييممون مثصبمر ؤ لتحاإ؛ا[ت قوله وأما 
والحور.والمحلوف والميسور كالحقول، ر ممل، المفتون وقيل! زائدة. الباء فقيل؛ 

ازآساولزيروأ ؤ تعاك؛ اليم قال، ويعلم، ينحر معتز مخمن يبصر أن والصوايتح 
فعلخمدمح، [ ٣٣]الأحقاف: ضنج4 شين نهم، وألآز>،ؤلم' الزى 

ويتعاونانوالشجر، ابء عهإ بأحوالمؤمن، اءالمومن ؛ الحديث، ون، بالثاء، الروية 
وتجار،كتاجر فاتن جع وهو وبضمها واحد، وهو الفاء بقح يرومح، • الفتان* علن 

بالمحبة.إلا فتن، من، فتن، فما الفتون، موصع الحب، أن والمقصود 
٠٠٠

المحبين.روصة ٤ ٩ ( ١ )
الطبقاتj، س واش ( ١ ١ ٦ ١ ١ رم ١ ١، > )!/ الكبرمح، ؤ، قي، ٠Jوا٣( • ٧ ٠ )رنم داود أبو أحرجه )٢( 

(.٧٣•)رنم الأُوال ذ ّلأم بن، القاّم مل. وأم ٣( ١ ٩ )ا/ 



سمح—=^^====^^رجات
■ixؤؤدوا"لؤندهنثدلجث 

يتلطفالمداري أن ُينهما والفرق ذم، صفة والمداهنة مدح صفة المداراة 
علليقره به يتلهلف والداهن الباطل، عن يرده أو الحق ْه تخرج يحنن بصاحبه 

المماق.لأهل والمداهة الإيمان لأهل فالداراة هواه، عك ويتركه باطاله 
الهلبيب،فجاءه آلته، وقد قرحة به رجل حال( وهو مْلابق مثل لدللن، صربا وقد 

برفقبطها ق أحد نضجت، إذا حتن تلينها ي أحذ ثم حالها، فتعرفا الرفتق المداري 
فسادهيمنع ما والمرهم الدواء من مكاما عك وصع نم فيها، ما أحرج حمح، وسهولة، 

اللحمنبايت، يعد عليها يدر نم اللحم، تنبنا التي بالمراهم عليها تابع ثم مادته، ويقطع 
والداهنصلح1ا، حتن ذللثح يتاح يرل، ولر الرباط، عليها يند ثم رؤلوبتها، ، ينشف— ما 

الهيم بخرقة، العيون عن فاسترها شيء لا وهده منها، ، U_ipباس لا لصاحبهات قال( 
كلمهلا؛ق أيما المثل وهذا ادها. فعغلم حكن وتنحكم تفومح، مادتبما تزال، فلا عنها 

فتامله...الءلئنة مع الأمارة النفس لحال الهلا؛قة 

ه.بشمي.#نى؛وآا: نقاء ماز هؤ 

عببجهمزه أن وهو ذكره، ما غير أحر معنكل ففيه بنميم مشاء عك هماز تقديم أما 
يتعال.اهلا بالمهموز يختص قاله فإن ه، نفق حاله اد لفؤإظهار به ؤإزراء للمهموز 

إكغيرْ•
لازمصرره متعد.والهمز صرر فهو عنده، ينم من إق يتعداه بالنميمة والمني 

المنتشر.التعدي الأذى إك اللازم الأذى من ينقل ما به شعر إذا للمهموز 
بجأ؛:-ه

الروح. ٢٨١)١( 

















—=^=اجا=ممه—^=
ذيأحي ٠^٠ غال: M الني عن وغترْ الترمذي ول [. ٨٨، ٨٧]الأنا،: 4 آلموبجن 

أنت،إلا إله لا ت عنه التغآ فرج إلا مكروب -fI دعا ما الحويته، بطن ل -؛ا دعا إذ النون 
الظالميزا،من كنت، إي سحاك 

ؤإتماربه. به نائي الذي الترام وهي الدعوة هذه ق به التشبه عن سهي أن يذكن فلا 
أفضتالتي مغاضبته وهي المناداة، هذه إق به أفضن الذي السب، ق به التشبه عن نبن 

مكذلومبوالكذليموهو ربه نائي حتئ عليه، ذللث، وشدة الحوت، بهلن ق ه حبإق به 
يخرجه.فلم عليه وحزمحا أوهما وغضتا غيظا امتلأ قد الازي والكاظم! 

لنيه:تعاق نال وند رؤية، غير من ، بالوصفالممن ل يوثر العاننن من وممر 

٥ا.١ ]القلم: ّممعوأأليكن4 ^لموظئ،بابمنرهزلما يكادآلذنزكمروأ ؤؤإن 

ؤسوقب إِدا بمم ترى ومن ت؛ ■حق كزما من يرتآلمق أعود ش ؤ وقال؛ 
٥[.١- ]الفلق: 4 حند إدا حايد سز ومن لثئفبأد ةم 

كانت،العائزت من أعم الحاسد كان فلما عاينأ. حاسد كل حاسدّوليس عائن فكل 
نحووالعائن الحامل، نفس من تخرج مهام وهي العائن، من استعاذة منه الاستعاذة 
عليهوقاية لا مكشوقا صادقته فان تارة. وتخطثه تارة، تصيبه والمعين، المحول 

فيه،توثر لر هام! للفيه منفن، لا المادح شاكي حل.را صادفته ؤإن ولابن،، فيه أثرت 
النفوسمن فهن،ا مواء. الحي الرمي بمثاية وهذا صاحبها. عل الهام ردت وربما 

تتبعهثم بالشيء العانن إعجاب من وأصله! والأشباح. الأحام من وذاك والأرواح، 

رنم• ١٣٧)Y/والحاكم ١( •  ٤٩٢رغم )ا-/ارا-ا المجرى j هم(وص • ٥ )رقم الترذي >ا(أخر-بم 
رنم)آ/ماأ الفردوس j والويلمي ( ١١٨٦رنم )إ/هآ والزار ( ١٧)ا/•وأحمو ( ٤١٢١
اكر.1.:^،روى (: ٦٨المبمع)U/ ؤ الهنس ونال ( ٦٢• رقم  ٤٣٢الشعب)ا/ ؤ وايهقي ( ٣٠٤٢

وهووقاص أي بن سعد بن محمد بن إبرامم غتر الصحثح رحال ورجاله أخمد رواه آحرْ. من ًلرفا 
١(. ٤٧ا/ الناري)١ فع وانظر: ثقة. 

رآ(خ؛آزادالعاد-بمم.





—لجا=قم
٢•رحمزرأ ثا يخر يطرق طارما إلا دالنهار، 

همزاتومن عياله، شر ومن وعقابه، عميه من اكامة اتله يكلعات ررأعوذ ومنهات 
رنحضروز؛ار وأن الشاطتن، 
آخذأنت ما شر ومجن التامات، وكلإتالثs الكريم، بوجهك أعوذ إق *اللهم ومنهات 

نحلفولا جندك، -هرم لا إنه اللهم والمغرم• المأنم تكشمر أنت، اللهم بناصيته. 
ويحميك!١رسحانك وعدك. 

الالض الخامات و؛كل،اته منه، أعظم شيء لا الل«ى المفليم، اس بوجه *أعوذ ومنها؛ 
ماشر من أعلم. لر وما منها علمتا ما الحض، الم وأساء فاجر• ولا بر بجاوزهن 

آحدأتت شر ذي كل شر ومن شره، أطيق لا شر ذى كل شر ومن دبرأر؛؛، وذرأ حلمح،، 
متقيم"■صراط علن ربي إن بناصيته. 

المقلم،المرقى رب، وأنت، توكلت،، عليلن، أنت،، إلا إله لا ربي أنت، ®اللهم ومنها؛ 
كلعلن اقم أن أعلم بالم، إلا قوة ولا حول، لا يكن، لر يشأ لر وما كان، اهق شاء ما 

(٢٣٦•١ رنم )0إ\0 شية أيي وابن رنم  ٢٣٧)أ/امرئ j اكاش ب )١( 
jدالمهقي ٤(  ١٩)م دس ( ١٧• ٥ يشر  ٩٥• و،اس،)أ/ ١(  ٩٨٣١ينم  ٣٥ل/ دب-الرنا3،)١ 

الدئ،j <والطراف ٣٧٢رقم  ١٦٤را/ السة j َ ايي (وابن ٤٧١• يتم  ١٧٥رأ/الثعب، 
الهبميوحت ( ٣٨٣٨رقم ١ ١ ٤ الفر)٤; وق ٥( ٤ ١ ٥ رقم  ٥٣١ )ه/ الأوط وو ( ٢٣٦ردنم 

فيالجمع)«ا/هأا(.
٥• )ه/ ب ر وان ( ٣٥٢٨)رنم والرذي ١( • ٦ • ١ V/ الكرى j ائي النأحرجه )٢( 

رقم ٢٨٥اب)١; j ^_ ( ١٨١وس)أ/( ١٧• ٤ رقم  ٩٥س)أ/• 
ناغوابن ( ٦٥٦تم رو العيال ق الدنيا أبي وابن ٦( ُ / الأصول)١ نوادر ق الترذي والحكيم ( ١٩٣
 jس/r(وحسنهالرذي.١١٦٧رقم ١٨٨بممالمحاه)

وأبو( ٧٧٣٢رقم ٤  ١٢)؛/ الكرى ذ والماتي •٧( ١ رقم  ٣٢٢المختارة)٨ ق الضياء أحرجه )٣( 
(والديلمي٩٩٨jالمنير)رقم(وي ٦٧٧٩)U/٧٣رقم الأوّال ل ه(والمراو ٠  ٥٢داود)رقم 

المنيفيصاوومس'ا(وا؛ن الفردوس)ا/؛آ؛رقمهخخا(رالهةيفيالأمماد)ص-
<. ١٢٧ا/)١ ازري تع (وانظر: ٧١٣)رقم

(.٤٣٥/ )٤ ١^^^٠ وشرح ٤( ٤ ٥ الأسذكار)M (وانفلر: ١٧رنم٧•٩٥١/٢)مالك أخرجه )٤( 



الممسرض اثئشث الصزث ا^=م 
تال!ظ=====^=^==^=د

٢ر ،. عددا«رشيء كل وأحصن علع: شيء يكل أحاط قد اهف وأن قدير، شيء 
أسباب*بعثرة لمحود ١ عن الحاصد صر ؤيندغ 

السورة،^■٥ المقصود وهو إله، واللجا به والتحمس شره من باس التعوذ أحدهات 
منه.يستمد بما عليم لاستعادته سمح تعاق واس 

لمناس سمع قولهأ مثل فهو العام، السمع لا الإحابة سمع يه المراد هنا مع وال
[.٣٩ب<لإيرامم: وسمعألخعآء زق إن ؤ ه؛ الخليل وقول حمده. 

منبه يستعيد فانه ذلك، المستعيذ حال لاقتضاء بالصر، ومرة بالعالم يقرنه ومرة 
سمعأنه المستحيي هدا تعاق اس فاحبر وشره، كيده ؤيعلم يراه، اس أن يعلم عدو 

ويقبلالتعن*، اٌل ليبسط ، ويبمرْ يرام عدوه بكيد علم مجسب اي لاستحالته، 
الدعاء.عك بقلبه 

ولاوجوده نعلم الدي الشيهلان من الاستعاذة ق حاء ، كيفالقرآن حكمة وتأمل 
الإنسشر من الاستعاذة وجاءت الجدة، وحم الأعراف ق العليم مع البلففل نراه 

فق_التالمؤمن، حم سورة ق البصير مع البالقفل بالأبصار ؤيرون يؤنسون الدين 
الأًكبرئاصدورهم ق إن يخونخزأض ق نمحث'محلوت إؤ 

أفعالهؤلاء أفعال لأن [ ٥٦لغا»و: ه آلمبمم آلثميع هو إدهر بائي قانثعد نل*سيج هم 
-يايتعلق القلبج ق يلهيها وحهلرات فوساوس الثبهلان ننغ وأم بالمر، ترى معاينة 
بابق البصير مع بالبالاستعاذة وأمر فيها، العليم بالع بالاستعاذة قامر العلم، 

آعالم.واس بالرؤية، ويدرك بالمر يرى ما 

وابن( ٣٤٣رقم )\/\<\\ الدئ، ق والطراز ( ٥٧)رقم والللأ اليوم صل ق السي ابن أخرجه )١( 
اكرفي-ارخه)م؛(.مه

سورةتفسير ق ، ٧٥١شاء إن قريتا وسيأق كراسة، قرابة العائن وأحكام الرقن ذكر ق المؤلف استمر )٢( 
)ج(.وغيرهم. اليهود سحر ذكر من وغيرهما والحر الحد حول موسنا بحثا الفوائد بيانع ق الفلق 

بدائعب. ٢٣٨)٣(



ولرحفظه اهنآ توق اه اتقن فمن و-ايه، أمره عند وحفظه اهع تقوى الثاق(ت )السب 
عمران:]آل بر ثئ تحازءكإإكئَ لا ؤوققو1 يصموأ و1ن ؤ ت تعاق قال غيره، إل يكله 

نحدهالتي احففل نحفظلث،، ائتي اراحففل عيامرت بن هؤلعبداييق المح، وقال ■؛• ١٢'
فممنوأمامه حافظه التي كان ومن توجه، أينما أمامه ووجده المحي حفظه المحي حففل فمن 

يحدر.ولمن يخاف 

بأذاهه نفيحيين، ولا ينكؤه، ولا يقاتله لا وأن عدوه عك الصر الثالث،(ت )السّيخ 
يستظلولا ايمحه، عك والتوكل عليه الصر بمثل وعدوه حامده عك نصر فما أصلا، 
بهيقاتل المحسود عليه للمبغى وقوه جندا بغيه كان عليه بض كالما فانه وبغيه، تأخيره 
عليهالمبغي ولورأى ه. نفإل ه نفمن يرميها مهام فبغيه يشعر، لا وهو ه نفالباهم، 

ومآله،أحره دون البغي صورة إلا يرى لا بحيرته ، لفعفولكن عليه، بغيه لسره ذللثا 
٦[.• ]الحج؛ ه وسءئرئمحآس عليه بى قم عوقنابهِء ما ■ءام_،بميتل ومن ؤ تعال؛ قال وقد 

نتوف،يلر بمن ، فكيفأولا حقه امتوق قد أنه مع النصر له صمن قد الرٌ كان فإذا 
البغيمن عقوبة أمؤع ذنب الذنوب من وما صابر، وهو عاليه بغن بل حقه، من شبئا 

دكا.منهما الباغي جعل جبل عك جبل بغن لو أنه المحع سنة سبمتا وقد الرحم، وقهليعة 
منواكوكل حبه، فهو المحع ^، يتوكل فمن المحع عك اكوكل الرابع^• زالببا 

وعدواثيم،وظلمهم الخلق أذى من يهليق، لا ما العبد نيا يدغ ألي الأسباب أقوى 
وواقثهكافيه اس كان ومن كافيه، أتم( حسبه اهف فإن نلائ،، ؤ، الأسباب أقوى وهومن 

والعهلش،والجؤع والثري كالحر منه بد لا أذى إلا يفره ولا لعدوه، فيه مهلمع فلا 

قوالقفاعي { ٦٩٣)^/وأحد ( ٢٥٥٦رقم  ٤٣•)؛/ بمل وأبو ( ٢٥١٦)رقم الترذي أخرجه )١( 
(٦٣٠٣رقم  ٦٦٢١٢)والحاكم ( ٦٣٦)رقم حمد بن وعد ( ٧٤٥رقم  ٤٣٤)\/الشهاب مد 

اكرمدي:وظل ١(  ١٢٤٣رقم  ١٢٣/١)١ الكم وق ( ٥٤١٧رقم  ٣١٦/٥)الأوسي ق والطراق 
الباريوذخ ( ١٨٤-١٨٣)ا/والحكم العلوم جامع وانظر؛ محح. حن حديتا ،يوا 





ء_____اجا-.
يعقا،بعضها أكل تآكله ما تجد لر فإذا كالنار الحد فإن يعقا، يعفه يأكل الباغي 
الحليةوالهمم الشريفة النفوس أصحاب إلا يلقاه لا الي عفليم باب وهدا 

وقللمتهين. تدكرة آخر موصع وق للعالمين، ذكر بأنه القرآن عن تعاق تجو 
ذكرآخر موضع وق معللق. ذكر آخر موضع وق ولقومه، ه لرسوله آخر مرضع 
الذكر.ذو بأنه وصفه آخر موضع وق مارك. 

فإنهذكر، ذا وكونه وخاصا، عاما ذكرا كوته من المراد تبين المواضع هذه ؤيجمع 
ؤيدكرهموالمعاد، يالم؛ل.أ وين.كرهم ومعادهم. معاشهم ق ؛مصالحهم العباد يذكر 

بالخيروين.كرهم عباده، عل وحقوقه وأفعاله، وصفاته وأسمائه تحال بالرب 
به،تكمل وما وآفاما، وأحوالها بنفوسهم، ؤيازكرهم ليجتنبوه. وبالشر ليقصدوه، 
الأبوابأي ومن كيده، من يحترزون وبماذا منهم، يرد وما بعدوهم ؤيدكرهم 

الإليه ممعلرون وأمم إليه، وحاجتهم بفاقتهم ويذكرهم إليهم• يأق والطرف 
أكبرأخرى نعم إل حا ويدعوهم عليهم، ينحمه ويذكرهم واحدا. نقنا عنته تغنون ي

ويذكرهمرمله وكذب أمره، عصئ ممن وانتقامه بطشه، ة وشل. بأسه ويذكرهم منها، 
وعقابه.بثوابه 

القلممحوره تفسير من حعه اس ير ما هذا 
العالمينرب ممع والحماو 

٠٠٠

)ج(الفلق• صورة ي الم1حث بقية ( ١ ر
)آ(.\>ادنمان•



الثصسر'ظن المنير الم^>وء =و(=

Smm؟؛

بمء؛ش؛صء

٠.صزممعا يييح فاهلخفوأ عاد اما زؤ 
غّوائا ؤ تعاق؛ اه، قال حزنتها. وهم يامرْ تصرفها ملائكة بالرياح وكل 
عقعتت ت لف المن واحد غير وقال ٦[ يبيح ياهلخفوأ 

٢.صححها<أ ق البخاري ذكره ١٠صبهلهاعق يقدروا فلم الخزان، 

عاد

iوث?تأآأذنؤ'بمتت لتجعلها لثاطعاآلنأة ئا إؤ 
سمعت.ما اهللأ عن وعقلت سمعت أذن قتادة! قال 
بهتوصف فالوعي يعل.، ياق لمن عقلة فتكون أذن، كل لتحففلها الفراء! وقال 

منوالقلم، الأذن بين لما واعية، وأذن ولغ، قلب يقال• الملمت،، به يوصف كما الأذن 
العلم،إليه والموصل والرسول بابه فهي القلم،، إق الأذن من يدخل فالعلم الارتبامحل، 

الأذنأن علم بالقلب الجوارح ارئاط عرف وْن عنه، المودي رسوله اللسان أن كما 
ؤالقالب، وعي وعت، إذا وأتيا بالوعي، توصم، أن أحقها 

له!الللئ، وقول ولأمته، للنبيجء الملائكة صربته الذي المثل ق جابر حلءيمؤ وق 
الوعاءذللث، مدخل والأذن وعاء القيته كان فلما ٤،، قلبلث، وعقل أذنك سمعتر أسمع 

المحبين.روضة ٦ ٥ ( ١ ) 
فإل٠ ؤ تحاك■ الم م؛، باب، الأنتاء، أحادث كتاب ق ع—ة ابن ين تعلقا الشتر ق البخاري أتمح4 )٢( 

منهواحرجه ( ٣٣٤٣رقم ) حوت قبل ت٦[ اف: ]الأء. نموم^ءLLJوأأقره فال يودا احامم عاد 
^^ن)أ/7>آارقإأ*خ(وامملر:نيابرى)أ/^م()خ/أهأ(.

.نتاحج_ا. ١٢٥)٣( 
(١٧٢الطبقات))/ق سعد وابن ( ٢٨٦٠رقم والترمذي) ( ١٠٤ا/١ تسيره) ل الطبري أخرجه )٤( 

هآ/خأ-ا،أ(.القاري) وعمدة ٤( ١ ٥ ٢; ممتر) يرابن نفوانظر: 



ةه-للةقلةآ

صبطهو والعقل القلب، وعقل الأسْاع حن عل موقوئا العلم حصول كان وبابه، 
منه.يمملت، لا حتن ؤإمساكه القلب إق وصل ما 

به.يعقل لما والعقال والدابة البعير عقل ومنه 
حجرايمن ولهذا والهلالث•، الغي اتبيع عن يعقله لأنه عقلا يسمئ الإنسان وعقل 

ومعرفتهعلمه من أحتس الشيء فعقل حواه، ما الحجر يمغ كما صاحبه يمغ لأنه 
شرودها.يخاف التي اإال.اية تعقل كما يذم—إ يدعه فلا عالمه، ما يعقل صاحبه لأن 

المعرفة،ثم الفهم، ثم الشعور، قاولها بعض، من أقوى بعضها مراتب وللادراك 
•ثمالعلم،ثمالعقل 

الإنسان.ق اس ركبها التي الغريزية القوة لا المصل.ر بالعقل ومرادنا 
يقبله.لا الذي القاصي كالقالب، وليس له، ضابطا للخير واعيا كان ما القلوب فخير 

يضبط،ولا يحفظ لا ولكن يقبل، الذي الأخرق كالمائع ولا حجري، قلب، فهذا 
ماالقلوب خير بل الماء، عك كالرمم الثاق وتفيهم الحجر، ق كالرمم الأول فتفهيم 

كالرصمتفهيمه فهذا بصلابته، صورته ويحفظ فيه، ينهلبع ما بلينه يقبل صلبا لينا كان 
وشبهه.لشمع اق 

•4 رسولممَث؛ لمول، إيه'- دمحمونان1ن؛ لا وما يما أنم لا قؤ 
مأفقتادة; وقال منه. تبصرون لا وما الخالق من تبصرون بما مقاتل: قال ، ١

الوما شيء من تبصرون الكلبي: وقال يثمر. لا وما منها يثمر يما كلها بالأشياء 
شيء•من تمرون 
وماوالأخرة، والدنيا والسفليان، العلويان، يعم فإنه القرآن، ق وقع قم أعم وهذا 

والكرسي،،والعرم، والإنس، والجن كلهم الملائكة ذللث، ق ؤيدخل يرى، لا وما يرى 

اك_ان.)ا(ا''ا





هم—=^——^رجا=
[.٢٥اتنفره قل' ضوزاؤ إن ؤ قاوت من كدب بين كما ه، نفتلقاه من قاله بل 

ممر.وممليهكفر. فقد الثر قول أته زعم فمن 
أمورا•ينقمن وذلك العالمين، رب من تنزيل أنه - سبحانه أحبر- ثم 

عنده.من نزل القرآن وأن كلهم، حلقه فوق — تعاق — أنه )أحدها( 
غيرهكان ولو •٨[ زالواسة: سرتآلعنفينه ؤ لقولهت حقيقة، به تكلم أنه )والثاق( 

همي حواآلمو3 ولكن ؤ ت فوله هدا ونظتر الغير• ذلك من لكان به التكلم هو 
[.١٠٢النحل:] ه ربل-ك-بالخي من آلمي"ي زوح ئزلهُ ئل ؤ I توله ونفليره [. ١٣لجدة:ال 

حكممن لجلء ؤ ونوله؛ ١ا• لالزمت آل*زيزآلإم4ّ سآش آليمئب ثميلت ؤ ونوله؛ 
الرزقبان هدا يتتقخى ولا بمخلوق، فليس اس من كان آ1ا.وما ]نمك؛ ب خميد 

ئائمةأعيان كله ذلك، لأن مخلوق؛ وهو منه، حينا والأرض الموات ق وما والمعلر 
إصافةمنه وأما مجحانه  ٥٧٥١إل قاصافتها الأعيان، لتلك وأفعال وصفات ها ينف

إليه.— وبابه وروحه، ونانته، وعبده، بيته، كاصافة حلق، 

غيرمن كسمع متكلم غير من كلام إذ بمتكلمه؛ يقوم أن لابد فإنه كلامه بخلاف 
بمتزلةكان الرب إل أصيف فإذا الحال، عين وذللث، مبصر، غير من وبصر سامع، 
إليه.ومشيتته وعلمه، وقدرته، وحياته، وبصره، سمعه، إصافة 

بصر،ولا له، سمع لا اهلع أن زعم فقد حالق إك مخلوق إصافة هده أن زعم ومن 
الإشراك.من شر هو الذي هوالتعهليل وهن.ا به. تقوم مشيئة ولا قدره، ولا حياه، ولا 
إلصفة إصافة والقدرة والحياة والعلم، والبصر، المع، إضافة أن زعم ؤإن 

عنوحرج تناقض، فقل. حالق إل مخلوق إضافة إليه الكلام ؤإصافة ا، موصوف
وعقلا،حقيقة، متنهاتلين بين وفرق الأمم، ولغات والثرع والفهلرة العقل موحّث، 
ولغة.وفهلرة، وشرعا، 

الكلاميلففل ه نفإل وأضافه القول، يلففل الرسول إل سبحانه أصافه كيف، وتأمل 
٦[.]١^^؛ ه آس سمع حى ؤ ت وله قق 



المميسرعلن ائنير الصوء اآء^=^م 
سمت=ت============ي

مات له وقلت وكذا. كن.ا قلت فيقول؛ بقوله، أمر ما إليه للمرسل يقول الرسول فان 
•[ ١  ١٧]المائدة: به-ء« ا*َ،ئى ما إلا لم محنتا ما ؤ ت المح محال كما أقوله أن أمرتني 

لعتادىآلذين؛انوأتل ؤ تعاق؛ قال كما وكذا. كذا لهم قل للرسول؛ يقول والمرسل 
مل،ؤ [ ٥٣]الإسرا،: أحنزه يتحر لعنادي ومحل ،ؤ [ ٣١]ابرامم؛ بمموأآتحلوْ، 

ونظائرْ.•٣[ ]الور: سأبمثرص؛ى يعصوأ 
قالهالرسول-أي قول وهذا كذا. الرسول قال يقال؛ أن صح ذللث، الرسول بلغ فإذا 

وكذا،بكذا لهم تكلم ذللثج من شيء ل يجي،ء ولا مرسله، عن مبلعا قوله وهذا - مبلئا 
يلواحد، موصع ق ولا كريم، رسول بكلام أنه ولا وكذا، بكذا الرسول تكلم ولا 
كلامولا باكلامي ليس فقال؛ صاحبلث، وكلام كلامالخ، هذا - آية تلا وقل - للصديق قيل 

الله.كلام هذا صاحبي. 
ربوبيتهأن •٨[ _: l^l]رنم،آشامينه من ينيل ؤ قوله؛ تضمنه ما الثاJثإ الأمر 
ماإل يرثيهم ولا ينهاهم ولا يأمرهم، لا مدى؛ يتركهم أن تأين لخلقه الكاملة 
المائمة.الأنعام بمنزلة هملا يتركهم بل يضرهم. ما ويحذرهم ينفعهم، 
متعنلؤ تعاق؛ به يليق لا ما إل به ونقءره العالمين ريبا يقدر لر ذللثا زعم ممن 

[.١١٦هوزرثاآمشآلطربمِيم\\د}سم0. لأإلنهإلا آسآلمللث،آلخيى 
قاله،فيما عليه يتقول لر رّوله،وأنه صدق عك القاءلح البرهان سبحانه — أقام ثم 

تابنوحكمته وقدرته علمه كمال فإن بالإهلأك، ولعاحله أقره، ن عليه تقول لو وأنه 
وحريمهمكذبه من دماء وامتباح عباده. وأصل عليه، وأقتري عليه، تقول من يقر أن 

يليقفكيف، الخلق. وحالم، ، والكذب، والجور ال الفالأرض ق وأنلهر وأموالهم، 
ذللثؤ؟عك يقره أن القادرين وأقدر الراحمين وأرحم الحاكمين باحكم 

يملث،الحق؛ باهل ويْلفره، ويذلهرْ، ؤيحليه، وينصره، يؤيده، أن به يليق ، كيفبل 
ل؟وأباحه ؛، UJbأمرق اهف إن قائلا؛ ونساءهم، وأولادهم أموالهم ويتبح دماءهم، 





الصيسرعلن المير الصوء 

يأمره.ولر بذلك، أمرق 
فهذهنوابهم وحل شرائعهم، ونح الرسل، أديان تديل ل ساع فهو ذلك وْع 

حاله،من عاليه »ط\1و\ بذلك ءعالما تعال - الرب يكون أن يخلوإما فلا عندكم، حاله 
لا.أم ويشاهده يراه 

ونيتموهتعال، الرب ل قدحتم به يعلم ر النه عن غاب، حميعه ذلك إن قلتم؛ فان 
رآه.ولا عالمه ولا العفليم الحادث هذا عق يهللع لر إذ المفرمحل، الجهل إل 

ومشاهل.ته.واطلاعه بعلمه ذلك كان بل قلتم؛ ؤإن 
لا؟أم ومحنه ينه ؤيحول يدم، عك ؤياحد ذلك يمر أن عك قادوا كان فهل لكم؛ قتل 
هاواوكان للربوسة، الماق الحجز إل بتموه نذلك عك قادرا ليس قلتم: فإن 

إرادمم.تفيد عك منه هووأتباعه الإنسان 
أولياءهينصر ولر الخلق، عك وسلطه ونصره مكنه ولكن قادرا، كان بل قلتم؛ ؤإن 
بالحكمة.والإحلأل والظلم القه أعقلم إل بتموه نرسله وأساع 

ومريده،ناصره كله ذلك ق وهو فكيف فعله، ما وبين بينه مخل كان لو هاوا 
الاياتومظهر التصو.يق، بأنولع ومصدقه وكذبه، حالفه من ومهالك، دعواته ومجسي، 

أمكنهملما منها بواحدة ياتوا أن عك كلهم الأرض أهل اجتمع لو التي يديه عك 
والتمكينالنصر أسباب من له يحدث الأوقاُت، من وقت، وكل ذللئ،. عن ولعجزوا 
رسولاكونه أنكر من أن( فظهر العادة. عن خارجا أمنا الأتبلع وكثرة والعلو والظهور 

والقه.والعجز الجهل إل به ونفيه، وقدح اس ب فقد نيتا 
تمما، وقتا الأرنحن ق اس مكنهم الذين الظالمة بالمالوك هن.ا ينتقفى ولا له؛ قلتح 

هذا،من شيئا يعيدوا لر أولثلئ، فإن وحورهم. آثارهم ومحا سنتهم، وأبعلل دابرهم، قطع 
ولابإقراره تعاك الرب صدقهم ولا الأيات، أيديهم عك وفلهرت ونصروا، أيدوا• ولا 

وأصرا-يما.ونمرود كفرعون الرسول، أمر من بالفن. كان أمرهم يل بقوله، ولا بفعله 
الرسولحال صد كانمت، حاله فإن، الكذابين؛ من النبوة العن بمن هدا ينتقص ولا 



—وت
الرسول.صدق عك الأدلة أظهر من حالهم بل وجه. كل من 

الكذابينحال ليعلم الوجود، إق هؤلاء مثل أحرج أن — سبحانه — اس حكمة ومن 
•الرمل صدق عك الأدلة أبين من ظهورهم كان الصادقين، وحال 

القد،حنة يظهر والضد الأشياء، تتيين فيصدها وبينهم، هؤلاء بين والفرق 
وبراهينه.الحق أدلة أنولع من وشبهه الباطل أدلة فمعرفة 
فهواتبعه من كريم، ني بل ظال؛، ملك إنه نةولت لا اه معاذ قال'ه ذلك، سمع فلما 

محمدا.انع فهوكمن موسي انع من وكذللثا الحداء، من 
•يل فلا صادق ني أنه أقررتم إذا فانكم هذ>ا؛ بعد به تموهون ما كل بملل له؛ قلت، 

الناسدعا أنه بالضرورة وأءداؤْ أتباعه علم وقل به، أخر ما جع ق تطويقه من 
ممن وقاتل النار، 3، مخلد فهوكافر به -زمن ل( من أن وأخر الإيمان، إق كلهم 

وتاءهمودماءهم أموالهم واستباح بالكفر، عليهم وسجل الكتاب، أهل من يه 
الرب—ل القدح إق الأمر وعاد نبيا، يكن ر وجورا منه عدواثا ذلكؤ كان فان وأبناءهم. 

ؤيلزمأتباعه، وترك مخالفته أحدا يع لر ووحيه اسمر بأمر ذللث، كان ؤإن —، تعاق 
أمر.فيما وطاعته به أحبر فيما تصديقه 

ألوتقنمئة كلنئا ثأ وو؛ منة لأحد؛؛١ ;وه؛ نعص^لأداىل عاتنا لوئمول وؤ 
ه.وص؛ حنجنين عنه حد ا من مغكمِ لما ١،(؛ ١) 

وأهلكناه.قلبه نياط وقهلعنا بيمينه. منه لأحدنا ه نفعند س بثيء أتن لو ،أي 
منوكم سبحانه، عليه التقول ومن قلبه، من بدرة أعدائه إل الركون س اس أعاذه وقد 

كلهم،البيع كارباب به. يحبا ولر أمهله قد ه نفقبل س عليه ومتقول أعدائه إل راكن 
الباب.هدا من هو ت يونس قصة ق ذكرتم وما ودينه. وصفاته أسمائه عك المتقولين 

ماوارج-بما. ٣٣٣)١( 





وتينه.قهير كمن فكان قتلناه، أو 
Itjli  أ؟مى"قي أوان وهدا تعاودف، حسر أكلة زالت، ارمحا هق.' قوله ومثله
قتلنيأوان فهذا قال; فكانه صاحبه، مات انقطع فإذا بالقاو_ا يتصل عرق والأحرت 

*انيره انقء؛ني كمن فكنت، الم، 
منييحجزه لا أي [ ٤٧؛ aSUJI]ه حنحنين عنه حد ا ص مثآكمِ قنا ؤ قال ثم 
منى.يمنعه ولا أحال، 

عقآس"■ثتز نثإ فإن كدjt أش عل يقولون1مئ ١^ ؤ تعاق؛ قوله الثانر الموصع 
[٢٤]الثوري: إِدهُ  J^Tأس وتنخ قبك 

قولان؛للناس الأية مض وق 
حتتئأذاهم، عك بالصبر قليك عق يربط اهلع يثأ إن ومقاتل؛ مجاهد قول أحدهما؛ 

لأيتزعلبمج.

القولوهذا الوحي. عنلتج ؤيقطع القرآن، ينلث، اهوٌ يشأ إن قتادة؛ قول والثاق؛ 
لوجوه:الأول س أقوى 

اهلهعك كذب محمدا إن لقولهم؛ وتكذيتا لهم حوابا حرج هذا أن )أحدها( 
يعجزهلا قادر تعال  ٧٥٥١أن وهو حواب،، بأحسن فأجابم القرآن. هازا عليه وافترى 

يصيربل منه، بشيء يأق أن يمكنه فلا قله، عك لختم تقولون كما كان فلو شيء، 
عنافترى لو أنه إل المحنن فيعود فته، ما إل يوصل فلا عليه المختوم كالشيء القالب، 

ولرأقره.أمكنه لر 
علومس فيه فإن عليه؛ مختوم قل—، من يصدر لا الكلام هاوا مثل أن ومعلوم 

إلايعلمه لا الذي والعلم والأحرة، والدنيا والمعاد المبدأ وعلم والأحرين، الأولين 

)ا(أ:م.بم
ثريتاالأيه هده عك بحث عمران آل مهوره ق الأية هوص إك إلئه لا اjهم آقت فمد م آية نمير ق تقدم )٢( 

رج(•هذا• من 
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منيمكن لر ما بالغيوب والأحبار والجلالة والفصاحة والجزالة، التام، والبيان اةلأ0 
لما- يالسانه ؤيرته قلبه عق أنزلته أق فلولا يبعضه، ولا به ياق أن قلبه عق حتم 

وكيفالأحرون؟ ذكره الذي المعتن إق المعن هذا فأين منه. بشيء ياتتكم أن أمكنه 
عليهم؟الرد يتضمن وكيف قولهم؟ حكاية مع يلتئم 

الحقمن يعير أذاهم عك بالصبر قلبه عك الربهل مجرد أن الثاق(1 )الوجه 
عقالصبر فإن لقولهم، رد فيه يكون ولا بينهما، التمييز عك ذللث، يدل فلا والمثطل، 

الخبر.صدق عك بمجرده يدل لا الكذب أذى 
قهذا يعرف، ولا قلبه، عك حتم له يقال لا ااعثاس قلب عك الربط أن )الثالث(ت 

امتعمالالعهود بل القرآن، ق العهود هو ولا العرب، لغة ولا الخاطس، عرف 
عكحثمآس ؤ كقوله؛ القرآن ق اللففل موارد حمح ق الكفار شأن ق القلب، عل الختم 

عك■ءالمِؤحم عك ؤاصاهآش هونه إل؛ههُ اقرءيث،منآمحد ؤ وقوله! ٧[ ه قلوبُم 
قال_اعك رابهله وأما وذذلادره، [ ٢٣]الجايت: ه غشوم نمره-، عك وجعل ث سمعه 
آلثن؛و'تزُلم، رئثا قمالوأ قاموا إذ ئلوييز عك ؤرنْرغا ؤ فكقوله؛ بالصبر العبد 

ءقاد>ّت،لتتدرإن وأرءا ازمونئ تواد واصجح ؤ وقوله• -ا ١ ٤ لالكهف،ت ؤآلأوض4 
ا.١ ٠ ]القصص: ه قلبها عك رن۵لئا ان لولا به-ء 

يقول؛أن يحن ولا قلي، عك اربتل- اللهم يقول؛ أن الدعام ق له يؤغ والإنسان 
قلبي.عك احتم اللهم 

^اعليه يجيبهم لا افتراه، ررإنه أقوالهم يحكي حبثإ سبحانه أنه )الراح(؛ 
ولايأحذه كان يل شيئا، ائمحم من له يملكوا لر افتراه لو بأنه يجيبهم بل الجواب، 

منل دملكوتلم قلا ثراإنآقريتهُ اهميقولونآمل م كقوله؛ تخليصه عك يقدرون 
ونارهمنه، شيء أو بمثله يجيبهم؛الهلالثة؛معارضته وتارة ٨[ ]الأحقاف: ٩ سيئا آش 

الذيهو وهذا الفترون، الكاذبون هم وأمم الحق، أنه عك القاؤلمة الأدلة باقامة 



—=^لجا=قع
•الصبر مجرد لا السؤال ا هل• حواب، ق يحن 

مس٠ مكنه. لا ٠ ه أق لما شاء ل أنه ٠ فه، نح■, ما نفل الأية هذه أن ,(ت )الخامم 

اكرآن1كرانمننياممسر؛
ولابالْلاقة؛ لا ما: بوحه الصبر عك الأية ساق ق دلالة لا أته ادص(: )اي

هذاغير ق المعتئ هذا تمر يولر ذللئ،، أراد أنه يعلم أين فمن اللزوم• ولا التضمن، 
فقدعاليه، الافتراء من يمكنه ولا وبيته، بيته يحول كونه بخلاف، عليه، فيحمل المعنن، 

ذكرْفيمواصع.
إنماذلك وأن به، أدراهم ولا عليهم تلاه لما لوشاء أنه أحبر سبحانه أنه )السابع(: 

ولاظنطز ونوتهُ ما 1س تآء لو مل ؤ تعاق: مال كما وعله، ؤإذنه بمشيثته هو 
منليس الكلام ا هلل أي وأنلهرها، الحجج أبلغ من وهن.ا [، ١ ٦ تيوس؛ 4 ببِء ألوخم 

مقا.ورالكان ل مقدورا ذللث، ولوكان انثه، عك أفتريه أن أقدر ولا عندي، من ولا تبل 
به،بعثتي اه ولكن منهم، والتعلم الناس ومخالطة والكتابة العلم أهل س هو لن 
بهأعلكم وأن عليكم أتلوه يدعني نلم بلساق، ييسره ولر يتزله لر - بحانه - شاء ولو 
عليكم،تلاوته ق ل وأذن إئ أوحاه ولكنه غيري، لسان عل ولا لسان( عل لا البتة 

غيريلأمكن تقولون كما وافتراء كذبا فلوكان به. داؤين تكونوا لر أن به؛عن• وأدراكم 
تدروالر وأنتم البشر، عنه يعحز لا الكدب، لأن جهته، س يه ونيروز عليكم يتلوه أن 

غيري.بشر س تسمعوه ولر مني إلا تسمعوه ولر بمدا 
فقال:ه، نفتلقاء س افتراه أو غيره س تعله وهوأنه مقدر، موال عن أجابج نم 

عليكميخفن ولا حال تعلمون [ ١٦]يوض: ه متلوِء ذن عمتا ذهًفلم لبئت، مد مؤ 
منهشيء قول من أتمكن ب هذا ومن وأمام،• وصيني ومخرجي، ومدخم، سيري 

ولاتحلم، ولا تحمل غير س وهلة به أتيتكم نم ببعفه ولا علم به ل( كان ولا البتة، 
وأبينالأدلة أنلهر س وهذا بعضه، س ولا منه، بما أتمكن الش للأمباب، معاناة 

تلاوتهس يمكني فلم فعل. ما ولوشاء عك وأنزله إئ أوحاه اممه عند س أنه الراهين، 
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تكونوافلم به، العلم من ومكنكم تلاوته من مكنني بل به، العلم من أمكنكم ولا 
هذاصحة فتأمل لعضه. ولا له تان إئ يوحن أن نل أكن ولر بيعضه، ولا به عالمين 
دلالته.وظهور تاليفه وحن الدليل 

وكبهِء-محي لا إللفرتإ اوحيثآ بالذي وثد>ص شئنا وبن ؤ سبحانه! قوله هذا ومن 
عليقولونآثرئ ام ؤ لقوله! المناسب هو وهذا ؛! ٨٦]الأمراء؛ ه وممو؛ وًبملأ 'علهئا 

نعصحتأ وثن ؤ ولقوله! [ ٢٤هلبكهلامرى: عل فإن 
قمذكور متقل وبرهان [ ٤٥-  ٤٤]الحانة؛ ه لأليجنن.]"[ منه لأخينا الأقاويل!ج 

أعلم.واةوع متعددة، وجوه عك القران 
تعاق!كقوله للإثبات، لا للفي القرآن ي حاء إنما التركب هذا مثل أن )الثامن(! 

وياتاياآلئاص يدهبمكم إنيثا ؤ وقوله! إويلئ،ه اوحيئآ لألذى لثدهس شئنا ين وؤ 
هظهرهِء عق رواكد هثهلقن يسآشآلريح نشا إن ؤ وقوله! [  ١٣٣]النساء؛ ؤا بثا-مشتل 

برك_آلثما،هعفيلم'كتمما اوئتبخ آلأزص بيم خسفن، تمنا إن ؤ وقوله! [ ٣٣]الثررىر 
منفيا.المثبتة فعل يعد ما كان فيما إلا يايت، لر ونذلائر٠ ٩[ ]ما؛ 

لبهؤيالحبي تلب عك يخم قد بل الصبر، يستلزم لا القيب، عك الختم أن رالتاصع(؛ 
فإنهالقلب، عق الريعل بخلاف، وصعفح، الصبر زالط القلب، عك حتم إذا بل صبره، 
ؤيدجببه-ء ييْلهركم نام ثنآلثمنآ؛ عوكم ؤي؛زلا ۶ نعاق• قال كما الصبر، يستلزم 

الشد.اللغة ق الربْل ومعنن ١ء ١ ]الأنفال؛ ى عل ؤتميط. صؤنرمآكٍطن 
الاضطراب.عن قله حبس وكأنه قالبه، ربهل أمر! عق صبر من لكل يقال ولهذا 

يربهلوالمعنن زائدة، عق١٠ ١١أن الواحال.ى ظن وقد الجأش. ربعل هو يقال! ومنه 
ريعليقال! فانه ظاهر، فرق عليه والريعل الشيء ربعل بين بل ظن، كما وليس قلوبكم، 

عليه.ريهل قيل• وعمه بالشيء اار_بمل أحامحل فإذا عليها• ريعل بمال ولا والدابة الفرس 
تلبه.ر؛هل يقال! أن س أحن وكان قلبه، عك ر؛هل قيل! فلهذا بالربهل. عليه أحامحل كأنه 

الختم.بخلافج وأثبته أشد الصبر معه يكون الربمل هذا أن والمقصود! 



العلميمغ ماح فهو يفهم، ولا يشعر لا حتن القلب، شد هو الخم أن )العاشر(! 
اهيجعل فلم يه، ويشعر القرآن، افترى إنه اعدايه! هول، يعلم لكن ه والض والقصد• 

علاه جعل ولكن كيلك، الأمر قيل فإذا به• وعلمه بذللث، شعوره من مانعا قلبه عك 
نولهميؤذيه كان وقد ختما، يمن أن أوق هدا نيل• بقولهم• التاذى من مانعا تلبه 

وكان[ ٣٣]الأنعام: 4 يمولون كحئدكآلذى إدهُ ٣ ئد• ؤ تعاد: قال كما ويحزنبمم، 
هوالأية ل فالقول أوذي. ما نبي يوذ لر فإنه له، اه كرامة من إليه الأذى هل•ا وصول 

أعلم.قادة.واهف قول 
ومافياتيه، يفعه ما فيمر المتقي، به يتذض للمتقين تلءكرة القرآن أن سبحانه أخبر ثم 
نوابهبه ؤيتدكر فيؤمن، وأفعاله وصفاته تعاق الرب أسماء به ؤيتنءكر فيجتنبه، يضره 

ويعليها،ؤيهلهرها يزكيها وما ه، ونفوأعدائه أوليائه ق وآياته وميه وأمره ووعيده وعقابه 
الخيروعلم والنار، والجنة والمحال المثل|أ علم به ويدكر ؤيحقرها. ويخفيها يدسيها وما 

للمتعلمين.وهداية ومنفعة للعالمين، حجة تدكرة الحقيقة، عل فهوالتدكرة والشر. 

إ4•زرم مغمحرمكيينز لثنلزآن إِدا ؤؤ 
بتكديبهم.دسنجاريهم علينا، يخهون لا اى 
بهأخثر ما حقيقة عاينوا إذا الكافرين عل حرة وكلامه رسوله أن سبحانه أخبر نم 

منكل ومكدا التحسر. ينفعهم لا حين الحسرا'!،، أعغلم من عليهم تكذيبهم لكن 
تكذيبهكان به وصدق به كدب ما حقيقة له انكشف إذا فإنه بباطل وصدق بحق كن>ب 

حاجتهاشتدت إذا حتن تحصيله، وقت، ينفعه فيما فرحل كمن عليه، حرة وتمديقه 

حرة.عليه تفريهله صار المحصلين فوز وعاين إليه 
إصافةباب من هو فقيل، التقين، حق والرسول القرآن أن سبحانه أمحبر ثم 

وهاواالأوك. وصلاة الجامع، مسجد نحو اليقين، الحق أي صفته، إل الموصوف 
التوفيق.و؛اهراف فنقول، تحقيق إل يحتاج موصع 
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وعيناليقين، علم اليقين، حق ثلاثة؛ وهي اليقين، مراتُبا كتابه ق سبحانه اهله ذكر 
لمثبجاأث:؛ائثّ •بم(آلئبمن لوثنلنون ")كلأ قال كما الشن، 
التصديقوهو علمه، أولها لليقيزت مراب ثلامحث، فهده ٧[ - ٥ ]!__: ه آل؛مين خنتن 

بالجنةاليقين كعلم تصديقه، ق تقدح شبهة ولا ثالثا له يعرض لا بحستا به، التام 
الرملأن كيقينهم العلم، مرتبة فهده المؤمنين، ومقر التقين دار أنما وتيقنهم مثلا، 

الخبر.ق صل. وتيقنهم اممع، عن بيا أحبروا 
ومِؤ تعاق؛ قال كما والثاهاJة، الرؤية مرتبة وهى اليقين، عين الثانية(؛ )الرتبة 

العلممحن ما فرق نلها والش المرتبة هذْ وبين لأآ ]اككاثر: 4 آلثبمن محنل لملكا 
للبصر.الشن وعهن للمع، فالمن اهلدة. والم

التيهي المرتبة وهذه كالمعايزرا الخير ليس ١١مرفوعا؛ أحد للأمام السند وق 
عيناليقين علم ْع له ليحصل الموتن، يحني كيفا يريه أن ربه الخليل إبراهيم مالها 

المعاينة،عنله القاو_ا فيسكن لقلبه. وءلمأنينة ه، لنفزيادة سؤاله فكان اليقين، 
والعيان.الخبر بين التي المسافة لقطع ويطمئن 
من؛، JL؛Jtjأحق ^^٠ ٥١١قال؛ حبن، الثلث،، لنقل هؤ الك، أُ؛للوا المسافة هذه وعق 
علم،بعد عين هو ؤإنما إبراهيم، من ولا ثلثا هناك يكون أن اس ومعاذ ابراهيمء 

بعدومعاينة حبر، وشهود؛عل. 

رقم ١٣٥ والحاكم)X/ ( ١٨٢٨رقم ٢ • ٢ الحارة)ه/ ق والضياء ( ٢٢٧١،  ١٥)ا/ أخمد )ا(أحرحه 
jوالطراف ٢(  ٠٨٧)رقم الفلآن موارد ق والهشي ( ٦٢١٣رقم ا/أا، )٤ جان وابن ( ٠٢٣٥

الحاكموصححه ١(  ١٨٢رقم ٢ ٠ ١ الشهاب)X/ مد ق والقفاص ( ٢٥رقم  ١٢الأوسي)١; 
ثقات.ورجاله الأومهل ق الهلبراق رواه (؛ ١  ٥٣/ المجمع)١ ق الهيثمي وهال، 

)\/\\1-^\1(وشمحص قح وانظر: ( ١٥١)رقم وملم ( ٣٣٧٢)رقم اليخاري أخرجه )٢( 
(.١٨٣)X/الورى 





الممسٍرعلن اشر الصوء ا؟=^^َ 
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والآحرة.الدنيا ق عباده عق االعا-ل حكمه وجريان ملكه عظمة وذكر 
وأحلاعفلم — تعاق — وأنه كتابه، ؤإنزال رمحوله ارمحال ق — تعاق — عظمته وذكر 

مفترىعاليه، متفولآ كذابا يقر أن من عياله من والمؤمنين صمواته أهل عند وأكبر 
وهو-له، حقيقة لا بما عنه ؤيخبر عباده، ؤيقتل شرائعه، وينح دينه، يبدل عليه، 

ويعلقدره، ويرغ أعداءه، ؤياحد دعواه، ويجيب، وينصره، يؤيده ذللث، مع - سبحانه 
أنو؛عبأمح أتن بمن ذللتا يفعل أن عفلمته تابن الذي — العظيم - سبحانه فهو- ذكره. 

•علوا الجاهيلون إليه ينسبه عما — تعال و العفليم، ربنا فسبحان والظلم• الكذب< 
هرؤلئ،آوعفيب؛إي؛; إم مح ؤ قوله! ق الباء يحول ل الفانية فما نيل(• )فإن 

التنزيهبه يراد بح التقيل• ء ١ تالآءل• ه آسمّ مح ؤ نوله! ق ندحل ول؛ 
آحر.معنن د'ون المجرد والذكر 

بيحا.تالصلاة تمن ولهذا عمل؛ مع وتنزيه وهوذكر الصلاة مع ذللت، به ويراد 
سبحت،تقولت لا حر، بحرف يتعدى لا لأنه للباء، معنن فلا الجرد بح التأريد فإذا 

باه.

كأنلت،الراد ذللث، عك تنبيها الباء أدحلت، الصلاة وهو بالفعل القرون أرديت، ؤإذا 
نامحلماأو مفتتحا صل تقول. كما ريلتؤ، باسم نامحلما أو ربلثا بامحم مفتتحا محبح قلت،. 

باسمه.

آوسبمثو'تق ما ش ّح ؤ تعاق؛ قوله ق للأم دحلت، أعلم واه المر ولهل-ا 
يقلول؛ والهلاءة، والخضؤع هوالجود الذي بح التوالمراد [ ١ 

منؤرآلثمنو'تننجد وممه ؤ قال! كما والأرض. المواُت، ق ما اه سح وصع• مق 
آ.١٥وآلآوض4زارعي: 

وjهرؤدسجحوثهُ عنايته.، عن لا نتلف عند إزآلذين ؤ تعاك• قوله وتأمل 

.—١ ج بيانع ٢ ٠ ( ١ ) 



—لج|=
باسمهجود الذكر لما ويسبحونه هال فكيف [ ٢٠٦]الأعراف: ه وج ٠ بم-جدورن> 

إياه.وتنزيههم له ذكرهم التسبيح نمار الخاص، 
بعبارةالمعنن هذا عن — روحه اه قدس — تنمية ابن العباس أبو شيخنا ل وهمر 

بحآسمزرءئ،هؤ وكذا به. متكلما ربك،، باسم ناؤلئا مبح المعنن فقال! وجيزة. لهليفة 
اسمه.ذاكزا ربك سح المعنن 

بفضالهالمنان سب فالحمد قدرها. يعرف لمن لكن رحلة اوي نالفائدة وهذ0 
نعمته.تمام أله ون

الحاقةسورة ير نفس حمعه ائه ير ما ^ا 

العالمينرب ممع والحمد 

,ج\ بيانع ١ ٩ ( ١ ر 



=اق[ت
الممسيرعلن المنير الئوء 

قءصء
سمشآلسر

إ؛ث؛إه•ٌئةآمحشمعا أت|؛أوإذا سهآكرءوعا :ثي:أإذا ؤ*إنآلإسشضنيع 
والمغ.الجنع عاليه يترتب الذي الحرص وهوشد الهلؤع، نمير هذا 
_،مخلوق هلعه أن ق صريح وذلك كذلك، الإنسان حلق أته — سحاته — فاحبر 

_،مخلوق وأحلأنه وأفعاله وصفاته ذاته بجملته! فالإنسان مخالونة. ذاته أن كما 
كلها.وأحواله بجملته الإنسان حالق انعم بل لغيره، حلق وشيء س حلق شيء ل ليس 

العبدولا ببملؤع - سحاته - ليع فليس حقيقة، فيه ذلك حالق واهع حقيقة، فعله فالهلع 
لذلك.الخالق هو 

النعمة،ورود عند والمغ المصيبة، ورود عند الجنع وهو الهلمر، الصبر ويفاد 
ألخيرمشه ^١ و7؛أ حروعا آكر مشه ١^١ ئ هلوع حلى سن ألإ إن ٠ ؤ تعاق• مال 

ولعوقد الجنع، أفحش ؛-^ ١١الجوهري! قال الهلؤع، ير نفوهذا ■ ه ;;]؛]؛; منوعا 
وهلؤع.هلع فهو بالكسر 
أمرأمران! هنا هالت،! ،، حالح«ر وجبن هاغ ثح العبد ل ما ارشر الحديث! ول 

مجاوأكثر صاحبه، هالعا يكونه الثح وصف فانه فأما معنوي، وأمر لنغلي 
وجهان!ففيه يتعدى، لا فإنه له، هالمر يقال ولا هلوعا يمن 

(١YO ١ )رقم دآود وأبو ( A.A)رنم _ j والهثس ( ٣٢٠• رنم  ٤٢)A/ حان ابن أحرجه )٣( 
وأحدرنم  ٣٣٢/0)شة أبي وابن ( ١٨٣٤٢رقم  ١٧)ه/•الكرى ى والمهقي 

/Y(٣٠٢ ) والقضاعي j الشهاب /Y(•١٣٣٨رقم  ٢٧ ) والحكم( ١٤٢٨)رقم حميد بن وهمد
كثفj العجالوني إّنادء وحند ( ١ ١ ١ )يتم الجهاد j المارك وابن ( ١٢٣)م/النوادر j الترمذي 

(.U/Y)الخفاء 





الممسرالمسر الئوء 

كانولا [ ١٩لغ\»ر.' ه آلصدوز نحفى وما الأعين بثه  ١٠■يعلم ؤ عليها• مطلمر لأعمالهم، 
الحوادثفإن الفرج. حفظ عق طدء بغضه الأمر جعل المر نبل من ذلك مبدأ 

ثمنظرة، تكون نم الشرر، غر متم من مدوها النار معظم أن كما الطر، من ما-ؤها 
دينه.أحرز الأربعة ^^■٠ حففل من ت قيل ولهذا حهليئة. نم حهلوة، ثم حهلرة، تكون 

نفهبواب، يكون أن للعبد فينبغي والخْلوايت،. والاّفغلاُت،، والخطرات، اللحظاتا، 
العدو،عليه يدخل فمنها ثغورها، عك الرباط ويلازم الأربعة، الأبوابح طْ عق 

تتستا.علا ما وينير الديار، خلال فيجوس 

Aص' مآمحمون يبمدبم هم أمحس وؤ 
بشهادتهثائما فيكون [ ١٠١"با مايمون بذآتند'بإ هم والذين ؤ تعال• قال 

منومنهم ميتة، شهادته تكون من الناس من فان وقالبه، ثلثه ول وظاهره اطنه بق 
القيامإق تكون من ومنهم مضطجعة. ذكون من ومنهم انتبهتا. نبهتا إذا نائمة تكون 

المويتحإل مريقة وروح ميتة فرؤح البدن، ق الروح بمنزلة القل—، ل وهم، أقرب■ 
البدن.بمصالح قائمة صحيحة وروح أقرب، الحياة إل وروح أقرب، 
إلاالموت عند عبد يقولها لا كلمة لأعلم اءإق هق.' عنه المحح الحدبث، وق 
بوجودالبدن حياة أن فكما الكلمة -رذْ الروح هل-ْ فحياة روحا* لها روحه وجدت 

عاشفن فيها، يتقليخ الجنة ق فهو الكلمة هده عك ^٠ ١٠من أن وكما فيه، الروح 
قالعيش، أطسبا وعيشها المأوى، جنة ق تتئاوِ_ا فروحه بما والقيام تحقيقها عك 

اللكو.)ا(ا-ا-أالماب 
jدالهبمي  ٠٢٢ ٥ رنم  ٤٣٠-٤٣٤)ا/ حبان وابن ١(  ٢٥رنم  ٢٢٨المختارة)ا/j الضياء أ-محرجه )٢( 

لوالشال ( ٣٧٩٥)رقم ي وابن ١( •  ٩٣٧رقم  ٢٦٩)آ■/ المجرى j والماتي ٢( المراري)يقم 
(٧٧٢•٣رلم ٤ ٢; المجير)٤ ق ؛!(والطراز • رقم ) Tfyآ(وأ؛ويخم،)• ٤ والماف)ينم الاحاد 

(.٩٣٠رقم (واJزار)مه؛ا-أأا ٣٧،٢٨/١)



4آلماوئ هن ءإ0آلخغه وا آاثم-راضآمحئ ونهى رببِء من وأنا ؤ تعاق؛ 
باسوالأنس والمحبة المعرفة وجنة اللقاء، يوم مأواه فالجنة [. ٤١*٤، ]اززعات: 
الدار.هل.ا ق روحه مأوى وبه عنه والرصا به والفرح لقائه إق والشوق 
حرمومن المعاد، يوم مأواه الخلل جنة كانت، ههنا مأواه الجنة هده كانت، فمن 

العيسبيم اشتد ؤإن نعيم ؤ، والأبرار ٠ حرمايا أشد الجنة لتلائإ فهو الجنة هده 
مزعملؤ تحال؛ قال، الدنيا، عليهم انعتا ؤإن جحيم ق والفجار الدنيا، به وصاقت، 

الحياة؛وطم_ح [ ٩٧]الحل; تهب< يئ 
الدنيا..؟جنة 

؛ا؛--بجبج

الجنابةوغسل والوصوء الأدب،، من العورة ستر فإن كله، الدين هو ارالأدب،(( 
ولهداءلاما. اه يدي بين يقف حتن الأدب،؛ من الخسث، من والتهلهر الأدب،، من 

ربه.يدي بين ، للوقوفصلاته. ق الرجل يتجمل أن يستحيون كانوا 
سترعك زائل. بقدر اس أمر يقول؛ — اه رحمه — تيمية ابن الإسلام شيخ وسمحت، 

4منجد كل عند زيدئ،محز خذ.وأ ؤ تعال؛ فقال الزينة. أحذ وهو الصلاة، ق العورة 
أنله؛ ينبغي العبد بأن إيذايا العورة، بستر لا الزينة، بأحاو الأمر فعلق [ ٣١لالأعراذ،ت 

الصلاة.ق وأحملها ثيابه، أزين يلبى 
الصلاة.وقح، ها يليوكان المال. من عفليم بمبلمر حلة الملف، لبعض وكان 
صلاق.ق له تجملت، من أحق ربي ويقول: 

يديه.بين ا وقفإذا ميما لا عثا.ه. عك نعمته أير يرى أن يح.بإ ؤؤبؤؤ اس أن ومعلوم: 
و؛اءلنابفناهزا إياها ألبسه التي ونعمته بملابسه يا.يه بين وقف، ما فأحسن 





===^=======^===^^لآل؛إات

فعظيموالعظماء. الملوك يدي بين الوقوف أدب من أته ريب ولا به؛؛ يؤمرون 
به.أحق العظماء 

عقهم آلذين ؤ فيه• تعاق اس قال الذي الدوام وهو الصلاة. ق الكون ومنها؛ 
بنيزيد حدثتي لهيعة؛ ابن عن المارك بن عبداه قال [ ٢٣]المعارج: دألجمونب< ضلاغب 

همآلذين ؤ تعاق. قوله عن عامر بن عقبة مالنا قال؛ أحبره الخير أيا أن حبيب؛ أبي 
عنيلتفت لر صك إذا ولكنه لا. قال؛ دائما؟ يملون الذين أهم نآلجمونه مبملاخم عق 

حلفهولا شماله عن ولا يمينه، 
قولهق واساومة الدوام. فهذا عليها. والمداومة عليها. الدوام أمران؛ هما قلت؛ 

بكونررالا.واما، وفر [ ٣٤]المعارج: ه تحافهلون ■"عل م ؤآلدين ؤ تعال؛ 
والهلمانينة.الأطراف 
وهوشهيد.المع يلقي أن القراءة• استماع ق وأدبه 
أعظمشيء قلبه ق يكون لا حنتن تعال، اه ويعفلم يستوي. أن الركؤع؛ ق وأدبه 

الهباء.من أقل يكون حتئ ه. نفق ؤيتصاغر ؤيتفاءل منه. 
بادايهوالتائب بدينه، القيام هو —• وتعال تبارك — اه ْع الأدب أن والمقصود؛ 

وباطنا.ظا>ا 

وصفاته،بأمحمائه معرفته أشياء؛ بثلاثة إلا  0٥٧٥١ع الأدب قهل لأحد يستقيم ولا 
لقبولمتهيئة لينة، قابلة متعا.ة ونفس يكره. وما يحب وما وشرعه، بدينه ومعرفته 

الممتعان.اهللأ وحالا. وعملا عالما الحق 

يدهالرجل يضع أن يؤمرون الناص كان نالا معد بن مهل عى بلفظ. ( ٠٧٤ )رقم البخاري أحرجه ( )١ 
١(.١ ٤ الووى)٤; وشرح ( ٤٢٢ الاري)أ/ كح وانفلر: الصلاة. j المرى ذراعه عك المن 

وابن( ١٨٩٩١رئم  ٣٣٧٤ب)'\ا ق حاتم أبي وابن •٨( ! ٦٩شٍرْ)ق الطري أخرجه )٢( 
(.٦٧)رقموخاا(واوروزيفيثموراكلأة)رئمالماركjالزهار 



الممسيرعلى المير الصوء 

ثحلمقهم إق ^؛٠ :رت',؛ ثبمر جثه يدحل أن مىٍبجم ًفد يظمع أؤ 
•4 ت1ث يعلمون 

قنقله ثم المهين، الماء من الضعيف حلقه مبدأ عل الإنسان — سبحانه — ينبه 
ؤيقولؤيبصر، يسمع محويا، بثر جعله حال، إق حال من وأطواره حلقه أطباق 
كماعليه، ربه بنعم ، يعترفولر كان، وكيف وأوله، مبدأه فني ؤيعلم، ؤيثطش ؤينهلق 

مماحلمنهم )^١ جمرأ)ثَ;ئج جئه حل يد مىٍبجمأن ًْفذ أبملمع ؤ تعال؛ قال 
بالأحرىالجملتين إحدى ارتباط تامالت، إذا وأنت، [ ٣٩، ٣٨]المعارج: ه يعلمورح_لأ 

مماحلقه بمبدأ — سبحانه فأثار_ والعلم، المعرفة كنوز من عظيما كنرا تحتها وجدت 
ووحدانيتهوجوده عل الدالة والأية الحجة موصع إق بعدها وما الطفة من يعلمون 
السدئ، يتركهم أن ذللث، من يه يحن لا وأنه والإلهية، بالربويية وتقريه وكماله 

مابعد يخلقهم أن ذللث، مع يحجز لا وأنه كتابا، عليهم ينزل ولا رسولا إليهم يرسل 
،فكيفوالسر، الحير من أعمالهم فيها يوفيهم دار إل يعهم أو جديدا، حلقا أمامم 

وهمحلقي، بي ويعدلون رسل، ؤيكذبون زكفرون وهم الجنة لحول ق يهلمعون 
حلقتهم.شيء أى من يعلمون 

-بجء|يه

مغمحما بدل ان عق لفندزون:]؛،؛؛ يرنألثشنرقوآلعنرنم،إما ائيم قلا ؤ هذت قوله 
نةبم-بومح،؛ئو؛4•وما 

أوومغار-ها، النجوم مشارق إما وهي والمغارب. المشارق برب سبحانه أقسم 
ومغاربها.مس المسارق 

قوأفرد موصع، ل جع فكدللئج ومغرب، مشرق الجهة من موصع كل وأن 
[١٧]الرحمن؛ 4 آت(؛ وز'لم،آلعرش زئرآلتقرس ؤ فقال! آحر، موصع ق وثنن موصع، 

)ا(ا-آشفاء.



—^^=لجا=
سورةق فجاءت يناسه، ما موصع كل ق وجاء والشتاء، الصيف مشرقا هما فقيل! 

فدكرالمزوحات، فيها ذكرت سورة لأما 4 ه وزد4،آلعرش زمئ،آمص ؤ الرحمزت 
والأرض،والماء، والشجر، والنجوم، والقمر، والشمس، والتعليم، الخالق فيها 

والجنة3سمأ0 الجن، وأبي الثر أبي ومائة والإنس والجن والثم والحب، 
عينين،جنة كل ق أن وأخر دومما، وجنتين عاليتن جنتتن إق الجنة ومم والنار، 
والغريين.المشرقين، يذكر أن الخناسة كل فناسم، 
وصحةوكمالها، قدرته عموم أقم—سبحانه—علخ 4فإنه سآيلخ سال ؤ سورة وأما 

علأدل هو إذ الجمع؛ يالفظ والغارب المشارق فدكر العدم. بعد بإعادمم تعلقها 
أوومغارحا، الشمس مشارق أو ومغارحا، النجوم مشارق أريد مواء عليه، القسم 

أنعل، تعاك قدرته عك ودلالة آية ذلك فكل والمغرب• المشرق جهتي، من، جزء كل 
كماأحرى، نشأة 3، حم فيأق يعلمون• لا فتما وينشئهم المكنّ؛ين، هؤلاء أمثال يبدل 
مغرب.ق( ويدهب)ما( مهللع، من يوم كل بالشمس يأق 

المقصودكان لما الإفراد، بالفظ والغرب الشرق فدكر سورة)المزمل( ؤ، وأما 
فكدللئخوحدْ، والغرب الشرق بربوبية تفرد أنه وكما ووحل.انيته، ربوبيته، ذكر 

سواه.رب والغرب للشرق فليس وحده. عليه والتوكل بالربوبية يتفرد أن يجب 
وسواه.وكيل ولا إله يتخذ لا أن ببُي فكادلك 

فقال؛[ ٢٣لالث,عراء: 4 ربآدنلمأ7ت, وما ؤ مالهت حين لفرعون موصن قال وكذللث، 
[.٢٨]الشعرا،;4 ثعقلون إن"كتم بيبما وما والمعرب المقرئ، ب رؤ 

منحوته وما الوات ربوبيته عك تنبيه والغارب للمثارق سبحانه ربوبيته وق 
وماوالنهار الليل وربوبيته الجهتين• بين ما وربوبيته والنجوم، والقمر، ااشمسرا، 
تضمناه.

4ا؛نث؛ يمسومحن نحن وما مثم حم' بذل أن عق :ت: لفدزون ]ثا ؤ قال؛ ثم 
منهم،وحيزا منهم لنا بأطؤع ونأق حم نذهب أن عنخ لقادرون أتم( [ ٤٤١، • ]المعارج: 





٦—؟،ؤءقؤاسع 

مترويأت iIiTأيايديطب يشأ إن ؤ ت تعاق قوله نظير الأيات هده فتكون هذا وعق 
عكبأٌثالهم والإتيان إذهاتم عك بقدرته استدلالا فيكون [  ١٣٣]الشاء! ه ب-امييحح 

ماتوا.إذا هم أنفتيم إتيانه 
■ءانئزأكأَْألأوكوكد ؤ فقال: -ها، فيكرهم الأوق بالشاة بحانه امتدل ثم 
رملهبه أحبرتهم ما ق صل. عك وعاينوْ علموه بما فنبههم [ ٦٢زالواسة: ه ثدرون فلولا 

الثانية.الشاة من، 

يل؛تبل. المراد أن والإنسان الواقعة آية وهما الأيتينر، هاتين معنن ق عندي والدي 
-ها.وعد.وا التير الانرة والشاة الجال.يد الخلؤر أمثالهم 
مدق أمثالهم وبدلما فقال: الإنسان، سورة من، هن.ه لفهم الزمخشرى وفق وقد 
ي—ياق أن وحقه يطيع، ممن غيرهم وبدلنا وقيل قال: ثم الأحرى• الشاة يعني الأسر، 

[؛٣٨عةه؛4]سو: لأي]إذا[، ]إن[ 
هذاوقؤع تحقؤر عك يد.ل الوقؤع للحقؤ، إلا تكون لا التي ]إذا[ ب ؤإتيانه قلت<: 
بقوله:إمكانها علغ اّتل.ل التير الأحرى هوالشأة وذلك، محالة. لا والمر وأنه التبديل، 

عاينوهبما أنكروه ما وعك المثل، عك بالمثل واستدل ه آلشاةآلأوك عامت»و كد وؤ 
وهمهم؛أعيانهم، فهم بعينه حديدا حلما إنشاؤهم هو أمثالهم وكونهم وشاهدوه، 

يعادون.أنفسهم فهم أمثالهم 
فهوصدقن،، مثله هو قلت،: ؤإن صدقت،، بعينه الأول هو هذا المعاد قلت،: فإذا 

حليلتمرصر رق بل ؤ بقوله• سبحانه هذا أوضح وقد الأول. مثل أوهو معاد هو 
ادuناسماه وقد أمثالهما لكونهم المتصمنر هو الجديد الخلؤ، فهناا [ ١٥]3،! ه حديد 
جديداحلما وسماه الأول، مثل، وهي أحرى نشأه وسماه المبدأ، مثل والمعاد إعادة، 

حليلسٍص همِفي بل بالملقآ'لأولج أيعتيثا ؤ قالا كما الأول، الخلق مثل وهو 
بعضها؛عهما،ق وصل. القرآن ألفافل فتهنابمتح هم. وهم أمثالا وسماه [ ١٥]j،: ه جديد 
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بهأتمرت الذي المعاد بمهم ب من أوردها إشكالات تزول ولهذا بعصا. بعضها وبض 
اشء.عن الرمل 

لهذاوجه• كل س غيرهم ض الختاحريزت بعض ماله ما القول هذا من يفهم ولا 
الحقاتقفهمت فإذا أعيامم. وهم أمثالهم هم بل _، اعتقاده من اه معاذ - قطعا حطأ 

العالم.صحيف الحقل، صغير العهلن، ضيق إلا العبارة ق يناقش فلا 
فننحزآلختلمون أم ءأذثز-ءثلموثهُ ئ ئمغون ما ؤأءر،يتم قوله وتامل 

عك-؛ا مستدلا وآخرها الشاه مبدأ ذكر كتف هه،*آ■[ سؤثِآضثه هدزثا 
الما ؤر ؤودشئ،كلم ^^٥^؛ ٠١بدل ان عل زمأ يمتسوقن فتن وما ؤ بقوله• الثانية الشأة 

ومبدأهاأمهاتكم بطون ق الأول الشاه عالمتم إنما فإنكم ٦[ ١ ٦، * ]الواتعة؛ ه JعاJمون 
قيتم ما أمثال أنتم فإذا تعالمونّ لا فيما نشأة نحئكم أن عل نغلب، ولن تمنون، مما 

تذكرتملو ومشيتته، تعال الرب قدرة كمال من وهذا وهيئاتكم. صوركم ق الدنيا 
.-٦١كذبتم التي الشاة عك مشثها قدرة عك ذللئ، لدل،كم الأول الشأة أحوال 

كلمن وأبعد والفهم، العقل إل وأقرب هذا من أحن ؤإرماد استل-لأل فاي 
الرسلبه جاءت وما  ٧٧٥١الكفر؛إلا والاستدلال البيان هن.ا بعل وليس وشلثح؟ شبهة 

الماةفهذه ه اسرهم وشددئآ حكثثهم خن ؤ ازت الإنسورة ق وقال والإيمان، 
الأخرى.الشاة فهده [ ٢٨: j_lه]بديلا ندلثاأتء_لم فئثا قإدا ؤ قال: تم الأول 
عتهوأن ئمى؛ت إذا ص'حلعؤ وآلأنى;ئه؛■ آلدكن حنذآلروخأن وأيه'■ ؤ هذا؛ ونفلر 

مذكناالشاتين بين يقرن جدا، كثير القرآن ق وهدا [ ٤٧-  ٤٠ه]الجم: آلثئاة'آلأ؛-مى 
التوفيق.وباه الأخرى. عك بإحداهما والعقول لكطر 

منفرحون نوم يوعدون;■ت يلفوأنوممحرآلذى حى ويشوا درهزظوصوأ مؤ 
ؤق؛'ه١نص——٠يوفضون إل ^ابم آلأجداثسراعا 



ل=^اؤسا؛لقيإنج 
يلفوأحى ونفتوأ قذوهز'محوضو1 ؤ  ijuالمعيرة وقطع الحجة عليهم أقام فلما 

[.٤٢]المعارج: ب يوعدون;خ؛; يوممحرآلذى 
ولريقبلوها، فلم حجتي عليهم قامت الذين هؤلاء ترك يتضمن شديد تهديد وهدا 

الباطلق فالحوض ولعبهم، بالباطل حوصهم ق الاق رّصدقوا ولا بأمي يخافوا 
صدفالأول محاعيه. عك نفعه يعود الذي حي الصد واالعّ_، بالحق، التكلم صل- 

وهدابالصواب،. عمل ولا بالحق، تكلم فلا الصالح. العمل غد والثاق النافع• العلم 
الأمرين.هن.ين من له لابد الرسول به جاء عما أعرض من كل شان 

ص■محرجون يوم ؤ فقال■. المور. من خروجهم عند حالهم - سحانه - ذكر ئم 
[.٤٣المعارج:] ه وني؛: يوفضون ذهمس، إنا كا،م مراعا آلاجداث 

التشبيهألهلف من وهدا فيومونها. تثب اش والغاية العلم .والمحسب، يسرعون أي 
الصوت،يؤمون الداعي، إق مهطعين قبورهم من يقومون الناس فان وأحنه؛ وأبينه 

]طه:ؤ< لهُ عوج لأ يتبعونلآلياى يونمذ ؤ قالI كما يسرة، ولا يمنة عته يعرجون لا 
وهداالفراءI قال عنه. يعرجون لا وناحيته، صوته إق أوب، كل من يقبلون أي [ ١٠٨
عنلهم عوج لا المعنن الزجاج؛ وقال عنها. لك عؤج لا دعوة دءوتكا تقول؛ كما 

وقصده.اتباعه عك إلا يقدرون لا أي دعائه، 
قيل؛له(. عوج )لا قال؛ فاكيف يعوق، عن لهم عوج لا المعنن كان إذا قلت،؛ فإن 

عنه.عوج لا أي ]عن[ بمعنن اللام طائقة؛ قالت، 
تكلف،القولين ول الزجاج قال كما دعائي، عن لهم عوج لا المعتز طائفة؛ وقالت، 

الداعيصوت يوم وكلهم عنهم، تعؤج لا الجمع تمع الدعوة كانحإ ولما ظاهر، 
الوالمعنئ عليهما. ودالا للجعنيين متتفلما اللام مجيء كان عنه، يعوج لا ويتبعه 
له.إجابتهم ق ولا إياه، إسماعهم ق لا لدعائه عوج 

الثإاهر،يذل فوصفهم [ ٤٤]المعارج: ٩ ابمنرهز حششعه ؤ تعاق؛ قال؛ ثم 





بجمالفوصفته بالعفة، وبامحلته بالجمال ظاهره فوصمت، [ ٣٢]يوسف: ه قآتتتص؛؛ 
ظاهره.من أحسن وباطنه ظاهره، هذا قالت،! فكاتبما والباطن، الظاهر 

بالصواب.أعلم واس وشرعا. ةا.را بالباطن الظاهر ارتبامحل عل يدل كله وطا 
المعارجسورة ير نفمن حمعه اس ير ما هدا 

العالمينرب س والحمد 



ا)ممس؛رعلن المي؛ر الصوء 

mجئقق؛ةn
ذِإساؤئلهر

ه:]ت؛: وماراش ئرجوذ ^^٠ ا مؤ 
وقلبكالناس من لك والتوقير التعفليم تطلب أن والجهل؛ الظالم أعظم _ ،١ 
اهةتوقر لا حال ق يراك أن وتجله المخلوق توقر فانك وتوقيره، اس تعفليم من حال 

تعاملونهلا أى1 [  ١٣]نوح: ه إ)ث؛:أ وقارا س ثرحون لجمنلا ما ؤ قال عليها، يراك أن 
•ه وتدؤروْ ؤ تعاق• قوله ومنه العظمة. والتوقيرت توقرونه، من معاملة 
تبالونلا مجاهد! وقال ،. تثكرونهر ولا حما ضذ تعرفون لا لكم ما الحسن! قال 
حقتعرفون لا عباس• ابن ونال ٠لاءة، تغع ترون لا زيد! ابن وقال ربكم. عفلمة 

٢.ءذلمته١ 

عظمته،حق وعرفوا اس عظموا لو أمم وهو واحد؛ محنن إل ترجع الأقوال وهده 
بحك،منه والحياء معاصيه، واجتناب سبحانه، فطاعته وشكروه، وأطاعوْ وحدوه 

القالب،.ق وقاره 

يستحيعندما يذكره أن أحدكم قلب، ق اليع وقار ليعظم لف،! البعض قال ولهن-ا 
ذللث،؛ونحو والنتن، والخنزير الكلبج اهلانأ قبح تقول! كما به؛ اسمه فيقرن ذكره، من 

اهع.وقار س فهدا 
وحياتلث،،واه، تقول! بحيث، اللفغل، ق لا حالقه، من شيئا به تعدل لا أن وقاره ومن 

قولا والإجلال، والتعفليم الحب، ق ولا وششت،، اهف شاء وما وأنم،، اه، إلا مال 

)ا(ساماىو.

والبيهتي.المنذر وابن حميد بن وهمد منصور بن معيد إق ٢( ٩ ١ )a/ المنثور الل؟ر ق اليوملي •كناه )٢( 
وانظر:( ١٨٩٩٣رقم  ٣٣٧٥ا/-درْ). j حاتم أبي ابن أجرحّ ب اه صامرضي ابن أثر )٣( 

(،٢٦١اكارى)وا/عمدة 



هى=_^__اج=
الظلمةأكثر عليه كما أعغلم بل الله؛ تهلح كما وميه أمره ق المخلوق فتعلح عة، ١١٥١١

والفجرة.

ؤيقول•بحقه، يتهين ولا إليه، الناؤلرين أهون ؤيجعله والرجاء، الخوف ق ولا 
عليه.المخلوق حق ؤيقدم الفضلة، عق يجعله ولا المسامحة، عق هومبني 

والشقالحد فيكون وحد، ناحية ق والماص وناحية، حد ل ورسوله اهللأ يكون ولا 

ورسوله.اس فيه الذي والشق الحد دون الماس، فيه الذي 
دونولمانه بدنه، •حل.مته ق اه ويعهلي ولبه، قلبه مخاطبته ق الخلوق يعهلي ولا 

ربه.مراد عق مقدما ه نفمراد يجعل ولا وروحه. تلبه 

هلوب،ق له يلقي لا اس فإن كذللثج كان ومن القلب، ل اهنآ وقار عدم من كله فهذا 
شره؛مخافة وقروه ؤإن قلو>رم، س وهيبته وقاره يّةعل بل هيبة، ولا وقارا الماس 
وتعظيم.صإ وقار لا بغض، وقار فذاك 

وسيكره. ما فيه فيري وضميره؛ سره عك إطلاعه من يستحى أن وقار وس 
الماس.أكابر من يشحي مما أعظم الخلوة ق منه يتحي أن وقاره 

يطالحكيف والمحكمة، العلم من آتاه وما وكلامه، اه يوقر لا من أن والهمود 
وتعفليمه.توقيره الماس من 

وزواحروروايع وتنيهات" الحق من صلامت، M الرسول وكلام والعلم القرآن 
ماولا وءفلائ،، إليك ورد ما فلا قائم؛لث،• وموقفل ورائع زاجر والشيب إليلث،، واردة 

توثرإ كمصاب فأئت، غيرك، من والمعظيم الوقير تهللب هذا ومع نمّحك، بك قام 
مصابه.بالمفلرإل وينزجر يتعقل أن غيره من وهويهللبا وانرجارا، وعظا مصيبته فيه 

بالثلأيت،سمع س صربه. إل نفلر ممن الانزجار وهويريد زجنا، فيه يوثر لر فالضرب 
وجدهابمن فكيف، غيره• ل عياثا رآها كمن ليس غيره، حق ل والآيات، والعقوباُتح 

الأفاقق فآياته [ ٥٣]_c: إء اذفسإلم ؤؤآ آلاماق ل ءاينتثا حليؤذ ؤ ه؟ فنق 
تعال؛قال الخذلان. من باه فعيادا مرئية، مشهودة القس ق وآياته معلومة، موعة م
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ئووأحى ءايؤ ًًفئ ولوجاءم ءنئنبملآئولج0. شم حمت إزآلذنمح ءؤ 
jTامحنا_jfcjSn ؤكلنهاو\و>ن\بعغق إليم نرلئآ اث ولو ٠ ؤ وقالت [ ٩٧، ٩٦تيوس؛ ه

[.١١١]١^٢: ه 1شُ 1نبمأة !لا ِئبئو1 ناكاثو1 يلأ ض غيم وخشننا ٌإ 
أحلاقهبفضائل حلقته نقائص ؤيتمم هذا، يدون يعتبر بالتوفيق المؤيد والعاهل 

زادبدنه، قوى من نمص وكلما أثر، إيمانه زاد أثر، جثمانه من امتحن فكلما وأعماله، 
له،حير فالموت هكذا يكن إ ؤإن الأحرة، والدار اه ي ورغبته ويقينه إيمانه وة قق 

حلولمع والقائص العيوب، بخلاف، اد، والمالألر من معين حد عك به يقف، لأنه 
ليحملونفع العمر محلولي حن ؤإتما وحرنه، وغمه وهمه أله ق نيادة فإما العمر، 
اولزئعمزكمؤ ت تعاق قال كما المموح؛ والتوبة الفرص واغتنام والاستدراك، التذكر 

Y"؟[.]فاطر: مزثدكزه يتاJعكزذه ما 
بقيةواغتنام فارهله، وتدارك محائه، إصلاح البقاء ومحلول التعمير يورثه لر فمن 
فإنحياته؛ ق له -محير فلا ؤإلأ القيم، المعيم وحصول قالبه حياة عك فيعمل أنفاسه، 

المار.إل ؤإما الجنة إل إما مفر؛ جناح عك العبد 
واسة؛المعيم حصول ق له زيادة مفره محلول كان عمله، وحن عمره محنال فإذا 

وأفضل.أجل الصبابة كانت، إليها الفر طال كلما فإنه 
إلله ونزولا وعذابه أله ق نيادة مفره طول كان عمله، وساء عمره طال ؤإذا 
عمرهطال من راحيركم \دوفو؛أ.' الحديث، وق نازل. ؤإما صاعد إما فالمسافر أسفل؛ 
عملها؛وقح عمره طال من وشركم عماله، وحسن 

الكبرىل ( ١٢٥٦رنم والحاكم •٢( رنم الحارة ق الضياء )١(أحرجه 
 /T( ٦٣١٧رقم  ١٣٧ ) أبي وابن ( ٢٧٤٢والدارْي)رقم ( ٢٣٢٩والترمذي)رقم /U(رقم ٨٩ثسة

رقم ٣٧٤)A الأوسط ق والطراف ( ١٣٠٦رقم  ٥١)٣; والقاف الأحاد ق والثساف ( ٣٤٤٢•
الترغي—،ق النذ.ري وصححه الترمن.ى وحسنه ( ١٨٨/٤وأخمد)( ٨١٨الصغير)رنم وق ( ٢٢٦٨

(١٢٧/٤.)



JllaJli ،وروحه،لقلبه عمارة جعله ذاته، من شيء حرب كلما طلبه، ق الصادق ؟
دنياه،للا١ت، من شيثا مغ وكلما آخرته، ق نيادة جعله دنياه، من شيء نمص وكلما 
آخرته،أفراح ي جعله غم، أو حزن أو هم ناله وكلما آخرته، لذاُت، ق نيادة جعل 

لعاليه وتوفيره ذللث، حصول، ق زاد إن ورئاسته، وجاهه ولذته ودنياه دنه فنقصان 

أوياطنة، أو ءإاهرة ذنوب عل وعقوبة حرمايا كان إلا له؛ وحيرا يه رحمة كان معاده؛ 
الأربعة،هذه عل مرن—، والأحرة الدنيا خير حرمان فإن باطن، أو ظاهر واجبا ترك 

اكوفيق.وباس 

راجفكل للخوف. مستلزم والرجاء للرجاء، مستلزم الخوف أن ،...ومنهات 
ومعفته يحن موصع j الرجاء ومع حن هذا ولأجل راج، حائم، وكل حائم،، 

منكثير قال [. ١٣]نوح؛ ه ومارا لثي ثرحون لأ ثآكت ما ؤ تعاق؛ اس قال الخوف. 
الخوف.بمعنن والرجاء قالوا! عفلمة؟ ممع تخافون لا لكم ما المعنن المقرين! 

رجاءبلا والخوف مرجوه. -؛؛، ^١١من خائفا راج فكل له. ملازم أنه والتحقيق! 
iآئي أيام يزجون لا للديث يعفنوأ ؛امثوأ لليث ؤ ؤ تعاك! وقال وقنوط• يأس 

سقبلهم بمن كالوقائع ببمم، ، ٧٥١وقاع يخافون لا تفسيرها! ق قالوا [ ١٤]الجاست؛ 
الأمم.

موقعا،ألهلم، ذلالiؤ كان رجاه! ما فاعطاه ريه، برجاء فيه تعلق إذا الحبال أن ومنها! 
جعلل والحكم الأسباب وهانا يرجه. لر ما حصول س وأباغ العبد. ؤ عنالوأحك 

فرحهميكون وحوفهم رجائهم قدر فعل، الدار• هدا 3، والخوف الرجاء بين المؤمنين 
مخوفهم.واتمفاع مرجوهم بحصول لقيامة اق 

والانكسار،الن.ل س عبوديته! مراتبج تكميل عبده س يريد . اهف أن ومنها! 
وغيرها.والإنابة والرضا والشكر، والصبر والرجاء، والخوف والاستعانة، والتوكل 

•—٢ ج مدارج ٥ ١ آ ١ ر 



الممس؛رض ائئن؛ئ الصوء 

أحبمن هي التي بالتوبة عبوديته مراتب لتكمل به، وايتلأْ الذنب عليه قدر ولهدا 
والخوف.بالرجاء تكميلها فكذلك إليه. عبده عبوديات 

تعلقيوجب ما - اس لفضل والتوقع والترقب الأنتذلار من - الرجاء ق أن ومنها 
رياصهاق القلب وتنقل وصماته. أيمانه بملاحفلة إليه الالتفات ودوام وذكر0، القلب 

بيانه.تقدم كما وصفة كل من بنصيبه وأخذه الأنيقة، 
ومجاهن.!عبامحي ابن قال [ ١٣]نوح! ه وقاوا لله ئرجون ^^^٠ ما ؤ تعاق• قال • • • 

وقالعغلمته؟ حق تعغلمون لا مالكم جبير؛ بن محعيد وقال عفلمة. هرا؛ا ترجون لا 
عظمة.^ تخافون لا ازكلى: 

التوقير.من امحم العفلمة. وارالوقار(( المخوف. بمعنن رروالرجاءء البغوىت قال 
نعمة.له تشكرون ولا حما، ( jyiتعرفون لا الحزن وقال وهوالتعظمت 

حيرا.إياه توقيركم عق يثيباكم أن ائاق عبادة ق ترجون لا كيسان! ابن وقال 
فإذادت. فالأحر عن أحدهما تخك فإذا والمحبة. الإجلال من العبادة! وروح 

أعلم.سبحانه وافلع الحمد. حقيقة فذلك، المعظم. المحبوب عق الثناء ثيذين اقترن 

ومكروأحناوائ؛ إلا وولنهُ مالهُ منلزيزذة واتتعوا عصؤفير رن]نجم ثوح ال مؤ 
ويعوذيغوش ولا مواعأ ولا ودا ثدزن ثدزن لا وقالوأ ئ؛ ْءف؛ارا مكرا 

صل؛لأزمم;ه.إلأ ثني^٠ اصبملوأ'كثيرا وفد ؤسر_الآ•"(! 
تعالاس يرد لر من إلا منها نجا وما الماس، أكثر  ١٢-كاد المي ٢ مكايدْل أعظم ،من 

فيهاالأمر آل حتن بالقبور. الفتنة من وأوليائه حزبه إل وحديثا قديما أوحاه ما فتنته! 
عليهاوينبتا أوناثا، واتخذت قبورهم، وعبدت اه، دون من أرباحا عبد أن إل 

.ج\ مدارج ٤ ٩ ٥ ( ١ ) 
رمإغاثة  ١٧٢)٢( 

وشره.مكائده من وكرمه بمنه اليع أعاذنا الرجيم الشيطان أي )٣( 



ثمظل، لها أجادا الصور ، iUjجعلت، ثم فيها، أرباحا صور وصورت الهياكل، 
تعاق- اس مع وعييت، أصناما، جعلتؤ 

حيث،كتابه، ق عنهم سبحانه أحبر كما نوح، قوم ل الٌفلثم الداء هذا أول، وكان 
ومكنوا rr•ارا حن إلا ؤؤإنهُ مالهُ منلزنزذه وايعوأ عصق رُن،هم ثوح مالا ؤ فول؛ 
ويعوىيعوث ولا مناعا ولا ودا ثذزن ؛^ولا ثدرن،١٧لا ومالوا ؛ت؛' ًفثارا نؤآ 
٢[.٤ ٢، ١ ه]نوح; صنلأ إلا ثني ولا اصزأمحيرا وقد ومهرا 

حدثناحميد ابن يه حدثتا ما بالغنا فيما — هؤلاء حبر من ®وكان جرير• ابن قال، 

قوماكانوا ونسرا ؤيعوق يغوث أن ت قس بن محمد عن موس عن سفيان عن مهران 
الذينأصحاحم قال ماتوا فلما حم، يقتدون لهم وكان آدم• بمي، من صالحين 

فلم،افصورهم، ذكرناهم. إدا العبادة إل لتا أمموق كان صورناهم لو حم• يقتلءون كانوا 
المطر،قون يوحم يعبدومم، كانوا إنما إبليس، إليهم دب، أحرون وحاء ماتوا 

عليهما— ونوح آدم بين ®وكان قالت عكرمة عن أبيه عن سفيان فال ، فعبدوهمء 
الرزاق،عبد حدثتا الأعك عبد ابن حدثنا ا الإّلأم«ر عل كلهم قرون، عثرة - السلام 

العرب،تما عطل ثم نوح، قوح يمدها آلهة ®كانتإ قالت الأية هده ؤ، قتادة عن معمر عن 
لبنييغويث، وكان لهذيل. مولع وكان الجندل، ؛الومة لكلب، ود فكان ذللئح. بع،- 

ونال. حمير١٠ من الكلاع لزؤ، نسر وكان لهمل.ان. يحوي، وكان مراد. من غهليم، 
٤ّ ١ليوا( نوح زمان ؤ، تحبي كانته أصنام ®هذه عباس ابن عن الوالبي• 

٤(. ٢٧أ/ كير) ابن تفسر وانظر: ( Y٩٨/ ذتفرْ)٩ الطري احرجه )١( 
الطتاتق سد وابن ( YIY/IY)تارخ، j ماكر وابن ( ٩٩;٢٩)تمر، j الطري احرجه )٢( 

)ا/آأ،مآه(.

تمر،j والطري ( ٣٢•)"ا/ شرْ ل المعاق وب-الرزاذ، ( ٤٩٢٠)رقم الخاوي أخرجه )٣( 
(.٦٦٨/٨(،واظر:نحاUري)٩٩/٢٩)

(.٢٩٣الدرالمثوررخ/ وانظر: ( ٩٩; ٢٩شرم)ق الطري أخرجه )٤( 



الممسيرعدن النيئ الصوء اأ=^=ِ 
=ااةظ====د==^=====د

قال ijLجرج؛ابن عن هثام حدثنا مومئ بن إبراهيم حدثنا اJخاريت وقال 
ودأما يعد. العرب ق نؤح قوم ل كانت التي الأوثان ررصارت عباس ابن عن عطاء 

لمراد،فكانت يغوُث، وأما لهديل. فكات مولع وأما الجندل. يدومة لكلب فكاست، 
لحميرفكانت نر وأما لهمدان. فكانت يعوق وأما صثأ. عتل. يالجرف، غعليمط ليتي لم 

القبور،عق العكوف جهة س الأصنام عباد يه كاد ما أول وكان الكلاع؛ ذي لأل 
ويالوأؤ فقالت كتابه، ق قممهم _ سبحانه _ اس قص كما ليتالكروهم، أهلها، وتماؤير 

[.٢٣]نوح؛ 4 يغوُكؤيعوفىوذء ولا سواعا ولا ثدزنودا ولا ثدونلأ 
رحالأمماء ءهده عنهما اس عباس—رصي ابن عن صحيحهت ق البخاري قال 

إكأنصبوا أن قومهم• إق الشيطان أوحئ هلكوا فلما نوح، قوم ص صالحين 
حستعبد فلم ففعلوا، بأسمائهم، ومموها أنمايا إليها يجلّون كانوا الش هم مجال

ءثدرت،(االعلم ونح أولئلث، إذاهللثج 
وكانآدم، بني س صالحين قوئا رركانوا قال: قيس بن محمد عن حرير ابن وقال 

لوت مم يقتدون كانوا الدين أصحاحم، قال ماتوا فلما حم، يقتدون أتبلع لهم 
آحرونوحاء ماتوا فلما فصورهم، ذكرناهم، إذا العبادة، إل لما أشوق كان صورناهم، 

•فعثاّأوهماا المهلر، يقون وحم يعبدوحم، كانوا إنما فقال: إبليس، إلهم دب 
عبدتما اءأول قال: أبي أحبرق الكلي: السائم، بن محمد بن هشام وقال 
الذيالجبل ق مغارة ق آدم بن نسن، بنو جعله جعله مايتتخ لما اجئ؛ آدم أن الأصنام 

الأرضا،.ق جبل وهوأحصسم، ئوذ للجبل: ؤيقال الهند، بأرض آدم عليه أهثهل 
بتوشسثإررفكان قال: عباس ابن عن صالح أبي عن أبي فأحبرق هشام: قال 

بنقابيل بني س رحل فقال عليه، ويترحمون فيعقلونه، الغارة، ق آدم جل. يأتون 

(.٢٦٢ا/ القارى)٩ عمدة (^: ٠٤٩٢ المخاري)رثم )ا(أ-؛م-بم 
٤(. ٢٧)؛/ ممر ابن تمر وانثلر: ٩( ٩ ٢; )أ(أحرجهاسرىقضرْ)٩ 



شيءلكم وليس ويعفلموف، حوله يدورون دوار شيث لني إن قابيل، بني يا آدم: 
٠٠عملهامن فكازاول صتنا، لهم فنحت 
نوتاونسر: ؤيعوق، ؤيغوث، وصوغ، ود، ءكان نال: أبي وأخرق هشام؛ قال 

ياقابيل• بمي من رجل فقالء أقادبمم، ذوو عليهم فجنع شم، ل فماتوا صالحين، 
فيهاأجعل أن أقدر عكصورهم؟غيرأقلأ أصنام خمسة لكم أعمل أن لكم هل قوم، 

لهمونصبها صورهم عق أصنام خة لهم فنحت، نعم. فقالو: أرواحا، 
كهيثةعليها متقوثة، بيضاء مروة وكان الخلمة، ذو الأصنام تلك من وكان 

ينوسدنتها وكان مكة، من ليال ّع مسيرة عك واليمن مكة بين ستتا له وكان التاج، 
السراةتوأزد وبجيله، حثعم ب وتبدي تعظمها وكانت، أعصر، بن باهلة من أمامة 
وآلهعليه تعاق اس صك - اذلم رسول فقال هوازن[ من العرمس، بهلون من قارببمم ومن 

وباهلةخعم فقاتلته بأحس، إليه ار فالخلصة؟ا، ذا تكفيني ررألأ لجرير؛ _ وسلم 
الخلصةوذو . ٤ فاحترق المار فيه وأصرم الحلمة، ذي وهدم؛يت، تبم. ففلفر دون، 
ثيالة.مجد باب عتيه الثوم 

اهللأصل — اس رسول بعنا أسلموا فلما الكفين٠ *ذو له؛ يقال صنم لدوس وكان 
صشر]بن يشكر بن الحاريثح بني وكان عمروفحرقه. بن الطفيل وسلم وآله عليه تعال 

وعاملةوطام. ولخم لقضاعة وكان الشري٠٠. لاذو له؛ يقال صتم الأزل[ من 
له؛يقال صنم لمزينة وكان *الأيصرا؛. له؛ يقال الشام مثارة,، ق صنم وغهلفان، 

٠ثبم عبد تمن كانت، وبه  ٠١ررتبم 

الكٍرى)ا/٨٣(.(واسات ٢٧٢تاؤخدمشق)ry/ )١(انظر: 
Xt-\v/o)رأ(اظرتسيماسان 

الكٍيرj واتجراق ( ١٠٣٥٨رنم  ١٣٤)آ•/( ٨٦١٦رقم  ١٨٣/٥)الكبرى ي \ثاو )؛(أخرجه 
<٣٨٣سماسان)؟/•مرفممهأأ(وانظر: ٠ )٢; 







٠ الممسيرهأنن اإمسر الصوء ؛ ٦
تكلا==============خ

يعجزآسش آن ظقآ و;زاظ طزأيىقيئ١ قب ذ'وك دون وبئا آليثطحون بثا ؤذ\ة 
فلايربه.، يؤبن قمن بهِء ءامنا آثدئ سمعئا لئا إوإ;اؤادا هربا وعحزهُ ولن آلأيمض ؤ( 

ةأولن؟كغؤوأاتلم قمن لومسلون ؤبثا ^JنتJنون بث! إو(ؤاثا نهما ولا ■ءثار،محثا 
ه.وأم وجهث»زحa^ثا فكئوأ روي((واما وشدا 

قالوالفاجر. والبر والكافر المزمن منهم أن عق السالخون اتفق قد الجن. طقة ، ١
١[.١ ]الجن: ه طزآيققددا ثلتحألحونوبثادونيكمحا >ؤؤاوا عنهم• إخبارا تعاق 

فمنهمأمثالكم، ل.يت والالحس وقال وكافريزت ملمين يعنون مجاهدت قال 
شيعاكيسان! ابن وقال شنئ. ألوانا جبير! بن معيد وقال ورافقه. ومرجئة قال.رية 

وبناؤ الآيةت إعراب ق قيل ثم متفرقة. ومذاهب مختلفة أصنافا الكلام! ومعئ وفرقا• 
بئآإؤ'ؤذن\ كقوله! مقامه صفته وأقام الموصوف فحدق ذلك، دون ^قوم د'للث، دون 

ؤؤ؛رئمسوكقولهت معلوم، مقام له من إلا أي [ ١٦٤لاكّافات: ه معلوم ممار ف} 
هادوأمزآلذنن ؤ وكقوله! مماعون، فريق أ[أى ١ ]اوائدْ: ه للخفذنم، هادوأ'نمعوتنم 

القولين!أخلهر عك وكقوله يحرفون، فريق ا-أ[أي هتاس: ممحوناصإعنياجمث 
الشاعر!وقال يودأحا،هم، فريق [أي ٩٦]المرة: ه احدهم يود انؤكوا >ؤؤمنآلذنمنح 

١بالمهل العين دمعة يذري وآخر لهم مم—ابق ه دمعنهم وموا فظل
ؤيئالقولهم! بيان [ ١ ١ ]الجن: ه طرأيىقددا وقولهم! دمعه• من ومنهم أي 

واحدهاالن.اما- وهي - ؤلرائق ذوي كنا أي [ ١ ١ ]الجن؛ 4 ذيلك دون وبثا آلصنلحون 
وهوالقد من وهى ومعئ. وزنا وقهلم كقهلعة قدة، حمم والقيد الذم،، وهى ؤلريقة 

القطع.

را(؛ا؛طريقالهجرمح■
(.١١٧)ه/ مسير0 ق الطبري وذكر0 الرمة، ذي إق يتب البيت )؟(هدا 



هذاوعل اختلافها، ق المختكة الطراتق مثل أحوالنا اختلاف، ق كنا وتيلت 
ينيء.وليس فيئا ؤلراتق كنا فالمعتزت 

مختلفةؤلرق ل كنا أي الفلرف، عل منصوب، ْلرائق إن ^ ١٥من قول منه وأصعفا 
المعننومل: الكلام. أضح عاليه يحمل لا مما وهذا الخنبا. الهلريق عل كقولهت 
مقامه.إليه المضاف وأقام المضاف فحذف قيئا. ءلرائق ؤلرايقنا كاJتإ 

[١٤]الجن؛ بر آنمنمعلون ومئا آنمنلمون مئا ؤادا ؤ ت عنهم إجمارا - تعاق - وقال 
عنالعائلون الجاترون والقامهلون متهم، ورمرله باس آمنوا الن.ون فالملمون 

فهوعدل، إذا الرجل أقط ^١^ أندادا، لمحم جعلوا الذين هح هماس• ابن قال ١^،، 
حارإذا ونط ٩[، ]الحجرات؛ ه آس"محث،آلمذسْيإوك. إن ؤوادسطوأ ومنه! ممهلء؟ 

[.١٥]الجن:ه أقي حهلجا يجهتمّ قكئوأ ؤواماآلمنسعلون فهوقامطت 
الصالحين،ودون صالحين، ءلبقا'ت،! ثلأرث، إق انقسامهم الايات هذء تضمنت، قد 

وكفار.ومفمحدون، أبرار، ت ثلاثة فانه آدم بني طقايتت، بإزاء الطقايتؤ وهذه وكفار. 
الكفار.بإزاء والقامهلون المقتصدين، بإزاء دونم ومن الأبرار، بإزاء فالصالحون 

ؤ3ْرعتهزؤ قوله! ق الثلاثة الأنام هن.ْ إل إسرائيل بني مسحاته قم كما وهل.ا 
فهزلأء[ ١٦٨]الأعراف؛ ه ذ'لاك دون وملمم نغهزآثلحوث امثا لأزض آز 

يعدهم.خلفوا الذين السوء خلفا وهم الفلال٠ين، ذكر ثم متهم، الناجون 
آخرأصناف، بثلاثة عليهم ازدادوا عقولا وأتم الجن من أكمل الإنس كان ولما 

منصنم، الجن ق فليس والمقربون. والأنبياء، الرمل، وهم؛ للجن، منها شء لمس 
الصلاح.حليتهم بل هؤلاء، 

بقولهذللث، عك محتجين والأنبياء الرمل فيهم أن إك الناس من شذاذ وذما 
ثإذؤ ويقوله• آ  ١٣* ]الأنعام؛ ه مئاكم نسل ئاذكم المر وآلإثي ينمعفرآين ؤ تحافيت 

قضؤآد1ما انصتوأ ^١' ١٥حصموه شا منآنحندسئمعوركحآلمزء١ن ص،ردنآإيلث،ظ.تا 



الممسيرعلن المشئ الصوء 

4ؤن؛برنن مبجٍين وتلا f ت تعاق اهف قال وقد ٢[ ٩ زالأجماف: م؛ذرينمح دؤ؛يهم إل ولوأ 
والتايعضالصحابة من مطلق به يعرف ولا إليه، يلتفت، لا شاذ قول وهدا [ ١٦٥]التاءت 

كلمن الرمل أن عك يدل لا مذكم4 وسل، ألزياذكم ؤ تعالت وقوله الإسلام، وأئمة 
صحباتاعهم الجن أمريتإ وقد الإنس، من الرمل كان إذا ل الهلائفتين، من واحدة 

منكم.رمل ياتكم ألر والجزت للأنس يقال أن 
العرب،معشر يا منكم رمل يجئكم ألر والعجم! للعرب، يقال أن هدا ونفلير 
وجعلؤ تعال: وقال هؤلاء. ومن رمل هؤلاء من يكون أن يقتضي لا فهدا والعجم، 

قومهبرإك ولوأ ؤ تعال؛ وقوله قمر سماء كل ق وليس ؛! ١٦لنرحإ 4 ثورا آكمربين 
قالالأخص، يستلزم لا والأعم الرسالة، من أعم فالإتذار [ ٢٩]الأحقاف: متان.رينه 

وجعوأ^هوأفيمحتنزثمووأمحيزإدا ملولا ؤ تعاكت 
منالرمل لف،: المن واحد غير قال يرمز. وليسوا ندر فهؤلاء [ ١٢٢التوبة: ]ه 

ار-تىإلفموجالا منقتلتق-لأ ومآأزتلثا ؤ تعال: قال النير ففيهم الجن وأما الإنس، 
بدويا.ولا امرأة ولا حنيا يرمل لر أته عك يدل فهدا [ '١ ٩ ]يوسف: ه مناهلTنمرئ 

تعودونآلإسي من رجالآ كان ؤأدهُ ؤ قوله؛ ل رجالا الجن تحال تسميته وأما 
صؤ بقوله: مقيدة تسمية هي ل الرحال، عليهم يهللق فلم ٦[ ]الجن: _^4 برجال 
كماالإءللأق، عند الرحال ق دخولهم ذللث، يستلزم ولا الجن من رجال فهم آيزه 
ونحوه.خنسا من ورجال حجارة، من رجال تقول: 

غيرق القرآن ذللث، عل دل وقل. المار، ق الجن كفار أن عك لمون الماتفق وقد 
وآلثاّيآلث متق حهثز مى خذاذنذلأ ولثكن ؤ تعالت كقوله موضع 

اخأإن4بجم بلئ، وممن سك جهم لأملأ؛ن ؤ تعال؛ وقوله [ ١٣]الجدة؛ الجلرنتلم4 
منحلن( فن امد ؤآ أدحلوأ ؤ سال: وقال ذؤيته. وبكفار به منه فلمزها الأية [ ٨٥]ص؛ 

وأياؤ مؤمنهم؛ عن حكاية تحال وقال [• ٣٨]الأعراف: منآمحؤآلإصقآئار4 قبمكم 



تتعال اقلع وقال . [ ١ ٥ ، ١ ٤ ]الجن: ه حطبا ؤ إل ب آلمسهلون ومخا آنمنبمون مخا 
تعال:افقع ال وق[. ١٧٩ت!^آمحؤآلإض4تالأرافإ بمهث»>ثثهما يزانا لمد زؤ 
إنوجنوده [ ٩٥، ٩٤]الشعراء: ه اخمعون إتبيسن وحنود ;رق؛;! ؤآلعاودن هم فما كت؛كيوأ وؤ 
عمومه.ق داخلون فهم بالشياطن يختمن لر 

الجنتكليم، وهويستلزم الإسلام، دين من يالاصهنرار معلوم أمر فهدا وبالجملة 
لهم•اباعهم ووجوب الأساء بثراغ 
وأنهوالإنس، الجن إل بعث هو محمدا أن عل لمون المفاجع شريعتنا فأما 

أدحلوا٠ تعال؛ فقوله نبيناهؤ قبل وأما الإنس. عك يجب كما ء؛لاءته، الجن عك يجب 
أنعك يدل [ ٣٨]الأعراف: ألخاره ل وآلاشي سآلحز هتلخفم من حلن، هن. نر ال 

عليهمالحجة إقامة بعل. يكون إنما وذللث، المار، ق الجن كفار من الخالية الأمم 
بالرالة.

إثرق يقول ولهذا الإنس، كلف كما بالشراع تكليفهم عك الرحمن مورم دك وقد 
السورةأن عك ذلك فدل ه ك5اونان زويا ءالأء يياى ۶ رالرُم،،• آية كل 

آممأصحابه وأخبر تبلغ، قراءة الجن عل ه اللم رمول قرأها ولهذا معا، للثقلين 
نبجاءالأ، فتاي ؤ عليهم قرأ كلما يقولون جعلوا فإمم منهم، ردا أحن كانوا 

.الح٠اJ فللثح ربنا، آلأتلئ، من بشيء نكذب لا ككببان4ت 
وفسوقكفر كل حصل يدْ وعك اقلع، معصية إل دعا من أول هو أبوهم كان ولما 

يسحبهاالقيامة يوم النار من حلة يكن من أول وكان المار، إل الل.اءي فهو وعصيان، 
قيل؛حتن أواثبوراهم*، ينالون خلفه وغيرهم أولاده من فأتباع*، وائثوراهء ا، ؤينادي 

إليهم.يصير ثم فته، به يبدأ المار أهل عل م يقعدابؤ كل إن 
الجنة.ق أمم عك والخلف، لفا الفجمهور الأمحرة؛ الا.ار ق مؤمنيهم حكم وأما 
تعال؛لقوله وعقابيم( الجن ثواب )باب فقال؛ صحيحه ق البخاري ذللث، عك وترحم 
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مكلفونمنهيون مأمورون أتم الإسلام أهل جهور عليه الذي الصواب ت قلت 

هدافإصانة تحصر. أن من أكثر ذلك عق والسة القران وأدلة الإسلامية. بالشريعة 
ونحوالأبدان، بمعاد القول إق المعتزلة ذهبت أن بمنزلة المعتزلة إق القول 
الإسلام.أهل ساتر أقوال من هو مما ذلك 

منمبمهم من حنت، امدد ؤآ ■ءتهزآلعؤلt حن اولن؟كألذس ؤ ت تعاق اه ونال 
عليهحق من منهم أن فأخر [ ١٨]الأحقاف: ه حنممين هكاثوأ زبب وألاشي ألخن 

التكليفأهل ل إلا ذلك يكون ولا حاسر، وأنه العياب عليه وح_، أى القول، 
بأعمالهم.العقاب المستوجبين 

والشرالخير ق أي [ ١٣٢]الأنعام؛عيلوأه و)اكددرج.ّث،مما ؤ ذلك! بحد قال ثم 
وأنوعقابم، ثوابم ل جدا ظاهر وهدا أعمالهم، من شيثا يفللمون ولا يوفونيا، 
ولكلبإحسانه، الدرجالتا يستحق فمحنهم بإساءته، العازاب يستحق كما مسيثهم 
قثها متمدين بالشرائع، ماموؤين كانوا أتم محالة لا ذللث، فدل عملوا، ممّا درحات 

تعال!اذيع وقال والشر. الخير ل الأحرة ق الدرجات؛أعمالهم استحقوا ولن.لك الدنيا، 
فدامم ؤآ عتيزألمون وحق حلمهم وما ص ما لم هميغوأ ئرناء لز وديصئا ٠ ؤ 

قيضاه أن الأية! ومض الأية. [ ٢٥]ضلت: 4 وآلإسي آلخن من فتلهم من حنث، 
حلفهموما أيديهم بين ما لهم يزبمون الشياطين من قرظء لهم. ي، أي - للمشركين 

والعقاب.الثواب من فيها وما بالأحرة التكدم، من 
وماعليها، وحرصهم الدنيا ؤ، ترغيهم هو أيديهم بين ما وأن هدا عكس وفيل 
بالأنؤرة.التكذيب هو حلفهم 

وتكذماالشرك من آباؤهم عليه كان ما حب، هو أيديهم بين ما الحسن! وقال 
يعده.وما بالبعث تكن.يبهم حلفهم وما الرسل، 
بينما لهم فزينوا أعمالهم، إل راجع كله التزيين أن وهو رابع قول الأية وق 
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ولماعليها عازمون هم التي الأعمال ت حلفهم وما عملوها، الش أعمالهم أيديهم• 
أليق.القول بيذا التزيتن لفظ وكأن بعد* يعملوها 
الذكدبلهم نسوا أي بإضمار، إلا قوله يستقم لر هوالأحرة حلمهم ما جعل ومن 

والامتعدادلها العمل ترك لهم زينوا فإمم ظاهر، مستقيم فهوقول هاوا وُع بالاحرْ، 
عنوحكاه غيره البغوي يذكر لر حتن التفسير أهل جهور عليه كان ولهن*ا للقائها، 
لهمفزينوا أضلوهم، حتن الشياطين من نفلراء قرناء: لهم سبنا الزجاج: فقال الزجاج 

الأحرة،أمر من حلفهم وما الأحرة، عك آثروه حتن الدنيا أمر من أيديهم بين ما 
اوع،ث،.ؤإنكار به التكديس، إق فدعوهم 

سآينمحلهم س حلت من انم ف، عتمحزآكون وحى ؤ تعاق؛ قوله أن والمقصود 
مضتقد أمم مع العياب، عليهم وجب، أي [ ٢٥]ضلت; ب< حشيمين وآلانسي 

الأمروتعلق اكقلين كليم، عك دليل أبين هدا ففي والإنس، الجن من فبلهم من 
همعاويومخمثرخ ؤ وقال -بمم، والعقاب اكواب تعلق وكذلك، بمم، والنهي 

بضاآنثمثع ^١ مزآلأني أوليا*وهم ؤدات مزآلأني آنثكمف فئ ئنممفزآض 
[١٢٨لالأسام: ه آس ثآة ما إقُ ؤ تعاد: قوله إل ه لئا احانا آلذى احنغا ب؛عصؤنلعثآ 

امتمتاعالإنس فيذكر القيامة، ق للجن يقال القول هذا فإن كليفهم، ق صرح وهذا 
إياهمطاعتهم من والإنس الجن بين هوما الاستمتاع وذللث، الدنيا، ل ببعض بعضهم 

فإنبمموأغراضهم• شهوامم عل يمم ليتعينوا اقئع، دون لهم وعبادمم اهث، عصية مق 
اهأ،دون من، ويوالوتبمم وباسماتهم، لهم ويذبحون حم، ويعودون توحوخم، يكانوا 
؛بٌضرا،بعضهم استمتاع هو فهذا الشيهنان. أولياء من المشركين أكثر شأن هو كما 

والمعبودينالعابدين جع وقد _ القيامة يوم للملائكة — اق تم— يقول ولهذا 
بل؛٤١^١دؤيم بن ؤليثا أث سحنتك فالوأ زق، يعئدون ًفاثوأ اياكز إلأ؛ كؤ 

وأولياءالجن هماد فهؤلاء [ ٤١'٤، تّات 4 موبخون حم أثرهم ننتدونآلجت، 
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متهموكثير بمعبودم المتعة من به ينال لما يه ؤ؛ترصن ذلك يعلم وأكثرهم الئياطن• 

شعرهو نقيل بن عمرو بن زيد أشار وقد ينعر• ولا الشيطان فهويمد عليه، ْلوس 
فقال!بالجن، الشرك هذا إق 

ارورجازنا رينإلهي ت وأنرجاءهم كانت الجن أن لثا حناني
هاحلث،)ثا آلذى احلثا ب؛عصلأاوانغا آنثمخننصثا ذه ؤ القيامة! ق يقول! ولهدا 

[١٢٨]الأسام: ه أس فاء ما إلا فيها حنك؛ين متوذكم ألثاز ؤ تعاق! العع قال [ ١٢٨]الأنعام: 
يصريح هو كما التكليف، ل اشتراكهم ي صرح وهو للمنفين، ذب فهدا 

تعاق!قوله أيصا تكاليفهم عق يدل ومما القرآن. ق وهوكثير العذاب. ق اشتراكهم 
تعاق!قوله إل ه ءايثى عتطم بمصون مذكم زسزأ آلإذيألمّغم و ؤ
همأنفعل وشهدوا كافرين، كانوا بامم اعترفوا فلما [ '"١١ لالأنع1م: ه قنفريى ًؤ 

إلمكمحزقغآ وإِد ؤ تعاق! وقال إليهم• الخهلاب وتوجه تكليفهم عك ذلك، دل بالكفر، 
اررون؟إكفيؤ قوله! إل انصثوأه قالوا حهقروْ فلما ^١ 

متحددة!وجوه من تكليفهم عك يل"ل فهذ-ا أ"؟[ " ٢٩]الأحقاف: ضلل 
ويأتمروابه، ليؤمنوا القرآن يستمعون رسوله إل صرفهم هو اليع أن )أحدها( 

نواهيه.عن ويتتهوا باوامره، 

انعقادبعد بالخوف الإعلام هو والإننءار متذؤين. قومهم إل ولوا أمم )الثاف، 
الرسول.عصوا إن بالنار لهم منن-رون أمم فٌلم أسبابه، 

الحق،إل يهدى وأنه وفهموْ، وعقلوه القرآن سمعوا أتيم أحبروا أّبمم لالئالن٠( 
القرآنوأن عاليه، النزل وبالكتاب بموسي عالمون أمم عك يدل منهم القول وهذا 
بهتقوم الذي العلم من تمكنهم عل، يدل، وهن*ا مستقيم؟ صراط إل هاد وأنه له ق ممل. 

صمننوغل بن ورنة ينب!ك  ٢٨١النوة)ص دلائل ل الأصهاق النمي أساعل ذمْ اليت، هذ-ا ( ١ا 
.٥( ١ ٥ / ١ دمتز)٩ تاريخ j عساكر ابن أما وذكره نمل. عمروبن بن لزيد نالها نميدة 
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والقدرة.العالم يستلزم انما والتكاليف نيه، ما امتثال عل قادرون وهم الحجة، 

صرجوهدا ه به.، ؤءامغوأ دا,؛ىآرثي احيجوأ ينقومثآ ؤ ت لقومهم قالوا أتمم رالراع، 
أمر.فيما وؤناعتته أحبر فيما تصديقه وهي الرسول، باحابة مأمورون مكالفون تمم أي 

ذنبعن إلا تكون لا والمغفرة سدووبمؤث؛< ؤ قالوات أتمم )الخامس( 
الأمر.وهومخالفة 

الأمر.مخالفة والدب، سذووب؟ؤنيم ؤ قالوا! أنيم )السائس( 
يستجبلر من أن عك يدل هدا اليمِؤ< عداُءا س ؤمحركم ؤ قالوا! أتمم )الساع( 

الإسلاميةالشريعة تعلق ق صرح وهدا الأليم. العياب من يجره ب الله لداعي متهم 

منلةُ قننبننحزفييوسذض ؤسو■محن،دوىأثب ؤ قالوا: أتمم )اكامن( 
استدلوقد منهم. الله داعي إحايه عن تحلما لهن سديد تيديد وهدا ه اؤلناء دوذهث 

وهل.امحمد بشريعة متعبدون هم كما موّن بشريعة متعبدين كانوا أتمم عك بيا 
زسلآالزياذ5لم ؤآلإسي يسئفزألإإ ؤ تعاق! قوله ولكن تستلزمه، لا والأية ممكن• 
محمدقبل الرسل بشرائع متعبدين كانوا الجن أن عل يدل الأية [  ١٣• ينمه 

أيصا.ذللث، عك تدل المتقدمة والآيادت، ه، 

إلبالبحثة اختماصه هو الثقلين إق بالبعثة . النمح، احتماص فيكون هدا وعك 
عنتعال قال وأيقا مخصوصة. ٠لائفة إل يبعثا كان قبله ومن بعضهم، إل لا حميعهم 

بجمؤم،يزغ نبب، بإذن يديه نص وم،آلجز،منبمنا1( ؤ سليمازت ميه 
عنهم!حكاية ه قولادم تقوقد ،. التكاليفمحض وهدا [ ١٢]سأ: عدارّ_،آشعءره من 

يحهلثا لجهتر ؤ تعال! قوله إل ه اسلم قنن المتسحلون ومثا آلمتلمون مثا ائا وؤ 
]الجن:ألها[؛

فجعلواا.وا-رم، لهم الزاد سألهم وأتمم القرآن عليهم قرأ اهاه رسول أن صح وقد 
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ولوحما. الأستجاء عن  IjLj-jلدواحم• علف بعرة وكل عليه، اذلع اسم ذكر عظم كل لهم 
وقد[ ١٥لالإ'ماء؛ ه زسولأ نتعت حى معدينز وما"كغا ؤ ت تعاق قوله إلا هذا ق يكن لر 

الرمل.ُاتاع مكلفون أمم عك حجة به لكفن الجن كمرة يعدب أنه أُتحر 
الرحمن،محورة تضمنته ما الإسلام بشريعة متهيون مأمورون أخم عك يدل ومما 
^^بيكسار::|؛;من •حلرنآلإسن ؤ تعادت قوله ذ النوعين حلمح، ذكر فإنه. 

.[ ١ ٥ ، ١ ٤ ]الرحن: نزياره منثارج وحلى1لجآن 
تكدسهمؤإنكار منهم، الإيمان لامحتدعاء المتضمن النوعين حاطب، ثم 

سغمرغؤ تعال؛ بقوله وحديدهم وعيد.ْ، من وتخويفهم وعده، ل وترنيهم بالأية، 
يحتاجلا حا لعالمه وأته ذنوحم، ءوام_، من وتخويفهم ٣[ ١ ]الوحمن؛ ألتملازبر انه لآكم 

فيوحدسئماهم متهم المجرمون يعرف بل استعلام، سؤال عنها يالهم أن 
والأقدام.ينواصيهم 

المكلفونهم أخم ؤ، صرح كله وهدا وثواحم• الصنفين عقاب ذكر ثم 
المعاقبون.المثابون المتهيون المأمورون 

رسولخرج قال• ءبل.اس بن جابر عن التكدر بن محمد حديثا من الترمذي وق 
*لقإفقالت فسكتوا، إلآخرها أولها من الرحمن سورة عليهم فقرأ أصحابه عك ه اس 

ؤآية: علن كال،اأتيت كنت مردودامنكم: أحن وكانوا الجن، ليلة الجن قرأخاعلن 
الحمدا٠رفالك نكدب ربتا نعمك من شيء لا قالوا: ه ك5اووان ءالأ؛ قباى 
مقصودونأخم وعلمهم الخناب، ومعرفتهم وفهلنتهم ذكائهم عك يدل وهدا 

لالصنفينوعيد [ ٣١تالر"ص؛ ايهآل~ملأنه4 لآكم ّنخمأ ؤ ورة؛ الهده ل وقوله به• 
بالشرائع.الكلفين 

نميرانفلرت الحاكم وصححه ( ٢٧*كثير)؛/ ابن تمر وانظرت ( ٣٢٩١لر؛م الترمذي أحرجه ( ١١
وضجاسمثوالآثارلالزض)م/ههأ-هحأ(.اليوطي)يم*آأ( 





مواتالأيهنار تجاوزوا أن قدرتم إن أي [ ٣٣تالر-ءنت ه وآلأرءتىدآشذوأ آلشمنوت 
الأيةهذه قبل ما وكأن فافعلوا. عذابكم عق يقدر لا حتن ربكم فتعجروا والأرض 

jوهذا الأية [ ٣١تالرحن; ه ننمنع ؤ قبلها فإن القول، هذا عل يدل يعدها وما 
لوهذا [ ٣٧لارحمن: ه دكاثث،ؤزدْلكلخهان اك آذتئتآثّماذا ؤ وبعدها: الأحرة، 
العمومبصسغة فيه أتن فإنه والجن، الإنس لجمح خطاب هن.ا فإن وأيصا الأحرة. 

لالكل يشترك أن بد فلا [ ١٣•]الأنعام: ه والإسي يننشزم ؤ تعال: قوله وهي 
واحدصعيد ق ؛ ٥١خمعهم إذا يكون إنما وهل>ا ومضمونه. الخيناب هذا سماع 

استطعتما.إن يقل ولر ه إزآنثهلعتم ؤ تعاق: وقال البصر. وينفذهم الداعي يمحهم 
[،١٣٠]الأنعام: ه سفرآمؤآلإضأوويام ؤ أحرى؛ آية ق كما الجماعة لإرادة 
أيالصنفين لإرادة عليكم يرمل يقل ول؛ [ ٣٥]الرحمن؛ 4 علئمحا يرسلن ؤ تعاق' وقال 

مراداكان ؤإن وهذا معا. الصنفين عق ذلك يرسل بل صنفا، عن صنف به يختص لا 

منأي أحن، الجمع بلففل ذللث، ق الجماعة فخطاب، 4 آنثهلعم إن ؤ تعال؛ بقوله 
منكم.ا>ت؛لاع 

رءوسموافقة وهو احر• أمر 4 علنكما ؤ تعال• قوله ق بالتثنية الحهلابi وحن 
بالتنصيهىالعذاب ق الصنفين بين التسوية وفيه بالتتتية. التثنية فاتصلت، الأي، 

الالهّ_،النوافل؛ عباس؛ ابن قال أعلم. واس أحدهما. إرادة اللففل يحتمل فلا عليهما، 
فيه.لهب لا الذي الدخان والمحاس؛ فيه، دخان لا الذي 

فاضاف،[ ٣٩]الرحمن: 4 جان ولا إض دبب-، عن ب~ثزا لا ءءوم؟ز ؤ تعال؛ وقوله 
السؤالهذا ق واختلف، التكاليف،. ق محونا أمما عل دليل وطا الثقلين، إل الذنوب 
ؤيسألونحيتئنّ يسألون لا الموقف،، إل والمصير الثعت، وقعت هو فقيل؛ النفي، 

ذلك.مقامهم من ويريحهم يحاسبهم أن اس إل واستثفاعهم الوقوف، إءلالة بعد 
قدأي والمجازاة، المحامحبة محسزال لا والاستخبار، الأسمملأم محزال النفي وقيل؛ 
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عليها.يحاسبهم ؤإنما علمها، يريد من مزال عنها يسألهم فلا ذنو-أم الاه علم 
ذذخ\بالقيامة يوم وحثرهم -ها، وم3لااثتهم الأنيياء بشرائع تكليفهم علم فإذا 

النار.ق ميئهم أن كما الجنة ق محسنهم أن علم والعقاب، 
ءامناأقيئ نمعئا لما زانا ؤ I مؤمنهم عن حكاية — تعاق — قوله ذلك، عق دل، وقئ 

ووجهالخاري• احتج الحجة وه،، الأية• [ ١٣]الجن: 4 بره يؤمن قني، بهء 
ماعك العقوبة ق الزيادة والرمق الثواب، نقمان هو المنفي البخس أن -يا الاحتجاج 

ميتاته.ق يزداد ولا حنانه ثواب من يتمص فلا عمل، 

ولاا هلأِ-محاراش-مومك س1اصألوثتؤهم يعمل ومن ؤ تعاق؛ قوله هدا ونظير 
حناته.نقمان ولا ميتاته زيادة يخاف لا أي [ ١١٢]طه: ه هعنما 

فبماىوم؛ جسان رؤهِء حاذ1،ممام ؤلمن ؤ الرحمن• محورة ؤ، تعاق قال فقد وأيما 
Jjؤ تحال! قوله إل الجنتين ق ما وذكر [ ٤٧، ٤٦]الرحمن: ه ئكدنان ووعف>ن\ ءالأء 

الجنةمحسنهم ثواب أن عك يدل وهدا [، ٧٤]الرحمن: ه جان ولا متلهم إنس بملمش 
مر،وجوْت

،.حائفكل فتناول العموم، صغ من اامنا< أن أحدهات 
به.امتتحقاقه عل فدل مقامه، ، حوفعل المذكور الجزاء رتب أنه الثانرت 

أوإلفاعله، إل المصدر إصافة من هي هل الرب إل المقام إصافة ق احتلف وقد 
مذعوله؟عل،ءوين•

إصافةمن هو هذا فعل ربه، يدي بين مقامه حاف ولمن المعنن أن أحدهماأ 
المفعول.إق المصدر 

إصافةباب من فهو عليه، واطلاعه عليه ريه مقام حاف ولمن المعتز أن والئاق• 
فاعله.إق المصدر 

هعزآتوئ آلثس ونهى رؤه-ء حادنْفام من واما ؤ ت تعاق قوله ق القولان وكذلك 



[١٤زابرامم: ؤحار،ؤعءدب نماى حادثثح لمن ذأللك ؤ ت تعاق قوله ونظيره [. ٤ • زاززعات: 
يديبين مقامه حاف الممتن وأن الأول، هو الراجح  ijLdjوقد مواصع. ثلاثة نهده 

لوجوه:ريه 

حوفهمفإذا الأحر، وباليوم ؛اثيمح! يخوفهم أن التخويف، ق القرآن ؤلريقة أن أحدها؛ 
هؤحافون نحافوهم فلا ؤ ت ال تعه كقولعليهم. بقيامه لا به الخوف علق ه ب

تعانىتوقوله ٨[ تال~ةت ه رثهُ د'لكينجمثى ؤ تعال• وقوله ا  ١٧٥ىو\و■' زآل 

بامحبمسرْنيهم إنآلذ.مامحون ؤ وقوله ْ؛ا • ،: ]١٣سموؤيم4 نيم 
[.١٢وأ-مكتيرهلاس،: 

يدكروقد وحشيته. يخوفه مدحهم ؤإنما عليهم، مقامه حشية يدكر لر كله هدا فمي 
[.٥٧زالاسرا،: ه عداوةُ ؤتمحادورتن وننض/ ويرجون ؤ تعال! كقوله بعذابه متعلما الخوف 

القرآن.ؤلريقة فليس كذللث، كان فهوؤإن عليهم مقامه حوف وأما 
بنهز إل ئإي'\' ءن "قايون آلذين به وأندو ؤ قوله نظير هذا أن الثاف؛ 

[UuSl :،٥١ ] ريفوالقرآن يديه. بين مقامهم من حوفهم هو إليه يحشروا أن فخوفهم
بعثا.بعضه 

بلقائهيؤمن ممن إلا يكون لا الأحرة ل ربه يدي بين العبد مقام حوف أن الثالث،؛ 
فإنهالمدكورتين، الجنتين يستثحق هوالذي وهذا الموت،. بعد والبعث، الأحر وباليوم 

جاءتالال"ى بالغيب الإيمان وهومن بالرمل، آمن من إلا الإيمان حق بذللئإ يؤمن لا 
الرمل•به 

المؤمنبه يقر فهن.ا عليه، وقدرته عليه واؤللاجه الدنيا ق عبده عك اليم مقام وأما 
منعايثوْ لما الدنيا ق لهم انيم جزاء يخافون الكفار وأكثر والفاجر، والر والكافر 
بإحسانه.والمحن الغلالم مجازاة 
بالرمل.المؤمن إلا به يؤمن فلا الأحرة ق ربه بين؛ا،ي العبد مقام وأما 
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امحتوىفقد بالجزاء الأحرق ق عليه ربه مقام حاف أنه المعنن كان إذا قيل؛ فإن 
أحدهما؟رجحتم أين فمن التقديران، 

العيد،عك الرب، بمقام التخويف من أبالغ ربه يدي بين العبد بمقام التخويف، قيل؛ 
مقامولأنه ٦[، ه]\دطفون: آشفين لزن آلنامآ يقوم يوم ؤ قوله؛ ق تعاق حوفنا ولهدا 

كلفانه العبد عك اض مقام بخلاف القيامة، يوم ق وذلك اهة إل مضاف مخصوص 
وقت،.

ولااس، مقام به؛ وعلمه عاليه واهللاعه العبد عك ائلأ لقدرة يقال لا فإنه وأيقا؛ 
الرب.عك إمحللاقه المألوف من هذا 

انعسى ؤ كقوله؛ المكان عك يهللق إنما والسنة القرآن ق المقام فإن وأيقا؛ 
وعيونجثت من ئركوأ كز ؤ تعال؛ وقوله [ ٧٩]الإسراء; ب محمودا مقاما هى يتعتك 

هثديا واحنن حيرثماثا ؤ تعال؛ وقوله [، ٢٦، ٢٥لالا-حان: ه ومشا ورزؤئ ;آو( 
[٤٦]الرحمن؛ ه و(؛ جثثان ربه-، حامح1،مثام ؤلمن ؤ تعال! قوله أن والمقمحود [ ٧٣]مريم؛ 

وحهان■منها تقدم وجوم من الصنفين يتناول 
ه.؛ oj[jJi5؛زأكنا قباى؛الآء ؤ الوعد؛ هدا عقبمح، قوله )الثالن،(؛ 

4جان ولا قبمهم إض يقممن لز ؤ أين؛ نسانهم وصف، 3، ذكر أنه )الرابع( 
اءنولا قبلهم، إس الأس اء نيهلث، إ أنه معناه أعلم واتالااا وهدا [ ٧٤]الرحمن؛ 

ءامثوأمح.رنلم إن ؤ تحال؛ قوله الجنة ثوابيم أن عل يدل ومما قبلهم. حن الجن 
عدنجثت اثم أولييثه عملا حسن ا من احر ثضتع لا إثا آلصنلخت وعملوا 
العمومات.من هد0 ام[وأمثال •٣، منيإآلآبره]اص<ث خري 

قيدخل كافرهم أن كما العموم، ق حلون فو المؤمنين منهم أن لمننا وقد 
كافرهملحول من أول الوعد ايامنتج ق مؤمنتهم ويحول للوعيد. المستحقين الكافرين 

غضبه.تغلب وهي رحمته من وقمله عدله، والوعيد فضله الوعد فإن الوعيال، يات، آق 



سالمار يدخل ل( من وكل والمار، الجة سوى سض دار لا فإنه وأبما: 
وأجارهملهم عفر اهللأ داعي أجابوا إدا أتم ثنت فقد وأيثا مثواه، فالجنة المكلفين 

بالجنةالفوز إلا المغفرة فائدة وليس ولابد، الجنة دخل له غفر من وكل عذابه، من 
المار.من والمجاة 

وأنباتباعه، مكالفون وأن؛م إليهم، معوث الرسول أن يبت، فد فإنه وأيئات 
وآلثّووومنبميعآش ؤ تعافيت لقوله علمهم، اقع أنعم الدين مع ورسوله س مْلعهم 
وحننوآضلخى وآلصدض من^لثتيثن عليم آس أنعم آلزئن خ ياولملى 

للدينيستغفرون أمم حولهم ومن العرش حملة ملائكته عن سبحاته أخبر وفل 
ربماعداب^لخحيم وقيم سيلك وآثبعوأ ثابوأ قاغفرللذنن ؤ يقولون• وأمم آمنوا، 

.٨[ ٧، ؛نزه\غ\تر.  JS-Jش ءاو.ن حضت وأذخلهز 
ثبتوفد الجنة. وءد.0 فقد الجحيم عل.اب ووقا0 له  ٥٧٥١غفر مؤمن كل أن عق فدل 

الجنة،دخولهم فتعين تقدم كما المار ووقاية الذنب ومغفرة الإيمان مؤمنهم ق حل 
أعلم.وافثم 

فهمذك، ودون والصالحين والكفار لمين المإق بانقسامهم تكليفهم ثبت، ؤإذا 
وأفصلرسول. فجم لن أتيم إلا المقدمة، الإمن حلبمايت، نحو عل لموارنة ال 

القرآندل فقد للكروها، منها أفصل درحة لهم كان ولو الصالحين درجة درجامم 
بدرجةالإنس عليهم وزاد وكفار. ودومم، صالحين، أقسام: ثلاثة إق امهم انقعق 

واسأعلم.الرسالةوالمبوةودرجةالمقربين. 
ثمانوهي الاخرة، الدار ق المكلفين هلبقات من الإحصاء إليه وصل ما فهذا 

اس.عند درجات، وهم ووسعل. وأدتن أعق لها منها طبقة وكل طبقة، عشرة 
الدرجة.ق بينهما ويقرن نفليره، مع والمفلير شكله مع الشكل يحشر تعاق واه 
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هآثي دون من ندتو0:؛ق[ كائوأ وما ؤأوو'حهم ظعتوأ آلذس آحثموأ ٠ ؤ تعاق؛ تال 
أشباههموازؤ'خهمه ؤ الخطاب: بن عمر ومله أحد الإمام قال [• ٢٣، ٢٢فات: ١٠۵١١]

٧[.]اككوير: آفموّئ ؤإذا ؤ تعاق: وقال ونظراءهم، 
يقرنفقال: الآية هد0 عن مثل أنه الخطاب بن عمر عن بشير بن العمان روى 

قالسوء الرحل مع وء الالرجل ويقرن الجنة، ق المالح الرجل ْع الصالح الرجل 

والنصرافباليهودي، اليهودي بشيعته، امرئ كل يلحق وقتادة: الحسن وقال 
بالمراق

عمالهرصاحب مع الرجل يحشر حيئمت بن الربح وقال 
آخر:أقوال ثلاثة الأية وق 

إليها.وردها بأجسادها اقترانيا القوس تزويج أن أحدها: 
بأعمالها.اقتراما تزويجها والئاق: 

والقولبالثياطض• الكفار وتزئيج العين، الحور المؤمنين تزؤبح أن والثالث،: 
الأولأظهرالأقوال.واهأعلم.

ه.;ث«؛■ رنداقاولن؟لثاخروأ تنم ١ يمن آلمنسطون ومس، آلم>تلمون ؛^١ اثا وؤ 
منأهبطه لمن حطاب هو [ ٣٨]اوةرْ: ه هدى نى ياتية5م يإثا ؤ تعاق: قوله 

أبيوابن ١( ٩ ١ ٤ ٦ رقم  ٣٤• ٤ ١; -ضْ)• ق حاتم أيي وابن ( ٦٩م تفرْ)• j اتجري أ-مجه )١( 
شسة)'ا/أ،ا،رفمآاهأأمآ(.

وانظر:( ١٩١ ٤٤رقم  ٣٤ا/٣• تمرْ)> ق حاتم أبي وابن ( ٧٠م تمر،)• j انجري أخرجه )٢( 
(.٢٨١اكاري)ها/عمدة 

(.٢٨١اكاري)آ١; عمدة وام: •٧( •م/ انجري) أخرجه )٣( 
)؛(يم.نتاح-بما.
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[.١٢٣تشسمموهلد; سنكم مثهاخميعا ؤ بقوله• الجتة 
عكدليل وم الثملين، لأبوي الخطابجن وكلأ ه هدى مى ياتثكم قرما ؤ قال؛ ثم 

بينفيه حلاف لا مما وهزا الأنبياء، شرائع تحت داخلون منهيون مأمورون الجن أن 
ميئهمأن بينهم خلاف لا كما الإنس، إق بعث كما إليهم بم—، نبينا وأن الأمة، 

٠للخقابج مستحق 

أنعق فالجمهور الجنة؟ يدخل هل منهم لم المق الإسلام علماء ، اختلفؤإنما 
النار•ل ميئهم أن كما الجنة، ق محنهم 
أولادمن أحد يدخلها فلا الجنة وأما الجحيم، من سلامتهم ئوابمم بل ت ونيل 

-حنيفة أبي عن القول هذا وحكى خاصة. ذريته وصالحي آدم لني هكب ؤإنما إبليس، 
-.تعاق اه رحمه 

هداهانع من أن أخبر - سبحانه - فإنه الأية هذه هات أحل. بوحوْ! الأولون واحتج 
النعيم.لكمال مستلزم وهذا يثقن. ولا يفل ولا يحزن ولا يخاف فلا 

فقط.العذايس، نفي عل تد.ل إنما الأية إن ينالت ولا 
فقطعدمي أمر عك إلا الأية تدل لولر نقول لأنا يعاقبون لا مؤمنيهم أن خلاف ولا 

الخوفعدم وهو عدمي أمر مجرد إلا فيها كان ولما الإنس، لمؤمني مدحا كن يز 
والحزن.

أنزلهالذي اه هدى انع من أن به أؤيد إنما ومقصودها الأية سياق أن ومعلوم 
بنفيالمطلويج المعنن هذا عن وعبر الشماء، غاية عنه واندفع العيم، غاية له حمل 
منله حصل الجنة من آدم أهبط لما فإنه لذلك،، الحال لاقتضاء المن.كورة الأمور 

منعهدا وذريته معهليه أنه — سبحانه - فأخبره حمل، ما والشقاء والحزن الخوف، 
ذللث،ينتفي لا أنه ومعلوم والشقاء. والضلال والحزن الخوف عنه انتفن منهم اتبعه 

أوق.المكروهاُت، غاية بنفي الممرح بذكر المقام ولكن النعيم دار بدخول إلا كله 
يلماآومز؛ان مثمعوث. آلحن من ثمرا إليلئ، صرنتآ وإِد ؤ تعاق؛ قوله اكاق؛ 



الممسيرعلن اشئ الصن■، ا؟=م 
تالأى=====^^===^=^د

سمعتاإظ ينمومنآ ذ\ر\' :)م؛ ثّبرين مومهر إل ؤلوأ قضى ملما انصتوا محالوا حتمموه 
طرممحمو|آ:'آلحقوأن( إو إمامحيذمح.آدى نصية ثوس سبعد 'pU ًكفئا 

عذاراأِسمهنن صدمبجمحِ محَطم وءامخوأ دا:ىآش ينعومئآأجينوأ 
غفرداعيه أجاب من أن مقررا إخبارا تديرهم عن بحانه فأخبرنا [ ٣١- ٢٩]الأحقاف؛ 

منالنجاة مجرد -يا ينالون إنما لهم المغفرة كانت ولو العذاب، من وأجاره له 
تمامبل [ ٣١]الأحقاف: ه المر عدار_ا من ؤتمحنكم ؤ بقولهت حاصلا ذلك، كان العياب 
الجنة.دخوله من فلابد له اق غفر من فكل النار، من والجاه الجنة دخول المغفرة 

[٧٤]الرحمن: جان4 ولا لزبجبينإصقبمهم ؤ العين؛ الحور j( تعاق قوله الثالث؛ 
طمثمنهم أحد من بق يإ وأنه الجنة، يدخلون والإنس الجن مؤمني أن عك يدل فهدا 

كماالدخول، بحد العين الحور ءلمثا متهم يتاتن مؤمنتهم أن عل فدل الحور من لأحد 
بذلك•عنهم الإ-مار حن لما الجنة يدحل لا ممن ولوكانوا الإنس، من يتاك 

ألثاسوقودها آلي آلئار قاثقوأ نمعلوأ ولن ثمعلوأ لم 3إن ؤ تعالت قوله ١^٠١^ 
جثت^ ألصنلحسم،أن وعملوأ ءاثوأ وجء ل1كنفرى اعو>تا والحجارة 

يزخلرزينا هنداآلذى ^١^؛ سةمرهٍززة بجا رزموأ مقلما منمحهاآ'لأير جرى 
والجن[ ٢٥، ٢٤مجوثمج]اكرة: ئaلهن٦ؤهلمتيا ولهزفهآأزوع متشبها به-ء وأيوأ 
4آلعنس،-هلون ومثا المتلمون مثا وايا ؤ ت صالحوهم قال كما كافر، ومنهم مؤمن منهم 

الأول.ق مؤمنهم يدخل أن وجب الثانية الأية ق كافرهم دخل فكما [ ١٤]الجن؛ 
[١٤]الجن: 4 رفدا خروأ محاويف، ئتذإ قنن ؤ صالحيهم: عن قوله الخامس: 

ينلل؛ الجنة يدخل إ ومن القرآن إليه يهدى الذي وهو والفلاح، الهدى هو والرشد 
العلم؟مجرد إلا الرثاو من له يحصل لر بل الرشد، غاية 

ألئنآءعرممتاوحنغ ربكمّّ مغفرٍْمن إل سابئوأ ؤ تعاق؛ قوله المادّي: 
دووآس نشآءج من يؤتيه آش محق يك ذ وزسلوأ يثب يا مغوأ ؛١ للذييتن• أعدث وآلازصن 



المبشرينق فيدخل ورمله الله آمن ممن ومؤمنهم ٢[ ١ لالحديد: ه آلعفبير آنمصل 
•ارة البتحق وي

همنتقم مرهل إل مزينآء دارآلسنمّفدى إل يدعوأ وأئه ؤ تعاق! قوله السابع! 
فهوإليها هداه فمن إليها، المفضية بالهراية وحمى بالدعوة سبحانه عم [ ٢٥]يونس: 

إلها•المدعوين فهومن الجن من اهتدى فمن إليها دعاء ممن 
آلإشيمن آنثكبمرتر فد ينمع£هرآتجؤإ حميعا *محشرهز ويوم ؤ تعاق! قوله الثامن! 

(١Jiiجلتلئأ آلذى جلئا ا بشضؤنذُئا تعصئا آنتمثع زئتا سآلإني اول؛آؤهم وقان 
بنصؤكل'لكثول إ)ق،( عليتتّ حكيمث ربك إ0 آس ثاء ما إب فيها حنلدى مثويآكم آئاز 

مخكمرسل نايكم انز ؤآلأسي ينمعفرآين ريئ؛ يكسبون كانوأ يما ا شنّآلظتيمنن 
وعثرثهزانمسثا عل |قإننا قالوا هندا يوماكم ؤيندزوغنكاء ءايبى عتبمكم يقصون 
رققيكن لب أن د'للك_ ;)|(:ا هفنفبيث ئوأ أهزك؛ لشب عل وف؟دوأ آلدمحا آلحتوه 

[.١٣٢- ١٢٨]الأنعام: ه عملوأ عئفلون!أمؤلخكزدرجثتمما يْللمواذلها مهلكآكرى 
أنفاقتضن عمله، من درجايتخ لكلهم أن تعاق فاخبرهم والإنس، الجن ق عام وهدا 

الإنس.لمحن كما عمله من درحالت، لمحنهم يكون 
عتهنآنتفموأ يم آممه رئدا قالوأ ؛ن ؤ تعاق! قوله التاسع! 
وقوله"٣[ ]نمك: ه توعدونتق كنتن آلي يالخغة وابمشروأ خزيوأ ولا -محاقوأ الأ آلملن؟»ءفه 

)و؛;هم'خزيون ولا عثبجمَ حوف قلا آتثمنموأ ئأ آثه نبما iاJوأ آلذ.بن إن ؤ تعاق! 
١[.٤ ،  ١٣]Iلأ>قاف: ه يعملون يماكاثوأ حزآء فينا حنلل«ين اؤلت؟لأ،اًُمحثنا1لأة 

فيها.الموصول الأمم عموم أحدها! ثلاثة. وجوه من بالآدة لثا التمووجه 
ريناوهوقول! تبا، تحق م أنه عك ليدل المسألة عك المذكور الجزاء ترتيبه الثان(! 

الإقرارعك مرتبا الجنة دخول كان فإذا علته بعموم يعم والحكم الاستقامة، مع اةوٌ، 
الجزاء.استحق ذللث، أتن فمن أمره عك الاستقامة ْع وربوبيتنه باقلع 



الممسيرعلن المنتر الخوء ^^^٢ ٦١
=اليى==^^===^^====^^=^^

أزونأكأمحممهلممحزئوث:3ا •>)؛!،شوولأ قلا > قال: أنه الثالث: 
خوفلا من كل أن عق فدل [ ١٤، ١٣]الأحقاف: ه يعملون كاثوأ بما خرآء حنلدين 

نعقمن ؤ ننعاق: قوله الايات أول ق تندم وقد الجنة، أهل من فهو حزن ولا عليه 
هدهودلت، للفرفين، متناول وأنه [ ٣٨لاوقرْ: ه هنأخمزئون ولأ حور،عفيلم قلا هداى 

الجنة.أهل من فهو حزن ولا عليه حوف، لا من أن عك الأية 
)قضهالجنة محنهم فدخول الينآ، اعا-ل المار ميئهم دخل إذا أنه العاشر: 

الماريدخل لا ولهذا العدل، من أغلب والفضل غضبه، سمت، رحمته فإن أوق، ورحمته 
لهاينثيء بل قهل. خيرا يعمل لر من فيدخلها الجنة وأما المار. أهل أعمال عمل من إلا 

منه،سعي غير من البو درحامحتا نيا ويرغ عملوه، عمل غير من إياها بكنهم أقواما 
إليهبهدوما التي، الر وأعمال وصدقتهم وصلامم المؤمنين دعاء من إليه يمل بما بل 

ؤإ■؟؛١٤القرآن بنص ثبت وقد أصلا. عمل بغير فيها يعدب، لا فإنه المار، أهل بخلاف 
الجنةق فمحسنهم يكبون، كانوا وبما اهلع يعدل المار ق الجن ميء أن الأمة 

يعملون.كانوا وبما اهوٌ بفضل 

قكانوا كما يرومم ولا الجنة أهل يراهم الجنة ربض ق يكونون إنمم قيل: لكن 
الحجةبتوقيم، إلا يعلم لا هاJا ومثل يرومم، لا حيث، من آدم بني يرون الدنيا 
علموقوفة وصحته ليعلم، يحكن مما فهو ؤإلأ اتباعها، يجب، حجة ئيتت، فإن عنده، 

أعلم.واقم الدليل، 
وسالم.وصحبه آله وعك محمد سطونا عك اذلع وصك العالمين، ربإ هلٌ والحمد 

الجنسورة ير نفمن حمعه اهلع ير ما هلءا 

العالمينربإ هوٌ والحمد 



«
ب[سر

بم;:;:بج

فغضبسهلة، حقيقة مسالة إما له! فقيل أدرى، لا ت فمال( مسألة عن سئل 
قولا- عتلك ساش إنا ؤ هذت ؛( milهول، محمت أما حفيفح، شيء العلم ق ليس وةالت 
ماوقال،ت القيامة، يوم عنه أل يما وخاصة ثقيل، كله فالعلم ٠[. ]المزملأ ثقيلا 

هنفيرى أن لرجل ينغي لا وئاوت ر لذلائ،ر أهل أق سبعون ل شهد حتن أفتيت، 
بنؤيحين ربيعة سألت، حتن أفتيت، وما ، ٤ منه أعلم ص من أل يحتن لشيء أهلا 

هائلأ رسول أصحات، كان ؤإذا قال• انتهيت• "tتاف دلو بذلل—٠، فأمراق معيد، 
هعصاحبه رأى يأخذ حشر مسألة عنر متهم أحل• يجيبا ولا ائل، المعليهم تصعما 

والخطاياالذنوب غطت الدين، بنا فكيف، والهلهارة، والتوفينر السداد من، رزقوا ما 
قلوبنا؟

بنعيتاء وقال والار. الجنة بين، واقف فكأنه مسألة عن، سئل إذا — اه رحمه - وكان 
ومثلليرعد. ؤإنه فيتكلم شيء عن ليسأل أحلءهم كان إن أقواما أدركحؤ رباح؛ أبي 

فقال:أله فحيريل«. أسأل حتئ، أدرى ارلأ فقال؛ شر؟ البلاد أى ه الهم، 
أنهإلا عفليم، لأمر عرفها فقل• للفتيا ه نفعرض من أحمل•؛ الإمام وقال ر أسواقهال 

)آ(ايالإيمنترحمامساق.
[yUT)\/همر من ■؛ص ل والمر )ل/ا/*أأ( الحفاظ )\ِ/ا-أ<(وتاومة البلاء أعلام سر انظر: )٣( 

)ا/بم\)أل(.الذب (وشذرات ٤٣/٩(وايم)١٧٤/١بماةواضاة)•
)ا-/ها<مآ(.)أ(اظر:كثافاكاع 

(.رنم0أهل \ YA/Y)الكسر رنم*ا>*ا(والطرانىفي )ل/ا-ا-ل الحاكم ))،(أحرجه 



الممسيراشرظي الصوء ^^^٢ ٦١
تاوى^====^==د========ض

منسحي ألا فقل; أدري، لا ء1لت مسألة، عن الثمي وسئل الضرورة• تلجئ فل 
أل# قالوات حين نح تلر الملائكة لكن فة-الت العراق؟ أهل فقيه وأس أدري لا 

.[ ٣٢عثنثآه]القرة: نا لغآإلأ 
حتنعلموك أدري لا ،! iJiإن فإنلئ، أدري، لا ضج■' العلمI أهل بعض وقال 

عمرابن صحبت، I مسالم بن عتبة وقال تدري. لا حنتن سألوك أدري قلت، ؤإن تدري، 
الاليس، بن سعيد وكان أدري. لا ت فيقول يسأل ما كثترا فكان شهرا، وثلاثتن أربعة 
١، منيل وملم سلمني اللهم قالا إلا شيئا يقول ولا فتيا يمتن يكاد 

٠٠

٩•قلأ:؛ش: وأقوم وقثأ أشد هي زن ؤ
ناشئةإن لف،؛ المن واحو غير قاله قو هدا قالت،أ ساعاته. أول الليل ناشثة 

هيبل الأوق، تختمي؛الماعة لا أنيا والصحيح الليل• ينشا منها اش أوله الليل 
أبوءبياو.ةوقال أحرى. يعاا.ها نئأُت، ساعة انقضّتح كلما ناشئة بعد ناشئة، ساعاته 

أيمنه نشأ كلما الليل ناشئة الزجاج؛ قال ناشئة. بعد ناشئة وأناوه ساعاته الليل ناشئة 
تنشأنثاُت، من مأحوذة وساعاته الليل آناء هي قتتبة• ابن قال ناشئة. فهو منه حدث، 

ساءا>ّت،أن والمعنن فنشايت،.  ٧٧٥١أنشأها شيء، بحد شيئا وأقبل—، ابتدأت، أي نشا، 
بنعل قال لم، المن كثير عن منقول الصحاح صاص، وقول الناشئة. الليل 

بنوسعيد وثابتنح أنس قول وهاوا العشاء. إق الغرب، بين ما الليل ناشئة الحين؛ 
راعواوهزلأء أوله• الليل: ناشئة قالوا: الكائي واختيار والحكم والضحاك جبير 
اكاشئة.ق الأولية معنن 

ماذ.بj، والودي  ٢٧٢ا! الكمال،)١ رمط 3، والمزي ( ١٥١ اهم)"ا/ 3،تاييخه الخاري ذمْ  ٢١)
وامحفيالخضإقاشاعرى>رقا؛آبن.الأسطء>ا'/ماآ( 

شفاء. ١٣٣)٢( 



ومجاهدمجلر وأبى عكرمة قول وهدا ناشئة، كله الليل إن ت ثالث قول وفيها 
وابنالزبتر ابن الت ملثكة أبي ابن قال رواية و هماس وابن الزبتر وابن والمدى 

زماثا.الليل ناشئة جعل من أقوال فهده • ناشئة كله الليل فقالأت الليل ناشئة عن عباس 
وهداالقيام. من Jالليل يفعل لما اسم عندهم فالناششة يشأ فعلا جعلها من وأما 
آحروزتونال الليل• قيام ١لليلت ناشئة قالوا؛ وحماعة، قرة بن ومعاؤية عود مابن قول 
بعدالقيام الليل ناشئة عاسة؛ قالت نوم، تةا"مه إذا ناشئة القيام يكون إنما عاسة؛ منهم 

الشاة،فتللث، همت، نم نومة الليل أول من نت إذا قال؛ الأعرابي ابن قول وهدا الموم، 
أيه جنإق نؤع إخافة رمن( يمعنن الليل ناشئة الأولين قول فعك الليل ناشثة ومنه 

أنوالمقصود فيه. ناشئة ؤنامة أي رق( ؛معنن إضافة هؤلاء قول وعل منه ناشئة 
الأول.كالحأة يتقدمه أولم الثانية كالشاة مثله تقدمه مواء ابتداء الإنشاء 

ه-؛إيه

4•محلا؛ت|ث إلمه ولأذوقئل1 آذتمآت-ثأ ؤؤ 
ااالتولا،مريم وسمتت ^. ٥٥١١وهو المثل من تفعل وهو الأنقهلاع• ررالتتل،، 

الزماناء نففّانت، زماما. اء نمن نظراء لها يكون أن وعن الأزواج، عن لأنقهلاءها 
علجاء ولكن والتفهم، كالتعلم *سلا® ®بتل® ومصدر منهن• وقطعت، وفضلا• شرمحا 

والتكلفجبالتدرج إينءائا الفعل هن-ا ل فإن لعليفح• لر — تفحل ر ممل• — التفعيل 
عكالدال وبالصدر أحدهما، عل الدال بالفعل فأتن والسالغة. والتكثر والتعمل 

الفعلمن المعنيان ففهم تبتلا، إليه وتبتل تبتيلا، اس إل لث، نفبتل قيل• فكأنه الأحر• 
والإيجاز.الاختصار أحن وهومن القرآن• ق كثير وهاوا ومصدره. 

(.١٢٨/٢٩ر١(ا-م•بماسرىفيبي)
)آ(\'أامدارج-بمآ.



الممس؛رش انئشئ الصن-، 

إزآ؛:ه.وكيلا هوهآمحده إلا إله هذوؤ(ذفببلأ 
ذكرالمقصود كان لما الإفراد، يالفظ والغرب الشرق ذكر )المزمل( ورة صق 
أنيجب فكدللث، وحده، والغرب الشرق بربوبية تفرد أنه وكما وحدانيته، ربوبيته، 

فكدلكسواه. رب والغرب للشرق فليس وحده. عليه والتوكل ؛الربوبية يتفرد 
وماؤ ت سأله حين لفرعون موسى قال وكلللئ، سواه، وكيل ولا إله يتخذ لا أن ينبغى 

كمإن سيمآ ؤما وأنمعرب اننقرق رين، ؤ فقالأ [ ٢٣]الثعراء: ي ألمخيك رُثا 
[,٢٨]الشعراءت ه ثعقالون 
حوتهوما السموات ربوبيته علخ تنبيه والمغارب للمشارق — سحانه — ربوبيته وق 

وماوالنهار الليل وربوبيته الجهتين• بين ما وربوبيته والنجوم، والقمر، الشمس، من 
هبمتبوض فن وما مغم حم_ا نذل ان عو إث|غ لفندزون إثا ؤ قال! ثم تضمناه. 
منهم،وحيرا منهم لتا باؤلؤع ونأق 7بمم، ندهب أن عك لقادرون أي ٤[. ١ ٤، • ]المعارج: 

لليئ ■عق آلق )؛، ١٩بثا ويات آلئاس ايا يدجبمفم نقا إن ؤ تعاك• قال كما 
ولاأردته إذا ذللث، يفوتني لا أي ه بمتبوقن قن وما ؤ وقوله! [٠  ١٣٣]الساء; ه قديرا 

يمتغٌني•
الغالب،بقه يالغلوب لأن ى بمتبوين محن وما ؤ بقوله! المعتن ا هن. عن وعير 

نحنوما ؤ قوله! ق كما ]إق[، دون [ — ؛ عدئ ولهذا عليه• فيفوُتا يرده ما إق 
مغلوبينمعنن صمته لما فانه •٦[ تالواق>ة: ه امشلثكلم ئذن ان عق ؛)ث[; يمتجوين 
عليه.وسبقته إليه سبقته بين فرق فإنه إليه، سبقه بخلاف، ]عل[، ءا.اه؛ وممهوؤين 

قبله.إليه وصالت، بمعتئ والثاق! عليه. وقهرته غلبته بمعنن فالأول 

المان.)ا(آآا



س
=^^^^^==^====^==^==لأىا=

إ؛ي؛:سىزسولأ ءرعؤرنت> ( اوسلثآjJعووكنآ فنميا إلتمحّرسولا أوسلمثا دا إؤ 
أ©بأ•وبيلا احدا هماحدننه فرعونآارسولا 

وأنفرعون، إق مؤمن أرمل كما إلينا ه محمدا أرمل أنه سبحانه حبر ١٢
قوهدا ق محمدا منكم عمن من فهكذا وبيلا، أحدا فاحدْ رسوله عصن فرعون 
بابه.للئ، فح فقد جدا كثير القرآن 

المزملسورة نفير من حمعه اهلأ ير ما هذا 
العالمينرب س والحمد 

راأيلام  ١٣٨'(



الممسيرعلن المسر الصوء 

سمساسر

4•محرو فثيابك ؤوبكيىلإرأأ~نث؛ ئزءأذذوو4؛' آلمئيرو'أ نأه يؤ 
عشيرتهإنذار الثانية؛ النبوة. الأوق؛ الرتبة مراتب؛ ولها الدعوة ترتيب 

وهمقبله. من نذير من أتاهم ما قوم إنذار الرابعة• قومه• إنلءار الأقربين•واكاس• 
الدهر.آخر إق والإنس الجن من دعوته بالعته من حمح إنذار ة؛ الخامقامحلبة. العرب 

عليه؛نزل ثم متخما، سبحانه اهو إق يدعو سين ئلاث، ذللئ، بعد وأقام. 
وجاهربالدعوق، فأعلن. [ ٩٤]الحجر: ؟1< واعرصعنآ]ئميموأ تؤمر يما اصدغ قؤ 

بالهجرتين.لهم اس أذن حتئ المسلمين. وعق عليه الأذى واشتد بالعداوة، قومه 
هثاه، لقي حين إق بعث حين من والمنافقين، الكفار مع هديه سياق ترتيب 

نبوته،أول وذللئ، خلق. الذي ربه باسم يقرأ أن وتعاق• تبارك ربه إليه أوحن ما أول 
قزآومديث;~إ؛' نئانا م عليه؛ أنزل تم بتثلغ. ذاك إذا يامحره ولر ه، نفق يقرأه أن فأمره 

أنأمره ثم ننا.آاآامدترب< ؤ ي وأرمله ه آقزا ؤ بقوله؛ فتباه ٢[ ١، ]المدثر: 4 داذذر:نآ؛; 
العربأنن.ر ثم العرب، من حولهم من أفور ثم قومه، أنذر ثم الأقربين، عشيرته يندر 

ولاقتال بغير بالدعوق يندر نبوته بعد سنة عثرة بضع فأقام العالين، أنذر ثم طابة، 
>مالقتال، ق له وأذن الهجرة، ق له أذن ثم والصفح، والصبر يالكف، ويومر حزية، 

حتئالمشركين بقتال أمره ثم يقاتله، ول؛ اعتزله عمن ؤيكف، قاتله، من يقاتل أن أمره 
كلهالد-ين يكون 

الكمال.سن وهي أربعين، رأس عك اس بعثه عليه؛ نزل ما وأول قق، مبعثه 

)ا(ا/"آزادالمعادح_ا.

-^٢.المعاد )■ا(م\'آزاد 

المعاد-يا.زاد ٣٧)٣(



قم_=^_^^اج-
ثلاثوله الماء إل رفع أنه المسح! عن يدكر ما وأما الرسل. تبعث ولها وقيل! 

إليه.المصير يجب متصل أثر له يعرف لا فهزا سة، وثلاثون 
جاءتإلا رويا يرى لا فكان الرؤيا، النبوة! أمر من . ٥٧٥١رسول به بدئ ما وأول 

سة.وعشرون ثلاث الشوة! ومدة أسهر، ستة ذلك وكان قيل! ١ الصثح فلق مثل 
واههأعلم.، التبوة من جزءا وأربعين ستة من جزء الرؤيا فهذه 

فيه.الخلوة يحب وكان حراء، بغار وهو الللث، فجاءه بالموة، تعال الله أكرمه ثم 
عائشةقول هازا ١[ ]انملق; ه حلى ألدى زظث إض آمأ ۶ عليه! أنزل ما قاول 

عائشة،قول والمحح ه؛؛ آلميير ينانا ؤ عليه أنزل ما أول رر جابر• وقال والجمهور. 
!، لوجوه؛ 

شيئا.ذللث، قبل يقرأ إ أنه ق صرح بقارئ١ا أنا ررما قوله! أن أحدها! 
;ماأندر ه نفل قرأ إذا فانه بالإنذار، الأمر قل الترتيب ل بالقراءة الأم الئاق! 

ثانتا.قرأة بما بالإنذار ثم أولا بالقراءة فامره قرأة، 
قولآنمدتره(( ينانا القرآزؤ من أنزل ما أول ٠ وقوله! جابر، حديث أن الثالث،! 

بدللثج.ه نفعن ق حيره عن أحبرت وعائشة جابر، 
عليهاّلئج نزول تقدم قد أنه ق صرح — به احتج الذي — جابر حديثا أن الراح! 

جاءقالل"ي الملك فإذا رأسي، ررفرنمت، قال! فإنه ه آلميتر ينايا ؤ نزول قبل أولا، 
•،٠' آلميؤ ئئايا ؤ اس! فأنزل دئروف، زملوف، فقلت؛ أهلي، إلن فرجعت، يحراء، 

النوويوثرح ( ٢٣)ا/الباري فح وانظر؛ ( ١٦*)رمم وملم ٣( )رقم البخاري أحرجه )١( 
(.١٩٧)آ/

وثرحابري)آا/ا/هم-أ؟م( فح وانظر: ( ٢٢٦٤)رقم وملم ( ٦٩٨٣)البخاري أخرجه )٢( 
الووي)ها/>آ-اأ(.

.١( ١ ٩ أ/ لازيلعي) والاثار الأحاديث تخرج انظر: )٣( 
.٢( ٨ / الباري)١ فح وانفلر• ١( ٦ ١ رمم لم) وم٤( رمم البخاري) أحرجه )٤( 



اشيرئش ائثشئ !كوء 

[١ زالعلق: ه حلى بآنمِئث<شى ^^١ عليه• أنزل بحراء جاء الن*ى الملك أن أحبر• وقد 
واهلمرأيه ق لا روايته، ي والحجة ه آلمدير يناعا ؤ نزول تأحر عق جابر حديث فدل 

أعلم.
قمتفاوتون والخلق كلها. الجهاد مراتب كمل من ه' اهف عند الخلق ،أكمل 

اهلأعق وأكرمهم الخلق أكمل كان ولهن.ا الجهاد• مراتب ق تفاومم اس عند منازلهم 
قوسرع جهاده• حق اممع ق وجاهد الجهاد، مراتب كمل فاته ورمله. أتبتانه حاتم 

أ;ئمألمددث تنايا ؤ ت عليه اكه نزل لما فإنه ه. اهيع توفاه أن إق بث حين من الجهاد 
الدعوة،ساق عن محمر [ ٤ ١- ه ئفر ؤييابلقؤ ذنلذلآمحر١^٤؛ ر)1(،ا فزمحايدر 

ؤت عليه نزل ولما وجهارا• وسرا ونيارا له اممه إك ودعا قيام، أتم اهف ذايت، ق وقام 
الاهإق فدعا لائم، لومة فيه تأحده لا اس، بأمر فصيع [ ٩٧]الحجر؛ تؤمره بما هاصدع 
والإنس•والجن والأموي والأحمر والأنثن والذ'كر والمد والحر والمجير الصغير 

صححه« والجد الريح بين رروآدم النوة؟ وجبت، متن ء اومئل 
عيسهن،وبشرى ءبراهمم، أبي رردعوة أمرك؟ بدء لكن كيف . وسئل الترمذي* 

أحمد.يكره ٤ الشام؛ا هصور له أضاءت نور ماه طمج أنه رأت أمي، يرديا 
لفيارإف النبوة؟ من رأيت ما أول ما ^١، ٧٥١رسول يا هريرة! أبو . وسأله 
لرجل؛يقول برجل ؤإذا رأمي، فوقا بكلام ^١ وأشهر، سنة عشربن ابن الصحراء 

حالمعاد زاد ١ • ٨ )١( 

ث)آآ(اا٤^٣ 
وصححه.( ٤٢٠٩رقم  ٦٦٥والحاكم)آ/( ١٢٣رنم  ١٤٢/٩)الحارةق اشاء أخرجه )٣( 

غريب.صحح حن حاويث آم(وقالت ٠ ٩ )رقم والترطى 
(٧٧٢٩رنم  ١٧٥)A/ الكب؛ر ق (والطراق ٤  ١٧٤رقم  ٦٥٦)آ/ (واأحاكم ٢٦٢)ه/ أخمد )؛(أخرجه 

المجمعق الهيثمي وقال الحاكم وصححه ( ١١٤٠)رنم والهليالي ( ٣٤٢٨)رقم الجعل وابن 
 /a(؛ ٢٢٢) ٠تقويه '،سواهد وله حن وأمناده أخمد رواه



ء_^ء^——^صرجا=
لروثياب قط لخلق أجدها لر وأرواح قط، لأحد أرها لر بوجوه فاستقبلأل هو؟ أهو 
منا،لأحدهما أحد لا بعضدي ْنهإ كل أحد محن يمشيان فأقلا قط، حلق علن أرها 
لصاحبه!أحدهما فقال هصر، ولا قصر بلا فاصجعاق أضجعه، لصاحبه! احدهما فقال 
أحرجله! فقال وجع، ولا دم بلا أرئ فيا ففلقه صدرى أحدهما نحوى صدره، افلق 
الرافةألحل له• قال نم فطرحها، نبيها ثم العالقة كهيئة ثيظ فأحرج والخد، الغل 

ملغ،اغد فقال! اليمتن رجلي إ7ءام م نم الفضة، سه أحهمج ااا-ى مثل فإذا والرحة، 
أخمد.ذكره الكبير* علن ورحمة الصغير علن رقة بيا فرجمت، 

وبعثهبرمحالته، — تعاق — اهلأ وأكرمه النبوة، نور عليه أشرق أربحون له كمل فلما 
كانه مبعثه أن حلاف، ولا عباده. وبين بينه أمينه وجعله واحممه؛كرامته، حلقه، إل 

وأربعينإحدى محمتة الأول ربح من مقبمين لثمان فقيل! المبعث،، شهر ق واحتلم، 
بقولههؤلاء واحج رمضان ق ذللثؤ كان بل وقيل! الأكترين. فول هدا الفيل. عام من 

[.١٨٥ل\لمقوة:ه أنمزءان فيه اتزن آليى سبرزممبمان ؤ تعال! 
منهمخماعة، ذهب، ^ا ؤإل القرآن• عليه أنزل بنبوته تعال العم أكرمه ما أول قالوا! 

نونيته!ق يقول حيث، الصثصري، يحين 
رممازرز منه النبوة شص فأشرثت، أربعون، عليه ست، وأن

إلالقدر، ليلة ق واحدة، خملة رمضان ق القرآن إنزال كان إنما قالوا! والأولون 

(٤٦٤/٣(واينUمj-ب)١٢٦٤رم٣٩/٤فياسارة))ا(أخر-بم 
•حان ابن وثقه ثقات ورجاله اهلع عبد رواه (ت ٢  ٢٣)a/ المجمع ق الهيثمي وتال 

(TT(y .زادالمعادرا

المرصريالدين جال الأنصاري يحين بن يوسف بن يحين إك وب الكامل، بحر من الست، هدا )٣( 
ققصيدة له وغيره، الفقه ق مطلومات؛ له كان بغداد، من مقربة عك صرصر أهل هن شاعر 
احدهمقتل وقد قتلوه، بغداد دخلوا ن التار إن فل: بيئا.  ٢٧٧٤من الدالة نس الحيل الفقه 

ا'م>٠ ٦ سنة ! ٥١رحمه استشهد نم بعكازه، 



الممسٍرعلن المير الصوء 

طائفة!وهالت سنة. وعشرين ثلاثة ق _ الوقاغ يحسب — منجما أنزل ثم العزة، ييت 
قالمعث، ادتل.اء كان ونيل• صومه. وقرصن وتعفلمه شأنه ل أي! القرآن، فيه ءانزل 
ءاسيدةّمراب، الوحي مراتس، من له اهله وكمل رجءجّ شهر 

مثلجاءتا إلا رويا يرى لا وكان ه وحيه مدأ وكان!، الصادقة، الرؤيا إحداها! 
المح.فلق 

النيقال كما يراه، أن غير ومن ونله، روعه ل اّلثح يلقيه كان ما الثانية! المرتبة 
 '•M نفث القدس روح "إن j فاتقوارزقها، سكمل حنن نقس ممون لن أنه روعي؛
فإنائانا٠ بمعصية تهللبوه أن علن الررقا امسنيظء محميتكم ولا الهليث،، ل وأجلوا الينأ 

.٢١طاص؛ه«ل إلا بمال لا اس محي ما 
يقولما محه يعي حض فيخاطبه رجلا، اّلث، له يتمثل قوكان أنه الثالثة! المرتبة 

أحياثا.الصحابة يرام كان المرتبة هذه وق له. 
اّكا،به فيتلثس عليه، ه أشل. وكان الجرس، صالصلة ْثل ق يأتيه كان أنه الرابعة! 

إقبه لتيرذ راحلتته إن وحض الثري، الشل.يد. اليوم ق عرقا ليتفصد جبينه إن حض 
ثابتا،ين زيد فخد عق وفخده كيلك،، مرة الوحي جاءه ولقد راكبها، كان إذا الأرض 

ترصها.كادت حض عاليه فثقالت، 

أناليع شاء ما إليه فيوحي عليها، حلق الش صورته ق المللث، يرى أنه ة! الخام
النجم.سورة ق ذللث، اليع ذكر كما مرتين، له وغ وهدا يوحيه، 

الصلاةفرض س المعراج! ليلة مرات الفوق وهو إليه، اللم أوحاْ ما السادسة! 
وغيرها.

(والقفاص٧٦٩٤رقم الك_ر)ار/آأل •٢(واممراقj .١ • رنم ;١(ا-مجبمببالرزاق)اا/0تآل 
 j الثؤهاب س /X(١ ٥ ١ رنم  ١٨٥ )الطراو رواْ (: ٧٢)أ/ المبمع ق الهثس وقال ١ jالض

أييابن أحرجه ٢(: )ا/• الخح ق حجر ابن الحاظ نال ينما سمف. وعو معدان بن عمير ومه 
مسعود.ابن طريق من الحاكم وصححه القناعة ل الدنيا 



ع^ٍ___اج._
عمران.بن موسي اس كلم كما ملك، وامطة بلا إليه، منه له اهللأ كلام السابعة- 

حديثق هو ه لنبتنا وثوبتها القرآن- بنص قهلتا لمؤمن ثابتة هي المرتبة وهذا 
الأمراء.

عكوهذا حجاب. غير من كفاحا له اذقم تكليم وهي ثامنة، مرتبة بعضهم زاد وقد 
اللفبين حلاف مسألة وهي - وتعاق تارك - ربه رأى ه إنه يقول- من من-هبا 

معيدين عثمان حكاء كما عائثة، مع — كلهم بل — الصحابة جهور كان ؤإن والخلف،، 
للصحابة.الل-ارميإجاعا 

منفهلهر الث، نفومجاهد! قتادة قال ٤[. ثر: ]المع. وث؛انكئفزه ؤ تعاق؛ وقال 
والشعبي،والضحاك، الخص إبراهيم قول وهذا بالثوب. القس عن فكتن الن.نت،، 

ولامعصية عل تلبسها لا عباس: ابن قال الخفير. أهل من والمحققين والزهري، 
الخمفي!ملمة بن غيلان قول ممعتج قال1أما *م غدر. 

^١^١٦غارة من ولا لث،- غادر ثوب، لا - اه بحمد - وإو 
للغادروتقول الخياب. ءلاهر والوفاء! بالصدق الرجل وصفا ق تقول والعرب 

والإثم.والفللم الغدر، عك تلبسها لا كعب،! بن أبي اكياب١وقال دنس والفاجر! 
تئاهر.بث وأنت، البسها وم، 

إنهصالحا! كان إذا للرحل، يقال السيئ! قال فأصلح. الضحاك! وقال 
وقاJاكاحبير! بن معيد وقال الخياب. لخبيثج إنه ^١! ١٠كان ؤإذا اكياب-  ٠١٠١١٥١

«أمأوارج-بم'ا.)ا(
الإملأمادرك حكيم، جاهل شاعر الثقفي سالمة بن غيلان إق ؤيب الطويل، بحر عن الست، هذا )٢( 

وكانمنة. نمارمت، أربانا، منهن يختار أن قق الك، فامرْ نوة عثر عنده وكان الهلاتم١ يوم وأسلم 
ووغل.الشعر، لإنشاء ليوم للحكم فنوم الأيام عل اصاله نم بان الجاهلية ق انفرد ،، مبقأحل-وجوه 

ؤها/ا*0نفيره ق العليري يكره والييتؤ ، ٠٢٣ستة مايت، بكلامه، كرى فآعجسه كرى عك 
٦( ١٣الحديثه)١; مي_ح j والخطابي ( ٢٣٦; ٢٢التمهيد)ن، مدانر وابن ٤( ٤ ٢ أ/ كثير) وابن 
.٢( ٠ ٩ / ١ المربح)٥ لسان ؤ، منظور وابن ( ٦٤٧الحا-سثح)آ/غريب، ل فتية وابن، 



الممس؛رض المنئ الصوء 

زيد؛وابن سترين ابن وقال فحن• وخلمك والقرطي؛ الحسن وقال فطهر• وبيتك 
الكانوا المشركين لأن معها. الصلاة تجوز لا التي النجاسات من الثياب بتهلهير أمر 

طهرةالثياب تمصير لأن فقصر. وثيابك طاوست وقال ئيا-م. يهلهرون ولا يتطهرون، 
الارال.أصح الأول: والقول لهاؤ 

بهإذ يه، المأمور التهلهير حملة من وتقصيرها ات الجاممن تطهيرها أن ريب ولا 
الباطن.ولذلكنجاسة تورث الفلاهر نجاسة لأن والأحلاق. الأعمال إصلاح تمام 
عنها.والبعد إزالتها هث الاه يدي بين القائم أمر 

الثوبدنس الماء يطهر كما ونجاسته. القلب دنس يطهر ® ررالوؤع أن والمقصود: 
قالمرء ثياب تد>ل ولاللك وباطة. ظاهرة مناسبة والقلوب الثياب وبين ونجاسته. 

الحرضيان عن من ولهن-ا الأحر• ي منهما كل محنوثر وحاله. قله عك المنام 
والخشؤع.للعبودية المنافية الهيئة من القلب ق توثر لما بلع، الوجلؤع والنأه.ّ_،، 

هاودننظافتها من البصائر أهل يعرفه حفي• أمر الثياب فا والنفس القلب وتأثير 
وليساالفاجر. ثوب من ليعرف البر ثوب إن حتن وكفتها، وحجتها ورائحتها، 

عليهمّا.

الما المرءتركه إسلام حن اءمن فقال: واحدة. كلمة ق كله الولع ه الني جع وقل• 
والبعلش،والأسّتم.اع، والفلر، الكلام، من يعني: لا لما الترك يحم فهذا ؛ يعنيه(٠١ 

(^٣٩٧٦ونم ب (^ ٢٣١٧)رقم ا،مآأ(واكرطى رنم )\إس جان ابن (أب 
/Y(٤١٦٠ رمم  ٩٠٣ ) الشعب و والمهقي ٢( ٠ ١ )ا/ وأحد/U(٠٨•٥ رقم ٤  ١٥  )ومناد ١j

(٨٤ ٠٢رنم ٢ ٠ ٢ )A/ الأوسط (^ ٨٨٤)رقم المجر ق (وص ١ ١  ١٧رقم الزهد 
رواته(: ٤٣٧• رقم  ٥٣٤ )r/ والترهب الترغيب ل المال.رى (قال  ٢٨٨٦رقم ١  ٢٨)T/ الكبم وق 

الإستاد-!يا الزهري عن محفوظ هو الن٠ريت الير عبد اين وقال حلاف. ففيه حيويل، بن قرة إلا ثقات 
أحمدرواه (ت ١ ٨ )a/ المجمع ق الهيثمي وقال حنا، إستاده يكون هدا فعل انتهن- الثقات، رواية من 

فتعق الترمذي تحسين حجر ابن الحافظ ونقل ثقات. والكبير أحمد ورحال الثلاثة ق والعلبراق 
(واظلر:شرحالووي٣٠٩/١١^لاري)



قم_^^_=لج-
الوؤع.ق شافية لكفة الكلمة فهده والباطة. الحركات وسائر والفكر، والمني، 

الفضلات.هوترك يعتيلئا لا ما وترك شبهة، كل ترك الويع أدهم• بن إبراهيم قال 
،•الاساار أهمل• تكن ورعا كن هريرْا أبا رريا قوت الني إق مرفوعا الترملءي ول 

الزكاةأن بينا كما فباله، فيما داخاد كان ؤإن وأنجاسه، أدراته من القلب ؤلهارة 
إليها،الحاجة وشدة محلهارته، معتز ليان بالذكر أفردناه ولكنا بالهلهارة، إلا تحصل لا 

مكنورئلئ< أيث'ا!ا ز ند ما ئز زإ؛( تر آلمي ينايا ؤ اهف فال عليها. نة والالقرآن ودلالة 
^ك.مينفييردآسأنيخيزتعاق؛ وقال • ٤[ ١- ل؟تر: لاله ؛؛: مز;؛ ؤثتانك ;:ا؛; 

وجهور■؛• ٤١لالمائ-ة• ه عفلبمتّ عدامئ الأجرة ق ولهم. حزى آلييا ق ثم ظوبهمأ 
والمراد، القالي، ههنا باكيات المراد أن عك بعلءهم ومن لف المن المقرين 

والأحلاق.الأعمال إصلاح بالطهارة 
اه،عباس-رصي ابن عن عمناء فروى معناه، ق المقرون اختلف، الواحدي؛ قال 
ومجاهد،قتادة قول ا٠١وهلا تجيزه الجاهلية كانت، ومما الإثم، من يعني ا؛ قال؛ همهما- 

والزهري.والضحاك ؤإبراهيم الثمي قول ونحوم الدن؟،اا من فهلهرها اانفسلئ، قالا؛ 
ومنهالقس. عن ياكياب تكني والعرب القس، عن همارة ٠راكياباا القول؛ ا هن• وعك 
الثماخ!قول 

٠٠حفابأثواب رموها  المشرارمام العإلا بها شا هلترئ فلا ، ٠

j(والديلمي ٣٨٥رنم  ٢١٥)١;الثامض مند ل (واليران ٤٢١٧)رقم  U-0ابن )١(أخرجه 
الكسرالزمد وذ ( ٥٧٥•رقم )ه/مه الثم،j والسيقي ( ٨٣٧٩رنم  ٣٤٢ره/الفردوس 

٣(وأبوالورع)رنم ذ الدنا أي (وابن ١  ٠٣١رقم  ١٥٠ الزمد)٢; j (وهاد ٨٢٢•٣رقم )٢;٩ 
(.٢٤٠)؛/ الزجاجة مصباح ق (وحسثه ٣٦٥/ ا )٠ الحلية ق نعيم 

إغاثة-^١. ٥٣)٢(

الطقة،ق الخنساء تل ذكية، فصيحة ثاعرة الأحيلية، ليل إق ويثب العلويل، بحر من البيت هذا )٣( 
(١٦٢)آ/ مسير0 ق الطري البنت ذكر —، ٠٠٨ منة ماتت مجهاجاة الجعدي النابغة وبين بينها وكان 



=وات
الممس؛رعش المشئ ا}1ئنء 

عنترةIوقال يأيدامم. الركاب بمي رموها• 
،بم1درمر الض علن الكريم ليس نابه الأصم الرمح بفتككن 

ه.نف

جبيرتبن معيد وقال الثياب، دنس غائرا فكون تغدر، لا بمي الكلي• رواية ق وقال 
تلبسرالا عاكرمة: وقال الثيابء. وخيث الثياب، دنس ت قيل غادرا كان إذا الرجل رركان 

الشاعر!بقول واحتج عباس، ابن عن ذللئ، وروى فجرة« عك ولا معصية، عل ثوبلئ، 
أتقنعة حربن مولا ت، لبادر غثوب لا اش بحمد وإل 

رزينأبي قول وهو فأصلح٠١ وءماالئ، ١١الأية؛ هده ق قال من أراد المعنن وهدا 
صالحاتكان إذا للرجل رريقال دي! الوقال روق، وأي مجاهد عن متصور ورواية 

الشاعرتقال الثياب(( اخثسث، إنه فاجزات كان ؤإذا الثياب، لهلاهر إنه 

دماب ثياق حجأوذم م جهن امربعإن م لاه
وصفواالثوب يدنس الفاجر الغادر وصفوا وكما بالخaإايا، متدنس أنه يعنى! 

تالقيس امرؤ قال الثوب، بهلهارة الصالح 
نه_؛ةركلهارى عوف بتي ياب ث

إقالمرصعين ق ونبه ( ١٠١/٢()٦٢٥/١)الحديث غريب ل الخطابي ذكره ييتما ليل، إل ونسبه 
اينالأبرمح،•

شعراءومن الجاهلية ل العرب فرمان أشهر من العيسي، شداد ين عتره يق ينب الكامل بحر من المن هذا آ ١ ر 
رقةشعره وق بملشه شلة عك بالحلم يوصما تفأ، أعرهم ومن شيمة الرب أحسن مجن وكان الأؤك العلقة 

(.٤٥٢/١٠()٥٠٦/٤العرب) لسان ق مفلور ابن المن ذكر الهجرة• آآتيل ٢ منة مات وعذؤية 
غريبل مملأم وابن ( ٦١٣)ا/ الحديث غريب ق الخطابي وذكره الرجز، بحر من المت هذا ^٢، 

(.٠٦٣٢،١٩٩/١٢نظورفي١للLن)وابن الحديثر\/؛هآآ( 
قسلام ابن وذكره ٠، غران المشاهد عند وأوجههم ٠ وعجزْت الطويل، بحر من بيت صدر هدا )٣( 

.٥( ٠ ٤ ة/ العرب) لمان ق متفلور وابن ٢( ٥ ٤ الحديث) غريب 



ء=ٍ_ٍ_^وٍ
قولوهذا فصسنهاا، ررحلقلئ، الحسنت وقال يفون، بل يغدرون! لا أتم يريد 

أحوالهعق يشتمل الأسان حالق لأن الخالق، عن عبارة الشاب هذا! وعق القرطي، 
ه.نفعل ثيايه واشتمال 

مكبمن تلس التي نابك تكن ®لا الأية؛ هذه j هماس ابن عن الُوو وروى 
منه،اتخذه١ يحل لا وحه أومن مغصوبة، تكون أن من طهرها والمعتن طيب* غير 

اللباس،الثياب أبوالعباس! وقال فهلهر* ونتيتك اروقلبلث،. حيير! بن سعيل. عن وروي 
ينشد!هاوا وعل القالب،، ويقال! 

تنلنابك من ثيابي مثلي 
سثيابه بتطهير أمر إنه وقال! ظاهرها، اق الأية هدْ نفير ق بعضهم وذهبج 
أبووذكر زيد. وابن سترين، ابن قول وهو الصلاة، معها تجوز لا التي النجاسات، 

عكانجر إذا فإنه المجامة، من أبعد الثوب تقصير لأن قال! فقمر((، ا)وويا؛لئج إسحاق! 
رامعناه!عرفة! ابن وقال طاوس. قول وهذا ينجه، ما يصيبه أن يؤمن لر الأرض 
ليلةلخفم احل ؤ تعاق! قال واللباس. بالثياب النساء عن يكنن وقد ْلهرهناا ساءك 

 )j!،ؤيكنن[• ١٨٧]القرة: 4 لهن لباس وأنتم لغم لباس هن ذّالإيمج آإص4ابآودث
الشاعر!قول ومه بالإزار، همهن 

^١^١٢٢ى: أض من لك فدى دّولا احممي أبألاأبلغ 

المس.امرئ إق ؤينبج ٠ حلته مي ماءتك ند تك ؤإن ء وءاورْ; الطويل، بحر من يت، عجز مل.ا )١( 
(.٣٣٧/٩()٢٤٦/١(واينتلورjسن)٤٤٢/٤ضرْ)

الإصابةj حجر وابن تارخه j صاكر ابن الست، ذكر الوافر بحر من المن، مازا )٢( 
أخارj شة وابن ( ٢٨٦الطبقات،)T/ ق معد وابن الأنجم. الأكبر بملة إق وتب ( ٣٢)ا/• 

مطور(واين ٢٢/٢(وابنق؛ثةjغرسحالخديخح)٤٥/١



الممثمض امحر الصوء لآ=ِ 

منهنمغ مها رالنممناق، العقبة ليلة ه للض معرور بن البراء قول ومنه أهل، أي• 
تاءنا.أي <ا أزرنا 

ذلكتتناول لر ؤإن واللزوم، التنبيه بهلريق عليه وتدل كله، هدا تعم الأية ةالت،ث 
تكميلمكسبه ومحليب الثوب فهلهارة القلب، ؤلهارة كان إن يه المأمور فإن لففئا 

يكبهالمهلعم ، حثأن كما حثيه، هيثة القلب، يكسب، الملبي حي، فإن لدللث،، 
عدةق ذللث، عن ه النبي بّهي، بلع والالنمور حلول ملبس حرم ولدللث، ذللثه، 

لتللئ،المثا-رة الهيتة من القلب، تكب، لما لها، معارض لا صحاح أحاديثج 
الحريرلص حرم ولدللثج الباطن، إق ترى الفلاهرة ة الملايفإن الحيوانات!، 

منه لبذللئ، لمن تكون التي الهتئة من القلب، يكتب! لما الذكور عك والدهب، 
والخيلاء.الفخر وأهل النساء 

القلب،طهارة تمام من هو طببا مكسبا من وكونه الثوب طهارة أن والمقمودت 
أوللنفسه فالمقصود لعيرها، مقصودة وسيلة فهو ذللئ، يه المأمور كان فإن وكمالها، 

إلايتم فلا النفس، وتزكية القلب، طهارة به المأمور كان ؤإن يه، مأمورا يكون أن 
Jb ،وهزا.هدا عك القرآن دلالة فتبين لااثؤ

ءيءإ؛-ءاب

^^^سموأمحبمن،حشا وما ءة خقاأمحإ^قاري ؤونا 
اوتوأآث5ممن،وآكؤبوننزدابأآلذس ^!٠ إِينئا ءامغوأ ١وتوأآلكثثنإويند١د آليين 

منآس مثلأجمم'الث،بجإ؛( ٣^١ آس أزاذ ماذا صصؤآصزون هلوبم ق وليمولأآليين 
بمىر،)قة4•ذكرئ إب هى وما هو رؤلث،إثُ يعلمّجئود مزنقآءجوما و؛أدى نثاء 

ئ-هإ(:٤ )٦! المبمع ق الهثس ا'مآ'ا(ونال )أإ م أخار ل (والفاكهي  ٤٦١)t/ أحمد تا(أحرجه 
والسماع.وتدصرح إسحاق ابن غير الممح رحال! أحمد ورجال بحوم دالْلراق أحمد رواه 



للكفار،نتنة كان عشر، تسعة بالنار الموكلين الملائكة عدة بأن سبحانه إخياره 
كلأفيعجز الدهم، وأنتم عثر، بتسعة محمد أيخوفكم ت جهل أبو اهلأ عدو قال حث 

محشريا الأسد! أبو فقال النار؟ من تخرحون ثم منهم، بواحد يطشوا أن منكم مائة 
بمنكصعثرة فأدفع المرامحل، عك أيديكم بين أمشي فانا القيامة يوم كان إذا قريش، 

العددهذا ذكر فكان الجنة. فندخل النار،ونمضي ل الأيسر بمنآكي وتسعة الأيمن، 
،الشامة يوم لهم وفتنة الدنيا، ق لهم فتنة 

بالمارالموكلين الملائكة عدة لأحلها جعل التي الحكمة عن سبحانه الثم أخر 
كفرهمق زيادة ذللئج فيكون الكافرين. فتنة حكم خمس سبحانه فذكر عثر، تسعة 

محيهملما ؛ذللث، الخبر بموافقة يقينهم فيقوى الكتاب، أهل يقين وقوة وغلالهم. 
ؤينقادمعاندهم، عل الحجة فتقوم ق، اس رسول من تلمح، غير من أنيانهم عن( 

^،Jbيقهم تمله بكمال آمنوا الذين إيمان وزيادة يهديه. أن اه يرد من، للإيمان 
لكمالالمزمنين وعن بذللثح، لجزمهم الختاب أهل عن الريب وانتفاء به. والإقرار 

به.يقهم تمل. 

وانتقاءالمزمنين، إيمان وزيادة الكتاب، أهل ويقين الكفار، فتنة حكم؛ أربعة ذهذْ 
مرض،قلبه 3، ومن الكافر حيرة ة: والخامالكتاب. وأهل المزمنين عن الريب 
ه.متلأ ماذآارادآسغنيا ؤ فيقول؛ بذللث،، الراد عن قلبه وعمي 

وجحودا،كفرا به يفتتن قلب عليهات النزل الحمح، ورود محي القلوب حال وهذا 
لهيوجهبج وةالبا الحجة، به عليه فتقوم يتيقئه، وقلّت، وتصديقا، إصانا يه يرداد وقلتؤ 

يراد؛<.ما يدري فلا وعمن، حيرة 

عدمذكر كان واحد، شيء إك رجعا إن الموضع، هذا ق الريب وءل.م واليقين 

)ا(*آآ-اإغا'ة-بمأ.
اكخرشح.نالأر)ص)أ(انفز:
إءا'ة-بما.)*ا(أ\





فغايتتاأوهامهم. مبادئها إق تنتهي ولا عقولهم، إليه تصل لا ما حلقهما ي التي الحكم 
أولوقاله ما نقول وأن تدبيره، ولهلف حكمته، وكمال خالقهما، بجلال الاعتتراف 

[.١٩١عمران: ]أل عدادت،ألئاره سحأثككا بثطلأ حاقث،هذا ما ذئتا ؤ قبلنات الألباب، 
كخيطالور فيه يبدو الخلق، عقلتم تدير مأمحول جرم له ا وصنالعبد أن ولو 

ثموأحمله، وأحنه شيء اصوأ فيصير تورم، يتكامل حتن ليلة كل يتزايد نم خن، مت 
الأشهرمعرفة ذلك، بسثم—، فيحصل الأول حاله إق يعود حتن القصان ق ياط 

أحائرهم،وموامتا حجهم،وصلأنمم، مواقيت، من العالمت آجال وحاب والسنين. 
متتعلقةوالدين الدنيا فمصالح -ها، إلا مصالحهم تقوم لا التي ومعاملتهم ومداينات،م، 

بالأهلهء

عننتئلوئلك ٠ ؤ قوله! أحدها كتتابه. من آيات، ثلايثا ق ذلك، سبحانه ذكر وقد 
جعلهوآليى ؤ قوله! والثانية [. ١٨٩لاكرة: ه موفي—تنابمامؤآلخج هى قل آلأملة 

ظىم، ؤآوحن.اب، آلنّيإن عدد لتعالموأ مغازل ؤهدزُْ ئورا وآلعمن ض؛آم آاشمسرح 

قوله:والثالثة ٥[. ]يونس: ه يعلنون لعود آلأينت يمصلت بالحق" إلا ليلك آّث 
Jقبثعوأتصلائايهآ|يارمتهممه نياسحووآ؛ايهأللوجعننآ ؤزحعلغاآليلوآلمار 

[.١٢]؛لإسراء: يصلثةثمصيلأويقل_، منزذكزقتعلنوأعددآلنمنوآلخناب 
ميقاتيعلم لر ونقصانه ضوئها زيادة من الليل آيات ل سبحانه اس، يحدثه ما فولا 

آجالومدة الإجارة، ومدة الحمل، مدة ١^٥^٤، ومدة والعل.د، والصوم الحج، 
الحاملات.

الشصبهللؤع تحفظ التي والأيام الشمس بحركة هدا يمكن كان قيل: فان 
قيل:الشمس، بحساب وأعيادهم صيامهم مواقيت الكتابين أهل يعرف كما وغروبما، 

ولاالتاس، من الأحاد إلا عليه يقف، ولا صبطه، ر يعأنه إلا ممكنا كان ؤإن هدا 
وهوالماس، فيه يشترك أمر بالقمر وأواحرها وأوساطها الثبور أوائل معرفة أن ريب 



الممسيرعلى المنم الصوء اءء^ّ 
=اويي0=========^^====^^

إقيحتاج ولا واحتلأيا، اصطراثا وأقل الشمس، بحساب ذلك، معرقة من أسهل 
يعرفه.لمن الناس من يعرفه لا من وتقليد حاب، ا تكلف

وأصلح،وأنفع، أفلهر، القمر بسير والشهور تين التقدير ق التي البالغة فالحكمة 
التل.بيرء؛ذا الأهلة دبر _ جلاله حل _ فالرب الشمس. ئر بتقديرها من احتلائا وأقل 

بهالأستل،لأل من يه يتصل ما ْع ودنياهم، دينهم مصالح ق حلقه، لختاسر العجيس، 
الأجرامبتغير الحق فشهادة وتدبيره. وعلمه حكمته، وكمال الرب، وحدانية عل 

علالحال بلسان نامحلمة آيات فهي عليها■ والحلق الحدو'ث، أدلة وقيام الفلكية، 
يتطرقلا أبدية أزلية باما القائلين• والملاحي٥ الفلاسفة وزنادقة الدهرية، تكدست، 

عدمها.يمكن ولا التغيير، إليها 
ير،ميفتر، لا دائثا وسيره به، يقوم محل إل وافتقاره مثلا، القمر البصير تأمل فإذا 
نورهوذهاب تارة، وظهوره تارة، وأقوله تارة، وارتفاعه تارة، وهبوطه مدبر، مخر، 

مظلمةقطعة يعود حتن ة واحل. حملة ضوئه ومسبج كدلاك،لأ إليه عوده ثم فشيئا، شيئا 
كماله. مسخر قاهر حالق أمر تحت، مخر، مربوب مخلوق أنه قهلعا علم بالكوفج. 

أنلابد فيه الحركة هن.ه وأن باطلا، هدا يخلق لر — سبحانه — الرب أن وعلم يشاء، 
هداوأن صده؟ إق ينتهي أن لابد والنور الضوء هدا ؤإن والكون. الأنقطاع إق تنتهي 

العزل.إق ينتهي أن لأبد لهلان ال
حسثإ ١٠٠٠ويد.هّ_إ مجتمعين، يكونا لر أن بعد المتفرقات جاهع بينهما وسيجمع 

عياليري كما دونه. من عيدوها الي الهتهم حال عبدتهما من المركيز ويري ساء، 
الأصناموعباد تكويرها، الشمس وعباد انفهلارها، ماء الوعباد انتثارها، الكواكب، 

اكنياق العجل عباد أرى كما وأصغره. وأذله شيء أحقر النار ق ؤإلقاءها إهانتنها 
أرىوكما اليم. ق وتنفه وتدروه تمزقه والريح وتمحقه. تسحقه عباده ومبارد حاله 

الموحدينومحاول القال.رة، ؛الأمكنة ملقاة مخردلة مكسرة صورها الدنيا ق الأصنام 
الأيل.يتلك، وقهلعت، الرءوس، تلك، وكرت الوجوه، تلك، منها هشمت، قل. 



الاش اقم ستة وهده والاستلام. الشيل بغير إليها يوصل لا كانت الش والأرجل، 
ؤإنوالآ-حر0، الدنيا ق معيوده حال غيره عابل. يري أته تحول• لا التي وعادته تطيل، 

إليهتيكون ما أحوج له ومعاداته منه، تبريه ؤيريه غيره، بمادة راض غير المعبود كان 
الدينويعلم . [ ٤٢ص ن نز ونحى عنبجؤ هك من ئهللك لؤ 

كفرواأ:مكانواكاذ؛ين:
رالإليك الأعلن اليك من قاما ات اوكانمهلور م-أمل 

اه؛١^١٢ماحلأ شيء كل ألا - خطها لوتأملت، - فيها حط وقد 
ولوالثمس. ق التغيير وجعل يتغير، لا واحده حالة عل القمر لأبقن تعاق ولوساء 

أنولعل آياته عباده يرى ولكن واحدة. حالة عك لأبقاهما ثاء ولو معا. لغيرهما شاء 
يريد!لما الفعال المبين، الحق الملك هو إلا إله لا الذي اذم أنه عك ليدلهم 

ترمحليبق القمر تأثير وأما [. ٥٤ؤر وثآوأوأليو؛ آئه ئتارك لهآ"ظو(والأمرر لأ اؤ 
ونقالهاالأمراض، وبحرانات ومده، البحر وحزر المياه، وق والبات، الحيوان أبدان 

ظاهر.قامر المنافع، من ذلك وغير حال، إل حال من 
منالهار ؤإنبال إدبارْ ي فلما [ ٣٣]المدثر؛ ادبريم إي وآليل سبحانه؛ؤ إثامه وأما 

بينمابالعيان، مشهود يومي ومعاد مبدأ فانه والماد، المبدأ عك الظاهرة الدلالات أبين 
عيومم،ونامت أصوامم، وسكنت حركامم، هدأت هد الليل سكون ق الحيوان 
فانتشرتمناديه، الخلائق وأسمع داعيه، الهار من أتل إذ الأموات، إحوان وصاروا 

يقولالقبور، من أحياء قاموا كامم حتن الأصوات، متهم وارتفعت، الحركات، متهم 
بدأهحديد معاد فهو الشور*. ؤإليه أماتنا ما بعد أحيانا الذي س > ^١١٠٠٤قائالهم 
القهار.الواحد سوى بالهار وحاء بالليل ذهبا فمن ؤيعيل•• يبدئ الذي وأعاده 

نعيمكل وعجزه؛ العامري رمححة بن لمد ين؛، صدر الثاف اليتا وعجز الطويل، بحر من المنان 
خلاU ضء كل ألا س كلمة الشام س كلمة ءأصدق : ٠٠٥١رسول ب تال رفد زائل. محالة لا 

(.٢٢٥٦الم)رةم وم( ١٣٨٤ الخاري)رتم باطل".أخرجه  ٥١



اشثضايش*  =ص(
موشفهزم وأسمر، تض إذا والصبح وأدبر، ععل إذا الليل حال لأمل فمن 
وأضحكاكر0، وعالكواكب كتائب وفل ه، بقبالعالم أفق وأضاء ينفه، الظلام 
وكمالمنشئهما، بوحدانية شاهدتان آيتان لهما فيا وبثائره. بتباشيره الأرض نواحي 

مقيماوغروب،ا التمس طلؤع جعل الذي فتبارك وحكمته. قدرته وعفلم ربوبيته، 
عونيالناس كان فكيف ك1ه، العالم أص لطل طلوعها فالولأ والنهار. اللل لسالهلان 

تبنيهمكانت؛ وكيف، عليهم؟ مفللمة والدنيا أمورهم؟ ق ويتصرفون عاشهم؟ مق 
كاثوكيف يوحد؟ كان وحيوان ونبايت، ثمار وأي وروحه؟ النور لذة فقد مع الحياة 

معقرار، ولا هالو للناس يكن لر غروببا ولولا والنبايتح؟ الحيوان أبدان مصالح تتم 
عليهمالليل هن.ا جثوم فلولا حواسهم. وحموم أبدانبمم راحة الهدو إق حاجتهم علم 

كماولبانا، سكنا الحاكمين أحكم حعله بل سكنوا، ولا قروا ولا هدأوا ما بفللمته 
ومعائا.ضياء النهار جعل 

الشمسشروق دوام من والحيوان النبايتح أبدان لاحترين، وبرئه الليل ورلأ 
أنالحاكمين أحكم حكمة فاقتضت، وحيوان، نباُت، س عليها ما يحرق وكان عليها، 
عنه.استغنائهم وقت ق ؤيغيب، إليه، حاجتهم وقت، ق العالم عك بمللع سراجا جعلها 

متعاونينتفادهما عق والفللمة النور وصار لمصلحتهم، وغيبته لمصلحتهم، فهللوعه 
إقسرمدا النهار - سبحانه - الألأ جعل فلو وقوامه. العالم هاوا مملحة عك متضافرين 

إكالضرورة واستل.ُت، العالم، مصالح لفاتنج القيامة يوم إق سرمدا والليل القيامة، يوم 
.oJjijؤإزالته ذللئ، تغيير 

الأربعةالأزمنة هده لإقامة وانخفاضها الشمس، ارتفاع ق - سبحانه - حكمته وتامل 
والنباُت،،الشجر ق الحرارة تغور الشتاء ففي الخلق• مصالح من ذللت، ق وما السنة، من 

المهرفيحدُث، وينعقد السحاب، منه فينشأ الهواء، ، ويكثفالثمار، مواد منها فيتول- 
والقوىالأفعال وحصول والباُتط، الحيوان أبدان ونماء الأرض حياة يه الذي 

ؤيجففالحبوب، وتشتد الثمار، فينضج الهواء، بمحرم الصيف وق الهلباثع. وحركات، 



الليل،ؤيمتد الحرارة، وتبرد الهواء، يصفو الخريف وق العمل. فتهيأ الأرض، وجه 
بضالحامل راحة بمنزلة ثانية، مرة والبايت، للحمل والشجر الأرض وتستريح 
الغيبي.والمعاد بالمثدأ وشاهد مشهود، ومعاد مبدأ الأزمنة هالْ ففي الحمالين؛ 

فانالزمان، يفلهر وال.للئ، العالم، مصالح تتم المثرين هذين بحركة أن والمقصود 
مثلها.إق الحمل نقهلة من الشمس مير مقدار ثثة الشمفالمنة الحركة. مقدار الزمان 
يه،العلم ق الناس واشترك الصبهل. إق أقرب وهو القمر، ئر بمقدرة القمرية والمنة 

ولعلفاالحكمة تمام من ذلك ق لما منازلهما، ق تنقلهما الحاكمين أحكم وقدر 
وصللما نتعداه لا واحاو موصع ق وتغرب تطلع كانت لو الممى فان التدبير. 
—سبحانه — اممع فجعل هناك، يفقد نفعها فكان ١^٠١^;،، من كثير إق وشعاعها صووها 
المواضعمن موضع يبقن فلا ، ٤٣١وتأثيرها نفعها لينال الأرض، بين دولا طلوعيا 

أنالحكم التدبير هدا واقتضن نقعها. من هله يقأحد إلا عليها تهللع أن يمكن التي 
صاحبه،من منهما كل ويأخذ محاعة، وعشرين أربعة عك والنهار الليل مقدار وقع 

اعة.ضعشر خمة امتد إذا منهما كل ومنتهن 

العانرنظام لاحتل أكثر أو مثلا ساعة حمين إق ذلك عل المهار مقدار زاد فلو 
وتعهللتأيما الفلام لاحتل ذللئ، عن مقداره نقص ولو والمثات الحيوان أكثر وفد 

انمبادمصالح باحتلافها التي المنة فصول احتلمت، لما دالما استويا ولو الصالح، 
ماوالمانمر والصالح الآيارثح من الحكم والتدببثر التقلسير ^ا ق فكان والحيوان؟ 

الخليم.الخزيز ير تقن. ذللئ، بأن يشهد 
وءايةؤ تعاق! قال كما وعلمه، عزته إق ويضّيفه التقاوير هذا سبحانه يذكر ولهذا 

بكذ لمسئقرلإا خري ؤاكمس اوم;اإ مظبمون هم شإذا أتيار منه نتلح آلمن ثهم 
حلىبالذي \أ1إ$؛ ؤأ٠ ؤ تعاق: وقال [. ٣٨، ٣٧]ين: دذديزأميزآشلهب< 

موبجامن لأيي محتا آلمحن رب ذ'اك أنداداج لنُ وخعلون يومهن آ'لأرضق 
وصألشنآء إل تمآت-ثوئ :ت: أزنه ق وسزذآآأم'با ي ونزف 



=ص[=====^^=======دد=^التسترض امحر الفوء اأًًً^م 

سخمحمصنهن ئ؛ طآيعى أسا قالتا أوٍها طوعا ؤ!الآوضآتيا لتا ، ^lJدحان 
وحعغاجيمصشييخ ؛jJiJT Lآلثنآء وأزقا امرهاج سمآإ كل ق واوحؤإ يومهن سمنواُتؤفي 

آيلوجعل قاJىآلإصناح ؤ تعاق: وقال [. ٩١٢- ]ضلت: ذ'ولىشترآمزآكيره 
t^sdi ذ'ؤآلئسوآنممزحنناظJJ[.٩٦؟،ثقييرآميزآمحيبه]١لأنعام؛

العلويةوالأجرام والقمر الشمس حركات تقدير أن فيها يذكر مواصع ثلاثة فهده 
هداوق الصفتين. •ياتين قاورْ وأته وعلمه، عزته مقتتفبمئ من كان عنها ينشأ وما 

بالمغسات.وعلمه واختتياره، قدرته يتقون الن.ين الملأحل.ْ اس لأءا.اء تكذيب 
إذاوالصبح أدبر، إذا واللمل القمر، وهي' الثلاثة الأشياء بردْ سبحانه وأقم 

كماليتضمن فانه عليه، المقسم نويت، عل الدلالة من القسم ق لما المعاد عل أسفر، 
النهارإبداء ق هومشهود كما ؤإعادته، الخلق ؤإبداء بخالقه، وعنايته وحكمته، قلءرته 

هوالذي ؤإعادته الزمان إبداء وق القمر، ق ؤإعادته النور إبداء وي ؤإعادتمما، والليل 
تةالفصول ؤإبداء ؤإعادتهما، والنباُنت، الحموان ؤإبداء والقهر، مّري البر حاصل 

المبدأعك ؤئاهر دليل ذلك فكل ؤإعادته، الفصول تلك ق يحدا.ث، ما ؤإبداء ؤإعادتها، 
عنه.كلهم الرسل يه أحبرت، الن.ى والمعاد 

تارة،للفعلر ححلها ونوعها، رمله صدق عك الدالة الايات، بحانه س، فصرف
ومشهودةومعقولة، منقولة، ونفسية، آفاقية، فجعلها تارة، وللمثاهدة تارة، وللمع 
قُءالهه دوذه-ء من وآقذوأ ؤ كفورا إلا الظالمون فأبن بالجنان، ومذكورة بالعيان، 

ينبكونولا ئمعا ولأ صوا لأنمسيلم يملكوتق ولا وهم'■محلموت، نتئا ءئلمورتت1، ■'
٣[.]الفرقان; ه نشورا ولا حئو0 ولا موكا 

وامتثننبنانبها، وآحن.ها بكسبها، نفس كل ارمن المحجة وبين الحجة أقام ولما 
وصدقواباس آمنوا الذين اليمين أصحاب وهم رصاه، واتع هداه قبل من أولئلث، من 

مهلعميمن ولا 1_>،، من لهوا الذين المجرمين، سل غير وسلكوا المرسلين- 
أريعفهذه - الدين بيوم المكذبين الخائضين، مع الخوض أهل من وهم المكين، 



الهالكتن•جلة 3، وأدحلتهم المغلمن زمرة من أخرجتهم صفات 
إطعامترك )اكائية(; للمعبور الإخلاص عمود وهي الصلاة، ترك )الأول(; 

إحسانولا للخالق إخلاص فلا للعبيد، الإحسان مراب من هو الذي المكين 
•٧[ ٦، ]الماعوزت ه ؤيمثعونالماعون أج( محرآءوينح هم تعاقؤآلذئن قال كما للمخلوق، 

[.٥٤تاكو;ة: ه ؤهمكنرهو0 إلا ينقمون ولا مكنال وهم إلا أليثلوه يانتون ولا ؤ وقال! 
ومماألصقوه يقيموني ؤ بقوله; اليمين أصحاب يه وصم، ما صد وهذا 

ليمضآلمصامينعون حتوبهم ئتجاق ؤ وقال؛ ٣[• ]الأنفال: ه:4 يتممون وريئنهم 
الأصلينهذين بين بحانه وقرن [• ١٦]الجدة؛ ه يخفقون ووخضأ ومما وطمعا حويا 

والعقاببالويل وتوعد تارة، فاعليهما عق وأش تارة، -هما قامر كتابه; ق موصع ير غق 
-هما.أحل لمن فلاح ولا عليهما، النجاة مدار فإن تارة، تاركهما 

عدملهم فاجتمع بالحق، والتكذيب بالباطل الخوض والرابعة; اكاكة الصفة 
لأصحابواجتمع بالحق، والتكذيب بالباطل والخوض والإحسان، الإخلاص 

إحلاصهمفاستقام به، والتكلم بالحق، والتصديق والإحسان الإخلاص، )اليمين( 
شركا،بالإخلاص الشمال أصحاب واستبدل وكلامهم. ويقينهم ؤإحسانهم 

فلذللئ،الباطل. ق خوصا المافع وبالكلام وتكذيتا، شكا وباليقين إساءة، وبالإحسان 
ولافيهم تقع الشفاعة لأن فيهم، شفيع من لهم يكن لر أي; الشافعين، ثماعة تنفعهم 1؛ 

كماسماعها عن وجفلوا رأتا، -ها يرفعوا ولر اكذكرة عن أعرضوا لما وهذا تتفع، 
الرماة.من أو الأسد من الوحش حمر تجفل 
بإثإتعليهم الحجة ؤإقامة وقدره، ثرعه بين فيها •م بأنه السورة حتم ثم 

عدله،فالأول إليهم، لا ذلكاإليه وأن والربوبية، التوحيد مقتفن وبيان لهم، المشيئة 
يفعلونكما ينجيهم، ما عك والحرص والهللبا حي اليوجب، فالأول فمله، واكاق 

والتفويضوالتوكل الاستعانة يوجب، واكاق أشد. بل دنياهم، مصالح ق ذللث، 
التكلأن.وعليه المستعان واس لهمويوفقهم. ليسهل بيده ذلك، من إق والرغبة 
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ُهوله نعمة فيه وله ني، فيه عليه وله أمر، أعضائه من عفو كل ي العبد عك ه ا ر
نعمتهشاكر أدى فقد نبيه، فيه واجتب يأمره العضو ذلك ى هف قام فان ولذة؛ منفحة 

مناه عهلله فيه، وميه اس أمر عهلل ؤإن به، ولذته انتفاعي تكميل ق وسعن فيه، عليه 
منوقت كل ق عليه وله ومضرته، ألمه أسباب أكبر من وحعاله العفو، يذلك، انتفاعه 
ؤإنريه، إل تقدم الوقت، يحثودية وقته شغل فإن منه، وتقريه إليه تقدمه عبودية أوقاته 
قوقوف ولا تأخر، أو تقدم ق يزال لا فالعبد ناخر، و؛هلالة، راحة أو حوي شغله 

[.٣٧اويثاحزه يثمدم مزيزان ثآء لمن ؤ ت تعاق قال البتة. الهلريق 
حففلهصاحب إذ النقيصة، درك إل يدعو الصحيح الوقت، إضاعة إن والقصدت 

النقص،من درجات إل ينزل بل مونححه، يقف إ أضاعه فإذا الكمال. درجات عك مترق 
أسفل.إل ؤإما فوق. إل فإما ،. واقفلا سائر فالعبد ولأيي. فهومتاخر تقدم ق يكن لر فإن 
مراحلهوإلا ما البتة. وقوف الشريحة ولاق الهلبيحة، ق وليس وراء. إل ؤإما أمام إل إما 

قولتس ومتاخر. ومتقدم ومسمهدء. فمسرع النار، إل أو الجنة إل طي أسؤع تطوى 
لإحدىإما ؤ والثهلءت الرعة وق المسبر. جهة ق يتحالفون البتة.وإنما واقف الهلريق 

يذكرول؛ [ ٣٧-  ٣٠]الدر: أ3يتاخن4 نتقدم مذكزأن لننفآ؛ كر:}ة;: >؛ووو( اتمحر:ثو; 
يتقدملر فمن البتة؟ الدارين غير إل لسالك طريق ولا والنار. الجنة بين منزل لا إذ واقئا. 

اليئة."طك؛الأعمال متاخرإل فهو الصالحة، بالأعمال هذه إل 
طلبه،إل ينهضن ثم وفتور. وقفة له يعرض أن لأيد شيء طلب ق مجد كل ت قلت، فان 

ؤيعدهاه، نفليجم يقف أن إما حالان؛ له الوقفة صاحب ولكن ذلك. من لابد قلت،؛ 
ا.فزهءر ثرة ولكل ثرة، عمل ررلكل فان الوقفة. تضرم ولا ستر، وقفة فهذا للسير. 

فواد. ١٩٢)؛(

٢(١ • ،  ١٨٨)Y/ وأحد Y( ١ • ٥ رقم  ٢٩٣)٣; خزبمة وابن ( ١ ١ رنم  ١٨٧ا/ ) حان ابن أخرجه )٣( 
المبمعق الهشي وقال ( ٢٣٤٦رقم والزار ٢(  ١٨٦رقم  ٢٨٤)Y/ الفر ق واتجراف 
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ولأيي.أحره أجابه فان حلفه. من جذبه وجاذب ورائه. من دعاه لدلع يقف أن ؤإما 

الغضاننيضة مفن تأحره. وعك له الركب محمق عك وأطلعه برحمته، اذ0ذا تداركه فان 
داعيهع استمر وإن الركب. ليلحق معنا واثتل. وحمر ووثب الأنقهلاع. عك الأسف 
الهوى،داعتمه الغفلة، من الأوك حالته إق بريم يرض ل( إليه وأصغن التاحر. 

منالإيلأل ءقسبا الثديية التكة بمنزلة وهو دركا. وأنزل منها أسوأ إل يرده حتن 
منهوأصعب.أحهلر فإما المرض. 

ؤإلأوتخليصه؛ عدوه، يد من منه بجدبة العبد هذا هؤ تدارك فإن والج٠الهت 
قوةولا ظهره. مول أو عقبيه، عك ناكص القهقرى، راجع الممات. إك ناحر ق فهو 
الم.عصمه من والمعصوم باس. إلا 

ر؛ءث'آءلون جثتت-ق إثم'ا اْمحن،آفييإن إي :رم'؛ رهيغه كسن بما نفس د كؤ 
~' س  ء

ثثولز إ؛:ئإ آلمصين متح ثلث، لمِ قالوا سمر؛ج؛! ل سلخفكز ما ؛رم؛ آلمجرمتن عن 
محدببيو'رآلذئنأج؟حىمحوصمعآلخا~بمآنلإق(اوكئا تشزألمنكنأثو;اومضا 

ه.ث(؛  jjانمتاآلتفخن 
مقر،ق سلكهم الذي هو الخصال هن.ه من واحد كل يكون أن إما يخلو لا 
فالدلألةمستقلا؛ن.لائ، منها واحد كل كان فإن مجموعها. أو المجرمين من وجعلهم 
ؤإلأوعفوبتهم، كفرهم لتغليفل هو إنما فهذا الأربعة الأمور مجمؤع كان ؤإن ظاهرة، 

هوما إل العقوبة ق له اثير لا ما يقم أن يجوز لا إذ للعقوبة، مقتص منها واحد فكل 
حا.مستقل 

ورحالهأحد رواه (.' ١٩٣مرصعآحر)y/ق وقال الصحح. رحال ورجاله الزار رواْ (؛ ٢٥٩)آ/
الصحح.رجال 

الصلاة.;ا(ا-ا 
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بتومالتكذيب عق العقوبة ق شرطا ليس معه ذكر وما الصلاة ترك أن المعلوم ومن 
الإذ كدك، معه ذكر وصف كل أن عق فدل القوبة، ق كاف وحده هو بل الدين، 
واحدكل كان فإذا الأربعة، الأوصاف هدم جع من إلا يحدب لا ت يقول أن قائلا يمكن 

ناريكان — اللين صد المجرمين محيحانه ؛؟ ٧٥١جعل وقل — للإجرام موجبا منها 
•محقر ل المالكمن المجرمن من الصلاة 

وجوههمعق آلغاو ق ينحتون نوم وم;ب; صلنل ق 1ننجرمين إن ؤ قال: وقد 
يذأألني0"جرموأ'ةادوأ اإنآأنيىث> ؤ تعاكت وقال [. ٤٨، ٤٧]الممر: نمره مس دوتوأ 

•الملمين المؤمنين صل• المجرمين فجعل [• ٢٩ه يصحكون ءامغوأ 
لنيهالوأ ؤ يحلوها؟ كيف، سألوهم وقن الجنة لأهل النار أهل قول هدا ،ونظير 

آلخآيضصمع ءئوص وًقثا ؤفيدلث،ملمأفكن:]ث؛; النصفين:ء: همتن ئلئ، 
منسعه وما بالباؤلل الخوض الأصلين فذكروا i أ'ُج'' تكدب.ءبٌ وكا 

ذويؤإطعام الصلوايتج ترك من يتلزمه وما الثهوايت، ؤإيثار الدين• بيوم الكال،س_ا 
التوفيق•ول واقم هما، ما هما الأصلان فهذان الحاحايتح، 

4"أه' منونة من قرت ا)ثء حمرشنفرْ يهم ي معرتيخن؛:؛ج؛ عزآلئدكر؛ ثم ما يؤ 
ألتدمزةعن ام هما ؤ وتدبر0ث كلامه عن أعرض من تنبيه ق تعال ،قوله 

لسههم ؛-ا٥[ ٩ لالمل■ثر؛ ه منورة:؛ث؛: ص رث حنثكفنْ::ق؛: تعرصإن:;أ::^ي 
بديعمن وهذا منه، ففرُت، الرماة أو الأسد رأت بحمر القرآن عن ونفورهم إعراضهم 

الوص كالحمر، ورسوله به اه بعثا بما جهلهم ق القوم فإن والتمثيل، القياس 
غايةوهذا الفور، أثل• منه نفرت الرامي أو الأمل• صوت سممت، فإذا سيئا، تعقل 

)ا(ا؛.فتاحجؤ
)آ(؛ا-اأءلأمح_م



عماالمحمر كتفور وحياتم سعادتم فته الذي الهدى عن نفروا قاتم لهؤلاء، الذم 
فدنفورها لشدة فإما المافرة؛ من ^٠ ٧١معتز المستنفرة وتحت ويعقرها، Jهلكها 
عقزائدا قدرا الطلب من الامتفعال ق فإن الفور، عك وحفه يعقا بعضها استنفر 
الفاءبفتح قرأها ومن عليه، وتواطامت، بالممور، تواصت، فكأما الجرد، الفعل 

وشدته.ببأسه الفور عق وحمالها استنفرها ورة الق أن فالمعنن 
المدثرسورة ير نقمن حمعه اس ير ما هدا 

العالين)ب للع والحمل 



الممسيرعلن المسر الأ«وء او|:=

ذِآساولأيهر

بآصيأواءجه.3(ؤلآي 
إناتينقمن وذلك الجزاء، ومستحق الجزاء، ثبوت الإمام نقمن قد 
أبلغؤيقررها الثلاثة، الأمور هذ0 عك م يقسحانه وهو والمعاد. والقرآن، الرسالة، 
قالكما عليها، م يقأن رسوله وأمر -ِرا. والإيمان معرفتها، إق القوس لحاجة التقرير، 

[.٥٣]يونس: ه لحى إِدذُ إى ش وسسومحأطهم ؤ تعاق: 
٣[.]سأ: ه لثاتشكب وق نق ش ناييناآلثاغه ومحالآلذiنكهموألا ؤ تعادت وقال 

•ملإينا ئأ بجس ل'وو.يى نق محل لزيبجتوأج أن وعنبآلذنن^3>' ؤ تعادت وقال 
ميقأن ه نسه يامر لها، راع لا مواصع ثلاثة فهذه ٧[. نمّ؛ريم عزآش وذ')ك 

والمعاد.والقرآن النوة من هوسبحانه عليه م أقما عد 
القعلعيةالبراهين وأقام لهم، يقم أن حلقه أصدق وأمر لعباده، سبحانه م فاق

وتكذيبا.جحودا إلا الفلالم.ون فأين عليه، أقم ما دبورتا عل 
عقبناء قولين، عك أوعامة؟ خاصة هي هك ههنا، بيا المقسم النفس ق واختلف، 

يلومالقيامة، يوم ها نفتلوم نفى كل عباس؛ ابن فقال اللوامة! ق الثلاثة الأقوال 
عنر-ح يكون لا أن ه نفالمسي ؤيلوم إحسائا. ازداد يكون لا أن ه نفالمحن 

إنها. نفتلوم وهي إلا فاجرة، ولا برة نفى، من ليس قالث الفراء. واختاره إساءته، 
لرليتتي يا قالت،ت موءا عملت كان ؤإن خيزا؟ ازددُنتؤ هلا قالت،؛ حيرا عملمتح كانتح 
أفعل•

—واليع — المؤمن وأن المؤمنة، النفس هي الحسزت قال خاصة، إما الثالت والقول 

المان.
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ه،نفؤيلوم فتندم تفعل، ما كل ل يتقمرها لأنه حالة، كل عل نفه يلوم إلا ترام لا 
ه.نفيعاتس، لا قدما، يمضى الفاجر ؤإن 

الكافرةالقس وهي ومقاتل• قتادة ناله وحدها، الكافرة النفس إما اكالث،ت والمول، 
افم.أمر و فرمحلتح ما عل الأحرة ل ها نفتلوم 

لوامة،ان إنكل نفس فان مهللما. الإنسان نفس المراد أن والأنلهر شيخنا! فال، 
هوتقويها لخورها يالمها أرل: سونها وما وثشمى ؤ قوله. ق النفس بجنسي م أنكما 

قداللوم هذا ثم أمره. عك غيره أو ه نفيلوم أن ان إنلكل لابد فإنه ٨[ ٧، 
Jعضظومونعل بعهئمم هاقبل ؤ تعاق! قال كما مذموما، يكون وقد محمودا يكون 

فيٍنبيلآميؤ"جنهد'ودكح • تعاك وقال ٣[• ١ ٣، • ]١^٠: طنغىه إِداكثا ننويلثا قالوأ زة'■ 
قمةق الصحيحين وق محمود. غير اللوم فهذا [• ٥٤ولأ""ثافوننخطلأبمرهلاسئ.ْ؛ 

آدمفحج أحلق؟اا أن قبل علي اه قدره أمر علن ررأتلومني وموس• آدم احتجاج 
هلكنود آلأسنزنم إن ؤ كقوله! اللوامة النفس صفة عك يقم فهوصيحاته مؤمن، 

وعك[. ٩٢]\سو: ه كثهزأضن مربمق_ ؤ كقوله! جزائها وعك ٦[ ]العاديات؛ 
عييةالفالقس لوامة، نفس وكل ٤[ ]اليل؛ ه سع؛اؤنكى إن ؤ كقوله! عملها تباين 
ذللثج.من بالضد الثمية والقس التوبة، فتادرإل الخير، وترل"■ الشر فعل عل تلوم 

وهوالكسسي،، ومحل القيامة يوم وهو الجزاء محل بين القسم ق سبحانه وجع 
منإق وصرورتيا وفاقتها حاجتها شدة عك لوامة يكوما صيحاته ونبه اللوامة، النفس 
للخير،مريدة فيجعلها إياه ويلهمها إليه، ويرشدها عليه، ؤيدلها والشر، الخير يعرفها 

ولأماعليه. تلوم ما شر ومن اللوم من لتخلص له، مجابة للشر كارهة له، مرشد،ة 
لهاأنني هو ما يعرفها من إل محتاجة فهي واحده، حال عك تثبحا لا مترددة، متلومة 

سعيدة،كانت، إن منه فتتوب قاما إدا عليها ها نفوتلوم فتويره، ومحّادها عاشها مق 
ادرازأأطر قد بحق، لوْثا عليه لنفسها القيامة ق لومها فيكون عدله حجة عليها ولتقوم 



اشسرعلن النيئ الصوء ،ء=ءك 
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الرمالةالتصديق إق صرورما عق تنبيه اللوم صفة ففي فيه، إليها وفامحلوهأ خالقها 
يومكان ولما البتة، بدونه فلاح ولا صلاح، ولا ذللثح، عن لها غنن لا ؤإما والقرآن، 

الذكر•ق بينهما قرن عليه أمحرم وترتب اللوم هذا ظهور هومحل معادها 
سوأن القا-ر، إثبات ق الحق لأهل عظيم أصل ث الحل• هنءا عبدالبرت ابن قال 

حجةفيه وليس الألأ، علم ل سبق مما له قدر لما بمير أحد فكل الخبال، أعمال فضن 
لأنهبالحجة، غلبه إنما القرطبي! ونال يساءاوهم، الرأي بادئ ق كان ؤإن للبمرية 

وفدالحاففل: قال جفاء، نؤع ذلك عك لومه فكان عليه. تاب اذم أن التوراة من علم 
عقلأدم الني. وتقرير السابق، القلءر إثبات ل صرح لأن الحديث،، القاأرية أنكر 

منذللث، عك الجواب ق الحاظ أؤيال وقد مؤمن، غلب بأن ونهايته يه الاحتجاج 
بينهماوقت الناظرة لأن يادم، مخصوص هازا عثدالبر! ابن قال ما منها عدة! وجوه 

لال؛قرة•ب عته ^؛۶قاب لؤي، من ءادم يثلقى ؤ تعاق• قال عليه، اهللأ تاُ-ت، أن بعد 
عكلامه لن يقول أن لأحل- يجوز فلا ؤإلأ لومه، موس عق ينكر أن منه فحسن [ ٣٧

احتمعتإالأمة فإن يخلقني، أن قبل وقلءره اس علم ل مبق هذا المعمية! ارتكاب 
رالمعصية منه ونمنؤ من لوم عل 

-١ ]المامة: ه ج إلئمي^لاJوامة امم ولا بتو«بآوقثمياقسم لا ؤ ُعالت قول 
الجوابوكون الذكر، ق بينهما الجمع ومناسبة القسمين هادين ذكر تقدم وقد ٢[. 

أنويجوز به، واللم عليه السياق لدلالة ف حان مما يكون أن يجوز وأنه مذكور، غير 
بهيقصد ولر آية، وكونه به، المقسم دلالة عق التنبيه به المقصود القسم من يكون 

منلكونها -ها مقسما اللوامة والنفس القيامة يوم اذكر يقول! فكأنه معينا. عليه مقتا 
ربوبيتنا.وأدلة آياتنا 

(.٢٨٢(،وتحفةالأحوذىV/١٢٥٦;(،ونميرالقرطي)١ ٥٠١-• ١;٩> نحابرى)ل )١(انظر: 
النيان. ٩٢)٢( 



ونفسمطمئنة، نفس أنفس! ثلايث، آدم لأبن أن الناس من كثير كلام 3، ،وقع ١
الأحرى،عليه تغلما من ومنهم هده، عليه تغلسا من متهم وأن أمارة، ونفس لوامة، 

وبقوله[ ٢٧]الفجر: ه آومْلم؟ثه آلممن ينايمتا ؤ بقوله ذللث، عق ويحتجون 
إنؤ تعاق• وبقوله 4 آلوامة يالغمي اقسم ولأ ج; بثومِآلقهمت اقسم لأ 4 ت تعاق 

صفات،لها ولكن واحدة، نفس أن؛ا والتحقيق [، ٥٣]يوش؛ 4 بالسوء لأمارة الثمس 
بعبوديتهربيا إل طمانيتتها باعتبار مهلمئنه فتمن يامم، صفة كل باعتبار فتسمن 
.. إليه• والكون به والرصا عليه والتوكل إليه والإنابة ومحبته 

التلونوهو التلوم، من هي هل اللففلة، هده اشتقاق ق فاحتاإف، اللوامة أما آ ر
ينمحعيد قال، المعنيين. هدين عك تدور السلف، وعباراته اللوم؟ من أوهي والتردد، 

ارهيمجاهدت وقال اللووما،. النفس هي قال؛ اللوامة؟ ما عباس! لابن قلت، ١١جبير؛ 
ارتلومعكرمة؛ وقال الفاجرة(( ارهي قتادة؛ وقال عليه((. وتلوم فات، ما عك تندم التي 
تلومالقيامة، يوم نمها تلوم نفس اركل عباس؛ ابن عن عهناء وقال والشر. الخير عك 

عنرم يكون لا أن ه نفالمسيء وتلوم إحاما، ازداد يكون لا أن ه نفالمحن 
حالاته،كل عك ه نفيلوم إلا تراه ما — واس — المؤمن اءإن الحسن؛ وقال } إساءته(( 

يعاتب،لا قدما ليمضي الفاجر ؤإن ه، نفؤيلوم فيندم يقحل ما كل ل يتقمرها 
اللوم.من أما إل ذهب، من عباراته فهدا ((ل؛،..٠ ه نف

واحدة.حال عك تستقر لا وأما وتلومها، ترددها فلكثرة التلوم من جعلها من وأما 
والمترددة.المتلونة يقال؛ كما المتلومة. لقيل؛ أريد لو المعنن هدا فإن أظهر؛ والأول 

)ا(ب1آالروح.
(UU(Y  ج؛.إغاثة

الموطئوتمر ( ٣٣٨٦)•؛/حاتم أبي ابن وتمر ( ١٧٦-١٧٢)٩٨ ص تمر !نظر: )٣( 
ممر)؛/خأأ-هأ£(.ابن (وتمر ٣٤٣-٣٤٢/٨)

(.٢٨١)ص )أ(أخرحهأحمدفيالرس 
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عليه.تلوم ثم الشيء تفعل ئباتبا وعدم لتلومها فإما الأول، القول لوازم من هو ولكن 
اللوم.لوازم من فالخلوم 

الواحداليوم ق بل مهلمئنة، وتارة لوامة، وتارة أمارة، تارة تكون قد والشن 
فكوماأحوالها، من عليها للغالسا والحكم وهذا. هدا منها يحمل الواحدة والساعت 
إلم ينقلوامة وكوما لها. ذم وصم، بالسوء أمارة وكوما لها. مدح وصف مهلمننة 
عله.تلوم ما بحب والدم، المدح 

علاحازتوله عاليه. الأمارة النفس باستيلاء القااب مرض علاج ذكر والمقمود! 
واتباعموافقتها ومن محاسبتها، إهمال من الملكا وهلاك ومخالفتها، محاسبتها، 

رسولقال قال! أومن بن شداد حديث، من وغيره أحمل. رواه الذي الحديث وي هواها، 
هواهاه نفانع من والعاجز المويت،. بعد لعا وعمل ه نفدان من راالكيس ه' اممع 

حاسبها.أي _،; دان اض(( علن دممض 
أنقبل أنفكم ارحامحبوا قال! أنه ه الخaلارتح بن عمر عن أحمد الإمام وذكر 

تحاسبواأن غدا الحايت، ق عاليكم أهون فإنه توزنوا، أن قبل أنفكم وزنوا تحاسبوا، 
،.حافيةاال منكم تخض لا تعرصون يومئذ الأكر، للعرض وتزينوا اليوم، أنفكم 

تعملين؟أردُت، ماذا نفسهت يحاب، إلا المؤمن تلض لا قال! الحز عن أيصا وذكر 
١ه(ا نفيحاسب لا قدما يمضى والفاجر تشربين، أرديت، وماذا تأكلين؟ أرديت، وماذا 

بالئمياقسم ولأ ؤ قوله؛ ي سبحانه ما أقم التي وهي اللوامة النفي وأما 

•ا-آآأ(واو؛هقيفيصص)رفم اها(واين رنم أحد)؛/أآاا(والحاكم)ا/همآ\ )ا(أخرجه 
الكسروي ( ٨٦٣)رقم الخمر j والطراز ( ٢٤٥٩)رنم واكرض ( ٦٦٣•رنم  ٢٦٩٣)

/U(٧١٤١رنم  ٢٨١ ) (٣٤٨٩رقم واوزار)^'ااأ ( ٤٦٣رقم  ٢٦٦/١الث٠امين)سد وز
.( ٢٣٤ ص)ه/ نح وانثلر: الحاكم وصححه اكرمذي ومحه ١( ١ ٢ ٢ والطتالمي)رنم 

)رنمالزهد ق الخبارك وابن ( ٣٤٤٥٩رقم شبة)^٦٩ أبي وابن ( ٢٤٥٩)رقم الترض أخرجه )٢( 
٣(.١ ٤ ٤/ دمشق)٤ مل.ية تاريخ ق عساكر وابن ( ٣٠٦

الروح. ٢٧٤)٣( 
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واحدة،حال عل تثبت لا التي هي طائفة؛ فماك فيها فاختلف ٢[. : oL>4ll]آلوامآب 
أعظممن ومي والتلون، التهالب، كثيرة فهي التردد، وهو التلوم، من اللفظة أخذوا 

عنفضال الواحدة الساعة ق وتتلون تتقلب، مخلوقاته من مخلوق فإنبما اه، آيايت، 
وتلطفا،وتعرض، وتقبل، وتغفل، فتذكر، متلونة، ألواثا والعمر والعام، والشهر اليوم 

ونغما،وترض، وتحزن، وتفرح، وتبغض، وتحبا، وتجفو، ه،وتتيبا، وتكشف
فهيوتلوما حالأما من ذللثا أصعاف أضعافا إق وتفجر، وتتقي، وتعصي، وتملح، 

قول.فهذا كثيرة، ألوائا وفتؤ كل تتلون 
نفسمي فرقة؛ فماك اختلفوا، تم اللوم من مأخوذة اللففلة طاتفة؛ وقاك 

يلومإلا تراه لا المومحن إن البصري؛ الحز قال المجردة، صفاتها من وهذا المؤمن، 
منهذا نحوه أو أوق هذا غير كان هذا؟ فعلته لر حذا؟ أردُتج ما يقول؛ دائما نفه 

الكلام.
مناللوم فهذا عليه، تلومه نم الذنبا ق توقعه \دؤص نفى هي غيره؛ وقال 
فواته.عك وتلومه يلومها بل ذلتا، عل ه نفيلوم لا فإنه الشقي بخلاف، الإيمان، 

فاجرا،أو كان ^١ نفه م يلو أحي. كل فإن للتوعين اللوم هذا بل طائفة؛ وقالت، 
فوامتحعل إلا يلومها لا والنقي طاعته، وترك اه معصية ارتكابج عك يلومها فالسعيد 

وهواها.حفلها 

عقمسيئا كان إن ه نفيلوم أحد كل فإن القيامة، يوم اللوم هذا أحرى قرفة وقاك 
تقصيره.عل محسنا كان ؤإن إساءته 

وباعتبارهكله، حذا موصوفة النفس فإن بينها، تنال ولا حق، كلها الأقوال وهذه 
التيالظالمة الجاهلة النفس وهي ملومة لوامة نوعان؛ اللوامة لكن لوامة. سمست، 
تمصيرهعل صاحبها تلوم تزال لا التي، دهما ملومة غير ولوامة وملائكته، الاه يلومها 

قها نفلامتج من القوس وأشرف، ملومة، غير فهذه جهده بذله مع اس اعة طل 
قدفهذه لاثم■ لومة فيه تأخذها فلا مرصاته، ل اللائمين ملام واحتملت، اس طاعة 
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ملاماس ق تحتمل ولر ها نفتلم ولر بأعمالها رصيت من وأما الاه، لوم من تخلصت 
.هف اه يلومها التي فهي اللوام، 

بإنله' بئادهُ سوى أن عق كديلن ©بق عظامةُ ■نحمع ؤمحبألإسسألي 
ه.وج|| آلقتنمة يوم ايان إيي؛؛يسئلأ امامهُ ليثجر ألإسنن يريد 

مابعد عظامه يجمع لا اس أن وظنهت حباته الأية هذه بعد الإنسان عل أنكر ثم 
فيكونهذا وعق عظامه. من غيرها جع عل قدرته عن سبحانه أحبر ثم البك. فرقها 

البأنه فعله عن وأخبر عليه. بقدرته أعداؤه أنكره لما فعله عل احتج قد سبحانه 
ودلبمانه. تسوية عق قائلين نجمعها بل والمعنن: القدور. وقؤع القدرة من يلزمهم 

فلهذاالتفي. من تقدم لما إيجاب حرف فانها )بق( قوله المحذوف المعنن هذا عق 
وذكرتالفعل، عك الأية فدلت، عليه. الدال الحرف يذكر الفعل ذكر عن يتنتن 
المكذبين.قول لإ؛هلال القدرة 
عكقدر فمن حلقه. يه يتم ما وآخر أمحلرافه، أنيا وهي أخرى، لخليفة البنان ذكر وي 

ذللث،دون ما عك فهو ولخلافتها، وصغرها دقتها مع خالقه، به يتم ما وآخر أمحلرافه جع 
وىوننجمع إنا قيل! والإرمام، الفناء بعد العفنام جع استبعدوا لما فالقوم أةا«ر، 

ومفاصلها.الأنامل عفنام وهي البدن، أؤلراف وآخر أجزاء، وأدقها تفرقا، أكثرها 
ونجعلهاورحليه، يديه أصاح وى نأن عك قادرون المعنن ٠لادفة! وقالتا 

يعملأن يمكنه ولا بينهما، نفرق لا الحجار وحافر البعير، كخفا واحدا شيئا منوية 
الأعمالفنون من والأنامل الفاصل ذات الفرقة بأصابعه يعمل مما شيئا ببما 

منوكثير عباس ابن قول وهذا الحوائج. من يريد لما والتاق والقبض والسهل 
بنانه؛، JaPنجعل أن عك قادرون الدنيا ق إنا القول؛ هذا عك والمحنئ رين. المق

)ج(.الأمارة. النفس عل الكلام ق يوسف محورة ق البحث )ا(دةدم 
 ^)Y(.اشان
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تفريقها.بعد حمعها عق نقدر لا فكيف تفرق، دون مجموعة 

•معك سبحانه يفدرته الاستدلال وهو الأول. غير الاستدلال من وجه فهدا 
بعدعظامه جع عك سبحانه بقدرته استدلال والأول يجمعها، ولر فرقها. الش العظام 

هوأنه الأول فيرجع وجه، من ترجيح له منهما وكل حنان، وجهان وهما تفريقها، 
ولأنواطراده، الكلام نسق عك إجراء وهو الكفار، أنكره الذي وهو المقصود، 

يعدالأحرة ل لجمعها سيق ؤإنما الدنيا، ق وتفريقها العظام لجمع يسق لر الكلام 
منفتهم إن حتن اامفسرين، جهور قول ولعله - الئاق القول ؤيرجع بالمولتا. تفرقها 

قانتظامها مع البنان تفريق وهي مشهورة، ظاهرة ياية استدلال وأنه س غيره يدكر لر 
ةواحل. منه-ا يقبفس واحد، عفو ق متفرقة فهي يبعض، يعفها وارتباط واحد. ، كف

معطلة،والأحرى بواحدة ؤيعمل ساكنة، والأحرى ة واحل. ويحرك أحرى، ويسهل 
صفةفجعلها لواها — سبحانه — فلوثاء واحل.، ساعل جعها قل واحل.، كف، ق وكلها 

^اففيا بتفريقها■ حصلتا التي، والمصالح المنافع هانْ ففاته الكم،، كباطن واحاوة 
الم.وُتج.يحد ءفلامه ^ير عك سبحانه قدرته عك الأدلة أعفلم 
الوأنه والفجور، المعصية عك ؤإصراره الإنسان حال سوء عن سبحانه أحبر ثم 

ماللفجور مريل- هو يل حيا، ؤيبعثه ءفلامه فيه اس يجمع يوما يخاف، ولا يرعوى 
اسه يخافالذي صد وهانا يعده. وما غد ق الفجور ويريد الحال، ق فيفجر عاش، 
j(يعزم ولا الحال، ل يقلع ولا منه مفن ما عك يندم لا ^٠١ الأحرة، والدار 

المنسبف.التايس، نحل. وهدا الاستمرار، عك هوعارم يل الترك، المّستقبل-ءك 
استبعاداهل.ا وليس القيامة ليوم استبعاده وهو ذللئا، عك له الحامل عك سبحانه نبه لم 
تقوله آحر موضع ق عنه حكئ كما لوقوعه استبحاد هو يل يوقوعه. إقراره مع لرمته 

قولهل.ا زمنه. يحيل واقع أنه المراد وليس وقوعه، يعيل. أي ٣[ زق: ه ؤذ'للئؤزحغبعيل. 
محنوحرالدنب يقدم ت عام، ابن قال وأصحابه. عبام، اين منهم رين، القمن جاعة 

فجوره.عن يننع لا اممه، معاصي ي قائما ما قال وعكرمة! قتادة، وقال الوبة. 
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البعثمن أمامه بما ليكذب الإنسان يريد بل المعتن أن وهو آخر، قول الأية وق 
ودليلهولأءت قال إسحاق وأبي قتنيبة ابن واختيار زيد، ابن قول وهدا القيامة. ؤيوم 

US ،فانما)بل(، لفظة القول هل.ا ؤيرجح ٦[ لالقياْة؛ ه آنقتنمة يوم ايان بمتقل ؤ قوله! ؛
به،التكذيب هومريد بل والحجة، البيان هذا ْع القيامة بيوم يؤمن لر الإنسان أن نطي 

والفاجر،العاصي ذم ق لا القيامة بيوم الكذب ذم ق كله السياق أن أيصا ويرجحه 
فمعالن 1قس.ثطآلأنمن ؤ قال! فإنه الراد. عك يدل بعدها وما الأية قبل ما فان وأيصا 

عليهسبحانه فأنكر V-؛[. ]الماْة; ه و;ا وناوهُ سوى ان عك قندرين تك عظامهُ 
التثكذيب،إرادة عليه أنكر ثم ذلك،. عك قل،رته قرر ثم ءذلامه. يجمع لا اهلع أن حسبانه 

البعث،،بيوم منه تكذيبا والثاقت موته، بحد يحييه لا منه حبان فالأول القيامة. بيوم 
به.لالتثكذيبا مريد فهو وثبوته، وقوعه دليل وبان وصح بما يكذب أن يريد وأنه 

٦[.لالقياْةإ ه آلقينمة يوم ايان يتثلث ؤ فقالت ؛التثكل.يبا، تصريحه عن أحبر ثم 
ترى.كما قوي قول وهذا به. وتكلم يالتثكذيب، نهلق والثانب• التثكال.يبا، إرادة فالأول 

عكتدل إنما )يفجر( لففله فان الض. ^ا قوالب، ق الألفاظ هذه إفراغ يشغي لكن 
حلاف،الصالة ؤإبقاء جرم ما مع الموصول ف، وحال التثكذي٢ا عك لا الفجور عمل 

صحيحالمعتز وهذا أمامه. بما ليكفر تقديره قالوا؛ القول هذا أصحاب فإن الأصل. 
بالثية.لمست، عليه الفظ هذا دلالة لكن 

لعطاؤ0يلزم لر آحر فعل محتن صمن إذا الفعل لكن كذللث، الأمر أن فالجواب؛ 
يذكرأن وجزالتثها الشأن العفليمة اللغة هذه جلالة من بل الوجوه، حميع من حكمه 

لفظاأحكامه الضمن عل ؤيجري آخر، فعل معتز يضمنه وما فعلا، المكلم 
تدبرومن الاخممار. غاية مع الفعلين ذكر قوة ق فيكون معنن، الأحر الفعل وأحكام 

تعاق.اليع كلام ق كثيرا وجده هذا 
مافآءaلمتتا موصول، اسم ولا حرف، واسهلة بلا )أمامه( اق؛تف,ت، )يفجر( فلففل 
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معتز.فأعطيته والموصول، الحرف ذكر من الفعل تضمته ما واقتضن لفظا، اقتضته 
علم.واقلع ومعنن• لفظا القول هذا وجه فهذا 

ألإسننمول ؤآلمنن ومعآلئس وحنقن،آضنت|؛: بريىآصر:ُن؛: إذا مؤ 
تيمحآمح'ثه•

قزداؤ فقال: به، كذب الذي اليوم شاهد إذا الإنسان هذا حال عن أحبر-بحانه 
أينيمولاآلإسننيؤم؟ن ': وآلمنر.'IIوحغآلئنس وحنقن،آضز:؛ب نرذآمحر:;ث: 

كانالش العجان—، من يشاهده بما يشخمى أي• صره فبرق '١ا ٧" هتالق؛ا«ةإ 
يجتمعاول؛ والقمر، الثمس وجع وانمحن، صوره ذمتا القمر ا وحفيما، يكذب 

ويجمعومزقها، اللر فرقها ما بعد الإنسان عفتام يجمع الذي يجمعهما بل ذلكا، قبل 
جعمن ذلك، ويجمع شر. أو حير من وأحره قدمه الذي عمله جح يومئذ ان للأن

إليه،بالنفلر وجوههم فيكرم الكرامة دار ل المؤمنين ويجمع رموله• صدر ي القرآن 
منالإنسان خلق جع كما كله، نلائv عك قادر وهو الهوان، دار ق المكذبين ويجمع 

حيعق متفرقة نهلفة كانت، ها بحد الأجزاء مجتمعة علقة جعله ثم يمنن، مني من نهلفة 
والماق؛الماق بين ؤيجمع الويتح، وماإلث، الإنسان بين يجمع وكما الإنسان. بدن 
أوالخلأتاكة، من روحه يجهز ومن الشر، من بدنه يجهز من ساق أو المينتا ساق إما 

وبينبينه يجمع أن الإنسان هذا فكيف،)أنكر( والأحرة. الدنيا شا.اود عليه يجمع 
اللعأمر بين عليه يجمع وأن الجمع، ليوم ه جنبني مع يجمع ؤإن وجزانه، عمله 

ولايثاب ولا ينهن، دلا يدمر لا معْللأ مهملا مدى يترك فلا وعبوديته يميه، 
ذللث،.عليه يجمع فلا يحانب،، 
اكيالقيامة بيوم افتتحنتح؛المم؛ وقد والضم؛. الجمع، لمعان الورة هذه أث^ لما 
همومهافيها اجتمع اش اللوامة وبالنفس والأحرين• الأولين بين فته اه يجمع 

المغرىوالقيامة والحاد، المبدأ ذكر وتضمنت، واعتقاداتيا، ؤإرادتيا، وعمومها، 
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معيبة،وبامرة منعمة، ناظرة إق وجوههم المعاد،وانةام ق الناس وأحوال( والكيرمح،، 
البدنس فتجمع مكان. إق مكان س ينتقل حم  L^Lالروح وصف وتضمنت، 

هذْمن يرقن من أتم، [. ٢٧لالقا«ة: راذه س ۶ الحاصرون: ؤيقول التراق،، تبلغ حتن 
الطب.والرتيةآخر منيرنه. له التمسوا أتم( الحاصرين، عل أعيت الش العلة 

تكونالأول فعق العياب؟ ملائكة أم الرحمة أملأتكة ؤبمعد، -يا يرقن س و٠يلت 
الرفاءومصدره يثقن. كشقي يرقن: رقي س الثاف وعك يرمي. كرمن يرني: رثن من 

يقولميت، كل ليس أنه )أحدها(: لوحوْ: أظهر الأول والقول الرقية. الأول ومصدر 
الميت،بروح الخلأتكة برقي يؤمن س يقوله إنما وهدا بروحه. يرثن من حاصروه. 

مافل فإنه الدعاء، وهي الرقية التماس بخلاف، عياب، وملاذكة رحمة، ملاذكة وأمم 
وحينثذمقارنتها، ؛عل. المللئإبما يرقن إنما الرؤح أن رالثان،(: المحتضر. منه يخلو 
سأنسم، الحاصرين س للمريض الرقية فطل_ا المارقة قبل وأما بما. يرقن من يقال 

فيحسنبه العالم يمكن الرقية فاعل أن )اكالن،(: اه. إق حا يرقن س علم طاو_< 
عنه،أل يحنن بتعيينه العلم يمكن فلا الله إل، الراقي وأما المامع، ويقيل- عنه المزال 
)الرابع(:بتعييته. الحالم إق يصل أن المائل يمكن ما نعتين عن بما يسأل إنما و)من( 

نحو)من( بحد يسر فعل إل( اهتمام ؤإثارة تحفيض به يراد إنما المزال هذا مثل أن 
مافعل إنكار به يراد أو ٢[- ٤ ٥ تالمة؛ ه حسنا محزصا يمرصآس آلذك، ذا س ؤ قوله: 
الراقيوفعل [ ٢٠؛(]الغرة: ب يإذه إلا عد0ت ئئفغ سذاآلذتم( ؤ كقوله: بعدها يذكر 

فيهيحسن وفإنه الرقية، فاعل بخلاف هنا الأمرين من واحد فيه يحسن لا اهف إل( 
وصللن الرقية طلمؤ ؤ، وغيرهم العرب عادة عك حرج هذا أن )الخامس(: الأول- 

القول،فاعل وحيف بقوله عادبمم جرمت، ما سبحانه اقلتلأ فحكن الحال، تللث، مثل إل، 
صيقولوا بأن المخاطبين عادة تجر ول؛ بالقول، بل بالقائل متعلما الغرض ليس لأنه 

تذكيرهو إذ أول،، بقوله العادة وحريت، ه ألفما عل الكلام حمل فكان بروحه، يرقن 
الكلاموجه لكان المعنن هذا أؤيد لو أنه )المادس(: ويسمعونه. يشاهدونه بما له*ا 



و^|_وؤ1لوإمح
هومن ^)-١؛ كما ذلك، غير للكلام وجه ولا الراقي؟ ومن الراش، هو من يقاوت أن 

منكلمة أن كداء.)_(: كلمة القائل »من الحدث: ول وكدا؟ كدا شا القاتل 
أنفيعلم قاله. الذي ذا ومن كدا، فعل الذي من يقول: كما التعيين عن ما بمال إنما 

لموهم تارة، وبأي تارة بمن تعنينه عن ل أ قيتعيينه، يعلم ولا وقال، فحل وقائلا فاعلا 
اهث.إل بالروح الراقي الللث، تعيين عن يسألوا 
نهتعيعلموا ولم بروحه، صاعد والعذاب الرحة مللئ، أن علموا بل قيل: فان 
عنيألون فكيف، ممكن، غير تعيينه أن يعلون هم قيل• أحدهما. تعيين عن فيسأل 
ميمت،إنما الأية أن )الثامن(: به. العالم إل ولا تعيينه. إل للسامع سبيل لا ما تعيين 
ولمحفر قد وأنه الونا، أسباب وتحقق معه الحاصرين ويأس ه نفمن يأسه لبيان 

فالحاصرونمحالة. لا مفارق أنه ظن قد هو بل منه، ملخص ولا فيه يتجع شيء يبق 
عنخارجة أسباثا فطلوا بقائه، ق تأثير المعتادة الحياة لأسباب يبق لم أنه علموا قد 

منالعليل هذا يرقن من أي راق؟ من فقالوا: والا.ءوارت،، بالرقئ وستجلم_ا القدور 
أن)التاسع(: الدواء. يجاّي لا حيث، مستعملة كانت عندهم والرقية الهلاك. أسباب 

يرقنأحد لا أي الأية، ق التقال.يرين وهوأحد والأستبعاد، النفي به يراد إنما ُل.ْ مثل 
طلب،لا الرقية لفي استبعاد فهو الحال. هاوْ إل صاحبها وصل ما بعد العلة هذه من 

أجدلا أي [ ٧٨]يس: رميأِه وهق آلبج؛ يخم، من مال ۶ كقوله: الراقي، لوجود 
منيكون أن استحال المعنئ هذا بما أريد فإن الحال. هذ.ْ إق صارت وقد يحييها، 
إنماهذا مثل ق أبما بينا ويو منه. يكون أن أيصا استحال العللب حا أريد ؤإن الرم؛، 

بمايراد أن إما إبما الحاشر(: )الوجه ق فتقول وحينثن. للانكار. أو للهلللأ_ا تستعمل 
سبيلولا العن، أوطالء_، الفعل طلب به يراد أن إما والهللث، الاستبعاد، أو اكللبح 

أعلم.والاه بيناْ. لما الرقمح، عل، المعاق هل"ْ واحل-من، حمل إق 
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ه:ة: ثاظنْ: و جوْيوبمص>ْ:;ث:أإو وؤ 
من®حنتان قوت اهللأ رسول نال iالت ه موسن أبي حديث من الصحيحين ال 

بينوما فيها، وما وحليتها آنيتها قفة من وحنتان فيها، وما وحلتها آسها ذهب 
وذكر؛. عدن«لحة ز وجهه علن الكراء رداء إلا ربمم إلن بطروا أن وبين القوم 

بنيزيد عن الحميد، عيد بن جرير حدثتا الربيع، أبو حدثنا الدارمي• صعيد بن عثمان 
طيي٠الت إلا الجنة إق اتيع نظر ما قال! كعب عن الحارث، بن ءبداهاا، عن زياد، أبى 

قيخرجون إلا الدنيا ق عيدا كان يوم من وما كانت، ما عق طينا فنان لأهلك 
وتسفيإليه، ؤينظرون - وتعاك بارك - الرب لهم ويبرز الجنة، رياض إق مقداره 
أعطاهم،إلا شيئا _ وتعاق تبارك — رب|م ألون يفلا والمسلثا يالهليب الرح عليهم 

سبعينوالجمال الحسن من عليه كانوا ما عق ازدادوا وقد أهالهم إق فيرجعوا 
فاحتةأبي بن ثوير حدثنا إسرائيل، عن سبابة أحبرق حيدت بن عبد وقال / صعئار 

الجنةأهل أدنن ررإن ه• اس رسول قال يقول• - عنهما اس رصي - عمر ابن سمعت 
مناليع علن وأكرمهم سنة، ألف مسيرة وسرره ونعيمه حدمه ]إلى[ ينظر من منزلة 
تياإل ج ثاتيره يوم؟ز وجوم ؤ الأية! هذه تلا ثم وعشية* غدوه وجهه إلن ينظر 

عنه.جامعه j الترمذي رواه [ ٢٣، ٢٢]اشامت: ئاظنْ^٤، 
هايك، رفعه - عنهما اهف رصي - عمر ابن عن الدارمي، سعيد بن عثمان وذكر 

لهمنحلن منه أفضل نعيم لا أن وظنوا ^، ٢٠كل النعيم متهم خ إذا الجنة أهل ررإن قال• 

المحسن.روضة ٤ ٠ ٢ ( ١ ) 
النوويوشرح ( ٦٢٤)a/الباري نع واننلر؛ ( ١٨٠)رنم لم وم( ٤  ٨٧٨)رقم البخاري أحرجه )٢( 

(١-٨•٧/٧•.)١

نعموأبو ( ٤٥ررنم جرته ل الأشيب وأبوعل ٣( )رنم بالفلر التمديق ل إسحاق بن محمد أحرجه )٣( 
قالحاوة)ه/بميم(.

نحj حجر ابن وصعقه ٨( ١ ٩ )رنم حد ين وعد ٦( ٤ )٢/ واحمد ٢( ٥  ٥٣)رقم اكرمدي أحرجه )٤( 
الاري)آ/أّل(.



و1إوإجِر=^|_
إلننظريا حنن عاينوْ نمم كل فنسوا الرحمن، وجه إلى فتظردا - دتحالن تارك - الرب 
ريا( Jj■ج ثامرْ ئوبز وجوه ؤ تعادت قوله ل المري الحن وقال ؛• الزجزراروجه 

تضرأن له1 وحق ر>سآحاه، إليه ُالظر تعاد اس حشها [. ٢٣، ٢٢لالقيامة: ئاظرْا)ثمه 
قالأو المحة لأهل يكن ل؛ لو الداراف: يان أبو قال هذرم ربما إل تنظر وهي 

١٦٠كفوا لا ئاظزه;؛ج;^ نقا إل ياصرة يومئذ وجوه ؤ الأيةI هذْ إلا المعرفة 
الظاهرخمال بين لأوليائه فيها ■م — بحانه — أنه السورة هذه أسرار ومن 

أنعم،ولا لواؤلتهم. أحمل فلا إليه. بالنظر وبواطنهم بالنضرة وجوههم فزين والاطنإ 
وتحينه،وهيإشراقه، الوجه، نضرة من لفلواهرهم أحمل ولا الفلرإليه، من أحل ولا 

آ.١ ١ ]الإنسان: ه وممورا نيترْ ولمنهم ؤ آحرت موضع ق قال كما وهذا و٠رجنه، 
]الأعراف:بآ ؤرثشا سوء*تكم يورى عاJيءرلجاسا اترلتا محي ءادم يثبي ؤ قوله! ونظيره 

فهذا[ ٢٦]الأعراف: لكحيرب' ذ ووجاسآكوئ ؤ قال؛ ثم وزينتثه، الفلاهر حمال هذا [ ٢٦
حمالفهذا ه أوكوا'كء_، بريئة آلدئيا آلشبمآء ئئثا إنا ؤ قوله! ونظيره الباطن. حمال 

باطنها.حمال فهذا ٧[ ٦، سي3لثوؤئارده]الصافات: مزكل وحمظا ؤ قال! يم ظاهرها، 
رايثهُهائا عنين آحرخ ؤ ليوسف! قالت، أن ؛عل- العزيز امرأة عن قوله ونفليره 

مالتن'تتت'' ملكمبمّ إقُ هنذآ إن بمرا هذا ما ش حش وظن وظعنأيد؛أن أثردهُ 
[.٣٢، ٣١]يؤمن،: دةسهِءهاستعص؛إه عن ر'ؤدتحُ وليد فيه لمتني آلذى ميلكن 
وباطنا،ظاهنا المحاسن غاية ق وأنه لمحاسنه، وصفها تمام من هو لهد.ا فذكرها 

الؤاJاثا ثنزئ ولا فضا بؤغ اج للث، إن ؤ قوله! ؤيناسبه المعنن هذا إق ؤينظر 

(.٨٥١)رنم حيد )١(احرحيعيدين 
(.١٢٦الاعتقاد)ص ق الييهقي احرحي )٢( 
(.٢٦٤الحالية)ه/ق أبونعيم احرحه )٣( 
)ج(احممازا. ذكرش بما اكفيا وغيرْ الكتاب، مدا j مميرة آنازا افص رمه انزلق ذكر )٤( 

السان.)،(A؟ 





(n

نمسلآسا؛1؛ ولوثبما ؤ وقوله؛ [ ٩٩]يونس: 4 خميعا مقلمهم الأوض ق من لأمن 
فادنين وبه المنة، أمحل بين فيه حفاء لا مما وهذا ونظائره. [ ١٣]الجدة: ه مدنها 

القدرةين التفصيل الصواب وأن قيله، لا الفعل هع إلا تكون لا القدرة إن قال: من نول 
أعلم.واه، حطأ. مء1الما الملاسة فبل الفاعل عن القالرة فنفي والمصححة، الموحية 
السامعيحمل لا وأن العلم، تلقي ل والتبن، التاق نقمتن، أنها أسرارها؛ ومن 

منبل كلامه، من فراغه تبل بالأحد المعلم ميادرة عق وؤلله وحرصه محنه شدة 
إقيصير بل الوحي، تلقي عن الاستعجال( بترك أمره ه لهه -يا أدب الش الرب، آداب 

العلملعنالتا ينبغي فهكذا عاليه. فراغه بعد يقرأه ثم قراءته، من جبريل يفيغ أن 
أشكلعما يسأل، أو عليه. يعيده ثم كلامه، يقضي حتن معلمه عك يصبر أن امعه وي

فراغه.قبل يبادره ولا منه، عليه 
قوله:والتاق أحدها، هذا كتابه: من مواصع ثلاثة ق المعنن هذا تعاق اه ذكر وقو 

ذؤائب أومحدمث، يممون لعلهم منالوعيد فيه وصرئثا عربثا درءاثا كد'للئ،أوك وؤ 
وملإلملك-ؤ-حيهُ يمص أي( مبل من بالمرءاد، يعجل ولا آلنللئ،آلخيى آس يثعشو 

نآءما إلا إج ثنى محلا سمريلئ— ؤ قوله: واكالث، [. ١١٤، ١١٣]طه: ه علما ربازيي 
يعدها.وما القراءة يتناول( وهاوا إياْ. أقرأه ما يتسن لا أن لرسوله فضمن ٧[ ٦، ]الأمد: ه آس 

لأستعجالهوهذا الأحالة، عل العاجالة يوثر من السورة هال.ْ ق سبحانه  ٥٥٥١ذم وقد 
هذاعل الورة هذه ق ووعيد ذم كل ورتب، يبقن، ما ؤإيثاره يفنن بما بالتمتع 

العاحلة،وحّتا استعجاله من هو أمامه يفجر أن فإرادته الحاحالة، ومحبة الاستعجال 
بهوتمِتعه بنصيبه، واستعجاله لها، ؤإثاره العاحلة، حب فرط من القيامة بيوم وتكذيبه 

يكون.ما أكمل الأحلة ق به لتمتع الاستعجال وطلّب( العاحلة حب( ولولا أوانه، قبل 
والربالحاحلة، ومحبته استعجاله من هو الصلاة وترك وتوليه تكذيبه وكذلك( 
الروحبلغتا أن إل أمهله بل ءبا.ْ، عك يحجل فلم ذللثج، بضد ه نفوصفح سبحانه 

والربوالتول،، التكن.يبا عك تمر مالحال إل وهو ؛الملإويتح، وأيقن الترائي، 



التسيرعلن المنير الصوء ^=^، ٩١
=]كو[=^==^==^======^=ض

الاياتله ويمرق شيء، بعد شيئا الذكر له ؤيحدث يمهله، بل يعالجه لا تعاق 
حلماثم عالمة، ثم يمنن. مني من نهلفة كونه من م؛ال.ئه! عق ؤينبهه الأمثال، له ؤيضرب 

وعمنحبره، كذب إذ بالعقوبة ولا واحدة، وهلة بالخالق عليه يعجل فلم سويا، 
الإنسانذم ولهذا وأناة، وتدريج تمهيل بحد وجزاؤء وأمره حلقه كان بل أمره. 

بيىآلإذسأنسىدلؤ وقالت [ ١١ه عجولا وكازألأسن ؤ بقوله! بالحجلة 
.[ ١٠١^]الأنساء; دتتعtحلورلأه قلا ءايبق خشبم 

لأصحابناالقولين، أحد وهذا بالحقل. يعلم والمعاد النبوة إنايث، أن أسرارها! ومن 
يؤمر،فلا سل.ى! يترك أنه ح،ّتا من عك أنكر سبحانه ايئن فإن وهوالصواب، وغيرهم، 

نفاهبل المجرد، الخبر بطريق ذللئ، سبحانه يف ولر يعاقبا. ولا يثاب، ولا يتهن، ولا 
عكسبحانه استدل ثم وظنه. به حكم من عك منكر ونمي إليه، بته نياليق لا ما نفي 

بلغحتن طور بعد طورا فيها وتنقله الأطوار، هذه ق الإنسان حلقه أن وبين ذللثا، اد ف
والتقمى.والعسب، العبث، عن ينزه كما ذللث، عن ينزه فانه سدى، يتركه أن يأين نيايته، 

عقااقحسنتمانمّا ؤ تعال! قال كما موصع، غير ق القرآن طريقة وهن.ه 
هوورئاآمنيآلطرسم4إو لا قتعنكآسآنمللئ،آلخى ترجعونا)ث؛؛ لا إِلمنا 

وكونههو، إلا إله لا وكونه الحق، سبحانه وكونه مالكه، كمال فجعل [ ١١٦]المؤمنون: 
والحكمالباطل، الظن لذلك، ميطاد دونه، ما لكل لربوبيته المستلزم العرش رب 

سرهميسمع لا أنه حسياثهم علهم إنكاره مثل علهم الحسبان هذا ؤإنكار الكاذب؛، 
وبينأوليائه بين يسوى أنه وحسبان عليهم، يقدر ولا يراهم لا أنه وحسبان ونجواهم، 

العيوبسائر عن تنزيهه منه منزه هو مما ذلك، غير ومماترّم، محياهم ق أءا.ائه 
الولن.،اتخاد من يليق! لا مما عنه يتعاق ما كنسبة ذلك، نسبة وأن والقائص، 

أنعك فدل الإنكار. أشل. حثه من عك سبحانه ينكره مما ذللثج، ونحو ، والسريك، 
المقدس.كماله يتاق ما سائر إليه ينسبج أن يمتغ كما إليه، نسبته ممتغ قيح ذللثإ 

ه؛؛؛-ه



محقإوإمحِر=^ا_
منهآازو-ءينفنو - عنفه دمكا0 يمي:ه: ثى بن ؤألزيثئظهه 

آ!"4•آلوف حأن'مح أنسذ'َلكبمو ؛؛ث؛ 
يثاز»و ف ذلاان<ت بعد يقل ل؛ المجرد يالمع يعلم إنما صدى تركه نقي كان دلو 

وكذلكممتغ، وصفاته أسمائه نمليل أن يدل مما آحره، إق [ ٣٧]الشاعة: ٠ ئهلمة 
وكذلكوعقابه، ويوابه وميه أمره يستلزم الم، ملكه فإن ومقتفاها، موجبها تمعليل 
بإحسانهالمحن فيه يجزى ليوم العباد وبث كتبه، ؤإنزال رسله إرسال يستلزم 

الحق،الخللث، له يثثت، ولر مالكه حقيقة أنكر فقد ذللث، أنكر فمن بإساءته، والمسيء 
الحقيزمن؛اّإاإئ، فلم الالم، يماع يقر أنه زعم ؤإن بربه، كافرا ذللث، متكر كان ولدللث، 

وعلوهلكلامه المهلل أن كما الكمال. لعويت، والممتحق الجلال، بصفايتؤ ، الوصوف
بمعدولا يتهن، ولا يآم، ولا يتكلم، لا برب آمن فإن —، سحانه - به يؤمن لر حلقه عك 
الأيدي.إليه ترفع ولا مي، ولا أمر، ولا ملكر، عنده من ينزل ولا عمل، ولا قول، إليه 

المرسلين.ؤإل الخالين هورب ليس ذهنه، ق مقدر رب يه آمن الذي هذا أن ومعلوم 
معهوّعلمه، من كمال لصفات مقتضيا وجدته الحي اممه اعتبرت إدا وكن.للثه 

أمرلتدبير مقتص القيوم واسمه يثاء. ما وفعله ورحمته، ؤإرادته، ونا-رته، وبصره، 
يؤمنلر كمال صفات أنكر فمن ل، وحفغله وقيامه؛مصالحه، والمقل، الخلوي الخالي 

يمكنهلر حيث، حقائقها، وعهلل أسمائه، ق ألحل. يذللث، أقر ؤإن القيوم، الحي بأنه 
التوفيق.وباه ألفاظها، نمليل 

القيامةسورة ير نفهن حمعه اهله ير ما هذا 

الخالينرب ض والحمد 







الممسرعلن الميتر الصوء 
=ا|غ؛؛وا=^==^=========^^^ث

فقال;يقابلها، مما تفيء أن لأيد والظلال ظلالا، الجنة ق أن محبحانه أحبر وقد 
۶  f زآمحن إن ؤ وقال: [• 4٥٦ نتبمون الأزآيك عل ظنل ؤأوؤ'بجفي

فالأطعمة[ ٥٧]النساء: 4 ظليلا ظلا و0وحفإةز 4 وقال؛ [ ٤١]المرسلات: 4 جلنلؤوهمون 
والمسب،سب الخالق سبحانه و١قران١ ;؛ا، تتم أسبابا تستدعي والتجمر والحلوى 

هو.إلا إله لا ومليكه، شء كل رب وهو 
يفيضالدي واليرق الجشاء من العلعام تصرف أسبابا سبحانه لهم جعل وكدك 

إنضاجه.سب وذاك إحراجه، سبب فهدا حلولهم، من 
ويهيئهويلهلفه الهلعام، ذك يملخ ما الحرارة من أحوافهم ق جعل وكدك 

وجناء.رشحا لخروجه 

—ؤيجعل ينضجها، ما الحرارة من لها يخلق والثمار الفواكه من هناك ما وكن.لك 
للأسبابالخالق وهو واحد، والأحرة الدنيا فرب ظلالها، الشجر أوراق — سبحانه 

،،تختلفولكنها وحكمته، أفعاله مفلهر والأسباب والأخرة، الدنيا ق يخلقه ما والحكم 
الأسبابغير أسباب عك - سبحانه - أفعاله لورود العبد من التعجب، يقع ولهد'ا 

والظلم،الجهل محص وذك والكفر، الإنكار عك ذك حمله وريما المألوفة، المعهودة 
تقصرلا كم-ا منها رتشئها ثثاينن، ومأحر أسباب عن مقصورة ؤهه قدرته فلسّث، ؤإلأ 

ذك.من عليه بأهون هدا وليس ثثاته، ومأسبابه عن المشهود العالم هدا ق قدرته 
منأعجبه والمشاهدة بالعيان، فيها و؛و الرب أنشأها التي الأوك النشأة ولعل 

اللبيب.-أملها إذا  ١٢وعدظ.التي اكانية الشأة 
والهواءوالخثسب، والماء الغليظة الترية هد0 يئن من والثمار الفواكه هده إحراج ولعل 
ّوهوائها ومائها الجنة تربة بين من إحراجها من العقل عنل-أعجبا لها المناسب، 
ودمفرث يئن من ولدة وثراب ودواء غذاء هي الكب الأثرية هذه إخراج ولعل 

أحر.بأسباب الجنة ؤب أمارا إجرائها من أعجنا ذئاب قيء ومن 
وغيرهاالمال من الحجارة عروق من والفضة الدهبا جوهري إحراج ولعل 



محوإلأدقفيو^|_
أحر.ب أمحبا من هناك إنشائها من أعجب 

والحمرالبيض القباب ها أنفعق وبنائها القز دود لعاب من الحرير إحراج ولعل 
فيهاأولع ند هناك شجر عنه تشق أكمام من إحراحه من أعجب بناء أحكم والصفر 
منها.وأنشئ 

منأعجب حاب الظهور عل والأرض ماء البين الماء بحار جريان ولعل 
أحدودؤغير ق الجنة ق حرياما 

عكدالة آيات وجعلها فيها، التصكر إق عتاده دعا الش اه، آيات فتأمل وبالجملة 
والإلهية.بالربوبية توحد0 وعك وملكه وحكمته ومشيئته وعلمه قدرته كمال 

عقشيء أدل هدم تجد والنار والجنة الأحرة أمر من به أحبر ما وبين بينها وازن ثم 
واحد،وماللثح واحد وحالق واحد ورب واحدة مشكاة من وتجا.هما لها شاهدة نالك، 

يؤمنون.لا لقوم فبعدا 
أبونعيموذكر [ ١٧; jLNi]ه مزاجهازغتبملأ ؤينمزنذأتاخةثاكن ؤ تعاق: قال أ ر

إكالروم ملك ارأهدى قالت الخيري سعيد أبي حديث، من النبوي، الي، تاب كق 
ا.قءلحةا(أ وأءلع٠نئ قعلعة، ان إنكل فأؤلعم زنجبيل، ة قوحث انم رمحول 

ملينانملعام، همم عك معين مسخن الأود، ق ورطب اكانية، ق حار الزنجبيل: 
ظلةومن والرطوبة، البرد عن العارض الكبد سيئ من ناغ معتدلا. تليينا للبطن 
للرياحمحلل وهو الجماع، عق معين واكتحالأ. أكلا، الرطو؛ةت عن الحادثة البصر 

والمعدة.الأمعاء ق الحادثة الغلغلة 
المكرْع منه أحد ؤإذا الزاج، الباردق والعدة للكبد صالح فهو وبالجمالة: 

تحللالتي المعجونان ق ويقع لعابية، لزجة قفولا أسهل الحار درهمين؛الخاء وزن 

)ا(أه-ازادالماد-بم*ا.
المرانjU  jحجر ابن غال ( ٢٦٧الضعفاء)م ق والعمل ( ١٣٧الكامل)ه/ ق عدي ابن أخرجه )٢( 

 /i( .٣٦ :) .الأءدال سا.نكر /o( ٨ •.)٣



التنسيرش النيئ الصوء ا؟=م 
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المعدةؤيخن المني، ل ويزيد الجماع، يهيج يابس حار منه: والمزي وتديه، اللغم 
الحفظق ؤيزيد البدن، عق الغالما البلغم ؤينثفا الامتمراء عك ؤيعن والكبد، 
الكهةويهلمب، الفاكهة، أكل عن الحادثة بالتها ؤيزيل والمعدة الكبد برئ ؤيوافق 
البارئة.الغاJظة الأمحلعمة صرر به ؤيدفع 

أثث؛اهمخئورا ^ا خيبجم وأبجم إذا ولد'ن ويهلور،عفيم ٠ ؤ 
4ثعتن وأبارييىؤكأسس بأكداُ-ؤ '؛؛؛ ولد'ن عي يطوف ؤ تط,ثأ•' قال 

لوئواحستم رأبجم إذا محليون ولذ'ن ويطوزعي ٠ ؤ تعال؛ وقال [ ١٨، ١٧]الواسة: 
ةالتيتغيرون. ولا يهرمون لا مخلوون والفراءت عبيدة أبو قال [ ١٩تالإن-انت بر منثورا 

الكبرمن أسنانه، تذ.م_، لر ؤإذا لخالد، إنه ي«ش3لات ولر كثر إذا للرجل تقول والعرب، 
وقالقرؤلة آذامم ق أي مورون مقرؤلون مخلدون! آحرون؛ وقال مخلد. هو قيل• 

؛الخالاJة١مقرمحلون مخلوون! قال! الأعرابي، ابن اختيار وهدا الأساور• أيديهم 
القرطة.وهى حالل. وجعها 

أسنإذا وحالي القرطة، وهى بالخالد حلاها إذا جاريته حلد أبيه! عمروعن وروى 
مقرطون.حبير! بن سعيد قال وكيلك يثبا، ولر 

أنفلأ؛او الجنة، لحل من لكل عام الخلود أن إحداهما بحجتين! هؤلاء واحتج 
القرطة.هو وذلك حم، مختص بتخاليد موصوفين الولدان تكون 

قولالشاعر:الثانية: الحجة 

اازر الكثبد رواكازهن أعجأنا كاللجين بدات دءيل
ترجانوقول يموتون، لا غلمان عباس: ابن قال البقاء. هو الخلد الأولون: وقال 

الأرواح.حائي 
وابن( ٢٧•)Y/ الحدث غريب j الجوزي وابن ( ٢٢• / ٢٩تمر،)ل اتجرى الم، هادا ذكر  ٢٢)

٠رواكاا٠^.ياول ءاتاوز، كلها؛ ومها ١(  ٦٤ر"؟/ اللسان ل منثلور 



ولايكبرون، لا نالوات ومقاتل. والكلبي مجاهد قول ومحو كاف، هدا ق القرآن 
ولأيتغترون•يهرمون 

وقوالهرم، المجر لهم بمرض لا ولدان هم وقالوا؛ القولتن، محن طائفة وجعت 
لهملازم أمر ولدان كو"ام أن المعنن• هذا أراد مقرْلون ئال، فمن القراؤلة، آذا"ام 

الخالقة.وحسن البياض من فيه لما المنثور، - سبحانه — وشبههم 
قمبثوتون بل معطلين غير أمم عك الدلالة )إحداهما(! فائدتان: متثورا كونه وق 

وحوائجهم•حلمتهم 
كانحرير أو ذم، من امحل يعق ميما ولا منثورا، كان إذا اللؤلؤ أن و)الثاز((؛ 

واحد.مكان ق مجموعا كونه من وأحن لمنفلرْ، أحس 
الجنةق اه أنثاهم أم الدنيا ولدان من هم هل الولل-ان: هؤلاء j اختلف ومد 
لمينالمأولاد هم المرى: والمحن طالب أثي بن عل فقال قولتن• ض إنشاء، 
إذوولدامم الجنة، أهل حدم يكونون لهم، سيئة ولا لهم حنة ولا يموتون الدين 
فيها.أولاد لا الجنة 

بنالمبارك ثنا ثناآدم الحسين بن إبراهيم ثنا الحسن بن الرحمن همد أنا الحاكم مال 
سيثاُتجولا حناتر لهم يكن لر قال: دلدنءدلدون4 ؤ قوله؛ ل المحن عن فضالة 

همقال: من القول هن،ا أصحاب ومن . الموصع حذا فوضعوا عليها، فيعاقثون 
الجنة.لأهل حدتا اهللأ فجعلهم المشركين، أثلفال 

عنالمديني مال حازم أبي عن القاري همدالرحمن بن بمقوب رواْ بما هؤلاء واحتج 
الأن الشر؛ ذيية من اللاهض ربي رُّألت، مال؛ ه الني عن أس عن الرقاشمح، يزيد 

ورواهالدارتطني: قال الأطفال. يعني ، الجتةاا١ أهل خدم فهم فآعطانيهم، ؛عذبمم• 

حيد.ين عبد إق وعزاه ٩( المنثوررa/ الغر ق السيوطي ذكره ، ١ ر 
رنم ١١١)!/الأوط ي والطراق ( ٢٦٣٩رقم  ٢٠٢-٢٠١/٧الخارة)ق الضياء أخرجه )٢( 

المبمعj الهٍثم وتال ( ٢٩٠٦الجد)رنم وابن ( ٣٥٧٠رنم  ٢٦٧بمك)أ/وأبو ( ٥٩٥٧



التئسيرعلن المير الصوء ه^ءءصر 
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ورواءانتهز• قو الني عن الرقاثي يزيد عن المتكدر ابن عن الماجنون عبدالعزيز 
الطرقوهذا أنس، عن الزهري ص إسحاق بن همدالرحمن عن سلمان بن فضل 

ضعيف.إمحاق! بن وعيدالرحن قيه، متكلم ساليمازت بن وقفل واه• فتزيد• ضعيفة. 
لهوت•هومن وليس عنه، غفلتا إذا الشيء عن لهيتا من واللاهون فسة ابن فال 

ؤإنمافتها، الجنة لأهل ولدوا أولاد هؤلاء إن يقولون لا الأول القول وأصحاب، 
العين.الحور أنشأ كما الجنة، ق اققع هم أنشأ غلمان هم يقولوزن 

ابنرواء لما وثلاثين ثلايثج أبناء القيامة يوم فيكونون الدنيا أهل ولدان وأما قالوات 
أبيعن الهيثم أبي عن حدثه المح أبا دراجا أن الحار'ث،ت بن عمرو أنبأنا وه_، 
بمييردون كير أد صغير من الجنة أهل من مايتؤ ررمن :٠ اه رسول قال قال؛ سعيد 

الترمذي.رواه الناراا أهل وكللاكا أبدا، عليها يزيدون لا الجنة ق منة ثلاثين 
وءالخادا،لهم خدما العين كالحور الجتة! من مخالوقون الولدان هؤلاء أن والأشبه 

[٢٤]س: ه ج ثمحون  pyلم' غلمان ونطور،مم' ٠ ؤ تعاق: قال كما 
مخدومينأولادهم يجعل أن لهم تعاق اهع كرامة تمام من فان أولادهم، غير وهؤلاء 
لهم.غلمانا يجعلهم ولا معهم، 

وفيه:بعثوا،(، إذا خروجا الناس أول ®أنا ه: اليي، عن أس حديث ل تقدم وند 
إالذي الممون الختور والمكنون مكنون(، لؤلؤ كأمم خادم ألف علن ®يطوف 

ؤ٠واعتبربا؛قوله: عليهم، ويهلوف ولفظة الولل.ان لففلة تاملّت، ؤإدا الأيادي. تيتذله 
الن.كورمعيد أبي حديثه إل ذلان؛< وضممته ٢[ ٤ ]!لطور: ه لم غلمان ؤيطورإءاس٦م 

أعلم.واهف لأهلها خدما الجنة ق تعال اس أنشأهم غلمان الولدان أن علمتؤ انما، 

وصالمتوكل بن مدالرحمن غير الصحتح دجال أحدها ورحال ءزث، من بمك أبو رواء ٢(: ١ ٩ U/ ) ع
(.٢٨٨الأحوذى)،•/ تحفان وانئلر: ٢( ١ ١ القاري)M صدة ؤ، الض الدين بدر وحسنه تتة. 

الترطى.وصعقه ١( ١ ٨ )رقم المارك وابن ٢( ٥ ٦ ٢ الترمذي)رقم احرحه )١( 
(.٤٨الوديفياكردوس)ا/بأرفمباا(وص)رثم)آ(احرحه 



—رجا=
هن)ث؛؛ كتيرا وه رأيتنمثا رأيتقم إذا ؤؤ 

الملائكةاستئدان وقال! عقليما، (! JLjكبيرا ررملكا مجاهد عن نجح أُي ابن قال 
بإذن.إلا علهم الملائكة تدخل لا عليهم 

إلهميرسل 4 تجثرا وع _؛؛c رأيت قم رأيت وإِذا ؤ تعادت قوله ل كعب وقال 
عليهمالملاذكة.فتستاذن فتاق الملائكة، ر-م 

بإذن.إلا الملائكة عاليهم وال.حل ولا الخدم، ت يعفهم وقال 
ثمالجنة، أهل مراكب ذكر أنه عباس؛ ابن عن عكرمة عن أبان بن الحكم وقال 

•4 تجترا وع زأنث،نيثا زأيث،لإ وإِذا ؤ تلا؛ 
ئمراين، وإِذا ؤ L قوله ق بقول مليمان أبا ممعن الحوارىت أبى ابن وقال 

فلاواللهلف، باكحممة يأتيه  ٥٧٥١رسول أن الكبير الملك قال ب<. ومنكاكبيرا راين،غّثا 
أصللمست، فإق اس. ول عئ استأذن للحا-بمب، فيقول عليه، له يستأذن حتن إليه يمل 
الملامدار إل داره وس حاجب،، بعد وحاجنا آخر حاجتا الحاجب، ذلك، فيعلم إليه، 
خلي. لا العزة رب رسول أن الكثير فالللئ,، إذن، بلا ثاء إذا ربه عك منه يدخل باب 
إذن.بلا ريه عك يدخل وهو بإذن، إلا عليه 

يريدحدثنا المري صالح حدئنا ماللث، بن صالح حاّئنا الدنيا أبي ابن وقال 
عل،يقوم ٌن درجة أجعتن الجنة أهل أسفل ررإن يرس ماك بن أنى عن الرئاسي 

خادم«رآلاف عشرة رأسه 

حائيالأرواح. ١٩٤)١( 
وابن( ٧٦٧٤رقم  ٣٤٢)U/ الأوط j واممراق ٢( ١ • الجة)رقم ًض ق الدنيا أبي ابن أخرجه )٢( 

المنثوراكر ق يوهلي الوذكره ( ١٧٥الحلية)آ/ل نعيم وأبو ( ١٥٣٠)رقم الزهد ق المبارك 
 /U( ٠٣٩ ) وقالثقات. رجاله ند بالأوٍّّل ق والطراز الجنة هنة ق الدنيا أبي ابن إق وعزاه

تقات.ورواته له واللقف؛■ والطراق الدنيا أبي ابن رواه (: ٠٥٦٤ رقم  ٢٧٩اكرءي_،)؛/ق المندري 
مات.ورجاله قالأومتل الهلبراق روا0 ٤(؛ ٠ ١ / ا المجمع)٠ ق الهيثمي وقال 





محؤ]ودقفيو^ا_
آلئجرمن لُ جعل ;،( jjfؤ تعال! كقوله الواحد. مجرى فيجرونه الواحد، لفظ 

كانوافإذا ٧[، ]الحاقة: اءجارخرؤسسكه ءؤكا.يلم وكهوله! •٨[، ]يس: ه 1لآحهنماررارا 
الجمعمض ق كان ؤإن الواحد صفة فإفراد الجمع من النؤع هذا صفات أفردوا قد 

ستاسس.عك عهلئا والجر ثياب عك عطئا الرير قراءتان إستبرق وق أول. 
لهمجع كما والحل، الياس من الغلاهرة الزينة نوعي ين لهم جع كتف، وتامل 

واءا«والالطهور، بالشراب البواطن فجمل قريتا، تقدم كما والثاطنة الظاهرة ين 
الحرير.بثياب والأبدان بالأمحاور، 

أأأ؛أي؛أب

حلةألعا "-محثون ه1ؤلأء إيث إزم;ا( طويلا ليلا وسيحه ر له قاتجد أليل مؤتح وؤ 
بدلثآامنلهمشقثا ؤإدا امرهم وشددئآ حلمثنهم خن ز؛بمأ;: ثقيلا يوما ءهم ورا ويدرون 

4ثديلأ:؛ج: 
ينوموقف، الصلاة، ق يديه ين موقف، موقفازت الاه يدي ين للعبد ت ،قاعدة 

استهانومن الأحر، الموقف، عليه هون الأول الموقفإ بحق قام ضن لقائه، يوم يديه 
هاتجدومرتنآكل ؤ تعاق• قال الوقفج، ذللث، عليه شدد حقه يوفه ولر الوقف، -أدا 
ققيلأيوما ورآء٥^٢ ويذرون ألعاحلة تحبون ■"!ينل أ'ٍم;اطويلا ليلا ونيخة لهُ 

[.٢٧، ٢٦ال: ب<]الإنأج: 

أيعيا'س■ ابن قال [ ٢٨]الإنسان: ب اسرهم وشددئآ حلقتتهم نحن ؤ تعال! قوله 
وكلقالت الأسر. سا.يد فرس يقالت الخلق، شدة الأسر. عبيدة! أبو وقال حلقهم، 

وقالكلها. القوى الأسر المبرئ؛ وقال مأسور. فهو غيره، أو قست، من شددته؛ شيء 
وكلحلقه، قوى أي فلأن، أسر اهيع وشد والأوصال. الفاصل قوة الأسر الليث،؛ 

)ل("آماتد.



الممتمرض الممحر النوء ا؟=ت 

بعضهاأوصالهم شددنا الحسنت وقال أمر. فشو بالاحر احدهما فشد طرفاه جع شيء 
والعصب...بالعروق لعض، إق 

فهده[ ٢٨ان؛ ]الإنه انرهم وفدديآ حلسهلم فن ؤ ازت الإنسورة ق وقال 
النشأةفهده [ ٢٨ه تبمِيلأ اقي :دلثا شئثا ؤإذا ؤ قال: ثم الأوق، الشاة 

ل)ث؟ثمى إذا نحمؤ بن  cilحليىأ)زوني، ؤادذُ ؤ هدا: ونفلير الأحرى، 
بينيقرن حدا، كثير القرأن ق وهازا [ ٤٦، ٤٥]الجم: ه ألأحنى آليثاه عته وأن 

التوفيق.وباسم الأحرى• عق باحداهما والعقول لالفهلر ا مدكن الشاتين 
الإنسانمحورة ير نفمن حمعه اه ير ما ^ا 

العالمينرب والحمد 
٠٠٠

التان. ١٢٤



يرىقآلمنريثت دق/إ. ؤآشثرت ;؛■؛• هانعنصساعصما و; عن٠دا ذ\توو1تي ؤ
ف٧[ ، ١ ]المرسلات؛ ^ روه لو-أبي ون توغد إثما . اونذرا عيرا ئ؛ | ؛وثأا

مقاتلرواية ق عباس وابن هريرة، أبي وهوقول بالملأذكة، المرسلات فرت ا ل
هماسابن عن الروايتين حدى محل عود مابن قول وهو بالرياح، وفسرت وحماعة، 

روايةوهو يالأنيياء، وفرت الحسن، قول وهو بالحاب، رت وفقتادة. وقول 
ويرسلالأنبياء، ويرسل الملائكة، يرسل سبحانه اقنع قالت،ت ءياست ابن عن عطاء 

س-با قيهسبا الصواعق ويرسل يشاء، حيثا فيوقه المحابا. ويرسل الرياح، 
لكرمالويرصا0، يحثه دين إرسال نوعان! وهو لكه، ذللئ، علر واغ فارساله بثاء، 
تدبيرق ملائكته لكرسال وبرمحه، يحبه نؤع نوعان! هو كون ؤإرمال وأنييائه، رسله 

الكفار.عق الشياطين لكرسال ؤيبغضه يسخهله بل يحبه، لا ونؤع حالقه، أمر 
بالعرف.مقيد ههنا به المقسم فالإرمال 

ذلكق يدخل ولا الملاذكة، س رسله إرسال فهو المنكر، محي يكون أن فإما 
لقال!أريد فلو الأنبياء إرسال ؤإما الشياطين، ولا الصواعق، ولا الرياح، إرسال 

المرسلاتالجماعات وتكلف مرسلات. الأنبياء تسمية بالفصيح وليس والمرسلين، 
التذكير حمع إلا ذللث، جع القرآن ق يطلق فلم اللففل، استعمال س العهود حلاف 

بالأنبياء،يرها نفيناس، لا الأقسام س ؛عل.ها بمااللففلة فاقتران وأيصا تأنيت، جع 
إلازسلثآ لعد ثائي ؤ كقوله! حم مقسم لا القرآن ق عليهم مقسم الرسل فان وأيئا 

وقوله;[ ٢٥٢ه آلمزءر؛لم لمن قإئلئ، ؤ ت وقوله ؛ا  ٦٣]١^٢٠: ه فك من عر ما 

:ا(\'دالنمان.







اليترض امحر اكوء ا؟=^م 

القول.هدا صعق بيان تقدم فقد البتر من الرسل 
النوعين؛عق وير الأية هده ل القسم أن — كلامه من أراد بما أعلم واس — ويظهر 

بالرياح،الحيوان وأبدان والبات الأرض حياة أن المنامة ووجه والملائكة. الرياح، 
نشورا.تعاؤ، اه جعله وقد اذيغآ، روح من قاما 

—ولهدا الحياة. نوعا يحمل النوعين فبهذين بالملائكة. والأرواح القلوب وحياة 
بالفاء.يعده نؤع لكل هوناح ما وجعل بالواو، الأحر من الوعين أحد أعلم—فمل والقف 

•i إ؛ت ثهم، م لزظصؤس أؤ 
وحالالباقية، الدائمة والحياة المعاد عق ورة الهده ق القسم موي كيف تأمل 
هميي ماء الزنحلقؤمن ؤ قوله! نر الأوق بالحياة وقررها فيها، والأشقياء العداء 

يماام الإمفحن لدلل؛،، ورة الوأحلص والحاد، المبدأ فيها فن.كر ٢[ > زالمرملأت: 
أبينبدللئج القسم ق فكان والملائكة. الرياح، وهو الشاهدة. الحياة نوعا به يحصل 

الورة.وتضمنته عليه أقم ما صحة عك آية وأظهر دليل 
الويل.فاستحق والكفر، والعناد الجحود غاية ق ذلك يعد المكذب كان ولهدا 

والكديب.الكفر منه تضاعف كما الويلر، عليه فنتفاعنخ الويل، يعل 
عثرتكرر فاته موقعا منه أعفلم ولا الموصع، هذا ق الكرار هذا من أحن فلا 
يوجمت،وما يق اكمل يوجهبؤ ما عقيمتج عليه مدلول أو دليل أير ي إلا يذكر ولم مرات، 

فتنامله.به اكمديق 

•4 يوبتوث حديثبعدهُ جاى قؤ 
نرمنحصر فالأمر ٦[ لالجات؛ة: ه يؤمون وئاينتهِ، آممي حديِئ،بمد قباى ؤ ،وقال! 

•را مفتاح ٨ ٠ ( ١ ت 



محؤيج^ِز=^|
وأينالعدول، فأين والحق، الهدى عن عدلتم فإذا والضلال، والهدى ، ٠٣٧^الحق( 

المذم،؟!

هو شدوأ إن عسى مهل ؤ قوله؛ هذا وظر 
قالماد إلا فليس وءلاءته والرسول يالقرأن الإيمان عن أعرضتم إن ١^؛! [ ٢٢]محمدت 

بالحقكدبوأ نل ؤ تعاق! قوله وظئره الرحم. وقطعة والمعاصي والثرك الأرض، 
أمرهمعليهم مرج عنه وعدلوا الحق تركوا لما ٥[ زق؛ 4 اٌرٌربمح دهمّؤا جاءهم لنا 

ولاباؤللأ، كان إلا سيئا، يقولون لا بل يفعلون، وما يقولون ما يدرون فلا والمس، 
الطريقعن حرج من كل ثان وهدا لهم، نافع غير صائعا كان إلا شيئا يفعلون 

أئنافاعلم؛ للقؤ مشحمتوأ لمِ قإِن ؤ تعادت قوله وظئره المقصود، إل الوصل 
يقولهالكشف، كل المعنن هذا ، كثفوقد ٠[ • تالقصص: ه اهواءها؛ يتبعون 

[.٣٢اد فص 
المرملاتصورة تفسير من حمعه افئلأ يسر ما هدا 

العالمينرب لله والحمد 



الممس؛رض اثميئ الصوء =او^(ت

هزعثاة;;ت;: إلاخمئا :;|;: ثزاكاولا ثنيا ب ندوئون ي ؤ 
الطعام.فهمم إق الحرارة انعكاس إحداهما: : _Loالرم رام 
بالأعمال.كلت مد التي الأعضاء استراحة والثانية: 

قيدخل ز ؤإن منه، المتثتن حنس ق يحول له يكون أن الأنقهلاع ■ iaj،ونحا
فإن[• ٦٢ت ]مريم ه سلتما إو لنوا فيها ننمعون لا ؤ ت تعاق كقوله لفظه. يتناوله ولر نفه. 

يدوئون^٠ ؤ قوله! وكدك والسلام. اللغو جثس هو الذي الكلام ق داحل الالسلأماا 
داخلاق والعالحميم فإن ٢[. 0 ، ٢٤ه وعئايا حمنا إلا و؛ ت>اثا ؤي ثنيا ينا 

وقسلاما. إلا شيئا فيها يسمعون لا الأول: ق قيل فكأنه م. المنقالذوق نس جق 
الجنسأفراد من فرد عك ونص اما. وعحينا إلا شيئا فيها يذوقون لا الثاف: 

إليهيتطرق الذي العموم بطريق لا والتتميص، التصرح بهلريق نفيه ليكون تصريحا، 
تاانساء:ه آلطن جزإلاآبماع من يه-، ئم ما ؤ ت تعاق قوله وكذلك، الفرد. هزا تخصيص 

والظن.العالم هوحض الذي الشعور ل داخل الظن فإن [٠ ١  ٥٧
ولاؤ ت تعاق كقوله يلازمه، الكلام يفهمه فيما الأنقطاع دخول هن.ا: من وأدق 
هذا:مفهوم إذ [. ٢٢اء; ]الن>1لم،ه من. ما إلا مرئألسأء تكح ما ثغكحوأ 

عفو.فإنه التحريم، قبل منه سلف، قد ما إلا لالحقو؛ة س._، الأباء منكوحاُت، نكاح أن 
 :iالمرادكان ؤإن [. ٢٢■: ٠٧١]ه ننم، مد ما إلا ألأحتين فنتن ثجنعوأ وان ؤ وظلالث

والذمالتحريم ذلك، من المفهوم القح من استثناء فهو تقدم من ثؤع ق كان ما به: 

٠رة يداغ ٢ ٠ ٩ ( ١ ) 
مدارج-بم٣١٨.١)٢(



—_^رجا=
العرية.فقه من فإنه هذا فتأمل • سلف® فد ما ررإلأ أن فحمن فعله، لمن 

!وقوj4[. ٠٧]ص: خمممِؤعئاقه قندوئوه هذا ؤ تعاق؛ فوله عباس ابن حل 
هوفال: [. ٢٥، ٢٤]النأ: i ;,;ئ: وعثائاحمقا ي X ثراه ولا ردا بما يدوئدن لا ؤ 

هوومجاهدث مقاتل قال وكذلك، بحرها. النار تحرقهم كما ببرده، يحرقهم الزمهرير 
انتهزبرده•••الذي 
دهاقا)أق،اه.ؤكواعّ_،اراباإ)ق(;وجثا خذاحأواكغ.' زتث؛ا ممازاِن إؤ 

الكلى;فال والمقرون. ومجاهد قتادة قال الناهد; وهي كاعمبف ■م الكواهمب، 
أنوالمراد الاستدارة، من اللفغلة وأصل وتفلكثه، ثديهن تكعب اللواق الملكات هن 

وكواعسم،.نواهل. ؤيمين أسفل، إل متدلية لمسنته كالرمان نواهد ثلأيهن 
قوله;ق عباس ابن عن عكرمة عن حصين أمأنا هشيم حدثتا أحمدت الإمام ونال 

العباسست، وريما لأل; المتلئة. المتتابعة هي قال; [ ٣٤]اكأ: i دنائا أثا وؤ 
.٤ لنا وأدهق أسقنا يقول• 

مئنإداْؤنمو3أثكاؤبجنىكتج

وجوه؛الوحوش حشر عل، الدلل( 
مخوتيمحن،4لاص:ه[.

)ا(ا-اأداتع-بمم.
حائيالأرواح. ١٦٣)٢( 
الأرواح.حائي  ١٣٦)٣( 
(٣٨٩١رقم )آ/آه0 والحاكم 0-ا\<ا( رنم  ٣٣٩٦)•\ا -ضر، j حاتم أبي ابن أحرجه )٤( 

يخرحاْ.ولر الإساد صحح حدث ^ا الحاكم! وقال ٢( ١ أماله)رتم ق والمحامل 
^٣.يانع  ١٨٣)٥( 



الممسيرعالن المنير آلصوع =1و^[ث

]لآ|نمأثاثمحطمحرمح-بمناث ين>نأمحقآإ؟وصولآ ونا ؤ تعادت قوله )اكاو(ت 
[.٣٨]١^٢: محثوث؛< تيم لأ\}ا قآلبجبستيإ ثا 

ماأعظم القيامة يوم تجيء وأما والغنم، والقر الإبل صدقة مانع حديث )الثالث(ت 
صحته.عق متفق وهو ،. ياظلافهار وتتلوه بقروتبما تنهلحه وأسمته كانت 

أتدريذر أبا *يا فقالت ينتتلحان ثاتين رأى الض أن ذر أبي حديث رالراح،• 
قأحد رواه بينهإ،ا وميقضن يدري النع ُلكن قال• قال. يتتءلحان؟اا فيإ 

•منيه 

ويقوننداه فدمت ما يورِيغئلنألمن، ؤ تعادت قوله ق الواردة الاثار )الخامس(؛ 
منيقتص ثم الوحوش يجمع تعال اهف وأن ٤[. ٠ لالنأت ه تزدأ كتت ئنتثى فر ١٥٢

يأايتبمؤ الكافر! يقول فعندها تراثا، فتكون تراثا. كوف لها• يقول نم لبعض، بعضها 
٠كلت 

النبأمحورة تفسير من حمعه اس يسر ما هدا 
العالمينرب _ والحمل. 

٠٠٠

الدوىوشرح ( ٢٦٩)م/اص نح واظر: ( ٩٨٧)رقم وسلم ١( ٤ • ٢ )رنم الخاري أخرجه )١( 

الأودالرواة والزار أحمد ممله رواء (: ٣٥٢)'\إ المبمع j الهبمي وقال ١(  ٦٢)ه/ احمد أخرجه )٢( 
رجالأحمل. رجال وبقية مدلس وهو محليم أبي بن ليث وفتها الأوسط المعجم ل الطيراف وكيلك 

يم.راولر وفيها الصحح رجال اكانية الرواية ورجال وهوثقة ءانشة ابن شيخه غير الصحيح 



ثاجا=

Kمحقللتاجا.ئWi

شمامست ;إ؛؛; شحامحيت أأ' ؤآاغثهبىمى1 ,:أ؛; وآذترعأت،نيداؤ
CD ' 4■إ0 ءالندؤ'تأوا

الملائكة.صفات وهى أمور• خمسة هذه 
وحيفآياته، أعظم من ذااائا إي الأفعال، لهذه الفاعلة بالملائكة سبحانه مم فا 

نفسعق المم وأن به، التقيد لأوهم وتشهل تننع ما لوذكر لأنه والشط؛ الننع مفعول 
هاماؤ كقوله: المفعول. بدكر الغرض يتعلق نلم الفاعلين، هؤلاء من الصادرة الأفعال 

المزؤع.عين لا هوالمقصود الننع نفس فكان ونذلائرْ، ٦[ واJشمحلاللل: مزأغهق 
وهمأجامهم، من آدم بتي أرواح تنزع التي الملائكة، أنيا عق المفسرين وأكثر 

مآلملنيكه ووءنه_لم آليين إن ؤ ونوله• ■،• ٦١تالأنعام؛ ^ زنلثا ثويته ؤ كقوله: خماعة 
[.١١]الجار.ة: ه بإيم ولك، ملثآلموتآّى يتوهناكم ض ٠ ؤ فوله: وأما [. ^١٩اء؛ زالن

كقوله:الوحال،ة لا الجنس الراد يكون أن ؤإما أعوان، وله واحدا، يكون أن فإما 
ألآئي نعمه ثعدوأ ؤإن ؤ وقوله: [. ١٢ى وكتهِء صدقتبكلمثتيا و٠ 

[.١٨]الخل) نحصومآه 

ومنهآحرْ، إق يجتذبه أن هو التنع ل والإغراق بقوة، الشيء اجتذاب، هو والننع 
صارتم الننع، ل أغرق فيقال: المد، غاية -بما يطع بأن القوة، جدب ق الننع إغراق 

آحرْ•إك وصل حتن فعل ق بالغ من لكل مثلا 
والتكلم.الإعطاء مقامه أقيم والكلام، كالعطاء مقامه أقيم مصدر اسم والغرق 

يكونحكيتاه الذي القول فعل لازم؟ أو متعد النازعات هل الناس: واحتلف 

المان.■٣٨ ]١( 



امحمرض امحر الصوء هم 
س\=======^======دئ

وقالعباس• ابن عن وعطية صالح، وأبي ومقاتل، ومسروق، عل،' قول وهذا متعديا، 
•عباس ابن عن وءهلاء والدي، قتادة، قول وهو الكفار، أنفى هي عود؛ مابن 

وأثيم.يكون ما أ؛لح شديدا نزعا معناه؛ هاوا عك وغرئا لازم، فعل فهو هذا وعك 
وجره؛من صعق القول، هذا وق 

السابحايث،فهي، الملائكة، أما عل يل،ل، عاليه بعده ما عهلف< أن أحاوهّا؛ 
والنازعايتج.والمدبرايتج، 

عليه.يدل( ما اللفظ ق ولا بالبين، ليس خاصة الكفار بنفوس الأقسام أن الثاق؛ 
وقالبالكافر. يختص لا والإغراق آدم، بين نفوس بين مشترك النع أن اكالث،؛ 
قال؛هوغروببما وغرما المغرب• إق المشرق من مع النجوم، هي، النازعات الحن؛ 

وأبومحد•الأحفس واختاره ههنا• وتغرق ههنا من مع 
وقالشديدا، نزعا الأرواح مع التي، وأهواله، الموت شدائد هي مجاهد! وقال 

الننعأوذوات النسك، بمعنئ القول، هدا عق والنازعات القسي، هي وعكرمة؛ عهناء، 
الرامي،نيوالازع.النىنزعحا

إذاعنه وننع بقوة، اجتذبه إذا كذا، ننع ؤيقال،؛ ننع، من فاعل اسم النازعات قالت؛ 
بهتوصم، إنما وهدا إليه• ومال، إليه ذهب، إذا إليه وننع له، ملابسته بحد وتركه، حلاه 

هداعليه صدق ما وأحق عنه، أوالميل الشيء إل للميل إرادية حركة لها التي النفوس 
الشفهي، أعفلم• فيها الأية وموضع أكمل، قيها القوة هده لأن الملأتكة، الوصم، 

القوة،هده لها أيصا الإنسانية والنفس إليه، أومع مءه ما ءللستإ إذا الننع ؤ، تغرق 
أومللثج، من كانت، سواء شديدة، حركة فالننع أفن،• إل، أفق، من مع أبما والنجوم 

إقمع الموت، وعند مألفها، ؤإق أوطاما، إق مع والنفوس أونجم، إنسانية، نفس 
مكان،إق مكان س مع والملائكة بالسهام، مع والقي النفوس، مع والمنايا حا، 

أعناقها.لعلول، الأعنة نيه تغرق نزعا أعنتها ق مع والخيل، ءعه، وكلت، ما ومع 
فإنه_، تحال، - الرب آيات من آية هي التي الحركة هده له من كل عك واقعة فالصفة 



=لأىا=

صورةذكر ومن تتحرك• مبما التي والنفس اإقو٥ وحلق محلها، وحلق حلقها الذي هو 
الوصف.هدا تناوله من أحق الملائكة كانت ؤإن التمثيل. أراد فإيما الصور هذه من 

منالأرواح تننع التي النازعات فهم ت وأصنافهم الملائكة بهلوائف فاقسم 
نثطت قولهم من وحفة، رعة بتخرجها أي! تشملها الش والاثxلات الأجساد، 

التيوالسابحات وأمؤع. له أحف أي كذا أنشط وأنا أحرجها، إذا السر من الدلو 
فالسابقاتالهواء. ق الملير تسبح كما به، أمرت ما إق ممرها ؤلريق ق الهواء ق تسبح 

الصالعباد أمور فالمدئرات تتاحر. ولا عنه تبطئ لا يه، أمرت ما إق وتسرع بق تالتي 
الأقوال.أوق وهذا بتدبيرها. رنها أمرها 

وعنف.بشدة الكفار نفوس تتنع الملائكة )النازعات( أن ءباست ابن عن روى وقد 
هذاالفراء واحتار وسهولة، يسر المؤمنين أرواح تشمل التي الملائكة )والتا 

قالالكافر. نفس وتننع فتقبضها، المؤمن نفس تشمل الملأكة هي فقال! القول، 
فالمنعواللين، الشدة ق الفرق من والننع النشط بين لما ذلك،، احتار إنما الواحدي; 

لماتشمل التي القوس هي )والاشهلات( ولين. برفق الجذب والشمل بشدة، الجذب 
به.أمرت لما ناشملة المؤمنين ونفوس يذللا،، الخلق أحق والملأكة يه، أمرت 

هلكق وكلى ؤ تعادت قال كما الفللأح، ي تبح الجوم هي )السابحايتج( ت وقيل 

المومنتننقوم، هم، وذل،ت الماء، محا سح الفن، هي، وقل؛ ٤[ • وص ه نتنحوث 
رنها■إك صاعدة الفارقة بعد تسبح 

فإنماوالنجوم السفن وأما عليه. يدل والياق الملائكة، أما والصحيح قاوت،ت 
4آل؛خرك'لأظم ؤ، الخوار ءائنيه ومن ؤ تعادت قال كما وجواري، حاؤنة تمن 

4الخوارآلمحي ؤ وقال؛ ١[. ١ ]الحاقة: 4 آ■محارية هذكزق ؤ وقال؛ [. ٣٢]\ذشووئ: 
ملكؤ، وكلط ؤ كقوله؛ باحة، الفعل، عليها أطلمح، ؤإن سائحات يسمها ولر [ ١ ٦ ]التكوير: 

وذكرهبالفاء، المدبرات يعدها السائقان، ذكره عليه ويدل ٤[. • ]يس؛ 4 بمبحويت^ 



المممرعلن المنير الئوء 

نزعتفانبما قبله، المذكور عن مسسبا والتدبير بق اللأن بالواو، الأول الثلاثة 
الفنهى المايحات ولوكانت، برته. فد به أمرين، ما إق فسبقت، ورسءصتإ، ونشهلتر 

فتأمله.بالفاء والتدبير بق الفعل عليها ؤ عهلفلما الأدمية أوالنفوس أوالنجوم 
هي٤[ لالنازءا>ّت،ت ^ ان7؛; استما هالثشفت، ؤ والكلبيت ومقاتل، روق، مقال 

والإيمانالصالح والعمل بالخير آدم ابن مبقت، روق؛ وأبو مجاهد قال اللأد،كة 
هيوالزجاجت الفراء وقال الجنة. إق المؤمنين بأرواح تثق مقاتلI قال والتصديق. 

وهداالمع. تسترق الشياطين كانت، إذا الأنبياء إق بالوحي الشياطين بق تالملائكة 
إلقائهمق والشياطين الملائكة بين الاشتراك يقتضي إذ اده، فيخفن لا حطا القول 

الن.ىالوحي فإن بصحيح. ليس وهاJا الأنبياء. إق به بقهم تالملائكة وأن الوحي، 
ؤإنسماعه عن معزولون وهم الشياطين، تسترقه لا الأنبياء إق الملائكة به تآق 

—فاقJازا الحواداث،، أمور من الدنيا الماء ملائكة من يسمعونه ما بعض استرقوا 
سمعه.٠عن وعزلهم منه، سيئا الشياطين تسترق أن الأنبياء إق وحيه صان — سبحانه 
بالرحمالشياطين بق تاش بالملائكة المابقاُتؤ فسر القول هذا قائل أن ولو 

بإلقائهمسرعا يثير الشيطان فإن وجه. له لكان استرقها التي الكلمة إلقاء قبل ؛الشهّثا 
قبلالكلمة ألقئ وربما فتهلكه، الثواقّت، بالشهِ، نزوله ي الملائكة فتسبقه وليه، إق 

له.، الثها٠٢إدراك 

وأماومرضاته. اصع طاعة إق ا؛قاتا البالأنفس ه داكتمئتلمما ؤ ت رئت، وق
وميكائيل،حيريل، هم مقاتلت فقال الملائكة، أما عق فأحمحوا ه  ١۶١المد قؤ 

بهالمذتمنتامرا ؤ وهم• الأرض، ق يئاق اقلع أمر يدبرون الوُت،! ومللئ، ؤإسرافيل، 
بالقطرموكل ومكائل وبالجنود، بالرياح موكل جريل ّاباطت بن همدالرحمن ال ق• 

وقالعليهم. الالٌ بأمر ينزل ؤإمحرافيل الأنفس، يقبض موكل الوُت، ومللث، والنثات،، 
بعضهمعليها، والوقوف ما العمل عرفهم بأمور العق وكلهم الملائكة، هم ءباست ابن 

والمخ،والخسف، والبات، بالأمهلار وكلوا وبعضهم ؤيكتبون، يحففلون آدم لبتي 





المسيرعلن المتير الصوء 

لآؤإن عليه المشم الجواب يتضمن القسم وهذا يعينه• عليه مشما يه يراد أن دون 
ألطفالوجه هذا لكن يه، للعلم محذوف إنه من مراد هذا ولعل لفظا، يذكر 

ذكرهعن امتغنن مستلزما عليه المقسم عق دالا كان إذا به المقسم فان لكا. م
فتأمله.عليه يعده ما لدلالة محذوئا كونه غير وهذا بذكره. 

فإنالمضاف. ف وحن، الأشياء، هده برب أفم إنما إنه ش'' من قول هذا ولعل 
الأشياءبآذْ - سبحانه - إمامه فإن قدروه. الذي الوجه غير عق لكن صحح، معناه 

ق-٦١ فالأقسام وحكمته، وقدرته، وعلمه، ووحدانيته، ربوبيته، عك دلالتها لظهور 
فتامله.كماله وصفايث، بربوبيته ام إقالحقيقة 

اهقال كما بأص تدبره والمم، العلوي يالعالم موكلة الملائكة 0 \م
٤[.لالل.اريات؛ ه امرا ءالمفت.نثت ؤ وقالت ٥[. لالازءاُت.>ت ه اوا 3المدةأت ؤ تعاق! 
))؟؛:يقرا ؤآلئثرت ))آ(؛ عصما هآلعئمبممنت ق عزما ؤآلمزنشب ؤ تعانىت وقال 

;)ئ؛:اؤ1لغثزض(مداؤ وقال: ١->،[. لاسملأت: ^والآلإ(ب< 
•ه ؛ئ؛ ئلث؛جفتاطاإثث؛ا■لأ؛ ؤآث.نملئتئا 

بالرياحووكل تحركها، ملائكة والقمر والشمس بالأفلاك سبحانه ائيع وكل وقد 
صؤزْمبريح ماهلخئوأ عاد واما ؤ تعاق) اس قال حزنتها. وهم بأمره مرفها ملائكة 

عكيقدروا فلم الخزان عك عتتا ت لف، المن واحد غير وقال ٦[. لالحائةت ه عانته 
ملائكةوبالحابء ]ملائكة بالقهلر ووكل ص.لإحيءحه(. ق البخاري )ذكره صبهلها 
.به[ ] أمريت، حيث، إق تسوقه 

معسإذ الأرض من بفلاة رجل ُي؛نا قال؛ أنه ه الحم، عن المحح ؤ، بتؤ وقد 
فأفرغت،حديقة إلن انتهت، حن المحابة فتتع فلأن. حديقة اصق يقول: سحابه ق صوئا 
يااسمك، ما له؛ فقال بمحاة، الياء محول الحديقة ل رجل فإذا فنظر فيها، ماءها 

المحسن.رومحة ٦ ٤ ( ١ ) 



;سإهغِأج^أ_
هذهق يقول قائلا ممعنا إق الحابة! ل >سمعه الذي الاسم فلأن. فقال عبداس؟ 
منهاكمج ما انظر إل فقال؛ الحديقة؟ هده ق تصغ قإ فلأن، حديقة اسق الحاية! 

فيهاا'رأرده وثلث عيار، عر أنفقه وثلث، به، أتصدق ثالث، أثلاث؛ ثلاثة فأجعله 
يسلمالجبال ماللث، جاءه أته ه المي عن وست، ملائكة، بالجبال سبحانه اممع ووكل 

منيخرج أن اصف لعل لهم، أمتأل بل ت فقال أ■مؤ، إن نومه هلاك ق ؤيتاذته عليه 
يانهلفة؟ رنمؤ يا يقول؛ ملكا بالرحم ووكل . سيئا يه يشرك لا اص، يعبد من أصلابم 

أموسقي الأجل؟ فما الرزق؟ فما أش؟ أم ذكر رب، يا مضغة؟ رب يا علقة؟. رب 
وعنيمينه عن حاففلان الدنيا! هذه ل الملائكة من أربعة عبد بكل ووكل معيد؟ 
أمجرمن يحفظونه اثنان أقلهم حلفه ومن يديه بتن من ومعقثاتا أعماله، يكتبان شماله 

بالرحةووكل المور• ل ملائكة الموتن اءلة بمولكل ملائكة، بالموُتؤ ووكل ائلأ، 
ووكلأرا، العلاعا>.تا إق ويززونه يثبتونه ملائكة وبالمومن ملائكة، وبالعذ«اب ملائكة، 

بأمرها،ؤيقومون وسلاسلها، أغلالها ؤيصتعون ؤيوقدوما، يبنوتبا ملائكة بالنار 
وصحافهاومحررها أرائكها ويمنعون ويفرموها، يثتوما ملائكة بالجنة ووكل 

بإذنالملائكة بتدبير والنار والجنة فل والالعلوي العال؛ فآمر وزراييها• ونمارقها 
.[ ٢٧]الأن_اء: بامرم ؤه»إ بالمولب ينجمون لا ؤ وأمرْ•' - وتحاك تارك - ربمم 

قيعصونه لا أب؛ فاحبر ّ ٦[ ]التحريم: يؤ*ِاونه ما وبمعلون مآأمرمم يعموزآس ثُ وؤ 
بهأمر ما يترك من ، بخلافعنها، عجز بم ليس أوامره، تنفيد عل فالروي، وأمم أمره، 

به.أمره ما يقحل ل؛ ؤإن أمره، ما اصف يحصى فلا عجزا، 
الأرضعك تفيض أن وتمنحها تجرها ملائكة بما وكالمت، قد البحار وكدللئ، 

تحصيهاملائكة حا وكلت، قد وسرها حيرها آدم بني أعمال وكيلك أهلها، فتغرق 

النووي)ح\اا\\-ه\\ا.مرح واننلر؛ ٢(  ٩٨رنم لم) مأحرجه )١( 
(.٢٦٢٤رم٢٨١/٤الفاك٠يjاحLرم))آ(أحرجه 



الصسرعش المنير الصوء  ٢٦١
^صا^^=====^:=ت==^^====^=ث

إلايتم لا الذي الإبمان أركان أحد بالملائكة الأيمان كان ولهذا ونكتها، وتحفغلها 
الأحر.واليوم وْلأئكته،وكته،ورد، باه، الإيمان ت خمس وهي به. 

طاعةوحركتهم الملائكة، ببها قالعا1إ ي حركة كل أن عرف[ ]ذلك عرف ؤإذا 
وقدرا،شرعا - تعاق - الرب مراد تنفيذ إل كله الأمر ءير"؛ع ؤإرادته، يأمرْ الاه 

الرسالة،وهي الألوكة من ملائكة سموا ولذلك بأمره، ذلك المنفذون هم والملائكة 
أوامره.تنفيذ ق اه رسل فهم 

;;ت؛ه.بآلثامزة هم ادا قؤ 
وماوالدنيا الدنيا، عذاب من انقطاءه،لأنه من ولابد ت قيل وقد حق، القبر عزاب ،ل 
أنيجوز ذلك. مدة مقل.ار يعرف واولأء،ولأ الفناء يلحقهم أن فلابد متقهلمر، فان فيها 

يكسواثم البعث، يوم قبورهم من حروحهم وت ق عراة القيامة يوم الخبال اممع يحنر 
قوالتعبد القهلران. سرابيل والخماة الكافر عل ؤيجعل الجنان، حلل المؤمن اهلع 

زائل.التكثف بترك الأحرة 
قأو الدنيا، أراضي من أرض ق أو الجنة، أراضي من أرض ل هو هل الحشر: 

ققبورهم من قيامهم عند الناس حشر أول قيل فقد النار، من ولا الجنة س لا موصمر 
فهذاالساهرة، تمن التي الأرض إل يحولون ثم فيها، ودفنوا ماتوا التي الأرض هذه 

يحاسبونالتي هي والساهرة [١ ١ ٤ ه ;ه|ء; بالثاهزة هم قإذا ؤ قوله: معنن 
المجرمنمحن ومثن الصراط، عل وجازوا المحاب، س فرغوا فإذا عليها، 

الجنة،أرضى ص الجنة يل مما السور وراء ما فكان ور، ببيتهم دب والمؤمنين، 
جهنم.س يصير الحساب وموضع جهنم أرض س النار يل مما السور دون ما وصار 

بدالعجم.;\(ه'ا



i■ربكسى:؛ث؛ وأني ثنى:آث; لاذإدأن نل ص ؤ
لكنالتي الأخلاق الرياسة درحة نيله يعد صاحبه من يْللب الناس من كثير 

جهلمن وهذا المودة، من يينهما ما فينتقض يصادفها، فلا الرياسة قبل -بما يعامله 
أخلاقسكر إذا صاحبه من يهللب س يمنزلة وهو للعادة، الهلالب الصاحبج 
يكنلر ولو أشد. أو الخمر ككرة سكرة! لالرياسة فإن غلعل، وذللث، الصاحي، 

سكرةفوق فكرتبما الباقية، الدائمة الأمحرة علر صاحبها اختارها لما سكرة للرياسة 
الادهوهيكأ.ر.

أكرمتعاق اهث أمر ولهدا وطعه، الماحي أخلاق الكران من، يرى أن ومحال، 
أمراللين، بالقول الرؤساء فمخاحلبة اللين،، )الخطاب، القبهل رئيم، بمخاطبة عليه خلقه 

النبي،لكن وهكذا عليه، لكلفaiوريز، الناس تجد ولذللث، وعريا. وعقلا شرعا مْللوب، 
والقبائل،.العشائر رءوساء هيخاطب، 

؛؛ث؛ثنى اي( إل لك غل ؤ لفرعون! قال كيف به أمر لما موسن امتثال وتامل 
الموالمخرج معه الكلام فاخرج [. ١٩، ١٨لالازءات: ه ضثتن، J^3*، إل، واهديلث، 
قنبأزكك• أن إل يقل؛ ور 4 ثرى إلأن ؤ تحاك؛ وقال الأمر■ مخرج لا والعرض( 

ثموالتمام. والخير البركة من، فيه لما غيره، دون التزم، لقف؛" وذكر هو، إليه الفعل 
إلوقال؛ أماملثج. يسير الذي يديلث، بين، كالدليل أكون ريلث،ه• ۶ قال! 

وكبيرا.ؤيافعا صغيزا بنعمه ورباه ورزقه، خلقه الذي بريه لإيمانه استل.ءاء ربلثإ، 
محمدلنبوة الختلزمة موسئ، ونبوة المعاد، أمر القسم هذا يعد سبحانه قرر ثم 

موسم،نبوة يثبتا ما أن مع نبتا، ليس، ومحمد نبتا موسئ، يكون أن الحال من، إذ ه، 
إلؤ فقال! بنفسه. له بندائه لوسئ، تكليمه سبحانه وقرر منه. أعفلم أو نفليره فلمحمد 



التمس؛رعان المسئ الصوء 

أستآحر موصع وق والتكليم. للكلام المستلزم فأسن ١[. ٦ ؛< ريهُ نائية 
الجنس.يدون النؤع ثبوت ومحال التكليم، من نؤع والتجاء والنداء؟ النجاء 
ئزئ.وأسيلثإقللئ،إِدأن هل ؤ له! فيقول حطاب، بالين يخاطه أن أمره ثم 

وجوه!ولينه الخطاب لملغج من هذا ففي [ ١ ٩ ،  ١٨ه وبلئ،صتفى 

وصوالإلزام، الأمر مخرج يخرجه ول( العرض، مخرج الكلام إحراج )أحدها(: 
ولر[ ٢٧]اللار؛ات: ه دأمرأن■ ألا ؤ المكرمين! لضيفه إبراهيم قول ألهلف،.ونفليره 

فل:كلوا•
والزيادة.والبركة، والطهارة، الماء، والزكي! ه ئزق أن إِق ؤ قوله! )الثانر(! 

جاهل.أحمق كل إلا يرده ولا عاقل، كل يقبله أ>ا عليه فعرض 
هداوعك ه. نفإل الزكية فأصاف، أزكيك، يقل: ول( 4 تنئ ؤ قوله: )اكالث(: 

الملوك.يخاطب، 

قشب،يديلئ،، بين وهاديا للثؤ. دليلا أكون أي: v ؤاهديلئ4 ؤ قوله: )الرابع(: 
كماأنتح قتزكن وهاديا، للث، دليلا أكون أي: الخاطب،. إق واكزكي إليه، الهداية 

قولهمن أحن وهدا ثئت،؟ ما منه تأحذ كنز عك أدلل؛، أن للث، هل للرحل: مول 
أعهليلث،.

أنهوهو عليه، دل ما قبول يوجب ما هدا ق فإن 4 نبمف إئ ؤ قوله: )الخامس(: 
وكييزا،وصغينا حنينا، ينعمه: ورباه أوجده، الذي وحالقه فاطره ربه إل ؤيوصاله يدعوه 

ظءةعن حرج لن مول كما والإلزام• الاستعطاف، حطاب من وهونؤع اللائإ، وآتاه 
رباك.الذي أباك تهليع ألا للولد: وتقول ومالكلث،؟ ومولاك سيدك تهلح ألا سيده: 
viءرمن لأن حنيته. وعرفته إليه اهتديت، إذا أي: 4 متحس ؤ قوله: ادس(: )ال

المعرفةقدر وعق بمعرفته. مقرونة تعاق فخشيته يخفه. لر يعرفه لر ومن حافه. اس 
ه.محكونال^،



mmm ٢٦
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ذلكق لك هل المعنن! أن وص لطيفة• قائده ولئأاه هل ؤ »وم' ق أن )السابع(; 
إليدعو إنما الداعي لأن ذلك، نبول إق يبادر عاتل كل أن ومعالوم أرب؟ أو حاجة 

وأناالمتزكي، وأنت لك الحاجة يقول; فكأنه الداعي. حاجة إل لا ومصلحته حاجته 
وادعنوانماد. الكفر غاية هذا فقابل ممالحالت،، أعظم إق لكر والمرتد للتح الدليل 

فكدب،فهدى، ندر ولا قوى، حلق باليي ليس أنه وهويعلم هدا• العالمين• رب أنه 
ثمفأجابوه، جنودْ فحثر والمكر، يعن؛الخديعة أدبر ثم الأمر، وعمن الخبر، 

موايتت،الجبار به وفبطش فأطاعوه، واستحقهم الأعق، ر-آم بأنه فيهم نائي 
يعتبر،من بد.لائؤ ليعتبر والأوك، الأحرة نكال وأحده مقتدر، عزيز بهلثة والأرض 

الكافرين•عك القول وحق المؤمنين، من ربه خشي من بذلك فاعسر 
وأعلوأعظم وأكثر، منهم أشد هو ما بخلمحا العالمين عل حجته سبحانه أقام نم 

ؤإحراجليلها، ؤإظلأم ونويتها، سمكها وربع وبناذها، الماء حلق وهو وأرفع، 
شراب،منها وأحرج منها، يراد لما وميتتها وبطها وملءها الأرض وحلق ضحاها، 
بأهلها،تميد لئلا للأرض، رواسي فجعلها الجبال وأرسن وأفواتمم، الحيوان 
كلهذللتؤ عق ندر نمن والبهيم، الناطق الحيوان مصالح يه مايتم المنافع من وأودعها 

جديدا؟حلما إعادتكم عن يعجز كيفا 
وصدقوالتوحيد المعاد عق السورة أول ق المذكور به المقسم دلالة فتأمل 

إلمحتاجا يكن ب المقصود هو هن«ا كان ؤإذا المذكور، الدليل ^ا كل«لألة الرسل 
•واهاا0أءلم جواب. 

.ه ٢(  TAلإ نسونها سمكها رخ دة؛أ تئنها لنتآء امرا حلشا شد ا نم ا ءؤ 
الإنساجتمع لو وأنه ثانتا، إليه صاريته وما أولا حالها وتأمل النهلفة إك الأن ،ارجع 

)ا(ا"ا'اضاحجا.



الممجمض المقتر الئوء ا؟=^م 
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عظمابل روحا، أو علما أو قدرة أو عقلا أو بصرا أو سمعا لها يخلقوا أن عك والجن 
ذلك.عن لعجزوا واحدة شعرة بل عروقها، أدق من عرما بل عفنامها، أصغر من واحدا 
هذافمن مهين، ماء من قهلرة ق شيء كل أتقن الذي اه صغ آثار كله ذللث، بك 
واستدارما،وسعتها، عالوها، موات، الملكوت ق صنعه فكيف ماء! قهلرة ق صنعه 

ومقاديرهاوكواكبها، وقمرها، ها، شموعجاب بنائها، وحن حلقها، وعفلم 
أحكمهي بل حكمة، عن تنفلئ، فيها ذرة فلا ومغار-را، مشارقها وتفاوت وأشكالها، 

قما لجمح ية نلا بل الإنسان، بدن من العجائب وأجع صنعا، وأتقن حلما، 
بشهاابآاس»-آء حلما ائد ءانم ؤ تعاق؛ اس قال موات. العجاثب إق الأرض 

•حلقآثمثو'تؤآلأزمىق إن ؤ تعافي1 وقال [. ٢٨، ٢٧]اهاذعات.' ه مونها سمكها رقع 
ؤلابمتزقوله: نغمغ^ثازب<إق وآحتكو،مؤآئهارؤآس،شمحرىفيآدمحربما 

[.١٦٤]المرة؛ لمو٠محيعملونه 

وآلازمىآلثننوت حلق ق ألحث ؤ تعاق• وقال موات. الحلق بذكر فبدأ 
[.١٩• عمران:]TJ آلأيح^ 

بالإصافةموات التحت، ما وكل والهواء والبحار فالأرض القرآن: ق كثير وهذا 
إماذكرها، وفيها إلا القرآن ق محورة تجيء أن قل ولهذا بحر، ل كقطرة الموات إل 

إرشاداؤإما فيها، التفلر إق دعاء ؤإما حا، اما إنؤإما وسعتها، عظمها عن إخبارا 

تجلقها— سبحانه — منه استدلالا ؤإما ورافعها، بانيها عغلمة عق بما يستدلوا أن للعباد 
وأنهوحوانيته، عك لها بربوبيته منه استدلالا ؤإما والقيامة، المعاد من به أحبر ما عل 
وعدمأحزانها والتئام واستوائها بحسنها منه استدلالا ؤإما إلاهو، إله لا الذي اهلع 

وقدرته.حكمته تمام عل فيها الفطور 
النفسأن عل سلوكهم وتباين طرقهم احتلاف، عل اليع إل السالكون اتفق قد 

)ا(ه؟إغاثت-بما.



إليهيوصل ولا سبحانه، عليه يدخل لا وأنه الرب، إق الوصول وبين القلسح بين قامحلية 
.١٢٠والفلفر بمخاكها وتركها إماتتها بعد إلا 

لهاطوعا وصار وأهلكته، فملكته ه نفبه ءلفرت< قم فسمينت عك الناس فإن 
متقادملهم طوعا فصارت فقهروها، بنفوسهم ظفروا وقم أوامرها، تحت، 

ظفرفمن هم، يانفالقلفر إل الطالبين محقر انتهن العارفين؛ بعض قال لأوامرهم، 
؛ث؛طش من قاما ؤ تعاق؛ قال وهلكا، خر ه نفيه ظفرت ومن وأنجح، أفلح ه ينف

وثهىزه مثام حان من وأما ;؟؛؛ آلناوئ هل آشم قإن :ج؛; آJدثا ألختزه وآاتز 
^ئمحاداوئه]الأزظت:^-ا؛[.

وتينخوفه إق عبده يدعو والرب الدنيا، الحياة ؤإيثار الهلغيان إق تدعو فالنفس 

مرة،هدا ؤإق مرة الداعي هدا إك بميل الداعيين، بين والقلب، الهوى، عن النفس 
صفات;يثلأيث، القرآن ق الفص سبحانه ، وصفوقد والابتلاء، المحنة موصع وهدا 

واللوامة.بالسوء، والأمارة المطمئنة، 
أنفس؟ثلايثج للعبد أم لها. أوصاف، وهده واحا،ة، النفس هل الناس؛ فاختلف، 

أمارة.ونقس لوامة، ونفس مهلمئنة، نفس 
الموفية.محققي وقول المقمرين، وجهور والمتكلين. الفقهاء قول فالأول؛ 
التصوف.أهل س كثير قول والئاف؛ 

باعتباروثلأيث، ذاتبا، باعتبار واحدة فانبا الفريقين؛ بين نزلع لا أنه والتحقيق؛ 
فهيالأحرى دون صفة كل مع اعتبرت ؤإن واحدة، فهي ها بتفاعتبرت فإذا مجفاتبا، 
مساويةبداما، قائمة نفى كل أنفى؛ ئلأيث، أحد لكل إن يقولون؛ أظنهم وما متعددة، 
واحدةكل أنقم، ثلاُثط له قبضت، العبد قبض إذا وأنه والحقيقة، الحل. ق للأخرى 
بثفمها.متقلة 

الإفراد،بلففل ذكرها فإنما صاحبها، إل وأضافها القي، سبحانه ذكر وحين، 
ولاورانفومحه(( ررنقومحلثج٠٠ واحد موضع ق يجئ ولر الأحاديث،، سائر ق وهكذا 



الممسيرعلن النير الصوء 
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النفوسؤإذا ؤ كقولهت العموم، إرادة عند مجموعة جاءت ؤإنما وررأشسهاا، رأأماث،اا 
ولو. اض® بيد أشنا ر'إن،ا كقوله البمع؛ إك إصافنها أوعند ما-ا• تال~كوير• ه زوجت 
واحد.موصع ق ولو إليه أصيفت إذا مجموعة لجاءت أنمس ^٠^، الإنسان ق كاك 

4•آلماوئ؛)ث؛؛ عزآتوئ آلئص قثهى نبه، حاراممام من أما وؤ 
منأكثر ومحاريتنه وكيده الثيهلان بدكر اعتناءهما وجد والمنة القران تامل من 

هإلئوء لأمارة _^ jTإن ؤ قوله! ق ذكرت المدمومة النفس فإن النفس، ذكر 
وذكرت٢[. ]القيامة؛ ه آللوامؤ بالثمي اقسم ولا ؤ قوله! ق واللوامة [. ٥٣]يوش؛ 
الشيهلانوأما ٤[. ٠ ]الازءات: ؤ< ألئمن وثهى ؤ قوله; ق المذمومة النفس 

أكثرجاء منه لعباده تعاق الرب فثحال،ير تامة. محورة له وأفردت مواصع، عدة ق فذكر 
يناائها وفالنفس محر فان غيره؛ يتبعى لا الل|ي هو وهذا النفي، من تحذيره من 
سبحانهاهء أمر وقاو ؤناعتته، ومحل شره، وموضع مركبه فهي ومحومحننه، من 

يأمرولر منه، التعوذ إل الحاجة ة لمل ذالث،،وهذا وغير القرآن قراءة عند منه بالأسثعاذة 
حهلبةق شرها من الاستعاذة جاءت ؤإنما واحد، موضع ق التقى من بالامحمتعاذة 

تقدمكما أءعالنا،ا مسات ومن أنفسئا شرور من ( ارونعوذ؛١٥ه! قوله ق الحاجة 
قبله.الذي الباب ي ذللث، 

محليان؟٠١،ألا ليلة ه الني بتت وفاطمة طرق قو اه، رمحول، أن فهّ طالب أيي بن عل فعن )١( 
إئيرّح ولر ذلك قلتا حين فامرق بعثتا، يعثتا أن شاء فإذا ١^٥، بيد أنفستا اتئة، رسرل، يا ت فقلت، 
[٥٤جدلاهزالكيف; وءزألإسناصفرس، ؤ وموينول،؛ فخاوْ يقرب، وهومول محمعته ثم شيثا، 

(.١٣١٤\()Y\/فحابري)م واننلر: ( ٧٧٥)رنم لم (وم١١٢٧الخارى)رفمأخرجه 
إغاثة. ٩٠)٢( 

١١ ٤ ا(وا؛نأ؛يئصإفياوة>ا/ ٤ ٠ ٤ اس>رنم ١( ١ ٥• بمي)رنم )٣(أخرجه 
(.١٦٠التووى)n/ شرح وانفلر: الترمذي. وحسنه ٤(  ٩٢رنم  ٢٧٩/ ا الزهد) ي وس ٢(  ٥٨رنم 



الترمذيروا0 الذي الحديث ق الأمرين من الاستعاذة بين ه الني جع وقد 
شيئاعلمني اممه، رسول يا  ijlsفهُ الصديق يكر أبا أن ه هريرة أبي عن وصححه 

الماراتفاؤلر والشهادة، الغسب، عالي اللهم راقل؛ قاوت أميت، ؤإذا أصبحت، إذا أقوله 
نميشر من بلئ، أعون أنتج، إلا إله لا أن أشهد ومليكه، شيء كل ري، والأرصن، 

إذاقله منم، إلئ أحره أو سوءا نفي علن أقترف، وأن وشركه، الشيهنان وشر 
ر٠< مضجعك، أحذت وإذا أميت، وإذا أصحت، 

عمن،ْثل هوى، يهوي ^، ٦۶٠وفعله الشي،ء، إك النفس ميل فهو الهوى ،وأما 
الهوىؤيقال الهوى، ومصدره الموئل، فهو بالفتح يهوى هوى وأما عمن• بمتن 
الثاعرتقال المحيوب، نفس عق أيفا 
الهار هوئ حلمتج كيا هواك حالشت، ا ملهوادك قزعمت ي التإن 

قيتحمل ما وأكثر ومحبويته، مهويته أي هواه، وفلانة فلأن هوى هذا ت ويقال 
عنألممس ونهى رؤه-ء مقام •ْار، من واثا ؤ اهللأ قال كما المذموم، الصح 

 ;f;:٤[.١ ٤، ٠ فإزآلخئههىأنناوئه\\د\ذء\ت: الزئ
الممدوحالحك، ق يستعمل وقد بصاحبه. يهوى لأنه هوى محمي إنما ويةالت 
حشت،ل،ا تبعا هواه يكون حتن أحدكم رالأ؛^_ الني.ت قول ومنه مقيدا. استعهّالأ 

وهبناللائي من حكيم بشتإ حولة كانت، قال! عروة عن الصحيحين ول ا. ؛هءر 

لوالطراز ١( ٢ • ٤ اسرد)رقم الأدب j والحادي ١( ٤ )ا/ وأحمر ( ٣٥٢٩)رقم الترُدي أخرجه )١( 
(.٢٣٦اكرغٍب)١; ذ الماورى وحنه ( ٨٤٩الشامين)آ/آأرنم سنو وق ( ٢٦٣الدعا،)رنم 

المحض.روضة  ٢٦)٢( 
-٠٦٨سه المتوق اللوح بن قيس ليق; مجنون من كل إق وسم، الكامل، بحر من الست، هاوا )٣( 

سنةالمتوق برئ ين بشار إل أيضا بح وين ٠١٣٠منة المتوق أذينة بن عروة إل أيضا ويب 
أذبنة.بن عروة إل به ون٢(، ٠ ٢ ٢، ٠ ١ أ/ تاريخه)٠ ل عساكر ابن الست، وذكر م. ١  ٦٧

(١٦٤الأصول)إ/ نوادر ل الترذي والحكيم ( ٧٧٩١رنم ١  orالفردوس)j/0 الويلمي أحرجه )٤( 
قدالخطثب ٩، ١د٠م الأدبمن ل الطوسي المحن دأبو ١( ٥ ينم ١ ٢ / المنة)١ ل عاصم أبي وابن 
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شهاتمب أن المرأة تتحي أم1 _ت عنها  ٧٧٥١رصي ~ عائشة فقالت ق للبي هن أنف
ما ٥٧٥١رسول يا قلت! ٥[. ١ ]الأحزاب! مينؤ< يثآء من تربى ٠ ُؤ نزلت! فلما للرجل؟ 

هواكاؤع يإلا ربك أرى 
الناصحوالملك عقله له صديق وأصدق وهواه، شيطانه عدوللرء أعدى إن 

ووليه،صديقه وساء به وأثمته له، واستامحر للعدو، بيده أعملن هواه انح فإذا له، 
الأعداء.وشماته القضاء، وسوء الشقاء، ودرك البلاء، هوجهد هويعينه وهدا 
الذلنر-ايته كانت، الهوى، ات؛اع بدايته كانت، فن ونماية، بداية عبد لكل إن 

قذللث، له يصير بل هواه، من انع ما بحسم، المتبؤع والبلاء والحرمان والصغار 
القائل!قال كما قالبه، ق به يعدب، ءن.اثا نبايته 

عذاباالشج، ل فصار عذابا لأهلها الشباب، ل كانت، ماربؤ 
ؤإيئارههواه مع الذ.هابإ بدايته لرأيتؤ زرية سيئة حال ذى كل ]حالء تاملح، فلو 

العزبايته كانت، رثيه داعي وطاعة هواه مخالفة بدايته كانت، ومن عقله، عق 
قشهوته ملكؤ من الدقاق! أبوعل قال الناس. وعند الله عند والجاه والغنن والشرف 

مانلت، بم صفرة. أبي بن للهلم، وقيل كهولخه، حال ق تعاق الله أعزه شبتبته حال 
الأحرةوأما ونيايتها، الدنيا بداية ق فهذا الهوى، وعميان الحزم يهناعق قال! نلتؤ؟ 

هواه.انع من نباية والنار هواه، حالم، من مائة الجنة الله جعل فقد 

جامعق رجب ابن الحافظ قال ( ١٢٦٥)رنم الفر معجم ق اللفي ءلاهر وأبو ( ٣٦٨)أ/ ٧٠٧تا
وقالصحح. باساد الحجة كتاب ق رؤيناه صحح حن حدث (؛ ٣٨٦)ا/والحكم العلوم 

صححهوقئ ثقات، ورجاله وغترْ محميان بن الحز أحرجه ٦.(.'  ٨٩إ  ١٣)القح ق حجر ابن الحافنل 
الوويىذ،آخرالأربعين•

الرويوشرح ( ١ ٦ ٤ )و/ الباري فح وانفلر! ( ١٤٦٤)رنم لم وم( ٥ ١ ١ ٣ )رقم الخارتم، أحرجه ( ١) 
)'١إ٩^-'٥(.

المحسن،روضة ٥  ١٦)٢( 



محؤاإثوإقو^|_
للناريجعل ول! مخالفته، غير طربما للجنة اذم يجعل فلم الهوى مخالفة ،قاما 

'ءي فإنأوق؛ا ألينا وءاثرالختوة أؤي؛ طى من قاما ؤ ت تعاق اس قال متايعته، غير طريقا 

قإزآلخغهادث؛{ آلئنس ولهى ليه-، ■ْامحنمهام من وأما آلنأوئ. هئ آلخم 
هحثتان ربهِء مقام حان ؤلمن ؤ ^١^ وقال ٤[. ١ -  ٣٧]١٧^^،: ه آلماوى هق 

بينومقامه الدنيا ق عليه ربه مقام فيذكر المحصية يهوى الحبي هو قيل• [• ٤٦لار'ص• 
فيتركهاالآحرْ ق يديه 

أبيرأيت قال! أحد بن عبداس حييتي الخلال قال الولادة! لحر كتاب 
ابنحدث يكتب نفليف، أوثيء أبيض، جام ل ولائما علتها عر إذا للمرأة يكتب 
ربه الحمد العفليم، العرش رب الله سحان الكريم، الحليم إلا رالأإله ه.' عباس 

يرومايوم كأمم يلاغ، مار من ساعة إلا يلجوا إ يوعدن، ما يرون يوم كأمم الحالين، 
،.أوصحاها«ر عنبة إلا يلبثوا لر 

أبايا فقال! رحل، حاء0 عبداهق أيا أن الروزىت بكر أبو أبنانا الخلال! قال 
بجاميجيئ له قل فقال! يومين، مند ولادتبا عاليها عرت قد لامرأة تكتب ءثدادلازآ، 

•؛ واحد لغتر يكتب ورأيته وزعفران، واسع 
-وسلم وعليه سينا عك اس -صك عين م قال: تماس ابن عن عكرمة عن ؤيذكر 

أنامما يخلصني أن افقع ايع اس! كلمة يا فقالت! بهلنها، ق ولدها اعترض قد بقرة عك 
مخرجويا النفس، من النفس مخلص ؤيا القس، س النفس خالق يا فقال! فيه، 

عرفإذا قال! تشمه. قائمة هى فإذا ، LajJ^فرمت قال! حلصها، القس، س النفس 
حماعةورخص نافعة، كتابته فان الرقن، من تقدم وكما لها. فاكتبه ولدها. المرأة عك 

)>(حآأروصة.
)آ(ا\/مزاداوعاءؤجم.

.٩( ٤ / ١ المعبود)٠ عون وانظر؛ ( ٢٢٨)صن حرجان تارح ل الجرجال أبوالقاصم أحرجه )٣( 
\/؛\<(.اومودر')؛(انظر:ءون 



الممسرض الئن؛ز الصوء 

فيه. ٥٧٥١جعله الذي الشفاء من ذلك وجعل وشربه، القرآن بعض كتابة ق اللف من 
وحمتإداآلثنآءآذثمت؛~؛؛إواذنتلزنها ؤ نمق,' إناء ق يكتب لذلك؛ آخر كتاب 

الحامل،منه وتشرب ٤[ ١- ؤغلثب<لالأساق: فها ما والمت مدت;هام( آلأزص وإِذا :ب؛ 
بطها.عك ويرثى 

النازعاتمورة تفسير من حمعه اهللأ يسر ما هدا 

العالمينرب ليأف والحمد 



ر)ثء؛ه•ثنش قانثعته وهو'قفىئ؛ ا)ثثا بمش ءك جا من واما ؤ
وقلعب؛ إذا يلهو، به ولها غفل، إذا يغثن كغثن يلهن: الشيء عن لهن ،يقال: ل

الحادي>ث،ومنه به، اشتغل أي: يديه® ل كان بشيء اسهق رمول ارغلها الحديث: 
البلةمن الرجل يجده عما المحن: ومثل • عنه® فاله بشيء اهللأ استأثر *إذا -"^: ١١

لهاالرعد صوت، سمع إذا الزبير ابن وكان عنه• اله فقال: والاستنجاء؟ الوصوء ؛عل، 
عنهارتله للرمول: قال ثم عبيدة، أبي إق بمال بعثه لرحل ه عمر وقال حديثه، عن 

زهير:بن كعب قول ومنه به® يمغ ماذا انظر تم 
٢أشغولر معنكؤ إن الث،؛ لاألهينه آملكنت صديق كل ونال 

اللاهينيهاوي، لا أن ربي ®سألتر المسند وق وأمرك، شانلث، عن أشغلك لا أي: 
لرالأين الأطفال هما وقيل: الذنوب، يتعمدوا لر الذين الغافلون البله وهم أمتي® من 

ذسا.يقترفوا 

النوويوشرح ( ٥٧٦؛/اياري)• فتح واظر؛ ٢( ١ ٤ ٩ وملم)رنم "( ٦١٩١البخاري)رنم أحرجه )٢( 
اينءسامفي-اريخه)؛مأها(.أ-مجه )٣( 

لكب ولكن سعاد، بانت المشهورة قصيدته ل زهير بن كب إق ويتب البسيط، بحر من الين هذا ( ٤ ر 
كبجاءه ولما دمه، قو الني فأهدر المسالمين، بنساء ويثب الني يهجو الإسلامية، الدعوة بداية 

مطلعهاتالي المشهورة لاميته ه اسم! رسول، وانشد أسلم، وتد مستأمنا 
بولمكنحر ب إثرها متيم ٠ متيول اليوم فقلتي سعاد بانت، 

بردته.عليه ءو التي عنه فعفا 
•خةأ(والطبرابيفيامر)ه>/7ب>خ7ارنم  lUo-nvi /rالختدرك)ي الحاكم هذااخرخرْ 

٢٠( ٦ ٠ / ١ العرب)٥ ولمان ( ٢٨٣/ والأثر)٤ الحدسث، عرب ق النهاية وانفلر؛ ( ٤٠٣رقم 



الممسٍرعش اثنغن الصوء  ٢٦١
=الأ0؛لا=^^===^====ت====^^=؛

دمئرهُ;؛7؛;حلمةُ ظمة من و حلمهُ _؛ مزأى Q »آأكمرُْ آلإننثن يل ئؤ 
اوأه.اذفزُْ شآء إذا قم وم داقمهُ اناثه'- قم ؛؟، ٠١سره»• قمآلشبيل 

بهالعلم عق أوقمحك قيه الفم إق عباده كتابه ق سبحانه اهف دعا ما تاملت إدا ، ر
وكمالوعالمه، قدرته، عموم من جلاله، ونعوت كماله، وصفات بوحدانيته، وء 

وعقابه،وثوابه، وغضبه، ورصاه، وعدله، ولطفه، وبره، ؤإحانه، ورحمته، حكمته، 
اهفذكرها مما أمثاله لدلك وندكر آياته، ق التفكر إق وند-رم عباده إق تعرف، فبهلا 

إلسث«حانه ندلب، وقد الأمان حالق ذللث، قمن عيرها، عل، بأا ليستدل كتابه ؤ، سبحانه 

هحلى مم قلسئلرآلإسن ؤ تعال! كقوله كتابه! من موصع غير ق والفلر فيه التفكر 
تعال!وقال [. ٢١]الواريات: تبميمونلإئ(ه تعال! وقوله ٠[ ]الطارق: 

مزP >هلهة من قأ ران حلسممن منآدُثداِدا يؤ ل إنكيتز آلغاس نايها ئؤ 
إلأحلسشوئقرؤ،آ'لأزحا'رمادثا'ئ علمؤقمّمنمصعؤءثلفؤوعيرمحلمؤلسنحن،محم 

أرذلإل سيرد ومغطم يتول م( دمجفم نحلتبمئوأأشئطلم طنلأ مح"بمكم قم 
انمحمسي،آلإسن ؤ تعال! •وقال ٥آ ]الحج؛ ه سيئا علم نعد من يعلم لخفيلأ آلعمر 

-فعل"[؛ 1؛ مسوئ فحلى علمه كان قم إوًم؛ محمى مى من ئظمه يلث، الز )إة؛؛ سدتم، يرك 
■٤[ ٠ - ٣٦]اشاُة: ه آأويى ■تمحى أن عد يفندي ^^1، ١^٣٧ ;ئ آلدكروآلأنى ثنهآإرو"جءن، 

إنيثنإوك-رت2أ:إل ىمحلغنهؤ،هماريجى ؤألزءئلقمسئآء ت تعال( وقال 
أماآلإسنن ض أولم ؤ تعال! وقال [• ٢٢٣- • ]الرّلأت: ه آلفغدرون فينم فقدننا 
منآلإسئن حلفنا ولفد ؤ وقال! [. ٧٧]يس: ه مجتن حصيم هؤ فإذا ص} من حلفنه 

فحالفناعلمه آلغظمة حالفئا قز ;ي|أ:, مكن فزار ؤر ثنلمه جعلمنه م ;"7؛; طم؛ من ننلؤ 
آاحرحلما اذثاثنه ثمِ لخما آنعظننتِ قكسوئا عظنما آلمصعه فحلفتا مضغة آلعلمة 

مفتاح-يا ١٨٧(







ع^ٍ^_ٍ_لجٍ

4•ه■ سحتن آيثالت ؤإدا ز'؛ج! آنكدزث آلغجوم وإِذا ;X؛ آلئنسنيث ^١ ١ؤ 
الموتنأنشر أنه هب سيدي يا قائل! فقال عميل. بن الوفاء أبو لحاصرين اق 

وسيرالأبنية، صوم فلم والعقاب، بالثواب بقرناتها النفوس وزوج والحساب، للعث 
بننإنما ٢! فقاوأ ا الثمس؟ وكور النجوم، ونثر الماء، وفْلر الأرض، ودك الجبال، 

عليهو١لأساللأل والفكر للاعتبار فيها ما وجعل وجعلها، والتمتع، للكتي الدار لهم 
لانتقالحرجيا الدار من وأجلاهم الكنز، مدة انقضت، فلما والتدكر، التأمل بحسن 

الأحوال،إحالة وق مم، معمورة كانت، الكوتين بأن يعلمهم أن فأراد منها. الساكن 
وزنادقةالإلحاد لأهل وتكذيب العزة بيان بعد المقدرة الأهوال،و؛يان تللث، ؤإفلهار 

كانواأمم كفروا الدين فيعلم والأوثان، والقمر والشص الكواكب، وعباد المنجمين 
قدومحالها وانفهلرتح، انتثرت، قل. معبوداتيم وأن تؤ، انهيم قد الهتهم رأوا فإذا كاذبين، 

ربله مدبر، يحدث مربوب العالم أن وظهر كدبمم، وتبين فضائحهم، ظهريتج تثققت،. 
قحكمة من س فكم بالقدم• القائلين الفلاسفة لملاحدة تكذيبا يثاء كيف بمرقه، 

وانقيادبالربوبية وانفراده الهلانه وأاوقدرته عزته عظم عد ودلالة الدار، هن.ْ هدم 
العالمين.اسرب فتبارك لمشيثته، ؤإذعاتها لقهره باسرها المخلوقات، 

مسمحثت0؛ه•
آلوحوسوإِذا ۶ تعاق! قوله )أحدها(؛ وجوه؛ الوحوش حشر عل ،الدليل 

باواثع-بمم.)ا(آآخا
اهآرخمه الفنون، كتاب منها الممتعة، انيفإ التهأصاحبح الحتيل الإمام عقيل ين أبوالوخاء به المقصود )٢( 

مثوسه.وأجزل 
)مآ(*اخابمائعجمآ.



الثمرعلن المسر النوء =أء

طئثربجرآ*لأزضولأ ق دابة من وما ؤ قوله -)الثاف(ت ءا ]التكوير: 4 •حثمثل)ئ(؛ 
4ا'ج؛'؛ ر3إم'ءممنوث زو يثَ سِءأأ من آلكثب ق قثْلئا ما jلآاممأق١ثمج ■بمناحنه 

يومتجيء ؤإما والختم، والبقر الإبل صدقة ماح حدث )الثالث،(ت [. ٣٨]الأنعام: 
عقمتفق وهو ، ياظلافها وتطوه قرونيا تنهلحه وأسمّته كانت! ما أعظم القيامة 

ذرإأبا رريا فقانات ينطحان شاتين رأى التي. أن ذر أمح، حديث رالراع،• صحتته. 
رواهبجنهاٌ وسيقضى يدري اممه ؛الكن قال،تلا. قال(تقل0ِت ينتهلحان؟ااا فيإ أتدرى 

3دمنأاما يومّيخْلرأنمن، ؤ تعاق! قوله ق الواردة الاثار )الخامس(؛ مسنل،ْ. ق أحمن. 
ثمالوحوش، يجمع تعاق اس وأن •٤[. ]النأ: ه تر'بأ كن، Tلكافريئتثى ويفولا نداه 

الكافر!يقول( لخدها تراثا؛ فتكون تراثا. كون لها! يقول، ثم لبعض، بعضها من يقتص 
ثمئييء4م.رنتثى 

إذا3الحني P؛; غنص ^١ ؤأم ئ ه بمي أسب لا ق> 
ؤا•تنفمى؛زُا^ا 

هداوغروحا، وجريانيا، طلوعها، ْن الثلاثة. أ-حوالها ق بالنجوم سيحانه أقسم 
الصواب.وهو المفسرين، وعامة عباس، وابن عل، قول 

ختانا،الشيهلمان سمي ومنه والاختفاء، الانقباض خاتس.والخنست ءم والخنس 

النوويوشرح ( ٢٦٩رم/الباري فتح وانفلرت ( ٩٨٧ومسلم)رقم ( ١٤٠٢ررئم الخاري أحرجه )١( 
.(no/U)

الأولبالرواية والزار أخمد كله رواه (؛ ٣٥٢/ ا ٠ ر المجمع ق الهيثس وقال ١(  ٦٢/ ره احمد أحرجه رلإ( 
رجالأحمد رجال وبقية مدلس، وهو مليم أبي بن ليث وفيها الأوسط المعجم ل الطبراف وكيلك 

يسم.راوب وفيها الصحح رجال الثانية الرواية ورجال وهوثقة عائشة ابن شيخه غير الصحح 
(.٢٣٣رصي النبأ سورة تضير ل القل هدا سيق ر٣( 

رة(لإبافان.



توالكنس . ذانخنستر هريرة أبى قول ومنه ربه. العبد ذكر حض وانكماثه لانقباصه 
قدخلت إذا المرأة تكنن ومنه بيته. ق أي كناسه، ق الداخل وهو كانس، جع 

أكنامها.إل أوت إذا الظباء، ت، كنومنه هودجها، 
النجومه؛ الب i٠أبي بن عل قال وغواش. كغاثية جارية، *م والجواري 

قالواتوغيرهم، وقتادة وعطاء مقاتل قول وهدا ٢. يالاليلر وتفلهر بالمهار تخني 
—تختر ومعتئ غرو-با. وقت، ق وتكنى ترى، ولا فتحتفي بالنهار، تخني الكواكّب، 

اخر،قول وفيه لها، النهار باخماء عنه وتتوارى البصر، عن تتأخر — القول هدا عك 
بفعلهاحركة حركتين: لها فإن الشرقية، حركتها وهي رجوعها، خنوسها أن وهو 

الكوايسج،من بنؤع م قفهم هدا وعك راجعة، بنمها فخنوسها ها، بنفوحركة 
وكنوسهاخنومها أن وهو ثالشا، قول وفيه الفراء. قول وطا السيارة، وهى 

الزجاج.قول وهدا فيها، تغيحتا التي مواصعها ق فتغسّبإ مغيبها، وقتا واختفاءها 
مأقغروب،، وحال جريان وحال اختفاء، وحال ظهور، حال للتجوم كان ولما 
هوالخنوس لأن ظهورها؛ حال عك بخنومها ونبه كلها• أحوالها ل ثبا سبحانه 

سبحانهفذكر خنس، قد إنه مختفتا؛ يزال لا لما يقال ولا الهلهور، بعد الاختفاء 

بجريانماطلوعها ذكر من واكتفن وظهورها، وخنوسها صريحا، وغرو-يا حريانبا 
وعرو؟ياطلوعها الخم فتفبممن جريانيا. أول ^^ع،فاكلرع مبدؤه الذي 

ربوبيته'ودلائل آياته من وذلك وجرياما،واخفاؤها، 

ثمفاغتسل فذهب منه، فانخض حتب وهو المدية طرق بعض ل لقيه الض. أن ه مريرة أثي، هممن )١( 
طهارة،غير عك وأنا أجالمالث، أن فكرهت، حنبا، كشتؤ قال! ة هريرة؟ أبا يا كتت ارأين فقال• جاء، 

فحوانظر: ( ٣٧١)رقم وسلم ( ٢٨٣اوخاري)رقم أحرجه يبس(( لا الملم إن اه )رسحان 
•( ٦٧/٤وشرح١لووي)الارى)ا/.وم( 

^Tرثم٠لأ\٩\(Jحت٠٧اJمفيب)٠\اوابن الطريفيفره0م؛ي( )٢(أخرجه 
(.١٦٩٤/٨ينحجرق١كح)الحافظ 



النميرعلن المنم الصوء 

تلوجوه الوحش وبقر بالظباء فسرها من قول وليس 
وعبرة.أعظمآية اليارة الكواكب ي الأحوال هده أن )أحدئ(: 

والعيان.بالمشاهدة معرفته ق الأرض أهل اشتراك )اكازا(ت 
البل مهللما، العيان عن فيها تختفي حالة لها لست والظباء البقر أن )اكالث(ت 

الفلوات.ق ظاهرة تزال 

ئلالاختفاء. من محومها ليس قالوا: بدلك الأية فروا الدين إن )الراح(: 
والظباءوالبقر القصثة، وقمر الأرنبة وهوناخر الأش، ق الخنس هومن الواحدي: 

أنفها،لخنس اء الحنمحمسنا ومنه أخنس. والظبي خنساء، والبقرة محنى، أنوفهن 
التيالرب وآيات يعرفونه، لا الناص وأكثر تأمل، إق يحتاج حفي أمر هذا أن ومعلوم 

أنفق الخنس وليس الخلائق، معرفتها ق يشترك حلية ظاهرة إلا تكون لا بيا م يق
أظهر.فته فالأية ابنآدم، أف ق والاعتدال الاستواء ص ؛أعغلم والثلباء البقرة 

الحيوانايتحوسائر الطير دخول ص باعظم ليس أكنتها ل كنومها أن )الخامس(: 
للقسم.يتعين حن منه، أظهر ولا فيه يأوي الذي يته بي 

فهوأمحنى، •م لأنه — بالتسكين س الخنس لقال للفلثي حمنا لوكان أنه )السادس(: 
وحمر،كحمراء أيما، فعلاء وزن عق لكن خناء بقرة مر به أؤيد ولو وحمر، كأحمر 

والبقر؛الفلثاء من لواحد حمتا يكون أن استحال — ياكثييل — فعل عك حمعه حاء فلما 
ونظائرها.وقوم، وقائم وصوم، وصائم وسهد، كثاهد لخانس، حمتا يكون أن وتعين 

عرفهدا وليس والغزلأن، بالبقر تعاق الرب إقام بالين ليس أنه )الساح(: 
حنس؛أءلأّْكل ص سبحانه م يقؤإنما ءاد.ته، ولا القرآن 

مأقولما الأنانية. النفس وهى ياعلاها، اقسم بالتفومس أقسم لما انه كام-ا 
وهيباثرفها أقم بالعلويات أقسم وّ القرآن. وهو وأحله، باثرفه أقم بكلامه 
الليالوهو بامرفه، أقسم بالزمان م أقون ونجومها. وقمر، ها وشمالماء، 

١العر 



ممم——^^رجا=
يناامم قلا ؤ كقولهت العموم، ل أدرجه ذلك، بغير م يقأن سحانه أراد ؤإذا 

قراءةق ه وآلأتى آلا-كو ؤ وقوله• ؛؛• ٣٩•؛ ٣٨ت ]الحاقن ه نبميمدن لا وما ■نج[ بً؛سلن 
ونحوذلك.ه، اه رمول 

باللائقفليس ؤإلأ النجوم، أنها عق يدل والصبح ياللتل المم اقتران أن )الثامن(؛ 
أماعق إسحاق أبو احتج وكذا واحد. مم ق والصبح والليل والغرلأن البقر اقتران 

الوحش.بذكر منه النجوم يذكر أليق هن-ا فقال؛ النجوم. 
أرادلما أنه كما عليه، يدل ما وذكر لينه سبحانه ذلك، أراد لو أنه )التامع(؛ 

وهنا[. ٣٢]الثوري؛ ه آو؛عحر'آلأعنر ؤ؛ آلخوار ءاينيه ومن ُؤ قال؛ فن البالجواري 
أماعق يدل محا وفيه والظباء. البقر أما عل يدل ما السياق ق ولا اللففل ق ليس 

وغيرها.ذكرناها التي الوجوه من الجوم 
ورجومالكين للمهداية هي التي الجوم بين الدي الارتباؤل أن )العاشر(؛ 

لالقالور>_؛ا،وزينة للعالمين، هدى هو الذي القرآن، وهو — عليه المقسم وبين للشياؤلين 
واهفوالقرآن. والغلباء البقر بين الن"ي الارتبامحل من أعغلم الشيهلان- لشبهاين، وداحص 

أعلم.
ععىأن عق فالأكثرون إدبارْ؟ أم إماله هي هل الليل، ة ععق واختلفح 

أقبلالحسن؛ قال وأصحابه. عباس وابن عل قول هذا وأدبر• وذهب وق يمض؛ 
مجاهد.عن الروايتين وهوإحدى بظلامه، 

وآلضحؤ فقوله: اليجار. ؤإقثال الليل بإقال m اه أقم قال؛ الإمال رجح فن 
اه؛ؤ3آوليم أقصر:ها[مقا؛للأيلإذاسس.قالوا:ولهذا 

نفليرالليل فغشيان قالوا؛ ويالضحن. ٢[ ١، ]الليل؛ ه ■محق إذا ؤآلمار ز:ج( يغثى إذا 
وأوله.هومدوه إذ الصبح، تنفس نغلير النهار وتجل ععته، 

وآلمححدآليل وآلم»ر؛مز ركلا تعال؛ بقوله احتج إدباره أنه رجح ومن 



الممسرعلن النسر الصوء ،؟عم 

ةععنظير وذلك المح، ؤإمفار الليل بإدبار فأقم [ ٣٤" ٣٢]المدثر؛ انفره إذآ 
اكح.وتممس الليل، 

غيرمن عقيبه فإن ال؛هار. ؤإقبال الليل، بانصرام المم يكون أن والأحسن قالوا• 
مرقلر فإنه المهار، ؤإقبال الليل إقبال خلاف والمرة، الدلالة و أعظم فهدا نمل. 
الأخرومجيء هدا انصرام ق فالأمة طويلا. رمئا بينهما ولأن تمّما، القرآن ق الفم 
ه.وتنفهذا قوة وحالة ؤإدباره هدا، صعق حالة سبحانه فدكر أبغ. نمل بغير عمه 

هووهدا يديه. ُين وأدبر الليل هرب تنفس فكلما ه، يتنفالليل ظلمة بملرد ؤإقباله 
أعلم.واه القول. 

ههناوهو كريم، رمول قول أنه وأخبر وهوالقرآن، عليه، المقسم سبحانه ذكر ثم 
فهوالحاقة ق الكريم الرسول وأمحا به. يعينه بما ذللث، بعد صفنه ذكر لأن قملنا. جبريل 
هووما ؤ ت فقال قوله. أنه أعدائه من زعم من قول يكون أن بعده نفن لأنه ه، محمد 
[٤٤٢، ١ ]الحانة: >؛أوي)أ ما عليلا كامغ يقول ولا تومغونريج؟ ما ملتلأ قام يقول 

منواحد كل إل ؤإصافته تارة، البشرى ؤإل تارة، الملكي الرسول إل فأضافه 
ولففلبتان. النتناقضت، ؤإلأ ءند0، من إنشاء إضافة لا تبليغ إضافة الرسولين 

أرسله.من كلام يبلغ هوالدي الرسول فإن ذللئف. عل يدل الرسول 
عنبلغه منهما كلأ وأن ومحمدا.، جبريل أرسل من كلام أنه ل صريح وهذا 

اهيكون أن أنكر لمن راحة فلا حما. به تكلم الذي اه وقول، مبلعا، قوله فهو اه، 
كونهعق الأدلة أظهر من هما بل الأيتين، هاتين ق حما كلامه وهو بالقرآن متكلما 

منسمعه فجيريل التتثالخ، إلا منه الكريمين للرسولن ليس وأنه تعال، الرُب كلام 
آ.حبريلر من سمعه قؤ، ومحمد اه، 

تعالالرب عند مكين قوي، كريم، بأنه• السورة هذه ق الملكي رسوله ووصف، 

)ج(.هدا. من قريت، بحث، الحانة محورة ق مدم ,١( 



سملعوأنه القرآن، سد تذكية تتضمن صفات< خمس فهذه أمين، موات، الق مهليع 
وجلالة:عاوا السند -يدا فاهياك العالمين. رب من جبريل وسماع جبريل، من محمد 

تزكيته.ه ينف— اهلع—محبحانه قول، 

يهول،كما ليس كريما ه محمد إق به جاء الذي الرمول( كون الأوي(• الصفة 
النظر،قبيح لتيم، مخث-ثا، حثيث الثيهلان فإن شيطان، به جاء الذي إن أءداؤْت 

حيرءندْ ولا فيه وليس باؤلته، من أشغ وظاهر0 ءلاهرْ، من أنح باطنه الخير، عديم 
ُءرأبعدّك،ءصامم•

كثيرالصورة، المحفلر، حميل كريم، ه محمد إق القرآن ألقن الذي والرسول، 
ومعرفةوعلم هدى من الأرض 3، حير وكل الهلمين• معلم مطيب، طيب الض، 
والمعنوي.الصوري الكرم غاية وهذا يده، عد ربه أجرام فهومما وبر، ؤإيمان 

هآلموئ شديد ءقةُ ؤ آخر: موصع 3، قال، كما قوة، ذو أنه الثاف• الوصف، 
أمور:عل نبيه ذللئ، وؤب ؛،آ 

فيهيزيدوا وأن شيئا، منه ينالوا وأن منه، تدنو أن الشياطين يمغ بقوته أنه أحدها: 
وإيقربه.منه هرب الشيهلان رآه إذا بل منه، ينقصوا أو 

كماوناصر، له ومواد له، ومعاصي كذبتموه، الذي الرسول لهذا موال أنه الثان؛: 
وآلمنيكه^لمؤمخين وصنلح وجميل، هوموله آثم ةإِن عته نفهرا ؤان ؤ تعاق؛ قال 
وأعوانه،أنهاره، ومن وليه، القوي هذا كان ومن ٤؛• تاكمتم؛ ه ْنير للثؤ د بعد 

وناصره.هاديه، واهوٌ النمور، فهوالهدي ومعلمه، 
ذاعادى ومن جبريل، ووليه صاحبه عادى فقد الرسول، هدا عادى من أن الثالث: 

للهلاك.فهوعرضة والشدة القوة 

بهأمر كما له مود ذلالثv، عن يعجز فلا لقوته، به أمر ما تنفيذ عك قادر أنه الرابع• 
أولرسالة، الأمور من أمر ق غيره انتدب إذا وأحدكم الأمين، القوي فهو لأمانته، 

ذلككان ؤإن فعله، عك الأمين عليه، القوي لها ينتدب فإنما غيرها أو أووكالة ولاية، 



اشيرعلن اشز اكزئ ^=م 

الناس،ق مطاعا عنده، مكانة ذا معفلما أمينا قويا له انتدب عنده الأمور أهم من الأمر 
المرسل،شأن عفلمة عل يدل وهدا المنان. بلْ جبريل عبدْ اس وصمإ كما 

عنده،المكين القوي الكريم له انتدب حيث إليه، والرسل والرسالة، والرسول، 
إلامهماما ي ترمل لا اّوك فإن الأمن، حق الأمين الأعك الملأ ل المطاع 

العالية.الأقدار ذوى الأشراف، 

■تث؛إأبتل مءلاِإئدم ميممت؛ث|؛؛ بىآلهم-ي عشي لثة ذى ووي لموا1ا ء إؤ 
وما؛)■"؛' زءاهولقد ;:م( صا-حبُبمجنون وما 
ناءض :؛ة' ذ'محإلعمحآإي هو إن ;;|؛ا يدهنون قاين نءطننيرجمم>أf؛: يمول هؤ وما 

ئت>؛)ث؛؛يم

باحلووصفه الثناء، أحن القرآن ق حبريل عبده عل سبحانه اذم أش قد ا ر
0غنص ^١ ^JJ، آءؤارآلمحي;)|:؛ ع بآم أقسي هلا ؤ ذقال: الصفات، 

مذيتآلهم'*ي ذكا عشن ئثة ذكا وّولمم؛رثأإ لمولن إئ )أآ يغمس إذا والصبح 
كريموأنه رسوله، بأنه فوصف جبريل، فهدا [ ٢١-  ١٥]التكوير: ه ايي ب مطاع 
عكأمين وأنه الموايتإ. ق ٠^٤ وأنه ، سبحانه.- ربه عند ومكانة نوة ذو وأنه ءندْ، 

الوحمحا•
ريهمن منزلته ت اللم، بعض قال إليه. الملائكة أقرب أنه ربه؛ عل كرمه فن 

الملك.س الحاجب منزلة 

عكقوتما فهو عليهم، ئلها ثم جناحه، عك لوط قوم مدائن رفع أنه قوته: ومن 
اسعن به يأمرهم فيما الموات أملاك تطيعه إذا عته، عاجز غير به، يؤمر ما تنفين. 

عكأمثن ت صالح أبي عن حالي أبي بن إسماعيل عن تفسيره، ل حرير ابن قال تعال. 

)ا(ا/آاوغاثثج_آ.



٢•إذن؛ بض نور من سرادما بمن يدحل أن 
نيادةغير من به أمر ما الرمل إق إلقاؤ0 ونصحه، صدقه يقتضى بالأمانة ووصفه 

•العه من والهرب والقوة والأمانة المكانة بين له جع وقد كتمان، ولا نقصان ولا 
لديئا؛،ألثوم ijjؤ الص؛؛ ليومف العزيز قول والأمانة! المكانة بين له الجمع ونفلير 

مؤمنق شعيب ابنة قول نظير والأمانة؛ القوة بين والجمع [ ٥٤]يومف: ه مكن 
[...٢٦]القصص: ه ألأيى حيرسآضجزثآمى إيت ؤ القهأ؛ 

وهوعده، ووجاهة ماكانة له أي ٢[ • لاككو.ر: ذىأتنزشنكنز4 عد ؤ وقوله; ٢٢ر
كانإذ جبريل، علومنزلة إق إثارة 4 آلهمّي، ى ؤ عد ؤ قوله؛ وق إليه، الملائكة أرب 
سبحانه.العرش ذي من قريبا 

ند«مإذا يهليعونه وأعوانه جنوده أن إق إثارة ٢[ ١ ]التكوير:  ٠٣۶نطاؤ قوله؛ وق 
وتحادونهتكدبونه الذي هاوا أن إل أيصا إشارة وفيه محملي.. وحليله صاحبه نمر 

الرسولينمن كلأ وأن ماء، الق ^؛٧٤ جبريل ان كما الأرصن، ق مهلاعا سيصير 
فلمقومهم، ق الهلاعين الملوك بمنزلة بأنه له تعظيم وفيه وقومه. محله ق  ٤٧٥٥

المطاع.اسم، هدا مثل إلا المظيم الأمر لهدا ينتدب 
وجهه.عك له وأدائه حمله، ما حففله إل إشارة بالأمانة وصفة وق 

صاحبكميمجغون4وما ؤ فقال؛ أعداؤه. فيه يقول عما وزكاه البئري رسوله نزه ئم 
فهمحلاقه، نتهم بالقالوا ؤإن فيه، يشكون ولا يعلونه أمر وهدا [. ٢٢]التكوير: 
كاذبين.كانوا أمم يعلون 

_،أنه يتضمن وهدا _. لجبريل وسلم وآله عليه اهة صك _ رزيته عن أحبر ثم 
ومنفة، التفليقول كما لا بالبصر، ويل.ركه يالحيان، يرى الخارج، ق موجود 

.٨( • T/ نفيره)٠ ق الطبري أحرجه ر١( 
اشان. ٧٧)٢( 



المحبيرض المفر الصوء ه==م 
=اكظ=======^=^=د=^^ح=ئ

حيالأنه عندهم وحقيمته بالبصر، يدرك مما ليس وأته الفعال، العقل إنه ت قلدهم 
وحرجواوأتباعهم، الرسل حمح به حالفوا مما وهدا الأعيان، ق لا الأذهان ق موجود 

الملل•جح عن به 
رؤيتهتمرير من أهم - لبمريل وملم وآله علته اهف صك - الني رؤية تمرير كان ولهذا 

أنكرهاومن باعتمادها. إلا يتم لا الذي الإيمان أصل ص لجبريل رؤيته فإن تعاق. لربه 
بالاتفاق.جاحل.ها يكفر لا نزلع مسالة تكون أن فغايها تعاق لربه رؤيته وأما قهلعا. كفر 

اتفاقالدارمي سعيد بن عثمان وحكن يره. لر بأنه الصحابة من حماعة صرح وقد 
تعاق.لربه رؤيته تقرير إك ما أحوج لجبريل رؤيته تقرير إل فنحن ذلك، عك الصحابة 

ئبوتبمايتوقف لا النبوة فان دونه؟ ومن جبريل رزية من أعفلم الرب رزية كانت ؤإن 
البتة.عليه 

يفادعما — اللزوم بهلريق والثاق النهلق، يملريق أحدهما — كليهما رسوليه نزْ ثم 
يوجبالذاي والتغيير والتبديل، والبخل، المنة هو الذي الكتم.ان من الرسالة مقصود 
مقصودهايتم لا الرسالة فإن [. ٢٤]\ئكووو: ه أشم،بمثإني ض وما ؤ فمالت التهمة، 

نقصان.ولا زيادة غير من وجهها عك وأدائها كتمان، غير من أدائها بامرين؛ إلا 
فإنالبخل. عن تنزيهه — الضاد قراءة وهي — إحداهما فتصمنت، كالأيتين، والقراءتان 

قولومنه ومعناه، أبخل به بوزن؛خلت، أصن، به صننت، يقال البخيل، هو الضنين 
■ملينسرت
لضنينألتي معمن رك بوإنني تلاد البمضنون أجود 

أدركالجاهل، الثام الأوس عدي بن الخطٍم ين نس إق أما يتب الطويل، بحر من الست، هل.ا )١( 
وعيدالكريم( ٢ ٤ ٢ / ١ )٩ سيره ق القرطي البيت ذكر الهجرة. قيل ٢ صنة مات يلم وب الإسلام 

إقالاسم وتصحف الخليم بن تيس إق وسه ٢( ١ ٤ )ا/ قزؤين أحبار ق اكدؤئن و القرؤيتي 
قيسإل به ون( ٤ ٠ )صى الأول موصعين ق الألباب لباب ل منقذ بن أسامة ذكره بينما الخطمر• 

هنا.المصنف فعل كما معمر، بن جيل إل ونبه ( ٠٣٦ )ص الثال والموضع 



—^^=لج=
المجاهدت وقال اهف، أنزل بما بخلا ليس —ت عنهما اس رصي — عباس ابن قال 

ضنمهمبمابما.
يأتيهيقول الفراء، وقال والوحي. القرآن ههنا الغسم، أن عق المقرون وأُم 

عادةفان جدا، حن معنن وهذا علتكم، به بمن فلا فيه، منفوس وهو الماء غيب 
هوعنده،من ؤيدم ويذمه قدره، يعرفا لا عمن ولاسيما المميس، بالشيء الشح القوس 

وأجله.شيء هوأنفس الذي بالوحي عليكم يبخل لا الرسول فهذا ^ا وْع 
كمايكتمه ولا ؤيفلهره، به ؤيخبر فينه الغيب، يأتيه المض ت القارصي علي أبو وقال 

ثقةعق وهوأنه آحر، سن وفته حلوائا، عليه ياحذ حتن ؤيخفيه عنده، ما الكاهن يكتم 
كمابه، أحير ما بخلاف الأم ؤيفلهر ينتقص، أن يخاف، فلا به يخر الذي الغيب من 

أحيرؤإذا صدقهم، أصعاف، كذببمم فان ؛الغيب،، يخير ممن وغيرهم للكهان يقع 
عكالرسول هذا فإقدام كذبه، ظهور من هوحانق، بل منه، ثقة عق يكن لر يخبر أحدهم 
كلق له مثديا عليه، مقيما به، واثئا الغسب، أعغلم هو الن.ى العفليم الغيب بيذا الإحبار 
صدقه.عك الأدلة أعفلم من أعدائه عك به مجلتا صدقه، عق به مناديا ومعيدا مجمع، 
اتبمته،بمعنن نيدا ظننت، يقال؛ التهم، ذمعنا0 بالذلاء، )بفلنين( قرأ من قراءة وأما 

ماومنه مفعولين، إل يتعدى ذاك فإن والإدراك، الشعور هو الذي الظن من وليس 
عبيدة!أبو أنثده 

ينظنالمحب ولكن هجرت، ناءة ثعن لا اص وكتاب ا أم
ينقص؛ولا فيه يزيد لا أمين هو بل بمتهم، القرآن عق الرسول ^ا وما والعننت 

المالكيالرسول وصفج تقدم ك لأنه ^^، محمل. إل ير-ح الفممر أن عل يدل وهذا 
وماأي! هو( )وما قالت ثم ٢[. ٤ صاحثؤربمّصون وما ؤ قال؛ ثم بالأمانة. 

بخيل.ولا بمتهم محاحثكم 
اتبمموْ،ؤإنما يثخاووْا لر الكفار أن أحدهمات لمعنييزت الفناء قراءة عبيدة أبو واحتار 

البخلالراد كان ولو علآلعسب؟1< ؤ قالت أنه اكاف؛ البخل. نفن من أول التهمة فنمن 
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هاوحانكم ؤرآلأوضؤسلإو1 تفسدوا ان ثوليم عسيئزإن يآ ؤ قوله! هذا ونظير 
قاد المإلا فليس وؤثاعتته والرسول بالقران الإيمان عن أعرصنم إن أي• [ ٢٢
الرحم.وقهليعة والمعاصي والشرك الأرض، 

لما٥[ ]3،: ه مريم امم ؤآ محهز ءب جا لما بآنحى كدبوأ بل ؤ ت تعاق قوله ونفليره 
ومايمولون ما يدرون فلا والتيس، أمرهم عليهم مؤج عنه وعدلوا الحق تركوا 

نايرغير صائعا كان إلا شيئا يفعلون ولا باؤللأ كان إلا شيئا يقولون لا بل يفعلون، 
القصود.إق الوصل العلريق عن حرج من كل شأن وهدا لهم، 

ؤاهواءهم يتبعونح ائما هاعلم لك مث>سوأ لز هإن ؤ تعاق! قوله ونفليره 
ربغ»رألخقدلاللإِآش ؤ هك! بقوله الكشف، كل المعنئ هدا كشف، وقد ٥[. ٠ ]القصص; 

[.٣٢تحرمرت.4ليرس: قاف آلصللأ آلحىإقُ بعد فماذا 
وقللمتقين. تدكرة آحر موصع وق للعالمين. ذكر بانه القرآن عن تعاق أحير ثم 

ذكرآحر موصع وق معللق. ذكر آخر موصع ومحا ولقومه، ه لرسوله آخر موصع 
الذكر.ذو بان وصفه آخر موضع مثارك.وق 
فإنهذكر. ذا وكونه وخاصا، عاما ذكرا كونه من الراد تبين المواصع هذه وبجمع 

ؤيذكرهموالمعاد. بالثدأ ؤيذكرهم ومعادهم. معاشهم ق يممالحهم العباد يذكر 
بالخيرؤيذكرهم عباده. عك وحقوقه وأفعاله، وصفاته وأسمائه تعاق بالرُثخ 

به،تكمل وما وآفاما، وأحوالهم بنفوسهم، ليجتنبوه.ؤيذكرهم وبالشر ليقصدوه، 
الأبوابأي ومن كيده، من يحترزون وبماذا منهم، يريد وما بعدوهم ويذكرهم 

الإليه مضهلرون وأتبمم إليه، وحاجتهم ؛فاقتهم ؤيذكرهم إليهم. يأق والهلرق 
أكبرأخرى نعم إل ببما ؤيدعوهم عليهم، بنعمه ؤيذكرهم واحدا. نفتا عنه يتنعنون 

ؤيذكرهمرسله. وكذب أمره، عمن ممن وانتقامه بهلشه، وشده باسه ؤيذكرهم منها. 
وعقابه.بثوابه 
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يقوقرمآءاثنغثكم خذوأ ؤ مال؛ كما كتابه، ق ما يذكروا أن عباده سبحانه يامر ولهذا 
منوأول وأوق حق فا كذلالiإ كان ؤإذا [. ١٧١]١١١^١^،: ه سون ^ si*Jفيه ما وأدكروأ 

المتقينبه خص وحنث العالمين• لجمح ثم لقومه، ثم عليه، أنزل من له ذاكرا كان 
ين،كره.انتفعوا الذين فلأنهم 

الذكر.ومنه الذكر، صا-صا فهو الذكر، عق مشتمل فلأنه الذكر ذو بأن وصفه وأما 
وفيهورحمة الشفاء، وفيه وشفاء الهدى، وفيه هدى أنه كما الذكر، وفيه ذكر فهو 

الرحمة.

وهوالعالين. من بدل [ ٢٨]التكوير: ه ننتقم ان منكم ثآء لمن ُؤ سبحانه؛ وقوله 
عاملنيكر قوة ق البدل ان عك به يستدل ما أحن من وهن،ا كل. من يعفى بدل 

الاستقامة،لأهل ذكزا كونه جهة غير كالهم للعالين ذكزا كونه جهة فإن مقصودين، 
أنفكما والممع، بالحصول الاستقامة لأهل وذكر والقوة، للعموم؛الصلاحية ذكر فانه 

قاللفوخل العاهل من أحص فيه القدر فالعامل منه، البدل من أحص البدل 
فتأمله.هذا من ولابد منه. الثد.ل 

أنأو له، مشيئة لا العبي. بان القائلين الجبرية عك رد ه مغكم نآء لمن ؤ وقوله• 
منعادى اقتران مجرد إلا وبينه بينها ارتباط• لا الفعل حصول عك علامة مجرد مشيثته 

فيه.سببا يكون أن غير 

مشيئةبأن القائلين القدرية عك ؟؟[رذ ئءونإلأأنممآءآس4لاككويرإ وما ؤ وقوله؛ 
الفعلالعبغ. ثاء من بل اثيه، مشيئة عك توقف، غير من الفعل بايجاد مستقلة العبد 

اس.مشيثة بدون هويفعله بل العبد، بفعل اهاه مشيثة تحلق عندهم ؤيتحيل وجد، 
إنيقل؛ لر — سبحانه — هو الجيري؛ قال فإن الهلائفتين١ لقول مثْللتان فالأيتان 

قائلونونحن الخثيثة، عند تحصل الاستقامة أن أحبر بل الحبي، بمشيئة واقع الفعل 
هىالعبد فمشيثة مختلفؤة، ه 1س نثآء ان إلا يشاءون وما ؤ قوله؛ القل.رى وقال ؛ذللث،، 



جع=^=^=—^=ل7جا=
ذك.ننكر لا ونحن بدك، أمره هو لفعله اس ومثسئة يقع،  ١٦٢اض، للفعل الموجبة 

محيكالفعل اقتران ت له فهال( الجبري أما يفتن.  LiaJlتحريف من هذا أن فالجواب،: 
الفعل.ق لها تاثير لا الش أغراصه وسائر وشكله بكونه اقترانه بمتزلة العبد بمشيئة 

حاصلوالاقتران محدلئء، إرادية نسبة التأثير عدم ق الفحل إل أغراضه حميع نسبة فان 
فهلرق — سبحانه —  ٠٧٥١سوى المشيئة؟ تخصيص أوجس( الذي فما أغراضه، بجمح 
سائرية ونالفحل، إق والإرادة الخشيثة نسبة بين شرائعهم، أو عقولهم، أو الناس 

حاصلالعادي والاقتران عادة؟ الاقتران إلامجرد ليس محيك كان إذا الحي أغراض 
الجمح.مع 

وماالمعنئ وهال،: الأمر، عك المشيئة حمل لأنه أشد، فتحريفه القدري وأما 
ذك،ق تستعمل ل؛ القرآن ق المشيئة فان قهلعا، باؤلل وطا اه، امر إلا تشاءون 

[.١١٢ت الأنعام ل ه فعلوه ما زنلذ ساء ولو ؤ كقوله: التكوين مشيثة ل استحملهس( ؤإنما 
ئفسكل [ Ijuثنتا؛؛ولو ؤ وقوله: [. ٢٥٣]I^،; ه آيتتلوأ ما آس سآء ولو ؤ وقوله: 
لهدىاتله نثاء لو ان ءامتوأ اأديرحح> يايثي اللم ؤ وقوله* [* ١٣السجدة• ه هدنها 

ألبتة.الأمر عك الختيثة حمل فيه يصح لا مما ذك، ونظائر ٣[. ١ ]الر.،،؛.: ه آا1امزاخميعا 
مشيثةأن المريح، العقل وأدلة التوحيد، أدلة سائر مع الأية علته دك والذي 

كماالبتة، كن لر يشأ لر فما هو، اه( بمشيثة إلا توحد لا الش اتكائناات، حملة من العباد 
ولابد.كان ثاء ما أن 

بفعله،تتعلق تارة سبحانه اهللأ مشيثة أن وهو عليه، التنبيه يجن، أمر ههنا ولكن 
وتوفيقهعبده إعانة ه نفس يشاء أن وهو بفعله فتعلقها العبد، يفعل تتعلق وتارة 

الفعلوقؤع 3، يكفي، ولا ومشيئته، الحبي فعل تستلزم المشيئة فهذه للفعل، وميثته 
الخشيثةعبده س يشاء قو — سبحانه — فإنه فعله. يثاء أن دون عبده، لمشيئة اقاافي مشيثة 

له.وتوفيقه عليه إعانته ه نفس يشأ ب لأنه ولايفعله، ؤيريده الفعل الحبي فيشاء وحدها، 





جئوص

4•زت' يقلون ما ئعتون :م '/ؤ
العرشحملة له اّتعفر رسوله. وسنة ايية سبيل المتع الموحد العيد أذنب إدا 

عليه،يرد من المؤمن ، iJUL؛،،،، ملاث<رشعارْ ل بات المؤمن العبد تام إذا حوله. ومن 
^١٠٧حوار0، يتسن أن به يليق فلا ؤيثجعه، ؤشته، ؤيعلمه، عنه ؤيدافع ؤيحارب، 

الآدميينمن الضيف إكرام كان ؤإذا وجارْ• صيفه فإنه ؤإبعاده• عنه وطرده ذاه أل 
الأصياف،أكرم بإكرام الظن فما وموجاته• الإيمان لزوم من الجار إق والإحسان 

وأبرهم؟المران وخم 
وقال!ربه، عليه دعا والفواحش والفللم المعاصي يأنولع الملك الحبي آذى ؤإذا 

الصحابةبعض قال والإحسان. بال9لاءة أكرمه إذا له يل.ءو كما حيرا* اظه جزاك ُلأ 
الممن ألأم ومجن ،٠ وأكرموهمءر منهم فاتحنوا يفارهكم لا من معكم ®إن ه• 

يوقره•ولا يكرمه ولا القادر العغليم الكريم من يتم 
كنستنكزاما لخنغتين;زأ؛: عنكم ؤإن ۶ بمولهت المعنن هدا عك - بحانه - يه وقد 

الكاق.)\(\-أ\سم\ب 
ثلمملك، شعاره ل بامحت، ٍناعرأ بايتؤ ؛ارذا ؛ ٠٥٥١رسول تال نال؛ منهما رمحي؛_ عمر بن مداه تعن ، ٢١

رنم ٣٢٨)م حبان اين أحرجه ًلامرأ« بات، فإنه فلأن، نمدك اغفر اللهم المللث،: تال إلا بشقفل 
٤ ٤٦الك_ر)أا/ ول ٥( • ٨٧رنم ٢ • ٤ الأومءل)ه/ j والطراي ( ١٦٧اووارد)رنموق ١( • ٥ ١ 

وقال( ٦٤مدم)رنم j المارك وابن ( ٢٥٠٢رنم ٤ ٢• الثامن)٣; مند وق ( ١٣٦٢• رنم 
قالهثي وحنه جتاد. بإسناد الأوسط ل اتجراف رواه • ( ٨٧٩الترغيب)ا/ام؟رقم ق الخيري 

المجمع)'ا/هأا(وامملر:نتحالارىراا/بم"ا(.
إلافارقكم لا من معكم فإن واكعري، ررلياكم قال؛ قو اه رسول أن منهما اه رضي عمر ابن فعن ( ٣١

(٢٨•• )رنم الترطى أحرجه وأكرموهم« قاسموهم أهله، إلن الرجل يفضي وحض الناممل عند 
غريب.وقالالترمذي: ( ٧٧٣٩رقم ١ والمهقيقالنم،)^٦٤ 
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الكرام،الحاففلين هؤلاء من استحيوا أي! *ا-'اا[ ]الانفطار: ه ثمنلون ما نعاتون وو 
^؛،liUهو من عليه يراكم أن ستحيون ما منكم يروا أن وأجلوهم وأكرموهم 
ؤيعصييفجر ممن يتاذى آدم ابن كان ؤإذا آدم• بنو منه يتأذى مما تتأذى والملائكة 

الكاتبين؟الكرام الملانكة بأذى الظن فما عمله، مثل يعمل قد كان ؤإن يديه، بين 
المستعان.واثيه 

وإِنآمحاومح'نيرهإبمجمبء|آ دآلأبرارش إؤ 
قالدار هده ق قلبه يكون كدللث، مأواه. الجنة كاست، الهوئ عن ه نفنمى من 

كالتفاوت،الغيمين: بين الذي التقاوي، بل البتة. نعيم أهلها نعيم ينبه لا عاحلة حنة 
الوهذا، هذا قلبه باشر من إلا به يصدق لا أمر وهذا والأجرة، الدنيا نعيم بين الل.ى 

،١٣]الانفطار: •ءي»ره لض آلعجار ؤإن ذعم'ّجأ لش الأبرار إن ؤ تعاك• قوله أن ب، تح
دارأعني كذللثجت الثلاثة دورهم ق يل فمهل، وجحيمها الأجرة نعيم عك مقصور ء ٤١ 

إلاالنعيم و.هل جحيم• ل وهؤلاء نعيم، ل فهزلاع القرار، ودار ١^٢،^، ودار الدنيا 
الهالب،؟عذايح إلا العذاب، وهل القلب؟ نعيم 

والداراتله عن ؤإعراصه المدر وضيق الحزن والهم الخوف، من أشل• عذاب وأي 
بهتعلق شيء وكل شعثة، منه واد بكل اس؟ عن وانقطاعه اس بغير وتعلقه الأجرة 
بهعذب اس غير شيئا أحب من فكل العاداب، سوء يومه فإنه اه، دون من وأحبه 
عذبحمل فإذا يحصل، حتن حصوله قبل يه فهويعذب الد.ار، هذه ق مراتإ ثلايثإ 

وأنولععليه والتتكيل. والتنغيص وفواته سلبه من ؛الخوف، حصوله حال، به 
الدار.هذه ق العان.اب من أنولع ثلاثة فهن.ْ عليه، عذابه اشتد سلبه فإذا العارضات،، 

منفاته ما فوات، وأم عوده، يرجن لا الدى الفراق ألم يقارنه فعا>اب البرزخ ي وأما 

الجوابالكافي.)ا(ا'ا



•الأكاد تقطع التي الحسرة وألر اهله، عن الحجاب وألر يضيم. باشتغاله العفلم النعم 
قوالديدان الهوام تعمل ما نفلير نقومهم ق نعمل والحزن والحرة والغم فالهم 

ينتقلفحينئد أحالها. إق اقلاذا يردها حتئ تمر مدائم النفوس ق عملها بل أيدامم' 
وأمر...أدهن هو نؤع إق العياب 

وأهلاممه، عن الغفلة وأهل القرآن، عن والمعرصين البيع، أهل فقلوب ؛... 
الأكبر:العيم قل نعيم ق الأبرار وقلوب الأتمر- الجحيم قل حجتم j المعاصي: 

دورهمل هدا [ ١٤، ١٣لالأمطار: لضم4 المجاز قإن نالآتنازونىضإ;|:; إؤ 
الا.ارق هو إنما وظهوره؛ وكماله تمامه كان ؤإن الأحرة. بالدار مختصا ليس الثلاث. 
لاف،هذ دون عيابا ظلموأ للذنن ؤإن ؤ تعاق: قال كما ذلك، دون البرنخ وق الأحرة، 

عمىئل إنكغئزص؛اءصقو؛ ثنياآلوعد مى ويقولون ؤ تعاق: وقال ماة[. ]الطورإ 
انيكونزدر،وت5مبعصآJذىسسس؟لورىه]ام:

قالاستغراق به: الإحساس س يمغ ولكن البرزخ، ق ما دون الدار هده وق 
فيه.التفكر وعدم القلب، عن ذللث، وطؤح الشهوايتذ، سكرة 

عقإقباله ؤيجعل عنه. التفاته ؤيقي قلبه، عن فيطرحه حي ألر يصيبه قد والعبد 
الغلنفما الأل؛ شدة من لصاح الالتفات،، ذلاك، عنه زال فلو حملة. به يشعر لئلا غيره. 

وآلامها؟!القلوب بعذاب 
فوقلذنبا طيبة• لذيدة محبوبة آثارا والهياعات للحنات سبحانه الاه جعل وقد 

آلاماوالعاصي للسيئات وجعل إليها• لها نسبة لا مضاعفة. العصية؛أصعاف، لذة 
مضاعفة.بأضعافح تناولها لذة عل ترثن وحزازات مكروهة، وآثارا 

وزيادةالبدن، ق وقوة الوجه• ق وضياء القالب، ق نورا للحسنة إن عباس: ابن قال 
القلب،،ق وظلمة الوجه، ق سوادا لليثة وأن الخلق. قلوب ق ومحبة لرزق، اق 



الممسيرالنن؛رعلن الصوء >==^ِ 

صاحبيعرفه وهذا ا. الخاJقأ قلوب ق ويغضة الرزق ق ونقصا البدن، ق ووهنا 
يعفووما بذنب إلا قط مكروه للعبد حصل فما غيره. من ه نفمن ويشهده البميره 

اياJيsؤزؤيعفوأكست منا محبمينة من اصثكم ومآ ؤ ت تعاق اهلع قال أكثر• عنه اهلع 
•٣[.]الشورى: ■ءنكمحر4 

ب<.وو; س مريونمذ وألا Jثممسئا نفس يملأ، ث* وم يؤ 
يقولولهذا وأحكامها، والصفات الأسماء مظهر يوم الأكر المعاد يوم إن ،أ 

يومؤدألملك ؤ ت وقال [. ١٦ ijiU]•جدألمهارب ألو' ش ألنوم آلمللثج لنن ُؤ • مبحانه 
هؤآلآمريوم؟ذس سنمرإوئصىسغا لأ نوم ؤ وقال! [. ٢٦]اكرقان: ألحىل1ثمإاه 

لروصفات بأسماء اليوم ذلك عباده إل ، ليتعرف— سبحانه — اهلٌ إن حتئ [. ١٩]الانفطار! 
والصفاتالحتئ والأسماء العظمن المملكف ظهور فهويوم الدار، هذه ق يعرفوها 

تعالعزته وظهور وأحكامه اليوم ذلك شأن من ورسوله اه به أحبر ما فتأمل العك• 
البقاءدار ق حلقوا لو الش المقدسة صفاته واثار ورحمته وفصاله وعدله وعقلمته 

ذلك،.ينقى سبحانه وكماله لتعهليتا، 

الانفطارسوره ير نفمن حمعه اهلع ير ما هذا 

الحالمينرب للع والحمد 

الس،)،مأ(.٢(٨^ • ٥ ابنكمحر)إ/ س انفر: )١( 



سمسآسد

او0'تهي ۶
فإنما٢[ ■عل1ائاّي؟ا( آقاثوأ ؤ قوله؛ وأم! وزئا. أو كيلا بائعوهم أي: ، ؛

افتعللأن اممالوا، ل التاء ودخلت للمشتري، اليانع عق الكل أن لوذن )عل( دخلت 
معتنعك زائد بمعنن تؤذن الأصلية الحروف عل نيادة لأتيا للأخذ، كله الباب هذا ف، 

منفعله يدخل ذللث، ونحو والمشتري والمكتال( كالمثتلع للشيءت الأخذ لأن الكلمة، 
والمياع.المعهلي فحل يدخل لا ما رحله إل والاحتمال ه، نفإل والاحترار التناول 

منيعني [ ٢٨٦]القرة: ب آمحسست، ما وعها كسست، ما لها ؤ I سبحانه قال ولهذا 
تنالوالحنة والهوى، والشيهل١ن الشهوة بوامعلة إليها يوصل الذنوب لأن اليثات، 

وفيهالسهيل. ناله ما عل بينهما المرق، فهذا عدو• ولا واصعلة غير من اه ببمة 
فلموالمعاناة، والمحاولة التعمل يستدعي الاكتساب أن وهو هذا، من أحسن فرق 

وتعمله.ومعاناته بسعيه الحاصل القبيل هذا من كان ما إلا العبد عك يجعل 
الشرفخص ذللث،؛ ونحو بالحسنة بالهم حتن ملابسة بأدنن فيحمل الكسب وأما 

عبديهم ®إذا المحح! ،^.^، ١١مهلابقة هذا ففي منه، بأعم والخير بالاكتساب 
وعدمهاالوامهلة حديث، وأما ١ تكتبوهاأ؛ فلا يئة بهم وإن فاكتبوها، بحسئة 
مقابلةق فهذا والتوفيق، والإلهام والمللث، الرسول بوامهلة أيما الخير لأن ،، فمعيف
أعلم.واه ذكرناه، ما فالفرق الشر. وسائهل 

)ا(أيباواتعج_آ.
فلاتكتوماصويسة إذاهم مدجل؛ اس •؛ال !^؛ ٥٥١نال،رصول بلفثل ١(  ٢٨سلم)رنمأحرجه ر٢( 

ناكتيوهاعمالها فان حنة هاكتيوها يعملها فلم يحنة هم وإذا سيئة، فاكتبوها عملها فان عليه، 
(.٤٣٢ ا/ ١ الماري) كح وانظر: عشرآء. 



الأهسايرعلن المنير الصوء 

سط

4•ئ يكببون يوأ ئاك ضم ص ران بل، ركلا 
يرونوالموت السكران، عقل عق ترين والخمر عليها، غلب عبيدة• أبو ءال، 

رينقد فاصح عمرت وقول حهيتة، أّسني حديث ط؛ وس يه• فيذهب الميت، عق 
منالقلب يود أن الرين النحوي؛ معاذ أبو وقال الرين• به وأحاؤل عليه غلب أي به 

الهلعمن أشد والأقفال الرين من أشد وهو القالب، عق يهلبع أن والهلع• الذنوب،• 
القالب،.عك يقفل أن وهو 

الرينفاولكؤ يقالو-رم، فأحاطت، منهم والمعاصي اللنواب١ كثرت الفراءI وقال 
غشيه،أي ؤينا يرين الدس-، قلبه عل ران يقال؛ غعلن ران ت إمحاق أبو وقال عليها* 

فالغينإسحاق أبو أحعلآ قلتا الغين• ومثله القالب، يغشن كالغشاء والرين قال؛ 
زاشق لأمتغفر ؤإق قليي، علن ليغان رروإنه ه•' اس رمول قال؛ وأرقه• شيء ألهلم، 

}مرة((ل مائة اليوم 
هومجاهد! وقال وأكثفها. القالب، علي حجب، لا أغلفل من فهو والران الرين وأما 
مقاتل؛وقال القيب،• فيموت وتغشاه يالقلبا الذأنوابا تحيهل حم، الدنب، علاي اللذ٣، 
هريرةأبي حديث( من والترطي ائي النمحنن وؤ، الخبيثة. أعمالهم القلوب، غمرت 

هوفان سوداء، نكتة قلبه ؤ، نكتت، حعليئة أحطأ إذا العبد ارإن قال؛ ه، اهله رمول عن 
ذكرالدي وهوالران قلبه، تعلو حتن فيها زيد زاد ؤإن قلبه، صقل وتاب، واستغفر ننع 
حدين،هذا الترمذي؛ قال ؤ ه،، يكسون كائوأ ما قلوبم عن، زان بل كلأ ؤ اشق؛ 

يودحضر سوداء نكتة قلبه ق نكت( أذنتا كالما عود؛ مءثا«الااة؛نر وقال صحح. 
قلوثبم،عل ؤينا لهم تن، أوحثاكتسبوها التي، ذنوبهم أن سبحانه فاحبر كله. القلب، 

•مححابرى)اا/ئ*ئ(وضحهموى)يا/مأ( 
ازرمح،فح وانظر: •١( ٢٥١رقم  ١١٠الكبرمح،)٦; ؤ، والتاتي ( rrri)رئم أخرجه)"١( 

 /A(٦٩٦ ) الأحوذؤ،)"ا/ه'اه(.وتحفة



آ=أا'فهواهثيج 

السببلكن ببه، ومالسبب حالق فهو فيهم، اهذ حلق وهو منهم الران لب فكان 
واختياره.قدرته عن حارج والمسبب العبد، باختيار 

عقبما ويهللعه العبد، قلب ق الربغؤ يحدثها علوم الصحيحة ...الخكاشنة 
بالغينعنه ويواريها عنها، بالغفلة عنه يمسكها وقد يواليها وقد غيره. عل تخفن أمور 
لهوبالران، أو منه، أغلثل وهو بالغتم• أو الحجب، أرق وهو قله• يغئئ الذي 

أندها.

قلي،علن ليغان ٌإذه قؤ• الحم، قال كما الملام ءليهم - للأنبياء بمر فالأول؛ 
مره((.مبعين من أكثر اس لأمحتغفر ؤإل 

كلأؤ تعاقرن اس قال الثقوة. عليه غلبت لمنر للمؤمنين.والخالم،! يكون والثاف؛ 
الذنبهو ت وغيره عباس ابن قال . [ ١ ٤ نكسون ماكائوأ فلومم عق ران بل 

عليه.كالران يصير حتن القلب، يغش الذنب يعل- 
وهووالصفات. الأسماء حقائق ونفى التعطيل، حجاب عثرة: والحجب 

كماإلا البتة إليه يمل ولا اهذ، يعرف أن الحجاب هل-ا لصاحب يتهيأ فلا أغلفلها. 
•فوق يمعل-إك أن للحجر يتهيأ 

اهرلأّلغير قلبه يتعبد وهوأن الشرك، حجاب الثاف؛ 
علالفاسدة والمقالات الأهواء، أهل كحجاب القولية: الوعق حجاب اكالث: 
اختلافها.

طريقهم3، المثتدعين الملوك أهل كحجاب العلمية. الثل.ءة حجاب الرابعر؛ 
وسلوكهم.

والرياءوالعجب الكير أهل، كحجاب الباطنة، الكبائر أهل حجاب الخامس! 
ونحوها.والخيلاء والفخر والحد، 

)ل(آآ\.دارج-بم'آ.
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منإحوامم حجاب من أرق وحجا-يم الظاهرة، الكبائر أهل حجاب السائس; 
أقربهؤلاء فكيائر واجتهاداتيم. ونهاياتهم عباداتهم، كثرة ح الباؤلتة، الكبائر أهل 

إظهارهامن نحامون لا لهم مقامامت، صاريت، قد فإنما أولئلث،• كبائر من التويه إل 
منهم.السلامة إق أدنن الظاهرة; الكبائر فأهل ومعرفة. عبادة قوالب ق ؤإخراجها 

ئلوبم•ُن خير وقلو:أم 
الصغائر.أهل حجاب السابع; 
المباحايت،.ق والتوسع الفضلات، أهل حجاب الثامن; 
عليهمس وما منهم، وأييد له حلقوا ما استحضار عن الغفلة أهل حجاب التاسع; 

وعبوديته.ومكره ذكره دوام من 
المقصود.عن الر ق المرين السالكين، المجتهدين حجاي، العامر. 

الحجب،وهده الشأن. هذا وبين بينه تحول اهيههه وبين القال——، بين حج—_، عسر فهده 
الهوى.وعنصر الدتا، وعنصر ال2؛لان، وعنصر التفحم،، عنصر عناصر. اريعة من محشا 

البتة.القلس، ق وعناصرها أصولها بقاء مع الحجب، هذه كثف، يمكن فلا 
غلبتهابحسب، والهلريق، والقصي.، والعمل، القول، تفسد العناصر; الأربعة وهل.ْ 

إقمنه وصل وما القلب،. إل يمل أن والقصد; والعمل القول طريق فتقطع وقلتها- 
مسافة ١,٢JLالقوبين والحمل؛ القول فبين الرب• بملإك أن الهلريق• عليه قهلعنت، القلب؛، 
الهلريق ٤٧٥المسافة هده وق هتاللث،. ما عجايبؤ لري قلبه إل العبد فها يسافر 

اهه.إل هناك من النفوذ وطلب، فيه. دار قلبه إل العمل وحلص حارحم فإن الذكورون. 
اسإق وصل، فإذا [. ٤٢؛ ٢٠٩٠٧١]ه ربملئ،آلمةئ إل وان ؤ إليه; الوصول دون يستقر لا فإنه 

بهفهداه وباطنته. ظاهره به وجل وعقله. ومعرفته ؤيقيته، ليمانه ق مزيدا عليه أثابه سبحانه 
سبحانهاس وأقام والأعمال. الأخلاق ميرء به عنه وصرفؤ والأعمال. الأخلاق لأحن 

الدنيافيحارب إليه. للوصول الهلريق  ٤٧٥به يحارب حندا للقلب، الحمل، ذلك، من، 
قوةمن، ذلك، يمغ ولا وبيته، يده ق تكون أن يضره ولا قلبه، من، إخراجها فيها، بالزهد 



الالهوى ح الشيطان فإن الهوى. أا.اءي الاستجابة بترك الثيهلان يحارب بالآحر0. يقينه 
هوىله يقن لا بحيث معه، والوقوف المهللق. الأمر بتحكيم الهوى ؤيحارب يفارقه. 

الإخلاص.بقوة القس ويحارب ؤيتركه. يفعله فيما 

عنمحجوبين كومم الكفار عقوبة أعفلم من جعل هؤ أنه حا الاستدلال ،وجه 
محجوبينأيصا كانوا كلامه يسمعوا ولر المؤمنون يره لر فلو كلامه، واستملع رويته 
عنوغيره العليرال فن.كر الأئمة من وعيره ه نقالشافعي الحجة تهده احتج وقد عنه. 

ءلحجوبون يوم؟د و؛-ب كلأإب»أعن ؤ جقأ قوله ق يقول الثّافعي سمعت، قال: المزق 
الأصمحدثتا الحاكم! وقال آ. اإقيامة١ يوم ربهم يرون اممه أولياء أن عك دليل فيها 

منرقعة جاءته وقد الشافعي إدريس بن محمل. حضرت قال! ساليمان بن الربح أنبأنا 
فقال١ 4 ثحجويون يؤم؟د تيب عن إم ؤ؛ئد هأ انم قول ل تقول ما فيهات المعيد 

قيرونه أولياءه أن عق دليل هن«ا ل كان الختل ق هزلأم حجب أن لما الشافعي! 
لرولو اس، أدين ويه نعم قال! تقول؟ وبه ءبداهرانا أبا يا _؛...;،! الربح قال الرصن. 

الستةشرح ق الطيراق ورواه ا. ه اس عيلء لما اممم يرى أته إدريس بن محمد يوقن 
أيصا.الأصم كلريق من 

بنمحمل. سئل يقول! الحين بن محمل. ين أحمل. سمعت، الرازي! زرعة أبو وقال 
فقالوالكفّار؟ المؤمنون القيامة يوم رببمم كلهم الخلق يرى هل الحكم! بن عبداهله 
الرؤيةعن الشافعي وسئل محمد قال المؤمنون. إلا يراه ليس عبدالألأ! بن محمل. 
أنعك دليل هذا ض 4 يحجوبون يونجز ثيم عن إِبم كلأ 4 تعاقت اه يقول فقال! 

الأرواح.)ا(م'>أحادى 
٨(.• ٩ )رنم الة أهل اعتقاد ق اللألكاتي رتآ(أحرجه 

واينءسامفيشخصر؛آ/مه؛(ّ( ٨٨٤)رنم الة أهل امحقاد j اللألكاتي أخرج، )٣( 
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هقالعم عن يحجبون لا المؤمنين 
وقربهكلامه ومملع برؤيته ت سبحانه به أيما الأخرi الدار ق النعيم كمال ... 

المأأكولمن بالمخلوق إلا الاحؤرة ق لذة لا أنه يزعم من يزعم كما لا ورصوانه. 
تعاقالخالق من حظهم ق التام والنعيم اللذة بل والمنكوح، والملبوس والمشروب 

أحمدالإمام رواء الذي . الحم، دعاء وف، الخيال، ل أويدور يخطر؛١^١١-، مما أعظم 
وجهك،إلن النظر لذة *أسألك صحيحيهمات ق والحاكم حبان وابن نيه مق 

حقف، تعاك قال ولهدا مضلةا؛ فتنة ولا مضرة، صراء غير ق لقائلث،، إلي والشوق 
هلصالوأآلختم إبم ثأ لحجوبون يومجد نيب عن أتم كلأ ؤ التكفار: 

الفلرولذة أعداءه، يه يعذب الذي العاواب أنولع أعظم من الحجاب فعاواب [. ١٦ء١، 
منحظوظهم تقوم ولا أولياءه، يما ينعم الخي اللذات أنولع أعفلم الكريم اذلٌ وجه إق 

•• وقرته• والدنومنه كلامه ماع و>،رزيته من حفلهم مقام المخلوقات سائر 
ه،الرب وجه إق الطر هو الإطلاق عق وأعلاه وأحله الأجرة نعيم أفضل ل؛،إن 
أهللحل راوذا ه• التي عن ه صهيتح، عن لم مصحيح ق كما حهلا؛ه، وسم1ع 

ينجركموه،أن يريد موعدا اليم عند لكم إن الجنة، أهل يا مناد؛ نائي الجنة الجنة 
النار؟من ونحرنا الجنة، ويدحلنا موازيننا، وينقل وجوهنا، يبيض م هو؟ ما فيقولون• 

(.٨١• المة)رثم أعل امحقاد ل اللأللكثي أحرجه )١( 
رأ(ا<ه>.زالهجرتين.

الكرىj ُاكاتي ( ١٩٧١رم )o/؛-r جان وابن ( ١٩•• ^ ٦٩٧الحاكم)١; أ-محه )٠١( 
/\(rAU  ١٢٢٨رقم ) وتمد( ٢٩٣٤٦رقم شة)آ/أأ أبي وابن ( ١٣؛،•)رقمالمغرى ول

(٢٧٦رنم  ٢١)ا/•والخان ق!لاحاد الثسال وأبوكر ( ١٩٦٤٧رقم )•ا/آأأ \وذ\ق 
١٩بمك)م؛،وأبو ( ٤٨•١٠رنم ١  ١٩الك؛ير)ه/ول ٦( •  ٩١رقم  ١٦٥الأوط)٦; ق واتجراق 

ونالالحاكم صححه والحدث ( ١٣٩١٠رنم  ٢٣•والبزار)؛/ ( ٢٦٤)؛/وأخمد ( ١٦٢٤رقم 
الثوكالونال مات. ورحالهما والكتر الأوط ل اممراق رواه (: ١٧٧/١)• المجمع ل الهبص 

ثقات.إسادْ رحال (: ٣٣٣الأوطار)أ/ ل نق 
إءانتج١٣٢١٠)٤(
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أليه،'النظر من إليهم أحب شيئا أعطاهم فإ إليه، فينظرون الحجاب، فيكشف، ءال،ت 
فيين—٠^٩^ بمفلرون داموا ما الثمم من شيء إلن يلتفتون لأقلا احر• حديث وق 

يعهلهملر الجنة، ق ر7،م أعهل-اهم بما تنعمهم كمال مع أمم - واللام الصلاة عليه 
منبه لهم يحصل ما لأن إليهم أحب ذلائا كان ؤإنما اليه، النفلر من إليهم أحب شنئا 

بالأكلالتمتع من لهم يحصل ما فوق العين، وقرة والسرور والفرح والعيم اللذة 
حقق غ؛و قال ولهذا البتة. والعيمين اللذتين بين بة تولا العين، والحور والشرب 

آلخحملصالوأ إم ئأ وأم كحجوبون يومقد ثيم ض إم ^١ ًؤ الكفارت 
بحانه— عنه الحجاب وعذاب النار، ^اب العذاب؛ نوعي عليهم فج«ع [. ١٦، ١٥
برؤيته.التمتع ونعيم الجنة، ق بما التمتع نعيم العيمت نوعي لأوليائه •م كما _، 

إنؤ الأبرارت حق ق فقال السورة، هذه ق الأربعة الأنولع هذه سبحانه وذكر 
مضهضم ولقل. [. ٢٣■، ٢٢لاJطففين; ه ينقدون آلآزآيلئ، عل وج: ثعير ض الأبرار 

أووبساتينهم، فصورهم إق ينفلرون أو يعذبون، أعدائهم إق ينفلرون قال: من الأية 
المحننينفلرونوإنما غيره، إق المقصود عن عدول هن.ا وكل بعمى، يعضهمإق يتفلر 

لصالواإيم ئأ ؤ لمحجوبون: رمم عن هم الذين ال،كفار حال صد ربمم، وجه إك 
الدنياق أءل.ائهم ق الكفار قاله ما سبحانه قابل كيفا وتامل [. ١٦ألخحمه 
يتغامزونالمؤمنون حم مر إذا كانوا الكفار فان القيامة، ق بضده منهم، به وسخروا 

تعاق؛فقال أمأ[. ]المطمفينإ ه لصالون هنولأ، إن هالوأ راوهز ؤإذا ؤ منهم؛ ويضحكون 
لتغامزهممقابلة أ'آ[ا ب يصحآكون ألآكمار س ؛امغوأ آلذنن الئوم قؤ 

ولرالفلر، فاطلق [. ٣٥ه يغعلرون آلأزآبك عل ؤ قال؛ ثم منهم، وضحكهم 
والنظرسبحانه، اهف هو وأعفلمه وأحله إليه نظروا ما وأعك منظور، دون بمنغلور يقيده 

الباريفتح وانفلر؛ ( ١٨١)ريم ْام أحرجه ( ١ ) 
التصديقق اسمحاق بن ومحمد (  ٩٨)رقم الجنة صفة ق الدنيا أبي وابن ( ١٨٤)رقم ماجه ابن أحرجه ( ٢) 

•٢-٩•٢(.٨/٦(وفيحاJةالأوJاء)٩١)رقم(ومنممفيٍفةالخة ٤٨؛اJظر)رقم
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وصعقه.المرض قوة حب علي المريض كقوة القبائح صاحب فإيمان 
مي— الإيمان وصيانة وتوفيرالحنان، النفس، صون وص — الثلاثة الأمور وهذه 

هنفتزكية عق عامل لأنه همة، أرم صاحبها لأن الولع• عك العامة باعث من أرم 
عنه.ؤيحجبها عنده. يشينها عما بصونبا فهو ربما. إق للوصول وتآهيلها وصوبما، 

ويصونرصاه. بما ويْلال_ا ربه. إل بما يير لأنه ؤيضعها. يضلها عما حناته يصون 
ؤيذمإنوره، بملفئ عما إياه ومرانته به، ومعرفته وتوحيل.ْ، له، حبه من ت بربه إيمانه 

قوته.حجته،ويوهن 

القب١ئحتتجنب فوايو هن فوائد ثلامحث، 
 Iعندبما ؤيزري ؤيعيثها يشينها. عما وحمايتها حففلها وهو النفس. صون إحداها

وكبرته نفعليه كرمت من فان خلقه. وسائر المؤمنين وعبادء وملائكته، ٠؛؛؛ الألأ 
أهلبما وزاحم الحال. أعك ق ووضعها وعلاها، وزكاها وحماها، صابما عنده 

وأطالقالرذائل. ق ألقاها عنده وصغرت ه نفعليه هانت ومن والكمالأت. العزائم 
تالقبائح تجنب، ق ما فأئل قبتح• عن بمنها ولر ودساها ؤ وأرخاه زمامها وحل ثناقها، 

النفس.صون 

وجهين!فن الحنات« توفير ١١وأما 
عليهنقصت، بالقباح اشتغل فإذا الحنان. اكتساب عل زمانه توفير أحدهما؛ 
لتحصيلها.متعدا كان التي الحنان 

كماوحبوطها، الميثان بموازنة نقصابما، عن المفعولة الحسنات تول والثاف. 
أوبالكلية تستغرقها وقد الحسنايت،، تحيهل قي. اليثات، ان التنويه. منزلة ل تةا..م 

لهمن بمنزلة وذللث، الحنان. ديوان يوفر فتجنها نهلعا، تضعفها أن فلابد تقصها. 
فهكذ.اينقصه، أو يكثره أو الدين يستغرقه أن فإما عليه، استدان فإذا حاصل. مال 

)ا(أ'ا.اوارجحآ.
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مواء.والهيثات الحنان 

إصلاحها.ق عي الفيمكنه ونقائصها. عيو-اا عل، ^ ajفبمحاستها 
ولااللطف. من به يعامالوْ أن يجب بما معاملتهم وهي الخلق• ملاطفة الثاف• 
قلبهعليه د ويفبه، ويغريهم عنه، ينفرهم ذلك فإن والغالفلة، والشدة بالعنف يعاملهم 

الناسمعاملة فإن ياللطف. الناس معاملة من أنفع للقالب فليس ووقته. العلا ْع وحاله 
صحبتهفتستديم وحبيب صاحب ؤإما ومحبته. مودته فتكب أجنيي، فإما 

احتماللث،ويكون شره. تكفى ونحرنه. بلهلفك فتهلفئ ومبغض، عدو ؤإما ومودته. 
به؟والحنق، عليه الغلظة من ينالك ما لضرر احتمالك، دون به، لهلفك، لمضض 

ولاوآجل. عاجل وحير صلاح لكل الموجبة وهي سبحانه. الحق مراقة الئاك؛ 
وعونإليه، وميلة نله وما لذاته المقصود وهي بءذْ• إلا الأولتان الدرجتان تصح 
؛الخلق.واللطف، النفس، إصلاح توحّب، غقوت الحق فمراقبة عليه■ 

مح:3همث،يوآ:::;:
4•ا'ثث؛• آلمربون بجنْ 

كناقال: يساق بن هلال عن عهلية بن ثمر عن الأعمش عن جرير ابن ذكر 
هذاءقالات همام، ابن فجاء أناس ل عرعرة ين وحال- حمحم بن والريح يب إك حلونا 

غيرعرمتج قد القرآن ق ما كل كعّتخ يا فقال: فجلس. له فاومحع قال: نبيكم عم ابن 
اهعقول وما المنتهز؟ مدرة وما عاليون؟ وما مجيز؟ ما عنهن: فاحبرق أشياء، أربعة 

أرواحفيها السابعة ماء فالعليون أما قال: [؟ ٥٧ء1أاهلميم: ٠^١^ وزقننه ؤ لإدييس: 
وأماإبليس، جند نمّتن، الكفار وأرواح السفك المابعة فالأرض سجين وأما المؤمنين، 

يومكل للت، راغ إق إليه الاه• فأوحن 4 عليا مكائا وزمننه ؤ لإدريس: سبحانه اه قول 

)ا(ااهمدارججآ.
الروح. ١٣•)٢( 



رسءآرفةiاهذذه 

حتنفيوحرْ الموت ملك له يكلم أن الملائكة من له صديما وكلم بنيآدم، أعمال مثل 
الموتملك لقيه الرابعة الماء ق كان إذا حتن به مج جناحيه، بتن فحمله عملا يزاد 

أنأمرت إق فالعجب قال! جناحي بين ذا هو قال! هو؟ وأين فقال! حاجته ق فكلمه 
عقمحيرة قاما المنتهز، محيرة وأما روحه. فقبض الرابعة. الماء ي روحه أقص 

فلذلكعلم وراءها لأحد ليس ثم الخلائق، علم إليها ينتهي العرش، حملة رءوس 
المنتهنمحيرة محميت 

ءإءون؛ههمتما ؤ٠آأذررلث، ;رقث: محئ انكتن،آلآتراومح ؤه تعاق؛ قال ،  ر
مرقومكتاب كتا7ام أن تعال فأخر ٢؛؛• ١ "  ١٨ه المربون نئردْ إ)ثث! */بموم 

بهلهم ؤيوغ يكتب، بأنه الأبرار كتاب تعال وحص حقيقة. كتابة مكتوبا لكونه تحقيما 
هؤلاءشهادة يذكر ولر المومنن. ومحادات والنيين الملائكة س المقربين بمشهد 
خواصمحن ؤإظهارا له ؤإئهارا به، لهم وبع وما الأبرار بكتاب، تتويها المجار لكتاب 
تنويهاالمملكة أهل وحواص الأمراء بين تعفلمه من تواقتع الملوك يكتبإ كما حلقه، 
عبده.عك وملائكته ء ادم صلاة من نؤع وهدا بذكرْ، ؤإمحالة له المكتوب باسم 

سصحيحيهما ق الإمحمراييتي عوانة وأبو حان وابن مسنده ق أحمله. الإمام وروى 
إله، اه، رسول ْع حرجنا قال! عازب بن الراء عن زاذان عن المنهال حديث، 
وهوالعلير، رءوسنا عك كان حوله، نا وجلالقبر، عك ه اه رسول فجلس جنازة، 

إذاالومن »إن فال! ثم - مرات ثلاث - اكر« عذاب من باه ارأعوذ فقال! له، يلحد 
وجوههمعلن كأن الملائكة! إليه سزلت، الدنيا، من وانقطاع الأحرة من إئال ل كان 

ملكبجيء ثم بصره، مد منه فجلوا وكمن؛ حنومحل منهم واحد كل مع الشمس 
اشمن مغفرة إلن أحرجي الطيبة! النمس أيتها فتقول! رأسه، عند نحلس حتن الموت 

منوذا ( ٣٧٥)آ■/الفتح ق حجر ابن الخانظ وتال ( ٩٤)•r/ )آ'ا/أه( الطري تمر انظر: )١( 
ذلك.يصحن أءلم واس الإمرايليات 

الروح.)آ(ما 
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لرأحدمحا فإذا فأخذها السقاء، ل من القطرة تمل كإ نيل فتخؤج )،! ١٥ورضوان. 
الحديث.عين...(( طرفة يده ل يدعوها 

المؤمنالمد روح نفس إذا قال: الضحاك عن الأحلح عن حميد بن يعق ذكر 
الرابعةثم الثالثة تم الثانية الماء إل المقربون معه فيتهللق الدنيا، الماء إل به عرج 

للضحاك:نالت، المتتهن، مدرة إق به ينتهي حنن السابعة ثم السائمة ثم ة الخامثم 
يعدوهالا هق اهيع أمر من شيء كل إليها ينتهي لأته قال: المنتهز؟ ّسدرة ميت سإ 

منيؤمنه مختوم بصالثخ إليه العم فيبعث، منهم به وهوأعلم فلأن، هميك إ ربي *يقول• 
ثعمحون :ِث;:ؤما~أذرذكنا ظثئث ؤكلأإنكممن،الأترارش تعاق: قوله العذابه، 

منقول ينال لا القول وهذا [. ٢١-١٨با محربون نقتده وم( كتنم.ث،مقوم 
أنرأى قائاله وكأن اقلم، هد والجنة المنتهن، محيرة هد الجنة فإن الجنة، ق هم قال: 
النيئ،وأخبر هده، الشهداء أرواح أن سبحانه العم أحبر وقد وأوفق. أملم العبارة هذه 
شاءءت،احيث الجنة ل ترح ما أه 

آلنئئنمسوننمئئاني ذ'للئ، ؤق منلئ، حشههُ إق منرحيوخمختوِ; مون مؤ 
4■سير;ت من ؤثشاحهُ 

بمسك، حت؛مهُ ؤ مسعود: ابن عن عالقمة وقال حتم؛اكسلث،. الخمر يقول. 
الئ،مآخره أن أعلم واهف يريد قلت،: يختم. ثم بخاتم وليس خلهله قال: [ ٢٦

مه-أهرقالأ،ا(وسىفييزبالآم)آ/اه؛-آه؛()ا(اخر-بم 
jواللألكاتي ( ٧٥٣)رقم واللالي ( ٣٩٢)رنم والرييان ( ٦٧٣٧رنم  ٥٨•)٣; 

١(.٢ ١ ٩ الزمحو)رنم j المارك ٢(وابن ١ ٤ • المة)رقم أعل امماد 
الروح.)أ(ما 

-\j(oi-Qr/yU)(\'/\o.)(-r/r)م(أحرجالطريفيشرْ)
حاديالأرواح.)؛(ّْاا 
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قولهعن عالقمة سألت ْعاويةت بن نيئ وقال الخاتم. من ليس الخاتمة فهومن يخالهله 
؛١^١٥ولكن خاتمه ليت ل! فقال مسك( *خاتمه فقرأتما ٠ منلئ، خث؛مهُ ٠ تعاق! 

أنللهليب تقول اتكم نمن المرأة أن تر ألر خلطة، ختامه علية,' ٠الت ه منك ختتمهُ •ؤ 
عنالأعمش عن أبومعاؤية حدثتا متصور بن معيد وذكر وكدا. لكذ.ا مك من خلهله 

لث،.المطعم عاقبتها يجل،ون المختوم، الخمر الرحيق مروق؛ عن مرة ين ءيل.اس 
قال؛ؤءرراحهُ ؤ تعاق؛ قوله ق عيداهلع عن مروق عن الإستاد وببمدا 

منهايثرب عباس؛ ابن قال وكل.لاائ، صرفا. المقربون ؤيثربما اليمين لأصحاب تمزج 
وهذاطيتة. يقول مكا ختامه مجاهد؛ وقال ا. دوثءمل لمن وتمزج صرها، المقربون 

قيبقن ما يريد أعلم واس وكأنه منه، أوضح الأية ولفظ تفسير. إق يحتاج التفسير 
الدردى•من الإناء أّفل 

قالدرداء أبي عن ماط ابن عن جابر عن شيبان حدثنا آدم حديث من الحاكم وذكر 
أنلو شراحم آحر به يختمون الفضة مثل أييفل شراب هو تال• ه متك د حشمه ؤ ت قوله 

طيهالج وجد إلا ذوروح يق ل( أحرجها ثم فه يدْ ألحل الدنيا أهل من رجلا 
الخمر-با يمزج الص المحن اٌّم التحتم قال؛ عطاء عن وحدئناأبونيئة آدم فال 

٠١*المنامة وبين [. ٩٢٦ أكغنفنون كامي ذ'للئ، ؤق ؤ تعاق؛ قال 
وفرق.جع أيصا راالخ..ا.(( وبين وبينهما وفرق، ■م وارالغبهلة« 

الحاسدمهانة عل يدل والحسد؛ وحرصا. واجتهادا مسابقة تتضمن فالمنامة 

المختارةق والضياء ( ١٩١ ٨٨، ١٩١ ٨٧رنم "١ ٤ ١ • / ١ )• تقبره ق حاتم أبي ابن أحرجه ر١( 
 /U(٠٣٤ ٩ ١ رقم ٤ ٤ ب ) وهاد j ;وش( ٦٦رقم  ٧٥همس)١

(.٣٢٢/٦(راظر:ذحالارى)٢٧٦رآ(أ-محهشاوباركلهمس)رنم 
•اليض إك ٤(  ٥٢>٨/ الثور اكر ق الموطئ ءزاْ )٣( 

)أ(خ؛.دارج-بمم.

ا)آ(

)٣(





سيده.مرصاة عق ؤيحرصه الأحر يحب منهما وكل عليه. ويحثهما 
ومهانتهافلعجزها الخير، عق حرص فيها ليس مامملة ذميمة نمى حلق والحد 

يسامحنهاحمى كبها لوفاته أن وتتمتن دوما، حا ؤيفوز والمحامد الخير يكبا من تحد 
[.٨٩]الناء; ه سّوأم قت\$ودون كمروأ كما )؛نمروف لو ودوأ ؤ تعاق؛ قال كما لعدم. اق 

حنداإضأوألجئ\وا بعد من لج؛رضأم<آبمبل3تردوم ود ؤ تعادت وئال 
١[.• ٩ ما سسمأفههمسش 

والنافسهو عنه زالت، كما المحول عن زوالها متمن النعمة عدو فالحول 

ويحبايعلوعليه أن غيره فهوينافس ينافه من وعك عليه تمامها متمن النعمة ابق م
قيساويه حتن غيره انحهلاءل يحكا والحول الفضل. ق له مجاوزته أو به لحاقه 

عينيهنصبؤ جعل فمن بالناقة• تنتفع الخيرة الفاصلة النفوس وأكثر القصان، 
بهاللحاق وطلب، به يتشبه فانه كثيزا. به انضر فنافسه والسبق الفضل أهل من شخصا 
نذمه.لا وطا عليه. والتقدم 
ال ٠٠ه.' الّما ^٢!، المسح ق كما المحمودة ة الخنافعك الحل. اسم يطلق ونل 
ورجلالنهار، وأطراف الليل آناء به فهويقوم القرآن اقع آتاه رجل اس؛نت ق إلا حد 

علوعل يدل وغبهلة منافسة حد فهدا ،. الحق<اأق هلكته علن فسلطه مالأ اص آتاه 
الفضل.بأهل للتشبه وؤللبها ه نفوكبر صاحبه همة 

المهلففينمحورة ير نفمن حمعه اداااأ ير ما ^ا 

الحالينرب لك والحمد 
٠٠٠

وشرح( ١٣٣ )T/ الماري نح وانظر؛ ٨( ١ ٥ )رنم لم ومآ'أا،هآ'ه( )رنم البخاري احرجه 
النووي)آ"/به(.
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ء

{و عنطجما لرهن آسر(;;ث؛أ ؤآلممرإذا زرث؛ وسق وما وآليل نرج! بآكمق امسم لا قؤ 
طبواأإئت'ه•

يالليل.متعلقة أشياء بثلاثة م أق
العاءصلاة وقت إق من الغروب بعد الحمرة اللغة ق وهو السفق، )أحدها( 

الشفقتوغيرهم! والزجاج، والااسث،، الفراء، قال . ١^٠٤ق هو وكيلك، الأجرة، 
تماسكالا ثقق شيء ومنه الشيء، لرقة ، الحرفموضع وأصل ماء. الق الحمرة 

الشفقيقولون! الالغة وأهل له. رق إذا عليه وأشفق الرقة. وهو الثفتة ومنه لرقته، له 
العشاءوقت، حل يل. الذي الشفق أن الصحح كان ولهدا وحمرتما. الثمن صوء بقية 

جعل؛ةّاؤهاالثمس صوء بقية كاست، لما الحمرة فان الحمرة، هو يغييوبته الأجرة 

وقت،فيحل الأفق عن الثمن بعديت، الحمرة ذهست، فإذا المغرب. لوقت، حدا 
عنالثمن يعل. مع حاصاد ويكون لبثه، بهلول وقته يمتد فإنه البياض وأما العشاء. 

 cالحمرةالشفق! قال! أنه - عنهما اليه رّصي - عمر، ابن عن صح ولهذا • الأءو

اك؛او<. ٦٨)١(
الأوطاروتل )ه؛( والتعارف ١(  ٤٤)ص الصحاح ومختار ١( A • ل/ المر،-،)> ، jUانظر: )٢( 

اومود)أ/"ل؛(.)ا/اا؛(وءوو، 
ثسةأبي ابن أيضا راحرجه موتونا وصحض ( ١٦١٩رنم  X\X/ )١ الكبرى ق البيهقي أحرجه )٣( 

/^(y^x  رنمxx-^t ) ،لالرزاذLالووى وتال، ( ٢١٢٢رنم  00)\ا%وء j ،الأساءماوم
 /X(،١٥٦والصفاين :) وذكره،عنهما. اس رصي عمر بن، عبد١سم عن الصحح يامناله الييهقي وروى

١( ٠١٠/١رالهل.اية احاديثخ تخربج ق والل،راية ( ٢٤١)ا/^التعليق أحاديث، تحقيق تنقح وانظر: 
-٢١٠٢)\إ الراية ونصّب، ( ٢٧٤رقم )\/AA اننير البدر وحلاصة ( ١٧٦/١)الحبير وتلخيص 

٢٣١٠.)
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تالوكيلك الفراء. حكاه أحمر، كان إذا الثمق، كاته ممبؤخ ثوب ت تقول والعرب 
يكونالذي هو ت مقاتل قال وكذلك المغرب. ق تكون الش الحمرة الشفق• الكلبي• 

يحتملوهذا النهار. هوبقية عكرمآت وقال الظاإ٠ة. قبل الأفق ل الشمس غروب يعد 
النهارهو مجاهال.1 وقال النهار. آية هى الش الشمس صوء بقية الحمرة تلك به يريد أن 

وهذاالنهار أته وظن ومحق• وما باللل قابله رآه لما وكأنه جدا• صعيفا وهذا •• كله 
بلازم•ليس 

صمهوما والليل ومر. وحوي صم وٌا أي وّق، وما بالليل فسمه رالثاف( 
وهوالهار، إدبار يتممن والشفق أحرى• آية واتساقه آية، والقمر أحرى، آية وحواه 

لمصالحيتعاقيان الأحر، حلفه أدبر إذا هن-ا فان أحرى• آية وهو الليل، ؤإقبال آية، 
هوالذي والشفق آية، الأحر هما أحل• وتعم-، آية الليل ؤإفال آية• النهار فإدبار الخلق• 

آية،ليلة كل وتزايالْ آية، والهلال آية، حواه وما آية، والليل آية• الأمرين متضمن 
آية.القص ق أ->؛انْ ثم نورا_آية، وهوامتلاؤه - واتساقه 

—ثؤع ولهذا كماله. بصفات للعلم مستلزمه ربوبيته، عك دالة آيات وأمثالها وهذه 
اراللهمالحل.ثت وق المغرب. بصلاة تعاق الرب ذكر - النهار ؤإدبار الليل إئال عنل- 
لي"اغفر صلواتلئ، وحفور دعاتلئ، وأصوات مارك، ؤإدبار ليلك إقبال هنءا 

سبحانهم يقولهذا النهار. ؤإقبال الليل إدبار عنل• الفجر بصلاة اس ذكر شؤع كما 

وهولاف.ثر: انغننح إذا ؤآلصتح أق؛ البر إذ وأليل ؤ كقولهت الوقتين ب،لءين 

(٤٩•تفسرْ)أ/ j كير ابن وذمْ ( ١٩١٩٤رقم  ١٣٤ ١ ١; ر• شسرْ ق حاتم أى ابن اخرجم )١( 
وصححه.

رقم ٣١ثب)I/ أبي وابن ( ١٧٩٢رقم ٤ ١ • اعرى)ا/ j والمهقي ( ٥٣•ب}ص)رنم )٢( 
الكيرj والطراز ( ١٥٤٣)رنم حيد بن وعد ( ٦٨٩٦رنم مل وأبو ( ٢٩٢٥•
(٦٤٩واليالت)رقم اليوم شل ق الض وابن ( ٤٣٤)رقم اس وق ( ٦٨•رقم •٣ ٣/٢٣)

وءسه.٧( ١ ٤ رقم ٣ ١ ٤ / والحاكم)١ 
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هثغص إدا وآلصيح ;ثم; عنص إذا زآليل ؤ إمسامهت ونظيره الشفق، إمامه يقابل 
تاككوير:7ا،ا/ا[.

والنهارالليل إقبال طرق من واحد كل عن يحرث - وتعاق تبارك - الرب كان ولما 
إقبالعند الأرواح فينشر شاء. ما حلقه من ويبث يحدثه، ما ؤإدبارهما 

-أنره العال؛ و الانتشار ط؛ محدث الهار، إقبال عند الأنانية الأرواح ؤينشر اللل، 
ذكرهمن ذللث، ق ما مع العظيمتين، الصلاتين هاتين الوقتين هدين ق سبحانه ئرع 
مامع حا، الأحرى واتصال إحداهما انصرام وعند المتعاقبتين، الأيتين هاتين عند 

ومنحال، إق حال من ذلك، عند الحيوان وانتقال والاحتلال،، الضاد من بينهما 

فالحيوانوليلة، يوم كل للخليقة مشهود يومي، ومعاد مبدأ وذللث، حكم، إق حكم 
آث،عكيمجنمأئ يو3ا' اولم ؤ ومعاد؛ مبدأ ق العال؛ وزمان ومعاد، مبدأ ق والثايت، 

[.١٩العنكّومتؤ!ت يسيره آلله عل للث— د٠ إن د يعيد٥ ئز آلحلى 
ويجوز،؛، القجواب أته الظاهر ا. ١ ٩ ]الانشقاق: طّه عن طتما لممحن ؤ وقوله• 

١متأنق، بعده وما ولركبن جوابه، ، المحدوفالقس!؛ من يكون أن 
ءنا-هفالخaلاب فتحها فمن وبفتحها، للجمع، الثاء يض؛ )ولتركض( وقرئ 

الخاءت، ليوقيل؛ حاصة. ه، الّك، هو لقتل■ الإنسان• أيها لتركبن أي ان، للأت
فالخنابصمها ومن طبق• عن طبئا ماء اللتركن أي للنية، ولكنها للخطاب، 
بحدحالا ماء اللركبن العنن قال: ماء للامماية جعل فمن إلا. ليس للجماعق 

وكونياوالهر، والأنفهلار الانشقاق، من تعاق، اهن وصفها التي حالأتيا من حال 
قولوهدا حالأتيا، من ذللث، وغير وتفتحها، ومورانيا مرة، وكالدهان مرة، كالمهل 

نمافيكون هل.ا وعل والقمر• الشفق ذكر الماء عك ودل ه• عود من عبدالألأ 

العال؛.وتاُيير المعاد عك 



حتن، سماء بعد سماء لتركبن معان; ثلاثة فاله للض.، الخهلاب قال ومن 

روقموقول مجاهد، رواية ق عباس ابن قول هدا اس• بمعدك حنث إق تنتهي 
الطباق.الع! موات لليقال ولهدا طبق، ماء والقالوات والثعى، 

حتنرتبة بعل ورتبة منزلة، بعد ومنزلة درجة، بحد درجة لتمعدن اكاف؛ والمض 
اه.من والزلفن القريب محل إق تنتهي 

فيهاالاه نقل التي المختلفة الأحوال من حال بحد حالا لتركبن الثالث،! والمعنن 
وغنامتارة، العدوعليه ؤإدالة عدوه، عق ونصره والجهاد، الهجرة، من خ رسوله.ر 

إياه.يلغه ما بلغ أن إق فيها تنقل التي حالاته من ذلك، وغير وفقره، 
ثمنهلفة كونه أطباقه قاول حال، يحي. حالا أي! ه ثق عن يما لممحن ؤ قوله! ، ١

أوغنيا أومريقا، صحيحا ثم فهليما، ثم رصيعا ثم مولودا يم جنينا لم مضغة ثم علمة 
يبعث،،ثم يموت، أن إق عليه المختلفة الإنسان أحوال حمح إك أوبثك، معاقا فقيرا، 

بعدحالأ لتركبن! — فالمعنن اكار، أو الجنة إق بمير ثم تعاق، اه يدي بين يوقف، ثم 
أمر.بعد وأمنا منزل، يعد ومنزلا حال، 

بعدأغنياء ولتصيرن الأوك، يعد الأحرة ق لتكونن نيد! وابن جبير بن سعيد قال 
ولهداالحال، والطبقة! والهلبق ا؛ودة، بعد ئدة عهناء! وقال الغتن، بعد وفقراء الفقر، 
ثلايثج!طبقات عك كنت، لمد العاص! بن عمرو قال شتن، طبقات عك فلأن كان يقال! 

ثالآثّأحوال أي 
الجنينأطباق بعض ذكرنا وقد احتلاقهار؛،، عك الحال _الهلبق! الأعرابي! ابن قال 

(.١ • >  ٦٨رقم  ١٩٥/ • ر الكير ق اممراق أحرجه )١( 
٢(.١  ١Y-T ١ ١; الرب)•  jUانظر: ٤(  ٩٤• )رقم الخاوي أخرجه )٢( 
اJودود.تحفة  ١٧٥)٣( 

الُرب)'ا/ااأآ(.ال )؛(انظر:ل
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•آحرها إق ولادته بعد أطباقه نذكر ثم ولادته. وقت إق نطفة كونه حين من لبطن اق 
قويا،اتصالا اتصالها ق الشجرة عق الثمرة بمنزلة الرحم ق الجنين ءنقولت 

لها.الممسكة العروق وانقهلاع وكمالها لثقمحا انفصالها إلا يبق لر الغاية بلغت فإذا 
المشيمةبين تمكه التي العروق وتتفصل الأعثية تلك عنه تتهتك الجنين فهكن.ا 

الحجيح،واتأتاك وثقله، يإزلاقها فتعينه المزلقة، الرطوبات تلك وتنصب والرحم، 
انفصالمن ولابد حدا، عظيما انفتاحا الرحم فيشح الخروج، عك العروق وانفصال 

الأطباءحداق بدلك اعترف وقد زمان، أمؤع ق تلتتم ثم العظيمة، الفاصل بعض 
إدراكعن الناس عقول تعجز وتدبير إلهية بعناية إلا ذللث، يتم لا وقالوا• والمشرحين، 

الخالقين..٠أحن اهف فتبارك كتفيته، 

آلذينكمنوأبل ٠ ينجدون لا ألمن،ان عليم ئرئ وإِذا ؛ج يوبغون لأ لم ما مؤ 
متواا ء ش؛)، إلا زة؛ الهر اب بمد لتشرهم ' ؛ إإTT يوعوينح بما اعلم والته "آ ل يكدبومحّنح 

ثقَه.ممنون عير حر ا لم آلصئلحيت وعملوأ 
انالأنتنقل وهو واحد، فالمعنن الناس لجملة أو للإنسان الخطاب ال! ق ر

منهذين بين فكم النار، أو الجنة س مستقرْ إل نطفة كونه حين س حال، بمد حالا 
للإنسان.والأحوال الأطباق 

لتصيرن_ت عنهما اهااثا رصي — عباس ابن قال هدا. عك تدور كلها المقرين وأقوال 
إلالعلقة، س حال، بمد حالا الأنان أيهّا لتركبن ونيل حال. بمد حالا الأمور 
بينالتمييز طبق ركوبه لم الدار، هاوه إل حروحه إل حيا، كونه إل المضغة، إل العالقة، 

الأشد،طبق ركوبه ثم اللؤغ، وهوطبق آ"؛مّ، طثما ذللث، بمد ركوبه نم ؤيمره، ينفعه ما 



محاوركوبه الرزخ، 3، الموت بعد ما طق ركوبه ثم الهرم، طبق نم الثيخوحة، طق نم 
فدلكالقرار. دار إق حال بعد حالا فيها يتممل يزال لا عديدة، أطباها الأحوال هدم أثتاء 
يشاء.ما ذلك اس-سحانه—بعد يفعل ثم العباد، يعلمها الش أطاقه آحر 

ذكرفانه بالحم،ه، مّه أشه المٌّن؛الاس وقال• الضم، قراءة أبوعبيدة واختار 
فما۶ قوله! بعدها ذكر ثم بشماله، كتابه يوتن ومن بيميته، كتابه يوتن من الأية! قبل 
قولوهدا قال طق. بعد طما كوتبمم فدكر ٢[• ' تالأسقاقإ ٠ يومغون لا لم 

قالأمر. بعد وأمرا منزل، يعد ومنزلا حال، بحد حالا لتركبن قالوا! المرين. أكثر 
الفقر،يعد أغنياء ولتمبميرن الأوق، بحد الأحرة ق لتكونن زيد! وابن حبير، بن معيد 

كانمن سنة لتركبن عبيا.ة! أبو وقال شدة. بعد مدة ءطاء1 وقال الغنئ. بعد وفقراء 
الرمل.عك والاختلاف التكذيب و قبلكم 

عكالدالة الايات أعظم من وحدته عليه والشمم به المقسم هدا تأملت إذا وأنت 
إكحال من إياه ونقله أراد، كيفا لها وتصريفه للعالم، — سبحانه — اثيق وتغيير الربوبية 

غيرفاعله يكون أن ومحال له. مدبر فاعل غير من ه ينفيكون أن محال وهدا حال، 
مواء.الامتنيع ق وكلاهما عليم. ولا حكيم، ولا مريد، ولا ولاحى، قادر، 

كماله،وصفات وتوحيده، ربوبيته، عق الأدلة أعفلم من وعليه يه م فالق
هيؤمنون لا لم فما ؤ بقوله• ذللثا عفّتا ولهدا المعاد. وعك رسله، وصدق وصدقه، 

أتملمدلولها الختلزمة الأيات هده فلهور بعد يؤمن لر من عك إنكارا ؛؛ ٢* 
استلزام.

عبارةبأفصح ذللثج، عك المشتمل للقران وسجودهم خضوعهم عدم عليهم وأنكر 
الحقغاية عبارة! أمرق والعبارة معنن، أمرق فالعنئ وأوجزها. وأجزلها وأبينها 

يصدقونولا [ ٢٢]الانشقاق: نلآثمسكهموا'محدبوتنمه ؤ والفصاحة. الييان بغاية 
قيضمرون بما [ ٢٣]الانشقاق؛ ه يوعويتج يما اعلم ؤآس ؤ وعنادا! جحودا بالجن 
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mm
سمشآلسد

اممحنبقتل رآ'' ومشيوؤ وساهد أ)آ''ا ؤآآءوم-آل؛وءود ا؛ن؛ا اآتحمدج ذات آلثنآء وؤ 
يالمومغىيعطون ما عق وَ ;"T'; قعود زد \إئ\وإ\بُ'ؤج ;}?؛; آلأحدود 

مللفلهُ آJذى إث'' آلختميد آمين باليي يومغوأ ان إلا ميم ثثموأ وما ;;ت؛! ثيود 
•ب نيثد؛ث1؛ تيِء يل عق وأس وآلاوص آلشمنو'ت 

والقمر.الشص تنزلها التي ١[ ]١^^: ذات^Jيروجى وآلثنا، ؤ بحانه; إمامه 
قدرتهآيات من ذلك، وكل العغلام، بالقصور وفرت منها• أونؤع بالنجوم، وفرت 
منهيتميز لا الكري، والشكل الأجراء، متشامية كرة الماء فان وحلءانيته، ومواهلء 

هذهفجعل الجوانسا، متساوى هو بل وصع، ولا فصر ولا بهلول، حان_ا عن جانسا 
توجل.أن يستحيل وثاديرها وأشكالها صورها احتلافح عل الكرة هل>ْ ق البروج 

ولاحي، ولا مريد، ولا عانر، ولا قادر، غير فاعلها يكون أن ؤيستحيل فاعل، بغير 
والملاحيةالعلبائعية قواعد هدم مما ونحوه وهدا للمفعول، مباين ولا حكيم، 

بتفاصيلهعالما بالاحتيار، قاعاي قادرا، بائنا رنا للعالم يشتون لا الل"ين والفلاسفة 
له.مدبرا حكيما 

—سبحانه — اياته أعفلم من فيها، التيخ السيارة منازل أو منازلها، هي ماء الفبروج 
ماء.ال ١٢٠اقم فلهلءا 
القرآنأن كما وعليه. به المشم وهو القيامة يوم وهو الموعود باليوم أقسم ثم 

عرفهوبما عليه، الرسل حمح باتفاق الموعود اليوم وفؤع عل ودال وعليه• به م يق
منذللث، و؛انر عبتا• ويخلقهم سدى، يتركهم أن تأ؛ن التي، وعزته حكمته من، عباده 

'هاكسانّ





ارنتا؟ عليهم مطالعا عباده، عق وتعاق_شاهدا تبارك 
عقشاهدون فإمم ورسله، وأنسائه بملائكته القسم يتضمن ذللث، فإن وأيصا 

الموعودباليوم أنم كما عليه، والمقسم يه المقسم اتحاد ؛ائت، من فيكون العباد، 
محمؤغذ'ولث،نؤم ؤ تعادت قال كما مشهود، القيامة فيوم وأيقا وعليه، به وهوالقسم 

والجن،والإنس وملائكته  ٨١٥١يشهده [ ١٠٣]هودت ي مئهود يوم ؤذ'للث، ألماس له 
منآياته.والشهود آياته، من والوحوش 
تآلمجرك؛ ئزءان إن آلمجر ^؛١^، ؤ تعاق؛ قال كما مشهود، فكلامه وأيقا 

آياتهأعظم من فالمشهود النهار. وملائكة الليل ملائكة تشهده [ ٧٨زالإصراء: ه مشيودا 
فلاالمم، هدا ق داخل فهو ومشهود شاهد اسم عليه وقع ما فكل الشاهد، وكدللش، 

فكتابوأيصا التمثيل. سيل عق إلا الأعبان أو الأتولع ببعض لتخصيصه وجه 
شاهلأونبوالمقربون مشهود، فالكتاب القرJون١ يشهده عليين ق الأبرار 

عكالتنبيه القصد لأن الجواب، عن مستغنيا القسم هدا يكون أن والأحسن 
اْمحثن،ئتل ؤ الجواب! يكون أن ؤييعد العغليمة. الرب آيايت، من وأنه به، القسّم 

الوقود.ذايت، بالنار وعدبوهم أولياءْ فتنوا الدين ٤[ ]ايروج: ب آمحُحنود 
عقيجري ما شاهدين الأخدود، جانب عق قعود القثيحة؛أنمم حالهم وصف نم 

ليثاعليهم يسون ولا رحة، ولا رأفة تبم تاخدهم ولا عياثا، وأوليائه تعاد اهف عباد 
•والأرخى الموات مللث، له الذي الحميد، العزيز باهف إيمانرم سوى 

أنيقتضن ما بضد فعاملوهم ومحبتهم، وتحفليمهم إكرامهم يقتضي الوصم، وهدا 
ويكرموايحبوا أن ينبغي ما أوليائه عك ينقمون دائما، اصف أعداء شأن وهدا به. يعاملوا 
انزلومآ بآش ء١مخا Iن مخآإلا ثضّون يأاهلآلكمم_،قل ثن ؤ تعاد; قال كما لأحله، 

١[ ٥ ٩ ]الماممْ: ه أكرينةثسمون وان فتن من انزن وما إلمنا 
احرحوهمؤ فقالواI فعلهم، مثل عن تتزيههم اّة عباد من نقموا اللوطية وكدللث، 



التمسرض انئيز المحزئ ا؟=محر 

[.٨٢إدهلمادائظنونه]الأراف: سدزيتضلم 
ؤإ-خلاصىالتوحيد، تجريدهم الموحدين من ينقمون الإشراك أهل وكدللئ، 

وحده.؛ iuiوالعبودية الدعوة 

حالفها.ما وترك متابعتها تجريد الستة أهل من يتممون اليع أهل وكيلك 
حلاله.ونحوت كماله صفات _ إثباتيم الإثبات أهل من ينقمون الحمللة وكدللث، 
وترضيهمحيحهم، للصحابة محبتهم نة الأهل عك ينقمون الرافضة وكدللئ، 

التيمنازلهم لتنزيلهم منهم، ه اه رسول قدمه من وتقديم إياهم، وولايتهم ينهم 
ؤما ورسوله  ٠٥١أنزلهم 

أحدهمالرسول وحزيتح الحدسث، أهل عك ينقمون الحديث، الرأي أهل وكيلك، 
أصحاب،من شبه وفيهم نمسّتإ، لهم هؤلاء وكل حالفه. وما وتركهم بحديثه 

•بعيد أو قريب نبا وبيتهم وبينهم الأخدود• 
وأمميتوبوا، لر حسّثا الحريق، وعداب، حهتم عدايح لهم أعد أنه سبحانه أخبر لم 

الكرمغاية وهزا يعدحم. ولر لهم لنفر بالنار وعدبوهم أولياءْ فتنوا أن بعد تابوا لو 
وهويفتنومم، أولياءه، يقتلون والجود، الكرم إق انفلروا الحزن قال والجود• 
والانفرة١التوبة إل يدعوهم 

باكار،فحرفوهم أولياءه، فتنوا وقد التوبة، إل يدعوهم تعال الري، كرم إل انظروا 
هدهمن أعظم عداوة فلا كان، ما منه كان ولو وعفوه، مغفرته من العبد ييأس فلا 

فلوهدا ومع وحده-* وعبده وحالمْ، باقم آمن من بالنار حرق ممن أكفر دلا العداوة، 
بأوليائه.وألحقهم يعذحم، لر تابوا 

وثمجهم •ءداب، هلهز محتوثوأ لمّ قم وألمومثت آلمومتيتن ققوأ آلذين ث إؤ 
'ءدارب،همفى0أ4•



ذنوبه،عنه ويكفر وأكمله، فرح أعظم إليه تاب إذا أحدهم بتوبة . بمرح 
وملأعليها، وأعانه لها ووقفه إياها ألهمه الذي وهو بالتوبة، محيته له ويوجب، 
العرشحملة واستعمل الأرمحن، لأهل الاستغفار ق واستعمالهم ملائكتثه، من سماواته 

الجحيم،عذاب ووقايتهم لذنوحم والامتثغفار المؤمنين لعباد0 الدعام ق متهم 
وهذاالإحسان وهذا العناية هذ0 إل فانظر حناته، يدحالهم أن بإذنه إليه والشفاعة 

أرسلأن بعد كله هذا ومع بم• التتام واللطف العباد إل والتثحبب والحهلم، التثحنن 
ليلةكل ينزل، وآلائه، وصفاته بأسمائه إليهم وتعرف، كتتبه، عليهم وأنزل رسله، إليهم 

سؤاله،إل ؤيدعوهم بنفسه، حوائجهم نثعرض ؤيعنهم، يسأل الدنيا، سماء إل 
يالهأن إل وقمرهم فيه، مأن ياله أن إل ومريضهم التثوبة، إل ئهم مفيدعو 

وعذبواحاربوه، وقد التنويه، إل ويدعوهم ليلة، كل قضاءها يسأله حاحنثهم وذا غناه، 
نزم ؤآJمومغثت قثغوأآلموسإن آليين إيت ؤ تعال• قال بالنار، وأحرقوهم أولياءه، 

السلفح:بعض وقال ١[ • ]١^٧■' ه عذاب،مس';"ن؛ا وثم جهم •ءد'ارن، ثلهز ئتوبوأ 
فهذاالنثوبة. إل يدعوهم هو ثم بالنار، وحرقوهم أولياءه عذبوا ، كيفكرمه إل انظروا 
فيهايتقلبون لهم، مشهودة عباده عك تعمتثه غنوفإن محبته إل أحد كل منه يدحل الباب 

واللحظائتج.الأنفاس عدد عق 
وأحبوقنعمه من به يغذوكم نإ اش أحبوا ٠٠مرفوعات الأحاديث، بعض ق روى وقد 

والألأء،النعم وروية والإحسان المنن مهلالحة من تنشأ محبة فهذه ا اه«ر يحج، 
القلّب،سفر ، فيقفلها نبماية ولا وتاكلرت،، محبته ازدادت( فيها القلب، سافر وكلما 

)ا(يامأ>,زالهمتين.
(٣٢٨الاعتماد)ص وز ٤( ٨• رنم  ٣٦٦اس)ا/ز وال-هش ( ٣٧٨٩اكر.ذي)رقم أحرجه )٢( 

المعرفةق والقوي ١( ٥ ٩ إ/ ) تاريخه ل البغدادي والخطسب، ٢( ١ ١ )م الحاJة ق نعيم وأبو 
رنم ١٦٢/٣والحاكم)( ١٩٥٢رنم  ٩٨٦/٢الصحابة)نقاتل ل واحمد ( ٢٦٩/١)واكارخ 

اكرمدي.وحسنه وصححه. ( ٤٧١٦



المسيرعلن المير النوء 
=اقلا==س=^دد=====^د==^

منها،الملل صبط عن وعجزا اعتارا فيها ازداد ^١، فيها ازداد كلما ل عندها، 
إذامحن البابإ، هذا من إليه ءباد0 دعا ه واه يعرفه، لر ما حن عرفه يما فينيل، 

منهيدخل إنما الذي والصفات*، الأسماء وهوباب الأخر، الباب من دعوا منه دخلوا 
ولاغيرهم، منه يدخل لا الذي حما المحسن باب وهو وأوليائه، عباده خواصي إليه 

فإذاوظمأ. ومحبة شوئا ازداد علم منه له بالا كالما بل متهم، أحد معرفته من يشع 
^امن محبة عن يتخلف، لر والجمال الكمال داعي إق والإنعام الإحسان داعمح، انقم 
فهلراهلأ فإن خير، كل من وأبعدها نمصا وأشدها وأخثها القلوب أردأ إلا شأنه 

اسفهلرة هذه كانت، ؤإذا وأخلاقه، أوصافه ق الكامل المحسن محبة عك القلوب 
شيءولا غيا، منه إحساثا أعفلم لاأحل أنه المعلوم فمن عباده، قلوب عليها فُ؛لر الك، 

الوهوالذي ق، صنعه آثار من المخلوق ي وحمال كمال فكل أحمل، ولا منه أكمل 
بجميلعليه ثناء خالقه من أحد يحصي ولا وحماله، حلاله يوصم* ولا كماله، يجد 

ه.نقعل أنتن هوكما ل أفعاله، وبدع إحسانه وعفليم صفاته 

4•٠؛ ٠ وهوآلثمووآلودود قعيد؛ت؛ هويندئ إن ز]ت؛ بملسنلأف،كيد ن إؤ 
شيء،يحجزه لا وأنه بعلشه، شدة ذكر تم المؤمنين، أولياته حزاء سبحانه ذكر 

الغفورذللث* ْع وهو بطشه، من أشد فلا كدللث* كان ومن المعيد. المبدئ هو فإنه 
أوالبطش، يشدة الموصوف، سبحانه فهو ؤيحيه، ؤيوده إليه تاب لمن يغفر الودود، 

وأقبلإليه تاب من يود الذي بنعمه، عباده إق المتودد الودود، الغفور هو لك، ذع 
الحسب،؟الودود! صحيحه! ل البخاري قال المحبوب، أي أيصا وهوالودود عليه. 

لهم.ومودودا لأوليائه وادا كونه عك الأمرين، عك يدل اللفظ أن والتحقيق 
ؤيحبونه.يحبهم لأوليائه المحك، الحسب، فهو ّ باللزوم والأخر بالوصع• فأحدهما 

)ا(خهاك>ان.



——=^^اجا=
٩[.• زهوي: وحيئتِؤدوده وف إن ؤ اقةي؛ت شعيب وقال 

إليهأماء لمن يغفر ند الرجل فإن وبالغفور، بالرحيم الودود اسم اقتران ألعلف وما 
ؤيرخمهإليه، تاب إذا لعدم يغفر تعاق والرب بمحب لا من يرحم قد وكدللث، يحيه. ولا 

كان.ما منه لوكان أحب عبده إليه تاب ؤإذا التوابين، بمب فإنه ذللثا، *ع ؤبمحبه 
قولازتوفيه تعاق• الرب أسماء من ءالودودا 

 Iالحسب،٠٠الودود صحيحه اهااز؛_في اوخارى_رحمه قال الودود. أنه أحدهما
يغفربأنه إعلاما ااالغفوراا باسمه قرنه لهم■ الحب أي لعباده، الواد أنه والثانر! 

منه.المغفرة نيل ت التائب، فحفل ويودء. منه، التائب، ؤيحبإ الدنبؤ، 
ءالودوداقتران أي: الاقتران. مر يأكون معنن ق »الودود(ا الأول: القول وعق 
ارالغفورا(.باسم إياه ومحبتهم له، العباد مودة استدعاء بالغفور(( 

فرعون•٠ ر) حديٍثاآلجتود اينلث، هل أ}آ'(أ يريد لما قعال الجهد!)٠١(؛ العرثي و ذؤ 
محييهؤنو ا:)7;: محعث منوويم وآس ئكذيماا:ا:;|ة ق آلذننكهموأ نل ا)ثآ وينوي 

ل3'قلوحةنإوجث4■
إليهتضاف كما ه، نقإل العرش فأصافج [ ١٥تازوج؛ ه ذوآلم"ي ؤ قال: 

_،سبحانه — منه وقربه العرش، عفلمة عك يل"ل وهاوا الشريفة. العفليمة الأشياء 
٠ابدوااه نفإل يضيف، كما والاختصاص، القرب غاية عك يدل بل به، واختصاصه 

[٢٧لار"صإ ذوتبللوآلأ'ؤا*ي-ب ؤ [، ٠٥٨ ذوالقوة ؤ كقوله: به. القائمة صفاته 
حفلمنه العرش حفل فلوكان ذللت،. ونذلائر وذوالرحمة اللك، وذو ذوالعزة، ؤيقال: 

فتحوانظر؛ ( ٤٩٤٠حديث)رنم يعل• البروج مورة باب؛ التفسير، كتاب، ق تعليقآ البخاري أحرجه )٢( 
(.1YAU-YA-ا/ )٩ القاري وعمدة ٤( ٠ A / ١٣)( ٦٩٩)A/ ازري 

الشاق. ٥٩)٣( 



الصسرعش اشئ ١^۶ 

وذوالأرض.ذوالعرش، يقال؛ أن فرق لا لكان السايعة الأرض 
وعدموسعتها، كماله صمات لكثرة المتضمن وهو بالمجيد، ه نفوصفا لم 

كمالصفات له ليس من وأما دوامه، خيره وكثرة أفعاله، وسعة لها. الخلق إحماء 
شيء.المجد من له فليس حميدة، أفعال ولا 

—وتعاق تبارك - الرمح-، يكون فكيفا وأفعاله. بأوصافه مجيدا يمير إنما والمخلوق 
علواالمعطلون يقول عما ائية تعاق والأفعال؟ الأوصاف عن معهلل وهو مجيدا• 

يريد.لما الفعال المجيد هو بل كبيتا، 

فرنما وأحن الخير، أفعال وكثرة الكمال، أوصاف كثرة العرر_،1 لغة ق والمجد 
ؤرخمث،اشوننكثه/m: الخليل الملائكة قالت، كما الحميد، إل الجيد اسم 

قوسرع مجيد. حميد بأنه تعاق الرب، عك لثتي أن الصلاة آخر ق لنا شؤع وكما 
والجدااالثناء أهل الحمد، وللثؤ رررمحنا نقول؛ أن الاعتدال عند الركعة آخر 

المستحقالحسِط فالحميد الجيد، الحميد هئق الاطلاق عك والجد فالحمد 
والإكرام.ذوالجلال الغني؛ القادر الواسع العفليم والجيد الكمال. صفات لجمع 

—فهو مجيدا عرسه كان ؤإذا سبحانه لحرثه صفة هو بالكر )الجيد( قرأ ومن 
قيسمع لر وقال؛ الناس، بعض القراءة هن.ه استشكل وقد بالمجد. أحق — سبحانه 
ياكونأن ؤإما الجوار، عك إما الوجهين، أحد عك خرجها ثم مجيد، الخلق صفات 

بالكرم،عرسه وصف سبحانه اس فان القائل. هدا ؛صاعة قلة من وهدا لربك،. صفة 
بالعفلمةلوصفه مهنابق بالجد سبحانه فوصفه بالعفلمة. ووصفه المجد. وهونفلير 

فانهمنفلره، وبياء وحسنه ولمعته يدلك، ، يوصفأن المخلوقات هوأحق محل والكرم، 
وعلوالخفلر، وبياء الحسن، لصفات وأحمعه وأحمله، الخلوقات ق شيء كل أوسع 

)أ/؛ا،االدوى ا،،م؛آ(وثرح )Y/ ص فح (وانظر:  ٤٧١)رقم لم م:ا(أخرجه 





الممسيرعلن الميم الصوء ،أ=^تح 
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الفعل.يوجد فلا الفعل، أممامحح له يخلق أن ه نفمن يريد ولا فحله، يريد وقد فعله، 
حاكتاهؤ، البي قول إق فانفلر ^^، وأشكل الموضع هذا فهم عليلثا اعتاص فإن 

أنأسلث،! صل؛، ل وأنت هدا هن أهون منالئ، أرديت، رائد ت القيامة يوم للعد قوله ربه عن 
له.وتوفيقه عليه اعانته ه نفمن يرد ل؛ لأنه المراد، هدا يقع ولر شٍئااا يي تشرك لا 

فقدفعله وما فعاله، يفعله أن أراد فيما متلازمان. ؤإرادته سبحانه فحله أن رالراح( 
لمافحال، ثم فما يريد. لا ما يفعل وقد يفعل، لا ما يريد فإنه المخلو3،، بخلاف أراده. 

وحده.الاه إلا يريد 

تخصه،إرادة له فعل كل وأن الأفعال، يحب متعل.دة إرادة إثبات )الخامس( 
أن— تعاق - فشأنه الإرادة، من الناس يعقله الزى وهو الفعلر، ق المعقول هو وهذا 

ليلةكل ينزل أن أراد فإذا فعله. جاز إرادته يه تتعلهم، أن صلح ما كل أن السادس( )" 
وأنلعباده، ه نفيرى وأن القضاء، لفصل القيامة يوم يجيء وأن الدنيا. سماء إل 

لرسبحانه يريد مما ذللث، وغير إليهم، ؤيفحلث، يخامحلبهم وأن شاء، كيفا لهم يتجق 
به.الصادق، إخبار عق ذللث، صحة تتوقم، ؤإما يريد• لما فعال فإنه فحله، عليه يمتغ 

وهذانقه. عن به أحبر الذي لكماله ردا رده وكان به، التصديق وجب به أحبر فإذا 
أمكنثاء ما ؤإثبات شاء، ما محو سبحانه إرادته أمكن إذا وكالللث، الباطل• عين 

المقدس.كماله مقتضيات من والفعل الإرادة وكانت، فعله، 
بالعزة— سبحانه — وصفه عق التوحيد من احتصارها عك السورة هن.ه اشتملت، وتل• 

والتنزيهالكمال،، لصفات المتضمن والحمد النفلير. وعدم والقوة، للقل.رة المتضمنة 
غناهلكمال المتضمن والأرض، موات الومالكه ؤإلهيته. محبته مع أصدائها، عن 

الأمورظواهر عك اطلاعه لعموم المتضمن شيء كل عك وشهادته ملكه وسعة 

٤(.• ٣ ا/ )١ ( ٣٦٩ص)n/ نح وانظر: ( ٠٢٨ ٥ وملم)رنم ( ٦٥٥٧الخارتم،)رنم اأ-محرجه 





الممسرعلن المنير الصوء و(:=

إليه،يصلوا أن محفوؤل محله لأن يه، التنزل يمكهم لا الشياؤلين أن إق إشارة وفيه 
والنقصان.قيه الزيادة عل الشيهنان يقدر أن محفوظ ه نفق وم 

هلختتففلون وهُ ؤإثا آلذكر يرلئا فن إيا ؤ قوله• ل محفوظ بأنه سحانه فوصفه 
وحفظهمحله، حففل سبحانه فاتاز(نا الورة، هذه ق بالحففل محله ووصف ٩[, ]الحجرت 

مجنألفاظه حققي كما التحريف. من معانيه وحفظ والتبديل، والمصان الزيادة من 
الحريفمن ومعانيه والمصان، الزيادة مجن حروفه يحفظ من له وأقام اكديل، 
والتمتر•

البروجمحورة تفسير من حمعه ير ما هذا 
العالمينرب ليء والحمد 

٠٠٠
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ثصٍقكد ]ن آ!ثاقب آشجم كئاوق نا الزنك ومآ ؤآلطارق;'ز آ!ثنآء ؤؤ 
سمحآضبداذوؤأ"ن(؛'ءئرج حتيتئآلإيىسم ه؛محْلرآلإسنثم حافظ عيتا 
ثاصممن لهُ قنا تجلآلثرم:)ن': يوم لفادو:;ث؛' زحعه، عل إممُ ،:ت■:' ^^١٨

هووما محنآ؛؛؛; لمولأ إد4ُ 'ث؛; وآلأوضذاتهلئبع -نئ'.' ذاتآلر"جع وألسنا؛ .,ث'.' 
4•© لويدا أنهلهم جانفوةل؛ض؛0 كندا قمحي ؛ه؛ يكدوزمحداإبمم ')ث،؛ بامحد 

آثجمؤ ت بأنه فره وقد ١[ ه والطارق والثناء ؤ محبحانه؛ امه إم
عينهممن*ومن نجم لا الجس به والمراد صوره، يثقب الذي ٣[ ،; Jjliall]ه ألتاقب 

عليه.دليل فلا التخصيتس أراد ؤإن نمحح، التمثيل أراد فان أوزحل، الثريا، بأنه 
اياتهمن آية منها وكل المضيئة. ونجومها بالماء أقم بحانه أنه والمقصود 

يلجوءاختفائه بعد بالليل يظهر لأنه طارئا، النجم وسمن وحدانيته، عل الدال 
ليلا.أهله أو الناس، يهلرق الذي يالعلارق فشبه الشص، 

تبارا،العنارق يكون لا والمبرد؛ الزجاج، وقال طارق. فهو ليلا أتاك ما الفراء؛ قال 
ذوالرمة؛قال كما كثيرا، الخيال صفة ق الهلروق العرب نستعمل ولهدا 

الغاربرق جع الثريا وأيدي ابذكرها هيونمئ ألاطرننتف 

التمان. ٦٣)١(

قالثانة الطقة فحول من العلوي شة بن غيلان الرمة؛ ذي إق ؤيب العلويل، بحر من الست ط؛ )٢( 
وبكاءتشبيب شعره أكثر الرمة، بذي وحتم القيس بامرئ الثعر فح العلاء؛ عمروبن أبو فال عصره، 
اللسانق منظور ابن ذكره والبت، م.  ١١٧ّنة بأصبهان تول نياط واشتهر المتقربة مئة عشق احللأل، 

Xirrlso)
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جريرتينال 
 sسلأمرفارجعي الزيارة، وقت ذا وليس القلوب صائدة ءلرءتلث

لكلفيف.ؤإكرامه نوله عق الناس يزل فلم جرير، الطيف رد من أول ت قيل ولهذا 
وقاليرد. لا كلاهما والضيف فالهليف، 

امهلاو._،؟ر فات لٍا هل ملام عيك نيثب الليل آخر من طرهتنا ألا 
ءاJها.الحففلة ؤإتامة ببما، والاعتاء انية، الأنالنفس حال ههنا عليه والمقسم 

فأقمؤيحصيها، أعمالها عليها يحففل من عليها أرصد قد بل سدى، تترك إ وأما 
ؤيحميوتولها، عملها يحفغل الملأتكة، س حافثل عليها إلا نقس س ما أنه سبحانه 

سر.او حر من تكب ما 

بالتشديدقرأها فمن بعضهم. وحققها يعضهم، يشددها لألمالا ق القراء واحتلم، 
موصعتن•ل بمعمح،إلا تكون وهم، إلا، ؛معمح، جعلها

لماف هوله؛ مثل الثملة أو الموضع، هذا مثل الخفقة إن بعد )أحل.هما( 
[.١١١مء؛ةبملموبخأ\تإهؤت4]عود: 

سالفارسي! عل أبو قال فعلت،. لما باس سالتلث، نحو الشمم، باب ي )والثاف( 
النافيةإن بين الفارقة هي حبرها ق واللام الثقيلة، س المخففة هي عنده كانت، حقق، 

قرأهاوس بالمثقلة. يتلقن كما المم، -يا يتلقن التي هي ؤإن زائدة، ]وماء والخفيفة 
عنسيبويه، قال ]إلأء. معنن! ق ولما[ ]ما بمعنئ نافية عنده ]إن[ كانت، مشددة 

(.١٢٦ ١/ )١ ل-ايخ صام ابن وذضْ الكار بحر س الست، )١(ذا 
يمك،أصل ءن وم بالمرة ولد الخمري، مهمغ بن يزيد إق ؤضا الملول، بحر من الين، ذا )٢( 

منالساخر بشعره واشتهر عفان، بن عثمان بن عيد لنديما كان ترئس، •ع حالم، ق أسرته ركانتؤ 
قالأصبهاق داود بن محمد بكر أبو اليتؤ ذم -. ٥٦٩منة توقا أبيه، بن نياد بن ١^١ وعبيد عباد 

(.١٦٧/١الرعرة)
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فعلت.إلا المعتن؛ فعل0_ءال لما باس نشدتك I قولهم الخليل—ق 
ؤلريقةعق ْسدئه حال من يثاهالْ يما المعاد دليل عك الإنسان سبحانه نبه ثم 

٥[]الطارق: ه حلى شهلرآلإسنط ؤ فقالت بالبدأ، المعاد عل الاستدلال ق القرآن 
عكقادر نطفة من حلقه أول ابتدأ الدي أن ليعلم والاستدلال، الفاكر نظر فليننلر أي؛ 

إعادته.

فهوالماء دفقت يقال الماء، صب والدفق دافق؟ ماد من حلقه أنه سبحانه أحبر نم 
والضروب.كالمكور، فعلك، عليه وغ الذي فالمدفوق ومنيفق. ودافق مدقوق 

كرتهتقول! كما فانا.فق، دفقته تقول؛ الفاعل. لفعل الطاؤع والتدفق! 
راضية.وعيشة كاتم، سر كقولهم! مفعول؛ بمعنن فاعل إنه قيل! والدافق فانكسر. 

عكالجريان يرد ول؛ ذاُتج. أو دفق، ذي أي الفعل، عك المسب؛ عك هو وقيل! 
هويكون أن ذلك من يلزم ولا بابه؛ عك فاعل اسم إنه —• وهوالصواب — وقيل الفعل• 

يقال!كما غيره أو هو فعله مواء الفعل، به قام من هو الفاعل اسم فإن الدفق. فاعل 
علإليه نسب الموت من به قام لما يل الموت، يفعل لر ؤإن مست، ورحل حار ماء 

وأفصحها.اللغات أوسع عن فقاد الأمم، من أمة لغة ق منكر غير وهدا الفعل• جهة 
ثبم،اللائقة فاتها ؛المرضية، الوصف!، من أحن بيا فالوصف، الراضية العيه وأما 

منأ؛الح وهن.ا . بها ورضوا تهم رصيت، كانها ثبا. رضوا كما *هم برصاها ذللئ، فشبه 
—الراهنة والسامة الحاضر الوقت، يقولون! كانوا ؤإذا فتأمله. فقهل مرضية كونها مجرد 

راضية؟وعيشة دافق، ماء يقولوا! أن يمتع فكيف، ذللث،، يفعلا إ ؤإن 
يخرجالذي محله ذكر ثم متماسالثه. غير صحيفح أنه عك دافئا بكونه سبحانه ونبه 

وهوالمرأة، وترابر الرجل، ضلمثا عباس• ابن قال والمراتب• الصلمثإ وهوبين منه، 
حميتا.الخاتين من يخلق والولد صدرها، من القلادة موضع 



الممسيرعدى المير الصوء ٦^^^٢ 

الأيةوهد0 وصدره. صلبه من بمج صدره، وهي وترابه الرجل صلب وذلت 
والدم.الفرث بين من الخالص اللبن إحراجه نفلتر سبحانه الخالق قدرة عق الدالة 

علبذلك ويستدل ورزقه، حلمه مثاوأ ق ينفلر أن إق ان الإنسبحانه دعا وقد 
حلىحويى;يبم;; مأ قنئلرألإسن ؤ الأول؛ ق فقال الرسل؛ ته أخرت ما وصدق معاده 

محليوم لمادوى وجعه•، اءعل ؤآامحأ؛ب:ث!؛:' آلهف ص محن دامد؛خرج م ص 
يعضهم،يظنه كما مفعول بمعنن فاعلا ليس بابه، عل فالدافق ٩[ ٥- ]الطارق؛ آلثنآيره 

الوجل.صيب، المراد؛الهلّ_،ت أن حلاقه ولا وساكن، وواقف، جار ماء ت هوبمنزلة بل 
الترقوهبين ما المدر وهي أيفا، ترابه بما الراد فقيل• الترانكا ل واختلفا 

منمحرج ■"ؤ قال؛ سبحانه لأنه أظهر؛ والأول المرأة، ترائب الراد وقيل• الثتدوة. إق 
ماءيكون أن فلأبي. والترائب،، الصلب، من يخرج يقل ول؛ ه وآلرأيب آلصن، نهن 

سمحقردمحؤدهؤ اللهن،؛.خوج•' 3، قال كما المختلفين هن-ين بين من خارجا الرجل 
هيوالنهلفة موضع، غير ق نهلفة من خلقه أنه أخثر سبحانه فانه وأيقا [. ٦٦]المحل؛ 

اللغة.أهل قال كدللئ، الرحل، ماء 
والجمعالرجل، ماء والنهلفةت كثر، أو قل الماق الماء والهلفةت الجوهري! قال 
نمحتؤيقال ولا الرحل، هوماء إنما والنفح بالدفق يوصف الذي فإن وأيصا نهلفؤ. 
دفقتهرآ،اولا الماء المرأة 

التراثب،ق\ف\: اللغة أهل رأوا أمم ذللث، الأخر القول لأصحاب، أوجب، والذي 
وأنشدواذللث،، عل مجمعون اللغة أهل الزجاج! قال المدر، من القلادة موضع 
القيس!لامرئ 

)صالمٍط والقاموس ( ٢٩٣)■r/القارى وعمدة ( ٤٧٩را؛/)آ/سأ( اياري اظر؛أذح )٢( 
ومخارالصحأح)َا'اآ(.( ٣٣٥ولمانالمب)آ/ ١( ١ ٧• 





الممسيرعلن المنر الئوء  =د^=^==^==
لستنمحلمو}قدم' قصعة من ئم علمؤ من قم مننحؤ قم حلمغتُمنرايا هإظ 

قزكبمئزأأشدطلمئأ-خرجت5مطملأ إِدأحلشش يقآة ثكمُويقزقآلأوحامِنا 
4٢ل ثء ءلم مننعد يظم محني من سيتؤلؤبطم ومغطم 

شبن 'ةرج 3؛دام م بن حبذ حبذ؛0 بم محظرآلإسن ؤ تحاك• ال ن٢ 
>،-J^.]Uصإبؤ^تيآيبهتسمق: 

ترائب.والجمع الصدر، من القلادة موصع التريبة ^؛ ٠١٧١أهل قال الزجاج• قال 
قال} الالغةل أهل جع قول وهو الصدر، من الحل معلق التراب؛ عبيدة؛ أبو وقال 
وهذاقلادتيا، موصع وهو المرأة؛ وتراب، الرجل، صلبج يريد عباس؛ وابن عهئاء 
الأحادسثج،لهذه اله؛لابق وهو التمسير، أهل وجهور وسفيان ومقاتل الكلي قول 

والنيايتحكالحيوان أصلين؛ بين من يوحد0 ما إيجاد ي العادة اس أجرى وبن-لك 
ينعقدكما الأنتن، وماء الذكر ماء من ينعقد فالحيوان الخلوقاُت،، من وعيرهما 

انوآلأزمحن آثننو'ت بديع ؤ تعاق؛ قال ولهذا والهواء• والتراب الماء من النبايت، 
[.١٠١ه مبمنحبة ؤل»وث،شلتُ ولد لهُ ي،كون 

أبويناوحواء بآدم هذا ينتقض ولا وصاحبته، الذكر بين من إلا يتكون لا الولد فإن 
عاليهأرمل ثم محلينا، صار حنن ياكاء آدم تراب ٌزج سبحانه اس فإن بالمسح، ولا 

وحزءامنه متلة حواء وكانتا الروح، فيه نفخ نم كالفخار، صار حتن والشمس الهواء 
لغيره.كالأب، له النفخة وكانت، الالالئ٠، ونفخة مريم ماء من حلمح، والمح أجزانه، من 

أبوابعق موزنا بحثا ف؛ها والتنكر الله مخالوناُت، ل الكثيرة الحكم عموم ل بحنا  ٢١١
)ج(.تشتح. إن ب|ا ناْلفر العلم من 

تحفة١^٧.ر'آ(آأ-ا 
)صالصحاح ومختار ( ٢٣)ا/• العرب ولمان (  ١٨٦/ )ا والأثر الحدينط غري-، ل النهاية انغلر؛ )٣( 

٣٢.)



ismm )س

٨[كادره رجعي.، عق إذهُ ؤ والمعادبقوله• عليه المستدل ذكرالأمر ثم 
مهذا شأنه. هذا ماء من حلقه عل قادر هو كما القيامة، يوم إليه رجعه عل أي• 

قانء رد عل مجأهاوت قول أحدهما صعيفازت قولان وفيها الأية. معنن ق الصحيح 
ثالثقول وفيه الصلب. ق اّء رد عق والضحاك. عكرمة قول والثال لقادر. الإحليل 

الهلفة.إق الصبا، إق الشباب ومن الشباب، إق الكر من رددته ثئت، إن مقاتل! قال 
لوحوم!هوالأول الصواب والقول 

المعاد.عل يالمدأ الاستدلال من القرآن حلويقة من هوالعهود أنه )أحدها(؛ 
الإحليل.ق اّء رد عك القدرة من المهللوب عل أدل ذلك أن راكاق(: 

أحن.أنكر0 ولا واحد. موضع ق نغلير القرآن ق المعتز لهدا يات لر أنه )الثالث،(؛ 
عاليه.الدليل سبحانه يقيم حتن 

وهو٩[ دتلآلثرآيرون،هلاسرق: يوم ؤ قوله؛ وهو يالقلرف الفعل قيد أنه )الرابع(؛ 
اليوم.ذللثج ق حيا رحعهإليه قادرعل اه أن أي؛ القيامة، يوم 

ثابر*زفوووؤ" لهُ لما ؤ قوله؛ ق هوالضمير )رجعه( ق الضير أن )الخامس(؛ 
للماء.لا محلنا للأتان وهدا ١[ • أئ4تاس: 

علقاتل؛ قال فلو إليه. \سم كون يتعين حئ للاحليل، ذكر لا أنه ادس(؛ )ال
•منه أوك يكن ولر القول، هدا وبين ينه فرقا يكن لر فيه صب الذي الفرج إك رجعه 

ولامعروف، غير منه حروحه بعل. المحلب، أو الإحليل إل اّء رد أن )الماح(؛ 
تجرولر يجره هولر ولكن تعال، للرب مقل*ورا كان ؤإن القدرة، به جرمحت، معتاد هوأمر 

ولاالرب يقرره لا هذا ومثل إئايا، أو نميا فيه، الناس تكلم مما هو ولا العادة. به 
فإماولائي.، واير أمر عك يستدل إنما — سبحانه — وهو منكريه، عك وينبه عليه يستدل 

سيقع.أو ووجد وقع قد 

المان.٦٥
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عققندوين بق زوج  J،uعظا -قمع ألن صثآلإسن ؤ ذعا>قت قال فقد ؛_J؛I فان 
قولان!فيها أيما هذه قيل! البعير كخف نجعل، أي! ٤[ ٣، ]القيامة: ه بثائا،ُ شوي ان 

فرقهاما بعد كاث، كما إعادتها بنانه وية تأن — الأرمح وهو — والثاق هدا• أحدهما 
ابمنفياضابلأ<.

بماتكذييه عن نظره ليرده من،، حلق فيما النفلر إق الإنسان دعا سبحانه أنه )الثامن(! 
يل،ءوْحنن له، مفارض، يعد إحليله ق الماء رد عل حالض، بقدرة يخبره إ وهو به، أحبر 

الماء.رد إمكان صحة منه وليستقثح منه، حلق فيما النفلر إل 
حروحه،بعد الإحليل ق الماء ورد حلقه مبال.أ ق النفلر بين ارتيامحل لا أنه )التاسع(! 

الذيالارتباحل بخلاف الأحر، إمكان عك دليلا أحدهما يجعل حتن بينهما، تلازم ولا 
فإنهالثانية. والنشأة الأول والنشأة الئاق، والخلق الأول والخالق والمعاد، المبدأ بين 

صحةوقوعه ومن الأحر، إمكان أحدهما إمكان من ؤيلزم عديدة، وجوه من ارتبامحل 
الأخر.عك بأحدهما الاستدلال فحن الأحر. وقوع 

أنهعك ٤[ ه حاففل عاتيا نفمرتأ إزكد ؤ بقوله• ته سبحانه أنه )العاشر(! 
شيء.منه يضيع فلا ويحصيه، عمله عليه يحففل من عليه وكل قد 

العملعك لجزائه بعثه عك ٨[ ]الطارق: ه لقادر رجعه.، عق إده>- ؤ بقوله• نبه ثم 
ونهايتثهعليه محفوحل فمثدوه ونهايته، عماله مثل.أ شأن فذكر عليه. وأحصن حفظ الذي 

وقالتختبر. أي! ٩[ ]الهنارق؛ ه آلثمأير تتل يوم ؤ بقوله• هن*ا عك ونبه عليه، الجزاء 
منه.حفى وما باتئنه، لك ليغلهر اختبرته إذا الشيء وبلوت، وتبدو، ظهر مقاتل! 

ه.وباحلته ظاهرْ ق عبده وبين بينه التي اق، رائر م وهي سريرة، ■مر والسرائر 
منخيرها يفلهر حتن اليوم، ذللثج فتختبر السرائر. من وشرائعه السرائر، من فالإيمان 

له.يكن لآ مما ه كان وما مضيعها. من وموليها سرها، 

)ج(بوظ. القيامة محورة ق انعدم 



زينافيكون سر كل القيامة يوم اهران| يبدي عنهما اهله رصي - عمر بن عبداس مال 
منمقتضياتها ؤإظهار باظهارها. السرائر تختبر والمعتن فيها• وشينا لوجوم، اق 

والذم.والحمد والعقاب، الثواب 
فجنالباطنة السرائر نتائج الأعمال أن وهو لهليفة، بالسر الأعمال عن التعبير وق 

وحياء،ؤإئراما نورا وجهه عك مريرنه فمدو صالحا، عماله كان صالحة سريرته كانت، 

علفتبدوسريرته يصورته، اعتبار لا لريرته، تابعا عماله كان فاسدة سريرته كانت، ومن 
سريرته،لا عمله هو إنما الدنيا ق يبدوعليه الذي كان ؤإن وشيتا. وحللمة سوادا وجهه 

الشاعر؛فال لها. والظهور الحكم ويكون سريرته، تبدوعاليه القيامة فيوم 
السرائرتبلن يوم حج، صريرة والحشا مب، القلمضمر ق لها فإن 

اه.عذاب من ممتغ غير أنه القيامة يوم ق الإنسان حال عن _ سبحانه _ أحبر يم 
أنقاما شدة، ق وقع إذا العبد فان الناصر. وهو خارج، من بقوة ولا منه بقوة لا 

ألؤ سبحانه! قوله ونظيره حقه. ق معدوم وكلاهما ينصره. من قوة أو بقوته يدفعها 
.[  ٤٣]الأنياء: يصحبوتنمه مخا هم ولا ضزأيهن؛ زتح 

١،١ ؤآلأزضذابتلأنعه]الطارق: ذاءآوجع ؤآلثنآء دؤ سبحانه؛ أقم ثم 
تبديالفراء؛ قال يالبايتح. وصدعها والأرض بالمطر، ورجعها ماء بالفأقم [. ١٢

ويرجعيجمحاء لأنه المطر، الرجع إسحاق؛ أبو ومال عام. كل ق به، ترجع ثم بالمطر 
كلق به. ترجع ثم بالمطر تبدى - عنهما اه رصي - عباس ابن مال وكذللئ، ويتكرر. 

عام.

سيكون الذي الخير إعطاء هو ماء الورجمر التمثيل. وجه عق هذا أن والتحقيق 

صالوكان الهجاء ,^، ٢٠١١١الشام الأنصاري الأحوص إق وف الءاويل، بحر من المت، هذا 
عنهماءه ما بلغه ثبر فاكرمه الشام ل عيدالمالك بن الوليد عل وفد معمر، بن جيل طقة من الديياجة 

ذكره.  ١٠٥ٌنة مات والحيشه، اليمن بين جزيرة إل ونماه بجلده وأمر المدينة إل فرده ميرته من 
ءساكرفي-ار؛خه)آم/ماآ(.مننلورفيالاوان)أ/آهأ(وا؛ن ابن المن 



الممسيرعلن المير الصوء ١؟==. 
ئ=د^^^=د==ث=د=^=====^=؛

مرة.يعد مرة تعطيه أي; رجعا، ترجعه الأزمان. مرور عل حال، بعد حالا جهتها 
فسرالمطر بالعيان الشهود الخير أظهر كان ولما يجيء. الماء نل من كله والخير 
يالمامت،،الصيع وفر المايتح، عن الارصن بصيع ومقابلته تمره وحن يه، الرح^^ 

ذاُت،والأرصى الطر، ذات بالماء سحاته فاقم يشقها. أي الأرخى يميع لأنه 
ربوبيته؟عل الدالة تعال اس آيات من آية ذاالئ٠ من وكل النبات، 

ههولألرل وما قصل؛}■"[؛ لمول إدمحُ ؤ فمالت وصدئا، حما القرآن كون عل وأنم 
ومعاده.مبدئه ق الإنسان حال عل ورة الأول ق أنم كما [ ١ ٤ ،  ١٣لالطأرقت 

ؤيمصلهذا، من هذا نميز والباطل، الحق بين ينمل الذي هو النمل والقول 
منويتميز الراد عنده ينفصل الذي النمل ومميستح فيه، احتلموا فيما الناس بين 

الراد،العنن نفس بكلامه أصاب إذا الرء. وأصاب النمل أصاب قال; كما غيره، 
الخهiاببفصل وهنه 

ه1.هيتضمن فصلا القرآن فكون الإحمال. صد العنن ببيان النمل فالقول وأيصا 
بالهزل.ليس وجدا بالباطل، ليس حما كونه ويتضمن كلها، العاق 
النملبين قابل - واللعب الباطل وهو — له حقيقة لا الذي هو الهزل كان ولما 
واسبحجة، يردونه ولا لرده، ؤيخادعون ؤيحيالون، الكذبون يكيد ؤإنما والهزل• 
وعباده.ورسوله دينه يكيدون كمّا يكيدهم 

عليأحذهم حتن لهم والإملاء يعلمون، لا حيث، س استدراجهم سبحانه وكيده 
أرادإذا فالإنسان [ ١٨٣لالأءراف: ه متين كيدى زيت لهم واعل ؤ تعال؛ نال كما غرة، 

اللوك،يفعل كما فياحذه إليه يهلمئن حتن إليه ؤإحانه إكرامه له ينلهر غيره ييد أن 
فيعطهمفيه، نبح لا حستا لهم اهف كيد كان وديته بأوليائه اهف أعداء ذللثج فعل فإذا 

قمهلؤ قال! ثم بغتة، أطناهم أتوا بما فرحوا إذا حتن يستدرجهم، وهو ؤيعافيهم 
والربلهم، تستعجل ولا قليلا، أنفلرهم أي [ ^١١]اللارق: ه رويدا آلكنفرسأتيهم 

يمهلهم•هوالن*ى تعاك 



١=؟(

انتظرمض عك أو لهم. والوعيد التهديد جهة عق للرسول الخطاب خرج ؤإنما 
أي!زيدا، نحورؤيدا الاسم بما فينصب فعل، اسم يكون كلامهم ق ورؤيدا قليلا• حم 

به.وارفق وأمهله، حله 
نحوتزيد، إمهال أي؛ زيد، نحورويد المفعول، إل مفائا مصدرا يكون أن الثاز(ت 

الرقاب.صرب 
صعهت العرب تقول رويدا• صاروا ^_^.،؛ نحو متمونا، نعتا يكون أن الثالث،! 

إلعندها من بالليل الني. خروج ق عائشة حدين، ول رؤيدا• وضعا أي! رويدا، 
رؤيداءالباب وأجاف رؤيدا، القح،افخرج 

وجهان؛الوجه هذا ل ؤيجوز 
حالا.يكون أن أحدهما: 
الثاق•الوجه تمن الختعويتط أنلهر فإن محذوف، لصدر نعتا يكون أن والئانرت 

أعالم•واهللأ الئالث،• التؤع هدا من هو الأية هده ق ورؤيدا 
الطارق•محورة ير نفمن حعه اس ير ما هدا 

العالينرب هلع والحمل• 

^بيم)رقاليآ(وا>:محاضي)لأ/م؛(■







الثميرعلن المشر ظقئذء 

هوآلهدئآئي هدى إؤت قيأ آسا آلهدى إل يدعودهُ اصحثب لهُ حيران آلآزْنى 
٧[.١ ]الأسام: ه يسلم واثنيا 

العاملهو فالمهتدى غيره. عك ؤإيثاره قصده ْع يالحق العلم هي والهداية 
هدايةسأله أن سبحانه أمرنا ولهدا العLل. عك قئ(ة نعمة أعظم وهي له، المريد بالحق 

معرفةإك محتاج العيد فان الخص، صلواتنا ل وليلة يوم كل المستقيم الصراط 
منإك محتاج فهو عرفها فإذا وياطنة، ظاهرة حركة كل ق اه يرمحي الذي الحق 
فعاله.عك يقدرْ من إق ثم قلبه ي إرادته فيجعل الحق، نمد يلهمه 

الحق أته يعلم ما كل وأن يعلمه، ما أضعاف أضعاف العبد يجهله ما أن ومعلوم 
هدايةإل ونت، كل فهومضطر منه، كثير عن لحجز ولوأرائه إرادته، عك نفه تaلاوءه 

والمستقبل.وبالحال بالماضي تتعلق 
اسفيشكر الما.اد عل وي وهل عليه، ه نفمحاسبة إل محتاج فهو الماضي أما 

عكؤيعزم تغفره ؤيمنه، تعال اهف إل فيتوب، الحق، عن فيه ■محرج أم يمه ويتل عليه 
يعود؟لا أن 

هوما حكم يعلم أن فتحتاج وفته، ابن فانه منه، مطلوبة فهي الحال( ق الهداية وأما 
حهلآ؟أم صواب، هو هل الأفحال(، من به متلبس 
الطريق.عك سيره ليكون أظهر الهداية ق فحاحته المتقبل وأما 
يوردهما وأن لها، اضهلرارا ثيء أشد العبد أن علم الهداية شان هدا كان ؤإذا 

أن ٠٧٥١أل( نأن بنا حاجة فأي مهتنال.ين كنا إناإذا وهي الفاسد، من الناس بعض 
دليلوهو المؤواب،، عن وأبعده موال أفسد الحاصل تحصيل إلا هدا وهل يهدينا، 

للن،فذو ومماها، بحقيقتها علما أحاط ولا الهداية معنن يحصل لر صاحبه أن عل 
أحاطومن لنا• وأدمها الهداية، عك ثبتنا المعنزت بأن عنه الجوابح تكلف من تكلم، 

شاح-يا. ٨٣)١( 



ماأصعاف منها له يحصل لر الذي أن علم لها العبد وحاجة الهداية يحقيقة علما 
أفعالخالق - تعاق - واهنآ لاسيما متجددة، هداية إل محتاج وقت كل وأنه له، حصل 

لرإن ثم خاصة، هداية له الله يخلق أن محتاج وقت كل فهو والجوارح، القلوب 
بالهدايةينتفع لر وتصرفها الهداية موجبا تمغ الش والصوارف المواع عنه يمرق، 

منذلكر مع لأبد ل مقتضيه، وجود فيه يكفي لا الحكم فإن له، مقمودها يتم ولر 
كلقالبه ق الغي وشهوات وخواءرْ العبد وساوس أن ومعلوم ومنافيه• مانعه عدم 
فحاجتهتاما، هدى يهتد لر عنه اليم يصرفها لر فان إليه، الهداية أثر وصول ماح• منها 

حاجةأعفلم وهي بأنفاسه، مقرونة له اهلٌ هداية إل 
يناسبما وربوبيته النم أوصاف س القدر العظيم الدعاء ق ه الحم، وذكر 

للفطرةالهداية ق الوصف، بهيا اليم إل توسل والأرض موالت، الفطر فإن المطلوب، 
علها.الخلق ابتدأ التي 

فيكرله والتوفيق، الخق تعليم والمهللوب والأرض، موات، الفامحنر كونه فدكر 
عبدهمنه يهللسا أن جدير عليم شيء هوبكل ص وأن والشهادة، بالغسبا سبحانه علمه 

يعهلىأن كرمه وسعة بغناه الغنى إل التوصل بمنزلة وهو ؤيهديه• ؤيرشده يعلمه أن 
ماله.من شيئا عبده 

أنوبرحمته عنه، يعفو أن وبعفوه لعبده يغفر أن مغفرته بسعة الغفور إل والتوسل 
ئّراذل•ومتكائل لمريل تعال ربومحته وذكر ونفلائرذلك، يرحه، 

ندالأملألأ الثلاثة وهؤلاء القل--،، به يحيا هدى المطالوب لأن أعلم واذلم وهذا 
العباد.حياة أسباب أيديهم عل تعال اقوٌ جعل 

الدنياحياة ّي—، وهو الأنبياء، إل اهلٌ يوحيه الذي الوحي صاحِتإ فهو جبريل أما 
والأخرة.

شيء.كل حياة سبب به الذي بالقهلر فهوموكل ميكائيل وأما 
قيامهم فإذا بنفخته، الموتن الذٌ فيحيي الصور، ق ينفخ الذي فهو إمرافيل وأما 



امحمعش المحر الفوء أًًًًم، 
=او؛لا==د==^^=^==^===ء

العالمين.لرب 

هذالهم* المقدور وعير ليخلق مئهم*ا والمقدور ومراتبهما والضلال الهدى 
مهيقما وأحل لعبدْ الJا/٢ يقدر ما أقفل فان ائاله، ومالقدر أبواب قالب هو المذهب 

الضلال.عاليه ويقل>رْ به، يبتليه ما وأعفلم الهدى، له 
الضلال.مصيبة دون مصيبة وكل الهدى، نعمة دون نعمة وكل 
سبحانهأنه عل عليهم المنزلة وكتبه آحرهم إق أولهم من اللغأ رمل اتفقت وقد 

فلابملل ومن له، مقل فلا اذم يهده من وأنه يشاء، من ؤيهدى يث*اء، من يفل 
المهتدي،أو الضال هو العبي. وأن ؛}_J، بيد لا بيده والإضلال الهدى وأن له، هادى 

وكسبه.العبد فعل والضلال والأهتل.اء وقدره، سبحانه فحله والإضلال فالهداية 

فأماالقرآن، ق والضلال الهدى مراتب ذكر من ذلك، تقرير ق الخوض قبل ولابد 
فأر؛حةتالهدى مراتب 

وهذايقيمها، وما معاسها مصالح إل نفس كل هداية وهو العام، الهدئ إحداها! 
مراتبه.أعم 

قالعبل. مصالح إل والال.ءوة والتعاليم والدلالة البيان بمعنئ الهدئ الثانية! المرتبة 
منوأعم الأول، المرتبة من أحص المرتبة وهازه ؛المكلفين، حاص وهلءا معاده، 
الثالثة.

لعبدهاس ومشيثة التوفيق هداية وهى للاهتداء، المستالزمة الهاJاية الثالثة! المرتبة 

يقدرلا التي الهداية وهذه للعبد، عليه والقدرة ؤإرادته الهدى دواعي وحلقه الهد.اية 

إلأاهiاق.عليها 
وازر.الجنة ٍلريق إل المعاد يوم الهداية الرابعة! المرتبة 

حلىقسوىأرإ؛:اآلدى عل ربلث،آلأ آنمز سخ ُؤ سبحانه! قال فقد الأول المرتبة قاما 

شما٦٥,٠ا



الخالق،عامة! أمور أربعة سبحانه فيكر ٣[ - ١ ؛،: ]١١١٣ه ٠: فهدى قدر وألذى )وأ؛: 
تماممن والهداية الخالق، تمام من، التسوية وجعل والهداية. واكوية،والتةاوير، 

خالقه.ما أحسن، قوى، حلق عطاءت قال، التقا.ير، 
حلقهفاحان ٧[ لالجا.ْ'. ه حالمهر 'اىع احسنكلا آلذى ؤ تعاق• فوله وشاهده 

بالتتامبيخل، تفاوت بينها يحصل لر بحتث وأحزائه حلقه وتناسب، تسويته يتضمن، 
حلقه.ؤإحان إتقانه والتسوية؛ الإيجاد. فالخلق،؛ والاعتدال، 

والرجمح،•والستن بالدين وسواْ حلقه فجمع روح ذي كل حلف.، الكلي؛ مال 
الإنسانحلق إسحاق؛ أبو وفال الخلق، من، لها يملح ما دابة لكل حلق مقاتل؛ وقال 

ؤتعاق؛ قال وغيره، ان للأنشامل والتسوية فالخلق ؤإلأ تمثيل، وهذا مستويا، 

فالتسوية[ ٢٩]البقرة: سمأوته سح قس.ووهر، ؤ وقال؛ ٧[ ]الشمم،: ه سونها وما ونفى 
يوحلوما ٣[ ]الملك: "حلقآوخمشمن،ثمنوُتزه ز ترئ ما ؤ مخالوقاته؛ لجمح شاملة 

التسويةفإن للمخلوق؛ التسوية إعهلاء عدم إق را-ح فهو التسوية وعدم التفاوت من، 
للتسوية،الخالق إرادة فلعدم منها عل.م فما والإبدلع، بالتأثير تتعلهم، وجودي أمر 

والتأثير.الإرداع عدم فيه يكفي عدمهم، أمر وذللئ، 
منحلذ،آارض ز ثرئ ما ؤ فوله؛ ق الإشكال عنلث، يزيل فإنه ذلل؛،؛ فتأمل 

والمممالجهل أن كما التسوية، مشيئة عدم بب، بحاصل فالتفاوت ه تفومحت، 
ؤإيجادها.حلقها مثيئة عدم فيها يكفي، والبكم والخرس والعمنر 

قو؛الخم، فول عند القضاء ق الشر يحول باب ق اس شاء إن يأق هذا وتمام 
ق- سبحانه - يىلقه سواه فقد مخلوق كل أن والمقصود ،٠ إليلثؤ((ر ليسر اروالشر 

ّله يخلق، لر وجهآحر من، التسوية فاتته ؤإن حلقه مرتثة 

(٥٩/٦(ومحابيى)٥٣٢/١٣()٤٢٣-٤٢٢/٨^^^ر:نياUدى)



ه•آلآخرْ ؤ
بمدإلا الدنيا ي الزهد ستقيم ولا الدنيا، و بالزهد إلا الأجرة j الرغبة شم ر١الأ 

ونقصهاواضمحلالها وفاتها، زوالها وسرعة الدنيا ق نغلر ت صحيحين نظرين 
والمغصالغصص من ذلك ق وما عليها، والحرص عليها المزاحة وألر خستها، 

فطالبهاوالأسف،. الحسرة من بمقب ما مع والأنقهلاع، الزوال، ذلك وآخر والأنكاد، 
فهذاقواما، بمد وحزن وغم ما، الفلفر حال ق وهم حصولها، قل هم من ينفلت، لا 

المفلرين.أحد 
ماوثرف وبقائها، ودوامها ولابد، ومجيئها ؤإنبالها الأخرة ق الطر المانرت الطر 

الألأقال كما فهي ههنا، ما وبين بينه الذتما والمفاويتج والمسرات،، الخيرات، من فيها 
خيالات،وهده دائمة. كاملة خيرات، فهي [؛ ١٧]الاعل: ه حتروابئ والأجرة ؤ م؛حانهت 

ضمحالة.منقية ناقمة 

فيه،الزهد يقتضى فيما وزهد ؤإيثاره، العقل يقتضي ما آثر المفلران هدان له تم فإذا 
الأجل،المفع إق الحاصرة واللدة العاجل المفع يترك لا أن عك مطبوع أحد فكل 

قرغبته وقويت، العاجل، عل الأجل قفل له تبين إذا إلا الختظرة، الغائثة واللذة 
لعدمؤإط له، الفضل تبين لعدم إما ذللث، كان الماقص القاف آثر فإذا الأفضل، الأعك 
الأفضل.ي رغبته 

فإنوالبصيرة، العقل وضعفا الإيمان ضعمؤ عق يدل الأمرين من واحد وكل 
وأفضلأثرف، هناك ما بأن ق يمال. أن إما لها، الموتر عليها الحريص الدنيا ق الراغب، 
صدقوأن رأتا. للإيمان عائما كان يصدق؛دلال؛ج لر فإن يصدق، لا أن ؤإما وأبقن، 

ه.لفالاختيار سيء العقل فاسد كان يوثرْ، ولر بذللتج 
علالدنيا فإيثار منه، مين الق أحد من العيد يتفلث، لا ضروري حاضر تقيم وهذا 

»وم ٩٢•)١( 



منهما!يكون ما أكثر وما العقل. ق اد فمن ؤإما الإيمان، ق اد غمن إما الآحرة 
وامحلرحوهاهلوحم عنها وصرفوا وأصحابه، هو ظهره وراء ه اهه رسول( نبيها ولهذا 

حقيقةفيها فزهدوا جنة، لا مجنا وعدوها إليها يميلوا ولر وهجروها يألفوها ولر 
الزهد...

الأعلسورة نفير من حمعه اله ير ما هدا 
العالمينرب تلع والحمل. 

٠٠٠



الممسيرعلن المنير الئوء 

ءق.

آلحباووإِل ْضنيمنى آلشنآء ؤإل ^زغمق:}ج;ا إلآلإيل ينْلرو0 يلا أؤ 

الأرضق فضلة الغافل الجاهل يحبها الذي الجبال، ق العجيبة الحكمة تامل 
رناصبها.حالقها إلا لايحصيه ما المنافع من وفيها إليها، حاجة لا 

فيهاوأولع الجبال، نمب بالذي للنمح،:ر ثوله ثعلبة بن صمام إسلام حديثا وق 
٢.نعمآآر  ١٠٠٧١١١قالت وكذا؟ بكذ أمرك آييع الماغ، 
حينإق الماص لشراب حاصلا قاللها ق فيبقن عليها يمهل الملح أن متافعهات فمن 

الأمارمنه ونيل الغزيرة الميول منه فتجيء قاولا، أولا ليذوب فيها وجعل نفادْ، 
الالمي والأدؤية والفواكه الثاُت، صروب والربا، والوهاد المروج ق فينبتا والأودية، 

فانحلالأرض وجه عك الملح قعل ملالبمال فلولا والرمل، المهل فا مثلها يكون 
^٧٣المي الميول حالة انحلاله ق وكان إليه، الحاجة ونتا فعدم يسرت وماح حلة، 

لأذسه.دفعه ولا تلافيه، يمكن لا صررا بالماس فيفر عليه، مرُتح ما 
الميوالمعاقل والكهوف المغارات من وقللها حموما ق يكون ما منافعها ومن 

والحيوان.للماص أكنان أيما هي والقلاع، الحصون بمنزلة 
وغيرها.والأرجية أصنافها اختلاف عك للأبنية أحجارها من ينحتا منافعهاما ومن 
والقمةالذهب من أصنافها اختلاف عك المعادن من فيها يوجد ما منافعها ومن 

النوويوشرح ( ١٥٢)ا/الارى فتح وانظر؛ ، ١٢أرقم لم وم( ٦٣لرّ؛م "؛مجه'الخارك، أ ا
)ا/ا7ا(.



٦=؟،ظ؟قللجا؛تةة؛ 

المعادنأنولع من ذلك وأضعاف والزمرد والزبرجد والرصاص والحديد والنحاس 
منهاليسير الثيء يكون ما فيها إن حتن التفصيل، عق معرفتها عن البشر يعجز الذي 
مضاعفة.بأنحعاف الذهب قيمة عق ومنفعته قيمته تزيد 

مسحانه.ومثدعيا فا٠لرها إلا يعلمه لا ما المنافع من وفيها 
ماتصدم تدعها فلا حدما، وتكر العاصفة، الرياح ترد أما أيصا متافحها ومن 
المؤذية.العذلام الرياح من أمان ق تحتها اكنرن فانولهذا تحتها، 

ذاتعنهم فتصرفها مجاريها ق كانت إذا الميول عنهم ترد أما أيصا منافعها ومن 
لهمفتكون به، مرلتا ما مجاليها ل الميول حريتا ولولاها الشمال، وذات اليمين 
والمكن.المد بمنزلة 

الممحوبةالأدلة بمنزلة فهي الهلرقارتا، ق حا يمتدل اعلأم أما منافعها ومن 
ألمحرق ألخوار ءائنيه 3س ُؤ فقال• أعلاما اس سماها ولهذا الهلرق، إق المرمية 

علم،واحدها الجبال. والأءلأمت الفن، هي فالجواري [ ٣٢]الشورى: ه كلأعن؛لأمِون; 
اء:الغنقالت 

^١^١،رأمه j م عله كأنه بداة الهأتم ملعحزا صوأن 
والظهور.العلامة من علما الجبل فمن 

الهولق تكون لا الي والأدؤية العقاقير من فيها ينيت، ما أيصا؛ منافعها ومن 
^امن كل وق الجبال، ق مثاله ينت لا والرمال الهول ق ينبت ما أن كما والرمال، 

العليم.الخلاق إلا به يجعل لا وحكم، مناغ وهاوا 
أعل.اوهم،من افيله عباد فيها يتحرز الأعداء، من حصوئا تكون أما منافعها: ومن 

والل.ن.القلاع من كثير من وأحمن أبلغ تكون بل بالقلاع، يتحصنون كما 

المدينةأحار ل ثمة بن وعمر ( ٤٤١إ ٥٣)ل عساكر ابن وذكره الممط، بحر من البيت هدا ( ١ ) 
قالبر عبد وابن ( ٤٦١ )U/ الإصابة j حجر ابن الحافثل من كل باخلأف ذكرْ سما ( ١٧٦)ا/

به.الهداة يأتم أبلج أنم وعتادهما* ( ١٨٢٧/٤)الاستيعاب 



التنيرض امحر الصوء اآًًم 

ورواستثيها، أوتادا، للأرض جعلها أن كتابه ق تعاق اه ذكره ما منافعها: ومن 
وحكمة.منفعة من حا وأعظم المن، مراسي بمنزلة 
المهلالفةغاية ق وجينيا الوصع، هدا عك البديعة العجيبة حلقتها تأملت ؤإذا هدا 

>ااوالأjتفاع عليها، الصعود لتعدر كالحائهل واٌسندقت، لتا  11لو?؛فإما للحكمة، 
عك2؛لأثا بولو ما، الأدتفاع من يتمكنوا فلم والهواء، مى الالنامحى عن وطرت 

بمالهم حمل ولما السهل، ولملأت والمساكن ١^٠١^٤ عليهم لضيمت، الأرض وجه 
حجبتولما الرياح، عنهم ضنت ولما والأكنان، والمغاراُت، التحمن من الأنتفاع 
لهمحصل ولما صعودها، من يتمكنوا إ الكرة مكل مستديرة جعلت ولو الميول، 

وفقعك وأوقعها وأليقها حا والأوصاع الأشكال أوق فكان التام، الأنتفاع حا 
عليه.نمت الدي الثكل هدا المصلحة 

اقلأؤ فقال: حلقها، كيفية وق فيها النفلر إل كتابه ق — سبحانه - اكه دعانا ولقد 
وإلآي؛اليأاخنزيحن. آلشنآء قال هفتم،نبقتلق|ج آض إز نغْلرون 
باريهاقدرة عك الثواهد أكبر من ومنافعها فخلقها [ ١٩- ١٧^ نهبمست 

ووحدانيته.وحكمته وعلمه وفاطرها 

الشوهي حشيته، من وتمبْل وتشقق وتجد له وتخشع يحمده تبح أما مع هذا 
عرضهاإذا الأمانة، من حلقها وعظم شيما عك وخالقها وفاطرها رحا من حامت، 
حملها.من وأشفقت، عليها 

ونجيه.كليمه موس عليه اهلم كلم الذي الجبل ومنها 
وأصحابه.اهلاه رسول وأحبه إليه، وأصحابه رسوله اممع حببا الذي الجل ومنها 
أحدهماذل ق الصفا وجعل بيته، عك سورا اه جعلهما اللذان الجبلان ومنها 
وتعبدامم.مناسكهم من وجعله بينهما، العي لعباده وضع الآ-خر ذل و والمروة 
عرفات،.ميدان عليه المنصوب، الرحمة جبل ومنها 

وكربةمقضية، وحاجة عتها، معفو وزلة مقالة، وعثرة مغفور، ذنبا من يه كم فلله 



٦=؟(ؤةقا,اقاقئية؛ 

ممحوة.وشقاوة مكتبة، ومعادة متجددة، ونعمة مرفوعة، وبالية مفروجة، 

جاءواالذين الأكرم، والوفد الأعظم، الجمع بدلك، المخصوص وهوالجبل كيف 
حاسرينغبرا شعثا لعزته، خاشعين لعفلمته متكئتين لرتم وقويا عميق، ح كل من 
حمماص ثم منهم مدنو حاجاتمم، ؤيسألونه عثرانمم، يتميلونه رءوسهم، عن 

العظام.الذنوب عن والتجاوز الرحمة من عاليه يتزل وما الجبل ذاك فلله الملأتكة، 
الته،برّال،ه أكرمه حنن بربه فيه يخلو ه اس رسول كان الذي حراء جبل ومنها 

الجبالعك ليفخر فإنه ؛، il>Jأقطار؛عك الور منه فاض الاJى فهوالجبل غار0 ق وهو 
ذللت،.له وحق 

جبالامنها فجعل والرجال، الجبال من شاء من وتكريمه برحمته اختص من فسبحان 
نحوها.وتهفو ذكرتها، إليهاكلما نموى فهيئ منه، مركبة كأنما القلوب، مغناطيس هي 

محبتهعليه ووصع نعمته عليه وأتم بكرامته، خصه من الرجال من اختص كما 
بينهم.الأرقى ي القبول له ووصع المؤمنين، وعباده ملائكته إل وحببه فأحبه منه، 

،عير وتالرجال تثقن كإ تثقن وحينما ال؛ماع ت، تأملؤإذا 
كذا.وجبل فلأن، يني وجبل الفلاق، الجبل عنلقؤ فيع 

،نحرر عن يخياك ما الشمس طلعة ز به سمعت، شيئا ودع تراه ما خذ 
هولهمن كالعهن ونمير نما، فيها ف، نتؤيوما موعدا، لها أن لتعلم ؤإنما هذا 

له.منتظرة الوعد دلك هول من مشفقة فهي وعظمه، 

الخنين •حمله ين محي ين محمد المصري^ ناتت اين إق ؤينب الكامل، يحر من الهت، مدا ( )١ 
ستةالقامرة ل ومات، ولد العلماء الم؛رطين الكتاب، واحد ءصرْ شام الفارش الخل.اءى 

٤٣١كشان، ق البهون ومتمرر ( ٥٢)ا/الخفاء كثف، ق العجلون الخت، وذكر —.  ٠٧٦٨
اطالعت،ءقاوقاع«ا)*ا/لمآل(وب:أإق 

٢( ٥٨/ ا والنهاية)١ الداية كثيرل اين الست، وذم المتض، إق وئسب يحرالبسيئل، من الست، هاوا)٢( 
٢(.• ٧ القواصم)ص من العواصم ق اليريي ابن وأبوبكر 
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لمنتقول جبل عل فصعدت مافرت إذا — عنها اهلع رمحي — الدرداء أم وكانت، 
عنؤسظوممئؤ ؤ ف؛قولت أسمعها؟ ما فيقال! رما؟ وعدها ما الجبال أسمعت، معها! 

بامتا ولا عوجا ينا زئ لا ^١!؛! صمصفا قاعأ يدرها إق:أ مما نق يسمها دم3 آلخنال 
لط4:ه*ا-ي<ا[.

منوتدكدكها وحشيتها رفتها وهده الصلبة، الحجارة وهى الجبال، حال فهدا 

كلامهعليها أنزل لو أنه وباريها• فامحنرها عنها أحبر وقد وعظمته، رما جلال 
اهوٌ.حشية من ولتمدعت، لخشعت،، 

ويدكرعليها، تتل اهلع آيات تسمع الجبال، هده من أنسن لحم مضغة من عجبا فيا 
ولاه اه عل بمستنكر فليس تنيب، ولا تخشع ولا تلين فلا - وتعال تثارلث■ - الرب 
ومواعظه،وزواجره وذكره بكلامه تلن ب إذ تديثها نارا لها يخلق أن حكمته ، يخالف
حشيته،من والبكاء بحثه بدبه ولر إليه، يتب ولم قلبه، الدار هده ل ليه يلن ام فمن 

ؤيعلم.فيرى والشهادة الضب، عالم إك وصيري الأعفلم، الملين أمامه فإن قليلا، فليتمع 
والجبالوالوعر المهل الأرض من جعل أن - وتعال تبارك - حكمته اقتضت، ولما 
حذْالأرض وكانت، له، حلق ما منه ؤيحمل وجهه، ق ذللثج بكل لينتفع والرمل، 

كلمن الأولاد أنولع بعلتها ل تحمل اش كالأم صارت أن ذللثح من لزم المثابة 
إماتخرجه، أن رما فيها لها أذن ما نللث٠ من والحيوان الناس إل تخرج ثم صف، 
متها•حرج ما إليها يرد ثم !يدنه، bما!علمهم 

بعلتها،ق استودعتهم ماتوا فإذا ظهرها، عل داموا ما للأحياء كفائا سبحانه وجعلها 
الوقتيوم كان فإذا أموايا، بطنها ول أحياء ظهرها عل تضمهم لهم، كفايا فكانت، 

رماإليها أوحن المخاض، ودنو الولادة وفتا وحان الحمل أثقلها وقد المعلوم 
وتقول:ظهرها، إل بملتها من الناس فتخرج أثقالها، وتخرج حملها، تضع أن وفاطرها 

وتشهدأحبارها، تحديث، ثم - تعال - بإذنه كنوزها وتخرج استودعتني، ما هدا رب 
•وثر حر من ظهرها عك عملوا يما عك!نيها 
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الأبخرة،فها وتحدث تجاويفها، ق وتدخل فيها، تجول الرياح كانت ولما 
فتحدثبالتنفس الأحيان ق لها بحانه اقم أذن المنفي عليها ويتعذر الرياح، وتخفق 

عنوالإقلاع والإنابة والخشية الخوف، لعباده ذلك، من فيحدث العغلام، الزلازل فيها 
ريكمإن الأرض• زلزلتا وفد السلف، بعض قال كما والدم. إليه والضميع معاصيه 

وقال!ووعفلهم، فخهلبهم المدينة زلزلت، وقل. الخهلادح بن عمر وقال ، يتعتكم 
لنءادت،لأأاكنكمفيهاء^،.

الغاشيةمحورة ير نفمن حمعه اقو(ز( ير ما هuزا 

العالمينرئتا س والحمد 
٠٠٠

رقم٢ ٢ ١ )Y/ شيبة أبي وأحرحه!بن ( ١ • ٩ / ١ )0 عود ماين قوو من يره نفj الطبري احرجم )١( 
ءأءتبوْاونالتغبكم يريكم أإن قونقال: صهدالبي j الدية زلزلت قال: شهر عن ( ٨٣٣٤

صعيف.مرمحل هذا (: ٩٤)T/المصر تلخيص ل حجر ابن المحانظ 
ينم ٦٢')آ/ الض ق المروري حاد بن ونمم ١( • ٤ )T/ الأصول نوادر ل الترمذي الحكيم أحرجه )٢( 

(.٥٧)U/ القاري صدة (وانظر: ١٧٣١



الممسيرخز السمير اكوء 

ءِّّ؛إمحآوء؛ه^

ذ'للئاد-مغنآق مر؛ئ؛ ١^١ وآليل ت:؛ وألئمعوآنوز عقر!؛:؛ ؤلتاو ّ:ت آنمير وؤ 
بمىمث<•

لوجهين•صعتف وهدا ١[ ٤ إنرئكزآلمنصاد؛<تالفجر: ؤ •جوا;هت ،قيل 
كثيرة.بجمل وجوابه المم بين والقمل الكلام محلول أجدهما! 

المذكورة،الأمم اهدxا عقوبة لتقرير ذكر ٩ »؛ ثإلمرصاد!] ؛_، j3إن ؤ ت قوله والثاق 
ؤثكإن ؤ ومحدرا! مقررا قال ثم عقوبتهم، غذكر وفرعون، ونمود، عاد، وهي 

القسم.دون تعلقه؛دللث، نرى فلا ه ؛ ٠٠ثاليرصاد!
معظمة،أفعالا يتممن زمن العثر ق الفجر إن يقال! أن هدا من وأحن 

حضؤعالمتضمنة اذئ|؛ا، شعائر من وذلك مجحالها، وهي معفلمة، وأمكنة المناسلثج، من 
لعفلمته.وحمؤع ذم، محفة عبودية والنالث، الحج فإن لربه، المد 

فإنوالتجبر، والتكبر، العتو، من وفرعون وثمود، عادا يه وصف ما صد وذللتا 
رمم.أمر عن وتكبروا عتوا الأمم وهؤلاء لعم، الخضؤع غاية يتممن النلتح 
منررما هال: ه الني عن محهما- اذم رصي - عباس ابن عن الخاري صحح ول 

ولاالم، رسول يا فيل؛ العشرا، الأيام هده من افك إلن أصبا فيهن الصالح العمل أيام 
لروماله بنفسه حؤج رحل إلا العم، سل ل الجهاد راولأ قال• اذلم؟ ميل ل الجهاد 

زشيءارأ ذللثإ من يرجع 
به.هث الررّتا يقم أن أهل الأعمال هدْ لمثل المتضمن فالرمان 

اك؛ان.)ا(ما

(.٤٦•كحالمارى)T/ داننلر: < ٩٦٩الخاريررتم أخرجه )٢، 



و=^اؤو؟ؤامحمحي 
صلاةونت يتضمن فإنه اللفظ، هوءلاهر كما الفجر، جنس به أريد إن ه المجر وؤ 

وخمهالصالوايت،، أول ينقمن بما المم فافتح الصلوايتؤ. أول هي التي الصبح، 
الصلوات.لأخر المتضمن إذا وأم ؤ بقوله• 

عرفة،ليلة هي التي وليلته، الحر يوم فجر فهو مخصوص، فجر بالفجر أليد ؤإن 
أغيفلولا أحقر ولا أدحر ليلة ق الثيْلان رزى وئ العام، ليال أفضل ص اليلة فتللث، 

عنستا كما اس، عند الأيام أفضل هو الدي المم يوم فجر المجر• وذللئ، فيها• منه 
صحيح.بإستاد داود أبو رواه المحرا يوم اقنع عند الأيام ءأفضل قال؛ أنه قو الحم، 

وغيره.البخاري صحح ق ثبتا كما الأكبر، الحج وهويوم العشر• أيام وهوآخر 
المشركينمن بريء الض ارإن ^^؛ اضه رسول مؤذن فيه أذن الدي اليوم وهو 

ءرياناا؛البيت، يهلوف، ولا مشرك، العام بعد تيآ لا وأن ورسوله، 
اهيعرسول بأمر وذللث، عرفة، يوم لا الحر، يوم ق يدللثإ أذن المؤذن أن حلافر ولا 

وارُلاسرآن.امتثالا ه، 
اليع،بعبادة المختصان وهما والصلوات، المناّلث، المم؛ تضمن فمد هذا وعل 

ومحناىومي صلاق إن ؤ اقه؛؛؛ الخليل قال ولهدا لحنلمته، والواضع له والخضؤع 
إر؛بمؤآنيبممحل ؤ أو؛ الرمل لخاتم وقيل أ ١  ٦٢زالأنمام: ٠ رتآثفين ش ومنال 

بلوحده، اس يعبدون لا الذين المتكثرين المشركين حال بخلاف ٢[ لالكوثرأ 
عاد،ثوم من الورة هذه ق يكر من كحال عبادته، عن ؤيبتكيرون به، يركون 
وفرعون.وثمود، 

الكبرىj قي ٠Jوا١( •  ٤٤)رقم \ب ل والهبمي ( ١٢٨١ ينم  ٥١>م\/ حبان ابن أخرجه )١( 
(yrU/o  والشياف  ٢٩٩٩٤رنم j دالطرال  ٧٢٢٤• ينم  ٣٦٧/٤والمثاف)الأحاد jالأوسط
(.٤٧٥رنم٢٧٢/١(وفيص٠اسسن)٢٤٢١رنم٤٤/٣>

(٣٢-• ٣١٩)A/( ٤٦٦اص)١;نح وانفر: ( ١٣٤٧وسالم)رنم( ٣٦٩الخارى)رقم أخرجه )٢( 
(.١١٦-١١٥/٩النووي)وشرح 





—=^=)جا=
هؤْنحنها وآلئني ؤ قوله! ق تقدم ما نظير فهو والمخلوق، الخالق بض المم 

قوله:ق ذكر وما ٣[. ]البروج; ومنيوده وثاهد ؤ قوله: ل ذكر ما نفلير ١[. لالثمس: 

وقأدبر. إذا بالليل أقم المدثر: محورة وق ه بمر))ن؛؛ إدا قأم ؤ ههنات وقال 
الرادكان فإن بادبر. وفر بأقبل، فسر وقل. عسعس، إذا ياللل أقم التكوير: محورة 
وسريانه،امتداده وحالة إقباله، حالة وهي الثلاثة، الليل بأحوال أقم فقي. إقباله 

سبحاته.عليه الدالة آياته من وهى إدباره، وحالة 
تعرفهإنما لأما العشر، الليال ونكر يعرفه، أحد كل إذ باللام الفجر وعرف 

للتعفليم.يكون التنكير فان لها. تعفليم التنكير فإن وأيقا بالعلم. 
يجهله.ولا أحد كل يعرفه الذي المجر وأنه شهرته، عل يول ما المجر تعريفج وق 

قكان — وسلم عليهما ائ0قا صك — ومحمد إبراهيم به جاء ما م القهدا تصمن فل،ا 
ذ'ولث،ممنمىق هن ؤ تحال: بقوله القسم اعتبر ولهل.ا عليه، المقسم عك دل ما ذللث، 

حجرإق يحتاج وذللت، بالنبوة. يعرفح به المقسم هل.ا عظمة فإن ٥[. الغجر: ]ه 
مايميبه لئلا الرسل. اتبلع عك ؤيحمله الهوى، واباع العملة عن صاحبه بحجر 
ونمودءوفرعون، كعاد، الرسل كدب، من أصاب، 

المتجثرينالمتكبرين حال يكر والمتواصعين الحاصعين مل.ح ذللته تضمن ولما 
ايئن لأن ؤإما للتعفليم، إما ونكره عدامح. محومحل عليهم صته أنه أحبر ثم الطاغين. 

الموسعحال ذكر ثم ثباتر. ولا بقاء معه يكن ولر وأهلكهم، استأصلهم عذابه من 
عليهم.والقتر الدنيا ق عليهم 

ذللتهفليس — الدنيا ق له إكراما كان ؤإن — عليه ومع من عك توسعته أن وأحبر 
ومحبته.كرامته أهل ومن عنده، كريم أنه عك يدل ولا الخقيقة، عك إكراما 

يومححل عنده، منزلته ومحقوحل له، إهانته عك يال.ل( لا عليه قتر من عك تقتيره وأن 



الممسيرض النشئ الصوء ا؟==م 
ئ==========^=د^=د

يالمماب.سل كما يالنعم متل وامتحايا، ابتلاء ؤيقتر وامتحاثا، ابتلاء 
أحرى،نعمة له تجلب وبنعمة نقمة، له تجلب بنممة عبده يتل - سحانه - وهو 
ونقمهتعمه شأن فهدا نعمة، له تجلب وبنقمه أحرى، نقمة له تجلب وبنقمه 

الأممهؤلاء وهم وماله• و'ماهلانه بقوته اغتر من ذم السورة هذه وتضمنتا 
وزردعهموعتونم بجنانم اغتروا وثمود، بقوتم• اغتروا عاد، نوم الثلأثت 

اسنمى ما إق عاقبتهم فصارت والرياسة، بالمال اغتروا فرعون، ونوم وبساتينهم• 
لبهويعليه، دم يقأن لأبد ذللث،، من بشيء اغتر من كل مع دائما شأنه وهذا علينا. 

والمسكين.كاليتيم منه، هوأصعق لمن معاملته ق الإنسان حال سبحانه ذكر ثم إياه. 
وحبهوأكله، المال م عل حرصه ذكر ثم هذا. طعام عل يحص ولا هدا، يكرم فلا 
والمسكين.رحمته عدم له أوجب هوالذي وذللئا له• 

١٠٠وامآإذا أكرمن يئن ءهغوا1ا ودعمهُ ءاكرمهر• رئهُ آتثننه ما ١^١ آلإضنن اما ءؤ 
لائممونآنيبمزنحثآهنل ليىأض:و'ق هيمول، رزدهُ يمذزعته أظنة 

تواضعهق زيد علمه؛ ق زيد كالما العبد أن والفلاح، حادة العلامات من 
مننقص عمره؛ ق زيد وكلما وطر٥، حوفه ق زيد عمله؛ ق زيد وكلما ورحمته، 

قنيد وجاهه؛ قدره ق زيد كالما ويخله، سخائه ق زيد ماله، ق زيد وكالما حرصه، 

لهم■والتواصع حوائجهم ونضاء النام، من قربه 
عمله؛ق زيل• وكالما وتيهه، كبره ق زيد علمه؛ ق زيل" كالما أنه ت الشقاوة وعلامات 

حرصه،ق زيد عمره، ق نيد وكالما ه. ينفظنه وحسن لالناس واحتقاره فخره ق نيا 
كبرهل نيال وجاهه؛ قالرْ ق نيد وكالما اكه، ؤإمبخاله ق نيال ماله؛ ل نيد وكالما 

بماؤيثض أثوام بما فيعد عباده؛ نيا يتل وامتحان اقلم من ابتلاء الأمور وهال«ا وتيهه. 

الفوامم.)ا(آهل



د_^ٍ__وح__
عنتعاق قال والمال. والملطان، كالملك، وايتلأءت امتحان الكرامات وكدللث، أقوام. 

آممزهلطؤي؛ رق محل من هندا ؤ ت عنده بلقيس عرش رأى لما سليمان بيه 
كماالكفور، وكفر الشكور شكر -بما يظهر وامتحان، اس من ابتلاء فالنعم '٤[ ]الممل: 

هاماؤ تعالت قال يالمصام،. يبتل كما بالنعم فهويبتل سبحانه، منه بلوى المحن أن 
أتثإنذ٠^١ وائآ؛^١ أكرمنلآ|؛::;إ زنن قيقولئ ؤثعمهُ ءأؤمهُ زئذُ آتثلنه ما ١^١ آلإنسنن 

منكل لمس أي: [ ١٧- ١٥]الفجر: ■■■i كلأ أسن. زل محمول رزدةُ علمه لقذر 
عليهصيمت، من كل ولا له، مني إكراما ذللث، يكون ونعمته، وأكرمته عليه ومعنا 

منى.له إهانة ذللث، يكون وابتليته، رزقه 

عكلك عوثا يجعله أن تسأله سؤال: بلا أءaلاك ما ، ![^ ٥٠١...إذا ، ١
أننفلن ولا مرصاته، عن مبعدا ولا عنه، للث، قاطعا يجعله ولا مرضاته، إل ويلاعا 
ولكنعليه، عبده لهوان يمنعه ما كل منعه ولا عليه؛ عبده لكرامة أعهلن ما كل عمياء، 
ماهاماآلإسنزإذا ؤ تعاق؛ اثيه قال عباده. حما يمتحن وامتحان، ابتلاء ومنعه عمناء، 
رزدهُعته يثير أتتنته ما إذا وامآ ق:; رأ: أكرمن نين محقون وئعمهُ هآؤمهُ ربهُ آتثننه 

وماأكرمته، فقد وحولته: ونعمته أعمليته من كل ليس أي: ه اغلٌناوو؛كلأ زفيآ قفول 
أمذلك، فوق فأعمليه أيثكرق له: وامتحان مني: ابتلاء ولكنه عل• لكرامته ذاك 

رزقه،عليه فضيمت، ابتليته من كل وليس غيره؟ فيه وأحول إياه، فأسلبه يكفرق 
تله مني وامتحان ابتلاء ولكنه عل، هوانه من فدللئ، عنه، يفضل لا بقدر وجعلته 
حفلهفيكون شخملُ؟ أم الرزق، سعة من فاته ما أضعافا ، أضعاففاعمليه أبمبر؟ 

المحمل.

٠ج—١ مدارج ٨ ٠ ( ١ ) 
مررهق يوجل وكيلك كامله، الفاحت صررة تفسير ق تجده والبحث غهآ، اه إق يعود الضمير )٢( 

)ج(.هدا. حول نميس بحث المائدة 
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أبتللر فقاوت إهانة، الفقر وأن إكرام، الرزق سعة أن فلن من عق سبحانه الئه فرد 
الوالأمانة الإكرام أن فاخر عئ، لهوانه بالفقر أبتله ول! • ٤٣^كرامته بالخي عبدي 

لكرامته،لا الكافر عق سبحانه_يوسع فانه_ وتقديره، الرزق وسعة المال، عك يدوران 
ؤيهينو٠لاءته، ومحبته بمعرفته يكرمه من كرم إنما لإهانته، لا المؤمن عك ؤيفتر 

الخيوهو هدا، وعك هذا عك الحمد فله ومعصيته، عنه بالإعراض يهيثنه من 
هذنتعأرئ> ؤإيالث— نعبد إيالئ— ؤ إق! والأخرة الدنيا سعادة فحادُت، الحميد. 
٥[.]الفاتحة: 

منظلل ق آممه ياتهم أن إلا يغْلنون هل ؤ [ ٢٢]الفجر: ب نبك وجا؛ ؤ محوله: ا ل
ونظاترْ.[ ٢١•آوعمارِه]المرة: 

وجوه.من باطل وهنءا ربلثإ• أمر وحاء تقديره، الحذف، مجاز هومن قيل! 
وادعاءلزوم. ولا تضمن ولا عاليه اللفظ يلول لا ما إصمار أنه أحدهات 

إضمارادعاء عك مبطل كل ؤيطرق الخهلام_ا، من الوثوق يرفع علته دليل لا ما حذف 
ياؤلله.يصحح ما 

الكلامبل المحذوف، هذا عك تتوهم، لا اللفغل واستقامة التركبس، صحة أن اكالت 
•يجوز فلا الأصل، حلاف مجرد فإصمارْ إضمار، بدون المعتن نائم تام مستقيم 

علفولا تعنينه كان المحذوف تعيين عك دليل اللفظ- ق يكن إ إذا أنه الثالثه؛ 
عليه.كذب، وذللث، إرادته، عك دليل به يقم ل؛ ما بإرادة عنه ؤإحثارا علم، بلا المتكلم 

ب،وآلم.1لئ،  V_،j3وجاء ؤ فض.' وص التقدير، هذ>ا يطل ما السياق ل أن الرابع• 
—مجيثه وأن المجيثين، تغاير عك يدل - سبحانه — مجيئه عك المللثج مجيء فعهلمؤ 
أنأوق — سبحانه — الرب مجيء بل حقيقة الماللثؤ مجيء أن كما حقيقة. — سبحانه 

الماللث،.مجيء من حقيقة يكون 

رآ.الصواعق ختصر م١ 



■سإجئزي^|~
بنصنأت وثلذأو ناي؛ أو داتئههمآسلأه أن إلا نغْلنون هلآ ؤ قوله: وكيلك 
ؤإتيانالملائكة، إتيان بين ففرق ١[  ٥٨سسءابميربلئ،ه ياق يوم ،اثت،ئك 

يكونأن يمتغ التقسيم هدا وْع ونؤع، فقسم ربك، آيات بعض ؤإتيان الرب، 
وقالواتمجازه، عق اللفظ هذا حمل الفلاسفة عقلاء مغ ولهذا فتامله. واحدا مان الف

والاطراد.والترديد التقسيم ياباه هذا 
ركيكا،كلاما وكان يحن، لر القدر المحذوف -بذا صرح لو أنه ت الخامس 

اتيهمأن إلا ينظرون هل  I،Jlsلو فإنه باطلا، مشتركا به النطق يكون ما صدق فادعن 
مستهجنا.كان ربلتج. آيات بعض أوياق ربلئه أوأمر ربك، مللث، أوياق الملائكة 

ويل.الحقيقة، دليل - سبحانه - إليه والإتيان المجيء سبة اطراد إن المادست 
مجازا.الطرد هذا كان فكيف الاطراد، الحقيقة علامات من بأن صرحتم 

والنوموالشرب كالأكل لكان عليه، مستحيلا والإتيان المجيء لوكان أنه الماع! 
والغفلةوالنوم والشرب الأكل إطلاق عهدتم فمتن سواء، هوعندكم وهكال.ا والغفلة 

الكمالمن شيء ذلك، ق وهل بغيره، متعلقة وهى مجازية بة نإليه بتها ونعليه، 
وأكلنام مثل الاستحالة ق عندكم ه تاق وؤ ه اق وؤ ربلق،ه و-؟ا، ؤ ت فوله فإن البتة. 

ولابقرينة لا هؤ رسوله ولا الأفعال هذه ه نفعل يهللق لا سبحانه واهف وسرب، 
والمزولوالإتيان المجيء به ناطرد وقد إليه، بتها نتطرد عن فقاد مهللقة، 

منغيره ذللث، إليه _إ نالذي أن عك تدل قرينة، غير من معللئا إليه والاستواء 
فيه.الجاز دعوى تسوغ فكيفا مخلوقاته، 
هيإذ الحقيقة عك الحمل تعذر عنل• إليه يمار فإنما ثابتا لوكان الجاز أن الثامزت 

اتفاقهممن اتفاق أو أونقل عقل من حقيقته عك ذلك حمل أحال الأي فما الأصل، 
فإنكمالعقل'. وأما رس_اا فلا الحقيقة حام، من فهو والأتفاقت النقل قاما حجة، 

أنادعتتم لأجلها المح، عملياتكم حميع أبعللوا قل. وهو متهم، به أوق أنكم تزعمون 
وجه.ثلاشمائة من أكثر من مجاز اهآ إق والاستواء والنزول والإتيان المجيء نسبة 



الممسٍرعلن المنير الصوء  =و(
الصريحوالعقل فكيف السالف، واتفق النقل، لهم ملم تقدم فيما ذكرناها وفد 

بمنزلةبه يقوم خمل من يتمكن ولا ثث، يفعل لا من فإن تقريره، تقدم كما جانهم من 
الجماد.

أنكروه،فيما لرمهم كما فيه يلزمهم ؤإصماره حيفه ادعوا الذي هذا أن التامع؛ 
هوفامرْ أمرهءا راؤينزل أمره® ررويجيء أمرْا، ارؤيأق ر؛لئ،" أمر "وجاء قدروا إذ فإمم 

ينزلوكيف موصوفها، دون وتنزل وتأق، الصفة، تجيء فكيف، وهوحقيقة، كلامه، 
اعرشه؟ عق محمواته هوفوق ليس ممن الأمر 

يمضوالرزق فالخلق مأموره، بمعئن أمره تال؛ لذللث، بعمهم تفطن ولما 
يكونالدي هو مأمورْ فإن نيثا، بمغ وإ بزعمه مجاز عك مجازا فركب، المرزوق، 

منمجاز ذللئ، ؤإنما يه، يقوم كلام فلا يه، يقوم أمر عندهم له وليس بآمرْ، ؤيخلق 
عقيبمبإالشيء فيكون كن يقول! بمن تشبيها بمشيثته الانفعال سرعة عن الكناية مجاز 

كانإن يأق الذي المأمور هذا فإن شيئا، يصنعوا ول؛ مجاز عك مجارا فرتموا تكويته، 
الللث،غير شيئا كان ؤإن [ ٣٣ء ألميكه ثاتهم ان ٠ قوله! ل فهوداخل ملكا 

[.١  ٠٨]الأنعام: نعصةاثتارلأث،مح اوئايك ۶ نوله؛ ل داخلا فيكون منآياته، فهوآية 
ؤيدليقتضيه ما اللففل. ق يكون أن إما والإصمار؛ الحذف من ادعوه ما أن العاشر؛ 

وعكبه، كالمالفوفل كان الأول كان ؤإن ادعاؤْ، يجز لر الثاق كان فإن لا، أو عليه 
تقديره.يمتغ عليه المدلول فإن مجارا، يكون فلا التقديرين 

يقآذحل ج؛ مرمة زارهيه ربم، إك آزجق زق؛ آلمملبه آلثمى نايبا ئؤ 
iجئىوآذخك عندي:ق: 

ذللث،)فمنق الناس احتلم، متغايران؟ أوشيئان واحد شيء والروح النفس هل 

الروح.)ا(أا*!ا



متغايران.إ-؛م.ا ت قائل ومن الجمهور وهم واحد، مسماهما إن ت قائل( 
أمورثعل تطلق النفس فنقول؛ وقوته، اس بحول المسألة مر نكثف، ونحن 

أبوحراش؛قال ه، نقحرحت، يقالت الروح• النفس• الجوهري؛ قال الرؤح. أحدها! 
اومثزرار جفن،سم، إلا يج ولر بشدقه منه ماروالض نجا 

أي:؛جفنسف،وئزر.
ينجىلا مائية له نفى لا راما ت الحديث، وق ه، نفسالت، يقال؛ الدم والنفي؛ 

طتيا\ي.ال،اءإذا 
الشاعر؛قال الجد والقي؛ 

المنذرامورنفى تأبماءهم وا ادحليم متبتي أن نش—، 
عين.أي نفى فلأثا أصابت، يقال؛ العين، والنفي؛ الدم. والتامور؛ 

لأنياتوسع، العين إق الإصافة ية ونالروح، هاهنا النفس بل قال، كما ليس قلت،؛ 
تقدم.كما العائن هونفس إنما أصابه والدي المصسجؤ، النفلر بواسعلة تكون 

عوقسلموأ ؤ تعاق؛ كقوله بجملتها، الذايننؤ عك تهللق القرآن ق والنفس قلن؛،؛ 

٠ؤ تعاق؛ وقوله !! ٢٩ظوأأص،كمه]اسم: ولا ؤ تعاك؛ وقوله [ ٦١أذْجأكم4لالهرت 
بمائعس كث ؤ تعال؛ وقوله [، 4١١١ ثنيها ض دنسٍتجه ًفث ثاق يوم 

.[ ٣٨ت والمدثر كنسث،رهيته4 

وذكرهالهذل. إق ونسيه ٤( ٥ ١ ؛/ ٠ ) تاريخه ق عساكر ابن البيت وذكر الطويل، بمحر ْن اليت هذا )١( 
حراثى.أبي إق وسه ( ٢٣٤اللان)أ/ ق منظور وابن ٥( ٥ ٤ آ/ الحديث،) غريب، ذ نية ابن أيما 
الهيل.أنس بن حديقة إق به ون( ٨٩/ ١٣ق)ذكره بينما 

والقاموس٤( ١ • )ا/ والمنتي ( ٤٥• )٤; ( ٤٥٤الةلير)ا/ وفض ( ٢٥١ا/ )• نح؛_ انظر: )٢( 
(.٧٤٥المح؛هل)ص 

عنرفراتها كار ومن الجاهلية ق تميم حجرشاعر بن أوس أك ؤين—7، الكامل، بحر من الين، هذا )٣( 
(١ ٦ ٩ أ/ ) الحديث، غري—، ق نية ابن البيت، ذكر وحكمة، رنة ئعرْ ق الإسلام، يدرك ؤلويادولر 

سحيم.بني وفه: ( 1٩٣االلسان) مننلورق وابن وأبيامم سليم. بتي وفيه: 



الممسرعلن المشئ الصوء  =د^=^==^=
[٢٧]الفجر; ه آومْلمأئه لغمن آ ينايمثا ؤ ت تعاق كقوله وحدها الروح عك وتهللق 

عنآلئصز زثهى ؤ تعالت وقوله [ ٩٣زالأنمام: ه أذسءفلم أحرجوا' ؤ تعاق؛ وقوله 
[.٥٣]يوش: ه بآلثوء لاثاوة إِنآلئمسن ؤ تعاق! وقوله ٤[ • لالازءات: ه افثوئ 

عكالروح وتْللق النفس، مع ولا بانفراده لا البدن عك تهللق فلا الروح وأما 
منروحا إليك اوحيئآ وكد'ولغ ؤ تعال! قال رسوله، إل تعال اهللأ أوحاه الذي القرآن 

[.٥٢ؤ<لالثررى: امرئا 

عقمنأمرهِء ؤُنيىآلزوخ تعال: قال ورسله، أنبيائه إل بوحيه الذي الوحي وعك 
بآلروحآلملإكه يتزلط ؤ تحال؛ وقال [ ١ ٥ ]غافر: ه التلاق يوم شذر عتاده-، من نثآء نتن 

٢[.]الحل: ه قاثقون إله لا ادهُ اندزوأ ان عتاده! من مزنقآء عز مزأمره، 
تنفعلا بدونه الحياة فإن الافحة، الحياة من به يحمل لما روحا ذلك، وسمن 

عاقبة.وأسلم منها حير البهيم الحيوان حياة بل البتة، صاحبها 
من-يا يحصل لما الريح سميت، وكدللث، البدن، حياة -يا لأن روحا الروح وسميت، 

الثاعرتقال أرواح، عك تجمع ولهذا الواو، ذوامتؤ من وهي الحياة، 
برداركبدي علن لمراها وحدمتح نحوأرصكم من الأروبح هبت، إذا 

-٦١الحياة لحصول روحا القي ميننإ فوالاستراحة. والريحان الروح ومنها 
إذاالشيء تفش من ؤإما وسرقها، لنفاستها النفيس الشيء من إما نفتا وممينت، 

أئمةأحد يحين، بن الحسين بن أحمد ١لهمدالت الزمان بديع إل ؤيتب الطويل، بحر من اليت هذا ( ١ ت 
صدر—، ٥٣٩٨سنة مات ارتجال، مقاماته أكثر أن ويذكر الحافظة، قوي كان مقامات، له الكتاب، 

قرؤينأحبار ل التدؤين ل القرؤيتي البيت، وذكر بليلة. شمال وهاجتتي حلريت ت عنده الييت، 
ااستإفيه:)ما،أأ(وحاء 

برداكبدي علن اها لريوجدت تتسمت، الحيسب، أرض من الرج إدا 
تالملوح بن المهدي إل منسوبآ فيه ولففله (، ١٣١)y/البلدان معجم ق الحموي ياقوت وذكره 

برداكيدي علن لرياها وجدت تنمت نحوالحريي، من الرج إدا 



قص_=_^=اجت
فإنبالتحريك، النفس ومنه نقنا، سمسن، البدن ق ويحولها خروجها فلكثرة خرج، 

كلتا،خروجا خرجت، مامحت، فإذا إليه، رجعت، استيقظ فإذا منه، خرجتؤ نام كلما العبد 
إليه.رجعته يعن، فإذا خرجتؤ، سئل فإذا إليه، عادمحت، دفن فإذا 

نقناالدم محمي وإنما بالدامحت،، فرق لا بالمحقا'تج فرق والروح النفس بين فالفرق 
به،إلا تتم لا الحياة وان النفس، خروج يلازم المويت، معه يكون الذي خروجه لأن 

كمالأتتمإلأبالفس،فلهداةال:
،تسللالفلباة غير علن ته ولبنفوسا اة الفلبحد علن تمل 

روحه،خرجتؤ ينالت كما ت ه نفوفارنتؤ نفه، وخرجتؤ ه، نففاصتؤ ويقالت 

يكثرةالأندفاع وهي الإفاصة ومنه واحدة، وهلة الاندفاع الفيفس؛ ولكن وفارقتؤ، 
فاهوقهزا، مسزا اندفع إذا وفاض ؤإرادته، باختياره دفع إذا أفاض ممن ومرعة، 
هي.فتقيمي الموُتؤ عند يقيمها هوالذي سبحانه 

تؤولوما لر-با، المتواصعة الخاشعة وهي المطمئنة، النفس بمدح السورة ختم لم 
شدةمن إليه تؤول وما الأمارة، القس حال قبلها ذكر كما ورحمته، كرامته من إليه 

ووثاقه.عذابه 

الغثطةوجعل ونفوسهم، المؤمنين قلوب ق الهلمانينة سبحانه اه ،...جعل 
مآب.وحسن لهم فهلوين الهلمأنينة، لأهل الجنة بدخول والبشارة والمدحة 

؛!١٢٨، ٢٧]الفجر: ه زبمد إل آزجى وق؛؛ آلغصآلمْلم؟ئه ينابجا ؤ تعاق؛ قوله وق 
عباده،ق وتدخل إليه، تر-؛ع فهناك مهلمئنة، كانتؤ إذا إليه ترمع لا أنيا عك للبل 

إليلثج(،.مطمئنة نقنا ل متؤ رراللهم لفات البعض دعاء من وكان جنته، وتدخل 

شعرهأشهر حكيم، جاهل شاعر الأزلي غريفي بن موأل، الإل ؤيتؤ الطويل، بحر من الييتؤ هاوا )١( 
الالّانق منظور ابن البيت، ذكر الهجرة. نل — ٠٦٤سنة مات، الثعر، أجود من وهي لاميته، 

(.٢٣٤)ا•/

)أ(ماهمدارججا؟.



الممسيرعلن اننشئ الصن؛ اأت====َ 
=ص[ص=^ص====س===س^=ض

لقائه،إق واشتانت، إليه، ، Ijljljيدكره، واطمآنت اس، إق سكنت، إذا فالنفس 
يثاييا^لذىآلمهJمإثةؤ الوفاة! عند لها يقال الص وهم، مْلمثنة، فهي بقربه، وأنت 

[.٢٨، ٢٧]اشم: ه زءئ،زاتيه إو ا)ق؛اآرحتي 
®هوقتادة؛ وقال المصدقة. يقول! 4 آلئصآلمْلمأئه ئثايبا ؤ عباس! ابن قال 

•العم قال بما ءالمهلمتتة الحسن! وقال • ٠٥٧٥١وعد ما إل ه نماحلمانتح المؤمن، 
رتبا،اليع أن أيقن الش المخبتة، المنيبة ررهي مجاهد! وقال قال®. بما والصدقة 

.Jالقائهاا وأيقنت وحياعتنه، لأمره جأشا وصربت، 
وأمرهوءلاعته ر-با إق مكنت، قد التي فهي والاستقرار، الطمانينةتالكون وحقيقة 

إقواطمانت، وذكره، وعبوديته محيته إق اءلاو!!,< فقد سواه. إل تكن ولي وذكره، 
أسمائهالتصديق؛•حقائق إق واطمأنتخ ووعده، لقائه إق واطمأنت، وحبره. وتييه أمره 

إلواطمانت، رسولا. وبمحمد دينا، وبالإسلام ربا، به الرضا إق واطمأنتا وصفاته. 
ؤإلههارما وحده بأنه فاطمأنت، وضمانه. وحبه كفايته إل واطمأنت، وقدره، قضائه 

طرفةعنه لها غنن لا وأتيا إليه، مرجعها وأن كله، أمرها وماللئ، وملزكها ومعبودها 

ص

ثهوااحإمن تيواه! بما صاحبها تأمر وء، بالأمارة فهي ذللئؤ بضد كانتا ؤإذا 
وكلقبيح كل إك قادته أطاعها ؤإن موء، كل مأوى فهي اياطل، واتاع الغي، 

وأنهمنها، ذلائ٠ لكثرة *آمرة® يقل ولر وء، بالأمارة أنيا سبحانه أحبر وقد مكروه. 
اه،رحمة من فدللث، بالخير، صاحبها امر زاكية وجعلها اهص رحمها إذا إلا ودأببا عائما 

رحمهمن إلا طالمة، جاهلة الأصل ق حلمت، لأما بالوء، أمارة بداما فإنما منها، لا 
رثيهايلهمها ل؛ فإذا ذللئج، لها وفاطرها رما بإلهام عليها طارئ والعلم والعدل اه. 

إءاثأج٧٦.١)١(

(.١٩تمرْ)•"ا/•ق الطبرتم، اأحرجه ر٢ 





الممسيرعش انقشن الصزء ١

أولفان القيامة. ويوم الدنيا، من الخروج عند لها يقال القول هدا أن والصواب؛ 
وقاه، إق مهلمئنة كانت، إن الأعك، الرفيق ق فهي وحينئذ الدنيا• مفارقتها عند بعثها 

وحينئل•ذلكر. ب قيل القيامة يوم كان فإذا الصحيحة. الأحاديث، عاليه دلت، كما حنته، 
ونبايته؛وتمامه المويت،. عند ذللثج قاول الجنة. ويحول اليه إق الرحؤع تمام فيكون 

الحقيقة.ق احتلافج فلا القيامة، يوم 
قإلا يجئ لر ولهدا إياه• ويعطيه به يفعله بما العبال رصا فهو 'كنه؛ الرضا .وأما .. 
راضتهزبلئح إق وحيقآ إاو(ا آلمقميثه آلئممن يثابما ؤ تعاق؛ كقوله والجزاء. الثواب 
تعاق؛كقوله كرامته. من ب حصل لما عنه برصاها فهدا [ ٢٨، ٢٧تالف.جرت ه إو؛إ: ثزصبميه 

٨[.]المة: ه زئهُ حثي دأللئإلمن عنه وزضوأ عيم آس رصي بدا  ١٧ئلث.ى حؤ 
به.الرضا نمرة عنه'. والرضي عنه، الرضا أصل به؛ والرضا 

بثوابهمتعلق عنه؛ والرضا وصفاته. بأسمائه متعلق به الرضا أن الة؛ الموسر 
يعلقهولر رثا• باس رضي بمن الإيمان طعم ذوق علق ه المي فإن وأيقات وجزائه• 

دينا،وبالإسلام رنا، باض رصي من الإيان طعم ررذاق ق قال كما عنه• رصي بمن 
هيالثلاثة هده ونبيه. بدينه الرضا قرين به الرضا فجعل رسوي® ه وبمحمد 

وعالهإ.بما إلا يقوم لا التي الإسلام، أصول 
عليه،والتوكل إليه، والإنابة وعباد-ته، توحيده يتضمن ربا به فالرضا وأيصا! 

منهما كل روية يتضمن ت نعمه عق والشكر وبه. له والصبر ومحبته، ورحاءه وحوفه 
عبده.ساء ؤإن ؤإحاثا، نعمة 

يتضمنرسولا. بمحمد والرضا اه®. إلا إله لا أن ارسهادة يتضمن به فالرصا 
وطاعتهعبوديته، التزام يتضمن دينا؛ بالإسلام والرضا ؤ اليع® رسول محمدا أن ررشهادة 

(.٢/٢(ر٢١٧/١واظر:شرحهموى)



كله.الدين الثلاثة هذه فجمعت رسوله. وءلاعة 

ومعبودا،ولتا واتخاذه سواه. ما دون معبودا اتخاذه يتممن رثا به فالرصا وأيفات 
سواه.ما كل عبادة ؤإبطال 

اعيرآئيؤ وقال؛ [ ١١٤لالأنعامت ه حكما اتثى ادع؛رمم ؤ لر<مولهت تعاق قال وقد 
ا١ ٦ ٤ ب س.ث ؤ وهولثمي نبا اش اعثرآلثب مل ؤ وقال• [ ١٤لالأنعام؛ ه ؤليا اتمن• 
رثا.به الرضا عين هو فهذ«ا 

العيدسخهل فمتن دونه. ما عبادة يخط. أن رثات به الرضا حقيقة جعل فإنه وأيقات 
فقد- ؤاجلألأ وتعظيما، ورجاء وحوما، حتا الباطلة، الالية من اه محوي ما عباده 

الإسلام.رحن هوقهل.ثج الذي ربا، به بالرضا تحقق 
عقتبنن إنما والأحوال؛ والأعمال، العقائد جع لأن الدين! رحن قطي، كان ؤإنما 

لهيكن لر القطج، هذا له يكن لر فمن سواه• ما عبادة وسخعل العبادة، ق جلف اهن( توحيد 
رحزتدورعليه...

مقما.ه،إق ظاعن فهو افر موكل كلهم، محقر جناح علر الال.ار هن.ه ق الناس 
قاه إل ظاعن هو إنما الأحرة، والدار اس وطالت، عليه. بالزول ير من عل ونازل 
ينايياؤ انقضائه؛ وؤ، سفره ل همته فهن>ه عاليه، القل.وم عند عليه ونازل سفره، حال 

:تث؛اعبدى 4 ياذحل 'َ،صيه راصيه رجي إو آرجى آلنملبه آلثمس 
4نيتا عندك ل ض زن ؤ فرعون؛ امرأة وقالت، ٣[، • - ^١٢^■' ١١ه حش:}ث',: وآذحل 

،٠الدارأقبل الجار فإن الجة، ق كون أن طلبها قبل محده الميت، كون فطلبت، 
وماوالأمارة، واللوامة المهلمئنة الممس أحوال بعفر عل النبيه والمقصود 

موصعه.أجد لر ( ١١ 
الجارالتمرا ٠ هو! اذته رمحول قال قال! جدْ عن أبيه عن حدج بن داغ بن ممد عن •٢,^^ يروى  ٢٢)

رقم ٢٦٨الخم)؛/ ل الطراف أخرجه الخلد قل والرمق الدار، قل 
'(Y'Tn(T .الروح



التنتمض المحر الصوء لآًًًًم( 

منهاواحدة كل وأفعال يعص، من بعضها به يتميز وما الثلاثة، النفوس فيه تشترك 
تكونواحدة نفى وهي وراءه، ما عك تشيه ذلك وق ونياما، ومقاصدها واختلافها 

وأماالأمارة، عاليهم الغاو_ا الناس وأكثر أحرى، ومْلمئنة أحرى ولوامة تارة أمارة 
لهاثيقال الي دهم، مدرا، اهللأ عند وأعظمها عددا البشرية النفوس أقل مهي المْلمتنة 

•تث؛ا4 جثي :'ت؛؛وآذحمح، عبدتماق :تة؛'داذحو ربكزائمت زك 
>رمتهاعاكفة إليه مطمئنة نفومنا يجعل أن الإجابة المرجو المثول واس. 

الوأن أعمالنا، وسيئات نا أنفمرور س يعيدنا وأن لديه، فيما راغبة منه، راهبة عليه، 
سثنا يجعالولا فرطا أمره وكان هواه واتبع ذكره عن قلبه أغفل ممن يجعلتا 

ابم'نسونوهم'محسون ألينتا آلخيوة ؤر سع؛يلم صت :إق؛!آلذئن احملا الأحضن يؤ 
الوكيل.ونعم حبنا وهو الرجاء، وأهل الدعاء، سمع إنه [ ١ • ٤ ، ١ ٣■ تااك،ف: ه صما 

الفجرمحورة ير نقمن حمعه اس يسر ما هدا 

العالمينرب س والحمل. 
٠٠٠



محؤا,لأئللأ

محةقا,لإقمح
ذِآسآؤؤآلكت؛ر

حلمثاكد أء؛■ ولد ونا ووابو وآ؛( آتلد منيا جلي واث إاِئ؛ا آتلد منيا ائيم لا ؤ 
f•ء آلإسنفيم 

وهوالمم. جواب فتها فيكر ١[ ]l_; ه ج آيلد منيا ؛؛ ٠٠٥١لا ؤ سورة ر١اأما 
وانتصاببالاستواء اممد وفسر إ؛ا : jJJI]ه ق ىٍ ؤر آلإسنن حنمثا لمد ؤ قوله; 

صالح،أبي نول وهلءا قدميه. عق متتمبا مقسم; رواية ق عباس، ابن قال القامة. 
شداد.بن وءبداهااه وعكرمة، ؤإبراهيم، والضحاك، 

وفر؛النصب،.والاستقامة. الاستواء الكبد يقول; طالب، أبا سمعت، المنير; قال 
قالعباس. ابن وعن عل، عن والحن،ورواية جبير، بن وسعيد مجاهد، قول هن.ا 

يكابدالحسن; أبي ين سعيد وقال آدم. ابن يكابد ما يكابد حلما اس يخلق لر الحز; 
إلا-اقاْ فلا والاحرة، الدنيا أمر يكابد قتادة; وقال وشدائد الدنيا مصائب 

ا.ر شقة مق 
ورصاعه،وولادته، حمله يعني قال; عباس ابن عن عتناء عن جريج ابن وروى 
مجاهد;قال شدة. ذللئ، كل . ومماته ومعاشه، وحياته، أسنانه ونبت، وفصاله، 

يكابدذللث،فهو شدة. ق معيثته ووضعتهكرها، أمهكرها، حمالته 

)ا('آ'ااكيان.
الجعد)رمموابن ( ٢٣١، ٢٣٠الزهد)رقم ق المارك وابن ( ١٣١ الحلة)٦; j نمم أبو أخرجه )٢( 

ابنوتمر ( ٤٧٠ اص)A/ نح وانظر: ( ٣٤٣٣ا/تفرْ)٠ j حاتم أبي وابن ( ٣٢٨١، ٣٢٨٠
ممر)أ/ماه(.

(.n٣٧٣/ مدالرزاقاساققشرْ أخرجه )٣( 
٧(.• ٤ )A/ ١^ نح وانظر: وصححه. ( ٣٩٣٣رقم  ٠٥٧ >أ/ الحاكم ترب بلفظ أخرجه )٤( 

)0(انظر:تحابرى)خ/إ.ي(و;فيراينممررأ/ماه(ّ



الئميرعلن المنير الئوء 

يكابدوالرجل ومشقته، شدته معاناة وهي الأمر، مكابدة من مالكي هدا وعق 
الأمر.شدة والكبد وصعوبته. هوله ثامن إذا الليل 

وانتصابؤينتال، يغلغل دم لأنها الكبد ومنه واشتد. غالغل إذا اللبن، نكثي ومنه 
قمخلوق الإنسان فإن وشدة، قوة عن يكون إنما لأنه ذلك، من والاستواء القامة 
حالبلوغه عند عفليم حعلر هوعق لم والرباٌل، القمامحل ق لم الرحم، ل بكونه شدة. 

البرزخ،ق بعده وما الومحن، مكابدة ثم والنهي، والأمر العيشة، ومكابدة التكليف، 
الجنة.ق إلا له راحة ولا المار ق العذاب مكابدة محم القيامة، وموقف 

لبيدتقول ومنه وقوته، ؤإحكامه الخلق بشدة الكبد ر وف

٢كسد؟ر ل الخصوم ام ونا قمنإذ أربد، بكيت ملأ عين ا ي
هسرهم ا وشددثآ حلمتنهم نحن ؤ ت تعال قوله محشبه وهدا وعناء. سدة ق أي" 

فرس^١^ الخلق، ة شي. الأسر ءثيل.ةت أبو وقال حالقهم، أي• عباس• ابن قال 
المبرئ!وقال مأسور. فهو غيره، آو قتب، من شددته! سيء وكل قال! الأسر. شديد 
فلأن،أمر اه وشد والأوصال. الفاصل قوة الأمر الليث،! وقال كلها. القوى الأمر 

الخن!وقال أمر. فقد بالاحر أحدهما فثّاللأ ءلرفا0 جع شيء وكل حلقه• قوى أي 
الشرج،هو مجاس! وقال والعصب،. بالعروق بعمى، إل بعضها أوصالهم شددنا 

تقتما.الأذى حرج إذا والغايهل• البول موضع بمي 
سبحانهوأقم الإنسان، حال عك الثلل• محورة ق أقم سبحانه أنه والمقصود 

القرى.أم وهومكة الأمين ؛اللم• 
فقاوهغبا وعك المرين. جهور قول ق وذريته وهوآدم ولد• وما بالوالد أقم محم 

الفخق حجر وابن ( ٣٧٦)"Y/ان اليق مفلور ابن البيت، ذم المسرح. بحر من المن، ا من• ( ١١
(.٥٢٠)A/)أ/هآم(والموٍليفيالدر 



إقالعباد ومرحع مكة، إق البلاد فمرجع السكان. وأصل المكان، أصل المم نقمن 
غولأن:فيه ٢[ ؤوأذث،حيداأص وقوله: آدم. 

الإحرام.وهوصد الإحلال، من أنه أحدهما: 
حلالفهو الأول الممن به أريد فإن الفلعن. صد وهو الحلول من أنه والثاق: 

بهتظهر إنما أمنه ولأن وير-؛ع، ؤيعتمر، يحج الذي المحرم بخلاف البالي. ساكن 
هناكوالحرمة أمان. ق هو الإحرام حال ففي ؤإلأ الإحرام، من الحل عند النعمة 
الحلالبحال تظهر إنما وهي المكان، حرمة ذكر هو والمقصود للمكازب لا للفعل 
وفيهيه، أمم إذا فإنه سبيه، ففيه هدا عق ولكن أمنه، ينقض بما يتالبى لر الذي 

والأمن.بالتعفليم فهوأوق الحرام، فيه كان فإذا الحلال، 
متهتض مع التعظيم، لهذا متضمن فهو الحلول، وهو الثاق المعنئ أريد إذا وكذللئج 

وقدالبقاع، حير فهو وعبده، رسوله عك المشتمل ببلده الإنام وهو آحر• أمرا 
منوذللث، لهم، وهاديا إماما ونبيه للناس، هدى بيته فجعل العباد، حير عك اشتمل 
وربوبيته،وحدانيته ودلائل آياته أعظم من هو كما حلقه. اق ؤإحانه نعمه أعفلم 

والربوبية.التوحيد أدلة أظهر من ذللث، وجد نبيه وحال بيته حال اعتبر فمن 
هذامن ؤإحراحلئ، قتلل؛، مستحل وأJن^ المعنن: أن وهو ثالث،، قول الأية وق 

حرمتلث،،فيه قوملئ، استحل وقد والجانر. والوحش الطير فيه يامن الذي الأمين، اللي 
•سعد بن مرُميل عن مروي وهذا صيدا. به ينفرون ولا شجره، به يعضدون لا وهم 
وألخلفه.موقع أحن ص موقعها المم، أثناء ق اعتراض حملة فهي حال كل وعك 
ورسوله.بيته لتعفليم متفجن القسم فهال.ا 

يرْ'•محسسن،اني .نث' لجدااهثك.لأتإمالأ يمولى ؛:7؛: احل. عته يقدر ثن ن ١ محسن، 
اأر7':آا د حا 

ال،كثل.هذا ق حلقه س عليه يقدر لن أن وحسبانه ظنه الإنسان عك سبحانه أنكر ثم 



الممسيرعلن المسر الصوء ،؟ءتتءِ 

وأحق،منه بالقدرة أوك كذلك حلقه الذي فإن الأمور، ب|ا يكابل، الش والقوه والشدة 
أنه،ع بنفسه، مستقل برهان فهوا ه، نفق قادرا يكن لر من غيرْ عق يقدر فكيف 

يقدرلن ائسءثإان ؤ ؛قولهت ذللئ، عل فنبه والعالم، القدرة مناهله الذ،ي للجزاء متضمن 
فحصن٧[ ]١١٠^؛ ه لإو( احد يرُْ لم ان امحسن، ؤ وبقوله! ٥[. .؛ AiJi]ب وث(( احي، عليه 
ستحقه.بما فيجانيه عليه يقدر ولا وشر، حير من عمل ما عليه 

الزىالكشر وهو ٦[ هّت،نالألإد.اهلابلاو: قوله: الإنسان عق سبحانه أكر ثم 
أنفقهلو إذا وجهه، غير ي ؤإنفاقه بإهلاكه الإنسان ^ا فافتخر بعض، فوق بعضه يلبل، 

بهتقربا بل له، إهلاكا ذللث، يكن لر مواضعه، ووضعه فيها، بإنفاقه أمر الص جوهه وق 
افتخاره،سبحانه فانكر له. بإهلاك ليس وذللث، وثوابه. رضاه إق به وتوصلا اه،، إق 

له.إهلاك فيها إنفاقه التي وأغراضه شهواته ق المال، بإنفاق وتبجحه 
علالواله بلم، ههنا وأتن  I-Uاحد!'إئغهلالاد؛ اذس<ّثاانلإيرهت ؤ بقوله! وبخه ثم 

لرأن أفيمج، اJاصى، ق ذللثج فإن 4 لدا مالأ ؤ قوله! مقابلة ق المضي، 
أهلكه؟وفيما أنفقه فيما أحد يره 

4•أ)ثآأ آلئجد-بن يثه وهد ٥، وتفشي يا قيا ر)|أ؛ عسق لتُ محل لز أؤ 
وهماالنجل،ون هل،اوة وذكر الخساهلادت،. فيعلم حما يبصر الي المنثن هتا يكر 

المفسرين.أكثر وهوقويا ومرمل، مرمؤع حديثج ذلل؛، وق والشر، الخير طريما 
٣[ان: وإِثاكفوتاهلالإنشاكثا إثا هدتثنةامٍو إنا ؤ الأخرى! الأية عليه وتدل 
اللسانوذكر لزوما، ذللث، ق السمع لحل فقد والمع، بالقلبا تكون والهداية 

الدالةآياته من وجعلها والتعليم، الملم آلأُت، فذكر الممليم، آلة هما اللتض والثفتين 
عباده.إق حا تعرفح التي ونعمه ووحدانيته قدرته وعل عليه 

)ا(تما-اضاح-بما.



و^ا_جإمحك
والمتصرفةوملوكها الأعضاء أشرف هى التي الثلاثة الأعضاء هدم كانت ولما 

وآلتهترألشنغ إن ؤ ت فمال عنها. السؤال ق بالذكر وحمها. عليها، والحاكمه فيها 
I٣٦يكانضُطولآه]الإما،:

ائها.بقوشقاوته الثلاثة، الأعضاء هانْ بصحة الإنسان عاده ف
والبصرالمع الثلاثة؛ هل.ه استعملوا فيما العباد اليه أل يعباس؛ ابن قال 
وعهوده،ونواهيه ربه أوامر به ليسمع المع العبل. أعقلن تعاق واقم ، والقواد 
وربوبيته،وحدانيته عك ما فيستدل آياته، ليرى والثمر ويفقهها، ليعقلها والقالم، 

ومقتضاه.وثمرته الحلم الآلأاتإ هده بإءعلاJه فالقمود 
عينانله الذي العبد هدا من وأول بالرؤية أحق سبحانه أنه مضورا برهائا ذكر ثم 

الشفتينمن البيان، آلة يعتليه وكيف يره؟ ل؛ من البصر يعطه فكيف حما. يبصر 
ولايكلم، ولا يتكلم لا من ؤيتهن واص ه، نفق عما ويبين فتغلق، از، واللم

حالقه؟كمال من إلا مستفاد المخلوق كمال وهل ينهئ؟ ولا يامر، ولا يخاطب،، 

وأحقأول هو أليس — ؤلريقاهما وهما — والشر الخير بنجدي عالما ءيرْ جعل ومن 
مايعرفه لا سا.ى، يتركه أن به يليق كيفا القلريقين، هدين إل هداه ومن منه• بالعلم 
النجدين؟هداية لتكميل إلا والرسالة النبوة وهل ومعاده؟ معاشه ق ينفعه وما يضره 

ووءا.ه.رمله، وصلءق كه.اله، وصفات الخالق إثبات عك كله هدا فدل 

تاملإذا آحرهم، إل أولهم من الرمل حمح علميها اتفقتا التي الإيمان أصول وهده 
الإنسانفتكفي وثبوحا، صحتها عك الأدلة أعفلم من وحده وحلقه حاله الإنسان 

لتقومله، مكملين والعقول الفقلر ق يما مذكرين بعثوا والرمل وحلقه. ه نفق فكرته 
العقثةيقتحم ولر حجته. عليه فقامت هذا ومع ورمالته. بفعلرته اه حجة الحبي عل 

وتفسر٢(  ٤٣)ا/والحكم العلوم جامع واننلرت ( ٤٦١٣رنم  ١٤٨)؛/الشعب ق السهقي أحرجه )١( 
اينممر)؛/م؛ه(.

(Xo(T؛oL^J.



ا|ممس؛رعش انئشز الصن^ 

الرقبة، iiUjحلقه إق بالإحسان يقتحمها حتن إليها يصل لا التي ربه، وبين بينه التي 
اليتيمؤإحلعام عدوه. ورق ه نفرق من اممع ليخلصه الرق، من تخليصها وهو 

حقهحالمن هو الذي بالإيمان سبحانه له وبالإحلاصى المجاعة، يوم ق والمسكين 
بالبريوصيه أن غيره وبنصيحة وحهه، وابتغاء أمره، وءلاءة حبره تصديق وهو عليه. 

عكلغيره معينا ه، نفق رحيما صابزا فيكون -يا، أوصاه من وصية ويقبل والرحمة، 
غيرربه، عن متقطعا هللث، دونبا وهللث، العقبة، هذه يقتتحم ل؛ فمن والرحمة. الصبر 
عه.محجوبا بل إليه، واصل 

يورذىق اوإقعتمر أوبر؛ ريبة هلف، وم؛ آلعمجة ما ادرتلثح ومآ و( آلعمبة أقتحم لا قؤ 
صوأونوا متوأ ءا الذ.بن من ثمّكان إؤ'لا( مميؤ يا اومنكئا ؤيْ؛غ مقربؤ يا يتيما )ؤ،آ( منعبؤ 

•ه بآلمجؤوق؟ بالصتروثواصوأ 
دونمن وهو وهاللث، وراءها. ومحار العقثة، ^ ٥٥من وهو ناج، قمان؛ الناس 

كوودعقثة فإنها المضمرون، إلا العقبة هل.ه يقتحم ولا الخلق، أكثر وهم العقثة، 
العقبةدون والهالكون الميمنة. أمححاُبه وهم الفلهر. حفيف إلا يقهلعها لا شاقة، 
نارعليهم الشامة )أصحاب، فهم؛ الأمر. يمليعوا ولر الخبر، يصدقوا لر الذين 

أءماالعليهم أؤلثمّتج كما منها؛ الخروج ستهليحون فلا عليهم؛ أءلش؛ا قد موصدة(. 
منها.قلوء٠م تخؤج فلم رمله، به أحبرت لما المنافية الباؤللة، والاعتقادات الغي 

منها.الخروج أحامهم نتنطع فلم النار، طْ عليهم أءلثقت، كذ.لائ، 
والإيمان.الحلم مهلاإ.با س عليه .نن، اشتثمالوما اختمارها، عك ورة الهن.ه فتأمل 

التوفيق.وبائته 

عليهما،الجزاء لتثرتبج وتخوما يدا نبي. والقدرة، العلم بذكر القرآن طريقة فان وأيما 
[.٦٥]١^٢: ه نن3ؤثكم' غداثا ظو5م' بم، أن عد نزألمادز محل ؤ تعاد:  JUكما 



;:ر|؛;أنعلآليئ إئأرئبمإنكا0 صلا إذا يدا و؛ يتقى أ0يشآلدى ؤ تعادت ونوله 
وقوله[. ١ ٩-؛ ]العلق؛ ه يرئ يازآس الزنعآم ل}ةم اوةيخ'إن'كذتوءث امرلألمموى؛؟"؛{ 

امؤ وةالت [. ١ ■ ٥ لاكوبت1 ه وأنموسون محتؤنوروسولهُ آثه منرى آعنلوأ وئل ؤ تعادت 
كثيروهذا ٨[ • آ\رخوف.' ب يكثتون لئيم ورنلئا نل وفونهعأ مرهم سمع لأ ايا 'قسون 

القرآن.ق حدا 
يترتبيما ذلك مع الإخبار لكن والعلم، بالقدرة الإخبار مجرد به المراد وليس 

ذلكأم، عالما كان ؤإذا مجازاته أم، ئدتا كان إذا فإنه بالميل، الجزاء من، عليها 
عاليغير لكنه قادرا كان ؤإذا مجازاته. يم، لر قادرا ض لر ومن، والميل، بالمهل 

بكمالموصوف تعال والرب ؛الال.ل؛ يجاز لر جزائها ومقادير الأعمال يتفامحيل 
يجبفحيتئد ؤإرادته، منيتته مجرد عك موقوف منه فالجزاء الملم، وكمال القدرة، 

المنضهنؤالقبة اقتحام فهو والإحسان، بالإحلاصم، منه الجاة يطلب، أن الماقل عل 
حالقه.إل والإحسان تعال اه، إل للتوبة 

إماارلأ« معه يكرر ولر ماض، فعل وهو ١؛؛ ١ ]اللي؛ ه آلعمه آثتحم قلا ؤ وقال؛ 
نحوفلاالدعاء. مجرى الفعل لهذا إجراء ؤإما • ُمااا كاصتحمال ؛الأ® لأداة استعمالا 

فاقتحامهاأمور. بمجمؤع فرت قد الخقبة لأن ؤإما نلك،ؤ ونحو عام،. ولا ملم 
أطعم،ولا رقثة، فك فلا قال: فكأنه ذكريرها. عن، ذلك فا'غز، منها. واحد كل، فعل، 

امواؤالذين من، ولاكان 

لأنبالصدر؟ قرأها قراءةمن، من، أرجح كأنيا )مكرقبه(؛الفعل،، قرأ: من، وقراءة 
يآ-لتائة ما ادزنلف ومآ ؤ قول: حل عن، [ ١٢]اللي: ه آلعمنه ما ادزيك ومآ ؤ قول: 

يحامتة نار هيه ادزذاف،ما ومآ ؤ ا ١٧]الانفطار؛ ه آليين، يوم ومآادرنلثما ؤ ٣[، ]الحانة؛ 
اعتراضحملة وهي لأمرها• وتفخيما القبة لنان تعفليما ونفلاورْ، ١ا ١ ١- ٠ ]القارءة؛ 

يتيمار،[؛ منعنة يومِذى ؤ، اوإهعنئز روه؛' هلث،رمة ؤ قول: فان والمفثر. المفسر بين، 





هق===^==اجا=
الكلي.نول لعاله وهذا جهنم. عك يقرب الصراط، مي والضحاك: مجاهد وقال 

طاعةفانتحموها ، oJOJLعقبة!؛٢^١ قتادة: قال ولغة. وأرا ^١ أصح هؤلاء وقول 
اه.

أونحوالمخفون® إلا يقتحمها لا كوودا عقبة أيديكم بين اران معروف أثر وق 
قيقع ما فكثيرا عقبة. نين: ما وترك أمر، ما وفعل به، الإيمان سمن اس وأن هدا. 
العقتة.لاقتحام بالتضمر الوصية الملف كلام 

أبكىلا ل ما ؤيقول: يبكى، فجعل الموت، حفره وقد الصحابة، بعض وقال 
إقأقرب القول فهدا نار. إق ؤإما جة، إق إما مها أهبط كوود، عمة يدي وبين 

قأدراك( )وما امتحماله ق القرآن عادة من والمألوف المنية، والائار الحقيقة، 
واسأعالم.مموم. العفليمةكما الغائتة الأمور 

الباليمحورة تفسسر من حمعه اس ير ما هدا 

العالينرب ليع والحمل. 

يناأيل.بين أن أعلمت ذر أبا لأيا ذر أبي بيد آخذ وص قويوما اهف رصول ضج قال،. ب أنص ن عا 
المقالين؟من أم أنا المحقين امن اه، رمحول يا رجل؛ فقال المخفون* إلا بمعدها لا كوودا، عب 
كان*)و نال؛ لا. تالت غاو؟اا يعد ءاوطعام تعم.  lijliغد؟* *وطعام نعم. تالت يوم؟ُ طعام *عندك قالت 

وابيهقي( ٤٨٠٩رقم ١ ٠ ٧ )ه/ الأوصط ق الطيراق أحرجه المثقلين* من لكتت ثلاث طعام عندك 
فقالاه؟ .نهمارمول تال:١٧ ذر أبو فته والماتل ١( ٠ ٤ ٠ ٧ نم "آر ٠ ٩ )U/ تريب بلفظ كب اق 

الجمعق الهيثس قال الخفين*. من *فأتت تال: لا قال: وليلة؟* يوم فوت *لك قو: اه رسول 
رجالهوبقية بالقوي ليس حاتم■ أبو تال ُروان بن جناية وفته الأوسط ي العلبرال رواْ ٢،•  ٦٣/ ١ ٠ ر 

ثقات.



الأم«سرظن المنير الئوء 

ينشهاإذا وآتل ';ن،؛ ■جقهاإذا وآياو ه؛ يلها وآلمنرإذا ئء؛ ؤْنح؛-ها وألئنمى أؤ 
قاتنها;ه: نونهاؤنا وثمى أن: طحنها وما وآلاوض أى يمها وما والثناء ١^؛; 

•ودذونهاويا:ا4 -محووها 
ولما٩[ لاكمس: ه ئ; وكنها من ايلح قد ؤ القسم جواب ت وغيره الزجاج قال 

الجواب.من اللام حذف حن الآكلأم طال 
وبانيها،بالسماء م فأقوالمخلوق، بالخالق، ام الإقالمم هذا تضمن وقد 

ومسويها.والقس وطاحيها، والأرض 
أقمقد فيكون تعاق، فعاله بنفس الأقسام فيكون مصدرية، إن! ت قيل وقد 

وتوحيدموحكمته وقدرته علمه كمال علغ الءالة وبصنعته عليه، الدال بالصنؤع 
شيئاحدوته الناس يشهد أمرا والنهار والليل والقمر، الشص حركة كاست، ولما 

ذكرمنزلة منزلا العلم وكان محدث، س له بد لا الحادث أن ؤيعلمون فشيئا، 
الأربعة.الأقسام ق الفاعل يذكر فلم لفظا، له ث الحي. 

استدلالوهو الصاع، عق بالزمان الاستدلال طريق النفلار س طائفة سللث، ولهذا 
وألازمنحلق^لأمثوت ق إينل ؤ • كقوله موضع، غير ق القرآن عليه نه قل. صحيح، 

الماءكانت، ولما [. ١٩•ممران: ]آل ه آلأوثّ_، لأول وآليار ؤآحتك؛_،آتل 
بانيهماتيما الأقسام مع ذكر قديمتان أنيما ظن من ظن حنن ثابتتين والأرنحن 

ومبدعهما.

معفذكر قدمها، بعضهم ظن حتن مشهود، غير حدوثها فان النفس، وكذللثج 

اك..ان.ا"اا



٦=؟؛سلا؛أةئ 
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النفسوتسويه الأرصن وحلحو ماء البناء ذكر ي ما ْع وفاحلرها، مسويها حا الإقسام 
كالقةأنيا عق يدل ماء البتاء فان بالخالق، والعناية والحكمة الرحمة عق الدلالة من 

وبهلها،الأرض مل هو والهلحو العالم، لهذا سقما وجعلها الأرض، عق العالية 
ومدالزيخ، والغراس ايناء فيها وبمكن والحيوان، الأنام عليها ليستقر وتوسيعها 

مقتفنكان حسثج الهليائعسن، عقول حير مما وهو عنيا، الماء لنفوُِح متضمن 
مقتفنحلاف عك الماء عق منها حانِ_، فيروز الماء، كئرة يغمرها أن الهلبٍعة 

الكري،الثكل ق الجوام، امننواء مع غيره دون المعين الجاب هذا وكونه الطبيعة، 
ذلاائv.اقتضت الصاع عناية يقولوات أن بدا يجدوا فلم تخصيصا. يقتضي 
بمعينعلم ولا اختيار، ولا إرادة ولا له، مشيئة لا من عناية ولكن إدا، فنعم قلنا• 
جلاله،وئعويتت، كماله صفامت، ثبويتج تقتضى فعثايته محال، فيه تقولونه كما أصلا، 

يريد.ما باخياره يفعل الفاعل وأنه 
منالثامحى من فإن وتقواها. فجورها وألهمها سواها وبمن ببما م أقالنفس وكذللثإ 

فذكروتقواها، فجورها تيلع التي هي بل يقول• س ومنهم لها• مبيع لا فلءيمة يقول! 
فأعلمناوالتقوى. الفجور ألهمها الذي هو وأنه وأبدعها، سواها هوالذي أنه سثحانه 

وأعمالها.نقوسنا حالق أنه 
حلملث،- ى آلي ؛)ث(.ا بربم-،آلخفربمّ ■ءِ،ك ما ؤ قوله؛ ق ذكره كما التسوية، لنقل وذكر 

[٧٢]ص: منرو-ى ووْحتفه سويتهُ هإذا ؤ قولهI وق ٧[ ٦، ]الانفطار: ةسوظث،سدلكه 
]الأعراف:دفمؤ'حدةره من حلماكم هوألذى ٠ ؤ الفص. لفغل ق البدن بدحول إيذائا 

[٢٩]_: 4 تمتلوأأذذى؛ ولا > [ ٦٤]الور: i عوأنمسمحإ مهوأ ؤ وقوله: [ ١٨٩
ؤونقنانره [ ١٢]اJور: ه خيرا باذفسللم وآلمومنشّتثا ألمومغون ظن سمنبموه إي ولا لؤ 

الالبدن بدون فالروح ؤإلأ تقية. أو فاجرة الفص تصير البدن مع الروح و؛اجتماع 
لها•فجور 
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_،تعاق - اهء طامة تعمل ت أي [ ١٨ه ثرى أن إل لك نل ؤ ت ،قوله 
•[ ١ ٤ تالأءك: 4 سثرى أملح ثن ؤ قوله• ومثله زاكيا، فصير 

أفلحتأي؛ اش. هو _J،I 4. ركنها ؤ قوله؛ ق المرفؤع الضمير ق احتلف وقد 
4،اقلح ؤ فاعل عك يعود الضمير إن وقيل؛ دماها. نفس وخابت هق، اممم زكاها نفى 
سبحانهافقو عل عاد لو الضمير فإن موصوفة، أو موصولة كانت، مواء ®من* وهو 

دماه.من خاب وقد زكاه، من أفلح قد لقال! 
إعادةجاز مؤنث، عل وقعت، فإذا ا مدكن لففلها كان ؤإن ®من(( يقولون؛ والأولون 

وكلاهماللقفل، مراعاة الن.كر وبالفعل للمعنن، مراعاة ١^؛^،، بلفغل عليها الضمير 

وميمؤ كقوله؛ فالأول ومعناها، لفظها اعتبار القرآن ق وقع وقد الفصح. الكلام من 
مّثمعونمن وميم ؤ كقوله؛ والثاق الضمير؛ فأفرد [ ٢٥]الأنعام: وليك4 بمثجع من 

[.٤٢]يونس: إآيلف4 
حديث،مجن المسنن أهل رواه ما قولما؛ صحة عك يدل الأول؛ للقول المرجحون قال 

جؤاليه رسول فوجدت ليلة، أتيت، قالمتح؛ — عنها العم رصي — عائثة عن مليكة أبي ابن 
،ومولأها((أ وليها أنت، زكاها، من خير أنت، وزكها، تقواها، شي أعهد ®رب يقول؛ 

زاكية،فتصير المقوس، يزكي الذي هو تعاق الفم وأن الأية، لهده ير كالمفالدعاء فهدا 
هوالمزكن.والعبد هوالزكي، فائلم 

منالقرآن ق جاء والذي قالوا؛ والهلاوع. الفاعل بين مجا فرق بينهما والفرق 
4ثرئ من امحنح قد ؤ كقوله؛ الأول. دون الماق، بالمعنن هو إنما العبد إك الزكاة إضافة 
تعاقاه تزكية تقبل أي؛ [ ١٨]اززخمات: 4 ترى أن إل للث هل، ؤ و٠ولهت ١ء ٤ ]الأمل: 

فتزكي.لك، 

'هإغامم-بما.)ا(

)أ(بيِ)رفمآآبآ(وا>:بحاشى)يا/اأ(.



!سأإقتولج^|-
اختياروهذا وقالوا؛ تعاق، اليم زكاه من إلا بملح لا فإنه الحق هو وهدا قالوا! 

»ةدوالكلبي؛ وعهل١ء طالحة أبي بن عل رواية ل قال فإنه عباس، ابن القرآن ترحمان 
واختارهه* نفاليم زكن من أفلح ®وقد زيد؛ ابن وقال ه* نفتعاق اهٌ نكن من أفلح 

جرير•ابن 

رمحءث؛بؤدٌوذها ■جوزنا فانمها ؤ السورة؛ أول ق فوله أيما القول لهدا ويثهد قالوا؛ 
■٨[ تالش،سررت 

التسوية•معتن هو ودلك وصفاتها، النمس خالق أنه أخبر فإنه وأيصا قالواث 
يعودأن يقتضي المحح؛ ونظمه الكلام ظاهر الأحر؛ القول أصحاب قال 

بلالفهم، إل المتادر المفهوم هو هدا ه. نقزكن من أفلح أي؛ سه ؤ عك الضمير 
منسعد قد وصلاة اشتراها. من رح قد حارية هده قلت،؛ إذ كما غيره، يفهم يكاد لا 

ذللث،.ونفلائر آواها. من خاب قو وخالة صلاها، 
قدالكلام؛ وجه لكان سبحانه اليم عل الضمير عاد فلو مؤنثة، والقس قالوا؛ 

القس.عك *من® لوقؤع زكاها، من أفلحت، أو زكاها، نفس أفلحت، 
منأفلح قد تقول؛ كما »من« لفغل لأجل التاء من الفحل تقريغ جاز ؤإن قالوا؛ 

ذكرمن بل. يكن لر الاشتباه وح فإذا والتباس، اشتباه يح لا حيث، فداك منكن، قامت، 
يزيله.ما 

يكنلر اقم زكاها الذي أفلح قد قيل؛ ولو اكي٠ __ موصولة و»من® قالوا؛ 
ملءكر.وهو الذي. عك الونث، الضمير لعود جائزا، 

همغولهذا نفسه. زش إذا النفس محاحب إق الفلاح نسبة نمد وهوسبحانه قالوا؛ 
جهورعله الذي وهذا الذي• بمض همح، التي ه من ؤ ت- وأتن؛ التاء، من الفحل 

٠- عنهما العم رمحي - عباس ابن أصحاب حتن المقرين، 
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ه.رو؛ دسنها من حاب وزقي وكنها من اهاح د قؤ 
ب:لقنها ؤ ق هو وكيلك ه، من ؤ عق عاند ه نكثها ؤ ق مرفؤع الضمير 

وهوالصحيح. هو القول هدا دماها؛ من حاب ولد ه. نفزش من أفلح قد المعنن 
بفعلعلقه الفلاح ذكر إذا محمحانه وهو [ ١ ٤ ه ثنى من اقلح قد ؤ ت قوله نظير 

-١ ]\دأؤضو0.' ه حئشعون ضلاغمأ ق ها؛ آليين إرإ(ا آلمومغون اظح قد ؤ I كقوله المفلح 
م>[إقآ.محرالآات.

ؤآلذ-ُنه؛ يغفءو0 وزمغنهم زَ*ئا آلصلوة زيقينون بآمحب يوبغوذ آلدنن ؤ وقوله؛ 
ننس.ى ا}وأ؟كش همننوقغون;و:م( 3^^^؛ تلك من إِوكواارل يؤمخون.ممآاذزو 

يقولوأان ليذؤزبنتهم ووعوله-، ألؤ إز دعوأ إذا آلموبجن مول كان إثما ؤ وقوله! 
؛ه[ونذلائرْ.ه الملحون ج ؤاوون؟ك ؤاطعثاأ نمعثا 
أهلكهامن خاب وقد اس، ٠لاءة عك وحالها ه نفزكن من أفلح قد الحز• قال 
أي!ه، نفزش من أفلح يريد قيبة* ابن وقال قتادة؛ وقاله اممه، معصية عك وحملها 
أي؛دساها من حاب وقد المعروف. واصهلناع والصدقة والبر يالهلاءة وأعلاها نماها 

المعاصي.وركوب البر عمل بترك وأخفاها نقصها 
فكانالرأس. ناكس الشخص، غامض المروءة، زمن المكان، خفى أبدا والفاجر 

ورفعها.ه نفشهر الحروف ومصملغ وقمحها. ه، نفدس الفواحش بارتكاب التصقا 
وتوقدللمعتفين، أنمسها لتشهر الأرض ويقلع الربئ تنزل العرب أجواد وكانت، 

للطارقين.اليرانفيالليل 
الطالبين.عك أماكها لتخفي والأهضام والأٍلراف الأولاج تنزل الكام وكانت، 

 vوأنثي؛ودسوها، ههم أنفأمحقوا وأولئاثا وزكوها، هم أنفأعلوا فاولئلث

اكان.تا(؛\
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محوالمات المياحرحيب م معلق اك ييتوأت وب
لمتسحلاب الكتح ونرى القحللأب اه العقكمت، 

يأث؛( دسنها من حاب وقد ؤ قوله! عن الأعرابي ابن سالت العباس! أبو وقال 
هذاوعق منهم، وليس المالحين مع ه نفدس معناه لمحي فقال ١[! • لشص: ال 

يطويما غير عق وهومنهلو منهم أنه الناص يري الصالحين، ق ه نفأحفن فالمعنن 
الصالحون.عاليه 

عطاء;رواية ق عباس ابن قال سبحانه، اقللأ إق يرم الضمير أحرى• ٠لانفة وقالت 
وسعيدوالكلبي، وعكرمة، مجاهد، قول وهذا وأصلحها. اهم زكاها نفس أفلحت، قد 

ومقاتل•حمر، ابن 
حتنللهلاءة، ووفقها وطهرها الم أصلحها ننس وأفلحت، نفى، ت سعل. قالوا; 

lJl_ ،; ،وأهلكها.وأبهللها وأغواها الأم أصلها نفى وخرت وحاست، «با
عكتدل لأما ذكرئ، ام الأشياء حذْ اس م أققد القول: هذا أرباب قال 

الذيهو أنه أحد يظن لا حتن خذله، من وحارة ءلهرْ، من فلاح وعك وحل>انيته، 
متقدم.وقضاء سابق، قدر غير س بالمعصية ؤإهلاكها ه نفتهلهير يتوق 

قوله:عليه ؤيدل قالوا: السورة. هذ0 له سيقت الذي التوحيد ق أبع وهذا قالوا: 
ابنعن عمر ابن عن نافع حديث له ؤيشهد قالوا: ه. :ث|:: -فورها المها هؤ 

رسولفوحدت ليلة نفي انتبهت، قالنت،: أما — عنها الاه رصي — عائشة عن مليكة أبي 
وليهاأنت، زكائ، س حير أنتح وزكها، تقوائ، نفي أعيل رب ٠١يقول: وهو ه، اس 

ومولأئ*.

قرأ:إذا كان الميقو، أن الأحر: الحديث، بدليل الأية، هوتأؤيل الدعاع فهذا قالوا: 
تقوائ،أنت،نفي آيت، اااللهم قال: ثم وقف، ٩[ زاكعس; ه زو; نزريها أقلخ د قؤ 

٠زكائء س حير أنت وزكها ومولأئ، وليها 
وملهمهاالفص حالق هو فإنه سبحانه، له كله الأمر أن سين ما هذا وفا قالوا: 



الممسرض اشن الصزء ،؟=تم 
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منمالك م ولا شيء الأمر j للعبد فليس ومدسيها، وهومزكيها والتقوى. الفجور 
امرنمس%هسا*

للضميرحاملا العريية، ق جائزا كان ؤإن القول، هدا الأول! القول أرباب قال 
يضعونمن ومهم ؤ قوله! ل كما مدكزا، لففلها كان ؤإن من، مض عق المنصوب 

إنمافهدا نظمها، عك حلا مفردا، رمن( لففل كان ؤإن الضمير، جع [ ٤٢تيوسإ إليلئأاه 
والضمير)من(، لفثل تقدم قد وههنا الضمائر، مفر ق لبس يقع لا حنث يحن 

المنصوبالضمير يعود ثم به، أوق فهو ومعتن. لفظا يستحقه ه ركنها ؤ ق الْرذوع 
سياقيقتضيه الذي اكلبيعي الفلم هو فهدا ومعنئ، لفظا يه أوق هي الي النفس عك 

توهونوله السابق الموصول عل رمن( يل الذي الضمير عود وأما ووصعه. الكلام 
وهوالمنصوب الضمير عود تم وهورمن(، له الملاصق جاره هؤإحلأء مونها ما وؤ 

للكلاميكن لر لو يجوز، فهذا المؤنثة. النفس دون مذكر ولففله رمن(، عك مؤنث 
تيعولر حلاقه يقتضي ونظمه الكلام سياق كان إذا فأما منه، أحن غيره محمل 

مجمتغ.عليه فالحمل إليه؛ الضرورة 
لوجوْ!المض جهة من أرجح ذكرناه الذي والقول قالوا! 

كماواختياره، العبد فعل عك الفلاح تعليق من تقدم ما إل إثارة فيه أن أحدها! 
القران.ؤلريقة هي 

يعاقبومجا يثاب وما وكبه، العبد فعل إئات لص فائدة، نيادة فيه أن الثاف• 
والقدرالقضاء إثبات ٨[ ه )زز؛ وثمونها لخوزها ياتمها ؤ قوله! وق عليه، 

القرآن.ق يقترنان ما كثيرا وهما العظيمين، الأصلين هذين الأيتان فتضمنت، السابق. 
]المدثر:ه آس نشآ، ان إلا يدمرون وما ]r؛ ذءقنُْ نآء ممن يدكرة.؛٠؛ إذهُ ؤ كقوله! 

زُئ،آس نشآ؛ أن إلا ذو1ثوة وما ;ج؛; هتهبؤ أن محمحأ فاء لمن ؤ وتوله• [. ٥٦-٥٤
والجبرية.القدرية عل الرد الأيتان فتضمنت، ٢[. آلعنلمهميه]التكوير؛



عوجئول=^ا
ودماها،ه نفركن إذا المد فإن العكس• دون قولكم، يستلزم قولنا أن الثالث،• 

لهااقم تدسه يعل، يدسيئا ؤإنما ؤإعانته، بتوفيقه لها اس تزكية يعد يزكيها فإنما 

السابقالقدر عق المعتن كان إذا ما يخلاف، ه• نفوبض بينه والتخلية بخدلاته، 
البتة.ذكر ههنا العباد وفعل للكسب يبق لر المحص، 
والاستعداد،الأهلية من أعهلا٥ بما الكمال لقبول الإنسان هيأ سبحانه اممم فإن 

إليهوأرسل وأرصد0• فه وعث ومكنه، فألهمه الزناد، ق كالار كامنة! فيه جعلها التي 
اههفال الفعل• إق لكماله ما أهله التي القوة تللث، لاستخراج كتبه، إليه وأنزل رسله• 
يقدات1؛ ركنها م، أملح مد ٥،• ؤدموذه-ا "1وزها هالمها سونها وما ويمس ؤ تعادت 
علوالدلالة بالتسوية القس حلق عن فعبر ١[ ٧-• ت ]الشص ه .'نت'. دسنهامن حاب 

امتحانامنه نالها ذللث، وأن والتقوى• للفجور قبولها عن أحبر ثم والتمام؛ الاعتدال 
حاأدب التي بآدابه ورفعها وعلاها• فنماها زكاها من بالفلاح حمس نم واختيارا• 

فأحفاهادساها، من عك بالثقاء حكم ثم التقوى• وهي وأولياءه• وأمياءه رسله 
•واههوفوأعلم بالفجور• وقمحها وصغرها وحقرها، 

أصغرتصير حتن وتحقرها، وتدسها وتقمعها النفس تصغر أما عقوباما؛ ومن 
مناشح ين• ؤ تعاد؛ قال وتكبرها، وتزكيها تنميها الهناعق أن كما وأحقره، سيء كل 

كبرهامن أفلح قد والمعنن• '١[ ٩، ن ]التمس ه إت'] سنها ئ• من حاب ومد ركنها 
اه.بمعصية وصغرها وحقرها أحفاها من حر وقد وأنلهرها، اذم يهلاءة وأعلاها 

[٥٩]النحل: ه آلزاد_إ ؤر  jaLjuؤ تعال؛ قوله ومنه الإخفاء، اك-مئة وأصل 
يأقما سوء من الخلق من ؤيتوارى مكاتبا، ؤيخفي المعمية، ق ه نفيدس فالعاصي 

•الخلق عتاد وانقْع اس، عند وانفع ه، نفعند انقمع قل• به• 

 )٢^٣٨١.٢)١^
اوجواباصفي.)'ا('أ>ا



الممسيرعلن المير الصوء 

وأزكاهوأكبره شيء أشرف ضير حتن ؤيعليها، ويعزها النفس يكبر والبر فالطاعت 
لهاحصل الذل وبيدا تعاق. ه وأصغره وأحقره شيء أذل فهي ذلك ومع وأعلاه، 

ومحرقهاكبرها وما ايللأ، معصبه مثل النفر صعر فما والنمو• والشرف العز هذا 
\ذؤٌ.هلاءة مثل ورفعها 

والإلهامتوتقواه. فجوره العيد يلهم الذي هو بأنه بحانه إحبارْ ذلك ومن 
يقاللا إذ المفسرين، من ْلائفة قاله كما والحلم، المان مجرد لا القلب ل الإلقاء 

بلالبتة، اللغة ق يعرف لا هن.ا ذلك، ألهمه قد إنه إياْت وعلمه شيئا لغيره بين لمن 
بنعمران حدسث، وعاليه وتقواها. فجورها فيها جعل وقال! زيد، ابن قاله ما الصواب، 

يعملما أريت اه رسول يا فقال: قو، المي أتن جهينة أو مزينة من رجلا أن حمين؛ 
فيماأو سابق، قدر من عليهم وممن عليهم قضي أشيء ويكدحون، فيه الاس 

ففيمقال: ومضن«، عليهم قضي شيء ُر؛ل مال• يتهم؟ به أتاهم مما ينشلون 
آ.أهلها((ر بعمل اسمممله انمزلين لإحدى اه حلقه ارمز قال؛ العمل؟ 

هؤدموjها -محورها هالمها رث؛ سونها وما ونص ؤ اه كتاب ق ذللث، وتصديق 
عقيدل السابق والقدر القضاء بتقديم إ-محاره ءقسِا الإية هذه فقراءته ٨[ ٧، ]الشس; 

الوالبيان العريف، فان تعريفها، مجرد لا لها محبق فيما استعمالها بالإلهام الراد أن 
بالحليمالسالف، من الأية فر ومن والقدر، القضاء به سبق ما ومؤع يستلزم 

فانهالحصول، عن مجرد تعريف، لا ذللثظ لحصول مستلزم ا تعريففمراده واكعريقا، 
اكوفيق.و؛اهرلأ إلهاما، بمن لا 

أ-اآرمآح>1(واينرَفياك)ا/آبرقإ؛يا(ومح)أ(بي 
٢٢٣; ١٨مر)ا ق والطراف ( ٩٥٣النن)رنم أهل امماد ق واللألكاتي ١(  ٤٨الاعتقاد)ص 3، 

(.٥٥٧رنم 
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المكذبة.الأمم ْن غيرهم دون ؤمود، السورة هدْ ق وذكر 
قكن لر فإنه الأعك، عق بالأدنن التيه باب من - أعلم واهف - هذا شيخنا؛ فقال 

عادعن ذكر ما الذنوب من عنهم يذكر لر إذ متهم، وعذابا ذبا أحف الكذبة الأمم 
ققانتضبنوأ عاد تاما ؤ قال! وعادا ذكرهم لما ولهذا وغيرهم. لومحل وقوم ومدين 

يؤم"هوأفد ■^4^ أولزتروأأئمم'مى موه منا سأنئ آ'لأزضمحألإوقارا 
فاتثحنوأألعسمهد قمود واما ؤ [ ١ ٥ ]نمالت: ه بئاينتثا"ثحدوتن ثوأ ذي موه 

[.١٧]صك! ه علأثد.ئ 
الخجبرمن أولئك عن ذكر ما عنهم يذكر ل؛ المكذبة الأمم مع ذكرهم إذا وكذلك 

الأرض،ق والماد والميزان، الكيال وبخس كالألواؤل، السيئة، والأعمال والتكبر، 
الفاحشةإتيان — الشرك •ع — لوط قوم ق فكان وغيرهما. والشعراء هود محورة ق كما 
الدنيا،ق والتومحع والتكبر التجبر — السرك ح — عاد قوم وي إليها• بقوا يإ ادي 

مع- مدين أصحاب وق [. ١٥زضلت: ه نوة متا اثد من ؤ وقولهم! البطش، وشدة 
والخلو-الأرض ل ال الفالشرك- وو،قومفرءون-مح الأموال. ق الظلم - الشرك 
وجرائمهم.ذنوبء-م بحب أمه كل ءا-اب وكان 

لوطقوم وعذب شيء. لها يقوم لا الي العاتية، الشديدة بالريح عاد قوم فعذب 
منبالحجارة والرجم الهلاك بين لهم فجمع غرهم• أمة بما يعذب لر العذاب من بأنولع 

،والخسفمافالها، عالثها جعل بان عليهم. ديارهم تا وقلالإبصار، وحلمس الماء، 
الأموالتللث، وأحرقت، أحرقتهم، الص بالنار شعيجا قوم لعذب افلين. ٌأمحمل إق حم 
كانفإذا الحال. ق فماتوا فأهالكوا؛الصيحة لمود وأما والعدوان، بالظلم اكتسبوئ ام 

محارمانتهك، فمن — لهم اهآآية جعلها اض، الناقة عقر الشرك ح وذبهم هؤلاء عياب 
عذأتا.أشد كان دماءهم، ومحمكؤ عباده، وعقر ونواهيه، بأوامره وامحتخمؤ اس 

النيان.١٧'(
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ال،الفالأرقى ق مس من ُه يعاف وما وحديثا، قديما العالم أحوال اعتبر ومن 
الدنياق النجاة أن علم اس، بحرمات وامتهان الفتن وأقام حق، بغير الدماء ومفلئ، 

يتقون.وكانوا آمنوا للدين والأحرة 
وهوآخر، مض غيرهم، دون بالذكر، هاهنا ثمود تخصيص ق يفلهر وند قلتان 

صدورهم،له والج.ت، ند به، مشمرين وكانوا تيقنوه ما تعد الهدى ردوا أُبمم 
توصفهم ق تعاق قال كما والضلالة، العمن عاليه فاختاروا هم، أنفله واستيقظت 

ؤءائنناؤ ت وقال [ ١٧]ضلت.' ه آتيي عل هانتحئوأآكل دهديت1هلم قمود اثا وؤ 
حمحكان ؤإن واليقين، التمرة لهم موجبة أى [ ٥٩لالإ<راءت ه ممره آلماقة ئمود 
لكنعليها، الحجة قيام بعد إلا أمة يهللث، لر اهلع فان سأت|م. هذا المهلكة الأمم 

ثاماؤ قال؛ عاد بقوم نرمم لما ولهذا بمزيد* والبصيرة الهدى ذللثا ل تمول خمت، 
أولزينوأأرت.آسهمى^١توه ^3اتغءمحموأقآلأزضصآتيوiالوأسأشد ١٤

قانتحئوأيهديغنهم ثمود واما ؤ قال؛ يم [ ١٥ه نوة ميم اند هو حلفهم 
ماؤ لنييهم! يقولوا وأن المكابرة، عادا أمكن ولهذا [ ١٧ت ]ضلت ^ آتيي عل آلعس 
لهموصارُت، عيائا. البينة رأوا وقد ثمود، ذللث، يمكن ولر [ ٥١٢]هود: بيثوه حئثثا 

قفكان التامة، والبصيرة تيقنه بعد الهدى فردوا والقمر، الثمى روية بمنزلة 
الهالكين،أكثر داء وهذا يتبعه. ول؛ الحق عرفا من لكل تحذير تخصيصهم؛الل.كر 

واققعأعلم.الأرقى. أهل عك وأغلبها الأدواء وهوأعم 
الشمسسورة تفسير من حمعه اه ير ما هذا 

العالمينرب  ٠٥والحمد 
٠٠٠
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ان؛ّ*عءمحلأى إن X محآلأم3آلآس وما ■لمقأ|ث ؤآتياو]ذاآ؛ يغش إدا آثنل وؤ 
محونئ وأي :آ: شنزئ مثسرُْ :ه باثني وصدذ x وأس أعش س فانا 

رالا0ا»ازى؛ثاآه.ضسييترهو قكذرآالألختى!تآا! واّنتغى'ث؛ت' 
ه'حلداآلدكروآلأسازن؛ وماءرأ;'؛ وآياوإذا يغش© ؤآل٠لإدا ؤ ةمهة؛وت 

قوجزاؤء الدنيا، ق الإنسان سعي وأته عليه، القسم ذكر تقدم رقد ١-٣[ لالل؛لإ 
بهفامم عليه، الدالة آياته من هر إذ أحواله، حميع ق م يقفهوسحانه العقن. 

شيء.يعد شيئا ينثن لأنه المفاؤع بصيغة وأتن غشيانه، ومتا 
محورةق قال ولهذا واحدة. وهالة وتجل ؤلهر الثمي محللعتا إذا فإنه النهار وأما 
بهوأقسم ٤[. ٣، ت ]الشمس ه يغشها إذا ؤآليل جلتهاوج ؤآلمأارإدا ُؤ وضحاها• الشمس 

أدبر،معناه فقيل عسعس. إذا به وأقسم إديارْ. وقحا به وأقم تقدم. كما محريانه وقتا 
وقيل:[ ٣٤. ٣٣إذآأندنه وآلصح إذأآنن:تو: وآلنل ؤ لقوله: مءلا؛ئا فيكون 

أفمقد فيكون ه ءش;ثأل وآيارإذا ثغش;بإأ إذا وآثيل  ١١كقوله: فيكون أنل، معناْ 
النهارومجيء الليل انصرام عق واثنا المم يكون الأول وعل والنهار• الليل بإنال 
ربوبيته.منآيات، وكلاهما عقيبه، 
احتلافجعك كله بالحيوان الإمام يتممن وذلالثا والأنثن، الن«كر بخلق أمم ثم 

والهار.وكلذلكحالأيل بين قابل كما الدكروالأض، بين 
الذكركإخراج العلوية، الأجرام بواسْلة والنهار الليل فإن ربوبيته• آياحا من 

علؤإناثه الحيوان ذكور الأرض من فاحرج السفلية، الأجرام برامحهلة والأنثن 

تا(همالمان.
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فيها.الشص بواسطة والنهار، الليل ماء المن أحرج كما أنواعها، اختلاف 
والأنتن،الذكر وهو وبالساعي، والنهار، الليل وهو عي، البزمان بحانه وأقم 

وزمانهوسعيه والأش، والذكر والنهار، الليل ، اختلفكما السعي، اختلاف عق 
منبين يسوى لا بحانه وأنه ويوابه، جزائه اختلاق عك دليل وذللث، مختلف،، 

والأنثن.والذكر والنهار الليل يسوبين لر كما الجزاء، ق سعيه اختلمؤ 
المسيء.محعي وعانة المحن معي عانة بين تفريقه عن أخبر ثم 

منرز*؛(واما للينرئ همسشنلأد رز"؛( إئ؛؛(ومحأئقإلخسى وايش اعهق من قاما ؤ فقال! 
[.١ > ٥، ؛: JJJi]ه للعنزى منسرُْ از؛(ا باثني ب وكد وأنتغى;إث؛:ا فل 

اهن. تيسير ق القدر وحكمة وجزائها، الأءمال٠ وذكر سرعه، ذكر الأيتان فتضمشتج 
وذكرأحدا. ربلث، يظلم ولا لغاياما، ياعماله مجير العبد وأن للعسرى، وهن.ا لليرى، 
اسيايج.Jلأرة للري للر 

ماأعش أي والتعميم، للإطلاق إرادة الفحل مفعول وحذفؤ العبد، اعتناء أحدها! 
الإيمانه نفمن إعطاءْ يتناول وذللثخ ه، نفومحناوعتنه طبيمته به وسحت به أمر 

ولسانهبماله، والنفع الإحسان، وإعءلاءْ والشكر، والتوبة، والإخلاص، والهناعق، 
مانعة.لئيمة لا ياذلة، مهليعة نقنا ه نففتكون وءصد0، ونيته، وبدنه، 

اللازمالخير وإءهلاء الإحسان طبعها التي المحسنة، النافعة هي المعليحة فالممس 
الماسبتي التي العين بمنزلة ض، دلمريا، لنمها ح؛رها فتعملي والمتعدي، 

فهيشاءوا، ؤ كيفبما ينتفعون فهم وزرعهم، وأنعامهم دوابمم وسقي منها، بنربمم 
اهييسره أن هذا فجزاء حل. حسثؤ للنفع ميسر المبارلي الرجل وهكذا لذلل؛،، ميسرة 

٠لالعهلاء مره ه نفكائن، كما ري، لل

اكر،أسابه أعفلم من وهذا اساعنه، بمن ما اجتتابج وهى المقوى، الماف! بب ال
ؤإنالمقوى وتارك وآخرته، دنياه أمور عليه ميسرة فالمتقى الممر، أمثاب، من وضده 
المقرئ.س تركه ما بحسسإ أمورآخرته من عليه تعر دنياه أمور بعض عليه يرنا 



ولوأتم، عليه تسيرها لكان اس اتقن فلو الدنيا، أمور من عليه نير ما تيسير وأما 
فإنالتقن، بغير ناله مما له أنفع هو ما الدنيا من له اهف ير فقد له تتيسر لر أما قدر 

الدنيا،نعيم أعظم من وابتهاجها وفرحها الروح، ولية القلب، ونعيم العيش، طيب 
.واللذات يالشهوات الدنيا أرياب نعيم من وهوأجل 
عقييسر أنه فآحبر ٤[ ]الطلاق: ه منأشْ-ءسرا لهُ ومننتقآرثه'-محعل ٠ تعادت وقال 

بنويررقه تت؛أ محرجأ وسيتقآشَتيلمحُ ؤ تعاد؛ وقال غترْ• عك سر لا ما المتقي 
يتقومن ؤ تعادت وقال بتقواه، عليه ييسر أيصا وهذا ٣[. ٢، ]الطلاق: حسئالأمحسث،ه 

يخشاه،ما بإزالة عليه يتيسر وهذا ٥[. ى]الخللاق: احرا لهُ ويعطم سيئاته-، يكمزعته آثه 
فرقاناتكم ثققوأآممه"■محعل إن ءامغوأ يناما ؤ ت وقال ؤيرصاه. يحبه ما وإءهلائه 

المتضمنبالفرقان يتيسر وهذا [. ٢٩]الأنفال: ه لت5لم ويغفن سيئا ■قط؛ ويكمن 
السيئات،وتكفير والباطل، الحق بين والفارق والنور، والعلم، والصر، المجاة، 
]آله ثملحون واثقوأائد ؤ تعادت وقال التيسير. غاية وذللث، الونوبج، ومغفرة 
 :jينايا# تعادت وقال العسر. غاية الشقاء أن كما اليسر، غاية والفلاح [. ١٣•ءمرا
ثورالخقم ؤبجل رحمته-، بن كممح، يؤذكم يروله-، وءابغوأ آس آتقوأ ءامخوأ ألدس 

أمورثثلاثة بالتقوى سبحانه لهم فقمن [ ٢٨]الحدJل.: ؤيغفنلأكمه ئمشونبه.ء 
وقدالاحرْ. ق ونصتا الدنيا، ق نصنا رحمته: من نصيبين أءهلاهم أحدها: 

نصيبين.فيصير الاحرة نصيب لهم يضاعف، 
الظلمات.ق به يمشون نورا أعطاهم الثاق: 

لكلسبتا التقوى سبحانه جعل فقل التيسير، غاية وهلءا ذنوببم، مغفرة الثالث،: 
عر.لكل ميتا التقوى وترك ير، 
بالجنة،وفسرت اللم. إلا إله بلا وفسرت بالحسنن، التصل.يق الثالث،: ب_، ال

أي:محن.وف، لموصوفج صفة واليرى السلمح. أقوال وهى بالخلمؤ، وفرت 
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المرى.من فعك وهي السري، والخلة الخالة 
إلاإله بلا فرها فمن الجزاء، وأفضل الأعمال،، أفضل إل ترجع الثلاثة والأهوال، 

يتالزماس إلا إله بلا الخقيقي التصديق فإن جع• بكل يأق بمفرد فمرها فقد اثيم 
الكلمة.هده ثم، من وفروعه الدين أصول وجح كلها، وقرويها بشمها التصديق 

ورملهوكشه وملائكته باس يؤمن حتن التصديق حقيقة بيا ممدئا المد يكون فلا 
ولقائه.

كماله.ونعويتظ جلاله بصمات( حتن العالمين إله باس مزمنا يكون ولا 
موجودكل عن الإلهية حمائص يميح هوحنن إلا إله لا اه بان مؤمنا ولايكون 

والخارج.الخقيقة ل منفية هي كما ؤإرادته، اعتقاده عن ؤيسلها سواه، 
منولا وتكليمه، كلامه نفن من ولا العليا، الصفات ض من بيا ممدئا يكون ولا 

رغوأنه المالح، والعمل الطي..، الكلم إليه يرير وأنه عرته، عك استواءه نمن 
يعرجثم الأرم، إق الماء من الأمر يدبر وأنه إليه، ه، برسوله وأمرى إليه، المنح 

ه.رسوله به وصنه وما مسه، يه وصف ما ّائر إق إليه، 
لكلخلقه عموم نفن من الحقيقة عل تما مصدقا الكلمة ؟(دم محومئا يكون ولا 
لتومالشور من( الأجساد وبعثه شيء، ؛كن، وعلمه شيء، كل، عل، وقدرته شي،ء، 

النشور.

نةألعل، ينههم ولر يأمرهم لر سدى، حلقه يترك أنه ذ.عم م>، ما مصدمحا يكون ولا 
الإسلامثراغ وهير بحقوقها، والإقرار الإذعان يقتمي بيا التصديق وكدللث، رسله. 

واجتناب،أوامره، وامتثال أحباره، بجمح بالتصديق الكلمة هده تفصيل هي التي 
اهف.إلا إله لا وهوتفصيل نواهيه، 

المالعصمة تحصل لر وكن.للئ، كله. يذللن( يأق اليتم، الخقيقة عك بما فالممدق، 
علالعذاب( من الجاة تحمل لا وكيلك( بحقها، وبالقيام  ١٣إلا الإء1لأ3، عك والا-م 

حقها.أوترك تركها، عك والأحرة الدنيا ؤ، فالعقوبة و؛حقها، حا إلا الإءللاق، 
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بالخالقفسرها ومن وكماله. الجزاء أنولع باعك فسرها بالجنة الحسنن فر ومن 

التصديقفر-حع ١^٠^٠؛، ق الجزاء والجنة دنيوي، جزاء فهدا الجزاء. من نوعا ذكر 
الأمرين.تتناول أما والتحقيق وجزائه. بالإيمان التصديق إق بالحنن 
والتقوى،الإعطاء، وهي ~ الثلأث< الك.لمات؛ هده عليه اشتمالت، ما وتأمل 

القسفإن الحق. ودين الهدى من وتممتته والعمل، العالم من بالحنن، والتصديق 
والفهم.الإدراك وقوة والامتتيع، الكمر وقوة والإءهلاء، البدل قوة قوئت ثلايثر لها 

والقرة.البغض وقوة والإرادة، الحم، قوة ؤيتبعها والشعور العالم قوة ففيها 
فادهايكون وفائها وسعادما، صلاحها مدار عليها اكلاثة القوئ فهده 

الحسم،قوة اد وفبالحسن. التكديكإ له يوحسما والشعور العالم قوة اد فقوشقاوما. 
الاتقاء.ترك له يوجسمر والنقرة البغض قوة اد وفالإعطاء. ترك له يوجبر والإرادة 

ميما باتقائه ونفرته بغفّه وقوة به، أمر ما بإعطائه ؤإرادته حثه قوة كملتا فإذا 
ه،نفزكن ففد وجزائها، وحقوقها الإسلام بكلمة بتصديقه وشعوره علمه وقوة عنه، 

للمرئ.ميسرة  ١٠٧١^النفس فمارات، يسرئ، حالة لكل وأعدها 
وتضييقالمحفلور، وترك المأمور، فعل ت قواعد ثلامحثر عك يدور الا.ين كان ولما 

ترك.وطلمر فعل، طلسم، نوعازت والهللسمر وحبر، طالسمر الا.ين قلت.،ت ثئتر ؤإن الخبر. 
المأمور،فعل فالإعطاء أحمعهات الدين مراتسمر اكلايثر الكالماات، هده تضمنتر فقد 

كله.الدين ذللث، فانتفلم الخبر. تصلءيق بالحنن والتصديق المحظور، ترك والتقوى 
نقصامابحسبر القمس ويحول اكلايثر، القوى هدا له كمالت، من الماس وأكمل 

فقوةوتره، انكفافه قوة من أتم وبذله إعهنائه قوة يكون من الماس فن يعضها. أو 
فيهوالانكفافر المرك قوة يكون من الماس ومن الإعطاء. قوة س أصعفر فيه المرك 

قوةس أتم المصييق قوة فيه يكون س الماس ومن والمنع. الإعطاء قوة س أتم 
فيدخلوبالعكس، الإرداية قوته س أتم والشعورية العلمية فقوته والخغ، الإعطاء 
رئللالر من وموته ر، اللأيالقوى هن.ه قوة من نقضى ما ؛حسم، المقعس 
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يرى.لكل ير القوى هذه له كملت ومن منها، فاته ما بحسب 

عليهنير الحير، لعمل نهيته أى ٧[ تالليل• ه للسرى فبم|ستيثرهر ؤ عيامى. ابن قال 
الصالح.العمل إق للعود نيره والفراءت والكلى، مقاتل، وقال الخير. أعمال 

العرى،صد وهي له، الواقعة الماسة المهلة والحالة الخالة أما اليرئ! وحقيقة 
ولسانهويديه قلبه عق وييسر الخير فيجري وأسابه، للخير تييره يتضمن وذلالئأا 

ولاعليه، تنعمن لا منقادة، له مذللة عليه، ميسرة الخير حصال فتصير وجوارحه، 

فإذاوعملا. عالمأ له ونقاد ذللا، سيلها يسلك لفعلهّا. ميسر لها، مهيأ لأنه تستصعّث،، 
فيه:قيل هوالذي ٥^٠٠ حاللته 

دينوللا.نيا لدصاغ يا ميموئهة الهلنمارك مب

يتركه وأنتغى ؤ به أمر ما فعل عن والاعيناء الإرادة قوة فعطل ه من"■فل، اما دؤ 
هوكدبريائنى ؤ عنه ئيي ما فعل عن والمرك الانكفاف قوة فعهلل ربه، عن القوى 

هللننرى ءسةينرهُ ؤ وجزائه بالإيمان يق الممل. عن والشعور العلم قوة فعهلل 
وبرسول٠يى الإيمان وبين قلبه بين أحول سوف عطاء: قال [ ١ • ٨- 

للشر.نيسره عباس؛ ابن عن عكرمة، وقال حيرا. يعهلى أن عليه يعسر مقاتل: وقال 
العرئ.الخاإة فهو العن.اب، إل يودى الشر لأن القول، هو وهدلأا الواحدى: قال 

للسر،نهوه ميقول. المسرى، الخله فهو الجنه، ل والراحة المسر. إل يودي والخر 
مئاتإذا فلأن، غنم يسرت قل. تقول: العرب الفراء: قال يديه. عك يجريه بان 

انتهن.أصحاحا. عل ذللث، يرن أي: ألثاما، وغزرت وووت إذا وكنلالث، للولادة، 
يكون؛^٠٢.^!،•للمى واليسير 
ولمانهونيته قلبه عق اكر فيجري الخير، أسباب وبين بينه بمحول أن أحا،هما: 
وجوارحه.

أسابه.وبين بينه حال كما الأيسر، الجزاء وبين بينه يحول أن واكان(: 



طرفةربه عن يتض أن المد بمكن يهل باستض؟ اض نابل كف قتل؛ فإن 
من؟

إقحاجته وشدة وفاقته فقره اسثعر لما المتقي فان القابلة، أحن من هذا نيل؛ 
ثدييكال من فإن عنه. تباه ما بارتكاب ومقته وغضه لخطه يتعرض ولر اتقاه، ربه 

ويجاس_،الاتقاء، غاية عليه وسخهله غضه يتقى فإنه نخص، إل والضرورة الحاجة 

تبشيعابالامتغناء التقوى فقابل ؤيوثره. يحيه ما فعل ويعتمد الجانية، غاية يكرهه ما 
الفقيرفعل لا ربه، عن المتغني فنل ثتل بأن ذمه، ل ومبالغة التقوى، تارك لحال، 

عين.طرفة وبره وجوده فقاله عن له غنن ولا إليه، إلا له ملجأ لا الذي إليه المضهلر 
والنروروأميا-با، كلها للخيرامحت، الأيتين هاتين أّمر وما القا؛لةا هذه أحل ما فلله 

كالهاوأسبا-اا!إ
أرايطالبون لا فهم فيه، لهم وتجل، بكلامه، عباده خصائص إل تعرف، من فسبحان 

بالمن.والصا..ق بالباطل، الحق ستثاأإون ولا عن، بعد 
لصكل ؤإزالة القدر، مسألة ق الخطاب فصل الأيتان هاتان تضنن، وقد 

منالثمح،.، بما أجاب ولهذا لفهمه• وفق لمن الألأ بحمد بين وذللث، فيها• ؤإشكال، 
الخطاببفصل فأجاب القدر. ق به يلهجون الناس يزال لا الذي السؤال عليه أورد 

الإشكال.وأزال 

منكم®ما قالت أنه ه، الّك، عن، ه طالت، أبي بن عل حديث، من الصحيحين ففي 
العمل،نيع أفلا اس؛ رسول يا قيل! والناراا الجنة من مقعا.ه علم وند إلا أحل من 

اعتقمن قاما ؤ قرأت ثم له® حلق لط ميسر فكل ®اعملوا، قال؛ الكتاب؟ عك ونتكل 
بللينرى مشنرُْ ن؛/'' ؤصئقلأثتrى وائش 

والشرع،القدر وإثثاُت، والجبرية، القدرية عك الرد الحديث، هذا تضمن فقد 

٧(.• كحابرى)ا//٨ وانظر: ( ٢٦٤٧وسالم)رقم( ٤٩٤٧، ٥٤٩٤ الممحاري)رقم احرجه ;١( 
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حلقؤإثبات كوما، قبل الأشياء سبحانه اس لعلم المضمن الأول الكتاب ؤإتثات 
أقرومن مهللما، الفعل حلق يمتعون الذين القدرية أصول يعلل وهو الجزائي،• الفعل 
قاعدته.ونقص أصاله، هدم الابتداء دون الجزاء فعل بخلن، متهم 

الله* حلق م مسر العبد ®أن ت تعال الرب به أخر ما بمثل أخر قؤ، دالك، 
والسة.القرآن لففل والتيسر بدعي، لفغل فالمر مجبور، 
تلقوهافإتم الدين. بأصول الماس أعلم كانوا الصحابة أن عل دلالة الحديث وؤ، 

وكانمحه، مألوْ شيئا استشكلوا إذا وكانوا الإطلاق. عل باه الخلق أعالم عن 
أهللا حما، الدين بأصول العارفون فهم الصواب، ويبين الإشكال، يزيل بما يجيبهم 

'سبيلهم.'سللث، ومن المتكلمين من والأهواء البيع 
ؤإرشادهبالقرآن، الدين أصول مسائل عك ه النبي استدلال الخا«يثا وق 

بنيءالعالم يفيد لا ورسوله اس كلام أن زعم لمن حلائا منه، لاستنباطها الصحابة 
وعثرمنه. وأفعاله وصفاته وأسمائه ائلأ معرفة نتفاد أن يجوز ولا الدين، أصول من 
اليقين.تفيد لا اللفظية الأدلة بقوله: ذللث، عن 

حلأياللثقاوة، حلؤ، ص ومنهم عادة، للحلؤ، س الماس من أن بيان الخدبث، وؤ، 
لها.يخلقوا ولر الشقاوة، اخاروا ولكن عادة، للحلقوا كلهم أتبمم زعم لمن 

وفيهله. حلق، ما إل له الموصلة للأسباب ميسر الحبي وأن الأسباب، إثبايث، وفيه 
له.ومهلا؛قتها الكتاب، س الستة اشتقاق علغ دليل 

منقاما ؤ تعال: لقوله ومهلا؛قته له* حلؤ، ب مسر ٣، ®اعملوا، ه' قوله فتأمل( 
وطاوالمسبح؟ والسب، والقدر، الشؤع انتفلم كيف، الأيتينر، آحر ^إل واس أعش 
بلالبهيم، الخيوان بل عثادْ، عليه اهع فطر اليتم، هو ^^، المكه إليه أرثي الل*ي 

وعمارتبا؛اjبللiؤؤالدنيا مصالح 
نيله،إل سبيل فلا يقدر لر ؤإن أناله. أن فلابد وكذا ^ا ؤ، قدر إن أحد: كل فلوقال 

بهأتن ؤإن أبدا، ذللث، طرد يمكنه ولر الجهال، القهاء س لعد أتحرك، ولا أسم، فلا 
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ولبامحهوشرابه طعامه من حميعها، مصالحه من ذلك يطرد أن يمكنه فهل معين• مر أق 

عنالمة منفكة غير ه نفيجد أم مصالحه، ؤيناق بقاءه يفاد مما وهروبه ومكنه. 
الدنيا،مصالح ي هذا كان فإذا له((. له حالق نإ ميسر فكل رراءالموا، ه: النبي قول 

والفلاحعادة الوأساب الاحرت، مصالح ق لتعطياله الموجب فما منافعها، وأسياب 
ونييه،وأمره الرب '؛٣^٤ 3، ذلك يعطل فكيف واحد، والاحرق الدنيا ورب فيها، 

وشهواته.وأغراضه العبل. إرادة ق ؤيسنتعمل 
جهوله، لنفظلوم جهول، ظلوم والإنسان والجهل، الفللم محض إلا هدا وهل 

قاس جعله لما موافئا الأيتين، هاتين عنده وتلا ه الي إليه أرشد الذي فهن-ا بربه• 
حميعيه وأرسل البهيم، الحيوان حتئ الخلائق، فهلر عليه وركب العقلاء، عقول 
كتبه.حمح يه وأنزل رسله، 

العالم،ممالح وتعهللمث، الشراع، .ت، لتحهلاليعمل ولر الثور عق العبل. اتكل ولو 
ربقةحلع وٌن الشراع، محهللو ذللث، إل يستروح ؤإنما والدين. الدنيا أمر د وف

ائلأأمر دفعوا الدين المركيز إحواتيم من ميرامث، وذلك عنقه. من والنواهي الأوامر 
غيرق عنهم ذللثإ سبحانه اس حكن كما وقدره، بقضائه شرعه وعارضوا ونييه، 

كتابه.من موضع 
حئفازلا ئاناؤذا زلأ أنزضا ما اس فآ؛ ؤ لَأقنمأ ايس طول > تعال: كقوله 

دلهلأعخذطمستانئا ذادوأ حى فتلين من ^د'ول1كنممبمحيىل تيرآ من 
آمحهظل ئل ج هرمون إلا أنتز قإِن آلطن ولا دتبعورت٧ ؛ن لثا شترجوه نر 

ومحالؤ تعال: وقال [. ١٤٩٦٤٨يذمأمح4]الأنمام: قلؤايلعه 
صحرمثا ولا ءابازثا قزولأ تىِء مت مند-وذم عبدئا ما آس لوثاء أتمكو؛ 

صإلأصي4]اصْص.وئل
4وصون إلأ هم إن علمو من يدللك لهم ما تيآخهم ما آلرحمنن فاء لو ويالوأ ؤ >عالت 



الممسيرعلن اشر الصوء 
صد^^=^==^^========د===^

ولذينهكهموأ 1أذئن عاد رودُآس مما أنفموأ قيل ؤإذا f تعاق; وقال ٢[ • ]الزخرف: 
[.٤٧]ص؛ه مجن صبملل ز إلا اذتمِ إن اهلعمهُ آس لونسآء من اثظعم ءامغوأ 

أصلهى ل المرى، من دالخن،هى والتصديق والتقوى، فالامحناء، قيل: فان 
أصالادها؟وكاأ،لاك أولا؟ للعد يسرها من اليرى، 

نمن:حلقه ^لق 

قهؤلاء واستعمل للعرى. فيرهم شقاوة، وأهل لليرى، فيرهم عادة، الأهل 
حلقواالتي الأسباب ق وهؤلاء لواها، يصلحون لا لغاياما، حلقوا التي الأسباب 

الموضع ق عقوبته يضع أن ننأبن الباهرة وحكمته لواها، يصلحون لا لغاياتها 
بلتهما. يليق ولا لهما، يملح لا محل 3، وثوابه كرامته يمع أن بابن كما له• تملح 
أسفهمن فهو واحدا والرحيع المساك محل حعل ومن ذللث،. تابن حلقه آحاد حكمة 

فهاء.ال

يقتضيبل الأعمال، ترك يقتضي لا والمعادة بالثماوة المقادير سق إن 
مبققد كان إذا والقدر القضاء أن الناس من كثير أفهام إق بق يوالحرص. الاجتهاد 

فتوسهلوقوعه؛ من بد لا وقدره سبحانه الرب قضاه ما وأن الأعمال، ق فائدة فلا 
بمافاحا-يم قؤ، الثي عل الصحابة من الموال هن.ا إيراد سبق قد فيه، فائدة لا العمل 

والهلىّالثناء فيه 

فاتاناالغرقد بقح ي جنازة ق كنا قال: محنالمج أبي بن عل عن الصحيحين ففي 
منمنكم ارما قال: ثم بمخصرته، ينكنتا فجعل فنكس مخمرة ومعه ه اممه رسول 

أوشقية كتب.، قي. ؤإلأ والنار، الجنة من مكانها كتب إلا منفوسة، نفس من ما أحد 
منمنا كان فمن العمل، ونيع كتابنا عك نتكل أفلا اس؛ رسول يا رحل: فقال معيدة(< 

عملإق يصير فالمقاوة أهل من كان ومن العادة، عمل إل فيصير عادة الأهل 

إآشفاء.







—اجا=
واللس.والخرب الأم لدلك،ن السالة 
فهوالخابق القدر عل اتكالا العمل ععلل فمن والمعاد، المعاش أمور شأن وهدا 

له.قدر ما عل اتكالا أسبابه وصائر المعاش ق والحركة والخرب الأكل عطل من بمنزلة 
معاشهممرام ببما المح، الأصباب عك الحرمحى عك عباده صيحاته ائه فهلر وند 

بماالش الأسباب فهكدا الحيوانات، صائر ذللث، عل اقيع فطر بل الاا.نيوية، ومصالحهم 
بماالحكيم وهو والاحرْ، الدنيا رب سبحانه فإنه معادهم، ق الأخروية مصالحهم 

الدنياق له حلقه لما حلقه من كلأ ير وقد والحاد، المعاش ل الأّباب من نصبه 
له.ميسر له فهومهيأ والأحرة 

اجتهاداأشد كان إليها الوصلة بالأسباب مرتبهلة آخرته مصالح أن العبد علم فإذا 
منالفقه م هاوا فقه وقد دنياه، ومصالح معاشه أسباب منه بما القيام من علها فق 

الأن؟مض اجتهادا أشد كنت، ما قال،: 
معجبةوبساتين مؤنقة رياض إل به يقضي الءلريق هن،ا سلوك أن عالم إذا العبد فإن 

واجتهادهملوكها عك حرصه كان تعب ولا نكد يشوبه لا ونمم ولده طيبة اكن وم
إليه.يفضى بجا علمه ث، بحفيها لير اق 

باحره،مني فرحا أشد الأمر هدا بأول لأنا للمان: النهدى عثمان أبو قال لهدا 
فرحهكان إليها للوصول ؤيثره وهيأه صايقة، اس من له بق مقد كان إذا لأنه وذللئ، 

لهمثمتؤ فإبما بما، تأق الي بالأسباب فرحه من أعم اهلع من له مبقتح المحا بالمابنة 
لتوصلهأمباحا له وهيأ وقدرها وكتبها وشاءها ادار(لآ وعلمها منه، الوسيلة قبل اه0، من 

ووسيلتهاالعادة سابقة اقللأ من له بق فالمابق، وجوده فضله من كله فالأمر إليها، 
بعضقال كمامجعولاإليه، أمره كون ن ، فرحا^١٧أشل من فالمؤمن وغايتها، 
يكونأن من حيرا اهنٌ بيد كان إذا إنه إئ، أمرتم، يجعل أن أحب ما واس الملف،؛ 

لهامناف، أنه لا لها، ومقتص عليها يحثا وما الأعمال عك معين ا؛ق الفالقدر بيدي، 
قال.مهزلت، ومن القيم، بالعيم فاز قدمه ثثتت، من قدم مزلة موضع وهدا عنها، وصاد 
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سبباهما أمرين إق القدر ل الأمة أرشد ق فالي الجحيم؛ فرار إق هوى عنه 
إقتوصل التي بالأسثاب والإتيان التوحيد، نظام فإنه يالأقدار، الإيمان عادة، ال

فأينوالأمر، التوحيد إق فأرشدهم الشؤع، نظام وذلك، شره، عن وتحجز -حيره، 
ول؛؛J^-؛، J1أصل ق ياثباته القدح أد الوحيد أصل ل بإنكاره القدح إلا المنحرفون 

محنه،جيمهم الرسل جعت ما ين للجمع نوره من علها اذم يلق ل! الي عقولهم سع 
الحقمن فيه احتلفوا لما آموا الدين اهف وهدى والأمر، والخلق والشؤع القدر وهو 

جعءل!ا الحرص شديد والني مستقيم. صرامحل إل يشاء من يهدى واهف بإذنه، 
ولابافثم، واستعن يممعك،، ما علن احرص ١١فوله! تقدم وقد للأمة، الأمرين هدين 

اكومح،•وباه للأمرين، يتع ل( من العاجز ثمان ، تعجز*ل 
قيل:١^^؟ إلا به يالق لا وهدا الكرامة، آلا به وظيق هدا جعل ي؛ قيل: رآ،فإن 

قيل:فان وكدا؟ كدا ،، ٥١حلق لر يقول،: كانه الجواب،، يستحق لا جاهل، موال هذا 
جهله؟من يشمن لحله جواب، من الجاهل لهدا فهل هدا، لعلته 

ولوازمها،المالزومامحت، وحلق وأصدادها، الأشياء حلق الربومحة شان نعم، قيل. 
للنهار،وملزوم لازم واللين، للنل، وملزوم لازم فالعلو الكمال، محض هو ودلكا 
والمحووالغيم.والبر، بالحر الوجود هذا وكمال 

والمرادايت،،الإرادات، واحتلاف والمرض، الصحة الحيوانية: الطبيعة لوازم ومن 
ممتنع.ملزومه يدون اللازم ووجود 

ظهرتولما والحكمة، والمشيثة القدرة كمال عرفه لما المتضادات حلق ولولا 
الكمالهومقتفن إذ منه، بل. لا وآثارها أحكامها وظهور والصفات. الأسماء أحكام 

التام.والمللاج المقدس، 

(.٢١٥/١٦(وشحهموى)٢٣-•٢٢٧/١٣)(وام:نياuري ٢٦٦٤)١(أخرحهبمثم
)'ا('؟؛النمان.



قع
والثوابوالأمر، الخلق أن علت — تتهلح ولن — حفه المللث، اسم أعهليت، ؤإذا 

ذلكتقتضى المالك، صفة المالك،وأن لصفة لازم أمر والحرمان، وانمناء والعقاب 
ممتغ.أمر الصفة هذه تععليل وأن ولابد، 

ونريهم،الماد، وأمر الكتب، ؤإنزال، الرسل، إرسال، يقتضى المم، فالملك> 
الإهانة.يستحق من ؤإهانة الإكرام، تحق ب من ؤإكرام وعفابمم، وثوا:،-م، 

وكلامه،وبصره، وسمعه، وقدرته، ؤإرادته، وعلمه، المللثح، حياه تستلزم كما 
الإشارةوهده عباده. أمر يدبر مالكه، مرير عق واستواءه وغضبه، ورصاه، ورحمته، 

المعرفة،من وكنوز مؤنقة، أرض عل منها ويْلني الموضع، هدا مثل ؤ، اللبيب تكفي 
التوفيق.وباس 

للآجرْوآلآووه4•لما ؤإن لأهنظخم|(' علننا ن ]ؤ 
اهقمعق قتادة! قال الضلال، هلريق من الهدى ؤلريق نبين أن علينا إن معناه، قيل؛ 

مقاتل،قول وهو إسحاق، أبو اختاره ومعصيته. وءلاءته وحرامه، حلاله بيان البيان، 
آحر•'ني،ء الأية مراد ولكن حق• المض وهذا وحماعة، 
ؤ،- عنهما اش رصي - عباس ابن قال والإضلال، للهدى علينا إن المعنزت ت وقيل 

أنوبتن اعدانمح، محن وأحول طاعتي،، الْل، إل أولائي، أرشد يريد، عطاءت رواية 
Jقي٠ءفم^لحئهئربيل ؤ قال؛ كما الإضلال، ذكر فترلئ■ الفراءت قال ؛هلاءتيب يعملوا
فليسصحيحا. معناه كان ؤإن الأول. القول من أضعف وهذا والبرد! أي [ ٨١]الحل: 

الأية؟هومعنى 

هالمسيل قصد آلثد وعل ؤ كقوله! مثيله، اثللأ فعل الهدى مللئؤ من المعنن؛ وقيل، 
عليناالواحدي! قال الأية. ق الأقوال أصح وهو مجاهد، قول وهذا ٩[ ]الحجرإ 
وجنته.ثوابه ؤإق اس، إق صاحبه يوصل الهدى إن أي! للهدى، 



الئميرفز المنر أضئزء 

آسوعل ؤ قوله• ل الحل وق ههنا، ٠واصعت ثلاثة ق القرآن ق المعتز وهدا 
وهو[، ٤١لالحجر1 ه ستقسئ عل صرل هندا ؤ ت نوله ق الحجر ول ه آلثميل مهتد 
بد.ولا اه إق محلريقه يوصاله الهدى طريق سالك أن عك يدل جليل، شريف معنن 

العلريقفدكر اض إق طريقه أوصاله الكه ممفمن المستقيم، الصراط هو. والهدى 
•اس إق الوصول والغاية الهدى، فالهلريق والغاية. 

اسإل المالك معللوب كان ولما الغايات. أعك وغايتها الوسائل، أشرف، فهده 
منه.والطلوبإ طالبه بتوحيد إلا المطالوب هدا له يتم ب وآخرته دنيا0 ممالح تحميل 
لهحميعا والآ"٠مة الدنيا وأن شيئا. والأجرة ١^^١ من لا سواه أن سبحانه فاعلمه 
والأجرةالدنيا من عك ومهللوبه طلبه اجتمع ذلك العبد تيقن فإذا وحده. 
وحا-ه.

وهوالغايات. أعك ذكر العالية! الهلاو_، هي أمور، أربعة الأيتان فتضمنت 
وتوحيدالهدى. طريقة وهي إليه، والوسائل الطريق وأهرب، سبحانه اه إق الوصول 

إقعنه يعدل فلا الحق. وهو الهللوب،، وتوحيل. غيرها. إل عنها يعا.ل فلا الهلريق 

والفهم.العالم غاية هده فإن الكلمات، هل،ه مشكاة من الأمور هن>ه فافتبى غيره؟ 
التوفيق.وباهللأ 

ثننوقرئثن ءغنْل لأحد ونا نمى ناإثُ يوق آلأثز:,ث;:همى -بجبجا دؤ 
:هالآأممآ؛ُخبجآلأمح:::::ه•

الموصلة.الطريق وتوحيد الهللم،، وتوحيد الطالوبر، توحيد يتممن التام الهدئ 
فالثركةؤ بعضها ق أو الأمور، هال>ْ ق الثركة من يفر الوصول ، وتخلفوالأنقaلاع. 

والعزيمة،الصدق تنال الهللم، ل والثركة والإخلاص، التوحياء تنال لهللوب، ال 

الأمر.١^؛؛؛ تنال الطريق ق والثركة 
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والرياء.الشرك ق يوقع ت فالأول 
والهلال4,المعصية ق يوغ والثاز؛ت 

فتامله.الستة. ومفارقة الدية ق يوع والثالث؛ 
وتوحيدالمعصية، من يعمم الطالب وتوحيد الشرك، من يعمم المهللوب فتوحيل. 

أقامولما اكلاثة. الطرق -يده فخه ينصب إنما والشيطان اJاJ■ءة. من يعصم الطريق 
عذابهعمائم أنن>ر الحجة، وبين الحجة، وأومحح الميل، وأنار الدليل، بحانه 

أثثاهم،هم الناس من المتف، هدا وجعل طاعنته. عن وتوق حبره، ب كن. لن أعدم 
الذيهو الصنف فهذا والإحلاصى. والإحسان التقوى أهل أسعدهم حعل كما 

[ ١٨- ١٧]الليل: ه يمئ مالهُ يوق آلذى إ؛قا آلأنتز وسيجيا ؤ قال؛ كما ءذ.ابهّ يجنب 
تقواهق مخلص فهو ربه، وجه ابتغاء إلا ذلك، يفعل لا المحسن المتقى فهال.ا 

ؤإحانه.

الخلقمن يتحمل أن له ينبغي لا التقوى صاحب أن إل الإرشاد الأية وق 
عليهالخلق من لأحد يتبقن لتلا عليه، جزائهم إل بائر شيئا منهم حمل ؤإن ونعمهم، 

نعمته.عل جراء للمخلوق ليس وحده، ليع كله عماله ذلك بعد فيكون تجزى، نعمة 

الالأتقن هذا عك ه، اقلع لرسول التي الإسلام نعمة أن عل ه ■تجرئ ُؤ بقوله• وسه 
النعميمكن لا فإتبا الإسلام، نعمة إلا نعمته جزاء يمكن نعمة ذى كل فإن تجزى، 

.١٢٠يجزى أن عليه  ١٢٠
ثما•الأمة أحق وأنه الأية، هذه ق ذكر من وأول أول فه الصل.يق أن عك يدل وطا 

الإسلام،نعمة غير نعمة عنده قؤ، اليد فلرسول ه، الّك، بيت ؤ، تربن ه عليأ فإن 
تجزئ.أن يمكن 

ليسمن أن عك ٢[ • لااليلأ ه آلاعق نبه وجه أتتعآء إلا م بقوله؛ بحانه ونبه 
منبخلاف الأعل. ربه وجه ابتغاء إلا يفعله ما يقحل لا تجزى نعمة عليه لمخلوق 
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لأجلهم.ؤترك لأحلهم، يفعل أن إل مضطر فإنه ومننهم، المخلوض نعم تطوق 
الناس،س لأحد منة عليه العبد يجعل لا أن الإخلاص كمال من كان ولهدا 

أعكالغاية هده أن فكما مرصاته، وطاو_، وجهه، ابتغاء ه كلها معاملته لتكون 
وأفرحاإليه، الطرق أنمر العلريق فهدا المطاو_ا، أشرف المطالوب وهذا الغاJا٠ت، 

التوفيقوباةJع وأقومها. 
الليلسورة تقبر س حمعه  ٠٧٥١ير ما هدا 

العالمينرب هص والحمد 



و^|_محقإإقجة

مجآسآص)كر

كسإذاخم::أ:ب•
علإنعامه عق ٢[ ، ١ ]المحن! ه سما إذا وآليل ي ؤآلصما ؤ ت سبحانه امه إم

عقمم فهو له، لصدقه متضمن وذلك« يرصه، ما وإعهلائه له، ؤإكرامه قو، رسوله 
بآيتينوأمم والمعاد، التبوة عل مم فهو الآحرة، ق جرائه وعق نوته، صحة 

والنهار•الليل وهما ورحمته، وحكمته، ربوبيته، عك دالتين آياته من عفليمتين 
مللقالليل فللأم يعد يواي الذي الضحن نور وهو م، الفهذا مهنابقة فتامل 

محمداولع أءداؤْث فال حتن عنه، احبامه بعد وافاه الذي الوحي نور وهو عليه، 
احتباسهفللة بعد ونوره، الوحي صوء عك الليل فللمة بعد النهار بضوء فأمم ربه• 

واحتجابه.

والشركالجهل ظلة فلق الذي وهو المهار، صوء عن الليل ظلمة فالق فإن وأبما 
للعقل.وهذان للحن، فهذان والنبوة، الوحي بنور 

هداهمبل مرميا، الليل ظلمة ق عباده يترك لا أن رحمته اقتفت، الذي فإن وأيئا 
والهم،،الجهل، فللمة ل يتركهم أن به يليمحا لا ومعاشهم، مصالحهم إك، النهار بضوء 

وآ"؛متمم•دنياهم مصالح إل، والموة الوحي بنور يهديهم بل، 
الذيوالرونق الجزالة هذه وتامل عليه. بالقسم به المقسم ارتباط حن فتامل 

معانيها.عل التي والجلالة الألفاظ، هذه عل 
تركهفا الثغفس، والقك الترك، فالتودع قلاه، أو نبيه ولع يكون أن سبحانه ونفن 

منله حير الأحرة أن سبحانه وأطلق أحثه. منذ أبغضه ولا وأكرمه، به اعتنن منذ 

الشاق.■؛



الميسرعلن المير الصوء 
تالأيثا====^======د^^==^==^؛

لهخير الأجرة الدار أن كما نالها، مما له خير هي إليها يرقيه حالة كل يمم وهذا الأوق، 
يعهليهأن وهو صدره، يه ؤيتثرح نمه، يه وتمح عينه، به تقر يما وعده ثم نلها، مما 

ذكر0،ورغ ١^٠^٤، وكرة والصر، والهدى، القرآن، من يعطه ما يعم وهذا فرصن، 
الجنة.ق يعطيه وما القيامة، موقف ق يعطيه وما مماته، بعد يهلعيه وما كلمته، ؤإعلأء 

أنيرض لا أو النار، ل أمته من وواحد يرصن لا أنه من الجهال، به يغتر ما وأما 
اهفصلوات - فإنه بيم، ولعبه لهم، النيْنان غرور من فهدا النار!! أمته من أحد يدخل 

—وتعاق تبارك — ربه به يرصن بما يرصن - عليه وسلامه 

حدالرسوله يحد نم والحصاة، الكفار من يستحقها من النار يدخل سمحانه وهو 
أمتيمن أحدا يدخل أن أرصن لا يقول! أن من وبحقه به أعرف ورسوله فيهم، يشفع 

أناهف شاء فيمن وفيثضر له، يأذن - وتعاق تبارك — ربه بل فيها، يدعه أن عل النار 
ورمحيه.فيه له أذن من غير ق يشفع ولا فيه، يشفع 

4•آ1أ لنوزبجلف وؤ 
والسنةالقرآن نصوص من وأصرابه هو فهمه فاسد بفهم يغتر من •••منهم 

ءمثرْتى زثلذ سليلف ولسومحن ؤ ت تعال قوله عك بعضهم كاتكال، عليه؛ فاتكلوا 
الجهلأقبح من وهن.ا أمته. من أحد اكار ق يكون أن يرصن لا وهو قال• لالفأحن:ه[ 

تعذيبيرخيه تعال واهف ه ربه به يرضن يما يرمحن ه، فإنه عليه. الكذب وأبين 
البما يرضن أن رسوله فحاشا الكبائر. عل والمصرين والخونة قه والفالظلمة 

ئونم،يغفرآلد آس إن ؤ تعادت قوله عل بعضهم وكاتكال، _ّ وتعال تبارك - ربه به يرصن 
وهوالأية هذه ق داخل الشرك فإن الجهل، أفح من أيما وهذا [ ٥٣]الزمر؛ 4 خميعا 
كلذب يغفر فإنه التائبين. حق ق الأية هذه أن خلاف ولا امها. وأمالأنوب رأس 

الكاذ.الجواب  ٢٣١







^=^^:=^========^===ساات٦===؟؛

فإنوالمخالفات، والفللم الكبائر عق المصر الخيء وأما توبته، ؤيقبل وءد0، 
قموجود وهدا بربه، الظن حن من تمغ والحرام والظالم العاصي وحشة 

ولابه، الظن يحن لا مسد0 طاعة عن الخارج المسيء الأبق العبد فإن المشاهدة، 
إساءته.بقدر مستوحش المسيء فإن أبدا. الظن إحان الإساءه وحشة يجامع 

أحنالمؤمن إن I البصري الحسن فال كما له. أطوعهم بربه ظنا الناس وأحن 
انمزرا؛.فأساء بربه الظن الفاجرأساء ؤإن العمل. فأحسن بربه الظن 

ومامسامحله ق مرتحل حال عنه، شارد هو من بربه الظن حسن يكون فكيف 
فارتكبهعليه ميه وهان فاصاعه، عليه وأمر حقه هان قد للعنته، متعرمحن يغضبه، 

عليه.وأصر 

وجحدأعداءه. وواق أولياءه وعادى ؛المحارة. بارزه من يه الفلز يحسن وكتف 
أنبجهله وظن رسله، يه ووصفته نفسه به وصفا بما الفلز وأساء كماله، صمات 

ولاولأيأمر يتكلم لا أنه يقلن من به الغلن يحسن وكيف وكفر• صلأل ذلك، ظاهر 
ولايغفب...يرضي ينهزولأ 
ؤإغنائه؛عل.الضلالة، بعد وهدايته يتمه، بحد إيوائه من عليه نعمه سبحانه ذكر ثم 

فأمرهوأغناه. وهداه ربه فآواه ؤيغنيه، ويها.يه يؤويه من إق محتاجا الفةر.فكان 
وأناليتيم، يمهر أن فنهاه الشكر. من بها يليق بما الثلأيث، النعم هن.ا يقابل أن سبحانه 

والفقراءباليتامن سبحانه فأوصاه ، ١٦٢يحديث، بل العمة، يكتم وأن المائل، ينهر 
الالفراءت وقال يتيما. كنت، فقد اليتيم، تحقر لا ومقاتل! مجاهد، قال والمتحلمين. 

لنمم وأبو ( ٩٦)رقم المانق صلة ق والفريابي ( ٣٥١٩١رقم  ١٨٧)U/ثسة أبي ابن أحرجه )١( 
(.٦٨)ه/القدير مض وانفلر: ١( ٤ ٤ الحلة)r؟/ 

fi؟؛يتعلق  ١٠٠الحثهر محورة ق تقدم )٢(  JL  ّآاءآءآسعقؤ ت تعال توله عنل. الصابرين عدة عن نقلا السورة•
)جءه بزأملآلمرئ رنوه، 



المحنجرض امحر الصوء اب=م 
لألإ=============د^خ

اليتامن،أمر ق تفعل العرب كانت وكذلك لضعفه. بحقه فتدهب ماله، عل تقهره 
قيغلظ له ناصر لا من وكذلك الميم. أمر ق الخهلاب فغالنلء وتظلمهم أموالهم اخذ 
زالمكلفيزر لجميع وهوض أمْ، 

^^^^^^^^^:^ددجنكءاةئمحث؛:ه■
عقلهوزن فلو الإطلاق، عل الأرض أهل عقول أكمل ق اس رسول عقل إن 
لرجحها•بعقولهم 
مايدري يكن لر كما الإيمان، ما يدرى يكن لر الوحي؛ قبل أنه اش أحر وقد 

آة5ممن،ما ئدرى ماكث امرناج من روحا إلملئ، اوحيئآ وكو'للئ، ؤ تعال؛ فقال الكتاب. 
وقال[ ٥٢]الشورى: ه عبادنا من يثآء من له•، يدي ثورا حعلئنة ولكن آلإيمنن ولا 

قاعي4عائلا ووجدك إ)تآا فهيئ صالا ووجدك قئاوئى يتيما ألم'غدك ؤ تعال؛ 
الثوري.محورة آخر ق الش بالأية الأية هذه ير ونف٨[ ٦- ]الضحن: 
تعال:قال كما بالوحي، الهدى له حصل إنما الإطلاق عل الخلق أعقل كان فإذا 

نجعنفسأإذهُ إث قإبآهتيلمتافبمامحوك، تنجى عق صقت،ةإبمأط لإ0 ئؤ 
حقاتقإل الاعتداء الأحلام وأخفاء العقول لفهاء يحصل فكيف، ٠[ • ]محا; دريب« 
إلالهيابة بتللثا اهتا.وا حنن الوحي، نصوص دون عقولهم بمجرد الإيمان 

آلثننوراحقاي ؛ي؛ إدا سيئا حئم لفد ؤ الأنبياء وئموص العقل بين المعارصة 
[.٩٠، ٨٩#]مريم: هدا وسشقآلأزصومحثآنان مخه يتمطزن 

أقوال؛ثلاثة الأية وق ٨[ لالضءن: 3؛p_؟؛، عائلا ووجدلن # تعال؛ اس قال 

)ا(ما؛اكءان.
؟-١- المرامق مختصر ١ ١ ٦ )٢( 

):آ(بمإأماوارج-بمآ.



—=^^لج=قإم=
بقوله!قابله لأنه المقرين. أكثر ئول وهذا ذةر0ث بعد المال من أغناه أنه أحدها؛ 

الخال.من فأغناه العيلة، ذا ليس هوالمحتاج. والعائل! اا.ءائلأاا 
غتنلا ونمس، قلب غتن فهو سواه. عن به وأغناه أعهلاْ. بما أرصاه أنه والثاق! 

الغنن.حقيقة وهو مال. 

منوأغناه قلبه. فاغنن الغنئ، نوعي النوعين• يعم أنه — المعمحح وهو - والئالثج! 
المال.

افتقر؟إذا يعيل الرحل عال يقال! هوالفقير. المائل أن المفسرون! وأجع  (١)

.40اصمحبج:ؤؤأئا
فقدإذا تنهره. لا والصدقة المعروف سائل هو المقرين! أكثر قال ، ر

بالمائلليس إنه إما الحسن! قال لينا. ردا ترده أن ؤإما تهلعمه. أن فإما فقينا، كنت، 
العلمءلال_، حاءك إذا قال! آدم بن يحين قول وهلءا العالم. _، Jli9ولكن يأتيلمثج، الذي 

النوعين.تتناول الأية أن والتحقيق تنهره. فلا 

وقالبالقرآن. مجاهد! قال [ ١١]الضحن: ي دحذُئا ذبذ بنعمة واثا ؤ وقوله• 
ويعلمه.يقرئه أن فأمره عليه، به اقم أنعم ما أعهلم والقرآن أظهرها، بمحنن الكلي! 
اس.أعهل١ك التي بالنبوة حديث، مجاهد! عن بئر، أبو وروى 

•النعم أجل دهم، آتالث•، التي، بالنبوة ث وحل• به• أرملتن، ما بالمر الزجاج! وقال 
الموره.هذه ق ذكريت، التي النعمة هذه أمكر مقاتل! وقال 

وأنوالملم المعروف، سائل ينهر لا أن فأمر كله هن-ا تعم النعم أن والتحقيق 
والدنيا.الدين ق عليه  ٠٥٥١بنعم يحديث، 

المايرين*عدة ١ ١ ٤ ( ١ ) 



الممجمض امحر الفوء اب=م 
=الأدلا=====^=^^=^=^==ذ

عنمخبر يالنعمة المتحدث أن نهات والفخر  ٥٧٥١بنعم التحدث بين والفرق 
شاكر-با والتحدث بإظهارها، عليه مثن فهو ؤإحانه، جوده ومحص وليها صفات، 

و؛عناوالثناء، ومدحه اهله صفات، إظهار بدللئ، مقصوده أولاه، ما لجمع ناشر له، 
بإظهارايللأ أق راغبا فيكون ورجائه، محبته وعك عيره، دون من الطلب، عل النفس 

.•٢١والتحدث ونشرها نعمه 

وأير،منهم أعر أنه ؤيريهم الناس عك بما يتطيل أن فهو بالنعم الفخر وأما 
والخدمة.بالتعفليم إليه ؤيتميالها قالوءر.م ؤستعثد أعناقهم فيركب، 
وفخوحهمماله من ؤإن وفخوحا، ممال لالشيaلان إن بثيرت بن النعمان نال 

٠اهو ذات، غير ق والهون اس، بعطية والفخر اس، عباد عك والكبر اقلع، بنعم البطش 

■ه © نيلثإقحدت، بيعمة اما وؤ 

وحاصن.عام، نوعازت بالنعمة التعلق النعم، عك الثناء ... 
ذللث،.ونحر العطاء، وسعه والإحسان، والبر والكرم، بالجود وصفه فالعام؛ 

ؤواماتعال! قال كءّا جهته. من إليه بوصولها والإخبار بنعمته، التحدث والخاصزت 

قولان؛يه المأمور يث، التحد ا هن. وق [ ١١زالضحن! رولئ،هحد>>ثاه يينمة 
اهءءل؛كداوكدا.بما.وقوله:أنعم والإخبار ذكرالعمة، أنه أحدهما: 

اليتم،حبر من السورة: هاده ق ءليلث.ؤ العم من ذكر ما أشكر يعني مقاتل• نال 
العيلة.بعد والإغناء الضلال، بعد والهدى 

معرون،إليه صع *من مرفوعا: جابر حديث، ق كما شكر. اهه بنعمة والحدث 

عاموابن ٦( ٩ جعفرالمامري)رنم ومحمدبن الفردوس)ا/خ'آر»م"ابمم\( ق ^^ ١٧١احرجه ر٢( 
 jت /TI(•٢ ٤ اريخ )والفري ١ j ^١ /fالقدير نمى وانئلر: ٢( ٦ • واكاريح)١ /Y(٤٩٩.)

)مأ(ا/أأ،دارج-بمآ.





الممسيرعلن المنير الئوء 

1تءمئ
ثَإفآصنج

ت:؛ظهرك أنقص آلذى ث;؛: وزوك عنلك ووصعئا :ن:؛' صدرك لك يقنح لز أؤ 
هك>ةزك:;أ::4.

إلاالخطبة تصح لا ميمهمات من المشهور ق _ ؛( ٧٥١رخمهما — وأحد الشافعي فال 
وهوJدوترا• تصح ومالكت حنيفة أبو وفال وملم عليه اهلم صك ~ عليه بالصلاة 

أحمد.مذهب ق وجه 
عغلفذذ0زاوت\ نزل؛( صدرك ٧^، المِدقرح ؤ تعال! يقوله الخطبة ق لوجوتبا واحتج 

-عاص اين قال ا-إ[ ]الشرح: 4 ذوقنا أ)ن؛:ا أذمصمحك آلذى ا):؛ا وزرك 
لأننظر• الدليل هذا وق ، معه،ار ذكر إلا يذكر فلا ذكره، اه رءرسر عنهما—ت اقم رصي 
هووهذا بالوحدانية. لمرمله شهد إذا بالرسالة له الشهادة هو ريه ذكر ْع قؤ ذكره 

وغيرهماوأحمد، أبوداود، روى وقل الأعظم، ركنها هو بل فهلعا، الخهلبة ل الواجب، 
كاليدفهي تشهد فيها ليس حطية رركل قال،: أنه |ؤ، الض عن هريرة أبي حدث من 

الخلة3، قو، الم، عل، الصلاة أوجب فمن المقهلوءة٠ الجاوماءأ واليد ا الحاوما-ءال 
الضعف.غاية ق فقوله التشهال دون 

3،ذكره اه »رفع فقالى: 4 ذال1<ج"ؤإو ورسا ؤ قادة عن شيبان عن يونس روى وقل 

(.٦٥٢ أ/ كير) ابن وتمر ٥( ٤ ٩ السوطي)A/ تمر انفلر: )١( 
)رنمداود وأبو ( ٥٧٩)رنم الفلمآن ُوارد j والهبمي ( ٣٧٩٦رقم )U/٦٣ حان ابن أخرجه )٢( 

شبامح، وابن ( ٥٠٦٠ينم )م/بم-آ لمجرى ا ن، وص ( ١١٠٦)ينم ( ٤٨٤١
حديثاكر.lJ|،: وقال، •٣( ٢ )أ/ وأحد ( ٢٦٥راعويه)رقم ين ؤإسحاق، ( ٢٦٦٨١رقم  ٣٣٩)ه/ 

(.٤٢/٦(وشرحالووى)٢٢()٨/•٨/١^^ظر:كحاUرك،)



ء_^_=^_اجا=
الأن أشهد اسدأهات إلا صلاة صاحب ولا متشهي، ولا خطيب، فليس والآ■مة الد«نيا 

اظلأ®رمول محمدا أن وأشهد اهللأ، إلا إله 

الضحاك:عن جويبر عن هشيم عن عون عمروبن ألجيرف حميد• بن عبد ونال 
إلانكاح ولا خطبة يجوز ولا معي، يكرث، ت °غإذا ثال،ت ه للئ،ذكزك زهعئا وؤ 

بدمل؛-رأ،•
ؤا!!وه'صووسا ؤ مجاهد: عن نجيح أبي ابن عن عتنة ابن عن عبدالرزاق وتال 

رسولمحمدا أن وأشهد اقم إلا إله لا أن أشهد الأذان معي: ذكرت، إلا أذكر لا ١٠تال: 
قالإسلام عقد هو الذي التشهد يجس، لا وكيف الأية، من المراد هو فهدا اهءا، 

فيها.ه، الني عق الصلاة وتجب، كلماما، وهوأفضل الخطبة، 
أحملبن ءبالاس رواه ما الخطبة ل ه، اليي عق الصلاة مشروعية عق والدليل 

كانححيفة: أبي بن عون حدثني خالد حدثنا مزاحم أبي بن متصور حدتنا أبي حدثنا 
فحمده علتا يعني المنر- صعد ررأنه فحدثني: المنبر تحت، وكان عئ سرط من أبي 
والثاقأبوبكر، نبيها يعد الأمة هذه خير وقال: ٌ الك، خم، لصك عليه، وأش اه، 

.؛ شاء حيث، الخير اهللأ ؤيجعل وتال• عمر* 
محمدبن عل الحسن أبو حدثتا الأمدي جعفر بن المحن بن محمد وقال 

وتمراورالممر)خ/\>أه( وانظر: ( ١٩٣٩٢ابيحاتمفي-ف.._ر،)-ا/ه؛؛مرم ابن اترجه )١( 
اينئ؛ر)؛/هأه-ا-:اه(.

)آ<ذم،
(٢٣٣ت)ص وق اكرآن)ا/حه( فيأحكأم والشاض ( ٣٨•تمر،)٣; ل عدالوزاق احرجه )٣( 

ذوالجهضم ٣( ١  ٦٨٩رنم ٣ ١ ١ شة)٦; ايي وابن آأه0( رقم .٢ ٩ الكبرى)٣; j والمبمقي 
١(.١ ال؛نارى)ا/ واظر:ءمدة ١( كلاكلأةءقاني؛او)رنمم• 

jواسرانٍ، ( ٦٢٦١^ينم  USIXالرزاق)ومد ( ٣١٩٥•رنم  ٣٥١ب)آ/ أبي ابن احرجه )٤( 
رنم٣١١وابنالجدرا/( ١٧٨رقموقالكبٍر)ا/ي•١ ( ٩٩٢رقم 

\'\ىو\حمد)\ا'\\ا.



لآج:=
الممسير'هأن المت؛ر الصوء 

قال!الرواسي عبدالرحن بن حيد حدثتا الكندي سعيد بن عبداهللأ حدثتا الحميري 
مابعد يقول كان أنه عبداس عن الأحوص أبي عن إسحاق أبي عن يدكر أبي سمعت 

ليزينه الإمحان، إلينا حبب اءاللهم الني عك ويمل الصلاة، حطة من يفرغ 
قلنا بارك اللهم الراشدون، هم أولك والعصيان، والفسوق الكفر إلينا وكره قلوبنا، 
وذؤياتتا١٠وقلوبنا وأزواجنا وأبصارنا أس،اعنا 

يمنعن الحضرمي ماللث، بن الأموي عن ليعة ابن 'لريق من الدارقهلني وروى 
وفيه!حديثا، فدكر الجمعة. صلاة إق ووالدي أنا ررركست، قالت المحافري ذاخر ابن 

علوصل موجزا، حمدا عليه وأثتن اس، فحمد المنبر، عل العاصي بن عمرو فقام 

وماهم*فامرهم الناص ووعنل ه، التك، 
اس،فحمد حد_ا! إذا كان مؤمن أبا ررأن محمزت بن صبة حديث، الثابر وق 

الدعاءقبل لحمر الدعاء صبة عليه فأنآكر لعمر. ودعا ه الض عق وصك عليه، وأئتن 
أوفقأنت، ت لضبة فقال فيء عمر إل ذللثج فرغ — عنهما اممع رمحي - بكر لأي 

مشهوراأمر كان الخي، ق ؤؤ، النم، عك الصلاة أن عل دليل فهدا • وأرشد® 
—٠أحمعين عنهم اله رضي — الصحابة عند معرويا 
مثاله.إق المصير يجبؤ دليلا فيعتمد وحو-را وأما 

٠٠٠

وأحدْأأ'ل( رنم )\-/\-ه\ الكبرى ذ وافاتي ( ١٨٦٨رنم )^إص الحاكم أخرجه )١( 
(واليخاريق\لأدب)رنمأ،\<آ(واوبمنيفيالأساد)ص٣٧٢٤رنم ١٧٥)'ا/أااأ(واوزار)٩!

j بارك ،اللهم لفظ.: ول الراقدون• مم ،أوكك قوله: إق ١(كلهماخرحوْ  ٥٢■  Uْاسمامحا،إنىآخر
رنم١ والبزار)ه/"اه ١(  ٤٢٩الدعا،)رنم ا(وفي •  ٤٢٦رقم  ١١٩١; الكبير)• ق اسمبرال أخرجه 

الكبيرجين..ؤإستاد والأوسط الكثير ق ال2لبرال رواْ ا/^لأا.(.' )٠ المجمع ل الهيثمي وّتالا ( ١ ^١ ٤ ٥ 
(.١٦٢/٤٦صاكرفي-اردخه)ابن )؟(أخرجه 

(.٤٥٢الضرة)ا/ الرياض j وأبوجعفرالمبري ( ٧٩المش)٢; ق قيامة ابن ذكر، )٣( 



حلملإ\أ■'.Aنع إن مإن ؤ
متضمنباكرف اللام. وعليك الراين فقول الأربع الفوائد هذه عرفت إذا ... 

اللامذلك قال فكأنه وهوهوبعينه، به، ابتدئ ما مثل الرد من مقصوده أن عك للدلالة 
بدلك،إشعار فيه يكن لر منكرا بالرد فلوأتن عليلث،، وواقع عليك، مردود ل ءللبته الذي 

فهمومن المنكر، بخلاف واحل. شيء فهو لفظه واتحد ذكره تعدد ؤإن العرف لأن 
معءا,ن ؤ تعاك• نوله إق أشار فإنه سرينء عر ب، يغل*لن قوت الني نول معتز فهم هذا 

بلفظفتكرر مرتين تكرر ؤإن فالمر ٦[ ٥، لالثرح؛ ه آلمنرمرا مع إن آلننرسرا 
نيرين•محفوفا فالمر بمران، فهو الناكرة بلففل تكرر والمر واحد، فهو المعرفة 

٠رثمن يعر يعلبا فلن بعده، ؤبمر قبله ير 

ومقامعدل. ومقام فضل. مقام ثلاثة! الملام رد مقامات أن وهي ثانية وقانية 
أنوالفللم نفليرها، عليه ترد أن والعدل تحيته، من أحن عليه يرد أن فالفضل خللم. 

التيبالأداة العرف وهو اللففلتين أكمل للراد فاختير منها، وتنقصه حقه تثخه 
الفضل.بمقام الإتيان من ليتمكن كثيرا والعموم للامتغراق تكون 

الملامعك عليه الملم تقديم حقه ق النام٣ا أن تقا.م فد أنه وهي ثالثة! وفائدة 
رحل.الدار وق دين، عليك، هوللث،! بمنزلة لصار ملام. عليكه وفال! نكرم، فلو 

الدعاءمعناها لأن التحية، معنن بطل "ُمرا صار ؤإذا الحض، الخر مخرج فخرجه 

بيانعج_أّ ١٥٥)١( 
رنمحاويث يعد ( )ص٢٨٩نشرح أع صورة تمر باب التفسير، كتاب ق تعاليقا البخاري أحرجه )٢( 

ربن د>، الخطاب بن عم ص الرواة صحت، ند سال،: ( ٤٣٩ ٩ رنم  Y٥٧٥/والحاكم) ( ٤٩٥٢)
رقم ٤٤٦أ/ال»وءلآ) ق ومالك هو الني ص مرمل بإصناد دوي وند برين• عر يغلب، لن طالبح؛ 

والحكيم١( • ٠ ١ ٠ رقم ٢ ٠ ه قالفب)يم والبيهقي ( ١٩٤٨٦رنم  ٢٢٢؛/ وابنأبيسة) ( ١٩٦
قحجر ابن الحايظ إمائه وجود ٢(  ١٧الجهاد)رقم ل المبارك وابن النوادر)م/٨٧( ل الترمدي 

.٣( ٠ ١ / ١ ٩ القاري) عمدة وانخلر؛ عوده مابن عن حيد بن عبال• محلريق من الفنع 





فة|اإمحئ

mm

بمَءآسآسد

صَ"لأسا:هيم'}ذّ 
ورماله،انييائه مظاهر هى الي العظيمة، الثلاثة الأمكنة بيده محسحانه أقسم 

الكثيرة.والأمم العظام، الشراغ أصحاب 
بيتهأرض وهو ومشتهما. المعروفتين، الشجرتين نفس به الراد والزيتون فالتين 
ونيتا.نيتوثا البماع أم فإما المقدس. 

لملكنالثمار من النوعين حدين أنم بحانه إنه المفسرين: من حماعة قال( وقد 
مقدارعق وهو له عجم لا التتغيمى، شواء من مخلمة فاكهة التين فإن فيهما، العزة 

أعدل،من ومزاجه الأدوية، ق ويدخل وأدم. وغذاء وءورت، فاكهة وهو اللقمة، 
الأشكال(،أحن من وشكله والرمحلوبة، الحرارة، الحياة: محلع وطعه الأمزجة، 

ويزيدالفواكه، سائر عن حا يمتاز لدة وله الفرحات(. بابا ؤ( إليه والنفلر أكله ويدخل 
■ويابتا رؤلتا وينكل والنقرس، الواسير من ؤينفع الماءة، ويوامح( لقوة، اي 

يعمرشمرا، يخمج عوده فإن اعتبر. لن هوظاهر ما الأيات من ففيه الزيتون وأما 
مصالحمن وفيه ودواء، ومحلمح للأكلين، وصخ النور مائة هو الذي الدهن هذا منه 

وهذايقعل، لا وورقه المتطاولة، التين مر عق وشجره؛ا3، يخفن، لا ما الخلق 
حق.قالوه الذ.ي 

حملةمن يكون بأن حقيق الشجرتين ها؛تين منبت فإن صادا. منبته يكون أن يناؤ، ولا 
مظهروهو ومنبتتهما، الشجرتين تناول( قد الإمام فيكون الشريفة. الفاصلة  ٤١٥٠١١

مريم.ابن عين وروحه وكلمته ورسوله ■مياهه 

)ا(ا/أاكان.



الشتمرض المنحر النوء ا؟===م 
تاكظ===^==^^=^=ض

كالمهالذي الجيل فإنه موصن، وكليمه ورسوله عبده مفلهر ميتين طور أن كما 
وقومه.فرعون إق وأرمله وناجاه، عليه 

وترفنآدم. ولد سيد ورسله، أنسائه حاتم مظهر وهومكة الأمين، بابي م أقثم 
بموضعثنن تم المح، مفلهر بموضع فبدأ الأفضل. إق الفاصل من المم ن.ا هق 

عاليه.الخلق وأكرم ورسوله، عبده مظهر بموضع ختمه ثم الكليم، مظهر 
محلورمن اس )حاء موسئ كليمه عل اه أنزلها التي التوراة ق بعينه هذا ونظير 

بعنتهسيناء محلور من فمجيثه فاران( من وامتعلن ماعير، من وأمرق ميناء؛ 
ختمهثم المسح، بنبوة ثنن ثم الواغ. الترتيسا حكم عل به وبدأ عمران، بن لمؤمن 

بمنزلةيعده المح ونبوة المح، مجيء بمنزلة مؤمن نبوة وجعل محمده. بنبوة 
امتعلائهابمتزلة يعدهما وعاليهما .، محمد ونبوة ؤإشرائها، الثمس طلؤع 

مهلا؛ماذللئؤ ذكر الحس حكم إمراتيل بني عل الغالي، كان ولما للعالم١ وفلهورها 
العقل.الترتيب، عك ذكرئ العقل حكم الكاملة الأمة عك الغالب كان ولما للواقع، 

ماعير،من وتجل ميناء، من ائلأ الخامىت٠اأقبل الفر ق التوراة ق ...قال 
للنثوارث،متضمنة وهذه يمينه،، عن الإفلهار ر؛وارت، ومعه فاران، جبال من وظهر 

محمده.ونبوة عيي، ونبوة موّن، نبوة الثلاثة؛ 

عنإخبار عليه ونبأه موّن، عليه اس كلم الذي الجبل وهو سينا" ٠ من فمجيئه 
معروفةقرية رروماعير،، المقدس، بيت من المح اعيرهومفلهر ٌمن وتجليه نبوته، 
—سبحانه — وشبه ، مكة هي اوفاران،، المح. بنبوة بشارة وهذا اليوم، إق هناك 

الأنبياءحاتم ونبوة وصياته، بإشراقه بحدئ المح ونبوة المح، بمجيء مؤمن نبوة 

(.١٧١اللدان)"؛/وسم ( ٥٢٨ى٢٧/٤)١(اظر:شيراينهم)
الخاوي.ساة "١٥ )٢( 

<١٧١)م وسم!_ لأءرب)ه/"ا؛( ولأن الخوث)"ا/ْ-أ( >؛_، ق المهايت انظر: )٣( 
(.YYo)؛/



—وتي
مواء.به أحبر كما الأمر ولغ الأفاق، ل صوئها وظهور الشمس ياستعلأء بعدهما 
الضياء،وزاد بنبوته، نجرم فأصاء الكفر ليل مؤمن بنبوة صيع سبحانه العم فإن 

-محمد بنبوة الأرض وطبق وامتعلن الضياء وكمل المسيح، بنبوة والإشراق 
عليهموسلامه اقللأ صلوات 
سورةأول ق ذكرها نخلير البشارة هذ0 عليها اشتملت التي الثلثة النبوات هذه وذكر 

٣[.- ١ ]التن: 4 آلأمئب آتلد وهندا وطورسثن:ض: وآلريتون:)ث:: آلجى وؤ 
والمراد# وآلريتو0 وآلبمن م منها• حرجوا التي وأرضهم الأساء هؤلاء أمكنة فدكر 

4وطورسسى 4 المح. مظهر هي التي المقدسة الأرض وهي وأرضهما، منبتهما 
مكة4 آلامهميح آلبلد وهنئا 4 نبوته. مفلهر فهو موّن، عليه اللم كلم الذي الجبل 

فهدم_، عليهم وسلامه اهم صلواتر — محمد نبوة مظهر هي الش وأمنه، اهلٌ حرم 
س،اكلأثةنواء.نظير الثلاثة 
منببيع هدا وليس الحجاز، أرض ولمت، الشام، أرض مي اافاران(ا اليهودت فال 

فاران.برية ق سكن أباه فارق لما إمحماعيل إن التوراةت ل وعندهم وتحريفهم. متهم 
منامرأة أمه وأنكحته فاران، برية ل إسماعيل ®وأقام ولفظها التوراة. نهلقت.، هكدا 

 •tتضمنت،فقد إسماعيل، لآلا مكن فاران أن الكتابح أهل علماء يثلث، ولا تحرهم
إسماعيل،ولد من عفليم عك تنزل، نبوة وتفمنت، فاران، بارض تنزل، نبوة التوراة 

اليمتعاق.ثاء ّندكرهإن كما والجبل، المهل حننيمالقوا واتباعه انتشارأمته وتضمنت، 
عكبفاران نزلم، التي قء، محمد نبوة هي طْ أن أصلا شبهة هدا بعد يبق ولر 
والجبل.المهل أتباعه وملأ ونورا، ضياء الأرضن ملأيت، حتئ إسماعيل ولد أسرف، 

إلينقسموا أن والفْلانة الرأي عادمو التوراة؛ات؛م نهلقت، الذي المعّتج عك يكثر ولا 
الرأي،عائم لشعبه إثبمم فيهم• التوراة ولففل معانين مكابر وجاحل يدلكؤ جاهل 
ممنانة•فتهم وليس 

صياءاستعلاء فاستعلت السام من حرجت ييوة أي المكابرين* لهولاع ويقال 



الممجيرامحرض الصوء اآ=م 
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ترىمن مكابرة بمنزلة إلا هذا وهل نلها، النونين ظهور نوق وظء;ّت الشمس، 
المغرب.من طالعت بل ؤيقول.' ؤيكابر ف؛غالءل المشرق، من طلعت قل. الثمس 

ه.حسن)؛3؛ووثؤثثع ا ؤآ آلاسنن حنمثا مد لؤ 
احسزثقوبمرهآلاشمنزق حلمثا لمد ؤ ت فقال ونيايته. الأسان بداية عك بما م أن

كاملالحلمة، متوى القامة، معتدل واعتدال! وشكل صّورة أحن ق أي• ءا لاكين• 
سواه.حيوان كل من أحن الصورة، 

—صنعته ٧^، والتعديل. التالية، ق يكون أن ينبغي ما عك الشيء تصيير والتهويم 
ماء.من نؤلفة من بالمشاهدة وحلمه تراب من نبضة ق ، وتعال-تبارك 

وصفاتوعلمه، وحكمته، وقدرته، وجوده، عل الدالة الايات أعظم من وذللث، 
عكالعلرق بأقرب والاستدلال -ءاّ المبرة لمكان القرآن ق كثيرا يكررها ولهذا كمال• 

والمعاد.الميدأ عل وحدانيته، 
بخالقهعنايته وحكمته علمه وعك عليه الدالة الثلاثة الأمكنة يتللئ، إمامه وتضمن 

عليهم،وحقوقه برحم، المباد يحرفون كتبه، عليهم أنزل رسلا منها أرمل بأن 
وثوابه.كرامته إل ؤيدعومم ونقمته، باقع وينن.روبمم 

أين،من ومنهم أجاب، من متهم فريقين، الدعوة هن.ه إجابة ل الناس كان لما ثم 
سافلين.أسفل إل المردودون وهم الأكثرين، حال فذكر الغريقين. حال ذكر 

ه.'طال_، أبي بن عل قال الخالية. وأبو والحز، مجاهد، قال المار. أنه والصحح 
وعطاء،وعكرمة، قتادة، منهم طائفة، وقالت، يعص• س أمقل بعضها المار هي 

القولوالصواب عباس. ابن عن مروى وهو الخمر، إرذل إنه ؤإبراهيم: واتكاثي، 
لوجوه:الأول 

)ا(ا<'اافان.
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أسفلؤإنما عرف، ولا لغة ق لا سافلين، أسفل يمن لا العمر أرذل أن أحدهات 

الأبرارءمكان عليين أن كما الفجار، مكان هو الذي سجين هو سافلين، 
فأكثرهمجدا، فليل الإنسان نؤع إق ية بالنالعمر أسفل إق المردودين أن الثاف• 

الحمر.أرذل إل يرد ولا يموت 
ءمرْحنال من رد ق وغيرهم يستوون الصالحات وعملوا آمنوا الذين أن الثاك! 

المؤمنين.منهم يتنن حتن بالكفار، مختصا ذلك فليس العمر، أرذل إل منهم 
آدم،بني لجنس جعله بل بالكفار، يخصه لر ذللئج أراد لما سبحانه اس أن الراع1 

بندس ينلم لخفيلأ آلعمر أويل إِد يرد ثن وبكم يتول ثن ومطم ؤ ففالت 
أرذلإل مردودا ونما الكير، قبل متوق نما قسمين؛ فجعلهم ٥[ لالحجت ب سيئا علم 

سافلين.أسفل يمه ولر العمر، 
-وهو المؤمنين؛ جراء ومحن العمر أرذل بين المقابلة تحن لا أنه الخامس؛ 

أسفلالكفار جزاء فجعل الإيمان، أهل وجراء هؤلاء جزاء بين قابل - سبحانه 
١ممنون غير أجرا المومّين وجزاء سافلين، 

وعانةالكفار جزاء عن الأية حلو يستلزم الحمر بارذل فرم من قول أن الممادس؛ 
المقصودعن الإخبار ترك قل. فيكون محوس. بامر نفيرها ؤيتلزم أمرهم. 
الأيةلمعنن همم ذللث، وق والمشاهدة. بالحس يعرف أمر عن وأخبر الأهم. 

ببا.اللائق المحنن عن -با وتقصير 
أحنق خلقه نمدوْ ومعالم. مبيته ق الإنسان حال ذكر ِ سبحانه ِ أنه السايع؛ 

لطريقهموافمحا وهذا ممنون• غير أجر إل أو سافلين أسفل إل رده ومعاده تقويم، 
المعللوبالمعنن وهن.ا العمر، لأرذل فما ومعاده. العبد مبدأ ذكر ق وعادته القرآن 

عليه؟والاستدلال إثباته القصود 

عنالكلام ؤإحراج الحس، مخالفة إل مضهلرون الأول القول أرباب أن اكامن؛ 
الكفارهم العمر أرذل إل يرد الذي إن قالوا؛ إن فإمّم له. البعيد ، والتكليفظاهره 



المسيرعش المنير الصوء ،^عتتتم 
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انمرأرذل إك يرد من النوعتن من إن قالوا: ؤإن الحس• كابروا المومنن دون 
احتاجواإقاس،سالأثاء.

ردواإدا أعمالهم، تيهلل لا الصالحات وعملوا آمنوا الدين بان دلك قدر من فمنهم 
محإن- فهدا الصحة• ل يعملوما كانوا التي أعمالهم عليهم تجرى بل العمر، أرذل إق 

وانمل•الأجر من لا الرد من ويع إنما الاستثناء فان - حما كان 
وعملواآمنوا الدين بعضهم حمص التكلف من قيه ما القول ^ا أرباب علم ولما 

وهداالحمر. أرذل إق يرد لا القرآن قرأ من فقالوات خاصة. القرآن بقراءة الصالحات 
دليللا وأنه وأميهم، قارئهم المؤمنين، ل عام الاستثناء أن أحدهما: وجهين: من ضعيف 

أعلم.واه بقضيته، له التسليم يجب خبر ولا بالحس، يعلم لا وهدا ادعوه. ما عل 
العمةوهذه تقويم، أحن ق بخلقه الإنسان عك نعمته ذكر سبحانه أنه اكاسعت 

هدهمن حيثي فينقله له، شريك لا وحده وعبادته بالإيمان يشكرها أن عليه توجس، 
أسفلإق منها نقله رمله، وعمن به، وأثرك به، يؤمن لر فإذا علمن، أعلت، إك الدار 

قالصور أقبح من صورة تقويم أحن 3، هي الش الصورة هن'ْ بعد وبلءله سافلين، 
نعمته.كفران عل وعقوبته فيه ءا-له وهن.ا عليه، نعمته فتلك سافلين. أسفل 

ءامتوأآليين إلا يعدات يشرهم ؤ تعاق: قوله الأية هده نظير أن العاشر: 
أمقلهو الأليم فالعذ.اب [ ٢ ٥ ، ٢ ٤ ت ]الانشقاق احرغيرممنون؛،< ئم وعملوأآلصبحشت 

هواكل.كورهناك المنون غير والأجر هناك، المستثنون هم هنا والمتثنون سافلين، 
واهأعلم.هنا، 

هووهدا عليهم، مكدر ولا منقوص، ولا مقهلؤع غير أؤ،: ممنون4 عتر ؤ وقوله• 
عنهذ.ا وين.كر أعمالهم؛ جزاء هو بل عليهم، به ممنون غير كلادفةت وقالت، الصواب. 

فتمامالعمة. تكدر المنة إن هولأءت قال القدرية. من كثير قول وهو ومقاتل، عكرمة 
عليه.النعم عل بما ممنون غير يكون أن العمة 

الحلوق،بإنعام عبده عك اه نعمة تشبيه من أربابه أتن قْلعا، خهنا القول وهل.ا 



قمح—=—=
المخلوقمنه هي العمة تكدر الش المنة فان الباطل، أبطل من هذا المخلوق، عك 
فإماوطيبها، ولذما العمة تمام فثها المخلوق عك الخالق منة وأما المخلوق، عك 
حميمه.منه 

ط

فدؤيمن آس بل إتلنمُ عك ثمنوأ لا ش ١تلموأ ١ن عتلث، يمنون ؤ تعاق ف،ن، 
عقمنا ؤلماJ ؤ وقال [ ١٧]\ذحجر\ت.' ه صندقن كسز إِن هذ٠^^٧١يمن ان 

١ا ١١٥، ١ ٤ ]الصافات: منآلخفننم،آئيره وقومهما وثتثنهما وهرورتن:زي؛: مو-ى 
عنكمننا ؤلمن ؤ ت لموصن وقال الأجرة. نعمة دون الدنيا بنعجة عليهما منة فتكون 

هعدابا^لثنوب ذذف ؤ3نردآستيا الجنة: أهل وقال [. ٣٧]طه: ه احزئ نئأ 
همنأذفسيم زسولأ بعث،ب؛ عزآلموميiنإل مزآس لقد ؤ تعال: وقال [ ٢٧]الطور؛ 

هآلارمى ز آمتضعفوأ آلذينح عق ثمن ان ونريد ؤ وقال: الأية. [ ١٦٤عمران: ]آل 
الأية.٥[ ]القصص: 

ألر»ي؟ اه فهداكم ضلالا أجدكم ارألر للأنصار: قال ه، الني أن الصحيح وق 
جواب،فهلءا ؛. أمزرورسوله الألأ له: يقولون فجعلوا ثي؟" ايلذ فآغناكم عالة أجدكم 

قالخالق حح ى الو يفضله المان  ١٥إلا المنة كل المنة وهل ورمحوله. باه العارفين 
عليه.الممنون ما يتاذى متة وهى منه، ليس بما منة لأما المخلوق منة قثحنن، ؤإنما مننه؟ 

الدنياق منه نعمة وكل يمتته، إلا العيش طاب ما الش بنضاله المنان منة وأما 
أنيجوز وكيف، نفيها. يجوز لا ذطلث، عليه، أنعم من عك ما يمن منة فهي والاحرة 

إلاهذا وهل الجنة؟ يحول ق المالحان وعملوا آمنوا الذين عك ه منة لا إنه يقال 
اuطل؟منأبطل 

مامرادهم وليس العلماء، من القول هذا قال من عك يخفن لا القدر هذا قيل: فان 
يمنلا فإنه عليهم، المنة فيه _ كانم، ؤإن به، عليهم يمن لا أنه مرادهم ؤإنما ذكر، 

:٥٦٤)A/ اص (وم: ١ • ٦ ١ •ممأ(وب)رم الخاري)رنم اأحرجه 



الممسيرض اشث المزة ،؟== 
=الأا؛إ======^=^=^===د===ض

فأنتمأجركم، وهدا الدنيا، ق عمالتموها الش أعمالكم جراء هدا بمال،ت بل به، عليهم 
أعهليناكم*بما عليكم نمن لا أعمالكم أجور تتوفون 
ولاله، ثمنا الأعمال ليت الأجر ذلك فان يعينه، اياطل هو أيثا وهذا نل؛ 
قالوا؛بعمله( الجنة منكم أحد يدخل ُلن جء؛  ٥٧٥١الخلق؛أعلم قال وقل عنه• معاوصة 

فأحبر. وفضل(ا منه برخمة الئه يتغمدل أن إلا أنا لأولا قال؛ ؟ ٠٥١رسول يا أنت ولا 
أنهوكما عباده، ساتر وعل عليه منته محص وذلك، وفضله، اليع برحمة الجنة لحول أن 

يإعطاءالمان فهو عاليها، وبالإعانة لطاعته وبالتوفيق رمله، بإرسال المان سبحانه 

إياهوفاه إذا بحسث، عليه، لأحد حق لا وحوله، وفضله منته محض كله وذلك، الجزاء، 
سيء.ق منه ليس فهدا باطل الدنيا ق كان فإن منة• عليه له يكن لر 

أنوحدوه إذا عليه العباد حق بأن عنه رسوله أحبر وقد هل-ا مولون كيف قيل؛ فإن 
المؤمنين.نمر عليه حما أن ه نفعن أحبر وقد بمل!أم لا 

وعدهبحكم حما ه نفعل جعل أن عباده. عل منته أعفلم من هدا اهنأ لعمر قيل؛ 
لوعذيحفإنه منته، تمام من فهذا ووحدوه. عبدوه إذا يعذبهم ولا يثيبهم، أن الصادق؛ 

هنمعك أحق أن اقتضت، منته ولكن لهم، ُلالم غير وهو لعذبأم وأرصه سمواته أهل 
سائليه.ؤإحابة عابديه وواُ._، 

ضائعه لد،يمم ولا كلأ، واجسبإ حق ه عليال للعيا م
ا١^١^١ فهوالكريم فشضله، وا أونعمه، فبعدلذبوا عإن 

٢(. ١٩٧; ١ ر ازرى كح وانظر: ( ١٢٨ ٦ وسلم)رمم ( ٥٦٧٣الخاوي)رمم أخرجه )١( 
اص)اا/حمم(دشرحهموىرا/امآ(■^بتج'م(واظر:)آ(أخرجه 

ولكنالنونٍة ق إلٍه بان ؤيت٩( ٠ انمييج)ص الوابل ق العصف ذكرهما الكامل، بحر من التتان *ذان )٣( 
صدرالأول الست، عجز وجاء القصيدة من  ٣٣• ١ رمم الست، صدر صدره الأول؛ اليت، مجاء ، ٠٠بممر
للمان.والحمد بقوله: اكماله نم مففاله توله: إل مجاء الثاق الست، أما . ٠٣٣ ٢ يقم الين 



——^=)ج=
ياحعآ-لختنبمان;؛!؛'ه.١تنرT[ _T؛; مالإ5اوسبود ةؤ 

حطابهذا أن ت القولين أصح ٧[ لااتضت ه بالذنن نعد يكدنك قنا ؤ قوله 
ذقولتالبرهان؟ وهدا البيان، هذا يعد والمعاد بالجزاء يكذبلث، فما أي! ان، للأن
الذيأن لعلت وصورتك،، حالقالث،، مبدأ ق ولوتفكريت، نحا-_،، ولا تبعث، لا إنكر 

أعجزهلو ذللئ، وأن حديدا، حالما ؤينثئالث، موتلث، يعد يعيدك أن عق أقدر حلمك، 
الأول. sUAlb■؛وأعياه لأعجزه 

مهين،ماء من نهلفة كنت، أن ؛عل. تقويم أحن ل حلقلثج كمل الذي فان وأيقا 
يتفعالث،ما وبيان والهي، بالأمر ذللث، يكمل لا سدى، يترلكلث، أن به يلتق، ، كتف

إليها،لك، طريثا الدار هذه ويجعل هذه، من أكمل هي لدار تقل ولا ويضرك، 
لمجاهل.!قلتا منحورت ثال حلاقه. وتقضي ذللث،، تأين الحاكمين أحكم فحكمة 

الإنسان.يه عنن إنما اهلأ، معاذ فقال؛ محمدا؟ يه عنن ه إلدين نعد يكديلئ، نا قؤ 
وبيان.سرح إق يحتاج موضع وهذا الفراء• واحتاره ه، للّم، الضمير قتادة• وقال 

اعممدمت،ولو الكذب إق بته نإذا أنا وكذبته الكذب، قال إذا الرحل، ب كل، يةال1 
ص.يفدتوك قإن ؤ تعاق: قال صادقا• كان ؤإن كذبه اعممدتح إذا وكذبته صدقه• 
[٣٣زالأنمام: ه ثكدثوئلك لا نإتجأ ؤ وقال: [ ١٨٤]آل ق1لئ،مح نن زنلآ كذب 

كاذب،أنلث، يعتقدون لا بمعنن والثاق: الكذب، إق بوك ينوأن بمعتن فالأول: 
اللففلة،هذه أصل هذا وعنادا، جحودا معرفته، بعد الحق ويا-فعون يعاندون ولكنهم 
وكذبتهبكذا، كذبته فيقال: وبقي• باياء، ■تحرم ؤإق بنفسه، الخر إق الفعل ؤيعدى 

وقوله:٥[ ]ق: ه خاءهم لأنحىلما نتكددوأ ؤ قوله: ومنه استعمالا، أكثر والأول فيه، 
[.٣٩ه كدبوأبئايثتنا وؤ 

ثيءأي هي؛معتن هل #ما® ق احتلم، ه يكذبك تما ؤ فقوله: هذا، عرفه إذا 
أنقوله عق تعين شيء، أي بمعنن جعلها فمن يكذيلث،؟ الذي من أوبمعتن يكدبكإ، 







الممسيرعنيل المضر الصوء 

؛َإشأسد

آلإصصممم'آهمأؤر4ثآلآؤمت;:آآلذىحلل؛؛:؛؛ بآسجّوبكمى ^١٧
ه-ل»وينلإ:؛ئأا م؛ عئزآلإسن علمِياكنمّ!؛آآ 

منالإنسان عق به مى ما فيها فيكر القلم، سورة كتابه ق الألأ أنزلها سورة ؛رل 
وذلاك<إياه، علمه بما الإنسان ومضيله بتعليمه، فضله فيها فدكر يعلم• لر ما تعليمه 

والعلم.التعليم سرق، عل ل يل. 
وريكعليإ؛:؛اآهمأ بن ص آلا حلي، ؛؛:؛ حلي، يان>ِربمئ،آكتم( آهمأ ؤ تعالن،؛ ل، فما 

ا-هل3هآلإسنا'لخم4لص:
وعموما،خصوصا خلقه وذكر العالم عن الناشئه يالقراءة بالأمر العورة فافتح 

م::أ:ه
عقالدالة وأياته عجانه من أودعه لما ال٠خلوقا١نح بين من الإنسان وحص 

سواه.وب ولا غيره إله لا ؤإنه رحمته، وكمال، وحكمته وعلمه وقدرته ربوبيته 

الملمة،إليها انتقلت، الي الأؤلوار مدأ العلقة لكون عع[ من حلقه مبدأ هنا وذكر 
وهوالأكرم، بأنه ه نفعن مخبرا بالقراءة الأمر أعاد ثم الخليق، تعلهم، مدأ فهي، 

كلهالخير فانه سبحانه منه أوق؛ن.لاكا أحد ولا الخير، كثرة وهو الكرم من الأفعل 
فهوله، كله والمجد كله والكمال موليها، هو كلها والعم منه، كله والخير بيديه 

حما.الأكرم 
فيهيدخل فهذا عئزيالملمِ;:ئ؛;ه، ؤآلذك، فقال: وخصوصا، عموما تعليمه ذكر نم 
لنزؤظزآلأسنما فقال: خصوصا. الإنسان تعليم ذكر نم والاس، الملائكة تعليم 

رامفتاح  ٥٨^



؛لإؤإلجِر=^إ
فإنأقامها. بجمع كلها الموجودات معطي أنه عق الكلمات هذه فاشتملت تع؛م 

تأرع مراتب له الوجود 
•خإذه.ؤ بقوله! عليها المدلول الخارجية مرتيتها إحداها! 
4<.ما علنزألأسن ؤ بقوله! عليها المدلول الدهنية الثانية! الرتبة 
علمزألدى ؤ قوله! ق >را مصرح فالخهلية والخهلية، اللنفلية والرابعة! الثالثة الرتبة 

معوالمملق الخلق، ميخ الكتابة فان بالقلم، الخليم لوازم من واللففلية ه، ز)ب(( يالملمم 
التمور.

بخلقهمعهليها هو سبحانه وأنه لكلها، الوجود مراتب، عق الكلمات هده فاشتملت، 
الدهنق علم وكل وجد. فثخلقه الخارج ل شيء وكل العلم. الخالق فهو وتعليمه 
وهداوتعليمه. وحلقه فبإقداره البنان ق حهل أو ان الخق لففل. وكل حصل. فبتعليمه 

•الرحيم الرحمن هو إلا إله لا حكمته وبراهين قدرته آيات من 
واللغفلالخهل من بحكمته إياه علمهم بما عباده إل تعرف سبحانه أنه والمقصود 

-بداوكفن وأنلهرها، أعقلها من بل عليه، اكالة الأدلة أحد العلم فكان والمعنن، 
لهّوفضاد شرقا 

الخهلي،والبيان الخلقي، البيان باليانين• الإنسان عل اه نعمة تأمل ثم تنبيه 
محورةأول ق فقال العبد، عك نعمه من به اعتد من حملة ق سبحانه باما اعتد وقد 

آرا■حليىألإسنصعني;؛آ؛ حلى;؛ت يانمِربلئؤمى ؛^^١ ه! اس رسول عك أنزلت 
ه[إءهلاء١- ]العلق! ه لزيعآمما علنزألأسن •ءلْزباكز:و7آ( ونبكألأكرم؛ِ؟(اآلدى 

الخارجي،•الوجود 
ومنعنليمة، فيه والأية العثرة، موضع لأنه الإنسان، حلق حصوص ثانتا ذكر ثم 

محاتروق العلقة، من هاهنا حلقه مائة وذكر الخم، تعدد محص فيه عما شهوده 

)\(\/لم\\طتاحج\.



القميرعلن المثير الئوء 

الصلصالأو والهلين. التراب وهو الأصل مائة إما سابق هو ما يذكر المواضع 
مبادئأول الموضع هذا ق وذكر الهين. الماء وهو المع مادة أو كالفخار، الذي 
العلقة.هوإق إنما انتقالها قاول نهلفة قبلها كان فإنه وهوالعلقة، التخليق تعلق 

العلومتخلد به إذ عباده، عق نعمه أعفلم من هو الاأ،ي بالقلم اسم ثالثا؛ ذكر ثم 
المعاملاتحاب ويضبط الشهادات، وتحففل الوصايا وتحلم الحقوق، وتثبت 
الكتابةولولا اللاحقين، للباقين الماصين، أحبار تقيد وبه الناس، بين الواقعة 

ولرالأحكام، وتخثهلت المنن ت، ودرسبعض، عن الأزمنة بعض أحبار لانقهلعت، 
لف.المذاهب، الخلف، يعرف 

النيانمن يعتريهم إنما ودنياهم دينهم ي الناس عك الداخل الخلل معغلم وكان 
منللعلم حافظا وعاء الكتاب لهم فجعل قلو-ءم، س العلم صور يمحور الذي 

والبهللأن.النهاب س الأمتعة تحففل التي كالأوعية الضياعت 
العم.أحل س القرآن بعد القلم بتعليم ؛؛^ ٧٥١فنعمة 

بهبلخر الذي فانه والحيلة، بالفطة ان الأنإليه يخلص مما كان ؤإن به واكعليم 
حلقهق ونيادة ولياْ، اقلع أعْلاْ وفضل منه، اهنآ وهبها عملية إليه وأوصله ذللثؤ، 

الذيلعليم مهناؤع فعل ففعله هوالتعلم، كان ؤإن الكابة، علمه فهوالذي وفضله، 
فتكلم.الكلام علمه أن كما فتعلم، علمه فإنه بالقلم، علم 

يخمحلالذي والبنان به، يترجم الذي واللماز به، يعي الذي الذهن أعهلاْ ومن هذا 
لمانهأنهلق الذي ومن الحيوانات. سائر دون العليم هل.ا لقبول ذهنه هيأ ومن به• 

بالماعد؟.الكمؤ ودعم بالكمؤ، البنان دعم الذي وس بنانه. وحرك 
الكتابة،حال ق وقفة فقم، ؛القلم، العليم ق عتها غافلون نحن آية من هلع فكم 

فتولل.حماد، وهو القرطاس عك وصحته حماد، وهو القلم أمسكت، وقل حاللت، وتأمل 
والثروالفلم والخهلم، المراسلات وفنون الخلوم، وأصناف الحكم أنولع بيتهما من 

سمذهتلئه، ق ورسمها قالثلث، عك المعاق فللث، أحرى الذي ضن السائل، وجوابات 



عجيبا،نقشا صارت حتن حركبيا يم لسانك، عق عاليها الدالة العبارات أجرى 
إقوترمله صدرك، ق حاجة به وتباغ ماربلثح، به فتقضن صورته، من أعجب معناه 

لسانك،عك ويتكلم عنك، ويترجم مقامك فيقوم المتباعدة، والجهات الائية الأءaلار 
بالقلم،علم من سوى ترمله، من يجدى لا ما عليك ؤيجدى رسولك، مقام ؤيقوم 

يعلم.لر ما الإنسان علم 
اللففلي،والوجود الذهني، الوجود مرتبة اكلأتت الراتس، يستلزم بالقلم والتعاليم 

المراتب.لهذا المعهلي هو سبحانه أنه عق بالقلم العليم دل، نقد الرمحمي، والوجود 
اللففلي.الوجود يعتلي أنه حلر٠هعق ؤ ت قوله ودل 

الوجودمراتب أن عك وفصاحتها، ووجازتبا اختمارها مع الايات هازه فدلت، 
وتعليما.حلما - تعاق - إليه نية مياسرها 

عاما،وتعليما خاصا، وتعليما خاصا، وخلما عاما، خالما وتحليمين خلقين وذكر 

كمال.وكل خير، كل فيه الذي الأكرم اسم هاهنا صفاته من وذكر 
وأفعاله،وأوصافه ذاته ق الأكرم فهو فعلا، محير كل ومن وصما، كمال كل فله 
ذللئ،،إق دعته حاجة من لا ؤإحسانه، وبره كرمه من نشأ إنما والتعليم الخلق وهذا 
الحميل..العني وهو 

أإببج-بج-

4•ه وءاْآستغى آق؛؛أن 'ؤكلأإنآلإسنمحلهم 
هذهيذكر ولر نفسه، غتن روية عن ناشئا الملغيان جعل بل استغنن، إن ت يقل ،لر 

ت!؛باثني وكلب ت■ وآنثغى ■غل، س وأما ؤ قالت بل الليل، سورة ل الروية 
وهوؤلغيانه، موجهي، ذكر لأنه — أعلم واس — وهل.ا '١[ ٨ ه )لثنزى دسمهُ 

وهولليسرئ، تيسيره وءا.م هلاكه موجي، الليل سورة ق وذكر ه، نقغنى، روية 

لا،أاطرضالهمض،•



الممس؛رعان اثمن؛ئ الصوء 

منأمره بما إليه لتقرب إليه افتقر لو فإنه وعبوديته، محتاعتته بترك ربه عن استغناؤْ 
امتثالمن بدا يجد ولا عين، ؤلرفة مولاه عن له غنئ لا الذي المملوك فعل ء؛لاءته، 
والأعمالالأقوال من عليه وجب ما إءهلاء وهوتركه يخله معه ذكر ولذلك أوامره، 

بقوله;الإحان أهل حا وعد التي وهي يالحنئ، تكذيبه ذلك إق وجع المال. وأداء 
.؛1 ٢ ٦ ]يونس: ه ونياده لمنمى حنخوأ ا للذين ٠ ؤ 

الحنن،تنال وما الإحسان، أصل فلاما اه، إلا إله لا أن بشهادة فرها ومن 
كانؤإن ذلك، من وهوأكبر حقه، المعتز هضم فقد الإنفاق، ق بالخالق فرها ومن 

الحنن.أحزاء من حزءا الخلف 
ورؤيتهعرى، لكل وتيسيره الحبي هلاك سبب ؛، ٧٥١عن الاستغناء أن والهمود 

والعبودية.للفقر مناف وكلاهما ؤلغيانه، سبب نفه غنن 
كانفإذا ٧[ ٦، ]الماإق; رئا٠^ثدىب 

إنهذا فصاحب وأكثر؟ ذلك من أعل هو بما بالغتن فكيف الفاق، غنئ؛الحهلام هن.ا 
عته.وينحط لبه لان عله ح.ما المكر. ر حن. صحيه يإ 

ذلكق أوليتته شهود عنه مسثحانه ؛، ٧٥١يغيب أن منه; عليه يخاف النأى وررالكرار 
شهودعن فيغيب وحده؟ ومنه وحاوه، به وأنه عليه، منته محص وأنه وفضله، ومنته 

إزآلأمرئل ؤ وقوله! [. ٥٣]الحل؛ ه أش همن يعمة من بإكم وما ؤ تعاق؛ قوله حقيقة 
هوإِب عقاثثلهُ بمرقلا ئتسسسلثجآش ؤإِن ؤ وقوله؛ [. ١٥٤ع>مان؛ ]آل ه ئه 'لكهُ 

زهوآنثمورآلوحيزعبادهاُ من نثآء من به-ء ئحبي، كصلوأ رآد بجيرقلا يردك ؤإينح 
منزحنه إلكآكصث،إلأ وماكث،رمأأنبج ؤ وقولهت ١[• ٧• أ)ة'؛4تيوصت 

حدا من مسكم رى ما ءاوتؤزؤزخمئهُ أش محل ولولا ؤ وقوله؛ [• ٨٦]القمص: 4 يياتئ 
ذلك.وأمثال ٢[. ١ مندشاةه]الور: ولتكنأش^ أبدا 

)ا(تما'امدارجج_م.



جج======^=========د==لج^=
التيه نفعك نيحيله وؤللبه، كبه ق معرفته عل ؤيحياله ذلك، شهود عن فمبه 

كلهالتام الغتن له الذي الوق الملء عك الحوالة عن ويحجبه واااوا>ّت،، الفقر لها 
المستعان.واتللأ المكر. أمحياب أعظم من دهد.ا يالدامته، 

حافهوقد الحذر. هن.ا يفارقه أن له ينبغي فلا باغ، ما الطاعة من العبد بائر ولو 
لغحرخثكؤ قومه! له قال وقد ؛ؤ، ثعيب قال عباده. من وصفوته حلمه، خيار 

مدكرين؛؛ق! أقلومحا مال، ثلتثاح ق لتعودن درسآأو من ^٤، ءامغوأ ثشعين،هين 
آثهعل ؤ قوله؛ إق ب مما آئه jجنثا إل نعد ملمتعفم ؤ؛ ءنJا إن كنكا آلله عل ^ذ^زيغا 
ومعرفةاذئع، مع أدتا وعلمه، تعاق الله مثيئة إل الأمر فرد [ ٨٩، ٨٨لالأءراذ،ت ه ئولكتا 

العبودية.حد ْع ووقوما الربوبية، بحق 
ماأ■٠ارا ولا ؤ فقال; - بآلهتهم خوفوه وقد - لقومه ه إبراهيم قال وكذلك، 
الأمرفرد ٨[ • تالأ;عام: ه علما سع ءفلآ رق وسع شيئا زق ئشائ إلآأن يقركوث 

إلأآلمومثامننحفرآلده ملأ اقامبوأؤ تعاق؛ قال وقد وءال٠لإها اه مشيئة إل 
[.1٩٩وحسنونهلالأماف: 

٩"،:تآ •حاطئة بالغاهؤنة لتنمعا وزينتأم ين ^كلأ 
النكرةل الفائدة كانت، فان حا، وتبيينها المعرفة من النكرة إبدال ق الفانية ،ما 

ذكرالكرة؟!بال فما المرفه ق ؤإنكانت، الخرقة؟ ذكرُن، لهم 
ويكونفتن١كر، السائقة يعلق؛الزكرة قد الحكم أن وهي بديعة، نكتة فيه هذا قيل! 
الخرقةذكر عك اقتصر فلو ذما، أو مدحا الجنس ق معين أمر محرض ق الكلام 

لذلكالتعرض عن الكلام لخرج وحدها الكرة ذكرلت، ولو به، الحكم لاختص 

-؟—٣.عدارج ١ ٠ ٧ ( ١ ) 
.رآ يداغ ٨ )٢( 



الئفيرعلن المنير اك^وء 

بالوصف،الحكم يتعليق إشعارا ووصمى بالنكرة أتن الجنس أريد فلما العض، 
قطعا.المعين ذلك يحول عق تنبيها كان بالمعرفة أتن ولما 

[١ ٦ ، ١ ٥ ]الُلقت ه حاطئة ئامنة ١؛؛: يآلئامتة لنتنعا ؤ آعانىت قوله ذلك ومثال 
ال!فقبه، اتصف من يكل حكمها تعلق ثم جهل، أيي ق نرلتج قيل كما الأية فان 

قائترؤل ولدللئ، ، وتعميمّا تعدية ه كندية ثاهينة ؤ تعيينا ه يالغامنة ثنمعا لؤ 

الراد.وليتين الن.كورة، الفايوة لتحمل منعوتة تكون أن الباب هذا ق النكرة 
الحلقمحورة ير نفمن حمعه  ٥٧٥١ير ما هن.ا 

العالينرب هله والحمد 

رج(وتنسهاء. ،العدمه المطبومخ وق المخطوطة. ق أثيتناه ما ( ١ ) 



ئعٍ^_ٍ__وت

m
سممآسر

١ادزنك ومآ لأة1كدو;)إإإ ق اولم ؤ!ظ  انفمن خير آلمير ليلث Jيلئ^Jمدرمث؛;  ٠٠
مئللعآلمجرحى سلاهئ منكنأملإوأ(ا تيم بإذن ينا ملاآصكئوألروح ّمه؛ 

فقيل;رمصان٠ ل ار،ل قال! غيره؟ ق أو رمضان أق القدر، ليلة عن ق مثل 
إلنهي رريل قال! القيامة؟ يوم إق هي أم رفعت قبضوا فإذا كانوا ما الأنبياء مع تكون 

الثرأوق الأول، العشر ق ررالتمسوها قال! هي؟ رمضان أي ق فقيل! القيامة،، يوم 
شيءعن تسألي لا الأواخر، العشر ق ررابتغوها قال! العشرين؟ أي ق فقيل! الأخر١١ 
فغضي،هي، العشر أي ق أخبرتني لما عليلثا بحقي عيك أقمت فقال! بعدها،، 

ذكرهبعدها،، شيء عن شألن لا الأواخر، الع ق ارالنموها وقال! شديدا، غفتا 
أبوذر.والسائل أحماو، 

رمخان،،كل *ق فقال! القدر ليلة عن متل قؤ أنه داود أبي وعند 
ءرهيفقال! وعشرون، ثنتان الماثل! فقال الاياة؟اا لاكم فقال! أيصا عنهأ وسئل 

داود.أبو ذكره ؛،، وعشرين ثلاثا يريد القابالة،، ارأو فقال! رجع ثم االياةاا 
■^٤.)ا(ا'ا/آأءلأم 

رنم ١٣٢ )م/ خزبمة وابن ( ٣٤٢٧رنم  ٢٧٨)آ/الكرى j وافاثي ( ١٧١)ه/ أحد أخرجه )٢( 
jوالمهقي ( )م/٥٨الاثار ساف شرح ل والطحاوى ، ٣٩٦•ينم  ٠٧٨)آ/والحاكم < ٢١٧•

اكمهياو)آ/ماأ-أاآ(.وانظر: ا■٣( ٧١رنم٣٢٥/٣اكب)
سايثرح ق والياوي ( ٨٣•٩ رنم ٣ • ٧ الكرى)أ/ j وايهقي ( ١٣٨٧داود)رنم أبو أخرجه )٣( 

٢(.• • التمهيدرآ/ وانظر: ( ٧٧•٩ رقم  ٢٥٥الرزاق)؛/ وعبد ( ٨٤الآىر)م 
الشعبف والتهقي ( ٣٤• ١ ينم  ٢٧٢)أ/ والكرى وازني ( ١٣٧٩)رقم داود أبو أخرجه )٤( 

(.١٧٨/٤وعونالسود)؛ا-آ( نتحازرى)؛/ وانظر: ( ٣٦٧٥رقم ٣٢٦)٣;



الممسيرعلن المسر الصوء ،ء^=^ِ 
=اكظ=ص=ع=====د^====خ

اااكمسوهافقاد.' الماركة؟ الليلة هده نلتمس متن أنيس• بن ءبداهلاذا هء وسأله 
وعشرينثلاث ليلة اء موذلك اللمالة،، هذه 

إنكاللهم ررقولي• قال؛ أدعو؟ فبم وافقتها إن _! عتها اممع رصي - عائشة ه وسألته 
صحيح.حدث محي(، قاص، المفر عفونحب 

القدرسورة ير نفمن خمعه ير ما هدا 

العالينرب  ٠٧٥والحمد
٠٠٠

اصمعاو نرح ق واللحاوي وأحمو ( ٢١٨٥رقم  r\A/T)حزبمة ابن أحرجه )١( 
 /T(٨٦ ) :٢(. ١٣آ/ )١ المهيد وانظر

(٣٨٥•)رقم • urUوابن ( ٧٧١٢رقم  I'V/l)الكرى ق والمائي ( ١٧١/٦)أحمد أخرجه )٢( 
رنم ٣٣٥)آ/النهاب مد ى والقفاص ( ١٣٦١رنم  ٧٤٨/٣)ئلْ سذ رامويه بن ئسءاق 

قواليهقي الشيخن• شرط عك صحتح حدث وتال: (. ١٩٤٢رنم  ٧١٢/١)والحاكم ( ١٤٧٤
(.٣٧•رقم•  ٣٣٨التعب)آ/



؛لجا=محُاوئةة

بماش؛صي
1لزنيةويوئوأ 1وصووه ويقينوأ حئمآ؛ ^•,yc' ]ت غتجذ آس كعدوأ إقُ امثإوأ مآ وؤ 

•بتنآكبمه4 
ءالاحلاهيء.منزلة ه سئبمئ ؤإيالف ثني إياك ؤ منازل امن 

إناؤ وقالت ٥[• تاد«ة؛ يحذوأآش'لجطنمحآمحمح4 إثُ ومآامثوأ ؤ تعاق؛ اه تال 
سآانسآلخابنهوألا لهآلد,ث •محلصا آس ّشبباصداس 

لالزم:آ،-ا[.

لالذ*ّر•ه صدرييِ' يئم نا ذأتيل'وا' أ)ث(؛ا ليي لة"- محلصا ائذ ئرآس ؤ أ لسنه وقال 
الاإامح؛ا;ا العابين زث س ؤ ومنا ى ومحيا وثثكأ يا صلا إن ش ؤ ؛ ٠١١وقال [ ١٥، ١٤

[.١٦٣،١٦٢شلث،مح 

بنالفضيل تال ه عنة ؤو\،-ةنن لطوكم وآلختوْ ■حلد(آلموث آلذى ؤ وئالت 
إذاالعمل إن نقال؛ وأصوبه؟ أحالصه ما عل، أبا يا ئالوات وأصوبه. هوأحلصه عياض• 

محنيقبل، لر خالصان يكن ولر صوانا كان ؤإذا يقل• لر صوابا، يكن ولر خالصا، كان 
ثم،. السةل عق يكون أن والصواب، ه، يكون أن والخالصت صوابا، خالصا يكون 

)،<■،'بعناية يقرلث• ولا صئلمحا عنلأ رؤبِءهنتنل لمآء يرحوأ هنزكأن ؤ ت تعاق نوله قرأ 
هوهومحسن س و-جههُ اتلم بمن دينا احمن ومن ؤ • تعال وقال ؛• ١١'لالكهم،ت ه ا احل• 

رمولهمتابعة ت قيه والإحسان . ٠٥٥والعمل القصد إخلاص الوجه! فإمحلأم [ ١٢٥لالن-اءت 

والحكمالعلوم وجا،ع ١( ٠ )ّآ/٩ كير ابن تم—م وانظر• ( ٩٥)ه/الحلين ق نعيم أبو أحرجه ، ٢١





;ساسورج^أ_
ه.حالمة 

منالشرك. عن الشركاء أغتي *أنا تعاق• اهلم يقول الإلهي الصحح الحديث ول 
بريءءرمنه وأنا به. أشرك للذي فهو غتري ب أشرك عملا عمل 

يكونأن سبحانه فض ٥[. تال~ة؛ آلدلنه له فألهق آلله لتندوأ إثُ امثروأ مآ وؤ 
الية.فيها له عاملها أحلص قد التي العبادة بغير عباده أمر 

يعملإلا يامرهم لر فإذا العبادة، أصل لنة أصل للمعبود الية إخلاص أن ومعلوم 
ه.لربه فيها النية عاملها أحلمي قل• هوعبادة 

الديالعمل أن علم نين كما العبادة روح هي بل العبادة، من حزء الية أن ومعلوم 
المما وهدا تعال، اس إل به متقرثا فاعله يكون فلا به، مأمور ولا بمائة ليس ينو لر 

نزاعا-بمل 
الأفعالوبين عادة منوية إلا تقع لا ام، الأفعال بين يفرق أن المسألة نكت ومن 

منوية-وغير منوية تيع التي 
غيرمن وقوعه يتهور يكاد لا فإنه عفو، بعل. عموا الخرب كالوصوء فالأول 

إلافعلا يفعل لا المختار والعاقل هوالية، له وقصده يفعله يما الفاعل علم فإن نية، 
نمورعن حارحا أمنا النية فلمت، الية، حقيقة وذللث، ؤإرادته، بتصوره مسبويا 
يفعله.أن يريد لما وقصده الفاعل 

قال!إذا القائل فإن الية. تحصيل ل مدخلا للتلفغل أن نلن من غلمل يعلم وبرل>ا 
كانفإن متثئا. أو مخبتا يكون أن إما الحديثج. رغ نوت أو الغلهر صلاة نويت، 
الإخبارلأن فيه، فانية لا ■مث، وكلاهما لغيرْ، أو لنفسه إخباره يكون أن فإما مخثرا 

ه.لفإخباره ق محال وهدا به، عارما يكن ب ما الخبر تعريف، تضمن إذا يفيال إنما 

وانظر:درحهموى)حل/هال-آال(يم)ل(ا-م-بمدم)رنمهغهآ( 
بيانع-^١. ١٨٩)٢( 



الممسيرعلن المسر اشوء ،ء؛=^تّ 
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وهومقيد، ولا مشرؤع غير وهو محص، عبنا فهو النية لغيرْ إخبارا كان ؤإن 
لهإحبارْ بمنزلة بل وزلكته، وحجه وصلاته صومه من أفعاله ائر بله إخبارْ بمثابة 

أوالمأمومين إخبار وأما فائدة، الأحبار هذه ل تكون قد بل وبغضه، وحثه إيمانه عن 
الاللفظ فان إنثاء، ذلك يكون أن بمح ولا محص فعثث، بالنية غيرهما أو الإمام 
الدال،اللففل إنشاء لا الماوسا، ق حقيقتها إحضار إنثاؤها ؤإنما النية، وحوي ينشئ 

البديعة...الكتة هذه فتامل محص، عبنأ ثبا التلفغل أن ثبذا فطم عليها• 
ننك0'إوهّؤ'جت رقل تحاك: 

[.١١•]الكهف: ه حدا ا ربي-ء يعبادة لق/لن ولأ صنبحأ عنلأ نمنمل ويه-ء لمآء محرحوأ 
فكماوحده، له المبادة تكون أن ينبغي فكدلك، سواه، إل لا واحد إل أنه كما أي 

القيدالرياء من الخال هو الصالح فالممل بالمثودية. يفرد أن يجب ؛الإلهية تمرد 
واجعلهصالحا، لكه عمل اجعل رراللهم ه•' الخهلابا بن عمر دعاء من ولكن بالمنة. 

ثواب،يبهلل الخثادة ؤ، المرك وهدا شيئا١١ فيه لأحد تجعل ولا حالصا. لوحهلث، 
فيعام،يعمله لر من متزلأ ينزل فإنه واحتا، الممل لكن إذا عليه يعامب، وفد الممل، 

إلاامراوأ ومآ ؤ تعال• قال، حالمة، بعبادته أمر إنما سبحانه الى، فإن الأمر، ترك عك 
مايفعل إ عبادته ق قلم يخلص ل؛ فمن ٥[ ]المة؛ ه حغماء بمثدوأآسمحلخiنومحين 

تعال!اهلٌ ؤيقول منه، يمل ولا يمح فلا به، المأمور غير شيء به أتن الذي بل به، أمر 
أشركفهوللذي غيري فيه مص أشرك عملا عمل فمن الشرك، عن الشرلكء أغنن ُرأنا 
مغفور.وغير ومغفور وأصغر أكبر إل ينقم المرك وهذا بريء٠٠ منه وأنا به، 

ق ٥٥ياالشرك فمنه مغفور، منه شيء وليس وأكبر، كير إل م ينقالأول والنؤع 
افلٌ،لايانفره الذي الشرك من فهان.ا اهله، يحسب، كما مخلوئا يحب بأن والتعفليم الحبة 

الجواباللكل. ١٧٦)١( 
آنفآ.تخريجه تقدم ( ٢ ) 



;سالهةول=^ا_
]اوقرْ;ه انذادا مندونآش يتخذ من آلماسي ومنح ؤ ت فيه بحانه قال الذي الشرك وم 
لضكنا إن ثالئي ؤ ت الجحيم حعتهم وند لألهتهم الشرك هذا أصحاب وقال [ ١٦٥

بهصورهم ما أتهم ومعلوم آ ٩٨، ٩٧تالثعراءت بررن،آشلمإنه لسويكم إذ نتبمتخ صلل 
قيه مووهم ؤإنما والقدرة، والملك والإحياء والإماتة والرزق الخلق ل صيحاته 

والظلم...الجهل غاية وهاوا واكذلل، والخضؤع والتأله الصب، 
اليينهمحورة ممر من حمعه اه، سر ما هد.ا 

العالمينرب لألأ والحمد 
٠٠٠



الثمسرفر المشر الصوء 

mه'.{R

ه؛4•ئرُْ دوقدنرا متمال، وسبمْ-لا ئرُْوأ' حنتا دئة ؛ئماد سبمنا1 دؤ 
يكونأو ذلك ينفعه فهل قنهلرْ أو مجدا أو رباطا به وبن مالأ غصب إذا 

الخاص_اأما متهمات لواحد ذلك عق ثواب لا عةيلت ابن نال منه؟ للمغصوب الثواب 
وجهفلا المال صاحب وأما متكررة. آثام الغير مال ق تصرفاته وحيع العقوبة فعليه 

ولاعمل فيه للكلف يكن ز وما حبة ولا نية فيه له يكن لما البناء ذلك لأن لثوابه، 
ماله.بقدر حناته من فياحد القيامة يوم غاصه يطالب ؤإنما عليه، يثاب فلا نية 

وعملهالا، مال من• متولد للناس الحاصل النفع لأن نظر، مدا ق نلت! 
فاحناته من الظلوم واقتص وتعديه، ظالمه عك عوما ؤإن والغاص_، هذا. 
بهوفز غصبه لو وهو عليه المال وغمستا له، بعمله الناس نفع من تولد 

فإنهأميرا، به أوفك أومجدا رباطا يه أوبتن به وتصدق غصبه فإذا عقوبتثين، لعوم، 

ذئةم.سامثقال يعنل ومن تيقّ; ينُْ حيتا ذية مثقال يعمل منن ؤ وثرا ■محيرا عمل قد 
تزهُهلالزلزلة:ي،خ[.

فقداكتبه، مال س مجتثولد فهو ذلك يقصد ب ؤإن فإنه المال صاحب، ثواب وأما 
يقصدلر ؤإن البار، بولده الخير من له يحمل ما فيثيه يقصده، لر حير كبه من تولد 
الخير.ذللث، 

حير،المميبة من له تولد فقد حير ق أنفق فإذا مصيبة، ماله أحد فإن وأيصا 
ولدمت،إذا الأعمال أن وكما ثوابا، منه صاحبها يعلءم لر حيرا وليلت، إذا والمحالب، 

لرؤإن عليه يثاب أن يمغ لر حيرا ولدُت، إذا فالصاسب، يقصده، لر ؤإن عليه ألمتا حيرا 

يداتعبم"ا. ١٧١



أعلم.واهف يقصده، 
القادة:الجامعة الآ؛ة طْ إلا فيها علإ أنزل ررما فقال: الخم؛ قوعن وطل  ١١

مسلم.ذكره ه® تزهُ دومشؤا يعمل ومن نزُْ. حٍتا ذئْ مثقال _؛_»i Uؤ 
أنباغ ررما قال: هو؟ أكنز ذهب، من أوضاحا ألص إق فقالت: ملمة أم ؤؤ وسألته 

١٢مالالث،ر ذكره اكز« فليس فركي زكاته تودي 
عقؤءاقألمال م قرأ: ثم *نعم((، قال: الزكاة؟ سوى حق المال ق ؤؤ: وسئل 

الواركلي.ذكره [ ١٧٧الاكرء: ٤١باحتهِء 
أخ،ابن ل ؤإن اليد، ذادث< -محفيف، زوجي ؤإن حلتا، ل إن فقالت،: قوامأة وسألته 

اانمم«رُ،بقال: فيهم؟ الخل زكاة أجعل أن عني أفيجزئ 
يافقلت،: المسر® أد  ١٠فقال: نخلا، ل إن فقال: سأله سيارة أبا أن ماجه ابن وذكر 

لنحماها ل، أحمها اهف رسول 

^٤.)ا(ا<\ِ'آأءلأم 
الرويوشرح ( ٦٥)I/\و[وي نتح وانفلر: ( ٩٨٧)رقم وسالم ( ٢٣٧١>رثم أحرجه )٢( 

رنم)،/TA الكرى j وايهقي ( ١٥٦٤)رنم داود وأبو ١(  ٤٣٨رقم )\ا\أ0 أحرجه )٣( 
الخاصعاوفيامر)مآ/امآرقمماآ(ولتّ 

 /r( • ٢٨٧رقم ٢ ٩  )عمدة ق العض الدين بدر وقال الحاكم وصححه ٢ /A(٢٥٤القاري :)ْوإساد
البخاري-رحال ورحاله حني 

رقم٣(.١ )؛(أحرجهالدارقطنى)آ/ي• 
•١رنم٦(.٨/٢))ه(أحرجهالدارثطنى 

٣٧٣تب)٢;ر وابن ( ٧٢٤٩رقم ١  ٢٦الكرى)؛/ق ةي ٠Jوا( ١٨٢٣ماجه)رقم ابن أحرجه )٦( 
المهقي:وتال ( ١٢١٤واللهالى)رقم ( ٨٨•رقم  ١٣٥ ; ٢٢الكٍير)j واتجراو «١( •٥ • رقم 

بنمحمل-صالتؤ الترمد-ي؛ عسن أبو قال ^٥٥^, وهو فيه العتر وجوب، ل روي ما اصح وهال.ا 
أصحاب،احدآمن يدرك ب ّن موٌبن وساليمان مرمل، هذاحديثي فقالت هدا؟ عن البخاري إسماعيل 

•يصح شيء السل زكاة ؤ، لس و ٠، الني 



الممسيرعش المسر الصوء ،ً=^ثّ 
ما^^====^===^=^=^^===^

،ذلك ل له فأذن الحول، يحول أن قل زكاته تعجل عن العياس ه وماله 
ذكر0أحمد.

الزلزلةسورة تمر من حمعه اهله ير ما هدا 

العالمينرب ثى، والحمد 

٥( ٤٣١رقم  ٣٧٥)م/ والحاكم ٤( ١ ١ رنم  ٣٥)Y/ المختارة j واس ١( • ٤ )ا/ أحمد خرحه أ ؛
واينخزيخ)إ/خإرفم-آمموأبوداود)رتمإآآا(واين( ٣٦•الجارودفيص)رئم وابن 
والا«ارس( ٦٧٨)رنم والترُذى ( ٧١٥٧رقم ١ ١ ١ >أ/ الكرى ذ واو؛هنى ( ١٧٩٥رقم )س 
(.٣٣٤ص)٢! فتح وانظر: ١(  ٦٣٦)رقم 



ى.؛ؤ؛ 3آلغورتهثنحا ث ت[وئووو1ءأقحا ي وأتعندثتمبمتحا ٠
تعاق:ثال محدْ، وفصالها شرفها عك يدل وذلك يأبه، ي بالختل أنم غلا  ٠٧٥١٢ر

٣[- ١ ]العاديات: ه ا ;•يؤم مبمبحا هالغيرت 'ه' حا فئ هاومورثت« ;زل؛؛ مبمت«ءا ألعندثت وؤ 
جريها.عند أحوافها ق موت والقح سساله. ق تعدو بالخيل سحانه أقم 

#ثععا به-ء هاثنن ه الحجارة. تصك عندما بحوافرها النار توري ق.حا. فالموريات 
عكيعود قيل• ت؛ه[ ق والضمير ءل.وها، عند الخيل تثيره الغبار الم ٤[ لالعادياتإ 

بالقدح.يثار لا الغبار فان وهومعيق، اسح، 
غبارابالمغار أثرن أي! فالمغيرات بقولهت عاليه اّولول الغار عل عائد وةيل1 

بببالغبار أي مصدر، هو الن.ي الغار، عك يعود أن ويجور فيه* جولأما لكثرة 
]به[ق والضمير العاديات. لفظ من المفهوم العدو عل يعود أن ؤيجوز الإغارة• 

الأوق.مثل الثانية 
هنافجمع هذا وعك بالع، ات ملتثجعا وسطن أي الضرؤ عك عائد وقيل! 

مسعود.ابن قول وهذا العدو، بجمع 
هوالغ.ي الحج، ق لعا.وها بما سبحانه الله أنم الحاج، إبل بما الراد عرت وقال 

الأولوالقول المحبح. ونت، أخرت مزدلفة، هو به وسهلن الذي وجع يله، سي 

الصبحاللغةI أهل قال ولهذا الخيل، هو إنما بالقبح المستعمل أف 'أحدهار 
أيمانؤيقال ه صنما وأشدبم، ؤ تعالت الله قال عدت، إذا الخيل أنفاس صوت 

اموسث.'اا)ا(



الممس؛رش ١^ الصزء 

•العلب صبح 
الخيلق مسهود وهذا عل1وها، عتل الحجارة من النار توري بأما وصفها الثاهميرت 

الحد•يدمن يتولد كما بينهما، من النار قدح فيتولد الصفا، الحديد من محتابكها لمع 
القدح.عند والصوان 

تتقول قريس كانت كما للأبل استعملت ؤإن وهي بالإغارة، وصفها أنه ت الثالث 
أكثر.الغرو إغارة ق استعمالها لكن نغيرا؛ كتما ثبير أثرق  ١١

ؤإنمايغيرون، لا الصبح عند والحاج بالصبح، الإغارة وقت سبحانه أنه الراع; 
تكنفلم الثمي، تهللع حتن تغير تكن ل؛ ذاك إذ وقريش مزدلفة، ا بموقفيآكونون 

الغروق كان أنه ه الك، عن الصهمح ؤ، العرب. من غيرها ولا قريش بالصبح تغير 
أغارولا ائ< أمأذائا سمع فإن أصبح فإذا يصبح، حتن يغير لا 

الإغارة،يعد للترتما هي التي بالفاء، الجمع توسهل عهلفا سبحانه أنه الخاست 
أنالمعلوم ومن الإغارة. بحد الجمع فتوسهل الصبح، وقّتإ أغارت أما يقتنضي وهدا 
إقمنها الشمس ؤللؤع قل ؤإغارة جع، إق الليل أول ي إغارة إغارتان: لها الحاج إل 

ومحنالصح وقت وين ينهما الجمع يمكن ولا الصح، قز الأوق والإغارة منن. 
ءل١هر.وهذا ج^، توسعل 

حبلينبين واد وهو صفا، كله حوله وما مزدلفة ومير الغبار هو الضر أن السائس! 
كلامه.من بمراده أعلم واكلا الإل، تثيره به غبار لا 

قدحاإ\ذووووب ج: صتئا والعندثن ؤ سبحانه! إمامه ذللث، ،ومن 
٣[.، ١ ]العاديات؛ ه صبحا قالعيرت 

بناصلأ وعبد هنالب،، أبي بن عل فقال ذللث،، ق بعدهم ومن الصحابة احتلم، وقد 

أه(واظر:فحالارتم،)آ/'ا'(.)ا(أخر-بمساإم)دقم 
اك؛ان.)آ(ااة



١=؟،
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مزدلفةومن مزدلفة، إق عرفة من تعدو الحاج، إبل هي _ت عنهما اهله رصي — عود م
رين.المقمن وحماعة صالح، وأبي كعب،، بن محمد اختيار وهدا ، منن إق 

عباس،ابن أصحاب قول وهدا الغزاة، حيل هي ءباست بن ءيا.اهرلأ وقال 
والزجاج.الفراء، واختاره وحماعة، والحز، 

أقمؤإنما ١ نجا،UJ حيل ولا جهاد ثم يكن وم مكية، السورة الإبل• أصحاب قال 
عاديات،فهي مزدلفة، إق عرفة من عدت إذا الحاج إبل وهي ؤيالفونه، يعرفونه بما 

واحد،بمعنن وصبعت صحتا يقال السير، ق صبعها الماقة مد والضع والقبح 
القولتهداا احتار وقد عثيد.ة، أبو وأسد 

تضحالأل ق الوجناء البازل يي وأصبحت حميتا أجرى لكم فكان 
ببعض،بعضها الأحجار حك من النار بأحفافها فتوري صبحا، تعدو فهي قالوات 

المزدلفة.وهي حمتا، فيتومط. بعدوها، وهوالغبار- - الم فتثير 
إذاالخيل أنفاس أصوايت، الفثح أن اللغة ق المعروف الخيل: أصحاب قال 
عقوحالا الأول، عل مصدرا صبحا فيكون صائحة، والعاديات والمعنئ عدون، 

الثاف.

أجوافها،من يسمع صوت وهو صبحا، ءا.وها ق تقبح الي هي والخيل قالوا• 
وقالالعدو. شدة من أجوافها ق أنفاسها صوت ولكن الحمحمة، ولا ليس؛الصهيل 

وهوالخيل، أنبا عل يدل السياق أن إلا التفسير، ق جاء قد القولين كلأ الجرجاق: 
الخم،وأما لصلابته. للحافر، إلا يكون لا والإيراء با 3المورنثتسحا ؤ تعاق: قوله 

انتهئ(•واسترخاء• لين فيه 

منهأبين الخيل نابلئج لوالإيراء الإبل، ل منه أظهر الخيل ق والضح قالوا؛ 

والآثارالأحاديث تخرج وانظرت ( ٧٢٧)a/الفتح ق حجر ابن الحافظ إمناده تحسين إق مال )١( 
(٢٦٦/٤٠للزيلخي)



الممسيرعلن ائمنٍر الصنء 
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إثارةمن أظهر له بعدوها الخل ؤإتارة البار، هو والم مالوات الإل• لأحفاف 
تعدوفيه.الذي المكان عائدعك زيه[ والضميرق الإل، أ-خماف 

لكثرةالعد.و، *حع الخل نوسهلت إذا الإغارة عند الغبار يثير ما وأعفلم قالوا1 
المكان.ذلك ق واصهلرابيا حركتها 

يثورولا بالبين، فليس الإغارة، عند محر وادي ل الغار إنارة ل الأية حمل وأما 
المكان.لخلابة الغاو_ا، ق غبار هاك 

الفهدا تجاهد، خيل ولا جهاد الأية نزول حين بمكة يكن ل؛ إنه قولكم• وأما قالوا؛ 
فاغارتغرو، ق كانت، إذا الخيل شأن من يعرفوته بما أنم سبحانه لأنه يلزم، 

أحقالمجاهدين خيل وذكر معروف،. أمر وهدا العدو. جع وتومطت، التع، فأوارُت، 
خيلشأن هدا فإن الاختصاص، لا التمثيل وجه عك ^كره الوصم،، هدا ق دخل ما 

شأننقمته بما وقع إنما م والفالمجاهدين. خيل الخيل أنولع وأشرف، المقاتلة. 
البهيمأكرم من هو الذ*ي الخيوان هدا خلق من الثيتايتج الآيارتج من العاديامت، هن.ه 

للعدوف؛عا-وطالبة الأعداء، عك والمر الغزووالفلفر، به يحصل وهوالذي وأشرفه، 
الأحجار،من المار وسنابكها حوافرها وتوري لثل.ته، الغبار عدوها فيثير منه، وهاربة 

الأعداء.جع ثتوسط حنن ظلبتتها الش الغارة فتتدرك عدوها، لثاوة 
قعليهم بنعمه فن.كرهم وحكمته. قدرته وأدلة تعاق، الربا آيايت، أعفلم من فهذا 

ثأرهم.به ويدركون أعدائهم، عك به ينتصرون الذي الخيوان هذا خلق 
بلد،إل بلد من أثقالهم تحمل المي الإل حلق ي عليهم بنعمه سبحانه ذكرهم كما 
نبذابنعمه فذكرهم الرجال، بنصرة أخص والخيل الأثقال، بحمل أحص فالإل 
محلهم،يفارقوا ولر ذاك إذ ينتشروا لر العدو لأن بانمح الإغارة وخص وهذا، 

يأطوالر وانموو الغارة موانع ؤيبصرون متريحون، حامون الإغارة وأصحابه 
يطبعحنن صر الغارة أراد قوإذا الني كان ولهذا وغفلتهم، غرتبمم ذ هم ل أهنتهم، 
أغار.ؤإلأ أملثج، موذثا سمع فإن الفجر، 



))=٦

عقالأية لأولوا المار وري من شيء أبعد أحفافها أن الإبل أصحاب عالم ولما 
وعلالمزدلفة، ليلة تيرامم أوقدوا إذا الحاج هم كعب! بن محمد فقال بعيده. وجوه 

المورياتؤإنما الفلاهر. حلاف وهدا الموريات، فالجماعات المقدير! فيكون هدا 
الغيران،.وهى العاديايت،، هى 

نتراتمباللتل فتورون يغيردن، الذين هم ماس•' ابن عن -بمتر بن ممد روي 
هثورون آلثارآلي وزع ؤ نعاك؛ قوله من أحذوه كانبمم وحاجتهم، لطعامهم 

به،> ٧١وأن فصحح، عليه تا>ل الأية وأن المثيل، به أريلو إن وهدا [ ٧١]الواسن: 
عهلفهاولهذا بعينها. العاديات، هي الموريات لأن كدللثح، فليس الموريات احممبماص 

فأورت.عدت قاما للتسب، المي بالفاء عليه 
ليسوهدا المقتتلين، بين العداوة نار توري الخيل هى الوريات قتادة! وقال 

وسياقها.الأية مض من وهوبعيد بشيء، 
به.نتكلم ما بعفليم العداوة نار توري الألسنة هي عكرمة! قول منه ، وأصعف

قوالخديعة الكر نار توري الرجال، أفكار هي مجاهد! عته ذكر ما منه وأصعف، 
الخرب.

أماأريد وأن فغلهل، الراد هي وأما عليها دل اللفظ أن أريد إن الأقوال وهذه 
قريب.فأمرها والقياس الإشارة طريق من أحدت 

إليهينحو الذي وهو اللففل. عق نفير أصول! ثلاثة عل يدور الماس ونفير 
الإشارةعق ونفير السلف.،. يدكره الذي وهو المعنن. عق ير ونفالمتأحرون. 

بأربعةبه باس لا وهذا وغيرهم• الموقنة من كشر إليه ينحو الذي وهو والقياس 
قيكون وأن ه، نفق صحيحا معتز يكون وأن الأية، معتز يتائض لا أن شراممل! 

هدهاجتمعت، فإذا وتلازم• ارتباط الأية معتز وبين بينه يكون وأن به، إشعار اللففل 
حثا.اسشاطا كان الأربعة الأمور 

يربدأمرا، فالمتجحات ت يعني قا>حا، جريج! ابن قول كله ذلك، ص وأصعم، 



=سا=د==^=====^======ضالمحرمحامحرالنرء ا؟====م 

عقفعلان وهما 3وسْلنه، ؤ يائززه، ؤ ت قوله وعطف طلبوه، فيما يتجحهم البالغين 
الفعل.معنن من فته لما والموريات العاديات، 

نمسبحانه لأنه الأمم، ذكر من أحن ووسطن( )أثرن ق الفعل ذكر وكان 
والإغارة،الإيراء من يتحه العدووما هى فالوسيلة وغاية، وسيلة، ت نمين إق أفعالها 
مغيرات.موريات عاديات فهن القع. إثارة من يتبعه وما الجمع توّهل هي والغاية 

فعلهنوالثان له، أعددن الذي تأنس فالأول، القع، ؤيثرن الجمع يتومعلن حتن 
أعلم.واقع إليه، انتهين الذي 

الإنسانكون وهو الإنسان، حال( فهو ءايه المقسم شأن وأما القسم، شأن فهدا 
والكنودالمال،. لحيه بخيلا وكونه عليه، ربه شهادة أو ه، نفعك بثهادته كنودا 

لالنحمةّ

شيئا،تجت، لا التي الكري والأرض كفونا، يكفر كفر مثل ىود'ا، يكد كد وفعله 
إذاكود ورحل والخير، الحق منع اللففل وأصل للمعاشرة، كفور أي كدى وامرأة 

ابنفاله المعنن. هاوا عك تدور المقرين وعبارات الحق. من عليه لما مانعا كان 

هوو٠يلت الكفور، هو تعاق اليه رحمهم - وأصحابه —، عنهما اهٌ رصي - عباس 
اللوامهو الحز؛ وناله الناسة. ق بملي لا صدم، ؤيجيع رفده، يمنع الذي الخيل 

النعم.وينسئ المصاشب،، يعد لربه، 

4جتآمحّبم^٠■ ذ'للفلذأيد؛1؛ عق وإذهُ تأ؛ لكنود نآلإص،إرببِ' إؤ 

ذميكل أوق وأنه منها. ومصابه ه نفمن بلاءه أن الجاهل الذلالم هذا علم لو 
ابنقال، ٦[ ]العاديات: ه ;إآ لكنود لردهِء آلإسن إن ؤ سوء• كل مأوى وأّآا ونللم، 

. ١٠٩-مدارج ١ ٩ ١ ( ١ ) 





الممسيرض النيئ الصوء ه=م 
تاكظ^==========س

ذ'لأيهعق ؤإت'- ؤ وثوله• ه، Jكثود ؤ معمول ب إرببِء ؤ ت نوله فإن الجواز، عك حجة 
ه.ؤ معمول 

فالحقالمذكور. هذا يفسره محذوف مقدم عامل تقدير ي ١^١^ للتكالف وجه ولا 
منآتاه يما وبخاله ريه، تعم يكفران الإنسان ممسحاته فوصف ارب، لف لريي أن جواز 
وهدابماله، بخيل يشكره، يخل ل حلقه، إق محسن ولا لأنعم، هوشكور فلا الخير 

الإحلاصنله فالمؤمن حلقه. إل محسن لربه، مخلمى فإنه الكريم، المؤمن صد 
والبخل.الكفر له والفاجر والإحسان، 

كقوله!كتابه. من موضع غير ق المهلكين الحلقين هن.ين ممسحاته اس ذم وقد 

يرآءوث.1."هم آلذنن ■ث1؛ ساهون صلايم عن هم م Z  ؤ
صدالماعون ومغ الإُحلأًس• صد فالرياء  ٤tU، لالماءونإ ٩ الماعون ؤيمئعون 

ألدينفخورا محالا يكان من "محب لا أس إن ؤ تعال؛ فوله وكيلك، الإحسان. 
]الناء:4 محلا-، من أس مآ؛اشهم ويؤغتنوث بالبخل آئاز> وئاميون يبخلون 

بالعيب،يوبخون ألذئن ؤ قوله! صد وهدا وكتوده، كفره من وفخره فاحتياله [ ٣٧، ٣٦
ولاأس وأعتدوأ ٠ ٠ وقوله! ٣[ لالهمةت ه ']أآ يخفقون رزهث؛هلم ؤ.آ،وا ألصلوه ؤيقيمون 

قالذممتن الحلقين ذكر وكيلك، [ ٣٦لال-اء:  ٠٢إحسا ويالو'لدئن فتئا يهِء يفزكوأ 
بات3مآلآحر4ولا بأس يومثوث ولا آقا٠ي رئآ؛ ليؤتون وآلذمح( ؤ توله؛ 

ززفهزأسهمما ؤآلثومآلآحرؤاjمقوأ لأس ءاممحوأ لو عليم وماذا ٠ ونثليره [ ٣٨]التاء: 
لاى،:أ'م.

المصدقالمعتلي ومدح البخيل، المتغني ذم من الأيل سورة ق تقدم ما ونفليره 
]الهمزة:ه ؤعددهُ مالأ جغ ىو؛'دأوأأ';]•؛:ألذى ويلآلخفل ؤ قوله! ونفليره يالحسنن. 

وذلاث،البخل. من وتعديده المال وجع والمجر، الفخر، من والامره الهمزة فإن ٢[ ١• 
ومقصودهما.والزكاة الصلاة لسر مناف 



ا=ءهللقاِمحاع 

قما ؤيحصل القبور، ق ما يبعثر حين وصفه هذا الذي الإنسان سبحانه حوف ثم 
الشررمحن بحانه وجع ذلك، ونحو وأفلهر، وين، وجع، متز، أي المدور، 

فإن.  ١١ناراوقبورهم أجوافهم ررملأاممع ت قوله ق ه الّك، محّهما ■م كما والصدور، 
الربافتخرج جسمه، قثر0 ويوارى والشر، الخير من فيه ما صدره يوارى الإنسان 
عقبائيا ومره الأرض، عك باررا جسمه فيصير صدره، من ومره قبره من جسمه 

1ثممةد# وقال،ت ٤[ ١ ]الرحمزإ ب لسننهم يعرزآصرمون * تعاق؛ قال، كما وجهه■ 
[.١٦]القلم:علآلمطوهي؛< 

حبيناكونه سبحانه وقيد اللام. لمكان وكسرت فيه، علمتخ ارانء العلم ومفعول، 
اليومذلك ق يجانيهم وأنه بالجزاء، إيذانا ومتا كل ق حم وهوخبير اليوم ذللث، حم 
أعلم.والللأغه■ لازمه، والمراد العلم فذكر منهم، يعلمه بما 

الحالياتسورة تفسير من حمعه اس يسر ما هذا 

العالمينربا للم والحمد 
٠٠٠

l٩٨/٨(وام:نياuرىر٦٢٧(وبلم)رقم٤٥٣٣



الثثسير۶^٠، المنير اك^اوء =و(ً

ءِّامآهئبي؛د

نوفكلأ تإ ثظمون نود كلأ آننثابز رزم حى ثر:؛]؛: آلتك لهدكم أؤ 
4•ئ1؛إ يعلمون 

السورةهدم أحلصت آخرها، إق ١[ لاككاثر; آلتكآقري الهنت5لم ؤ تعاق! قوله 
عقلها.لمن موعظة تما وكفن واكهديل، والوعيد للوعد 

عنالإلهاء فإن فيه، تعدرون لا وجه عق شغلكم أى ٩؛ ؤ تعاق! فقوله 
نمد،بغير كان ؤإن التكليمح، محل فهو بقصد، كان فإن عنه، الاشتغال هو الثيء 
وهونؤعمعذورا، صاحبه كان ،  ١٠صلاق عن آنفا ألهتني ارإما الحميمة! ق ه كقوله 

•منالشان 

أيبالشيء؛ لها ؤيقال، ءث<، ذهل أي! ، الصي«ل عن ه ارفلمها الحدمثج! ول 
عثه.انصرف إذا محه؛ ولها به، اشتغل 

الهدكمؤ فوله! كان ولهذا بينهما، يجمع ولهدا للجوارح، واللعب، واللهوللقلب،، 
وقلبهيعمل، بما جوارحه يستعمل قد الحامل فإن شغلكم، من الذم ق أبلغ آلتكايره 

ؤإعراض•فاللهوهوذهول به• لاه غير 
المتكاثرذكر عن وأعرض لبعض. بعمكم مكائرة أي الكثرة! من تفاعل والتكاثر 

وماورموله، اهللأ ؤناعت محوي غير العبد به يكامحر ما كل ؤإن وعمومه، لإطلاقه إرادة به 

الوويوشرح ( iAY)؛/-ص نح وانظر: ( ٥٥٦)رنم لم وم( ٣٧٣)رنم المخاري أ-محرجه )٢( 
/،C.(ii-ir/0

الباريفتح وانظر: •١( ٣٧)رقم والرؤياو ( ٨١ ٦)رقم المقرئ الأدب ق البخاري أحرجه )٣( 
)•ا/آيه(.



التكاثر.ط؛ ق فهوداحل معالم، بنفع عليه يعود 
ولاسيماعلم، أو حديث، أو وة نأو رياّسة أو حاه أو مال من شيء كل ل فالتكاثر 

إليه.يحتج لر إذا 
وتوليدها.وتفريعها ائل الموكثرة والتمانيف الكنب ق والتكاثر 

إقيقرب فيما إلا مذموم وهدا غيره، من أكثر يكون أن الرجل يهللب أن والتكاثر 
إليها.ومسابقة الخيرات ق منافسة فيه فالتكاثر اه. 

عنوشغلهم الناس ألهن وغيره المال جع ق التكاثر أن أحبر سبحانه إنه 
حىؤأنهنمحر^اتكارو تعاق: فقال ذلك، عك وتوعدهم لها والاستعداد الأجرة 

١-؛[.سونظومون;؛7آهلاصثر; كلأ يم ثعنمون;ج وز كلأ!آلمفابر؛رج; رزم 
حتنالاحرة، والدار اه عن وألهاهم الدنيا أهل شغل التكاثر أن سبحانه فاحبر 
الغايةوجعل التكاثر، ألهاهم من رقدة من يفيقوا ولر المقابر، فراروا الموت، حضرهم 

وأثيمالقبور، ق نقرين مولا توحلنين معير باتهم إيذانا المؤمن دون المقابر ريارة 
كذلكالدنيا، ق كانوا كما عنها، يظعنون ثم مدة يحضرونيا الزائرين بمنزلة فيها 

بحانهيعتن ول( النار، أو الجنة هي القرار ودار فيها، تقرين مغير لها زائرين 
به،المتكاثر لا بالثيء التكاثر نفس هو ال٠اJموم لأن إما ذكره! ترك بل به، المتكاثر 

ؤيالهوبه.يعلب ما يذكر ولر واللهو، اللعب شغلك يقال كما 
أوجاهمال من الدنيا أسباب من غيره العبد به يكاثر ما وهوكل الإطلاق إرادة وأما 

اهف،إك يقربه لا عمل أو اهف وجه به يبتغن لا ءل»إ أو غراس أو بناء أو إماء أو عبيد أو 
الاحرة.والدار اشف عن الملهي التكاثر س هذا فكل 

لهوه الّكا إك انتهيت قال،• أنه الشخير بن ءثلاه0ف حديث س مسلم صحيح وق 
ماإلا مالك س لك وهل مال، مال آدم: ابن يقول قال: ه آلتكار أتيتيز ؤ يقرأ: 

الصائرين.عدة ١  ٩٦( ١ ) 



امحمعلن امحر الئزء 
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فأبليتليت أو فأفنيت، أكلت أو فأمضيت، تصدمت، 
وعالممنثورا، ماء تكاثر0 عاين إذا مؤكدا وعيدا التكاثر ألهام من سبحانه أوعد تم 

وحرله، لا عاليه تكاررْ عافية فوحد وغرورا حدعا كانت، إنما تها كاثر اض، لننام 
تكاثرْوصار حابه، ق يكن ب ما اه، من له وبدا أمثاله، حره كما تكاثره هناللئؤ 

ثمدنياه، ق يتكاثر0 فعدي، عدابه، أسبايظ أعفلم من الأحر؛ والدار الألأ عن شغله الذي 
العطب،منه أفاد إذ يتكاثرْ أشقن فكان القيامة، يوم به يعدب، ثم البرزخ، ق به عديته 
منبه يحفل ول؛ الأقلين، من صار بأن إلا تكاثره من يفز فلم والسلامة، الغنيمة دون 
الأسفلين.ْع حصل بأن إلا الدنيا ق به علوه 

كلإق به توصل وحيزا فقر، لكل حانا وغنن أحله، U ورزء'ا أفله U تكاثرا له فيا 
بطاعةفيه وعملتذ لحياق، فدمتج ياليتتى غهلاؤْت عنه انكثمؤ إذا صاحبه يقول ثر، 

هوإوهاكلمة كلاج ثنكت فيما صنلحا ا■ءمإا لش زنارجعون؛)ث؛؛ ؤ وفاق• قل اقئأف 
فلايسألها ورجعة عليها، يعول فلا يقوله كلمة تللث، ١[ • ' ، ٩٩ي فآيالها 

أمرواالن.ين الملائكة إل التفت، ثم بربه، استغاُث، *ريتؤ، لا أو فوله وتأمل إليها. يجايح 
ه•ؤارجعون وتعاق-فقال؛ ربه-سارك يدي بين بإحضاره 

منحلفه ترك فيما الصالح العمل يستقبل أن وهو الرجعة، موال تإ مثذكر ثم 
وفدالرحعن، إل للت، مبيل لا كلأ، له! فيقال وأسبابه، ونوته اإهلانه وموجاهه ماله 

تذكر.من فيه يتذكر ما عمرت 
المهالةق له يفسح وأن امتقاله، من يجيب، أن الرحيم الكريه؛ شأن كان ولما 

حقيقةلا قائلها هو كلمة الرجعة المفرؤل هذا موال أن سبحانه أحبر فاته، ما ليتنأكر 
يقولهشيء ذللثؤ ؤإنما أجيب،، لو صالحا تعمل أن تأين وطثيعته سجيته وأن تحتها، 

الحاكمينأحكه؛ فحكمة الكاذبين، من وأنه عنه، مي لما لعاد رد لو وأنه انه، بلم

(.٢٩٥٨لم)رفممأحرجه ( ١؛ 



م=__=^=و=
حالتهلكانت رد ولو ذلك، ق فائدة لا فانه مال، ما إق إحايته ياين وحمده وعلمه وعزته 

اكانة٠ثلحالتهالأوق...

قعمت>آص، آتيه»زت:؛إ لحميين ءلمآدس:تأ;: لوثعلمون ^كلأ 
٩■عزآمحب؛1؛ 

ماعليه دل محدوف، جوابه ٥[ ه آنتقين علم لويعلمون كلأ ؤ I وقوله 
لمابكم أول هو عما وألهاؤْ التكاثر هدا وجد ؤإنما التكاثر، ألهاكم لما ت أي تقدم، 

الالش الضروليات حد إق صاحبه به يمل الذي العلم وهو اليقين، علم منكم فقد 
وباشرتهالمل_، إق العالم هدا حقيقة ولووصلت وثبوما، صحتها ل يماري ولا يثلثإ 

قدعواقبه، وسوء الشيء بقبح العلم مجرد فان عليه، أنره وترتب موجه عن ألهام لما 
صارفإذا أشد، لتركه العلم هذا اقتضاء كان اليقين U، له صار فإذا تركه، j يكفي لا 

المعتئهذا وق ثيء. أندر من عنه موجبه تخلف، كان الشاهدات، كجملة يقين عين 
بدرتأهل ق ه ثابت، بن حان قال 

ماروارما العلم يقين لويعلمون لحتفهم بدر إلن يماريا سرنا 
٤[.٣، سنمح1،علنونه]اككار: ^؛^٠ نودتظنون;;:؛: ^؛^٠ وقوله: 

o[.٤، : ٠٧١]ه ننعقتون قزكلأ ننعتتون كلأ ؤ كقوله: العلم لحصول اكيد قيل: 
قالثاق: والعلم الموت، ونزول المعاينة عند الأول العلم بل تأكيدا ليس وقيل: 
عباس.ابن عن عيناء ورواه ومقاتل، المحن قول هذا القبر• 

انمابرين.
اندءوالتاريخق والمقدس ٢( ٩ ٥ والهايت)V/ الدابة ل كيِ وذكرءابن نط، الببحر من البت، هل-ا )٢( 

(.٨٢/٩()١٠٣/٢سليفيأصواءاuن)
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تأوجه عدة القول هدا صحة عق ويدل 
فخامةمع اعتاره أمكن وقد الأصل، هو والتأسيس الجديدة الفائدة أن أحدها; 

بالفصاحة.الإحلال وعدم وجلالته المعنن 
زماياالمرتبين محن ما براحي مؤذنة وهكب العلمين، ين رريم" توسط الئاف: 
وحْلنا•

ماحقيقة المعاينة عند يعلم المحتضر فان للواقع، مهنابق القول هذا أن الئالث،ت 
الأول.العالم هوفوق علنا ذللثح يعده وما القبر ق يعلم ثم عليه كان 

القبر.عذاب الأية من فهموا لف المن وغيره ه طاليج أبي بن عل أن الراعأ 
أبيبن عمرو عن الرازي سليم بن حكام حدثنا كريي، أبو حدثنا الترمذي! قال 

عذابق نثلث زكا ما قال: ه عل عن زر عن عمر بن المنهال بن الحجاج عن قيس 
}حتننزلت،: القبر 

القبر.ق ه ثعنمون سويتن قوله: معنن أن يعني الواحدي: قال 
لمجادمِ زج( أ-لتحي»ز لثرور_وث. ؤ قوله• من بعدم لما مْلابق هذا أن الخاص: 

الأولإؤللاق وجهين: من الأول غير الثانية الرزية فهذه ٧[ ٦، 4]الثكاثر: محكآلئقئن 
بالإُمارالسورة حتم ثم عنها، الثانية وتراحي الأول وتقدم اليقين• بحين الثانية وتقييد 

أليأحد فكل النعيم، سؤال عن الثقيلة، والموز المأكيد، ولأم القسم، بواو المؤكد: 
هدامن تخلص فإذا لا؟ أم ووجهه حلاله من ناله هل الدنيا ق فيه كان الذي نعيمه عن 

لا؟أم عل)!{ئ به فاسعان عليه تعال اهف شاكر هل أحر: مزالا سئل المزال 
صرفه.محل عن والماق: استخراجه، سيبا عن مزال فالأول: 

هالبي عن عمر ابن عن رباح أبي بن عطاء حديث من الترمذي جامع 3، كما 

I إئاتل والمهقي ( ٨٧٧رقم  ٤٢٤المنة)٢; ق عاصم أبي وابن ( ٣٣٥٠)رنم الترض خرجه أ
٢(.• ١ الأحوذى)أ</ وتث ٥( ٤ ٦ كير)٤; ابن تمر وانظر: ٢( ٢ ٤ الشر)رنم عذاب 



عد^سس^_^و.-
عمرهعزت خمس، عن يسأا، حتن ربه عند من القيامة يوم آدم ابن قدما تزول ررلأ قال؛ 
فياعمل ماذا دز أنفقه، وفيا اكتسبه أين من ماله وعن أبلاه، فيا شبابه وعن أفناه، ما 

ءلم٠^١/
القيامةيوم عبد قدما تزول لا  ٠٠اهله رمول قال ت قال برزة أبي عن أيقا وفيه 

وفيإاكتب أين من ماله وعن فيه، عمل فيإ عالمه وعن أفاه، فيإ عمره عن يسأل حتن 
صحح.حديث هدا تال! أدلأ0اا 

ءن4يسال ما أول إن  ٠٠ء' اهنق رسول قال قالت ه هريرة أبي حديث من أيصا وفيه 
الطءمن دنرديلنا جسمك، نصح م له؛ يقال أن النعم من بض القتامة• يوم العبد 

اJارداار

عنيوم؛ذ ثر ؤ نزك لما قال؛ ه العوام بن الزبير حدين، من أيصا وفيه 
هوؤإنما عنه، أل نالنعيم فأي اه رمول يا الزبير• قال خ-ا لاككاثرت ه ألمعير 

حن.حديث، هذا قال! سيكون" إنه ررأما قال؛ والماء. التمر الأمويان؛ 

رنم) وأبومد){</AU( ٩٧٧٢رقم )>ا/د/ الكسر ي واممراق ٢( ٤  ١٦)رنم احرحه )١( 
طقاتذ الأصفهاف الشح وأبو ( ٨٤٦رقم )آ/ه*الأ الصلاة قدر سليم و واJروزى ( ٥٢٧١

ذانمزري نال ( ٣١٦/١٥)j ام عوابن ( ٥٨٩رقم )أ/آأا بأصهان الحدين 
*.Liما إق أضف إذا التابعات j حن الحديث مدا ٢(: ١ ١ رقم  ٧٣ا/ > اكرمؤ 

٢(١ ٩ ١ رنم  ٣٤٨)Y/ الأوط j والطراو ( ٥٣٧)رنم وانمارس ( ٢٤١٧)ينم اكرمذي أخرجه )٢( 
انضا،ذ الحيادي والخلب ( ١٣١٣رقم  ٣٣٧)Y/والريان ( ٧٤٣٤رقم سق وأبو 

الباريفح رانفلرء صحيح• حن حديث ^٠^ ٠٠٠٣١١تال ، ١ أرقم والعمل العلم 
)رقمالفلماف موارد ق والهينمي ( ٧٣٦٤رقم  ٣٦٤/ ١٦)حان وابن ( ٣٣٥٨)رقم اكرمذي أخرجه )٣( 

واسكم( ٢٧•; ٢٤-اريخم)j ماكر وابن ( ١٩رقم الفردوس)\الأ j والديالخي ( ٢٥٨٥
(.٦٢رقم ٢ ٦ ا/ الأوصد) j والطراز ( ٧٢• ٣ رقم ١  ٥٣)٤; 

(٨٥٧رقم ٥ ٤ الختارة)T/ ق والضياء ( ٤١٥٨)رفمماجه وابن ( ٣٣٥٦)رقم اكرمذى أخرجه )٤( 
نحوانثلر: ( ٩٦٣رقم ١٧٨والزار)٣;( ٦١مدْ)ا/٣٣رقم والحمديj ( ١٦٤وأخمد)١;

حن.حدث هذا اكرمذي: وقال ٢(  ١٩٣/ )١ اuري 
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عواتقنا،عل صموفنا حاصر العدو الأسودازت هو إنما نحو0 هريرة أبي وعن 
الغيمأن به المراد يكون أن إما ميكون* ذلك *إن اونوله: سكون«ر ذلك *إن غال؛ 

ؤإنذلك، عن يع الموال أن أي: الموال إق يرج^ أن وإٌا لكم• ؤيحدث مكون 
الثميم.من فانه وماء، ^٠^١ كان 

منوشربوا ولحما، رمحلبا معه أكلوا وقد الصحح، الحديث قوق قوله عليه ويدل 
شكرهعن موال فهدا القيامةا، يوم عنه تسألون الذي الغيم من *هدا البارد؛ الماء 

بحقه.والقيام 

كأنهالقيامة يوم باليد *نحاء قوقال؛ الّكا عن ه أس حديث من الترمذي ول 
عليك،وأنعمت، وحولتك، أعهليتك، اس؛ فيقول تعالن، ايك يدي بين فيوقف بيج، 
فإذابه، آتالث، فارجعتى كان، ما أوفر فتركته وشمرته جعته رب، يا فيقول؛ صنمتج؟ فإذا 

النارااأإلن يه فيمضن حيرا، يقدم ز عبيد 
اهنآرسول قال قالا؛ - عنهما اهللأ رصي - هريرة وأبي، معيد أبي حديث من وفيه 

وولدا،ومالا و٠صنا سمعا للث، أجعل ألر الك؛ فيقول القيامة يوم بالبد *ريوتى قو؛ 
يومالث،ملاقي أنك نفلن ؛؛، أفكنوترغ، ترأس وتركتلث، والحرث، الأنعام للت، وسخرمحت، 

قوالمهقي ( ٤٢٩واحل-)ْ/ ( ٣٤٣٤٥رمم •٨ شة)U/ أبي وابن ( ٣٣٥٧اكرًذتم،)رنم أ-محرجه 
المجمعل الهشي ، J،j؛( ٧٦٨رنم  ٣٩٥)أ/النعي j وعناد ( ٤٥٩٨رنم الثمج، 

وشةحفظه، وء لفعف، وفيه حن، وحديثه عالممة ين صرو بن محمد ومه احمد رواه (؛ ١٤٢)^١؛ 
الصحيح.رجال رجاله 

)رقم(والزض ٢٥٣٦الوارد)رنم j (والهشي ٥٢١٦رنم  ١٨-١٦/١٢)حان ابن )٢(أخرجه 
الكبٍروق ( ١٨٥)رنم الممر وي ( ٢٢٤٧رقم  ٣٦٦T٦٥/٢)الأوّءل ذ واممراق ( ٢٣٦٩

الممرj الطراد رواء ■ xr\A)'\/المجمع j الهثمي قال ( ٥٦٧رقم 
رجالرجاله وبقية ءترْ، وضعفه حان ابن وتقه وقاو المروري ان كيبن مداه وليه والأومعل 
الصحح.

(.٣٩٤)رنم الزى الباركومدْ)رةمحه(وفي (وابن ٢٤٢٧)رنمالترطي )٣(أخرجه 



محد=^=^=^=^لجا=
صحيح.حدث هدا  ijliنسستتي® كإ أنساك اليوم؛ له فيقول لا• فيقول• هذا؟ 

يالكفاراوهمخاص الخطاب هذا أن ت المقرين من الطائفة زعم وقدم 
دلكالواحدي واحتار ومقاتل الحن عن دلك وذكروا النعيم، عن المسئولون 

أكلتهاأكالة أرأيت اهرانا رمحول يا يال! الأية هده نزلت ّ يكر! أيي بحديث واحج 
عياب،وماء ذنب قد وبر ولحم شعير حبر من التيهان بن الهيثم أبي محت معك 

ذلكررإنإ ^^٠  ٧٧٥١رسول فقال عنه؟ نال الذي النعيم من هذا يكون أن علينا أتخاف 
[.١٧]مأ; ألكموزب إقُ خزى وهلآ ؤ قرأ؛ ثم لكفارا؛ 
للمشركينحطاب كلها ورة اللأن القول، -بمذا يشهد والفلاهر الواحدي؛ قال 

لهم*يد وتمد 
حيث،عليهم، النعيم حق يودوا لر الكفار وهوأن القول، ب؛ذا يشهد أيصا والمعنن! 

هللهم' توبيحا عليهم به أنعم عما يالوا أن فاستحقوا غيره، وعبدوا به أثركوا 
الخعم،بتوحيد الشكر ترك عق يعذبون نم العمة؟ حق صيعوا أم فيه بالواحب قاموا 
أهلإلا العيم عن يأل لا قال! الحز، قول وهو مقاتل، قول مض وهذا قال! 

المار.

يقتضيما العقل أدلة ي ولا الصحيحة المنة ق ولا اللففل ق ليس قلت! 
عمومعك يدل والاعتبار المة وصريح اللففل ظاهر بل الخطاب؛اتكفار، اختصاص 

ببعضالخْناب لمخصيص وجه فلا له، المكاثر بابء اتصف من لكل التهناب 
■لد المتتصفن؛ن. 

وهلمال• مال ابنآدم• يقول المورم، هذه قراءة عند ه المبي قول ذلك، عك ويدل 
لم.مصحيح وهوق الحديث، فابلمتؤ؟ أولمت، فافنيت؛، أكلت، ما إلا ماللاج من للأج 

كافنا.يكون وقد مسلما، يكون قد ذللأ، وقائل 

(.٢٤٢٨)^(وهمطى ٢٩٦٨أ١(أحر-بملجاثم



المميرعان المنير الصوء 
=اك؛ا====^==د^^==د==^ث

وفهمهم. الثمي الصحابة وموال نقدت التي الأحاديث أيقا عليه ويدل 
الخطابفلوكان الأسودان؟ هو ؤإنما عنه أل ننعيم وأي له! قالوا حتن العموم، 
فهموافالصحابة للكفار؟ هي إنما ولها لكم ما وقال• ذلك، لهم لبين بالكفار مختصا 
فهممعق أقرهم القرآن عليه أنزل واللءى التعميم، ق صريحة والأحاديث، التعميم 
العموم.
يصح.لا فحا.يث، القول هذا أرباب به احتج الذي بكر أبي حديثا وأما 

صحيحفغي يلفغله، وقه نونحن بيطلأنه يشهد القصة تلك، ق الصحح والحديثج 
وعمربكر بابي هو فإذا ليلة أو يوم ذايتج اليم. رمول حرج قايات هريرة أبي عن لم م

اروأتاقال! رسول يا الجؤع قالا! الساعة؟(( هن.ه بيوتكإ من أحرحكإ ررمأ فقال! 
الأنصار،من رحلا فاتن معه فقاما قوما(( أحرحكإ، الذي لأحرحتي ييادْ نفى والال>ي 

راوأيناليم! رسول لها فقال وأهلا. مرحبا قالتج! امرأته رأته فلما بيته، ق هوليس فإذا 
هاليم رسول إق فنظر الأنصاري حاء إذ الماء، من لما يستعذب ذهسّتج قال! فلأن؟(( 

بعذقفجاءهم فانهللق قال! مني. أصيائا أكرم اليوم أحد ما لفه الحمد فقال! وصاحبيه 
))إياكه! اس رسول له فقال المدية، فآ-محز هذا، من كلوا فقال! ورمحلّتج، وتمر ر بفيه 

شبعواأن فلما وشربوا، العل.ق، ذلك ومن الشاة، من فأكلوا لهم، فذبح والحلوبة(( 
العيمهذا عن لتسألن بيده نفسي ))والذي وعمر! بكر لأبي ه اه رسول قال ورووا 

النعيم((هذا أصابكم حتن ترجعوا لر ثم الجؤع، بيوتكم من أحرجكم القيامة، يوم 
بالكفار.مختص غير وأنه اليهناب، تعميم ق صرج الصحح الحديثج فهلأا 

لمينالممن وقع بالتكاثر الإلهاء وأن اختماصه، بعدم يشهد فالواغ وأيصا 
منأول كان ؤإن بلغه، لمن عام القرآن وحطاب التكاثر. ألهاه قد أكثرهم بل كيرا، 
بضرورةمعلوم وهذا بعدهم، لمن متناول فهو الله.، لرسول المعاصرين فيه لحل 

٢(.١  ١Y-Y • الروي)■أل/ شرح راظر: Y( • ٣٨سلم)رنم أخرجه :١( 



نانلومن اليوم فحن الستارثن، من بقوله يعتد لا من فيه نانع الدين، 
هءامغوأكتبغنطإآلصتام آلذين ينايها ؤ تعاق؛ قوله تحت داخلون يعدنا ومن 

فقوله!الدين، من المعالومة بالضرورة الصحابة تحته لحل كما ونفلاورْ، [ ١٨٣]١^٠؛ 

والتكاثرالإلهاء ل وهم الوصف، بمدا اتصف من لكل حمناب ه آلتكاز إةغأ \ؤ 
اهلع.إلا يحصها لا درحات 

لنالuلكور الوعيد ق يدخلوا لر ولهدا التكاثر، يلههم لر فالومون نيل: فإن 
ألهاه.

يمكنهملر لأنه بالكفار، تخصيصه القول هدا لأرباب أوجس، الذي هو هذا؛ قيل؛ 
به.بالوعيدفخصوهم أحق الكفار أن ورأوا العموم، عق حمله 

تناولق القرآن محلريقة عل ان إنهو حيث، من للإنسان الحهلاب أن هذا وجواب 
وكانؤ ١[ ١ ]الإسراء: ه عجولا آلإسنن وكان ؤ كقولهت ان إنهو حيث، من له الذم 

وخالهاؤ ء ١ ١ لالعادياُتج؛ ه لكنود لربهِ، آلامنن إن ؤ [ '١ ']الإسراء: ه قتورا آلإضنن 
[.٦٦]١^: إنآلإشننJءفموره ؤ [ ٧٢]الأحزاب: 4 جهولأ ظلوما إذهُكان آلإسنن 
والعملالماير العلم من خير كل عن عار هو حنث من فالإنسان كثيرة، ونظانره 

منذلك له وليس إياه، ويعهليه بذللئح، يكمله الذي هو ميحانه الند ؤإنما المالح، 
وكلللعدل، المضاد والفللم للعلم، الممال الجهل إلا ه نفمن له ليس بل ه، نف

لههي التي وسجيته طبيعثه التكاثر فإلهاء ه، نفمن لا ربه فمن فيه وخير وعدل علم 
عللها مؤثرا للاخرة مريدا وجعله له، افني بتزكية إلا ذللئ، عن له خروج ولا ه، نفمن 

ولابد.الدنيا ق بالتكاثر فهوهاقه ؤإلأ ذللث، أءءلاْ فإن بالدنيا، التكاثر 
المذكورالوعيد فيقالا بالكفار، الخهلاب اختصاص عق بالوعيله احتجاجه وأما 

قله حاصلا يكن لر أحد لكل يحمل أمر فهل.ا الأخرة، معاينة عنل• مثترلث،وهوالعلم 
التخالم.عن فضلا النار دخول يمتضي ما 4 ثعلمون ؤ،وز ت قوله ق وليس الدنيا، 
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يروما، الموقفأهل فإن رآها، من لكل يحولها يستلزم لا البمصم روية وكيلك، فيها، 
٠عيايا ؤياهدونبا 

وكافرهممؤمنهم كلهم الخلق يراها أن بل لا أن - وتعاق تبارك - الرب أفم وقد 
عمومينفي ما ورة الهل0 حملة ق فليس وفاجرهم، وبرهم 

علم، U1قْلما فباطل اuر، أهل إلا المم عن يسأل لا أنه الحسن عن ذكره ما وأما 
التوفيق.وJاقو^ف ترده، المريحة الصحيحة والأحاديث، منه، وأما 

تحذيرمن تضمتته وما تخويفها وشدة شاما عغلم ْع ورة الهده مثل أن يخفن ولا 
آخرهاإك أدلها من اختماصها ابن الخلق أكثر عك معنائ وانطاق ص التكاثر 

أعلم.واهنف فيها الرفوعة الأحاديث، تأمل ذللث، ق ؤيكفي ، ١٢ذللث، يليق ولا بالكفار، 
إككلها حياته مدة له التكاثر إلهاء عل استمر لن الموجع العتاب هدا ق ما وتامل 

وهوإلا منه تفق يفلم قليه التكاثر أرقد بل الإلهاء، نوم من يستيقفل ولر القبور، زار أن 
العمومأن لك يتبين الخلق أكثر حال وبين هدا بين وطابق الأموايتج، سكر عق 

مقصود.

به،بمتكار تقييد غير من التكاير مطلق عك والوعيد الذم سثحاه تعليقه وتأمل 
وأنواعها.أجناسها اختلاف عك الدنيا أساب يجمح التكاثر فيه ليدخل 

فيكونصاحبه، يكثر أن المتكايرين من كل طلب وهو تفاعل التكاير فإن وأيصات 
ةيل1كما للكائر العزة أن توهمه ذلك عق له والحامل يه، يكاثره فيما منه أكثر 

ائرللكزة العإ وإنحمجن نهم مالأكثر بولت، 
منلجماعة حاصلة الكثرة كاست، كما تضره، لر تكاثر غير من الكثرة له فلوحصالت، 

غيرأو جاهه أو دنياه ق ايا إنكاثر من وكل حا، يتكاثروا لر إذ تفرهم، ولر الصحابة 

وابن( ١ ٢ / ١ ) القح ل حجر ابن الحافظ وذكره الأعشن، إق ؤيتب السرع، بحر من البيت هدا ( ١ ّ 
^ها(،واتررقاقفيبضاضطأ)آ/آه(.



جةُا,.,مح

.->^؛ ١١أهل مكاثرة عن مكاثرته شغلته ذلك 
نفعه،عليها يدوم بما تكاثر إنما العالية الهمم ذات العلوية الثريفة فالنفوس 

قوينافها ذلك، ق غيرها يكثرها أن تحب فلا مفلحة، ونمير وتزكو، به، وتكمل 
الحد.معادة غاية هو الذي التكاير هو فهدا إليها، ابقها ويالمكاترة، هده 

الأجرة،والدار اه عن ماله تكاثر فهدا دنياهم، بامساب الدنيا أهل تكاثر وصده 
وحرمان.وفقر قل التآكاثر هذا فعاقبه القلة، غاية إق صائر وهو 

الكثرةوعاقبته ولقائه، يذكر يزال لا تكاثر الأخروية عادة اليامثاب، والتكاثر 
غيرهيرى أن عليه يهون لا التكاثر هذا وصاحّت، تفنن، ولا تزول لا التي الدائمة 
منخصلة ق منه أكثر غيره رأى ؤإذا علما، وأغزر عملا وأحن قولا منه أفضل 

-يا،المكاثرة عك قادر هو أخرى بخصلة كاثره فيها لحاقه عن يعجز الخير خصال 
المنامةحقيقة هو بل العبد، إخلاص ق قادحا ولا من.موما التكاثر هذا وليس 

يديبين تصاولهم ق ه الخزرج 0ع الأوس حال هل.ه كانت؛ وقد الخيرات، واستباق 
كانت،وكذللث، ونصره، مرصاته أمباب، ق لبعض بعضهم ومكاثرة ه، اس رسول 

الواهله ت قال له محقه مدى له تبين فلما — عنهما اس رصي — بكر أبي مع عمر حال 
yVju}أسا؛قلئ،إنىشيء 

عنوزجرا لهم ردعا تضمنت، فاتبما الموضع، هذا ق رركلأءا موقع حن تأمل ومن 
به.وكمالهم وعزتيم لهم التكاثر نفع س يوملونه لما وإيهلالأ ونفيا التكاثر، 

تكاثرهمعاقبة يعلموا أن بد لا أمم سبحانه وأخبرهم ونفتا، نيتا اللففلة فتضمنت، 

داودوأبو ( ١١٥ • رقم  ٥٧٤•/ والحاكم)١ •٨( رنم y\\-_ الممحارة)\إ ق الضياء أحرجه )١( 
)رنموالدارص ( ٣٦٧٥)رقم والترُدي ( ٧٥٦٣رقم  ١٨•)أ/ الكرى ذ والبيهقي ( ١٦٧٨)رقم 

وعاصم أبي وابن ٢( ٤ ٢ ٩ السنة)رقم أهل اعظاد ل واللألكائي ١( ٤ )رقم حيد بن وعبد ( ١٦٦•
وعمدة( ٢٩٥)٣! الباري نح وانثلر: صحح. حن اكرمنّى: وقال ( ١٢٤رقم•  ٥٧٩)٢; المة 

القاري)خ/مهأ(.



التفسيرعلن المير الصوء 

روية،الأحرْ عن ألهتهم الض بالدنيا المكاثرين دار يروا أن بد لا وأمم علم' بعد علما 
استخرجوهاأين من تكاثرهم أساب عن يسألهم أن بد لا بحانه وأته رؤية، بعد 

صرفوها.وفيما 

وأشدهاوتحذيرا موعظة وأبلغها فائدة وأعظمها وأحلها سورة من أءذلمها ما فالله 
تقلمها،وحن ألفاظها وجزالة اختصارها غاية عق الدنيا ق وتزهيدا الاخرة ق ترغينا 

وحيا.عنه رسوله وبلغها حما  ١٦٠تكالم من فتبارك 
همبل متوطنن، غير زائرين حكب كل غاية إق وصولهم عند جعلهم كبما وتأمل 

الغايةإق وصولهم عند كانوا فإذا القرار، دار أيديهم وبين مدة، المقابر ق مستودعون 
محلإك ميل عابرو فيها فهم الدار، هدا ل الْلريق و وهم بمم فكتف زائرين، 
قالمميل عبور أمور• ثلاثة فهاهنا المستقر. إق الزيارة محل من منتقلون ثم الزيارة، 

ّّ القرار. دار إل النقلة ويعدها القبور، زيارة وغايته الدنيا هده 

وحقوالعيان، الحائق الخبر بين كالفرق اليقين: وعين اليقين علم بين لا،الفرق 
الوأنننج علا،  aXs■أن أحبرك: يمن اكلاثة الراتب مثلت، وق. هدا. فوق اليقين: 

منه.ذقت ثم يميتا، فازدديتن، إياه، أراه ثم صدقه، ق تشلث، 
اليقتن•حق اليقين.والخاك: عين اليقين-واكافت علم فالأول: 

للمتقين.الوقف، ق الجنة أزلفت، فإذا يقين. علم والنار؛ بالجنة الأن فعلمنا 
اليقين.عين فدللثج: الخلائق. وعاينها للغاوين، الجحيم الخلأئق.و؛رز>.تط وشاهدها 

.١^٢٢حق حينئذ فذلك الار: ازر وأهل الخة، الجنة أهل أيحل فإذا 
وماذاتعيدون؟ كنتم مادا والاخرون- الأولون عنهما يسأل كلمتان قتادة! قال 
العيادة*وعن المعبود عن فيسمال المرملن؟ اجبتم 

جرير*بن محمد قال ٨[• ]اكلكثرت ه عنأشي،بوث؛: ؤ وقال 

)ا(يم؛ْدارجئ.
)ج(أرداه, لمن اليقين ٌراتب حول بحث الحاقة صورة ل تقدم ( ٢ ) 





الممسرض اثنين ا؟؛=م 
=اإ20؛ا==============ض

أِإشآلص
أصفؤماغوأ\وئ;انثوأبج1إلا ئج خنك 1لإسسوش إن امحر و٠ 

 'Jتذ١ض١J٠•بالصم إزخفي
راكفتهمل السورة هذه ق كلهم الناس لوفكر فهدت الشافعي فال 
كماله.غاية لالثخءس يحمل وباستكماب أرع المراتب أن ذلك! وبيان 

صبرهالرابعةت يحنه. لا ْن تعاليمه الثالثة1 يه. عماله الثانية؛ الحق. معرفة إحداهّا! 

السورة.هازه ق الأرع المراتب تعاق فدكر وتعليمه، به، والعمل تعلمه عق 
امنواالذ.ين إلا حر ق أحد كل أن يالعصرا ورة الهن.ه ل ميحانه وأقم 

مرتبة.ضل.ه به، وصدقوا الحق، عرفوا الدين وهم المالحايتإ، وعملوا 
أحرى.مرتثة فهده الحق، من علموه يما ءم.لوا الدين وهم الصالحامتإ، وعملوا 

ثالثة.مرتثة فهذه اذا، ؤإرثّتعليما يعقا؛ بعضهم يه وصن بالحق، وتواصلوا 
والث؛ارت،،عليه بالصبر بعصا يعفهم ووصن الحق عل صروا بالصبر، وتواصلوا 

رابعة.مرتثة فهده 

لغيره،مكملا ه نفق كاملا الشخمى يكون أن الكمال فإن الكمال، نهاية وهذا 
وصلاحبالإيمان، العلمسة القوة فملاح والعملية، العالمية قوتيه بإصلاح وكماله 

وتوصيتهعليه، وصبره إياه بتعليمه غيره وتكميله الصالحارتا، بعمل العملية القوة 
والعمل.العلم عك بالصبر 

هوالحمد بحن.افيرْ، للخير القرآن محور أج^ س هي اختمارها عل السورة فهذه 
حير.كل إك ها>ا داء كل س شاما محواه، ما كل عن لكما كتابه حعل الذي 

إ:؛;مم>,ِأ^



—^اج|=
وهماالصالح. والعمل الناغ، بالعالم هو إنما الإنسان كمال كان فلما ،...ويعل.، 

الأمرين•هذين ل لغترْ وبتكميل الحق، ودين الهدى 
وعملوا'ءامغوأ آلذئن إقُ ؛ن؛ حسم ثض آلإشن إن وآلعْم ٠ تعاق؛ قال كما 

.يالصبري موأ يا وثوامحبموأ آلثئلحثت 
العمليةوقوته بالإيمان، العلمية قوته كمل من إلا حاسر أحد كل أن بحانه أقم 

الإيمانهو فالحق عليه، والصبر بالحق ؛التوصية غيره وكمل الصالح، بالعمل 
ينفقأن بالإنسان حميما كان _ حما والتواصي عليهما، بالحمر إلا يتمان ولا والعمل، 
الخسران.من به ويخلص الحالية ال٠هلالب به ينال فيما _ أنفاسه يل _ عمره ساعات 

دفائنهوإثارْ يوزه واستخراج وتدبره، وتفهمه القرآن عك بالإقبال إلا ذلك وليس 
المعاشق الحبال بمصالح الكفيل فإن عليه، بالهمة والعكوف إليه العناية وصرف 

والمواحيدوالأذواق والهلريقة فالمحميمة الرشاد، سبيل إق لهم والموصل والمعاد. 
شجرته.من إلا تستثمر ولا مشكاته، من إلا تمتبس لا كلها الصحي،حة 

وعملوأءامخوأ آلذين إثُ حسم؛وق;■ بض آلإسن إِن ;زإم ؤآلثصر ؤ تعاق؛ ،قال 
الذيبالدهر ويو فأقم ٣[. ١- ]العصر: بآلصمب< يالحىؤثواصوأ آوصألحدتوثواصبموأ 

قوتهكمل من إلا حسر، ق واحد كل أن عك والخاسرة، الرابمحة الأعمال زمن هو 
كملثم ه، نفق كماله فهدا بطاعته. بالعمل العلمية وقوته بالإيمان؛الو(ف، العلمية 

بالعلمه نقفكمل الصبر. وهو دللثا، وبملاك به، إياه وأمرْ له؛دللث،، بوصيته غيره 
ولهذاعليه، بالصبر له ووصيته ذلائإ، إياه بتعليمه غيره وكمل الصالح، والعمل الناسر 

لكفتهماا.والعصر، سورة؛ ق الناس لوفكر ١١اس_! الشافعي_رحمه قال 
الذينهم السعادة أهل أن بحانه يخثر كثيرة؛ مواضع ق القرآن ق المعنئ وهذا 

)ا(ا"هدارجح_ا









جواإبمه_ِر=^ا
ذلك•إكْنحصلربح 

أئذينإب ؤ قاوت ٥[ 4\ض■' سنغا؛ن أنمل مززدذته ؤ ت التين سورة ل قال ولما 
فقط.القسمين هذين إل الناس م فقذ-£وبر\Tلصنلحنته منوا ا، 

فيهاياتمر حالة حالتان وله العمل. وقوة العلم قوة قوتان! له ان الأنكان ولما 
يالايمان،العلمية قوته كمل من بحانه استثتن غيره، فيها يامر وحالة غيره، بامر 

الإنسانمن به غيره وأمر بذلك، له غيره لأمر وانقاد الصالح بالحمل العملية وقوته 
حر•هول اللءي 

وتكميلهوكماله لغيره، تكميل وحالة ه، نفق كمال حالة حالتان له العبد فإن 
عليه.وصبر بالحق، علم أمريزت عك موقوف 

الصالح،والعمل المافع، العلم من اق، الإنالكمال مراتس، حمح الأية فتضمنت، 
وقوله؛ذلك!. يامره لمن وقبوله واذقيادْ به، أحيه ؤإق يدللئ،، ه نفإل والإحسان 

الل.ين.قوة ق الإمامة منمب، إل إرشاد ياوص،أره رثواصوأ بالحي وثواموأ ؤ تعاق! 
يوقنون4وًقاثوأبثاينتئا لما بامدا وجعلغا؛همأبمه-بموث ؤ تعادت كقوله 

الدينق الإمامة تنال واليقين فبالصبر ٢[ ٤ لالجدْ! 

المثرؤع.عك ونؤع كالماسبإ. القدور. إل نؤع نوعان• والصبر 
عكصير فة٠الث النواهي. عن وصير الأوامر، عل صبر نوعان! أيصا النؤع وهذا 

والفعل.الإرادة عن صبر وهذا والفحل. الإرادة 

يئايبخلا والفاجر، والبر والكافر، المؤمن بين فمشترك الصبر من الأول النؤع فأما 
فلتصبررامرها ابنته! حق ق وؤ النبي قال واختيار. إيمان به يقترن م إن لمجرده عليه 

ا.ولتااحتس._،(ار 

٦٠( ٥ ٦ العدى)ص وتفسير ( ٤٦٤كثير)V/ ابن تفسير انظرت )١( 
•( ١٥٧/٣(وامتنياUرى)٩٢٣(ص)رق(١٢)آ(بي 



الممسسرعلن المنير الئوء 

وأمًغجيرهئغفزْ آلصنبمتاولمكلهر وعملوا م|نروا' إلا ؤ تعادت وقال 
ثينموأوإِن ؤ وقال؛ [. ١٢٥•سران: ]آل ه ويئقوأ ثْتاروأ إن ننأج ؤ تعادت [•وقال ١ ١ لمد؛ 

-آا[.وتمموأ4لآلءمان:
وعكوالتقوى، الإيمان عن الخال البدن قوة بمنزلة والقوى الإيمان بدون فالصر 

وعدآلثيقاصبرإن ؤ تعال• وقال المقدور. عل الصبر يكون بالمثرؤع اليقين حب 
••٦[ صمحمحلآتوس<سم: حث 

بمنهملعدم فإئم الصبر؛ عدم ل عدهم يقين لا بالدين يتشبه ولا يصر أن فاصْ 
ومالمثروا، والحق الشن لهم حصل ولو نومهم، واستخفوا وحفوا صرهم عدم 

فالوقنواستخف، حف صثر0 قل ومن صبره، تل يقينه قل فمن استخفوا. ولا حقوا 
تلعبطائش حفيف، ءناوْ صبر ولا له يقين لا ومن وعقل، ذولب لأنه رزين، الصابر 

الختعان.واه الخفيف،. بالشيء الرياح تنمبإ كما والشهواُتا، الأهواء به 
العمرمحورة نمير من حعه اس ير ما هدا 

العالينرئب، ليع والحمد 
٠٠٠



mv^=ثوجا

ء
بمباشمآوئيك!د

الهمزةفإن ه ;}T؛; ؤعاوذُْ مالأ حغ أ:أ،آلذى هنرٍْبية لًفل ويل، ؤ وقوله: ، ل
الصلاةلسر مناف وذلك البخل. من وتعديده المال وجع والكر، الفخر، من واللمزة 
ومقصودها.والزكاة 

الهمزةسورة تصمير من خمعه اثينأ يسر ما هذا 

العالمينرب _ والحمد 
٠٠٠

)\[oT .التان



الممسيرعلن المشر الصوء 

T_M
بمَإسآهو؛هه

زآ;;يناةورنت> هم ىآلذس ناهوذ صلاغم عن هم آلذس تب؛ا ولأبمصمحأئ دؤ 
بُ•؛)ن،ا آلما ويمئم0 
أوالنزولسواه، يجدون لا إنسان، بت ق الكنن إق اصعلروا قوتا أن قدر إذا 

الماء،دلولننع أو للْلحن، رحن أو ، ١٦٢يتدفثون ثياب استعارة أو مملوك، ان حق 
يأحدأن له هل لكن نزلع، بلا بدله صاحبه عق وحب، ت ذللئ، غير أو فأس، أو قدر، أو 

أحمد.لأصحاب، وجهان وهما للعلماء، قولان فيه أجرا؟ عليه 
المثل.أجرة عك نيادة يملل-، أن عليه حرم الأجرة أحد له جوز ومن 
الكتابعاليه دل كما مجائا، ذللثؤ بذل عليه يجس، أنه والصحيح شيخنا! قال 

همآلربي0 ساهون;لئَ! صلاتهم عن هم آليين ؛؛؛; يويلآللنصنحن ؤ تعاق! قال والمنة، 
عباسوابن عود مابن قال ٧[ ٤- ]الماعون: ه ;ن؛ الماعون ونمئعون إو محزآءوت 

ونحوهمالاوالدلووالفأس القدر راهوإعارة الصحابة؛ من وغيرهما 
-تر،ولرجل أجر، لرجل *هي قالا - الختل لذكر قو- الحم، عن اكحثحين، ومحا 
لههي الذي وأما اص، سيل ق ربطها فرجل أجر: له هي الذي فأما وزر، رجل وعلن 
وقا. ظهورهالار ق ولا رقابما، ق اممغ حق ينس ولر وتعقما، تغشا ربملها فرحل متر؛ 

وقفحلها«رأا. وإءلرا3، دلوها، إعارة الإل؛ حق رامن أيقا؛ ■منه الصحتحتن 

شةأم، وابن ١( ١ ٢  ٤٧رقم )،■/٨٨ اعري ل دامحب ٣( ١ ٥ م • ) ■ضْ 3، اسرك، أخرجه )٢< 
(.٠٠٧(واص)٢/•٦رقا١٤٧٢رقا١٢٩/٢صنيjالأوط)

اكاري)ا،/ا-ا-م\'ا(.سة وانظر: ( ٩٨٧ايآأ(صررنم الخادى)رقاأخرجه )٣( 
(.٧١،٦٦/٧(وشرحالووي)٦٥/٦()٢٦٩/٣نياUرى))أ(احرجهطم)رتم 





الممسيرعلن المنر الصوء ١=^=^؛ 
=الآاظ=====^^==^==^^د=^=خ

أيتاهيا لأيي• قلت قال سعل بن مصعب عن عاصم حدثنا زيدت بن حماد وقال 
ه؟نفيحدث لا أينا هو؟ يلا أينا ه ناهون ْبملأيلم عن ها؛ >ؤأوذنن اهلاف1 قول أرأيت 

}الوئتر إصاعة ولكنه ذلك، ليس إنه قال! 
قوله!عن القرظي كعب بن محمد مال أنه صخر أبو أحبرق ت سريح بن حيوه وقال 

قال!ه، ساهون ؤ عن ماله ثم تاركها، هو قال! ه، ناهون صلاغب عن هب لذين آؤ 
}ر حقه عن المال مغ 

نأ؛■للنتيغن وويل م كقولهت للكفار القرآن ق اطرد فالوعيد'بالويل هدا عرف إذا 
٧[.٦، زنمك; 4 ؛؛^^ ٢٥وهم آلرهفوة يوثون لا آلذين 

سمثمكماجننمعته متق ءابميا^ش لكلأقاكأبمرإو|(;ايسنع ؤوقوله؛ 
٩[.هسمبمن ذاب لم ؤ وله؛ قك 

وهماموصعين، ي إلا ٢[ ه شديد سعدارا ؤؤي0لأكنفرنمح ؤ وقوله؛ 
بالمملفيفالويل فعلق [ 4١١ همرممح| لخفل قلا ۶ 4، مبتن ي۶ 

بمجرده.به يكفر لا وهذا واللمز. والهمز 

بويلفالحاقه المساق. أوبويل الكفار بويل ملحئا يكون أن إما الصلاة تارك فويل 
لوجمن؛أوق الكفار 

تركوهالو قالت أنه الأية هان،ه ق وقاص أبي بن معد عن صح قد أنه أحدهما؛ 

إبراهيمبن عكرمة ونيه وموئرفأ، ءنّا، بنحو مرنوعا يعك وأبو الراد رواه (؛ ٣٢٥)١ا لمجمع ال 
الترغيبوانظرت غيره. يرفعه ولآ موقوفا، الحفاظ رواه الزار* وقال وغتره، حبان ابن صعقه 
/\(xy\A

(وحت٤٣رقم ١٢٥/١الصلاة)قدر تعفلمم j •٧(والموزى ٤ يقم  ٦٣يعك)آ/أبو )١(أ-محر-بم 
(.٣٢الجمع)\إ0 ق والهثس ( ٨٣٤رقم ٢ ١ ٨ الترغيب)١; ذ الطّرى 

(.٤٥رنم ١ ٢ ٦ / الصلاة)١ ر قل. تعقلتم ق المروري أحرجه ر٢( 



صمواونهارا،.وص لكانواكفانا 
كفر0.عل الأدلة من نذكرْ ّما الثاق؛ 

قإخو'قكمآلريفوه وءاثوا ألملوه وامحاموا ثابوأ دإِن ؤ ت تعاق نوله ادست الالدليل 
يكونوالر يفعالوا لر فإذا الصلاة، بفعل للمؤمنين احوتم فعلق [ ١١ت ]التوبة ه ليين آق 

'١[.لااأحجرات; زحوْب إيماآلمومتون ؤ لقوله مؤمنين يكونون فلا إخوة، 
]الشامت:ه وثول ولكزكدب ® مل ولا صدذ قلا ؤ تعاق؛ نوله السايعت الدليل 

تصدين له سبحانه جعل للأمر والانقياد الخر وتصديق الإسلام كان فلما اُا،'آُا[ 
فمالتيالتول والصلاة بالتكدب، التصديق ونابل الصلاة، وعدم التصديق، عدم 

يزولفكما كافر، الصلاة عن فالمرل كافر، اسب أن فكما ب لإشكنب،ؤتؤل وؤ 
الصلاة.عن بالتول يزول بالتكذيب، الإسلام 

هف،صك ولا اهف بكتاب صدق لا ه صل ولا صدذ ملأ ؤ قتادة: عن سعيد فال 
ههاوي للف، أول قم أرة؛: ناول للف، أول ؤ محناعته؛ عن وتول اه، بايات كذب وص 

وعيد.إثر عل وعيد [ n١٢٥، ]الشامة: 

ضولآأوودْكلم ممحأمو'محلم لا ءامثوأ يناياآلذئن ؤ تعال: نوله الثامزت الدليل 
٩[.]الماسون: ه ظوملغجTلخيمون ذهغر1للآ 

المكتوية.الصلاة مي يقوله• رياح أبي بن عطاء سمعت، جريج: ابن قال 
عنوولده ماله ألهاه لمن المهللق بالخسران حكم اهف أن بالأية الاستدلال ووجه 

بذنوبهخر ولو لم المفإن لزكفار، إلا يحمل لا المطالق والخسران الصلاة، 

الحليةق أبونمم ى ١•؛مجه مخ؛مرة، بن القاسم عن ورد ولكن ههُ، معد ص القول، سا أحاد ل!  ٢١١
jام عابن أ-؛محه مدالحزيز، بن صر عن أيضا وورد ( ٩٨/ ١ )٦ تمرْ j والطيري ( ٨٠)أ/ 

(.٢٤١/٢(واسم)٨٢/١الأطكار)(وانiلر:١٨٤/٦٨■ار؛خدمثق)
الصلاة.



الممسيرض اعإ الصوء ،؟=م 
تاكتئ======د^=====^^=^^^ث

الأيةهده ق الصلاة تارك حران أكد هؤ أنه يوصحه الربح. إق أمره فاخر ومعاصيه 
اكاكيدتمن بأنولع 

الدالالفعل دون ولزومه، الخسران شون عك الدال الاسم يامظ إتيانه أحدها؛ 
والحدوث.اكجدد عك 

إذافانك لهم، المس كمال لحصول المودة واللام بالألف الاسم تصدير اكاق؛ 
صالح.عالي قولك بخلاف له، ذلك كمال إثبات ذلك، أفاد الصالح. العال؛ نيد قلت،1 

الخبرانحصار علامات من وذلك معرفتين، والخبر سبحانه؛المبتدأ إتيانه اكالث؛ 
تعاق؛وقوله ٥[ لاوقرْ; ه ^لنملحورك ،٧؛ واوJنإلئV ؤ تعال؛ فوله ق كما لمبتدأ، اق 
هحقا ألمومنون هم \ذذيلذ ؤ وقوله؛ [ ٢٥٤ه كلبنويأ هم آلكنفرون ؤؤ 

لالأنفال;؛[ونظاترْ.

قائدتينالفصل مع يفيد وهو والخبر، المبتدأ بين الفصل. صمير إدخال الرابع؛ 
لهوآس ؤإيست ؤ كقوله؛ بالمسند إليه ني المواحتماهس الإستاد، قوة أخريين؛ 

وقوله؛[ ٧٦لالمائالْ: هوآاشمعآقُبمب ؤ1س ؤ وقوله؛ [ ٦٤ل١لءج: ه آلذو؛حآلخسد 
ذللث،.ونظائر [ ٥ ]الشورى؛ ه هوآJذموزآلرحم آس ن إؤ 

سجاواخزوأ ذءفنوأها إذا يومنبماينتثاآّى إثما ؤ سبحانه؛ قوله التاسع؛ الدليل 
[.١٥]المجدة؛ اوة؛؛؟4 يسك؟رورشه لا وهم لهم وسبمحوأبجمي 

يخروال؛  ٥٧٥١بآيات ذكروا إذا عمن الإيمان تفن سبحانه أنه بالأية الاستدلال ووجه 
٠رتبم ممسبحمن سجدا 

ولريتذكر ولر ببما ذكر فمن الصلاة، بآيات التدكير اشة بآيات التدكير أعظم ومن 
أحنمن وهذا المجود، أهل بأبم المؤمنين:٢١ خص بحانه لأنه بما؛ يؤمن ب يصل 

التزممن إلا [ ٩٤٣]اوةرْ: واقينوأ٢^^٥ ٠ تعال؛ بقوله يؤمن فلم وأقربه• الاستدلال 
•قامتها ؤإ 



٢٦
اا============^^^^^^لأت؛

اسذم وقدم والبخل، الكفر له والفاجر والإحسان، الإحلاص له فالمؤمن 
فويل)يصلييتؤ ت كقوله كتايه. من موصع غير ق المهلكين الخالقين هذين سبحانه 

4ه؛ الماعون ونمثعون يرآءوى;)ن؟( هم آلدنن ساهون))■'؛ غم صلا عن مم ؛ءآ:؛ 
الإحسان.نحد الماعون ومغ الإخلاص. نحد فالرياء ٧[ ٤- 

يون؟زثركمث؛ث1كلا ذزآركثوا' قل، فإذا ؤ ت*اكت قوله العاشر؛ الدلل ، ل
هإئؤرتحر٠ون يبتلا وئممموأ كلوأ ؤ • فوله يعد هذا ذكر [ ٤ ٩ ، ٤ ٨ زالمرسلأت: ه للاكدبين 

إنمايقال: ولا إليها، دعوا إذا وهوالصلاة الركؤع ترك عك توعدهم ثم ٤[ ٦ لاورّلأت: 
الوعيد.وع وعليه لها تركهم عن أخبر غفوإنما فإنه التكدي.با، عل توعدهم 

بهاأمر اس بان يصدق من ا تمن مإصرارا الصلاة ترك عك يصر لا نقول: أنا عك 
اهلعأن جازتا تصديئا مصدعا الرجل يكون أن والملمعة العادة ي يتحل فإنه أصلا، 
معوهو العقاب،، أشد تركها عك يعانه وأنه صلوالتا، خمس وليلة يوم كل عليه فرض 

بفرضهامصدق تركها عك يحاففلء فلا فهلعا، المستحيل من هدا تركها؛ عل مصر ذللث، 
سيءقلمه ؤا ن لنيا ُاٌر ما قلبه ؤ( مكن لي ، فح.بيا، صاحبه محامر الاممان فإن ا؛د.ا، 

الإيمان.من 

وأعمالها.القلوب، بأحكام علم ولا خبرة له لمى من كلام إل تصغ ولا 
وأنوالنار، والجة والوعيد بالوعد إيمان العبد يقوم؛قلم، بان العلثيعة ق وتأمل 

قالترك عك محاظ وهو تركها، عك معاقبة يعاقبه اقم وأن الصلاة، عليه فرض اه 
منعك حمي هوالذي القدر وهذا الفعل، من له الماسة المواغ وعدم وعافيته صحته 
منوهذا محرم، ترك ولا واجب فعل يقارنه لر ؤإن التصديق مجرد الإيمان جعل 
معصبة.ترك ولا ءلاءة فعل يتقاضاه لا جازم العبدإيمان بقلب يقوم أن الحال أمحل 

)ا(أهادان.

الصلاة.)أ(ا<\



الممسرش ائئنئ الصزء ه==م 
=\ص\===^^^=========د

المخيرصدق اعتقاد مجرد التصديق ليس ولكن التصديق، هو الإيمان نقول1 ونحن 
وقوموقومه ويرعون إبليس لكان إيمادا التصديق اعتقاد مجرد كان ولو له، الانقياد دون 

مصدقين،مؤمنين أبناءهم يعرفون كما اهللأ رصول محمدا أن عرفوا الذين واليهود صالح 
ولئيمنؤ صادق أنك يعتقدون أي■ [ ٣٣]الأنعامت ه يكدبوئك لا قإمبم ؤ تعالت قال وقد 

قالالحق، معرفة بعد إلا يكون لا والجحود [ ٣٣]الأنعام: ه بئاض،ممتيحدون لمهتن 
[...١٤زالمل: ه وعلوا ظلما وآذقئتهاا^م مثا جحدوأ وؤ 

الماعونسورة تفسير من حمحه اس بمر محا هدا 

العالمينرب ثيع والحمل 
٠٠٠



mm؛

4■هوآ'لأبش;1ن شانئك إن فصل إداأعطسنكآمفيت ؤ
عنتجح ر ابن حدثنا الرازي؛ هو جعفر أبو حدثنا القفل؛ نعيم أبو ؛قال 

الخراهمر٢ا.قال: ا[ ]ص:43
يدحلليس الجنة، ي مر هو عائثة؛ وقالت الجنة. ق نم مالك؛ بن أنس وقال 

حريرأن أعلم؛ واس معناه وهذا . النهر ذلك حرير سمع إلا أذنيه ل إصبعيه أحد 
أذنيه.ق إصبعيه يدخل حين يسمعه الذي الخرير يثبه النهر ذلك 

قالتي عن أمحه عن معاؤية بن حكيم عن الحريري حديثا من الترمذي جامع ول 
تشققثم الخمر، وبحر اللبن، وبحر العسل، وبحر ابء، بحر الجنة: و ررإن قال: 

حدثناالأصم حل.ونا الخاكم: وقال صحح. حن حديث، هوا قال؛ ا بعد((١ الأمار 
عبداسعن قرة بن عهناء عن ثوبان ابن حدثتا مؤمن بن أسد حدتنا سليمان بن الربح 

يسقيهأن سر0 لأمن لم؛ ومعليه اس صك اس رسول قال قال؛ هريرة أبي عن سمرة ابن 
لايًرير اشف يكنه أن ّرْ ومن الدنيا، ل هليتركه الأحرة ق الخمر من L اهلع 

ولوالملث،، جبال تحت، أو تلال تحتر من تفجر الجنة وأمار الدنيا، ق فليتركه الأحرة 

حائيالأرواح. ١٣•)١( 
(٧٣٢)a/الباري نح واننلر: ينهما انص رصي هماس ابن عن ( ٦٥٧٨)رنم البخاري أحرجه )٢( 

(٤٧-•٤٦٧/١١.)
٥(. ٥٨)؛/ كير ابن وشبر ٦(  ٤٨المثور)A/ الدر انظر: )٣( 
)رنمالظمآن ل،وارد والهثمي ( ٠٧٤ ٩ رقم  ٤٢٤)آآ/ حبان وابن ( ٢٥٧١)رقم اكر.ذي أجرجه )٤( 

رقم ٤٢٤الكبير)ا<ا/j واتجراق ( ١٤٧٥رقم  ١٤٧/٣)واJثاني ١^ ق والثيبان ( ٢٦٢٣
(.٤١•)رقم حمبد بن وهمد ( ١٠٣٢



الصس؛رعش التنئ الصوء 
=الكو|===د====د===^=^=^^^^ذ

الآحرْل به اس بماليه ها لكان حيتا الدنيا أهل بحلية عدلت حلية الجنة أهل أدثن كان 
حيتارارالدنيا أهل حلية من أفضل 

الجنةأمار ®إن ،! ١١٥عبداه عن روق معن مرة بن عمرو عن الأعمش وذكر 
صحح.موقوف وهدا مك® جبل من تفجر 

بنعبداه حدثنا عاصم بن محمل بن أحد حل.ثنا مسنده ق مردويه ابن وذكر 
عمرانأبو حدثنا عبيد بن الحرث حدثنا إبراهيم بن لم محدثنا التعمان بن محمد 
الأمار٠^٠ هؤت اه رمول قال قال! أبيه عن نيس بن ءبل>اه بن بكر أبي عن الجوف 
ا.أمارااال بعد تصلع نم حوبة، ق عدن جنة من تنخس، 

الحريريحدثنا هارون بن يزيل حدثنا عبيدة ين يعقوب حدثنا الدنيا أبي ابن وتال 
قأحل.ود الجنة أمار أن تظنون ®أظنكم قال: مالك بن أنس عن قرة بن معاؤية عن 

والأحرىاللؤلؤ حافتيها إحدى الأرض وجه عك لساتحة أما واه لا الأرض؟ 
له؛؛،.حالخل لا الذي قال: الأذفر: U قلت قال: الأذفر، السك وطينها ازقوت، 

حل.ثنايحين بن أحمد بن محمد حل.ثنا أحمد بن محمل عن تفسيره ل مردويه ابن ورواه 

توله:إك مخصرأ الطراق أحرجه بجنما الكظ، بمذا  oojUق ماكر ابن أحرجه )١( 
٧٤)r/ الترغيب ل المن.ري وقال ( ٨٨٧٩رنم  ٣٦٣M)الأومط المعجم j الدنا• j افلتترى 

ث.واس،وله وثق وتل؟ داود ين القل.ام شيخه إلا تقامتج ورواته الأوسط ل الملراق رواه (؛ ٣١٣٤رنم 
وموصعقداود بن الشوام شيخه عن الأوط ق الطراق رواه (؛ )م/٦٧المجمع ل الهثثمي ونال 
ثقات.رجاله وبقية 

رقم٤ اسق)١ا/أا j ومدالرزاق ( ٣٢٨١رقم  ٦١٢ضيرْ)آ/ j حاتم ر ابن ب )٢( 
(.٦٣/١ممر)ابن (واظرثشير ٢٠٨٧٣

(.٦٩٧أعلالمة)رنم امماد ق واللألكاتي ١(  ٥٧)١; وأبو،yU( ٢٨٢٢الدارس)رقم أخرجه )٣( 
المقيّئوالضياء ( ٦٩الجة)رقم صفة ق الونيا أبي وابن ( ٣١٦الجنة)رقم صفة ل أبونعيم أخرجه ( ٤ر 

أبيابن رواء (؛ ٥٦٦٦رقم  ٢٨٦)؛/الترغيب ل المذري وقال ( ٩٣ررقم يمحمتمي الجنة فة صل 
أشبهبالصواب.والموثوف مرفومآ، غير، ورواه موقوفا، الل.نيا 



همٍٍٍٍ_س_^و7أٍ
أنسعن قرة بن معاؤية عن الحريري أخرنا هارون بن يزيد حدثنا حكم بن مهدي 

مرفوعا.رواه هكن.ا فذكره هي اس رسول فال ٠الت مالك ابن 
مدهقرأ أته أس عن ثابت عن ّلمة بن حاد حدثنا عفان حدثنا حيثمة أبو وقال 

الكوثرأعيت ١٠ه؛ اس رسول فقال ١[ زالكوثر: ه آلكوقرا؛ن، اعطءثاتق— إثا ؤ الآيةت 
فإذاتربته إلى بندي فضربت اللؤلؤ ئاب حافتاه وإذا شقا، ينق ولي ؛بري هو فإذا 

أبيعن مرة بن عمرو عن الثوري سفيان وذكر ٠ اللولوآر حصياوه ؤإذا أذفر، ش ل م
منقال؛ [ ١٤٨]اكعرا،: ه همط طلعها ونحل ؤ تعاقت قوله ق مسروق عن عبيدة 

إقهموءهالآ'اأوىلةتحوئ.أصلها 
راسيحانه•' اه رسول قال قالت هريرة أبي حديث من ملم صحيح وق 

راب^ أمار من م والميل والفرات ^حان 
عنعل بن لمة محدثنا سابق بن سعيي. ^Jj؛L الدارمي سعيد بن عثمان وقال 

خمسةالجنة من النع ®أنزل قال: ه الني عن عباس ابن عن ءتكرمة عن حيان بن مقاتل 
مراوهما والفرات ودجلة بلح، يم وهو وحيحون الهند، نم وهو بحون أمار: 

أمقلمن الجنة عيون من واحدة عين من اض أنزلها مصر، شم وهو والميل العراق، 
الأرض،ق وأجراها الجبال، فاستودعيا جبريل. جناح علن درجاما من درجة 

مآء_TJ؛_*L؛ ؤاjزJئا ؤ قوله: فدللث، معايشهم، أصناف ق للناس مئاغ فيها وجعل 
عندكان فإذا [ ١٨ه لمندزون بهِء ذهاب عق ؤإئا الأنضر ؤر يفدرؤانآقنه 

والحجركله والعلم القرآن الأرض من فرفع جبريل أرسل ومأجوج يآحوج حروج 
الخمسة،الأمار وهده فيه، بإ مؤمن وتابوت إبراهيم ومقام الستر ركن من الأسود 

واظر:شراينممر)أ/خهه(.( ٣٥٢٩رلا٢٢'٦/٦(وأبو_ح،)٢٤٧/٣أمد))ا(أحرجا« 
(.١٧•\شمبيفيبما)آ(أ.ءرحه 

:١٧٧-١٧٦/١٧(ومحهموى)٢١٦-١r١٤/٧بمنياuرى)
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رقمتفإذا 4 لمندزون بب-ء ذهاب غل ؤإئا ؤ قوله: فدلك الماء، إلن كله ذلك فرفع 
بنأحد ورواه ا والآحرةا<أ الدنيا حيري أهلها حرم فقد الأرض، من الأشياء هده 

محفوظة،غير أحاديثه عامة وفال! غيره، أحادث هع هدا ملمة ترجة ل عدى 
متروكت ائي النوقال الحديث،. متكر اليخاريت قال الضعفاء، من فهو وبالجملة 

به.تشتغل لا ث حاتم أبو وقال 
منبياصا أشد هو الحنة، ق ربي أعهلانيه محم راهو فة.الت الكوثر، عن ه وسئل 

إمااه رسول يا قيل: الجزرا؛ كاعناق أعناقها طيور فه العسل، من وأحلن الين، 
ينها«م.أنعم ،راكلها قال: لأءْة، 

الكوُرسورة ير نفمن جعه اليم ير ما هدا 

الحالينربإ لله والحمد 

وأبو( ٥٨- ٥٧/ ظر؛خه)١ ق والخف، ٣( ١  n-Y"١ ٥ / الكامل)ي ل عوى أبي ابن أخرجه )١( 
(.١٧٧- ١٧٦الووى)U\/ شرح وانظر: ١( ٢ الفتن j الواردة المن j سروالدال 

ئ.)آ(أءلأم 
الخةصفة j الدنيا أيي وابن ( ٣٤٢)رنم الخة صفة ق نعيم وأبو ( ٢٥٤٢)رقم التردي أخرجه )٣( 

الترديوحت ١(  ٤٧)رقم بتحقيقي الخة صفة j والضياء ( ٢٢-١  ٢٢• )■Y/ وأحد ( ٣٣٦)رنم 
والمذريوالأuق.
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دءص
سممآسر

ل'ثئ::نآأمحد محيونهؤلآأثونينلأ نا لاص ننمحاآلًفطس:3 شؤ 
هيئن:،":؛■ مآأعتدو إئ1؛؛ عبدم ثا 3لآأثأءابت 

عظيمحرم من عظيما صوئا للوعد لأن [ ١٣ه\\ؤعد.' بجمله-، -_ مخTpؤؤ 
حلقهمن العظيمان يستحقه حيث من بيح للتفاسحقاقه أعظم، محالة لا والمح 

استبانذكرناْ ما ناملت فإذا المرصع، هدا ق العقل تقل ولا يعلم، كان حنث من لا 
لروأنه المصدر، تاويل ق الأولط محوي كله هدا ق الفعل ْع ما إن ت قال( من نمور للث، 

تايعوأنه رزق، التفسير لفهم ولا وفق، النحو لصناعي فلا قدره، حق المعنن يقدر 
ماأعتد لا ؤ ه' فوله وأما النهل. ورد ما ولكن وحام، الفصل وأخطأ الحز 

ه،معبوده عق واقعة لأما باحا، عق فما ه ئ مآامد عبدون اذتمّ ولا ئ،( تحدون 
يعبدونأمم يظنون كانوا بل لداته، ليس اس عبادة من امتناعهم لأن الإطلاق، عك 
٣[]الكاغرون; ^ إؤ'؛؛ مآاعبر عنبيون اتنز ولا ؤ فقوله؛ يه، جاهلين كانوا ولكنهم اهع، 
به،جاهلون وهم دومم، به عارئا كان ^ؤ، هو ومحبوده معبودي تعبدون أنتم لا أي• 
يعضهم.جواب هدا 

منويلزم بادق، تعبدون لا أي؛ موصولة، لا مصدؤية هنا إما آخرون؛ وقال، 
إذبشيء، هدا وليس به، متعلقة العبادة لأن المعبود، عن تنزيههم عبادته عن تنزيههم 

فالمقمودتعاق، معثوده من بريئون أمم ؤإعلامه معبوديهم من براءته القصود 
العبادة.لا المعبود 

يعبدونلا فهم اتباعه، من وأنفة له حدا ه، مخالفته يقصدون كانوا إمم وقيل؛ 

ج١.بيانع )ا(مما 
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قمخالفته عق وحرصا قو، لأتباعه كراهية ولكن المعبود، لذات كراهية لا معبوده، 

لإ-بمامها]ما[ لفظ إلا الرفع والمعن البدع الطم ق يصح فلا هدا وعك العبادة، 
الأية.تضمنته الذي الغرض ومهلا؛قتها 

مثلوالفصاحة البلاغة ل الكلام ازدواج نمد وهو راع، وجه ذللث،• ل وفيل 
3 سوأ ؤ قوله:  _T [،١٩٤]المرة: ه عته فاعتدوأ ظآفب آعتذى قنن ؤ ه، ثسيلم

ته فولالكلام هذا مع ازدوج ثم يعقل، لا ومحبودهم ه ثعبدون ما اعبد لا ؤ فكذلك 
المحنيان،احتلف ؤإن الالففلان فامتوى ٥[، لالكاغرول: ه اعبد مآ عنبيون اتتمز لا وؤ 

ؤأئنيهدثلم4كقوله: )من( إلا يجيء لا بل هذا، مثل الإفراد ق يجيء لا ولهذا 
أثنؤ [ ٣١]يونس: ٩ أشع يملث أثن ؤ [ ٣١]يونس: ه ^؟ Jjiمن تلن ؤ (، ٦٣]١^٠]،؛ 

[٦٢بىاصيإدادءائهلص: بخقياهمؤثمه]ص: 
هذامن أقرب خامس وجه فيه وعندي ذلك، أمثال إق [ ٦٤]النمل: ه مملى ثنيتدؤا اؤ 

لهامستحقا للحبادة أهلا يكونه الموصوف المعثود يكر هنا المقصود أن وهو كله، 
بانهالموصوف معبودي، عابدون أنتم ولا فيل: كانه الهعتن، هذا عل الدالة بما فاق 

ذكرويكون فقط، الذات عق تدل إنما لكانت، ]منء بلفغله أتن ولو الحق، المعثود 
يعبدلأن أهلا تعاك كونه يكون أن بين ففرق العبادة، جهة هو أنه لا تعريفا الصلة 

قولمعنن وهذا جدا، بدع فإنه فتأمله، لعبادته مقتفئ وصف، أو محص تعرف، 
منلكم طاب ما هاذ،كحوأ ؤ ونفليرء يعلم من لصفات تاق )ما( إن النحاة: محققي 

بالنكاحالأمر إك الداعي ثمت، الهو وأنه الوصف،، المراد كان لما ٣[ ]النساء: ب آلتسأء 
يتخرم،لا باب وهذا من دون، بما أنن به الموصوفة المرأة فتنتك^ هوالهلسبح، وقصده 
فلنذكر:هنا، إق بنا الكلام أفضن ئد ؤإذ العربية• الك مألهلفؤ وهومن 
السورة.هذه ق الأفعال تكرير وهي ذلكر، عق ثانية فائدة 

المرصعين،ق المتقبل ه؛لفظ نفحق ق الفعل كرر كونه وهي ثالثة، فانية ثم 
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بالماصي•حقهم ل وأتن 
المستقل،الفعل بلففل منه معبودهم عبادة نفي ق حاء أنه وهي رابعة• فائدة ثم 
الفاعل.يامم معبوده عيادتم نفي ذ وجاء 
•لن[ ] دون لا[ ت د هنا القي إيراده كون وهي • ة خامفائدة نم 
فيئضبالإثبات، القي يقرن أن هدا مثل ي القرآن طريفة أن وهي سائمة• فائدة نم 
ليسالمحض والتقى التوحيد حقيقة هو وهذا عبادته، ويثبتا اس! سوى ما عبادة 

والإثبات؛،للنفي متضمنا إلا التوحيد يكون فلا القي، يا"ون الإثبات وكذللثج بتوحيد. 
ذلك.مر وما المحمى، بالنفي السورة هذه جاءت نلم اقلع، إلا إله لا حقيقة وطا 

عنعبادتيم نفن ثم معبودهم، عن عبادته نقي تقديم حكمة ما وهي سابعة: وفائدة 
معبوده.

كفروايخاطبهم؛الذين أن الكفار حاطب، إذا القرآن طريقة أن وهي ثامنة؛ وفائدة 
ينايامل ؤ ٧[ لاكمِيم: 4 أليوم دعتدنوأ لا كمردأ ننأيا ؤ كقوله: هادوا والذين 

إلاالكافرون أيها يا يجنء: ولر ا"آ لالج»عةت 4 يلي اؤليآء امحم زعمتم إن هادوأ آلذين 
الاحتصاصن؟هذا وجه فما الموضع، ذا هق 

القيعل، زائد معنن 4 ب-ُن ذؤجيئؤآ}نى ۶ ئوله• ق "ُل وهم، تاّعة؛ وفائدة 
أفادفيما القي من هذا فهم وقد ومعبوده، يدينه كل اختصاص عك يدل، فإنه المتقدم، 

المذكور.التقسيم 
والاحتماص،التقسيم هذه ق ومعولهم ذكرهم يم تقل. وهي عامرة: ة وقائل، 

السورة.أولى ق وفعله شأنه ذكر وتقديم 
الأحبار:من ين جنعل اشتملت، قل السورة هذه أن وهي عثرة: حائية وفائدة 

أبدا.لازم وهذا معثوده، من وبراءمم معبودهم، من براءته أحدهما: 
■؛bJ،فيد عنهم، وسكوت متاركة هذا فهل دينهم! ولهم ديته له بأن إخارْ اكاف: 

عيروحكمها عمومها عل باقية الأية أم الكفار يبعضن التخصهيصى أو ، ياليف، السح 
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مخصوصة؟ولا وحة من

]ما[وقؤع وص واحدة، مسالة منها ذكرنا ففد السورة، هده ق ائل معشر فهده 
وقوتهبحوله تعبين ماس قفل من تميش مالتسع ائل المفندكر ]من[ بدل فيها 

حطامن كان وما له، شريلث، لا وحده فمنه صواب من كان فما الخطأ، من إليه منبريين 
منه.بريئان ورسوله واهنه الشيْلان ومن فمتا 

وجوه!فيه فقيل الأفعال، تكرار فائدة وهى اكانيةت المسألة فأما 
انتزولا ؤ وقوله؛ والمستقبل، للحال نفي ئعتذوزب ما اعتد لا ؤ قوله؛ أن أحدهات 

ذلاك<.تفعلون لا أي: ب<مماولة نآأعثد غئجدون 
ولهداالوحي، نزول قبل قهل ذللث، مني يكن لر عبدبم4أى؛ ئا اثأعابد ولا ؤ وقوله؛ 

عبدتم.ما قعل أعبد ب قال: فكأنه عبدتم، ما فقال: الماصي، بلففل عبادتيم ق أتن 
أعبدهما الخاصي ق قهل تعبدوا لر أي: مقابلة ب< مآاعبد انتزعثبدون ولأ ؤ وقوله: 

وحالاماصتا النفي أقام الآيادت، استوفت، وقد أصلا تكرار فلا هدا وعك دائما. أنا 
ماأحن اه ثاء إن وهدا وأبينه، وأحمره لنقل بأوحز وعبادمم عبادته عن ومتقبلا 

مواصعهاق قيالت، التي الوجوه فإن غيره، إق نتعداه ولا عليه فلنقتمر فيها، قيل 
>را.فعليلث، 

ه،نفعن أحبر حين المتقبل بلففل الأفعال تكرير وهى الثالثة المألة وأما 
الألأعصمة إق والإيماء وهوالإثارة محر، ذلك ففي عنهم، أحبر حين الماصي وبلفغل- 

قواحد معبوده وأن غيره، به والامّتثدال محبوده عبادة عن والانحراف الزخ عن له 
الكافرين،بخلاف حولا عنه يبغي ولا بدلا، يه يرضن لا الدوام، عك والمال الحال 
يمدواأن بصدد فهم وأغراضهم، الدين ق شهوامم ويتبعون أهواءهم، يعبدون فإمم 
عئبدونانتثر ولا ؤ الأن يعني ه تعبدون ما اعبد لا ؤ فقال: غيره، ا وغل. معبودا اليوم 

يستقبلفيما أنا ولا يعني: ه م عبد ما عابد اثأ ولأ ؤ قال: ثم أيصا. الأن أنا ه مآاعبد 
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الكافرون.أيها عبدتم لما عبادة مني مدر 
وهوالماصي، بلففل الفعل بعدها وغ فليلك الشرمحل، رائحة هنا ما وأشبهت 

منءبل.تم مهما يقولث كأنه الشرحل، حرف بعد ذلك يجيء كما المعنن، ق متقبل 
أنا.أءثد0 فلا ثيء 

وهيلها والجواب الفعل، فيها عمل وقد الشرتل فيها يكون وكيف قيل؛ فإن 
منه،رائحة فيها ولكن سها، نفشرط إنبما نمل لر قلنات منها. الشرط أبعد فما موصولة 
إذاوأنت، وعمومها، العبودايث، ق ؤإبيامها معين، غير عق لوقوعها معناه من وطرف 

صفحاته.عك بائيا الشرط محنن وجدت الكلام هدا معنن ذقت 
معننترى ألت، تفحل. ما أفعل لا أنا ت يفعل ما كل ق تخالفه ما لرحل قلت، فإذا 
الفإق شيء من فعلت؛ مهما الكلام هذا روم وأن وقصدك، كلامك ق قائما الشرط 
أفعله.

4صثا آلنهد ق م،كايتن كبمائؤم قالوا ۶ تعاق؛ قوله مثل من ذلك وتأمل 
الماصيبلففل ]منء بحد الفحل وقع حنن فيه الشرطية معنن تجد كيف [ ٢٩لمريم• 

هووهن.ا تكلمه، فكيف، صبتا الهد من كان من المعنن وأن المستقبل، به والمراد 
يكونبمعتن هنا كان أنه والمعربين المقرين من قال، من حوله حام الذي المعنن 
عنغيرهم فهم وعزب وتنزيل تقدير من عطلا ألقوه بل بابه، من إليه اتوا لر لكنهم 

وعكغنمه، ، ٧١عفوا، فخذه أحبرتلئ، ما والوجه زائدة، كان فقالوا! ودقته، للهلفه ^ا 

ومضجواب، لها وليس الفعل، فيها عمل قد الأية من ا ءل،ر هل( غرمه• سواك 
منمفهوم كله وهدا ه عبدم ما عابد اثا ولأ ؤ ت محوله ق هكدللئ، فيها، قائم الثرطيه 

وغيره.كالزجاج المحاةت فحول كلام 
قالماصى بلفظ الفعل جاء أجلها من التي الحكمة صحت فقد هدا ثبت فإذا 

)ج(.الأية• ق رمن( أن عل هدا ولعل الأية• ل أن ْع هدا المخطوطةت ق ' 
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]ما[لمعد ه اعني ما عبدون اذت»و ولا ؤ قوله! بخلاف ه عبدم اثاعايدما ولا ۶ ت قوله 
وأنسواه، معبودا له يكون أن نبيه عصمة عق اممع من تجنها الشرط مٌنى عن فيها 

الكافرين.تقل المعبودات ق يتنقل 
جهتهول الفاعل، باسم إلا حفهم ل القي يات لر أنه ومي، الرابحة■ المسألة وأما 

بديعة.لحكمة أعلم والله فدس أحرى، الفاعل وباسم تارة المتقبل بالفعل حاء 
أولافأق وقت، كل وى وجه بأكل معبوديهم من براءته الأعظم المقمود أن وهي 

اسمبصيغة بحينه القي هدا ق أتن ثم والمجيد، الحدوث عق الدالة الفعل بصيغة 
قوأفاد مي، يقع لا هاJا أن الأول القي ق قافاي والشوت، الوصم، عك الدالة الفاعل 

ولال فحلا تكون لا اه غير عبادة ^ ١٥فكأنه سأق، ولا وصفي ليس هدا أن الماق 
بايفمح،•مقصودين لمشتن بممتتن فانح، وصما، 
إنأي الفحل، دون والمبوت ، الوصفعق الدال بالاسم أتن قاتما حقهم، ق وأما 

ؤإتمالكم، ثابتا الوصف، هذا فليس عنكم، متتم، ه المائدة اللازم اكابن، الوصم، 
غيرهعاوتم لما وأنتم أحدا، فيها معه يشرك ل؛ ؛المبادة وحده الله حص لن لمت، 

معهويعبد اهف يمد المشرك فإن الأحيان، بعض ؤ، عدوه ؤإن عابديه، من قلتم 
[١٦]الكهف: ه آنثه إلا يعتدوتل وما آعثرلئموَ وإِذ ؤ ت الكهف، أهل تال كما غيره، 

معبودهمتعن المشركون قال وكذا تعتزلوه، لر فإنكم اهف إلا ممودهم اعتزلتم أي•' 
فلمغيره، معه ؤيحبدون اه يعبدون كانوا فهم زلفن. اه إق ليقربونا نمدهم إنما 

علثابتا يكن ب ، ٧٥١غير عبد من لأن الوصف،، ونفن متهم لوقوعي الفعل عنهم ينتم، 
؟؛ا.موصوفا ١^١ عيادة 

وعبد©الارا0 عابد بأنه يوصف لا أنه طيها ق تجد كيف البديعة النكتة هدْ فتأمل 
ولمغيره، إق يلتفت لر تبتيلا، إليه وتبتل بكليته، إليه من إلا عبادته عك المستقيم 

وهداله، عيدا ولا عابدا فليس غيرْ، به وأسرك عيده وأنه عبادته، ل أحدا يه يشرك 
تعدلالش الإخلاصن، سورق إحدى هي الش الجائلة العظيمة المورة هذه أسرار من 
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هوالذي والكمر الترك من جهتهم من النفي تضمنه ما إثبات السورة آحر وأفاد 
له:فقال أرصا، وغير0 هو اقتسم من مجرى ذس فجرى ونصيبهم، ونمهم حظهم 

أرصي.ول أرصك، للث، حدك، ق أيحل ولا حيى ل تدخل لا 
التوحيدفأصابنا بيننا، حطتنا اقتسمنا أنا اقتضت، البراءة هده أن الأية فتضمنتج 

الشرك؛ال0ةوأصابكم فيه، تشركونا لا يه، نختعس ألدى وقمتا فهونصيبنا والإيمان، 
٠يه رككم حملا به، تختمون الذي وقسمكم نحبكم فهو به، والكفر 

كلامه.بفهم عباده من شاء من قلولت، أحيا من فتبارك 
القلوب،بي نقاما حللها، ل رافلة لقلوب يجلت، إذا وتحوها المعاق وهاوا 

مقعد،صرير إل تزف حول فهي حياة، قلبه من يصادف لر ومن ؛مجامعها، وتاحذ 
نعمته.إتمام ونسأله لها، منتهن لا التي مواهبه عك شه فالحمد 
أولوق ونصيبه، مه قعل ونصيبهم فمهم تقديم وهي العاسرة. الخالة وأما 
الخطابووو؛ع الكلام أسرار من فهن.ا بأم، يختص ما عل به يختص ما ندم السورة 

امواقتالبراءة اقتضت، لما السورة فإن اما، وفرمالبلاغة فحول إلا يدركه لا الزى 
صاحبهو الحق وكان بقسمه، كل ورصي وبينهم، بينه والشرك التوحيل. ديتي 

الالذي الدون مهم راصون؛قأمم وعلم مين، القوميز النصيبين برر وقل مة، الق
اقتسممن يمنرلة الأعفلم والحفل الأمرف القسم عك امتول قل هو وأنه منه، أردئ 

فمي،ق تثاركني لا له: يقول فإنه بالسم، مقاسمه فرصي وشفاء، سما وغيره هو 
أحنههتا قسمه يكر فتقديم فمي، ول قملثح، لك، فائ،ج ق أشاركلثح ولا 

مينالقأشرف أنه وزعمنتخ آثرته؛التقديم، الذي ملث، قهو هذا يقول. كأنه وأ؛الح، 
وأحقهما؛التقديم.

رضيهما ونح اختياره سوء عل والداء به اكهكم من فمه ذكر تقا-يم ق فكان 
هوهذا ق والحاكم ه، نفم قتقا.ايم ذكر ق يوحل• لا ما والبيان الحن من ه لف

ووجهالبيان. كثرة فيه ينجع فلا الفهم غليغل وأما إثارة، بأدنن يكتفي والفطن الذوق، 
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ومغناها.هولها هدا ومعبودهم، دينهم من ه، براءته السورة مقصود وهوأن ثان 
فلمالها، ومحقثا لبراءته مكملا الثاق بالقصد ومعبوده ديته من يراءتبمم ذكر وجاء 

مهلاُثالتؤنديتؤثنح ؤ نوله؛ جاء تم السورة أول ق به بدأ دينهم من براءته المقصود كان 
أنتمتختمون دين هو بل عليه، أوافقكم ولا دينكم، ق أثارككم لا أي! المعتز لهدا 

فتأمله.أولها الورة أحر فطابق أبدا، فيه أشرككم لا به، 
هوهل دينه، وله ديتهم لهم بأن الإخبار هدا أن وهم، عسرة• الحادية المسالة وأما 

تخصيص.ولا الأية ق نسخ لا أو مخصوصا أو منوحا فيكون إقرار 
الذكورة.المال أهم من شريفة مسألة فهده 
هدهأن لاعتقادهم السيف،؛ بآية متوحة أنها وحلنوا حلائق، السورة ق غلهل وقد 

دينهم.عك لهم التقرير اقتضت الإية 
وكلأاتكتابا، أهل وهم ديتهم، عك يقرون بمن مخصوصة أما آخرون وقلن 
نصعمومها محكمة هي ز تخصيص، ولا السورة ق نح فلا مهحص، غلهل القولين 

التوحيدأحكام فإن مضموما، ق المح لحول يستحل التي السور من هي محفوفل، 
فيه.المح لحول يستحيل الرسل دعوة عليه اتفقت، التي، 

تقدم.كما الإحلاصى محورة تمن ولهدا التوحيد، أحلهت، المورة وهد0 
الإقرارهذا أن رأوا ثم دينهم، عق إقرارهم اقتفن، الإية أن فلتهم الغلعل ومنشأ 

كتاب،لا من وهم الكفار، يعص عن زال طاتفة! وقالت، منسوخ. فقالوات ياليم، زال 
مخصوص.هذا فقالوا! لهم، 

يزللر ل أبدا، دينهم عك إقرارا أو لهم تقريرا اقتضت، الإية تكون أن اس ومعاذ 
عليهمالإنكار عق أشداء أصحابه وعق علته وأشده الأمر أول 3، ه اهلأ رسول 
ناد.كل وؤ، وقت كل والوعيد والتهديد عنه والنهمح، لتمنحه دينهم وعيب 

مضياإلا فابكي وشأنه، ويتركونه دينهم، وعيب آلهتهم ذكر عن ، يكفأن سألوه وقد 
دينهم•وعبكإ علهم الإنكار عك 
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الأيةؤإنما الباطل. الزعم هذا من اهف معاذ لهم، تمريره اقضت الأية إن يهاوت فكيف 
فانهأبدا، عليه توافقكم لا الدين من عليه هم ما وأن تقدم، كما المحفة البراءة اقتفن، 

الحق.ديننا ق تثركوننا أنتم ولا فيه، نشرككم لا بكم، فهومختص باطل دين 
المخيدعن حتن الإقرار فأين دينهم، و موافقتهم من والمصل الراءة غاية فهدا 

يقالأن يمح لا بالحجة حوهدوا كما باليم، حوها■وا إذا أفترى التخصيمى، أو 
يطهرأن إك والكافرين المومنض بض ثابتة محكمة قائمة هده بل دين، ول دينكم لكم 

وبلائه.عباده منهم  ٥٧٥١
البيعأهل وبين سنته، أهل |أمح، الرمحل أتباع بتن البراءة هده حكم وكيلك، 
لكموورتتهت الرسول حلفاء لهم قال إذا سنته، غير إل الداعين به حاء لما المخالفين 

منها،براءة هن.ه لهم يقولون بل بدعتهم، عك إقرارهم هدا يقتضى لا ديننا، ولنا دينكم 
الإمكان.يحمي، ولجهادهم عليهم للرد منتصبون هدا ْع وهم 

هالْعفلمة إل المشيرة والبدة اليسيرة الكلمات هده من به العنليم اهللأ فتح ما فهل.ا 
لهان.ْنتع ولا ير بتفاستعانة غير من نفلمها، ويدع ومقصودها وجلالتها السورة 

وكرمه.بفضله وألهمه اقرا,ا عالمه مما استملأء هي بل فيه، توحد مذلان من الكلمات 
اتمحاتبا.ق ولبالغت، قائلها، إل لأصفتها كتاب، ق لووحدتما أق يعلم والله 

أنالمخلوقين قياس غير عك ءهلاؤْ الذي انمناء الواسع يفضله المان اليع وعن 
سمتفرقة مواضع عك كتبت، وقد الأسلوبؤ. وهذا التمهل هدا ير نفتعليق عك يعين 

واهالمقل.س، وبالبست، بمكة مقامي وقت، الممهل هاوا س نح يما ؛حسب، القرآن 
نعمته.المرجوإتمام 

الكافرونمحورة ير نفس حعه اه ير ما هذا 

العالمين)ب ه والحمد 
٠٠٠
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أنت؟تقول ما عباس! لأبن فقال يستغفره، أن عليه فتح إذا نبيه اه أمر قالوا! السورة؟ 
منوهذا ،، ر تعلم ما غير منها أعلم ما فقال! إياه، أعلمه ه، اهف رسول أحل هو قال! 
علمهبل بعماله، الاستغفار يعلق لر سبحانه فانه أظ، كل يدركه ولا وألهلفه، الفهم أدق 
ليسوهذا دينه، ق الناس ويحول رسوله عل فتحه نعمة من سبحانه هو يحدثه بما 

تماممن الذي الأحل حضور وهو غيره، الاستغفار سبب أن فعلم للأستغفار، بسبب 
مهلهناءلاهنا ربه ليلقن يديه بين والاستغفار النصوح للتوبة توفيقه عبده عل اليم نعمة 

مسبحؤ قوله! أيصا عليه ويدل عنه، مرصا راصيا مرورا عليه فيقدم ذنِح، كل من 
بهالمأمور أن فعلم دائما، بحمده بح يكان وهوه، ٣؛ ]النصرت ى )،ثذؤآستغفره محمد 

التقدم،ذللثؤ من أكثر أمر الدين هذا ق الناس ويحول الفتح بعد بح التذللئج من 
التسبيحعبودية من عليه بقيتا قد وأنه الأعل- الرمق إك انتقاله يدي بين مقدمة وذللث، 

سبحانهأنه أيصا عليه ويدل بتوقيتها، فاصْ بقية، المقام ذللث، إل ترقيه التي والاستغفار 
وكانالليل، وقيام الحج حاتمة ق فشرعها الأعمال، حواتيم ق والاستغفار التوبة شيع 
أنوصونه كمال بعد للمتوصئ شؤع ، ثلائا استغفر الصلاة من سلم إذا ه، التي 

التوبةأن فعلم ا المتطهرينا(ل من واجعلض التوابين، من اجعلني "اللهم يقول؛ 
منعليه، ما توفيته عقيب بالاستغفار رسوله فأمر الصالحة، الأعمال ءقسءا مشروعة 

قدعبادة التبلخ فكان أفواجا، دينه ق الناس لحل حين سبيله ق والجهاد الرسالة تبليغ 
عقيبها.الاستغفار له فشرع وأداها، أكملها 

النصرسورة ير نفمن حمعه اليم ير ما هذا 

الحالينرب  ٠٧٥والحمد 

١(. ١٥٥/ القاري)٦ ■سدة واننلر: ( ٤٢٩٤الخاري)رنم اخرجه )١( 
النووي)ه/هه-'ه(.شرح وانغلر؛ ( ٥٩١لم)مأخرجه )٢( 
(٧٣١رنم )اإص\ الرزاق ومحي ( ٢٠رنم )ا/ما شيه أيي وابن ( ٥٥)رقم الرمذي أخرجه )٣( 

(•١٢١النووي)م وشرح ( ٧١٠٤اناري)A/ نح وانفلر: ( ٤٨٩٥نم ر ١ ٤ ٠ )ه/ امر ق والطراف 
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ذاثثاوا سنصل يضب؛أ؛ وما مالهر عغه مآاغى ونما لهما ثتثنآا.يى دؤ 
إ)يُ:؛ه.مسد من ختل حيدها ق أوحْلبزلين:؛ حمالة ر وآمراته تِاإثيَ؛؛ 

متلأT_، وصمنمن ؤ ت تعاق ويال الشرك، ق الواغ النكاح يعقد امرأته سماها 
غالبهمه والصحابة امرأته. فماها [ ١١ءامغوأآماثذرنيريهلاك>رم؛ للذئؤنح 

انتساباآبائهم إل ينسبون وهم الشرك، حال ق الإسلام قبل كان نكاح من ولدوا إنما 
فلمM-< الني عهد ل *^ ١١الجم أملم وقد الإسلام، أهل من أحد عند فيه ينب لا 

لأمرهمباطلة الكفار أنكحة كانت، فلو امرأته، عك عقيم د يجل. أن منهم أحدا يامر 
معلوموهانا لأبائهم، أصحابه يدعو ه اه رسول كان وقد أنكحتهم. تجديلء 

دينمن بالاضطرار 
المسل.سورة ر تممن خمعه ، ٧٥١ير ما هل.ا 

العالمينرب لألأ والحمد 
٠٠٠

اون.ةحدأهل أحلكم  ١٠)ا(لأ• 
الكابهذا ل انظر أراد،)ج( لمن هوا علاتت له ما ه الني زوجات ذكر س الأحزاب سورة ق تقدم )٢( 

)أ/لأ(.



١=?!ؤرئؤلص1ا 

ذِإساؤه؛د
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•f;::

ام؛أن- وتعاق تارك - الرب عك أو"تحرا صفة يجرى ،ما 
وشيء.وموحود، ذات، كهولك،! الذات! نفس إق ير-؛ع ما أحدها! 

والمع.والقدير، كالعليم، معنوية! صفات إق يرُثع ما الثال؛ 
والرازق.الخالق نحو! أفعاله إق يرُثع ما الثالث! 
العدمق كمال لا إذ نويا، تضمنه من بد ولا المحض، التنزيه إق ير"ثع ما الراع• 
السلام.كالقدوس، المحص! 

الءديل.ة أوصافؤ حملة عك الدال الأمم وهو الماس، أكثر يذكره ولر الخامس! 
العفلممالمجيل.، نحو! مفرد معتز عل لا معناه عل دال هو بل معينة، بصفة تختص 
عك^ل ولففله الكمال، صفات من متنعدد٠ بصفات .، اتصفمن المجيد فإن الصماد. 

وأمجدوالغفار، المرخ استمجل. فمنه! والزيادة، والكثرة عة للموصؤع فإنه هادا، 
وتاملوشرفه. وعفلمه منه لللعرش صفة المجيل.( العرش )رب ومنه علما، الناقة 

للأنه قو، علمناه كما رسوله عك اهنع هّن الصلاة بطلفس، مقتترئا الأمم هاوا حاء ، كيف
المطلوبهذا ق فاتن ودوامه، وكثرته الحهلاء عة لوالمعرض المزيد طالب، مقام 
أنكيحسن ولا الرحيم• الغفور أستن، إنك وارحمني، ل، اغفر تقول! كما تقضيه، بامم 
أقربمن وهو وصفاته، بامماته إليه المتومل إق راجمر فهو البصير، السمح أنتؤ 

الجلالذا بيا ارألفلوا والمرمذي المستل. ق الأي الحديث، ومنه إليه. وأحبها الوسائل 

.ج\ يداغ ١ ه ٩ ( ١ ) 



الممسيرعلن الضير الئوء 

بديعالمنان، أتت إلا إله لا الحمد لك بأن أّألكا إق اراللهم ومنه والإكرام" 
وبحمدْ،إليه وتوسل له سزال فهدا ، والإكرامااأ الجلال ذا يا والأرض، الموات 

ذلك،أحق وما وصفاته بأسمائه إليه توسل فهو الختان، هو إلا إله لا الذي وأنه 
إليهأمرنا التوحيد، أبواب من عفليم باب وهذا المسئول، عند موقعا وأعذله بالإحاية 

اممه.بصره لن فح وقد إشارة، 
عديدة.لصفات التضمن بالاسم وصفه وهو المقصود، إق ولر-؛ع 
الكمال.صفات من كثيرة بصفات ، اتصفمن فالعفليم 
توائل ابن وقال مولده، ق كمل الذي المد هو عباس• ابن قال الصمد وكذلك، 

قالوكذلك، أحد، فوقه ليس الدي عاكرمة: وقال سزدده. انتهن الال.ي اليد هو 
 Iالالأنباري■ ابن وقال شيء• كل له صمد فقد المودي، إليه ينتهي الذي الزجاج

الناسإليه يصسمله الذي أحد فوقه ليس الذي اليد الصمل. أن اللغة أهل بين حلاف، 
اجتمعالن-ي والقصد الجمع س فإنه هاوا، عق يدل واشتقاقه وأمورهم. وائجهم حق 

قال!كما اللغة، ق أصله هازا المردد، صفات فيه واجتمعت، نحوه، القمل. 
الصمدوباليد عود مبن بعمرو أمد بني بخير اعي الئبكر ألا 

قوالمائي ( ١٨٣٦رقم  ٦٧٦)ا/والحاكم ٢( • ٦٤رقم -•٨ ٧٩/٦)المختارة j الضياء أحرج،، )١( 
(٤٥٩٤رقم  ٦٤)ه/ الكبير ق واممراق ( ٣٥٢٤)رنم والترض ( ٧٧١٦رقم )؛/آ•؛ الكبرى 

الحاكم.وصححه ( ١٧٧وأحمد)؛/ ( ٣٨٣٣رنم ٤ ٤ ٥ )٦/ وأبويعك 
قوالهيثس ( ١٨٥٦رنم  ٦٨٣/١)والحاكم ( ١٨٨٥رقم  ٢٥٧/٥)المحارة ق الضياء أحرجه )٢( 

١( ٤٩٥)رقم داود وأبو ( ١٢٢٣رنم  ٣٨٦/١)الكرى ق والماثي ( ٢٣٨٢)رقم الثلمآن، موارد 
وأحمد( ٤٧٢٢رقم ١ • ١ )ه/ الكبير وق ١(  ٠٣٨)رقم المغير ل والأبراق ( ٣٨٥٨)رقم U^• وابن 
الصغيرل والطبراق أحمل. رواه ١(;  ١٥٦/ )٠ المبمع ق الهيثمي ونال، الحاكم وصححه ( ١٥٨)م/ 

ثقة.كان ؤإن مل.لس إ،أحاو، ابن أن إلا ثقات أحمن. ورجال، 
منجاّها كان أمد، بتي من جاهلية ثاعرة معيلي ينت، هند إل وينسا الطويل، بحر من المن، هدا )٣( 

والستامعر. ذللث، j( لها فكان فقتلا، حول معمروبن ومعه بقتله فآمر يوم ذامحتا فكر النعمان، نل.ماء 
=٢( ٥ ه / ١ الكبير)• ل الطثراق ذكر، يبنما الشاعر إل ونبه ٣( ٤ ٧ ٣; -فيرم)• ق الطبري ذكر، 
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صفاتاحتم1ع إليه، القاصدين قصد لأجتماع بالصمد، أشرافها تمن والعرب 
فيه.السيادة 

jjjوذلك يالاخر، والوصفين الأسمين أحد اقتران من تحمل صفة ادست ال
عامةومكدا المجيد، الحميد القدير، العفو الحميد، الغني نحو مفرديهما عل زاني 

والحمدكمال، صفة الغنن فان القرآن، ق المزدوحة والأسماء المقترنة، الصفات 
وثناءحده، من وثناء غناه، من ثناء فله آحر، كمال الحمد مع الغنن واجتماع كيلك، 

فإنهفتأمله، الحكيم، والعزيز الجيد، والحميد القدير، العفو وكدللثج اجتماعها، من 
المعارف.أشرف من 

متضمنةتكون أن إلا — تعال — أوصافه ق تدخل فلا المحمس، اللم، صفات وأما 
منلبراءته التضمن واللام والإلهية، لانفراده؛الربويية المتضمن كالأحي. لثبوت؛ 

تعاق!كقوله ثبوثا لتضمنها هو لون يالعنه الإخبار وكيلك، كماله، يضاد نقصي كل 
وكاJلكاوقيوميته، حياته لكمال متضمن فإنه [ ٢٥٥لاوقرْت ه ء1وم ولا مئة واحن.هُ لا ؤ 

قوله؛وكذ.لك، قدرته، لكمال متضمن [ ٣٨]ق؛ ه لغوب من مسئا وما ؤ تعال؛ قوله 

قوله؛وكذلك، علمه، لكمال متضمن ٦[ ١ زيونس; ذروه نثمال من عزئتلثؤ يعرمت، ما وؤ 
ولمؤ قوله؛ وكيلك، وغناه، صمديته لكمال متضمن ٣[ لالإخلأصت ه يولد للم بلد م لؤ 

وكازلك،له، نفلير لا وأنه بكماله، لتفرده متضمن ٤[ ]الاخلاص: ه احد يكفوا يآكناهُ 

أنعن حل وان لعفلمته، متضمن ١[ ٣• ]الأنعام: تد.ردفهآلأبمئره لأ ؤ تعال؛ قوله 
أنؤيجب، اللوب، من ه نفبه ، وصفما كل ق مهلرد وهاوا به، يحاحل بحسث، يدرك 
أمور؛هنا يعلم 

الشام.إق غب الطري نمل كما ( ٧٤• )A/ الفتح j حمم ابن الحافظ وخمل الأّدة، إل وتب 
(.٢٥٨اليان،)م/ j مفلور ابن أبمأ وذكرْ 
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أ>اسماوهباب ق يدخل مما أوصح تعاق عنه الإخبار باب ل يدخل ما أن أحدها• 
أسمائهق يدخل ولا عنه، به يخبر فإنه ه، ينفوالقاتم والموجود، كالشيء، I وصفاته 
العليا.وصفاته الحنن 

أسمائه،ق بمطلقها تدخل ل؛ ونقمي كمال إق مة متق كانت إذا الصفة أن الئاق! 
الالألفاخل هدم فإن والصانع، والفاعل كاJريد وهدا كمالها، مها عليها يطلق بل 

لماالفعال هو بل الإطلاق، عند بالصاع سماه من غلهل ولهدا أسمائه، ق تدخل 
أكمالهذللث، من ه نفعق أطلق إنما ولهدا منقسمة، والمغ والفعل الإراق.ة فإن يريد، 

*علاوحمرا•

الاسمذلك، ؤيكون صفات، عدة عل دالا يكون ما الحستئ أسمائه من إن 
كاسمهتقدم؛يانهت كما لها، الواحالْ الصفة عق الدال الاسم تناول لجميعها متناولا 

قحاتم أبي ابن عنه رواه فيما عباسي ابن فال كما والصمل•، والجيل•، العظيم، 
مرفه،ق كمل قل• •^، ٧١، والشريفسؤدده، ق كمل قل• الدأي الميل• الصمل•! ٠ نفيره 

•قل الاJي والعليم حلمه، ق كمل قل الل•ي والحليم عظمته، ق كمل قد !•^، ١١والعفليم 
شرفهأنولع ل كمل قد الذي وهو حكمته، ق كمل ئد الدي والحكيم علمه، ق كمل 

كمثلهوليس أحد، كفوا له ليس له، إلا لاتنبغي صفته هده سبحانه، وهواس ومزيله، 
تعاطيممن كثير علر خفي مما هدا لمغله، هدا القهار، الواحد اه سبحان شي،ء، 
يعلم،لا حيث، من ونقصه معناه دون الأمم ففر الحسنن، الأسماء نفير ؤ، الكلام 

فتاوبره.معناه، وهضمه حقه الأعغلم الأمم بخس علما برن«ا يحعل لر فمنر 
يعد٤[ زالاحلاص: ؟ احد عكفوا نت5نلأنُ ولم ؤ بأنه ه نفوصف، ند سبحانه وهو 

العربكانت، ولهذا مولده، j، كمل الل•ي الميال والصمد المحمي، بان ه نفوصفه 

٠را بيانع ١  ٦٨( ١ ) 
الصواعقمختصر ٢ ١ ١ )٢( 



محؤإابجإجئوو^إ_
•شاعرهم قال ٠ يه للممن المحمودة الأوصاف لكثرة الأمم تهدا أمرافها تمن 

الصمدوياليل• عود مبن بعمرو لس أسبني بخثر الماعي بكر ألا 
الخيرحمال كثرة وذلك والرهبة، بالرغبة القالوب تحوم تصمد من الممد فإن 

وهوالعالرمولده، كمل الذي الصمل• عباس! ابن منهم لف، الجهور قال ولهذا فته• 
الذيالرحيم حلمه، كمل الذي الحليم قدرته، كملت، الل>ي القادر علمه، كمل الذي 

الفقوله له حوف لا الذي إنه قال: وص جوده. كمل الذي الجواد رحمته، كملتؤ 
الكمالصفاين، فيه احتمعت، فهوالذي الأحتماع، س اللفظة فإن التمسير. هذا يناقض 

لرفلو صمدانيته، ق كاملا صمدا كان لما له كفوا أحد يكن لر ما فإن له، جوف ولا 
بصر،ولا سمع ولا قا.رة ولا علم له يكن وب جلال، وتعويتح كمال صفالت، له يكن 
ولاوجه، ولا كلام ولا إرادة، ولا حياه له ولا البتة، شيئا يفعل ولا فعل، به يقوم ولا 

فاعلهو ولا يبغض، ولا يحبإ، ولا يغضتإ، ولا يرصن، ولا عرشه فوق هو يد،ولأ 

لكانإليه يثار أن يمكن ولا إليه، يثار ولا يرى، أن يمكن ولا يرى، ولا يريد، لما 
يقولهما كان فلو المعدوم. عل منهلبقة المنة هذه فإن له، كفوا المحض العدم 

٠له. كفوا العدم وكان ممدا يكن لر الم، هو المعطلون 
المخلوقعن وهوملتؤ ٤[ لالإحلأصت ى احد تشلهُ ذنأ ؤ تعاق! وقوله 

هنفعن فتنفي لأحل، كفوا هو يكن ول؛ يقل• ول؛ — مبحانه — للخالق ومماثلته مكافأته 
نقيه.إق يحتاج أن من وأفلهر أبين ذللث، إذكان له، ومكافأته للمخلوق مشاتهته 

صفاتهمن شيء ؤ، سبحانه يماثله لا المخلوق أن المقمود أن ذللثج: وسر 
ولاله نل• هو ولا يشامه، ولا المخلوق، يماثل لا هو سبحانه كونه أما وحمانصه، 

له.مدح فيه فليس كفؤ، 
ولاالحجارة، ولا الحيوانامتؤ، يثبه لا بأنه غيرهم أو الملوك بعضر ٌد.ح لو فإنه 

)ل(امآآإغاثنج'ل.
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إذاما بخلاف له، كمالا ولا عليه، ثناء ولا مدحا، هذا يعد لر ^^،، ونحو الخشب،، 
وتطيعهكتعظيمه، تعفلمه رعيته، من شبيها ولا كفوا، ولا ندا للماائإ تجعل لا قيل• 

المدح.غاية هان.ا كان يكافئهت ولا يماتاله، ولا يماميه، من رعيته ق ليس فانه كء؛لاءته، 
لال٠خاطجاوأمر ه لفمنه فهونوحيل. ه احل.. هوأس ش ؤ ت تعاق فوله هل.ا ونفلير 

وأتنه نفبه وحد بما اه وحد قد كان أحد. اس هو قل العين قال، فإذا بتوحيده، 
أعالم.واس بقوله، أمجر لما قائل محض، مبالغ وأنه المعنن، لهدا تحقيثا ب يل ؤ بلفظة 
أمرهذا فإن ه يران،آلتاسي اعوذ قل وؤ أكلؤره، يرمن، اعوذ قل ؤ ت قوله بخلاف وهدا 

أحد،من يستعياو لا اه فإن ازس، أعوذ؛رب، لقوله تبلغ لا الاستعاذة، بإنشاء محص 
وهوتوحيده، عن حبر فإنه ه احل.. هوأس قل ؤ قوله! بخلاف محال،، عليه وذللئ، 

المستحان.واس البديعق الكتة هده فتامل الأحد، الواحد بانه ه، نفعن يخبر سبحانه 
والأمورومتعلقاترا، وأحكامها الونيا، ق ثعلنا سعلريزت القرأن كان ،ولما 

وكانت،فيها، يقع وما الأحرة، ق وشطنا وغيرها. المكلفين أفعال، من فيها، الواقعة 
إلافيها يذكر فلم الثعلر، لهدا وأحرها أولها من أحلصت، قد ^ رلزلت إذا ؤ سورة 

القرآن.نصف، تعا.ل، كانت، وسكامات الأرض أحوال، من فيها يكون وما الأحرة، 
أعالم.واس صحيحا. يكون أن الحا.يثا حدا فأحرى 

الإخلاصسورتا لأمما الهلواف، ركعش 3، ورتين الحاتين يقرأ ه، لكن ولهذا 
هوالدؤ، الج ق حما ؤيقرأ حما، ؤيختمه الهار، عمل حما يفتح ولكن والوحيد، 

الوحيد.شعار 

ؤ،عنه ثبت، الدى( هدا الأيمن، شقه عك الفجر ستة بعد يضعلبع ه، وكان 

)ا('اب>داتع-بمأ.
الماد-^١٠زاد  ١٧•)٢( 





اشنءاشرضاش؛ر

سةجوب ق أيقا احتالفوا فقد الوتر. وجوب ق الفقهاء باختلاف الترحح يمكن 
الفجر.

العمل،بداية مجرى تجري الفجر صنت يقول• تيمية ابن الإسلام شخ وسمعتا 
،الإخلاصى ورق بوالوتر الفجر سنة يمل قؤ، الني كان واذللثا خاتمتنه. والوتر 

الاعتقادوتوحيد والإرادة المعرفة وتوحيد والعمل، العالم لتوحيد الجامحتان وهما 
انتهز.والقصد. 

إثثاتهيجبا وما والمعرفة، الاعتقاد لتوحيد متضمنة ه احد هوأس ئل ؤ نورة 
والصمديةالوجوه، من بوجه المشاركة لمطالق المنافية الأحدية من تعاق] للزب 

الولدوض الوجوم، من بوجه نقص يلحقها لا التي الكمال صفالت، لجمح المثبتة 
لفيالمتضمن ء ، الكفونفي وأحديته، وغناه المجمدية لوازم من هو الذي والوالد 
نقصكل ونفي له، كمال كل إوبا'تا السورة هده فتضمنت! والتنفلير، والتمثيل التشبيه 

عنه.الشريلث، مطلق ونفي كماله، ق له مثيل أو شبيه إثباُت، ونفي عنه، 
حمحمعتةا.ْ يباين الذي الاعتقادي، العلمي التوحيد مجا،ع محي الأصول وهذه 

القرآن.ثلثا تعدل كانت، وااJللثL والشرك. الضلال فرق 
والخبرؤإباحة. ومي، أمر، ثلأثةت والإنشاء والإنشاء، الخبر عك مداره القرآن فإن 
فأحلمتاحلقه، عن وحبر وأحكامه، وصفاته وأمهسائه تعاق الخالق عن خثر نوعان• 

القران،يلث، فعدلتا وصفاته، أسمائه وعن عنه الخبر ه احد الله هو قل ؤ محورة 
يقاتأائل ؤ محورة خلمتؤ كما العلمي، الشرك من >أا المؤمن قارتها وخلصستا 

العمل.فثل العلم كان ولما القصدي، الإرادي العمل الشرك من ه آلخفنغروت^ 
هوآسمل ؤ محورة كان>تا منازله! ومنزله عليه، والحاكم وسائقه، وقائده إمامه وهو 

موآثتئل وؤ نئاياآلخفنفروثه، ئل ؤ الضم؛ ركض j ترا اهز؛ي رسول، ان ه هريرة ابي •_ ا ١ ت 
1أخد •ئظر:نيالارى)مبأ(وضحالووي)آ/ْ( مالم)رنم^لإ( ^-0 4.



١—ًأ|
=د==^^==^=^^^لأ؛؛إا=

والحديثالقرآن، رع تعدل ه ألخكنموئح تنايا ش وؤ القرآن، رع تعدل ه احد 
تعدلزلونتره إذا ؤ يرس: عنهما- اه رصي - هماص ابن رواية من الترمذي ؤ، بدللئ، 
هأوطأؤتورئ نئايا مل ؤ القرآن، ثلث، تعدل ه احد هوآس ش وؤ القرآن، نمحق، 
الإستاد.صحيح وقال! المستدرك، ق الحاكم ورواه ا القرآن*ل رع تعدل 

وممرمواها، لأحل،تابعتها القوس، عك أغلب الإرادي العمل الشرك كان ولما 
وهلعهؤإزاكه الأغراصى، نيل من فيه لها لما ويْللأنه، بمضرته علمها ترتكبه،ع منها 
والحجة،بالعلم يزول هذا لأن ؤإزالته، العلمي الشرك نلم؛ من وأشد أصحسإ، منها 
والقصد،الإرادة شرك بخلاف عليه، هو ما غير عل الشيء يحلم أن صاحبه يمكن ولا 
واستيلاءهواه، غلبة لأحل وصرره، بهللأنه عك العلم يدله ما يرتكب صاحبه فإن 

نئايائل ؤ مورة: ق والتآكرار اكأكيد من فجاء ه. نفعل والغضب، الشهوة ّلءلان 
هوثل ؤ محورة! ق مثله يجنء لر ما العمل الشرك لإزالة المتضمنة ه آلخفثفزوت 

آسأخد4.
الإخلاصمحورة نفير من حمعه  ٥٧٥١ير ما هدا 

العالينرب س والحمد 

رنم ٤٩٦)Y/ اكب j واليتي ( ٢٨٩٤)رقم واكرمدى ٢(  ٠٧٨رنم  ٧٥٤ا/ > الحاكم أحرحه 
)رنمالأصال محاتل ق القدّس والضياء ( ٦٨٦)رنم والuة الثوم صل j المني وابن ٢( ٠ ١ ٤ 

وانظرتمشهورون. ثقات ورواته متصل وإسناد0 ٢( ٤ ٨ / Y ) الترغيب ق المندري قال ( ٠٥١، ٥٥٠
١uعjr(.ري)٩/)٦-٦



الثفسسرعلن المسر النوء 

mm.1

فرقض أو وقب عام!ذا ّز ومن رن:(؛ ٤^، ما فز ثن ا)نَ؛ آلْش يرن أعؤذ يل، ؤ
ه.;ه: حني سد  ١٠■نز ومن ;)7؛؛ آلث1ضشسو 

آلاتتعطيل ولا يإماتته ليت الرحيم الشيطان من الإعادة أن المعلوم ،من 
له،الاختياري فعله وبين ينه ويحول له، أذا0 من المستعيذ يحصم بان هي ؤإنما كيده، 

وبينه،ينه حال ثاء ؤإن العبد، عق سلطه ثاء إن سبحاته له مقدور فعله أن عك فدل 
الاستعاذةحقيقة أثبتوا ؤإن الإعادة، حقيقة يثبتون فلا باطل، القدرية أصول عك وهذا 

يثبتواولر الإعادة حقيقة أثبتوا والجبرية الجبرية، عك ردا الأية وجعلوا الحبي، من 
وقدفعله، الإعادة أن كما حقيقة، الرب فحل الاستعاذة بل الحبي، من الاستعاذة حقيقة 

الحق.من أثبتته فيما منهما طائفة كل وأصابت المستقيم، الصراط عن الهلائفتان صل 
عكه اليم رسول ببا أثنن اش الكلمة هي لهذا الجامعة فالكلمة ...وبالجملة 

ؤإنمايديه، الخير من إق يضاف لا فالشر ، إليكاا ليس والشر ١١يقول؛ حين، ربه 
حلىإزٍه.قزما من اؤدرأاءوذ تعاق! كقوله الخلوقت إق ينسي، 

منه.ؤينجى منه يعيذ الذي فهو المخلوق، ق الذي الشر من يه يستعيذ أن فأمره 
ذكرهمن لمانه وأحك مرصاته، وطلب إليه والإنابة محبته من قلبه العبد أحك ؤإذا 
يردولر ربه، ونسي ذللثح ه نفمن يرد فلم وطاعته شكره من وجوارحه عليه، والثناء 

منه،إليه الواصل الإمداد وقطع نسيه، كما ونسيه الشر، ذلك من يعيذه أن سبحانه  ٠٧٥١

ئ;؛ٍس
وثرح( ory/U)( ٤٢٢فح وانظر: ( ٧٧١)رقم لم مأحرجه )٣( 

را"/ا'ه(.



ساأوسرجا_
وت1لألن ؤ تعاق؛ قال عباده. من تناله التي والتقوى والشكر العبودية العين. ^ ٠٥كما 
عماالعبد أمك فإذا [، ٣٧]او>ج: ه منكم آلئموى بماله ولكن دمآوها ولا -لنومها آئه 

توفيقه.من العيد ينال عما الرب أمك منه، ربه ينال 
طشهزسهوزهؤندزه»أفي ؤ تعافيت قوله ق بعينه المعنن بءن-ا سبحانه صرح وقد 
والجهل،الفللم إلا منها لهم ليس التي نقومهم ومحن ينهم ٣، أي ١[• ١ • زالأنمام: 

تتعاق وقال [، ١٩]\ذحثو: ب< اjفنيلم آس سوأ قةوئوأ'علد.ئ ولا ؤ ت تعاق وقال 
تهلهيرهمإرادته فعدم [ ٤١لاJاىJة: 4 ملونهز بملهز أن آس يرد لز آلذئن ولنبم- اؤ 

أوجبه.ما الشر من لهم أوحيا نفوسهم وبين بيتهم ونخلته 
كانؤإليهم مصل.ره، منهم كان والشر الخير، هو ومنه وبيديه الرب إق فالذي 

ؤإليهمتارة، يه لهم وبعقومحه تارة، لهم تعاق اس أسبابه؛خل.لأن ابتال.ئت، متهم منتهاه، 
ووقوعه.غايته انتهت، 

ولرالناس، أكثر فيها حار إسكالأيت، ءتلئ، يحل فإنه ينبغي، كما الموصع ه.ل.ا فتأمل 
والحكمة.والعلءل، والحمد، المالك،، بين! الجمع إق يهتدوا 

قال:عامر، بن عقبة عن حازم أبي بن قيس حديثا من صحيحه ل لم م،روى أ
وأعوذالفلق، برب أعوذ قط: مثلهن ير ب الليلة أنزلت، ترآيا>>؛، ارم قق؛ العم رمول قال 

الاس((رآ،.برب 
قاله القه رسول رءأن عقبة: عن التئمي إبراهيم بن محمل. رواية من آخر لففل وق 

بربأعوذ ررقل: قال: بك. قلتر: المتعوذون؟، به تعوذ ما بأفضل أحبرك ارألأ له: 
يزيدعن لهيحة، ابن نا قتيثة، حل.ثنا الترمل>ى: وق . الناس، برب أعوذ وقل الفلق(، 

(.٩٦الووتم،)آ/ ثرح وانفرت ٨( ١ ٤ مسلم)رقم أحرجة )٢( 
(٢٥٧٤رقم  ٣٥واوثاي)ه/ الأحاد ق واوتساني ( ٧٨٤٧رقم ٤ ٤ ٠ الكرى)؛/ ق السائي أخرجه )٣( 

(لأ٩٨٠(واسراقفياس)رنم٢٥٧٤رقم٥١٧/٢سفيسر



الثصسرعلن الضير ال^خء 
=اكظ==========^ض

أقرأأن M اممه رمول ^، ٠٢٠١٠١قال؛ عامر بن عقة عن رباح بن عو عن صب أبي ابن 
غريب.حديث هدا  iju.صلأة« كل دير ل يالمعوذتن 

ليلةق ررحرجنا قال؛ حسب بن ائاة عبد عن داود أبى ومس والناثى الترمذي وق 
قال!ثم شيئا، أقل فلم راقل(( فقال; فأدركناه، يا ليمل ه الني نطاو_، وفللمة مهلر 

هواسقل »قل: قال: أقول؟ ما الم رمول يا قلت: ا»ئل« قال: ثم شئا، أقل فلم اائل«، 
قال٢ شيء«ل كل من تكفيلئ، مرامحت، ثلاث تصح وحين تمي حين والمعوذتين أحد، 

*صحمح حن ، حديالترمذي• 
»كانقال: سعيد أبي عن هريرة أبي عن الجريري حديث، من أيصا الترمذي وو 
نزلتافلما المعوذتان نزلت، حتن الإنسان وعين الجان من يتعوذ ه الم رسول 

ا؛.غريب، حديث، وهذا أنس عن الباب وق قال: ا، مواهمال ما وترك أحذهما، 
—ي كميه ق نمث، فراشه إق آوى إذا كان الني. ررأن عائشة• عن الصحيحين وق 

حساء0.من يلءاه بلغت، وما وجهه،  ١٠١٠يمح ثم حميعا(( والمعوذتين أحد، اذم هو ؛ ٢١١
به((ذللث، أفعل أن يامرق كان اشتكن فلما عائثة: قالت، 

ورواهالبخاري، ذكره عائشة عن عروة عن الزهري عن يونس رواه هكذا قلت؛ 
هنفعك يمرأ اشتكن إذا كان هؤ الني ُرأن عنها؛ عروة عن الزهري عن مالائؤ 

رجاءبيده عليه وأمح عليه، أقرأ كنت، وجعه اشتد فلما ؤيتمثؤ، ؛العوذاُت،، 

غرب.حن حديث ونالت ٢( '٩ ٣ اكرعذ.ى)رمم أ-م-بم )١( 
رقموالمثاف)ه/٣٣ الاحاد ل والنساق •٥( ٨٢داود)رقم وأبو ( ٣٥٧٥الترذي)رنم أ-مجا< )٢( 

(.)^٤٩٤حمد بن (وءLل ٢٥٧٢
(٢٥٢)ص المالحين رياض ق النووي نمينه ونقل وحسنه ٢( ٠  ٥٨)رقم الترطى أحرجه )٣( 

الأحوذىوتحفة ( ٢٠٢)ه/القدير فيض رانفلر؛ ( ١٩٥)•ا/الفتح ق حجر ابن والحافظ 
(١٨٢/٦.)

)•ا/\( T1-\T\/A)^ ٧١نح وانفلر: ( ٢١٩٢)رقم وسلم ( ٥٧٤٨)رقم الخاوي أخرجه )٤( 
•اأ(وشرحالووي)أا/أخامما(.



ر=^|_سإأوو
ينفثلكن قؤ الض ®أن عنها• عروة عن الزهري عن معمر تال ت وكيلك ، بركتها،٠ 

بس،عاليه أنفث أنا كنت ثقل فلما يالمعوذات، فيه قبض الن«ى مرصه ق ه نفعل 
يديهعك ينفث (؛ Jliينفث؟ لكن كيف شهاب ابن فسألت لبركتها، ه نفبيده وأمح 

لكنتعائثة أن الصواب هو وهذا أيما، البخاري ذكره . وجهه، بأما يمح ثم 
ولميتهاسذك.تفعلذلك،وهمةؤب1صئ 

بالمعنن،روا0 الرواة بعض ولعل فلا، ترقيه أن منها وطلب استرقن يكون أن وأما 
يمضأحدهما فليس ترتا، ميكون أن رقيته عل وأقرها ذلك فعلتج لما أما قفلن 

الراقيهو فيكون بيده، ه نفعل المسح هو إنما به يأمرها لكن الذي ولعل الآحر، 
ؤيكونبدنه، عك تنقلها أن أمرها يدنه سائر عك التنقل عن صعقتا لما ويده لنفسه، 

بهأمرها والذي وهذا، هذا تفعل فكانتا يديه، عك ومسحها عليه، هي قراءما غير هذا 
أعلم.واممع رقيته، لا يده تنقل هو إنما 

بلالحاجة وشدة منفعتهما عفليم وبيان ورتين الهاتين عك الكلام والمقصود 
الحردير ق خاصا تأثيرا لهما وأن قهل، أحد عنهما يستغني لا وأنه إليهما، الضرورة 

منأعفلم ورتين الببماتين الاستعاذة إق العبد حاجة وأن الشرور، وسائر والعين 
واللباس.والشراب والعلعام النفس إق حاجته 

أصولوهى أصول• ثلاثة عل الورتان اشتملت، قد الختعازت والأنم فنقول 
منه.الختماذ والثالثةت المستعاذ؛4. والثانية؛ الاستعاذة. نفس أحا>هاث الاستعاذة. 

لهمافلنحقد ورتين، الهاتين إق والضرورة الحاجة شدة تعرف، ذللئإ فبمعرفة 

قوالتالث، به. المستعاذ ق الثاق والقمل الاستعاذة. ق الأول القمل فصول! ثلاثة 
منه.المستعاذ 

(.١٣٢ابرى)خ/ كح وانثلر: ٢( ١  ٩٢وسل؛)رق؛ ٥( • ١ ٦ الخاوي)رثم أحرجه )١( 
(.٦٢٧٢! ١ القاري) صدة وانظر: ٢( ١  ٩٢لم)رقم وم( ١٥٧٥ الخاري)رثم أخرجه )٢( 



الممسيرعلن المير الصوء 

اصوالإول

وحقيقةوالجاه والتحمس التحرز عق تدل منها تصرف وما عاذ، لففل: أن اعلم 
معادا،يه المستعاذ يمن ولهذا منه، يعصملثا من إق تخافه شيء من الهروب معناها 

ووزرا.ملجأ من يكما 
تقالت عليها يده فوضع ه الّبي عك أدحلت، لما الجون ابنة أن ت الحديث وق 
ألتجئأعوذ قمعتن . Jأهلك٠اا الحقي يمعاذ، عدُتج رالقد لهان فقال متالث،،  ٠٧٥١أعوذ؛

وأتحرز.وأعتصم 
لزوممن ماحوذ أنه والثاقأ الستر. من ماحوذ أنه أحدهما قولان; أصله وق 

أصلق الذي للبيت تقول العرب قال; الستر، من إنه قال; من فأما المجاورة. 
عاذلما فكأنه وفتحها، الواو وتشديد العين بضم عوذ بيا امتتر قد التي الشجرة 

بمنوه علب من استتر قد العائذ فكذللث، عودا، سموم وحللها ياصلها واستتر بالشجرة 
منه.به واستجن منه، به استعاذ 

فلمبالعفلم لصق إذا للحم تقول• الحرب فان المجاورة. لزوم هو قالت ومن 
امتملثاقد العائل، فكذللث، به، واستمسلث، به اعتصم لأنه عوذ، منه يتحلمى 

فانمعا، تنتقلمهما والأّتعاذة حق والقولان ولزمه، به واعتتصم به بالمنتعاذ 
يلزمكما ولزمه يه، قلبه لثا امتمقد به، معتصم به الث، متمبمعاذْ مستتر المتحيال 
سيئا.عدوه أسهرعليه إذا الولدأباه، 

عليه،ه نفيلض فانه هريه، محلريق ق أبوه له فعرض منه، ضرب به وقصال.ه 
هلاكهيبغي الذي ءل>وْ من هرب قد العائل فكذللث، استمساك، أعظم به الئ، ؤيتم

إليه.والتجأ به، واستجار به، واعتصم يديه، بين ه بنموألقن إليه، وفر ومالكه، ربه إق 
محلثارةتمثيل هي ؤإنما العبارات، هذْ وراء بقلبه القائم الاستعاذة فمعنن وبعد 

(.-؟rov٥٣ابرى)ا،/كح وانفلر: ( ٥٢٥٥، ٥٢٥٤الخاوي)رقم أخرجه '( 



و^أ_;ساأوو
الربيدي ين والأطراح والاعتصام الالتجاء حيتئد بالقالب يقوم فما ؤإلأ وتفهيم، 

العبارة.يه تحيط لا أمر يديه ين والتدلل إليه والافتقار 
عنتقصر العبارة فإن ومهايته، ؤإجلاله وحشيته محبته معتز عن التعبير هذا وطير 

إذاأنك كما والخبر الصفة بمجرد لا بذلك، بالاتصاف إلا تدرك ولا ذلك،، وصف 
أناك عيما وشبهتها قربتها فلو أصلا شهوة له تخلق لر لعنين الوقيع لذة وصفت 
فيهوركبت، فيه خلمت، لمن وصفتها فإذا قلبه، ق معرفتها حقيقة تحصل لر به نشبهها 
والذوق.بالوجود عرفهأ 

إكالواو حركة بنقل أعل ثم الواو، وصم العتن بتكن أعوذ الفعل هذا وأصل 
قفقالوا إعلاله، ؤلردوا ثم الباب هذا أصل عك أعوذ فقالوا؛ الواو، وتكن العين 
كماهمزة، فقلبوها فاعل، ألف—، بعد الواو فوقعتا عاوذ، وأصله عائذ، I الفاعل اسم 

الواوفقلبوا كلواذ، عوادا وأصله باه، عيادا الممحدرت ق وقالوا وحائف،، قائم، قالوا: 
الفعل،ق باعلالها صعقت، قو أنيا إلا حركتها، تحصنها ولر قبلها، ما لكرة ياء 

قبلها،العين إل الواو كرة فنقلوا تخؤج، كممتعوذ. وأصله مستعيذ. وقالوا. 
الباب.أصل عك ياء فقلبت، كرة، الواوقبلها قلبت 

ول؛بائية، فاستعذ كقوله: الفعل هذا من الأمر ق والتاء الين تت، دحلفلم ؛ ^—٠١فإن 
دون؛اهنة، وعذينتجباس، أعوذ يقال،: أن الأكثر بل والمفاؤع، الماضي ق حل تل. 

واسثحذُنت،.أسثعين. 
كمايه، العياذ أطاو_، أي: ، ٠٥١أستعيذ؛فقوله: الءلال.با، عك دالة والتاء السين قلت،: 

أي:وأس.تقيله مغفرته، أءلاا.ب، أى: وأستغفرْ حيرته أؤللبح أي: باسم،• أٌستخير قلمتا: إذا 
المأمور:قال فإذا المحاد، من المعنن هذا لهللمب، إيذاثا الفعل ق فدحلتتا إقالته، أءللّ_ا 

نفسين وفرق والاعتصام الالتجاء منه هللب، لأنه منه، ءلاو_، ما امتثل فقد أعوذ؛اهذ^تي٠ 
٠٥١؛معتصماملتجئا هاربا المستتعيذ كان فلما ذلك،، ءلالسا وين والاعتصام الالتجاء 

فتاْله.ذلك،، ٍللب، عك الدال الفعل دون ذلك، عق الدال بالفعل أتن 



اشيرعلن النير الصوء و=ِ 
=\ك0\=========^^===^^ذ

يطالبأن مته طلب فإنه اهف، أ>اسانفر فقال! اهف استغفر قيل إذا ما يخلاف، وهذا 
يغفرأن اهف من أطلب المض: لأن ممتثلا كان اه، أستغفر قال: فإذا اهف، من المغفرة 

باصق،أستعيد فيقول! يالمن، يأق أن صير فلا الاستعاذة ق المحنن هذا أراد وحيث، ل. 
إليه.والهرب والالتجاء الاعتصام نفس غير معنن هذا ولكن يمذف، أن ٌحه أطلب أى• 

يعيذْ.أن وطلبه سؤاله يتضمن وحبره بريه، وعياذه حاله عن مخر فالأول 
فحالتعيذق؛ أن متك أطلب يقول! كأنه يعيال.ه، أن ريه من ائل مطالم، والثانر! 

الشيطانمن ياص ارأعوة الأمر! هذا امتثال j ه الني عن حاء ولهذا أكمل. الأول 
أستعيذ؛دون . وأعوذ؛عزةاقناوةاJرتهاا — التامات اهف وأعوذ؛كلإرتl٠ — الرحيم 

دونب الماسي برمن، اعود ؤ ه ألْالق برمنا اعوذ ؤ يقول• أن إياه اس علمه الذي بل 
البديعة.الحكمة هال.ْ فتأمل أستعيذ؛ 

اعوذئل ؤ فقال! يه، والمأمور الأمر يلففل الأمر هذا امتثال جاء فكيف، قلت،! فإن 
ونل!هف، الحمد قل قيل! إذا أنه ومعلوم ه، آثا-ي يرمن، أعود ش ؤ ب آلفلق برُن، 

النف.سبحان قل يقول! ولا اليي، وسبحان ٥،،، الحمد يقول! أن امتثاله فإن ،،؛ ٥١سبحان 

صاحبهيب وأحاوهما جلوس، عندء ونحن ه ألهى عند رجلان اسنتإ ت تال صرد بن سليمان فعن )١( 
أعوذياهنعلوتالت مانحد، عنه لوقالهالان،و.، كلمة لأعلم اإن الهي تقال نداحروجهه، مغضّثا، 

أحرجهبمجنون، لت، إق ثارت الهي؛؛و؟ يمول  ١٠سمع ألا لارجل• نمالوا الرجم'، الشيطان من 
١(. ١٦٣; الووي)٦ ؛نرح وانفلر: ( ١٢٦ ٠ لم)رنم وم٦( ١ ١ ٥ البخاري)رنم 

أعوذتال; نم متزلأ، نزل امن هويمولت اقه رسول صمعت، ت نالت، لميه الحكيم خولة؛نت، عن )٢، 
)رنمملم أخرجه ذلك' منزله من يرتحل حتن شيء يضرم لر خلق، ما شر من التامات الق، يكليات 

خ'َا'ا(وانفلر:؛تحالارىر'ل/ا"ا'ا(.
رامح؛يميتالث،زمالت يي، اشتد وبع من موئل رسول جاءل تال• العاص أبي بن عثمان فعن )٣، 

أمرأزل فلم بي، كان ما اهف تأذب نفعلت، أجد'.  ١٠صرمن وقدرته اه، بعز؛ أعوذ دئلت مرات، ّع 
الكبرىق والنمار وقدرته، باهه •أعوذ فيه: وجاء ( ٢٢٢')رقم مسلم أخرجه وغيرهم. ا*لي به 
(وأبوداود١٢٧١رقم٤٩٤/١(والخاكم)٢٩٦٥رةم٢٣١/٧حثان)وابن ( ٧٥٤٦رقم٣٦٧/٤)

(وابنئجه)رقمآآهم(.٣٨٩١)رقم 



عنهوأحابه يعينه، ه الض عك يب بن أيي أورده الذي السؤال هو هذا ت قلت، 
وعدةعاصم، عن سفيان، ثنا قتيبة، حدثنا صحيحهأ ق البخاري فقال اذثع: رسول 

فقال!اليم. رسول سألت، فقال! المعوذتين عن كعست، ين أبي سألتا ١١قال! زر، عن 
ا.اليم:١١ رمول قال كما نقول فنحن فقلت،! ل! قيل 

وحدثناحبيش، ين زر لباية، أيي ين عبدة ثنا سفيان، ثنا ءثداقدم، ين عل حدثنا ثم 
يقول!عود مابن أحاك إن المنير، أيا قالت،! كعب، ين أبي ررمألت قال! زر عن عاصم 

قالكما نقول فتحن قل فقالت، ل قيل فقال الAه رسول سالت، إق فقال! وكذا، كذا 
ها(ل/؛ ٥١رسول 

_Jl،اللففل, هذا ل قيل أو قل، ل قيل وتقديره! محذوف، القول مفعول قلتؤ! 
هوأنه لا يلاغة، إلا القرآن ق له ليس ق الني أن الر من هذا وتحت، ل. قيل كما 

•اليه عن له البالح هو يل ه، نققبل من أنثاه 
ؤيقول! أن الخام البلاغ يقتضي فكان ^p،T_^ ئلءعود ؤ له! اهم قال وقد 

بقوله!إليه هؤ الّمحا أشار الذي المعتز هو وهذا اليم• قال كما برُن،آك؛ىنح اعود هل 
رييكلام وأيلغ ل! يقال كما أقول مبلغ، أنا يل مبتدئا، لت، أق أي! فهدت،«، لي ررقيل 
كماوقال الأمانة، وأدى الرسالة، يلمر لقد —، عليه وسلامه اليم فصلوات إئ_ أنزله كما 
العربي.القرآن هان.ا يقول ممن ؤإحوانبمم والجهمية المعتزلة من وسقانا فكفانا له، قيل 

هويه.ابتدأ كلامه الخفلم وهذا 
عك؛تبليغه أمر الذي القول بالمر ه وأنه القول، لهذا الرد أبين الحديث، هذا ففي 
عكوما محص، بغ لأنه قل• هو قال! قل! له، قيل لما إنه حتن ولفظه، وحهه 

البلاغ.إلا الرسول 

(.٧٤ Y-U؛١ _)A/ فح وانظر: ٤(  ٩٧٦الخاوي)رقم أنترجه )١( 
١(.-١ ١ • X/ ٠ القارى> س0 وانظر: ٤(  ٩٧٧الخاري)رقمأ-محرجه )٢( 



الثميرعدن المنير الئوء =اوإ=

الثانياصل 

الناس،إله الناس، مللث، الناس، ورب، الفلق، رب، وحده1 وهواس يه، لمستعاذ اق 

يحيدالذي هو بل خلقه، من بأحد يستعاذ ولا به، إلا الاستعاذة ييغي لا الذي 
قتعاق أخبر وقد نره• من امتحاذوا ما شر س ويمنعهم ؤيعصمهم المستعيذين، 

الجزتمؤمني عن حكاية فقال ورهما،  ١Jءلغيازادته استعاذته أن بخلقه استعاذ عمن كتابه 
٦^سآلخنماديخزذا4 كانوجالآسآلإسنيمدونبرجال حنؤ 

أرضق فامن سافر إذا الجاهلية ق العري، س الرحل كان أنه التفسير؛ ق جاء 
حتنمتهم وجوار أمن ق فيبيتتا قومه؛ سفهاء شر س الوادي هدا يد بأعوذ قال؛ قفر 

وشراؤإثما محلغيايا أي• رهما، يسادتم باستعاذمم الجن الإنس فزاد أي' يصح، 
والجن.الإنس سدنا يقولون 

غثياياالاستعاذة حذه فزادوهم المحارم، وغشيان الإيم العري، كلام ل والرهق 
والجن.الإنس سادوا أمم ففلنوا والتحاؤلم، الكبر من محفلورا ان كن 

استعاذه المي بأن مخلوقة غير اذئع كلمايت، أن ق المهتزلة عك المنة أهل واحتج 
أبدا.بمخلوق يستعيد لا ه وهو • التاماُت،اا اس أعوذ؛كالءاُتج ٠٠بقوله؛ 

ءقو؛تائ،(اأس وبعفوك سخطك، س برصاك زرآعوذ قوله! ذلك ونظير 
بعزةارآعوذ قوله؛ وكذللث، مخلوق. غير وأنه صفاته، س وءفو0 رصاْ أن عك فدل 

يهاستعاذ وما ، الفللإءّثحاا له أثريته الذي وجهالث، أعوذ؛<ور ٠٠وقوله؛ وقدرتهه. اس 
صفاته.س أوبصفة ياقااتي يستعيدإلا لا فإنه مخلوق، غير النبي. 

وجاءتوالإله، والملثا الرب باسم ورتين الهاتين ق الاستعاذة وجاءيث، 

١:• ٣٦\س)رقم j واتجراق ( ١٦٢رقم  ١٨١-١٨•الحارة)٩; ق القدسي الضياء أ-محرجه )٢( 
)ة؛/آها(.دمشق تاريخ ءساكرفي وابن 



ا>=أ؛ؤءةiللإةقئ٤ 

قه نفبه وصف ما يكون أن من يد ولا الناس، ؤإق الفلق إق مضافة فيها الربوبية 
أعفلممنه المستعاذ الشر دفع ويقتضي المهللوبة، الامتعاذة يناسب ورتين الهاتين 

وأبينها.مناسبة 
لكلفيال الحسنن، بأسماثه يدعن سبحانه اقه أن متعددة مواضع ق قررنا وقد 
تعوذما اءإنه ورتين! الهاتين ل ه النم، قال قد ؤيقتضيه، يناسبه باسم مْللوب 

وهوللمهللوب، مقتفنا يه المتعاذ الاسم يكون أن فلأيي ، بمتلهإ(( المتعوذون 
وهوالثالث،، الفصل ق بالكلام هدا يتمرر ؤإنما رفعه، أو منه المستعاذ لشر دفع 

٠فنقول المدكورة الناسبة فتتبن منه الختعاذ اليء 

السلاثثث

ورتين!الهاتين ق منها الممتعان الشرور نولع أق 
قسمين!يحلومن لا العبد يصيب الذي الر 

وسعيه،وقصده بفعله ذلك وقؤع فيكون عليها، يعام، منه وقعتا ذنوب إما 
وأمدهماوأدومهما الثرين أعظم وهو وموجباتبما، الذنوبا هو الشر هدا محنكون 
مكلفج،غير أو مكلف، إما الغير. وذللثج غيره من به واقع ثر إما بصاحبه. اتصالا 

مثلالكلف، وغير الجني، وهو نفليره ليس أو الإنسان، وهو نظيره إما والكلف، 
وغيرها.الحمئ، وذوات، الهوام 

وأحمعهلففل بأوحز كلها الشرور هده من الاستعاذة المورثان هاتان فتضمنت، 
الثرتحّتا لحل إلا الشرور من ثر يبق لر ؛حبث، استعاذة وأعمه الراد عق وأدله 

فيهما.منه المستعاذ 

الأحادق والشساق ( ٥٤٣٢)رقم المجتن ول ( ٧٨٤٥رنم الهمى)؛/ا،م؛ ق ائي النأخرجه )١( 
والسقهي٤(  ١٧)م/ وأخمئ. ( ٩٤٣رنم  ٢٣٤ ^ا/ الكسر ل والطراو ٢(  ٥٧٤رنم  ٣٥)ه/ والمناق 

(.٢٥٧٤رفم٥١٧/٢فيالشب)



الممسرعلن اإئن؛ئ الصزئ ا؟==م 
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أرنعة!أمور من الاستعاذة تضمنت الفالق محورة فإن 
الثاك!وف. إذا الغامحق شر الثانرت عموما. شر لها التي المخلوئات شر هات أحن. 

حد.إذا الحاسد شر الراع1 العقد. ق النفاثات شر 
تبلمنها والتحرر يالعبي.، واتصالها وموانعها، الأربعة، الشرور صوم عن فنتكلم 

هو؟ما الثرت بيان من يد لا ذلك ق الكلام وتبل وفوعها. بعل. تدغ ويماذا وقوعها، 
حقتته؟وما 

مسمنله وليس إليه، يفضي ما وعق الألر، عل محيئتزت عق يقال الثر فنقولات 
الظلموأنويع والشرك والكفر فالمعاصي وأvباءرا، الألأم هي فالشرور ذلك،. محوي 

الألأم.أمحمباب لأنها محرور لكنها ولد.ة، غرصى نؤع فيها لماحبها كان ؤإن محرور، هي 
الموتكترتب، عليها الألر فترتب، ثباتبا، مإل الأمحبايتج سائر كإفضاء إليها ومقصيه 

منذللث، وغير يالحبل والحنق بالنار والإحراق الذبح وعك القاتلة، السموم تناول، عك 
يعارضأو مانع السببية يمنع لر ما يد، ولا مسبباما إل مفضية تصيبه التي الأمثاب، 

قوةالمعاصي محبفمح يعارض كما لضده، اقتضاء وأشد منه، أقوى هو ما الهثج 
أسبامتحعق وكيفيتها كميتها ق فيريد وكترما، الماحية الحنان وعظمة الإيمان 
كأمحبايبجالمتضادة ، الأمحثا١٣حميع شان وهدا للأصعف،، الأقوى فيدير العداُب، 
والقوة.الضعف، وأسثاي، والمرض، الصحة 

رةمالنفس محها نالت، ؤإن محر هى ما، لدة فيها الض ، الأمحبا١٣هذه أن والمقصود 
لهوطا٣ُإ لأكله لذ الأكل تناوله إذا مسموم لكنه شهي لزينب طعام بمتزلة وهي عاحلة، 

لرلو حتن بد، ولا والذلأنولإ٢ج المعاصي فهكذا يفعل، ما يه يفعل قليل وبحد اغه، م
وهلشهوده. أكثر من والعامة الخاصة والتجربة الواغ لكان ؛ن.لائح الشاؤع يخثر 
إمعصيته! بشؤم إلا نعمة تهل أحد عن زالت، 

هويكون حتن عنه، يغيرها ولا عليه، حفظها بنعمة عبد علر أنعم إذا اهف فإن 
ؤإذآباشمم ما محعمدأ بمؤ'كحى محرما لا آس أئن ؤ ت ه نفعن تغيرها وأ الساعي، 



[.١١تالرءا-؛ ه وال من له»رمندوذهت ومأ  jaJمرد قلا بعورسوآا آس ازاد 
سببوجد عنهم نعمه أزال الذين الأمم أحوال من كتابه ق اس قص ما تأمل ومن 

أهلأحوال ق نغلر من وكيلك رمله، وعصيان أمره مخالفة هو إنما حميعه ذلك، 
كماالذنوب،، عوام، سوء من كله ذللئ، وجل. نعمه، من عنهم اه أزال وما عمره، 

،نعم١ انتزيل المعاصي إن فا فارعهة نعمو ت كنإذا 
شكره،بمثل الزيادة فيها حملت، ولا محتاعته، مثل قهل بشيء اس نعمة حفظت، فما 

النارتعمل كما فيها تعمل التي النعم نار فإما لربه، معصيته بمثل العبد عن زالت، ولا 
اليابس.لحهلجا اق 

له.غيره تعريف، عن استغني العالم أحوال ق بفكره سافر ومن 
الأمفلاما سرورا يياتيا مكون وأما ولابد. صرور الأّبايج هل.ه أن والمقصود 

بالهموم،الروح أل؛ الحسي الألر مدة مع صاحبها عق فيجتمع وبدنية، نفسية 
والحرايتح.والأحزان، والعموم، 

لوالجد الحل.ر من حقه لأءهلا٥ التفطن حق لهزا الاوي.ِإ العاهل تفطن ولو 
مفعولا.كان را  ٥٧٥١ليقضى الغفلة، حجاب، قلبه عق صرب قد ولكن الهب، 

العاجلحفله من فاته ما عك حسرات؛ الدنيا ق ه نفلتقطحت، التيقفل، حق فلوتيقفل 

والإشراف،!؛ ١٠١١هل،ا مفارقة عند الظهور حقيقة هاJا له يظهر ؤإنما اه، من والأجل 

\U'Yة/ ؤ الثعء_ا ق اليهقي وذكر0 عهغ، ب  ٧٠أبي بن عل إل ب ؤينالمممأرب؛، بحر من الست، هذ.ا ( ١ر 
غم١( ١ • القدير)آ/ مض ق المناوئ وذكره القاصي. اعدى الحسن أبي إل وسه ( ٤٥٥٩رقم 

قالفقالت ١( ٠  ١٠ه/ )١ الأول المرصع ق موضعين ق تاريخه ق عساكر ابن وذكره لأحد. متوب 
مرصعق وذكره اليم؛ هن.ا منها أبياتا وذكر مكتوبا• ناووس باب عك رأيت الحال. الحارين، بن بثر 
بيدهيتمثل كثيرا العزيز عبد بن عمر أسمع كنت، قال؛ المهاحر بن عمرو عن فقال؛ ٧( ٠ ه/ ٤ ) اخر 
ات.الأُ
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ينحمملوؤ ٢[ ٤ ]الفجر! ي 3دمتلخثايى ينتقى ؤ )قول, فحينئذ التاء، عالي عل والاطلاع 
[.٥٦خأبممه]ايم: مطت،ق نا عق 

عقمدارها حميعها ه الّمح، امتعاذات كانت وأساب الألأم هو الثر كان ولما 
سببؤإما مولي إما فهو منه بالاستعاذة أمر أو منه استعاذ ما فكل الأصلين، هذين 

عذابحوهي؛ منهن، بالاستعاذة وأمر أرع، من الصلاة قآحر يتعوذ فكان إليه. يفضي 
المسحوفتنة والخمايتح المحيا وفتنة المولمايتح. أعفلم فهذان النار، وعلاد_، القبر، 

حموصاالفتنة وذكر العذاب،، سببح فالفتنة المولي، العذابح سب_، وهذان الدجال. 
محيالحياة ففتنة الورتs. بعد ؤإما الحياة ق إما لأنبما الفتتة نوعي وذكر وعموما. 

مدة.الحذابح عتها يتراحن 
الأليإق الاستعاذة فعاديتح تراخ غير من العالابا -با فيتصل الموُتح فتنة وأما 

والخلفحالسلف، بعثس أوجس، حتن الصلاة أدعية آيل من وهذا وأسا-يا، والعذاب، 
الأخير.التشهد ق يه يلع لي من عك الإعادة 

صلاته.طلت، فيه يه يايت، لي فإن تشهد، كل ق حزم ابن وأوجه 
والجبنوالكل، والعجز والحزن، الهم من بلنا أعوذ إف اراللهم محوله: ذللث، ومن 

منهااثنين كل أشياء، شمالية من فاستعاد ،. الرحال«لوغلبة الدين دصالح والبخل، 
قرينان.

توقعالهم أن بينهما والفرق ومعذباما، الروح آلام من وهما قرينان، والحزن فالهم 
فواُت،أو الماضي ق المكروه حصول عك التالي والحزن المتقبل. ق الشر 

ؤإنحزئا، سمن يالماضي تعلق فإن الرؤح، عل يرد وءن.ايا تالي وكادهما المحبوب،، 
هما.سمى بالختقثل تعلق 

الحبوبح،فوايت، يتلزمان لأنيما الألي أسباب، من وهما قريتان؛ والكل والعجز 

/rrالقاري)عمدة وانثلر: ( ٦٣٦٩، ٥٤٢٥الخارى)رقم أ-محرجه :١( 



محقالجِز=^|_
يحبلفواته الروح إرادته، عدم يستلزم والكسل القدرة، عدم يستلزم فالعجر 
لوحصل.بإدراكه والتلءاذها به تعلقها 

الألر،أساب من وهما والبدن، بالمال عل.م لأمما قرينان؛ والبخل والجبن 
بالبدلإلا تنال لا عفليمة ومدووذات ومفرحات محبوبات تفوته الجبان لأن 

الألأم.أساب أعفلم من الحلقان فهدا أيما، دوما بينه بمحول والبخل والشجاعة• 
قهرأحدهما لها• معيبان للنفس، مؤلمان وهما قرينان؛ الرحال وقهر الدين وصني 

قهرالدين فضلع وأيقا الرحال• غلة وهو ياؤلل قهر والثاف الدين• صلع وهو بمحق 
احتيار0.بغير قهر الرحال وغلبة الغالبا، ل العبد من ثب ي

العاجل.الألر ببان يفامما ٢، والغرم((ر المأنم ارمن تعوذْ ذللئ، ومن 
فالسخهلعقويظكااا من و؛معافاتالث، سخطك من برصالث ارأعوذ ت قوله ذللث، ومن 

أساحا.وأقوى الألأم اعفلم من فاستعاد الألر، هي والعقوبة الألر، سبب 
يهللبامعدوم والثاقت رفعه، يهللما موجود أحدهمات نوعازت منه المستعاذ والشر 

فيهللبموجود أحل.هماأ نوءانأ المهللق الخير أن كما يوجد، لا وأن العدم، عك بقازْ 
هيأربعة فهده وحصوله، وجودْ فيهلال_، معدوم والثانر! لبه. يلا وأن وثباته، دوامه 

محللبامم.مدار وعليها الحالين، رب من السائلين مطالب، أمهايت، 
آلآحر ق عباده دعاء عن حكاية تعاق قوله ق الأربعة الهلال_< هده جاءت وقد 
رئتاءئاثا ثرؤفب ءامنوا ١^ يمنن u؛" ينادى مغاديا سمننا رثنآإدثا ؤ قولهم! ق ءمران 

الذنوبفإن الوجود، الشر لدلمر الهللت، فهدا ب؛ سؤئاتئا ؤءكمزعغا ذيوبثا هاغمزلغا 
الخيرلدوام ؤللتؤ فهدا •عآلأترارمج ويولنا ؤ قال• ثم بنانه، تقدم كما ثر والسيئات 
قسمان.فهدان عاليه، يتوقاهم حتن الإيمان وهو الوجود، 

وشرح( ١٧٨-١٧٧؛/)١ نح وانثلر: ( ٥٨٩)رقم لم وم( ٨٣٢)رنم الخاوي أ-؛م-بم 
الووى)ت/هم-يخ(.
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يؤتيهمأن المعدوم للخير طلب فهذا ى ونلك عق وعدثنا ما وءاتنا ذه ؤ قال! ثم 
يوقعلا أن طلب فهدا [، ١١٩٤،  ٩٣عمران: ]آل ب آلقتئمة يوم -نحزئا ولا ؤ  ijliنم إياه، 
أحسنالأربعة المطالب الأيتان فانتفلمت القيامة، يوم وهوحزي المعدوم، الشر بمم 

ودوامالمغفرة، وهما! الدنيا ق اللدان النوعان فيها قدم ترتيب أحن مرنة انتظام، 
عقوعدو0 ما يعيلوا أن وهما الأحرة، ق اللذين بالنوعين أتيعا ثم المورت<، إق الإسلام 

القيامة.يوم يخزيهم لا وأن رمله، نة أل
وس؛ئامت،أنفستا شرور من باس ءانعوذ الخهليةت تشهد ق ه فقوله هال.ا عرف فإذا 
فيأل،بالقوة، فيها لكنه معدوم، هو الل.ي النفي شر من الاستعاذة يتتتاول أعإلنا(( 

قولان:ففيه أعمالنا(، سيثاُت، ررمن قوله: وأما يوجل، لا وأن دفعه 
تناولقد الحديث، فيكون وحدت،، يل التي السيئة الأعمال من استعاذة أنه أحدهما: 

لغفهللج، الموجود، الشر ومن يوجد لر الذي المعدوم الشر من الاستعاذة نوعي 
•الثال ورغ الأول 

نوءالتي يئة الوموجيام-ا عقوياتها هى الأعمال سيئات، أن الثال: والقول 
لغوالأول بس،، الملغ لكنه أيقا الدغ استعاذة من يكون هذا وعق صاحبها، 

السيثات،إضافة يكون الأول وعق وأسبابه، الألر حصول من استعاذ قد فيكون الست، 
منها،نؤع وميثاتبما جنس الأعمال فان ه، جنإق النؤع إضافة باب من الأعمال إق 

منقال: لكنه علتنه، إق والمعلول سببه، إق المسسب، إضافة باب من يكون الثاق وعق 
كلْع فإن به، وأوق يالحديث، أليق أيهما فتأمل محتملان، والقولان عمل، عقوبة 
شرمن اليئة الأعمال منشأ بأن الأول فيترجح الترجيح، من نوعا منهما واحد 

التيالأعمال ومن النفس صفة من فاستعاد يثة، الالأعمال يولد النفس فشر القس، 

رقم٣ • ٤ الكمر)،// ق واتجراف ١( ٤ > ٤ الجتن)رنم ق والماتي ١( ١ • ٥ الترمذي)رنم أخرجه :١( 
وصنه٤(  ٩٢رقم  ٢٧٩الزهد)١; ق وس ٢(  ٥٨رقم ١ ١ ٤ المة)١; ق عاصم أبي وابن ( ٨١ ٤٨

الترمذي.



ساإوقل=^ا
عوقمنهما عوق فمتئ ألر، كل وأسباب الشر، جلج وهذان الصفة، تلك عن تحدث 

نوءالمح، العقوبات هي الأءمالا ميتات بان الثاق ويترجح بحذافيره، الشر من 
قوالقولان وأسبا-يا، والألأم العقوبات من فاستعاد النفس، شر وأسبا-ءا العامل، 
الأحر.من الاستعاذة تستلزم أحدهما من والأستعاذة متلازمان، الحقيقة 
ذاتمن إما السبب وكان ومنتهن، مورد وله مصدره، هو سب، له الشر كان ولما 

أمور.أربعة هنا كان غيره، ؤإما ه نفإما ومنتهاه ومورده خارج، من ؤإما العبد 
أحرى.تارة غيره وعك ناره، ه نقعك ويعود ه، نفمن مصدره سر 

أحرى.غيره وعك تارة، ه نقعك ويعود فيه، ببا وهوالغيره، من مصدره وشر 
إذايقوله أن الصديق علمه الذي الدعاء ق الأربعة المقامات هن.ه . النبي جع 
الغيبعانر والأرض، الموات فاطر ^٢ ١١١ت مفجعه أحذ ؤإذا أمن ؤإذا أصح 

نفسيشر من بلث، أعوذ أنت،، إلا إله لا أن أشهد ومليكه، شيء كل رب والشهادة، 
^كر. ْسالماا إلن أحره أو سوءا نفسي علن أقترف وأن وشركه، الشيطان وشر 

النفسعل عوده وهما وتيايتيه، مورديه ويكر والشيطان، النفس، وهما٠ الشر، مصدري 

وأحصرهلفظ أوجز ق وموارده الشر مصادر الحديث، فجمع المسلم، أخيه عل أو 
وأبينه.وأحمعه 
ورتين:الهاتين ق منها المعاذ الشرور عك فلنتكلم هذا عرف فإذا 

والشرإلا، ليس موصولة ههنا وما حلى٩١ شرما من ؤ قوله! ق العام الأول الشر 
وتكوينه،فحله هو الذي تعاق الرب حلق إق لا الفحول الحلوق إل الأية ق ند م

ما.بوحه فيه شر لا فانه 

تبارك- ذاته يلحق لا كما أفعاله، ق ولا صفاته من شيء ق يدخل لا الشر فإن 

حاقوق ( ١٢> ٤ )رنم اسرد الأدب j والخاري ١( ٤ )\إ وأحمد ( ٣٥٢٩)رقم الترض أخرجه )١( 
(٢٦٣)رقم الدياء وق ( ٨٤٩رقم  ٢٢)أ/ الثامض مند j والطراز ١(  ١٣)ص الماد أسال 
(.٢٣٦/ )ا الترغيب ق المنل.ري وحسنه غريب. حن هداحديث ١لترمذىت وقال 



الممس؛رظن ائنيث 

وأوصاقه١^^٥، من بوجه فيه نقص لا الذي المهللق الكمال لها ذاته فان — وتعاق 
ما.بوجه نقص ولا فيها عيب ولا التام، والجلال المaلالق الكمال لها كيلك 

سبحانهالثر فعل ولو أصلا، فيها شر لا محقة حيران لكلها أفعاله وكيلك 
وتقدستعاق - حكم منه إليه ولعاد حنن، لكلها أمماوه تكن ولر اسم، منه له لاشتق 

حيرهو منهم العقوبة يستحق س وعقوبة بعباده العدل من يفعله وما - ذلك عن 
قوقع فالشر إليهم، ية بالنسرا يكون ؤإنما والحكمة، العدل محمى هو إذ محض، 

تعال.به القائم فحاله ق لا >؛م، وقيامه حم تعلقه 
•والشر الخير حالق فإنه المنفصلة، مفعولاته ق يكون الثر أن ننكر لا ونحن 

بال؛عق منك يكونا أن يبغي أمران هنا ولكن 
يكونلا منفماد، مفعولا إلا يكون لا فإنه للشر متضمن أو شر هو ما أن أحدهما! 

أفعاله.س فعلا ولا له وصما 
الربفحل تعلق جهة من حير فهو إصاو، ني أمر هو شنا كونه أن الثاف: 

أحدهماس هو وجهان فله حقه، ق شر هو س إق نسبته جهة من وشر به، وتكوينه 
منفيه لما ومشيئة وتكوينا حلقا قؤ الحالق إل منه نب الذي الوجه وهو حير، 

منها.ثاء ما عق حلقه س ثاء س وأؤللع يعلمها استأثرت التي البالغة الحكمة 
فيكفيهمحقيقتها، عن قفلا معرفتها مبادئ عن عقولهم تفيق الناس وأكثر 

لحاجتهيفعله لا الشر وفاعل الحميد، الغني هو سبحانه اض بان المجمل الإيمان 
الحميدالغني من ر الصدور فيستحيل لحمده المنال وعيبه أولنقصه، لغناه المنافية 

وهوإصاق أمر هو شنا كونه أن عرفت فقد والشر، للخير الخالق هو كان ؤإن فعلا. 
لكفح فإنه الموضع هدا عن تغفل فلا ومبدعه، حالقه إل نسبته جهة من حير ه نف

أكثرعقول فيها حارت شبهات عنك ويزيل ومحبته الرب محرفة من عظيما بابا 
الفضلاء.

ؤإذاوغيرهما. القدسي، القح كتاب المكية، التحفة كتاب ق هدا يسهلن، وقد 
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فقطعهايده قطعت إذا السارق أن أحدها! يامثله. للش أوصحه فانا هدا عليك أشكل 
أموالهم،حفغل من فيه لما الناص عموم إق بالنسبة محص وحير إليه، بة بالننر 

منذللئ، ق لما وحكما، أمرا ^ ٥٥١١متول إك بالنسبة وحير عنهم، الضرر ولغ 
محمودفهو بهم، الضر لهم الوذي العضو هدا بإتلاف عموما عبيل.ه إل الإحان 

عليهوالثناء عباده من الحمد عليه يستحق عليه، مشاكور به، وأمره يدلك حكمه عك 
منوحلد وحرماتهم، دمائهم ق عليهم يصول من بقتل الحكم وكيلك والحبة، 

فكيفدنياهم، ق عليهم يصول من عقوبة هدا كان فإذا أعراضهم، ق عليهم يصول 
رمله،به اض بعثإ الذي الهدى وبين بينهم ويحول أديانيم، عل يمول من عقوبة 
الصائلهدا عقوبة ق أفليص ؛ه؟ا منوطة ومعادهم معاشهم ق العباد معاده وجعل 

الباغي،الصائل إل بالنسبة شر وهى العبيد، إل ؤإحان وعدل وحكمة محض حير 
والإرادةالمشينة من منها الرب إل ن-، ما وأما العقوبة، تلك من به قام ما فالشر 

والمرالعظيم النبأ هدا فهم عن حجا؛لث، يغلغل فلا والحكمة، الخير فهوعين والفعل، 
ورحمتهحكمته ومعرفة اهاازا إل الهلريق للأ، ويفتح القدر، مسالة عك يطلعك الذي 

الحكيمفهو المحن، الودود الرحيم البر أنه كما - سبحانه - ؤإنه حلقه، إل ؤإحانه 
موضعه،ؤإحانه وبره رحمته يضع بل رحمته، حكمته تناقص فلا العدل، اللك، 
وهووحكمته، عزته مقتضئ وكلاهما موضعه؛ وبأسه وانتقامه وعدله عقوبته ويضع 
ولاوالغضب، العقوبة موضع ورحمته رضاه يضع أن بحكمته يليق فلا الحكيم، العزيز 

عنحجابه غلفل من قول إل يلتفت، ولا ورحمته، رضاه موضع وعقوبته غضبه يفع 
المشيئةمحض هو ؤإتما أصلا، فرق ولا مواء، حد عك إليه بالنبة الأمرين أن اض 
حكمة.ولا سبب بلا 

ؤإنكارهاالمقالة هذه عل بالرد كفيلا تجل.ه ، كيفآخره إل أوله من القرآن وتأمل 
ُخنا تجإت بق آنن؛يتن اشننذ' ؤ تحال• كقوله عنها• ه نفوتنزيه الإنكار أشد 

خعلهمِان آليثاب آجرحوأ ام ؤ I وقوله [. ٣٦، ٣٥ت القلم ل ه كيفناخكبمون 



الممجيرض امحر الصوء ^^٢ 
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[.٢١ما'مح5توِرنحهلالخابت سآء وننايم محاهم ءاعغوأ؟لزنن 
آ'لأوضأزمحزاؤ( 1لمثوحدتكلنذيدس وعملوأ ءامغوأ ؛jj_ أزخعل؛ ؤ وثوله; 

[,٢٨]ص: آومتقإن؟شجاوب 
الفطرق مستقر أنه عق غدل محه، ه نفونزه الفلن، هذا فلن من عق سبحانه فاكر 
هوإلا إله لا — ؤإلهيته! وعزته بحكمته، يليق ولا يكون لا هذا أن السليمة والعقول 

كبيراعلوا الجاهلون يقول عما تعال 

الرحمةموصع ل والانتقام العقوبة وصع استقباح عك عباده عقول اهنآ فهلر وقد 
ذللئ،موضع العقوبة وضع فإذا ونيادة، يمثله الجميل الصغ ومكافأة والإحسان 

وكذللث،الاستهجان. أعفلم واصتهجنته الاستنكار أشد وعقولهم ءءلرهم استنكرته 
والانتقام.العقوبة موضع ق والإكرام والرحمة الإحسان وضع 

أموالهممن شيء كل ل الإساءة بأنولع العالم إل ء بمي من إل حاء إذا كما 
تأبنوالعقول الفطر فان وكرمه، ورفعه الإكرام غاية فأكرمه ودمائهم، وحريمهم 
فعله.من سفه عل وتشهد هذه، امتحان 

البالغةحكمته تنهد لا والفطر للعقول فما عليها، الناس فطر التي اذيع فطرة هذه 
أوليت،لو ؤإنبما ؛العقوبة، وأحقهاتبا المحال أول ق عقوبته وضع ق وعدله وعزته 
الشاعر!قال كما الحكمة، مناقضة ولفلمهرت تلق، ولر تبا تحن لر النعم 

أقوامعلن تبصت، اسإ ربن ولكاب، تعلا اهف ة نعم
الساعينسبيله، عن الصادين باعدانه تجمل ولا تحسن ولا تليق لا النف نعم فهكذا 

حكمما ويععللون رضي، إذا ؤيغضبون غضتؤ، إذا يرضون الذين مرصاته لاف، حل 

منالكناق ءطي4 أبي بن الرحن همد بن محمد الطوي; إق ؤيب الخفيف، بحر من الست، هذا 
ماتالحذاق، المتكلمين ومن المعتزلة مذهب، عق وكان بالبصرة ونشأ ولد العياصية الدولة شعراء 

^ا؛دل،ت١uالءمنة حاءفيءت ولكن ( ٦٣١رأ/ الزهرة أبوداودالأصفهانرق وذكرالبيت، — ٠٥٢٥ منة 
(.٤١٧الشعراء)ص ءل؛قات ق المعتز ابن أيضا وذكرْ اس*. اممة 



قمقالون فهم لغيره، والطاعن لغيره والحكم لغيره الدعوْ تكون أن ق ويسعون به، 
عنه،ؤينفرون يحبه، ما ويبغضون إليه، ؤيدعون يبغضه، ما يحبون يريد، ما كل 

تتعاق ئال كما رسوله. وعق عليه ؤيظاهرومم إليه، الحلق وأبغضي أعداءه ؤيوالون 
لأدمآنجدوأ للنلإقة قثا ؤإذ ؤ ت وقال باتالفرغان;هه[، ظهما لبهِء عق فر آلك؛ ؤذي0' 

منؤذريتهُأولياء أهتثخدوثهُ سآتجنىقضأمربهن إلآإِيزكان مجدوأ 
•؛،[.دويىوهلممحلمعد>ؤمح]امف: 

وتمديدا،وجلالة وعتابا حلاوة الأرواح يسلبا الدي الخطايبج هذا تحت ما فتأمل 
وعاداهولعنه فهلرده، ذلكؤ، فأين لأبينا، بالجود إبليس أمر أنه بإحثارنا صدره كيف 

لرإذ وطردته لعنته وفد دوق، من توالونه أنتم ثم لأبينا، السجود عن إبائه أجل من 
أعغلممن هدا ألن وتركتموق، فواليتموه ولأيكم لكم عدوا وجعلته لأبيكم، يجد 
كلأوق أن منى عدلا أليمن تعال؛ يقول القيامة؟ ويوم عليكم، الحسرة وأشد الغبن 
القيامةيوم حالهم كيف، الثيهنان أولياء فليعلمن الدنيا، دار ق يتول كان ما منكم رجل 

ألاويقول: لهم فيتجك أحد، مع يذموا ل( الرحمن أولياء وبغي أوليائهم مع ذهبوا إذا 
ننتظرؤإنما إليهم، كنا ما أحوج الناس فارقنا فيقولون: الناس ذمتا حيث تذهبون 

نعمفيقولون: بما؟ تعرفونه علامة وبينه بينكم هل فيقول• ونعبل-ْ، نتولاه كنا الذي رينا 
سجدا.له فيخرون ماق عن ؤيكثف، لهم، فينجل ل• مثل لا إنه 

وبقواأوليائهم، ْع الاس ذهب، إذا فرحهم ؤيا الموالاة! يتالك، أوليائه عيون قرة فيا 
أولياءه،كانوا ما أبمم سبيله، عن الصادون به المثركون فسيعلم الحق! مولاهم مع 
يعلمون.لا أكثرهم ولكن المتقون، إلا أولياؤه إ0 

منازلهامنه ونزولها وتعقله معرفته إل القالوب، أحوج فما البساط هن«ا تستطل ولا 
النبيينمن عليهم اه أنعم الذين ْع الاحرة، ق رحا جوار ل لتنزل للءنيا، اق 

رقيما.أولئالث، وحن الصالحين والشهداء والصديقين 
والخيروسعديلئح، رالبيلثا المحح: الحديث، ق ه فوله محنن عرفؤ هذا عرفج إذا 
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الوالشر قال; من قول من وأعظم أجل معناه وأن إلمكءار؛ ليس والشر ديك، يق 
ؤإنقالوه، الذي هدا وأن إليك، يصعد لا والشر ،! Jlsمن وقول ، cilJ؛بهيتقرب 
وصماتهذاته ق تنزيهه يتضمن فلا إليه، به والتقرب إليه الشر صعود عن تنزيهه نقمن 

الشر.عن وأفعاله 
تبارك— ذاته ق تنزيهه يتضمن فانه المصدق، الصادق المعصوم لمقل بخلاف 

ؤإنأسمائه، ق ولا أفعاله، ق ولا صفاته، ق لا ما، بوحه إليه الشر بة تعن — وتعاق 
طريفةوتأمل 4، ■حني ّزما ثن و آم، برت أعود ئل ؤ كقوله: مخلوقاته، ق يحل 

4ألظأل».ون هم وألكنغزون ؤ كقوله: به، قام ومن سببه إق ناره الشر إضافة ق القرآن 
منبمّ ؤ وقوله: [، ٥ ]الصف؛ 4 آلس-قان آلموم تندى لا ؤآئه ؤ [،وقوله: ٢ ٥ ٤ ]1^0؛ 

وقوله:[، ١٤٦لالأزعامت 4 حراتنه0رببلم للف، ذ ؤ وقوله: [، ١٦٠اء؛ ]النهادوأ4 آلدنن. 
أنمن أكثر القرآن ل وهو [، ٧٦]١^^: 4 آلظنلملن هم ولثكزكاثوأ ظلمشهم ما وؤ 

التمثيل.المقصود ؤإنما معشاره، عشر ههنا يذكر 

اسراريدئدرى لا وائا ؤ الجن: مؤمني عن حكاية تعاق كقوله فاعله يحذف وناره 
ومريده،الشر فاعل فحذفوا ١[، ٠ ]الجن: 4 وتدا نبجم حم ألأرضأزأراد 1، بنن 

الرثل..بمؤريد وصرحوا 

ولاعمز المنصوب عير علتهم ائعمت، آليين صرط ؤ الفاتحة: ق ونفليره 
قاممن إل ويا منوالضلال سبحانه إليه مضافة العمة فذكر ٧[، ]الفاحت: 4 آلصالتن 

فاعله.محذوئا والعقم، به، 

الغلامين:وق [، ٧٩لالكهم،: 4 اعتينا ان يارديت، ؤ الفينة: ق الخفر قوله ومثله 

[.٨٢،: الكهف] ه مزلبلف، رحمه كمهما ويستخرجا اشدهما يتلعآ زتلذان اراد حمؤ 

الووىوثرح ( ٥٣٢)"؟ا/( ٤٢٢)ار/ههم، الباري فح وانظر: ( ٧٧١)وقم لم مأخرجه :١( 
(٥٩/٦.)
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آنكْروكره!^٠؛ تلولأكن ق ؤريثهُ يمنن آلا \زآفز حجب آس وليمن ؤ قوله؛ ومثله 
إليه.المحبوب التزيص هدا قنب ٧[ لالحجراتت ه ؤآكسوقؤآنمتنان 

فحذفآ، ١ ٤ عمران؛ زآل ب واثنين ء لثنا ا يتحح لنهوسما ا حب بلناّبا نين ؤ ٠ وقال 

قبمقئنهوبملعنى وألذى :؛2؛: لهو.T،;_ حنفي آلاتى ؤ ه' الخليل نول ومثله 
ينغزوآلذىأْونغأن ;؛ج؛: يميتى وآلذى :نج: ؤإدا :]ث! 
الأفعال،هده من كمال كل ربه إق فنسب [، ٨٢- ٧٨]الشعراء: ه يورِآلديرنلأ حْلبمى ِل 

منهذكرنا القرآن، ق كثير وهذا والخطيئة، وهوالمرخى منها، النقمس ه نفإل ونس، 

ءاثننهمآلذلن وُؤ مجيء 3، ر الهنا ومحنا ، الكية الفوائد كتاب، ق كثيرة أمثله 
١٠]\و0و0.' اوتوأآثكممن،ه آلل.بن ؤ [، ١ ٤ ٦ لالهمهأ آثكمم1اه  الموضعين،بين والفرق [، ١

كانحيفه وحيث، الدح. سياق ق واقعا الكتاب، آتاه من كان الفاعل ذكر حسث، وأنه 
القرآن.أسرار من وذللثح أومنقسما، الذم سياق ل واقعا أؤتيه من 

فإنؤ وقالا [ ١٠٢لذاطرأ ه عجادثا من آليمممن،محينآنلمئا اورقئا قم ؤ ومثلهت 
هخلم،ؤ وقوله! [، ١ ٤ ]الشورى: مريِابا منه خلب لض واوو>وب من آوكتأنا اورقوأ آليين 

وبالجملة[. ١٦٩]الأمواف: ه آلأدي هذا رص فذ!اوروواآمحممنإياط.ون 
إليه.ليس والشر وعدل، ومصلحة وحكمة حير كله تعاد التع إق بماف، فالذي 

قاممخلوق أي ق مر كل من الاستعاذة حليره تزنا من ؤ تعاق! قوله ق لحل وقد 
صاعقةأو ريحا، أو دابة، أو أوهامة، حنتا، أو إنتا، غيره، أو حيوان، من؛ الثر به 

البلاء.أنونع مجن كان نوع أي 
عموملا وصني تقييل.ي عموم فيها قلت،؛ عموم، ههتا راما،؛ ق فهل نلته؛ فإن 

فيهالمبحث هاوا ذكر حيشا عادة، الدار مفتاح عل تطبق الإحالة هن«ه حنس أن المقل.مة ق ذكرنا ( ١ر 
ضل-لجك
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الوجه.هل.ا من فعمومها شر، فيه مخلوق ثركل من والمعنن إطلاقي. 
ثر،فيها ليس فيها وما الجنة فان اهللأ. خالقه ما كل ثر من الاستعاذة المراد وليس 

أيديهم،عك حمل كله والخير محض. خير فإتم والأنبياء الملائكة وكن>لكا 
والأخرة،الاءنيا ق ثر وكل ثر، فيه مخلوق كل ثر تعم خلق ما شر من فالامتعاذة 

ذلك•وغتر والهواء النار وثر والهوام المجاع وشر والجن الإنس شياطن وشر 
التاماهمت،اس اكلإ>.ت، أعوذ فقال،ت منزلا نزل، ؛امن ت قال، أنه ه النبي عن الصحح وق 

لم.مرواه ، منهااأ يرتحل حنن شيء يضره لر حلق. ما شر من 
سافرإذا ه اس رسول رركان قال! عمر بن عبداتلع عن سنه ق داود أبو وروى 

ماوشر فيلثا، ما وشر شرك من باس أعوذ اس، وربك ربي أرض! رريا الليل فاقبل 
والعقريج،الحية ومن وأسود، أسد من باق أعوذ ،، ^Ljiيدب، ما وشر فيلث،، حلق 
التامةاق بكلإرنتج ررأعوذ الأخر! الحديث، وق  ١٢ولداا١ وما والد ومن البلد ساكن ومن 
وماالسإء من مانزل ثر ومن وبرأ، وذرأ خلق ما شر من فاجر ولا بر يجاوزها لا الي 

والنهار،الليل فتن شر ومن منها، نحرج وما الأرصى، ق ذرأ ما شر ومن فيها، يمج 
سممكل>قإلأطاةبجقبذل

المقرين!أكثر قال وقد عام، يعد خاصى فهن.ا وقهبج، إذا الغاسق ثر الثاك! الثر 

•( ١  ٩٦/ ١ اناري)٠ نتح وانظر: ( ٠٢٧ ٨ ملم)رقم أحرجه ( ١ر 
(٢٥٧٢رقم ١  ٥٢خزبمة)أ/ وابن ١(  ٦٣٧رقم ٦ ١ ٥ والخاتم)١; ( ٣٢٦• داود)رنم أبر أحرجه )٢( 

وأحد١( > ١ • ١ رنم الكبرى)ه/مهأ ق والمهقي ( ٧٨٦٢رقم  ٤٤٣)؛/الكرى ق وص 
 /y(١٣٢ ) (.٨٣٤الدعاء)رنم وق ( ٩٦٢رقم  ٨٥الثامين)٢/ قسث والطبرال

(٢٣٥٩٩رنم )ه/-ه شة أبي وابن ( ١٠٧٩٢رنم  ٢٣٧)٦;الكبرى j المائي أخرجه )٣( 
قوالخبراف ٤( ١ ٩ وأحمد)م ( ٠١٧ ٥ رقم  ٠٩٥ وماك)آ/ ١(  ٩٨٣١ا/ وعثدارزاق)١ 

(٣٧٢رقم  ١٦٤المة)ا/ ق َ أبي وا؛ن ( ٢٣٦الدءاء)رقم وق ( ٣٨٣٨رقم ١ ١ ٤ الكبير)أ/ 
وقالبه. محتج جيد إستاد متهما ولكل يعل وأبو أحمد رواه (: ٣٠٣)آ/الترغيب ل المثاورى قال 

حن.ؤإمنادم الهلبرال رواه المجمع ق الهيثمي 



ساأووِز=^ا
شيءم ق ودخل الشرق، ءن بمته أقل إذا اللل ماست ابن قال اللل• إنه 

ا3مِؤ تعاق! قوله ومنه ظلم• إذا وأغق الليل غق ^-١^ الظلمة والنسق وأظلم، 
[.٧٨عسقألمىب]الإصاء: بثوكأ1سمسزلر ^لصJوة 

والوقوب!ويحل، أقبل إذا الليل إذا الغامق ومجاهدت الحسن قال وكذك 
لحلإذا الليل ظلة يعني ت مقاتل وقال الشمس. بغروب، الليل لحول وهو الدحول، 

منأبرد والليل البرد، من إنه آحرت قول غاصما الليل تسمية وق النهار. ضوء ق موائه 
حميمِقندوهوه هندا نؤ تعاق! قوله عباس ابن حمل وعليه البرد، والغز؛ الهار، 

4وعئايا خميثا إك وج; تنابا ولا تندا فينا تدوهون ك ؤ وقوله؛ ؛!• ٥٧وءثاد،ه 
IJL[ :*٢٥، ٢٤ ،] وكاولك،بحرها. النار تحرقهم كما ببرده، يحرقهم الزمهرير هو قال؛

برئه.انتهن هوالذي ومقاتل؛ مجاهد قال 
فقيلظلته أو ممهل يرده ذكر فن مفللم، بارد الليل فإن القولين، بين تتاق ولا 
الاليالثر فإن الاستعاذة، لكان أنت، الأية ق والظالمة وصفيه، أحد عك اقتصر 

الفالقبربر امتعاذ ولهدا الليل، ق الن«ى الرد من بالاستعاذة الأوق الفللمة يناسب، 
الوصف،فناسب، الفللة، هو الذ.ى الغامق مر ومن والور، الصبح، هو الذي 

اس.ماء إن قرستذ عن تقريرا سنزيده كما يالامتحاذة، الهللوب، للمعنن به المستعاذ 

بنالحاريث، عن ذسثإ أبي ابن حدسث، من الترمذي رواه فيما تقولون شما قيل؛ فإن 
ممال؛القمر إل فنقلو ييالي M البي أحذ قالتؤ؛ عائثة عن ملمة أبي عن عبدالرحمن 

الترمذي؛قال ، ومثؤ؛؛ إذا هوالغامق ^ا فان هاذا، شر من باس استعيذي عائشة اريا 
إليه.المصير فيتعين تفسير، كل من أوق وهانا صحيح، حسن حدسثإ هن،ا 

بصحته،هاأ وديوافقه، بل الأول، مر القساقفن ولا حق، الفر هذا وقل. 

لأماا-ا(وأحد)آ-/هاأ(وءدينرقم واكائيفيص)أ/'آم الترمذي)رنما-أ"ا'ا( ;ل(أحر-بم 
(.٧٤١)a/ القح ل حجر ابن الحافظ وحسنه ( ١٥١٧)رنم مد 





محوإإوقر=^|_
للييثبوته أن يمضي ولكن الرحال، بم-رع الذي عن الأمم نمي يقتضي لا فإنه 

نولهفكذلك؛ ذلك. وأمثال والوقوب الغق ونفليره أوق، الغضب عند ه نفيملك 
غامق.كلاهما بل غامئا، الليل يكون أن يض لا وثب إذا هوالغامق هذا لقمرت اق 

إذاالقمر به المراد إن ت يعضهم إليه ذم، الذي القول ل تقولون فما نيل؛ فإن 
حاسما.أوغاب الخوف ق لحل أي؛ وقب وقوله؛ وأمول، حف، 

وقال؛القمر، إل أثار لما ه والني سلما، يه نعلم ولا صعيف القول هذا قيل؛ 
حاسماكان ولو تنير مهو كان ؤإنما ذاك، إذ حاسما يكن إ وقب• إذا الغامق هذا 

بحاسما ولوكان الغامق١١ هو ®هذا وقال؛ القمر، نظرإل قالت،؛ ؤإنما عاتثة، لذكرته 
الصفة باعتبار الغامق اسم عليه أطالق ما فان منه، الوصف، ذلك يحذف أن يمح 
التلبيس.من فيه لما يدوما عليه يطالق أن يجوز 

حالق القمر الغامق؛ قال؛ أحدا نعلم فلا هذا، عك تساعد لا اللغة فإن وأيقا 
هوؤإنما الخسوف، إنه اللغة؛ أهل من أحد يقول لا الوقوب فإن وأيصا حوفه، 
أعماقق فيحل ماؤها. غار وقثا؛ وركية غارت،. إذا العين وقبستإ قولهم؛ من الدحول 
التراب.

إذاوقويا يقبإ وفإ العرب؛ وتقول المحور، فيه يدحل الذي لكمإ الوني،؛ ومنه 

دخل•
إذاالثريا هو الغامز إن بعضهم؛ إليه ذهب، الذي القول ق تقولون فما قيل؛ فإن 

أرادإن قيل؛ ءللوءها، عند وترتح وغروبما، ّقوءلها عند تكثر الأسقام فإن سقطت،، 
اسمأن أراد ؤإن فبامحلل، غرب إذا بالجم الغامق احتماص القول هذا صاحب، 
ومقمودْبفحواه عليه اللففل يال.ل أن يحتمل فهذا ما، بوحه ذللثؤ يتناول الغامق 

فثامحلل.به اللففل يختص أن وأما وتنبيهه، 
أنهو؛ ونت، إذا القمر وشر الليل مر من بالامتعاذة اه أمر لأحله الذي بهي، وال
وقالشيامحلين، تنتثر وفيه الخبيثة، الشريرة الأرواح سالهلان محل فهو أقبل إذا الليل 
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قال!ولهذا الشياطن، انتشرت غرت إذا الشمس أن أحبر الّ؛ي أن المّحتح• 
حدثوق . الشاءا، فحمة تذهب حتى مواشيكم واحبسوا صبيانكم، ؛افاكتفوا 

الهلتتوفيه الظلام، محل هو والليل ،، يناءار ما حلقه من سث، اس ارفان آحر! 
سلطاممإنما والشياطن نور، النهار فإن بالنهار، لهل تتلا ما والجن الإنس شيامحلين 

ميالمة؛سأل ماتلا أن وروى الظالمة. أهل عل المظلمة والمواضع لغللمات اق 
حندسى.فللهاء ق فقال! يآتيلئج؟ الذي ياتيلث، كيف، 

نبوته،عل برذا فاستدل النهار،، ضوء مثل ''ق فقال! ياتيك؟ كيف هو النبي وسأل 
سل3لانكان ولهذا شيهنان، مسيلمة يأق الذي اه)ا،،وأن عند من مللث، يأتيه الذي ؤإن 

الحرهو عندهم الليل فالحر النهار، دون بالليل هو إنما تأرير٥ وعظم الحر 
ومأواهم،وبيوتم الشياطين محال هي المظلمة القلوب كانت، ولهذا التأثير، القوي 

أظلمالقاو_إ كان وكلما فيه، البيت، ساكن يتحكم كما وتتحكم فيها تجول والشياطين 
وأمكن.أئستإ فيه وهو أطؤع، للشيْلان كان 

الصبحالفلق! فإن الوضع، هن.ا ق الفلق برب الاستعاذة ق الممر تعلم ههنا ومن 
الليل،ق الممدين وعسكر الظلام جيش يهلرد وهوالذي النور، ؤلهور هومبدأ الذي 

غار،أد كن، أو مرب، إك طريق قاطع وكل لص وكل مفسد وكل حيث، كل مأوي 
فأمرومحالها، أمكنتها إل بالليل انتشرت التي والشياطين أحجرتما، إل الهوام وتأوي 

وجيشها،عسكرها ؤيقهر ؤيريلها الفللمة يقهر الذي النور برب يتعيذوا أن عباده اثللأ 
الكفارؤييع النور، إل الفللمات من عباده يخرج أنه كتاب، كل ق سبحانه ذكر ولهلءا 

كفرهم.لمات ظق 

وآلذ.ثآلغور صآلطلما!ل يحرجهم ئامغوأ آلذيث وك آس ؤ ت٠دالل هال، 

(.١٨٦/١٣•٢(وم:محاشى)١٣يم)رفم
حزبمة)أ/م؛اوابن ( ٧٧٦٢رنم٣١٦/٤(وام)٢٣٢٧رق(٢١١-٢١^^جممح.خمر٤/•

الحاكم.وصحءحه ٢( ٥ ٥ ٩ رمم 



و^أ_;سيلؤج 
وقال٢[،  ٥٧؛: ]١١٨ه آطلنثت ( Jjآل؛وو همئ يحرحوثهم آلئمث \ولإ\لأم' كمزوأ 
ؤ،مثإةُ بهِءزآانا،يكمن نمسى ثورا لة'• وجعلتا هاحتيثه متا ن ك؛ اومن ؤ ت تعاق 

^^،مبجارجبماهلالأتحام;آآا[.
سنوج لوه س نوج يعشه ًءزمح أوكْكتفي ؤ الكفار: أعمال j وغال 

ومنئزمحللji' ^_Tلنزيكد يدم'• بعضنإذآاحرج يوق ظلمت٨^١ ضرثأج دؤقيِء 
الإيمانأهل صفات ق ذلك نل قال وقد •٤[، ]؛_؛ 'وره من لهُ لنا ثورا لهُ 

آJمهتناحمْتناح ثوره-،كمثكووبيا مقل، ئوزآلثننوبوآلارمى رءآس ونورهم! 
دلالجيمك' ييتوثوو 'نجرميرْفؤ بن يوقد كونحبدرى آلرجاجهكاجا ذخؤ وق 

هنثآ، نن يغور؟، آثإ -بدكا ثور عق "ور ثار شه لز ولو يضى، يبجا يكاد عَائؤ 
المستنير،المضيء القلب ق ومستقره يور، إق وماله نور كله فالإيمان [ ٣٥لالرر■ 

ومآلهظالمة كله والشرك والكفر المشرقة، المضيئة المستنيرة الأرواح بأهله والمقترن 
فتأملالمظلمة، الأرواح بها والمقترن المفللمة، القلوب ق تقرْ ومالفللمات، إل 

علالمعنن هذا ونزل فيها، يحدث ما ثر ومن الظلمة، ثر من الفلق برب الاستعاذة 
صدقوبراهين النبوة أعلام أعفلم من ورتان الهاتان بل القرآن، بأن يشهد الواغ 
تنزلت،ما به جاء ما وأن وجه، كل من الشياطين يه جاء لما هوومفاده محمد رسالة 

منهم،يتاتن ولا 7أم، يليثا ولا فعلوه، فما يستطيعون، وما لهم ببغي وٌا الثياطن به 
عليه.يقدرون ولا 

الشالباطلة الأسئلة من عاليه الرسول أعداء يورده لما وأشقاه جواب أبين هدا وق 
هوسبحانه  ٠٥١ؤإنما جواحا، ق سفوا وما دفعها ق التقصير غاية المتكلمون قصر 

فلهنظار، ولا أصول إل ولا متكلم إل يحوجنا فلم جوابما، ق وكفن ثنن الذي 
عليه.ثناء نحصي لا والمنة الحمد 

وّلي،كقثص مفعول! بمعنن قفل فلما أن وذللث، فلق، كله الخلق أن واعلم 
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وشوص.لوب وم ممرض بمض وفص 
والجبالالبات، عن الأرض وظلق والوي، الحب وفالق الإصباح، فالق 

الإصباح،عن والظلام الأجنة، عن والأرحام الطر، عن والسحاب العيون، عن 
الصبحفرق من أييهس هو ^١^ وقرئا. فلما ت الظلمة عن المتصيع الصبح ويمن 
والباطل،الحق بين يفرق فرقان كله أمره فكدلك، وفرئا، فلما حلقه ق أن وكما وفلقه، 
ممابهسمي ولهدا بالإصاح، الليل ظلام دق كما بالحق، ، ٢٠٧١ظلام فيفرق 

لموصن،البحر فلقه ومنه وأعدائه، أولياته بين الفرق لضمته فرقانا ونمره القرنان، 
بيذاوظهر المواصع، هاوه ق الفلق برب الاصتعاذة حكمة ففلهرت فلما، وسماه 
حكيميس ثميلآ ؤ وأنه ت قدره يقدرون لا العباد وأن وحلاله وعقلته القرآن إعجاز 

[.٤٢خمدهتضاك:

قالفاثات فان السحر، شر هو الشر وهدا العقد، ق الفاثات شر اكالث،! الشر 
يردنما يتعقد حتن ءقاوْ كل عق ؤيتفثن الخيوط، يعقدن اللاق السواحر هن العقدت 

فحلوالفث، بيتهما وهومرتبة اكفل دون وهو ريق مع الفخ هو• الفث المحر من 
عليهؤيستعين بالحور، يريده الذي والشر بالخبث، نفه تكيفت، فإذا الماحر، 
نفسالخبيثة ه نفمن فيخرج ؤيق، معه نفحا العقدة تللئ، ق نفخ الخبيثة، بالأرواح 

الشيطانيةهوواروح ناعي وقد لذللئج، المازج بالريق مقترن والأذى للشر ممازح 
الشرعي.الأمر لا القدرى الكوف اس بإذن الحر فيه فنبع المحور، أذى عك 

دونالإناُث، من الاستعاذة حصى فلم والإناُث، الذكور من يكون فالحر ت قيل فإن 
أعصمين لثيل. بنات أن وهو؛ الواخ، السب، عق خرج هذا إن جوابه• ق قتل الذكور؟ 

سحرالذي فإن سديد، هذا وليس وغيره، عبيده أبي جواب هلءا .، الك، سحرن 
المححق حاء كما أعصم هولبيدبن الكاه 

(.Ttn-YY،■ا/ الباري)٠ نتح وانظر: ٢(  ١٨٩لم)رم وم( ٣٢٦٨:ا(ا-م-بماوخارى)ي 
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اءالثلا النفاثات والأنفس الأرواح هن هنا النفاثات أن ت المحقق والجواب 
و,اءإاتهالشريرة، والأرواح الخبيثة الأنفس جهة هو إنما الحر اثير لأن الفاثات، 

أعلم.واس التذكير، دون التأنث بلففل هنا الفاثات ذكرت فالهال.ا منها، يظهر إنما 
إنهحض يا ه البي ارأن عائثة: عن أبيه عن عروة بن هشام عن الصحيح ففي 
ءي،اأفتاق قد اس أن ارأشعرت قالاأ ثم ربه، دعا وأنه صنعه، وما شيثا صغ أنه إليه ليخيل 

فجلسرحلان ®جاءق قالا اه؟ رسول يا ذاك وما عاسة: فمالت، فيه«، امتفتيته 

قالاالرحل؟ وم ما لصاحبه: أحدهما فقال رحلي، عند والأحر رأمي، عند أحدهما 
مشعل3، قالا ماذا؟ ق قال: الأعصم، بن لبيد قال: طبه، من قال: مهلبوب، الأحر 

-عائشة قالت زريق،ا، بتي ق بثر ذروان قال: هو؟ فاين قال: ذكر، طغ وحف ومشاطه 
نقاعةماءها لكأن اواه فقال: عاتشة إق ر"أع ثم قؤ اس رسول فاتاها عنها_: اس رصي 
قال:أحرجته؟ هلا اه رسول يا له: فقل.أن، قال: اليياطين؛،، رءوس نخلها ولكأن الحتا، 

فدفنت،.بما قامر شرا* الناس علي، أير أن وكرهت، اس، شقاي فقئ أنا أما  ٠٠
إنويقال: ومشاطه. مشهل ؤ، هشام عن عيينة وابن اللمثؤ قال البخاري: قال 

هكذاقلت،: ١ الكتان مثاطة من والمثاطة مشعل، إذا الشعر من يخرج ما المشاطة 
إياه.وشفائه له اس Jمعافاة اكتفاء يخرجه لر إنه الرواية ذء هق 

يقولتجريج ابن به حدثنا من، أول مال؛ عينة ابن حدث مجن الخاري روى وقد 
كانة. عايعن أبيه عن محنا فحل■ عنه، هاما محالتؤ عروة، عن عروة ال حدمحنى 
أشدوهذا محنيان: قال يأتيهن، ولا الماء ياق أنه يرى كان حتن هومحمحر اه رسول 

اسفيتيهفيا أفتاق قد اس أن أعلمتج  ١٠عاتشة: يا فقال كذا، كان إذا الحر من يكون ما 
رأسيعند الذي فقال رجلي، عند والأحر رأسي، عند أحدهما فقعال رجلان أتاي فيه، 

سرحل الأعصم بن لبيد قال: طبه؟ من قال: معلبوب، قال: ارحل؟ بال ما للأخر: 

ص)٦\اr^^ه^٦xعمدة (واير: ٢١٨٩(و.Lم)رنم٦٣٩١، ٥٧٦٣)رقم :ا(أحر-بم 
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وأينقال: ومشاقة، مشط ز قال؛ وفيم؟ قال؛ منافئا، ولكن اليهود، حلم، وريق بتي 
استخرجهحتن البئر فأتن قال؛ ذروان، بثر ل رعوفة نحت ذكر جف ؤ، قال؟ 

اكياءلين٠،نخلهارءوس وكأن الحناء، ماءهانقاعة وكأن أؤيتها، الش البئر هذه فقاوت 
أنوأكرم شقاق، فقد اس ارأما تال! ثشريتؤ، أي أفلا فةالت،ت قالتاث فاستخرج، ت فال( 
البخاريوترحم استخرجه أنه الحدين، هذا ففي • شرا،، الناس س أحد علن أثير 

السحر.يستخرج هل بالتا• عليه 
عنهأيحل امرته عن ؤيوحد طبا يه رحل ت المبسم، بن لمعيد ت، قالةتادةت وتال 
عنهينه فلم الناس ينئع ما فأما الإصلاح، به يريدون إنما به، بأس لا قال؛ ؤيتثر؟ 

عنهشام عن عبن حدسثؤ فان تعارصهما، الظاهر ق يظن فد الحديثان فهن>ان 
ولااستخرجه أنه فيه هشام عن جرج ابن وحديثا يستخرجه، إ أنه فيه الأول أبيه 

ونولثقي، أن بعد دفنه ثم وعلمه رآه حتن البئر من استخرجه بينهما،فإنه تنال 
بالماعفأحبرها ؤيعايتوه؟ يروه حتن للناس أحرجته هلا أي• استخرجته هلا ءاتثةت 

ؤيغغسم،الإنكار، فيج ذللثج، عن لبسكتوا يكونوا لر المسالمين وهوأن ذللئج، من له 
فدفنت■با فأمر والمعافاة، بالفاء المقصود حصل وقل• الر، ، فيحديقومه، للساحر 

يدلوالدي عائشة، عنه سألته الذي غير الوالمر فالاستخراج للناس، يننخرجها ولر 
إذايتصرفج تم إليها، ليتفلر إليه يجئ وب منه، ليستخرجها الثر إق جاء إنما هء أنه عليه 

يث،،يالحلو العلم أهل عند تايت، ت الحديث، وهلءا أعلم. واليم ذللث،، ق له غرض لا 
صحته.ق يختلفون لا بيتهم، بالقبول *تلقن 

وقابلوهالإنكار، أشد وأنكروه وغيرهم، الكلام أهل س كثير عك اءتثاص وقد 
أحسنما غاية ولكن هشام، عق فيه حل مفردا مصثا فيه يعمهم وصنفا ؛التكذس٢ا٠ 

٢(. ١٨٩الخارك،)رنمها'به(وطمررتم اعرجه را( 
حدث)رنمنل ( ١١٢٩رص الحر؟ يتخرج مل باب الطمح، كتاب ق تعلقأ الخاوي احرجه )٢( 

٥٧٦٥.)
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•غيره من وشلكيته شيء من يعوذه 

عنس تعاق - قوله أما فيها، لكم حجة لا حا امتدللتم التي الايات وأما قالوا؛ 
له؛صالح قوم وقول [، ٤٧]الإسراء! ب مسحورا رجلا إلا تتبعون إن ؤ قالوا؛ أمم الكفار 

الرئة،وهى سحر، له من به المراد فقيل؛ [، ١٥٣]التعرا: انث،مزآلثنحرس# ئئأ إؤ 
حواب،وهذا الحر، يه المراد ليس بملك، ليس ويشري،، يأكل مثلهم، بثر أنه أي• 
ولابمحور، البشر عن يعبرون يكونوا لر الكفار فان البعد، غاية وهوق مرض، غير 

فقالوا؛البشر لففل صريح أتوا المعنن هذا أرادوا وحيث اللغاتر، من لغة ق هذا يعرف 
ابعثأشؤ [، ٤٧لالمؤعنون؛ مثلثا لبفنين انوبن ؤ [، ١ ٥ ]_؛ بر بمرمثلتا اذتمّإثُ آ مؤ 

وأيالرئة، وهي الحر، ذا به يريدوا فلم المحور وأما [. ٩٤]الإسراء: ^ رسولأ نثرا 
لأقتلكإل ؤ لموسئ؛ فرعون يقول ، كيفثم الموصع؟ هذا ق الرئة لذكر مناسبة 

،كيفثم بشر، وأنه سءما، له أنه علم ما أفتراه [• ١٠١]الإسراء! ه منحورا ينموّى 
أرادولو ١؛!•  ٠٢]الإسراء؛ 4 مقبورا ينغرعومحل لأْللئ، ؤإق ؤ بقولهت موسن بمصه 

قالتن،كما إليلث،، ، ٧٥١أرسلني سمر أنا نعم وقال• موّن، لصدقه ر يانه يالمحور 
غنإن ؤ فقالوا؛ ١[، ٠ ]إبراهيم: 4 نثرمتلئا انئزإلأ إن ؤ لهم• قالوا لما لقومهم، الرسل 

الضعف،غاية ق الجواب، فهذا ذلك، ينكروا ولر ١[• ١ ل!براممإ 4 مقلًفم نثر إلا 
علمهقد اللءي الحر معلم هو هنا المسحور بأن وغيره؛ جرير ابن متهم؛ طائفة وأحابتنإ 

عليهساعدت إن جيد، وهل.ا بالسحر، عال؛ أي احر ٌيمعتن عنلءْ فالمحور غيره، إياْ 
ولاالاستعمال ق يعرفه هل>ا يكاد ولا محور، له؛ يقال الحر علم من أن وهو اللغة، 

)وبابه(والمقتول والمضروب، كالمعلبويؤ غيره؛ محر من المسحور ؤإنما للغة، اق 

غيره،يحر لر ؤإن بالحر ءالم أنه يمعتن ساحر له؛ يقال فإنه الحر علم من وأما 
ففرعون[، ١٠٩]الأعراف: 4 عبم لسئجر هنئا إيت ؤ لموسن؛ فرعون قوم قال كما 

وهوالثالثإ، هوالجواب، فالصواب، محاحزا، يكونه قاذفوه وقومه مسحورا، بكونه قنءفه 
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حن،حنن سحر من رم بابه، عك المحور أن وغيره• الكشاف صاحب جواب 
يتعلا الذي المسحور نإن يقول، ما يعقل لا العقل، زائل مجنون مثل مسحور؛ فقالوا؛ 

نعلؤؤ فيه؛ قالوا ولهذا كالمجنون، فهو يقول، ما يدري لا بحسث، عقاله فد الذ>ي هو 
الناس،به يصاب الأمراض من بمرض بدنه ق أصس_، من فأما [، ١٤]الدحان; ه تبغون 

ؤإنماالأبدان، بأمراض يقذفوهم لر الرمل وأعداء اتاعه، من يمغ لا فإنه 
الصاروا حن سحروا قد أمم ومر أتاعهم، من سفهاءهم به يحلءرون بما قذفوهم 
للكْتميوأ ًكيما آنئلر ؤ تعاك؛ قال ولهن«ا الجانين، بمنزلة يقولون ما يعلون 
والماحرمجرة، بالشاعر مثلوك ٩[، ه سيلا نتثهلينون ئلأ محلوا الأمثل 
قطالب، من ضلال ذلك، حح ق فضالوا أحرى، والمحور مرة، والجنون أحرى، 

ضلالؤلريق فهي أحلءها ؤلريق أي فإن عليه، يمل•ر فلا يسالكه محلريما وتحيره تيهه 
سلوكها.عك يقدر ولا سيلا، يهتدي لا أمر0 ق متحير فهو وحيرة، 

أبعلءوهو منها، اس برأه أمثالا له ضربوا حن معه ؤؤ اقله رسول أعداء حال فهكلءا 
وبنان.وافتراء أماكذب عاقل كل علم وقلء منها، اهه حلق 

يحميهمكما سبحانه فإنه لهم، اس حماية ينال الأنبياء سحر إن قولكم؛ وأما 
كماللستوحبوا لهم، الكفار أذى من ثاء بما فيسليهم ؤيتولامحم ؤيحمظهم وبمومم 

مافرأوا الناس، س أوذوا إذا وحلقاتهم أممهم من بعدهم من :بمم وليتك كرامته، 
الكفارصاع ولتمتلئ بمم، وتأسوا ورصوا صروا والأيياء، الرمل عك جرى 

بغيهمبت، بفيمحقهم الأجلة، والعقوبة العاجل النكال س لهم أعد ما مستوجبون 
أنبياتهابتلاء ل تعال حكمته بعض س فهذا منهم، الأرض تطهير فيعجل وعداوتبمم، 

صواه.رب ولا غيره إله لا المابغة، والعمة البالغة الحكمة وله قومهم، بإيذاء ورمله 
الخلءكورعاتشة وحديث ٤[ ]الفلق: ه ألعمد ل سزآلمئئثج، ومن ؤ قوله؛ دل وتلء 

حقيقة.له وأن المحر تآُير عك 



آسس?(

تأثيرلا إنه وقالوات وغيرهم، المعتزلة من الكلام أمل من ئفة ١١٠ذللث، أنكر وقد 
ذكتخءٍللأءينؤإنما قالوا: ئد، ولاحرولأ ثل، ولا لأجرالةلأفيمض 

الصحابةعن الأتار يه تواترت، ما حلاف، وهذا ذلك،، سوى له حقيقة لا الناظرين، 
أشلمن القلوب، وأرباب والحديث، التفسير وأهل الفقهاء عليه واتفق ،، والسالف
الشلأء.عامة يعرفه وما ؤ، التموف

منذللئؤ وغير ونزيما، وبغقا وحبا وعقدا وحلا وتقلا محرصا يوثر الدى والحر 
منه•به أصستا يما دوقا عله قد متهم وكثير النامر،، عامة تعرفه الموجودة الاثار 

يضرالنفث، هدا ألت، عك دليل ه آلعمد ز شزألمثت، ومن ؤ تعاق: وقوله 
كماظاAئا، اJدوا بمباشرة إلا يحصل لا الضرر ولوكان( عنه، غيبته حال ق المسحور 

منه•يتعال مر للتفاثات ولا للشث، يكن إ هؤلاء يقوله 
يرواحتن كثرتمم مع الماظرين أعين حميع يحر أيا الساحر عك حاز فإذا وأيصا: 

تغييرل تأريرْ يحيل الذي فما إحساسهم، ل تغير هدا أنه ْع به، هو ما بخلاف، الشيء 
قواكمحر الرلية و الواغ استر محن الفرق وما وطاعهم، ونواهم أعراضهم بعض 
الساكنيرى صار حنن إحساسه غير فإذا والبدل(؟ النفس صفات، من أحرى صفة 

حتننفسه صفاته يغير لأن( الحيل فما حتا، واليت، منفصلا، والمتمل متحركا، 
التأمحرات"من( وغيرذلل—، محبوبا، إليه والبغيض بغيصا إليه المحبوب يجعل 

ؤآنثزهثوبآلئامي أءإرنث> سحروأ ؤ إتبمم فرعوذن سحرة عن تعاق فال وقد 
أنإما وذللثإ سحرتح، أعيتهم أن سبحانه فبين [، ١١٦]الأعراف: ؤح(اةوبسءممحيره 

استعانت،السحرة يكون أن مثل والمصي، الحبال وهو المرتي، ق حصل لتغيير يكون 
المن حر إذا كما وهدا بأنفسها، تحركحؤ أتبما ففلنوا الشياطين، وهي حركتها، بأرواح 

هوأنه مع له، الجار ترى ولا ينجر، اط والجالحصير فترئ بساطا أو حصينا يرام 
الحية،كتقلمب، فقلبتها الشياطين، التجتها والعصي الحبال حال فهكن.ا يجره، الذ.ي 
التغيتريكون أن ؤإما بملبوما، الذين( هم والشياؤلين( ها، بأنفتقلبح، أما الراني فظن 
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أنفسها.ق اىة ٌوهي تتحرك، والعصي الحبال رأى حتن الرائي ق حدث 
حتئؤإحامه الرأي نفس ق يتصرف فتارة وهذا، هذا يفعل الساحر أن رس-ا ولا 

ااشيaiانيةبالأرواح باستعانته المرئي ق يتصرف وتارة هوبه، ما بخلاف الشيء يرى 
مها•يصرف حتن 

حركتهاأوج—، ما والعصي الحبال ق فعلوا أنم من المذكرون يقوله ما وأما 
كثيرة.وحوم من باٍلل فهذا معت، حتن وغيره الزئبق مثل ومشيها 
لأعينسحنا ذلك يكن ولر حقيقية، حركة بل حبالا، هذا يكن لر كذلك، لوكان فإنه 
تتعاق ثال وفد المشتركة، الصناعات من صناعة بل ١^^١، ذلك، يسمئ ولا الناس، 

تحركت،كانت، ولو [ ٦٦سىب]طه: ابا سخرم س إلته محل ؤءجئهلم حتاثم إذا قؤ 
•يخفن لا هذا ومثل شيء، ق السحر س هذا يكن لر المنكرون، يقوله كما حيلة بنؤع 

منفيها ما إحراج إطالها طريق لكان هولاع، قال كما بحيلة ذلك، كان لو وأيصات 
لابتلاعها.العصا إلقاء إق يحتج ولر المحال، ذلك، وبيان الزئبق 

حذاقفيها يكفي بل بالحرة، الاستعانة إق فيها يحتاج لا الحيلة هذه فمثل وأيصا 
ووعدهملهم، وحضوعه للحرة، فرعون تعظيم إق نللأ، ق يحتاج ولا ^٤، ٠۵١١

والجزاء.يالتقري—، 

الصناعاتفإن الحر، علمكم الذي لكسركم إنه ذللأ،ت ق يقال لا فإنه وأيمان 
ردهيتكلف، أن من أحلهر هذا فعللأن ويالجمالة وتعاليمها، تعلمها ق الناس يشترك 

المقصود.فلترمعإق 
حدنفس أن عل والسنة القرآن دل وقد حسد إذا الحاسد، شر ت الرابع الشر 
لرؤإن وعينه، ه نفمن بالمحود يتصل سر حده فنفس المحسود، يؤذى الحاسد 

فحقق٥[ ؛ ٠٣١]4؛ حني إذا حاسد ثر ومن م قال؛ تعاق المحم فإن لسانه، ولا بيده يؤذه 
مهملة.لفغلة فيه ليس والقران الحسد صاوور عند منه الشر 

والشاتمكالضار٠—، الحد به قام إذا إلا حاسدا يمن لا الحاسد أن ومعلوم 



;ساإوائورج^أ
المحسودعن غافل وهو الحد طبعه ق الرجل يكون قد ولكن ونحوذلك، والقاتل 

سهامإليه ووجهت إليه قلبه من الحد نار اتبعثت وقلبه ذكره عق حْلر فإذا عنه، لأْ 
بهؤيتحمن باس يستعد لر فان ذلك، بمجرد المحول فيتأذى قبله، من الحسد 
عنهيد؛، بحيث عليه والإقبال اس إق والتوجه والدعوات الأذكار من أوراد له ؤيكون 

إذا٠ تعاق؛ فقوله ولابد، الحاسد ثر ناله ؤإلأ اس عك ؤإناله توجهه بمقدار شره من 
بالفعل.الحسد منه حصل إذا يتحقق إنما شره لأن بيان ه حني 

اسرابسم وفيها؛ ٌ الني جبريل رقية الصحيح سعيد أبي حديث، ق تقدم وقدم 
فيهفهدا يشفيك،(ا اس حاسد عين أو نمس كل شر من يوذيلقؤ، شيء كل من أرئك 

نفلرإليه نظر لو إذ بمجردها، توثر لا عينه أن ومعالوم الحاسد، عين ثر من الاستعاذة 
نظرإليه نفلر إذا ؤإنما شيئا، فيه يوتر ر وغيره والجبل الأرض إل ينظر كما عنه، ساه 
حامدةحثيثة عصبية نفا فصاريت، واحتدمت،، مت، وائالحبية ه نفتكيفت.، قد من 

نفسوقوة صعقه صفة بحب، تأثيرا المحود ق فأثرت النظرة، تللثؤ -يا أثرت 
منهفأصاب، عريان رجل نحو سهما فوق من بمنرلة وأهلكه أعهلبه فربما الحاسد، 

تل.كر.أن من أكثر بيدا والعامة الخاصة عند والتجارب، وأمرصه، صرعه وربما مقتلا، 
الشالحية بمنزلة ذللت، ق وهي الخبيثة، النفس بوامعلة تأثيرها إنما العين وهده 

فتحدثوالخثث،، الغفج، بكيفية تتكيف، فاتيا واحتدت، عفت إذا سمها يوثر إنما 
اللسوع.ق فتؤثر السم الكيفية تللئ، فيها 

فتطمسنظرة، بمجرد توثر حتئ منها، نؤع ق واشتدت الكيفية تللثه قوبتإ وربما 
وقال:منها، الهلفيتين وذي الأبتر ق M المي ذكره كما الحبل، وتضل البصر 

فماالحيات ق هدا كان فإذا ا، الحبل«ر ويقظان البصر يطمسان فاتيإ ءاقتلوهما 
مت،وأنالغضبية، ؛كيفيتها تكيفت، إذا الحاسدة الغضثية السريرة النفوس ق الظن 

٢(.• ٠ ١; )٠ ( ٣٤٨الباري)ا■/ ض وام: ٢(  ٢٣٣وسلم)رنم ( ٣٢ ٩٧البخاري)رقم أخرجه ;١( 
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عادمعاق من وكم سليب من وكم قتيل من كم فلله بكيمتها، المحود إق وتوجهت 
علممن الداء هذا ليس فصدق هو، ما داءه أعلم لا طبيبه• يقول فراشه، عك مضني 

الإحامق تأمحيراما ومعرفة وكيفياتها، وصفاتها الأرواح علم من هدا الطياغ، 
الناس،خواص إلا يعرنه لا علم وهدا عنها، الأجسام وانفعال والطياتع 

صإلا عنه وانفعالها وارتباطه ذلك تأثير يعلم ولا له، منكرون والمحجوبون 
والناثرالانفعال هل الملقن، كالخشب إلا الأجسام وهل ذوقه، من نصيب له 

الأرواحمن إلا الغرسة والأثار العجيبة الأفعال س عنها يحدث ما وحدوث 
وصولق وسائط والألأت له الحقيقة ق فالصنعة الصاغ، آلة بمنزلة آلتها والأجسام 

الصغ.إل أثره 
الأرواحأحوال وشاهدت روحه ولعلمنا الحالم أحوال وتأمل فطنة، ألتن له ومن 

حالقالعليم العزيز بتقدير ذللث، كل عنها وانفعالها الأجسام وتحريكها وتأثيراما 
وعغلمتهاقلع وحدانية عق دالة وآيات الكون ق عجانس، رأى والبيات الأسيايتح 
عنغبيا وأمثاتها آثارها تشهد أحر أحكام عليه تجرى آخر عالما ثم ؤإن وربوبيته، 
كلوأحسن صغ ما أتقن الذي الخالقين وأحسن العالين ريثج اس فتبارك الإبصار، 

حلقه.شيء 
أ-هروعجاتثه وأوسع أعفلم هو بل الأرواح، عالي عك الأجسام لعالم نسبة ولا 

أعجب•وآياته 
القعلعةأو الخشبة بمنزلة يصير كيف، الرمحح فارقته إذا الإنال الهيكل هنءا وتأمل 

وتللثجالغريبة، الصناع وتاللثا والحقل، والحارفؤ العالوم تللثج ذهست، فأين اللمحم، من 
ويقنالروح، مع كلها نهستا كيف، والتدبيرات؟! الأفكار وتللثح العجيبة، الأفعال 
أويواليلث،أويحلث، أويراك الإنسان ص يخاطثك وهل والتراب؟! هو مواء الهيكل 

الهيكلوراء الذي الأمر ذللئ، إلا ؤيوحثلث، ويؤتسالثج وي؛قل ءليلi، ؤيخف—، أويعاديلث، 
عندك،حلو قلبالثج عك حفيفط الجثة كبير الهيولأ عفليم رجل فرت بالبصر، المشاهد 
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روحللطاقة إلا ذاك وما جبل، من قلبك عل أثقل الجثة صغير الخلقة لطيف، وآخر 
والوصلفالعلق وبالجملة ومرارتبما• روحه وغلفل هذا وكثافة وحلاوما، وحفتها ذاك 

تبنا.والأشباح أصلا للأرواح هي إنما والبعل والمنافرات الأشخاص بض التي 
واحدكل أن ق ؤيشتركان محيء، ق ؤيقترقان محيء، ق يشتركان والحامي والعاص 

الممنمهابلة عتد ه نفتتكيف فالعائن أذاه، يريد نحومن وتتوحه ه نفتتكيف، منهما 
قؤيفترقان أيقا. وحضوره المحود غتب عند ذلك له يحصل والحامي ومعاينته، 

يكادلا كان ؤإن مال، أو أوزيع أوحيوان حماد من يحد لا من يصيب، ند العاتن أن 
تمجب،رؤية للثيء رويته فان ه، نفعينه أصابت وريما صاحبه، حد من ينفلث، 

منواحد غير تال وند المعين. ق توثر الكيفية بتللث، ه نفتكيف، مع وتحاويق 
سمثوأآلدكرهلما باتصثرئو محروأ نكادآئذئن قإن ؤ ت تعاق قوله ل الممرض 

منقوم إليه فتفلر جؤ اذم رسول -بما يمسوا أن فأرادوا بالعين، الإصابة إنه ٥[، ١ ]القلم: 
حجته.مثل ولا مثله رأينا ما وقالوا! العائنين، 
حدلخادمه؛ يقول تم فيعينها، ميتة الوالبقرة الناقة به تمر منهم طائفة وكان 
فتنحر.تقع حتن ئرح فما لحمها، من بشيء واتتنا والل.رهم الكتل 

جابيرقع ثم يأكل، لا أوثلاثة يومين يمكث الخرب من رحل كان الكلي: وقال 
إلاندهت، فما هده! من أحن غنما ولا إبلا كاليوم أر لر فيقول؛ الإبل به فتمر حيائه 
هؤاهللأ رسول يميب، أن الرجل هذا الكفار فسال طائفة، محنها يضل حتن قاليلأ 

يإنؤ عليه؛ وأنزل وحففله، ورسوله، اسم فعصم غيره، ق كفعله به ويفعله بالعين، 
طائفة٠قول هدا لثنلمويلئ،يابمنرهزه. آليينكمروأ يكاد 

يميت،كما بالعين، يمأيبونلئه أتيم الراد ليس قتيية؛ اض متهم أخرى طائفة وقالت، 
شديداا نفلن القرآن قرأت، إذا إليلث، ينفلرون أنبمم أراد ؤإنما يعجبه، ما يعينه الحائز 

ينقلنهميكادون العداوة شدة من يعني الزّجاج• قال يسضللئا، يكاد والبغضاء يانمداوة 
يصرعوك.أن البغضاء ننلر 



الممس؛رض اشز الصزء 

يصرعني.لكد ظنا إئ نظر I القائل يقول الكلام. ق مستعمل وهذا 
لكنواوهو القرآن، دسماع النفلر هل.ا قرن أته المعنئ هذا صحة عل ويدل ةالت 

يالبغفاء.النفلر إليه فيحدون الكراهة، أشد ذلك، يكرهون 
فيوئروالحل.، العداوة ة ثل. سبه يكون قد المنظور ق يوُر الذي التفلر ت قالت، 

إذاالعدو فإن المقايلة، عند النفس تاثير ؤيقوى دالحسا.، ه نفتوثر كما قيه، نظره 

وتوجهت،عاليه الهمة احئمعت، قبلا عاينه فإذا عته، ه نفيشغل قد عدوه عن غاُّح 
يحم،من ومنهم يضل، من الناس س إن حتن بنظره. فيتأثر إليه، بكليتها القس 
كيرا٠ذلك، من الناس شاهد وقل. بيته، إق يحمل من ومنهم 

يرىالناظر أن وهو المن، بإصابة يسمونه الذي وهو الإعجابؤ محبيه يكون وقد 
المعين،ق توثر خاصة بكيفية روحه فتتكيف، استعظام، أو به إعجاُبط روية الثيء 
منه،ويعجبون الشيء تحتون يفإمم المعين، رزية من الناس يعرفه هوالذي وهذا 

حدثناما هذا قال! قتيبة، ين هشام عن معمر ين ءباJالرزاق قال ؛دللث،. فيصاب، 

الوشم؛،عن ومن حق 'رالعتن ه' اهه رمول قال أبوهميرة 
اسماءأن دفاعات بن هميد عن عامر عن عروة عن دينار بن عمرو عن سفيان وروى 

قال!لهم؟ أفنترقي العين تصيبهم جعفر ا؛ني، إن اها؛ رسول، يا قالت،• عميس ينتح 
ا.((ر العين لمته القضاء بق بشيء فلولكن لأنعم، 

ولولايزلقه، يكاد نفلر فهو العداوة، شديد حاصد نظر إليه ينظرون لكنوا فالكفار 

قال؛فمن العانن، ننلر من جنس هو بل العائن، نظر من أمحي فيذ-ا وعصمته، اهنآ حففل 

الباريفح وانظرت الوشم، ذكر دون ( ٢١٨٧)رقم لم وم( ٥٩٤٤)رقم الخارتم، أحرجه )١( 
(.١V١/١٤(وشرح١لووى)٢١٤•٢-)•١/•

الكرىق والمنهي ( ٣٠١• )رقم ي وابن ( ٧٥٣٧رنم  ٣٦٥)؛/ الكرى ل المائي أخرجه )٢( 
المدق والحمدى ( ٣١ ٤٦رنم  ٤٥٦)ه/ والأو الاحاد ق والثسان ١(  ٩٣٧١رنم  ٣٤٨)ه/

صحح.حن حديث، هذا وغال،: ٢( • ء ٩ والرمذى)رقم ( ٤٣٨وأحمد)آ/ ( ٣٣• رقم ١  ٥٨/ ا) 
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النوعتن•ٌن والسم والجن' الإنس ثياطتن 
السورةق فيكره القالب، ق الوموسه وهو الجن ّسياطين يه ينفرد قسم ويقي 
افئم.ثاء إن عليها الكلام ميأق كما الأحرى 

أمرمن أذى هو بل منه، عمل بلا والمحور المحسود يؤذيان والسؤاحر فالحامد 
الفلق.صورة ق الذكر ق بينهما ففرق عنه، خارج 

ولهدامنه، وقبوله له، اكنته جمبواصعلة داخل من العبد يؤذى إنما والوسواس 
الأفعال•٦١ تقرن الش الوساوس من الشيهلان به يؤذيه الذي الثر عك العبد يحام، 
الفإنه والساحر، الحامد شر بخلاف ؤإرادته، عيه بذلك لأن الجازم، والعزم 
وقرنصورة، ل الشيطان شر أفرد فالهذا إرادته، ولا كسبه إق يضاف لا إذ عليه، يعاقب 

والحرالحسد القرآن ق يجت»ع ما ومميزا سورة، ق والحاسد الساحر شر بين 
السحرص فتهم خبثهم لشدة فإمم وأحدهم، الناس أسحر اليهود ولهذا للمناسثة، 
ماواثبعوأ ؤ فقالت وهذا، بهذا كابه ق اهللأ وصفهم وقد عيرهم، ق ليس ما والحسد 

^بيت>كموأبمموندما محاهس عق 
مزأحديعلنان وما ذ*-و3نكج هنردث ببابل، آلنلًفتي عل اذزلا آئاسآليخروما 

آلنرءبئن بب-ء يمرئوث ما منهما ييثعثمون ثكمز ملأ فتنه خن يمولازئما حى 
بممعهأولا يضرهم ما ويتعكون يإِدنآرلآ إلا مزأخك به-، بمارين هم وما 

لوثروأبه-ءأيمنهم ما ولبيمن حنم محث الأخر؛ ف، لثُ ما لننآشست علموأ ولمي 
وماوأحكامها الأية هذْ أسرار عك والكلام ١[، ٢* ه نعلمومكه هفائوأ 
السحربين الفرقان س تضمنته وما السحر أنكر ص عل والرد القواعد س تضمنته 

الأيةتضمنت وقد الألتبامحس، حشية السحر أنكر من أنكره الذي المعجرات وبين 
هاتينأمرار عك الكلام المقصود إذ هذا، غير موصع ق بينهما الفرقان أعفلم 

مقامهما.غيرهما يقوم لا ؤإنه إليهما، الخلق حاجة وشدة ورتين، ال



مآعق ممس ارمحندون ؤ ت تعاق كقوله ت القرآن ق فكثير يالحسي وصمهم وأما 
اهلآلكممء_،لإمز ًكثير ود ؤ قوله! وق [، ٥٤اء: زالنه قصلإيِء من ءاتنهزآس 

آلحيى4لهم نحن ما بعد من أنسبر عند من حنيا إيتجكملجئاوم بعد من يردونكم 
تاوقرة:ا<*ا[.

نعيتهالحامد ولكن ؤبماحبهما؛ ويحادثهما، والحامي، الساحر يقارن والشيaلان 

منالحقيقة ق وهو بإبليس، شبيه الحاسد لأن للشيهلان، منه استدعاء بلا الثياطن 
أنكما عنهم، اممع نحم وزوال الناس اد فس الشيطان، يحبه ما يطلب لأنه أتباعه 
إبليس،حند ص فالحامد حدا، له يسجد أن وأي وقفله، لشرفه آدم حد إبليس 

حتناهه دون س يعبده وربما ويتعينه، يعينه أن الشيهلان س فهويهلال_، الساحر وأما 
له.يسجل. وربما حاجته، له يقضى 

أكفرالساحر كان كلما ولهدا عجائب. هن.ا س المكتوم،( والسر ررالسحر كتب،! وق 
ولهذاوأنفذ؛ أقوى سحره كان المؤمتين ولعباده ولرسوله هللا معاداة وأشلل وأحسن، 

سحرس أقوى اليهود وسحر الكتائب،، أهل سحر س أقوى الأصنام عباد سحر 
اس..رسول سحروا الدين وهم الإسلام، إق المنتسبين 

يهودلجعلتك، لولاها التوراة من أحفغلهن كلمالت، ٠٠^ ١٥كحب عن الموطأ وق 
الالتي التامامحت، الية و؛كلماُت، منه، أعفلم شيء لا الذي العفليم اهف بوجه أعوذ حماران 

مامر ص أعلم، لر وما منها، علمتا ما الحسنئ، اهق وبأسماء فاجر، ولا بر يجاوزهن 
٢•حلواوذرأوبرأ"ر 

ونفسهبهلبعه الحاسد لكن الشر. قصد منهما كل والحاسل الساحر أن والمقصود: 
؛موجثه،ؤيامرهحسلءه، له ويزين ويعينه، به يقترن والشيطان للمحود، وبغمه 

يالياطين.واستعانته وسركه وكسبه بعالمه والساحر 

(.٤٤٥/٨الأساJلكر)(واير:١٧ه٩رقإ٧•١/٢ك)
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فإنوالإنس، الجن من الحاسد ه[يعم ]الفلق: ه حند إذا حاث فر ومن ؤ وقوله، 
اياناإيلمن حد كما فضل، من الله أتاهم ما *سمل المومنن ص^سدون وحزلأ المسهلان 

٦[]فاطر: ه عدوا لءن■ءدوءLمحدو٠ نلثن إن ؤ تعال! قال كما لدريته، عدو وهو ادم 
والوسواسالإنس، بشياطين أحص والحد الجن، بشياطين أحص الوسواس ولكن 

موسوس،حاسد الشيطانين فكلا أيقا، يعمها والحد بيانرما، محاق كما يعمهما 
حمعا.تتناولهما الحاسد صر من فالاصتعاذة 

أربعةشرورا وتضمنت، ق شر كل من الاستعاذة عل السورة اشتملت، فقد 
نوعان*فهدان وقبح. إذا العاصق وسر خلق، ما صر وهو عاما سرا منها* يستعاذ 

الثريرة،الشس شر من لأثيما أيصا، نوعان وهي والحامي، الساحر شر يكر يم 
عيادةُوع يدون الممحر يتأتن وظها الساحر، وهو وسيم، يالمعيهلأن، يستحمن أحدهما 

اس،لغير ذبحا فيكون هو، يه يقصده يدج أو باسمه، يدح إما إليه* وتقرب لالتج؛لان، 
فهوالسأايهلان عيادة ئا*ه وسم إ ؤإن والماحر واشسوى، السرد ايولغ من دلل وبعر 
ومعناه،لحقيقته وكفر شرك هو والكفر الشرك فان به، سماه بما صمام ؤإن له، عيادة 

وتقبيلحضؤع هذا له، سجود هدا ليس وقالت لمخلوق سجد فمن ولفعله، لأممه لا 
كونهعن الألفاحل بيده يخرج ل؛ إكرام هدا أو باكيم، أقبلها كما بالجبهة، الأرض 
شاء.بما فالمسمه \هإ لغير سجودا 

عبدهفقد )حبذ، بما إليه وتقرب به، واستعاذ ودعاه، للشيطان، دح من وكدللت، 
له،الشيهنان من استخدام هو وصدق ما، استخداما يسميه بل عبادة، ذلك يسم لآ ؤإن 

لهالشيطان خدمة لكن الشيطان، يخدمه و؛دلاك، وعابديه، الشيهلان خدم من فيصير 
هويه.يقحل كما ويعيده، له يخفح لا الشيط-ان فإن عيادة، خدمة لمستإ 

الز٠ ؤ تعاق* قال استخداما، سماه ؤإنما للشيهلان، منه عيادة هده أن والمقصود! 

٦[.]ص: 4 مجن عدو لجمن ^لمن محدوأ و أن ءادم ينبى إليغم أعهد 



ث£['يعبدون إياكنًكادوأ اهنولأ؛ بممك؛كب يقولن ئع خميعا ويوم"قشرهم ؤ تعاق• ونال 
iئوبغون عم أظرهم آلجن يعتدوذ بل يلبهم بن مالوأ 
الدنياق أولياؤهم وهم والشياؤلين، الجن عباد وأشباههم فهؤلاء [. ٤١، ٤٠نمسات 

•التوعن أحد فهذا ر، العولبثس المول ولبى والاحرة 
وخليفته،نائبه لأنه الحاسد وهو به، يستعن لر ؤإن الثيهلان يعينه من الثازأت والنؤع 

عباده.عق ومتغمها اس عدونعم كليهما لأن 
عندهيكون قد الرجل لأن ه حمد إدا ؤ بة.ولهت الحاسد ثر سبحانه تقييده وتأمل 

بلبيده، ولا بلسانه ولا بقلبه لا ما، بوجه أذى عليه يرتب ولا يخفيه، ولكن حد، 
منهيخلو يكاد لا فهدا اس، يحب، بما إلا أخاه يعاحل ولا ذلك، من سيئا قلبه ق يجد 
اه.عصمه من إلا أحد، 

لكن، يوسم، إخوة اك أنما ت قال المؤمن؟ أيحد I البصري للحن وقيل 
»؛JL^بعصيهابل لها، ياءتمر ولا يهليعها لا وهو ذللث، من قلبه ق التي القوة بين الفرق 

لاه،مخالفة ذللث، فيرى عباده، عك نعمه يكره أن له ؤإجلألأ منه وحياء خوئا وه 
ؤيلرمهاذلل؛،، لغ عك ه نفيجاهد فهو يبغضه، لما ومحبة الاه، يحثه لما وبغقا 
وربوحسد، ذللث،، حقق إذا ما بخلافح له الخير زيادة وتمنن للمحود، باكعاء 

هن.االمذموم الحسد فهذا والجوارح، از واللميالقاو_، الأذى من مقتضاه حده عق 
هذه.أحدها مراسي،I ثلايثح وللحد الزوال• تمني حسد لكله 

بلنعمة، لعبده الاه يحا.رث، أن يكره فهو العمة، عدم استصحاب، تمني ت الثانية 
دينه،قلة أو اس عن قلبه شتايتح أو أوصعقه أوفقره جهله من حاله عل يبمن أن يجب 

•حل والأول مقدر، شيء عك حسد فهذا وعيسؤ، نقمي من فيه هو ما دوام فهويتمتن 
تعالاه عند وممفوُتح عباده وعدو الاه، نعمة عدو حاسد وكلاهما محقق، شيء عك 

:١٢٦/٦(وام:ص)١٣٩٤رقإ٦٤٢/٢في١زس)



الممسرعلن المشر اك^وء 

يريدمن إلا عليهم يودون لا الناس قإن يواسي، ولا أبدا، يود ولا الناس، وعند 
قهرا،إلا أيدا باختيارهم يولونه فلا عليهم ١^ نعمة عدو فأما إليهم، الإحسان 

وهويبغضهم.يبغضونه فهم -بما، اذهف ابتلاهم التي والمصائب البلاء من يعدونه 
غيرمن المحسود حال مثل له يكون أن تمني وهو الغبْلة حد الثالثات والحد 

المنانة،من قريب هدا بل صاحبه، يعاب، ولا به، بأس لا فهدا عنه، النعمة تزول أن 
[.٢٦لاوعل؛شن; ه كلأثاميأكثفن.ون ؤؤق تعاق! تال وقد 

مالأاه آتاه رجل اثتتيزت ل إلا حد *لا قال؛ أنه . الشي عن الصحيح ول 
ويعلمها-بما، يقضى فهو الحكمة، العم آتاه ورجل الحق، ل هلكته علن وملعله 

الخير،حمال وحب ه، نفكبر عليه لصاحبه الحامل غبهلة حساو فهدا ا الناساال 
منلا ومصلهم وعليتهم سباقهم من يكون وأن حملتهم، ق والدخول بأهلها، والتشبه 

لنمحبته ْع والمسارعة ايقة والخالمنامة الهمة هده من له فتحدث ماكلهم، 
منالررة فهده ما، بوجه الأية ق يدخل لا فهل>ا عليه، العم نعمة دوام ونمض يمطه، 

منبه والاستعادة إليه، والالتجاء اةدٌ عك التوكل تتضمن فإنبما الحسود، أدوية أكبر 
نعمتهأولأل من يا يقول! كأنه وموليها، النعم بول متعيد فهو النعمة، حامد ثر 

حبوهو عني، ؤيزيلها متى، يستلمها أن يريد من شر من عائد؛لئ، أنا إئ؛ وأسداها 
ؤيجيرالخاف، محوف يزمن الذي وهو إليه، لجأ من وكال عليه، توكل من 

وانقهيعليه وتوكل به واستنصر تولاه فمن المصير، ونعم المود و*ونعم المستجير، 
ويحير،يخاف مما أمنه واتقاه خافه ومن وصانه، وحرسه وحففله تولاه إليه بكليته 

منوئررئه ؛■ن!' محرجاومننت3،آشَمحلهُ ؤ ن المنافع من إليه يحتاج ما كل إليه وجلب 
٣[.٢، لالطلأقت ب قهوحتسهر عزآش ؤسيتوكت لا"تثيب حيث 

الوويرثرح ( ٣٣١)٢; اص كح وانظر: ( ٨١٦)رقم وسلم ( ٧٣)رنم الخاوي أخرجه )١( 
(٩٧/٦.)
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بيايتعلق القلب، ق يلقيها وحطرات فوساوس النيهلان ننع وأما بالبصر. ترى معاينة 
بابق البصير ميع يال بالاستعاذة وأمر فيها، العليم يالمح الاستعاذة قامر العلم، 

أعلمواهه بالرنية، ليدرك بالمر يرى ما 
ولرحففله، اهللأ توق اممع اتقن فمن وميه، أمره عند وحففله اس تقوى الثاقت سي، ال
عمران:زآل ه نثا بمارءفلمكاوِ لا وثتقوأ ؤإن ؤ تعاق؛ قال غيره، إق يكله 

نحدهاه احففد نحففلك، اس ٠ااحفظ عباس! بن اه لعبد قو النبي وقال [. ١٢•
حاففلهاه، كان ومن توجه، أينما أمامه ووحده الألأ، حففله اس حفنل فمن ٢ ل نحاهليا، 
أيحذر؟ ولمن يخاف فممن وأمامه 

بأذاهه نفيحدث ولا يشكوه، ولا يقاتله لا وأن عدوه، عق الصبر الثالث،; بج، ال
سممللولا اس، عل والتوكل عليه، الصبر بمثل; وعدوه حاسده عق نصر فما أصلا، 
بهيقاتل المحود عليه للمبغى وقوة حندا بانيه كان عليه بض كلما فإنه وبانيه، تأخيره 
المبمىرأى ولو ه، نفإل ه نفمن يرميها مهام فبغيه يشعر، لا وهو ه، نقاياغي 

تعاق;قال وقد ومآله. آخره دون البض صورة إلا يرى لا بصيرته لضعف، ولكن عليه، 

•٦[.الحج: ل ذنحركث عليه بى قم عورإبهِ؛' ما س وؤ 
يستوفلر بمن فكيف أولا، حقه اصنثوق قد أنه مع التمر له صمن قد اهله كان فإذا 

صابر.وهو عليه بغز بل حقه، من شيئا 
اهذ;سنة ر،ثقتا وقد الرحم، وقهليعة البغي من عقوبة أسميع با ذنالدنرت من وما 

دكا.منهما الباغي جعل جبل عك جل لوبغن أنه 

)ج(.نافعة. قاعدة عنوان: تحت زيادة البح-ث، لهاوا محياق ر١( 
٤٣(وابىخم)٤/•٢٩٣/١(وأحد)٦٣رقإ٣•٦٢٣/٣م))آ(اخرح4 

(٥٤١٧رنم )ه/ا-ا"\ الأوط وق ( ١٢٩٨٨رنم  ٢٢•٨/١٢)الك_ر ق والطراز ( ٢٥٥٦رنم 
حن: اكرمدي تال، ( ٦٣٦)رقم حيد بن وعبد ( ٧٤٥رقم  ٤٣٤)ا/ الشهاب مند ق والقفاعي 

(.٤  ٩٢/ ١ ١ ) الباري فح وانظر• عال• تمير حديث هذا الحاكم؛ وقال صحح. 



أقوىمن والتوكل فهوحبه، افقع عق يتوكل فمن اه،ت عك التوكل الواع؛ السب 
وهومنوعدوانم، وظلمهم الخلق أذى من بملتق لا ما المد با-ا يدفع التي الأسماب 

مط«عفلا وواقيه كافيه اليد كان ومن كافيه، أي حبه اهللأ فان ذللت،، ي الأسباب أقوى 
يضرهأن وأما والعطش، والجؤع والثري كالحر منه بد لا أذى، إلا يفره ولا لعدوه فيه 
وهوقله إيداء الفلاهر ق هو الذي الأذى بين وفرق أبدا، يكون فلا مراده منه يبلغ بما 

بعضفال منه، به يتثفن الذي الضرر وبين ه، ينفوأصرار إليه إحسان الحقيقة 
كفايتهنفس عليه التوكل جراء وجعل ه، جنمن جراء عمل لكل اممع جعل لفات ال

منوكذا كذا نوته يقل ولر ٣[ لالطلأقت ه مهو-صسهُ أثب عل يتوكل ومن ؤ I فقال لعبده، 
عليه،المتوكل عبده، كاف سبحانه ه نفجعل بل الأعمال، ق فال كما الأجر، 

ومنوالأرض الموايت، وكادته توكله حق اذلأف عك العبد توكل فلو وواقيه، وحبه، 
وفواودْالتوكل حقيقة ذكرنا وقد ونصره. وكفاه، ذللئ،، من مخرجا له لجعل فيهن 

مناد فهناك وذكرئا القدسي( الفتح )كتاب ل؛ إليه الحبي حاجة وشدة منفعته وعفلم 
كثيرة،وجره من قوله وأبهللنا العوام، مقامات من وأنه المعلولة، القامات من جعله 

التوكلإك حاجته كانت، العبد مقام علا كلما وأنه العارفين، مقامات أجل من أنه وبينا 
الأسبابذكر هنا المقصود ؤإنما توكله، يكون العبد إيمان قدر عل وأنه وأشد، أعفلم 

والباغي.والساحر والعائن الحامد شر •٦١ يندغ الي 
يمحوهأن يقصد وأن فيه، والفكر يه الاشتغال من القالت، فر؛غ الخامس؛ المسّتح 

أنفعمن وصنا فيه، قلبه؛الفكر يملأ ولا يخافه ولا إليه يلتمتؤ فلا له حهلر كلما باله من 
ءالو٥يطلبه من بمنزلة هاوا فإن شره،  ٤١٥٠٧١عل العينة الأسباب وأقوى الأدوية 

عليه،يفدر لر عنه انعزل بل ؤإياه، هو تماسلئ، ولا له يتعرض لر فإذا ويؤذيه، ليمسكه 
علقفإذا سواء، الأرواح وهكن-ا الشر، حمل ؛صاحبه منهمّا كل وتعلق تماسكا فإذا 

يتمننوهو عنه يفتر لا ومناما يقغلة به متعلقة الباغي الحاّال. وروح به، وشبثها روحه 
ودامالقرار عدم بالأحرى منهما روح كل تعلقت، فإذا ويتثبثج، الروحان يتماملثه أن 
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وأنبه، والتعلق فيه الفكر عن وصاما عنه روحه جبي فإذا أحدهما يهلك حتن الشر، 
بباله.يخطره لا 

بقيبه، وأوق له هوأضر بما والاشتغال الخاطر محوذللث، إق بائر بباله حطر فإذا 
بعضهاأكل تأكله ما تجد لر فإذا كالنار، الحي. فإن بعصا، بعضه يأكل الاءي الحاسد 

العلية،والهمم الشريفة القوس أصحاب إلا يلقاه لا التقعر عفليم باب وهدا يعقا، 
أعظممن يرى كأنه ونعيمه، وطيبه حلاوته يدوق حتن وبينه القش الكيس وبين 

منلروحه ألر شيئا يرى ولا به، روحه وتعلق بعدوه، اشتغاله والروح القلتا عذاب 
لها،اش بوكالة رضيت، التي اللمة الوادبءة اسئة النفوس إلا حدا يصدق ولا ذللئ،، 

إليه،وسكنت، ؛اذلارا فوتقت، ها، لتفهى انتصارها من حير لها نصره أن وعلمتر 
ولاافقع، من بعهدْ أوى لا وأنه صدق، ووعده حق، صمانه أن وعلمتج به، واطمأنت، 

هينصرها من فانية وأعفلم وأدوم وأثثت، أقوى لها نمره أن فعلمته قيلا، منه أصدق 
الإقبالوهو ادس البالسبمج إلا هن.ا عل يقوى محولا لها مثلها محلوق نصر أو لتفها، 

نفسهحواطر محل ل إليه والإنابة وترضيه محبته وجعل له، والإخلاص اس عك 
ؤيدهبهاؤيغمرها يقهرها حتن فشيئا، شيئا الخواطر تللت، دبستا فيها تدب وأمانيها، 
وتملقهإليه والتقرب الرب محاب ق كلها وأمانيه وهواجسه خواطره فتيقن بالكلية، 
إليه،المحسن لمحبوبه المحبة التام المحمإ يدكر كما وذكره واستعهلافه، وترضيه 

روحهولا ذكره، عن انصرائا قلبه يستهلح فلا حبه، من جوانحه امتلأتا قد الدى 
وقلبهأفكاره بيته يجعل أن لنفسه يرضن فكيف، كدللثه صار فإذا محبته. عن انصرائا 
عليه.والتدبير منه الانتقام إل والهلريق عليه، والباغي حامده ل بالفكر معمورا 
مرضاته،وطلسه ؤإجلاله اه محبة فيه تكن ب خراب، قيت، إلا له يتسع لا ما هذا 

وحنإيالث ت قلبه حرس ناداه حارج من ببابه واجتاز ذلل—،، من طيفه ه مإذا بل 
ولبتسإللثخ ما ببما ونزل فيها، حل جاء من كل التي الخانات بيوت إك اذمتج المللثؤ، 
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أبالسور؟ وأحاطه الحرس عاليه وأدار اليزك، عليه أقام الذي المالءلان 

إقُإج' اخعى لأغ؛لوثه-ب فعزتك ؤ هاوت أنه إبليس عدوه عن حكاية تعاق نال 
عيثك ليس عتادي إن ؤ تعال؛ وقال [ ٨٣لءس:'ام، ه أيهنصئ منهم عتادك 
نيهزوعق ءامغوأ آلن-رأتنح عل ننلمب لهُ لمس إذهُ ؤ ونال؛ ٤آ. ٢ ]١^٠؛^: ه نلطثن 

هٌفركوت بب-ء هم يثؤلودهُ ألب-متلي عل نلهلنا،ُ إيما ؤئ؛ يتوْكلون 
آلئوءعغه لثْترءؤ؛ا ءغن'لاث ؤ .! يوصف الصديق حق ق وقال ١[. • ' تالنأ>ل: 

هذالحل من سعادة أعنلم فما [ ٢٤هزيوض؛ منعتادئاآلمحلصنؤنح إد4ُ وآلمختنآء 
صيعةولا به، تحصن من عك حوف لا حمن إل آوى قد اليزك، داخل صار الحصن، 

سنتنآءيؤتيه آئي يصن ذ'للف ؤ منه! إليه الدنو ق للعدو مهلمع ولا إليه، آوى من عل 
[.٢١وآسذوآكصلآشلههلاسد: 

اهللأفان أعداءه، عليه سلطت التي الدنوب، من اقلع إل التوبة تجريد الساع؛ ث، بال
وقال•٣[، ]الشورى؛ ايدي،ؤنه كتست، فبما مصيتة من اصبكم ومآ ؤ يقول؛ تعال 
همزئلء-ا اصبم لذ مصيجه اوتثآاصوت،5م ؤ |$ت دونه نثيه أصحاب، وهم الخلق لخ؛ر 

[.١٦٠ىرا0ث تآلا ه انفسكم عند هومن قئ اقهندا 
منالعبد يعلمه لا وما يعلمه، لا أو يعلمه بدستا إلا يؤذيه من العبد عك سليل فما 

يذكره.ما أضعاف وعمله علمه مما ينساه وما منها، يعلمه ما أضعاف ذنوبه 
الل،ا وأستغفرك أعلم، وأنا أشرك؛لث، أن بلث، أعوذ إق رااللهم المشهور؛ الدعاع وق 
يعلمه،ما أضعاف أضعاف يعلمه لا مما منه الاستغفار إل العبد حتاج فما ٠ اءالماا 

rv\rU0الفردوس)٨ مث ق والويلمي ٦( ٠ رم  ٦٢)ا/ ( ٥٨رنم ٦ • را/ احرجه 
(٦٧١ )رقم اJفرد الأدب ق والمخاري ( ١٤٢الأصول)٤; نوادر ق اكرذي والحكيم ( ٣٦٧٣رنم 

مضوانثلر: ( ٢٨٦واليلت)رنم اليوم سل ق الض وابن ( ٨٤٩رقم  ٤٣٤الزمحو)٢; ق وهاد 
(.١٧٣/٤القدير)



الممسيرعش المنير الصوء 

يدب.إلا مؤذ عليه سالْل فما 

البيت،أدخل حتئ قم،  IaJفقال منه، ونال له، فأغلظ رجل، السلف يعفى ولقي 
إليه،حرج ثم ربه، إك وأناب وتاب، إليه وتضؤع _، فجد فدخل، إليلئا• أحرج ثم 

عئ.يه مالهللث، الذي الدو_ا من اص، إل تبت، فقالت صنعت،؟ ما له! فقال 
عوقفإذا وموحباما، الذنوب إلا ثر الوجود ق ليس أنه تعاق اهللأ ثاء إن وسذكر 

عليهوتسلط وأوذي عليه بغى إذا للعد فليس موجباتبما، من عوق الذنوب من 
النصوح.التوبة من له أنضر شيء خصوصه 

١٢-فيشتعل وعيوبه، وذنوبه ه نفعل ونفلره فكره يعكس أن سعادته وعلامة 
التوبةهو يتول بل به، نزل ما لتيبر فربغ فيه يبقن فلا منها، وبالتوبة وباصلاحها، 

عبدامن أسعده فما بد، ولا عنه والدغ وحففله نصرته يتوق واس عيوبه، ؤإصلاح 
اس،بيد والرشد التوفيق ولكن عاليه! أيرها أحن وما به! نزلت، نازلة من أبركها وما 

إرادةولا يه، معرفة لا لهذا، يوفق أحد كل، فما مغ، لما معطي ولا أعهلئ، لما ماح لا 
باس.إلا قوة ولا حول ولا عليه، قدرة ولا له، 

البلاءدفع ق عجينا تأثيرا لذللثف فإن أمكنه، ما والإحسان الصدقة الثامن! بسؤ ال
لكمنوحديئا قديما الأمم تجارب إلا هذا ق يكن ب ولو الحاسد، وثر العين ودير 

منشيء أصابه ؤإن متصدق، محن عك يتسلهل والأذى والحد العين يكاد فما يه، 
الحميدة.العاقبة فيه له وكانت؛ والتأييد، والمعونة باللهلمؤ فيه معاملا كان ذللث، 

وحصنواقية جنة ،؛ ٧٥١من عيه وصدقته إحسانه، خفارة ق التصدق فالحن 

لزوالها.سببا يكون ما كل من النعمه حارّرإ فالكر وبالجملة حمن. 

حتنقلبه يبرد ولا يني ولا يقتر لا فإنه والحائن، الحاط حسد الأسباب أقوى ومن 
حرصفما اس، أطفأها لا ناره، وتنهلفئ أنينه، يبرد فحينئذ المحول، عن النعمة تزول 
اس،بمعاصي فيها العمل، للزوال؛مثل، عرصها ولا شكرها، بمثل عليه اسآ نعمة العثل. 



ه|]لوقز=^ا
المنعم.كفران إق وهوباب العمة، وهوكفران 

فراشه،عل نائم وهو عنه، يقاتلون وعسكرا جندا يستخدم المتصدق فالحن 
ناحرتؤإن عدوه، به يظفر أن يوثك فإنه ءد>و وله عكر ولا جند له يكن لم فن 
المستعان.واس الثلفر، مدة 

لهيوفق ولا عليها، وأشقها القس عق الأمياب أصمب من وهو اكا'"عت الب 
إليه،بالإحسان والمؤذي والباغي الحامد نار إمحكاء وهو اهت، من حفله عظم من إلا 

وماشفقة، وعليه نصيحة وله إحسائا إليه ازددت وحسدا وبغيا وشرا أذى ازداد فكلما 
تتعاءلاه.أن عن فضلا يكون، ^ا بأن تصدق أظنلئه 

احننءإِذاهئ يائي آدسر آلثية ولا مثوىآلخنته ولا ؤ هلذ! قوله الأن فام«ع 
إوينمنهآ وما صموأ آلذين إلا يقنها وما حميثرئ وئ عد'ؤهك؛دهُ سلق،وسةُ آلذى 

هوآلم؛عآلعلد؟1<إئدر لأممي ياستعن. ننغ منآكتحلiن ؤإمايهرغتلّثؤ لجمّوزءم؛:' حظ ذو 
لألحنئةويدرءون صموأ يما مرئأن اجرهم اول1ألئ،يووون ؤ ومال؛ [ ٣٦-  ٣٤

عنهحكن الذي هو الّك، حال وتأٌل [ ٥٤لالقم-ص؛ ى ينغقويكه ززمغنهم ومما آلثتيه 
اغفرءاللهم ويقولI عنه، ١م الاليلم، فجعل أدموه، حتن قومه صربه أنه ه نبينا 

الإحسانمن مقامات أرع الكلمات هده ق ثي ، كيفيعالخون،ا لا فإنهم لقومي 
إليه.العفليمة إماءتيم  ١٦٢قابل 

البأنهم ءنه*ا اعتداره اكالث،ت لهم* استغفاره واكاف- عنهم■ عفوه أحدها؛ 
الرجليقول كما اقوميا٠ رراغفر فقال؛ إليه، يإصافتهم لهم اّتاُهلافه الراع' يعلمون• 

ل.فهبه صاحبي، هذا غلامي، هذا ولدي، هذا به؛ يتصل فيمن عنده يني لن 

-٣٧٢)V/ ( ٠٢١)،■/ الباري كح واننلر: ( ١٧٩٢)رقم وسلم ( ٣٤٧٧)رقم البخاري أحرجه 
وشرحاوووي)آ-ا/آ0ا-مها(.( ٣٧٣



المحيرض امحر الصوء اآ=م 
تالأهها=======د===^د^^ددخ

لك،أن اعلم يه، ؤينعمها إليها ويهلسه النفس عق هذا سهل الذي ما الأن واسمع 
ويهبهالك، ؤيغفرها عنها، يعفو أن وترحوه عواقيها، تخاف اس، وبين بينك ذنوبا 
وبكرملثإ،عاليك ينعم حتن والمسامحة العفو مجرد عك يقتصر لا هذا وح لك• 

تؤمله.ما فوق والإحسان المناغ من إليك ؤيجلب 
تحاملأن وأجدرك أولاك فما إساءتك، به يقابل أن ربك من ترجوهذا كانت فإذا 

الحمل،جنس من الجزاء فإن المعاملة، هذه اقلع ليعامجالكؤ إساءمم، به وتقابل حلقه، به 
جزاءؤإٌاءتك ذنوبك ق معك اذيع يفعل حقالث،، ق إمحاءتم ق الناس مع تحمل فكما 

هعتفعل وكما تدان، تدين فكما اترك، أو وأحسن اعف أو ذللئج بعد فانتقم وفائا، 
معكر.يفعل عباده 

هذاإليه. أساء من إق الإحسان عليه هان فكره، به وشغل المعنن، هذا نمور فمن 
إليهثكن للذي هؤ التي قال كما الخاصة، ومعيته افلق نمر س له؛ذللث، يحمل ما مع 

مافلهير ايلع ْن معلئ، يرال لا  ١٠فقال. إليه، ييثون وهم إليهم، بمحن وأنه قرابته، 
دمت،عالنذلالئ،«أأ،.

كلفإنه حممه، عل معه كلهم ويصيرون عليه، الناس ثناء س يتعجله ما ْع هذا 
معوهمته ودعاءْ قلبه وجد إليه، ء مي وهو النير، ذللئج إق محن أنه سمع من 

قل.الإحسان حذا فهو عباده، عليه اةلٌ فطر فْلري أمر وذللثا المسيء، عل المحسن 
حبزا.ولا إةهلاعا منه يريدون ولا يعرفونه، ولا يعرفهم لا عكنا استخلءم 

حالتين.إحدى س وحاملوه ءا»و0 مع له بل. لا أنه مع هل.ا 
إليه.الناس أحب س ؤيثقن له ؤيذل له ؤينقاد، فيتعبده بإحسانه، يملكه أن إما 

بإحسانهيقه يل. فإنه إليه، إساءته عك أقام إن دابره ؤيقفر كبل-ْ، يقتتج أن وأما 
بانتقامه.منه ينال ما أمعاق 

)1ل/أال-هاالنووي ثرح وانظرت ٢( ٥  ٥٨)رقم لم مأحرجه ( ١ ّ 



إلهلا كله، الخير بيده المعين، هوالموفق واهرازا المعرفة، حق عرفه هذا جرب ومن 
وكرمه.بمنه ذللث، ق ؤإحواننا يستعملنا أن وهوالمثول غيره، 

وآجلة،عاجلة للعباد منفعة مائة عل يويد ما المواتي من المقام هذا ففي الجملة ول 
تعاق.اهلأ شاء آخرإن موصع ل 'سنذكرها 

تجريدوهو الأسيايح، هذه مدار وعليه كله، لذللث، الجا،ع وهو العاشر؛ ب، بال
هذهبأن والعلم الحكيم، العزيز الخبب إك الأسثامحت، ق بالفكر والترحل التوحيد، 

تنفعولا تضر ولا وبارتها، وفاطرها محركها بيد وهي الرياح، حركات لمنزله آلات 
سواه.أحد لا وحا|ْ عنه يصرفها وهوالل•ي تبا، عبده يحسن فهوالذي بإذنه، إلا 

زآدبجترقلأ يردك ؤإِت إوهو هكاشمإمحُ يمننلئ،آس ؤإن ؤ تعال؛ قال 
_تعنهما اه رمحي - عباس بن اليم لعبد ه الني وقال [، ١٠٧]يونس: ه لسنلوط 
ولوللث،، اللم كتبه بشيء إلا ينفعوك لر ينفعوك أن علن اجتمعوا لو الأمة أن راواعالم 

١ءليكاا اللم كتبه بشيء إلا يضروك لي يضروك أن علن اجتمعوا 
عليهأهون عدوه وكان سواه، ما ، حوفقلبه س خرج فقد التوحيد العبد جرد فإذا 

بهاهتمامه قلبه ص وخرج مته، أمنه وقد بالمحة اليم يفرد بل اليه، ْع يخافه ن أس 
غيره،من به واشتغالا وتوكلا ؤإناية وخشية محبة ليق وتجرد فيه، وفكره به واشتغاله 

فلوؤإلأ توح؛ل.ْ، نقص س به واشتغاله منه وخوفه عدوه أمر ق فكره إعماله أن فيرى 
يدافعاليم فإن عنه، واكني حففله يتوق والفم شاغل، شغل فيه له لكان ه نوحيات. جرد 
ولابد.محه يادافع فاه مؤمنا كان فإن آمنوا، الذين عن 

ؤإند؛ع، أتم عنه اهم لغ كان إيمانه كمل فإن عنه، اه دفيع يكون إيمانه ويحسب، 
أقيلمن ت السلف، يعفس قال كما ومره، مرة له فاصق ومرة، مرة كان ؤإن له، ْزج مرج 
حملة.عنه اه أعرض بكليته اه عن أعرض ومن حملة، عليه اه أقبل بكليته اه عك 

ومرة.مرة له فاه ومرة مرة كان وس 
•الأمتين س كان دخله س الذي الأعفلم، اه حصن فالتوحيد 



الممسرنز المتير 

كلمن أحافه اهلم يخف لر ومن شيء، كل خافه اهلعا خاف من لف؛ البعض قال 
انمعله ن ولوالساحر، والعاين الحاط محر ث؛ا يندف^ امحباُب عره فهده ، محيء 

بلغيره، معه يخاف لا وأن به، وثقته عاليه، وتوكله عليه، ؤإقباله اقللأ، إق التوجه من 
ولايغيره، قلبه يعلق فلا وحده، يرجوه بل مراه، يرجو ولا وحده، منه خوفه يكون 

راه،إلا يرجو ولا واه، ابع1،ا)

شيئاخاف فمن جهته، من وخذل إليه، وكل وخافه ورجاه بغتره قله علقا ومتن 
اقيلأمحته هده حيره، وحرم جهته من حيل اهللأ محوي شيئا رجا ومن عليه، محملعل اهللأ! غير 

[.٦٢]الأحزاب: ه تتديلأ خذ ولن ؤ لقه: خق 
الالض الهامة النافعة القواعد من السورة هذه عليه اشتملت، ما يعفن عرفتج فقد 

وعكتاُير لها وأعينهم الحاسدين نفوس أن عك ودنياْ.ودلت، دينه ق عنها للعبد غني 
العقد.ق والفث، الحر بواسعلة تأثير لها الشيهلانية الأرواح أن 

فرق؛أرع المقام هذا ق العانر افترق وقل| 
فرقتان؛وهم وهالا، هذا تأثير أنتكرا-ت، ففرقة 

قولوهذا البتة، تأثيرهما وأنكريت، والجن، الناؤكة النفوس بوجود اءترفتإ فرقة 
والتأثيرايت،.والهوى الأمحبايج أنكر ممن المتكلمين من ٠لادفة 

الهيكلهذا محوي الأدمي لنفس وجود لا وقال؛؛،؛ بالكلية، وجودهما أنكريت، وفرقة 
قائمةأعراض محوي والثياؤلين للجن وجود ولا فقهل، وأعراضه وصفاته المحومحن 

إلبن المنالم،لأحل.ة من وغرهم الهلثايعيين ملأحا.ة من كر قول وهذ|ا به، 
عليهموشهدوا لف،، الذمهم الذين الكلام أهل من شذوذ قول وهو الإسلام. 

والضلالة.يالبيعة 

قالمذري وئال ٤( ٢ ٩ رقم ٢ ٦ ٥ / )١ اهف. رسول، إق مرفوعا الشهاب مسند ق القفاعي أخرجه ( ١ت 
منكر.ورفعه الثواب محاب ق الشيخ أبو رواء 0(: ١  ٢٣رقم  ١٣٤الرغس،)أ/ 



ِهاا-00ز

الجنبوجود وأقرت للبدن المفارقة انية الأنالنقص وحوي أنكرت الثانية الفرقة 
وعيرهم.المعتزلة من المتكلمين من كير قول وهدا والياحلين، 

وأنكرتللبدن، المفارقة الناطقة النفس بوجود أقرت بالعكس الثالئة! الفرقة 
وهداوصفاتها، النفس قوى عن خارجة غير أما ورعمت والياطين، الجن وجود 

منالعالم ق يوجا إنما يقولوزت وهؤلاء وغيرهم، الإسلاميين الفلاسفة من كثير قول 
حرالؤيجعلون النفس، تأثيرات من فهي الخارقة، والحواديث، الغريبة التأثيرات 
وأتباعهسينا وابن منفصل، سيهلان واسطة بغير وحدها النفس تأثير من كله والكهانة 

هيإنما ويقولون الباب، هدا من الرسل معجزات يجعلون إمم حتن القول هدا عك 
١^٤من ليسوا الملل أهل بإجيع كفار وهؤلاء العالم، هيول ق النفس تأثيرات من 

حملة.الرسل 

المفارقةالماؤكة القس بوجود أقروا الحق وأهل الرمل أتلع وهم الرابعة• الفرقة 
صفاتهمامن تعاق اقيه أثبنه ما وأثبتوا والشياطن، الجن بوجود وأقروا للبدن، 

فهؤلاءاقم، إلا يجيرهم ولا منه يعيدهم لا أنه وعلموا منه، باهللأ واستعاذوا وسرهما، 
إليشاء من يهدي واه وحق، باطل أومعه الماطل j، مفرط عداهم ومن الحق، أهل 

الفلق.سورة الكلام من اس يسر ما فهدا مستقيم. صراط 
الفلقمحورة ير نفمن حمعه اهه ير ما هنأا 

العالمينرب اه والحمد 
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ومالكه.ربوبيته ق معه ثرياك لا كما إلهيته، 

توحيدمن أنكرو0 مجا عل التوحيد -بمذا بإقرارهم عاليهم يحتج القرآن ءلريةة وهذه 
والعبادة.الإلهية 

لماملجا ولا مراه، الشواتد ق لنا مقنع فلا ؤإلهنا، وملكتا هوربنا وحده كان ؤإذا 
يحبولا يرجن ولا يخاف، ولا يدعن، أن ينبغي فلا غيرْ، لنا ممود ولا إلته، إلا منه 

وتخافهترجوه من لأن عليه، إلا يتوكل ولا لسواه، يخضع ولا لغيره، يذل، ولا سواه، 
ربكوهو شأنلث،، ومتول بأمورك والقيم مرتثلث، يكون أن إما عليه• ونتوكل وتدعوه 

عبيدهوكلهم حما الناس مللثج فهو الحق، وعبده مملوكه تكون أو مراه، رب، فلا 
ومماليكه.

أعفلمإليه حاجتك بل عين، محترفة عنه تستغني لا الل"ي وللهلث، ممودك يكون أو 
وروحك.حياتلن، إق حاجتلث، من 

مراه.لهم إله لا الذي الأس إله الحق: وهوالإله 
يستنصرواولا بغتره، بمتعيذوا لا أن جديرون فهم ؤإلههم وملكهم رمم كان فمن 
ومتولووليهم، وناصرهم، وحسبهم، كافيهم، فهو حاه، غير إق يلجأوا ولا بسواه، 

ونزولالموازل، عند العبد يلتجئ لا ا فكيفلهم، ؤإلهيته وملكه بربوبيته جيعا أمورهم 
سللامتعاذة الثلاث الإضافات ظء متامحبة ففلهرت ؤإلهه، ومالكه ربه إق به عدوه 
وأبلغهمكيدا.صررا وأشدهم عداوة وأعغلمهم الأعداء أعدى 
الناس،رب فيقول: موقعه، المضمر يوغ ول؛ الذلاهر، الأس%أ —كرر سبحانه — إنه ث«إ 

ساس»إ كل عند ذكرهم فأعاد له، وتقوية المعنن لهذا تحميئا ؤإلههم، وملكهم، 
الإيذان؛المغايرة.ممن فيها بالواولما يعهلفا ولم أسمائه، 

واحدة.صفة كأتبا حنن الصفات هذه يمجمؤع الاستعاذة والمقمود 
لأنهلخصوصها، الإلهية وأحر مربوبج، لكل وشمولها لعمومها الربوبية وفدم 
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فليسويوحد0 يعبده لر فمن إلها، غيره دون واتخذه ووحده عبده من إله هو إنما سبحانه 
غيره.إلها واتخذ الحق، إلهه ترك ولكن سواه، له إله لا الحقيقة ق كان ؤإن بإلهه، 

وأمره،بقوله المتصرف، هو الملك! لأن والإلهية، الربوبية بين الخللثج صفة ووسط 
وكونهربوبيته، كمال من فملكه إياهم، لخلقه تابع لهم وملكه أمر، إذا ^٤ ٠١١فهو 

إلهيتهيستلزم وملكه وتقتضيه، ملكه تستلزم فربوبيته ملكه، كمال من الحق إلههم 
وقهرهمبربوبتته، حلقهم الحق، الإله الحق، الللئا الحق الرب فهو ؤيقتفيها، 

بالهيته.واستعبدهم بملكه، 
نفنامأبيع عق اكلاثة الألفاظ هزه تضمنتها التي العقلة وهذه الجلالة هذه فتامل 
الإصافامتؤهذه استملت، وقد الناس، إله الناس، مللث، الناس، رب سياقت وأحن 
الحسني.أسمائه معاق وتضمنّت، الإيمان، قواعد حمع عق اكلاث! 
البارئ،الخالق، القادر، هوث الرب فان الحسنن، أسمائه لمعاق تضمنها وأما 

الجواد،المنحم، المهحسن، البصر، المع، العلم، الموم، الحي، الصور، 
منؤيهدي يشاء، من يضل الذي الموحر، المقدم، المافع، الضار، المانع، المعهلي، 

منذللث، إق يشاء، من ويذل يشاء، من ؤيعز يشاء، من ويشقى يشاء، من ويعد يشاء، 

الحسنن.الأسماء س يستحقه ما منها له التي ربوبيته معاق 
يحيا،كما عباده أمور يمرق، الذي المذل، المعز الناهي، الأمر فهو الللئ، وأما 

كالعزيز،الحسننت الأسماء س يستحقه ما الملك معنن من وله يشاء، كما ؤيقلبهم 
الجليل،الحفليم، المذل، المعز، الرافع، الخافض، العدل، الحكم، المتكبر، الجبار، 
غيرإل الجامع، المقسط الملك، مالك! المتعال، الوال، المجيال، الحسيا، الكبير، 

١^،.إل العائدة الأسماء من ذللئ، 
هذاق حل فيد الجلال، ونحوت الكمال صفات لجمع الجامع فهو الإله وأما 
هوكما الإله، أصله اس إن الصح؛حت القول كان ولهذا الحنن، الأسماء حمح الاسم 
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لجمحالجامع هو تعاق اس اسم ؤإن منهم، شذ من إلا أصحابه، وجهور رسويه قول 
العق.والصمات الحسنن الأسماء معال 

الحستن.أسمائه معاق جح الثلاثة الأسماء هذ.ْ تضمنت، فقد 
ولاالخناس، الوسواس من ويمح ويحففل يعاذ بان جديرا بيا المستمد فكان 

أولغاية ؤإنما البشر، عقول تلءركها أن من وأعظم أحل اليم كلام وأمرار عليه. لط ي
يسير.الخاق إل بائيه ؤإن وراءْ ما عل منها ظهر بما الاستدلال العلم 

والمعاصيالدنورب س_ا هو الذي ر المن الامتعادة عك تملة مالسورة وهذا 

والأحرة،الدنيا ق العقوبات متثأ هو الذي الإنسان ق الل.احل الشر وهو كلها، 
والحد،بالحر له الغير ظلم هو الذي الشر من الاستعادة تفمجنت، الفلق همورة 

ظالمسم—ا هو الذي الشر من الاستعاذة تضمنتا الناس وسورة خارج، من ثر وهو 
منهيطلب، ولا التكليم،، تحت، يدخل لا الأول فالشر داخل؟ من وهوشر ه، نفالعبد 

،،التكليفتحت، خل يل. الناسمر محورة ق المال والشر كبه، من ليس لأنه عنه، الكف، 
إليرُثع كله والشر المصائب،، شر والأول المعائب، ثر فهذا النهي، به ويتعلق 
لهما.Jالثإ ولا والمصائب، العيوب، 

تنتقمنالثامحن ومحورة المصيبايتت،، محر من الاستعاذة تتضمن الفلق همورة 

الوسوسة.كلها أصلها الش العيوب، من الأسثعاذة 
الموتأو الحركة الوسوسة وأصل وموس من فعلأل فالومحواس هن١ا عرفه إذا 

خفيبصوت إما ت التقى ق الخفي الإلقاء فالومحواس منه، فيحترز يحس، لا الخفي 
العثا؛أ.إل الشيهنان يومحوس كما صوت، بغير ؤإما إليه، ألقي من إلا يمحه لا 

أنبا— أعلم واليد — والفلا٠ر الأذن، ق الخفية حركتثه وهو الحل، وسوسة هذا ومن 
وهوالإنس ّياءلين من الوسوسة لمحل مجاورتبا وشدة لقرببا وسوسة ّميمنتإ 

يلقيهالد.ي الكلام كومحرّة للأذزت مجاور صوت لأنه الحل؛، ومحوسة فقيل الأذن، 



الثميرعلن المشر اطهوء 

الموموءس،يكرره كلاما الومرمة كانت ولما له• يومحوس من أذن ق الث^يهلان 
وسومة،وسوس فقالوات معناهيا، تكرير بإزاء لففلها كرروا إليه يلقيه من عند ليؤكد 
مسماْ.تكرير منه ليفهم اللفظ تكرير فراعوا 

كالدوران،معناه! حركة متابعة بإزاء اللففل. حركة متابعتهم من تقدم ما هذا وظئر 
وبابه.والنزوان والعليان 

متكررة،حركة الزلزلة لأن الثيء، وكبكب وقلقل، ودكدك، زلزل، ذك؛ وظئر 
يكس<نهو بعيد، مكان ق كيه إذا الشيء، كيكم، وكزك والقلقلة، الدكدكة وك1.ك 

[.٩٤إ\كمأء!ؤآوعاوُنه هم هكتكتوأفيها ؤ تعال! كقوله كب بعد كيا فيه 
شيء،؛عاو شيناذره إذا ذرذره ومثاله مرة، يعد مرة رصه كرر إذا رصرصه ومثله 

شيء،يعد ششا معله إذا الكلام معلط ومثله صريره، تكرر إذا الباب صرصر ومثله 
وهوكثير.كفه، كرر إذا الشيء كمكم< ومثله 

لأنيصب، لر الصاعق الثلاثي بمعتن الرباعي هذا جعل من أن !هذا 'ٌلم لقد 
الباب،وصر الشيء، ذر نالت،! فإذا الكر، ارباعي بخلاف تكرار عل يدل لا الثلاثي 

وصرصر،ذرذر، بخلاف. الفعل، تكرار عق يدل ب الممر. ورمحي الثوب، وكفا 
حدوبالألفاظ المحيو ق المربية، للقاعدة مهلا؛ق فإنه فتأمله ونمحوه، ورصرض 

لإعادته.وجه فلا ذك، عق التسيه تقدم وقد المعاق، 
وظكتعجعج، نالوا! صوته، ناع فإن صوتر، إذا الجل، عج قولهم! وكذك 

يكرركان لما الموسوس أن والمقصود تجج، تبل ذكر تكرر فإن صبر، إذا لماء اج 
دّرّر،أقتل محنتابعها وسومته 
أبيقول ومنه واحتقن. توارى إذا يخنس حنس من فعال فهو الخناس: وأما 
منه*.فانخنت حنبج، وأنا المدينة ؤلرق يعص ق ه النبي ٠لقبتي هريرة! 

*رج، اخسرناْ مطول لغوى بحث هدا يل ما ( ١ ر 
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-ياوصفت ولهذا الاحتفاء، لمجرد فليمتا ؤلهور، بعد اختفاء اللففل وحقيقة 

الجومهي قتادة! قال [، ١٥]التكوير: ه بالخغي أمم دلأ5 م تعاق! قوله ق الكواكس، 
الكواكب،هي ءؤد! عل قال وكذلل—، ترى• ولا فتختفي بالتهار، ونخس بالليل، تبدو 

ترى.فلا بالمهار تخض 

وهيالمشرق، جهة إق ليلة كل ترجمر التي الراجمة هي الخنس ءلائفةت وقالت، 
هدينمن مأخوذ والخناس وراء، إل الرحؤع الخنوس وأصل قالوا؛ السيارة، السبعة 

والتأخير.والرجؤع الاختفاء فهومن العنين، 
فيهوبذر عليه، واتبعل الشيهلان، قلبه عك جثم اه ذكر عن غفل إذا العبد فإن 

انخنس،يه، واستعاذ ربه، العبد ذكر فإذا كلها، الن،نوبج أصل هي التي الوساوس أنولع 
تجمعأيصا هو والأنقباصرإ الانخنامى وذللئ، ليتوارئ، الشيء ينخنر كما وانقبفى. 
وحنىاختفاء. معه ورجوع ناخر فهو خارج، إك القلب عن وناخر ورجمحع، 
قالكاو_، كخرؤلوم خرمحلوم! له الخناس قتادة! قال معا. الأمرين عك يدل وانخنس 

خنس.ريه العبد ذكر فإذا الإنسان، صدر 

فإذاؤيحدثه، يمنيه، القالب، لمرة عك رأسه واصع وهو الحية، كرأس رأسه ؤيقال! 
هذامن وجيء ويمنيه إليه يوسوس رأسه ووضع عاد يذكره لر ؤإذا محض، اهله ذكر 

ورجوعههروبه بشدة إيذائا والمنخض الخانس دون للبالغة الذي فعال بوزن الفعل 
اهلعذكر عند ذللث، له يعرض أنه لا وديدنه، دأبه ذللئ، وأن اهلٌ، ذكر عند نفوره وعفلم 
-يا!يفع الي مفمعته هو انيق ذكر فإن وتأخر، وانخس هرب اس ذكر إذا بل أحيانا، 

ونحوها.وعصي وحديد سياؤل س تردعه التي بالمقامع والشرير المفسد يفع كما 
يفربمن تؤذي التمح، والمقامع كالميامحل ويؤذيه! ؤيولمه الشيهلان يقمع الله فذكر 

منبه ؤيقمعه المؤمن يعذبه مما مضنئ صثيلأ هزيلا المؤمن سي2؛لان يكون ولهذا  ٠١٦-
وهناعته.اهه ذكر 
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قبعيره الرجل ينفي كما شيطانه ينفي المؤمن إن ت لف، البعض عن أثر وق 
والطاعة،والاسغفار والوجه الذم ساط ضه م، اعترضه كلما لأنه ، ١^١٢

راحةق معه هو الذي الفاجر شيهتان بمنزلة وليس شديد، عذابا ق معه فثrيهلانه 

—اليم بذم الدار هذه ق شيهلانه يعذبه ل؛ فمن شديدا، عاتيا قويا يكون ولهذا ودعة، 
لكليد فلا النار، ؛عذاب، الأحرة ق شيطانه عذبه وطاعته واستغفاره وتوحيده - تعال 
شيهتانه.يعذبه أو شيطانه يعذبا أن أحد 

يعزمحتئ مرارا، ه الواحد الوسوسة لتكريره مكررا الوسواس بناء جاء ا كيفوتأمل 
كلمالأنه الفعل، نؤع منه يتكرر الذي الفعال( وزن عل الخناس بناء وجاء العبد، عليها 
مطايمااللفظين بتاء فجاء بالوسوسة، عاوده العبد غفل إذا ثم انخنس، اقلٌ ذر 

.ل.مع1مممما 

لالشيaلان،ثالثة صفة ٥[ ب آلناسب صدور ز يوسوس آلذى ؤ وتوله• 
الناس.صدور ق وأتيا ثانيا، محالها ذم ثم أولا، وسوسته فذم 

فهويجريوصدره، قلبه إق ونفودا العبد، جوفا ق لحولا للشيطان اليه جعل وقل" 
الخماُتج.إق يفارقه فلا بالعبد، وكل وقد الدم، مجرى منه 

قالت•مي تنت صفية عن حسين بن عل عن الزهري حديثا س الصحيحين وق 
معيفقام فانقلمت،، قمت، ثم فحالثته، ليلا، أزوره فأتيته معتكئا ه اثيه رسول، *كان 

النيرأيا فلما الأنصار، س رجلان فمر نيد، بن أسامة دار ق مكنها وكان ليقلبني، 
يا! ٠٥٥١سبحان فقالأت حى؛؛ ينتج صفية إما رملكإ، 'رعلن الني فقال( سرعا، أه 

،يقذفأن حثيتج ؤإق الدم، محرى الإنسان من بجري الشيطان ررإن فقال(! اقئه! رسول( 

لهيعة.ابن ونيه أحي. رواْ ١(ت ١ ٦ / )١ المجعع ق الهيثس وقال ( ٣٨مرنوعا)v/•احمد أحرجه 
(.٣٨٥فصمر)آ/وانظر: 



قأ؛قإةتلو^إ-
شؤيهاآا- قال أو - موءا الؤيلكإ قل 

اهرسول قال قالت هريرة أبي عن عبدالرحمن بن ملمة أبي عن أيما الصحح وق 
أدبر،-بما ثوب فإذا أقبل، قضى فإذا صراط، وله الثسهلان أدبر بالصلاة نودي اإةا اق 
الحتن كدا. اذكر كدا اذكر فيقول؛ يقيه الإنسان بين بملر حتن أقبل، محي فإذا 

هوا(السجدق سجد أربتا أم صلن أثلاثا يا.ر لر فإذا أربعا؟ أم صلن ^١ ٧١يدرى 
الثسهلانررياق قال؛ . الك، عن هريرة أنح، عن، الصحح ؤ، ثت ما وسومته ومن 
وحدفمن اض؟ حلق من يقول؛ حنن كدا؟ حلق من كدا؟ حلق من فيقول؛ أحدكم 

ولسه«رم.باه فالستعاو ذللقؤ 
قليجد أحدنا إن اس رسول اريا قالواI ه اس رسول أصحاب أن الصحح وق 

هااالحماس رر قالت به، يتكلم أن من إليه أحب الأرض إق ماء المن يخر لأن ما ه نف
الوسوسة((إل كيلْ رد الذي 

ولهدايفعله، أن يريد ما ينسيه حتن بحديثه القلب، يشغل أن أثا وسوسته ومن 
قإقؤ قالت أنه مؤمن صاحب؛ عن حكاية تعال قال سبه، إل إخافته إليه النيان ، يماف

[.١٣]١^،: ه شلنءزأدوذُ إلا ^ت،من،وما~أضه 

الزويوشرح )ث/ا،يمآ( ازرى فح هياآا(واظر: )رنم وملم ٢( • ٣٥)رنم البخاري أحرجه )١( 

ايوويوشرح (، )x/٥٨الباري فتح وانفلر؛ ( ٣٨٩لم)رنم وم( ١٢٣١الخارتم،)رمم أحرجه )٢( 

-٢٧٢• )X/ \و\وي قح (وانظر:  ١٣٤)رنم )رنم البخاري )٣(أحرجه 
(.١٥٥-١٥٤/٢(وشرحاJووي)٢٧٣

(٢٣٥)١; وأحد ( ٥١١٢)رقم داود وأبو ( ٣١٠٥• رقم  ١٧١)أ/الكبرى j الماثي أخرجه )٤( 
جاءقال: ه هريرة أبي ض الصحيح لففل أما ( ٧٧٩رقم  ٧٢٣الملأة)X/ ندر تعفليم ق والمروزي 

®وئدقال: به. يتكلم أن أحدنا يتعاظم ما نا أنفق نجد إنا قالوه السي. أصحاب من ناس 
(.١٣٢)رنم ملم أحرجه الإيمان، صرح ألذاك قال: نعم. قالوا: وجن.تموه؟، 
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الموصوفالشيطان شر من الاستعاذة أوقع كيف وجلالته القرآن حكمة وتأمل 
وسوستهثر من يقل ول؛ الناس، صدور ق يوسوس الذي الخناس، الوسواس بأنه 

ووصفهسر0، كل يعم ب شرآنوسواسي من ؤ ت قوله فان خميحه، سره الاستعاذة كم 
هيالمح، الوسوسة وهي فادا، وأعمها تأثيرا وأقواها سرا وأشدها صفاته ياعفلم 
ويخطرإليه، فيوسوس والعصية الشر س فارعا يكون القلب فان الإرادة، مبادئ 

ويحنها،لها، ؤيزينها شهوة فيصير ويشهيه، ويمنيه، لنفسه، فيصوره بباله، الدنب، 

ويمتيويختل يمثل يزال لا ثم إرادة، فيصير إليه، ه نفتميل حيال ي له ويخيلها 
مُ؛لالٌّه،وبين بينه فيحول عاقبتها، سوء عنه ؤيهلوى يقررها، علمه ؤينى ؤيثهى 

الإرادةفتصير ذللث،، وراء ما وينئ فقعل، -يا والتذاذه العصية صورة إلا يرى فلا 

فيبعث،الطلب،، ق الجنود فيبعث، القلب،، س عليها الحرص فيشتد حازمة، عزيمة 

تعاق:قال كما أزعجهم. ونوا ؤإن حركهم، فتروا فإن وعوئا، لهم مددا معهم الشيaلان 
إكتزعجهم أي '؟^'؛ا، إ ]مريم ه ازا نورهم آلكنفرمح عل آشنْفين ازسلئا ايا ثن لز أؤ 

تزالفلا وأيارتم، وأنتم الشياطين أزعجتهم ونوا أو فتروا كلما إزعاجا، العاصي 
رصيقد م،كيدة، وأتم حيلة ، بالهلفالأجتماع شمل وتفلم الدنب،، إق تقوده بالعبد 
يتللئجفلا لأبيهم، يسجد أن وأبن استكبر الل.ي وهو آدم، بني لفجرة بالقيادة لنفسه 

تبعضهم قال كما اه، عصن ص لكل قوادا يصير أن برصاه ولا والكبر النخوة 
هنخوترمن أظها مٍح وةه تيهل يس إبلن عجسإم

الدريت__هر وادا قوصار جدة مو آدم ن علاه ت

منالاستعاذة لتكون بيا وصفه فلهذا الوسوسة، هو إنما وبلاء معصية كل فأصل 

الأول!اليت عجر وجاء ه• ١  ٩٨سنة المتوق نواس أبي إق وينسان السرح، بحر من البيتان هدان ( ١ّ 
منصوروأبو ( ٩١)ص والمغفلن الحمقن أحبار ل الجوزي ابن وذكرهما يته• من أظهر ما وحث 

(.٤٣٧)ص والمحاصرة التميل ق الثعايي 



■س-؟قأقإلو^|-
أنهثرْت فمن أما. حاصل الوسوسة بغير فشره ؤإلأ منه، مستعاذ كل هن أهم شرها، 

حظفيه فله عليه، اهلأ امم يذكر لر ثراب أو ؤلعام فكل الناس. لأموال، سارقا لهس 
والخهلف.رقة بال

إذنم،بغير الإنس ؤلعام فيأكل اهنآ، اسم فيه يذكر لر إذا السن، و سين وكذلك 
فتأصعوراتم عك ويدل مغيرا، ويخرج ساريا فيدحل أمرهم، بغير بيوتبمم ل لسنا 

وكذا.كذا فعل أنه ومناما يقفلة الماس تلوب ق يلقي ثم بالمعصية، العد 
والماسفيصح الماس س أحد عليه يهم لا تب الو يفعل العبد أن هذان وس 

بماالماس إل وموس ثم قالبه، ق وألقاه له زينه الشيعلان أن إلا ذاك وما به. يتحالJون 
والشيطانيستره، تعال فالرب به، فضحه تم الذب، ق فأوقعه إليهم، وألقاه فحل، 
يشعرولر اس، إلا يره لر ذستا هذا ت ويقول العبد فيغتر وفضيحته، متره كشف ق يجهد 

سرهوص الدقيقة. لهذه الماس س يتمهلن من وقل وفضيحته، إذاعته ق سيع عدوه بأن 
اليقظة.س تمنعه عقد رأسه عك عقد العبد نام إذا أنه 

قواس رسول أن هريرة أبي عن الميبا بن معيل. عن البخاري صحيح ق كما 
كلعلى يقرب عْا>، ثلاث هونام؛ إذا أحدكم رأس قافية علن الشيهلان ريعقد قال؛ 

توضأفإن عقدة، انحلت الك فذكر امتيقثل فإن فارقد، طؤيل ليل عليك مكاما؛ عقدة 
أصحؤإلأ المثس، طيب نشيطا فأصح كلها، عقده انحلت صلن فإن عقده، انحلت 
كسلأنااالمفس حبيث 

ذكرأنه ه المبي عن لمنا كما الصباح، إل ينام حتن الحبي أذن ق يبول أنه سره وس 
زقال؛ أو أذنيه ل الشيطان بال رجل ®ذاك قالت أصبح، حتن ليله نام رحل عنده 
البخاري.،رواه أذنه! 

(•٦٠/٦(وضحابيي)٢٧/٣صنياuري)
الوديوثمح ( Y،\-YA/r)ازري كح واظر: ( ٧٧٤)رقم وسالم ( ٣٢٧•)رقم الخاوي أحرجه )٢( 

)آ"/'آ1-أآ■(.



الممسرض المنن الصوء =او(=

إلاالختر رق ص طريق من ذْا كلها، الختر بطرق آدم لأبن قعد أنه نره ومن 
وعوقهفيه ثبطه الكه ومحالفه فإن يسالكه، أن يمتعه عليه مرصد والثيطان 

ويردهأنره يبطل ما له فيض منه ومغ عمله فإن بالمعارصات عليه وشوش 
حافرته.عك 

المستقيم.صراطه آدم لمي ليقعدن باه أنم أنه شره من ؤيكفي 
شمائلهم.وعن أيماغبمم وعن حلفهم ومن أيديهم بين من لياتتنهم وأنم 

الجنة.من آدم أحرج حتن الحيلة ق وبالمر المكيدة أعمل أن شره بغ ولقد 
وتعةتعماتة ألف كل من للنار شرطة أولاده من امضلمر حنن ذلك يكفه ل؛ ثم 

وتع؛ن•

تكونأن ونمد الأرض، من اه يعوم إبطال ق الحيلة أعمل حن ذللث، يكفه لر ثم 
ؤإيطالاه نور إطفاء عك جهده بأنمن  ٤٧١فهو اه دون من يعبد وأن له، الدعوة 
منؤيكفي الأرض. من وأعلامه التوحيد ومحو والشرك الكفر دعوة ؤإقامة دعوته، 

اسفرد النار، ق بالمنجنيق نومه رماه حن الرحمن حليل لإبراْيم تمدي أن شره 
وسلاما.برئا حليله عك النار وجعل عليه كيده 

المسحومجاز كيد.ه، اثية فرد وصلبه، قتتله الهول أراد حتن ه للمح وتصدى 
قتلا.حن ؤيحن لزكريا وتمدي إليه• ورفعه 

الأعك•رمم أنه لدعوى الأرض ل المظيم الفساد له زين حنن فرعون وامتثار 
حامئا.ويرده يكسه تعاق واه قتتله؛جهده، عك الكفار وظاهر ه للشي وتمحل•ى 

النبيفجعل الصلاة، ق وهو به يرميه أن يرين• نار من قوبشهاب المي عل وتفلت، 
اس،بمنة راألعنالث، يقولت ه؛ 

.٣( • ه/ ) النووي شرح وانثلر؛ ( ٥ ٤ ٢ )رقم ملم أحرجه ( ١ ت 
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فكفالشر ق ومته شأنه هذا كان فإذا للض سحرهم عق اليهود وأعان 
ؤإعاذته.وتايدْ اقلم يمعونة إلا منه الخلاصى 

فيه،الس_ا فهو ااعالم ق ثر كل إذا احادها، عن فضلا شره أحناس حمر يمكن ولا 
أوأكثر.منها واحدا منه ينال حن آدم بابن يزال لا أجناس، ستة ل شره ينحصر ولكن 

آدمابن س يذللئ، فلفر فإذا ورسوله، اضه ومعاداة والشرك الكفر شر الأول^ الشر 
منه،ينال حتن به يزال فلا العبد من يريد ما أول وهو معه، تعبه من واستراح أنينه برد 
دعاةس قمار وأشكاله، أمثاله عق واستتابه وعكره جنده س صيره ذللثح نال فإذا 

إل.نقله أمه بْلن ق الإسلام له مبق ممن وكان ذللئ، من منه ياس فإن ونوابه، إبليس 
لأنوالمعاصي، الضموق من إليه أحب، وهي البدعة، وهي الشر من الثانية المرتبة 

لدعوةمخالفة وهي منه، يتالتا لا ذنب وهي متعد، صرر وهو الدين، ننس ل صررها 
البدعةمنه نال فإذا والشرك، الكفر باب وهي به، جاءوا ما حلافإ إل ودعاء الرسل، 
وكانالمرتبة هده س أعجزه فإن دعائه، س وداعتا نائبه أيما بقي أهلها من وجعله 

إق.نقله الضلال البيع أهل ومعاداة الستة موهثة العم من له مثقت، ممن العبد 
أنعك حرصا فهوأشد أنواعها، احتلافح عك الكبائر وهي الشر من الثالثة؛ المرتبة 

ثمعنه، الناس لينفر ذللثح عل فهوحريمن متبوعا، عالما كان إن ولاسيما فيها، يوقعه 
وتقرباتدينا ؤيديعها يشيعها مجن منهم ؤيستمحب الناس ل ومعاصيه ذنوبه من يشيح، 
لبخأن غجون آلدئن إث وf يشعر ولا إبليس ناييح وهو تعاق، اقلم إك بزعمه 

إشاعتهاأحبوا إذا هدا [. ١٩]ض: عداُئ،أوآنح ي ؛ائوأ الديث ل آشحشه 
لإبليسءلاءة ولكن منهم، نميحة لا ؤإذاعتها إشاعتها هم تولوا إذا فكيف، ؤإذاعتها 

به.الأنتفاع وعن عنه الناس لينفر ذللث، كل عنه، ونيابة 
منهظلم فإما هؤلاء، ذنوب من اليم عند أهون الماء عنان ولويلغتح هدا وذنوب 

حنالت،.ميتاته وبدل نويته اتله تبل إليه وتاب اه استغفر إذا ه لف





و^ا_هالةوئ
بسبعينيأمر الشيطان أن إق علمه يصل وب معذور، وهو ائيه من الا،اعيت هذا فيقول 

حرا ١٠٢٠لفومحتا ؤإما الر، من واحلد يامب إق تها لتوصل إما الخر، ابواُب من يابا 
وأفضل.وأجل بابإ بعين التلك من أعظم 

تجريدسببه يكون العثل. قلب ق يقدفه الألأ من بنور إلا معرفته إق يتوصل لا وهذا 
له،وأرضاها إليه، وأحبها اس عنلء الأعمال ؛مراتب، عنايته وشدة .، الرسول متابعة 

خاصتهمالمؤمنين ولعباده ولكتابه ولرسوله ه نميحة وأعمها للعبد، وأنفعها 
وعامتهم.

قوحلفائه الأمة ق ونوابه . الرسول ورثة من كان من إلا هذا يعرف ولا 
عكبفضله يمن واس يخهلر؛هلو-هم، فلا ذللث،، عن محجوبون الخلق وأكثر الأرض. 

عباده.من يشاء من 

الإنسمن حزبه عليه سلخل عليه وأعن الستإ المراتب، هذه من الحبلو أعجزه فإذا 
ؤإمحلفائه،إخماله وضد منه والتحاوير والتبدع والتضليل والتكفير الأذى بانولع والجن 

قسعيه فيبقن به، الأنتتفلع من الناس وليمغ فكره، بحربه ؤيثغل قالبه، عليه ليشوش 
يلسا فح.ت..ا.محنن، ولا يمتتر لا عليه، والجن الإسّري سيامحلن من الم.بهللّّن تليهل 

فلاأصسبط، أو أسر وضعها ومتن اإ٠ودت،٠ إلا عنه يضعها ولا المءرُبإ لأمة المؤمن 
اه.يلقن حتن جهاد j( يزال 

وتزنالناس يه تزن ميزانالئ، واجعله منفعته وعفليم موقعه وتدبر الفصل هذا فتتامل 
وعليهالمنعان واس الخالق ومراتب، الوجود حقائق عق محللحلئف فإن الأعمال، يه 

ووعاء.تدبره لمن نافعا لكان الفصل هن«ا إلا النعاليق هذا ق يكن لر ولو التكلأن، 
ليقل ول( ءا تالاس؛ i صدورأئاس يونوسز ءؤ تعاق: قوله ل المر وتأمل 

الصدرق فتجتمع إليه، الواردارلأتط تدخل فمنه وبيته، القالبح ساحة هو والصدر قلو-؛م، 
إقوالإراداالأتح الأوامر تخرج القلب، ومن له، انمهاليز فهو؛منزلة القااّبا ق تلج ثم 
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•ه نفم قيكون لا اليء 
استعمالا،ولا واشتقاقا أصلا لا بوجه الناس اسم عليهم يهللق لا الجنة أن الرابع! 
فهمالاستتار، وهو الاجتنان س حنا سموا إنما الجن فان ذللث،. يابن ولفظهما 

سترهإدا وأجنه الليل جنه قولهم! من لدلك جسا موا فالثر، أعين عن تترون م
قال!الأرض، ق ستره إذا الميت، وأجن 

بكررأبي وآل اس وعبعلي أجنه منابعدست ولابك 
اذثءِا->ئهفيوإِد ؤ تعاق! قال أمه، بملن ق لاستتاره الجنين ومنه ه، ام، يريد 

خصمه،سلاح س به المحارب، لاستتار المجن ومنه [، ٢٩]القصص: ه آمهنتكم تملون 
الهامس ان الأنيقي لما بالضم الجنة ومنه وبالأثجار، داخلها لاستتار الجنة ومنه 

عقله,لاستتار المجنون ومنه والسلاح، 
أوسهلاشتقاق وبينهما والمعنن، اللففل ق متاسة الإنس وبين فبيته الناس وأما 

واحد.معئن اق الكلمة نقاليي، وهوعقد 

والإحساس.الروبة وهو الإيناس، س مشتق والإنسان والإنس 

قإنؤ ومنه رآها. أي! [ ٢٩]القصصI ب ■جايِ_إآاهلورثارا ص ءانسن ؤ قوله! ومنه 
لأنهإنسانا محمي فالإنسان ورأدتثمو0 تمو0 أحاى* ٦[ اء: ]الن؛٠ رقداميم ءاذسم 
يعيد،وهو أنس س مقلوب أنه أحدهما! قولان فيه والناس بالعين، يرى أي يونس 

المتتابعة،الحركة وهو النوس س أنه المحح وهو والثانر! القلب،، عدم والأصل 
وهماوهمام حاريتؤ الرجل سمي كما والباطنة، هرة  llaا]للحركة نانا الناس مي ف

مخضرمشاعر العبي مالك بن أوس بن جرول الحهليئة: إق ووتسسبا اللويل، بحر من البيت هذا ( ١> 
ذكر0والبت إم. ٥ سة مات أحد، لسانه من سلم يكد لر عتيقا، هجاء ك1ن والإسلام، الجاهلية أدرك 

الحديثغريب ل والخطابي ( ١٦٦)^إ الفاثق ل والزمخثرى ( ٦٣)أ/يره نفق القرٍلتي 
ه'البي يريد هنا• المدكور غير وهو • نفسه بكر أيا يريد • ذكره أن بعد هال، أنه )ل/ملم(إلأ 
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وحرثمدأ، وهي ؤإرادة، هم له أحد كل لأن ؤؤ، الٌ؛ي قال كما الأسماء، أصدق 
والباطن،الظاهر حركا والهم والحرث وهمام حارث أحد ف،كل متتهن، هو وعمل 

هدانألما، نمارت فتحة الواووقالها تحركت نوص ناس وأصل النوس، وهوحقيقة 
وسميالنسيان، س إنه بعضهم قول وأما الناس، اشتقاق ق المشهوران القولان هما 

لنسيانه.إنسائا الإنسان 
الذيالنسيان وأين ييء، القول هذا فاليس لنسيانهم، ناما سمموا التاسى وكذللك 

الذيالإنس س هو أين وكذللث، _[، و ]ن ماته الذي الناس إق ىا س ]ن مادته 
و[.س ن ]ا مادته الذي الإنس هوس أين وكذلك و[. س ن ]ا مادته 

فيهيجوز لا زائدتان آحرْ ق والون والألف _[ ن ]أ س فعلان فهو إنسان وأما 
أنيجوز ولا منه، إفعالأ إنسائا يكون حتن أنس كلامهم ق ليس إذ البتة، طْ غير 

سفحلان أنه فيتعين انفعل، كلامهم ق ليس إذا زائدتين، أوله ق والنون ، الألفيكون 
اثا.إنلا نسيائا لكان نسى س مشتما ولوكان الإنس، 
الياءحاوفت، ثم إصحيان، كليلة إنسيان وأصله إفحلألأ، جعلته فهلا قلت،؛ فإن 

اثا.إننمار تخفيما، 
الما ودعوى سبب، بغير الياء وحذف كلامهم، ق إفحلأل عدم ذللت، يابن تح؛ نل 
فاسد.كله وذلك، له، نفلير 

واستدلالماس. فقيل الهمزة فحذفتنؤ الأناس، أصله إن قيل قد الماس أن عل 
الشاعر؛بقول 

الغافليناالألأس علن يطلعن انمابا إن 
أناتاناس أصل كان فإن البتة، ذللأف غير فيه يجوز ولا فعالا، أنائا أن ريب، ولا 

ويكونالاشتقاق، j سواء كالإنسان الماس ؤيكون أنس، ص أنه عك الأدلة فهوأنوي 
وزنهيكون الأول القول وعق فاؤه، المحذوف لأن عال، القول هذا عل ناس وزن 

الوس•فل،لأنهمر،
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العين،موضع إق لامه فقالبت ني، من لأنه قلع، وزنه يكون الضعيف القول، وعل 
قالعا.ووزنه نانا فصار 

أنيصح فلا مسماهم، ق الجن يدخل فلا آدم، لمي اسم الناس أن والمقمود؛ 
واضحه[.وهذا لالناست ه آلث1َح مدوي ز ؤ ت لقوله بيايا والناس الجنة س يكون 

فيه.خفاء لا 

تتعاق فوله ق كما الرحال،، اسم الجن عل أؤللق فقد ذللئ،، ل محذور لا ت فيل فان 
عليهمأمحللق فإذا ٦[. منآلخن4 يرجالؤ ينولون م،آلإذآا رجالآ كان أيذُ وؤ 

الناس.اسم عليهم يهللق أن يمتع لر الرجال( اسم 
الأيه.هن.ه ق والإنس للجن اسم الناس إن قال،! من غر هوالذ.ي هدا قل.تهت 

الرحال،ذكر مقابلة ق مقيدا وقوعا عليهم ولمر إنما الرحال، اسم أن ت ذلك وجواب 
مهللما.عليهم والرجال، الناس اسم يقع أن هدا س يلزم ولا لإنس، اس 

ذلكس يلزم لر ونحوذلك خشب، س رجل أو حجارة س إنان قالتا إذا وأنتط 
والخشب،.الحجر عك الإمحللاق عند والإنسان الرجل اسم وقؤع 

الناس،امم عليه طلق أن الجني عك الرجل اسم إءللأف، ص يلزم فلا وأيفا 
متقابلان؛والجنة الناس لأن وذلك 

 vينمنفرمؤ كقوله: اللففلين بين يقابل بحانه فاه والجن، الإنس وكدلان
القرآن.وهوكثيرق [، ١٣•وآلإتي4لالأنمام: 

قهما أحل. يدخل فلا متقابلان، أمما يقتضي وأل1اسه سآل>ئة ؤ قوله: وكاJللئا 
والرجال،،الجن يقال،: فلا متقابلين، يستعملا ب فانيما والجن، الرحال بخلاف، الأخر 

قيدخلون لا الجن أن ل عليهم حجة أبين فالأية وحينئذ والإنس، الجن يقال كما 
الأخر.j يدخل لا أحدهما أن فعالم والماس، الجنة بين قابل لأنه انس، لفظ 

يوسوس•للذي بيان ؤآثاسه صآلجثب ؤ قوله: وهوأن الئاق، القول فالصواب 
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يوسوسأيضا والإنسي الإنس، صدور ل يوسوس فالجي وحن، إض، نوعان وأنم 
قالخفي الإلقاء هي الوسوسة فإن وحن، إنس نوعان; فالموسوس الإنسي، إق 

هيإنما ووسوسته الإنسي إلقاء كان ؤإن والإنس، الخن بين مشترك وهدا الملح، 
منهويجري آدم ابن ق يدحل لأنه الوامطة، تاللثح إق يحتاج لا والجني الأذن، بواصعلة 
قكما كالإني. أذنه ق إليه ؤيومحوص له يتمثل قد الجني أن عل الدم، مجرى 

العنانز نحدث الملائكة ارإن فال; أنه ه الخم، عن عائشة عن عروة عن البخاري 
أذنق فتقرها الكلمة، الشياطين فتستيع الأرض، ق يكون بالأمر - المام العنان و- 

وسوسةفهده . أنمهم« عند من كذبة مائة معها فيريدون القارورة، تقر كإ الكاهن، 
الأذن.بواسطة الشيطان س ؤإلقاء 

تعال;الح فالشيهلاي، الوحي ق اشتراكهما الومومحة هده ق امتراكهما ونفلير 

إل.ضووزفبنصهم يوحم( ثآلجن ضمحزآلاض غدوا نم لكل خعلنا كد'للئ، ؤؤ 
المؤلعقوثابملالأضم;آ\ا[.

الإنسفشياطين مثله، إنسي إل الإنس ؤيوحيه ياطاله الإنسي إل يوحي فالشيهلان 
الوسوسة.ق ؤيشتركان الثسهلاي، الوحي ق يشتركان والجن 

القولأصحايح ارتكبها التي نايت، والتعالإشكالأُت، تللث، فتزول هذا وعك 
والجن.الإنس، شياطين الشياطين; نوعي شر س الاستعاذة عل الأية وتدل الأول. 

فإنهفتأمله، فقهل الجن شياطين شر من الاستعاذة تكون إن»ما الأول القول هذا وعل 
الخمدوله ورتين الهاتين أمرار بعض عل الكلام من يه اشه من ما فهذا حدا. بديع 

والحمدبعزيز، اثللأ عل ذللثح فما التمهل، هن.ا عل بتفسير يساعد أن ايللأ وعن والمنة، 
العبل.به يعتصم فيما نافعة قاعدة بذكر السورتين عك الكلام ونختم العالمين، ب ره 
أسباب;عشرة وذللثؤ منه. به ويحترز مره به ويتدفع الث.يعلّان من 

(.٢٢٦/١٤(ورحهموى)٢٢بمنياuري)•١/•الخاري '(أحرجه 
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قآتثعدينغ ص^كaiنن يبمزعئك ؤإما ؤ تعاق! قال الشيطان. من الاستعاذة 
عبيرهسميع بئمُ ؤ آخر! موصع وق ؛[، ٣٦]نمك: ه آنعبيمز هوآلقمع إليد باش 

سروتأمل العام. المع مجرد لا الإجابة سمع ههنا به المراد المع أن تقدم وقد 
يةالنتأكيد عق الدال )هو( صيغة يذكر العليم بالميع الوصف أكد كيف القرآن 

لهداالمقام لاقتضاء رحث؛( سورة ق واللام بالألف الوصف وعرف واختصاصها، 
سورةق بالاستعادة الأمر فان عنه، المقام لاستغناء الأعراف سورة ق وتركه التأكيد، 
إليه،؛الإحسان المسيء إساءة وهومقابلة القس، عك الأشياء بأثق الأمر بعد وقع )حم( 
اهتعاق.قال كما عفليم، ذوحفل إلا يلقاه ولا الصابرون، إلا عليه يقدر لا أمر وهذا 

عدوهعليه ويسلهل وعجز، ذل هذا أن يريه بل ^ا، يفعل الحبي يلخ لا والشيطان 
إليهسيء لا وأن عنه، الإعراض إق دعاه عنه عجز فان له، ؤيزينه الانتقام إق فيدعوْ 

حفلهعك عنده وما اه وآثر خالفه، من إلا المسيء إق الإحسان يوثر فلا يحن، ولا 
مزآكنينؤإئا # فيه! فقال وتحريفي، تأكيد مقام المقام فكان العاجل، 
[.٣٦]نمك؛ العبيره هوآلسميع إلمد باش هاسثعي. 
بمقابلةالأمر فيها وليس الجاهلين، عن يعرض أن أمره فإنه الأعراق سورة ق وأما 
عليها،متحمي غير القوس عك سهل وهذا ؛الإعراض، يل بالإحسان، إساءت؛م 

فقال:بالإحسان، المقابلة دفع عك كحرصه هذا دفع ق ومعه الث.يهلان حرص فليس 
٢[.' ٠ ]الأعراف: عبيري سميع إدهُ باش قاتثعد ؤأ ئيهزعئالك إما ؤؤ 

هاتئعدؤ المؤمن(. )حم ق قوله وبين الموصعين هذين بين الفرق ذكر تقدم وقدم 
هف.

عنثابت ين عدى عن اليحاري صحح وق [• ٥٦]غافرت همآلخمعآدماّيريم بائي 
وجههأحمر فأحدهما يستبان، ورجلان ه الّك، ْع جالتا راكنتا قال؛ صرد بن سليمان 
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قال;لو محي، ما عنه ذهب قالها لو كلمة لأعلم ءال هوت المي فقال أوداجه، وانتْخمت، 
بمدهْا عته ذهب ارحم. الشطان من اه أعود 

١^١٣:
ودفعهشره من ياس الاستعاذة ق عجينا تأثيرا لهما فان السوريين، هاتين قراءة 

كانأنه تقدم وقد . بمتلهإ، المتعوذون تعوذ *ما ؤؤ; الك، قال ولهذا مته■ والتحمس 
ه!فوله وتقدم صلاة كل دير حما يقرأ أن عقيه وأمر النوم، عند ليلة كل حما يتعوذ 

كلمن كنمه يصح حض وثلاثا يمي حين ثلاثا الإخلاص سورة مع تراجما من »إن 

المنااث1اث:

قال!هريرة أبي عن سيرين بن محمد حديث، من الصحح فمي الكرسي، آية قراءة 
يحتومنفجعل آلت، فأتن رمضان زكاة بحففل وملم عليه اه، صك اه، رسول ُُوكالي 
أويتررإذا فقال• الحديث،، فدكر ه. اس رسول إق لأرفعنلث، فقالت،! فاحدته الهلحام، 

شيْلانيقرباثج ولا ض, اهف من علياثح يزال لن فإنه امّي آية فاقرأ فراثالث، إق 
إن- وسنذكر . الشٍطاناا ذاك كدوب،، وهو *صدقلئ، ه! الّك، فقال تصح، حتن 
التحرزق العفليم التأثير هل.ا العظيمة الأية لهده كان لأحله الذي الر - تعاق اه شاء 
الألأبعون وكنوزها أسرارها وعل عليها مفرد كلام ل  ١٢قاري واعتمام الشيطان من 

وتأييده.

(.١٦٣/١٦(واير:شرحاضوىر٢٦١يم)رتم•
الأحادj والنماف ( ٥٤٣٢)رقم \وض وي ( ٧٨٤٥رنم )إ/\<مأ الكبرى j الماش أخرجه )٢( 

^^سانفيامر)با/أ؛مرنمم؛ه(وأحاو)م/ياأ(وامح
فياكعّ،رأ/لأاهرنمأبهآ(.

رنم)ه/مم والثاف اس j والشياق ٥( • ٨٢)رنم داود وأبو ( ٣٥٧٥)رقم الترمذي أخرجه )٣( 
X٤٩٤(وءبدين•ماJ)رقم٢٥٧٢

وانثلر:نحاوارى)؛/حمأ-ا'خأ(.( ١٢٣١ الثخاري)رقم أخرجه )٤( 
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حفظه،قبل من فيه تلكم قد لكن ؤإن المليض وعيدالرحمن ،. رصح«ر حن حإ حفظ 
غرابته.علغ وهومحتمل الكرسي، اية قراءة ق شواهد له فالحدين، 

|لمنارساوو;

قديرشيء كل علن وهو الحمد وله المالك، له له، شريلث، لا وحده اص إلا إله لا ٠٠
أبيعن صالح أمح، عن بكر أبي موك ّمى حديث من الصبين ففي • ^١١مائة 

ولهالمالك، له له، شريك، لا وحده اس إلا إله لا قال ررمن ه اس رسول( أن هريرة 
لهوكتبت، رقابؤ، عثر عدل له لكنت، مرة مائة يوم ؤ، قدير. شيء كل وهوعلئ، الحمد 

___،حتن ذلك، يومه الشيطان من، حرزا له ولكنت، سيئة، مائة عنه ومحست، حنة، مائة 

عثليمحرز فهذا ٢. ذللأااا١ من أكثر عمن، رحل إلا به حاء مما بأففبملر أحد يأن، ول؛ 
اهوعليه.يره من عل، سهل يحر الفائدة جليل النفع 

الخدزاكاس:

حديث،من، التر٠الى فقي هك، اهو ذكر كثرة الشيطان1 من الحرون أنفع من، وهو 
أنكلإرت،ت بخمس زكريا بن، 'نح؛ئ، أمر اممع ارإن ٠الت . المي، أن الأشعرتم( الحارث، 

اقوإن عيسن: فقال سبما، يبهلئ أن لكد وأنه ثبا، يعملوا أن إسرائل، بتي، ويأمر ثبا، يعمل، 
وإماتأمرهم، أن فاها ثإ، يعملوا أن إسرائل بتي، وتأمر ثبا لتعمجؤ، يخمسح،كلمامته أمرك 

قالنام، فجع أعذب• أو بي، ، فعنأن ثبا ممتتي، إن أحشئ، بحئ،• فقال آمرهم. أن 
أعملأن لكإت، بخمس، أمرتم( اهو إن فقال: الشرف،، علي، وقعدوا فامتلأ المقدس، بيت، 

rJ. '■ تعملواأن وآمركمrJ. '■ ،م،مثل( وأن شنئا، به تشركوا ولا النع تمدوا أن أولهن
داريهده فقال! أوورق،، بدمه ماله حالحؤ، س عبدا اشترى رجل، باهوكمثل، أشرك 

تحفةوانظر: ( ٥٣٧)رقم سائل j الثوم، والضياء ( ٢٨٧٩)رنم أخرحه )١( 
(١٤٨ّ-١٤٧/٦الأحوذمح،)

الوومح،وشرح ( TlT)\-/اJارؤ، نح وانظر: ( ٢٦٩١)رنم وسالم ( ٣٢٩٣)رقم اJخارك، أ-محرجه )٢( 
(١٨/١٧.)
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أنيرض فأيكم سيده، صر إلن ويودي يعمل خلكن إلءًر، وأد فاعمل عملي، وهذا 
ينصباس فإن تلتفتوا، فلا صليتم فادا بالصلاة، أمركم ائلأ وأن كدللثج، عيده يكون 
لرجل كمثل ذللثؤ مثل فإن بالصيام وأمركم يلتفت، لر ما صلاته ق عيده لوحه وجهه 

أءلس_،الصائم رج وإن رمحها، أويعجبه يعجمتح فكلهم ْسالثإ، فيها صرة معه عصابة 
العدو،أسره رجل كمثل ذالث، مثل فإن بالصدفة، وأمركم المالئ،، رج من اس عند 

والكثير،بالقليل منكم أفديه أنا فقال! عتقه، ليضربوا وةلموْ عنقه، إلن يده فأوثقوا 
زالعدد حرج رجل كمثل ذلك مثل فإن اس، تذكروا أن وأمركم منهم• ه نفففدى 

محرزلا العبد كدللئ، منهم، ه نففأحرز حصين حصن علن أتن حنن سراعا، أثره 
تبس أمرق اس بخمس، آمركم ®وأنا M■' الني قال اس* بدكر إلا الشيطان من ه نف

فقدشمر فيد الجإعة فارق من فإن والجإعة، والهجرة، والجهاد، والهناعق، المع، 
جثاءمن فإنه الجاهلية دعوى العن ومن يراجع، أن إلا عنقه، من الإسلام ريقة حلمر 

فادعواوصام صلن راؤإن قاوت وصام صق ؤإن اهف رسول يا رجل جهنما<، 
حديث،هدا الترمذي• نال ■ اتالآةا١ عباد المؤمنين الملمين كم مط الدي اقك بدعوي 

هداغير وله صحبة، له الأشعري الحارمث، اليخاري! وقال صحيح. غرم، حسن 
الحديثر.

بدكرإلا الشيطان من ه نفيحرز لا العيد أن ااحدين٠ هدا ق هؤ الّك، أحبر فقد 
فيهاالثيهلان وصقذ فإنه الناس يرب أعوذ قل ت سورة عاليه الذي هو يعينه وهن.ا ، ٥٧٥١
غفلؤإذا وانقبض، وتجمع انخنس اهلع العيد ذكر إذا الذي والخناس الخناس. بأنه 
أحرزفما كله الثر مبادئ هي التي الوساوس إليه وألقن القلب التقم اهف ذكر عن 

ذكربمثل الشيطان من ه نفالع؛او 

رقم ٦٤)Y/ حزبمة وابن ( ٦٢٣٣رقم  ١٢٦- ١٢٤ا/ )٤ جان وابن ( ٢٨٦٣)رنم كر.ذى اب 
رنم)م وأبوبمك ( ١٣)٤;.وأحد ( Y.U؟.رقم )\\ا^rr الرزاق ومد ( ٩٣٠

(.٢١٢رقم٣٧٦-٣٧٥/١وابن.ندْلالإبمان)( ٣٤٢٧رقم٢٨٦/٣(والطرالفياعءرر١٥٧١
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نظرةفكم الطر، فضول من كلها إنما الُفلام فالحوادث ه قال كما أو ،، يالقاه«ل 
•الساعر قال كما حسرة، لا حسرارتنم اعقست 

الشررمستصغر من ار النومعظم التظر من مدأها ال^^هادث كل 
اوترر ولا قوس بلا الهام صاحبها قلب ل فتكت نفلرة كم 

الأخر:وقال 

اظرالمنأتبعتك ا يوملقلبك رائدا طرفك أريت، متن وكنت 
اابرر صأث بعمه عن ولا عله ادر قت أنه كللا ذي الرأيت 

المتنثيتوقال 
القاتلوالقيل ال3لالمإ فن ه طرفة النيحل، ذي الا وأن

أسان؛من ول 
تصبفلا ترمي بإ القتيل ت، أندا محتهاللحفل بهام ا رامئا ي

ببالعهلد يرته إنه توفه لالشفاء اد يرترف الهلوباعث، 
عهلبمن جاء ببرء سممت فهل مرض  ١٩"بآحداق الشقاء ترجو 
متلبه فيحال للعلغ وصفا بحهم رأقإثل ه نما ومقت

(٢٩٢\ّ\ب)\اه{<\رنم j والقفاعي ١( • ٣٦٢رنم الكب؛ر)•  j_،J ب )١( 
jوهاد ( ١٨١)\/^\()م/ اكرذي والحكيم ( ٦٨٧٢رقم  ٢٩٧/٤الفردوس)j والديلمي 

(٧٨٧٥رقم  ٣٤٩/٤)والحاكم لآإ\'\( _ j تحيم وأبو ( ١٤٢٥رقم )آ/اهآ الزس 
وأترْوصححه لحاكم ا رواء (; ٢٨٦٤رقم  irv/yالخفاء)كثف j العجالوف تال وصححه. 

الترءي_،واكرءيب)م/مأرقممأآأ(.وانفلر: \وتذوي. الضافيوصعفه 
الطالينزعانة j الدمياطي كر أبو ذكره الأول والبيت ( ٥٩)ص الكبائر j الذهبي ذكرهما اليتان )٢( 

ذكرهوكذا الك رخمه المحامبي الحارث إق ونسبهما ٢(  ٤٧)أ/ القدير فيض ق الناوى المين ذكر )٣( 
(.٥١٠البيان)ه/ أصواء j اكمش 

(.٥١•اليان)ه/ أمواء ل الثفيطي ذكرْ وكذا الكاُل، بحر س ف سا )٤( 
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اكفإملل؛ب؛لان، مداخل كلها الشر من أبوانا للعبد تفتح فإما الكلام قفول وأما 
وقدواحدة، لكلمة جرتبا حرب من وكم كلها، الأبواب تاللئ، عنه يسد الكلام قفول 

حمائدإلا النار ق متاحرهم على الناس يكب رروهل لمعاذت ه الّثي قال 
لهراطوبن الصحابة! بعض فقال تول الأنصار من رحلا أن الترماوي وق . ألسانتهماا 

٢.رال ينقصه لا بإ أوبخل يعنيه لا با تكلم فلعله يدريك ررفا هق؛ الض فقال 
مداخلأوسع وهما والفلر، الكلام فضول من تولدها إنما المعاصي وأكثر 
لرامتلئ إذا فإنه العلن، شهوة بخلاف يئمان ولا يملأن لا جارحتيهما فإن الشي3لان، 

فجنايتهماوالكلام، الفلر من يفترا لر فلوتركا از واللمالعين وأما للهلعام إرادة فيه يبق 
فضولمن يحيرون لفح الوكان الآفاا<تإ، عظيمة الشمّ_إ كثيرة الأؤلراف، متعة 
طولإق أحوج شيء ما يقولون! ولكنوا الكلام، فضول من يحذرون كما الظر، 

■اللمان من الجن 

إكالجوارح يحرك فإنه الشر، من كثيرة أنولع إك دلع فهو الطعام فضول وأما 
الشبعجلبها معصية من فكم مرا، حدين وحبلث، الءلاءامتv عن ؤيثقلها المعاصي، 

عقلينا،ثزا وش فقد بهلنه ثر وفي فمن دوما، حال طاعة من وكم الهلعام، وفضول 
العلعام.من بملته ملأ إذا الإنسان من يتحكم ما أعفلم والشيaلان 

رقم١  ٩٤ا/ )١ ومدارزاق ( ٢٦٤٩٨رقم  ٠٣٢ )؛،/ شسة أبي وابن ( ١٢٦ ٦ )رنم الترمذي أخرجه )١( 
وأحد( ١١٦رنم  ٦٤/٢ر•والكسر ( Uo.rرنم  ٢٨٣)U/الأوط ق واتجراف •٢( ٣٠٣
قال١(  ١٢حيد)رقم بن ومحي ( ٥٦واليالس)رقم.( ٢٣٠٢رقم  ٢٧٣والزار)آ/( ٢٣١)ه/ 

ورجالهاتجراف دوام ( ٢٩٩ا/)• المجمع ق الهٍثمي وقال صحيح. حن حديث ،ئدا اكرمدي: 
وموثقة.الجني ماك عمروبن ضر المحح رحال 

الحلينذ نهيم دأيو ١(  ٠٨٣٥يتم اكب ق والمهقي ( •١٦١٢)رقم الترمذي أخرجه )٢( 
رجالورجاله المرقاة: j قال (: ٤٩٩/٦)الأحوذي تحفة ق المارمموري وقال )ه/آه(، 

لالثقات،'كن.ا ل حبان ابن ذكره وقل. الترمذي، شح اليغل.ادي عدالجيار بن صاليمان إلا الممحيحين 
يزيدبن محمد ول ثقات، رواته (؛ ٤٣٦٧رقم  ٥٣٤ الترغيب)T/ ق المذري وقال انتهن، الصحح، 

صالح•شح وهو يقدح، لا نرب كلام 



الممسيرعلن اتمنر اكوء ،ء=^ءّ 
=ال؛يها==========^=د^^^^^

ملأ#ما هوت وقال بالصوم. الثيهلان مجاري صموا الاثارت بعض ل جاء ولهذا 
الغفلةيدعوإق أنه إلا الشام من الامتلاء ي يكن ولولر طن(\اا. من ^١ عاء وض 

ووعدهالشيطان عليه جثم واحدة ّماعة الذكر عن القالب غفل ؤإذا هث، اهف ذكر عن 
علوطاقت وحاك تحركت شبعت إذا النفس فإن واد. كل ي يه وهام وشهاه ومناه 

وذلت.وحثعت سكنت جاعت ؤإذا الشهوات، أبواب 
المخالطةسلمت وكم ثر، لكل الجالب العضال الداء فهي المخالطة فضول وأما 

حزازاتمن القلب ق غرت وكم عداوة، عن زرعت وكم نعمة، من والعاشرة 
الدنياخمارة فيه المخالهلة فضول تزول. لا القلوب ق وهي الراميان، الجبال تزول 

الناسويجعل الحاجة. بمقدار المخالطة من يأحال أن للعبد ينغي ؤإنما والاحرة، 
الشر.عليه لحل بينهما يميز ولر بالأخر الأقسام أحد حلط متن أقام أربعة فيها 

 Iمنهحاجته أحد فإذا والاليلة، اليوم ق عنه يستغني لا كالغداء، مخالعلته من أحدها
صأعز اكرب وهد.ا الا،وام، عق هكذا خالطه، إليه احتاج إذا ثم الخلهلة، ترك 

وأدويتها،القالوب وأمراض عدوه ومكايد وأمره باهلم العلماء وهم الأحمر، الكبريت 
كله.الربح مخالطتهم ل القرب فهذا ولخلقه، ولرسوله ولكتابه ه، الناصحون 
صحيحادمت نما المرضى، عند إليه يحتاج كالدواء، مخالقلته من ت التال المم 

وقيامالمعاش مصلحة ق مخالعلتهم عن يتغنى لا من وهم خلعلته، ق للث، حاجة فلا 
للأدواءوالعلاج والامتشارة والخشاركات المعاملات أنولع من إليه محتاج أنت ما 

_.مخالقلتهم بقيت الغرب هذا مخالقلة من حاجتك قضيت فإذا ونحوها، 

(٦٧٤)آ/ا'أأرقم جان وابن ( ٧٩٤٥رنم  Y-nUوالحاكم)؛/( ٢٣٨٠)رقم اكر.نّى ا-محه )١( 
مبذب j والطري ( ٣٣٤٩ماجه)رنم وابن ( ٦٧٦٨ينم  ١٧٧/٤)الكرى j دالتاش 

(١٣٧٥رنم  ٦٩٦٨)الثامض مند ذ والطراز ( ١٣٢)أ/واخمل. •١( ٣٧رنم 
ذالدنا أبي وابن ٣•٦( )رقم الزمد ل المارك وابن ( ٥٦٤٨رنم  ٢٨٨)الشعب ل وص 

ابنوحنه الحاكم. وصححه صحيح. حن حديث من.ا الترمذي؛ تال ( ٣٥'المال)رقم إصلاح 
(.٥٢٨الباري)؟/تتح ل حجر 











٦=^^،خا ند لا كلنه 

أوكلها عليها الونوف العلم هتالب عق المسير من وكان السلفي، والعلامة الرباق 
الالزمن من ردحا والفرائد والأبحايث، الفوائد هدم وظلت، حا، والأسرشاد أكثرها 

هدْؤإحراج العمل، هدا لانجاز  'هاممه قيض فقد الاس، من كثير عليها 
عقدق واسذلاءها واحد، سللث، ق مبعثرها وتأليف ثعثها ولر شتاتها وجع المكنونان، 

له^٥ ٥١غفر — المالحي الحمد الحمد عل الفاصل الشيح وهو ألا فريد، ؤلريف بديع 
محنةعشرة خمى مجن أكثر القيم ابن مولفاهمت، عك الشخآ عكف فقد — وامحعة رخمة ورحمه 

موضحهل بحث كل ؤبمع ؤيرتب وواردة، شاردة كل ؤيجمع ؤيلتقعل ؤيتقب يقرأ 
أيها— يديلث، بين الذي المجمؤع هدا فكان ، المحق، ترتيب حسب، علر السورة من 

زاهية.وحلة نثسب، ثوب ل ترام كما — الكريم القارئ 
التعليقاُت،من الكتاب حواشي أكثر أن إليه النظر ولفت عليه التنبيه ببغي ومما 

وعلقواحققوا ممن أحدها هو بل — اليع رحمه — الشخ صنع من ليست والتخريجات 
-للشخ كان فإذا المقدمة، ق الشخ إليها أشار التي الطبعات من القيم ابن كتب عك 

عليه.دلالة )ج( مايتها ق كتب أوحاشية تعليق — العم رحمه 
وأدركتهسنه كبر كان وقد — اس رحمه — الشخ أن أبما إليه يشار أن يتبض ومما 

هناكومن هتا من صورها نادرة أو فائدة أو بحث عق ونف كلما فكان الشيخوحة 
مصدره،إق نقله ما بعض يعزو أن فيض الأمر، عليه يختلهل الأحيان بعض ل وكان 

مننيان إما نهدا الحاشية، ق عزوه تجد لا تم نقلا الكريم القارئ أيها تجد فقد 
مقصود.غير حطأ أو الشبح 

أبووالأخ الروبي عزت الرحمن همد أبو الأخ العمل هدا إنجاز فا معنا شارك وممن 
معنايتابع والأحر الحين بين عل الشخ وكان - اقلم حفغلهما - محمود فكرى اه عبد 

عينهوقرت الشيح صدر وانشرح الوجود حيز إق واكاق الأول، الجزءين أحرجنا حتن 
الشيحفآمني والأحرى الفينة بين الشيخ يعاود قلل المرض ولكن جهوده، لمرة برزية 

اكالثالجزتين، من انتهينا وهدما المتبقية الأربعة الأجزاء الكتابت فهارس عمل إئ 





تاج|=

خاذ«ةسءاسهة

منالانتهاء عق وأعانتي ربي وفقني فلقد الصالحات، تتم بنعت الذي هه الحمد 
الجيوم الثلاثاء يوم ق وتيتيما ومراحعة تحقيما المارك الكتاب هذا ق هذا عمل 

اووافقا-ا/\\إ'\'م. ١٤٣١•ا/آآا/الأكبرعيدالأصحنالمارك 
يضروأن حن بقبول يتقبله أن — اّن؛فضله وهو — ه اهللأ راجيا الرياض بمدينة 

جينالما الجمير، والذكر الصالح والعمل النافع العالم من يجعله وأن يه، قام من كل يه 
المم،جنة يدحلنا وأن والأخرين الأولين سند لواء تحت يحشرنا وأن لدارين، اق 

برصوانهعلينا ويفيض ؤإحانه وجوده وكرمه بعفوه ويثملنا الكريم وجهه ويرينا 
الحالمين.رب الحمدس أن وأحردعوانا لذلك، أهل فانه 



الثمسرعلن المنير الئوء 

ا|موس

رصؤعالمالصفحة 

حكمهم؟وما هم؟ من الزنادقة طبقة عن حث ي ٥
ه.وأتهم ؤإذا ؤ تعاإات قوله حول حث ب ٧
4*الأيل بجا الأعز يوخمحثح ين ؤ قوله حول حث ي ٩
تكون؟ولمن العزة عن حث ب ٩

أولدلفمولا ةوءلأكتأمو'لمحأ لا ءامثوأ آلذئن ئنايا ؤ تعاقت قوله حول يحث ١ ٠ 

ءس■ ض'
نوعان.وصفاته - تعاق — العرب أمحماء إق الهلمأنينة ق يحث  ١٢

وسمحؤسلأش؛بمت•آأصابسمحيإب.؛\إ0ةؤ ؤ تحاك؛ قوله حول بحث ١ ٢ 
سأزؤ'جكمإث ءامنوأ آلذنمح ئنايا ؤ نمال؛ قوله حول يحث  ١٣

•4 قاحلنوهم لخفم عدوا 
4.فئثه واولدحمن لمحإ امو إئنا ؤ • نمال قوله حول بمحث  ١٤

الحيت من وئرومه :؛أ،: ^٢١ محؤ 'محل يتقآشَ ومن ؤ تحاك؛ قوله حول بحث ١ ٦ 
4.-محتسب 

التوكلوالاستعانة.لمعنن يحث ١ ٦ 

لعبده.كفايته ص عاليه التوكل حزاء وجعل جزاء، عمل لكل اهلع جمل  ١٨
•والعجز التوكل محن المرق ذ فمل  ٢٠



تاجا=الفهرس
الموصؤعالهشحة 

تحض.لر والتي الأية عدة ق فصل  ٢٢
اتفاما.يدخل أولر -يا داخل مواء بالموت، تجب الوفاة عدة أن ق نمل ٢ ٩ 

الطلاق.عدة ق نمل  ٣٠

ء.وجدكم من حسثاسكشر من استكثوهن # تعاق! قوله حول بحثا  ٣٤
الظئر.إجارة جواز ق بحث، ٣ ٥ 

وكوما.المعتاة نفقة ق ه فتوا0 ق نحل  ٣٦

يثرلتآلأرض؛بمهت، وس سمنوات سبع حلى آلذى ؤ تعاكت قوله حول بحث،  ٣٨
آلآسمحئبم

أهممن وهو والجوارح القلب، عمل من عنه والبحث، العلم ءلال_>، أن ق ؛حث،  ٣٩
الأعمال.

أومتاعه.أوزوجته أمته حرم فيمن ربه عن بينه الذي اسM رسول حكم ق بحثإ ٤ ١ 
.لللؤأس احن؛ ما ئرم لمّ آلش ثنايا ؤ • تعاق قوله حول بحثؤ  ٤١
وصنبحوجميل، مؤلمة هو هإنآس عني ظهرا وإِد، ؤ تعاقت قوله حول يحث،  ٤٤

آلموث-ي؛ثنمج•
بينهم•والعد.ل وتعليمهم الأولاد تائب وجوب ق يحثا  ٤٥

والمتع.العطاء ق بيتهم والعدل الأولاد حقوق ق نمل ٤ ٨ 
وتربيته.تتثئته بأمر والعناية الرعاية الطفلبمجتاجإق أن ق بحثإ  ٥٠
ومولهاثارا ؤاهلءتكز اذهستؤن ئوأ ءامنوا آلذين ئئايا م تعاق؛ قوله حول بحش،  ٥٤

#.وألخجازة ألتامئ 
ه.يموحا ثوبه آنلي إل ئوبوأ ءامثوأ ثنايا ؤ تعانىت قوله حول بحث، ٥ ٥ 



الممسيرعش المن؛ر الصوء =1و[=

وصؤعالمالممحة 
الآات.لآصاثرخمه ^ماثمح مثلاصرُثآس ؤ تعاق؛ قوله نمير ٥ ٦ 

لوط.وامرأة نوح امرأة خيانة من المعمول عن حثا  ٥٧
عمران.ابنة ومريم فرعون امرأة مؤبن.' اللل.ون المثلين عن يحث ٦ ٠ 

بيدهآنملكه.آلذى برك ؤ تعاق• وقوله البركة مٌثن حول بحث  ٦٢
ه.ملأ ضن ا ؤآلذى تعادت قوله حول بحث  ٦٥
ءءسبأم  ٤٧٠١مواء الإيمان لوازم من عليه اليم حجة بقيام العبد اعتراف  ٦٦
العلم.طرق عليهم وأنه—سبحانه—محل. بالجهل، النار أهل وصنا حول بحث  ٦٧
كيلكيكن ز ولو بالعقول، مطوم الفْلر ق مستقر الرك وقبح التوحيد حن  ٦٧

العقل.قضايا من ء بني وثوق فلا 
والكفر.الترك قبح عك الأدلة  ٦٨
ءبّ»وبناتأطنوره.إنه به! اوآحهروأ وايمدأيولمحإ ؤ تعاك• قوله حول بحت  ٦٩

لتتييههفامتيقغلت المعقول بطريق وأفعاله صفاته إثبات عق نبه اليم أن ق بحث ٧ ١ 
الحية.العقول 

مئاياق يامشوا حعل هوآلذى ؤ قوله حول بحث  ٧٢
ؤكلوأسرزقب،4•

4•آلرض لئن س جند هؤ ألذى منيا أنن ؤ تعاق؛ قوله محا ثحث  ٧٤
ه.لتؤثِآاثنعوالأتصروالأكده أذثآينو-جعل شهؤال4ى ؤ تعاق! قوله ق بحث ٧ ٤ 

ه.نتطزون وما ؤآلثلمِ ينأ ؤ I تعاق قوله حول ؛حث  ٧٦
وأجل.أعل شأنه المخلوقات تكون يه الذي الحرف أن ق بحث  ٧٦



امحرس

٩١

٩١

٩٢

الموصؤعالصفحت 
وتفاوما.ورتبها امها وأقالأقلام ق يحث، ٨^١ 
ب.يمجون نبك بنعمة اشف مآ ؤ I تعاق قوله ق يحث  ٨٣
الآيأت.ه بمئرو0 وآكلمِؤما ينأ ؤ تعادت قوله عك عود  ٨٦

الجهل.شجرة ثمرة يمجمومه والشر العلم شجرة ثمرة الخيررمجموءه أن ق بحث ^١٨ 
مكب.وعقل غريزة عقل عقلازت القل أن ق بحث  ٨٨
حليعتي»ره•}!عذلنا ؤ تعادت قوله ل تحث  ٨٨
ه.باي؛آكمآنمذتون ؤ قوله حول بحث  ٨٩

ذم.صفة والمداهنة مدح صفة المداراة أن ق حك 
إ1ويثأه.مشاء ؤغث\و تعاق؛ قوله ق سحت 
ه.يستثغون ولا مههبحهنؤث.ا؛إ ليحهرمثها اقنحوأ إي ؤ تعاق! قوله حول يحث 

ه.يعلمون ؤ] ي أمحر}و ديوان ؤ ت تعاق قوله حول يحث  ٩٢
آثنيتنأيثجعل ؤ قوله: ق كما المختلفين بين يسوي من عق أكرسحانه  ٩٢

؟دجربأزه•
ماقيمّيكقثعن يزم ؤ تعاق: قوله حول بحث  ٩٥
كليف؟!دار ليت وهي الآحرْ ق البعض يمتحن كيف موال عن الإجابة  ٩٦
ه.يعلنون حيتلأ من نثنتدرحهر ؤ تعاق: قوله حول بحث  ٩٧
تائبئةشكصاحبآئوتإذ ولا ضزجؤؤ قوله حول بحش  ٩٨

ّممنوأأادكزبا.ؤإنيكد ؤ قوله حول بحث ٩ ٩ 
الُين•من الموي العلاج ١ * '

عثرة.وهي المحول عن الحاّد شر -با يندفع التي الأساب  ١٠٢
للمتقين.وتدكرة للعالمين ذكر بانه القرآن عن أحبر اه أن ق يحث ١ ٠ ٥ 



الممسيرعلن المنير الصوء 
ص=د========^^^==س^^^

الموصحمعالصفحة 

mm؛
ضنضغ\إةؤه.بربح يأنبطوأ عاد واثا ؤ تعاق• قوله ق بحث  ١٠٦
ه.لباينؤ خإغلأق آننآة طعا  lIjإة ؤ ت تعاق قوله ق بحث  ١٠٦

1ثئدتبميمون;؛ج؛ لا وما تممون;زج بما اقسم ملأ ۶ ت تعاق قوله ق بحث ١ ٠ لأ 
•وسووميم4 

اليهود.بعض اه-وبين المم-رحمه ابن العلامة ُين مناظرة  ١١١
٩بآلتمص مئه لأحدثا ;٤؛ نعصالأقاول عنتا ولوثثولت ؤ تعا,قت قوله ي بحث ١  ١٣

الآ1ت.

لوجوه.الأول ْن أقوى الوحي عنك وقْير القرآن اك لأنلوثاء  ٠٧٥١بأن القول  ١١٥
ب<.مكللإن مغمحر ان ثثعلز ؤإئا ؤ ت تعاق قوله ق بحث  ١١٩
القين•وعين القين وعلم الشن حق الثلاث: القين مراتب ل بحث  ١٢٠
ه.ربكآوعظسب ينخ ُؤ تعاك• قوله ي يحث  ١٢١
ه،آشظير iJj3ؤم ةسيح تعاقثءؤ قوله ق الباء يحول من الفائدة ق يحث  ١٢٢

ه.عل زنكآلا آنمِ يح ّؤ تعاق! قوله ق يحولها وعدم 

الأيات.ه ٥^٤١ غى آلإسن إن ؤ قوله ق بحث  ١٢٤
الأيات.ه حنفئلون منكنوحهم والذين ؤ تعاق: قوله و بحث  ١٢٥
ما"هئ.ون؛<.بفيد'بلم نم وألإئ ؤ تعاق: قوله 3، يحث  ١٢٦
كله.الدين أنه وبتان الأدب ق بحث  ١٢٧
نقالهثم المهين، الماء من المعيق حالقه مبدأ عق الإنسان نبه  ٠٧٥١أن ق بحث  ١٣٠

وأطواره.حالقه طباق أق 



—=لج=
وصؤعالمالصفحة 

لمنُتوون4*وأتنربإة اليمقلا ؤ تعاق• قوله ق يحث  ١٣٠
أمثالهمدمديل تارة متهم يختر عك؛بديلهم قدرته عن اهأخر أن 3، نمل  ١٣٢
قدوهزؤ به,' فقال المعذرة، عنهم وقهلمر العباد عق افقع حجة قيام ق فصل  ١٣٥

ه.يوعدون ئونئزآلذى ينموأ حى وشتوا محوصوأ ■'
ئهثِاثوفصونه.منالأجنكخاءاكيلمإِق يوم'وحون ؤ تعادت ئقوله بحث  ١٣٥
هذله اتصثرمو حنشعه ؤ تعادت قوله ل بحث  ١٣٥

mm؛
منحال وقلبك توقيرك الناس من تهللب أن والجهل الفللم أعظم أن ق بحث  ١٣٨

وتعفليمه.اثرٌ توقير 

للخوف.متلزم الرجاء وكيلك للرجاء، متلزم الخوف أن ق بحث  ١٤١
ه.وفارا لثي ثرجون لولا ما ؤ تعادت قوله ل بحث  ١٤٢

مالهؤيزذه لز من وأسعوأ عصؤق ريم رب يدح مال ؤ تحال• قوله ق بحث ١ ٤ ٢ 
ه.ارا حن إلا ذذدرلأ 

ولاسواعا ولا ودا ميزن ولا ،١^^ ثدزن لا وقالوأ ؤ تعادت قوله ق بحث ١  ٤٣
يعوثويثويىؤسرامح.

اممع.دون من تعبد كانت التي الأصنام بحض ق بحث  ١٤٥
mm؛

منآلخن"ب•وص وخالك وأئذكأن ؤ تعال: قوله ق بحث ١ ^١٤ 
والفاجر.والبر والكافر المؤمن منهم وأن الجن طقة عشرة: اكامثة الهلثقة عن بحث  ١٤٨

•لا؟ أم النار منهم المسيء ويدحل الجنة الجن مؤمنو يدخل هل ١ ٥ ٠ 
لأ؟اأم الأنبياء بثراغ مكلفون الجن هل  ١٥٠



الممسرين المشر الصوء =وأث

الموصؤعالصفح، 
ذس.ق والصواب الدنا ق الجن أحكام ل الناص مذاهب  ١٥٢
■والنواهي بالأوامر الجن تكليف عك الأدلة  ١٥٥
الجنة•ل الجن مومتي أن عكإنات عود  ١٦٣

ه.ثقيلا مولا عتلك حئبق إثا ؤ تعادت نوله عن يحث  ١٦٩
بدلك.المقمود وبيان الليل ناشئة عن بحث  ٠١١^

ب<.ثتيلأ إنه لآدرآن؛إ ؤ نوله عن حث  ١١١^
المزمل.مورة ق الإفراد بلففل والمغرب المشرق ذكر  ٢١١^

ه.... ؤ تعاق: هوله ق بحث  ١٧٣

mm؛
مراسها.وبيان الدعوة تريب ق فمل ١ ما ٤

والمنافقين.الكفار قومع هديه محياق ترتيب ل بحث  ١٧٤
عليه.نزل ما وأول قو مبعثه ل فمل  ١٧٤
الجهاد.مراتب كمل من اس محي الخالق أكمل أن بيان ق بحث  ١٧٦
مثلةوءنىوب،أكالموة؟. ١٧٦

؛.JUJlPمراب الوحي مراتب قومن لرّوله - بحانه — اه كل  ١٧٨
وثتانكئه؛زه.ؤ تعال: قوله ق بحك  ١٧٩
وأنجامه.أدرانه القالب محلهارة ق بحك  ١٨١
عشر.تعة بالنار الموكالين الملائكة عدة بأن — بحانه — إخباره ق بحث  ١٨٥
إوعدبلم حعلئا وما نلبكة إلا اُمح.لإبآئاو جعنئآ وما ؤ تحال: قوله ق بحث  ١٨٥

فتثههينكهمواه.



الفهرس

الموصؤعالصفحة 

الايات.أذ:ز؟4 أذ زأمحرإثقجؤآم ؤكؤ، تحاق: ئوله ي حث  ١٨٦
إدآاّّمر4•وألصثح ادبرأت؛'! إذ وأليل قآمحروق، ي-رؤكلأ سجانه امه إمق فصل  ١٨٦
٠ادبره إذ واليل —ؤ ي مسحانه ائلأ إقسام ق دحّثج  ١٨٩
•ونوعها رسله صدق عل الدالة الايات صرف — سحاته — اش أن ل يحث  ١٩٢

_•فيه وعليه أمر، أعفائه عفومن كل ق العبد عك قلع أن ق فصل  ١٩٤
القيمة.درك يدعوإق الوقت إصاعة أن بيان ق يحث،  ١٩٤

•ه اْنحبآشأن إلا رمينه.؟؛؛! كست يما ئفى كد ؤ ت تعال فوله ق يحث  ١٩٥
منسفنههحمث كامهم ئ! معرمبمئن عنآلتين؛ ثم فما ؤ ت تعال قوله ق بحث  ١٩٦

جظا|قوكة
بالمآواض4.أنسو ولا بئؤكامحنةا):ت: أمسي لا ؤ -مال: قوله ق يحث ١  ٩٨

وأمارة.ولوامة معلمئنة الثلاث! الأنقى حول الناس كلام ق يحث  ١٩٨
٢٠ اللوامة.النفس من المقصود ييان ق يحث ٠ 

عظامه.يجمع لا اه أن وحباته فلته الإنسان عك سبحانه الرب إنكار ل يحث ٢ ٠ ٤ 
وآنمنره'معآلئس "ووحس،ثآشر؛يهئ برذآكره؛؛ فإذا ؤ نعال• قوله ل يحش ٢ ٠ ما 
ه•'-اجلرْ نبما إل ت|.إ ثاممْ نوم؟ز وجوه ؤ تعاق؛ قوله ل بحث ٢ ٠ ٩ 

•والباطن الفلاهر حال يئن لأوليائه اليع جع أن ورة الهده أسرار من  ٢١١
يفعله.ولا يكون لا أنه علم ما عك سبحانه الرب قدرة إثبات أيما أسرارها ومن  ٢١٢

الأحلة.عك العاجلة يوثر من سحانه اس ذم ق يحد  ٢١١"
العلم.تلقي ق والشت التاق تضمنت أن؛ا أيما أسرارها ومن ٢  ١١٠

بالعقل.يعلم والمعاد النبوة إثبات أيما أمرارها ومن  ٢١٤
زJلنJعنAه.J١ؤ تعا,قت قوله ق يحث  ٢١٥



الممسيرعلن المنير الصوء 

المرصؤعالصفحة 

ورأيه.عقاله ذساو هراْ نصر من أن ق يحث  ٢١٦

Aًفائورا براجها صكأسكث ؤ ت*اقت قوله ذ بحث ٢ ١ ٦ 
نار؟فيها وليس الجنة ق اللمحم يشوى أين ق بحث ٢ مؤ١ 

ه.زغتييلأ مزاحها ن ^ثا؛SI فيها ؤينمون ؤ ت تعاق قوله ق بحث  ٢١٩
وغلماثبم.الجنة أهل خدم ذكر ل بحث  ٢٢٠

٩•محرا وثلكا رايتدعبما رايتدم ؤإذا ؤ ت تعاق محوله ق بحث  ٢٢١"
ئتابسدسخضرؤإسأزقه.عئبثبمم ؤ ت*انى• قوله ل بحث  ٢٢٤
القيامة.يوم وموقف الصلاة ق موقف موقفازت اه يدي بين للعيد قاعدة!  ٢٢٥
ه.انرمم وفدديآ حالمثهم فن ؤ نعال• قوله ق بحث  ٢٢٥

الايات.ه عصما قالعنصست ئ'; عزيا وآلئزحنء ؤ تعاق! قوله ق بحث ٢ ٢ ما 
الباقية.الءايمة والحياة المعاد عل السورة هده ق القمم موسر أن ق بحث  ٢٢"٠ 
ه.يؤم-وركلأ بمدْؤ حديث يإى ؤ تعاق• قوله 3، بحث  ٢٣*

miiM
.__u ٢٣٢

ه.وعشاقا حميما و"؛'اإثُ ثراكا ولا بردا فتنا يذوقون لا ؤ تعاق• قوله حول بحث  ٢١٠٢
ه.اثرابا وكواعب حدآإقؤانمثا؛؛م; ;ج؛; معانا للمتقين إن ؤ تعاق! قوله ق بحث  ٢٣٣

ماضنووهتعاقتؤؤكاسادهاقاه. ٢١٢١"
الوحوش.حشر عك الأدلة بيان ق بحث  ٢١٢١٢



ص_=^ساجا=
الموصؤع

الايات.ه ئذ\شذء>ئ!\ ؤآاغتزغأتنيما ؤ تعاق: قوله j بحث  ٢٣٥
اخلأفالاسقساوازئص ٢٣٥
•وأصنافهم الملائكة بطوائف سحانه الرب ئم ق يحثا  ٢٣٧

ه.سما قالشيتفت ؤ تعاق! قوله ق حث 
والسفل.العلوي موكلة الملائكة أن ق يحث 
٠٩لألثاهرة هم فإذا ؤ ت تعاق محوله ق يحثج 
ربكوأهديلدإل ترى:؛؛؛; خذقذظأل ؤ تعاق: قوله ق يحث 
امحلما اشد ءانم زإئ؛ "قثى لنن ليمه بك ذ ق إن ؤ تعال: قوله ق حث 

ب.هسوذها سمكها وخ ')"(؛ نتنهالثمآء 
الوصولوين القالب ين قاطة النفس أن عل اقلع إل المالكين اتفاق ق وحث> 

لاهٌ.
النفس.معنن ق الناس احتلاف ق يحث 
النفس.ذكر من أكثر ومحاربته وكيدْ الثّ؛ْلان بذكر تة والالقرآن اعتناء بيان ل حث 

٢٣٨

٢٤٠

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٥

٢٤٦

٢٤٧

٢٤٨

٢٤٩

٢٤٩

٢٥٠

٢٥١

...ي.رئ;' آلأثا ؤ؛ادرآلختؤه وج' طهمر س قاما ؤ تعاق: قوله ق يحث 
ى.عزآتوئ آلثمس وثهى ربه-، نمام حامحن من وأما ؤ تعاق: قوله ق حث 
وهواه.شيهلاjه عدوللمرع أعدى أن يان ق حث 
الهوى.مخالفة غير للجنة طريئا يجعل لر اليع أن ق يحث 

لعرالولادة.كتاب  ٢٥

ءء. ٩•وهومحش جآءك■بمي؛1؛ من وآما ۶ تعال: قوله ل بحث  ٢٥٣
وآياته.وحاكمته وقدرته صفاته وق فيه الصكر إل عباده دعا سبحانه اقلع أن ق بحث  ٢٥٤



الئسميرض المحر الفوء ا؟=^=م 
=اك0^=^========ض

وصؤعالماكضح4 

ه.حلمهُ تيرع اى بن مآأكمهُ;إث؛; الإتمنن ئتل ؤ قوله ق بحث  ٢٥٥
الايات.ه طعابخ-،' إل نمملرآلإضنن ؤ ت تعاق قوله ق يحث  ٢٥٦

J^mm
ؤإذارث؛; آنكدزت آلمجوم ؤإذا ١)؛[; ؤو'ت ألئنئ إذا ؤ ت تعال قوله ق يحث  ٢٥٧

^لخنالتجنثب.
آلوحوسؤإدا ؤ تعاق؛ قوله ق يحث  ٢٥٧

...ب.رf؛;آ-يواوآلمحيإيج| بآلخثي اقسم قلا ؤ قوله ق يحث ٢  ٥٨
اليل.ة ععق الأخلاق و فصل  ٢٦١

هنا؟الرسول من وسوب؛يرؤ لثولت إئه دؤ المقمود ق فصل  ٢٦٢
المنان.بأجل ووصفه الهمح؛ جبريل عك الثناء ق يحث  ٢٦٤
نذيؤ4•بىآلهم'ثيى ؤ تعاق• قوله محا تحث  ٢٦٥
.4 صاحخربمجنون وما ؤ I مثحاته اقللأقوفقال رمول تنزيه ق بحث  ٢٦٥

4.آلعيبيثم؟ عل هو وما ؤ تعاكت قوله ي يحث  ٢٦٦
ثدهجون4.قاين ؤ تعاق• قوله ق يحث  ٢٦٨
للمتقين.وتدكره ذكر القرآن أن بيان ق فصل  ٢٦٩
4ّيسقم ان مذكم ثآء لمن ؤ تعاك• قوله ق يحث  ٢٧٠
آس4ؤاننثآء قثآءونإلا وما ؤ قوله ق بحث  ٢٧٠
والقدرة.الجبرة عك الرد j بحث  ٢٧٠

المرش.حمالة له واستغفر الملك له دعا أذنب إذا الموحد العبد أن j يحث  ٢٧٣

مح؛3؛تاىّن4•ؤإن ؤ تعادت قوله j بمحث  ٢٧٣





الممسيرعش اإمن؛ر الصنء =^^^؛ ٩١
=اك0=========^==د^ذ

الموصؤعالصفحه 

ه.ذات^Jمإلج ؤآلثنآء ؤ ت تعاق قوله 3، بحث  ٢٩٩
ومشهود.شاهد إق الحلمة تنوح ل يحث  ٣٠٠
اًمحدبآلأحاووده.ئتل ؤ >عاقت قوله ق يحث  ٣٠١
إليه.ورجوعه عبده بتوبة بمرح ~ محبحانه — الرب بيان ل بمُث  ٣٠٣
يطشه.بثية اعداء، ؤيعاقب بالحض المؤمنين أولياء يجازي اس أن ييان ق بحث  ٣٠٤
الردود.- اهه—تعاق امم ق بحث  ٣٠٥
هّدوألعز،؛يآنيهد ؤ تعال! قول ق بحث  ٣٠٥
ه؟يرين قعالآلنا ؤ نعال• قوله ل بحث  ٣٠٧
الا.ين.وأصول التوحيد عك اشتملت السورة هدْ أن بيان ل بحث  ٣٠٨

iمحيط وتيم من وآس ئكذبما;:ت; ق آJذئنكمنوأ بل ؤ تعاكت قوله ق بحث ٣ ٠ ٩ 
ه.محفوظ لوح ؤ؛ ؤ تعال• قوله ق بحث  ٣٠٩

والطارقه.ؤآوثّنا، ؤ تعانىت قوله ق بحث  ٣١١
طيها.الحففلة ؤإقامة بما والامحتاء انية الأنالض حال بيان ق نمل  ٣١٢

بؤJه١من الإنسان يراه بما المعاد إثبات عك القرآن دلالة بيان ق بحث  ٣١٤
الايات.دافي؟اا ثآء ص حلى ظو(وا مم قلسئلرلإسثن ؤ ت تعاق قوله ل بحث  ٣١٤
الرام—ا.معتن ممسسر  ٣١٦

لمادره.زحعهِء عق إيه ؤ تعالت قوله ق يحث  ٣١٦
حبذه•ثم محئلرآلإسن ؤ ت نوله نمير عك عود ٣ ١ ٦ 

والأزضذكآتحنعهبداُتاآلإ>عوت( والثناء سبحانه؛ؤ الرب قم ق بحث  ٣١٩
■4 •آ،رل هو وتا ١)'؛; لفولآ أيه"■ ؤ تعال؛ قوله ل بحث  ٣٢٠









الممسيرعلن المسر الصوء ،بم=^مح 

وصؤعالمالصفحة 
عاشوراءيوم كصوم الذنوب مغفرة يمهم التي النوافل يعص يخر من عك الرد  ٣٩٣

وضرطعرفة يوم أو 
محاطة.الأرض أهل عقول أكمل قق اه، رسول عقل أن بيان ل بحث  ٣٩٦
ه.قاعي عائلا ووحدك ؤ تعاك؛ قوله ل بحث  ٣٩٦
بته.قلا واثاألشآيل ؤ تحاك! قوله ق بحث  ٣٩٧
.-٦١والفخر بالعمة التحل.ث بين الفرق  ٣٩٨
المعم.عك بحثفياكاء  ٣٩٨

ه.وزرك عتلك ووصعئا ;إث؛;■ توو}و .؛، 1Jالزكتح ؤ ت تعال قوله ق بحث ٤ * ٠ 
الخلية.؟؛وj الني عل الصلاة مثّروعتة عل الدليل  ٤٠١
واللام.بالألف معرمحا السلام لففل ورود ق الحكمة  ٤٠٣
اللام.رد مقامات  ٤٠٣

جقاَكظ
أتلدوهذا ))?؛( سيغين وطور ■ثإ:أ وآلريتون وآلقن ؤ تعادت قوله ي بحث ٤ ٠ ٥ 

الأب•
دموي،ريم.احسن ؤآ آلأسن حلمثا لمد ؤ تعال• قوله ل بمحث  ٤٠٨
وجوم•من النار أنه افلض سأمقل بأن القول تمّجتح  ٤٠٨

ه.*نون ■عين ؤ تعال: قوله ل يحث ٤ ١ ٠ 
•ه يخزي بعد بلث يكذ قنا ؤ تعال؛ قوله ل بحث  ٤١٣
ياحتغِألخثتينه.أقن السن ؤ تعادت قوله ق بحث  ٤١٥









الممسيرعدن المنير الصوء اءء=ءع 

الموصؤعالممحة 

والبخلالكفر له والفاجر والإحسان، الإخلاص له المؤمن أن بيان ل بحث ٤ ٧ * 
الجرد.التمديق هو الإيمان أن زعم من عك الرد  ٤٧'

إنآأغصكمح4.ؤ تعاك: محوله ل بحث  ٤٧٢
هو؟ما الكوثر عن ّثلء  ٤٧٥

محؤاس
ه.اعتن مآ اjثز•عنثون دعثنونلث|؛.اولا ما اعبد لا ؤ تعاكت نوله ي تماا دلالة ق بحث  ٤٧٦
عنبدونانتز ولا ؤ ه ثعتدون ما اعني لا ؤ الأفعال؛ تكرار من الفائدة ق ؛حث  ٤٧٧

نآءعثده.
اكرك.من يراءة المورة سْ  ٤٧٨

التوحيد.نوعي الإخلاصن وسورة السورة هده انتظام ق بحث ٤  ٨٢

تقدم.مجا عل زائدا مض أفاد هل يبزه ؤ تعاق: قوله ل يحث  ٤٨٣
فيكونإقرار هو هل دينه وله دينهم لهم بأن الإخبار هذا أن بيان ق بحث  ٤٨٥

تخصيص.ولا الأية ق نمخ أولا متموحا 

ظقا.وق
حآء)تصرآشوآنمتحه.إذا ؤ تعاق؛ قوله ق يحث  ٤٨٧
اتيهه.رسول أجل عل إعلان المورة هد أن عل الدلالة بيان ل بحث  ٤٨٨

mm؛
لهؤذذ،أه.ا.يى نحت،ندآ ؤ تعاك؛ قوله ي بحث  ٤٨٩





الممسرعلن المنير الصوء =لآ(ً

وصؤعالماله|م1ءة 
أنيعد إلا يغ لا  ٥٧٥١وتغيير العم، زوال سبب هي المعاصي أن بيان ق بحث، ٥ ١ ٠ 

العيال.يغير 

الدينوصلع والخل والجن والكل والعجز والحزن الهم من الاستعاذة ٥ ١ ١ 
لا؟أم الصلاة ق التشهد ق واجبة هل الرحال وغلبة 

ومعدوم.موجود نوعان؛ وأنه منه، المستعاذ الشر يمان ق فصل  ٥١٢
ومتتهاْ.ومصدره الشر بيان ق فمل  ٥١٤

•حلؤري قرنا من ؤ قوله• ل العام الثرالأول منها؛ الشروروالمتعاذ يمان ق فمل  ٥١٤
الرحمة.موضع ق العقوية وضع اسقماح عل عماده عقول فطر اليم أن ق يمثج ٥ ١ ^١ 

إللدا؛.ليس والشر يديك وادتحرق وسعديك ررلبيك هو؛ فوله عل الكلام ل فصل  ٥١٨
الوصفي.التقممدي العموم عك دلالة حلىب< منكزنا ؤ تعاد؛ قوله ق فصل  ٥٢٠
وقب.إذا الغاس شر الثاق؛ الثر ييان ل فصل  ٥٢٠
القمروشر الليل شر من اقم؛الاستعاذة أمر لأجله الذي المثب يمان ق فصل  ٥٢٤

وب•إذا 
الموضع.هذا ق الفلق يرب الاستعاذة ل الر ييان ل فمل  ٥٢٥
فلق.كله الخلق أن نمزوييان  ٥٢٦
العقد.ق است، شر الثالث، الشر يمان ي فصل  ٥٢٧
اليم.لحنة علمه اليهودي الأعمم لبيدن محرم ه النك، ّّحر يل محان ق بًُث  ٥٢٨
وأنالحر تأثير عل طول ه أتمد نز^لأمفتؤ ومن ؤ تعاق. فوله ل فصل  ٥٣٣

حقيقة.له 

حد.إذا الحامد شر الراع؛ الشر يمان ق فمل  ٥٣٥
شيء.ق ؤيفترتان شيء ل يشتركان والحامي العاين أن بيان ق فمل  ٥٣٨
والإنس.الجن من الحاسد يعم ه حتمي إذا حاسل فز ومن ؤ تعاق؛ فوله ل فمل  ٥٤٣
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