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القيم لبان القيم التفسير
أويس / محمد وترتيب جمع

الندوى
ندوة خريج الندوي أويس محمد الشيخ المحقق العلمة باجمعه قام التفسير هذا

الحافظ مؤلفات من المطبوع قرأ حيث مشكورا جهدا فيه باذل الهند في العلماء
لم وهي للقرآن تفسيره من القيمة المجموعة هذه منها واسإتخرج القيم ابان

ومنهجه القيم ابان تفسير عن صالحا نموذجا تعتبر أنها إل كامل القرآن تشمل
....عظيما نفعا باه ينتفع التفسير لهذا المتدبار أن كما فيه،

الرحيم الرحمن الله باسم
العظيم العلي باالله إل قوة ول حول ول نستعين وباه

القيم ابان مقدمة
وأشهد الظالمين على إل عدوان ول للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد

وقيوم المرسإلين وإله العالمين رب له شريك ل وحده إلالله إله ل أن
المبين باالكتاب المبعوث ورسإوله عبده محمدا أن وأشهد والرضين السموات

تدبارا لنقرأه أنزله واليقين والشك والرشاد والغي والضلل الهدى باين الفارق
باه ونصدق ومعانيه وجوهه أحسن على ونحمله تذكرا باه ونسعد تبصرا ونتأمله
إلى الموصلة النافعة علومه ثمار ونجتني ونواهيه أوامره إقامة على ونجتهد

كتاباه فهو وأزهاره رياضه باين من الحكم ورياحين أشجاره من سإبحانه الله
الذي المبين ونوره إليه لسالكها الموصلة وطريقه معرفته أراد لمن عليه الدال

والسبب المخلوقات جميع صلحا باها التي المهداة ورحمته الظلمات له أشرقت
الدخول منه الذي العظم وبااباه السإباب انقطعت إذا عباده وباين باينه الواصل

والذكر الراء باه لتميل الذي المستقيم الصراط وهو الباواب غلقت إذا يغلق فل
تفنى ل العلماء منه يشبع ل الذي الكريم والنزل الهواء باه تزيغ ل الذي الحكيم
البصائر ازدادت كلما دللته تختلف ول آياته تنقضي ول سإحائبه تقلع ول عجائبه

ينابايع لها فجر معينه باجست وكلما وتبصيرا هداية زادها وتفكيرا تأمل فيه
وجواها أدوائها من الصدور وشفاء عماها من البصائر نور فهو تفجيرا الحكمة

الفراحا بالد إلى الرواحا وحادي القلوب ورياض النفوس ولذة القلوب وحياة
اليمان منادى نادى الفلحا على حي الفلحا ياأهل والصباحا باالمساء والمنادي

يغفر باه وآمنوا الله داعي أجيبوا قومنا  يا31 46 المستقيم الصراط رأس على
أليم عذاب من ويجركم ذنوباكم من لكم

 الفساد من قلوباا صادف لو وباصر واعية آذانا صادف لو والله أسإمع

منها وتمكنت مصابايحها فأطفأت الهواء هذه القلوب على عصفت لكن خالية
تجد فلم كسبها عليها وران مفاتيحها وأضاعت أباواباها فأغلقت الرجال آراء

باصالح معها تنتفع فلم الجهل أسإقام فيها وتحكمت منفذا إليها القرآن حقائق
العمل
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جوع من تغني ول تسمن ل التي الراء هذه من غذاءها جعلت كيف لها واعجبا
كيف أم المرفوع نبيه حديث ونصوص العالمين رب باكلم الغتذاء تقبل ولم

في ذلك عليها وخفى والصواب الخطإ باين التمييز إلى الراء ظلم في اهتدت
والكتاب السنة من النوار مطالع
وراجحها ومردودها ومقبولها وسإقيمها الراء صحيح باين ميزت كيف واعجبا

من كلم من والعلم الهدى تلقى عن باالعجز أنفسها على وأقرت ومرجوحها
مع الحق باإيضاحا الكفيل وهو خلفه من ول يديه باين من الباطل يأتيه ل كلمه
من القصى على كلمه واسإتولى الكلم جوامع أوتي من وكلم البيان غاية

البيان
عن العقول وحيرت رشدها مواقع عن القلوب أعمت فتنة والله هي بال كل

الكبير فيها ويهرم الصغير فيها يرباى قصدها طرائق
التي والنهاية المتساباقون إليها يتساباق التي الغاية أنها البصائر خفافيش وظنت
الضحى شمس من السهى أين وهيهات عليها وتزاحموا المنافسون فيها تنافس

قائله عصمة لنا تضمن لم الذي الكلم وأين الجوزاء كواكب من الثرى وأين
أعل التي القوال وأين المعصوم القائل عن المصدق النقل من معلوم بادليل

تقديمها مسلم كل على الواجب النصوص من التباع سإائغة تكون أن درجاتها
تقليده عن قائلها نهى التي الراء وأين النزاع محل في إليها والتحاكم وتحكيمها

باها يهتدي أن عبد كل على فرض التي النصوص من وحذر فيها
النصوص من الموات جملة من فهي أرباها مات إذا التي المذاهب وأين ويتبصر

 والسموات الرض زالت إذا تزول ل التي

من العلم واقتباس الوحي نصوص عن المعرضون حرم ماذا الله سإبحان
قنعوا البصائر واسإتنارة القلوب حياة من فاتهم وماذا الذخائر كنوز من مشكاته
وأوحى زبارا لجلها باينهم أمرهم وتقطعوا فكرا الراء معاول اسإتنبطتها باأقوال
مهجورا القرآن ذلك لجل فاتخذوا غرورا القول زخرف باعض إلى باعضهم
عندهم معاهده ودثرت يعرفونها فليسوا قلوباهم في القرآن معالم درسإت
وأفلت يرفعونها فليسوا أيديهم من وأعلمه ألويته ووقعت يعمرونها فليسوا
اجتماع عند شمسه وكسفت يحبونها ل فلذلك نفوسإهم آفاق من النيرة كواكبه

يبصرونها فليسوا وعقدها آرائهم ظلم
وشنوا اليقين ولية عن وعزلوها الحقيقة سإلطان عن الوحي نصوص خلعوا
باعد كمين جيوشهم من عليها يخرج يزال فل الباطلة التأويلت غارات عليها
من باها يليق ما باغير فعاملوها لئام أقوام على الضيف نزول عليهم نزلت كمين

وقالوا والعجاز صدورها في باالدفع ولكن باعيد من وتلقوها والكرام الجلل
منزلة النصوص أنزلوا الجتياز سإبيل فعلى باد ول كان وإن عبور من عندنا مالك

سإلطان ول نافذ حكم وماله والخطبة السكة له الزمان هذا في الخليفة
المعقول من حظه مبخوس ظواهر صاحب والسنة باالكتاب عندهم المتمسك

الفاضل هو لديهم المتهافتة والفكار المتعارضة المتناقضة للراء والمقلد
لديهم جهال غيرها على لنصوصها المقدمون والسنة الكتاب وأهل المقبول

آمن كما أنؤمن قالوا الناس آمن كما آمنوا لهم قيل  وإذا13 2 منقوصون
يعلمون ل ولكن السفهاء هم إنهم أل السفهاء

الصول وتضييعهم الوحي منهج عن باعدولهم الوصول والله حرموا
باهم وتقطعت عليها كانوا ما أحرص فخانتهم لها صدور ل باأعجاز وتمسكوا
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الصدور في ما وحصل القبور في ما باعثر إذا حتى إليها كانوا ما أحوج أسإباباها
اعتقدوه ما حقيقة لهم وانكشفت حصلوه الذي حاصلهم قوم لكل وتميز

وسإقط يحتسبون يكونوا مالم الله من لهم  وبادا48 39 قدموه ما على وقدموا
 باذروه ما غلة عاينوا لما الحصاد عند أيديهم في

وياعظم منثورا هباءا وكده سإعيه المبطل يعاين ما عند الحسرة فياشدة
من ظن فما غرورا كاذباة وآماله خلبا أمانيه باواراق يتبين ما عند المصيبة
السرائر تبلى يوم بارباه للراء والتعصب والهوى البدعة على سإريرته انطوت

المعاذر فيه الظالمين تنفع ل يوم في ظهره وراء الوحيين نبذ من عذر وما
أو الرجال باآراء رباه من ينجو أن رسإوله وسإنة رباه كتاب عن المعرض أفيظن
الشكال وتنوع القيسة وضروب والجدال البحوث باكثرة الله باأس من يتخلص

الخيال وأنواع والشطحات باالشارات أو
النجاة ضمنت وإنما المحال أباين نفسه ومنته الظن أكذب ظن لقد والله هيهات

الصراط وسإلك باالدليل وائتم التقوى وتزود غيره على الله هدى حكم لمن
سإميع والله لها انفصام ل التي الوثقى باالعروة الوحي من واسإتمسك المستقيم

عليم
الهدى وهما الصالح والعمل النافع باالعلم هو إنما النسان كمال كان فلما وباعد
إن والعصر تعالى قال كما المرين هذين في لغيره وباتكميله الحق ودين

وتواصوا باالحق وتواصوا الصالحات وعملوا آمنوا الذين إل خسر لفي النسان
بااليمان العلمية قوته كمل من إل خاسإر أحد كل أن سإبحانه أقسم باالصبر
فالحق عليه والصبر باالحق باالتوصية غيره وكمل الصالح باالعمل العملية وقوته

حقيقا كان باهما والتواصي عليهما باالصبر إل يتمان ول والعمل اليمان هو
العالية المطالب باه ينال فيما أنفاسإه بال عمره سإاعات ينفق أن باالنسان
وتفهمه القرآن على باالقبال إل ذلك وليس المبين الخسران من باه ويخلص
وتدباره

فإنه عليه باالهمة والعكوف إليه العناية وصرف دفائنه وإثارة كنوزه واسإتخراج
الرشاد سإبيل إلى لهم والموصل والمعاد المعاش في العباد بامصالح الكفيل

مشكاته من إل تقتبس ل كلها الصحيحة والمواجيد والذواق والطريقة فالحقيقة
 شجراته من إل تستثمر ول

وعلى القرآن وأم الكتاب فاتحة على باالكلم هذا على ننبه الله باعون ونحن
على الرد من تضمنته وما المطالب هذه من السورة هذه تضمنته ما باعض
ومقامات السائرين منازل من تضمنته وما والضلل البدع أهل طوائف جميع

غير يقوم ل أنه وبايان وكسبياتها ومواهبها وغاياتها وسإائلها باين والفرق العارفين
في ول التوراة في الله ينزل لم ولذلك مسدها يسد ول مقامها السورة هذه

مثلها القرآن في ول النجيل
العظيم العلي باالله إل قوة ول حول ول التكلن وعليه المستعان والله

الفاتحة سإورة
اشتمال أتم العالية المطالب أمهات على اشتملت السورة هذه أن اعلم

تضمن أكمل وتضمنتها
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السإماء مرجع أسإماء باثلثة وتعالى تبارك باالمعبود التعريف على فاشتملت
وبانيت الرحمن والرب الله وهي عليها ومدارها إليها العليا والصفات الحسنى
وإياك اللهية على مبنى نعبد إياك ف والرحمة والرباوباية اللهية على السورة
الرحمة باصفة المستقيم الصراط إلى الهداية وطلب الرباوباية على نستعين
والثناء ورحمته ورباوبايته إلهيته في المحمود فهو الثلثة المور يتضمن والحمد
لجده كمالن والمجد

تعالى الرب وتفرد وسإيئها حسنها باأعمالهم العباد وجزاء المعاد إثبات وتضمنت
يوم مالك قوله تحت هذا وكل باالعدل حكمه وكون الخلئق باين ذاك إذ باالحكم
الدين

عديدة جهات من النبوات إثبات وتضمنت
ما يعرفهم ل همل سإدى عباده يترك أن باه يليق فل العالمين رب كونه أحدها

ونسبة للرباوباية هضم فهذا فيهما يضرهم وما ومعادهم معاشهم في ينفعهم
إليه نسبه من قدره حق قدره وما باه يليق ل ما إلى تعالى الرب
معرفة إلى للعباد سإبيل ول المعبود المألوه وهو الله اسإم من أخذها الثاني
 رسإله طريق من إل عبادته

تعريفهم وعدم عباده إهمال تمنع رحمته فإن الرحمن اسإمه من الثالث الموضع
متضمن أنه عرف حقه الرحمن اسإم أعطى فمن لهم كما غاية باه ينالون ما

الكل وإنبات الغيث إنزال تضمنه من أعظم الكتب وإنزال الرسإل لرسإال
من أعظم والرواحا القلوب حياة باه تحصل لما الرحمة فاقتضاء الحب وأخراج

من أدركوا إنما المحجوباون لكن والشباحا البادان حياة باه تحصل لما اقتضائها
ذلك وراء أمرا اللباب أولو منه وأدرك والدواب البهائم حظ السإم هذا

باأعمالهم فيه العباد الله يدين الذي اليوم فإنه الدين يوم ذكر من الراباع الموضع
ليعذب الله كان وما والسيئات المعاصي على ويعاقبهم الخيرات على فيثيبهم

اسإتحق وباهم وكتبه بارسإله قامت إنما والحجة عليه الحجة إقامة قبل أحدا
والفجار النعيم إلى البارار وسإيق الدين يوم سإوق قام وباهم والعقاب الثواب

الجحيم إلى
إل يكون ل تعالى الرب باه يعبد ما فإن نعبد إياك قوله من الخامس الموضع

ومعقول فطرى وخشيته وحبه شكره وهي وعبادته ويرضاه يحبه ما على
بارسإله إل معرفته إلى سإبيل ل باه يعبد وما التعبد طريق لكن السليمة للعقول
يستحيل العقول في مستقر أمر الرسإل إرسإال أن بايان هذا وفي وبايانهم
أنكر فقد الرسإول أنكر فمن الصانع عن تعطيله يستحيل كما عنه العالم تعطيل

باه كفرا بارسإله الكفر سإبحانه الله جعل ولهذا باه يؤمن ولم المرسإل
البيان هي فالهداية المستقيم الصراط اهدنا قوله من السادس الموضع
البيان إلى سإبيل ول والدللة البيان باعد وهو واللهام التوفيق ثم والدللة
عليه ترتب والتعريف والدللة البيان حصل فإذا الرسإل جهة من إل والدللة

وجعله القلب في وتزيينه إليه وتحبيبه القلب في اليمان وجعل التوفيق هداية
 فيه راغبا باه راضيا له مؤثرا
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مالم تعريف متضمنتان وهما باهما إل الفلحا يحصل ل مستقلتان هدايتان وهما
وبااطنا ظاهرا لتباعه مريدين وجعلنا له وإلهامنا وإجمال تفصيل الحق من نعلمه

إدامة ثم والعزم والعمل باالقول الهدى باموجب القيام على لنا القدرة خلق ثم
الوفاة إلى عليه وتثبيتنا لنا ذلك
وباطلن ضرورة كل فوق الدعوة هذه سإؤال إلى العبد اضطرار يعلم هنا ومن
الحق من لنا المجهول فإن الهداية نسأل فكيف مهتدين كنا إذا يقول من قول

نريده ما مثل وكسل تهاونا فعله نريد ل وما المعلوم أضعاف
ول جملته نعرف وما كذلك نريده مما عليه نقدر ل وما دونه أو منه أكثر أو

فمن التامة الهداية إلى محتاجون ونحن الحصر يفوت فأمر لتفاصيله نهتدي
والدوام التثبيت سإؤال له الهداية سإؤال كان المور هذه له كملت

طريق إلى القيامة يوم الهداية وهي مراتبها آخر وهي أخرى مرتبة وللهداية
الله صراط إلى الدار هذه في هدى فمن إليها الموصل الصرط وهو الجنة

الصراط إلى هناك هدى كتبه باه وأنزل رسإله باه أرسإل الذي المستقيم
هذا على العبد قدم ثبوت قدر وعلى ثواباه ودار جنته إلى الموصل المستقيم
الصراط على قدمه ثبوت يكون الدار هذه في لعباده الله نصبه الذي الصراط

سإيره يكون الصراط هذه على سإيره قدر وعلى جهنم متن على المنصوب
من ومنهم كالطرف يمر من ومنهم كالبرق يمر من فمنهم الصراط ذاك على
من ومنهم سإعيا يسعى من ومنهم الركاب كشد يمر من ومنهم كالريح يمر

المكردس ومنهم المسلم المخدوش ومنهم حبوا يحبوا من ومنهم مشيا يمشي
القذة حذو هذا على سإيره من الصراط ذلك على سإيره العبد فلينظر النار في

تعملون كنتم ما إل تجزون هل وفاقا جزاء باالقذة
المستقيم الصراط هذا على سإيره عن تعوقه التي والشهوات الشبهات ولينظر

فإن عليه المرور عن وتعوقه تخطفه الصراط ذاك باجنبتي التي الكلليب فإنها
للعبيد باظلم رباك وما هناك هي فكذلك وقويت هنا كثرت

 شر كل من والسلمة خير كل لحصول متضمن الهداية فسؤال

تكون ول المستقيم الصراط وهو المسئول نفس معرفة من الساباع الموضع
المقصود إلى واليصال السإتقامة أمور خمسة تتضمن حتى صراطا الطريق
الصراط تضمن يخفى ول للمقصود طريقا وتعينه عليه للمارين وسإعته والقرب

الخمسة المور لهذه المستقيم
فاصل خط أقرب هو المستقيم الخط لن قرباه يتضمن باالسإتقامة فوصفه

المقصود إلى إيصاله تتضمن واسإتقامته وباعد طال تعوج وكلما نقطتين باين
ووصفه عليهم المنعم إلى وإضافته سإعته يستلزم عليه يمر من لجميع ونصبه

طريقا تعينه يستلزم والضلل الغضب أهل صراط بامخالفة
153 6 تعالى كقوله ونصبه شرعه الذي هو إذ الله إلى يضاف تارة والصراط

مستقيم صراط إلى لتهدي  وإنك153 42وقوله مستقيما صراطي هذا وأن
وهو سإلوكه أهل لكونهم الفاتحة في كما العباد إلى يضاف وتارة الله صراط

عليه المارون وهم لهم المنسوب
والضلل الغضب طائفتي عن وتمييزهم عليهم المنعم ذكر من الثامن الموضع
لن الثلثة القسام هذه إلى باه والعمل الحق معرفة باحسب الناس فانقسم

عامل يكون أن إما باالحق والعالم باه جاهل أو باالحق عالما يكون أن إما العبد
باالحق فالعالم ألبتة عنها يخرجون ل المكلفين أقسام فهذه له مخالفا أو باموجبه
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الصالح والعمل النافع باالعلم نفسه زكى الذي وهو عليه المنعم هو باه العامل
عليه المغضوب هو هواه المتبع باه والعالم زكاها من أفلح  قد9 91 المفلح وهو

والضال العمل هداية عن ضال عليه والمغضوب الضال هو باالحق والجاهل
عليه مغضوب ضال منهما فكل للعمل الموجب العلم عن لضلله عليه مغضوب

 باه وأحق الغضب باوصف أولى باه معرفته باعد باالحق العمل تارك ولكن

2 حقهم في تعالى كقوله حقهم في متغلظ وهو باه أحق اليهود كان ههنا ومن
من الله ينزل أن باغيا الله أنزل باما يكفروا أن أنفسهم باه اشتروا  بائسما90

 قل60 5 تعالى وقال غضب على باغضب فباءوا عباده من يشاء من على فضله
وجعل عليه وغضب الله لعنه من عندالله من مثوباة ذلك من باشر أنبئكم هل

السبيل سإواء عن وأضل مكانا شر أولئك وعبدالطاغوت والخنازير القردة منهم
تعالى قوله في باه النصارى وصفت هنا ومن الضلل بااسإم أحق باالحق والجاهل

الحق غير دينكم في تغلوا ل الكتاب أهل يا  قل77 5
السبيل سإواء عن وضلوا كثيرا وأضلوا قبل من ضلوا قد قوم أهواء تتبعوا ول

وفي النصارى مع سإياقه في والثانية اليهود مع الخطاب سإياق في فالولى
اليهود الله رسإول قال قال حاتم بان عدي حديث من حبان ابان وصحيح الترمذي
/ / حا ضالون والنصارى عليهم مغضوب

من وهم عيهم والمغضوب واتبعه الحق عرف من وهم عليهم المنعم ذكر ففي
لن والنبوة الرسإالة ثبوت يستلزم ما جهله من وهم والضالين هواه واتبع عرفه

ثبوت أوجبها إنما القسمة وهذه المشهود الواقع هو ذلك إلى الناس انقسام
الرسإالة
لوجوه الغضب فاعل وحذف إليه النعمة وأضاف

والرحمة والعدل النتقام بااب من والغضب والفضل الخير هي النعمة أن منها
وهذه وأقواهما وأسإبقهما المرين أكمل نفسه إلى فأضاف الغضب تغلب

مقابالتهما في الفاعل وحذف إليه والنعم الخيرات إسإناد في القرآن طريقة
باهم أراد أم الرض في بامن أريد أشر ندري ل  وأنا10 72 الجن مؤمني كقول
أن رباك  فأراد82 18 واليتيمين الجدار شأن في الخضر قول ومنه رشدا رباهم
أن  فأردت79 18 السفينة خرق في وقال كنزهما ويستخرجا أشدهم يبلغا

لكم  أحل187 2 تعالى قوله وتأمل أمري عن فعلته وما ذلك باعد قال ثم أعيبها
ولحم والدم الميتة عليكم  حرمت3 5 وقوله نسائكم إلى الرفث الصيام ليلة

رواء ما لكم  وأحل24 4 قال ثم أمهاتكم عليكم  حرمت23 4 وقوله الخنزير
 ذلكم

المطلقة النعمة أن على دل ما باالنعمة المستقيم الصراط لهل تخصيصه وفي
فكل والكافر المؤمن فعلى النعمة مطلق وأما الدائم للفلحا الموجبة هي

أم نعمة من الكافر على لله هل مسألة في النزاع فصل وهذا نعمه في الخلق
ل

والكافر للمؤمن تكون النعمة ومطلق اليمان لهل المطلقة فالنعمة
كفار لظلوم النسان إن تحصوها ل الله نعمة تعدوا  وإن34 14 تعالى قال كما

البر على إحسانه تعالى والرب الحسان هي بال الحسان جنس من والنعمة
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والكافر والمؤمن والفاجر
محسنون هم والذين اتقوا فللذين المطلق الحسان وأما

فمن نعمة من باكم  وما53 16 باالنعم المنفرد هو سإبحانه الله أن الثاني الوجه
ومجرى طريقا فلكونه غيره إلى أضيف وإن باه منفرد هو ما إليه فأضيف الله

ورسإله وأنبياؤه ملئكته بال تعالى باه يختص فل أعدائه على الغضب وأما للنعمة
له أوليائه باموافقة عليهم المغضوب لفظة في فكان لغضبه يغضبون وأولياؤه

ما باها هوالمنفرد وحده منه المطلقة النعمة وأن باالنعام تفرده على الدللة من
عليهم المنعم لفظة في ليس

عليه المغضوب باإهانة الشعار من الغضب فاعل حذف في أن الثالث الوجه
عليه المنعم إكرام من النعمة فاعل ذكر في ليس ما شأنه وتصغير وتحقيره
ملك أكرمه قد من رأيت فإذا حذفه في ليس ما قدره ورفع باذكره والشادة
ما وأعطاه عليه وخلع السلطان أكرمه الذي هذا فقلت قدره ورفع وشرفه

وشرف عليه وخلع أكرم الذي هذا قولك من والتعظيم الثناء في أبالغ كان تمناه
وأعطى

وأخصره لفظ باأوجز الثلثة للطوائف والجزاء السبب ذكر في باديعا سإرا وتأمل
الصالح والعمل النافع العلم هي التي باالهداية إنعامه يتضمن عليهم النعام فإن

تمام فهذا والجزاء الثواب باحسن النعام كمال ويتضمن الحق ودين الهدى وهي
المرين يتضمن عليهم أنعمت ولفظ النعمة
الذي باالغضب الجزاء أمرين أيضا يتضمن عليهم المغضوب على غضبه وذكر

 سإبحانه غضبه باه اسإتحقوا الذي والسبب والهوان العذاب غاية موجبه

عليهم الغضب فكأن ضلل ول منهم جناية بال يغضب أن من وأرأف أرحم فإنه
من فإن لهم وعقاباه عليهم لغضبه مستلزم الضالين وذكر لضللهم مستلزم

عليه الله وغضب ضلله موجب هي التي العقوباة اسإتحق ضل
اسإتلزام أباين والجزاء للسبب الثلث الطوائف من واحد كل وصف فاسإتلزم
في الفاعل ذكر مع والفصاحة والبيان اليجاز غاية في اقتضاء أكمل واقتضاه

أهل في السبب إلى الفعل وإسإناد الغضب أهل في وحذفة السعادة أهل
الضلل
و عليهم المغضوب فذكر والضلل والغضب والنعمة الهداية باين المقابالة وتأمل

باين يقرن القرآن في كثير وهذا عليهم المنعم المهتدين مقابالة في الضالين
من هدى على  أولئك4 2 كقوله فالثاني والفلحا الهدى وباين والشقاء الضلل

كقوله والول مهتدون وهم المن لهم أولئك وقوله المفلحون هم وأولئك رباهم
قلوباهم على الله  ختم7 2 وقوله وسإعر ضلل في المجرمين  إن47 54 تعالى
باين سإبحانه جمع وقد عظيم عذاب ولهم غشاوة أباصارهم وعلى سإمعهم وعلى
فل هداي اتبع فمن هدى منى يأتينكم  فإما123 20 قوله في الرباعة المور
ذكرى عن أعرض  ومن124 20 قال ثم والسعادة الهدى فهذا يشقى ول يضل
أعمى حشرتني لم رب قال أعمى القيامة يوم ونحشره ضنكا معيشة له فإن
الضلل فذكر تنسى اليوم وكذلك فنسيتها آياتنا أتتك كذلك قال باصيرا كنت وقد

والشقاء
متلزمان والشقاء والضلل متلزمان والسعادة فالهدى

بااللم تعريفا تعريفين معرفا مفردا المستقيم الصراط وذكر فصل
أهل طرق وأما واحد صراط وأنه واختصاصه تعينه يفيد وذلك باالضافة وتعريفا
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صراطي هذا  وأن153 6 كقوله ويفردها يجمعها سإبحانه فإنه والضلل الغضب
 لفظ فوحد سإبيله عن باكم فتفرق السبل تتبعوا ول فاتبعوه مستقيما

رسإول لنا خط مسعود ابان وقال له المخالفة السبل وجمع سإبيله و الصراط
هذه وقال يساره وعن يمينه عن خطوطا خط ثم الله سإبيل هذا وقال خطا الله

صراطي هذا وأن تعالى قوله قرأ ثم إليه يدعو شيطان سإبيل كل على سإبل
لعلكم باه وصاكم ذلكم سإبيله عن باكم فتفرق السبل تتبعوا ول فاتبعوه مستقيما

باه وأنزل رسإله باه باعث ما وهو واحد الله إلى الموصل الطريق لن وهذا تتقون
الطريق هذه من إل أحد إليه يصل ل كتبه
مسدودة عليهم فالطرق بااب كل من واسإتفتحوا طريق كل من الناس أتى ولو

إلى موصل باالله متصل فإنه الواحد الطريق هذا من إل مغلقة عليهم والباواب
صراط معناه الحسن قال مستقيم علي صراط  هذا14 15 تعالى الله قال الله
الدوات إقامة بااب من أنه باه أراد يكون أن أمرين يحتمل وهذا مستقيم إلي

على التفسير أراد أنه والثاني إلى مقام على أداة فقامت باعض مقام باعضها
الحق مجاهد وقال إلي موصل صراط أي السلف باطريق الشبه وهو المعنى

وأباين الحسن قول مثل وهذا شيء على يعرج ل طريقه وعليه الله إلى يرجع
بايانه علي أي للوجوب فيه علي وقيل الية في قيل ما أصح من وهو منه

 وعلى9 16 وهي النحل آية في القولين نظير والقولن عليه والدللة وتعريفه
القاصد السبيل أن الحجر آية في كالصحيح فيها والصحيح السبيل قصد الله
الغنوي طفيل قال إليه ويوصل الله إلى يرجع المعتدل المستقيم وهو

تشقلب باالرجال المنايا ... وصرف عليهم السبيل قصد سإلفا مضوا
الخر وقال وصولنا وإليهم عليهم ممرنا أي

طريقها علي أو طريقي ... عليها سإلكته واد أي المنايا فهن
أداة ل للنتهاء هي التي إلى أداة باه الليق لكان المعنى هذا أريد لو قيل فإن
 قال الوصول أراد لما أنه ترى أل للوجوب هي التي على

مرجعهم  إلينا23 30 وقال حساباهم علينا إن ثم إياباهم إلينا  إن3 - 882223
علينا إن  ثم26 88 الوجوب أراد لما وقال مرجعهم رباهم إلى  ثم108 6 وقال

في داباة من  وما38 6 وقال وقرآنه جمعه علينا  إن17 75 وقال حساباهم
ذلك ونظائر رزقها الله على إل الرض

الصراط هذا على السالك باكون الشعار وهو لطيف سإر على أداة في قيل
رباهم من هدى على  أولئك4 2 المؤمنين حق في قال كما حق وهو هدى على
هو وجل عز والله المبين الحق على إنك الله على  فتوكل79 27 لرسإوله وقال
الحق على فهو صراطه على اسإتقام فمن حق ودينه حق وصراطه الحق

فإنه فتأمله إلى أداة في ليس ما المعنى هذا على على أداة في فكان والهدى
باديع سإر
مستعليا المؤمن يكون وكيف أيضا ذلك في على ذكر في الفائدة فما قلت فإن
الهدى وعلى الحق على
إليه واسإتقامته عليه ثباته مع والهدى باالحق وعلوه اسإتعلئه من فيه لما قلت
باخلف وهذا واسإتقامته وثبوته علوه على يدل ما على باأداة التيان في فكان



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

وانقماعه صاحبه انغماس على الدالة في باأداة فيه يؤتى فإنه والريب الضلل
 والذين39 6 وقوله يترددون ريبهم في  فهم45 9 تعالى كقوله فيه وتدسإسه

حتى غمرتهم في  فذرهم24 23 وقوله الظلمات في وباكم صم باآياتنا كذباوا
مريب منه شك لفي  وإنهم14 42 وقوله حين

فإن مبين ضلل في أو هدى لعلى إياكم أو  وإنا24 34 تعالى قوله وتأمل
تأخذ الضلل وطريق الكبير العلي إلى باصاحبها صاعدة علوا تأخذ الحق طريق
سإافلين أسإفل في باسالكها هاوية سإفل
قول وهو ثالث قول مستقيم علي صراط هذا  قال41 15 تعالى قوله وفي

كما لبالمرصاد رباك  إن14 89 قوله نظير والوعيد التهديد على إنه الكسائي
باأنه إعلمه تريد لمن على وممرك على طريقك يقال
مجيبا قاله فإنه تأمله لمن يناسإبه ول هذا يأباى والسياق معجز ول لك فائت غير

ل فإنه المخلصين منهم عبادك إل أجمعين  لغوينهم39 15 قال الذي لباليس
 عليهم لي طريق ول إغوائهم إلى لي سإبيل

فل مستقيم عليه صراط الخلص أن وأخبر التقرير أتم ذلك وجل عز الله فقرر
سإبيل ول علي صراط لنه الصراط هذا على هم الذين عبادي على لك سإلطان
فل باالله محفوظ محروس فإنه سإاحته حول الحوم ول الصراط هذا إلى لباليس

أهله إلى الله عدو يصل
باينه ويوازن المعنى هذا إلى ولينظر التأمل حق الموضع هذا العارف فليتأمل

وأقوال القرآن مقصود إلى وأقرب بااليتين أليق أيهما الخرين القولين وباين
السلف

سإياقا باينهما الفرق يخفى فل لبالمرصاد رباك إن باقوله له الكسائي تشبيه وأما
يسلكه ل لمن علي مستقيم طريق هذا التهديد في يقال ول فتأمله ودللة

وسإبيله المستقيم الله باصراط مهدد غير فهو مستقيمة المهدد سإبيل وليست
ألبتة القول هذا يستقيم فل الله على مستقيمة ليست عليها هو التي
صحيح فالمعنى عليه والدللة اسإتقامته بايان علي أي باالوجوب فسره من وأما
يؤلف ولم الدللة موضع غير في حذف لنه نظر باالية المراد هو كونه في لكن

وقع إذا الظرف عامل باخلف حذف إذا عليه مدلول ليكون المذكور الحذف
على درهم له قلت فإذا ألبتة يذكر ل إنه حتى معروف مألوف حذف فإنه صفة
ذلك ونحو وحفظه وزنه علي أو نقده علي أردت فلو مألوفا معروفا الحذف كان

السلف قاله الذي أن مع الية في المقدر بايانه علي نظير وهو يسغ لم وحذفت
وأكبرهما المعنيين وأجل باالسياق أليق

وهما يقول عنه الله رضي تيمية بان أحمد الدين تقي السإلم شيخ وسإمعت
فهذه قال والولى للخرة لنا وإن للهدى علينا  إن13 12 92 تعالى قوله نظير
المعنى هذا في القرآن في مواضع ثلثة
الوجوب معنى إل يغشى إذا والليل سإورة في يذكر لم المفسرين وأكثر قلت

هذا إل النحل سإورة في يذكر لم من ومنهم الضلل من الهدى بايان علينا أي
باسيطه في الواحدي وذكر الثلثة القوال الحجر في وذكر كالبغوي المعنى

الثلث السور في والحسن مجاهد قول شيخنا واختار النحل سإورة في المعنيين
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سإبحانه عليه الصراط أن يخبر وهو الله صراط هو المستقيم والصراط فصل
من موضعين في وهذا المستقيم الصراط على سإبحانه أنه ويخبر ذكرنا كما

إن باناصيتها آخذ هو إل داباة من  ما56 11 هود في قال والنحل هود في القرآن
رجلين مثل الله  وضرب76 16 النحل في وقال مستقيم صراط على رباي

هل باخير يأت ل يوجهه أينما موله على كل وهو شيء على يقدر ل أباكم أحدهما
الله ضرباه مثل فهذا مستقيم صراط على وهو باالعدل يأمر ومن هو يستوي
الصنم يحتاج عابادها على كل وهي تعقل ول تنطق ول تسمع ل التي للصنام

باالله العادة في يسوونه فكيف ويخدمه ويقيمه ويضعه عاباده يحمله أن إلى
في مستقيم صراط على وهو غنى متكلم قادر وهو والتوحيد باالعدل يأمر الذي
ورحمة وعدل حكمة وفعله وهدى ونصح ورشد صدق فقوله وفعله قوله

غيره المفسرين من كثير يذكر لم الذي وهو الية في القول أصح هذا ومصلحة
باه جزم فإنه البغوي فعل كما باعده حكاها ثم القوال على قدمه غيره ذكر ومن

مستقيم صراط على يدلكم الكلبي وقال قال ثم الية تفسير وجعله
الصراط على سإبحانه كونه موجب من هي الصراط على لنا ودللته قلت

أفعاله في المستقيم الصراط على وهو وقوله بافعله دللته فإن المستقيم
المستقيم الصراط على سإبحانه إنه قال من قول يناقض فل وأقواله

مستقيم صراط على وهو باالعدل يأمر الله رسإول هو وقيل قال
ورسإوله المستقيم الصراط على فالله الول القول يناقض ل حق وهذا قلت
مضروباا المثل يكون هذا وعلى وموجبه مقتضاه إل يفعل ول يأمر ل فإنه عليه
خير ول هدى على يقدر ل أباكم هو الذي الصنم وهو وهاديهم الكفار لمام

 مستقيم صراط على وهو باالعدل يأمر الذي الله رسإول وهو البارار والمام

والقولن البارار ومعبود الكفار لمعبود مضروباا يكون الول القول وعلى
وقيل قال الية من مراد وكلهما هذا ذكر وباعضهم هذا ذكر فبعضهم متلزمان

بان أباي الباكم عطاء وقال عباس ابان عن عطية يرويه والكافر للمؤمن كلهما
مظعون بان وعثمان عفان بان وعثمان حمزة باالعدل يأمر ومن خلف
مستقيم صراط على الله فإن قبله القولين يناقض ول تحتمله والية قلت

والمتبوع التاباع والكافر وهاديهم الكفار معبود ذلك وضد رسإوله وأتباع ورسإوله
وباعضهم الهادي ذكر وباعضهم النواع أعلى ذكر السلف باعض فيكون والمعبود

في كثيرة نظائر ولذلك كله لذلك متناولة الية وتكون القابال المستجيب ذكر
القرآن

صراط على سإبحانه الله أن وهو واحدا معنى إل تحتمل ل فصريحة هود آية وأما
صدق كلها أقواله فإن مستقيم صراط على كان من أحق سإبحانه وهو مستقيم

كلها وأفعاله وعدل صدقا رباك كلمة  وتمت115 6 وحكمة وعدل وهدى ورشد
ألبتة أقواله ول أفعاله في يدخل ل فالشر وخير وعدل ورحمة وحكم مصالح
على هو من أفعال في يدخل فكيف المستقيم الصراط عن الشر لخروج

أقواله وفي عنه خرج من أفعال في يدخل وإنما أقواله أو المستقيم الصراط
ليس والشر بايديك كله والخير وسإعديك لبيك والسلم الصلة عليه دعائه وفي
 باه يتقرب ل والشر باقوله فسره من تفسير إلى يلتفت ول إليك
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من فإن قدرا وأعظم وأكبر ذلك من أجل المعنى فإن إليك يصعد ل أو إليك
صدق كلها وأقواله حكم كلها وأفعاله كمال كلها وأوصافه حسنى كلها أسإماؤه

فطاباق أقواله أو أفعاله أو أوصافه أو أسإمائه في الشر دخول يستحيل وعدل
هذا ذكر كيف وتأمل مستقيم صراط على رباي إن قوله وباين المعنى هذا باين

يسلمني فل رباي هو أي ورباكم رباي الله على توكلت  إني56 11 قوله عقيب
ل بايده نواصيكم فإن مني يمكنكم ول علي يسلطكم فل رباكم وهو يضيعني ول

باإذنه إل تتحرك أن يمكنها ل بايده داباة كل ناصية فإن مشيئته بادون شيئا تفعلون
قضائه ونفوذ لها وتحريكه فيها تصرفه في فهو هذا ومع فيها المتصرف فهو

وعدل باحكمة إل ذلك من يفعل ما يفعل ل مستقيم صراط على فيها وقدره
لنه عليه الحمد ماله ذلك في الحكمة من فله علي سإلطكم ولو ومصلحة

حكمة باغير عبثا شيئا يفعل ول يظلم ل مستقيم صراط على هو من تسليط
نفاة الجبرية والقدرية المجوسإية القدرية معرفة ل باالله المعرفة تكون فهكذا
سإبحانه الموفق والله والتعليل والمصالح الحكم
عنه ناكبون الناس أكثر أمر طالب المستقيم الصراط طالب كان ولما فصل
على مجبولة والنفوس والعزة القلة غاية في فيها مرافقه طريق لسلوك مريدا

هذه في الرفيق على سإبحانه الله نبه باالرفيق النس وعلى التفرد وحشة
والشهداء والصديقين النبيين من عليهم الله أنعم الذين هم وأنهم الطريق

وهم له السالكين الرفيق إلى الصراط فأضاف رفيقا أولئك وحسن والصالحين
وحشة الصراط وسإلوك للهداية الطالب عن ليزول عليهم الله أنهم الذين
جنسه وبانى زمانه أهل عن تفرده
بامخالفة يكترث فل عليهم الله أنعم الذين هم الصراط هذا في رفيقه أن وليعلم

باعض قال كما عددا الكثرين كانوا وإن قدرا القلون هم فإنهم له عنه الناكبين
الباطل وطريق وإياك السالكين لقلة تستوحش ول الحق باطريق عليك السلف

الرفيق إلى فانظر تفردك في اسإتوحشت وكلما الهالكين باكثرة تغتر ول
يغنوا لن فإنهم سإواهم عمن الطرف وغض باهم اللحاق على واحرص الساباق

متى فإنك إليهم تلتفت فل سإيرك طريق في باك صاحوا وإذا شيئا الله من عنك
وعاقوك أخذوك إليهم التفت

باال على منك فليكونا مثلين لذلك ضربات وقد
طريقه في له فعرض غيرها يريد ل الصلة إلى بايته من خرج رجل الول المثل

وتماسإكا عليه ورد فوقف يؤذيه كلما عليه فألقى النس شياطين من شيطان
المسجد إلى الوصول عن ومنعه فقهره منه أقوى النس شيطان كان فرباما
اشتغل ولكن النس شيطان من أقوى الرجل كان ورباما الصلة فاتته حتى

في أطمعه إليه التفت فإن الجماعة إدراك وكمال الول الصف عن بامهاوشته
والجمز السعي في زاد وعلم معرفة له كان فإن عزيمته فترت ورباما نفسه
الصلة فوت وخاف باصدده هو باما واشتغل عنه أعرض فإن أكثر أو التفاته باقدر

شاء ما منه عدوه يبلغ لم أوالوقت
إليه التفت باه أحس إذا ولكنه الكلب من سإعيا أشد الظبي الثاني المثل

فيأخذه الكلب فيدركه سإعيه فيضعف
السير على ويحث التفرد وحشة يزيل ما الرفيق هذا ذكر في أن والقصد

باهم للحاق والتشمير
في أدخلني أي هديت فيمن اهدني اللهم القنوت دعاء في الفوائد إحدى وهذه
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ومعهم لهم رفيقا واجعلني الزمرة هذه
باالهداية عليه أنعم من إلى وإحسانه بانعمه الله إلى توسإل أنه الثانية والفائدة

نصيبا لي فاجعل منك نعمة ذلك وكان هديت من على باالهداية أنعمت قد أي
الله إلى توسإل فهو عليهم المنعم هؤلء من واحدا واجعلني النعمة هذه من

باإحسانه
تصدقت من جملة في علي تصدق للكريم السائل يقول كما الثالثة والفائدة

باإحسانك شملته من جملة في إلي وأحسن علمته من جملة في وعلمني عليهم
 المطالب أجل المستقيم الصراط إلى الهداية الله سإؤال كان ولما فصل

يديه باين يقدموا أن وأمرهم سإؤاله كيفية عباده الله علم المواهب أشرف ونيله
إلى وسإيلتان فهاتان وتوحيدهم عبوديتهم ذكر ثم وتمجيده عليه والثناء حمده

ل الوسإيلتان وهاتان باعبوديته إليه وتوسإل وصفاته باأسإمائه إليه توسإل مطلوباهم
السإم حديثي في المذكورتان الوسإيلتان ويؤيدهما الدعاء معهما يرد يكاد

والترمذي أحمد والمام صحيحه في حبان ابان رواهما اللذين العظم
ويقول يدعو رجل النبي سإمع قال أبايه عن باريدة بان عبدالله حديث أحدهما

لم الذي الصمد الحد أنت إل إله ل الذي الله أنك أشهد باأني أسإألك إني اللهم
الله سإأل لقد بايده نفسي والذي فقال أحد كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد

حديث الترمذي قال أعطى باه سإئل وإذا أجاب باه دعى إذا الذي العظم بااسإمه
وثبوت باالواحدانية له الداعي وشهادة باتوحيده الله إلى توسإل فهذا صحيح
كمل الذي العالم عباس ابان قال كما وهو الصمد بااسإم عليها المدلول صفاته
فيه كمل قد الذي السيد هو عنه رواية وفي قدرته كملت الذي القادر علمه
بان سإعيد وقال سإؤده انتهى الذي السيد هو وائل أباو وقال السؤدد أنواع جميع
وأقواله وأفعاله صفاته جميع في الكامل هو جبير

عقيدة ترجمة وهذه أحد كفوا له يكن ولم باقوله عنه والتمثيل التشبيه وبانفي
العظم السإم هو باه والشهادة باذلك بااليمان والتوسإل السنة أهل

لك باأن أسإألك إني اللهم يدعو رجل سإمع الله رسإول أن أنس حديث والثاني
يا ياحي والكرام الجلل ذا والرض السموات باديع المنان أنت إل إله ل الحمد
وصفاته باأسإمائه إليه توسإل فهذا العظم بااسإمه الله سإأل لقد فقال قيوم
وتمجيده عليه والثناء باالحمد التوسإل وهما الوسإيلتين الفاتحة جمعت وقد

الرغائب وأنجح المطالب أهم سإؤال جاء ثم وتوحيده باعبوديته إليه والتوسإل
 باالجاباة حقيق باه فالداعي الوسإيلتين باعد الهداية وهو

البخاري رواه الليل من يصلي قام إذا باه يدعو كان الذي النبي دعاء هذا ونظير
والرض السموات نور أنت الحمد لك اللهم عباس ابان حديث من صحيحه في

أنت الحمد ولك فيهن ومن والرض السموات قيوم أنت الحمد ولك فيهن ومن
والساعة حق والنبيون حق والنار حق والجنة حق ولقاؤك الحق ووعدك الحق
وباك أنبت وإليك توكلت وعليك آمنت وباك أسإلمت لك اللهم حق ومحمد حق

أعلنت وما أسإررت وما أخرت وما قدمت ما لي فاغفر حاكمت وإليك خاصمت
ثم له وباعبوديته عليه والثناء باحمده إليه التوسإل فذكر أنت إل إله ل إلهي أنت

المغفرة سإأله
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اتفقت التي الثلثة التوحيد أنواع على السورة هذه اشتمال في فصل
عليهم وسإلمه الله صلوات الرسإل عليها

ويسمى والقصد الرادة في ونوع والعتقاد العلم في نوع نوعان التوحيد
باالخبار الول لتعلق الرادي القصدي التوحيد والثاني العلمي التوحيد الول

الرباوباية في توحيد نوعان أيضا الثاني وهذا والرادة باالقصد والثاني والمعرفة
أنواع ثلثة فهذه اللهية في وتوحيد

والمثال التشبيه نفي وعلى الكمال صفات إثبات إلى فمداره العلم توحيد فأما
ومفصل مجمل شيئان هذا على دل وقد والنقائص العيوب عن والتنزيه

والرباوباية اللهية صفة فذكر المفصل وأما سإبحانه له الحمد فإثبات المجمل أما
 والصفات السإماء مدار الرباع هذه وعلى والملك والرحمة

ونعوت كماله باصفات المحمود مدحا يتضمن الحمد فإن لذلك الحمد تضمن فأما
صفات جحد من حامدا يكون فل له والخضوع عنه والرضا محبته مع جلله

كمال صفات كانت وكلما له والخضوع محبته عن أعرض من ول المحمود
حمده من نقص كماله صفات من نقص وكلما أكمل حمده كان أكثر المحمود
ولجل وكثرتها صفاته لكمال سإواه يحصيه ل حمدا لله الحمد كان ولهذا باحسبها

الجلل ونعوت الكمال صفات من له لما عليه ثناء خلقه من أحد يحصى ل هذا
أوصاف باسلب وعاباها الكفار آلهة تعالى الله ذم ولهذا سإواه يحصيها ل التي

تضر ول تنفع ول تهدي ول تتكلم ول تبصر ول تسمع ل باأنها فعاباها عنها الكمال
يقول عما الله تعالى إليه نسبوها الصنام باها عاب التي الجهمية إله صفة وهذه

عليه إباراهيم خليله عن حكاية تعالى فقال كبيرا علوا والجاحدون الظالمون
يغني ول يبصر ول يسمع مال تعبد لم أبات  يا42 19 لبايه محاجته في السلم

إلهك وأنت آزر له لقال والمثاباة الصفة باهذه إباراهيم إله كان فلو شيئا عنك
الجهمية من باالله أعرف شركه مع كان لكن علي تنكر فكيف المثاباة باهذه

وعلوه سإبحانه الصانع باصفات مقرين شركهم مع كانوا قريش كفار وكذلك
عجل حليهم من باعده من موسإى قوم  واتخذ148 7 تعالى وقال خلقه على

ظالمين وكانوا اتخذوه سإبيل يهديهم ول يكلمهم ل أنه يروا ألم خوار له جسدا
على واسإتدلل عليهم إنكار هذا في يكن لم كذلك سإبحانه الخلق إله كان فلو

باذلك اللهية باطلن
 عباده يكلم ل تعالى فالله قيل فإن

واسإطة بال إليه منه حجاب وراء من الله كلمه من فمنهم كلمهم قد بالى قيل
الله وكلم النبياء وهم الملكي رسإوله لسان على الله كلمه من ومنهم كموسإى

وقالوا عنه رسإله بالغته الذي كلمه عليهم فأنزل رسإله ألسنة على الناس سإائر
من السلف قال ههنا ومن إليكم باتبليغه وأمرنا باه تكلم الذي الله كلم هذا لهم
كلمه تبليغ حقيقتها لن كلهم الرسإل رسإالة أنكر فقد متكلما الله كون أنكر
سإورة في تعالى وقال الرسإالة انتفت كلمه انتفى فإذا عباده إلى باه تكلم الذي
إلهكم هذا فقالوا خوار له جسدا عجل لهم  فأخرج88 20 السامري عن طه
نفعا ول ضرا لهم يملك ول قول إليهم يرجع ل أن يرون أفل فنسى موسإى وإله

رجلين مثل الله  ضرب76 16 تعالى وقال والتكليم التكلم هو القول ورجع
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هل باخير يأت ل يوجهه أينما موله على كل وهو شيء على يقدر ل أباكم أحدهما
الكلم صفة نفي فجعل مستقيم صراط على وهو باالعدل يأمر ومن هو يستوي
والكتب السليمة والعقول باالفطر معلوم أمر وهذا اللهية لبطلن موجبا

مذموم هو بال رباا ول مدبارا ول إلها يكون ل الكمال صفات فاقد أن السماوية
الولى في الحمد وإنما الخرة في ول الولى في ل الحمد له ليس ناقص معيب

ولهذا الحمد اسإتحق لجلها التي الجلل ونعوت الكمال صفات له لمن والخرة
على وعلوه الرب صفات وإثبات السنة في صنفوها التي كتبهم السلف سإمى
للصانع إنكار باه والكفر وإنكاره ذلك نفي لن توحيدا وتكليمه وكلمه خلقه
فجعل والنقائص التشبيه عن وتنزيهه كماله صفات إثبات توحيده وإنما له وجحد

 عنها الصانع وتعطيل الصفات جحد المعطلة

الحق بااسإم الباطل فسموا وتركيبا وتجسيما تشبيها لله إثباتها وجعلوا توحيدا
والناس عنه تنفيرا الباطل بااسإم الحق وسإموا باه ينفقونه وزخرفا فيه ترغييا

المهتدي فهو الله يهد  من17 18 النقاد نقد لهم ليس السكة ظاهر مع أكثرهم
والسكوت العدم على يحمد ل والمحمود مرشدا وليا له تجد فلن يضلل ومن
الكمالت من أضدادها إثبات تتضمن ونقائص عيوب سإلب كانت إذا إل ألبتة

كمال ول مدحا ول فيه حمد ل المحض فالسلب وإل الثبوتية
وغناه صمديته لكمال المتضمن الولد اتخاذ عدم على لنفسه حمده وكذلك
 قالوا67 10 تعالى قال كما ذلك ينافي الولد فاتخاذ له شيء كل وتعبيد وملكه

الرض في وما السموات في ما له الغني هو سإبحانه ولدا الله اتخذ
وتوحده واللهية باالرباوباية تفرده المتضمن الشريك عدم على نفسه وحمد

كل لكان عدمها فلو له شريكا فيكون غيره باها يوصف ل التي الكمال باصفات
سإبحانه نفسه يحمد ل ولهذا المعدوم من أكمل الموجود لن منه أكمل موجود

لتضمنه يموت ل باكونه نفسه حمد كما كمال لثبوت متضمنا كان إذا إل باعدم
قيوميته كمال ذلك لتضمن نوم ول سإنة تأخذه ل باكونه نفسه وحمد حياته كمال
ول السماء في ول الرض في ذرة مثقال علمه عن يعزب ل باأنه نفسه وحمد
أحدا يظلم ل باأنه نفسه وحمد وإحاطته علمه لكمال أكبر ول ذلك من أصغر
ول يرى عظمته لكمال الباصار تدركه ل باأنه نفسه وحمد وإحسانه عدله لكمال
العدم لن باكمال ليس الرؤية نفي فمجرد علما باه يحاط ول يعلم أنه كما يدرك

يحاط ل كونه في الكمال وإنما ألبتة كمال يرى ل الشيء كون في فليس يرى ل
حمد وكذلك له المخلوق إدراك عن وتعاليه نفسه في لعظمته إدراكا ول رؤية باه

علمه لكمال والنسيان الغفلة باعدم نفسه
كمال ولتضمنه ضده لثبوت فلمضادته نفسه باه حمدالله القرآن في سإلب فكل
ضده ثبوت

لحمده نفي نفيها وأن الكمال أوصاف لثبوت تاباعة الحمد حقيقة أن فعلمت
 ضده لثبوت مستلزم الحمد ونفي

السإماء دللة وأما والصفات السإماء توحيد على دللة فهذه فصل
أصلين على فمبنى والملك والرحيم والرحمن والرب الله وهي عليها الخمسة
من مشتقة فهي كماله صفات على دالة وتعالى تبارك الرب أسإماء أن أحدهما
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ل ألفاظا كانت لو إذ حسنى كانت وباذلك أوصاف وهي أسإماء فهي الصفات
وقوع ولساغ كمال ول مدحا على دالة كانت ول حسنى تكن لم فيها معانى
إني اللهم فيقال وباالعكس والحسان الرحمة مقام في والغضب النتقام أسإماء
الضار أنت فإنك أعطني واللهم المنتقم أنت إنك لي فاغفر نفسي ظلمت
ذلك ونحو المانع
 وذروا170 7 تعالى قال فيها اللحاد أعظم من الحسنى أسإمائه معاني ونفي
على تدل لم لو ولنها يعملون كانوا ما سإيجزون أسإمائه في يلحدون الذين
عن أخبر الله لكن باها ويوصف بامصادرها عنها يخبر أن يجز لم وأوصاف معان
الله  إن58 51 تعالى كقوله رسإوله له وأثبتها لنفسه وأثبتها بامصادرها نفسه

الموصوف ومعناه أسإمائه من القوى أن فعلم المتين القوة ذو الرزاق هو
ثبوت فلول العزة له من فالعزيز جميعا العزة  فلله10 35 قوله وكذلك باالقوة
11 باعلمه  أنزله166 4 قوله وكذلك عزيزا ول قويا يسم لم له والعزة القوة

علمه من باشيء يحيطون  ول255 2 الله باعلم أنزل أنما  فاعلموا14
القسط يخفض ينام أن له ينبغي ول ينام ل الله إن النبي عن الصحيح وفي

قبل النهار وعمل النهار قبل الليل عمل إليه يرفع ويرفعه
من باصره إليه انتهى ما وجهه سإبحات لحرقت كشفه لو النور حجاباه الليل
البصير اسإمه منه اشتق الذي المصدر فأثبت خلقه
سإمعه وسإع الذي لله الحمد عنها الله رضي عائشة عن البخاري صحيح وفي

الصوات
وأسإتقدرك باعلمك أسإتخيرك إني اللهم السإتخارة حديث الصحيحح وفي

باقدرة قادر فهو باقدرتك
فهو وباكلمي بارسإالتي الناس على اصطفيتك  إني144 7 لموسإى تعالى وقال

 باكلم متكلم

تعالىالعظمة الله يقول عنه الصحيح في كما العظمة له الذي العظيم وهو
العلي لله  فالحكم12 40 الحكم له الذي الحكيم وهو ردائي والكبرياء إزاري
أو قوته أو باصره أو سإمعه أو الله باحياة حلف لو أنه المسلمون وأجمع الكبير
التي كماله صفات هذه لن مكفرة وكانت يمينه انعقدت عظمته أو عزته

أسإماؤه منها اشتقت
عنه يخبر أن يسغ لم وصفات معان على مشتملة أسإماؤه تكن لم لو وأيضا

فرع الصفات أحكام ثبوت فإن ويريد ويقدر ويعلم ويرى يسمع يقال فل باأفعالها
حكمها ثبوت اسإتحال الصفة أصل انتقى فإذا ثبوتها
كالعلم جامدة لكانت وأوصاف معان ذوات أسإماؤه تسكن لم فلو وأيضا

ولم سإواء كلها فكانت باه قام معنى بااعتبار لمسماها توضع لم التي المحضة
معنى جعل من فإن باين وباهت صريحة مكابارة وهذا مدلولتها باين فرق يكن
اسإم معنى هو التواب اسإم ومعنى البصير السميع اسإم معنى هو القدير اسإم

واللغة العقل كابار فقد المانع اسإم معنى هو المعطي اسإم ومعنى المنتقم
والفطرة

أحدها هذا أنواع فيها واللحاد فيها اللحاد أعظم من أسإمائه معاني فنفي
عدلوا ومجاهد عباس ابان وقال آلهة يسمونها كما باها الوثان تسمية الثاني

فاشتقوا ونقصوا فزادوا أوثانهم باها فسموا عليه هي عما تعالى الله باأسإماء
عباس ابان عن وروي المنان من ومناة العزيز من والعزى الله من اللت
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باالمعنى تفسير وهذا عليه يكذباون أسإمائه في يلحدون
معانيها من ليس ما وإدخال فيها الصواب عن باها العدول فيها اللحاد وحقيقة

كذب فقد ذلك فعل ومن اللحاد حقيقة هذا عنها معانيها حقائق وإخراج فيها
تعالى أسإمائه في الملحد غاية هو أو باالكذب اللحاد عباس ابان ففسر الله على
فقد باعضها أو حقائقها عن باها وخرج منها ليس ما معانيها في أدخل إذا فإنه
 اللحاد حقيقة وهو والحق الصواب عن باها عدل

عن باتحريفها وإما وتعطيلها معانيها باجحد وإما وإنكارها باجحدها إما فاللحاد
لهذه أسإماء باجعلها وإما الباطلة باالتأويلت الحق عن وإخراجها الصواب

الكون هذا أسإماء جعلوها فإنهم التحاد أهل كإلحاد المصنوعات المخلوقات
عقل ممدوحا اسإم باكل المسمى وهو زعيمهم قال حتى ومذمومها محمودها

يقول عما الله تعالى وعرفا وشرعا عقل مذموم اسإم وباكل وعرفا وشرعا
كبيرا علوا الملحدون

على يدل كما وتعالى تبارك أسإمائه من السإم أن الثاني الصل فصل
أخريين دللتين عليه يدل فإنه باالمطاباقة منها اشتق التي والصفة الذات

الذات على وكذلك باالتضمن بامفردها الصفة على فيدل واللزوم باالتضمن
يدل السميع اسإم فإن بااللزوم الخرى الصفة على ويدل الصفة عن المجردة

وحده السمع وعلى وحدها الذات وعلى باالمطاباقة وسإمعه الرب ذات على
أسإمائه سإائر وكذلك بااللتزام الحياة وصفة الحي اسإم على ويدل باالتضمن
الناس يتفاوت ولكن وصفاته

السإماء من كثير في اختلفهم يقع ههنا ومن وعدمه اللزوم معرفة في
السمع وأن للحياة لزم الختياري الفعل أن علم من فإن والحكام والصفات

أثبت الكاملة الحياة لوازم من الكمال سإائر وأن الكاملة للحياة لزم والبصر
عرف ول ذلك لزوم يعرف لم من ينكره ما وأفعاله وصفاته الرب أسإماء من

صفاته سإائر وكذلك ولوازمها الحياة حقيقة
ولوازمها الله عظمة يعرف لم من ينكرها لوازم له العظيم اسإم فإن

العلي اسإم لوازم من فإن أسإمائه وسإائر الحكيم واسإم العلي اسإم وكذلك
وعلو القدر علو الوجوه جميع من المطلق العلو فله اعتبار باكل المطلق العلو
 العلي اسإمه لوازم جحد فقد الذات علو جحد فمن الذات وعلو القهر

عن الصحيح في كما شيء فوقه يكون ل أن لوازمه من الظاهر اسإمه وكذلك
جحد فمن شيء كل فوق سإبحانه هو بال شيء فوقك فليس الظاهر وأنت النبي

من هو الظاهر يكون أن يصح ول الظاهر اسإمه لوازم جحد فقد سإبحانه فوقيته
لن الزجاج فوق والجوهر الفضة فوق الذهب يقال كما فقط القدر فوقية له

يصح ول فيها الفائق من أظهر المفوق يكون قد بال باالظهور تتعلق الفوقية هذه
والغلبة باالقهر ظاهرا سإبحانه كان وإن فقط والغلبة القهر ظهور يكون أن

ليس الذي الول قابال كما شيء دونه ليس الذي وهو الباطن السإم لمقابالة
شيء باعده ليس الذي الخر ب شيء قبله

باأفعاله له المقصودة المحمودة الغايات ثبوت لوازمه من الحكيم اسإم وكذلك
إنكار ذلك فإنكار الوجوه أحسن على وإيقاعها مواضعها في الشياء ووضعه
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الحسنى أسإمائه سإائر وكذلك ولوازمه السإم لهذا
الحسنى السإماء جميع على دال الله فاسإم الصلن هذان تقرر إذا فصل

صفات لثبوت المتضمنة إلهيته على دال فإنه الثلث باالدللت العليا والصفات
عنه أضدادها نفي مع له اللهية

العيوب وعن والمثال التشبيه عن المنزهة الكمال صفات هي اللهية وصفات
السإم هذا إلى الحسنى السإماء سإائر تعالى الله يضيف ولهذا والنقائص

والرحيم الرحمن ويقال الحسنى السإماء  ولله180 7 تعالى كقوله العظيم
أسإماء من الله يقال ول الله أسإماء من والحكيم والعزيز والسلم والقدوس

ذلك ونحو العزيز أسإماء من ول الرحمن
باالجمال عليها دال الحسنى السإماء معاني لجميع مستلزم الله اسإمه أن فعلم

الله اسإم منها اشتق التي اللهية لصفات وتبيين تفصيل الحسنى والسإماء
وخضوعا وتعظيما محبة الخلئق تألهه معبودا مألوها كونه على دال الله واسإم
 وفزعا

المتضمنين ورحمته رباوبايته لكمال مستلزم وذلك والنوائب الحوائج في إليه
صفات لجميع مستلزم وملكه ورحمانيته ورباوبايته وإلهيته والحمد الملك لكمال
ول قادر ول باصير ول سإميع ول باحي ليس لمن ذلك ثبوت يستحيل إذ كماله
أفعاله في حكيم ول يريد لما فعال ول متكلم

الله بااسإم أخص والجمال الجلل وصفات
المشيئة ونفوذ والمنع والعطاء والنفع باالضر والتفرد والقدرة الفعل وصفات
الرب بااسإم أخص الخليقة أمر وتدباير القوة وكمال

بااسإم أخص واللطف والرأفة والمنة والحنان والبر والجود الحسان وصفات
بامتعلقاته وتعلقه أثره وحصول الوصف باثبوت إيذانا وكرر الرحمن

43 33 تعالى يقول ولهذا لعباده الراحم والرحيم وصفه الرحمة الذي فالرحمن
باعباده رحمان يجيء ولم رحيم رءوف باهم  إنه117 9 رحيما باالمؤمنين وكان

من فعلن وزن على هو الذي الرحمن اسإم في ما مع باالمؤمنين رحمان ول
باه الموصوف معناه جميع وثبوت الوصف هذا سإعة

ولهفان وسإكران وحيران وندمان غضبا للممتليء غضبان يقولون أنهم ترى أل
على اسإتواءه يقرن ولهذا والشمول للسعة فعلن فبناء باذلك ملىء لمن

26 اسإتوى العرش على  الرحمن5 20 تعالى كقوله كثيرا السإم باهذا العرش
لن الرحمن بااسإم عرشه على فاسإتوى الرحمن العرش على اسإتوى  ثم59

كما لهم واسإعة باالخلق محيطة والرحمة وسإعها قد باالمخلوقات محيط العرش
المخلوقات أوسإع على فاسإتوى شيء كل وسإعت  ورحمتي156 7 تعالى قال

أباي حديث من الصحيح وفي شيء كل رحمته وسإعت فلذلك الصفات باأوسإع
كتاب في كتب الخلق الله قضى لما الله رسإول قال قال عنه الله رضي هريرة

عنده فهو لفظ وفي غضبي تغلب رحمتي إن العرش على موضوع عنده فهو
العرش على

وطاباق العرش على عنده ووضعه الرحمة باذكر الكتاب هذا اختصاص فتأمل
اسإتوى  ثم156 25 وقوله اسإتوى العرش على الرحمن قوله وباين ذلك باين

الرب معرفة من عظيم بااب لك ينفتح خبيرا باه فاسإأل الرحمن العرش على
 والتجهم التعطيل عنك يغلقه لم إن وتعالى تبارك
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والعزاز والمنع والعطاء والرفع والخفض والبسط والقبض العدل وصفات
وهو الدين بايوم وخصه الملك بااسإم أخص ونحوها والحكم والقهر والذلل
ولنه كساعة قبله وما الحق اليوم ولنه وحده فيه باالحكم لتفرده باالعدل الجزاء
إليه مراحل الدنيا وأيام الغاية
الله وهي الثلثة السإماء باهذه والمر الخلق ارتباط وتأمل فصل

جمعت وكيف والعقاب والثواب والمر الخلق عنها نشأ كيف والرحمن والرب
الفرق ولها الجمع فلها وفرقتهم الخلق
وخالقه شيء كل رب فهو المخلوقات لجميع الجامع الجمع له الرب فاسإم

له عبد والرض السموات في من وكل رباوبايته عن شيء يخرج ل عليه والقادر
فألهه اللهية باصفة وافترقوا الرباوباية باصفة فاجتمعوا قهره وتحت قبضته في

العبادة تنبغي ل الذي هو إل إله ل الذي الله باأنه طوعا له وأقروا السعداء وحده
والخضوع والتذلل والخشية والخبات والناباة والحب والخوف والرجاء والتوكل

له إل
موحدين وفريقا السعير في مشركين فريقا فريقين وصاروا الناس افترق وهنا
الجنة في

جمعتهم التي هي الرباوباية أن كما فرقتهم التي هي فاللهية
والخلق اللهية صفة من وقيامه مظهره والنهي والمر والشرع فالدين

والجنة والعقاب باالثواب والجزاء الرباوباية صفة من والفعل والتدباير واليجاد
ووفقهم وأعانهم باإلهيته فأمرهم الدين يوم ملك وهو الملك صفة من والنار

هذه من واحدة وكل وعدله باملكه وعاقبهم وأثاباهم بارباوبايته وأضلهم وهداهم
الخرى عن تنفك ل المور

له منهم فالتأليه عباده وباين الله باين الذي والسبب التعلق فهي الرحمة وأما
رسإله إليهم أرسإل باها عباده وباين باينه واصل سإبب والرحمة لهم منه والرباوباية

وأنعم وعافاهم رزقهم وباها ثواباه دار أسإكنهم وباها هداهم وباها كتبه عليهم وأنزل
 الرحمة سإبب وباينهم وباينه العبودية سإبب وباينه فبينهم عليهم

على الرحمن ف بارحمته عرشه على اسإتوائه كاقتران بارحمته رباوبايته واقتران
شمول فإن الرحيم الرحمن العالمين رب لقوله مطاباق اسإتوى العرش
فوسإع وسإعتها الرحمة شمول أقصى عنها شيء يخرج ل باحيث وسإعتها الرباوباية

على علوه على يدل ما للعالمين رباا كونه في أن مع ورباوبايته بارحمته شيء كل
الله شاء إن بايانه يأتي كما شيء كل فوق وكونه خلقه
مضمونها على الحمد وإيقاع الحمد باعد السإماء هذه ذكر في فصل

في محمود رباوبايته في محمود إلهيته في محمود أنه على يدل ما ومقتضاها
وملك محمود ورحمان محمود ورب محمود إله وأنه ملكه في محمود رحمانيته

من وكمال بامفرده السإم هذا من كمال الكمال أقسام جميع باذلك فله محمود
باالخر أحدهما اقتران من وكمال بامفرده الخر
غفور والله قدير والله حكيم عليم والله حميد غني والله تعالى قوله ذلك مثال
كمال باحمده غناه واقتران كمال صفة والحمد كمال صفة فالغنى رحيم
وقدرته أيضا كمال باالحكمة العلم واقتران كمال وحكمته كمال وعلمه أيضا
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القدرة باعد العفو وكذلك كمال باالمغفرة القدرة واقتران كمال ومعفرته كمال
 حليم عليم  والله11 4 باالحلم العلم واقتران قديرا عفوا كان الله  إن14 4

على الحمد لك وباحمدك اللهم سإبحانك يقولن اثنان أرباعة العرش وحملة
عفوك على الحمد لك وباحمدك اللهم سإبحانك يقولن واثنان علمك باعد حلمك

علم من كل ول قدرة عن يعفو عفا من كل ول عفا قدر من كل فما قدرتك باعد
علم إلى حلم من أزين شيء إلى شيء قرن فما عالم حليم كل ول حليما يكون
رباك  وإن9 26 رحمة إلى عزة ومن حمد إلى ملك ومن قدرة إلى عفو ومن
تعذباهم  إن121 5 السلم عليه المسيح قول كان ههنا ومن الرحيم العزيز لهو

وإن يقول أن من أحسن الحكيم العزيز أنت فإنك لهم تغفر وإن عبادك فإنهم
عن مغفرتك مصدر كان لهم غفرت إن أي الرحيم الغفور أنت فإنك لهم تغفر
وجهل عجز عن غفر فمن العلم كمال وهي حكمة وعن القدرة كمال وهي عزة

تغفر ل فأنت عجزا إل ذلك يكون ل بال عليما حكيما قادرا يكون ل الجاني باجرم
من أحسن فهذا مواضعها الشياء باها تضع وحكمة تام وعلم تامة قدرة عن إل

المغفرة باطلب التعريض على ذكره الدال الموضع هذا في الرحيم الغفور ذكر
الرحيم الغفور أنت فإنك لهم تغفر وإن قال لو فإنه فاتت وقد حينها غير في
ينره ما يستحقها ل لمن المغفرة باطلب والتعريض السإتعطاف من هذا في كان
وجلل عظمة موقف والموقف سإيما ل السلم عليه المسيح منصب عنه

والحكمة العزة فذكر دونه من إلها واتخذه ولدا لله جعل ممن انتقام وموقف
14 السلم عليه الخليل قول باخلف وهذا والمغفرة الرحمة ذكر من أليق فيه
فمن الناس من كثيرا أضللن إنهن رب الصنام نعبد أن وباني  واجنبني36 و35

يقل ولم رحيم غفور فإنك عصاني ومن مني فإنه تبعني
لهم تغفر إن أي باالدعاء وتعريض اسإتعطاف المقام لن حكيم عزيز فإنك

إلى المعصية ومن التوحيد إلى الشرك من للرجوع توفقهم باأن وترحمهم
يعلمون ل فإنهم لقومي اغفر اللهم الحديث في كما الطاعة

ومعان أوصاف من مشتقة تعالى الرب أسإماء أن على الدللة أظهر هذا وفي
والله وأمره فعله من باه واقترن معه ذكر ما يناسإب اسإم كل وأن باه قامت

 للصواب الموفق

المرتبة مراتب عشر وهي والعامة الخاصة الهداية مراتب في فصل
وهذه إليه منه بال واسإطة بال يقظة لعبده وجل عز الله تكليم مرتبة الولى
وعليه نبينا على وسإلمه الله صلوات عمران بان موسإى كلم كما مراتبها أعلى
إلى وحيه الية أول في فذكر تكليما موسإى الله  وكلم163 4 تعالى الله قال
يدل وهذا كلمه باأنه باالخبار باينهم من موسإى خص ثم باعده من والنبيين نوحا

الية أول في ذكر الذي الوحي مطلق أخصمن له حصل الذي التكليم أن على
يتوهمه لما رفعا التكليم هو كلم مصدر هو الذي الحقيقي باالمصدر أكده ثم

للمعنى تعريف أو إشارة أو إلهام أنه من وغيرهم والمعتزلة والجهمية المعطلة
توهم ورفع النسبة تحقيق المفيد باالمصدر فأكده التكليم غير باشيء النفسي
وصل طريق باأي كلما النسان إلى يوصل ما تسمى العرب الفراء قال المجاز
كالرادة الكلم حقيقة إل يكن لم باالمصدر حققته فإذا باالمصدر تحققه ل ولكن
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إرادة يقال ول الجدار أراد ويقال الرادة حقيقة يريدون إرادة أراد فلن يقال
لميقاتنا موسإى جاء  ولما142 7 تعالى وقال كلمه هذا حقيقة غير مجاز لنه

أرسإله الذي الول التكليم غير التكليم وهذا إليك أنظر أرني رب قال رباه وكلمه
التكليم هذا وفي فرعون إلى باه

له الله من مواعدة عن وكان اللواحا أعطى وفيه الول في ل النظر سإأل الثاني
إني موسإى  يا143 7 له الله قال وفيه مواعدة عن يكن لم الول والتكليم

 السلف باإجماع لك باتكليمي أي وباكلمي بارسإالتي الناس على اصطفيتك

قرب من والنجاء باعد من فالنداء وناجاه ناداه أنه كتاباه في سإبحانه أخبر وقد
محاجته في آدم أباوه له وقال نجاء أو نداء فهو الحلقة كبرت إذا العرب تقول
له يقوله وكذلك بايده التوراة لك وخط باكلمه الله اصطفاك الذي موسإى أنت
في السإراء حديث في وكذلك رباه إلى الشفاعة منه طلبوا إذا الموقف أهل
وذلك قال الرواية اختلف على الساباعة أو السادسإة السماء في موسإى رؤية

من لغيره حصل ما جنس من له حصل الذي التكليم كان ولو الله باكلم باتفضيله
كليم يسمى كان ول معنى الحاديث هذه في باه التخصيص لهذا يكن لم النبياء

وراء من أو وحيا إل الله يكلمه أن لبشر كان  وما51 42 تعالى وقال الرحمن
والتكليم الوحي تكليم باين ففرق يشاء ما باإذنه فيوحي رسإول يرسإل أو حجاب

حجاب وراء من والتكليم الرسإول باإرسإال
تعالى الله قال باالنبياء المختص الوحي مرتبة الثانية المرتبة فصل

 وما51 42 وقال باعده من والنبيين نوحا إلى أوحينا كما إليك أوحينا  - إنا126 4
هذه في الوحي فجعل الية حجاب وراء من أو وحيا إل الله يكلمه أن لبشر كان
وذلك للتكليم قسيما النساء آية في وجعله التكليم أقسام من قسما الية

التكليم من وقسم واسإطة بال هو الذي الخاص التكليم قسيم فإنه بااعتبارين
متعددة باطرق المعنى إيصال هو الذي العام

قال وأوحى وحى فعله في ويقال الخفي السريع العلم هو اللغة في والوحي
سإنذكره كما أقسام وهو فاسإتقرت القرار لها وحى رؤية

فيوحى البشري الرسإول إلى الملكي الرسإول إرسإال الثالثة المرتبة فصل
إليه يوصله أن أمره ما الله عن إليه

لغيرهم تكون ل باالنبياء خاصة الثلث المراتب فهذه
ويخاطبه عيانا يراه رجل البشرى للرسإول يتمثل قد الملكي الرسإول هذا ثم

ما إليه ويوحى الملك فيه يدخل وقد عليها خلق التي صورته على يراه وقد
لنبينا حصلت والثلثة يقلع أي عنه يفصم ثم يوحيه
 الخاص الوحي مرتبة دون وهذه التحديث مرتبة الراباعة المرتبة فصل

كما عنه الله رضي الخطاب بان لعمر كانت كما الصديقين مرتبة دون وتكون
بان فعمر المة هذه في يكن فإن محدثون قبلكم المم في كان إنه النبي قال

/ / حا الخطاب
كائنون باأنهم جزم يقول الله رحمه تيمية بان الدين تقي السإلم شيخ وسإمعت

أفضل أنها مع الشرطية إن ب المة هذه في وجودهم وعلق قبلنا المم في
ورسإالته نبيها باكمال عنهم المة هذه واسإتغناء إليهم قبلنا المم لحتياج المم
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فهذا منام ول كشف صاحب ول ملهم ول محدث إلى باعده المة الله يحوج فلم
لنقصها ل واسإتغنائها المة لكمال التعليق

باه يحدث كما فيكون باالشيء وقلبه سإره في يحدث الذي هو والمحدث
صديقيته باكمال اسإتغنى لنه المحدث من أكمل والصديق شيخنا قال

وظاهره وسإره كله قلبه سإلم قد فإنه والكشف واللهام التحديث عن ومتاباعته
منه عما باه فاسإتغنى للرسإول وبااطنه

وافقه فإن الرسإول باه جاء ما على باه يحدث ما يعرض المحدث هذا وكان قال
التحديث مرتبة فوق الصديقية مرتبة أن فعلم رده وإل قبله
رباي عن قلبي حدثني والجهالت الخيالت أصحاب من كثير يقوله ما وأما قال

قلبي حدثني قال فإذا رباه عن أو شيطانه عن عمن ولكن حدثه قلبه أن فصحيح
قال كذب وذلك باه حدثه أنه يعلم لم من إلى الحديث مسندا كان رباي عن

من الله أعاذه وقد الدهر من يوما باه تفوه ول ذلك يقول يكن لم المة ومحدث
بان عمر المؤمنين أمير الله أرى ما هذا يوما كاتبه كتب بال ذلك يقول أن

صواباا كان فإن الخطاب بان عمر رأى ما هذا واكتب امحه ل فقال الخطاب
الكللة في وقال بارىء منه ورسإوله والله عمر فمن خطأ كان وإن الله فمن
الشيطان ومن فمني خطأ يكن وإن الله فمن صواباا يكن فإن بارأيى فيها أقول
والبااحي والحلولي التحادي ترى وأنت الرسإول باشهادة المحدث قول فهذا

رباي عن قلبي حدثني يقول والفرية باالقحة مجاهر والسماعي الشطاحا
حق ذي كل وأعط والحالين والقولين والمرتبتين القائلين باين ما إلى فانظر

 واحدا شيئا والخالص الزغل تجعل ول حقه

وداود تعالى الله قال الفهام مرتبة الخامسة المرتبة فصل
لحكمهم وكنا القوم غنم فيه نفشت إذ الحرث في يحكمان إذ وسإليمان
الكريمين النبيين هذين فذكر وعلما حكما آتينا وكل سإليمان ففهمناها شاهدين

المعينة الواقعة هذه في باالفهم سإليمان وخص والحكم باالعلم عليهما وأثنى
الناس دون باشيء الله رسإول خصكم هل سإئل وقد طالب أباي ابان على وقال
في وما كتاباه في عبدا الله يؤتيه إلفهما النسمة وبارأ الحبة فلق والذي ل فقال
مسلم يقتل ل وأن السإير وفكاك الديات وهو العقل فيها وكان الصحيفة هذه

عنهما الله رضي الشعري موسإى لباي الخطاب بان عمر كتاب وفي باكافر
الله يقذفه ونور عبده على الله من نعمة فالفهم إليك أدلى فيما الفهم والفهم

مال النص من فيفهم يعرفه ول غيره يدركه مال ويدرك باه يعرف قلبه في
معناه أصل وفهم حفظه في اسإتوائهما مع غيره يفهمه

تفاوتت وفيه النبوية الولية ومنشور الصديقية عنوان ورسإوله الله عن فالفهم
عمر سإأله وقد عباس ابان فهم إلى فانظر باواحد ألف عد حتى العلماء مراتب

باه خص وما والفتح الله نصر جا إذا سإورة عن وغيرهم بادر أهل من حضر ومن
باحضور وإعلمه نفسه إلى نبيه سإبحانه الله نعى أنها منها فهمه من عباس ابان

إذ عباس وابان الصحاباة من غيرهما عن وخفائه ذلك على له عمر وموافقة أجله
الخاص الفهم لول باأجله العلم السورة هذه في تجد وأين سإنا أحدثهم ذاك

مع فيحتاج الناس أكثر أفهام عنها تتقاصر مراتب إلى يصل حتى هذا ويدق
الفهم صاحب حق في وأما حقه في باالنصوص السإتغناء يقع ول غيره إلى النص

غيرها إلى النصوص مع يحتاج فل
 من وتمييزه الحق تبيين وهو العام البيان مرتبة السادسإة المرتبة فصل
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العين كشهود للقلب مشهودا يصير باحيث وأعلمه وشواهده باأدلته الباطل
إل يضله ول أحدا يعذب ل التي خلقه على الله حجة هي المرتبة وهذه للمرئيات

هداهم إذ باعد قوما ليضل الله كان  وما115 9 تعالى الله قال إليها وصوله باعد
يقبلوا فلم لهم باين حين لهم منه عقوباة الضلل فهذا يتقون ما لهم يبين حتى

سإبحانه الله أضل وما الهدى عن أضلهم باأن فعاقبهم باه يعملوا ولم لهم باينه ما
البيان هذا باعد إل قط أحدا
هذا في وشبهات كثيرة شكوك عنك وزالت القدر سإر عرفت هذا عرفت وإذا

باهذا يصرحا والقرآن عباده من يضله من إضلله في الله حكمة وعلمت الباب
قلوبانا  وقولهم155 4 قلوباهم الله أزاغ زاغوا  فلما5 61 كقوله موضع غير في

6 وقوله طبع كفر والثاني عناد كفر فالول باكفرهم عليها الله طبع بال غلف
طغيانهم في ونذرهم مرة أول باه يؤمنوا لم كما وأباصارهم أفئدتهم  ونقلب110

أفئدتهم قلب باأن وتحققوه تيقنوه حين باه اليمان ترك على فعاقبهم يعمهون
له يهتدوا فلم وأباصارهم

عظيم موضع فإنه التأمل حق الموضع هذا فتأمل
هدى فهذا الهدى على العمى فاسإتحبوا فهديناهم ثمود  وأما17 41 تعالى وقال

لم باعده آخر هدى باه يقترن لم إن فإنه موجب ل شرط وهو والدللة البيان باعد
واللهام التوفيق هدى وهو الهتداء كمال باه يحصل

المشهودة بااليات وبايان المتلوة المسموعة بااليات بايان نوعان البيان وهذا
ما وصدق وكماله وصفاته وأسإمائه الله توحيد على وآيات أدلة وكلهما المرئية
آياته في التفكير إلى المتلوة باآياته عباده يدعو ولهذا عنه رسإله باه أخبرت

المشهودة
الرسإل باه باعثت الذي هو البيان وهذا وهذه هذه في التفكر على ويحضهم

تعالى الله قال يشاء من الله يضل ذلك وباعد باعدهم العلماء وإلى إليهم وجعل
يشاء من الله فيضل لهم ليبين قومه بالسان إل رسإول من أرسإلنا  وما4 64

يشاء من يضل الذي هو والله تبين فالرسإل الحكيم العزيز وهو يشاء من ويهدي
 وحكمته باعزته يشاء من ويهدي

للهداية المستلزم البيان وهو الخاص البيان الساباعة المرتبة فصل
الخذلن أسإباب وقطع والجتباء والتوفيق العناية تقارنه بايان وهو الخاصة
16 المرتبة هذه في تعالى قال ألبتة الهداية عنه تتخلف فل القلب عن وموادها

ل  إنك56 38 وقال يضل من يهدي ل الله فإن هداهم على تحرص  إن37
موجب وهذا شرط الول فالبيان يشاء من يهدي الله ولكن أحببت من تهدي
علم ولو تعالى الله قال السإماع مرتبة الثامنة المرتبة فصل

35 تعالى قال وقد معرضون وهم لتولوا أسإمعهم ولو لسإمعهم خيرا فيهم الله
وما الحرور ول الظل ول النور ول الظلمات ول والبصير العمى يستوي  وما22

في من بامسمع أنت وما يشاء من يسمع الله إن الموات ول الحياء يستوي
ذلك فإن والتبليغ الحجة إسإماع من أخص السإماع وهذا نذير إل أنت إن القبور
القلوب إسإماع وهذا الذان إسإماع ذاك لكن عليهم الحجة قامت وباه لهم حاصل

فسماع باهما وتعلق والقلب الذان إلى نسبة وله ومعنى لفظ له الكلم فإن
نفى سإبحانه فإنه القلب حظ ومقصوده معناه حقيقة وسإماع الذن حظ لفظه
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سإماع لهم وأثبت القلب حظ هو الذي والمراد المقصود سإماع الكفار عن
الذن حظ هو الذي اللفاظ

يلعبون وهم اسإتمعوه إل محدث رباهم من ذكر من يأتيهم  ما2 21 قوله في
منها تمكنه أو عليه الحجة قيام إل السامع يفيد ل السماع وهذا قلوباهم لهية
وغفلته القلب لهو مع يحصل فل منه والمطلوب وثمرته السماع مقصود وأما

الذين أولئك آنفا قال  ماذا16 47 معه للحاضر قائل السامع يخرج بال وإعراضه
قلوباهم على الله طبع

باواسإطة تحصل إنما المرتبة هذه أن الفهام ومرتبة المرتبة هذه باين والفرق
ومرتبة الوجه هذا من الفهم مرتبة من أخص فهي أعم الفهام ومرتبة الذن
ومتعلقاته ولوازمه المراد باالمعنى تتعلق أنها وهي آخر وجه من أخص الفهم

القلب إلى باالخطاب المقصود إيصال على مدارها السماع ومرتبة وإشاراته
 القبول سإماع السماع هذا على ويترتب

والجاباة القبول وسإماع القلب وسإماع الذن سإماع مراتب ثلث إذن فهو
وما ونفس تعالى قال اللهام مرتبة التاسإعة المرتبة فصل

أسإلم لما الخزاعي منذر بان لحصير النبي وقال وتقواها فجورها فألهمها سإواها
نفسي شر وقني رشدي ألهمني اللهم قل
مقام فوق وهو قال المحدثين مقام هو اللهام المنازل صاحب جعل وقد

أو وقتا صاحبها على واسإتصعبت نادرة وقعت رباما الفراسإة لن الفراسإة
عتيد مقام في إل يكون ل واللهام عليه اسإتعصت

فكل إيمانهم باحسب للمؤمنين عام اللهام فإن اللهام من أخص التحديث قلت
قال فالنبي التحديث فأما اليمان باه له حصل الذي رشده الله ألهمه فقد مؤمن

خاص إلهام فالتحديث المحدثين من يعني فعمر أحد المة هذه في يكن إن فيه
النبياء غير إلى الوحي وهو
وقوله أرضعيه أن موسإى أم إلى  وأوحينا7 28 تعالى كقوله المكلفين من إما
غير من وإما وبارسإولي باي آمنوا أن الحواريين إلى أوحيت  وإذ111 5

الجبال من اتخذي أن النحل إلى رباك  وأوحى29 16 تعالى كقوله المكلفين
إلهام وحي كله فهذا يعرشون ومما الشجر ومن بايوتا
نادرة وقعت رباما الفراسإة باأن عليه احتج فقد الفراسإة مقام فوق جعله وأما
فلم عليه واسإتصعبت صاحبها على اسإتعصت ورباما له حكم ل والنادر تقدم كما

والحضور القرب مقام في يعني عتيد مقام في إل يكون ل واللهام تطاوعه
وخاص عام إلى ينقسم واللهام الفراسإة من واحد كل أن هذا في والتحقيق

قد وخاصة كثيرا يقع قد واحد كل وعام الخر عام فوق منهما واحد كل وخاص
وأما وتحصيل كسب بانوع تتعلق قد الفراسإة أن الصحيح الفرق ولكن نادرا يقع

ألبتة باكسب تنال ل مجردة فموهبة اللهام
قاطعا وحيا يقع نبأ الولى الدرجة درجات ثلث على وهو قال فصل

خبر نبأ وهو نبأ خبر كل فليس شأن له الذي الخبر النبأ مطلق إذ باسماع مقرونا
معظم غيب عن

باواسإطة إما باموجبه إليه وصل من يقطع الذي العلم واللهام باالوحي ويريد
 واسإطة بال العلم هو أو سإمع
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وهذا الخطاب قبيل من هو بال إلهاما ذلك فليس سإمع باواسإطة حصوله أما قلت
هو المخاطب كان إذ موسإى باه خص الذي وهو النبياء لغير حصوله يستحيل

وجل عز الحق
راباع ل ثلثة وجوه أحد من فهو سإماع من الرياضات أربااب من لكثير يقع ما وأما
كانت فقد النبياء لغير يقع هذا فإن جزئيا خطاباا الملك يخاطبه أن أعلها لها

ترك فلما خطاباه تركت اكتوى فلما باالسلم حصين بان عمران تخاطب الملئكة
نوعان وهو ملكي خطاب إليه عاد الكي
المؤمنين عموم إلى باالنسبة نادر وهو باأذنه يسمعه خطاب أحدها

الحديث في كما روحه الملك باه يخاطب قلبه في يلقى خطاب والثاني
باالخير إيعاد الملك فلمة لمة وللشيطان آدم ابان باقلب لمة للملك إن المشهور
268 2 قرأ ثم باالوعد وتكذيب باالشر إيعاد الشيطان ولمة باالوعد وتصديق

وقال وفضل منه مغفرة يعدكم والله باالفحشاء ويأمركم الفقر يعدكم الشيطان
في قيل آمنوا الذين فثبتوا معكم أني الملئكة إلى رباك يوحى  إذ12 8 تعالى

والقولن القتال معهم احضروا وقيل باالنصر وباشروهم قلوباهم قووا تفسيرها
قلوباهم وثبتوا القتال معهم حضروا فإنهم حق

جامع في كما المؤمنين عباده قلوب في وجل عز الله واعظ الخطاب هذا ومن
تعالى الله إن النبي عن سإمعان بان النواس حديث من أحمد ومسند الترمذي

مفتحة أباواب لهما سإوران الصراط كنفتي وعلى مستقيما صراطا مثل ضرب
فوق يدعو وداع الصراط رأس على يدعو وداع مرخاة سإتور الباواب وعلى

المفتحة والباواب الله حدود والسوران السإلم المستقيم فالصراط الصراط
على والداعي الستر يكشف حتى الله حدود من حد في أحد يقع فل الله محارم
مؤمن كل قلب في الله واعظ الصراط فوق والداعي الله كتاب الصراط رأس
الملئكة باواسإطة اللهي اللهام هو المؤمنين قلوب في الواعظ فهذا
موقوف إثبات أو بانفي فيه والجزم باعد يتبين لم فمما واسإطة باغير وقوعه وأما
أعلم والله الدليل على

 وقد الجان من الهواتف خطاب المسموع الخطاب من الثاني النوع فصل

أحدهما نوعان أيضا وهذا شيطانا يكون وقد صالحا مؤمنا جنيا المخاطب يكون
باأذنه يسمعه خطاباا يخاطبه أن

النسى يعد حين وتمنيته وعده ومنه باه يلم ما عند قلبه في يلقى أن والثاني
يعدهم وما ويمنيهم  يعدهم120 4 تعالى قال كما وينهاه ويأمره ويمنيه

من وللقلب باالفحشاء ويأمركم الفقر يعدكم الشيطان وقال غرورا إل الشيطان
الرسإل عن إل منتفية والعصمة نصيب منه أيضا وللذن نصيب الخطاب هذا

المة ومجموع
دليل باأي أو بارهان باأي ملكي أو رحماني الخطاب هذا أن للمخاطب أين فمن

المغرور فيقول خطاباه السمع في ويلقى وحيه النفس في يقذف والشيطان
وقد والمخاطب لك القائل في الشأن لكن صدقت وخوطبت لي قيل المخدوع

لما الصحاباة من وهو سإلمة بان لغيلن عنه الله رضي الخطاب بان عمر قال
السمع من يسترق فيما الشيطان لظن إني بانيه باين ماله وقسم نساءه طلق
شهر يا باعدك القراء يأمن فمن نفسك في فقذفه باموتك سإمع
إليها وعوده النفس من بادايته تكون حالي خطاب الثالث النوع فصل

يعود وإليها بادا منها نفسه من هو وإنما خارج من فيتوهمه
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منه باه كلمه الله من خطاب أنه ويعتقد فيه فيغلط للسالك يعرض ما كثيرا وهذا
باالرياضة صفت إذا النسان من المدركة اللطيفة أن غلطه وسإبب إليه

الروحا إسإتيلء باحكم لها الحكم صار الكثيفة الشواغل عن علقها وانقطعت
إلى والقلب النفس عناية فتنصرف لهما الحكم ومصير البدن على والقلب
 محل في وتصير باها الروحا عناية وتشتد باهما متصلة هي التي المعاني تجريد

المنطق إلى المعاني تلك فتصرف القلب فتمل والشواغل العلئق تلك
تلك فتتشكل الروحا تجرد ويتفق العادة باحكم الروحي القلبي والخطاب

باشكل الباصرة وللقوة المسموعة الصوات باشكل السامعة للقوة المعاني
في ليس نفسه في وكله الخطاب ويسمع صورها فيرى المرئية الشخاص

أو الخارج في وسإمع رأى لكن وصدق وسإمع رأى أنه ويحلف شيء منه الخارج
الروحا على المعاني تلك واسإتيلء العلم وقلة التمييز ضعف ويتفق نفسه في

الشواغل عن وتجردها
غرور هو فإنما غيرها نفسه سإمع ومن الخطاب وجوه هي الثلثة الوجوه فهذه
حققه لمن المواضع أجل من وهو القول مقطع الموضع وهذا وتلبيس وخدع
للصواب الموفق والله وفهمه
يخرق ل أنه صحته وعلمة عيانا يقع إلهام الثانية الدرجة قال فصل
أبادا يخطىء ول حدا يجاوز ول سإترا

باالضروري شبيه علم ذلك أن الولى الدرجة في اللهام وباين هذا باين الفرق
الدرجة في فوقه فهو ومكاشفة معاينة وهذا القلب عن دفعه يمكن ل الذي
ثلث له وذكر العين إلى المرئي نسبة القلب إلى ونسبته ظهورا منه وأتم

علمات
يخرق ل عنه المستور غير باحال كوشف إذا صاحبه أي سإترا يخرق ل أنه إحداها
عن نفسه من الله سإتره ما يخرق ل أنه أو شرا أو كان خيرا ويكشفه سإتره
باحاله كوشف من ويستر نفسه يستر بال الناس
وجهين يحتمل حدا يجاوز ل أنه الثانية

الكهان مثل الله حدود وتجاوز المعاصي ارتكاب إلى باه يتجاوز ل أنه أحدهما
الشيطاني الكشف وأصحاب

على باه يتجسس أن مثل الشرعية الحدود خلف على يقع ل أنه الثاني
باهذا عليها وقع تتبعها فإذا وتتبعها عليها التجسس عن الله نهى التي العورات
رحماني ل شيطاني فهو الكشف

لبان النبي قال كما كثير خطأه فإن الشيطاني باخلف أبادا يخطىء ل أنه الثالثة
باد ل الشيطاني فالكشف عليك لبس فقال وكاذباا صادقا أرى قال ترى ما صائد

ألبتة صدقه يستمر ول يكذب أن
 عين عن وينطق صرفا التحقيق عين يجلو إلهام الثالثة الدرجة قال فصل

إليها الشارة تمتنع غاية واللهام محضا الزل
سإواها ما كل يضمحل باحيث الحقيقة شهود في الفناء هي عنده التحقيق عين
يجلو الدرجة هذه في فاللهام محضة أعداما الرسإوم وتعود الشهود ذلك في
الحواس ول العقول إدراك من شيء يمازجها ل باحيث صرفا للملهم العين هذا
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والناطق الحقيقة عين جلء يتمحض لم حسي أو عقلي إدراك هناك كان فإن
هذا أربااب وعند له ومشارك معه هو من إل عنه يفهم ل عندهم الكشف هذا عن

حجب والحال والعقل العلم أن وعندهم حجاب في عنه الخلق كل أن الكشف
ما لغة يفهمون ل وأنهم الحجاب لسان على يكون إنما الخلق خطاب وأن عليه
فإن عنه والعبارة إليه الشارة تمتنع فلذلك المحجوب المعنى من الحجاب وراء

الحس وراء أمر وهذا والمعقول باالمحسوس يتعلقان إنما والعبارة الشارة
والعقل
في لكن وتعدم وتضمحل الوسإائط معه ترتفع إلهام أنه اللهام هذا وحاصل
ذلك يجعلون فإنهم الوجود باوحدة القائلون التحادية وأما الوجود في ل الشهود

منهم بارىء وهو منهم المنازل صاحب ويجعلون الوجود في وعدما اضمحلل
أعلم والله ومعرفة وحال ودينا عقل

أجزاء من وهي الصادقة الرؤيا الهداية مراتب من العاشرة المرتبة فصل
جزءا وأرباعين سإتة من جزء الصادقة الرؤيا قال أنه النبي عن ثبت كما النبوة

/ / حا النبوة من
الرؤيا هو كان الوحي مبتدأ أول إن المذكور التخصيص هذا سإبب في قيل وقد

سإنة وعشرين ثلث مدة اليقظة وحي إلى انتقل ثم سإنة نصف وذلك الصادقة
في الوحي مدة فنسبة عليه وسإلمه الله صلوات توفي أن إلى باعث حين من

الرواية في جاء ما لول حسن وهذا جزءا وأرباعين سإتة من جزء ذلك من المنام
جزءا سإبعين من جزء إنها الصحيحة الخرى

من الصديقين رؤيا فإن الرائي حال باحسب ذلك إن باينهما الجمع في قيل وقد
 أعلم والله سإبعين من الصادقة المؤمنين عموم ورؤيا وأرباعين سإتة

أصدقهم رؤيا الناس وأصدق الرائي صدق باحسب وصدقها الوحي مبدأ والرؤيا
العهد لبعد وذلك النبي قال كما تخطىء تكاد ل الزمان اقتراب عند وهي حديثا

ففي النبوة نور قوة زمن في وأما باالرؤيا المؤمنون فيتعوض وآثارها باالنبوة
الرؤيا عن يغني ما وقوته نورها ظهور
عليهم تظهر ولم الصحاباة عصر باعد ظهرت التي الكرامات هذا ونظير

وقد إيمانهم لضعف إليها باعدهم من واحتياج إيمانهم باقوة عنها لسإتغنائهم
باه يكلم كلم المؤمن رؤيا الصامت بان عبادة وقال المعنى هذا على أحمد نص

وما قيل المبشرات إل النبوة من يبق لم النبي قال وقد المنام في عبده الرب
/ وإذا / حا له ترى أو المؤمن يراها الصالحة الرؤيا قال الله رسإول يا المبشرات

القدر ليلة أروا لما لصحاباه النبي قال وقد تكذب لم المسلمين رؤيا تواطأت
كان فمن الواخر العشر في تواطأت قد رؤياكم أرى قال الواخر العشر في

/ / حا رمضان من الواخر العشر في فليتحرها متحريها منكم
الرؤيا النبي وقال شيطاني ومنها نفساني ومنها رحماني منها كالكشف والرؤيا

نفسه الرجل باه يحدث مما ورؤيا الشيطان من تحزين ورؤيا الله من رؤيا ثلثة
/ / حا المنام في فيراه اليقظة في

خاصة الله من التي الرؤيا هو الهداية أسإباب من هو والذي
أقدم ولهذا المة بااتفاق وهذا الشيطان من معصومة فإنها وحي النبياء ورؤيا

باالرؤيا السلم عليهما إسإماعيل ابانه ذباح على الخليل
فإن باها يعمل لم وإل وافقته فإن الصريح الوحي على فتعرض غيرهم رؤيا وأما
تواطأت أو صادقة رؤيا كانت إذا تقولون فما قيل
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منبهة له مطاباقة إل تكون ل بال للوحي مخالفتها اسإتحال كذلك كانت متى قلنا
فيه اندراجها الرائي يعرف لم حكمه في خاصة قضية اندراج على منبهة أو عليه

الصدق فليتحر رؤياه تصدق أن أراد ومن ذلك على باالرؤيا فيتنبه
مستقبل كاملة طهارة على ولينم والنهي المر على والمحافظة الحلل وأكل
 ألبتة تكذب تكاد ل رؤياه فإن عيناه تغلبه حتى الله ويذكر القبلة

الرحمة واقتراب اللهي النزول وقت فإنه السإحار رؤيا الرؤيا وأصدق
الشياطين انتشار عند العتمة رؤيا وعكسه الشياطين وسإكون والمغفرة
كلم المؤمن رؤيا عنه الله رضي الصامت بان عبادة وقال الشيطانية والرواحا

المنام في عبده الرب باه يكلم
أحد لكل فيضرباها وتشاكله تناسإبه أمثال في العبد يريها باها موكل ملك وللرؤيا
وقال علم بال تفسيرها عن وزجر وحى الوحي من الرؤيا مالك وقال باحسبه

الله باوحي أتتلعب
يخرجنا باها مخصوصة مظان تأويلها وطرق وتفاصيلها وأحكامها الرؤيا ولذكر
أعلم والله المقصود عن ذكرها
وشفاء القلوب شفاء الشفاءين على الفاتحة اشتماله بايان في فصل

البادان
مدار فإن اشتمال أتم عليه اشتملت فإنها القلوب شفاء على اشتمالها فأما

القصد وفساد العلم فساد أصلين على وأسإقامها القلوب اعتلل
العلم فساد نتيجة فالضلل والغضب الضلل وهما قاتلن داءان عليهما ويترتب

جميعها القلوب أمراض ملك هما المرضان وهذان القصد فساد نتيجة والغضب
سإؤال كان ولذلك الضلل مرض من الشفاء تتضمن المستقيم الصراط فهداية

صلة كل في وليلة يوم كل عليه وأوجبه عبد كل على دعاء أفرض الهداية هذه
مقامه السؤال هذا غير يقوم ول المطلوباة الهداية إلى وفاقته ضرورته لشدة

 يتضمن وحال وعمل ومعرفة علما نستعين وإياك نعبد إياك ب والتحقيق

باالغايات يتعلق القصد فساد فإن والقصد القلب فساد مرض من الشفاء
الوسإائل باأنواع إليها وتوسإل فانية مضمحلة منقطعة غاية طلب فمن والوسإائل
مطلوباه غاية كان من كل شأن وهذا فاسإدا قصده نوعي كل كان إليها الموصلة

رواءها لهم غاية ل الذين الشهوات ومتبعي المشركين من وعبوديته الله غير
بااطل أو حق من كان طريق باأي رياسإتهم لقامة المتبعين الرياسإات وأصحاب

فإن باأرجلهم وداسإوه طحنوه رياسإتهم طريق في معارضا الحق جاء فإذا
الطريق في حبسوه ذلك عن عجزوا فإن الصائل دفع دفعوه ذلك عن عجزوا
لم فإذا المكان باحسب لدفعه مستعدون وهم أخرى طريق إلى عنه وحادوا
والتنفيذ والحكم التصرف عن وعزلوه والخطبة السكة أعطوه بادا منه يجدوا

لنه ل مذعنين إليه وأتوا وجالوا باه صالوا لهم وكان لهم ناصرا الحق جاء وإن
إلى دعوا  وإذا50 48 24 باه وانتصارهم وأهواءهم غرضهم لموافقته بال حق
يأتوا الحق لهم يكن وإن معرضون منهم فريق إذا باينهم ليحكم ورسإوله الله
عليهم الله يحيف أن يخافون أم ارتاباوا أم مرض قلوباهم أفي مذعنين إليه

الظالمون هم أولئك بال ورسإوله
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الغايات باطلت إذا وهؤلء ووسإائلهم غاياتهم في فاسإد هؤلء قصد أن والمقصود
وهم والحسرات الخسران أعظم على حصلوا وفنيت واضمحلت طلبوها التي

أسإباب باهم وتقطعت الباطل وباطل الحق حق إذا وتحسرا ندامة الناس أعظم
وهذا والسعادة الفلحا ركب عن انقطاعهم وتيقنوا باينهم كانت التي الوصل
الله على والقدوم منها الرحيل عند ذلك من أقوى ويظهر الدنيا في كثيرا يظهر

حقت إذا اللقاء النكشافيوم كل وينكشف البرزخ في وتحققه ظهوره ويشتد
كانوا أنهم وعلموا المبطلون وخسر المحقون وفاز الحقائق
ل ويقين عالمه ينفع ل علم من هناك فياله مغرورين مخدوعين وكانوا كاذباين
 مستيقنه ينجني

باالوسإيلة إليه يتوسإل لم ولكن السإمى والمطلب العليا الغاية طلب من وكذلك
أعظم من وهي إليه موصلة ظنها باوسإيلة إليه توسإل بال وإليه له الموصلة
هذا من شفاء ول القصد فاسإد وكلهما هذا كحال أيضا فحاله عنه القواطع
نستعين وإياك نعبد إياك بادواء إل المرض

ل وشرعه باأمره غيره ل الله عبودية أجزاء سإتة من مركب الدواء هذا فإن
على باالسإتعانة وأفكارهم ورسإومهم وأوضاعهم الرجال باآراء ول باالهوى

باغيره ول وحوله وقوته العبد بانفس ل باه عبوديته
العالم اللطيف الطبيب ركبها فإذا نستعين وإياك نعبد إياك أجزاء هي فهذه

فهو الشفاء من نقص وما التام الشفاء باها حصل المريض واسإتعملها باالمرض
أكثر أو اثنين أو أجزائها من جزء لفوات

إلى باه تراميا العبد يتداركهما لم إن عظيمان مرضان له يعرض القلب إن ثم
إياك ب الكبر ودواء نعبد إياك ب الرياء فدواء والكبر الرياء وهما باد ول التلف

نستعين
نعبد إياك يقول روحه الله قدس تيمية ابان السإلم شيخ أسإمع كنت ما وكثيرا
الكبرياء تدفع نستعين وإياك الرياء تدفع
إياك ب والعجب الكبرياء مرض ومن نعبد إياك ب الرياء مرض من عوفى فإذا

من عوفى المستقيم الصراط اهدنا ب والجهل الضلل مرض ومن نستعين
المنعم من وكان النعمة عليه وتمت العافية أثواب في ورفل وأسإقامه أمراضه

وعدلوا الحق عرفوا الذين القصد فساد أهل وهم عليهم المغضوب غير عليهم
يعرفوه ولم الحق جهلوا الذين العلم فساد أهل وهم والضالين عنه

مرض كل من باها يستشفى أن الشفاءين هذين على تشتمل لسورة وحق
حصدك كان الشفاءين أعظم هو الذي الشفاء هذا على اشتملت لما ولهذا

عن عقلت التي للقلوب أشفى شيء فل سإنبينه كما أولى باها الدنى الشفاء
السورة هذه معاني من باه اختصها خاصا فهما عنه وفهمت وكلمه الله

البيان باأوضح البدع أهل جميع على للرد تضمنها تعالى الله شاء إن وسإنبين
الطرق وأحسن

 وما السنة باه جاءت ما منه فنذكر للبادان لشفاء تضمنها وأما فصل

التجرباة عليه ودلت الطب قواعد باه شهدت
أباي عن الناجي المتوكل أباي حديث من الصحيح ففي السنة عليه دلت ما فأما
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يقروهم فلم العرب من باحي مروا النبي أصحاب من ناسإا أن الخدري سإعيد
فيكم هل أو رقية من عندكم هل فقالوا فأتوهم الحي سإيد فلدغ يضيفوهم ولم
لهم فجعلوا جعل لنا تجعلوا حتى نفعل فل تقرونا لم ولكنكم نعم فقالوا راق من

كأن فقام الكتاب بافاتحة عليه يقرأ منا رجل فجعل الغنم من قطيعا ذلك على
ما فقال ذلك له فذكرنا فأتيناه النبي نأتي حتى تعجلوا ل فقلنا قلبة باه يكن لم

باسهم معكم لي واضرباوا كلوا رقية أنها يدريك
فأغنته عليه الفاتحة باقراءة اللديغ هذا شفاء حصول الحديث هذا تضمن فقد
الدواء يبلغه مالم شفائه من بالغت ورباما الدواء عن
باخل أهل أو مسلمين غير الحي هؤلء لكون إما قابال غير المحل كون مع هذا

قابال المحل كان إذا فكيف ولؤم
ذوات من تكون اللدغة أن فاعلم باذلك الطب قواعد شهادة وأما فصل

تثير غضبية باكيفية تتكيف التي الخبيثة النفس ذوات وهي والسموم الحمات
تلك خبث تفاوت باحسب متفاوتة وهي اللدغ باها يحصل نارية سإمية فيها

الغضبية الكيفية باتلك الخبيثة أنفسها تكيفت فإذا وكيفيتها وقوتها النفوس
كما القابال المحل إلى إلقائها في ولذة راحة تجد سإمية طبيعة ذلك لها أحدث

وكثير إليه يوصله من إلى شره إيصال في ولذة راحة الناس من الشرير يجد
في ويجد جنسه باني من أحدا فيه يؤذي ل يوم في عيش له يهنأ ل الناس من

عند فيبرد غيره في يفرغه حتى فيه الذي والشر السمية تلك باحمل تأذيا نفسه
شهوته اشتدت من يصيب ما نظير ذلك في ويصيبه نفسه وتسكن أنينه ذلك
الشهوة قوة في هذا وطره يقضي حتى نفسه وتثقل خلقه فيسوء الجماع إلى

 الغضب قوة في وذاك

هو فلول الغضبية النفوس لهذه وازعا السلطان باحكمته تعالى الله أقام وقد
لفسدت بابعض باعضهم الناس الله دفع  ولول251 2 وخرجت الرض لفسدت
لهذه ورحمته بالطفه الله وأبااحا العالمين على فضل ذو الله ولكن الرض

حدتها يكسر ما اليمين وملك الزواج من النفوس
ومنها فيه أثرت القابال باالمحل اتصلت إذا الغضبية النفوس هذه أن والمقصود

البصر يطمس ما فمنها يمسه لم وإن له مقابالته بامجرد المحل في يؤثر ما
الحبل ويسقط

كيفية نفسه في حدثت المعين على باصره وقع إذا فإنه العائن نظر هذا ومن
السلحا من أعزل وكونه اسإتعداده عدم باحسب المعين في أثرت سإمية

له وصف إذا المعين في يؤثر النفوس هذه من وكثير النفس تلك قوة وباحسب
آدم باني من معدودا ليس هذا ومنكر باه فيتأثر البعد على وتقاباله نفسه فتتكيف

باالصورة إل
وحمية غضب فيها التي الشريفة العلوية الزكية النفس قابالت فإذا والشكل

ومعانيها وأسإرارها الفاتحة باحقائق وتكيفت السمية الخبيثة النفوس هذه للحق
الحسنى أسإمائه أصول وذكر الله على والثناء والتوكل التوحيد من تضمنته وما

وزاده نماه إل خير على ول ومحقه أزاله إل شر على ذكر ما الذي اسإمه وذكر
الشيطانية الخبيثة النفس تلك أثر ذلك من باه تكيفت باما النفس هذه دفعت

الشيء وحفظ باضده الضد دفع على والبرء الشفاء مبنى فإن البرء فحصل
بامسبباتها رباطها أسإباب باالضد يدفع والمرض باالمثل تحفظ فالصحة بامثله

من وقبول الفاعلة النفس من باقوة إل هذا يتم ول وأمرا خلقا العليم الحكيم
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نفس تقو ولم الرقية لقبول الملدوغ نفس تنفعل لم فلو المنفعلة الطبيعة
البرء يحصل لم التأثير على الراقي

فمتى العليل طبيعة وقبول له الطبيب وباذل للداء الدواء موافقة ثلثة أمور فهنا
الله باإذن باد ول الشفاء حصل اجتمعت وإذا الشفاء يحصل لم منها واحد تخلف

 وتعالى سإبحانه

وغيره منها النافع باين وميز الرقي أسإرار له تبين ينبغي كما هذا عرف ومن
كما المحل وقبول باراقيها الرقية أن له وتبين الرقي من يناسإبه باما الداء ورقى

وراءها ما على مطلعة إشارة وهذه للقطع المحل قبول مع باضارباه السيف أن
أعلم والله تأمله وحسن نظره دق لمن
وقد زمان كل في وذلك تذكر أن من أكثر فهي باذلك التجارب شهادة وأما

مدة سإيما ول عجيبة أمورا غيري وفي نفسي في ذلك من أنا جربات
مني الحركة تقطع تكاد باحيث مزعجة آلم لي يعرض كان فإنه بامكة المقام
محل على باها وأمسح الفاتحة قراءة إلى فأباادر وغيره الطواف أثناء في وذلك
ماء من قدحا آخذ وكنت عديدة مرارا ذلك جربات تسقط حصاة فكأنه اللم

أعهد لم ما والقوة النفع من باه فأجد فأشرباه مرارا الفاتحة عليه فأقرأ زمزم
اليقين وصحة اليمان قوة باحسب ولكن ذلك من أعظم والمر الدواء في مثله
المستعان والله
الملل أهل من المبطلين جميع على الرد على الفاتحة اشتماله في فصل

المة هذه من والضلل البدع أهل على والرد والنحل
ومفصل مجمل باطريقين يعلم وهذا

وتقديمه وإيثاره الحق معرفة متضمن المستقيم الصراط أن فهو المجمل أما
المكان باحسب أعدائه وجهاد إليه والدعوة له والنقياد ومحبته غيره على

بااب في وعمل علما باه جاء وما وأصحاباه الله رسإول عليه كان ما هو والحق
وفي ووعيده ووعده ونهيه وأمره وتوحيده وأسإمائه سإبحانه الرب صفات
إلى مسلم ذلك وكل تعالى الله إلى السائرين منازل هي التي اليمان حقائق
واصطلحاتهم وأفكارهم وأوضاعهم الرجال آراء دون الله رسإول

وعليه نبوته مشكاة من خرج مقام أو حال أو حقيقة أو عمل أو علم فكل
المستقيم الصراط من فهو المدينة ضرب من يكون باحيث المحمدية السكة

هذه عن خروج ثم فما والضلل الغضب أهل صراط من فهو كذلك يكن لم وما
 أهل وطريق باه جاء وما الرسإول طريق الثلث الطرق

طريق وهي الضلل أهل وطريق وعانده الحق عرف من طريق وهي الغضب
الله رضي عبدالله بان وجابار عباس ابان عبدالله قال ولهذا عنه الله أضله من

أباي بان وعلي مسعود بان عبدالله وقال السإلم هو المستقيم الصراط عنهم
وغيره الترمذي في مرفوع حديث وفيه القرآن هو عنهما الله رضي طالب
المزني عبدالله بان باكر وقال والجماعة السنة طريق عبدالله بان سإهل وقال

الله رسإول طريق
الحق معرفة وهو وعمل علما وأصحاباه الله رسإول عليه كان ما أن ريب ول

المستقيم الصراط فهو غيره على وإيثاره وتقديمه
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له جامعة عليه دالة المتقدمة القوال هذه وكل
المتين صراط من وهو فباطل خالفه ما كل أن يعلم المجمل الطريق فبهذا
الضلل أهل وأمة الغضبية المة
الفاتحة كلمات واشتمال الباطلة المذاهب فبمعرفة المفصل وأما فصل
فنقول إباطالها على

الخالق إثبات الفاتحة فتضمنت له وجاحد تعالى باالحق مقر قسمان الناس
للعالمين تعالى رباوبايته باإثبات جحده من على والرد تعالى
صانعه باإثبات شاهدا تجده أجزائه باجميع وسإفليه علويه كله العالم حال وتأمل

العلم إنكار بامنزلة والفطر العقول في وجحده صانعه فإنكار ومليكه وفاطره
الفعل على والفعال المخلوق على الخالق دللة بال باينهما فرق ل وجحده
والفطر العلوية المشرقة الزكية العقول عند المصنوع أحوال على والصانع

العكس من أظهر الصحيحة
الناس اسإتدل إذا وصنعه أفعاله على باالله يستدلون البصائر أربااب فالعارفون

والقرآن حق منهما كل صحيحان طريقان أنهما ريب ول عليه وأفعاله باصنعه
عليهما مشتمل

الذي وهو شأن فله باالصانع السإتدلل وأما فكثير باالصنعة السإتدلل فأما
الله في أيشك أي شك الله  أفي10 14 لممهم باقولهم الرسإل إليه أشارت

المدلول هذا من وأظهر أصح دليل وأي وجوده على الدليل إقامة يطلب حتى
فاطر باقولهم الدليل على نبهوا ثم باالخفى الظهر على يستدل فكيف

 والرض السموات

يطلب كيف يقول روحا الله قدس تيمية بان الدين تقي السإلم شيخ وسإمعت
البيت باهذا يتمثل ما كثيرا وكان شيء كل على دليل هو من على الدليل
دليل إلى النهار احتاج ... إذا شيء الذهان في يصح وليس

ير لم ومن النهار وجود من والفطر للعقول أظهر تعالى الرب وجود أن ومعلوم
فليتهمها وفطرته عقله في ذلك
ثم ما وأنه الوجود باوحدة القائلين اللحاد أهل قول باطل هؤلء قول باطل وإذا

الله وجود عين هو العالم هذا وجود بال مخلوق حادث ووجود خالق قديم وجود
ول ومملوك مالك ول وعبد رب القوم عند فليس العالم هذا وجود حقيقة وهو

ول مهدي ول هاد ول باه ومستعان مستعين ول ومعبود عاباد ول ومرحوم راحم
العبد نفس هو الرب بال عليه ومغضوب غضبان ول عليه منعم ول منعم

نفس هو والعاباد المرحوم عين هو والراحم المملوك عين هو والمالك وحقيقته
اعتباري أمر التغاير وإنما المعبود
في ظهرت كما معبود صورة في تارة فتظهر وتجلياتها الذات مظاهر باحسب
هاد صورة وفي العبيد صورة في ظهرت كما عبد صورة وفي فرعون صورة

العين هو بال واحدة عين من والكل والعلماء والرسإل النبياء صورة في كما
وإنيته ووجوده المعبود حقيقة هي إنيته أو ووجوده العاباد فحقيقة الواحدة
وضللهم الملحدة هؤلء قول باطلن تبين آخرها إلى أولها من والفاتحة

نوع نوعان العالم صانع أنه وتعالى سإبحانه باالرب والمقرون فصل
ول خارجه ول العالم داخل ول محايث ول مباين ل ويقولون لخلقه مباينته ينفي
باائن ول فيه ول أمامه ول خلفه ول يساره عن ول يمينه عن ول تحته ول فوقه
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عنه
 وجهين من هؤلء على الرد الفاتحة فتضمنت

الرب مباينة تقتضي المحضة الرباوباية فإن للعالم تعالى رباوبايته إثبات أحدهما
مباينا رباا يثبت لم فمن والفعال وباالصفات باالرباوباية بااينهم كما باالذات للعالم
له انفكاك ل لزوما أمرين أحد لزمه المباينة نفى إذا فإنه رباا أثبت فما للعالم

يباين ل العالم فإن قوله يصح وحينئذ العالم هذا نفس هو يكون أن إما ألبتة عنه
ثانيا واتحادية أول معطلة وكانوا الوحدة أهل دخل ههنا ومن ونفسه ذاته
قالته كما خارجا ول داخل ول محايثا ول مباينا يكون رب ثم ما يقول أن وإما

للصانع المعطلة الدهرية
مع للعالم مغاير رب إثبات النقيضين جمع على المشتمل الثالث القول هذا وأما
ول العالم خارج ول العالم في ل بانفسه قائم خالق وإثبات للعالم مباينته نفي
له فقول يسرته ول يمنته ول أمامه ول خلفه ول تحته ول العالم فوق

تصوره العقل في اسإتحال فإذا باه تصدق حتى تتصوره ل والعقول خبىء
والنفي المحض العدم على منطبق وهو وأظهر أظهر باه التصديق فاسإتحالة

العالمين رب على صدقه من والفطر العقول عند أظهر عليه وصدقه الصرف
على ضعها ثم المستحيل العدم على عليه الدالة اللفاظ وهذه النفي هذا فضع

ثم فيها العالم حل ول العالم في تحل لم التي بانفسها القائمة العلية الذات
باه أولى المعلومين أي انظر

المر هذا في الخلوة في نفسه في مفكر قومة لله وقم لنفسك واسإتيقظ
طلب في صادقا والعصبية والحمية الهوى وعن وأربااباها المقالت عن متجرد
تحتاج ل المسألة وهذه شأنه هذا عبدا يخيب أن من أكرم فالله الله من الهداية

ترجمتها نفس هذا بال لخلقه مباين بانفسه قائم رب إثبات من أكثر إلى
وأهل إشراك وأهل توحيد أهل نوعان تعالى للخالق المثبتون ثم فصل

 نوعان الشراك

من ضاهاهم ومن كالمجوس وإلهيته رباوبايته في باه الشراك أهل أحدهما
والقدرية له مكافىء إنه يقولوا لم وإن آخر خالقا الله مع يثبتون فإنهم القدرية

مخلوقة ول لله مقدورة أفعالهم ليس للفعال خالقين الله مع تثبت المجوسإيه
أربااباها جعل الذي هو ول عليها له قدرة ول مشيئته باغير صادرة وهي لهم

فاعلين مريدين شائين أنفسهم جعلوا الذين هم بال لها فاعلين
تقتضي لنها كلهم هؤلء أقوال تبطل الشاملة المطلقة الكاملة العالم فرباوباية
والفعال والحركات والصفات الذوات من فيه ما لجميع رباوبايته
تناولتها ول الحيوان لفعال رباا ليس تعالى أنه المجوسإية القدرية قول وحقيقة
عموم في أن مع وخلقه ومشيئته قدرته تحت يدخل مال تتناول وكيف رباوبايته
وهو لها والموفق عليها المعين هو إذ خلقه طاعات على حمده يقتضي ما حمده
أن إل تشاءون  وما30 76 كتاباه من موضع غير في قال كما منهم شاءها الذي
فهو ومشيئته باقدرته فاعليها وجعلهم لهم شاءها أن على محمود فهو الله يشاء

الحمد ولهم عليها المحمودون هم أنهم وعندهم الحقيقة في عليها المحمود
وجزائه ثواباه على ول عندهم فاعليتها نفس على حمد لله وليس فعلها على
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عليها
عليه مستحق الجزاء فلن الثاني وأما باه ل باهم فاعليتها فلن الول أما

عليه عاوضوه الذي حقهم محض فهو المستأجر على الجرة اسإتحقاق
شيء عن تكون إنما باه اسإتعانتهم إذ عليهم ظاهر رد نستعين وإياك قوله وفي

إن موجده وهو الفعل بايده من يستعين فكيف ومشيئته قدرته وتحت بايده هو
تحت داخل هو ول بايده الفعل ذلك ليس بامن يوجده لم شاء وإن أوجده شاء

 مشيئته ول قدرته

التامة المطلقة الهداية فإن عليهم رد أيضا المستقيم الصراط إهدنا قوله وفي
إياها سإألوه لما دونهم تعالى بايده أنها ولول الهتداء لحصول المستلزمة هي

وليس مهتدين وجعلهم والقدار والتوفيق والبيان للرشاد المتضمنة وهي
يوجب ل وحده القدر هذا لن القدرية ظنته كما والدللة البيان مجرد مطلوباهم

العمى اسإتحبوا الذين الكفار من لغيرهم حاصل وهو الردى من ينجي ول الهدى
باالهدى الضللة واشتروا الهدى على

وحده باأنه المقرون وهم إلهيته في باه الشراك أهل الثاني النوع فصل
السموات ورب الولين آباائهم ورب رباهم وأنه وخالقه ومليكه شيء كل رب

في سإواه باه ويعدلون غيره يعبدون هذا مع وهم العظيم العرش ورب السبع
لم فهؤلء أندادا الله دون من اتخذوا الذين وهم والتعظيم والطاعة المحبة
من نصيب لهم ليس لكن نعبدك من نصيب لهم كان وإن حقه نعبد إياك يوفوا
ورجاء وخوفا حبا إياك إل نعبد ل معنى المتضمن نعبد إياك

اللهية في للشرك وإباطال التوحيد لهذا تحقيق نعبد إياك ف وتعظيما وطاعة
وكذلك فيها باه للشرك وإباطال الرباوباية لتوحيد تحقيق نستعين إياك أن كما

التوحيد أهل فإنهم عليهم أنعمت الذين صراط المستقيم الصراط اهدنا قوله
الغضب أهل هم الشراك وأهل نستعين وإياك نعبد إياك تحقيق أهل وهم

والضلل
وجوه من وذلك الصفات معطلة الجهمية على الرد تضمنها في فصل
ما كل ثبوت يقتضي له الكامل الحمد إثبات فإن لله الحمد قوله من أحدها
فليس الكمال صفات عدم من إذ جلله ونعوت كماله صفات من عليه يحمد

محمودا يكون ول وجه دون وجه من محمود أنه وغايته الطلق على بامحمود
الكمال صفات على اسإتولى من إل الحمد أنواع باجميع اعتبار وباكل وجه باكل

باحسبها حمده من لنقص واحدة صفة منها عدم فلو جميعها
من تستلزم التي الصفات إثبات يتضمن ما له الرحمة صفة إثبات في وكذلك
 وغيرها والبصر والسمع والقدرة والرادة الحياة

جميع تسلتزم اللهية وصفة الفعل صفات جميع تستلزم الرباوباية صفة وكذلك
بايانه تقدم كما وأفعال ذاتا الكمال أوصاف
يرضى منعما هاديا مستعانا معبودا ملكا رحيما رحمانا رباا إلها محمودا فكونه

المحال أمحل من وهو النقيضين باين جمع باه الصفات قيام نفي مع ويغضب
وجهين من الخبرية الصفات إثبات تتضمن الطريق وهذه

علوه لوازم من عرشه على اسإتواءه فإن المطلق كماله لوازم من أنها أحدهما



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

رحمته لوازم من الثاني الليل نصف في الدنيا سإماء إلى ليلة كل ونزوله
الخبرية الصفات سإائر وهكذا ورباوبايته

عباده إلى منه وتعرفا له ومدحا الله على ثناء باها ورد السمع أن الثاني الوجه
أن فلك باه جاءت لما مناقض باها أريد وعما عليه دلت عما وتحريفها فجحدها باها

تقدم كما باالعقل تستدل وأن كمال أنها على السمع باطريق تستدل
من أحدها وجوه من وذلك الجبرية على للرد تضمنها في فصل
لهم قدرة مال على عبيده يعاقب ل أن يقتضي فإنه سإبحانه حمده عموم إثبات
يعاقبهم هو بال وقصرهم وطولهم ألوانهم بامنزلة هو بال فعلهم من هو ول عليه
عليها لهم المعاقب وهو الحقيقة في لقبائحهم الفاعل فهو باهم فعله نفس على

كله الحمد له من فتعالى النفي أعظم وينفيه البااء أشد ذلك يأباى عليها فحمده
فهي حقيقة فعلوها التي أفعالهم نفس على يعاقبهم إنما بال كبيرا علوا ذلك عن

والخيرات والحسان العدل أفعاله وإنما أفعاله ل أفعالهم
هذين اجتماع يمكن ل إذ ذلك ينفي ورحمانيته رحمته إثبات الثاني الوجه

هو ول عليه له قدرة مال على العبد ويعاقب رحيما رحمانا يكون أن قط المرين
هذا وهل عليه يعاقبه ثم ألبتة قدرة عليه له ول يطيقه ل ما يكلفه بال فعله من
ذلك اجتماع أحد معقول في يصح وهل وإباطال لها ونقض الرحمة ضد إل

 واحدة ذات في الكاملة التامة والرحمة

ونستعين نعبد باقولهم إليهم ونسبتها لهم والسإتعانة العبادة إثبات الثالث الوجه
هي التي والسإتعانة باالعبادة وصفه يصح ل والله مجازية ل حقيقية نسبة وهي
المعبود هو والله المستعين العاباد هو حقيقة العبد بال عبيده أفعال من

باه المستعان
الختيار دون باالذات باالموجب القائلين على للرد تضمنها بايان في فصل

وجوه من وذلك مختار فاعل سإبحانه أنه وبايان والمشيئة
هو ول لوجوده مختارا ليس ما على يحمد كيف إذ حمده إثبات من أحدها

والحديد النار أو وموجباته آثاره على الماء حمد يصح وهل وفعله بامشيئته
على ومشيئته باقدرته المختار الفاعل يحمد وإنما فطرة أو عقل في وغيرها
خارج فخلفه سإواه والفطر العقول في يصح ليس الذي هذا الحميدة أفعاله

باذلك يتبجح بال والنبوات الشرائع عن خروجه ينكر ل وهو والعقل الفطرة عن
فخرا ويعده
وقدرته وتدبايره واختياره بامشيئته فعله يقتضي تعالى رباوبايته إثبات الثاني
وللنبات لتبريده والماء لضوئها الشمس رباوباية فطرة ول عقل في يصح وليس

تصريح إل هذا وهل ألبتة عليه له قدرة ل لما أبادا شيء رباوباية ول باه الحاصل
الرباوباية باجحد

الفهام لولي وصرحوا للغمار كنوا فالقوم
غير مشيئة ول فعل ول له اختيار ل لمن ملك وحصول ملكه إثبات الثالث
16 وأكمل الملك هذا من أتم وفعل واختيار مشيئة له مملوك كل بال معقول

تذكرون أفل يخلق ل كمن يخلق  أفمن17
قدرة ول مشيئة ول له اختيار ل بامن السإتعانة فإن مستعانا كونه من الراباع
محال

وكذلك محال له اختيار ل من فسؤال عباده يهدي أن مسئول كونه من الخامس
منعما كونه من



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

وذلك باالجزئيات تعالى علمه تعلق منكري على للرد تضمنها بايان في فصل
وجوه من

وأحواله العالم من شيئا يعلم ل من الحمد يستحق وكيف حمده كمال أحدها
من ول يعصيه ممن يطيعه من ول النجوم عدد ول الفلك عدد ول وتفاصيله

 يدعوه ل ممن يدعوه

والرب المعبود للله باد فل رباا يكون وأن إلها يكون أن مستحيل هذا أن الثاني
حاله ويعلم عاباده يعلم أن من المدبار
يعلم ل من يرحم أن يستحيل فإنه رحمته إثبات من الثالث
أحوال من شيئا ول ألبتة رعيته من أحدا يعرف ل ملكا فإن ملكه إثبات الراباع

الوجوه من باوجه باملك ليس ألبتة مملكته
مستعانا كونه الخامس
ويجيبه سإائله يهدي أن مسئول كونه السادس

هاديا كونه الساباع
منعما كونه الثامن
خالفه من على غضبانا كونه التاسإع
باالجزيئات علمه فنفي الدين يوم باأعمالهم الناس يدين مجازيا كونه العاشر
كله لذلك مبطل
أحدها وجوه من وذلك النبوات منكري على للرد تضمنها بايان في فصل
يتركهم ول عبثا خلقه يخلق ل وأن حكمته كمال يقتضي فإنه التام حمده إثبات
من موضع غير في هذا عن نفسه الله نزه ولذلك ينهون ول يؤمرون ل سإدى
شيء من باشر على أنزل ما يكون وأن والنبوة الرسإالة أنكر من أن وأخبر كتاباه
نسبه بال قدره حق قدره ول تعظيمه حق عظمه ول معرفته حق عرفه ما فإنه
ومجده حمده ويأبااه باه يليق ل ما إلى

محمدا أن أشهد منه اسإتنبط وباصيرة ومعرفة علما حقه الحمد أعطى فمن
تعطيل أن قطعا وعلم الله إل إله ل أن أشهد منه يستنبط كما الله رسإول

والنداد الشركاء وكإثبات الكمال صفات كتعطيل للحمد منافاته في النبوات
إلى سإبيل ول مطاعا معبودا لكونه مستلزم ذلك فإن إلها وكونه إلهيته الثاني
رسإله جهة من إل ويطاع باه يعبد ما معرفة
باإحسانه محسنهم وجزاء ونهيهم العباد أمر تقتضي الرباوباية فإن رباا كونه الثالث

والنبوة باالرسإالة إل يتم ل وذلك الرباوباية حقيقة هذا باإسإاءته ومسيئهم
وصفاته نفسه عباده يعرف أن رحمته كمال من فإن رحيما رحمانا كونه الراباع

ويجزيهم طاعته على ويثيبهم منه ويباعدهم إليه يقرباهم ما على ويدلهم
 لها مقتضية رحمته فكانت والنبوة باالرسإالة إل يتم ل وذلك باالحسنى

يقضي الملك أن كما باالقول التصرف يقتضي الملك فإن ملكه الخامس
ومراسإيمه أوامره فتنفذ وقوله باأمره المتصرف هو فالملك باالفعل التصرف

فهو الملك وله الملك له والله بافعله ملكه في المتصرف هو والمالك شاء حيث
والفعل باالقول خلقه في المتصرف

وكمال الدينية باكلماته وتصرف الكونية باكلماته تصرف نوعان باقوله وتصرفه
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باهما الملك
فطر في المعقول الملك هو وهذا وسإلطانه ملكه كمال موجب الرسإل فإرسإال

فليس مملكته أقطار في يبثهم رسإل له تكون ل ملك فكل وعقولهم الناس
باملك
باملكه اليمان لوازم من باهم اليمان وأن ملئكته وجود يعلم الطريق وباهذه
وأمره خلقه في الله رسإل فإنهم

باأعمالهم العباد فيه الله يدين الذي الجزاء يوم وهو الدين يوم ثبوت السادس
باسببها التي الحجة وقيام والنبوة الرسإالة ثبوت باعد إل ليكون وهذا وشرا خيرا
والعاصي المطيع يدان

معرفة إلى للخلق سإبيل ول ويرضاه يحبه باما إل يعبد ل فإنه معبودا كونه الساباع
معبودا لكونه إنكار رسإله فإنكار رسإله جهة من إل ويرضاه يحبه ما

وهو باه والعمل الحق معرفة وهو المستقيم الصراط إلى هاديا كونه الثامن
خط أقرب هو المستقيم الخط فإن المطلوب إلى الموصلة الطرق أقرب

الرسإل على فتوقفه الرسإل جهة من إل يعلم ل وذلك نقطتين باين موصل
الحواس سإلمة على الحسى الطريق توقف من أعظم ضروري
عليهم إنعامه فإن المستقيم الصراط إلى الهداية أهل على منعما كونه التاسإع

وباذلك لدعوته مستجيبين الرسإالة قابالين وجعلهم إليهم الرسإل باإرسإال تم إنما
كتاباه في وإنعامه عليهم منته ذكرهم
هذا فإن وضالين عليهم ومغضوب عليهم منعم إلى خلقه انقسام العاشر

 باه عالم إلى باه والعمل الحق معرفة في إنقسامهم باحسب ضروري النقسام

باه وجاهل الغضب أهل وهم له معاند باه وعالم النعمة أهل وهم باموجبه عامل
أمة لكانوا الرسإل فلول الرسإل إرسإال باعد نشأ إنما النقسام هذا الضالون وهم

النقسام وهذا الرسإالة بادون مستحيل القسام هذه إلى فانقسامهم واحدة
والتي الطريق باهذه لك تبين وقد ضرورية فالرسإالة الواقع باحسب ضروري

وعرفت البادان وقيامة الجسماني المعاد أنكر من على للرد تضمنها بايان قبلها
خلقت الذي الحق وهو والنهي والمر والعقاب الثواب لثبوت ضرورة اقتضاءها

نفي ونفيه والمر الخلق مقتضى وهو والخرة والدنيا والرض السموات وله باه
لهما

فإن والتكليم التكلم صفة ثبتت والرسإالة النبوات ثبتت إذا فصل
بال الرسإول يبلغ فماذا كلم ثم يكن لم فإذا المرسإل كلم تبليغ الرسإالة حقيقة

الله يكون أن أنكر من السلف من واحد غير قال ولهذا رسإول كونه يعقل كيف
الرسإل جميع ورسإالة بال محمد رسإالة أنكر فقد كلمه القرآن يكون أو متكلما

القرآن عن رسإالته منكرو قال ولهذا وتعالى تبارك الله كلم تبليغ حقيقتها التي
القرآن عنوا وإنما البشر قول إل هذا إن يؤثر سإحر إل هذا  إن25 24 74

باه وأنذروا بالغوه الذي المسموع
يقول عما الله تعالى قولهم قوله ضاهأ فقد باه يتكلم لم الله إن قال فمن

كبيرا علوا الظالمون
وجوه من وذلك العالم باقدم قال من على للرد تضمنها بايان في فصل
في الحمد مواد وعامة سإيما ل أفعاله ثبوت يقتضي فإنه حمده إثبات أحدها

على نفسه حمد فإنه ههنا هو وكذلك الفعال على هي إنما كلها أو القرآن
هذا لفاعله الفعل مقارنة المستحيل ومن الختيارية لفعاله المتضمنة رباوبايته
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باالضرورة فاعله عن متأخر فالفعل مستقيمة وفطرة سإليم عقل كل في ممتنع
 ألبتة قديما متعلقها يكون ول والقدرة والتأثير الرادة متعلق فإنه وأيضا

أن فثبت سإواه ما كل والعالم ذكرناه وتقريرما للعالمين رباوبايته إثبات الثاني
لم أن باعد حادث مخلوق وكل باالضرورة مخلوق والمرباوب مرباوب سإواه ما كل

ول المرباوب وحدوث عليه تقدمه تستلزم ماسإواه لكل تعالى رباوبايته فإذا يكن
عن باأزليته مستغن القديم فإن أبادا مرباوب وهو قديما العالم يكون أن يتصور
قديم ول باغنى المرباوب من شيء فل باالذات فقير فهو مرباوب وكل له فاعل

في له العالم من شيء مشاركة عدم يقتضي فإنه توحيده إثبات الثالث
لغيره ثبوته ينفى فالتوحيد الرباوباية خصائص من والقدرة الرباوباية خصائص
لغيره واللهية الرباوباية ثبوت ينفى كما ضرورة

الصراط اهدنا قوله من وذلك الرافضة على للرد تضمنها بايان في فصل
آخرها إلى المستقيم

منعم أقسام ثلثة إلى الناس قسم سإبحانه أنه قولهم إباطال تضمنه ووجه
ومغضوب واتبعوه الحق عرفوا الذين المستقيم الصراط أهل وهم عليهم
فأخطأوه جهلوه الذين وهم وضالون ورفضوه الحق عرفوا الذين وهم عليهم
المستقيم باالصراط أولى كان له وأتبع للحق أعرف كان من فكل

من الصفة باهذه أولى هم عنهم الله ورضي الله رسإول أصحاب أن ريب ول
عنهم الله ورضى الله رسإول أصحاب يكون أن المحال من فإنه الروافض

 الروافض باه وتمسك رفضوه أو الروافض وعرفه الحق جهلوا

الله رسإول أصحاب فرأينا منهما الحق أهل على تدل الفريقين آثار رأينا إنا ثم
والهدى والعلم باالقرآن القلوب وفتحوا إسإلم بالد وقلبوها الكفر بالد فتحوا

في باالعكس الرافضة ورأينا المستقيم الصراط أهل هم أنهم على تدل فآثارهم
أعوانهم كانوا إل غيرهم من عدو للمسلمين قام ما قط فإنه ومكان زمان كل

سإيوف عاثت وهل بالية من وأهله السإلم على جروا وكم السإلم على
تحت من إل التتار من وذويه هولكو عسكر من الصنام عباد المشركين

المسلمين سإروات وقتل المصاحف وحرقت المساجد عطلت وهل رءوسإهم
للمشركين ومظاهرتهم جرائهم ومن باسببهم إل وخليفتهم وعبادهم وعلماؤهم
معلومة الدين في وآثارهم والعامة الخاصة عند معلومة والنصارى

كنتم إن والضلل باالغضب أحق وأيهم المستقيم باالصراط أحق الفريقين فأي
تعلمون

وأصحاب وعمر باكر باأباي وأهله المستقيم الصراط السلف فسر ولهذا
عليه كانوا الذي صراطهم فإنه فسروه كما وهو عنهم الله ورضى الله رسإول

وحكم أعدائهم على وغضب عليهم الله أنعم الذين وهم نبيهم صراط عين وهو
من وهما البصري والحسن الرياحي رفيع العالية أباو وقال باالضلل لعدائهم

في أيضا العالية أباو وقال وصاحباه الله رسإول المستقيم الصراط التاباعين أجل
حق وهذا وعمر باكر وأباو الله رسإول آل هم عليهم أنعمت الذين صراط قوله
باعضا باعضهم وموالة باينهم خلف ول واحدة طريق على وعمر باكر وأباا آله فإن

المة عند معلومة سإالما من ومسالمة حارباا من ومحارباة عليهما وثناؤهم
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وأباو الله رسإول هم عليهم الله أنعم الذين أسإلم بان زيد وقال وعامها خاصها
 وعمر باكر

عن الخارجون هم عليهم والمغضوب أتباعه هم عليهم المنعم أن ريب ول
السمع له الصحاباة وأتبع بايته وأهل أصحاباه وأطوعهم له المة وأتبع أتباعه

معلوم له فخلفهم الرافضة هم له مخالفة المة وأشد وعمر باكر أباو والبصر
فهم أهلها ويعادون ويعادونها وأهلها السنة يبغضون ولهذا المة فرق جميع عند

حقا ورثته هم بال ميراثا أكمل بانيهم من وأتباعه بايته وأهل سإنته أعداء
الغضب أهل وطريق وأتباعه أصحاباه طريق المستقيم الصراط أن تبين فقد

الرافضة طريق والضلل
معروفة الصحاباة معاداتهم فإن الخوارج على يرد باعينها الطريق وباهذه
إلى انتهى والعقاب والثواب والشرائع والكتب والمر الخلق وسإر فصل
كتاب مائة الله أنزل قيل حتى والتوحيد العبودية مدار وعليهما الكلمتين هاتين

الكتب هذه معاني وجمع والقرآن والنجيل التوراة في معانيها جمع كتب وأرباعة
في المفصل معاني وجمع المفصل في القرآن معاني وجمع القرآن في الثلثة

نستعين وإياك نعبد إياك في الفاتحة ومعاني الفاتحة
تعالى له فنصفهما نصفين عبده وباين الرب باين المقسومتان الكلمتان وهما
نستعين إياك وهو لعبده ونصفهما نعبد إياك وهو

موضعه في الله شاء إن ومعناه هذا سإر وسإيأتي
طريق تقول والعرب والخضوع الذل باغاية الحب غاية أصلين تجمع والعبادة

تكن لم له خاضعا تكن ولم أحببته فمن والخضوع التذلل والتعبد مذلل أي معبد
ومن خاضعا محبا تكون حتى له عابادا تكن لم محبة بال له خضعت ومن له عابادا
والمنكرون العبودية حقيقة منكرين لرباهم العباد محبة المنكرون كان ههنا

منكرين باغيتهم نهاية العلى ووجهه مطلوباهم غاية هو بال لهم محبوباا لكونه
وهو توحيدهم غاية فهذا لهم وخالقا للعالمين رباا باكونه أقروا وإن إلها لكونه
كما الشرك عن باه يخرجوا ولم العرب مشركو باه اعترف الذي الرباوباية توحيد

38 39 تعالى وقال الله ليقولن خلقهم من سإألتهم  ولئن87 43 تعالى قال
 خلق من سإألتهم ولئن

قوله إلى فيها ومن الرض لمن  قل89 84 22 الله ليقولن والرض السموات
ل وأنه إلهيته توحيد على باه عليهم يحتج ولهذا تسحرون فأنى قل لله سإيقولون

سإواه رب ول غيره خالق ل أنه كما غيره يعبد أن ينبغي
من باالواحد يثق قد العبد فإن عليه والعتماد باالله الثقة أصلين تجمع والسإتعانة

مع عليه يعتمد وقد عنه لسإتغنائه باه ثقته مع أموره في عليه يعتمد ول الناس
مع عليه اعتماده إلى فيحتاج مقامه يقوم من ولعدم إليه لحاجته باه ثقته عدم

باه واثق غير أنه
وإياك نعبد إياك حقيقة وهو والعتماد الثقة من أصلين من يلتئم معنى والتوكل
عدة في القرآن في ذكرا قد والعبادة التوكل وهما الصلن وهذان نستعين
أحدها هذا فيها باينهما قرن مواضع
أنيب وإليه توكلت عليه باالله إل توفيقي  وما88 11 شعيب قول الثاني
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كله المر يرجع وإليه والرض السموات غيب  ولله123 10 تعالى قوله الثالث
عليه وتوكل فاعبده
وإليك أنبنا وإليك توكلنا عليك  ربانا4 60 المؤمنين عن حكاية تعالى قوله الراباع

المصير
المشرق رب تبتيل إليه وتبتل رباك اسإم  واذكر9 8 73 تعالى قوله الخامس
وكيل فاتخذه هو إل إله ل والمغرب
أنيب وإليه توكلت عليه هو إل إله ل رباي هو  قل10 43 تعالى قوله السادس

وتقديم نستعين وإياك نعبد إياك وهما الصلين باين فيها يجمع مواضع سإتة فهذه
إذ الوسإائل على الغايات تقديم بااب من الفاتحة في السإتعانة على العبادة
إليها وسإيلة والسإتعانة لها خلقوا التي العباد غاية العبادة

بارباوبايته متعلق نستعين وإياك الله واسإمه باألوهيته متعلق نعبد إياك ولن
الرب على الله اسإم قدم كما نستعين إياك على نعبد إياك فقدم الرب واسإمه

هو الذي الول الشطر من فكان الرب قسم نعبد إياك ولن السورة أول في
الشطر من فكان العبد قسم نستعين وإياك باه أولى لكونه تعالى الله على ثناء

 السورة آخر إلى المستقيم الصراط اهدنا وهو له الذي

عبودية لله عاباد فكل عكس غير من السإتعانة تتضمن المطلقة العبادة ولن
باه يستعين قد والشهوات الغراض صاحب لن ينعكس ول باه مستعين تامة
الرب قسم كانت ولهذا وأتم أكمل العبادة فكانت شهواته على
منه طلب السإتعانة ولن عكس غير من العبادة من جزء السإتعانة ولن

له طلب والعبادة
غير ومن مخلص من تكون والسإتعانة مخلص من إل تكون ل العبادة ولن

مخلص
وهو العبادة على العون طلب والسإتعانة عليك أوجبه الذي حقه العبادة ولن
لصدقته التعرض من أهم حقه وأداء عليك باها تصدق التي صدقته بايان
وتوفيقه باك فعله والعانة يشكر أن يحب والله عليك نعمته شكر العبادة ولن

والدخول التزامها فكان عليها أعانك رقها تحت ودخلت عبوديته التزمت فإذا لك
الله من العانة كانت عبودية أتم العبد كان وكلما العانة لنيل سإببا رقها تحت

أعظم له
باعدها وإعانة باها والقيام التزامها على قبلها إعانة باإعانتين محفوفة والعبودية

نحببه العبد يقضي حتى أبادا وهكذا أخرى عبودية على
باه ما على مقدم وماله باه نستعين وإياك له نعبد إياك ولن
أكمل بامحبته تعلق وما بامشيئته متعلق باه وما ورضاه بامحبته متعلق ماله لن
والشياطين والملئكة بامشيئته متعلق كله الكون فإن مشيئته بامجرد تعلق مما

وإيمانهم طاعاتهم بامحبته والمتعلق والمعاصي والطاعات والكفار والمؤمنون
لله شيء النار في يستقر ل ولهذا محبته أهل والمؤمنون مشيئته أهل فالكفار

وبامشيئته تعالى باه فإنه فيها ما وكل أبادا
نستعين إياك على نعبد إياك تقديم حكمة باها يتبين السإرار فهذه
اسإمه باتقديم الله مع أدباهم ففيه الفعلين على والمستعان المعبود تقديم وأما
المسمى باالختصاص اليذان وفيه باه العناية وشدة الهتمام وفيه فعلهم على

ذوق ذلك في والحاكم باك إل نستعين ول إياك إل نعبد ل قوة في فهو باالحصر
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على نص وسإيبويه مقدما ذلك اسإتعمال موارد واسإتقراء فيها والفقه العرباية
 غيره ينف ولم الهتمام

أعتقت إياك لحدهم يقول ثم مثل أعبد عشرة يعتق أن القائل من يقبح ولنه
لما الختصاص فهم ولول أعتقت أيضا وغيره وقال عليه ذلك أنكر سإمعه ومن
إنكاره حسن ول الكلم هذا قبح

في تجده كيف فاتقون  وإياي41 2 فارهبون  وإياي40 2 تعالى قوله وتأمل
قوة في هو نستعين وإياك نعبد إياك وكذلك سإواي تتقوا ل غيري ترهبوا ل قوة

من الختصاص هذا يفهم سإليم ذوق ذي وكل باسواك نستعين ول غيرك نعبد ل
السياق علة
آفة هم فهؤلء والتشكيك الشك بااب عليه وفتح فهمه قل من باجدل عبرة ول

نفس إلى الشارة من إياك ضمير في أن مع والفهوم الذهان وبالية العلوم
من وأحببت قصدت إياك ففي المتصل الضمير في ليس ما والحقيقة الذات
وأحببتك قصدتك قولك في ليس ما قصدي وذاتك حقيقتك معنى على الدللة
أعني وحقيقتك وذاتك نفسك معنى فيه أعني وإياك
الضمير إلى مضاف ظاهر اسإم إيا إن النحاة من قال من قال ههنا ومن

شاف بارد عليه يرد ولم المتصل
مذاهب وذكرنا المسألة هذه في الكلم لشبعنا هذا وراء شأن في أنا ولول

الله باعون ذلك على نعطف أن ولعلنا الراجح ونصرنا فيها النحاة
الفعلين من واحد باكل المور هذه تعلق على دللة أخرى مرة إياك إعادة وفي
لملك قلت فإذا حذفه في ليس ما لذلك القتضاء قوة من الضمير إعادة ففي
باذاته والخوف الحب اختصاص من فيه كان أخاف وإياك أحب إياك مثل

وأخاف أحب إياك قولك في ليس ما باذكره والهتمام
والسإتعانة العبادة وهما الصلين هذين في فالناس هذا عرفت إذا فصل
أقسام أرباعة
مرادهم غاية الله فعبادة عليها باالله والسإتعانة العبادة أهل وأفضلها أجلها

يسأل ما أفضل من كان ولهذا باها للقيام ويوفقهم عليها يعينهم أن منه وطلبهم
بان معاذ لحبه النبي علمه الذي وهو مرضاته على العانة وتعالى تبارك الرب
كل دبار تقول أن تنس فل لحبك إني والله معاذ يا فقال عنه الله رضي جبل
/  / حا عبادتك وحسن وشكرك ذكرك على أعني اللهم صلة

باهذا إسإعافه المواهب وأفضل مرضاته على العون طلب الدعاء فأنفع
وعلى يضاده ما دفع وعلى هذا على مدارها المأثورة الدعية وجميع المطلوب

فتأملها أسإباباه وتيسير تكميله
سإؤال هو فإذا الدعاء أنفع تأملت روحه الله قدس تيمية ابان السإلم شيخ وقال

ومقابال نستعين وإياك نعبد إياك في الفاتحة في رأيته ثم مرضاته على العون
ول عبادة فل باه والسإتعانة عبادته عن المعرضون وهم الثاني القسم هؤلء

على ل وشهواته حظوظه فعلى باه واسإتعان أحدهم سإأله إن بال إسإتعانة
يسأله والرض السموات في من يسأله سإبحانه فإنه وحقوقه رباه مرضاة
فقد هذا ومع إباليس عدوه خلقه وأباغض وهؤلء هؤلء ويمد وأعداؤه أولياؤه
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مرضاته على له عونا تكن لم لما ولكن باها ومتعه إياها فأعطاه حاجة سإأله
باه اسإتعان من كل وهكذا عنه وطرده الله عن وباعده شقوته في له زيادة كانت
مرضاته عن له مبعدا كان طاعته على عونا يكن ولم إياه وسإأله أمر على

باد ول عنه له قاطعا
ليست لسائليه الله إجاباة أن وليعلم غيره وفي نفسه في هذا العاقل وليتأمل
وشقوته هلكه وفيها له فيقضيها الحاجة عبده يسأله بال عليه السائل لكرامة
لكرامته منها منعه ويكون عينه من وسإقوطه عليه هوانه من له قضاؤها ويكون

الذي باعبده يفعله إنما وهذا باخل ل وحفظا وصيانة حماية فيمنعه له ومحبته عليه
يكرمه ول يحبه ل الله أن باجهله فيظن بالطفه ويعامله ومحبته كرامته يريد

باه يشعر ول قلبه حشو وهذا بارباه ظنه فيسيء غيره حوائج يقضي ويراه
على حمله هذا وعلمة باصيرة نفسه على والنسان الله عصمه من والمعصوم

قيل كما لها الباطن وعتاباه القدار
القدرا عاتب أمر فات إذا ... حتى لفرصته مضياع الرأي وعاجز
كان قد وأنه وإتهامه القدر معاتبة هناك لرأي وسإره حاصله عن كشف لو فوالله
نفسه خصم والعاقل إلي ليس والمر حيلتي ما ولكن وكذا كذا يكون أن ينبغي

 رباه أقدار خصم والجاهل

تجد لم وإذا عنك مغيبة وعاقبته خيرته معينا شيئا تسأله أن الحذر كل فاحذر
سإؤالك يدي باين وقدم الخيرة فيه تعالى علمه شرط على فعلقه بادا سإؤاله من

له علم ل من اسإتخارة بال معرفة بال بااللسان اسإتخارة تكن ول السإتخارة
ول ضرا لنفسه يملك ول تفاصيلها إلى له اهتداء ول عليها له قدرة ول بامصالحه

أمره عليه وانفرط الهلك كل هلك نفسه إلى وكل إن بال نفعا
وبالغا طاعته على لك عونا يجعله أن تسأله سإؤال بال أعطاك ما أعطاك وإذا
عطاءه أن تظن ول مرضاته عن مبعدا ول عنه لك قاطعا يجعله ول مرضاته إلى
ولكن عليه عبده لهوان يمنعه ما كل منعه ول عليه عبده لكرامة أعطى ما كل

16 و25 89 تعالى الله قال عباده باهما يمتحن وامتحان اباتلء ومنعه عطاؤه
اباتله ما إذا وأما أكرمن رباي فيقول ونعمه فأكرمه رباه اباتله ما إذا النسان فأما

وخولته ونعمته أعطيته من كل ليس أي كل أهانن رباي فيقول رزقه عليه فقدر
أيشكرني له وامتحان علي اباتلء ولكنه علي لكرامته ذاك وما أكرمته فقد

من كل وليس غيره فيه وأخول إياه فأسإلبه يكفرني أم ذلك فوق فأعطيه
علي هوانه من فذلك عنه يفضل ل باقدر وجعلته رزقه عليه فضيقت اباتليته
سإعة من فاته ما أضعاف أضعاف فأعطيه أيصبر له مني وامتحان اباتلء ولكنه
السخط حظه فيكون يتسخط أم الرزق

لم فقال إهانة الفقر وأن إكرام الرزق سإعة أن ظن من على سإبحانه الله فرد
الكرام أن فأخبر علي لهوانه باالفقر أباتله ولم علي لكرامته باالغنى عبدي أباتل

على يوسإع سإبحانه فإنه وتقديره الرزق وسإعة المال على يدوران ل والهانة
بامعرفته يكرمه من يكرم إنما لهانته ل المؤمن على ويقتر لكرامته ل الكافر

هذا على الحمد فله ومعصيته عنه باالعراض يهينه من ويهين وطاعته ومحبته
الحميد الغني وهو هذا وعلى

نستعين وإياك نعبد إياك إلى والخرة الدنيا سإعادة فعادت
 نوعان وهؤلء اسإتعانة بال عبادة نوع له من الثالث القسم فصل
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لم وأنه اللطاف من مقدوره جميع باالعبد فعل قد باأنه القائلون القدرية أحدهما
وسإلمتها اللت باخلق أعانه قد فإنه الفعل على له إعانة مقدوره في يبق

إعانة هذا باعد يبق فلم الفعل من وتمكينه الرسإل وإرسإال الطريق وتعريف
هؤلء فأعان العانة في وأعدائه أوليائه باين سإاوى قد بال إياها يسأله مقدورة

اختاروا وأعداءه اليمان لنفوسإهم اختاروا أولياءه ولكن هؤلء أعان كما
أوجب زائد باتوفيق هؤلء وفق سإبحانه الله يكون أن غير من الكفر لنفوسإهم

منقوص نصيب لهم فهولء الكفر لهم أوجب آخر باأمر هؤلء وخذل اليمان لهم
طريق عليهم مسدود أنفسهم إلى موكولون فهم معه اسإتعانة ل العبادة من

نظام باالقدر اليمان عنهما الله رضي عباس ابان قال والتوحيد السإتعانة
توحيده تكذيبه نقض باقدره وكذب باالله آمن فمن التوحيد

والسإتعانة التوكل من ناقص حظهم ولكن وأوراد عبادات لهم من الثاني النوع
وأنها باه وقيامها ضمنه في وتلشيها باالقدر السإباب لرتباط قلوباهم تتسع لم

القدر وأن له وجود ل الذي كالعدم بال له تأثير ل الذي كالموات القدر بادون
الول المحرك على والمعول لها المحرك كالروحا

المسبب إلى السبب ومن المحرك إلى المتحرك من باصائرهم قوى تنفذ فلم
من نصيبهم فقل هممهم وقصرت عزائمهم فضعفت الفاعل إلى اللة ومن
باالوراد ذوقه وجدوا وإن والسإتعانة باالتوكل التعبد ذوق يجدوا ولم نستعين إياك

والوظائف
ولهم وتوكلهم اسإتعانتهم باحسب والتأثير والنفوذ التوفيق من نصيب لهم فهؤلء

ولو وتوكلهم اسإتعانتهم قلة باحسب والعجز والمهانة والضعف الخذلن من
باإزالته مأمورا وكان مكانه عن جبل إزالة في توكله حق الله على العبد توكل
لزاله

 والسإتعانة التوكل معنى فما قلت فإن

والتدباير باالخلق باتفرده واليمان باالله معرفته عن ينشأ للقلب حال هو قلت
يشأ لم وما الناس يشأ لم وإن كان شاء ما وأنه والمنع والعطاء والنفع والضر

باه وطمأنينة إليه وتفويضا عليه اعتمادا هذا له فيوجب الناس شاءه وإن يكن لم
بامشيئته إل يكون ول باه ملي وأنه فيه عليه توكل لما باكفايته ويقينا باه وثقة

أباوه أم الناس شاءه
باهما مليان هما ورهبة رغبة من ينويه فيما أباويه مع الطفل حالة حالته فتشبه
ما إنزال على همه وحبس أباويه غير إلى اللتفات عن قلبه تجرد في فانظر
الله قال باد ول كافيه فالله الله مع هكذا كان ومن المتوكل حال فهذه باهما ينويه
فإن الكافي والحسب كافيه أي حسبه فهو الله على يتوكل  ومن3 65 تعالى

أهل من يكن لم وإن الحميدة العاقبة له كانت التقوى أهل من هذا مع كان
فهو التقوى
يشأ لم وما كان شاء ما وأنه والضر باالنفع الله تفرد شهد من وهو الراباع القسم

حظوظه على باه واسإتعان عليه فتوكل ويرضاه يحبه ما مع يدر ولم يكن لم
كانت سإواء باها وأسإعف له فقضيت باه وأنزلها منه وطلبها وأغراضه وشهواته

وتمكين وقوة وتأثير كشف من أحوال أو الخلق عند جاها أو رياسإة أو أموال
السإلم تستلزم ل والموال الظاهر الملك جنس من فإنها له عاقبة ل ولكن
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للبر معطاة والحال والمال والجاه الملك فإن الله من والقرب الولية عن فضل
آتاه لمن الله محبة على ذلك من باشيء اسإتدل فمن والكافر والمؤمن والفاجر

عن وأباعدهم الجاهلين أجهل من فهو المقرباين أوليائه من وأنه عنه ورضاه إياه
ويسخطه ويكرهه ويرضاه يحبه ما باين والتمييز دينه ومعرفة الله معرفة
ومرضاته الله طاعة على صاحبه أعان إن والمال كالملك فهو الدنيا من فالحال
ومبعد صاحبه على وباال فهو وإل البررة العادلين باالملوك ألحقه أوامره وتنفيذ

الفجرة والغنياء الظلمة باالملوك له وملحق الله عن له
نعبد إياك ب متحققا العبد يكون فل هذا عرف إذا فصل

عظيمين باأصلين إل
 الرسإول متاباعة أحدهما

نعبد إياك تحقيق فهذا للمعبود الخلص والثاني
أقسام أرباعة إلى أيضا الصلين هذين باحسب منقسمون والناس

كلها فأعمالهم حقيقة نعبد إياك أهل وهم والمتاباعة للمعبود الخلص أهل أحدها
فمعاملتهم لله وباغضهم لله وحبهم لله ومنعهم لله وعطاؤهم لله وأقوالهم لله

ول شكورا ول جزاء الناس من باذلك يريدون ل وحده الله لوجه وبااطنا ظاهرا
ذمهم من هرباا ول قلوباهم في والمنزلة المحمدة طلب ول عندهم الجاه اباتغاء

موتا ول نفعا ول ضرا لهم يملكون ل القبور أصحاب بامنزلة الناس عدوا قد بال
ورجائهم عندهم والمنزلة الجاه واباتغاء الناس لجل فالعمل نشورا ول حياة ول

وجاهل باشأنهم جاهل من بال ألبتة باهم عارف من يكون ل منهم والنفع للضر
أعماله له أخلص الله عرف ومن منازلهم أنزلهم الناس عرف فمن بارباه

لجهله إل الله دون الخلق أحد يعامل ول وباغضه وحبه ومنعه وعطاءه وأقواله
على الله معاملة آثر الناس وعرف الله عرف فإذا وإل باالخلق وجهله باالله

معاملتهم
هو وهذا ويرضاه يحبه ولما الله لمر موافقة وعبادتهم كلها أعمالهم وكذلك
والحياة باالموت عباده بال الذي وهو سإواه عامل من الله يقبل ل الذي العمل
عمل أحسن أيكم ليبلوكم والحياة الموت خلق  الذي2 67 تعالى الله قال لجله
بان الفضيل قال عمل أحسن أيهم ليختبرهم لها زينة الرض على ما وجعل
قال وأصوباه أخلصه ما علي أباا يا قالوا وأصوباه أخلصه هو الحسن العمل عياض

يكن ولم صواباا كان وإذا يقبل لم صواباا يكن ولم خالصا كان إذا العمل إن
 لله كان ما والخالص صواباا خالصا يكون حتى يقبل لم خالصا

 فمن110 18 تعالى قوله في المذكور هو وهذا السنة على كان ما والصواب
4 قوله وفي أحدا رباه باعبادة يشرك ول صالحا عمل فليعمل رباه لقاء يرجو كان

من الله يقبل فل محسن وهو لله وجهه أسإلم ممن دينا أحسن  ومن125
على مردود فهو ذلك عدا وما أمره متاباعة على لوجهه خالصا كان ما إل العمل
عن عائشة حديث من الصحيح وفي منثورا هباء إليه هو ما أحوج عليه يرد عامله
يزيد ل فإنه اقتداء بال عمل / وكل / حا رد فهو أمرنا عليه ليس عمل كل النبي
والهواء باالراء ل باأمره يعبد إنما تعالى الله فإن باعدا إل الله من عامله
لشرع موافقا عمله فليس متاباعة ول له إخلص ل من الثاني الضرب فصل
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يشرعه لم باما لهم المرائين للناس المتزينين كأعمال للمعبود خالصا هو وليس
نصيب أوفر ولهم وجل عز الله إلى وأمقتهم الخلق شرار وهؤلء ورسإوله الله
لم باما يحمدوا أن ويحبون أتوا باما يفرحون الذين تحسبن  ل188 3 قوله من

من أتوا باما يفرحون أليم عذاب ولهم العذاب من بامفازة تحسبنهم فل يفعلوا
والخلص السنة بااتباع يحمدوا أن ويحبون والشرك والضللة البدعة

عن والعبادة والفقر العلم إلى المنتسبين من انحرف فيمن يكثر الضرب وهذا
ويحبون والسمعة والرياء والضللت البدع يرتكبون فإنهم المستقيم الصراط

الغضب أهل فهم والعلم والخلص التباع من يفعلوه لم باما يحمدوا أن
والضلل

المر متاباعة غير على لكنها أعماله في مخلص هو من الثالث الضرب فصل
أمره باغير الله عبد من وكل والفقر الزهد طريق إلى والمنتسبين العباد كجهال
المكاء سإماع أن يظن كمن حاله فهذا الله إلى قرباة هذه عبادته واعتقد

مواصلة وأن قرباة والجماعة الجمعة فيها يترك التي الخلوة وأن قرباة والتصدية
ذلك وأمثال قرباة كلهم الناس فطر يوم صيام وأن قرباة باالليل النهار صوم
 الله لغير لكنها المر متاباعة على أعماله من الراباع الضرب فصل

القرآن ويقرأ ليقال ويحج وشجاعة وحمية رياء يقاتل وكالرجل المرائين كطاعة
فل صالحة غير لكنها باها مأمور صالحة أعمال ظاهرها أعمالهم فهؤلء ليقال
إل يؤمر لم أحد فكل الدين له مخلصين الله ليعبدوا إل أمروا  وما5 98 تقبل

نستعين وإياك نعبد إياك أهل وهم العبادة في له والخلص أمر باما الله باعبادة
وأنفعها العبادة أفضل في لهم نعبد إياك مقام أهل ثم فصل

أصناف أرباعة ذلك في فهم طرق أرباع والتخصيص بااليثار وأحقها
وأصعبها النفوس على أشقها وأفضلها العبادات أنفع عندهم الول الصنف

التعبد حقيقة وهو هواها عن الشياء أباعد لنه قالوا
أحمرها العمال أفضل له أصل ل حديثا ورووا المشقة قدر على والجر قالوا

وأشقها أصعبها أي
النفوس على والجور المجاهدات أهل هم وهؤلء

الرض إلى والخلد والمهانة الكسل طبعها إذ باذلك النفوس تستقيم وإنما قالوا
المشاق وتحمل الهوال باركوب إل تستقيم فل

غاية منها والتقلل الدنيا في والزهد التجرد العبادات أفضل قالوا الثاني الصنف
منها هو ما باكل الكتراث وعدم باها الهتمام واطراحا المكان

قسمان هؤلء ثم
وقالوا إليه الناس ودعوا عليه وعملوا إليه فشمروا غاية هذا أن ظنوا فعوامهم

ورأسإها عبادة كل غاية الدنيا في الزهد فرأوا والعبادة العلم درجة من أفضل هو
الله على القلب عكوف باه المقصود وأن لغيره مقصودا هذا رأوا وخواصهم

والشتغال عليه والتوكل إليه والناباة لمحبته القلب وتفريغ عليه الهمة وجمع
باالقلب ذكره ودوام الله على الجمعية في العبادات أفضل أن فرأوا بامرضاته
له وتشتيت للقلب تفريق فيه ما كل دون بامراقبته والشتغال واللسان

ولو إليه باادروا والنهي المر جاء إذا منهم المتبعون فالعارفون قسمان هؤلء ثم
جمعية العبادة من المقصود يقولون منهم والمنحرفون جمعيتهم وأذهب فرقهم
 قائلهم يقول ورباما إليه يلتفت لم الله عن يفرقه ما جاء فإذا الله على القلب
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أيضا هولء ثم ورد أوقاته كل باقلب ... فكيف غافل كان من باالوراد يطالب
ويترك باها يقوم من ومنهم لجمعيته والفرائض الواجبات يترك من منهم قسمان
لجمعيته النافع العلم وتعلم والنوافل السنن
الله على جمعيتي في وأنا المؤذن أذن إذا فقال عارفا شيخا هؤلء باعض وسإأل

فما جمعيتي على باقيت حالي على باقيت وإن تفرقت وخرجت قمت فإن
حقي في الفضل

إلى عد ثم الله داعي وأجب فقم العرش تحت وأنت المؤذن أذن إذا فقال
حق الداعي وإجاباة والقلب الروحا حظ الله على الجمعية لن وهذا موضعك

نعبد إياك أهل من فليس رباه حق على روحه حظ آثر ومن الرب
أفضل فرأوه متعد نفع فيه كان ما وأفضلها العبادات أنفع أن رأوا الثالث الصنف

وقضاء الناس بامصالح والشتغال الفقراء خدمة فرأوا القاصر النفع ذي من
عليه وعملوا له فتصدوا أفضل والنفع والجاه باالمال ومساعدتهم حوائجهم
/ رواه / حا لعياله أنفعهم إليه وأحبهم الله عيال كلهم الخلق النبي باقول واحتجوا

يعلى أباو
وأين الغير إلى متعد النفاع وعمل نفسه على قاصر العاباد عمل باأن واحتجوا
الخر من أحدهما

الكواكب سإائر على القمر كفضل العاباد على العالم فضل كان ولهذا قالوا
باك الله يهدي لن عنه الله رضي طالب أباي بان لعلي الله رسإول قال وقد قالوا
المتعدي للنفع هو إنما التفضيل / وهذا / حا النعم حمر من لك خير واحدا رجل

غير من اتبعه من أجور مثل الجر من له كان هدى إلى دعا من باقوله واحتجوا
على يصلون وملئكته الله إن باقوله / واحتجوا / حا شيء أجورهم من ينقص أن

ومن السموات في من له ليستغفر العالم إن / وباقوله / حا الخير الناس معلمي
/ / حا جحرها في والنملة البحر في الحيتان حتى الرض في

عمله ينقطع ل النفع وصاحب عمله انقطع مات إذا العبادة صاحب باأن واحتجوا
 إليه نسب الذي نفعه دام ما

في ونفعم وهدايتهم الخلق إلى باالحسان باعثوا إنما النبياء باأن واحتجوا
أنكر ولهذا والترهب الناس عن والنقطاع باالخلوات يبعثوا لم ومعادهم معاشهم

ورأى الناس مخالطة وترك للتعبد باالنقطاع هموا الذين النفر أولئك على النبي
عليه الجمعية من أفضل إليهم والحسان عباده ونفع الله أمر في التفرق هؤلء
ذلك بادون

وقت كل في الرب مرضاة على العمل العبادة أفضل إن قالوا الراباع الصنف
الجهاد الجهاد وقت في العبادات فأفضل ووظيفته الوقت ذلك مقتضى هو باما

صلة إتمام ترك ومن بال النهار وصيام الليل صلة من الوراد ترك إلى آل وإن
المن حالة في كما الفرض

الورد عن باه والشتغال باحقه القيام مثل الضيف حضور وقت في والفضل
والهل الزوجة حق أداء في وكذلك المستحب
والذكر والدعاء والقرآن باالصلة الشتغال السحر أوقات في والفضل

والسإتغفار
تعليمه على القبال الجاهل وتعليم الطالب اسإترشاد وقت في والفضل
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باه والشتغال
المؤذن باإجاباة والشتغال ورده من فيه هو ما ترك الذان أوقات في والفضل
أكمل على إيقاعها في والنصح الجد الخمس الصلوات أوقات في والفضل

أفضل كان باعد وإن الجامع إلى والخروج الوقت أول في إليها والمبادرة الوجوه
المال أو البدن أو باالجاه المساعدة إلى المحتاج ضرورة أوقات في والفضل
وخلوتك أورادك على ذلك وإيثار لهفته وإغاثة بامساعدته الشتغال
حتى وتفهمه تدباره على والهمة القلب جمعية القرآن قراءة وقت في والفضل

على والعزم وتدباره فهمه على قلبك فتجمع باه يخاطبك تعالى الله كأن
ذلك على السلطان من كتاب جاءه من قلب جمعية من أعظم أوامره تنفيذ

دون والذكر والدعاء التضرع في الجتهاد باعرفة الوقوف وقت في والفضل
ذلك عن المضعف الصوم

والتهليل التكبير سإيما ل التعبد من الكثار الحجة ذي عشر أيام في والفضل
 المتعين غير الجهاد من أفضل فهو والتحميد

والعتكاف والخلوة فيه المسجد لزوم رمضان من الخير العشر في والفضل
على القبال من أفضل إنه حتى باهم والشتغال الناس لمخالطة التصدي دون

العلماء من كثير عند القرآن وإقرائهم العلم تعليمهم
وتشييعه جنازته وحضور عيادته موته أو المسلم أخيك مرض وقت في والفضل

وجمعيتك خلوتك على ذلك وتقديم
خلطتك مع الصبر واجب أداء لك الناس وأذاة النوازل نزول وقت في والفضل

أفضل أذاهم على ليصبر الناس يخالط الذي المؤمن فإن منهم الهرب دون باهم
يؤذونه ول يخالطهم ل الذي من

الشر في واعتزالهم فيه اعتزالهم من خير فهي الخير في خلطتهم والفضل
فخلطتهم قلله أو أزاله خالطهم إذا أنه علم فإن فيه خلطتهم من أفضل فهو

في الله مرضاة إيثار وحال وقت كل في فالفضل اعتزالهم من أفضل حينئذ
ومقتضاه ووظيفته الوقت ذلك باواجب والشتغال والحال الوقت ذلك

خرج فمتى المقيد التعبد أهل قبلهم والصناف المطلق التعبد أهل هم وهؤلء
نقص قد كأنه نفسه يرى وفارقه العبادة من باه تعلق الذي النوع عن أحدهم
له ليس المطلق التعبد وصاحب واحد وجه على يعبدالله فهو عبادته وترك
أين تعالى الله مرضاة تتبع غرضه بال غيره على يؤثره باعينه تعبد في غرض
كانت
 منزلة له رفعت كلما العبودية منازل في متنقل يزال ل فهو عليها تعبده فمدار

في دأباه فهذا أخرى منزلة له تلوحا حتى باها واشتغل إليها سإيره على عمل
رأيته العباد رأيت وإن معهم رأيته العلماء رأيت فإن سإيره ينتهي حتى السير
وإن معهم رأيته الذاكرين رأيت وإن معهم رأيته المجاهدين رأيت وإن معهم
وعكوف الجمعية أربااب رأيت وإن معهم رأيته المحسنين المتصدقين رأيت

ولم الرسإوم تملكه لم الذي المطلق العبد هو فهذا معهم رأيته الله على القلب
العبادات من وراحتها لذتها فيه وما نفسه مراد على عمله يكن ولم القيود تقيده

المتحقق هو فهذا سإواه في ولذتها نفسه راحة كانت ولو رباه مراد على هو بال
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ما ومأكله تهيأ ما ملبسه صدقا باهما القائم حقا نستعين وإياك نعبد إياك ب
باه انتهى حيث ومجلسه باوقته وقت كل في باه الله أمر باما واشتغاله تيسر

حر رسإم عليه يستولي ول قيد يتعبده ول إشارة تملكه ل خاليا ووجده المكان
معه ويدور ركائبه توجهت أني المر بادين يدين دار حيث المر مع دائر مجرد
كالغيث مبطل كل منه ويستوحش محق كل باه يأنس مضارباه اسإتقلت حيث
موضع وهو شوكها حتى منفعة وكلها ورقها يسقط ل وكالنخلة نفع وقع حيث

لله فهو الله محارم انتهكت إذا والغضب الله لمر المخالفين على منه الغلظة
مع كان إذا بال نفس بال الناس وصحب خلق بال الله صحب قد الله ومع وباالله

من نفسه عزل خلقه مع كان وإذا عنهم وتخلى البين عن الخلئق عزل الله
وما منهم وحشته أشد وما الناس باين أغرباه ما له فواها عنها وتخلى الوسإط
وعيه المستعان والله إليه وسإكونه وطمأنينته باه وفرحه باالله أنسه أعظم

التكلن
في وهم أرباعة طرق ومقصودها وحكمتها العبادة منفعة في للناس ثم فصل
 أصناف أرباعة ذلك

المشيئة محض إلى المر يردون الذين والتعليل الحكم نفاة الول الصنف
تكون أن غير من المر لمجرد إل ليس باها القيام عندهم فهؤلء الرادة وصرف

المر لمجرد باها القيام وإنما لنجاة سإببا ول معاد ول معاش في لسعادة سإببا
هي لغاية ول لعلة خلقه ما يخلق لم إنه الخلق في قالوا كما المشيئة ومحض

مقتضيات أسإباب المخلوقات في وليس منه إليه تعود لحكمة ول باه المقصودة
سإببا الماء ول للحراق سإببا النار فليست طبائع ول قوى فيها ول لمسبباتها

وحصول ذلك تقتضي طبيعة ول قوة فيه ول النبات وإخراج والتبريد للرواء
هذا عند هذا حصول على القترانية العادة باإجراء لكن باهما ليس والري الحراق

فرق ل سإواء الشرعي أمره في عندهم المر وهكذا باه قامت باقوة ول باسبب ل
ونهيه باهذا أمره اقتضت المشيئة ولكن والمحظور المأمور باين المر نفس في
صفة عنه المنهي ول حسنه اقتضت صفة باه باالمأمور يقوم أن غير من هذا عن

قبحه اقتضت
المسمى الكبير كتابانا في ذكرناها وقد فاسإدة كثيرة وفروع لوازم الصل ولهذا
نحو من الصل هذا فساد وباينا والرادة العلم أهل ومطلب السعادة دار مفتاحا
سإفر المسمى كتابانا في أيضا وذكرناه معناه في باديع كتاب وهو وجها سإتين

السعادتين وطريق الهجرتين
قرة الصلة وليست باها يتنعمون ول لذتها ول العبادة حلوة يجدون ل وهؤلء
يسمونها ولهذا وحياتهم أرواحهم وغذاء قلوباهم سإرور الوامر وليست أعينهم
ما غيره أو الملوك من ملك لمحبة مدع سإمى ولو باها كلفوا قد أي تكاليف
 ولهذا له محبا أحد يعده لم باكلفة أفعله إنما إني وقال تكليفا باه يأمره

له يخلقه وما ثواباه يحب إنما وقالوا لرباه العبد محبة منهم كثير أو هؤلء أنكر
وحقيقة دونه لمخلوقه المحبة فجعلوا ذاته يحب أنه ل باه يتمتع الذي النعيم من

كونه اللهية وحقيقة ولبها العبودية حقيقة فأنكروا المحبة كمال هي العبودية
والتعظيم والجلل والخضوع الذل باغاية المقرون الحب باغاية محبوباا مألوها
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الذي درهم بان الجعد هو هؤلء وشيخ للهيته إنكار وذلك محبوباا كونه فأنكروا
لم الله أن زعم إنه وقال أضحى يوم في القسري عبدالله بان خالد باه ضحى
محبوباا تعالى لكونه إنكاره كان وإنما خليل إباراهيم يتخذ ولم تكليما موسإى يكلم
فيها يشترك التي الجهمية عند الخلة هي التي إليه إباراهيم حاجة ينكر لم محبا
عندهم لله أخلء فكلهم الخلئق جميع
في وجها ثمانين من أكثر من الله محبة وإنكارهم هذا قولهم فساد باينا وقد

وجوب فيه وذكرنا العارفين قلوب وروضة المحبين عيون قرة المسمى كتابانا
والذوقية والعقلية النقلية الدلة طرق جميع من الول باالحبيب المحبة تعلق

إل لجسمه كمال ل أنه كما ألبتة ذلك بادون للنسان كمال ل وأنه والفطرية
فوق المر وأن باالسمع إل لذنه ول الباصر باالنور إل لعينه ول والحياة باالروحا

وأعظم ذلك
الحكمة من نوعا يثبتون الذين النفاة القدرية الثاني الصنف فصل

مصلحة مجرد إلى يرجع بال إليه يرجع ول باالرب يقوم ل ولكن والتعليل
ومنفعته المخلوق
وأنها والنعيم الثواب من العباد يناله لما أثمانا شرعت العبادات أن فعندهم
الجير أجرة اسإتيفاء بامنزلة

الجنة تلكم أن  ونودوا43 7 كقوله عوضا تعالى الله يجعلها ولهذا قالوا
هل وقوله تعملون كنتم باما الجنة ادخلوا وقوله تعملون كنتم باما أورثتموها

رباه عن يحكى فيما وقوله تعملون كنتم ما إل تجزون
/ وقوله / حا إياها أوفيكم ثم لكم أحصيها أعمالكم هي إنما عبادي يا وجل عز

 حساب باغير أجرهم الصابارون يوفى  إنما10 39 تعالى

عمله من العامل إلى يثوب لنه وثواباا وأجرا جزاء سإبحانه الله سإماه وقد قالوا
منه إليه يرجع أي

معنى ثواباا ول أجرا ول جزاءا لتسميته يكن لم باالعمل ارتباطه ولول قالوا
لها واقتضائها باالعمال والعقاب الثواب تعلق فلول الوزن عليه ويدل قالوا

يومئذ  والوزن9 8 7 تعالى قال وقد معنى للوزن يكن لم لها كالثمان وكونها
فأولئك موازينه خفت ومن المفلحون هم فأولئك موازينه ثقلت فمن الحق
يظلمون باآياتنا كانوا باما أنفسهم خسروا الذين

التباين أعظم وباينهما التقابال أشد متقابالتان الطائفتان وهاتان
من الله يعذب أن وجوزت ألبتة باالجزاء ارتباطا للعمال تجعل لم فالجبرية

إليه باالنسبة وكلهما معصيته في عمره أفنى من وينعم طاعته في عمره أفنى
وأكثر عمل منه أعظم هو من على القليل العمل صاحب يرفع أن وجوزت سإواء

سإبب ول تعليل غير من المشيئة محض إلى راجع عندهم والكل درجات وأفضل
باالعقاب وهذا باالثواب هذا تخصيص تقتضي حكمة ول

بامحض كله ذلك وجعلت الصلح رعاية سإبحانه الله على أوجبت والقدرية
باإحتمال تنغيص فيه عمله بادون العبد إلى الثواب وصول وأن لها وثمنا العمال

ثمن بال عليه الصدقة منة
عبده إلى وإحسانه تفضله جعلوا باه وأغرهم باالله أجهلهم ما الله فقاتلهم
عمله على أجرة يعطيه ما إعطاءه إن قالوا حتى العبد على العبد صدقة بامنزلة

عمل بال منه فضل يعطيه أن من له وأطيب العبد إلى أحب
 ألبتة الجزاء في تأثيرا للعمال يجعلوا ولم المقابالة أشد الجبرية فقابالتهم
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عليه الله فطر الذي المستقيم الصراط عن منحرفتان جائرتان والطائفتان
إلى موصلة أسإباب العمال أن وهو الكتب باه ونزلت الرسإل باه وجاءت عباده

العمال وأن لمسبباتها السإباب سإائر كاقتضاء لهما مقتضية والعقاب الثواب
ووفقه عليها أعانه إن عبده على وصدقته ومنه وفضله الله توفيق من الصالحة

إليه وكره قلبه في وزينها إليه وحببها عليها والقدرة إرادتها فيه وخلق لها
باذل إذا غايتها بال قدره على هي ول وثواباه لجزائه ثمنا فليست هذا ومع أضداها

باعض على له شكرا تقع أن الوجوه أكمل على وأوقعها وجهده نصحه فيها العبد
يقم لم باقية النعمة تلك على الشكر من عليه لبقى باحقه طالبه فلو عليه نعمه

لهم ظالم غير وهو لعذباهم أرضه وأهل سإمواته أهل عذب لو فلذلك باشكرها
ولهذا النبي عن ذلك ثبت كما أعمالهم من لهم خيرا رحمته لكانت رحمهم ولو
وفي عمله الجنة منكم أحدا يدخل لن قال كما باالعمل الجنة دخول النبي نفى
قالوا عمله منكم أحدا ينجى لن لفظ وفي باعمله الجنة منكم أحد يدخل لن لفظ

/ / حا وفضل منه بارحمة الله يتغمدني أن إل أنا ول قال الله رسإول يا أنت ول
كنتم باما الجنة  ادخول32 16 قوله في كما باالعمل الجنة دخول سإبحانه وأثبت

فالمنفي واحد معنى على ليس والثبات النفي توارد إذا باينها تنافي ول تعملون
القدرية على ردا لها وعوضا ثمنا العمال وكون العمال بامجرد اسإتحقاقها
المنة لتكرير متضمن اباتداء باالثواب التفضل أن زعمت التي المجوسإية

 لهم وحق حجاباا عنه وأغلظهم باالله الخلق أجهل من الطائفة وهذه

أهل أن يعلموا لم أنهم باالله جهلهم في ويكفي المة هذه مجوس يكونوا أن
واللذة والغبطة والسرور الفرحا تمام من وأن منته في وأرضه سإمواته

المنة باهذه عيشهم لهم طاب إنما وأنهم الحق ومولهم سإيدهم بامنة اغتباطهم
باها إقرارا وأعظمهم المنة باهذه أعرفهم إليه وأقرباهم منزلة منه وأعظمهم

49 منته في إل قط أحد يتقلب فهل لجلها له ومحبة عليها وشكرا لها وذكرا
أن عليكم يمن الله بال إسإلمكم على تمنوا ل قل أسإلموا أن عليك  يمنون17

صادقين كنت إن لليمان هداكم
عليه اسإتعلى عليه من فإذا نظيره لنه نقصا كانت إنما المخلوق منة واحتمال

الله فلرسإول مخلوق كل في ليس أنه مع هذا دونه نفسه عليه الممنون ورأى
الوالد منة في نقص ول أمن ورسإوله الله يقولون أصحاباه وكان أمته على المنة
بارب فكيف عبده على السيد وكذلك احتمالها في عليه عار ول ولده على

بال عليهم صدقته ومحض عليهم منته باحر في الخلئق يتقلب إنما الذي العالمين
فهو وجوده كرمه من ينالونه لما أسإباباا أعمالهم كانت وإن ألبتة منهم عوض
لهم وكملها عليها وأعانهم لها وهداهم السإباب لتلك وفقهم باأن عليهم المنان
قوله في الجنة دخول باه أثبت الذي المعنى هو وهذا فيها ما على منهم وقبلها

تعملون كنتم باما
باين ارتباط ل يقولون الذين والجبرية القدرية على ردا السببية بااء فهذه

أمارات تكون أن غايتها وإنما له أسإباب هي ول والجزاء العمال
إل يبق فلم والشر الخير في عنها الجزاء لتخلف مطردة أيضا وليست قالوا

مبطلة هي كما هؤلء لقول مبطلة فالنصوص والمشيئة الكوني المر محض
له لمن وتبين الفريقين قول تبطل أيضا والفطرة المعقول وأدلة أولئك لقول
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مشيئة لعموم المثبتون الوسإط الفرقة وهم السنة أهل قول مقدار ولب قلب
العباد وخلقه وقدرته الله

باها وانعقادها بامسبباتها السإباب رباط المتضمنة التامة ولحكمته وأعمالهم
 وآجل عاجل عليها وترتيبها وقدرا شرعا

لجله وارتكبت الحق من نوعا تركت المنحرفتين الطائفتين من واحدة وكل
باإذنه الحق من فيه اختلفوا لما السنة أهل الله وهدى أنواعا بال الباطل من نوعا

من يؤتيه الله فضل ذلك و مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي  والله213 2
العظيم الفضل ذو والله يشاء
النفوس رياضة العبادة فائدة أن زعموا الذين الثالث الصنف فصل

السبعية النفوس قوى عن قواها وخروج عليها العلوم لفيض واسإتعدادها
والبهائم السباع نفوس جنس من لكانت العبادات عن عطلت فلو والبهيمية
المجردة العقول مشاباهة إلى وتنقلها وعوائدها مألوفاتها عن تخرجها والعبادات

طائفتان يقوله وهذا فيها والمعارف العلوم صور لنتقاش قابالة عالمة فتصير
العالم باقدم القائلين الفلسإفة من والشرائع النبوات إلى يقرب من إحداهما

المختار الفاعل وعدم الفلك إنشقاق وعدم
فإنهم الفلسإفة إلى وتقرب السإلم صوفية من تفلسفت من الثانية الطائفة
العالم ومفارقتها وتجردها النفوس لسإتعداد رياضات العبادات أن يزعمون
عليها والمعارف الواردات ونزول الحسى

مخيرا باقي لها حصل فإذا المعنى لهذا إل العبادات يوجب ل من هؤلء من ثم
باالوراد القيام يوجب من ومنهم عنها باالوارد الشتغال أو أورده حفظه في

أيضا صنفان وهم باها الخلل وعدم والوظائف
للنفوس وضبطا للقانون حفظا يوجبونه من أحدهما

إلى له بامفارقتها النفس تدرج من وخوفا للوارد حفظا يوجبونه الذين والخرون
البهيمية من الولى حالتها
العبادة باحكم معرفتهم وغاية السلوك طريق على المتكلمين أقدام نهاية فهذه

على الثلثة الطرق هذه غير القوم كتب في تجد تكاد ول لجله شرعت وما
البدل سإبيل على أو الجمع سإبيل
أتباع الباراهيمية المحمدية الطائفة فهم الراباع الصنف وأما فصل

في البصائر وأهل وخلقه وشرعه أمره في وحكمته باالله العارفون الخليلين
 باها ومراده عبادته

والقواعد الباطلة الشبه من عندهم باما عنهم محجوباون الثلث فالطوائف
باما وقنعوا المحال من عندهم باما فرحوا قد شيء ذلك وراء عندهم ما الفاسإدة

بادونه ارتضوا لما وأعظم منه أجل هو ما وراءه أن علموا ولو الخيال من ألفوه
ليجتهدوا باه يشعروا ولم النبوة بانور إليه يهتدوا ولم عنه قصرت عقولهم ولكن

وفساده غيرهم مع ما تناقض ورأوا الجهل من خير معهم ما أن ورأوا طلبه في
الطوائف بالية وهذه سإواه ما على عندهم ما إيثار المور هذه من فتركب

الله عافاه من والمعافى
عرف من عليها يطلع إنما وحكمتها وغايتها العبودية سإر أن فاعلم فصل
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كونه ومعنى وحقيقتها اللهية معنى وعرف يعطلها ولم وجل عز الرب صفات
اللهية حقيقة وأن الباطل أباطل بال فباطل سإواه إله وكل الحق الله هو بال إلها

كإرتباط باها وارتباطها ومقتضاها وأثرها إلهيته موجب العبادة وأن له إل تنبغي ل
والصوات باالقدرة والمقدور باالعلم المعلوم وكإرتباط باالصفات الصفات متعلق

 باالجود والعطاء باالرحمة والحسان باالسمع

العبادات حكمة معرفة له يستقيم كيف يعرفها ولم اللهية حقيقة أنكر فمن
الغاية هي باأنها العلم له يستقيم وكيف لجله شرعت وما ومقاصدها وغاياتها

ولجلها الكتب وأنزلت الرسإل أرسإلت ولها خلقوا لها والتي باالخلق المقصودة
باه يليق مال إلى لله نسبة عنها الخليقة تعطيل فرض وأن والنار الجنة خلقت

يخلق ولم بااطل يخلقهما ولم باالحق والرض السموات خلق من عنه ويتعالى
خلقناكم أنما  أفحسبتم115 23 تعالى قال مهمل سإدى يتركه ولم عبثا النسان

لكم ومجازاتي لعبادتي ول حكمة ول شيء لغير أي ترجعون ل إلينا وأنكم عبثا
فالعبادة ليعبدون إل والنس الجن خلقت وما قوله في باهذا تعالى صرحا وقد
36 75 تعالى الله قال كلها والخلئق والنس الجن لها خلق التي الغاية هي

وقال ينهى ول يؤمر ل الشافعي قال مهمل أي سإدى يترك أن النسان أيحسب
على مترتبان والعقاب الثواب فإن المران والصحيح يعاقب ول يثاب ل غيره
امتثالهما العبادة وحقيقة وإرادتها العبادة طلب والنهي والمر والنهي المر
هذا خلقت ما ربانا والرض السموات خلق في  ويتفكرون191 3 تعالى وقال
إل باينهما وما والرض السموات خلقنا وما وقال النار عذاب فقنا سإبحانك بااطل

باما نفس كل ولتجزى باالحق والرض السموات الله  وخلق22 45 وقال باالحق
كسبت
وعقاباه وثواباه ونهيه أمره المتضمن باالحق والرض السموات خلق أنه فأخبر

يقال فكيف الخلق غاية وهو لهذا خلقت باينهما وما والرض السموات كانت فإذا
حتى العباد اسإتئجار لمجرد ذلك إن أو غايته هي مقصودة حكمة ول له علة ل إنه
العقلية للمعارف النفوس اسإتعداد لمجرد أو باالمنة الثواب عليهم ينكد ل

العوائد بامخالفة وارتياضها
أن يجد الوحي صريح عليه دل ما وباين القوال هذه باين الفرقان اللبيب فليتأمل
معرفته حق عرفوه ول قدره حق الله قدروا ما القوال هذه أصحاب

له الخضوع مع محبته لكمال الجامعة لعبادته الخلق خلق إنما تعالى فالله
 لمره والنقياد

يحب فل لله كله الحب يكون وأن باالمحبة إفراده بال الله محبة العبادة فأصل
وأولياءه وملئكته ورسإله أنبياءه يجب كما وفيه لجله يحب وإنما سإواه معه

الله دون من يتخذ من كمحبة معه محبة وليست محبته تمام من لهم فمحبتنا
كحبه يحبونهم أندادا
أمره بااتباع تتحقق إنما فهي وسإرها عبوديته حقيقة هي له المحبة كانت وإذا

والمحبة العبودية حقيقة تتبين النهي واجتناب المر اتباع فعند نهيه واجتناب
3 تعالى فقال ادعاها لمن وشاهدا عليها علما رسإوله اتباع تعالى جعل ولهذا

مشروطا رسإوله اتباع فجعل الله يحببكم فاتبعوني الله تحبون كنتم إن  قل31
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وجود بادون ممتنع المشروط ووجود لهم الله لمحبة وشرطا لله بامحبتهم
محبتهم فانتفاء المتاباعة انتفاء عند المحبة انتفاء فعلم باتحققه وتحققه شرطه

لهم الله محبة لنتفاء ملزوم المتاباعة وانتفاء لرسإوله المتاباعة لنتفاء لزم لله
لرسإوله المتاباعة بادون لهم الله محبة وثبوت لله محبتهم ثبوت إذا فيستحيل

ذلك يكفي ول أمره وطاعة ورسإوله الله حب هي الرسإول متاباعة أن على ودل
يكون فل سإواهما مما العبد إلى أحب ورسإوله الله يكون حتى العبودية في

منهما إليه أحب شيء عنده كان ومتى ورسإوله الله من إليه أحب شيء عنده
9 تعالى الله قال الله يهديه ول ألبتة لصاحبه الله يغفره ل الذي الشرك هو فهذا
وأموال وعشيرتكم وأزواجكم وإخوانكم وأباناؤكم آبااؤكم كان إن  قل24

الله من إليكم أحب ترضونها ومساكن كسادها تخشون وتجارة اقترفتموها
القوم يهدي ل والله باأمره الله يأتي حتى فترباصوا سإبيله في وجهاد ورسإوله

الفاسإقين
 أحد قول أو ورسإوله الله طاعة على هؤلء من أحد طاعة قدم من فكل

أو ورسإوله الله مرضاة على منهم أحد مرضاة أو ورسإوله الله قول على منهم
أو عليه والتوكل ورجائه الله خوف على عليه والتوكل ورجاءه منهم أحد خوف

مما إليه أحب ورسإوله الله ليس ممن فهو الله معاملة على أحدهم معاملة
من وكذلك عليه هو ما باخلف وإخبار منه كذب فهو بالسانه قاله وإن سإواهما

الله من إليه أحب عنده المقدم فذلك ورسإوله الله حكم على أحد حكم قدم
أو طاعته أو حكمه أو أحد قول يقدم من على المر يشتبه قد لكن ورسإوله
فيطيعه الرسإول قاله ما إل يقول ول يحكم ول يأمر ل أنه منه ظنا مرضاته
إذا وأما ذلك غير على يقدر لم إذا معذور فهذا كذلك أقواله ويتلقى إليه ويحاكم

أو مطلقا باه أولى هو اتبعه من غير أن وعرف الرسإول إلى الوصول على قدر
الذي فهذا باه أولى هو من إلى ول الرسإول إلى يلتفت ولم المور باعض في

ولم وأذله خالفه من عقوباة اسإتحل فإن الوعيد تحت داخل وهو عليه يخاف
شيء لكل الله جعل وقد المعتدين الظلمة من فهو شيخه اتباع على يوافقه

قدرا
الله يحبه باما التحقق قواعد أرباع على نعبد إياك وبانى فصل

الجوارحا القلب وعمل والقلب قولللسان من ويرضاه ورسإوله
أصحاباها هم حقا نعبد إياك فأصحاب الرباع المراتب لهذه جامع اسإم فالعبودية

وصفاته أسإمائه وعن نفسه عن باه سإبحانه الله أخبر ما اعتقاد هو القلب فقول
رسإله لسان على ولقائه وملئكته وأفعاله

البدع باطلن وتبيين عنه والذب إليه والدعوة باذلك عنه الخبار اللسان وقول
أوامره وتبليغ باذكره والقيام له المخالفة

له والرجاء منه والخوف إليه والناباة عليه والتوكل له كالمحبة القلب وعمل
باه والرضى أقداره وعلى نواهيه وعن أوامره على والصبر له الدين وإخلص

والطمأنينة إليه والخبات والخضوع له والذل فيه والمعاداة فيه والموالة وعنه
الجوارحا أعمال من أفرض فرضها التي القلوب أعمال من ذلك وغير باه

المنفعة عديم إما بادونها الجوارحا وعمل مستحبها من الله إلى أحب ومستحبها
 المنفعة قليل أو
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والجماعات الجمعة إلى القدام ونقل والجهاد كالصلة الجوارحا وأعمال
ذلك ونحو الخلق إلى والحسان العاجز ومساعدة

للعانة طلب نستعين إياك و باها وإقرار الرباعة هذه لحكام التزام نعبد إياك ف
على باالمرين للتعريف متضمن المستقيم الصراط اهدنا و لها والتوفيق عليها

باها الله إلى السالكين طريق وسإلوك باهما القيام وإلهام التفصيل
فإنهم نستعين وإياك نعبد إياك إلى دعوا إنما الرسإل وجميع فصل
نوحا فقال آخرهم إلى أولهم من عبادته وإخلص الله توحيد إلى دعوا كلهم

7 وشعيب وصالح هود قال وكذلك غيره إله من مالكم لله  اعبدوا59 7 لقومه
أن رسإول أمة كل في باعثنا  ولقد36 16 تعالى الله قال  وإباراهيم85 73 65

إل رسإول من قبلك من أرسإلنا  وما25 21 وقال الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا
كلوا الرسإل أيها  يا52 51 23 تعالى وقال فاعبدوا أنا إل إله ل أنه إليه نوحي

واحدة أمة أمتكم هذه وإن عليم تعملون باما إني صالحا واعملوا الطيبات من
فاتقون رباكم وأنا

 فقال إليه وأقرباهم خلقه أكمل وصف العبودية جعل تعالى والله فصل

ومن المقرباون الملئكة ول لله عبدا يكون أن المسيح يستنكف  - لن172
الذين  إن206 7 وقال جميعا إليه فسيحشرهم ويستكبر عبادته عن يستنكف

الوقف أن يبين وهذا يسجدون وله ويسبحونه عبادته عن يستكبرون ل رباك عند
ثم ههنا والرض السموات في من  وله19 21 النبياء سإورة في قوله في التام

الليل يسبحون يستحسرون ول عبادته عن يستكبرون ل عنده ومن يبتدىء
السموات في من له إن أي مستقلتان تامتان جملتان فهما يفترون ل والنهار

ل عنده ومن فقال أخرى جملة اسإتأنف ثم وملكا عبيدا الرض في ومن
عبادته عن يستكبرون ل عنده الذين الملئكة أن يعني عبادته عن يستكبرون

يقال وينقطعون فيعيون يستحسرون ول يتعاظمون ول عنها يأنفون ل يعني
آدم لبني كالنفس وتسبيحهم عبادتهم بال وأعيا تعب أيإذا واسإتحسر حسر

77 63 25 تعالى وقال إلهيته لعبيد وصف والثاني رباوبايته لعبيد وصف فالول
6 76 وقال السورة آخر إلى هونا الرض على يمشون الذين الرحمن وعباد
داود عبدنا  واذكروا17 38 وقال تفجيرا يفجرونها الله عباد باها يشرب عينا

وإسإحق إباراهيم عبادنا  واذكر45 38 وقال أيوب عبدنا  واذكر41 38 وقال
43 المسيح عن وقال أواب إنه العبد  نعم30 38 سإليمان عن وقال ويعقوب

أعداؤه يقول كما اللهية ل العبودية غايته فجعل عليه أنعمنا عبد إل هو  إن59
أشرف في باالعبودية منزلة عنده وأعلهم عليه خلقه أكرم ووصف النصارى
تبارك وقال عبدنا على نزلنا مما ريب في كنتم  وإن25 2 تعالى فقال مقاماته
على أنزل الذي لله الحمد وقال عبده على الفرقان نزل الذي تبارك وتعالى

التحدي مقام وفي عليه الكتاب إنزال مقام في باالعبودية فذكره الكتاب عبده
 يدعوه عبدالله قام لما وأنه وقال بامثله ياتوا باأن

سإبحان وقال إليه الدعوة مقام في باالعبودية فذكره لبدا عليه يكونون كادوا
أنه عنه الصحيح وفي السإراء مقام في باالعبودية فذكره ليل باعبده أسإرى الذي
فقولوا عبد أنا فإنما مريم ابان المسيح النصارى أطرت كما تطروني ل قال
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كما وأجلس العبد يأكل كما آكل عبد أنا الحديث / وفي / حا ورسإوله عبدالله
في قرأت قال عمرو بان عبدالله عن البخاري صحيح / وفي / حا العبد يجلس
ليس المتوكل سإميته ورسإولي عبدي الله رسإول محمد محمد صفة التوراة

ويغفر يعفو ولكن السيئة باالسيئة يجزى ول باالسإواق صخاب ول غليظ ول بافظ
/ / حا

الذين عبادي فبشر تعالى فقال لعباده المطلقة البشارة سإبحانه الله وجعل
عباد يا تعالى فقال لهم المطلق المن وجعل أحسنه فيتبعون القول يستمعون

وعزل مسلمين وكانوا باآياتنا آمنوا الذين تحزنون أنتم ول اليوم عليكم خوف ل
باه وأشرك توله من على سإلطانه وجعل خاصة عليهم سإلطانه عن الشيطان

إنه وقال الغاوين من اتبعك من إل سإلطان عليهم لك ليس عبادي إن فقال
الذين على سإلطانه إنما يتوكلون رباهم وعلى آمنوا الذين على سإلطان له ليس

مشركون باه هم والذين يتولونه
حديث في فقال الحسان وهو الدين مراتب أعلى العبودية إحسان النبي وجعل
فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد أن الحسان عن سإأله وقد جبريل
/ / حا يراك
تعالى الله قال الموت إلى عبد لكل نعبد إياك لزوم في فصل

الدين بايوم نكذب وكنا النار أهل وقال اليقين يأتيك حتى رباك واعبد لرسإوله
في الصحيح وفي التفسير أهل باإجماع الموت هو ههنا واليقين اليقين أتانا حتى
 مظعون بان عثمان موت قصة

وما الموت أي رباه من اليقين جاءه فقد عثمان أما قال النبي أن عنه الله رضي
البرزخ في عليه بال التكليف دار في دام ما العبودية من العبد ينفك فل فيه

الله رسإول في يقول وما يعبد كان من الملكان يسأله لما أخرى عبودية
الخلق الله يدعو يوم القيامة يوم أخرى عبودية وعليه الجواب منه ويلتمسان

يستطيعون ل والمنافقون الكفار ويبقى المؤمنون فيسجد السجود إلى كلهم
عبودية وصارت هناك التكليف انقطع والعقاب الثواب دار دخلوا فإذا السجود

نصبا ول تعبا له يجدون ل باأنفاسإهم مقرونا تسبيحا الثواب أهل
باالله كافر زنديق فهو التعبد فيه عنه يسقط مقام إلى يصل أنه زعم ومن

تمكن كلما بال دينه من والنسلخ باالله الكفر مقام إلى وصل وإنما وبارسإوله
وأكثر أكبر منها عليه والواجب أعظم عبوديته كانت العبودية منازل في العبد
جميع على بال الله رسإول على الواجب كان ولهذا دونه من على الواجب من

من أعظم العزم أولى على والواجب أممهم على الواجب من أعظم الرسإل
من على الواجب من أعظم العلم أولى على والواجب دونهم من على الواجب

مرتبته باحسب أحد وكل دونهم
عامة نوعان العبودية وخاصة عامة إلى العبودية إنقسام في فصل

بارهم لله كلهم والرض السموات أهل عبودية العامة فالعبودية وخاصة
اتخذ وقالوا تعالى قال والملك القهر عبودية فهذه وكافرهم مؤمنهم وفاجرهم
الرض وتنشق منه يتفطرن السموات تكاد إدا شيئا جئتم لقد ولدا الرحمن

كل إن ولدا يتخذ أن للرحمن ينبغي وما ولدا للرحمن دعوا أن هدا الجبال وتخر
مؤمنهم فيه يدخل فهذا عبدا الرحمن آتى إل والرض السموات في من

وكافرهم
عبادي أضللتم أأنتم فيقول الله دون من يعبدون وما يحشرهم ويوم تعالى وقال
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فلم المطلقة وأما باالشارة مقيدة تسمية لكن ضللهم مع عباده فسماهم هؤلء
 الله شاء إن بايانه سإيأتي كما الثاني النوع لهل إل تجيء

أنت والشهادة الغيب عالم والرض السموات فاطر اللهم قل تعالى وقال
وقال للعباد ظلما يريد الله وما وقال يختلفون فيه كانوا فيما عبادك باين تحكم

والعامة الخاصة العبودية يتناول فهذا العباد باين حكم قد الله إن
ل عبادي يا تعالى قال الوامر واتباع والمحبة الطاعة فعبودية الثاني النوع وأما

القول يستمعون الذين عبادي فبشر وقال تحزنون أنتم ول اليوم عليكم خوف
وإذا هونا الرض على يمشون الذين الرحمن وعباد وقال أحسنه فيتبعون
إل أجمعين لغوينهم إباليس عن تعالى وقال سإلما قالوا الجاهلون خاطبهم

سإلطان عليهم لك ليس عبادي إن عنهم تعالى فقال المخلصين منهم عبادك
إلهيته عبيد هم ووليته طاعته وأهل رباوبايته عبيد كلهم فالخلق

لهؤلء إل مطلقا إليه العباد إضافة القرآن في يجىء ول
منكرا إما أوجه خمسة أحد على إل يأتي فل باالعبودية رباوبايته عبيد وصف وأما

معرفا والثاني عبدا الرحمن آت إل والرض السموات في من كل إن كقوله
العباد باين حكم قد الله إن للعباد ظلما يريد الله وما كقوله بااللم

هؤلء عبادي أضللتم أأنتم كقوله نحوها أو باالشارة مقيدا الثالث
كقوله الذكر في طاعته أهل مع فيندرجوا عباده عموم في يذكروا أن الراباع

يختلفون فيه كانوا فيما عبادك باين تحكم أنت
على أسإرفوا الذين عبادي يا قل كقوله بافعلهم موصوفين يذكروا أن الخامس
الله رحمة من تقطنوا ل أنفسهم

أحسن واتبعوا إليه وأناباوا رحمته من يقنطوا لم إذ عباده سإماهم إنما يقال وقد
والطاعة اللهية عبيد من فيكونون رباهم من إليهم أنزل ما

الذل اللفظة معنى أصل لن وعامة خاصة إلى العبودية انقسمت وإنما
إذا الحب عبده وفلن القدام باوطء مذلل كان إذا معبد طريق يقال والخضوع

وأعداؤه ونهيه لمره وانقيادا واختيارا طوعا وذلوا له خضعوا أولياؤه لكن ذلله
 ورغما قهرا له خضعوا

وعام خاص إلى القنوت انقسام وعامة خاصة إلى العبودية انقسام ونظير
سإاجدا الليل آناء قانت هو أمن الخاص القنوت في تعالى قال كذلك والسجود

القانتين من وكانت مريم حق في وقال رباه رحمة ويرجو الخرة يحذر وقائما
القرآن في كثير وهو

أي قانتون له كل والرض السموات في من وله العام القنوت في وقال
أذلء خاضعون

يستكبرون ل رباك عند الذين إن الخاص السجود في وقال
خروا الرحمن آيات عليهم تتلى إذا وقال يسجدون وله ويسبحونه عبادته عن

القرآن في كثير وهو وباكيا سإجدا
وكرها طوعا والرض السموات في من يسجد ولله العام السجود في وقال

والصال باالغدو وظللهم
الله أن تر ألم قوله في المذكور السجود غير الكره السجود هذا كان ولهذا
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والجبال والنجوم والقمر والشمس الرض في ومن السموات في من له يسجد
وعمهم الناس من كثيرا هنا باالسجود فخص الناس من وكثير والدواب والشجر
داباة من والرض السموات في ما يسجد ولله النحل سإورة في باالسجود
ذليل لرباوبايته خاضع أحد فكل والخضوع والقهر الذل سإجود وهو والملئكة

تعالى سإلطانه تحت مقهور لعزته
باحسب مراتب للعبودية وعمل علما نعبد إياك مراتب في فصل
فمرتبتان العلمية مراتبها فأما والعمل العلم

بادينه العلم والثانية باالله العلم إحداهما
وأسإمائه وأفعاله وصفاته باذاته العلم مراتب فخمس سإبحانه باه العلم فأما

باه يليق ل عما وتنزيهه
المستقيم الصراط وهو الشرعي المري دينه إحداهما مرتبتان بادينه والعلم

إليه الموصل
العلم العلم هذا في دخل وقد وعقاباه ثواباه المتضمن الجزائي دينه والثانية

ورسإله وكتبه باملئكته
للساباقين ومرتبة اليمين لصحاب مرتبة فمرتبتان العلمية مراتبها وأما

مع المحرمات وترك الواجبات فأداء اليمين أصحاب مرتبة فأما المقرباين
المستحبات باعض وترك المكروهات وباعض المباحات ارتكاب

المحرمات وترك والمندوباات باالواجبات فالقيام المقرباين مرتبة وأما
 ضرره يخافون عما متورعين معادهم في ينفعهم ل فيما زاهدين والمكروهات

باالنية وقرباات طاعات حقهم في المباحات انقلبت قد وخاصتهم
دونهم ومن راجحة أعمالهم كل بال الطرفين متساوي مباحا حقهم في فليس
ولهل وقرباات طاعات يأتونها وهؤلء باالعبادات عنها مشتغل المباحات يترك
الله إل يحصيها ل درجات المرتبتين هاتين
مراتب كمل كملها من قاعدة عشرة خمس على تدور العبودية ورحى فصل

العبودية
منها كل وعلى والجوارحا اللسان القلب على منقسمة العبودية أن وبايانها
تخصه عبودية

وهي ومباحا ومكروه وحرام ومستحب واجب خمسة للعبودية التي والحكام
والجوارحا واللسان القلب من واحد لكل

فيه ومختلف وجوباه على متفق منه القلب فواجب
والخوف والناباة والصبر والمحبة والتوكل كالخلص وجوباه على فالمتفق
فإن الخلص على زائد قدر وهذه العبادة في والنية الجازم والتصديق والرجاء
غيره عن المعبود إفراد هو الخلص

مرتبتان لها العبادة ونية
باعض عن باعضها العبادات مراتب تمييز والثانية العادة عن العبادة تمييز إحداهما

واجبة الثلثة والقسام
فالخلص وطلبا مطلوباا للعبد أن الخلص وباين باينه والفرق الصدق وكذلك
طلبه توحيد والصدق مطلوباه توحيد

منقسما الطلب يكون ل أن والصدق منقسما المطلوب يكون ل أن فالخلص
المطلوب إفراد والخلص الجهل باذل فالصدق
الجملة حيث من القلب على العمال هذه وجوب على المة واتفقت
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العبودية إيقاع في الجهد باذل وهو عليه الدين ومدار العبودية في النصح وكذلك
مرتبة وكماله واجب هذا وأصل له المرضي للرب المحبوب الوجه على

المقرباين
وهو مستحق واجب طرفان له القلبية الواجبات هذه من واحد كل وكذلك
المقرباين مرتبة وهو مستحب وكمال اليمين أصحاب مرتبة

تسعين في الصبر الله ذكر أحمد المام قال المة باإتفاق واجب الصبر وكذلك
وكمال مستحق واجب أيضا طرفان وله وتسعين باضعا أو القرآن من موضعا

مستحب
 والصوفية للفقهاء قولين وجوباه في فإن فكالرضا فيه المختلف وأما

إل عنه خلص ول حرام السخط قال أوجبه فمن أحمد لصحاب والقولن
واجب فهو باه إل الحرام عن خلص ومال باالرضا

سإواي رباا فليتخذ باقضائي يرض ولم بالئي على يصبر لم من باأثر واحتجوا
باخلف السنة في ول القرآن في باه المر يجىء لم قال مستحب هو قال ومن

كنتم إن قال التوكل وكذلك كتاباه من كثيرة مواضع في باه أمر الله فإن الصبر
رباكم إلى وأنيبوا فقال باالناباة وأمر مسلمين كنتم إن توكلوا فعليه باالله آمنتم
وكذلك الدين له مخلصين الله ليعبدوا إل أمروا وما كقوله باالخلص وأمر

تخشوهم فل وقوله مؤمنين كنتم إن وخافون تخافوهم فل كقوله الخوف
آمنوا الذين أيها يا تعالى قال الصدق وكذلك فارهبون وإياي وقوله واخشون

قلب هي إذ الواجبات أفرض وهي المحبة وكذلك الصادقين مع وكونوا الله اتقوا
وروحها ومخها باها المأمور العبادة

وأما قالوا باه المر ل عليهم والثناء أهله مدحا القرآن في جاء فإنما الرضا وأما
باه يحتج ل فإسإرائيلي المذكور الثر
اليقين مع الرضا تعمل أن اسإتطعت إن النبي عن المعروف الحديث وفي قالوا

في وهو كثيرا خيرا النفس تكره ما على الصبر في فإن تستطع لم فإن فافعل
السنن باعض
الناس مراتب فإن بالزم فليس باه إل السخط عن خلص ل قولكم وأما قالوا
بادون عليه والصبر أسإفلها وهو والسخط أعلها وهو الرضا ثلثة المقدور في

والثانية للمقتصدين والثالثة الساباقين للمقرباين فالولى أوسإطها وهو باه الرضا
باه راض غير وهو يسخط فل المقدور على يصبر الناس من وكثير للظالمين

 آخر أمر فالرضا

وليس متباينان أنهما وظن التألم مع الرضا اجتماع الناس باعض على أشكل وقد
شهر في والصائم باه راض باه متألم الكريه للدواء الشارب فالمريض ظنه كما

ماله زكاة باإخراج متألم والبخيل باه راض باصومه متألم شدةالحر في رمضان
إنما باينهم الخلف وهذا باه الرضا ينافي ل الصبر ينافي ل كما فالتألم باها راض

الديني باأمره والرضا وإلها رباا باه الرضا وأما الكوني باقضائه الرضا في هو
رباا باالله يرضى أن الرضا باهذا إل مسلما العبد يصير ل بال فرضيته على فمتفق

رسإول وبامحمد دينا وباالسإلم
في وهما للفقهاء قولن وفيه الصلة في الخشوع في اختلفهم أيضا هذا ومن
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وغيره أحمد مذهب
في الوسإواس عليه غلب من على العادة وجوب في اختلفهم القولين وعلى
ولم إحيائه في الغزالي حامد وأباو أحمد أصحاب من حامد ابان فأوجبها صلته
الفقهاء أكثر يوجبها

باالعادة يأمره ولم السهو باسجدتي صلته في سإها من أمر النبي باأن واحتجوا
لم لما كذا اذكر كذا اذكر فيقول صلته في أحدكم يأتي الشيطان إن قوله مع

هذه أن نزاع ل / ولكن / حا صلى كم يدري أن الرجل يضل حتى يذكر يكن
إن النبي قال كما وخضوعه قلبه حضور باقدر إل منها شيء على يثاب ل الصلة

/ عشرها بالغ حتى رباعها ثلثها نصفها إل له يكتب ولم الصلة من لينصرف العبد
/ حا منها عقلت ما إل صلتك من لك ليس عنهما الله رضي عباس ابان / وقال حا

صحيحه سإميت وإن عليها مقصودها كمال ترتب بااعتبار صحيحة / فليست
باالعادة نأمره ل أنا بااعتبار

عليها يثاب ل أنه مع صحيحة صلة فيقال عليها الصحة لفظ يعلق أن ينبغي ول
فاعلها

فقد عطلها فمن القلب عبودية هي ومستحبها واجبها العمال هذه أن والقصد
الجوارحا من رعيته باعبودية قام وإن الملك عبودية عطل

هو سإبحانه لله باعبوديته قائما القلب وهو العضاء ملك يكون أن والمقصود
ورعيته

والنفاق والغفلة والحسد والعجب والرياء فالكبر عليه التي المحرمات وأما
ومعصية كفر نوعان وهي

 وتواباعها والشرك والنفاق كالشك فالكفر

وصغائر كبائر نوعان والمعصية
الله رحمة من والقنوط والخيلء والفخر والكبر والعجب كالرياء فالكبائر
المسلمين باأذى والسرور والفرحا الله مكر من والمن الله روحا من واليأس

آتاهم ما على وحسدهم فيهم الفاحشة تشيع أن ومحبة بامصيبتهم والشماتة
تحريما أشد هي التي المور هذه وتواباع عنهم ذلك زوال وتمنى فضله من الله
ول للقلب صلحا ول الظاهرة الكبائر من وغيرهما الخمر وشرب الزنا من

فسد القلب فسد وإذا فاسإد قلب فهو وإل منها والتوباة بااجتناباها إل للجسد
البدن
باها القيام وترك القلب باعبودية الجهل من تنشأ إنما الفات وهذه

امتل باها القيام وترك جهلها فإذا الجوارحا قبل القلب على نعبد إياك فوظيفة
أضدادها من يتخلص باها قيامه وباحسب باد ول باأضدادها

قوتها باحسب كبائر تكون وقد حقه في صغائر تكون قد ونحوها المور وهذه
ودقتها وخفتها وغلظها

الكبر في الشهوة درجات وتفاوت وتمنيها المحرمات شهوة أيضا الصغائر ومن
وشهوة كفر والشرك الكفر فشهوة المشتهي درجات تفاوت باحسب والصغر
وإن أثيب عليها قدرته مع لله تركها فإن معصية الكبائر وشهوة فسق البدعة
منزلته لتنزيله الفاعل عقوباة اسإتحق تحصيلها في مقدوره باذله باعد عجزا تركها

قال ولهذا الشرع أحكام في منزلته ينزل لم وإن والعقاب الثواب أحكام في
هذا قالوا النار في والمقتول فالقاتل باسيفيهما المسلمان تواجه إذا النبي

صاحبه قتل على حريصا كان إنه قال المقتول باال فما الله رسإول يا القاتل
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نظائر وله الحكم دون الثم في صاحبه قتل على لحرصه القاتل منزلة فنزله
والعقاب الثواب في كثيرة

ومباحه القلب مستحب باهذا علم وقد
ما وتلوة باالشهادتين النطق فواجبها الخمس اللسان عبوديات وأما فصل
باالذكار وتلفظه عليه صلته صحة تتوقف ما وهو القرآن من تلوته يلزمه

الركوع في باالتسبيح أمر كما ورسإوله باها الله أمر التي الصلة في الواجبة
 باالتكبير وأمر باالتشهد وأمر العتدال باعد الحمد ولك ربانا باقول وأمر والسجود

قولن اباتدائه وفي السلم رد واجبه ومن
الضال وإرشاد الجاهل وتعليم المنكر عن والنهي باالمعروف المر واجبه ومن
الحديث وصدق المتعينة الشهادة وأداء
وتواباع النافع العلم في والمذاكرة الله ذكر ودوام القرآن فتلوة مستحبه وأما
ذلك
المخالفة باالبدع كالنطق ورسإوله الله يبغضه ما باكل النطق فهو محرمه وأما
وسإب وكالقذف وتقويتها وتحسينها إليها والدعاء رسإوله باه الله باعث لما

وهو علم بال الله على والقول الزور وشهادة والكذب قول باكل وأذاه المسلم
تحريما أشدها

عليه العقوباة عدم مع باه الكلم من خير تركه باما التكلم ومكروهة
قولين على الطرفين متساوي مباحا كلم حقه في هل السلف اختلف وقد

أو له يكون أن إما باه يتكلم ما كل يخلو ل أنه أحدهما وغيره المنذر ابان ذكرهما
عليه ول له ل شيء حقه في وليس عليه

ذكر من كان ما إل له ل عليه آدم ابان كلم كل وهو المشهور باالحديث واحتجوا
واله وما الله

والشر الخير إل يكتب ول كله كلمه يكتب باأنه واحتجوا
الجوارحا حركات في كما عليه ول له ل مباحا الكلم هذا بال طائفة وقالت

المباحا شأن وهذا نهي ول أمر باه يتعلق ل الكلم من كثيرا لن قالوا
راجحة إما بال الطرفين متساوية تكون ل باالكلم اللسان حركة أن والتحقيق

فإن آدم ابان أصبح وإذا الجوارحا لسائر ليس شأنا للسان لن مرجوحة وإما
اسإتقمنا اسإتقمت فإن باك نحن فإنما الله اتق تقول اللسان تكفر كلها العضاء

حصائد النار في مناخرهم على الناس يكب ما وأكثر اعوججنا اعوججت وإن
أول ورسإوله الله يرضى مما يكون أن فإما اللسان باه يتلفظ ما وكل ألسنتهم

فهو كذلك يكن لم وإن الراجح فهو كذلك كان فإن
المباحا في باتحريكها ينتفع صاحبها فإن الجوارحا سإائر باخلف وهذا المرجوحا
اسإتعمالها له فأبايح والمنفعة الراحة من ذلك في له لما الطرفين المستوى

ينتفع ل باما اللسان حركة وأما الخرة في فيه عليه مضرة ول له منفعة فيه فيما
 فتأمله مضرة إل يكون فل باه

حكم فيكون الطرفين مستوية مباحة دنيوية منفعة فيه باما يتحرك فقد قيل فإن
الفعل ذلك حكم حركته

تفيده ل مرجوحة إليها الحاجة عدم وعند راجحة إليها الحاجة عند باها حركته قيل
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له ل عليه فتكون
هي التي اللسان حركة كانت الطرفين متساوي الفعل كان فإذا قيل فإن

الحكم في للمقصود تاباعة الوسإائل إذ كذلك إليه الوسإيلة
كالوفاء مكروهة ووسإيلته واجبا بال مباحا الشيء يكون فقد ذلك يلزم ل قيل

وكذلك عنه منهى مكروه النذر وهو وسإيلته أن مع واجب هو المنذورة باالطاعة
الخلق سإؤال وكذلك الكفارة أو باه الوفاء وجوب مع مرجوحا المكروه الحلف

فقد جدا كثير وهذا المسألة له أخرجته باما النتفاع له ويباحا مكروه الحاجة عند
إليه وسإيلة جعلت وما لجلها تحرم أو تكره مفسدة متضمنة الوسإيلة تكون
مكروه ول باحرام ليس
أيضا مرتبة وعشرين خمس فعلى الجوارحا على الخمس العبوديات وأما فصل

عبوديات خمس حاسإة كل وعلى خمسة الحواس إذ
من عليه ورسإوله الله أوجبه لما والسإتماع النصات وجوب السمع فعلى

جهر إذا الصلة في القراءة اسإتماع وكذلك وفروضهما واليمان السإلم اسإتماع
العلماء قولي أصح في للجمعة الخطبة واسإتماع المام باها

راجحة مصلحة اسإتماعه في يكون حيث إل والبدع الكفر اسإتماع عليه ويحرم
من ضدهما بامعرفة والسنة اليمان قوة زيادة أو قائله على الشهادة أو رده من

أن يحب ول باسره عنك يهرب من أسإرار وكإسإتماع ذلك ونحو والبدعة الكفر
يتعين مسلم لذى أو باه القيام يجب لله لحق متضمنا يكن لم ما عليه يطلعك
منه وتحذيره نصحه
تدع لم إذا باأصواتهن الفتنة تخشى التي الجانب النساء أصوات اسإتماع وكذلك

ونحوها مداواة أو محاكمة أو اسإتفتاء أو معاملة أو شهادة من حاجة إليه
ونحوها واليراع والطنبور كالعود واللهو الطرب وآلت المعازف اسإتماع وكذلك

خاف إذا إل اسإتماعه يريد ل وهو الصوت سإمع إذا أذنه سإد عليه يجب ول
 الذرائع سإد وجوب سإماعها لتجنب يجب فحينئذ والنصات إليه السكون

وألقتها رائحته الريح حملت وإذا الطيب شم تعمد له يجوز ل المحرم هذا ونظير
أنفه سإد عليه يجب لم مشامه في

إذا الثانية النظرة عليه وتحرم الناظر على تحرم ل الفجاءة نظرة هذا ونظير
تعمدها

وذكر القرآن وقراءة العلم من المستحب فكاسإتماع المستحب السمع وأما
بافرض وليس الله يحبه ما كل واسإتماع الله

ظاهر والمباحا عليه يعاقب ول يكره ما كل اسإتماع وهو عكسه والمكروه
الواجب تعلم تعين عند العلم وكتب المصحف في فالنظر الواجب النظر وأما
ينفقها أو يأكلها التي العيان في الحرام من الحلل لتمييز تعين إذا والنظر منها

ذلك ونحو باينها ليميز أربااباها إلى يؤديها التي والمانات باها يستمتع أو
كنظر لحاجة إل وباغيرها مطلقا باشهوة الجنبيات إلى النظر الحرام والنظر

المحرم وذي والطبيب والحاكم والشاهد والمعامل والمستام الخاطب
وعلما إيمانا الرجل باها يزداد التي والدين العلم كتب في النظر والمستحب

الله آيات في والنظر والوالدين الصالحين العلماء ووجوه المصحف في والنظر
وحكمته ومعرفته توحيده على باها ليستدل المشهودة
فضول للسان كما فضول له فإن فيه مصلحة ل الذي النظر فضول والمكروه

السلف باعض وقال دواؤها وأعيى منها التلخص عز فضول إلى فضولها قاد وكم
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الكلم فضول يكرهون كما النظر فضول يكرهون كانوا
منفعة ول والجل العاجل في فيه مضرة ل الذي النظر والمباحا

قسمان وهي العورات إلى النظر الحرام النظر ومن
الباواب وراء وعورة الثياب وراء عورة

يكن لم عينه ففقأ العورة صاحب فرماه الباواب وراء التي العورة في نظر ولو
وإن صحته على المتفق الحديث في رسإول بانص هدرا وذهبت شيء عليه

تأوله أو النص يبلغه لم لكونه الفقهاء باعض ضعفه
ريبة أو ينظرها هناك له كعورة لجله النظر يباحا سإبب للناظر يكن لم إذا وهذا

 عليها الطلع في له مأذون أو مأمور هو

الموت وخوف إليه الضطرار عند والشراب الطعام فتناول الواجب الذوق وأما
من وطاووس أحمد المام قال لنفسه قاتل عاصيا مات مات حتى تركه فإن

النار دخل مات حتى يأكل فلم الميتة أكل إلى اضطر
ظن وإن القولين أصح على الهلك من له النجاة تيقن إذا الدواء تناول هذا ومن

السلف باين معروف نزاع فيه تركه الفضل أو مباحا مستحب هو فهل باه الشفاء
والخلف
للصوم منه الممنوع والذوق القاتلة والسموم الخمر كذوق الحرام والذوق
الواجب

الفجاءة الطعام وذوق الحاجة فوق والكل المشتبهات فكذوق المكروه وأما
في المرائين أطعمة وكأكل إليه يدعوك أن يرد ولم آكله تفجأ الذي الطعام وهو

المتبارين طعام عن نهى الله رسإول أن السنن وفي ونحوها والدعوات الولئم
نفس باطيبة ل منك حياء يطعمك من طعام وذوق

فيه الله أذن مما وجل عز الله طاعة على يعينك ما أكل المستحب والذوق
صاحب طعام من والكل غرضه منه فينال الكل له ليطيب الضيف مع والكل
المستحب أو إجاباتها الواجب الدعوة

الشارع عن باه للمر إجاباتها الواجب الوليمة من الكل الفقهاء باعض أوجب وقد
رجحان ول إثم فيه يكن لم ما المباحا والذوق

طريقا تعين شم كل الواجب فالشم الشم باحاسإة الخمس العبوديات تعلق وأما
خبيثة هي هل العين هذه باه تعلم الذي كالشم والحرام الحلل باين للتمييز

باه النتفاع يملك ما باين باه يميز أو فيه مضرة ل أو قاتل سإم هي وهل طيبة أو
العبيد وشم باالتقويم الحكم عند الخبرة ورب المقوم شم هذا ومن يملك ل وما

ذلك ونحو
المغصوب الطيب وشم الحرام في الطيب لشم فالتعمد الحرام الشم وأما

وراءه باما الفتتان خشية الجنبيات النساء من الطيب شم وتعمد والمسروق
ويبسط الحواس ويقوي الله طاعة على يعينك ما فشم المستحب الشم وأما

ففي لك أهديت إذا والريحان الطيب هدية هذا ومن والعمل للعلم النفس
خفيف الريح طيب فإنه يرده فل ريحان عليه عرض من النبي عن مسلم صحيح

/  / حا المحمل



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

ذلك ونحو الشبهات وأصحاب الظلمة طيب كشم والمكروه
باالشرع له تعلق ول دينية مصلحة فيه ول تبعة ول الله من فيه منع مال والمباحا

حين الزوجة كلمس الواجب فاللمس اللمس باحاسإة الخمسة هذه تعلق وأما
إعفافها الواجب والمة جماعها يجب

الجنبيات من يحل ل ما لمس والحرام
أهله وإعفاف الحرام عن نفسه وكف باصره غض فيه كان إذا والمستحب

إذا الصيام وفي العتكاف في وكذلك للذة الحرام في الزوجة لمس والمكروه
نفسه على يأمن لم

الحي عورة بامنزلة صار قد بادنه لن غاسإله لغير الميت بادن لمس هذا ومن
أحد في قميصه في وتغسيله العيون عن سإتره يستحب ولهذا له تكريما

عورة هي قلنا إذا الرجل فخذ ولمس القولين
دينية مصلحة ول مفسدة فيه يكن مالم والمباحا

تخفى ل وأمثلتها باالرجل والمشي بااليد البطش على مرتبة أيضا المراتب وهذه
لقضاء وجوباه وفي واجب وعياله وأهله نفسه على للنفقة المقدور فالتكسب

وفي الزكاة لخراج يجب ول دينه أداء من ليمكنه وجوباه والصحيح خلف دينه
في لدخوله وجوباه الدليل في والقوى نظر الحج فريضة لداء وجوباه

وجوباه عدم والمشهور النسك أداء من باذلك وتمكنه السإتطاعة
والتيمم الوضوء ومباشرة الجمار ورمي المضطر إعانة الواجب البطش ومن

ل من وضرب المعصوم المال ونهب قتلها الله حرم التي النفس كقتل والحرام
تحريما أشد هو ما أو كالنرد باالنص المحرم اللعب وكأنواع ذلك ونحو ضرباه يحل
أو وغيره كأحمد الحديث فقهاء عند مثله أو كالشطرنج المدينة أهل عند منه

مقرونا إل نسخا أو تصنيفا للسنة المخالفة البدع كتاباة ونحو باعضهم عند دونه
باالنساء والتشبيب والقذف الجائر والحكم والظلم الزور وكتاباة ونقضها باردها

أن سإيما ول دنياهم أو دينهم في المسلمين على مضرة فيه ما وكتاباة الجانب
وكذلك يكسبون مما لهم وويل أيديهم كتبت مما لهم فويل مال عليه كسبت

مجتهدا يكون أن إل ورسإوله الله حكم يخالف ما الفتوى على المفتى كتاباة
 عنه موضوع فالثم مخطئا

كتاباته في فائدة مال وكتاباة باحرام ليس الذي واللعب فكالعبث المكروه وأما
والخرة الدنيا في فيه منفعة ول

بايده والحسان لمسلم مصلحة أو الدين في منفعة فيه ما كل كتاباة والمستحب
يحمل أو المستسقى دلو في دلوه من يفرغ أو لخرق يصنع أو صانعا يعين باأن
ونحو له يحتاج فيما بايده يعاونه أو عليها يحمل حتى يمسكها أو داباته على له

والمباحا قولن اللمس باعد تقبيلها وفي الطواف في بايده الركن لمس ومنه ذلك
ثواب ول فيه مضرة مال
القولين أصح في والجماعات الجمعات إلى فالمشي الواجب المشي وأما

لبضعة
للطواف البيت حول والمشي الموضع هذا غير في مذكورة دليل وعشرين
الله حكم إلى والمشي بامركوباه أو بانفسه والمروة الصفا باين والمشي الواجب
إلى والمشي والديه وبار رحمه صلة إلى والمشي إليه دعي إذا ورسإوله
ولم المسافة قربات إذا الحج إلى والمشي وتعلمه طلبه الواجب العلم مجالس

ضرر فيه عليه يكن
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وأجلب تعالى قال الشيطان رجل من وهو الله إلىمعصية المشي والحرام
فكل ومشاتهم جندك باركبان عليهم اسإتعن مقاتل قال ورجلك باخيلك عليهم
إباليس جند من فهو الله معصية في وماش راكب

أيضا باالركوب الخمس الحكام هذه تتعلق وكذلك
الواجب الحج والجهاد الغزو في الركوب في فواجبه

وبار الرحم وصلة العلم ولطلب ذلك من المستحب الركوب في ومستحبه
الرض على أم أفضل فيه الركوب هل نزاع باعرفة الوقوف وفي الوالدين

باه واقتداء للمناسإك تعليم من مصلحة تضمن إذا أفضل الركوب أن والتحقيق
الداباة على ضرر فيه يكن ولم الدعاء على أعون وكان

وجل عز الله معصية في الركوب وحرامه
فعله من خير تركه ما وكل واللعب للهو الركوب ومكروهه

وزر تحصيل ول أجر فوت يتضمن لم لما الركوب ومباحه
والبصر والسمع واللسان القلب أشياء عشرة على مرتبة خمسون فهذه

الداب ظهر على والسإتواء والفرج والرجل واليد والفم والنف
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 المستقيم الصراط اهدنا تفسير باديعة فائدة

7 6 الفاتحة عليهم أنعمت الذين صراط المستقيم الصراط اهدنا تعالى قوله
مسألة عشرون فيها

البيان إلى يحتاج ل لمن مخاطب والداعي الدعاء في البدل فائدة ما أحدها
الول السإم بايان باه القصد والبدل
اللفظ بامجرد عنه أخبر وهل بااللم المستقيم الصراط تعريف فائدة ما الثانية
52 الشورى مستقيم صراط إلى لتهدي وإنك قال كما دونها

ولم فعال وزن على جاء ولم اشتقاقه شيء أي ومن الصراط معنى ما الثالثة
اللفظ باهذا الكريم القرآن في المواضع أكثر في ذكر

طريق وإلى الحق إلى يهدي فقال الطريق بالفظ ذكر الحقاف سإورة وفي
30 الحقاف مستقيم
اللفظ باهذا عليهم أنعمت الذين تعالى قوله إلى إضافته في الحكمة ما الراباعة

لفظ إلى عدل فلم والصديقين النبيين صراط فيقول باخصوصهم يذكرهم ولم
المفسر دون المبهم

المنعم يقال أن دون صلتها مع الذي بالفظ عنهم التعبير في الحكمة ما الخامسة
الفرق وما عليهم المغضوب قال كما أخصر وهو عليهم

النعمة أهل في فقال عليهم والمغضوب عليهم المنعم باين فرق لم السادسإة
الفاعل باحذف المغضوب الغضب أهل وفي أنعمت الذين

باإلى يعده ولم بانفسه الفعل فعدى المستقيم الصراط اهدنا قال لم الساباعة
واجتبيناهم تعالى وقال مستقيم صراط إلى لتهدي وإنك تعالى قال كما

87 النعام مستقيم صراط إلى وهديناهم
أن يقتضي عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت الذين تعالى قوله أن الثامنة
الضالين ول عليهم المغضوب دون باالولين مختصة نعمته
أم صحيح اسإتدلل هذا فهل كافر على له نعمة ل أنه إلى ذهب لمن حجة وهذا

ل
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كما عليهم المغضوب ل تعالى قال وهل غير بالفظ وصفهم لم يقال أن التاسإعة
 الحمق ل وباالعاقل عمرو ل بازيد مررت تقول كما وهذا والضالين قال

وليس باالضافة تتعرف ل وهي الموصوف على صفة غير جرت كيف العاشرة
بااب في المقصود إذ لذلك محل ول العلم بااباه إذ بايان عطف محل المحل
بايان والثاني الول المقصود الصفات بااب وفي توطئة والول الثاني هو البدل
بامغايرتهم ووصفهم عليهم المنعم ذكر المقصود فإن الموضع هذا شأن وهذا

والضلل الغضب معنى
عنه الخبار مقصود المستقيم فالصراط البدل في ذلك ثبت إذا عشرة الحادية

وما منه بادل عليهم أنعمت الذين صراط جاء فكيف الطرحا نية في وليس باذلك
هنا البدل فائدة
وابان أحمد والمام الترمذي رواه الذي الحديث في ثبت قد أنه عشرة الثانية

// الضالون باأنهم والنصارى اليهود باأنهم عليهم المغضوب تفسير حاتم أباي
مغضوب ضال الطائفتين من وكل والختصاص التقسيم هذا وجه // فما حسن
عليه

الضالين على اللفظ في عليهم المغضوب قدم لم عشرة الثالثة
ولم فعل من المأخوذة مفعول باصيغة الغضب أهل في أتى لم عشرة الراباعة

المأخوذة فاعل باصيغة فيهم أتى بال المضلين فيقال باذلك الضلل أهل في يأت
فعل من

والضالين عليهم المغضوب قيل ولو هنا ل ب العطف فائدة ما عشرة الخامسة
أوجز وكان الكلم يختل لم

قام ما نحو للمنفى الواو مع باها العطف فيأتي باها عطف قد إذ عشرة السادسإة
على ول المرضى على ول الضعفاء على ليس تعالى وكقوله عمرو ول زيد

ما إذا الذين على ول تعالى قوله  إلى91 التوباة حرج ينفقون ما يجدون ل الذين
ل بازيد مررت نحو اليجاب فباباها الواو بادون  وأما92 التوباة لتحملهم أتوك
عمرو

واللهام التوفيق هداية أو والبيان التعريف هداية هنا الهداية هل عشرة الساباعة
ول مقامه غيره يقوم ل لزما أمرا الدعاء باهذا مأمور مؤمن كل عشرة الثامنة

حاصل لمر السؤال وجه فما هدايته باعد الصلة في نسأله إنما وهذا منه باد
 الحاصل تحصيل يطلب وكيف

رباه يسأل والداعي اهدنا في الجمع باضمير التيان فائدة ما عشرة التاسإعة
لي اغفر رب يقول ولهذا الجمع ضمير باه يليق ول وخارجها الصلة في لنفسه

علي وتب وارحمني
سإؤاله وقت العد يتصوره الذي المستقيم الصراط حقيقة ما العشرون

المسائل ترتيب باعد إليها الكلم جر ولكن أول تقدم أن حقها مسائل أرباع فهذه
عشرة الست

إل له قوة ول علمه ما إل عباده من لحد علم ل أنه وتعليمه الله باعون الجواب
باإعانته
الدعاء في البدل فائدة
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عند يستشعر أن الداعي حق والدعاء للعباد التعليم معرض في الية وردت لقد
والمخ العبادة مخ الدعاء إذ باه إل اليمان يتم ل مما اعتقاده عليه يجب ما دعائها

اليمان معتقدات إحضار وجب فإذا ودم لحم في والعظم عظم في إل يكون ل
الطلب لفظ جاء ثم فمن باالثناء ممزوجا الطلب يكون أن وجب الدعاء عند

منه وتوسإل بامعتقده الداعي من تصريحا باالخير مشوباا فيها والرغبة للهداية
صراط أن واعتقاده باإيمانه إليه متوسإل فكأنه رباه إلى الصحيح العتقاد باذلك
باكرامته وحباهم بانعمته اختصهم الذين صراط وأنه المستقيم الصراط هو الحق
على أنهم يزعمون للحق والمخالفون المستقيم الصراط اهدنا قال فإذا

الحق وإظهار خلفهم اعتقاد عليهم يجب والداعي أيضا المستقيم الصراط
الجنان اعتقده ما على اللسان ليمرن لهم وباين أبادل فلذلك نفسه في الذي
جليلتين بافائدتين الخبار المهم الدعاء هذا ضمن ففي

فهي الخبر فائدة فأما الخبر لزم فائدة الثانية والفائدة الخبر فائدة إحداهما
وكرامته نعمته لهل نصبه الذي المستقيم الصراط وأنه باالسإتقامة عنه الخبار

إلى القرار باهذا وتوسإله وتصديقه باذلك الداعي فإقرار الخبر لزم فائدة وأما
 فوائد أرباع فهذه رباه

إلى والتوسإل لشأنه والتصديق والقرار باذلك عنه والخبر إليه باالهداية الدعاء
باذلك أمر إنما الداعي أن وهي خامسة فائدة وفيه التصديق باهذا إليه المدعو
وتصور يطلب ما باتدباير مأمور فهو باه إل تتم ل وفلحه سإعادته وأن إليه لحاجته
له طلبا أشد كان باقلبه وقام خلده في تصور إذا ما أوصافه من له فذكر معناه

النكت هذه فتأمل له والسؤال الطلب دوام على وأحرص فيه رغبة وأعظم
البديعة
بااللم الصراط تعريف فصل
دخلت إذا واللم اللف أن اعلم بااللم الصراط تعريف وهي الثانية المسألة وأما
قولك أن ترى أل غيره من الصفة باتلك أحق أنه اقتضت موصوف اسإم على

طيبا أكلت قولك ول العالم أو الفقيه جالس كقولك ليس عالما أو فقيها جالس
ثم الحق وقولك الحق ووعدك الحق أنت قوله إلى ترى أل الطيب أكلت كقولك

يدخل // فلم ومسلم البخاري // رواه حق والنار حق والجنة الحق ولقاؤك قال
ووعده تعالى الرب اسإم على وأدخلها المحدثة السإماء على واللم اللف

وكلمه
الهداية يطلب إنما الداعي لكان مستقيما صراطا اهدنا قال فلو هذا عرفت فإذا
إلى الهداية المراد بال ذلك المراد وليس الطلق على مستقيم ما صراط إلى

رضوانه إلى طريقا وجعله نعمته لهل تعالى الله نصبه الذي المعين الصراط
والذهن الخارج في معين أمر فالمطلوب سإواه له دين ل الذي دينه وهو وجنته

إلى الهداية طلب أنه وهو الذهني العلمي للعهد هنا واللم منكر مطلق شيء ل
طرق سإائر عن وتميزه باه والتصديق معرفته القلوب في قام قد معهود سإر

التعريف من باد يكن فلم الضلل
 وقوله2 الفتح مستقيما صراطا ويهديك لنبيه قوله في منكرا جاء لم قيل فإن

واجتبيناهم تعالى  وقوله52 الشورى مستقيم صراط إلى لتهدي وإنك تعالى
إلى رباي هداني إنني قل تعالى  وقوله87 النعام مستقيم صراط إلى وهديناهم

 161 النعام مستقيم صراط
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الدعاء مقام في ليست أنها وهو واحد باجواب المواضع هذه عن فالجواب
صراط إلى هدايته عن تعالى الله من الخبار مقام في هي وإنما والطلب
لهم معروفا يكن ولم باه عهد للمخاطبين يكن ولم إليه رسإوله وهداية مستقيم

في قائم المخاطب ذهن في معروف إلى المشيرة العهد بالم معرفا يجيء فلم
العهد لم تأتي وإنما إليه معروفة اللم تكون معهود اللفظ في تقدمه ول خلده

ل وإذ لفظي ذكر أو ذهني معهود لها يكون أن أعني الموضعين هذين أحد في
الصل هو فالتنكير المواضع هذه في منهما واحد
لله أن المخاطبين عند تقرر لما فإنه المستقيم الصراط اهدنا قوله باخلف وهذا

المسئول سإبحانه المخاطب وكان ورسإله أنبياءه إليه هدي مستقيما صراطا
وقال المستقيم الصراط اهدنا فقال عليه اللم دخلت باه عالما هدايته من

وكان الحديبية صلح في نزلت مستقيما صراطا ويهديك تعالى قوله إن السهيلي
عما تعالى الله وكان خلفه الرأي أن ورأوا الصلح ذلك كرهوا قد المسلمون

صراطا يرد فلم الية هذه رسإوله على الله فأنزل أعلم ورسإوله يقولون
تبارك وقوله والمكيدة والحرب الرأي في صراطا أراد وإنما الدين في مستقيما

إلى والضلل الكفر من تهدي أي مستقيم صراط إلى لتهدي وإنك وتعالى
مستقيم صراط

حظا وللضلل للكفر لجعل المستقيم الصراط إلى الموطن هذا في قال ولو
الموصلة السإماء من عليه دخلت ما أن تنبيء واللم اللف إذ السإتقامة من

باه أحق يكون ول الوهم في باه قرب ما أو الذكر في تله مما المعنى باذلك أحق
الضعف من الجواباين هذين في ما خاف وغير منه طرف الخر في يكون أن إل

والوهن
فهضم والمكيدة الحرب في مستقيما صراطا ويهديك باقوله المراد أن قوله أما

النبي وأخبر رسإوله على باه الله امتن الذي الجزيل والحظ العظيم الفضل لهذا
والمكيدة الحرب الله سإمى ومتى فيها وما الدنيا من إليه أحب الية هذه أن

 مستقيما صراطا

ما المستقيم الصراط بال باذلك الخلف أو السلف من أحد الية هذه فسر وهل
هداه تعالى الله باأن يخبر أن أمره الذي الحق ودين الهدى من عليه الله جعله
تعالى باقوله فسره ثم مستقيم صراط إلى رباي هداني إنني قل قوله في إليه
هنا دينا  ونصب161 النعام المشركين من كان وما حنيفا إباراهيم ملة قيما دينا

يقول أن ههنا يمكنه أفتراه قيما دينا هداني أي والمجرور الجار من البدل على
جدا فاسإد جواب فهذا والمكيدة الحرب إن

وذلك العطايا أنواع من الفتح آية في لرسإوله سإبحانه الله جمع ما وتأمل
تأخر وما ذنبه من تقدم ما مغفرة والثاني المبين الفتح أحدها أشياء خمسة

إعطاء والخامس عليه نعمته إتمام والراباع المستقيم الصراط هدايته والثالث
كمال باهما الصلين هذين لن والنصر الهدى باين له سإبحانه وجمع العزيز النصر

بامرضاته والعمل ودينه تعالى باالله العلم هو الهدى فإن والفلحا السعادة
دينه تنفيذ على التامة والقدرة والنصر الصالح والعمل النافع العلم فهو وطاعته
القلوب وقهر واليد باالحجة النصر فهو والسنان والسيف والبيان فالحجة

هذين باين يجمع ما كثيرا سإبحانه وهو بااليد أبادانهم وقهر باالحجة له المخالفين
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باهما إذ الصلين
رسإوله أرسإل الذي هو تعالى كقوله كله الدين على دينه وظهور الدعوة تمام

سإورة في موضعين  في33 التوباة كله الدين على ليظهره الحق ودين باالهدى
الصف سإورة وفي باراءة
ليقوم والميزان الكتاب معهم وأنزلنا باالبينات رسإلنا أرسإلنا لقد تعالى وقال

شديد باأس فيه الحديد وأنزلنا قال ثم الهدى  فهذا25 الحديد باالقسط الناس
الناصر والحديد الهادي الكتاب فذكر النصر فهذا
مصدقا باالحق الكتاب عليك نزل القيوم الحي هو إل إله ل الله ألم تعالى وقال

آل الفرقان وأنزل للناس هدى قبل من والنجيل التوراة وأنزل يديه باين لما
باين يفرق الذي النصر وهو والفرقان الهادي الكتاب إنزال  فذكر4 1 عمران

 والباطل الحق

والباطل الحق باين الفرقان باه يحصل منهما كل أن باالهدى النصر اقتران وسإر
كنتم إن تعالى قال كما فرقانا المؤمنين عباده باه ينصر ما تعالى سإمى ولهذا
41 النفال الجمعان التقى يون الفرقان يوم عبدنا على أنزلنا وما باالله آمنتم
الذي اليوم وهو بادر يوم وهو الفرقان يوم رسإوله على أنزله ما الصلين فذكر
أعدائه وإذلل ودينه رسإوله بانصر والباطل الحق باين فيه تعالى الله فرق

وخزيهم
للمتقين وذكرا وضياء الفرقان وهارون موسإى آتينا ولقد تعالى قوله هذا ومن

هذا التوراة والذكر والضياء وقومه فرعون على له نصره  فالفرقان48 النبياء
الحال على منصوب ضياء وإن زائدة الواو إن قال من يصب ولم الية معنى هو
الهدى الصلين تضمنت الفتح آية أن فبين المكية المالي في فساده باينا كما

البتة ذلك غير فيها يصح ل وأنه والنصر
لجعل عرف لو باأنه مستقيم صراط إلى لتهدي وإنك قوله عن الثاني جواباه وأما

ذهنه مع الفهم هذا له جاء أين من أدري فما السإتقامة من حظا والضلل للكفر
صارم ونبوة جواد كبوة إل هي وما تعالى الله رحمه البديع وفهمه الثاقب
المستقيم الصراط وهديناهما المستبين الكتاب وآتيناهما تعالى قوله أفترى

إل غيره ثم وما السإتقامة من حظا لغيره أن منه  يفهم118 117 الصافات
أنبياءه إليه تعالى الله هدى ما وهو واحد المستقيم الصراط وإنما الضلل طرق

وكذلك عليهم أنعمت الذين صراط المستقيم الصراط وهو أجمعين ورسإله
السإتقامة من حظا لغيره أن منه يفهم أنه يقال هل الفاتحة سإورة في تعريفه

ينبيء تعريفه يقال بال
قيل فكأنه الحصر قوة في التعريف فإن السإتقامة من حظ لغيره يكون ل أن

فهم من أقوى اللفظ من الختصاص هذا وفهم سإواه مستقيم صراط ل الذي
فصل نظائره وفي هنا فتأمله المشاركة

 فالمشهور الصراط اشتقاق وهي الثالثة المسألة وأما الصراط اشتقاق بايان

لنه صراطا الطريق فسمي سإهل بالعا بالعته إذا أصرطه الشيء صرطت من أنه
مستقيما طريقا يكون أن أوصاف خمسة جمع ما والصراط فيه المارة يسترط

المعوج الطريق العرب تسمي فل المقصود إلى موصل واسإعا مسلوكا سإهل
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موارد تأمل ومن الموصول غير المسدود ول المشتق الصعب ول صراطا
جرير قال ذلك له تبين واسإتعمالهم لسانهم في الصراط

مستقيم الموارد أعوج ... إذا صراط على المؤمنين أمير
على الحلق اشتمال سإالكه على مشتمل لنه فعال زنة على الصراط وبانوا

كاللحاف الشياء على المشتملت في كثير الوزن وهذا المسروط الشيء
الباب سإائر إلى والكتاب والفراش والغطاء والرداء والخمار

الكتاب نحو المفعول والثاني والضراب كالقتال المصدر أحدها معان لثلثة يأتي
باها ويقع الفعل باها يحصل التي اللة قصد باه يقصد أنه والثالث والغراس والبناء

محضة آلة فهذا باه ويسد ويغطى باه يخمر لما والسداد والغطاء كالخمار
والمسدود والمغطى المخمر الشيء هو والمفعول

سإورة في الطريق بالفظ له ذكره وأما مألوه بامعنى إله الثالث القسم هذا ومن
إنا لقومهم قالوا أنهم الجن مؤمني لكلم تعالى الله حكاية فهذا خاصة الحقاف

وإلى الحق إلى يهدي يديه باين لما مصدقا موسإى باعد من أنزل كتاباا سإمعنا
وهي باديعة نكتة فيه باالطريق ههنا عنه  وتعبيرهم30 الحقاف مستقيم طريق

من يديه باين لما مصدقا سإمعوه الذي الكتاب وأن موسإى ذكر قبله قدموا أنهم
كنت ما لقومه قوله في الله رسإول عن كالنبأ فيه فكان وغيره موسإى كتاب
تقدمت قد بال الرض أهل إلى باعث رسإول أول أكن لم أي الرسإل من بادعا

التوحيد من باه باعثوا ما بامثل لهم مصدقا باعثت وإنما المم إلى الله من رسإل
باين لما مصدقا موسإى باعد من أنزل كتاباا سإمعنا إنا الجن مؤمنوا فقال واليمان

 طريق وإلى الحق إلى يهدي يديه

كما بادع ليس وإنه قبله الرسإل عليه مرت قد مطروق سإبيل إلى أي مستقيم
فعيل لنه الطريق لفظ والعجاز البلغة فاقتضت نفسها السورة أول في قال

من على فحقيق قبل والنبياء الرسإل عليه مشت مطروق أي مفعول بامعنى
لنه أولى إذا ههنا الطريق فذكر ويصدقه باه يؤمن أن باهم وآمن الله رسإل صدق
المعنى هذا رأيت ثم أعلم والله أتباعه تعين على والتنبيه الدعوة بااب في أدخل
إلى الصراط إضافة فصل الخاطر الخاطر فيه فوافق السهيلي ذكره قد باعينه

المبهم الموصول
صراط يقول أن دون المبهم الموصول إلى إضافته وهي الراباعة المسألة وأما

فوائد ثلث ففيه والمرسإلين النبيين
من كونهم اسإتحقاق فإن هذا سإماع عند الذهن وإشعار العلم إحضار إحداها
كما وهذا النعمة أهل من صاروا فبه الصراط هذا إلى باهدايتهم هو عليهم المنعم

علق ما بااسإتحقاق النعام من فيه لما الجامد السإم دون باالصلة الحكم يعلق
سإرا والنهار باالليل أموالهم ينفقون الذين تعالى كقوله وهذا باها الحكم من عليها

أولئك باه وصدق باالصدق جاء  والذي274 البقرة رباهم عند أجرهم فلهم وعلنية
13 الحقاف عليهم خوف فل اسإتقاموا ثم الله ربانا قالوا الذين إن المتقون هم

السإم ذكر من المعنى هذا على موصول باالسإم فالتيان مطرد الباب وهذا
الخاص
من باأن العلم واسإتشعار القلب عن التقليد نفي أن إلى إشارة الثانية الفائدة

وطلب الهداية سإؤاله مستشعر فالسائل عليه أنعم فقد الصراط هذا إلى هدى
الخبار يتضمن الول أن قبله والذي الوجه هذا باين والفرق عليه الله من النعام

تكون وأن والرادة الطلب يتضمن والثاني إليه الهداية أهل هم النعمة أهل باأن
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منه
بااسإم أتى ولو عليهم المنعم طبقات جميع في عامة الية أن الثالثة الفائدة
في فكان عليهم المنعم جميع صراط إلى الهداية سإؤال فيه يكن لم لكان خاص

الطريق تفاصيل جميع إلى الهدى المسئول أن الفائدة من العام باالسإم التيان
 والصالحين والشهداء والصديقين النبيين من عليهم أنعم من كل سإلكها التي

لجعله السؤال هذا قدر الداعي عرف ولو مسئول وأعظم مطلوب أجل وهذا
تضمنه إل والخرة الدنيا خير من شيئا يدع لم فإنه باأنفاسإه وقرنه هجيرا

اليوم في متكررا فرضا عباده جميع على الله فرضه المثاباة باهذه كان ولما
يقوم ل والليلة

يقوم عوض منها ليس وأنها الصلة في الفاتحة تعين يعلم ثم ومن مقامه غيره
فصل مقامها

عليهم المنعم يقل ولم عليهم أنعمت قال
المنعم يقل ولم عليهم أنعمت الذين قال أنه وهي الخامسة المسألة وأما

وفيه واحد السادسإة المسألة وجواب فجواباها عليهم المغضوب قال كما عليهم
عديدة فوائد

أفعال أن وهي الكريم القرآن في المعهودة الطريقة على جاء هذا أن إحداها
منسوباة فاعلها فيذكر وتعالى سإبحانه الله إلى تضاف والجود والرحمة الحسان

والعقوباة والجزاء العدل باأفعال جيء فإذا للمفعول معها الفعل يبني ول إليه
تعالى الله إلى وإضافته الخطاب في أدباا للمفعول معها الفعل وباني حذف

أفعاله قسمي أشرف
ذكر ولما فاعلها يحذف ولم إليه فأضافها النعمة ذكر فإنه الية هذه فمنه

في وقال عليهم المغضوب فقال للمفعول الفعل وبانى الفاعل حذف الغضب
عليهم أنعمت الذين الحسان
يهدين فهو خلقني الذي عليه وسإلمه الله صلوات الخليل إباراهيم قول ونظيره
 فنسب80 78 الشعراء يشفين فهو مرضت وإذا ويسقين يطعمني هو والذي
ذكر إلى جاء ولما تعالى الله إلى والسقي باالطعام والحسان والهداية الخلق

يشفين فهو وقال أمرضني يقل ولم مرضت وإذا قال المرض
الرض في بامن أريد أشر ندري ل وأنا الجن مؤمني عن حكاية تعالى قوله ومنه

فاعل وحذفوا الرب إلى الرشد إرادة  فنسبوا10 الجن رشدا رباهم باهم أراد أم
للمفعول الفعل وبانوا الشر إرادة
فأضاف أعيبها أن فأردت السفينة في والسلم الصلة عليه الخضر قول ومنه

 82 الكهف أشدهما يبلغا أن رباك فأراد الغلمين في وقال نفسه إلى العيب

 فحذف187 البقرة نسائكم إلى الرفث الصيام ليلة لكم أحل تعالى قوله ومنه
في  لن275 البقرة الرباا وحرم البيع الله وأحل وقال للمفعول وباناه الفاعل

باالفاعل باالتصريح يقترن ل أن منه يحسن ما الرفث ذكر
قل  وقوله3 المائدة الخنزير ولحم والدم الميتة عليكم حرمت ومنه
النعام إحسانا وباالوالدين شيئا باه تشركوا ل أن عليكم رباكم حرم ما أتل تعالوا
آخرها  إلى151
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وباناتكم أمهاتكم عليكم حرمت قوله معنى وأدق هذا من ألطف وهو ومنه
24 النساء ذلكم وراء ما لكم وأحل قال ثم آخرها  إلى33 النساء وأخواتكم

16 النساء لهم أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين من فبظلم قوله وتأمل
حرمت المؤمنين حق في وقال الموضع هذا في التحريم بافاعل صرحا كيف

والدم الميتة عليكم
ذكر الشكر وأصل باها المنعم شكر يستوجب باالهداية النعام أن الثانية الفائدة
تعالى لذكره المتضمن الضمير إباراز شكره من وكان باطاعته والعمل المنعم

النعمة وإضافته ذكره من عليهم أنعمت قوله في وكان الشكر أسإاس هو الذي
وهما الصلين اللفظ هذا فضمن قاله لو عليهم المنعم ذكر في ليس ما إليه

تكفرون ول لي واشكروا أذكركم فاذكروني قوله في المذكوران والذكر الشكر
152 البقرة
باالهداية المنعم وهو وحده لله الصراط إلى باالهداية النعمة أن الثالثة الفائدة

باوصف إليه يضاف أن باها اختصاصه فاقتضى نعمته في أحد يشرك أن دون
باهذه المتفضل المحسن المنعم وحدك أنت أي عليهم أنعمت فيقال الفراد
الهداية أهل من يكن لم من على غضب سإبحانه الله فإن الغضب وأما النعمة

عليهم غضبهم يستلزم وذلك بامعاداتهم المؤمنين عباده وأمر الصراط هذا إلى
غضب من على يغضب أن تقتضي تعالى فموافقته عليهم رباهم لغضب موافقة

حقيقة وهذا لرضاه ويرضى لغضبه فيغضب عنه رضي عمن ويرضى عليه
 العبودية

فاعل فحذف عليهم الغضب باالمؤمنين فحقيق عليهم الله غضب قد واليهود
عليه الله غضب من نصيب للمؤمنين كان لما عليهم المغضوب وقال الغضب
البديعة النكت هذه فتأمل وحده لله فإن النعام باخلف
اللتفات وترك عنهم العراض مقام في عليهم المغضوب أن الراباعة الفائدة

في فهم النعمة أهل وأما عليها والقتصار لهم التي الصفة نفس إلى والشارة
في واللم فاللف هذا ثبت وإذا باذكرهم والشادة وتعيينهم إليهم الشارة مقام

إلى والشارة التصريح في الذين مثل فليست الذين بامعنى كانتا وإن المغضوب
وقولك فعلوا الذين القوم معناه فعلوا الذين قولك فإن المسمى ذات تعيين

فتأمل ضرباوا أو ضرباوا الذين قولك في ما فيه ليس والمضروباون الضارباون
ذلك

باخلف ذواتهم وقصد باأعيانهم تعريفهم إلى إشارة عليهم أنعمت فالذين
وعدم عنهم والعراض صفتهم من التحذير فالمقصود عليهم المغضوب

بانفسه الفعل تعدية فصل تقدم ما الجوباة من عليه والمعول إليهم اللتفات
أن فجواباها إلى حرف دون بانفسه هنا الفعل تعدية وهي الساباعة المسألة وأما
في والثلثة تارة وبااللم تارة إلى وباحرف تارة بانفسه يتعدى الهداية فعل

القرآن
ب المعدى ومن مستقيما صراطا ويهديك وقوله الية هذه بانفسه المعدى فمن
رباي هداني إنني قل تعالى وقوله مستقيم صراط إلى لتهدي وإنك قوله إلى
لله الحمد الجنة أهل قول في قوله بااللم المعدى ومن مستقيم صراط إلى

أقوم هي للتي يهدي القرآن هذا إن تعالى  وقوله43 العراف لهذا هدانا الذي
 9 السإراء
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إلى تشير قاعدة نذكر ولكن العلماء أفهام عن جدا تدق المواضع لهذه والفروق
كل مع له يكون ل أن باد ل المتعددة باالحروف المعدى الفعل أن وهي الفرق
الحروف معاني اختلف باحسب وهذا الخر الحرف معنى على زائد معنى حرف

إليه وعدلت فيه ورغبت عنه رغبت نحو الفرق ظهر الحرفين اختلف ظهر فإن
الدوات معنى تفاوت وأن باه وسإعيت إليه وسإعيت وعنه إليه وملت عنه وعدلت

وظاهرية لكذا وهديته كذا إلى وهديته له وقصدت إليه قصدت نحو الفرق عسر
الخر بامعنى الحرفين أحد يجعلون النحاة

مع معنى للفعل يجعلون بال الطريقة هذه يرتضون فل العرباية أهل فقهاء وأما
الفعال من يستدعي وما الحرف إلى فينظرون غيره مع ومعنى الحرف

معناه باه المتعدى الفعل فيشرباون
أصحاباه حذاق وطريقة تعالى الله رحمه سإيبويه الصناعة إمام طريقة هذه

قاعدة وهذه الحرف مقام الحرف يقيمون ل الفعل معنى الفعل يضمنون
الذهن في ولطافة فطنة تستدعي المقدار جليلة شريفة

يضمنون  فإنهم6 النسان الله عباد باها يشرب عينا تعالى قوله نحو وهذا
على دليل ذلك في فيكون تطلبها التي باالباء فيعدونه يروي معنى يشرب
الفعلين
مع يقتضيه الذي باالحرف إليه والشارة باالتضمن والثاني باه باالتصريح أحدهما

وكمالها ومحاسإنها اللغة باديع من وهذا الختصار غاية
وهذا وصعدن ترفعن ثم روين حتى البحر باماء شربان السحاب في قوله ومنه

باها يروى يقال وأن الري على فيه دللة ل فإنه منها يشرب يقال أن من أحسن
على دل باها يشرب قال فإذا بااللزوم بال باصريحه الشرب على يدل ل لنه

فتأمله الباء باخلف الري وعلى باصريحه الشرب
ل الرادة  وفعل25 الحج نذقه باظلم باإلحاد فيه يرد ومن تعالى قوله هذا ومن

ذكر في فكان الرادة من أبالغ وهو باكذا فيه يهم معنى ضمن ولكن باالباء يتعدى
بااب وهذا جازمة تكن لم وإن الرادة عند العذاب اسإتحقاق إلى إشارة الباء

 فيه الكلم لطال تتبعناه لو واسإع

إلى ب عدي متى الهداية ففعل هذا عرفت فإذا المذكوران المثالن ويكفي
بااللم عدي ومتى الغاية باحرف فأتى المطلوباة الغاية إلى اليصال تضمن
الختصاص على الدالة بااللم فأتى المطلوب باالشيء التخصيص تضمن

هذا ونحو وهيأته له وجعلته له ذكرته معنى فهم لكذا هديته قلت فإذا والتعيين
واللهام والبيان التعرف وهو كله لذلك الجامع المعنى تضمن بانفسه تعدى وإذا

ويبينه إياه يعرفه أن الله من طالب هو المسقيم الصراط اهدنا قال إذا فالقائل
فجرد عليه والقدرة وإرادته علمه قلبه في فيجعل عليه ويقدره إياه ويلهمه له

ولو كلها المراتب هذه ليتضمن بانفسه معدى مجردا باه وأتى الحرف من الفعل
دقائق من فإنه فتأمله الحرف معنى باحسب وتخصص معناه تعين باحرف عدي
باالهداية السعادة أهل تخصيص فصل وأسإرارها اللغة
فهذه غيرهم دون باالهداية السعادة أهل خص أنه وهي الثامنة المسألة وأما

على لله هل أنه وهي الطرفين من الحجاج وطال فيها الناس اختلف مسألة
ل أم نعمة الكافر
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أنعم الذين مع فأولئك والرسإول الله يطع ومن وباقوله باهذه محتج ناف فمن
رفيقا أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين النبيين من عليهم الله

عليه منعم غير غيرهم أن على فدل باالنعام هؤلء  فخص69 النساء
ينافي النعام  وباأن150 البقرة عليكم نعمتي ولتم المؤمنين لعباده ولقوله
 البادي للعذاب خلق من على نعمة فأي والعقوباة النتقام

 وقوله34 إباراهيم تحصوها ل الله نعمت تعدوا وإن باقوله محتج مثبت ومن
خطاب  وهذا40 البقرة عليكم أنعمت التي نعمتي اذكروا إسإرائيل باني يا لليهود

المشتركة نعمه فيها عدد التي النحل سإورة في وباقوله كفرهم حال في لهم
تولوا فإن تسلمون لعلكم عليكم نعمته يتم كذلك قوله إلى أولها من عباده على
الكافرون وأكثرهم ينكرونها ثم الله نعمت يعرفون المبين البلغ عليك فإنما

والفاجر البر باأن واحتجوا صرفا يحتمل ل صريح نص  وهذا83 81 النحل
إنما باأنه تعالى لله مقر أحد وكل الله نعمة في يعيش كلهم والكافر والمؤمن

كابار من إل آدم باني أصناف جميع عند باالضطرار معلوم وهذا نعمته في يعيش
بانعمته وكفر تعالى الله حق وجحد
ل اليمان باأهل مختصة المطلقة النعمة أن المسألة في الخطاب وفصل

وفاجرهم بارهم كلهم للخليقة عام النعمة ومطلق سإواهم فيها يشركهم
وباالنعيم الباد باسعادة المتصلة هي التامة المطلقة فالنعمة وكافرهم مؤمنهم
سإلب النافي أراد فإذا مشترك عام النعمة ومطلق مشتركة غير فهذه المقيم
تتفق وباهذا أصاب النعمة مطلق إثبات أراد وإن أخطأ للكافر المطلقة النعمة
والله وصواب خطأ معه الفريقين من واحد كل أن ويتبين النزاع ويزول الدلة

للصواب الموفق
يذكرهم فإنما عليكم أنعمت التي نعمتي اذكروا إسإرائيل باني يا تعالى قوله وأما

وأن فرعون آل من أنجاهم باأن واحدة واحدة يعددها ولهذا آباائهم على بانعمته
وعفا عليهم تاب ثم باعده فضلوا ليلة أرباعين موسإى وعد وأن البحر باهم فرق
من ذلك غير إلى والسلوى المن عليهم وأنزل الغمام عليهم ظلل وباأن عنهم
 عليهم يعددها التي نعمه

إلى لها ذكرهم ليدعوهم يذكروها أن فأمرهم وآباائهم لسإلفهم كانت وإنما
بارسإوله يؤمن لم من باه عاقب باما عقوباته من والتحذير بارسإله واليمان طاعته

تستدعي عليهم منه نعمة آباائهم على نعمته وكانت وطاعته لدينه ينقد ولم
له وتكذيبكم بارسإولي كفركم عليها الشكر مكان تجعلون فكيف شكرا منهم

حال في لهم حاصلة التامة المطلقة نعمته أن على يدل ل وهذا إياه ومعاداتكم
أعلم والله كفرهم
ل مكان غير فصل
عليهم المغضوب ل يقل ولم المغضوب غير قال أنه وهي التاسإعة المسألة وأما

عمرو ل زيد جاءني تقول كما اليجاب باعد باها يعطف ل أن ريب ل فيقال
كما إل ليس صفة وهي قبلها لما تاباع فهي غير وأما الجاهل ل العالم وجاءني
سإيأتي
إنما وهذا العطف مخرج إخراجه من أحسن الصفة مخرج هنا الكلم وإخراج
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أخرج لو فتقول والوصف الموضع هذا في العطف باين ما فرق عرف إذا يعلم
لم عليهم المغضوب ل عليهم أنعمت الذين صراط وقيل العطف مخرج الكلم

هو كما عليهم المغضوب إلى الصراط إضافة نفي من أكثر باها العطف في يكن
أكثر العطف في يكن لم الجاهل ل العالم جاءني قلت إذا فإنك العطف مقتضى

لما صفة فهي غير بالفظ التيان وأما للعالم وإثباته الجاهل عن المجيء نفي من
باشيئين وصفهم معها الكلم فأفاد قبلها

يفيد ما فأفاد عليهم مغضوب غير أنهم والثاني عليهم منعم أنهم أحدهما
كونهم وهي ثبوتية صفتين يتضمن فإنه ومدحهم عليهم الثناء زيادة مع العطف

وأنهم الغضب لوصف مستحقين غير كونهم وهي سإلبية وصفة عليهم منعما
 لهله مغايرون

صفة تكن ولم عليهم المنعم على صفة جرت المعنى هذا باها أريد لما ولهذا
فائدة وفيها المقصود الوصفية معنى منها يزول لنه السإتثناء على منصوباة

عليهم المنعم هم أنهم ادعوا والنصارى اليهود من الكتاب أهل أن وهي أخرى
للمسلمين وقيل أنتم ل غيركم عليهم المنعم لهم قيل فكأنه السإلم أهل دون

أحسن السياق هذا في غير بالفظة فالتيان أنتم ل غيركم عليهم المغضوب
فتأمله المطلوباة المغايرة إثبات على وأدل

مع والنصارى اليهود يقل ولم الضالين ول عليهم المغضوب قال كيف وتأمل
غايروا باه الذي والضلل باالغضب لوصفهم تجريدا باذلك الموصوفون هم أنهم

الغضب ينافي المطلق النعام لن باسبيل منهم يكونوا ولم عليهم المنعم
السإرار من كلمه أودع من فتبارك ضال ول عليه لمغضوب يثبت فل والضلل

حميد حكيم من تنزيل باأنه يشهد ما
المعرفة على صفة غير جريان فصل
تتعرف ل وهي المعرفة على صفة غير جريان وهي العاشرة المسألة وأما

أوجه ثلثة ففيه باالضافة
من فاسإد وهذا جائز المعرفة من النكرة وبادل صفة ل بادل هنا غير أن أحدها
ثلثة وجوه
وهو أمامه ومهاد له توطئة والول الثاني فيه المقصود البدل بااب أن أحدها

سإبيل إليه اسإتطاع من البيت حج الناس على ولله تعالى فقوله باالذكر المقصود
توطئة قبلهم الناس وذكر خاصة السإتطاعة أهل هو  المقصود97 عمران آل

توطئة صاحبه وذكرت علمه على العجاب وقع إنما علمه زيد أعجبني وقولك
 لذكره

هو إنما  المقصود217 البقرة فيه قتال الحرام الشهر عن يسألونك قوله وكذا
في جدا ظاهر وهذا الشهر نفس عن ل الحرام الشهر في القتال عن السؤال

بادل سإمي ولهذا الكل من الكل بادل في ويراعى الشتمال وبادل البعض بادل
المقصود خاطئة كاذباة ناصية باالناصية لنسفعن فقوله المقصود باأنه إيذانا

هذا عرف وإذا لها توطئة منه المبدل وذكر الخاطئة الكاذباة باالناصبة لنسفعن
هذا تمام ومن إليهم الصراط وإضافة عليهم المنعم ذكر هنا فالمقصود
المغضوب غير ذكر فجاء عليهم للمغضوب بامغايرتهم الخبار وتكميله المقصود
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هم هدايته المسئول الصراط أصحاب لن ومحققا ومتمما المعنى لهذا مكمل
الوصف فائدة وفائدته محقق وصف عليهم مغضوب غير فكونهم النعمة أهل

واضح وهذا له المكمل للموصوف المبين
كان ولهذا وتثنيته وتكريره المبدل توكيد مجرى يجري البدل أن الثاني الوجه

ذاتا باعينه الول فهو تقدم كما باالذكر المقصود وهو العامل تكرار تقدير في
المستقيم الصراط اهدنا كقوله باالذكر مقصود آخر باوصف ذكر وإنما ووصفا
يكون ول الول دون عليه القتصار يحسن ولهذا عليهم أنعمت الذين صراط

باالكلم مخل
السبيل إليه اسإتطاع من على البيت حج لله القرآن غير في قلت لو أنك ترى أل

من صراط اهدني رب دعائك في قلت ولو فيه خلل ل مستقيما كامل لكان
على القتصار قدر فلو كذلك كان وإذا مستقيما لكان عبادك من عليه أنعمت

إضافة المقصود إذ منه المقصود معظم وذهب الكلم لختل حيزها في وما غير
أتى بال عليهم المغضوب غير إلى إضافته ل عليهم الله أنعم الذين إلى الصراط

فتأمله عليهم والثناء وصفهم في زيادة غير بالفظ
 حال أو صفة أو اسإتثناء ترد وإنما بادل ورودها يعقل ل غير أن الثالث الوجه

قلما ولهذا لغيرها تاباعة إل تكون ل بال بانفسها مستقلة توضع لم أنها ذلك وسإر
بانفسه مستقل يكون أن بادل ل والبدل عمرو باغير ومررت زيد غير جاءني يقال
متوجه الثاني إلى قاصد البدل بااب في أنك الفرق ونكتة المقصود أنه تبين كما
إرادتك ومحط قصدك موضع فهو إليه ومرقاة سإلما الول جعلت قد إليه

فجعل باصفته له موضح الموصوف قاصد أنت إنما ذلك باخلف الصفة بااب وفي
هل عليهم المغضوب غير باها زن ثم والوصف البدل بااب على معيارا النكتة هذه
وصفا أو بادل يكون أن يصح

موصولة لنها المعرفة على صفة جريانه صح ههنا غير أن الثاني الجواب
على دال غير فإنه لباهامه النكرة من رائحة ففيه معين غير مبهم والموصول

الكشاف صاحب جواب وهذا النكرة من لقرباه غير ب وصفه فصلح معين
إلى أضيف وإن يتعرف ل وهو للمعرفة صفة غير يقع أن صح كيف قلت فإن

كقوله فهو فيه توقيت ل عليهم أنعمت الذين قلت المعارف
يعنيني ل قلت ثمت ... فمضيت يسبني اللئيم على أمر ولقد

هو بال المعرفة تعين كما واحد من لواحد تعيين ل أي فيه توقيت ل قوله ومعنى
الفعل أن معناه باالبيت واسإتشهاده النكرة مجرى فجرى الجنس في مطلق
في فهو معين غير لكونه بااللم المعرفة للئيم صفة أوقعه وقد يسبني وهو نكرة
اسإتدلل وهذا يسبني لئيم على قال وكأنه باالنكرة ينعت أن فجاز النكرة قوة

المعني المرور فعل فيه والعامل وصف ل منه حال يسبني قوله فإن ضعيف
 باسبه أحتفل ول فأتجاوزه الحال هذه في عليه أمر أي لي سإاباا اللئيم على أمر

من لها المانع فأن باالضافة تعرفت قد ههنا غير أن الصحيح وهو الثالث الجواب
تعيين باها يحصل فل للمذكور مغاير كل في عمومها أو إباهامها شدة تعريفها

فتجري كذا ويفعل كذا يقول غيرك رجل فتقول النكرة على صفة تجري ولهذا
باين لوقوعها يزول الباهام هذا أن ومعلوم المعرفة إلى إضافتها مع للنكرة صفة
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الباهام ويزول باالضافة فيتعين الثاني إلى تضيفها ثم أحدهما يذكر متضادين
قال كما باالضافة تعريفها يمنع الذي
المنكر غير المعروف ... النسب الزهر الهجان عمرو بانو نحن
لنهما المعرف عليه أجرى كما النسب على صفة المنكر غير أجرى تراه أفل

وضده معرفة وهو المعروف مقابالها لن غير في إباهام فل معينتان صفتان
الجنس تعين أعني المعرف كتعين متعين متميز المنكر
المغضوب غير هم عليهم فالمنعم عليهم أنعمت الذين صراط قوله وهكذا
غير متميز محصل إلى لضافتها معرفة غير كانت معرفة الول كان فإذا عليهم
التعريف منه فاكتسب مبهم

أين ف أمرها حقيقة لك تكشف غير في لطيفة لنكتة ههنا تتفطن أن وينبغي
ما وضد له تاباعة تكون ما نفس هي غيرا أن وهي نكرة تكون وأين معرفة تكون

مرادفه على المرادف السإم وقوع متبوعها على واقعة فهي إليه مضافة هي
عليهم المغضوب غير هم عليهم والمنعم المنكر غير تفسير هو المعرف فإن
إذا كما أضيفت وإن نكرة إل تكن لم نكرة متبوعها كان فإذا اللفظة حقيقة هذا

كما معرفة إل تكن لم معرفة متبوعها كان وإذا وكذا كذا فعل غيرك رجل قلت
الفاجر غير والبر الناس عند معظم محبوب المسيء غير المحسن قيل إذا

ومن معرفة إل غير فيه تكون ل فهذا الدعوة مجاب الظالم غير والعادل مهيب
 فتأمله باحال فيها إباهام ل إذ عليه دليل ل ما وقال غلط هنا التنكير فيها ادعى

فاعل اسإم مغاير بامعنى أنها وهي آخر سإبب له باالضافة تعريفها عدم قلت فإن
تعرف ل الفاعلين وأسإماء مشاباه بامعنى وشبه مماثل بامعنى كمثل غاير من

أضيف إذا باالضافة يتعرف ل إنما الفاعل اسإم قلت عنها ناب ما وكذا باالضافة
وليست غدا زيد ضارب هذا نحو النفصال تقدير في الضافة لن معموله إلى
في الضافة يقال حتى المفعول في الفاعل اسإم عمل باعدها فيما باعاملة غير

النكرات من غيرها كإضافة محضة إضافة إضافتها بال النفصال تقدير
فصل أعلم والله باينهما فرق ول سإواك قولك بامنزلة غيرك قولك أن ترى أل

البدل مخرج صراط إخراج
اهدنا قوله في الكلم إخراج فائدة ما وهي عشرة الحادية المسألة وأما

في الول أن مع البدل مخرج عليهم أنعمت الذين صراط المستقيم الصراط
الطرحا نية

على يؤخذ أن يصح ل كلم الطرحا نية في البدل في الول قولهم أن فالجواب
من البعض بادل وهو الطرحا نية في فيه الول يكون نوع نوعان البدل بال إطلقه

تقدم وقد الول ل الثاني هو المقصود لن الشتمال وبادل الكل
بامنزلة الثاني يكون بال الكل من الكل بادل وهو الول طرحا فيه ينوي ل ونوع

الفائدة من إليه السإنادية النسبة تعطيه ما مع النسبة وتقوية والتوكيد التذكير
باحصول والشعار التوكيد البدل فائدة فيكون الول على الزائدة المتجددة

منه للمبدل المبدل وصف
كان إذا ما المعرفة طلب الذهن فكأن المستقيم الصراط اهدنا قال لما فإنه
الذين صراط فقال الله هداه ممن غيرنا سإلكه أم بانا مختصا الصراط هذا

الدللة توكيد وأردت يعرفها ل طريق على رجل دللت إذا كما وهذا عليهم أنعمت
إلى الموصلة الطريق هذه تقول فأنت يفارقها ل وأن لزومها على وتحريضه
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سإلكها التي الطريق وهي فتقول وتقوية توكيدا عنده ذلك تزيد ثم مقصودك
 النجاة وأهل والمسافرون الناس

على زائدا قدرا الناجين السالكين طريق باأنها لها وصفك أفاد كيف ترى أفل
مجبولة النفوس فإن مستقيمة سإهلة وقريبة موصلة طريق باأنها لها وصفك

واقتحمتها أنست سإلوكها في باه تتأسإى من لها ذكر فإذا والمتاباعة التأسإي على
الضالين و عليهم المغضوب تفسير فصل فتأمله

بااليهود عليهم المغضوب تفسير وجه ما وهي عشرة الثانية المسألة وأما
والضلل الغضب وصفي تلزم مع باالنصارى والضالين
الصفة أصحاب عن صفة كل نفي يقتضي باتخصيص ليس هذا يقال أن فالجواب

كل ذكر لكن عليه مغضوب ضال وكل ضال عليه مغضوب كل فإن الخرى
عليهما الغالب الوصف هو ذلك وأن باها وألصقه باه وأحقها وصفيها باأشهر طائفة
فهو باالضلل والنصارى القرآن في باالغضب اليهود الله لوصف مطاباق وهذا

الموضع ذلك في باها وصفهم التي باالصفة للية تفسير
أنزل باما يكفروا أن أنفسهم باه اشتروا بائسما حقهم في تعالى فقال اليهود أما

الله
غضب على باغضب فباءوا عباده من يشاء من على فضله من الله ينزل أن باغيا

أقول هنا الغضب هذا تكرار  وفي90 البقرة مهين عذاب وللكافرين
عليه والبغي الله بارسإول كفرهم تكرر مقابالة في متكرر غضب أنه أحدها

آخر غضبا عنه والصد وباالبغي غضبا باكفرهم فاسإتحقوا ومحارباته
فوق عذاباا زدناهم الله سإبيل عن وصدوا كفروا الذين تعالى قوله ونظيره
عن الناس باصدهم إياه زادهم الذي والعذاب باكفرهم الول فالعذاب العذاب
سإبيله
والغضب النبياء وقتلهم وتبديلهم باتحريفهم الول الغضب أن الثاني القول
باالمسيح باكفرهم الثاني
باكفرهم الثاني والغضب باالمسيح باكفرهم الول الغضب أن الثالث القول
بامحمد

بال الواحد تشفع التي التثنية باه المراد ليس هنا التكرار أن الية في والصحيح
النبياء وقتلهم وإفسادهم كفرهم تكرر باحسب غضب باعد غضب المراد

التي العمال من ذلك غير إلى الله لرسإل ومعاداتهم وبامحمد باالمسيح وكفرهم
 حدته على غضبا يقتضي منها عمل كل

كرتين البصر ارجع ثم فطور من ترى هل البصر فارجع قوله في كما وهذا
فقط مرتين ل كرة باعد كرة  أي4 3 الملك
ما تعطيلهم أن ريب ول أظهر غضب على باغضب فباءوا قوله في التعدد وقصد

النبياء وتكذيبهم غضبا يستدعي وتبديلهم وتحريفهم التوراة شرائع من عطلوه
وطلبهم المسيح وتكذبايهم آخر غضبا يستدعي إياهم وقتلهم آخر غضبا يستدعي

غضبا يستدعي النبي وتكذبايهم غضبا يستدعي العظيم باالبهتان أمه ورميهم قتله
دينه في الدخول أراد من وصدهم غضبا يقتضي لتباعه وأذاهم له ومحارباتهم

بااءت التي المة فهي غضبه من الله أعاذنا الغضبية المة فهم غضبا يقتضي عنه
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النصارى من والوصف السإم باهذا أحق وكانوا المتكرر المضاعف الله باغضب
الله لعنه من الله عند مثوباة ذلك من باشر أنبئكم هل قل شأنهم في تعالى وقال

 فهذا60 المائدة الطاغوت وعبد والخنازير القردة منهم وجعل عليه وغضب
الغضب من يكون ما أشد وهو والمسخ بااللعنة مشفوع غضب
ابان وعيسى داود لسان على إسإرائيل باني من كفروا الذين لعن تعالى وقال
مريم
كانوا ما لبئس فعلوه منكر عن يتناهون ل كانوا يعتدون وكانوا عصوا باما ذلك

أن أنفسهم لهم قدمت ما لبئس كفروا الذين يتولون منهم كثيرا ترى يفعلون
 80 78 المائدة خالدون هم العذاب وفي عليهم الله سإخط

في تغلوا ل الكتاب أهل يا قل تعالى قوله ففي باالضلل النصارى وصف وأما
عن وضلوا كثيرا وأضلوا قبل من ضلوا قد قوم أهواء تتبعوا ول الحق غير دينكم
معهم خطاباه سإياق في لنه للنصارى خطاب  فهذا77 المائدة السبيل سإواء
باني يا المسيح وقال مريم ابان المسيح هو الله إن قالوا الذين كفر لقد باقوله

72 المائدة السبيل سإواء عن وضلوا قوله إلى ورباكم رباي الله اعبدوا إسإرائيل
مبعث قبل فهذا أتباعهم وهم كثيرا أضلوا ثم أول ضلوا قد باأنهم  فوصفهم77

ازدادوا النبي باعث فلما أتباعهم وأضلوا المسيح أمر في ضلوا حيث محمد النبي
طائفة قول هذا حقهم في الضلل فتضاعف باه وكفرهم له باتكذيبهم آخر ضلل
هم الذين لسإلفهم وصف كله هذا فإن ضعيف وهو وغيره الزمخشري منهم
صفات باثلث فوصفهم تبع لهم

عن ضلوا أنهم والثالثة أتباعهم أضلوا والثانية قبلهم من ضلوا قد أنهم إحداها
فل أهوائهم اتباع عن هؤلء نهي الذين لسإلفهم صفات فهذه السبيل سإواء
ل أنفسهم المنهيون هم لنهم النبي زمن في للموجودين وصفا يكون أن يصح

فتأمله عنهم المنهي
لفرط ضلل باعد ضلل النصارى في الضلل تكرار اقتضت أنها الية سإر وإنما

اليهود حق في الغضب تكرار في تقدمت التي الية نظير وهي باالحق جهلهم
أن الضلل هذا تكرار ووجه اليهود من باالضلل أخص النصارى كان ولهذا

يقصده أن ينبغي ل ما فيقصد فيه ضال فيكون مقصوده نفس أخطأ قد الضلل
طلبة طريق في يضل لكن حقا مقصودا يصيب وقد يعبده أن ينبغي ل من ويعبد

إذا ثم الوسإيلة في ضلل والثاني الغاية في ضلل فالول إليه الموصلة والسبيل
أضله فقد ذلك إلى غيره دعا

لم حيث مقصودهم عن فضلوا الثلثة النواع لهم اجتمعت النصارى وأسإلف
وصفع وصلب قتل وأنه ويبكي ويشرب يأكل باشر إلههم أن وزعموا يصيبوه

الموصلة السبيل عن وضلوا باه يظفروا لم حيث المقصود نفس في ضلل فهذا
إلى أتباعهم ودعوا إليه الموصل الطريق إلى ول المطلوب إلى اهتدوا فل إليه
 عن فضلوا ذلك

فوصفوا اليهود من الضلل في أدخل فكانوا كثيرا وأضلوا طريقه وعن الحق
الوصفين باأخص
كان ما وإيثار والحسد الرادة فساد من أتوا إنما اليهود أن ذلك يحقق والذي
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من يؤتوا فلم باالسإلم يذهب أن فخافوا والرياسإة السحت من قومهم على لهم
يعرفون كما الله رسإول محمدا أن يعرفون كانوا فإنهم باالحق العلم عدم

الكبر من الفاسإدة باإراداتهم إل ويقرعهم تعالى الله يوباخهم لم ولهذا أباناءهم
النبياء وقتل والبغي السحت وإيثار والحسد

والكفر فالشقاء باالحق العلم عدم هو الذي والجهل باالضلل النصارى ووباخ
منها يتركب أخرى باها والعمل إرادته عدم ومن تارة الحق معرفة عدم من ينشأ
معرفته باعد عليه غير وإيثار باه والعمل الحق إرادة عدم من نشأ اليهود فكفر
فإذا فيه وضللهم باالحق جهلهم من نشأ النصارى وكفر محضا ضلل يكن فلم
ضالين عليهم مغضوباا وباقوا الغضبية المة أشبهوا عليه الباطل وآثروا لهم تبين

وإيثاره الحق بامعرفة إل نيله إلى سإبيل ل والسعادة والفلحا الهدى كان لما ثم
إرادته من يمنعه والبغي باالحق معرفته من العبد يمنع الجهل وكان غيره على
الصراط يهديه أن وقت كل تعالى الله يسأل أن إلى شيء أحوج العبد كان

يجعله ثم ويعرفه فيعلمه وإعانة وتوفيقا وإلهاما وإرشادا وبايانا تعريفا المستقيم
عدلوا الذين عليهم المغضوب طريقة عن باذلك فيخرج لتباعه قاصدا له مريدا

 وضلل جهل عن عنه عدلوا الذين والضالين وعلم عمد على عنه

من فسد ومن اليهود من شبه ففيه علمائنا من فسد من يقولون السلف كان
العلماء من فسد من فإن قالوا كما وهذا النصارى من شبه ففيه عبادنا

إذا الله أنزل ما وكتمان مواضعه عن الكلم تحريف من اليهود أخلق فاسإتعمل
الذين وقتل قتله وطلب فضله من الله آتاه من وحسد غرضه فوات فيه كان

ذلك غير إلى نبيهم وسإنة رباهم كتاب إلى ويدعونهم الناس من باالقسط يأمرون
والتحيل والتحريف والكتمان واللي الكفر من اليهود باها ذم التي الخلق من

ظاهر بااليهود شبهه فهذا باالباطل الحق وتلبيس المحارم على
في وغل رسإوله باه باعث باما ل هواه بامقتضى الله فعبد العباد من فسد من وأما

التحاد أو الحلول من نوع إلى ذلك وجاوز الرباوباية منزلة فأنزلهم الشيوخ
ظاهر باالنصارى فشبهه
الشبهين تصور ومن البعد غاية الشبهين هذين من يبعد أن المسلم فعلى

ليس الذي الدعاء هذا إلى وفاقته ضرورته علم الخلق أحوال وعلم والوصفين
إلى حاجته من أعظم إليه حاجته وأن عليه منه أوجب ول منه أنفع دعاء للعبد

شقاوة بافوته له يحصل وهذا موته بافوتهما يقدر ما غاية لن والنفس الحياة
غير عليهم أنعمت الذين صراط المستقيم الصراط يهدينا أن الله فنسأل الباد

المغضوب تقديم فصل مجيب قريب إنه آمين الضالين ول عليهم المغضوب
الضالين على عليهم

فلوجوه الضالين على عليهم المغضوب تقديم وهو عشرة الثالثة المسألة وأما
باالزمان عليهم متقدمون أنهم أحدها
في جيرانه كانوا فإنهم الكتاباين أهل من النبي يلون الذين هم كانوا أنهم الثاني

معهم والكلم اليهود خطاب تجد ولهذا عنه نائية ديارهم كانت والنصارى المدينة
والمائدة البقرة سإورة في كما النصارى خطاب من أكثر الكريم القرآن في
السور من وغيرها عمران وآل

واللعنة باهم أخص الغضب كان ولهذا النصارى من كفرا أغلظ اليهود أن الثالث
منها والبعد سإبيلهم من فالتحذير تقدم كما وباغي عناد عن كفرهم فإن والعقوباة

 علم من كعقوباة جهل من عقوباة وليس باالتقديم وأهم أحق
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والسورة النعام ضد والغضب عليهم المنعم ذكر تقدم أنه أحسنها وهو الراباع
مع عليهم المغضوب فذكر ومقاباله الشيء فيها يذكر التي المثاني السبع هي

فقولك الضالين تقديم في ليس ما والمقابالة الزدواج من فيه عليهم المنعم
قولك من أحسن عليهم المنعم من فكن عليه ومغضوب عليه منعم الناس
الضال في الفاعل واسإم المغضوب في المفعول اسإم فصل وضال عليه منعم
وفي المفعول بااسإم الغضب أهل في أتى أنه وهي عشرة الراباعة المسألة وأما

عليهم الله غضب من الغضب أهل فإن ظاهر فجواباهما الفاعل بااسإم الضالين
ضلوا الذين هم فإنهم الضلل أهل وأما عليهم مغضوب فهم غضبه وأصاباهم

وآثروا
المضلين ول يقال أن يليق ول عليه العقوباة اسإتحقوا ولهذا واكتسبوه الضلل

من الضلل يكتسبوا لم وأنهم عذرهم إقامة من رائحته في لما للمفعول مبنيا
فيهم فعل بال أنفسهم

بال أضلهم الله كان وإن ضلوا الذين هم إنهم نقول فإنا للقدرية هذا في حجة ول
ل المجاز جهة على إل فعل العبد إلى ينسبون ل الذين الجبرية على رد فيه

عليهم الرد الية فتضمنت الحقيقة
إباطال الية ففي القدرية على الرد المستقيم الصراط اهدنا قوله تضمن كما

للقدر المثبتون وهم المصيبون هم أنهم الحق لهل والشهادة الطائفتين قول
المر متعلق وهو وكسبا عمل إليهم العباد أفعال لضافة والقدرة وخلقا توحيدا

والقدر الشرع إثبات الية فاقتضت والقدرة الخلق متعلق الول أن كما والعمل
رسإله عليهم فالمنعم وعقاباه ثواباه هو والغضب النعمة فإن والنبوة والمعاد

النبوة إثبات فاقتضى أيديهم على يكون إنما أتباعهم وهدى إل ليس وأتباعهم
 إليها الضرورة وشدة الحاجة عموم على وأدلها وأباينهما طريق باأقرب

هذه تنال ول له الله باهداية إل عليهم المنعم من يكون أن للعبد سإبيل ل وأنه
التامة النعمة وهي ثمرة لها الهداية هذه وأن الرسإل أيدي على إل الهداية

البادي للشفاء المقتضي الغضب وهي ثمرة ولخلفها النعيم دار في المطلقة
الدين مطالب أهم على واختصارها وجازتها مع الية هذه اشتملت كيف فتأمل
المعطوف باين ل زيادة فصل أعلم وهو السبيل سإواء إلى الهادي والله وأجلها

عليه والمعطوف
المعطوف باين ل زيادة فائدة ما وهي عشرة الخامسة المسألة وأما

فوائد أرباع ذلك ففي عليه والمعطوف
لما النفي معنى من فيها ما فلول غير تضمنه الذي للنفي تأكيد ذكرها أن أحدها
غير أو الضالين ول عليهم المغضوب ل قوة في فهو الواو مع ل ب عليها عطف

الضالين وغير عليهم المغضوب
فلو بامفرده نوع كل وباين النوعين باين الواقعة المغايرة المراد أن الثانية الفائدة

لم
المجموع غاير ما المراد أن أوهم والضالين عليهم المغضوب غير وقيل ل يذكر

كان الضالين ول قيل فإذا بامفرده نوع كل غاير ؤا م ل النوعين من المركب
هؤلء وغير هؤلء غير صراط المراد أن في صريحا
من يلزم ول عنهما القيام نفيت فإنما وعمرو زيد قام ما قلت إذا أنك ذلك وبايان
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بامفرده منهما واحد كل عن نفيه ذلك
واحد صنف وأنهما عليهم للمغضوب وصف الضالين أن توهم رفع الثالثة الفائدة
الصفات عطف في يدخل كما باينهما العطف ودخل والضلل باالغضب وصفوا
صلتهم في هم الذين المؤمنون أفلح قد تعالى قوله نحو باعض على باعضها

هذه فإن آخرها  إلى3 1 المؤمنون معرضون اللغو عن هم والذين خاشعون
والذي فسوى خلق الذين العلى رباك اسإم سإبح قوله ومثل المؤمنين صفات

 ونظائره3 1 العلى فهدى قدر
باهذا أولى ل وكانت باالذكر مقصودان متغايران صنفان أنهما علم ل دخلت فلما

لوجوه غير من المعنى
حروفا أقل أنها أحدها
اللفظ تكرار من التفادي الثاني
ول مفردة باكلمة إل فصل غير من مرتين غير ب باالنطق الحاصل الثقل الثالث

 اللسان على ثقيل أنه ريب

عن الغضب بانفي مؤذن باها فالتيان النفي باعد باها يعطف إنما ل أن الراباع
فل هذا أفهمت وإن وغير الضلل عنهم نفى كما المستقيم الصراط أصحاب

أن وهي عشرة السادسإة المسألة جواب باهذا عرف وقد منها النفي في أدخل
الهداية معنى فصل النفي في باها يعطف إنما ل

أن فاعلم الهدايات أنواع أي من هنا الهداية أن وهي عشرة الساباعة فالمسألة
أرباعة الهداية أنواع
الذي تعالى قوله في المذكورة الخلق باين المشتركة العامة الهداية أحدها
ل التي صورته شيء كل أعطى  أي50 طه هدى ثم خلقه شيء كل أعطى
خلقه موجود كل وأعطى وهيئته شكله عضو كل وأعطى باغيره فيها يشتبه

العمال من له خلقه ما إلى هداه ثم باه المختص
وهداية يضره ما ودفع ينفعه ما جلب إلى باإرادته المتحرك الحيوان هداية وهذه

الحيوان من نوع لكل أن كما باه تليق هداية فله له خلق لما المسخر الجمال
وصورها أنواعها اختلفت وإن باه تليق هداية

للبطش واليدين للمشي الرجلين فهدى باه تليق هداية له عضو كل وكذلك
عضو وكل المرئيات لكشف والعين للسإتماع والذن للكلم واللسان والعمل

الولد وترباية والتناسإل الزدواج إلى حيوان كل من الزوجين وهدى له خلق لما
ل سإبحانه هدايته مراتب وطلبه وضعه عند الثدي التقام إلى الولد وهدى

العالمين رب الله فتبارك هو إل يحصيها
سإبل تسلك ثم البانية ومن الشجر ومن بايوتا الجبال من تتخذ أن النحل وهدى

يعسوباها طاعة إلى وهداها بايوتها إلى تأوي ثم عليها تستعصي ل لها مذللة رباها
الصنعة العجيبة البيوت باناء إلى هداها ثم باها توجه أين باه والئتمام واتباعه

الله باأنه له شهد العالم في المثبوتة هدايته باعض تأمل ومن البناء المحكمة
 الحكيم العزيز والشهادة الغيب عالم هو إل إله ل الذي

وأحسن وهلة وأول نظر باأيسر النبوة إثبات إلى الهداية هذه معرفة من وانتقل
ولم سإدى الحيوانات هذه يهمل لم فإنه شبهة كل من وأباعدها وأخصرها طريق
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كيف عنها العقلء عقول تعجز التي الهداية هذه إلى هداها بال معطلة يتركها
وفضله كرمه الذي الوجود خلصة هو الذي النساني النوع يترك أن باه يليق
وأفضل كمالته أقصى إلى يهديه ل معطل وسإدى مهمل خلقه من كثير على

مناف إل هذا وهل يعاقبه ول يثبه ول ينهاه ول يأمره ل معطل يتركه بال غاياته
باجلله يليق ل مما له ونسبته لحكمته

إليه ذلك نسبة يستحيل أنه وباين عنه نفسه ونزه زعمه من على ذلك أنكر ولهذا
ترجعون ل إلينا وأنكم عبثا خلقناكم أنما أفحسبتم تعالى فقال عنه يتعالى وأنه

الحسبان هذا عن نفسه  فنزه116 115 المؤمنون الحق الملك الله فتعالى
أحد وهذا المستقيمة والعقول السليمة الفطر في باطلنه مستقر أنه على فدل

هو وكما والشرع العقل عليه تظاهر مما وأنه باالعقل المعاد إثبات على يدل ما
ذلك في الطريقين أصح
طائر ول الرض في داباة من وما تعالى قوله اقتران سإر فهم هذا فهم ومن
رباهم إلى ثم شيء من الكتاب في فرطنا ما أمثالكم أمم إل باجناحيه يطير

38 النعام يحشرون
آية ينزل أن على قادر الله إن قل رباه من آية عليه نزل لول وقالوا تعالى باقوله
هذا عن جواباهم معرض في ذلك جاء  وكيف37 النعام يعلمون ل أكثرهم ولكن

الرض في داباة كل أمر يهمل لم من وأن النبوة إثبات إلى باه والشارة السؤال
ل وكيف ومصالحها غاياتها إلى وهداها أمما جعلها بال باجناحيه يطير طائر ول

 وأعمها الهداية أنواع أحد فهذه ومصالحكم كمالكم إلى يهديكم

وطريقي والشر الخير لنجدي والتعريف والدللة البيان هداية الثاني النوع
موجب ل وشرط سإبب فإنها التام الهدى تستلزم ل الهداية وهذه والهلك النجاة
على العمى فاسإتحبوا فهديناهم ثمود وأما تعالى كقوله معها الهدى ينبغي ولهذا
وإنك قوله ومنها يهتدوا فلم ودللناهم وأرشدناهم لهم باينا  أي17 فصلت الهدى
52 الشورى مستقيم صراط إلى لتهدي
يتخلف فل للهتداء المستلزمة الهداية وهي واللهام التوفيق هداية الثالث النوع
 وفي8 فاطر يشاء من ويهدي يشاء من يضل قوله في المذكورة وهي عنها
قول  وفي37 النحل يضل من يهدي ل الله فإن هداهم على تحرص إن قوله
وأحمد مسلم // رواه له هادي فل يضلل ومن له مضل فل الله يهد من النبي

عنه  فنفى56 القصص أحببت من تهدي ل إنك تعالى قوله // وفي والبيهقي
صراط إلى لتهدي وإنك قوله في والبيان الدعوة هداية له وأثبت الهداية هذه

مستقيم
أهلهما سإيق إذا والنار الجنة إلى الهداية وهي الهداية هذه غاية الراباع النوع
تجري باإيمانهم رباهم يهديهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين إن تعالى قال إليهما

لله الحمد فيها الجنة أهل  وقال9 يونس النعيم جنات في النهار تحتهم من
ظلموا الذين احشروا النار أهل عن تعالى  وقال43 العراف لهذا هدانا الذي

الصافات الجحيم صراط إلى فاهدوهم الله دون من يعبدون كانوا وما وأزواجهم
22 23
تتناول إنما المستقيم الصراط قوله في المسئولة فالهداية هذا عرف إذا

والتوفيق والرشاد والبيان التعريف طلب فهي خاصة والثالثة الثانية المرتبة
والتوفيق والبيان التعريف طلب واللهام

والتوفيق اللهام وكذلك له حاصل وهو والبيان التعريف يطلب كيف قيل فإن
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يحصل ل العبد أن واعلم الهداية ودوام التثبيت المراد باأن عنها أجيب لقد قلنا
عنها له غنى ل حاجة إليها محتاج هو أمور سإبعة باعد إل المطلوب التام الهدى له

مرضيا تعالى للرب محبوباا باكونه ويذره يأتيه ما جميع في معرفته الول المر
العلم هذا من نقص فإن فيجتنبه عليه مسخوطا له مغضوباا وكونه فيؤثره له

باحسبه التامة الهداية من نقص شيء والمعرفة
ومريدا عليه عازما يفعله أن منه الله يحب ما الجميع مريد يكون أن الثاني المر
على وعازما مفصل باالبال خطوره باعد تركه على عازما الله نهى ما جميع لترك
الهدى من نقص شيء لذلك إرادته من نقص فإن مجمل الجملة حيث من تركه
الرادة من نقص ما باحسب التام
من نقص شيء فعله من نقص فإن وتركا فعل باه قائما يكون أن الثالث المر
تمامها من هي ثلثة ويتبعها الهداية في أصول هي ثلثة فهذه باحسبه هداه

وكمالها
هداية إلى محتاج فهو تفاصيلها إلى يهتد ولم جملة إليها هدي أمور أحدها

فيها التفصيل
فيها الهداية تمام إلى محتاج فهو وجه دون وجه من إليها هدي أمرو الثاني
هدايتها له لتكمل
إلى محتاج فهو وجوهها جميع من تفصيل إليها هدي التي المور الثالث

فعله على يعزم باما تتعلق أصول فهذه عليها والدوام الهداية إلى السإتمرار
وتركه
فهو السإتقامة جهة غير على منه وقعت أمور وهو باالماضي يتعلق الساباع المر

كيف يقال فإنما كذلك كان وإذا باغيرها وتبديلها منها باالتوباة تداركها إلى محتاج
والدوام التثبيت المراد باأن ذلك عن يجاب ثم له موجودة وهي الهداية يسأل
عليها

سإؤال الهداية سإؤاله يكون فحينئذ باالفعل له حاصلة المراتب هذه كانت إذا
رشده من يريده ل وما يعلمه ما أضعاف يجهله ما كان إذا فأما ودوام تثبيت
فالمسئول فيه فاعليه الله يخلق باأن إل فعله إلى له سإبيل ول يريده مما أكثر
وخلقا له وإقدارا فيه للرادة وخلقا وتوفيقا تعليما الدوام على الهداية أصل هو

سإؤال إلى منه ضرورة أعظم ليس أنه فعلم ذلك على له وتثبيتا للفاعلية
 الممات إلى والدوام عليها والتثبيت وعمل علما وتفصيلها أصلها الهداية

ويذره يأتيه ما جميع في نفس كل في الهداية إلى مفتقر العبد أن ذلك وسإر
أنفع له فليس الدوام على باالهدى العلم مزيد إلى ومفتقر وتثبيتا وتفصيل أصل

الصراط يهدينا أن الله فنسأل الهداية سإؤال من أحوج شيء إلى هو ول
اهدنا قوله في باالضمير التيان فصل دينه على قلوبانا يثبت وأن المستقيم

ضمير الصراط اهدنا قوله في باالضمير التيان وهي عشرة التاسإعة المسألة أما
حاسإة وكل العبد أعضاء من عضو كل إن جواباه في الناس باعض قال فقد جمع

عضو لكل تنزيل الجمع باصيغة فأتى باه خاصة هداية إلى مفتقرة وبااطنة ظاهرة
شيخ على الجواب هذا وعرضت لهداه الطالب المسترشد منزلة أعضائه من

جدا فاسإتضعفه روحه الله قدس تيمية ابان السإلم
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من وعضو أجزائه من جزء لكل ل للجملة اسإم النسان فإن قال كما وهو
سإائل واهدني وأصلحني واجبرني وارحمني لي اغفر قال إذا والقائل أعضائه

عضو لكل يستشعر أن يحتاج فل وبااطنه ظاهره لجملته يحصل ما الله من
لفظه لها يفرد تخصه مسألة

5 الفاتحة نستعين وإياك نعبد إياك لقوله مطاباق هذا يقال أن فالصواب
عبودية مقام المقام فإن وأفخم أحسن الموضعين في الجمع باضمير والتيان
باه فأتى وهدايته واسإتعانته عبوديته إلى باالفاقة وإقرار تعالى الرب إلى وافتقار
باالعبودية لك مقرون عبيدك معاشر نحن أي الجمع ضمير باصيغة

طاعتك وتحت ومماليكك عبيدك نحن شأنه المعظم للملك العبد يقول كما وهذا
أنا يقول أن من الملك عند موقعا وأعظم أحسن هذا فيكون أمرك نخالف ول

أنا قال فإذا مقته اسإتدعى مملوكك وحدي أنا قال لو ولهذا ومملوكك عبدك
ذلك لن وأفخم أعظم كان لك وجند وعبيدك مماليكك البلد في من وكل

عبوديتك في مشتركون وكلنا منهم واحد وأنا جدا كثير عبيدك أن يتضمن
باسعة الرب على الثناء من ذلك تضمن فقد منك الهداية وطلب باك والسإتعانة

 فتأمله الفراد لفظ يتضمنه ل ما الهداية سإائليه وكثرة عبيده وكثرة مجده

الدنيا في آتنا ربانا نحو النمط هذا على عامتها رأيت القرآن أدعية تأملت وإذا
آل وآخر البقرة آخر دعاء ونحو النار عذاب وقنا حسنة الخرة وفي حسنة

الكريم القرآن أدعية أكثر وهو وأولها عمران
المستقيم الصراط فصل
وجيزا قول فيه فنذكر المستقيم الصراط هو ما وهي العشرون المسألة وأما
ومتعلقاته صفاته باحسب عنه وترجمتهم فيه عباراتهم تنوعت قد الناس فإن

وجعله رسإله ألسن على لعباده نصه الذي الله طريق وهو واحد شيء وحقيقته
هذا إل مسدودة كلها الطرق بال سإواه إليه لهم طريق ول إليه لعباده موصل

ول عبوديته في أحدا باه يشرك فل باالطاعة رسإوله وإفراد باالعبودية إفراده وهو
الرسإول متاباعة ويجرد التوحيد فيجرد طاعته في أحدا بارسإوله يشرك

شيئين في مجموع كله والفلحا السعادة إن العارفين باعض قول معنى وهذا
وأن الله إل إله ل أن شهادة مضمون كله وهذا معاملته وحسن محبته صدق

الصلين هذين في داخل فهو الصراط باه فسر شيء فأي الله رسإول محمدا
قلبك في يكون فل كله باجهدك وترضيه كله باقلبك تحبه أن وعقده ذلك ونكتة
بامرضاته متعلقة إل إرادة لك تكون ول باحبه معمور إل موضع
الله إل إله ل أن باشهادة باالتحقيق يحصل الول

ودين الهادي هو وهذا الله رسإول محمدا أن باشهادة باالتحقيق يحصل والثاني
باه والقيام رسإله باه الله باعث ما معرفة وهو له والعمل الحق معرفة وهو الحق
من قول معنى وهي رحاها وقطب أحسنها هذا التي العبارات من شئت ما فقل
من قول ومعنى النبوة مشكاة من مستفادة وبااطنة ظاهرة وأعمال علوم قال
القرار قال من قول ومعنى وعمل علما وبااطنا ظاهرا الله رسإول متاباعة قال
 أمره على والسإتقامة باالوحدانية لله
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قال من وقول الخمس الصلوات قال من كقول القوال من هذا عدا ما وأما
عليها باني التي الخمس السإلم أركان هو قال من وقول وعمر باكر أباي حب
أجزائه من جزء هي بال له مطاباق تفسير ل وتنويع تمثيل القوال هذه فكل

المصدر وبادل البعض بادل فائدة أعلم والله تقدم ما الجامعة وحقيقته
في يرجعان جميعا وهما السإم من المصدر وبادل الكل من البعض بادل في

المعنى
هذين في البدل أن إل واحدة لعين وهما الشيء من الشيء بادل إلى والتحصيل
من الشيء بادل باخلف منه المبدل ضمير إلى إضافته من باد ل الموضعين

واحدة لعين وهما الشيء
فإنما نصفهم أو أكثرهم القوم رأيت قلت إذا فإنك المعنى في اتفاقهم أما

القوم باعض فأردت شائع كثير وهو الخصوص تريد وأنت باالعموم تكلمت
كان كما القوم ضمير إلى وأضفته البعض لذلك تبيينا نصفهم أو أكثرهم وجعلت
شيء من شيئا أبادلت أنك إلى الكلم آل فقد القوم إلى مضافا المبدل السإم
واحدة لعين وهما

باه يتعلق ل جوهرا كان حيث من السإم لن السإم من المصدر بادل وكذلك
وأعراض صفات ونحوه ذلك متعلق إنما والبغض والحب والعجاب والذم المدحا
باه قائمة

ثم أفعاله من وفعل صفة منه نفعك الذي أن دل علمه الله عبد نفعني قلت فإذا
ضمير إلى ذلك فأضفت رويته أو إرشاده أو علمه فقلت الوصف ذلك باينت

نفعني التقدير فصار المعنى في إليه مضافا منه المبدل السإم كان كما السإم
فآل لقاؤه أو إحسانه أو علمه باقولك باينتها ثم خصاله من خصلة أو زيد صفة

واحدة لعين وهما الشيء من الشيء بادل إلى المعنى
يبدل ل لنه جوهرا الثاني يكون أن الشتمال بادل في يصح فل هذا تقرر وإذا

مضاف هو لما بايان لنه السإم ضمير إلى إضافته من باد ول عرض من جوهر
النار تعالى قوله في يقول الفارسإي من والعجب التقدير في السإم ذلك إلى
قائم جوهر والنار اشتمال بادل الخدود من بادل  أنها5 البروج الوقود ذات

شرائط من شرط فيها وليس الخدود ضمير إلى مضافة ليست ثم بانفسه
 الشتمال

وهو النحو باصناعة وأليق المعنى في أصح هو ما وترك هذا عن علي أباو وذهل
أخدود الخدود أصحاب قيل فكأنه مقامه إليه المضاف وإقامة المضاف حذف
قال كما واحدة لعين وهما الشيء من الشيء بادل من فيكون الوقود ذات النار

الشاعر
... تحالفا أم ثدي لبان رضيعي

المضاف فحذف ثدي لبان أراد أم ثدي في الجر رواية على
 } 277 صـ  ــ248  صـ2 ؛ـ الفوائد { بادائع أهـ

البقرة سإورة
يؤمنون ل تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سإواء كفروا الذين { إن تعالى قوله
غشاوة أباصارهم وعلى سإمعهم وعلى قلوباهم على الله ختم
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والحائل والغشاوة والسد والغل والقفل والختم الطبع في عشر الخامس الباب
الذين {إن تعالى قال تعالى للرب مجعول ذلك وان اليمان وباين الكافر باين

قلوباهم على الله ختم يؤمنون ل تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سإواء كفروا
هواه إلهه اتخذ من أفرأيت تعالى وقال غشاوة أباصارهم وعلى سإمعهم وعلى
فمن غشاوة باصره على وجعل وقلبه سإمعه على وختم علم على الله وأضله
الله طبع بال غلف قلوبانا وقالوا تعالى وقال تذكرون أفل الله باعد من يهديه
على ونطبع وقال الكافرين قلوب على الله يطبع كذلك وقال باكفرهم عليها

وقال أقفالها قلوب على أم القآن يتدبارون أفل وقال يسمعون ل فهم قلوباهم
إلى فهي أغلل أعناقهم في جعلنا إنا يؤمنون ل فهم أكثرهم على القول حق لقد

فأغشيناهم سإدا خلفهم ومن سإدا أيديهم باين من وجعلنا مقمحون فهم الذقان
هذه دخل وقد يؤمنون ل تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم وسإواء يبصرون ل فهم

التحريف من باأنواع القدرية فحرفها والجبرية القدرية طائفتا ونحوها اليات
ذلك على أكرهها الله أن الجبرية وزعمت منها أريد وما لمعانيها المبطل
بال البتة كسب ول اختيار ول إرادة ول منها فعل غير من وأجبرها عليه وقهرها

بال ذلك يقتضي العبد من سإبب ول ذنب غير من اباتداء الهدى وباين باينها حال
قدره عليه أعطاه ول سإبيل إليه ييسر فلم الهدى وين باينه أمره مع وحال أمره

ورضيه والمعاصي والكفر الضلل له أحب بال باعضهم وأراد باوجه منه مكنه ول
الطائفتان هاتان فيه اختلف لما الرسإول واتباع والحديث السنة أهل فهدى منه
 مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي والله باإذنه الحق من

باينهم وحال اليمان من منعهم أنه على اليات هذه حمل يجوز ل القدرية قالت
بايننا يحول ثم باأمر يأمرنا كيف ويقولون الله على الحجة لهم يكون إذ وباينه
وهل عليه لنا قدرة ل باأمر يكلفنا وكيف فعله من منعنا وقد عليه ويعاقبنا وباينه
ل محكما سإدا الباب عليه سإد ثم بااب من باالدخول عبده أمر من بامثاباة إل هذا

من وبامنزلة الدخول عدم على العقوباة أشد عاقبه ثم البتة معه الدخول يمكنه
يعاقبه أخذ ثم قدمه نقل معه يمكنه ل باقيد قيده ثم مكان إلى باالمشي أمره
فكيف المحتاج الفقير المخلوق حق في قبيحا هذا كان وإذا المشي ترك على

كذب وقد قالوا ورحمته وإحسانه وعلمه غناه كمال مع تعالى الرب إلى ينسب
على وذمهم عليها طبع قد وأنها أكنة وفي غلف قلوبانا قالوا الذين سإبحانه الله
الهتداء وتركوا أعرضوا لما القوم ولكن تعالى إليه ينسب فكيف القول هذا

والطبيعة كالف والنفار العراض ذلك صار حتى رسإله باه باعث الذي باهداه
في وقرا هذا وصار عنه وصد الشيء عن منع من حال حالهم أشبه والسجية

وإنما الهدى إليها يخلص فل أعينهم على وغشاوة قلوباهم على وختما آذانهم
ثباتها وقوة تمكنها في صارت قد الصفة هذه لن إليه ذلك تعالى الله أضاف

ما قلوباهم على ران بال كل تعالى قال ولهذا قالوا العبد عليها خلق التي كالخلقة
 كانوا

قلوباهم الله أزاغ زاغوا فلما وقال باكفرهم عليها الله طبع بال وقال يكسبون
وباما وعدوه ما الله أخلفوا باما يلقونه يوم إلى قلوباهم في نفاقا فأعقبهم وقال
أكثر وصحيحه بااطله من أكثر حقه هؤلء قاله الذي أن الله ولعمر يكذباون كانوا
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جهة من باتعظيمه وأخلوا جهة من الله وعظموا حقه يوفوه لم ولكن سإقيمه من
التوحيد جهة من باتعظيمه وأخلوا الحكمة وخلف الظلم عن باتنزيهه فعظموه

الران في قالوه ما صحة على يدل والقرآن المشيئة ونفوذ القدرة وكمال
ذلك جعل سإبحانه فإنه صحته وأما وجه من وباطلنه وجه من والختم والطبع
قال كما عرفوه أن باعد الحق عن وأعراضهم كفرهم على وجزاء لهم عقوباة
بال كل وقال الفاسإقين القوم يهدي ل والله قلوباهم الله أزاغ أزاغوا فلما تعالى

لم كما وأباصارهم أفئدتهم ونقلب وقال يكسبون كانوا ما قلوباهم على ران
الله صرف انصرفوا ثم وقال يعمهون طغيانهم في ونذرهم مرة أول باه يؤمنوا
على عقوباة ولكنه سإبحانه الله خلق ذلك باأن القدرية باعض اعترف وقد قلوباهم
باإضلل المقدور الضلل على يعاقب سإبحانه فإنه الساباق وإعراضهم كفرهم

ويثيب مثلها باسيئة السيئة على يعاقب كما باعده باهدى الهدى على ويثيب باعده
وآتاهم هدى زادهم اهتدوا والذين تعالى وقال مثلها باحسنة الحسنة على

لكم يصلح سإديدا قول وقولوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا وقال تقواهم
ويكفر فرقانا لكم يجعل الله تتقوا آن آمنوا الذين أيها يا تعالى وقال أعمالكم

فما ذلك ضد في وقال والباطل الحق باين باه يفرق الذي الهدى الفرقان ومن
مرض قلوباهم في وقال كسبوا باما أركسهم والله فئتين المنافقين في لكم

إليه ذهب الذي وهذا قلوباهم الله صرف انصرفوا ثم وقال مرضا اله فزادهم
العبد في ماض سإبحانه والله العدل موجب وهو عليه دل والقرآن حق هؤلء
وذكره ومحبته معرفته إلى عبده دعى إذا فإنه قضاؤه عبده في عدل حكمه

وصده ذكره عن قلبه أغفل باأن عليه قضى وكفرا إعراضا إل العبد فأباى وشكره
 قلبه باين وحال باه اليمان عن

عن والصد والطبع باالختم عقوباته وتكون فيه منه عدل وذلك الهدى قبول وباين
رباهم عن إنهم كل قال كما النار دخول مع الخرة في باذلك له كعقوباته اليمان
عن وصد لهم إضلل عنهم فحجاباه الجحيم لصالو أنهم ثم لمحجوباون يومئذ

اليمان عن باصدها الدار هذه في قلوباهم عاقب كما معرفته وكمال رؤيتهم
جزاء هو الساجدين مع القيامة يوم له السجود عن باصدهم لهم عقوباته وكذلك

عقوباة الخرة في الهدى عن عماهم وكذلك الدنيا في له السجود من امتناعهم
مقدورة كانت الدنيا في الجرايم هذه أسإباب ولكن الدنيا في عماهم على لهم
بال مقدورة تكن لم عقوباات وقعت فإذا وفعلهم وإرادتهم بااختيارهم واقعة لهم

في فهو أعمى هذه في كان ومن تعالى وقال فيهم عدل ماض عليهم جار قضاء
في جدا النفع عظيم واسإع بااب للعبد ينفتح ههنا ومن سإبيل وأضل أعمى الخرة
فيه عدل محض ذلك وإن العبد على والفسوق والكفر المعصية الله قضاء
باالعبد فعله يمكن ما فكل الممكن أنه الجبرية يقوله ما باالعدل المراد وليس

بااب أنفسهم على سإدوا قد فهؤلء لذاته الممتنع هو والظلم عدل عندهم فهو
عموم إنكار أنه النفاة القدرية تقوله ما باه ولالمراد والحكم السإباب في الكلم
لذلك مشيته وعموم وإضللهم وهدايتهم عباده أفعال على ومشيئته الله قدرة
حكمك في ماض وسإلم عليه الله صلى النبي قول وتأمل إليه ل إليهم المر وأن

لقول رد ذلك وفي النافذ الحكم مع القضاء في العبد ذكر كيف قضائك في عدل
معطل للتوحيد مناف القدرية أثبتته الذي العدل فإن والجبرية القدرة الطائفتين
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للحكمة مناف الجبرية أثبته الذي والعدل مشيئته وعموم الرب قدرة لكمال
عن خارج سإبحانه ونعته وصفته اسإمه هو الذي والعدل العدل ولحقيقة والرحمة

والسلم الصلة عليه هود قال ولهذا واتباعهم الرسإل إل يعرفه ولم وهذا هذا
رباي إن باناصيتها آخذ هو إل داباة من ما ورباكم رباي الله على توكلت إني لقومه
خلقه في وتصرفه مشيئته ونفوذ قدرته عموم عن فأخبر مستقيم صراط على
أباو وقال مستقيم صراط على والحكم التصرف هذا في أنه أخبر ثم شاء كيف

العدل إل يشاء ل فإنه شاء باما تنالهم قدرته كانت وأن سإبحانه هو أي إسإحاق
قبضته من يخرج ل معنى في كان باناصيتها آخذ هو قال لما النباري ابان وقال
مستقيم صراط على رباي أن قوله فاتبع داباة لكل سإلطانه باعظيم قاهر وأنه
قالوا والنصاف والعدل السيرة باحسن وصفوا إذا العرب كلم نحو وهذا قال
أن ذكر لما فقال آخر وجها ذكر ثم طريق ثم وليس حسنة طريقة على فلن

ل أي مستقيم صراط على رباي أن قوله هذا أتبع داباة كل قهر قد سإلطانه
باه يعني وهو المستقيم الصراط فذكر هارب عنه يعدل ول مشيئته عليه تخفى

 باالمرصاد رباك إن قال كما عليه إل مسلك لحد يكون ل الذي الطريق

يتصرف ملكه في تصرفه في أنه المراد يكون الول القول هذا فعلى قلت
ول ذرة مثقال يظلم ول باإسإاءته والمسيء باإحسانه المحسن ومجازات باالعدل
ول غيره ذنب عليه يحمل ول عمله ما ثواب يهضمه ول يجنه لم باما أحدا يعاقب

وله الملك له بااب من فيكون تطيقه ل ما نفسا يكلف ول أحد باجريرة أحدا يأخذ
رب لله الحمد بااب ومن قضاؤك في عدل حكمك في ماض بااب ومن الحمد

فهو ومشيئته باقدرته فيهم المتصرف العالمين رب أنه كما آي العالمين
المراد الثاني القول وعلى جميعه على الحمد وله التصرف هذا على المحمود

كما أحد منهم يفوته ول عليه طريقهم إليه العباد مصير وأن والوعيد التهديد باه
إلي مرجعهم يقول الفراء قال مستقيم على صراط هذا قال تعالى قال

طريقك الكلم في تقول كما وهذا قال باالمرصاد لنا رباك أن كقوله فأجازيهم
قوله ومثل والكسائي الكلبي قال وكذلك أوعدته لمن طريقك على وأنا علي

يرجع الحق مجاهد وقال الية في القولين إحدى على السبيل قصد الله وعلى
شاء ولو الحق عن جائر هو ما السبيل ومن أي ومنها طريقه وعليه الله إلى

إليه موصلة عليه الحق طريق وأن مشيئته عموم عن فأخبر أجمعين لهداكم
اليات هذه أن والمقصود عنه يضل فإنه عنها عدل ومن يصل فإليه سإلكها فمن

وعدله وحمده بامكله خلقه في يتصرف والله وتوحيده تعالى الرب عدل تتضمن
وثواباه وقدره وشرعه وفعله قوله في مستقيم صراط على فهو وإحسانه

فهذا السبيل يهدي وهو الحق يقول والله العدل ويفعل الحق يقول وعقاباه
القدر أهل توحيد وأما يتناقضان ل القرآن عليهما دل الذين والتوحيد العدل
 ويناقضه الخر يبطل منهما فكل وعدلهم والجبر

لكنه الطائفتين باين توسإط فقد الطريق هذه القدرية من سإلك ومن فصل
أن زعم إذا فإنه تناقض أباين تناقض وأل قطعا القدر مثبت إلى الرجوع يلزمه

اليمان وبابين العبد باين يحول وما والوقر والقفل والختم والطبع الضلل
وأنها مخلوقة العباد أفعال أن أعطى فقد ومشيئته باقدرته واقع وهو لله مخلوق
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مقدور هذا كان إن الجزائي والفعل الباتدائي الفعل باين فرق فل بامشيئته واقعة
تحت دخوله يصح ول مقدورا ذاك يكن لم وإن كذلك والخر بامشيئته واقعا الله

التفريق هذا حكى وقد محض تناقض النوعين باين والتفريق كذلك فهذا المشيئة
شرحه في النصاري القاسإم أباو القدرية باعض عن

أنها غير تواباع والطبع الختم باأن القدرية باعض اعترف ولقد فقال الرشاد
الواحد عبد المذهب هذا إلى صار وممن قال الجرائم لصحاب الله من عقوباات

المعاقبين سإبيل باذلك المعاقبين وسإبيل قال أخته ابان وباكر البصري زيد بان
والحديث السنة أهل إلى تحيزوا وقد واحدة درجة عليهم باقي قد وهؤلء باالنار
الحقيقة في نفسه قلب على طبع الذي هو الكافر منهم طائفة وقالت فصل
الذي هو سإبحانه الله كان لما ولكن ذلك فعل ايضا والشيطان قلبه على وختم
لنه ذلك على للفاعل لقراره إليه الفعل نسب ذلك على والشيطان العبد أقدر

 فعله الذي هو

يرد ول مطلقا يقبل فل وبااطل حق فيه الكلم هذا والعدل السنة أهل قال
كلم والختم الطبع على والشيطان الكافر أقدر سإبحانه الله أن فقولكم مطلقا
يقدره ولم الكفر إلى والدعوة والوسإوسإة التزيين على إل يقدره لم فإنه بااطل
النبي قال وقد وأعجز ذلك من أقل وهو البتة العبد قلب في ذلك خلق على
وخلق شيء الهداية من إلي وليس ومبلغا داعيا باعثت وسإلم عليه الله صلى

إلى العبد يدعو أن الشيطان فمقدور شيء الضللة من إليه وليس مزينا إباليس
يدعوه كما عليه وطبع وسإمعه قلبه على الله ختم فعلها إذا التي السإباب فعل
والطبع باالختم كعقاباه باالنار فعقاباه باالنار الله عاقبه فعلها إذا التي السإباب إلى

لله مخلوق والجميع الشيطان فعل وتحسينها وتزيينها فعله العقاب وأسإباب
الفعل على العبد أقدر سإبحانه الله أن فهو الحق من الكلم هذا في ما وأما
وهذا يفعله لم ذلك على له الله أقدار فلول قلبه على والختم الطبع أوجب الذي
للضدين تصلح قدرة أقدره وقالت حقه الموضوع هذا توف لم القدرية لكن حق

وإن الرب مقدور تحت تدخل ل التي ومشيئته بااختياره أحدهما فعل فكان
غير وفعله واختياره فمشيئته سإبحانه مقدروه تحت لهما الصالحة قدرته دخلت
مخلوق تعالى سإواه ما كل فإن الباطل أباطل من وهذا الرب مقدور تحت واقع
يكن لم يشأ لم ولو بامشيئته واقع قدرته تحت داخل وله

ل مقارنا ذلك وكان التذكر إلى يصغوا ولم التدبار عن أعرضوا لما القدرية قلت
اتفق إنما حدوثها لن الله إلى أفعالهم أضيفت عليهم حجته سإبحانه الله يراد
 عليهم الحجة إيراد عند

يضاف أل أمر نفسه إلى الرب يضيف آن المحال أمحل من هذا السنة أهل قال
فالشر الضد يقارن الضد أن المعلوم من فعله من هو ما لمقارنته البتة إليه

الله أن يقال وهل الكذب يقارن والصدق الباطل يقارن والحق الخير يقارن
وأنه والطاعة اليمان من يحبه ما لمقارنتها والعصيان والفسوق الكفر يحب
الى الشيء ينسب قد قيل فإن الملئكة لوجود وجوده لمقارنة إباليس يحب

سإورة أنزلت ما وإذا تعالى كقوله تأثير فيه له يكن لم وإن له لمقارنته الشيء
وهو إيمانا فزادتهم آمنوا الذين فأما إيمانا هذه زادته أيكم يقول من فمنهم
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وماتوا رجسهم إلى رجسا فزادتهم مرض قلوباهم في الذين وأما يستبشرون
زيادة قارن بال رجس زيادة لهم تحدث لم السورة أن ومعلوم كافرون وهم

اللذين المرين هذين في المر ينحصر لم قيل إليها فنسب نزولها رجسهم
أمر ههنا بال لنزولها مقارنته والثاني الرجس السورة أحداث وهما ذكرتموهما

والذعان والتصديق باها اليمان نزولها اقتضى أنزلت لما السورة أن وهو ثالث
فازدادوا ذلك على أنفسهم المؤمنون فوطن فيها باما والعمل ونواهيها لوامرها

باها وكذب زيادته في السبب هي إذ إليها اليمان زيادة فنسبت باسببها إيمانا
تضمنته ما مخالفة على أنفسهم ووطنوا باها جاء من وكذباوا وجحدوها الكافرون

هو إليهم ووصولها نزولها كان إذ إليها فنسب رجسا باذلك فازدادوا وإنكاره
 تلك في السبب

الله إلى نسبتها تجوز ل التي عندكم القبيحة الفعال نسبة من هذا فأين الزيادة
الله إلى تنسب ل القبيحة أفعالهم أن على آياته وتدبار اليمان إلى دعوتهم عند

الجميلة الحسنة أفعاله سإبحانه إليه والمنسوب إليهم منسوباة هي وإنما سإبحانه
والضلل القفل والطبع والختم المطلوباة والحكم المحمودة للغايات المتضمنة

المحل باذلك يليق ل إذ باها المواضع أليق في وضعها الله من حسنة أفعال
ل التي القبيحة أفعالهم والظلم والمعاصي والكفر والشرك غيرها الخبيث
المخلوق غير والخلق غيرها فخلقها خلقا إليه نسبت وإن فعل الله إلى تنسب

باك وسإتمر المقدور غير والقدر المقضي غير والقضاء المفعول غير والفعل
وسإخط باالقضاء الرضاء اجتماع بااب في الله شاء إن مستوفاة المسألة هذه

الله شاء إن والعصيان والفسوق الكفر
ال لهم اليمان إلى طريق يبق لم حيث إلى الكفر في بالغوا لما القدرية قالت

تزول لئل اليمان على يقسرهم أن تعالى حكمته تقتض ولم واللجاء باالقسر
باأنهم لهم إعلما والطبع باالختم والقسر اللجاء ترك عن عبر التكليف حكمة
في الغاية وتلك باالقسر إل عنه ينتهون ل حيث إلى والعراض الكفر في انتهوا
 الكفر في وتماديهم لجاجهم وصف

مشيئة فيهم يخلق أن على قادر سإبحانه فإنه بااطل كلم هذا السنة أهل قال
وطاعة اختيار إيمان بال إلجاء ول قسر باغير فيؤمنون ومحبته وإرادته اليمان

القسر وإيمان جميعا كلهم الرض في من لمن رباك شاء ولو تعالى قال كما
ذلك يسمى ول القيامة يوم كلهم الناس يؤمن ولهذا إيمانا يسمى ل واللجاء

وما هداها نفس كل لتينا شئنا ولو تعال قال واضطرار الجاء عن لنه إيمانا
ل والقسر والضطرار اللجاء باطريق والتصديق المعرفة من للنفوس يحصل
الناس لهدى الله يشاء لو امنواأن الذين ييأس أفلم قوله وكذلك هدى يسمى
إيمانهم إلى باقي فإنه بااطل باالقسر إل اليمان إلى طري يبق لم فقولكم جميعا
الهدى إلى قلوباهم وإمالة والهامة وتوفيقه مشيئته وهو إياه الله يرهم لم طريق

ومليكه شيء كل رب عنه يعجز ل أمر وذلك المستقيم الصراط على وإقامتها
منعهم ولكن ودرائهم وصفاتهم ذواتهم خلقه على كقدرته عليه القادر هو بال

منع كما لهم ذلك لبذل وأهليتهم اسإتحقاقهم وعدم فيهم وعدله لحكمته ذلك
الطيب خصائص الخبيث ومنع البارد خصائص الحار ومنع العلو خصائص السفل
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أسإمائه مقتضيات ومن ورباوبايته ملكه لوازم من ذلك فإن هذا فعل فلم يقال ول
والقبيح والحسن والخبيث الطيب باين يسوي أن باحكمته يليق وهل وصفاته
وأخلقها المخلوقات وتنويع الزوجين خلق الرباوباية لوازم ومن والرديء والجيد
وصفاته باأسإمائه جاهل سإؤال واللئيم والخبيث الرديء خلق لم القائل فقول
كمال من وذلك تفريق أعظم خلقه باين فرق سإبحانه وهو ورباوبايته وملكه
شيئا يقبل ل ما ومنه الممكن الكمال جميع يقبل ما منه فجعل ورباوبايته قدرته

إلى نفس كل وهدى العليم الخلق إل يحصيها ل متفاوتة درجات ذلك وباين منه
وأثر ومخلوقه مفعوله كله والقبول والمقبول والقابال له قابالة هي ما حصول

وباالله إليه يهتدوا ولم والقدرية الجبرية عن ذهب الذي هو وهذا وخلقه فعله
 التوفيق

وعلى يؤمنون ل باأنهم عليهم سإبحانه شهادته هو والطبع الختم القدرية قالت
قلوباهم وعلى أسإماعهم

وقد باذلك عنهم الخبار هو والطبع الختم باأن قولكم هو هذا السنة أهل قال
عن أخبر لمن المم لغات من لغة في يقال ل وأنه كفاية فيه باما هذا فساد تقدم
بال عليه وختم قلبه على طبع قد أنه ختما عليه وأن قلبه على مطبوع باأنه غيره
قلوباهم على ختمه أن قال من قول وكذلك القرآن وعلى اللغات على كذب هذا

إحصاؤه أنه قال من قول وكذلك الكفر من فيها ما على اطلعه
الملئكة باها تعرفها باعلمة أعلمها أنه قال من وقول باه يجازيهم حتى عليهم

 كفاية فيه باما ذلك باطلن باينا وقد

بال اليمان من مانعة تكون آن والقفل والختم الطبع من يلزم ل القدرية قالت
يكون بال اليمان من منعهم يكون آن غير من ذلك فيهم الله يجعل أن يجوز
الحق عن إعراضا ذلك فيورث البصر في والغشا والبلدة الغفلة جنس من ذلك

الذي وهذا غيره اليمان على آثر لما وتدبار وتفكر النظر أنعم ولو عنه وتعاميا
فيه ورسإخ القلب من واسإتحكم تمكن فإذا المر أول في يكون آن يجوز قالوه
وشهوته وإيثاره وغفلته وإعراضه فعله أثر فهو هذا ومع اليمان معه امتنع

وطبعا راسإخة صفة صار واسإتحكم فيه تمكن فلما والهدى الحق على وكبره
معه ممكن واليمان اليمان وباين باينهم حائل غير مبداه فكان ورانا وقفل وختما

سإبيل اليمان إلى يبق لم اسإتحكمت فلما الموانع تلك مبادئ مع لمنوا شاؤا لو
الحال هذه ففي الميل باعض إليه فيميل يهواه ما يستحسن العبد أن هذا ونظير
ميله على اسإتمر فإذا تستحكم لم السإباب إذ له الداعية صرف يمكن

فيطبع والمحبة الهوى عن قلبه صرف يمكنه لم واسإتمكنت أسإباباه واسإتدعى
النصراف وكان ويحبه يهواه ما لغير محل فيه يبقى فل عليه ويختم قلبه على

الشاعر قال كما له مقدورا يبق لم أسإباباه تمكنت فلما المر أول في له مقدورا
ظنها لجة ... رأى يطق لم باه اسإتقل ... فلما عشق حتى باالعشق ... تولع

مخالفة إلى المر مبدأ في باادروا أنهم ... فلو غرق منها تمكن ... فلما موجة
عليه ولقدروا عليهم اسإتعصى ولما عليهم لسهل الهدى عن الصادة السإباب

لزوما للبدن ولزومها أسإباباها اسإتحكام قبل العلة إزالة إلى المبادرة ذلك ونظير
الطبيب على عز البدن من كالجزء وصارت العلة اسإتحكمت فإذا منها ينفك ل
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فهو تحتها يدخل لم ما فإنه حمأة في المتوحل ذلك ونظير منها العليل اسإتنقاذ
فمبادئ انقاذه غيره وعلى عليه عز معظمها توسإط فإذا التخلص على قادر

له مقدور المر يبق لم وتمكنت أسإباباها اسإتحكمت فإذا للعبد مقدورة المور
والله القدر بااب في الشياء أنفع من فإنه التأمل حق الموضع هذا فتأمل

 الموفق

وتلك منهم باأسإباب فيهم وخالقه كله ذلك جاعل سإبحانه والله للصواب
يشاء فل أضدادها مشيئة عدم فيها يكفي عدمية أمورا تكون قد السإباب
من أراد وإن الصلي العدم على فيبقى الهدى أسإباب للعبد يخلق أن سإبحانه

يرد لم فإذا وتوفيقه إعانته نفسه من يريد حتى تحصل ل فهي الهداية عبده
الهداية تحصل لم ذلك نفسه من سإبحانه

اليمان حصول والقفل والختم الطبع مع يمتنع ل أنه يعلم أن ينبغي ومما فصل
الختم ذلك القفل عليه وضرب عليه وطبع القلب على ختم الذي يفك باأن

قفل ويفتح غيه باعد ويرشده جهله باعد ويعلمه ضلله باعد ويهديه والقفل والطاباع
لم والكفر الشقاوة جبينه على كتب لو حتى بايده هي التي توفيقه بامفاتيح قلبه

بان عمر عند قارئ وقرا واليمان السعادة عليه ويكتب يمحوها آن يمتنع
اللهم فقال شاب وعنده أقفالها قلوب على أم القرآن يتدبارون افل الخطاب

خيرا عنده وزادته عمر له فعرفها سإواك يفتحها ل بايدك ومفاتيحها أقفالها عليها
سإعيدا واكتبني فامحني شقيا كتبتني كنت إن اللهم دعائه في يقول عمر وكان
ضل وقد عليه حجر ل يريد لما فعال تعالى فالرب وتثبت تشاء ما تمحو فإنك
تحت يدخل ول للرب مقدورا ليس ذلك أن زعمت حيث القدرية فريقان ههنا
حيث والجبرية ولطفه جوده لناقض العبد ومنعه له مقدورا كان لو إذ فعله

 علم أو قدرا قدر إذا سإبحانه أنه زعمت

والطائفتان وعلمه قدره ما باخلف فيه يتصرف ول هذا باعد يغيره ل فإنه شيئا
حجره تحت خلقه وجميع أصل أحد حجر تحت يدخل ل من كل على حجرت
في الله شاء إن باك وسإيمر القدر مسائل أكبر من المسألة وهذه وقدرا شرعا

لو والقفل والختم الطبع مع انه والمقصود فيها يشفيك ما والثبات المحو بااب
بايده من يفتحه القفل ذلك وفتح والطاباع الختم ذلك فك أمكنه العبد تعرض
فك كان وإن عليه ممتنعة غير للعبد مقدورة الفتح وأسإباب شيء كل مفاتيح
العلة وزوال له مقدور الدواء شرب آن كما له مقدور غير القفل وفتح الختم

لم له لزمة صفة وصار المرض باه اسإتحكم فإذا مقدور غير العافية وحصول
ولكن له مقدور غير كان وإن الشفاء أسإباب من إليه ما تعاطي في عذر له يكن
باينها باما معرفته مع عليها ضدها آثر ول زوالها يحب ولم وسإاكنها العلة ألف لما

سإبحانه والله باالكلية الشفاء بااب نفسه على سإد فقد التفاوت من ضدها وباين
يعدل لم الهدى له تبين فإذا هدى على انه يحسب وهو ضال كان إذا عبده يهدي
عليه وآثر باه يرض ولم يحبه فلم الهدى عرف فإذا لنفسه وملءمته لمحبته عنه

على سإد فقد وشره هذا ومضرة وخيره هذا منفعة تعريفه تكرار مع الضلل
بايده من إلى وافتقر تعرض الحال هذه في أنه فلو باالكلية الهدى بااب نفسه
الله وسإأل ضال فهو الله يهده لم ان وأنه نفسه هدى إليه ليس أنه وعلم هداه
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لما كراهية منه الله علم لو بال وهداه وفقه نفسه شر يقيه وأن باقلبه يقبل أن
كراهته لكانت أهلكه منه يشفه لم إن قاتل مرض وأنه الضلل من عليه هو

أعظم من ولكن والهداية الشفاء أسإباب مكن باه مبتلي كونه مع إياه وباغضه
أن فلو والحق الهدى وكراهته باه ورضاه له محبته والضلل الشقاء أسإباب

عنه ذلك فك في الله إلى ورغب ذلك كره عليه المختوم قلبه على المطبوع
والختم الطبع اسإتحكم إذا ولكن إليه شيء أقرب هداه لكان مقدوره وفعل
 قلبه وفتح فكه الرب وسإؤال ذلك كراهة وباين باينه حال

على وجزاء عقوباة والقفل والختم الطبع يكون أن جوزتم فإذا قيل فإن فصل
الجرائم فعل على الساباق والكفر العراض الجرايم

موجب خلف سإبحانه باالله ويظنون الناس أكثر فيه يغلط موضع هذا قيل
والختم الطبع أن على يدل إنما آخره إلى أوله من والقرآن وصفاته أسإمائه

آو بااليمان أمره حين وهلة اول من باعبده سإبحانه الرب يفعلها لم والغشاوة
والرشاد البيان في والتأكيد سإبحانه منه الدعوة تكرار باعد فعله وإنما له باينه

قلوباهم على يطبع فحينئذ والعناد الكفر في والمبالغة منهم العراض وتكرار
ختم مع يكن لم الول والكفر والعراض ذلك باعد الهدى تقبل فل عليها ويختم
في المعنى هذا فتأمل وسإجية طبيعة صار منهم تكرر فلما اختيارا كان بال وطبع
الله ختم يؤمنون ل تنذرهم لم أم أءنذرتهم عليهم سإواء كفروا الذين إن قوله
ومعلوم عظيم عذاب ولهم غشاوة أباصارهم وعلى سإمعهم وعلى قلوباهم على

أكثرهم كان الرسإل وصدقوا آمنوا الذين بال الكفار جميع يعم حكما ليس هذا أن
حق في اليات فهذه أسإماعهم وعلى قلوباهم على يختم ولم ذلك قبل كفارا
باهذا الدنيا في لهم منه عقوباة ذلك باهم الله فعل الكفار من مخصوصين أقوام
وباعضهم وخنازير قردة باالمسخ باعضهم عاقب كما العاجلة العقوباة من النوع

يعاقب كما القلوب على باالطمس يعاقب سإبحانه فهو أعينهم على باالطمس
دائمة عقوباة الحق عن باالضلل يعاقب قد سإبحانه وهو العين على باالطمس
باالعذاب يعاقب كما ويهديه عبده يعافي ثم وقت إلى باه يعاقب وقد مستمرة

 كذلك

والطبع الختم وهي اليمان عن بامنعهم لكفار باها عاقب أمور عدة وههنا فصل
والسد والغل والران والغشاوه والوقرة والحجاب والغلف والغطاء والكنة
والضلل القلب على والشد والصرف والصد والعمي والبكم والصمم والقفل

القلوب وإزاغة وقلبه المرء باين والحول الفئدة وتقليب والمرض والغفال
وإماتة وتطهيرهم هداهم إرادة وعدم والتزيين والتثبيط والركاس والخذلن

عنها النور وإمساك الصلي الموت على فتبقى فيها الحياة خلق باعد قلوباهم
الهدى مثال فيه ينطبع ل قاسإيا القلب وجعل الصلية الظلمة في فتبقى

إلى يرجع ما منها المور وهذه اليمان يقبل ل حرجا ضيفا الصدر وجعل وصورته
يرجع ما ومنها ونحوها والمرض والغفال والكنة والقفل والطبع كالختم القلب

طليعته إلى يرجع ما ومنها والوقر كالصمم الهدى إليه الموصل رسإوله إلى
كالبكم عنه المبلغ ورسإوله ترجمانه إلى يرجع ما ومنها والغشا كالعمى ورائده

قول إلى تصغ ول اللسان باكم القلب باكم فإذا القلبي البكم نتيجة وهو النطقي
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والفهم العلم من مبلغه باحسب قال فإنه واسإتعارات مجازات هذه أن يقول من
حديد من يكون أن عنده الفعل حقيقة القائل هذا وكان ورسإوله الله عن

أو قولنج أو ينافض حمى يكون أن والمرض طين أو باشمع يكون أن والختم
والعمى إل ليس للبدن الروحا مفارقة هو والموت البدن أمراض من غيرهما
هذه فإن حجاباا الناس أغلظ من الفرقة وهذه باه تبصر الذي العين ضوء ذهاب
إلى القلب قفل فنسبة المحال تلك باحسب كانت محلها إلى أضيفت إذا المور
إليه باالنسبة هو عليه الذي والطاباع الختم وكذلك إليه الباب قفل كنسبة القلب
الصمم نسبة وكذلك ونحوهما والصندوق الباب على الذي والطاباع كالختم
هذه بال وحياته البدن موت نظير وحياته موته وكذلك والعين الذن إلى والعمى
الجسام في مجاز ذلك في حقيقة أنها قيل فلو للبدن منها للقلب ألزم المور

في فالعمى بااطل وكلهما منه وأقوى هؤلء قول مثل لكان المحسوسإة
 والقفل والموت والبكم الحقيقة

في التي القلوب تعمى ولكن الباصار تعمى ل فإنها تعالى قال ثم للقلب
وسإلم عليه الله صلى كقوله وهذا وأصله العمى معظم أنه والمعنى الصدور

كثرة عن الغنى ليس وقوله الماء من الماء إنما وقوله السيئة في الرباا إنما
اللقمة ترده الذي المسكين ليس وقوله النفس غنى الغنى إنما العرض

له يفطن ول يعنيه ما يجد ل الذي المسكين إنما والتمرتان والتمرة واللقمتان
عند نفسه يملك الذي الشديد إنما باالصرعة الشديد ليس وقوله عليه فيتصدق
باهذه أولى هؤلء أن أراد إنما المسميات هذه عن السإم نفي يرد ولم الغضب
تعمى ولكن الباصار تعمى ل قوله فهكذا باها يسمونه ممن وأحق السإماء
قبل وجوهكم تولوا أن البر ليس قوله هذا من وقريب الصدور في التي القلوب

التقديرين وعلى الية الخر وبااليوم باالله آمن من البر ولكن والمغرب المشرق
ملك القلب كان ولما إليه نسب ما جميع وهكذا حقيقة عمي للقلب أثبت فقد

والحركة والقوى والرادة ويستعملها يحركها الذي وهو جنوده وهي العضاء
المور هذه فلنذكر تبعا وللعضاء أصل المثال هذه كانت تنبعث الختيارية

التغطية وأصله الزهري قال الختم تقدم فقد القرآن في ومواقعها مفصلة
واحد اللغة في وطبع ختم معنى إسإحاق أباو قال غطاه إذ الرض في البذر وختم
أم تعالى قال كما شيء يدخله فل منه والسإتيثاق الشيء على التغطية وهو
والطبع الختم قلت قلوباهم على الله طبع قوله وكذلك أقفالها قلوب على

سإجية يصير ختم الطبع أن وهو آخر معنى في ويفترقان ذكر فيما يشتركان
 ل لزم تأثير فهو وطبيعة

وهي يفقهوه أن أكنة قلوباهم على وجعلنا تعالى قوله ففي الكنة وأما يفارق
وكنان وأكنة كنة ويقال والتغطية الستر من وأصله وأعنة كعنان كنان جمع

في أكننتم أو تعالى كقوله وأخفاه سإتره إذا فأكنة فرق باينهما بال واحد بامعنى
الستر في ويشتركان مكنون بايض كقوله وحفظه صانه إذا وكنة أنفسكم
باذلك أنفسهم على أقروا وقد كالغلف وهو وسإتره الشيء ماأكن والكنان
حجاب وباينك بايننا ومن وقر آذاننا وفي إليه تدعونا مما أكنة في قلوبانا فقالوا

وهو العين وغطاء الوقر وهو الذن وغطاء الكنة وهي القلب غطاء فذكروا
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ترك في إنا والمعنى نراك ول نسمعه ول كلمك نفقه ل والمعنى الحجاب
أكنة في قلوبانا عباس ابان قال يراك ول تقول ما يفقه ل من بامنزلة منك القبول

غطاء عليها مقاتل وقال النبل كجعبة مجاهد وقال السهام فيها التي الكنانة مثل
تقول ما نفقه فل

كانت الذين عرضا للكافرين يومئذ جهنم وعرضنا تعالى فقال الغطاء وأما فصل
معنيين يتضمن وهذا سإمعا يستطيعون ل وكانوا ذكرى من غطاء في أعينهم
توحيده وأدلة الله آيات من الذكر تضمنه عما غطاء في أعينهم أن أحدهما

وتدباره القرآن فهم عن غطاء في قلوباهم أعين أن والثاني قدرته وعجائب
 العين إلى منه يسري ثم أول للقلب الغطاء وهذا باه والهتداء

وقد باكفرهم الله لعنهم بال غلف قلوبانا وقالوا تعالى فقال الغلف وأما فصل
للحكمة أوعية قلوبانا المعنى طائفة فقالت غلف قلوبانا قولهم معنى في اختلف
غلف فيكون هذا وعلى إليك تحتاج ل أو باه أتيت ما عنك تفهم ل باالها فما والعلم

ما تفهم ول تفقه ل قلوبانا المعنى أن المفسرين أكثر قول والصحيح غلف جمع
في شيء كل عبيدة أباو وقال وحمر كأحمر أغلف جمع فهو هذا وعلى تقول
مختون غير أغلف ورجل أغلف وقوس أغلف سإيف يقال كما أغلف فهو غلف

ول تعي فل أوعية في فهي غشاوة قلوبانا على ومجاهد وقتادة عباس ابان قال
القرآن في نظائره لتكرر الية معنى في الصواب هو وهذا تقول ما تفقه

ونظائر ذكرى عن غطاء في أعينهم كانت تعالى وقوله أكنة في قلوبانا كقولهم
البتة عليه يدل ما اللفظ في فليس للحكمة أوعية هي قال من قول وأما ذلك

مدحا في اللفظ هذا مثل يقال ول عليه يحمل نظير القرآن في له وليس
قلبي القائل قول السإتعمال في وجدتم فأين والحكمة باالعلم نفسه النسان

وعاء يكون قد والغلف للعلم أوعية أي غلف العالمين المؤمنين وقلوب غلف
والحكمة العلم داخله يكون أن غلفا القلب كون من يلزم فل والرديء للجيد
معناه ما قويتموه الذي القول هذا على بابل فالضراب قيل فإن جدا ظاهر وهذا
بال والحكمة للعلم محل قلوباكم ليست آي فظاهر الخر القول على وأما

لم الله باأن احتجوا أنهم وهو الظهور غاية في الضراب وجه قيل عليها مطبوع
داخلة قلوباهم جعل بال ومعرفته الرسإول باه جاء ما فهم إلى الطريق لهم يفتح
خلقت قلوباهم أن ادعوا وكأنهم الحجة عليه باه تقوم فكيف تفقهه فل غلف في
عليها الله طبع بال وقال الله فاكذباهم اليمان عدم في معذورون فهم غلف في

الطبع أن سإبحانه فاخبر باكفرهم الله لعنهم بال الخرى الية وفي باكفرهم
وآثروه لنفسهم اختاروه الذي باكفرهم كان إنما وفضله توفيقه عن والباعاد

تعي ل غلفا قلوباهم نخلق لم والمعنى واللعنة باالطبع عليه فعاقبهم اليمان على
 نأمرهم ثم تفقه ول

باالطبع عليها عاقبناهم أعمال اكتسبوا بال يفقهونه ول يفهمونه ل وهم بااليمان
عليها والختم القلوب على

وقوله حجاب وباينك بايننا ومن عنهم حكاية تعالى قوله ففي الحجاب وأما فصل
قرأت فإذا

أصح على مستورا حجاباا باالخرة يؤمنون ل الذين وباين باينك جعلنا القرآن
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وباين باينهم يحول حجاباا وباينهم قرأته إذا القرآن باين جعلنا والمعنى القولين
وفي يفقهوه آن أكنة قلوباهم على وجعلنا قوله ويبينه باه واليمان وتدباره فهمه

أكنة في قلوبانا وقالوا قوله في المذكورة الثلثة هي الثلثة وهذه وقرا آذانهم
ذلك أن سإبحانه فأخبر حجاب وباينك بايننا ومن وقر آذاننا وفي إليه تدعونا مما

سإماعه من يمنع والوقر فهمه من تمنع والكنة الحق رؤية يمنع فالحجاب جعله
من باالذى الله رسإول إلى الوصول من يمنعهم مانع ههنا الحجاب الكلبي وقال

بامعنى فقيل مستورا باكونه ووصفه عليه القدام عن يصدهم مما ونحوه الرعب
عن مستورا أي بااباه على أنه والصحيح سإتر ذو أي النسب على وقيل سإاتر

لم مفعول في والنسب يثبت ل فاعل بامعنى مفعول ومجيء يرى فل الباصار
فأما رطوباة ذي أي مرطوب ورجل هول ذي أي مهول كمكان فعله من يشتق

ومجروحا كمضروب الفعل عليه وقع الذي فهو فعله على جار فهو مفعول
 ومستور

قال يكسبون كانوا ما قلوباهم على ران بال كل تعالى قال فقد الران وأما فصل
على يرون والموت السكران عقل على ترين والخمر عليها غلب عبيدة أباو

أي باه قدرين فأصبح عمر وقول جهينة اسإيفع حديث هذا ومن باه فيذهب الميت
من القلب يسود أن الرين النحوي معاذ أباو وقال الرين باه وأحاط عليه غلب

من أشد والقفال الرين من أشد وهو القلب على يطبع أن والطبع الذنوب
منهم والمعاصي الذنوب كثرت الفراء وقال القلب على يقفل أن وهو الطبع

على ران يقال غطى ران إسإحاق أباو وقال عليها الرين فذلك باقلوباهم فأحاطت
الغين ومثله القلب يغشى كالغشاء والرين قال غشيه أي رينا يرين الذنب قلبه
الله صلى الله رسإول قال وأرقه شيء ألطف فألغين إسإحاق أباو أخطأ قلت
وأما مرة مائة اليوم في الله لسإتغفر وأني قلبي على ليغان وأنه وسإلم عليه

الذنب هو مجاهد وقال وأكثفها القلب على الحجب أغلظ من فهو والران الرين
مقاتل وقال القلب فيموت وتغشاه باالقلب الذنوب تحيط حتى الذنب على

أباي حديث من والترمذي النسائي سإنن وفي الخبيثة أعمالهم القلوب غمرت
خطيئة أخطأ إذا العبد أن قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن هريرة
زيد زاد وإن قلبه صقل وتاب واسإتغفر نزع هو فإن سإوداء نكتة قلبه في نكتت
كانوا ما قلوباهم على ران بال كل الله ذكر الذي الران وهو قلبه تعلو حتى فيها

أذنب كلما مسعود بان الله عبد وقال صحيح حديث هذا الترمذي قال يكسبون
التي ذنوباهم أن سإبحانه فأخبر كله القلب يسود حتى سإوداء نكتة قلبه في نكت

الله خلق وهو منهم الران سإبب فكان قلوباهم على رينا لهم أوجبت اكتسبوها
عن خارج والمسبب العبد بااختيار السبب لكن ومسببه السبب خالق فهو فيهم

 واختياره قدرته

إنا يؤمنون ل فهم أكثرهم على القول حق لقد تعالى فقال الغل وأما فصل
أيديهم باين من وجعلنا مقمحون فهم الذقان إلى فهي أغلل أعناقهم في جعلنا
عن حبسناهم الفراء قال يبصرون ل فهم فأغشيناهم سإدا خلفهم ومن سإدا

كان ولما باموانع اليمان عن منعناهم عبيدة أباو وقال الله سإبيل في النفاق
من مانعا القلب على الذي الغل كان والتقلب التصرف من للمغلول مانعا الغل
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الغل ذكر فكيف القلب في الذي هو اليمان من المانع فالغل قيل فإن اليمان
محله ذكر ناسإب العنق في يوضع أن الغل عادة كان لما قيل العنق في الذي

 ألزمناه إنسان وكل تعالى كقوله القلب باه والمراد

قوله هذا ومن عنقك في وهذا عنقك في انما قولهم هذا ومن عنقه في طائره
إلى غلت إذا بااليد النفاق عن المساك شبه عنقك إلى مغلولة يدك تجعل ول

النفاق عن حبسناهم أغلل أعناقهم في جعلنا أنا الفراء قال هذا ومن العنق
كلزوم لزومه أي فلن عنق في هذا اللزم للشيء يقال وإنما إسإحاق أباو قال

كذا طوقتك قولهم مثل هذا علي أباو قال العنق في يلبس ما باين من القلدة
في له لزومها في الولية صارت أي كذا السلطان قلده ومنه كذا وقلدتك
وكذا كذا حكم فلنا قلدت قولهم هذا ومن قلت الطوق ومكان القلدة موضع
قوله في أغلل الشاقة التكاليف الله سإمى وقد عنقه في طوقا جعلته كأنك
لشدتها باالغلل فشبهها عليهم كانت التي والغلل أصرهم عنهم ويضع

البول أثر كقطع العبادة في كانت التي الشدائد هي الحسن قال وصعوباتها
وقال اللحم من العروق وتتبع الخاطئة العضاء وقطع التوباة في النفس وقتل

الله صلى محمد لمة أطلقه مما كثيرا عليهم سإبحانه الله تحريم هي قتيبة ابان
إلى فهي وقوله اليد الغل يقبض كما يمنع التحريم لن أغل وجعلها وسإلم عليه

عليها السياق لدللة تذكر لم وإن اليدي إلى يعود الضمير طائفة قالت الذقان
هذا وعلى جامعة سإمي ولذلك اليد إليه فتجمع العنق في يكون الغل لن قالوا

والزجاج الفراء قول هذا أذقانهم الى مضمومة فايمنهم او فأيديهم فالمعنى
إلى فهي وقوله الظاهر هو وهذا الغلل إلى يرجع الضمير طائفة وقالت
وصل حتى باالعنق أحاط قد عريض غل فهو إليها وملزوزة واصلة أي الذقان

باصره الغاض هو المقمح والزجاج الفراء قال مقمحون فهم وقوله الذقن إلى
أقمح يقال البصر وغض الرأس رفع اللغة في القماحا ومعنى رأسإه رفع باعد

ولم الحوض عن رأسإه رفع إذا قامح باعير الصمعي وقال وقمح رأسإه البعير
أذقانهم الغلل رفعت أعناقهم إلى أيديهم غلت لما الزهري قال يشرب

باين التشبيه وجه فما قيل فإن انتهى رؤوسإها الرافعة كالبال صعدا ورؤوسإهم
 الهدى عن القلب حبس وباين هذا

إليها مجموعة واليد العنق في كان إذا الغل فإن وأباينه وجه أحسن قيل واليمان
الذقن إلى ووصل العنق مل قد عريضا كان فإذا والبطش التصرف عن اليد منع
له يستطيع ل منتصبه الرأس شاخص صاحبه وجعل تصويبه من الرأس منع

ومن سإدا أيديهم باين من وجعلنا باقوله والحبس المعنى هذا أكد ثم حركة
الذي والسد علمه في سإبق لما الهدى من منعهم عباس ابان قال سإدا خلفهم

فأخبر الهدى طريق عليهم سإد الذي هو خلفهم ومن أيديهم باين من جعل
تمثيل باأحسن ومثلها لهم عقوباة اليمان من باها منعهم التي الموانع عن سإبحانه
في الذقان إلى الواصلة العريضة الغلل وضعت قد قوم حال وذلك وأبالغه

باينمها من النفوذ يستطيعون ل السدين باين وجعلوا إليها أيديهم وضمت أعناقهم
الحق عرف الذي الكافر حال تأملت وإذا شيئا يرون ل فهم أباصارهم وأغشيت

له مطاباقا المثل هذا وجدت معاداة أعظم وعاداه باه وكفر جحده ثم له وتبين
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التصرف وباين هذا باين حيل كما اليمان وباين باينه حيل قد وانه مطاباقة أتم
المستعان والله
قال أقفالها قلوب على أم القرآن يتدبارون أفل تعالى فقال القفل وأما فصل

القلب على الطبع يعني مقاتل وقال أقفال هؤلء قلوب على يريد عباس ابان
يفتح لم ما فإنه قفل عليه ضرب قد الذي المرتج الباب بامنزلة القلب وكأن

الختم يرفع لم ما وكذلك وراءه ما إلى والوصول الباب فتح يمكن ل القفل
وتعريف القلب تنكير وتأمل والقرآن اليمان يدخل لم القلب عن والقفل
يتضمن القلوب تنكير فإن القفال

أقفالها القلوب على أم قال ولو الصفة باهذه هم من وقلوب هؤلء قلوب إرادة
لو فإنه تأكيد نوع باالتعريف أقفالها قوله وفي الجملة في غيرهم قلوب تدخل لم

علم القلوب إلى أضافها فلما السإم باهذا يعرف ما إلى الوهم لذهب اقفال قال
باها المختصة أقفالها أراد فكأنه للباب القفل بامنزلة للقلب هو ما باها المراد أن

 أعلم والله لغيرها تكون ل التي

لعنهم الذين أولئك وقوله عمي باكم صم قوله ففي والوقر الصمم وأما فصل
والنس الجن من كثيرا لجهنم درأنا ولقد وقوله أباصارهم وأعمى فاصمهم الله
باها يسمعون ل آذان ولهم باها يبصرون ل أعين ولهم باها يعقلون ل قلوب لهم

يؤمنون ل والذين وقوله الغافلون هم وأولئك أضل هم بال كالنعام أولئك
ابان قال باعيد مكان من ينادون أولئك عمي عليهم وهو وقر آذانهم في باالخرة
قلوباهم الله أعمى عمي عليهم وهو القرآن اسإتماع عن صمم آذانهم في عباس

ونداء الدعاء تفهم ل التي البهيمة مثل باعبد مكان من ينادون أولئك يفقهون فل
أنت كذلك يفهم ل الذي للرجل تقول الفراء وقال قلوباهم من باعيد مجاهد وقال
فل السماء من ينادون كأنما التفسير في وجاء قال باعيد مكان من تنادي

من دعى من أن كما يفهمون ول يسمعمون ل أنهم والمعنى انتهى يسمعون
يفهم ولم يسمع لم باعيد مكان
ل الذي وهو أباكم جمع والبكم عمي باكم صم تعالى فقال البكم وأما فصل
نطق نطقان النطق أن كما اللسان وباكم القلب باكم نوعان والبكم ينطق
عمى من أشد وصممه عماه أن كما القلب باكم وأشدهما اللسان ونطق القلب
باه تنطق ول الحق يفقهون ل باأنهم سإبحانه فوصفهم الذن وصمم العين

وقد وقلبه وباصره سإمعه من أباواب ثلثة من العبد إلى يدخل والعلم ألسنتهم
اوالقلب باالعمى والبصر باالصمم السمع فسد الثلثة الباواب هذه سإدت عليهم
باها يبصرون ل أعين ولهم باها يفقهون ل قلوب لهم تعالى قوله ونظيره باالبكم
لهم وجعلنا قوله في الثلثة باين سإبحانه جمع وقد باها يسمعون ل آذان ولهم
من أفئدتهم ول أباصارهم ول سإمعهم عنهم أغنى فما وأفئدة وأباصارا سإمعا
وسإمعه قلبه فتح عبد هداية سإبحانه أراد فإذا الله باآيات يجحدون كانوا إذ شيء

 التوفيق وباالله وأباكمه وأعماه أصمه ضللة أراد وإذا وباصره

غشاوة باصره على وجعل تعالى قال كما العين غطاء فهو الغشاوة وأما فصل
العين على يظهر القلب في ما فإن القلب غطاء من اليها سإري الغطاء وهذا
باغضا رجل أباغضت إذا وأنت فيه ما تظهر القلب مرآة فالعين والشر الخير من
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ومخالطته رؤيته عند غشاوة عينك على تجد ومجالسته كلمه أباغضت أو شديدا
إعراضهم على لهم عقوباة الكفار على وغلظت عنه والعراض البغض أثر فتلك

تحته ما على باالحاطة يشعر عليها الغشاوة وجعل الرسإول عن ونفورهم
أعينهم على غشاوة العشاء ذلك صار أنزله الذي ذكره عن عشوا ولما كالعمامة

الهدى مواقع تبصر فل
السبيل عن وصد عمله سإوء لفرعون زين وكذلك تعالى فقال الصد وأما فصل

بافتح وصد الباقون وقرأ زين على حمل للمفعول البناء على الكوفة أهل قرأ
غيره صد يكون والثاني لزما فيكون أعرض أحدهما وجهين ويحتمل الصاد

قوله ففي القلب على الشد وأما يتناقضان ل كاليتين والقراءتان متعديا فيكون
الدنيا المياه في وأموال زينة ومله فرعون آتيت إنك ربانا موسإى وقال تعالى

عن ليضلوا ربانا
يروا حتى يؤمنوا فل قلوباهم على واشدد أموالهم على أطمس ربانا سإبيلك
هو القلب على الشد فهذا فاسإتقيما دعوتكما أجيبت قد قال الليم العذاب

حتى عليها واطبع قسها والمعنى منعها يريدا عباس ابان قال ولهذا والمنع الصد
قال سإبحانه الله إن التوراة في لما مطاباق ا وهذ لليمان تنشرحا ول تلين ل

آياتي تظهر حتى يؤمن فل قلبه سإأقسى فإني فرعون إلى اذهب لموسإى
أعدائه في سإبحانه الرب عدل كمال من والتقسية الشد وهذا بامصر وعجائبي

كان ولهذا باالمصائب لهم كعقوباته واعراضهم كفرهم على لهم عقوباة جعله
ظلم وهو وحكمة منه عدل فإنه منهم شيء وأقبح منه حسن فهو عليه محمودا

في والشر الخير يضع عليم غنى حكيم عادل فعل والقدر فالقضاء وسإفه منهم
جاهل فعل وهو وسإفها وجورا ظلما يكون المقدر والمقضى باهما المواضع أليق

 سإفيه ظالم

هل باعض إلى باعضهم نظر سإورة أنزلت ما وإذا تعالى فقال الصرف وأما فصل
فأخبر يفقهون ل قوم باأنهم قلوباهم الله صرف انصرفوا ثم أحد من يراكم

عن قلوباهم صرف وهو فيهم فعله وعن النصراف وهو فعلهم عن سإبحانه
صلحية فإن قابال ول صالح غير فالمحل له أهل ليسوا لنهم وتدباره القرآن
سإيئة وقصودهم تفقه ل قلوباهم وهؤلء قصد وحسن فهم حسن باشيئين المحل

أسإمعهم ولو لسإمعهم خيرا فيهم الله علم ولو قوله في باهذا سإبحانه صرحا وقد
خير ل وأنهم فيهم اليمان قابالية عدم عن سإبحانه فأخبر معرضون وهم لتولوا
وإن باه ينتفعون إفهام سإماع يسمعهم فلم قلوباهم إلى باسببه يدخل فيهم

والمؤمنون باه سإمعه الذي الفهم فسماع حجته عليهم باه تقوم سإماعا سإمعوه
لو اليمان من يمنعهم باقلوباهم قام آخر مانع عن سإبحانه أخبر ثم لهم يحصل لم

من مانع فالول والعراض والتولي الكبر وهو الخاص السماع هذا أسإمعهم
نسخة وهذه ردية وقصود سإيئة فإفهام والذعان النقياد من مانع والثاني الفهم

وقصد صحيح فهم السعادة وعلم الهدى نسخة أن كما الشقاء وعلم الضلل
كيف قلوباهم الله صرف انصرفوا ثم سإبحانه قوله وتأمل المستعان والله صالح
فعاقبهم لنصرافهم عقوباة عادة أو خبرا كانت سإواء الثانية الجملة هذه جعل
سإبحانه إرادته لعدم كان انصرافهم فإن الول الصرف غير آخر باصرف عليه

والذعان القبال ينلهم فلم قبول ول فيهم صلحية ل لنه لقبالهم ومشيئته
ذلك على فجازاهم القرآن عن والظلم الجهل من فيها باما قلوباهم فانصرفت

غير إزاغة الهدى عن قلوباهم زيغ على جازاهم كما الول الصرف غير آخر صرفا
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سإبحانه رباه عن العبد أعرض إذا وهكذا قلوباهم الله أزاغ زاغوا فلما الول الزيغ
على منك إباليس قصة ولتكن عليه القبال من يمكنه فل عنه يعرض باأن جازاه

على وأصر لمره ينقد ولم تعالى رباه عصى لما فإنه انتفاع أتم باها تنتفع ذكر
باأن الولى معصيته على فعاقبه معصية كل إلى داعيا جعله باأن عاقبة ذلك

 معصية كل إلى داعيا جعله

العراض لذلك عقوباة منه والكفر العراض هذا وصار وكبيرها صغيرها وفروعها
الحسنة ثواب من أن كما باعدها السيئة السيئة عقاب فمن الساباق والكفر
والعراض النصراف عليهم سإبحانه إنكاره يلتئم فكيف قيل فإن باعدها الحسنة

التذكرة عن لهم فما وقال يؤفكون وأنى يصرفون فإنى تعالى قال وقد عنه
ينفي فكيف ومأفوكين معرضين وجعلهم صرفهم الذي هو كان فإذا معرضين

الباب لهم وفتح فمكنهم عليهم وحجته عدله باين دائرون هم قيل عليهم ذلك
كتبه عليهم وأنزل رسإله إليهم فأرسإل السإباب لهم وهيأ الطريق لهم ونهج

والنافع والشر الخير باين تميز عقول لهم وجعل رسإلة السنة على ودعاهم
وأسإباب والضار
التقوى على الهوى فآثروا وأباصارا أسإماعا لهم وجعل الفلحا وأسإباب الردي

والشرك طاعتك من عندنا آثر معصيتك وقالوا الهدى على العمى واسإتحبوا
فأعرضت عبادتك من دنيانا في لنا أنفع سإواك وعبادة توحيدك من إلينا أحب

عدله فهذا ومحبته طاعته عن وانصرفت ومليكهم وخالقهم رباهم عن قلوباهم
منهم إرادة الهدى بااب أنفسهم على سإدوا فهم عليهم حجته وتلك فيهم

تولوه ما وولهم لنفسهم اختاروا وما فخلهم اضطرارا عليهم فسده واختياره
الباب عنهم وأغلق إليه اسإتبقوا الذي الباب من وأدخلهم ارتضوه فيما ومكنهم

شاء ولو فعله من أحسن ول فعلهم من أقبح فل معرضون وهم عنه تولوا الذي
سإبحانه ولكنه النشأة هذه غير على ولنشأهم الصفة هذه غير على لخلقهم

والملئكة والخبيث والطيب والضار والنافع والظلمة والنور والسفل العلو خالق
وأفعالها وقواها وصفاتها آلتها ومعطيها والذياب والشاء والشياطين
ذلك وكل ومشيئتها باإرادتها وباعضها باطباعها فبعضها له خلقت فيما ومستعملها

التام وملكه المقدس كماله ومقتضى حمده موجب وهو حكمته وفق على جار
كنقرة إل هو أن ما باوجه عليهم خفي ما إلى ذلك من الخلق علمه لما نسبة ول

 البحر من عصفور

هواه واتبع ذكرنا عن قبله أغفلنا من تطع ول تعالى فقال الغفال وأما فصل
فقال ذكرنا عن قلبه أغفلنا قوله عن ثعلب العباس أباو سإئل فرطا أمره وكان

قلت غافل ووجدته غافل سإميته أغفلته الكلم في ويكون قال غافل جعلناه
ل الذي الغفل والكتاب باها علمة ل التي الغفل والرض الفارغ الشيء الغفل
العدم على له اباقاء فهو منه فارغا الذكر عن غفل تركناه فأغفلناه عليه شكل

فعل والغفال وصفه فالغفلة غافل فبقي الذكر له يشأ لم سإبحانه لنه الصلي
يشأ لم فإذا لغفلته مقتض منهما فكل لتذكره مشيئته وعدم بامشيئته فيه الله
الغفلة تضاف فهل قيل فإن الذكر منه امتنع غفلته شاء وإذا يتذكر لم كر التذ له

مشيئته إلى أم أضدادها الرب مشيئة عدم إلى ونحوها والعراض والكفر
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أن الله يرد لم الذين أولئك تعالى قال وباهذا باهذا نطق قد القرآن قيل لوقوعها
أن يرد ومن شيئا الله من له تملك فلن فتنته الله يرد ومن وقال قلوباهم يطهر
وجوديا كان إن للثر موجبا المقتضى السبب عدم يكون فكيف قيل فإن يضله

فيبقى وموجبه سإببه عدم فيه فيكفي العدم وأما وجودي مؤثر من له باد فل
فعدم دليله إلى الشيء إضافة بااب من كان إليه أضيف فإذا الصلي العدم على

فل العتبار باهذا ومقتضيا موجبا سإمي وإذا المسبب عدم على دليل السبب
عليه ترتب الغفال وهذا فل ومؤثرا أثرا العدم يكون أن وأما ذلك في مشاحة

قتادة وقال ضياعا أي فرطا أمره كان مجاهد قال أمره في وتفريطه هواه اتباع
باه متهاون أي فرط أمر الهيثم أباو وقال هلكا السدة وقال الضيعة أكبر أضاع
إضاعه أمر في العجز قدم من اسإحاق أباو قال العجز تقديم والتفريط مضيع

قال فرط فلن أمر كل يقول فيه يفرط الذي المر الفرط الليث قال وأهلكه
اتباعه ينبغي مال واتبع فيه التفريط ينبغي ل فيما يفرط متروكا فرطا الفراء
 عنه الغفلة يحسن ل عما وغفل

فل وقال مرضا الله فزادهم مرض قلوباهم في تعالى فقال المرض وأما فصل
الكتاب أوتوا الذين يرتاب ول وقال مرض قلبه في الذي فيطمع باالقول تخضعن

مثل باهذا الله أراد ماذا والكافرون مرض قلوباهم في الذين وليقول والمؤمنون
باالحق عارفا يكون أن صحته فإن واعتداله صحته عن خروج القلب ومرض

عليه غيره باإيثار وإما فيه باالشك إما فمرضه غيره على له مؤثرا له محبا
فمرض

الله سإمى وقد وشهوة غي مرض العصاة ومرض وريب شك مرض المنافقين
مرض الفساد اللغة في المرض أصل النباري ابان قال مرضا منهما كل سإبحانه

ليلى قالت وفسدت تغيرت باالمرض ومرضت حاله وتغيرت جسمه فسد فلن
... وقال فشفاها دائها أقصى ... تتبع مريضة أرضا الحجاج هبط ... إذا الخيلية

... اقشعرت والبلد الحسين ... لفقد مريضة أضحت الرض أن تر ... ألم آخر
مرض ومنه وظلمة ونقصان وضعف فساد أشياء أرباعة على يدور والمرض

ضعيفة فاترة أي النظر مريضة وعين يبالغ ولم فيه ضعف إذا المر في الرجل
لينة ... أي مريضة الرياحا لرباعك ... راحت قال كما هبوباها هب إذا مريضة وريح

بادن ومنه النقصان المرض أصل العراباي ابان وقال أثرها يعفى ل حتى ضعيفة
إذا حاجتي في ومرض الدين ناقص مريض وقلب القوة ناقص أي مريض
أظلم المرض أصحاباه باعض عن المنذري عن الزهري وقال حركته نقصت

مرضت ... وليلة وأنشد الظلمة والمرض قال صفائها باعد واضطراباها الطبيعة
الشك ثم اللغة في أصله ... هذا قمر ول شمس لها يضيء ... فما ناحية كل من

هذه إلى تعود القلب في الفجور وشهوة الغي وإرادة والضلل والحيرة والجهل
بازيادة الله فيعاقبه يمرض حتى المرض أسإباب العبد فيتعاطى الرباعة المور

 لها وتعاطيه أسإباباه ليثاره المرض

يؤمنوا لم كما وأباصارهم أفئدتهم ونقلب تعالى فقال الفئدة تقليب وأما فصل
ل جاءت إذا أنها على عطف وهذا يعمهون طغيانهم في ونذرهم مرة أول باه

واختلف يؤمنون فل الية تلك جاءتهم ولو اليمان وباين باينهم نحول أي يؤمنون
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نحول المعنى المفسرين من كثير فقال مرة أول باه يؤمنوا لم كما قوله في
قال مرة أول اليمان وباين باينهم حلنا كما الية جاءتهم لو اليمان وباين باينهم

ما إلى يرجعوا حتى وأباصارهم أفئدتهم ونقلب عنه عطاء رواية في عباس ابان
وقلبه المرء باين يحول الله أن واعلموا كقوله وهذا قال علمي من عليهم سإبق
مرة أول باه اليمان لتركهم وأباصارهم أفئدتهم ونقلب المعنى آخرون وقال

التشبيه كاف فإن حسن معنى وهذ وأباصارهم أفئدتهم باتقليب فعاقبناهم
أرسإلنا كما وقوله إليك الله أحسن كما وأحسن كقوله التلعيل من نوعا تتضمن

ويعلمكم والحكمة الكتاب ويعلمكم ويزكيكم آياتنا عليكم يتلو منكم رسإول فيكم
والتشبيه التعليل اجتماع حسن ي والذ أذكركم فاذكروني تعلمون تكونوا لم ما

الشيء تحويل والتقليب والشر الخير في العمل جنس من الجزاء باأن العلم
كما إليها ووصولهم الية إنزال مقتضى من الواجب وكان وجه إلى وجه من

فإذا صدقها وتحققوا أدلتها وعرفوا عيانا رأوها لنهم جاءتهم إذا يؤمنوا أن سإألوا
عليه تكون أن ينبغي الذي وجهها عن وأباصارهم لقلوباهم تقليبا كان يؤمنوا لم

الله رسإول سإمع أنه عمرو بان الله عبد حديث من صحيحه في مسلم روى وقد
أصاباع من إصبعين باين كلها آدم باني قلوب أن يقول وسإلم عليه الله صلى

عليه الله صلى الله رسإول قال ثم يشاء كيف يصرفه واحد كقلب الرحمن
من الترمذي وروى طاعتك على قلوبانا صرف القلوب مصرف اللهم وسإلم
 مقلب يا يقول أن يكثر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان قال أنس حديث

فهل باه جئت وباما باك آمنا الله رسإول يا فقلت دينك على قلبي ثبت القلوب
يشاء كيف يقلبها الله أصاباع من إصبعين باين القلوب إن نعم قال علينا تخاف

الحسن عن زياد بان ويعلي وهشام أيوب عن حماد وروى حسن حديث هذا قال
عليه الله صلى الله رسإول كان دعوة عنها تعالى الله رضي عائشة قالت قال

رسإول يا فقلت دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب يا باها يدعو أن يكثر وسإلم
من إصبعين باين وقلبه إل عبد من ليس إنه قال باها تدعو ما كثيرا دعوة الله

في ونذرهم وقوله أزاغه يزيغه أن شاء وإذا أقامه يقيمه أن شاء فإذا الله أصاباع
يتمادون ضللهم في وأدعهم أخذلهم عباس ابان قال يعمهون طغيانهم

عن وقال قلوباهم الله أزاغ زاغوا فلما تعالى فقال القلوب إزاغة وأما فصل
الميل الزيغ وأصل هديتنا إذ باعد قلوبانا تزغ ل ربانا سإألوه أنهم المؤمنين عباده
إلى الهدى عن ميله وزيغه إمالته القلب فأزاغه مالت إذا الشمس زاغت ومنه

الباصار زاغت وإذ تعالى قال كما والبصر القلب باه يوصف والزيغ الضلل
للمعنى تقريب وهذا فرقا شخصت ومقاتل قتادة وقال الحناجر القلوب وبالغت

ومنه يطرق فل الشيء إلى ينظر عينيه يفتح أن وهو الزيغ غير الشخوص فإن
هؤلء إلى إل تنظر فلم شيء كل عن الباصار مالت ولما الميت باصر شخص
عنه فمالت آخر شيء إلى النظر عن اشتغلت جانب كل من إليهم أقبلوا الذين

إليهم النظر من إل أباصارهم مالت الكلبي وقال الحزاب إلى باالنظر وشخصت
إليه تنظر متحيرة عدوها إلى إل تلتفت فلم شيء كل عن زاغت الفراء وقال
البصر فزاغ المخوف سإوى ما ملحظة عن ذلك شغله رعبا امتل إذا القلب قلت
 مقابالة وهو عليه الوقوع عن
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يخذلكم وإن لكم غالب فل الله ينصركم إن تعالى فقال الخذلن وأما فصل
للبقرة ويقال والتخلية الترك الخذلن وأصل باعده من ينصركم الذي ذا فمن

محمد قال خذول صواحباتها وتركت المرعى في ولدها مع تخلفت إذا والشاة
يضرك ولن الناس من لك غالب فل الله ينصرك إن الية هذه في إسإحاق بان

للناس أمري تترك ل أي الناس ينصرك فلن يخذلك وإن خذلك من خذلن
ويكله نفسه وباين العبد باين تعالى الله يخلي أن والخذلن لمري الناس وارفض

باه ويلطف له يصنع بال إليها يكله ول ونفسه يدعه ل أن ضده والتوفيق إليها
خلى فمن نفسه عن العاجز للولد الشفيق الوالد كلءة ويكله عنه ويدفع ويعينه

يا وسإلم عليه الله صلى دعائه من كان ولهذا الهلك كل هلك نفسه وباين باينه
أنت إل إله ل والكرام الجلل ذا يا والرض السماوات باديع يا قيوم يا حي

ول عين طرفة نفسسي إلى تكلني ول كله شأني لي أصلح أسإتغيث بارحمتك
لم الله توله فإن إباليس عدوه وباين الله باين مطروحا فالعبد خلقك من أحد إلى

الذئب يفترس كما الشيطان افترسإه عنه وأعرض خذله وإن عدوه باه ظفر
يمكنها وهل وباينها الذئب باين الراعي خلى إذا الشاة ذنب فما قيل فإن الشاة

كما النسان ذئب الشيطان إن الله لعمر قيل منه وتنجو الذئب على تقوى أن
الشاة هذه على اللعين الذئب لهذا الله يجعل لم ولكن المصدوق الصادق قاله

دعوته فلبت ودعاها الذئب وسإالمت بايدها أعطت فإذا ضعفها مع سإلطانا
الراعي حمى وفارقت مطيعة سإريعة نحوه أقبلت بال تتخلف ولم أمره وأجابات

كان دخله من الذي الذئاب محل في ودخلت سإبيل عليه للذئاب ليس الذي
ويخوفها يحذرها والراعي فكيف الشاة إل الذئب كل الذئب فهل لهم صيدا

 وادي ودخلت الراعي عن انفردت التي الشاة مصارع رآها وقد وينذرها

الدنيا أباي ابان سإمعت المجالسة كتاب في المالكي مروان بان أحمد قال الذئاب
ل ما ذلك من واحد كل يعطي يحصى ل ما العلوم من سإبحانه لله أن يقول

الله عبيد ثنا القطان سإعيد بان حمد بان أحمد الله عبد أباو حدثنا لقد غيره يعطي
باالطائر يمر رجل فهم فكان سإفر في كانوا قوما أن أبايه عن السهمي باكر بان

على فيحيلنا وكذا كذا تقول فيقول ل فيقولون هؤلء تقول ما أتدرون فيقول
قد شاة وفيها غنم على مروا أن إلى كاذب أم هو فيه أصادق ندري ل شيء

تقول ما أتدرون فقال وتثغو إليها عنقها تحنو فجعلت لها سإخلة على تخلفت
عام أخاك أكل كما الذئب يأكلك ل إلحقي للسخلة تقول قال ل قلنا الشاة هذه
قبل الشاة هذه ولدت له فقلنا الراعي إلى فانتهينا قال المكان هذا في أول

أتينا ثم المكان باهذا الذئب فأكلها أول عام سإخلة ولدت نعم قال هذا عامك
أتدرون فقال إليها عنقه ويحنو يرغو وهو لها جمل على ظعينة فيهم قوم على

مخيط على رحلته أنها ويزعم راكبته يلعن فانه قال ل قلنا البعير هذا يقول ما
هذا أن يزعم هذا صاحبنا إن هؤلء يا فقلنا إليهم فانتهينا قال سإنامه في وهو

فأناخوا قال سإنامه في وأنه مخيط على رحلته أنها ويزعم راكبته يلعن البعير
مرة الذئب من سإخلتها حذرت قد شاة فهذه قال كما هو فإذا عنه وحطوا البعير

أن إل يأباى وهو مره باعد مرة ذئبه من آدم سإبحانه الله حذر وقد فحذرت
الله آن المر قضى لما الشيطان وقال ويصبح معه ويبيت دعاه إذا له يستجيب

أن إل سإلطان من عليكم لي كان وما فأخلفتكم ووعدتكم الحق وعد عدوكم
بامصرخي أنتم وما بامصرخكم أنا ما أنفسكم ولوموا تلوموني فل لي دعوتكم

 أليم عذاب لهم الظالمين إن قبل من أشركتموني باما كفرت أني
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تعالى فقال الركاس وأما فصل
من تهدوا أن أتريدون كسبوا باما أركسهم والله فئتين المنافقين في { فمالكم

} سإبيل له تجد فلن الله يضلل ومن الله أضل
الشيء ركست يقال عبيدة أباو وقال الكفر إلى ردهم أركسهم الفراء قال

آخره على أوله أورد رأسإه على الشيء قلب والركس رددته إذا لغتان وأركسته
عصاة ... كانوا إنهم النار حميم في ... فاركسوا أمية قال الرتداد والرتكاس

النجاسإة حال إلى رد لنه الركس للروث يقال هذا ... ومن الزورا الفك وقالوا
بامعنى والمنكوس والمركوس والنكس والركس رجيعا سإمي المعنى ولهذا
الكفار حكم إلى ردهم أنه والمعنى وردهم نكسهم أركسهم الزجاج قال واحد
كان وإن وعدله فيهم وقضائه حكمه عن سإبحانه وأخبر والصغار الذل من

كانوا ما قلوباهم على ران بال قال كما وأعمالهم كسبهم باسبب كان أركاسإه
التوحيد أن من المعطلة القدرية تقوله ما ل عدله وهذا توحيده فهذا يكسبون

باالقدر والتكذيب والعدل الصفات إنكار
الله كره ولكن عدة له لعدوا الخروج أرادوا ولو تعالى فقال التثبيط وأما فصل

الشيء عن النسان رد والتثبيط القاعدين مع اقعدوا وقيل فثبطهم انبعاثهم
رواية في وقال الخروج عن وكسلهم خذلهم يريد عباس ابان قال يفعله الذي

باين وقد القاعدين مع اقعدوا قلوباهم إلى واوحى مقاتل قال حبسهم أخرى
ل الذين يستأذنك إنما فقال وباعد قبل والخذلن التثبيط هذا في حكمته سإبحانه
أرادوا ولو يترددون ريبهم في فهم قلوباهم وارتابات الخر واليوم باالله يؤمنون
مع اقعدوا وقيل فثبطهم انبعاثهم الله كره ولكن عدة له لعدوا الخروج

يريدوا ولم فيه ريب ل باما وارتاباوا بالقائه باه اليمان تركوا فلما القاعدين
انبعاث سإبحانه كره ذلك أهبة أخذوا ول له يستعدوا ولم الله طاعة في الخروج

التي هديته يقبل ولم رأسإا كتاباه أو وبارسإوله باه يرفع لم من فإن شأنه هذا من
 أحب يد على إليه أهداها

كفرا بادلها بال شكرها ول النعمة هذه قدر يعرف ولم عليه وأكرمهم إليه خلقه
يكره ما يقع لئل فثبطه سإبحانه الله يكرهه رسإوله مع وخروجه هذا طاعة فإن
سإبحانه أخبر ثم القاعدين مع يقعد أن وكونا قدرا قلبه إلى وأوحى خروجه من
فيكم خرجوا لو فقال عنهم هؤلء تثبيط في باالمؤمنين تتعلق التي الحكمة عن
مع خرجوا فلو الضطراب و الفساد الخبال و ولوضعوا خبال إل زادوكم ما

ابان قال والختلف الضطراب باينهم فأوقعوا أمرهم عليهم لفسدوا المؤمنين
باتهويل العدو لقاء عن يجبنوهم يعني جبنا و عجزا خبال ال زادوكم ما عباس
في أسإرعوا أي خللكم وضعوا ول قال ثم صدورهم في تعظيمهم و أمرهم

يعني شجاعتكم ضعفوا يريد عباس ابان قال والفساد للتفريق باينكم الدخول
خللكم وضعوا ل الحسن وقال العدو عن فيجبنوا الكلمة لتفريق باينهم باالتفريق
لبيد قال العيب يبغونكم باينكم سإاروا الكلبي وقال البين ذات لفساد باالنميمة
مسرعين ... أي وباالشراب باالطعام ... وسإحر عيب لختم موضعين ... أرانا

بااغ أمرؤ ... وقلن عرفني لما باالعرفان لهن ... تبا ربايعة أباي بان عمر قول ومنه
لهم سإماعون وفيكم الفتنة يبغونكم مطيته كلت حتى اسإرع ... أي وأوضعا أكل
أهل قوم وفيكم إسإحاق ابان وقال ويطيعهم كلمهم يسمع من وفيكم قتادة قال
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القول هذا على ومعناه فيهم لشرفهم إليه يدعونهم فيما وطاعة لهم محبة
عليكم أفسدوهم المنافقون هؤلء صحبهم لو لهم وطاعة سإمع أهل وفيكم

المعنى والكلبي زيد وابان مجاهد وقال مستجيبين معنى سإماعين فتضمن قلت
هو والقول جواسإيس أي منكم يسمعون ما إليهم ينقلون لهم عيون وفيكم
المؤمنين في يكن ولم له قابالون أي للكذب سإماعون تعالى قال كما الول

معهم ينزلون باالمؤمنين مختلطين كانوا النافقين فان للمنافقين جواسإيس
أرسإلوا قد عنهم متحيزين يكونوا ولم ويجالسونهم معهم ويصلون ويرحلون

ولم طائفة عن انحاز من يفعله إنما هذا فإن أخبارهم إليهم ينقلون العيون فيهم
 عيونا باينهم وأرصد يخالطها

له طاعة طاعته إلى انبعاثهم قيل فإن أعلم إسإحاق وابان قتادة قول فالقول له
أحد كراهة إذ محالة ل ضدها يحب فهو يكرهها سإبحانه كان وإذا يكرهها فكيف

يعاقبهم فكيف له محبوباا قعودهم فيكون الخر الضد محبة تستلزم الضدين
وأجوباة الباب هذا في السإئلة أكبر من وهو شأن له سإؤال هذا قيل عليه

باالحكم تعلل ل أفعاله باأن عنه تجيب فالجبرية أصولهم حسب على الطوائف
يحبه ما فعل على يعذباهم أن ويجوز عليه جائز فهو ممكن وكل والمصالح

قد الفرقة وهذه سإواء إليه باالنسبة والجميع ويسخطه يبغضه ما وترك ويرضاه
باأنه أصولها على عنه تجيب والقدرية والتعليل الحكمة بااب نفسها على سإدت

عن وثبطوها أنفسهم منعوا هم بال يمنعهم ولم حقيقة يثبطهم لم سإبحانه
الله ذكرها التي المفسدة خروجهم في كان ولما يريد ل ما وفعلوا الخروج
إلقاء سإبحانه وجعل قالوا رسإوله مع الخروج كراهة نفوسإهم في ألقى سإبحانه
انبعاثهم سإبحانه هو يكره أن غيره من مشيئة كراهة قلوباهم في النبعاث كراهة

الله نور من على يخفى ول يكرهه باما يأمرهم وكيف قالوا باه أمرهم فإنه
أنه الصحيح فالجواب القرآن دللة من وباعدهما الجواباين هذين فساد باصيرته
وسإلم عليه الله صلى لرسإوله واتباعا ولمره له طاعة باالخروج أمرهم سإبحانه
أن سإبحانه وعلم دينا لهم ورضيه منهم لك وأحب وللمؤمنين له ونصرة

 هذا على يقع لم خرجوا لو خروجهم

يتضمن خروجا فكان وللمؤمنين لرسإوله خذلن خروج خروجهم يكون بال الوجه
من له مكروها فكان ويبغضه يكرهه ما وقوع ويستلزم ويرضاه يحبه ما خلف

يقع ل أنه يعلم وهو أولياؤه عليه خرج الذي الوجه من له ومحبوباا الوجه هذا
يحبه الذي الخروج ترك على وعاقبهم فكرهه إليه المكروه الوجه على إل منهم

الخروج فليس هذا وعلى ويسخطه يبغضه الذي الخروج ترك على ل ويرضاه
وهذا منهم يرضه ولم عليه يثبهم لم فعلوه لو حتى طاعة منهم كرهه الذي

هو الضد وهذا المحبوب المرضي الخروج أحدهما ضدان له المكروه الخروج
يبغضه الضد وهذا معه الغزو عن والقعود رسإوله عن التخلف والثاني يحبه الذي

ينافي ل عليه يخرجون كانوا الذي الوجه على للخروج وكراهته أيضا ويكرهه
أمران ههنا ولكن له مبغوض قعودهم للسائل فيقول لهذاالضد كراهته

فإن مفسدة أعظم لنه الخر من له أكره وأحدهما سإبحانه له مكروهان
باد لهم يكن ولم إليه أكره ذكره الذي الوجه على وخروجهم له مكروه قعودهم
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فإن الدنى باالمكروه العلى المكروه فدفع سإبحانه إليه المكروهين أحد من
قعودهم مفسدة فإن معه خروجهم مفسدة من أصغر عنه قعودهم مفسدة
قلت فإن لموضع هذا فتأمل المؤمنين على تعود خروجهم ومفسدة باهم تختص

قد قلت المؤمنون عليه خرج الذي وهو ويرضاه يحبه الذي للخروج وفقهم فهل
التوفيق يضع أن تأباى سإبحانه حكمته وأن مرارا السؤال هذا مثل جواب تقدم
وليس وفضله وتوفيقه هداه يجعل حيث أعلم فالله غيرأهله وعند محله غير في
قلت فإن باحكمته يليق ل محله غير في الشيء ووضع لذلك يصلح محل كل

وظهور وملكه رباوبايته كمال يأبااه قلت صالحة كلها المحال جعل فهل ذلك وعلى
له محبوباا لكان ذلك فعل لو سإبحانه وهو والمر الخلق في وصفاته أسإمائه آثار
ما فوات يستلزم ذلك كان ولكن ويعبد ويوحد ويضاع ويشكر يذكر أن يحب فإنه
لجهاز محبته وهو واليمان الطاعة في الخلئق أقدام اسإتواء من إليه أحب هو

 وشرفهم أوليائه قدر وإظهار منهم والنتقام أعدائه

عزته وظهور عاداه من معاداة في له نفوسإهم وباذل بافضله وتخصيصهم
ل التي الحكم هذه أضعاف وأضعاف عقاباه وأليم أخذه وشدة وسإطوته وقدرته
عقلوه ما ونسبة باها الحاطة إلى والمعرفة العلم في تناهوا ولو للخلق سإبيل
باحر في عصفور كنقرة عليهم خفي ما إلى منها

له زين أفمن وقال عملهم أمة لكل زينا وكذلك تعالى فقال التزيين وأما فصل
لهم وزين وقال يشاء من ويهدي يشاء من يضل الله فإن حسنا فرآه عمله سإوء

ومشيئة خلقا سإبحانه منه إليه التزيين فأضاف يعملون كانوا ما الشيطان
التزيين وهذا تارة يده على أجراه ومن سإببه إلى ونسبة تارة فاعله وحذف
العاصي من منهم المطيع ليتميز باعيد واختبار اباتلء هو إذ حسن سإبحانه

لنبلوهم لها زينة الرض على ما جعلنا إنا تعالى قال كما الكافر من والمؤمن
عمله للعبد سإبحانه فتزيينه وأيضا قبيح الشيطان من وهو عمل احسن أيهم

العمل سإيء وإيثار وعبوديته توحيده عن إعراضه على له منه عقوباة السيئ
القبيح آثر فإذا الحسن من الشيء سإبحانه يعرفه أن باد ل فإنه حسنه على

رآه أن باعد قبحه رؤية عن وأعماه له سإبحانه زينه لنفسه ورضيه وأحبه واختاره
وفسقه وفجوره ظلمه تعالى الله يريه أن باد ل وفاسإق وفاجر ظالم وكل قبيحا
له عقوباة حسنا رآه فرباما قلبه من قبحه رؤية ارتفعت عليه تمادى فإذا قبيحا
فإذا عليه الله حجة وهو قلبه في الذي باالنور قبحه عن له يكشف إنما فإنه

ذهب وظلمه غيه في تمادى
فحجة هذا ومع والظلم والفسوق الجهل ظلمات في قبحه ير فلم النور ذلك
وعقوباته عدل تعالى الرب فتزيين الول وباالتعريف باالرسإالة عليه قائمة الله

والسبب العبد عن الخارج السبب وهو وظلم إغواء الشيطان وتزيين حكمة
واقع والجميع الجميع خالق سإبحانه والرب وإعراضه وباغضه حبه فيه الداخل

الله عصمه من والمعصوم أجمعين خلقه لهدى شاء ولو وقدرته بامشيئته
العالمين رب الله تبارك والمر الخلق له أل الله خذله من والمخذول
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الله ذهب حوله من أضاءت فلما نارا اسإتوقد الذي كمثل { مثلهم تعالى قوله
} يرجعون ل فهم عمي باكم صم يبصرون ل ظلمات في وتركهم بانورهم

فلما باها وينتفعوا لهم لتضيء نارا أوقدوا باقوم المنافقين أعداءه سإبحانه شبه
باعد الطريق وأباصروا ويضرهم ينفعهم ما ضوئها في فأباصروا النار لهم أضاءت

تضيء النار فأوقدوا الطريق عن ضلوا سإفر كقوم فهم تائهين حيارى كانوا أن
في وباقوا النوار تلك طفئت وعرفوا فأباصروا لهم أضاءت فلما الطريق لهم

إلى يدخل الهدي فإن الثلث الهدى أباواب عليهم سإدت قد يبصرون ل الظلمات
قد وهؤلء باقلبه ويعقله باعينه ويراه بااذنه يسمعه مما أباواب ثلثة من العبد

ينفعها ما تعقل ول تبصره ول شيئا قلوباهم تسمع فل الهدى أباواب عليهم سإدت
له سإمع ل من بامنزلة نزلوا وقلوباهم وأباصارهم باأسإماعهم ينتفعوا لم لما وقيل

متلزمان والقولن عقل ول باصر ول
الهدى وأباصروا النهار ضوء في رأوا قد لنهم يرجعون ل فهم صفتهم في وقال
ذهب وتعالى سإبحانه وقال وأباصروا رأوا ما إلى يرجعوا لم عنهم طفئت فلما
المعية تلك سإر انقطاع وهو باديع سإر وفيه نورهم ذهب يقل ولم بانورهم الله

الله وإن المؤمنين مع تعالى الله فإن تعالى الله من للمؤمنين هي التي الخاصة
باذلك الله فذهاب محسنون هم والذين اتقوا الذين مع الله وإن الصابارين مع

يبق فلم المنافقين وباين باينه فقطعها أولياءه باها خص التي لمعيته انقطاع النور
الله إن تحزن ل قوله من نصيب لهم فليس معهم ول نورهم ذهاب باعد عندهم

سإيهدين رباي معي إن كل من ول معنا
ولو منفصل عنه خارجا ضوءها جعل كيف حوله من أضاءت تعالى قوله وتأمل
ملباسة ل مجاورة ضوءه كان ولكنه يذهب لم ولباسه باه ضوؤها اتصل

وباقيت معدنه إلى الضوء فرجع أصلية والظلمة عارضا الضوء وكان ومخالطة
قائمة الله من حجة باه اللئق أصله إلى منهما كل فرجع معدنها في الظلمة
 عباده من اللباب أولي إلى باها تعرف باالغة وحكمة

النار فإن الية أول ليطاباق بانارهم يقل ولم بانورهم الله ذهب تعالى قوله وتأمل
ما عليهم وأباقى النور وهو الشراق من فيها باما فذهب وإحراق إشراق فيها
النارية وهو الحراق من فيها

لن حوله ما أضاءت فلما قوله مع باضوئهم يقل ولم بانورهم قال كيف وتأمل
باالزيادة الذهاب لوهم باضوئهم الله ذهب قيل فلو النور في زيادة هو الضوء
باالشيء ذهاباا باه الذهاب كان الضوء أصل النور كان فلما الصل دون فقط

نور ل الذين الظلمات أهل من وأنهم عنهم النفي في أبالغ فإنه وأيضا وزيادته
نورا وهداه نورا ودينه نورا ورسإوله نورا كتاباه سإمى تعالى الله فإن وايضا لهم

كله باهذا ذهاب بانورهم سإبحانه فذهاباه نور والصلة النور أسإمائه ومن
الضللة اشتروا الذين أولئك قوله من تقدمه لما المثل هذا مطاباقة وتأمل
الخاسإرة التجارة هذه طاباق كيف مهتدين كانوا وما تجارتهم رباحت فما باالهدى

وحصول مقابالتها في الهدى وبادل باها والرضى الضللة حصول تضمنت التي
والنور الهدى هو الذي النور عن بادل باها والرضى الضللة هي التي الظلمات

ما تجارة من لها فيا والضللة باالظلمة عنه وتعوضوا والنور الهدى فبدلوا
غبنها أشد ما وصفقة أخسرها

في وتركهم قال ثم فوحده بانورهم الله ذهب تعالى الله قال كيف وتأمل
صراط ل الذي المستقيم الله صراط وهو واحد الحق فإن فجمعها ظلمات
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ل رسإوله لسان على شرعه باما له شريك ل وحده عبادته وهو سإواه إليه يوصل
الحق ودين الهدى من رسإوله باه الله باعث عما الخارجين وطرق والبدع باالهواء
ويجمع الحق سإبحانه يفرد ولهذا متشعبة متعددة فإنها الباطل طرق باخلف
النور إلى الظلمات من يخرجهم آمنوا الذين ولي الله تعالى كقوله الباطل
 والذين

وإن تعالى وقال الظلمات إلى النور من يخرجونهم الطاغوت أولياؤهم كفروا
فجمع سإبيله عن باكم فتفرق السبل تتبعوا ول فاتبعوه مستقيما صراطي هذا

اتبع من الله باه يهدي تعالى قوله هذا يناقض ول الحق سإبيل ووحد الباطل سإبل
الواحد سإبيله يجمعها التي مرضاته طرق هي تلك فإن السلم سإبل رضوانه

وسإبيل واحد صراط إلى ترجع كلها مرضاته طرق فإن المستقيم وصراطه
منها إل إليه سإبيل ل التي سإبيله وهو واحد
خطوطا خط ثم الله سإبيل هذا وقال مستقيما خطا خط أنه النبي عن صح وقد
إليه يدعو شيطان منها سإبيل كل على سإبل هذه وقال شماله وعن يمينه عن
فتفرق السبل تتبعوا ول فاتبعوه مستقيما صراطي هذا وإن تعالى قوله قرأ ثم

للمنافقين مثل هذا إن قيل وقد تتقون لعلكم باه وصكم ذلكم سإبيله عن باكم
قول بامنزلة ويكون السإلم أهل باين يوقعونها التي الفتنة نار من يوقدونه وما
الله ذهب تعالى قوله ويكون الله أطفأها للحرب نارا أوقدوا كلما تعالى الله

هو راموه ما وإباطال تخييبهم ويكون الله أطفأها تعالى لقوله مطاباقا بانورهم
يبصرون ول فيه وقعوا مما التخلص إلى يهتدون ل الحيرة ظلمات في تركهم
باالية مرادا كونه ففي حقا كان وإن التقدير وهذا عمي باكم صم هم بال سإبيل
حوله ما أضاءت فلما تعالى قوله ويأبااه لغيره قصد إنما السياق فإن نظر

بانورهم الله ذهب تعالى قوله ويأبااه أبادا حوله ما يضيء ل الحرب نار وموقد
يبصرون ل ظلمات في وتركهم تعالى قوله ويأبااه له نور ل الحرب نار وموقد

والكفر الشك ظلمة إلى والبصيرة المعرفة نور من انتقلوا أنهم يقتضي وهذا
أنكر ثم وعرف عمي ثم أباصر المنافق هو الله رحمه الحسن قال

في تعالى وقال فارقوه الذي النور إلى يرجعون ل أي يرجعون ل فهم قال ولهذا
يكونوا لم إذ الكفار عن العقل فسلب يعقلون ل فهم عمي باكم صم الكفار حق
كفروا ثم آمنوا لنهم المنافقين عن الرجوع وسإلب واليمان البصيرة أهل من
 اليمان إلى يرجعوا فلم

السماء من كصيب أو تعالى قوله تفسير في فصل
فيه السماء من كصيب أو تعالى فقال مائيا آخر مثل لهم سإبحانه الله ضرب ثم

الموت حذر الصواعق من آذانهم في أصاباعهم يجعلون وبارق ورعد ظلمات
النور من رسإوله باه تعالى الله باعث مما نصيبهم فشبه باالكافرين محيط والله

نوره وذهب إليها كان ما أحوج عنه طفئت التي النار المستوقد بانصيب والحياة
أصحاب وبانصيب طريقا يعرف ول سإبيل يهتدي ل تائها حائرا الظلمات في وباقي

الذي الهدى فشبه أسإفل إلى علو من ينزل أي يصوب الذي المطر وهو الصيب
ونصيب باالمطر الرض حياة باه تحيا القلوب لن باالصيب عباده باه هدى

ظلمات إل الصيب من نصيب له يحصل لم من بانصيب الهدي هذا من المنافقين
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حياة من باالصيب المقصود هو مما ذلك وراء فيما له نصيب ول وبارق ورعد
والبرق الرعد وذلك فيه التي الظلمات تلك وإن والدواب والشجر والعباد البلد

الصيب باذلك النتفاع كمال إلى وسإيلة وهو لغيره مقصود
ورعد ظلمة من الصيب في باما الحساس على يقتصر جهله لفرط فالجاهل

صنعته عن وصانع سإفره عن مسافر وتعطيل شديد بارد من ذلك ولوازم وبارق
العام والنفع الحياة من الصيب ذلك أمر إليه يؤول ما إلى تنفذ له باصيرة ول

المكروه المر نظره يجاوز ل العقل ضعيف النظر قاصر كل شأن وهكذا
صحت من إل الخلق أكثر حال وهذه محبوب كل من وراءه ما إلى الظاهر
والتعرض والمشاق التعب من الجهاد في ما البصيرة ضعيف رأى فإذا باصيرته
معاداته يخاف من ومعاداة اللوام وملمة الشديدة والجراحات المهجة لتلف

التي والغايات الحميدة العواقب من إليه يؤول ما يشهد لم لنه عليه يقدم لم
 المتنافسون تنافس وفيها المتساباقون تساباق اليها

إل ذلك سإفره من يعلم فلم الحرام البيت إلى الحج سإفر على عزم من وكذلك
ول المألوفات وفراق الشدائد ومقاسإاة والوطن الهل ومفارقة السفر مشقة
يعزم ول إليه يخرج ل فإنه وعاقبته ومآله السفر ذلك آخر وباصيرته نظره يجاوز
من القرآن في ما يرى الذي واليمان البصيرة ضعيف حال هؤلء وحال عليه

تفطمها التي النفوس على الشاقة والوامر والنواهي والزواجر والوعيد الوعد
شيء أصعب الصبي على والفطام والشهوات المألوفات ثدي من رضاعها عن

اللباء العقلء الرجال مبالغ بالغ من إل العقول صبيان كلهم والناس وأشقه
فيه وما الصيب وراء ما إلى ينظر الذي فهو ومعرفة وعمل علما الحق وأدرك

الوجود حياة أنه ويعلم والصواعق والبرق الرعد من
باه تحيا القلوب لن باالصيب السإلم دين شبه يقول أن لقائل الزمخشري وقال
الوعد من فيه وما باالظلمات الكفار تشبه من باه يتعلق وما باالمطر الرض حياة

جهة من والفتن البليا من القراع من الكفرة يصيب وما والبرق باالرعد والوعيد
أخذتهم قوم كمثل والمراد صيب ذوي كمثل أو والمعنى باالصواعق السإلم أهل

لقوا ما منها فلقوا الصفة هذه على السماء
من جميعا المثلين إن يتخطونه ل البيان أهل علماء عليه الذي والصحيح قال
شبهه باقدر شيء واحد لواحد يتكلف ل المفرقة دون المتركبة التمثلت جهة
فرادى شيئا تأخذ العرب أن بايانه الجزل والمذهب الفصل القول وهذا فيه

 ذاك باحجزة هذا تأخذ لم باعض من باعضها معزول

أشياء مجموع من حاصله كيفية شبه حيث القرآن في جاء كما بانظائرها فشبهها
مثل تعالى قوله مثلها باأخرى واحدا شيئا عادت حتى وتلصقت تضامنت قد

تشبيه الغرض أسإفارا يحمل الحمار كمثل يحملوها لم ثم التوراة حملوا الذين
جهله في الحمار باحال الباهرة وآياتها التوراة من معها باما جهلها في اليهود حال
الحكمة أسإفار حمل من عند الحالين وتساوي الحكمة أسإفار من يحمل باما

والتعب الكد من فيه يريد باما إل ذلك يشعر ول الحمال من سإواها ما وحمل
باه فاختلط السماء من أنزلناه كما الدنيا الحياة مثل لهم واضرب تعالى وكقوله

باقاء كقلة الدنيا زهرة باقاء قلة المراد الرياحا تذروه هشيما فأصبح الرض نبات
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وتصييرها بابعض باعضها منوط غير باالفراد الفراد تشبيه يراد أن فأما النبات هذا
فل واحدا شيئا

الحيرة من فيه خبطوا وما ضللتهم في المنافقين وقوع وصف لما وكذلك
باعد ناره طفئت من يكاباد باما عليهم المر وشدة حيرتهم فشبه والدهشة

رعد مع المظلمة الليلة في السماء أخذته من وكذلك الليل ظلمة في إيقادها
الصواعق من وخوف وبارق
وشدة الحيرة فرط على أدل لنه الثاني قلت أبالغ المثلين أي قلت فإن قال

الغلظ إلى الهون من هذا مثل في يتدرجون وهم أخر ولذلك وفظاعته المر
أقسام أرباعة رسإوله باه تعالى الله باعث الذي الهدى في الناس شيخنا قال قلت

ههنا إلى السورة أول من اليات هذه عليهم اشتملت قد
هؤلء من الول القسم الهدى في الناس أقسام بايان

نوعان وهم وظاهرا بااطنا قبلوه الول القسم
تعالى الله عن عقلوا الذين الئمة وهم والتعليم والفهم فيه الفقه أهل أحدهما

أسإراره واسإتنبطوا المة إلى وبالغوه مراده وفهموا كتاباه
الكثير والعشب الكل فأنبتت الماء قبلت التي الطيبة الرض مثل فهؤلء وكنوزه
والدواء والقوت الغذاء الكل ذلك من وأخذوا أنعامهم ورعت فيه الناس فرعى
 لهم يصلح ما وسإائر

عليهم فحفظوا المة إلى ألفاظه وبالغوا وضبطوه حفظوه الثاني النوع
حفظ أهل فهم الشارع مراد في والنفقة السإتنباط أهل من وليسوا النصوص

لدفائنه وإثارة واسإتنباط وفقه فهم أهل والولون سإمعوه لما وأداء وضبط
فوردوه للناس الماء أمسكت التي الرض بامنزلة الثاني النوع وهذا وكنوزه
باه وزرعوا أنعامهم منه وسإقوا منه وشرباوا

أيضا هؤلء من الثاني القسم في فصل
أيضا وهؤلء رأسإا باه يرفع ولم باه وكفر وبااطنا ظاهرا رده من الثاني القسم
نوعان

الرياسإة وحب والكبر الحسد حمله ولكن حق وأنه صحته وتيقن عرفه أحدهما
واليقين البصيرة باعد ودفعه جحده على قومه باين والتقدم والملك

باما منا أعلم وهم وكبراؤنا سإاداتنا هؤلء يقولون الذين هؤلء أتباع الثاني النوع
حقا كان ولو أنفسهم عن باأنفسنا نرغب ول باهم أسإوة ولنا يردونه وما يقبلونه
حيث يساقون والنعام الدواب بامنزلة وهؤلء باقبوله وأولى أهله هم لكانوا

من اتبعوا الذين تبرأ إذ فيهم وجل عز الله قال الذين وهم راعيهم يسوقهم
لنا أن لو اتبعوا الذين وقال السإباب باهم وتقطعت العذاب ورأوا اتبعوا الذين
وما عليهم حسرات أعمالهم الله يريهم كذلك منا تبرءوا كما منهم فنتبرأ كرة
يا يقولون النار في وجوههم تقلب يوم فيهم تعالى وقال النار من باخارجين هم

 فأضلونا وكبراءنا سإادتنا أطعنا إنا ربانا وقالوا الرسإول وأطعنا الله أطعنا ليتنا

وإذ فيهم تعالى وقال كبيرا لعنا والعنهم العذاب من ضعفين آتهم ربانا السبيل
أنتم فهل تبعا لكم كنا إنا اسإتكبروا للذين الضعفاء فيقول النار في يتحاجون

باين حكم قد الله إن فيها كل إنا اسإتكبروا الذين قال النار من نصيبا عنا مغنون
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فوج هذا أزواج شكله من وآخر وغساق حميم فليذوقوه هذا فيهم وقال العباد
أنتم باكم مرحبا ل أنتم بال قالوا النار صالوا إنهم باهم مرحبا ل معكم مقتحم

هذا لنا قدم من ربانا قالوا وشرعتموه لنا سإننتموه أي القرار فبئس لنا قدمتموه
داخلوها أي النار صالوا إنهم باهم مرحبا ل فقولهم النار في ضعفا عذاباا فزده

ل أنتم بال وقالوا التباع فأجاباهم نقاسإيه كما عذاباها ومقاسإون دخلناها كما
لنا قدمتموه أنتم باكم مرحبا
قولن الضمير وفي

عليهم وسإلمه الله صلوات الرسإل قول ورد والتكذيب الكفر ضمير أنه أحدهما
لنا وحسنتموه اليه ودعوتمونا الكفر لنا زينتم أنتم والمعنى باه غيره واسإتبدال

هذا على والمعنى للمتقدمين المتأخرين المم قول إنه القول هذا على وقيل
وتعالى سإبحانه باالله والشرك باه جاءوا ما ورد الرسإل تكذيب لنا شرعتم أنتم
المستقر بائس أي القرار فبئس قبلنا النار فدخلتم اليه وتقدمتمونا باه بادأتم أي

والمنزل
النار وصلي العذاب ضمير لنا قدمتموه أنتم قوله في الضمير أن الثاني والقول

حق وهما متلزمان والقولن
يكون أن فيجوز النار في ضعفا عذاباا فزده هذا لنا قدم من ربانا القائلون وأما

لنهم باه وأئمتهم وكبرائهم سإادتهم على دعوا التباع
رباهم سإألوا النار أهل جميع يكون أن ويجوز اليه ودعوهم عليه حملوهم الذين

ضعفا وسإلم عليهم الله صلى الرسإل وتكذيب الشرك لهم سإن من يزيد أن
الشياطين وهم

أيضا هؤلء من الثالث القسم في فصل
وكفروا وجحدوه ظاهرا باه وآمنوا الرسإول باه جاء ما قبلوا الذين الثالث القسم

النار بامستوقد المثلن هذان لهم ضرب الذين المنافقون وهم بااطنا باه
 نوعان أيضا وهم وباالصيب

فهؤلء كفر ثم وآمن أنكر ثم وأقر جهل ثم وعلم عمي ثم أباصر من أحدهما
حصل ثم نارا اسإتوقد من مثل ومثلهم وأئمتهم وسإاداتهم النفاق أهل رؤوس
الظلمة على باعدها

أن فكاد البرق ضوء باصائرهم أعشى الذين البصائر ضعفاء الثاني والنوع
في أصاباعهم يجعلون فهم الرعد صوت أذنهم وأصم وقوته لضعفها يخطفها
منه يهرباون بال واليمان القرآن سإماع من يقرباون ول الصواعق من آذانهم
أصاباعه يجعل منه خوفه شدة فمن الشديد الرعد يسمع من حال حالهم ويكون

وإذا الوحي نصوص من كثير في البصائر خفافيش من كثير حال وهذه أذنه في
الظن باه يحسن ومن مذهبه وذوي أسإلفه عن تلقاه لما مخالفة عليه وردت
ولو إياها يسمعه من وكره النصوص من هرب عنهم عنده لما مخالفة ورآها
يتلوها من لعاقب قدر ولو هذه من دعنا ويقول سإماعها عند أذنيه لسد أمكنه

فيها مشى عنده ما يوافق ما منها له ظهر فإذا ويعلمها وينشرها ويحفظها
يذهب أين يدري ل حائرا فقام عليه أظلمت عنده ما باخلف جاءت فإذا وانطلق

دونها قالوه ما اتباع على وسإادته بارؤسإائه الظن وحسن التقليد له يعزم ثم
 وأعرف مني باها أخبر هم الحال مسكين ويقول
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لها والمعظمون لها والمنتصرون عنها والذاباون أهلها ليس أو العجب لله فيا
أيضا باها أعرف خالفها ما على لها المقدمون الرجال آراء لجلها والمخالفون

الهدى أن وزعم اليقين عن وعزلها خالفها من كان فلم اتبعته وممن منك
يحتج أن يجوز ول اليقين من شيئا تفيد ل لفظية أدلة وأنها منها يستفاد ل والعلم

النقلية الظواهر ويسميها والصفات التوحيد مسائل من واحدة مسألة على باها
وكان وأهلها باها أحق هؤلء كان فلما العقلية القواطع خالفها ما ويسمى
سإنة هذه ولكن ومحارباوها أعداؤها هم لها والحافظون عنها والذاباون أنصارها

ومحارباته معاداته إلى وينسبونهم وأهله الحق يعادون إنهم الباطل أهل في الله
سإنته وأهل أتباعه ونسبوا بايته وأهل بال النبي أصحاب عادوا الذين كالرافضة

ولكن المتقون إل أولياءه إن أولياءه كانوا وما بايته أهل ومعاداة معاداته إلى
يعلمون ل أكثرهم

مردوا وقد النار إلى يدعون وسإادة أئمة قسمان المنافقين هؤلء أن والمقصود
مستبصرون زنادقة فأولئك والبهائم النعام بامنزلة لهم وأتباع النفاق على

هذه يجاوز ول واليمان العلم في آدم باني أصناف فهؤلء مقلدون زنادقة وهؤلء
باين المستضعف كحال اليمان وأباطن الكفر أظهر من إل اللهم السنة

هذا يزل ولم قومه باخلف المهاجرة يمكنه ولم السإلم له تبين الكفارالذي
كل من المنافقين عكس وهؤلء وباعده الله رسإول عهد على الناس في الضرب

وجه
مؤمن أو وبااطنا ظاهرا كافرا وإما وبااطنا ظاهرا مؤمن إما فالناس هذا وعلى
عليها اشتمل قد الرباعة والقسام بااطنا مؤمن ظاهرا كافر أو بااطنا كافر ظاهرا
اشتمل وقد ظاهرة الول الثلثة فالقسام أحكامها القرآن باين وقد الوجود

البقرة سإورة أول عليها
 أيضا هؤلء من الراباع القسم في فصل

لهم مؤمنات ونساء مؤمنون رجال فلول تعالى قوله ففي الراباع القسم وأما
من يتمكنون ول قومهم في إيمانهم يكتمون كانوا فهؤلء تطؤهم أن تعلموهم
النجاشي هؤلء ومن إيمانه يكتم كان فرعون آل مؤمن هؤلء ومن إظهاره

الباطن في وكان باالحبشة النصارى ملك كان فإنه الله رسإول عليه صلى الذي
أهل من وإن باقوله وجل عز الله عناهم الذين وأمثاله إنه قيل وقد مؤمنا

يشترون ل لله خاشعين اليهم أنزل وما إليكم أنزل وما باالله يؤمن لمن الكتاب
آناء الله آيات يتلون قائمة أمة الكتاب أهل من تعالى وقوله قليل ثمنا الله باآيات
عن وينهون باالمعروف ويأمرون الخر واليوم باالله يؤمنون يسجدون وهم الليل

المراد ليس هؤلء فإن الصالحين من وأولئك الخيرات في ويسارعون المنكر
لهم شهد قد هؤلء فإن قطعا محمد باعد والنصرانية بااليهودية التمسك باهم

من آمن من باه المراد وليس الثناء باهذا عليهم يثنى فل النار لهم وأوجب باالكفر
عليهم يطلق ل هؤلء فإن قومه وبااين المؤمنين جملة في ودخل الكتاب أهل
باالسإلم زال قد العتبار وذلك عليه كانوا ما بااعتبار إل الكتاب أهل من إنهم

على السإم هذا سإبحانه الله يطلق وإنما والمؤمنين المسلمين اسإم واسإتحدثوا
يا تعالى كقوله القرآن في المعروف هو هذا الكتاب أهل دين على بااق هو من
بايننا سإواء كلمة إلى تعالوا الكتاب أهل يا الله باآيات تكفرون لم الكتاب أهل

أهل يا وباينكم
من الحق أنه ليعلمون الكتاب أوتوا الذين وإن إباراهيم في تحاجون لم الكتاب
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ونظائره رباهم
والحسن مالك بان وأنس عباس بان الله وعبد الله عبد بان جابار قال ولهذا

وما إليكم أنزل وما باالله يؤمن لمن الكتاب أهل من وإن تعالى قوله أن وقتادة
 وأصحاباه وقتادة الحسن زاد النجاشي في نزلت أنها إليهم أنزل

ابان عن قتادة عن الهذلي باكر أباي حديث من تفسيره في جرير ابان وذكر
أخيكم على فصلوا اخرجوا قال النبي أن عنه الله رضي جابار عن المسيب

المنافقون فقال أصحمة النجاشي هذا فقال تكبيرات أرباع فكبر بانا فصلى
من وإن تعالى الله فأنزل قط يره لم نصراني علج على يصلي هذا إلى انظروا

الية باالله يؤمن لمن الكتاب أهل
في أحكامها وباين كتاباه في تعالى الله ذكرها قد الرباعة القسام أن والمقصود

بااطنا وكفر ظاهرا آمن من القسام أحد أن تبين وقد الخرة في وأحكامها الدنيا
فأصحاب هذا وعلى ومقلدوهم وأتباعهم وسإاداتهم رؤسإاؤهم نوعان وأنهم
عليه السياق يد كما المائي الثاني المثل أصحاب من شر الناري الول المثل

المثل مقتضى باين جمعوا قد وإنهم النوع لسائر المثلين أن أولى وهو يقال وقد
مقتضى وباين النور باعد الظلمات في والحصول القرار باعد النكار من الول
والعراض سإماعه عند الذان وسإد القرآن في البصيرة ضعف من الثاني المثل

المثل منهم فريق على الغالب يكون وقد وهذا هذا فيهم المنافقين فإن عنه
الثاني المثل منهم فريق وعلى الول
المتقدمان المثلن عليه اشتمل ما بايان في فصل
عظيمة حكم على المثلن هذان اشتمل وقد
فإذا نفسه قبل من ل غيره جهة من بانور مستضيء باالنار المستضيء أن منها

اعتقاد غير من بالسانه أقر لما المنافق وهكذا ظلمة في باقي النار تلك ذهبت
كالمستعار النور من معه ما كان جازم وتصديق باقلبه ومحبة
للضياء المادة وتلك تحمله مادة إلى دوامه في يحتاج النار ضياء أن ومنها

النافع العلم من مادة إلى يحتاج اليمان نور فكذلك الحيوان غذاء بامنزلة
كما طفيء اليمان مادة ذهبت فإذا بادوامها ويدوم باها يقوم الصالح والعمل

 مادتها بافراغ النار تطفأ

النور باعد حادثة وظلمة نور يتقدمها لم مستمرة ظلمة نوعان الظلمة أن ومنها
باعد ظلمة المنافق فظلمة حظه كانت من على وأشقهما الظلمتين أشد وهي

الضوء باعد الظلمة في حصل الذي للنار المستوقد باحال حاله فمثلت إضاءة
قط منها يخرج لم الظلمات في فهو الكافر وأما

نارا يعطون وأنهم الخرة في حالهم على وتنبيها إيذانا المثل هذا في أن ومنها
إليه يكونون ما أحوج النور ذلك يطفأ ثم ظاهرا الدنيا في نورهم كان كما ظاهرا

يستطيعون ل الجسر على الظلمة في ويبقون تحمله بااقية مادة له تكن لم إذ
لم فإن الجسر يقطع حتى يصحبه ثابات بانور إل عبوره أحدا يمكن ل فإنه العبور

باه تعالى الله ذهب وإل الصالح والعمل النافع العلم من مادة النور لذلك يكن
في عليها هم التي باحالتهم الدنيا في مثلهم فطاباق صاحبه اليه كان ما أحوج
قوله في السر يعلم ههنا ومن يقسم عندما القيامة يوم وباحالتهم الدار هذه
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بايان زيادة أردت فإن نورهم الله أذهب يقل ولم بانورهم الله ذهب تعالى
رضي الله عبد بان جابار حديث من صحيحه في مسلم رواه ما فتأمل وإيضاحا

عنهما الله
قال الناس فوق تل على القيامة يوم نحن نجيء فقال الورود عن سإئل وقد

باعد وتعالى تبارك ربانا يأتينا ثم فالول الول تعبد كانت وما باأوثانها المم فتدعى
حتى فيقولون رباكم أنا فيقول ربانا ننتظر فيقولون تنتظرون من فيقول ذلك

إنسان كل ويعطى فيتبعونه باهم فينطلق قال يضحك لهم فيتجلى إليك ننظر
تأخذ وحسك كلليب جهنم جسر وعلى يتبعونه ثم نورا مؤمن أو منافق منهم

زمرة أول فينجو المؤمنون ينجو ثم المنافقين نور يطفأ ثم تعالى الله شاء من
نجم كأضوأ يلونهم الذين ثم يحاسإبون ل ألفا سإبعون البدر ليلة كالقمر وجوههم

قال من النار من يخرج حتى ويشفعون الشفاعة تحل ثم كذلك ثم السماء في
الجنة بافناء فيجعلون شعيرة يزن ما الخير من قلبه في وكان الله إل إله ل

 الحديث بااقي وذكر الماء عليهم يرشون الجنة أهل ويجعل

والمؤمن المنافق نورا منهم إنسان كل ويعطى فيتبعونه فينطلق قوله فتأمل
وتأمل يبصرون ل ظلمات في وتركهم بانورهم الله ذهب تعالى قوله تأمل ثم

نور في المؤمنون ذهب وقد الظلمة في فبقوا أنوارهم طفئت إذا حالهم
وجل عز رباهم يتبعون إيمانهم
مشرك كل فيتبع تعبد كانت ما أمة كل لتتبع الشفاعة حديث في قوله وتأمل

معبود كل كان الذي الحق الله يتبع باأن الحقيق والموحد يعبده كان الذي إلهه
فل السجود إلى ويدعون سإاق عن يكشف يوم تعالى قوله وتأمل بااطل سإواه

في وقوله الموضع هذا في الشفاعة حديث في الية هذه وذكر يستطيعون
في المذكور باالساق المراد يتبين الضافة وهذه سإاقه عن فيكشف الحديث

أسإرار من بااباا لك يفتح وذلك هذا باعد سإبحانه واتباعه النطلق ذكر وتأمل الية
عبدوه الذين توحيده لهل وتعالى سإبحانه الله ومعاملة القرآن وفهم التوحيد

بامقابالتها عامل التي المعاملة هذه شيئا باه يشركوا ولم وحده
النار إلى واتبعته باها فانطلق معبودها مع أمة كل ذهبت حيث الشرك أهل

الذي العالمين رب الله فسبحان وعابادوه أولياؤه واتبعه الحق المعبود وانطلق
كانوا ما أحوج فيه الناس وفارقوا والخرة الدنيا في باه التوحيد أهل عيون قرت
اليهم
التي والحيرة الضلل هي التي الظلمة لحصول متضمن الول المثل أن ومنها
هدى فل المن ضده الذي الخوف لحصول متضمن الثاني والمثل الهدى ضدها

مهتدون وهم المن لهم أولئك باظلم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا الذين أمن ول
نارا أوقد رجل كمثل نفاقهم في هؤلء مثل السلف من وغيره عباس ابان قال
هو فبينما يخاف مما فاتقى حوله ما ورأى فاسإتضاء مفازة في مظلمة ليلة في

بااظهار المنافقون كذلك متحيرا خائفا ظلمة في فبقي ناره طفئت إذ كذلك
ووارثوهم المؤمنين وناكحوا وأولدهم أموالهم على أمنوا اليمان كلمة

 والخوف الظلمة إلى عادوا ماتوا فإذا نورهم فذلك الغنائم وقاسإموهم
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نورهم وذهاب والهدى المسلمين إلى إقبالهم لهم النار إضاءة مجاهد قال
باأنها النور وذهاب الضاءة تلك فسرت وقد والضللة المشركين إلى إقبالهم

في شأنهم ذلك أن والصواب القيامة بايوم وفسرت باالبرزخ وفسرت الدنيا في
القيامة وفي البرزخ في جوزوا الدنيا في كذلك كانوا لما فإنهم الثلثة الدور
ما فيه العبد على يعود المعاد فإن للعبيد باظلم رباك وما وفاقا جزاء حالهم بامثل
فهو أعمى هذه في كان ومن الجزاء يوم يسمى ولهذا الدنيا في له حاصل كان
هدى اهتدوا الذين الله ويزيد سإبيل وأضل أعمى الخرة في

في معه فوحشته الدار هذه في إياه بامعصيته الله مع مستوحشا كان ومن
الدنيا الحياة هذه في باه عينه قرت ومن وأشد أعظم المعاد يوم البرزخ
عاش ما على العبد فيموت البعث ويوم الموت وعند القيامة يوم باه عينه قرت
وبااطنا ظاهرا باه فينعم باعينه عمله عليه ويعود عليه مات ما على ويبعث عليه

القلب وقوة والنعيم العين وقرة والبهجة واللذة والسرور الفرحا من فيورثه
وألذه وأطيبه وأجله النعيم أفضل هو ما واغتباطه وانشراحه وحياته واسإتبشاره

هذا واسإتبشاره وانشراحه وسإروره القلب وفرحا النفس طيب إل نعيم وهل
التي المشتهيات سإائر من عينه وتلذ نفسه تشتهيه ما أعماله من له وينشأ

وبالوغها وكمالها المشتهيات تلك تنوع ويكون العين وتلذها النفس تشتهيها
وبالوغه وإخلصه فيه ومتاباعته عمله كمال باحسب والموافقة الحسن مرتبة
له المحبوباة المرضية أعماله تنوعت فمن تنوعه وباحسب فيه الحسان مرتبة

باحسب له وتكثرت الدار تلك في باها يتلذذ التي القسام تنوعت الدار هذه في
حسب على هناك واللتذاذ باها والباتهاج باتنوعها مزيده وكان هنا أعماله تكثر

 الدار هذه من فيها وتنوعه العمال من مزيده

أثرا والمسخوطة له المحبوباة العمال من عمل لكل سإبحانه الله جعل وقد
الجنة أهل لذات تنوعت ولهذا وجزاه الخر أثر يشبه ل يخصه وألما ولذة وجزاء
ضرب من لذة فليست والعقوباات الطيبات من فيهما ما وتنوع النار أهل وآلم

في ونصيبه سإهمه أنمى من كلذة بانصيب منها وأخذ باسهم الله مرضاة كل في
من كألم وعقوباته بانصيب لله مسخوط كل في ضرب من ألم ول منها واحد نوع

مساخطه من واحد باسهم ضرب
باحسب الخرة في الطيبات من باه يستمتع ما كمال أن إلى النبي أشار وقد

المسجد في معلقا حشف من قنوا فرأى الدنيا في العمال من قاباله ما كمال
يكون جزاءه أن فأخبر القيامة يوم الحشف يأكل هذا صاحب إن فقال للصدقة

يفتح الباب وهذا جنسها من باحشف الصدقة تلك على فيجزى عمله جنس من
من فيه يجري وما أحواله في الناس وتفاوت المعاد فهم من عظيمة أباواباا لك

باحسب فإنه قبره من قام إذا وثقله ظهره على العبد حمل خفة فمنها المور
ثقل ثقل وإن خف خف إن وثقله وزره خفة

العمال من له كان إن والشمس للحر ضحاؤه أو العرش باظل اسإتظلله ومنها
والمعاصي الشرك حر من الدار هذه في يظله مما واليمان الخالصة الصالحة
هنا ضاحيا كان وإن الرحمن عرش تحت أعماله ظل في هناك اسإتظل والظلم

الشديد للحر هناك ضحى والفجور والبدع والمخالفات للمعاصي
في وقوفه طال إن عليه وتهوينه عليه ومشقته الموقف في وقوفه طول ومنها

عليه خف وطاعته مرضاته في المشاق لجله وتحمل لله ونهارا ليل الصلة
والنعمة والبطالة والدعة هنا الراحة آثر وإن عليه وسإهل اليوم ذلك في الوقوف



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

ذلك إلى تعالى الله أشار وقد عليه مشقته واشتدت هناك الوقوف عليه طال
ومن وأصيل باكرة رباك لحكم فاصبر تنزيل القرآن عليك نزلنا نحن إنا قوله في

وراءهم ويذرون العاجلة يحبون هؤلء إن طويل ليل وسإبحه له فاسإجد الليل
أخف كان بال عليه ثقيل اليوم ذلك يكن لم طويل ليل الله سإبح فمن ثقيل يوما

 عليه شيء

ل الدار هذه في الحق عمل ثقل تحمل باحسب هناك ميزانه ثقل أن ومنها
وباذله عليه والصبر الحق بااتباع الميزان يثقل وإنما العمال كثرة مجرد باحسب

عنهما الله رضي لعمر وصيته في الصديق قال كما باذل إذا وأخذه سإئل إذا
أنه واعلم باالليل يقبله ل باالنهار حق وله باالنهار يقبله ل باالليل حقا لله أن واعلم

ول عليهم ذلك وثقل الحق بااتباعهم موازينه ثقلت من موازين ثقلت إنما
في مشى نور له كان إن نفسه نور في إل أحدا يمشي ول غيره باه يستضيء

قد الدنيا في المنافق كان ولما غيره نور ينفعه لم أصل نور له يكن لم وإن نوره
أعطي اليمان من مادة له ول باباطنه متصل ول مستمر غير ظاهر نور له حصل

إليه كان ما أحوج عنه يطفأ ثم له مادة ل ظاهرا نورا الخرة في
سإيرهم سإرعة باحسب والبطء السرعة في الصراط على مشيهم أن ومنها

هناك أسإرعهم هنا سإيرا فأسإرعهم الدنيا في المستقيم الله صراط على وباطئه
أثبتهم هنا المستقيم الصراط على ثباتا واشدهم هناك أباطأهم هنا وأباطأهم

خطفته هنا المضلة والبدع والشبهات الشهوات كلليب خطفته ومن هناك
الشهوات كلليب تأثير ويكون هناك السعدان شوك كأنها التي الكلليب

مقطع أي ومخردل مسلم ومخدوش مسلم فناج هاهنا فيه والبدع والشبهات
وفاقا جزاء الدنيا في الكلليب تلك فيهم أثر كما النار في مكردس باالكلليب

 للعبيد باظلم رباك وما

في والناري المائي المثلين لعباده ضرب وتعالى تبارك الله أن والمقصود
الحياة من المثلن تضمن لما النور سإورة وفي الرعد سإورة وفي البقرة سإورة

مظلمه القلب ميت والمنافق والكافر مستنيره القلب حي فالمؤمن والضاءة
الناس في باه يمشي نورا له وجعلنا فأحييناه ميتا كان أومن تعالى الله وقال
الظل ول النور ول الظلمات ول والبصير العمى يستوي وما تعالى وقال الية
واسإتنار باهداه اهتدى من فجعل الموات ول الحياء يستوي وما الحرور ول

والشرك والبدع والضلل الشبهات حر من يقيه ظل في حيا باصيرا بانوره
في منغمسا والضلل والشرك الكفر حر في ميتا أعمى والخر بانوره مستنيرا

ما تدري كنت ما أمرنا من روحا إليك أوحينا وكذلك تعالى وقال الظلمات
الية اليمان ول الكتاب

هو فقيل نورا جعلناه ولكن تعالى قوله من الضمير مفسر في اختلفوا وقد
عباده باه هدى الذي النور فإنه الكتاب هو وقيل المذكورين أقرب لكونه اليمان

وكذلك تعالى قوله في المذكور الروحا على عائد أنه والصواب شيخنا قال
 روحا وحيه فسمى الية أمرنا من روحا إليك أوحينا
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ومن الحقيقة في الحياة هي التي والرواحا القلوب حياة من باه يحصل لما
حياة ثمرة هي النعيم دار في السرمدية البادية والحياة حي ل ميت فهو عدمها
ممن فهو الدنيا في باه يحيا لم فمن رسإوله إلى أوحى الذي الروحا باهذا القلب

الدنيا دار الثلث الدور في حياة الناس وأعظم يحيا ول فيها يموت ل جهنم له
في روحا وسإماه الروحا باهذه الحياة من نصيبا أعظمهم الجزاء ودار البرزخ ودار
من الروحا يلقي العرش ذو الدرجات رفيع تعالى كقوله القرآن من موضع غير

الملئكة ينزل تعالى وقال التلق يوم لينذر عباده من يشاء من على أمره
فاتقون أنا إل إله ل أنه انذروا أن عباده من يشاء من على أمره من باالروحا
باهاتين الروحا وكمال وإضاءتها القلوب اسإتنارة من باه يحصل لما نورا وسإماه

الله صلوات الرسإل أيدي على إل إليهما سإبيل ول والنور باالحياة الصفتين
من الصالح والعمل النافع العلم وتلقي باه باعثوا باما والهتداء عليهم وسإلمه

والفقه باالزهد إليه مشارا العبد كان وإن مظلمة ميتة فالروحا وإل مشكاتهم
الله أوحاه الذي باالروحا والسإتنارة الحياة فإن البحوث في والكلم والفضيلة

فليس كله ذلك وراء عباده من يشاء من باه يهدي نورا وجعله رسإوله إلى تعالى
سإقيمها من القوال صحيح باه يميز نور ولكن والكلم والبحث النقل كثرة العلم
النقد ويميز الرجال آراء من هو مما النبوة مشكاة من هو وما بااطلها من وحقها
سإواه لجنته ثمنا وجل عز الله يقبل ل الذي النبوية المدينة أهل سإكة عليه الذي
والمعتزلة والجهمية الفلسإفة من ونواباه جنكسخان سإكة عليه الذي النقد من

كلها الثمان فهذه العالم باين يروجه ونقدا وضرباا سإكة لنفسه اتخذ من وكل
عاملها على ترد بال منها شيئا جنته ثمن في وتعالى سإبحانه الله يقبل ل زيوف
هباء فجعلها عليها تعالى الله قدم التي العمال من وتكون اليها يكون ما أحوج

 باالخسرين ننبئكم هل قل تعالى قوله من وافر نصيب ولصاحبها منثورا

صنعا يحسنون أنهم يحسبون وهم الدنيا الحياة في سإعيهم ضل الذين أعمال
رسإول سإنة غير على أو وجل عز الله لغير كانت التي العمال أربااب حال وهذا
ولكن النبوة مشكاة عن يتلقوها لم التي والنظار العلوم أربااب وحال الله

وأفكارهم قواهم فاتبعوا أفكارهم وكناسإة الرجال أذهان زباالة عن تلقوها
في وباثه قالوه ما وفهم لهم والنتصار الرجال آراء تقرير في وأذهانهم
منهم رمق باه ومن صفحا الرسإول باه جاء عما وأعرضوا والمحاضر المجالس

قوى وتفريغ وتحكيمه اتباعه تجريد وإما للفضيلة طلبا التفات أدنى يعيره
ما وقبول منها يخالفه ما ورد عليه الرجال آراء وعرض وفهمه طلبه في النفس
شمس عليها أشرقت إذا إل وأقوالهم آرائهم من شيء إلى يلتفت ول وافقه
فضل نفسه باه يحدث منهم أحدا ترى تكاد ل أمر فهذا باالصحة لها وشهد الوحي

في شقي لعبد فوارحمتا سإواه ينجي ل الذي وهذا ومطلوباه أخيته يكون أن عن
فيه الناس ما على وآثره أوقاته فيه واسإتعد قواه فيه واسإتفرغ العلم طلب

وتعالى سإبحانه المرسإل عن وقلبه مسدود الله رسإول وباين باينه والطريق
مطرود باقرباه والسرور باحبه والتنعم عليه والتوكل إليه والناباة وتوحيده
باأخس إل يفز فلم المذاهب أباواب على كله عمره طاف وقد ومصدود
رشدها مواقع عن القلوب أعمت فتنة إل والله هي إن الله سإبحان المطالب

فظنت الكبير عليه وهرم الصغير فيه ترباى قصدها طرق عن العقول وحيرت
تتنافس التي والنهاية المتساباقون إليها تساباق التي الغاية أنها الباصار خفافيش

الجوزاء كوكب من الثرى وأين الضياء من الظلم أين وهيهات المتنافسون فيها
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أصحاب طريقة من اليمين أصحاب طريقة وأين الظلل من الحرور وأين
النقل من معلوم بادليل قائله عصمة لنا تضمن لم الذي القول وأين الشمال
 العلم وأين المعصوم القائل عن المصدق

رب عن وسإلم عليه الله صلى جبرائيل عن الله عبد بان محمد سإنده الذي
من الضلل شيوخ سإنده الذي الخرص الخوض من وتعالى سإبحانه العالمين
أن درجاتها أعلى التي الراء أين بال المشائين وفلسإفة والمعتزلة الجهمية

مسلم كل على الواجب النبوية النصوص إلى التباع سإائغة الضرورة عند تكون
تقليده عن قائلها نهى التي الراء وأين النزاع موارد في اليها والتحاكم تحكيمها

وأين ويتبصر باها يهتدي أن عبد كل على فرض التي النصوص على وحض فيها
إلى الموات جملة من فهي باها والقائمون أنصارها مات إذا التي والراء القوال

والسموات الرض زالت إذا إل تزول ل التي النصوص
له لمن الغي من الرشد وتبين ناظرتان عينان له لمن الصبح والله اسإتبان لقد

والراء والشبهات البدع أهوية القلوب على عصفت لكن واعيتان اذنان
أباواب فاغلقت الشهوات أيدي فيها وتحكمت مصابايحها فأطفأت المختلفات

تجد فلم الرجال لراء وتقليدها كسبها عليها وران مفاتيحها وأضاعت رشدها
فلم والتخليط الجهل اسإقام فيها وتمكنت منقذا فيها والسنة القرآن حقائق
ول تسمن ل التي الراء هذه من غذاءها جعلت واعجبا الغذاء باصالح معها تنتفع
واعجبا المرفوع نبيه ونص تعالى الله باكلم الغتذاء تقبل ولم جوع من تغني
عن وعجزت والصواب فيها الخطأ باين التمييز إلى الراء ظلم في اهتدت كيف

تلقي عن باالعجز فأقرت والكتاب السنة من ومشارقها النوار بامطالع الهتداء
فلن ورأي فلن رأي من تلقته ثم والقرآن السنة مشكاة من والعلم الهدى

من الهدى واقتباس الوحي نصوص عن المعرضون حرم ماذا الله سإبحان
البصائر واسإتنارة القلوب حياة من فاتهم وماذا والذخائر الكنوز من مشكاتها

زبارا لجلها باينهم أمرهم وتقطعوا فكرا الراء بامعاول اسإتنبطوها باأقوال قنعوا
القرآن ذلك الجل فاتخذوا غرورا القول زخرف باعض إلى باعضهم وأوحى
معاهدة ودثرت يعرفونها فليسوا قلوباهم في القرآن معالم درسإت مهجورا
 يعمرونها فليسوا عندهم

فليسوا آفاقهم من كواكبه وأفلت يرفعونها فليسوا أيديهم من أعلمه ووقعت
يثبتونها فليسوا وعقدها آرائهم ظلم اجتماع عند شمسه وكسفت يبصرونها

وشنوا اليقين ولية عن وعزلوها الحقيقة سإلطان عن الوحي نصوص خلعوا
جيوشهم من عليها يخرج يزال فل الباطلة باالتأويلت التحريف غارات عليها

فعاملوها لئام أقوام على الضيف نزول عليهم نزلت كمين باعد كمين المخذولة
صدورها في باالدفع ولكن باعيد من وتلقوها والكرام الجلل من باها يليق ما باغير

 والعجاز
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النصوص أنزلوا المجاز سإبيل فعلى باد ل كان وإن عبور من عندنا مالك قال
ول نافذ حكم له وما والخطبة السكة له الزمان هذه في العاجز الخليفة منزلة

الصول وتضييع الوحي منهج عن باخروجهم الوصول والله حرموا سإلطان
باهم وتقطعت عليها كانوا ما أحرص فخانتهم لها صدور ل بااعجاز وتمسكوا
الصدور في ما وحصل القبور في ما باعثر إذا حتى اليها كانوا ما أحوج أسإباباهم

اعتقدوه ما حقيقة لهم وانكشفت حصلوه الذي حاصلهم قوم لكل وتميز
في وسإقط يحتسبون يكونوا لم ما الله من لهم وبادا قدموه ما على وقدموا
يعاين عندما الحسرة شدة فيا باذروه ما غلة عاينوا لما الحصاد عند أيديهم

آماله باوارق تبين عندما المصيبة عظم ويا منثورا هباء وكده سإعيه المبطل
والتعصب والهوى البدعة على سإريرته انطوت من ظن فما وغرورا خلبا وأمانيه
وسإنة الله كتاب نبذ من عذر وما السرائر تبلى يوم وتعالى سإبحانه بارباه للراء

عن المعرض أفيظن المعاذر الظالمين فيه ينفع ل يوم في ظهره وراء رسإوله
الله مطالبة من ويخلص الرجال باآراء غدا ينجو أن رسإوله وسإنة الله كتاب
أو الشكال وتنوع القيسة ضروب أو والجدال البحوث باكثرة له تعالى

ومنى الظن أكذب ظن لقد والله هيهات الخيال وأنواع والمشارات باالشطحات
غيره على تعالى الله هدى حكم لمن النجاة ضمنت وإنما المحال أباين نفسه
التوحيد من واسإتمسك المستقيم الصراط وسإلك باالدليل وأتم التقوى وتزود
عليم سإميع والله لها انفصام ل التي الوثقة باالعروة الرسإول واتباع
من تجري جنات لهم أن الصالحات وعملوا آمنوا الذين { وباشر تعالى قوله
وأتوا قبل من رزقنا الذي هذا قالوا رزقا ثمرة من منها رزقوا كلما النهار تحتها

}  خالدون فيها وهم مطهرة أزواج فيها ولهم متشاباها باه

البشارة باهذه إليك أرسإله من وعظمة وصدقه ومنزلته المبشر جللة فتأمل
سإبحانه وجمع وأيسره عليك شيء أسإهل على لك وضمنه باه باشرك ما وقدر

ونعيم والثمار النهار من فيها وما باالجنات البدن نعيم باين البشارة هذه في
أباد العيش هذا دوام بامعرفة العين وقرة القلب ونعيم المطهرة باالزواج النفس

هو هذا زوجها وهو للرجل زوج والمرأة زوج جمع والزواج انقطاعه وعدم البااد
ومن الجنة وزوجك أنت أسإكن كقوله القرآن نزل وباها قريش لغة وهو الفصح
جرت فإن المطهرة وأما يقولونه يكادون ل نادر وهو زوجة يقول من العرب

جماعة مجرى له إجراء التكسير جمع على صفة فيجرى الواحد على صفة
من طهرت من والمطهرة ونظائره ظاهرة وقرى طيبة مساكن تعالى كقوله

يكون أذى وكل قذر وكل والبصاق والمخاط والغائط والنفاس والبول الحيض
المذمومة والصفات السيئة الخلق من بااطنها ذلك مع فظهر الدنيا نساء من

زوجها غير إلى باه تطمح أن من طرفها وطهر والبذاء الفحش من لسانها وطهر
ثنا المبارك بان الله عبد قال وسإخ أو دنس لها يعرض أن من أثواباها وطهرت

مطهرة أزواج فيها لهم النبي عن سإعيد أباي عن نظرة أباي عن قتادة عن شعبة
الله وعبد مسعود بان الله عبد وقال والبصاق والنخامة والغائط الحيض من قال
مطهرة أيضا عباس ابان وقال يتنخمن ول يحدثن ول يحضن ل مطهرة عباس بان
ول يمنين ول يمذين ول يتغوطن ول يبلن ل مجاهد وقال والذى القذر من

والذى الثم من مطهرة قتادة وقال يلدن ول يتنخمن ول يبصقن ول يحضن
زيد بان الرحمن عبد وقال ومأثم وقذر وغائط باول كل من سإبحانه الله طهرهن

ويتركن يدمين تراهن أل بامطهرات لسن الدنيا وأزواج تحيض ل التي المطهرة
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إني الله قال عصت فلما عصت حتى حواء خلقت وكذلك قال والصيام الصلة
في المتقين إن تعالى وقال الشجرة هذه دميت كما وسإأدميك مطهرة خلقتك

كذلك متقابالين واسإتبرق سإندس من يلبسون وعيون جنات في أمين مقام
 ل آمنين فاكهة باكل فيها يدعون عين باحور وزوجناهم

لهم فجمع الجحيم عذاب رباهم ووقاهم الولى الموتة إل الموت فيها يذوقون
الثمار على واشتماله مكروه كل من فيه المن وحصول المنزل حسن باين

اللذة وتمام باعضا باعضهم لمقابالة العشرة وكمال اللباس وحسن والنهار
ومضرتها انقطاعها من أمنهم مع الفاكهة أنواع باجميع ودعائهم العين باالحور

حوراء جمع والحور موتا هناك فيها يذوقون ل باأنهم أعلمهم ذلك وختام وغائلتها
بان زيد وقال العين سإواد شديدة البيضاء الجميلة الحسناء الشاباة المرأة وهي
الحوراء مجاهد وقال العين حسان وعين الطرف فيها يحار التي الحوراء أسإلم
الحوراء الحسن وقال اللون وصفاء الجلد رقة من الطرف فيها يحار التي

فقال اللفظة هذه اشتقاق في واختلف العين سإواد شديدة العين باياض شديدة
وقال البيض الحور قتادة قال وكذلك البيض العرب كلم في الحور عباس ابان

الطرف فيهن يحار التي العين الحور مجاهد وقال الوجوه البيض الحور مقاتل
كالمرآة إحداهن كبد في وجهه الناظر ويرى ثياباهن وراء من سإوقهن مخ بااديا
من مشتقة اللفظة وليست التفاق من وهذا اللون وصفاء الجلد رقة من

من مأخوذ الحور أن والصحيح التبييض والتحوير البياض الحور وأصل الحيرة
وفي المرين يتضمن فهو سإوادها قوة مع باياضها شدة وهو العين في الحور

وقال الحور باينة حوراء امرأة سإوادها شدة في العين باياض شدة الحور الصحاحا
آدم باني في وليس والبقر الظباء أعين مثل كلها العين تسود أن الحور عمرو أباو

ما الصمعي وقال والبقر باالظباء شبهن لنهن العين حور للنساء قيل وإنما حور
اللفظة اشتقاق في اللغة أهل عمرو أباو خالف قلت العين في الحور ما أدري
في باياض إلى أو البياض إلى ردوه إنما غيره والناس السواد إلى الحور ورد

وتناسإبهما والسواد البياض حسن من يلتئم معنى العين في والحور سإواد
أبايضها باياض اشتد إذا حوراء عين الخر من الحسن منهما واحد كل واكتساب

لون باياض عينها حور مع يكون حتى حوراء المرأة تسمى ول أسإودها وسإواد
 وهي عيناء جمع والعين الجسد

عيناء وامرأة العين ضخم كان إذا أعين ورجل النساء من العين العظيمة
الحسن صفات أعينهن جمعت اللتي العين أن والصحيح عين والجمع والجمعت
في عينها اتساع المرأة محاسإن ومن العين حسان العين مقاتل قال والملحة

أرباعة في منها الضيق يستحب إنما و العيون من المرأة في العين ضيق و طول
أرباعة في منها السعة ويستحب هنالك وما وانفها أذنها وخرق فيها مواضع
البياض ويستحسن وجبهتها كتفيها باين ما وهو وكأهلها وصدرها ووجهها مواضع

منها السواد ويستحب عينها وباياض وثغرها وفرقها لونها مواضع أرباعة في منها
في منها الطول ويستحب وشعرها وهدباها وحاجبها عينها مواضع أرباعة في

وهي أرباعة في منها القصر ويستحب وبانانها وشعرها وعنقها قوامها أرباعة
الرجل قصيرة الطرف قاصر فتكون وعينها ورجلها ويدها لسانها معنوية
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وعن الزوج يكره ما تناول عن اليد قصيرة الكلم وكثرة الخروج عن واللسان
 فصل وانفها وحاجبها وفرقها خصرها أرباعة في منها الرقة وتستحب باذله

يزوج كما أزواجا جعلناهم عبيدة أباو قال عين باحور وزوجناهم تعالى وقوله
عقد من وليس باهن قرناهم يونس وقال اثنين اثنين جعلناهم باالنعل النعل

هذا نصر بان قال تزوجتها تقول إنما و باها تزوجت تقول ل والعرب قال التزويج
وطرا منها زيدا قضى فلما تعالى قوله وذلك يونس قاله ما على يدل والتنزيل
تقول تميم سإلم ابان وقال باها زوجناك لقال باها تزوجت على كان ولو زوجناكها
العرب تقول الزهري وقال أيضا الكسائي وحكها باها وتزوجت امرأة تزوجت
تعالى وقوله باامرأة تزوجت كلمهم من وليس امرأة وتزوجت امرأة زوجته

قال ازدشنؤة في لغة هي الفراء وقال قرناهم أي عين باحور وزوجناهم
بامعنى هو الذي التزويج من جعله لنه احسن هذا في عبيدة أباي وقال الواحدي

فردا كان يقال أن يجوز هذا ومن النكاحا عقد بامعنى ل زوجا الشيء جعل
كان إذا يمنعها من عند الباء تمتنع إنما و باآخر شفعته يقال كما باآخر فزوجته
على يدل التزويج فلفظ معا المران يراد أن يمتنع ول قلت التزويج عقد بامعنى
والضم القتران على تدل الباء ولفظ الحور أنكحناهم مجاهد قال كما النكاحا
يطمثهن لم الطرف قاصرات فيهن تعالى وقال اعلم والله حذفها من ابالغ وهذا
وصفهن والمرجان الياقوت كأنهن تكذباان رباكما آلء فبأي جان ول قبلهم انس

 مواضع ثلثة في الطرف باقصر سإبحانه

عين الطرف قاصرات وعندهم الصافات في تعالى قوله والثاني هذا أحدها
كلهم والمفسرون أتراب الطرف قاصرات وعندهم ص في تعالى قوله والثالث

وقيل غيرهم إلى يطمحن فل أزواجهن على طرفهن قصرن المعنى أن على
إلى ينظروا أن وجمالهن حسنهن يدعهم فل كلهن أزواجهن طرف قصرن
صفة فقاصرات جهةاللفظ من واما المعنى جهة من صحيح وهذا غيرهن
متعد باطامح لبس أي طرفهن قاصر واصله الوجوه لحسان الفاعل إلى مضافة

قال الطرف قاصرات قوله في مجاهد عن نجيح أباي عن ورقاء حدثنا آدم قال
وحدثنا آدم قال أزواجهن غير يبغين فل أزواجهن على الطرف قاصرات يقول

يردن فل أزواجهن على طرفهن قصرن قال الحسن عن فضلة بان المبارك
قصرن مجاهد عن منصور وقال متطلعات ول متبرجات هن ما والله غيرهم

سإعيد تفسير وفي غيرهم يردن فل أزواجهن على أنفسهن و وقلوباهن أباصارهن
التراب أما و غيرهم يردن فل أزواجهن على أطرافهن وقصرن قال قتادة عن

واحدة أسإنانهن أقران إسإحاق أباو و عبيدة أباو قال النسان لذة وهو ترب فجمع
وبانات واحد وميلد واحد سإن على مستويات المفسرين وسإائر عباس ابان قال
الشباب غاية في هن إسإحاق قال أمثال أتراب مجاهد وقال سإنة وثلثين ثلث

وقت في معه الرض تراب مس لنه ترباه وقرنه النسان سإن وسإمي والحسن
فات قد عجائز فيهن ليس أنهن أسإنانهن بااسإتواء الخبار من والمعنى واحد

الخدم وهم الولدان فيهم فان الذكور باخلف الوطء يقطن ل ولئد ول حسنهن
الجنتان مفسره طائفة فقالت فيهن قوله في الضمير مفسر في اختلف وقد
الفرش مفسره طائفة وقالت والخيام والغرف القصور من حوتاه وما
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على بامعنى وفي إسإتبرق من باطائنها فرش على متكئين قوله في المذكورة
ما يقال يمسهن لم عبيدة أباو قال جان ول قبلهن انس يطمثهن لم تعالى وقوله
ما جمل هذا العرب تقول يونس وقال مسه ما أي قط حبل البعير هذا طمث
باالتدمية النكاحا وهو الفتضاض الطمث الفراء وقال مسه ما أي قط حبل طمثه

 يطمث طمث لغتان وفيه الدم هو والطمث

هي لغتهم في والطامث عتها افتر إذا الجارية طمثت الليث قال ويطمث
باالفتضاض أدميت إذا تطمث طمثت للمرأة يقال الهيثم أباو قال الحائض
في وقال طامث فهي تحيض ما أول حاضت إذا تطمث فعلت على وطمثت

الفرزدق قول
النعام بايض من اصح ... وهن قبلي يطمثن لم إلى خرجن

ولم يغشين ولم يجاملهم يغشهن يطأهنولم لم المفسرون قال يمسسن لم أي
اللواتي هن يقول فبعضهم هؤلء في مختلفون وهم ألفاظهم هذه يجامعن
آخر خلقا أنشئن الدنيا نساء يعني يقول وباعضهم حورها من الجنة في أنشئن
انشئن منذ يمسسن لم الدنيا نساء من نساء الشعبي قال وصفن كما اباكارا
هن عباس ابان عن عطاء وقال الجنة في خلقن لنهن مقاتل وقال خلقا

الذي الخلق هذا في يجامعهن لم الكلبي وقال أباكارا متن اللتي الدميات
نساء من لسن النسوة هؤلء أن القران ظاهر قلت جان ول انس فيه أنشئن
النس طمثهن فقد الدنيا نساء أما و العين حور الحور من هن وانما الدنيا

الية وفي إسإحاق أباو قال ذلك على تدل والية الجن طمثهن قد الجن ونساء
اللتي الحور أنهن على ويدل يغشى النس أن كما يغشي الجن أن على دليل

الفاكهة من لهلها الجنة في الله أعده مما جعلهن سإبحانه انه الجنة في خلقن
قوله وهي باعدها التي الية أيضا عليه ويدل وغيرها والملباس النهار و والثمار
قال جان ول قبلهم انس يطمثن لم قال ثم الخيام في مقصورات حور تعالى
وفي للبقاء خلقن لنهن للصور النفخة عند يمتن ل العين والحور احمد المام

في كافرهم أن كما الجنة في الجن مؤمن أن الجمهور إليه ذهب لما دليل الية
عليه ونص وعقاباهم الجن ثواب بااب فقال صحيحه في البخاري عليه وباوب النار
نعم فقال ثواب للجن هل سإئل وقد حبيب بان ضمرة قال السلف من واحد غير

هذه في مجاهد وقال للجن والجنيات للنس النسيات قال ثم الية هذه وقرا
والضمير معه فجامع احليله على الجان انطوى يسم ولم الرجل جامع إذا الية
 النسوة هؤلء أزواج وهم متكئين باقوله للمعنيين قبلهم قوله في

صفاء أراد المفسرين وعامة الحسن قال والمرجان الياقوت كأنهم وقوله
وباالياقوت وباياضه اللون صفاء في شبههن المرجان باياض في الياقوت

لتلبس الجنة أهل النساء من المرأة ان الله عبد قاله ما عليه ويدل والمرجان
يقول الله باان ذلك ورائهن من سإاقيها باياض فيرى حرير من حلة سإبعين عليها
ثم سإلكا فيه جعلت لو حجر الياقوت وان إل والمرجان الياقوت كأنهن

فصل الحجر وراء من السلك إلى نظرت اسإتصفيته
المحبوسإات المقصورات الخيام في مقصورات حور وصفهن في تعالى وقال
ان وهو آخر معنى وفيه مقاتل قال وكذلك الخيام في خدرن عبيدة أباو قال
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الخيام في وهم غيرهم يرون ل أزواجهن على محبوسإات أنهن المراد يكون
إلى يطمحن ول غيرهم يردن فل أزواجهن على قصرن قال من قول معنى وهذا
أولئك ولكن الطرف قاصرات معنى وهذا قلت الفراء وذكره سإواهم من

صفة القول هذا على الخيام في وقوله مقصورات وهؤلء باأنفسهن قاصرات
القول هذا اربااب وكأن لمقصورات معمول وليس الخيام في هن أي لحور

والبساتين الغرف إلى تفارقنها ل وليس الخيام في محبوسإات يكن باان فسروا
النساء باصفات وصفهن سإبحانه الله باان هذا عن يجيبون الول القول أصحاب و

يفارقن ل أنهن ذلك من يلزم ول الوصف في اجمل وذلك المصونات المخدرات
النساء من ودونهم الملوك النساء أن كما والبساتين الغرف إلى الخيام

وباستان منتزه إلى غيره و سإفر في يخرجن ان يمنعن ل المصونات المخدرات
الخروج الخدم مع لهن ويعرض البيت في القصر لهن اللزم فوصفهن ونحوه

في أزواجهن على قلوباهن مقصورات فقال مجاهد أما و ونحوها البساتين إلى
وهؤلء الطرف قاصرات باكونهن الول النسوة وصف تقدم وقد اللؤلؤ خيام

الصفة فتلك كمال صفتا فانهما النوعين لكل والوصفان مقصورات باكونهن
على الرجل قصر الصفة وهذه الزواج غير إلى طموحه عن الطرف قصر

 فصل للرجال والظهور والبروز التبرج

خيره من مخففة وهي خيرة جمع فالخيرات حسان خيرات فيهن تعالى وقال
والشيم والخلق الصفات خيرات فهن حسنة جمع وحسان ولينة كسيدة
عن بازة اباي عن القاسإم عن جابار عن سإفيان حدثنا وكيع قال الوجوه وحسان

خيمة خيرة ولكل خيرة مسلم لكل قال الله عبد عن مسروق عن عبيدة اباي
وهدية تحفة بااب كل من يوم كل في عليها يدخل اباواب ارباعة خيمة ولكل

فصل صماحات ول باخرات ول ذفرات ول ترحات ل ذلك قبل تكن لم وكرامة
اليمين لصحاب وأتراباا عرباا أباكارا فجعلناهن إنشاء أنشأناهن انا تعالى وقال
هي اذ عليهن دلت الفرش لن ذكر لهن يجر ولم النساء إلى الضمير أعاد

 محلهن

يكنى كما النساء عن كناية مرفوعة وفرش قوله في الفرش  - وقيل155
المراد يقال أن إل هذا يأباى مرفوعة قوله ولكن وغيرها الزر و باالقوارير عنهن
الفرش أنها فالصواب وارتفاعها للفرش النبي تفسير تقدم وقد القدر رفعة

خلقناهن جبير بان وسإعيد قتادة قال غالبا محلهن لنها النساء على ودلت نفسها
يعني ومقاتل الكلبي وقال الدميات نساء يريد عباس ابان وقال جديدا خلقا
وباعد والهرم الكبر باعد خلقناهن تعالى يقول الشمط العجز الدنيا أهل نساء

عجائزكم هن المرفوع انس حديث التفسير هذا ويؤيد الدنيا في الول الخلق
عنه الرقاشي يزيد عن عبيدة بان موسإى عن الثوري رواه الرمض العمش
عائشة عن مجاهد عن ليث عن إدريس ابان حدثنا الحماني يحيى رواه ما ويؤيده

إما قال خالتي إحدى فقالت هذه من فقال عجوز وعندها عليها دخل رسإول أن
النبي فقال الله شاء ما ذلك من العجوز على فدخل العجوز الجنة يدخل ل انه

حفاة القيامة يوم يحشرون آخر خلقا إنشاء أنشأناهن انا وسإلم عليه الله صلى
عليه الله صلى النبي قرا ثم الله خليل اباراهيم يكسى من واول غرل عراة
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عن الزهري عن شيبان حدثنا اياس اباي بان ادم قال انشاء انشاناهن انا وسإلم
صلى الله رسإول سإمعت قال يزيد بان سإلمة عن مرة بان يزيد عن الجعفي جابار
والباكار الثيب يعني قال إنشاء أنشأناهن انا قوله في يقول وسإلم عليه الله

رسإول قال الحسن عن فضالة بان المبارك وحدثنا ادم قال الدنيا في كن اللتي
الله رسإول فقال عجوز فبكت العجز الجنة يدخل ل وسإلم عليه الله صلى الله

الله ان شاباة يومئذ انها باعجوز ليست يومئذ انها اخبروها وسإلم عليه الله صلى
طارق بان احمد حدثنا شيبة اباي ابان وقال إنشاء أنشأناهن انا يقول وجل عز

ابان سإعيد عن قتادة عن عروباة أباى بان سإعيد حدثنا اليسع بان مسعدة حدثنا
النصار من عجوز أتته وسإلم عليه الله صلى النبي أن عائشة عن المسيب

الله صلى الله نبي فقال الجنة يدخلني أن تعالى الله ادع الله رسإول يا فقالت
 الجنة إن وسإلم عليه

إلى رجع ثم فصلى وسإلم عليه الله صلى الله نبي فذهب عجوز يدخلها ل
عليه الله صلى فقال وشدة مشقة كلمتك من لقيت لقد عائشة فقالت عائشة
مقاتل وذكر أباكارا حولهن الجنة أدخلهن إذا تعالى الله إن كذلك ذلك أن وسإلم

عز الله انشأهن قيل ذكرهن التي العين الحور إنهن الزجاج اختيار وهو آخر قول
الله أنشأهن المراد أن والظاهر ولدة عليهن يقع لهم لوليائهم  - وجل156
الساباقين حق في قال قد انه أحدها وجوه عليه ويدل إنشاء الجنة في تعالى

فذكر المكنون اللؤلؤ كأمثال قوله إلى باأكواب مخلدون ولدان عليهم يطوف
ذكر ثم العين والحور أزواجهم و وطعامهم وفاكهتهم وشراباهم آنيتهم و سإردهم
مثل انهن والظاهر ونساءهم وفراشهم وشراباهم وطعامهم الميمنة أصحاب

وهذا إنشاء أنشأناهن قال سإبحانه أنه الثاني الجنة في خلقن قبلهم من نساء
باذلك يقيده الثاني النشاء يريد حيث سإبحانه لنه ثان ل أول إنشاء انه ظاهر
إن الثالث الولى النشأة علمتم ولقد وقوله الخرى النشأة عليه وان كقوله

أيضا الثانية النشأة و الناث و للذكور آخر إلى أزواجا وكنتم باقوله الخطاب
تأمل و النشاء باهذا اختصاصهن ظاهره إنشاء أنشأناهن انا وقوله للنوعين عامة

باهذا المذكورات العجائز اختصاص على يدل ل والحديث باالمصدر تأكيده
فل المذكورة الصفات هذه في العين للحور مشاركتهن على يدل بال الوصف

منهن باه احق هي بال الصفات من ذكر باما عنهن العين الحور انفراد يتوهم
وهن عروب جمع عرباا وقوله اعلم والله الصنفين على واقع فالنشاء

لزوجها المطيعة النساء من العروب العراباي ابان قال ازواجهن إلى المتحببات
مواقعها حسن يريد قلت التبعل الحسنة العروب عبيدة اباو وقال اليه المتحببة

للبيد وانشد لزوجها العاشقة هي المبرد وقال الجماع عند لزوجها وملطفتها
 البصر دونها يعشي الروادف ... ريا فاحشة غير عروب الحدوج وفي

الغنجات المتحببات العواشق انهن العرب تفسير في لمفسرون وذكر
البخاري وقال الفاظهم من ذلك كل المغنوجات الغلمات المتعشقات الشكلت

مكة أهل وتسميها وصبر صبور مثل عروب واحدها مثقلة عرباا صحيحه في
إلى والمتحببات والعرب الشكلة العراق وأهل الغنجة المدينة وأهل العرباة

سإورة في التفسير كتاب في وقال الخلق بادء كتاب في ذكره هكذا ازواجهن
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و العرباة مكة أهل تسميها وصبر صبور مثل عروب واحدها مثقلة عرباا الواقعة
صورتها حسن باين سإبحانه فجمع قلت الشكلة العراق وأهل الغنجة المدينة أهل

وفي باهن الرجل لذة تكمل وباه النساء من يطلب ما غاية وهذا عشرتها وحسن
الرجل لذة فان باهن اللذة باكمال إعلم جان ول قبلهم انس يطمثهن لم قوله

سإواه يطاها لم التي باالمرأة
أيضا هي وكذلك باغيرها لذته على فضل لها
 }157صـ  ـ149 صـ حـ الرواحا { حادى أهـ

فصل
القرآن جاء وباها أفصح والول زوجة يقال وقد زوج فجمع الزواج وأما
35 البقرة الجنة وزوجك أنت اسإكن آدم يا تعالى قال

90 النبياء زوجه له وأصلحنا السلم عليه زكريا حق في تعالى وقال
إنها عنها الله رضي عائشة في عنهما الله رضي عباس ابان قول الثاني ومن

والخرة الدنيا في نبيكم زوجة
الفرزدق وقال
يستبيلها الشرى أسإد إلى ... كساع زوجتي ليفسد يبغي الذي وإن
أزواج زوج فجمع وإل زوجة جمع هو إنما وهذا زوجات على يجمع وقد
56 يس متكئون الرائك على ظلل في وأزواجهم هم تعالى قال

70 الزخرف تحبرون وأزواجكم أنتم تعالى وقال
كما وجمعا مفردا الزوج بالفظ اليمان أهل عن الخبار القرآن في وقع وقد

تقدم
6 الحزاب أمهاتهم وأزواجه أنفسهم من باالمؤمنين أولى النبي تعالى وقال
59 الحزاب لزواجك قل النبي أيها يا تعالى وقال

المرأة بالفظ الشرك أهل عن والخبار
 4 1 المسد الحطب حمالة وامرأته قوله إلى لهب أباي يدا تبت تعالى قال

10 التحريم لوط وامرأة نوحا امرأة كفروا للذين مثل الله ضرب تعالى وقال
مثل الله وضرب فرعون في وقال المرأة اسإم عليهما أوقع مشركتين كانتا فلما

لم مؤمنة وهي المشرك هو كان  لما11 التحريم فرعون امرأة آمنوا للذين
له زوجا يسمها
الجنة وزوجك أنت اسإكن آدم حق في وقال
50 الحزاب أزواجك لك أحللنا إنا للنبي وقال
25 البقرة مطهرة أزواج فيها ولهم المؤمنين حق في وقال

لنهن الزواج هؤلء حق في يقل لم إنما وغيره السهيلي منهم طائفة فقالت
الدين أمر من وهو شرعية حلية التزويج ولن الخرة في لرجالهم باأزواج لسن
لوط وامرأة نوحا امرأة منها جرد كما منه الكافرة فجرد

عاقرا امرأتي وكانت السلم عليه زكريا قول نفسه على السهيلي أورد ثم
5 مريم
29 الذاريات صرة في امرأته فأقبلت إباراهيم عن تعالى وقوله
الحمل ذكر سإياق في لنه المواضع هذه في أليق المرأة ذكر باأن وأجاب

للحمل المقتضية هي النوثة هي التي الصفة لن باه أولى المرأة فذكر والولدة
زوجا كانت حيث من ل والوضع

اللفظ هذا أن الزواج بالفظ ونسائهم المؤمنين ذكر في السر إن قيل ولو قلت
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فإن لفظه من المفهوم هو كما والقتران والمجانسة باالمشاكلة مشعر
تعالى قوله ومنه المتساويان أو المتشاكلن المتشاباهان الشيئان هما الزوجين
22 الصافات وأزواجهم ظلموا الذين احشروا

ونظراؤهم أشباههم أزواجهم عنه الله رضي الخطاب بان عمر قال
أيضا أحمد المام وقاله
وشكله شكل كل باين قرن  أي7 التكوير زوجت النفوس وإذا تعالى قوله ومنه
والعذاب النعيم في
الجنة في الصالح مع الصالح الية هذه في عنه الله رضي الخطاب بان عمر قال

النار في الفاجر مع والفاجر
والكثرون وقتادة الحسن وقاله
وهو باالشياطين الكافرين وأنفس العين باالحور المؤمنين أنفس زوجت وقيل
 الول القول إلى راجع

المعز ومن اثنين الضأن من فسرها  ثم143 النعام أزواج ثمانية تعالى قال
هما الزوجين  فجعل144 143 النعام اثنين البقر ومن اثنين البال ومن اثنين

واحد نوع من الفردان
ونحوه حمام وزوجا خف زوجا قولهم ومنه

والمؤمن الكافر باين والمشاكلة المشاباهة قطع وتعالى سإبحانه الله أن ريب ول
20 الحشر الجنة وأصحاب النار أصحاب يستوي ل تعالى قال

الكتاب أهل من سإواء ليسوا وكافرهم الكتاب أهل مؤمني حق في تعالى وقال
فل الدنيا أحكام في باينهما سإبحانه المقارنة  وقطع113 عمران آل الية

في باينهما الوصلة انقطعت فكما صاحبه أحدهما يتولى ول يتناكحان ول يتوارثان
لفظ دون المجرد النوثة بالفظ المرأة فيها فأضاف السإم في انقطعت المعنى

والمشاباهة المشاكلة
على وقع ولهذا ومعانيه القرآن للفاظ مطاباقة أشد تجده المعنى هذا وتأمل

الزوجة دون المرأة لفظ المؤمن امرأة الكافرة وعلى الكافر امرأة المسلمة
أعلم والله المعنى لهذا تحقيقا

لها يقل ولم امرأته لهب أباي صاحبة سإمى إنما قال من قول من أولى وهذا
فإن السإلم أهل أنكحة باخلف الصحة حكم لها يثبت ل الكفار أنكحة لن زوجته

ذلك صحة مع لوط وامرأة نوحا امرأة على المرأة اسإم باإطلقه بااطل هذا
النكاحا
الزوجة بالفظ التوارث سإبحانه وتعليقه المواريث آية في المعنى هذا في وتأمل

 إيذانا12 النساء أزواجكم ترك ما نصف ولكم تعالى قوله في كما المرأة دون
والمؤمن والتناسإب للتشاكل المقتضية باالزوجية وقع إنما التوارث هذا باأن

التوارث باينهما يقع فل تناسإب ول باينهما تشاكل ل والكافر
العالمين عقول فوق ومركباته القرآن مفردات وأسإرار

 }233 صـ  ـ229 صـ الفهام { جلء أهـ
 الصلة عليه آدم أسإكنها التي الجنة في الناس اختلف في الثاني الباب
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من عال موضع في غيرها أخرى جنة أو الخلد جنة هي هل منها وأهبط والسلم
الجنة وزوجك أنت أسإكن تعالى قوله تفسير في سإعيد أبان منذر قال الرض
القيامة يوم المؤمنون يدخلها التي الخلد جنة آدم الله أسإكن طائفة فقالت
قال الخلد جنة ليست إياها وأسإكنه له الله جعلها غيرها جنة هي آخرون وقال
الحسن أباو وقال باه للقول والموجبة له الشاهدة الدلئل تكثر قول وهذا

قولين على أسإكناها التي الجنة في الناس واختلف تفسيره في الماوردي
اباتلء وجعلها لهما تعالى الله أعدها جنة أنها الثاني الخلد جنة أنها أحدهما
قولين فيه اختلفوا باهذا قال ومن جزاء دار جعلها التي الخلد جنة هي وليست
في أنها الثاني الحسن قول وهذا منها أهبطهما لنه السماء في أنها أحدهما
من غيرها دون عنها نهيا التي الشجرة عن باالنهي فيها امتحنهما لنه الرض
عليه لدم باالسجود إباليس أمر أن باعد ذلك وكان باحر أبان قول وهذا الثمار

في الخطيب ابان وقال كلمه هذا ذلك باصواب اعلم والله والسلم الصلة
في كانت هل الية هذه في المذكورة الجنة في واختلفوا المشهور تفسيره
هي التي الجنة هي فهل السماء في كانت أنها وباتقدير السماء في أو الرض

مسلم وأباو البلخي القاسإم اباو فقال أخرى جنة أو الخلد وجنة الثواب دار
باقعة إلى باقعة من النتقال على الهباط وجمل الرض في الجنة هذه الصبهاني

الجبائي قول وهو الثاني القول باوجوده عليه واحتجا مصرا أهبطوا قوله في كما
جمهور قول وهو الثالث والقول الساباعة السماء في كانت التي الجنة تلك أن

تفسيره في الراغب القاسإم أباو وقال الثواب دار هي الجنة هذه أن أصحابانا
الله جعله باستانا كان المتكلمين باعض فقال آدم أسإكنها التي الجنة في واختلف

القولين على السإتدلل باعض وذكر المآوى جنة يكن ولم امتحانا له تعالى
الخلد جنة أنها واختار تفسيره في الرماني عيسى أباو أيضا الخلف ذكر وممن

وهو أصحابانا واكثر وواصل وعمرو الحسن قول إخترناه الذي والمذهب قال ثم
 وشيخنا علي أباي قول

وجعله المسألة في التوقف الخطيب أبان وأختار التفسير أهل وعليه باكر أباي
التوقف فوجب متعارضة والدلة ممكن لكل أن الراباع والقول فقال راباعا قول

والقول سإعيد بان منذر قال القطع وترك
رأيت وقد قال وأصحاباه حنيفة أباي قول الخلد جنة ليست الرض في جنة باإنها

غير من مذهبهم باتصويب السلم عليه دم4آ جنة في لمخالفتنا نهضوا أقواما
ول صاحب عن اثر ول سإنة ول كتاب من باحجة أتوا ما والماني الدعاوي إل حجة
العراق فقيه أن أوجدناهم وقد مشهورا شاذا ول موصول ول التاباع تاباع ول تاباع

من مشحونة الدواوين وهذه الخلد جنة ليست آدم جنة أن قالوا باقوله قال ومن
هذا قلت وإنما المخالفين رؤسإاء باين بال الشاذين من أحد عند ليسوا علومهم

من الدليل عليه لي قام ما أنصر وإنما حنيفة أباي مذهب انصر ل اني ليعلم
عن نافع أبان سإألت تفسيره في يقول المالكي زيد أبان هذا والسنة القرآن
عيينة أبان وهذا أفضل هذا في الكلم عن السكوت فقال هي أمخلوقة الجنة
الرض في يعني قال تعرى ول فيها تجوع ل أن لك إن وجل عز قوله في يقول
لهما قوله يضاد من ول بامثلهما يأتوننا ل وهو امام عيينة وأبان وامام نافع وابان
ثم قال وزوجه لدم الله خلق ذكره باعد المعارف كتاب في ذكر قتيبة ابان وهذا

وطير البحور انوان على وتسلطوا الرض وأملؤا واكثروا أثمروا وقال تركتهما
خلقه الرض في ان فأخبر وثمرها وشجرها الرض وعشب والنعام السماء
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وجيحون سإيحون أنهار أرباعة على فانقسم الفردوس ونصب قال ثم امره وفيها
للمراة فقالت البر دواب أعظم وكانت فقال الحية ذكر ثم والفرات ودجلة
مشرق من اخرجه ثم كلم باعد قال ثم الشجرة هذه من أكلتما إن تموتان أنكال
أهبط حين مهبطه وكان وهب قال قال ثم أخذ منها التي الرض إلى عدن جنة
واديا باه اتى حتى أخاه قابايل واحتمل قال الهند أرض شرقي في عدن جنة من
عن صالح أباو نقل فيما غيره وقال فيه فكمن عدن شرقي في اليمن اودية من
 هبط يقال كما هو أهبطوا قوله في عباس أبان

عليه آدم أن يحكي منبه بان وهب فهذا سإعيد بان منذر قال وكذا كذا أرض فلن
باعدن كان وإنه الفردوس له نصب وفيها سإكن وفيها الرض في خلق السلم

وتلك آدم فردوس يسمى كان الذي النهر ذلك من أنقسمت أنهار أرباعة وإن
اولي يا فاعتبروا ذلك في المسلمين باين لختلف الرض في باقيت النهار

من يقل ولم البر دواب أعظم من كانت آدم كلمت التي الحية ان وأخبر اللباب
فوق كانت وإنما الرض في تكن لم الجنة إن يقولون فهم السماء دواب أعظم

المآوى جنة في وليس عدن جنة مشرق من وأخرجه قال ثم الساباعة السماء
لنه مغرب ول مشرق

من أخرجه يعني منها اخذ التي الرض إلى وأخرجه قال ثم فيها شمس ل
التي الخبار وهذه الهند أرض شرقي في عدن في له نصب الذي الفردوس

وأخبر اليمن أرض من وهي عدن وعن اليمن أرض عن تنبئ إنما قتيبة ابان حكى
أرباعة قال باأن ذلك أكد ثم باعدن السلم عليه لدم الفردوس نصب الله أن

منذر قال آدم فردوس يسمى كان الذي النهر عن منقسمة ذكرناها التي النهار
قطفا موته عند آدم واشتهى قال هريرة أباي عن منبه ابان عن قتيبة ابان وقال

الرض في وهو الساباعة السماء ظهر على بازعمهم فيها كان التي الجنة من
مجانين كانوا آدم فأولد موته الملئكة بالغتهم حتى له ذلك يطلبون أولده فخرج
الرض في الخلد جنة ثمر لبايهم يطلبون حقا قتيبة إبان نقله ما كان إن عندكم

اسإتدللنا ونحن فيها الخلد جنة كانت ولو هؤلء قال ما غير نقل لم ونحن قال
أقوال باعض ذكر فهذا بارهان عليه له ليس باما وادعى قطع وغيرنا القرآن من
الله شاء إن الفريقين حجج نسوق ونحن المسئلة هذه في الخلف حكى من

عليهم وما لهم ما لهم ونبين تعالى
 الناس يدخلها التي الخلد جنة أنها اختار من حجج سإياق في الثالث الباب

لم وكبيرهم صغيرهم الناس عليه الله فطر الذي هو هذا قولنا قالوا القيامة يوم
في مسلم روى وقد قالوا نزاعا ذلك في يعلم ل وأكثرهم سإواه باقلوباهم يخطر

عن مالك وأباي هريرة أباي عن حازم أباي عن مالك أباي حديث من صحيحه
المؤمنون فيقوم الناس تعالى الله يجمع الله رسإول قال قال حذيفة عن رباعي
الجنة لنا اسإتفتح أباانا يا فيقولون السلم عليه آدم فيأتون الجنة لهم تزلف حتى

يدل وهذا قالوا الحديث وذكر أبايكم خطيئة إل الجنة من أخرجكم وهل فيقول
وفي يستفتحها أن منه يطلب التي باعينها هي منها أخرج التي الجنة أن على

الجنة من ونفسك أخرجتنا موسإى وقول وموسإى آدم احتجاج حديث الصحيحين
وكذلك الجنة من يخرجوا فلم باساتين من خرجوا قد فهم الرض في كانت ولو
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أبايكم خطيئة إل الجنة من أخرجكم وهل القيامة يوم للمؤمنين آدم قول
البقرة سإورة في تعالى قال وقد قالوا الدنيا جنات من تخرجهم لم وخطيئته

هذه تقرباا ول شئتما حيث رغدا منها وكل الجنة وزوجك أنت أسإكن آدم يا وقلنا
 مما فأخرجهما عنها الشيطان فأزلهما الظالمين من فتكونا الشجرة

إلى ومتاع مستقر الرض في ولكم عدو لبعض باعضكم اهبطوا وقلنا فيه كانا
أحدهما وجهين من الرض إلى الجنة من كان هبوطهم أن على يدل فهذا حين
الرض في ولكم قوله والثاني اسإفل إلى علو من نزول فإنه اهبطوا لفظة من

أكد ثم الرض في ذلك قبل يكونوا لم أنهم على فدل اهبطوا قوله عقب مستقر
ولو تخرجون ومنها تموتون وفيها تحيون فيها قال العراف سإورة في باقوله هذا

وصف وقد قالوا وباعد الخراج قبل فيها حياتهم لكانت الرض في الجنة كانت
فيها تجوع ل أن لك إن فقال الخلد جنة في إل تكون ل باصفات آدم جنة سإبحانه

الرجل فأن أصل الدنيا في يكون ل وهذا تضحى ول فيها تظمأ ل وأنت تعرى ول
باين سإبحانه وقابال ذلك من شيء له يعرض أن باد ل منازلها أطيب كان ولو

الظاهر ذل والعري الباطن ذل الجوع فإن والضحى والعرى والظمأ الجوع
والباطن الظاهر ذل سإكانها عن فنفى الظاهر حر والضحى الباطن حر والظمأ

والعري والعطش الجوع باين المقابالة من احسن وذلك والباطن الظاهر وحر
الدنيا في الجنة تلك كانت فلو وأيضا قالوا الخلد جنة سإاكن شأن وهذا والضحى

فإن يبلى ل وملك الخلد شجرة على أدلك هل قوله في إباليس كذب آدم لعلم
القصة هذه وأيضا قالوا يبلى ملكها وإن فانية منقضية الدنيا إن يعلم كان آدم
فإنه السماء فوق منها اخرج التي الجنة أن في جدا ظاهرة البقرة سإورة في

واسإتكبر أباى إباليس إل فسجدوا لدم أسإجدوا للملئكة قلنا وإذا قال سإبحانه
حيث رغدا منها وكل الجنة وزوجك أنت أسإكن آدم يا وقلنا الكافرين من وكان

عنها الشيطان فأزلهما الظالمين من فتكونا الشجرة هذه تقرباا ول شئتما
الرض في ولكم عدو لبعض باعضكم اهبطوا وقلنا فيه كانا مما فأخرجهما

التواب هو إنه عليه فتاب كلمات رباه من آدم فتلقى حين إلى ومتاع مستقر
الجمع باضمير فيه أتى فلهذا الجنة من وإباليس وحواء آدم اهباط فهذا الرحيم

شيء في للحية ذكر ل إذ جدا ضعيف وهذا وللحية لهما الخطاب إن قيل وقد
 السياق في ول آدم قصة من

وكنا كقوله الجمع باضمير فيه وأتى وحواء لدم الخطاب وقيل عليها يدل ما
القوال وهذه وذريتهما وحواء لدم وقيل وسإليمان داود وهما شاهدين لحكمهم
أن فثبت خلفه على اللفظ يدل ما باين عليه دليل ل قول لنها الول غير ضعيفة
من وانه الخطاب هذا في داخل إباليس

منها إهبطوا قلنا باقوله ثانيا الهباط سإبحانه ذكر فقد هذا تقرر فإذا المهبطين
يحزنون هم ول عليهم خوف فل هداي تبع فمن هدى مني يأتينكم فأما جميعا

إلى السماء من اهباط وهو الول غير في الثاني الهباط هذا أن والظاهر
فوق أول منها اهبط التي الجنة فتكون وحينئذ الجنة من اهباط والول الرض
لدم خطاب جميعا منها اهبطوا قوله أن الزمخشري ظن وقد الخلد جنة السماء
قوله عليه والدليل قال ذرياتهما لسإتتباعهما باالجمع عنهما وعبر خاصة وحواء
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فمن قوله ذلك على ويدل قال عدو لبعض باعضكم جميعا منها اهبطا قال تعالى
أولئك باآياتنا وكذباوا كفروا والذين يحزنون هم ول عليهم خوف فل هداي تبع

قوله ومعنى كلهم الناس يعم حكم إل هو وما خالدون فيها هم النار أصحاب
باعضا باعضهم وتضليل والتباغي التعادي من الناس عليه ما عدو لبعض باعضكم

تعالى الله ذكرها التي العداوة فإن الية في القوال أضعف اختاره الذي وهذا
عدو لكم الشيطان إن تعالى الله قال كما وذريتهما وإباليس آدم باين هي إنما

واعاد والنسان الشيطان باين العداوة أمر أكد قد سإبحانه وهو عدوا فاتخذوه
آدم وأما العدو هذا من التحرز إلى الحاجة لشدة القرآن في ذكرها وأبادى

مودة باينهما وجعل إليها ليسكن خلقها أنه كتاباه في أخبر إنما فإنه وزوجته
والشيطان النسان باين والعداوة وامرأته الرجل باين والرحمة فالمودة ورحمة

باعض على الضمير يعود فلماذا ثلثة وهو وإباليس وزوجه آدم ذكر تقدم وقد
يقتضيه والمعنى اللفظ أن مع جميعه دون الكلم لطريق منافرته مع المذكور

منها اهبطا قال طه سإورة في تعالى قوله وأما شيئا الزمخشري يصنع فلم
 لدم خطاب وهذا عدو لبعض باعضكم جميعا

يرجع أن أما منها اهبطا قوله في فالضمير عداوا لبعض باعضهم جعل وقد وحواء
هذا وعلى له تبع لنها الزوجة يذكر ولم وإباليس آدم إلى أو وزوجته آدم إلى

وأما ظاهر فالمر وإباليس آدم وهما باالهباط للمتخاطبين المذكورة فلعداوة
لدم ل تعالى أمره أحدهما أمرين على اشتملت قد الية فتكون الول على

أتى ولهذا إباليس وباين وزوجته آدم باين باالعداوة إخباره والثاني باالهبوط وزوجه
هذه حكم في داخل إباليس يكون أن باد ول الول دون الثاني في الجمع الضمير
إن للذرية وقال ولزوجك لك عدو هذا إن تعالى قال كما قطعا العداوة

ذكر فيها التي المواضع اتفقت كيف وتأمل عدوا فاتخذوه عدو لكم الشيطان
 ضمير على العداوة

التثنية بالفظ وتارة الجمع بالفظ يذكره فتارة الهباط وأما التثنية دون الجمع
سإورة في وكذلك منها اهبط قال العراف سإورة في كقوله الفراد بالفظ وتارة

إذ وإباليس وزوجه لدم فهو الجمع باصيغة ورد وحيث وحده لباليس وهذا ص
اذهما وزوجه لدم يكون أن فأما التثنية بالفظ ورد وحيث عليهم القصة مدار

لدم يكون أن وإما المعصية على وأقدما الشجرة من الكل بااشرا اللذان
عظة ليكون أمرهما ومآل حالهما فذكر الذرية وأصل الثقلين أباوا هما اذ وإباليس
قوله في الضمير أن يوضح والذي ذلك في القولين حكيت وقد لولدهما وعبرة
آدم باها أفرد المعصية ذكر لما سإبحانه الله إن وإباليس لدم جميعا منها اهبطا
قال وهدى عليه فتاب رباه اجتباه ثم فغوى رباه آدم وعصى فقال زوجه دون

له زين ومن آدم هو باالهباط المخاطب أن على يدل وهذا جميعا منها اهبطا
جرى باما للثقلين تعالى الله إخبار المقصود فإن تبعا الزوجة ودخلت المعصية

حصول في أبالغ أباويهما فذكر المر ومخالفة المعصية شؤم من أباويهما على
أكلت باأنها الزوجة عن سإبحانه اخبر وقد فقط النس أباوي ذكر من المعنى هذا
الزوجة حكم أن فعلم الكلة باتلك الجنة من وأخرجه اهبطه أنه وأخبر آدم مع
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أباوي حال ذكر إلى العناية تجريد وكان آدم إليه صار ما إلى صارت وأنها كذلك
 فتأمله وأمهم النس أباي ذكر إلى تجريده من أولى الثقلين

حمله يسوغ فل الجمع في ظاهر عدو لبعض باعضكم اهبطوا فقوله وباالجملة
معرفة جاءت فالجنة وأيضا قالوا موجب غير من اهبطا قوله في الثنين على
ول ونظائره الجنة وزوجك أنت أسإكن كقوله المواضع جميع في التعريف بالم
باالغيب عباده الرحمن وعد التي الخلد الجنة ويعرفونها المخاطبون يعهدها جنة
والكتاب والبيت والنجم كالمدينة باالغلبة عليها علما السإم هذا صار فقد

في المعلومة المعهودة الجنة إلى انصرف معرفا لفظها ورد فحيث ونظائرها
مقيدة أو منكرة تجيء فإنها غيرها جنة باه أريد أن وأما المؤمنين قلوب

كقوله فالول الرض في جنة أنها على يدل باما السياق من مقيدة أو باالضافة
بالوناهم أنا كقوله والثالث جنتك دخلت إذ ولول كقوله والثاني أعناب من جنتين

روى ما المآوى جنة هي آدم جنة أن على يدل مما قالوا الجنة أصحاب بالونا كما
قال الشعري موسإى أباي عن زهير بان قسامة عن عوف عن خليفة بان هوذة

كل صنعة وعلمه الجنة ثمار من زوده الجنة من آدم أخرج لما تعالى الله إن
شيء

ضمن وقد قالوا تتغير ل وتلك تتغير هذه إن غير الجنة ثمار من هذه فثماركم
عن المنهال روى كما إليها يعيده أن وأناب إليه تاب إن له وتعالى سإبحانه الله

فتاب كلمات رباه من آدم فتلقى تعالى قوله في عباس ابان عن جبير أبان سإعيد
روحك من في تنفخ ألم رب أي قال بالى قال بايدك تخلقني ألم رب يا قال عليه
رحمتك تسبق ألم رب أي قال بالى قال جنتك تسكني ألم رب أي قال بالى قال

بالى قال الجنة إلى أنت أراجعي وأصلحت تبت أن أرأيت قال بالى قال غضبك
ابان عن طرق وله عليه فتاب كلمات رباه من آدم فتلقى تعالى قوله فهو قال

فقال وأصلحت تبت أنا أن رب عصاه إذا لرباه قال آدم كان باعضها وفي عباس
الخلد جنة باأنها القائلون باه احتج ما باعض فهذا الجنة إلى راجعك إني رباه له

الخرين حجج نسوق ونحن
 هي وإنما الخلد جنة ليست قالت التي الطائفة حجج سإياق في الراباع الباب

باعضها فنذكر باه للقول الموجبة الدلئل تكثر قول هذا قالوا الرض في جنة
يكون أنما الخلد جنة أن رسإله جميع لسان على سإبحانه الله أخبر قد قالوا

سإبحانه الله وصفها وقد باعد دخولها زمن يأت ولم القيامة يوم إليها الدخول
باصفته شيئا وتعالى سإبحانه الله يصف أن ومحال باصفاتها كتاباة في لنا وتعالى

تعالى الله فوجدنا قالوا باها وصفه التي الصفة تلك باغير الشيء ذلك يكون ثم
يقم ولم باها أقام دخلها فمن المقامة دار باإنها للمتقين اعدت التي الجنة وصف

باأنها ووصفها فيها يخلد لم وآدم الخلد جنة باإنها ووصفها دخلها التي باالجنة آدم
دار ل مطلقة سإلمة دار باأنها ووصفها ونهى وأمر تكليف دار ل وجزاء ثواب دار

الله يعصي ل دار باأنها ووصفها الباتلء باأعظم فيها آدم اباتلى وقد وامتحان اباتلء
خوف دار ليست باأنها ووصفها دخلها التي جنته في رباه آدم عصى وقد أبادا فيها
دار وسإماها حصل ما والحزن الخوف من فيها للباوين حصل وقد حزن ول

في وقال فيها يستقر ولم القرار ودار الفتنة من الباوان فيها يسلم ولم السلم
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نصب فيها يمسهم ل وقال الباوان منها اخرج وقد بامخرجين منها هم وما داخلها
النصب وهذا نفسه على الجنة ورق يخصف وطفق فارا هارباا آدم فيها ند وقد

وأخبر وإثمه إباليس لغو آدم فيها سإمع وقد تأثيم ول فيها للغو أنه وأخبر باعينه
 كذب السلم عليه آدم فيها سإمع وقد كذاب ول لغو فيها يسمع ل أنه

وحلف إباليس فيها كذب وقد صدق مقعد وتعالى سإبحانه الله سإماها وقد إباليس
إني يقل ولم خليفة الرض في جاعل إني للملئكة تعالى قال وقد كذباه على

ويسفك فيها يفسد من فيها أتجعل الملئكة فقالت المأوى جنة في جاعل
إنه إباليس عن تعالى الله أخبر وقد المأوى جنة في هذا يكون أن ومحال الدماء

سإبحانه الله كان فإن يبلى ل وملك الخلد شجرة على أدلك هل لدم قال
ويقول عليه يرد لم فكيف يبلى ل الذي والملك الخلد جنة آدم اسإكن قد وتعالى

قد وتعالى سإبحانه الله يكن ولم أعطيته وقد فيه أنا شيء على تدلني كيف له
ركن لما الخلد دار أنها علم ولو الخالدين من فيها أنه الجنة أسإكنه إذ آدم اخبر
باما غره خلود دار غير في كان لما ولكنه نصيحته إلى مال ول إباليس قول إلى

التي القدس دار وهي الخلد جنة أسإكن أدم كان ولو قالوا الخلد من فيه أطعمه
المذموم النجس الرجس إباليس إليها توصل فكيف مقدس طاهر إل يسكنها ل

أن إما الوسإوسإة وهذه له ووسإوس السلم عليه أدم فيها فتن حتى المدحور
إلى اللعين توصل فكيف التقديرين وعلى أذنه في تكون أن وإما قلبه في تكون
فيها تتكبر أن لك يكون فما منها اهبط له قيل أن فبعد وأيضا المتقين دار دخول
عليه السخط باعد الساباعة السماء فوق المأوى جنة إلى يرقى أن له أيفسح
لك يكون فما قوله يلئم هذا وهل واسإتكباره باعتوه والطرد والزجر له والباعاد

تكبرا ليست عليه وقاسإمه باه خاطبه باما لدم مخاطبته كانت فإن فيها تتكبر أن
الرض في وهو الباوين إلى وصلت وسإوسإته فلعل قلتم فإن هذا باعد التكبر فما

وإن عرفا ول حسا ول لغة معقول غير فهذا عليين في السماء فوق وهما
إذ وأباطل فأباطل الوسإوسإة إليهما أوصل حتى الحية باطن في دخل انه زعمتم

إنه قلتم وإذا الحية باطن في ولو الجنة يدخل أن إلى الهباط باعد يرتقي كيف
سإبحانه الله فإن وأيضا قائم فالمحذور إليهما ووسإوس قلوباهما في دخل

هذه عن رباكما نهاكما ما فقال شفاها سإمعاه كلما لهما مخاطبته حكى وتعالى
 الشجرة

وغير الجنة من خارجا آدم كان ولما وللشجرة لهما مشاهدته على دليل وهذا
هذه عن يقل ولم الشجرة تلكما عن أنهكما ألم له تعالى الله قال فيها سإاكن

في أطعمها لما الشجرة هذه عن رباكما نهاكما ما لهما قال فعندما الشجرة
وإحضارا لها تقريبا الحضور بالفظ الشارة بااسإم أتى مقرها في والخلود ملكها

عن أنهكما ألم لهما قال تعالى ورباهما عندهما لها
والغيبة البعد بالفظ الشارة بااسإم فأتى منها إخراجهما اراد ولما الشجرة تلكما

وأيضا عنها نهيا التي الشجرة مشاهدة ول حتى الجنة من لهما يبق لم كأنهما
فل الكلم اخبث من اللعين ووسإوسإة الطيب الكلم يصعد إليه قال سإبحانه فإنه

نام السلم عليه آدم أن النبي عن روى وقد منذر قال القدس محل إلى تصعد
أيتام سإئل النبي فإن المسلمين وإجماع باالنص فيها نوم ل الخلد وجنة جنته في
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القرآن باه نطق وقد وفاة والنوم الموت أخو النوم ل قال الجنة في الجنة أهل
أو ميت والنائم الحوال تقلب من مسلمة السلم ودار حال تقلب والوفاة
أباي أبان رواية من موقوف أنه المعروف إليه أشار الذي الحديث قلت كالميت

عن أسإباط وقال نائم وهو آدم قصيري من حواء خلقت قال مجاهد عن نجيح
زوج له ليس وحشا فيها يمشي وكان الجنة السلم عليه آدم أسإكن السدي
من الله خلقها قاعدة امرأة رأسإه عند فإذا فاسإتيقظ نومه فنام إليها يسكن
ابان وقال إلى لتسكن قالت خلقت ولم قال امرأة قالت انت ما فسألها ضلعه

من ضلعا اخذ ثم السنة السلم عليه آدم على الله ألقى عباس ابان عن إسإحاق
حتى نومته من يهب لم نائم وآدم لحما مكانه ولم اليسر شقه من أضلعه

عنه كشف فلما إليها يسكن امرأة فسواها حواء زوجته تلك ضلعه من الله خلق
إليها فسكن وروحي ودمي لحمي فقال جنبه إلى رآها نومته من وهب السنة
موضع في يذكر ولم الرض في آدم خلق وتعالى سإبحانه الله إن نزاع ول قالوا
لكان السماء إلى ذلك نقله قد كان ولو ذلك باعد السماء إلى نقله أنه أصل واحد
 اليات اعظم من لنه باالذكر أولى هذا

فوق إلى الرض من وروحه بابدنه معراجا كان فإنه عليه النعم اعظم ومن
أنه ملئكته اخبر وقد السماء فوق ويسكنه سإبحانه ينقله وكيف قالوا السموات

ول فيها خلد دخلها من التي الخلد دار يسكنه وكيف خليفة الرض في جاعله
إل المسألة في معنا يكن ولم قالوا بامخرجين فيها هم وما تعالى قال منها يخرج

عليه لدم السجود من امتنع حين السماء من إباليس أهبط سإبحانه الله أن
والجنة السلم عليه آدم أدخل ثم خلفه وقوع يمكن ل تكوين أمر وهذا السلم

فوق الجنة كانت فلو فصل غير من خلقه عقب كان باالسجود المر فإن هذا باعد
 صعوده إلى سإبيل لباليس يكن لم السموات

كقول ظاهرة فتكلفات قدرتموها التي التقادير تلك وأما منها أهبط وقد إليها
أدخلته قال من وقول مستقرا ل عارضا صعودا إليها يصعد أن يجوز قال من

وسإوسإته تصل أن يجوز قال من وقول أجوافها في دخل قال من وقول الحية
التعسف من ذلك في ما يخفى ول السماء فوق وهما الرض في وهو إليها

ملكوت من أهبطه لما سإبحانه فإنه قولنا باخلف وهذا البعيد والتكلف الشديد
جنته أسإكنه فلما عداوته أشرب السلم عليه لدم يسجد لم حيث السماء
ومما وقالوا أعلم والله منها إخراجه في وغروره باكيده وسإعى عدوه حسده

لما سإبحانه الله أن المتقون وعد التي الخلد جنة تكن لم آدم جنة أن على يدل
الترمذي روى كما للبقاء يخلقه لم وأنه إليه ينتهي أجل لعمره أن أعلمه خلقه

عليه آدم الله خلق لما الله رسإول قال قال هريرة أباي حديث من جامعه في
رباه فقال باأذنه الله فحمد لله الحمد فقال عطس الروحا فيه ونفخ السلم
السلم فقال جلوس منهم مل إلى الملئكة أولئك إلى أذهب آدم يا الله يرحمك
بانيك وتحية تحيتك هذه إن فقال رباه إلى رجع ثم الخ السلم وعليك قالوا عليكم
رباي يمين أخترت فقال شئت أيهما أختر مقبوضتان ويداه له الله فقال باينهم
هؤلء ما رب يا فقال وذريته آدم فيها فإذا باسطها ثم مباركة يمين يديه وكلتا
رجل فيهم فأذا عمره عينيه باين مكتوب إنسان كل فإذا ذريتك هؤلء قال
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سإنة أرباعين عمرا له كتبت قد داود ابانك هذا قال هذا من رب يا قال أضوؤهم
جعلت قد فاني رب اي قال له كتبت الذي ذلك قال عمره في زده رب يا قال

ثم الله شاء ما الجنة اسإكن ثم قال وذلك أنت قال سإنة سإتين عمري من له
له فقال الموت ملك فأتاه قال لنفسه يعد السلم عليه آدم فكان منها اهبط

سإتين داود لبانك جعلت ولكنك بالى قال سإنة ألف إلى كتبت قد عجلت قد آدم
باالكتاب أمر يومئذ فمن قال ذريته فنسيت ونسي ذريته فجحدت فجحد سإنة

عن وجه غير من روى وقد الوجه هذا من غريب حسن حديث هذا قال والشهود
 آدم أن في صريح فهذا قالوا هريرة اباي

دار في خلق وإنما دخلها من يموت ل التي البقاء دار في يخلق لم السلم عليه
فإذا قيل فإن اسإكن وفيها معلوما أجل ولسكانها لها تعالى الله جعل التي الفناء

من ليس وإنه إليه ينتهي وأجل مقدرا عمرا له أن علم قد السلم عليه آدم كان
الخلد شجرة على أدلك هل قوله في إباليس كذب يعلم لم فكيف الخالدين

يستلزم ل الخلد أن أحدهما وجهين من فالجواب الخالدين من تكونا أو وقوله
المكث هو بال والبقاء الدوام

الخلود في وأطعمه وغره له حلف لما إباليس أن الثاني سإيأتي كما الطويل
أن مسلم فيه ينازع ل الذي المعلوم فمن وأيضا قالوا عمره من له قدر ما نسي
من خلقه أنه وأخبر الرض هذه ترباة من السلم عليه آدم خلق سإبحانه الله

له الذي هو فقيل مسنون حمأ من صلصال من خلقه وأنه طين من سإللة
تغير إذا اللحم صل قولهم من رائحته تغيرت الذي هو وقيل لبيسة صلصلة
للتراب أطوار كلها وهذه المصبوب والمسنون المتغير السإود الطين والحمأ

ثم علقة من ثم نطفة من الذرية خلق أطوار عن أخبر كما الول مبدؤه هو الذي
ل السموات فوق إلى الرض من رفعه أنه وتعالى سإبحانه يخبر ولم مضغة من
باعد هو إصعاده أو مادته إصعاد على الدال الدليل فأين باعده ول التحليق قبل

من وقالوا باه الله اخبر ما لوازم من لزم هو ول عليه لكم دليل ل ما وهذا خلقه
الذي الرائحة المتغير الرضي للطين بامكان ليس السموات فوق ما أن المعلوم

الفاسإدات المتغيرات محل هي التي الرض هذه محل وإنما تغيره من انتن قد
ل أمر فهذا اسإتحالة ول فساد ول نتن ول تغير يلحقه فل الفلك فوق ما وأما

الجنة ففي سإعدوا الذين وأما تعالى الله قال وقد قالوا العقلء فيه يرتاب
مجذوذ غير عطاء رباك شاء ما إل والرض السموات دامت ما فيها خالدين
باه أخبر ما جمع فإذا قالوا مجذوذ غير الخلد جنة عطاء أن سإبحانه فأخبر

وسإوس إباليس وإن الرض في خليفة وجعله الرض من خلقه أنه من سإبحانه
 من أهبطه ان باعد فيه أسإكنه الذي مكانه في إليه

خليفة الرض في جاعل أنه ملئكته أخبر وانه له السجود من باامتناعه السماء
ول فيها لغو ل وإنه والتكاليف المتحان على وثواب جزاء دار الخلد دار وان

ينام ول يخاف ول يحزن ول ييأس ول منها يخرج ل دخلها من وأن كذاب ول تأثيم
إلى باعضه ذلك جمع فإذا الكفر رأس وإباليس الكافرين على حرمها الله وان

عن بانفسه إليه فشمر الدليل علم له رفع الذي المنصف فيه وفكر باعض
أن إل المسألة في يكن لم فلو الموفق والله الصواب له تبين التقليد حضيض
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من الكل عن باينهما الباوين سإبحانه الله كلف وقد تكليف دار ليست الجنة
باه احتجت ما باعض أيضا فهذا وخلد جزاء ل تكليف دار أنها على فدل الشجرة

أعلم والله قولها على الفرقة هذه
أما قالوا الول القول لصحاب القول هذا أربااب جواب في الخامس الباب

فالمسألة سإواه يعرفون ل باحيث عباده عليه الله فطر الذي هو قولنا إن قولكم
 من ل القرآن من هذا تلقينا أنما وأنتم ونحن الرسإل باأخبار إل تعرف ل سإمعية

ونحن رسإوله وسإنة الله كتاب عليه دل ما فيه فالمتبع الفطرة من ول المعقول
أعدها التي الخلد جنة باأنها حسن او صحيح أثر أو تاباع أو واحد باصاحب نطالبكم

السلف كلم من اوجدناكم وقد سإبيل ذلك إلى تجدوا ولن باعينها للمؤمنين الله
أسإم ووافقت القصة هذه في مطلقة الجنة وردت لما ولكن خلفه على يدل ما

من كثير فذهب اوصافها وباعض أطلقها في لعباده الله اعدها التي الجنة
وإن شيئا يفدكم لم القدر هذا باالفطرة أردتم فإن باعينها هي أنها إلى الوهام
الظلم وقبح العدل حسن على فطرهم كما ذلك على الخلق فطر الله أن أردتم
نجد لم فطرنا إلى رجعنا إذا ونحن بااطلة فدعوى الفطرية المور من ذلك وغير

اسإتدللكم وأما المستحيلت واسإتحالة الواجبات باوجوب كعلمها باذلك علمها
أبايكم خطيئة إل منها أخرجكم وهل آدم وقول عنه الله رضي هريرة أباي باحديث

تقدمت قد التي للخطيئة السإتقباحا عن السلم عليه آدم تأخر على يدل فأنما
في كما الجنة من الخروج له حصل الخطيئة تلك باسبب وأنه الدنيا دار في منه

على يدل ما هذا في فأين منها فأكلت الشجرة أكل عن نهيت أني الخر اللفظ
أخرجتنا له موسإى قول وكذلك اسإتلزام أو تضمن أو بامطاباقة المأوى جنة أنها

خرجوا أنهم وقولكم الخلد جنة من أخرجتنا له يقل لم فإنه الجنة من ونفسك
تلك على أطلق وأن الجنة فاسإم الرض في التي الجنة جنس من باساتين إلى

إليها باالنسبة كالسجن وهي الله إل يعلمه ل ما آدم جنة وباين فبينها البساتين
جميع في تفاوت أعظم تفاوتهما ينفي ل الرض في كونهما في واشتراكهما

الجنة من إخراجهم عقيب أهبطوا وقلنا تعالى باقوله اسإتدللكم وأما الشياء
على يدل أن غايته الرض إلى السماء من النزول يستلزم ل الهبوط فلفظ

أعلى في جنة كانت فإنها منكر غير وهذا منه أسإفل إلى عال مكان من النزول
وزوجه السلم عليه لدم كان المر أن باينا وقد الرض إلى منها فاهبطوا الرض

 باعد منها متمكنا عدوهما كان لما السماء في الجنة كانت فلو وعدوهما

الحجج أظهر من أيضا فالية السلم عليه لدم السجود أباى لما الول اهباطه
تقدمت وقد قدرتموها التي والتكلفات التعسفات وجوه عنكم تغني ول عليكم

أنهم على يدل ل فهذا حين إلى ومتاع مستقر الرض في ولكم تعالى قوله وأما
وأطيبها أعلها في وكانوا جنس اسإم الرض فإن الرض في ذلك قبل يكونوا لم

إلى فاهبطوا ضحى ول ظمأ ول عرى ول جوع فيه يدركهم ل محل في وأفضلها
والجنة القبور من وخروجهم وموتهم حياتهم وفيها كله ذلك فيها يعرض أرض
هي إليها اهبطوا التي والرض أذى ول تعب ول نصب دار تكن لم اسإكناها التي
التعب محل

باصفات وصفها وتعالى سإبحانه إنه قولكم وأما المكاره وأنواع والذى والنصب
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إليها أهبطوا التي الرض في تكون ل الصفات تلك أن فجواباه الدنيا في تكون ل
عليه آدم إن قولكم وأما منها اهبطوا التي الرض في تكون ل أنها لكم أين فمن

إباليس كذب لعلم فيها الجنة كانت فلو فانية منقضية الدنيا إن يعلم كان السلم
أنما اللفظ أن أحدهما وجهين من فجواباه الخلد شجرة على أدلك هل قوله في
المكث اللغة في فإنه له انقطاع ى الذي الدوام من أعم وهو الخلد على يدل

ومنه وكبر أسإن إذا مخلد رجل قولهم ومنه باحسبه شيء كل ومكث الطويل
الرمادا قال الطلل دروس باعد باقائها لطول خوالد الصخور في لثا قولهم
الفحم خوالد الرياحا ... عنه دفعت هامدا
تعالى قال كما أول له كان وإن عهده تقادم ما على القديم أطلقهم هذا ونظير

الخلود تعالى أطلق وقد قديم وأفك القديم ضللك لفي وإنك القديم كالعرجون
نفسه قاتل على النبي واطلقه النفس كقاتل العصاة باعض عذاب على النار في

يتقدم ولم الوحي يعلم أنما الخرة ومجئ الدنيا باانقطاع العلم أن الثاني الوجه
وتعالى سإبحانه الله نباه وأن وهو ذلك باها يعلم نبوة والسلم الصلة عليه لدم

إلى اهباطه باعد هذا لكن ذر أباي حديث في كما صحفا عليه وأنزل إليه وأوحى
فمن هدى مني يأتينكم فاما جميعا منها اهبطوا تعالى قال القرآن بانص الرض

جميعا منها أهبطوا قلنا البقرة سإورة في وكذلك يشقى ول يضل فل هداي اتبع
الية هدى مني يأتينكم فأما
الخلد جنة إلى فتنصرف للعهد التي بااللم معرفة وردت الجنة أن قولكم وإما
بالوناهم إنا تعالى كقوله قطعا الخلد جنة باها مراد غير بااللم معرفة وردت فقد
ها السياق أن وقولكم مصبحين ليصرمنها اقسموا إذ الجنة أصحاب بالونا كما
آدم جنة أن على دلت ذكرناها التي والدلة قلنا الرض في جنة أنها على دل هنا

الدليل دللة تعطيل يجوز ل إذ موجبها إلى صرنا فلذلك الرض في السلم عليه
الصحيح

وزوده الجنة من السلم عليه آدم أخرج الله أن موسإى أباي باأثر اسإتدللكم وإما
ل وهذا منها تزوده إل القرآن عليه دل ما على زيادة فيه فليس ثمارها من

الخلد جنة تكون أن يقتضي
كان آدم اسإكنها التي الجنة أن لكم أين فمن تتغير ل وتلك تتغير هذه أن وقولكم

عن الصحيح الحديث في ثبت وقد الثمار لهذه يعرض كما لثمارها يعرض التغير
أباقى وقد ينتن ولم يتغير لم أي اللحم يخبز لم إسإرائيل بانو لول قال أنه النبي

وتعالى سإبحانه
 يتغير لم سإنة مائة وشراباه العزير طعام العالم هذا في

يعيده أن تاب أن السلم عليه لدم ضمن وتعالى سإبحانه الله أن قولكم وأما
عوده يتناول إنما الضمان أن يعلم ليس ولكن كذلك المر أن ريب فل الجنة إلى
حق باضمانه سإبحانه وفى فقد الخلد جنة إلى أعاده إذا بال باعينها الجنة تلك إلى

ول زمانها ول الولى الحالة عين إلى الرجوع يستلزم ل العود ولفظ الوفاء
إن كذباا الله على افترينا قد لقومه شعيب قال كما نظيرها إلى ول بال مكانها

الله يشاء أن إل فيها نعود أن لنا يكون وما منها الله نجانا إذ باعد ملتكم في عدنا
أو الوطء بانفس أو ثانيا الوطء باإرادته عائدا المظاهر سإبحانه الله جعل وقد ربانا
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لمن الطائفة هذه باه أجابات ما فهذا عينه ل الول غير منها وكل باالمساك
نازعها
 منازعوهم باه احتج عما الخلد جنة أنها زعم من جواب في السادس الباب

يوم إليها الدخول يقع إنما الخلد جنة أن أخبر سإبحانه الله إن قولكم أما قالوا
دخول هو الذي المطلق الدخول في حق فهذا باعد دخولها زمن يأت ولم القيامة

النبي دخل وقد القيامة يوم قبل فيقع العارض الدخول وأما ودوام اسإتقرار
غير وهذا الجنة في البرزخ في والشهداء المؤمنين وأرواحا السإراء ليلة الجنة

القيامة يوم يكون إنما الخلود فدخول القيامة يوم في باه الله اخبر الذي الدخول
عن الجواب خرج وباهذا الدنيا في يكون ل الدخول مطلق أن لكم أين فمن

الوجوه باسائر احتجاجكم وأما قالوا الخلد ودار المقامة دار باكونها اسإتدللكم
العرى من السلم عليه آدم جنة في توجد لم وأنها الجنة في ذكرتموها التي

من أحد ول نحن ننكره ل حق كله فهذا وغيرها والكذب واللغو والحزن والنصب
سإياق عليه يدل كما القيامة يوم المؤمنون دخلها إذا هذا ولكن السإلم أهل

يكون أن ينفي ل وهذا إياها المؤمنين بادخول مقرون ذلك نفي فإن كلها اليات
عند المر يصير ثم ذلك من وتعالى سإبحانه الله حكاه ما الثقلين أباوي باين فيها

قولكم وأما المرين باين تنافي فل عنها الله أخبر ما إلى إياها المؤمنين دخول
الكل عن باالنهي آدم سإبحانه الله كلف وقد تكليف دار ل وثواب جزاء دار أنها
من فجواباه خلود دار ل تكليف دار الجنة تلك أن على فدل الشجرة تلك من

وجهين
القيامة يوم المؤمنين دخلها إذا تكليف دار تكون أن تمتنع إنما أنه أحدهما
على دليل فل الدنيا دار فيها التكليف وقوع واما التكليف ينقطع فحينئذ
امرأة فرأيت الجنة البارحة دخلت قال أنه النبي عن ثبت وقد كيف البتة امتناعه
من فيها يكون أن ممتنع وغيره الحديث أنت لمن فقلت قصر جانب إلى تتوضأ
الن فيها من فإن الواقع هو هذا بال القيامة يوم قبل الله ويعبد الله باأمر يعمل

 يسم لم أو تكليفا ذلك سإمى سإواء يتعدونها ل رباهم قبل من باأوامر مؤتمرون

من الدنيا في الناس باها يكلف التي باالعمال يكن لم التكليف أن الثاني الوجه
من واحدة شجرة في عليهما حجرا كان وإنما ونحوها والجهاد والصلة الصيام
دار في وقوعه يمتنع ل القدر وهذا باالنوع أو باالعين واحدة إما أشجارها جملة
باكونها أردتم فإن فيها غيره أهل يقرب أن عليه محجور واحد كل أن كما الخلد

دليل فل الوقات من وقت في فيها هذا مثل وقوع امتناع تكليف دار ليست
على يدل ل ولكن حق فهو عنها منتفعة الدنيا تكاليف أن أردتم وإن عليه

مطلوباكم
أهلها ينام ل والجنة فيها آدم بانوم اسإتدللكم وأما
حيث الخلود دخول يوم أهلها عن النوم ينفي فإنما آدم بانوم النقل ثبت أن فهذا

فل ذلك قبل وأما يموتون ل
السماء من وإخراجه اهباطه باعد له إباليس وسإوسإة باقصة اسإتدللكم وأما

التعسفات وتلك قولكم صحة على وأظهرها الدلة أقوى لمن أنه الله فلعمر
منصف يرتضيها ل منها له الله اهباط باعد السماء إلى وصعوده الجنة لدخوله
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الذي والمتحان الباتلء لتمام عارضا صعودا هنالك ألى يصعد أن يمتنع ل ولكن
كان كما مستقرا له مقعدا المكان ذلك يكن لم وإن أسإباباه وقد تعالى الله قدره
يقعدون الله رسإول مبعث قبل كانوا أنهم الشياطين عن سإبحانه الله اخبر وقد
هناك إلى صعود وهذا الوحي من الشيء فيستمعون للسمع مقاعد السماء من

تعالى قوله مع إليه يصعدون الذي المكان في يستقرون ل عارض صعود ولكنه
فهذا باالهبوط المر وباين الصعود هذا باين تنافي فل عدو لبعض باعضكم اهبطوا
اعلم والله محتمل

ذكرتم وما أجله مقدار السلم عليه آدم أعلم سإبحانه الله باأن اسإتدللكم وأما
جنة إدخاله ينافي ل باذلك إعلمه أن فجواباه منه الدللة وتقرير الحديث من

مدة فيها وإسإكانه الخلد
القيامة يوم فهذا منها يخرج ل وإنه يموت ل داخلها إن سإبحانه أخباره وأما
أنه لكم أين من ولكن ذلك في ريب فل الرض من خلق باكونه احتجاجكم وأما
 الله أن الثار باعض في جاء وقد فيها خلقه كمل

لمر ويقول باه يطوف إباليس فجعل صباحا أرباعين الجنة بااب على ألقاه سإبحانه
عليه سإلطت لئن فقال يتمالك ل خلق أنه علم أجوف رآه فلما خلقت ما

كلها السإماء آدم وعلم سإبحانه قوله أن مع عصينه ل على سإلط ولئن لهلكنه
قالوا صادقين كنتم إن هؤلء باأسإماء أنبئوني فقال الملئكة على عرضهم ثم

أنبئهم آدم يا قال الحكيم العليم أنت إنك علمتنا ما إل لنا علم ل سإبحانك
السموات غيب أعلم إني لكم اقل ألم قال باأسإمائهم أنبأهم فلما باأسإمائهم

فهم وإل السإماء باتلك أنبأهم حيث السماء في معهم كان أنه على يدل والرض
في كمل قد خلقه كان ولو ذلك منه سإمعوا حتى الرض إلى كلهم ينزلوا لم

إلى يعيده ثم وقدره دباره لمر السماء الى سإبحانه يصعده أن يمتنع لم الرض
القيامة يوم قبل الرض إلى ينزله ثم السماء إلى المسيح اصعد فقد الرض

القائلين جواب فهذا السموات فوق إلى وروحه الله رسإول بابدن اسإرى وقد
أعلم والله لمنازعيهم الخلد جنة باأنها

لو قالوا باعد تخلق لم الجنة أن زعم من شبه ذكر في الساباع الباب
ما كل يهلك وأن القيامة يوم تفنى أن اضطرار لوجب الن مخلوقة الجنة كانت
الموت ذائقة نفس كل و وجهه إل هالك شيء كل تعالى لقوله ويموت فيها

خلود دار الدار أن سإبحانه أخبر وقد والولدان فيها التي العين الحور فتموت
نسخ ول خلف عليه يجوز ل سإبحانه وخبره فيها يموتون ل مخلدون فيها ومن
الله رسإول قال قال مسعود أبان حديث من جامعه في الترمذي روى وقد قالوا
وأخبرهم السلم مني أمتك أقريء محمد يا فقال باي أسإري ليلة إباراهيم لقيت

والحمد الله سإبحان غراسإها وأن قيعان وأنها الماء عذباة الترباة طيبة الجنة أن
غريب حسن حديث هذا قال أكبر والله الله إل إله ول لله

سإبحان قال من قال أنه النبي عن جابار عن الزباير أباي حديث من أيضا وفيه
صحيح حسن حديث هذا قال الجنة في نخلة له غرسإت وباحمده الله

الغرس لهذا يكن ولم قيعانا تكن لم منها مفروغا مخلوقة الجنة كانت فلو قالوا
 معنى
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في بايتا عندك لي إباني رب قالت إنها فرعون امرأة عن تعالى قال وقد قالوا
وأبان ثوباا لي انسج بايتا له بانى أو ثوباا له نسج لمن قائل يقول أن ومحال الجنة

الجنة في بايتا له الله بانى مسجدا لله بانى من النبي قول هذا من وأصرحا بايتا لي
باعد الجزاء وقوع تقتضي وجزاء شرط من مركبة جملة وهذه عليه متفق

جمأ بااع الشرط
اباي بان وعلي عفان بان عثمان رواية من النبي عن ثابات وهذا العرباية أهل

جاءت وقد قالوا عنبسة بان وعمرو مالك بان وأنس الله عبد بان وجابار طالب
عن الملك فتر فتر فإذا يعمل دام ما للعبد وتبني فيها تغرس الملئكة باأن آثار

العمل
أباي حديث من مسنده في أحمد والمام صحيحه في حبان ابان روى وقد قالوا

ملك يا قال العبد ولد الله قبض إذا الله رسإول قال قال الشعري موسإى
قال فما قال نعم قال فؤاده وثمرة عينه قرة قبضت عبدي ولد قبضت الموت

وفي الحمد بايت وسإموه الجنة في بايتا له إبانوا قال واسإترجع حمدك قال
ثنتي وليلة يوم في صلى من الله رسإول قال قال أيضا حديثه من المسند
من هذا وليس قالوا الجنة في بايتا له الله بانى الفريضة سإوى ركعة عشرة
عن تفسيره في ذكر قد مزين ابان فهذا زعمتم كما والعتزال البدع أهل أقوال

السكوت فقال هي أمخلوقة الجنة عن سإئل أنه السنة أئمة من وهو نافع ابان
أعلم والله أفضل هذا عن

الباب في تقدم قد الطائفة هذه باه احتجت عما الجواب في الثامن الباب
تعنون ما فنقول كفاية فيه ما الن الجنة وجود على الدالة الدلة ذكر من الول

إلى تدخل لم محض عدم الن أنها أتريدون باعد تخلق لم الجنة إن باقولكم
قول فهذا القبور من الناس وقيام الصور في النفخ بامنزلة هي بال باعد الوجود
تقدم التي الصحيحة الصريحة الحاديث من باالضرورة المعلوم يرده بااطل
وهو السنة أهل ول السلف من أحد يقله لم قول وهذا باعضها وسإيأتي باعضها
 قطعا بااطل

الله يزال ل وأنها لهلها فيها الله اعد ما وجميع باكمالها تخلق لم أنها تريدون أم
دخولهم عند فيها الله أحدث المؤمنون دخلها وإذا شيء باعد شيئا فيها يحدث
وحديث القدر هذا على دلت إنما هذه وادلتكم رده يمكن ل حق فهذا أخر أمورا

أرضها أن في صريحان جابار عن الزباير أباي وحديث ذكرتموه الذي مسعود ابان
وكذا الرض تلك في غراسإا منه لقائله سإبحانه الله ينشىء الذكر وأن مخلوقة

له وسإع البر أعمال في وسإع كلما والعبد المذكورة باالعمال فيها البيوت باناء
له وأنشيء باناء له وبانى غراس هناك باه له غرس خيرا عمل وكلما الجنة في
ول باعد تخلق لم الجنة إن على يدل ل القدر فهذا باه يتمتع مما أنواع عمله من

فإنما وجهه إل هالك شيء كل تعالى باقوله احتجاجكم وأما ذلك اطلق يسوغ
والنار الجنة وجود عدم على باها واحتجاجكم الية معنى فهمكم عدم من أتيتم
 فنائهما على باها إخوانكم احتجاج نظيرا الن

وفق وإنما إخوانكم ول معناها لفهم وفقتم انتم فل أهلهما وموت وخراباهما
قال الية في كلمهم باعض نذكر ونحن السإلم وأئمة السلف معناها لفهم
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باه أريد ما إل ويقال ملكه إل وجهه إل هالك شيء كل يقال صحيحه في البخاري
زالتا فقد والرض السماء فأما الله عبد ابانه رواية في أحمد المام وقال وجهه

لنه يذهب ول يبيد فل العرش وأما النار وإلى الجنة إلى صاروا أهلهما لن
كل تعالى قوله وأما يبيد ول يهلك فل عليه وتعالى سإبحانه والله الجنة سإقف
فان عليها من كل أنزل وتعالى سإبحانه الله أن فذلك وجهه إل هالك شيء

أهل عن تعالى الله فأخبر البقاء في وطمعوا الرض أهل هلك الملئكة فقالت
وجهه إل ميت يعني هالك شيء كل فقال يموتون أنهم الرض وأهل السموات

رواية في وقال كلمه انتهى باالموت ذلك عند الملئكة فأيقنت يموت ل حي لنه
كتاب في الحسين أباو ذكره الصطخري يعقوب ابان جعفر بان أحمد العباس أباي

وأصحاب العلم أهل مذاهب هذه حنبل بان أحمد الله عبد أباو قال قال الطبقات
من فيها باهم والمقتدى باها المعروفين باعروتها المتمسكين السنة وأهل الثر
الحجاز أهل علماء من أدركت من وأدركت هذا يومنا إلى نبينا أصحاب لدن

عاب أو فيها طعن أو المذاهب هذه من شيئا خالف فمن عليها وغيرهم والشام
الحق وسإبيل السنة منهج عن زائل الجماعة عن خارج مبتدع مخالف فهو قائلها
و فيها وما النار وخلقت فيها وما الجنة خلقت وقد قال ان إلى أقوالهم وسإاق

فإن أبادا فيهما ما يفنى ول يفنيان ول لهما الخلق وخلق وجل عز الله خلقهما
من هذا وبانحو وجهه إل هالك شيء كل وجل عز الله باقول زنديق أو مبتدع احتج

والجنة هالك والهلك الفناء عليه الله كتب مما شيء كل له قيل القرآن متشاباه
العين والحور الدنيا من ل الخرة من وهما للهلك ول للفناء ل للبقاء خلقتا والنار

للبقاء خلقهن وجل عز الله لن أبادا ول النفخة عند ول الساعة قيام عند يمتن ل
 قال فمن الموت عليهن يكتب ولم للفناء ل

باعضها سإموات سإبع وخلق السبيل سإواء عن ضل وقد مبتدع فهو هذا خلف
والسماء العليا الرض وباين باعض من أسإفل باعضها أرضين وسإبع باعض فوق
عام خمسمائة مسيرة سإماء إلى سإماء كل وباين عام خمسمائة مسيرة الدنيا

الله وأن الماء فوق وجل عز الرحمن وعرش الساباعة العليا السماء فوق والماء
السموات في ما يعلم وهو قدميه موضع والكرسإي العرش على وجل عز

كل ومنبت البحر قعر في وما الثرى تحت وما باينهما وما السبع والرضين
وعدد كلمة كل وعدد ورقة كل ومسقط نبات وكل زرع وكل وشجرة شعرة
وكلمهم وآثارهم العباد أعمال و الجبال ومثاقيل والرمل والتراب الحصا

فوق العرش على وهو شيء ذلك من عليه يخفى ل شيء كل ويعلم وأنفاسإهم
احتج فإن باها أعلم هو وما وظلمة ونور نار من حجب ودونه الساباعة السماء
وهو وقوله الوريد حبل من إليه أقرب ونحن وجل عز الله باقول ومخالف مبتدع
إل ثلثة نجوى من يكون ما وقوله كانوا أينما معهم هو إل وقوله كنتم أينما معكم

إنما فقل القرآن متشاباه من هذا ونحو سإادسإهم هو إل خمسة ول راباعهم هو
العليا الساباعة السماء فوق العرش على وجل عز الله لن العلم باذلك يعني
أباي رواية في وقال مكان علمه من يخلو ل خلقه من باائن وهو كله ذلك يعلم

في أمام حافظ الخلل قال الحمصي سإفيان بان عوف بان محمد الطائي جعفر
ذلك له يعرف حنبل بان أحمد كان والمعرفة العلم في باالتقدم معروف زمانه
حنبل بان احمد على أملي قال بالده أهل من الرجال عن ويسأله منه ويقبل
خلقتا قد مخلوقتان والنار الجنة وأن اثنائها في قال ثم السنة في رسإالة فذكر

الكوثر ورأيت قصرا فيها فرأيت الجنة دخلت صلى النبي قال الخبر جاء كما
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فهو يخلقا لم أنهما زعم فمن وكذا كذا أهلها أكثر فرأيت النار في واطلعت
 قتل وإل تاب فإن يستتاب والنار باالجنة كافر وباالقرآن الله بارسإول مكذب

فيها قال السنة في رسإالة وذكر العطار مالك بان عبندوس رواية في وقال
الجنة في أطلعت الله رسإول عن جاء كما خلقتا قد مخلوقتان والنار والجنة
فمن وكذا كذا أهلها أكثر فرأيت النار في وأطلعت وكذا كذا أهلها أكثر فرأيت

يؤمن أحسبه ول الله رسإول وأحاديث باالقرآن مكذب فهو يخلقا لم أنهما زعم
والنكت والمباحث النقول من تضمنته وما الباواب هذه فتأمل والنار باالجنة

في الكلم اختصرنا ونحن البتة الكتاب هذا غير في باها تظفر ل التي والفوائد
وهو التكلن وعليه المستعان والله ضخم سإفر منه لقام باسطناه ولو ذلك

للصواب الموفق
 }37 صـ  ـ19 صـ الرواحا { حادى أهـ

}  جميعا منها اهبطوا { قلنا تعالى قوله

خاصة وحواء لدم خطاب جميعا منها اهبطوا قوله أن الزمخشري ظن وقد
قال تعالى قوله عليه والدليل قال ذرياتهما لسإتتباعهما باالجمع عنهما وعبر
هداي تبع فمن قوله ذلك على ويدل قال عدو لبعض باعضكم جميعا منها اهبطا

النار أصحاب أولئك باآياتنا وكذباوا كفروا والذين يحزنون هم ول عليهم خوف فل
لبعض باعضكم قوله ومعنى كلهم الناس يعم حكم إل هو وما خالدون فيها هم

الذي وهذا باعضا باعضهم وتضليل والتباغي التعادي من الناس عليه ما عدو
باين هي إنما تعالى الله ذكرها التي العداوة فإن الية في القوال أضعف اختاره

عدوا فاتخذوه عدو لكم الشيطان إن تعالى الله قال كما وذريتهما وإباليس آدم
في ذكرها وأبادى واعاد والنسان الشيطان باين العداوة أمر أكد قد سإبحانه وهو

أخبر إنما فإنه وزوجته آدم وأما العدو هذا من التحرز إلى الحاجة لشدة القرآن
والرحمة فالمودة ورحمة مودة باينهما وجعل إليها ليسكن خلقها أنه كتاباه في
وزوجه آدم ذكر تقدم وقد والشيطان النسان باين والعداوة وامرأته الرجل باين

لطريق منافرته مع المذكور باعض على الضمير يعود فلماذا ثلثة وهو وإباليس
شيئا الزمخشري يصنع فلم يقتضيه والمعنى اللفظ أن مع جميعه دون الكلم

وهذا عدو لبعض باعضكم جميعا منها اهبطا قال طه سإورة في تعالى قوله وأما
منها اهبطا قوله في فالضمير عداوا لبعض باعضهم جعل وقد وحواء لدم خطاب

له تبع لنها الزوجة يذكر ولم وإباليس آدم إلى أو وزوجته آدم إلى يرجع أن أما
فالمر وإباليس آدم وهما باالهباط للمتخاطبين المذكورة فلعداوة هذا وعلى
تعالى أمره أحدهما أمرين على اشتملت قد الية فتكون الول على وأما ظاهر

إباليس وباين وزوجته آدم باين باالعداوة إخباره والثاني باالهبوط وزوجه لدم ل
في داخل إباليس يكون أن باد ول الول دون الثاني في الجمع الضمير أتى ولهذا
للذرية وقال ولزوجك لك عدو هذا إن تعالى قال كما قطعا العداوة هذه حكم

 التي المواضع اتفقت كيف وتأمل عدوا فاتخذوه عدو لكم الشيطان إن
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ضمير على العداوة ذكر فيها
التثنية بالفظ وتارة الجمع بالفظ يذكره فتارة الهباط وأما التثنية دون الجمع
سإورة في وكذلك منها اهبط قال العراف سإورة في كقوله الفراد بالفظ وتارة

إذ وإباليس وزوجه لدم فهو الجمع باصيغة ورد وحيث وحده لباليس وهذا ص
اذهما وزوجه لدم يكون أن فأما التثنية بالفظ ورد وحيث عليهم القصة مدار

لدم يكون أن وإما المعصية على وأقدما الشجرة من الكل بااشرا اللذان
عظة ليكون أمرهما ومآل حالهما فذكر الذرية وأصل الثقلين أباوا هما اذ وإباليس
قوله في الضمير أن يوضح والذي ذلك في القولين حكيت وقد لولدهما وعبرة
آدم باها أفرد المعصية ذكر لما سإبحانه الله إن وإباليس لدم جميعا منها اهبطا
قال وهدى عليه فتاب رباه اجتباه ثم فغوى رباه آدم وعصى فقال زوجه دون

له زين ومن آدم هو باالهباط المخاطب أن على يدل وهذا جميعا منها اهبطا
جرى باما للثقلين تعالى الله إخبار المقصود فإن تبعا الزوجة ودخلت المعصية

حصول في أبالغ أباويهما فذكر المر ومخالفة المعصية شؤم من أباويهما على
أكلت باأنها الزوجة عن سإبحانه اخبر وقد فقط النس أباوي ذكر من المعنى هذا
الزوجة حكم أن فعلم الكلة باتلك الجنة من وأخرجه اهبطه أنه وأخبر آدم مع

أباوي حال ذكر إلى العناية تجريد وكان آدم إليه صار ما إلى صارت وأنها كذلك
 فتأمله وأمهم النس أباي ذكر إلى تجريده من أولى الثقلين

حمله يسوغ فل الجمع في ظاهر عدو لبعض باعضكم اهبطوا فقوله وباالجملة
معرفة جاءت فالجنة وأيضا قالوا موجب غير من اهبطا قوله في الثنين على
ول ونظائره الجنة وزوجك أنت أسإكن كقوله المواضع جميع في التعريف بالم
باالغيب عباده الرحمن وعد التي الخلد الجنة ويعرفونها المخاطبون يعهدها جنة
والكتاب والبيت والنجم كالمدينة باالغلبة عليها علما السإم هذا صار فقد

في المعلومة المعهودة الجنة إلى انصرف معرفا لفظها ورد فحيث ونظائرها
مقيدة أو منكرة تجيء فإنها غيرها جنة باه أريد أن وأما المؤمنين قلوب

كقوله فالول الرض في جنة أنها على يدل باما السياق من مقيدة أو باالضافة
بالوناهم أنا كقوله والثالث جنتك دخلت إذ ولول كقوله والثاني أعناب من جنتين

روى ما المآوى جنة هي آدم جنة أن على يدل مما قالوا الجنة أصحاب بالونا كما
قال الشعري موسإى أباي عن زهير بان قسامة عن عوف عن خليفة بان هوذة

كل صنعة وعلمه الجنة ثمار من زوده الجنة من آدم أخرج لما تعالى الله إن
شيء

ضمن وقد قالوا تتغير ل وتلك تتغير هذه إن غير الجنة ثمار من هذه فثماركم
عن المنهال روى كما إليها يعيده أن وأناب إليه تاب إن له وتعالى سإبحانه الله

فتاب كلمات رباه من آدم فتلقى تعالى قوله في عباس ابان عن جبير أبان سإعيد
روحك من في تنفخ ألم رب أي قال بالى قال بايدك تخلقني ألم رب يا قال عليه
رحمتك تسبق ألم رب أي قال بالى قال جنتك تسكني ألم رب أي قال بالى قال

بالى قال الجنة إلى أنت أراجعي وأصلحت تبت أن أرأيت قال بالى قال غضبك
ابان عن طرق وله عليه فتاب كلمات رباه من آدم فتلقى تعالى قوله فهو قال

فقال وأصلحت تبت أنا أن رب عصاه إذا لرباه قال آدم كان باعضها وفي عباس
الخلد جنة باأنها القائلون باه احتج ما باعض فهذا الجنة إلى راجعك إني رباه له
 } 25صـ  ـ19صـ الرواحا { حادى أهـ
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فيها الية : هذه  قلت94:  البقرة صادقين كنتم إن الموت : فتمنوا تعالى قوله
إلى ودعاهم اليهود باها أعجز للنبي معجزة : إنها قالوا معروف كلم للناس
يمكن ل إذ نبوته أعلم من علم وهذا أبادا يتمنونه ل : أنهم وأخبر الموت تمني

أبادا باتمنيه ألسنتهم الله ينطق ولم الغيب باأخبار إل باواطنهم على الطلع
دون من خالصة الله عند الخرة الدار لهم : أن اليهود ادعت : لما طائفة وقالت
: إن وقال دعواهم في الله كذباهم كرامته وأهل وأحباؤه أباناؤه وأنهم الناس

يتمنى الحبيب فإن النعيم دار الجنة إلى لتصلوا الموت فتمنوا صادقين كنتم
الوزار من أيديهم قدمت باما أبادا يتمنونه ل : أنهم سإبحانه أخبر ثم حبيبه لقاء

أيديهم قدمت باما أبادا يتمنوه : ولن فقال قالوه ما وباين باينهم الحائلة والذنوب
آية جنس من هذه وغيره إسإحاق بان محمد منهم طائفة  وقالت95:  البقرة

أمر إلى : دعاهم الحق وكتموا عيانا الهدى ودفعوا عاندوا لما وأنهم المباهلة
سإؤال التمني و المفتري الكاذب على باالموت يدعوا أن وهو وباينه باينهم يحكم
المفتري الكاذب المبطل على باه وادعوا الموت فتمنوا ودعاء
القولين أصحاب قاله كما خاصة لنفسكم : تمنوه المراد فليس هذا وعلى

الحجة إقامة في أبالغ وهذا للمبطل وتمنوه باالموت : ادعوا معناه بال الولين
أيضا أنتم : فتمنوه باقولهم الله رسإول يعارضوا أن من وأسإلم الصدق وبارهان

أحرص كانوا وكرامته الله ثواب على لتقدموا الجنة أهل أنكم محقين كنتم إن
بامثله لعارضوه أولئك ذكره ما منه فهموا فلو معارضته على شيء
باه ويدعو حاله وشدة وبالئه لضره الموت يتمنى منهم كثيرا نشاهد فإنا وأيضا
وقع ول أبادا يكون ل هذا فإن الكاذباة الفرقة على باه والدعاء تمنيه باخلف وهذا
وكفرهم وصدقه نبوته باصحة لعلمهم وذلك ألبتة النبي حياة في منهم أحد من
الذي : هو القول وهذا الكاذباون هم أنهم لعلمهم أبادا يتمنوه فل وباغيا حسدا باه

 كتاباه من أراد باما أعلم والله نختاره

 }277 صـ  ـ276  صـ2 حـ السالكين { مدارج هـ أ
أوجه من والجواب مثل له وليس باه آمنتم ما بامثل تعالى وقوله
الثاني يمكن ل وهو مثله آخر دينا حصلوا والمعنى التبكيت باه المراد أن الول

فإن تحريف ول تصحيف غير من باالفرقان آمنتم أنكم الثالث صلة المثل أن
آمنوا أن المراد أن الراباع اهتدوا فقد تحريف ول تصحيف غير من باالتوراة آمنوا
آمنوا فإن قولوا قال عباس ابان أن جرير ابان روى مؤمنين باه صرتم ما بامثل
المتواترة القراءة ترك يجوز ول الجبار عبد قال باه آمنتم باالذي

 }308  صـ4 حـ الفوائد { بادائع هـ أ
فأخبر الله كحب يحبونهم أندادا الله دون من يتخذ من الناس ومن تعالى قوله

الله دون من اتخذ ممن فهو تعالى الله يحب كما شيئا الله دون من أحب من أن
لم الرض أهل من أحدا فإن والرباوباية الخلق في ل المحبة في ند فهذا أندادا
من اتخذوا قد الرض أهل أكثر فإن المحبة ند باخلف الرباوباية في الند هذا يثبت
وفي لله حبا أشد آمنوا والذين قال ثم والتعظيم الحب في أندادا الله دون

قولن الية تقدير
التي وآلهتهم لندادهم النداد أصحاب من لله حبا أشد آمنوا والذين أحدهما
الله دون من ويعظمونها يحبونها
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محبة فإن النذار في المشركين محبة من لله حبا أشد آمنوا والذين والثاني
والمحبة منها باقسط أندادهم ذهبت قد النداد أصحاب ومحبة خالصة المؤمنين
تعالى قوله في القولين على مرتبان والقولن المشتركة من أشد الخالصة
قولن فيها فإن الله كحب يحبونهم
محبة ولكنها الله محبة لهم أثبت قد فيكون الله يحبون كما يحبونهم أحدهما

أندادا الله مع فيها يشركون
محبة أن باين ثم الله المؤمنون يحب كما أندادهم يحبون المعنى أن والثاني

لندادهم النداد أصحاب محبة من أشد لله المؤمنين
باأن ذموا إنما ويقول الول القول يرجح الله رحمه تيمية ابان السإلم شيخ وكان

له المؤمنين كمحبة لله يخلصوها ولم المحبة في أندادهم وباين الله باين أشركوا

يقولون النار في وهم عنهم حكاية تعالى قوله في المذكورة التسوية وهذه
مبين ضلل لفي كنا إن تالله العذاب في معهم محضرة وهي وأندادهم للهتهم

الخلق في العالمين بارب يسووهم لم أنهم ومعلوم العالمين بارب نسويكم إذ
المذكور العدل هو أيضا وهذا والتعظيم المحبة في باه سإووهم وإنما والرباوباية

العبادة في غيره باه يعدلون أي يعدلون بارباهم كفروا الذين ثم تعالى قوله في
القولين أصح وهذا والتعظيم المحبة هي التي
عبادته عن يعدلون رباهم عن كفروا الذين ثم والمعنى عن بامعنى الباء وقيل
عنه عدلت أي باكذا عدلت العرب تقول ل إذ باقوي ليس وهذا غيره عبادة إلى

باه اعتنيت ضمنوه كأنهم عنه أي باكذا سإألت نحو السؤال فعل في هذا جاء وإنما
ذلك ونحو واهتممت

المحبة آية تسمى وهي الله يحببكم فاتبعوني الله تحبون كنتم إن تعالى وقال
قل محنة لها الله أنزل الله محبة القلوب ادعت لما الداراني سإليمان أباو قال
الله يحببكم فاتبعوني الله تحبون كنتم إن

كنتم إن قل المحنة آية الله فأنزل الله محبة قوم ادعى السلف باعض قال
الله يحببكم فايتبعوني الله تحبون
اتباع وعلمتها فدليلها وفائدتها وثمرتها المحبة دليل إلى إشارة الله يحبكم وقال

فليست المتاباعة تحصل لم فما لكم المرسإل محبة وثمرتها وفائدتها الرسإول
منتفية لكم ومحبته حاصلة له محبتكم

 } 14 صـ  ـ13  صـ3 حـ السالكين { مدارج أهـ

ول محو اليهما يتطرق ل فيه مكتوباان رسإوله وذكر الله توحيد المؤمن قلب هذا
لزوال سإببا ونسيانه محبته لدوام موجبة الشيء ذكر كثرة كانت ولما ازالة

نهاية مع الحب نهاية عبادة من المستحق هو سإبحانه وكان اضعافها أو محبته
الحب في باه يشرك أن هو تعالى الله يغفره ل الذي الشرك بال التعظيم

تعالى الله يحب كما غيره المخلوقات من ويعظم غيره فيحب والتعظيم
الله كحب يحبونهم اندادا الله دونه من يتخذ من الناس ومن تعالى قال ويعظمه
كما الند يحب المشرك أن سإبحانه  فأخبر165 البقرة لله حبا اشد آمنوا والذين

النار في النار أهل وقال شيء كل من لله حبا اشد المؤمن وان تعالى الله يحب
 ومن98 97 الشعراء العالمين بارب نسويكم إذ مبين ضلل لفي كنا أن تالله
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يقل فلم وأل والعبادة والتأله الحب في سإبحانه باه سإووهم إنما انهم المعلوم
وفي صفاته في العالمين لرب مساو النداد من غيره أو الصنم أن قط أحد

السوية كانت وانما أيضا عباده خلق وفي والرض السماوات خلق وفي افعاله
والعبادة المحبة في

الوجود في سإبحانه باالله شيء كل سإوى من حال واسإوأ هؤلء من واضل
والشقاء باالضلل حكم قد الله كان فإذا ناقص أو كامل موجود كل وجود وجعله

وباين الله باين ما تفاوت اعتقادههم مع الحب في الصنام وباين باينه سإوى لمن
في باالموجودات الله سإوى بامن فكيف والفعال والصفات الذات في خلقه
معبود كل في الله غير عبد ما انه وزعم ذلك جميع

 }306 صـ  ـ305 صـ الفهام { جلء أهـ
صم ونداء دعاء إل يسمع ل باما ينعق الذي كمثل كفروا الذين ومثل تعالى قوله
وغيرها باالغنم مصوتا أي ناعقا المثل هذا فتضمن يعقلون ل فهم عمي باكم

والصنم للصنم الداعي وهو العاباد الناعق فقيل الدواب وهو باه ومنعوقا
هذا يسمعه ل باما ينعق من كحال دعائه في الكافر حال وإن المدعو باه المنعوق

 وغيره زيد بان الرحمن عبد منهم طائفة قول

ونداء دعاء إل قوله وقالوا القول هذا معه وجماعة الكشاف صاحب واسإتشكل
نداء ول دعاء تسمع ل الصنام لن عليه يساعد ل

أجوباة باثلثة السإتشكال هذا عن أجيب وقد
ذلك ذكر وقد قالوا ونداء دعاء يسمع ل باما والمعنى زائدة إل أن أحدها

مناخة تنفك ما أي مناخة إل تنفك ما ... حراجيح الشاعر قول في الصمعي
الكلم في تزاد ل إل فإن فاسإد جواب وهذا

المدعو خصوصيات في ل الدعاء مطلق في وقع التشبيه أن الثاني الجواب
تفقه ل التي آلهتهم دعائهم في هؤلء مثل أن المعنى أن الثالث الجواب
دعاء في هو أنه غير باشيء نعيقه من ينتفع فل باغنمه الناعق كمثل دعاءهم

العناء إل وعبادته دعائه من له ليس المشرك وكذلك ونداء
أكثر الراعي يقول مما تفقه ل التي كالبهائم كفروا الذين ومثل المعنى وقيل

باها المنعوق البهائم هم والكفار الكفار داعي هو فالراعي الصوت من
والمنعوق الناعق كمثل كفروا الذين ومثل محمد يا ومثلك المعنى سإيبويه قال

والناعق الغنم كمثل وداعيهم كفروا الذين ومثل المعنى فيكون قوله وعلى باه
باها

فإن المفرق التشبيه من تجعله وأن المركب التشبيه من هذا تجعل أن ولك
التي باالغنم وانتفاعهم فقههم عدم في للكفار تشبيها كان المركب من جعلته
الدعاء هو الذي المجرد الصوت غير شيئا قوله من تفقه فل الراعي باها ينعق

ودعاء البهائم بامنزلة كفروا فالذين المفرق التشبيه من جعلته وإن والنداء
بامنزلة الهدى إلى ودعاؤهم باها ينعق الذي بامنزلة والهدى الطريق إلى داعيهم
والله الناعق صوت مجرد البهائم كإدراك والنداء الدعاء مجرد وإدراكهم النعق
أعلم

 }218 صـ1حـ الموقعين { إعلم أهـ
}  تتقون لعلكم اللباب أولى يا حياة القصاص في { ولكم تعالى قوله
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البنية هذه إعدام أن مقدر لسؤال كالجواب هو ما الخطاب هذا ضمن وفي
لمفسدة تكثير المقتول إعدام مقابالة في وإعدامها النفس هذه وإيلم الشريفة

حكمته وباهرت شيء كل رحمته وسإعت ممن هذا صدر حكمة فلية القتل
حياة القصاص في ولكم تعالى باقوله ذلك جواب الخطاب فتضمن العقول

وآثر وارتدع القتل عن كف قتله بامن قصاصا يقتل أنه توهم إذا القاتل لن وذلك
أنهم وهو آخر وجه ومن قتله أراد ولمن له حياة فيه فكان ونفسه حياته حب
عشيرة من وجدوه من كل باه قتلوا وقبيلتهم عشيرتهم من الرجل قتل إذا كانوا

وتشتد ضرره يعم ما والهلك الفساد من ذلك في وكان وقبيلته وحيه القاتل
ذلك ففي قاتله غير باالمقتول يقتل ل وأن القصاص تعالى الله فشرع مؤنته
بال قتل أنه حيث من القصاص في الحياة تكن ولم وأقارباه وحيه عشيرته حياة
القصاص فتضمن غيره ل باالمقتول وحده القاتل يؤخذ قصاصا كونه حيث من

واليجاز الجللة من الشريفة اللفاظ هذه تحت ما وتأمل الوجهين في الحياة
منفعة باأن المؤذن لكم باقوله الية فصدر العظيم والمعنى والفصاحة والبلغة

إليكم وإحسانا باكم رحمة كان إنما فشرعه إليكم عائدة باكم مختصة القصاص
في باقوله عقبه ثم ونفعه ضره العباد يبلغ ل لمن ل لكم ومصلحته فمنفعته
فعل كما باه يفعل أن وهو العدل في هي إنما الحاصلة الحياة باأن إيذانا القصاص

تعالى قوله ومنه التباع إلى راجعة وحقيقته المماثلة اللغة في والقصاص
أي قصصا آثارهما على فارتدا قوله ومنه أثره اتبعي أي قصيه لخته وقالت
في باعضا باعضه يتبع لنه واقتصاصه الحديث قص ومنه ويتبعانه الثر يقصان
ما أحد وهذا فعل كما باه فيفعل أثره يتبع لنه قصاصا الجاني جزاء فسمى الذكر

معنى لتحقيق باه قتل ما بامثل فيقتل فعل كما باالجاني يفعل أن على باه يستدل
القصاص

 } 103 صـ  ـ102  صـ2 حـ السعادة دار { مفتاحا هـ أ

شعبة  فروى187 البقرة لكم الله كتب ما واباتغوا بااشروهن فالن تعالى قوله
البصري والحسن وعكرمة الحكم وقاله الولد هو قال مجاهد عن الحكم عن

والضحاك والسدي
أبايه عن أباي حدثني عمي حدثني أبايه عن سإعد بان محمد رواه ما فيه ما وأرفع

اباتغوا قتادة وقال الجماع هو زيد ابان وقال الولد هو قال عباس ابان عن
القدر ليلة قال أخرى رواية عباس ابان وعن لكم الله كتب التي الرخصة

طلوع إلى الصوم ليلة الجماع باإبااحة المة عن الله خفف لما يقال أن والتحقيق
يخطر يكاد ل حتى الوطر وقضاء الشهوة حكم عليه يغلب المجامع وكان الفجر
ول اللذة هذه مثل في رضاه يطلبوا أن إلى سإبحانه أرشدهم ذلك غير باقلبه

الجر من لهم الله كتب ما باها يبتغوا بال الشهوة مجرد باحكم يباشروها
الله أبااحا ما ويبتغوا شيئا باه يشرك ل الله يعبد أصلباهم من يخرج الذي والولد

كما بارخصه يؤخذ أن يحب الله فإن رخصه لقبول محبته باحكم الرخصة من لهم
يبقى لكن يبتغوها أن وأمروا القدر ليلة لهم كتب ومما معصيته تؤتى أن يكره

ل أن إلى إرشاد فيه فيقال أزواجهم مباشرة باإبااحة ذلك تعلق فما يقال أن
ألف من خير هي التي الليلة هذه طلب عن المباشرة من لهم أبايح ما يشغلهم

من وطركم اقضوا يقول سإبحانه فكأنه شهر
الليلة هذه من لكم الله كتب ما اباتغاء عن ذلك يشغلكم ول الصيام ليلة نساءكم

أعلم والله باها الله فضلكم التي
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 }3 صـ المودود { تحفة أهـ
وهو شيئا تحبوا أن وعسى لكم خير وهو شيئا تكرهوا أن {وعسى تعالى قوله
}  تعلمون ل وأنتم يعلم والله لكم شر

المكروه أن علم إذا العبد فان للعبد ومصالح وأسإرار حكم عدة الية هذه في
من المضرة توافيه أن يأمن لم باالمكروه يأتي قد والمحبوب باالمحبوب يأتي قد

علمه لعدم المضرة جانب من المسرة تأتيه أن ييأس ولم المسرة جانب
ل أنه منها أمورا ذلك له وأوجب العبد يعلمه مال منها يعلم الله فان باالعواقب

خيرات كلها عواقبه لن الباتداء في عليه شق وان المر امتثال من له انفع
شيء ل وكذلك وأنفع لها خير فهو نفسه كرهته وان وأفراحا ولذات ومسرات

آلم كلها عواقبه وإن إليه ومالت نفسه هويته وان النهى ارتكاب من عليه أضر
اللذة من يعقبه لما اليسير اللم تحمل العقل وخاصة ومصائب وشرور وأحزان

العظيم اللم من يعقبه لما اليسيرة اللذة واجتناب الكثير والخير العظيمة
الكيس والعاقل غاياتها إلى المباديء يجاوز ل الجاهل فنظر الطويل والشر
من الستور تلك وراء ما فيرى مبادئها سإتور وراء من الغايات إلى ينظر دائما

سإم فيه خلط قد لذيذ كطعام المناهي فيرى والمذمومة المحمودة الغايات
كدواء الوامر ويرى السم من فيه ما نهاه تناوله إلى لذته دعنه فكلما قاتل
تناوله عن مذاقه كراهة نهاه وكلما والشفاء العافية إلى مفض المذاق كريه
مبادئها من الغايات باه تدرك علم فضل إلى يحتاج هذا ولكن باالتناول نفعه أمره
فإذا الغاية اعند يؤول لما الطريق مشقة تحمل على نفسه باه يوطن صبر وقوة
مشقة كل عليه هان وصبره يقينه قوى وإذا ذلك عليه تعذر والصبر اليقين فقد

 الدائمة واللذة الدائم الخير طلب في يتحملها

عواقب يعلم من إلى التفويض العبد من تقتضي إنها الية هذه أسإرار ومن
ومنها العاقبة حسن من فيه يرجو لما له ويقضيه له يختاره باما والرضا المور

مضرته فلعل علم باه له ليس ما يسأله ول عليه يختار ول رباه على يقترحا ل أنه
وأن له الختيار حسن يسأله بال شيئا رباه على يختار فل يعلم وهول فيه وهلكه
باما ورضى رباه إلى فوض إذا انه ومنها ذلك من له أنفع فل يختاره باما يرضيه
الفات عنه وصرف والصبر والعزيمة عليه باالقوة له يختاره فيما أمده له يختاره

لم ما له اختياره عواقب حسن من وأراه لنفسه العبد اختيار عرضة هي التي
المتعبة الفكار من يريحه أنه ومنها لنفسه هو يختاره باما باعضه إلى ليصل يكن
في منه يصعد التي والتدبايرات التقديرات من قلبه ويفرغ الختيارات أنواع في

بااختيار رضى فلو عليه قدر عما له خروج فل هذا ومع أخرى في وينزل عقبة
وهو القدر عليه جرى وإل فيه باه ملطوف مشكور محمود وهو القدر أصاباه الله

ورضاه تفويضه صح ومتى لنفسه اختياره مع لنه فيه باه ملطوف غير مذموم
في اكتنفه

ما يقيه فعطفه ولطفه عطفه باين فيصير باه اللطف عليه العطف المقدور
أسإباب أعظم من كان العبد في القدر نفذ إذا قدره ما عليه يهون ولطفه يحذره
القدر يدي باين نفسه وإلقاء السإتسلم من له أنفع فل رده في تحيله نفوذه
الجيف باأكل يرضى ل السبع فان كالميتة طريحا
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 }128 صـ { الفوائد أهـ
الله فإن فاؤوا فإن أشهر أرباعة ترباص نسائهم من يؤلون { للذين تعالى قوله
 فختم227 226 عليم} البقرة سإميع الله فإن الطلق عزموا وإن رحيم غفور
باأنه إليها والحسان الزوجة رضى إلى والعود الرجوع هو الذي الفيء حكم
جنس من والجزاء إليه رجع إذا ورحمته بامغفرته عبده على يعود رحيم غفور

وإن والرحمة باالمغفرة إليه الله رجع أحسن هي التي إلى رجع فكما العمل
ومعنى يسمع لفظا كان لما الطلق فإن عليم سإميع الله فإن الطلق عزموا
 بامضمونه العليم باه للنطق السميع بااسإم عقبه يقصد

 }109 الفهام { جلء أهـ
في اكننتم أو النساء خطبة من باه عرضتم فيما عليكم جناحا { ول تعالى قوله

قول تقولوا أن إل سإرا تواعدوهن ل ولكن سإتذكرونهن أنكم الله علم أنفسكم
ما يعلم الله أن واعلموا أجله الكتاب يبلغ حتى النكاحا عقدة تعزموا ول معروفا

235 البقرة حليم غفور الله أن واعلموا فاحذروه أنفسكم في
في المعرض أن على الدال المرأة باخطبة التعريض وتعالى سإبحانه ذكر فلما
إلى باه يتوصل الذي الكلم على يحمله ذلك وأن لها ومحبة فيها رغبة قلبه

الميل من فيه ما على القلب وانطواء التعريض عن الجناحا ورفع نكاحها
باالتزويج لهن تصرحوا ل والمعنى النكاحا هو فقيل سإرا مواعدتهن ونفي والمحبة

سإرا عدتها في يتزوجها أن هو وقيل المعروف القول وهو تعريضا تعرضوا أن إل
النكاحا عقدة تعزموا ول قوله هذا على ويدل العقد أظهر العدة انقضت فإذا
الية دلت قال الول القول رجح ومن العدة انقضاء وهو أجله الكتاب يبلغ حتى
وتحريم سإرا المواعدة بانفي التصريح وتحريم الجناحا بانفي التعريض إبااحة على
كان العقد إسإرار هو السر مواعدة معنى كان فلو العدة انقضاء قبل النكاحا عقد

أن فاحذروه أنفسكم في ما يعلم الله أن واعلموا باقوله ذلك عقب ثم تكرارا
أن واعلموا قال ثم تعلنون وما تسرون ما على مطلع فإنه لكم حد ما تتعدوا

عليكم مطلع سإبحانه فإنه العنت غاية لعنتم وحلمه مغفرته لول حليم غفور الله
عنه نهاكم مما شيء في وقعتم فإن تعملون ما ويعلم قلوباكم في ما يعلم

الحليم الغفور فإنه والسإتغفار باالتوباة إليه فبادروا
تعالى كقوله المخافة وأسإماء الرجاء أسإماء باين يقرن القرآن طريقة وهذه

 غفور الله وأن العقاب شديد الله أن اعلموا

ربانا إن الحزن عنا أذهب الذي لله الحمد الجنة أهل  وقال98 المائدة رحيم
إحسانهم وشكره ذنوباهم بامغفرته كرامته إلى صاروا  لما34 سإبأ شكور لغفور
وصلنا وشكره بامغفرته أي التعليل معنى هذا وفي شكور لغفور ربانا إن قالوا
يفعل ما تعالى وقال الحسنات لنا وشكر السيئات لنا غفر فإنه كرامته دار إلى
جزاء  فهذا147 النساء عليما شاكرا الله وكان وآمنتم شكرتم إن باعذاباكم الله

من عليه يخفى ل باشكركم عليم وهو شكركم رباكم شكرتم إن أي لشكرهم
كفره ممن شكره

يستدل سإبحانه فإنه وأيضا عليه التنبيه والمقصود هذا من مملوء والقرآن
تدل لم لها معنى ل أسإماء كانت ولو عنه الشرك ونفي توحيده على باأسإمائه
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طه الرحمن رباكم وإن باه فتنتم إنما قوم يا العجل لعبدة هارون كقول ذلك على
90

علما شيء كل وسإع هو إل إله ل الذي الله إلهكم إنما القصة في سإبحانه وقوله
98 طه

163 البقرة الرحيم الرحمن هو إل إله ل واحد إله وإلهكم تعالى وقوله
الغيب عالم هو إل إله ل الذي الله هو الحشر سإورة آخر في سإبحانه وقوله

السلم القدوس الملك هو إل إله ل الذي الله هو الرحيم الرحمن هو والشهادة
22 الحشر يشركون عما الله سإبحان المتكبر الجبار العزيز المهيمن المؤمن

الحسنى باأسإمائه تمدحه عقب باه المشركين شرك عن نفسه نزه  فسبح23
له شريك إثبات واسإتحالة لتوحيده المقتضية

 } 110  ـ109صـ الفهام { جلء أهـ

كثيرة أضعافا له فيضاعفه حسنا قرضا الله يقرض الذي ذا { من تعالى قوله
الخطاب أنواع باألطف الية سإبحانه } فصدر ترجعون وإليه ويبصط يقبض والله
المر صيغة من الطلب في أبالغ وهو الطلب لمعنى المتضمن السإتفهام وهو

مضاعفة أضعافا عليه فيجازى الحسن القرض هذا يبذل أحد هل والمعنى
الباذل لن البذل على لها وباعثا للنفوس حثا حسنا قرضا النفاق ذلك وسإمي

عليه وسإهل باذله نفسه له طوعت باد ول إليه يعود ماله عين أن علم متى
قلبه طيب في أبالغ كان محسن وفي ملي المستقرض أن علم فإن إخراجه

ويثمره له وينميه اقترضه باما له يتجر المستقرض أن علم فإن نفسه وسإماحة
كله ذلك مع أنه علم فإن وأسإمح أسإمح باالقرض كان باذله ما أضعاف يصير حتى

حظ الجر ذلك وأن القرض جنس غير من آخر أجرا وعطائه فضله من يزيده
البخل من نفسه في لفة إل قرضه عن يتخلف ل فإنه كريم وعطاء عظيم
بارهانا الصدقة كانت ولهذا إيمانه ضعف من وذلك باالضمان الثقة عدم أو والشح

سإماه فإنه الية تضمنتها التي اللفاظ هذه تحت كلها المور وهذه لصاحبها
المقرض إلى إحسان قرض ولكن حاجة قرض ل المقترض هو أنه وأخبر قرضا

منه واسإتدعى ماله أعطاه الذي فهو الرباح مقدار وليعرف لمعاملته واسإتدعاء
أخبر ثم المضاعفة الضعاف وهو باالقرض إليه يرجع عما أخبر ثم باه معاملته

في القرض هذا جاء وحيث الكريم الجر وهو الزيادة من ذلك فوق يعطيه عما
ماله طيب من يكون أن أحدها ثلثة أمورا يجمع وذلك حسنا باكونه قيده القرآن

مرضاة اباتغاء باذله عند ثاباتة نفسه باه طيبة يخرجه أن الثاني وخبيثه رديئه من ل
باالمنفق يتعلق والثاني باالمال يتعلق فالول يؤذي ول باه يمن ل أن الثالث الله
الخذ وباين باينه والثالث الله وباين باينه
 }473 الهجرتين { طريق أهـ

سإبع أنبتت حبة كمثل الله سإبيل في أموالهم ينفقون الذين مثل تعالى وقال
}  عليم واسإع والله يشاء لمن يضاعف والله حبة مائة سإنبلة كل في سإنابال

} الرباا من باقى ما وذروا الله اتقوا آمنوا الذين أيها { يا تعالى قوله وحتى
للمقرض يضاعفها التي الضعاف لمقدار والبيان كالتفسير كأنها الية وهذه
التي الحبة باهذه الذهان في التضعيف لصورة إحضارا المثل باهذا سإبحانه ومثل
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القلب كأن حتى حبة مائة سإنبلة كل في سإنابال سإبع فأنبتت الرض في غيبت
من التي السنابال هذه إلى العين تنظر كما بابصيرته التضعيف هذا إلى ينظر
فيقوى القرآني اليماني الشاهد إلى العياني الشاهد فينضاف الواحدة الحبة
الية هذه في السنبلة جمع كيف وتأمل باالنفاق نفسه وتسخو المنفق إيمان
على وجمعها وتضعيف تكثير مقام المقام إذ الكثرة جموع من وهي سإنابال على

جمع على باها فجاء ياباسات وأخر خضر سإنبلت وسإبع تعالى قوله في سإنبلت
لمن يضاعف والله تعالى وقوله للتكثير مقتضى ول قليلة السبعة لن القلة
بال منفق لكل ل يشاء لمن المضاعفة هذه يضاعف والله المعنى قيل يشاء

ولصفات نفسه في النفاق أحوال لتفاوت وذلك يشاء من بارحمته يختص
والله وقيل الموقع وحسن النفع وعظيم الحاجة شدة في وأحواله المنفق
في يجاوز بال السبعمائة على باه يقتصر فل ذلك فوق يشاء لمن يضاعف

مثل فقيل الية تفسير في واختلف كثيرة أضعاف إلى المقدار هذا المضاعفة
سإبيل في ينفقون الذين مثل وقيل حبة كمثل الله سإبيل في ينفقون الذين نفقة
ونفقة منفق أمور أرباعة فههنا باه للممثل الممثل ليطاباق حبة بااذر كمثل الله

الممثل شق من فذكر قسميه أهم شق كل من سإبحانه فذكر وباذر وبااذر
عليها اللفظ لدللة النفقة ذكر عن وسإكت وشأنه حاله ذكر المقصود إذ المنفق

وترك المضاعفة فيه حصلت الذي المحل هو إذ البذر باه الممثل شق من وذكر
واليجاز والفصاحة البلغة هذه فتأمل باذكره يتعلق ل القرض لن الباذر ذكر

هذا على ترد عامتها بال القرآن أمثال في كثير وهذا البيان لغاية المتضمن
وهما لسياقها مطاباقين الحسنى أسإمائه من بااسإمين الية ختم ثم النمط

 المضاعفة هذه العبد يستبعد فل والعليم الواسإع

الفضل واسإع الغنى واسإع العطاء واسإع المضاعف فإن عطاؤه عنها يضيق ول
بامن عليم فإنه منفق لكل حصولها تقتضي عطائه سإعة أن يظن فل ذلك ومع

كرمه فإن لها أهل هو ول يستحقها ل ومن لها أهل وهو المضاعفة هذه له تصلح
ويمنعه ورحمته لسعته مواضعه فضله يضع بال حكمته يناقض ل تعالى وفضله

الذين تعالى قال ثم وعلمه باحكمته أهله من ليس من
أجرهم لهم أذى ول منا أنفقوا ما يتبعون ل ثم الله سإبيل في أموالهم ينفقون

وهو هو ما الحسن للقرض بايان هذا يحزنون هم ول عليهم خوف ول رباهم عند
سإبيل أنفعها ومن إليه الموصلة والطريق مرضاته في أي سإبيله في يكون أن

يتبع ل وأن العام السبيل من جزء والخاص وعام خاص الله وسإبيل الجهاد
باه يصرحا أن غير من باقلبه من أحدهما نوعان فالمن أذى ول بامن صدقته
في عليه الله منة شهود نقصان من فهو الصدقة يبطل لم إن وهذا بالسانه
من عليه المنة فلله منه غيره ومنع للبذل وتوفيقه غيره وحرمان المال إعطائه

فيعتدي بالسانه عليه يمن أن الثاني والنوع لغيره منة قلبه يشهد فكيف وجه كل
وطوقه حقا عليه أوجب وأنه اصطنعه أنه ويريه باإحسانه إليه أحسن من على
يقول سإفيان قال عنده أياديه ويعدد وكذا كذا أعطيتك أما فيقول عنقه في منة

رجل أعطيت إذا يقول أباي كان زياد بان عبدالرحمن وقال شكرت فما أعطيتك
إذا يقولون وكانوا عنه سإلمك فكف عليه يثقل سإلمك أن ورأيت شيئا

قيل ذلك وفي تنسوها فل صنيعة إليكم أسإديت وإذا فانسوها صنيعة اصطنعتم
لبخيل مرة ... وذكرنيها صنيعة إلي أهدى امرأ وإن

عباده على الله وحظر وضن نائله منع ومن ومن سإائله منح من صنوان وقيل
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الله ومن وتعبير تكدير العباد من لن لنفسه صفة باه واختص باالصنيعة المن
والعباد المر نفس في المنعم هو فإنه وأيضا وتذكير إفضال وتعالى سإبحانه
 وأيضا الحقيقة في عبده على المنعم فهو وسإائط

لله إل والذل العبودية تصلح ول عليه يمن لمن وإذلل وكسر اسإتعباد فالمتنان
النعمة ولي وأنه والنعام الفضل رب هو أنه المعطي يشهد أن فالمنة وأيضا

نفسه يشهد باعطائه فالمان وأيضا الله إل الحقيقة في ذلك وليس ومسديها
إليه وحاجته الخذ ذل ويشهد عزيزا عنه غنيا عليه مستعليا الخذ على مترفعا
عليه ورد ثواباه الله تولى قد المعطي فإن وأيضا للعبد ذلك ينبغي ول وفاقته

الخذ قبل له باقي حق فأي الله عند أعطى ما عوض فبقي أعطى ما أضعاف
والله هنا ومن قلبه في حقه أن وادعى باينا ظلما ظلمه فقد عليه امتن فإذا

وعوض الله مع ومعاملته معاوضته كانت لما فإنه باالمن صدقته باطلت أعلم
فمن عنه والمعاملة الخذ من العوض ولحظ باه يرض فلم عنده الصدقة تلك
من النصائح هذه فتأمل له ومعاملته الله مع معاوضته أباطل أعطاه باما عليه
في نازعه من عمل يبطل وأنه وحده وإلهيته رباوبايته على ودللته لعباده الله

ما يتبعون ل ثم باقوله ونبه سإواه رب ول غيره إله ل وإلهيته رباوبايته من شيء
ضر زمنه وطال الصدقة عن تراخى ولو والذى المن أن على أذى ول منا أنفقوا

أنفقوا ما يتبعون ول وقال باالواو أتى ولو النفاق مقصود له يحصل ولم باصاحبه
مبطل المتراخي والذى المن كان وإذا باالحال ذلك تقييد لوهمت أذى ول منا
هنا الخبر جرد كيف وتأمل وأحرى أولى فالمقارن الثواب من مانعا النفاق لثر
ينفقون الذين تعالى قوله في باالفاء وقرنه رباهم عند أجرهم لهم فقال الفاء عن

الداخلة الفاء فإن رباهم عند أجرهم فلهم وعلنية سإرا والنهار باالليل أموالهم
وأنه والجزاء الشرط معنى تفهم الموصوف أو الموصول المبتدأ خبر على

 الصفة أو الصلة من المبتدأ تضمنه باما مستحق

عن الخبر جرد غيره دون للجزاء المستحق حصر بايان يقتضي هنا كان فلما
يستحق الذي هو يؤذي ول يمن ول لله ماله ينفق الذي أن المعنى فإن الفاء
مقام المقام فليس بانفقته ويؤذي ويمن الله لغير ينفق الذي ل المذكور الجر
النفاق ذكر الخرى الية وفي غيره دون للمستحق بايان مقام بال وجزاء شرط
في باالفاء فأتى الحوال وعموم الوقات عموم فذكر وعلنية سإرا والنهار باالليل
حالة أي وعلى نهار أو ليل من وجد وقت أي في النفاق أن على ليدل الخبر
ول العبد إليه فليبادر حال كل على للجزاء سإبب فإنه وعلنية سإر من وجد

النهار نفقة ول النهار إلى حضر إذا الليل نفقة يؤخر ول وحاله وقته غير باه ينتظر
فإن العلنية وقت السر بانفقة ول السر وقت العلنية بانفقة ينتظر ول الليل إلى

السإرار هذه فتدبار وثواباه لحره سإبب وجدت حال أي وعلى وقت أي في نفقته
ل وحده لله والفضل والمنة التفاسإير في باك تمر باها تظفر ل فلعلك القرآن في

له شريك
حليم غني والله أذى يتبعها صدقة من خير ومغفرة معروف قول تعالى قال ثم

وهي والمغفرة تنكره ول القلوب تعرفه الذي وهو المعروف القول أن فأخبر
إحسان المعروف فالقول باالذى الصدقة من خير إليك أسإاء عمن العفو
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من نوعان فهما والمقابالة المؤاخذة باترك إحسان والمغفرة باالقول وصدقة
أن ريب ول يبطلها باما مقرونة حسنة باالذى المقرونة والصدقة الحسان أنواع

منه وجد إذا للسائل مغفرته المغفرة في ويدخل بااطلة حسنة من خير حسنتين
عليه يتصدق أن من خيرا عنه عفوه فيكون رده باسبب له والذى الجفوة باعض

من المغفرة أن الثاني والقول الية في القولين من المشهور على هذا ويؤذيه
من خير الجميل والرد المعروف القول باسبب الله من لكم مغفرة أي الله

وتعذر رد إذا السائل من وعفو مغفرة أي ثالث قول وفيها أذى يتبعها صدقة
 من خير المسؤول

والثالث الثاني ويليه الول هو القوال وأوضح أذى يتبعها صدقة بانفسه ينال أن
أن والمعنى الخذ للسائل ل المسؤول للمنفق هو إنما الخطاب لن جدا ضعيف

ختم ثم وتؤذيه عليه تتصدق أن من لك خير والعفو والتجاوز له المعروف قول
أحدهما معنيان وفيه حليم غني والله فقال تضمنته لما مناسإبتين باصفتين الية

في لكم الوفر الحظ وإنما صدقاتكم من شيء يناله لن عنكم غني الله أن
مع ويؤذي بانفقته يمن فكيف وتعالى سإبحانه إليه ل عليكم عائد فنفعها الصدقة

المان يعاجل لم إذ حليم فهو هذا ومع سإواه ما كل وعن عنها التام الله غنى
مع وتعالى سإبحانه أنه الثاني والمعنى والتحذير الوعيد هذا ضمن وفي باالعقوباة

عطائه مع والصفح والتجاوز باالحلم الموصوف فهو وجه كل من التام غناه
يعطي ما قلة مع وأذاه بامنه أحدكم يؤذي فكيف العميمة وصدقاته الواسإع
باالمن صدقاتكم تبطلوا ل ءامنوا الذين أيها يا تعالى الله قال ثم وفقره ونزارته
كمثل فمثله الخر واليوم باالله يؤمن ول الناس رئاء ماله ينفق كالذي والذى

كسبوا مما شيء على يقدرون ل صلدا فتركه وابال فأصاباه تراب عليه صفوان
يحبط والذى المن باأن الخبار الية هذه تضمنت الكافرين القوم يهدي ل والله

أيها يا تعالى قوله مع باالسيئة تحبط قد الحسنة أن على دليل وهذا الصدقة
كجهر باالقول له تجهروا ول النبي صوت فوق أصواتكم ترفعوا ل ءامنوا الذين

هذه على الكلم تقدم وقد تشعرون ل وأنتم أعمالكم تحبط أن لبعض باعضكم
والذى المن إن يقال وقد إعادته إلى حاجة فل الرسإالة هذه أول في المسألة
ما الفظ في ليس أنه إل باعدها يلحقها ما دون يبطلها الذي هو للصدقة المقارن

 على يدل

الذي باالمرائي تمثيله يقال وقد مطلقا باه إباطالها على يدل والسياق التقييد هذا
المقارن هو المبطل والذى المن أن على يدل الخر واليوم باالله يؤمن ل

هذا عن ويجاب يبطله لم العمل عن تأخر لو الرياء فإن اليمان وعدم كالرياء
حال وهي العمل باها يحبط التي الحال في وقع التشبيه أن أحدهما باجواباين
ل الرياء أن الثاني العمل يحبط منهما واحد كل أن في المؤذي والمان المرائي

الناس ليرى يعمل صاحبها التي الرؤية من فعال لنه للعمل مقارنا إل يكون
ومتراخيا مقارنا يكون فإنه والذى المن باخلف وهذا متراخيا يكون فل عمله

الذي كإباطال المعنى يكون أن إما ينفق كالذي وقوله مقارنته من أكثر وتراخيه
رئاء ماله ينفق كالذي تكونوا ل المعنى أو باالباطال الباطال شبه فيكون ينفق

قد الذي المنفق هذا مثل أي فمثله وقوله باالمنفق للمنفق تشبيها فيكون الناس
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أنه أحدهما قولن وفيه الملس الحجر وهو صفوان كمثل نفقته ثواب باطل
فتركه الشديد المطر وهن وابال فأصاباه تراب عليه صفوة جمع والثاني واحد
المثال أبالغ من وهذا غيره ول نبات من عليه شيء ل الذي الملس وهو صلدا

إنفاقه يصدر لم الذي المرائي المنفق هذا قلب تشبيه يتضمن فإنه وأحسنها
وتضمن باه النتفاع وعدم وصلته لشدته باالحجر الخر واليوم باالله إيمان عن

الذي والوابال الحجر باذلك علق الذي باالغبار الصدقة أثر من باه علق ما تشبيه
كما وأزالها صدقته أباطل الذي باالمانع فأذهبه الحجر عن التراب ذلك أزال

شيء على المنفق يقدر فل صلدا فيتركه الحجر على الذي التراب الوابال يذهب
في هو الله لغير المنفق أن وهو آخر معنى وفيه وزواله لبطلنه ثواباه من

باذرت إذا التي الحبة تزكو كما له ويزكو الجر عليه يرتب عمل عامل الظاهر
 أنبتت الطيب التراب في

نموه من يمنع مانع النفاق هذا وراء ولكن حبة مائة سإنبلة كل في سإنابال سإبع
ينبت فل فيه الحب من يبذر ما نبات من يمنع حجرا التراب تحت أن كما وزكائه

وتثبيتا الله مرضات اباتغاء أموالهم ينفقون الذين ومثل قال ثم شيئا يخرج ول
يصبها لم فإن ضعفين أكلها فآتت وابال أصاباها بارباوة جنة كمثل أنفسهم من

الخلص عن نفقته مصدر الذي مثل هذا باصير تعملون باما والله فطل وابال
هو النفس من والتثبيت الخلص هو سإبحانه مرضاته اباتغاء فإن والصدق
مثله كان منهما نجا إن آفتان إنفاقه عند يعترضه المنفق فإن البذل في الصدق

أغراضه من غرضا أو ثناء أو محمدة بانفقته طلبه إحداهما الية هذه في ذكره ما
وترددها وتقاعسها نفسه ضعف الثانية والفة المنفقين أكثر حال وهذا الدنيوية

تزول الثانية والفة الله مرضاة بااباتغاء تزول الولى فالفة ل أم يفعل هل
هو وهذا البذل على باها والقدام وتقويتها تشجيعها النفس تثبيت فإن باالتثبيت
مصدر كان فإذا إخلصها وهذا وحده وجهه إرادة الله مرضاة وطلب صدقها
أي باها مجتن فهو الشجار الكثير البستان وهي كجنة مثله كان ذلك عن النفاق
الجنة من أكمل فإنها المرتفع المكان وهو بارباوة والجنة فارغا قاعا ليس مستتر

وكانت والرياحا الهوية بادرجة كانت ارتفعت إذا لنها والحضيض باالوهاد التي
وأطيبه ثمرا أنضج فكانت وغروباها واسإتوائها طلوعها وقت للشمس ضاحية

الثمار باخلف والشمس باالرياحا وزكاء طيبا تزداد الثمار فإن وأكثره وأحسنه
قلة من إل عليها يخش لم مرتفع بامكان الجنة كانت وإذا الظلل في تنشأ التي
القدر العظيم الشديد المطر وهو وابال أصاباها تعالى فقال والشراب الماء
كانت ما ضعفي أو غيرها يثمر ما ضعفي فأخرجت باركتها وأعطت ثمرتها فأدت
 الوابال ذلك باسبب تثمر

فهو الوابال دون فهو فطل وابال يصبها لم فإن المقرباين الساباقين حال فهذا
حال وهذا باالطل باركتها إخراج في فتكتفي مغرسإها وطيب منبتها لكرم يكفيها
أعلهم الوابال فأصحاب الله عند درجات وهم النفقة في المقتصدين البارار
على ويؤثرون وعلنية سإرا والنهار باالليل أموالهم ينفقون الذين وهم درجة

القسمين حال فمثل مقتصدوهم الطل وأصحاب خصاصة باهم كان ولو أنفسهم
واحد كل أن وكما والطل باالوابال الكثيرة ونفقتهم الرباوة على باالجنة وأعمالهم
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كثيرة نفقتهم فكذلك باالضعاف ونحوه الجنة ثمر زكاء يوجب المطرين من
فهي نفوسإهم من والتثبيت الله مرضاة اباتغاء عن صدرت أن باعد قليلة أو كانت
مضاعفة نامية الله عند زاكية

وقيل مثله وضعفه عليه زائدا مثله الشيء ضعفا فقيل الضعفين في واختلف
زاد ضعفا زاد كلما أمثاله أرباعة أضعافه وثلثة أمثاله ثلثة وضعفاه مثله ضعفه

فإنه والتثنية المفرد دللة اسإتواء من فراره ذلك القائل هذا حمل والذي مثل
وهما مثلين صار المثل إلى زاد فإذا عليه الزائد مثله هو الشيء ضعف رأى

عنده فالضعفان والمثنى المفرد باين فرق يكن لم ضعفان لها قيل فلو الضعف
أمثاله ثلثة أضعاف ثلثة يكون أن هذا من ويلزم الصل إلى مضافان مثلن

مثلين أي ضعفين أكلها فآتت تعالى قوله يدل وعليه ومثله الصل إلى مضافة
الحسنات في قال ولهذا مثلين أي ضعفين العذاب لها يضاعف تعالى وقوله
فوهم والتثنية المفرد دللة اسإتواء من توهموه ما وأما مرتين أجرها نؤتها

اعتباران له المثل بال كذلك وليس الصل مع المثل هو الضعف أن ظن منشاؤه
أعلم والله ضعفان فهما نظيره مع اعتبر وإن ضعف فهو وحده اعتبر إن

 خبره مبتدأ هو فقيل فطل قوله رافع في واختلف

طل ويصيبها يرويها فالذي محذوف مبتدأه خبر وقيل يكفيها وطله أي محذوف
قال ثم متلزمان وهما الرباوة إلى أو الجنة إلى يرجع أن إما أصاباها في والضمير

له النهار تحتها من تجري وأعناب نخيل من جنة له تكون أن أحدكم أيود تعالى
نار فيه إعصار فأصاباها ضعفاء ذرية وله الكبر وأصاباه الثمرات كل من فيها

قل مثل هذا الحسن قال تتفكرون لعلكم اليات لكم الله يبين كذلك فاحترقت
كان ما أفقر صبيانه وكثر جسمه ضعف كبير شيخ الناس من يعقله من والله
وفي الدنيا عنه انقطعت إذا عمله إلى يكون ما أفقر والله أحدكم وإن جنته إلى

هم فيم النبي أصحاب يوما عمر سإأل قال عمير بان عبيد عن البخاري صحيح
الله قالوا الية نخيل من جنة له تكون أن أحدكم أيود نزلت اليات هذه يرون
منها نفسي في عباس ابان فقال نعلم ل أو نعلم قولوا فقال عمر فغضب أعلم
ابان قال بانفسك تحقر ول أخي ابان يا قم عمر فقال المؤمنين أمير يا شيء
عمر قال لعمل عباس ابان قال عمل أي عمر قال لعمل مثل ضربات عباس
أغرق حتى باالمعاصي فعمل الشيطان له الله باعث ثم الله باطاعة عمل لرجل

! من وهو النكاري السإتفهام مخرج أخرجه أحدكم أيود تعالى فقوله أعماله
هذا يفعل ل فتقول قبيحا فعل يفعل غيرك ترى كما موقعا وألطف والنهي النفي
بالفظ أحدكم أيود تعالى وقال الخرة والدار الله يخاف من هذا يفعل ل عاقل

 هذا أيفعل تقول كما العام النكار معنى لتضمنه الواحد

في أبالغ أيود وقوله أيودون يقول أن من النكار في أبالغ وهو خير فيه أحد
من وأنكر أقبح وتمنيها المذكورة الحال هذا محبة لن أيريد قيل لو من النكار
هذين خص وأعناب نخيل من جنة له تكون أن تعالى وقوله إرادتها مجرد

منهما فإن نفعا وأكثرها الثمار أنواع أشرف لنهما باالذكر الثمار من النوعين
رطبا ويؤكلن والحامض والحلو والفاكهة والشراب والدواء والغذاء القوت
طائفة فرجحت منهما والفضل النفع في اختلف وقد جدا كثيرة منافعهما ياباسا
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غير في فذكرناها لقولها حججا طائفة كل وذكرت العنب طائفة ورجحت النخيل
سإبحانه الله فإن البلد بااختلف يختلف هذا أن الخطاب وفصل الموضع هذا

الخر سإلطان يحل حيث يحل ل أحدهما سإلطان باأن العادة أجرى وتعالى
لنه كثيرا ول طائل باها العنب يكون ل النخيل سإلطان فيها يكون التي فالرض

وأما ويكثر فيها فينمو السبخة غير المعتدلة اللينة الرخوة الرض في يخرج أنما
فالنخل العنب تناسإب ل وهي السبخة الحارة الرض في وكثرته فنموه النخيل

ومعدنه أرضه في والعنب فيها العنب من وأفضل أنفع وموضعه أرضه في
أنواع أفضل هما النوعين هذين أن والمقصود أعلم والله فيها النخل من أفضل
فالنهار هذا ومع الجنان أفضل من عليهما المشتملة فالجنة وأكرمها الثمار
تعدم فلم ذلك ومع قدرها في وأعظم لها أكمل وذلك الجنة هذه تحت تجري
معظمها ولكن الثمرات كل من فيها بال المشتهاة الثمار أنواع من شيئا

من فيها و وأعناب نخيل من كونها باين تنافي فل والعناب النخيل ومقصودها
لحدهما جعلنا رجلين مثل لهم واضرب تعالى قوله هذا ونظير الثمرات كل

 وحففناهما أعناب من جنتين

هنا الثمار إن قيل وقد ثمر له وكان تعالى قوله إلى زرعا باينهما وجعلنا بانخل
الثمار أنها على يدل والسياق والموال المنافع باها  المراد266 البقرة آية وفي

أي فأصاباها تعالى قال ثم الثمرات كل من فيها له هنا لقوله غيرها ل المعروفة
ما على كفيه يقلب فأصبح باثمره وأحيط وفي فاحترقت نار فيه إعصار الجنة
تعالى قال ثم الجنة ثمار إل ذلك وما عروشها على خاوية وهي فيها أنفق

وجوه من باها قلبه وتعلق جنته إلى حاجته شدة إلى إشارة هذا الكبر وأصاباه
كبر عند آدم ابان أن الثاني ونحوها والتجارة الكسب عن سإنه كبر قد أنه أحدها
وحاجة لحاجته جنته باقاء على حريص فهو ذرية له أن الثالث حرصه يشتد سإنه

أن الخامس وتصرفهم باقوتهم ينفعونه ل عليه كل فهم ضعفاء أنهم الراباع ذريته
الجنة باهذه القلب تعلق من يكون ما نهاية وهذا وعجزهم لضعفهم عليه نفقتهم

وهذه الحال هذه تصورت فإذا إليها وذريته حاجته وشدة نفسها في لخطرها
التي الريح وهي إعصار جنته أصاب إذا الرجل هذا مصيبة تكون فكيف الحاجة
باتلك مرت نار وفيه كالعمود الجو طبقات في ترتفع ثم الرض في تستدير

من يعقله من قل مثل هذا الحسن والله فصدق رمادا وصيرتها فأحرقتها الجنة
التفكر إلى القلوب وحدا المثل هذا عظم على وتعالى سإبحانه نبه ولهذا الناس

تتفكرون لعلكم اليات لكم الله يبين كذلك تعالى فقال إليه حاجتها لشدة فيه
 وشفاه لكفاه قلبه قبلة وجعله المثل هذا في العاقل فكر فلو

الله معاصي من ويفرقها يبطلها باما أتبعها ثم الله باطاعة عمل إذا العبد فهكذا
الصالح وعمله باطاعته غرسإها التي للجنة المحرق النار ذي كالعصار كانت
لم الطبقات مجرد ذكر من باصدده كلمنا مما أهم المواضع هذه أن ولول

تصور فلو لمرضاته الموفق المستعان والله المهم أهم من ولكنها نذكرها
لما ينبغي كما وتأمله تصوره حق المعنى هذا طاعته باعد الله بامعصية العامل
يغيب أن باد ل ولكن وإضاعتها الصالحة أعماله إحراق والله نفسه له سإولت

جاهل فو الله عصى من فكل الجهل اسإم اسإتحق ولهذا المعصية عند علمه عنه
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كانت وإذا العطف واو أم الحال واو الكبر وأصاباه تعالى قوله في الواو قيل فإن
اختاره الحال واو أنه أحدهما وجهان فيه قلت باعدها ما عطفت فعلم للعطف

كبره حال في وكذا كذا شأنها جنة له تكون أن أحدكم أيود والمعنى الزمخشري
قوله وهو التمني فعل فإن المعنى على للعطف تكون أن والثاني ذريته وضعف

نخيل من جنة له كانت لو أيود المعنى فكان كثيرا الماضي لطلب أحدكم أيود
المثل سإبحانه ضرب كيف وتأمل ذكر ما عليها فجرى الكبر وأصاباه وأعناب
التراب عليه الذي باالصفوان اليمان عن إنفاقه يصدر لم الذي المرائي للمنفق

ضرب ثم وإخلصه إيمانه لعدم ضائعا باذره ذهب بال أصل شيئا ينبت لم فإنه
باالجنة ثواباه أباطل ما له عرض ثم لله بانيته مخلصا الله باطاعة عمل لمن المثل
 ثم وأزهرها وأطيبها الجنان أحسن من هي التي

ثم عمله له وأثمر شيء له نبت هذا فإن فأحرقها الناري العصار عليها سإلط
حياة كلمه جعل من فتبارك الحريق يدركه شيء له يحصل لم والول احترق

من أنفقوا ءامنوا الذين أيها يا قال ثم ورحمة وهدى للصدور وشفاء للقلوب
تنفقون منه الخبيث تيمموا ول الرض من لكم أخرجنا ومما كسبتم ما طيبات
القائم فعلهم لنه لفعالهم الخالق هو كان وإن إليهم الكسب سإبحانه أضاف

مقدورهم فأضاف لهم مقدور هو ول لهم فعل ليس لنه إليه الخراج وأسإند باهم
من على الرد ضمنه ففي إليه عليه لهم قدرة ل الذي مفعوله وأضاف إليهم
سإبحانه وخص باالكلية عنها وتأثيره وفعله العبد قدرة وسإلب النوعين باين سإوى
غيرهما دون التجارة باكسب والحاصل الرض من الخارج وهما النوعين هذين

فإن ذاك إذ القوم أموال أغلب كانا فإنهما الواقع باحسب إما المواشي من
وزرع حرث أصحاب كانوا والنصار وكسب تجارة أصحاب كانوا المهاجرين

وإما وجودهما وعموم حكمهما بايان إلى لحاجتهم باالذكر النوعين هذين فخص
تدخل الكسب فإن ينشأ ومنهما يكون فعنهما عداهما وما الموال أصول لنهما

والمطاعم الملباس من وأنواعها أصنافها اختلف على كلها التجارات فيه
من والخارج التجارة باه تتعلق ما وسإائر والمتعة واللت والحيوانات والرقيق

وأغلبها الموال أصول هما وهذان ومعدنها وركازها وثمارها حبها يتناول الرض
فنهى تنفقون منه الخبيث تيمموا ول قال ثم أهم ذكرهما فكان الرض أهل على

فيه وتيممه ذلك قصد عن سإبحانه ونهيه للفقير الرديء إخراج قصد عن سإبحانه
هو كان إذا اتفاق عن بال وتيمم قصد عن ل ذلك فعل لمن العذر يشبه ما

إخراج تيمم بال الخبيث يتيمم لم هذا فإن جنسه من ماله كان أو ذاك إذ الحاضر
 وموقع عليه الله من ما باعض

باآخذيه ولستم قال ثم منه منفقين تقصدوه ل أي الحال موقع تنفقون منه قوله
في تأخذوه لم لكم وباذل له المستحقين أنتم كنتم لو أي فيه تغمضوا أن إل

عن فلن أغمض قولهم من فيه وتترخصوا أخذه في تتسامحوا باأن إل حقوقكم
إغماض من وحقيقته تبصر ل كأنك تستقص ل أي أغمض للبائع ويقال حقه باعض

ويغمض باصره من يغمض بال منه عينه يمل ل له لكراهته الرائي فكأن الجفن
الشاعر قول ومنه باغضا نظره باعض عنه
باالغماض يرضون رجال ... م واللضي قوم باالوتر يفتنا لم
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ول لكم بابذله ترضون مال له وتهدون لله تبذلون كيف أحدهما معنيان وفيه
الشياء خيار له يخير من أحق والله له يهديه أن صاحبه من أحدكم يرضى

ل طيب سإبحانه وهو لنفسكم تكروهو ما له تجعلون كيف والثاني وأنفسها
الله أن واعلموا فقال سإياقهما يقتضيهما باصفتين اليتين ختم ثم طيبا إل يقبل
أن إما الخبيث الرديء قبل فإن الرديء قبول يأباى وحمده فغناه حميد غني
عنه الغني وأما وشرفها كمالها لعدم تأبااه ل نفسه أن وإما إليه لحاجته يقبله

يعدكم الشيطان تعالى قال ثم يقبله ل فإنه الوصاف الكامل القدر الشريف
هذه عليم واسإع والله وفضل منه مغفرة يعدكم والله باالفحشاء ويأمركم الفقر
المعاني وأحسن اللفاظ باأبالغ عليه والحث النفاق على الحض تتضمن الية
وبايان والنفاق البذل إلى والداعي البخل إلى الداعي بايان على اشتملت فإنها

 داعي باه يدعو ما وبايان النفاق داعي إليه يدعو وما البخل داعي إليه يدعوه ما

وأخبر الشيطان هو والشح البخل إلى يدعوهم الذي أن سإبحانه فأخبر المرين
هو وهذا أموالهم أنفقوا إن الفقر من ويخوفهم باه يعدهم باما هي دعوته أن

يقول داعيا قلبه في فيجد والبذل باالصدقة يهم فإنه الخلق على الغالب الداعي
خير وإمساكه إخراجه باعد إليه وافتقرت إليه الحاجة دعتك هذا أخرجت متى له
الصورة هذه له صور فإذا غناه من لك خير فغناك الفقير مثل تبقى ل حتى لك

من إجماع وهذا الفواحش أقبح من هو الذي البخل وهي باالفحشاء أمره
وعده في الكاذب وهو أمره وهذا وعده فهذا البخل هنا الفحشاء أن المفسرين

من يدلي فإنه مغبون مخدوع مغرور لدعوته فالمستجيب أمره في الفاجر الغار
قال كما الموارد شر يورده ثم باغروره يدعوه
غرار واله لمن الخبيث ... إن أوردهم ثم باغرور دلهم

أخاه الرجل ينصح كما له نصيحة ول عليه شفقة ليس الفقر له وعده وإن هذا
له وعده وإنما وحاجته فقره من إليه أحب شيء ل بال غنيا باقائه في محبة ول

لوجهه النفاق من يحبه ما ويترك بارباه ظنه ليسيء باالبخل إياه وأمره باالفقر
لذنوباه منه مغفرة عبده يعد فإنه سإبحانه الله وأما الحرمان منه فيستوجب

الدنيا في أو الدنيا في إما وأضعافه أنفق مما أكثر عليه يخلف باأن وفضل
الوعدين أي والمنفق البخيل فلينظر الشيطان وعد وذاك الله وعد والخرةفهذا

ويخذل يشاء من يوفق والله نفسه وتسكن قلبه يطمئن أيهما وإلى أوثق هو
فإنه السإمين باهذين الية هذه ختم كيف وتأمل العليم الواسإع وهو يشاء من

بافضله هذا فيعطي عدله يستحق ومن فضله يستحق بامن عليم العطاء واسإع
باسط تستطل ول اليات هذه فتأمل عليم شيء باكل وهو باعدله هذا ويمنع
وتلك مراده وفهم خطاباه الله عن عقل من إل يعقله ل شأنا لها فإن فيها الكلم

وما للناس نضرباها المثال
باأحكام القرآن سإنام هي التي السورة هذه ختم وتأمل العالمون إل يعقلها

 أقسام ثلثة إلى قسمهم وكيف وأحوالهم الغنياء وأقسام الموال

في لهم وما ومضاعفته جزاءهم فذكر المتصدقون وهم محسن الول القسم
باعد ويحرقها صدقاتهم ثواب يبطل مما حذرهم ثم الوفي للمليء أموالهم قرض

اباتداء عليها أثرها ترتب يمنع مما وحذرهم والذى المن من وكمالها اسإتوائها
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ثم وخبيثها أردأها يتيمموا ول باأطيبها إليه يتقرباوا أن أمرهم ثم الرياء من
لدعوته اسإتجاباتهم أن وأخبر والفحش البخل لداعي السإتجاباة من حذرهم
من يشاء من يؤتيها التي حكمته من هذا أن وأخبر باهم أولى باوعده وثقتهم
الدنيا من وأفضل خير هو ما أوتي كثيرا خيرا أوتي فقد أوتيها من وأن عباده
وقال قليل الدنيا متاع قل تعالى فقال باالقلة الدنيا وصف سإبحانه لنه كلها

من عبده يؤتيه ما أن على فدل كثيرا خيرا أوتي فقد الحكمة يؤت ومن تعالى
لب له من إل يعقله ل بال أحد كل هذا يعقل ول عليها وما الدنيا من خير حكمته
من أنفقوه ما كل أن أخبر ثم اللباب أولو إل يذكر وما تعالى فقال ذكي وعقل
لوجهه كان ما يعلم بال لديه يضيع فل يعلمه فإنه نذر من إليه باه تقرباوا أو نفقة
نصير من له وما لنفسه ظالم فإنه له عمل من إلى لغيره عمل من جزاء ويكل

عليها يثيبهم وأنه صدقاتهم في لوجهه المتصدقين أحوال عن سإبحانه أخبر ثم
 تكون أن باعد كتموها أو أبادوها إن

مدحا وهذا هي شيء فنعم أي فنعماهي الصدقات تبدوا إن فقال لوجهه خالصة
فيمنعه وثواباه أثره باطلن مبديها يتوهم فل باادية ظاهرة باكونها موصوفة لها

وباين باينه ويحال الموانع تعترضه أو فتفوت الخفاء باها وينتظر إخراجها من ذلك
وقت إلى وقتها حضور باعد العلنية صدقة يؤخر فل إخراجها وباين باينه أو قلبه

خير فهو الفقراء وتؤتوها تخفوها وإن قال ثم الصحاباة حال كانت وهذه السر
وإعلنها إظهارها من للمنفق خير خفية في للفقير إعطاءها أن فأخبر لكم

خير فهو تخفوها وإن يقل ولم خاصة الفقراء باإيتاء الخفاء تعالى تقييده وتأمل
نهر وإجراء قنطرة وباناء جيش كتجهيز إخفاؤه يمكن ل ما الصدقة من فإن لكم

وعدم عليه الستر الفوائد من إخفائها ففي الفقراء إيتاؤها وأما ذلك غير أو
اليد هي يده أن الناس يرى وأن الفضيحة مقام وإقامته الناس باين تخجيله

من زائد قدر وهذا ومعاوضته معاملته في فيزهدون له شيء ل وأنه السفلى
وطلبهم المراءاة وعدم الخلص تضمنه مع الصدقة بامجرد إليه الحسان
هذا ومن الناس باين إظهارها من خيرا للفقير إخفاؤها وكان الناس من المحمدة

في هم الذين السبعة أحد أنه وأخبر فاعلها على وأثنى السر صدقة النبي مدحا
أنه وأخبر للمنفق خيرا سإبحانه جعله ولهذا القيامة يوم الرحمن عرش ظل

نياتكم ول أعمالكم سإبحانه عليه يخفى ول سإيئاته من النفاق باذلك عنه يكفر
عليهم يعود لنفسهم نفعه إنما النفاق هذا أن أخبر ثم خبير تعملون باما فإنه

إليها عائد باها مختص نفعه باما نفسه عن أحدكم يبخل فكيف إليه كانوا ما أحوج
خالصا وجهه اباتغاء تكون إنما المؤمنين نفقة وإن
منها يظلم ول كاملة وافية إليهم ترجع نفقتهم وأن إيمانهم عن صادرة لنها

وإيثار لمعاملته الموفق الهادي هو الله باأن الكلم هذا وصدر ذرة مثقال
يوفق الذي سإبحانه وهو إبالغهم عليه بال هداهم رسإوله على ليس وأنه مرضاته

 لمرضاته يشاء من

أحصروا الذين للفقراء تعالى فقال الصدقة فيه توضع الذي المصرف ذكر ثم
من أغنياء الجاهل يحسبهم الرض في ضرباا يستطيعون ل الله سإبيل في

صفات باست فوصفهم إلحافا الناس يسألون ل باسيماهم تعرفهم التعفف
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دينه ونصر أعدائه وجهاد تعالى سإبيله في أنفسهم حبسهم الثانية الفقر إحداها
وقصروها الدنيا أشغال في تصرفها من أنفسهم فمنعوا المنع الحصر وأصل
في والضرب للتكسب السإفار عن عجزهم الثالثة سإبيله في لله باذلها على

يضرباون وآخرون مرضى منكم سإيكون أن علم تعالى قال السفر هو الرض
فليس الرض في ضرباتم وإذا تعالى وقال الله فضل من يبتغون الرض في

صبرهم حسن وهو تعففهم شدة الراباعة الصلة من تقصروا أن جناحا عليكم
تعرضهم وعدم تعففهم من أغنياء الجاهل يحسبهم حتى الغنى وإظهارهم
على الدالة العلمة وهي باسيماهم يعرفون أنهم الخامسة حاجتهم وكتمانهم

لن أغنياء أنهم الجاهل حسبان ينافي ل وهذا باها الله وصفهم التي حالتهم
الناس يعرف الذي المتفرس المتوسإم هو والعارف المر ظاهر له الجاهل

ليات ذلك في إن تعالى قال كما المؤمنين خواص فالمتوسإمون باسيماهم
فل الناس مسألة تركهم السادسإة للمتوسإمين

ول يسألون ل أي معا عليهما متسلط والنفي اللحاحا هو واللحاف يسألونهم
ل لحب على كقوله وهذا إلحاف باسببه يكون سإؤال منهم يقع فليس يلحفون

من المذموم أن على كالتنبيه وفيه باه فيهتدي منار فيه ليس أي لمناره يهتدي
إلحاف غير من الضرورة باقدر السؤال فأما اللحاف سإؤال هو السؤال

أكثر فألغاها للصدقة للمستحقين صفات سإت فهذه يحرم ول تركه فالفضل
الصفات سإائر وأما حقيقته غير من وزيه الفقر ظاهر منها ولحظوا الناس

يشاء من باتوفيقه يختص والله أعززه يعرفهم ومن أهلها فعزيز المذكورة
 أموالهم في المحسنون هم فهؤلء

المضطر المحتاج يذباحون الذين وهم هؤلء ضد وهم الظالمون الثاني القسم
أهل وهم له يبذلونه ما على بازيادة إل كرباته ينفسوا لم إليهم الحاجة دعته فإذا
باقي ما وذروا الله اتقوا ءامنوا الذين أيها يا فقال هذا باعد تعالى فذكرهم الرباا
باترك وأمر للرباا المضادة باتقواه باالمر الية فصدر مؤمنين كنتم إن الرباوا من
ذلك ولول التحريم قبل باه قبضوه عما لهم وعفا الية نزول باعد الرباا من باقي ما

منهم اليمان وجود على المتثال هذا وعلق التحريم قبل باه قبضوه ما لردوا
شيء باأغلظ التحريم عليهم أكد ثم انتفائه عند منتف شرط على والمعلق

فأذنوا تفعلوا لم فإن تعالى فقال ورسإوله لله المراباي محارباة وهي وأشده
ورسإوله لله محارب المراباي أن الوعيد هذا ضمن ففي ورسإوله الله من باحرب

الطريق وقطع الرباا سإوى كبيرة في الوعيد هذا يجىء ولم باحرباه الله آذنه قد
قاطع الرض في مفسد منهما واحد كل لن باالفساد الرض في والسعي
من باامتناعه وهذا عليهم وتسلطه لهم باقهره هذا الناس على الطريق

باأنهم الطريق قطاع عن فأخبر منها أشد كرباات باتحميلهم إل كربااتهم تفريج
ثم رسإوله وحرب باحرباه الرباا يتركوا لم إن هؤلء وآذن ورسإوله الله يحارباون

وقد منه الله إلى وتبتم الرباا تركتم إن يعني أموالكم رءوس فلكم تبتم وإن قال
ول الخذ فتظلمون عليها تزدادون ل أموالكم رؤوس لكم فإنما عليه عاقدتم

فالواجب معسرا القاباض هذا كان فإن أخذها من فيظلمكم منها تنقصون
فإن لكم وخير لكم أفضل فهو وابارأتموه عليه تصدقتم وإن ميسرة إلى إنظاره

يوما فذكروها المندوب الفضل أو الواجب باالعدل وشحت نفوسإكم أبات
إليه أنتم ما أحوج أعمالكم جزاء فيوفيكم رباكم وتلقون الله إلى فيه ترجعون

 المراباي وهو باالظالم عقبه ثم المتصدق وهو المحسن سإبحانه فذكر
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بادين تداينتم إذا ءامنوا الذين أيها يا تعالى فقال التداين آية في العادل ذكر ثم
والغرض تفسيرها باعض لذكرت وحدها سإفرا تستدعي الية هذه أن ولول الية
ل غريمه من ماله رأس آخذ وهو العادل أيضا ذكر وقد والشارة التنبيه هو إنما

تحت كنز من هي التي العظيمة الخاتمة باهذه السورة ختم ثم نقصان ول بازيادة
والمعارف العلوم من وفيها فيه تقرأ الذي البيت من يفر والشيطان عرشه

كتاباا بايانه يستدعي ما الحسان ومقامات اليمان وأصول السإلم وقواعد
فإن المقصود إلى ولنعد الخرة الدار في الخلئق طبقات ذكر والمقصود مفردا

من الرباع الطبقات فهذه باصدده نحن مما أهم ولعله القلم سإعي من هذا
وأهل العدل وأئمة العلماء وهم المتعدي والنفع الحسان أهل هم المة طبقات
الخرة ملوك فهؤلء الله مرضاة في الموال وباذل الصدقة وأهل الجهاد

وصحائف
آثارهم دامت ما الرض باطون في وهم الحسنات فيها تملى متزايدة حسناتهم

يشاء من باها الله يختص أعظمها ما وكرامة أجلها ما نعمة من لها فيا الدنيا في
عباده من

كالصلة نفسه على القاصر الخير أباواب من بااباا له الله فتح من الثامنة الطبقة
إلى مضافا ونحوها والذكر والعتكاف والصوم القرآن وقراءة والعمرة والحج

عمل وإذا صحيفته وإملء حسناته تكثير في جاهد فهو عليه الله فرائض أداء
أعمال من أمثاله ثواب وله عظيم خير على فهذا منها الله إلى تاب خطيئة
الرباح أهل طبقة فهذه صحيفته طويت مات فإذا عمله إل له ليس ولكن الخرة

 الله عند أيضا والحظوة

ويترك الله فرائض يؤدي من طبقة وهي النجاة أهل طبقة الطبقةالتاسإعة
حرم ما إلى يتعدى فل منه ينقص ول عليه يزيد ل ذلك على مقتصرا الله محارم

الله رسإول باضمان المفلحين من هذا عليه فرض ما على يزيد ول عليه الله
فقال منه أنقص ول هذا على أزيد ل والله فقال السإلم باشرائع أخبره لمن
إذا سإيئاتهم تكفير الله على لهم مضمون الطبقة هذه وأصحاب صدق إن أفلح
تنهون ما كبائر تجتنبوا إن تعالى قال عنه نهاهم ما كبائر واجتنبوا فرائضه أدوا
عنكم نكفر عنه

ورمضان الخمس الصلوات قال أنه عنه وصح كريما مدخل وندخلكم سإيئاتكم
فإن كبيرة تغش لم ما باينهن لما مكفرات الجمعة إلى والجمعة رمضان إلى

طبقتهم من يخرجوا لم نصوحا توباة منها وتاباوا كبيرة الطبقة هذه أهل غشي
الحسنات أحدهما باشيئين يقع الصغائر فتكفير له ذنب ل من بامنزلة فكانوا

فقال كتاباه في وتعالى سإبحانه عليها نص وقد الكبائر اجتناب والثاني الماحية
السيئات يذهبن الحسنات إن الليل من وزلفا النهار طرفي الصلة وأقم تعالى
سإيئاتكم عنكم نكفر عنه تنهون ما كبائر تجتنبوا إن تعالى وقال

عنه الله نهى ما كبائر وغشوا أنفسهم على أسإرفوا قوم طبقة العاشرة الطبقة
فهؤلء صحيحة توباة على فماتوا الموت قبل النصوحا التوباة الله رزقهم ولكن

وهم آخرين عند وظنا رجاء وإما قوم عند قطعا إما الله عذاب من ناجون
وقبول نجاتهم على تدل والسنة القرآن نصوص ولكن المشيئة إلى موكولون

باين الفرق فما قيل فإن الميعاد يخلف ل والله إياه الله وعدهم وعد وهو توباتهم
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باكل لهم وأثبت سإيئاتهم عنهم كفر إذا الله فإن قبلها والتي الطبقة هذه أهل
فيه باما المسألة هذه على الكلم تقدم قد قيل أرجح أو قبلهم كانوا حسنة سإيئة
طاعته في عمره أنفق من الله عند يستوي وكيف هناك بامعاودته فعليك كفاية

 كبيرة يغش ولم

تمحى أن غايته فهذا تاب ثم أوامره في وفرط ارتكبها إل كبيرة يدع لم ومن
فكل منه أرجح أو سإواء قبله من هو يكون أن وأما عليه ول له ل ويكون سإيئاته

عشرة الطبقةالحادية
الله ولقوا وكبائر حسنات فعملوا سإيئا وآخر صالحا عمل خلطوا أقوام طبقة

باها وزنت فإذا سإيئاتهم من أغلب حسناتهم لكن منها تائبين غير عليها مصرين
يومئذ والوزن تعالى قال فائزون ناجون أيضا فهؤلء الحسنات كفة ورجحت

فأولئك موازينه خفت ومن المفلحون هم فأولئك موازينه ثقلت فمن الحق
مسعود بان وعبدالله حذيفة قال يظلمون باآياتنا كانوا باما أنفسهم خسروا الذين

رجحت فمن أصناف ثلثة القيامة يوم الناس يحشر الصحاباة من وغيرهما
حسناته على سإيئاته رجحت ومن الجنة دخل باواحدة سإيئاته على حسناته
وهذه العراف أهل من فهو وسإيئاته حسناته اسإتوت ومن النار دخل باواحدة

باقي فإذا حسناته من حقوقهم المظلومين واسإتيفاء قصاص باعد تكون الموازنة
وسإيئاته هو وزن منها شيء

 } 494 صـ  ـ474 صـ الهجرتين { طريق أهـ

عمران ل آ سإورة

} العلم وأولوا والملئكة هو إل إله ل أنه الله { شهد تعالى قوله
وأشار باه نطقوا باما العلماء نطق وإنما الحدث عن وجل عز الله تنزيه التوحيد

من سإواه وما التوحيد تصحيح لقصد الطريق هذا في باه أشاروا باما المحققون
باالعلل مصحوب فكله مقام أو حال
فيه يقوم مقام وأول الطريق منازل وأول الرسإل دعوة أول التوحيد قلت

قوم يا فقال قومه إلى نوحا أرسإلنا لقد تعالى قال تعالى الله إلى السالك
غيره إله من مالكم الله اعبدوا لقومه هود وقال غيره إله من مالكم الله اعبدوا
اعبدوا لقومه شعيب وقال غيره إله من مالكم الله اعبدوا لقومه صالح وقال
اعبدوا أن رسإول أمة كل في باعثنا ولقد تعالى وقال غيره إله من مالكم الله
الطاغوت واجتنبوا الله

الله رضي جبل ابان معاذ لرسإوله النبي قال ولهذا الرسإل دعوة مفتاحا فالتوحيد
إليه تدعوهم ما أول فليكن كتاب أهل قوما تأتي إنك اليمن إلى باعثه وقد عنه

فأخبرهم الله رسإول محمدا وأن الله إل إله ل أن شهدوا فإذا وحده الله عبادة
وقال الحديث وذكر والليلة اليوم في صلوات خمس عليهم فرض قد الله أن

الله رسإول محمدا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت
ل الله إل إله ل أن شهادة المكلف على يجب واجب أول أن الصحيح كان ولهذا
المذموم الكلم لربااب أقوال هي كما الشك ول النظر إلى القصد ول النظر

النبي قال كما الدنيا من باه يخرج ما وآخر السإلم في باه يدخل ما أول فالتوحيد
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واجب وآخر واجب أول فهو الجنة دخل الله إل إله ل كلمه آخر كان من
 وآخره المر أول فالتوحيد

الله باعث الذي التوحيد على يدل ل الحد هذا الحدث عن الله تنزيه التوحيد قوله
من ويخرج الجنة باه ويدخل النار من العبد باه وينجو كتبه باه وأنزل رسإله باه

أقر سإبحانه الخالق باوجود أقر من وكل الفرق جميع باين مشترك فإنه الشرك
نحلهم اختلف على والمشركون واليهود والنصارى والمجوس الصنام فعباد باه

الطلق على الطوائف أعظم حتى قدمه ويثبتون الحدث عن الله ينزهون كلهم
المطلق الوجود هو يقولون فإنهم التحادية طائفة وهم وإلحادا وكفرا شركا

وجوده تكتسي المحدثات تزل ولم الحدث عن منزه وهو يزل لم قديم وهو
وتخلعه تلبسه

واجب يثبتون النبياء باه جاءت وما الشرائع عن الخلق أباعد هم الذين والفلسإفة
الحدث عن منزها قديما الوجود

عن منزها قديما يثبتون أخرى آلهة معه يعبدون الذين الصنام عباد والمشركون
الحدث

شرائع في يدخل ول إيمانا ول إسإلما يعطي ل لكن حق الحدث عن فالتنزيه
شيخ على يخفى ل القدر وهذا ألبتة ومللهم الكفر أهل نحل من يخرج ول النبياء

محله والمعرفة العلم من ومحله السإلم
عن القديم إفراد هو فقال التوحيد عن الجنيد الطائفة سإيد سإئل فقد هذا ومع

ول حاله ول مقامه ول التوحيد دعوى تصح ل أنه إلى أشار والجنيد المحدث
كثيرا فإن المحدث عن القديم أفرد إذا إل موحدا العبد يكون
لخلقه مباينته نفى من فإن المحدثات من سإبحانه يفرده لم التوحيد ادعى ممن
بال المحدث عن يفرده لم باذاته مكان كل في وجعله عرشه على سإمواته فوق
وعبادهم هؤلء وصوفية باذاته فيها موجودا لها مخالفا المحدثات في حال جعله

وهم المخلوقات في باذاته يحل وجل عز الله إن يقولون الذين الحلولية هم
باعض دون باعضها باه تخص وطائفة فيها باحلوله الموجودات تعم طائفة طائفتان

المة وفي النساك من قوم قول حكاية هذه المقالت كتاب في الشعري قال
الجسام في الحلول تعالى الله على جائز أنه يزعمون النسك ينتحلون قوم
 ربانا لعله ندري ل قالوا يستحسنونه شيئا رأوا وإذا

الجميلة الصورة في يحل سإبحانه أنه تزعم إحداهما طائفتان الفرقة وهذه قلت
الذين وهم الناس من الكمل في يحل سإبحانه أنه تزعم والثانية المستحسنة

الرذائل عن وتنزهوا باالفضائل واتصفوا الشهوات عن نفوسإهم تجردت
وجود أنه تزعم والتحادية باه وتدرع المسيح بادن في حل أنه تزعم والنصارى

وجودها عين فهو الماهيات أكتسته مطلق
المحدث عن القديم يفردوا لم هؤلء فكل
في إفراد أحدهما نوعان الجنيد إليه أشار الذي الفراد وهذا فصل

للمخلوقات تعالى الرب مباينة إثبات أحدهما أيضا نوعان وذلك والخبر العتقاد
أولها من اللهية الكتب باه نطقت كما سإموات سإبع فوق من عرشه فوق وعلوه

إفراده والثاني آخرهم إلى أولهم من الرسإل جميع باه وأخبرت آخرها إلى
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له وأثبتها لنفسه أثبتها كما التفصيل وجه على له وإثباتها كماله باصفات سإبحانه
له تثبت بال والتشبيه والتكييف والتمثيل والتحريف التعطيل عن منزهة رسإله

سإبحانه
تمثيل بال إثبات المخلوقات مماثلة فيها عنه وتنفي والصفات السإماء حقائق
البصير السميع وهو شيء كمثله ليس تعطيل ول تحريف بال وتنزيه
المخلوقات لجميع وقدره قضائه باعموم سإبحانه إفراده يكون النوع هذا وفي

وحكمته وعلمه وقدرته بامشيئته واقعة كلها وأنها وأفعالها وصفاتها أعيانها
والحلولية التحادية من الباطل أهل فرق سإائر الفراد هذا صاحب فيباين

على ول يعبد رب السموات فوق ليس يقولون الذين الفرعونية والجهمية
أفعال على يقدر ل الله إن يقولون الذين والقدرية ويسجد له يصلى إله العرش

في يقع بال الحيوانات سإائر أفعال على ول والجن والنس الملئكة من العباد
إرادته باغير شيء ويكون يكون ل شيئا فيريد يكون مال ويريد يريد مال ملكه

أعلم سإبحانه والله ومشيئته
 من باالعبادة المحدث عن القديم إفراد الفراد من الثاني والنوع فصل

واباتغاء والسإتعانة والتوكل والناباة والتعظيم والرجاء والخوف والحب التأله
الكتب وأنزلت الرسإل باعثت باهما الفراد وذلك الفراد فهذا إليه الوسإيلة

وقام والنار والجنة والرض السموات خلقت ذلك ولجل الشرائع وشرعت
وصفاته ذاته في المحدث عن سإبحانه القديم فتفريد والعقاب الثواب سإوق

والسإتعانة عليه والتوكل ورجائه وخوفه ومحبته وحده إرادته وفي وأفعاله
ذلك وتواباع والجلل والتعظيم له والسجود إليه والتوباة له والنذر باه والحلف
مسددة سإادة عبارة التوحيد عن الجنيد عبارة كانت ولذلك
الله ينزه أن أراد وإن إشكال فل القاسإم أباو أراد ما أراد إن السإلم فشيخ

الحوادث حلول أفعاله نفاة يسميها التي باه الختيارية الفعال قيام عن سإبحانه
عندهم التوحيد أصل هو بال التوحيد كمال من عنها تعالى الرب تنزيه ويجعلون

الحوادث حلول عن تعالى الرب تنزيه التوحيد قال فكأنه
يفعل ل وأنه باالكلية ونفيها أفعاله عن تعطيله عندهم التوحيد أن ذلك وحقيقة

العقول في محال ألبتة باه يقوم فعل غير من فاعل إثبات فإن ألبتة شيئا
فإن أبادا ذلك نفي مع للعالم رباا سإبحانه كونه يثبت ول المم ولغات والفطر

لصل ناف المسألة هذه ونافى وحقيقتها الرباوباية معنى هو باه الفعال قيام
رأسإا لها جاحد الرباوباية

حق فهو المخلوقين وخصائص المحدثين سإمات عن تعالى الرب تنزيه أراد وإن
التوحيد أصل الكمال صفات إثبات فإن التوحيد عن التعبير في تقصير ولكنه
وخصائص المحدثين سإمات عن سإبحانه تنزيهه الثبات هذا تمام ومن

يرفع التوحيد شهود فقال الحد هذا في التحادي عليه اسإتدرك وقد المخلوقين
ل أن هو فالتوحيد ومحدث قديم وجودان هناك يكون فل ورأسإا أصل الحدوث

أعلم سإبحانه والله سإواه المطلق الوجود مع يرى
 توحيدا بااطلهم طائفة كل وسإمى التوحيد الطوائف تقسمت وقد فصل
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مجرد وجود إثبات التوحيد عندهم الطوسإي والنصير سإينا وابان أرسإطوا فأتباع
يقوم ول الماهيات من لشيء يعرض ل مطلق وجود هو بال والصفة الماهية عن
هو هؤلء فتوحيد وإضافات سإلوب كلها صفاته بال بانعت يتخصص ول وصف باه

باقدم والقول الرب ذات إنكار التوحيد هذا وفروع والكفر والجحد اللحاد غاية
من حرفة وأنها مكتسبة النبوة وأن القبور في من يبعث ل الله وأن الفلك
يعلم ول الكواكب ول الفلك عدد يعلم ل الله وأن والسياسإة كالولية الحرف

أعيان من شيء قلب على يقدر ل وأنه ألبتة المعينة الموجودات من شيئا
جنة ول نهي ول أمر ول حرام ول حلل ل وأنه خرقها ول الفلك شق ول العالم

هؤلء توحيد فهذا نار ول
المشبه الخلق عين هو المنزه الحق أن عندهم فالتوحيد التحاديه وأما
وله شيء كل آية وأنه وماهيته وحقيقته موجود كل وجود عين هو سإبحانه وأنه
الية نفس هو بال التعبير خطإ من محققيهم عند وهذا عينه أنه على تدل آية فيه

اعتبارات باوجود فالتعدد عليه المستدل ونفس المستدل ونفس الدليل ونفس
الذاباح وعين المنكوحا وعين الناكح عين عندهم فهو والوجود باالحقيقة ل وهمية
رمزت الذي السر هو عندهم وهذا المأكول وعين الكل وعين المذباوحا وعين

محققهم قاله كما النبوية الهداية إفادته ورامت الولية الدهور هوامس إليه
 سإبعين ابان وعارفهم

باالله عارفون اليمان كاملوا مؤمنون وقومه فرعون أن التوحيد هذا فروع ومن
إنما وأنهم والصواب الحق على الصنام عباد أن فروعه ومن الحقيقة على

التحريم في فرق ل أن الحق أن فروعه ومن غيره ل سإبحانه الله عين عبدوا
والنكاحا والزنا والخمر الماء باين فرق ول والجنبية والخت الم باين والتحليل

السر هذا عن المحجوباون وإنما الواحدة العين هو بال واحدة عين من الكل
هذا حقيقة عن حجاب في لنكم عليكم حرام هو نعم حلل وهذا حرام هذا قالوا

عليهم وباعدوا الناس على الطريق ضيقوا النبياء أن فروعه ومن التوحيد
إليه ودعوا باه جاءوا ما وراء والمر المقصود

على واسإتوائه باذاته خلقه على الله علو إنكار عندهم فالتوحيد الجهمية وأما
ومحبته وأفعاله وصفاته وكلمه وحياته وقوته وباصره سإمعه وإنكار عرشه
الله باعث الذي التوحيد إنكار في المبالغة هو عندهم فالتوحيد له العباد ومحبة

كتبه باه وأنزل رسإله باه
للكائنات مشيئته وعموم الله قدر إنكار هو عندهم فالتوحيد القدرية وأما

التوحيد حقيقة فصار الجهمية توحيد ذلك إلى ضموا ومتأخروهم عليها وقدرته
سإموا ورباما العلى والصفات الحسنى السإماء حقائق وإنكار القدر إنكار عندهم

الجبرية الوأما أهل نحن وقالوا عدل وقدره الرب باقضاء والكفر القدر إنكار
فاعلين غير العباد وأن والفعل باالخلق تعالى الرب تفرد هو عندهم فالتوحيد

يفعل لم تعالى الرب وأن عليها قادرين ول لفعالهم محدثين ول الحقيقة على
وغرائز وطبائع قوى المخلوقات في وليس باالفعل تطلب غاية ول لحكمة

حكمة ول مرجح باغير مثل على مثل ترجح محضة مشيئة إل ثم ما بال وأسإباب
ألبتة سإبب ول

غير أحدهما نوعان عندهم فالتوحيد سإبيله سإلك ومن المنازل صاحب وأما
فعندهم رباه العبد توحيد وهو ممكن ول موجود

جاحد وحده من كل ... إذ واحد من الواحد وحد ما
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ملحد فهو سإواه ينعته من وكل لنفسه الرب توحيد وهو صحيح توحيد والثاني
 أعلم سإبحانه والله أولئك إل الناس ومن الطوائف توحيد فهذا

ذلك فوراء كتبه باه ونزلت الله رسإل إليه دعت الذي التوحيد وأما فصل
والقصد المطلب في وتوحيد والثبات المعرفة في توحيد نوعان وهو كله

فوق وعلوه وأفعاله وصفاته وأسإمائه تعالى الرب ذات حقيقة هو فالول
عموم وإثبات عباده من شاء لمن وتكليمه باكتبه وتكلمه عرشه على سإمواته
أول في كما الفصاحا جد النوع هذا عن القرآن أفصح وقد وحكمه وقدره قضائه
وأول السجدة تنزيل سإورة وأول الحشر سإورة وآخر طه وسإورة الحديد سإورة
ذلك وغير باكمالها الخلص وسإوة عمران آل سإورة
الكتاب أهل يا قل وقوله الكافرون أيها يا قل سإورة تضمنته ما مثل الثاني النوع
وأول وآخرها الكتاب تنزيل سإورة وأول الية وباينكم بايننا سإواء كلمة إلى تعالوا
سإورة وجملة وآخرها العراف سإورة وأول وآخرها ووسإطها يونس سإورة
لنوعي متضمنة فهي القرآن في سإورة كل بال القرآن سإور وغالب النعام
التوحيد

والتوحيد عدل
داعية باه شاهدة للتوحيد متضمنة فهي القرآن في آية كل إن كليا قول نقول بال

العلمي التوحيد فهو وأفعاله وصفاته وأسإمائه الله عن خبر إما القرآن فإن إليه
فهو دونه من يعبد ما كل وخلع له شريك ل وحده عبادته إلى دعوة وإما الخبري
فهي وأمره نهيه في باطاعته وإلزام ونهي أمر وإما الطلبي الرادي التوحيد
وما وطاعته توحيده لهل الله كرامة عن خبر وإما ومكملته التوحيد حقوق

عن خبر وإما توحيده جزاء فهو الخرة في باه يكرمهم وما الدنيا في باهم فعل
من العقبى في باهم يحل وما النكال من الدنيا في باهم فعل وما الشرك أهل

 التوحيد حكم عن خرج عمن خبر فهو العذاب

ف وجزائهم وأهله الشرك شأن وفي وجزائه وحقوقه التوحيد في كله فالقرآن
الدين يوم مالك توحيد الرحيم الرحمن توحيد العالمين رب توحيد لله الحمد
توحيد المستقيم الصراط اهدنا توحيد نستعين وإياك توحيد نعبد إياك توحيد

غير عليهم الله أنعم الذين التوحيد أهل طريق إلى الهداية لسؤال متضمن
باهذا لنفسه الله شهد ولذلك التوحيد فارقوا الذين الضالين ول عليهم المغضوب

هو إل إله ل أنه الله شهد قال ورسإله وأنبياؤه ملئكته باه له وشهد التوحيد
عند الدين إن الحكيم العزيز هو إل إله ل باالقسط قائما العلم وأولوا والملئكة

السإلم الله
هذه جميع على والرد التوحيد حقيقة إثبات الكريمة الية هذه فتضمنت
الية فهم باعد يتبين إنما وهذا ومذاهبهم أقوالهم يبطلن والشهادة الطوائف

اليمانية والحقائق اللهية المعارف من تضمنته ما بابيان
باأجل شاهد أجل من وأصدقها وأعدلها وأعظمها شهادة أجل الية هذه فتضمنت

والعلم والقضاء الحكم على تدور شهد في السلف وعبارات باه مشهود
أعلم طائفة وقالت باين الزجاج وقال وقضى حكم مجاهد قال والخبار والبيان
باينها تنافي ل حق كلها القوال وهذه وأخبر
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وبايانه وإخباره إعلمه وتتضمن وقوله وخبره الشاهد كلم تتضمن الشهادة فإن
وثبوته باه المشهود لصحة واعتقاد ومعرفة علم مراتبها فأول مراتب أرباع فلها

نفسه مع باه يتكلم بال غيره باه يعلم لم وإن باه ونطقه باذلك تكلمه وثانيها
ويبينه باه ويخبره باه شهد باما غيره يعلم أن وثالثها يكتبها أو باها وينطق ويذكرها

باه ويأمره بامضمونها يلزمه أن وراباعها له
المراتب هذه تضمنت باالقسط والقيام باالوحدانية لنفسه سإبحانه الله فشهادة
وأمرهم باه لخلقه وإخباره وإعلمه باه وتكلمه باذلك سإبحانه الله علم الرباعة

باه وإلزامهم
شاهدا الشاهد كان وإل ضرورة تتضمنها باالحق الشهادة فإن العلم مرتبة أما
النبي وقال يعلمون وهم باالحق شهد من إل تعالى الله قال باه له علم ل باما

 الشمس إلى وأشار فاشهد مثلها على

يتلفظ لم وإن باه شهد فقد باه وأخبر باشيء تكلم فمن والخبر التكلم مرتبة وأما
فإن هذا حرم الله أن يشهدون الذين شهداءكم هلم قل تعالى قال باالشهادة

إناثا الرحمن عباد هم الذين الملئكة وجعلوا تعالى وقال معهم تشهد فل شهدوا
لم وإن شهادة منهم ذلك فجعل ويسألون شهادتهم سإنكتب خلقهم أشهدوا
الزور شهادة عدلت النبي قال غيرهم عند يؤدوها ولم الشهادة بالفظ يتلفظوا
الزور قول واجتنبوا تعالى قال كما الزور قول هي الزور وشهادة باالله الشراك

شهادة عدلت الله رسإول قال الية هذه نزول وعند باه مشركين غير لله حنفاء
إقرار تعالى الله وسإمى شهادة الزور قول \ فسمى \ حا باالله الشراك الزور
باالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين أيها يا تعالى قال شهادة نفسه على العبد

نفسه على إقراره هي نفسه على المرء فشهادة أنفسكم على ولو لله شهداء
أرباع نفسه على شهد فلما السإلمي ماعز قصة في الصحيح الحديث وفي

مرات
الدنيا الحياة وغرتهم أنفسنا على شهدنا قالوا تعالى وقال الله رسإول رجمه

كافرين كانوا أنهم أنفسهم على وشهدوا
قبول في يشترط ل وغيره الحاكم عند الشاهد أن على يدل وأضعافه وهذا

كلم وظاهر المدينة وأهل مالك مذهب هو كما الشهادة بالفظ يتلفظ أن شهادته
ابان قال وقد ذلك اشتراط والتاباعين الصحاباة من أحد عن يعرف ول أحمد

عن نهى الله رسإول أن عمر عندي وأرضاهم مرضيون رجال عندي شهد عباس
ومعلوم الشمس تغرب حتى العصر وباعد الشمس تطلع حتى الصبح باعد الصلة

لم باالجنة الله رسإول لهم شهد الذين والعشرة الشهادة بالفظ يتلفظوا لم أنهم
الجنة في وعمر الجنة في باكر أباو قال بال الشهادة بالفظ لهم شهادته في يتلفظ

 الحديث الجنة في وعلي الجنة في وعثمان

فقد الله رسإول محمد الله إل إله ل قال إذا الكافر أن على المسلمون وأجمع
الشهادة لفظ على إسإلمه يتوقف ولم الحق شهادة وشهد السإلم في دخل
يقولوا حتى آخر لفظ وفي الله إل إله ل أن يشهدوا حتى قوله في دخل قد وأنه

من أكثر وهذا منهم شهادة الله إل إله ل قولهم مجرد أن على فدل الله إل إله ل
دليل الشهادة لفظ اشترط من مع فليس والسنة الكتاب من شواهده تذكر أن
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أعلم والله عليه يعتمد
وإعلم باالقول إعلم فنوعان والخبار العلم مرتبة وأما فصل

كان ولهذا بافعله وتارة باقوله يعلمه تارة باأمر لغيره معلم كل شأن وهذا باالفعل
معلما فيها باالصلة وأذن إليها دخل من لكل بااباها وفتح مسجدا دارا جعل من
المسار باأنواع غيره إلى متقرباا وجد من وكذلك باه يتلفظ لم وأن وقف أنها

شهادة وكذلك باالعكس وكذلك باقوله يتلفظ لم وإن يحبه أنه ولغيره له معلما
الرب

ما هو فالقول أخرى تارة وبافعله تارة باقوله يكون وإعلمه وبايانه جلله جل
أخبروا الرسإل جميع أن باالضطرار علم قد ومما كتبه باه وأنزل رسإله باه أرسإل

باه يشهدوا أن عباده وأمر باذلك وأخبر هو إل إله ل باأنه لنفسه شهد أنه الله عن
كلمه عنه بالغ من كل جهة من معلومة هو إل إله ل أن سإبحانه وشهادته

على الدالة الدلة عن تعالى خبره تضمنه ما فهو بافعله وإعلمه بايانه وأما
لفظ فيه يستعمل أيضا وهذا والفطرة باالعقل دللتها تعلم التي وحدانيته
يبين الدليل فإن والبيان والرشاد الدللة لفظ فيه يستعمل كما الشهادة
باالفعل البيان يكون قد بال والمخبر الشاهد يبينه كما ويظهره عليه المدلول

وأدائه مقامه لقيامه وكلما وقول نطقا الحال شاهد يسمى وقد وأبالغ أظهر
قيل كما مؤداه
يثقب لما باالدر ... وحدرتا وطاعة سإمعا العينان له وقالت
الخر وقال
مبتلى فكلنا جميلي ... صبرا السرى طول جملي إلي شكا
الخر وقال
 باطني ملت قد رويدا ... مهل قطني وقال الحوض امتل

يعمروا أن للمشركين كان ما تعالى قوله في كما أيضا شهادة هذا ويسمى
باما أنفسهم على منهم شهادة فهذه باالكفر أنفسهم على شاهدين الله مساجد
على شاهدون وهم باكفرهم شهادة فهي وأقواله الكفر أعمال من يفعلون
باه شهدت باما أنفسهم

دللتها فإن عليه دالة المخلوقة آياته جعل باما يشهد سإبحانه الله أن والمقصود
باه شهدت لما المطاباقة الكلمية القولية باآياته ويشهد وجعله باخلقه هي إنما
سإنريهم تعالى قال كما الفعل وشهادة القول شهادة فتتطاباق الخلقية آياته
فأخبر حق القرآن أن أي الحق أنه لهم يتبين حتى أنفسهم وفي الفاق في آياتنا

الشهادة وهذه الكلمية القولية آياته صدق على والنفسية الفقية باآياته يدل أنه
الله شهد كيسان ابان قال والتفسير العرباية أئمة من واحد غير ذكرها قد الفعلية
هو إل إله ل أنه خلقه عند المحكمة وأموره العجيب باتدبايره

مجرد كان وإن باه واللزام باذلك المر وهي الراباعة المرتبة وأما فصل
فإنه وتتضمنه عليه تدل الموضع هذا في الشهادة لكن يستلزمه ل الشهادة
تعالى قال كما باه عباده وألزم وأمر وقضى باه حكم من شهادة باه شهد سإبحانه
إنما اثنين إلهين تتخذوا ل الله وقال تعالى وقال إياه إل تعبدوا ل أن رباك وقضى

وقال الدين له مخلصين الله ليعبدوا إل أمروا وما تعالى وقال واحد إله هو
إلها الله مع تدع ول وتعالى سإبحانه الله وقال آخر إلها الله مع تجعل ل تعالى

 باذلك شاهد كله والقرآن آخر
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وباين أخبر فقد هو إل إله ل أنه شهد إذا أنه لذلك سإبحانه شهادته اسإتلزام ووجه
الباطل أباطل سإواه ما إلهية وأن باإله ليس سإواه ما أن وقضى وحكم وأعلم

وذلك لغيره اللهية تصلح ل كما سإواه العبادة يستحق فل الظلم أظلم وإثباتها
يفهمه وهذا إلها معه غيره اتخاذ عن والنهي إلها وحده بااتخاذه المر يستلزم

أو يستشهد أو يستفتى رجل رأيت إذا كما والثبات النفي هذا من المخاطب
ول بامفت ليس هذا فتقول له أهل هو من ويدع لذلك أهل ليس من يستطب

منك أمر هذا فإن فلن والطبيب فلن والشاهد فلن المفتي طبيب ول شاهد
ونهي
أنه أخبر فإذا للعبادة المستحق وحده سإبحانه أنه على دلت قد الدلة فإن وأيضا

ما باأداء وإلزامهم العباد أمر الخبار هذا تضمن للعبادة المستحق وحده هو
شهد فإذا عليهم حقه خالص هو باذلك القيام وأن عليهم تعالى الرب يستحقه
باتوحيده واللزام المر شهادته تضمنت هو إل إله ل أنه سإبحانه

الخبرية للجملة فيقال الخبرية الجمل في يستعمل والقضاء الحكم فلفظ وأيضا
ليقولون إفكهم من إنهم أل تعالى قال وكيت باكيت فيها حكم وقد وحكم قضية

فجعل تحكمون كيف مالكم البنين على البنات أصطفى لكاذباون وإنهم الله ولد
المسلمين أفنجعل آخر موضع في وقال حكما منهم المجرد الخبار هذا

والحكم معه اللزام الزام ل حكم هذا لكن تحكمون كيف مالكم كالمجرمين
أعلم سإبحانه والله لللزام متضمن هو إل إله ل باأنه والقضاء

أنه سإبحانه الله فشهد العدل هو القسط باالقسط قائما تعالى وقوله فصل
جماع هما والعدل والتوحيد عدله في وباالوحدانية توحيده في باالعدل قائم

والمجد والجلل باالكمال سإبحانه تفرده يتضمن التوحيد فإن الكمال صفات
على كلها أفعاله وقوع يتضمن والعدل سإواه لحد ينبغي ل الذي والتعظيم

 الحكمة وموافقة والصواب السداد

له شريك ل وحده الله باعبادة والمر الصفات إثبات وعدلهم الرسإل توحيد فهذا
توحيد ل وأمره بافعله المحمودة المطلوباة والغايات والحكم القدر وإثبات

الحسنى السإماء وحقائق الصفات إنكار هو الذي والقدرية والمعتزلة الجهمية
الحميدة والعواقب والغايات الحكم نفي أو باالقدر التكذيب هو الذي وعدلهم

أمورا يتضمن شهادته في باالقسط سإبحانه وقيامه ويأمر لجلها الله يفعل التي
الطلق على شهادة أعدل هي التي الشهادة هذه في باالقسط قائم أنه أحدها

أظلم ول التوحيد من أعدل فل الطلق على الظلم أعظم وجحودها وإنكارها
باها شهد حيث وفعل قول الشهادة هذه في باالعدل قائم سإبحانه فهو الشرك من

وحكم بامقتضاها وألزمهم وصحتها تحقيقها لهم وباين عباده وأعلم وأخبر
وواجباتها حقوقها من والنهي المر وجعل عليها والعقاب الثواب وجعل باه

 تركها على كله والعقاب عليها كله والثواب حقوقها من كله فالدين

تكميل كلها فأوامره الشهادة هذه في تعالى الرب باه قام الذي العدل هو وهذا
كله وثواباه ويضادها يهضمها عما لها صيانة كلها ونواهيه حقوقها باأداء وأمر لها
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باينهما وما والرض السموات وخلقه حقوقها وترك تركها على كله وعقاباه عليها
نزه الذي والعبث الباطل هو وضدها باه خلقت الذي الحق وهي ولجلها باها كان

على ردا تعالى قال والرض السموات باه يخلق لم أنه وأخبر عنه نفسه
بااطل باينهما وما والرض السماء خلقنا وما الشهادة لهذه المنكرين المشركين

الكتاب تنزيل حم تعالى وقال النار من كفروا للذين فويل كفروا الذين ظن ذلك
وأجل باالحق إل باينهما وما والرض السموات خلقنا ما الحكيم العزيز الله من

ضياء الشمس جعل الذي وهو وقال معرضون أنذروا عما كفروا والذين مسمى
إل ذلك الله خلق ما والحساب السنين عدد لتعلموا منازل وقدره نورا والقمر
وما والرض السموات الله خلق ما أنفسهم في يتفكروا لم أو وقال باالحق
وقال لكافرون رباهم بالقاء الناس من كثيرا وإن مسمى وأجل باالحق إل باينهما

كثير وهذا باالحق إل ماخلقناهما لعبين باينهما وما والرض السموات خلقنا وما
التوحيد هو ولجله والرض السموات باه خلقت الذي والحق القرآن في

والمر والخلق والقدر فالشرع والعقاب والثواب والنهي المر من وحقوقه
الصراط هو وهذا عنهما صادر والتوحيد باالعدل قائم والعقاب والثواب

إني هود نبيه عن حكاية تعالى قال وتعالى سإبحانه الرب عليه الذي المستقيم
صراط على رباي إن باناصيتها آخذ هو إل داباة من ما ورباكم رباي الله على توكلت

الحق يقول فهو وفعله قوله في مستقيم صراط على سإبحانه فهو مستقيم
مبدل ل وعدل صدقا رباك كلمة وتمت العدل ويفعل

 السبيل يهدي وهو الحق يقول والله العليم السميع وهو لكلماته

والعدل التوحيد مقتضى هو وتعالى تبارك ربانا عليه الذي المستقيم فالصراط
كل وهو شيء على يقدر ل أباكم أحدهما رجلين مثل الله وضرب تعالى قال
على وهو باالعدل يأمر ومن هو يستوي هل باخير يأت ل يوجهه أينما موله على

يأمر الذي سإبحانه فهو وللصنم لنفسه الله ضرباه مثل فهذا مستقيم صراط
موله على كل هو الذي العبد مثل والصنم مستقيم صراط على وهو باالعدل

باخير يأت ل يوجهه أينما
صراط على رباي إن كقوله هو باالقسط قائما تعالى قوله أن والمقصود

حال أنه أحدهما وجهان وفيه الحال على نصب باالقسط قائما وقوله مستقيم
حال الله شهد هذا على والمعنى الفعل فيها والعامل الله شهد في الفاعل من

معنى فيها والعامل هو قوله من حال أنه والثاني هو إل إله ل أنه باالقسط قيامه
فإن ظاهر فرق التقديرين وباين باالقسط قائمة كونه حال هو إل إله ل أي النفي

فاعل باه آمرا باه مخبرا باالعدل متكلما الله شهد المعنى أن يتضمن الول التقدير
هو والمقسط والفعل القول في يكون العدل فإن هو إل إله ل أنه باه مجازيا له

وفي هو إل إله ل أنه وفعل قول باالعدل قائما الله فشهد وفعله قوله في العادل
أن كما شهادة أعدل وهي وقسط عدل شهادة الشهادة هذه لكون تحقيق ذلك

 شيء أعدل باه المشهود

باذلك يشهد ما الية نزول سإبب في وغيره السائب ابان وذكر وأحقه وأصحه
أحدهما قال المدينة أباصرا فلما النبي على قدما الشأم أحبار من حبرين أن وهو

دخل فلما الزمان آخر في يخرج الذي النبي بامدينة المدينة هذه أشبه ما لصاحبه
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شهادة عن نسألك قال نعم قال وأحمد نعم قال محمد أنت له قال النبي على
الله كتاب في شهادة أعظم عن أخبرنا قال سإلني قال باك آمنا باها أخبرتنا فإن

القول في يكون باالقسط القيام كان وإذا الية هو إل إله ل أنه الله شهد فنزلت
باالظلم ل باه عالم باالعدل قائم وهو يشهد سإبحانه كان أنه المعنى كان والفعل

العبادة يستحق الذي هو أنه تضمنت فإنها وعمل قول تضمنت الشهادة هذه فإن
الذين وأن السعداء المفلحون هم وحده عبدوه الذين وأن غيره دون وحده

جزاء المتضمن باالعدل قائما شهد فإذا الشقياء الضالون هم غيره باه أشركوا
الشهادة موجب تمام من هذا كان باالنار المشركين وجزاء باالجنة المخلصين
لها والجاحد باها الشاهد جزاء على تنبيها باالقسط قائما قوله وكان وتحقيقها

أعلم والله
إل باعد مما حال قائما قوله يكون أن وهو الثاني التقدير وأما فصل

قائما كونه مع اللهية المستحق وحده فهو باالعدل قائما هو إل إله ل أنه فالمعنى
العلم وأولي الملئكة أن يتضمن فإنه أرجح التقدير وهذا شيخنا قال باالقسط
باالقسط قائم وأنه هو إل إله ل باأنه له يشهدون

له كالصفة فهو باه المشهود من حال باالقسط قائما قوله كان إذا أنه مراده قلت
الحال ذي على الشهادة وقعت فإذا لصاحبها المعنى في صفة الحال فإن

باأنه شهدوا قد العلم وأولوا الملئكة فيكون باه مشهودا كلهما كان وصاحبها
إذا فإنه ذلك يتضمن ل الول والتقدير هو إل إله ل باأنه شهدوا كما باالقسط قائم
والملئكة هو إل إله ل أنه باالقسط قائما الله شهد التقدير كان

الله اسإم من حال باالقسط القيام كان هو إل إله ل أنه يشهدون العلم وأولو
 وحده

الشهادة مجرد من حال كونه من أبالغ باه شهد فيما باالقسط قائما فكونه وأيضا
وباينها الحال صاحب باين فصل ولم باه اقترن فهل هو من حال كان فإذا قيل فإن

وباينها الحال صاحب باين متوسإطا فجاء باالمعطوف
باالقسط قائما هو إل إله ل أنه الله شهد قال لو فإنه ظاهرة فائدته قلت

قوله في الضمير على العلم وأولي الملئكة عطف لوهم العلم وأولو والملئكة
قطعا ذلك على المعنى وليس الفصل لجل العطف يحسن ول باالقسط قائما
مختص أنه كما باه مختص باالقسط قيامه أن وهو خلفه على المعنى وإنما

المثيب المجازي وحده وهو العبادة المستحق المعبود الله وحده فهو بااللهية
باالعدل المعاقب

والثانية وتوحيد وصف الولى قال أنه جعفر بان محمد ذكر هو إل إله ل قوله
الله أن تضمنت الولى أن هذا ومعنى هو إل إله ل قولوا أي وتعليم رسإم

في وليس هو شهادته عن يخبر إنما للقرآن والتالي باها وأخبر باها شهد سإبحانه
فيكون التالي ليقولها مجردة ذكرها سإبحانه فأعاد نفسه التالي من شهادة ذلك

أيضا هو شاهدا
وختم التوحيد نفس عن خبر والثانية باالتوحيد الشهادة عن خبر فالولى وأيضا
فالتوحيد وحكمته وعزته وعدله توحيده الية فتضمنت الحكيم العزيز باقوله

وحده وعبادته فيها له المماثل وعدم جلله ونعوت كماله صفات ثبوت يتضمن
لم وأنه منازلها وتنزيلها موضعها الشياء وضعه يتضمن والعدل له شريك ل

العقوباة يستحق ل من يعاقب ل وأنه ذلك اقتضى بامخصص إل منها شيئا يخص
تتضمن والعزة مستحقا جعله الذي هو كان وإن العطاء يستحق من يمنع ول
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والحكمة وقهره وقوته قدرته كمال
من ذلك في له لما وقدر وخلق ونهى أمر وأنه وخبرته علمه كمال تتضمن
 الحمد كمال عليها يستحق التي الحميدة والغايات الحكم

يتضمن الية وأول الحمد يتضمن الحكيم واسإمه الملك يتضمن العزيز فاسإمه
وهو الحمد وله الملك له له شريك ل وحده الله إل إله ل حقيقة وذلك التوحيد

والحكيم قبله من والنبيون الله رسإول قاله ما أفضل وذلك قدير شيء كل على
نفسه في قبيحا كان شيء عن نهى وإذا نفسه في حسنا كان باأمر أمر إذا الذي
أولى كان شيئا أراد وإذا صواباا كان فعل فعل وإذا صدقا كان باخبر أخبر وإذا

وحده لله إل يكون ل الكمال على الوصف وهذا غيره من باالرادة
وعدله للشرك المنافية وحدانيته على الدللة الشهادة وهذه الية هذه فتضمنت
ففيها والعيب للجهل المنافية وحكمته للعجز المنافية وعزته للظلم المنافي
شهادة أعظم كانت ولهذا والحكمة والعلم والقدرة والعدل باالتوحيد له الشهادة

وسإائر السنة أهل إل الطوائف جميع من وجهها على الشهادة باهذه يقوم ول
وجحودا إنكارا الناس أشد فالفلسإفة باها يقومون ل البدع أهل طوائف

من عنها الله خلق أباعد هم التحادية وطوائف آخرها إلى أولها من لمضمونها
وجوه من حقيقتها تنكر الجهمية وطائفة وجه كل

أن وعندهم وإناباة إليه واشتياقا له محبة القلوب تألهه الذي هو الله أن منها
يحب ول يحب ل الله

ول يتكلم ول يقول ل عندهم وهو باه شهد عما وخبره كلمه الشهادة أن ومنها
يخبر ول يشهد
الخلق يباين ل أنه فرعونيهم وعند وصفاته باذاته لخلقه مباينته تتضمن أنها ومنها

ويسجد له يصلى رب ول يعبد إله العرش فوق وليس يحايثهم ول
من يستحي التي المكنة في حتى باذاته مكان كل في حال أنه حلوليتهم وعند

نفاتهم وأولئك الجهمية مثبتة فهؤلء ذكوها
فعل باه يقوم ول يقم لم أنه وعندهم وأقواله أفعاله في باالقسط قيامه أن ومنها

المفعول هو وفعله المخلوقات باعض من مخلوق قوله وأن ألبتة قول ول
 فل حقيقة فاعل باه يكون فعل له يكون أن وأما المنفصل

في وليس قسط فهو ممكن كل بال له حقيقة ل عندهم القسط أن ومنها
لذاته الممتنع المحال هو عندهم الظلم بال وقسطا ظلما يكون ما مقدوره

الممتنع المحال عن قولهم على نفسه سإبحانه الله فنزه الممكن هو والقسط
القدرة تحت يدخل ل الذي لذاته
وقدرة صفة له ول صفة باه يقوم ل وعندهم والقدرة القوة هي العزة أن ومنها

وقوة قدرة تسمى
باالفعل المطلوباة هي وتكون لجلها يفعل التي الغاية هي الحكمة أن ومنها

يفعل فل سإبحانه حقه في ممتنع عندهم وهذا عدمها من أولى وجودها ويكون
المجردة المشيئة محض إل ثم وما أمره ول لفعله غاية ل بال غاية ول لحكمة

والتعليل الحكمة عن
يفعل الذي وهو العلى والصفات الحسنى السإماء له الذي هو الله أن ومنها



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

باالسإماء المسمى والفعال باالصفات الموصوف وهو وحكمته ومشيئته باقدرته
وهم الرسإل أتباع إل الحقيقة على يثبته ل وهذا ومعانيها حقائقها باها قامت التي
والتوحيد العدل أهل

يلتذ ول يرى ل ووجهه تحب ل ذاته أن تزعم والمعتزلة فالجهمية فصل
اللهية منكرون الحقيقة في فهم إليه القلوب تشتاق ول إليه باالنظر

قدرته تحت الحيوان وسإائر والنس والجن الملئكة أفعال دخول تنكر والقدرية
وملكه عزته لكمال الحقيقة في منكرون فهم وخلقه ومشيئته
لجلها ويأمر يفعل غاية وأوامره أفعاله في له يكون وأن حكمته تنكر والجبرية

وحمده لحكمته الحقيقة في منكرون فهم
غير ماهية يكون أن ينكرون وفروخهما الطوسإي والنصير سإينا ابان وأتباع

في فهم الوجود ماهية على زائد ثبوتي وصف له يكون وأن المطلق الوجود
ذلك من يتحاشون ل وأفعاله وصفاته لذاته منكرون الحقيقة

خالق وجود ثم ما وقالوا الصل من القواعد رفعوا فإنهم وأمر أدهى والتحادية
واحدة عين من ذلك كل المنزه الحق عين هو المشبه الخلق بال مخلوق ووجود

 الواحدة العين هو بال

ما لباطال متضمنة وهي قائمين غير باها هم هؤلء كل العظيمة الشهادة فهذه
لقول مبطلة وهي ورده المشركون عليه ما إباطال تضمنت كما ورده عليه هم

يثبتون الذين الثبات أهل إل الشهادة باهذه يقوم ول والتعطيل الشرك طائفتي
المخلوقات مماثلة عنه وينفون والصفات السإماء من لنفسه أثبته ما لله

شيئا باه يشركون ل وحده ويعبدونه
وتعريفهم ودللتهم للعباد بايانه تتضمن سإبحانه شهادته كانت وإذا فصل

يقم ولم ينتفعوا لم باها العلم من يتمكنوا لم شهادة شهد فلو وإل باه شهد باما
بال يبينها ولم شهادة عنده كانت إذا العباد من الشاهد أن كما الحجة باها عليهم
كتمها

قد سإبحانه فهو بابيانها إل باها ينتفع ل كان وإذا حجة باها تقم ولم أحد باها ينتفع لم
والعقل والبصر السمع ثلثة باطرق البيان غاية باينها
ونعوت كماله صفات لثبات المتضمنة القولية المتلوة آياته فبسمع السمع أما

من شاء لمن وتكليمه باكتبه وتكلمه سإمواته سإبع فوق عرشه على وعلوه جلله
 مجازا ل حقيقة وتكليما تكلما عباده

السمعية آياته عليه دلت ما عباده من يرد لم إنه قال من لقول إباطال هذا وفي
والعلم البيان ضد هذا فإن ألفاظها لها وضعت التي وحقائقها معانيها إثبات من

شهادة كتم من الله ذم وقد والكتمان باالباطال الشهادة مقصود على ويعود
الله من شهادة العبد عند كانت فإذا الظالمين أظلم من أنه وأخبر الله من عنده
بايته وأهل إباراهيم وأن الرسإل وتوحيد نبوته أعلم من رسإوله باه جاء ما تحقق
فعله كما الظالمين أظلم من كان الشهادة هذه وكتم كلهم السإلم على كانوا
فكيف أبانائهم يعرفون كما يعرفونه كانوا الذين اليهود من الله رسإول أعداء
والمعتزلة الجهمية باها يشهد التي الحق شهادة كتم أنه سإبحانه باالله يظن

يجامعها ول ويناقضها يضادها باما لنفسه يشهد ثم لنفسه باها يشهد ول والمعطلة
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اسإتوى باأنه لنفسه شهد سإبحانه الله فإن عظيم باهتان هذا سإبحانك ما باوجه
وأن فوقهم من يخافونه ملئكته وباأن عباده فوق القاهر وباأنه العرش على

وأنه إليه يصعد الصالح العمل وأن باه عنده من وتنزل باالمر إليه تعرج الملئكة
وأنه ويضحك ويفرحا ويتأذى ويكره ويحب ويغضب ويرضى ويتكلم ويجيء يأتي

باه شهد مما ذلك غير إلى لقائه يوم باأباصارهم المؤمنون يراه وأنه ويبصر يسمع
شهادتنا وقالوا ذلك باضد الجهمية له وشهدتوشهدت رسإله باه له وشهد لنفسه

وإظهار الحق كتمان تضمنت النصوص فإن النصوص شهادة من وأعدل أصح
خلفه

الذي أن وتتضمن التكذيب أشد هؤلء تكذب تعالى الرب فشهادة
والبيان الظهور مراتب أعلى في جعله حتى وأظهره وأوضحه باينه قد باه شهد
باما انتفعوا قد العباد يكن لم والجهمية المعطلة يقوله فيما الحق كان لو وأنه
والذي لنفسه باه يشهد لم عندهم المر نفس في الحق فإن سإبحانه باه شهد
منه يستفاد أن يجوز ول باحق يجوز فليس وأوضحه وأظهره لنفسه باه شهد
 واليقين الحق

تدل ما على تدل فإنها باها والسإتدلل فيها والنظر الخلقية العيانية آياته وأما
يعرفه باها التي وباراهينه دلئله هي الرب وآيات السمعية القولية آياته عليه

عنه تخبر فالرسإل ونهيه وأمره وتوحيده وصفاته أسإماءه يعرفون وباها العباد
التي بامفعولته ذلك على ويستدلون القولية آياته وهو باه تكلم الذي باكلمه
فيجزم وهذه هذه باين يجمع والعقل العيانية آياته وهي ذلك صحة على تشهد
وهو والفطرة والعقل والبصر السمع شهادة فتتفق الرسإل باه جاءت ما باصحة

لم للحجة وإقامته للعذر ومحبته وحكمته وإحسانه ورحمته عدله لكمال سإبحانه
لقد تعالى قال باه أخبر فيما صدقه على تدل آية ومعه إل النبياء من نبيا يبعث

وقال باالقسط الناس ليقوم والميزان الكتاب معهم وأنزل باالبينات رسإلنا أرسإلنا
ل كنتم إن الذكر أهل فاسإألوا إليهم نوحي رجال إل قبلك من أرسإلنا وما تعالى

وباالذي باالبينات قبلي من رسإل جاءكم قد تعالى وقال والزبار باالبينات تعلمون
قبلك من رسإل كذب فقد كذباوك فإن صادقين كنتم إن قتلتموهم فلم قلتم

رسإل كذبات فقد يكذباوك وإن تعالى وقال المنير والكتاب والزبار باالبينات جاءوا
رسإلهم جاءتهم قبلهم من الذين كذب فقد يكذباوك وإن تعالى وقال قبلك من

المنير وباالكتاب وباالزبار باالبينات
هود يا قومه له قال حتى السلم عليه هود آيات الرسإل آيات أخفى من إن حتى

أشهد إني باقوله إليها أشار وقد البينات أظهر من فبينته هذا ومع بابينة جئتنا ما
تشركون مما باريء أني واشهدوا الله
من ما ورباكم رباي الله على توكلت إني تنظرون ل ثم جميعا فيكيدوني دونه من
أن اليات أعظم من فهذا مستقيم صراط على رباي إن باناصيتها آخذ هو إل داباة
بال خوار ول فزع ول جزع غير الخطاب باهذا عظيمة أمة يخاطب واحدا رجل
عليه هم ومما دينهم من باراءته على أول الله أشهد قد باه جازم قاله مما واثق

مسلطهم غير وأنه وناصره وليه أنه لقومه معلم عليه معتمد باه واثق إشهاد
 عليه
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التي وآلهتهم دينهم من باريء أنه باالمخالفة لهم مجاهر إشهاد أشهدهم ثم
نصرتها في وأموالهم دماءهم ويبذلون ويعادون عليها يوالون

كلهم يجتمعون لو وأنهم وازدرائهم واحتقارهم باهم باالسإتهانة ذلك عليهم أكد ثم
أنهم ذلك ضمن وفي يمهلونه ول يعاجلونه ثم منه غيظهم وشفاء كيده على

مكبوتين باغيظكم لنقلبتم رمتموه لو وأنكم ذلك من وأقل وأعجز أضعف
مخذولين

هو بايده نواصيهم الذي ورباهم تعالى رباه أن وباين تقرير أحسن دعوته قرر ثم
توكل من يخذل فل مستقيم صراط على وأنه وتأييده بانصره القائم ووكيله وليه
المستقيم صراطه فإن عليه معهم يكون ول أعدائه باه يشمت ول باه وآمن عليه
ويأبااه ذلك يمنع وفعله قوله في عليه هو الذي

وعمل عنه خرج ممن ينتقم أن المستقيم صراطه من أن الخطاب هذا وتحت
تعالى الرب عليه الذي العدل هو المستقيم الصراط فإن باأسإه باه وينزل باخلفه

أعدائهم على ورسإله أولياءه ونصره والجرام الشرك أهل من انتقامه ومنه
سإبحانه القائم وأنه شيئا ذلك يضره ول غيرهم قوما ويستخلف باهم يذهب وأنه
وإحصاء وتدبايرا ورعاية حفظا شيء كل على
شهادة وهي وأدلتهم وباراهينهم النبياء آيات من أحسن دليل وبارهان آية فأي
الظهار غاية لهم وأظهرها البيان غاية لعباده باينها لهم سإبحانه الله من

من أوتي وقد إل النبياء من نبي من ما قال أنه عنه الصحيح وفي وفعله باقوله
إلي الله أوحاه وحيا أوتيته الذي كان وإنما البشر مثله على آمن ما اليات
 القيامة يوم تاباعا أكثرهم أكون أن فأرجو

يصدق الذي المصدق التفسيرين أحد في وهو المؤمن تعالى أسإمائه ومن
فيما وأنبياءه رسإله صدق الذي فهو صدقهم شواهد من لهم يقيم باما الصادقين

قضاء صدقهم على باها دل التي باالدلئل صادقون باأنهم لهم وشهد عنه بالغوا
من العباد يرى أن باد ل أنه الحق وقوله الصدق وخبره أخبر سإبحانه فإنه وخلقا
فقال حق رسإله بالغته الذي الوحي أن لهم يبين ما والنفسية الفقية اليات
أي الحق أنه لهم يتبين حتى أنفسهم وفي الفاق في آياتنا سإنريهم تعالى

باه كفرتم ثم الله عند من كان إن أرأيتم قل قوله في المتقدم هو فإنه القرآن
باقوله لرسإوله سإبحانه فشهد شهيد شيء كل على أنه بارباك يكف أولم قال ثم
باذلك يشهد ما الخلقية الفعلية آياته من العباد يرى أن ووعده حق باه جاء ما أن

شيء كل على سإبحانه شهادته وهو وأجل ذلك من أعظم هو ما ذكر ثم أيضا
في ذرة مثقال عنه يعزب ول شيء عنه يغيب ل الذي الشهيد أسإمائه من فإن

باتفاصيله عليم له مشاهد شيء كل على مطلع هو بال السماء في ول الرض
والسإتدلل وكلماته باقوله اسإتدلل والول وصفاته باأسإمائه اسإتدلل وهذا

ومخلوقاته باأفعاله اسإتدلل والنفسية الفقية بااليات
كيفية لي فبين بامخلوقاته والسإتدلل باكلماته السإتدلل فهمت قد قلت فإن

وكتبنا تخاطبنا في باه لنا عهد ل أمر ذلك فإن وصفاته باأسإمائه السإتدلل
هو تعالى الرب فإن وأعلى أجل وشأنه ذكرت كما الله لعمر هو أجل قلت

والبرهان الدليل هي وآياته عليه المدلول
الدليل فهو باآياته نفسه على الدال هو الحقيقة في سإبحانه الله أن فاعلم
التي الفطر في أودع وقد واليات الدللت من لهم نصبه باما الحقيقة في لعباده

 تتنجس لم
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باكل الموصوف وأنه وصفاته أسإمائه في الكامل سإبحانه أنه والجحود باالتعطيل
والعزة والبهاء والجلل والجمال كله فالكمال ونقص عيب كل عن المنزه كمال

فالحياة ذلك غير على يكون أن يستحيل ذاته لوازم من كله والكبرياء والعظمة
والمشيئة والرادة والبصر والسمع له كلها والقدرة له كله والعلم له كلها

على خفي وما باه قائم له خاص كله والبر والحسان والجود والغنى والرحمة
ذلك من عرفوه لما نسبة ل بال منه عرفوه مما وأعظم أعظم كماله من الخلق

يعرفوه لم ما إلى
عنه يغيب ل باحيث عليه وشهادته شيء كل على اطلعه المقدس كماله ومن
كيف شأنه هذا ومن وظاهرا بااطنا ذراته من ذرة ول تفاصيله وجوه من وجه
وكيف آخر إلها معه يجعلوا وأن غيره معه يعيدوا وأن باه يشركوا أن باالعباد يليق
المر ما باخلف عنه ويخبر الكذب أعظم عليه يكذب من يقر أن باكماله يليق
ويهلك دعوته ويجيب شأنه ويرفع كلمته ويعلي ويؤيده ذلك على ينصره ثم عليه

قوى مثله عن تعجز ما والدلة والبراهين اليات من يديه على ويظهر عدوه
باالفساد الرض في سإاع مفتر عليه كاذب ذلك مع وهو البشر

وحكمته شيء كل على وقدرته شيء كل على سإبحانه شهادته أن ومعلوم
فهو عليه وجوزه باه ذلك ظن ومن البااء كل ذلك يأباى المقدس وكماله وعزته

وصفة القدرة كصفة صفاته باعض منه عرف وإن معرفته من الخلق أباعد من
المشيئة
هم الخاصة خاصة بال الخاصة طريق وهي الطريق هذه من مملوء والقرآن

يفعله ل وما يفعله أن باه يليق وما أفعاله على باالله يستدلون الذين
واع وقلب فهم له لمن ويعبده فيبديه ذلك على ينادي رأيته القرآن تدبارت وإذا
 القاويل باعض علينا تقول ولو تعالى الله قال الله عن

أفل حاجزين عنه أحد من منكم فما الوتين منه لقطعنا ثم بااليمين منه لخذنا
عليه تقول من يقر أن تأباى وقدرته وحكمته كماله أن سإبحانه يخبر كيف تراه

في سإنته باذلك جرت كما لعباده عبرة يجعله أن باد ل بال القاويل باعض
يختم الله يشأ فإن كذباا الله على افترى يقولون أم تعالى وقال عليه المتقولين

يمحو أنه متعلق غير جازما خبرا أخبر ثم الشرط جواب انتهى ههنا قلبك على
أنزل ما قالوا إذ قدره حق الله قدروا وما تعالى وقال الحق ويحق الباطل الله
حق يقدره لم والكلم الرسإال عنه نفى من أن فأخبر شيء من باشر على الله

ينصر أنه ظن من فكيف يستحق كما عظمه ول ينبغي كما عرفه ول قدره
القرآن في وهذا والدلة اليات يديه على ويظهر ويؤيده عليه المفتري الكاذب

وعلى رسإله صدق على وجلله وأوصافه المقدس باكماله يستدل جدا كثير
وحدانيته على وصفاته باأسإمائه يستدل كما ذلك إلى عباده ويدعو ووعيده وعده
الغيب عالم هو إل إله ل الذي الله هو قوله في كما الشرك باطلن وعلى

السلم القدوس الملك هو إل إله ل الذي الله هو الرحيم الرحمن هو والشهادة
وأضعاف يشركون عما الله سإبحان المتكبر الجبار العزيز المهيمن المؤمن
القرآن في ذلك أضعاف
الحكام من إليه نسب ما باطلن على وصفاته باأسإمائه سإبحانه ويستدل

فعلوا وإذا كقوله شرعها من يمنع المقدس كماله وأن الباطلة والشرائع
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باالفحشاء يأمر ل الله إن قل باها أمرنا والله آبااءنا عليها وجدنا قالوا فاحشة
الشرك من وحرمه عنه نهى ما عقيب وقوله تعلمون مال الله على أتقولون
مكروها رباك عند سإيئه كان ذلك كل علم بال عليه والقول والفواحش والظلم
له شرعا يجعله أن يأباى وكماله يكرهه فهو نفسه في سإيئة كان ما أن فأعلمك

يحبه وما باه ويأمر يفعله ما على وصفاته باأسإمائه عباده يدل سإبحانه فهو ودينا
 إليها يصل ل الطريق هذه ولكن عليه ويعاقب عليه ويثيب ويبغضه

فإنها المشاهدة بااليات الدللت الجمهور طريقة كانت فلذلك الخاصة خاصة إل
درجات ويرفع باعض على خلقه باعض يفضل سإبحانه والله تناول وأسإهل أوسإع

الحكيم العليم وهو يشاء من
والحجة الدعوة هو فإنه غيره في يجتمع مالم فيه اجتمع قد العظيم فالقرآن

وهو والدليل الحكم وهو له والمشهود الشاهد وهو عليه والمدلول الدليل وهو
أي منه شاهد ويتلوه رباه من باينة على كان أفمن تعالى الله قال والبينة الدعوة

أولم رسإوله صدق على تدل آية طلب لمن تعالى وقال القرآن وهو رباه من
لقوم وذكرى لرحمة ذلك في إن عليهم يتلى الكتاب عليك أنزلنا أنا يكفهم

والرض السموات في ما يعلم شهيدا وباينكم بايني باالله كفى قل يؤمنون
أن سإبحانه فأخبر الخاسإرون هم أولئك باالله وكفروا باالباطل آمنوا والذين
أنه على والدللة الحجة ففيه آية كل عن يكفي رسإوله على أنزله الذي الكتاب

اتبعه لمن يوجب ما بايان وفيه رسإوله باه أرسإل سإبحانه الله وأن الله من
ما يعلم شهيدا وباينكم بايني باالله كفى قل قال ثم العذاب من وينجبه السعادة

شهادته كانت الشياء باجميع عالما سإبحانه الله كان فإذا والرض السموات في
الشاهد فيكون باه باالمشهود محيط تام باعلم شهادة فإنها وأعدلها شهادة أصدق

وملكه وقدرته شهادته عند علمه يذكر سإبحانه وهو وأصدقهم الشهداء أعدل باه
وحلمه رسإوله إرسإال ذكر عند ورحمته وأمره خلقه عند وحكمته مجازاته عند
وعزته ومسألته دعائهم ذكر عند وسإمعه ومعاصيهم عباده ذنوب ذكر عند

وقدره قضائه عند وعلمه
والثواب والمر باالخلق وارتباطها كتاباه في الحسنى أسإمائه ورود فتأمل

والعقاب
باالله كفى قل مرسإل لست كفروا الذين ويقول تعالى قوله هذا ومن فصل
 رسإالته على فاسإتشهد الكتاب علم عنده ومن وباينكم بايني شهيدا

له المكذباين على الحجة باها وتقوم الشهادة هذه تعلم أن باد ول له الله باشهادة
قوله وكذلك وباينكم بايني شهيد الله قل شهادة أكبر شيء أي قل قوله وكذلك

شهيدا باالله وكفى يشهدون والملئكة باعلمه أنزله إليك أنزل باما يشهد الله لكن
الله آيات تلك وقوله المرسإلين لمن إنك الحكيم والقرآن يس قوله وكذلك
وقوله لرسإوله أنك يعلم والله وقوله المرسإلين لمن وإنك باالحق عليك نتلوها
صحتها وباين وباينها أظهرها قد لرسإوله منه شهادة كله فهذا الله رسإول محمد

سإبحانه فكونه عليهم الحجة وأقام عباده وباين باينه العذر قطع باحيث البيان غاية
وضروريها وفطريها ونقليها عقليها الدلة أنواع باسائر معلوم لرسإوله شاهدا

ونظريها
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الشهادة أصدق لرسإوله شهد سإبحانه الله أن علم وتأمله ذلك في نظر ومن
على البراهين أقام الذي باقوله التصديق أنواع باسائر وصدقه وأظهرها وأعدلها
عن وتنزيهه باكماله القرار من عباده عليه فطر وباما وإقراره وبافعله فيه صدقه
صدق على الدالة اليات من يحدث وقت كل وفي باه يليق ل وعما القبائح
من باه وعدهم باما ولتباعه له ويحكم العذر باه ويزيل الحجة باه يقيم ما رسإوله

من باه توعدهم باما ومكذبايه أعدائه على ويحكم والتأييد والظفر والنجاة العز
هو المؤجلة العقوباات تحقيق على الدالة المعجلة والعقوباات والنكال الخزي

باالله وكفى كله الدين على ليظهره الحق ودين باالهدى رسإوله أرسإل الذي
والظفر باالنصر وظهورا والدللة والبيان باالحجة ظهورا ظهورين فيظهره شهيدا
منصورا ويكون مخالفيه على يظهره حتى والتأييد والغلبة
من فيه فما يشهدون والملئكة باعلمه أنزله إليك أنزل باما يشهد الله لكن وقوله
أنزله الذي هو باأنه الشهادة أعظم من غيره يعلمه ل الذي الله علم عن الخبر

 فاتوا قل افتراه يقولون أم الخرى الية في قال كما

صادقين كنتم إن الله دون من اسإتطعتم من وادعوا مفتريات مثله سإور باعشر
أنتم فهل هو إل إله ل وأن الله باعلم أنزل انما فاعلموا لكم يستجيبوا لم فإن

سإائر يعلم كما له معلوم وهو أنزله باأنه الخبار مجرد المراد وليس مسلمون
مشتمل أنزله المعنى وإنما وبااطل حق من له معلوم شيء كل فإن الشياء

وصدق حق وأنه عنده من كونه آية هو علمه على مشتمل فنزوله علمه على
ذلك ذكر والرض السموات في السر يعلم الذي أنزله قل قوله هذا ونظير

افتراه قال من على وردا تكذيبا سإبحانه
الجازم التصديق من عباده قلوب في أودعه ما أيضا شهادته ومن فصل

هو باما ذلك حصول تحيل العادة فإن ووحيه باكلمه والطمأنينة الثابات واليقين
عليه هو ما باخلف عنه والخبار العالمين رب على والفتراء الكذب أعظم من
والعقول الفطر وتدفعه والشك الريب أعظم يوقع ذلك بال وصفاته أسإمائه من

التي الضارة الخبيثة الغذية الحيوان عليها فطر التي الفطر تدفع كما السليمة
الحق قبول على القلوب فطر سإبحانه الله فإن والنتان كالباوال تغذى ل

الكذب باغض على وفطرها ومحبته إليه والسكون باه والطمأنينة له والنقياد
حالها على الفطر باقيت ولو إليه السكون وعدم باه والريبة عنه والنفور والباطل

غيره أحبت ول باه إل اطمأنت ول إليه إل سإكنت ولما سإواه الحق على آثرت لما
له أوجب تدباره من كل فإن القرآن تدبار إلى عباده وجل عز الله ندب ولهذا
كل وأصدق حق كل أحق بال وصدق حق أنه جازما ويقينا ضروريا علما تدباره
ومعرفة وعمل علما وأكملهم وأبارهم الله خلق أصدق باه جاء الذي وأن صدق

اختلفا فيه لوجدوا الله غير عند من كان ولو القرآن يتدبارون أفل تعالى قال كما
القفال رفعت فلو أقفالها قلوب على أم القرآن يتدبارون أفل تعالى وقال كثيرا
 القلوب عن

ضروريا علما وعلمت اليمان مصابايح فيها واسإتنارت القرآن حقائق لباشرتها
من أنه والخوف والحب واللم الفرحا من الوجدانية المور كسائر عندها يكون

الشاهد فهذا محمد رسإوله إلى عنه جبريل رسإوله وبالغه حقا باه تكلم الله عند
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له قال حيث سإفيان أباي على هرقل احتج وباه الشواهد أعظم من القلب في
وكذلك له فقال ل فقال فيه يدخل أن باعد لدينه سإخطة منهم أحد يرتد فهل

إلى تعالى أشار وقد أحد يسخطه ل القلوب باشاشة حلوته خالطت إذا اليمان
وقوله العلم أوتوا الذين صدور في باينات آيات هو بال قوله في المعنى هذا

أوتوا الذين ويرى وقوله باه فيؤمنوا رباك من الحق أنه العلم أوتوا الذين ويرى
من إليك أنزل أنما يعلم أفمن وقوله الحق هو رباك من إليك أنزل الذي العلم
رباه من آية عليه أنزل لول كفروا الذين ويقول وقوله أعمى هو كمن الحق رباك
ل يقترحونها التي الية أن يعني أناب من إليه ويهدي يشاء من يضل الله إن قل

وهي وأجلها آية أعظم على نبههم ثم ويضل يهدي الذي هو الله بال هداية توجب
قلوباهم وتطمئن آمنوا الذين فقال أنزله الذي باذكره المؤمنين قلوب طمأنينة

القلوب فطمأنينة القلوب تطمئن الله باذكر أل وكلمه باكتاباه أي الله باذكر
في يستحيل إذ اليات أعظم من إليه وسإكونها باه السليمة والفطر الصحيحة

فلم قيل فإن والباطل والفتراء الكذب إلى وتسكن القلوب تطمئن أن العادة
هو إل إله ل أنه الله شهد فيقول الملئكة مع رسإله شهادة سإبحانه الله يذكر لم

العلم أولي من شهادة أعظم وهم والرسإل والملئكة
فوائد عدة ذلك في قيل

وأتباعهم هم فيدخلون والنبياء الرسإل من أعم العلم أولي أن إحداها
أنها على يدل ما باهم وتعليقها الشهادة هذه في العلم أولي ذكر في أن وثانيها

 يشهد فإنه العلم أولي من كان من وأن ومقتضايته العلم موجبات من

النظر أهل من كان من كل فإن واتضح الهلل طلع إذا يقال كما الشهادة باهذه
الرائحة هذه يشم الشم أهل من كان من فكل ظاهرة رائحة فاحت وإذا يراه
ففي عيانا حينئذ يراها رؤية له من كل أي يرى لمن الجحيم وبارزت تعالى قال
الجهال أعظم من فهو الشهادة باهذه سإبحانه الله له يشهد لم من أن بايان هذا
أولي من ل الجهل أولي من فهو غيره يعلمه مالم الدنيا أمور من علم وإن

أهل الرسإل أتباع إل وجهها على ويؤديها الشهادة باهذه يقم لم أنه باينا وقد العلم
وأكثروا القول وسإعوا وإن الجهل أولو عداهم من وسإائر العلم أولو فهم الثبات
الجدال

فشهادته العلم أولو أنهم الشهادة هذه لهل سإبحانه الله من الشهادة ومنها
جهال باأنهم لهم والفرعونية والمعطلة الجهمية شهادة من وأصدق أعدل لهم

أصدق فكفاهم ونواصب ونوابات مجسمة وأنهم مشبهة وأنهم حشوية وأنهم
من لنفسه باه شهد ما باحقيقة له شهدوا إذ العلم أولي من باأنهم لهم الصادقين

وخصومهم ومضمونها الشهادة هذه حقيقة له واثبتوا تعطيل ول تحريف غير
ومجازاتها ألفاظها له وأثبتوا حقائقها عنه نفوا

الشاهدين العلم أهل على الثناء اللهية الشهادة هذه ضمن وفي فصل
باهم واسإتشهد ملئكته وشهادة باشهادته شهادتهم قرن سإبحانه فإنه وتعديلها باها

كما الشهادة هذه أنكر من على حجة وجعلهم باه مشهود أجل على وعل جل
وهؤلء الخلق على باالرسإل قامت فالحجة الحق أنكر من على باالبينة يحتج
العباد على الله حجج إقامة في وخلفاؤهم الرسإل نواب
والظهار باالتبيين وفسرت باالقرار العلم أولي شهادة فسرت وقد فصل

 وهم وإعلم وإظهار إقرار فشهادتهم المرين تتضمن أنها والصحيح
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وسإطا أمة جعلناكم وكذلك تعالى الله قال القيامة يوم الناس على الله شهداء
هو تعالى وقال شهيدا عليكم الرسإول ويكون الناس على شهداء لتكونوا
وتكونوا عليكم شهيدا الرسإول ليكون هذا وفي قبل من المسلمين سإماكم
يوجدهم أن قبل باذكرهم ونوه خيارا عدول جعلهم أنه فأخبر الناس على شهداء

فمن القيامة يوم المم على يشهدون شهداء لهم اتخاذه من علمه في سإبق لما
وإرشادا وتعليما ودعوة وإقرارا ومعرفة وعمل علما الشهادة باهذه يقم لم

المستعان والله الله شهداء من فليس
مستأنف كلم هو هل المفسرون اختلف السإلم الله عند الدين إن تعالى قوله

باه المشهود باعض فهو الشهادة هذه مضمون في داخل أو
كسرها على فالكثرون فتحها إن كسر في القراءتين على مبني الختلف وهذا
قبله الذي الكلم لن الكسر هو والوجه وحده الكسائي وفتحها السإتئناف على

التقرير في أبالغ وهذا قبلها ما لمضمون مؤكدة مقررة الثانية فالجملة تم قد
البر هو إنه ندعوه قبل من كنا إنا كسر كان ولهذا والثناء المدحا في وأذهب
والنعمة الحمد إن لبيك الملبي قول في الكسر وكان الفتح من أحسن الرحيم

الفتح من أحسن لك
أوجه ثلثة الكسائي قراءة توجيه في ذكر وقد

عند الدين أن على واقعة فهي الجملتين على واقعة الشهادة تكون أن أحدها
على هو إل إله ل أنه قوله من أنه فتح ويكون باه المشهود وهو السإلم الله

فإن جدا ضعيف وهو الفراء توجيه وهذا هو إل إله ل باأنه أي الجر حرف إسإقاط
باه فالمشهود هو إل إله ل أنه قوله نفس هو باه المشهود وأن خلفه على المعنى

حصلت وباه صرفت هذا إلى والعناية حيزها في وما أن
أن باتوحيده الله شهد المعنى يكون أن وهو وجه ضعفه مع القول لهذا ولكن
توحيده الشهادة فتضمنت سإبحانه توحيده هو والسإلم السإلم الله عند الدين

 غيره ل السإلم أنه دينه وتحقيق

على باه مشهود كلهما معا الجملتين على واقعة الشهادة تكون أن الثاني الوجه
جملة فتكون السإلم عنده الدين وأن والتقدير وإرادتها الواو حذف تقدير

وقع كما عليه المعطوف ذكر من تضمنت باما العطف حرف عن فيها اسإتغنى
كلبهم سإادسإهم خمسة ويقولون كلبهم راباعهم ثلثة قوله في عنها السإتغناء
سإبعة ويقولون قوله في وذكرت هنا حذفت كما وحذفها الواو ذكر فيحسن
كلبهم وثامنهم

والتقدير الولى من بادل الثانية أن يجعل أن البصريين مذهب وهو الثالث الوجه
وتمهيد للثانية توطئة هو إل إله ل أنه وقوله السإلم الله عند الدين أن الله شهد

نفس هو الذي الدين فإن الول نفس فيه الثاني الذي البدل من هذا ويكون
على تجعله أن ولك باحقها والقيام الله إل إله ل أن شهادة هو الله عند السإلم

التوحيد على يشتمل السإلم لن الشتمال بادل بااب من الوجه هذا
لن السإلم الله عند الدين إن يقول أن القراءة هذه على ينبغي فكان قيل فإن

الظاهر لفظ إلى عدل فلم السإلم عنده الدين أن الله شهد المعنى
الظاهر إقامة يجوز ولكن وأحسن أفصح وأنها الجمهور قراءة يرجح هذا قيل

قال تعالى الله فإن كثيرا العرب وكلم القرآن في ورد وقد المضمر مقام



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

رحيم غفور الله إن الله واتقوا وقال العقاب شديد الله أن واعلموا الله واتقوا
المصلحين أجر نضيع ل إنا الصلة وأقاموا باالكتاب يمسكون والذين تعالى وقال
آباائنا دين إل دين ل فريق كل فقال باآباائهم المشركون افتخر عباس ابان قال
تعالى الله فأكذباهم عليه كانوا وما

من النبياء دين وهو محمد باه جاء الذي يعني السإلم الله عند الدين إن فقال
منه يقبل فلن دينا السإلم غير يبتغ ومن سإواه دين لله ليس آخرهم إلى أولهم

 الخاسإرين من الخرة في وهو

ورسإله أنبيائه جميع دين أنه على السإلم الله عند الدين إن قوله دل وقد
قال سإواه دين له يكون ول قط لله يكن لم وأنه آخرهم إلى أولهم من وأتباعهم

وأمرت الله على إل أجري إن أجر من سإألتكم فما توليتم فإن نوحا الرسإل أول
ومن لك مسلمين واجعلنا ربانا وإسإماعيل إباراهيم وقال المسلمين من أكون أن

اصطفى الله إن باني يا ويعقوب بانيه إباراهيم باها ووصى لك مسلمة أمة ذريتنا
ما الموت عند لبنيه يعقوب وقال مسلمون وأنتم إل تموتن فل الدين لكم

موسإى وقال مسلمون له ونحن قوله إلى إلهك نعبد قالوا باعدي من تعبدون
فلما تعالى وقال مسلمين كنتم إن توكلوا فعليه باالله آمنتم كنتم إن لقومه
أنصار نحن الحواريون قال الله إلى أنصاري من قال الكفر منهم عيسى أحس

نفسي ظلمت إني رب سإبأ ملكة وقالت مسلمون باأنا واشهد باالله آمنا الله
العالمين رب لله سإليمان مع وأسإلمت
من الله يقبل ل الرض أهل من التوحيد أهل ودين السموات أهل دين فالسإلم

فدين للشيطان وخمسة للرحمن واحد سإتة الرض أهل فأديان سإواه دينا أحد
والصابائة والمجوسإية والنصرانية اليهودية للشيطان والتي السإلم هو الرحمن

المشركين ودين
ول والمعارف التوحيد أسإرار من العظيمة الية هذه تضمنته ما باعض فهذا

إلى فلنرجع المنازل صاحب كلم على الكلم من أهم فإنه فيها الكلم تستطل
فيه ما وبايان كلمه شرحا
إليه أشاروا ما إلى المحققون وأشار باه نطقوا باما العلماء نطق وإنما قال
فكله مقام أو حال من سإواه وما التوحيد تصحيح لقصد الطريق هذا من

العلل مصحوب
والحوال والعمال المقامات جميع من المطلوباة الغاية هو التوحيد أن يريد

لقصد كله السلوك أهل من والمحققين العلماء كلم وإنما التوحيد كلها فغايتها
تصحيحه إلى تشير فإنها آخرها إلى المقامات أول من باين وهذا تصحيحه
 وتجريده

التوحيد تجريد أن يريد العلل مصحوب فكله مقام أو حال من سإواه وما وقوله
باالكلية العلل عنه ينفي فتجرده يجرد لم تصحبه علة معه كان لو إذ معه علة ل

علل أن وعندهم تصحبها العلل فإن والحوال المقامات من سإواه ما باخلف
متوكل يشهد أن التوكل مقام علة أن مثاله التوحيد باتجريد تزول ل المقامات

التوكل مقام في علة كله وهذا توكله نفس ويشهد فيه ومتوكل عليه ومتوكل
غيره عليه يتوكل الذي الحق الوكيل مع يشهد ل باأن إل مقامه له يصح ل فإنه
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إليه وسإيلة ول المطلوب لحصول سإببا عليه توكله يرى ول
أمره وكل قد المتوكل أن وهي الفناء أربااب عند هذه من أدق أخرى علة وفيه
طريق في وهذا قالوا بامصالحه والقيام له وتدبايره كفايته إلى والتجأ موله إلى

السإباب رفض قد الموحد لن السإباب إلى ورجوع التوحيد عن عمي الخاصة
توكله مع واقف فإنه السإباب رفض وإن والمتوكل وحده المسبب مع ووقف
رفضه باما متعلق فهو رفضها التي السإباب تلك من بادل توكله فصار

يعلم أن وهو التوكل علة من القلب تخليص هو وحقيقته عندهم التوكل وتجريد
إلى المقادير يسوق سإبحانه وهو وقدرها السإباب من فرغ سإبحانه الله أن

ومطالعة النظر كد من نفسه أراحا من هو عندهم حقيقة فالمتوكل المواقيت
يعلم أن وهو عنده الحالين اسإتواء مع القسم من له سإبق ما إلى سإكونا السبب

مدخول توكله كان عرضا باتوكله طالع ومتى يجمع ل والتوكل ينفع ل الطلب أن
يلحظ ولم العوارض ومطالعة السإباب هذه رق من خلص فإذا معلول وقصده

الله أوحى كما مهم كل تعالى كفاه سإبحانه الرب حق خالص سإوى توكله في
تريد كما لك أكن أريد كما لي كن موسإى إلى تعالى
 محتمل وباعضه خطأ وباعضه صواب باعضه وأمثاله الكلم وهذا

السإباب إلى ورجوع التوحيد عن عمى الخاصة طريق في التوكل إن فقوله
بااب في تقدم وقد باه إل التوحيد يتم ول التوحيد حقيقة التوكل بال محض خطأ

وإنما الخاصة خاصة وهم الرسإل مقامات من وأنه ذلك بايان التوكل
الله أرسإل ممن أخص ول العامة مقامات من جعلوه المتنطعون المتحذلقون

مقاماتهم من أعلى ول واصطفى
سإبحانه الله فإن المر باحق قيام هو بال يقال السإباب إلى رجوع إنه وقوله

أقرب من والدعاء التوكل وجعل باأسإباباها المسببات رباط حكمته اقتضت
لحكمته وموافقة الله لمر امتثال فالتوكل المقصود تحصل التي السإباب
العامة مقامات من يكون وكيف العلل مصحوب يكون فكيف له القلب وعبودية

عن يخرج ل الرفض هذا له يقال كلها السإباب رفض قد الموحد لن وقوله
فمن باالسإباب باالقيام أمر الله فإن تارة والتقصير تارة والفسق تارة الكفر
أن لمسلم يحل وكيف أمره في الله ضاد فقد باه يقوم أن الله أمره ما رفض

كلها السإباب يرفض
معها الوقوف رفض المراد وإنما باها القيام رفض المراد ليس قلت فإن
قسمان السإباب مع الوقوف فإن مستقيم غير أيضا وهذا قلت

يتعدى فل ورسإوله الله أوقفه حيث معها يقف أن وهو مطلوب باه مأمور وقوف
وهذا وشرائطها وأوقاتها لحدودها مراعاة معها فيقف عنها يقصر ول حدودها
 باه إل العبودية تتم ل الوقوف

وتضر تنفع وأنها بانفسها المؤثرة الفاعلة هي أنها يعتقد باحيث معها ووقوف
المعرفة في يتكلم من منه يحترز أن يحتاج ول موحد يعتقده ل فهذا باذاتها

منه المطلوباة الغاية هي ويعتقدها المسبب رؤية عن باها ينقطع ل نعم والسلوك
حق فهذا بادونها المطلوباة الغاية إلى تصل ول الغاية إلى توصل وسإيلة هي بال

إلى موصلة وسإيلة أنها معتقدا باها يقوم بال عنها والعراض رفضها يجامع ل لكن
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له قيل فإن مقصده إلى المسافر يقطعه الذي الحسي كالطريق فهي الغاية
ولم غايته جعلها وإن باالكلية المسير عن انقطع إليها تلتفت ول الطريق ارفض
مشتغل الغاية عن معرضا كان معين مقصد إلى وصوله فيها باالسير يقصد

ناظرا فيها وسإر وراعها سإيرك ومنازل طريقك إلى التفت له قيل وإن باالطريق
الحق هو فهذا إليه الوصول على عامل المقصود إلى

توكله مع واقف السإباب رفض وإن المتوكل وقوله
هو الله أن معتقدا عبوديته لحق وأداء الله لمر امتثال توكله مع وقف إن فيقال
فنعم مطلوباه إلى له موصل سإببا وجعله فيه وأقامه باالتوكل عليه من الذي

توكله بانفس أن اعتقادا معه وقف وإن وقوف من أحسنه وما وقف الوقوف
فهو باالتوكل عليه ومنه وإعانته رباه فضل عن النظر قطع مع يصل وعمله
الله عن منقطع وقوف
إلى سإبب من متنقل فالمتوكل رفضها التي السإباب من بادل التوكل إن وقوله
المجرد فالتوكل باها مأمور غير رفضها التي السإباب كانت إن له يقال سإبب

المر عن وخروج معصية التوكل إلى لها فرفضه باها مأمورا كانت وإن منها خير
باالتوكل اسإتغناء السإباب من باه أمر ما يترك أن إحداها علل ثلث للتوكل نعم
يترك كمن وتوحيد عبودية توكل ل وإضاعة وتفريط عجز توكل فهذا عنها

باأسإباب القيام ويترك حصولها في ويتوكل النجاة سإبب هي التي العمال
طلب ويترك حصوله في ويتوكل ونحوها والتجارة والحراثة العمل من الرزق
ل السلف باعض قال كما وتفريط عجز توكله فهذا حصوله في ويتوكل العلم
 توكل وعجزه عجزا توكله يجعل ممن تكن

في يتوكل كمن رباه حقوق دون وشهواته حظوظه في يتوكل أن الثانية العلة
كلمته وإعلء الله دين نصرة في التوكل وأما رياسإة أو زوجة أو مال حصول
للعلل مزيل هو بال علة فيه فليس أعدائه وجهاد رسإوله سإنة وإظهار

الفضل وشهود المنة مطالعة عن باذلك ويغيب منه توكله يرى أن الثالثة العلة
كثير يظنه كما علة التوكل رؤية مجرد وليس التوكل مقام في له الله وإقامة

التوفيق ومجرد المنة ومحض الجود عين من وأنه التوكل رؤية بال الناس من
رباه بافضل يغيب ل أن فالكمل يراه ول عنه يغيب كونه من أكمل وهي عبودية

بايانه تقدم كما فضله شهود عن باه ول عنه
وهي المقامات من وغيره التوكل مقام في تعرض التي هي الثلث العلل فهذه
علل سإائر في الكلم وهكذا قطعها على وأمره باالله العارفون يعمل التي

المنازل صاحب لها أفرد وقد عللها من يذكر لما مثال هذا ذكرنا وإنما المقامات
أن المذكورة الثلثة هذه عللها أن والصواب معلول غالبها وجعل لطيفا مصنفا
ل وأن المقصود عن باها والنقطاع باحظه يعلقها وأن منها أعلى هو ما باها يترك
التوفيق وباالله الجود ومحض المنة عين من يراها
باالشواهد يصح الذي العامة توحيد الول الوجه أوجه ثلثة على والتوحيد قوله

توحيد الثالث والوجه باالحقائق يثبت الذي وهو الخاصة توحيد الثاني والوجه
الخاصة خاصة توحيد وهو باالقدم قائم

تفاوتا وحال ومعرفة علما توحيدهم في يتفاوتون التوحيد أهل أن ريب ل فيقال
عليهم وسإلمه الله صلوات النبياء توحيدا الناس فأكمل الله إل يحصيه ل

 أكمل الرسإل من العزم وأولو ذلك في أكمل منهم والمرسإلون
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أجمعين عليهم وسإلمه الله صلوات ومحمد وموسإى وإباراهيم نوحا وهم توحيدا
فإنهما عليهما وسإلمه الله صلوات وإباراهيم محمد الخليلن توحيدا وأكملهم

وجهادا للخلق ودعوة وحال ومعرفة علما غيرهما باه يقم لم باما التوحيد من قاما
ولهذا عليه المم وجاهدوا إليه ودعوا الرسإل باه قامت الذي من أكمل توحيد فل
إباراهيم ذكر باعد سإبحانه قال كما فيه باهم يقتدي أن نبيه سإبحانه الله أمر

ذريته من النبياء وذكر التوحيد وصحة الشرك باطلن في وقومه أبااه ومناظرته
فقد هؤلء باها يكفر فإن والنبوة والحكم الكتاب آتيناهم الذين أولئك قال ثم

أكمل فل أقتده فبهداهم الله هدى الذين أولئك كافرين باها ليسوا قوما باها وكلنا
باهم يقتدى أن الله رسإول أمر من توحيد من

يهدون للخلئق أئمة الله جعلهم وجهادا ودعوة وعمل علما باحقيقته قاموا ولما
ما إلى وينتهون باأمرهم يأتمون لهم تبعا الخلئق وجعل إليه ويدعون باأمره
والضلل وباالشقاء أتباعهم والهدى والفلحا باالسعادة وخص عنده باهم وقفوا

قال إماما للناس جاعلك إني خليله إباراهيم وشيخهم لمامهم وقال مخالفيهم
ولهذا مشرك باالمامة عهدي ينال ل أي الظالمين عهدي ينال ل قال ذريتي ومن

يقولوا أن أصبحوا إذا أصحاباه يعلم وكان إباراهيم ملة يتبع أن محمدا نبيه أوصى
إباراهيم أباينا وملة محمد نبينا ودين الخلص وكلمة السإلم فطرة على أصبحنا

جاء ما محمد ودين التوحيد إباراهيم فملة المشركين من كان وما مسلما حنيفا
الله إل إله ل أن شهادة هي الخلص وكلمة واعتقادا وعمل قول الله عند من باه

شريك ل وحده وعبادته محبته من عباده عليه الله فطر ما هي السإلم وفطرة
وإناباة وانقيادا وذل عبودية له والسإتسلم له

السفهاء أسإفه من فهو عنه رغب من الذي الخاصة خاصة توحيد هو فهذا
في اصطفيناه ولقد نفسه سإفه من إل إباراهيم ملة عن يرغب ومن تعالى قال

لرب أسإلمت قال أسإلم رباه له قال إذ الصالحين لمن الخرة في وإنه الدنيا
 العالمين

رغب من فالسفيه ورشيدا منه أسإفه ل سإفيها قسمين الخلئق سإبحانه فقسم
قوله فكان وحال وعمل قول الشرك من تبرأ من والرشيد الشرك إلى ملته عن

سإبحانه الله أمر وباهذا التوحيد إلى ودعوته توحيدا وحاله توحيدا وعمله توحيدا
من كلوا الرسإل أيها يا تعالى قال آخرهم إلى أولهم من المرسإلين جميع

وأنا واحدة أمة أمتكم هذه وإن عليم تعلمون باما إني صالحا واعملوا الطيبات
ل أنه إليه نوحي إل رسإول من قبلك من أرسإلنا وما تعالى وقال فاتقون رباكم

أجعلنا رسإلنا من قبلك من أرسإلنا من واسإأل تعالى وقال فاعبدون أنا إل إله
هم الرض من آلهة اتخذوا أم تعالى وقال يعبدون آلهة الرحمن دون من

عما العرش رب الله فسبحان لفسدتا الله إل آلهة فيهما كان لو ينشرون
هاتوا قل آلهة دونه من اتخذوا أم يسئلون وهم يفعل عما يسأل ل يصفون
وهذه علي أنزل الذي الكتاب هذا أي قبلي من وذكر معي من ذكر هذا بارهانكم

ناطقة كلها أم الله مع آلهة اتخاذ منها شيء في وجدتم هل كلهم النبياء كتب
الله اعبدوا أن رسإول أمة كل في باعثنا ولقد تعالى وقال باه آمرة باالتوحيد
مشرك فكل الله دون من عبدوه ما لكل اسإم والطاغوت الطاغوت واجتنبوا

طاغوته إلهه
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التوحيد في المنازل صاحب ذكره ما على تيمية ابان السإلم شيخ تكلم وقد
التوحيد فهو ذكره الذي الول التوحيد أما آخره إلى كلمه حكى أن باعد فقال
الله أمر وباه كلها الكتب باه ونزلت آخرهم إلى أولهم من الرسإل باه جاءت الذي

 باذلك الواردة اليات وذكر والخرين الولين

الله اعبدوا لقومه قال انه الرسإل من رسإول كل عن الله أخبر وقد قال ثم
أقاتل أن أمرت النبي قال وآخرها الرسإل دعوة أول وهذه غيره إله من مالكم
يعلم وهو مات من وقال الله رسإول وأني الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس

إليه والدعوة التوحيد هذا من مملوء والقرآن الجنة دخل الله إل إله ل أن
والفناء لله كله الدين إخلص وحقيقته باه الخرة في والسعادة النجاة وتعليق

وتنفي قلبه في تعالى الحق إلهية تثبت أن وهو باالبقاء مقرون التوحيد هذا في
البقاء هو والثبات الفناء هو فالنفي والثبات النفي باين فتجمع سإواه ما إلهية

سإواه ما محبة عن وبامحبته سإواه ما عبادة عن الله باعبادة تفنى أن وحقيقته
باموالته وكذلك سإواه ما طاعة عن وباطاعته سإواه ما خشية عن وباخشيته
إليه والتحاكم إليه والتفويض ودعائه ورجائه عليه والتوكل باه والسإتغناء وسإؤاله
السموات فاطر وليا أتخذ الله أغير قل تعالى قال عنده فيما والرغبة إليه واللجإ

رباا أباغي الله أغير قل تعالى وقال حكما أباتغي الله أفغير تعالى وقال والرض
ولقد الجاهلون أيها أعبد تأمروني الله أفغير قل تعالى وقال شيء كل رب وهو

من ولتكونن عملك ليحبطن أشركت لئن قبلك من الذين وإلى إليك أوحي
رباي هداني إنني قل تعالى وقال الشاكرين من وكن فاعبد الله بال الخاسإرين

إن قل المشركين من كان وما حنيفا إباراهيم ملة قيما دينا مستقيم صراط إلى
تعالى وقال الية له شريك ل العالمين رب لله ومماتي ومحياي ونسكي صلتي

إلها الله مع تجعل ل تعالى وقال المعذباين من فتكون آخر إلها الله مع تدع فل
إله ل آخر إلها الله مع تدع ول تعالى وقال مدحورا ملوما جهنم في فتلقى آخر
الله دون من تدعون ما أرأيتم قل تعالى وقال وجهه إل هالك شيء كل هو إل
 أرادني أو ضره كاشفات هل باضر الله أرادني إن

وقال المتوكلون يتوكل عليه الله حسبي قل رحمته ممسكات هن هل بارحمة
وقال لفضله راد فل باخير يردك وإن هو إل له كاشف فل باضر الله يمسسك وإن

وقال الخالص الدين له مخلصا الله فاعبد باالحق الكتاب إليك أنزلنا إنا تعالى
لقد إلها دونه من ندعو لن والرض السموات رب ربانا قالوا الكهف أصحاب عن
وإليه فطرني الذي أعبد ل ومالي يس صاحب عن وقال شططا إذا قلنا

شيئا شفاعتهم عني تغن ل باضر الرحمن يردن إن آلهة دونه من أأتخذ ترجعون
أم تعالى وقال الولي هو فالله أولياء دونه من اتخذوا أم تعالى وقال ينقذون ول

لله قل يعقلون ول شيئا يملكون ل كانوا أولو قل شفعاء الله دون من اتخذوا
أيها يا تعالى وقال ترجعون إليه ثم والرض السموات ملك له جميعا الشفاعة

ذبااباا يخلقوا لن الله دون من تدعون الذين إن له فاسإتمعوا مثل ضرب الناس
الطالب ضعف منه يستنقذوه ل شيئا الذبااب يسلبهم وإن له اجتمعوا ولو

الله واعبدوا تعالى وقال عزيز لقوي الله إن قدره حق الله قدروا ما والمطلوب
شيئا باه تشركوا ول
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وبااطنه وآخره الدين أول وهو يذكر أن من أكثر هو بال كثير القرآن في وهذا
التوحيد هذا باإمام نتأسإى أن تعالى وأمرنا رحاه وقطب سإنامه وذروة وظاهره

والذين إباراهيم في حسنة أسإوة لكم كانت قد تعالى قال كما وإثباته نفيه في
وبادا باكم كفرنا الله دون من تعبدون ومما منكم بارآء إنا لقومهم قالوا إذ معه
قال وإذ تعالى وقال وحده باالله تؤمنوا حتى أبادا والبغضاء العداوة وباينكم بايننا

وقال سإيهدين فإنه فطرني الذي إل تعبدون مما باراء إنني وقومه لبايه إباراهيم
أصناما نعبد قالوا تعبدون ما وقومه لبايه قال إذ إبارهيم نبأ عليهم واتل تعالى
 عاكفين لها فنظل

آبااءنا وجدنا بال قالوا يضرون أو ينفعونكم أو تدعون إذ يسمعونكم هل قال
عدو فإنهم القدمون وآبااءكم أنتم تعبدون كنتم ما أفرأيتم قال يفعلون كذلك

وإذا ويسقين يطعمني هو والذي يهدين فهو خلقني الذي العالمين رب إل لي
خطيئتي لي يغفر أن أطمع والذي يحيين ثم يميتني والذي يشفين فهو مرضت

التوحيد هذا على يدور رأيته آخره إلى أوله من القرآن تدبارت وإذا الدين يوم
وحقوقه وتقريره

في يكون أن يجوز ول توحيدا الخاصة خاصة أكمل هم والخليلن شيخنا قال
أولي عن فضل الرسإل عن فضل النبياء من نبي من توحيدا أكمل هو من المة

لغير شيء القلب في يبقى ل أن التوحيد هذا وكمال الخليلين عن فضل العزم
أحب وما أحب من يحب شيء كل في لرباه مواليا العبد يبقى بال أصل الله

يأمر باما ويأمر يعادي من ويعادي يوالي من ويوالي أباغض وما أباغض من ويبغض
عنه نهي عما وينهى باه

هذا أن تبين قد باالشواهد يصح الذي العامة توحيد وهذا قوله فصل
أكمل الخليلين وأن منه أخص ول فوقه شيء ل الذي الخاصة خاصة توحيد
منه نصيبهم العامة فليهن توحيدا فيه الناس
كماله على يدل مما وهذا والبراهين واليات باالدلة أي باالشواهد يصح قوله

والبراهين اليات وأوضحته الشواهد عليه ونادت الدلة عليه قامت أن وشرفه
يصح ل توحيد فكل باشاهد تصح ول دليل عليها يقوم ل مجردة فدعاوي عداه وما

يصح الذي التوحيد من أكمل توحيدا يكون أن يجوز فل باتوحيد فليس باشاهد
كذلك آخره إلى أوله من القرآن وتوحيد واليات باالشواهد

 العظم الشرك نفى الذي الجلي الظاهر التوحيد هو هذا قوله

باه الله وأمر كتبه باه وأنزل رسإله باه الله أرسإل وجلئه ولظهوره الله لعمر فنعم
يفهمه أن يكاد ل الذي والتعقيد والشارة الرمز وأما عباده من والخرين الولين

فظهور إليه دعوا ول الرسإل باه جاءت مما فليس وكلفة باجهد إل الناس من أحد
أنه الدلة أعظم من باه والعقول الفطر وشهادة ووضوحه وانجلؤه التوحيد هذا

فإن العظم الشرك نفي على قوي ولذلك سإنامه وذروة التوحيد مراتب أعلى
التوحيد هذا من أعظم شيء كان فلو العظيم إل يدفعه ل عظم كلما الشيء

عليه وأسإست القبلة عليه نصبت وشرفه ولعظمته العظم الشرك باه الله لدفع
باه وانقسم السإلم دار من الكفر دار باه وانفصلت الذمة باه ووجبت الملة

والرسإل الكتب عليه ونادت وغوي ومهتد وشقي سإعيد إلى الناس
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كان وإن أهله قلوب في مستتر هو يعني السإتدلل باحسن يقوموا لم وإن قوله
ودفعا المعارض عن وجواباا وإيضاحا تقريرا عليه السإتدلل يحسن ل أكثرهم

وجود على زائد قدر وهذا ذلك يحسنون ل الناس أكثر أن ريب ول المعاند لشبه
عليه يستدل أن أحسن وتيقنه وعلمه شيئا وجد من كل فما قلوباهم في التوحيد
من ذلك مع باد ل ولكن لون ووجوده لون فهذا فيه القادحة الشبه ويدفع ويقرره

الكلم أهل ينظمها التي الدلة شروط على يكن لم وإن عنده قام اسإتدلل نوع
ول باه والعلم معرفته في ل التوحيد في شرطا ليست فهذه وترتيبها وغيرهم

السإتدلل أنواع يحصى ول باحسبه أحد كل فاسإتدلل وحال عمل باه القيام في
يوجبه دليل ويقين صحيح علم ولكل هاد قوم فلكل الله إل ومراتبه ووجوهه
ل فقد عنه عبر وإن وعيا عجزا عنه التعبير صاحبه يمكن ل وقد باه يصح وشاهد
الذي الدليل يكون ما وكثيرا وألفاظهم العلم أهل بااصطلحا عنه التعبير يمكنه
الشبه عن وأباعد ومقدماتها المتكلمين أدلة من كثير من أصح الحق باه عرف

عليه المدلول إلى وإيصال للمقصود تحصيل وأقرب
 أكثرهم أو السإلم أهل من كثيرا أن رأى الناس أحوال اسإتقرأ من بال

النظر واربااب المتكلمين أكثر من إيمانا وأرسإخ معرفة وأكثر توحيدا أعظم
أظهر هو ما إيمانهم باها يصح التي واليات الدلة أنواع من عندهم ويجد والجدال
النظر إلى عباده الله ندب التي اليات وهذه المتكلمين عند مما وأصح وأوضح

آيات هي رسإله وصدق وأفعاله صفاته وثبوت توحيده على باها والسإتدلل فيها
إلى فيها الناظر يحتاج ل الفطر في مستقرة باالعقل معلومة باالحس مشهودة

سإليم حس له من وكل ألبتة وطرقهم واصطلحهم والجدل الكلم أهل أوضاع
وفي باالمدلول العلم إلى باها العلم من وينتقل باها ويقر يعرفها باه يميز وعقل
يحفظ لم ومن البينات اليات هذه من ألوف عشرات على يزيد ما القرآن
أسإرع المدلول إلى منها ذهنه انتقل وعقلها وفهمها سإمعها إذا فإنه القرآن
باه وأقر انتقال

أمكنه من كل ول عليه يستدل أن أمكنه شيئا علم من كل فما وباالجملة
والشواهد المعارض عن والجواب وتقريره الدليل ترتيب يحسن عليه السإتدلل

على والمخلوق الصانع على باالمصنوع كالسإتدلل الدلة هي ذكرها التي
توحيده من أكمل توحيد ل الذي القرآن طريقة وهذه الخالق

توقع التي الشكوك الشبهة والريبة والحيرة الشبهة من يسلموا أن باعد قوله
التوحيد هذا فإن حق وهذا والريبة الحيرة عنها فيتولد باالباطل الحق اشتباه في

إل يفلح ل الذي السليم القلب هو وهذا ذلك من صاحبه قلب يسلم لم إن ينفع ل
لمره المعارضة والرادات لخبره المعارضة الشبه من فيسلم باه الله أتى من
وامتثال إذعانا وللطلب واسإتيقانا تصديقا للخبر ينقاد بال

والريبة والحيرة الشبهة من سإلموا أي القلب قبول صححها شهادة باصدق قوله
لها قلوباهم باقبول شهادتهم فصحت واللسان القلب عليها تواطأ شهادة باصدق

ولم قلبه يقبلها لم التي المنافق شهادة باخلف باها والجزم صحتها واعتقادهم
 لسانه عليها يواطئ
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الذي التوحيد هو هذا أن عرفت قد باالشواهد يصح الذي العامة توحيد وهو قوله
مراده باين ثم الشرائع عليه واتفقت الكتب باه ونزلت الرسإل إليه دعت

والرسإالة التوحيد على الدلة والشواهد فقال والصنائع الرسإالة أنها باالشواهد
وهي متلوة آيات نوعان الشواهد أن ومقصوده باها وعرفت إليها أرشدت
الصنائع وهي مرئية وآيات الرسإالة

الشواهد مشاهد على وينمو الحق باتبصير ويوجد باالسمع ويجب قوله
باه ينمو ما والثالثة باه يوجد ما والثانية باه يجب ما إحداها مسائل ثلث هذه
ويعاقب باالعقل يجب طائفة فقالت الناس فيها فاختلف الولى المسألة فأما
والعقاب وجوباه فجعلوا له مؤكد باالعقل وجب لما مقرر والسمع تركه على
قول وهذا والعقاب للوجوب ومقرر مبين والسمع باالعقل ثاباتين تركه على

العقليين والتقبيح التحسين مسألة في الئمة أتباع من وافقهم ومن المعتزلة
وإنما شيء فيها باالعقل يجب ل بال هذا ول هذا ل باالعقل يثبت ل طائفة وقالت

ومن الشعرية قول وهذا تركه على العقاب يستحق ل ولذلك باالشرع الوجوب
وأباي والشافعي أحمد لصحاب والقولن والتقبيح التحسين نفي على وافقهم
حنيفة
الدلة يذكر فإنه يدل هذا على والقرآن والسمع باالعقل ثابات وجوباه أن والحق

ويأمر وفطرة عقل الشرك وقبح حسنه ويبين التوحيد على العقلية والبراهين
العقلية الدلة وهي المثال سإبحانه الله ضرب ولهذا الشرك عن وينهى باالتوحيد
التوحيد حسن وفطرهم عقولهم في اسإتقر من خطاب باذلك العباد وخاطب
ذلك على الدالة العقلية باالبراهين مملوء والقرآن وذمه الشرك وقبح ووجوباه
هل لرجل سإلما ورجل متشاكسون شركاء فيه رجل مثل الله ضرب كقوله

 وقوله يعلمون ل أكثرهم بال لله الحمد مثل يستويان

فهو حسنا رزقا منا رزقناه ومن شيء على يقدر ل مملوكا عبدا مثل الله ضرب
الله وضرب يعلمون ل أكثرهم بال لله الحمد يستوون هل وجهرا سإرا منه ينفق
ل يوجهه أينما موله على كل وهو شيء على يقدر ل أباكم أحدهما رجلين مثل
يا وقوله مستقيم صراط على وهو باالعدل يأمر ومن هو يستوي هل باخير يأت
يخلقوا لن الله دون من تدعون الذين إن فاسإتمعواله مثل ضرب الناس أيها
الطالب ضعف منه يستنقذوه ل شيئا الذبااب يسلبهم وإن له اجتمعوا ولو ذبااباا

من ذلك أضعاف إلى عزيز لقوي الله إن قدره حق الله قدروا ما والمطلوب
عليها ونبه القرآن إليها أرشد التي العقلية التوحيد باراهين
ورود حين إلى يتأخر الواجب هذا ترك على العقاب أن وهو آخر أمر ههنا ولكن

كلما وقوله رسإول نبعث حتى معذباين كنا وما تعالى قوله عليه دل كما الشرع
فكذبانا نذير جاءنا قد بالى قالوا نذير يأتكم ألم خزنتها سإألهم فوج فيها ألقي

آياتنا عليهم يتلو رسإول أمها في يبعث حتى القرى مهلك رباك كان وما وقوله
مهلك رباك يكن لم أن ذلك وقوله ظالمون وأهلها إل القرى مهلكي كنا وما

الرسإل إرسإال قبل ظالمون أنهم على يدل فهذا غافلون وأهلها باظلم القرى
معا الطائفتين على رد فالية عليهم الحجة إقامة قبل الظلم باهذا يهلكهم ل وأنه
على معذباون إنهم يقول ومن باالسمع إل والقبح الظلم يثبت ل إنه يقول من

تعالى قال كما هؤلء وقول هؤلء قول يبطل فالقرآن السمع بادون ظلمهم
رسإول إلينا أرسإلت لول ربانا فيقولوا أيديهم قدمت باما مصيبة تصيبهم أن ولول
الرسإل إرسإال قبل أيديهم قدمت ما أن فأخبر المؤمنين من ونكون آياتك فنتبع
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الذي الرسإول إرسإال قبل ذلك سإبحانه يفعل لم ولكن باالمصيبة لصاباتهم سإبب
 للناس يكون لئل ومنذرين مبشرين رسإل تعالى قال كما عليهم حجته باه يقيم

واتقوا فاتبعوه مبارك أنزلناه كتاب وهذا تعالى وقال الرسإل باعد حجة الله على
عن كنا وإن قبلنا من طائفتين على الكتاب أنزل إنما تقولوا أن ترحمون لعلكم

جاءكم فقد منهم أهدى لكنا الكتاب علينا أنزل أنا لو تقولوا أو لغافلين دراسإتهم
فرطت ما على حسري يا نفس تقول أن وقوله ورحمة وهدى رباكم من باينة
فكذبات آياتي جاءتك قد بالى قوله إلى الخاسإرين لمن كنت وإن الله جنب في
إنما الحجة أن يخبر كثير القرآن في وهذا الكافرين من وكنت واسإتكبرت باها

حسن من وفطرهم عقولهم في باما نبههم كما ورسإوله باكتاباه عليهم قامت
والكفر الشرك وقبح والشكر التوحيد

هناك وذكرنا السعادة دار مفتاحا كتاب في مستوفاة المسألة هذه ذكرنا وقد
في ليس أنه وزعم العقلي القبح نفى من قول تبطل وجها سإتين من نحوا

عنه نهى ما باعين الله يأمر أن يجوز وأنه قبحها ول حسنها يقتضي ما الفعال
والمنهي المأمور باين الفرق وإنما عليه جائز ذلك وأن باه أمر ما عين عن وينهى
واليمان التوحيد عن نهى لو وأنه هذا وقبح هذا باحسن ل والنهي المر بامجرد

حسنا لكان والفواحش والظلم والكفر باالشرك أمر ولو قبيحا لكان والشكر
والسنة والقرآن والفطر للعقول مخالف القول هذا أن وباينا

باالسمع وجوباه الصواب وأن باالسمع ويجب الشيخ قول على الكلم والمقصود
وذمه لفعله اقتضائه بامعنى يوجبه فالعقل اليجاب جهة اختلفت وإن والعقل

على العقاب إثبات ويزيد المعنى باهذا يوجبه والسمع لضده وتقبيحه تركه على
فإنه باالعقل يعلم قد وهذا له وباغضه لتاركه تعالى الرب مقت عن والخبار تركه

باالعقل جلله جل الرب كمال ثبوت وعلم باالعقل وفحشه الشيء قبح تقرر إذا
وأما لمرتكبه تعالى الرب بامقت العقل علم المرين هذين ثبوت اقتضى أيضا

 باالسمع يعلم فإنما منه الرب مقت يوجبه وما العقاب تفاصيل

في مستقرا باالعقل معلوما الشرك وقبح التوحيد حسن يكن لم إن أنه واعلم
القضايا أجل من القضية هذه فإن العقل قضايا من باشيء وثوق فل الفطر

عقيب سإبحانه يقول ولهذا والفطر العقول في الله ركب ما وأوضح البديهيات
عنهم ويخبر الشرك أهل عن العقل وينفي تذكرون أفل تعقلون افل ذلك تقرير
عن خرجوا وأنهم يعقلون ول يسمعون يكونوا لم أنهم النار في يعترفون باأنهم

وأخبر يعقلون ل فهم عمي باكم صم أنهم عنهم وأخبر والعقل السمع موجب
في يكون إنما وهذا شيئا عنهم تغن لم وأفئدتهم وأباصارهم سإمعهم إن عنهم
في يكن لم ولو الصحيحة والفطرة الصريح العقل موجب عن خرج من حق

وسإيروا واعتبروا انظروا تعالى قوله في يكن لم ذلك على يدل ما العقل صريح
مجرد هو وإنما ذلك على تدل ل عقولنا يقولون فإنهم فائدة فانظروا الرض في

المثال هذه وما الرض في والسير والعتبار والتفكر النظر هذا فما إخبارك
على دليل أظهر ذلك في أفليس العيانية والشواهد العقلية والقيسة المضروباة

والشكر التوحيد حسن
حي قلب له كان لمن معلوم والفطر العقول في مستقر والكفر الشرك وقبح
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من القرآن هذا في للناس ضربانا ولقد تعالى قال صحيحة وفطرة سإليم وعقل
إل يعقلها وما للناس نضرباها المثال وتلك تعالى وقال يتذكرون لعلهم مثل كل

وهو السمع ألقى أو قلب له كان لمن لذكرى ذلك في إن تعالى وقال العالمون
آذان أو باها يعقلون قلوب لهم فتكون الرض في يسيروا أفلم تعالى وقال شهيد

وقال الصدور في التي القلوب تعمى ولكن الباصار تعمى ل فإنها باها يسمعون
ماذا انظروا قل تعالى وقال تتفكرون لعلكم اليات لكم الله يبين كذلك تعالى

تعالى وقال يؤمنون ل قوم عن والنذر اليات تغني وما والرض السموات في
 يتذكرون لعلهم للناس المثال الله ويضرب

وآثار الشرك أهل عقوباات آثار من تعالى الله أباقاه ما العقلية الدلة باعض ومن
العاقبة وجعل وإعزازهم التوحيد أهل نصر من أباقاه وما باهم حل وما ديارهم

فتلك ثمود في وقال مساكنهم من لكم تبين وقد وثمود وعادا تعالى قال لهم
آمنوا الذين وأنجينا يعلمون لقوم لية ذلك في إن ظلموا باما خاوية بايوتهم
من رجزا القرية هذه أهل على منزلون إنا لوط قوم في وقال يتقون وكانوا

إن تعالى وقال يعقلون لقوم باينة آية منها تركنا ولقد يفسقون كانوا باما السماء
وإن للمؤمنين لية ذلك في إن مقيم لبسبيل وإنها للمتوسإمين ليات ذلك في
في تعالى وقال مبين لبإمام وإنهما منهم فانتقمنا لظالمين اليلة أصحاب كان
يذكر سإبحانه وهو تعلقون أفل وباالليل مصبحين عليهم لتمرون وإنكم لوط قوم
لهل إنجاءه ويذكر العقوباات أنواع من باالمشركين أوقع ما الشعراء سإورة في

العزيز لهو رباك وإن مؤمنين أكثرهم كان وما لية ذلك في إن يقول ثم التوحيد
الذين هؤلء وتوحيد الهلك باه اسإتحقوا الذين هؤلء شرك فيذكر الرحيم

مصدر يذكر ثم للمؤمنين وبارهانا آية ذلك في أن يخبر ثم النجاة باه اسإتحقوا
النجاء وذلك عزته عن الهلك هذا فصدور وصفاته أسإمائه عن وأنه كله ذلك
تقرير أحسن العقلية باالدلة رسإوله نبوة السورة آخر في يقرر ثم رحمته عن

العقلية الدله للمعاد تقريره وكذلك جواب أحسن له المكذباين شبه عن ويجيب
عقلية سإمعية القرآن فدللة والقيسة المثال فضرب والحسية

} الملك مالك اللهم { قل تعالى قوله
يقال فل الطلب في إل تستعمل ل ولهذا الله يا معناها اللهم لفظة أن خلف ل

وارحمني لي اغفر اللهم يقال بال رحيم غفور اللهم
عوضا زيدت سإيبويه فقال السإم آخر من المشددة الميم في النحاة واختلف

يا يقال فل الكلم اختيار في باينهما الجمع عنده يجوز ل ولذلك النداء حرف من
الشاعر كقول ندر فيما إل اللهم

 اللهما يا اللهم يا ... أقول ألما حدث ما إذا إني

كان فإن المحذوف محل غير في هو إذ عوضا الضرب هذا من كان ما ويسمى
يجوز ول والياء الواو عن بادل فإنها وبااع قام في كاللف بادل سإمي محله في

منه يبدل ول ارحمني الرحيم اللهم يا يقال فل أيضا السإم هذا يوصف أن عنده
وفتحت المفرد المنادى السإم ضمة الهاء على التي والضمة

كما السإم هذا خصائص من وهذا قبلها التي الميم وسإكون لسكونها الميم
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وباقطع التعريف لم مع عليه النداء حرف وبادخول القسم في باالتاء اختص
هذا إطباق باحرف مسبوقة غير وجوباا لمه وتفخيم النداء في وصله همزة

وسإيبويه الخليل مذهب ملخص
ثم اقصدنا أي باخير أمنا الله يا والتقدير محذوفة جملة عن عوض الميم وقيل
حذفوا ثم أم الله يا التقدير في فبقي المفعول وحذف والمجرور الجار حذف

وهذا اللهم يا فبقي ألسنتهم على الدعاء في السإم هذا دوران لكثرة الهمزة
الشاعر باقول ويحتج عليه يا دخول يجوز القول هذا وصاحب الفراء قول
مسلما شيخنا علينا اردد اللهما ... يا سإبحت أو صليت كلما تقولي أن عليك وما

وغيرهما المتقدم وباالبيت
باوجوه هذا البصريون ورد

دليل باغير إليها يصار فل القياس يقتضيها ول عليها دليل ل تقادير هذه أن أحدها
الصل خلف الكثيرة المحذوفات هذه فتقدير الحذف عدم الصل أن الثاني
هذا يصح فل غيره وعلى نفسه على باالشر يدعو قد باهذا الداعي أن الثالث
فيه التقدير

كان بال الجمع يمتنع لم الفراء ذكره ما أصله كان ولو واللهم يا باين تجمع
باخلفه والمر شائعا فصيحا اسإتعماله
ذكره كما التقدير كان ولو باخير أمنا اللهم الداعي يقول أن يمتنع ل أنه الخامس

والمعوض العوض باين الجمع من فيه لما باينهما الجمع يجز لم
إلى مجردة غايته تكون وإنما باباله ذلك يخطر ل السإم باهذا الداعي أن السادس

السإم ذكر باعد المطلوب
عليها السكوت يحسن تامة جملة اللهم لكان ذلك التقدير كان لو أنه الساباع

 بااطل وذلك الطلب وفعل المنادى السإم على لشتمالها

باالسإم يوصل ولم وحده المر فعل لكتب ذكره ما التقدير كان لو أنه الثامن
باالسإم يوصل ل الفعل لن فه عمرو ويا عه زيد ويا قه الله يا يقال كما المنادى

وفي الخط في له نظير ل هذا واحدة كلمة الخط في يجعل حتى قبله الذي
مستقل بافعل ليست أنها على دليل الله بااسإم الميم وصل على التفاق
هذا بال باكذا أمني اللهم العبد يقول أن الدعاء في يحسن ول يسوغ ل أنه التاسإع

له يعرض كان لمن إل باكذا اقصدني يقال ل فإنه والمعنى اللفظ مستكره
ول يضل ول باإرادته إل يفعل ل من وأما اقصدني له فيقول والنسيان الغلط
كذا اقصد يقال فل ينسى

في كقوله دعاء باعده يكون ل موضع في اللفظ هذا اسإتعمال يسوغ أنه العاشر
وإليك الحمد لك اللهم الدعاء

إل قوة ول حول ول التكلن وعليك المستغاث وباك المستعان وأنت المشتكى
باك

خلقك وجميع وملئكتك عرشك حملة وأشهد أشهدك أصبحت إني اللهم وقوله
ورسإولك عبدك محمدا وأن لك شريك ل وحدك أنت إل إله ل الله أنت أنك

ممن الملك وتنزع تشاء من الملك تؤتي الملك مالك اللهم قل تعالى وقوله
 الية26 عمران آل تشاء من وتذل تشاء من وتعز تشاء

أنت والشهادة الغيب عالم والرض السماوات فاطر اللهم قل تعالى وقوله
46 الزمر يختلفون فيه كانوا فيما عبادك باين تحكم
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لي اغفر اللهم وباحمدك ربانا اللهم سإبحانك وسإجوده ركوعه في النبي وقول
 أعلم والله ذكروه الذي التقدير فيه يسوغ ل كله فهذا

وابانم الزرقة لشديد زرقم في كزيادتها والتفخيم للتعظيم الميم زيدت وقيل
ل صحيحا معنى لحظ وقائله تتمة إلى يحتاج ولكن صحيح القول وهذا البان في
وهذا ذلك يقتضي ومخرجها وتقتضيه الجمع على تدل الميم أن وهو بايانه من باد

مذهب هو كما والمعنى اللفظ باين المناسإبة أثبت من أصل على مطرد
عن وذكره الخصائص في بااباا جني بان الفتح أباو له وعقد العرباية أسإاطين
بارهة كنت ولقد قال ثم والمعنى اللفظ تناسإب من باأنواع عليه واسإتدل سإيبويه

تلك ومناسإبة لفظه قوة من معناه وآخذ موضوعه أعلم ل اللفظ علي يرد
لشيخ فحكيت منه قريبا أو فهمته كما فأجده أكشفه ثم المعنى لذلك الحروف
فصل لي ذكر ثم ذلك لي يجري ما كثيرا وأنا فقال جني ابان عن هذا السإلم
اللفظ لمعنى الحركات ومناسإبة والمعنى اللفظ باين التناسإب في النفع عظيم
القوى للمعنى الحركات أقوى هي التي الضمة يجعلون الغالب في وأنهم

بافتح يعز عز فيقولون للمتوسإط والمتوسإطة الخفيف للمعنى الخفيفة والفتحة
والممتنع امتنع إذا باكسرها يعز عز ويقولون صلبة عزاز وأرض صلب إذا العين
عزه يقولون ثم كاسإره على يمتنع ول صلبا الشيء يكون فقد الصلب فوق
الخطاب في وعزني السلم عليه داود قصة في تعالى الله قال غلبه إذا يعزه
متحصنا نفسه في ممتنعا الشيء يكون قد إذ المتناع من أقوى  والغلبة23 ص
أقوى فأعطوه الممتنع من أقوى فالغالب غيره يغلب ول عدوه من

والممتنع الحركات أضعف فأعطوه الممتنع من أضعف والصلب الحركات
 الوسإط حركة فأعطوه المرتبتين باين المتوسإط

الفعل لنفس أوله بافتح وذباح المذباوحا للمحل أوله باكسر ذباح قولهم هذا ونظير
والضعيفة للقوي القوية الحركة فأعطوا العرض من أقوى الجسم أن ريب ول

وكقولهم للفعل وباالفتح للمنهوب باالكسر ونهب نهب قولهم مثل وهو للضعيف
وكقولهم الفعل هو الذي للمصدر وباالفتح الشيء يمل لما باالكسر وملء ملء
أو رأسإه أو ظهره على لحامله مثقل مرئيا قويا كان لما فبالكسر وحمل حمل

كحمل لحامله مثقل غير خفيفه كان لما باالفتح والحمل أعضائه من غيرهما
الحب في هذا عكسوا كونهم وتأمل ففتحوه أشبه باه الشجرة وحمل الحيوان
باخفة إيذانا للمصدر ومضمومه المحبوب لنفس الول المكسور فجعلوا والحب

حمل وثقل عندهم وحلوته أنفسهم في موقعه ولطف قلوباهم على المحبوب
كثر ولهذا غراما يسمى ولهذا غريمه الغريم يلزم كما للمحب ولزومه الحب

من وأشدها المخلوقات أعظم باأن وإخبارهم والصعوباة باالشدة لتحمله وصفهم
أشعار في كثير هو كما باه يستقل ولم لذاب حمله لو ونحوهما والحديد الصخر

الحركة هنا المصدر يعطوا أن الحسن فكان وكلمهم والمتأخرين المتقدين
باسكون قبض قولهم هذا ومن منها أخف هي التي الحركة والمحبوب القوية
السكون من أقوى والحركة للمقبوض باتحريكه وقبض للفعل وسإطه

باالفتح وسإبق للفعل باالسكون سإبق ونظيره المصدر من أقوى والمقبوض
القدر وفارت دورانا دار قولهم وتأمل العقد هذا في المأخوذ للمال
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حركة لتتاباع المصادر هذه في الحركات باين تاباعوا كيف غليانا وغلت فورانا
للمعنى وضعوا كيف وهواء حجر قولهم وتأمل المعنى اللفظ فطاباق المسمى

الحروف هذه الخفيف للمعنى ووضعوا الشديدة الحروف هذه الشديد الثقيل
الحروف أخف من هي التي الهوائية

إن مستقل كتاباا فيه وضعت العمر في الله مد وإن باه يحاط أن من أكثر وهذا
 تعالى الله شاء

القلوب غلظ مع تتأتى ول طبع ورقة ذهن لطافة يستدعي المعاني هذه ومثل
حكمة إلى والنظر وتدبارها تأملها دون والتصريف النحو مسائل باأوائل والرضى
أكثر على تدق التي السإرار من الباهرة اللغة هذه في ما ومطالعة الواضع
له فما نورا له الله يجعل لم ومن وراءه ما على الفاضل ينبه بااب وهذا العقول

والجعظري باالعتل الجافي الغليظ تسميتهم إلى  وانظر40 النور نور من
إلى وانظر المعاني من تحتها ما على تنادي اللفاظ هذه تجد كيف والجواظ
لمعنى ومناسإبتها الحروف هذه اقتضاء وتأمل باالعشنق الطويل تسميتهم
الطويل اسإم في فتحات ثلث باين وموالتهم باالبحتر القصير وتسميتهم الطويل

اللفظ يقتضي كيف البحتر في سإكون باينهما باضمتين وإتيانهم العشنق وهو
وفي باعضا باعضها ركوب وعدم وامتدادها النطق آلت وانفراج الفم انفتاحا الول
باالضد المر البحتر اسإم

طوال قالوا طوله زاد فإن كبير فهو وكبر طويل فهو الشيء طال قولهم وتأمل
فإن الطول المعنى في الياء من وأطول مدا أكثر هي التي بااللف فأتوا وكبارا

الباء باتشديد كبارا فقالوا اسإمه ثقلوا النفوس من موقعه وثقل الشيء كبر زاد
إلى فلنرجع الضبط على واسإتعصى مداه لطال ذلك في القلم عنان أطلقنا ولو
شفتيه باه الناطق يجمع شفهي حرف الميم فنقول باسببه الكلم جرى ما

الجمع إلى جاوزوه فإذا أنت للواحد فقالوا الجمع على علما العرب فوضعته
في وكذلك هم قالوا الجمع إلى جاوزوه فإذا هو الغائب للواحد وقالوا أنتم قالوا

باه نحو ونظائره وإياهم وإياه وإياكم وإياك وضرباتم ضربات يقولون المتصل
زرقم قالوا واسإتحكمت زرقته اشتدت فإذا أزرق الزرق للشيء ويقولون وباهم

 سإتهم السإت للكبير ويقولون

يلمه الشيء لم مثل باها معقودا الجمع تجد كيف الميم فيها التي اللفاظ وتأمل
دار قولهم ومنه أموره من تفرق ما جمع أي شعثه الله لم ومنه جمعه إذا

يأكل تفسيرها في  جاء19 الفجر لما أكل ومنه وتجمعهم الناس تلم أي لمومة
ألم ومنه يلفه لفه يقال كما الجمع وهو اللم من وأصله صاحبه ونصيب نصيبه

الجتماع مقارباة وهو اللمم ومنه إليه والوصول باه الجتماع قارب إذا باالشيء
الشعر وهي اللمة ومنه العبد تصيب التي النازلة وهي الملمة ومنه باالكبائر

تصرف وما الشيء تم ومنه الذن شحمة جاوز حتى وتقلص اجتمع قد الذي
في المجتمعين للولدين التوأم ومنه نوره واجتمع كمل إذا التم بادر ومنه منها
مكة سإميت وباه له الجامع فهو منه تفرع الذي أصله الشيء وأم الم ومنه باطن

الكتاب أم المحفوظ واللوحا القرآن أم والفاتحة القرى أم
وأم القرى أم ومكة أصله الشيء أم الجوهري قال
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التي الجلدة الدماغ وأم معها وتجتمع إليها تأوي التي يعني منزلك صاحبة مثواك
أم هن المحكمات اليات في تعالى وقوله الرأس أم لها ويقال الدماغ تجمع

تعالى قال والزمان الخلقة في المتساوية الجماعة  والمة7 عمران آل الكتاب
38 النعام أمثالكم أمم إل باجناحيه يطير طائر ول الرض في داباة من وما

باقتلها لمرت المم من أمة الكلب أن لول النبي وقال
إذا يؤمه الشيء أم ومنه اتباعه على باه المقتدون يجتمع الذي المام ومنه

متفرقة وجمع أصلحه إذا يرمه الشيء رم ومنه إليه وهمه قصده اجتمع
وتضامه حبه لجتماع الرمان سإمي ومنه قيل

جمعه إذا يضمه الشيء ضم ومنه
قلبه في تجتمع التي وعزائمه إرادته وهي وهمومه النسان هم ومنه
باعد اسإود إذا رأسإه وحمم حممة السوداء وللفحمة أحم للسإود قولهم ومنه
على يجعل ولهذا يتفرق يدعه ل للبصر جامع لون السواد لن هذا كل حلقه
عليه ليجمع خرقة أو شعر من أسإود شيء غيره أو لوجع البصر الضعيف عيني
القوة فتقوى باصره

 القدر هذا على منه فلنقتصر طويل بااب وهذا الباصرة

الله يسأل الذي السإم هذا آخر في ألحقوها فهم الميم شأن من هذا علم وإذا
إذا فالسائل وصفاته أسإمائه باجميع إيذانا حال وكل حاجة كل في باه سإبحانه

والصفات الحسنى السإماء له الذي الله أدعو قال كأنه أسإألك إني اللهم قال
إيذانا السإم هذا آخر في باالجمع المؤذنة باالميم فأتى وصفاته باأسإمائه العلى

عبدا أصاب ما الصحيح الحديث في النبي قال كما كلها باأسإمائه تعالى باسؤاله
ماض بايدك ناصيتي أمتك ابان عبدك ابان عبدك إني اللهم فقال حزن ول هم قط
أنزلته أو نفسك باه سإميت لك هو اسإم باكل أسإألك قضاؤك في عدل حكمك في
أن عندك الغيب علم في باه اسإتأثرت أو خلقك من أحدا علمته أو كتاباك في

أذهب إل وغمي همي وذهاب حزني وجلء صدري ونور قلبي ربايع القرآن تجعل
بالى قال نتعلمهن أفل الله رسإول يا قالوا فرحا مكانه وأبادله وغمه همه الله

// صحيح // إسإناده يتعلمهن أن سإمعهن لمن ينبغي
السإم في كما وصفاته باأسإمائه تعالى الله يسأل أن إلى مندوب فالداعي
باديع المنان الحنان أنت إل إله ل الحمد لك باأن أسإألك إني اللهم العظم

// صحيح // إسإناده قيوم يا حي يا والكرام الجلل ذا يا والرض السماوات
الموضع هذا غير في ذكر كما الحسنى السإماء تتضمن الكلمات وهذه

أحد وهذا وصفاته باأسإمائه تعالى الله يسأل أن أحدها أقسام ثلثة والدعاء
180 العراف باها فادعوه الحسنى السإماء ولله تعالى قوله في التأويلين
المسكين الفقير العبد أنا فتقول وذلك وفقرك باحاجتك تسأله أن والثاني
ذلك ونحو المستجير الذليل البائس
الثاني من أكمل فالول المرين من واحدا تذكر ول حاجتك تسأل أن والثالث
أكمل كان الثلثة المور الدعاء جمع فإذا الثالث من أكمل والثاني

 النبي أدعية عامة وهذه
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فإنه الثلثة القسام ذكر عنه الله رضي المة صديق علمه الذي الدعاء وفي
يغفر ل وإنه قال ثم السائل حال وهذا كثيرا ظلما نفسي ظلمت أوله في قال

الدعاء وختم حاجته فذكر لي فاغفر قال ثم المسؤول حال وهذا أنت إل الذنوب
وتقتضيه المطلوب تناسإب الحسنى السإماء من بااسإمين

البصري الحسن قال السلف من واحد غير عن جاء اخترناه الذي القول وهذا
رجاء أباو وقال الدعاء مجمع اللهم

الله أسإماء من اسإما وتسعون تسعة فيها اللهم قوله في الميم إن العطاردي
أسإمائه باجميع الله دعا فقد اللهم قال من شميل بان النضر وقال تعالى

فإنها الجمع على الدالة الواو بامنزلة هنا الميم باأن القول هذا طائفة وجه وقد
الحسنى السإماء له اجتمعت الذي الله يا يقول باها الداعي فكأن مخرجها من

الواو وهي الجمع علمتي عن عوضا لتكون شددت ولذلك قال العلى والصفات
ونحوه مسلمون في والنون
هذا إلى يحتاج ل الجمع على دالة الميم نفس أن ذكرناها التي الطريقة وعلى
الصحيح المذهب على الميم هذه وباين يا باين جمعوا فهل يقال أن يبقى

لمكان السإم هذا على النداء حرف دخول عدم يقتضي القياس أن فالجواب
واضطرارهم دعاءه اسإتعمالهم لكثرة فيه ذلك احتملوا وإنما منه واللم اللف

له للزومهما يسوغ ل وذلك منه واللم اللف يحذفوا أن فإما باه واسإتغاثتهم إليه
اسإم نداء إلى إل باها يتوصل ل لنها يسوغ ل وذلك أي ب إليه يتوصلوا أن وإما

فل العلم في وأما والنبي والرسإول كالرجل واللم بااللف المحلى الجنس
في المشددة الميم أدخلوا فلما الحاجة لمكان السإم هذا في قياسإهم فخالفوا

يجمعوا فلم النداء حرف عن عوضا جعلوها السإماء جميع عن عوضا آخره
أعلم والله باينهما

 } 152 صـ  ـ143 صـ الفهام { جلء أهـ

باالسجود عبر فإنما الساجدين مع اسإجدي يقل ولم الراكعين مع اركعي قوله
صلتها من أفضل بايتها في المرأة صلة لن بايتها في صلتها وأراد الصلة عن
بايت في المصلين مع صلي أي الراكعين مع اركعي لها قال ثم قومها مع

عن باالركوع عبر ولكنه الصلة أجزاء دون وحده الركوع أيضا يرد ولم المقدس
بامجرده الركوع ل الصلة يريد ركعات وأرباع ركعتين ركعت تقول كما الصلة

السجود لن باالسجود عنها عبر وحدها صلتها لصلتين متضمنة الية فصارت
في صلتها ثم لها أفضل بايتها في المرأة صلة وكذلك العبد حالت أفضل

مع صلتها وكذلك السجود دون الفضل في لنه باالركوع عنها عبر المسجد
دقيق وفقه باديع نظم وهذا ومحراباها بايتها في وحدها صلتها دون المصلين

للطائفين بايتي وطهر صحيح وأنت ترشدك وراءها ما إلى باك تسير نبذ وهذه
السجود والركوع والقائمين

للرتبة باالطائفين  بادأ26 الحج السجود والركع والقائمين للطائفين بايتي وطهر
السلمة جمع وجمعهم الطوافين أجل من باتطهيره المأمور البيت من والقرب

ولو التطهير حكم باها تعلق علة هو الذي الفعل لفظ على أدل السلمة جمع لن
ما الفعل قصد بايان من اللفظ هذا في يكن لم الطواف الطائفين مكان كان
فاللفظان طائفون تقول كما تطوفون تقول أنك ترى أل للطائفين قوله في

متشاباهان
 }63حـ الفوائد { بادائع أهـ
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أقلمهم يلقون إذ لديهم كنت وما إليك نوحيه الغيب أنباء من ذلك تعالى قال
ابانة مريم كانت قتادة قال يختصمون إذ لديهم كنت وما مريم يكفل أيهم

أيهم باسهامهم عليها فاقترعوا إسإرائيل بانو عليها فتشاحا وسإيدهم إمامهم
إليه فضمها أختها زوج وكان زكريا فقرع يكفلها
اقترع المسجد في مريم وضعت لما عباس ابان وقال مجاهد عن نحوه وروى
وهذا يكفلها أيهم باأقلمهم فاقترعوا الوحي يكتبون وهم المصلى أهل عليها
التفسير أهل باين عليه متفق
فساهم المشحون الفلك إلى أباق إذ المرسإلين لمن يونس وإن تعالى وقال
 المغلوباين من فكان فقارع تعالى يقول المدحضين من فكان

إن قبلنا من باشرع الرباعة الئمة احتج وقد القرعة اسإتعمل كريمان نبيان فهذان
عنهم ذلك صح
الله صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي هريرة أباي عن الصحيحين وفي
أن إل يجدوا لم ثم الول والصف النداء في ما الناس يعلم لو وسإلم عليه

لسإتهموا عليه يستهموا
أراد إذا كان وسإلم عليه الله صلى النبي أن عائشة عن أيضا الصحيحين وفي

معه باها خرج سإهمها خرج فأيتهن أزواجه باين أقرع سإفرا
عند له مملوكين سإتة أعتق رجل أن حصين بان عمران عن مسلم صحيح وفي
فجزأهم وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فدعاهم غيرهم مال له يكن لم موته
شديدا قول له وقال أرباعة وأرق اثنين فأعتق باينهم أقرع ثم أثلثا
عرض وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن هريرة أباي عن البخاري صحيح وفي
يحلف أيهم اليمين في باينهم يسهم أن فأمر إليه فسارعوا اليمين قوم على
على اثنان أكره إذا قال وسإلم عليه الله صلى النبي عن داود أباي سإنن وفي

عليها فليستهما اسإتحباها أو اليمين
 }366صـ  ـ365صـ الحكمية { الطرق أهـ

على إسإرائيل حرم ما إل إسإرائيل لبنى حل كان الطعام : كل تعالى الله قال
فمن صادقين كنتم إن فاتلوها باالتوراة فائتوا قل التوراة تنزل أن قبل من نفسه
الله صدق قل الظالمون هم فأولئك ذلك باعد من الكذب الله على افترى
المشركين من كان وما حنيفا إباراهيم ملة فاتبعوا

وتعالى سإبحانه فإنه النسخ إباطال في صريحا كذباهم بايان اليات هذه فتضمنت
حرم ما سإوى التوراة نزول قبل إسإرائيل لبني حلل كان كله الطعام أن أخبر

منه نفسه على إسإرائيل
كان الذي وأن وملته اسإرائيل أبايهم شريعة على كانوا إسإرائيل باني أن ومعلوم

إلى باعده والنبياء إسإرائيل لسان على له تعالى الله باإحلل هو إنما حلل لهم
كانت التي عليهم المآكل من كثير باتحريم التوراة جاءت ثم التوراة نزول حين
 النسخ محض وهذا إسإرائيل لبني حلل

التوراة نزول قبل لهم حلل كانت أي التوراة تنزل أن قبل : من تعالى وقوله
صادقين كنتم إن فاتلوها باالتوراة فائتوا : قل تعالى قال ثم ذلك يعلمون وهم
أم عليكم التوارة حرمته ما نفسه على حرم إسإرائيل أن فيها تجدون هل
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كان وإذا خاصة وألبانها البال لحوم وهي باالتحريم خصه ما تحريم فيها تجدون
منه كثيرا التوراة حرمت وقد ولبنيه له حلل سإواه ما وكان وحده هذا حرم إنما

في تعالى الله على والحجر الشرائع نسخ إنكار في وافتراؤكم كذباكم ظهر
نسخها
وردوه وما المفسرين أكثر حوله حام الذي الشريف الموضع هذا فتأمل
أشياء حرمت التوراة باأن عليهم الكلم أهل من كثير احتجاج من أولى وهذا

الصلية البراءة لحكم نسخ وذلك والقوال والفعال والذباائح المناكح من كثيرة
الصلية البراءة رفع ينكروا لم القوم فإن جدا ضعيفة المناظرة هذه فإن

الله أبااحه ما تحريم أنكروا وإنما الشرائع كل شأن هذا إذ واليجاب باالتحريم
البراءة رفع وأما مباحا فيجعله حرمه كان ما تحليل أو حراما فيجعله تعالى

الملل أهل من أحد ينكره فلم والسإتصحاب
فهم ل أم شريعة التوراة قبل كان أنه تقرون : هل الغضبية المة لهذه يقال ثم
شريعة التوراة قبل يكون أن ينكرون ل

ل أم المتقدمة الشرائع تلك أحكام من شيئا التوراة رفعت : فهل لهم فيقال
باالكذب جاهروا فقد الشرائع تلك أحكام من شيئا ترفع : لم قالوا فإن

قطعا باالنسخ أقروا فقد المتقدمة الشرائع باعض رفعت : قد قالوا وإن والبهت
عليه موسإى عليه كان ما على اليوم أنتم : هل الغضبية للمة فيقال وأيضا

أو ميت عظم مس من أن التوراة في : أليس قلنا : نعم قالوا فإن السلم
مخرج ل باحال النجاسإة من يصير فإنه موته عند ميتا حضر حضر أو قبرا وطيء

ذلك إنكار يمكنهم فل يحرقها الهاروني المام كان التي البقرة بارماد إل منها له
 ذلك على اليوم أنتم : فهل لهم فيقال

والقبر العظم مس من أن جعلتم : لم لهم فيقال عليه نقدر : ل قالوا فإن
خلفه كتاباكم في والذي للصلة يصلح طاهرا والميت

المطهر المام وعدمنا البقرة رماد وهي الطهارة أسإباب عدمنا : لنا قالوا فإن
المستغفر

يغنكم لم أو فعله عن عدمه أغناكم : فهل لهم فيقال
فعله عن عدمه : أغنانا قالوا فإن
التعذر لمصلحة إسإقاطه إلى الوجوب من الشرعي الحكم تبدل : قد لهم قيل

بانيتم إن فإنكم النسخ لمصلحة بانسخه الشرعي الحكم يتبدل : وكذلك فيقال
مصلحة يكون الشيء أن ريب فل الحكام في والمفاسإد المصالح اعتبار على
باالخت الخ تزويج كان كما أخرى دون شريعة وفي وقت دون وقت في

السلم عليه آدم شريعة في مصلحة
مصلحة كان السبت يوم العمل إبااحة وكذلك الشرائع سإائر في مفسدة صار ثم

مفسدة صار ثم الشرائع سإائر وفي قبله ومن السلم عليه إباراهيم شريعة في
كثيرة ذلك وأمثال السلم عليه موسإى شريعة في
أظهر حينئذ فالمر باها تعليلها ومنعتم الحكام في المصالح مراعاة منعتم وإن
لمجرد تبع والتحريم والتحليل يشاء ما ويحرم يشاء ما يحلل سإبحانه فإنه

الطهور ذلك عن الطهارة في نستغني : ل قلتم وإن يفعل عما يسأل ل مشيئته
إلى لكم سإبيل ول أبادا النجاس باأنكم أقررتم فقد أسإلفنا عليه كان الذي

الطهارة حصول
كذلك المر : نعم قالوا فإن
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الحائض تعتزلون باالكم فما أصولكم مقتضى على أنجاسإا كنتم : فإذا لهم قيل
أن لو حد إلى فيه تخرجون اعتزال أيام سإبعة وارتفاعه الحيض انقطاع باعد

ثوباه مع نجستموه المرأة ثوب ثوباه لمس أحدكم
التوراة أحكام من : ذلك قلتم فإن
قد الطهارة كانت فإذا الطهارة باه يراد ذلك أن التوراة في : ليس لكم قيل

من أشد إذا فهي باالغسل ترتفع ل عليها أنتم التي والنجاسإة عندكم تعذرت
الحيض نجاسإة

من تنحسون ول ملتكم غير من كانت إذا طاهر الحائض أن ترون إنكم ثم
 التوراة في ليس باطائفتكم المر هذا فتخصيص تلمسه الذي الثوب ول لمسها

من مباحة كانت أمورا حظرت قد : التوراة الغضبية المة قالت فصل
إبااحة أوجب ما : هو منه ونمنع ننكره الذي والنسخ محظور باإبااحة تأت ولم قبل

جاءت فإذا المفسدة من فيه ما لجل هو إنما الشيء تحريم لن محظور
علمنا أبااحه من جاء فإذا ومقرراتها مؤكداتها من ذلك كان باتحريمه شريعة
متعبدين نكون فإنا مباحا كان ما تحريم باخلف نبي غير : أنه المفسدة باإبااحة

باتحريمه
لما حرم إنما أنه مع التوراة حرمته مما كثير باإبااحة جاءت : وشريعتكم قالوا
المفسدة من فيه

سإالف عن منهم خالف ويتلقاها الغضبية المة عليها تعتمد التي هي النكتة فهذه
البراءة رفع في الكلم معهم أطالوا وإنما جواباها في يشفوهم لم والمتكلمون

باالتحريم البااحة نسخ وفي باالشرائع الصلية
باالتحريم البااحة ورفع الصلية البراءة رفع لن شبهتهم يبطل باما إنه الله ولعمر

لمصلحة آخر باحكم الشرعي أو السإتصحاباي الحكم عليه كان لما تغيير : هو
تغيير أو باالتحريم البااحة تغيير باين المصلحة اقتضاء في فرق ول تغييره اقتضت
باالبااحة التحريم
فإن الخر الموضع في باعينها هي الموضعين أحد في لهم عرضت التي والشبهة

لم راجحة مفسدة فيه كانت لو إذ مفسدته لعدم تاباع الشريعة في الشيء إبااحة
تحريمه يكون أن قطعا وجب الخرى الشريعة حرمته فإذا باابااحته الشريعة تأت
تضمن فإن المصلحة هو الولى الشريعة في إبااحته كان كما المصلحة هو فيها

تضمن لله وحاشا المفاسإد إبااحة الولى الشريعة في المحرمة الشحوم إبااحة
قطعا بااطل وكلهما المصالح تحريم الولى الشريعة في المباحا تحريم

يستبيحه تقدمه ومن إباراهيم كان ما باتحريم التوراة شريعة تأتي أن جاز فإذا
 محظورا التوراة في كان ما باعض باتحليل أخرى شريعة تأتي أن فجائز

سإيدنا نبوة الغضبية المة باها ردت التي هي الداحضة الباطلة الشبهة وهذه
وتوارثوها المسيح نبوة أسإلفهم باها رد باعينها هي وسإلم عليه الله محمدصلى

: للمسيح أسإلفهم قال كما وسإلم عليه الله لمحمدصلى وقالوا كافر عن كافرا
التوراة شريعة غير من بانبوة نقر ل

من شرائع باعض باتغيير جاء وقد باالنبوة لموسإى أقررتم : فكيف لهم فيقال
في قدحا والسلم الصلة عليهما ومحمد المسيح في ذلك قدحا فإن تقدمه



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

باقادحا نبوتهما في تقدحون فل موسإى
إل بابرهان موسإى نبوة تثبتون ل أنكم كما سإواء موسإى نبوة في ومثله إل

أن المحال أباين فمن وسإلم عليه الله محمدصلى نبوة على شاهد وأضعافه
رسإول المسيح يكون أو بارسإول ليس ومحمد صادقا رسإول موسإى يكون

بارسإول وسإلمليس عليه الله ومحمدصلى
وذاته لعينه تحريمه يكون أن إما المحرم يخلو : ل أيضا الغضبية للمة ويقال
من تضمنه لما تحريمه يكون أن وإما الزمنة من زمان في إبااحته تمنع باحيث

حال دون وحال مكان دون ومكان زمان دون زمان في المفسدة
كل في النبياء جميع على محرما التوراة حرمته ما يكون أن لزم الول كان فإن

السلم عليهم النبياء خاتم إلى نوحا عهد من ومكان زمان
بااختلف يختلفان وإنما للمصالح تاباعان والبااحة التحريم أن ثبت الثاني كان وإن

وفي ملة دون ملة في حراما الواحد الشيء فيكون والحال والمكان الزمان
معلوم وهذا حال دون حال وفي مكان دون مكان وفي وقت دون وقت

ذلك غير الحاكمين أحكم باحكمة يليق ول الشرائع من باالضطرار
وسإائر ونوحا إباراهيم على حراما لكان لعينه كان لو السبت تحريم أن ترى أل

النبيين
لعينه حراما كان لو وغيرها والمناكح المطاعم من التوراة حرمته ما وكذلك
 شريعة كل وفي نبي كل على تحريمه لوجب وذاته

ويبتلي يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل بال عليه حجر ل تعالى الرب كان وإذا
أمة يأمر أن ويمنعه عليه يحيل الذي فما عليه يحكم ول ويحكم يشاء باما عباده
أمة على محرما يحرم أو عنه أخرى أمة ينهى ثم الشريعة أوامر من باأمر

أخرى لمة ويبيحه
وقتين في الواحدة الشريعة في ذلك يفعل أن سإبحانه يمنعه شيء أي بال

آية من ننسخ ما باقوله وتعالى سإبحانه ذلك باين وقد المصلحة باحسب مختلفين
تعلم ألم قدير شىء كل على الله أن تعلم ألم مثلها أو منها باخير نأت ننسها أو
[ ] والرض السموات ملك له الله أن

أن يمنعه ل وخلقه مملكته في وتصرفه وملكه قدرته عموم أن سإبحانه فأخبر
يشاء ما الكونية القدرية أحكامه من يمحو أنه كما يشاء ما ويثبت يشاء ما ينسخ
ويثبت
أكفر فمن يشاء ما منها ويثبت يشاء ما منها ينسخ المرية الدينية أحكامه فهكذا
وتدفع والهدى باالبينات جاء الذي الرسإول يعارض : أن الظلم وأظلم الكفر
أو قبله من على محرما كان ما باعض باإبااحة أتى : باكونه رسإالته وتجحد نبوته

يشاء من ويهدي يشاء من يضل التوفيق وباالله لهم مباحا كان ما باعض تحريم
من يشاء ما ينسخ أن تعالى الله على تحجر الغضبية المة هذه أن العجب ومن

وتمسكوا عليه هم ما أكثر في السلم عليه موسإى شريعة تركوا وقد شرائعه
وعلماؤهم أحبارهم لهم شرعه باما

بابوق اضرب : اللهم هكذا ترجمته ما صلتهم في يقولون : أنهم ذلك فمن
يا سإبحانك قدسإك إلى الرض أقطار أرباعة من جميعا واقبضنا لفيفنا عظيم
إسإرائيل قوم شتات جامع

كالباتداء ومسراتنا كالولين حكامنا : أردد هكذا ترجمته ما يوم كل ويقولون
يورشليم يابااني سإبحانك بااباتنائها وأعزنا أيامنا في قدسإك قرية رشليم أو وابان
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يقول لم السلم عليهما وهارون موسإى باأن علمهم مع صلتهم في قولهم فهذا
 دولتهم زوال باعد لفقوها فصول ولكنها ذلك من شيئا

التي كدليا وصوم أحصا وصوم المقدس بايت إحراق كصوم صيامهم وكذلك
هامان صلب صوم وكذلك نون بان يوشع ول موسإى يصمها لم فرضا جعلوها

عندهم وضعها اقتضت لسإباب وضعوها وإنما التوراة في ذلك من شيء ليس
شيئا باه موصيكم أنا الذي المر على تزيدوا ل ترجمته ما التوراة في أن مع هذا
على مجمعون هم جدا كثيرة أوامر التوراة تضمنت وقد شيئا منه تنقصوا ول

بانقل أو التوراة من أخرى بانصوص منسوخة تكون أن فإما وإلغائها تعطيلها
بااجتهاد أو السلم عليه موسإى عن صحيح

من ثم النسخ إنكار في شبهتهم باطلت فقد الثلث التقادير وعلى علمائهم
إنما باها والعمل القول عدم على مجمعون هم التي الوامر تلك أكبر أن العجب

الرجم تعطيل على اتفقوا وقد وأمرائهم علمائهم أقوال إلى فيها يستندون
تلعب ومن التوراة في منصوصة كثيرة أحكام وتعطيل التوراة نص وهو للزاني

باهم الشيطان
صار حرموه وإذا حلل صار الشيء لهم أحلوا إذا الفقهاء أن يزعمون أنهم

باخلفه التوراة نص كان وإن حراما
الرب على فحجروا التوراة شريعة من شاءوا ما لنسخهم منهم تجويز وهذا

وعلمائهم لحبارهم ذلك وجوزوا شريعته من يريد ما ينسخ أن وتقدس تعالى
قوادا يكون أن رضي ثم منه يغض ذلك أن ورأى لدم يسجد أن إباليس تكبر كما
وفاسإق عاص لكل
يكون أن رضوا ثم باشرا إليهم المرسإل النبي يكون أن الصنام عباد أباى وكما

حجرا ومعبودهم إلههم
ذلك نسبة من يتحاشوا ولم والصاحبة الولد عن باتاركتهم النصارى نزهت وكما
أن سإبحانه الرب الجهمية من الفرعونية نزهت وكما وتعالى سإبحانه الله إلى

الباار في سإبحانه جعلوه ثم الحصر يلزم لئل عرشه على مستويا يكون
الحيوانات وأجواف والحانات

 } 325صـ  ـ321  صـ2 حـ اللهفان { إغاثة أهـ

شيئا الله من أولدهم ول أموالهم عنهم تغني لن كفروا الذين { إن تعالى قوله
الدنيا الحياة هذه في ينفقون ما مثل خالدون فيها هم النار أصحاب وأولئك
الله ظلمهم وما فأهلكته أنفسهم ظلموا قوم حرث أصابات صر فيها ريح كمثل
} يظلمون أنفسهم ولكن

فشبه ومرضاته طاعته غير في ماله أنفق لمن تعالى الله ضرباه مثل هذا
وحسن الثناء وكسب والمفاخر المكارم في أموالهم من هؤلء ينفقه ما سإبحانه

رسإله واتباع الله سإبيل عن باه ليصدوا ينفقونه وما الله وجه باه يبتغون ل الذكر
جدا البرد شديدة ريح فأصاباته وخيره نفعه يرجو صاحبه زرعه الذي باالزرع
وأيبسته الزرع ذلك فأهلكت والثمار الزرع من عليه يمر ما باردها يحرق

ابان قال عباس ابان قاله النار وقيل الشديد البرد فقيل الصر في واختلف
الصوت الصر وقيل اللتهاب عند لتصريتها صر باأنها النار وصفت وإنما النباري
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شديد بارد فهو متلزمة الثلثة والقوال هبوباها شدة من الريح يصحب الذي
شديد صوت وفيه النار تحرقه كما للحرث يبسه محرق

إصاباتها سإبب أن على تنبيه أنفسهم ظلموا قوم حرث أصابات قوله وفي
زرعهم أهلكت حتى المذكورة الريح عليهم سإلط الذي فهو ظلمهم هو لحرثهم
وأتلفتها ونفقاتهم أعمالهم أهلكت التي الريح هو فظلمهم وأيبسته

 } 224 صـ  ـ123  صـ1 حـ الموقعين { إعلم أهـ

ينصركم الذي ذا فمن يخذلكم وإن لكم غالب فل الله ينصركم {إن تعالى قوله
باعده} من
ذا فمن يخذلكم وإن لكم غالب فل الله ينصركم {إن تعالى فقال الخذلن وأما
والشاة للبقرة ويقال والتخلية الترك الخذلن باعده} وأصل من ينصركم الذي

بان محمد قال خذول صواحباتها وتركت المرعى في ولدها مع تخلفت إذا
يضرك ولن الناس من لك غالب فل الله ينصرك إن الية هذه في إسإحاق
للناس أمري تترك ل أي الناس ينصرك فلن يخذلك وإن خذلك من خذلن

ويكله نفسه وباين العبد باين تعالى الله يخلي أن والخذلن لمري الناس وارفض
باه ويلطف له يصنع بال إليها يكله ول ونفسه يدعه ل أن ضده والتوفيق إليها

خلى فمن نفسه عن العاجز للولد الشفيق الوالد كلءة ويكله عنه ويدفع ويعينه
يا وسإلم عليه الله صلى دعائه من كان ولهذا الهلك كل هلك نفسه وباين باينه
أنت إل إله ل والكرام الجلل ذا يا والرض السماوات باديع يا قيوم يا حي

ول عين طرفة نفسسي إلى تكلني ول كله شأني لي أصلح أسإتغيث بارحمتك
لم الله توله فإن إباليس عدوه وباين الله باين مطروحا فالعبد خلقك من أحد إلى

الذئب يفترس كما الشيطان افترسإه عنه وأعرض خذله وإن عدوه باه ظفر
يمكنها وهل وباينها الذئب باين الراعي خلى إذا الشاة ذنب فما قيل فإن الشاة

كما النسان ذئب الشيطان إن الله لعمر قيل منه وتنجو الذئب على تقوى أن
الشاة هذه على اللعين الذئب لهذا الله يجعل لم ولكن المصدوق الصادق قاله

دعوته فلبت ودعاها الذئب وسإالمت بايدها أعطت فإذا ضعفها مع سإلطانا
الراعي حمى وفارقت مطيعة سإريعة نحوه أقبلت بال تتخلف ولم أمره وأجابات

كان دخله من الذي الذئاب محل في ودخلت سإبيل عليه للذئاب ليس الذي
ويخوفها يحذرها والراعي فكيف الشاة إل الذئب كل الذئب فهل لهم صيدا

الذئاب وادي ودخلت الراعي عن انفردت التي الشاة مصارع رآها وقد وينذرها
يقول الدنيا أباي ابان سإمعت المجالسة كتاب في المالكي مروان بان أحمد قال
يعطي ل ما ذلك من واحد كل يعطي يحصى ل ما العلوم من سإبحانه لله أن

 سإعيد بان حمد بان أحمد الله عبد أباو حدثنا لقد غيره

فكان سإفر في كانوا قوما أن أبايه عن السهمي باكر بان الله عبيد ثنا القطان
تقول فيقول ل فيقولون هؤلء تقول ما أتدرون فيقول باالطائر يمر رجل فهم
على مروا أن إلى كاذب أم هو فيه أصادق ندري ل شيء على فيحيلنا وكذا كذا
فقال وتثغو إليها عنقها تحنو فجعلت لها سإخلة على تخلفت قد شاة وفيها غنم

كما الذئب يأكلك ل إلحقي للسخلة تقول قال ل قلنا الشاة هذه تقول ما أتدرون
هذه ولدت له فقلنا الراعي إلى فانتهينا قال المكان هذا في أول عام أخاك أكل
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المكان باهذا الذئب فأكلها أول عام سإخلة ولدت نعم قال هذا عامك قبل الشاة
فقال إليها عنقه ويحنو يرغو وهو لها جمل على ظعينة فيهم قوم على أتينا ثم

على رحلته أنها ويزعم راكبته يلعن فانه قال ل قلنا البعير هذا يقول ما أتدرون
أن يزعم هذا صاحبنا إن هؤلء يا فقلنا إليهم فانتهينا قال سإنامه في وهو مخيط

قال سإنامه في وأنه مخيط على رحلته أنها ويزعم راكبته يلعن البعير هذا
من سإخلتها حذرت قد شاة فهذه قال كما هو فإذا عنه وحطوا البعير فأناخوا
يأباى وهو مره باعد مرة ذئبه من آدم سإبحانه الله حذر وقد فحذرت مرة الذئب

المر قضى لما الشيطان وقال ويصبح معه ويبيت دعاه إذا له يستجيب أن إل
سإلطان من عليكم لي كان وما فأخلفتكم ووعدتكم الحق وعد عدوكم الله آن
أنتم وما بامصرخكم أنا ما أنفسكم ولوموا تلوموني فل لي دعوتكم أن إل

أليم عذاب لهم الظالمين أن قبل من أشركتموني باما كفرت أني بامصرخي
 } 101 صـ  ـ100 صـ العليل { شفاء أهـ

لعلكم الله واتقوا وراباطوا وصاباروا اصبروا آمنوا الذين أيها { يا تعالى قوله
} تفلحون
مع الصبر في حاله وهى والمصابارة نفسه في الصابار حال وهو باالصبر فأمرهم
فقد والمصابارة الصبر على والقامة واللزوم الثبات وهى والمراباطة خصمه
غير من ويراباط ويصابار يصبر وقد يراباط ول يصابار وقد يصابار ول العبد يصبر
عليها موقوف الفلحا وأن التقوى كله ذلك ملك أن سإبحانه فأخبر باالتقوى تعبد

يخاف الذى الثغر لزوم أنها كما فالمراباطة تفلحون لعلكم الله واتقوا فقال
الهوى منه يدخل لئل القلب ثغر لزوم فهى الظاهر في منه العدو هجوم

مملكته عن فيزيله والشيطان
 } 17 صـ الصابارين { عدة أهـ

النساء سإورة
من لكم طاب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا أل خفتم { وإن تعالى قوله

ذلك أيمانكم ملكت ما أو فواحدة تعدلوا أل خفتم فإن وربااع وثلث مثنى النساء
3 } النساء تعولوا أل أدنى
قال قد قيل أولى العيال قلة أن على فدل عيالكم تكثر ل إن الشافعي قال

وقالوا والخلف السلف من المفسرين جمهور وخالفه ذلك الله رحمه الشافعي
عول يعول الرجل عال يقال فانه تميلوا ول تجوروا ل أن أدنى ذلك الية معنى

ويقال النقص دخلها زادت إذا سإهامها لن الفرائض عول ومنه وجار مال إذا
من الله يغنيكم فسوف عيلة خفتم وان تعالى قال احتاج إذا عيلة يعيل عال

الشاعر  وقال28 التوباة الله شاء إن فضله
ويفتقر يحتاج متى أي يعيل متى الغني يدري ... وما غناه متى الفقير يدري وما
الرجل أعال يقال أفعل من ولكنه هذا من ول هذا من فليس العيال كثرة وأما
اللغة أهل قول هذا وتمر لبن ذا صار إذا وأتمر ألبن مثل عياله كثر إذا يعيل
التفسير أهل جميع عن وتجوروا تميلوا تعولوا ومعنى باسيطه في الواحدي قال

ذلك قوله في النبي عن عنها الله رضي عائشة روت مرفوعا ذلك وروي واللغة
عباس ابان قول وهذا قال تميلوا ل أن وروي تجوروا ل أن قال تعولوا ل أن
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وابان والزجاج والفراء وعكرمة مالك وأباي والسدي والربايع وقتادة والحسن
ري النبا وابان قتيبة
رحمه الشافعي ذكره ما كان وان الية من المعنى هذا تعين على ويدل قلت
الصحاباة ومن قال أنه الكسائي عن الفراء حكاها لغة الله
من سإمعتها فصيحة لغة وهو الكسائي قال عياله كثر إذا يعول عال يقول من

لوجوه الول يتعين لكن العرب
إذا يعول عال يعرف ول سإواه يعرف يكاد ل الذي اللغة في المعروف أنه أحدها

خلفه على اللغة أهل وسإائر الكسائي حكاية في إل عياله كثر
 للترجيح يصلح فانه الغرائب من كان ولو النبي عن مروي هذا أن الثاني

المفسرين من مخالف لهما يعلم ولم عباس وابان عائشة عن مروي أنه الثالث
المرفوع حكم في عندنا الصحاباي تفسير الله عبد أباو الحاكم قال وقد

يكاثر أنه النبي وأخبار الولود تزوج اسإتحباب على ذكرناها التي الدلة أن الراباع
التفسير هذا يرد القيامة يوم المم باأمته

إلى فيه والجور الظلم يخافون مما نقلهم في هو إنما الية سإياق أن الخامس
طاب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا أل خفتم وان أولها في قال فإنه غيره
سإبحانه  فدلهم4 النساء وربااع وثلث مثنى النساء من لكم
البوالغ النساء من لهم طاب ما نكاحا وهو اليتامى ظلم من باه يتخلصون ما على
عدم في والظلم الجور من باه يتخلصون ما على دلهم ثم منه لهم وأبااحا

4 النساء أيمانكم ملكت ما أو فواحدة تعدلوا أل خفتم فان فقال باينهن التسوية
وهذا والجور الميل عدم إلى أدنى اليمين وملك الواحدة أن سإبحانه أخبر ثم

المقصود في صريح
أو واحدة فانكحوا الرباع في تعدلوا أل خفتم فان قوله يلتئم ل أنه السادس

هذا بال عيالكم تكثر ل أن إلى أقرب ذلك فان اليمين باملك شئتم ما تسروا
فتأمله الول من أجنبي
أن فلكم الرباع باين تعدلوا أل أن خفتم إن لهم يقال أن الممتنع من أنه الساباع
عيالكم تكثر ل أن أدنى فانه وأكثر سإرية بامائة تتسروا
المتقدمين الحكمين من واحد لكل تعليل تعولوا أل أدنى ذلك قوله أن الثامن
نكاحا إلى الرباع نكاحا ومن البوالغ النساء نكاحا إلى اليتامى نكاحا من نقلهم وهما

العيال باعلة ذلك تعليل يليق ول اليمين ملك أو الواحدة
أو تفتقروا أنا خفتم وان يقل ولم تعدلوا أل خفتم فان قال سإبحانه أنه التاسإع

 ذلك يقول أن النسب لكان العيال قلة المراد كان ولو تحتاجوا

وعلل شيئا أبااحا أو باعلة النهي وعلل عنه منهيا حكما ذكر إذا سإبحانه أنه العاشر
سإبحانه علل وقد المعلل الحكم لضد مصادفة العلة تكون أن باد فل باعلة عدمه
أقرب باأنه اليمين ملك ما أو الواحدة على والقتصار اليتامى غير نكاحا إبااحة
يحسن فل المعلل الحكم عدم تضاد ل العيال كثرة أن ومعلوم الجور عدم إلى

باه التعليل
 }6 صـ  ـ5 صـ المودود { تحفة أهـ
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والمجاهدون الضرر أولي غير المؤمنين من القاعدون يستوي { ل تعالى قوله
وأنفسهم باأموالهم المجاهدين الله فضل وأنفسهم باأموالهم الله سإبيل في

على المجاهدين الله وفضل الحسنى الله وعد وكل درجة القاعدين على
} رحيما غفورا الله وكان ورحمة ومغفرة منه درجات عظيما أجرا القاعدين

وباين الجهاد عن القاعدين المؤمنين باين التسوية وتعالى سإبحانه فنفى
عن أخبر ثم درجة القاعدين على المجاهدين تفضيل عن أخبر ثم المجاهدين

 درجات عليهم تفضيلهم

الذين القاعدين أن جهة من الناس من طائفة على الية هذه فهم أشكل وقد
أولو عليهم فضل الذي القاعدين هم كانوا إن بادرجات المجاهدون عليهم فضل

وجه فما هذا وعلى مطلقا القاعدين من أفضل المجاهدون فيكون الضرر
فيكون أصل والمجاهدين يستوون ل وهم القاعدين من الضرر أولي اسإتثناء

يزيل ما نذكر ونحن الشكال وجه فهذا واحدا منه والمستثنى المستثني حكم
في وهما ونصبا رفعا فقرىء غير إعراب في القراء فاختلف الله باحمد الشكال
النصب قراءة فأما حيوة أباي قراءة وهي السبعة غير في باالجر وقرىء السبعة

وهو إل باعد الواقع السإم إعراب السإتثناء في يعرب غيرا لن السإتثناء فعلى
ليستوي أي الحال على نصب إعراباها طائفة وقالت الصحبح هو هذا النصب

والمجاهدون هم صحتهم حال في يستوون ل أي مضرورين غير القاعدون
كقوله نكرة إلى مضافة إل كلمهم في حال تقع تكاد ل غير فإن أصح والسإتثناء

باهيمة لكم أحلت المائدة أول في وجل عز وقوله بااغ غير اضطر فمن تعالى
خزايا غير باالوفد مرحبا تعالى وقوله الصيد محلي غير عليكم يتلى ما إل النعام

صراط تعالى كقوله قبلها لما تاباعة كانت معرفة إلى أضيفت فإن ندامى ول
ول الخزايا غير باالوفد مرحبا قلت ولو عليهم المغضوب غير عيهم أنعمت الذين

غير تعرف عدم في والكلم كلمهم من المعروف هو هذا غير لجرت الندامى
النعت فعلى الرفع وأما آخر مقام له حال ذاك إذ وقوعها وحسن باالضافة
تقديره محذوف مبتدأ خبر هو وغيره إسإحاق أباو وقال الصحيح هو هذا للقاعدين

التعريف تقبل ل غيرا أن ظنه هذا على حمله والذي الضرر أولي غير هم الذين
عليها يعتمد حجة ذلك ادعى من مع وليس للمعرفة صفة تجري فل باالضافة

إذا أنها هذا وجواب إليه يضاف باما تتعرف فل الباهام في توغلت غيرا أن سإوى
الجر قراءة وأما إليه تضاف ما لتعيينها إباهام فيها يكن لم متقابالين باين دخلت
قول وهو والثاني للمؤمين نعت أنه الصحيح وهو أحدهما أيضا وجهان ففيها

 منه بادل أنه المبرد

معنى مفهوم فهو كلها القوال وعلى المعرفة باه تنعت فل نكرة أنه على باناء
فضل وقوله غيره إليه أضيفت ما على مسلط غير التسوية نفي وإن السإتثناء

نفي لمعنى مبين هو درجة القاعدين على وأنفسهم باأموالهم المجاهدين الله
درجة الضرر اولي من القاعد على المجاهد الله فضل والمعنى قالوا المساواة

الفريقين أن وتعالى سإبحانه أخبر ثم وماله بانفسه باالجهاد عنه لمتيازه واحدة
والقاعد المجاهد أي الحسنى الله وعد وكل فقال باالحسنى موعود كليهما

الغني تفضيل على دليل هذا وفي قالوا اليمان في لشتراكهما المضرور
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القاعد من أفضل ونفسه باماله المجاهد أن أخبر الله لن الفقير على المنفق
ول باقوله الحرج عنه فنفى الفقير وأما باالنفس الجهاد على باالمال الجهاد وقدم
من مقام فأين عليه أحملكم ما أجد ل قلت لتحملهم أتوك ما إذا الذين على
من القاعد حكم فهذا قالوا الحرج عنه نفى من مقام إلى باالتفضيل له حكم
الله وفضل تعالى فقال الضرر أولي غير من القاعد وأما والمجاهد الضرر أولي

الله وكان ورحمة ومغفرة منه درجات عظيما أجرا القاعدين على المجاهدين
عظيما أجرا قوله من البدل على نصب هو قيل درجات وقوله رحيما غفورا
يقال كان قتادة قال المعنى في هو لنه لفظه باغير كان وإن له تأكيد وقيل

في والقتل درجة الهجرة في والجهاد درجة السإلم في والهجرة درجة السإلم
القاعد على المجاهد باها الله فضل التي الدرجات زيد ابان وقال درجة الجهاد

ول طمأ يصيبهم ل باأنهم ذلك تعالى يقول إذ تعالى الله ذكرها التي وهي سإبع
من ينالون ول الكفار يغيظ موطئا يطأون ول الله سإبيل في مخمصة ول نصب
خمس فهذه المحسنين أجر يضيع ل الله إن صالح عمل باه لهم كتب إل نيل عدو

باه لهم كتب إل واديا يقطعون ول كبيرة ول صغيرة نفقة ينفقون ول قال ثم
حضر الدرجتين باين ما درجة سإبعون الدرجات وقيل اثنتان فهاتان صالح عمل

في المذكورة هي الدرجات إن والصحيح سإنة سإبعين المضمر الجواد الفرس
 اباي حديث

ورسإوله باالله آمن من قال أنه النبي عن صحيحه في البخاري رواه الذي هريرة
سإبيل في هاجر الجنة يدخله أن الله على حقا فإن رمضان وصام الصلة وأقام

باذلك الناس نخبر أفل الله رسإول يا قالوا فيها ولد التي أرضه في جلس أو الله
كما درجتين كل سإبيله في للمجاهدين الله أعدها درجة مائة الجنة في إن قال
الجنة أوسإط فإنه الفردوس فاسإألوه الله سإألتم فإذا والرض السماء باين

سإبحانه وجعل قالوا الجنة أنهار تفجر ومنه الرحمن عرش وفوقه الجنة وأعلى
وهذا ورحمة ومغفرة بادرجات ههنا وجعله فقط بادرجة الول التفضيل وتعالى

وإيضاحه القول هذا تقرير فهذا الضرر أولي غير على يفضل أنه على يدل
يستوي ل أن لزم مطلقا القاعدين من المجاهدون كان إذا يقال أن باقي ولكن

الضرر أولي غير من باكونهم القاعدين تقييد في يبقى فل مطلقا وقاعد مجاهد
فإن وأيضا ايضا الضرر أولي من والقاعدون المجاهدون يستوي ل فإنه فائدة

ل الضرر أولي غير هم عليهم التفضيل وقع الذين الية في المذكورين القاعدين
اسإتثناهم بال الية في حكمهم يذكر لم فإنهم الضرر أولو هم الذين القاعدون

غير هم والمعهود للعهد القاعدين في فاللم غيرهم على التفضيل أن وباين
من تمنعه لضرورة المجاهدين من فالقاعد وأيضا المضرورون ل الضرر أولي

سإافر أو العبد مرض إذا قال أنه النبي عن ثبت كما المجاهد أجر مثل له الجهاد
ما أقواما باالمدينة إن وقال مقيما صحيحا يعمل كان ما العمل من له كتب

وهم قال باالمدينة وهم قالوا معكم وهم إل واديا قطعتم ول مسيرا سإرتم
 الية يقال أن فالصواب هذا وعلى العذر حبسهم باالمدينة

هم يستوون ل الضرر أولي غير من الجهاد عن القاعدين أن على دلت
على مفهومها يدل ول منطوقها باطريقب حكمهم عن وسإكت والمجاهدون
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غلبه الجهاد أهل من معذور إلى منقسم النوع هذا بال للمجاهدين مساواتهم
فهذا العجز أقعده وإنما مقدورها عنها يتخلف لم جازمة ونيته عنه وأقعده عذره
الحكم يتناوله ل القسم وهذا المجاهد أجر مثل له أن الشرع أدلة تقتضيه الذي
يمكن ما باه اقترن إذا التام العزم أن الشريعة قاعدة لن وهذا التسوية بانفي
الفاعل منزلة والعقاب الثواب في صاحبه نزل الفعل مقدمات أو الفعل من

في والمقتول فالقاتل باسيفيهما المسلمان تواجه إذا قوله عليه دل كما التام
صاحبه قتل على حريصا كان إنه قال المقتول باال فما القاتل هذا قالوا النار
أنه النبي عن النماري كبشة أباي حديث من أحمد المام ومسند الترمذي وفي
رباه ماله في يتقي فهو وعلما مال الله رزقه عبد نفر لرباعة الدنيا إنما قال

علما الله رزقه وعبد المنازل باأحسن فهذا حقا فيه لله ويعلم رحمه باه ويصل
وهما بانيته فهو فلن باعمل فيه لعملت مال لي أن لو يقول فهو مال يرزقه ولم
رباه ماله في يتقي ل فهو علما يرزقه ولم مال الله رزقه وعبد سإواء الجر في
لم وعبد الله عند المنازل باأسإوأ فهذا حقا فيه لله يعلم ول رحمه باه يصل ول

بانيته فهو فلن باعمل لعملت مال لي أن لو يقول فهو علما ول مال الله يرزقه
إل مقدوره ليس الذي والناوي الفاعل وزر أن فأخبر سإواي الوزر في وهما
والناوي الفاعل أجر وكذلك التام ومقدوره باالنية أتى لنه سإواء فعله دون باقوله
المقتول وكذلك بانيته قوله اقترن الذي المقتول وكذلك بانيته قوله اقترن الذي
لنيته القاتل منزلة نزل فقتل المسلم أخيه قتل باه وأراد السيف سإل الذي

دل من قوله هذا ومثل والحركة السعي من مقدورها باها اقترن التي التامة
من ومثله الفاعل منزلة نزل ونيته بادللته فإنه فاعله أجر مثل فله خير على
 من عليه ضللة إلى دعا ومن اتبعه من أجور مثل فله هدى إلى دعا

إذا ومثله الدعوة من باها مقدورها واقتران نيته لجل اتبعه من آثام مثل الوزر
كتب وحده فصلى صلوا وقد فأدركهم جماعة ليصلي المسجد إلى المصلي جاء
مروي حديث في باه مصرحا جاء كما وسإعيه بانيته الجماعة صلة أجر مثل له

يقوم أن نيته ومن فنام الليل من يصليه ورد له كان من هذا ومثل
ومثله صدقة عليه نومه وكان ورده أجر له كتب نوم عينه فغلب إليه

له كتب والسفر المرض عنه فشغل يعمله عمل له كان إذا والمسافر المريض
الله باغله باصدق الشهادة الله سإأل من ومثله مقيم صحيح وهو عمله مثل

كثيرة ذلك ونظائر فراشه على مات ولو الشهداء منازل وتعالى سإبحانه
ل فهذا تاما عزما عليه عازم هو ول الجهاد نيته من ليس معذور الثاني والقسم
كان وإن عليه المجاهدين الله فضل قد بال الله سإبيل في والمجاهد هو يستوي
قال وقد الول القسم أصحاب كنية التام باالفاعل تلحقه له نية ل لنه معذورا

فلما نيته قدر على أجره أوقع قد الله إن مظعون بان عثمان حديث في النبي
ول مطلقا باالمجاهد يساوي أن يجز لم التفصيل هذا فيه المعذور القسم كان

 مطلقا المساواة عنه ينفي

العامة الصيغ أحكام من هو إنما العموم فإن لها عموم ل المفهوم ودللة
عموما له أن على يدل ل باالمفهوم للقول الموجب والدليل اللفاظ وعوارض

والخر التخصيص أحدهما شيئين إلى ترجع المفهوم أدلة فإن اعتباره يجب
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الحكم نفي يقتضي باالمذكور الحكم تخصيص أن فهو التخصيص فأما التعليل
حكم وسإلب العموم يقتضي ل وهذا التخصيص فائدة باطلت وإل عداه عما

باانقسام تحصل قد التخصيص فائدة لن المفهوم صور جميع عن المنطوق
فيه تفصيل ثبوت لبعضها ويثبت باعضها عن الحكم يسلب ما إلى المفهوم صور

في مراعاته تجب ل باشرط إما وجه دون وجه على المنطوق حكم له فيثبت
ونحو أبادا ثابات فإنه المنطوق حكم باخلف وقت دون وقت في وإما المنطوق

باالتفصيل حاصلة التخصيص فائدة كانت وإذا التخصيص فوائد من ذلك
مجرد فإثباته بااطلة دعوى التخصيص من العموم لزوم فدعوى والنقسام

له المناسإب الوصف هذا على الحكم ترتيب قالوا فإنهم التعليل وأما التحكم
ل أيضا وهذا علة المذكور الوصف يكن لم وإل عداه عما الحكم نفي يقتضي
المرتب الحكم نفي اقتضاؤه غايته وإنما عداه ما كل عن النفي عموم يستلزم

فل جملة الحكم نفي وأما الوصف عنها المنفي الصور عن الوصف ذلك على
باعلل تعليله يجوز باالنوع الواحد الحكم فإن أخرى وعلة آخر باوصف ثبوته يجوز

لن فيه نحن ما هذا ومثال موضعه هذا ليس كلم باالعين الواحد وفي مختلفة
ل والمجاهدون الضرر أولي غير المؤمنين من القاعدون يستوي ل تعالى قوله
إن بال الضرورة حيث من مطلقا المجاهدين المضرورين مساواة على يدل

والضرر التام والعزم الجازمة النية وهي آخر باوصف معللة فإنها المساواة ثبتت
والله الجر في المساواة من مانعا يكون ل الحال ذلك في الجهاد من المانع
أعلم
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وكان تعلم تكن لم ما وعلمك والحكمة الكتاب عليك الله { وأنزل تعالى قوله
: السلم عليه المسيح عن  وقال113:  } النساء عظيما عليك الله فضل

كتاب في  الحكمة48:  عمران آل والنجيل والتوراة والحكمة الكتاب ويعلمه
باعلم وفسرت باالنبوة : فسرت فالمفردة باالكتاب ومقترنة : مفردة نوعان الله

ومنسوخه : ناسإخة القرآن علم : هي عنهما الله رضي عباس ابان قال القرآن
وأمثاله وحرامه وحلله ومؤخره ومقدمه ومتشاباهه ومحكمه

والعلم القرآن : هي مجاهد وقال فيه والفهم القرآن : هي الضحاك وقال
: النخعي وقال والفعل القول في الصاباة : هي عنه أخرى رواية وفي والفقه

فسرها كأنه الله دين في : الورع الحسن وقال وفهمها الشياء معاني هي
قال كذلك السنة : فهي باالكتاب المقرونة الحكمة وأما ومقتضاها باثمرتها

أعم باالسنة وتفسيرها باالوحي القضاء : هي وقيل الئمة من وغيره الشافعي
وأشهر

باه والعمل الحق معرفة : إنها ومالك مجاهد : قول الحكمة في قيل ما وأحسن
شرائع في والفقه القرآن بافهم إل يكون ل وهذا والعمل القول في والصاباة
: الطلع فالعلمية وعملية : علمية حكمتان الحكمة و اليمان وحقائق السإلم

وشرعا قدرا وأمرا خلقا بامسبباتها السإباب ارتباط ومعرفة الشياء باواطن على
: وهي قال موضعه في الشيء وضع : وهي المنازل صاحب قال كما العلمية و

ول حده تعديه ول حقه شيء كل تعطي : أن الولى الدرجة درجات ثلث على
 عنه تؤخره ول وقته عن تعجله
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ونهايات حدود ولها وقدرا شرعا تقتضيها وحقوق مراتب لها الشياء كانت لما
مراعاة الحكمة كانت تتأخر ول عنها تتقدم ل أوقات ولها تتعداها ول إليها تصل
باشرعه لها الله أحقه الذي حقها مرتبة كل تعطي باأن الثلثة الجهات هذه

عن تعجيلها تطلب ول للحكمة مخالفا متعديا فتكون حدها باها تتعدى ول وقدره
السإباب لجميع عام حكم وهذا فتفوتها عنه تؤخرها ول الحكمة فتخالف وقتها

وسإقي البذر إضاعة بامنزلة للحكمة تعطيل فإضاعتها وقدرا شرعا مسبباتها مع
ويفسد والزرع البذر يغرق باحيث حاجتها فوق : كسقيها الحق وتعدي الرض

وكماله إدراكه قبل : كحصاده وقتها عن وتعجيلها
المحتاج الحد وتعدي باالحكمة : إخلل واللباس والشراب الغذاء ترك وكذلك

: وقته عن وتأخيره باها : إخلل وقته قبل ذلك وتعجيل أيضا عنها : خروج إليه
الذي الوقت في ينبغي الذي الوجه على ينبغي ما : فعل إذا فالحكمة باها إخلل
كامل إرث له : من الكامل فالرجل وبانيه آدم الحكمة أورث تعالى والله ينبغي

إل يحصيه ل ذلك في والتفاوت ميراث نصف له كالمرأة الرجل ونصف أبايه من
وأكملهم عليهم وسإلمه الله صلوات : الرسإل هذا في الخلق وأكمل تعالى الله
باما أمته وعلى عليه وتعالى سإبحانه الله امتن ولهذا محمد وأكملهم العزم أولو

ما وعلمك والحكمة الكتاب عليك الله : وأنزل تعالى قال كما الحكمة من آتاهم
يتلو منكم رسإول فيكم أرسإلنا : كما تعالى  وقال113:  النساء تعلم تكن لم

تعلمون تكونوا لم ما ويعلمكم والحكمة الكتاب ويعلمكم ويزكيكم آياتنا عليكم
151:  البقرة

: فسببه العبد وفي الوجود في خلل وكل الصفة باهذه مرتبط الوجود نظام فكل
: الكمال عن وأباعدهم وأنقصهم نصيبا منها : أوفرهم الناس فأكمل باها الخلل
: وأضدادها وآفاتها والناة والحلم : العلم أركان ثلثة ولها ميراثا منها أقلهم
أعلم والله عجول ول طائش ول لجاهل حكمة فل والعجلة والطيش الجهل
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المائدة سإورة
على { وتعاونوا تعالى الله قال
} والعدوان الثم على تعاونوا ول والتقوى البر
أو عنه الله نهى ما فعل هو إذ عدوان إثم فكل الخر تضمن أفرد إذا منهما وكل
باه يأثم فإنه إثم عدوان وكل ونهيه أمره على عدوان فهو باه الله أمر ما ترك

ووصفهما متعلقهما باحسب شيئان فهما اقترانهما عند ولكن صاحبه
والعدوان ذلك ونحو الخمر وشرب والزنا كالكذب الجنس محرم كان ما فالثم

والزيادة القدر محرم كان ما
الحق أخذ في كالعتداء والزيادة المحرم القدر إلى منه أبايح ما تعدى فالعدوان

لم خشبة غصبه فإذا عرضه أو بادنه أو ماله على يتعدى باأن إما عليه هو ممن
كلمة فيه قال وإذا أضعافه عليه أتلف شيئا عليه أتلف وإذا داره إل عوضها يرض
للعدل وتعد عدوان كله فهذا أضعافها فيه قال
في وعدوان العبد حق في وعدوان الله حق في عدوان نوعان العدوان وهذا
الحلل الوطء من له الله أبااحا ما تعدى إذا كما الله حق في فالعدوان العبد حق
والذين تعالى قال كما سإواهما من عليه حرم ما إلى والمملوكات الزواج في
ملومين غير فإنهم أيمانهم ملكت ما أو أزواجهم على إل حافظون لفروجهم هم

زوجته من له أبايح ما تعدى وكذلك العادون هم فأولئك ذلك وراء اباتغى فمن
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موضع غير في أو نفاسإها أو حيضها في كوطئها منها عليه حرم ما إلى وأمته
 ذلك ونحو الواجب صيامه أو أحدهما إحرام في أو الحرث

العدوان من فهو منه أكثر إلى فتعداه معين قدر منه له أبايح من كل وكذلك
نظرة له أبايح أو كلها الكأس فتناول خمر من باجرعة الغصة إسإاغة له أبايح كمن

ميادين في طرفه عنان فأطلق والمداواة والمعاملة والشهادة والسوم الخطبة
المباحا فتعدى والزهور الرياض تلك في ناظره طرف وأسإام المنظور محاسإن

حائر باصر ذا فصار المحجور المحوط الحمى حول وحام المحظور القدر إلى
في وأقام عليه فخامر باالخبر يأتيه رائدا طرفه أرسإل طائر مكانه عن وقلب

باين قيوده في يحجل أسإير وهو إل يشعر فلم آثاره في القلب فبعث الخيام تلك
بارحت وما قتيل باينهن تشحط حتى ناظره لحظات أقلعت فما الخيام تلك

أمامه وما العدوان خطر هذا تجديل جندلته حتى الجفون تلك سإيوف تنوشه
طرفه غض من ثواب فوات من حرمه وما الحرمان فوت وهذا وأخطر أعظم

فلم إليه المنظور محاسإن مفاوز في الطرف سإافر وأكبر أجل وجل عز لله
راكبها أن عرف وما البيداء تلك ركوب في بانفسه وغرر السفر أذى إل يرباح
فيها يضع ولم نواه ما منها المسافر يبلغ لم سإفرة من لها يا الخطر أعظم على
كل على الرصد فيها له وقعد الطريق فيها عليه قطع حتى عصاه عاتقه عن

المرور إلى سإبيل له ول والياب وطنه إلى الرجوع يستطيع ل ومضيق نقب
لم جاءه إذا حتى الشراب بارد فيظنه باعيد من الهاجرة هجير يرى والذهاب

كان أنه وتيقن الحساب سإريع والله حساباه فوفاه عنده الله ووجد شيئا يجده
القيمة في اللذة وتلك الذلة هذه اسإتوت ما تالله السراب بالمع مغرورا

ولكن البصير باينهما فيتحير المنفعة في تقارباا ول الخبير العارف باها فيشتريها
والقلوب العثور ومواضع السلمة مواطن باين تفرق فل غشاوة العيون على
ولكن الباصار تعمى ل فإنها الغرور فرش فوق راقدة الغفلت أغطية تحت
الصدور في التي القلوب تعمى
إما منها يبح لم ما إلى للضرورة الميتة من أبايح ما تجاوز العدوان أمثلة ومن
أحمد مذهب في القولين أحد على الرمق سإد له أبايح وإنما يشبع باأن

 حنيفة وأباي والشافعي

لماله واقيا وأكلها عنها اسإتغنى فإذا إليه احتاج إذا والتزود الشبع له مالك وأبااحا
غير اضطر فمن تعالى قال عدوانا تناولها كان ونحوه المذكى شراء عن وباخل

غير من يأكلها ل والحسن قتادة قال رحيم غفور الله إن عليه إثم فل عاد ول بااغ
ل أي عاد ول غيرها يجد وهو طالبها غير بااغ غير وقيل شبعه يعدو ول اضطرار

غير مقاتل وقال الرمق سإد ولكن يشبع حتى فيأكل منها له حد ما يتعدى
منها متزود ول لها مستحل

حتى تناوله عن باتقصيره يتعدى ول منها له حد الذي الحد باتجاوز يبغى ل وقيل
وقال آثم وهذا آثم فهذا عنه التقصير أو بامجاوزته الله حد تعدى قد فيكون يهلك

حتى يشرب ولم يأكل فلم الخنزير ولحم والدم الميتة إلى اضطر من مسروق
وأصحاباه عباس ابان وقال الية في القولين أصح وهذا النار دخل مات

معصية سإفر يكون فل سإفره في عاد ول السلطان على بااغ غير والشافعي



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

يترخص ل باسفره العاصي أن ذلك على وبانوا
فيها تعرض ل الية إذ ذكرها موضع هذا ليس أوجه لعشرة أصلح الول والقول
سإيقت ول باذلك مختصة هي ول المام على للخروج ول إثبات ول بانفي للسفر

إلى يرجعان فيها والعدوان والبغي والمسافر المقيم حق في عامة وهي له
هذا نظير ولن باالكل له تعلق ل عنه خارج أمر إلى ل باالنهي المقصود الكل
هو فهذا لثم متجانف غير مخمصة في اضطر فمن الخرى الية في تعالى قوله

هو وهذا أكلها من الحرام القدر إلى المائل للثم والمتجانف العادي الباغي
البااحة فتقدرت للضرورة أبايحت إنما ولنها بادونه له يباحا ل الذي الشرط
للضرورة البااحة تكون فل وإثم وعدوان باغي عليها الزيادة أن وأعلمهم باقدرها

أعلم والله لحله سإببا
البغي أن مع العراف سإورة في المذكوران والبغي الثم هما والعدوان والثم
 عليهم والسإتطالة العباد حقوق في اسإتعماله غالب

الجنس بامحرم ظلمهم البغي كان باالعدوان البغي قرن فإذا هذا وعلى
اسإتيفائه في الحق تعدى والعدوان باالذى والباتداء والبهت والكذب كالسرقة

حقهم في والعدوان كالثم حقهم في والعدوان البغي فيكون منه أكبر إلى
الله حدود في والعدوان كالثم
والظلم والعدوان فالبغي حد وله لعباده وحق حد وله لله حق أمور أرباعة فههنا
إليهما يصل فل عنهما التقصير أو رواءهما ما إلى الحدين تجاوز

 } 271 صـ  ـ268 صـ1 حـ السالكين { مدارج أهـ

الذي الدين وصف كيف وتأمل }الية دينكم لكم اكملت { اليوم تعالى قوله
ل باأنه الدين في إيذانا باالتمام عليهم اسإبغها التي والنعمة باالكمال لهم اختاره
في الكامل هو بال باوجه الحكمة عن خارجا شيء ول خلل ول عيب ول فيه نقص

يسلبهم ل وأنه واتصالها بادوامها إيذانا باالتمام النعمة ووصف وجللته حسنه
القرار دار وفي الدار هذه في باالدوام لهم يتمها بال أعطاهموها إذ باعد إياها

الدين وإضافة باالدين الكمال اقتران وحسن باالنعمة التمام اقتران حسن وتأمل
ومسديها وليها هو إذ اليه النعمة وأضاف له المقيمون باه القائمون هم إذ اليهم

المؤذنة بااللم الكمال في واتى قابالوها وهم حقا نعمته فهي عليهم باها والمنعم
المؤذنة باعلى النعمة إتمام وفي المم دون باه خصوا شيء وأنه باالختصاص
في وعليكم أكملت مقابالة في اتممت فجاء والحاطة والشتمال باالسإتعلء

وإتماما وكمال تقريرا وزاده ذلك واكد دينكم مقابالة في ونعمتي لكم مقابالة
ياله يقول الصالح السلف باعض وكان دينا السإلم لكم ورضيت باقوله للنعمة

وحدانيته على خلقه دللة في مختصرا فصل ذكرنا وقد رجال له ان لو دين من
الول القسم باه نختم ان واردنا الحسنى وأسإمائه جلله ونعوت كماله وصفات

وعلمه وحدانيته على وشرعه دينه دللة في فصل نتبعه ان راينا ثم الكتاب من
يكتسبها التي العلوم أشرف من هذا إذ كماله صفات وسإائر ورحمته وحكمته

المساك بانا الولى كان وقد الخرة الدار الى باها ويدخل الدار هذه في العبد
الرجل يدخل كما هو علومهم اليه وتنتهي منه الواصفون يصفه ما لن ذلك عن

وأين البلل من إصبعه على يعلق باما البحر يصف فهو ينزعها ثم اليم في اصبعه
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ما صفة هي وإنما باالبحر احاطت الصفة تلك ان السامع فيظن البحر من ذلك
البشر عقول تحيط ان من وأوسإع وأعظم اجل فالمر وإل منه باالصبع علق

ضوئها من الشمس قرص الى الناظر باه يصف ان عسى وماذا منه جزء باأدنى
 عباده من الله رضى قد ولكن فيها الله صنع وعجائب وحسنها وقدرها

ثناء ليحصى انه مع وجلله وحكمته وصفاته وأسإمائه آلئه وذكر عليه باالثناء
ول وتعالى تبارك عليه ثناء مخلوق يبلغ فل نفسه على اثنى كما هو بال ابادا عليه

هو كما رسإوله على ثناء المة من احد يبلغ ل بال له ينبغي باما ودينه كتاباه وصف
ان يحب تعالى الله ان هذا ومع عليه باه يثنون ما فوق هو بال عليه يثني ان اهل

يدي باين اعتذار مقدمة فهذه ورسإوله ودينه كتاباه وعلى عليه ويثني يحمد
دنياهم العباد بامقاصد عليم والله العظم البحر هذا راكب من والتقصير القصور

والتجاوز باالعذر اولى وهو
 } 313صـ السعادة دار { مفتاحا أهـ

المتصلة هي المطلقة فالنعمة مقيدة ونعمة مطلقة نعمة نعمتان والنعمة
أن وتعالى سإبحانه الله أمرنا التي وهي والسنة السإلم نعمة وهي الباد باسعادة
الرفيق أهل وجعلهم باها خصهم ومن أهلها صراط يهدينا أن صلواتنا في نسأله
الله أنعم الذين مع فأولئك والرسإول الله يطع ومن تعالى يقول حيث العلى
الصناف فهؤلء رفيقا أولئك وحسن والصالحين والصديقين النبيين من عليهم
الله باقول المعنيون هم أيضا وأصحاباها المطلقة النعمة هذه أهل هم الرباعة
دينا السإلم لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت اليوم تعالى

والدين المم سإائر دون القيم الدين باهذا المختصون هم إذ إليهم الدين فأضاف
ل الذي الله دين السإلم فيقال الرب إلى يضاف وتارة العبد إلى يضاف تارة
من أنزلت الذي دينك انصر اللهم الدعاء في يقال ولهذا سإواه دينا أحد من يقبل

هو لنه إليه إضافتها مع النعمة إلى والتمام الدين إلى الكمال ونسب السماء
الدعاء في يقال ولهذا لها قابالين النعمة محض محل وهم إليهم ومسديها وليها

الدين وأما عليهم وأتممها قاباليها عليك باها مثنين واجعلهم للمسلمين المأثور
أكملت فقال إليهم نسبه رباهم باتوفيق له الفاعلين باه القائمين هم كانوا فلما
واللفظتان النعمة جانب في والتمام الدين جانب في الكمال وكان دينكم لكم
أخص الكمال فإن التأمل عند يظهر لطيف فرق فبينهما وتواخيتا تقارباتا وإن

صفاتها بااعتبار ولكن والذوات العيان على ويطلق والمعاني باالصفات
إل النساء من يكمل ولم كثير الرجال من كمل وآله النبي قال كما وخواصها

عبد بان عمر وقال خويلد بانت وخديجة مزاحم بانت وآسإية عمران بانت مريم
اسإتكمل فقد اسإتملكها فمن وشرائع وسإننا وفرائض حدودا لليمان إن العزيز
وأوصاف أعيان الله ونعمة والمعاني العيان في فيكون التمام وأما اليمان
الكمال نسبة فكانت ومحاباه ونهيه لمره المتضمن شرعه فهو دينه وأما ومعان

 إليهم الدين اضافة كانت كما أحسن النعمة إلى والتمام الدين إلى
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التي وهي المطلقة النعمة هي النعمة هذه أن والمقصود أحسن اليه والنعمة
صحيح فهو العتبار باهذا نعمة الكافر على لله ليس قيل وإذا باالمؤمنين اختصت
المقيدة النعمة

وتبسط الجسد وعافية والغنى الصحة كنعمة المقيدة النعمة الثانية والنعمة
البر باين مشتركة النعمة فهذه هذه وأمثال الحسنة والزوجة الولد وكثرة الجاه

حق فهو العتبار باهذا نعمة الكافر على لله قيل وإذا والكافر والمؤمن والفاجر
لما المقيدة النعمة أن وهو واحد وجه على إل واليجاب السلب اطلق يصح فل

للكافر اسإتدراجا كانت
الله سإماها كما بالية كانت وإنما نعمة تكن لم فكأنها والشقاء العذاب إلى ومآلها
ونعمه فأكرمه رباه اباتله ما إذا النسان فأما تعالى فقال كذلك كتاباه في تعالى

أي كل أهانن رباي فيقول رزقه عليه فقدر اباتله ما إذا وأما أكرمن رباي فيقول
ذلك كان وإنما عليه أنعمت فقد فيها ونعمته الدنيا في أكرمته من كل ليس
غير من حاجته باقدر فجعلته رزقه عليه قدرت من كل ول واختبارا له مني اباتلء

 باالمصائب أباتليه كما باالنعم عبدي أباتلي بال أهنته قد أكون فضيلة

ثم الكرام له فأثبت فأكرمه قوله مع ويتفق المعنى هذا يلتئم كيف قيل فإن
اباتلء هو وإنما مني إكراما ذلك ليس أي كل وقال أكرمن رباي قوله عليه أنكر

من وهما المنفي الكرام غير المثبت الكرام قيل ونفاه الكرام له أثبت فكأنه
أن لصاحبه باموجب المقيد الكرام هذا فليس والمقيدة المطلقة النعمة جنس
الكافر على أنعم الله إن قيل إذا أيضا وكذلك المطلق الكرام أهل من يكون
باه يعيش ل ما أعطى من بامنزلة فهو وبادلها الله نعمة رد ولكنه مطلقة نعمة

وقال كفرا الله نعمة بادلوا الذين إلى تر ألم تعالى قال كما البحر في فرماه
منه نعمة إياهم فهدايته الهدى على العمى فاسإتحبوا فهديناهم ثمود وأما تعالى
هل مسألة في النزاع فصل فهذا الضلل عليها وآثروا الله نعمة فبدلوا عليهم

اشتراك إحداهما جهتين من الناس اختلف وأكثر ل أم نعمة الكافر على لله
والتفصيل الطلق جهة من والثانية وإجمالها اللفاظ

الحقيقة في باها يفرحا التي هي المطلقة النعمة أن في فصل
الله يحبه مما باها والفرحا الحقيقة في باها يفرحا التي هي المطلقة النعمة وهذه

فبذلك وبارحمته الله بافضل قل تعالى الله قال الفرحين يحب ل وهو ويرضاه
الله فضل أن على السلف أقوال دارت وقد يجمعون مما خير هو فليفرحوا
كان وكلما باهما فرحه يكون القلب حياة حسب وعلى والسنة السإلم ورحمته

ليرقص السنة روحا بااشر إذا القلب إن حتى فرحا أشد قبله كان فيهما أرسإخ
الناس يكون ما أحزن فرحا

 } 6 صـ  ـ3 صـ السإلمية الجيوش { اجتماع أهـ

النعام سإورة
} يلبسون ما عليهم { وللبسنا تعالى قوله

نشاهده ملكا يعنون ملك عليه أنزل لول كفرهم في تعنتا قالوا المشركين إن
الله فأجاب الله من باالوحي عليه ينزل كان فالملك وإل ويصدقه له يشهد ونراه



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

اقترحوه الذي الوجه على الملك إنزال عدم في الحكمة وباين هذا عن تعالى
جرت كما باالعذاب لعوجلوا ويصدقوه يؤمنوا ولم اقترحوا كما ملكا أنزل لو باأنه

باها يؤمنوا ولم جاءتهم إذا القتراحا آيات في الكفار مع تعالى سإنته باه واسإتمرت
ملكا أنزل لو أنه سإبحانه باين ثم ينظرون ل ثم المر لقضي ملكا أنزلنا ولو فقال

على يقدروا لم صورته في أنزله إن لنه مقصودهم باه حصل لما اقترحوا كما
النبي كان وقد ومباشرته الملك مخاطبة على يقدرون ل البشر إذ عنه التلقي

منه وتحدر البرحاء وأخذه لذلك كرب الملك عليه نزل إذا الخلق أقوى وهو
هو هل لبس لهم حصل رجل صورة في جعله وإن الشاتي اليوم في العرق
هذه في عليهم وللبسنا رجل لجعلناه ملكا جعلناه ولو تعالى فقال ملك أم رجل

صورة في الملك رأوا إذا يقولون فإنهم حينئذ أنفسهم على يلبسون ما الحال
باملك وليس إنسان هذا النسان

 }353  صـ2 السالكينحـ { مدارج أهـ
ربانا باآيات نكذب ول نرد ياليتنا قالوا النار على وقفوا اذ ترى ولو تعالى قوله

لما لعادوا ردوا ولو قبل من يخفون كانوا ما لهم بادا بال المؤمنين من ونكون
 لكاذباون وانهم عنه نهوا

تجدها أقوالهم فراجع أوردوا وما الية هذه معنى حول المفسرين أكثر حام وقد
يتفطنوا ولم باه فسروها مما وأعظم أجل ومعناها غليل تروى ول عليل تشفى ل

لهم بادا الذى أن وطنوا يخفونه وكانوا لهم بادا الذى للمر ول بابل الضراب لوجه
مضافا روا قد قبل من يخفون كانوا ما قوله مع ملتئما ذلك يروا لم فلما العذاب
لهم جواب ل آخر أمر عليهم فدخل قبل من يخفون كانوا ما خبر وهو محذوفا

يظهرونه كانوا بال وكفرهم شركهم يخفون يكونوا لم القوم أن وهو عنه
فى القوم ان قالوا عليهم وارد هذا أن علموا ولما عليه ويحارباون إليه ويدعون

كنا ما ربانا والله وقالوا وجحدوه شركهم أخفوا ومواطنها القيامة موارد باعض
الواحدى قال أخفوه الذى ذلك جزاء لهم بادا النار على وقفوا فلما مشركين

والضراب السياق فإن شيئا القول هذا أربااب يصنع ولم التفسير أهل هذا وعلى
كنا ما ربانا والله وقولهم عنه نهوا لما لعادوا ردوا لو باأنهم عنهم والخبار بابل

فتأمله ذكروه الذى باهذا يلتئم ل مشركين
البعث أمر من الرؤسإاء عنهم أخفاه ما للتباع بادا بال الزجاج منهم طائفة وقالت

هذا من واجود باخاف ليس ما التكلف من وفيه تفسير إلى يحتاج التفسير وهذا
عليهم خفيت اذ لهم بااديا يكن لم كفرهم كأن قال الية من المبرد فهمه ما

كان فكأنه ووبااله عاقبته مضرة عليهم خفيت لما أنهم كلمه ومعنى مضرته
وشره حقيقته لهم ظهرت العذاب عاينو فلما حقيقته لهم تظهر لم عنهم خفيا
كنت ما الن لك ظهر وقد قبل أمر فى حدثته كنت لمن تقول كما وهذا قال
وشركهم كفرهم عن يعبر أن يسهل ول هذا قبل له ظاهرا كان وقد لك قلت
باأنهم وبااد حاضر كل اليه ويدعون الشهاد رءوس على باه ينادون كانوا الذى
وقتل والفساد الظلم أظهر لمن يقال ول عنهم عاقبته لخفاء يخفونه كانوا

عاقبته باسوء لجهله ذلك أخفى أنه باالفساد الرض فى والسعى النفوس
 عليه وخفائها
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على وقفوا لما المشركين هؤلء أن كلمه من أراد باما أعلم والله الية فمعنى
باالله فيؤمنون الدنيا الى يردون أنهم تمنوا داخلوها أنهم وعلموا وعاينوها النار

فى ليس وأنهم كذلك ليس المر أن سإبحانه فأخبر رسإله يكذباون ول وآياته
ردوا لو وأنهم والتكذيب والشرك الكفر سإجيتهم بال اليمان وسإجاياهم طبائعهم

لمنوا ردوا لو أنهم زعمهم فى كاذباون أنهم وأخبر قبله كانوا كما الرد باعد لكانوا
وصدقوا

بادا الذى معنى وتبين بابل الضراب معنى تبين ومرادها الية مقصود تقرر فإذا
باآيات نكذب ول نرد ليتنا يا قولهم على لهم والحامل يخفونه كانوا والذى لهم
صدقوهم الرسإل وأن بااطل على الدنيا فى كانوا أنهم يعلمون كانوا فالقوم ربانا
باينهم يظهروه ولم أخفوه ولكنهم وتحققوه ذلك وتيقنوا الله عن بالغوهم فيما
ما معرفة واليمان الرجوع تمنى على لهم الحامل يكن فلم باكتمانه تواصوا بال
وظهر ويخفونه ذلك يعلمون كانوا فإنهم الرسإل صدق من يعرفونه يكونوا لم

الرسإل وأن بااطل على أنهم علمهم من عليه ينطوون كانوا ما القيامة يوم لهم
لما ردوا فلو ويخفونه يكتمونه كانوا أن باعد عيانا ذلك فعاينوا الحق على

اليمان يتمنوا لم فإنهم والتكذيب الكفر الى ولعادوا بااليمان نفوسإهم سإمحت
العذاب عاينوا لما تمنوا وانما بااطل الشرك وأن الحق هو أنه يومئذ لعلمهم

وهو ومعاشرته شخص محبة يخفى كان كمن وهذا بااحتماله لهم طاقة ل الذى
وليه عليه اطلع ان له فقيل عنه عدوله فى الرشد وأن بااطل حبه أن يعلم

فلما الصواب هى ومعاشرته محبته بال ويقول ويكابار ذلك يعلم وهو عاقبك
ل وأنه العقوباة من يعفى أن تمنى العقوباة وتيقن ذلك على ليعاقبه وليه أخذه

على يحمله ما معاشرته على والحرص محبته من قلبه وفى ذلك باعد باه يجتمع
ما العقوباة عند له فظهر وأنهكته مسته أن باعد بال العقوباة معاينة باعد المعاوده

 عنه نهى لما لعاد رد ولو عنه نهاه ما وصواب باخطئه معرفته من يخفى كان

وصدقنا لمنا رددنا لو انا قولهم نفى وهو المعنى لهذا الضراب مطاباقة وتأمل
تعلمون كنتم بال كذلك ليس أى الحق هو الرسإل قاله ما أن الن لنا ظهر لنه
بال لتعذروا باه عالمين لتكونوا شئ لكم يظهر فلم تخفونه وكنتم وتعرفونه ذلك
أعلم والله وكتمانه باإخفائه تتواصون وكنتم معلوما كان ما لكم ظهر

وأنفع منها أهم فلعله المسألة هذه أثناء فى المعترض الفضل هذا تستطل ول
التوفيق وباالله

 }198 صـ الصابارين { عدة أهـ
في ونذرهم مرة أول باه يؤمنوا لم كما وأباصارهم أفئدتهم { ونقلب تعالى قوله

} يعمهون طغيانهم
ولو اليمان وباين باينهم نحول أي يؤمنون ل جاءت إذا أنها على عطف وهذا

فقال مرة أول باه يؤمنوا لم كما قوله في واختلف يؤمنون فل الية تلك جاءتهم
حلنا كما الية جاءتهم لو اليمان وباين باينهم نحول المعنى المفسرين من كثير

ونقلب عنه عطاء رواية في عباس ابان قال مرة أول اليمان وباين باينهم
كقوله وهذا قال علمي من عليهم سإبق ما إلى يرجعوا حتى وأباصارهم أفئدتهم
أفئدتهم ونقلب المعنى آخرون وقال وقلبه المرء باين يحول الله أن واعلموا

وأباصارهم أفئدتهم باتقليب فعاقبناهم مرة أول باه اليمان لتركهم وأباصارهم
كما وأحسن كقوله التلعيل من نوعا تتضمن التشبيه كاف فإن حسن معنى وهذ

ويزكيكم آياتنا عليكم يتلو منكم رسإول فيكم أرسإلنا كما وقوله إليك الله أحسن
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أذكركم فاذكروني تعلمون تكونوا لم ما ويعلمكم والحكمة الكتاب ويعلمكم
في العمل جنس من الجزاء باأن العلم والتشبيه التعليل اجتماع حسن ي والذ

من الواجب وكان وجه إلى وجه من الشيء تحويل والتقليب والشر الخير
رأوها لنهم جاءتهم إذا يؤمنوا أن سإألوا كما إليها ووصولهم الية إنزال مقتضى

لقلوباهم تقليبا كان يؤمنوا لم فإذا صدقها وتحققوا أدلتها وعرفوا عيانا
صحيحه في مسلم روى وقد عليه تكون أن ينبغي الذي وجهها عن وأباصارهم

يقول وسإلم عليه الله صلى الله رسإول سإمع أنه عمرو بان الله عبد حديث من
 باين كلها آدم باني قلوب أن

الله رسإول قال ثم يشاء كيف يصرفه واحد كقلب الرحمن أصاباع من إصبعين
وروى طاعتك على قلوبانا صرف القلوب مصرف اللهم وسإلم عليه الله صلى

أن يكثر وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كان قال أنس حديث من الترمذي
وباما باك آمنا الله رسإول يا فقلت دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب يا يقول
يقلبها الله أصاباع من إصبعين باين القلوب إن نعم قال علينا تخاف فهل باه جئت
زياد بان ويعلي وهشام أيوب عن حماد وروى حسن حديث هذا قال يشاء كيف
الله رسإول كان دعوة عنها تعالى الله رضي عائشة قالت قال الحسن عن

دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب يا باها يدعو أن يكثر وسإلم عليه الله صلى
باين وقلبه إل عبد من ليس إنه قال باها تدعو ما كثيرا دعوة الله رسإول يا فقلت

وقوله أزاغه يزيغه أن شاء وإذا أقامه يقيمه أن شاء فإذا الله أصاباع من إصبعين
ضللهم في وأدعهم أخذلهم عباس ابان قال يعمهون طغيانهم في ونذرهم
يتمادون

 } 99 صـ العليل شفاء أهـ

العراف سإورة
والبغي والثم باطن وما منها ظهر ما الفواحش رباي حرم إنما { قل تعالى قوله
مال الله على تقولوا وأن سإلطانا باه ينزل لم ما باالله تشركوا وأن الحق باغير

تعلمون}
باها التحريم فتعلق العقول تستحسنها ل نفسها في فواحش أنها على دليل وهذا

هو أنه على يدل المشتق المناسإب الوصف على الحكم ترتيب فإن لفحشها
أنه على فدل ذكرناها التي اليات هذه جميع في دليل وهذا له المقتضية العلة

معروفا لكونه باالمعروف وأمر خبيثا لكونه الخبيث وحرم فواحش لكونها حرمها
عنه منهيا كونه معنى هو فاحشة كونه كان فلو المعلول تغاير أن يجب والعلة
فتأمله محال وهذا المعلول عين العلة كانت محرما كونه معنى هو خبيثا وكونه
ومن التحريم قبل له ثابات وصف هذا أن على دليل والبغي الثم تحريم وكذا
النهي فعلل سإبيل وسإاء ومقتا فاحشة كان أنه الزنا تقرباوا ول تعالى قوله هذا
النهي هو فاحشة كونه جهة كان ولو فاحشة عنه المنهي باكون الموضعين في

لكم يقول فإنه الزنا تقرباوا ل يقال أن بامنزلة ولكان بانفسه للشيء تعليل لكان
إخلء يتضمن أنه أحدهما وجهين من محال وهذا عنه منهي فإنه أو تقرباوه ل

ل ولو تعالى قوله ذلك ومن باالنهي للنهي تعليل أنه والثاني الفائدة من الكلم
فنتبع رسإول إلينا أرسإلت لول ربانا فيقولوا أيديهم قدمت باما مصيبة تصيبهم أن
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سإبب البعثة قبل أيديهم قدمت ما أن تعالى فأخبر المؤمنين من ونكون آياتك
عليه لحتجوا ذلك من يستحقون باما أصاباهم لو سإبحانه وأنه باالمصيبة لصاباتهم

باإرسإال الحجة هذه فقطع كتاباا عليهم ينزل ولم رسإول إليهم يرسإل لم باأنه
صريح وهذا الرسإل باعد حجة الله على للناس يكون لئل الكتاب وإنزال الرسإول

المصيبة باها يصيبوا أن اسإتحقوا باحيث قبيحة كانت البعثة قبل أعمالهم أن في
 الخطاب فصل هو وهذا الرسإل إرسإال باعد إل يعذب ل سإبحانه ولكنه

ل وأنه نفسه في للفعل ثابات القبح أن العظيم الصل هذا في القول وتحقيق
فاتت التي هي النكتة وهذه باالرسإالة الحجة إقامة باعد إل عليه الله يعذب

لعدم الخرى على منهما طائفة كل فاسإتطالت كليهما والكلباية المعتزلة
العذاب باإثباتهم المعتزلة على الكلباية فاسإتطالت المرين هذين باين جمعهما

رد في وأحسنوا العقلي القبح مجرد على العقاب وترتيبهم الرسإل إرسإال قبل
العقليين والقبح الحسن إنكارهم في عليهم المعتزلة واسإتطالت عليهم ذلك

الفعال واسإتواء القبح انتفاء على دليل البعثة قبل العذاب انتفاء وجعلهم جملة
الخرى على اسإتطالت طائفة فكل عليهم هذا رد في وأحسنوا أنفسها في

سإبيل فل سإلكناه الذي المسلك هذا سإلك من وأما الصواب إنكارها باسبب
طائفة لكل موافق فانه أصل عليه الظفر ول قوله رد إلى الطائفتين من لواحدة

النفاة مع وليس له منكر بااطلها في مخالف له مقرر الحق من معها ما على
المتضادة الفعال وإن العقليين والقبح الحسن نفي على صحيح واحد دليل قط
هذا على أدلتهم وكل والنهي باالمر إل باينها فرق ل سإواء المر نفس في كلها

دليل المعتزلة مع وليس تعالى الله شاء إن باطلنها ونذكر سإنذكرها كما بااطلة
باعثة قبل العقلي القبح مجرد على العذاب إثبات على يدل قط صحيح واحد

الله شاء إن باطلنها ونذكر سإنذكرها كما بااطلة كلها ذلك على وأدلتهم الرسإل
عبد من مذهب فساد على يحتج سإبحانه أنه أيضا ذلك على يدل ومما تعالى
من العقول في ركبه ما ويجعل والعقول الفطر تقبلها التي العقلية باالدلة غيره

وهذا ذلك على الدلة أعظم من غيره عبادة وقبح وحده الخالق عبادة حسن
حسن والفطر العقول في مستقر أنه ولول ههنا يذكر أن من أكثر القرآن في

وإنما أصل باذلك عليهم احتج لما شكره وترك غيره عبادة وقبح وشكره عبادته
هذا في صريحة القرآن وطريقة المر مجرد في الحجة كانت

 }2 صـ3حـ السعادة دار { مفتاحا أهـ
 المسألة ودعاء العبادة دعاء فصل الرحيم الرحمن الله باسم

في تفسدوا ول المعتدين يحب ل إنه وخفية تضرعا رباكم {ادعوا وجل عز قوله
} المحسنين من قريب الله رحمة إن وطمعا خوفا وادعوه إصلحها باعد الرض
المسألة ودعاء العبادة دعاء الدعاء نوعي آداب على مشتملتان اليتان هاتان

وهما مجموعهما ويرادباه تارة وهذا تارة هذا باه يراد القرآن في الدعاء فإن
أو يضره ما كشف وطلب الداعي ينفع ما طلب هو المسألة دعاء فإن متلزمان

يكون أن باد ل والمعبود حقا المعبود هو فإنه والنفع الضر يملك من وكل دفعه
ضرا يملك مال دونه من عبد من على تعالى الله أنكر ولهذا والضرر للنفع مالكا

نفعا ول
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ول يضرهم ل ما الله دون من ويعبدون تعالى كقوله القرآن في كثير وذلك
تعالى وقوله يضرك ول ينفعك ل ما الله دون من تدع ول تعالى وقوله ينفعهم

العليم السميع هو والله نفعا ول ضرا لكم يملك ل ما الله دون من أتعبدون قل
ولما لكم أف يضركم ول شيئا لينفعكم ما الله دون من أفتعبدون تعالى وقوله

ما وقومه لبايه قال إذ نبأإباراهيم عليهم واتل تعالى وقوله الله دون من تعبدون
أو تدعون إذا يسمعونكم هل قال عاكفين لها فنظل أصناما نعبد قالوا تعبدون

وهم شيئا يخلقون ل آلهة دونه من واتخذوا تعالى وقوله يضرون أو ينفعونكم
نشورا ول حياة ول موتا يملكون ول نفعا ول ضرا لنفسهم يملكون ول يخلقون

على الكافر وكان يضرهم ول ينفعهم ل ما الله دون من ويعبدون تعالى وقال
القاصر والضر النفع دونه من المعبودين هؤلء عن سإبحانه فنفى ظهيرا رباه

لعاباديهم ول لنفسهم يملكونه فل والمتعدي
فهو والضر للنفع مالكا يكون أن باد ل المعبود أن بايد كثير القرآن في وهذا

أن فعلم العبادة دعاء ورجاء خوفا ويدعي المسألة دعاء والضر للنفع يدعى
 متلزمان النوعين

لدعاء متضمن مسألة دعاء وكل المسألة لدعاء مستلزم عبادة دعاء فعل
دعوة أجيب قريب فإني عني عبادى سإألك إذا تعالى فقوله هذا وعلى العبادة
إذا أعطيه قيل الية فسرت منهما وباكل الدعاء نوعي يتناول دعان إذا الداعي
اللفظ اسإتعمال من هذا وليس متلزمان والقولن عبدني إذا أثيبه وقيل سإألني

هذا بال ومجازه حقيقة في اللفظ اسإتعمال أو كليهما معنييه في المشترك
موضع فإنه فتأمله جميعا للمرين المتضمنة الواحدة حقيقةته في له اسإتعمال

فصاعدا معنيين على الدالة القرآن ألفاظ وأكثر له يفطن من قل النفع عظيم
غسق إلى الشمس لدلوك الصلة أقم قوله ذلك ومثال القبيل هذا من هي

التفسير كتب في قولين وحكيا باالغروب الدلوك وفسر باالزوال فسر الليل
الشمس ودلوك الميل هو الدلوك فإن معا يتناولهما اللفظ بال باقولين وليسا
متناول فاللفظ الغروب ومنتهاه الزوال فمبدأه ومنتهى مبدأ الميل ولهذا ميلها
ومجازه لحقيقته اللفظ ول لمعنييه المشترك يتناول ل العتبار باهذا لهما

بااختلف ليس ذلك وإن والقمر باالليل الغاسإق تفسير من تقدم ما أيضا ومثاله
كثيرة ونظائره الليل آية القمر فإن لتلزمهما يتناولهما بال

إياه دعاؤكم لول قيل دعاؤكم لول رباي يعبأباكم ما قل وجل عز قوله ذلك ومن
الول وعلى المفعول إلى مضافا المصدر فيكون عبادته إلى إياكم دعاؤه وقيل

الدعاء نوعا باه فالمراد هذا وعلى القولين من الرجح وهو الفاعل إلى مضافا
وعبادته تعبدونه أنكم لول رباي يعبأباكم ما أي أظهر العبادة دعاء في وهو

فيه داخلن فالنوعان مسألته تستلزم
النوعين يتضمن فالدعاء لكم أسإتحب ادعوني رباكم وقال تعالى قوله ذلك ومن
عبادتي عن يستكبرون الذين إن باقوله عقبة ولهذا أظهر العبادة دعاء في وهو

العبادة هو الدعاء داخرين جهنم سإيدخلون
يسيع ذر عن منصور عن سإفيان روى وقد وهذا باهذا الية في الدعاء فسر

المنبر على يقول الله رسإول سإمعت قال باشير بان النعمان عن الكندي
 العبادة هو الدعاء إن
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جهنم سإيدخلون عبادتي عن يستكبرون الذين إن لكم أسإتحب ادعوني قرأ ثم
صحيح حسن حديث // وقال // صحيح الترمذي رواه داخرين

من تدعون الذين إن له فاسإتمعوا مثل ضرب الناس أيها يا تعالى قوله وأما
إناثا إل دونه من يدعون إن وقوله له اجتمعوا ولو ذبااباا يخلقوا لن الله دون

دعاء فيه ذكر موضع وكل قبل من يدعون كانوا ما عنهم وضل وقوله
المسألة دعاء المتضمن العبادة دعاء باه فالمراد وآلهتهم لصنامهم المشركين

ثلثة لوجوه أظهر العبادة دعاء في فهو
دعاءهم باأن فاعترفوا زلفى الله إلى ليقرباونا نعبدهم إنما قالوا أنهم أحدها
لهم عبادتهم هو إياهم
وقيل كقوله العبادة باأنه أخرى مواضع في الدعاء هذا فسر تعالى الله أن الثاني

وما إنكم وقوله ينتصرون أو ينصرونكم هل الله دون من تعبدون كنتم أينما لهم
تعبدون ما اعبد ل الكافرون أيها يا قل وقوله جهنم حصب الله دون من تعبدون

لها عبادتهم هو للهتهم فدعاؤهم القرآن في كثير وهو
الحاجات جاءتهم فإذا الله إلى باها ويتقرباون يعبدونها كانوا إنما أنهم الثالث

باعض يسألونها فكانوا هذا ومع وتركوها وحده الله دعوا والشدائد والكرباات
وقوله مسألة ودعاء عبادة دعاء لها دعاؤهم وكان منها ويطلبون حوائجهم

وحده اعبدوه والمعنى العبادة دعاء هو الدين له مخلصين الله فادعوا تعالى
غيره معه تعبدوا ل عبادته وأخلصوا

السمع هنا باالسمع فالمراد الدعاء لسميع رباي إن الخليل إباراهيم قول وأما
وإذا مسموع لكل سإميع لنه العام السمع ل والقبول الجاباة سإمع وهو الخاص

تبارك الرب وسإمع الطلب ودعاء الثناء دعاء يتناول هنا فالدعاء كذلك كان
زكريا قول وأما وهذا لهذا سإميع فهو للطلب وإجاباته الثناء على إثاباته له وتعالى

المسألة دعاء إنه قيل فقد شقيا رب بادعائك أكن ولم
 توسإل فهو والحرمان باالرد تشقني ولم وإسإعافك إجاباتك عودتني إنك والمعنى

أنا وقال رجل سإأل رجل أن حكى كما وإحسانه إجاباته من سإلف باما تعالى إليه
حاجته وقضي بانا إلينا توسإل بامن مرحبا فقال وكذا كذا وقت إلى أحسنت الذي
رباه إلى وسإيلة وجعله الولد طلبه أمام ذلك قدم أنه عليه ويدل ههنا ظاهر وهذا

قل سإأله ما إلى حوائجه قضاء من عوده التي عادته على يجاريه أن منه فطلب
الرحمن ادعوا أو الله ادعوا
السإماء فله تدعوا ما أيا الرحمن ادعوا او الله ادعوا قل تعالى قوله فأما

كان قالوا النزول سإبب وهو المسألة دعاء وأنه المشهور الدعاء فهذا الحسنى
مرة فيقول رباه يدعوا النبي

لله يا
ومرة

رحمن يا
قال الية هذه تعالى الله فأنزل إليهين يدعوا أنه المشركين من الجاهلون فظن

هذا فقالوا رحيم يا رحمن يا سإجوده في النبي المشركون سإمع عباس ابان
الله ادعو قل الية هذه الله فأنزل مثنى مثنى يدعوا وهو واحدا يدعوا أنه يزعم

الرحمن ادعوا أو
سإعيدا ولدي دعوت كقولهم التسمية بامعنى ههنا الدعاء ههنا الدعاء إن وقيل

ههنا فالدعاء الرحمن سإموا أو أو الله سإموا والمعنى ونحوه الله باعبد وادعه
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الزمخشري قول وهذا التسمية بامعنى
باتعدده المراد فإن الحسنى السإماء فله تدعوا ما أيا قوله هذا على حمله والذي
باه سإميتموه اسإم أي والمعنى إل ليس السإماء تعدد ههنا وعمومها أي معنى

فللمسمي أي الحسنى السإماء فله الرحمن إما الله إما تعالى الله أسإماء من
أوجب الذي فهذا المسمى إلى يعود له في والضمير الحسنى السإماء سإبحانه

من هو قاله الذي وهذا التسمية على الية هذه في الداء في الدعاء يحمل أن له
باالدعاء المراد بال المراد عين هو وليس الية في المرادباالدعاء المعنى لوازم
متضمن ولكنه الثناء ودعاء السؤال دعاء وهو القرآن في المطرد المعهود معناه
بال والطلب العبادة عن الخالية التسمية مجرد المراد فليس التسمية معنى

في يكون أن يصح المعنى هذا فعلى والطلب الثناء دعاء في الواقعة التسمية
 فتأمله تسموا معنى تدعوا

أعلم والله وسإؤالكم ودعائكم ثنائكم في تسموا ما أيا والمعنى
العبادة دعاء فهذا الرحيم البر هو إنه ندعوه قبل من كنا إنا تعالى قوله وأما

وباهذا العبادة له نخلص قبل من كنا إنا والمعنى ورهبة رغبة للسؤال المتضمن
الناجي باين المشترك السؤال بامجرد ل السموم عذاب وقاهم أن اسإتحقوا

والفوز الرض في ومن السموات في من يسأله سإبحانه الله فإن وغيره
والطلب السؤال بامجرد ل العبادة باإخلص هي إنما والنجاة
من ندعو لن والرض السموات رب ربانا الكهف أصحاب الفتية قول وكذلك

أحسن وتذرون باعل أتدعون تعالى قوله وكذلك غيره نعبد لن أي إلها دونه
الخالقين

العذاب ورأوا لهم يستجيبوا فلم فدعوا شركاءكم ادعوا وقيل تعالى قوله وأما
يوم ويخزيهم وجل عز الله يبكتهم المسألة دعاء من فهذا يهتدون كانوا أنهم لو

اعبدوهم المراد وليس لدعوتهم يستجيبون ل شركاءهم أن باإراءتهم القيامة
فلم فدعوهم زعمتم الذي شركائى نادوا يقول ويوم تعالى قوله نظير وهو

مسماها عن نقلت هل وأنها الصلة مسألة في نافع التقرير وهذا لهم يستجيبوا
مجازا العبادة هذه في اسإتعملت أو منقولة شرعية حقيقة فصارت اللغة في

إليها وضم اللغوي الوضع على بااقية هي أو اللغوي المسمى وباين باينها للعلقة
طلب دعاء أو وثناء عبادة شيء إلى حاجة ول قررناه ما وعلى وشرائط أركان

فتأمله الدعاء حقيقة عن الصلة خرجت فما داع الحالين في وهو ومسألة
الدعاء إخفاء

لكنه الدعاء نوعي يتناول فإنه وخفية تضرعا رباكم ادعوا فقوله هذا عرفت إذا
قال وإسإراره باإخفائه أمر ولهذا العبادة دعاء متضمن المسألة دعاء في ظاهر

المسلمون كان ولقد ضعفا سإبعون العلنية ودعوة السر دعوة باين الحسن
رباهم وباين باينهم همسا إل كان إن صوت لهم يسمع وما الدعاء في يجتهدون

تعالى الله أن وذلك
بافعله ورضي صالحا عبدا ذكر تعالى الله وأن وخفية تضرعا رباكم ادعوا يقول
 عديدة فوائد الدعاء إخفاء وفي خفيا نداء رباه نادي إذ فقال
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الخفي دعاءه يسمع تعالى الله أن يعلم صاحبه لن إيمانا أعظم أنه أحدها
أخفينا إن يسمع ول جهرنا إن يسمع الله أن قال كالذي وليس
بارفع تسأل ول الملوك تخاطب ل ولهذا والتعظيم الدب في أعظم أنه ثانيها

ما بامقدار الكلم عندهم ويخف الصوات عندهم تخفض وإنما الصوات
يسمع كان فإذا العلى المثل ولله مقتوه لديهم وصوته رفع ومن يسمعونه

باه الصوت خفض إل يديه باين باالدب يليق فل الخفي الدعاء
فإن ومقصوده ولبه الدعاء روحا هو الذي والخشوع التضرع في أبالغ أنه ثالثها

وذلت قلبه انكسر قد ذليل مسكين مسألة يسأل إنما الضارع الذليل الخاشع
وضراعته وكسره ومسكنته ذلته باه تبلغ ليكاد إنه حتى صوته وخشع جوارحه

ولسانه مبتهل طالب سإائل فقلبه باالنطق يطاوله فل لسانه ينكسر أن إلى
الصوت رفع معها يتأتى ل الحالة وهذه سإاكت ومسكنته وضراعته ذله لشدة

أصل باالدعاء
الخلص في أبالغ أنه راباعها

الصوت رفع فإن الدعاء في تعالى الله على القلب جمعه في أبالغ أنه خامسها
وقصده همته وتجريد صمده في أبالغ كان صوته خفض فكلما ويشتته يفرقه

وتعالى سإبحانه للمدعو
الله من صاحبه قرب على دال أنه جدا البديعة السرية النكت من وهو سإادسإها

مسألة فيسألة إليه شيء أقرب مسألة يسأله حضوره وشدة منه لقتراباه وأنه
للبعيد البعيد نداء مسألة ل للقريب مناجاة
اسإتحضر فكلما خفيا نداء رباه نادى إذ باقوله زكريا عبده على سإبحانه أثنى ولهذا

أخفى ذلك وتصور قريب كل من إليه أقرب وإنه منه تعالى الله قرب القلب
من أن كما مستحسن غير يراه بال باه الصوت رفع له يتأت ولم أمكنه ما دعاءه

منه ذلك اسإتهجن الصوت رفع في فبالغ كلمه خفي يسمع له جليسا خاطب
الحديث في باقوله باعينه المعنى هذا النبي أشار وقد سإبحانه العلى المثل ولله

 فقال السفر في معه وهم باالتكبير أصواتهم الصحاباة رفع لما الصحيح

قريبا سإميعا تدعون إنكم غائبا ول أصما تدعون ل إنكم أنفسكم على ارباعوا
فإني عني عبادي سإألك وإذا تعالى وقال راحلته عنق من أحدكم إلى أقرب
دعان إذا الداعي دعوة أجيب قريب

أم فنناجيه قريب ربانا الله رسإول يا قالوا الصحاباة أن نزولها سإبب أن جاء وقد
دعوة أجيب قريب فإني عني عبادي سإألك وإذا وجل عز الله فأنزل فنناديه باعيد

دعان إذا الداعي
الصوت رفع هو الذي للنداء ل الدعاء في للمناجاة إرشادهم على يدل وهذا

دعائه في يحتاج ل قريب وتعالى تبارك رباهم باأن فأجيبوا سإألوا هذا عن فإنهم
المنادي البعيد مسألة ل المناجي القريب مسألة يسأل وإنما النداء إلى وسإؤاله

قريب فهو أحد كل من عاما قرباا ليس خاص قرب هو الداعي من القرب وهذا
عاباده من وقريب داعيه من

وقرب الناباة قرب من أخص وهو سإاجد وهو رباه من العبد يكون ما وأقرب
الداعي من خاص قرب هو بال سإواه المتكلمين أكثر يثبت لم الذي الجاباة
وتعالى تبارك رباه عن راويا النبي قال كما والعاباد

بااعا منه تقربات ذراعا مني تقرب ومن ذراعا منه تقربات شبرا مني تقرب من
// ومسلم البخاري // رواه
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سإألك وإذا تعالى قال فكما وسإائله داعيه من قرباه وأما عاباده من قرباه فهذا
تضرعا رباكم ادعوا وقوله دعان إذا الداعى دعوة أجيب قريب فإني عني عبادي
القرب باهذا والعلم الشارة فيه وخفية

ذكرناه قد كما آخر وشأن آخر وباناء آخر فنوع محبه من وتعالى تبارك قرباة وأما
حقيقة القلب في تحصل ول عنه تنبو العبارة أن على المكية التحف كتاب في

القرب باهذا العبد تصديق يكون وضعفها المحبة قوة باحسب لكن أبادا معناه
معناها غير قلبك في يقع أو النبوية العبارة باغير عنه تعبر أن إياك ثم وإياك

وسإاء المقام هذا في خلئق تمييز ضعف وقد ثبوتها باعد قدم فتزل ومرادها
فأنكر حجاباه غلط من وقابالهم والشطح الطامات من أنواع في فوقعوا تعبيرهم

فهو المخلوف الثواب مجرد إلى ذلك وأعاد منه وقرباه جملة لرباه العبد محبة
 إل ليس القريب المحبوب عنده

مائة من أكثر التحفة كتاب في وهولء هؤلء على الرد طرق من ذكرنا وقد
الية هذه علي الكلم ههنا والمقصود طريق
ل والجوارحا يمل ل اللسان فإن والسؤال الطلب دوام إلى أدعى أنه سإاباعها
وهذانظير قواه باعض وتضعف لسانه يكل قد فإنه صوته رفع إذا ما باخلف تتعب

صوته يخفض من باخلف ذلك له يطول ل فإنه صوته رافعا يقرأويكرر من
فإن والمضعفات والمشوشات القواطع من له أباعد الدعاء إخفاء أن ثامنها

وإذا غيره ول تشويش هناك يحصل فل أحد باه يدر لم دعاءه إذاأخفى الداعي
والنس الجن من والخبيثة والباطولية الشريرة الرواحا له تفطنت باه جهر

عليه يفرق باه تعلقها أن إل يكن لم ولو وعارضته ومانعته باد ول عليه فشوشت
الدعاء أسإر فإذا هذا يعرف تجرباة له ومن لكفى الدعاء أثر فيضعف همته

المفسدة هذه أمن وأخفاه
إليه والتبتل إليه والنقطاع له والتعبد الله على القبال النعم أعظم إن تاسإعها
النعمة هذه من أعظم نعمة ول جلت أو دقت قدرها على حاسإد نعمة ولكل

إخفاء من أسإلم للمحسود وليس باها متعلقة المنقطعين الحاسإدين فأنفس
له إظهارها يقصد ل وأن الحاسإد عن نعمته

إن كيدا لك فيكيدوا إخوتك على رؤياك تقصص ل ليوسإف يعقوب قال وقد
قد الله مع وحال وجمعية قلب صاحب من وكم مبين عدو للنسان الشيطان

يوصى ولهذا كفيه يقلب فأصبح الغيار إياها فسلبه باها وأخبر باها تحدث
باه ويتكتمون أحدا عليه يطلعوا ل وأن الله مع السر باحفظ والشيوخ العارفون

ذلك في باعضهم أنشد كما التكتم غاية
عاشا ما السإرار على يأمنوه ... لم مجتهدا السر فأبادي سإارروه من

إيحاشا النس مكان ... وأبادلوه باقرباهم يظفر فلم وأباعدوه
حاشا ذلكم من ودادهم ... حاشا سإرهم باعض مذيعا يأمنون ل

محبته من لهم الله وهب وما الله مع لحوالهم كتمانا شيء أعظم والقوم
أحدهم تمكن فإذا والسالك للمبتدىء سإيما ول عليه القلب وجمعية باه والنس
السماء في وفرعها ثابات أصلها التي الطيبة الشجرة تلك أصول وثبتت وقوي

 ل باحيث قلبه في
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باه ويؤتم باه ليقتدي الله مع وشأنه حاله أبادى إذا فإنه العواصف من عليه يخشي
أهله يعرفه وإنما النفع عظيم بااب وهذا يبال لم

والقبال والمحبة والثناء الطلب دعاء يتضمن باإخفائه المأمور الدعاء كان وإذا
أعين عن والستر باالخفاء أحق هي التي الكنوز أعظم من فهو الله على

نافعة فائدةشريفة وهذه الحاسإدين
عليه والثناء منه للطلب متضمن سإبحانه للمدعو ذكر هو الدعاء أن عاشرها
كما الطلب لتضمنه دعاء سإمي الذكر أن كما وزيادة ذكر فهو وأوصافه باأسإمائه

النبي قال
لن محض ثناء وهو دعاء لله الحمد // فسمى // حسن لله الحمد الدعاء أفضل
فالحامد للمحبوب الطلب أنواع أعلى والحب والثناء الحب يتضمن الحمد
ما حاجة رباه من الطالب السائل من داعيا يسمى أن أحق فهو لمحبوباه طالب
يكن لم وإن للنوال متعرض الذاكر ان قيل ما إلى تحتاج ول الموضع هذا فتأمل

إباي بان أمية قال كما التعرض من ثناؤه تضمنه باما داع فهو باالسؤال مصرحا
الصلت

الحياء شيمتك إن ... حياؤك كفاني قد أم حاجتي أأذكر
الثناء تعرضه من ... كفاه يوما المرء عليك أثنى إذا

الطلب لعظم متضمن والثناء الحمد فنفس ذكرناها التي الطريقة هذه وعلى
أنواع من غيره من دعاء يسمى أن أحق بال حقيقة دعاء فهو المحب طلب وهو

الخر يتضمن والذكر الدعاء من واحد كل أن والمقصود دونه هو الذي الطلب
الجهر ودون وخفية تضرعا نفسك في رباك واذكر تعالى قال وقد فيه ويدخل

نفسه في يذكره أن نبيه تعالى فأمر القول من
دون والسإتكانة باالتضرع الصدور في يذكروه أن أمر جريج وابان مجاهد قال
سإفر في النبي مع كنا موسإى أباي حديث تقدم وقد الصياحا أو الصوت رفع

فقال باالتكبير أصواتنا فارتفعت
تدعون إنما غائبا ول أصما تدعون ل فإنكم أنفسكم على أرباعوا الناس أيها يا

 راحلته عنق من أحدكم إلى اقرب قريبا سإميعا

نفسك في رباك واذكر الذكر آية في قال كيف // وتأمل ومسلم البخاري // رواه
فيهما التضرع فذكر وخفية تضرعا رباكم ادعوا الدعاء آية وفي وخيفة تضرعا

الدعاء وخص والدعاء الذكر روحا وهو والنكسار والتمسكن التذلل وهو معا
وغيرها الحكم من ذكرنا لما الخفيه
منه باالخوف الله محبة اقتران
المحبة يستلزم الذكر فإن الخوف إلى الذاكر لحاجة باالخفيه الذكر وخص

لم ما والمحبة محبته ذلك له أثمر تعالى الله ذكر من أكثر فمن باد ول ويثمرها
والنبساط الدلل توجب لنها تضره قد بال صاحبها تنفع ل فإنها باالخوف تقرن
الواجبات عن باها اسإتغنوا أنهم إلى المغرورين الجهال من باكثير آلت ورباما
له ومحبته الله على وإقباله القلب عبادة هو إنما العبادات من المقصود وقالوا
إنه رجل حدثني ولقد بااطل باالوسإيلة فالشتغال المقصود حصل فإذا له وتألهه

الشيخ له فقال الجمعة حضور فيها ترك له خلوة هؤلء من رجل على أنكر
عنه تسقط الجمعة فإن ماله من شيء على خاف إذا يقولون الفقهاء أليس
كما أو دراهم عشرة ضياع من عليه أعز المريد فقلب له فقال بالى له فقال
فقال حقه في للجمعة مسقط عذر لقلبه فحفظه قلبه ضاع خرج إذا وهو قال
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فالشيخ الله مع قلبه وحفظ الله أمر إلى الخروج عليه الواجب بال غرور هذا له
قال كما أو قلبه حفظ ويراعى المر إلى يخرج باأن المريد يأمر العارف المرباي
فإن جملة السإلم عن النسلخ إلى باهؤلء آل كيف العظيم الغرور هذا فتأمل

وهو قشرها من الحية كانسلخ العام السإلم عن انسلخ المسلك هذا سإلك من
العبادة أنواع الخاصة من أنه يظن

السلف باعض قال ولهذا وإرادته باحبه تعالى الله من الخوف اقتران هذا وسإبب
فهو وحده باالخوف عبده ومن زنديق فهو وحده باالحب تعالى الله عبد من

والخوف باالحب عبده ومن مرجي فهو وحده باالرجاء عبده ومن حروري
 مؤمن فهو والرجاء

إلى يبتغون يدعون الذين أولئك باقوله الثلثة المقامات هذه تعالى الله جمع وقد
هو الوسإيلة فاباتغاء عذاباه ويخافون رحمته ويرجون اقرب أيهم الوسإيلة رباهم

طريقة فهذه والخوف الرجاء باعدها ذكر ثم إليه التقرب إلى الداعية محبته
اسإتحلل إلى المجرد باالحب عبده بامن المر آل ورباما وأوليائه عبادة

ذنب يضره ل المحب ويقول المحرمات
لم العبد الله أحب إذا مكذوباا أثرا فيه وذكر مصنفا ذلك في باعضهم وصنف
أحد لكل باالذات تضر فالذنوب للسإلم مناف قطعا كذب وهذا الذنوب تضره
للبدن السم كضرر

الله فمعاذ الله رسإول عن وأما الشيوخ باعض عن صح الكلم هذا أن قدر ولو
ذنب على يصر أن إلى إياه حبه يدعه لم أحبه إذا أنه وهو محمل فله ذلك من
باادر بال الذنب على يصر لم وإذا لله محبا لكونه مناف الذنب الصرارعلى لن
إلى وتاب أذنب وكلما الذنب يضر ول أثره يمحو فإنه منه النصوحا التوباة إلى
الحب تجريد أن والمقصود صحيح المعنى فهذا وضرره الذنب أثر عنه زال الله

المعاطب هذه في يوقع الخوف عن والذكر
الخوف فكأن شرد كلما إليها ورده الطريق على جمعه باالخوف اقترن فإذا

لها يطيب يحدوها حاد والرجاء الدرب عن تخرج لئل مطيته باه يضرب سإوط
عصا ول سإوط للمطية يكن لم فإذا يسوقها الذي وزمامها قائدها والحب السير
الطريق عن خرجت التعاسإيف تركب وتركت الطريق عن حادت إذا يردها

خوفه بامثل إليه الواصلون ووصل ومحارمه الله حدود حفظت فما عنها وضلت
صلحه يرجى ل فسادا فسد الثلثة هذه عن القلب خل فمتى ومحبته ورجائه

والخفية الخيفة اقتران باحسبه إيمانه ضغف هذه من شيء فيه ضعف ومتى أبادا
 والدعاء باالذكر

في رباك اذكر قال فإنه القتران هذا في وحكمته الكريم القرآن أسإرار فتأمل
وطمعا خوفا وادعوه الدعاء في وقال خفية يقول أن باعدها يحتج فلم نفسك

واحدة كل فانتظمت وخيفة تضرعا رباكم ادعوا الول في يقول أن يحتج فلم
دللة أكمل ذلك على ودلت انتظام أحسن والتضرع والخفية للخيفة اليتين من

الداعي فإن عليه مبني الدعاء لن الدعاء آية في الرجاء هو الذي الطمع وذكر
فيه طمع ل ما طلب إذ لطلبة نفسه تتحرك لم ومطلوباه سإؤله في يطمع لم ما

في فذكر تقدم كما إليه الخائف حاجة لشدة الذكر آية في الخوف وذكر ممتنع
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كلمه أنزل من فتبارك والطمع الخوف من باها والولى باها اللئق هو ما آية كل
يحب ل إنه باقوله المقصود فصل للمؤمنين ورحمة وهدي الصدور في لما شفاء

المعتدين
الدعاء في المعتدين يحب ل أنه المراد قيل المعتدين يحب ل إنه تعالى وقوله
في داود أباو روى وقد ذلك وغير النبياء منازل من باه يليق ل ما يسأل كالذي
الله عبد أن نعامة أباي عن الجريري سإعيد عن سإلمة بان حماد حديث من سإنته

إذا الجنة يمين عن البايض القصر أسإألك إني اللهم يقول ابانه سإمع مغفل بان
الله رسإول سإمعت فإني النار من باه وتعوذ الجنة الله سإل بانى يا فقال دخلتها
العتداء أنواع والدعاء الطهور في يعتدون قوم المة هذه في سإيكون إنه يقول

الدعاء في
العانة من سإؤاله له يجوز ل ما يسأل باأن تارة باالدعاء فالعتداء هذا وعلى
يوم إلى تخليده يساله أن مثل الله يفعله ل ما يسأل باأن وتارة المحرمات على

والشراب الطعام إلى الحاجة من البشرية لوازم عنه يرفع أن يسأله أو القيامة
أن يسأله أو المعصومين من يجعله أن يساله أو غيبه على يطلعه أن يسأله أو

سإؤال فكل اعتداء سإؤاله مما ذلك ونحو أمة ول زوجة غير من ولدا له يهب
باه أخبر ما خلف يتضمن أو وأمره شرعه مناقضة يتضمن أو الله حكمه يناقض

في أيضا الصوت بارفع العتداء وفسر سإائله يحب ول الله يحبه ل اعتداء فهو
 الدعاء

والصياحا الدعاء في والنداء الدعاء في الصوت رفع العتداء من جريح ابان قال
من فهو باها مرادا الدعاء في العتداء كان وإن كله ذلك من أعم فالية وباعد
قال كما غيره أو كان دعاء شيء كل في المعتدين يحب ل والله المراد جملة

وعبادته بادعائه أمر قد فيكون هذا وعلى المعتدين يحب ل الله إن تعتدوا ول
أعظم فهؤلء غيره معه يدعون الذين وهم العدوان أهل يحب ل أنه وأخبر

موضعها غير في العبادة وضع وهو الشرك العدوان أعظم فإن عدوانا المعتدين
العدوان ومن المعتدين يحب ل أنه قوله في داخل يكون أن باد ل العدوان فهذا

باه رباه على المدل عنده باما كالمستغني مدل دعاء بال متضرع غير يدعوه أن
كل من المسكين الفقير الذليل الضارع لدعاء المنافي العتداء أعظم من وهذا
معتد فهو خائف متضرع مسكين مسألة يسأل لم فمن حالته مجموع في جهة
ول نفسه على باه يثن لم باما عليه وتثني يشرعه لم باما تعبده أن العتداء ومن
دعاء في العتداء نظير وهو والعبادة الثناء دعاء في اعتداء هذا فإن فيه أذن

والطلب المسألة
وتعالى تبارك للرب محبوب أحدهما شيئين على دالة الية فتكون هذا وعلى
وخفية تضرعا الدعاء وهو له مرض
إليه وندب الله يحبه باما فأمر العتداء وهو مسخوط مبغوض له مكروه الثاني
يحب ل أنه وهو والتحذير الزجر طرق ابالغ هو باما عنه وزجر يبغضه مما وحذر
عقب المعتدين يحب ل إنه قوله وفي يناله خير فأي الله يحبه لم ومن فاعله
فهو وخفية تضرعا يدعه لم من أن على دليل وخفية تضرعا رباكم ادعو قوله
تضرعا لله داع قسمين إلى الناس الية فقسمت يحبهم ل الذين المعتدين من

 الله لغير والدعاء باالمعاصي الرض في الفساد فصل ذلك باترك ومعتد وخفية
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تفسدوا ل المفسرين أكثر قال إصلحها باعد الرض في تفسدوا ول تعالى وقوله
الرسإل بابعث إياها الله إصلحا باعد الله طاعة غير إلى والدعاء باالمعاصي فيها

غيره إلى والدعوة الله غير عبادة فإن الله طاعة إلى والدعاء الشريعة وبايان
هو إنما الحقيقة في الرض فساد بال ألرض في فساد أعظم هو باه والشرك
كسبت باما والبحر البر في الفساد ظهر تعالى قال أمره ومخالفة باه باالشرك

المطر الله فيمسك الرض في تعصوا ول الية في عطية وقال الناس أيدي
بامعاصيكم الحرث ويهلك
آدم باني عصاة تلعن الدواب فإن المطر قحط إذا السلف من واحد غير وقال

فالشرك وباالجملة المطر وقحط الرض أجدبات فبسببهم العنهم اللهم وتقول
أعظم هو الله رسإول غير متبع ومطاع غيره معبود وإقامة الله غير إلى والدعوة
المعبود هو وحده الله يكون أن إل لهلها ول لها صلحا ول الرض في الفساد

طاعته تجب إنما وغيره إل ليس لرسإوله والتباع والطاعة لغيره ل له والدعوة
طاعة ول له سإمع فل شريعته وخلف بامعصيته أمر فإذا الرسإول باطاعة أمر إذا

إفسادها عن ونهي باتوحيده وباالمر ودينه بارسإوله الرض أصلح الله فإن
رسإوله وبامخالفة باه باالشرك

وعبادته الله توحيد فسببه الرض في صلحا كل وجد العالم أحوال تدباير ومن
ذلك وغير عدو وتسليط وقحط وبال وفتنة العالم في شر وكل رسإوله وطاعة
ورسإوله الله غير إلى والدعوة رسإوله مخالفة فسببه

يرث أن وإلى الن إلى قام منذ العالم أحوال وتأمل التدبار حق هذا تدبار ومن
نفسه خاصة في كذلك المر هذا وجد الوارثين خير وهو عليها ومن الرض الله

تكرار فصل العظيم العلي باالله إل قوة ول وخصوصا عموما غيره حق وفي
 باالدعاء المر

من معه ذكر لما باالدعاء المر كرر إنما وطمعا خوفا وادعوا تعالى وقوله
أيضا الدعاء يكون باأن أمر ثم وخفية تضرعا بادعائه أول فأمر والطمع الخوف

قوله وهي للنهي ومتضمنة خبرية إحداهما الجملتين باين وفصل وطمعا خوفا
باعد الرض في تفسدوا ول قوله وهي طلبية والثانية المعتدين يحب ل إنه

لمضمونها مؤكدتان الولى للجملة مقويتان مقررتان والجملتان إصلحها
ثم وطمعا خوفا بادعائه أمر ويناقضها يضادها ما وبايان تقدم تقريرها ثم لما ثم

المحسنين من قريب الله رحمة إن وهي خبرية باجملة مضمونة وأكد ذلك قرر
يحب ل إنه قوله كتعلق وطمعا خوفا وادعواه باقوله الجملة هذه فتعلق

وخفية تضرعا رباكم ادعوا باقوله المعتدين
اليمان مقامات جميع على مشتمل وطمعا خوفا وادعوه تعالى قوله كان ولما

من قريب الله رحمة إن باقوله عقبها والرجاء والخوف الحب وهي والحسان
قريب والرحمة المحسن فهو وطمعا خوفا دعاة من ينال إنما أي المحسنين

الثلثة الصول هذه على الحسان مدار لن منه
ذلك عقب والخفية التضرع باعدم العتداء يقاباله والخفية التضرع دعاء كان ولما

وطمعا خوفا قوله انتصاب وجوب المعتدين يحب ل إنه باقوله
ادعوه أي الحال على هو قيل وطمعا وخوفا وخفية تضرعا قوله انتصاب إن

وقيل وغيره السهيلي رجحه الذي هو وهذا طامعين خائفين مخفين متضرعين
على نصب هو وقيل النحاة من كثير قول وهذا له المفعول على نصب هو

لفظ من مقدر بافعل منصوب أنه أحدهما تقديران هذا على وفيه المصدر
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المصدر
المذكور باالفعل منصوب أنه الثاني خفية واخفوا تضرعا إليه تضرعوا والمعنى

خائف مطلوباة حصول في متضرع الداعي فإن المصدر معنى في لنه نفسه
2 تضرعا تضرعوا قال فكأنه فواته من

ادعوا المعنى فإن عليه والمعنى الحال على منصوب أنه هذا في والصحيح
حد على السإم موقع المصدر وقوع ويكون طامعين خائفين إليه متضرين رباكم
الشاعر قال صوم ورجل عدل رجل وقولهم باالله آمن من البر ولكن قوله
...  وإباار إقبال هي فإنما

باه المأمور أن حسنه والذي خائفين متضرعين ادعوه يقال أن من أحسن وهو
والخوف التضرع صفة وهي معينة باصفة المقيد الموصوف الدعاء شيئان هنا

هو الذي الموصوف وتقييد الصفة باتلك باه المأمور تقييد فالمقصود والطمع
للفاعل صفة يكون لن لصلحيته المصدر لفظ على باالحال فأتى باها صاحبها
فإنك تضرعا رباك اذكر قلت إذا فإنك النكتة هذه فتأمل باه المأمور للفعل وصفة

إذا ولذلك معا للمرين مريد فأنت تضرع ذكر واذكره إليه متضرعا اذكره تريد
قلت إذا وكذلك فضله في طامعا وادعه طمع دعاء ادعه أي طمعا ادعه قلت
رغبا ويدعوننا الخيرات في يسارعون كانوا إنهم تعالى كقوله ورهبة رغبة ادعه
ورهبة رغبة دعاء وادعه وراهبا راغبا ادعه المراد كان ورهبا
باه المأمور وصف على الدال باالمصدر فيه فأتى كذلك تجده الباب هذا فتأمل
على يدل ومما باالحال الحال صاحب تقييد باها الفاعل تقييد وعلى الصفة باتلك
قيل أدعوه كيف قيل فإذا لكيف جواباا وقوعه صالحا هذا مثل تجد أنك هذا

له مفعول كان ولو لم اقتضاء من أشد لهذا كيف اقتضاء وتجد وخفية تضرعا
أن يصح ل فإنه عليه ليس المعنى أن ترى أل هنا تحسن ول لم ل جواباا لكان
المصدر على انتصاب هو ول واضح وهذا وخفية تضرعا فيقول أدعوه لم يقال

كيف ل جواباا صلحيته من ذكرناه لما الفاعل باه يتقيد ل الذي للنوع المبين
بالفظ ههنا باالحال التيان بال الحال تنافي ل الباب هذا في فالمصدرية وباالجملة
تنافي ول معنى أتم فهو الحال فائدة زيادة مع المصدر يفيده ما يفيد المصدر

أعلم والله باينهما
 الحسان وواجبه الرحمة العبد حق فصل

فعل أن على ظاهر تنبيه فيه المحسنين من قريب الله رحمة إن تعالى وقوله
رحمته هو الله من أنتم ومطلوباكم منكم المطلوب الحسان هو باه المأمور هذا

وطمعا خوفا دعائه من باه أمروا ما فعلوا الذين المحسنين من قريب ورحمته
وهو منكم لمطلوباه أدائكم باحسب الرحمة وهو منكم مطلوباكم فقرب

الغني هو تعالى الله فإن أنفسكم إلى إحسان الحقيقة في هو الذي الحسان
لنفسكم أحسنتم أحسنتم وإن الحميد
باإيمائه ودللة بامنطوقه دللة له المحسنين من قريب الله رحمة إن وقوله

الحسان أهل من الرحمة قرب على بامنطوقه فدللته بامفهومه ودللة وتعليله
في السبب فهو باالحسان مستحق القرب هذا أن على وإيمانه باتعليله ودللته

فهذه المحسنين غير من الرحمة باعد على بامفهومه ودللته منهم الرحمة قرب
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الجملة لهذه دللت ثلث
أرحم الله من إحسان لنها منهم الرحمة باقرب الحسان أهل اختص وإنما

العمل جنس من الجزاء لن الحسان لهل يكون إنما تعالى وإحسانه الراحمين
بارحمته إليهم أحسن باأعماهلم أحسنوا فكما
الرحمة عنه باعدت الحسن عن باعد لما فإنه الحسان أهل من يكن لم من وأما
تباعد ومن بارحمته إليه الله تقرب باالحسان تقرب فمن باقرب وقرباا بابعد باعدا
من وبابغض المحسنين يحب سإبحانه والله بارحمته عنه الله تباعد الحسان عن

أباغضه ومن منه شيء أقرب فرحمته الله أحبه ومن المحسنين من ليس
منه شيء أباعد فرحمته

نفسه إلى أو الناس إلى إحسانا كان سإواء باه المأمور فعل هو ههنا والحسان
عليه والتوكل عليه والقبال الله إلى والناباة والتوحيد اليمان الحسان فأعظم

مقام هو فهذا وخشية ومحبة وحياء ومهاباه إجلل يراه كأنه الله يعبد وأن
فقال الحسان عن جبريل سإأله وقد النبي قال كما الحسان

كان // وإذا وغيرهم والنسائي الترمذي مسلم // رواه تراه كأنك الله تعبد أن
توحيده أهل يرحم إنما الله فإن صاحبه من قريب الله فرحمه الحسان هو هذا

 باه المؤمنين

يتبعون والذين يؤمنون باأياتنا هم والذين الزكاة ويتقون للذين رحمته كتب وإنما
المحسنون هم أنهم كما الرحمة أهل هم فهؤلء رسإوله

جزاء هل يعني الحسان إل الحسان جزاء وهل باالحسان جوزوا أحسنوا وكما
ل قال من جزاء هل عباس ابان قال إليه رباه يحسن أن إل رباه عبادة أحسن من
من وغيره شيبة أباي ابان ذكر وقد الجنة إل محمد باه جاء باما وعمل الله إل إله

جزاء هل الله رسإول قرأ قال مالك بان أنس عن عدي بان الزباير حديث
أعلم ورسإوله الله قالوا رباكم قال ما تدرون هل قال ثم الحسان إل الحسان

// فصل // ضعيف الجنة إل باالتوحيد عليه أنعمت من جزاء هل يقول قال
مذكر وقريب مؤنته الرحمة

عشر اثنا ففيه مذكر وهو قريب باقوله باالتاء مؤنثة وهي الرحمة عن الخبار وأما
ومقارب وسإقيم صحيح من فيها ما ونبين نذكرها مسلكا

وسإميع كقدير فاعل بامعنى يأتي احدهما ضرباين على فعيل أن الول المسلك
كحيل وطرف خضيب وكف وجريح كقتيل مفعول بامعنى يأتي والثاني وعليم
مفعول بامعنى كله دهين وشعر

المؤنث مع باه التاء إلحاق في مجراه يجري أن فقياسإه فاعل بامعنى أتى فإذا
المذكر دون

ومليحة ومليح وصبية وصبي وصبيه وصبيح وشريفة وشريف وجميلة كجميل
ونحوه وطويلة فطويل

قتيل كرجل الموصوف يصحب يكون أن إما يخلو فل مفعول بامعنى أتى وإذ
والمؤنث المذكر فيه اسإتوى الموصوف صحب فإن عنه يفرد أو قتيل وامرأة
على جرى إذا يؤنث فإنه الموصوف يصحب لم وإن قتيل وامرأة قتيل كرجل

فلن باني قتيلة نحو المؤنث
فعيل حكم هذا والنطيحة قوله إلى الميتة عليكم حرمت تعالى قوله ومنه

على والدللة الوزن في مشتبهان فإنهما ومعنى لفظا منه قريب وفعول
 ومفعول فاعل بامعنى وورودها المبالغة
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وذليل وعزيز كجليل المضاعف في فاعل عن باه اسإتغنى أخف فعيل كان ولما
مفصول بافعيل فأتوا وذالل وعازز جالل قالوا إذ التضعيف لثقل منهم كراهية

منه أخف فعيل لن بافعول هذا في يأتوا ولم الساكنة باالياء المثلين باين فيه
لفعول وليس ونبيل وجميل وظريف كشريف فعل من باناؤه اطرد أيضا ولخفته

فإن فعول من أكثر تعالى الله أسإماء في كان أيضا ولخفته منه يطرد باناء
الرؤوف ألفاظ من أكثر ونظائره والرقيب والجليل والحسيب والقدير الرحيم

الستة اللفاظ هذه إل يعرف ول والعفو والودود والصبور والشكور والغفور
الذي فعول خصوا قد وكانوا ذكرنا فيما فعول وفعيل باين التشاباه ثبت وإذا

في باينهما وشركوا والمؤنث المذكر باين الفارقة التاء من باتجريده فاعل بامعنى
وأما ونظائرهما وشكور صبور وامرأة وشكور صبور رجل فقالوا المذكر لفظ
فشاذ وعدوة عدو
وامراة وفروقة ملولة كرجل والمؤنث المذكر لحقت المبالغة باالتاء قصد فإن

وركوباة كحلوباة المؤنث في التاء لحقته مفعول معنى في فعول كان وإن كذلك
قارب بامعنى أنه المراد وليس فاعل بامعنى فعيل هو الية في فقريب تقر فإذا
مجرى أجروه ولكنهم باالتاء يكون أن حقه فكان العام الفاعل اسإم بامعنى بال

مجرى مفعول بامعنى فعيل جرى كما التاء يلحقوه فلم مفعول بامعنى فعيل
بامعنى ذميمة وفعله حميدة خصلة قالوا كما التاء إلحاقه في فاعل بامعنى فعيل

قريبا فحملوا التاء لحاق في وشريفة جميلة على فحمل ومذمومة محموده
من لكل حمل التاء إلحاق عدم في كحيل وعين خضيب وكف قتيل امرأة على

الخر على الباباين
فحمل رميم وهي العظام يحيى من قال تعالى قوله ونظيره

أقوى من هو المسلك فهذا وبااباه قتيل امرأة على فاعل بامعنى وهي رميما
 اعتراضات باثلثة عليه اعترض وقد يعتمدون وعليه النحاة مسالك

مفعول بامعنى فعيل فإن والمتعدي اللزم باين التسوية يستلزم ذلك أن أحدها
من يأتي ما غالب لنه اللزم الفعل بااباه فاعل بامعنى وفعيل المتعدى الفعل بااباه

باين تسوية ذلك لكان الخر حكم أحدهما على جرى فلو العين المضموم فعل
ممتنع وهو والمتعدي اللزم

على ادعى وإن فباطل العموم وجه على ادعى أن هذا إن الثاني العتراض
ل وما السإتعمال هذا فيه يسوغ ما باين الفرق وما الضاباط فما الخصوص سإبيل
يسوغ

مفعول بامعنى وهو باالتاء فعيل في نطقت قد العرب أن الثالث العتراض
خالته يرثي جرير قال فاعل بامعنى وهو التاء من وجردته

الحجار بالية بانعق ... وأرى مضنه علق وكنت القرين نعم
وقال فاعل بامعنى وهو التاء من القرين فجرد

تقلع ل وديمة الرواحا ... هزج فقيدة غير حللت حيث فسقاك
الفرزدق وقال مفقودة غير أي مفعول بامعنى فعيل وهو باالتاء فقيدة فقرن

وأرشف مرار لي وتدنوا ... أراها قريبة وهي عامين فداويته
وقالوا فاعل بامعنى وهو التاء عن فجردوه وهريت وسإريح فتين امرأة ويقولون

وقالوا كصبور فاعل بامعنى وهو فجردوه وأنوف ورشوف وهلوك فروك امرأة
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ل للمبالغة ههنا التاء أن ودعوى أيضا فاعل بامعنى وهو فجردوه عروب امرأة
منها والتجرد باالتاء القتران في وفعيل فعول اشتراك رأيت فقد عليها دليل

قياس مقابالها ومع بامثلها مقابالة المقرون وشذوذ منهما المجرد أصالة فدعوى
المذكور وتجريد المؤنث اقتران في اللغة
على فهو رميم وهي العظام يحيى من تعالى قوله من باه اسإتشهدتم ما وأما
تكسير جمع جمعه ولكن مذكر وهو عظيم جمع العظام فإن العرباية قياس وفق

يقل ولم وهي قال وبااعتباره الجماعة تأنيث فيه يراعى أن يجوز التكسير وجمع
أن مع رميم عظم يقال كما رميم قال وبااعتبار الواحد معنى فيه ويراعى وهو

جرير قال وجمعا مفردا المذكر جمع على يطلق رميما
طرف ول أصل فل رميما ... أمسو دابارهم الله جذ المهلب إلى

 فصل المسلك هذا على العتراض فهذا

في له موافق بامذكر المؤنث تأويل بااب من الية في قريبا أن الثاني المسلك
الشاعر كقول المعنى

مخضبا كشحيه إلى ... يضم كأنما أسإيفا منهم رجل أرى
الرحمة تؤل فكذلك صفته فذكر وطرف عضو بامعنى تأويله ولكن مؤنث فكف
الكف تأويل من أولى الرحمة وتأويل قالوا خبرها فيذكر باالحسان مؤنثة وهي
لوجهين باعضو

القرب ومعنى المرحوم بار هو والحسان باالرحم قائم معنى الرحمة أن أحدهما
الرحمة في منه أظهر المحسنين من البر في

هو المحسنين من باالقرب الموصوفة باالرحمة الحسان ملحظة أن الثاني
واللفظ قوة المعنى ازداد المقابالة وبااعتبار منهم صدر الذي للحسان مقابالة
تعالى قال كما الحسان أهل من قريب الله إحسان إن قال كأنه حتى جزالة

وهو لمذكر صفة أنه منه ليفهم قريبا فذكر إلالحسان الحسان جزاء هل
ماأنشده بامذكر المؤنث تأويل ومن قالوا المطلوباة المقابالة فيفهم الحسان

الفراء
العاشرة كانت وائل ... وفي تسعة مضر في وقائع
فقال عليها الجاري العدد فأنث المذكرة الحرب باأيام مؤنثة وهي الوقائع فتأول
المذكر تأويل جاز وإذا قالوا مؤنثة الوقائع لن تسع لقال التأويل هذا ولول تسعة

الشاعر قول وفي صحيفتي أي كتاباي جاءته قال من قول في بامؤنث
الصوت هذه ما أسإد باني ... سإائل مطيته المزجي الراكب أيها يا

بامذكر مؤنث تأويل يجوز فلن فرغ على أصل حمل أنه مع النصيحة هذه ما أي
عليه اعترض وقد جيد وجه وهذا وأحرى أولى أصل على فرع حمل لكونه

لزمين غير فاسإدين بااعتراضين
كلمتني يقال أن لجاز وعكسه يوافقه بامذكر المؤنث تأويل جاز لو أنه أحدهما

باالنفس وعمرو لزيد تأويل زينب وأكرمني هند وكلمني عمرو أكرمتني زيد
غير العتراض وهذا بااطل وهذا والشيخ باالشخص وزينب لهند وتأويل والجثة

وفرق يستعمل أن يسوغ مما أنه ادعوا وإنما ذلك اطراد يدعوا لم فإنهم لزم
المفعول ونصب الفاعل كرفع يطرد ما وباين الحيان باعض في يسوغ ما باين

 الثاني القسم من أنه يدعوا لم وهم
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مطرد غير وهو بامسوغ اسإتعماله يسوغ ما باكل مردود العتراض هذا إن ثم
على اعتراض إل هذا وهل أصل نحوى ينكره ول ههنا يذكر أن من أكثر وهو

من شيء إلى يلتفتون ل العرباية وأهل والمناقضات باالتشكيكات العرباية قواعد
النقض لصح وباالعكس يوافقه بامذكر مؤنث كل تاويل يجوز قالوا أنهم فلو ذلك

كالفائدة التأويل يتضمنها لفائدة باالخر أحدهما تاويل أحيانا يسوغ قالوا وأنما
باالحسان الرحمة تأويل من ذكرناها التي

حقيقتة على حمل يكون أن إما الحسان على الرحمة حمل أن الثاني العتراض
أحدهما من يلزم ل متغايران والحسان الرحمة فإن ممتنعان وهما مجازة أو

الحسان من يتمكن ل من حق في وافرة توجد قد الرحمة لن الخر وجود
كالملك طباعة في رحمة ل ممن الحسان يوجد وقد ونحوها العاجزة كالوالدة
رحمة ل أنه مع ملكه لمصلحة وغيرهم أعدائه باعض إلى يحسن قد فإنه القاسإي

ول حقيقة ل عليه إطلقه يجز لم الخر عن أحدهما انفكاك تبين وإذا عنده
مجازا

باالبال المجازي المعنى خطور شرطه فإن المجاز وأما فظاهر الحقيقة أما
وهذا باالذهن يخطر لم الحقيقة عن منفكا كان فإذا إليه الذهن انتقال ليصح

والمناكدة التعنت بااب من وهو قبله الذي من أفسد العتراض
معنى ل أنه منهم المعترض هذا ولعل المتكلمين أكثر قول من هذا وأين

الله يوصف فل الشاهد في التي الرقة وأما المحض الحسان إل غائبا للرحمة
لله تثبت بال القول هذا نرتضي ل أنا ومع إحسانه مجرد رحمته وإنما باها تعالى
صفات خواص عن مبراة منزهة لنفسه أثبتها كما حقيقة الرحمة تعالى

وحياته وعلمه وباصره وسإمعه إرادته من صفاته سإائر في نقوله كما المخلوقين
هذا اعتراض فساد لنبين إل نذكره فلم كماله صفات وسإائر وحياته وعلمه

 أئمته قول على المعترض

الحسان إرادة عن تنفك ل الرحمة نقول ثم المتكلمين من باقوله قال ومن
وجود يستحيل فكما للعام الخاص اسإتلزام إرادته أو للحسان مستلزمة فهي

وجودها يستحيل إرادته أو الحسان بادون الرحمة فكذلك العام بادون الخاص
فهي باالفعل الحسان على تقدر تكن لم وإن فإنها العاجزة الم قضية وأما

باها يقترن التي للحسان التامة إرادتها عن تنفك ل فرحمتها باالرادة محسنة
الحسان باعض فتخلف ذلك ونحو عليه تقدر باما باأيثار وإما بادعاء إما مقدورها

المقدور للحسان اسإتلزامها عن رحمتها يخرج ل رحمتها عن عليه تقدر ل الذي
لن فهذا رحمة يكون ل إحسانه فإن أحسن إذا القاسإي الملك وأما واضح وهذا

فل ذلك يدعوا لم وهم الخص يستلزم ل والعم الرحمة من أعم الحسان
الملك فعله وما الرحمة يستلزم إنه يقال قد الحسان فإن وأيضا يلزمهم

الحسان صورة صورته كانت وإن الحقيقة في باإحسان فليس المذكور
رده معه يتكلف أن من أباين العتراض هذا على والمناكدة فالعنت وباالجملة
فصل وإباطاله
إليه المضاف وإقامة المضاف حذف بااب من الية في قريبا أن الثالث المسلك

من قريب الرحمة مكان إن قال فكأنه المحذوف إلى اللتفات مع مقامه
قول ذلك ومن وتذكيره إعراباه الرحمة وأعطى المكان حذف ثم المحسنين

حسان الشاعر
السلسل باالرحيف يصفق ... باردي عليهم البريص ورد من يسقون
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وقد النبي قول ومنه باردى ماء أراد لنه مؤنث هي وباردى باالياء يصفق فقال
فقال وحريرا ذهبا بايديه أخذ

أمتي ذكور على حرام هذان
هذين اسإتعمال قال كأنه مثنى عنه والمخبر باالفراد حرام // فقال // صحيح

مقامه إليه المضاف وإقامة المضاف حذف لن جدا ضعيف المسلك وهذا حرام
ما إذ الدلة وتعطلت التفاهم وفسد الخطاب للتبس وإل مطلقا ادعاؤه يسوغ ل

ويمكن إل ومخبرا عنه ومنهيا باه مأمورا متضمن خبر أو نهي أو أمر لفظ من
 والخبرية والنهي المر تعلق عن يخرجه مضاف لفظ له يقدر أن هذا على

وكتب البيت حج معرفة أي البيت حج الناس على ولله قوله في الملحد فيقول
وتعطلت التخاطب فسد الباب هذا فتح وإذا الصيام معرفة أي الصيام عليكم
كما للضرورة باتقديره إل الكلم يصح ول يتعين حيث المضاف يضمر وإنما الدلة

ل المضاف فحذف لحمها أكلت ذلك من المفهوم فإن الشاة اكلت قيل إذا
ثمرة أكل المفهوم فإن ماله أكل إذا فلن كبد فلن أكل قلت إذا وكذلك يلبس
كثيرة ونظائره يلبس ل هنا المضاف فحذف كبده

اسإم القرية فإن باه يمثلون الصوليين أكثر كان وإن القرية واسإأل منه وليس
فيه لما كالكأس المرين بااعتبار القرية تطلق فإنما مجتمع مسكن في للسكان

عليها كان إذا للمائدة والخوان النهر ماء الملن للدلو والذنوب الشراب من
ونظائره طعام

على أطلقوها كلمهم في ودورانها اللفظه لهذه اسإتعمالهم لكثرة إنهم ثم
يفعلون وإنما وباساطه الكلم سإياق باحسب تارة المسكن وعلى تارة السكان

الذي الموضع هذا فتأمل حذف ول ذلك في إضمار فل فيه لبس ل حيث هذا
وضوحه مع القوم على خفي
ما اللفظ في ليس المحسنين من قريب الله رحمة إن فقوله هذا عرفت وإذا
إضمار دعوى بال إضماره دعوى يجوز فل أصل مكان ول موضع إرادة على يدل
إرادته على ينص ولم المحذوف أراد المتكلم باأن الخبار يتضمن لنه قطعا خطأ
باردى قوله وأما بااطلة دعوى أراده أنه المدعي فدعوى لزوما ول صريحا ل دليل

مذكر وهو النهر بابردى اراد بال المضاف حذف بااب من أيضا فليس يصفق
ذكر وإنما المضاف حذف على باناء يذكر فلم يصفق فقال المذكر باصفة فوصفه

النهر باه المراد باردى أن على باناء
النهر نفس ل باردى ماء يسقون إنما لنهم مضاف حذف من باد فل قلت فإن
يصفق ذكر أنه من ادعاه ما صحة منه يلزم فلم الشاعر مراد كان وإن هذا قلت

فل مذكر وهو النهر إرادة بااعتبار يكون إنما تذكيره فإن المحذوف الماء بااعتبار
ادعوه ما على يدل
 حرام هذان قوله وأما

منهما واحد كل أن على والشارة التنبيه وهو جدا باديع سإر الخبر إفراد ففي
المعنى هذا على تنبيه فيه يكن لم الخبر ثنى فلو حرام باأنه موصوف بامفرده

على الخبر إفراد فدل حرام هذين من واحد وكل قال فكأنه الخبر أفرد فلهذا
تقدم وقد اللغة باديع من فإنه فتأمله بامفرده واحد واحد كل عن الخبار إرادة
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يدل ل باالفراد قائم كلهما قولهم وإن وكلتا كل مسألة في التعليق هذا في بايانه
أفردوا وإنما حقيقة مثنى هو بال البصريون إليه ذهب كما مفرد كل أن على
هناك ذلك قررنا وقد باالقيام منهما واحد كل عن الخبار أن على للدللة الخبر

فصل كفاية فيه باما
إن قال كأنه مقامة الصفة وإقامة الموصوف حذف بااب من أنه الراباع المسلك

ذلك ونحو قريب بار أو قريب لطف أو المحسنين من قريب شيء الله رحمة
الشاعر قول فمنه كثير الموصوف وحذف
عامر يا باعدك من لي ... من قبره على تبكيه قامت

ناصر له ليس من ذل ... قد غرباة ذا الدار في تركتني
غرباة ذات تركتني لقالت ذلك ولول غرباة ذا إنسانا أو شخصا تركتني المعنى

الخر قول ومنه
صديق وأنت أباخل لم ... فراقك سإألتني الرخاء يوم في أنك فلو
قولهم سإيبويه حمل المسلك هذا وعلى صديق إنسان أو شخص وأنت أراد

وهذا طامث وشيء حائض شيء قالوا كأنهم فقال وطال وطالق حائض للمرأة
أوجه لثلثة ضعيف أيضا المسلك

أن باشرطين يحسن إنما مقاومة الصفة وإقامة الموصوف حذف أن أحدها
لغيره ل باعينه الموصوف لذلك ثبوتها يعلم خاصة الصفة تكون
والفاجر كالبر الموصوف على مفردة اسإتعمالها غلب قد الصفة تكون أن الثاني

اسإتعمال غلب مما ذلك ونحو والنبي والرسإول والمتقي والجاهل والعالم
كقوله معها الموصوف ذكر يجيء يكاد فل الموصوف عن مجردة فيه الصفة
جنات في المتقين إن وقوله جحيم لفي الفجار وإن نعيم لفي البارار إن تعالى

والمسلمات المسلمين إن وقوله وعيون جنات في المتقين إن وقوله وعيون
في جدا كثير وهو المظالمون هم والكافرون وقوله والمؤمنات والمؤمنين

أن يحسن فل الصفة على القتصار يحسن ل ذلك وبادون العرب وكلم القرآن
ورأيت طويل رجل جاءني تريد وأنت قبيحا أو جميل ورأيت طويل جاءني تقول
دللة مع قريب مكان في تريد قريب في سإكت تقول ول قبيحا أو جميل رجل

المكان على السكنى
في فليس والممكن الواجب يشمل فإنه المعلومات أعم الشيء إن الثاني

في باها يكون أن عن فضل باها الكلم يكون فائدة زيادة باه اللفظ في ول تقديره
حائض في القائل قول في وبالغة فصاحة فأي والبلغة الفصاحة مراتب أعلى

باهذا صرحا لو وهو طالق وشىء طامث وشيء حائض شيء وطالق وطامث
كونه إذ أصل فائدة يتضمن ل أنه مع الكلم في يقدر فكيف السامع لسإتهجنه

نقصان ول كمال ول ذم ول مدحا على يدل ل عام معلوم أمر شيئا
عز الله كلم يحمل أن يجوز ل أنه وهو منه باد ل لمر ههنا يتفطن أن وينبغي

الكلم تركيب يحتمله الذي العراباي النحوى الحتمال بامجرد ويفسر وجل
للقرآن المعرباين أكثر فيه غلط مقام هذا فإن ما معنى له باه الكلم ويكون
ذلك من ويفهم الجملة تلك تركيب يحتمله باما ويعرباونها الية يفسرون فإنهم

غيره القرآن مراد باأن السامع يقطع عظيم غلط وهذا اتفق معنى أي التركيب
أن يلزم ل فإنه آخر وكلم آخر سإياق في المعنى هذا التركيب ذلك احتمل وإن

عليكم كان الله إن والرحام قرأ من قراءة في باعضهم قول مثل القرآن يحتمله
الله سإبيل عن وصد تعالى قوله في باعضهم قول ومثل قسم أنه باالجر رقيبا
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المجرور الضمير على باالعطف مجرور المسجد إن الحرام والمسجد باه وكفر
 باه في

والمؤمنون منهم العلم في الراسإخون لكن تعالى قوله في باعضهم قول ومثل
إن الصلة والمقيمين قبلك من انزل وما إليك أنزل باما يؤمنون

وأوهى ذكرنا ما أضعاف أضعاف ذلك ونظائر القسم باواو مجرور المقيمين
يجوز ول باغيرها تفسيره يناسإبه ل معهودة ومعان خاص عرف للقرآن بال باكثير

كنسبة المعاني إلى معانية نسبة فإن معانية من والمعهود عرفة باغير تفسيره
وأفصحها وأجلها اللفاظ ملوك ألفاظه أن فكما أعظم بال اللفاظ إلى ألفاظه

معانية فكذلك العالمين قدر عنها يعجز التي مراتبها أعلى الفصاحة من ولها
ل التي المعاني من باغيرها تفسيره يجوز فل وأفخمها وأعظمها المعاني أجل
المعاني على حمله يجوز فل وأفخم وأجل منها أعظم غيرها بال باه تليق

على منك ولتكن القاعدة هذه فتدبار العراباي النحوي الحتمال بامجرد القاصرة
وتقطع وزيفها المفسرين أقوال من كثير ضعف معرفة في باها تنتفع فإنك باال
بايانا تعالى الله شاء إن هذا وسإنزيد باكلمه تعالى المتكلم مراد ليست أنها

أصوله أهم هو بال أصوله من أصل فهذا التفسير أصول على الكلم في وباسطا
فإن إليها الحاجة لعدم تاؤه حذفت إنما وطامثا وحائضا طالقا أن الثالث الوجه
الصفة كانت فإذا اللبس محل في والمؤنث المذكر باين للفرق دخلت إنما التاء

وهو ذلك في الصواب هو هذا التاء إلى حاجة فل لبس فل باالمؤنث خاصة
الكوفي المذهب

سإيبويه مذهب خلف هذا قلت فإن
عالم قول خلف لكونه الصحيح الدليل موجب بارد محصل يرتضي فهل قلت
وموجبه الدليل يردون ل فإنهم البصائر أهل فأما الخفافيش طريقة هذه معين
 هم ما وقليل ابادا معين باقول

من وأحرز المعلى باالقدحا العلم هذا في ضرب الله رحمة باشر أباا أن ريب ول
المصلى فهو غيره عليه يستول لم ما على أمده من واسإتولى سإبقه قصبات

وإن العرب كلم باجميع أحاط أنه يعتقد أن ذلك يوجب ل ولكن المضمار هذا في
والمبرزون فيه أصحاباه جمهور خالفه قد نص من لسيبويه وكم قاله ما إل حق ل

باه الكلم لطال ذلك نذكر ذهبنا ولو منهم
حسن باإضافة وجهه حسن بارجل مررت المشبهة الصفة بااب في قوله تنس ول

ذلك في والكوفيين البصريين جميع ومخالفة الضمير إلى والوجه الوجه إلى
في قوله صحة نعتقد أن وأما ويترك قوله من يؤخذ ممن الله رحمة فسيبويه

والكوفيين البصريين باين للحكومة كتاباا الله شاء إن وسإنفرد فكل شيء كل
والتأييد التوفيق وباالله ذلك من الراجح وبايان فيه اختلفوا فيما
المذهب من وطالق وحائض طامث في اخترتموه ما رد في يكفي قلت فإن

وصف فهذا أرضعت عما مرضعة كل تذهل ترونها يوم تعالى قوله الكوفي
المذهب لهذا رد الحمد ولله هذا في ليس قلت باالتاء جاء وقد الناث باه يختص

التيان فتعين بادونها تحصل ل فائدة يتضمن ههنا التاء دخول فإن له إباطال ول
ولو الوصف مجرد ل الفعل فالمراد الرضاع فاعلة باالمرضعة المراد أن وهي باها
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وطامث كحائض مرضع لقيل الرضاع أهل من باكونها المجرد الوصف أريد
باه المراد // فإن // صحيح باخمار إل حائض صلة الله يقبل قوله إلى ترى أل

وصف والمرضع فالحائض دمها يجري من ل الحيض أهل من باكونها الموصوفة
باها قام من على ويقال باها قائما يكن لم وإن وصفا ذلك لها من على يقال عام

عما تذهل فإنها الرضاع تفعل من المراد باأن إيذانا ههنا التاء فأدخلت باالفعل
أن فعلم أرضعت عما باقوله المعنى هذا وأكد الساعة زلزلة هول لشدة ترضعه
له المذهب هذا وترجيح والتهيؤ باالقوة ل باالفعل ترضع التي المرضعة المراد
فصل هذا غير موضع

كان إذا إليه المضاف حكم المضاف اكتساب بااب من هذا أن الخامس المسلك
 الشاعر كقول باالثاني عنه والسإتغناء للحذف صالحا

الخشع والجبال المدينة ... سإور تواضعت الزباير خبر أتى لما
الخر وقال

النواسإم الرياحا مر ... أعاليها تسفهت رماحا اهتزت كما مشين
الخر وقال
غرورها وطال عمهت وإن ... نقما نعماءها معيدة النفوس باغي

إلى المضاف المر الثاني وفي المدينة إلى المضاف السور الول في فأنت
أن مع إليه المضاف لتأنيث النفوس إلى المضاف البغي الثالث وفي الرياحا

المؤنث تذكير يجوز فلن الفرع على الصل فحمل فرع والتأنيث أصل التذكير
الصل على للفرع حمل لنه أولى مؤنث غير إلى لضافته

الشاعر قول أيضا الول ومن
الدم من القناة صدر شرقت ... كما أذعته قد الذي باالمر وتشرق

حزم بان محمد لباي أصحابانا باعض وأنشدني القناة إلى لضافته الصدر فأنث
يحضرني ل باإسإناد المعنى هذا في

وأعجم عرب باين كعمرو ... تراه واحذرالذي ما مثل صديقا تجنب
الدم من القناة صدر شرقت ... كما وشاهدي يردي السوء صديق فإن

الذباياني الناباغة قول ومنه
الطانيب عقد قلقت قد ... يركضن ضاحية الملح باأهل اسإتغن حتى
إنما لنه باقوي فليس الفضلء من واحد غير ارتضاه قد كان وإن المسلك وهذا

يعرف
لبيد قول ومنه

ول الشعر في مجيئه أقدامها عردت هي إذا ... منه عادة وكانت وقدمها فمضى
قواه والذي أصاباعه باعض ذهبت كقولهم النادر إل منه الفصيح الكلم في يعرف

ذهبت قال فكأنه حقيقة جزؤه وكونه إليه باالمضاف المضاف اتصال شدة ههنا
منه أفصح خلفه الذي المكثور على القرآن وحمل أصاباعه من وإصبعان إصبع
فصل باسهل ليس

تبعا لكونه الخ عن المذكورين باأحد السإتغناء بااب من هذا إن السادس المسلك
منه يفهم لنه ذكره عن أغنى ذكر فإذا معانيه من ومعنى له

فظلت آية السماء من عليهم ننزل نشأ إن تعالى قوله الوجوه أحد في ومنه
في ومنه أصحاباها عن باالخبر العناق خبر عن فاسإتغنى خاضعين لها أعناقهم

 يرضوه أن أحق ورسإوله والله تعالى قوله الوجوه أحد
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الله إلى الضمير باإعادة فاسإتغنى كذلك ورسإوله يرضوه أن أحق والله المعنى
يكون هذا فعلى يرضوهما يقول أن يحتج فلم رسإوله ارضاء هو إرضاؤه إذ

من قريبة الله رحمة وإن المحسنين من قريب الله إن الية في الصل
ظهور ذلك وسإوغ الموجود خبر عن المحذوف باخبر فاسإتغنى المحسنين

وهومسلك هذا من أحسن تعبيرا كسي إذا حسن مسلك المسلك وهذا المعنى
يعبر أن ينبغي والذي القرآن أسإرار من وهو الفهام على دقيق المنزع لطيف

قائمة والصفة وتعالى تبارك الرب صفات من صفة الرحمة أن باه عنه
من قريبة كانت فإذا موصوفها تفارق ل الصفة لن تفارقه ل باالموصوف
تبع رحمته قرب بال منه باالقرب أولى وتعالى تبارك فالموصوف المحسنين

المحسنين من وتعالى تبارك هو لقرباه
أهل ومن باإثاباته الحسان أهل من قريب تعالى الله أن الية أول في تقدم وقد

عبده من الرب قرب يقتضي الحسان وأن ذلك شواهد وذكرنا باإجاباته سإؤاله
منه الله تقرب شبرا منه تقرب من وأن باالحسان رباه من قرب العبد أن كما

من قريب وتعالى تبارك فالرب بااعا منه تقرب ذراعا منه تقرب ومن ذراعا
التاء حذف ففي رحمته قرب يستلزم وقرباة منهم قريبة ورحمته المحسنين

الجليلة العظيمة الفائدة هذه على تنبيه ههنا
رحمته وقرب قرباة القرباين يستلزم وذلك المحسنين من قريب تعالى الله وأن
لن منهم تعالى قرباه على يدل لم المحسنين من قريبة الله رحمة إن قال ولو

فإنه قرباة باخلف الخص يسلتزم ل والعم رحمته قرب من أخص تعالى قرباة
له فإن المسلك باهذا تستهن فل رحمته قرب وهو العم اسإتلزم أخص كان لما

المسلك هذا صاحب أظن وما الكتاب أسإرار من باديع لسر متضمن وهو شأنا
من تعالى الله قرب عن الخبار أن أراد وإنما باه ألم ول المعنى هذا قصد

 منهم رحمته قرب عن الخبار عن كاف المحسنين

شئت وإن فيها قيل ما أليق من وهو المختار وهو الية في سإاباع مسلك فهو
ينفك ل متلزمان منهم رحمته وقرب المحسنين من وتعالى تبارك قرباة قلت

كان وإذا منهم قريب أيضا فهو منهم قريبة رحمته كانت فإذا الخر عن أحدهما
من سإبحانه قرباه بايان في فكان منهما واحد كل إرادة صح متلزمين المعنيان

فيه وترغيبها النفوس من واسإتدعائه الحسان على التحريض من المحسنين
قرباة وهو العبد أعطيه إعطاء أفضل وهو الطلق على وأجله وأشرفه حظ غاية

وحياة العيون وقرة المال ونهاية الماني غاية هو الذي عبده من وتعالى تبارك
في فكان كلها العبد وسإعادة القلوب
ل ما فيه النفوس وترغيب الحسان اسإتدعاء من قريب إلى قريب عن العدول
فصل تعالى باالله إل قوة ول شقاوته عليه غلبت من إل باعده يتخلف

ل أن فحقها تجمع ول تثنى ل كما والمصادر مصدر الرحمة إن الثامن المسلك
عليها أجرى الرحمة ذكر حيث سإبحانه الله فإن جدا ضعيف المسلك وهذا تؤنث

فيما وقوله يتقون للذين فسأكتبها شيء كل وسإعت ورحمتي كقوله التأنيث
ومسلم البخاري // رواه غضبي سإبقت أو غلبت رحمتي إن رسإوله عنه حكى

حظ ل والمصادر مصدرأ لكونها الرحمة من التاء حذف كان // ولو والترمذي
باالتاء المصادر من كان ما وكذلك مذكرا إل الضمير عليها يعد لم فيها للتأنيث
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كالقدرة
هذا باطلن على دليل ذلك باطلن وفي ونظائرها والهمة والحكمة والرادة
المسلك
شيئان باه يراد القريب أن التاسإع المسلك
لي قريبة فلنه تقول باالتاء فهذا والقراباة النسب أحدهما
قريبة تقول ول مني قريبا فلنه جلست تقول تاء بال وهذا المكان قرب والثاني

هو إنما هذا فإن ضعيف أيضا وهو وجماعة الله رحمة الفراء مسلك وهذا منى
قريبا مني المرأة جلست تقول قال كما يذكر فإنه ظرفا القريب لفظ كان إذا

 فصل فل محضا اسإما كان إذا فأما

كما التاء حذف فيه سإاغ حقيقي غير كان لما الرحمة تأنيث أن العاشر المسلك
إذا يكون إنما هذا فإن فاسإد أيضا المسلك وهذا وطلعت الشمس طلع تقول
المؤنث ظاهر إلى الفعل أسإند
وتقول طلعت الشمس كقولك التاء من باد فل ضميره إلى أسإند إذا فإما

في الفعل بامعنى فهي ضميرها الصفة في لن طالع تقول ول طالعة الشمس
سإواء ذلك

فصل
من فجرد النقيض بامنزلة وهو وصف ل مصدر القريبا أن عشر الحادي المسلك

امرأة تقول ولهذا التاء تلحقه لم باالمصدر المؤنث عن أخبرت إذا لنك التاء
من المسلك وهذا ونظائره وبار وصدق وصلة صوم وامرأة عدلة تقول ول عدل

وصف هو وإنما أبادا مصدرا اسإتعماله يعرف ل فإنه القريب عن قيل ما أفسد
فصل القريب ل القرب هو والمصدر
والمؤنث المذكر فيهما يستوي مطلقا وفعول فعيل إن عشر الثاني المسلك

القيس امرؤ قال كما حقيقي غير أو كان حقيقيا
المنقطر البانة ... كخرعوباة رخصة رودة يرهرهه

خصر عزوب ذي عن ... تفتر الكلم فتور القيام قطيع
أيضا وقال

يشكرا ابانة البسباسإة ول ... قريب هاشم أم ول أمسى إن الويل له
جرير وقال

تزار ول تزور ل ... قريب عمرو وأم الحياة أتنفعك
أيضا جرير وقال
صديق وأنت غماها ... تكشف أنها لو باثين يا نحارب لم كأن

أيضا وقال
صديق وهن أعداء ... باأسإهم قلوبانا ارتهن ثم الهون دعون
كثيرة ذلك وشواهد قالوا
ضعيف المسلك وهذا والتأويلت التعسفات تلك عن غنية المسلك هذا وفي
أن إما قائله لن ضعيف القول هذا فقال مالك بان الله عبد أباو رده ومما أيضا
على الجري من فعول يستحقه ما يستحق وغيره الموضع هذا في فعيل أن يريد

خاصة الموضع هذا في فعيل أن يريد أن وإما واحد بالفظ والمؤنث المذكر
فعول على محمول
وشريفة ظريفة في التاء التزام على العرباية أهل لجماع مردود فالول

 وأشباههما
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باغيا أمك كانت وما تعالى قوله في يقولوا أن علماؤهم احتاج ولذلك ودللة وزنا
أعل ثم التاء تلحقه لم فلذلك فعول على يغوى هو الصل أن باغيا أك ولم وقوله
أصل فعيل كان ولو فعيل كلفظ لفظه فصار كسرة والضمة ياء الواو باإبادال
باغية أك الم فقيل التاء للحقته
تبعا يكون أن باه ليليق ما المزايا من فعول على لفعيل لن مردود أيضا والثاني

على فعيل حمل يتضمن ولنه لفعيل تبعا فعول يكون أن أولى العكس بال له
ل قريبا فلن المعنى وأما فظاهر اللفظ أما ومعنى لفظا مختلفان وهما فعول
المبالغة من فيه باد ل وفعول قل وإن قرب ذي كل باه يوصف لنه فيه مبالغة
باه يقصد ثم فيها مبالغة ل بانية له يكون أن باد ل المبالغة على الدال فإن وأيضا

فل كذلك ليس وقريب وعليم وعالم وضروب كضارب بانيته فتتغير المبالغة
لوجوه فيه حجة فل القيس امرؤ بايت وأما فيه مبالغة
كاسإتجوذ الصل على جاء ول صوره كثرت فل له حكم فل نادر أنه أحدها

له حكم فل كذلك كان وما واحول واغور السماء واغيمت البعير واسإتوثق
باحذفها تجوز فإنها للضافة التاء حذف ثم القيام قطيعة أراد قد يكون أن الثاني

لن إقامتها أي الصلة وإقام تعالى قوله حمل وعليه وغيره الفراء عند
يقال ل كما إضافة دون إقام يقال ول القامة لفظ هو إنما ذلك في المعروف

أو إفعال ألف عن عوضا التاء هذه جعلوا لنهم إقالة في أقال ول أرادة في أراد
فالتقت ألفا فانقلبت الفاء إلى العين حركة فنقلت أقوام إقامة أصل لن عينه

حذفها فإن الضافة مع إل فلزمت عوضا باالتاء فجاءوا إحداهما فحذفت ألفان
وزنة عدة تاء اللزوم في ومثلها سإماعا أخرين وعند قياسإا قوم عند جائز

تحذف وقد فلزمت منها عوضا التاء وجعلت الواو فحذفت ووزن وعد وأصلهما
الشاعر كقول للضافة

 وعدوا الذي المر عد ... وأخلفوك وانجردوا البين أجدوا الخليط إن

ارادوا ولو القراء باعض قرأ اللغة هذه وعلى التاء فحذف المر عدة أخلفوك أي
التاء فحذف عدته أي باالهاء عدة له لعدوا الخروج
المحكم صاحب لن مفعول بامعنى القيام قطيع قوله في فعيل يكون أن الثالث
فهو هو وقطع باكته إذا وأقطعه باكته إذا وأقطعه قطعه على مبينا قال أنه حكى
هذا على التاء فحذف مبكت أي مقطوع بامعنى هذا على فقطيع القول قطيع

سإرع من كسريع قطع على مبنيا قطيعا جعل وإن للقياس مخالفا ليس التوجيه
على جريه عند التاء يلحقه أن ذلك على فحقه

اثنى تمام فهذا مجراه فأجرى مفعول بامعنى الذي بافعيل شبه أنه إل المؤنث
والساباع السادس من المركب المسلك اصحها الية هذه في مسلكا عشر

ومحتمل وواه ضعيف وبااقيها
قويها عليه يخفى ل المنصف والفاضل الدقائق هذه يدرك ل والمقلد والمبتدىء

إلى الخب تقسيم فائدة أعلم والله الية على الكلم آخر هذا وليكن ضعيفها من
وجمله مفرد
المبتدأأو نفس يكون أن فإما جملة كان فإن جملة وإما مفرد إما المبتدأ خبر

من أقوى راباط ل إذ باه يرباطها راباط إلى يحتج لم المبتدأ نفس كان فإن غيره
لله الحمد قولي نحو اتحادهما
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اسإتقللها يتوهم لئل باالمبتدأ يرباطها راباط من فيها باد فل المبتدأ غير كانت وإن
يتعين ل الراباط وذلك بانفسه تام قائم كلم الجملة لن المبتدأ عن وانقطاعها

تعالى كقوله إشارة واسإم الكثر وهو ضميرا يكون أن يجوز بال ضميرا يكون أن
أصحاب أولئك باآياتنا وكذباوا كفروا والذين وقوله خيرا ذلك التقوى ولباس
كثيرة ونظائره الجحيم
باالكتاب يمسكون والذين تعالى كقوله الضمير مقام قائما ظاهرا واسإما

 المصلحين أجر نضيع ل إنا الصلة وأقاموا

هذا وبااب باالسياق السإتقلل وعدم الراباط علم إذا الضمير عن يستغني وقد
لهؤلء المال كقولك كثيرا الضمير عن السإتغناء يقع ففيه الجملة باعد التفصيل

في وواحد الجنة في واحد الناس ومثله ثلثة ولخالد درهمان ولعمرو درهم لزيد
وواحد درهم منه لزيد تقديره محذوف راباط ضمير تقدير إلى حاجة ول النار
الجنة في منهم
السمن ومثله فتأمله الضمير عن أغنى راباط باعده المبتدأباالجملة تفصيل فإن

باوجه باينهما راباط ل فإنه مسافر عمرو زيد قولك باخلف وهذا بادرهم منوان
الخبار ليفيد ذلك ونحو حاجته في يقول أن يحتاج فلذلك

مشتقا كان إن أنه النحاة ألسنة على اشتهر فقد المفردا وأما الجملة حكم هذا
ضمير إلى يحتج لم جامدا كان باالمبتدأوإن يرباطه ضمير من باد فل

الخبر فنقول تحريره من باد ل موضع وهذا باالمشتق تأويله يتكلف وباعضهم
لشتراط وجه فل يمكن راباط أعظم اتحادهما المبتدأكان نفس كان لما المفرد
هو المبتدأوأنه لى مسند الخبر أن يعرف المخاطب فإن أصل هذا باعد الراباط
مضمرا إما الراباط من باد ل إنه قولهم في المنطقيين غلط يعلم هنا ومن نفسه
ول بااللفاظ وارتباطها المعاني تصور من باعيد هو من كلم وهذا مظهرا وإما

ول تصورا الناس أفسد من فإنهم المنطقيين حق في العبارة هذه تستنكر
والفساد التخبيط من فيها ما وعرف القوم قوانين عرف من إل باهذا يصدق

الجالب ليس ولكن ضمير من فيه باد فل مفردا مشتقا اسإما الخبر كان إن وأما
باد فل المعنى في كالفعل المشتق أن له الجالب باالمبتدأبال رباطه الضمير لذلك

مضمر أو ظاهر فاعل من له
ضمير ثانية في يكون حتى ضميرا الفعل في أن على يدل الذي وما قيل فإن
للضمير تحمله فدعوى يستمع فيه ضمير ل اللفظ هذا فإن قام زيد قلت فإذا

 محضة دعوى

منه وإبادالهم عليه وعطفهم له تأكيدهم الضمير فيه أن على يدل الذي قيل
تعالى كقوله العطف وفي نفس بارفع نفسه سإيقوم زيدا إن التأكيد في كقولك

سإيصلى في الضمير على عطفا رفع فامرأته وامرأته لهب ذات نارا سإيصلى
ل اشتمال بادل علمه يكون أن على علمه يعجبني زيدا إن قولك البادال وفي

زيد نحو اسإما أو كان فعل فيه الذي الضمير كان مفردا المشتق كان فإذا فاعل
ذاهب وزيد يذهب

ويذهبون يذهبان نحو الفعال في إل ضميرا يكون فل والجمع التثنية في وأما
ذاهبان نحو ضميرا ل علمة إل ظهر إذا فيها يكون ل فإنه السإماء في وأما
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في انقلباهما ذلك بارهان اسإمان الفعل وفي حرفان السإم في فهما وذاهبون
والزيدين كزيدين ضميرا يحتمل ل فيما ينقلبان كما والجمع التثنية في ياء السإم

الفعل في تقول كما واحد لفظ على لبقيا الفعل في هما ك ضميرا كان ولو
في وكذلك يذهبون رجال ورأيت يذهبون بارجال ومررت يذهبون رجال هؤلء
فثبت الفعل إعراب علمة وليست فاعل لنها الواو لفظ يتغير فل سإواء التثنية

ل المشتق السإم في المستتر الضمير أن العرب على النحاة دعوى صحة باهذا
جمع ول تثنية في يظهر
الذي الدليل ولول والجمع التثنية في يظهر الفعل في المستتر الضمير وأن

لما ذكرناه
القدر هذا عن أفصحت ول مشافهة باهذا تشافهنا لم العرب لن أبادا هذا عرف

إلى الموصل ومقاصدها لنحائها والتتبع كلمها بااسإتقراء إل ونحوه هذا في
وحكمها وأسإرارها اللغة هذه غرائب

باين فرقوا أجلها من التي الحكمة هي فما ذلك صحة عرفنا فقد قيل فإن
 السإماء في وحروفا الفعال في ضمائر فجعلوها المواطنين

أحوج كانت العراب أصلها كان لما السإماء أن وهي باديعة حكمة ذلك في قيل
باد لها يكن ولم البناء أصلها والفعال إضمار علمة إلى منها إعراب علمة إلى
علمة إلى منها الفاعلين إضمار علمة إلى احوج فكانت ضرورة الفاعل من

أيضا إعراب وحروف وجمع تثنية علمة السإماء في العلمة هذه أن مع إعراب
لنه يجمع ول يثنى ل وهو المصدر من مشتقة هي إذ تجمع ول تثنى ل والفعال

النحاة علة هذه واحد بالفظ والكثير القليل على يدل
التعليق هذا أول في تقدمت قد وأدق وألطف هذه من أصح هي أخرى علة وفيه
فل إعراب حروف والجمع التثنية وعلمة تجمع ول تثنى ل الفعال أن ثبت وإذا

الضمائر احتملت وإن السإماء في يكون ول إضمار علمة إل واللف الواو يكون
هي أو العراب محل أي سإيبويه قول على إعراب وحروف وجمع تثنية علمة إل

دليل أو المفرد في الحركات بامنزلة وغيره قطرب قول على نفسها العراب
الخبر حكم فصل المبرد العباس وأباي الخفش الحسن أباي قول على إعراب

ومجرورا جارا أو ظرفا كان إذا
هو وليس الخبر موقع واقعا كان إذا فأما جملة أو مفردا كان إذا الخبر حكم هذا

إما وهو للضمير متحمل مشتق موقع واقع فإنه والمجرور كالظرف خبرا نفسه
جملة وإما مفرد
يكون أن الخبر في الصل أن إلى نظرا مشتق بامفرد يقدرونه النحاة وأكثر
فإن الكلم صحة لضرورة قدر فإنما وأيضا للصل موافق كذلك فتقديره مفردا

ما باه يتعدى ل للضرورة قدر وما المبتدأ نفس هو ليس والمجرور الظرف
خلف أنه مع عنه مستغنى الجملة فتقدير باالمفرد تزول وهي الضرورة تقتضيه
 الصل

موضع في يقع فإنه وأيضا المفرد فيه يكفي التعلق وهذا للتعلق قدر فإنه وأيضا
ل أما فإن فعمر الدار في وأما فزيد عندك أما كقولك الجملة تقدير فيه يصح ل

على الباب ليجري الباقي في يرجح ههنا المفرد تعين فإذا مفرد اسإم إل يليها
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في الذي جاءني كقولك الموصول صلة في باوقوعه هذا ينتقض ول واحد سإنن
التقدير في ل الخبر بااب في التقدير في كلمنا لن الجملة تقدير يتعين إذ الدار
التقدير في الجملة تعين من يلزم ول والحال والصفة كالصلة الباواب سإائر في
المبتدأ بااب في ترجيحها ول تعينها الصلة في

شاف باجواب يراجعه فلم المسألة هذه عن علي أباا جني بان الفتح أباو وسإأل
أحواله أغلب في المبتدأ خبر لن أولى ههنا السإم تقدير له قال أن من أكثر
اسإم

بافعل تعليقه يتصور ل هنا الجار يقال أن المسألة هذه عن الغطاء وكشف
بابنيته الزمان على ودللته وزمان حدث على دل ما المحض الفعل إذ محض

ل الجار أن مع الزمان على تدل بانية له يكن لم اللفظ في وجود له يكن لم فإذا
إلى وجره الحدث لتقييد وضعه أصل في هو إنما عليه يدل ول باالزمان له تعلق

هو الذي والحدث باالحدث إل له تعلق فل الضافة من ما وجه على السإم
فبطل الحدث هو ليس والمبتدأ المبتدأ خبر لنه ههنا تقديره يمكن ل المصدر

الدار في اسإتقرار زيد التقدير يكون أن
أن يقبح أن ترى أل الدار في اسإتقر زيد التقدير يكون أن تقدم باما أيضا وباطل
أمس من أول أو أمس الدار في زيد يقال
وهو الثالث القسم إل يبق لم والفعل المصدر إضمار أعنى القسمان باطل وإذا

الفائدتان فتتضح الفاعل اسإم إضمار
في ذلك يمكن ل إذ عليه يعود ما فيه المبتدأويضمر عن خبرا يكون أن أحدهما
 المصدر

متضمن الفاعل واسإم الحدث مطلوباة إذ باه الجار تعلق يصبح أن والثانية
والمجرور الظرف باعد السإم ارتفاع يصح فل هذا عرف إذا للزمان ل للحدث

باالباتداء يرتفع وإنما نعت أو خبر موضع في كان وإن فاعل أنه على باالسإتقرار
في قلت فإذا للخفش خلفا باقائم ل باالباتداء زيد قائم قولك في يرتفع كما

باالسإتقرار ل باالباتداء زيد فارتفاع زيد الدار
الفاعل اسإم
بارجل ومررت أباوه قائما رجل ورأيت أباوه قائم زيد قلت إذا إليس قلت فإن
حال ذي أو منعوت مبتدأأو على معتمدا كان إذا باقائم السإم فترفع أباوه قائم

زيد قائم وما زيد أقائم نحو نفي أو اسإتفهام قبله كان إذا وكذلك
السإتفهام ألف باه اقترن فإذا ومعناه الفعل لفظ وفيه مشتق الفاعل اسإم قيل

الفعل عمل عمل الفعل معنى باها يقوي التي ذكرت التي القرائن من قرينة أو
على فحمل الفعل عمل يعمل أن تقتضي معه قرينة ل فإنه زيد قائم باخلف
والخبر الباتداء من أصله
أنه الفاعل اسإم يعتمد كما اعتمد إذا والمجرور الظرف إن قلت فهل قيل فإن

سإيبويه إلى معزى هو كما السإم يرفع
قائم زيد قلت إذا كما باالظرف مرفوعا أباوه كان أباوه الدار في زيد قلت فإذا
معه بارجل مررت قلت إذا وأنك سإيبويه مذهب هذا أن قوم توهم قد قلت أباوه
زمانا ذلك نظن وكنا الموصوف على لعتماده باالظرف مرفوعا صقرا أن صقر
السيرافي سإعيد أباو باين وقد عليه غلط وأنه بامذهبه ليس هذا أن تبين حتى
 كتاباه في فراجعه كفاية فيه باما عليه الغلط وجه وشرحا كلمه من سإيبويه مراد
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وفيه مشتق الفاعل اسإم أن تقدم ما الفاعل اسإم وباين الظرف باين والفرق
فعمل فيه الفعلية جانب قرينة باه اقترنت أن اعتمد فإذا ومعناه الفعل لفظ
الفعل باه يتعلق معنى هو إنما فيه للفعل لفظ فل الظرف وأما الفعل عمل
لم كما كالفعل تجعله أن عليها يعتمد التي القرينة قوة في يكن ولم عليه ويدل
اجتمع فإذا كالفعل يكون أن قرينة دون باه ملفوظا كان إذا قوته في يكن

حينئذ السإم عمل الفعل من المشتق اللفظ مع الفعل لمعنى المقوي العتماد
الفعل عمل
أباوه قائم بارجل مررت قلت إذا أنك المسألتين باين الفرق من آخر ووجه

رجل على جار اللفظ في وهو المعنى في الب إلى مسند محالة ل فالقيام
إلى مسند المعنى وفي قبله ما عل جار اللفظ في فقائم معنى لفظ له والكلم

وذلك الجار باه يتعلق معنى هو إنما كذلك فليس والمجرور الظرف وأما باعده ما
عنه خبر والمجرور مبتدأ أنه فصح عنه وخبر المرفوع السإم إلى مسند المعنى

خبر أو نعت موضع في والجملة
يعود ضميرا فيه وقدرتم الخبر موضع في الظرف قدمتم إذا فليزمكم قيل فإن
يجوزه ل وهذا إخوتك أجمعون وفيها زيد نفسه الدار في تجيزوا أن المبتدأ على
باالظرف السإم رفع أن في باقوله قال ولمن للخفش حجة هذا وفي أحد
في الظرف لن مقدما خبرا الظرف كان إذا المضمر توكيد قبح إنما قيل

 ليس الحقيقة

غير السإم وذلك للضمير الحامل باالسإم متعلق هو إنما للضمير الحامل هو
يكن لم وإذا المعنى في مؤخر اللفظ في مقدم إنه يقال حتى اللفظ في موجود

المبتدأ قبل المقدم المبتدأوالمجرور باعد والرتبة المعنى في فهو باه ملفوظا
لن الزيدون أجمعون فيها قبح فلذلك الشيء غير الشيء على والدال عليه دال

كان إذا اسإمها على إن خبر تقديم صح ولذلك المؤكد على يتقدم ل التوكيد
والخبر باالخبر متعلق هو إنما الحقيقة في الخبر هو ليس الظرف لن ظرفا
منعه في الخليل أصل ينكسر لم ولذلك مكانه في مقدر موضعه في منوي
عدل ولذلك زيد الدار في أعني الكلم في النحو هذا كثرة مع المبتدأ خبر تقديم

من الحال جعل أن إلى طلل موحشا ولمية رجل قائما فيها قولهم في سإيبويه
النية في مؤخر الخبر لن الخبر في الذي الضمير من حال يجعلها ولم النكرة

كله فهذا المنوي العامل على يتقدم ل والحال منوي وهو الحال في العامل وهو
للضمير الحامل ول الحقيقة في الخبر هو ليس والمجرور الظرف أن يبين مما
فاعل في ول ظرف في ول حال في ل الشياء من شيء في العامل ول

زيد عن خبرا تكون أن يصح لم بالفظها إذاانفردت الدار أن المفعول جهة ومن
لم انفردت لو الجر حروف وسإائر ومن في وكذلك للضمير حاملة ول عاملة ول

والله موقعة واقعة وأنها غيرها الخبر أن وضح فقد ذلك من شيء فيها يكن
أعلم
أن زيد قائم قلت إذا أنك النحاة باعض عن الزجاج حكاه فيما تقول فما قيل فإن

الخبر مسد سإد باه فاعل مبتدأوزيد قائما
الفاعل اسإم لن القياس في فاسإد فهو النحاة باعض جوزه قد كان وإن هذا قيل
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ومرقد كمسجد الفعل عمل له يوجب ل الفعل من واشتقاقه محض اسإم
 ومغرفة ومروحة

عليه تدخل ل موضع في كان أو الفعل يطلب ما تقدم إذا يعمل إنما ولكن
فيه الفعل معنى حينئذ فيقوى والحال والخبر النعت نحو اللفظية العوامل
العرب عن إخوتك وذاهب الزيدان قائم يحكوا لم أنهم السماع هذامن ويعضد

باه لحتجوا سإماعا باقوله قال ومن الخفش وجد ولو ذكرنا الذي الشرط على إل
باه فأخرى مدفوعا باالقياس وكان مسموعا يكن لم فإذا وسإيبويه الخليل على

ممنوعا بااطل يكون أن
الشاعر قول في تصنع فما قلت فإن
مرت الطير إذا لهبي ... مقالة ملغيا تك فل لهب باني خبير
الخر قول وفي باه فاعل لهب مبتدأوبانو خبير أن في صريح فهذا
يال قال المثوب الداعي ... إذا منكم الناس عند نحن فخير
أن يعرف ولم قائله يعرف ل وندرته شذوذه فعلى الول البيت أما قلت

بااتفاق باه يحتج ل فإنه كذلك كان وما باه اسإتشهدوا وأئمتهم النحاة متقدمي
محذوفا المبتدأ يكون أن لحتمل العرب عند حجة قائله أن صح لو أنه على

تقدم كما باالمفرد عنها يخبر وكل خبير لهب باني كل وأصله لهب باني إلى مضافا
إعراباه فاسإتحق مقامه إليه المضاف وأقام المضاف حذف ثم التعليق أول في

ترى أفل لهبي مقالة ملغيا تك فل قوله وهو البيت عجز العموم إرادة على ويدل
لهبي مقالة تلغ فل خبير لهب باني من واحد كل أن الكلم هذا يعطي كيف

عن خبرا وقع إذا التفضيل أفعل لن أصل فيه متعلق فل الثاني البيت وكذلك
العمرين من خير الزيدون نحو حال كل على مفردا كان بامن مقترنا وكان غيره
الفاعل اسإم وجوه فصل

قرينة معه كان أو ماقبله على اعتمد إذا الفاعل اسإم في فيجوز هذا ثبت إذا
وجهان مرفوع اسإم وباعده للفعل مقتضية
باعده مبتدأوالمرفوع يكون وأن مبتدأ باعده والسإم مقدما خبرا يكون أن أحدهما

في وذلك ذلك من مانع يمنع أن إل ونحوه عمرو قائم وما زيد أقائم نحو فاعل
مسائل ثلث

ول باقائم فاعل أخواه يكون أن فيه يتعين هذا فإن أخواه قائم زيد قولك أحدها
 المطاباقة لعدم الخبر وقائم مبتدأ أخواه يكون أن يجوز

مبتدأ يكون أن الفصح على فيه يتعين هذا فإن أخواه قائمان زيد قولك الثانية
أخواه قام تقول كما أخواه قائم لقلت والفاعل الفعل بااب من كان لو وخبرا
فإن منفصل ضميرا الفاعل كان إذا هو قائم وزيد إليه أنت قائم زيد قولك الثالثة

اتصاله مع فاعل يكون ل المنفصل الضمير لن مبتدأوخبرا إل يكون ل هذا
باه الضار ونحو أنت إل قائم ما نحو اتصاله يمكن لم إذا فاعل يكون إنما باعامله

هو
البخاري // رواه هم مخرجي أو المبعث حديث في فقوله ذلك عرفت فإذا

// فمخرجي والترمذي ومسلم
مخرجي تشديد على اتفقت الرواية مبتدألن وهم مقدما خبرا يكون أن يتعين



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

نون فسقط الياء إلى مخرجون وأضيف اللم فحذف لي مخرجون أصله وكان
منهما والساباق والياء الواو فاجتمع مخرجوي فصار للضافة تسقط لنها الجمع
مخرجي فجاء الخر في أحدهما فأدغم مثلن فصار ياء الواو فقلبت سإاكن
وكان مفردة لكانت للضمير رافعة ههنا لصفة أن ولو ومكرمي ضارباي ومثله
خيرا مبتدأ جعلته ولو إخوتك أضارباي تقول كما باالتخفيف هم مخرجي أو يقول
أعلم والله باالتشديد أضارباي لقلت
فلو يتقدم ل الفاعل لن إل ليس التشديد تعين بامخرجي هم ما قلت فان

وإن عامله يتقدم ل والفاعل والفاعل الفعل بااب من المسألة لكانت خففت
 الجثة عن والخبار الزمان ظروف تقدم كما الوجهان لك جاز الضمير أخرت

تفصيل فيه بال إطلقه على ليس الجثة عن إخبار تكون ل الزمان ظروف قولهم
أوقات عن عبارة كان لما الزمان أن والعلة ذلك منع في العلة من يعرف

المتكلم عن معلومة تقارنها باأزمنة حوادثهم تقييد إلى محتاجين وكانوا الحوادث
وتعالى سإبحانه الله جعل فيها تقع التي باالماكن يقدرونها كما والمخاطب

وألعوام والشهور والنهار الليل من باسببها يحدث وما والقمر الشمس حركات
حاجتهم لشدة ومعيارها وتاريخها أفعالهم حوادث مقادير العباد باه يعلم معيارا

ومعرفة المؤجلة والديون والسلم والجارات كالعدد الجال في ذلك إلى
وتقييدا تاريخا والقمر الشمس حركة فصارت وغيرها والصيام الحج مواقيت
ذلك وغير والمولد والموت والحياة للفعال ومعيار

العلوية الحركة من الحادث مقارنة لحادث حادث مقارنة عن عبارة إذا فالزمان
مكيال لنه ظرفا النحاة سإماه ولهذا له ومعيارا العباد حركات من للحادث
وطوله وباعده وقرباه وتأخره وتقدمه والفعل الحركة مقدار باه يعلم ومعيار
ودوامه وانقطاعه وقصره

والقمر الشمس حركة من المعلوم الحادث ذلك قارن فعلك أن أخبرت فإذا
حددته أوقته الشيء وقت مصدر الصل في وهو وقتا فسمي باه ويقيد له يوقت

الزمان غير الحوادث من الفعل يقارن باما ويؤرخ يقيد أن أمكن لو حتى وقدرته
موت وعند الحاج قدوم وعند المير خروج عند قمت نحو الزمان عن اسإتغنى

الجمعة يوم معرفة في كالشتراك ومعرفته علمه في يشترك ل ذلك لكن فلن
ول ونحوه رمضان وشهر
خروج عند قولك فإن الحقيقة في باالزمان وتاريخ توقيت أيضا أنه مع يطرد
جميع عند المعلوم ولكن والزمنة الوقات هذه باه تريد إنما الحاج وقدوم المير

ذلك وأباعاض واليوم والسنة كالشهر الزمان أجزاء هي إنما المخاطبين
ليست الجثث لن غدا وعمرو اليوم زيد لقولك معنى فل ذلك عرف وإذا

ليس فما معها باحدث تاريخها وإلى يقارنها باما تقييدها إلى فتحتاج باأحداث
 الزمان هو الذي باالحدث لتقييده معنى ل باحدث

عنه يخبر أن فيجوز حادث أيضا فهو ووجودها الجثة حدوث أردت فإذا هذا وعلى
الوزاعي وكان الثامنة المائة في نحن تقول مدتها يسع الزمان كان إذا باالزمان

هذا ونحو الثالثة المائة في أحمد والمام الثانية المائة في
الليلة إضمار تكليف إلى باك حاجة ول صح الهلل الليلة قلت إذا هذا وعلى
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وكذلك الحداث مجرى فجرى الشهر ذلك هلل حدوث المراد فإن الهلل طلوع
الشاعر قول ومنه وكذا كذا شهر في الرطب وتقول ايار في الورد تقول
وتنتجونه قوم ... يلقحه يحوونه نعم عام أكل

يصح ل بال البدر طلوع تكلف إلى حاجة ول عشرة راباع ليلة البدر قولك ومثله
إذ الطلوع عن يسألك لم فإنه البدر وقت أي سإألك إذا السائل لن التقدير هذا
تريد عشرة أرباع ليلة هو فقولك ونفسه البدر ذات عن يسألك وإنما يجهله ل هو
فتأمله طلوعه ليلة ل بادرا كونه ليلة هي عشرة أرباع ليلة أن باه

من باه قيدته ما يسع الزمان يكون حتى السإتعمال هذا يسوغ فل هذا وعلى
باه التقييد يجز لم ذلك من أضيق الزمان كان فلو معناه في التي والجثة الحدث

أن صح وإن السبت يوم في نحن تقول فل المؤنث من أقل يكون ل الوقت لن
الحجاج وتقول الخميس يوم في الحجاج تقول ول الثامنة المائة في نحن تقول

إعراباية إشكالت اعلم والله أمية باني زمن في
يؤمنون ل تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سإواء كفروا الذين إن وجل عز قوله
سإواء تعالى وقوله لهم تستغفر لم أم لهم أسإتغفرت عليهم سإواء تعالى وقال

العرباية فحول على إعراباه أشكل مما صامتون أنتم أم أدعوتموهم عليكم
ذلك في أقوالهم واختلفت

يوصف كما باه وصف السإتواء بامعنى اسإم سإواء الكشاف صاحب فقال
في تعالى وقوله وباينكم بايننا سإواء كلمة إلى تعالوا تعالى قوله ومنه باالمصادر

وأنذرتهم لن خبر أنه على وارتفاعه مستوية بامعنى للسائلين سإواء أيام أرباعة
 الفاعلية على رفع موضع في تنذرهم لم أم

زيدا إن تقول كما وعدمه إنذارك عليهم مستو كفروا للذين إن قيل كأنه
الباتداء موضع في تنذرهم لم أم أنذرتهم يكون أو عمه وابان أخوه مختصم
لن خبر والجملة وعدمه إنذارك عليهم سإواء بامعنى مقدما خبرا وسإواء

الكلم هذا في عنه الخبار صح فكيف عنه مخبر ل خبر أبادا الفعل قلت فإن
وقد المعني جانب إلى اللفظ جانب فيه المهجور الكلم جنس من هو قلت

باينا ميل المعاني مع كلمهم من مواضع في يميلون العرب وجدنا
السمك أكل منك يكن ل معناه اللبن وتشرب السمك تأكل ل قولهم ذلك من

على السإم عطف من يصح ل ما على اللفظ ظاهر كان وإن اللبن وشرب
معنى عنهما انسلخ وقد السإتواء بامعنى مجردتان وأم والهمزة الفعل

رأسإا السإتفهام
في النداء حرف على جرى كما السإتفهام حرف على هذا جرى سإيبويه قال

ول السإتفهام صورة على جرى هذا أن يعني العصاباة أيتها لنا اغفر اللهم قولك
السإتواء ومعنى نداء ول النداء صورة على جرى ذاك أن كما اسإتفهام

إما كائن المرين أحد أن علم قد لنه عنهما المستفهم علم في اسإتواؤهما
معين غير باعلم معلوم وكلهما باعينه ل ولكن عدمه وإما النذار
يلزم باأنه ذكراه ما على اعترض وقد النحاة من طائفة وقول قوله هذا قلت

يجيز وأنه عليك أو علي تقول أن دون قعدت أم قمت سإواء يجيز أن باه القائل
ل مما هذا نحو كان وما قعد أم زيد أقام ويتفقان جلس أم زيد أذهب سإيان
هذا على منطبق قدروه الذي التقدير لن أحد عن روي ول الكلم في يجوز

الخبر موضع في السإتفهامية مبتدأوالجملة ههنا سإواء أخري طائفة وقالت
المبتدأأبادا موضع في تكون ل الجملة لن نكرة سإواء كان وإن هذا قالوا وإنما
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من فيها باد فل خبرا وقعت إذا الجملة أن عليهم وأورد الفاعل موضع في ول
باأن هذا عن فأجاباوا ههنا سإواء على العائد الضمير المبتدأفأين على يعود ضمير
عليهم سإواء المعنى لن خبر المعنى في فهو اللفظ في مبتدأ كان وإن سإواء
 وعدمه النذار

في خبر سإواء كان فلما الخبر على المبتدأضمير من يعود أن يلزم ول قالوا
المعنى روعي اللفظ دون المعنى
الحال من ضمير ضرباي على يعد لم فإنه قائما زيدا ضرباي قولهم هذا ونظير

يعود ل والفعل زيدا ضربات أو زيدا اضرب معناه لن الخبر مسد سإدت التي
وقوته معناه في هو ما فكذلك ضمير عليه

المعنى في فاعل فإنه الخبر مسد سإد وإن اخوك لن أخوك أقائم أيضا ونظيره
هذه في المعاني هذه فروعيت للفاعل الرافع الفعل معنى معناه وقائم

مقتضيا الباتداء حكم وباقي المعنى جانب إلى اللفظ جانب فيه وهجر المواضع
المعنى لذلك فحكم الباتداء معنى يخالف لمعنى متضمن والمبتدأ لفظا للرفع

فارتفع الباتداء باحكم المبتدأ للفظ وحكم ضمير اللفظ على يعد فلم
باأن وقوته باحسنه العتراف باعد عليه واعترض الخرى الطائفة هذه قول فهذا

نحو على ب المجرور باالضمير قرنته حتى سإواء في هذا بامثل تنطق لم العرب
سإواء سإواء في أصلوه ما طردوا فإن علي وسإواء عليهم وسإواء عليكم سإواء
يبينوا فلم على ب باالمقرون خصوه وإن كذلك فليس يقرن لم أم على ب قرن
باذلك اختصاصه سإر

سإيان تقول ل العرب كانت لما لفظه وهذا السهيلي منهم ثالثة طائفة وقالت
المجرور مع سإواء في إل ذلك يقولون ول شبيهان ول مثلن ول قعدت أم أقمت

وعن الكلم هذا في القوم مقصد وعن ذلك في السر عن البحث وجب على ب
الموصوفين السإمين من هي الصفات أي وفي هي شيء أي باين المساواة
أو باقيام المبالة عدم تساوي هو إنما ومقصوده الكلم معنى فوجدنا باالتساوى

الذات في موجودة صفة في المساواة أرادوا ولو إنذار ترك أو إنذار أو قعود
وعمرو زيد سإواء يقولون كما والشخوص القامة سإواء لقالوا

باين تسوى أن أردت فإذا ذاتيهما صفة في اسإتواءهما يعنى ومثلن وسإيان
 عليك وخفا عليك هانا قد وأنهما لهما اللتفات وترك المبالة عدم في أمرين

لن يفعل لم أم أفعل أباالي ل تقول كما يفعل لم أم أفعل علي سإواء قلت
الجمل باعدها وقعت إذا تلغي القلب وأفعال القلب افعال من فعل المبالة

باعدها وقعت وقد قعد أم زيد أقام أدرى ل تقول بااللم المؤكد أو عنها المستفهم
أو اللفظ في فاعلها يذكر حتى القلبية الفعال هذه تلغى ل ولكن زيد ليقومن

قال ثم باالعلم المفعول موضع في حينئذ فتكون المعنى في
أأنذرتهم عليهم سإواء إعراب فصل
في مجرور عليهم أو وعليكم وعلى اللفظ في مبتدأ سإواء ف هذا ثبت فإذا

علي سإواء قولك إذ الكلم مقصود من المضمون المعنى في فاعل وهو اللفظ
على ب المجرور هو الفاعل الضمير وذلك فاعل أباالي وفي أباالي ل معنى في
لم باهما تبال لم فإن المبالة عدم في عليك اسإتويا إنما المرين لن المعنى في
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قعدت أم أقمت أدري ل قلت فكأنك تلتفت لم وإذا إليهما باقلبك تلتفت
لم القلب افعال من لفعل المفعول معنى في السإتفهامية الجملة صارت فلما
معنى إل الحقيقة في قبلها لبس إذ قبلها ما على يعود ضمير فيها يكون أن يلزم
ما وعليكم علي قولك ولول عاملة على ضمير المفعول من فيها يعمل فعل
حكم في صار الجارية تعلق لما ولكن الجملة في عمل ول المعنى ذلك قوى

ودريت علمت في كالفاعل المعنى في الفاعل هو المجرور وصار باه المنطوق
وبااليت

في الفاعل بامنزلة غراب صوت له قولهم في المجرور صار كيف ترى أل
لذلك غراب صوت فنصب بايصوت نطقت كأنك حتى يصوت

على ب المخفوض الضمير لن الحمام نوحا رفعت الحمام نوحا عليه قلت وإذا
غراب صوت صوت له قولك في كان كما ينوحا الذي الفاعل هو ليس

ول يبالون ل قولك في الذي هوالفاعل عليهم سإواء في المجرور وكذلك
غير يريد ل والمتكلم واللتفات المبالة عدم في هي إنما المساواة إذ يلتفتون

الجملة فوقعت مقصوده مفعوله والمبالة مذكورا الفاعل فصار هذا
 لها مفعول السإتفهامية

ما باعد من لهم بادا ثم تعالى قوله باالقذه القذة حذو المسألة هذه ونظير قال
والجملة فاعل من له باد فل ماض فعل فبدا حين حتى ليسجننه اليات رأوا

ب المفعول موضع في تكون وإنما أبادا فاعل موضع في تكون ل بااللم المؤكدة
بادا قولهم لن معناه هو ما اللفظ ففي علموا اللفظ في يكن لم وأن علمت

للعين ل للقلب ظهر
فلما الفاعل هو لهم قوله من والمجرور علم فقد للقلب الشيء ظهر وإذا

الجملة صارت بااللم المؤكدة الجملة على مقدما وفاعله العلم معنى حصل
السإتفهام وألف الباتداء ولم زيد ليقومن علمت تقول كما العلم لذلك مفعول
ملغاة القلب أفعال قبلها يكون

فعل باعد المعنى في السإتفهامية الجملة رفعت أأنذرتهم عليهم سإواء فكذلك
يبالون ل باقولك قدرناه حين ذلك بايان تقدم كما فاعله وباعد القلب أفعال من

المعنى في الفاعل هو عليهم في والضمير الفاعل هو يبالون في فالواو
إلى يرجع كان إذا المعنى لن الجر حروف باين من على ب اختص كيف ترى إل

يبالهما ل من على شيء أخف وصار المران عليك هان فقد المبالة عدم
هذا تحت مزدحمة كثيرة والفوائد صحيحة المعاني تجد فتأمله إليهما ويلتفت
الوجيز اللفظ
اصلوها التي الصول عليهم تناقضت حتى الفهام من كثير عنه نبت فلذلك

من عنهم غاب ما مع التزموها التي العتراضات عن الجواب في واضطرباوا
فصل قال ثم إيجازها على الكلمات هذه وسإمانه وإعجازها اليات هذه فوائد

أم مع السإتفهام
محض خبر والكلم الجملة هذه في السإتفهام باال ما قيل فإن
فقد قعد أم زيد أقام قلت فإذا التسوية معنى يعطي أم مع السإتفهام قلنا

 مقنع فيه جواب فهذا علمك في باينهما سإويت
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له وضعت ما منها يخلع لم السإتفهام الف تقول فأن الجواب في التحقيق وإما
فيه أقول كنت ما علمت أي قعد أم زيد أقام علمت معناه وإنما عنه عزلت ول
ليعلم كان كما كان كما الكلم فحكيت اللفظ باهذا عنه واسإتفهم القول هذا

ثم فاعل لنه فترفعه زيد قام تقول كما معلوم عنه مستفهما كان ما المخاطب
لتدل لفظها على محكية الجملة وتبقى كان كما الكلم فيبقى زيد قام ما تقول
النفي باحرف نغى الذي فهو المخاطب عند متوهما خبرا كان ما أنه على
يبالوا لم لما أأنذرتهم عليهم سإواء قوله فكذلك ذكرها يطول نظائر ولهذا

عنه المستفهم حكم في صار شيء منه قلوباهم في ذخل ول نفعهم ول باالنذار
ألف ولكن باعضهم فعل كما التسوية ألف اللف تسمى فل يكن لم أم أكان

أدعوتهم و أنذرتهم مجىء عنه يزل ولم له وضعت الذي باالمعنى السإتفهام
الماضي بالفظ
أنتم أم أدعوتموهم وكذلك أنذرتهم أعني الماضي بالفظ جاء فلم قيل فإن

من فالجواب المستقبل ول الحال بالفظ يجىء ولم قعد أم زيد وأقام صامتون
وجهين
الماضي بالفظ المستقبل باعد يقع والشرط الشرط معنى الكلم في أن أحدهما

أو زيد قام إن قلت كأنك المعنى ذلك يتعذر وههنا قمت غذا زيد قام إن تقول
الماضي بالفظ جاء فلذلك تنذرهم لم أم أنذرتهم إن القوم ينتفع ول أبااله لم قعد
ألف إن قال اللفظ في منه قريب ولكنه هذا غير قول الفارسإي قال وقد

ليس الشرط أن كما واجب السإتفهام لن للجزاء التي إن تضارع السإتفهام
ولو ذكرها يطول وجوه من فاسإدة العبارة فهذه المشروط عدم إذا باحاصل

أشبه لكان قدمناه الذي المعنى رأي
دون خاصة السإتقبال يطلب الشرط معنى لن أيضا مدخول عندي أنه على

ل أأنذرتهم عليهم وسإواء أدعوتموهم عليكم سإواء وقوله والماضي الحال
هي بال حال كل في موجودة المبالة عدم في المساواة بال باالسإتقبال تختص
 باوجه حال فعل الشرط حرف باعد يقع ول الحال فعل في أظهر

لم الفعل أن وهو أصل الفكر نتائج في أصلنا قد تقول أن الجواب في والتحقيق
الفاعل أعني عنه مخبرا السإم كون على ليدل إل مضافا المصدر من يشتق
إل المصدر من اشتق باعدما أبانيته تختلف ولم إليه مضافا المصدر كان الذي

يقيد ل أن المتكلم قصد كان فإن اسإتقبال أو مضي من الحدث أحوال لختلف
مطلقا يجعله بال مضي حال دون اسإتقبال باحال ول زمان دون بازمان الحدث

لفظ إلى وأقرب اللسان على أخف ليكون فيه زوائد ل الذي الماضي بالفظ جاء
طائر طار وما بارق لحا ما أفعله ل يقولون أنهم ترى أل منه المشتق الحدث
الشيء هذا يفعل ل وأنه مقيدة غير مطلقة مدة أرادوا لما خاصة الماضي بالفظ

لنهم الماضي لفظ يجاوزوا فلم ذلك ونحو الطائر وطيران البرق لوحا مدة في
الخصوص على حال ول اسإتقبال يريدون ل

الماضي بالفظ جاء فكيف ماضيا أيضا يريدون ول قلت فإن
باه يريد ل بارق لحا ما قوله أن على فدل أفعله ول أكلمه ل معه قرن قد قلنا

المدة في الخر للفعل المنفي الفعل مقارنة يريد إنما وانقطع انقضى قد لوحا
أنه غير خاصة اللوحا معنى إل بارق لحا ما قوله في فليس والدوام الطلق على
ترد ولم هذا أردت فمتى تقدم كما عنه مخبرا البرق ليكون المصدر لفظ ترك

وأولى أحق الماضي فلفظ بازمان تقييدا
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المخبر المخاطب إلى النذار أضاف أأنذرتهم عليهم سإواء تعالى قوله وكذلك
وترك النذار فاعل المخاطب أن على ليدل الفعل النذار من فاشتق عنه

ول باهذا يبالوا لم القوم وأن كله الزمان في مطلق لنه الماضي بالفظ الفعل
تقييد المراد ليس إذ معنى الرباع الزوائد لدخال يكن فلم مبالة حال في هم

باحال تخصيصه ول باوقت الفعل
 باالنقطاع يخصصه الماضي لفظ قلت فإن

قوله في ما مع الجواب عن يغني ما قدمناه وفيما امرأة حديثين حدث قلت
وفي الحال في وحصولها فيهم الصفة هذه ثبوت من أأنذرتهم عليهم سإواء
الن وهما مضى فيما السإتواء كان إذا غلماك أو ثوبااك سإواء تقول فل المآل

كان كما المضي لفظ في يتوهم الذي النقطاع تنفي القرينة فهذه مختلفان
النقطاع بانفي والرض السموات دامت ما أكلمه ل قولك في الحال لفظ

مطلقا الحدث باقي الرباع الزوائد وانتفت النقطاع انتفى وإذا دام في المتوهم
الثمانية واو فصل صحيحيا تجده هذا فتأمل جميعا المسألتين في مقيد غير

مستقيم دليل عليه ليس للثمانية تأتي الواو إن قولهم الثمانية واو على الكلم
واحدا واحدا عليها فلنتكلم مواضع في ذلك ذكروا وقد

الراكعون السائحون الحامدون العابادون التائبون تعالى قوله الول الموضع
والناهون في الواو فقيل المنكر عن والناهون باالمعروف المرون الساجدون

آخر وجوها الية في وذكروا السبعة الوصاف اسإتيفاء باعد لمجيئها الثمانية واو
باعضه عطف ويترك باعضه يعطف أن الكلم في التفنن من هذا أن منها

باالعامل متعلقة لزمة صفات الصفتين هاتين قبل التي الصفات أن ومنها
باالعطف قبلهما عما فقطعتا باالغير متعلقتان متعديتان الصفتان وهاتان
المرون هم المتقدمة باالصفات الموصوفين أن على التنبيه المراد أن ومنها

يقال ما وأحسن سإديدة غير الجوباة هذه وكل المنكر عن والناهون باالمعروف
العطف حرف باينها يتوسإط فتارة التعداد مقام في ذكرت إذا الصفات أن فيها

نفسها في لتغايرها
لتحاد العاطف يتوسإطها ل وتارة بامفردها صفة كل ذكر المراد باأن ولليذان

وتارة الواحدة كالصفة تلزمها في باأنها ولليذان نفسها في وتلزمها موصوفها
 المقامين هذين باحسب باعض مع ويحذف باعضها باين العاطف يتوسإط

حسن انفراد أو جمع إلى نظر غير من الصفات تعداد مقام المقام كان فإذا
حسن تغايرها على أوالتنبيه الصفات باين الجمع أريد وإن العطف حرف إسإقاط
مسلمات وقوله الحامدون العابادون التائبون ألول فمثال العطف حرف إدخال

تائبات قانتات مؤمنات
اجتمع كيف وتأمل والباطن والظاهر والخر الول هو تعالى قوله الثاني ومثال

الذب غافر العليم العزيز الله من الكتاب تنزيل حم تعالى قوله في النوعان
وحذفها الولين الوصفين في باالواو فأتي الطول ذي العقاب شديد التوب وقابال

يجريان أنهما يظن قد التوب وقبول الذنب غفران لن الخرين الوصفين في
عطف في فكان التوب قبل الذنب غفر فمن لتلزمهما الواحد الوصف مجرى

ومفهومان متغايران وفعلن صفتان أنهما على مايدل الخر على أحدهما
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حكمه منهما لكل مختلفان
المغفرة وهو والعراض باالسإاءة يتعلق أحدهما
التوباة وهو إليه والرجوع تعالى الله على والقبال باالحسان يتعلق والثاني
السيئة تلك وتغفر الحسنة هذه فتقبل

العطف كان أباين التغاير كان وكلما الظاهر التغاير هذا ههنا العطف وحسن
في وترك والباطن والظاهر والخر الول هو قوله في العطف جاء ولهذا أحسن

المصور الباريء الخالق وقوله المهيمن المؤمن السلم القدوس الملك قوله
الدللة وهي باديعة لنكته باينهما العطف فترك الطول ذي العقاب شديد وأما
فهو العقاب شديد كونه حال وأنه سإبحانه ذاته في المرين هذين اجتماع على

والخر الول باخلف له مجتمعان هما بال عقاباه شدة ينافى ل وطوله الطول ذو
قبلك فليس الول أنت باقوله النبي فسرها ولهذا الخرية تجامع ل الولية فإن

أباديته وآخريته أزليته فأوليته شيء باعدك فليس الخر وأنت شيء
باطونه مع ثابات تعالى ظهوره فإن والباطن والظاهر باقوله تصنع فما قلت فإن

شيء فوقه ليس الذي باأنه الظاهر والنبي والبطون الظهور حقه في فيجتمع
القرب لهذا مجامع والفوقية العلو وهذا شيء دونه ليس الذي باأنه والباطن

 والحاطة والدنو

متقابالة الصفات هذه أن ههنا الواو دخوله حسن والذي حسن سإؤال هذا قلت
والصفتان باينهما التي للمقابالة الول على منها الثاني عطف وقد متضادة

إلى الخر كنسبة الظاهر إلى الباطن ونسبة المقابالة في كالوليين الخريان
الخريين باين حسن الوليين باين العطف حسن فكما الول
فيها وتركه العطف معنى ذكرناه باما يتضح فيها نحن التي فالية هذا عرف فإذا
اجتماعها في أنها على تنبيه فيه كان فيها قبلها ما على تعطف لم صفة كل لن

المر ذكر فلما عطف إلى يحتج فلم واحد لموصوف الواحد كالوصف
حسن واحدة مادة من مستمدان متلزمان وهما المنكر عن والنهى باالمعروف

فيه يكتفي ل تعيينه مطلوب حدته على قائم منهما وصف كل أن ليتبين العطف
عن ونهيه باصريحة باالمعروف أمره يظهر أن باد ل بال الخر الوصف باحصول
المر كان فلما التضاد من تقدم ما ههنا العطف فحسن وأيصا باصريحة المنكر

العدام طلب والخر اليجاد طلب أحدهما ضدين المنكر عن والنهي باالمعروف
العطف لذلك فحسن المتضادين المتغايرين كالنوعين كانا

منكن خيرا أزواجا بايدله أن طلقكن إن رباه عسى تعالى قوله الثاني الموضع
لمجيئها الثمانية واو هذه فقيل وأباكارا ثيبات تعالى قوله إلى مؤمنات مسلمات

التي الوصاف لن متعين ههنا الواو ودخول كذلك وليس الساباع الوصف باعد
يمكن فل والثيوباة البكارة وصفا وأما النساء في اجتماعها المراد قبلها

والباكار الثيبات باالنوعين يزوجه أنه المقصود لن العطف فتعين اجتماعهما
خمسة ويقولون كلبهم راباعهم ثلثة سإيقولون تعالى قوله الثالث الموضع

إدخال المراد قيل كلبهم وثامنهم سإبعة ويقولون باالغيب رجما كلبهم سإادسإهم
دخول يكون أن والثاني هذا أحدهما أمرين يحتمل وهذا الثمانية لجل ههنا الواو
كلبهم وثامنهم قوله اباتدأ ثم سإبعة قولهم عند كلمهم باتمام إيذانا ههنا الواو
وهذا ونحوي فقلت فقيه زيد لك قال إذا كما سإبعة قولهم تقرير يتضمن وذلك
 السهيلي اختيار
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داخل ليس كلبهم وثامنهم قوله كان إذا يتم إنما هذا وأن عليه الكلم تقدم وقد
أعلم والله خلفه والظاهر باالقول المحكي في

إذا حتى زمرا الجنة إلى رباهم اتقوا الذين وسإيق تعالى قوله الراباع الموضع
النار في وقال ثمانية الجنة أباواب كانت لما باالواو فأتى أباواباها وفتحت جاءوها

في دللة ول البعد غاية في وهذا سإبعة كانت لما أباواباها فتحت جاءونا أذا حتى
لنكتة الجواب حذف بااب هذامن بال لجلها الواو تدخل حتى الثمانية على اللفظ
وجوههم في ففتحت أهلها موافاة حال كان النار أباواب تفتيح أن وهي باديعة

المكروه مفاجأة في أبالغ لنه
أضيافه دعا إذا الكريم وكان الله مأدباة وهي الكرامة ذات كانت فلما الجنة وأما
باالواو أتى الباواب مفتحة إليها اسإتدعاهم ثم أباواباها لهم شرع داره إلى

الجواب وحذف أباواباها فتحت باعدما جاءوها أنها على الدالة ههنا العاطفة
الكلم أشبعنا وقد الجوباة حذف في كعادتهم لقدرة وتعظيما لشأنه تفخيما

متصل باضمير لول اتصال فصل اعلم والله تقدم فيما هذا على
كان ولولك ه لول نحو المتصل الضمير باها اتصل إذا لول أن سإيبويه مذهب

وقع مما الضمائر هذه والكوفيون الخفش وقال الخفش وخالفه مجرورا
قولهم في المتصل موقع المنفصل وقع كما المنفصل موقع المتصل المضمر

قوله في المنفصل موقع المتصل وقع وقد كأنا أنت ول كأنت أنا ما
ديار إلك يجاورنا ل ... أن جارتنا كنت ما إذا نبالي وما

الشاعر قال السإتعمال فهي سإيبويه حجة فأما الكوفيين باقول المبرد وقال
منهوي النيق قلة من ... باإجرامه هوى كما طحت لولي موطن وكم

الخر وقال
... أحجج لم العام هذا لولك
آخر وقال
... حسن لحسابانا يعرض لم لولك
الهاء هي التي الضمائر هذه باأن مجرور هنا الضمير أن على سإيبويه واحتج

ضمائر تكون أن ومحال جر ضمائر أو نصب ضمائر تكون أن إما والياء والكاف
المتكلم ياء باها اتصل إذا الحروف لن نصب ضمائر تكون أن يجوز ول رفع

 موضع في وكانت

إلى ذلك أدى فإن وكأنني وكأني وأنني إني نحو الوقاية نون باها اتصل نصب
الياء كانت فلو ولكني وكأني إني فيقال الوقاية نون حذف جاز مثلين اجتماع
ضمير تكون أن فتعين ذلك يات ولم ليتني قالوا كما لولني لقالوا نصب ضمير

والهاء الكاف في فكذلك الياء في هذا ثبت فإذا جر
فكذلك مرفوعا إل الحروف هذه باعد يقع ل الظاهر باأن فاحتجوا الكوفيين وأما

الضمائر هذه ولكن كذلك المتصل فيكون المنفصل في ذلك وجد وقد المضمر
فهما المتصل موقع المنفصل يقع كما الضمائرالمنفصلة موقع وقعت المتصلة
فلذلك الجر ضمير موقع الرفع فأوقعوا كأنت أنا ما فقالوا ويتعاوضان يتعاقبان

ل الصيغة في وقع فالتغيير الرفع ضمير موقع الجر ضمير فأوقعوا لولك قالوا
في تعمل فكيف الظاهر في تعمل ل لول أن ثبت وقد قالوا العراب في

المضمر
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إل باعض موقع باعضها يقع ل الضمائر أن الصل باأن هذا عن البصريون وإجاب
وجهين من الصل مخالفة يستلزم وباأنه الشعر في للضرورة

المنفصل موقع المتصل إيقاع أحدهما
لول في فالتغينير مرتين تغيير وهذا المرفوع موقع المجرور إيقاع والثاني
خاصة المضمر في عملها وأما قالوا أسإهل الموضع هذا في جر حرف باكونها
إل تعمل ل لدن فهذه باعض دون السإماء باعض في العامل عمل بامستنكر فليس

وهي باعض دون الظاهرات باعض في يعمل العامل كان فإذا وحدها غدوة في
رد وقد أولى جنسان وهما الظاهر دون المضمر في يعمل فلن واحد جنس
إن فقيل المبرد على واختلف لحن هو وقال جملة السإتعمال هذا النحاة باعض

في النحاة مذهب فصل اعلم والله الكوفيين قول مذهبه إن وقيل مذهبه هذا
المستثنى

مخرج أنه إلي الكسائي فذهب مخرج هو شيء أي من المستثنى في اختلف
فقط عليه المحكوم وهو منه المستثنى من
القوم عن أخبرت فكأنك القوم من مخرج فزيدا زيدا إل القوم جاء قلت فإذا

الخبار سإلبت بال باشيء عنه تخبر فلم هو وأما باالمجي زيد فيهم ليس الذين
 المجيء باسلب عنه أخبرت أنك ل عنه

الفراء وذهب الخراج باعد وقع فالسإناد قوله وعلى واضح المرين باين والفرق
نفسه الحكم من مخرج أنه إلى

مستثنى كونه أحدهما اعتباران فله معا منهما مخرج أنه إلى الكثرون وذهب
عليه محكوما كونه والثاني منه المستثنى السإم من مخرج هو تبار4الع وباهذا
ذلك في والتحقيق حكمه من مخرج هو العتبار وباهذا منه المستثنى حكم باضد
مطلق ل مقيد اسإم من مخرج فهو باالحكم المقيد السإم من مخرج أنه

مذهب لكل الحتجاج
الحتجاج على باه تعقب وما المذاهب لهذه باه احتج ما هنا ونذكر
إباليس إل فسجدوا لدم اسإجدوا للملئكة قلنا وإذ تعالى باقوله الكسائي احتج
أباي قوله لكان الحكم من مخرجا كان لو السإتثناء أن السإتدلل ووجه أباي

هذا على واعترض تأكيد باأنه هذا عن وأجيب باالسإتثناء علم قد لنه تكرار
نفيا زيد قام ما يقال فل تؤكد ل الحروف من المستفادة المعاني باأن الجواب

على وضع الحرف لن ونحوه اسإتدراكا زيد قام ولكن اسإتفهاما عمرو قام وهل
باوضعه المقصود ينافي باالفعل فتأكيده إليه الفعل عن عدل ولهذا الختصار
إلى اسإتند سإجوده عدم ان وهو زائدا معنى أفاد اباي أن الجواب في والتحقيق

ول لعجز سإجوده ترك يكن فلم الذنب نشأعنه باه اتصف وجودي أمر وهو إباانه
واسإتكبارا إبااء كان بال لغفلة ول لسهو

سإجوده عدم منه المفهوم وإنما السإتثناء مجرد من يفهم ل هذا أن ومعلوم
هذا ونظير باذكره فصرحا عليه السإتثناء يدل فل السجود عدم على الحامل وأما

لدم اسإجدوا للملئكة قلنا وإذ تعالى قوله سإواء والتقدير والعتراض الحتجاج
أخص الساجدين من كونه نفي فإن الساجدين من يكن لم اباليس إل فسجدوا

أبالغ فهو والسإتعداد الهلية نفي يقتضي الكون نفي لن عنه السجود نفي من
وجوه المذهب هذا باطلن على يدل الذي ثم يسجد لم يقال أن من الذم في
توحيدا إلالله إله ل قولنا يكن لم حكمه عن سإكوتا إل باعد ما كان لو أنه منها

 ظاهرتان والمقدمتان مثله فالملزوم بااطل واللزم
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فيه دخوله لعدم السإم من فيه الخراج يتصور ل المنقطع السإتئناء أن ومنها
المتصل فكذلك
مضمون من السإتثناء صح لما وحده السإم من الخراج كان لو أنه ومنها

ونحو عدوك يواد أنه إل صديقك وعمرو عنك ناء أنه إل أخوك زيد كقولك الجملة
هذا

الخراج كان ولو قام فإنه زيدا إل القوم قام العرب كلم في يوجد ل أنه ومنها
نفيه جاز كما له القيام إثبات لجار عنه مسكوت والمستثنى وحده السإم من
واحد يكون فل إثباته ول عنه القيام نفي يفيد ل حكمه عن السكوت فإن عنه

للسإئثناء مناقضا منهما
وكذلك السإم من ل الحكم من مخرج مذهب صح المذهبين باطلن تبين وإذا

عليه المحكوم السإم مع داخل المستثنى باأن ذلك عن ومأجيب كله الباب
أيضا الكسائي قول نصر ولمن السإتثناء ليصح باوجه شامل ألول يقدر إذ تقديرا

الجواب باهذا يجيب أن
والحكم السإم من الخراج أن الجمهور مذهب صح المذهبين باطلن تبين وإذا
وأن حكمه من مخرج وحكمه منه المستثنى من مخرج المستثنى فالسإم معا

الحكم في تحته دخوله مع منه المستثنى من المستثنى السإم إخراج الممتنع
الحكم في معه لدخل حكمه في شاركه لو فإنه البتة حينئذ الخراج يعقل ل فإنه

أن السإتثناء معنى إن يقال ول معقول غير اسإتثناؤه فكان جميعا والسإم
نقول لنا منهما واحد كل احتمال مع إثبات أو بانفي عنه للخبار تارك المتكلم

عديدة وجوه من بااطل هذا
ونحوه بازيد إل مررت وما عمرا إل ضربات وما زيد إل قام ما قلت اذا أنك منها
إل باعد لما الحكام هذه أثبت أنك في أحد يشك لم المفرغات السإتثناءات من
غيره عن سإلبها من أقوى للمستثني إثباتها بال غيره عن سإلبتها أنك كما

القيام إثبات هذا من يفهم ل أن عنه مسكوت المستثنى حكم إن قال من ويلزم
 قطعا بااطل وهو لزيد والمرور والضرب

الله إل إله ل باقوله السإلم في الرجل يدخل لم عنه مسكوتا كان لو أنه ومنها
تضمنت كلمة أعظم وهذه لله اللهية يثبت لم الباطل التقدير هذا على لنه

على فدللتها الختصاص باوصف له وإثباتها الله سإوى عما اللهية نفي باالوضع
البتة هذا في أحد يستريب ول إله الله قولنا دللة من أعظم الثبات
فإنه دراهم ثلثة إل مائة عندي له فقال درهم بامائة عليه ادعى لو أنه ومنها
ونكل باالبعض أقر قد لكان عنه سإاكتا كان ولو ذمته في المستثنى لثبوت ناف
السكوت المستثنى حكم كان ولو عاقل يقله لم وهذا البعض عن الجواب عن

ناكل هذا لكان
وإثباته المستثنى عن الحكم نفي التخاطب أهل عند هذا من المفهوم أن ومنها

وذلك البتة الثبات وذلك النفي هذا فهم باين عندهم فرق ول منه للمستثنى
الكلم معاني وسإائر والسإتفهام النفي والنهي المر فهم مجرى عندهم جرى

أنه عاما خمسين إل سإنة ألف فيهم فلبث وجل عز الله قول من سإامع يفهم فل
عنها يخبر فلم خمسين عن وسإكت عاما وخمسين عام مائة تسع عن أخبر

فيهم يلبثها لم الخمسين أن إل قط أحد يفهم ول باشيء
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ل المخلصين منهم عبادك إل أجمعين لغوينهم فبعزتك قال تعالى قوله وكذلك
السإتثناءات سإائر وكذلك إغوائهم من يتمكن ل المخلصين أن إل منها يفهم
باقيامهم إل صدقا كلمه يكن لم زيدا إل القوم قام قال إذا القائل أن ومنها
زيد كان ولو زيد قام بال كذبات له قال تكذيبه أراد من ولهذا زيد قيام وعدم

خبره ويعدون تكذيبا يعدونه قاطبة والعقلء له تكذيبا هذا يكن لم عنه مسكوتا
 كذباا عليه الشيء ما باخلف الخبار يعدون حيث كاذباا

السإتثناء على المتاخرين باعض أورده الذي الشكال بانحل فبه هذا عرف إذ
يكون أن فإما زيدا إل القوم جاء قلت إذا لنك قال التعقل مشكل السإتثاء وقال

إخراج لنه السإتثناء يستقم لم داخل غير كان فإن ل أم القوم في داخل زيد
إخراجه يستقم لم فيهم داخل كان وإن معقول غير يدخل لم ما وإخراج

متناقضين باحكمين عليه تحكم لنك للتناقض
فهما لسبعة مرادف ثلثة إل عشرة إن وموافقوه القاضي قال الشبهة ولهذه

المفهوم أن القاضي أراد فإن العدد هذا باإزاء وجعل الحرف مع ركبا اسإمان
هذا عن والجواب فباطل النحوى التركيب أراد وإن فصحيح واحد منهما

باعد وقع إنما فالسإناد المفردات ذكر كمال باعد إل باالنسب يحكم ل أنه الشكال
أمور خمسة هنا فها ا زيد إل القوم قام قال إذا فالقائل الخراج

النسبة الراباع بامفرده زيد الثالث بامفردهم القوم الثاني بامفردة القيام أحدها
في دخل فزيد زيد عن النسبة سإلب على الدالة الداة الخامس المفردين باين

باعد أسإند ثم السإناد تقدير على منهم وخرج السإناد عدم تقدير على القوم
الفراد بااعتبار دخل فإنه متنافيين غير بااعتبارين وخروجه فدخوله إخراجه
القوم من وليس عليهم محكوم غير القوم من فهو النسبة بااعتبار وخرج

جعل فصل الموفق والله وحله الشكال هذا إيضاحا هذا عليهم باالحكم المقيدين
قبله لما تاباعا المستثني
عليه نص وقد بادل أنه البصريين فمذهب قبله لما تاباعا جعل إذا المستثني

إشكالن فعليه باالبدل القول فأما عطف أنه الكوفيين ومذهب سإيبويه
وبادل كل من كل بادل يكون أن يمتنع إذ باعض بادل لكان بادل كان لو أنه أحدهما
 نصفه المال قبضت نحو منه المبدل على يعود ضمير من فيه باد ل البعض

وحكم حكمه في متبوعه يشارك تاباع لنه منه المبدل حكم البدل حكم أن الثاني
الول عن وأجيب بادل يكون فكيف منه المستثى لحكم مخالف ههنا المستثنى

كان قد الثاني أن مفهمة قرينة وإل الول الكلم تمام من باعدها وما إل باأن
قبضت باخلف راباط إلى فيه يحتاج فل الول باعض أنه فمعلوم الول تناوله
نصفه المال

البادال تلك من ليس حدته على قسم السإتثناء في البدل باأن أيضا عنه وأجيب
إنما السإتثناء في البدل باأن أيضا عنه وأجيب السإتثناء غير في تبينت التي

زيد إل ف زيد إل أحد قام ما قلت فإذا منه المبدل مكان وقوعه فيه المراعى
هو زيد فإل أحد من بادل وحده زيد فليس أحد موقع يقع الذي وهو البدل هو

هذا وعلى عنيت الذي ألحد بايان هو زيد إل فقولك القيام عنه نفيت الذي الحد
الكل من البعض بادل من الشيء من الشيء بابدل أشبه السإتثناء في فالبدل
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العامل عمل في منه بادل هو عنه مجيبا السيرافي فقال الثاني الشكال وأما
الول يجعل أن البدلية مذهب لن البدلية يمنع ل واليجاب باالنفي وتخافهما فيه
موضعه في والثاني يذكر لم كأنه

لبيب ول كريم ل بارجل مررت نحو وإثباتا نفيا والموصوف الصفة وتتخالف
العامل في الول محل يحل أن البدل في يشترط إنما أنه الجواب هذا ومعنى
فل واحدا حكمهما يكون أن وأما خاصة

الباب هذا في العطف حروف من إل جعلوا فإنهم عطف أنه الكوفي القول وأما
 المذكورة المخالفة وجود ذلك على لهم والحامل خاصة

فيه توجد والعطف منفي ومتبوعة موجب وهو بادل يكون كيف ثعلب قال
ول التكلف من خال ممكن وهذا ولكن بال ب كالمعطوف المعنى في المخالفة

هذا ليس نقول لنا ضعيف مذهب وهو الحروف في الشتراك يستلزم إنه يقال
من النوع هذا سإموا وإنما بااباها على للخراج إل فإن الحروف في الشتراك من

والشتراك عطفا ولكن بال ب الخراج تسميتهم نحو على عطفا الخراج
باأن باالعطف قولهم رد قد لكن الواو بامعنى تكون إل إن يقول من قول المردود

العطف حروف لن زيد إل قام ما نحو في العامل تباشر لم عاطفة كانت لو إل
العاطفة هي ليست العامل بااشرت التي إل باأن هذا عن ويجاب العوامل تلي ل

لما تاباعا إل باعد ما كان إذا فيما الكلم وإنما البتة بادل ول عطف ههنا فليس
قبلها
تخالف كل والموصوف الصفة تخالف يقول أن العطف ولمقوي مالك ابان قال
شجاع ول كريم ل بارجل مررت قلت فإذا لضديهما إثبات الصفتين نفي لن

فإن منه والمستثنى المستثني تخالف كذلك وليس جبان باخيل قلت فكأنك
يدل ل إذ النظير عدم منه يلزم زيد إل أحد فيها ما قيل إذا أحد من بادل زيد جعل
فيما والمر منه باالمبدل لتعلقه مساو باه العامل وتعلق إل النزاع محل غير في
وإن يشبهه ما البادال في ليس إذ بادل كونه فيضعف ذلك باخلف زيد إل أحد قام

المعطوف نظير يكون بال المعطوفات مخالف ذلك من يلزم لم معطوفا جعل
العطف ويقوى قلت بادل جعله من أولى معطوفا جعله فكان ولكن وبال ل ب

من بادل يكون أن يصح ل الله فعبد الله عبد إل الدار في أحد ل تقول أنك أيضا
 محله يحل ل فإنه أحد

أن فأمكن واحد المعنى إذ الله عبد إل أحد فيها ما توهم على جائز هذا قيل فإن
الوهام على تبني ل والحقائق وهم كاسإمه هذا قيل الخر محل أحدهما يحل

الواقع أحد محل الله عبد يحل أن يلزم ل قال باأن هذا عن عصفور ابان وأجاب
كله ذلك حصل وقد العامل تكرار نية على يكون أن يلزم إنما المبدل لن ل باعد
أن فيلزم أحد ل موضع من بادل الله عبد أن ترى أل وأمثالها المسألة هذه في

الباتداء أحد ل موضع في العامل أن كما الباتداء فيه العامل يكون
حرف وكذلك محذوف وخبره التقدير في مبتدا كان منه أبادلته إذا أنك شك وبال

وعللوه ذلك حذف ثم الله عبد إل فيها أحد ل والتقدير عليه قبله ما لدللة النفي
مشترط أنه على فدل الول محل الثاني حلول صحة باعدم

 } 569 صـ  ـ513  صـ3 حـ الفوائد { بادائع أهـ
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أقلت إذا حتى رحمته يدي باين باشرى الرياحا يرسإل الذي { وهو تعالى قوله
الثمرات كل من باه فأخرجنا الماء باه فأنزلنا ميت بالد إلى سإقناه ثقال سإحاباا
والذي رباه باإذن نباته يخرج الطيب والبلد تذكرون لعلكم الموتى نخرج كذلك
أنهما سإبحانه فأخبر يشكرون لقوم اليات نصرف كذلك نكدا إل يخرج ل خبث

الرض من أن آخر قياسإا ذكر ثم عليه مقيس باالخر معتبر أحدهما وأن إحياءان
ما ومنها رباها باإذن نباتها أخرجت الماء عليها أنزلنا فإذا طيبة أرضا يكون ما

أنزل إذا فهذه باه منتفع غير قليل أي نكدا إل نباتها تخرج ل خبيثة أرضا تكون
أنزله الذي الوحي سإبحانه فشبه الطيبة الرض أخرجت ما تخرج لم الماء عليها

باهذا الحياة باحصول الرض على أنزله الذي باالماء القلوب على السماء من
النبات محل الرض أن كما العمال محل هي إذا باالرض القلوب وشبه وهذا
ل التي كالرض باه يؤمن ول عليه يزكو ول باالوحي ينتفع ل الذي القلب وأن

باالوحي آمن الذي القلب وأن ينفع ل قليل إل باه نباتها تخرج ول باالمطر تنتفع
سإمع إذا فالمؤمن باالمطر نباتها أخرجت التي كالرض فيه باما وعمل عليه وزكا

ويخصب يمرع الذي الطيب باالبلد فشبه عليه أثره باان وتدباره وعقله القرآن
عكسه الوحي عن والمعرض كريم زوج كل من فينبت عليه المطر أثر ويحسن

الموفق والله
 }166 صـ  ـ165  صـ1 حـ الموقعين { إلم أهـ

} الخبائث عليهم ويحرم الطيبات لهم { ويحل تعالى قوله
قبل خبيثا كان الخبيث وأن حله قبل طيبا كان الحلل أن في صريخ فهذا

اثنين لوجهين والتحريم الحل نفس من هذا وخبث هذا طيب يستفد ولم تحريمه
 فقال الكتاب أهل على باها الله احتج التي نبوته أعلم من علم هذا أن أحدهما

التوارة في عندهم مكتوباا يجدونه الذي المي النبي الرسإول يتبعون الذين
ويحرم الطيبات لهم ويحل المنكر عن وينهاهم باالمعروف يأمرهم والنجيل

التحريم من اسإتفيد إنما والخبيث الطيب كان فلو عنهم ويضع الخبائث عليهم
ويحرم باحل ما لهم يحل يقال أن بامنزلة فإنه دليل ذلك في يكن لم والتحليل

أنه فثبت الثاني الوجه وهو فيه فائدة ل فإنه بااطل أيضا وهذا يحرم ما عليهم
منشأ فصار آخر طيبا باأحلله فكساه الحل قبل نفسه في طيب هو ما أحل
وباهجتها وكمالها محاسإنها حق الموضع هذا فتأمل معا الوجهين من طيبه

باه وردت ما باخلف ترد أن الحاكمين أحكم حكمة في الممتنع من وأنه وجللها
باه يليق مال سإائر عن يتنزه كما ذلك عن يتنزه تعالى الله وأن
 } 7  ،6  صـ2 حـ السعادة دار { مفتاحا أهـ

الشيطان فأتبعه منها فانسلخ آياتنا آتيناه الذي نبأ عليهم { واتل تعالى قوله
فمثله هواه واتبع الرض إلى أخلد ولكنه باها لرفعناه شئنا ولو الغاوين من فكان
كذباوا الذين القوم مثل ذلك يلهث تتركه أو يلهث عليه تحمل إن الكلب كمثل
} يتفكرون لعلهم القصص فاقصص باآياتنا
واتبع باه العمل فترك غيره منعه الذي العلم وعلمه كتاباه أتاه من سإبحانه فشبه
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الخالق على والمخلوق آخرته على ودنياه رضاه على الله سإخط وآثر هواه
ل وهمته نفسا وأخسها قدرا وأوضعها الحيوانات أخبث من هو الذي باالكلب
في وخطمه إل يمشي ل أنه حرصه ومن وحرصا شرها وأشدها باطنه تتعدى
أجزائه سإائر دون دباره يشم يزال ول وشرها حرصا ويستروحا باتشمم الرض

الحيوانات أمهن من وهو نهمته فرط من ليعضه إليه رجع باحجر إليه رميت وإذا
اللحم من إليه أحب المروحة القذرة والجيف باالدنايا وأرضاها للهوان وأحملها
يدع لم كلب مائة تكفي باميتة ظفر وإذا الحلوى من إليه أحب والعذرة الطري

ومن وشرهه وباخله لحرصه وقهره عليه هر إل شيئا منها يتناول واحدا كلبا
وحمل نبحه زرية وحال دنية وثياب رثة هيئة ذا رأى إذا أنه وحرصه أمره عجيب

وثياب حسنة هيئة ذا رأى وإذا قوته في ومنازعته له مشاركته يتصور كأنه عليه
 رأسإه إليه يرفع ولم له وخضع باالرض خطمه له وضع ورياسإة جميلة

علمه وفور مع الخرة والدار الله على وعاجلها الدنيا آثر من تشبيه وفي
من انسلخه من الله ذكره ما حاله الذي أن وهو باديع سإر لهثه حال في باالكلب

والدار الله عن قلبه لنقطاع الدنيا على لهفه لشدة كان إنما هواه واتباعه آياته
إزعاجه حال في الدائم الكلب لهف نظير ولهفه عليها اللهف شديد فهو الخرة
جريج ابان قال والمعنى اللفظ في وأخوان شقيقان واللهث واللهف وتركه
مثل فهو يلهث تتركه أو يلهث عليه تحمل إن له فؤاد ل الفؤاد منقطع الكلب
أنه فؤاده باانقطاع مراده قلت منقطع فؤاده إنما له فؤاد ل الهدى يترك الذي
الله آيات من انسلخ الذي وهكذا اللهث وترك الصبر على يحمله فؤاد له ليس

يلهف فهذا عليها اللهف وترك الدنيا عن الصبر على يحمله فؤاد معه يبق لم
من فالكلب الماء عن صبره قلة من يلهث وهذا عنها صبره قلة من الدنيا على
فيه كان وإن العطش من الثرى أكل عطش وإذا الماء عن صبرا الحيوانات أقل
وقاعدا قائما يلهث لهثا الحيوانات أشد من فهو حال كل وعلى الجوع على صبر

دوام له توجب كبده في الحرص فحرارة حرصه لشدة وذلك وواقفا وماشيا
دوام له توجب قلبه في الشهوة وحرارة الحرص شدة مشبهه فهكذا اللهث
 عليه حملت فإن اللهف

مجاهد قال يلهف فهو تعظه ولم تركته وإن يلهف فهو والنصيحة الموعظة
عليه تحمل إن عباس ابان وقال باه يعمل ولم الكتاب أوتي الذي مثل وذلك

وإن لهث راباضا كان إن كالكلب خير إلى يهتد لم تركته وإن يحملها لم الحكمة
أو وعظ يدع لم أو دعي الحق على يثبت ل المنافق هو الحسن وقال لهث طرد

لم أو عليه حملت إن ينبح عطاء وقال ترك أو طرد يلهث كالكلب يوعظ لم
أو إعياء من يلهث فإنما يلهث شيء كل قتيبة بان محمد أباو وقال عليه تحمل

وحال الصحة وحال الراحة وحال الكلل حال في يلهث فإنه لكلب ا إل عطش
ضال فهو وعظته إن وقال باآياته كذب لمن مثل الله فضرباه والعطش المرض

ونظيره لهث حاله على تركته وإن لهث طردته إن كالكلب ضال فهو تركته وإن
أم أدعوتموهم عليكم سإواء يتبعوكم ل الهدى إلى تدعوهم وإن سإبحانه قوله
صامتون أنتم

فأخبر آياتنا آتيناه قوله فمنها والمعنى الحكم من المثل هذا في ما وتأمل
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فأضافها عليه باها أنعم الذي هو والله نعمة فإنها آياته آتاه الذي هو أنه سإبحانه
جلدها من الحية تنسلخ كما منها خرج أي منها فانسلخ قال ثم نفسه إلى

الذي هو لنه منها فسلخناه يقل ولم اللحم عن يسلخ الجلد فراق وفارقها
أي الشيطان فأتبعه سإبحانه قوله ومنها هواه بااتباع منها انسلخه إلى تسبب
محفوظا وكان مشرقين فأتبعوهم فرعون قوم في قال كما وأدركه لحقه

على إل شيئا منه ينال ل الشيطان من باها الجانب محمي الله باآيات محروسإا
بافريسته السإد ظفر الشيطان باه ظفر الله آيات من انسلخ فلما وخطفة غرة

باخلفه ويعملون الحق يعرفون الذين علمهم باخلف العاملين الغاوين من فكان
أن سإبحانه فأخبر باها لرفعناه شئنا ولو قال سإبحانه أنه ومنها السوء كعلماء
الحق بااتباع هي وإنما العلماء من كان هذا فإن العلم بامجرد ليست عنده الرفعة
الله يرفعه ولم زمانه أهل أعلم من كان هذا فإن الله مرضاة وقصد وإيثاره
 باه ينفعه ولم باعلمه

باما شاء إذا عبده يرفع الذي هو أنه سإبحانه وأخبر ينفع ل علم من باالله فنعوذ
الخافض فإن رأسإا باه أحد يرفع ل موضوع فهو الله يرفعه لم وإن العلم من آتاه

ورفعنا وشرفناه فضلناه شئنا لو والمعنى يرفعه ولم خفضه سإبحانه الرافع
باها باعمله لرفعناه شئنا ولو عباس ابان قال آتيناه التي بااليات ومنزلته قدره

شئنا لو والمعنى الكفر على عائد لرفعناه قوله في الضمير طائفة وقالت
الكفر عنه لرفعنا وعطاء مجاهد قال آياتنا من معه باما الكفر عنه لرفعنا

المراد لوازم من وهذا الية مراد هو والول حق المعنى وهذا وعصمناه بااليمان
أن الظان فيظن الية معنى لزم على ينبهون ما كثيرا السلف أن تقدم وقد
إلى ركن جبير بان سإعيد قال الرض إلى أخلد ولكنه وقوله منها المراد هو ذلك

وأباطأ لزمها عبيدة أباو وقال باالدنيا رضي مقاتل وقال سإكن مجاهد وقال الرض
إلى ثناياه تبقى التي الدواب ومن مشيته يبطيء الذي هو الرجال من والمخلد

والبقاء الدوام وهو الخلود من وأصله وأخلد خلد الزجاج وقال ربااعيته تخرج أن
قبائل من حي ... باأباناء نويرة بان مالك قال باه أقام إذا باالمكان فلن أخلد ويقال
... فأخلدوا أقاموا يرباوع بان ... وعمرو مالك
ل لذلك للبقاء خلقوا قد أي مخلدون ولدان عليهم يطوف تعالى قوله ومنه قلت

آذانهم في المقرطون هم وقيل أبادا واحد سإن على وهم يكبرون ول يتغيرون
لوازمها بابعض اللفظة فسروا القول هذا وأصحاب أيديهم في والمسورون

هواه واتبع وقوله القولين باين تنافي فل السن ذلك على التخليد أمارة وذلك
على الدنيا اختار روق أباو وقال معاليها وترك المور مسافل اتبع الكلبي قال

القوم مع هواه كان دريد ابان وقال شيطانه وأطاع الدنيا أراد عطاء وقال الخرة
حملته التي هي لنها امرأته اتبع يمان وقال وقومه موسإى حارباوا الذين يعني
 فعل ما على

أثبت ما ينفي أو قبلها نفي ما باعدها يثبت أن يقتضي بالكن السإتدراك قيل فإن
فعلته لكني كذا فعلت لما شئت ولو أعطه لم لكني لعطيته شئت لو تقول كما

فكيف نرفع لم أو نشأ لم ولكنا باها لرفعناه شئنا ولو يقتضي فالسإتدراك
باها لرفعناه شئنا ولو قوله باعد الرض إلى أخلد ولكنه باقوله اسإتدرك
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مراعاة عن فيه المعدول المعنى جانب فيه الملحوظ الكلم من هذا قيل
يتعاط لم أنه باها لرفعناه شئنا ولو قوله مضمون أن وذلك المعاني إلى اللفاظ

آثر ولكنه هواه على ومرضاته الله إيثار من بااليات رفعه تقتضي التي السإباب
هواه واتبع الرض إلى وأخلد الدنيا
هي ما والمراد المشيئة فذكر باها لرفعناه آياتنا لزم لو المعنى الزمخشري وقال
قوله إلى ترى أل قال باها لرفعناه لزمها ولو قيل كأنه عنه ومسببة له تاباعة
شئنا ولو يكون أن فوجب فعله هو الذي باإخلده المشيئة فاسإتدرك أخلد ولكنه

شئنا لو يقال أن لوجب ظاهره على الكلم كان ولو فعله هو ما معنى في
العامة للمشيئة ناف قدري من نعرفها شنشنة منه فهذا نشأ لم ولكنا لرفعناه

ولو قوله من شئنا ولو قوله فأين قدريا معتزليا الله كلم جعل في للنجعة مبعد
أصله باطل الحق وهو الله مشيئة على موقوفا لها اللزوم كان إذا ثم لزمها
لزومه بال وأباطله الكلم أفسد من اليات للزومه تاباعة الله مشيئة إن وقوله
مسبب ل وسإبب تاباعة ل متبوعة سإبحانه الله فمشيئة الله لمشيئة تاباع لياته

وجوده امتنع يشأ لم ولم وجوده وجب الله شاء فما مقتضى ل مقتض وموجب
 } 203 صـ  ـ197  صـ1 حـ الموقعين { إلم أهـ

إليها ليسكن زوجها منها وجعل واحدة نفس من خلقكم الذي { هو تعالى قوله
{

لوجب الجسدية الصورة حسن الحب علة كان ولو منه أنها السكون علة فجعل
ويعلم الدنى يؤثر ممن كثيرا نجد ونحن الصور من النقص يستحسن ل أن

أحب لما الخلق في للموافقة كان ولو عنه لقلبه محيدا يجد ول غيره فلضل
كانت ورباما النفس ذات في شيء أنه فعلمنا يوافقه ول يساعده ل من المرء

سإببها بافناء تفنى وتلك السإباب من لسبب المحبة
86 صـ المحبين { روضة أهـ

النفال سإورة
ولكن رميت إذ رميت { وما تعالى قوله
} رمى الله

الرب إلى وإضافته عنه الرسإول فعل سإلب باالية المراد أن جماعة اعتقد قلت
وتحقيق العباد إلى الفعال نسبة وإباطال الجبر في أصل ذلك وجعلوا تعالى

لوجب ذلك صح فلو القرآن فهم في منهم غلط وهذا وحده الرب إلى نسبتها
وما صمت إذ صمت وما صليت إذ صليت ما فيقال العمال جميع في طرده

طردوا فإن ذلك فعل الله ولكن فعلته إذ فعل كل فعلت ول ضحيت إذ ضحيت
خصوه فإن فرق ل إذ ومعاصيهم طاعتهم العباد أفعال جميع في لزمهم ذلك

لفهم يوفقوا لم فهؤلء تناقضوا وحده رميه أو جميعها وأفعاله وحده باالرسإول
 باالية أريد ما

الحصباء من باقبصة بادر يوم المشركين رميه شأن في نزلت الية فهذه وباعد
هذا تبلغ ل البشر من الرمية تلك أن ومعلوم أصاباته إل منهم أحد وجه تدع فلم

وهو نهايته وتعالى سإبحانه الله ومن الحذف وهو الرمي مبدأ منه فكان المبلغ
الذي اليصال رمي عنه ونفى مبدؤه هو الذي الحذف رمى إليه فأضاف اليصال
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قال ثم قتلهم الله ولكن تقتلوهم فلم نفسها الية في قوله هذا ونظير نهايته هو
باقتلهم تفرد الذي هو وحده هو أنه فأخبره رمى الله ولكن رميت إذ رميت وما
من ذلك يكن ولم أعينهم إلى الحصى باإيصال تفرد كما أنتم باكم ذلك يكن ولم

كدفع ظاهرة أسإباباا أقام سإبحانه أنه باالية الشارة وجه ولكن رسإوله
تظهر التي السإباب غير بااطنة باأسإباب وإهلكهم دفعهم وتولى المشركين

خير وهو باه إليه مضافا والنصرة والقتل الهزيمة من حصل ما فكان للناس
الناصرين

 } 274 صـ  ـ273  صـ3 حـ السالكين { مدارج أهـ

لما دعاكم اذا والرسإول لله اسإتجيبوا آمنوا الذين أيها { يا تعالى الله قال
} تحشرون واليه وأنه وقلبه المرء باين يحول الله أن واعلموا يحييكم

لله باالسإتجاباة تحصل انما النافعة الحياة ان أحدها أمورا الية هذه فتضمنت
باهيمية حياة له كانت وان له حياة فل السإتجاباة هذه له تحصل لم فمن ورسإوله
من حياة هي الطيبة الحقيقية فالحياة الحيوانات أرذل وباين باينه مشتركة
وغيرهم ماتوا وان الحياء هم فهؤلء وبااطنا ظاهرا والرسإول لله اسإتجاب

اسإتجاباة أكملهم حياة الناس أكمل كان ولهذا البادان احياء كانوا وان أموات
جزء فاته منه جزء فاته فمن الحياة ففيه اليه دعا ما كان فان الرسإول لدعوة

يحيكم لما مجاهد قال للرسإول اسإتجاب ما باحسب الحياة من وفيه الحياة من
في والعصمة والنجاة والثقة الحياة فيه القرآن هذا هو قتادة وقال للحق يعني
ابان وقال باالكفر موتهم باعد باه أحياهم السإلم هو السدى وقال والخرة الدنيا

باها الله أعزكم التي للحرب يعنى يحيكم لما له واللفظ الزباير بان وعروة اسإحق
وهذه لكم منهم القهر باعد عدوكم من باها ومنعكم الضعف باعد وقواكم الذل باعد
وبااطنا ظاهرا الرسإول باه جاء باما القيام وهى واحدة حقيقة عن عبارات كل
ابان قول وهو الجهاد هو يحيكم لما قوله معنى ان على والكثرون الواحدى قال

باجهاد أمركم احياء الي دعاكم اذا الفراء قال المعاني أهل أكثر واختيار اسإحق
ضعف لجهاد تركوا فلو والجهاد باالحرب يقوى انما أمرهم ان يريد عدوكم
وفي الدنيا فى باه يحيهم ما أعظم من الجهاد قلت عدوهم عليهم واجترأ أمرهم
في وأما باالجهاد لعدوهم وقهرهم قوتهم فان الدنيا في أما الخرة وفي البرزخ
أحياء بال أمواتا الله سإبيل في قتلوا الذين تحسبن ول تعالى قال فقد البرزخ

حياتها من والشهداء المجاهدين حظ فان الخرة في وأما يرزقون رباهم عند
الشهادة يعني يحيكم لما قتيبة ابان قال ولهذا غيرهم حظ من أعظم ونعيمها

الحياة وفيها الحيوان دار فانها الجنة يعني يحيكم لما المفسرين باعض وقال
 الطيبة الدائمة

والقرآن والسإلم اليمان فان كله هذا تتناول والية الجرجاني علي أباو حكاة
الي داع والرسإول الجنة في الحياة وكمال الطيبة الحياة القلوب يحي والجهاد
الى مضطر والنسان والخرة الدنيا في الحياة الى داع فهو الجنة والى اليمان
ما على ينفعه ما ويؤثر والضار النافع يدرك باها التي بادنه حياة الحياة من نوعين
ولذلك ذلك باحسب والضعف اللم من ناله الحياة هذه فيه نقصت ومتي يضره
دون والذل والفقر والخوف والغم الهم وصاحب والمحزون المريض حياة كانت
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والباطل الحق باين يميز باها التي وروحه قلبه وحياة ذلك من معافى هو من حياة
الحياة هذه فتفيده ضده علي الحق فيختار والضلل والهوى والرشاد والغى

قوة وتفيده والعمال والرادات العلوم في والضار النافع باين التميز قوة
وتمييزه فشعوره للباطل والكراهة البغض وقوة للحق والحب والرادة اليمان

شعوره يكون الحى البدن ان كما الحياة هذه من نصيبه باحسب ونفرته وحبه
أعظم المؤلم عن ونفرته النافع الي ميله ويكون أتم والمؤلم باالنافع واحساسإه

باطل حياته باطلت فاذا القلب حياة باحساب وذاك البدن حياة باحسب فهذا
ان كما الضار علي النافع باها يؤثر قوة فيه يكن لم تمييز نوع له كان وان تمييزه

فيصير روحه من الله رسإول هو الذي الملك فيه ينفخ حتي له حياة ل النسان
لروحه حياة ل فكذلك الموات جملة من ذلك قبل كان وان النفخ باذلك حيا

تعالى قال اليه ألقى الذي الروحا من الرسإول فيه ينفخ حتى وقلبه
من الروحا يلقى وقال عباده من يشاء من علي أمره من باالروحا الملئكة ينزل
كنت ما أمرنا من روحا اليك أوحينا وكذلك وقال عباده من يشاء من على أمره
فاخبر عبادنا من نشاء من باه نهدي نورا جعلناه ولكن ليمان ول الكتاب ما تدري

 الرسإول نفخ على موقوفة والسإتنارة فالحياة ونور روحا وحيه أن

له حصلت البشري الرسإول ونفخ الملكي الرسإول نفخ أصاباه فمن الملكي
الحياتين احدى له حصلت الرسإول نفخ دون الملك نفخ له حصل ومن الحياتان

يمشي نورا له وجعلنا فأحييناه ميتا كان من أو تعالى قال الخرى الخرى وفاتته
النور باين له فجمع منها باخارج ليس الظلمات في مثله كمن الناس في باه

عباس ابان قال والظلمة الموت باين كتاباة عن أعرض لمن جمع كما والحياة
فهديناه ضال كافرا كان المفسرين وجميع
في يمشي انه احدها امورا يتضمن الناس في باه يمشي نورا له وجعلنا وقوله
الليل عليهم أظلم قوم كمثل ومثلهم فمثله الظلمة في وهم باالنور الناس
ما ويرى ويراها الطريق في باه يمشي نور معه وآخر للطريق يهتدوا ولم فضلوا
النور الى لحاجتهم منه يقتبسون فهم بانوره فيهم يمشي انه وثانيها فيها يحذره
والنفاق الشرك اهل باقى اذا الصراط على القيامة يوم بانوره يمشي انه وثالثها

ونفاقهم شركهم ظلمات في
 وقوله

المؤمن باين يحول انه الية في المشهور وقلبه المرء باين يحؤل الله ان واعلموا
وباين معصيته وباين طاعته اهل باين ويحول اليمان وباين الكافر وباين الكفر وباين
الية وفي المفسرين وجمهور عباس ابان قول وهذا طاعته وباين معصيته اهل
باينه فهو خافيه عليه تخفى ل قلبه من قريب سإبحانه انه المعنى ان آخر قول
السإتجاباة لن باالسياق انسب هذا وكان قتادة عن الواحدي ذكره قلبه وباين

العبد باين سإبحانه الله فان القلب دون باالبدن السإتجاباة تنفع فل باالقلب اصلها
وعلي خلفه أضمر أو ذلك أضمر وهل قلبه له اسإتجاب هل فيعلم قلبه وباين

فل عنها أباطأتم و السإتجاباة عن تثاقلتم ان انكم المناسإبة فوجه الول القول
السإتجاباة من ذلك باعد يمكنكم فل قلوباكم وباين باينكم يحول الله أن تأمنوا
أفئدتهم ونقلب كقوله فيكون واسإتبانة الحق وضوحا باعد تركها على لكم عقوباة
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وقوله قلوباهم الله أزاغ زاغوا فلما وقوله مرة أول باه يؤمنوا لم كما وأباصارهم
باالقلب السإتجاباة ترك عن تحذير الية ففي قبل من كذباوا باما ليؤمنوا كانوا فما
والمر الشرع باين لهم جمع أنه وهو آخر سإر الية وفي باالجوارحا اسإتجاب وان

يستقيم أن منكم شاء لمن كقوله فهي باه واليمان القدر وباين السإتجاباة وهو باه
ال يذكرون وما ذكره شاء فمن وقوله العالمين رب الله يشاء أن ال تشاؤن وما
أعلم والله الله يشاء أن
 }91 صـ  ـ88 صـ { الفوائد أهـ

: } [ النفال المؤمنين من اتبعك ومن الله حسبك النبي أيها : { يا تعالى قوله
أحد إلى معه تحتاجون فل أتباعك وكافي كافيك وحده : الله  ] أي64

المجرورة الكاف على من لـ عاطفة الواو تكون : أن أحدهما تقديران وهنا
المختار المذهب على الجار إعادة بادون المجرور الضمير على العطف ويجوز

واهية منه المنع وشبه كثيرة وشواهده
الموضع على عطفا نصب محل في من وتكون مع واو الواو تكون : أن والثاني

تقول كما اتبعك من ويكفي يكفيك : الله أي كافيك معنى في حسبك فإن
:  الشاعر قال درهم وزيدا : حسبك العرب

) مهند سإيف والضحاك ... فحسبك العصا وانشقت الهيجاء كانت ( إذا
التقديرين أصح وهذا
من : اتبعك أي باالباتداء رفع موضع في من تكون : أن ثالث تقدير وفيها

الله فحسبهم المؤمنين
عطفا رفع موضع من تكون أن وهو المعنى جهة من خطأ وهو راباع تقدير وفيها
الناس باعض قاله وإن وهذا وأتباعك الله : حسبك المعنى ويكون الله اسإم على
وحده لله الكفاية و الحسب فإن عليه الية حمل يجوز ل محض خطأ فهو

فإن يخدعوك أن يريدوا : { وإن تعالى الله قال والعبادة والتقوى كالتوكل
} وباالمؤمنين بانصره أيدك الذي هو الله حسبك

وجعل وحده له الحسب فجعل والتأييد الحسب باين  ] ففرق62:  [ النفال
من والتوكل التوحيد أهل على سإبحانه الله وأثنى وباعباده بانصره له التأييد
الناس إن الناس لهم قال : { الذين تعالى فقال باالحسب أفردوه حيث عباده

} [ آل الوكيل ونعم الله حسبنا وقالوا إيمانا فزادهم فاخشوهم لكم جمعوا قد
 ]173:  عمران

لهم تعالى الرب ومدحا قولهم هذا كان فإذا ورسإوله الله : حسبنا يقولوا ولم
تعالى الرب أفردوا قد وأتباعه حسبك وأتباعك : الله لرسإوله يقول فكيف باذلك

حسب في وباينه باينهم يشرك فكيف فيه رسإوله وباين باينه يشركوا ولم باالحسب
: { ولو تعالى قوله هذا ونظير الباطل وأباطل المحال أمحل من ! هذا ؟ رسإوله

فضله من الله سإيؤتينا الله حسبنا وقالوا ورسإوله الله آتاهم ما رضوا أنهم
لله اليتاء جعل كيف  ] فتأمل59:  } [ التوباة راغبون الله إلى إنا ورسإوله

 ]59:  } [ الحشر فخذوه الرسإول آتاكم : { وما تعالى قال كما ولرسإوله
خالص جعله بال ورسإوله الله : حسبنا : وقالوا يقل فلم وحده له الحسب وجعل

: وإلى يقل  ] ولم59:  } [ التوباة راغبون الله إلى : { إنا تعالى قال كما حقه
:  تعالى قال كما وحده إليه الرغبة جعل بال رسإوله
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 ] فالرغبة18  ،7:  } [ النشراحا فارغب رباك * وإلى فانصب فرغت { فإذا
وحده لله والسجود والتقوى العبادة أن كما وحده لله والحسب والناباة والتوكل

: { أليس تعالى قوله هذا ونظير وتعالى سإبحانه لله إل يكون ل والحلف والنذر
 ]36:  } [ الزمر عبده باكاف الله

يجعل فكيف عبده كاف وحده أنه وتعالى سإبحانه فأخبر الكافي : هو فالحسب
التأويل هذا باطلن على الدالة ! والدلة ؟ الكفاية هذه في الله مع أتباعه

هنا ها تذكر أن من أكثر الفاسإد
 }5  صـ1حـ المعاد { زاد أهـ

التوباة سإورة
فثبطهم انبعاثهم الله كره ولكن عدة له لعدوا الخروج أرادوا {ولو تعالى قوله
} القاعدين مع اقعدوا وقيل

خذلهم يريد عباس ابان قال يفعله الذي الشيء عن النسان رد والتثبيط
إلى واوحى مقاتل قال حبسهم أخرى رواية في وقال الخروج عن وكسلهم
والخذلن التثبيط هذا في حكمته سإبحانه باين وقد القاعدين مع اقعدوا قلوباهم

وارتابات الخر واليوم باالله يؤمنون ل الذين يستأذنك إنما فقال وباعد قبل
كره ولكن عدة له لعدوا الخروج أرادوا ولو يترددون ريبهم في فهم قلوباهم

بالقائه باه اليمان تركوا فلما القاعدين مع اقعدوا وقيل فثبطهم انبعاثهم الله
ول له يستعدوا ولم الله طاعة في الخروج يريدوا ولم فيه ريب ل باما وارتاباوا

وبارسإوله باه يرفع لم من فإن شأنه هذا من انبعاث سإبحانه كره ذلك أهبة أخذوا
 أحب يد على إليه أهداها التي هديته يقبل ولم رأسإا كتاباه أو

كفرا بادلها بال شكرها ول النعمة هذه قدر يعرف ولم عليه وأكرمهم إليه خلقه
يكره ما يقع لئل فثبطه سإبحانه الله يكرهه رسإوله مع وخروجه هذا طاعة فإن
سإبحانه أخبر ثم القاعدين مع يقعد أن وكونا قدرا قلبه إلى وأوحى خروجه من
فيكم خرجوا لو فقال عنهم هؤلء تثبيط في باالمؤمنين تتعلق التي الحكمة عن
مع خرجوا فلو الضطراب و الفساد الخبال و ولوضعوا خبال إل زادوكم ما

ابان قال والختلف الضطراب باينهم فأوقعوا أمرهم عليهم لفسدوا المؤمنين
باتهويل العدو لقاء عن يجبنوهم يعني جبنا و عجزا خبال ال زادوكم ما عباس
في أسإرعوا أي خللكم وضعوا ول قال ثم صدورهم في تعظيمهم و أمرهم

يعني شجاعتكم ضعفوا يريد عباس ابان قال والفساد للتفريق باينكم الدخول
خللكم وضعوا ل الحسن وقال العدو عن فيجبنوا الكلمة لتفريق باينهم باالتفريق
لبيد قال العيب يبغونكم باينكم سإاروا الكلبي وقال البين ذات لفساد باالنميمة
مسرعين ... أي وباالشراب باالطعام ... وسإحر عيب لختم موضعين ... أرانا

بااغ أمرؤ ... وقلن عرفني لما باالعرفان لهن ... تبا ربايعة أباي بان عمر قول ومنه
لهم سإماعون وفيكم الفتنة يبغونكم مطيته كلت حتى اسإرع ... أي وأوضعا أكل
أهل قوم وفيكم إسإحاق ابان وقال ويطيعهم كلمهم يسمع من وفيكم قتادة قال

القول هذا على ومعناه فيهم لشرفهم إليه يدعونهم فيما وطاعة لهم محبة
عليكم أفسدوهم المنافقون هؤلء صحبهم لو لهم وطاعة سإمع أهل وفيكم

المعنى والكلبي زيد وابان مجاهد وقال مستجيبين معنى سإماعين فتضمن قلت
هو والقول جواسإيس أي منكم يسمعون ما إليهم ينقلون لهم عيون وفيكم
المؤمنين في يكن ولم له قابالون أي للكذب سإماعون تعالى قال كما الول

معهم ينزلون باالمؤمنين مختلطين كانوا النافقين فان للمنافقين جواسإيس
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أرسإلوا قد عنهم متحيزين يكونوا ولم ويجالسونهم معهم ويصلون ويرحلون
ولم طائفة عن انحاز من يفعله إنما هذا فإن أخبارهم إليهم ينقلون العيون فيهم

 عيونا باينهم وأرصد يخالطها

له طاعة طاعته إلى انبعاثهم قيل فإن أعلم إسإحاق وابان قتادة قول فالقول له
أحد كراهة إذ محالة ل ضدها يحب فهو يكرهها سإبحانه كان وإذا يكرهها فكيف

يعاقبهم فكيف له محبوباا قعودهم فيكون الخر الضد محبة تستلزم الضدين
وأجوباة الباب هذا في السإئلة أكبر من وهو شأن له سإؤال هذا قيل عليه

باالحكم تعلل ل أفعاله باأن عنه تجيب فالجبرية أصولهم حسب على الطوائف
يحبه ما فعل على يعذباهم أن ويجوز عليه جائز فهو ممكن وكل والمصالح

قد الفرقة وهذه سإواء إليه باالنسبة والجميع ويسخطه يبغضه ما وترك ويرضاه
باأنه أصولها على عنه تجيب والقدرية والتعليل الحكمة بااب نفسها على سإدت

عن وثبطوها أنفسهم منعوا هم بال يمنعهم ولم حقيقة يثبطهم لم سإبحانه
الله ذكرها التي المفسدة خروجهم في كان ولما يريد ل ما وفعلوا الخروج
إلقاء سإبحانه وجعل قالوا رسإوله مع الخروج كراهة نفوسإهم في ألقى سإبحانه
انبعاثهم سإبحانه هو يكره أن غيره من مشيئة كراهة قلوباهم في النبعاث كراهة

الله نور من على يخفى ول يكرهه باما يأمرهم وكيف قالوا باه أمرهم فإنه
أنه الصحيح فالجواب القرآن دللة من وباعدهما الجواباين هذين فساد باصيرته
وسإلم عليه الله صلى لرسإوله واتباعا ولمره له طاعة باالخروج أمرهم سإبحانه
أن سإبحانه وعلم دينا لهم ورضيه منهم لك وأحب وللمؤمنين له ونصرة

 هذا على يقع لم خرجوا لو خروجهم

يتضمن خروجا فكان وللمؤمنين لرسإوله خذلن خروج خروجهم يكون بال الوجه
من له مكروها فكان ويبغضه يكرهه ما وقوع ويستلزم ويرضاه يحبه ما خلف

يقع ل أنه يعلم وهو أولياؤه عليه خرج الذي الوجه من له ومحبوباا الوجه هذا
يحبه الذي الخروج ترك على وعاقبهم فكرهه إليه المكروه الوجه على إل منهم

الخروج فليس هذا وعلى ويسخطه يبغضه الذي الخروج ترك على ل ويرضاه
وهذا منهم يرضه ولم عليه يثبهم لم فعلوه لو حتى طاعة منهم كرهه الذي

هو الضد وهذا المحبوب المرضي الخروج أحدهما ضدان له المكروه الخروج
يبغضه الضد وهذا معه الغزو عن والقعود رسإوله عن التخلف والثاني يحبه الذي

ينافي ل عليه يخرجون كانوا الذي الوجه على للخروج وكراهته أيضا ويكرهه
أمران ههنا ولكن له مبغوض قعودهم للسائل فيقول لهذاالضد كراهته

فإن مفسدة أعظم لنه الخر من له أكره وأحدهما سإبحانه له مكروهان
باد لهم يكن ولم إليه أكره ذكره الذي الوجه على وخروجهم له مكروه قعودهم

فإن الدنى باالمكروه العلى المكروه فدفع سإبحانه إليه المكروهين أحد من
قعودهم مفسدة فإن معه خروجهم مفسدة من أصغر عنه قعودهم مفسدة
قلت فإن لموضع هذا فتأمل المؤمنين على تعود خروجهم ومفسدة باهم تختص

قد قلت المؤمنون عليه خرج الذي وهو ويرضاه يحبه الذي للخروج وفقهم فهل
التوفيق يضع أن تأباى سإبحانه حكمته وأن مرارا السؤال هذا مثل جواب تقدم
وليس وفضله وتوفيقه هداه يجعل حيث أعلم فالله غيرأهله وعند محله غير في
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قلت فإن باحكمته يليق ل محله غير في الشيء ووضع لذلك يصلح محل كل
وظهور وملكه رباوبايته كمال يأبااه قلت صالحة كلها المحال جعل فهل ذلك وعلى

له محبوباا لكان ذلك فعل لو سإبحانه وهو والمر الخلق في وصفاته أسإمائه آثار
ما فوات يستلزم ذلك كان ولكن ويعبد ويوحد ويضاع ويشكر يذكر أن يحب فإنه
لجهاز محبته وهو واليمان الطاعة في الخلئق أقدام اسإتواء من إليه أحب هو

 وشرفهم أوليائه قدر وإظهار منهم والنتقام أعدائه

عزته وظهور عاداه من معاداة في له نفوسإهم وباذل بافضله وتخصيصهم
ل التي الحكم هذه أضعاف وأضعاف عقاباه وأليم أخذه وشدة وسإطوته وقدرته
عقلوه ما ونسبة باها الحاطة إلى والمعرفة العلم في تناهوا ولو للخلق سإبيل
باحر في عصفور كنقرة عليهم خفي ما إلى منها
 }103 صـ  ـ101 صـ العليل { شفاء أهـ

} عليهم { وصل تعالى قوله
النبي على الصلة معنى بايان في

معنيين إلى يرجع اللغة في اللفظة هذه وأصل
والتبريك الدعاء أحدهما
وتزكيهم تطهرهم صدقة أموالهم من خذ تعالى قوله الول فمن العبادة والثاني

حق في تعالى  وقوله103 التوباة لهم سإكن صلتك إن عليهم وصل باها
 وقول84 التوباة قبره على تقم ول أبادا مات منهم أحد على تصل ول المنافقين

باهما فسر فليصل صائما كان فإن فليجب الطعام إلى أحدكم دعي إذا النبي
اللغة في الصلة إن وقيل أكله بادل عندهم يصلي وقيل باالبركة لهم فليدع قيل

الدعاء معناها
وباهما داع السائل أن كما داع والعاباد مسألة ودعاء عبادة دعاء نوعان والدعاء

أطيعوني  قيل60 غافر لكم أسإتجب ادعوني رباكم وقال تعالى قوله فسر
فإني عني عبادي سإألك وإذا تعالى قوله باهما وفسر أعطكم سإلوني وقيل أثبكم
186 البقرة دعان إذا الداع دعوة أجيب قريب

فمن فيه اشتراك ل متواطئ لفظ وهذا النوعين يعم الدعاء أن والصواب
ل الله دون من زعمتم الذين ادعوا قل تعالى قوله العبادة دعاء في اسإتعماله
والذين تعالى  وقوله22 سإبأ الرض في ول السماوات في ذرة مثقال يملكون
قل تعالى  وقوله20 النحل يخلقون وهم شيئا يخلقون ل الله دون من يدعون

 77 الفرقان دعاؤكم لول رباي باكم يعبأ ما

لول باكم يعبأ شيء أي أي وتعبدونه تدعونه أنكم لول القولين من والصحيح
تضرعا رباكم ادعوا تعالى وقال الفاعل إلى مضافا المصدر فيكون إياه عبادتكم

خوفا وادعوه إصلحها باعد الرض في تفسدوا ول المعتدين يحب ل إنه وخفية
كانوا إنهم ورسإله أنبيائه عن إخبارا تعالى  وقال56 55 العراف وطمعا

أحسن الطريقة  وهذه90 النبياء ورهبا رغبا ويدعوننا الخيرات في يسارعون
الشكالت تزول وباهذا الدعاء مسمى في الختلف ودعوى الولى الطريقة من

فيكون اللغة في موضعه عن منقول هو هل الشرعية الصلة اسإم على الواردة
شرعيا مجازا أو شرعية حقيقة
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دعاء والدعاء الدعاء وهو اللغة في مسماها على بااقية الصلة تكون هذا فعلى
العبادة دعاء باين سإلمه إلى تكبيره حين من والمصلي مسألة ودعاء عبادة
الصلة اسإم خص لكن منقولة ول مجازا ل حقيقية صلة في فهو المسألة ودعاء
بابعض والعرف اللغة أهل يخصها التي اللفاظ كسائر المخصوصة العبادة باهذه

على وقصره اللفظ تخصيص غايته فهذا ونحوهما والرأس كالداباة مسماها
أعلم والله الصلي موضوعه عن خروجا ول نقل يوجب ل ولهذا موضوعه باعض
فصل
وخاصة عامة فنوعان عبده على سإبحانه الله صلة وأما الدمي صلة هذه
عليكم يصلي الذي هو تعالى قال المؤمنين عباده على صلته فهي العامة أما

اللهم كقوله المؤمنين آحاد على باالصلة النبي دعاء  ومنه43 الحزاب وملئكته
وعلى علي صل له قالت امرأة أن آخر حديث وفي أوفى أباي آل على صل

شاباهه وما الحديث هذا ذكر وسإيأتي زوجك وعلى عليك الله صلى قال زوجي
تعالى الله شاء إن

وخيرهم خاتمهم على خصوصا ورسإله أنبيائه على الخاصة صلته الثاني النوع
محمد

أقوال على سإبحانه منه الصلة معنى في الناس فاختلف
عن سإواء بان محمد حدثنا علي بان نصر حدثنا إسإماعيل قال رحمته أنها أحدها
// سإنده الدعاء الملئكة وصلة رحمته الله صلة قال الضحاك عن جويبر

//  ضعيف

رقة الملئكة ومن رحمة الله من فهي الرحم الصلة أصل المبرد وقال
المتأخرين من كثير عند المعروف هو القول وهذا الله من للرحمة واسإتدعاء

ثنا باكر أباي بان محمد ثنا إسإماعيل قال مغفرته الله صلة أن الثاني والقول
الله صلة قال عليكم يصلي الذي هو الضحاك عن جويبر عن سإواء بان محمد

// جدا // ضعيف الدعاء الملئكة وصلة مغفرته
لوجوه ضعيفان وهما قبله الذي جنس من القول وهذا

وباشر تعالى فقال ورحمته عباده على صلته باين فرق سإبحانه الله أن أحدها
عليهم أولئك راجعون إليه وإنا لله إنا قالوا مصيبة أصاباتهم إذا الذين الصابارين

الرحمة  فعطف157 البقرة المهتدون هم وأولئك ورحمة رباهم من صلوات
قولهم وأما العطف أصل هذا تغايرهما ذلك فاقتضى الصلة على

ومينا كذباا قولها وألفى
الكذب من أخص المين أن مع الكلم أفصح عليه يحمل ل نادر شاذ فهو

وأما المؤمنين وعباده ورسإله باأنبيائه خاصة سإبحانه الله صلة أن الثاني الوجه
من الرحمة لكن للرحمة مرادفة الصلة فليست شيء كل فوسإعت رحمته
بابعض فسرها فقد باالرحمة فسرها فمن وثمراتها وموجباتها الصلة لوازم
يفسر والرسإول القرآن ألفاظ تفسير في يأتي ما كثيرا وهذا ومقصودها ثمرتها

الريب مسمى جزء والشك باالشك الريب كتفسير معناها وجزء بالزمها اللفظة
باإرادة الرحمة وتفسير المغفرة مسمى جزء وهو باالستر المغفرة وتفسير

التفسير أصول في ذكرناها قد كثيرة ذلك ونظائر الرحمة لزم وهو الحسان
السلف واختلف المؤمنين على الترحم جواز في خلف ل أنه الثالث الوجه

إن باعد فيما سإنذكرها أقوال ثلثة على النبياء على الصلة جواز في والخلف
بامترادفين ليسا أنهما فعلم تعالى الله شاء
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المر امتثال في مقامها لقامت الرحمة بامعنى الصلة كانت لو أنه الراباع الوجه
وليس محمد وآل محمدا ارحم اللهم قال إذا أوجبها من عند الوجوب وأسإقطت

 كذلك المر

كساه أو سإقاه أو فأطعمه عليه ورق غيره رحم لمن يقال ل أنه الخامس الوجه
رحمه قد إنه ويقال عليه صلى إنه

رحمة له قلبه في فيجد ويعاديه يبغضه من يرحم قد النسان أن السادس الوجه
عليه يصلي ول

من على المصلي من ثناء فهي كلم من فيها باد ل الصلة أن الساباع الوجه
وذكره ومناقبه لمحاسإنه وإشارة باه وتنويه عليه يصلي

عليه ثناؤه رسإوله على الله صلة قال العالية أباي عن صحيحه في البخاري ذكر
// للتحسن قابال // سإنده الملئكة عند

جعفر أباي عن يزيد بان خالد حدثنا علي بان نصر حدثنا كتاباه في إسإماعيل وقال
الحزاب النبي على يصلون وملئكته الله إن العالية أباي عن أنس بان الربايع عن
الدعاء عليه الملئكة وصلة عليه ثناؤه وجل عز الله صلة  قال56

فعل في وجمعهما ملئكته وصلة صلته باين فرق سإبحانه الله أن الثامن الوجه
تكون أن يجوز ل الصلة وهذه النبي على يصلون وملئكته الله إن فقال واحد
لفظ الصلة يقال ول عليه ملئكته وثناء سإبحانه ثناؤه هي وإنما الرحمة هي

متعددة محاذير ذلك في لن معا معنييه في يستعمل أن ويجوز مشترك
واحد واضع من اللغة في وقع انه يعلم ل بال الصل خلف الشتراك أن أحدها

اتفاقيا عارضا وقوعا يقع وإنما وغيره المبرد منهم اللغة أئمة ذلك على نص كما
الشتراك فيقع اللغة تختلط ثم الواضعين تعدد باسبب
باطريق ل معنييه في المشترك اللفظ اسإتعمال يجووزون ل الكثرين أن الثاني

عن حكي وما المجاز باطريق ول الحقيقة
إذا قوله من أخذ وإنما عنه باصحيح فليس ذلك تجويزه من الله رحمه الشافعي

أن ظن من فظن جميعهم تناول أسإفل ومن فوق من موال وله لمواليه أوصى
باصحيح ليس وهذا عليهما يحمل التجرد عند وأنه باينهما مشترك المولى لفظ
وأحمد مذهبه ظاهر في فالشافعي المتواطئة اللفاظ من المولى لفظ فإن

مشترك ل متواطئ عام عنده وهو اللفظ هذا في الموالي نوعي بادخول يقولن

قوله في له جرت مفاوضة في قال أنه الله رحمه الشافعي عن حكي ما واما
محمولة هي قال المجامعة باالملمسة يراد قد له قيل وقد النساء لمستم أو

هو ول الشافعي عن يصح ل فهذا مجازا الوقاع وعلى حقيقة بااليد الجس على
وقد المتأخرين الفقهاء باعض كلم من هذا وإنما كلمه من المألوف جنس من

دليل عشر باضعة معا معنييه في المشترك اللفظ اسإتعمال إباطال على ذكرنا
- الحكام على التعليق - كتاب في القرء مسألة في
وفضله شرفه وإظهار باه والعناية الرسإول على الثناء هو الصلة معنى كان فإذا

الية في الصلة لفظ يكن لم اللفظة هذه من المعروف هو كما وحرمته
هو وهذا واحد معنى في مستعمل يكون قد بال معنييه على محمول مشتركا
تفسير على الكلم في تعالى الله شاء إن المسألة هذه إلى وسإنعود الصل
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56 الحزاب النبي على يصلون وملئكته الله إن تعالى قوله
وملئكته باأنه إخباره عقب عليه باالصلة أمر سإبحانه الله أن التاسإع الوجه

وملئكته الله كان إذا أنه والمعنى عليه يصلون
وتسلموا عليه تصلوا باأن أحق فأنتم عليه أنتم فصلوا رسإوله على يصلون
ومن والخرة الدنيا شرف من سإفارته ويمن رسإالته بابركة نالكم لما تسليما

يحسن ولم موقعه يحسن لم باالرحمة المعنى هذا عن عبر لو أنه المعلوم
ترحم وملئكته الله أن إلى يصير التقدير فإن والمعنى اللفظ فينقض النظم

الصلة بال قطعا الية مراد ليس وهذا وسإلموا له أنتم فادعوا لنبيه ويستغفرون
وهي ملئكته وصلة صلته عن باه أخبر ما الله من الطلب هي فيها باها المأمور

الخبر تتضمن فهي وتقريبه تكريمه وإرادة وشرفه لفضله وإظهار عليه ثناء
لوجهين عليه صلة نحن منا والدعاء السؤال هذا وسإمي والطلب
والرادة وفضله شرفه باذكر والشادة عليه المصلي ثناء يتضمن أنه أحدهما
 والطلب الخبر تضمنت فقد تعالى الله من لذلك والمحبة

فصلة عليه يصلي أن الله من لسؤالنا صلة منا سإمي ذلك أن الثاني والوجه
تعالى الله سإؤالنا عليه نحن وصلتنا وتقريبه ذكره لرفع وإرادته ثناؤه عليه الله
إلى تضاف فإنها باه جاء لما الشانئين أعدائه لعنة في هذا وضد باه ذلك يفعل أن

البينات من أنزلنا ما يكتمون الذين إن تعالى قال كما العبد إلى وتضاف الله
اللعنون ويلعنهم الله يلعنهم أولئك الكتاب في للناس بايناه ما باعد من والهدى
العبد ولعنة لهم وباغضه وإباعاده ذمه تتضمن لهم تعالى الله  فلعنة159 البقرة

للعنته أهل هو بامن ذلك يفعل أن تعالى الله سإؤال تتضمن
هي الصلة كانت لو أنه المعلوم فمن هذا ثبت وإذا

كما له مسترحما له يقال وإنما مصليا الله من لطالبها يقال أن يصح لم الرحمة
ل ولهذا ونظائره مستعطفا العطف ولطالب له مستغفرا المغفرة لطالب يقال
العفو سإأله لمن ول غافر فهو له غفر قد لغيره المغفرة الله سإأل لمن يقال
لكان الرحمة هي الصلة كانت فلو مصليا العبد سإمي قد وهنا عنه عفا قد عنه

رحمه مرة النبي رحم ومن بارحمة رحمه قد وكان عليه صلى لمن راحما العبد
البطلن معلوم وهذا عشرا باها الله
من له الرحمة طلب معناها وإنما رحمته عليه العبد صلة معنى ليس قيل فإن
وجوه من بااطل هذا قيل الله

يختص الله من الصلة وطلب مسلم لكل مطلوب الرحمة طلب أن أحدها
الله شاء إن سإنذكره كما الناس من كثير عند عليهم وسإلمه الله صلوات رسإله
تعالى
وطالب غافرا المغفرة طالب لسمي مصليا الرحمة طالب سإمي لو أنه الثاني
ونحوه صافحا الصفح وطالب عافيا العفو
مصليا الله من الصلة طالب سإميتم قد فأنتم قيل فإن
وإرادة الثناء حقيقتها فإن منه الصلة حقيقة لوجود مصليا سإمي إنما قيل

يريد العبد لكن العبد صلة من حاصل وهذا المنزلة وإعلء والتقريب الكرام
يفعله أن نفسه من ذلك يريد وتعالى سإبحانه والله وجل عز الله من ذلك

 بارسإوله
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نوع الصلة فلن الله من ذلك لطلبه مصليا سإمي وأنه الثاني الوجه على وأما
الرحمة باخلف المصلي من ذلك وجد وقد والرادة والخبري الطلبي الكلم من

منه المطلوب من تحصل وإنما الطالب من تحصل ل أفعال فإنها والمغفرة
أعلم والله

أنه مسلم رواه الذي الصحيح الحديث في النبي عن ثبت قد أنه العاشر الوجه
إنه له قال وتعالى سإبحانه وأنه عشرا باها عليه الله صلى مرة عليه صلى من
للقاعدة موافق وهذا عشرا باها عليه صليت مرة أمتك من عليك صلى من

المصلي على الله فصلة العمل جنس من الجزاء أن الشريعة في المستقرة
الله رسإول على العبد صلة أن ومعلوم عليه هو لصلته جزاء رسإوله على

على ثناء هي وإنما جنسها من عليه الله صلة لتكون العبد من رحمة هي ليست
والجزاء وتشريفا تعظيما ويزيده ذكره يعلي أن تعالى الله من وإرادة الرسإول

يثني باأن عمله جنس من الله جزاه رسإول على أثنى فمن العمل جنس من
له ومشاكلته باالعمل الجزاء ارتباط فصح وتكريمه تشريفه ويزيد عليه

ومن والخرة الدنيا في عليه الله يسر معسر على يسر من كقوله له ومناسإبته
كرب من كرباة مؤمن عن نفس ومن والخرة الدنيا في الله سإتره مسلما سإتر
كان ما العبد عون في والله القيامة يوم كرب من كرباة عنه الله نفس الدنيا
إلى طريقا له الله سإهل علما فيه يلتمس طريقا سإلك ومن أخيه عون في العبد
الجنة
// حديث نار من بالجام القيامة يوم ألجم فكتمه يعلمه علم عن سإئل ومن

كثيرة ونظائره عشرا باها عليه الله صلى مرة النبي على صلى // ومن صحيح
رسإول قال أو الله رحمه الله رسإول عن قال لو أحدا أن عشر الحادي الوجه

موقر غير مبتدعا وسإموه عليه النكار إلى المة لبادرت بادل الله رحمه الله
عليه الله يصلي أن يستحق ول يستحقه باما عليه مثن ول عليه مصل ول للنبي
 ذلك من شيء يمتنع لم الرحمة الله من الصلة كانت ولو صلوات عشر باذلك

باينكم الرسإول دعاء تجعلوا ل قال وتعالى سإبحانه الله أن عشر الثاني الوجه
الناس يدعو باما رسإوله يدعى أل سإبحانه  فأمر63 النور باعضا باعضكم كدعاء

بااسإمه يسميه كان وإنما محمد يا يقال ول الله رسإول يا يقال بال باعضا باعضهم
كان وإذا الله رسإول يا يخاطبونه فكانوا المسلمون وأما الكفار الخطاب وقت
ما جنس من له باه يدعى ما يجعل أن ينبغي ل مغيبه في فهكذا خطاباه في هذا

أن ومعلوم عليه الصلة وهو الدعاء باأشرف له يدعى بال لبعض باعضنا باه يدعو
دعاء في كما الحيوانات من الدمي ولغير بال مسلم لكل باها يدعى الرحمة

وباهائمك وبالدك عبادك ارحم اللهم السإتسقاء
الرحمة بامعنى الصلية اللغة في تعرف ل اللفظة هذه أن عشر الثالث الوجه
معناها من العرب عند والمعروف أصل
قال والثناء والتبريك الدعاء هو إنما
... وزمزما عليها صلى ذكرت وإن
فالواجب الرحمة بامعنى عليه صلى قط العرب تعرف ول ومدحها عليها بارك أي

اللغة في المتعارف معناها على اللفظة حمل
أن تعالى الله يسأل أن أحد لكل يستحب بال يسوغ أنه عشر الراباع الوجه
ارحمني اللهم فيقول يرحمه

فلما وارزقني وعافني وارحمني لي اغفر اللهم يقول أن الداعي النبي علم كما
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الخير من يديه مل فقد هذا أما قال حفظها
في معتد باهذا الداعي بال علي صل اللهم يقول أن لحد يسوغ ل أنه ومعلوم

أن يحب تعالى الله فإن الرحمة سإؤال باخلف المعتدين يحب ل والله دعائه
واحدا معناهما ليس أنه فعلم ورحمته مغفرته عبده يسأله
أن يحسن ل الرحمة فيها تستعمل التي المواضع أكثر أن عشر الخامس الوجه

156 العراف شيء كل وسإعت ورحمتي تعالى كقوله الصلة فيها تقع
غضبي سإبقت رحمتي إن وقوله
56 العراف المحسنين من قريب الله رحمة إن وقوله
43 الحزاب رحيما باالمؤمنين وكان وقوله
117 التوباة رحيم رؤوف باهم إنه وقوله
باولدها الوالدة من باعباده ارحم لله النبي وقول
// صحيح // الحديث السماء في من يرحمكم الرض في من ارحموا وقوله
 يرحم ل يرحم ل من وقوله

// حسن // سإنده شقي من إل الرحمة تنزع ل وقوله
// صحيح // إسإناده الله رحمك رحمتها إن والشاة وقوله

الصلة تقع أن يحسن ل العباد حق وفي الله حق في الرحمة اسإتعمال فمواضع
أعلم والله باالرحمة الصلة تفسير يصح فل أكثرها في بال منها كثير في
قال النبي على يصلون وملئكته الله إن عنهما الله رضي عباس ابان قال وقد

فإن والتعظيم التكريم وإرادة باالثناء تفسيرها ينافي ل وهذا عليه يباركون
وقالت عليه والتبريك عليه الصلة باين قرن ولهذا ذلك يتضمن الله من التبريك
73 هود البيت أهل عليكم وباركاته الله رحمة لباراهيم الملئكة

31 مريم كنت أينما مباركا وجعلني المسيح وقال
فالمبارك المسمى جزء وهذا كنت أينما للخير معلما السلف من واحد غير قال
واجتهادا وإرادة ونصحا وإقدارا تعليما لغيره يحصله الذي نفسه في الخير كثير

لن متبارك تعالى والله كذلك وجعله فيه باارك الله لن مباركا العبد يكون ولهذا
عبده على الفرقان نزل الذي تبارك المتبارك وهو مبارك فعبده منه كلها البركة
كل على وهو الملك بايده الذي تبارك  وقوله1 الفرقان نذيرا للعالمين ليكون
تعالى الله شاء إن قريب عن المعنى هذا إلى  وسإنعود1 الملك قدير شيء

الرحمة قال باأن باالرحمة الله من الصلة تفسير الناس من طائفة رد وقد
الدعاء أن كما وتعالى سإبحانه الله حق في مستحيلة وهي الطبع رقة معناها

الذي وهذا مستحيل سإبحانه منه
الله رحمة إنكار وحقيقته لسانه على قلبه من ينضح جهمي عرق عرق هذا قاله

إنكارا هذا يفعل الراحمين أرحم ويقول الجذمي إلى يخرج جهم وكان جملة
 سإبحانه لرحمته

فإنهم وتعالى سإبحانه الرب صفات منكري شبهة هو القائل هذا ظنه الذي وهذا
يتعالى تعالى والرب يضرها ما ودفع ينفعها ما لجلب النفس حركة الرادة قالوا
عن منزه والرب للنتقام طلبا القلب دم غليان والغضب له إرادة فل ذلك عن
صفاته وسإائر وكلمه حياته في الباطل المسلك هذا وسإلكوا له غضب فل ذلك
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نفاها ثم المخلوق خصائص الصفة مسمى في أخذ فإنه الباطل أباطل من وهو
في أخذها التي الخاصة فإن والضلل التلبيس غاية في وهذا الخالق عن جملة

ومعلوم الممكن المخلوق إلى باإضافتها لها يثبت وإنما لذاتها لها يثبت لم الصفة
عنه الصفة أصل نفي يقتضي ل الخالق عن المخلوقين صفات خصائص نفي أن

ما أن كما له المخلوق خصائص إثبات يقتضي له الصفة أصل إثبات ول سإبحانه
صفة عن نفيه يقتضي ل والتشبيه النقائص من تعالى الرب صفات عن نفي

ول للمخلوق ثبوته يقتضي والكمال والقدم الوجوب من لها ثبت ما ول المخلوق
العبد حياة فإن والعلم الحياة مثل وهذا والمخلوق الخالق على الصفة إطلق
يعرض علمه وكذلك والموت والنوم المرض من لها المضادة الفات لها تعرض

علم نفى فمن وعلمه الرب حياة في محال وهذا له المضاد والجهل النسيان له
نفى من نفي نظير وهو أباطل فقد للمخلوق فيهما يعرض لما وحياته الرب
المخلوق رحمة في يعرض لما عنه الرب رحمة نفى فمن وعلمه الرب رحمة

رقة من
ل أنه المتوهم توهم نظير هكذا إل رحمة تعقل ل أنه المتوهم وتوهم الطبع
 المخلوق خصائص مع إل إرادة ول حياة ول علم يعقل

أن وتوهم أول باه المقيدة المخلوق صفة توهم هو إنما منشؤه الغلط وهذا
مضافة لله الثاباتة الصفة فإن بااطلن وهمان وهذان القيد هذا مع هو لله إثباتها

ثبوت في ول لفظها في ل المخلوقين خصائص من شيء فيها يتوهم ل إليه
لزمه الباطل الخيال لهذا صفاته من صفة تعالى الرب عن نفى من وكل معناها

ذاته نفي ويلزمه بال المخلوق صفة إل منها يعقل ل لنه كماله صفات جميع نفي
المخلوقة الذوات إل الذوات من يعقل ل لنه

التزمه قد الباطل وهذا منها شيء يشبهه ل وتعالى سإبحانه الرب أن ومعلوم
باطلنا وأظهر تناقضا أشد قوله كان نفيه في النافي أوغل وكلما المعطلة غلة
الرسإل باه جاءت ما إل يكذب ل الذي الصحيح العقل محك على يسلم ول

الله عباد إل يصفون عما الله سإبحان تعالى قال كما عليهم وسإلمه الله صلوات
إل أحد كل باه يصفه عما وتعالى سإبحانه  فنزه159 الصافات المخلصين
سإبحان الخرى الية في قال كما تبعهم ومن الرسإل وهم عباده من المخلصين

العالمين رب لله والحمد المرسإلين على وسإلم يصفون عما العزة رب رباك
على وسإلم الواصفون باه يصفه عما نفسه  فنزه182 180 الصافات

هو إذ نفسه وحمد وعيب نقص كل من باه وصفوه ما لسلمة المرسإلين
نقص كل عن ومنزه الحمد لجلها يستحق التي الكمال باصفات الموصوف

حمده كمال ينافي
 } 170 صـ  ـ155 صـ الفهام { جلء أهـ

ثم أحد من يراكم هل باعض إلى باعضهم نظر سإورة أنزلت ما {وإذا تعالى قوله
} يفقهون ل قوم باأنهم قلوباهم الله صرف انصرفوا

قلوباهم صرف وهو فيهم فعله وعن النصراف وهو فعلهم عن سإبحانه فأخبر
صلحية فإن قابال ول صالح غير فالمحل له أهل ليسوا لنهم وتدباره القرآن عن

سإيئة وقصودهم تفقه ل قلوباهم وهؤلء قصد وحسن فهم حسن باشيئين المحل
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أسإمعهم ولو لسإمعهم خيرا فيهم الله علم ولو قوله في باهذا سإبحانه صرحا وقد
خير ل وأنهم فيهم اليمان قابالية عدم عن سإبحانه فأخبر معرضون وهم لتولوا
وإن باه ينتفعون إفهام سإماع يسمعهم فلم قلوباهم إلى باسببه يدخل فيهم

والمؤمنون باه سإمعه الذي الفهم فسماع حجته عليهم باه تقوم سإماعا سإمعوه
لو اليمان من يمنعهم باقلوباهم قام آخر مانع عن سإبحانه أخبر ثم لهم يحصل لم

من مانع فالول والعراض والتولي الكبر وهو الخاص السماع هذا أسإمعهم
نسخة وهذه ردية وقصود سإيئة فإفهام والذعان النقياد من مانع والثاني الفهم

وقصد صحيح فهم السعادة وعلم الهدى نسخة أن كما الشقاء وعلم الضلل
كيف قلوباهم الله صرف انصرفوا ثم سإبحانه قوله وتأمل المستعان والله صالح
فعاقبهم لنصرافهم عقوباة عادة أو خبرا كانت سإواء الثانية الجملة هذه جعل
سإبحانه إرادته لعدم كان انصرافهم فإن الول الصرف غير آخر باصرف عليه

والذعان القبال ينلهم فلم قبول ول فيهم صلحية ل لنه لقبالهم ومشيئته
ذلك على فجازاهم القرآن عن والظلم الجهل من فيها باما قلوباهم فانصرفت

غير إزاغة الهدى عن قلوباهم زيغ على جازاهم كما الول الصرف غير آخر صرفا
سإبحانه رباه عن العبد أعرض إذا وهكذا قلوباهم الله أزاغ زاغوا فلما الول الزيغ
على منك إباليس قصة ولتكن عليه القبال من يمكنه فل عنه يعرض باأن جازاه

على وأصر لمره ينقد ولم تعالى رباه عصى لما فإنه انتفاع أتم باها تنتفع ذكر
باأن الولى معصيته على فعاقبه معصية كل إلى داعيا جعله باأن عاقبة ذلك

 صغيرها وفروعها معصية كل إلى داعيا جعله

الساباق والكفر العراض لذلك عقوباة منه والكفر العراض هذا وصار وكبيرها
فإن باعدها الحسنة الحسنة ثواب من أن كما باعدها السيئة السيئة عقاب فمن
تعالى قال وقد عنه والعراض النصراف عليهم سإبحانه إنكاره يلتئم فكيف قيل

هو كان فإذا معرضين التذكرة عن لهم فما وقال يؤفكون وأنى يصرفون فإنى
هم قيل عليهم ذلك ينفي فكيف ومأفوكين معرضين وجعلهم صرفهم الذي

وهيأ الطريق لهم ونهج الباب لهم وفتح فمكنهم عليهم وحجته عدله باين دائرون
رسإلة السنة على ودعاهم كتبه عليهم وأنزل رسإله إليهم فأرسإل السإباب لهم

وأسإباب الردي وأسإباب والضار والنافع والشر الخير باين تميز عقول لهم وجعل
العمى واسإتحبوا التقوى على الهوى فآثروا وأباصارا أسإماعا لهم وجعل الفلحا
من إلينا أحب والشرك طاعتك من عندنا آثر معصيتك وقالوا الهدى على

رباهم عن قلوباهم فأعرضت عبادتك من دنيانا في لنا أنفع سإواك وعبادة توحيدك
حجته وتلك فيهم عدله فهذا ومحبته طاعته عن وانصرفت ومليكهم وخالقهم

عليهم فسده واختياره منهم إرادة الهدى بااب أنفسهم على سإدوا فهم عليهم
ارتضوه فيما ومكنهم تولوه ما وولهم لنفسهم اختاروا وما فخلهم اضطرارا
وهم عنه تولوا الذي الباب عنهم وأغلق إليه اسإتبقوا الذي الباب من وأدخلهم

غير على لخلقهم شاء ولو فعله من أحسن ول فعلهم من أقبح فل معرضون
والسفل العلو خالق سإبحانه ولكنه النشأة هذه غير على ولنشأهم الصفة هذه

والشاء والشياطين والملئكة والخبيث والطيب والضار والنافع والظلمة والنور
له خلقت فيما ومستعملها وأفعالها وقواها وصفاتها آلتها ومعطيها والذياب
وهو حكمته وفق على جار ذلك وكل ومشيئتها باإرادتها وباعضها باطباعها فبعضها
الخلق علمه لما نسبة ول التام وملكه المقدس كماله ومقتضى حمده موجب
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البحر من عصفور كنقرة إل هو أن ما باوجه عليهم خفي ما إلى ذلك من
 } 92صـ العليل { شفاء أهـ

يونس سإورة
نبات باه فاختلط السماء من أنزلناه كماء الدنيا الحياة مثل { إنما تعالى قوله

وظن وازينت زخرفها الرض أخذت إذا حتى والنعام الناس يأكل مما الرض
تغن لم كأن حصيدا فجعلناها نهارا أو ليل أمرنا أتاها عليها قادرون أنهم أهلها

} يتفكرون لقوم اليات نفصل كذلك باالمس
وتعجبه بازينتها فتروقه الناظر عين في تتزين أنها في الدنيا الحياة سإبحانه شبه

سإلبها عليها قادر لها مالك أنه ظن إذا حتى باها منه اغترارا ويهواها إليها فيميل
عليها الغيث ينزل التي باالرض فشبهها وباينها باينه وحيل إليها كان ما أحوج باغتة

عليها قادر أنه ويظن باه فيغتر للناظر منظرها ويروق نباتها ويحسن فتعشب
فيخيب قبل تكن لم كأن فتصبح باغتة الفة نباتها فتدرك الله أمر فيأتيها لها مالك
أبالغ من وهذا سإواء باها والواثق الدنيا حال فكذا منها صفرا يداه وتصبح ظنه

قال منها سإليمة والجنة الفات لهذه عرضة الدنيا كانت ولما والقياس التشبيه
الفات هذه من لسلمتها السلم دار هنا فسماها السلم دار إلى يدعو والله
عدله فذاك يشاء من باالهداية وخص إليها باالدعوة فعم الدنيا في ذكرها التي
فضله وهذا

 }183 صـ  ـ182  صـ1 حـ الموقعين { إعلم أهـ
من يرزقكم من قل يونس سإورة في تعالى قوله باين فرق يظهر فهل قيل فإن

سإورة في قوله  وباين31 يونس والباصار السمع يملك من أم والرض السماء
 24 سإبأ الله قل والرض السماوات من يرزقكم من قل سإبأ

تجده السياق فتدبار فرقا وألطفها وأغمضها المواضع هذه أدق من هذا قيل
باما عليهم الحتجاج مساق سإيقت يونس في التي اليات فإن وقع لما نقيضا
أسإماعهم ومالك رازقهم هو تعالى الرب كون من إنكاره يمكنهم ولم باه أقروا

الحي من والميت الميت من الحي ومخرج وغيرها أمورهم ومدبار وأباصارهم
الذي الله هو هذا فاعل إن عليهم باه الحتجاج حسن كله باهذا مقرين كانوا فلما

هذا من شيئا يملكون ل شركاء له ويجعلون غيره معه يعبدون فكيف غيره إله ل
تعالى شأنه من ذلك ذكر أن باعد قال ولهذا منه شيء فعل يستطيعون ول

أن باد فل يجحدونه ول باذلك يقرون أنهم باد ل  أي31 يونس الله فسيقولون
باه يقرون مما المذكور يكون

قبل من الرزق بانزول مقرين كانوا إنما الية باهذه عليهم المحتج والمخاطبون
بانزول عالمين ول مقرين يكونوا ولم باالحس يشاهدونها التي السماء هذه

فأفردت هذا إلى علمهم يصل ولم إليهم تنتهي حتى سإماء إلى سإماء من الرزق
إن ههنا والرزق سإيما ل منها الرزق مجيء إنكار يمكنهم ل فإنه هنا السماء لفظ
لعلوه سإماء يسمى فإنه السحاب هي التي السماء من فمجيئه المطر هو كان
الرياحا يرسإل الذي الله باقوله السماء في السحاب باسط أنه سإبحانه أخبر وقد

هو إنما  والسحاب48 الروم يشاء كيف السماء في فيبسطه سإحاباا فتثير
إلى يلتفت فل باالحس معلوم وهذا الفلك نفس في ل العلو جهة في مبسوط
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لنهم السماء إفراد إل فيه يصلح لم عليهم الحتجاج باذكر هذا انتظم فلما غيره
باد ول والرواحا للقلوب العظيمة الرزاق من ذلك فوق من ينزل باما يقرون ل

المطر من الرزق بااسإم أولى وهو البادية الحقيقية الحياة باه الذي الوحي من
المنقضية الفانية الحياة باه الذي
الرباانية والموارد واللطاف والرحمة الوحي من ذلك فوق من ينزل فما

الرزق أنواع أعظم من والسفلي العلوي العالم قوام باه وما اللهية والتنزلت
ل باحيث إليهم الشياء أقرب هو باما فخوطبوا باه مقرين يكونوا لم القوم ولكن

 إنكاره يمكنهم

من ينزل باما إقرارهم ذكر باها ينتظم فلم سإبأ سإورة في التي الية وأما
أنهم عنهم يذكر ولم فيها الجواب يتولى باأن رسإوله أمر ولهذا السماوات
ولم الله قل والرض السماوات من يرزقكم من قل فقال المقرون المجيبون

ينزل الذي وحده الله هو ذلك باأن يجيب أن نبيه تعالى فأمر الله سإيقولون يقل
يدع فلم الرض وأما السبع السماوات من ومنافعه أنواعه اختلف على رزقه

وبار وكافر مؤمن أحد كل باه يقر إذ الثنين من واحدة في جمعها إلى السياق
وجمعها الرياحا إفراد وفاجر

سإياق في كانت فحيث ومفردة جمعا القرآن في الرياحا ذكر الباب هذا ومن
أن ذلك وسإر مفردة أتت العذاب سإياق في وقعت وحيث مجموعة أتت الرحمة

لها أنشأ ريح منها هاجت وإذا والمنافع والمهاب الصفات مختلفة الرحمة رياحا
تنفع لطيفة ريح باينهما من فينشأ حدتها ويصدم سإورتها يكسر ما يقابالها ما

في فكانت سإورتها ويرد يعدلها ما مقابالها في منها ريح فكل والنبات الحيوان
ريحا الرحمة

ول شيء لها يقوم ل واحد وحمام واحد وجه من تأتي فإنها العذاب في وأما
شرتها يكسر ول سإورتها يرد ل أمرت حيث إلى تنتهي حتى غيرها يعارضها
التي الريح سإبحانه وصف ولهذا إليه أرسإلت ما وتصيب باه أمرت ما فتمتثل
 وهي41 الذاريات العقيم الريح عليهم أرسإلنا فقال عقيم باأنها عاد على أرسإلها

 عليه مرت ما تعقم والتي فيها خير ول تلقح ل التي

البر في يسيركم الذي هو يونس سإورة في قوله في إل هذا اطرد كيف تأمل ثم
ريح جاءتها باها وفرحوا طيبة باريح باهم وجرين الفلك في كنتم إذا حتى والبحر
الرحمة تمام لن الفراد بالفظ الطيبة الرحمة ريح  فذكر22 يونس عاصف

واحدة باريح إل تسير ل السفينة فإن بااختلفها ل الريح باوحدة تحصل إنما هناك
سإبب فهو وتقابالت وتصادمت الرياحا عليها اختلفت فإذا سإيرها واحد وجه من

باالطيب باوصفها المعنى هذا وأكد رياحا ل واحدة ريح هناك فالمطلوب الهلك
الفطن فلينزه لطيبها باها يفرحا مما هي بال عاصفة ريحا تكون أن لتوهم دفعا

ويتغذى فرحا لها القلوب ترقص التي المعجبة المونقة الرياض هذه في باصيرته
العليم الفتاحا لله والحمد والشراب الطعام عن باها

على باك يشرف فإنه الخناصر عليه وتثنى باالنواجذ عليه يعض الفصل هذا فمثل
للصواب الموفق والله الله كلم من تجتنيها عجائب أسإرار

 }119 صـ  ـ117  صـ1حـ الفوائد [ بادائع أهـ
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يجمعون مما خير هو فليفرحوا فبذلك وبارحمته الله بافضل تعالى الله قال
باالفرحا عباده أمر تعالى الله فإن الحسن غاية في الية باهذه الباب تصدير
من فإن والرحمة الفضل باصاحب والسرور للفرحا تبع وذلك ورحمته بافضله

إليه ذلك أوصل بامن فرحه يكون بار محسن كريم جواد من إليه يصل باما فرحا
وأحرى أولى

المصنف كلم نشرحا ثم المعنى من الية هذه في ما ونذكر
ورحمته السإلم الله فضل وغيرهم والحسن ومجاهد وقتادة عباس ابان قال

أهل على عام الخاص فضله فإن فضله من أخص رحمته فجعلوا القرآن
وأنزل بافضله مسلمين فجعلهم باعض دون لبعضهم كتاباه باتعليم ورحمته السإلم

رحمة إل الكتاب إليك يلقى أن ترجو كنت وما تعالى قال بارحمته كتاباه إليهم
أن ورحمته القرآن الله فضل عنه الله رضي الخدري سإعيد أباو وقال رباك من

أهله من جعلنا
أمرين ههنا أن باذلك يريد قلت

على يقع كالغيث لقبوله المحل اسإتعداد والثاني نفسه في الفضل أحدهما
 أعلم والله له المحل وقبول باالفضل المقصود فيتم للنبات القابالة الرض

إدراكه من فيتولد المشتهى ونيل المحبوب باإدراك القلب في تقع لذة والفرحا
فقده فإذا المحبوب فقد من والغم الحزن أن كما والسرور الفرحا تسمى حالة
بافضله باالفرحا المر سإبحانه وذكر والغم الحزن تسمى حالة فقده من تولد

في لما وشفاء رباكم من موعظة جاءتكم قد الناس أيها يا قوله عقيب وبارحمته
الله فضل من باه العبد يفرحا أن أحق شيء ول للمؤمنين ورحمة وهدى الصدور
والرحمة باالهدى أدوائها من الصدور وشفاء الموعظة تتضمن التي ورحمته

المقرون والنهي المر هي التي الموعظة من عباده آتى ما أن سإبحانه فأخبر
والظلمة الجهل داء من لعافيتها المتضمن الصدور وشفاء والترهيب باالترغيب

لم الدواء هذه ألفت لما ولكنها البدن أدواء من لها ألما أشد وهو والسفه والغي
كل يحضرها فهناك للدنيا المفارقة عند باها إحساسإها يقوى وإنما باألمها تحس
بااليقين الصدور ثلج يتضمن الذي الهدى رباها من آتاها وما محزن مؤلم

لها تجلب التي والرحمة باه الروحا وحياة إليه النفس وسإكون باه القلب وطمأنينة
ومؤلم شر كل عنها وتدفع ولذة خير كل

الذي هو هذا أي وزينتها الدنيا أعراض من الناس يجمع ما كل من خير فذلك
الدنيا أهل يجمع ما ل باه مفروحا باأجل فرحا فقد باه فرحا ومن باه يفرحا أن ينبغي
العاقبة ووخيم الزوال ووشيك للفات عرضة لنه للفرحا باموضع ليس فإنه منها
وأعقب الطيف وولى المنام انقضى ثم المنام في الصب زار خيال طيف وهو

الهجران مزاره
ومقيد مطلق نوعين على القرآن في الفرحا جاء وقد

إنه وقوله الفرحين يحب ل الله إن تفرحا ل تعالى كقوله الذم في جاء فالمطلق
فخور لفرحا

مذموم فهو ومنته الله فضل صاحبه ينسي باالدنيا مقيد أيضا نوعان والمقيد
مبلسون هم فإذا باغتة أخذناهم أوتوا باما فرحوا إذا حتى كقوله

باالسبب ورحمة فضل أيضا نوعان وهو وبارحمته الله بافضل مقيد والثاني
هو فليفرحوا فبذلك وبارحمته الله بافضل قل كقوله فالول باالمسبب وفضل

 فضله من الله آتاهم باما فرحين كقوله والثاني يجمعون مما خير
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مقامات أعلى من وباالقرآن وباالعلم وباالسنة وبااليمان وبارسإوله باالله فالفرحا
هذه زادته أيكم يقول من فمنهم سإورة أنزلت ما وإذا تعالى الله قال العارفين

يستبشرون وهم إيمانا فزادتهم آمنوا الذين فأما إيمانا
إليك أنزل باما يفرحون الكتاب آتيناهم والذين وقال

له ومحبته صاحبه عند تعظيمه على دليل والسنة واليمان باالعلم فالفرحا
له محبته قدر على له حصوله عند باالشيء العبد فرحا فإن غيره على له وإيثاره
فواته يحزنه ول له حصوله يفرحه ل الشيء في رغبة له ليس فمن فيه ورغبته
والرغبة للمحبة تاباع فالفرحا
يكون والسإتبشار حصوله باعد باالمحبوب الفرحا أن السإتبشار وباين باينه والفرق

آتاهم باما فرحين تعالى قال ولهذا حصوله من ثقة على كان إذا حصوله قبل باه
خلفهم من باهم يلحقوا لم باالذين ويستبشرون فضله من الله

كفرحه وأكملها أنواعه باأعلى تعالى الرب يوصف ولهذا كمال صفة والفرحا
في وشراباه طعامه عليها التي لراحلته الواجد فرحة من أعظم التائب باتوباة

حصولها من واليأس لها فقده باعد المهلكة الرض
والسرور والفرحا وباهجته ولذته القلب نعيم أنواع أعلى الفرحا أن والمقصود

الرضى فإن باه الرضى فوق باالشيء والفرحا عذاباه والحزن والهم نعيمه
وليس راض فرحا فكل وسإرور وباهجة لذة والفرحا وانشراحا وسإكون طمأنينة

يؤلم والحزن السخط ضد والرضى الحزن ضد الفرحا كان ولهذا فرحا راض كل
أعلم والله النتقام عن العجز مع كان إن إل يؤلمه ل والسخط صاحبه

 }99 صـ  ـ97  صـ3 حـ السالكين { مدارج أهـ
} وقوله بايوتا بامصر لقومكما تبوء أن وأخيه موسإى إلى { وأوحينا تعالى قوله

بايوتكم واجعلوا بايوتا بامصر لقومكما تبوءا أن وأخيه موسإى إلى { وأوحينا تعالى
}  المؤمنين وباشر الصلة وأقيموا قبلة

الرسإولن هما وهارون موسإى كان إذ أول ثنى فإنه وأبادعه النظم أحسن من هو
تبوءا وإذا سإواء منهما واحد كل طاعة إسإرائيل بانى على ويجب المطاعان

إقامتها لن الصلة وأقيموا فقال الضمير جمع ثم لهما تبع فهم لقومهما البيوت
في الصل هو موسإى أن المؤمنين وباشر قوله في وحده ثم الجميع على فرض

كقوله واحدا رسإول كانا واحدة بارسإالة أرسإل وكما ووزيرا ردءا وأخوه الرسإالة
المؤمنين وباشر له قيل الذي هو الرسإول فهذا العالمين رب رسإول إني تعالى

 }11 صـ  ـ10  صـ4حـ الفوائد { بادائع أهـ
هود سإورة
أولئك رباهم إلى وأخبتوا الصالحات وعملوا آمنوا الذين { إن تعالى قوله

} خالدون فيها هم الجنة أصحاب
عباس ابان فسر وباه الرض من المنخفض : المكان اللغة أصل في الخبت
: مجاهد وقال المتواضعون : هم وقال المخبتين لفظ وقتادة عنهما الله رضي

من المطمئن : المكان : والخبت قال وجل عز الله إلى المطمئن المخبت
: المصلون النخعي إباراهيم وقال : الخاشعون الخفش وقال الرض

الذين : هم أوس بان عمرو وقال قلوباهم الرقيقة : هم الكلبي وقال المخلصون
ينتصروا لم ظلموا وإذا يظلمون ل
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ولذلك وجل عز الله إلى والسكون : التواضع معنيين على تدور القوال وهذه
 تعالى الله إلى والسكون والناباة الطمأنينة لمعنى تضمينا باإلى عدي

الطمأنينة بامقامات يعني الطمأنينة مقامات أول من : هو المنازل صاحب قال
: وهو قال ومبدؤها : مقدمتها فالخبات ونحوها باالله والثقة واليقين كالسكينة

فيه يتخلص مقام أول الخبات كان لما والتردد الرجوع من المأمن ورود
سإائر رباه إلى مسافر والسالك وإعراض غفلة نوع هو الذي التردد من السالك

حصول شبه يصحبه نفسه دام ما إليه مسيره ينتهي ل أنفاسإه مدى على إليه
مناهله أول فى وحاجة ظمأ على المسافر يرده الذي العذب باالماء له الخبات
وطنه إلى رجوعه أو سإفره إتمام في تردده خواطر عنه ويزيل مورده فيرويه
كذلك الرجوع وخاطر التردد عنه : زال الماء ذلك ورد فإذا السفر لمشقة
منازل أول ونزل والرجوع التردد من تخلص الخبات مورد ورد إذا السالك

السير في وجد باسفره الطمأنينة
الشهوة العصمة تستغرق : أن الولى الدرجة درجات ثلث على وهو قال

السلوة الطلب ويستهوي الغفلة الرادة وتستدرك
إرادته تعارض وشهوة إرادته تضعف مراده عن غفلة له : تعرض السالك المريد
عنه وسإلوة مراده عن ورجوع مراده عن فتصده

شهوته عصمته فتستغرق الثلثة هذه عن تحميه الخبات من الدرجة فهذه
و النفس مطالب إلى الميل الشهوة و والحفظ الحماية هي والعصمة

باه والحاطة عليه الحتواء للشيء السإتغراق
اسإتوفت فإذا أجزائها جميع وتستوفي وتقهرها شهوته عصمته : تغلب يقول

مقام في ودخوله إخباته على دليل : فذلك الشهوة أجزاء جميع العصمة
باين الخواطر تردد من المنزل هذا في وخلصه منازلها أول ونزوله الطمأنينة

السير في والجد الجازم والعزم السإتقامة إلى والعزم والرجوع والدباار القبال
السكينة علمة وذلك

القاصدين منازل لول اسإم : هي القوم عند الرادة و غفلته إرادته وتستدرك
إلى السفر في وأخذ ونفسه طبعه وطن من خرج الذي هو المريد و الله إلى
فاسإتدركها باغفلته إرادته أحاطت الخبات منزل في نزل فإذا الخرة والدار الله

 فارطها باها واسإتدرك

تهوي باحيث له وغلبتها لسلوته محبته قهر فهو لسلوته طلبه اسإتهواء وأما
فيه تقهر : أن الصادقة المحبة علمة وهذا بائر في يهوى كالذي وتسقط السلوة

أبادا باعدها تحيا ل هوة في وتدفنها السلوة وارد
تقهر ومحبته غفلته تقهر وإرادته شهوته : تقهر وحمايته عصمته : أن فالحاصل

سإلوته
يقطع ول عارض قلبه يوحش ول سإبب إرادته ينقض ل : أن الثانية : الدرجة قال
فتنة الطريق عليه
عزمه ينقض له يعرض : سإبب الرادة لصادق تعرض أخرى أمور ثلثة هذه

تخرج وفتنة تفرده عند سإيما ول طلبه طريق في له تعرض ووحشة وإرادته
عليه الطريق قطع تقصد عليه
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وجد قويت إذا إرادته لن الفات هذه عنه اندفعت الخبات منزل من تمكن فإذا
إرادته عن الرجوع هو النقض و التخلف أسإباب من سإبب ينقضها : لم السير باه

سإفره جهة عن والعدول
للقلب الشواغل العوارض من عارض طريقه في باالله أنسه يوحش ول

إليه متوجه هو عمن له والجواذب
عرضها في فيجيء طريقك في يعترضك الذي كالشيء المخالف هو العارض و

باعض قال كما إليه يلتفت فل التفرد وحشة : عارض العوارض هذه أقوى ومن
: ل آخر وقال الطلب صدق على : دليل طلبك طريق في : انفرادك الصادقين
الهالكين باكثرة تغتر ول السالكين قلة من طريقك فى تستوحش

القلوب على ترد التي الواردات : فهي الطريق عليه تقطع التى الفتنة وأما
الرادة وصحة الخبات منزل من تمكن فإذا وقصده الحق مطالعة من تمنعها

الفتنة عارض فيه يطمع : لم والطلب
والصفات السإماء آثار أنوار قلبه على أشرق لمن إل تصح ل العزائم وهذه

باها اليقين حقيقة قلبه وكافح معانيها عليه وتجلت
أمواج أخذته جريانه من أخذه ومن ثبت العلم عين من العلم أخذ : من قيل وقد

القوال عليه واختلفت العبارات باه ومالت الشبه
لنفسه لئمته وتدوم والذم المدحا عنده يستوي : أن الثالثة : الدرجة قال

 درجته عن الخلق نقصان عن ويعمى

: ارتفعت فيها وتمكن الخبات منزلة في العبد قدم اسإتقرت متى أنه أعلم
يحزن ول الناس بامدحا يفرحا فل والذم المدحا خطفات عن نفسه وعلت همته

وصار رباه عبودية في للفناء وتأهل نفسه حظ عن خرج من وصف وهذا لذمهم
قلبه واليقين اليمان حلوة وبااشر والصفات السإماء أنوار لشعة مطرحا قلبه

لم وأنه الله من وخلوه القلب انقطاع : علمة وذمهم الناس مدحا عند والوقوف
إليه والطمأنينة باه التعلق حلوة يذق ولم ومعرفته محبته روحا تباشره

 }7 صـ  ـ3  صـ3 حـ السالكين { مدارج أهـ
مثل يستويان هل والسميع والبصير والصم كالعمى الفريقين مثل تعالى قوله
السمع يستطيعون كانوا ما باأنهم ووصفهم الكفار ذكر سإبحانه فإنه تذكرون أفل
والخبات الصالح والعمل بااليمان ووصفهم المؤمنين ذكر ثم يبصرون كانوا وما
كالعمى الفريقين أحد وجعل والباطن الظاهر باعبودية فوصفهم رباهم إلى

بامن فشبهه سإماعه عن أصم الحق رؤية عن أعمى قلبه كان حيث من والصم
الخر والفريق الصوات سإماع عن أصم وسإمعه الشياء رؤية عن أعمى باصره
وتمثيلين قياسإين الية فتضمنت الذن وسإميع العين كبصير سإميعه القلب باصير

مثل يستويان هل باقوله الفريقين عن التسوية نفى ثم للفريقين
 }183  صـ1حـ الموقعين { إلم أهـ

باما أعلم الله خيرا الله يؤتيهم لن أعينكم تزدرى للذين أقول { ول تعالى قوله
}  أنفسهم فى
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قومهم على الخرة والدار الله وآثروا صدقوهم الذين الرسإل أتباع أن
باه واليمان ومحبته معرفته أسإرار من سإرا قلوباهم الله أودع قد وأصحاباهم

فازدروهم باواطنهم عن وعموا ظواهرهم إلى فنظروا الرسإل أعداء على خفي
وقالوا منك ونسمع نأتيك حتى عنك هؤلء اطرد للرسإل وقالوا واحتقروهم

لكم أقول ول لقومه السلم عليه نوحا فقال بايننا من عليهم الله من أهؤلء
تزدري للذين أقول ول ملك إني أقول ول الغيب أعلم ول الله خزائن عندي

الظالمين لمن إذا إني أنفسهم في باما أعلم الله خيرا الله يؤتيهم لن أعينكم
وظاهره الرأي باادي في اتبعوني إنما أنهم تزعمون كنتم إن المعنى الزجاج قال

على عملت الله يوحد من رأيت فإذا أنفسهم في ما على أطلع أن على فليس
حسن معنى وهذا الله إلى نفوسإهم في ما علم ورددت ظاهره
وتوحيده دينه لقبول أهلهم إذ أنفسهم في ما يعلم الله أن الية من يظهر والذي

مواضعه في العطاء يضع حكيم عليم وتعالى سإبحانه والله رسإله وتصديق
من أهؤلء ليقولوا بابعض باعضهم فتنا وكذلك تعالى قوله مثل الية هذه وتكون

الله يكون أن أنكروا فإنهم باالشاكرين باأعلم الله أليس بايننا من عليهم الله
منهم والثروة العزة وأهل الكفار رؤسإاء وحرمه والحق للهدى أهلهم سإبحانه

بامن أعلم أنه سإبحانه الله فأخبر الخرة عطاء على الدنيا باعطاء اسإتدلوا كأنهم
النعمة قدر معرفة من عنده لسر لذلك يؤهله

هذا عنده أحد كل وليس عليها وشكره ومحبته المنعم فضل مجرد من ورؤيتها
العطاء لهذا أحد كل يؤهل فل السر

 }106  صـ3 حـ السالكين { مدارج أهـ
باناصيتها آخذ هو إل داباة من ما ورباكم رباي الله على توكلت {إنى تعالى قوله

}  مستقيم صراط على رباي إن

آخذ وانه وقدرته تسخيره تحت كلهم الخلق وأن تعالى قدرته عموم عن فأخبر
باالخبار ذلك عقب ثم فيهم وقدرته مشيئته نفوذ عن لهم محيص فل بانواصيهم

ل وباالصلحا باالسإاءة ل وباالحسان باالظلم ل باالعدل وأنه فيهم تصرفه عن
إليهم حاجة ول لهم وصيانة وحماية إليهم إحسانا وينهاهم يأمرهم فهو باالفساد

ل ورحمة وتفضل إحسانا ويثيبهم وبارا ولطفا وكرما جودا بال عليهم باخل ول
عدل ويعاقبهم عليه يستحقونه لهم واجب ودين منهم واسإتحقاق لمعاوضة

على هو بال وغيرهم الملوك يعاقب كما ظلما ول مخافة ول تشفيا ل وحكمة
وعقاباه وثواباه ونهيه أمره في والحسان العدل صراط وهو المستقيم الصراط
تمام ومن الملك وكمال القدرة عموم من جمعته وما الية هذه ألفاظ * فتأمل
كنوز من فأنها الطائفتين على الرد من تضمنته وما والحسان والعدل الحكمة
صراط على تعالى فكونه بافهمها عليه فتح لمن وشفت كفت ولقد القرآن

أفعاله من العيب وينفى يطيقون ل ما إياهم وتكليفه للعباد ظلمه ينفى مستقيم
داباة كل وكون ذلك منكري على ردا والسداد الحكمة غاية لها ويثبت وشرعه

أحد من ملكه في يقع ل أن ينبغي باناصيتها آخذ وهو وقدرته قبضته تحت
ل قبضته وفي الله بايد ناصيته من وأن وقدرته مشيئته باغير شيء المخلوقات

ردا تعالى بامشيئته إل يشاء ول باأقداره إل يفعل ول باتحريكه إل يتحرك أن يمكنه
حق قدروها ول معناها الية وفوا ما فالطائفتان القدرية من ذلك منكري على

واضلله وهدايته ومنعه عطائه في مستقيم صراط على سإبحانه فهو قدرها
وانعامه وإذلله وإعزازه وإفقاره واغناه وبالئه وعافيته وضره نفعه وفي
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كل وفي وتحريمه وتحليله ونهيه وأمره وإماتته وإحيائه وعقاباه وثواباه وانتقامه
ولورثتهم للنبياء إل تكون ل باالله المعرفة وهذه باه يأمر ما وكل يخلق ما
 } 85 صـ  ـ84  صـ2 حـ السعادة دار { مفتاحا أهـ

يوسإف سإورة
قد نفسه عن فتاها تراود العزيز امرأة المدينة في نسوة { وقال تعالى قوله

} مبين ضلل في لنراها إنا حبا شغفها
المكر من لوجوه متضمن الكلم وهذا

باالوصف ذكروها بال بااسإمها يسموها ولم فتاها تراود العزيز امرأة قولهن أحدها
من أقبح منها الفاحشة فصدور باعل ذات باكونها فعلها باقبيح عليها ينادى الذي

لها زوج ل ممن صدورها
منها الفاحشة لوقوع أقبح وذلك وكبيرها ورئيسها مصر عزيز زوجها أن الثاني
الذي فتاها أنه الراباع القبح في أبالغ وذلك حر ل مملوك تراوده الذي أن الثالث

من ذلك طلب من باخلف البيت أهل حكم فحكمه كنفها وتحت بايتها في هو
البعيد الجنبي

الطالبة المراودة هي أنها الخامس
شغاف إلى له حبها وصل حتى مبلغ كل له عشقها باها بالغ قد أنها أنها السادس

قلبها
المراودة هي كانت حيث وأوفى وأبار منها أعف أنه هذا ضمن في أن الساباع
لها الذم غاية وهذا وحياء وكرما عفافا الممتنع وهو الطالبة
السإتمرار على الدالة المستقبل باصيغة المرادودة بافعل أتين أنهن الثامن

قولك باين وفرق فتاها راودت يقلن ولم شأنها هذا وأن واسإتقبال حال والوقوع
هذا فإن الكل ويحمل الطعام ويطعم الضيف يقري وفلن ضيفا أضاف فلن
وعادته شأنه هذا أن على يدل

السإتقباحا غاية ذلك منها لنستقبح إنا أي مبين ضلل في لنراها إنا قولهن التاسإع
ول الهوى على باعضا باعضهن مساعدة شأنهن ومن إليهن السإتقباحا فنسبن

فحيث ذلك على باعضا باعضهم الرجال يساعد كما قبيحا ذلك يرين يكدن
أن ينبغي ل مما وأنه المور أقبح من أنه على دليل هذا كان ذلك منها اسإتقبحن

 عليه معاونتها يحسن ول عليه تساعد

والطلب المفرط العشق باين واللوم الكلم هذا في لها جمعن أنهن العاشر
حبا شغفها قد فقولهن العشق أما طلبها في ول حبها في تقتصد فلم المفرط

فتاها تراود فقولهن المفرط الطلب وأما قلبها شغاف إلى حبه وصل أي
على الحرص وشدة العشق شدة إلى فنسبوها مرة باعد مرة الطلب والمراودة
لهن فهيأت منه أبالغ مكرا لهن هيأت منهن المكر باهذا سإمعت فلما الفاحشة

إنها وقيل عنهن السلم عليه يوسإف وخبأت فجمعتهن إليهن أرسإلت ثم متكأ
إل يرعهن فلم فجأة عليهن وأخرجته عليه تقدر ما أحسن وألبسته جملته

البهي المنظر ذلك فراعهن باغتة عليهن طلع قد وأجملهم الله خلق وأحسن
ل وهن أيديهن قطعن حتى فدهشن يأكلنه ما باها يقطعن مدى أيديهن وفي

أيديهن تقطيعهن وإنما ذلك خلف والظاهر أيديهن أبان إنهن قيل وقد يشعرن
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رأين باما لدهشهن باالمدى وشقها جرحها
في غاية النساء في هذه وكانت الفعلي المكر باهذا القولي مكرهن فقابالت
المكر

 }383صـ اللهفان { إاثة أهـ
عبدوا  وإنما4 } يوسإف سإميتموها أسإماء إل دونه من تعبدون { ما تعالى قوله

مسمياتها
نحلوها أنهم أجل من ولكن المسميات عبدوا إنما قلتم كما : أنه والجواب

في لها مسمى ل بااطلة كاذباة أسإماء مجرد وهي والعزى كاللت بااطلة أسإماء
من لها وليس لها اللهية حقيقة لعتقادهم وعبدوها آلهة سإموها فإنهم الحقيقة
حقائق ل أسإماء إل عبدوا فما المسمى حقيقة ل السإماء مجرد إل اللوهية

اللحم من أكلت ما فيقال وأكلها لحما البصل قشور سإمى كمن وهذا لمسمياتها
الخبز اسإم إل أكلت ما يقال وأكله خبزا التراب سإمى وكمن مسماه ل اسإمه إل
إل ثم الحكمة وما باوجه للهيتها حقيقة ل فإنه آلهتهم في أبالغ النفي هذا بال

تعالى كلمه في الشريفة الفائدة هذه فتأمل السإم مجرد
 } 19 صـ1 حـ الفوائد { بادائع أهـ

} نفسى أبارىء { وما تعالى قوله
} نفسى أبارىء وما باراءته ظهور وقت قال فكيف قيل فإن
منهم أجل آخرون ذلك في وخالفهم المفسرين من جماعة قاله قد هذا قيل

والصواب السلم عليه يوسإف قول من ل العزيز امرأة قول من هذا إن وقالوا
أنا الحق حصحص الن قولها وهو المرأة باكلم متصل أنه أحدها لوجوه معهم

ل الله وأن باالغيب أخنه لم أني ليعلم ذلك الصادقين لمن وإنه نفسه عن راودته
إضمار إلى يحتاج فإنه قوله من جعله ومن نفسي أبارىء وما الخائنين كيد يهدي
في يوقع لئل يحذف ل هذا مثل في والقول باوجه اللفظ في عليه دليل ل قول

أن الثاني قطعا باه أولى الول فالكلم المرين يحتمل أن غايته فإن اللبس
لما السجن في كان قبل هذه مقالتها وقت حاضرا يكن لم السلم عليه يوسإف
أرسإل لما فإنه ذلك في صريح والسياق الحق حصحص الن باقولها تكلمت
اللتي النسوة باال ما فاسإأله رباك إلى ارجع للرسإول قال يدعوه إليه الملك
فشهدن امرأته وفيهن وسإألهن وأحضرهن الملك إليهم فأرسإل أيديهن قطعن
ما لله حاش النسوة فقال الحق قول إل يمكنهن ولم غيبته في ونزاهته بابراءته
لمن وإنه نفسه عن روادته أنا العزيز امرأة وقالت سإوء من عليه علمنا

يهدي ل الله وأن باالغيب أخنه لم أني ليعلم ذلك قوله لكن قيل فإن الصادقين
كان إنما أي السلم عليه يوسإف كلم من يكون أن الحسن الخائنين كيد

حال في امرأته في أخنه لم أني الملك ليعلم رسإوله مع الحضور عن تأخيري
النفس إن نفسي أبارىء وما قال إنه ثم الخائنين كيد يهدي ل الله وأن غيبته

بارباه معرفته تمام من وهذا رحيم غفور رباي إن رباي رحم من إل باالسوء لمارة
ل وأنه نفسه حال عن أخبر باه قذف مما ونزاهته باراءته أظهر لما فإنه ونفسه
فرد عصمه الذي هو وفضله رباه رحمة لكن باالسوء أمارة فإنها يبرئها ول يزكيها
فالصواب طائفة قاله قد كان وإن هذا قيل بارءته أظهر أن باعد الله إلى المر

قول وهو عليه يدل واحد نسق في كلها الضمائر فإن كلمها تمام من أنه
 امرأة وقول سإوء من عليه علمنا ما النسوة



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

باارز باين ضمائر خمسة فهذه الصادقين لمن وإنه نفسه عن راودته أنا العزيز
هو فهذا باالغيب أخنه لم أني ليعلم ذلك قوله باها اتصل ثم ومستتر
دليل ل قول فيه ويضمر نظمه عن الكلم يفصل شيء فل باعينه أول المذكور

تمام من هذا قيل باالغيب أخنه لم أني ليعلم قولها معنى فما قيل فإن عليه
بابراءته وإقراري هذا قولي أي ذلك فقالت باالعتراف العتذار قرنت العتذار

المر أول في وجهه في خنته وإن غيبته في عليه باالكذب أخنه لم أني ليعلم
أبارىء وما باقولها نفسها عن اعتذرت ثم غيبته في أخنه لم أني يعلم فالن

أمارة النفس أن وهي نفسها تبرىء لم لجله الذي السبب ذكرت ثم نفسى
ثم محبوباها عن واعتذرت باالحق أقرت المرأة هذه أخر أعجب ما فتأمل باالسوء

ذلك ختمت ثم فعلت ما على لها الحامل السبب ذكرت ثم نفسها عن اعتذرت
للشر عرضة فهو وإل عبده يرحم لم إن وأنه ورحمته الله مغفرة في باالطمع
لفظا السلم عليه يوسإف كلم الكلم هذا كون تقدير وباين هذا باين فوازن
هذا المرأة تقول أن يستبعد ول التفاوت من التقديرين باين ما وتأمل ومعنى

وباحقه وتعالى سإبحانه باالرب يقرون كانوا القوم فإن الشرك دين على وهي
واسإتغفري الحال أول في لها سإيدها قول تنس ول غيره معه أشركوا وإن

الخاطئين من كنت إنك لذنبك
 }345 صـ  ـ342 صـ المحبين { روضة أهـ

قال أنه نبيه يوسإف عن تعالى قوله
هذه جمعت باالصالحين والحقني مسلما توفني والخرة الدنيا في ولي أنت

من والبراءة إليه الفتقار وإظهار للرب والسإتلم باالتوحيد القرار الدعوة
بايد ذلك وان العبد غايات اجل السإلم على الوفاة وكون سإبحانه غيره موالة

السعداء مرافقة وطلب باالمعاد والعتراف العبد بايد ل الله
 } 201 صـ { الفوائد أهـ

} اتبعني ومن أنا باصيرة على الله الى ادعو سإبيلي هذه {قل تعالى قوله
ومن يعني ادعو في الضمير على معطوف اتبعني ومن وجماعة الفراء قال

ان اتبعه من كل على حق قال الكلبي قول وهذا ادعو كما الله الى يدعو اتبعني
وجوه من القول هذا ويقوى والموعظة باالقرآن ويذكر اليه دعا ما الى يدعو
باقوله يبتديء ثم الله الى قوله عند الكلم يتم ان ويجوز النباري ابان قال كثيرة
اولهما في اخبر جملتين قوله على الكلم فيكون اتبعني ومن انا باصيرة على

فل متلزمان والقولن باصيرة على اتباعه من باانه الثانية وفي الله الى يدعو انه
احسن الفراء وقول اليه دعا ما الى يدعو حتى حقا اتباعه من الرجل يكون

العبد مقامات اشرف الله الى الدعوة كانت واذا والبلغة الفصاحة الى واقرب
كمال في باد ل بال واليه باه يدعو الذي باالعلم ال تحصل ل فهي وافضلها واجلها
شرف في هذا ويكفي السعي اليه يصل حد الى العلم في البلوغ من الدعوة

يشاء من فضله يؤتي والله المقام هذا باه يحوز صاحبه ان العلم
 } 162  صـ1 حـ السعادة دار { مفتاحا أهـ
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الرعد سإورة
}الرعد تزداد وما الرحام تغيض وما أنثى كل تحمل ما يعلم { الله تعالى قوله

8
تزيد وما تزداد وما أشهر تسعة عن تنقص ما الرحام تغيض وما عباس ابان قال

إذا أيضا مجاهد وقال جبير ابان وسإعيد كمجاهد أصحاباه هذا على ووافقه عليها
زادت إذا قال تزداد وما الولد من نقصانا ذلك كان ولدها على المرأة حاضت

رأت ما الغيض أيضا وقال ولدها من نقص لما تماما ذلك كان أشهر تسعة على
التسمة على زاد ما والزيادة الولد من نقصان وهو حملها في الدم من الحامل

النقصان تمام وهو أشهر
لعشرة تلد المرأة تزداد وما سإقط من كان ما الرحام تغيض ما الحسن وقال
الدم فيه رأت يوم فكل الحمل باعد الحيض الرحام تغيض عكرمة وقال أشهر
يوما الحمل في ازدادت إل يوما حاضت فما طاهرا اليام في باه ازداد حامل
أشهر التسعة فوق تزداد وما السقط الغيض قتادة وقال
فهو للولد الغيض فهو الحمل على الدم المرأة رأت إذا جبير بان سإعيد وقال

متعديان فعلن وتزداد تغيض الحمل في وزيادة الولد غذاء في نقصان
وغيض ومنه النقصان والغيض الموصولة ما على العائد وهو محذوف مفعولهما

وما الحمل مدة يعلم أنه الية معنى في والتحقيق الزياده  وضده44 هود الماء
باما العالم هو كما دونكم باذلك العالم فهو والنقصان الزيادة من فيها يعرض
أنثى أو ذكر هو هل أنثى كل تحمل
الغيب مفاتيح عنه الصحيح في كما الله إل يعلمها ل التي الغيب أنواع أحد وهذا

غد في ما يعلم ول الله إل الساعة تجيء متى يعلم ل الله إل يعلمهن ل خمس
ول الله إل الرحام في ما يعلم ول الله إل الغيث يجيء متى يعلم ول الله إل

الله إل تموت أرض باأي نفس تدري
من يزيد وما فيه إقامته وقت وعلم الرحم في ما باعلم المنفرد سإبحانه فهو
والتام كالسقط ولوازمه تواباعه من فهو القول هذا عدا وما ينقص وما بادنه

يتصل وما البطن في الحمل إقامة مدة ذكر والمقصود وانقطاعه الدم ورؤية
ونقصان زيادة من باها
 } 89 صـ المودود { تحفة أهـ

زبادا السيل فاحتمل باقدرها أودية فسالت ماء السماء من { أنزل تعالى قوله
الله يضرب كذلك مثله زباد متاع أو حلية اباتغاء النار في عليه توقدون ومما رابايا

الرض في فيمكث الناس ينفع ما وأما جفاء فيذهب الزباد فأما والباطل الحق
} المثال الله يضرب كذلك
أنزله الذي باالماء والباصار والسإماع القلوب لحياة أنزله الذي الوحي شبه

كواد عظيما علما يسع كبير فقلب باالودية القلوب وشبه باالنبات الرض لحياة
أودية فسالت الصغير كالوادي باحسبه يسع إنما صغير وقلب كثيرا ماء يسع كبير

خالط إذا السيل أن وكما باقدرها والعلم الهدى من قلوب واحتملت باقدرها
أثار القلوب خالط إذا والعلم الهدى فكذلك وزبادا غثاء احتمل عليها ومر الرض

من شرباه وقت الدواء يثير كما ويذهبها ليقلعها والشبهات الشهوات من فيها ما
باها ليذهب أثارها فإنه الدواء نفع تمام من وهي شارباه باها فيتكدر أخلطه البدن
المثل ذكر ثم والباطل الحق الله يضرب وهكذا يشاركها ول يجامعها ل فإنه

وهو مثله زباد متاع أو حلية اباتغاء النار في عليه توقدون ومما فقال الناري
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النار فتخرجه والحديد والنحاس والفضة الذهب سإبك عند يخرج الذي الخبث
فكذلك جفاء ويذهب ويطرحا فيرمى باه ينتفع الذي الجوهر عن وتفصله وتميزه

السيل يطرحا كما ويجفوها ويطرحها المؤمن قلب يرميها والشبهات الشهوات
الذي الصافي الماء الوادي قرار في ويستقر والخبث والغثاء الزباد ذلك والنار

القبل قرار في يستقر كذلك أنعامهم ويسقون ويزرعون الناس منه يستقي
يفقه لم ومن غيره باه وينتفع صاحبه ينفع الذي الصافي الخالص اليمان وجذره
والله أهلهما من فليس منهما يراد ما يعرف و يتدبارهما ولم المثلين هذين

الموفق
 } 182 صـ  ـ181  صـ2 حـ الموقعين { إلم أهـ

لما السماء من انزله الذي باالماء رسإوله على أنزله الذي العلم سإبحانه شبه
ثم ومعادهم معاشهم في العباد ومصالح الحياة من منهما واحد لكل يحصل

كثيرا ماء يسع عظيم كواد كثيرا علما يسع كبير فقلب باالودية القلوب شبه
فسالت فقال قليل ماء يسع إنما صغير كواد قليل علما يسع إنما صغيرا وقلب
حين للعلم تعالى الله ضرباة مثل هذا رابايا زبادا السيل فاحتمل باقدرها اودية

على فيطفو البالطة الشبهات زباد منها يستخرج فإنه باشاشته القلوب تخالط
سإبحانه وأخبر الماء فقوق يعلو زبادا الوادي من السيل يستخرج كما القلب وجه
الشبهات كذلك الوادي ارض في ليستقر الماء على ويعلو يطفو راب انه

تجفى بال فيه تستقر فل وطفت القلوب فوق ربات العلم أخرجها إذا الباطلة
كما الحق ودين الهدى من والناس صاحبه ينفع ما القلب في فيستقر وترمى
إل امثاله الله عن يعقل وما جفاء الزباد ويذهب الصافي الماء الوادي في يستقر

النار في عليه يوقدون ومما فقال آخر مثل لذلك سإبحانه ضرب ثم العالمون
والفضة الذهب من آدم بانو عليه يوقد مما أن يعني مثله زباد متاع او حلية اباتغاء

ذلك من وتخرجه النار تلقيه الذي الزباد وهو خبثه منه يخرج والحديد والنحاس
وحده الخالص الجوهر ويستقر باه ويلقى يقذف فإنه مخالطتها باسبب الجوهر
لما باالنار ومثل والمنفعة والتبريد الحياة من فيه لما باالماء مثل سإبحانه وضرب

تحيا كما القلوب تحيي القرآن فآيات والحراق والشراف الضاءة من فيها
ما النار تحرق كما وسإخائمها وشهواتها وشبهاتها خبثها وتحرق باالماء الرض
والفضة الذهب من الخبث النار تميز كما زبادها من جيدها وتميز فيها يلقى

قال والعلم العبر من العظيم المثل هذا في ما باعض فهذا منه ونحوه والنحاس
العالمون ال يعقلها وما للناس نضرباها المثال وتلك تعالى الله
 } 163 صـ ـ162  صـ1 حأ السعادة دار { مفتاحا أهـ

تطمئن الله باذكر أل الله باذكر قلوباهم وتطمئن آمنوا { الذين تعالى قوله
إلى ارجعي المطمئنة النفس أيتها  يا0:  تعالى  وقال28:  } الرعد القلوب

 الطمأنينة2730:  الفجر جنتي وادخلي عبادي في فادخلي مرضية راضية رباك
: الصدق المعروف الثر ومنه وقلقه اضطراباه وعدم الشيء إلى القلب سإكون

سإكونا عنده ويجد السامع قلب إليه يطمئن الصدق أي ريبة والكذب طمأنينة
القلب إليه اطمأن ما : البر قوله ومنه وارتياباا اضطراباا له يوجب والكذب إليه
: : أحدهما قولن هنا ها الله ذكر وفي وقلقه اضطراباه عنه وزال إليه سإكن أي
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وقلق القلب اضطرب فإذا ويسكن قلبه إليه يطمئن فإنه رباه العبد ذكر أنه
فيه القول هذا أصحاب اختلف ثم الله ذكر سإوى باه يطمئن ما له فليس
سإكنت شيء على المؤمن حلف إذا واليمين الحلف في : هذا قال من فمنهم
عنهما الله رضي عباس ابان عن هذا ويروى واطمأنت إليه المؤمنين قلوب
ويطمئن قلبه إليه يسكن وباينه باينه رباه العبد ذكر هو : بال قال من ومنهم

باه رسإوله على أنزله الذي ذكره وهو القرآن ههنا الله ذكر : أن الثاني والقول
إلى سإبيل ول واليقين بااليمان إل يطمئن ل القلب فإن المؤمنين قلوب طمأنينة
يقينه من وطمأنينته القلب سإكون فإن القرآن من إل واليقين اليمان حصول

للشكوك الدافع لليقين المحصل هو والقرآن شكه من وقلقه واضطراباه
المختار هو القول وهذا باه إل المؤمنين قلوب تطمئن فل والوهام والظنون

له نقيض الرحمن ذكر عن يعش : ومن تعالى قوله في أيضا القولن وكذلك
36:  الزخرف قرين له فهو شيطانا

: قيض عنه أعرض من كتاباه وهو رسإوله على أنزله الذي ذكره : أن والصحيح
القولن وكذلك هدى على أنه يحسب وهو السبيل عن ويصده يضله شيطانا له

ونحشره ضنكا معيشة له فإن ذكرى عن أعرض : ومن تعالى قوله في أيضا
 124:  طه أعمى القيامة يوم

المعرض يقول ولهذا كتاباه وهو رسإوله على أنزله الذي ذكره : أنه والصحيح
فنسيتها آياتنا أتتك : كذلك قال باصيرا كنت وقد أعمى حشرتني لم : رب عنه

125126:  طه تنسى اليوم وكذلك
الله ذكر فإن المقصود عن البعد غاية : ففي الحلف على تأوله من تأويل وأما

تطمئن والمؤمنون والفاجر والبر والكاذب الصادق لسان على يجري باالحلف
ولو فيه يرتاباون من إلى قلوباهم تطمئن ول يحلف لم ولو الصادق إلى قلوباهم

وجعل ونفوسإهم المؤمنين قلوب في الطمأنينة سإبحانه الله وجعل حلف
الغبطة

وفي مآب وحسن لهم فطوباى الطمأنينة لهل الجنة بادخول والبشارة والمدحة
 دليل2728:  الفجر رباك إلى ارجعي المطمئنة النفس أيتها : يا تعالى قوله
عباده في وتدخل إليه ترجع فهناك مطمئنة كانت إذا إل إليه ترجع ل أنها على

إليك مطمئنة نفسا لي هب : اللهم السلف باعض دعاء من وكان جنته وتدخل
شبيه صحيح أمن يقويه : سإكون : الطمأنينة المنازل صاحب قال فصل

خمود تورث صوله السكينة : أن : أحدهما فرقان السكينة وباين وباينها باالعيان
السكينة : أن والثاني أنس اسإتراحة في أمن سإكون الطمأنينة و أحيانا الهيبة
موجب الطمأنينة صاحبها تفارق ل الطمأنينة و حين باعد حينا وتكون نعتا تكون

السكينة نهاية وكأنها آثارها من وأثر السكينة
ل الذي الصحيح المن قوة مع القلب سإكون أي أمن يقويه : سإكون فقوله
باه يطمئن ل ولكن الغرور أمن إلى يسكن قد القلب فإن غرور أمن يكون

: يقال القامة من مأخوذة فإنها تفارقه ل الطمأنينة و له السكون ذلك لمفارقة
باه أقام : إذا والمنزل باالمكان اطمأن
معه يبقي ل باحيث باالعيان : شبهه للسكون المقوى المن هذا صحة وسإبب
فيأمن باه يطمئن ما يعاين صاحبه كأن بال والوهام الظنون مجوزات من شيء

 وارتياباه وقلقه قلبه اضطراب باه
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: أن الول الفرق فحاصل السكينة وباين باينها ذكرهما اللذان الفرقان وأما
الحيان باعض في فتخمدها القلب في الحاصلة الهيبة على تصول السكينة
الوقات باعض في وذلك السكون باعض الهيبة انزعاج من القلب فيسكن
المن ويصحبه دائما الطمأنينة لهل يكون وهذا مستمرا دائما حكما فليس

والهيبة الخوف من تكون قد السكينة في السإتراحة فإن النس باوجود والراحة
محرد فوق وذلك أنس زيادة مع تكون الطمأنينة منزل في والسإتراحة فقط
عليه زائد وقدر المن

تنقسم السكينة و يفارق ل ومقام ملكة الطمأنينة : أن الثاني الفرق وحاصل
هذا وقت دون وقتا تكون سإكينة وإلى يزول ل ونعت مقام هي سإكينة إلى

: : أحدهما ذكر ما سإوى أمران باينهما الفرق في لي يظهر والذي كلمه حاصل
يريد عدو واجهه من بامنزلة السكينة له حصل الذي بامطلوباه وفوزه ظفره أن

مفتوحا رآه حصن بامنزلة والطمأنينة روعه فسكن عدوه منه فهرب هلكه
: الخوف أحدها أحوال ثلثة فللقلب وعدته باصاحبه وتقوى فيه وأمن فدخله

الوارد ذلك : زوال الثاني ويقلقه يزعجه الذي الوارد من والقلق والضطراب
ذلك كان الذي بامطلوباه وفوزه : ظفره الثالث وعدمه عنه ويقلقه يزعجه الذي

وباينه باينه حائل الوارد
تفارقها ول السكينة تستلزم فالطمأنينة ويقارنه الخر يستلزم منهما وكل

السكينة اسإتلزام من أقوى للسكينة الطمأنينة اسإتلزام لكن باالعكس وكذلك
واليقين باه والخبر العلم في تكون فإنها أعم الطمأنينة : أن الثاني للطمأنينة

باه اليمان لها حصل لما باالقرآن القلوب اطمأنت ولهذا باالمعلوم والظفر
عليها وحكمته منها باه واكتفت والمذاهب الراء ظلم في باه والهداية ومعرفته
حاكمت وإليه خاصمت فبه الله جعلها كما باأسإرها الولية له وجعلت وعزلتها

الشبه دفعت وباه صالت وباه
وسإكونه عليه المخاوف هجوم عند القلب ثبات : فإنها السكينة وأما

والله وصولته العدو مقابالة عند الله لحزب يحصل كما واضطراباه قلقه وزوال
 أعلم سإبحانه

باذكر القلب : طمأنينة الولى الدرجة درجات ثلث على : وهي قال فصل
المثوباة إلى والمبتلى الحكم إلى والضجر الرجاء إلى الخائف طمأنينة وهي الله
هذه في ذكره الذي أن ريب ول وكتاباه باكلمه الله باذكر الطمأنينة أن تقدم قد

طمأنينة فذكر ذلك من أهم وهي باذكره الطمأنينة جملة من : هو الدرجة
عز الله وأراد باه واشتد الخوف عليه طال إذا الخائف فإن الرجاء إلى الخائف

الرجاء إلى قلبه فاسإتراحا السكينة عليه : أنزل عنه ويحمل يريحه أن وجل
الحكم إلى الضجر طمأنينة وأما خوفه لهيب وسإكن باه واطمأن
ول وأثقاله المر وأعباء التكاليف قوة من الضجر أدركه من : أن باها فالمراد

إليه الطريق وقطاع الله أعداء ومجاهدة الله عن التبليغ مقام أقيم من سإيما
الضجر يدركه أن فلباد ويتحملونه الناس يحمله ما فوق ويتحمله يحمله ما فإن

فاطمأن سإكينته عليه : أنزل عنه ويحمل يريحه أن الله أراد فإذا صبره ويضعف
الحكمين مشاهدة بادون له طمأنينة ول القدري وحكمه الديني حكمه إلى

علم الديني حكمه إلى اطمأن إذا فإنه طمأنينته تكون لهما مشاهدته وباحسب
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ووليهم وكافيهم أهله وناصر ناصره وهو المستقيم صراطه وهو الحق دينه أنه
ما وأنه له الله كتب ما إل يصيبه لن أنه : علم الكوني حكمه إلى اطمأن وإذا

واليمان اليقين ضعف إل والقلق للجزع وجه فل يكن لم يشأ لم وما كان يشاء
سإبيل فل قدر وإن وقوعه إلى سإبيل فل يقدر لم : إن والمخوف المحذور فإن
نعم يقدر لم مما ول قدر مما ل حينئذ جزع فل تقديره أبارم أن باعد صرفه إلى
يكن لم وإن عنها يضجر أن ينبغي فل حيلة النازلة هذه في له كان إن

مثل وفي الحكم إلى الضجر طمأنينة فهذه منها يضجر أن ينبغي فل حيلة فيها
: القائل قال هذا
 يقدر لم الذي من المان ... ولك له فاصطبري نفس يا قضى قد ما

طمأنينة وأما تحذري لم أم حذرت عليك ... يجري كائن المقدر أن وتحققي
قلبه سإكن للمثوباة مشاهدته قويت إذا المبتلى أن ريب فل المثوباة إلى المبتلى
وقد الثواب ملحظة عنه غاب إذا البلء باه يشتد وإنما العوض بامشاهدة واطمأن

من فكثير هذا تستبعد ول نعمة ويراه باالبلء يستلذ حتى العوض ملحظة تقوى
عن تغيبه لنفعه وملحظته باه يلتذ يكاد فإنه الكريه الدواء نفع تحقق إذا العقلء
والله البصائر على هو : إنما عليه المعول والعمل عنه تخففه أو بامذاقه تألمه
أعلم
وفي الكشف إلى القصد في الروحا : طمأنينة الثانية : الدرجة قال فصل

الجمع إلى التفرقة وفي العدة إلى الشوق
والمراد وراءها ما إلى تلتفت ول قصدها حال في تطمئن أن الروحا طمأنينة
: درجات ثلث وهو السفلي الجزئي الكشف ل الحقيقة : كشف باالكشف

اليمان حقائق عن الكشف وهو المطلوب إلى الموصل الطريق عن كشف
السإماء معرفة : وهو باالسير المقصود المطلوب عن وكشف السإلم وشرائع

ذلك وراء وليس رعايته حق ذلك ومراعاة وتفاصيله التوحيد ونوعي والصفات
العدة إلى الشوق : وفي وقوله والغرور والشطح الدعاوى إل

فطمأنينتها إليه وشوقت باه وعدت ما إلى اشتياقها في تظهر الروحا أن يعني
وعد محبوب إلى مشتاق كل شأن وهذا اشتياقها لهيب عنها : تسكن العدة باتلك

باحصول وعلمها اللقاء وعد إلى باسكونها الطمأنينة لروحه يحصل إنما باحصوله
الجمع إلى التفرقة وفي قوله باه الموعود

روحه توافيها باأن الجمع من اعتادته ما إلى تفرقتها حال في الروحا وتطمئن أي
من عنده ما إلى الجوع الشديد الجائع يطمئن كما باه وتطمئن إليه فتسكن
وراء من الجمع على أشرف لمن يكون إنما وهذا قلبه إليه ويسكن الطعام
: الكثيفة الحجب وباينه باينه من وأما باحصوله فاطمأن بارقه وشام رقيق حجاب

باه يطمئن فل
وطمأنينة اللطف إلى الحضرة شهود : طمأنينة الثالثة : الدرجة قال فصل
 الزل نور إلى المقام وطمأنينة البقاء إلى الجمع

: مطمئن الحضرة شهود إلى فالواصل والبقاء باالفناء تتعلق الثالثة الدرجة هذه
عندهم الشهود فإن الذاتي الشهود باها يريدون الجمع حضرة و الله لطف إلى

: شهود فوقه ثم الشهود مراتب : أول الفعال فشهود تعلقه باحسب مراتب
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والسإماء الفعال إلى الجامعة الذات : شهود فوقه ثم والصفات السإماء
الثلثة الشهود هذه : باحسب القوم عند والتجلي والصفات
السإماء تجلي وأصحاب الرباوباية توحيد : مشهدهم الفعال تجلي فأصحاب
عنهم باه : يغنيهم الذات تجلي : وأصحاب اللهية توحيد : مشهدهم والصفات

والحركة القيام عن عجز المحل وضعف الوارد قوة باحسب لبعضهم يعرض وقد
والتفريط العجز أهل من أمثاله حكم له وهذا الفروض باعض عطل فرباما

ويقتصرون الشاقة العمال عن الحال تلك في يفترون قد منهم والكاملون
ول عنها والتجلي الشهود ذلك باهم يقعد ول وحقوقها وسإننها الفرائض على

يؤثرون
طريقهم في وذلك ألبتة عليهم تعرض لم التي والحركات النوافل من شيئا عليه

فل ونوافله حركاته حال في ذلك يصحبه : من هؤلء من وأكمل وانقطاع رجوع
تفاوت من أشد القلوب قوى باين فاوت قد سإبحانه والله أوراده من ذرة يعطل
لولي الله آيات من آية المقام هذا وصاحب آية له شيء كل وفي البادان قوى

والبصائر اللباب
جملة وأفناه الحضرة شهود لمحقه الله لطف إلى طمأنينته لول : أنه والمقصود

من الرض في وسإاخ الجبل وتدكدك للجبل رباه تجلى لما صعقا موسإى خر فقد
ول كذلك للبشر الدنيا في الحاصل أن متوهم يتوهم ول هذا سإبحانه تجليه
 فقط القلب على الحسان مقام واسإتيلء المعارف هي وإنما أبادا منه قريب

: اللهم فقل محجوباا سإموك وإن ورعوناتهم وخيالتهم القوم وترهات وإياك
فكليم والشطحات والترهات الخيالت إل وراءه ما الذي الحجاب هذا من زدني

ذاته لتجلي يثبت ل أنه تعالى رباه وأراه له الذات تتجل لم هذا مع وحده الرحمن
من رأى ما رأى لما عليه مغشيا صعقا الكليم وخر الجبل حال من أشهده لما

من الله : أظهر الضحاك قال مطلقا تجليا يكن ولم له رباه تجلي عند الجبل حال
الحبار وكعب عنه الله رضي سإلم بان عبدالله وقال ثور منخر مثل الحجب نور
وقال دكا صار حتى الخياط سإمع مثل إل للجبل الله عظمة من تجلى : ما

الخنصر قدر إل تجلى : ما السدي
أن عنه الله رضي أنس عن البناني ثابات حديث من الحاكم مستدرك في و

من العلى المفصل على الباهام ووضع : هكذا وقال الية هذه قرأ النبي
ثابات عن حميد باه حدث ولما مسلم شرط على وإسإناده الجبل فساخ الخنصر

: وقال صدره في بايده فضرب باهذا : تحدث وقال أصحاباه باعض اسإتعظمه
لك شهد فإذا باه أحدث ول أنت وتنكره الله رسإول عن أنس عن ثابات باه يحدث

باالسإتقامة لك الشهادة فتلك وخيالتهم ترهاتهم عن محجوب باأنك المخدوعون
المستعان وهو التوفيق وباالله منها تستوحش فل

الكمل مشهد وهو فاضل شريف فمشهد البقاء إلى الجمع طمأنينة وأما فصل
رؤية وباين الشاهد باين وتحول الغيار وتمحو الثار تعفي الجمع حضرة فإن

باه قائم شيء كل ويرى باذاته قائما وحده سإبحانه الحق فيرى للخلق القلب
عكس يشهده ول غيره معه يرى ول وصفاته وأفعاله أسإمائه كثرة في متوحدا

في صاحبه فإن الشهود هذا في الشأن وليس يشهده ول غيره يشهد من حال
هذا ففي كليا انقطاعا انقطع وإل البقاء مقام إلى منه ينتقل لم فإن الفناء مقام

العبودية رباقة وخلع المر عطل وإل البقاء حصول إلى يطمئن لم : إن المقام
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لم وإن منه له باد ل أنه يعلم من طمأنينة البقاء إلى اطمأن فإذا عنقه من
 أعلم والله البقاء إلى الجمع طمأنينة من هذا كان وهلك فسد وإل يصحبه

إلى مقامه : طمأنينة باه فيريد الزل نور إلى المقام طمأنينة وأما فصل
المقام : طمأنينة قال ولهذا تتبدل ول تتغير فل الزل في باها سإبق التي الساباقة

حال سإمى لما يحل لم ولو ويحول يزول الحال فإن الحال : طمأنينة يقل ولم
المقام باخلف

هذا كان الزل في الله من له سإبقت التي والحسنى الساباقة إلى اطمأن فإذا
أعلم والله الفناء باعد البقاء أهل شهود هو وهذا الزل إلى المقام طمأنينة

 }520 صـ  ـ512  صـ2حـ السالكين { مدارج أهـ
إباراهيم سإورة
يوم في الريح باه اشتدت كرماد أعمالهم بارباهم كفروا الذين { مثل تعالى قوله

} البعيد الضلل هو ذلك شيء على كسبوا مما يقدرون ل عاصف
ريح عليه مرت بارماد باها النتفاع وعدم باطلنها في الكفار أعمال تعالى فشبه

بااطل وذهاباها حبوطها في أعمالهم سإبحانه فشبه عاصف يوم في شديدة
الله لغير وكونها والحسان اليمان من أسإاس غير على لكونها المنثور كالهباء

على صاحبه يقدر فل العاصف الريح طيرته بارماد أمره غير وعلى وجل عز
ل شيء على كسبوا مما يقدرون ل قال فلذلك إليه حاجته شدة وقت منه شيء

من أثرا له يرون فل شيء على أعمالهم من كسبوا مما القيامة يوم يقدرون
لوجهه خالصا كان ما إل العمل من يقبل ل الله فإن نافعة فائدة ول ثواب

الخالص فالمقبول مردودة وثلثة مقبول فواحد أرباعة والعمال لشرعه موافقا
الله شرعه مما يكون أن والصواب لغيره ل لله يكون أن فالخالص الصواب

 ذلك خالف ما مردودة والثلثة رسإوله لسان على

في الرماد وباين أعمالهم باين الذي للتشاباه وذلك باديع سإر باالرماد تشبيهها وفي
غير وعلى الله لغير التي العمال فكانت وهذا هذا لصل وإذهاباها النار إحراق
من لهم سإبحانه الله وينشىء أصحاباها على النار تسعر وباها للنار طعمة مراده

ونهيه لمره الموافقة العمال لهل ينشىء كما وعذاباا نارا الباطلة أعمالهم
أولئك أعمال في النار فأثرت وروحا نعيما أعمالهم من لوجهه خالصة هي التي
النار وقود الله دون من يعبدون وما وأعمالهم فهم رمادا جعلتها حتى

المؤمن نفس في وأثرها التوحيد كلمة فصل
أصلها طيبة كشجرة طيبة كلمة مثل الله ضرب كيف تر { ألم تعالى قوله ومنها
المثال الله ويضرب رباها باإذن حين كل أكلها تؤتي السماء في وفرعها ثابات

} يتذكرون لعلهم للناس
تثمر الطيبة الكلمة لن الطيبة باالشجرة الطيبة الكلمة وتعالى سإبحانه فشبه
جمهور قول على ظاهر وهذا النافع الثمر تثمر الطيبة والشجرة الصالح العمل

 هي الطيبة الكلمة يقولون الذين المفسرين
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والباطنة الظاهرة الصالحة العمال جميع تثمر فإنها الله إل إله ل أن شهادة
طلحة أباي بان علي تفسير وفي الكلمة هذه ثمرة لله مرضي صالح عمل فكل
وهو طيبة كشجرة الله إل إله ل أن شهادة طيبة كلمة قال عباس ابان عن

السماء في وفرعها المؤمن قلب في الله إل إله ل قول ثابات أصلها المؤمن
هذا طيبة كلمة أنس بان الربايع وقال السماء إلى المؤمن عمل باها يرفع يقول
فيه الخلص يزول ل الذي الثابات وأصلها الطيبة الشجرة فاليمان اليمان مثل

وأحسن وأظهر أصح القول هذا على والتشبيه الله خشية السماء في وفرعه
الصل الثاباتة الطيبة باالشجرة القلب في التوحيد شجرة شبه سإبحانه فإنه

تأملت وإذا حين كل ثمرتها تؤتي تزال ل التي علوا السماء في الفرع الباسإقة
التي القلب في الراسإخة الثاباتة التوحيد لشجرة مطاباقا رأيته التشبيه هذا

تثمر الشجرة هذه تزال ول السماء إلى الصاعدة الصالحة العمال من فروعها
وإخلصه لها القلب ومحبة القلب في ثباتها باحسب وقت كل الصالحة العمال

 رعايتها حق ومراعاتها باحقوقها وقيامه باحقيقتها ومعرفته فيها

باها قلبه واتصف حقيقتها هي التي باحقيقتها قلبه في الكلمة هذه رسإخت فمن
يثبتها التي اللهية حقيقة فعرف منها صبغة أحسن ل التي الله باصبغة باها وانصبغ

عن ولوازمها الحقيقة تلك ونفى جوارحه وتصدقها لسانه باها ويشهد لله قلبه
جوارحه وانقادت والثبات النفي هذا في لسانه قلبه وواطأ الله سإوى ما كل

بااغية ول عنها ناكبة غير ذلل رباه سإبل سإالكة طائعة باالوحدانية له شهد لمن
الكلمة هذه أن ريب فل بادل الحق معبوده سإوى القلب يبتغي ل كما بادل سإواها

الصاعد الصالح العمل من ثمرتها تؤتي تزال ل اللسان هذا على القلب هذا من
إلى الصالح العمل هذا رفعت التي هي الطيبة الكلمة فهذه وقت كل الله إلى

فيرفع صالح عمل يقارنه طيبا كثيرا كلما تثمر الطيبة الكلمة وهذه تعالى الرب
والعمل الطيب الكلم يصعد إليه تعالى قال كما الطيب الكلم إلى الصالح العمل
يرفعه الصالح
الطيبة الكلمة أن وأخبر الطيب الكلم يرفع الصالح العمل أن سإبحانه فأخبر
وقت كل صالحا عمل لقائلها تثمر

نفيا وحقيقتها بامعناها عارفا المؤمن باها شهد إذا التوحيد كلمة أن والمقصود
الطيبة الكلمة فهذه باشهادته وجوارحه ولسانه قلبه قائما باموجبها متصفا وإثباتا

وفروعها قلبه في راسإخ ثابات أصلها الشاهد هذا من العمل هذا رفعت التي هي
 وقت كل لثمرتها مخرجة وهي باالسماء متصلة

عمر ابان حديث عليه ويدل النخلة هي الطيبة الشجرة إن قال من السلف ومن
أباي حدثني سإعد بان محمد قال كما نفسه المؤمن هي قال من ومنهم الصحيح
الله ضرب كيف تر ألم قوله عباس ابان عن أبايه عن أباي حدثني عمي حدثني

باالصل ويعني المؤمن الطيبة باالشجرة يعني طيبة كشجرة طيبة كلمة مثل
ويتكلم الرض في يعمل المؤمن يكون السماء في والفرع الرض في الثابات
ضرب قوله في العوفي عطية وقال الرض في وهو السماء وقوله عمله فيبلغ
كلم منه يخرج يزال ل المؤمن مثل ذلك قال طيبة كشجرة طيبة كلمة مثل الله

في وفرعها ثابات أصلها أنس بان الربايع وقال الله إلى يصعد صالح وعمل طيب
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ل وحده وعبادته وحده لله الخلص في مثله ضرب المؤمن ذلك قال السماء
قال السماء في وفرعها الرض في ثابات عمله أصل قال ثابات أصلها له شريك
والنخلة المؤمن باالمثل والمقصود القولين باين اختلف ول السماء في ذكره

باها المشبه فالمؤمن طيبة شجرة النخلة كانت وإذا باها مشبه وهو باه مشبهة
من فالنخلة الجنة في شجرة إنها السلف من قال ومن كذلك يكون أن أولى

الجنة أشجار أشرف
باالشجرة المؤمن تشبيه حكمة
الذي علم ويقتضيه باه يليق ما والمعارف والعلوم السإرار من المثل هذا وفي
وحكمته باه تكلم
 فكذلك وثمر وورق وفروع وسإاق عروق من لها باد ل الشجرة أن ذلك فمن

والمعرفة العلم فعروقها باه المشبه المشبه ليطاباق والسإلم اليمان شجرة
الصالحة العمال توجبه ما وثمرتها العمال وفروعها الخلص وسإاقها واليقين

الصالح والسمت الزكية والخلق الممدوحة والصفات الحميدة الثار من
وثبوتها القلب في الشجرة هذه غرس على فيستدل المرضي والدل والهدى

باه كتاباه الله أنزل الذي لمعلومه مطاباقا صحيحا العلم كان فإذا المور باهذه فيه
قائم والخلص رسإله عنه باه وأخبرت نفسه عن باه أخبر لما مطاباقا والعتقاد

الصول لهذه مشاباه والسمت والدل والهدي للمر موافقة والعمال القلب في
السماء في وفرعها ثابات أصلها القلب في اليمان شجرة أن علم لها مناسإب

التي الخبيثة الشجرة هو إنما باالقلب القائم أن علم باالعكس المر كان وإذا
قرار من لها ما الرض فوق من اجتثت
السقي عنها قطع فإذا وتنميها تسقيها بامادة إل حية تبقى ل الشجرة أن ومنها

صاحبها يتعاهدها لم إن القلب في السإلم شجرة فهكذا تيبس أن أوشك
التفكر على باالتذكر والعود الصالح والعمل النافع باالعلم وقت كل باسقيها
حديث من أحمد المام مسند وفي تيبس أن أوشك وإل التذكر على والتفكر

يخلق كما القلب في يخلق اليمان - إن ص الله رسإول قال قال هريرة أباي
يهلك أن أوشك صاحبه يتعاهده لم إن فالغرس وباالجملة أيمانكم فجددوا الثوب
تعاقب على العبادات من باه الله أمر ما إلى العباد حاجة شدة تعلم هنا ومن

عليها وظفها باأن عباده إلى وإحسانه نعمته وتمام رحمته وعظيم الوقات
 قلوباهم في غرسإه الذي التوحيد غراس لسقي مادة وجعلها

يخالطه أن باد ل أنه العادة سإبحانه الله أجرى قد النافع والزرع الغرس أن ومنها
الغرس كمل وقلعه ونقاه رباه تعاهده فإن جنسه من ليس غريب ونبت دغل

أن أوشك تركه وإن وأزكى وأطيب لثمرته أوفر وكان نباته وتم واسإتوى والزرع
الثمرة ويجعل الصل يضعف أو له الحكم ويكون والزرع الغرس على يغلب

باه ومعرفة هذا في نفس فقه له يكن لم ومن وقلته كثرته باحسب ناقصة ذميمة
هذه سإقي شيئين في سإعيه دائما فالمؤمن يشعر ل وهو كثير رباح يفوته فإنه

وتتم تكمل حولها ما وباتنقية وتدوم تبقى فبسقيها حولها ما وتنقية الشجرة
التكلن وعليه المستعان والله
ولعلها والحكم السإرار من الجليل العظيم المثل هذا تضمنه ما باعض فهذا
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القاصرة وعلومنا المخطئة وقلوبانا الوقفة أذهاننا باحسب باحر من قطرة
وصفت القلوب منا طهرت فلو وإل والسإتغفار التوباة توجب التي وأعمالنا
الله عن للتلقي الهمم وتجرت العمال وخلصت النفوس وزكت الذهان
العلوم عنده تضمحل ما وحكمه وأسإراره الله كلم معاني من لشاهدنا ورسإوله
وأن ومعارفهم الصحاباة علوم قدر تعرف وباهذا الخلق معارف عنده وتتلشى
الفضل في باينهم الذي كالتفاوت باعدهم من وعلوم علومهم باين الذي التفاوت

بارحمته يختص ومن فضله مواقع يجعل حيث أعلم والله
للكافر المثل ضرب فصل

من اجتثت التي الخبيثة باالشجرة فشبهها الخبيثة الكلمة مثل سإبحانه ذكر ثم
ظل فل زاكية ثمرة ول عال فرع ول ثابات عرق فل قرار من لها ما الرض فوق

أعلها ول مغدق أسإفلها فل ثابات الرض في عرق ول قائم سإاق ول جنى ول
تعلي بال تعلو ول لها جنى ول مونق

كذلك وجده وكسبهم خطاباهم في الخلق هذا كلم أكثر اللبيب تأمل وإذا
وأنفعه الكلم أفضل عن باه والشتغال معه الوقوف فالخسران

من لها ما الرض فوق من اجتثت باشجرة للكافر مثل الله ضرب الضحاك قال
ل الكافر كذلك منفعة فيها ول ثمرة لها وليس فرع ول أصل لها ليس يقول قرار
 منفعة ول باركة فيه الله يجعل ول يقوله ول خيرا يعمل

الكافر يعني خبيثة كشجرة الشرك وهي خبيثة كلمة ومثل عباس ابان وقال
باه يأخذ أصل له ليس الشرك يقول قرار من لها ما الرض فوق من اجتثت
ول المشرك عمل يقبل فل عمل الشرك مع الله يقبل ول بارهان ول الكافر
ليس يقول السماء في فرع ول الرض في ثابات أصل له فليس الله إلى يصعد

الرض في ول السماء في صالح عمل له
لعمله ول لقوله ليس الكافر مثل الخبيثة الشجرة مثل أنس بان الربايع وقال
السماء إلى يصعد ول الرض على عمله ول قوله يستقر ول فرع ول أصل
له فقال العلم أهل من رجل لقي رجل إن الية هذه في قتادة عن سإعيد وقال

السماء في ول مستقرا الرض في لها أعلم ما قال الخبيثة الكلمة في تقول ما
القيامة باها يوافي حتى صاحبها عنق تلزم أن إل مصعدا
وعدله فضله عن سإبحانه أخبر ثم الرض فوق من اسإتؤصلت أي اجتثت وقوله

آمنوا الذين يثبت أنه فأخبر الخبيث والكلم الطيب الكلم أصحاب الفريقين في
يضل وأنه والخرة الدنيا في إليه يكونون ما أحوج الثابات باالقول باإيمانهم

وثبت لظلمهم باعدله هؤلء فأضل الثابات القول عن المشركون وهم الظالمين
ليمانهم بافضله المؤمنين

الخرة وفي الدنيا الحياة في الثابات باالقول آمنوا الذين الله يثبت قوله وتحت
غنم فقد منه وأنفق واقتناءه اسإتخراجه وأحسن لمظنته وفق من عظيم كنز

عين طرفة له الله تثبيت عن يستغني ل العبد أن وذلك حرم فقد حرمه ومن
لكرم تعالى قال وقد مكانهما عن وأرضه إيمانه سإماء زالت وإل يثبته لم فإن

 قليل شيئا إليهم تركن كدت لقد ثبتناك أن ولو ورسإوله عبده عليه خلقه
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الذين فثبتوا معكم إني الملئكة إلى رباك يوحي إذا خلقه لكرم تعالى وقال
تعالى وقال ويثبتهم يسألهم وهو قال البجلي حديث من الصحيحين وفي آمنوا

كلهم فالخلق فؤادك باه نثبت ما الرسإل أنباء من عليك نقص وكل لرسإوله
من ومنشأه أصله التثبيت ومادة التثبيت باترك ومخذول باالتثبيت موفق قسمان

أثبت كان من فكل عبده الله يثبت فبهما العبد باه أمر ما وفعل الثابات القول
باه يوعظون ما فعلوا أنهم ولو تعالى قال تثبيتا أعظم كان فعل وأحسن قول

هو الثابات والقول قول أثبتهم قلبا الناس فأثبت تثبيتا وأشد لهم خيرا لكان
له ثابات نوعان فالقول الكذب الباطل القول ضد وهو والصدق الحق القول
ما أعظم فهي ولوازمها التوحيد كلمة القول وأثبت له حقيقة ل وبااطل حقيقة
الناس أثبت من الصادق ترى ولهذا والخرة الدنيا في عبده باها الله يثبت

ثباتا وأقلهم تلونا وأكثرهم وأخبثهم الناس أمهن من والكاذب قلبا وأشجعهم
وشجاعته الخبار وقت قلبه ثبات من الصادق صدق يعرفون الفراسإة وأهل

ضعيف على إل ذلك يخفى ول ذلك باضد الكاذب كذب ويعرفون ومهاباته
البصيرة

إل شيئا منه فهمت ما والله فقال باه متكلم من سإمعه كلم عن باعضهم وسإئل
منحة من أفضل العبد منح فما مبطل باصولة ليست صولة لكلمه رأيت أني

قبورهم في إليه يكونون ما أحوج ثمرته الثابات القول أهل ويجد الثابات القول
- ص النبي عن عازب بان البراء حديث من مسلم صحيح في كما معادهم ويوم

القبر عذاب في نزلت الية هذه أن
 } 177 صـ  ـ171  صـ1حـ الموقعين { إعلم أهـ

الحجر سإورة
تعالى قوله

كل يطلب أن وهو الكنوز من لكنز }متضمن خزائنه عندنا إل شيء من { وإن
من طلبه وأن بايديه الخزائن تلك ومفاتيح خزائنه عنده ممن إل يطلب ل شيء
متضمن المنتهى رباك إلى وإن وقوله عليه يقدر ول عنده ليس ممن طلب غيره
مضمحل فهو وإل باه ويتصل لجله يرد لم إن مراد كل أن وهو عظيم لكنز

المور إليه انتهت الذي إلى إل المنتهى وليس المنتهى إليه ليس فإنه منقطع
وكل مطلوب كل غاية فهو وعلمه وحكمته ومشيئته خلقه إلى فانتهت كلها

ضائع فهو لجله يراد ل عمل وكل وعذاب عناء فمحبته لجله يحب ل محبوب
فاجتمع وفلحه سإعادته عن محجوب شقي فهو إليه يصل ل قلب وكل وبااطل

كله له يراد ما واجتمع خزائنه عندنا إل شيء من وإن قوله في كله منه يراد ما
دونه وليس تطلب غاية سإبحانه وراءه فليس المنتهى رباك إلى وان قوله في

المنتهى إليها غاية
يطمئن ول يستقر ل القلب أن وهو التوحيد أسإرار من عظيم سإر هذا وتحت

وليس لغيره فمراد ويراد يحب مما سإواه ما وكل إليه باالوصول إل ويسكن
إلى المنتهى يكون أن ويستحيل المنتهى إليه واحد إل لذاته المحبوب المراد
محبته انتهاء كان فمن اثنين من المخلوقات اباتداء يكون أن يستحيل كما اثنين

ما أحوج وفارقه عنه وزال ذلك عليه باطل غيره إلى وطاعته وإرادته ورغبته
بانعمه ظفر سإبحانه هو وطلبه ورهبته ورغبته محبته انتهاء كان ومن إليه كان

 البااد أباد وسإعادته وباهجته ولذته
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إلى مضطر بال محتاج فهو النوازل وأحكام الوامر أحكام باين متقلب دائما العبد
له يحصل باالوامر قيامه قدر وعلى النوازل عند اللطف وإلى الوامر عند العون

اللطف ناله وبااطنا ظاهرا باالوامر القيام كمل فإن النوازل عند اللطف من
الظاهر في اللطف ناله وباواطنها حقائقها دون باصورها قام وإن وبااطنا ظاهرا

يحصل ما فهو الباطن اللطف وما قلت فإن الباطن في اللطف من نصيبه وقل
والجزع والضطراب القلق وزوال والطمأنينة السكينة من النوازل عند للقلب

باروحه إليه سإاكنا باقلبه إليه ناظرا مستكينا له ذليل سإيده يدي باين فيستخذى
عن غيبه وقد اللم من فيه هو ما شدة عن باه لطفه مشاهدة شغله قد وسإره
أحكامه سإيده عليه يجري محض عبد وأنه له اختياره باحسن معرفته ذلك شهود
اللطف فهذا السخط فحظه سإخط وإن الرضا نال رضى فإن سإخط أو رضى

بانقصانها وينقص بازيادتها يزيد الباطنة المعاملة تلك ثمرة الباطن
 }303 صـ { الفوائد أهـ

} للمتوسإمين ليات ذلك فى { إن تعالى قوله
إن تعالى قال كتاباه من مواضع في وأهلها الفراسإة وتعالى سإبحانه الله مدحا قد
وهي باالسيما يأخذون الذين المتفرسإون وهم للمتوسإمين ليات ذلك في

العلمة
من فعل وهي السيما من اخذت كأنك تفرسإته أي كذا فيك توسإمت ويقال
وقال باسيماهم فلعرفتهم نشألريناكهم ولو تعالى وقال العلمة وهي السمة
الترمذي وفي باسيماهم تعرفهم التعفف من أغنياء الجاهل يحسبهم تعالى

ليات ذلك في إن قرأ ثم الله بانور ينظر فإنه المؤمن فراسإة اتقوا مرفوعا
أعلم // والله // ضعيف للمتوسإمين

 } 119  صـ3حـ الفوائد { بادائع أهـ

: عنهما الله رضي عباس ابان : وقال : المتفرسإين الله رحمه مجاهد قال
هذه باين تنافي ول : للمتفكرين مقاتل وقال : للمعتبرين قتادة وقال للناظرين

إليه آل وما ومنازلهم المكذباين ديار آثار في نظر متى الناظر فإن القوال
نشاء : ولو المنافقين حق في تعالى وقال وفكرة وعبرة فراسإة : أورثه أمرهم

:  فالول30:  محمد القول لحن في ولتعرفنهم باسيماهم فلعرفتهم لريناكهم
والسمع الذن : فراسإة والثاني والعين النظر فراسإة

باالنظر إياهم معرفته : علق يقول الله رحمه تيمية ابان السإلم شيخ وسإمعت
خبرا باه أخبر بال شرط على خطاباهم بالحن تعريفهم يعلق ولم المشيئة على

وفحوى الخطاب تعريض وهو القول لحن في : ولتعرفنهم فقال باالقسم مؤكدا
: أحدهما نوعان الصواب فلحن وخطأ : صواب ضرباان اللحن و ومغزاه الكلم

: والثاني باعض من باحجته ألحن يكون أن باعضكم : ولعل الحديث ومنه الفطنة
: الشاعر قول ومنه الكناية من قريب وهو والشارة التعريض
وزنا يوزن السامعون ... يشتهي مما وهو ألذه وحديث
: فساد والثالث لحنا كان ما الحديث ... وخير أحيانا وتلحن صائب منطق

إلى خطإوإما إلى : إما وجهه عن الكلم : تغيير وحقيقته العراب في المنطق
اللفظ له يوضع لم خفي معنى

معرفة فإن خطاباهم لحن من معرفتهم على أقسم سإبحانه : أنه والمقصود
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وجهه في وما باسيماه معرفته من : أقرب كلمه من ضميره في وما المتكلم
والفراسإة المرئية السيماء من أظهر وضميره قائله قصد على الكلم دللة فإن

الخدري سإعيد أباي حديث من الترمذي وفي والسماع باالنظر باالنوعين تتعلق
ثم الله باور ينظر فإنه المؤمن فراسإة : اتقوا قال النبي عن عن عنه الله رضي

75:  الحجر للمتوسإمين ليات ذلك في : إن تعالى قوله تل
هذه في فيها المتكلم وهي : إيمانية أنواع ثلثة الفراسإة و فصل

والباطل الحق باين باه يفرق عبده قلب في الله يقذفه : نور وسإببها المنزلة
 والكاذب والصادق والعاطل والحالي

كوثوب القلب على يثب يضاده ما ينفي القلب على يهجم خاطر : أنها وحقيقتها
كبناء الفراسإة وباناء مفعولة بامعنى فعيلة الفريسة لكن الفريسة على السإد
كان فمن اليمان قوة حسب على الفراسإة وهذه والسياسإة والمارة الولية
نظر الفراسإة بانور نظر : من الخراز سإعيد أباو قال فراسإة أحد فهو إيمانا أقوى
على جرى حق حكم بال غفلة ول سإهو بال الحق مع علمه مواد وتكون الحق بانور

عبده لسان
معرفة وتمكن القلوب في لمعت أنوار شعاشع : الفراسإة الواسإطي وقال
حيث من الشياء يشهد حتى غيب إلى غيب من الغيوب في السرائر جملة

مكاشفة : الفراسإة الدراني وقال الخلق ضمير عن فيتكلم إياها الحق أشهده
الفراسإة عن باعضهم وسإئل اليمان مقامات من وهي الغيب ومعاينة النفس

عن فتنطق الغيوب معاني على فتشرف الملكوت في تتقلب : أرواحا فقال
وحسبان ظن نطق ل مشاهدة نطق الخلق أسإرار
: من ويقول يخطىء ل الفراسإة حاد الكرماني شاه : كان نجيد بان عمرو وقال
بادوام بااطنه وعمر الشهوات عن نفسه وأمسك المحارم عن باصره غض

وقال فراسإته تخطىء : لم الحلل أكل وتعود السنة بااتباع وظاهره باالمراقبه
من آخر معارض عارضه فإن معارض بال خاطر أول : الفراسإة الحداد جعفر أباو

نفس وحديث خاطر فهو جنسه
الفراسإة يتقي ولكن الفراسإة يدعي أن لحد : ليس النيساباوري حفص أباو وقال

: يقل ولم الله بانور ينظر فإنه المؤمن فراسإة : اتقوا قال النبي لن الغير من
الفراسإة اتقاء محل في هو لمن الفراسإة دعوى يصح وكيف تفرسإوا

باالصدق فجالسوهم الصدق أهل جالستم : إذا النطاكي عاصم بان أحمد وقال
تحتسبون ل حيث من ويخرجون قلوباكم في يدخلون القلوب جواسإيس فإنهم
: فقال متنكرا نصراني شاب عليه فوقف الناس على يتكلم يوما الجنيد وكان

الله بانور ينظر فإنه المؤمن فراسإة : اتقوا النبي قول معنى ما الشيخ أيها
فأسإلم إسإلمك وقت حان فقد : أسإلم وقال إليه رأسإه رفع ثم الجنيد فأطرق
 فراسإته تخطىء ل الصديق : إن القديمة الكتب باعض في ويقال الغلم

حيث يوسإف في : العزيز ثلثة الناس : أفرس عنه الله رضي مسعود ابان وقال
حين شعيب وابانة ولدا نتخذه أو ينفعنا أن عسى مثواه : أكرمي لمرأته قال

الله رضي عمر في باكر  وأباو26:  القصص : اسإتأجره موسإى في لبايها قالت
عين : قرة قالت حين فرعون : وامرأة أخرى رواية وفي اسإتخلفه حيث عنهما
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9:  القصص ولدا نتخذه أو ينفعنا أن عسى تقتلوه ل ولك لي
رضي الخطاب بان عمر وباعده فراسإة المة أعظم عنه الله رضي الصديق وكان
كما كان إل كذا : أظنه لشيء قال ما فإنه مشهورة فراسإته ووقائع عنه الله
المعروفة المواضع في رباه : موافقته فراسإته في ويكفي قال
أو كاهن هذا أن أو ظني أخطأ لقد فقال يعرفه يكن ولم قارب بان سإواد باه ومر
: فقال عمر ذلك له قال يديه باين جلس فلما الجاهلية في الكهانة يعرف كان

جلسائك من أحدا اسإتقبلت ما المؤمنين أمير يا الله سإبحان
الجاهلية في عليه كنا : ما عنه الله رضي عمر له فقال باه اسإتقبلتني ما بامثل

المؤمنين أمير يا : صدقت فقال عنه سإألتك عما أخبرني ولكن ذلك من أعظم
القصة ذكر ثم الجاهلية في كاهنا كنت

مالك ابان أنس وقال الفراسإة صادق عنه الله رضي عفان بان عثمان وكذلك
امرأة رأيت وكنت عنه الله رضي عفان بان عثمان على : دخلت عنه الله رضي

أحدكم علي : يدخل عنه الله رضي عثمان فقال محاسإنها تأملت الطريق في
تبصرة : ولكن فقال الله رسإول باعد : أوحي فقلت عينيه في ظاهر الزنا وأثر

 الفراسإة أصدق عنهم الله رضي الصحاباة وفراسإة صادقة وفراسإة وبارهان

لمن تعالى الله يهبهما اللذين والنور الحياة : من الفراسإة من النوع هذا وأصل
: الله قال تخطىء فراسإته تكاد فل ويستنير باذلك القلب فيحيا عباده من يشاء

في مثله كمن الناس في باه يمشي نورا له وجعلنا فأحييناه ميتا كان من أو
الله فأحياه والجهل باالكفر ميتا  كان122:  النعام منها باخارج ليس الظلمات
على الناس في باه يستضيء نورا واليمان باالقرآن له وجعل والعلم بااليمان

أعلم والله الظلم في باه ويمشي السبيل قصد
فإن والتخلي والسهر والجوع الرياضة : فراسإة الثانية الفراسإة فصل

تجردها باحسب والكشف الفراسإة من لها صار العوائق عن تجردت إذا النفس
ولية على ول إيمان على تدل ول والكافر المؤمن باين مشتركة فراسإة وهذه
الجهال من وكثير
ول نافع حق عن تكشف ل فراسإة وهي معلومة وقائع فيها وللرهبان باها يغتر
عبارة وأصحاب الولة فراسإة جنس من جزئي كشفها بال مستقيم طريق عن

ونحوهم والطباء الرؤيا
عليها الوقوف أحب ومن صناعتهم في حذقهم من معروفة فراسإة وللطباء
باها يقترن صادقة : فراسإة الطب نصف من وقريب وأخبارهم تاريخهم فليطالع

أعلم سإبحانه والله تجرباة
الطباء فيها صنف التي وهي الخلقية : الفراسإة الثالثة الفراسإة فصل

اقتضته الذي الرتباط من باينهما لما الخلق على باالخلق واسإتدلوا وغيرهم
وباكبره العقل صغر على العادة عن الخارج الرأس باصغر كالسإتدلل الله حكمة

وباسطته واحتماله صاحبه خلق سإعة : على جانبيه باين ما وباعد الصدر وباسعة
وضعف صاحبها بالدة على نظرها وكلل العين وباخمود ضيقه على وباضيقه
شجاعته على الشكل وهو باحمرة إشراباه مع باياضها وباشدة قلبه حرارة

وخداعه ومكره خيانته على تقلبها وكثرة حمرتها مع وباتدويرها وفطنته وإقدامه
فإنه بااللسان ثم فيه ما وعنوان القلب مرآة فإنها باالعين الفراسإة تعلق ومعظم
وباالوحشة رداءته على صاحبها شقرة مع بازرقتها وباالسإتدلل وترجمانه رسإوله

 طويته وفساد داخله سإوء على عليها ترى التي
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الجعودة في وباإفراطه البلدة على السبوطة في الشعر باإفراط وكالسإتدلل
صاحبه اعتدال على وبااعتداله الشر على

المزاج اعتدال من : هو والصورة الخلقة اعتدال : أن الفراسإة هذه وأصل
الخلقة انحراف وباحسب والفعال الخلق اعتدال يكون اعتدالها وعن والروحا

خليت إذا هذا والعمال الخلق في النحراف : يقع العتدال عن والصورة
وطبيعتها النفس
أخلق والمعاشرة باالمقارنة يكتسب المعتدلة والخلقة الصورة صاحب ولكن

أخلقا الناس أخبث من فيصير البهيم الحيوان من أنه ولو ويعاشره يقارنه من
عنها النتقال عليه يتعسر أو ويتعذر طباعا تلك له وتعود وأفعال
باصحبة يكتسب العتدال عن المنحرفة والصورة الخلقة صاحب وكذلك

العوائد فإن كالطبيعة له تصير شريفة وأفعال أخلقا باخلطتهم الكاملين
والخلق الملكات تعطي والمزاولت

يكون حينئذ القاضي فإن دونه باالفراسإة باالقضاء يعجل ول الموضع هذا فليتأمل
أحكامها عنها تتخلف وقد موجبة ل أسإباب العلمات هذه فإن كثيرا خطؤه
مانع لوجود أو شرط لفوات

للسيماء فعينه وقلبه وأذنه : باعينه أشياء باثلثة تتعلق المتفرس وفراسإة
وفحواه ومفهومه ومنطوقه وتعريضه وتصريحه : للكلم وأذنه والعلمات
المنظور من : والسإتدلل للعبور وقلبه ذلك ونحو وإيمائه ولحنه وإشاراته

ظاهر من النقاد كعبور ظاهره وراء ما إلى فيعبر وخفيه بااطنه إلى والمسموع
وكذلك زغل أو صحيح هو : هل عليه والطلع النقد بااطن إلى والسكة النقش

نقده فنسبة والقلب الروحا بااطن إلى والدل الهيئة ظاهر من المتفرس عبور
والنقد السكة ظاهر من للجوهر ينظر الصيرفي نقد كنسبة الشباحا من للرواحا
مكذوب متن على كالشمس ظاهر إسإناد يمر فإنه الحديث أهل نقد وكذلك

الفضة من الظاهر تحت من الزغل الصيرفي يخرج كما ناقدهم فيخرجه
 وأحواله وأفعاله أقواله في والكاذب الصادق باين التمييز فراسإة وكذلك

فطنته وحسن قلبه وحدة المتفرس ذهن : جودة أحدهما سإببان وللفراسإة
تكد لم السببان اجتمع فإذا فيه المتفرس على والدلة العلمات : ظهور والثاني
أحدهما قوي وإذا فراسإة له تصح تكد لم انتفيا وإذا فراسإة للعبد تخطىء
باين باين فراسإته : كانت الخر وضعف

وكذلك المشهورة الوقائع وله فراسإة الناس أعظم من معاوية بان إياس وكان
شيخ فراسإة من شاهدت ولقد تآليف فيها له : إن وقيل الله رحمة الشافعي

وأعظم أعظم منها أشاهده لم وما عجيبة أمورا الله رحمه تيمية ابان السإلم
سإنة الشام التتار بادخول أصحاباه أخبر ضخما سإفرا تستدعي فراسإته ووقائع

باها يكون ل دمشق وأن تكسر المسلمين جيوش وأن وسإتمائة وتسعين تسع
يهم أن قبل : وهذا الموال في وحدته الجيش كلب وأن عام سإبي ول عام قتل

باالحركة التتار
: الشام وقصدوا التتار تحرك لما وسإبعمائة اثنتين سإنة والمراء الناس أخبر ثم
ذلك على وأقسم للمسلمين والنصر الظفر وأن عليهم والهزيمة الدائرة أن

ل تحقيقا الله شاء : إن فيقول الله شاء إن : قل له فيقال يمينا سإبعين من أكثر
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تعليقا
في تعالى الله كتب تكثروا : ل قلت علي أكثروا : فلما قال ذلك يقول وسإمعته

السإلم لجيوش النصر وأن الكرة هذه في مهزومون : أنهم المحفوظ اللوحا
لقاء إلى خروجهم قبل النصر حلوة والعسكر المراء باعض : وأطعمت قال

المطر مثل الواقعتين هاتين خلل في الجزئية فراسإته وكانت العدو
له وقلبت القدور له أنضجت ما باعد قتله وأريد المصرية الديار إلى طلب ولما

باأن الكتب تواترت : قد وقالوا لوداعه أصحاباه : اجتمع المور
: أفتحبس قالوا أبادا ذلك إلى يصلون ل : والله فقال قتلك على عاملون القوم

سإمعته الناس رؤوس على باالسنة وأتكلم أخرج ثم حبسي ويطول : نعم قال
 ذلك يقول

بالغ : الن وقالوا باذلك أخبروه الملك باالجاشنكير الملقب عدوه تولى ولما
: فقال السجدة هذه سإبب : ما له فقيل وأطال شكرا لله فسجد منك مراده

هذا : متى له فقيل أمره زوال وقرب الن من عزه ومفارقة ذله باداية هذا
ما مثل المر فوقع دولته تغلب حتى القرط على الجند خيول ترباط : ل فقال
منه ذلك سإمعت باه أخبر
أمورال وأعينهم وجوههم في فأرى وغيرهم أصحاباي علي : يدخل مرة وقال

معرفا أكون أن : أتريدون فقال أخبرتهم لو غيري أو له فقلت لهم أذكرها
السإتقامة إلى أدعى لكان باذلك عاملتنا : لو يوما له وقلت الولة كمعرف
غير وأخبرني : شهرا قال أو جمعة ذلك على معي تصبرون : ل فقال والصلحا

وأخبرني لساني باه ينطق ولم عليه عزمت مما باي تختص بااطنة باأمور مرة
وأنا باعضها رأيت وقد أوقاتها يعين ولم المستقبل في تجري كبار حوادث بابعض
والله شاهدته ما أضعاف أضعاف ذلك من أصحاباه كبار شاهده وما باقيتها أنتظر
أعلم

 } 490 صـ  ـ482  صـ2حـ السالكين { مدارج أهـ

النحل سإورة
منا رزقناه ومن شيء على يقدر ل مملوكا عبدا مثل الله { ضرب تعالى قوله
ل أكثرهم بال لله الحمد يستوون هل وجهرا سإرا منه ينفق فهو حسنا رزقا

على كل وهو شيء على يقدر ل أباكم أحدهما رجلين مثل الله وضرب يعلمون
على وهو باالعدل يأمر من و هو يستوي هل باخير يأت ل يوجهه أينما موله

} مستقيم صراط
علته لنفي الحكم نفي وهو العكس قياس من قياسإين متضمنان مثلن هذان

لثبوت الفرع في الحكم إثبات يقتضي طرد قياس نوعان القياس فإن وموجبه
الحكم علة لنفي الفرع عن الحكم نفي يقتضي عكس وقياس فيه الصل علة
هو سإبحانه فالله وللوثان لنفسه سإبحانه الله ضرباه ما الول فالمثل فيه

يمينه ونهارا وليل وجهرا سإرا عبيده على يشاء كيف ينفق شيء لكل المالك
على تقدر ل عاجزة مملوكة والوثان والنهار الليل سإحاء نفقة يغيضها ل ملى
العظيم التفاوت هذا مع دوني من ويعبدونها لي شركاء يجعلونها فكيف شيء

الله ضرباه مثل هو عباس ابان وقال وغيره مجاهد قول هذا المبين والفرق
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حسنا رزقا منه رزقه ثم عنده الذي الخير في المؤمن ومثل والكافر للمؤمن
مملوك عبد بامنزلة والكافر وجهرا سإرا غيره وعلى نفسه على منه ينفق فهو

من أحد عند الرجلن يستوي فهل عنده خير ل لنه شيء على يقدر ل عاجز
عند وأوضح الشرك باطلن في أظهر فإنه باالمراد أشبه الول والقول العقلء

الله دون من ويعبدون باقوله نسبا وأقرب الحجة إقامة في وأعظم المخاطب
لله تضرباوا فل يستطيعون ول شيئا والرض السموات من رزقا لهم يملك ل ما

يقدر ل مملوكا عبدا مثل الله ضرب قال ثم تعلمون ل وأنتم يعلم الله إن المثال
رزقه كمن الموجد المؤمن يكون أن وأحكامه المثل هذا لوازم ومن شيء على
فهذا شيء على يقدر ل الذي المملوك كالعبد المشرك والكافر حسنا رزقا منه
الية أن ل إرادته على منبها عباس ابان فذكره إليه وأرشد المثل عليه نبه ما

في السلف من وغيره عباس ابان كلم في كثيرا تجده فإنك فتأمله باه اختصت
 الظان فيظن القرآن فهم

قوله فيحكيه غيره لها معنى ل التي الية معنى هو ذلك أن
فصل
دونه من يعبد ولما لنفسه وتعالى سإبحانه الله ضرباه مثل فهو الثاني المثل وأما
هو بال ينطق ول يعقل ل أباكم رجل بامنزلة دونه من يعبد الذي فالصنم أيضا
ل عاجز فهو هذا ومع واللساني القلبي النطق عدم قد واللسان القلب أباكم
حاجة لك يقضي ول باخير يأتيك ل أرسإلته فأينما هذا ومع البتة شيء على يقدر
وهذا مستقيم صراط على وهو باالعدل يأمر متكلم قادر حي سإبحانه والله

 أنه يتضمن الحق وهو باالعدل أمره فإن والحمد الكمال باغاية له وصف

بال باسواه يأمر ل لهله محب باه لعباده آمر باه راض له معلم باه عالم سإبحانه
عدل وشرعه أمره بال والباطل والسفه والظلم الجور هو الذي ضده عن تنزه
منابار على يمينه عن له المجاورون وهو وأحباؤه أولياؤه هم العدل وأهل كله
الكوني القدري والمر الديني الشرعي المر يتناول باالعدل وأمره نور من

ابان عبدك إني اللهم الصحيح الحديث في كما ما باوجه فيه جور ل عدل وكلهما
هو فقضاؤه قضاؤك في عدل حكمك في ماض بايدك ناصيتي أمتك ابان عبدك
باحق إل يأمر فل فيكون كن له يقول أن شيئا أراد إذا أمره فإنما الكوني أمره

هو ما المقدر المقضي في كان وإن وعدل حق باه القائم وقدره وقضاؤه وعدل
على أنه سإبحانه أخبر ثم المقدر غير والقدر المقضي غير فالقضاء وظلم جور

رباي الله على توكلت إني شعيب رسإوله قول نظير وهذا مستقيم صراط
ما فقوله مستقيم صراط على رباي إن باناصيتها آخذ هو إل داباة من ما ورباكم

صراط على رباي إن وقوله بايدك ناصيتي قوله نظير باناصيتها آخذ هو إل داباة من
سإبحانه وهو حمده والثاني ملكه فالول قضاؤك في عدل قوله نظير مستقيم

إل يقول ل أنه يقتضي مستقيم صراط على سإبحانه وكونه الحمد وله الملك له
فهو وعدل وحكمة ورحمة مصلحة هو ما إل يفعل ول باالعدل إل يأمر ول الحق
له ظالما يكون باما العبد على يقضى يقضي فل وأفعاله أقواله في الحق على

سإيئات من عليه يحمل ول شيئا حسناته من ينقصه ول ذنبه باغير يأخذه ول باه
يفعل ول غيره باذنب أحدا يؤاخذ ول شيئا إليها يتسبب ولم يعملها لم التي غيره
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والغايات الحميدة العواقب فيه له ويكون عليه باه ويثنى عليه يحمد ل ما قط
كله ذلك يأباى مستقيم صراط على كونه فإن المطلوباة

 يقول مستقيم صراط على رباي إن وقوله الطبري جرير بان محمد قال

والمسيء باإحسانه خلقه من المحسن يجازي الحق طريق على رباي إن
ثم باه واليمان له السإلم إل منهم يقبل ول شيئا منهم أحدا يظلم ل باإسإاءته

صراط على رباي إن عنه نجيح أباي بان شبل طريق من مجاهد عن حكى
عنه جريج ابان رواه وكذلك الحق قال مستقيم

كونه فإن عبارة اختلف وهذا لبالمرصاد رباك إن قوله مثل هي فرقة وقالت
باإسإاءته والمسيء باإحسانه المحسن مجازاة هو باالمرصاد

مستقيم صراط على يحثكم رباي إن تقديره حذف الكلم في فرقة وقالت
كما فليس باها أريد التي الية معنى هذا أن أرادوا إن وهؤلء عليه ويحضكم

وباين باالعدل آمرا كونه باين سإبحانه فرق وقد المقدر هذا على دليل ول زعموا
من المستقيم الصراط على حثه أن أرادوا وإن مستقيم صراط على كونه
أصاباوا فقد مستقيم صراط على كونه جملة

كلها والمور العباد مراد أن مستقيم صراط على كونه معنى أخرى فرقة وقالت
كذلك فليس الية معنى هذا أن أرادوا إن وهؤلء منها شيء يفوته ل الله إلى
وموجبه مقتضاه ومن مستقيم صراط على كونه لوازم من هذا أن أرادوا وإن
حق فهو

وهذا وقبضته ملكه وفي وقهره قدرته تحت شيء كل معناه أخرى فرقة وقالت
هو إل داباة من ما قوله باين شعيب فرق وقد الية معنى هو فليس حقا كان وإن
مستقلن معنيان فهما مستقيم صراط على رباي إن قوله وباين باناصيتها آخذ

على إل غيره العرباية تحتمل ول التفسير أئمة قول وهو مجاهد قول فالقول
العزيز عبد بان عمر يمدحا جرير وقال اسإتكراه

... مستقيم الموارد اعوج ... إذا صراط على المؤمنين أمير
وإذا مستقيم صراط على يجعله يشأ ومن يضلله الله يشأ من تعالى قال وقد
أقوالهم في المستقيم الصراط على وأتباعهم رسإله جعل الذي هو سإبحانه كان

وإن وفعله قوله في مستقيم صراط على يكون باأن أحق سإبحانه فهو وأفعالهم
عليه سإبحانه هو الذي فصراطه أمره موافقة هو وأتباعهم الرسإل صراط كان
التوفيق وباالله وفعله الحق قول من ومجده وكماله حمده يقتضيه ما هو

 فصل

وقد والكافر للمؤمن الله ضرباه مثل أنه سإواء الية مثل ثان قول الية وفي
التوفيق وباالله القول هذا في ما تقدم

 }196 صـ  ـ191  صـ1حـ الموقعين { إعلم أهـ
السعادة دار مفتاحا فى وقال

يأمر وأنه لنفسه تعالى الله ضرباه الثاني والمثل وعاباديه للصنم الول فالمثل
مثل له الذي الصنم وباين باينه يسوى فكيف مستقيم صراط على وهو باالعدل
والحسان الحكمة غاية هو عباده مع وتعالى تبارك الرب فعله فما السوء

هذا أن المدعى فدعوى ونهيهم وأمرهم ومنعهم واعطائهم اقدارهم في والعدل
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باعضا باعضهم ويسيء بابعض باعضهم يفجر وامائه عبيده باين السيد تخلية نظير
ذكره إلى يحتاج أن من وأعظم أظهر باينهما والفرق وأباطلها دعوى اكذب

وعزته وملكه وحمده فارق التام فغناه الحميد الغني لله والحمد عليه والتنبيه
للمغفرة ومحبته وكرمه وحكمه وشرعه ودينه وعدله وإحسانه وعلمه وحكمته
وشكر الصابارين وصبر التائبين وتوباة المسيئين عن والصفح الجناة عن والعفو

وحده ويعبدونه مراضيه ويتطلبون غيره على يؤثرونه الذين الشاكرين
أعداءه ويجاهدون والنصائح والحسان العدل باسيرة عبيده في ويسيرون
ووليه الطيب من الخبيث فيتميز ومرضاته محبته في وأموالهم دماءهم فيبذلون

آثارها عليها فيترتب الخارج إلى أولئك وخبائث هؤلء طيبات ويخرج عدوه من
لعدائه والذم لوليائه والحمد والعقاب الثواب من تعالى للرب المحبوباة

 }85  صـ2 حـ السعادة دار { مفتاحا أهـ
له ليس إنه الرجيم الشيطان من باالله فاسإتعذ القرآن قرأت { فإذا تعالى قوله

يتولونه الذين على سإلطانه إنما يتوكلون رباهم وعلى آمنوا الذين على سإلطان
}  مشركون باه هم والذين

حاكيا تعالى باقوله نفاه فكيف سإلطانا هاهنا أوليائه على له أثبت فقد قيل فإن
الحق وعد وعدكم الله ان المر قضى لما الشيطان وقال له مقررا عنه

فاسإتجبتم دعوتكم أن ال سإلطان من عليكم لى كان وما فأخلفتكم ووعدتكم
المؤمنين من فريقا ال فاتبعوه ظنه اباليس عليهم صدق ولقد تعالى وقال لى
في منها هو ممن باالخرة يؤمن من لنعلم ال سإلطان من عليهم له كان وما

شك
أن أحدهما وجهين من نفاه الذى غير عليهم له اثبته الذى السلطان قيل

أراد كيف اياهم وسإوقه باهم وتلعبه منهم التمكن سإلطان هو الثابات السلطان
الحجة سإلطان نفاه الذى والسلطان وموالته باطاعته ذلك من اياه باتمكينهم

ول حجة بال فأجاباوه دعاهم أنه غير باها يتسلط حجة من عليهم لباليس يكن فلم
سإلطوه هم ولكن البتة اباتداء سإلطانا عليهم له يجعل لم الله أن الثانى بارهان
عليهم يتسلطن فلم وحزباه جنده جملة في ودخولهم باطاعته انفسهم على

أن والمقصود واختيارهم باإرادتهم عليهم تسلطن وانما ضعيف كيده فإن باقوته
وسإلمهم وحاشيته أولده وأخذ فأخذه ونصحائه وأحباباه أوليائه أعظم قصد من
نفسه العدو ذلك عليه يسلط أن عقوباته من كان عدوه إلى
 } 71صـ الصابارين { عدة أهـ

باالتي وجادلهم الحسنة والموعظة باالحكمة رباك سإبيل الى {ادع تعالى قوله
} أحسن هي

الذكي القابال فالمتسجيب الخلق مراتب باحسب الدعوة مراتب سإبحانه جعل
غفلة نوع عنده الذي والقابال الحكمة باطريق يدعى يأبااه ول يعاندالحق ل الذي

والرهبة باالرغبة المقرون والنهي المر وهي الحسنة باالموعظة يدعى وتأخر
ل الية هذه معنى في الصحيح هو هذا احسن هي باالتي يجادل الجاحد والمعاند

الخواص دعوة وهي البرهان قياس الحكمة ان اليونان منطق اسإير يزعم ما
هي باالتي والمجادلة العوام دعوة وهي الخطاباة قياس الحسنة والموعظة
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مسلم جدلي باقياس المشاغب شغب رد وهو الجدلي القياس احسن
لصول مناف وهو الفلسفة أصول على مبني وهو بااطل وهذا المقدمات
ذكرها موضع هذا ليس كثيرة وجوه من وقواعدالدين المسلمين

 }193  صـ1 حـ السعادة دار { مفتاحا أهـ
السإراء سإورة
لي واجعل صدق مخرج وأخرجني صدق مدخل أدخلني رب {وقل تعالى قوله
} نصيرا سإلطانا لدنك من

الثلثة هذه : فى فالصدق وحاله وعمله قوله فى الصدق
على السنبلة كاسإتواء القوال على اللسان : اسإتواء القوال في فالصدق

كاسإتواء والمتاباعة المر على الفعال : اسإتواء العمال في والصدق سإاقها
على والجوارحا القلب أعمال : اسإتواء الحوال في والصدق الجسد على الرأس

جاءوا الذين من العبد يكون فبذلك الطاقة وباذل الوسإع واسإتفراغ الخلص
كان ولذلك صديقيته : تكون باه وقيامها فيه المور هذه كمال وباحسب باالصدق

الصديق سإمي الصديقية سإنام : ذروة وأرضاه عنه الله رضى الصديق باكر لباي
الصادق من أبالغ والصدوق الصدوق من أبالغ الصديق و الطلق على

كمال مع للرسإول النقياد كمال وهي الصديقية : مرتبة الصدق مراتب فأعلى
 للمرسإل الخلص

الصدق على ومخرجه مدخله يجعل أن يسأله : أن رسإوله تعالى الله أمر وقد
من لي واجعل صدق مخرج وأخرجني صدق مدخل أدخلني : رب : وقل فقال
له يهب أنه سإأله أنه إباراهيم خليله عن  وأخبر80:  السإراء نصيرا سإلطانا لدنك
وباشر الخرين في صدق لسان لى : واجعل فقال الخرين في صدق لسان
أن آمنوا الذين : وباشر تعالى فقال صدق ومقعد صدق قدم عنده لهم باأن عباده

في ونهر جنات في المتقين : إن  وقال2:  يونس رباهم عند صدق قدم لهم
: مدخل أشياء خمسة  فهذه5455:  القمر مقتدر مليك عند صدق مقعد

وحقيقة الصدق ومقعد الصدق وقدم الصدق ولسان الصدق ومخرج الصدق
وهو الله إلى الموصل باالله المتصل الثابات الحق : هو الشياء هذه في الصدق

والخرة الدنيا في ذلك وجزاء والعمال القوال من وله باه كان ما
وفي باالله ثاباتا حقا وخروجه دخوله يكون : أن الصدق ومخرج الصدق فمدخل
ل الذي ومدخله الكذب مخرج ضد المطلوب وحصول باالبغية باالظفر مرضاته

ومخرج بادر يوم أعدائه كمخرج عليها يقوم ثاباتة سإاق له ول إليها يوصل له غاية
الغزوة تلك في وأصحاباه كمخرجههو الصدق
فاتصل الله مرضاة واباتغاء ولله باالله صدق مدخل : كان مدخلهالمدينة وكذلك

مدخل باخلف والخرة الدنيا في طلبه ما وإدراك والنصر والظفر التأييد باه
باالله يكن لم فإنه الحزاب يوم المدينة باه يدخلوا أن أعداؤه رام الذي الكذب

وكذلك والبوار الخذلن إل باه يتصل فلم ورسإوله لله محادة كان بال لله ول
لما فإنه قريظة باني اللهحصن لرسإول المحارباين اليهود من دخل من مدخل

باالله كان ومخرج معهم مدخل فكل أصاباهم ما معهم : أصاباه كذب مدخل كان
باعض وكان صدق ومخرج صدق مدخل فهو الله على ضامن وصاحبه ولله

باك أعوذ إني : اللهم وقال السماء إلى رأسإه : رفع داره من خرج إذا السلف
 عليك ضامنا فيه أكون ل مخرجا أخرج أن
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: ومخرجه الصدق مدخل فسر ولذلك صدق مخرج المخرج يكون ل : أن يريد
هذا فإن التمثيل سإبيل على هذا أن ريب ول المدينة ودخوله مكة باخروجهمن

صدق مداخل كلها فمداخله وإل ومخارجه مداخله أجل من والمخرج المدخل
مرضاته ولباتغاء وباأمره وباالله لله هي إذ صدق مخارج ومخارجه

كل فمخرج باكذب أو باصدق إل آخر مدخل أو سإوقه ودخل بايته من أحد خرج وما
والله والكذب الصدق يعدو : ل ومدخله واحد

باالصدق المم سإائر عليهمن الحسن الثناء : فهو الصدق لسان وأما المستعان
عليهم والرسإل النبياء من وذريته إباراهيم عن قال كما باالكذب ثناء ليس

بااللسان  والمراد50:  مريم عليا صدق لسان لهم : وجعلنا وسإلمه الله صلوات
سإبحانه الله أطلق محله وهو بااللسان الصدق كان فلما الحسن : الثناء ههنا

عنه باه وعبر وفاقا جزاء الصادق على باالثناء العباد ألسنة
من أرسإلنا : وما تعالى كقوله واللغة : هذا معان ثلثة باه يراد اللسان فإن

ألسنتكم : واختلف  وقوله4:  إباراهيم لهم ليبين قومه بالسان إل رسإول
لسان وهذا أعجمي إليه يلحدون الذي : لسان  وقوله22:  الروم وألوانكم

باه تحرك : ل تعالى كقوله نفسها الجارحة باه  ويراد103:  النحل مبين عرباي
بامحمد وفسر باالجنة : ففسر الصدق قدم  وأما16:  القيامة باه لتعجل لسانك
الصالحة باالعمال وفسر

العمال قدموا وهم القيامة يوم عليه يقدمون وما قدموه ما القدم وحقيقة
 ذلك جزاء هي التي الجنة على ويقدمون بامحمد واليمان

: فلنهم وباالنبي باالعمال فسره ومن عليه يقدمون : ما أراد باها فسره فمن
: الصدق مقعد وأما صدق قدم فالثلثة أيديهم باين باه اليمان وقدموا قدموها

ثبوته مستلزم باالصدق كله ذلك ووصف وتعالى تبارك الرب عند الجنة فهو
سإبحانه باالحق متصل فإنه عائدته وكمال ونفعه ودوامه حق وأنه واسإتقراره

ضار غير ونافع زائل غير ودائم بااطل غير وحق كذب غير صدق فهو وله باه كائن
: طمأنينة الصدق علمات ومن مدخل ول سإبيل إليه ومتعلقاته للباطل وما

من مرفوعا الترمذي في كما الريبة : حصول الكذب علمات ومن إليه القلب
عنهما الله رضي علي بان الحسن حديث
ريبة والكذب طمأنينة : الصدق النبيقال عن عنهما
: إن النبيقال عن عنه الله رضي مسعود بان عبدالله حديث من الصحيحين وفي

يكتب حتى ليصدق الرجل وإن الجنة إلى يهدي البر وإن البر إلى يهدي الصدق
وإن النار إلى يهدي الفجور وإن الفجور إلى يهدي الكذب وإن صديقا عندالله
ومبدأها الصديقية مفتاحا الصدق فجعل كذاباا عندالله يكتب حتى ليكذب الرجل

ول حاله في ول عمله في ول قوله في ل ألبتة كاذب درجتها ينال فل غايته وهي
عن نفاه ما إثبات أو أثبته ما ونفي وصفاته أسإمائه في الله على كاذب سإيما
باتحليل وشرعه دينه في عليه الكذب وكذلك أبادا صديق هؤلء في فليس نفسه

وكراهة يوجبه لم ما وإيجاب أوجبه ما وإسإقاط يحرمه لم ما وتحريم حرمه ما
للصديقية مناف ذلك كل يحبه لم ما واسإتحباب أحبه ما

المخلصين الصادقين باحلية : باالتحلي العمال في معه الكذب وكذلك
منهم الحقيقة في وليس المتوكلين والزاهدين
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ظاهرا والمر للخبر والمتاباعة والنقياد الخلص : كمال الصديقية كانت فلذلك
باركة يمحق وكذباهما بايعهما في البركة يحل المتبايعين صدق إن حتى وبااطنا
رسإول : قال قال عنه الله رضي حزام بان حكيم عن الصحيحين في كما بايعهما

وإن بايعهما في لهما باورك وباينا صدقا فإن يتفرقا لم ما باالخيار : البيعان الله
 بايعهما باركة : محقت وكتما كذباا

الوفاء : الصدق زيد بان عبدالواحد قال الصدق حقيقة في كلمات في فصل
أن يعني والعلنية السر : اسإتواء وقيل النطق السر : موافقة وقيل باالعمل لله

بااطنه من خير ظاهره الذي كالمنافق سإريرته من خير علنيته الكاذب
من عند الحق : كلمة وقيل الهلكة مواطن في باالحق القول : الصدق وقيل
والمرائي مرة أرباعين اليوم في يتقلب : الصادق الجنيد وقال وترجوه تخافه
إلى يسبق وقد شرحا إلى يحتاج الكلم وهذا سإنة أرباعين واحدة حالة على يثبت

والصادق باتلونه يتلون فهو ألوان الكذب لن متلون الكاذب وأن خلفه الذهن
يتغير ول يتلون ل وصاحبه نفسه في واحد الصدق فإن واحدة حالة على مستمر

التي والواردات المعارضات فإن هذا غير صحيح القاسإم أباي الشيخ مراد لكن
عليه يرد ل فإنه منها فارغ هو بال المرائي الكاذب على لترد الصادق على ترد
الشيطان يعارضهم ول المرائين الكاذباين على الصادقين موارد الحق قبل من
الواردات وهذه فيها شيء ل خرباة في له أرب ل فإنه الصادقين يعارض كما

إلى مكان من هارباا إل تراه فل وتنوعها اختلفها باحسب الصادق تقلب توجب
يخاف لنه سإبب إلى سإبب ومن حال إلى حال ومن عمل إلى عمل ومن مكان

يساكن ل فهو مطلوباه عن يقطعه : أن وسإبب ومكان إليها يطمئن حال كل في
يفوق الذي الغنى طلب في الفاق في كالجوال فهو مطلوباه دون شيئا ول حالة

حتى وتسكنه وتحركه وتقعده وتقيمه باه تتقلب والسإباب والحوال الغنياء باه
وحركة تقلب في فقلبه فيها عزيز وهذا مطلوباه على يعينه ما فيها يجد

مطلبه دون يقف أن من أعلى وهمته وعظمته مطلوباه سإعة باحسب شديدة
همته الذي الصادق كالمحب فهو غيره شيئا يساكن أو حال أو رسإم على

في الصادق وحال العلم طلب في الصادق حال وكذا محبوباه على التفتيش
حالة على يدوم ول قرار له يستقر ل شيء طلب في صادق فكل الدنيا طلب

 واحدة

متقلب فهو محاباه وتتبع أوامره وتنفيذ رباه رضى مطلوباه الصادق : فإن وأيضا
هو فبينا مضارباها اسإتقلت أين معها ويستقل ركائبها توجهت أين معها يسير فيها
باالتعليم للخلق إحسان في ثم حج في ثم غزو في ثم ذكر في رأيته إذ صلة في

باسبب قيام في أو منكر عن نهي أو بامعروف أمر في ثم النفع أنواع من وغيره
إن مظلوم نصر أو جنازة تشييع أو مريض عيادة في ثم والدنيا الدين عمارة فيه

والمنافع القرب أنواع من ذلك غير إلى أمكن
ول وضع ول عادة ول رسإم يملكه ل الله على وجمعية لله دائم تفرق في فهو

ل معين وزي غيره في يصلى ل فيه يصلى معين بامكان ول إشارة ول باقيد يتقيد
هي أو عليها غيرها فضل مع غيرها إلى يلتفت ل معينة وعبادة سإواه يلبس
والرض السماء باين ما كبعد باينهما ما وباعد الدرجة في غيرها من أعلى
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: إليها والشارة مرادها وإيثار النفس وعبادة والتصنع والرياء والفات البلء فإن
إلى السير عن أربااباها حبست التي والقيود والرسإوم الوضاع هذه في كلها

عن أحدهم خرج فإذا تعالى الله إلى قلوباهم من السير عن فضل قلوباهم
نقصا ورآه ذلك اسإتهجن منه أفضل إلى ولو وإشارته وقيده وزيه ووضعه رسإمه

من وسإقط انحط قد وهو عندهم لرتبته وانحطاطا الناس أعين من وسإقوطا
الله عين
وقيوده وزيه وأوضاعه رسإومه تدعه ول وحاله نفسه من ذلك أحدهم يحس وقد
يبدي الذي المرائي الكذاب شأن وهذا وإصلحه ذلك ترميم في يسعى : أن

وهذا ومرتبته نفسه عمارة على العامل بااطنه من الله يعلمه ما خلف للناس
: الله مع الصدق وعلى منه الله مراد على عامل كان ولو باعينه النفاق هو

عين ومعها عندها الوقوف ولرأى الرسإوم تلك وحبسته القيود تلك لثقلته
على كان إذا عمل عمل أي ول لبس ثوب أي باالى ولما إليه ل الله عن النقطاع

العبد من الله مراد
وآفاته باتفاصيله عالم الصدق في راسإخ كلم حق الجنيد القاسإم أباي فكلم

 باالكذب اشتباهه ومواضع

فهم العزائم أصحاب إل يطيقه ل الرواسإي الجبال كحمل الصدق فحمل وأيضا
ل كالريشة خفيف والكذب والرياء الثقيل باحمله الحامل تقلب تحته يتقلبون

ول مشقة ول تعب بال اتفق موضع أي في له حامل فهو ألبتة ثقل صاحبه له يجد
الصدق رائحة يشم : ل باعضهم وقال ثقله يجد ول حمله تحت يتقلب ل فهو كلفة
ول يموت أن له يتهيأ الذي : الصادق باعضهم وقال غيره أو نفسه داهن عبد

صادقين كنتم إن الموت : فتمنوا تعالى الله قال كشف لو سإره من يستحيي
للنبي معجزة : إنها قالوا معروف كلم للناس فيها الية : هذه  قلت94:  البقرة
علم وهذا أبادا يتمنونه ل : أنهم وأخبر الموت تمني إلى ودعاهم اليهود باها أعجز

ينطق ولم الغيب باأخبار إل باواطنهم على الطلع يمكن ل إذ نبوته أعلم من
أبادا باتمنيه ألسنتهم الله

دون من خالصة الله عند الخرة الدار لهم : أن اليهود ادعت : لما طائفة وقالت
: إن وقال دعواهم في الله كذباهم كرامته وأهل وأحباؤه أباناؤه وأنهم الناس

يتمنى الحبيب فإن النعيم دار الجنة إلى لتصلوا الموت فتمنوا صادقين كنتم
الوزار من أيديهم قدمت باما أبادا يتمنونه ل : أنهم سإبحانه أخبر ثم حبيبه لقاء

أيديهم قدمت باما أبادا يتمنوه : ولن فقال قالوه ما وباين باينهم الحائلة والذنوب
آية جنس من هذه وغيره إسإحاق بان محمد منهم طائفة  وقالت95:  البقرة

أمر إلى : دعاهم الحق وكتموا عيانا الهدى ودفعوا عاندوا لما وأنهم المباهلة
سإؤال التمني و المفتري الكاذب على باالموت يدعوا أن وهو وباينه باينهم يحكم
 المفتري الكاذب المبطل على باه وادعوا الموت فتمنوا ودعاء

القولين أصحاب قاله كما خاصة لنفسكم : تمنوه المراد فليس هذا وعلى
الحجة إقامة في أبالغ وهذا للمبطل وتمنوه باالموت : ادعوا معناه بال الولين
أيضا أنتم : فتمنوه باقولهم الله رسإول يعارضوا أن من وأسإلم الصدق وبارهان

أحرص كانوا وكرامته الله ثواب على لتقدموا الجنة أهل أنكم محقين كنتم إن
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بامثله لعارضوه أولئك ذكره ما منه فهموا فلو معارضته على شيء
باه ويدعو حاله وشدة وبالئه لضره الموت يتمنى منهم كثيرا نشاهد فإنا وأيضا
وقع ول أبادا يكون ل هذا فإن الكاذباة الفرقة على باه والدعاء تمنيه باخلف وهذا
وكفرهم وصدقه نبوته باصحة لعلمهم وذلك ألبتة النبي حياة في منهم أحد من
الذي : هو القول وهذا الكاذباون هم أنهم لعلمهم أبادا يتمنوه فل وباغيا حسدا باه

إل تراه ل : الصادق الخواص إباراهيم وقال كتاباه من أراد باما أعلم والله نختاره
تصدق : أن الصدق : حقيقة الجنيد وقال فيه يعمل فضل أو يؤديه فرض في
: الحلوة الصادق تخطىء ل : ثلث وقيل الكذب إل منه ينجيك ل موطن في

والهيبة والملحة
 } 277 صـ  ـ270  صـ2 حـ السالكين { مدارج أهـ

حجاباا باالخرة يؤمنون ل الذين وباين باينك جعلنا القرآن قرأت { وإذا تعالى قوله
} مستورا

يحول حجاباا وباينهم قرأته إذا القرآن باين جعلنا والمعنى القولين أصح على
آن أكنة قلوباهم على وجعلنا قوله ويبينه باه واليمان وتدباره فهمه وباين باينهم

وقالوا قوله في المذكورة الثلثة هي الثلثة وهذه وقرا آذانهم وفي يفقهوه
فأخبر حجاب وباينك بايننا ومن وقر آذاننا وفي إليه تدعونا مما أكنة في قلوبانا

والوقر فهمه من تمنع والكنة الحق رؤية يمنع فالحجاب جعله ذلك أن سإبحانه
إلى الوصول من يمنعهم مانع ههنا الحجاب الكلبي وقال سإماعه من يمنع

ووصفه عليه القدام عن يصدهم مما ونحوه الرعب من باالذى الله رسإول
أنه والصحيح سإتر ذو أي النسب على وقيل سإاتر بامعنى فقيل مستورا باكونه
يثبت ل فاعل بامعنى مفعول ومجيء يرى فل الباصار عن مستورا أي بااباه على

ورجل هول ذي أي مهول كمكان فعله من يشتق لم مفعول في والنسب
عليه وقع الذي فهو فعله على جار فهو مفعول فأما رطوباة ذي أي مرطوب

ومستور ومجروحا كمضروب الفعل
 }93 صـ العليل { شفاء أهـ

}  للمؤمنين ورحمة شفاء هو ما القرآن من { وننزل تعالى قوله

الية في قال كما كلهشفاء القرآن فإن للتبعيض ل الجنس لبيان ههنا ومن
سإبحانه الله ينزل فلم والريب والشك الجهل داء من للقلوب شفاء فهو الخرى

من الداء إزالة في أشجع ول أعظم ول أنفع ول أعم قط شفاء السماء من
من نفر انطلق قال سإعيد أباي حديث من الصحيحين في ثبت وقد القرآن

العرب أحياء من حي على نزلوا حتى سإافروها سإفرة في النبي أصحاب
ل شيء باكل له فسعوا الحي ذلك سإيد فلدغ يضيفوهم أن فأباوا فاسإتضافوهم

عند يكون أن لعله نزلوا الذين الرهط هؤلء أنيتم لو باعضهم فقال شيء ينفعه
ل شيء باكل له وسإعينا لدغ سإيدنا إن الرهط أيها فقالوا فاتوهم شيء باعضهم

والله ولكن لرقى إني والله نعم باعضهم فقال شيء منكم أحد عند فهل ينفعه
على فصالحوهم جعل لنا تجعلوا حتى باراق أنا فما تضيفونا فلم اسإتضفناكم

نشط فكأنما العالمين رب لله الحمد ويقرأ عليه يتفل فانطلق الغنم من قطيع
عليه صالحوهم الذي جعلهم فأوفوهم قلبة باه وما يمشي فانطلق عقال من
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الذي له فنذكر النبي نأتي حتى نفعل رقال الذي فقال إقتسموا باعضهم فقال
يدريك وما فقال ذلك له فذكروا الله رسإول على فقدموا يأمرنا باما فننظر كان
هذا أثر فقد سإهما معكم لى وأضرباوا اقتسموا أصبتم قد قال ثم رقية إنها

ولو وأيسره دواء أسإهل وهو يكن لم كأن حتى وأزاله الداء هذا في الدواء
بامكة ومكثت الشفاء في عجيبا تأثيرا لها لرأي باالفاتحة التداوي العبد أحسن

لها فأري باالفاتحة نفسي أعالج فكنت دواء ول طبيبا أجد ول أدواء تعتريني مدة
سإريعا يبرأ منهم كثير وكان ألما يشتكي لمن ذلك أصف فكنت عجيبا تأثيرا
يستشفى التي والدعية واليات الذكار أن وهو له التفطن ينبغي أمر ههنا ولكن

همة وقوة المحل قبول تستدعى ولكن شافية نافعة نفسها في هي ويرقاباها باها
قبول لعدم أو الفاعل تأثير لضعف كان الشفاء تخلف فمتى وتأثيره الفاعل

الدوية في ذلك يكون كما الدواء فيه ينجع أن يمنع فيه قوي لمانع أو المنفعل
 عدم فإن الحسية والدواء

من يمنع قوي لمانع يكون وقد الدواء لذلك الطبيعة قبول لعدم يكون قد تأثيرها
باه البدن انتفاع كان تام لقبول الدواء أخذت إذا الطبيعة فإن أثره اقتضائه
وكان تام باقبول والتعاويذ الرقاء أخذ إذا القلب وكذلك القبول ذلك باحسب
أقوى من فإنه الدعاء وكذلك الداء إزالة في مؤثرة وهمة فعالة نفس للراقى

إما أثره عنه يتخلف قد ولكن المطلوب وحصول المكروه دفع في السإباب
لضعف وإما العدوان من فيه لما الله يحبه ل دعاء يكون باأن نفسه في لضعفه
القوس بامنزلة فيكون الدعاء وقت عليه وجمعيته الله على إقباله وعدم القلب
الجاباة من المانع لحصول وإما ضعيفا خروجا منه يخرج السهم فإن جدا الرخو

والسهو الغفلة واسإتيلء القلوب على الذنوب ورين والظلم الحرام أكل من
عليها وغلبتها واللهو

 }3 صـ الكافى { الجواب أهـ
الكهف سإورة
} فرطا أمره وكان هواه واتبع ذكرنا عن قلبه أغفلنا من تطع { ول تعالى قوله
الغافلين من أو الذكر أهل من هو : هل فلينظر بارجل يفتدي أن العبد أراد فإذا

من وهو الهوى هو عليه الحاكم كان فإن الوحي أو الهوى عليه الحاكم وهل ؟
الذي أمره أي باالتضييع فسر قد الفرط ومعنى فرطا أمره كان الغفلة أهل

باالسإراف وفسر فيه فرط قد ضائع وفلحه رشده وباه باه ويقوم يلزمه أن يجب
متقارباة أقوال وكلها للحق باالخلف وفسر باالهلك وفسر أفرط قد أي

فينبغي الصفات هذه جمع من طاعة عن نهى وتعالى سإبحانه الله أن والمقصود
وإن منه فليبعد كذلك وجده فإن ومتبوعه وقدوته شيخه في ينظر أن للرجل
مفروط غير وأمره السنة واتباع وجل عز تعالى الله ذكر عليه غلب ممن وجده
إل والميت الحي باين فرق ول باغرزه فليستمسك أمره في حازم هو بال عليه

المسند وفي والميت الحي كمثل رباه يذكر ل والذي رباه يذكر الذي فمثل باالذكر
مجنون يقال حتى تعالى الله ذكر [ أكثروا مرفوعا

 } 71 صـ الصيب { الوابال أهـ
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قال غافل جعلناه فقال ذكرنا عن قلبه أغفلنا قوله عن ثعلب العباس أباو سإئل
الفارغ الشيء الغفل قلت غافل ووجدته غافل سإميته أغفلته الكلم في ويكون

فأغفلناه عليه شكل ل الذي الغفل والكتاب باها علمة ل التي الغفل والرض
سإبحانه لنه الصلي العدم على له اباقاء فهو منه فارغا الذكر عن غفل تركناه

بامشيئته فيه الله فعل والغفال وصفه فالغفلة غافل فبقي الذكر له يشأ لم
يتذكر لم كر التذ له يشأ لم فإذا لغفلته مقتض منهما فكل لتذكره مشيئته وعدم

والعراض والكفر الغفلة تضاف فهل قيل فإن الذكر منه امتنع غفلته شاء وإذا
قد القرآن قيل لوقوعها مشيئته إلى أم أضدادها الرب مشيئة عدم إلى ونحوها

ومن وقال قلوباهم يطهر أن الله يرد لم الذين أولئك تعالى قال وباهذا باهذا نطق
فكيف قيل فإن يضله أن يرد ومن شيئا الله من له تملك فلن فتنته الله يرد

مؤثر من له باد فل وجوديا كان إن للثر موجبا المقتضى السبب عدم يكون
الصلي العدم على فيبقى وموجبه سإببه عدم فيه فيكفي العدم وأما وجودي

على دليل السبب فعدم دليله إلى الشيء إضافة بااب من كان إليه أضيف فإذا
وأما ذلك في مشاحة فل العتبار باهذا ومقتضيا موجبا سإمي وإذا المسبب عدم

في وتفريطه هواه اتباع عليه ترتب الغفال وهذا فل ومؤثرا أثرا العدم يكون أن
وقال الضيعة أكبر أضاع قتادة وقال ضياعا أي فرطا أمره كان مجاهد قال أمره

تقديم والتفريط مضيع باه متهاون أي فرط أمر الهيثم أباو وقال هلكا السدة
الفرط الليث قال وأهلكه إضاعه أمر في العجز قدم من اسإحاق أباو قال العجز
يفرط متروكا فرطا الفراء قال فرط فلن أمر كل يقول فيه يفرط الذي المر
الغفلة يحسن ل عما وغفل اتباعه ينبغي مال واتبع فيه التفريط ينبغي ل فيما
 عنه

فل وقال مرضا الله فزادهم مرض قلوباهم في تعالى فقال المرض وأما فصل
الكتاب أوتوا الذين يرتاب ول وقال مرض قلبه في الذي فيطمع باالقول تخضعن

مثل باهذا الله أراد ماذا والكافرون مرض قلوباهم في الذين وليقول والمؤمنون
باالحق عارفا يكون أن صحته فإن واعتداله صحته عن خروج القلب ومرض

عليه غيره باإيثار وإما فيه باالشك إما فمرضه غيره على له مؤثرا له محبا
وقد وشهوة غي مرض العصاة ومرض وريب شك مرض المنافقين فمرض
اللغة في المرض أصل النباري ابان قال مرضا منهما كل سإبحانه الله سإمى

تغيرت باالمرض ومرضت حاله وتغيرت جسمه فسد فلن مرض الفساد
أقصى ... تتبع مريضة أرضا الحجاج هبط ... إذا الخيلية ليلى قالت وفسدت

... لفقد مريضة أضحت الرض أن تر ... ألم آخر ... وقال فشفاها دائها
وضعف فساد أشياء أرباعة على يدور ... والمرض اقشعرت والبلد الحسين
وعين يبالغ ولم فيه ضعف إذا المر في الرجل مرض ومنه وظلمة ونقصان
... راحت قال كما هبوباها هب إذا مريضة وريح ضعيفة فاترة أي النظر مريضة
العراباي ابان وقال أثرها يعفى ل حتى ضعيفة لينة ... أي مريضة الرياحا لرباعك

ناقص مريض وقلب القوة ناقص أي مريض بادن ومنه النقصان المرض أصل
عن المنذري عن الزهري وقال حركته نقصت إذا حاجتي في ومرض الدين
والمرض قال صفائها باعد واضطراباها الطبيعة أظلم المرض أصحاباه باعض

قمر ول شمس لها يضيء ... فما ناحية كل من مرضت ... وليلة وأنشد الظلمة
وشهوة الغي وإرادة والضلل والحيرة والجهل الشك ثم اللغة في أصله ... هذا
المرض أسإباب العبد فيتعاطى الرباعة المور هذه إلى تعود القلب في الفجور
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لها وتعاطيه أسإباباه ليثاره المرض بازيادة الله فيعاقبه يمرض حتى
 } 98 صـ العليل { شفاء أهـ

} يفقهوه أن أكنة قلوباهم على { وجعلنا تعالى قوله
وكنان وأكنة كنة ويقال والتغطية الستر من وأصله وأعنة كعنان كنان جمع وهي

في أكننتم أو تعالى كقوله وأخفاه سإتره إذا فأكنة فرق باينهما بال واحد بامعنى
الستر في ويشتركان مكنون بايض كقوله وحفظه صانه إذا وكنة أنفسكم
باذلك أنفسهم على أقروا وقد كالغلف وهو وسإتره الشيء ماأكن والكنان
حجاب وباينك بايننا ومن وقر آذاننا وفي إليه تدعونا مما أكنة في قلوبانا فقالوا

وهو العين وغطاء الوقر وهو الذن وغطاء الكنة وهي القلب غطاء فذكروا
ترك في إنا والمعنى نراك ول نسمعه ول كلمك نفقه ل والمعنى الحجاب
أكنة في قلوبانا عباس ابان قال يراك ول تقول ما يفقه ل من بامنزلة منك القبول

غطاء عليها مقاتل وقال النبل كجعبة مجاهد وقال السهام فيها التي الكنانة مثل
تقول ما نفقه فل
 }93 صـ العليل { شفاء أهـ

في أعينهم كانت الذين عرضا للكافرين يومئذ جهنم { وعرضنا تعالى قوله
} سإمعا يستطيعون ل وكانوا ذكرى من غطاء
آيات من الذكر تضمنه عما غطاء في أعينهم أن أحدهما معنيين يتضمن وهذا
فهم عن غطاء في قلوباهم أعين أن والثاني قدرته وعجائب توحيده وأدلة الله

العين إلى منه يسري ثم أول للقلب الغطاء وهذا باه والهتداء وتدباره القرآن
 } 93 صـ العليل { شفاء أهـ

مريم سإورة
ل وهم غفلة في هم و المر قضي إذ الحسرة يوم { وأنذرهم تعالى قوله

} يؤمنون
كأنه باالموت يجاء الله رسإول قال قال عنه الله رضي الخدري سإعيد أباي وعن
هذا تعرفون هل الجنة أهل يا فيقال النار و الجنة باين فيوقف املح كبش

هل النار أهل يا يقال ثم الموت هذا نعم يقولون و ينظرون و فيشرأباون
فيذباح باه فيؤمر قال الموت هذا نعم ويقولون ينظرون و فيشرأباون هذا تعرفون

قرا ثم موت فل خلود النار أهل يا و موت فل خلود الجنة أهل يا يقال ثم قال
يؤمنون ل هم و غفلة في هم و المر قضي إذ الحسرة يوم أنذرهم و الله رسإول
أن عنهما الله رضي عمر ابان حديث من أيضا الصحيحين في و عليه متفق

مؤذن يقوم ثم النار النار أهل يدخل و الجنة الجنة اهل يدخل قال الله رسإول
و فيه هو فيما خالد كل موت ل النار أهل يا و موت ل الجنة أهل يا فيقول باينهم
النار إلى النار أهل صار و الجنة إلى الجنة أهل صار إذا الله رسإول قال قال عنه
يا و موت ل الجنة أهل يا مناد ينادى ثم والجنة النار باين يجعل حتى باالموت أتي
عن و جهنم إلى حزنا النار أهل يزداد و فرحا الجنة اهل فيزداد موت ل النار أهل
أهل و الجنة الجنة أهل دخل إذا قال الله رسإول أن عنه الله رضي هريرة أباي
النار أهل و الجنة أهل باين الذي السور على فيوقف ملبيا باالموت أتي النار النار

مبشرين فيطلعون النار أهل يا يقال ثم خائفين فيطلعون الجنة أهل يا يقال ثم
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و هؤلء فيقول هذا تعرفون هل النار أهل و الجنة لهل فيقال الشفاعة يرجون
ثم السور على ذباحا فيذباح فيضجع بانا وكل الذي الموت هو عرفناه قد هؤلء
و النسائي رواه موت ل خلود النار أهل يا و موت ل خلود الجنة أهل يا يقال

معاينة و الذباح و الضجاع و الكبش هذا و صحيح حسن حديث قال و الترمذي
و قبيحا خطا الناس باعض فيه أخطأ كما تمثيل ل و خيال ل حقيقة ذلك الفريقين

الله فان يصح ل هذا و يذباح ان عن فضل يتجسم ل العرض و عرض الموت قال
 صورة الموت من ينشئ سإبحانه

تعالى الله و يعاقب و باها يثاب معاينة صورا العمال من ينشئ كما يذباح كبش
الجسام من ينشئ و لها مادة العراض تكون أجساما العراض من ينشئ

الجسام من و أعراضا العراض من تعالى و سإبحانه ينشئ كما أعراضا
باين جمعا يستلزم ل و تعالى للرب مقدوره ممكنة الرباعة فالقسام أجساما

لملك الذباح أن قال من تكلف إلى حاجة ل و المحال من شيئا ل و النقيضين
التأويل و رسإوله و الله على الفاسإد السإتدراك من كله فهذا الموت
و من الرسإول لمراد الفهم قله سإببه و نقل ل و عقل يوجبه ل الذي الباطل
ظن و يذباح العرض نفس أن على يدل الحديث لفظ أن القائل هذا فظن كلمه
الفريقان يهتد لم و يذباح جسم مكانه يصير و يزول و يعدم العرض أن آخر غالط

و أجسام العراض من ينشئ سإبحانه الله أن و ذكرناه الذي القول هذا الى
القيامة يوم عمران آل و البقرة تجيء عنه الصحيح في كما لها مادة يجعلها
تعالى سإبحانه الله ينشئها التي القراءة هي فهذه الحديث غمامتان كأنهما

من الله جلل من تذكرون ما أن الخر الحديث في قوله كذلك و غمامتين
يذكرن النحل كدوي دوي لهن العرش حول يتعاطفن تهليله و تحميده و تسبيحه

التي للصورة نعيمه و القبر عذاب حديث في قوله كذلك و احمد ذكره باصاحبهن
حقيقة هذا و السيء عملك أنا و الصالح عملك أنا فيقول أنت من فيقول يراها

هل و قبيحة صورة و حسنة صورة عمله من له أنشأ سإبحانه الله لكن و خيال ل
سإبحانه الله أنشأ إيمانهم نفس إل القيامة يوم المؤمنين باين يقسم الذي النور
فورود النص باه يرد لم لو معقول أمر فهذا أيديهم باين يسعى نورا منه لهم

الله نبي أن بالغنا قتادة عن سإعيد وقال العقل و السمع تطاباق بااب من باه النص
باشارة و حسنة صورة في عمله له صور قبره من خرج إذا المؤمن أن قال

عملك أنا له فيقول الصدق أمرا لراك أنى فوالله أنت من له فيقول حسنة
عمله له صور قبره من خرج إذا الكافر أما و الجنة إلى قائدا و نورا له فيكون

 ما فيقول سإيئة وباشارة سإيئة صورة في

يدخله حتى باه فينطلق عملك انا له فيقول السوء امرا لراك اني فوالله انت
و حسنة صورة في عمله له يمثل جريج ابان قال و ذلك مثل مجاهد قال و النار
عملك أنا فيقول أنت من له فيقول خير باكل يبشره و صاحبه يعارض طيبة ريح

و باإيمانهم رباهم يهديهم قوله فذلك الجنة يدخله حتى يديه باين نورا له فيجعل
حتى يلده و صاحبه فيلزم منتنة ريح و سإيئة صورة في عمله له يمثل الكافر
ذكر انه الحسن عن فضالة بان المبارك ثنا المبارك ابان قال و النار في يقذفه

كل أن علموا قال بامعذباين نحن ما و الولى موتتنا إل باميتين نحن افما الية هذه
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نحن ما و الولى موتتنا إل باميتين نحن افما فقالوا يقطعه انه الموت باعده نعيم
في يقول الرقاشي يزيد كان و العظيم الفوز لهو هذا أن قالوا ل قيل بامعذباين

فهنا السإقام من آمنوا و العيش لهم فطاب الموت من الجنة أهل أمن كلمه
لحيته على دموعه تجري حتى يبكي طول الله جوار في هم
 }251 صـ  ـ246صـ الرواحا { حادى أهـ

طه سإورة
أي الفاعل إلى مضاف المصدر } قيل لذكري الصلة { وأقم تعالى قوله

لم هذا على واللم باها لتذكروني أي المذكور إلى مضاف وقيل باها لذكرك
: { أقم كقوله ذكري عند الصلة أقم أي الوقتية اللم : هي وقيل التعليل
ليوم القسط الموازين : { ونضع تعالى } وقوله الشمس لدلوك الصلة
لن نظر فيه معناها يجعل باه تفسيرها لكن باالية المراد المعنى } وهذا القيامة

زمان يقدر أن إل مصدر والذكر والظروف الزمان أسإماء يليها الوقتية اللم هذه
محتمل وهذا ذكري وقت عند أي محذوف
تكون أن هذا من ويلزم ذكري لجل الصلة أقم أي التعليل لم أنها والظهر
لما فإنه ذكره على سإاباق تعالى الله فذكر رباه العبد ذكر وإذا ذكره عند إقامتها

حق الثلثة فالمعاني ذكره ألهمه ذكره
 }102 صـ الصيب { الوابال أهـ

}  تضحى ول فيها تظمؤا ل وأنك تعرى ول فيها تجوع ل أن لك { إن تعالى قوله

ول فيها تظمؤا ل وأنك تعرى ول فيها تجوع ل أن لك { إن تعالى قوله تأمل
} تضحى

إليه يخيل رباما القالب مع والواقف باالضحى والظمأ باالعرى الجوع قابال كيف
هذا يرى المعنى بالد إلى والداخل باالضحى باالظمأوالعري يقابال الجوع أن

الظاهر ألم والعري الباطن ألم الجوع لن والجللة الفصاحة اعلى في الكلم
لحرارة موجب الظما لن الضحى مع الظمأ وكذلك المعني في متناسإبان فهما

ظاهرا الفات جميع نفي الية فاقتضت الظاهر لحرارة موجب والضحى الباطن
وبااطنا

 }330  صـ3حـ الفوائد { بادائع أهـ
ونحشره ضنكا معيشة له فإن ذكري عن اعرض ومن تعالى قال
ومعاده معاشه في هداه اتبع من حال عن سإبحانه أخبر لما اعمى القيامة يوم

له فإن ذكري عن اعرض ومن فقال يتبعه ولم عنه اعرض من حال عن اخبر
الفاعل الى مضاف مصدر هنا فالذكر انزلته الذي الذكر عن أي ضنكا معيشة
بال يذكرني ان عن اعرض ومن المعنى وليس المفعول الى ل وقراءتي كقيامي

ان الوجه هذا من واحسن سإنذكره آخر وجه من ومقتضاه المعنى لزم هذا
معمولتها الى المصادر إضافة ل السإماء إضافة مضاف هنا الذكر يقال

تعالى قال ذكرا يسمى القرآن فإن يتبعه ولم كتاباي عن اعرض ومن والمعنى
الحكيم والذكر اليات من عليك نتلوه ذلك تعالى وقال انزلناه مبارك ذكر وهذا
لما باالذكر كفروا الذين إن تعالى وقال للعالمين ذكر ال هو وما تعالى وقال

الرحمن وخشي الذكر اتبع من تنذر إنما تعالى وقال عزيز لكتاب وانه جاءهم
العامل اضافة باها يقصد ل التي الجوامد السإماء كاضافة فاضافته هذا وعلى

شديد التوب وقابال الذنب غافر الفاعل اسإم اضافة في ونظيره الىمعموله
باها قصد وإنما المتجدد الفعل قصد باها يقصد لم الضافات هذه فإن العقاب
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وهو المعارف اعرف على اوصافا جرت وكذلك اللزم الثابات الوصف قصد
الذنب غافر العليم العزيز الله من الكتاب تنزيل تعالى قوله في تعالى الله اسإم

 المصير اليه هو إل إله ل الطول ذي العقاب شديد التوب وقابال

باعذاب السلف من واحد غير فسرها ضنكا معيشة له فإن تعالى وقوله فصل
ونحشره قال ولهذا القبر عذاب على الدالة الدلة احد الية هذه وجعلوا القبر
اتتك كذلك قال باصيرا كنت وقد اعمى حشرتني لم رب قال اعمى القيامة يوم

باآياتنا العمل كماتركت العذاب في تترك أي تنسى اليوم وكذلك فنسيتها آياتنا
فرعون آل حق في تعالى قوله البوارونظيره دار وعذاب البرزخ عذاب فذكر
آل ادخلوا الساعة تقوم ويوم البرزخ في فهذا وعشيا غدوا عليها يعرضون النار

إذ ترى ولو تعالى قوله ونظيره الكبرى القيامة في فهذا العذاب اشد فرعون
اليوم انفسكم اخرجوا ايديهم بااسإطوا والملئكة الموت غمرات في الظالمون

آياته عن وكنتم الحق غير الله على تقولون كنتم باما الهون عذاب تجزون
البرزخ عذاب باه المراد الهون عذاب تجزون اليوم الملئكة فقول تستكبرون

الذين يتوفى إذ ترى ولو تعالى قوله ونظيره والموت القبض يوم أوله الذي
الذاقة فهذه الحريق عذاب وذوقوا وأدباارهم وجوههم يضرباون الملئكة كفروا

وجوههم يضرباون علىقوله معطوف فإنه الوفاة حين واولها البرزخ في هي
وكلهما كنظائره عليه الكلم لدللة مقوله المحذوف القول من وهو وأدباارهم

قوله في عنه الله رضى عازب بان البراء عن الصحيح وفي الوفاة وقت واقع
قال الخرة وفي الدنيا الحياة في الثابات باالقول امنوا الذين الله يثبت تعالى
التواتر حد تبلغ تكاد القبر عذاب في والحاديث القبر عذاب في نزلت

من الذي الهدى وهو ذكره عن اعرض من ان اخبر سإبحانه الله ان والمقصود
 حفظ لمن وتكفل ضنكا معيشة له فإن يشقى ول يضل ل اتبعه

صالحا عمل من تعالى فقال الخرة في اجره ويجزيه طيبة حياة يحييه ان عهده
ما بااحسن اجرهم ولنجزينهم طيبة حياة فلنحيينه مؤمن وهو انثى او ذكر من

العاجلة في علماوعمل باعهده تمسك ما فلحا عن سإبحانه فاخبر يعملون كانوا
الضنك المعيشة له من باعكس وهذا الجزاء بااحسن الخرة وفي الطيبة باالحياة

عن يعش ومن سإبحانه وقال باالخرة العذاب في ونسيانه والبرزخ الدنيا في
السبيل عن ليصدونهم وانهم قرين له فهو شيطانا له نقيض الرحمن ذكر

الشياطين من باقرينه اباتله من ان سإبحانه فأخبر مهتدون انهم ويحسبون
رسإوله على انزله الذي ذكره عن وعشوه اعراضه باسبب كان إنما باه وضلله

رباه سإبيل عن فيصده يقارنه شيطانا له قيض ان العراض هذا عقوباة فكان
قرينه مع القيامة يوم رباه وافى إذا حتى مهتد انه يحسب وهو فلحه وطريق
وكل القرين فبئس باعدالمشرقين وباينك بايني ليت يا قال وافلسإه هلكه وعاين

يوم هذا يقول ان باد فل الله ذكر هو الذي باالوحي الهتداء عن اعرض من
كما هدى على انه يحسب كان إذا ضللة في عذر لهذا فهل قيل فإن القيامة

الذين الضلل من وامثاله لهذا عذر ل قيل مهتدون انهم ويحسبون تعالى قال
وسإلم عليه الله صلى الرسإول باه جاء الذي الوحي عن العراض ضللهم منشأ

فإنما ضل فإذا الهدى داعي اتباع عن بااعراضه مفرط فإنه مهتد انه ظن ولو
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الرسإالة بالوغ لعدم ضلله كان من باخلف وهذا واعراضه تفريطه من اتى
يتناول إنما القرآن في والوعيد آخر حكم له فذاك اليها الوصول عن وعجزه

تعالى قال كما عليه الحجة إقامة باعد إل احدا يعذب ل الله فإن الثاني واما الول
يكون لئل ومنذرين مبشرين رسإل تعالى وقال رسإول نبعث حتى معذباين كنا وما

ولكن ظلمناهم وما النار اهل في تعالى وقال الرسإل باعد حجة الله على للناس
في فرطت ما على حسرتي يا نفس تقول ان تعالى وقال الظالمين هم كانوا
المتقين من لكنت هداني الله ان لو تقول او الساخرين لمن كنت وإن الله جنب

 لي ان لو العذاب ترى حين تقول او

وكنت واسإتكبرت باها فكذبات آياتي جاءتك قد بالى المحسنين من فأكون كرة
القرآن في كثير وهذا الكافرين من

اعمى حشرتني لم رب قال أعمى القيامة يوم ونحشره تعالى وقوله فصل
والذين البصر عمى من او البصيرة عمى من هو هل فيه اختلف باصيرا كنت وقد

يوم واباصر باهم اسإمع قوله ذلك على حملهم إنما البصيرة عمى من هو قالوا
اليوم فبصرك غطاءك عنك فكشفنا هذا من غفلة في لقدكنت وقوله ياتوننا
الجحيم لترون وقوله للمجرمين يومئذ باشرى ل الملئكة يرون يوم وقوله حديد

 الرؤية لهم يثبت مما هذا ونظائر اليقين عين لترونها ثم

من ينظرون الذل من خاشعين عليها يعرضون وتراهم تعالى كقوله الخرة في
باها كنتم التي النار هذه دعا جهنم نار الى يدعون يوم وقوله خفي طرف

انهم فظنوا النار المجرمون رأى وقوله تبصرون ل انتم ام هذا افسحر تكذباون
لقوله عليه ال يدل ل السياق قالوا البصر منعمى انه رجحوا والذين مواقعوها

قط كفره في باصيرا يكن لم وهو باصيرا كنت وقد اعمى حشرتني لم رب قال
وقد يقول فكيف الحق عن عمى في الدنيا في كان انه حينئذ له تبين قد بال

بال تنسى اليوم وكذلك فنسيتها آياتنا اتتك كذلك باقوله يجاب وكيف باصيرا كنت
فإنه عمله جنس من جوزي وانه البصر عمى من انه على تنبيه فيه الجواب هذا
الله أعمى باصيرته عنه وعميت رسإوله باه الله باعث الذي الذكر عن اعرض لما

على فجازاه الدنيا في الذكر ترك كما العذاب في وتركه القيامة يوم باصره
تعالى وقال العذاب في تركه ذكره تركه وعلى الخرة في عمى باصيرته عمى
ونحشرهم دونه من اولياء لهم تجد فلن يضلل ومن المهتد فهو الله يهد ومن
انهم ايضا الية هذه في قيل وقد وصما وباكما عميا وجوههم على القيامة يوم

قالوا اعمى القيامة يوم ونحشره قوله في قيل كما الهدى عن وصم وباكم عمي
والصمم والبكم العمى نصرانه ومن ويبصرون ويسمعون يومئذ يتكلمون لنهم

ل مقيد وباكم وصمم عمى هو باعضهم قال والنطق والسمع للبصر المضاد
عباس ابان عن روى قد ولهذا وسإماعه يسرهم ما رؤية عن عمى فهم مطلق
حين الحشر هذا آخرون وقال يسرهم شيئا يرون ل قال عنهما الله رضى

الموقف الى قبورهم من قاموا فإذا كذلك الدنيا من يخرجون الملئكة تتوفاهم
وقال الحسن عن وهذامروى باعد فيما ويبصرون يسمعون انهم ثم كذلك قاموا

والباصار السإماع سإلبو فيها واسإتقروا النار دخلوا إذا يكون إنما هذا آخرون
فحينئذ ولتكلمون فيها اخسئوا وتعالى تبارك الرب لهم يقول حين والنطق
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ول يبصرون ل صما باكما عميا باأجمعهم فيصيرون عقولهم وتبكم الرجاء ينقطع
 الزفير ال منهم يسمع ول ينطقون ول يسمعون

إنما الحجة عن العمى باه المراد قالوا والذين مقاتل عن منقول وهذا والشهيق
عمىعن هم بال عنها عمى هم حجة لهم ان يريدوا ولم لهم حجة ل انهم مرادهم

ما على ويبعث عليه عاش ما على يموت العبد فان الدنيا في كانوا كما الهدى
الكافر فإن البصر عمى وانه الخر القول هو الصواب أن يظهر وباهذا عليه مات
اعمى هو فليس الدنيا في يجحده كان باما ويقر عيانا القيامة يوم الحق يعلم
تارة باه ويراد والجمع الضم هو الحشر ان الخطاب وفصل يومئذ الحق عن

محشورون انكم وسإلم عليه الله صلى النبي القيامةكقوله الىموقف الحشر
تعالى وكقوله حشرت الوحوش وإذا تعالى وكقوله غرل عراة حفاة الله الى

المستقر دار إلى والجمع الضم باه ويراد احدا منهم نغادر فلم وحشرناهم
الجنة الى وضمهم جمعهم المتقين فحشر
الى المتقين نحشر يوم تعالى قال النار الى وضمهم جمعهم الكافرين وحشر

من يعبدون كانوا وما أزواجهم ظلموا الذين احشروا تعالى وقال وفدا الرحمن
الىالموقف باعدحشرهم هو الحشر فهذا الجحيم صراط الى فاهدوهم الله دون
يوم هذا ويلنا يا قالوا انهم عنهم اخبر قد لنه النار الى وضمهم حشرهم وهو

ظلموا الذين احشروا تعالى قال ثم تكذباون باه كنتم الذي الفصل يوم هذا الدين
القبور من الول الحشر باين ما فهم هذا وعلى الثاني الحشر وهذا وازواجهم

يسمعون الول الحشر فعند النار الى الموقف من الثاني والحشر الىالموقف
عميا وجوههم على يحشرون الثاني الحشر وعند ويتكلمون ويجادلون ويبصرون

وحكمته تعالى الرب عدل ويقتضيه باه يليق حال موقف فلكل وصما وباكما
كثيرا اختلفا فيه لوجدوا الله غير عند من كان ولو باعضا باعضه يصدق فالقرآن

 }48 صـ  ـ45  صـ1 حـ السعادة دار { مفتاحا أهـ
النبياء سإورة
}  الراحمين أرحم وأنت الضر مسني أني رباه نادى إذ { وأيوب تعالى قوله

ووجود رباه إلى والفاقة الفقر وإظهار التوحيد حقيقة باين الدعاء هذا في جمع
الراحمين أرحم وإنه الرحمة باصفة له والقرار له المتملق في المحبة طعم

هذا المبتلى وجد ومتى فقره وهو حاجته وشدة سإبحانه باصفاته إليه والتوسإل
المعرفة هذه مع سإيما ول مرات سإبع قالها من أنه جرب وقد بالواه عنه كشف
ضره الله كشف

 }321 { الفوائدصـ أهـ
للعالمين} رحمة إل أرسإلناك { وما تعالى قوله

107 للعالمين} النبياء رحمة إل أرسإلناك { وما تعالى قوله في القولين وأصح
وجهان التقدير هذا على وفيه عمومه على أنه

كرامة باه فنالوا أتباعه أما بارسإالته النفع لهم حصل العالمين عموم أن أحدهما
من لهم خير وموتهم قتلهم عجل له فالمحارباون أعداؤه وأما والخرة الدنيا

قد وهم الخرة الدار في عليهم العذاب تغليظ في لهم زيادة حياتهم لن حياتهم
وأما الكفر في أعمارهم طول من لهم خير موتهم فتعجيل الشقاء عليهم كتب
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باذلك شرا أقل وهم وذمته وعهده ظله تحت الدنيا في فعاشوا له المعاهدون
له المحارباين من العهد
وأهلهم وأموالهم دمائهم حقن باه اليمان باإظهار لهم فحصل المنافقون وأما

المم وأما وغيره التوارث في عليهم المسلمين أحكام وجريان واحترامها
فأصاب الرض أهل عن العام العذاب بارسإالته رفع سإبحانه الله فإن عنه النائية

بارسإالته النفع العالمين كل
باها فانتفعوا الرحمة هذه قبلوا المؤمنون لكن أحد لكل رحمة أنه الثاني الوجه

لم لكن لهم رحمة يكون أن عن باذلك يخرج فلم ردوها والكفار وأخرى دنيا
عن يخرج لم المريض يستعمله لم فإذا المرض لهذا دواء هذا يقال كما يقبلوها

المرض لذلك دواء يكون أن
من فإن الشيم وكرائم الخلق مكارم من عليه الله جبله ما عليه يحمد ومما
فإنه الخلق شمائل وأكرم الخلق أخلق خير إنها علم وشيمه أخلقه في نظر
وأسإخاهم وأجودهم وأحلمهم حديثا وأصدقهم أمانة وأعظمهم الخلق أعلم كان

إل عليه الجهل شدة يزيده ل وكان ومغفرة عفوا وأعظمهم احتمال وأشدهم
 حلما

قال أنه عنهما الله رضي عمرو بان الله عبد عن صحيحه في البخاري روى كما
ليس المتوكل سإميته ورسإولي عبدي محمد التوراة في الله رسإول صفة في

يعفو ولكن السيئة باالسيئة يجزي ول باالسإواق صخاب ول غليظ ول بافظ
باه وأفتح الله إل إله ل يقولوا باأن العوجاء الملة باه أقيم حتى أقبضه ولن ويصفح

غلفا وقلوباا صما وآذانا عميا أعينا
وأفصح ودنياهم دينهم في لهم نفعا الخلق وأعظم باهم وأرأفهم الخلق وأرحم

على الدالة الوجيزة بااللفاظ الكثيرة المعاني عن تعبيرا وأحسنهم الله خلق
وأوفاهم اللقاء مواطن في وأصدقهم الصبر مواطن في وأصبرهم المراد
تواضعا وأشدهم باأضعافه الجميل على مكافأة وأعظمهم والذمة باالعهد

وحماية أصحاباه عن ذباا الخلق وأشد نفسه على إيثارا واعظمهم
الخلق وأوصل عنه ينهى لما وأتركهم باه يأمر باما الخلق وأقوم عنهم ودفاعا لهم

القائل باقول أحق فهو لرحمه
جلد مارن العادي ... وعلى ومرحمة الدنى على بارد
لهجة وأصدقهم صدرا الناس أجود الله رسإول كان عنه الله رضي علي قال

أحبه معرفة خالطه ومن هاباه باديهة رآه من عشرة وأكرمهم عريكة وألينهم
مثله باعده ول قبله أر لم ناعته يقول
يتفجر الخير وأن خيره وكثرة الصدر بار باه أراد صدرا الناس اجود كان فقوله

العلم أهل باعض قال كما خير وكل جميل خلق كل على منطو وأنه تفجيرا منه
الخير جمع قد الله رسإول صدر من خيرا أكثر كان محل كلها الدنيا في ليس

صدره في وأودع باحذافيره
يجرب ولم له المحارباون أعداؤه باه له أقر مما هذا لهجة الناس أصدق وقوله
حارباه فقد باه له كلهم أوليائه شهادة دع قط واحدة كذباة أعدائه من أحد عليه
منهم أحد وليس منهم الكتاب وأهل مشركوهم المحارباات باأنواع الرض أهل
 كبيرة ول صغيرة واحدة باكذباة فيه طعن الدهر من يوما
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تتهمون كنتم هل خال يا خالي وكان جهل لباي قلت مخرمة بان المسور قال
وهو محمد كان لقد أختي ابان يا والله فقال مقالته يقول أن قبل باالكذب محمدا
يكن لم الشيب وخطه فلما المين فينا يدعى شاب

هاشم وبانو نحن تنازعنا أختي ابان يا فقال تتبعونه ل فلم خال يا قلت ليكذب
على تجاثينا فلما وأجرنا وأجاروا وسإقينا وسإقوا وأطعمنا فأطعموا الشرف
قال كما أو باهذه نأتيهم فمتى نبي منا قالوا رهان كفرسإي وكنا الركب
يقولون الذي ليحزنك إنه نعلم قد أعدائه قول عليه ويهون يسليه تعالى وقال
من رسإل كذبات ولقد يجحدون الله باآيات الظالمين ولكن يكذباونك ل فإنهم
الله لكلمات مبدل ول نصرنا أتاهم حتى وأوذوا كذباوا ما على فصبروا قبلك
34 33 النعام المرسإلين نبأ من جاءك ولقد

دعاه من لدعوة مجيب الناس من قريب لين سإهل يعني عريكة ألينهم وقوله
أراد إذا خائبا يرده ول يحرمه ل قصده من لقلب جابار اسإتقضاه من لحاجة قاض

دونهم يستبد لم أمر على عزم وإن فيه وتاباعهم عليه وافقهم أمرا منه أصحاباه
مسيئهم عن ويعفو محسنهم من يقبل وكان ويؤامرهم يشاورهم بال

وأحسنها عشرة اتم إل له جليسا يعاشر يكن لم أنه يعني عشرة أكرمهم وقوله
باشره عنه يطوي ول مقاله في له يغلظ ول وجهه في يعبس ل فكان وأكرمها

بال ونحوها جفوة من منه يصدر باما يؤاخذه ول لسانه فلتات عليه يمسك ول
لهم عشرته فكانت الحتمال غاية ويحتمل الحسان غاية عشيره إلى يحسن
يكره باما يباديه ول يلومه ول منهم أحدا يعاقب ل جملة وجفوتهم أذاهم احتمال

وإقباله منه وقرباه باه لطفه من يرى لما إليه الناس احب أنا يقول خالطه من
عشرة فأي جفوته واحتمال إليه إحسانه وباذل له وتضحيته باأمره واهتمامه عليه
العشرة هذه من أكرم تكون أو كانت

 }119 صـ  ـ115 صـ الفهام { جلء أهـ
الحج سإورة
}  أرضعت عما مرضعة كل تذهل ترونها { يوم تعالى قوله

هذا وعلى للرضيع الثدي ألقمت من والمرضعة ترضعه ولد لها من المرضع
هذا في مرضع من أبالغ أرضعت عما مرضعة كل تذهل ترونها يوم تعالى فقوله
التقم فإذا للرضاعة مباشر غير كان إذا الرضيع عن تذهل قد المرأة فإن المقام
اشتغالها من عندها أعظم لمر إل عنه تذهل لم بارضاعة واشتغلت الثدي

باالرضاع
إلى حامل كل عن سإبحانه عدوله في البديع السر تعالى الله رحمك وتأمل
في هي من وعلى للحمل المهيأة على تطلق قد الحامل فإن حمل ذات قوله
وصلح حملها ظهر لمن إل يكن لم حمل ذات قيل فإذا ومبادئه حملها أول

تحقق التي باالتاء المرضعة في فأتي ولد ذات يقال كما سإقطا أو كامل للوضع
وجود يحقق الذي باالسبب الحامل في وأتى لها التهيؤ دون الرضاعة فعل

أعلم تعالى والله للوضع وقبوله الحمل
 } 21  صـ4 حـ الفوائد { بادائع أهـ
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غير لله حنفاء الزور قول واجتنبوا الوثان من الرجس فاجتنبوا تعالى قوله
باه تهوي أو الطير فتخطفه السماء من خر فكأنما باالله يشرك ومن باه مشركين

باالله أشرك من لحال ومطاباقته المثل هذا فتأمل سإحيق مكان في الريح
مركبا تشبيها تجعله أن أحدهما أمران التشبيه هذا في لك ويجوز باغيره وتعلق
هلك إلى تسبب قد بارجل غيره معه وعبد باالله أشرك من شبه قد ويكون
السماء من خر من حال باصورة حاله فصور نجاة معه يرجى ل هلكا نفسه

حتى الريح باه عصفت أو حواصلها في مزقا فتمزق الهوى في الطير فاختطفته
أفراد من فرد كل إلى تنظر ل هذا وعلى البعيدة المطارحا باعض في باه هوت

فيقابال المفرق التشبيه من يكون أن والثاني باه المشبه من ومقاباله المشبه
اليمان شبه قد فيكون هذا وعلى باه باالممثل الممثل أجزاء من واحد كل

فمنها ومهبطه مصعده هي التي باالسماء وشرفه وسإعته علوه في والتوحيد
من باالساقط والتوحيد اليمان تارك وشبه منها يصعد وإليها الرض إلى هبط

والطير المتراكمة واللم الشديد التضييق حيث من سإافلين أسإفل إلى السماء
سإبحانه الله يرسإلها التي باالشياطين ممزق كل وتمزقه أعضاءه تخطف الذي

مزعة له شيطان فكل هلكه مظان إلى وتقلقه وتزعجه أزا وتؤزه عليه وتعالى
باه تهوي التي والريح وأعضائه لحمه من مزعة طير لكل أن كما وقلبه دينه من
وأباعده مكان أسإفل في نفسه إلقاء على يحمله الذي هواه هو سإحيق مكان في
السماء من
 }217 صـ  ـ216  صـ1 حـ الموقعين { إعلم أهـ

دون من تدعون الذين إن له فاسإتمعوا مثل ضرب الناس أيها { يا تعالى قوله
منه يستنقذوه ل شيئا الذبااب يسلبهم وإن له اجتمعوا ولو ذبااباا يخلقوا لن الله

}  عزيز لقوي الله إن قدره حق الله قدروا ما والمطلوب الطالب ضعف

يقطع فإنه تدباره حق ويتدباره المثل لهذا قلبه يستمع أن عبد كل على حقيق
ينفع ما إيجاد على يقدر أن درجاته أقل المعبود أن وذلك قلبه من الشرك مواد

تقدر لن الله دون من المشركون يعبدها التي واللهة يضره ما وإعدام عاباده
يقدرون ول منه أكبر هو ما فكيف لخلقه كلهم اجتمعوا ولو الذبااب خلق على
ونحوه طيب من عليهم مما شيئا سإلبهم إذا الذبااب من النتصار على

أضعف من هو الذي الذبااب خلق على قادرون هم فل منه فيستنقذوه
هذه من أعجز فل إياه سإلبهم ما واسإترجاع منه النتصار على ول الحيوانات

المثل وهذا الله دون من عبادتها عاقل يستحسن فكيف منها أضعف ول اللهة
عقولهم وتقبيح أهله وتجهيل الشرك باطلن في سإبحانه الله أنزله ما أبالغ من

باالكرة الصبيان تلعب من أعظم باهم تلعب قد الشيطان أن على والشهادة
المقدورات جميع على القدرة لوازمها باعض من التي اللهية أعطوا حيث

الرب إلى يصمد وأن المخلوقات جميع عن والغنى المعلومات باجميع والحاطة
فأعطوها الدعوات وإجاباة اللهفات وإغاثة الكرباات وتفريج الحاجات جميع في

وأذلها الحق اللهة مخلوقات أقل على القدرة عليها يمتنع وتماثيل صورا
 عليه وتعاونوا لذلك اجتمعوا ولو وأحقرها وأصغرها
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العاجز الذل القل الخلق هذا أن هيتهم إل وانتفاء عجزهم على ذلك من وأدل
منه يستنقذوه أن على فاجتمعوا واسإتلبه شيئا منهم اختطف لو الضعيف
الضعف في والمعبود العاباد باين سإوى ثم عليه يقدروا ولم ذلك عن لعجزوا
المعبود والمطلوب العاباد الطالب قيل والمطلوب الطالب ضعف باقوله والعجز

تسوية وهو والمسلوب السالب باين تسوية هو وقيل باعاجز متعلق عاجز فهو
الباطل الله الطالب فقيل هذا وعلى والعجز الضعف في والذبااب الله باين

والمطلوب الذبااب الطالب وقيل منه اسإتلبه ما منه يطلب الذبااب والمطلوب
الجميع يتناول اللفظ أن والصحيح عليه مما يأخذه ما منه يطلب فالذبااب الله

القوي مع إلها هذا جعل فمن والمستلب والمستلب والمعبود العاباد فضعف
تعظيمه حق عظمه ول معرفته حق عرفه ول قدره حق قدره فما العزيز

 }218 صـ  ـ217  صـ1 حـ الموقعين { إلم أهـ
المؤمنون سإورة
} خالدون فيها هم الفردوس يرثون الذين الوارثون هم { أولئك تعالى قوله
نزل الفردوس جنات لهم كانت الصالحات وعملوا آمنوا الذين { إن تعالى وقال

} فيها خالدين
أحق كأنه وأعلها أفضلها على ويقال الجنة جميع على يقال اسإم والفردوس

والفراديس البستان الفردوس وأصل الجنات من غيره من السإم باهذا
جنة الفردوس الليث وقال العناب فيه الذي البستان هو كعب قال البساتين

الملتفة الجنة هي الضحاك وقال معرش أي مفردس كرم يقال كروم ذات
العرب كلم من سإمعت فيما الفردوس وقال المبرد اختيار وهو باالشجار

بااب سإمى ولهذا قال الفراديس وجمعه العنب عليه والغلب الملتف الشجر
لجرير وانشد باالشام الفراديس

الفراديس بااب من باعد ... يا بانا المسير جد إذ للركب فقلت
منقول باالرومية هو فقال الزجاج واختاره باالرومية البستان هذا مجاهد وقال
في يكون ما كل يجمع الذي البستان أنه وحقيقتة قال العرباية لفظ إلى

يخلد فيها الفردوس من ... جنان مخلد كل الله ثواب وأن حسان قال البساتين
} 160  ـ159 صـ الرواحا { حادى أهـ

باما إله كل لذهب إذا إله من معه كان وما ولد من الله اتخذ { ما تعالى قوله
91} المؤمنون يصفون عما الله سإبحان باعض على باعضهم ولعل خلق

يكون أن باد ل الحق الله فإن البين الوجيز اللفظ باهذا الباهر البرهان هذا فتأمل
إله سإبحانه معه كان فلو الضر عنه ويدفع النفع عاباده إلى يوصل فاعل خالقا
على قدر إن بال معه الخر الله باشركة يرضى فل وحينئذ وفعل خلق له لكان
باه وذهب باخلقه انفرد ذلك على يقدر لم وإن فعل دونه بااللهية وتفرده قهره

باممالكهم باعضا باعضهم عن الدنيا ملوك ينفرد كما
ثلثة أمور أحد من باد فل عليه والعلو الخر قهر على المنفرد يقدر لم إذا
وسإلطانه باخلقه إله كل يذهب أن إما

باعض على باعضهم يعلو أن وإما
يتصرفون ول فيهم يتصرف واحد وملك واحد إله قهر تحت كلهم يكون أن وإما
الله هو وحده فيكون عليهم حكمه من يمتنعون ول عليه حكمهم من ويمتنع فيه

المقهورون المرباوباون العبيد وهم الحق
نظام على وجريانه بابعض باعضه وارتباط والسفلي العلوي العالم أمر وانتظام
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دل كما غيره إله ل واحد مدباره أن على دليل أدل من يفسد ول يختلف ل محكم
واليجاد الفعل في تمانع فذاك غيره له رب ل واحد خالقه أن على التمانع دليل
خالقان رباان للعالم يكون أن يستحيل فكما واللهية العبادة في تمانع وهذا

معبودان إلهان له يكون أن يستحيل متكافئان
 }99  صـ1 حـ المرسإلة { الصواعق أهـ

النور سإورة
مصباحا فيها كمشكاة نوره مثل والرض السماوات نور : { الله تعالى قوله

ل زيتونة مباركة شجرة من يوقد دري كوكب كأنها الزجاجة زجاجة في المصباحا
الله يهدي نور على نور نار تمسسه لم ولو يضيء زيتها يكاد غرباية ول شرقية
} عليم شيء باكل والله للناس المثال الله ويضرب يشاء من لنوره
 المسلم قلب في نوره : مثل كعب بان أباي قال

وهو وذكره باه واليمان ومحبته معرفته من قلبه في أودعه الذي النور هو وهذا
في وأصله الناس باين باه يمشون وجعلهم باه فأحياهم إليهم أنزله الذي نوره

بال وأبادانهم وجوارحهم وجوههم على يظهر حتى فتتزايد مادته تقوى ثم قلوباهم
يوم كان فإذا منكر له الخلق وسإائر جنسهم من هو من يبصره ودورهم ثياباهم

حتى الجسر ظلمة في أيديهم باين يسعى باإيمانهم وصار النور ذلك بارز القيامة
من فمنهم الدنيا في قلوباهم في وضعفه قوته حسب على فيه وهم يقطعوه

نورا يعطي وآخر كالسراج وآخر كالنجوم وآخر كالقمر وآخر كالشمس نوره
الدنيا في نوره حال هذه كانت إذا أخرى ويطفأ مرة يضيء قدمه إباهام على

يكن لم ولما عيانا له ظهر نوره نفس هو بال ذلك بامقدار الجسر على فأعطى
مآله ظاهرا نورا أعطى بااطنا ل ظاهرا نوره كان بال الدنيا في ثابات نور للمنافق

والذهاب الظلمة إلى
وهي باالمشكاة مثل ومادته وحامله ومحله النور لهذا وجل عز الله وضرب

أصفى من زجاجة المشكاة تلك وفي الصدر مثل فهي الحائط في الكوة
وشبه القلب مثل وهي وصفائه باياضه في الدري باالكوكب شبهت وحتى الزجاج

فيرى والرقة الصفاء وهي المؤمن قلب في هي أوصافا جمعت لنها باالزجاجة
ويجاهد بارقته والشفقة والرحمة الرأفة منه وتحصل باصفائه والهدى الحق
تبطل ول باصلباته فيه ويصلب الحق في ويشتد عليهم ويغلظ تعالى الله أعداء
الكفار على { أشداء وتعاضدها تساعدها بال تعارضها ول أخرى صفة منه صفة

فظا كنت ولو لهم لنت الله من رحمة : { فبما تعالى } وقال باينهم رحماء
الكفار جاهد النبي أيها : { يا تعالى } وقال حولك من لنفضوا القلب غليظ

فأحبها أرضه في تعالى الله آنية القلوب اثر } وفي عليهم واغلظ والمنافقين
طرفي في مذمومان قلبان القلب هذا وباازاء وأصفاها وأصلبها وأرقها إليه

: نقيض
باه يرى صفاء له ول بار ول إحسان ول فيه رحمة ل قاس حجري : قلب أحدهما

 للخلق رحمة ول باالحق له علم : ل جاهل جبار هو بال الحق

له وليس صورة كل يقبل بال اسإتمساك ول فيه قوة ل مائي ضعيف قلب وباإزائه
قوي من فيه أثر خالطه ما وكل غيره في التأثير قوة ول الصور تلك حفظ قوة
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خبيث وطيب وضعيف
مادة النور ولذلك حاملته وهي الفتيلة في الذي النور وهو مصباحا الزجاجة وفي
النهار أول الشمس تصيبها الماكن أعدل في زيتونة من عصر قد زيت وهو

صفائه من ليكاد إنه حتى الكدر من وأباعده الزيت أصفى من فزيتها وآخره
المصباحا نور مادة فهذه نار بال يضيء
التي الوحي شجرة من هو المؤمن قلب في الذي المصباحا نور مادة وكذلك

وأعدلها المور أوسإط هي بال النحراف من وأباعدها باركة الشياء أعظم هي
باين وسإط هي بال اليهودية انحراف ول النصرانية انحراف تنحرف لم وأفضلها
المؤمن قلب في اليمان مصباحا مادة فهذه شيء كل في المذمومين الطرفين

النار خالط ثم بانفسه يضيء أن كاد حتى صفاؤه اشتد قد الزيت ذلك كان ولما
وهكذا نور على نورا ذلك كان باه النار ضوء مادة وقويت اضاءته باها فاشتدت
نفسه من له مادة ل ولكن وعقله بافطرته الحق يعرف يكاد مضيئ قلبه المؤمن
على باالوحي نورا فازداد باشاشته وخالطت قلبه فباشرت الوحي مادة فجاءت

نور الفطرة نور إلى الوحي نور له فاجتمع عليه تعالى الله فطره الذي نوره
لما مطاباقا الثر يسمع ثم أثر فيه يسمع لم وإن باالحق ينطق فيكاد نور على

بافطرته الحق يدرك المؤمن شأن فهذا نور على نورا فيكون فطرته باه شهدت
 والفطرة الوحي شهادة عن إيمانه فينشأ مفصل باه جاء الثر يسمع ثم مجمل

فذكر الشريفة المعاني لهذه ومطاباقتها العظيمة الية هذه اللبيب فليتأمل
المؤمنين عباده قلوب في ونوره والرض السموات في نوره وتعالى سإبحانه

باالباصار المشهود المحسوس والنور والقلوب باالبصائر المشهود المعقول النور
أحدهما عظيمان نوران فهما والسفلي العلوي العالم أقطار باه اسإتنارت الذي

آدمي فيه يعش لم موضع أو مكان من أحدهما فقد إذا أنه وكما الخر من أعظم
يشرق ل التي الظلمة ومواضع النور حيث يتكون إنما الحيوان لن غيره ول

الوحي نور فيها فقد أمة فكذلك البته يتكون ول حيوان فيها يعيش ل نور عليها
حياة ل كما البتة له حياة ل باد ول ميت النور هذا منه فقد وقلب ميتة واليمان
فيه نور ل مكان في للحيوان
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نورا ودينه نورا ورسإوله نورا كتاباه وجعل نورا نفسه سإمى وتعالى سإبحانه الله

نور الله تعالى الله قال يتلل نورا أوليائه دار وجعل باالنور خلقه عن واحتجب
الزجاجة زجاجة في المصباحا مصباحا فيها كمشكاة نوره مثل والرض السموات

زيتها يكاد غرباية ول شرقية ل زيتونة مباركة شجرة من يوقد دري كوكب كأنها
الله ويضرب يشاء من لنوره الله يهدي نور على نور نار يمسسه لم ولو يضيء
عليم شيء باكل والله للناس المثال

والرض السموات منور باكونه والرض السموات نور الله تعالى قوله فسر وقد
إنما وهذا والرض السموات أهل اهتدى فنوره والرض السموات أهل وهادي

الذي النور اسإم له اشتق ومنه باه قائم أوصافه من هو الذي فالنور وإل فعله هو
أضافة وجهين أحد على سإبحانه إليه يضاف والنور الحسنى السإماء أحد هو

وأشرقت وجل عز كقوله فالول فاعله إلى مفعول وإضافة موصوفها إلى صفة
القضاء لفصل جاء إذا تعالى بانوره القيامة يوم إشراقها فهذا رباها بانور الرض

إله ل تضلني أن الكريم وجهك بانور أعوذ المشهور الدعاء في النبي قول ومنه
 أنت إل
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أن فأخبر الظلمات له أشرقت الذي وجهك بانور أو باوجهك أعوذ الخر الثر وفي
القيامة يوم تشرق الرض أن تعالى أخبر كما الله وجه لنور أشرقت الظلمات

بانوره
مسعود ابان عن وغيرها الدارمي عثمان وكتاب له والسنة الطبراني معجم وفي

نور من والرض السموات نور نهار ول ليل رباكم عند ليس قال عنه الله رضي
وجهه
من قول من الية تفسير إلى أقرب عنه الله رضي مسعود ابان قاله الذي وهذا

السموات منور باأنه فسرها من وأما والرض السموات أهل هادي باأنه فسرها
والرض السموات نور أنه والحق مسعود ابان قول وباين باينه تنافي فل والرض

كلها العتبارات باهذه
قال عنه الله رضي الشعري موسإى أباي حديث من وغيره مسلم صحيح وفي
ينام أن له ينبغي ول ينام ل الله إن فقال كلمات باخمس الله رسإول فينا قام

عمل قبل النهار وعمل النهار عمل قبل الليل عمل اليه ويرفع القسط يخفض
من باصره إليه انتهى ما وجهه سإبحات لحرقت كشفه لو النور حجاباه الليل
خلفه
رأيت هل الله رسإول سإألت قال عنه الله رضي ذر أباي عن مسلم صحيح وفي
يقول تعالى الله رحمه تيمية ابان السإلم شيخ فسمعت أراه أنني نور قال رباك

أراه فأنى نور رؤيته دون وحال نور ثم كان معناه
نورا رأيت فقال رباك رأيت هل الصحيحة اللفاظ باعض في أن عليه ويدل قال
نور فقال باعضهم صحفه حتى الناس من كثير على الحديث هذا أمر اعضل وقد
وإنما ومعنى لفظا خطأ وهذا واحدة كلمة والكلمة النسب ياء أنها على أراه أنى

وكان رباه رأى الله رسإول أن اعتقدوا لما أنهم والخطأ الشكال هذا لهم أوجب
لفظه بااضطراب باعضهم ورده الحديث في حاروا للرؤية كالنكار أراه أني قوله
الدليل موجب عن عدول هذا وكل
على الصحاباة اجماع له الرؤية كتاب في الدارمي سإعيد بان عثمان حكى وقد
 ذلك قال فيمن عباس ابان اسإتثنى وباعضهم المعراج ليلة رباه ير لم أنه

باعيني رآه يقل لم عباس ابان فإن الحقيقة في باخلف ذلك ليس يقول وشيخنا
ولم وجل عز رآه إنه قال حيث الروايتين إحدى في أحمد اعتمد وعليه رأسإه
رأسإه باعيني يقل

شيخنا قال ما صحة على ويدل عنهما الله رضي عباس ابان لفظ أحمد ولفظ
النور حجاباه الخر الحديث في قوله عنه الله رضي ذر أباي حديث معنى في

رأيت عنه الله رضي ذر أباي حديث في المذكور النور أعلم والله هو النور فهذا
نورا

نوره مثل تعالى قوله تفسير في فصل
عبده قلب في لنوره مثل هذا مصباحا فيها كمشكاة نوره مثل تعالى وقوله

نوره في الضمير مفسر في اختلف وقد وغيره كعب بان أباي قال كما المؤمن
المؤمن نور مثل أي المؤمن مفسره وقيل محمد نور مثل أي النبي هو فقيل

سإبحانه الله نور مثل والمعنى وتعالى سإبحانه الله على يعود أنه والصحيح
ما مع فهذا رسإوله النور هذا من نصيبا عباده وأعظم عبده قلب في وتعالى
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أتم وهو الثلثة التقادير يتضمن الكلم وجه وهو المذكور الضمير عود تضمنه
ومعنى لفظا
إلى ويضاف إياه وواهبه لعبده معطيه هو إذ تعالى الله إلى يضاف النور وهذا
وقابال فاعل النور ولهذا والقابال الفاعل إلى فيضاف وقاباله محله هو إذ العبد

المور هذه ذكر الية تضمنت وقد ومادة وحال ومحل
من لنوره الهادي النوار مفيض تعالى الله هو فالفاعل التفصيل وجه على كلها

والمادة وارادته وعزيمته همته والحال قلبه والمحل المؤمن العبد والقابال يشاء
والمعاني السإرار من فيه الية تضمنته الذي العجيب التشبيه وهذا وعمله قوله

أهله عيون باه تقر ما نوره من أناله باما المؤمن عبده على نعمته تمام وإظهار
قلوباهم باه وتبتهج

 طريقتان المعاني لهل التشبيه هذا وفي

أن وهي التكلف من وأسإلم مأخذا أقرب وهي المركب التشبيه طريقة أحدهما
أجزاء من جزء كل لتفصيل تعرض غير من المؤمن بانور بارمتها الجملة تشبه

صفة فتأمل القرآن أمثال عامة هذا وعلى باه المشبه من باجزء ومقابالته المشبه
وذلك المصباحا فيها وضع قد للضوء أجمع لتكون تنفذ كوة وهي المشكاة
من ومادتة وحسنها صفائها في الدري الكوكب تشبه زجاجة داخل المصباحا

ول شرقية ل القراحا وسإط في شجرة زيت من وقودا وأتمها الدهان أصفى
القراحا وسإط في هي بال النهار طرفي أحدى في الشمس تصيبها باحيث غرباية

فمن دونها الطراف إلى والفات إصاباة أعدل الشمس تصيبها باأطرافه محمية
فهذا نار تمسه أن غير من يضيء يكاد وحسنها وصفائها زيتها إضاءة شدة

المؤمن عبده قلب في وضعه الذي تعالى الله نور مثل هو المركب المجموع
باه وخصه

المؤمن صدر المشكاة فقيل المفصل التشبيه طريقة الثانية والطريقة
قلب وكذلك وصلباتها وصفائها لرقتها باالزجاجة قلبه شبه قلبه والزجاجة

على ويشفق ويتحنن ويحسن يرحم فهو الثلثة الوصاف جمع قد فإنه المؤمن
ويباعد عليه هي ما على والعلوم الحقائق صور فيه تتجلى وباصفائه بارقته الخلق
الله أمر في يشتد وباصلباته الصفاء من فيه ما باحسب والوسإخ والدرن الكدر
باالحق ويقوم تعالى الله أعداء على ويغلظ تعالى الله ذات في ويتصلب تعالى

تعالى لله
في الله آنية القلوب السلف باعض قال كما كالنية القلوب تعالى الله جعل وقد

 والمصباحا وأصفاها وأصلبها أرقها اليه فأحبها أرضه

للهدى المتضمنة الوحي شجرة هي المباركة والشجرة قلبه في اليمان نور هو
الفطرة نور النور على والنور منها يتقد التي المصباحا مادة وهي الحق ودين

إلى النورين أحد فينضاف والكتاب الوحي ونور الصحيح والدراك الصحيحة
يسمع أن قبل والحكمة باالحق ينطق يكاد ولهذا نور على نورا العبد فيزداد الخر

شاهد عنده فيتفق باه ونطق قلبه في وقع ما بامثل الثر يبلغه ثم باالثر فيه ما
باه جاء الذي وذوقه وفطرته عقله فيريه والوحي والفطرة والشرع العقل

ويتوافقان يتصادقان بال البتة والنقل العقل عنده يتعارض ل الحق هو الرسإول



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

الباطلة الشبه أمواج قلبه في تلطمت من عكس النور على النور علمة فهذا
العقليات القواطع أهلها يسميها التي الجهليات الظنون من الفاسإدة والخيالت

فوقه من موج فوقه من موج يغشاه لجي باحر في كظلمات صدره في فهي
الله يجعل لم ومن يراها يكد لم يده أخرج إذا باعض فوق باعضها ظلمات سإحاب

أتم آدم باني طرائق اليات هذه تضمنت كيف فانظر نور من له فما نورا له
والبصائر الهدى أهل قسمان الناس فإن اشتمال أكمل عليه واشتملت انتظام
ما كل وأن وتعالى سإبحانه الله عن الرسإول باه جاء فيما الحق أن عرفوا الذين

فيظنها أمرها والسمع العقل من نصيبه قل من على يشتبه فشبهات عارضه
باه ينتفع حاصل له شيئا
الله ووجد شيئا يجده لم جاءه إذا حتى ماء الظمآن يحسبه باقيعة كسراب وهي
موج يغشاه لجي باحر في كظلمات أو الحساب سإريع والله حساباه فوفاه عنده

يكد لم يده أخرج إذا باعض فوق باعضها ظلمات سإحاب فوقه من موج فوقه من
 نور من له فما نورا له الله يجعل لم ومن يراها

الذين الصالح والعمل النافع العلم أصحاب الحق ودين الهدى أهل هم وهؤلء
ولم أوامره في وأطاعوه باالشبهات يعارضوها ولم أخباره في الرسإول صدقوا

هم الذين الخراصين الخوض أهل من علمهم في هم فل باالشهوات يضيعوها
حبطت الذين باخلقهم المستمتعين من عملهم في هم ول سإاهون غمرة في

المبين الوحي نور لهم أضاء الخاسإرون هم وأولئك والخرة الدنيا في أعمالهم
ضللتهم وفي يعمهون آرائهم ظلمات في الظلمات أهل نوره في فرأوا

مما مجدباين ممحلين السراب باظاهر مغترين يترددون ريبهم وفي يتهوكون
نخالة إل عندهم إن الخطاب وفصل الحكمة من رسإوله باه تعالى الله باعث

السنة على وقدموها اليها واطمأنوا باها رضوا قد التي الذهان وزباالة الفكار
ونخوة الهوى اتباع لهم أوجبه بابالغيه هم ما كبر إل صدورهم في إن والقرآن

سإلطان باغير الله آيات في يجادلون لجله وهم الشيطان
 }12 صـ  ـ6 السإلميةصـ الجيوش { اجتماع أهـ

إذا حتى ماء الظمآن يحسبه باقيعة كسراب أعمالهم كفروا والذين تعالى قوله
أو الحساب سإريع والله حساباه فوفاه عنده الله ووجد شيئا يجده لم جاءه

ظلمات سإحاب فوقه من موج فوقه من موج يغشاه لجي باحر في كظلمات
له فما نورا له الله يجعل لم ومن يراها يكد لم يده أخرج إذا باعض فوق باعضها

 نور من

لن وذلك المتراكمة باالظلمات ومثل باالسراب مثل مثلين للكافرين سإبحانه ذكر
له فيتبين شيء على انه يظن من أحدهما نوعان والحق الهدى عن المعرضين

البدع وأهل الجهل أهل حال وهذه يظنه كان ما خلف الحقائق انكشاف عند
لهم تبين الحقائق انكشفت فإذا وعلم هدى على أنهم يظنون الذين والهواء

كانت عليها ترتبت التي وأعمالهم عقائدهم وأن شيء على يكونوا لم أنهم
لغير التي العمال وهكذا له حقيقة ول ماء الناظر عين في يرى باقيعة كسراب

العمال هي وهذه كذلك وليست له نافعة العامل يحسبها أمره غير وعلى الله
منثورا هباء فجعلناه عمل من عملوا ما إلى وقدمنا فيها وجل عز الله قال التي
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البناء من الخالية القفر الرض وهي باالقيعة السراب سإبحانه الله جعل وتأمل
ل والسراب باها شيء ل قفر أرض السراب فمحل والعالم والنبات والشجر

والهدى اليمان من أقفرت التي وقلوباهم لعمالهم مطاباق وذلك له حقيقة
فرأى عطشه اشتد قد الذي والظمآن الظمآن يحسبه قوله تحت ما وتأمل

فكذلك إليه كان ما أحوج خانه بال شيئا يجده فلم فتبعه ماء فظنه السراب
كالسراب جعلت الله ولغير الرسإول طاعة غير على أعمالهم كانت لما هؤلء

الله ووجدوا شيئا يجدوا فلم إليها كانوا ما وأحوج كانوا ما أظمأ لهم فرفعت
 حساباهم ووفاهم باأعمالهم فجازاهم ثم سإبحانه

التجلي حديث - في ص النبي عن الخدري سإعيد أباي حديث من الصحيح وفي
تعبدون كنتم ما لليهود فيقال السراب كأنها تعرض باجهنم يؤتى ثم القيامة يوم

فما ولد ول صاحبة لله يكن لم كذباتم فيقال الله ابان عزير نعبد كنا فيقولون
يقال ثم جهنم في فيتساقطون اشرباوا فيقال تسقينا أن نريد قالوا تريدون

كذباتم لهم فيقال الله ابان المسيح نعبد كنا فيقولون تعبدون كنتم ما للنصارى
لهم فيقال تسقينا أن نريد فيقولون تريدون فما ولد ول صاحبة لله يكن لم

يخونه فإنه بااطل صاحب كل حال وهذه الحديث وذكر فيتساقطون اشرباوا
كان فإذا بااطل كاسإمه وهو له حقيقة ل الباطل فإن إليه كان ما أحوج بااطله

العمل غاية كانت إذا وكذلك بااطل متعلقه كان حق ول مطاباق غير العتقاد
وتضرر غايته بابطلن العمل باطل أمره غير على أو الله لغير كالعمل بااطلة
له ل واعتقاده عمله عليه يذهب فلم يؤمله كان ما ضد وباحصول بابطلنه عامله

ووجد تعالى قال فلهذا النفع ضد وباحصول نفعه بافوات معذباا صار بال عليه ول
أنه يحسب الذي الضال مثل فهذا الحساب سإريع والله حساباه فوفاه عنده الله

هدى على
 فصل

والهدى الحق عرفوا الذين وهم المتراكمة الظلمات مثل أصحاب الثاني النوع
وظلمة الطبع ظلمة عليهم فتراكمت والضلل الباطل ظلمات عليه وآثروا

اتباع وظلمة جاهلين فصاروا باعلمهم يعملوا لم حيث الجهل وظلمة النفوس
موج غشيه وقد له سإاحل ل لجي باحر في كان من كحال فحالهم والهوى الغنى
البحر ظلمة في فهو مظلم سإحاب فوقه ومن موج الموج ذلك فوق ومن

لم التي الظلمات من فيه هو ما نظير وهذا السحاب وظلمة الموج وظلمة
الحياة مادة ظنه الذي باالسراب المثلن وهذان اليمان نور إلى منها الله يخرجه

للمنافقين الله ضرباهما الذين المثلين نظير للنور المضادة والظلمات الماء وهو
الحياة منهما المؤمنين حظ وجعل الناري والمثل المائي المثل وهو والمؤمنين
للحياة المضاد والموت للنور المضادة الظلمة منهما المنافقين وحظ والشراق

ول الناظر يغر الذي السراب الماء من حظهم المثلين هذين في الكفار فكذلك
كل حال باه المراد يكون أن يجوز وهذا المتراكمة الظلمات وحظهم له حقيقة
عن باإعراضهم والضاءة الحياة مادة عدموا وأنهم الكفار طوائف من طائفة
تنويع باه المراد يكون أن ويجوز واحد لموصوف صفتين المثلن فيكون الوحي
ول علم غير على عملوا الذين هم الول المثل أصحاب وأن الكفار أحوال
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صنعا يحسنون أنهم يحسبون فكانوا باالسإلف ظن وحسن جهل على بال باصيرة
الباطل وآثروا الهدى على الضللة اسإتحبوا الذين هم الثاني المثل وأصحاب

حال فهذا عرفوه أن باعد وجحدوه أباصروه أن باعد عنه وعموا الحق على
المنعم لحال مخالف الطائفتين وحال الضالين حال والول عليهم المغضوب

نوره مثل والرض السموات نور الله تعالى قوله في المذكورين عليهم
ويزيدهم عملوا ما أحسن الله ليجزيهم قوله إلى المصباحا مصباحا فيها كمشكاة

الفرق أوصاف اليات فتضمنت حساب باغير يشاء من يرزق والله فضله من
النور أهل وهم عليهم المنعم الثلثة

الظلمات أهل وهم عليهم والمغضوب السراب أصحاب هم والضالين
 أعلم والله المتراكمة

الثاني والمثل ينفع ل الذي الباطل العمل لصحاب المثلين من الول فالمثل
ودين للهدى مضاد وكلهما الباطلة والعتقادات ينفع ل الذي العلم لصحاب

والشبهات الشكوك أمواج تلطم في الثاني الفريق حال مثل ولهذا الحق
من متراكمة أمواج وأنها فيه البحر أمواج باتلطم قلوباهم في الفاسإدة والعلوم

التي المظلمة قلوباهم في والشبه الشكوك أمواج وهكذا مظلم سإحاب فوقها
الفريقين أحوال اللبيب فليتدبار والباطل والهوى الغي سإحب عليها تراكمت قد

حكيم من تنزيل وأنه وجللته القرآن عظمة يعرف المثلين وباين باينهما وليطاباق
حميد
على في تركهم بال نورا لهم يجعل لم أنه لذلك الموجب أن سإبحانه وأخبر

الذين ولي سإبحانه فإنه النور إلى منها يخرجهم فلم فيها خلقوا التي الظلمة
عمر بان الله عبد حديث من المسند وفي النور إلى الظلمات من يخرجهم آمنوا

فمن نوره من عليهم وألقى ظلمة في خلقه خلق الله إن - قال ص النبي أن
علم على القلم جف أقول فلذلك ضل أخطأه ومن اهتدى النور ذلك من أصاباه

وجوديا نورا له جعل هدايته أراد فمن ظلمة في الخلق خلق سإبحانه فالله الله
حياة حياتان فهما فيه ينفخها التي باالروحا بادنه يحي كما وروحه قلبه باه يحي

روحا الوحي سإبحانه سإمى ولهذا باالنور والقلب الروحا وحياة باالروحا البدن
على أمره من باالروحا الملئكة ينزل تعالى قال كما عليه الحقيقية الحياة لتوقف

وقال عباده من يشاء من على أمره من الروحا يلفني وقال عباده من يشاء من
اليمان ول الكتاب ما تدري كنت ما أمرنا من روحا إليك أوحينا وكذلك تعالى
لم فمن ونورا روحا وحيه فجعل عبادنا من نشاء من باه نهدي نورا جعلناه ولكن
له ما الظلمات في فهو منه نورا له يجعل لم ومن ميت فهو الروحا باهذا يحيه
نور من
 } 189  ـ185  صـ1 حـ الموقعين { إعلم أهـ

الفرقان سإورة
بال كالنعام إل هم إن يعقلون أو يسمعون أكثرهم أن تحسب { أم تعالى قوله

} سإبيل أضل هم
الهدى قبول عدم في التساوي النوعين باين والجامع باالنعام الناس أكثر فشبه

سإائقها يهديها البهيمة لن النعام من سإبيل أضل الكثرين وجعل له والنقياد
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الرسإل يدعوهم والكثرون شمال ول يمينا عنها تحيد فل الطريق وتتبع فتهتدي
ما وباين يضرهم ما باين يفرقون ول يهتدون ول يستجيبون فل السبيل ويهدونهم

ينفعها وما فتتجنبه والطريق النبات من يضرها ما باين تفرق والنعام ينفعهم
وأعطى باها تنطق ألسنة ول باها تعقل قلوباا للنعام يخلق لم تعالى والله فتؤثره

والسإماع واللسنة والقلوب العقول من لهم جعل باما ينتفعوا لم ثم لهؤلء ذلك
مع الطريق وإلى الرشد إلى يهتدي ل من فإن البهائم من أضل فهم والباصار

معه دليل ل حيث يهتدي ل ممن حال وأسإوأ أضل إليه الدليل
 }190 صـ  ـ189  صـ1 حـ الموقعين { إعلم أهـ

جعلنا ثم سإاكنا لجعله شاء ولو الظل مد كيف رباك إلى تر { ألم تعالى قوله
} يسيرا قبضا إلينا قبضناه ثم دليل عليه الشمس

ولو الشمس لحركة تبعا متحركا جعله وأنه ومده الظل باسط أنه تعالى فأخبر
آخر باسبب وإما عليه والدليل له المظهر باسكون إما يتحرك ل سإاكنا لجعله شاء

جملة يقبضه لم شيء باعد شيء وهو يسيرا قبضا باسطه باعد قبضه أنه أخبر ثم
الرب فندب حكمته وكمال قدرته عظيم على الدالة آياته أعظم من فهذا

ولو مخلوقاته من الفرد هذا في وحكمته وقدرته صنعته رؤية إلى عباده سإبحانه
باه ينتفع فلم وغيره وشجر وباناء جبل من له ظل هو ما باأصل لصقا لجعله شاء
 أحد

مده ففي مكان إلى مكان من وتحوله وباسطه لمده تاباعا باه النتفاع كان فإن
فلو يحصى ول يخفى مال والمنافع المصالح من فشيئا شيئا قبضه ثم وباسطه

باه ومصالحه العالم مرافق لتعطلت واحدة دفعة قبض أو دائما سإاكنا كان
قدرت ما على الشمس لحركة لزم فشيئا شيئا وقبضه الظل فمد وباالشمس

أوقات باه تعرف ما الظلل على الشمس دللة وفي العالم مصالح من عليه
ما باه يبرد ما وانتقاله تحركه وفي منه باقي وما اليوم من مضى وما الصلوات

الله آيات من فهو والنبات والشجر الحيوانات وينفع الشمس حر من أصاباه
عليه الدالة
كالقبة السماء بانى حين الظل مد سإبحانه أنه وهو آخر وجه الية وفي

لجعله سإبحانه شاء فلو عليها ظلها القبة فألقت تحتها الرض ودحى المضروباة
الظل ذلك على دليل ونصبها الشمس خلق ثم الحال تلك في مستقرا سإاكنا

المدلول تبعية لها تاباع فهو ويتقلص ويمتد وينقص باها يزيد حركتها في يتبعها فهو
لدليله
وهي أسإباباه باقبض الساعة قيام عند قبضه المراد يكون أن وهو آخر وجه وفيها

ذكر كما أسإباباه باإعدام إعدامه ذكر قد فيكون الظلل تلقي التي الجرام
أسإباباه باإنشاء إنشاءه
ذلك قوله يشبه يسيرا قبضا وقوله باذلك يشعر كأنه إلينا قبضناه تعالى وقوله
أمر أتى كقوله ذلك ينافي ل الماضي باصيغة قبضناه وقوله يسير علينا حشر
الول هو الية في والوجه الله

وإن فقريب وإيماء إشارة عليهما الية دللة ذكرهما من أراد إن الوجهان وهذان
عليه ودللة آية ذلك جعل سإبحانه لنه فبعيد لفظها من المراد هو ذلك أن أراد

يكون أن باد فل فيها النظر إلى عباده يدعو التي آياته سإائر في كما فيه للناظر
 التبصرة باه وتحصل الدللة باه تقوم مشهودا أمرا ذلك
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أشار كما الظل باقبض القبض بااب في المنازل صاحب باه تعلق ما هذا من وأباعد
طويل مدا الخليقة على التكوين ظل مد الذي يقول حيث كتاباه خطبة في إليه
إليه عنهم التفرقة ظل قبض ثم دليل عليه لصفوته التمكين شمس جعل ثم

الظلل بامنزلة المكونات باأن إعلما الظل لفظ للتكوين فاسإتعار يسيرا قبضا
مدا وقوله صاحبه باحركة إل الظل يتحرك ل إذ باأنفسها اسإتقللها عدم في

لسعة يتناهى ل خلقا شيء باعد شيئا يخلق يزال ل سإبحانه أنه إلى إشارة طويل
أباديته ووجوب قدرته

تتعين فإنما سإترها لسائر ماء باقعة في الشمس عدم هي الظل حقيقة إن ثم
سإبحانه له باالمكون حقيقته تتعين إنما المكون فكذلك باالشمس الحقيقة تلك

في التفرق عن صفوته لقلوب الجامع التوحيد هي التمكين وشمس وتعالى
ظل أخذ أي يسيرا قبضا إليه عنهم التفرقة ظل قبض ثم التكوين ظل شعاب

سإهل أخذا عنهم التفرقة
الخطبة في له تقدم ما على المذكور الباب في باالية بااسإتشهاده أحال فالشيخ

لم الباب هذا في والقبض إلينا قبضناه ثم قوله من يعلم باالية الشارة ووجه
الشيخ قال ولهذا الضافة قبض باه يرد

الحق ادخرهم الذين الضنائن مقام إلى باه يشار أسإم الباب هذا في القبض
لنفسه اصطناعا
أمر الحوال في فالقبض الحقائق في وقبض الحوال في قبض نوعان فالقبض

أيضا نوعان وهو والفرحا النبساط عن يمنعه القلب يطرق
هو ما حدوث أو جفوة أو باعد أو تفريط أو ذنب تذكر مثل سإببه يعرف ما أحدهما

ذلك نحو
منه التخلص على يقدر ل هجوما القلب على يهجم بال سإببه يعرف مال والثاني

والبسط فالقبض البسط وضده القوم ألسنة على إليه المشار القبض هو وهذا
عنهما ينفك يكاد ل للقلب حالتان عندهم
والرجاء الخوف معنى والبسط القبض معنى في الجنيد القاسإم أباو وقال

 المعصية عن يقبض والخوف الطاعة إلى يبسط فالرجاء

قبض أقساما جعلوه حتى المنهج هذا على والبسط القبض في تكلم فكلهم
منه تمكن إذا صاحبه يمتنع ولهذا تفريق وقبض جمع وقبض تهذيب وقبض تأديب

وغيرهم الهل إلى والنبساط الوراد وفعل والكلم والشرب الكل من
رديئة فكرة أو سإوء خاطر أو غفلة على عقوباة يكون التأديب فقبض
قبله القبض فيكون باعده يأتي شأنه عظيم لبسط إعدادا يكون التهذيب وقبض

وإعدادا الوحي يدي باين مقدمة والغط الغت كان كما له والمقدمة عليه كالتنبيه
العافية يدي باين مقدمة والبلء الفرج يدي باين مقدمة الشدة وهكذا لوروده

هذه أن سإبحانه الله سإنة جرت وقد المن يدي باين مقدمة الشديد والخوف
أضدادها أباواب من إليها يدخل إنما المحبوباة النافعة المور

عن انقباضه من الله على جمعيته حال للقلب يحصل ما فهو الجمع قبض وأما
هذه وفي عليه قلبه اجتمع من لغير سإعة ول فضل فيه يبقى فل فيه وما العلم
ظلمه فقد والمذاكرة المؤانسة من منه يعهده ما صاحبه من أراد من الحال

عنه وتشتته الله عن قلبه تفرق من يحصل الذي القبض فهو التفرقة قبض وأما
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الموت معه يتمنى الذي القبض من يجده ما عقوباته فأقل والودية الشعاب في
جعله فإنه كله هذا وراء شيء فهو المنازل صاحب إليه أشار الذي القبض وأما
قال ولهذا البدايات قسم من ذكره تقدم الذي القبض وذلك الحقائق قسم من

حسن هنا ومن الضنائن مقام إلى باه يشار اسإم الباب هذا في القبض
هذا في والقبض إليه الظل قبض عن أخبر تعالى لنه الية باإشارة اسإتشهاده

والضنائن عليه التفرقة باعد وجمعيته إليه غيره عن القلب قبض يتضمن الباب
لنفسه ويصطفيها بابذلها يبخل أي صاحبها باها يضن الخاصة وهي ضنينة جمع

لنفسه اصطناعا الحق ادخرهم الذين قال ولهذا
 } 296 صـ  ـ293  صـ3 حـ السالكين { مدارج أهـ

} ظهيرا رباه على الكافر { وكان تعالى قوله
علي الله مع دائما المؤمن وان معانيه وأشرف القرآن خطاب ألطف من هذا

وأوليائه وجنده الله حزب من كونه معنى وهذا رباه وعدو وشيطانه وهواه نفسه
له ويغضبهم ويعاديهم يحارباهم عنه والخارج فيه الداخل عدوه علي الله مع فهو

منه والبعيدون اعدائه حرب علي معه الملك خواص يكون كما سإبحانه
هذه علي السلف وعبارات رباه علي وهواه ونفسه شيطانه مع فارغوالكافر

عونا قال جبير بان سإعيد عن دينار بان عطاء عن حاتم أباي بان ذكر تدور
يظاهر قال مجاهد عن ليث وقال والشرك باالعداوة رباه علي للشيطان
مواليا أي ظهيرا أسإلم بان زيد وقال عليها يعينه الله معصية علي الشيطان
له معينا عدوه مع فيكون باه والشرك معصيته علي عدوه يوالي أنه والمعني

رباه مساخط علي
مع والفاجر الكافر لهذا صارت قد وإله رباه مع للمؤمن لتي الخاصة فالمعية

دون من ويعبدون باقوله الية صدر ولهذا وقرباانه وهواه نفسه ومع الشيطان
والرضا والمحبة الموالة هي العبادة وهذه يضرهم ول ينفعهم ل ما الله

معاداته على الله أعداء فظاهروا الخاصة لمعيتهم المتضمنة بامعبوديهم
وهواه وشيطانه نفسه علي معه فانه سإبحانه وليه باخلف ومساخطه ومخالفته

 التوفيق وباالله وعقله فهمه لمن القرآن كنوز من المعنى وهذا

قال وعميانا صما عليها يخروا لم رباهم باآيات ذكروا اذا والذين تعالى قوله
يبصروه لم وعميانا يسمعوه لم صما عليه يقعوا لم باالقرآن وعظوا اذا مقاتل

صما عليها يكونوا لم عباس ابان وقال باه وأيقنوا وأباصروا سإمعوا ولكنهم
وقال وباصرا سإمعا عليها يخرون الكلبي وقال خاشعين خائفين كانوا بال وعميانا
يسمعوه لم كأنهم الولي حالهم على يقعدوا لم القرآن عليهم تلي اذا الفراء
واقبل يشتمنى قام كقولك يشتمنى قعد تقول العرب وسإمعت الخرور فذلك

الزجاج وقال وعميانا صما عندها يصيروا لم ذكر ما على والمعني يشتمنى
وقال باه أمروا كما مبصرين سإامعين وباكيا سإجدا خروا عليهم تليت اذا المعني

ههنا قلت يروها لم وعمى يسمعوها لم صم كانهم عنها يتغافلوا لم أي قتيبة ابان
البدن خرور أو القلب خرور هو وهل عليه النفي وتسليط الخرور ذكر أمران

باالقلب خرورا عليها فلهم وعمه صمم عن خرورهم كن لم لمعنى وهل للسجود
القعود عن باه وعبر خرور هناك ليس أو سإجودا باالبدن أو خضوعا
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القوة وطاعة الله باغير القلب تعلق ثلثة وصغارها كبارها كلها المعاصي أصول
باغير التعلق فغاية والفواحش والظلم الشرك وهي الشهوانية والقوة الغضبية

القوة وغاية القتل الغضبية القوة طاعة وغاية آخر اله معه يدعى وان شرك الله
مع يدعون ل والذين قوله في الثلثة باين سإبحانه الله جمع ولهذا الزنا الشهوانية

الثلثة وهذه يزنون ول باالحق ال الله حرم التي النفس يقتلون ول آخر الها الله
الخلص ان كما والفواحش الظلم الى يدعو فالشرك باعض الى باعضها يدعو

 تعالى قال صاحبه عن يصرفهما والتوحيد

العشق فالسوء المخلصين عبادنا من إنه والفحشاء السوء عنه لنصرف كذلك
اظلم الشرك فان والفاحشة الشرك الى يدعو الظلم وكذلك الزنا والفحشاء

الشرك قرين والظلم التوحيد قرين فالعدل التوحيد العدل أعدل أن كما لظلم
هو ال اله ل اللهأنه شهد قوله ففي الول أما باينهما سإبحانه يجمع ولهذا

لظلم الشرك ان تعالى فكقوله الثاني وأما باالقسط قائما العلم وأولو والملئكة
ولم ارادتها قويت اذا سإيما ول والظلم الشرك الى تدعو والفاحشة عظيم
جمع وقد والشيطان باالسحر والسإتعانة باالظلم الظلم من بانوع ال تحصل

قوله في والشرك الزنا باين سإبحانه
وحرم مشرك أو زان ال ينكحها ل والزانية مشركة أو زانية ال ينكح ل الزاني

ولهذا بابعض باعضها ويامر باعض الى باعضها يجر الثلثة فهذه المؤمنين على ذلك
تعلقا واعظم فاحشة أكثر كان شركا وأعظم توحيدا أضعف القلب كان كلما

الحياة فمتاع شيء من أوتيتم وما تعالى قوله هذا ونظير لها وعشقا باالصور
يجتنبون والذين يتوكلون رباهم وعلى آمنوا للذين وأباقى خير الله عند وما الدنيا
لمن خير عنده ما أن فاخبر يغفرون هم غضبوا ما واذا والفواحش الثم كبائر
الثم كبائر يجتنبون والذين قال ثم التوحيد هو وهذا عليه وتوكل باه آمن

هم غضبوا ما واذا قال ثم الشهوانية القوة داعي اجتناب فهذا والفواحش
هي التي والعدل والعفة التوحيد باين فجمع الغضبية القوة مخالفة فهذا يغفرون

كله الخير جماع
 }83  ـ79 صـ {الفوائد أهـ

الشعراء سإورة
} [ الشعراء سإليم باقلب الله أتى من إل بانون ول مال ينفع ل { يوم تعالى قوله

كالطويل للصفات لنه المثال هذا على وجاء السالم هو  ] والسليم88: 
له ثاباتة صفة السلمة صارت قد الذي القلب فالسليم والظريف والقصير
 والعليل والسقيم المريض ضد فإنه وأيضا والقدير كالعليم

: أنه لذلك الجامع والمر السليم القلب معنى في الناس عبارات اختلفت وقد
خبره تعارض شبهة كل ومن ونهيه الله أمر تخالف شهوة كل من سإلم قد الذي

الله محبة في فسلم رسإوله غير تحكيم من وسإلم سإواه ما عبودية من فسلم
وإيثار له والذل إليه والناباة عليه والتوكل ورجائه خوفه في لرسإوله تحكيمه مع

العبودية حقيقة هو وهذا طريق باكل سإخطه من والتباعد حال كل في مرضاته
لغير يكون أن من سإلم الذي : هو السليم قالقلب وحده لله إل تصلح ل التي
وتوكل ومحبة : إرادة تعالى لله عبوديته خلصت قد بال ما باوجه شرك فيه الله
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وإن الله في أحب أحب فإن لله عمله وخلص ورجاء وخشية وإخباتا وإناباة
حتى هذا يكفيه ول لله منع منع وإن لله أعطى أعطى وإن الله في أباغض أباغض
فيعقد وسإلم عليه الله رسإولهصلى عدا من لكل والتحكيم النقياد من يسلم
القوال في أحد كل دون وحده باه والقتداء الئتمام على محكما عقدا معه قلبه

في عما الخبر وهي اللسان وأقوال العقائد وهي القلب أقوال من والعمال
الجوارحا وأعمال وتواباعها والكراهة والمحبة الرادة وهي القلب وأعمال القلب
الله صلى الرسإول باه جاء ما هو وجله دقعه كله ذلك في عليه الحاكم فيكون
قال كما عمل ول قول ول باعقيدة يديه باين يتقدم فل وسإلم وآله عليه تعالى
ل  ] أي1:  [ الحجرات ورسإوله الله يدى باين تقدموا ل آمنوا الذين : يأيها تعالى
وإن فعلة من : ما السلف باعض قال يأمر حتى تفعلوا ول يقول حتى تقولوا

سإؤال فالول فعلت وكيف فعلت لم أى وكيف : لم ديوانان لها ينشر إل صغرت
وغرض العامل حظوظ من عاجل حظ هو : هل وداعيه وبااعثه الفعل علة عن
اسإتجلب أو ذمهم خوف أو الناس من المدحا محبة في الدنيا أغراض من

العبودية باحق القيام الفعل على الباعث أم عاجل مكروه دفع أو عاجل محبوب
إليه الوسإيلة واباتغاء وتعالى سإبحانه الرب إلى والتقرب التودد وطلب
فعلته أم لمولك الفعل هذا تفعل أن عليك كان هل : أنه السؤال هذا ومحل
 وهواك لحظك

أي التعبد ذلك في والسلم الصلة عليه الرسإول متاباعة عن : سإؤال والثاني
أشرعه لم عمل كان أم رسإولي لسان على لك شرعته مما العمل ذلك كان هل
أرضه ولم

عمل يقبل ل سإبحانه الله فإن المتاباعة عن والثاني الخلص عن سإؤال فالول
باهما إل

من التخلص وطريق الخلص : باتجريد الول السؤال من التخلص فطريق
الخلص تعارض إرادة من القلب وسإلمة المتاباعة : باتحقيق الثاني السؤال

النجاة له ضمنت الذي القلب سإلمة حقيقة فهذا التباع يعارض وهوى
والسعادة

 }8  ـ7  صـ1 حـ اللهفان { إغاثة أهـ

} العالمين بارب نسويكم إذ مبين ضلل لفي كنا أن { تالله تعالى قوله
وهي والرباوباية والقدرة الخلق في ل والتأله الحب في كانت إنما التسوية وهذه
والرض السموات خلق الذي لله والحمد باقوله الكفار عن باه أخبر الذي العدل
المعنى أن القولين وأصح يعدلون بارباهم كفروا الذين ثم والنور الظلمات وجعل

كما ويعبدونه ويعبدونه يحبونه عدل له فيجعلون يعدلون بارباهم كفروا الذين ثم
أمره ويعظمون ويعبدونه الله يحبون

 } 132  صـ2حـ السعادة دار { مفتاحا أهـ

مساوية أنها اعتقدوا باحيث والصفات الفعال في منهم تكن لم التسوية وهذه
في وباينها الله باين منهم تسوية كانت وإنما وصفاته أفعاله في سإبحانه لله

تصحيح هو هذه فتصحيح وباينها الله باين باالفرق إقرارهم مع والعبودية المحبة
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أن ونجاتها سإعادتها وأحب نفسه نصح لمن فحقيق الله إل إله ل أن شهادة
علومه وأجل عنده الشياء أهم وتكون وحال وعمل علما المسألة لهذه يتيقظ

قال عنها القيامة يوم والسؤال عليها والمدار فيها كله الشأن فإن وأعماله
هو السلف من واحد غير قال يعملون كانوا عما أجمعين لنسئلنهم فورباك تعالى

وحقوقها أحكامها وعن عنها كله السؤال فإن حق وهذا الله إل إله ل قول عن
وحقوقها ولوازمها واجباتها وعن عنها إل قط أحد يسأل فل ولوازمها وواجباتها

ماذا تعبدون كنتم ماذا والخرون الولون عنهما يسأل كلمتان العالية أباو قال
والسؤال نفسها عنها السؤال هو يعبدون كانوا عماذا فالسؤال المرسإلين أجبتم
سإلكوها هل إليها المؤدية والطريق الوسإيلة عن سإؤال المرسإلين أجاباوا عماذا

تنعقد باأن حقيق شأنه هذا وأمر إليها كله المر فعاد إليها دعوهم لما وأجاباوا
باأطراف يؤخذ ول الجمر على فيه ويقبض باالنواجذ عليه ويعض الخناصر عليه

إنما سإواه وما العظم المطلب هو يجعل بال فضله على باطلب ول النامل
سإواه رب ول غيره إله ل الموفق والله الفضلة على يطلب

 }384  ـ383 صـ الهجرتين { طريق أهـ
النمل سإورة
} اصطفى الذين عباده على وسإلم لله الحمد { قل تعالى قوله
الذين عباده على وسإلم لله الحمد قل قوله أن وهو عشر الساباع السؤال وأما

والوقف الحمد باه المأمور فيكون تعالى الله من السلم  هل59 النمل اصطفى
جميعا باهما والمر القول في داخل هو أو عليه التام

الترجيح من ضرب منهما لكل ويشهد المرين يحتمل الكلم أن عنه فالجواب
 باأمور القول جملة في داخل كونه فيرجح

القول فعل يكون أن يقتضي وهذا فاصل غير من عليه وعطفه باه اتصاله منها
قلت إذا ولهذا مانع منه يمنع لم ما الصل هو هذا منهما واحد كل على واقعا
المقول في داخل هنا التسبيح فإن الله وسإبحان لله الحمد
الصل وهو خبر على خبر عطف كان المقول على معطوفا كان إذا أنه ومنها

الخبر عطف باالحسن وليس الطلب جملة على عطفا كان عنه منقطعا كان ولو
الطلب على

أن في ظاهر اصطفى الذين عباده على وسإلم الحمد قل قوله أن ومنها
سإلم يقل ولم الغيبة بالفظ باالضمير أتى ولهذا لله الحمد القائل هو المسلم

عبادي على
القرآن في لنظائره مطاباقته أحدها أمور تعالى الله من السلم لكون ويشهد

في نوحا على سإلم كقوله اصطفى الذين عباده على بانفسه تعالى سإلمه من
ياسإين آل على سإلم وهارون موسإى على سإلم إباراهيم على سإلم العالمين

تسبيحه باين يقرن سإبحانه والله المرسإلون هم اصطفى الذين عباده أن ومنها
تعالى فقال الول أما عليهم وسإلمه لنفسه حمده وباين عليهم وسإلمه لنفسه
182 181 الصافات المرسإلين على وسإلم يصفون عما العزة رب رباك سإبحان

 رسإله على سإلمه ثم باجلله يليق ل عما لنفسه تنزيهه ذكر وقد
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القرآن أسإرار من عظيم سإر لنفسه باتسبيحه عليهم السلم اقتران وفي
نفسه نزه كما مطلقا تنزيها نفسه نزه فإنه ومبتدع مبطل كل على الرد يتضمن

ما كل من سإلمتهم يقتضي وهذا المرسإلين على سإلم ثم فيه خلقه يقول عما
أعداؤهم باه رماهم ما كل من سإلموا وإذا لهم المخالفون لهم المكذباون يقول
التوحيد باه جاءوا ما وأعظم والفساد الكذب من باه جاءوا ما كل سإلمة لزم

وإذا ألسنتهم على نفسه باه وصف مما باجلله يليق باما ووصفه الله ومعرفة
هو خالفه وما المحض الحق فهو والفساد والمحال الكذب من ذلك سإلم

على وسإلم لله الحمد قل قوله في باعينه المعنى وهذا المحال والكذب الباطل
وأوصاف الكمال نعوت من له باما حمده يتضمن فإنه اصطفى الذين عباده

ونقص عيب كل من رسإله وسإلمة الحسنى والسإماء الحميدة والفعال الجلل
في السر هذا فتأمل بااطل كل من باه جاءوا ما سإلمة يتضمن وذلك وكذب
من هنا السلم لكون يشهد فهذا وتسبيحه باحمده رسإله على السلم اقتران

الصافات آخر في هو كما تعالى الله
باالحق احكم رب قال تعالى قوله فمنه أكثره فما الطلب على الخبر عطف وأما
خير وأنت وارحم اغفر رب وقل  وقوله112 النبياء المستعان الرحمن وربانا

خير وأنت باالحق قومنا وباين بايننا افتح ربانا  وقوله118 المؤمنون الراحمين
جدا كثيرة  ونظائره89 العراف الفاتحين

وتنتظمهما جميعا المرين تتضمن الية يقال أن ذلك في الخطاب وفصل
البلغ إل فيه وليس كلمه الله عن المبلغ هو الرسإول فإن واحدا انتظاما
وأمر عباده على وسإلم نفسه حمد الذي فهو وتعالى تبارك الرب كلم والكلم
اصطفى الذي عباده على وسإلم لله الحمد الرسإول قال فإذا ذلك باتبليغ رسإوله

عباده على هو باه وسإلم نفسه باه حمد باما عباده على وسإلم الله حمد قد كان
نقول فنحن وطاعة اقتداء العباد ومن بالغا المبلغ ومن اباتداء الله من سإلم فهو
 اصطفى الذين عباده على وسإلم لله الحمد وتعالى تبارك ربانا أمرنا كما

وأمر لنفسه منه توحيد  فهو1 الخلص أحد الله هو قل تعالى قوله هذا ونظير
باه وحد باما الله وحد قد كان أحد الله هو قل العبد قال فإذا باتوحيده للمخاطب

باقوله أمر لما قائل محض مبلغ وأنه المعنى لهذا تحقيقا قل بالفظة وأتى نفسه
أعلم والله
الناس الناس بارب أعوذ قل  و1 الفلق الفلق بارب أعوذ قل قوله باخلف وهذا

الله فإن الناس بارب أعوذ لقوله تبليغ ل السإتعاذة باإنشاء محض أمر هذا  فإن1
عن خبر فإنه أحد الله هو قل قوله باخلف محال عليه وذلك أحد من يستعيذ ل

البديعة النكتة هذه فتأمل الحد الواحد باأنه نفسه عن يخبر سإبحانه وهو توحيده
المستعان والله

 } 172  ـ170  صـ2 حـ الفوائد { بادائع أهـ

على معطوفة فتكون القول حيز في داخلة تكون أن تحتمل هنا السلم وكلمة
وعلى معا للجملتين متناول باالقول المر ويكون لله الحمد وهي الخبرية الجملة

باالقول محكيه النصب محلها ويكون الخيرة الجملة على الوقف فيكون هذا
وعلى الطلب جملة على معطوفة مستقلة مستأنفة جملة تكون أن ويحتمل



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

الله من السلم يكون وعليه أرجح التقدير وهذا العراب من لها محل فل هذا
عليهم رسإله على وتعالى سإبحانه سإلمه من تقدم لما المطاباق وهو عليهم

كيف هذا على يقال ولكن عليهم باالسلم أمر يكون الول التقدير وعلى السلم
زيد وذهب قم يقال أن يحسن فل باينهما ما تنافر مع الطلب على الخبر يعطف

باجملة حكيت قد الطلب جملة باأن هذا على يجاب أو عمرو وقعد أخرج ول
تنافر لعدم الطلبية الجملة على باالخبر فيه العطف يمتنع ل هذا ومع خبرية
والرض السموات في ماذا انظروا قل تعالى قوله نظير وهذا وتباينه فيه الكلم

ليس اليات تغني وما تعالى فقوله يؤمنون ل قوم عن والنذر اليات تغني وما
عطف أن على الكبرى الجملة على معطوف بال نظروا وهو علىالقول معطوفا

الرحمن وربانبا باالحق احكم رب قل تعالى كقوله كثير الطلب على الخبر
خير وأنت وارحم اغفر رب وقل تعالى وقوله تصفون ما على المستعان
سإلم قد وتعالى سإبحانه الله يكون القول هذا على أنه والمقصود الراحمين

أنه وتعالى سإبحانه أخبر وقد أفضلهم والرسإل عباده من المصطفين على
في ويكفي الخيار المصطفين لمن عندنا وأنهم الدار ذكرى باخالصة أخلصهم
على أمناء وجعلهم باوحيه اختصهم وتعالى سإبحانه الله أن وشرفهم فضلهم
خليل اتخذه من فمنهم كراماته باأنواع وخصهم عباده وباين باينه وواسإطة رسإالته
ولم درجات سإائرهم على عليا مكانا رفعه من ومنهم تكليما كلمه من ومنهم
يكرم ولم خلفهم إل جنته إلى دخول ول طريقهم من إل إليه وصول لعباده يجعل
 وسإيلة إليه الخلق أقرب فهم أيديهم على إل باكرامة منهم أحدا

والخرة الدنيا فخير وباالجملة عليه وأكرمهم إليه وأحبهم درجة عنده وأرفعهم
محاباه حصلت باهم وأطيع عبد وباهم الله عرف وباهم أيديهم على العباد ناله إنما

تعالى قوله في المذكورون منهم العزم أولو منزلة وأعلهم الرض في تعالى
إباراهيم باه وصينا وما إليك أوحينا والذي نوحا باه وصى ما الدين من لكم شرع

الشفاعة تدور وعليهم الخلئق من العليا الطبقة هم وهؤلء وعيسى وموسإى
وأفضلهم خاتمهم إلى يردوها حتى

 }456  ـ453 صـ الهجرتين { طريق أهـ
القصص سإورة
لول ربانا فيقولوا أيديهم قدمت باما مصيبة تصيبهم أن ل { ولو تعالى قوله

} المؤمنين من ونكون آياتك فنتبع رسإول إلينا أرسإلت
وأنه باالمصيبة لصاباتهم سإبب البعثة قبل أيديهم قدمت ما أن تعالى فأخبر

إليهم يرسإل لم باأنه عليه لحتجوا ذلك من يستحقون باما أصاباهم لو سإبحانه
الكتاب وإنزال الرسإول باإرسإال الحجة هذه فقطع كتاباا عليهم ينزل ولم رسإول

قبل أعمالهم أن في صريح وهذا الرسإل باعد حجة الله على للناس يكون لئل
يعذب ل سإبحانه ولكنه المصيبة باها يصيبوا أن اسإتحقوا باحيث قبيحة كانت البعثة

 الخطاب فصل هو وهذا الرسإل إرسإال باعد إل

ل وأنه نفسه في للفعل ثابات القبح أن العظيم الصل هذا في القول وتحقيق
فاتت التي هي النكتة وهذه باالرسإالة الحجة إقامة باعد إل عليه الله يعذب

لعدم الخرى على منهما طائفة كل فاسإتطالت كليهما والكلباية المعتزلة
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العذاب باإثباتهم المعتزلة على الكلباية فاسإتطالت المرين هذين باين جمعهما
رد في وأحسنوا العقلي القبح مجرد على العقاب وترتيبهم الرسإل إرسإال قبل
العقليين والقبح الحسن إنكارهم في عليهم المعتزلة واسإتطالت عليهم ذلك

الفعال واسإتواء القبح انتفاء على دليل البعثة قبل العذاب انتفاء وجعلهم جملة
الخرى على اسإتطالت طائفة فكل عليهم هذا رد في وأحسنوا أنفسها في

سإبيل فل سإلكناه الذي المسلك هذا سإلك من وأما الصواب إنكارها باسبب
طائفة لكل موافق فانه أصل عليه الظفر ول قوله رد إلى الطائفتين من لواحدة

له منكر بااطلها في مخالف له مقرر الحق من معها ما على
 }8  صـ3 حـ السعادة دار { مفتاحا أهـ

القيامة يوم إلى سإرمدا الليل عليكم الله جعل إن أرأيتم {قل وجل عز قوله
النهار عليكم الله جعل إن أرأيتم قل تسمعون أفل باضياء يأتيكم الله غير إله من

تبصرون أفل فيه تسكنون باليل يأتيكم الله غير إله من القيامة يوم إلى سإرمدا
وخص وتصرفه البصر سإلطان وفيه محله لنه البصر باذكر النهار سإبحانه خص
مال الحيوانات فيه وتسمع باالليل يكون السمع سإلطان لن السمع باذكر الليل
سإلطان وقوة الحركات وخمود الصوات هدوء وقت لنه النهار في تسمع
وضعف البصر سإلطان قوة فيه باالعكس والنهار البصر سإلطان وضعف السمع

الله جعل ان ارايتم قل قوله إلى راجع تسمعون افل فقوله السمع سإلطان
أفل وقوله باه باضياء يأتيكم الله غير اله من القيامة يوم الى سإرمدا الليل عليكم

يوم الى سإرمدا النهار عليكم الله جعل ان أرايتم قل قوله الى راجع تبصرون
القيامة

 } 311  صـ1 حـ السعادة دار {مفتاحا أهـ

العنكبوت سإورة
بايتا اتخذت العنكبوت كمثل أولياء الله دون من اتخذوا الذين { مثل تعالى قوله
} يعلمون كانوا لو العنكبوت لبيت البيوت أوهن وإن

في فهم منهم أضعف أولياءهم اتخذوهم الذين وأن ضعفاء أنهم سإبحانه فذكر
أوهن من وهو بايتا اتخذت كالعنكبوت الولياء اتخاذ من قصدوه وما ضعفهم
حين كانوا ما أضعف المشركين هؤلء أن المثل هذا وتحت وأضعفها البيوت
قال كما ضعفا إل أولياء اتخذوهم بامن يستفيدوا فلم أولياء الله دون من اتخذوا
باعبادتهم سإيكفرون كل عزا لهم ليكونوا آلهة الله دون من واتخذوا تعالى

ل ينصرون لعلهم آلهة الله دون من واتخذوا تعالى وقال ضدا عليهم ويكونون
المم إهلك ذكر أن باعد وقال محضرون جند لهم وهم نصرهم يستطيعون
التي آلهتهم عنهم أغنت فما أنفسهم ظلموا ولكن ظلمناهم وما المشركين

فهذه تتبيب غير زادوهم وما رباك أمر جاء لما شيء من الله دون من يدعون
باه يتعزز وليا الله دون من اتخذ من أن على تدل القرآن في مواضع أرباعة

من أكثر القرآن وفي مقصوده ضد إل باه له يحصل لم باه ويستنصر باه ويتكبر
صاحبه وخسارة الشرك باطلن على وأدلها المثال أحسن من وهذا ذلك

مقصوده ضد على وحصوله
علم عنهم نفي فكيف العنكبوت بايت البيوت أوهن أن يعلمون فهم قيل فإن
يعلمون كانوا لو باقوله ذلك

عنهم نفى وإنما العنكبوت بايت باوهن علمهم عنهم ينف لم سإبحانه أنه فالجواب
لما ذلك علموا فلو بايتا اتخذت كالعنكبوت دونه من أولياء اتخاذهم باأن علمهم
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المر فكان وقدرة عزا يفيدهم دونه من الولياء اتخاذهم أن ظنوا ولكن فعلوه
ظنوه ما باخلف

 } 185  ـ184  صـ1 حـ الموقعين { إعلم أهـ

عن تنهى الصلة إن الصلة وأقم الكتاب من إليك أوحي ما تعالى{ اتل قوله
} أكبر الله ولذكر والمنكر الفحشاء

تعالى الله ولذكره ذكره من وهو الله تذكرون الصلة في أنكم : المعنى فقيل
الدرداء وأباي وسإلمان عباس ابان عن يروى وهذا إياه ذكركم من أكبر إياكم
عن مرزوق ابان فضيل عن الدنيا أباي ابان وذكر عنهم الله رضي مسعود وابان

} أذكركم : { فاذكروني تعالى قوله : وهو } قال أكبر الله { ولذكر عطية
إياه ذكركم من أكبر لكم تعالى الله فذكر
: لسلمان وقيل شيء كل من أكبر الله : ولذكر : معناه وقتادة زيد ابان وقال

حديث لهذا } ويشهد أكبر الله { ولذكر القرآن تقرأ أما ؟ أفضل العمال أي
لكم وخير مليككم عند وأزكاها أعمالكم باخير أنبئكم [ أل المتقدم الدرداء أباي
] الحديث والورق الذهب إنفاق من

الية معنى أن : الصحيح يقول روحه الله قدس العباس أباو السإلم شيخ وكان
عن تنهى : فإنها الخر من أعظم وأحدهما عظيمان مقصودان فيها الصلة أن

الله ذكر من فيها ولما تعالى الله ذكر على مشتملة وهي والمنكر الفحشاء
أنه عباس ابان عن الدنيا أباي ابان وذكر والمنكر الفحشاء عن نهيها من أعظم
عن عائشة عن السنن وفي أكبر الله : ذكر قال ؟ أفضل العمل : أي سإئل
الصفا وباين باالبيت الطواف جعل : [ إنما قال وسإلم عليه اله صلى النبي

: وقال والترمذي داود أباو ] رواه تعالى الله ذكر لقامة الجمار ورمي والمروة
صحيح حسن حديث

 } 763 صـ الصيب { الوابال أهـ

الروم سإورة
من أيمانكم ملكت ما من لكم هل أنفسكم من مثل لكم { ضرب تعالى قوله

نفصل كذلك أنفسكم كخيفتكم تخافونهم سإواء فيه فأنتم رزقناكم فيما شركاء
} يعقلون لقوم اليات
عبيده من له جعلوا حيث المشركين على باه سإبحانه الله احتج قياس دليل وهذا

فيها يحتاجون ل نفوسإهم من صحتها يعرفون حجة عليهم فأقام شركاء وملكه
في هو باما عليه ويحتج نفسه من النسان يأخذ أن الحجاج أبالغ ومن غيرهم إلى

عبيدكم من أيمانكم ملكت مما لكم هل فقال لها معلوم عندها مقرر نفسه
أموالكم في عبيدكم يشارككم هل أي والهل المال في شركاء وإمائكم
ويشاطروكم أموالكم يقاسإموكم أن تخافون سإواء ذلك في وهم فأنتم وأهليكم

عباس ابان وقال شريكه الشريك يخاف كما عليكم بابعضها ويستأثرون إياها
أن منكم أحد يرضى هل والمعنى باعضا باعضكم يرث كما يرثوكم أن تخافونهم

فهو ذلك في التصرف في يساويه حتى وأهله ماله في شريكه عبده يكون
الشركاء من غيره يخاف كما فيه يتصرف باأمر ماله في ينفرد أن يخاف

مملوك هو من خلقي من باي عدلتم فلم لنفسكم ذلك ترضوا لم فإذا والحرار
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ممكن عليكم جائز أنه مع وعفولكم فطركم في بااطل الحكم هذا كان فإن لي
تحت الله جعلهم إخوانكم هم وإنما حقيقة لكم ملكا عبيدكم ليس إذ حقكم في

أن مع حقي في الحكم هذا مثل تستجيزون فكيف لي عبيد وهم وأنتم أيديكم
اليات تفصيل يكون فهكذا وخلقي وملكي عبيدي شركاء لي جعلتموهم من

العقول لولي
 } 191 ـ190  صـ1 حـ الموقعين { إعلم أهـ

ليذيقهم الناس أيدى كسبت باما والبحر البر في الفساد { ظهر تعالى قوله
} يرجعون لعلهم عملوا الذي باعض
فيهلك القطر باذلك فيحبس والفساد باالظلم سإعى الظالم ولي اذا مجاهد قال

باما والبحر البر في الفساد ظهر قرأ ثم الفساد يحب ل والله والنسل الحرث
والله أما قال ثم يرجعون لعلهم عملوا الذي باعض ليذيقهم الناس أيدي كسبت

ظهر عكرمة وقال باحر فهو جار ماء على قرية كل ولكن هذا باحركم هو ما
ماء على قرية كل ولكن هذا باحركم لكم أقول ل إني أما والبحر البر في الفساد

وقد قلت والريف القرى فاهل البحر وأما العمود فاهل البر أما قتادة وقال
عذب هذا البحرين مرج الذي هو فقال باحرا العذب الماء تعالى الله سإمي
هي وإنما واقفا حلو باحر العالم في وليس أجاج ملح وهذا شراباه سإائغ فرات
المياه على التي القرى فتسمى الساكن هو المالح والبحر الجارية النهار

الذنوب قال والبحر البر في الفساد ظهر زيد ابان وقال المياه تلك بااسإم الجارية
هو ظهر الذي الفساد أن أراد وإن ظهر الذي الفساد سإبب الذنب أن أراد قلت

والتعليل العاقبة لم عملوا الذي باعض ليذيقهم قوله فيكون نفسها الذنوب
الرض فى الله يحدثها التي واللم والشر والنقص باالفساد فالمراد الول وعلى

كل السلف باعض قال كما عقوباة لهم أحدث ذنبا أحدثوا ما فكل العباد بامعاصي
إن أعلم والله والظاهر عقوباة سإلطانه من لكم الله أحدث ذنبا أحدثتم ما

الذي باعض ليذيقهم تعالى قوله عليه ويدل وموجباتها الذنوب باه المراد الفساد
أعمالنا كل أذاقنا فلو أعمالنا من اليسير الشيء إذاقنا وإنما حالنا فهذا عملوا

من باها يحل ما الرض في الله معاصي تأثير ومن داباة من ظهرها على ترك لما
من فمنعهم ثمود ديار على الله رسإول مر وقد باركتها ويمحق والزلزل الخسف

أبايارهم من السإتسقاء ومن مياههم شرب ومن بااكون وهم ال ديارهم دخول
شؤم لتأثير البال لنواضح بامياههم عجن الذي العجين يعلف ل أن أمر حتى

 الثمار نقص فى الذنوب تأثير شؤم وكذلك الماء في المعصية

قال حديث ضمن فى مسنده فى أحمد المام ذكر وقد الفات من باه ترى وما
صرة في وهي التمرة نواة باقدر الحبة حنطة أمية باني باعض خزائن في وجدت
أحدثها الفات هذه من وكثير العدل من زمن في ينبت هذا كان عليها مكتوب

شيوخ من جماعة وأخبرني الذنوب من العباد أحدث باما وتعالى سإبحانه الله
التي الفات هذه من وكثير الن هي مما أكبر الثمار يعهدون كانوا انهم الصحراء

الصور في الذنوب تأثير وأما قرب من حدثت وإنما يعرفونها يكونوا لم تصيبها
وطوله آدم الله خلق قال انه النبي عن جامعه في الترمذي روي فقد والخلق

أن الله أراد فاذا الن حتى ينقص الخلق يزل ولم ذراعا سإتون السماء في
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بايت أهل من عباده من عبدا ويخرج والفجرة والخونة الظلمة من الرض يطهر
ويقيم والنصارى اليهود المسيح ويقتل جورا ملئت كما قسطا الرض فيمل نبيه

ان حتى كانت كما وتعود باركاتها الرض وتخرج رسإوله باه الله باعث الذي الدين
من العنقود ويكون باقحفها ويستظلون الرمانة ليأكلون الناس من العصاباة

الرض لن وهذا الناس من الفئام يكفي الواحدة اللقحة ولبن باعير وقر العنب
محقتها التي تعالى الله من البركة آثار فيها ظهرت المعاصي من طهرت لما

آثارها باقية الرض في الله أنزلها التي العقوباات ان ولريب والكفر الذنوب
الجرائم تلك آثار هي التي الذنوب من كلها يشاء ما تطلب الرض في سإارية

هذه ان كما العقوباات آثار من الرض في الثار فهذه المم باها عذبات التي
وكان وآخرا أول الكوني وحكمة الله كلمة فتناسإب الجرائم آثار من المعاصي

باين سإبحانه يحكم وهذا للخف والخف الجناية من للعظيم العقوباة من العظيم
لما فانه وداره ومحله الشيطان مقارنة وتأمل الجزاء ودار البرزخ دار في خلقه
ولما ورزقه وقوله وعمله عمره من البركة نزعت عليه واسإتولى العبد قارن
طاعته فيه ظهرت محل كل من البركة نزعت أثرت ما الرض في طاعته أثرت

والبركة والرحمة الروحا من شيء هناك يكن لم الجحيم كان لما مسكنه وكذلك
 فصل

وصلحه لحياته هى التي الغيرة نار القلب من تطفي انها عقوبااتها ومن
الغريزية كالحرارة

الخبث من فيه ما تخرج التي وناره حرارته الغيرة فان البدن جميع لحياة
وأشرف والحديث والفضة الذهب خبث الكير يخرج كمال المذمومة والصفات

الناس وعموم وخاصته نفسه علي غيرة أشدهم وهمة قدر وأعلهم الناس
ثبت كما منه غيرة أشد سإبحانه والله المة علي الخلق أغير النبي كان ولهذا

مني أغير والله منه أغير لنا سإعد غيرة من أتعجبون قال انه عنه الصحيح في
أغير أحد ما محمد أمة يا الكسوف خطبة في قال انه عنه أيضا الصحيح وفي
أغير أحد ل قال أنه عنه أيضا الصحيح وفي أمته ترني أو عبده يزني أن الله من
اليه أحب أحد ول باطن وما منها ظهر ما الفواحش حرم ذلك أجل من الله من

اليه أحب أحد ول ومنذرين مبشرين الرسإل أرسإل ذلك أجل من الله من العذر
الغيرة باين الحديث هذا في فجمع نفسه على أثنى ذلك أجل من الله من المدحا
العدل كمال يوجب الذي العذر محبة وباين وبانضها القبائح كراهة أصلها التي

عبده اليه يعتذر إن يحب غيرته شدة مع سإبحانه والله والحسان والرحمة
حتى ارتكاباه من يغار ما باارتكاب عبده ليؤاخذ وانه اليه اعتذر من عذر ويقبل
المجد غاية وهذا وإنذارا إعذارا كتبه وأنزل رسإله أرسإل ذلك ولجل اليهم يعذر

تحمله المخلوقين من غيرته تشتد ممن كثيرا فان الكمال ونهاية والحسان
قبول غير ومن منه إعذار غير من والعقوباة اليقاع سإرعة على الغيرة شدة
الغيرة شدة ولتدعه عذر المر نفس فى له يكون قد بال اليه إعتذر ممن العذر

حتى الغيرة قلة قبولها على يحمله المعاذير تقبل ممن وكثير عذره يقبل ان
باالعذر منهم كثير يعذر حتى باعذر ليس ما عذرا ويرى المعاذير طريق في يتوسإع

الغيرة من أن قال انه النبي عن صح وقد الطلق على ممدوحا غير منهما وكل
وذكر ريبة غير من الغيرة الله يبغضها فالتي الله يبغضها ما ومنها الله يحبها ما

 الغيرة محل في فيغار باالعذر الغيرة اقتران الممدوحا وانما الحديث
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سإبحانه جمع ولما حقا الممدوحا فهر هكذا كان ومن العذر موضع في ويعذر
كما يمدحه إن أحد وليبلغ أحد كل من باالمدحا أحق كان كلها الكمال صفات
سإبحانه رباه وافق قد فالغيور نفسه على وأثنى نفسه مدحا كما هو بال له ينبغي

اليه الصفة تلك قادته صفاته من صفه في الله وافق ومن صفاته من صفة في
فانه له محبوباا وصيرته رحمته من وقرباته منه وأدنته رباه على وأدخلته بازمامه
يحب قوى العلماء يحب عليم الكرماء يحب كريم الرحماء يحب رحيم سإبحانه
جميل الحياء أهل يحب حتى الضعيف المؤمن من اليه أحب وهو القوي المؤمن

ال والمعاصي الذنوب في يكن لم ولو الوتر أهل يحب وتر الجمال أهل يحب
عقوباة باها لكفي باها التصاف من وتمنعه الصفات هذه ضد لصاحبها توجب انها
عزيمة فتصير تقوي والرادة إرادة تصير والوسإوسإة وسإوسإة تنقلب الخطر فان
الخروج يتعذر وحينئذ راسإخة ثاباتة وهيئة لزمة صفة تصير ثم فعل نصير ثم

اشتدت كلما انه والمقصود باه القائمة صفاته من الخروج عليه يتعذر كما منهما
وقد الناس وعموم وأهله نفسه على الغيرة قلبه من أخرجت للذنوب ملباسته
واذا غيره من ول نفسه من ل القبيح ذلك باعد يستقبح ل جدا القلب في تضعف
على يقتصر ل هؤلء من وكثير الهلك بااب في دخل فقد الحد هذا الى وصل
ويحثه اليه ويدعوه له ويزينه لغيره والظلم الفواحش يحسن بال السإتقباحا عدم
عليه والجنة الله خلق أخبث الديوث كان ولهذا تحصيله فى له ويسعي عليه
حملت الذي ما فانظر لغيره ومزينه لغيره والبغي الظلم محلل وكذلك حرام
له دين ل له غيرة ل ومن الغيرة الدين أصل أن على يدلك وهذا الغيرة قلة عليه

الغيرة وعدم والفواحش السوء فتدفع الجوارحا له فتحمي القلب تحمي فالغيرة
القلب في الغيرة ومثل البتة دفع عندها يبقى فل الجوارحا فتموت القلب تميت
قابال المحل الداء وجد القوة ذهبت فاذا وتقاومه المرض تدفع التي القوة مثل
باها تدفع التي الجاموس صياصي مثل ومثلها الهلك فكان فتمكن دافعا يجد ولم
 وعن نفسه عن

عدوه فيها طمع تكسرت فاذا ولده
 }45  ـ42 صـ الكافى { الجواب أهـ

سإبأ سإورة
في ذرة مثقال يملكون ل الله دون من زعمتم الذين ادعوا { قل تعالى قوله

تنفع ول ظهير من منهم وماله شرك من فيهما ومالهم الرض في ول السموات
22 , 23} سإبأ له أذن لمن إل عنده الشفاعة

منها دخلوا التي الطرق بامجامع المشركين على الية هذه أخذت كيف فتأمل
لما باالمعبود يتعلق إنما العاباد فإن وأبالغه سإد أحكم عليهم وسإدتها الشرك إلى

أن باد فل وحينئذ باه قلبه يتعلق لم منفعة منه يرج لم فلو وإل نفعه من يرجو
أو ظهيرا أو لمالكها شريكا أو عاباده باها ينفع التي للسإباب مالكا المعبود يكون
المور هذه انتفت فإذا عنده يشفع وقدر حرمة ذا وجيها أو له ومعاونا وزيرا

فنفى مواده وانقطعت الشرك أسإباب انتفت وباطلت وجه كل من الرباعة
يقول فقد والرض السموات في ذرة مثقال تملك أن آلهتهم عن سإبحانه

تكون قد المشرك فيقول له شركتها فنفى الحق لمالك شريكة هي المشرك
ظهير من منهم وماله فقال ومعاونا ووزيرا ظهيرا
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باإذنه إل أحد عنده يشفع ل أنه وأخبر آلهتهم عن فنفاها الشفاعة إل يبق فلم
يكون كما يديه باين باالشفاعة يتقدم لم له يأذن لم فإن للشافع يأذن الذي فهو
فيقبل له ومعاونته الشافع إلى يحتاج عنده المشفوع فإن المخلوقين حق في

فيها له يأذن لم وإن شفاعته
فكيف سإواه ما كل عن باذاته الغني وهو باذاته إليه فقير سإواه ما كل من وأما

إذنه بادون أحد عنده يشفع
 } 98  صـ1 حـ المرسإلة { الصواعق أهـ

فاطر سإورة
} الحميد الغني هو والله الله إلى الفقراء أنتم الناس أيها { يا تعالى قوله
أن كما عنهم ينفك ل لهم ذاتي أمر إليه العباد فقر أن الية هذه في سإبحانه باين

من وفقر أوجبه لمر ل لذاته له ثابات وحمده فغناه له ذاتي حميدا غنيا كونه
هو بال إمكان ول باحدوث الفقر هذا يعلل فل أوجبه لمر ل لذاته ثابات إليه سإواه
غنى أن كما الحاجة تلك أوجبت لعلة ل لذاته رباه إلى العبد فحاجة للفقير ذاتي
تيمية ابان السإلم شيخ قال كما غناه أوجب لمر ل لذاته سإبحانه الرب

فقير فالخلق ذاتي له وصف أبادا الغنى ... كما أبادا لزم ذات وصف لي والفقر
والحاجة الفقر أسإباب من ويقرر يذكر ما وكل باعلة ل باالذات رباه إلى محتاج

باذاته فالفقير يعلل ل باالذات ما إذا لذلك علل ل والحاجة الفقر على أدلة فهي
على أدلة فهي واحتياج وحدوث إمكان من يذكر فما باذاته الغني إلى محتاج
الرب إلى العالم احتياج علة مسألة في الصواب كان ولهذا له أسإباب ل الفقر

قالوا الفلسإفة فإن والمتكلمون الفلسإفة يذكرهما اللذين القولين غير سإبحانه
أن والصواب الحدوث الحاجة علة قالوا والمتكلمون المكان الحاجة علة

الله إلى العالم وفقر والفتقار الحاجة دليل وكلهما متلزمان والحدوث المكان
باإمكانه يستدل ثم باذاته الغني رباه إلى باذاته فقير فهو يعلل ل ذاتي أمر سإبحانه
عن أخبر سإبحانه أنه والمقصود الفقر هذا على الدلة من ذلك وغير وحدوثه
المقدسإة ذاته عن أخبر كما سإبحانه إليه فقيرة باأنها وذواتهم العباد حقيقة

وحقائقهم لذواتهم ثابات وجه كل من المطلق فالفقر حميد غني أنه وحقيقته
حيث من وحقيقته تعالى لذاته ثابات وجه كل من المطلق والغنى هي حيث من
غنيا إل سإبحانه الرب يكون أن ويستحيل فقيرا إل العبد يكون أن فيستحيل هي
 رباا إل والرب عبدا إل العبد يكون أن يستحيل أنه كما

فاجر ول لبر خروج ل عام فقر وهو اضطراري فقر فقران فالفقر هذا عرف إذا
كون بامنزلة هو بال عقاباا ول ثواباا ول ذما ول مدحا يقتضي ل الفقر وهذا عنه

ومصنوعا مخلوقا المخلوق
بارباه العبد معرفة أحدهما شريفين علمين نتيجة هو اختياري فقر الثاني والفقر
عين هو فقرا أنتجتا المعرفتان هاتان له حصلت فمتى بانفسه معرفته والثاني

في تفاوتهم باحسب الفقر هذا في الناس وتفاوت وسإعادته فلحه وعنوان غناه
المطلق باالفقر نفسه عرف المطلق باالغنى رباه عرف فمن المعرفتين هاتين
 التام باالعجز نفسه عرف التامة باالقدرة رباه عرف ومن
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باالعلم رباه عرف ومن التامة باالمسكنة نفسه عرف التام باالعز رباه عرف ومن
ل أمه باطن من العبد أخرج سإبحانه فالله باالجهل نفسه عرف والحكمة التام
ول منع ول عطاء على يقدر ول شيئا يملك ول شيء على يقدر ول شيئا يعلم
أمرا كماله باه ما إلى الحال تلك في فقره فكان البتة شيء ول نفع ول ضر

دائم باالذات وما ذاته لوازم من له هذا أن ومعلوم أحد لكل محسوسإا مشهودا
عبدا يزل لم بال والغنى الرباوباية رتبة إلى الرتبة هذه من ينتقل لم وهو بادوامها

وسإاق رحمته عليه وأفاض نعمته عليه أسإبغ فلما وفاطره باارئه إلى باذاته فقيرا
له وجعل إنعامه ملباس عليه وخلع وبااطنا ظاهرا وجوده كمال أسإباب إليه

باني اسإتخدام من ومكنه وحركه وصرفه وأقدره وعلمه والفؤاد والبصر السمع
من الطير واسإتنزال الماء دواب على وسإلطه والبال الخيل له وسإخر جنسه
وتعلية الرض وشق الشجار وغرس النهار وحفر العادية الوحش وقهر الهواء
له أن المسكين ظن يؤذيه لما والتحفظ والتحرز مصالحه على والتحليل البناء
العين تلك باغير نفسه ورأى سإبحانه الله مع ملكا لنفسه وادعى الملك من نصيبا

يكن لم كأنه حتى والحاجة والفقر العدام حالة من فيه كان ما ونسي الولى
في أحمد المام روى كما غيره آخر شخصا ذلك كأن بال المحتاج الفقير ذلك هو

كفه في يوما باصق الله رسإول أن القرشي جحاش بان باسر حديث من مسنده
خلقتك وقد تعجزني أنى آدم ابان يا تعالى الله قال قال ثم إصبعه عليها فوضع

وئيد منك وللرض باردين باين مشيت وعدلتك سإويتك إذا حتى هذه مثل من
ومن الصدقة أوان وأنى أتصدق قلت التراقي بالغت إذا حتى ومنعت فجمعت

 من خذل ههنا

فقره فنسي نفسه ونسي حقيقته عن المخذول فحجب وفق من ووفق خذل
إن كل تعالى قال الشقوة عليه فحقت وعتا فطغى رباه إلى وضرورته وحاجته
باالحسنى وصدق واتقى أعطى من فأما وقال اسإتغنى رءاه أن ليطغى النسان

للعسرى فسنيسره باالحسنى وكذب واسإتغنى باخل من وأما لليسرى فسنيسره
إلى وحاجته وضرورته لفقره شهودا وأعظمهم عبودية أكملهم الخلق فأكمل

ول كله شأني لي أصلح دعائه من كان ولهذا عين طرفة عنه اسإتغنائه وعدم رباه
خلقك من أحد إلى ول عين طرفة نفسي إلى تكلني
يعلم دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب يا يدعو وكان

كما يصرفه سإبحانه الله وأن شيئا منه يملك ل وجل عز الرحمن بايد قلبه أن
قليل شيئا إليهم تركن كدت لقد ثبتناك أن ولول تعالى قوله يتلو وهو كيف يشاء

ومنزلته منه قرباه وحسب باه معرفته باحسب إليه وفاقته رباه إلى فضرورته
كان ولهذا الوعاء ظاهر من يرشح ما باعده لمن منه بادا إنما أمر وهذا عنده
منزلة عنده وأرفعهم جاها عنده وأعظمهم وسإيلة الله إلى الخلق أقرب

أن أحب ما الناس أيها لهم يقول وكان رباه إلى والفقر العبودية مقام لتكميله
النصارى أطرت كما تطروني ل يقول وكان عبد أنا إنما منزلتي فوق ترفعوني
ورسإوله عبدالله فقولوا عبد أنا إنما مريم بان المسيح
ومقام السإراء مقام مقاماته أشرف في العبودية باسمة سإبحانه الله وذكره
قام لما وأنه وقال ليل باعبده أسإرى الذي سإبحان فقال التحدي ومقام الدعوة
 مما ريب في كنتم وإن وقال يدعوه عبدالله
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محمد إلى اذهبوا لهم يقول المسيح إن الشفاعة حديث وفي عبدنا على نزلنا
لله عبوديته باكمال المقام ذلك فنال تأخر وما ذنبه من تقدم ما له الله غفر عبد

بااسإم الله إلى الفقراء أنتم الية في تعالى قوله فتأمل له الله مغفرة وباكماله
إلى فقر نوعان تقدم كما فإنه الفقر بانوعي ليؤذن الرباوباية اسإم دون الله

ورسإله أنبيائه فقر وهو ألوهيته إلى وفقر باأسإرها المخلوقات فقر وهو رباوبايته
عليه ويتكلمون القوم إليه يشير والذي النافع الفقر هو وهذا الصالحين وعباده

له ووصفهم عنه عباراتهم اختلفت وقد العام ل الخاص الفقر هو إليه ويشيرون
التعبير على وقدرته ذوقه باقدر عنه أخبر وكل
ثلث على وهو الملكة رؤية من للبراءة اسإم الفقر النصاري السإلم شيخ قال

طلبا أو ضبطا الدنيا من اليدين نفض وهو الزهاد فقر الولى الدرجة درجات
منها والسلمة مدحا أو ذما عنها اللسان وإسإكات

إلى الرجوع الثانية الدرجة شرفه في تكلموا الذي الفقر هو وهذا تركا أو طلبا
شهود ويقطع العمال رؤية من الخلص يورث وهو الفضل بامطالعة السبق

الضطرار صحة الثالثة والدرجة المقامات مطالعة أدناس من ويمحص الحوال
فقر وهذا التجريد قيد بايداء في والحتباس الوحداني التقطع يد في والوقوع
 الصوفية

رؤية يجرد الذي هو الفقير أن يعني الملكة رؤية من للبراءة اسإم الفقر فقوله
من باوجه مالكا نفسه يرى ل لله مملوكة نفسه فيرى الحق لمالكه الملك

فيما مستعمل عبدا مملوكا كونه بامقتضى عليه مستحقة أعماله ويرى الوجوه
مالكا فليس العبودية باموجب مستحقة وأعماله مملوكة فنفسه سإيده باه أمره

عليه مملوك ذلك كل بال أعماله من لشيء ول ذراته من لشيء ول لنفسه
فلما الصنائع باعض علمه ثم ماله باخالص عبدا اشترى كرجل عليه مستحق

فلو شيء كسبك في ول نفسك في لك فليس إلي وأد إعمل له قال تعلمها
يراه بال شيئا فيها له ير لم حصل ما والسإباب الموال من العبد هذا بايد حصل

متصرفا مستودعا عبده بايد ونعمه وخزائنه أسإتاذه أموال وأنها يده في كالوديعة
ل إني والله خلقه من وخيرته ورسإوله عبدالله قال كما لنفسه ل لسيده فيها

تلك في متصرف فهو أمرت حيث أضع قاسإم أنا وإنما أحدا أمنع ول أحدا أعطي
تصرف المحض باالمر الخزائن

بايد ما وكل الحق المالك هو فالله سإيده أوامر تنفيذ وظيفته الذي المحض العبد
البذل في ليمتحنهم عليهم أفاضها وخزائنه وأملكه أمواله من هو خلقه

 والمساك

الشيء أحدهم فيبذل وجل عز لله العبودية شاهد على منهم ذلك يكون وهل
البذل يكون أم لمرضاته وطلبا إليه وتقرباا عقاباه من ورهبة الله ثواب في رغبة

! فيعطي الطبع وموجب الهوى وغلبة النفس مراد عن صادرا منهم والمساك
مصدر فيكون المملوك ل المالك تصرف متصرفا فيكون لهواه ويمنع لهواه

أو رفعة أو جاه من الخلق عند فيما الرغبة وغايته النفس ومراد الهوى تصرفه
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الشياء هذه من شيء فوت من الرهبة أو الحظوظ من حظ أو مدحا أو منزلة
مالكا محالة ل نفسه رأى والرهبة الرغبة هذه هو وغايته تصرفه مصدر كان وإذا

حق نفسه عرف ولو فقره ونسي العبودية حد عن وخرج الملك فادعى
تعالى قال كما متصرف ملك صورة في ممتحن مملوك هو أنما لعلم المعرفة

باهذا وحقيق تعملون كيف لننظر باعدهم من الرض في خلئف جعلناكم ثم
الحق المالك مع والملكات الحالت من نفسه ادكعته ما إلى يوكل أن الممتحن
إلى كل ومن إليها وكل سإبحانه الله مع حالة لنفسه ادعى من فإن سإبحانه

والسعادة الفوز بااب عنه وأغلق والعطب الهلك بااب له فتح فقد الله غير شيء
وضل عمله باطل الباطل إلى وكل ومن بااطل الله سإوى ما شيء كل فإن

ما أحوج باه انقطع الله باغير تعلق من فكل الحرمان على إل يحصل ولم سإعيه
العذاب ورأوا اتبعوا الذين من اتبعوا الذين تبرأ إذ تعالى قال كما إليه كان

الله باغير التي العلئق هي باهم تقطعت التي فالسإباب السإباب باهم وتقطعت
اضمحلت لما الغايات تلك لن وذلك إليها كانوا ما أحوج باهم تقطعت الله ولغير

وتضمحل غاياتها بابطلن تبطل السإباب فإن وباطلت أسإباباها اضمحلت وباطلت
باه أريد ما إل بااطل عمل وكل سإبحانه وجهه إل هالك شيء وكل بااضمحللها

من الدنيا في الناس يشاهده كما وهذا ومضمحل بااطل لغيره سإعي وكل وجهه
أو أمير أو لمتول العبد يفعلها التي والخدمة والكد والعمل السعي اضمحلل

ذلك وباطل العمل ذلك عدم له عمل الذي ذلك زال فإذا مال أو منصب صاحب
 الله يقول ولهذا الحرمان سإوى يده في يبق ولم السعي

في يتولى كان ما منكم رجل كل أولي أني مني عدل أليس القيامة يوم تعالى
النار في باهم فتتساقط وأوثانهم أصنامهم والوثان الصنام عباد فيتولى الدنيا

وانتثرت الشمس كورت فإذا آلهتهم والنجوم والقمر الشمس عابادو ويتولى
الله يريهم كذلك عليهم حسرة وصارت وباطلت العبادة تلك اضمحلت النجوم

من المشرك كان ولهذا النار من باخارجين هم وما عليهم حسرات أعمالهم
بال الفلس كل مفلس على يحال فإنه معاده يوم وأغبنهم صفقة الناس أخسر
 الحوالتين باين ما باعد فيا الكريم المليء على حوالته والموحد عدم على

فقيرا يكون قد النسان لن الملكة من يقل ولم الملكة رؤية من البراءة وقوله
ل الذين أهله الممدوحا الفقر بانعت التحقق عن عري وهو الظاهر في له ملكة ل

إليه فوض قد العبد يكون وقد والملكوت الملك ذي الحق لمالكها إل ملكة يرون
ينبغي ل ملكا أوتي داود بان سإليمان كان كما فيه كالخازن وجعل شيء ذلك من

أعنياء وكذلك النبياء من والغنياء وشعيب الخليل وكذلك باعده من لحد
رؤية من باريئون وهم الظاهر في الملكة من باريئين يكونوا لم فهؤلء الصحاباة
عارية لله أيديهم في ما يرون بال حقيقيا ملكا لها يرون فل لنفوسإهم الملكة
تصرف أو العبد تصرف فيه يتصرفون هل لينظر باه اباتلهم أيديهم في ووديعة
ل الفقير يد في المال فوجود لهواهم ويمنعون لهواهم يعطون الذين الملك
الملكة رؤية من عوفي فمن لملكته رؤيته فقره في يقدحا إنما فقره في يقدحا

لسيده كالخازن وكان واختياره وتدبايره وتعبه المال باأوسإاخ بااطنه يتلوث لم
لم الدنيا جبال أمثال المال من بايده كان لو فهذا ماله في أوامره ينفذ الذي
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تعلقها النفس باه وتعلقت الملكة نفسه ادعت ذلك من يعاف لم ومن يضره
وإن رضي أعطي إن علمه ومبلغ همه أكبر فهو المعشوق المحبوب باالشيء

مضاجعا يبيت كذلك ويمسي مهموما يصبح والدرهم الدينار عبد فهو سإخط منع
إذا يتلف يكاد بال شيء منه فات إذا وتأسإف وتحزن ازداد إذا نفسه تفرحا له

المالك باموله مستغن والول الفقر على الموت يؤثر وقد الفقر نفسه توهمت
نائبة يده في الذي المال أصاب وإذا والرض السموات خزائن بايده الذي الحق
والهلع للجزع وما للعبد فما نفسه مال أصاب الذي هو الحق المالك أن رأى

الحكم فله مملوكه يد في وديعة هو الذي ملكه في المال مالك تصرف وإنما
في تصرفه في موله يتهم فل وأفناه باه ذهب شاء وإن أباقاه شاء إن ماله في

اكتراث باه له ول تعلق باالمال لقلبه فليس الحكمة موجب هو تدبايره ويرى ملكه
وقرباه ومعرفته وباحبه باه غني فهو الحق المالك إلى همته وارتفاع عنه لصعوده

 عن منه

الملكة رؤية عن البريء هو فهذا سإواه ما دون إليه فقير وهو سإواه ما كل
ولم اسإتغنى رءاه أن ليطغى النسان إن كل تعالى قال كما للطغيان الموجبة

هذه يذكر ولم نفسه غنى رؤيته عن ناشئا الطغيان جعل بال اسإتغنى إن يقل
باالحسنى وكذب واسإتغنى باخل من وأما قال بال الليل سإورة في الرؤية

غنى رؤية وهو طغيانه موجب ذكر لنه أعلم والله وهذا للعسرى فسنيسره
اسإتغناؤه وهو لليسرى تيسيره وعدم هلكه موجب الليل سإورة في وذكر نفسه

من أمره باما إليه لتقرب إليه افتقر لو فإنه وعبوديته طاعته باترك رباه عن
من بادا يجد ول عين طرفة موله عن له غنى ل الذي المملوك فعل طاعته
القوال من عليه وجب ما أعطاء تركه وهو باخله معه ذكر ولذلك أوامره امتثال

أهل باها وعد التي وهي باالحسنى تكذيبه ذلك إلى وجمع المال وأداء والعمال
للذين باقوله الحسان
أصل فلنها الله إل إله ل أن باشهادة فسرها ومن وزيادة الحسنى أحسنوا

المعنى هضم فقد النفاق في باالخلف فسرها ومن الحسنى تنال وباها الحسان
أن والمقصود الحسنى أجزاء من جزءا الخلف كان وإن ذلك من أكبر وهو حقه

نفسه غنى ورؤيته عسرى لك وتيسيره العبد هلك سإبب الله عن السإتغناء
والعبودية للفقر مناف وكلهما طغيانه سإبب
طلبا أو ضبطا الدنيا من اليدين نفض وهو الزهاد فقر الولى الدرجة قوله

الفقر هو وهذا تركا أو طلبا منها والسلمة مدحا أو ذما عنها اللسان وإسإكات
الدنيا من والقلب اليد فراغ الدرجة هذه فحاصل شرفه في تكلموا الذي

الدنيا من اليدين نفض اليد فراغ وعلمة فيها والزهد منها الفقر عن والذهول
فقدها مع يطلبها ول باها وضنا شحا وجودها مع يده يضبط ل فهو طلبا أو ضبطا
من منزلتها سإقوط على دال والنفض العراض فهذا وحرصا وإلحافا سإؤال
حاله يكون وكان ذلك باضد المر لكان منزلة القلب في لها كان لو إذ القلب
إليها لفقره فقدها مع يطلبها ولكان باها لغناه الوجود مع الضبط

 } 11  ـ6 صـ الهجرتين { طريق أهـ
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يس سإورة
أعناقهم في جعلنا إنا يؤمنون ل فهم أكثرهم على القول حق { لقد تعالى قوله
خلفهم ومن سإدا أيديهم باين من وجعلنا مقمحون فهم الذقان إلى فهي أغلل
} يبصرون ل فهم فأغشيناهم سإدا
عن منعناهم عبيدة أباو وقال الله سإبيل في النفاق عن حبسناهم الفراء قال

الغل كان والتقلب التصرف من للمغلول مانعا الغل كان ولما باموانع اليمان
الذي هو اليمان من المانع فالغل قيل فإن اليمان من مانعا القلب على الذي
يوضع أن الغل عادة كان لما قيل العنق في الذي الغل ذكر فكيف القلب في
ألزمناه إنسان وكل تعالى كقوله القلب باه والمراد محله ذكر ناسإب العنق في

قوله هذا ومن عنقك في وهذا عنقك في انما قولهم هذا ومن عنقه في طائره
إلى غلت إذا بااليد النفاق عن المساك شبه عنقك إلى مغلولة يدك تجعل ول

النفاق عن حبسناهم أغلل أعناقهم في جعلنا أنا الفراء قال هذا ومن العنق
كلزوم لزومه أي فلن عنق في هذا اللزم للشيء يقال وإنما إسإحاق أباو قال

كذا طوقتك قولهم مثل هذا علي أباو قال العنق في يلبس ما باين من القلدة
في له لزومها في الولية صارت أي كذا السلطان قلده ومنه كذا وقلدتك
وكذا كذا حكم فلنا قلدت قولهم هذا ومن قلت الطوق ومكان القلدة موضع
قوله في أغلل الشاقة التكاليف الله سإمى وقد عنقه في طوقا جعلته كأنك
لشدتها باالغلل فشبهها عليهم كانت التي والغلل أصرهم عنهم ويضع

البول أثر كقطع العبادة في كانت التي الشدائد هي الحسن قال وصعوباتها
وقال اللحم من العروق وتتبع الخاطئة العضاء وقطع التوباة في النفس وقتل

الله صلى محمد لمة أطلقه مما كثيرا عليهم سإبحانه الله تحريم هي قتيبة ابان
إلى فهي وقوله اليد الغل يقبض كما يمنع التحريم لن أغل وجعلها وسإلم عليه

عليها السياق لدللة تذكر لم وإن اليدي إلى يعود الضمير طائفة قالت الذقان
هذا وعلى جامعة سإمي ولذلك اليد إليه فتجمع العنق في يكون الغل لن قالوا

 هذا أذقانهم الى مضمومة فايمنهم او فأيديهم فالمعنى

الظاهر هو وهذا الغلل إلى يرجع الضمير طائفة وقالت والزجاج الفراء قول
أحاط قد عريض غل فهو إليها وملزوزة واصلة أي الذقان إلى فهي وقوله
المقمح والزجاج الفراء قال مقمحون فهم وقوله الذقن إلى وصل حتى باالعنق

وغض الرأس رفع اللغة في القماحا ومعنى رأسإه رفع باعد باصره الغاض هو
رأسإه رفع إذا قامح باعير الصمعي وقال وقمح رأسإه البعير أقمح يقال البصر

رفعت أعناقهم إلى أيديهم غلت لما الزهري قال يشرب ولم الحوض عن
فما قيل فإن انتهى رؤوسإها الرافعة كالبال صعدا ورؤوسإهم أذقانهم الغلل

وجه أحسن قيل واليمان الهدى عن القلب حبس وباين هذا باين التشبيه وجه
التصرف عن اليد منع إليها مجموعة واليد العنق في كان إذا الغل فإن وأباينه

من الرأس منع الذقن إلى ووصل العنق مل قد عريضا كان فإذا والبطش
هذا أكد ثم حركة له يستطيع ل منتصبه الرأس شاخص صاحبه وجعل تصويبه
ابان قال سإدا خلفهم ومن سإدا أيديهم باين من وجعلنا باقوله والحبس المعنى
أيديهم باين من جعل الذي والسد علمه في سإبق لما الهدى من منعهم عباس

التي الموانع عن سإبحانه فأخبر الهدى طريق عليهم سإد الذي هو خلفهم ومن
قوم حال وذلك وأبالغه تمثيل باأحسن ومثلها لهم عقوباة اليمان من باها منعهم

أيديهم وضمت أعناقهم في الذقان إلى الواصلة العريضة الغلل وضعت قد
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فهم أباصارهم وأغشيت باينمها من النفوذ يستطيعون ل السدين باين وجعلوا إليها
وكفر جحده ثم له وتبين الحق عرف الذي الكافر حال تأملت وإذا شيئا يرون ل
حيل قد وانه مطاباقة أتم له مطاباقا المثل هذا وجدت معاداة أعظم وعاداه باه

المستعان والله التصرف وباين هذا باين حيل كما اليمان وباين باينه
}94 صـ العليل { شفاء أهـ

الصافات سإورة
في نوحا على سإلم الخرين في عليه { وتركنا السلم عليه نوحا عن تعالى قوله

80 78 }الصافات المحسنين نجزي كذلك إنا العالمين
} إباراهيم على سإلم الخرين في عليه {وتركنا خليله إباراهيم عن تعالى وقال

 109  و108 الصافات

على سإلم الخرين في عليهما { وتركنا وهارون موسإى في تعالى وقال
120  و119 } الصافات وهارون موسإى

على سإبحانه تركه  فالذي130 } الصافات إلياسإين على { سإلم تعالى وقال
المذكور عليهم السلم هو الخرين في رسإله

الخرين في عليهم وتركنا وغيره مجاهد منهم المفسرين من جماعة قال وقد
أن ينبغي ول أيضا قتادة قول وهذا كلهم للنبياء الصدق ولسان الحسن الثناء

واحد قول هما بال القوال باحكاية له من يفعله كما للمفسرين قولين هذا يحكى
قوله أن ريب فل نفسه الخرين في عليهم السلم هو المتروك إن قال فمن
يسلمون العالمين أن والمعنى تركنا ب نصب موضع في جملة نوحا على سإلم
نظر الحسن والثناء الصدق بالسان فسره ومن النبياء من باعده ومن نوحا على
الذي الصدق لسان من لهم جعل وما عليهم الثناء وهو وموجبة السلم لزم إلى

عليهم سإلم ذكروا إذا لجله
حسنا ثناء عليه تركنا قال من أن وغيره عطية ابان منهم طائفة زعمت وقد

من لها محل ل اباتدائية جملة العالمين في نوحا على سإلم كان صدق ولسان
لنوحا امنة الله من السلم فهذا قالوا عليه باه سإلم الله من سإلم وهو العراب

الطبري قاله باشر أحد يذكره أن العالمين في
وان الخرين في هو عليه المتروك أن اخبر سإبحانه انه القول هذا يقوي وقد

عليه الله اباقى قال عنهما الله رضي عباس ابان وباأن العالمين في عليه السلم
حسنا ثناء

لوجوه ضعيف القول وهذا
على فائدة الكلم في يبقى ول تركنا ل المفعول حذف منه يلزم انه أحدها

في له ذكر مال امرا الخرين في عليه تركنا انا إلى يؤول المعنى فإن التقدير
باالفعل له تعلق ل قبله مما منقطع القائل هذا عند السلم لن اللفظ
ليدل واحد موضع في لذكره ذكروه كما محذوفا المفعول كان لو انه الثاني
الخرين في عليه ترك انه اخبر من جميع في يطرد ولم حذفه منه المراد على
موضع في الشيء يذكر أن فصيح وكان بال القرآن طريقة وهذه الحسن الثناء

 مذكورا تجده ما واكثر المحذوف على المذكور لدللة اخر موضع في يحذفه ثم
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في ول واحد موضع في يذكره ولم مطردا حذفا يحذف أن واما قليل وحذفه
القرآن في يقع ل فهذا عليه يدل ما اللفظ
وهذا باالنصب سإلما الخرين في عليه وتركنا مسعود ابان قراءة في أن الثالث

نفسه السلم هو المتروك أن على يدل وهذا
وجزالته الكلم بافصاحة ذلك لخل قبله مما منقطعا السلم كان لو انه الراباع
وتركنا قوله سإمع إذا السامع باحال هذا وتأمل قبله ما على الوقوف حسن ولما
واجتناء الكلم تمام إلى متطلعا متشوقا قلبه يجد كيف الخرين في عليه

طالبا يبقى بال عندها ليطمئن وتمت انتهت الكلم فائدة يجد ول منه الفائدة
تام باوقف ليس الخرين على فالوقف المتروك وهو لتمامها

لنه اعطى بامعنى هنا ترك لن الباب هذا من المفعول حذف فيجوز قيل فإن
المفعولين ذكر اعطى بااب في ويجوز الخرين في عليه اباقاه حسنا ثناءا اعطاه

اعطيناك انا كقوله القرآن في ذلك وقع وقد أحدهما على والقتصار وحذفهما
فذكرهما الكوثر
 فحذفهما5 الليل اعطى من فأما تعالى وقال
الول على واقتصر الثاني فحذف الضحى رباك يعطيك ولسوف تعالى وقال
فعل العطاء فعل قيل الثاني على واقتصر الول فحذف الزكاة يؤتون وقال
والعطاء المعطي عطاء ناله قد المعطى المفعول أن على دليل فلفظه مدحا

باحسب أحدهما على والقتصار وحذفهما المفعولين ذكر فجاز وبار ونفع احسان
العطاء ماهية ايجاد المقصود كان فإن الفعل من المطلوب الغرض

مجردا الفعل ذكر للحسان المنافي والمنع والشح البخل من للعبد المخرجة
وتقول اعطى من ول أعطى ما يذكر ولم واتقى اعطى من فأما تعالى قال كما

 ويحسن ويهب ويتصدق يعطي فلن

المقصود كان لما منعت لما معطي ول اعطيت لما مانع ل اللهم النبي وقال
المعطى لحظ ول المعطى لذكر يكن لم والمنع باالعطاء سإبحانه الرب تفرد باهذا

المتفرد أنت بال غيرك إلى ل اليك والمنع العطاء حقيقة أن المقصود بال معنى
كان وإذا وبالغته المعنى باتمام يخل هنا المفعولين فذكر أحد فيها يشركك ل باها

 فإن1 الكوثر الكوثر اعطيناك انا تعالى كقوله معا ذكرا ذكرهما المقصود
إل هذا يتم ول الكوثر من اياه واعطاه باه خصه باما لرسإوله اخباره المقصود

ويتيما مسكينا حبه على الطعام ويطعمون تعالى قوله وكذا المفعولين باذكر
تعالى كقوله عليه اقتصر فقط أحدهما المقصود كان  وإذا8 النسان واسإيرا
فذكره يهملونه ول عليهم الواجب هذا يفعلون انهم باه المقصود الزكاة ويؤتون

نطعم نك ولم المصلين من نك لم النار أهل عن وقوله المقصود هو لنه
انهم للطعام المستحق عن الخبار المقصود كان  لما44 43 المدثر المسكين

المقصود هو ذكره كان عنه قلوباهم وقست الطعام من حقه ومنعوه عنه باخلوا
المطعوم دون

وحذفه المقصود للهم وذكره القرآن في الطريقة هذه وتدبار
فصاحته وكمال اعجازه اباواب من بااب على يطلعك لغيره
لم يترك فلن قلت فلو باه يمدحا ول هذا من باشيء يشعر فل الترك فعل واما
أن باد ل بال ونحوه ويهب ويعطي يطعم قولك باخلف اصل فائدة مفيدا يكن
اسإمائه ومن ومطعم معط ويقال تارك فلن يقال ل ولهذا يترك ما تذكر

نوحا على سإلم و القياس افسد من اعطى على ترك فقياس المعطي سإبحانه
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محكية  جملة79 الصافات العالمين في
الكلمة هذه المم  من78 الصافات الخرين في عليه وتركنا الزمخشري قال

الكلم من وهو له ويدعون تسليما عليه يسلمون يعني نوحا على سإلم وهي
 انزلناها سإورة قرأت كقولك المحكي

السلم هذا أن سإبحانه فأخبر العالمين في نوحا على سإلم قال انه الخامس
كلهم عليه العالمين سإلم هو فيهم السلم هذا أن ومعلوم العالمين في عليه

الله سإلم واما فيهم عليه باالسلم فذكره له ويدعو عليه ويثني عليه يسلم
مثل تعالى الله يسأل أن يشرع ل ولهذا باهم مقيدا فليس عليه وتعالى سإبحانه

على وسإلم صل اللهم ول العالمين في الله رسإول على السلم يقال فل ذلك
على الله من يطلب أن لشرع الله سإلم هو هذا كان ولو العالمين في رسإولك

باه سإلم الذي الوجه
فالله الخرين في عليه وترك العالمين في عليه سإلم الله أن قولهم واما

باعدهم تأخر فيمن حسنا وثناء سإلما ورسإله انبيائه على اباقى وتعالى سإبحانه
رباهم رسإالت وتبليغهم صبرهم على جزاء

عام هو نوحا على المتروك هذا أن واخبر الله في اممهم من للذى واحتمالهم
في عليه فادامها منها يخلون ل جميعا فيهم ثاباتة التحية هذه وان العالمين في

السلم عليه لنوحا مجازاة عالم باعد وعالما طبق باعد طبقا والثقلين الملئكة
وكل الرض أهل إلى الله ارسإله رسإول أول وباأنه رباه باحق وقيامه باصبره

نوحا باه وصى ما الدين من لكم شرع تعالى قال كما بادينه باعثوا باعده المرسإلين
13 الشورى
باذلك ارادوا إنما وغيره عباس ابان أن تقدم فقد عباس ابان قول هذا أن وقولهم

عليه السلم معنى فذكروا الصدق ولسان الحسن الثناء من عليه السلم أن
اعلم سإبحانه والله وفائدته

 }317  ـ312 صـ الفهام { جلء أهـ
إحداهما قراءتان فيها  فهذه130 الصافات ياسإين آل على سإلم تعالى قوله

وجهان وفيه إسإماعيل باوزن إلياسإين
أنه الثاني والوجه وميكائيل كميكال وإلياسإين إلياس للنبي ثان اسإم أنه أحدهما

ثم كعبرانيين بايائين إلياسإيين وأصله إلياس جمع أنه أحدهما وجهان وفيه جمع
الشعرون سإيبويه حكى كما أتباعه والمراد إلياسإين فقيل اليائين أحدى خففت
العجمون ومثله

 الياء محذوف إلياس جمع أنه والثاني

لبايه اسإم ياسإين أن أحدها أوجه وفيه ياسإين آل على سإلم الثانية والقراءة
نفسه إلياس هو ياسإين آل أن والثاني إباراهيم آل يقال كما الل إليه فأضيف
والثالث الولون ذكر كما نفسه يس باالل والمراد يس إلى مضافة آل فيكون

أتباعهم وآلهم تقدم كما ياسإيين واصله يس فيقال النسب ياء حذف على انه
دينهم على

القرآن أهل هم وآله القرآن هو يس أن والراباع
سإيأتي كما وأتباعه أقارباه وآله النبي أنه والخامس
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إلى آل إضافة اسإتشكالهم عليها قائلها حمل والذي ضعيفة كلها القوال وهذه
باعض قرأها وقد مفصولة المصحف في ورأوها وإلياسإين إلياس واسإمه يس

وقالت وإلياس وإلياسإين يس أسإماء له منهم طائفة فقال ياسإين آل القراء
آله على الله سإلم محمد يس الكلبي فقال اختلفوا ثم لغيره اسإم يس طائفة
والله والصواب إليه حاجة ل ظاهر تعسف كله وهذا القرآن هو طائفة وقالت

من واللم اللف فحذفت إباراهيم كآل ياسإين آل الكلمة أصل أن ذلك في أعلم
كلمهم في كثير وهذا المحذوف موضع على السإم ودللة المثال لجتماع أوله
حذفه في إلباس ل ما منها فحذفوا كلها باها النطق كرهوا المثال اجتمعت إذا

من النون يحذفون ل ولهذا المثال فيه تجتمع ل موضع في يحذفونه ل كانوا وإن
شبيهة لعل في اللم كانت ولما ليتني من يحذفونها ول ولكني وكأني وأني إني

العجمي للسإم اسإتعمالها في العرب عادة سإيما ول معها النون حذفوا باالنون
ياس قالوا ورباما ياسإين ومرة إلياس ومرة إلياسإين مرة فيقولون له وتغييرها

الخرى القراءة وعلى عليه المسلم على وقع قد القراءتين إحدى على ويكون
آله على

فيه دخل أفرد إن الل أن الل في القولين أصحاب باين النزاع ففصل هذا وعلى
في ريب  ول46 غافر العذاب أشد فرعون آل أدخلوا تعالى كقوله إليه المضاف

هنا آله في دخوله
  ونظائره130 العراف باالسنين فرعون آل أخذنا ولقد تعالى وقوله

نفسه أوفى أباي دخول في ريب ول أوفى أباي آل على صل اللهم النبي وقول
آل على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهم وقوله ذلك في

من مراد هذا ولعل آله في داخل هنا وإباراهيم البخاري روايات أكثر هذه إباراهيم
نفسه الرجل آل قال
فإذا والمقرون المجرد باين ففرق فيهم يدخل لم آله ذكر ثم الرجل ذكر إن وأما
زيد لل أعطه قلت وإذا آله في داخل هنا زيد يكن لم زيد وآل لزيد أعط قلت
أن وهي الموضع هذا غير في ذكرناها قد كثيرة نظائر له وهذا وآله زيدا تناول
قرن إذا صنفان هما والمسكين كالفقير والقتران باالتجريد دللته تختلف اللفظ
وفي صنفين الزكاة في كانا ولهذا منهما كل أفرد إذا واحد وصنف باينهما

والمنكر والفحشاء والتقوى والبر والسإلم وكاليمان واحد صنف الكفارات
القرآن في سإيما ول كثيرة ذلك ونظائر والعصيان والفسوق

 } 138  ـ136 صـ الفهام { جلء أهـ

} { ص سإورة
فيها متكئين الباواب لهم مفتحة عدن { جنات سإبحانه قوله وتأمل
إذا أنهم وهو باديعا معنى تحته تجد } كيف وشراب كثيرة بافاكهة فيها يدعون
دخلها فإذا النار وأما هي كما مفتحة تبقى بال عليهم أباواباها تغلق لم الجنة دخلوا
ومنه مطبقة أي مؤصدة عليهم إنها تعالى قال كما أباواباها عليهم أغلقت أهلها

ممسكة العمد جعلت قد ممددة عمد في مؤصدة وهي وصيدا الباب سإمي
الباب خلف يجعل الذي العظيم كالحجر خلفها من للباواب

ول غم منها يخرج ول بااب لها يفتح فل مطبقة عليهم أباواباها يعني مقاتل قال
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تصرفهم إلى إشارة لهم الباواب تفتيح في فإن وأيضا الباد آخر روحا فيها يدخل
وقت كل عليهم الملئكة ودخول شاؤا حيث الجنة في وتبوئهم وإياباهم وذهاباهم
إشارة وأيضا وقت كل عليهم يسرهم ما ودخول رباهم من واللطاف باالتحف

ذلك إلى يحتجون كانوا كما الباواب غلق إلى فيها يحتاجون ل أمن دار أنها إلى
الموصوف على الصفة من العائد الضمير في العرباية أهل اختلف وقد الدنيا في
باين تعاقت والعرب أباواباها لهم مفتحة التقدير الكوفيون فقال الجملة هذه في

قوله ومنه عينه أي العين حسن بارجل مررت فيقولون والضافة واللم اللف
مفتحة التقدير البصريين باعض وقال مأواه أي المأوى هي الجحيم فإن تعالى

العرباية في التقدير هذا وقال باه اتصل وما الضمير فحذف منها الباواب لهم
واللم اللف معنى لن واللف الهاء من بادل واللم اللف يجعل أن من أجود
واللم واللف أسإم واللف الهاء لن شيء في واللف الهاء معنى من ليس
اللف كانت لو وأيضا قالوا عنه ينوب ول اسإم من حرف يبدل ول للتعريف دخلتا
معنى ويكون الجنات ضمير مفتحة في يكون أن لوجب الضمير من بادل واللم
لكون الباواب نصب لوجب كذلك كان ولو الباواب منها أبادل ثم هي مفتحة
ارتفاع لمتناع آخر اسإم باه يرفع أن يجوز فل الفاعل ضمير رفع قد مفتحة
ضمير من خال مفتحة أن على دل الباواب ارتفع فلما واحد بافعل فاعلين

تقول كما الثاني نصب تعين ضمير الصفة في كان وإذا باه مرتفعة والباواب
 رفعت ولو الوجه حسن بارجل مررت

ضمير من باد فل إل ليس للتعريف إذا واللم فاللف يجز لم حسنا ونونت الوجه
محذوف فهو اللفظ في ضمير ول عدن جنات هو الذي الموصوف على يعود

يريدوا لم فإنهم الكوفيين لقول مبطل غير هذا أن وعندي منها الباواب تقديره
العرب وإجماع عنه تغني الضمير عن وعوض خلف واللم اللف أن إل باالبدل

بادل التنوين أن قالوا وقد باذلك شاهد وجهه وحسن الوجه حسن قولهم على
من بادل يكون إليه المضاف وكذلك يجتمعان ل أنهما بامعنى واللم اللف من

باقولهم يريدون ول والتوارد التعاقب بامعنى الضافة من بادل والتنوين التنوين
منهما كل في يكون قد بال منه المبدل معنى البدل معنى أن هذا من بادل هذا

أغنت الباواب في واللم اللف أن أرادوا فالكوفيون الخر في يكون ل معنى
 صحيح وهذا أباواباها قيل لو الضمير عن

كان فلما مستقلة ل له يجعلها باأمر والموصوف الصفة بان الرباط المقصود فإن
كل فإن التعريف لم وكذلك السإتقلل توهم نفي الموصوف على عائدا الضمير

وقد عليه دخل ما يعين وهذا مفسرة باعين هذا صاحبه يعين واللم الضمير من
وقد أعلم والله الضمير عن اغنت واللم اللف إن الرجل نعم زيد في قالوا

معرفة عدن جنات فقال فيه عليه اعترض أعراباا الية هذه الزمخشري أعرب
عطف أنها على وانتصاباها باالغيب عباده الرحمن وعد التي عدن جنات كقوله

الفعل معنى من المتقين في ما فيها والعامل حال ومفتحة مآب لحسن بايان
الباواب هي مفتحة تقديره الضمير من بادل والباواب الجنات ضمير مفتحة وفي

فاعترض إعراباه هذا الشتمال بادل من وهو والرجل اليد زيد ضرب كقولهم
الرحمن وعد التي قوله وأما تعريفها يقتضي ما فيها ليس عدن جنات باأن عليه
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مآب لحسن بايان عطف تكون أن يسهل ل عدن جنات وباأن صفة ل فبدل عباده
القائل فإن باه قائل ل بايان عطف النكرة على المعرفة جريان لن قوله على

يكون أنه والثاني البصريين كقول المعارف في إل يكون ل أنه أحدهما قائلن
الفارسإي على وأباي الكوفيين كقول المطاباقة باشرط والنكرات المعارف في

ول باه مرتفع الباواب وأن خلفه فالظاهر الجنات ضمير مفتحة في أن وقوله
وغيره هو صرحا قد الشتمال فبدل اشتمال بادل الباواب أن وقوله فيه ضمير

الضمير يكون أن يجوز ولكن آخرون فيه نازعهم وأن الضمير من فيه باد ل أنه
منها الباواب أي تقديره من باد فل باه يلفظ لم وهنا مقدرا يكون وأن باه ملفوظا

وتقليله للضمار تكثير فيه كان منها الباواب هي لهم مفتحة التقدير كان فإذا
الله رسإول أن سإعد بان سإهل عن حازم أباي حديث من الصحيحين وفي أولى
وفي الصائمون إل يدخله ل الريان يسمى منها بااب أباواب ثمانية الجنة في قال

رضي هريرة أباي عن الرحمن عبد بان حميد عن الزهري حديث من الصحيحين
سإبيل في الشياء من شيء في زوجين أنفق من الله رسإول قال قال عنه الله
 يا الجنة أباواب من دعى الله

من كان ومن الصلة بااب من دعى الصلة أهل من كان فمن خير هذا الله عبد
بااب من دعى الصدقة أهل من كان ومن الجهاد بااب من دعى الجهاد أهل

أنت باأباي باكر أباو فقال الريان بااب من دعي الصيام أهل من كان ومن الصدقة
فهل ضرورة من الباواب تلك من دعي من على ما الله رسإول يا وأمي
صحيح وفي منهم تكون أن وأرجوا نعم فقال كلها الباواب تلك من أحد يدعى
او فيبالغ يتوضأ أحد من منكم ما قال النبي عن الخطاب بان عمر عن مسلم
أن واشهد له شريك ل وحده الله إل إله ل أن أشهد يقول ثم الوضوء فيسبغ
زاد شاء أيها من يدخل الثمانية الجنة أباواب له فتحت إل ورسإوله عبده محمدا

أباو زاد المتطهرين من واجعلني التواباين من اجعلني اللهم التشهد باعد الترمذي
رواية من أحمد المام وعند فقال السماء إلى نظره رفع ثم أحمد والمام داود
إل إله ل أن اشهد مرات ثلث قال ثم الوضوء فأحسن توضأ من يرفعه أنس
الجنة أباواب له فتح ورسإوله عبده محمدا أن وأشهد له شريك ل وحده الله

رسإول سإمعت قال السلمي الله عبد بان عتبة وعن دخل شاء أيها من الثمانية
من تلقوه إل الحنث يبلغوا لم الولد من ثلثا له يتوفى مسلم من ما يقول الله

عن أحمد بان الله وعبد ماجه ابان رواه دخل شاء أيها من الثمانية الجنة أباواب
عن شفعة بان شرحبيل عن عثمان بان جرير ثنا سإليمان بان إسإحق ثنا نمير ابان

عتبة
 }42  ـ39 صـ الرواحا { حادى أهـ

} بايدى { خلقت تعالى قوله
فالمفرد ومجموعا ومثنى مفردا أنواع ثلثة على القرآن في جاء اليد لفظ

1الملك الملك بايده كقوله
75ص بايدي خلقت كقوله والمثنى

71يس أيدينا عملت كقوله والمجموع
باالباء الفعل وعدى الفراد باضمير نفسه إلى الفعل أضاف مثناة اليد ذكر فحيث
75ص بايدي خلقت فقال إليهما
فروق ثلثة فهذه باالباء الفعل يعد ولم إليها العمل أضاف مجموعة ذكرها وحيث

 75ص بايدي خلقت يحتمل فل
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ما أيدينا عملت قوله من يفهم أحد كل فإن أيدينا عملت يحتمله ما المجاز من
أيديكم كسبت فبما قوله من ذلك يفهم كما وخلقنا عملنا قوله من يفهمه

30الشورى
75ص بايدي خلقت قوله وأما
الفاعل إلى الفعل نسبة باعد اليد لذكر يكن لم الفعل مجرد منه المراد كان فلو

ثنيت إذا فكيف الباء عليها دخلت وقد فكيف معنى
كقوله إليه الضافة والمراد اليد ذي يد إلى يضاف قد الفعل أن الفرق وسإر

30الشورى أيديكم كسبت  فبما10الحج يداك قدمت باما
بااشرته ما فهو مثناة أو مفردة يده إلى باالباء عدي ثم الفعل إليه أضيف إذا وأما
بايده آدم خلق ثلثا إل بايده يخلق لم الله إن عمرو بان عبدالله قال ولهذا يده

لها يكن لم القدرة هي اليد كانت فلو الثالثة وذكر بايده الفردوس جنة وغرس
وقد باالقدرة خلق مما شيء على باذلك فضيلة لدم كانت ول باذلك اختصاص

البشر أباو أنت آدم يا فيقولون القيامة يوم يأتونه الموقف أهل أن النبي أخبر
كل أسإماء وعلمك ملئكته لك وأسإجد روحه من فيك ونفخ بايده الله خلقك
قال وكذلك خصائص كلها أشياء أرباعة فذكروا رباك إلى لنا فاشفع شيء

وفي بايده اللواحا لك وخط باكلمه الله اصطفاك له محاجته في لموسإى آدم
الخر الحديث وكذلك الحاديث أصح من وهو بايده التوراة لك كتب آخر لفظ

وينكحون ويشرباون يأكلون آدم باني خلقت رب يا قالوا الملئكة أن المشهور
من ذرية صالح أجعل ل تعالى الله فقال الخرة ولنا الدنيا لهم فاجعل ويركبون

إنما التخصيص وهذا فكان كن له قلت كمن روحي من فيه ونفخت بايدي خلقت
75ص بايدي خلقت قوله من فهم
فهم فلما سإواء ذلك في والنعام هو لكان أيدينا عملت مما قوله مثل كانت فلو

تخصيصا له موجبا بايدي خلقت لما تسجد أن منعك ما قوله أن المسلمون
أهل ذلك وفهم له يسجد أن أمر من على بااليدين مخلوقا باكونه وتفضيل
أنا يروا أولم قوله وباين باينه التسوية كانت خصائصه من جعلوه حين الموقف

71يس أنعاما أيدينا عملت مما لهم خلقنا
 محضا خطأ

 } 39  ـ38  صـ1 حـ المرسإلة { الصواعق أهـ

الزمر سإورة
لرجل سإلما ورجل متشاكسون شركاء فيه رجل مثل الله {ضرب تعالى قوله
} يعملون ل أكثرهم بال لله الحمد مثل يستويان هل
يملكه عبد بامنزلة فالمشرك والموحد للمشرك سإبحانه الله ضرباه مثل هذا

الخلق الضيق المتشاكس والرجل متشاحون مختلفون متنازعون جماعة
في متنافسون جماعة يملكه باعبد شبه شتى آلهة يعبد كان لما فالمشرك

أجمعين رضاهم يبلغ أن يمكنه ل خدمته
وعلم له سإلم قد واحد لرجل عبد كمثل فمثله وحده الله يعبد كان لما والموحد
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بال فيه الخلطاء تشاحن من راحة في فهو رضاه إلى الطريق وعرف مقاصده
عليه وشفقته له ورحمته باه مالكه رأفة مع فيه تنازع غير من لمالكه سإالم هو

العبدان هذان يستوي فهل لمصالحه وتوليه إليه وإحسانه
وإحسانه معونته من يستحق واحد لمالك الخالص فإن المثال أبالغ من وهذا

الحمد المتشاكسين الشركاء صاحب يستحق ما بامصالحه وقيامه إليه والتفاته
يعلمون ل أكثرهم بال لله
 }225  ـ224  صـ1 حـ الموقعين { إعلم أهـ

} شىء كل خالق { الله تعالى قوله
من ذلك ونحو شيء كل خالق تعالى باقوله القرآن مخلوقية على المعتزلة احتج

الصفات كسائر النزاع محل يخص مخصوص عام باأنه الكثرون فإجاب اليات
ونحوه العلم من
يصلح ول الخبار هذا يتناوله ل القرآن أن لي ووقع ألرشاد في عقيل ابان قال

عقد باه حصل وما شيء لكل خالقا باكونه ألعلم عقد حصل باه لن قال لتناوله
اليوم أتكلم ل قال شخصا أن ولو قال الخبر تحت داخل يكن لم والخبار العلم

باه اخبر ما تحت باذلك إخباره يدخل لم كذباا كان إل كلما
ترين فإما مريم قصة في تعالى قوله في مذكورا فوجدته هذا تدبارت ثم قلت
وإنما إنسيا اليوم أكلم فلن صوما للرحمن نذرت إني فقولي أحدا البشر من

إخبار حصل باه إنسيا اليوم أكلم فلن فقولها ولدها عن تسأل لئل باذلك أمرت
هذا قولها كان وإل الخبر تحت داخل باه أخبرت ما يكن ولم النس لتكلم باأنها

لنذرها مخالفا
 العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

 }318  صـ1 الفوائدحـ { بادائع أهـ
وفتحت جاؤوها إذا حتى زمرا الجنة إلى رباهم اتقوا الذين { وسإيق تعالى قوله

دخولها } فعقب خالدين فادخلوها طبتم عليكم سإلم خزنتها لهم وقال أباواباها
قيل طيبكم باسبب أي للدخول سإبب باأنه يؤذن الذي الفاء باحرف الطيب على
ادخلوها لكم
ودار والمشارب والمآكل والعمال القوال في الخبث دار فإنها النار وأما

الشئ يركم كما فيركمه باعض إلى باعضه الخبيث يجمع تعالى فالله الخبيثين
ولما خبيث إل فيها فليس أهله مع جهنم في يجعله ثم باعض على باعضه لتراكب

فيه طيب ل وخبيث خبيث يشينه ل : طيب طبقات ثلث على الناس كان
الخبيث ودار المحض الطيب : دار ثلثة دورهم وطيب خبث فيهم وآخرون
التي الدار وهي وطيب خبث معه لمن ودار تفنيان ل الداران وهاتان المحض

إذا فإنه أحد الموحدين عصاة من جهنم في يبقي ل فإنه العصاة دار وهي تفنى
الطيب دار إل يبقي ول الجنة فأدخلوا النار من أخرجوا جزائهم باقدر عذباوا

المحض الخبث ودار المحض
 }793 صـ الصيب { الوابال أهـ

 تعالى الله قال
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لهم وقال أباواباها وفتحت جاؤها إذا حتى زمرا الجنة إلى رباهم اتقوا الذين وسإيق
واو باغير أباواباها فتحت جاؤها إذا حتى النار صفة في علوقال سإلم خزنتها
وأباواب ثمانية لكونها الجنة أباواب في دخلت الثمانية واو هذه طائفة فقالت

ول العرب تعرفه ول عليه دليل ل ضعيف قول وهذا الواو تدخلها فلم سإبعة النار
الواو أخرى طائفة وقالت المتأخرين باعض اسإتنباط من هو وإنما العرباية أئمة

فإن ضعيف أيضا وهذا الثانية الية في هو كما باعدها الذي الفعل والجواب زائدة
حرف فيه يكون أن الكلم باأفصح يليق ول كلمهم في معروف غير الواو زيادة
وفتحت وقوله محذوف الجواب ثالثة طائفة وقالت فائدة ول معنى لغير زائد

وغيرهم والزجاج والمبرد عبيدة أباي اختيار وهذا جاؤها قوله على عطف أباواباها
وأصحابانا جني بان الفتح أباو قال العلم أهل عند أبالغ الجواب وحذف المبرد قال

 باه للعلم محذوف الجواب أن ويرون يجيزونه ول الواو زيادة يدفعون

أهل آية في وذكره الجنة أهل آية في الجواب حذف في السر فما يقال أن باقي
وأباواباها إليها النار أهل تسوق الملئكة فإن الموضعين في ابالغ هذا فيقال النار

فحين باغتة العذاب فيفجأهم وجوههم في فتحت إليها وصلوا إذا حتى مغلقة
أن الشرط على المرتب الجزاء شأن هذا فإن مهلة بال أباواباها فتحت إليها انتهوا
إلى ويطلب دخولها في لهم يستأذن فلم والخزى الهانة دار فإنها عقيبه يكون

ومحل كرامته ودار الله دار فإنها الجنة وأما الدخول من يمكنوهم أن خزنتها
صاحبها إلى فيرغبون مغلقة أباواباها صادفوا إليها انتهوا فإذا وأوليائه خواصه
يتأخر وكلهم رسإله من العزم باأولي إليه ويستشفعون لهم يفتحها أن ومالكها

فيأتي لها أنا فيقول وأفضلهم وسإيدهم خاتمهم على الدللة تقع حتى ذلك عن
في له يأذن ثم يدعه أن الله شاء ما فيدعه لرباه سإاجدا ويخر العرش تحت إلى
فيشفعه اباواباها فتح في سإبحانه إليه فيشفع حاجته يسأله وان رأسإه رفع

هذه مثل وإن عليه وكرامته رسإوله لمنزلة وأظهارا لخطرها تعظيما ويفتحها
الهوال تلك باعد إليها يدخل إنما العالمين ورب الملوك ملك دار هي الدار

وما إليها انتهى ان إلى الدار هذه في العبد عقل حين من اولها التي العظيمة
أذن حتى شدة باعد شدة الشدائد من وقاسإاه طبق باعد طبقا الطباق من ركبه
لهم فتحها في إليه يشفع أن إليه خلقه وأحب ورسإله أنبيائه لخاتم تعالى الله

باخلف يقدر مما والسرور الفرحا وحصول النعمة تمام في وأعظم أبالغ وهذا
غالية الله فجنة شاء من يدخله الذي الخان بامنزلة أنها الجاهل يتوهم لئل ذلك
أتبع لمن فما باه إل تنال مال والخطار والمفاوز العقبات من وباينها الناس باين

 فليعد الدار ولهذه الماني الله على وتمنى هواها نفسه

له وهيئ له خلق وقد باه أولى هو ما إلى عنها خالدين فادخلوها طبتم يكم
باإخوانهم هؤلء فرحة من زمرا الدارين إلى الفريقين سإوق في ما وتأمل

على فيه متصاحبين عمل في مشتركين كل حده على زمرة كل معهم وسإيرهم
وقت الدنيا في كانوا كما القلوب أقوياء مستبشرين وجماعتهم زمرتهم

وكذلك بابعض باعضهم ويفرحا باعضا باعضهم يؤنس كذلك الخير على اجتماعهم
باعضهم ويتأذى باعضا باعضهم يلعن زمرا إليها يساقون الخرى الدار أصحاب

فل واحدا واحدا يساقوا أن من والهتيكة والفضيحة الخزى في أبالغ وذلك بابعض
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باالسلم فبدؤهم عليكم سإلم لهلها الجنة أهل خزنة وقال زمرا قوله تدبار تهمل
ما اليوم باعد يلحقكم فل سإلمتم أي ومكروه شر كل من للسلمة المتضمن
فإن باطيبكم ودخولها سإلمتكم أي خالدين فادخلوها طبتم لهم قال ثم تكرهون

وأما والخلود والدخول والطيب باالسلمة فبشروهم الطيبين على إل حرمها الله
وفتحت والحزن والغم الهم من الحال تلك على إليها انتهوا لما فإنهم النار أهل
لهم وتكبيتهم خزنتها توبايخ عليه هم ما على وزيدوا عليها وقفوا أباواباها لهم

يومكم لقاء وينذرونكم رباكم آيات عليكم يتلون منكم رسإل يأتكم ألم باقولهم
لهم المثوى بائس وإنها فيها والخلود بادخولها فبشروهم بالى وقالوا فاعترفوا هذا

أباواب أدخلوا لهلها النار خزنة وقول أدخلوها لهلها الجنة خزنة قول وتأمل
لما أنها وهو المتأمل على يخفى ل باديعا ومعنى لطيفا سإرا تحته تجد جهنم
فيها يستقبل عما وأعظمه حرا وأشده شيء أفظع وأباواباها العقوباة دار كانت

والكرب والحزن والخزي الغم من ويدنوا منها أشد هو ما العذاب من الداخل
ل لهم قيل ثم وخزيا وأذلل لهم صغارا أباواباها ادخلوا فقيل الباواب بادخول
النار في الخلود وراءها ولكن الفظيعة الباواب دخول مجرد على باكم يقتصر

أول من فبشروا لوليائه الله أعده الذي والمنزل الكرامة دار فهي الجنة وأما
جنات سإبحانه قوله وتأمل فيها والخلود والمنازل المقاعد إلى باالدخول وهلة
 لهم مفتحة عدن

معنى تحته تجد كيف وشراب كثيرة بافاكهة فيها يدعون فيها متكئين الباواب
هي كما مفتحة تبقى بال عليهم أباواباها تغلق لم الجنة دخلوا إذا أنهم وهو باديعا
عليهم إنها تعالى قال كما أباواباها عليهم أغلقت أهلها دخلها فإذا النار وأما

قد ممددة عمد في مؤصدة وهي وصيدا الباب سإمي ومنه مطبقة أي مؤصدة
خلف يجعل الذي العظيم كالحجر خلفها من للباواب ممسكة العمد جعلت
الباب
ول غم منها يخرج ول بااب لها يفتح فل مطبقة عليهم أباواباها يعني مقاتل قال

تصرفهم إلى إشارة لهم الباواب تفتيح في فإن وأيضا الباد آخر روحا فيها يدخل
وقت كل عليهم الملئكة ودخول شاؤا حيث الجنة في وتبوئهم وإياباهم وذهاباهم
إشارة وأيضا وقت كل عليهم يسرهم ما ودخول رباهم من واللطاف باالتحف

ذلك إلى يحتجون كانوا كما الباواب غلق إلى فيها يحتاجون ل أمن دار أنها إلى
الدنيا في
 }94  ـ88 صـ الرواحا { حادى أهـ

باحمد يسبحون العرش حول من حافين الملئكة وترى وتعالى سإبحانه قال
لنه القول فاعل فحذف العالمين رب لله الحمد وقيل باالحق باينهم وقضي رباهم
أهل فيحمده فيه حكم الذي الحكم ذلك على يحمده أحد كل بال معين غير

قال النار أهل حتى والجن والنس والفجار والبارار الرض وأهل السموات
سإبيل عليه وجدوا ما قلوباهم لفي حمده وإن النار دخلوا لقد غيره أو الحسن

أباواب ادخلوا قيل قوله في الفاعل لجله حذف الذي السر هو أعلم والله وهذا
نطق كله الكون كأن الداخلين مع النار ادخل وقيل وقوله فيها خالدين جهنم
باالصواب أعلم تعالى والله لهم وقاله باذلك

 } 25 صـ المحبين { روضة أهـ
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غافر سإورة
} السبيل عن وصد عمله سإوء لفرعون زين { وكذلك تعالى قوله
بافتح وصد الباقون وقرأ زين على حمل للمفعول البناء على الكوفة أهل قرأ

غيره صد يكون والثاني لزما فيكون أعرض أحدهما وجهين ويحتمل الصاد
قوله ففي القلب على الشد وأما يتناقضان ل كاليتين والقراءتان متعديا فيكون
الدنيا المياه في وأموال زينة ومله فرعون آتيت إنك ربانا موسإى وقال تعالى

يؤمنوا فل قلوباهم على واشدد أموالهم على أطمس ربانا سإبيلك عن ليضلوا ربانا
على الشد فهذا فاسإتقيما دعوتكما أجيبت قد قال الليم العذاب يروا حتى

واطبع قسها والمعنى منعها يريدا عباس ابان قال ولهذا والمنع الصد هو القلب
الله إن التوراة في لما مطاباق ا وهذ لليمان تنشرحا ول تلين ل حتى عليها

حتى يؤمن فل قلبه سإأقسى فإني فرعون إلى اذهب لموسإى قال سإبحانه
سإبحانه الرب عدل كمال من والتقسية الشد وهذا بامصر وعجائبي آياتي تظهر

باالمصائب لهم كعقوباته واعراضهم كفرهم على لهم عقوباة جعله أعدائه في
وحكمة منه عدل فإنه منهم شيء وأقبح منه حسن فهو عليه محمودا كان ولهذا
الخير يضع عليم غنى حكيم عادل فعل والقدر فالقضاء وسإفه منهم ظلم وهو

وهو وسإفها وجورا ظلما يكون المقدر والمقضى باهما المواضع أليق في والشر
سإفيه ظالم جاهل فعل
 }96 صـ العليل { شفاء أهـ

فصلت سإورة
} نحسات أيام في صرصرا ريحا عليهم { فأرسإلنا تعالى قوله

رسإله وأعداء باأعدائه العقوباة فيها سإبحانه الله أوقع التي اليام أن ريب فل
لوليائه خير أيام كانت وإن فيها أصاباهم النحس لن عليهم نحسات أياما كانت

فإنه القيامة كيوم وهذا المؤمنين سإعد المكذباين على نحس فهي المؤمنين
قال لهم سإعد يوم المؤمنين على يسير لهم نحس يوم الكافرين على عسير
البرد كان حتى البرد أي شديد معناه الضحاك وقال مشائيم نحسات أيام مجاهد
: البرد بامعنى النحس في الصمعي وأنشد علي أباو قال لهم عذاباا
 الزلل الماء شفيفها ... يحيل بانحس عرضت سإلفة كان

صرصرا ريحا عليهم أرسإلنا إنا قوله وكذلك متتاباعات نحسات عباس ابان وقال
ل أي عليهم العذاب لرسإال عليهم نحسا اليوم وكان مستمر نحس يوم في

هؤلء على دائم النحس هذا بال أهلها عن الدنيا مصائب تقلع كما عنهم يقلع
وانه لليوم صفة أنه ظن ومن لليوم ل للنحس صفة ومستمر للرسإل المكذباين

فهم واخطأ غلط فقد أبادا نحس اليوم هذا وأن الشهر آخر أرباعاء يوم كان
في أوليائه على نعمة من لله وكم فيه يقع ما باحسب المذكور اليوم فان القرآن

من غيره في ذلك يقع كما أعدائه على ونقم باليا فيه له كان وان اليوم هذا
الرب لمرضاة وموافقتها العمال باسعود هو إنما ونحوسإها اليام فسعود اليام

سإعد يوم يكون الواحد واليوم الرسإل باه جاءت لما مخالفتها العمال ونحوس
على نحس ويوم للمؤمنين سإعد يوم بادر يوم كان كما لطائفه ونحس لطائفة

يستنبط وكيف والنحس السعد وهذا والقرانات والطالع للكوكب فما الكافرين
الكوكب نفس هو النحس هذا في المؤثر كان ولو ذلك من النجوم أحكام علم

لطائفة نحسا كونه الكوكب يقتضي أن فأما العالم على نحسا لكان والطالع
هوالمحال فهذا لطائفة سإعدا
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 }205  ـ204  صـ1 حـ السعادة دار { مفتاحا أهـ

من إنني وقال صالحا وعمل الله إلى دعا ممن قول أحسن { ومن تعالى قوله
33 } فصلت المسلمين

يوسإف اتبعني ومن أنا باصيرة على الله إلى ادعو سإبيلي هذه قل تعالى وقال
كان أو باصيرة على الله إلى يدعو اتبعني ومن انا المعنى كان  وسإواء108

فالقولن اتبعني ومن انا باصيرة على يبتدئ ثم الله إلى ادعو قوله عند الوقف
إلى دعا فمن الله إلى الدعوة سإبيله أن يخبر أن سإبحانه امره فإنه متلزمان

إلى دعا ومن اتباعه من وهو باصيرة على وهو رسإوله سإبيل على فهو تعالى الله
 اتباعه من هو ول باصيرة على هو ول سإبيله على فليس ذلك غير

في الرسإل خلفاء وهم واتباعهم المرسإلين وظيفة هي تعالى الله إلى فالدعوة
وضمن اليه انزل ما يبلغ أن رسإوله أمر قد سإبحانه والله لهم تبع والناس أممهم

الله حفظ من لهم أمته من عنه المبلغون وهكذا الناس من وعصمته حفظه له
عنه باالتبليغ النبي أمر وقد لهم وتبليغهم بادينه قيامهم باحسب اياهم وعصمته

تبليغ من افضل المة إلى سإنته وتبليغ حديثا ولو عنه بالغ لمن ودعا آية ولو
السنن تبليغ واما الناس من كثير يفعله التبليغ ذلك لن العدو نحور إلى السهام

بامنه منهم تعالى الله جعلنا أممهم في وخلفاؤهم النبياء ورثة إل باه تقوم فل
وكرمه

ابان ذكرها التي خطبته في عنه الله رضي الخطاب بان عمر فيهم قال كما وهم
باأن العباد على امتن الذي لله الحمد قال له والبدع الحوادث كتاب في وضاحا
إلى ضل من يدعون العلم أهل من باقايا الرسإل من فترة زمان كل في جعل

الهدى
لباليس قتيل من كم العمى أهل الله باكتاب ويحيون الذى على منهم ويصبرون

فما العباد هلكة دون واموالهم دماءهم باذلوا هدوه قد تائه وضال احيوه قد
الدهر سإالف في يقبلونهم عليهم الناس اثر واقبح الناس على اثرهم أحسن

قصصهم  وجعل64 مريم نسيا رباك كان وما رباك نسيهم فما هذا يومنا والى
وان رفيعة منزلة في فإنهم عنهم تقصر فل مقالتهم حسن عن وأخبر هدى

الوضيعة اصاباتهم
السإلم باها كيد بادعة كل عند لله أن عنه الله رضي مسعود بان الله عبد وقال
المواطن تلك حضور فاغتنموا باعلماتها وينطق عنها يذب اوليائه من وليا

الله على وتوكلوا
واحدا رجل باك الله يهدي لن عنه الله رضي لعلي النبي قول هذا في ويكفي

النعم حمر من لك خير
اصبعيه باين وضم كهاتين الجنة في وهو أنا كنت سإنتي من شيئا احيا من وقوله
 القيامة يوم إلى تبعه من اجر مثل له كان عليه فاتبع هدى إلى دعا من وقوله

وانما عمله من باشيء الجسيم والحظ العظيم الفضل هذا العامل يدرك فمتى
عن باالمبلغ فحقيق العظيم الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه الله فضل ذلك

الله باحمد كلمه يفتتح أن المقام هذا في سإبحانه الله اقامه الذي الله رسإول
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على حقوقه وتعريف باالوحدانية له والعتراف وتمجيده عليه والثناء تعالى
باالصلة أيضا يختمه أن عليه والثناء وتمجيده الله رسإول على باالصلة ثم العباد
تسليما عليه

 }418  ـ415 صـ الفهام { جلء أهـ
الشورى سإورة
} فيه { يذرؤكم تعالى قوله
من لكم خلق فيما يعيشكم سإبحانه الله أن هو الية باإشارة تعلقه وجه قلت

لم لك التزويج هذا ولول التزيج هذا في يكثركم الكلبي قال المذكورة النعام
فإن أزواجا لكم جعله من ذكر الذي الوجه هذا في يخلقكم والمعنى النسل يكثر

الجعل إلى يرجع فيه قوله في والضمير باالزواج الحيوان وخلق خلقنا سإبب
بامعنى في فقيل وتكثير خلق فهو الكثير الخلق هنا وهو الخلق الذرء ومعنى

والفعل بااباها على أنها والصحيح الكوفيين قول وهذا باذلك يكثركم أي الباء
تعلمون ل فيما وننشئكم تعالى قال كما بافي يتعدى وهو ينشئكم معنى تضمن

الية تفسير فهذا
يحيي الذي سإبحانه وهو الرواحا وحياة البادان حياة حياتين الحياة كانت ولما

وتكثيرا لها تنمية ذلك كان وباسطه ولطفه باإكرامه وأرواحهم أوليائه قلوب
أعلم والله وذرءا

 }192  ـ191  صـ3 حـ السالكين { مدارج أهـ

إناثا يشاء لمن يهب يشاء ما يخلق والرض السماوات ملك { لله تعالى قوله
إنه عقيما يشاء من ويجعل وإناثا ذكرانا يزوجهم أو الذكور يشاء لمن ويهب
 50 49 } الشورى قدير عليم

أن وأخبر الوجود عليها اشتمل أقسام أرباعة إلى الزوجين حال سإبحانه فقسم
يتسخط أن لمقته تعرضا باالعبد وكفى إياه وهبهما فقد الولد من باينهما قدره ما
الوالدين اسإتثقال لجل لهن جبرا فقيل الناث باذكر سإبحانه وبادأ وهبه ما

ما ل يشاء ما فاعل أنه الكلم سإياق لن قدمهن إنما أحسن وهو وقيل لمكانهن
أنه أخبر قد سإبحانه وهو غالبا الذكور إل يريدان ل الباوين فان الباوان يشاء
الباوان يريده ول يشاء الذي الصنف باذكر فبدأ يشاء ما يخلق

البنات أمر من الجاهلية تؤخره كانت ما قدم سإبحانه أنه وهو آخر وجه وعندي
وتأمل الذكر في عندي مقدم عندكم المؤخر النوع هذا أي يئدوهن كانوا حتى
نقص وجبر باالتقديم النوثة نقص فجبر الذكور وعرف الناث سإبحانه نكر كيف

العلم الفرسإان يشاء لمن ويهب قال كأنه تنويه التعريف فإن باالتعريف التأخير
إعطاء الذكور قدم معا الصنفين ذكر لما ثم عليكم يخفون ل الذين المذكورين

ذلك من أراد باما أعلم والله والتأخير التقديم من حقه الجنسين من لكل
في تعالى الله ذمهم الذين الجاهلية أخلق من باالناث التسخط أن والمقصود

القوم من يتوارى كظيم وهو مسودا وجهه ظل باالنثى أحدهم باشر وإذا قوله
يحكمون ما سإاء أل التراب في يدسإه أم هون على أيمسكه باه باشر ما سإوء من

مسودا وجهه ظل مثل للرحمن ضرب باما أحدهم باشر وإذا  وقال59 58 النحل
كأن رأيت له قال لرجل المعبرين باعض عبر هاهنا  ومن17 الزخرف كظيم وهو

أنثى لك تلد قال نعم قال حامل امرأة ألك فقال أسإود وجهي
 } 7  ـ6 صـ المودود { تحفة أهـ
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ول الكتاب ما تدري كنت ما أمرنا من روحا إليك أوحينا { وكذلك وجل عز قوله
الضمير إن قيل } وقد عبادنا من نشاء من باه نهدي نورا جعلناه ولكن اليمان

أنه والصواب اليمان إلى وقيل الكتاب إلى وقيل المر إلى ) عائد ( جعلناه في
لما روحا فسماه نورا إليك أوحيناه الذي الروحا ذلك جعلنا أي الروحا إلى عائد

متلزمان وهما والضاءة الشراق باه يحصل لما نورا وجعله الحياة من باه يحصل
وجدت وحيث والسإتنارة الضاءة وجدت الروحا باهذا الحياة هذه وجدت فحيث

كما مظلم ميت فهو الروحا هذا يقبل لم فمن الحياة وجدت والضاءة السإتنارة
كما والنور الشراق من وباالنار الحياة من باالماء يحصل لما والناري المائي أن

البقرة سإورة أول في ذلك ضرب
 }72 صـ الصيب { الوابال أهـ

الدخان سإورة
} أمين مقام في المتقين { إن تعالى قوله

وهو ومكروه وآفة سإوء كل من المن والمين القامة موضع المين والمقام
النقص وأنواع والخراب الزوال من آمن فهو كلها المن صفات جمع قد الذي
من أمن قد الذي المين والبلد والنكد والنغص الخروج من فيه آمنون واهله
تعالى قوله في المن سإبحانه ذكر كيف وتأمل سإواهم منه يخالف مما فيه أهله

فجمع آمنين فاكهة باكل فيها يدعون تعالى قوله وفي أمين مقام في المتقين أن
عاقبتها سإوء ول الفاكهة انقطاع يخافون فل الطعام وأمن المكان أمن باين لهم

فيها يخافون فل الموت من وأمن ذلك يخافون فل منها الخروج وأمن ومضرتها
موتا
 } 70 صـ الرواحا { حادى أهـ

سإندس من يلبسون وعيون جنات في أمين مقام في المتقين إن تعالى وقال
ل آمنين فاكهة باكل فيها يدعون عين باحور وزوجناهم كذلك متقابالين واسإتبرق
لهم فجمع الجحيم عذاب رباهم ووقاهم الولى الموتة إل الموت فيها يذوقون

الثمار على واشتماله مكروه كل من فيه المن وحصول المنزل حسن باين
اللذة وتمام باعضا باعضهم لمقابالة العشرة وكمال اللباس وحسن والنهار
ومضرتها انقطاعها من أمنهم مع الفاكهة أنواع باجميع ودعائهم العين باالحور

حوراء جمع والحور موتا هناك فيها يذوقون ل باأنهم أعلمهم ذلك وختام وغائلتها
بان زيد وقال العين سإواد شديدة البيضاء الجميلة الحسناء الشاباة المرأة وهي
الحوراء مجاهد وقال العين حسان وعين الطرف فيها يحار التي الحوراء أسإلم
الحوراء الحسن وقال اللون وصفاء الجلد رقة من الطرف فيها يحار التي

فقال اللفظة هذه اشتقاق في واختلف العين سإواد شديدة العين باياض شديدة
وقال البيض الحور قتادة قال وكذلك البيض العرب كلم في الحور عباس ابان

الطرف فيهن يحار التي العين الحور مجاهد وقال الوجوه البيض الحور مقاتل
كالمرآة إحداهن كبد في وجهه الناظر ويرى ثياباهن وراء من سإوقهن مخ بااديا
من مشتقة اللفظة وليست التفاق من وهذا اللون وصفاء الجلد رقة من

من مأخوذ الحور أن والصحيح التبييض والتحوير البياض الحور وأصل الحيرة
وفي المرين يتضمن فهو سإوادها قوة مع باياضها شدة وهو العين في الحور

وقال الحور باينة حوراء امرأة سإوادها شدة في العين باياض شدة الحور الصحاحا
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آدم باني في وليس والبقر الظباء أعين مثل كلها العين تسود أن الحور عمرو أباو
ما الصمعي وقال والبقر باالظباء شبهن لنهن العين حور للنساء قيل وإنما حور

اللفظة اشتقاق في اللغة أهل عمرو أباو خالف قلت العين في الحور ما أدري
في باياض إلى أو البياض إلى ردوه إنما غيره والناس السواد إلى الحور ورد

وتناسإبهما والسواد البياض حسن من يلتئم معنى العين في والحور سإواد
 من الحسن منهما واحد كل واكتساب

حوراء المرأة تسمى ول أسإودها وسإواد أبايضها باياض اشتد إذا حوراء عين الخر
العظيمة وهي عيناء جمع والعين الجسد لون باياض عينها حور مع يكون حتى

والجمعت عيناء وامرأة العين ضخم كان إذا أعين ورجل النساء من العين
والملحة الحسن صفات أعينهن جمعت اللتي العين أن والصحيح عين والجمع

و طول في عينها اتساع المرأة محاسإن ومن العين حسان العين مقاتل قال
مواضع أرباعة في منها الضيق يستحب إنما و العيون من المرأة في العين ضيق
مواضع أرباعة في منها السعة ويستحب هنالك وما وانفها أذنها وخرق فيها

في منها البياض ويستحسن وجبهتها كتفيها باين ما وهو وكأهلها وصدرها ووجهها
أرباعة في منها السواد ويستحب عينها وباياض وثغرها وفرقها لونها مواضع أرباعة

قوامها أرباعة في منها الطول ويستحب وشعرها وهدباها وحاجبها عينها مواضع
لسانها معنوية وهي أرباعة في منها القصر ويستحب وبانانها وشعرها وعنقها
الخروج عن واللسان الرجل قصيرة الطرف قاصر فتكون وعينها ورجلها ويدها
الرقة وتستحب باذله وعن الزوج يكره ما تناول عن اليد قصيرة الكلم وكثرة

 فصل وانفها وحاجبها وفرقها خصرها أرباعة في منها

يزوج كما أزواجا جعلناهم عبيدة أباو قال عين باحور وزوجناهم تعالى وقوله
عقد من وليس باهن قرناهم يونس وقال اثنين اثنين جعلناهم باالنعل النعل

هذا نصر بان قال تزوجتها تقول إنما و باها تزوجت تقول ل والعرب قال التزويج
وطرا منها زيدا قضى فلما تعالى قوله وذلك يونس قاله ما على يدل والتنزيل
تقول تميم سإلم ابان وقال باها زوجناك لقال باها تزوجت على كان ولو زوجناكها
العرب تقول الزهري وقال أيضا الكسائي وحكها باها وتزوجت امرأة تزوجت
تعالى وقوله باامرأة تزوجت كلمهم من وليس امرأة وتزوجت امرأة زوجته

قال ازدشنؤة في لغة هي الفراء وقال قرناهم أي عين باحور وزوجناهم
بامعنى هو الذي التزويج من جعله لنه احسن هذا في عبيدة أباي وقال الواحدي

فردا كان يقال أن يجوز هذا ومن النكاحا عقد بامعنى ل زوجا الشيء جعل
كان إذا يمنعها من عند الباء تمتنع إنما و باآخر شفعته يقال كما باآخر فزوجته
على يدل التزويج فلفظ معا المران يراد أن يمتنع ول قلت التزويج عقد بامعنى
والضم القتران على تدل الباء ولفظ الحور أنكحناهم مجاهد قال كما النكاحا
يطمثهن لم الطرف قاصرات فيهن تعالى وقال اعلم والله حذفها من ابالغ وهذا
وصفهن والمرجان الياقوت كأنهن تكذباان رباكما آلء فبأي جان ول قبلهم انس

 مواضع ثلثة في الطرف باقصر سإبحانه
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عين الطرف قاصرات وعندهم الصافات في تعالى قوله والثاني هذا أحدها
كلهم والمفسرون أتراب الطرف قاصرات وعندهم ص في تعالى قوله والثالث

وقيل غيرهم إلى يطمحن فل أزواجهن على طرفهن قصرن المعنى أن على
إلى ينظروا أن وجمالهن حسنهن يدعهم فل كلهن أزواجهن طرف قصرن
صفة فقاصرات جهةاللفظ من واما المعنى جهة من صحيح وهذا غيرهن
متعد باطامح لبس أي طرفهن قاصر واصله الوجوه لحسان الفاعل إلى مضافة

قال الطرف قاصرات قوله في مجاهد عن نجيح أباي عن ورقاء حدثنا آدم قال
وحدثنا آدم قال أزواجهن غير يبغين فل أزواجهن على الطرف قاصرات يقول

يردن فل أزواجهن على طرفهن قصرن قال الحسن عن فضلة بان المبارك
قصرن مجاهد عن منصور وقال متطلعات ول متبرجات هن ما والله غيرهم

سإعيد تفسير وفي غيرهم يردن فل أزواجهن على أنفسهن و وقلوباهن أباصارهن
التراب أما و غيرهم يردن فل أزواجهن على أطرافهن وقصرن قال قتادة عن

واحدة أسإنانهن أقران إسإحاق أباو و عبيدة أباو قال النسان لذة وهو ترب فجمع
وبانات واحد وميلد واحد سإن على مستويات المفسرين وسإائر عباس ابان قال
الشباب غاية في هن إسإحاق قال أمثال أتراب مجاهد وقال سإنة وثلثين ثلث

وقت في معه الرض تراب مس لنه ترباه وقرنه النسان سإن وسإمي والحسن
فات قد عجائز فيهن ليس أنهن أسإنانهن بااسإتواء الخبار من والمعنى واحد

الخدم وهم الولدان فيهم فان الذكور باخلف الوطء يقطن ل ولئد ول حسنهن
الجنتان مفسره طائفة فقالت فيهن قوله في الضمير مفسر في اختلف وقد
الفرش مفسره طائفة وقالت والخيام والغرف القصور من حوتاه وما

على بامعنى وفي إسإتبرق من باطائنها فرش على متكئين قوله في المذكورة
ما يقال يمسهن لم عبيدة أباو قال جان ول قبلهن انس يطمثهن لم تعالى وقوله
ما جمل هذا العرب تقول يونس وقال مسه ما أي قط حبل البعير هذا طمث
باالتدمية النكاحا وهو الفتضاض الطمث الفراء وقال مسه ما أي قط حبل طمثه

 يطمث طمث لغتان وفيه الدم هو والطمث

هي لغتهم في والطامث عتها افتر إذا الجارية طمثت الليث قال ويطمث
باالفتضاض أدميت إذا تطمث طمثت للمرأة يقال الهيثم أباو قال الحائض
في وقال طامث فهي تحيض ما أول حاضت إذا تطمث فعلت على وطمثت

الفرزدق قول
النعام بايض من اصح ... وهن قبلي يطمثن لم إلى خرجن

ولم يغشين ولم يجاملهم يغشهن يطأهنولم لم المفسرون قال يمسسن لم أي
اللواتي هن يقول فبعضهم هؤلء في مختلفون وهم ألفاظهم هذه يجامعن
آخر خلقا أنشئن الدنيا نساء يعني يقول وباعضهم حورها من الجنة في أنشئن
انشئن منذ يمسسن لم الدنيا نساء من نساء الشعبي قال وصفن كما اباكارا
هن عباس ابان عن عطاء وقال الجنة في خلقن لنهن مقاتل وقال خلقا

الذي الخلق هذا في يجامعهن لم الكلبي وقال أباكارا متن اللتي الدميات
نساء من لسن النسوة هؤلء أن القران ظاهر قلت جان ول انس فيه أنشئن
النس طمثهن فقد الدنيا نساء أما و العين حور الحور من هن وانما الدنيا

الية وفي إسإحاق أباو قال ذلك على تدل والية الجن طمثهن قد الجن ونساء
اللتي الحور أنهن على ويدل يغشى النس أن كما يغشي الجن أن على دليل

الفاكهة من لهلها الجنة في الله أعده مما جعلهن سإبحانه انه الجنة في خلقن
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قوله وهي باعدها التي الية أيضا عليه ويدل وغيرها والملباس النهار و والثمار
قال جان ول قبلهم انس يطمثن لم قال ثم الخيام في مقصورات حور تعالى
وفي للبقاء خلقن لنهن للصور النفخة عند يمتن ل العين والحور احمد المام

في كافرهم أن كما الجنة في الجن مؤمن أن الجمهور إليه ذهب لما دليل الية
عليه ونص وعقاباهم الجن ثواب بااب فقال صحيحه في البخاري عليه وباوب النار
نعم فقال ثواب للجن هل سإئل وقد حبيب بان ضمرة قال السلف من واحد غير

هذه في مجاهد وقال للجن والجنيات للنس النسيات قال ثم الية هذه وقرا
والضمير معه فجامع احليله على الجان انطوى يسم ولم الرجل جامع إذا الية
 النسوة هؤلء أزواج وهم متكئين باقوله للمعنيين قبلهم قوله في

صفاء أراد المفسرين وعامة الحسن قال والمرجان الياقوت كأنهم وقوله
وباالياقوت وباياضه اللون صفاء في شبههن المرجان باياض في الياقوت

لتلبس الجنة أهل النساء من المرأة ان الله عبد قاله ما عليه ويدل والمرجان
يقول الله باان ذلك ورائهن من سإاقيها باياض فيرى حرير من حلة سإبعين عليها
ثم سإلكا فيه جعلت لو حجر الياقوت وان إل والمرجان الياقوت كأنهن

الحجر وراء من السلك إلى نظرت اسإتصفيته
 }352  ـ347 صـ الرواحا { حادى أهـ

الجاثية سإورة
} غشاوة باصره على { وجعل تعالى قوله
العين على يظهر القلب في ما فإن القلب غطاء من إليها سإري الغطاء وهذا
باغضا رجل أباغضت إذا وأنت فيه ما تظهر القلب مرآة فالعين والشر الخير من

ومخالطته رؤيته عند غشاوة عينك على تجد ومجالسته كلمه أباغضت أو شديدا
إعراضهم على لهم عقوباة الكفار على وغلظت عنه والعراض البغض أثر فتلك

تحته ما على باالحاطة يشعر عليها الغشاوة وجعل الرسإول عن ونفورهم
أعينهم على غشاوة العشاء ذلك صار أنزله الذي ذكره عن عشوا ولما كالعمامة

الهدى مواقع تبصر فل
 }91 صـ العليل { شفاء أهـ

الحقاف سإورة
} أشده بالغ إذا { حتى تعالى قوله
عباس ابان وقال الرباعين نحو الى سإنة عشرة سإبع نحو من الشد الزجاج قال
وروى والسدي يعمر بان يحيى اختيار وهو الحلم الشد عنه عطاء رواية في

سإنة عشرين الضحاك وقال ثلثين أيضا عنه وروى سإنة وثلثين سإتا عنه مجاهد
الشد بالوغ فقال اللفظة تحكيم الزهري أحكم وقد عشرة ثمان مقاتل وقال
الشد فبلوغ قال سإنة أرباعين الى الرجال مبلغ النسان بالوغ وقت من يكون

باين مرتبة الشد فبلوغ ذلك باين ما محصور غير النهاية محصور الول محصور
والشديد والجلدة القوة وهي الشدة من اللفظة ومعنى الرباعين وباين البلوغ
لها أسإمع ولم القياس في شدة واحدها الفراء قال القوي فالشد القوي الرجل
 باواحد
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شدة واحدها اللغة أهل باعض وقال وأنعم كنعمة شدة واحدها الهيثم أباو وقال
ابان حكاهما باجمع وليس كالنك مفرد اسإم هو منهم آخرون وقال الشين باضم

النباري
 }101 صـ المودود { تحفة أهـ

} وسإلم عليه الله { صلى محمد سإورة
} أقفالها قلوب على أم القرآن يتدبارون { أفل تعالى قوله
على الطبع يعني مقاتل وقال أقفال هؤلء قلوب على يريد عباس ابان قال

لم ما فإنه قفل عليه ضرب قد الذي المرتج الباب بامنزلة القلب وكأن القلب
الختم يرفع لم ما وكذلك وراءه ما إلى والوصول الباب فتح يمكن ل القفل يفتح

وتعريف القلب تنكير وتأمل والقرآن اليمان يدخل لم القلب عن والقفل
باهذه هم من وقلوب هؤلء قلوب إرادة يتضمن القلوب تنكير فإن القفال
وفي الجملة في غيرهم قلوب تدخل لم أقفالها القلوب على أم قال ولو الصفة

يعرف ما إلى الوهم لذهب اقفال قال لو فإنه تأكيد نوع باالتعريف أقفالها قوله
بامنزلة للقلب هو ما باها المراد أن علم القلوب إلى أضافها فلما السإم باهذا

أعلم والله لغيرها تكون ل التي باها المختصة أقفالها أراد فكأنه للباب القفل
 } 95 صـ العليل { شفاء أهـ

الحجرات سإورة
} بانبأ فاسإق جاءكم إن آمنوا الذين أيها { يا تعالى قوله
إن آمنوا الذين أيها { يا وقوله } الية باكم فسوق فإنه تفعلوا {وإن تعالى قوله

معيط أباي بان عقبة بان الوليد في نزلت الية هذه فإن } الية بانبأ فاسإق جاءكم
وباينهم باينه وكان مصدقا الوقعة باعد المصطلق باني إلى الله رسإول باعثه لما

الله رسإول لمر تعظيما تلقوه بامقدمه القوم سإمع فلما الجاهلية في عداوة
الله رسإول إلى الطريق من فرجع فهاباهم قتله يريدون أنهم الشيطان فحدثه
وهم الله رسإول فغضب قتلى وأرادوا صدقاتهم منعوا المصطلق باني إن فقال

سإمعنا الله رسإول يا فقالوا الله رسإول فأتوا رجوعه القوم فبلغ يغزوهم أن
في له فبدا الله حق من قبلنا ما إليه ونؤدي ونكرمه نتلقاه فخرجنا بارسإولك
علينا غضبته لغضب منك جاء كتاب الطريق من رده إنما أنه فخشينا الرجوع

بان خالد وباعث الله رسإول فاتهمهم رسإوله وغضب غضبه من باالله نعوذ وإنا
رأيت فإن انظر له وقال قدومه عليهم يخفي أن وأمره عسكر في خفية الوليد
فاسإتعمل ذلك تر لم وإن أموالهم زكاة منهم فخذ إيمانهم على يدل ما منهم
صلتي أذان منهم فسمع ووافاهم خالد ذلك ففعل الكفار في تستعمل ما فيهم

فرجع والخير الطاعة إل منهم ير ولم صدقاتهم منهم فأخذ والعشاء المغرب
بانبأ فاسإق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا فنزل الخبر وأخبره الله رسإول إلى

الية فتبينوا
حقيقة بايان طلب والتبين شأن له كان إذا المخبر عن الغائب الخبر هو والنبأ

 علما باها والحاطة
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ورد وتكذيبه الفاسإق خبر بارد يأمر لم سإبحانه أنه وهي لطيفة فائدة وههنا
على تدل خارج من وأدلة قرائن قامت فإن باالتبين أمر وإنما جملة شهادته
رواية في العتماد ينبغي فهكذا أخبر من باه أخبر ولو الصدق بادليل عمل صدقه

ورواياتهم أخبارهم في يصدقون الفاسإقين من وكثير وشهادته الفاسإق
أخر جهات من وفسقه التحري غاية الصدق يتحرى منهم كثير بال وشهاداتهم

لتعطلت وروايته هذا مثل شهادة ردت ولو شهادته ول خبره يرد ل هذا فمثل
جهة من فسقه من سإيما ول الصحيحة الخبار من كثير وباطل الحقوق أكثر

شهادته ول خبره يرد ل فهذا للصدق متحر وهو والرأي العتقاد
على كذباه يغلب باحيث وتكرر منه كثر فإن الكذب جهة من فسقه من وأما

شهادته رد ففي ومرتين مرة منه ندر وإن شهادته ول خبره يقبل ل فهذا صدقه
الله رحمه أحمد المام عن روايتان وهما للعلماء قولن باذلك وخبره

الكفر إلى يخرج ل الذي الفسوق ذكر والمقصود
والشهادة الرواية باه ترد الذي الفسوق من أعم منه التوباة تجب الذي والفسوق

من وفسق العمل جهة من فسق قسمان وهو منه التوباة تجب فيما الن وكلمنا
العتقاد جهة

ومفرد باالعصيان مقرون نوعان العمل ففسق
كما أمره عصيان هو والعصيان عنه الله نهى ما ارتكاب هو باالعصيان فالمقرون

عليهما هرون لخيه موسإى وقال أمرهم ما الله يعصون ل تعالى الله قال
الشاعر وقال أمري أفعصيت تتبعني أل ضلوا رأيتهم إذ منعك ما السلم
نادما المارة مسلوب ... فأصبحت فعصيتني جازما أمرا أمرتك

تفعلوا وإن تعالى كقوله كثيرا عليه يطلق ولهذا النهى باارتكاب أخص فالفسق
منهما كل ويطلق تقدم كما المر بامخالفة أخص والمعصية باكم فسوق فإنه
رباه أمر عن ففسق الجن من كان إباليس إل تعالى كقوله صاحبه على

للنهي ارتكاباه فسمى فغوى رباه آدم وعصى وقال فسقا للمر مخالفته فسمى
لمخالفة والخر المر لمخالفة أحدهما كان اقترنا فإذا الفراد عند فهذا معصية
 النهي

والعصيان الفسوق من التوباة تصح وباتحقيقها المرين مجموع اتقاء والتقوى
الله معصية ويترك الله ثواب يرجو الله من نور على الله باطاعة العبد يعمل باأن

الله عقاب يخاف الله من نور على
الخر واليوم ورسإوله باالله يؤمنون الذين البدع أهل كفسق العتقاد وفسق

الله أثبت مما كثيرا ينفون ولكن الله أوجب ما ويوجبون الله حرم ما ويحرمون
كذلك ورسإوله الله يثبته لم ما ويثبتون للشيوخ وتقليدا وتأويل جهل ورسإوله
من وكثير والمعتزلة والقدرية الروافض من وكثير المارقة كالخوارج وهؤلء

التجهم في غلة ليسوا الذين الجهمية
نصيب السإلم في للطائفتين ليس الرافضة فكغلة الجهمية غالية وأما

هم وقالوا فرقة والسبعين الثنتين من السلف من جماعة أخرجهم ولذلك
للملة مباينون
هذه من التوباة تحقيق المقصود وإنما هؤلء أحكام في الكلم مقصودنا وليس

العشرة الجناس
ول تشبيه غير من ورسإوله لنفسه الله أثبته ما باإثبات الفسوق هذا من فالتوباة
تعطيل ول تحريف غير من رسإوله عنه ونزهه عنه نفسه نزه عما وتنزيهه تمثيل
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أفكارهم ونتائج الرجال آراء من ل الواحي مشكاة من والثبات النفي وتلقى
والضللة البدعة منشأ هي التي

ول السنة اتباع بامحض الفاسإدة العتقادات جهة من الفساق هؤلء فتوباة
من التوباة إذ البدعة من عليه كانوا ما فساد يبينوا حتى أيضا باذلك منهم يكتفى

من الله أنزل ما الكاتمين توباة في تعالى الله شرط ولهذا ضده بافعل هي ذنب
قال باالبيان منه توباتهم كانت باالكتمان كان لما ذنبهم لن البيان والهدى البينات

للناس بايناه ما باعد من والهدى البينات من أنزلنا ما يكتمون الذين إن تعالى الله
وباينوا وأصلحوا تاباوا الذين إل اللعنون ويلعنهم الله يلعنهم أولئك الكتاب في

ذاك لن الكاتم ذنب فوق المبتدع وذنب الرحيم التواب وأنا عليهم أتوب فأولئك
 ينعكس ول كاتم مبتدع فكل خلفه إلى ودعا كتمه وهذا الحق كتم

المنافقين إن تعالى فقال باالرياء ذنبه لن الخلص المنافق توباة في وشرط
باالله واعتصموا وأصلحوا تاباوا الذين إل قال ثم النار من السإفل الدرك في

عليما أجرا المؤمنين الله يؤتي وسإوف المؤمنين مع فأولئك لله دينهم وأخلصوا
الذنب ضد لنه نفسه إكذاباه القاذف توباة أن القولين من الصحيح كان ولذلك
المحصن المسلم عريض باه وهتك ارتكبه الذي

باه ألحقه الذي العار المقذوف عن لينتفي نفسه باإكذاباه إل منه التوباة تحصل فل
التوباة مقصود وهو باالقذف

فقول باتحريمه ويعترف القذف من الله أسإتغفر يقول أن توباته إن قال من وأما
قذفه مما عرضه باراءة باه له يحصل ول للمقذوف فيه مصلحة ل هذا لن ضعيف

تحريم وهو لله حقا حقين فيه فإن الذنب هذا من التوباة مقصود باه يحصل فل باه
على وعزمه عليه وندمه القذف باتحريم واعترافه بااسإتغفاره منه فتوباته القذف

من فالتوباة نفسه باتكذيبه منه فتوباته باه العار إلحاق وهو للعبد وحقا يعود ل أن
المرين بامجموع الذنب هذا
 } 364  ـ360  صـ1 حـ السالكين { مدارج أهـ

ول إثم الظن باعض إن الظن من كثيرا اجتنبوا آمنوا الذين أيها { يا تعالى قوله
ميتا أخيه لحم يأكل أن أحدكم أيحب باعضا باعضكم يغتب ول تجسسوا

} رحيم تواب الله إن الله واتقوا فكرهتموه
لحمه باتمزيق الخ عرض تمزيق شبه فإنه التمثيلي القياس أحسن من وهذا
في لحمه يقطع من بامنزلة كان غيبته في أخيه عرض يمزق المرتاب كان ولما
نفسه عن دفعه عن عاجزا المغتاب كان ولما باالموت عنه روحه غيبة حال

يدفع أن يستطيع ول لحمه يقطع الذي الميت بامنزلة كان ذمه عن غائبا باكونه
عليها فعلق والتناصر والتواصل التراحم الخوة مقتضى كان ولما نفسه عن

لحم تقطيع نظير ذلك كان والطعن والعيب الذم من مقتضاها ضد المغتاب
متمتعا المغتاب كان ولما عنه والذب وصيانته حفظه تقتضي والخوة أخيه

تقطيعه باعد أخيه لحم باآكل شبه باذلك متحليا وذمه باغيبته متفكها أخيه باعرض
ميتا أخيه لحم يأكل أن يحب بامن شبه باه معجبا لذلك محبا المغتاب كان ولما

تمزيقه على زائد قدر أكله أن كما أكله مجرد على زائد قدر لذلك ومحبته
المحسوس فيه المعقول ومطاباقة موقعه وحسن والتمثيل التشبيه هذا فتأمل
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الية آخر في باذلك ووصفهم ميتا الخ لحم أكل باكراهة عنهم إخباره وتأمل
طباعهم في مكروه هذا أن فكما ذلك أحدهم يحب أن أولها في عليهم والنكار
وشبه أحبوه ما على كرهوه باما عليهم فاحتج ونظيره مثله هو ما يحبون فكيف

يوجب فلهذا عنه نفرة شيء أشد وهم إليهم شيء أكره هو باما يحبونه ما لهم
ومشبهه نظيره هو عما نفرة شيء أشد يكونوا أن والحكمة والفطرة العقل
التوفيق وباالله

 }204  ـ203  صـ1 حـ الموقعين { إعلم أهـ
} وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها { يا تعالى قوله
قيل ؟ ل أم وإحساس حركة فيه كان هل فيه الروحا نفخ قبل : الجنين قيل فإن
باالرادة وإغتذائه نموه حركة تكن ولم كالنبات والغتذاء النمو حركة فيه كان
 اغتذائه و نموه حركة إلى وإرادته حسيته حركة انضمت الروحا فيه نفخت فلما

ويختلطان يتمازجان فهل الباوين ماء من يتخلق الولد أو ثبت : قد قيل فإن
التي النفحة بامنزلة والخر المادة هو أحدهما يكون أو واحدا ماء يصيرا حتى

: منى منهم طائفة فقالت الطبيعة أربااب فيه اختلف موضع هو قيل ؟ تعقده
وأجزاء العضاء في الساري الروحا مادة هو وإنما الجنين من جزءا يكون ل الب

يتحلل ثم النثى منى من ينعقد هو بال قال من ومنهم الم منى من كلها البدن
ويفسد

في لها باتبعيته الشريعة جاءت ولهذا أمه من جزءا الولد كان : ولهذا قالوا
والرق الحرية

دون الم لمالك فالولد فأولدها آخر جارية على رجل فحل نرى لو : ولهذا قالوا
الذي الماء بامنزلة الب وماء ودمها ولحمها أجزائها من تكون لنه الفحل مالك

الرض يسقي
أضعاف أضعاف أمه من المولود في التي الجزاء أن يشهد : والحس قالوا

الب ومنى الطمث ودم الم منى من تكوينه أن فثبت أبايه من فيه التي الجزاء
كالنفحة له عاقد

: قولن لهم ثم والنثى الرجل مني من يتكون : إنه وقالوا الجمهور ونازعهم
صورته النثى منى ومن وأجزاؤه أعضاؤه الذكر منى من يكون أن أحدهما
وأنهما الماءين مجموع من تكونت والصورة والجزاء العضاء أن والثاني
والتشكيل الصورة نجد لننا الصواب هو وهذا واحدا ماء وصارا واختلطا امتزجا

أعلم والله الم إلى وتارة الب إلى تارة
هذا على دل وقد

فمنه الذكر هو } والصل وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها { يا تعالى قوله
في تربايه كما باطنها في تربايه لولده ومستودع وعاء والنثى السقي ومنه البذر

ونسبا حكما للب الولد كان ولهذا حجرها
وغذته باطنها في ولدا وصار تكون إنما فلنه والرق الحرية في للم تبعيته وأما

ومادته أصله لنه وتعصيبه بانسبه أحق الب وكان منها فيه الذي الجزء مع بالبانها
وشرعه الله لدين تغليبا باه أولى دينا أشرفهما وكان ونسخته

يكون آخر أرض في رجل باذر سإقط : لو وقلتم هذا طردتم : فهل قيل فإن
 ؟ البذر مالك دون الرض لصاحب الزرع
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أجرة وعليه لمالكه فهو آخر أرض في متقوم مال البذر أن باينهما : الفرق قيل
عن فيه الشارع نهى ولهذا بامال ليس فإنه المنى باخلف باينهما هو أو الرض

لصاحب الولد كان رمكة على نزا لو الفحل أن على الفقهاء واتفق المعارضة
الرمكة

شرعية مسألة : هذه قيل ؟ وواطئين ماءين من الجنين يتكون : فهل قيل فإن
ذلك فمنعت وقدرا شرعا فيها اختلف وقد للتكوين تاباع فيها والشرع كونية
وانضم عليه اشتمل الرحم في اسإتقر إذا : الماء وقالت البااء كل وأباته طائفة

يمكن فل انسد إل إبارة رأس رسإم مقدار فيه يبقى ل باحيث النضمام غاية
غيره من ول الواطئ من ل ثان لماء ذلك باعد انفتاحه

الم تكون ل كما واحد لب إل يكون ل الولد : أن العادة الله أجرى : وباهذا قالوا
الشافعي مذهب هو وهذا واحدة إل

واشتماله الرحم : وانضمام قالوا فأكثر ماءين من يتخلق : بال طائفة وقالت
للمنى وأقبله شيء أشوق الرحم فإن الثاني الماء قبوله ليمنع الماء على
غاية عليه انضمت فيها اسإتقر إذا الطعام فإن المعدة كمثال ذلك : ومثال قالوا

إليه لشوقها له انفتحت فوقه طعام عليها ورد فإذا النضمام
رضي الخطاب بان عمر المؤمنين أمير يدي باين القائف باهذا شهد : وقد قالوا
فيه اشتركا إل أراهما : ما وقال وإليه إليهما فنظر اثنان ادعاه ولد في عنه الله

عنهما الله رضي ومالك أحمد المام ذلك على ووافقه باهما وألحقه عمر فوافقه
مختلفة باها تأتي والستور الكلبة جراء في ترى كما باذلك يشهد : والحسن قالوا

فل الخر واليوم باالله يؤمن كان [ من ؟ النبي قال وقد آباائها لتعدد اللوان
: أحمد المام قال الواطىء غير من الحامل وطء ] يريد غيره زرع ماءه يسقى
انعقاده باعد هذا وباصره الولد سإمع في يزيد الوطء

 }220  ـ218 صـ القرآن أقسام فى { التبيان أهـ

} { ق سإورة
} شهيد وهو السمع ألقى أو قلب له كان لمن لذكرى ذلك فى { إن تعالى قوله

 وسإماعه تلوته عند قلبك فاجمع باالقرآن النتفاع أردت اذا

فانه اليه منه سإبحانه باه تكلم من باه يخاطبه من حضور واحضر سإمعك والق
له كان لمن لذكري ذلك في ان تعالي قال رسإوله لسان على لك منه خاطب

مؤثر على موقوفا كان لما التأثير تمام ان وذلك شهيد وهو السمع القى أو قلب
تضمنت منه يمنع الذي المانع وانتفاء الثر لحصول وشرط قابال ومحل مقتض

ذلك في ان فقوله المراد على وأدله وأباينه لفظ باأوجز كله ذلك بايان الية
لمن وقوله المؤثر هو وهذا ههنا الى السورة أول من تقدم ما الى اشار لذكري

الله عن يعقل الذي الحي القلب باه والمراد القابال المحل هو فهذا قلب له كان
القلب حي أي حيا كان من لينذر مبين وقرآن ذكر ال هو إن تعالى قال كما

وهذا له يقال ما الى سإمعه حاسإة وأصغى سإمعه وجه أي السمع ألقى أو وقوله
ابان قال غائب غير حاضر القلب شاهد أي شهيد وهو وقوله باالكلم التأثر شرط
وهو سإاه ول باغافل ليس والفهم القلب شاهد وهو الله كتاب اسإتمع قتيبة

يقال ما تعقل عن وغيبته القلب سإهو وهو التأثير حصول من المانع الى اشارة
القلب وهو القابال والمحل القرآن وهو المؤثر حصل فاذا وتأمله فيه والنظر له

عن وذهوله القلب اشتغال وهو المانع وانتفى الصغاء وهو الشرط ووجد الحي
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والتذكر النتفاع وهو الثر حصل آخر شيء الي عنه وانصرافه الخطاب معنى
 قوله في أو أداة دخول وجه فما هذه بامجموع يتم إنما التأثير كان اذا قيل فان

الشيئين لحد هي التي أو موضع ل الجمع واو موضع والموضع السمع القى أو
حال بااعتبار باأو الكلم خرج يقال أن عنه والجواب جيد سإؤال هذا قيل

فإذا الفطرة تام واعيه القلب حي يكون من الناس من فأن المدعو المخاطب
وشهد الحق وأنه القرآن صحة على وعقله قلبه دله بافكره وجال باقلبه فكر
الفطرة نور على نورا قلبه على القرآن ورود فكان القرآن باه أخبر باما قلبه
رباك من اليك أنزل الذي العلم أوتوا الذين ويرى فيهم قيل الذين وصف وهذا

فيها كمشكاة نوره مثل والرض السموات نور الله حقهم في وقال الحق هو
مباركة شجرة من يوقد دري كوكب كأنها الزجاجة زجاجة في المصباحا مصباحا
نور على نور نار تمسسه لم ولو يضيء زيتها يكاد غرباية ول شرقية ل زيتونة
صاحب حال وهذا الوحي نور على الفطرة نور فهذا يشاء من لنوره الله يهدي

السإرار من الية هذه تضمنت ما ذكرنا وقد القيم ابان قال الواعي الحي القلب
والجهمية المعطلة غزو على السإلمية الجيوش اجتماع كتاب في والعبر

فيه كتبت قد كأنها فيجدها القرآن معاني وباين قلبه باين يجمع القلب فصاحب
القلب واعي السإتعداد تام يكون ل من الناس ومن قلب ظهر عن يقرأها فهو

قلبه حياة تبلغ ولم والباطل الحق باين له يميز شاهد الى فيحتاج الحياة كامل
هدايته حصول فطريق الواعي الحي القلب صاحب مبلغ فطرته وزكاء ونوره

انه حينئذ فيعلم معانيه وتعقل فيه والتفكير لتأمله وقلبه للكلم سإمعه يفرغ ان
علم من حال والثاني باه وأخبر اليه دعى ما باعينه رأى من حال فالول الحق
مقام في والول اليمان مقام في فهو خبره يكفيني وقال وتيقنه المخبر صدق

اليقين عين فنزلة الى منه قلبه وترقي اليقين علم الى وصل قد هذا الحسان
فعين السإلم في باه ودخل الكفر من باه خرج الذي الجازم التصديق معه وذاك

الى نسبته الدنيا في فالحاصل الخرة في ونوع الدنيا في نوع نوعان اليقين
في يعاين الغيب من الرسإل باه أخبرت وما العين الى الشاهد كنسبة القلب
 لدنيا وفي باالباصار الخرة

المرتبتين في يقين عين فهو باالبصائر
 } 5  ـ3 صـ { الفوائد أهـ

الذاريات سإورة
فقالوا عليه دخلوا إذ المكرمين إباراهيم ضيف حديث أتاك { هل سإبحانه يقول
إليهم فقرباه سإمين باعجل فجاء اهله إلى فراغ منكرون قوم سإلم قال سإلما

27 23 } الذاريات تأكلون أل قال
متعددة وجوه من إباراهيم على الثناء هذا ففي

إباراهيم اكرام انه القولين أحد على وهذا مكرمون باأنهم ضيفه وصف انه أحدها
المعنيين على تدل فالية القولين باين تنافي ول الله عند المكرمون انهم لهم
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انه على دليل هذا ففي اسإتئذانهم يذكر فلم عليه دخلوا إذ تعالى قوله الثاني
لمن مطروقا مضيفة منزله فبقي قراهم واعتياد الضيفان باإكرام عرف قد كان

من يكون ما غاية وهذا دخوله الداخل اسإتئذان بال السإتئذان إلى يحتاج ل ورده
باالرفع والسلم باالنصب عليه سإلموا وهم باالرفع سإلم لهم قوله الثالث الكرم
والمنصوب والتجدد الثبوت على الدالة السإمية الجملة على يدل فإنه اكمل
من احسن حياهم فإباراهيم والتجدد الحدوث على الدالة الفعلية على يدل

عليكم سإلم أي سإلم وقوله سإلما سإلمنا على يدل سإلما قولهم فإن تحيتهم
من احتشم يعرفهم ولم انكرهم لما فإنه منكرون قوم قوله من حذف انه الراباع

من هنا المبتدأ فحذف منكرون قوم انتم قال لو الضيف ينفر بالفظ مواجهتهم
الكلم ألطف

أني يقل ولم منكرون فقال فاعله وحذف للمفعول الفعل بانى انه الخامس
باالخشونة والمواجهة التنفير من واباعد المقام هذا في احسن وهو انكركم

اختفاء في الذهاب هو والروغان بانزلهم ليجيئهم اهله إلى راغ انه السادس
في يذهب أن المضيف المنزل رب كرم من وهذا الضيف باه يشعر يكاد ل باحيث
جاءه وقد إل باه يشعر فل ويستحي عليه فيشق الضيف باه يشعر ل باحيث اختفاء

آتيكم حتى مكانكم حضر لمن أو له ويقول ضيفه يسمع من باخلف باالطعام
واحتشامه الضيف حياء يوجب مما ذلك ونحو باالطعام
عندهم معدا كان ذلك أن على فدل باالضيافة فجاء اهله إلى ذهب انه الساباع

أو فيشتريه غيرهم أو جيرانه من غيرهم إلى يذهب أن يحتج ولم للضيفان مهيئا
 يستقرضه

يقل ولم بانفسه للضيف خدمته على دل سإمين باعجل فجاء تعالى قوله الثامن
في ابالغ وهذا خادمه مع يبعثه ولم بانفسه باه وجاء ذهب الذي هو بال لهم فأمر

الضيف اكرام
كرمه تمام من وهذا منه بابضعة يأت ولم كامل باعجل جاء انه التاسإع
يتخذ ومثله اموالهم أفخر من ذلك أن ومعلوم هزيل ل سإمين انه العاشر
ضيفانه باه فآثر والترباية للقتناء
باذلك خادمه يأمر ولم بانفسه اليهم قرباه انه عشر الحادي
الضيف يجلس أن الكرامة في ابالغ وهذا اليه يقرباهم ولم قرباه انه عشر الثاني

يأمر ثم ناحية في الطعام يضع ول حضرته إلى ويحمله اليه الطعام يقرب ثم
اليه يتقرب باأن الضيف
من احسن وهو القول في وتلطف عرض وهذا تأكلون أل قال انه عشر الثالث

ولهذا ولطفه حسنه باعقولهم الناس يعلم مما وهذا ايديكم مدوا أو كلوا قوله
ذلك ونحو تجبر إل أو تتصدق أل أو الله باسم يقولون
ضيوفه يكن ولم يأكلون ل رآهم لنه الكل عليهم عرض إنما انه عشر الراباع

وهؤلء اكلوا الطعام اليهم قدم إذا كان بال الكل في الذن إلى معه يحتاجون
أي خيفة منهم اوجس ولهذا تأكلون إل لهم قال الكل من امتنعوا لما الضيوف

الوجه وهو لهم يبدها ولم نفسه في واضمرها احسها
ذلك لهم يظهر ولم منهم خاف طعامه آكل من امتنعوا لما فإنهم عشر الخامس

باالغلم وباشروه تخف ل قالوا ذلك منه الملئكة علمت فلما
من عداها وما الداب اشرف هي التي الضيافة اداب الية هذه جمعت فقد

هي إنما وتكلف تخلف هي التي التكلفات
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على الله فصلى وفخرا شرفا الداب باهذه وكفى وعوائدهم الناس اوضاع من
النبيين سإائر وعلى آلهما وعلى إباراهيم وعلى نبينا
صحف في باما ينبأ لم أم تعالى فقال باه أمر ما وفى باأنه سإبحانه الله شهد وقد

37 36 النجم وفى الذي واباراهيم موسإى
من باه أمر ما ووفى السإلم شرائع جميع وفي عنهما الله رضي عباس ابان قال
 الرسإالة تبليغ

اماما للناس جاعلك أني قال فأتمهن باكلمات رباه إباراهيم اباتلى واذ تعالى وقال
باه يأتمون للخلئق اماما الله جعله الكلمات من باه أمر ما أتم  فلما124 البقرة
للضيفان وماله للنيران وبادنه للقرباان وولده للرحمن قلبه قيل كما وكان
المشاركة تقبل ل مرتبة وهي المحبة كمال هي والخلة خليل رباه اتخذه ولما

فأخذ اسإماعيل له فوهب صالحا ولدا له يهب أن رباه سإأل قد وكان والمزاحمة
لغيره مكان فيه يكون أن خليله قلب على الخليل فغار قلبه من شعبة الولد هذا

فلما ولده محبة على خليله محبة تقديمه في الخلة سإر ليظهر باذباحه فامتحنه
ذباح على القدام في الخلة سإلطان وظهر فعله على وعزم رباه لمر اسإتسلم

العظيم باالذباح وفداه عنه ذلك الله نسخ محبته على خليله لمحبة ايثارا الولد
باه أمر ما على النفس وتوطين العزم من ناشئة كانت الذباح في المصلحة لن

عاد المصلحة هذه حصلت فلما
والضحايا الهدايا من والقراباين الذباائح فصارت حقه في فنسخ مفسدة الذباح
القيامة يوم إلى اتباعه في سإنة
وقد حججهم وكسر الباطل واهل المشركين مناظرة بااب للمة فتح الذي وهو
قومه مع ومناظرته المعطلين امام مع القرآن في مناظراته سإبحانه الله ذكر

وحصول الفهم إلى واقرباها مناظرة باأحسن الطائفتين حجج وكسر المشركين
العلم
النعام نشاء من درجات نرفع قومه على إباراهيم آتيناها حجتنا وتلك تعالى قال
83
والعلم باالحجة وغيره اسإلم بان زيد قال
 } 184  ـ181 صـ الفهام { جلء أهـ

الطور سإورة
ما و ذريتهم باهم ألحقنا باإيمان ذريتهم واتبعتهم آمنوا { والذين تعالى قال

} شيء من عملهم من ألتناهم
الله رضي عباس ابان عن جبير بان سإعيد عن مرة بان عمرو عن قيس روى و

إن و درجته في إليه المؤمن ذرية ليرفع الله إن الله رسإول قال قال عنهما
ذرياتهم اتبعناهم و آمنوا الذين و قرا ثم عينه لتقرباهم العمل في دونه كانوا

باما امرئ كل شيء من عملهم من التناهم ما و ذرياتهم باهم ألحقنا باإيمان
في مردويه ابان ذكر و البنين أعطينا مما البااء نقصنا ما قال رهين كسب

ابان عن جبير بان سإعيد عن الفطس سإالم عن شريك حديث من تفسيره
عن سإال الجنة الرجل دخل إذا قال النبي عن حكاه أظنه شريك قال عباس
قد رب يا فيقول عملك أو درجتك يبلغوا لم انهم فيقال ولده و زوجته و أباويه
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اتبعناهم و آمنوا الذين و عباس ابان تل ثم باهم بااللحاق فيؤمر لهم و لي عملت
الية هذه في الذرية في المفسرون اختلف قد و الية آخر إلى باإيمان ذرياتهم

مبني اختلفهم و أقوال ثلثة على النوعان أو الكبار أو الصغار باها المراد هل
فقالت المتبوعين المؤمنين أو التاباعين و الذرية من حال باإيمان قوله إن على

اليمان من فأتوا إيمانهم في ذرياتهم اتبعناهم و آمنوا الذين و المعنى طائفة
من قراءة هذا على يدل و قالوا الدرجات في باهم الحقناهم و باه أتوا ما بامثل
سإبحانه الله أطلق قد و قالوا لهم التباع في الفعل فجعل ذريتهم اتبعتم و قرا

مع حملنا من ذرية قال سإليمان و داود ذريته من و قال كما الكبار على الذرية
و الكبار قول هذا و المبطلون فعل باما افتهلكنا باعدهم من ذرية كنا و قال و نوحا

يرفعه عباس ابان عن جبير بان سإعيد قول رواه متا ذلك على يدل و قالوا العقلء
عينه باهم لتقر العمل في دونه كانوا إن و درجته إلى المؤمن ذرية يرفع الله إن

باها يبلغوا أعمال لهم يكن لم لكن و باأعمالهم الجنة دخلوا انهم على يدل فهذا
القول هو فاليمان أيضا قالوا عنها عملهم تقاصر إن و إياها فبلغهم آباائهم درجة

 هذا و النية و العمل و

ذرية يجمع سإبحانه الله إن المعنى فيكون هذا على و الكبار من يمكن إنما
كانوا إن و التبعية حقيقة هذا إذ إيمانه بامثل اليمان من أتوا إذا إليه المؤمن

كما هذا و لنعيمه تكميل و لعينه إقرارا درجته إلى الله رفعهم اليمان في دونه
و باأعمالهن الدرجة تلك يبلغوا لم إن و تبعا الدرجة في معه النبي زوجات إن

اتبعناهم و آمنوا الذين و المعنى و الصغار ههنا الذرية أخرى طائفة قالت
و اليمان في صغارا كانوا إن و البااء تتبع الذرية و البااء إيمان في ذرياتهم
غير و المسلمين قبور في الدفن و عليهم الصلة و الدية و الميراث من إحكامه

موضع في هذا على باإيمان قوله يكون و البالغين أحكام من كان فيما أل ذلك
يدل و قالوا البااء باإيمان ذرياتهم اتبعناهم و أي المفعولين من الحال على نصب
فانهم العقاب و الثواب في أنفسهم حكم لهم البالغين القول هذا صحة على

أحكام ل و الدنيا أحكام من شيء في البااء تاباعين ليسوا باأنفسهم مستقلون
لكن البالغين باالذرية المراد كان لو و باأنفسهم لسإتقللهم العقاب و الثواب

البالغون التاباعين أولد تكون و آباائهم درجة في كلهم البالغون الصحاباة أولد
درجة في الخرون فيكون القيامة يوم إلى جرا هلم و آباائهم درجة في كلهم

كما الدرجة في تيعا معهم جعلهم سإبحانه انه أيضا عليه يدل و قالوا الساباقين
ايمان بال تبعا ايمانهم يكن لم باالغين كانوا ولو اليمان في معهم تبعا جعلهم

الجنة في المنازل جعل تعالى و سإبحانه الله ان عليه ويدل قالوا اسإتقلل
تعالى و سإبحانه الله فان التباع أما و المستقلين حق في العمال باحسب
فالحور وايضا تقدم كما أعمالهم لهم يكن لم إن و أهليهم درجة إلى يرفعهم

البالغين المكلفين باخلف عمل لهم يكن لم وان اهليهم درجة في والخدم العين
إن الوجه الواحدي منهم فرقة قالت و أعمالهم بالغتهم حيث إلى يرفعون فانهم
 نفسه باإيمان الب يتبع الكبير لن الكبار و الصغار الذرية تحمل

الواحد و الكبير و الصغير على تقع والذرية قالوا الب باإيمان الب يتبع الصغير و
الفلك في ذريتهم حملنا أنا لهم آية و تعالى قال كما الب و البان و الكثير و
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الختياري على و التبعي اليمان على يقع اليمان و آبااءهم أي المشحون
صغيرا اعتق فلو مؤمنة رقبة فتحرير قوله التبعي على وقوعه فمن الكسبي

إن عباس ابان عن جبير بان سإعيد قال هذا على تدل السلف أقوال و قالوا جاز
عيونهم لتقرباهم العمل في دونه كانوا إن و درجته في المؤمن ذرية يرفع الله
يكون و القدم له يكون الرجل الية هذه في مسعود ابان قال و الية هذه قرا ثم
قال و ذلك يبلغوا لم إن و عينه باهم لتقر إليه فيرفعون الجنة فيدخل الذرية له
الشعبي قال و الدنيا في يجتمعوا إن يحب كان كما له الله يجمعهم مجلز أباو

البااء كان إن عباس ابان عن الكلبي قال و الجنة البااء باعمل الذرية الله ادخل
من درجة ارفع الباناء كان إن و البااء إلى الباناء الله رفع الباناء من درجة ارفع
لم و آباائهم أجور مثل أعطوا إباراهيم قال و الباناء إلى البااء الله رفع البااء

القراءتين إن القول هذا صحة على ويدل وقال شيئا أجورهم من البااء ينقص
نسبة تصح الذين البالغين حق من فهذا ذريتهم واتبعتهم قرا فمن كاليتين

و ا النصار و المهاجرين من الولون الساباقون و تعالى قال كما إليهم الفعل
الذين الصغار حق في فهذا ذرياتهم اتبعناهم و قرا من و باإحسان اتبعوهم الذين

و قلت النوعين على القراءتان فدلت حكما اليمان في إياهم الله اتبعهم
في باالساباقين المتأخرين اسإتواء يلزم لئل اظهر باالصغار ههنا الذرية اختصاص
في معه ذريته و رجل كل أطفال فان الصغار في هذا مثل يلزم ل و الدرجات

اعلم الله و درجته
 }244  ـ239 صـ الرواحا { حادى أهـ

النجم سإورة
فتدلى دنى { ثم تعالى الله قال

} أدني أو قوسإين قاب فكان
 أدنى أو باقوله البحث فقطع العقول آيس

أو قوسإين قاب محمد من فكان فتدلى دنى الذي أن الية من فهم الشيخ كأن
ذلك أن فالصحيح المفسرين من جماعة قاله وإن وهذا وجل عز الله هو أدنى

إلى السورة أول من ذكر باما الموصوف فهو والسلم الصلة عليه جبريل هو
الحديث في النبي فسره هكذا المنتهى سإدرة عند أخرى نزلة رآه ولقد قوله

فقال الية هذه عن الله رسإول سإألت عنها الله رضي عائشة قالت الصحيح
على يدل ل القرآن ولفظ مرتين إل عليها خلق التي صورته في أره لم جبريل

وجوه من ذلك غير ذاك
في باالقوة الله وصفه الذي جبريل وهذا القوى شديد علمه قال أنه أحدها
مكين العرش ذي عند قوة ذي كريم رسإول لقول إنه فقال التكوير سإورة
التكوير في المذكور الكريم وهو الخلق حسن أي مرة ذو قال أنه الثاني
وهذا العليا السماء ناحية وهو العلى باالفق وهو فاسإتوى قال أنه الثالث
عرشه فعلى جلله جل الرب اسإتواء وأما العلى باالفق جبريل اسإتواء
وتدليه جبريل دنو فهذا أدنى أو قوسإين قاب فكان فتدلى دنى ثم قال أنه الراباع

المعراج حديث في والتدلي الدنو وأما الله رسإول كان حيث الرض إلى
فالدنو وتدلى منه جلله جل الجبار دنى فهناك السموات فوق كان الله فرسإول
اللفظ في اتفقا وإن الية في والتدلي الدنو غير الحديث في والتدلي
سإدرة عند أخرى نزلة رآه ولقد قال أنه الخامس
لعائشة فقال النبي فسره وباهذا قطعا جبريل هو السدرة عند والمرئي المنتهى
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جبريل ذاك
وفي فتدلى دنى ثم قوله وفي رآه ولقد قوله في الضمير مفسر أن السادس

باين يخالف أن يجوز فل واحد العلى باالفق وهو قوله وفي فاسإتوى قوله
دليل غير من والمفسر المفسر
والبشري الملكي الكريمين الرسإولين السورة هذه في ذكر سإبحانه أنه الساباع

قبيحا شيطانا يكون أن عن الملكي ونزه والغواية الضلل عن البشرى ونزه
سإورة في المذكور الوصف نظير وهذا الخلق حسن كريم قوي هو بال ضعيفا

 سإواء التكوير

العلى باالفق رآه أنه أخبر وههنا المبين باالفق رآه أنه هناك أخبر أنه الثامن
ظهر باان عل كلما الشيء فإن أعلى وهو مبين فهو باصفتين وصف واحد وهو

خلق حسن عن فأخبر المحكم الحسن الخلق والمرة مرة ذو قال أنه التاسإع
واحدا نسقا عنه كله الخبر سإاق ثم النبي علم الذي

رسإول أن على دل قد القرآن لكان تعالى الرب عن خبرا كان لو أنه العاشر
لو المر أن ومعلوم السدرة عند ومرة باالفق مرة مرتين سإبحانه رباه رأى الله
أراه أنى نور فقال رباك رأيت هل سإأله وقد ذر لباي النبي يقل لم كذلك كان

من أبالغ وهذا أراه أنى الله رسإول يقول ثم مرتين رآه أنه القرآن يخبر فكيف
يتضمن وهذا فقط الرؤية عدم عن الخبار يقتضي النفي مع لنه أره لم قوله

وكيت كيت كان هل لرجل قال إذا كما السائل على النكار من وطرفا النفي
ذلك يكون كيف فيقول
ثم قوله في عليه الضمير يعود ذكر جلله جل للرب يتقدم لم أنه عشر الحادي

لعبده هو وإنما له يصلح ل عليه الضمير يعود والذي فتدلى دنى
مع المذكور إلى عوده ويترك يذكر لم ما إلى الضمير يعود كيف أنه عشر الثاني
باه أولى كونه

ذكر ثم باه تليق التي الضمائر عليه وأعاد صاحبكم ذكر تقدم قد أنه عشر الثالث
عن كله والخبر باه تليق التي الضمائر عليه وأعاد المرة ذا القوى شديد باعده
البشري والرسإول الملكي الرسإول وهما المفسرين هذين
وهو العلى باالفق كان فتدلى دنى الذي هذا أن أخبر سإبحانه أنه عشر الراباع
تعالى الرب ودنو العالمين رب رسإول من دنى قد تحتها هو بال السماء أفق

الرض إلى ل العرش فوق من كان شريك حديث في ما على وتدليه
ول رباه رؤية على عليه وسإلمه الله صلوات يماروه لم أنهم عشر الخامس
اليات من أخبرهم ما رؤية على ماروه وإنما عليها له مماراتهم لتقع باها أخبرهم

من أعظم عليها له مماراتهم لكانت تعالى الرب أخبرهم ولو إياها الله أراه التي
 المخلوقات رؤية على مماراتهم

على له مماراتهم وأن الرسإول رآه ما صحة قرر سإبحانه أنه عشر السادس
الرب هو المرئي كان فلو الكبرى رباه آيات من رأى لقد باقوله بااطلة ذلك

والمقام أولى الرؤية تلك تقرير لكان منهم ذلك على والمماراة وتعالى سإبحانه
أعلم والله أحوج إليها
 }206  ـ205  صـ3 حـ السالكين { مدارج أهـ
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} المأوى جنة { عندها تعالى قوله
وقال باه واسإتقر إليه وصار المكان إلى انضم إذا يأوي أوى من مفعل والمأوى

مقاتل وقال والملئكة جبريل إليها يأوي التي الجنة هي عباس ابان عن عطاء
فيها جنة المأوى جنة كعب وقال الشهداء أرواحا إليها تأوي جنة هي والكلبي

بان وزر عنها الله رضي عائشة وقالت الشهداء أرواحا فيها ترتع خضر طير
تعالى قال كما الجنة أسإماء من اسإم أنه والصحيح الجنان من جنة هي حبيش

وقال المأوى هي الجنة فإن الهوى عن النفس ونهى رباه مقام خاف من وأما
النار ومأواكم وقال المأوى هي الجحيم فإن النار في
 }159 صـ الرواحا { حادى أهـ

} اللمم إل والفواحش الثم كبائر يجتنبون { الذين تعالى قوله
قال مما بااللمم أشبه رأيت ما عنهما الله رضي عباس ابان قال الصغائر وهي

البطش وزناها تزني واليد النظر وزناها تزني العين إن عنه الله رضي هريرة أباو
قارباه أي باكذا ألم ومنه القبل وزناه يزني والفم المشي وزناها تزني والرجل

يقتل ما الربايع ينبت مما إن الحديث وفي البلوغ قارب أي ملم وغلم منه ودنا
أسإماء من اللمم كون يستبين فل وباالجملة ذلك من يقرب أي يلم أو حبطا
المحب باقلب ألم قد المحبوب إن يقال أن إل جماعة ذكره قد كان وإن الحب

قوله ومنه بانا انزل أي بانا ألمم ومنه باه نزل أي
تأججا ونارا جزل حطبا ... تجد ديارنا في بانا تلمم تأتنا متى
 }51  ـ50 صـ المحبين { روضة أهـ

} سإامدون وأنتم تبكون ول وتضحكون تعجبون الحديث هذا { أفمن تعالى قوله
حمير لغة في : الغناء : السمود عباس ابان عن عكرمة  ] قال59:  [ النجم

:  زبايد أباو وقال لنا غنى أي لنا : اسإمدى يقال

مسمود شارب من ... للندامى غناء فيها العزيف وكأن
سإمعوا إذا : كانوا عكرمة وقال له غنى : الذي : المسمود عبيدة أباو قال

الية هذه فنزلت تغنوا القرآن
الشيء عن والسهو الغفلة السمود أن من الية هذه في قيل ما يناقض ل وهذا
: وأنشد باه يتشاغل فرحا أو باهم الشيء عن الشتغال : هو المبرد قال

سإمودا له سإمدن ... بامقدار حرب آل نسوة الحدثان رمى
والسامد المتكبر والسامد الساهي والسامد اللهي : السامد النباري ابان وقال

القائم
باطرون أشرون الضحاك وقال مستكبرون : وأنتم الية في عباس ابان وقال
معرضون غافلون هون : ل غيره وقال مبرطمون : غضاب مجاهد وقال

الغناء اسإم سإوى اسإما عشر أرباعة فهذه ويوجبه كله هذا يجمع فالغناء
 }258 صـ اللهفان { إغاثة أهـ

الرحمن سإورة
} فان عليها من { كل تعالى قوله
والتمكين القرار حال الحال ليس الفناء عند لن فيها يقل ولم
 } 1013  صـ3حـ الفوائد { بادائع أهـ
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} إسإتبرق من باطائنها فرش على { متكئين تعالى قوله
يدل وهذا باالسإتبرق مبطنة باكونها الفرش فوصف مرفوعة وفرش تعالى وقال
للرض باطائنها لن باطائنها من وأحسن أعلى ظهائرها أن أحدهما أمرين على

عن إسإحاق أباي عن الثوري سإفيان قال والمباشرة والزينة للجمال وظهائرها
هذه قال إسإتبرق من باطائنها قوله في الله عبد عن مريم ابان هبيرة اباي

لها عالية فرش أنها على يدل الثاني باالظهائر فكيف باها خبرتم قد البطائن
إن آثار وإرتفاعها سإمكها في روى وقد والظهارة البطانة باين وحشو سإمك
سإعيد أباي حديث من الترمذي رواه كما محلها ارتفاع فالمرد محفوظة كانت

السماء باين كما ارتفاعها قال مرفوعة وفرش قوله في النبي عن الخدري
نعرفه ل غريب حديث الترمذي قال عام خمسمائة باينهما ما ومسيرة والرض

للدرجات المذكور ارتفاع إن ومعناه قيل سإعد بان رشدين حديث من إل
باالقوي ليس الدارقطني قال مناكير عنده سإعد بان رشدين قلت عليها والفرش

صالح أنه أرجو وقال الرقاق في بااس باه وليس روى عمن يبالي ل أحمد وقال
الجوزجاني وقال ضعيف زرعة وقال باشيء ليس معين بان يحيى وقال الحديث

قال وقد باه ينفرد ما على يعتمد فل الحفظ سإيء كان أنه ريب ول مناكير عنده
أباي عن الهيثم أباي عن السمح أباي دراج عن الحارث بان عمرو حدثنا وهب أبان

باين ما قال مرفوعة وفرش قوله في الله رسإول قال قال الخدري سإعيد
فالله المحفوظ هو يكون أن أشبه وهذا والرض السماء باين كما الفراشين

حماد حدثنا موسإى بان أسإد حدثنا داود بان المقدام حدثنا الطبراني وقال أعلم
في كعب عن الشخير بان الله عبد عن مطرف عن زيد بان علي عن سإلمة بان

حدثنا الطبراني قال سإنة أرباعين مسيرة قال مرفوعة وفرش وجل عز قوله
بان جعفر عن إسإرائيل حدثنا والبجلي عمرو بان إسإماعيل حدثنا نائلة بان إباراهيم
المرفوعة الفرش عن الله رسإول سإئل قال أمامة أباي عن القاسإم عن الزباير

الحديث هذا رفع وفي خريف مائة قرارها إلى أعلها من فراش طرحا لو قال
 الدنيا أباي أبان قال فقد نظر

أباي كتاب في وجدت قال هشام ابان معاذ حدثنا إسإماعيل بان إسإحاق حدثنا
أعلها أن لو قال مرفوعة وفرش وجل عز قوله في أمامة اباي عن القاسإم
فصل خريفا أرباعين أسإفلها بالغ ما سإقط

حسان وعبقري خضر رفرف على متكئين تعالى قال فقد والزراباي البسط وأما
وزراباي مصفوفة ونمارق موضوعة وأكواب مرفوعة سإرر فيها تعالى وقال

مبثوثة
 }327  ـ324 صـ الرواحا { حادى أهـ

آلء فبأي جان ول قبلهم إنس يطمثهن لم الطرف قاصرات { فيهن تعالى قال
} والمرجان الياقوت كأنهن تكذباان رباكما

تعالى قوله والثاني هذا أحدها مواضع ثلثة في الطرف باقصر سإبحانه وصفهن
ص في تعالى قوله والثالث عين الطرف قاصرات وعندهم الصافات في

قصرن المعنى أن على كلهم والمفسرون أتراب الطرف قاصرات وعندهم
أزواجهن طرف قصرن وقيل غيرهم إلى يطمحن فل أزواجهن على طرفهن

جهة من صحيح وهذا غيرهن إلى ينظروا أن وجمالهن حسنهن يدعهم فل كلهن
الوجوه لحسان الفاعل إلى مضافة صفة فقاصرات جهةاللفظ من واما المعنى
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نجيح أباي عن ورقاء حدثنا آدم قال متعد باطامح لبس أي طرفهن قاصر واصله
على الطرف قاصرات يقول قال الطرف قاصرات قوله في مجاهد عن

الحسن عن فضلة بان المبارك وحدثنا آدم قال أزواجهن غير يبغين فل أزواجهن
ول متبرجات هن ما والله غيرهم يردن فل أزواجهن على طرفهن قصرن قال

على أنفسهن و وقلوباهن أباصارهن قصرن مجاهد عن منصور وقال متطلعات
أطرافهن وقصرن قال قتادة عن سإعيد تفسير وفي غيرهم يردن فل أزواجهن

قال النسان لذة وهو ترب فجمع التراب أما و غيرهم يردن فل أزواجهن على
المفسرين وسإائر عباس ابان قال واحدة أسإنانهن أقران إسإحاق أباو و عبيدة أباو

مجاهد وقال سإنة وثلثين ثلث وبانات واحد وميلد واحد سإن على مستويات
النسان سإن وسإمي والحسن الشباب غاية في هن إسإحاق قال أمثال أتراب
الخبار من والمعنى واحد وقت في معه الرض تراب مس لنه ترباه وقرنه

 يقطن ل ولئد ول حسنهن فات قد عجائز فيهن ليس أنهن أسإنانهن بااسإتواء

مفسر في اختلف وقد الخدم وهم الولدان فيهم فان الذكور باخلف الوطء
القصور من حوتاه وما الجنتان مفسره طائفة فقالت فيهن قوله في الضمير
متكئين قوله في المذكورة الفرش مفسره طائفة وقالت والخيام والغرف

انس يطمثهن لم تعالى وقوله على بامعنى وفي إسإتبرق من باطائنها فرش على
أي قط حبل البعير هذا طمث ما يقال يمسهن لم عبيدة أباو قال جان ول قبلهن

مسه ما أي قط حبل طمثه ما جمل هذا العرب تقول يونس وقال مسه ما
وفيه الدم هو والطمث باالتدمية النكاحا وهو الفتضاض الطمث الفراء وقال
والطامث عتها افتر إذا الجارية طمثت الليث قال ويطمث يطمث طمث لغتان

أدميت إذا تطمث طمثت للمرأة يقال الهيثم أباو قال الحائض هي لغتهم في
طامث فهي تحيض ما أول حاضت إذا تطمث فعلت على وطمثت باالفتضاض

الفرزدق قول في وقال
 النعام بايض من اصح ... وهن قبلي يطمثن لم إلى خرجن

ولم يغشين ولم يجاملهم يغشهن يطأهنولم لم المفسرون قال يمسسن لم أي
اللواتي هن يقول فبعضهم هؤلء في مختلفون وهم ألفاظهم هذه يجامعن
آخر خلقا أنشئن الدنيا نساء يعني يقول وباعضهم حورها من الجنة في أنشئن
انشئن منذ يمسسن لم الدنيا نساء من نساء الشعبي قال وصفن كما اباكارا
هن عباس ابان عن عطاء وقال الجنة في خلقن لنهن مقاتل وقال خلقا

الذي الخلق هذا في يجامعهن لم الكلبي وقال أباكارا متن اللتي الدميات
نساء من لسن النسوة هؤلء أن القران ظاهر قلت جان ول انس فيه أنشئن
النس طمثهن فقد الدنيا نساء أما و العين حور الحور من هن وانما الدنيا

الية وفي إسإحاق أباو قال ذلك على تدل والية الجن طمثهن قد الجن ونساء
اللتي الحور أنهن على ويدل يغشى النس أن كما يغشي الجن أن على دليل

الفاكهة من لهلها الجنة في الله أعده مما جعلهن سإبحانه انه الجنة في خلقن
قوله وهي باعدها التي الية أيضا عليه ويدل وغيرها والملباس النهار و والثمار
قال جان ول قبلهم انس يطمثن لم قال ثم الخيام في مقصورات حور تعالى
وفي للبقاء خلقن لنهن للصور النفخة عند يمتن ل العين والحور احمد المام
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في كافرهم أن كما الجنة في الجن مؤمن أن الجمهور إليه ذهب لما دليل الية
عليه ونص وعقاباهم الجن ثواب بااب فقال صحيحه في البخاري عليه وباوب النار
نعم فقال ثواب للجن هل سإئل وقد حبيب بان ضمرة قال السلف من واحد غير

هذه في مجاهد وقال للجن والجنيات للنس النسيات قال ثم الية هذه وقرا
والضمير معه فجامع احليله على الجان انطوى يسم ولم الرجل جامع إذا الية
كأنهم وقوله النسوة هؤلء أزواج وهم متكئين باقوله للمعنيين قبلهم قوله في

باياض في الياقوت صفاء أراد المفسرين وعامة الحسن قال والمرجان الياقوت
ما عليه ويدل والمرجان وباالياقوت وباياضه اللون صفاء في شبههن المرجان

من حلة سإبعين عليها لتلبس الجنة أهل النساء من المرأة ان الله عبد قاله
 ورائهن من سإاقيها باياض فيرى حرير

جعلت لو حجر الياقوت وان إل والمرجان الياقوت كأنهن يقول الله باان ذلك
فصل الحجر وراء من السلك إلى نظرت اسإتصفيته ثم سإلكا فيه

المحبوسإات المقصورات الخيام في مقصورات حور وصفهن في تعالى وقال
ان وهو آخر معنى وفيه مقاتل قال وكذلك الخيام في خدرن عبيدة أباو قال

الخيام في وهم غيرهم يرون ل أزواجهن على محبوسإات أنهن المراد يكون
إلى يطمحن ول غيرهم يردن فل أزواجهن على قصرن قال من قول معنى وهذا
أولئك ولكن الطرف قاصرات معنى وهذا قلت الفراء وذكره سإواهم من

صفة القول هذا على الخيام في وقوله مقصورات وهؤلء باأنفسهن قاصرات
القول هذا اربااب وكأن لمقصورات معمول وليس الخيام في هن أي لحور

والبساتين الغرف إلى تفارقنها ل وليس الخيام في محبوسإات يكن باان فسروا
النساء باصفات وصفهن سإبحانه الله باان هذا عن يجيبون الول القول أصحاب و

يفارقن ل أنهن ذلك من يلزم ول الوصف في اجمل وذلك المصونات المخدرات
النساء من ودونهم الملوك النساء أن كما والبساتين الغرف إلى الخيام

وباستان منتزه إلى غيره و سإفر في يخرجن ان يمنعن ل المصونات المخدرات
الخروج الخدم مع لهن ويعرض البيت في القصر لهن اللزم فوصفهن ونحوه

في أزواجهن على قلوباهن مقصورات فقال مجاهد أما و ونحوها البساتين إلى
وهؤلء الطرف قاصرات باكونهن الول النسوة وصف تقدم وقد اللؤلؤ خيام

الصفة فتلك كمال صفتا فانهما النوعين لكل والوصفان مقصورات باكونهن
على الرجل قصر الصفة وهذه الزواج غير إلى طموحه عن الطرف قصر

 فصل للرجال والظهور والبروز التبرج

خيره من مخففة وهي خيرة جمع فالخيرات حسان خيرات فيهن تعالى وقال
والشيم والخلق الصفات خيرات فهن حسنة جمع وحسان ولينة كسيدة
عن بازة اباي عن القاسإم عن جابار عن سإفيان حدثنا وكيع قال الوجوه وحسان

خيمة خيرة ولكل خيرة مسلم لكل قال الله عبد عن مسروق عن عبيدة اباي
وهدية تحفة بااب كل من يوم كل في عليها يدخل اباواب ارباعة خيمة ولكل

فصل صماحات ول باخرات ول ذفرات ول ترحات ل ذلك قبل تكن لم وكرامة
اليمين لصحاب وأتراباا عرباا أباكارا فجعلناهن إنشاء أنشأناهن انا تعالى وقال
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هي اذ عليهن دلت الفرش لن ذكر لهن يجر ولم النساء إلى الضمير أعاد
 محلهن

يكنى كما النساء عن كناية مرفوعة وفرش قوله في الفرش  - وقيل155
المراد يقال أن إل هذا يأباى مرفوعة قوله ولكن وغيرها الزر و باالقوارير عنهن
الفرش أنها فالصواب وارتفاعها للفرش النبي تفسير تقدم وقد القدر رفعة

خلقناهن جبير بان وسإعيد قتادة قال غالبا محلهن لنها النساء على ودلت نفسها
يعني ومقاتل الكلبي وقال الدميات نساء يريد عباس ابان وقال جديدا خلقا
وباعد والهرم الكبر باعد خلقناهن تعالى يقول الشمط العجز الدنيا أهل نساء

عجائزكم هن المرفوع انس حديث التفسير هذا ويؤيد الدنيا في الول الخلق
عنه الرقاشي يزيد عن عبيدة بان موسإى عن الثوري رواه الرمض العمش
عائشة عن مجاهد عن ليث عن إدريس ابان حدثنا الحماني يحيى رواه ما ويؤيده

إما قال خالتي إحدى فقالت هذه من فقال عجوز وعندها عليها دخل رسإول أن
النبي فقال الله شاء ما ذلك من العجوز على فدخل العجوز الجنة يدخل ل انه

حفاة القيامة يوم يحشرون آخر خلقا إنشاء أنشأناهن انا وسإلم عليه الله صلى
عليه الله صلى النبي قرا ثم الله خليل اباراهيم يكسى من واول غرل عراة

عن الزهري عن شيبان حدثنا اياس اباي بان ادم قال انشاء انشاناهن انا وسإلم
صلى الله رسإول سإمعت قال يزيد بان سإلمة عن مرة بان يزيد عن الجعفي جابار
والباكار الثيب يعني قال إنشاء أنشأناهن انا قوله في يقول وسإلم عليه الله

رسإول قال الحسن عن فضالة بان المبارك وحدثنا ادم قال الدنيا في كن اللتي
الله رسإول فقال عجوز فبكت العجز الجنة يدخل ل وسإلم عليه الله صلى الله

الله ان شاباة يومئذ انها باعجوز ليست يومئذ انها اخبروها وسإلم عليه الله صلى
طارق بان احمد حدثنا شيبة اباي ابان وقال إنشاء أنشأناهن انا يقول وجل عز

ابان سإعيد عن قتادة عن عروباة أباى بان سإعيد حدثنا اليسع بان مسعدة حدثنا
النصار من عجوز أتته وسإلم عليه الله صلى النبي أن عائشة عن المسيب

الله صلى الله نبي فقال الجنة يدخلني أن تعالى الله ادع الله رسإول يا فقالت
 الجنة إن وسإلم عليه

إلى رجع ثم فصلى وسإلم عليه الله صلى الله نبي فذهب عجوز يدخلها ل
عليه الله صلى فقال وشدة مشقة كلمتك من لقيت لقد عائشة فقالت عائشة
مقاتل وذكر أباكارا حولهن الجنة أدخلهن إذا تعالى الله إن كذلك ذلك أن وسإلم

عز الله انشأهن قيل ذكرهن التي العين الحور إنهن الزجاج اختيار وهو آخر قول
الله أنشأهن المراد أن والظاهر ولدة عليهن يقع لهم لوليائهم  - وجل156
الساباقين حق في قال قد انه أحدها وجوه عليه ويدل إنشاء الجنة في تعالى

فذكر المكنون اللؤلؤ كأمثال قوله إلى باأكواب مخلدون ولدان عليهم يطوف
ذكر ثم العين والحور أزواجهم و وطعامهم وفاكهتهم وشراباهم آنيتهم و سإردهم
مثل انهن والظاهر ونساءهم وفراشهم وشراباهم وطعامهم الميمنة أصحاب

وهذا إنشاء أنشأناهن قال سإبحانه أنه الثاني الجنة في خلقن قبلهم من نساء
باذلك يقيده الثاني النشاء يريد حيث سإبحانه لنه ثان ل أول إنشاء انه ظاهر
إن الثالث الولى النشأة علمتم ولقد وقوله الخرى النشأة عليه وان كقوله
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أيضا الثانية النشأة و الناث و للذكور آخر إلى أزواجا وكنتم باقوله الخطاب
تأمل و النشاء باهذا اختصاصهن ظاهره إنشاء أنشأناهن انا وقوله للنوعين عامة

باهذا المذكورات العجائز اختصاص على يدل ل والحديث باالمصدر تأكيده
فل المذكورة الصفات هذه في العين للحور مشاركتهن على يدل بال الوصف

منهن باه احق هي بال الصفات من ذكر باما عنهن العين الحور انفراد يتوهم
وهن عروب جمع عرباا وقوله اعلم والله الصنفين على واقع فالنشاء

لزوجها المطيعة النساء من العروب العراباي ابان قال ازواجهن إلى المتحببات
مواقعها حسن يريد قلت التبعل الحسنة العروب عبيدة اباو وقال اليه المتحببة

للبيد وانشد لزوجها العاشقة هي المبرد وقال الجماع عند لزوجها وملطفتها
 البصر دونها يعشي الروادف ... ريا فاحشة غير عروب الحدوج وفي

الغنجات المتحببات العواشق انهن العرب تفسير في لمفسرون وذكر
البخاري وقال الفاظهم من ذلك كل المغنوجات الغلمات المتعشقات الشكلت

مكة أهل وتسميها وصبر صبور مثل عروب واحدها مثقلة عرباا صحيحه في
إلى والمتحببات والعرب الشكلة العراق وأهل الغنجة المدينة وأهل العرباة

سإورة في التفسير كتاب في وقال الخلق بادء كتاب في ذكره هكذا ازواجهن
و العرباة مكة أهل تسميها وصبر صبور مثل عروب واحدها مثقلة عرباا الواقعة

صورتها حسن باين سإبحانه فجمع قلت الشكلة العراق وأهل الغنجة المدينة أهل
وفي باهن الرجل لذة تكمل وباه النساء من يطلب ما غاية وهذا عشرتها وحسن

الرجل لذة فان باهن اللذة باكمال إعلم جان ول قبلهم انس يطمثهن لم قوله
سإواه يطاها لم التي باالمرأة

فصل أيضا هي وكذلك باغيرها لذته على فضل  - لها157
جمع فالكواعب اتراباا وكواعب اعناباا و حدائق مفازا للمتقين إن تعالى قال

الفلكات هن الكلبي قال والمفسرون ومجاهد قتادة قال الناهد وهي كاعب
ثديهن أن والمراد السإتدارة من اللفظة واصل تفلكت و ثديهن تكعب اللواتي

 فصل وكواعب نواهد ويسمين اسإفل إلى متدلية ليست كالرمان نواهد

عليه الله صلى الله الرسإول ان مالك بان انس عن صحيحه في البخاري روى
قوس لقاب و فيها ما و الدنيا من خير روحة او الله سإبيل في لغدوة قال وسإلم
لو و فيها ما و الدنيا من خير الجنة من سإوطه يعني قيده موضع او احدكم
لضاءت و ريحا باينهما ما لملت الرض إلى الجنة أهل نساء من امراة اطلعت

من الصحيحين في و فيها ما و الدنيا من خير راسإها على لنصيفها و باينهما ما
ليلة القمر صورة على الجنة تدخل زمرة أول إن النبي عن هريرة اباي حديث
زوجتان منهم امرء لكل و السماء في دري كوكب اضوا على تليها التي و البدر
حدثنا احمد المام قال و أعزب الجنة في ما و اللحم وراء من سإوقهما مخ يرى

هريرة أباى عن شيرين بان محمد عن يونس حدثنا سإلمة بان حماد حدثنا عفان
لكل العين الجور من زوجتان الجنة أهل من للرجل النبي عن عنه الله رضي
باكر حدثنا الطبراني قال و الثياب وراء من سإاقها مخ يرى حلة سإبعون واحدة

اباي بان سإليمان حدثنا البيروني هشام بان عمرو حدثنا الدمياطي سإهل بان
يا قلت قالت سإلمة ام عن ابايه عن الحسن عن حسان بان هشام عن كريمة
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ضخام عين بايض حور قال عين حور وجل عز قوله عن اخبرني الله رسإول
كأنهم وجل عز قوله عن اخبرني قلت النسر جناحا بامنزلة الحوراء شقر العيون

اليدي تمسه لم الذي الصداف في الذي الدر صفاء صفاؤهن قال مكنون لؤلؤ
خيرات قال حسان خيرات فيهن جل و عز قوله عن اخبرني الله رسإول يا قلت

كانهن جل و عز قوله عن اخبرني الله رسإول يا قلت الوجوه حسان الخلق
يلي مما البيضة داخل في رايته الذي الجلد كرقة رقتهن قال مكنون بايض

اتراباا عرباا وجل عز قوله عن اخبرني الله رسإول يا قلت الغرقىء وهو القشر
الكبر باعد الله خلقهن شمطا رمضا عجائز الدنيا دار في قبضن اللواتي هن قال

 متعشقات عرباا عذارى فجعلهن

الحور ام افضل الدنيا نساء الله رسإول يا قلت واحد ميلد على أتراباا متحببات
يا قلت البطانة على الظهارة كفضل الحور من افضل الدنيا نساء بال قال العين

الله البس تعالى الله عبادتهن و صيامهن و باصلتهن قال ذلك وبام الله رسإول
الحلي صفر الثياب خضر الولن بايض الحرير أجسادهن و النور وجوههن

نحن و نموت فل الخالدات نحن يقلن الذهب أمشاطهن و الدر مجامرهن
فل الراضيات ونحن أبادا نظعن فل المقيمات نحن و أبادا نيأس فل الناعمات

تتزوج منا المرأة و الله رسإول يا قلت لنا كان و له كنا لمن طوباى أبادا نسخط
زوجها يكون من معها يدخلون و الجنة فتدخل تموت ثم أرباع أو ثلث أو زوجين

كان هذا ان رب أي فتقول خلقا أحسنهم فتختار تخير أنها سإلمة ام يا قال
باخير الخلق حسن ذهب سإلمة أم يا فزوجنيه الدنيا دار في خلقا معي أحسنهم

عدي ابان قال و حاتم أباو ضعفه كريمة أباي بان سإليمان باه تفرد الخرة و الدنيا
من الحديث هذا سإاق ثم كلما فيه للمتقدمين أر لم و مناكير أحاديثه عمت

بان عمر حدثنا الموصلي يعلى أباو قال و السند باهذا ال يعرف ل قال و طريقه
إسإماعيل رافع اباو حدثنا مخلد بان الضحاك عاصم أباو حدثنا مخلد بان الضحاك

النصار من رجل عن القرظي كعب بان محمد عن زياد بان محمد عن رافع بان
من طائفة في هو و الله رسإول حدثنا قال عنه الله رضي هريرة أباي عن

في فشفعني الشفاعة وعدتني رب يا فاقول فيه و الصور حديث فذكر أصحاباه
الجنة دخول في لهم أذنت و شفعتك قد الله فيقول الجنة يدخلون الجنة أهل

باازواجكم بااعرف الدنيا في أنتم ما باالحق باعثني الذي و يقول الله رسإول وكان
اثنتين على منهم رجل فيدخل مساكنهم و باازواجهم الجنة أهل من مساكنكم و
انشا من على فضل لهما آدم ولد من واثنتين الله ينشئ مما زوجة سإبعين و

من غرفة في منها الولى على يدخل الدنيا في جل و عز الله لعبادتهما الله
و سإندس من زوجا سإبعون عليه بااللؤلؤ مكلل ذهب من سإرير على ياقوت

 ثم كتفيها باين يده ليضع انه و اسإتبرق

سإاقها مخ إلى لينظر ولحمها وجلدها ثياباها وراء من و صدرها من يده إلى ينظر
مرآة له كبدها و مرآة لها كبده الياقوت قصبة في السلك إلى أحدكم ينظر كما

يفتر ما عذراء وجدها ال مرة من يأتيها ل و تمله ل و يملها ل عندها هو فبينما
ل و تمل ل أنك عرفنا قد انا نودي اذ كذلك هو فبينما قلبها يشتكي ل و ذكره
فتخرج غيرها ازواج له تكون ان ال منية ل و منى ل انه ال تمل
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احسن شيء الجنة في ما الله و قالت واحدة جاء كلما واحدة واحدة فتأتيهن
الذي و الصور حديث من قطعة هذا منك الي احب شيء الجنة في ما و منك
و احمد وضعفه ماجة وابان الترمذي له روي وقد رافع بان اسإماعيل باه تفرد
عامة عدي ابان قال و الحديث متروك غيره و قطني الدار قال و جماعة و يحيى

يعني محمدا سإمعت و العلم أهل باعض ضعفه الترمذي قال و نظر فيها احاديثه
هذا الحافظ الحجاج اباو شيخنا لي قال و الحديث مقارب ثقة هو يقول البخاري
و السياقة هذه غيره او اسإماعيل سإاقه احاديث عدة من مجموع الحديث
و الحاديث في معروف تضمنه ما و مفرد كتاب في مسلم بان الوليد شرحه

الهيثم اباي عن حدثه دراجا ان عمرو حدثنا وهب بان الله عبد قال و اعلم الله
ثمانون له الذي منزلة الجنة أهل ادنى ان قال الله رسإول عن سإعيد اباي عن
وياقوت زبارجد و لؤلؤ من قبة له ينصب و زوجة سإبعون و اثنتان و خادم الف
قال باالطريق السمح اباو دراج لكن و الترمذي رواه صنعاء و الجاباية باين كما

ليس أيضا قال و ضعيف الحديث منكر النسائي وقال مناكير احاديث احمد
قطني الدار قال و عليها يتاباع ل عامتها وقال احاديث عدي ابان له وسإاق باالقوة
حاتم اباو عنه اخرج و وثقه فقد معين بان يحيى اما و متروك مرة قال و ضعيف

ثقة هو مدني بان علي عن الدارمي سإعيد بان عثمان قال و صحيحه في حبان بان
عن الهيثم اباي عن السمح اباي عن الحارث بان عمرو اخبرني وهب ابان قال و

و الياقوت كأنهن تعالى قوله في النبي عن عنه الله رضي الخدري سإعيد اباو
 وجهه إلى ينظر قال المرجان

و المشرق باين ما لتضيء عليها لؤلؤة ادنى وإن المرآة من اصفى خدها في
من سإاقها مخ يرى حتى باصره ينفذها ثوباا سإبعون عليها ليكون انه و المغرب

بان خالد حدثنا الرحمن عبد بان سإليمان ايوب اباو انبأنا الفرياباي قال و ذلك وراء
الله رسإول عن امامة اباي عن معدان بان خالد عن ابايه عن مالك اباي بان يزيد
الحور من ثنتان زوجة وسإبعون اثنتين يزوج و ال الجنة يدخل عبد من ما قال

قبل لها و ال امراة منهن ليس الدنيا أهل من ميراثه أهل من سإبعون و العين
و الدمشقي الرحمن عبد بان يزيد ابان هو هذا خالد قلت ينثني ل ذكر له و شهي

الدار قال و ثقة غير النسائي قال و باشيء ليس احمد قال و معين ابان هاه
نعيم اباو وقال عليه انكره مما الحديث هذا له عدي ابان ذكر و ضعيف قطني
 حموية بان محمد حدثنا الله عبد بان اباراهيم حدثنا

عن الحجاج عن طهمان بان اباراهيم حدثني اباي حدثني حفص بان احمد حدثنا
زوجة سإبعون و ثلث الجنة في للمؤمن الله رسإول قال قال انس عن قتادة

احمد قال رجل مائة قوة ليعطى انه قال ذلك على قوة له او الله رسإول يا قلنا
الطبراني وقال ارطاة ابان هو الحجاج و مناكير له و السعدى هو هذا حفص بان

احمد بان محمد وانبانا شجاع بان الوليد همام اباو حدثنا الباار علي بان احمد حدثنا
حدثنا قال اباان بان عمرو بان الله عبد حدثنا بابغداد السنجري حسان بان هشام بان

سإيرين بان محمد عن حسان بان هشام عن زائدة عن الجعفي علي بان حسين
في نسائنا إلى نصل هل الله رسإول يا قيل قال عنه الله رضي هريرة اباي عن

يروه لم الطبراني قال عذراء مائة إلى اليوم في ليصل الرجل ان فقال الجنة
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و المقدسإي الواحد عبد بان محمد قال الجعفي باه تفرد زائدة إل هشام عن
يحيى اباو حدثنا الشيخ اباو قال و الصحيح شرط على عندي الحديث هذا رجال

حسان بان هشام عن اسإامة اباو حدثنا السرى بان هناد حدثنا الرازي مسلم بان
رسإول يا قيل قال عباس ابان عن العمى زيد هو و الحواري اباي بان يزيد عن
نفس الذي و قال الدنيا في اليهن نفضي كما الجنة في نسائنا إلى انفضي الله

قال هذا زيد و عذراء مائة إلى الواحدة الغداة في ليفضي الرجل ان بايده محمد
كذلك و حديثه يكتب ضعيف مرة قال و شيء ل مرة قال و صالح معين ابان فيه
متماسإك السعدي قال النسائي ضعفه و صالح الدارقطني قال و حاتنم اباو قال
 فصل عنه شعبة رواية وحسبه قلت

زيادة الصحيح في ليس و زوجتين منهم لكل ان فيها انما الصحيحة الحاديث و
من واحد لكل ما باها يراد ان فإما محفوظة الحاديث هذه كانت فإن ذلك على

في منازلهم حسب على ذلك في يكونون و الزوجتين على زيادة السراري
هذا يجامع من قوة يعطي انه يراد ان اما و الولدان و كالخدم والكثرة القلة
وكذا كذا له فقال باالمعنى هؤلء باعض فرواه المحفوظ هو هذا يكون و العدد
قال النبي عن انس عن قتادة حديث من جامعه في الترمذي روى وقد زوجة
يطيق او الله رسإول يا قيل الجماع من كذا و كذا قوة الجنة في المؤمن يعطى

مائة إلى يفضي رواه من فلعل صحيح حديث هذا مائة قوة يعطى قال ذلك
في تفاوتهم باحسب النساء عدد في تفاوتهم يكون او باالمعنى رواه عذراء

في لما اثنتين من اكثر الجنة في للمؤمن ان ريب ل و اعلم الله و الدرجات
قيس بان الله عبد عن باكر اباي عن الجوني عمران اباي حديث من الصحيحين

مجوفة لؤلؤ من لخيمة الجنة في المؤمن للعبد ان الله رسإول قال قال ابايه عن
باعضا باعضهم يرى ل عليهم فيطوف أهلون فيها المؤمن للعبد ميل سإتون طولها
الخمسون و الراباع الباب

ذكر و الثار من فيها ذكر ما و العين الحور منها خلق التي المادة ذكر في
 باازواجهن اليوم معرفتهن و صفاتهم

بان الحارث حديث من البيهقي روى فقد العين الحور منها خلق التي المادة فاما
انس عن صهيب بان العزيز عبد عن علية بان اسإماعيل حدثنا شعبة حدثنا خليفة

هذا و البيهقي قال الزعفران من خلقن العين الحور قال انه النبي عن مالك بان
قال و شعبة فيه حديث لكنه و قلت علية ابان عن يصح ل السإناد باهذا منكر

النصاري هارون بان الحسن ابان عن حدثنا رشدين بان احمد حدثنا الطبراني
امراة يونس بانت عائشة حدثتني قال سإليم اباي عن الليث ابانة بان الليث حدثني
النبي عن امامة اباي عن مجاهد عن سإليم اباي بان ليث عن سإليم اباي بان الليث

تفرد السإناد باهذا ال يروى ل الطبراني قال الزعفران من العين الحور خلق قال
بانت عائشة عن راهويه بان اسإحق رواه قد و قلت هارون بان الحسن بان علي باه

اليه مرفوعا فذكره مجاهد عن يحدث سإليم بان ليث زوجي سإمعت قالت يونس
عن ليث عن زياد بان الله عبد عن مكرم بان عقبة ورواه باالصواب اشبه هو و

ابان إلى يصل ان حسبه و الحديث رفع يصح ل و قوله عباس ابان عن مجاهد
لم عروسإا الجنة في الله لولي ان الرحمن عبد ابان عن سإلمى اباو قال و عباس
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هما و صاحبين عن مروي وهذا زعفران من خلقت لكن و حواء ل و ادم يلدها
من فهي حال وباكل ومجاهد سإلمى اباو هما و تاباعيين عن و انس و عباس ابان

رواه وقد اعلم والله والمهات البااء باين مولودات ليست الجنة في المنشات
امامة اباي عن الهيثم عن زيد بان علي عن زخر بان الله عبد حديث من الطبراني

محمد بان علي حدثنا نعيم أباو رواه و باه يحتج ل السإناد هذا و النبي عن
منصور حدثنا الحساني اسإماعيل بان محمد حدثنا سإعيد بان علي حدثنا الطوسإي

في باصقت حوراء ان لو يرفعه انس عن الباار منصور اباو حدثنا المهاجر بان
الزعفران من العين الحور خلق و فمها عذوباة من البحار لعذبات اباحر سإبعة

من مادتها وأجملها الصور احسن من هي التي الدمية الخلقة هذه كانت واذا
مادة من مخلوقة باصورة الظن فما الصور احسن من الصور وجاءت تراب

 المستعان فالله هناك الذي الزعفران

بان حلس حدثنا الطباع بان يوسإف بان عيسى حديث من نعيم اباو روى وقد
عن النخعي إباراهيم حدثنا مغيرة حدثنا الثوري سإفيان حدثنا الكلباي محمد
الجنة في نور يسطع الله رسإول قال قال مسعود بان الله عبد عن علقمة
بان نعمة روى زوجها وجه في ضحكت حوراء ثغر من هو فاذا رؤوسإهم فرفعوا
من ان قال مرة بان كثير عن معدان بان خالد عن سإعيد بان مجبر حدثنا الوليد
يتمنون فل انطركم ان تريدون ماذا فتقول الجنة باأهل السحاباة تمر من المزيد

جواري انطرينا لقولن ذلك الله أشهدني لئن كثير يقول قال انطروا ال شيئا
خالد حدثنا الدنيا اباي ابان قال اخرى صفة خلقهن مادة في روى قد و مزينات

بان عقيل عن ايوب بان سإعيد حدثنا وهب بان الله عبد حدثنا خداش عن سإعيد بان
عليه البيدخ له يقال نهرا الجنة في ان قال عباس ابان ان الزهري عن خالد
البيدخ إلى بانا انطلقوا الجنة أهل يقول ناشئات حور تحته ياقوت من قباب

معصمها مس جارية منهم رجل اعجب فاذا الحواري تلك فيتصفحون فيجيئون
قال قال عبدة بان الوليد عن حبيب اباي بان يزيد عن سإعد بان الليث قال و فتتبعه
من فقال عليهن فاوقفه العين الحور على باي قف جبريل يا لجبريل الله رسإول

فلم ونقوا يهرموا فلم شبوا يظعنوا فلم حلوا كرام قوم حواري نحن فقلنا انتن
خالد عن زخر بان الله عبد عن ايوب عن يحيى انبأنا المبارك ابان وقال يدرنوا

من يدا ان لو فقال يوما كعب مع جلوسإا كنا قال عباس ابان عن عمران بان
ثم الدنيا لهل الشمس تضيء كما الرض لنا لضاءت السماء من دليت الحور

المام مسند في و جماله و حسنه و باياضه و باالوجه فكيف يدها قلت انما قال
امراة تؤذي ل قال النبي عن جبل بان معاذ عن مرة بان كثير حديث من احمد

هو فإنما الله قاتلك تؤذيه ل العين الحور من زوجته قالت ال الدنيا في زوجها
ان قال النبي عن عكرمة مراسإيل وفيه الينا يفارقك ان يوشك دخيل عندك
دينك على اعنه اللهم يقلن لزواجهن يدعون كن من عددا لكثر العين الحور
 بالغه و طاعتك على باقلبه واقبل

عن زيد بان اسإامة حديث عن الدنيا اباي ابان ذكره الراحمين ارحم يا باعزتك
عنه عطاء
حوراء الجنة في ان قال مسعود ابان عن عطية بان حسان عن الوزاعي وذكر
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يقلن و كتفها على باايديهن يضربان باها يعجبن الجنان حور كل اللعبة لها يقال
يبتغي كان من مكتوب عينيها باين لجدوا لك الطالبون يعلم لو لعبة يا لك طوباى

اباا يا دينار بان لمالك السلمي عطاء وقال رباي بارضاء فليعمل مثلي له يكون ان
ان لول باحسنها الجنة أهل يتباهى حوراء الجنة في ان عطاء قال شوقنا يحيى
يزل فلم حسنها من لماتوا يموتوا ل ان الجنة أهل على لها كتب تعالى الله

محمد بان جعفر حدثني الحواري اباي بان احمد قال و مالك قول من كمدا عطاء
فاشتق فقال ل فقال العين الحور إلى اتشتاق فقال حكيما حكيم لقي قال

منزله إلى فحمل عليه فغشي جل و عز الله نور من وجههن نور فان اليهن
يا فقال شباب حوله نحن و الحسن الينا نظر كلثوم بان ربايعة قال و شهرا نعوده
الحوارى اباي ابان لي قال و العين الحور إلى تشتاقون اما الشباب معشر
يتقلب اليه انظر فجعلت سإطح على حمزة اباو و انا نمت قال الحضرمي حدثني

لما اني فقال الليلة رقدت ما حمزة اباا يا فقلت الصباحا إلى فرشه على
جلدي مس قد و باجلدها احسست لكانني حتى حوراء لي تمثلت اضطجعت

الحوارى اباي ابان قال و مشتاقا كان رجل هذا فقال سإليمان اباا باه فحدثت
خلقهن تكامل فاذا انشاء العين الحور خلق ينشا يقول سإليمان اباا سإمعت
زيد عن المري صالح عن الدنيا اباي ابان ذكر و الخيام الملئكة عليهن ضرب

ذلك من دخل ال الجنة من موضع الجنة في سإطع نورا ان بالغني قال الرقاشي
فشهق صالح قال زوجها وجه في ضحكت حوراء قال هذا ما فقيل فيه النور
حدثنا الدنيا اباي ابان قال و مات حتى يشهق يزل فلم المجلس ناحية من رجل
جبير بان سإعيد عن الجوني الملك عبد عن رزباي بان سإعيد حدثنا الوليد بان باشر
والرض السماء باين كفها اخرجت حوراء ان لو يقول عباس ابان سإمعت قال

 لكانت نصيفها اخرجت لو و باحسنها الخلئق لفتتن

وجهها اخرجت ولو لها ضوء ل الشمس في الفتيله مثل حسنها عند الشمس
ابان الحسين حدثني الدنيا اباي ابان قال و الرض و السماء باين ما حسنها لضاء
سإطع قال الثوري سإفيان عن محمد اباو خزيمة حدثنا و العنبري كثير و يحيى

فنظروا النور ذلك من فيه دخل ال الجنة من موضع يبق لم الجنة في نور
من تاريخه في الخطيب رواه و زوجها وجه في ضحكت حوراء من ذلك فوجدوا
الطباع يوسإف بان عيسى حدثني قال الكرخي محمد بان الله عبد حديث
علقمة عن اباراهيم عن مغيرة عن الثوري سإفيان عن محمد بان حلس حدثني

ثغر هو فاذا اباصارهم فرفعوا الجنة في نور سإطع قال النبي عن الله عبد عن
اذا كثير اباي بان يحيى عن الوزاعي قال و زوجها وجه في ضحكت حوراء

ابان وقال وردت ال الجنة في شجرة يبق لم العين الحور من المراة سإبحت
ازواجهن يتلقين العين الحور ان كثير اباي بان يحيى عن الوزاعي حدثنا المبارك

و نسخط فل الراضيات فنحن انتظرناكم ما طال فيقلن الجنة اباواب عند
انت تقول و سإمعت اصوات بااحسن نموت فل الخالدات و نظعن فل المقيمات

وراءك ل و تقصير دونك ليس حبك انا و حبي
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} حسان وعبقري خضر رفرف على { متكئين تعالى قوله
وزراباي مصفوفة ونمارق موضوعة وأكواب مرفوعة سإرر فيها تعالى وقال

الجنة رياض الرفرف قال جبير بان سإعد عن باشر أباي عن هشام وذكر مبثوثة
في الحسن عن رجاء أباي عن علية بان إسإماعيل وذكر الزراباي عتاق والعبقري
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قال البسط هي قال حسان وعبقري خضر رفرف على متكئين تعالى قوله
في الوسإائد هي الواحدي فقال النمارق وأما البسط هي يقولون المدينة وأهل
عبيدة أباو وأنشد باكسرها نمرقة الفراء وحكى النون باضم وأحدها الجميع قول

ونمارقه أنماطه ... للذاته وقربات ومد الله باساط ما إذا
الوسإائد هي مقاتل وقال باعض إلي باعضها مصفوفة وسإائد الكلبي قال

في زريبة وأحدها والطنافس البسط بامعنى وزراباي الطنافس على مصفوفة
 فصل منشورة مبسوطة ومبثوثة والتعبير اللغة أهل جميع قول

أباو وقال رفرفة الواحد تبسط خضر الثياب من ضرب الليث فقال الرفرف وأما
مقبل لبان وأنشد البسط الرفارف عبيدة

ورفرف ريط أصناف من ... سإواقط نعالنا تغشى لنازلون وأنا
وقالوا الوسإائد الرفرف وقالوا الجنة رياض ههنا الرفرف قالوا إسإحاق أباو وقال

فضول هو المبرد وقال للفرش المحاباس فضول وقالوا المحاباس الرفرف
هذا القرب وكان الواحدي وقال وغيره الفرش في الملوك تتخذ التي الثياب

رفرفا الخباء أسإفل في تخاط التي والخرقة الخباء كسر تسمى الغرب لن
إبان قال ورقة كأنه وجهه فرأينا الرفرف فرفع النبي وفاة في الحديث ومنه

تحته عما المحاباس من فضل ما فشبه البساط طرف ههنا الرفرف العراباي
الجانب أو الطرف من الكلمة هذه أصل قلت رفرف فسمى الفسطاط باطرف

وما الدرع وجوانب الخباء كسر وهو الرفرف ومنه الحائط في الرفرف فمنه
يريد الشيء حول جناحه حرك إذا الطير رفرف ومنه رفرفة الواحدة منها تدلى

ما وكل رفرفة الواحدة المحاباس منها يتخذ خضر ثياب والرفرف عليه يقع أن
عز قوله في مسعود ابان حديث وفي رفرف فهو وعطف فثنى شيء من فضل
في وهو الفق سإد أخضر رفرفا رأى قال الكبرى رباه آيات من رأى لقد وجل

فصل الصحيحين
أنها ويرون قال عبقري البسط من شيء كل عبيدة أباو فقال العبقري وأما

جن كأنهم يقال الجن كثير باالبادية موضع عبقر الليث وقال فيها توشى أرض
أر فلم عمر ذكر النبي حديث في عبيدة أباو قال عبقر

أرض وهي عبقر إلى نسب إنه يقال فيما هذا أصل وأنما فرية يفري عبقريا
لزهير وأنشد رفيع شيء إلى منسوباا مثل فصار الجن يسكنها

فيستعلوا ينالوا أن يوما ... جديرون عبقرية جبة عليها نخال
العرب أن وذلك العبقري في الصحيح هو القول وهذا الواحدي الحسن اباو وقال

جن لبيد قول ومنه باهم شبهته أو الجن إلى نسبته شيء وصف في باالغت إذا
امرأة يصف آخر وقال أقدامها رواسإيا الندا
 وتر لها ما باقوس القلوب ... رمي يعلمها جن ولها جنية

ولما عجيب أمر باكل يأتون وأنهم عجيبة صفة كل الجن في يعتقدون أنهم وذلك
من أنه باذلك يريدون إليها فيه يبالغ شيء كل نسبوا باسكناهم معروفا عبقر كان

في باولغ ما لكل ونعتا اسإما العبقري صار ثم الصل هو هذا وصنعهم عملهم
أشياء راينا ثم عبقر إلى الجن نسب فإنه زهير بايت ذكرنا لما ويشهد صفته
وروى عبقريا عمر صفة في كقوله والثياب البسط غير عبقر إلى نسبت كثيرة
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الحيوان من الفاخر وهو الرجال من السيد العبقري قال الفراء عن سإلمة
وإنما الموشى غير إليها نسب لما باالوشى مخصوصة عبقر كانت فلو والجوهر

ما كل إليها نسب كما ذكرنا كما الصنعة العجيبة الموشية البسط إليها ينسب
الكلبي وقال الطنافس البسط يريد وعبقري عباس ابان قال وصفة في باولغ
ج4الديبا مجاهد وقال الزراباي عتاق هي قتادة وقال المجملة الطنافس هي

الله وصف كيف فتأمل باالجمع وصف ولهذا عبقرية واحده جمع وعبقري الغليظ
باأنها والنمارق مبثوثة باأنها والزراباي مرفوعة باأنها الفرش وتعالى سإبحانه

كثرتها على دال الزراباي وباث ولينها سإمكها على دال الفرش فرفع مصفوفة
وصف وجوانبه مؤخره دون المجلس صدر باها يختص ل موضع كل في وأنها

وقت في تصف مخبأة ليست دائما إليها للسإتناد مهيأة أنها على يدل المساند
أعلم والله وقت دون
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عدة ولها واشتقاقها ومعانيها الجنة أسإماء في

الوجه هذا من مترادفة فهي الذات بااعتبار واحد ومسماها صفاتها بااعتبار أسإماء
سإبحانه الرب أسإماء وهكذا الوجه هذا من متباينة فهي الصفات بااعتبار وتختلف
 النار وأسإماء الخر اليوم وأسإماء رسإله وأسإماء كتاباه وأسإماء وتعالى

من عليه اشتملت وما الدار لتلك المتناول العام السإم وهو الجنة الول السإم
اللفظة هذه اشتقاق واصل العين وقرة والسرور والبهجة واللذة النعيم أنواع

عن لسإتتاره والجان البطن في لسإتتاره الجنين ومنه والتغطية الستر من
عنه وتواريه عقله لسإتتار والمجنون الوجه ووقايته لستره والمجن العيون
الشاعر قول ومنه الرقيقة الصغيرة الحية وهي والجان
جنت الحسن من إنسان جن فلو ... وأكملت وأباكرت وجلت فذقت

يستر لنه جنة البستان سإمى ومنه ذلك باها لفعل العيون عن وسإتر غطى لو أي
مختلف الشجار كثير موضع إل السإم هذا يستحق ول ويغطيه باالشجار داخله

أتخذوا تعالى قوله ومنه غيره أو ترس من باه يستجن ما باالضم والجنة النواع
كما باالكسر الجنة ومنه عليهم المؤمنين إنكار من باها يستترون أي جنة أيمانهم

الملئكة أن إلى المفسرين من طائفة وذهبت والناس الجنة من تعالى قال
وهذا قالوا نسبا الجنة وباين باينه وجعلوا تعالى باقوله واحتجوا جنة يسمون
باوجهين القول هذا ورجحوا الله بانات الملئكة قولهم النسب
الجن باين ول وباينه الملئكة باين أنه زعموا إنما جعلوه الذي النسب إن أحدهما

 وباينه

أن الملئكة علمت قد أي لمحضرون إنهم الجنة علمت ولقد تعالى قوله الثاني
هؤلء إليه ذهب ما خلف والصحيح للعذاب محضرون القول هذا قالوا الذين

ففي هذا وعلى والناس الجنة من تعالى قال كما نفسهم الجن هم الجنة وإن
فقال الله بانات الملئكة قريش كفار قالت قال مجاهد قول أحدهما قولن الية
الجن من تزوج قالوا الكلبي وقال الجن سإروات قالوا أمهاتهم فمن باكر اباو لهم

باينهما من فخرج الجن صاهر قالوا قتادة وقال الملئكة باينهما من فخرج
قال الحسن قول هو الثاني والقول الجن صاهر قالوا قتادة وقال الملئكة



 السإلمية مشكاة مكتبة            القيم لبان القيم التفسير

قول والصحيح جعلوه الذي النسب فهو الله عبادة في الشياطين أشركوا
قولهم لصحة بامستلزم ليس الول القول أصحاب باه احتج وما وغيره مجاهد
نسبا الجن وباين باينه عقدوا الجن من وهم الله بانات الملئكة قالوا لما فإنهم

علمت ولقد قوله وأما الجن وباين باينه متوالد النسب هذا وجعلوا اليلد باهذا
أنهم الجنة علمت قد أي الجنة إلى يرجع فالضمير لمحضرون أنهم الجنة

يحضروا لم نسب وباينهم باينه كان لو أي مجاهد قاله الحساب لمحضرون
فلم قل وأحباؤه الله أباناء نحن والنصارى اليهود وقالت تعالى قال كما للحساب

مبطل للعذاب وإحضارهم باذنوباهم عقوباتهم سإبحانه فجعل باذنوباكم يعذباكم
الول التقدير من قولهم إباطال في أبالغ الية في التقدير وهذا الكاذباة لدعواهم

 فصل الجنة أسإماء ذكر والمقصود فتأمله

السلم دار لهم قوله في السإم باهذا الله سإماها وقد السلم دار الثاني السإم
دار فإنها السإم باهذا احق وهي السلم دار إلى يدعوا والله وقوله رباهم عند

السلم وتعالى سإبحانه واسإمه الله دار وهي ومكروه وآفة بالية كل من السلمة
كل من عليهم يدخلون والملئكة سإلم فيها وتحيتهم اهلها وسإلم سإلمها الذي
قال كما فوقهم من عليكم يسلم تعالى والرب صبرتم باما عليكم سإلم بااب

حديث وسإيأتي رحيم رب من قول سإلم يدعون ما ولهم فاكهة فيها لهم تعالى
سإلم فيها كلهم وكلمهم الجنة في عليهم وتعالى تبارك الرب سإلم في جابار

سإلما إل لغوا فيها يسمعون ل تعالى قال كما بااطل ول فحش ول فيها لغو ل أي
اليمين اصحاب من لك فسلم اليمين أصحاب من كان إن واما تعالى قوله واما

باعدها يخفى ل أقوال وقالوا وردوه وما المعنى حول حاموا المفسرون فأكثر
حال الدنيا عن الراحل ايها لك فسلم أعلم والله الية معنى وإنما المقصود عن

اليمين أصحاب من كونك
ومن وإنكارها الدنيا من سإلموا الذين اليمين أصحاب من كائنا لك فسلمه أي

يبشر كما الله على وقدومه الدنيا من ارتحاله عند باالسلمة فبشر وعذاباها النار
أول وهذا غضبان غير ورب وريحان باروحا اباشري باقوله أخذها عند روحه الملك

 فصل الخرة في للؤمن التي البشرى

قال كما أبادا عنها يظعنون ل أهلها لن باذلك وسإميت الخلد دار الثالث السإم
دائم أكلها وقال نفاذ من له ما لرزقنا هذا إن وقال مجذوذ غير عطاء تعالى
الجهمية من قال من قول إباطال وسإيأتي بامخرجين منها هم وما وقال وظلها

الراباع السإم فصل تعالى الله شاء أن أهلها حركات فناء أو بافنائها والمعتزلة
الحزن عنا أذهب الذي لله الحمد وقالوا أهلها عن حكاية تعالى قال المقامة دار
قال نصب فيها يمسنا ل فضله من المقامة دار أحلنا الذي شكور لغفور ربانا أن

قال أبادا منها يتحولون ول يموتون ل ابادا فيها أقاموا الخلود دار أنزلنا مقاتل
ومقاما ومقامة إقامة باالمكان أقمت يقال القامة مثل المقامة والزجاج الفراء
فصل
من مفعل والمأوى المأوى جنة عندها تعالى قال المأوى جنة الخامس السإم

ابان عن عطاء وقال باه واسإتقر إليه وصار المكان إلى انضم إذا يأوي أوى
جنة هي والكلبي مقاتل وقال والملئكة جبريل إليها يأوي التي الجنة هي عباس
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فيها ترتع خضر طير فيها جنة المأوى جنة كعب وقال الشهداء أرواحا إليها تأوي
الجنان من جنة هي حبيش بان وزر عنها الله رضي عائشة وقالت الشهداء أرواحا

رباه مقام خاف من وأما تعالى قال كما الجنة أسإماء من اسإم أنه والصحيح
هي الجحيم فإن النار في وقال المأوى هي الجنة فإن الهوى عن النفس ونهى

النار ومأواكم وقال المأوى
 فصل

اسإم أنه والصحيح الجنان من لجنة اسإم هي فقيل عدن جنات السادس السإم
عباده الرحمن وعد التي عدن جنات تعالى قال عدن جنات وكلها الجنان لجنة

ولؤلؤ ذهب من اسإاور من فيها يحلون يدخلونها عدن جنات تعالى وقال باالغيب
يدل والشتقاق عدن جنات في طيبة ومساكن تعالى وقال حرير فيها ولباسإهم

إذا باالمكان عدن يقال والدوام القامة من فإنه عدن جنات جميعها أن على
قال منه تبرحا فلم لزمته كذا بامكان البال وعدنت توطنته البلد وعدنت باه أقام

لن الدال باكسر المعدن سإمى ومنه إقامة أي عدن جنات ومنه الجوهري
الناقة والعادن معدنه شيء كل ومركزه والشتاء الصيف فيه يقيمون الناس

 فصل المرعى في المقيمة

والمراد الحيوان لهي الخرة الدار وإن تعالى قال الحيوان دار الساباع السإم
دار لهي الحيوان لهي الجنة يعني الخرة وأن قالوا التفسير أهل عند الجنة
الزجاج وقال قال فيها موت ل حياة هي الكلبي فقال فيها موت ل التي الحياة

عبيدة أباو قال الحياة بامعنى الحيوان أن على اللغة وأهل الدائمة الحياة دار هي
الحاء باكسر والحي والحيوان الحياة عبيدة أباو قال الحيوان الحياة قتيبة وأبان
كالنزوان والحيوان كالجلبة فعلة فالحياة مصادر أنها يعني علي أباو قال واحد

حياة الحياة إذا ... أي حي الحياة إذا باها كنا العجاج قال كالعي والحي والغليان
روحا ل ما والموات والموتان روحا فيه ما الحيوان وقال فخالفهم زيد أباو وأما
عبيدة أباو حكاه كما مصدر أحدهما ضرباين على يقع الحيوان أن والصواب فيه

خلف الحي مثل الحيوان زيد أباي قول وعلى زيد أباو حكاه كما وصف والثاني
باخلف والغليان كالنزوان المصادر بااباه الفعلن باأن الول القول ورجح الميت

باإن الثاني القول رجح من واجاب وغضبان كسكران فعلن بااباها فإن الصفات
قال وزفيان الخفيف للسريع ضميان رجل قالوا أيضا الصفات في جاء قد فعلن

فيحتمل للسهم الرسإال سإريعة زفيان وقوس سإريعة رفيان ناقة الصحاحا في
هي الخرة الحياة أن احدهما معنيين الحيوان لهي الخرة الدار وإن تعالى قوله

لها نفاد ول فيها تنغيص ل لنها الحياة
هذا على مصدرا الحيوان فيكون الدار هذه في الحياة يشوب ما يشوباها ل أي

الحياء يفنى كما تبيد ول تنقطع ول تفنى التي الدار أنها المعنى يكون أن الثاني
 فصل ويموت يفنى الذي الحيوان من السإم باهذا أحق فهي الدنيا هذه في
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الفردوس يرثون الذين الوارثون هم أولئك تعالى قال الفردوس الثامن السإم
جنات لهم كانت الصالحات وعملوا آمنوا الذين أن تعالى وقال خالدون فيها هم

على ويقال الجنة جميع على يقال اسإم والفردوس فيها خالدين نزل الفردوس
الفردوس وأصل الجنات من غيره من السإم باهذا أحق كأنه وأعلها أفضلها

وقال العناب فيه الذي البستان هو كعب قال البساتين والفراديس البستان
الضحاك وقال معرش أي مفردس كرم يقال كروم ذات جنة الفردوس الليث

من سإمعت فيما الفردوس وقال المبرد اختيار وهو باالشجار الملتفة الجنة هي
ولهذا قال الفراديس وجمعه العنب عليه والغلب الملتف الشجر العرب كلم

لجرير وانشد باالشام الفراديس بااب سإمى
الفراديس بااب من باعد ... يا بانا المسير جد إذ للركب فقلت
منقول باالرومية هو فقال الزجاج واختاره باالرومية البستان هذا مجاهد وقال
في يكون ما كل يجمع الذي البستان أنه وحقيقتة قال العرباية لفظ إلى

يخلد فيها الفردوس من ... جنان مخلد كل الله ثواب وأن حسان قال البساتين
فصل
لهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين إن تعالى قال النعيم جنات التاسإع السإم
التي النواع من تضمنته لما الجنات لجميع جامع آسإم ايضا وهذا النعيم جنات
والمنظر الطيبة والرائحة والصور والملبوس والمشروب المأكول من باها يتنعم
فصل والباطن الظاهر النعيم من ذلك وغير الواسإعة والمساكن البهيج
والمقام أمين مقام في المتقين أن تعالى قال المين المقام العاشر السإم
قد الذي وهو ومكروه وآفة سإوء كل من المن والمين القامة موضع المين

 كلها المن صفات جمع

الخروج من فيه آمنون واهله النقص وأنواع والخراب الزوال من آمن فهو
سإواهم منه يخالف مما فيه أهله من أمن قد الذي المين والبلد والنكد والنغص

وفي أمين مقام في المتقين أن تعالى قوله في المن سإبحانه ذكر كيف وتأمل
وأمن المكان أمن باين لهم فجمع آمنين فاكهة باكل فيها يدعون تعالى قوله

الخروج وأمن ومضرتها عاقبتها سإوء ول الفاكهة انقطاع يخافون فل الطعام
 فصل موتا فيها يخافون فل الموت من وأمن ذلك يخافون فل منها

إن تعالى قال الصدق وقدم الصدق مقعد عشر والثاني عشر الحادي السإم
كل لحصول صدق مقعد جنته فسمى صدق مقعد في ونهر جنات في المتقين

تامة ثاباتة كانت إذا صادقة مودة يقال كما فيها الحسن المقعد من يراد ما
وموضع منه مقصوده لحصول الصدق الكلم ومنه صادقة وحملة صادقة وحلوة

في والصدق الحديث في الصدق ومنه والكمال الصحة كلمهم في اللفظة هذه
الرماحا من الصلب باالفتح والصدق باالعمل قوله يصدق الذي والصديق العمل
ما اي هذا مصداق وهذا الحملة صادق أي مصدق لذو أنه الشجاع للرجل ويقال

وصدقني القتال صدقني ومنه والمخالة المودة لصفاء الصداقة ومنه يصدقه
كله وذلك صدق ومخرج صدق ومدخل صدق ولسان صدق قدم ومنه المودة
شيء ل الذي الباطل الكذب باخلف فيه يرغب الذي المقصود الثابات للحق
التي باالعمال وفسر باالجنة صدق قوم وفسر قط ثاباتا أمرا يتضمن ل وهو تحته
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الذي باالرسإول وفسر الله من لهم سإبقت التي باالساباقة وفسر الجنة باها تنال
الله من لهم سإبقت فأنهم حق الجميع أن والتحقيق ذلك نالوا وهدايته يده على

لهم وأدخر رسإوله يد على لهم قدرها التي باالسإباب أي الساباقة باتلك الحسنى
الفعال بامحاسإن الصادق الثناء لسان وهو الصدق ولسان القيامة يوم جزاءها
أثناء وأنه للواقع مطاباقته إلى اشارة صدق لسان كونه وفي الطرائق وجميل

يكون الذي والمخرج المدخل هو الصدق ومخرج الصدق ومدخل باباطل ل باحق
من الدعوة وهذه ولله باالله وخروجه دخوله وهو الله على ضامنا فيه صاحبه

دخوله كان فمتى أمر من وخارجا أمر في داخل يزال ل فإنه للعبد الدعاء أنفع
والله صدق مخرج واخرج صدق مدخل أدخل قد كان كذلك وخروجه وباالله لله

المستعان
 } 70  ـ65 صـ الرواحا { حادى أهـ

الواقعة سإورة
} اليمين لصحاب أتراباا عرباا أباكارا فجعلناهن إنشاء أنشأناهن { إنا تعالى قوله
هي اذ عليهن دلت الفرش لن ذكر لهن يجر ولم النساء إلى الضمير أعاد

كما النساء عن كناية مرفوعة وفرش قوله في الفرش  - وقيل155 محلهن
يقال أن إل هذا يأباى مرفوعة قوله ولكن وغيرها الزر و باالقوارير عنهن يكنى

أنها فالصواب وارتفاعها للفرش النبي تفسير تقدم وقد القدر رفعة المراد
جبير بان وسإعيد قتادة قال غالبا محلهن لنها النساء على ودلت نفسها الفرش

ومقاتل الكلبي وقال الدميات نساء يريد عباس ابان وقال جديدا خلقا خلقناهن
والهرم الكبر باعد خلقناهن تعالى يقول الشمط العجز الدنيا أهل نساء يعني
هن المرفوع انس حديث التفسير هذا ويؤيد الدنيا في الول الخلق وباعد

الرقاشي يزيد عن عبيدة بان موسإى عن الثوري رواه الرمض العمش عجائزكم
عن مجاهد عن ليث عن إدريس ابان حدثنا الحماني يحيى رواه ما ويؤيده عنه

خالتي إحدى فقالت هذه من فقال عجوز وعندها عليها دخل رسإول أن عائشة
فقال الله شاء ما ذلك من العجوز على فدخل العجوز الجنة يدخل ل انه إما قال

القيامة يوم يحشرون آخر خلقا إنشاء أنشأناهن انا وسإلم عليه الله صلى النبي
عليه الله صلى النبي قرا ثم الله خليل اباراهيم يكسى من واول غرل عراة حفاة

عن الزهري عن شيبان حدثنا اياس اباي بان ادم قال انشاء انشاناهن انا وسإلم
صلى الله رسإول سإمعت قال يزيد بان سإلمة عن مرة بان يزيد عن الجعفي جابار
والباكار الثيب يعني قال إنشاء أنشأناهن انا قوله في يقول وسإلم عليه الله

رسإول قال الحسن عن فضالة بان المبارك وحدثنا ادم قال الدنيا في كن اللتي
الله رسإول فقال عجوز فبكت العجز الجنة يدخل ل وسإلم عليه الله صلى الله

الله ان شاباة يومئذ انها باعجوز ليست يومئذ انها اخبروها وسإلم عليه الله صلى
طارق بان احمد حدثنا شيبة اباي ابان وقال إنشاء أنشأناهن انا يقول وجل عز

ابان سإعيد عن قتادة عن عروباة أباى بان سإعيد حدثنا اليسع بان مسعدة حدثنا
 عائشة عن المسيب

ادع الله رسإول يا فقالت النصار من عجوز أتته وسإلم عليه الله صلى النبي أن
ل الجنة إن وسإلم عليه الله صلى الله نبي فقال الجنة يدخلني أن تعالى الله
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عائشة إلى رجع ثم فصلى وسإلم عليه الله صلى الله نبي فذهب عجوز يدخلها
وسإلم عليه الله صلى فقال وشدة مشقة كلمتك من لقيت لقد عائشة فقالت

قول مقاتل وذكر أباكارا حولهن الجنة أدخلهن إذا تعالى الله إن كذلك ذلك أن
عز الله انشأهن قيل ذكرهن التي العين الحور إنهن الزجاج اختيار وهو آخر

الله أنشأهن المراد أن والظاهر ولدة عليهن يقع لهم لوليائهم  - وجل156
الساباقين حق في قال قد انه أحدها وجوه عليه ويدل إنشاء الجنة في تعالى

فذكر المكنون اللؤلؤ كأمثال قوله إلى باأكواب مخلدون ولدان عليهم يطوف
ذكر ثم العين والحور أزواجهم و وطعامهم وفاكهتهم وشراباهم آنيتهم و سإردهم
مثل انهن والظاهر ونساءهم وفراشهم وشراباهم وطعامهم الميمنة أصحاب

وهذا إنشاء أنشأناهن قال سإبحانه أنه الثاني الجنة في خلقن قبلهم من نساء
باذلك يقيده الثاني النشاء يريد حيث سإبحانه لنه ثان ل أول إنشاء انه ظاهر
إن الثالث الولى النشأة علمتم ولقد وقوله الخرى النشأة عليه وان كقوله

أيضا الثانية النشأة و الناث و للذكور آخر إلى أزواجا وكنتم باقوله الخطاب
تأمل و النشاء باهذا اختصاصهن ظاهره إنشاء أنشأناهن انا وقوله للنوعين عامة

باهذا المذكورات العجائز اختصاص على يدل ل والحديث باالمصدر تأكيده
فل المذكورة الصفات هذه في العين للحور مشاركتهن على يدل بال الوصف

منهن باه احق هي بال الصفات من ذكر باما عنهن العين الحور انفراد يتوهم
وهن عروب جمع عرباا وقوله اعلم والله الصنفين على واقع فالنشاء

لزوجها المطيعة النساء من العروب العراباي ابان قال ازواجهن إلى المتحببات
مواقعها حسن يريد قلت التبعل الحسنة العروب عبيدة اباو وقال اليه المتحببة

 للبيد وانشد لزوجها العاشقة هي المبرد وقال الجماع عند لزوجها وملطفتها

البصر دونها يعشي الروادف ... ريا فاحشة غير عروب الحدوج وفي
الغنجات المتحببات العواشق انهن العرب تفسير في لمفسرون وذكر

البخاري وقال الفاظهم من ذلك كل المغنوجات الغلمات المتعشقات الشكلت
مكة أهل وتسميها وصبر صبور مثل عروب واحدها مثقلة عرباا صحيحه في

إلى والمتحببات والعرب الشكلة العراق وأهل الغنجة المدينة وأهل العرباة
سإورة في التفسير كتاب في وقال الخلق بادء كتاب في ذكره هكذا ازواجهن
و العرباة مكة أهل تسميها وصبر صبور مثل عروب واحدها مثقلة عرباا الواقعة

صورتها حسن باين سإبحانه فجمع قلت الشكلة العراق وأهل الغنجة المدينة أهل
وفي باهن الرجل لذة تكمل وباه النساء من يطلب ما غاية وهذا عشرتها وحسن

الرجل لذة فان باهن اللذة باكمال إعلم جان ول قبلهم انس يطمثهن لم قوله
سإواه يطاها لم التي باالمرأة

فصل أيضا هي وكذلك باغيرها لذته على فضل  - لها157
جمع فالكواعب اتراباا وكواعب اعناباا و حدائق مفازا للمتقين إن تعالى قال

الفلكات هن الكلبي قال والمفسرون ومجاهد قتادة قال الناهد وهي كاعب
ثديهن أن والمراد السإتدارة من اللفظة واصل تفلكت و ثديهن تكعب اللواتي

وكواعب نواهد ويسمين اسإفل إلى متدلية ليست كالرمان نواهد
 }360  ـ357 صـ الرواحا {حادى أهـ

} العظيم رباك بااسإم { فسبح تعالى قوله
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والمسمى السإم فائدة
 المسمى غير السإم

عليه يدل لفظ له يوضع حقيقة له مثل والدال والياء الزاي من المؤلف اللفظ
همزة من المؤلف فاللفظ باالذان مسموع اللسان في موجود شيء لنه

مثل والدال والياء الزاي من المؤلف اللفظ عن عبارة والميم والسين الوصل
في الموجود الشخص عن عبارة والدال والياء الزاي من المؤلف واللفظ
والدال والياء الزاي هو الذي عليه الدال واللفظ المسمى وهو والذهان العيان

والسين الهمزة لفظ كان حيث من مسمى صار قد أيضا اللفظ وهذا السإم هو
المسمى هو ليس الوضع أصل في السإم أن لك باان فقد عنه عبارة والميم
الحلية باهذه حليته تقول كما السإم باهذا الشخص هذا سإميت تقول ولهذا

المسمى غير السإم فكذلك المحلى غير والحلية
اتحادهما مذهبه أن وادعى هذا غير إليه نسب من وأخطأ سإيبويه باذلك صرحا

السإماء أحداث لفظ من أخذت أمثلة الفعال قوله ذلك ادعى من غر والذي
اسإم فقال المسمى غير السإم أن على نص فإنه هذا قبل نصه يعارض ل وهذا

المسمى هي الكلمة تكون فكيف كلمة السإم باأن صرحا فقد وحرف وفعل
تقول كما السإم باهذا زيدا سإميت تقول هذا باعد قال ثم شخص والمسمى

الدال اللفظ هو السإم أن موضع ألف من قريب كتاباه وفي العلمة باهذه علمته
يلحق ما جميع أو اللم أو التنوين أو النصب أو الخفض ذكر ومتى المسمى على

عوارض من كله فذلك وباناء وإعراب وتكسير وتصغير ونقصان زيادة من السإم
أصل باالمسمى ذلك من لشيء تعلق ل السإم

 المسمى عين السإم هل

ول مسمى أجل ويقولون المسمى هو السإم أن عرباي ول قط نحوي يقل لم
السإم هذا اسإم أحد يقول ول كذا السإم هذا مسمى ويقولون اسإم أجل يقولون

ويقولون زيد اسإم الرجل هذا يقولون ول بازيد مسمى الرجل هذا ويقولون كذا
// رواه أسإماء خمسة لي الله رسإول وقال الله بامسمى يقولون ول الله باسم

// بااسإمي وتسموا مسميات خمس لي يقال أن يصح // ول ومسلم البخاري
// اسإما وتسعون تسعة ولله بامسمياتي تسموا يقال أن يصح // ول مسلم رواه
وإذا مسمى وتسعون تسعة يقال أن يصح // ول وأحمد ومسلم البخاري رواه
من اعتبرها التي وهي التسمية ههنا باقيت والمسمى السإم باين الفرق ظهر
المسمى السإم بااتحاد قال

التسمية
التحلية أن كما للمسمى السإم ووضعه المسمى فعل عن عبارة والتسمية

اسإم حقائق ثلث فهنا المحلى على الحلية ووضعه المحلي فعل عن عبارة
إلى سإبيل ول وتعليم ومعلم وعلمة وتحلية ومحلى كحلية وتسمية ومسمى

السإم جعلت وإذا حقائقهما لتباين واحد معنى على مترادفين منها لفظين جعل
باد ول الثلثة الحقائق هذه من واحد باطل المسمى هو

الدليل أقمتم فإنكم الدليل ليتم بااتحادهما قال من شبه لنا فحلوا قيل فإن
المعارض عن الجواب فعليكم
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لكانت غيره أسإماؤه كانت فلو مخلوق سإواه وما الخالق هو وحده الله أن فمنها
وهذا صفات أسإماءه لن صفة ول الزل في اسإم له يكون ل أن وللزم مخلوقة

المسمى هو السإم يقولوا أن إلى الثبات متكلمي قاد الذي العظم السؤال هو
 دفعه في عندكم فما

محتملة مجملة ألفاظ إطلق من الباب هذا في الغلط منشأ أن الجواب
وتنزيل المعاني تلك باتفصيل إل النزاع ينفصل فل وبااطل صحيح لمعنيين
باصفات موصوفا يزال ول يزل لم وتعالى تبارك الله أن ريب ول عليها ألفاظها
له واحد إله وهو وصفاته باأسإمائه يزل فلم منها أسإماؤه المشتقة الكمال
اسإمه مسمى في داخلة وصفاته وأسإماؤه العلى والصفات الحسنى السإماء

وأسإماؤه صفاته فليست ويرزق يخلق إله أنها الصفة على يطلق ل كان وإن
الله نفس هي وليست غيره
الذات لتلك المغاير أحدهما معنيين باهما يراد فإنه الغير لفظة من القوم وبالء

مخلوقا إل يكون فل العتبار باهذا محضة مغايرة الله غاير ما وكل باالله المسماة
الله وكلم الله علم قيل فإذا عنها خرجت إذا للذات الصفة مغايرة باه ويراد
صحيحا المعنى كان والكلم العلم عن المجردة الذات غير أنه بامعنى غيره
التي المختصة لحقيقته مغاير والكلم العلم أن أريد وإذا بااطل الطلق ولكن
المعتزلة السنة أهل أجاب وباهذا ومعنى لفظا بااطل كان غيره عن باها امتاز

تعالى فالله اسإمه مسمى في داخل تعالى كلمه وقالوا القرآن باخلق القائلين
أن كما الكلم صفة الصفات تلك ومن الكمال باصفات الموصوفة الذات اسإم
وهو كلمه القرآن كان وإذا مخلوقة غير وباصره وسإمعه وحياته وقدرته علمه
ول مخلوق غير القرآن كان فإذا الحسنى لسإمائه متضمن فهو صفاته من صفة
أسإماؤه وهو تضمنه ما باعض إن يقال فكيف الله غير إنه يقال

وأن الشكال وانحسم الله باحمد الحق حصحص فقد غيره وهي مخلوقة
هو يقال ول مخلوق غير وكلمه كلمه من القرآن في التي الحسنى أسإماءه

هو هو ول غيره
وهي غيره تعالى أسإماؤه يقولون الذين المعتزلة لمذهب مخالف المذهب وهذا

وباالتفصيل غيره ل ذاته نفس اسإمه يقول ممن عليهم رد من ولمذهب مخلوقة
 لله والحمد الصواب ويتبين الشبه تزول

اسإم  واذكر78 الرحمن رباك اسإم تبارك وتعالى تبارك قال قالوا لهم ثانية حجة
في عليهم الحجة  وهذه1 العلى العلى رباك اسإم  سإبح8 المزمل رباك

رباي سإبحان العلى رباي سإبحان وقال المر هذا امتثل النبي لن الحقيقة
المة إن ثم العظيم رباي اسإم سإبحان لقال زعموا كما المر كان ولو العظيم

ول رباي لسإم سإجدت ول رباي اسإم عبدت يقول أن منهم لحد يجوز ل كلهم
متعلقة الشياء أن على يدل وهذا ارحمني رباي بااسإم ول رباي لسإم ركعت

باالسإم ل باالمسمى
إن فيه قيل فقد باالسإم باه المأمور والتسبيح الذكر تعلق عن الجواب وأما

كما باه ومتعلق سإببه من هو ما تعظم فقد للمعظم وجب إذا والتنزيه التعظيم
وهذا ونحوه الكريم والمجلس السامي والباب العالية الحضرة على سإلم يقال
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لوجهين مرض غير جواب
يعرج فلم رباي سإبحان قال وإنما المعنى هذا يفهم لم الله رسإول أن أحدهما

ذكرتموه ما على
ما وسإائر والتهليل والتحميد التكبير السإم على يطلق أن يلزمه أنه الثاني
وهذا ونحوه الله اسإم إل إله ول الله لسإم الحمد فيقال المسمى على يطلق

ضد لنه القلب محله الحقيقي الذكر أن الصحيح الجواب بال أحد يقله لم مما
ذلك إل منه فهم لما والتسبيح الذكر أطلق فلو الذكر من نوع والتسبيح النسيان

اليمان يقبل ولم جميعا المرين عباده من أراد تعالى والله بااللسان اللفظ دون
باقلبك رباك سإبح اليتين معنى فصار واجتماعهما بااقترانهما إل السإلم وعقد

ل حتى المعنى هذا على تنبيها السإم فأقحم ولسانك باقلبك رباك واذكر ولسانك
المسمى متعلقه القلب ذكر لن بااللسان اللفظ من والتسبيح الذكر يخلو

مدلوله مع اللفظ متعلقه بااللسان والذكر سإواه ما دون باالسإم عليه المدلول
عليه يدل ما دون المسبح هو اللفظ أن أحد يتوهم فل لنفسه يراد ل اللفظ لن
 المعنى من

باعبارة المعنى هذا عن روحه الله قدس تيمية ابان العباس أباو شيخنا لي وعبر
اسإم سإبح وكذا باه متكلما رباك بااسإم ناطقا سإبح المعنى فقال وجيزة لطيفة

يعرف لمن لكن رحلة تساوي الفائدة وهذه اسإمه ذاكرا رباك سإبح المعنى رباك
نعمته تمام ونسأله بافضله المنان لله فالحمد قدرها
4 يوسإف سإميتموها أسإماء إل دونه من تعبدون ما تعالى قال قالوا ثالثة حجة
مسمياتها عبدوا وإنما

نحلوها أنهم أجل من ولكن المسميات عبدوا إنما قلتم كما : أنه والجواب
في لها مسمى ل بااطلة كاذباة أسإماء مجرد وهي والعزى كاللت بااطلة أسإماء

من لها وليس لها اللهية حقيقة لعتقادهم وعبدوها آلهة سإموها فإنهم الحقيقة
حقائق ل أسإماء إل عبدوا فما المسمى حقيقة ل السإماء مجرد إل اللوهية

اللحم من أكلت ما فيقال وأكلها لحما البصل قشور سإمى كمن وهذا لمسمياتها
الخبز اسإم إل أكلت ما يقال وأكله خبزا التراب سإمى وكمن مسماه ل اسإمه إل
إل ثم الحكمة وما باوجه للهيتها حقيقة ل فإنه آلهتهم في أبالغ النفي هذا بال

 تعالى كلمه في الشريفة الفائدة هذه فتأمل السإم مجرد

الواقعة العظيم رباك بااسإم فسبح قوله في الباء دخول في الفائدة فما قيل فإن
يراد التسبيح  قيل1 العلى العلى رباك اسإم سإبح قوله في تدخل  ولم96 74
ذكر وهو الصلة مع ذلك باه ويراد آخر معنى دون المجرد والذكر التنزيه باه

معنى فل المجرد التسبيح أريد فإذا تسبيحا الصلة تسمى ولهذا عمل مع وتنزيه
باالفعل المقرون أردت وإذا باالله سإبحت تقول ل جر باحرف يتعدى ل لنه للباء
بااسإم مفتتحا سإبح قلت كأنك المراد ذلك على تنبيها الباء أدخلت الصلة وهو
السر ولهذا بااسإمه ناطقا أو مفتتحا صل تقول كما رباك بااسإم ناطقا أو رباك

والرض السموات في ما لله سإبح تعالى قوله في اللم دخلت أعلم والله
في يقل ولم والطاعة والخضوع السجود هو الذي التسبيح  والمراد1 الحديد
في من يسجد ولله قال كما والرض السموات في ما الله سإبح موضع
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يستكبرون ل رباك عند الذين إن تعالى قوله  وتأمل15 الرعد والرض السموات
لما ويسبحونه قال  فكيف206 العراف يسجدون وله ويسبحونه عبادته عن
إياه وتنزيههم له ذكرهم التسبيح فصار الخاص بااسإمه السجود ذكر

الشاعر قال قد قالوا راباعة حجة
اعتذر فقد كامل حول يبك ... ومن عليكما السلم اسإم ثم الحول إلى

العشى تحول قول وكذلك
... مبغوم الماء بااسإم يناديه داع

لهم ل عليهم حجة وهذه
التحية أيضا والسلم تعالى الله هو فالسلم عليكما السلم اسإم ثم قوله أما

وإن اسإمه باركة أي عليكما السلم اسإم ثم قال فكأنه إشكال فل الول أراد فإن
عليه الدال لفظه وبااسإمه المدلول المعنى باالسلم المراد فيكون التحية أراد

كما المعنى وباالثاني اللفظ باالول فيراد عليكما المسمى هذا اسإم ثم والمعنى
نكتة وفيه فيه المدلول وباالخر اللفظ باأحدهما يراد مما ونحوه باطة زيد تقول

دائما مراعيه أنا بال مني ينقطع ل جار عليكما بااق اللفظ هذا ثم أراد كأنه حسنة

يرد لم لبيد فقال لفظه حكاية وهذا آخر باجواب البيت عن السهيلي أجاب وقد
كان عليكما السلم قال ولو الحول باعد أراد وإنما لحينه عليهم التسليم إيقاع

عن عبارة هو الذي السإم ذكر فكذلك باالبيت فيه نطق الذي لوقته مسلما
يتقيد فل دعاء السلم أن وذلك الحول باعد باالتسليم اللفظ إنما أي اللفظ

لحينه هو وإنما المستقبل باالزمان
لي اغفر اللهم الموت باعد ول زيدا ارحم اللهم الجمعة باعد يقال ل أنه ترى أل

واقع والدعاء للمغفرة ظرفا باعد فيكون الموت باعد لي اغفر اللهم يقال إنما
لحينه
باعد فقلت الفعل بالفظ صرحت للدعاء ظرفا الوقت تجعل أن أردت فإن

الحداث باها يريد إنما الظروف لن باكذا ألفظ أو أسإلم أو باكذا أدعو الجمعة
واليمين كالطلق المعاني من غيرها وأما نهيا أو أمرا أو خبرا فيها الواقعة
النطق لحين واقعة هي فإنما المعاني من وغيرها والسإتفهام والتمني والدعاء

لحينه مطلق وهو طالق أنت الجمعة يوم باعد قال ممن الطلق يقع وكذلك باها
يقول أن ينفعه ول الحال في اليمين انعقدت لخرجن والله الحول باعد قال ولو

أحلف الحول باعد لقال ذلك أراد لو فإنه الحول باعد إل اليمين أوقع ل أن أردت
لن باالظروف تقيدت فإنما والخبر والنهي المر فأما أطلقك الجمعة باعد أو

المر دون باه والمخبر باه المأمور الفعل فيها يقع إنما الحقيقة في الظروف
باهما النطق لحين واقعان فإنهما والخبر

المر وأما الجمعة بايوم المقيد هو فالضرب الجمعة يوم زيدا اضرب قلت فإذا
بااليوم فالمتقيد الجمعة يوم زيد سإافر قلت إذا وكذلك باه آمر الحال في فأنت

المخبر
ل باه المأمور باالظرف المقيد الجمعة يوم اضرباه قوله في أن كما الخبر ل باه

 واحدا بااباا كله الباب رجع فقد باالحداث إل للظرف تعلق فل أنت أمرك
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أن أراد ولكنه لحينه مسلما لكان عليكما السلم ثم الحول إلى قال لبيدا أن فلو
هو الذي السإم ذكر وكذلك الحول باعد إل والوداع باالتسليم اللفظ يوقع ل

أحد من الجواب وهذا له ظرفا الحول باعد ما ليكون باالتسليم اللفظ بامعنى
الله رحمه وبادائعه أعاجيبه

عرفه ولهذا المشروباة الحقيقة هو هنا المعروف والماء الماء بااسإم قوله وأما
تحونه ما إل الطرف ينعش ل وصدره الرمة لذي والبيت الذهنية الحقيقة تعريف

...
وأنها الظبية صوت حكاية أراد أنه الغالط فظن الماء بااسإم يناديه داع قال ثم

وقع لما ألغز الشاعر وإنما مراده هذا وليس ماما وهو الصوت باهذا ولدها دعت
اللفظ هو كأنه صوتها فصار باه وصوتها المشروب الماء لفظ باين الشتراك

لن وهذا المشروب الماء هذا بااسإم تصوت فكأنها المشروب الماء عن المعبر
والشتقاق الله اسإم فائدة الوضوحا غاية في وهذا ماما صوتها

لن مشتق غير الله اسإم أن العرباي ابان وشيخه السهيلي القاسإم أباو زعم
له مادة ل والقديم قديم تعالى واسإمه منها يشتق مادة يستلزم الشتقاق
من مستمد وأنه المعنى هذا باالشتقاق أريد إن أنه ريب ول الشتقاق فيستحيل

بااطل فهو آخر أصل
أرادوا وإنما باقلوباهم ألم ول المعنى هذا يريدوا لم باالشتقاق قالوا الذين ولكن

كالعليم الحسنى أسإمائه كسائر اللهية وهي تعالى له صفة على دال أنه
من مشتقة السإماء هذه فإن والبصير والسميع والرحيم والغفور والقدير

هذه عن جواباكم كان فما له مادة ل والقديم قديمة وهي ريب بال مصادرها
ل أننا الجميع عن الجواب ثم الله اسإم بااشتقاق القائلين جواب فهو السإماء

منها متولدة أنها ل والمعنى اللفظ في لمصادرها ملقية أنها إل باالشتقاق نعني
أصله من الفرع تولد

تولد أحدهما أن معناه ليس وفرعا أصل منه والمشتق للمصدر النحاة وتسمية
 وزيادة الخر يتضمن أحدهما أن بااعتبار هو وإنما الخر من

ل العتبار باهذا هو السإماء أحداث لفظ من أخذت أمثلة الفعل إن سإيبويه وقول
باالفعال التخاطب فإن الفعال منها اشتقوا ثم أول باالسإماء تكلموا العرب أن

باينهما فرق ل باالسإماء كالتخاطب ضروري
المتضمن سإمي تلزم اشتقاق هو وإنما مادي اشتقاق هو ليس هنا فالشتقاق

الله أسإماء اشتقاق في محذور ول منه مشتقا باالفتح والمتضمن مشتقا باالكسر
المعنى باهذا تعالى

 }27  ـ20  صـ1 حـ الفوائد { بادائع أهـ
الية في : والصحيح  قال79:  } الواقعة المطهورن إل يمسه { ل تعالى قوله

باأنه وصفه : أنه منها عديدة لوجوه الملئكة باأيدي التي : الصحف باه المراد أن
باأيدي التي الصحف في هو إنما وهذا العيون عن المستور المكنون و مكنون

أراد ولو الملئكة وهم المطهرون إل يمسه : ل قال : أنه ومنها الملئكة
يحب الله : إن تعالى قال كما المتطهرون إل يمسه : ل لقال المتوضئين

والمؤمنون مطهرون  فالملئكة222:  البقرة المتطهرين ويحب التواباين
والصل باالجزم يمسسه : ل لقال نهيا كان ولو إخبار هذا : أن ومنها متطهرون

ومعنى صورة خبرا يكون : أن الخبر في
: تعالى فأخبر القرآن باهذا جاء الشيطان : إن قال من على رد هذا : أن ومنها
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آية في تعالى قال كما إليه لها وصول ول الشياطين تناله ل مكنون كتاب في أنه
: الشعراء يستطيعون وما لهم ينبغي وما الشياطين باه تنزلت : وما الشعراء
الملئكة وهم المطهرة الرواحا تناله  وإنما21021

صحف في ذكره شاء : فمن عبس سإورة في التي الية نظير هذا : أن ومنها
 1216:  عبس باررة كرام سإفرة باأيدي مطهرة مرفوعة مكرمة

إل يمسه : ل قوله تفسير في سإمعت ما : أحسن موطئه في مالك قال
من مكية الية : أن ومنها عبس سإورة في التي الية هذه مثل أنها المطهرون

على والرد الصانع وإثبات والمعاد والنبوة التوحيد تقرير تتضمن مكية سإورة
المحدث مس حكم وهو عملي فرع من باالمقصود أليق المعني وهذا الكفار

في يكن : لم الناس باأيدي الذي الكتاب باه أريد لو : أنه ومنها المصحف
كلم كل : أن المعلوم من إذ فائدة كثير العظيم القسم باهذا ذلك على القسام

أنه على القسم وقع إذا ما باخلف بااطل أو حقا كتاب في يكون لن قابال فهو
منه ينال ول شيطان إليه يصل ل الله عند العيون عن مستور مصون كتاب في
باالية وأخلق وأجل أليق المعنى فهذا الزكية الطاهرة الرواحا إل يمسه ول

: لكن يقول روحه الله قدس تيمية ابان السإلم شيخ فسمعت شك بال وأولى
تدل
ل الصحف تلك كانت إذا لنه طاهر إل المصحف يمس ل أنه على باإشارتها الية

إل يمسها ل أن أولى الصحف فهذه الله على لكرامتها المطهرون إل يمسها
طاهر

إذا صورة ول كلب فيه بايتا الملئكة تدخل : ل النبي قول في يقول وسإمعته
تلج فكيف البيت دخول عن والصورة الكلب يمنعها المخلوقون الملئكة كانت

ممتلىء قلب في باقرباه والنس ذكره وحلوة ومحبته وجل عز الله معرفة
الصحيحة اللفظ إشارة من فهذا وصورها الشهوات باكلب
الصلة صحة في شرطا كانت إذا والبدن الطاهر الثوب طهارة : أن هذا ومن

يطهره ولم نجسا القلب كان إذا فكيف فاسإدة كانت باها أخل فإذا باها والعتداد
إل الظاهر طهارة وهل القضاء أسإقطت وإن باصلته له يعتد فكيف صاحبه
لصحتها شرط الصلة في القبلة اسإتقبال : أن هذا ومن الباطن لطهارة تكميل
من صلة تصح فكيف شرط وقالبه بابدنه إليها المصلي فتوجه الرب بايت وهي

إلى قلبه ووجه البيت إلى بادنه وجه بال والبدن القبلة رب إلى باقلبه يتوجه لم
باصفاء إل تنال ل التي الصحيحة الشارات من ذلك وأمثال البيت رب غير

 أعلم والله التأمل وحسن البصيرة وصحة الباطن

 }418  ـ416  صـ2 حـ السالكين { مدارج أهـ

الحديد سإورة
ما اباتدعوها ورهبانية ورحمة رأفة اتبعوه الذين قلوب في { وجعلنا تعالى قوله

: } الحديد رعايتها حق رعوها فما الله رضوان اباتغاء إل عليهم كتبناها
قول على المذكور الفعل بانفس إما الشتغال على بااباتدعوها منصوب رهبانية

أي البصريين قول على المذكور باهذا مفسر محذوف بامقدر وإما الكوفيين
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: قوله عند التام فالوقف عليه الجعل باوقوع منصوباا وليس رهبانية واباتدعوا
من اباتدعوها هم بال لهم نشرعها لم أي اباتدعوها ورهبانية يبتدىء ثم ورحمة

عليهم نكتبها ولم أنفسهم عند
أوجه ثلثة الله رضوان اباتغاء : إل قوله نصب وفي

فإنه فاسإد وهذا الله رضوان اباتغاء إل عليهم نكتبها لم أي له مفعول : أنه أحدها
غير مبتدعة فهي اباتدعوها هم : أنهم أخبر وقد كيف سإبحانه عليهم يكتبها لم

المذكور الفاعل لفعل علة يكون أن يجب لجله المفعول فإن وأيضا مكتوباة
الفاعل وفعل المكرم هو فالقائم إكراما : قمت نحو والغاية السبب فيتحد معه

أن يصلح فل الله فعل ل فعلهم الله رضوان اباتغاء و الكتاباة هو ههنا المعلل
ما أي كتبناها مفعول من : بادل وقيل الفاعل لختلف الله لفعل علة يكون

الله رضوان اباتغاء إل عليهم كتبناها
الشيء بادل فتكون الرهبانية عين الله رضوان اباتغاء ليس إذ أيضا فاسإد وهو
الخر على مشتمل أحدهما ول كل من باعض بادل فتكون باعضها ول الشيء من

 غلط بادل وليس اشتمال بادل فتكون

يبتدعوها ولم يفعلوها لم أي المنقطع السإتثناء نصب منصوب : أنه فالصواب
لهم الحامل ذكر ثم : اباتدعوها قوله هذا على ودل الله رضوان لطلب إل

باترك ذمهم ثم الله رضوان طلب هو وأنه الرهبانية هذه اباتداع على والباعث
رعايته لزمه القرب أنواع من إياه الله يلزمه لم شيئا لله التزم من إذ رعايتها
باإتمامها مستحبة طاعة في شرع من الفقهاء من كثير ألزم حتى وإتمامه
في وأحمد ومالك حنيفة : أباو قال كما باالنذر كالتزامها باالشروع التزامها وجعلوا
النسكين أحد في كالجماع أو إجماع وهو عنه الروايتين إحدى
ما رعاية عليه يجب فكما باالقول اللتزام من أقوى باالشروع : واللتزام قالوا

موضع هذا وليس إتماما باالفعل التزمه ما رعاية عليه يجب وفاء باالنذر التزمه
المسألة هذه اسإتقصاء
حق تعالى لله اباتدعها قرباة يرع لم من ذم وتعالى سإبحانه الله : أن والقصد
عليها وحث باها وأذن لعباده ورضيها الله شرعها قرباة يرع لم بامن فكيف رعايتها

 }33  ـ32 صـ3حـ السالكين { مدارج أهـ
رحمته من كفلين يؤتكم بارسإوله وآمنوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا تعالى قال

باه تمشون قوله وفي رحيم غفور والله لكم ويغفر باه تمشون نورا لكم ويجعل
النور باغير مشيهم وأن النور هو إنما ينفعهم الذي وتقلبهم تصرفهم باأن إعلم

أهل هم النور أهل أن وفيه نفعه من أكثر ضرره بال لهم نافع ول عليهم مجد غير
ول لقلوباهم مشي فل والنقطاع الزمانة أهل سإواهم ومن الناس في المشي

على تمشي ل وكذلك الطاعات إلى لقدامهم ول لقوالهم ول لحوالهم
وهي باديعة نكتة باه تمشون قوله وفي أقدامهم النوار باأهل مشت إذا الصراط

ومن الدنيا في الناس باين باها يمشون كما باأنوارهم الصراط على يمشون أنهم
يستطيع فل الصراط على قدم عن قدما ينقل أن يستطيع ل فإنه له نور ل

إليه يكون ما أحوج المشي
 } 6  ـ5 صـ السإلمية الجيوش { اجتماع أهـ
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المجادلة سإورة
} أمهاتهم هن ما نسائهم من منكم يظاهرون { الذين تعالى قوله
ل إنشاء هو هل أمي كظهر علي أنت المظاهر قول في تقولون فما قيل فإن

مواضع ثلثة في هنا كذباهم قد سإبحانه والله والتكذيب التصديق يقبل
التكذيب حقيقة وهذا أثبتوه ما فنفى المجادلة أمهاتهم هن ما قوله في أحدها
مطلقة هي ما يقال أن يحسن ل امرأته طلق ومن

 والنشاء2 المجادلة وزورا القول من منكرا ليقولون وإنهم تعالى قوله والثاني
هو والزور زورا سإماه أنه والثالث الخبر هو المنكر يكون وإنما منكرا يكون ل

إنشاء ل إخبار الظهار أن على دل الله كذباهم وإذا الكذب
على والدليل كذباا كونه إل تحريمه جهة وليست محرم الظهار أن الثالث

أشياء خمسة تحريمه
باالزور وصفه والثاني باالمنكر وصفه ما الول

كفارة فيه يكن لم مباحا كان ولو الكفارة فيه شرع أنه والثالث
غير في يكون إنما  والوعظ3 المجادلة باه توعظون ذلكم قال الله أن والراباع

المباحات
يكونان إنما والمغفرة  والعفو2 المجادلة غفور لعفو الله وإن قوله والخامس

وجوه من بااطل هو إخبار هو قلتم وإن الذنب عن
تزيله تحريما السإلم في الله فجعله الجاهلية في طلقا كان الظهار أن أحدها

فإنه التحريم يوجب لم خبرا كان ولو العلم أهل باين عليه متفق وهذا الكفارة
التحريم عليه يترتب أن من له فأباعد كذباا كان وإن فظاهر صدقا كان إن

النشاء حقيقة وهذا التحريم وهو بانفسه الشرعي حكمه يوجب لفظ أنه والثاني
حقيقة ثبوت مع إنشاء كونه فسلب بانفسه حكمه يوجب ل فإنه الخبر باخلف
النقيضين باين جمع فيه النشاء
وأنت حرة أنت قوله كإفادة للتحريم أمي كظهر علي أنت قوله إفادة أن وثالثها
إنشاءات هذه يقولون فكيف لحكامها ونحوها وتزوجتك ووهبتك وباعتك طالق
الفرق وما الظهار دون
وقال ذلك في المتأخرين باعض ونازعهم إنشاء الظهار فيقولون الفقهاء أما

 إنشاء كونه من باه احتجوا عما وأجاب إخبار إنه الصواب

باه يثبتون كانوا أنهم يقتضي ل فهذا الجاهلية في طلقا كان قولهم أما قال
يكون أن فجاز باه النطق عند العصمة يزيلون كانوا أنهم يقتضي بال الطلق
باهذا أخبر من أن عادتهم وجرت كذباا لكونه أو زعمتم كما إنشاء لكونه زوالها
من باعشرة جاءت إذا الناقة تحريم التزموا كما وهذا نكاحه عصمة زالت الكذب

ذلك ونحو الولد
فل الخبار ل النشاء حقيقة وهذا المؤقت التحريم يوجب إنه قولكم وأما قال

على الكفارة تقديم وجوب القرآن عليه دل والذي ألبتة تحريما ثم أن نسلم
يدل ل تتطهر حتى تصل ل الشارع قال فإذا الصلة على الطهارة كتقديم الوطء

عليه ترتب الظهار أن سإلمنا ترتيب نوع ذلك بال عليه الصلة تحريم على ذلك
وهذا عليه ودللته له اللفظ لقتضاء يكون قد الشيء عقب التحريم لكن تحريم

وليس القتل على الرث حرمان كترتيب محضة عقوباة يكون وقد النشاء هو
للتحريم إنشاء القتل

ل الشرعي باالوضع ترتيب فهذا باه العدالة وإسإقاط الكذب على التعزير وكترتب
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اللفظ بادللة
العقود كصيغ عليه ويدل الحكم لذلك وضع ذلك يكون أن النشاء وحقيقة
كل وليس سإبب إنشاء فكل باغيره أو باالنشاء سإببا كونه من أعم القول فسببية

ل العم فإن النشاء على بامطلقها يستدل فل أعم فالسببية إنشاء سإبب
على وترتبه الطلق على التحريم ترتب باين الفرق فظهر الخص يستلزم
الظهار

السإباب في فقياس ونحوها والبيع والعتاق باالطلق كالتكلم إنه قولكم وأما قال
 بااطلة عليهم العتراضات وهذه يدفعه القرآن فنص سإلمناه ولو نقبله فل

إلى الطلق باه يثبتون كانوا أنهم يقتضي ل الجاهلية في طلقا كونه إن قوله أما
عليه ليترتب الكذب الخبار يقصدون يكونوا لم فإنهم قطعا بااطل فكلم آخره

يكونوا ولم للطلق إرادة الظهار بالفظ أتوا الطلق أرادوا إذا كانوا بال التحريم
هذا كان ولهذا باه للطلق منشئين كانوا وإنما مخبرين ول كاذباين أنفسهم عند
كانت ثعلبة بانت خولة قصة في باالكفارة الله نسخه حتى السإلم أول في ثاباتا

رسإول فأتت أمي كظهر علي أنت لها فقال // حسن الصامت بان عبادة تحت
والذي الله رسإول يا فقالت عليه حرمت الله رسإول فقال ذلك عن فسألته الله

حرمت فقال إلي الناس وأحب ولدي أباو وإنه الطلق ذكر ما الكتاب عليك أنزل
قد إل أراك ما الله رسإول فقال ووحدتي فاقتي الله إلى أشكو فقالت عليه

لها قال وإذا الله رسإول تراجع فجعلت باشيء شأنك في أومر ولم عليه حرمت
صبية لي وإن حالي وشدة فاقتي الله إلى أشكو وقالت هتفت عليه حرمت
رأسإها ترفع وجعلت جاعوا إلي ضممتهم وإن ضاعوا إليه ضممتهم إن صغارا

إليك أشكوا إني اللهم وتقول السماء إلى
قضى فلما الله رسإول على الوحي فنزل السإلم في ظهار أول هذا وكان

سإمع قد وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عليه فتل زوجك ادعي قال الوحي
اليات الله
السإلم أول في باالطلق الحاصل للتحريم إنشاء كان الظهار أن على يدل فهذا

نسخ ثم
أباطن عشرة ولدتها عند الناقة تحريم من باه نظر ما يبطل وباهذا باالكفارة ذلك

لهذا منهم شرع هو بال التحريم يقتضي إنشاء لفظ هناك ليس فإنه ونحوه
السبب هذا عند التحريم

أن الفقهاء باين نزاع ل فإنه بااطل فكلم تحريما يوجب أنه نسلم ل إنا قوله وأما
باالجماع أثم التكفير قبل وطئها فلو الكفارة تزيله تحريما يقتضي الظهار

والحيض وباالصيام باالحرام كالتحريم هنا المؤقت والتحريم الدين من المعروف

لم فإذا باطهر صلة عليه أوجب الله فإن ففاسإد الطهر مع باالصلة تنظيره وأما
حرم فإنه المظاهر وأما الثم فاسإتحق عليه الله أوجب ما ترك باالطهر يأت
يكفر حتى قرباانها من الله فمنعه عليه تحرم بامن وشبهها امرأته نفسه على
غير لنها طهر باغير منه تجزي ل الصلة وفي طهارة إلى مستند تحريم فهنا

أصل مشروعة
إلى عقوباة يكون وقد له اللفظ لقتضاء يكون قد الشيء عقب التحريم وقوله
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حتى مؤقتا تحريما باه تحرم حرام فإنه الظهار في متنافيين غير أنهما جواباه آخر
في والطلق يوقعها من عند الثلث كجمع إنشاء اللفظ كون يمنع ل وهذا يكفر

التحريم ويتعقبه يحرم فإنه الحيض
لم السبب باإنشاء يأت لم لو أنه مع له عقوباة يصح السكران طلق إن قلتم وقد

التي أسإباباها إلى يستند أن ينفي ل عقوباة التحريم فكون اتفاقا امرأته تطلق
لها إنشاءات تكون
وقول فعل نوعان السبب أن جواباه آخره إلى النشاء من أعم السببية قوله

من أعم القول سإببية أن باالعموم أردتم فإن إنشاء إل يكن لم قول كان فمتى
سإببية كونها من أعم السببية مطلق أن أردتم وإن فممنوع وإخبارا إنشاء كونها

شيئا يفيدكم ول فمسلم والقول باالفعل
إنشاء فهو وإخبارا إنشاء يتضمن أمي كظهر علي أنت قوله أن الخطاب وفصل

ولهذا أمه باظهر تشبيهها حيث من وإخبار اللفظ باهذا التحريم قصد حيث من
الخبار بااعتبار وزور النشاء بااعتبار منكر فهو وزورا منكرا الله جعله
أعم والمنكر المنكر من الكاذب فالخبر الكاذب الخبر هو المنكر إن قوله وأما
من فيه يؤذن لم فما المعروف ضد فإنه والخبار النشاء في فالنكار منه

زور فهو الخبار من صدقا يكن لم وما منكر فهو النشاء
 } 15  ـ11  صـ1حـ الفوائد { بادائع أهـ

الصف سإورة
} قلوباهم الله أزاغ زاغوا { فلما تعالى قال

وأصل هديتنا إذ باعد قلوبانا تزغ ل ربانا سإألوه أنهم المؤمنين عباده عن وقال
عن ميله وزيغه إمالته القلب فأزاغه مالت إذا الشمس زاغت ومنه الميل الزيغ

زاغت وإذ تعالى قال كما والبصر القلب باه يوصف والزيغ الضلل إلى الهدى
تقريب وهذا فرقا شخصت ومقاتل قتادة وقال الحناجر القلوب وبالغت الباصار
يطرق فل الشيء إلى ينظر عينيه يفتح أن وهو الزيغ غير الشخوص فإن للمعنى

إلى إل تنظر فلم شيء كل عن الباصار مالت ولما الميت باصر شخص ومنه
آخر شيء إلى النظر عن اشتغلت جانب كل من إليهم أقبلوا الذين هؤلء

من إل أباصارهم مالت الكلبي وقال الحزاب إلى باالنظر وشخصت عنه فمالت
متحيرة عدوها إلى إل تلتفت فلم شيء كل عن زاغت الفراء وقال إليهم النظر
المخوف سإوى ما ملحظة عن ذلك شغله رعبا امتل إذا القلب قلت إليه تنظر
مقابالة وهو عليه الوقوع عن البصر فزاغ

 }100 صـ العليل { شفاء أهـ
الجمعة سإورة
يحمل الحمار كمثل يحملوها لم ثم التوراة حملوا الذين { مثل تعالى قوله

الظالمين} القوم يهدي ل والله الله باآيات كذباوا الذين القوم مثل بائس أسإفارا
خالف ثم إليه ويدعو باه ويعمل ويتدباره باه ليؤمن كتاباه سإبحانه حمله من فقاس

ول له اتباع ول تفهم ول تدبار باغير فقراءته قلب ظهر على إل يحمله ولم ذلك
وحظه فيها ما يدري ل أسإفار زاملة ظهره على كحمار باموجبه وعمل له تحكيم

من الحمار هذا كحظ الله كتاب من فحظه إل ليس ظهره على حمله منها
من متناول فهو لليهود ضرب قد كان وإن المثل فهذا ظهره على التي الكتب
حق يرعه ولم حقه يؤد ولم باه العمل فترك القرآن حمل لمن المعنى حيث

رعايته
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 }197  صـ1 حـ الموقعين { إلم أهـ
المنافقون سإورة
}  الله ذكر عن أولدكم ول أموالكم تلهكم ل آمنوا الذين أيها { يا تعالى قوله

احق سإبحانه الله وكان المحبة لدوام سإببا كان لما الذكر دوام أن والمقصود
للعبد ما انفع من ذكره كثرة كان والجلل والتعظيم والعبودية الحب باكمال
باكثرة سإبحانه الله أمر ولهذا وعبوديته رباه ذكر عن له الصاد هو حقا عدوه وكان
لعلكم كثيرا الله واذكروا تعالى فقال للفلحا سإببا وجعله القرآن في ذكره

10 الجمعة تفلحون
41 الجمعة ذكرا الله اذكروا آمنوا الذين أيها يا تعالى وقال
35 الحزاب والذاكرات كثيرا الله والذاكرين تعالى وقال
ومن الله ذكر عن اولدكم ول اموالكم تلهكم ل آمنوا الذين أيها يا تعالى وقال
9 المنافقون الخاسإرون هم فأولئك ذلك يفعل
152 البقرة اذكركم فاذكروني تعالى وقال
الذاكرون قال المفردون وما الله رسإول يا قالوا المفردون سإبق النبي وقال
والذاكرات كثيرا الله

على أدلكم إل قال انه النبي عن عنه الله رضي الدرداء أباي عن الترمذي وفي
انفاق من لكم وخير درجاتكم في وارفعها مليككم عند وازكاها اعمالكم خير

ويضرباوا أعناقهم فتضرباوا عدوكم تلقوا أن من لكم وخير والورق الذهب
// وهو صحيح // إسإناده تعالى الله ذكر قال الله رسإول يا بالى قالوا أعناقكم

الدرداء أباي على موقوف الموطأ في
الله ذكر من الله عذاب من له انجى عمل آدمي عمل ما جبل بان معاذ قال

لذكره تبع رسإوله وذكر
بال للزرع كالماء للقلب فالذكر المحبة لدوام سإبب الذكر دوام أن والمقصود

باه إل له حياة ل للسمك كالماء
باها عليه والثناء وصفاته باأسإمائه ذكره أنواع وهو

لفظ اسإتعمال من والغالب وتمجيده وتهليله وتكبيره وتحميده تسبيحه الثاني
هذا المتأخرين عند الذكر

هي الثلثة النواع بال العالم ذكر وهو ونواهيه واوامره باأحكامه ذكره الثالث
لرباهم ذكرهم

باكلمه ذكره ذكره افضل ومن
القيامة يوم ونحشره ضنكا معيشة له فإن ذكري عن أعرض { ومن تعالى قال

} أعمى
رسإوله على انزله الذي كلمه هنا  فذكره124 طه

القلوب تطمئن الله باذكر أل الله باذكر قلوباهم وتطمئن آمنوا الذين تعالى وقال
 28 الرعد

 }308  ـ307 صـ الفهام { جلء أهـ
التحريم سإورة
} قلوباكما صغت { فقد تعالى قوله
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المضاف أحوال باحسب وجمعه وتثنيته المضاف إفراد في متنوعة العرب لغة
جمع اسإم إلى أضافوه وإن أفردوه مفرد إلى المتصل الواحد أضافوا فإن إليه

جمعه لغتهم من فالفصح مثنى اسإم إلى أضافوه وإن جمعوه مضمر أو ظاهر
4التحريم قلوباكما صغت فقد تعالى لقوله
38المائدة أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق وقوله غير ل قلبان هما وإنما

وتارة اسإتعمالهم أفصح وهذا ألسنتهما واقطع أعناقهما إضرب العرب وتقول
كقوله يثنونه وتارة وظهرهما وقلبهما لسانهما فيقولون المضاف يفردون

العجم بالغة ل العرب بالغة نزل إنما والقرآن الترسإين ظهور مثل ظهراهما
حرماتها وانتهكوا باالنصوص وتلعبوا الدين أفسدوا الذين والنباط والطماطم

وضع لغتهم من كان وإذا المبطلين وانتحال الجاهلين لتأويل عرضة وجعلوها
باين واحد لفظ في يجمعوا لئل التثنية موضع الجمع
المضاف كان إذا فيما التثنية موضع الجمع يوضع فلن هناك لبس ول تثنيتين

ويدينا عينينا كلمهم في تجد تكاد ل أنك عليه يدل باالجواز أولى مجموعا إليه
ونحو باأيدينا ونأخذك باأعيننا نراك المتكلم قول السامع على يلبس ول ذلك ونحو
وأيديا واحد وجه على كثيرة عيونا الرض وجه على باشر منه يفهم ول ذلك

ظاهره هذا أن زعم من قدره حق القرآن قدر فهل واحد بادن على متعددة
 } 268  ـ266  صـ1 حـ المرسإلة { الصواعق أهـ

تحت كانتا لوط وامرأة نوحا امرأة كفروا للذين مثل الله {ضرب تعالى قوله
ادخل وقيل شيئا الله من عنهما يغنيا فلم فخانتاهما صالحين عبادنا من عبدين

ابان رب قالت إذا فرعون امرأة آمنوا للذين مثل الله وضرب الداخلين مع النار
الظالمين القوم من ونجني وعمله فرعون من ونجني الجنة في بايتا عندك لي

باكلمات وصدقت روحنا من فيه فنفخنا فرجها أحصنت التي عمران ابانة ومريم
مثل أمثال ثلثة على اليات هذه } فاشتملت القانتين من وكانت وكتبه رباها

كفره على يعاقب الكافر أن الكفار مثل فتضمن للمؤمنين ومثلين للكفار
من المؤمنين وباين باينه كان ما كفره مع ينفعه ول وأوليائه ورسإوله لله وعداوته

تنقطع كلها السإباب فإن التصال أسإباب من سإبب أو صهر صلة أو نسب لحمة
وصلة نفعت فلو رسإله أيدي على وحده باالله متصل منها كان ما إل القيامة يوم

باين كانت التي الوصلة لنفعت اليمان عدم مع النكاحا أو والمصاهرة القراباة
مع النار ادخل قيل شيئا الله من عنهما يغنيا لم فلما وامرأتيهما ونوحا لوط

 الداخلين

ينفعه أن ورجا أمره وخالف الله معصية ركب من طمع حينئذ الية قطعت
اتصال فل التصال أشد الدنيا في باينهما كان ولو أجنبي أو قريب من غيره صلحا
ول أبايه عن إباراهيم ول ابانه عن نوحا يغن ولم والزوجية الباوة البنوة اتصال فوق
ول أرحامكم تنفعكم لن تعالى الله قال شيئا الله من امرأتيهما عن لوط ول نوحا

شيئا لنفس نفس تملك ل يوم تعالى وقال باينكم يفصل القيامة يوم أولدكم
ل يوما واخشوا وقال شيئا نفس عن نفس تجزى ل يوما واتقوا تعالى وقال
وهذا حق الله وعد إن شيئا والده عن جاز هو مولولد ول ولده عن والد يجزى

قراباة من الله دون من باه تعلقوا من أن الباطلة المشركين لطماع تكذيب كله
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هو أو الله عذاب من يجيرهم أو القيامة يوم ينفعهم صحبة أو نكاحا أو صهر أو
ل الذي الشرك وهو وشركهم آدم باني ضللة أصل وهذا الله عند لهم يشفع
ومحارباة باإباطاله كتبه جميع وأنزل رسإله جميع الله باعث الذي وهو الله يغفره

ومعاداتهم أهله
فصل
اتصال أن المثل ووجه فرعون امرأة فأحدهما للمؤمنين اللذان المثلن وأما

تضر ل الغير فمعصية وعمله كفره في فارقه إذا شيئا يضره ل باالكافر المؤمن
التي العقوباة باسبب الدنيا في باها تضرر وإن الخرة في شيئا المطيع المؤمن

فرعون امرأة يضر فلم عامة فتأتي الله أمر أضاعوا إذا الرض باأهل تحل
باهما اتصالهما ولوط نوحا امرأة ينفع ولم الكافرين أكفر من وهو باه اتصالها

العالمين رب رسإول وهما
ثلثة فذكر كافر ول مؤمن ل لها زوج ل التي مريم للمؤمنين الثاني المثل

والمرأة الصالح باالرجل وصلة لها التي الكافرة المرأة النساء من أصناف
وباين باينها وصلة ل التي العزب والمرأة الكافر باالرجل وصلة لها التي الصالحة

ل والثالثة وسإببها وصلتها تضرها ل والثانية وسإببها وصلتها تنفعها ل فالولى أحد
 شيئا الوصلة عدم يضرها

سإيقت فإنها السورة سإياق يناسإب ما البديعة السإرار من المثال هذه في ثم
الله يطعن لم إن وأنهن عليه تظاهرهن من - والتحذير ص النبي أزواج ذكر في

ينفع لم - كما ص الله بارسإول اتصالهن ينفعهن لم الخرة الدار ويردن ورسإوله
اتصال مثل السورة هذه في ضرب إنما ولهذا باهما اتصالهما ولوط نوحا امرأة
القراباة دون النكاحا

لهما ضرب ثم وحفصة عائشة يحذر الول المثل الله ضرب سإلم بان يحيى قال
باالطاعة التمسك على يحرضهما الثاني المثل
عند يضرها لم أنها وهو آخر اعتبار أيضا بامريم للمؤمنين المثل ضرب وفي
عنه الله بارأهما ما إلى وابانها إياها ونسبتهم لها اليهود الله أعداء قذف شيئا الله
الرجل يضر فل العالمين نساء على المصطفاة الكبرى الصديقة كونها مع

كانت إن المؤمنين أم لعائشة تسلية هذا وفي فيه والفساق الفجار قدحا الصالح
إن الكاذباون فيها قال ما على نفسها وتوطين الفك قصة باعد نزلت السورة

مما ولحفصة لها تحذير ولوط نوحا باامرأة التمثيل ذكر في كما قبلها كانت
والتخويف لهن التحذير المثال هذه - فتضمنت ص النبي حق في اعتمدتاه

أوذي لمن النفس وتوطين والتسلية والتوحيد الطاعة على لهن والتحريض
المثال أسإرار سإيما ول منه وأجل هذا فوق التنزيل وأسإرار عليه وكذب منهن
العالمون إل يعقلها ل التي
والفرق والجمع والقياس التمثيل من القرآن عليه اشتمل ما باعض فهذا قالوا

واسإتدلل تأثيرا باأحكامها وارتباطها والمعاني العلل واعتبار
 } 228  ـ225  صـ1 حـ الموقعين { إعلم أهـ

} { ن سإورة
مكظوم وهو نادى اذ الحوت كصاحب تكن ول رباك لحكم { فاصبر تعالى قوله
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{
ول نادى اذ قوله وهو الظرف في العامل ما يقال أن وهو نافع سإؤال هنا وها

وقد ندائه في مثله تكن ل المعنى يصير اذ عنه المنهى الفعل يكون أن يمكن
ذهب اذ النون وذا فقال باه نجاه أنه فأخبر النداء هذا في عليه سإبحانه الله أثنى

سإبحانك أنت ال اله ل أن الظلمات في فنادى عليه نقدر لن أن فظن مغاضبا
المؤمنين ننجى وكذلك الغم من ونجيناه له فاسإتجبنا الظالمين من كنت انى

باطن في باها دعا اذ النون ذى أخى دعوة قال أنه النبي عن وغيره الترمذى وفي
من كنت انى سإبحانك أنت ال اله ل عنه الله فرج ال مكروب باها دعا ما الحوت

الذى النداء وهى الدعوة هذه في باه التشبه عن ينهى أن يمكن فل الظالمين
باه نادى الذى النداء وهى الدعوة هذه في باه التشبه عن نهى وانما رباه باه نادى
وهى المناداة هذه إلى باه أفضى الذى السبب في باه التشبه عن ينهى وانما رباه

نادى حتى عليه ذلك وشدة الحوت باطن في حبسه إلى باه أفضت التى مغاضبته
وحزنا وهما وغضبا غيظا امتل قد الذى والكاظم والكظيم مكظوم وهو رباه

يخرجه فلم عليه وكظم
من الحوت صاحب في ما قيل الظرف في العامل فما ذلك وعلى قيل فإن

كان زمن أو باقيد المنهى قيد إذا فإنه قائم باعد فالسؤال قيل الفعلفإن معنى
الحال هذه في الحوت صاحب مثل تكن ل المعنى كان فإن النهى حيز في داخل

الحالة تلك عن نهيا كان الوقت هذا أو
الحال في باه يشبه أن فنهى الحوت صاحب كونه عن مسببا نداؤه كان لما قيل
لحكمه والصبر العزيمة ضعف وهى والنداء الحوت صحبته إلى باه أفضت التى

الحوت فالتقمه مغاضبا ذهب إذ الحوت كصاحب تكن ول تعالى يقل ولم تعالى
الخر الموضع في ذكرها على باها وأحال واختصرها القصة طوى بال فنادى

 اليه انتهت وما باغايتها واكتفي

مثله تكن ل أى عنه المنهى الفعل بانفس الظرف باتعويض منعك فما قيل فان
عليه قضى باما راض نداء نداؤك يكون بال وغما وهما غيظا ممتلئ وهو ندائه في
كان وان المعنى هذا قيل كظيم نداء ل الصدر وسإعة والتسليم باالرضا تلقاه قد

باه التشبه عن نهى وانما مجرده في باه التشبه عن يقع لم النهى أن ال صحيحا
ويدل الحوت باطن في سإجن حتى مغاضبا ذهاباه على حملته التى الحال في

في أى الحوت كصاحب تكن ول قال ثم رباك لحكم فاصبر تعالى قوله عليه
باها أمر التى الحالة ضد هى عنها نهى التى الحالة فان رباه لحكم صبره ضعف

الذى القدرى الكونى لحكمه باالصبر أمر حيث تصبر أن منعك فما قيل فإن
كظيم وهو نادى بال عليه يصبر لم حيث الحوت كصاحب تكن ول عليه يقدره

تحته والسكون احتماله على يصبر فلم لكشفه
باسؤالهم أنبيائه من وغيره يونس على أثنى سإبحانه الله أن ذلك من منع قيل
اذ النون وذا قوله في باذلك سإبحانه عليه أثنى وقد الضر من باهم ما كشف اياه

أنت ال اله ل أن الظلمات في فنادى عليه نقدر لن أن فظن مغاضبا ذهب
ننجى وكذلك الغم من فنجيناه له فاسإتجبنا الظالمين من كنت انى سإبحانك

أثنى وكذلك باه ويمدحه عليه يثنى فيما باه التشبه عن ينهى فكيف المؤمنين
انما باقوله يعقوب وعلى الراحمين أرحم وأنت الضر مسنى باقوله أيوب على

 الله إلى وحزنى باثى أشكو
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خاتم إليه شكا وقد فقير خير من إلى أنزلت لما انى رب باقوله موسإى وعلى
الحديث حيلتى وقلة قوتى ضعف اليك أشكو اللهم باقوله ورسإله أنبيائه

الشكوى عن عبده اعراض بال الجزيل الصبر تنافي ل سإبحانه إليه فالشكوى
عبده يبتلى تعالى والله الصبر هو وحده إليه الشكوى وجعل جملة غيره إلى

يستكن ولم اليه يتضرع لم من سإبحانه ذم وقد ودعاءه وتضرعه شكواه ليسمع
وما لرباهم اسإتكانوا فما باالعذاب أخذناهم ولقد تعالى قال كما البلء وقت له

عبده من يرد لم تعالى والرب رباه على يتجلد أن من أضعف والعبد يتضرعون
من يمقت تعالى وهو اليه ويتضرع له يستكين أن منه أراد بال عليه يتجلد أن

ما اليه تشتكى كيف لبعضهم وقيل اليه باه ما يشكو من ويحب خلقه إلى يشكوه
اليه العبد ذل يرضى رباى فقال عليه يخفي ليس

صبروا الذين العزم أولى صبر يصبر أن رسإوله أمر سإبحانه أنه والمقصود
على القيامة يوم الشفاعة قصة دارت ولهذا الصبر أكمل وهذا اختيارا لحكمه
الله صلوات الله لحكم وأصبرهم وخيرهم أفضلهم إلى ردوها حتى هؤلء

أجمعين عليهم وسإلمه
عن الصبر أم المأمور على الصبر أكمل الثلثة الصبر انواع أى قيل فإن

المقدور على الصبر أم المحظور
مجرد على الصبر من أفضل والنهى المر وهو باالتكليف المتعلق الصبر قيل

من أحد لكل باد فل والكافر والمؤمن الفاجر البر باه يأتى الصبر هذا فان القدر
اضطرارا أو اختيارا القدر على الصبر

أصبرهم اتباعا وأعظمهم الرسإل أتباع فصبر والنواهى الوامر على الصبر وأما
محله في الحرام عن فالصبر أفضل وموضعه محله في صبر وكل ذلك في

أفضل محلها في الطاعة وعلى أفضل
من صبر أم أوامره على يصبر من صبر الله إلى أحب الصبرين أى قيل فإن

محارمه عن يصبر
 أفضل المخالفات عن الصبر طائفة فقالت الناس فيه تنازع موضع هذا قيل

المخالفات عن يصبر ول والفاجر البر يفعلها البر أعمال فإن وأصعب أشق لنه
النفس هوى مخالفة على صبر المحرمات عن الصبر ولن قالوا الصديقون إل

دليل النفوس تحبه الذى المحبوب ترك ولن قالوا وأفضله شىء أشق وهو
يحبه ما فعل باخلف وهواه نفسه من اليه أحب لجله ترك من أن على

الصبر هذا في كلها والفتوة فالمروءة وأيضا قالوا ذلك يستلزم ل فإنه المحبوب
باحسب وفتوته العبد فمروءة تخشى لما تهوى ما ترك الفتوة أحمد المام قال
محبوباات أكثرها فإن الوامر على يصبر ممن العجب وليس قالوا الصبر هذا

محاب وهذه والبر والخلص والحسان العدل من فيها لما السليمة للنفوس
محاب أكثرها التي المناهي عن يصبر ممن العجب بال الزكية الفاضلة للنفوس
أخرى دار في الجل للمحبوب الدار هذه في العاجل المحبوب فيترك للنفوس
لطبعها مخالف عنه فصبرها العاجل باحب موكلة والنفس

وهواه وشيطانه النسان نفس اليها تدعو دواع أرباعة لها المناهى ولن قالوا
وأمره النفوس على شيء أشق وذلك الرباعة هذه يجاهد حتى يتركها فل ودنياه
قيام مع والحمية ولذاتها مشتهياتها عن النفوس حمية بااب من فالمناهى قالوا
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قرباان بااب كان لذلك أو قالو وأشقه شيء أصعب من وقوته التناول داعى
اذا النبي قال كما المستطاع منه يفعل انما المر وبااب كله مسدودا النهى

بااب ان على فدل فاجتنبوه عنه نهيتكم وما اسإتطعتم ما منه فاءتوا باأمر أمرتكم
كما منه شيء ارتكاب في يرخص لم وانه المأمورات بااب من أضيق المنهيات

العقوباات عامة كانت ولهذا قالوا والعذر للعجز المأمورات باعض ترك في رخص
سإبحانه الله فإن المأمور ترك باخلف المنهيات ارتكاب على وغيرها الحدود من
على هل العلماء اختلف وقد الصلة المأمورات فأعظم معينا حدا عليه يرتب لم

 فصل ل أم حد تاركها

فعل على الصبر بال أخرى طائفة وقالت الطائفة باه احتجت ما باعض فهذا
إلى أحب المأمور فعل لن المحظور ترك على الصبر من وأجل أفضل المأمور

وأعلى أفضل المرين أحب على والصبر المحظور ترك من الله
 }27  ـ24 صـ الصابارين { عدة أهـ

المزمل سإورة
النقطاع التبتل  و8:  } المزمل تبتيل إليه وتبتل رباك اسإم { واذكر تعالى قوله
الزواج عن لنقطاعها البتول مريم وسإميت القطع وهو البتل من تفعل وهو
وفضل شرفا الزمان نساء ففاقت زمانها نساء من نظراء لها يكون أن وعن

مصدر التفعيل على جاء ولكن والتفهم كالتعلم تبتل باتل ومصدر منهن وقطعت
والتكثر والتعمل والتكلف باالتدريج إيذانا الفعل هذا في فإن لطيف لسر تفعل

قيل فكأنه الخر على الدال باالمصدر أحدهما على الدال باالفعل فأتى والمبالغة
ومصدره الفعل من المعنيان ففهم تبتل إليه وتبتل تبتيل الله إلى نفسك : باتل
واليجاز الختصار أحسن من وهو القرآن في كثير وهذا
: المنازل صاحب قال

14:  الرعد الحق دعوة : له وجل عز وقوله باالكلية الله إلى : النقطاع التبتل
المحض التجريد أي

المتبتل يكون ل باحيث العواض ملحظة عن : التبتل المحض باالتجريد ومراده
المستأجر بااب عن انصرف أخذها فإذا الجرة لجل إل يخدم ل الذي كالجير
بااب عن ينصرف ل فهو للجرة ل عبوديته بامقتضى يخدم فإنه العبد باخلف
إطلق له يحصل ولم العبودية شرف من خرج قد والباق آباقا كان إذا إل سإيده

: النفس شرف وغاية عبيده وعند سإيده عند مركوسإا باذلك فصار الحرية
: قيل كما وقهرا كرها ل ومحبة واختيارا طوعا العبودية رق تحت دخولها
 باالتمليك الفخر يحوي ... والعبد رقهم في دخولها النفوس شرف

هذا : إرادة الموضع هذا في الحق دعوة : له باقوله اسإتشهاده حسن والذي
باها لداعيه يوجب لم وإن وصفاته لذاته الحق دعوة صاحب تعالى وأنه المعنى

ويشكر ويقصد وحده ويدعى وحده يعبد أن أهل فهو لذاته يستحقها فإنه ثواباا
إليه ويلجأ باه ويستجار باه ويستعان عليه ويتوكل ويخاف ويرجى ويحب ويحمد
وحده له الحق اللهية الدعوة فتكون إليه ويصمد

المحض والتجريد التبتل مقام له صح وحال وذوقا معرفة هذا باقلبه قام ومن
: هذا ومرادهم والصدق فيه والخلص باالتوحيد الحق دعوة السلف فسر وقد
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المعنى
الله رضي عباس ابان وقال : التوحيد الحق دعوة عنه الله رضى علي فقال
يكون ل الخالص والدعاء باالخلص : الدعاء وقيل الله إل إله ل أن شهادة عنهما

وإخلصها وتجريدها وحقوقها اللهية دعوة الحق ودعوة وحده لله إل
الحظوظ عن النقطاع : تجريد الولى الدرجة درجات ثلث على : وهو قال

باحال مبالة أو رجاء أو خوفا العالم إلى واللحوظ
: انقطاع فالنفصال باهما إل يصح ل وانفصال : اتصال أمرين يجمع التبتل قلت
ما إلى قلبه التفات وعن منه الرب لمراد المزاحمة النفس حظوظ عن قلبه

عن قلبه يشغل باحيث فيه فكرا أو باه مبالة أو فيه رغبة أو منه خوفا الله سإوى
الله

عليه وإقباله باالله القلب اتصال وهو النفصال هذا باعد إل يصح : ل والتصال
وتوكل وإناباة ورجاء وخوفا حبا له وجهه وإقامة

: فقال يحصل شيء وباأي التجريد هذا على يعين ما الشيخ ذكر ثم
الحقيقة باشهود المبالة ورفض باالتسليم الخوف وقطع باالرضى الرجاء باحسم
الله باحكم الرضى : هو قلبك من المخلوقين رجاء مادة يحسم الذى : إن يقول

في الخلق لرجاء يبق لم وقسمه الله باحكم رضي فمن لك وقسمه وجل عز
 موضع قلبه

له واسإتسلم لله سإلم من فإن لله التسليم : هو الخوف مادة يحسم والذي
لن أنه وعلم ليصيبه يكن لم أخطأه وما ليخطئه يكن لم أصاباه ما أن وعلم
فإن أيضا موضع قلبه في المخلوقين لخوف يبق لم له الله كتب ما إل يصيبه
ما إل يصيبها ل أنه وعلم ومولها وليها إلى سإلمها قد عليها يخاف التي نفسه
باوجه الله غير من للخوف معنى فل يصيبها أن لباد لها كتب ما وأن لها كتب
عنده أودعها فقد الله سإلمها إذا أنه وهي لطيفة فائدة أيضا التسليم وفي

بااغ باغي ول عاد عدو يد تنالها ل حيث كنفه تحت وجعلها حرزه في وأحرزها
عات

من كلها الشياء رؤية وهو الحقيقة : شهود باالناس المبالة مادة يحسم والذي
باحوله إل شيء منها يتحرك ل وسإلطانه قهره وتحت قبضته وفي وباالله الله

هذا باعد باالخلق المبالة وجه فما ومشيئته باإذنه إل يضر ول ينفع ول وقوته
الشهود

الهوى بامجانبة النفس على التعريج عن النقطاع : تجريد الثانية : الدرجة قال
الكشف بارق وشيم النس روحا وتنسم
انقطاع وهذه الخلق عن انقطاع الولى : أن قبلها والتي الدرجة هذه باين الفرق

أشياء باثلثة وجعله النفس عن
التبتل عن يصد اتباعه لن عنه نفسه ونهي ومخالفته الهوى : مجانبة أولها

كالروحا للروحا والروحا باالله النس روحا تنسم الهوى مخالفة باعد : وهو وثانيها
فحينئذ هواه عن أعرض لما الروحا هذا له حصل وإنما وراحتها روحها فهو للبدن
انقطع فلما التعلق من لها باد ل النفس إذ رائحته ووجد باالله النس روحا تنسم
وأحيتها فريحتها نسماته عليها وهبت باالله النس روحا وجدت هواها من تعلقها
باه ليعلم إليه والنظر واسإتشرافه مطالعته وهو الكشف بارق : شيم وثالثها
الرحمة ومساقط الغيث مواقع
البر باين المشترك السفلي الجزئي : الكشف ههنا باالكشف مراده وليس
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هو ومستورهموإنما الناس مخبآت عن كالكشف والكافر والمؤمن والفاجر
البصائر أربااب الصادقين كشف منتهى هن أشياء ثلثة عن الكشف

 السير منازل عن : الكشف أحدها

ومفسداتها العمال وآفات النفس عيوب عن : الكشف والثاني
والمعرفة التوحيد وحقائق والصفات السإماء معاني عن : الكشف والثالث

يدندنون وحولها يحومون وعليها القوم علوم مجامع : هي الثلثة الباواب وهذه
المنازل وصفة السير : في ومعظمه كلمه جل من فمنهم يشمرون وإليها

التوحيد : في كلمه جل من ومنهم والقواطع الفات : في كلمه جل من ومنهم
والصفات السإماء وحقائق والمعرفة
مطلبه على باه فيستعين الحق من عنده ما منهم كل من يأخذ الذكي والصادق

فالكمال باه ويهدره الخر الحق في لتقصيره الحق من عنده يجده ما وليرد
معلوم مقام له إل العباد من وما العالمين رب لله المطلق

السإتقامة باتصحيح السبق إلى النقطاع : تجريد الثالثة : الدرجة قال
الجمع أوائل إلى والنظر الوصول قصد في والسإتغراق

جعل النفس عن انقطاعا والثانية الخلق عن انقطاعا الولى الدرجة جعل لما
الحق سإوى عما العراض وهي السإتقامة باتصحيح وجعله للسبق طلبا الثالثة
الوصول قصد في باالسإتغراق ثم بامحاباه والشتغال عليه القبال ولزوم

وعزائمه همومه يستغرق باحيث شيء كل عن الوصول طلب يشغله أن وهو
له المذكور الكشف بارق بادو باعد ذلك يكون وإنما أوقاته وإراداته

 }33  ـ29  صـ2 حـ السالكين { مدارج أهـ
المدثر سإورة
من فطهر : نفسك ومجاهد قتادة  قال4:  } المدثر فطهر { وثياباك تعالى قوله

والشعبي والضحاك النخعي إباراهيم قول وهذا باالثوب النفس عن فكنى الذنب
معصية على تلبسها : ل عباس ابان قال التفسير أهل من والمحققين والزهري

: الثقفي سإلمة بان غيلن قول سإمعت : أما قال ثم غدر ول
أتقنع غدرة من ول ... لبست غادر ثوب ل الله باحمد وإنى

للغادر وتقول الثياب : طاهر والوفاء باالصدق الرجل وصف في تقول والعرب
والثم والظلم الغدر على تلبسها : ل كعب بان أباي وقال الثياب : دنس والفاجر

 طاهر بار وأنت البسها ولكن

إنه صالحا كان إذا للرجل : يقال السدي قال فأصلح : عملك الضحاك وقال
: وقلبك جبير بان سإعيد وقال الثياب لخبيث إنه فاجرا كان وإذا الثياب لطاهر
فحسن : وخلقك والقرظي الحسن وقال فطهر وبايتك
تجوز ل التى النجاسإات من الثياب باتطهير : أمر زيد وابان سإيرين ابان وقال

ثياباهم يطهرون ول يتطهرون ل كانوا المشركين لن معها الصلة
لها طهرة الثياب تقصير لن فقصر : وثياباك طاووس وقال

القوال : أصح الول والقول
إذ باه المأمور التطهير جملة من وتقصيرها النجاسإات من تطهيرها أن ريب ول
الباطن نجاسإة تورث الظاهر نجاسإة لن والخلق العمال إصلحا تمام باه
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: أن والمقصود عنها والبعد باإزالتها وجل عز الله يدي باين القائم أمر ولذلك
وباين ونجاسإته الثوب دنس الماء يطهر كما ونجاسإته القلب دنس يطهر الورع
على المنام في المرء ثياب تدل ولذلك وبااطنة ظاهرة مناسإبة والقلوب الثياب

والذهب الحرير لباس عن نهى ولهذا الخر في منهما كل ويؤثر وحاله قلبه
وتأثير والخشوع للعبودية المنافية الهيئة من القلب في تؤثر لما السباع وجلود
ودنسها نظافتها من البصائر أهل يعرفه خفي أمر الثياب في والنفس القلب

وليسا الفاجر ثوب من ليعرف البر ثوب إن حتى وكسفتها وباهجتها ورائحتها
عليهما

 }12  ـ10  صـ2 حـ السالكين { مدارج أهـ
}  معرضين التذكرة عن { فمالهم تعالى قوله

شبههم قسورة من فرت مستنفرة حمر كأنهم معرضين التذكرة عن لهم فما
وهذا منه ففرت الرماة أو السإد رأت باحمر القرآن عن ونفورهم إعراضهم في
كالحمر رسإوله باه الله باعث باما جهلهم في القوم فإن والتمثيل القياس باديع من

النفور أشد منه نفرت الرامي أو السإد صوت سإمعت فإذا شيئا تعقل ل وهي
كنفور وحياتهم سإعادتهم فيه الذي الهدى عن نفروا فإنهم لهؤلء الذم غاية وهذا

لشدة فإنها النافرة من أبالغ معنى المستنفرة وتحت ويعقرها يهلكها عما الحمر
من السإتفعال في فإن النفور على وحضه باعضا باعضها اسإتنفر قد نفورها
عليه وتواطأت باالنفور تواصت فكأنها المجرد الفعل على زائدا قدرا الطلب

النفور على وحملها اسإتنفرها القسورة أن فالمعنى الفاء بافتح قرأها ومن
وشدته بابأسإه

 }196  صـ1حـ الموقعين { إعلم أهـ
القيامة سإورة
} سإدى يترك أن النسان { أيحسب تعالى قوله
ول يثاب ل غيره وقال ينهى ول يؤمر ل مهمل أي عنه الله رضى الشافعي قال

سإبحانه فهو والنهى المر غاية والعقاب الثواب لن واحد والقولن يعاقب
على سإبحانه فأنكر الخرة في والعقاب والثواب الدنيا في والنهى للمر خلقهم

وأنه واسإتهجانه ذلك اسإتقباحا العقل في جعل من إنكار سإدى يترك أنه زعم من
الحاكمين احكم إلى ذلك ينسب أن يليق ل

 }13  صـ2 حـ السعادة دار { مفتاحا أهـ
النبأ سإورة

} أتراباا وكواعب وأعناباا حدائق مفازا للمتقين { إن تعالى قال
الكلبي قال والمفسرون ومجاهد قتادة قال الناهد وهي كاعب جمع فالكواعب

السإتدارة من اللفظة واصل تفلكت و ثديهن تكعب اللواتي الفلكات هن
نواهد ويسمين اسإفل إلى متدلية ليست كالرمان نواهد ثديهن أن والمراد

وكواعب
 } 157 صـ الرواحا { حادى أهـ

التكوير سإورة
} كورت الشمس { إذا
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وفي سإيرت الجبال وإذا انكدرت النجوم وإذا كورت الشمس إذا قارىء قرأ
الموتى أنشر أنه هب سإيدي يا قائل له فقال عقيل بان الوفاء أباو الحاضرين

البانية هدم فلم والعقاب باالثواب باقرنائها النفوس وزوج والحساب للبعث
الشمس وكور النجوم ونثر السماء وفطر الرض ودك الجبال وسإير
والتفكر للعتبار فيها ما وجعل وجعلها والتمتع للسكني الدار لهم باني إنما فقال

من وأجلهم السكنى مدة انقضت فلما والتذكر التأمل باحسن عليه والسإتدلل
منها الساكن لنتقال خرباها الدار
وإظهار الحوال إحالة وفي باهم معمورة كانت الكونين باأن يعلمهم أن فأراد
وزنادقة اللحاد لهل وتكذيب العزة بايان باعد المقدرة وبايان الهوال تلك

أنهم كفروا الذين فيعلم والوثان والقمر والشمس الكواكب وعباد المنجمين
وانفطرت انثرت قد معبوداتهم وأن انهدمت قد آلهتهم راوا فإذا كاذباين كانوا

مرباوب العالم أن وظهر كذباهم وتبين فضائحهم ظهرت تشققت قد ومحالها
باالقدم القائلين الفلسإفة لملحدة تكذيبا يشاء كيف يصرفه رب له مدبار محدث

وقدرته عزته عظم على ودللة الدار هذه هدم في حمكة من تعالى لله فكم
عانها وإذ لقهره باإسإرها المخلوقات وانقياد باالرباوباية وانفراده وسإلطانه
العالمين رب الله فتبارك لمشيئته

 }700  صـ3 حـ الفوائد { بادائع أهـ

المطففين سإورة
} قلوباهم على ران بال { كل تعالى قوله
يكسبون كانوا ما قلوباهم ! على ران بال كل تعالى قوله في السلف باعض قال
القلب يعمي حتى الذنب على الذنب هو الحسن وقال الذنب باعد الذنب هو قال

القلب أن هذا وأصل باقلوباهم أحاطت ومعاصيهم ذنوباهم كثرت لما غيره وقال
يصير حتي يغلب ثم يصيررانا حتي الصدي غلب زادت فاذا المعصية من يصدي
باعد ذلك له حصل فاذا وغلف غشاوة في القلب فيصير وختما وقفل طبعا

حيث ويسوقه عدوه يتوله فحينئذ أسإفله أعله فصار انتكس والبصيرة الهدى
أراد
 } 39 صـ الكافى { الجواب أهـ

أباو قال يكسبون كانوا ما قلوباهم على ران بال كل تعالى قال فقد الران وأما
الميت على يرون والموت السكران عقل على ترين والخمر عليها غلب عبيدة

غلب أي باه قدرين فأصبح عمر وقول جهينة اسإيفع حديث هذا ومن باه فيذهب
الذنوب من القلب يسود أن الرين النحوي معاذ أباو وقال الرين باه وأحاط عليه

وهو الطبع من أشد والقفال الرين من أشد وهو القلب على يطبع أن والطبع
فأحاطت منهم والمعاصي الذنوب كثرت الفراء وقال القلب على يقفل أن

قلبه على ران يقال غطى ران إسإحاق أباو وقال عليها الرين فذلك باقلوباهم
قلت الغين ومثله القلب يغشى كالغشاء والرين قال غشيه أي رينا يرين الذنب
عليه الله صلى الله رسإول قال وأرقه شيء ألطف فألغين إسإحاق أباو أخطأ
الرين وأما مرة مائة اليوم في الله لسإتغفر وأني قلبي على ليغان وأنه وسإلم
على الذنب هو مجاهد وقال وأكثفها القلب على الحجب أغلظ من فهو والران
غمرت مقاتل وقال القلب فيموت وتغشاه باالقلب الذنوب تحيط حتى الذنب

هريرة أباي حديث من والترمذي النسائي سإنن وفي الخبيثة أعمالهم القلوب
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في نكتت خطيئة أخطأ إذا العبد أن قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن
حتى فيها زيد زاد وإن قلبه صقل وتاب واسإتغفر نزع هو فإن سإوداء نكتة قلبه
يكسبون كانوا ما قلوباهم على ران بال كل الله ذكر الذي الران وهو قلبه تعلو
في نكت أذنب كلما مسعود بان الله عبد وقال صحيح حديث هذا الترمذي قال
اكتسبوها التي ذنوباهم أن سإبحانه فأخبر كله القلب يسود حتى سإوداء نكتة قلبه

فهو فيهم الله خلق وهو منهم الران سإبب فكان قلوباهم على رينا لهم أوجبت
قدرته عن خارج والمسبب العبد بااختيار السبب لكن ومسببه السبب خالق

واختياره
 } 91 صـ العليل { شفاء أهـ

مرقوم كتاب عليون ما أدراك وما عليين لفي البارار كتاب إن { كل تعالى قوله
} المقرباون يشهده
حقيقية كتاباة مكتوباا لكونه تحقيقا مرقوم كتاب كتاباهم أن تعالى الله فأخبر
من المقرباين بامشهد باه لهم ويوقع يكتب باإنه البارار كتاب تعالى وخص

تنويها الفجار لكتاب هؤلء شهادة يذكر ولم المؤمنين وسإادات والنبيين الملئكة
يكتب كما خلقه خواص باين وإظهارا له وإشهارا باه لهم وقع وما البارار باكتاب

باأسإم تنويها المملكة أهل وخواص المراء باين تعظمه من تواقيع الملوك
وملئكته وتعالى سإبحانه الله صلة من نوع وهذا باذكره وإشادة له المكتوب

عبده على
 }115 صـ الرواحا { حادى أهـ

النشقاق سإورة
فأول حال باعد حال  أي19 } النشقاق طبق عن طبقا { لتركبن تعالى قوله

ثم فطميا ثم رضيعا ثم مولودا ثم جنينا ثم مضغة ثم علقة ثم نطفة كونه أطباقة
النسان أحوال جميع إلى مبتلى أو معافى فقيرا أو غنيا مريضا أو صحيحا

يصير ثم تعالى الله يدي باين يوقف ثم يبعث ثم يموت أن إلى عليه المختلفة
أمر باعد وأمرا منزل باعد ومنزل حال باعد حال لتركبن فالمعنى النار أو الجنة إلى

ولده وقت إلى نطفة كونه حين من البطن في الجنين أطباق باعض ذكرنا
 } 97 صـ المودود { تحفة أهـ

الطارق سإورة
الصلب باين من يخرج دافق ماء من خلق خلق مم النسان { فلينظر تعالى قال

من القلدة موضع الترباية اللغة أهل قال الزجاج  قال5 - 7 } الطارق والترائب
قول وهو الصدر من الحلي معلق الترائب عبيدة أباو وقال ترائب والجمع الصدر
المرأة وترائب الرجل صلب يريد عباس ابان عن عطاء وقال اللغة أهل جميع
التفسير أهل وجمهور وسإفيان ومقاتل الكلبي قول وهذا قلدتها موضع وهو
من يوجده ما أيجاد في العادة الله أجرى وباذلك الحاديث لهذه المطاباق وهو
ماء من ينعقد فالحيوان المخلوقات من وغيرهما والنبات كالحيوان أصلين باين

الله قال ولهذا والهواء والتراب الماء من النبات ينعقد كما النثى وماء الذكر
 :1 النعام صاحبة له تكن ولم ولد له يكون أنى والرض السموات باديع تعالى
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وحواء باآدم هذا ينتقض ل و وصاحبته الذكر باين من إل يتكون ل الولد  فإن1
ثم طينا صار حتى باالماء آدم تراب مزج سإبحانه الله فإن باالمسيح ول أباوينا

حواء وكانت الروحا فيه نفخ ثم كالفخار صار حتى والشمس الهواء عليه أرسإل
وكانت الملك ونفخة مريم ماء من خلق والمسيح أجزائه من وجزءا منه مستلة
لغيره كالب له النفخة

 }93 صـ المودود { تحفة أهـ
الشمس سإورة

} دسإاها من خاب وقد زكاها من أفلح { قد تعالى قال
أخفاها من خسر وقد وأظهرها الله باطاعة وأعلها كبرها من أفلح قد والمعنى
في يدسإه تعالى قوله منه الخفاء التدسإية وأصل الله بامعصية وصغرها وحقرها
الخلق من ويتوارى مكانها ويخفي المعصية في نفسه يدس فالعاصي التراب

الخلق عند وانقمع الله عند وانقمع نفسه عند انقمع قد باه يأتي ما سإوء من
وأكبره شيء أشرف تصير حتى وتعليها وتعزها النفس تكبر والبر فالطاعة

الذل وباهذا تعالى لله وأصغره وأحقره شيء أذل فهي ذلك ومع وأعله وأزكاء
كبرها وما الله معصية مثل النفس صغر فما والنمو والشرف العز هذا لها حصل

 فصل الله طاعة مثل ورفعها وشرفها

هواه وقيود شهواته وسإجن شيطانه أسإر في دائما العاصي أن عقوبااتها ومن
أعدى أسإره أسإير من أسإير من حال أسإوء أسإير ول مقيد مسجون أسإير فهو

فكيف الشهوة قيد من أصعب قيد ول الهوى سإجن من أضيق سإجن ول عدوله
خطوة يخطو وكيف مقيد مسجون ماسإور قلب الخرة والدار الله الى يسير

القلب ومثل قيوده باحسب جانب كل من الفات طرقته القلب تقيد وإذا واحدة
الحديث وفي الفات اسإتوحشه نزل وكلما الفات عن باعد عل كلما الطائر

الذئاب باين وهي لها حافظ ل التي الشاة أن وكما النسان ذئب الشيطان
باد ول مفترسإه فذئبه الله من حافظ عليه يكن لم إذا العبد فكذا العطب سإريعة

ذئبه وباين باينه حصينة وجنة وقاية فهي باالتقوى الله من حافظ عليه يكون وإنما
من أقرب الشاة كانت وكلما والخرة الدنيا عقوباات وباين باينه وقاية هي كما

الهلك الى أقرب كانت الراعي عن باعدت وكلما الذئب من أسإلم كانت الراعى
من القاصي الذئب يأخذ وإنما الراعى من قربات إذا الشاة تكون ما فاحمي

الله من أباعد كان كلما القلب إن كله هذا وأصل الراعي من أباعدهن وهي الغنم
من والبعد الفات عنه باعدت الله من أقرب كان وكلما أسإرع اليه الفات كانت
المعصية وباعد الله عن العبد تبعد فالغفلة باعض من أشد باعضها مراتب الله

والشرك النفاق وباعد المعصية باعد من أعظم البدعة وباعد الغفلة باعد من أعظم
كله ذلك من أعظم

 }53  ـ52 صـ الكافى { الجواب أهـ
الضحى سإورة

المأمور التحديث هذا  وفي11:  }الضحى فحدث رباك بانعمة { وأما تعالى قال
وكذا باكذا علي الله : أنعم وقوله باها والخبار النعمة ذكر : أنه أحدهما قولن باه

جبر : من السورة هذه في عليك النعم من ذكر ما اشكر : يعني مقاتل قال
في كما شكر الله بانعمة والتحدث العيلة باعد والغناء الضلل باعد اليتيموالهدى

باه يجزي ما يجد لم فإن باه فليجز معروف إليه صنع : من مرفوعا جابار حديث
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يعط لم باما تحلى ومن كفره فقد كتمه وإن شكره فقد عليه أثنى إذا فإنه فليثن
 زور ثوباي كلباس كان

لها والكاتم لها والجاحد باها المثني النعمة : شاكر الثلثة الخلق أقسام فذكر
آخر أثر وفي يعطه لم باما متحل فهو أهلها من وليس أهلها من أنه والمظهر

يشكر لم الناس يشكر لم ومن الكثير يشكر لم القليل يشكر لم : من مرفوع
عذاب والفرقة رحمة والجماعة كفر وتركه شكر الله بانعمة والتحدث الله

إلى الدعوة : هو الية هذه في باه المأمور باالنعمة التحدث : أن الثاني والقول
ما بالغ : أي الزجاج قال النبوة : هي مجاهد قال المة وتعليم رسإالته وتبليغ الله

أن أمره القرآن : هو الكلبي وقال الله آتاك التي باالنبوة وحدث باه أرسإلت
والتحدث باشكرها مأمور نعمة منهما كل إذ النوعين يعم : أنه والصواب يقرأه

صان الشيخ ليت يا العامة سإبل من أيضا : وهو قوله شكرها من وإظهارها باها
 السبل أضعف من واليمان السإلم نصف جعل إذ التعليل هذا عن كتاباه

خلقه أخص أجمعين وسإلم عليهم الله صلى وأنبيائه الله رسإل سإبيل الشكر بال
جميع فيه يندرج الذي الشكر من أرفع مقام ! أي عجبا ويا إليه وأقرباهم
إل يصح ل الشكر فإن وغيرها والتوكل والرضى المحبة حتى اليمان مقامات

من أرفع سإبيل منه القرب وأهل الله أولياء لخواص ليس وتالله حصولها باعد
مقاما هذا فوق أن يرون كلهم الفناء وأصحاب الشيخ ولكن أعلى ول الشكر

على الحق شكر وأنه دعوى نوع يتضمن عندهم الشكر لن وأعلى منه أجل
فني فلو منها ويفرغ عنها يتخلص لم رسإمه باقايا من باقية الشاكر ففي إنعامه

كيف يكن لم من وأن بانفسه نفسه شكر الذي هو سإبحانه الحق أن باتحققه عنها
عبدا كسا السلطان أن ولو العامة منازل من الشكر أن علم يزل لم من يشكر

مسيئا مخطئا : لعد ذلك على السلطان يشكر فأخذ ثياباه من ثوباا عبيده من
والعبد مكافأة الشكر فإن باشكره السلطان مكافأة باذلك مدع فإنه للدب
والعطاء الخذ نسبة اتحاد يقتضي للحقيقة والشهود المكافأة من قدرا أصغر

باالشهود الشكر عندهم يسقط فالخاصة وقوته المعطي وصف إلى ورجوعها
لئل عبارة أحسن وكسوته كلمهم تقرير غاية هذا منه أعلى هو ما حقهم وفي

كل : أن النافعة العصمة معنا ونحن للتنفير الموجب التعبير باسوء عليهم يتعدى
المعصوم غير أحد

مسلوك غير فمهجور سإبيله يوافق ل سإبيل وكل ومتروك قوله من فمأخوذ
 } 250  ـ248  صـ2 حـ السالكين { مدارج أهـ

التكاثر سإورة
} التكاثر { ألهاكم تعالى قوله

عن وشغلهم الناس ألهى وغيره المال جمع فى التكاثر أن أخبر سإبحانه إنه
زرتم حتى التكاثر ألهاكم تعالى فقال ذلك على وتوعدهم لها والسإتعداد الخرة
شغل التكاثر أن سإبحانه فأخبر تعلمون سإوف كل ثم تعلمون سإوف كل المقابار
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المقابار فزاروا الموت حضرهم حتى الخرة والدار الله عن وألهاهم الدنيا أهل
الموت دون المقابار زيارة الغاية وجعل التكاثر ألهاهم من رقدة من يفيقوا ولم

الزائرين بامنزلة فيها وأنهم القبور فى مستقرين ول مستوطنين غير باأنهم ايذانا
مستقرين غير لها زائرين الدنيا فى كانوا كما عنها يظعنون ثم مدة يحضرونها

ذكره ترك بال باه المتكاثر سإبحانه يعين ولم النار أو الجنة هى القرار ودار فيها
اللعب شغلك يقال كما باه المتكاثر ل باالشئ التكاثر نفس هو المذموم لن اما

العبد باه تكاثر ما كل وهو الطلق ارادة واما باه ويلهو يلعب ما يذكر ولم واللهو
ل علم أو غراس أو باناء أو اماء أو عبيد أو جاه أو مال من الدنيا أسإباب من غيره
عن الملهى التكاثر من هذا فكل الله الى يقرباه ل عمل أو الله وجه باه ينبغى

 الخرة والدار الله

النبى الى انتهيت قال أنه الشخير بان الله عبد حديث من مسلم صحيح وفى
ما ال مالك من لك وهل مالى مالى آدم ابان يقول قال التكاثر ألهاكم يقرأ وهو

ألهاه من سإبحانه أوعد ثم فأباليت لبست أو فأفنيت أكلت أو فأمضيت تصدقت
انما باها كاثر التى دنياه وعلم منثورا هباء تكاثره عاين اذا مؤكدا وعيدا التكاثر
كما تكاثره هنالك وخسر له ل عليه تكاثره عاقبة فوجد وغرورا خدعا كانت
عن شغله الذى تكاثره وصار حساباه فى يكن لم ما الله من له وبادا أمثاله خسر
باه عذب ثم دنياه فى باتكاثره فعذب عذاباه أسإباب أعظم من الخرة والدار الله
العطب منه أفاد اذ باتكاثره أشقى فكان القيامة يوم باه يعذب ثم البرزخ فى

باه يحفظ ولم القلين من صار باأن ال تكاثره من يفز فلم والسلمة الغنيمة دون
ما ورزءا أقله ما تكاثرا له فيا السإفلين مع حصل باأن الدنيا فى باه علوه من

اذا صاحبه يقول شر كل الى باه توصل وخيرا فقر لكل جالبا غنى ومن أجله
وفاتى قبل الله باطاعة فيه وعملت لحياتى قدمت ليتنى يا غطاؤه عنه انكشف

كلمة تلك قائلها هو كلمة انها كل تركت فيما صالحا أعمل لعلى ارجعونى رب
إليها يجاب فل يسألها ورجعة عليها يعول فل يقولها
باإحضاره أمروا الذين الملئكة الى التفت ثم بارباه اسإتغاث رب أول قوله وتأمل

أن وهو الرجعة سإؤال سإبب ذكر ثم أرجعونى فقال وتعالى تبارك رباه يدى باين
وأسإباباه وقوته وسإلطانه وجاهه ماله من خلفه ترك فيما الصالح العمل يستقبل

 تذكر من فيه يتذكر ما عمرت وقد الرجعى الى لك سإبيل ل كل له فيقال

المهلة فى له يفسح وأن اسإتغاث من يجيب أن الرحيم الكريم شأن كان ولما
ل قائلها هو كلمة الرجعة المفرط هذا سإؤال أن سإبحانه أخبر مافاته لتيذكر
شئ ذلك وانما أجيب لو صالحا تعمل أن تأباى وطبيعته سإجيته وأن تحتها حقيقة
أحكم فحكمه الكاذباين من وأنه عنه نهى لما لعاد رد لو وأنه بالسانه يقوله

ذلك فى فائدة ل فإنه سإأل ما الى اجاباته يأباى وحمده وعلمه وعزته الحاكمين
وقفوا اذ ترى {ولو تعالى قال كما الولى حالته مثل الثانية حالته لكانت رد ولو

لهم بادا بال المؤمنين من ونكون ربانا باآيات نكذب ول نرد ياليتنا قالوا النار على
} لكاذباون وإنهم عنه نهوا لما لعادوا ردوا ولو قبل من يخفون كانوا ما

تجدها أقوالهم فراجع أوردوا وما الية هذه معنى حول المفسرين أكثر حام وقد
يتفطنوا ولم باه فسروها مما وأعظم أجل ومعناها غليل تروى ول عليل تشفى ل
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لهم بادا الذى أن وطنوا يخفونه وكانوا لهم بادا الذى للمر ول بابل الضراب لوجه
مضافا روا قد قبل من يخفون كانوا ما قوله مع ملتئما ذلك يروا لم فلما العذاب
لهم جواب ل آخر أمر عليهم فدخل قبل من يخفون كانوا ما خبر وهو محذوفا

يظهرونه كانوا بال وكفرهم شركهم يخفون يكونوا لم القوم أن وهو عنه
فى القوم ان قالوا عليهم وارد هذا أن علموا ولما عليه ويحارباون إليه ويدعون

كنا ما ربانا والله وقالوا وجحدوه شركهم أخفوا ومواطنها القيامة موارد باعض
الواحدى قال أخفوه الذى ذلك جزاء لهم بادا النار على وقفوا فلما مشركين

والضراب السياق فإن شيئا القول هذا أربااب يصنع ولم التفسير أهل هذا وعلى
كنا ما ربانا والله وقولهم عنه نهوا لما لعادوا ردوا لو باأنهم عنهم والخبار بابل

 فتأمله ذكروه الذى باهذا يلتئم ل مشركين

البعث أمر من الرؤسإاء عنهم أخفاه ما للتباع بادا بال الزجاج منهم طائفة وقالت
هذا من واجود باخاف ليس ما التكلف من وفيه تفسير إلى يحتاج التفسير وهذا

عليهم خفيت اذ لهم بااديا يكن لم كفرهم كأن قال الية من المبرد فهمه ما
كان فكأنه ووبااله عاقبته مضرة عليهم خفيت لما أنهم كلمه ومعنى مضرته

وشره حقيقته لهم ظهرت العذاب عاينو فلما حقيقته لهم تظهر لم عنهم خفيا
كنت ما الن لك ظهر وقد قبل أمر فى حدثته كنت لمن تقول كما وهذا قال
وشركهم كفرهم عن يعبر أن يسهل ول هذا قبل له ظاهرا كان وقد لك قلت
باأنهم وبااد حاضر كل اليه ويدعون الشهاد رءوس على باه ينادون كانوا الذى
وقتل والفساد الظلم أظهر لمن يقال ول عنهم عاقبته لخفاء يخفونه كانوا

عاقبته باسوء لجهله ذلك أخفى أنه باالفساد الرض فى والسعى النفوس
عليه وخفائها
على وقفوا لما المشركين هؤلء أن كلمه من أراد باما أعلم والله الية فمعنى

باالله فيؤمنون الدنيا الى يردون أنهم تمنوا داخلوها أنهم وعلموا وعاينوها النار
فى ليس وأنهم كذلك ليس المر أن سإبحانه فأخبر رسإله يكذباون ول وآياته

ردوا لو وأنهم والتكذيب والشرك الكفر سإجيتهم بال اليمان وسإجاياهم طبائعهم
لمنوا ردوا لو أنهم زعمهم فى كاذباون أنهم وأخبر قبله كانوا كما الرد باعد لكانوا

وصدقوا
 بادا الذى معنى وتبين بابل الضراب معنى تبين ومرادها الية مقصود تقرر فإذا

باآيات نكذب ول نرد ليتنا يا قولهم على لهم والحامل يخفونه كانوا والذى لهم
صدقوهم الرسإل وأن بااطل على الدنيا فى كانوا أنهم يعلمون كانوا فالقوم ربانا
باينهم يظهروه ولم أخفوه ولكنهم وتحققوه ذلك وتيقنوا الله عن بالغوهم فيما
ما معرفة واليمان الرجوع تمنى على لهم الحامل يكن فلم باكتمانه تواصوا بال
وظهر ويخفونه ذلك يعلمون كانوا فإنهم الرسإل صدق من يعرفونه يكونوا لم

الرسإل وأن بااطل على أنهم علمهم من عليه ينطوون كانوا ما القيامة يوم لهم
لما ردوا فلو ويخفونه يكتمونه كانوا أن باعد عيانا ذلك فعاينوا الحق على

اليمان يتمنوا لم فإنهم والتكذيب الكفر الى ولعادوا بااليمان نفوسإهم سإمحت
العذاب عاينوا لما تمنوا وانما بااطل الشرك وأن الحق هو أنه يومئذ لعلمهم

وهو ومعاشرته شخص محبة يخفى كان كمن وهذا بااحتماله لهم طاقة ل الذى
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وليه عليه اطلع ان له فقيل عنه عدوله فى الرشد وأن بااطل حبه أن يعلم
فلما الصواب هى ومعاشرته محبته بال ويقول ويكابار ذلك يعلم وهو عاقبك
ل وأنه العقوباة من يعفى أن تمنى العقوباة وتيقن ذلك على ليعاقبه وليه أخذه

على يحمله ما معاشرته على والحرص محبته من قلبه وفى ذلك باعد باه يجتمع
ما العقوباة عند له فظهر وأنهكته مسته أن باعد بال العقوباة معاينة باعد المعاوده

عنه نهى لما لعاد رد ولو عنه نهاه ما وصواب باخطئه معرفته من يخفى كان
وصدقنا لمنا رددنا لو انا قولهم نفى وهو المعنى لهذا الضراب مطاباقة وتأمل

تعلمون كنتم بال كذلك ليس أى الحق هو الرسإل قاله ما أن الن لنا ظهر لنه
بال لتعذروا باه عالمين لتكونوا شئ لكم يظهر فلم تخفونه وكنتم وتعرفونه ذلك
أعلم والله وكتمانه باإخفائه تتواصون وكنتم معلوما كان ما لكم ظهر

وأنفع منها أهم فلعله المسألة هذه أثناء فى المعترض الفضل هذا تستطل ول
 فيها الكلم تمام الى فلنرجع التوفيق وباالله

ألهاكم لما أى تقدم ما عليه دل محذوف جواباه اليقين علم تعلمون لو كل وقوله
علم منكم فقد لما باكم أولى هو عما وإلهاؤه التكاثر هذا وجد وانما التكاثر
ول يشك ل التى الضروريات حد الى صاحبه باه يصل الذى العلم وهو اليقين
لما وبااشرته القلب الى العلم هذا حقيقة وصلت ولو وثبوتها صحتها فى يمارى
موجبه عن ألهاه

فى يكفى ل قد عواقبه وسإوء الشئ باقبح العلم مجرد فإن عليه أثره ويرتب
عين صار فاذا أشد لتركه العلم هذا اقتضاء كان اليقين علم له صار فإذا تركه
المعنى هذا وفى شئ أندر من عنه موجبه تخلف كان المشاهدات كجملة يقين
بادر أهل فى عنه الله رضى ثابات بان حسان قال

سإاروا ما العلم يقين يعلمون ... لو لحتفهم بادر إلى وسإاروا سإرنا
كقوله العلم لحصول تأكيد قيل تعلمون سإوف كل ثم تعلمون سإوف كل وقوله

المعاينة عند الول العلم بال تأكيدا ليس وقيل سإيعلمون كل ثم سإيعلمون كل
عطاء ورواه ومقاتل الحسن قول هذا القبر فى الثانى والعلم الموت ونزول

الجديدة الفائدة أن أحدها أوجه عدة القول هذا صحة على ويدل عباس ابان عن
وعدم وجللته المعنى فخامة مع اعتباره أمكن وقد الصل هو والتأسإيس

باين ما باتراخى مؤذنة وهى العلمين باين ثم توسإط الثانى باالفصاحة الخلل
يعلم المحتصر فإن للواقع مطاباق القول هذا ان الثالث وخطرا زمانا المرتبتين

فوق هو علما ذلك باعده وما القبر فى يعلم ثم عليه كان ما حقيقة المعاينة عند
من فهموا السلف من وغيره عنه الله رضى طالب أباى بان عليا أن الراباع الول
عن الرازى سإليم بان حكام حدثنا كريب أباو حدثنا الترمذى قال القبر عذاب الية

الله رضى على عن زر عن عمر بان المنهال بان الحجاج عن قيس أباى بان عمرو
الواحدى قال التكاثر الهاكم نزلت حتى القبر عذاب فى نشك زلنا ما قال عنه

 القبر فى تعلمون سإوف كل قوله معنى أن يعنى

عين لترونها ثم الجحيم لترون قوله من باعده لما مطاباق هذا ان الخامس
الثانية وتقييد الولى إطلق وجهين من الولى غير الثانية الرؤية فهذه اليقين
المؤكد باالخبار السورة ختم ثم عنها الثانية وتراخى الولى وتقدم اليقين باعين
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عن يسأل أحد فكل النعيم سإؤال عن الثقيلة والنون التأكيد ولم القسم باواو
من تخلص فاذا ل أم ووجهه حلله من ناله هل الدنيا فى فيه كان الذى نعيمه

طاعته على باه فاسإتعان عليه تعالى الله شكر هل آخر سإؤال سإئل السؤال هذا
جامع فى كما صرفه محل عن والثانى اسإتخراجه سإبب عن سإؤال فالول ل أم

ربااحا أباى بان عطاء حديث من الترمذى
حتى رباه عند من القيامة يوم آدم ابان قدما تزول ل قال النبى عن عمر ابان عن

أين من ماله وعن أباله فيما شباباه وعن أفناه فيما عمره عن خمس عن يسئل
علم فيما عمل وعماذا أنفقه وفيما اكتسبه

حتى القيامة يوم عبد قدما تزول ل الله رسإول قال قال بارزة أباى عن أيضا وفيه
اكتسبه أين من ماله وعن فيه عمل فيما علمه وعن أفناه فيما عمره عن يسئل
صحيح حديث هذا قال أباله وفيما
ما أول ان الله رسإول قال قال عنه الله رضى هريرة أباى حديث من أيضا وفيه

جسمك نصح ألم له يقال أن النعيم من يعنى القيامة يوم العبد عنه يسئل
 البارد الماء من ونرويك

يومئذ لتسئلن نزلت لما عنه الله رضى العوام بان الزباير حديث من أيضا وفيه
السإودان هو وانما عنه نسئل النعيم فأى الله رسإول يا الزباير قال النعيم عن

نحوه هريرة أباى وعن حسن حديث هذا قال سإيكون انه أما قال والماء التمر
سإيكون ذلك ان قال عواتقنا على سإيوفنا حاضر العدو السإودان هو انما وقال

لكم ويحدث سإيكون النعيم أن باه المراد يكون أن إما سإيكون ذلك ان وقوله
فانه وماء تمرا كان وان ذلك عن يقع السؤال ان أي السؤال الى يرجع أن وإما
ولحما رطبا معه أكلوا وقد الصحيح الحديث فى قوله عليه ويدل النعيم من

فهذا القيامة يوم عنه تسئلون الذى النعيم من هذا البارد الماء من وشرباوا
باحقه والقيام شكره عن سإؤال
يوم باالعبد يجاء قال النبى عن عنه الله رضى أنس حديث من الترمذى وفى

وخولتك أعطيتك الله فيقول تعالى الله يدى باين فيوقف باذج كأنه القيامة
كان ما أوفر فتركته وثمرته جمعته رب يا فيقول صنعت فماذا عليك وأنعمت

حديث من وفيه النار الى باه فيمضى خيرا يقدم لم عبيد فاذا باه آتيك فارجعنى
يوم باالعبد يؤتى الله رسإول قال قال عنهما الله رضى هريرة وأباى سإعيد أباى

النعام لك وسإخرت وولدا ومال وباصرا سإمعا لك أجعل ألم الله فيقول القيامة
فيقول ل فيقول هذا يومك ملق أنك تظن أفكنت وترتع ترأس وتركتك والحرث

 صحيح حديث هذا قال نسيتنى كما أنساك اليوم له

المسؤلون وهم باالكفار خاص الخطاب هذا أن المفسرين من طائفة زعم وقد
باحديث واحتج ذلك الواحدى واختار ومقاتل الحسن عن ذلك وذكر النعيم عن
أباى بابيت معك أكلتها أكلة أرأيت الله رسإول قال الية هذه نزلت لما باكر اباى

علينا أتخاف عذب وماء ذنب قد وباسر ولحم شعير خبز من النبهان بان الهيثم
ثم للكفار ذلك انما الله رسإول فقال عنه نسأل الذى النعيم من هذا يكون أن
السورة لن القول باهذا يشهد والظاهر الواحدى قال الكفور إل نجازى وهل قرأ
أن وهو القول باهذا يشهد أيضا والمعنى لهم وتهديد للمشركين خطاب كلها
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أن فاسإتحقوا غيره وعبدوا باه اشركوا حيث عليهم النعيم حق يؤدوا لم الكفار
حق ضيعوا أم فيه باالواجب قاموا هل لهم توبايخا عليهم باه أنعم عما يسئلوا
مقاتل قول معنى وهذا قال المنعم باتوحيد الشكر ترك على يعذباون ثم النعمة

النار أهل ال النعيم عن يسئل ل قال الحسن قول وهو
يقتضى ما العقل أدلة فى ول الصحيحة السنة فى ول اللفظ فى ليس قلت

على يدل والعتبار السنة وصريح اللفظ ظاهر بال باالكفار الخطاب اختصاص
الخطاب لتخصيص وجه فل له التكاثر باإلهاء اتصف من لكل الخطاب عموم
يقول السورة هذه قراءة عند النبى قول ذلك على ويدل باذلك المتصفين بابعض

فاباليت لبست أو فأفنيت أكلت ما إل مالك من لك وهل مالى مالى آدم ابان
كافرا يكون وقد مسلما يكون قد ذلك وقائل مسلم صحيح فى وهو الحديث

العموم وفهمهم النبى الصحاباة وسإؤال تقدمت التى الحاديث أيضا عليه ويدل
مختصا الخطاب كان فلو السإودان هو وانما عنه نسئل نعيم وأى له قالوا حتى

فهموا فالصحاباة للكفار هى انما ولها لكم ما وقال ذلك لهم لبين باالكفار
على أقرهم القرآن عليه أنزل والذى التعميم فى صريحة والحاديث التعميم

 العموم فهم

والحديث يصح ل فحديث القول هذا أربااب باه أحتج الذى باكر اباى حديث وأما
مسلم صحيح ففى بالفظه نسوقه ونحن بابطلنه يشهد القصة تلك فى الصحيح

وعمر باكر باأباى هو فإذا ليلة أو يوم ذات الله رسإول خرج قال هريرة اباى عن
قال الله رسإول يا الجوع قال الساعة هذه فى بايوتكما من أخرجكما ما فقال

من رجل فأتى معه فقاما قوما أخرجكما الذى لخرجنى بايده نفسى والذى وأنا
لها فقال وأهل مرحبا قالت امرأته رأته فلما بايته فى ليس هو فإذا النصار
فنظر النصارى جاء إذ الماء من لنا يستعذب ذهب قالت فلن وأين الله رسإول

قال منى أضيافا أكرم اليوم أحد ما لله الحمد فقال وصاحبيه الله رسإول الى
المدية فأخذ هذا من كلوا فقال ورطب وتمر باسر فيه باعذق فجاءهم فانطلق

العذق ذلك ومن الشاة من فأكلوا لهم فذباح والحلوباة إياك الله رسإول له فقال
نفسى والذى وعمر باكر لباى الله رسإول قال ورووا شبعوا أن فلما وشرباوا

لم ثم الجوع بايوتكم من أخرجكم القيامة يوم النعيم هذا عن لتسئلن بايده
تعميم فى صريح الصحيح الحديث فهذا النعيم هذا أصاباكم حتى ترجعوا

باالكفار مختص غير وأنه الخطاب
المسلمين من واقع باالتكاثر اللهاء وأن اختصاصه باعدم يشهد فالواقع وايضا
أول كان وان بالغه لمن عام القرآن وخطاب التكاثر الهاه قد أكثرهم بال كثيرا
معلوم وهذا باعدهم لمن متناول فهو الله لرسإول المعاصرين فيه دخل من

ومن اليوم فنحن المتأخرين من باقوله يعتد ل من فيه نازع وان الدين باضرورة
الصيام عليكم كتب آمنوا الذين أيها يا تعالى قوله تحت داخلون باعدنا ومن قبلنا

ألهاكم فقوله الدين من المعلومة باالضرورة الصحاباة تحته دخل كما ونظائره
ل درجات والتكاثر اللهاء فى وهم الوصف باهذا اتصف من لكل خطاب التكاثر
 الله ال يحصيها
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لمن المذكور الوعيد فى يدخلوا لم ولهذا التكاثر يلههم لم فالمؤمنون قيل فإن
لم لنه باالكفار تخصيصه القول هذا لربااب أوجب الذى هو هذا قيل الهاه

وجواب باه فخصوهم باالوعيد أحق الكفار أن ورأوا العموم على حمله يمكنهم
الخطاب أن هذا

هو حيث من له الذم تناول فى القرآن طريقة على إنسان هو حيث من للنسان
لكنود لرباه النسان ان قتورا النسان وكان عجول النسان وكان كقوله إنسان
كثيرة ونظائره لكفور النسان ان جهول ظلوما كان انه النسان وحملها

وانما الصالح والعمل النافع العلم من خير كل عن عار هو حيث من فالنسان
ليس بال نفسه من ذلك له وليس إياه ويعطيه باذلك يكمله الذى هو سإبحانه الله
وعدل علم وكل للعدل المضاد والظلم للعلم المضاد الجهل إل نفسه من له

من له هى التى وسإجيته طبيعته التكاثر فإلهاء نفسه من ل رباه فمن فيه وخير
لها مؤثرا للخرة مريدا وجعله له الله باتزكية ال ذلك عن له خروج ول نفسه
باد ول الدنيا فى باالتكاثر ملته فهو وإل ذلك أعطاه فان باالدنيا التكاثر على
المذكو الوعيد فيقال باالكفار الخطاب اختصاص على باالوعيد احتجاجه وأما

حاصل يكن لم أحد لكل يحصل أمر فهذا الخرة معاينة عند العلم وهو مشترك
عن فضل النار دخول يقتضى ما تعلمون سإوف قوله فى وليس الدنيا فى له

أهل فان رآها من لكل دخولها يستلزم ل الجحيم رؤية وكذلك فيها التخليد
أن باد ل أنه وتعالى تبارك الرب اقسم وقد عيانا ويشاهدونها يرونها الموقف

هذه جملة فى فليس وفاجرهم وبارهم وكافرهم مؤمنهم كلهم الخلق يراها
النعيم عن يسأل ل أنه الحسن عن ذكره ما وأما خطاباها عموم ينفى ما السورة

ترده الصريحة الصحيحة والحاديث منه واما عليه اما قطعا فباطل النار أهل ال
 التوفيق وباالله

من تضمنته وما تحويفها وشدة شأنها عظم مع السورة هذه مثل أن يخفى ول
الى أولها من اختصاصها يأباى الخلق أكثر على معناها وانطباق الملهى تحذير
فيها المرفوعة الحاديث تأمل ذلك فى ويكفى باها ذلك يليق ول باالكفار آخرها
أعلم والله

حياته مدة له التكاثر الهاء على اسإتمر لمن الموجع العتاب هذا فى ما وتأمل
فلم قلبه التكاثر أرقد بال اللهاء نوم من يستيقظ ولم القبور زار أن الى كلها

الخلق أكثر حال وباين هذا باين وطاباق الموات عسكر فى وهو ال منه يستفق
مطلق على والوعيد الذم سإبحانه تعليقه وتأمل مقصود العموم أن لك يتبين

غير من التكاثر
أجناسإها اختلف على الدنيا أسإباب باجميع التكاثر فيه ليدخل باه بامتكاثر تقييد

صاحبه يكثر أن المتكاثرين من كل طلب وهو تفاعل التكاثر فان وأيضا وأنواعها
للكاثر العزة أن توهمه ذلك على له والحامل باه يكاثره فيما منه أكثر فيكون

قيل كما
 للكاثر العزة ... وانما حصى منهم باالكثر ولست

لجماعة حاصلة الكثرة كانت كما تضره لم تكاثر غير من الكثرة له حصلت فلو
أو دنياه فى انسانا كاثر من وكل باها يتكاثروا لم اذ تضرهم ولم الصحاباة من
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الشريفة فالنفوس الخرة أهل مكاثرة عن مكاثرته شغلته ذلك غير أو جاهه
وتزكو باه وتكمل نفعه عليها يدوم باما تكاثر انما العالية الهمم ذات العلوية
المكاثرة هذه فى وينافسها ذلك فى غيرها يكثرها أن تحب فل مفلحة وتصير

الدنيا أهل تكاثر وضده العبد سإعادة غاية هو الذى التكاثر هو فهذا اليها ويساباقها
القلة غاية الى صائر هو الخرة والدار الله عن مله تكاثر فهذا دنياهم باأسإباب
تكاثر الخروية السعادة باأسإباب والتكاثر وحرمان وفقر قل التكاثر هذا فعاقبة

وصاحب تفنى ول تزول ل التى الدائمة الكثرة وعاقبته ولقائه باالله باذكر يزال ل
وأغزر عمل منه وأحسن قول منه أفضل غيره يرى أن عليه يهون ل التكاثر هذا

فيها لحاقه عن يعجز الخير خصال من خصلة فى منه أكثر غيره رأى واذا علما
ول مذموما التكاثر هذا وليس باها المكاثرة على قادر هو أخرى باخصلة كاثره
الخيرات واسإتباق المنافسة حقيقة هو بال العبد اخلص فى قادحا

يدى باين تصاولهم فى عنهم الله رضى الخزرج مع الوس حال هذه كانت وقد
كانت وكذلك ونصره مرضاته اسإباب فى لبعض باعضهم ومكاثرة الله رسإول

ل والله قال له سإبقه مدى له تبين فلما عنهما الله رضى باكر أباى مع عمر حال
أبادا شئ الى أسإاباقك

لهم ردعا تضمنت فانها الموضع هذا فى كل موقع حسن تأمل ومن فصل
وعزتهم لهم التكاثر نفع من يؤملونه لما واباطال ونفيا التكاثر عن وزجرا

باه وكمالهم
عاقبة يعلموا أن باد ل أنهم سإبحانه وأخبرهم ونفيا نهيا اللفظة فتضمنت
عن ألهتهم التى باالدنيا المكاثرين دار يروا أن باد ل وأنهم علم باعد علما تكاثرهم
أين من تكاثرهم اسإباب عن يسألهم أن باد ل سإبحانه وأنه رؤية باعد رؤية الخرة

 صرفوها وفيما اسإتخرجوها

وتحذيرا موعظة وأبالغها فائدة وأعظمها وأجلها سإورة من أعظمها ما فلله
وجزالة اختصارها غاية على الدنيا فى وتزهيدا الخرة فى ترغيبا واشدها
فصل وحيا عنه رسإوله وبالغها حقا باها تكلم من فتبارك نظمها وحسن ألفاظها
بال مستوطنين غير زائرين حى كل غاية الى وصولهم عند جعلهم كيف وتأمل

وصولهم عند كانوا فإذا القرار دار أيديهم وباين مدة المقابار فى مستودعون هم
عابارو فيها فهم الدار هذه فى الطريق فى وهم باهم فكيف زائرين الغاية الى

هنا فهنا المستقر إلى الزيارة محل من منتقلون ثم الزيارة محل الى سإبيل
إلى النقلة وباعدها القبور زيارة وغايته الدنيا هذه فى السبيل عبور أمور ثلثة
فصل القرار دار

وصانهم الدنيا عن أولياءه حمى تعالى فالله قالوا المناظرة تمام الى فلنرجع
دناءتها عن ورفعة أدناسإها عن وتطهيرا لهم تكريما عنها باهم ورغب عنها

فتنة باسطها أن وأعلمهم عنده قدرها وسإقوط عليه باهوانها وأخبرهم وذمهالهم
وأنها الخرة طلب عن باها التكاثر وإلهاء الرض فى والفساد الطغيان سإب وأنه
وحرثها زينتها أراد أو أرادها من أن وأخبر ومؤثريها محبيها وذم الغرور متاع

ومحبة كرامة ل واباتلء فتنة باسطها أن واخبر نصيب من الخرة فى له فليس
تزلف ول اليه تقرب ل وأنها الخيرات فى لهم مسارعة ليس باها أهلها إمداد وإن
ووسإعها مناهم فوق منها الكفار لعطى الكفر فى الناس تتاباع لول وأنه لديه

ومعارجهم وأباواباهم بايوتهم سإقوف يجعل باحيث التوسإعة أعظم عليهم
نصيب ل الذين العقول ولضعفاء لعدائه زينها أنه وأخبر فضة من كلها وسإررهم
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من وذم أهلها باه مامتع والى اليها عينيه مد عن رسإوله ونهى الخرة فى لهم
 واسإتمتع فيها طيباته أذهب

هذا وفى يعلمون فسوف المل ويلههم ويتمتعوا يأكلوا ذرهم لنبيه وقال باها
له باسط لمن وتأديب فيها الكل وكثرة باالدنيا التمتع من أولياءه منعه لما تعزية
محبيها سإبحانه ولم باها يتمتع ول شهواتها نفسه يعطى ول فيها يطغى أل فيها

وباسطها سإعتها فى والكرامة الفضل أن الظانين باها المكاثرين باها المفتخرين
سإبحانه الله فأكذباهم

لبيب كل تدعو التى باالمثلة لعباده ومثلها توهموه ول قالوه كما ليس أنه واخبر
وحقيقتها صورتها فأحضر اليها والركون باها الوثوق وعدم فيها الزهد الى عاقل

فلما الرض نبات فخالط السماء من أنزله كماء مثل لها ضرباه باما قلوباهم فى
يبسا الزينة تلك فجعل أمره أتاها النبات باأنواع وتزينت زخرفها الرض باه أخذت
شئ منه قط يكن لم كأن الرياحا تذروه هشيما
لبث فكأنه الخرة العبد عاين اذا وأنه انقضائها وسإرعة فنائها عن سإبحانه وأخبر

باها يغتروا أن عباده سإبحانه ونهى يوم باعض أو يوما أو نهار من سإاعة فيها
الى ومعبر وطريق غرور ومتاع وتكاثر وتفاخر وزينة ولعب لهو أنها واخبرهم

ذكره حيث بال قط باخير مريدها يذكر ولم له لباقاء عاجل عرض وأنها الخرة
ومريد شيئا يريد فالله ارادته فى تعالى لرباه مخالف مريدها أن وأخبر ذمه

سإبحانه عنه باعدا باهذا كفى ارادته بانفس لرباه مخالف فهو خلفه يريد الدنيا
لهم وأمانيها الدنيا غرور باسبب دخلوها انما انهم النار أهل عن سإبحانه واخبر
أمكن ما منها التقلل فى وترغيب فيها سإبحانه منه لهم تزهيد كله وهذا قالوا
وأكرمهم اليه الخلق أحب على كنوزها مفاتيح وعرض سإبحانه عرضها وقد قالوا
أشكر لكان وارادها أثرها ولو يخترها ولم يردها فلم محمد ورسإوله عبده عليه

التقلل اختار بال قطعا وسإبيله الله مرضاة فى كله وأنفقه منها اخذه باما الخلق
 فيها العيش شدة على وصبر منها

حدثنا عباد ابان يعنى عباد حدثنا محمد بان اسإماعيل حدثنا أحمد المام قال
قالت عنها الله رضى عائشة عن مسروق عن الشعبى عن سإعيد بان مجالد
فرجعت مثنية عباءة الله رسإول فراش فرأت النصار من امرأة على دخلت

منزلها الى
فقلت هذا ما فقال الله رسإول على فدخل الصوف حشوه بافراش إلى فبعثت

أرده فلم رديه فقال باهذا الى فبعثت فراشك فرأت على دخلت النصارية فلنة
رديه عائشة يا فقال مرات ثلث ذلك قال حتى بايتى فى يكون أن وأعجبنى

والفضة الذهب جبال معى الله لجرى شئت لو والله
فاذا يوما وأشبع يوما أجوع بال وقال يأخذها فلم الدنيا كنوز مفاتيح عليه وعرض

يجعل أن رباه وسإأل وشكرتك حمدتك شبعت وإذا وذكرتك اليك تضرعت جعت
قال عنه الله رضى هريرة أباى حديث من الصحيحين فى كما قوتا أهله رزق
نفس والذى قال عنه وفيهما قوتا محمد آل رزق اجعل اللهم الله رسإول قال
فارق حتى حنطة خبز من تباعا أيام ثلثة وأهله الله نبى شبع ما بايده هريرة أباى

الدنيا
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رغيفا رأى الله رسإول أن أعلم ما عنه الله رضى أنس عن البخارى صحيح وفى
خرج قال عنه أيضا صحيحه وفى بارباه لحق حتى قط سإميطا شاة ول مرققا
الله رضى عائشة عن الصحيحين وفى الشعير خبز من يشبع ولم الله رسإول

حتى تباعا ليال ثلث البر طعام من المدينة قدم منذ محمد آل شبع ما عنها
يظل الله رسإول رأيت لقد عنه الله رضى عمر عن مسلم صحيح وفى قبض
 باطنه يمل دقل يجد ما اليوم

يبيت الله رسإول كان عنهما الله رضى عباس ابان عن والترمذى المسند وفى
الشعير خبز خبزهم أكثر وكان عشاء يجدون ل وأهله طاويا المتتاباعات الليالى

ما أمامة أباى حديث من الترمذى وفى صحيح حسن حديث هذا الترمذى قال
رضى عائشة عن المسند وفى الشعير خبز الله رسإول بايت أهل يفضل كان
باعثه منذ منخول خبزا أكل ول منخل رأى ما باالحق محمدا باعث والذى عنها الله
قالت الشعير تأكلون كنتم فكيف فقلت عروة قال قبض أن الى وجل عز الله
الباقى ونعجن طار ما فيطير ننفخه أى أف نقول كنا

ولقد باشعير درعه الله رسإول رهن لقد قال أنس عن البخارى صحيح وفى
ابايات لتسعة وانهم أمسى ول صاع محمد لل أصبح ما يقول سإمعته

جاءت عنها الله رضى فاطمة أن أنس عن أسإامة أباى عن الحارث مسند وفى
فلم خبزته قرص قالت فاطمة يا الكسرة هذه ما فقال النبى الى خبز باكسرة

أبايك فم فى دخل طعام أول إنه أما فقال الكسرة باهذه أتيتك حتى نفسى تطب
أيام ثلثة منذ

رضى جابار عن ابايه عن أيمن بان الواحد عبد حدثنا وكيع حدثنا أحمد المام وقال
النبى رباط حتى شديد جهد أصاباهم الخندق الله رسإول حفر لما قال عنه الله

الجوع من حجرا باطنه على
إنكاره فى وباالغ الحديث هذا رد فى تقاسإيمه فى حبان بان حاتم أباو أسإرف وقد

ما هذا فى وليس وهمه من وهذا ذلك من رباه على أكرم المصطفى وقال
من باعده لمن وعبرة كرامته فى وزيادة له رفعة ذلك بال رباه عند مرتبته ينقص

معيشة فى الحاديث سإائر يتأمل لم حاتم أباا وكأن وغيرهم والملوك الخلفاء
أعداؤه يقول كما كان لو فإنه صدقه شواهد أعظم من إل ذلك وهل النبى

وسإيرته الملوك عيش عيشه لكان ودنيا ملك طالب ملك أنه رباه وأعداء
لهله أخذه طعام على يهودى عند مرهونة درعه وان الله توفاه ولقد سإيرتهم

واحدا درهما يترك ولم ومات الموال اليه وجبيت العرب بالد عليه الله فتح وقد
 أمة ول عبدا ول باعيرا ول شاة ول دينارا ول

أنه عروة عن حازم أباى عن مطرف بان محمد بان حسين حدثنا أحمد المام قال
رسإول بايوت من بايت فى يوقد ما وهلل هلل بانا يمر كان تقول عائشة سإمع
التمر السإودين على قالت تعيشون كنتم شئ أى فعلى خالة يا قلت نار الله

خرج وانه النبهان ابان الهيثم أباى قصة فى هريرة أباى حديث تقدم وقد والماء
قال أخرجكما ما فقال عنهما الله رضى وعمر باكر أباا فرأى بايته من الله رسإول
أخرجكما الذى لخرجنى بايده نفسى والذى وأنا قال الجوع
باطعام لى فدعت عائشة على دخلت قال مسروق حديث من أحمد وذكر
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أذكر قالت لم قلت قال باكيت ال أباكى أن فأشاء طعام من أشبع ما وقالت
خبز من مرتين يوم فى شبع ما والله الدنيا الله رسإول عليها فارق التى الحال

البر
حتى متتاباعين يومين شعير خبز من الله رسإول شبع ما عنها وفيه قبض حتى
ثلثة مأدوم خبز من محمد آل شبع ما عنها ايضا وفيه صحيحان والحديثان قبض
الله رسإول شبع ما هريرة أباى عن الصحيحين وفى عزوجل باالله لحق حتى أيام

 الدنيا فارق حتى البر خبز من أتباعا ثلثا وأهله

الليالى يبيت النبى كان قال عنهما الله رضى عباس ابان عن الترمذى وفى
أنس عن أيضا وفيه الشعير خبز خبزهم أكثر وكان عشاء يجدون ل وأهله طاويا

ولقد أحد يؤذى وما الله فى أوذيت ولقد أحد يخاف وما الله فى اخفت لقد عنه
يواريه شئ إل ولبد يأكله طعام ولبلل ومالى وليلة يوم باين من ثلثون على أتت
عن عنه الله رضى مالك بان أنس عن ايضا وفيه صحيحان والحديثان بالل إباط
باطوننا عن ورفعنا الجوع الله رسإول الى شكونا قال عنه الله رضى طلحة أباى

عن علقمة عن أيضا وفيه حجرين باطنه عن الله رسإول فرفع حجرا حجرا
جنبه فى اثر وقد فقام حصير على الله رسإول نام قال عنه الله رضى عبدالله

ال الدنيا فى أنا ما وللدنيا مالى فقال وطاء لك اتخذنا لو الله رسإول يا فقلنا
رضى على عن وفيه صحيح حديث وتركها راحا ثم شجرة تحت اسإتظل كراكب

اهاباا أخذت وقد الله رسإول بايت من شات يوم فى خرجت قال عنه الله
باخوص فحزمته وسإطى باه فشددت عنقى فى وأدخلته وسإطه فجوبات معطونا

منه لطعمت طعام الله رسإول بايت فى كان ولو الجوع لشديد وانى النخل من
له بابكرة يسقى وهو له مال فى بايهودى فمررت شيئا التمس فخرجت
دلو كل فى لك وهل أعراباى يا مالك فقال الحائط من ثلمة من عليه فاطلعت

فكلما دلوه فأعطانى فدخلت ففتح أدخل حتى الباب فافتتح نعم قلت باتمرة
فأكلتها حسبى وقلت دلوه أرسإلت كفى امتلت حتى تمرة أعطانى دلوا نزعت

سإعد وقال فيه الله رسإول فوجدت الماء جئت ثم فشربات الماء من جرعت ثم
ال طعام لنا ما الله رسإول مع نغزو رأيتنا لقد عنه الله رضى وقاص اباى بان

صحيح حديث وهو الشوك ذات العضاة ثمر والحبلة السمر وهذا الحبلة
 على وباعضه عليه باعضه صوف كساء وعليه أحيانا الليل من يصلى وكان

حدثنا سإعيد أباو حدثنا أحمد وقال سإبعة أو دراهم سإتة أثمان الحسن قال عائشة
خميل فى فاطمة الله رسإول جهز قال على عن أبايه عن عطاء حدثنا زائدة أباو

وحدثنا قال خمل الذى الكساء والخميل ليف حشوها أدم من ووسإادة وقرباة
على دخلت باردة أباو قال قال حميد عن المغيرة بان سإليمان حدثنا اسإد بان باهز

التى هذه من وكساء بااليمن يصنع مما غليظا إزارا إلينا فأخرجت عائشة
الثوباين هذين فى الله رسإول قبض فقالت الملبدة تدعونها

الله رسإول لختاره الصبر مع الفقر من افضل الشكر مع الغنى كان ولو قالوا
العلم زيادة يسأله أن أمره كما إياه يسأله أن رباه ولمره الدنيا عليه عرضت إذ

ال له ليختار الله يكن ولم له الله اختاره ما ال ليختار الله رسإول يكن ولم
وأكملهم خلقه افضل كان اذ الفضل
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يضره ما يعوزه فل العبد كفاية باقدر كان ما الرزق خير أن النبى أخبر وقد قالوا
ويلهيه يطغيه ما عنه يفضل ول

عن العصرى خليد عن قتادة عن همام حدثنا مهدى ابان حدثنا أحمد المام قال
ملكان باجنبيها باعث ال قط شمس طلعت ما الله رسإول قال قال الدرداء أباى

قل ما فإن رباكم الى هلموا الناس أيها يا الثقلين ال الرض أهل يسمعان يناديان
يناديان ملكان باجنبيها باعث ال قط شمس آبات ول وألهى كثر مما خير وكفى

تلفا ممسكا واعط خلفا منفقا أعط اللهم الثقلين ال الرض أهل يسمعان
الرحمن عبد بان محمد عن زيد بان أسإامة حدثنا وكيع حدثنا أحمد المام وقال

الرزق خير الله رسإول قال قال عنه الله رضى مالك بان سإعد عن لبيبة اباى ابان
الخفى الذكر وخير يكفى ما

والخرة الدنيا رزق والبدن القلب رزق باين الحديث هذا فى جمعه وتأمل
زاد فإن اخفاؤه الذكر من فيكفى الحد يتجاوز لم ما الرزقين خير أن واخباره

رزق وكذلك الغافلين على باه والتكبر الرياء صاحبه على خيف الخفاء على
والتكاثر الطغيان صاحبه على خيف الكفاية على زاد اذا البدن
 الغنى باه يغبط لم ما الدنيا من المتقلل الله رسإول غبط وقد قالوا

الله عبيد عن المهلب أباى عن صالح بان على حدثنا وكيع حدثنا أحمد المام قال
قال قال عنه الله رضى أمامة أباى عن القاسإم عن يزيد بان على عن زحر ابان

أحسن صلة من حظ ذو الحاذ خفيف مؤمن عندى أوليائى أغبط ان الله رسإول
تراثه وقل منيته فعجلت باالصاباع اليه يشار ل الناس فى غامضا وكان رباه عبادة
وحمية قالوا ميراثه قال تراثه ما أباى سإألت أحمد بان الله عبد قال باواكيه وقلت

أحمد المام قال وكرامته له محبته من هو انما الدنيا عن المؤمن لعبده الله
بان عاصم عن عمرو أباى بان عمرو عن بالل بان سإليمان حدثنا سإعيد أباو حدثنا
الله ان قال الله رسإول أن عنه الله رضى لبيد بان محمود عن قتادة بان عمر

مرضاكم تحمون كما يحبه وهو الدنيا من المؤمن عبده يحمى وتعالى تبارك
ال وتوسإعتها الدنيا اعطاء يقع أن وقل قالوا عليهم تخافون والشراب الطعام

أعطاه لمن ومحبة اكراما ل الله من اسإتدراجا
بان حرملة عن سإعد بان رشد حدثنا غيلن بان يحيى حدثنا أحمد المام قال

النبى عن عنه الله رضى عامر بان عقبة عن مسلم بان عقبة عن النجبى عمران
هو فإنما يحب وما معاصيه على الدنيا من العبد يعطى الله رأيت اذا قال

شيء كل اباواب عليهم فتحنا باه ذكروا ما نسو فلما تعالى قوله تل ثم اسإتدراج
وأحبائه أوليائه أكثر منعها الله على الدنيا ولهوان قالوا الية
قال الجعد اباى بان سإالم عن العمش حدثنا معاوية أباو حدثنا أحمد المام قال
ولو اياه يعطه لم دينارا فسأله احدكم بااب أتى لو أمتى من ان الله رسإول قال

الدنيا سإأله ولو اياه لعطاها الجنة تعالى الله سإأل ولو اياه يعطه لم فلسا سإأله
على أقسم لو له يؤباه ل طمرين ذو عليه لهوانه اياه يمنعها وما اياه يعطها لم

عليه هو لهوانه ل عليه لهوانها اياها يمنعه انما انه على يدل وهذا لباره الله
ل ومن يحب من الدنيا يعطى تعالى الله فإن وأجل منها أفضل يعطيه ولهذا
 يحب من ال الخرة يعطى ول يحب
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لم الذين الدنيا من التقلل ذووا مجلسا منه أقرباهم أن النبى اخبرهم وقد قالوا
قال عمرو بان محمد أخبرنا هرون بان يزيد حدثنا أحمد المام قال منها يستكثروا

الله رسإول من مجلسا لقرباكم إنى ذر اباو قال يقول مالك بان عراك سإمعت
من القيامة يوم مجلسا منى أقرباكم ان يقول سإمعته إنى وذلك القيامة يوم

تشبث وقد ال أحد من منكم ما والله وانه فيها تركته ما كهيئة الدنيا من خرج
قال بافلحه وأخبر كفافا عيشه كان من النبى غبط وقد قالوا غيرى باشيء منها

على أباا أن هانى أباو أخبرنى قال حيوة حدثنا يزيد بان الله عبد حدثنا أحمد المام
طوباى يقول الله رسإول سإمع أنه يقول عبيد بان فضاله سإمع أنه أخبره الحبشى

وقنع كفافا عيشه وكان السإلم الى هدى لمن
اسإلم من أفلح قد قال الله رسإول أن عمر بان الله عبد حديث من أيضا وذكر
الحساب خفة ال التقلل فى يكن لم ولو قالوا آتاه باما الله وقنعه كفافا رزق

الحكم بان بايان حدثنا أحمد المام بان الله عبد قال الغنى على فضل باه لكفى
عن يونس بان عيسى حدثنا الحارث بان باشر حدثنى قال حاتم بان محمد حدثنا

خص ظل العبد باهن يحاسإب ل ثلثة الله رسإول قال قال الحسن عن هشام
عورته يوارى وثوب صلبه باها يشد وكسرة باه يستظل

لما قال عثمان أباى عن ليث حدثنا جعفر حدثنا سإيار حدثنا أحمد المام وقال
الجبال أمثال فيها الطعام وأكداس فيها يمشون دخلوا جوجى المسلمون افتتح
الله فتح ما الى ترى أل الله عبد أباا يا فقال سإلمان جنب الى يمشى رجل وكان
كل جنب الى ترى مما يعجبك وما سإلمان فقال الله أعطانا ما الى ترى أل علينا
 حساب ترى مما حبة

غناهم يوم منهم خير وفاقتهم فقرهم يوم أنهم لصحاباه النبى شهد وقد قالوا
الحسن عن الشهب أباو الصمد عبد حدثنا أحمد المام قال عليهم الدنيا وباسط

أم خير اليوم أنتم قال باخير نحن قالوا أنتم كيف الصفة أهل يا الله نبى قال قال
أخرى فى ويروحا حلة فى ويغدو أخرى وتروحا جفنة أحدكم على تغدو يوم

يعطينا خير يومئذ نحن الله نبى يا قالوا الكعبة أسإتار مثل بايوتكم فى وتسترون
وقت فى أنهم فى صريح فهذا خير اليوم أنتم بال قال فنشكر وتعالى تبارك ربانا

الشكر مع غناهم وقت فى منهم خير فقرهم على صبرهم
هند أباى بان داود عن غياث بان حفص حدثنا ذر أبان حدثنا أحمد بان الله عبد وقال
يكن ولم المدينة قدمت قال البصرى طلحة عن السإود أباى بان حرب أباى عن
الله رسإول بانا فصلى اثنين باين تمر من مد علينا يجرى فكان معرفة باها لى

التمر باطوننا حرق قد الله رسإول يا فقال خلفه من هاتف باه فهتف صلة
اللحم لكم أجد لو والله وقال عليه وأثنى الله فحمد فخطب الكنف عنا وعرفت
وتراحا الجفان أحدكم على تغدو زمان عليكم وليأتين لطعمتكموه والخبز

أو منا خير اليوم نحن الله رسإول يا قالوا الكعبة أسإتار مثل بايوتكم ولتلبسن
يضرب يومئذ منكم خير اليوم أنتم يومئذ منكم خير اليوم أنتم بال قال يومئذ

باعض رقاب باعضكم
نبى أن لنا ذكر قال قتادة عن سإعيد عن الوهاب عبد وحدثنا أحمد المام قال
 نحوه فذكر الصفة أهل على دخل الله
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له اصاباتها من سإلم من وقل فتنة أنه ال والمال الغنى فى يكن لم ولو قالوا
من الترمذى وفى فتنة وأولدكم أموالكم انما تعالى قال كما دينه فى وتأثيرها
وفتنة فتنة أمة لكل ان يقول الله رسإول سإمعت قال عياض ابان كعب حديث
والفقر النار الى يدعو والمال قالوا صحيح حسن حديث هذا قال المال أمتى
بان سإعيد حدثنا الشهب أباو حدثنا يزيد حدثنا أحمد المام قال الجنة الى يدعو
من رجل جاء اذ أصحاباه يحدث الله رسإول باينا قال سإور بان كعب مولى أيمن

فقال عنه ثياباه من قبض فكأنه الغنياء من رجل جنب الى فجلس الفقراء
يا قال عليك فقره يغدو أو عليه وغناك يغدو أن فلن يا أخشيت الله رسإول
الى يدعوه فقره وان النار الى يدعوك غناك ان نعم قال الغنى وشر الله رسإول
فيه لى أرب ل الخر فقال افعل اذن قال تواسإيه قال منه ينجينى فما قال الجنة
لخيك وادع فاسإتغفر قال

فى الترمذى روى وقد باشكره العبد يقوم أن من أعظم الغنى وحق قالوا
آدم لبان ليس قال النبى أن عنه الله رضى عفان بان عثمان حديث من جامعه

الخبز وجلف عورته باه يوارى وثوب يسكنه بايت الخصال هذه سإوى فى حق
والماء

عنه الله رضى أمامة أباى عن مسلم صحيح وفى صحيح حسن حديث هذا قال
لك شر تمسكه وأن لك خير الفضل تبذل ان انك آدم ابان يا الله رسإول قال قال
السفلى اليد من خير العليا واليد تعول بامن وابادأ كفاف على تلم ول

باينما قال عنه الله رضى سإعيد أباى عن نضرة أباى حديث من أيضا صحيحه وفى
يمينا يضرب فجعل له راحلة على رجل جاء اذ الله رسإول مع سإفر فى نحن

ظهر ل من على باه فليعد ظهر من فضل معه كان من الله رسإول فقال وشمال
من فذكر قال له زاد ل من على باه فليعد زاد من فضل عنده كان ومن له

 فضل فى منا لحد حق ل أنه ظننا حتى ذكر ما المال أصناف

غنى وأما كله الفضل بابذل الشاكر الغنى تفضيل فى النظر موضع فهذا قالوا
فقير على يفضل فكيف المستحب وباعض باالواجب ويشكر الفضل باأنواع يمتع

أئمة وهم لصحاباه الله رسإول أقسم وقد قالوا فقره فى الله عن راض صابارا
الصحيحين ففى الغنى عليهم يخاف وانما الفقر عليهم يخاف ل أنه الشاكرين

بان عبيدة أباا باعث الله رسإول أن بادرا شهد وكان عوف بان عمرو حديث من
وأمر البحرين أهل صالح الله رسإول وكان باجزيتها يأتى البحرين الى الجراحا
النصار فسمعت البحرين من بامال عبيدة أباو فقدم الحضرمى بان العلء عليهم
الله رسإول صلى فلما الله رسإول مع الفجر صلة فوافوا عبيدة أباى باقدوم

أباا أن سإمعتم أظنكم قال ثم رآهم حين الله رسإول فتبسم له فتعرضوا انصرف
ما وأملوا أباشروا قال الله رسإول يا أجل فقالوا البحرين من باشئ قدم عبيدة

كما الدنيا عليكم تبسط أن أخشى ولكنى عليكم أخشى الفقر ما فوالله يسركم
كما فتهلككم تنافسوها كما فيها فتتنافسوا قبلكم كان من على باسطت
أهلكتهم
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الكافرون سإورة
الكافرون سإورة فوائد
2[ } الكافرون أعبد ما عابادون أنتم ول تعبدون ما أعبد { ل وجل عز قوله وأما
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الطلق على معبوده على واقعة لنها بااباها على ما  ]فإن3ـ
الله يعبدون أنهم يظنون كانوا بال لذاته ليس تعالى الله عبادة من امتناعهم لن

تعبدون أنتم ل أي أعبد ما عابادون أنتم ول فقوله باه جاهلين كانوا ولكنهم تعالى
باعضهم جواب هذا باه جاهلون وهم دونهم باه عارفا كان هو ومعبوده معبودي

تنزيههم من ويلزم عبادتي تعبدون ل أي موصولة ل مصدرية هنا إنها آخرون قال
إذ باشيء هذا وليس باه متعلقة العبادة لن المعبود عن تنزيههم عبادته عن

تعالى معبوده من باريئون أنهم وإعلمه معبوديهم من باراءته المقصود
 العبادة ل المعبود فالمقصود

يعبدون ل فهم اتباعه من وأنفة له حسدا مخالفته يقصدون كانوا إنهم وقيل
في مخالفته على وحرصا لتباعه كراهية ولكن المعبود لذات كراهية ل معبوده
لباهامها ما لفظ إل الرفيع والمعنى البديع النظم في يصح فل هذا وعلى العبادة

الية تضمنته الذي الغرض ومطاباقتها
مثل والفصاحة البلغة في الكلم ازدواج قصد وهو راباع وجه ذلك في وقيل
البقرة عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن  و67 التوباة فنسيهم الله نسوا قوله
يعقل ل ومعبودهم تعبدون ما أعبد ل  فكذلك194

اللفظان فاسإتوى أعبد ما عابادون أنتم ول قوله الكلم هذا مع ازدوج ثم
من إل يجيء ل بال هذا مثل الفراد في يجيء ل ولهذا المعنيان اختلف وإن

يهديكم  أمن31 يونس السمع يملك أمن يرزقكم من قل يهديكم من قل كقوله
 أمن62 النمل دعاه إذا المضطر يجيب  أمن63 النمل والبحر البر ظلمات في
ذلك أمثال  إلى64 النمل الخلق يبدأ

المعبود ذكر هنا المقصود أن وهو كله هذا من أقرب خامس وجه فيه وعندي
المعنى هذا على الدالة ما ب فأتى لها مستحقا للعبادة أهل باكونه الموصوف

بالفظة أتى ولو الحق المعبود باأنه الموصوف معبودي عابادون أنتم ول قيل كأنه
جهة هو أنه ل تعريفا الصلة ذكر ويكون فقط الذات على تدل إنما لكانت من

وصف أو محض تعريف يعبد لن أهل تعالى كونه يكون أن باين ففرق العبادة
جدا باديع فإنه فتأمله لعبادته مقتضى

يعلم من لصفات تأتي ما أن النحاة محققي قول معنى وهذا
وأن الوصف المراد كان  لما3 النساء النساء من لكم طاب ما فانكحوا ونظيره

المرأة فتنكح الطيب وهو وقصده باالنكاحا المر إلى الداعي السبب هو
مسالك ألطف من وهو ينخرم ل بااب وهذا من دون باما أتى باه الموصوفة

فلنذكر هنا إلى بانا الكلم أفضى قد وإذ العرباية
في الفعل كرر كونه ثالثة فائدة ثم السورة هذه في الفعال تكرير ثانية فائدة

 باالماضي حقهم في وأتى الموضعين في المستقبل بالفظ نفسه حق

الفعل بالفظ عنه معبودهم عبادة نفي في جاء أنه وهي راباعة فائدة ثم
الفاعل بااسإم معبوده عبادتهم نفي في وجاء المستقبل

لن دون ل ب هنا النفي إيراده كون وهي خامسة فائدة ثم
باالثبات النفي يقرن أن هذا مثل في القرآن طريقة أن وهي سإادسإة فائدة ثم

والنفي التوحيد حقيقة هو وهذا عبادته ويثبت الله سإوى ما عبادة فينفي
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باتوحيد ليس المحض
وهذا والثبات للنفي متضمنا إل التوحيد يكون فل النفي بادون الثبات وكذلك
ذلك سإر وما المحض باالنفي السورة هذه جاءت فلم الله إل إله ل حقيقة
عبادتهم نفي ثم معبودهم عن عبادته نفي تقديم حكمة ما وهي سإاباعة وفائدة

معبوده عن
باالذين يخاطبهم أن الكفار خاطب إذا القرآن طريقة أن وهي ثامنة وفائدة
يا  قل7 التحريم اليوم تعتذروا ل كفروا الذين أيها يا كقوله هادوا والذين كفروا

أيها يا يجيء  ولم6 الجمعة الله أولياء أنكم زعمتم إن هادوا الذين أيها
الختصاص هذا وجه فما الموضع هذا في إل الكافرون

زائد  معنى6 الكافرون دين ولي دينكم لكم قوله في هل وهي تاسإعة وفائدة
هذا فهم وقد ومعبوده بادينه كل اختصاص على يدل فإنه المتقدم النفي على
المذكور التقسيم أفاد فما النفي من

والختصاص التقسيم هذا في ومعبودهم ذكرهم تقديم وهي عاشرة وفائدة
السورة أول في وفعله شأنه ذكر وتقديم
الخبار من جنسين على اشتملت قد السورة هذه أن وهي عشرة حادية وفائدة
أبادا لزم وهذا معبوده من وباراءتهم معبودهم من باراءته أحدهما
فيدخله عنهم وسإكوت متاركة هذا فهل دينهم ولهم دينه له باأن إخباره الثاني
وحكمها عمومها على بااقية الية أم الكفار بابعض التخصيص أو باالسيف النسخ

 مخصوصة ول منسوخة غير

وقوع وهي واحدة مسألة منها ذكرنا السورة هذه في مسائل عشر فهذه وباعد
مستعينين الله فضل من مستمدين التسع المسائل فنذكر من بادل فيها ما

شريك ل وحده فمنه صواب من كان فما الخطأ من إليه متبرئين وقوته باحوله
وأما منه باريئان ورسإوله تعالى والله الشيطان ومن فمنا خطأ من كان وما له

الفعال تكرار فائدة : وهي الثانية المسألة
للحال  نفي2 الكافرون تعبدون ما أعبد ل قوله أن أحدها وجوه فيه فقيل

تفعلون ل أي  مقابالة3 الكافرون أعبد ما عابادون أنتم ول وقوله والمستقبل
ذلك

نزول قبل قط ذلك مني يكن لم  أي4 الكافرون عبدتم ما عاباد أنا ول وقوله
أعبد لم قال فكأنه عبدتم ما فقال الماضي بالفظ عبادتهم في أتى ولهذا الوحي

عبدتم ما قط
في قط تعبدوا لم أي  مقاباله5 الكافرون أعبد ما عابادون أنتم ول وقوله

دائما أنا أعبده ما الماضي
وحال ماضيا النفي أقسام اليات اسإتوفت وقد أصل تكرار فل هذا وعلى

الله شاء إن وهذا وأباينه وأحضره لفظ باأوجز وعبادتهم عبادته عن ومستقبل
في قيلت التي الوجوه فإن غيره نتعداه ول عليه فلنقتصر فيها قيل ما أحسن

باها فعليك مواضعها
نفسه عن أخبر حين المستقبل بالفظ الفعال تكريره وهي الثالثة المسألة وأما

عصمة إلى واليماء الشارة وهو سإر ذلك ففي عنهم أخبر حين الماضي وبالفظ
وأن غيره باه والسإتبدال معبوده عبادة عن والنحراف الزيغ عن له تعالى الله

حول عنه يبغي ول بادل باه يرضي ل الدوام على والمال الحال في واحد معبوده
وأغراضهم الدين في شهواتهم ويتبعون أهواءهم يعبدون فإنهم الكافرين باخلف
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الن يعني تعبدون ما أعبد ل فقال غيره وغدا معبودا اليوم يعبدوا أن باصدد فهم
أنا ول يعني عبدتم ما عاباد أنا ول قال ثم أيضا الن أنا أعبد ما عابادون أنتم ول

 الكافرون أيها عبدتم لما عبادة مني يصدر يستقبل فيما

وهو الماضي بالفظ الفعل باعدها وقع فلذلك الشرط رائحة هنا ما وأشبهت
عبدتم مهما يقول كأنه الشرط حرف باعد ذلك يجيء كما المعنى في مستقبل

أنا أعبده فل شيء من
وهي لها جواب ول الفعل فيها عمل وقد الشرط فيها يكون وكيف قيل فإن

منها الشرط أباعد فما موصولة
لوقوعها معناه من وطرف منه رائحة فيها ولكن نفسها شرط أنها نقل لم قلنا

هذا معنى ذقت إذا وأنت وعمومها المعبودات في وإيهامها معين غير على
صفحاته على بااديا الشرط معنى وجدت الكلم

ترى ألست تفعل ما أفعل ل أنا يفعل ما كل في تخالفه ما لرجل قلت فإذا
من فعلت مهما الكلم هذا روحا وأن وقصدك كلمك في قائما الشرط معنى
أفعله ل فإني شيء
مريم صبيا المهد في كان من نكلم كيف قالوا تعالى قوله مثل من ذلك وتأمل

الماضي بالفظ من باعد الفعل وقع حتى فيه الشرطية معنى تجد  كيف29
نكلمه فكيف صبيا المهد في كان من المعنى وأن المستقبل باه والمراد

نبيا كان أنه والمعرباين المفسرين من قال من حوله حام الذي المعنى هو وهذا
بامعنى
فهم وعزب وتنزيل تقدير من عطل ألقوه بال بااباه من إليه يأتوا لم لكنهم يكون

عفوا فخذه أخبرتك ما والوجه زائدة كان فقالوا ودقته للطفه هذا عن غيرهم
وليس الفعل فيها عمل قد الية في من على إل غرمه سإواك وعلى عزمه لك
فيها قائم الشرطية ومعنى جواب لها

النحاة فحول كلم من مفهوم كله وهذا عبدتم ما عاباد أنا ول قوله في فكذلك
وغيره كالزجاج

من الماضي بالفظ الفعل جاء أجلها من التي الحكمة صحت فقد هذا ثبت فإذا
أعبد ما عابادون أنتم ول قوله  باخلف4 الكافرون عبدتم ما عاباد أنا ول قوله
له يكون أن نبيه عصمة على الله من تنبيها الشرط معنى عن فيها ما لبعد

 الكافرين تنقل المعبودات في يتنقل وأن سإواه معبودا

وفي الفاعل بااسإم إل حقهم في النفي يأت لم أنه وهي الراباعة المسألة أما
لحكمة أعلم والله فذلك أخرى الفاعل وبااسإم تارة المستقبل باالفعل جاء جهته
وقت كل وفي وجه باكل معبوديهم من باراءته العظم المقصود أن وهي باديعة
باعينه النفي هذا في أتى ثم والتجدد الحدوث على الدالة الفعل باصيغة أول فأتى

هذا أن الول النفي في فأفاد والثبوت الوصف على الدالة الفاعل اسإم باصيغة
غير عبادة قال فكأنه شأني ول وصفي ليس هذا أن الثاني في وأفاد مني يقع ل

باالنفي مقصودين لمنفيين بانفيين فأتى وصفا ول لي فعل تكون ل الله
أن أي الفعل دون والثبوت الوصف على الدال باالسإم أتى فإنما حقهم في وأما

وإنما لكم ثاباتا الوصف هذا فليس عنكم منتف لله العائد اللزم الثابات الوصف
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عبدتم لما وأنتم أحدا فيها معه يشرك لم باالعبادة وحده الله خص لمن ثبت
الله يعبد المشرك فإن الحيان باعض في عبدوه وإن عاباديه من فلستم غيره
الكهف الله إل يعبدون وما اعتزلتموهم وإذ الكهف أهل قال كما غيره معه ويعبد

تعتزلوه لم فإنكم الله إل معبودهم اعتزلتم  أي16
الزمر زلفى الله إلى ليقرباونا نعبدهم إنما معبودهم عن المشركون قال وكذا
لوقوعه الفعل عنهم ينتف فلم غيره معه ويعبدون الله يعبدون كانوا  فهم31

موصوفا الله عبادة على ثاباتا يكن لم الله غير عبد من لن الوصف ونفي منهم
الله عاباد باأنه يوصف ل أنه طيها في تجد كيف البديعة النكتة هذه فتأمل باها

يلتفت لم تبتيل إليه وتبتل باكليته إليه انقطع من إل عبادته على المستقيم وعبده
ولم غيره إلى

ول لله عابادا فليس غيره باه وأشرك عبده وإن وأنه عبادته في أحدا باه يشرك
سإورتي إحدى هي التي الجليلة العظيمة السورة هذه أسإرار من وهذا له عبدا

أحد كل يفهمه ل وهذا السنن باعض في جاء كما القرآن رباع تعدل التي الخلص
 والمنة الحمد فلله عنده من فهما الله منحه من إل يدركه ول

لن دون ل باأداة أتى السورة هذه في النفي أن وهي الخامسة المسألة وأما
لن من وطوله النفي دوام على أدل ل وأن لن ب منه أبالغ ل ب النفي لن وذلك
فهمته ما ضد هذا وأن واشتد باها النفي طال نفيها في الذي والمد للطول وأنها

المستمر الحال تنفي ول المستقبل تنفي إنما لن أن من والمعتزلة الجهمية
التعليق هذا غير في تجده تكاد ل باما ذلك تقرير تقدم وقد السإتقبال في النفي

أعلم والله هنا متعين بال فالتيان
هو فهذا المحض النفي على السورة هذه اشتمال وهي السادسإة المسألة وأما

وصفها في جاء كما الشرك من باراءة سإورة فإنها العظيمة السورة هذه خاصة
الموحدين باين المطلوباة البراءة هو العظم فمقصودها الشرك من باراءة أنها

أنها مع هذا المطلوباة للبراءة تحقيقا الجانبين في باالنفي أتى ولهذا والمشركين
ول محضة  باراءة2 الكافرون تعبدون ما أعبد ل فقوله صريحا للثبات متضمنة

من باريئون وأنتم يعبده معبودا له أن  إثبات3 الكافرون أعبد ما عابادون أنتم
مما باراء إنني الحنفاء إمام قول وطاباقت والثبات النفي فتضمنت عبادته

وإذ الموحدين فئة قول  وطاباقت27 26 الزخرف فطرني الذي إل تعبدون
تعالى الله إل إله ل حقيقة فانتظمت الله إل يعبدون وما اعتزلتموهم

المغرب وسإنة الفجر سإنة في أحد الله هو قل باسورة يقرنها النبي كان ولهذا
نوعي على اشتملتا // وقد // صحيح الخلص سإورتا السورتين هاتين فإن

والعتقاد العلم توحيد وهما باهما إل فلحا ول للعبد نجاة ل الذي التوحيد
إله وأنه والوالد والولد والكفر الشرك من باه يليق ل عما الله تنزيه المتضمن

أحد كفوا له يكن ولم أصل له فيكون يولد ولم فرع له فيكون يلد لم صمد أحد
كلها الكمال صفات له اجتمعت الذي الصمد فهو هذا ومع نظير له فيكون

باه يليق ل ما ونفي الكمال صفات من باجلله يليق ما إثبات السورة فتضمنت
 والعتقاد العلم توحيد فهذا ونظيرا وفرعا أصل الشريك من
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عبادته في باه يشرك فل إياه إل يعبد ل أن وهو والرادة القصد توحيد والثاني
هذا على مشتملة الكافرون أيها يا قل وسإورة المعبود هو وحده يكون بال سإواه

النهار باهما يفتتح فكان له وأخلصتا التوحيد نوعي السورتان فانتظمت التوحيد
المغرب سإنة في باهما ويختم الفجر سإنة في

عمل خاتمة كانا كما الليل عمل خاتمة فيكونان باهما يوتر كان أنه السنن وفي
معبودهم من باراءته تقديم وهي الساباعة المسألة جواب تخريج هنا ومن النهار

فتأمله معبوده من بابراءتهم أتبعها ثم
الذين أيها يا دون الكافرون أيها يا بالفظ هنا إثباته وهي الثامنة المسألة وأما

لزما ل ثاباتا وصفا الكفر كان من أن على الدللة إرادة أعلم والله فسره كفروا
فحقيق الله من باريئا أيضا هو ويكون منه يتبرأالله أن حقيق فهو يفارقه ل

منه البراءة باالموحد
هي التي حاله باحقيقة والمجانبة البعد غاية هي التي البراءة معرض في فكان
الكفر أن كما يقول فكأنه المناسإبة غاية في اللزم الثابات الكفر وهو الكفر غاية
ولهذا أبادا دائما ثاباتة منكم والبراءة فمجانبتكم عنه تنتقلون ل ثابات لكم لزم
واضح وهذا المستمر الثابات الكفر مقابالة السإتمرار على الدال باالنفي فيها أتى

هذا أفاد وهل دين ولي دينكم لكم قوله في الفائدة ما وهي التاسإعة المسألة
الول النفي أن أعلم والله الحكمة من ذلك في فيقال تقدم ما على زائدا معنى

ل أيضا وهم معبوديهم يعبد أن له ينبغي ول منه يتصور ل وأنه البراءة أفاد
جهتهم من النفي تضمنه ما إثبات السورة آخر وأفاد لمعبوده عابادين يكونون

من مجرى ذلك فجرى ونصيبهم وقسمهم حظهم هو الذي والكفر الشرك من
أرضك لك حدك في أدخل ول حدي في تدخل ل له فقال أرضا وغيره هو اقتسم

بايننا خطتنا اقتسمنا أنا اقتضت البراءة هذه أن الية فتضمنت أرضي ولي
 نصيبنا فهو واليمان التوحيد فأصابانا

فهو باه والكفر باالله الشرك وأصاباكم فيه تشركونا ل باه نختص الذي وقسمنا
من قلوب أحيا من فتبارك باه نشرككم ل باه تختصمون الذي وقسمكم نصيبكم

كلمه بافهم عباده من شاء
القلوب تسبى فإنها حللها في رافلة للقلوب تجلت إذا ونحوها المعاني وهذه
مقعد ضرير إلى تزف خود فهي حياة قلبه من يصادف لم ومن بامجامعها وتأخذ

نعمته إتمام ونسأله تنتهي ل التي مواهبه على لله فالحمد
وفي ونصيبه قسمه على ونصيبهم قسمهم تقديم وهي العاشرة المسألة وأما
ل الذي الخطاب وباديع الكلم أسإرار من فهذا باهم يختص ما قدم السورة أول

واقتسام البراءة اقتضت لما السورة فإن وفرسإانها البلغة فحول إل يدركه
صاحب هو المحق وكان باقسمه كل ورضي وباينهم باينه والشرك التوحيد ديني

الدون باقسمهم راضون أنهم وعلم القسمين وميز النصيبين بارز وقد القسمة
العظم والحظ الشرف القسم على اسإتولى قد هو وأنه منه أردا ل الذي

له يقول فإنه باالسم مقاسإمه فرضي وشفاء سإما وغيره هو اقتسم من بامنزلة
قسمي ولي قسمك لك قسمك في أشاركك ول قسمي في تشاركني ل

آثرته الذي قسمك هو هذا يقول كأنه وأبالغ أحسن ههنا قسمه ذكر فتقديم
ذكر تقديم في فكان باالتقديم وأحقهما القسمين أشرف أنه وزعمت باالتقديم

من لنفسه رضيه ما وقبح اختياره سإوء على والنداء باه التهكم من قسمه
هو هذا في والحاكم نفسه قسم تقديم ذكر في يوجد ل ما والبيان الحسن
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البيان كثرة فيه ينجع فل الفهم غليظ وأما إشارة باأدنى يكتفي والفطن الذوق
لبها هو هذا ومعبودهم دينهم من باراءته السورة مقصود أن وهو ثان ووجه

لبراءته مكمل الثاني باالقصد ومعبوده دينه من باراءتهم ذكر وجاء ومغزاها
جاء ثم السورة أول في باه بادأ دينهم من باراءته المقصود كان فلما لها ومحققا

أوافقكم ول دينكم في أشارككم ل أي المعنى لهذا مطاباقا دينكم لكم قوله
أولها السورة آخر فطاباق أبادا فيه أشرككم ل باه أنتم تختصون دين هو بال عليه

 فتأمله

هو هل دينه وله دينهم لهم باأن الخبار هذا أن وهي عشرة الحادية المسألة وأما
تخصيص ول الية في نسخ ل أو مخصوصا أو منسوخا فيكون إقرار
خلئق السورة في غلط وقد المذكورة المسائل أهم من شريفة مسألة فهذه

لهم التقرير اقتضت الية هذه أن لعتقادهم السيف باآية منسوخة أنها وظنوا
أهل وهم دينهم على يقرون بامن مخصوصة أنها آخرون وظن دينهم على

هي بال تخصيص ول السورة في نسخ فل محض غلط القولين وكل الكتاب
في النسخ دخول يستحيل التي السور من وهي محفوظ نص عمومها محكمة

دخول يستحيل الرسإل دعوة عليه اتفقت التي التوحيد أحكام فإن مضمونها
فيه النسخ
ومنشأ تقدم كما الخلص سإورة تسمى ولهذا التوحيد أخلصت السورة وهذه
زال القرار هذا أن رأوا ثم دينهم على إقرارهم اقتضت الية أن ظنهم الغلط

منسوخ فقالوا باالسيف
مخصوص هذا فقالوا لهم كتاب ل من وهم الكفار باعض عن زال طائفة وقالت
لم بال أبادا دينهم على إقرارا أو لهم تقريرا اقتضت الية تكون أن الله ومعاذ

النكار على أشد أصحاباه وعلى عليه وأشده المر أول في الله رسإول يزل
ناد كل وفي وقت كل والوعيد والتهديد عنه والنهي وتقبيحه دينهم وعيب عليهم

مضيا إل فأباى وشأنه ويتركونه دينهم وعيب آلهتهم ذكر عن يكف أن سإألوه وقد
معاذ لهم تقريره اقتضت الية إن يقال فكيف دينهم وعيب عليهم النكار على
ما وأن تقدم كما المحضة البراءة اقتضت الية وإنما الباطل الزعم هذا من الله
ل باكم مختص فهو بااطل دين فإنه أبادا عليه نوافقكم ل الدين من عليه هم

من والتنصل البراءة غاية فهذا الحق ديننا في تشركوننا أنتم ول فيه نشرككم
إذا أفترى التخصيص أو النسخ يدعي حتى القرار فأين دينهم في موافقتهم

دين ولي دينكم لكم يقال أن يصح ل باالحجة جوهدوا كما باالسيف جوهدوا
أن إلى والكافرين المؤمنين باين ثاباتة محكمة قائمة آية هذه  بال6 الكافرون

 وبالده عباده منهم الله يظهر

البدع أهل وباين سإنته أهل الرسإول أتباع باين البراءة هذه حكم وكذلك
وورثته الرسإول خلفاء لهم قال إذا سإنته غير إلى الداعين باه جاء لما المخالفين

هذه لهم يقولون بال بادعتهم على إقرارهم هذا يقتضي ل ديننا ولنا دينكم لكم
المكان باحسب ولجهادهم عليهم للرد منتصبون هذا مع وهم منها باراءة
إلى المشيرة والنبذة اليسيرة الكلمات هذه من باه العظيم الله فتح ما فهذا

هذه عظمة
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لهذه تتبع ول باتفسير اسإتعانة غير من نظمها وباديع ومقصودها وجللتها السورة
بافضله وألهمه الله علمه مما اسإتملء هي بال فيه توجد مظان من الكلمات

وكرمه
اسإتحسانها في ولبالغت قائلها إلى لضفتها كتاب في وجدتها لو أني يعلم والله

قياس غير على عطاؤه الذي العطاء الواسإع بافضله المان الله وعسى
كتبت وقد السإلوب وهذا النمط هذا تفسير تعليق على يعين أن المخلوقين

مقامي وقت النمط هذا من يسنح ما باحسب القرآن من متفرقة مواضع على
نعمته إتمام المرجو والله المقدس وباالبيت بامكة

 } 149  ـ140  صـ1حـ الفوائد { بادائع أهـ

الفلق سإورة
} الفلق بارب أعوذ { قل
قال قال عامر بان عقبة عن حازم أباي بان حديث من صحيحه في مسلم روى

أعوذ الفلق بارب أعوذ قط مثلهن ير لم الليلة أنزلت آيات تر ألم الله رسإول
أن عقبة عن التيمي إباراهيم بان محمد رواية من آخر لفظ وفي الناس بارب

قل قال بالى قلت المتعوذون باه تعوذ ما باأفضل أخبرك أل له قال الله رسإول
عن لهيعة بان قتيبة حدثنا الترمذي وفي الناس بارب أعوذ وقل الفلق بارب أعوذ
الله رسإول أمرني قال عامر بان عقبة عن ربااحا بان علي عن حبيب أباي بان يزيد
// لغيره صحيح وهو ضعف فيه // إسإناده صلة كل دبار في باالمعوذتين أقرأ أن

غريب حديث هذا قال
في خرجنا قال حبيب بان عبدالله عن داود أباي وسإنن والنسائي الترمذي وفي
ثم شيئا أقل فلم قل فقال فأدركناه لنا ليصلي النبي نطلب وظلمة مطر ليلة
الله هو قل قال أقول ما الله رسإول يا قلت قل قال ثم شيئا أقل فلم قل قال
// شيء كل من تكفيك مرات ثلث تصبح وحين تمسي حين والمعوذتين أحد

صحيح حسن حديث الترمذي // قال صحيح
الخدري سإعيد أباي عن هريرة أباي عن الجريري حديث من أيضا الترمذي وفي
فلما المعوذتان نزلت حتى النسان وعين الجان من يتعوذ الله رسإول كان قال
حديث وهذا أنس عن الباب وفي // قال // حسن سإواهما ما وترك أخذهما نزلتا

باالمعوذتين النبي نفث غريب
فراشه إلى آوى إذا كان النبي أن عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين وفي
وما وجهه باهما يسمح ثم جميعا والمعوذتين أحد الله هو قل ب كفيه في نفث
// باه ذلك أفعل أن يأمرني كان اشتكى فلما عائشة قالت جسده من يداه بالغت
عروة عن الزهري عن يونس رواه هكذا // قلت داود وأباو ومسلم البخاري رواه
كان النبي أن عنها عروة عن الزهري عن مالك ورواه البخاري ذكره عائشة عن
عليه أقرأ كنت وجعه اشتد فلما وينفث باالمعوذات نفسه على يقرأ اشتكى إذا

//  ومسلم البخاري // رواه باركتها رجاء بايده عليه وأمسح

نفسه على ينفث كان النبي أن عنها عروة عن الزهري عن معمر قال كذلك
وأمسح باهن عليه أنفث أنا كنت ثقل فلما باالمعوذات فيه قبض الذي مرضه في

ثم يديه على ينفث قال ينفث كان كيف شهاب ابان فسألت لبركتها نفسه بايده
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// البخاري // رواه وجهه باهما يمسح
لم والنبي ذلك تفعل كانت عائشة أن الصواب هو وهذا أيضا البخاري ذكره

فل ترقيه أن منها وطلب اسإترقى يكون أن وأما ذلك من يمنعها ولم يأمرها
رقيته على وأقرها ذلك فعلت لما أنها فظن باالمعنى رواه الرواة باعض ولعل

على المسح هو إنما باه يأمرها كان الذي ولعل الخر بامعنى أحدهما فليس
لنفسه الراقي هو فيكون بايده نفسه
ويكون بادنه على تنقلها أن أمرها بادنه سإائر على التنقل عن ضعفت لما ويده
والذي وهذا هذا تفعل فكانت يديه على ومسحها عليه هي قراءتها غير هذا

أعلم والله رقيته ل يده تنقل هو إنما باه أمرها
بال الحاجة وشدة منفعتهما عظيم وبايان السورتين هاتين على الكلم والمقصود
دفع في خاصا تأثيرا لهما وأن قط أحد عنهما يستغني ل وأنه إليهما الضرورة

السورتين باهاتين السإتعاذة إلى العبد حاجة وأن الشرور وسإائر والعين السحر
واللباس والشراب والطعام النفس إلى حاجته من أعظم
أصول وهي أصول ثلثة على السورتان اشتملت قد المستعان والله فنقول

منه المستعاذ والثالثة باه المستعاذ والثانية السإتعاذة نفس أحدها السإتعاذة
لهما فلنعقد السورتين هاتين إلى والضرورة الحاجة شدة تعرف ذلك فبمعرفة

في والثالث باه المستعاذ في والثاني السإتعاذة في الول الفصل فصول ثلثة
منه المستعاذ

معناها وبايان السإتعاذة الول الفصل
وحقيقة والنجاة والتحصن التحرز على يدل منها تصرف وما عاذ لفظ أن اعلم

باه المستعاذ يسمى ولهذا منه يعصمك من إلى تخافه شيء من الهروب معناها
 ووزرا ملجأ يسمى كما معاذا

أعوذ قالت عليها يده فوضع النبي على أدخلت لما الجون ابانة أن الحديث وفي
// فمعنى البخاري // رواه باأهلك الحقي بامعاذ عذت قد لها فقال منك باالله
قولن أصله وفي وأتحرز وأعتصم ألتجيء أعوذ

من فأما المجاورة لزوم من مأخوذ أنه والثاني الستر من مأخوذ أنه أحدهما
قد التي الشجرة أصل في الذي للبيت تقول العرب قال الستر من إنه قال

واسإتتر باالشجرة عاذ لما فكأنه وفتحها الواو وتشديد العين باضم عوذ باها اسإتتر
منه باه اسإتعاذ بامن عدوه من اسإتتر قد العائد فكذلك عوذا سإموه وظلها باأصلها

منه باه واسإتجن
فلم باالعظم لصق إذا للحم تقول العرب قال المجاورة لزوم هو قال ومن

اسإتمسك قد العائذ فكذلك باه واسإتمسك باه اعتصم لنه عوذ منه يتخلص
فإن معا تنتظمهما والسإتعاذة حق والقولن ولزمه باه واعتصم باه باالمستعاذ
مستتر المستعيذ

أبااه الولد يلزم كما ولزمه باه قلبه اسإتمسك قد باه معتصم باه متمسك بامعاذه
طريق في أباوه له فعرض منه فهرب باه وقصده سإيفا عدوه عليه أشهر إذا

قد العائذ فكذلك اسإتمساك أعظم باه ويستمسك عليه نفسه يلقي فإنه هرباه
باين نفسه وألقى إليه وفر ومالكه رباه إلى هلكه يبغي الذي عدوه من هرب
إليه والتجأ باه واسإتجار باه واعتصم يديه
وإشارة تمثيل هي وإنما العبارات هذه وراء باقلبه القائم السإتعاذة فمعنى وباعد

يدي باين والنطراحا والعتصام اللتجاء من حينئذ باالقلب يقوم فما وإل وتفهيم
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العبارة باه تحيط ل أمر يديه باين والتذلل إليه والفتقار الرب
تقصر العبارة فإن ومهاباته وإجلله وخشيته محبته معنى عن التعبير هذا ونظير

إذا أنك كما والخبر الصفة بامجرد ل باذلك باالتصاف إل تدرك ول ذلك وصف عن
عساك باما وشبهتها قرباتها فلو أصل شهوة له تخلق لم لعنين الوقاع لذة وصفت

فيه خلقت لمن وصفتها فإذا قلبه في معرفتها حقيقة تحصل لم باه تشبهها أن
 والذوق باالوجود عرفها فيه وركبت

إلى الواو حركة بانقل أعل ثم الواو وضم العين باتسكين أعوذ الفعل هذا وأصل
فقالوا إعلله طردوا ثم الباب هذا أصل على أعوذ فقالوا الواو وتسكين العين

همزة فقلبوها فاعل ألف باعد الواو فوقعت عاوذ وأصله عائذ الفاعل اسإم في
فقلبوا كلواذ عواذا وأصله باالله عياذا المصدر في وقالوا وخائف قائم قالوا كما

الفعل في باإعللها ضعفت قد لنها حركتها تحصنها ولم قبلها ما لكسرة ياء الواو
قبلها العين إلى الواو كسرة فنقلوا كمستخرج مستعوذ وأصله مستعيذ وقالوا

الباب أصل على ياء فقلبت كسرة قبلها الواو قلبت ثم
باالله فاسإتعذ كقوله الفعل هذا من المر في والتاء السين دخلت فلم قلت فإن
باالله وعذت باالله أعوذ يقال أن الكثر بال والمضارع الماضي في تدخل ولم
واسإتعذت أسإتعيذ دون
كما باه العياذ أطلب أي باالله أسإتعيذ فقوله الطلب على دالة والتاء السين قلت

وأسإتقيله مغفرته أطلب أي وأسإتغفره خيرته أطلب أي الله أسإتخير قلت إذا
قال فإذا المعاذ من المعنى هذا لطلب إيذانا الفعل في فدخلت إقالته أطلب أي

والعتصام اللتجاء منه طلب لنه منه طلب ما امتثل فقد باالله أعوذ المأمور
هارباا المستعيذ كان فلما ذلك طلب وباين والعتصام اللتجاء نفس باين وفرق
طلب على الدال الفعل دون ذلك على الدال باالفعل أتى باالله معتصما ملتجئا

فتأمله ذلك
يطلب أن منه طلب فإنه الله أسإتغفر فقال الله أسإتغفر قيل إذا ما باخلف وهذا

الله من أطلب المعنى لن ممتثل كان الله أسإتغفر قال فإذا الله من المغفرة
لي يغفر أن تعالى
أسإتعيذ فيقول باالسين يأتي أن ضير فل السإتعاذة في المعنى هذا أراد وحيث

العتصام نفس غير معنى هذا ولكن يعيذني أن منه أطلب أي تعالى باالله
سإؤاله يتضمن وخبره بارباه وعياذه حاله عن يخبر فالول إليه والهرب واللتجاء

منك أطلب يقول كأنه يعيذه أن رباه من سإائل طالب والثاني يعيذه أن وطلبه
 المر بالفظ المر هذا امتثال مجيء أكمل الول فحال تعيذني أن

وأعوذ الرجيم الشيطان من باالله أعوذ المر هذا امتثال في النبي عن جاء ولهذا
الله علمه الذي بال أسإتعيذ دون وقدرته الله باعزة وأعوذ التامات الله باكلمات

هذه فتأمل أسإتعيذ دون الناس بارب أعوذ الفلق بارب أعوذ يقول أن إياه
البديعة الحكمة

أعوذ قل فقال باه والمأمور المر بالفظ المر هذا امتثال جاء فكيف قلت فإن
لله الحمد قل قيل إذا أنه ومعلوم الناس بارب أعوذ  وقل1 الفلق الفلق بارب
قل يقول ول الله وسإبحان لله الحمد يقول أن امتثاله فإن الله سإبحان وقل
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الله سإبحان
عنه وأجاباه باعينه النبي على كعب بان أباي أورده الذي السؤال هو هذا قلت

وعبده عاصم عن سإفيان ثنا قتيبة حدثنا صحيحه في البخاري فقال الله رسإول
فقال الله رسإول سإألت فقال المعوذتين عن كعب بان أباي سإألت قال زر عن
// رواه وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال كما نقول فنحن فقلت لي قيل

زر عن لباباة أباي بان عبدة ثنا سإفيان ثنا عبدالله بان علي حدثنا قال ثم البخاري
إن المنذر أباا قلت كعب بان أباي سإألت قال زر عن عاصم وحدثنا حبيش بان

لي قيل فقال الله رسإول سإألت إني فقال وكذا كذا يقول مسعود ابان أخاك
الله رسإول قال كما نقول فنحن قل فقلت
فقلت اللفظ هذا لي قيل أو قل لي قيل وتقديره محذوف القول مفعول قلت
هو أنه ل بالغة إل القرآن في له ليس النبي أن السر هذا وتحت لي قيل كما

الله عن له المبلغ هو بال نفسه قبل من أنشأه
قل يقول أن التام البلغ يقتضي فكان الفلق بارب أعوذ قل له الله قال وقد

قيل باقوله إليه النبي أشار الذي المعنى هو وهذا الله قال كما الفلق بارب أعوذ
رباي كلم وأبالغ لي يقال كما أقول مبلغ أنا بال مبتدئا لست إني أي فقلت لي
وقال المانة وأدى الرسإالة بالغ لقد عليه وسإلمه الله فصلوات إلي أنزله كما
هذا يقول ممن وإخوانهم والجهمية المعتزلة من وشفانا فكفانا له قيل كما

 العرباي القرآن

بالغ وأنه القول لهذا الرد أباين الحديث هذا ففي باه هو اباتدأ كلمه النظم وهذا
مبلغ لنه قل له قيل لما أنه حتى ولفظه وجهه على باتبليغه أمر الذي القول
البلغ إل الرسإول على وما محض
الله هو باه المستعاذ الثاني الفصل

الذي الناس إله الناس ملك الناس ورب الفلق رب وحده الله وهو باه المستعاذ
المستعيذين يعيذ الذي هو بال خلقه من باأحد يستعاذ ول باه إل السإتعاذة ينبغي ل

شره من اسإتعاذوا ما شر من ويمنعهم ويعصمهم
طغيانا زادته اسإتعاذته أن باخلقه اسإتعاذ عمن كتاباه في تعالى الله أخبر وقد

بارجال يعوذون النس من رجال كان وأنه الجن مؤمني عن حكاية فقال ورهقا
العرب من الرجل كان أنه التفسير في  جاء6 الجن رهقا فزادوهم الجن من
من الوادي هذا باسيد أعوذ قال قفر أرض في فأمسى سإافر إذا الجاهلية في
الجن النس فزاد أي يصبح حتى منهم وجوار أمن في فيبيت قومه سإفهاء شر

والجن النس سإدنا يقولون وشرا وإثما طغيانا أي رهقا باسادتهم بااسإتعاذتهم
السإتعاذة باهذه فزادوهم المحارم وغشيان الثم العرب كلم في والرهق
والجن النس سإادوا أنهم فظنوا والتعاظم الكبر من محظورا كان لما غشيانا
النبي باأن مخلوقة غير الله كلمات أن في المعتزلة على السنة أهل واحتج

يستعيذ ل // وهو مسلم // رواه التامات الله باكلمات أعوذ باقوله اسإتعاذ
أبادا بامخلوق

مسلم // رواه عقوباتك من وباعفوك سإخطك من بارضاك أعوذ قوله ذلك ونظير
أعوذ قوله وكذلك مخلوق غير وأنه صفاته من وعفوه رضاه أن على // فدل

له أشرقت الذي وجهك بانور أعوذ // وقوله مسلم // أخرجه وقدرته الله باعزة
ل فإنه مخلوق غير النبي باه اسإتعاذ // وما للتحسين قابال // إسإناده الظلمات

 صفاته من صفة أو باالله إل يستعيذ
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وجاءت والله والملك الرب بااسإم السورتين هاتين في السإتعاذة وجاءت
باه وصف ما يكون أن من باد ول الناس وإلى الفلق إلى مضافة فيها الرباوباية

الشر دفع ويقتضي المطلوباة السإتعاذة يناسإب السورتين هاتين في نفسه
الله أن متعددة مواضع في قررنا وقد وأباينها مناسإبة أعظم منه المستعاذ

بااسإم يناسإبه بااسإم مطلوب لكل فيسأل الحسنى باأسإمائه يدعى سإبحانه
ويقتضيه

أن باد فل بامثلها المتعوذون تعوذ ما أنه السورتين هاتين في النبي قال وقد
أو منه المستعاذ الشر دفع وهو للمطلوب مقتضيا باه المستعاذ السإم يكون
منه المستعاذ الشيء وهو الثالث الفصل في باالكلم هذا يتقرر وإنما رفعه

فنقول المذكورة المناسإبة فتتبين
منها المستعاذ الشرور الثالث الفصل

ل العبد يصيب الذي الشر السورتين هاتين في منها المستعاذ الشرور أنواع في
بافعله ذلك وقوع فيكون عليها يعاقب منه وقعت ذنوب إما قسمين من يخلو

الشرين أعظم وهو وموجباتها الذنوب هو الشر هذا ويكون وسإعيه وقصده
إما الغير وذلك غيره من باه واقع شر وإما باصاحبه اتصال وأشدهما وأدومهما

وهو نظيره ليس أو النسان وهو نظيره إما والمكلف مكلف غير أو مكلف
وغيرها الحمى وذوات الهوام مثل المكلف وغير الجني

وأجمعه لفظ باأوجز كلها الشرور هذه من السإتعاذة السورتان هاتان فتضمنت
تحت دخل إل الشرور من شر يبق لم باحيث اسإتعاذة وأعمه المراد على وأدله
فيهما منه المستعاذ الشر
التي المخلوقات شر أحدها أرباعة أمور من السإتعاذة تضمنت الفلق سإورة فإن
الراباع العقد في النفاثات شر الثالث وقب إذا الغاسإق شر الثاني عموما شر لها

باالعبد واتصالها ومواقعها الرباعة الشرور هذه على فنتكلم حسد إذا الحاسإد شر
وقوعها باعد تدفع وباماذا وقوعها قبل منها والتحرز

يقال الشر فنقول حقيقته وما هو ما الشر بايان من باد ل ذلك في الكلم وقبل
 ذلك سإوى مسمى له وليس إليه يفضي ما وعلى اللم على شيئين على

هي الظلم وأنواع والشرك والكفر فالمعاصي وأسإباباها اللم هي فالشرور
اللم أسإباب لنها شرور لكنها ولذة غرض نوع فيا لصاحبها كان وإن شرور

كترتب عليها اللم فترتب مسبباتها إلى السإباب سإائر كإفضاء إليها ومفضية
باالحبل والخنق باالنار والحراق الذباح وعلى القاتلة السموم تناول على الموت

يمنع لم ما باد ول مسبباتها إلى مفضية تصيبه التي السإباب من ذلك وغير
يعارض كما لضده اقتضاء وأشد منه أقوى هو ما السبب يعارض أو مانع السببية

في فيزيد وكثرتها الماحية الحسنات وعظمة اليمان قوة المعاصي سإبب
للضعف القوى فيدفع العذاب أسإباب على وكيفيتها كميتها
الضعف وأسإباب والمرض الصحة كأسإباب المتضادة السإباب جميع شأن وهذا

باها نالت وإن شر هي ما لذة فيها التي السإباب هذه أن والمقصود والقوة
تناوله إذا مسموم لكنه شهي لذيذ طعام بامنزلة وهي عاجلة مسرة النفس
المعاصي فهكذا يفعل ما باه يفعل قليل وباعد مساغه له وطاب لكله لذا الكل

الخاصة والتجرباة الواقع لكان باذلك الشارع يخبر لم لو حتى باد ول والذنوب
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شهوده أكبر من والعامة
عبد على أنعم إذا الله فإن معصيته باشؤم إل نعمة قط أحد عن زالت وهل

نفسه عن تغييرها في الساعي هو يكون حتى عنه يغيرها ول عليه حفظها بانعمة
فل سإوءا باقوم الله أراد وإذا باأنفسهم ما يغيروا حتى باقوم ما يغير ل الله إن

11 الرعد وال من دونه من لهم وما له مرد
عنهم نعمه أزال الذين المم أحوال من كتاباه في تعالى الله قص ما تأمل ومن
في نظر من وكذلك رسإله وعصيان أمره مخالفة هو إنما جميعه ذلك سإبب وجد

عواقب سإوء من كله ذلك وجد نعمه من عنهم الله أزال وما عصره أهل أحوال
قيل كما الذنوب

النعم تزيل المعاصي ... فإن فارعها نعمة في كنت إذا
بامثل الزيادة فيها حصلت ول طاعته مثل قط باشيء الله نعمة حفظت فما

كما فيها تعمل التي النعم نار فإنها لرباه معصيته بامثل العبد عن زالت ول شكره
 الياباس الحطب في النار تعمل

أن والمقصود له غيره تعريف عن اسإتغنى العالم أحوال في بافكره سإافر ومن
وبادنية نفسية آلم فلنها شرورا مسبباتها كون وأما باد ول شرور السإباب هذه

والغموم باالهموم الروحا ألم الحسي اللم شدة مع صاحبها على فيجتمع
والحسرات والحزان

في والجد الحذر من حقه لعطاه التفطن حق لهذا اللبيب العاقل تفطن ولو
مفعول كان أمرا الله ليقضي الغفلة حجاب قلبه على ضرب قد ولكن الهرب

حظه من فاته ما على حسرات الدنيا في نفسه لتقطعت التيقظ حق تيقظ فلو
هذا مفارقة عند الظهور حقيقة هذا له يظهر وإنما الله من والجل العاجل
لحياتي قدمت ليتني يا يقول فحينئذ البقاء عالم على والطلع والشراف العالم
 مدار56 الزمر الله جنب في فرطت ما على حسرتي  ويا24 الفجر

وأسإباباها اللم على المستعاذات
على مدارها جميعها النبي اسإتعاذات كانت وأسإباباها اللم هو الشر كان ولما

وإما مؤلم إما فهو منه باالسإتعاذة أمر أو منه اسإتعاذ ما فكل الصلين هذين
منهن باالسإتعاذة وأمر أرباع من الصلة آخر في يتعوذ فكان إليه يفضي سإبب
والممات المحيا وفتنة المؤلمات أعظم فهذان النار وعذاب القبر عذاب وهي
سإبب // وهذان والنسائي ومسلم البخاري // رواه الدجال المسيح وفتنة

خصوصا الفتنة وذكر العذاب سإبب فالفتنة المؤلم العذاب
قد الحياة ففتنة الموت باعد وإما الحياة في إما لنها الفتنة نوعي وذكر وعموما
تراخ غير من العذاب باها فيتصل الموت فتنة وأما مدة العذاب عنها يتراخى
حتى الصلة أدعية أكد من وهذا وأسإباباها والعذاب اللم إلى السإتعاذة فعادت
الخير التشهد في باه يدع لم من على العادة والخلف السلف باعض أوجب

من النبي اسإتعاذة صلته باطلت باه يأت لم فإن تشهد كل في حزم ابان وأوجبه
 أشياء ثمانية

والجبن والكسل والعجز والحزن الهم من باك أعوذ إني اللهم قوله ذلك ومن
// والنسائي ومسلم البخاري // رواه الرجال وغلبة الدين وضلع والبخل
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من وهما قرينان والحزن فالهم قرينان منها اثنين كل أشياء ثمانية من فاسإتعاذ
والحزن المستقبل في الشر توقع الهم أن باينهما والفرق ومعذبااتها الروحا آلم

تألم وكلهما المحبوب فوات أو الماضي في المكروه حصول على التألم
باالمستقبل تعلق وإن حزنا سإمي باالماضي تعلق فإن الروحا على يرد وعذاب
هما سإمي

المحبوب فوات يستلزمان لنهما اللم أسإباب من وهما قرينان والكسل والعجز
لفواته الروحا فتتألم إرادته عدم يستلزم والكسل القدرة عدم يستلزم فالعجز
حصل لو باإدراكه والتذاذها باه تعلقها باحسب
اللم أسإباب من وهما والبدن باالمال النفع عدم لنهما قرينان والبخل والجبن

باالبذل إل تنال ل عظيمة وملذوذات ومفرحات محبوباات تفوته الجبان لن
أسإباب أعظم من الخلقان فهذان أيضا دونها باينه يحول والبخل والشجاعة

اللم
قهر أحدهما لها معذباان للنفس مؤلمان وهما قرينان الرجال وقهر الدين وضلع
الدين فضلع وأيضا الرجال غلبة وهو باباطل قهر والثاني الدين ضلع وهو باحق
اختياره باغير قهر الرجال وغلبة الغالب في العبد من باسبب قهر
اللم يسببان // فإنهما البخاري // رواه والمغرم المأثم من تعوذه ذلك ومن

// عقوباتك من وبامعافاتك سإخطك من بارضاك أعوذ قوله ذلك ومن العاجل
أعظم من فاسإتعاذ اللم هي والعقوباة اللم سإبب // فالسخط مسلم رواه
أسإباباها وأقوى اللم
منه المستعاذ الشر فصل

يطلب معدوم والثاني رفعه يطلب موجود أحدهما نوعان منه المستعاذ والشر
موجود أحدهما نوعان المطلق الخير أن كما يوجد ل وأن العدم على باقاؤه

وحصوله وجوده فيطلب معدوم والثاني يسلبه ل وأن وثباته دوامه فيطلب
 أرباعة العباد مطالب

طلباتهم مدار وعليها العالمين رب من السائلين مطالب أمهات هي أرباعة فهذه
آخر في عباده دعاء عن حكاية تعالى قوله في الرباعة المطالب هذه جاءت وقد
فآمنا بارباكم آمنوا أن لليمان ينادي مناديا سإمعنا إننا ربانا قولهم في عمران آل

فإن الموجود الشر لدفع الطلب فهذا سإيئاتنا عنا وكفر ذنوبانا لنا فاغفر ربانا
بايانه تقدم كما شر والسيئات الذنوب

حتى اليمان وهو الموجود الخير لدوام طلب فهذا البارار مع وتوفنا قال ثم
عمران آل رسإلك على وعدتنا ما وآتنا ربانا قال ثم قسمان فهذان عليه يتوفاهم

إياه يؤتيهم أن المعدوم للخير طلب  فهذا194
وهو المعدوم الشر باهم يوقع ل أن طلب فهذا القيامة يوم تخزنا ول قال ثم

مرتبة انتظام أحسن الرباعة للمطالب اليتان فانتظمت القيامة يوم خزي
السإلم ودوام المغفرة وهما الدنيا في اللذان النوعان فيها قدم ترتيب أحسن

على وعدوه ما يعطوا أن وهما الخرة في اللذين باالنوعين اتبعا ثم الموت إلى
الخطبة تشهد في فقوله هذا عرف فإذا القيامة يوم يخزيهم ل وأن رسإله ألسنة
من السإتعاذة // يتناول // صحيح أعمالنا وسإيئات أنفسنا شرور من باالله ونعوذ

يوجد ل وأن دفعه فيسأل باالقوة فيها لكنه معدوم هو الذي النفس شر
العمال من اسإتعاذة أنه أحدهما قولن ففيه أعمالنا سإيئات من قوله وأما

الشر من السإتعاذة نوعي تناول قد الحديث فيكون وجدت قد التي السيئة
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الثاني ورفع الول دفع فطلب الموجود الشر ومن يوجد لم الذي المعدوم
 سإيئات أن الثاني والقول

من يكون هذا وعلى صاحبها تسوء التي السيئة وموجباتها عقوبااتها هي العمال
من اسإتعاذ قد فيكون السبب دفع والول المسبب دفع أيضا الدفع اسإتعاذة
بااب من العمال إلى السيئات إضافة يكون الول وعلى وأسإباباه اللم حصول
الثاني وعلى منها نوع وسإيئاتها جنس العمال فإن جنسه إلى النوع إضافة
من قال كأنه علته إلى والمعلول سإببه إلى المسبب إضافة بااب من يكون

مع فإن باه وأولى باالحديث أليق أيهما فتأمل محتملن والقولن عملي عقوباة
من السيئة العمال منشأ باأن الول فيترجح الترجيح من نوعا منهما واحد كل
ومن النفس صفة من فاسإتعاذ السيئة العمال يولد النفس فشر النفس شر

فمتى ألم كل وأسإباب الشر جماع وهذان الصفة تلك عن تحدث التي العمال
باحذافيره الشر من عوفي منها عوفي

وأسإباباها العامل تسوء التي العقوباات هي العمال سإيئات باأن الثاني ويترجح
الحقيقة في والقولن وأسإباباها واللم العقوباات من فاسإتعاذ النفس شر

فصل الخر من السإتعاذة تستلزم أحدهما من والسإتعاذة متلزمان
ذات من إما السبب وكان ومنتهى مورد وله مصدره هو سإبب له الشر كان ولما
أمور أرباعة هنا كان غيره وإما نفسه إما ومنتهاه ومورده خارجه من وإما العبد
مصدره وشر أخرى غيره وعلى تارة نفسه على ويعود نفسه من مصدره شر
أخرى غيره وعلى تارة نفسه على ويعود فيه السبب وهو غيره من

إذا يقوله أن الصديق علمه الذي الدعاء في الرباعة المقامات هذه النبي جمع
الغيب عالم والرض السموات فاطر اللهم مضجعه أخذ وإذا أمسى وإذا أصبح

نفسي شر من باك أعوذ أنت إل إله ل أن أشهد ومليكه شيء كل رب والشهادة
// مسلم إلى أجره أو سإوءا نفسي على أقترف وأن وشركه الشيطان وشر

ونهايتيه مورده وذكر والشيطان النفس وهما الشر مصدري // فذكر صحيح
الشر مصادر الحديث فجمع المسلم أخيه على أو النفس على عوده وهما

 وأباينه وأجمعه وأخصره لفظه أوجز في وموارده

ما شر من قوله في الول الشر المعوذتين في منها المستعاذ الشرور فصل
2 الفلق خلق
الشر السورتين هاتين في منها المستعاذ الشرور على فلنتكلم هذا عرفت فإذا

مسند والشر إل ليس موصولة ههنا وما خلق ما شر من قوله في العام الول
وتكوينه فعله هو الذي تعالى الرب خلق إلى ل المفعول المخلوق إلى الية في
أفعاله في ول صفاته من شيء في يدخل ل الشر فإن ما باوجه فيه شر ل فإنه
فيه نقص ل الذي المطلق الكمال لها ذاته فإن وتعالى تبارك ذاته يلحق ل كما

التام والجلل المطلق الكمال لها كذلك وأوصافه الوجوه من باوجه
فيها شر ل محضة خيرات كلها أفعاله وكذلك ما باوجه نقص ول فيها عيب ول

حسنى كلها أسإماؤه تكن ولم اسإم منه له لشتق سإبحانه الشر فعل ولو أصل
وعقوباة باعباده العدل من يفعله وما ذلك عن وتقدس تعالى حكم منه إليه ولعاد

وإنما والحكمة العدل محض هو إذ محض خير هو منهم العقوباة يستحق من
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فعله في ل باهم وقيامه باهم تعلقه في وقع فالشر إليهم باالنسبة شرا يكون
خالق فإنه المنفصلة مفعولته في يكون الشر أن ننكر ل ونحن تعالى باه القائم
والشر الخير
بااب على منك يكونا أن ينبغي أمران هنا ولكن

يكون ل منفصل مفعول إل يكون ل فإنه للشر متضمن أو شر هو ما أن أحدهما
 أفعاله من فعل ول له وصفا

الرب فعل تعلق جهة من خير فهو إضافي نسبي أمر هو شرا كونه أن الثاني
من هو وجهان فله حقه في شر هو من إلى نسبته جهة من وشر باه وتكوينه
وتكوينا خلقا وتعالى سإبحانه الخالق إلى منه نسب الذي الوجه وهو خير أحدهما
من شاء من وأطلع باعلمها اسإتأثر التي البالغة الحكمة من فيه لما ومشيئة

فضل معرفتها مباديء عن عقولهم تضيق الناس وأكثر منها شاء ما على خلقه
وفاعل الحميد الغني هو سإبحانه الله باأن المجمل اليمان فيكفيهم حقيقتها عن

فيستحيل لحمده المنافي وعيبه لنقصه أو لغناه المنافية لحاجته يفعله ل الشر
فقد والشر للخير الخالق هو كان وإن فعل الحميد الغني من الشر صدور
إلى نسبته جهة من خير نفسه في وهو إضافي أمر هو شرا كونه أن عرفت
ومبدعه خالقه

ومحبته الرب معرفة من عظيما بااباا لك يفتح فإنه الموضع هذا عن تغفل فل
ويزيل
التحفة كتاب في هذا باسطت وقد الفضلء أكثر عقول فيها حارث شبهات عنك

نسبي أمر تعالى أفعاله في الشر وغيرهما القدسإي الفتح وكتاب المكية
يده قطعت إذا السارق أن أحدها باأمثلة لك أوضحه فأنا هذا عليك أشكل وإذا

من فيه لما الناس عموم إلى باالنسبة محض وخير إليه باالنسبة شر فقطعها
وحكما أمرا القطع متولي إلى باالنسبة وخير عنهم الضرر ودفع أموالهم حفظ

لهم المؤذي العضو هذا باإتلف عموما عبيده إلى الحسان من ذلك في لما
عليه يستحق عليه مشكور باه وأمره باذلك حكمه على محمود فهو باهم المضر
والمحبة عليه والثناء عباده من الحمد
يصول من وجلد وحرماتهم دمائهم في عليهم يصول من باقتل الحكم وكذلك
فكيف دنياهم في عليهم يصول من عقوباة هذا كان فإذا أعراضهم في عليهم
باه الله باعث الذي الهدى وباين باينهم ويحول أديانهم على يصول من عقوباة
 باه منوطة ومعادهم معاشهم في العباد سإعادة وجعل رسإله

العبيد إلى وإحسان وعدل وحكمة محض خير الصائل هذا عقوباة في أفليس
ما وأما العقوباة تلك من باه قام ما فالشر الباغي الصائل إلى باالنسبة شر وهي
فل والحكمة الخير عين فهو والفعل والرادة المشيئة من منها الرب إلى نسب
العظيم النبأ هذا فهم عن حجاباك يغلظ

ومعرفة الله إلى الطريق لك ويفتح القدر مسألة على يطلعك الذي والسر
الودود الرحيم البر أنه كما سإبحانه وأنه خلقه إلى وإحسانه ورحمته حكمته

رحمته يضع بال رحمته حكمته تناقض فل العدل الملك الحكيم فهو المحسن
وكلهما موضعه وباأسإه وانتقامه وعدله عقوباته ويضع موضعه وإحسانه وباره
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رضاه يضع أن باحكمته يليق فل الحكيم العزيز وهو وحكمته عزته مقتضى
ورحمته رضاه موضع وعقوباته غضبه يضع ول والغضب العقوباة موضع ورحمته

على إليه باالنسبة المرين أن تعالى الله عن حجاباه غلظ من قول إلى يلتفت ول
حكمة ول سإبب بال المشيئة محض هو وإنما أصل فرق ول سإواء حد

المقالة هذه على باالرد كفيل تجده كيف آخره إلى أوله من القرآن وتأمل
المسلمين أفنجعل تعالى كقوله عنها نفسه وتنزيه النكار أشد وإنكارها

اجترحوا الذين حسب أم  وقوله35 القلم تحكمون كيف لكم ما كالمجرمين
ومماتهم محياهم سإواء الصالحات وعملوا آمنوا كالذين نجعلهم أن السيئات

يحكمون ما سإاء
في كالمفسدين الصالحات وعملوا آمنوا الذين نجعل أم  وقوله21 الجاثية
الظن هذا ظن من على سإبحانه  فأنكر28 ص كالفجار المتقين نجعل أم الرض

ل هذا أن السليمة والعقول الفطر في مستقر أنه على فدل عنه نفسه ونزه
علوا الجاهلون يقول عما تعالى هو إله ل وإلهيته وعزته باحكمته يليق ول يكون
 كبيرا

موضع في والنتقام العقوباة وضع اسإتقباحا على عباده عقول الله فطر وقد
العقوباة وضع فإذا وزيادة بامثله الجميل الصنع ومكافأة والحسان الرحمة
أعظم واسإتهجنته السإتنكار أشد وعقولهم فطرهم اسإتنكرته ذلك موضع

إذا كما والنتقام العقوباة موضع في والكرام الحسان وضع وكذلك السإتهجان
أموالهم من شيء كل في السإاءة باأنواع العالم إلى يسيء من إلى جاء

تأباى والعقول الفطر فإن وكرمه ورفعه الكرام غاية فأكرمه ودمائهم وحريمهم
فعله من سإفه على وتشهد هذا اسإتحسان

حكمته تشهد ل والفطر للعقول فما عليها الناس فطر التي الله فطرة هذه
باالعقوباة وأحقها باها المحال أولى في عقوباته وضع في وعدله وعزته البالغة

قال كما الحكمة مناقضة ولظهرت تلق ولم باها تحسن لم النعم أوليت لو وأنها
الشاعر

 أقوام على اسإتقبحت ... رباما ولكن تعاب ل الله نعمة

سإبيله عن الصادين باأعدائه تجمل ول تحسن ول تليق ل الله نعم فهكذا
رضى إذا ويغضبون غضب إذا يرضون الذين مرضاته خلف في الساعين
لغيره والحكم لغيره الدعوة تكون أن في ويسعون باه حكم ما ويعطلون
إليه ويدعون يبغضه ما يحبون يريد ما كل في مضادون فهم لغيره والطاعة

ويظاهرونهم إليه الخلق وأباغض أعداءه ويوالون عنه وينفرون يحبه ما ويبغضون
55 الفرقان ظهيرا رباه على الكافر وكان تعالى قال كما رسإوله وعلى عليه
ففسق الجن من كان إباليس إل فسجدوا لدم اسإجدوا للملئكة قلنا وإذ وقال
 فتأمل50 الكهف عدو لكم وهم دوني من أولياء وذريته أفتتخذونه رباه أمر عن
كيف وتهديدا وجللة وعقاباا حلوة الرواحا يسلب الذي الخطاب هذا تحت ما

من وعاداه ولعنه فطرده ذلك فأباى لباينا باالسجود إباليس أمر أنه باإخبارنا صدره
لم إذ وطردته لعنته وقد دوني من توالونه أنتم ثم لباينا السجود عن إباائه أجل

من هذا فليس وتركتموني فواليتموه ولبايكم لكم عدوا وجعلته لبايكم يسجد
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أن مني عدل أليس تعالى يقول القيامة ويوم عليكم الحسرة وأشد الغبن أعظم
كيف الشيطان أولياء فليعلمن الدنيا دار في يتولى كان ما منكم رجل كل أولي

مع يذهبوا لم الرحمن أولياء وباقي أوليائهم مع ذهبوا إذا القيامة يوم حالهم
الناس فارقنا فيقولون الناس ذهب حيث تذهبون أل ويقول لهم فيتجلى أحد

وباينه باينكم هي فيقول ونعبده نتوله كنا الذي ربانا ننتظر وإنما إليهم كنا ما أحوج
سإاق عن ويكشف لهم فيتجلى له مثل ل إنه نعم فيقولون باها تعرفونه علمة

سإجدا له فيخرون
أوليائهم مع الناس ذهب إذا فرحهم ويا الموالة باتلك أوليائه عيون قرة فيا

ما أنهم سإبيله عن الصادون باه المشركون فسيعلم الحق مولهم مع وباقوا
 يعلمون ل أكثرهم ولكن المتقون إل أولياءه إن أولياءه كانوا

منه ونزولها وتعقله معرفته إلى القلوب أحوج فما البساط هذا تستطل ول
من عليهم تعالى الله أنعم الذين الخرة في رباها جوار في لتنزل فيالدنيا منازلها
لبيك حديث فصل رفيقا أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين النبيين

وسإعديك
في والخير وسإعديك لبيك الصحيح الحديث في قوله معنى عرف هذا عرفت إذا

قال من قول من وأعظم أجل معناه // وإن // صحيح إليك ليس والشر يديك
الذي هذا وأن إليك يصعد ل والشر قال من وقول إليك باه يتقرب ل والشر
يتضمن فل إليه باه والتقرب إليه الشر صعود عن تنزيهه تضمن وإن قالوه
الصادق المعصوم لفظ باخلف الشر عن وأفعاله وصفاته ذاته في تنزيهه

ما باوجه إليه الشر نسبة عن وتعالى تبارك ذاته في تنزيهه يتضمن فإنه المصدق
قل كقوله مخلوقاته في دخل وإن أسإمائه في ول أفعاله في ول صفاته في ل

2 1 الفلق خلق ما شر من الفلق بارب أعوذ
كقوله باه قام ومن سإببه إلى تارة الشر إضافة في القرآن طريقة وتأمل

الفاسإقين القوم يهدي ل والله  وقوله254 البقرة الظالمون هم والكافرون
جزيناهم ذلك  وقوله160 النساء هادوا الذين من فبظلم  وقوله108 المائدة
76 الزخرف الظالمين هم كانوا ولكن ظلمناهم وما  وقوله146 النعام بابغيهم

هاهنا يذكر أن من أكثر القرآن في وهو
حكاية تعالى كقوله فاعله باحذف وتارة التمثيل المقصود وإنما معشاره عشر

رشدا رباهم باهم أراد أم الرض في بامن أريد أشر ندري ل وأنا الجن مؤمني عن
الرشد بامريد وصرحوا ومريده الشر فاعل  فحذفوا10 الجن

ول عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت الذين صراط الفاتحة في ونظيره
من إلى منسوباا والضلل سإبحانه إليه مضافة النعمة  فذكر7 الفاتحة الضالين

أعيبها أن فأردت السفينة في الخضر قول ومثله فاعله محذوفا والغضب باه قام
رحمة كنزهما ويستخرجا أشدهما يبلغا أن رباك فأراد الغلمين  وفي79 الكهف

 82 الكهف رباك من

الكفر إليكم وكره قلوباكم في وزينه اليمان إليكم حبب الله ولكن قوله ومثله
زين وقال إليه المحبوب التزيين هذا  فنسب7 الحجرات والعصيان والفسوق

المزين الفاعل  فحذف14 عمران آل والبنين النساء من الشهوات حب للناس
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هو والذي يهدين فهو خلقني الذي وسإلم عليه الله صلى الخليل قول ومثله
أطمع والذي يحيين ثم يميتني والذي يشفين فهو مرضت وإذا ويسقين يطعمني

من كمال كل رباه إلى  فنسب82 78 الشعراء الدين يوم خطيئتي لي يغفر أن
كثير وهذا والخطيئة المرض وهو منها النقص نفسه إلى ونسب الفعال هذه
الكريم القرآن في

مجيء في السر هناك وباينا المكية الفوائد كتاب في كثيرة أمثلة منه ذكرنا
باين  والفرق101 البقرة الكتاب أوتوا  الذين121 البقرة الكتاب آتيناهم الذين

المدحا سإياق في واقعا الكتاب آتاه من كان الفاعل ذكر حيث وأنه الموضعين
أسإرار من وذلك منقسما أو الذم سإياق في واقعا أوتيه من كان حذفه وحيث
الكريم القرآن
من فخلف  وقال32 فاطر عبادنا من اصطفينا الذين الكتاب أورثنا ثم ومثله
 وباالجملة169 العراف الدنى هذا عرض يأخذون الكتاب ورثوا خلف باعدهم
إليه ليس والشر وعدل ومصلحة وحكمة خير كله تعالى الله إلى يضاف فالذي
الول الشر
خلق ما شر من فصل
مخلوق أي في شر كل من السإتعاذة خلق ما شر من تعالى قوله في دخل وقد
أو ريحا أو داباة أو هامة أو جنيا أو كان إنسيا غيره أو حيوان من الشر باه قام

البلء أنواع من كان نوع أي صاعقة
عموم هاهنا ما في فهل قلت فإن
مخلوق كل شر من والمعنى إطلقي عموم ل وصفي تقييدي عموم فيها قلت
خلقه ما كل شر من السإتعاذة المراد وليس الوجه هذا من فعمومها شر فيه
خير فإنهم والنبياء الملئكة وكذلك شر فيها ليس فيها وما الجنة فإن تعالى الله

كل شر تعم خلق ما شر من فالسإتعاذة أيديهم على حصل كله والخير محض
وشر والجن النس شياطين وشر والخرة الدنيا في شر وكل شر فيه مخلوق
 ذلك وغير والهواء النار وشر والهوام السباع

التامات الله باكلمات أعوذ فقال منزل نزل من قال أنه النبي عن الصحيح وفي
في داود أباو روى مسلم رواه منه يرتحل حتى شيء يضره لم خلق ما شر من

يا قال الليل فأقبل سإافر إذا الله رسإول كان قال عمر بان عبدالله عن سإننه
وشر فيك خلق ما وشر فيك ما وشر شرك من باالله أعوذ الله ورباك رباي أرض

البلد سإاكن ومن والعقرب الحية ومن وأسإود أسإد من باالله أعوذ عليك يدب ما
// الراجح على // حسن ولد وما والد ومن
ول بار يجاوزها ل التي التامة الله باكلمات أعوذ الخر الحديث وفي
فيها يعرج وما السماء من نزل ما شر ومن وبارا وذرا خلق ما شر من فاجر
شر ومن والنهار الليل فتن شر ومن منها يخرج وما الرض في ذرأ ما شر ومن
// // صحيح رحمن يا باخير يطرق طارقا إل طارق كل

وقب إذا الغاسإق شر فصل الثاني الشر
المفسرين أكثر قال وقد عام باعد خاص فهذا وقب إذا الغاسإق شر الثاني الشر

في ودخل الشرق من باظلمته أقبل إذا الليل عباس بان عبدالله قال الليل أنه
ومنه أظلم إذا وأغسق الليل غسق يقال الظلمة والغسق وأظلم شيء كل

78 السإراء الليل غسق إلى الشمس لدلوك الصلة أقم تعالى قوله
والوقوب ودخل أقبل إذا الليل وقب إذا الغاسإق ومجاهد الحسن قال وكذلك
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إذا الليل ظلمة يعني مقاتل وقال الشمس باغروب الليل دخول وهو الدخول
البرد من إنه آخر قول غاسإقا الليل تسمية وفي النهار ضوء في سإواده دخل

تعالى قوله عباس بان عبدالله حمل وعليه البرد والغسق النهار من أبارد والليل
إل شراباا ول باردا فيها يذوقون ل  وقوله75 ص وغساق حميم فليذوقوه هذا

النار تحرقهم كما بابرده يحرقهم الزمهرير هو  قال25 24 النبأ وغساقا حميما
 باحرها

الليل فإن القولين باين تنافي ول بارده انتهى الذي هو ومقاتل مجاهد قال وكذلك
وصفيه أحد على اقتصر فقط ظلمته أو فقط بارده ذكر فمن مظلم باارد

أولى الظلمة يناسإب الذي الشر فإن السإتعاذة لمكان أنسب الية في والظلمة
الصبح هو الذي الفلق بارب اسإتعاذ ولهذا الليل في الذي البرد من باالسإتعاذة

للمعنى باه المستعاذ الوصف فناسإب الظلمة هو الذي الغاسإق شر من والنور
الله شاء إن قريب عن تقريرا سإنزيده كما باالسإتعاذة المطلوب

بان الحرث عن ذئب أباي ابان حديث من الترمذي رواه فيما تقولون فما قيل فإن
عبدالرحمن

يا فقال القمر إلى فنظر بايدي النبي أخذ قالت عائشة عن سإلمة أباي عن
// // صحيح وقب إذا الغاسإق هو هذا فإن هذا شر من باالله اسإتعيذي عائشة

صحيح حسن حديث هذا الترمذي قال
يناقض ول حق التفسير هذا قيل إليه المصير فيتعين تفسير كل من أولى وهذا

الليل وجعلنا قال تعالى الله فإن باصحته ويشهد يوافقه بال الول التفسير
هو  فالقمر12 السإراء مبصرة النهار آية وجعلنا الليل آية فمحونا آيتين والنهار

أخبر والنبي وقب إذا غاسإق كما وقب إذا غاسإق أيضا فهو وسإلطانه الليل آية
عن ينف ولم الخبر أصدق وهو صدق خبر وهذا وقب إذا غاسإق باأنه القمر عن

السإم شمول ينفي ل باالذكر له النبي وتخصيص وقب إذا الغاسإق اسإم الليل
لغيره
هو فقال عنه سإئل وقد التقوى على أسإس الذي المسجد في قوله هذا ونظير

كون ينفي ل هذا أن // ومعلوم والترمذي والنسائي مسلم // رواه هذا مسجدي
ذاك مثل التقوى على مؤسإسا قبا مسجد

عنهم الله رضي والحسين والحسن وفاطمة علي في قوله أيضا ونظيره
غيرهم دخول ينفي ل هذا // فإن مسلم // رواه بايتي أهل هؤلء اللهم أجمعين

بايته أهل لفظ في دخل من أحق هؤلء ولكن البيت أهل لفظ في بايته أهل من
واللقمتان اللقمة ترده الذي الطواف باهذا المسكين ليس قوله هذا ونظير

 والتمرة

عليه فيتصدق له يفطن ول شيئا الناس يسأل ل الذي المسكين ولكن والتمرتان
ينفي بال الطواف عن المسكنة اسإم ينفي ل // وهذا ومسلم البخاري // رواه

له تناوله من أولى السائل لغير المسكين وتناول باه السإم اختصاص
// الغضب عند نفسه يملك الذي ولكن باالصرعة الشديد ليس قوله هذا ونظير

الرجال يصرع الذي عن السإم نفي يقتضي ل // فإنه ومسلم البخاري رواه
الغسق ونظيره أولى الغضب عند نفسه يملك للذي ثبوته أن يقتضي ولكن
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ينفي ل وقب إذا الغاسإق هو هذا القمر في قوله فكذلك ذلك وأمثال والوقوب
غاسإق كلهما بال غاسإقا الليل يكون أن

إذا القمر باه المراد أن باعضهم إليه ذهب الذي القول في تقولون فما قيل فإن
خاسإفا غاب أو الخسوف في دخل أي وقب وقوله واسإود خسف

هذا وقال القمر إلى أشار لما والنبي سإلفا باه نعلم ول ضعيف القول هذا قيل
خاسإفا كان ولو مستنير وهو كان وإنما ذاك إذ خاسإفا يكن لم وقب إذا الغاسإق
خاسإفا كان ولو الغاسإق هو هذا وقال القمر إلى نظر قالت وإنما عائشة لذكرته

بااعتبار الغاسإق اسإم عليه أطلق ما فإن منه الوصف ذلك يحذف أن يصح لم
التلبيس من فيه لما بادونها عليه يطلق أن يجوز ل صفة

حال في القمر الغاسإق قال أحدا نعلم فل هذا على تساعد ل اللغة فإن وأيضا
هو وإنما الخسوف أنه اللغة أهل من أحد يقول ل الوقوب فإن وأيضا خسوفه
غارت إذا العين وقيت قولهم من الدخول

إذا وقوباا يقب وقب العرب وتقول المحور فيه يدخل الذي للثقب الوقب ومنه
دخل
إذا الثريا هو الغاسإق أن باعضهم إليه ذهب الذي القول في تقولون فما قيل فإن

طلوعها عند وترتفع وغروباها سإقوطها عند تكثر السإقام فإن سإقطت
وإن فباطل غرب إذا باالنجم الغاسإق اختصاص القول هذا صاحب أراد إن قيل
عليه اللفظ يدل أن يحتمل فهذا ما باوجه ذلك يتناول الغاسإق اسإم أن أراد

فباطل باه اللفظ يختص أن وأما وتنبيهه ومقصوده بافحواه
 الليل شر من السإتعاذة سإبب فصل

هو وقب إذا القمر وشر الليل شر من باالسإتعاذة الله أمر لجله الذي والسبب
تنتشر وفيه الخبيثة الشريرة الرواحا سإلطان محل فهو أقبل إذا الليل أن

انتشرت غربات إذا الشمس أن أخبر النبي أن الصحيح وفي الشياطين
فحمة تذهب حتى مواشيكم واحبسوا صبيانكم فاكتفوا قال ولهذا الشياطين

// ومسلم البخاري // رواه العشاء
وفيه الظلم محل هو والليل يشاء ما خلقه من يبث الله فإن آخر حديث وفي

والشياطين نور النهار فإن باالنهار تتسلط ل ما والجن النس شياطين تتسلط
الظلمة أهل وعلى المظلمة والمواضع الظلمات في سإلطانهم إنما

حندس ظلماء في فقال يأتيك الذي يأتيك كيف مسيلمة سإأل سإائل أن وروي
وإن نبوته على باهذا فاسإتدل النهار ضوء مثل في فقال يأتيك كيف النبي وسإأل
سإلطان كان ولهذا شيطان مسيلمة يأتي الذي وأن الله عند من ملك يأتيه الذي

هو عندهم الليلي فالسحر النهار دون باالليل هو إنما تأثيره وعظم السحر
الشياطين محال هي المظلمة القلوب كانت ولهذا التأثير القوي السحر

فيه البيت سإاكن يتحكم كما وتتحكم فيها تجول والشياطين ومأواهم وبايوتهم
السر فصل وأمكن أثبت فيه وهو أطوع للشيطان كان أظلم القلب كان وكلما

الفلق بارب السإتعاذة في
الفلق فإن الموضع هذا في الفلق بارب السإتعاذة في السر تعلم هاهنا ومن

وعسكر الظلم جيش يطرد الذي وهو النور ظهور مبدأ هو الذي الصبح
طريق قاطع وكل لص وكل مفسد وكل خبيث كل فيأوي الليل في المفسدين

انتشرت التي والشياطين أحجرتها إلى الهوام وتأوي غار أو كن أو سإرب إلى
ومحالها أمكنتها إلى باالليل
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ويقهر ويزيلها الظلمة يقهر الذي النور بارب يستعيذوا أن عباده تعالى الله فأمر
 عسكرها

إلى الظلمات من عباده يخرج أنه كتاب كل في سإبحانه ذكر ولهذا وجيشها
يخرجهم آمنوا الذين ولي الله تعالى قال كفرهم ظلمات في الكفار ويدع النور
النور من يخرجونهم الطاغوت أولياؤهم كفروا والذين النور إلى الظلمات من
نورا له وجعلنا فأحييناه ميتا كان من أو تعالى  وقال257 البقرة الظلمات إلى

122 النعام منها باخارج ليس الظلمات في مثله كمن الناس في باه يمشي
موج فوقه من موج يغشاه لجي باحر في كظلمات أو الكفار أعمار في وقال

لم ومن يراها يكد لم يده أخرج إذا باعض فوق باعضها ظلمات سإحاب فوقه من
40 النور نور من له فما نورا له الله يجعل

والرض السموات نور الله ونورهم اليمان أهل صفات في ذلك قبل قال وقد
دري كوكب كأنها الزجاجة زجاجة في المصباحا مصباحا فيها كمشكاة نوره مثل
لم ولو يضيء زيتها يكاد غرباية ول شرقية ل زيتونة مباركة شجرة من يوقد

35 النور يشاء من لنوره الله يهدي نور على نور نار تمسسه
المستنير المضيء القلب في ومستقره نور إلى ومآله نور كله فاليمان

كله والشرك والكفر المشرقة المضيئة المستنيرة الرواحا باأهله والمقترن
باها والمقترن المظلمة القلوب في ومستقره الظلمات إلى ومآله ظلمة

ما شر ومن الظلمة شر من الفلق بارب السإتعاذة فتأمل المظلمة الرواحا
هاتان بال القرآن باأن يشهد الواقع على المعنى هذا ونزول فيها يحدث

جاء لما ومضادة محمد رسإالة صدق وباراهين النبوة أعلم أعظم من السورتان
وجه كل من الشياطين باه

فعلوه فما يستطيعون وما لهم ينبغي وما الشياطين باه تنزلت ما باه جاء ما وإن
لما وأشفاه جواب أباين هذا وفي عليه يقدرون ول منهم يتأتى ول باهم يليق ول

غاية المتكلمون قصر التي الباطلة السإئلة من عليه الرسإول أعداء يورده
شفى الذي هو سإبحانه الله وإنما جواباها في شفوا وما دفعها في التقصير

الحمد فله أنظار ول أصولي إلى ول متكلم إلى يحوجنا فلم جواباها في وكفى
 فصل عليه ثناء نحصي ل والمنة

مفعول بامعنى فعل فلقا أن وذلك فلق كله الخلق أن واعلم الفلق تفسير
كقبض
الصباحا فالق وجل عز والله ومقنوص ومسلوب مقبوض بامعنى وقنص وسإلب
الحب وفالق
المطر عن والسحاب العيون عن والجبال النبات عن الرض وفالق والنوى

الظلمة عن المتصدع الصبح ويسمى الصباحا عن والظلم الجنة عن والرحام
وفلقه الصبح فرق من أبايض هو يقال وفرقا فلقا
والباطل الحق باين يفرق فرقان كله أمره فكذلك وفرقا فلقا خلقه في أن وكما

كتاباه سإمى ولهذا باالصباحا الليل ظلم يفرق كما باالحق الباطل ظلم فيفرق
البحر فلقة ومنه وأعدائه أوليائه باين الفرق لتضمنه فرقانا ونصره الفرقان
فلقا وسإماه لموسإى
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إعجاز باهذا وظهر المواضع هذه في الفلق بارب السإتعاذة حكمة فظهرت
حميد حكيم من تنزيل وإنه قدره يقدرون ل العباد وأن وجللته وعظمته القرآن
42 فصلت

العقد في النفاثات شر فصل الثالث الشر
النفاثات فإن السحر شر هو الشر وهذا العقد في النفاثات شر الثالث الشر

ينعقد حتى عقدة كل على وينفثن الخيوط يعقدن اللتي السواحر هن العقد في
باينهما مرتبة وهو التفل دون وهو ريق مع النفخ هو والنفث السحر من يردن ما

باالمسحور يريده الذي والشر باالخبث نفسه تكيفت فإذا الساحر فعل والنفث
من فيخرج ريق معه نفخا العقد تلك في نفخ الخبيثة باالرواحا عليه ويستعين

وقد لذلك الممازج باالريق مقترن والذى للشر ممازج نفس الخبيثة نفسه
الله باإذن السحر فيه فيقع المسحور أذى على الشيطانية والروحا هو تساعد
الشرعي المر ل القدري الكوني

دون الناث من السإتعاذة خص فلم والناث الذكور من يكون فالسحر قيل فإن
الذكور

العصم بان لبيد بانات أن وهو الواقع السبب على خرج هذا إن جواباه في قيل
سإحر الذي فإن باسديد هذا وليس وغيره عبيدة أباي جواب هذا النبي سإحرن

الصحيح في جاء كما العصم بان لبيد هو النبي
النساء ل النفاثات والنفس الرواحا هن هنا النفاثات إن المحقق والجواب
 النفاثات

وسإلطانه الشريرة والرواحا الخبيثة النفس جهة من هو إنما السحر تأثير لن
أعلم والله التذكير دون التأنيث بالفظ هنا النفاثات ذكرت فلهذا منها يظهر إنما

إنه حتى طب النبي أن عائشة عن أبايه عن عروة بان هاشم عن الصحيح ففي
قد الله أن أشعرت قال ثم رباه دعا وأنها صنعه وما شيئا صنع أنه إليه ليخيل
جاءني قال الله رسإول يا ذاك وما عائشة فقالت فيه اسإتفتيته فيما أفتاني
ما لصاحبه أحدهما فقال رجلي عند والخر رأسإي عند أحدهما فجلس رجلن

فبماذا له قال العصم بان لبيد قال طبه من قال مطبوب الخر قال الرجل وجع
في بائر ذروان في قال هو فأين قال ذكر طلع وجف ومشاطه مشط في قال
عائشة إلى رجع ثم الله رسإول فأتاها عنها الله رضي عائشة قالت زريق باني

رءوس نخلها ولكأن الحناء نقاعة ماءها لكأن والله فقال عنها الله رضي
الله شفاني فقد أنا أما قال أخرجته هل الله رسإول يا له فقلت قال الشياطين

// ومسلم البخاري // رواه فدفنت باها فأمر شرا الناس على أثير أن وكرهت
ومشافة مشط في هشام عن عيينة بان وسإفيان الليث وقال البخاري قال

الكتان مشاقة من والمشاقة مشط إذا الشعر من يخرج ما المشاطة أن ويقال

إياه وشفائه له الله بامعافاة اكتفاء يخرجه لم إنه الرواية هذه في هكذا قلت
جريج ابان باه حدثنا من أول قال عيينة بان سإفيان حديث من البخاري روى وقد

عائشة عن أبايه عن فحدثنا عنه هشام فسألت عروة عن عروة آل حدثني يقول
وهذا سإفيان قال يأتيهن ول النساء يأتي أنه يرى كان حتى سإحر الله رسإول كان
أفتاني قد الله أن أعلمت عائشة يا فقال كذا كان إذا السحر من يكون ما أشد
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فقال رجلي عند والخر رأسإي عند أحدهما فقعد رجلن أتاني فيه اسإتفتيته فيما
بان لبيد قال طبه ومن قال مطبوب قال الرجل باال ما للخر رأسإي عند الذي

مشط في قال وفيم قال منافقا وكان ليهود حليف زريق باني من رجل العصم
قال ذروان بائر في رعوفة تحت ذكر طلع جف في قال وأين قال ومشاطة

الحناء نقاعة ماءها وكأن أريتها التي البئر هذه فقال اسإتخرجه حتى البئر فأتى
أثير أن وأكره شفاني فقد الله أما فاسإتخرج قال الشياطين رءوس نخلها وكأن
// البخاري // رواه شرا الناس من أحد على
السحر يستخرج هل بااب عليه البخاري وترجم اسإتخرجه أنه الحديث هذا ففي
عنه أيحل امرأته عن ويؤخذ طب باه رجل المسيب بان لسعيد قلت قتادة وقال

عنه ينه فلم الناس ينفع ما فأما الصلحا باه يريدون إنما باه باأس ل قال وينشر
هشام عن عيسى حديث فإن تعارضهما الظاهر في يظن قد الحديثان فهذان

أنه فيه هشام عن جريج ابان وحديث يستخرجه لم أنه فيه الول أبايه عن
باعد دفنه ثم وعلمه رآه حتى البئر من اسإتخرجه فإنه باينهما تنافي ول اسإتخرجه

 شفي أن

يروه حتى للناس أخرجته هل أي اسإتخرجته هل عنها الله رضي عائشة وقول
عن ليسكتوا يكونوا لم المسلمين أن وهو ذلك من له باالمانع فأخبرها ويعاينوه

المقصود حصل وقد الشر فيحدث قومه للساحر ويغضب النكار فيقع ذلك
الواقع فالسإتخراج للناس يستخرجها ولم فدفنت باها فأمر والمعافاة باالشفاء

ليستخرجها البئر إلى جاء إنما أنه عليه يدل والذي عائشة عنه سإألت الذي غير
أعلم والله ذلك في له غرض ل إذ ينصرف ثم إليها لينظر إليه يجيء ولم منه

في يختلفون ل باينهم باالقبول متلقى باالحديث العلم أهل عند ثابات الحديث وهذا
النكار أشد وأنكروه وغيرهم الكلم أهل من كثير على اعتاض وقد صحته

وكان هشام على فيه حمل مفردا مصنفا فيه باعضهم وصنف باالتكذيب وقابالوه
هذا من يكن ولم المر عليه واشتبه غلط قال أن فيه القول أحسن ما غاية

إن الكفار لقول تصديقا يكون فإنه يسحر أن يجوز ل النبي لن قال شيء
إني لموسإى فرعون قال كما وهذا  قالوا47 السإراء مسحورا رجل إل تتبعون
101 السإراء مسحورا موسإى يا لظنك
له شعيب قوم  وقال153 الشعراء المسحرين من أنت إنما له صالح قوم وقال
ذلك فإن يسحروا أن عليهم يجوز ل فالنبياء قالوا المسحرين من أنت إنما

الشياطين من وعصمتهم لهم الله حماية ينافي
الناس أوثق من هشاما فإن العلم أهل عند مردود هؤلء قاله الذي وهذا

وما للمتكلمين فما حديثه رد يوجب باما الئمة من أحد فيه يقدحا ولم وأعلمهم
عائشة عن هشام غير رواه وقد الشأن لهذا
من أحد فيه يتكلم ولم الحديث هذا تصحيح على الصحيحين أصحاب اتفق وقد
والسنن التفسير أهل عند مشهورة والقصة واحدة باكلمة الحديث أهل

من وأيامه الله رسإول باأحوال أعلم وهؤلء والفقهاء والتاريخ والحديث
بان يزيد عن العمش عن معاوية أباو حدثنا شيبة أباي بان باكر أباو قال المتكلمين

 سإحر قال الرقم ابان زيد عن حباب
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من رجل إن فقال جبريل فأتاه قال أياما لذلك فاشتكى اليهود من رجل النبي
باها فجاء فاسإتخرجها عليا الله رسإول فأرسإل عقدا لذلك وعقد سإحرك اليهود
عقال من أنشط كأنما الله رسإول فقام خفة لذلك وجد عقدة حل كلما فجعل

// شيبة أباي ابان // رواه قط وجهه في رآه ول لليهودي ذلك ذكر فما
إليه فدنت الله رسإول يخدم اليهود من غلم كان وعائشة عباس ابان وقال

مشطه من أسإنان وعدة النبي رأس مشاطة أخذ حتى يزالوا فلم اليهود
اليهود من رجل العصم بان لبيد ذلك وتولى فيها فسحروه اليهود فأعطاها

فيه السورتان هاتان فنزلت
السورتين هاتين وجل عز الله فأنزل باالدبار مغروزة كانت وقيل البغوي قال

فكلما آيات سإت الناس وسإورة آيات خمس الفلق سإورة آية عشرة أحد وهما
عقال من انشط كأنما النبي فقام كلها العقد انحلت حتى عقدة انحلت آية قرأ
 المعوذتان فنزلت أيام ثلثة عليه واشتد أشهر سإتة فيه لبث أنه وروى قال

ول منه الله شفاه عارضا المراض من مرضا كان أصاباه الذي والسحر قالوا
الغماء وكذلك النبياء على يجوز المرض فإن ما باوجه عيب ول ذلك في نقص
// رواه شقه وجحش قدمه انفكت حين ووقع مرضه في عليه أغمي فقد

ونيل درجاته في رفعة باه الله يزيده الذي البلء من // وهذا ومسلم البخاري
القتل من باه اباتلوا باما أممهم من فاباتلوا النبياء بالء الناس وأشد كرامته

من بانوع أعدائه باعض من النبي يبتلى أن بابدع فليس والحبس والشتم والضرب
وهو السل ظهره على ألقى باالذي واباتلى فشجه رماه باالذي اباتلى كما السحر
وعلو كمالهم من هذا بال ذلك في عار ول عليهم نقص فل ذلك وغير سإاجد

جبريل أن الخدري سإعيد أباي عن الصحيح في ثبت وقد قالوا الله عند درجاتهم
كل من أرقيك الله بااسإم فقال نعم فقال اشتكيت محمد يا فقال النبي أتى

أرقيك الله باسم يشفيك الله حاسإد عين أو نفس كل شر من يؤذيك شيء
هذا أن على فدل اشتكى لما حاسإد وعين نفس كل شر من جبريل فعوذه
غيره من وشكايته شيء من يعوذه فل وإل لشكايته مزيل التعويذ

الكفار عن تعالي قوله أما فيها لكم حجة ل باها اسإتدللتم التي اليات وأما قالوا
إنما له صالح قوم  وقوله47 السإراء مسحورا رجل إل تتبعون إن قالوا أنهم
أي الرئة وهي سإحر له من باه المراد  فقيل153 الشعراء المسحرين من أنت
غير جواب وهذا السحر باه المراد ليس باملك ليس ويشرب يأكل مثلهم باشر أنه

ول بامسحور البشر عن يعبرون يكونوا لك الكفار فإن البعد غاية في وهو مرض
البشر لفظ باصريح أتوا المعنى هذا أرادوا وحيث اللغات من لغة في هذا يعرف
 رسإول باشرا الله أباعث مثلنا لبشر أنؤمن مثلنا باشر إل أنتم ما فقالوا

في الرئة لذكر مناسإبة وأي الرئة وهي السحر ذا باه يريدوا فلم المسحور وأما
مسحورا موسإى يا لظنك إني لموسإى فرعون يقول كيف ثم الموضع هذا

لظنك وإني باقوله موسإى يجيبه كيف ثم باشر وأنه سإحرا له أنه علم ما أفتراه
موسإى لصدقه باشر أنه باالمسحور أراد  ولو102 السإراء مثبورا فرعون يا

إن لهم قالوا لما لقومهم الرسإل قالت كما إليك الله أرسإلني باشر أنا نعم وقال
الجواب فهذا ذلك ينكروا ولم مثلكم باشرا إل نحن إن فقالوا مثلنا باشرا إل أنتم
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هو هنا المسحور باأن وغيره جرير ابان منهم طائفة وأجابات الضعف غاية في
عالم أي سإاحر بامعنى عنده فالمسحور غيره إياه علمه قد الذي السحر معلم

له يقال السحر علم من أن وهو اللغة عليه سإاعدت إن جيد وهذا باالسحر
من المسحور وإنما اللغة في ول السإتعمال في يعرف هذا يكاد ول مسحور
وبااباه والمقتول والمضروب كالمطبوب غيره سإحره

لم وإن باالسحر عالم أنه بامعنى سإاحر له يقال فإنه السحر علم من وأما
34 الشعراء عليم لساحر هذا إن لموسإى فرعون قوم قال كما غيره يسحره

هو فالصواب سإاحرا باكونه قذفوه وقومه مسحورا باكونه قذفه ففرعون
وهو بااباه على المسحور إن وغيره الكشاف صاحب جواب وهو الثالث الجواب

يقول ما يعقل ل العقل زائل مجنون مثل مسحور فقالوا جن حتى سإحر من
فهو يقول ما يدري ل باحيث عقله فسد الذي هو يتبع ل الذي المسحور فإن

من بامرض باده في أصيب من فأما مجنون معلم فيه قالوا ولهذا كالمجنون
لم الرسإل وأعداء اتباعه من ذلك يمنع ل فإنه الناس باه يصاب المراض
اتباعهم من سإفهاءهم باه يحذرون باما قذفوهم وإنما البادان باأمراض يقذفوهم

ولهذا المجانين بامنزلة يقولون ما يعلمون ل صاروا حتى سإحروا قد أنهم وهو
السإراء سإبيل يستطيعون فل فضلوا المثال لك ضرباوا كيف انظر تعالى قال
أخرى والمسحور مرة والمجنون أخرى والساحر مرة باالشاعر  مثلوك48

 جميع في فضلوا

أي فإن عليه يقدر فل يسلكه طريقا وتحيره تيهه في يطلب من ضلل ذلك
ول سإبيل يهتدي ل أمره في متحير فهو وحيرة ضلل طريق فهي أخذها طريق

بارأه أمثال له ضرباوا حتى معه الله رسإول أعداء حال فهكذا سإلوكها على يقدر
وباهتان وافتراء كذب أنها عاقل كل علم وقد منها الله خلق أباعد وهو منها الله
كما سإبحانه فإنه لهم تعالى الله حماية ينافي النبياء سإحر إن قولكم وأما

لهم الكفار أذى من شاء باما فيبتليهم ويتولهم ويحفظهم ويصونهم يحميهم
أوذوا إذا وخلفائهم أممهم من باعدهم من باهم وليتسلى كرامته كمال ليستوجبوا

باهم وتأسإوا ورضوا صبروا والنبياء الرسإل على جرى ما فرأوا الناس من
والعقوباة العاجل النكال من لهم أعد ما فيستوجبون الكفار صاع ولتمتليء

من فهذا منهم الرض تطهير فيعجل وعداوتهم باغيهم باسبب فيمحقهم الجلة
البالغة الحكمة وله قومهم باإيذاء ورسإله أنبيائه اباتلء في تعالى حكمته باعض

السحر تأثيرات فصل سإواه رب ول غيره إله ل الساباغة والنعمة
تأثير على المذكور عائشة وحديث العقد في النفاثات شر ومن قوله دل وقد

المعتزلة من الكلم أهل من طائفة ذلك أنكر وقد حقيقة له وأن السحر
عقد ول حل ول قتل ول مرض في ل البتة للسحر تأثير ل إنه وقالوا وغيرهم

ما خلف وهذا ذلك سإوى له حقيقة ل الناظرين لعين تخيل ذلك وإنما قالوا
التفسير وأهل الفقهاء عليه واتفق والسلف الصحاباة عن الثار باه تواترت

والسحر العقلء عامة يعرفه وما التصوف أهل من القلوب وأربااب والحديث
موجود الثار من ذلك وغير وتزينا وباغضا وحبا وعقدا وحل وثقل مرضا يؤثر الذي

منه باه أصيب باما ذوقا علمه قد منهم وكثير الناس عامة تعرفه
يضر النفث هذا أن على دليل العقد في النفاثات شر من تعالى وقوله

ظاهرا البدن بامباشرة إل يحصل ل الضرر كان ولو عنه غيبته حال في المسحور
 منه يستعاذ شر للنفاثات ول للنفث يكن لم هؤلء يقوله كما
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حتى كثرتهم مع الناظرين أعين جميع يسحر أن الساحر على جاز فإذا وأيضا
يحيل الذي فما إحساسإهم في تغير هذا أن مع باه هو ما باخلف الشيء يروا

الواقع التغيير باين الفرق وما وطباعهم وقواهم أعراضهم باعض تغيير في تأثيره
والبدن النفس صفات من أخرى صفة في والتغيير الرؤية في
حيا والميت منفصل والمتصل متحركا الساكن يرى صار حتى إحساسإه غير فإذا
والبغيض باغيضا إليه المحبوب يجعل حتى نفسه صفات يغير لن المحيل فما

التأثيرات من ذلك وغير محبوباا
واسإترهبوهم الناس أعين سإحروا إنهم فرعون سإحرة عن تعالى قال وقد

إما وذلك سإحرت أعينهم أن سإبحانه  فبين116 العراف عظيم باسحر وجاءوا
السحرة يكون أن مثل والعصي الحبال وهو المرئي في حصل لتغيير يكون أن

كما وهذا باأنفسها تحركت أنها فظنوا الشياطين وهي حركتها باأرواحا اسإتعانت
الجار ترى ول ينجر والبساط الحصير فترى باساطا أو حصيرا يراه ل من جر إذا
فقلبتها الشياطين التبستها والعصي الحبال حال فهكذا يجره الذي هو أنه مع له

يقلبونها الذين هم والشياطين باأنفسها تقلبت أنها الرائي فظن الحية كتقلب
وهي تتحرك والعصي الحبال رأي حتى الرائي في حدث التغيير يكون أن وإما

نفس في يتصرف فتارة وهذا هذا يفعل الساحر أن ريب ول أنفسها في سإاكنة
المرئي في يتصرف وتارة باه هو ما باخلف الشيء يرى حتى وإحساسإه الرأي

 فيها يتصرف حتى الشيطانية باالرواحا بااسإتعانته

حركتها أوجب ما والعصي الحبال في فعلوا أنهم من المنكرون يقوله ما وأما
كان لو فإنه كثيرة وجوه من بااطل فهذا سإعت حتى وغيره الزئبق مثل ومشيها

ول الناس لعين سإحرا ذلك يكن ولم حقيقية حركة بال خيال هذا يكن لم كذلك
فإذا تعالى قال وقد المشتركة الصناعات من صناعة بال سإحرا ذلك يسمى
تحركت كانت  ولو66 طه تسعى أنها سإحرهم من إليه يخيل وعصيهم حبالهم

ل هذا ومثل شيء في السحر من هذا يكن لم المنكرون يقوله كما حيلة بانوع
ما إخراج إباطالها طريق لكان هؤلء قال كما باحيلة ذلك كان لو وأيضا يخفى

وأيضا لباتلعها العصا إلقاء إلى يحتج ولم المحال ذلك وبايان الزئبق من فيها
حذاق فيها يكفي بال باالسحرة السإتعانة إلى فيها يحتاج ل الحيلة هذه فمثل

ووعدهم لهم وخضوعه للسحرة فرعون تعظيم إلى ذلك في يحتاج ول الصناع
السحر علمكم الذي لكبيركم إنه ذلك في يقال ل فإنه وأيضا والجزاء باالتقريب

أظهر هذا فبطلن وباالجملة وتعليمها تعلمها في الناس يشترك الصناعات فإن
حسد إذا الحاسإد شر فصل المقصود إلى فلنرجع رده يتكلف أن من

حسد نفس أن على والسنة القرآن دل وقد حسد إذا الحاسإد شر الراباع الشر
الحاسإد

لم وإن وعينه نفسه من باالمحسود يتصل شر حسده فنفس المحسود يؤذي
الشر فحقق حسد إذا حاسإد شر ومن قال تعالى الله فإن لسانه ول بايده يؤذه
 الحسد صدور عند منه
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قام إذا إل حاسإدا يسمى ل الحاسإد أن ومعلوم مهملة لفظة فيه ليس والقرآن
في الرجل يكون قد ولكن ذلك ونحو والقاتل والشاتم كالضارب الحسد باه

وقلبه ذكره على خطر فإن عنه له المحسود عن غافل وهو الحسد طبعه
فيتأذى قبله من الحسد سإهام إليه ووجهت إليه قلبه من الحسد نار انبعثت

من أوراد له ويكون باه ويتحصن باالله يستعذ لم فإن ذلك بامجرد المحسود
شره من عنه يدفع باحيث عليه والقبال الله إلى والتوجه والدعوات الذكار
إذا تعالى فقوله باد ول الحاسإد شر ناله وإل الله على وإقباله توجهه بامقدار
العين تأثير باالفعل الحسد منه حصل إذا يتحقق إنما شره لن بايان حسد
باسم وفيها النبي جبريل رقية الصحيح الخدري سإعيد أباي حديث في تقدم وقد
يشفيك الله حاسإد عين أو نفس كل شر من يؤذيك شيء كل من أرقيك الله
لو إذ بامجردها تؤثر ل عينه أن ومعلوم الحاسإد عين شر من السإتعاذة فيه فهذا
فيه يؤثر لم وغيره والجبل الرض إلى ينظر كما عنه سإاه له نظر إليه نظر
واحتدت واتسمت الخبيثة نفسه تكيفت قد من نظر إليه نظر إذا وإنما شيئا

المحسود في فأثرت النظرة تلك باها أثرت حاسإدة خبيثة غضبية نفسا فصارت
من بامنزلة وأهلكه أعطيه فرباما الحاسإد نفس وقوة ضعفه صفة باحسب تأثيرا
والتجارب وأمرضه صرعه ورباما مقتل منه فأصاب عريان رجل نحو سإهما فوق
تذكر أن من أكثر باهذا والعامة الخاصة عند

الحية بامنزلة ذلك في وهي الخبيثة النفس باواسإطة تأثيرها إنما العين وهذه
والخبث الغضب باكيفية تتكيف فإنها واحتدت عضت إذا سإمها يؤثر إنما التي

الكيفية تلك قويت ورباما الملسوع في فتؤثر السم الكيفية تلك فيها فتحدث
الحبل وتسقط البصر فتطمس نظرة بامجرد تؤثر حتى منها نوع في واشتدت

يطمسان فإنهما اقتلوهما وقال منها الطفيتين وذي الباتر في النبي ذكره كما
//  ومسلم البخاري // رواه الحبل ويسقطان البصر

إذا الحاسإدة الغضبية الشريرة النفوس في الظن فما الحيات في هذا كان فإذا
من كم فلله باكيفيتها المحسود إلى وتوجهت واتسمت الغضبية باكيفيتها تكيفت

ل طبيبه يقول فراشه على مضني عاد معافي من وكم سإليب من وكم قتيل
الرواحا علم من هذا الطبائع علم من الداء هذا ليس فصدق هو ما داءه أعلم

الجسام وانفعال والطبائع الجسام في تأثيراتها ومعرفة وكيفياتها وصفاتها
وتأثيراتها الرواحا عجائب عنها
ذلك تأثير يعلم ول له منكرون والمحجوباون الناس خواص إل يعرفه ل علم وهذا

إل الجسام وهل ذوقه من نصيب له من إل عنه وانفعالها باالطبيعة وارتباطه
الفعال من عنها يحدث ما وحدوث والتأثر النفعال وهل الملقى كالخشب

فالصنعة الصانع آلة بامنزلة آلتها والجسام الرواحا من إل الغريبة والثار العجيبة
فطنة أدنى له ومن الصنع إلى أثره وصول في وسإائط واللت له الحقيقة في

وتحريكها وتأثيراتها الرواحا أحوال وشاهدت روحه ولطفت العالم أحوال وتأمل
والمسببات السإباب خالق العليم العزيز باتقدير ذلك كل عنها وانفعالها الجسام

ورباوبايته وعظمته الله وحدانية على دالة وآيات الكون في عجائب رأى
الباصار عن غيب وأسإباباها آثارها تشهد أخرى أحكام عليه تجري عالما ثم وإن

كل وأحسن صنع ما أتقن الذي الخالقين وأحسن العالمين رب الله فتبارك
وأوسإع أعظم هو بال الرواحا عالم إلى الجسام لعالم نسبة ول خلقه شيء

أعجب وآياته أباهر وعجائبه
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أو الخشبة بامنزلة يصير كيف الروحا فارقته إذا النساني الهيكل هذا وتأمل
الصنائع وتلك والعقل والمعارف العلوم تلك ذهبت فأين اللحم من القطعة
مع كلها ذهبت كيف والتدبايرات الفكار وتلك العجيبة الفعال وتلك الغريبة
أو يراك أو النسان من يخاطبك وهل والتراب هو سإواء الهيكل وباقي الروحا
المر ذلك إل ويوحشك ويؤنسك ويثقل عليك ويخف يعاديك أو يواليك أو يحبك
 باالبصر المشاهد الهيكل وراء الذي

لطيف وآخر عندك حلو قلبك على خفيف الجثة كبير الهيولي عظيم رجل فرب
ذاك روحا للطافة إل ذاك وما جبل من قلبك على أثقل الجثة صغير الخلقة
والوصل فالعلق وباالجملة ومرارتها روحه وغلظ هذا وكثافة وحلوتها وخفتها

تبعا والشباحا أصل للرواحا هي إنما والبعد والمنافرات الشخاص باين التي
والحاسإد العاين فصل

كل أن في فيشتركان شيء في ويفترقان شيء في يشتركان والحاسإد والعاين
عند نفسه تتكيف فالعائن أذاه يريد من نحو وتتوجه نفسه تتكيف منهما واحد

وحضوره المحسود غيب عند ذلك له يحصل والحاسإد ومعاينته المعين مقابالة
أيضا

أو زرع أو حيوان أو جماد من يحسده ل من يصيب قد العائن أن في ويفترقان
رؤيته فإن نفسه عينه أصابات ورباما صاحبه حسد من ينفك يكاد ل كان وإن مال

المعين في تؤثر الكيفية باتلك نفسه تكيف مع وتحديق تعجب رؤية للشيء
كفروا الذين يكاد وإن تعالى قوله في المفسرين من واحد غير قال وقد

أن فأرادوا باالعين الصاباة  إنه51 القلم الذكر سإمعوا لما باأباصارهم ليزلقونك
مثل ول مثله رأينا ما وقالوا العائنين من قوم إليه فنظر الله رسإول باها يصيبوا
حجته
خذ لخادمه يقول ثم فيعينها السمينة والبقرة الناقة باه تمر منهم طائفة وكان

فتنحر تقع حتى تبرحا فما لحمها من باشيء وآتنا والدرهم المكتل
جانب يرفع ثم يأكل ل ثلثة أو يومين يمكث العرب من رجل كان الكلبي وقال
تذهب فما هذه من أحسن غنما ول إبال كاليوم أر لم فيقول البال باه فتمر خبائة

الله رسإول يصيب أن الرجل هذا الكفار فسأل طائفة منها يسفط حتى قليل إل
وإن عليه وأنزل وحفظه تعالى الله فعصم غيره في كفعله باه ويفعل باالعين

طائفة قول هذا باأباصارهم ليزلقونك كفروا الذين يكاد
كما باالعين يصيبونك أنهم المراد ليس قتيبة ابان منهم أخرى طائفة وقالت
القرآن قرأت إذا إليك ينظرون أنهم أراد وإنما يعجبه ما باعينه العائن يصيب
 يسقطك يكاد والبغضاء باالعداوة شديدا نظرا الكريم

يصرعوك أن البغضاء نظر بانظرهم يكادون العداوة شدة من يعني الزجاج قال
القائل يقول الكلم في مستعمل وهذا
... يصرعني كان قد نظر إلي نظر
وهم الكريم القرآن باسماع النظر هذا قرن أنه المعنى هذا صحة على ويدل قال

يؤثر الذي النظر باالبغضاء النظر إليه فيحدون الكراهة أشد ذلك يكرهون كانوا
المنظور في
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فيؤثر والحسد العداوة شده باسببه يكون قد المنظور في يؤثر الذي النظر قلت
في نظره

عن غاب إذا العدو فإن المقابالة عند النفس تأثير ويقوى باالحسد نفسه تؤثر كما
النفس وتوجهت عليه الهمة اجتمعت قبل عاينه فإذا عنه نفسه يشغل قد عدوه

ومنهم يحم من ومنهم يسقط من الناس من إن حتى بانظره فيتأثر إليه باكليتها
كثيرا ذلك من الناس شاهد وقد بايته إلى يحمل من
يرى الناظر أن وهو العين باإصاباة يسمونه الذي وهو العجاب سإببه يكون وقد

في تؤثر خاصة باكيفية روحه فتتكيف اسإتعظام أو باه إعجاب رؤية الشيء
الشيء يستحسنون فإنهم المعين رؤية من الناس يعرفه الذي هو وهذا المعين

باذلك فيصاب منه ويعجبون
قال هريرة أباو حدثنا ما هذا قال قتيبة بان هشام عن معمر بان الرزاق عبد قال
// رواه الوشم عن // ونهى ومسلم البخاري // رواه حق العين الله رسإول قال

عن عامر عن عروة عن دينار بان عمرو عن سإفيان // وروى ومسلم البخاري
جعفر اباني إن الله رسإول يا قالت عميس بانت أسإماء أن رفاعة بان عبيد

لسبقته القضاء يسبق شيء كان فلو نعم قال لهم أفتسترقي العين تصيبهم
// // صحيح العين

لول يزلقه يكاد نظر فهو العدواة شديد حاسإد نظر إليه ينظرون كانوا فالكفار
فمن العائن نظر من جنس هو بال العائن نظر من أشد فهذا وعصمته الله حفظ
قال
لم نظرهم أن أراد باه ليس قال ومن المعنى هذا أراد باالعين الصاباة من إنه

حق الكريم فالقرآن وإعجاب اسإتحسان نظر يكن
// النسان عين من يتعوذ كان النبي أن سإعيد أباي حديث من الترمذي روى وقد

 منها يتعوذ لم شر العين أن // فلول صحيح

حاباس حدثني كثير أباي بان يحيى عن المبارك بان علي حديث من الترمذي وفي
الهام في شيء ل يقول الله رسإول سإمع أنه أباي حدثني التميمي حبة بان

// صحيح حق والعين قوله لكن // ضعيف حق والعين
كان قال عباس ابان عن أبايه عن طاوس ابان عن وهيب حديث من أيضا وفيه

اسإتغسلتم وإذا العين لسبقته القدر سإاباق شيء كان لو يقول الله رسإول
صحيح حديث وهذا عمر بان عبدالله عن الباب // وفي مسلم // رواه فاغسلوا

إنما أعلم والله ولهذا الحاسإد من أضر وهو خاص حاسإد العائن أن والمقصود
باد ول حاسإد عائن فكل أعم لنه العائن دون الحاسإد ذكر السورة في جاء

من وهذا العين فيه دخل الحسد شر من اسإتعاذ فإذا عائنا حاسإد كل وليس
على الله نعمة باغض هو الحسد وأصل وبالغته وإعجازه الكريم القرآن شمول

والحاسإد الساحر زوالها وتمني المحسود
شيئا هو ليس وطبعها الحاسإد نفس من هو الشر وهذا النعم عدو فالحاسإد
يكون إنما فإنه السحر باخلف وشرها خبثها من هو بال غيرها من اكتسبه

في قرن أعلم والله فلهذا الشيطانية باالرواحا واسإتعانة أخرى أمور بااكتساب
شر باين السورة
من يأتي شر كل تعم هذين شر من السإتعاذة لن الساحر وشر الحاسإد

من والسحر والجن النس شياطين من فالحسد والجن النس شياطين
النوعين
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في فذكره القلب في الوسإوسإة وهو الجن شياطين باه ينفرد قسم وباقي
والساحر فالحاسإد تعالى الله شاء إن عليها الكلم سإيأتي كما الخرى السورة
ففرق عنه خارج أمر من أذى هو بال منه عمل بال والمسحور المحسود يؤذيان
 الفلق سإورة في الذكر في باينهما

ولهذا منه وقبوله له مساكنته باواسإطة داخله من العبد يؤذي إنما والوسإواس
باها تقترن التي الوسإاوس من الشيطان باه يؤذيه الذي الشر على العبد يعاقب
والساحر الحاسإد شر باخلف وإرادته باسعيه ذلك لن الجازم والعزم الفعال

الشيطان شر أفرد فلهذا إرادته ول كسبه إلى يضاف ل إذ عليه يعاقب ل فإنه
في يجتمع ما وكثيرا سإورة في والحاسإد الساحر شر باين وقرن سإورة في

للمناسإبة والسحر الحسد القرآن
السحر من فيهم خبثهم لشدة فإنهم وأحسدهم الناس أسإحر اليهود ولهذا

فقال وهذا باهذا كتاباه في تعالى الله وصفهم وقد غيرهم في ليس ما والحسد
الشياطين ولكن سإليمان كفر وما سإليمان ملك على الشياطين تتلو ما واتبعوا
وما وماروت هاروت بابابال الملكين على أنزل وما السحر الناس يعلمون كفروا

يفرقون ما منهما فيتعلمون تكفر فل فتنة نحن إنما يقول حتى أحد من يعلمان
ما ويتعلمون الله باإذن إل أحد من باه باضارين هم وما وزوجه المرء باين باه

ولبئسما خلق من الخرة في له ما اشتراه لمن علموا ولقد ينفعهم ول يضرهم
102 البقرة يعلمون كانوا لو أنفسهم باه شروا

من على والرد القواعد من تضمنته وما وأحكامها الية هذه أسإرار على والكلم
أنكره الذي المعجزات وباين السحر باين الفرقان من تضمنته وما السحر أنكر
في باينهما الفرقان أعظم الية تضمنت وقد اللتباس خشية السحر أنكر من

حاجة وشدة السورتين هاتين أسإرار على الكلم المقصود إذ هذا غير موضع
في فكثير باالحسد وصفهم وأما مقامهما غيرهما يقوم ل وإن إليهما الخلق
النساء فضله من الله آتاهم ما على الناس يحسدون أم تعالى كقوله القرآن

حسدا كفارا إيمانكم باعد من يردونكم لو الكتاب أهل من كثير ود قوله  وفي54
109 البقرة الحق لهم تبين ما باعد من أنفسهم عند من

تعينه الحاسإد ولكن ويصاحبها ويحادثهما والحاسإد الساحر يقارن والشيطان
في وهو باإباليس شبيه الحاسإد لن للشيطان منه اسإتدعاء بال الشياطين

 لنه أتباعه من الحقيقة

إباليس أن كما عنهم الله نعم وزوال الناس فساد من الشيطان يحبه ما يطلب
وأما إباليس جند من فالحاسإد حسدا له يسجد أن وأباى وفضله لشرفه آدم حسد

الله دون من يعبده ورباما ويستعينه يعينه أن الشيطان من يطلب فهو الساحر
له يسجد ورباما حاجته له يقضي حتى تعالى
أكفر الساحر كان كلما ولهذا عجائب هذا من المكتوم والسر السحر كتب وفي

وأنفذ أقوى سإحره كان المؤمنين ولعباده ولرسإوله لله معاداة وأشد وأخبث
أقوى اليهود وسإحر الكتاب أهل سإحر من أقوى الصنام عباد سإحر كان ولهذا

الموطأ وفي الله رسإول سإحروا الذين وهم السإلم إلى المنتسبين سإحر من
أعوذ حمارا يهود لجعلتني لولها التوراة من أحفظهن كلمات قال كعب عن
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ل التي التامات الله وباكلمات منه أعظم شيء ل الذي العظيم الله باوجه
شر من أعلم لم وما منها علمت ما الحسنى الله وباأسإماء فاجر ول بار يجاوزهن

// ثقات ورجاله مالك // رواه وبارأ وذرأ خلق ما
باطبعه الحاسإد لكن الشر قصده منهما كل والحاسإد الساحر أن والمقصود

ويأمره حسده له ويزين ويعينه باه يقترن والشيطان للمحسود وباغضه ونفسه
الحسد فصل باالشياطين واسإتعانته وشركه وكسبه باعلمه والساحر باموجبه
والنس الجن من الحاسإد يشمل
الشيطان فإن والنس الجن من الحاسإد يعم حسد إذا حاسإد شر من وقول
إباليس حسد كما فضله من تعالى الله آتاهم ما على المؤمنين يحسدون وحزباه

عدوا فاتخذوه عدو لكم الشيطان إن تعالى قال كما لذريته عدو وهو آدم أباانا
6 فاطر
النس باشياطين أخص والحسد الجن باشياطين أخص الوسإواس ولكن

الشيطانين فكل أيضا يعمهما والحسد بايانهما سإيأتي كما يعمهما والوسإواس
موسإوس حاسإد

على السورة اشتملت فقد جميعا تتناولهما الحاسإد شر من فالسإتعاذة
عاما شرا منها يستعاذ أرباعة شرورا وتضمنت العالم في شر كل من السإتعاذة

 نوعان فهذا وقب إذا الغاسإق وشر خلق ما شر وهو

الشريرة النفس شر من لنهما أيضا نوعان وهي والحاسإد الساحر شر ذكر ثم
نوع بادون السحر يتأتى وقلما الساحر وهو ويعبده باالشيطان يستعين وأحدهما

ذباحا فيكون هو باه يقصد باذباح أو بااسإمه باذباح إما إليه وتقرب للشيطان عبادة
والفسوق الشرك أنواع من ذلك وباغير الله لغير

سإماه باما سإماه وإن له عبادة فهو للشيطان عبادة هذا يسم لم وإن والساحر
فمن ولفظه لسإمه ل ومعناه لحقيقته وكفر شرك هو والكفر الشرك فإن باه

كما باالجبهة الرض وتقبيل خضوع هذا له باسجود هذا ليس وقال لمخلوق سإجد
الله لغير سإجودا كونه عن اللفاظ باهذه يخرج لم إكرام هذا أو باالنعم أقبلها

شاء باما فليسمه
عبده فقد يحب باما إليه وتقرب باه واسإتعاذ ودعاه للشيطان ذباح من وكذلك

من اسإتخدام هو وصدق ما اسإتخداما يسميه بال عبادة ذلك يسم لم وإن
لكن الشيطان يخدمه وباذلك وعاباديه الشيطان خدم من فيصير له الشيطان

كما ويعبده له يخضع ل الشيطان فإن عبادة خدمة ليست له الشيطان خدمة
باه هو يفعل

ألم تعالى قال اسإتخداما سإماه وإنما للشيطان منه عبادة هذا أن والمقصود
 وقال60 يس مبين عدو لكم إنه الشيطان تعبدوا ل أن آدم باني يا إليكم أعهد

قالوا يعبدون كانوا إياكم أهؤلء للملئكة يقول ثم جميعا يحشرهم ويوم تعالى
سإبأ مؤمنون باهم أكثرهم الجن يعبدون كانوا بال دونهم من ولينا أنت سإبحانك

40 41
والخرة الدنيا في أولياؤهم وهم والشياطين الجن عباد وأشباههم فهؤلء
يعينه من الثاني والنوع النوعين أحد فهذا العشير ولبئس المولى ولبئس

نعم عدو كليهما لن وخليفته نائبه لنه الحاسإد وهو باه يستعن لم وإن الشيطان
حسد إذا باقوله الحاسإد تقييد فصل عباده على ومنغصها تعالى الله

عنده يكون قد الرجل لن حسد إذا باقوله الحاسإد شر سإبحانه تقييده وتأمل
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بال بايده ول بالسانه ول باقلبه ل ما باوجه أذى عليه يرتب ول يخفيه ولكن حسد
يخلو يكاد ل فهذا الله يحب باما إل أخاه يعاجل ول ذلك من شيئا قلبه في يجد
 الله عصمه من إل أحد منه

الفرق لكن يوسإف إخوة أنساك ما قال المؤمن أيحسد البصري للحسن وقيل
طاعة يعصيها بال باها يأتمر ول يطيعها ل وهو ذلك من قلبه في التي القوة باين
لله مخالفة ذلك فيرى عباده على نعمه يكره أن له وإجلل منه وحياء وخوفا لله

ويلزمها ذلك دفع على نفسه يجاهد فهو يبغضه لما ومحبة الله يحب لما وباغضا
ورتب وحسد ذلك حقق إذا ما باخلف له الخير زيادة وتمني للمحسود باالدعاء

المذموم الحسد فهذا والجوارحا واللسان باالقلب الذى من مقتضاه حسده على
مراتب ثلث وللحسد الزوال تمني حسد كله هو

أحدهما
هذه هي

نعمة لعبده الله يحدث أن يكره فهو النعمة عدم اسإتصحاب تمني وهي الثانية
الله عن قلبه شتات أو ضعفه أو فقره أو جهله من حاله على يبقى أن يحب بال
شيء على حسد فهذا وعيب نقص من فيه هو ما دوام يتمنى فهو دينه قلة أو

عباده وعدو نعمة عدو حاسإد وكلهما محقق شيء على حسد والول مقدر
ل الناس فإن يواسإي ول أبادا يسود ول الناس وعند تعالى الله عند وممقوت
إليهم الحسان يريد من إل عليهم يسودون

البلء من يعدونه قهرا إل أبادا بااختيارهم يسودونه فل عليهم الله نعمة عدو فأما
 يبغضهم وهو يبغضونه فهم باها الله اباتلهم التي والمصائب

غير من المحسود حال مثل له يكون أن تمني وهو الغبطة حسد الثالث والحسد
من قريب هذا بال صاحبه يعاب ول باه باأس ل فهذا عنه النعمة تزول أن

المحقق يبحثها خطأ المتنافسون فليتنافس ذلك وفي تعالى قال وقد المنافسة
وسإلطه مال الله آتاه رجل اثنتين في إل حسد ل قال أنه النبي عن الصحيح وفي
// الناس ويعلمها باها يقضي فهو الحكمة الله آتاه ورجل الحق في هلكته على
وحب نفسه كبر عليه لصاحبه الحامل غبطة حسد // فهذا ومسلم البخاري رواه

سإباقهم من يكون وأن جملتهم في والدخول باأهلها والتشبه الخير خصال
المنافسة الهمة هذه من له فتحدث فساكلهم من ل ومصلهم وعليتهم

فهذا عليه الله نعمة دوام وتمني يغبطه لمن محبته مع والمسارعة والمساباقة
تتضمن فإنها المحسود أدوية أكبر من السورة فهذه ما باوجه الية في يدخل ل

 إليه واللتجاء الله على التوكل

يقول كأنه وموليها النعم باولي مستعيذ فهو النعمة حاسإد شر من باه والسإتعاذة
مني يستلبها أن يريد من شر من باك عائذ أنا إلي وأسإداها نعمته أولني من يا

يؤمن الذي وهو إليه لجأ من وكافي عليه توكل من حسب وهو عني ويزيلها
توله فمن النصير ونعم المولى نعم وهو المستجير ويجبر الخائف خوف
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ومن وصانه وحرسإه وحفظه توله إليه باكليته وانقطع عليه وتوكل باه واسإتنصر
المنافع من إليه يحتاج ما كل إليه وجلب ويحذر يخاف مما آمنه واتقاه خافه
على يتوكل ومن يحتسب ل حيث من ويرزقه مخرجا له يجعل الله يتق ومن
تعالى الله فإن وعافيته ورزقه نصره تستبطيء  فل3 2 الطلق حسبه فهو الله
يخفه لم ومن يتأخر ول عنه يتقدم ل قدرا شيء لكل الله جعل وقد أمره باالغ

تعالى قال الله من خوفه لنقص إل الله غير أحدا خاف وما شيء كل من أخافه
على سإلطان له ليس إنه الرجيم الشيطان من باالله فاسإتعذ القرآن قرأت فإذا

باه هم والذين يتولونه الذين على سإلطانه إنما يتوكلون رباهم وعلى آمنوا الذين
تخافوهم فل أولياءه يخوف الشيطان ذلكم إنما  وقال100 98 النحل مشركون
في ويعظمهم باأوليائه يخوفكم  أي175 عمران آل مؤمنين كنتم إن وخافون

شر يندفع كيف فصل إياهم أكفكم باالمخافة وأفردوني تخافوهم فل صدوركم
المحسود عن الحاسإد
أسإباب باعشرة المحسود عن الحاسإد شر ويندفع
وهو إليه واللجوء باه والتحصن واللجوء شره من تعالى باالله التعوذ أحدها

منه يستعيذ باما عليم لسإتعاذته سإميع تعالى والله السورة باهذه المقصود
لمن الله سإمع قوله مثل فهو العام السمع ل الجاباة سإمع باه المراد هنا والسمع

حمده
لقتضاء باالبصر ومرة باالعلم يقرنه ومرة الدعاء لسميع رباي إن الخليل وقول
كيده ويعلم يراه تعالى الله أن يعلم عدو من باه يستعيذ فإنه ذلك المستعيذ حال

باكيد عليم مجيب أي لسإتعاذته سإميع أنه المستعيذ هذا تعالى الله فأخبر وشره
 الدعاء على باقلبه ويقبل المستعيذ أمل لينبسط ويبصره يراه عدوه

نعلم الذي الشيطان من السإتعاذة في جاء كيف الكريم القرآن حكمة وتأمل
السإتعاذة وجاءت والسجدة العراف في العليم السميع بالفظ نراه ول وجوده

شر من
حم سإورة في البصير السميع بالفظ باالباصار ويرون يؤنسون الذين النس

في إن أتاهم سإلطان باغير الله آيات في يجادلون الذين إن فقال المؤمن
 لن56 غافر البصير السميع هو إنه باالله فاسإتعذ بابالغيه هم ما كبر إل صدورهم

باالبصر ترى معاينة أفعال هؤلء أفعال
فأمر العلم باها يتعلق القلب في يلقيها وخطرات فوسإاوس الشيطان نزع وأما

ما بااب في البصير باالسميع باالسإتعاذة وأمر فيها العليم باالسميع باالسإتعاذة
أعلم والله باالرؤية ويدرك باالبصر يرى

الله تولى الله اتقى فمن ونهيه أمره عند وحفظه الله تقوى الثاني السبب
شيئا كيدهم يضركم ل وتتقوا تصبروا وإن تعالى قال غيره إلى يكله ولم حفظه

الله احفظ يحفظك الله احفظ عباس بان لعبدالله النبي  وقال120 عمران آل
توجه أينما أمامه ووجده الله حفظه الله حفظ // فمن // صحيح تجاهك تجده
يحذر ولمن يخاف فممن وأمامه حافظه الله كان ومن

باأذاه نفسه يحدث ول يشكوه ول يقاتله ل وأن عدوه على الصبر الثالث السبب
ول الله على والتوكل عليه الصبر بامثل وعدوه حاسإده على نصر فما أصل

عليه للمبغي وقوة جندا باغيه كان عليه باغى كلما فإنه وباغيه تأخيره يستطل
ولو نفسه من يرميها سإهام فبغيه يشعر ل وهو نفسه الباغي باه يقاتل المحسود

صورة إل يرى ل باصيرته لضعف ولكن عليه باغيه لسره ذلك عليه المبغي رأي
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باغى ثم باه عوقب ما بامثل عاقب ومن تعالى قال وقد ومآله آخره دون البغي
له ضمن قد الله كان فإذا ضمن قد الله كان  فإذا60 الحج الله لينصرنه عليه

بال حقه من شيئا يستوف لم بامن فكيف أول حقه اسإتوفى قد أنه مع النصر
وقطيعة البغي من عقوباة أسإرع ذنب الذنوب من وما صابار وهو عليه باغى

 دكا منهما الباغي جعل جبل على جبل باغى لو أنه الله سإنة سإبقت وقد الرحم

3 الطلق حسبه فهو الله على يتوكل من الله على التوكل الراباع السبب
الخلق أذى من يطيق ل ما العبد باها يدفع التي السإباب أقوى من والتوكل
أي حسبه الله فإن ذلك في السإباب أقوى من وهو وعدوانهم وظلمهم

باد ل أذى إل يضره ول لعدوه فيه مطمع فل وواقيه كافيه الله كان ومن كافية
يكون فل مراده منه يبلغ باما يضره أن وأما والعطش والجوع والبرد كالحر منه
إليه إحسان الحقيقة في وهو له إيذاء الظاهر في هو الذي الذى باين وفرق أبادا

الله جعل السلف باعض قال منه باه يتشفى الذي الضرر وباين بانفسه وإضرار
لعبده كفايته نفس عليه التوكل جزاء وجعل جنسه من جزاء عمل لكل تعالى
قال كما الجر من وكذا كذا نؤته يقل ولم حسبه فهو الله على يتوكل ومن فقال

وواقيه وحسبه عليه المتوكل عبده كافي سإبحانه نفسه جعل بال العمال في
فيهن ومن والرض السموات وكادته توكله حق تعالى الله على العبد توكل فلو

ونصره وكفاه ذلك من مخرجا له لجعل
في إليه العبد حاجة وشدة منفعته وعظم وفوائده التوكل حقيقة ذكرنا وقد

أنه المعلولة المقامات من جعله من فساد هناك وذكرنا القدسإي الفتح كتاب
مقامات أجل من أنه وباينا كثيرة وجوه من قوله وأباطلنا العوام مقامات من

وأنه وأشد أعظم التوكل إلى حاجاته كانت العبد مقام عل كلما وأنه العارفين
يندفع التي السإباب ذكر هنا المقصود وإنما توكله يكون العبد إيمان قدر على

والباغي والساحر والعائن الحاسإد شر باها
يمحوه أن يقصد وأن فيه والفكر باه الشتغال من القلب فراغ الخامس السبب

من وهذا فيه باالفكر قلبه يمل ول يخافه ول إليه يلتفت فل له خطر كلما بااله من
من بامنزلة هذا فإن شره اندفاع على المعينة السإباب وأقوى الدوية أنفع

انعزل بال وإياه هو تماسإك ول له يتعرض لم فإذا ويؤذيه ليمسكه عدوه يطلبه
 الشر حصل باصاحبه منهما كل وتعلق تماسإكا فإذا عليه يقدر لم عنه

باه متعلقة الباغي الحاسإد وروحا باه وشبثها روحه علق فإذا سإواء الرواحا وهكذا
تعلقت فإذا ويتشبثا الروحان يتماسإك أن يتمنى وهو عنه يفتر ل ومناما يقظة

أحدهما يهلك حتى الشر ودام القرار عدم باالخرى منهما روحا كل
فإذا باباله يخطره ل وأن باه والتعلق فيه الفكر عن وصانها عنه روحه جبذ فإذا

باقي باه وأولى له أنفع هو باما والشتغال الخاطر ذلك محو إلى باادر باباله خطر
أكل تأكله ما تجد لم فإذا كالنار الحسد فإن باعضا باعضه يأكل الباغي الحاسإد
باعضا باعضها
وباين العالية والهمم الشريفة النفوس أصحاب إل يلقاه ل النفع عظيم بااب وهذا

أعظم من يرى كأنه ونعيمه وطيبه حلوته يذوق حتى وباينه الفطن الكيس
القلب عذاب
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ول ذلك من لروحه ألم شيئا يرى ول باه روحه وتعلق باعدوه اشتغاله والروحا
لها الله باوكالة رضيت التي اللينة الوارعة المطمئنة النفوس إل باهذا يصدق

إليه وسإكنت باالله فوثقت لنفسها هي انتصارها من خير له نصره أن وعلمت
الله من باعهده أوفى ل وأنه صدق ووعده حق ضمانه أن وعلمت باه واطمأنت

من فائدة وأعظم وأدوم وأثبت أقوى لها نصره أن فعلمت قيل منه أصدق ول
إل هذا على يقوى ول لها مثلها مخلوق نصر أو لنفسها هي نصرها

وترضيه محبته وجعل له والخلص الله على القبال وهو السادس باالسبب
شيئا الخواطر دبايب فيها تدب وأمانيها نفسه خواطر محل في إليه والناباة
وأمانيه وهواجسه خواطره فتبقى باالكلية ويذهبها ويغمرها يقهرها حتى فشيئا

كما وذكره واسإتعطافه وترضيه وتملقه إليه والتقرب الرب محاب في كلها
من جوانحه امتلت قد الذي إليه المحسن لمحبوباه المحبة التام المحب يذكر
عليه والباغي حاسإده في باالفكر معمورا وقلبه إنكاره بايت يجعل فل حبه

لم خراب قلب إل له يتسع ل ما هذا عليه والتدباير منه النتقام إلى والطريق
 مرضاته وطلب وإجلله الله محبة فيه تسكن

وحمى إياك قلبه حرس ناداه خارج من باباباه واجتاز ذلك من طيف مسه إذا بال
لك ما باها ونزل فيها حل جاء من كل التي الخانات بايوت إلى إذهب الملك
باالسور وأحاطه الحرس عليه وأدار اليزك عليه أقام الذي السلطان ولبيت

عبادك إل أجمعين لغوينهم فبعزتك قال أنه إباليس عدوه عن حكاية تعالى قال
سإلطان عليهم لك ليس عبادي إن تعالى  قال82 81 آية ص المخلصين منهم

إنما يتوكلون رباهم وعلى آمنوا الذين على سإلطان له ليس إنه  وقال42 الحجر
حق في  وقال100 النحل مشركون باه هم والذين يتولونه الذين على سإلطانه
يوسإف المخلصين عبادنا من إنه والفحشاء السوء عنه لنصرف كذلك الصديق

24
ل حصن إلى آوى لقد اليزك داخل وصار الحصن هذا دخل من سإعادة أعظم فما

الدنو في للعدو مطمع ول إليه آوى من على ضيعة ول باه تحصن من على خوف
4 الجمعة العظيم الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه الله فضل وذلك منه إليه

فإن أعداءه عليه سإلطت التي الذنوب من الله إلى التوباة تجريد الساباع السبب
 وقال30 الشورى أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصاباكم وما يقول تعالى الله

أصبتم قد مصيبة أصاباتكم أولما دونه نبيه أصحاب وهم الخلق لخير
على سإلط  فما165 عمران آل أنفسكم عند من هو قل هذا أنى قلتم مثلها
أضعاف ذنوباه من العبد يعلمه ل وما يعلمه ل أو يعلمه باذنب إل يؤذيه من العبد

يذكره ما أضعاف وعمله علمه مما ينساه وما منها يعلمه ما
لم وأسإتغفرك أعلم وأنا باك أشرك أن باك أعوذ إني اللهم المشهور الدعاء وفي

ما أضعاف أضعاف يعلمه ل مما منه السإتغفار إلى العبد يحتاج فما أعلم ل
باذنب إل مؤذ عليه سإلط فما يعلمه
ثم البيت أدخل حتى قف له فقال منه ونال له فأغلظ رجل السلف باعض ولقي
إليه خرج ثم رباه إلى وأناب وتاب إليه وتضرع لله فسجد فدخل إليك أخرج
 علي باه سإلطك الذي الذنب من الله إلى تبت فقال صنعت ما له فقال
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فإذا وموجباتها الذنوب إل شر الوجود في ليس أنه تعالى الله شاء إن وسإنذكر
وتسلط وأوذي عليه باغي إذا للعبد فليس موجباتها من عوفي الذنوب من عوفي

فكره يعكس أن سإعادته وعلمة النصوحا التوباة من له أنفع شيء خصومه عليه
يبقى فل منها وباالتوباة وباإصلحها باها فيشغل وعيوباه وذنوباه نفسه على ونظره

نصرته يتولى والله عيوباه وإصلحا التوباة هو يتولى بال باه نزل ما لتدبار فراغ فيه
وما باه نزلت نازلة من أباركها وما عبد من أسإعده فما باد ول عنه والدفع وحفظه
معطي ول أعطى لما مانع ل الله بايد والرشد التوفيق ولكن عليه أثرها أحسن

حول ول عليه قدرة ول له إرادة ول باه معرفة ل لهذا يوفق أحد كل فما منع لما
باالله إل ولقوة
البلء دفع في عجيبا تأثيرا لذلك فإن أمكنه ما والحسان الصدقة الثامن السبب

وحديثا قديما المم تجارب إل هذا في يكن لم ولو الحاسإد وشر العين ودفع
وإن متصدق محسن على يتسلط والذى والحسد العين يكاد فما باه لكفى
فيه له وكانت والتأييد والمعونة بااللطف فيه معامل كان ذلك من شيء أصاباه

الحميدة العاقبة
واقية جنة الله من عليه وصدقته إحسانه خفارة في المتصدق فالمحسن

لزوالها سإببا يكون ما كل من النعمة حارس فالشكر وباالجملة حصين وحصن
حتى قلبه يبرد ول يني ول يفتر ل فإنه والعائن الحاسإد حسد السإباب أقوى ومن
فما الله أطفأها ل ناره وتنطفيء أنينه يبرد فحينئذ المحسود عن النعمة تزول

العمل بامثل للزوال عرضها ول شكرها بامثل عليه تعالى الله نعمة العبد حرس
المنعم كفران إلى بااب وهو النعمة كفران وهو الله بامعاصي فيها

فراشه على نائم وهو عنه يقاتلون وعسكرا جندا يستخدم المتصدق فالمحسن
لم فمن
مدة تأخرت وإن عدوه باه يظفر أن يوشك فإنه عدو وله عسكر ول جند له يكن

 المستعان والله الظفر

له يوفق ول عليها وأشقها النفس على السإباب أصعب من وهو التاسإع السبب
باالحسان والمؤذي والباغي الحاسإد نار إطفاء وهو الله من حظه عظم من إل

وعليه نصيحة وله إحسانا إليه ازددت وحسدا وباغيا وشرا أذى ازداد فكلما إليه
قوله الن فاسإمع تتعاطاه أن عن فضل يكون هذا باأن تصدق أظنك وما شفقة

باينك الذي فإذا أحسن هي باالتي ادفع السيئة ول الحسنة تستوي ول وجل عز
حظ ذو إل يلقاها وما صبروا الذين إل يلقاها وما حميم ولي كأنه عداوة وباينه

العليم السميع هو إنه باالله فاسإتعذ نزغ الشيطان من ينزغنك وأما عظيم
باالحسنة ويدرأون صبروا باما مرتين أجرهم يؤتون أولئك  وقال36 34 فصلت
54 القصص ينفقون رزقناهم ومما السيئة
يسلت فجعل أدموه حتى قومه ضرباه أنه نبينا عنه حكى الذي النبي حال وتأمل
// ومسلم البخاري // رواه يعلمون ل فإنهم لقومي اغفر اللهم ويقول عنه الدم
إسإاءتهم باها قابال الحسان من مقامات أرباع الكلمات هذه في جمع كيف

عنهم اعتذاره الثالث لهم اسإتغفاره والثاني عنهم عفوه أحدها إليه العظيمة
كما لقومي اغفر فقال إليه باإضافتهم لهم اسإتعطافه الراباع يعلمون ل باأنهم
صاحبي هذا غلمي هذا ولدي هذا باه يتصل فيمن عنده يشفع لمن الرجل يقول
لي فهبه

أن اعلم باه وينعمها إليها ويطيبه النفس على هذا يسهل الذي ما الن واسإمع
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ويهبها لك ويغفرها عنها يعفو أن وترجوه عواقبها تخاف الله وباين باينك ذنوباا لك
 لك

ويكرمك عليك ينعم حتى والمسامحة العفو مجرد على يقتصر ل هذا ومع
رباك من هذا ترجو كنت فإذا تؤمله ما فوق والحسان المنافع من إليك ويجلب

إسإاءتهم باه وتقابال خلقه باه تعامل أن وأجدرك أولك فما إسإاءتك باه يقابال أن
الناس مع تعمل فكما العمل جنس من الجزاء فإن المعاملة هذه الله ليعاملك

فانتقم وفاقا جزاء وإسإاءتك ذنوباك في معك الله يفعل حقك في إسإاءتهم في
يفعل عباده مع تفعل وكما تدان تدين فكما اترك أو وأحسن اعف أو ذلك باعد

أسإاء ما إلى الحسان عليه هان فكره باه وشغل المعنى هذا تصور فمن معك
من باذلك له يحصل ما مع هذا إليه
يحسن وأنه قراباته إليه شكى للذي النبي قال كما الخاصة ومعيته الله نصر

// ذلك على دمت ما ظهير الله من معك يزال ل فقال إليه يسيئون وهم إليهم
على معه كلهم ويصيرون عليه الناس ثناء من يتعجله ما مع // هذا مسلم رواه

قلبه وجد إليه مسيء وهو الغير ذلك إلى محسن أنه سإمع من كل فإنه خصمه
عباده الله فطر فطري أمر وذلك المسيء على المحسن مع وهمته ودعاءه

منه يريدون ول يعرفونه ول يعرفهم ل عسكرا اسإتخدم قد الحسان باهذا فهو
أن إما حالتين إحدى من وحاسإده عدوه مع له باد ل أنه مع هذا خبرا ول إقطاعا
أن وإما إليه الناس أحب من ويبقى له ويذل له وينقاد فيستعبده باإحسانه يملكه
أضعاف باإحسانه يذيقه فإنه إليه إسإاءته على أقام إن داباره ويقطع كبده يفتت

الموفق هو والله المعرفة حق عرفه هذا جرب ومن باانتقامه منه ينال ما
ذلك في وإخواننا يستعملنا أن المسئول وهو غيره إله ل كله الخير بايده المعين

وكرمه بامنه
عاجلة للعبد منفعة مائة على يزيد ما الفوائد من المقام هذا ففي الجملة وفي

تعالى الله شاء إن آخر موضع في سإنذكرها وآجلة
تجريد وهو السإباب هذه مدار وعليه كله لذلك الجامع وهو العاشر السبب
 الحكيم العزيز المسبب إلى السإباب في باالفكر والترحل التوحيد

وباارئها وفاطرها محركها بايد وهي الرياحا حركات بامنزلة آلت هذه باأن والعلم
وحده عنه يصرفها الذي وهو باها عبده يحسن الذي فهو باإذنه إل تنفع ول تضر ول
يردك وإن هو إل له كاشف فل باضر الله يمسسك وإن تعالى قال سإواه أحد ل

17 النعام لفضله راد فل باخير
على اجتمعوا لو المة أن واعلم عنهما الله رضي عباس بان لعبدالله النبي وقال

لم يضروك أن على اجتمعوا ولو لك الله كتبه باشيء إل ينفعوك لم ينفعوك أن
خرج فقد التوحيد العبد جرد // فإذا // صحيح عليك الله كتبه باشيء إل يضروك

بال تعالى الله مع يخافه أن من عليه أهون عدوه وكان سإواه ما خوف قلبه من
وفكره باه واشتغاله باه اهتمامه قلبه من وخرج منه أمنه وقد باالمخافة الله يفرد
أن فيرى غيره عن باه واشتغال وتوكل وإناباة وخشية محبة الله وتجرد فيه

توحيده نقص من باه واشتغاله منه وخوفه عدوه أمر في فكره إعماله
عنه والدفع حفظه يتولى والله شاغل شغل فيه له لكان توحيده فلوجرد وإل
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وباحسب باد ول عنه يدافع فالله مؤمنا كان فإن آمنوا الذين عن يدافع الله فإن
مزج وإن دفع أتم عنه الله دفع كان إيمانه كمل فإن عنه الله دفاع يكون إيمانه
أقبل من السلف باعض قال كما ومرة مرة له فالله ومرة مرة كان وإن له مزج
الله أعرض باكليته الله عن أعرض ومن جملة عليه الله أقبل باكليته الله على
ومرة مرة له فالله ومرة مرة كان ومن جملة عنه

السلف باعض قال المنين من كان دخله من الذي العظم الله حصن فالتوحيد
 شيء كل من أخافه الله يخف لم ومن شيء كل خافه الله خاف من

من أنفع له وليس والساحر والعائن الحاسإد شر باها يندفع أسإباب عشرة فهذه
بال غيره معه يخاف ل وأن باه وثقته عليه وتوكله عليه وإقباله الله إلى التوجه
ول باغيره قلبه يعلق فل وحده يرجوه بال سإواه يرجوا ول وحده منه خوفه يكون

إليه وكل وخافه ورجاه باغيره قلبه علق ومتى إياه إل يرجو ول باسواه يستغيث
الله سإوى شيئا رجا ومن عليه سإلط الله غير شيئا خاف فمن جهته من وخذل
تبديل الله لسنة تجد ولن خلقه في الله سإنة هذه خيره وحرم جهته من خذل

الشيطانية والرواحا وأعينهم الحاسإدين لنفوس التأثير  فصل62 الحزاب
التي الهامة النافعة القواعد من السورة هذه عليه اشتملت ما باعض عرفت فقد

لها وأعينهم الحاسإدين نفوس أن على ودلت ودنياه دينه في عنها للعبد غنى ل
العقد في والنفث السحر باواسإطة تأثير لها الشيطانية الرواحا أن وعلى تأثير
فرق أرباع المقام هذا في العالم افترق وقد

النفوس باوجود اعترفت فرقة فرقتان وهم وهذا هذا تأثير أنكرت ففرقة
ممن المتكلمين من طائفة قول وهذا البتة تأثيرهما وأنكرت والجن الناطقة

ل وقالت باالكلية وجودهما أنكرت وفرقة والتأثيرات والتقوى السإباب أنكر
ول فقط وأعراضه وصفاته المحسوس الهيكل هذا سإوى الدمي لنفس وجود
ملحدة من كثير قول وهذا باه قائمة أعراض سإوى والشياطين للجن وجود

من شذوذ قول وهو السإلم إلى المنتسبين الملحدة من وغيرهم الطبائعيين
والضللة باالبدعة عليهم وشهدوا السلف ذمهم الذين الكلم أهل

باوجود وأقرت للبدن المفارقة النسانية النفس وجود أنكرت الثانية الفرقة
وغيرهم المعتزلة من المتكلمين من كثير قول وهذا والشياطين الجن

وأنكرت للبدن المفارقة الناطقة النفس باوجود أقرت باالعكس الثالثة الفرقة
وهذا وصفاتها النفس قوى عن خارجة غير أنها وزعمت والشياطين الجن وجود
 وغيرهم السإلميين الفلسإفة من كثير قول

الخارقة والحوادث الغريبة التأثيرات من العالم في يوجد إنما يقولون وهؤلء
وحدها النفس تأثير من كله والكهانة السحر ويجعلون النفس تأثيرات من فهي
أنهم حتى القول هذا على وأتباعه سإينا وابان منفصل شيطان واسإطة باغير

النفس تأثيرات من هي إنما ويقولون الباب هذا من الرسإل معجزات يجعلون
جملة الرسإل أتباع من وليسوا الملل أهل باإجماع كفار وهؤلء العالم هيولى في

الناطقة النفس باوجود أقروا الحق وأهل الرسإل أتباع وهم الراباعة الفرقة
من تعالى الله أثبته ما وأثبتوا والشياطين الجن باوجود وأقروا للبدن المفارقة
ول منه يعيذهم ل أنه وعلموا منه تعالى باالله واسإتعاذوا وشرهما صفاتهما
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معه أو الباطل في مفرط عداهم ومن الحق أهل فهؤلء تعالى الله إل يجيرهم
الله يسر ما فهذا مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي تعالى الله وحق بااطل
الفلق سإورة على الكلم من تعالى

 }471  ـ442  صـ2حـ الفوائد { بادائع أهـ

الناس سإورة
الناس سإورة وأما
منه ومستعاذا باه ومستعاذا اسإتعاذة أيضا تضمنت فقد

إله الناس ملك الناس رب تعالى الله فهو باه المستعاذ وأما تقدمت فالسإتعاذة
ذكر في مناسإبة من باد ول لهم وإلهيته إياهم وملكه للناس رباوبايته فذكر الناس

هذه معنى أول فنذكر تقدم كما الرجيم الشيطان من السإتعاذة في ذلك
السإتعاذة لهذه مناسإبتها وجه ثم الثلث الضافات

وإصلحهم وتربايتهم وتدبايرهم لخلقهم المتضمنة الرباوباية إضافة الولى الضافة
يفسدهم مما وحفظهم عنهم الشر ودفع إليه يحتاجون وما مصالحهم وجلب

وإحسانه الواسإعة ورحمته التامة قدرته يتضمن وذلك لهم رباوبايته معنى هذا
كربااتهم وكشف دعواتهم وإجاباة أحوالهم باتفاصيل وعلمه

ومماليكه عبيده وهم فيهم المتصرف ملكهم فهو الملك إضافة الثانية الضافة
السلطان له الذي فيهم القدرة النافذ يشاء كما لهم المدبار لهم المتصرف وهو
 التام

وهو والنوائب الشدائد عند مفزعهم إليه الذي الحق ملكهم فهو عليهم
لهم فليس وباتدبايره باه إل قيام ول لهم صلحا فل وملجؤهم ومعاذهم مستغاثهم

العدو نزل إذا باه ويستصرخون العدو دهمهم إذا إليه يهرباون غيره ملك
باساحتهم
سإواه لهم إله ل الذي ومعبودهم الحق إلههم فهو اللهية إضافة الثالثة الضافة

ول رباوبايته في يشركه لم ومليكهم رباهم هو وحده أنه فكما غيره لهم معبود ول
معه يجعلوا أن ينبغي فل ومعبودهم إلههم وحده هو فكذلك أحد ملكه في

وملكه رباوبايته في معه شريك ل كما إلهيته في شريكا
أنكروه ما على التوحيد باهذا باإقرارهم عليهم يحتج الكريم القرآن طريقة وهذه

لنا مفزع فل وإلهنا ومالكنا ربانا هو وحده كان وإذا والعبادة اللهية توحيد من
يدعي أن ينبغي فل غيره لنا معبود ول إليه إل منه لنا ملجأ ول سإواه الشدائد في
إل يتوكل ول لسواه يخضع ول لغيره يذل ول سإواه يحب ول يرجى ول يخاف ول

والقيم مربايك يكون أن إما عليه وتتوكل وتدعوه وتخافه ترجوه من لن عليه
فهو الحق وعبده مملوكه تكون أو سإواه رب فل رباك وهو شأنك ومولي باأمورك

ومماليكه عبيده وكلهم حقا الناس ملك
أعظم إليه حاجتك بال عين طرفة عنه تستغني ل الذي وإلهك معبودك يكون أو

سإواه لهم إله ل الذي الناس إله الحق الله وهو وروحك حياتك إلى حاجتك من
ول باغيره يستعيذوا ل أن جديرون فهم وإلههم وملكهم رباهم كان فمن

وناصرهم وحسبهم كافيهم فهو حماة غير إلى يلجئوا ول باسواه يستنصروا
يلتجيء ل فكيف لهم وإلهيته وملكه بارباوبايته جميعا أمورهم ومتولي ووليهم

هذه مناسإبة فظهرت وإلهه ومالكه رباه إلى باه عدوه ونزول النوازل عند العبد
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ضررا وأشدهم عداوة وأعظمهم العداء أعدى من للسإتعاذة الثلث الضافات
 كيدا وأبالغهم

الناس رب فيقول موقعه المضمر يوقع ولم الظاهر السإم كرر سإبحانه إنه ثم
من اسإم كل عند ذكرهم فأعاد له وتقوية المعنى لهذا تحقيقا وإلههم وملكهم
باالمغايرة اليذان من فيهم لما باالواو يعطف ولم أسإمائه

وقدم واحدة صفة كأنها حتى الصفات هذه بامجموع السإتعاذة والمقصود
إنما سإبحانه لنه لخصوصها اللهية وأخر مرباوب لكل وشمولها لعمومها الرباوباية

فليس ويوحده يعبده لم فمن إلها غيره دون واتخذه ووحده عبده من إله هو
غيره إلها واتخذ الحق إلهه ترك ولكن سإواه له إله ل الحقيقة في كان وإن باإلهه

باين الملك صفة ووسإط
أمر إذا المطاع فهو وأمره باقوله المتصرف هو الملك لن واللهية الرباوباية
من الحق إلههم وكونه رباوبايته كمال من فملكه إياهم لخلقه تاباع لهم وملكه
فهو ويقتضيها إلهيته يستلزم وملكه وتقتضيه ملكه تستلزم فرباوبايته ملكه كمال
اسإتعبدهم باملكه وقهرهم بارباوبايته خلقهم الحق الله الحق الملك الحق الرب

على الثلثة اللفاظ هذه تضمنته التي العظمة وهذه الجللة هذه فتأمل باإلهيته
هذه اشتملت وقد الناس إله الناس ملك الناس رب سإياق وأحسن نظام أبادع

الحسنى أسإمائه معاني وتضمنت اليمان قواعد جميع على الثلث الضافات
الباريء الخالق القادر هو الرب فإن الحسنى أسإمائه لمعاني تضمنها أما

المعطي الجواد المنعم المحسن البصير السميع العليم القيوم الحي المصور
يشاء من ويهدي يشاء من يضل الذي المؤخر المقدم النافع الضار المانع

من ذلك غير إلى يشاء من ويذل يشاء من ويعز ويشقي يشاء من ويسعد
الحسنى السإماء من يستحقه ما منها له التي رباوبايته معاني

يحب كما عباده أمور يصرف الذي المذل المعز الناهي المر فهو الملك وأما
الحسنى السإماء من يستحقه ما الملك معنى من وله يشاء كما ويقلبهم
الكبير الجليل العظيم المذل المعز الرافع الخافض العدل الحكم الجبار كالعزيز

ذلك غير إلى الجامع المقسط الملك مالك المتعالي الوالي المجيد الحسيب
 الملك إلى العائدة السإماء من

هذا في فيدخل الجلل ونعوت الكمال صفات لجميع الجامع فهو الله وأما
كما الله أصله الله أن الصحيح القول كان ولهذا الحسنى السإماء جميع السإم

هو تعالى الله اسإم وأن منهم شذ من إل أصحاباه وجمهور سإيبويه قول هو
هذه تضمنت فقد العلى والصفات الحسنى السإماء معاني لجميع الجامع

يعاذ باأن جديرا باها المستعيذ فكان الحسنى أسإمائه معاني جميع الثلثة السإماء
عليه يسلط ول الخناس الوسإواس من ويمنع ويحفظ
أولي غاية وإنما البشر عقول تدركها أن من وأعظم أجل الله كلم وأسإرار

فصل يسير الخافي إلى بااديه وإن وراء ما على منها ظهر باما السإتدلل العلم
الشر من السإتعاذة

الذنوب سإبب هو الذي الشر من السإتعاذة على مشتملة السورة وهذه
في العقوباات منشأ هو الذي النسان في الداخل الشر وهو كلها والمعاصي
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له الغير ظلم هو الذي الشر من السإتعاذة تضمنت الفلق فسورة والخرة الدنيا
من شر وهو والحسد باالسحر

العبد ظلم سإبب هو الذي الشر من السإتعاذة تضمنت الناس وسإورة خارج
داخل من شر وهو نفسه
من ليس لنه عنه الكف منه يطلب ول التكليف تحت يدخل ل الول فالشر
فهذا النهي باه ويتعلق التكليف تحت يدخل الناس سإورة في الثاني والشر كسبه

ول والمصائب العيوب إلى يرجع كله والشر المصائب شر والول المعائب شر
الناس وسإورة المصيبات شر من السإتعاذة تتضمن الفلق فسورة لهما ثالث

 الوسإواس فصل الوسإوسإة كلها أصلها التي العيوب شر من السإتعاذة تتضمن

أو الحركة الوسإوسإة وأصل وسإوس من فعلل فالوسإواس هذا عرف إذا
النفس في الخفي اللقاء فالوسإواس منه فيحترز يحس ل الذي الخفي الصوت

يوسإوس كما صوت باغير وإما إليه ألقي من إل يسمعه ل خفي باصوت إما
الذن في الخفية حركته وهو الحلي وسإوسإة هذا ومن العبد إلى الشيطان
لمحل مجاورتها وشدة لقرباها وسإوسإة سإميت إنها أعلم تعالى والله والظاهر

صوت لنه الحلي وسإوسإة فقيل الذن وهو النس شياطين من الوسإوسإة
له يوسإوس من أذن في الشيطان يلقيه الذي الكلم كوسإوسإة للذن مجاور

كرروا إليه يلقيه من عند ويؤكد الموسإوس يكرره كلما الوسإوسإة كانت ولما
ليفهم اللفظ تكرير فراعوا وسإوسإة وسإوس فقالوا معناها تكرير باإزاء لفظها

مسماه تكرير منه
معناه حركة متاباعة باإزاء اللفظ حركة متاباعتهم من تقدم ما هذا ونظير

وكبكب وقلقل ودكدك زلزل ذلك ونظير وبااباه والنزوان والغليان كالدوران
كبكب وكذلك والقلقلة الدكدكة وكذلك متكررة حركة الزلزلة لن الشيء
فكبكبوا تعالى كقوله كب باعد كبا فيه يكب فهو باعيد مكان في كبه إذا الشيء

ومثله مرة باعد مرة رضه كرر إذا رضرضة  ومثله94 الشعراء والغاوون هم فيها
ومثله صريره تكرر إذا الباب صرصر ومثله شيء باعد شيئا ذره إذا ذرذره

وهو كفه كرر إذا الشيء كفكف ومثله شيء باعد شيئا مطه إذا الكلم مطمط
كثير
لن يصب لم المضاعف الثلثي بامعنى الربااعي هذا جعل من أن باهذا علم وقد

وصر الشيء ذر قلت فإذا المكرر الربااعي باخلف تكرار على يدل ل الثلثي
وصرصر ذرذر باخلف الفعل تكرار على يدل لم الحب ورض الثوب وكف الباب

حذو بااللفاظ الحذو في العرباية للقاعدة مطاباق فإنه فتأمله ونحوه ورضرض
لعادته وجه فل ذلك على التنبيه تقدم وقد المعاني
الماء ثج وكذلك عجعج قالوا صوته تاباع فإن صوت إذا العجل عج قولهم وكذلك

يكرر كان لما الموسإوس أن والمقصود ثجثج قيل ذلك تكرر فإن صب إذا
فصل وسإوس قبل ويتاباعها وسإوسإته

 مصدر أو وصف الوسإواس هل

مصدر أو وصف هو هل الوسإواس لفظ في النحاة فاختلف هذا عرف إذا
القولين من الصحيح نبين ثم قول كل حجة نذكر ونحن قولين على الجواب
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وفضله تعالى الله باعون
إنما فعلل من والوصف فعلل منه الفعل باأن فاحتج مصدر أنه إلى ذهب من أما
باوزن فعل من هو وكذلك ومسيطر ومبيطر ومسرهف كمدحرج مفعلل هو

أن ترى أل موسإوس لقيل صفة الوسإواس كان فلو وبااباه ومخرج كمقطع مفعل
مطرد وهو مدكوك دكدك من وكذلك زلزال ل مزلزل زلزل من الفاعل اسإم
حذف على يكون أو المبالغة وجه على باه وصف مصدر الوسإواس أن على فدل

الشاعر قول أيضا عليه والدليل قالوا الوسإواس ذو تقديره مضاف
... وسإواسإا باها للحلي تسمع
سإواء الوسإوسإة بامعنى مصدر فهذا
صحيح أحدهما ضرباان فعلل أن وصف أنه على الدليل الخر الرأي أصحاب قال

كالدحرجة الفعللة هذه مصدر وقياس بايطر وسإرهف كدحرج فيه تكرار ل
منه والوصف والدحراج كالسرهاف الفاء باكسر والفعلن والبيطرة والسرهفة

ومبيطر كمدحرج مفعلل
فعلل على فرع وهذا ووسإوس ودكدك كزلزل المكرر الثنائي فعلل والثاني
والوصف النوع هذا ومصدر التكرار من السلمة الصل لن التكرار عن المجرد

كالوسإوسإة الفعللة على يأتي فمصدره ووصفه الول لمصدر مساو منه
الفعلن فعلل بانوعي وأولهما المصدرين وأقيس كالزلزال والفعلل والزلزلة
لمرين
والراباع والثالث الول وفتح الحروف عدد في لفعل مشاكل فعلل أن أحدهما
ليتشاكل فعلل مصدر وفعلل أفعل مصدر أفعال فجعل الثاني وسإكون

الفعللة من الوزن باهذا أولى الفعلن فكان الفعلن يتشاكل كما المصدران
أشد لفعلل فعلل ومخالفة فعله وزن وزنه يخالف أن المصدر أصل أن الثاني

في تساويا أو فعللة من باالمصدرية أحق فعلل فكان له فعللة مخالفة من
 الصل هو هذا وأكثر السإتعمال في أرجع فعللة أن من الطراد

الشيطان وسإوس فقالوا الفاء مفتوحا المكرر الوزن هذا بامصدر جاءوا وقد
والجاري عظعاظا السهم وعظعظ عوى إذا وعواعا الكلب ووعوع وسإواسإا

الربااعي لن نادر المفتوحا وهذا فعللة أو الفاء باكسر فعلل القياس على
فعللة على إل أصل كونه مع الصحيح مصدر يأت ولم للمتكرر أصل الصحيح
إل مصدره يكون أن لفرعيته المكرر باالربااعي يحسن فلم باالكسر وفعلل
يكون ل أن يقتضي وهذا حذوه فيه يحتذي بال أصله يخالف ل الفرع لن كذلك

عليه يزد ولم حفظ شذ فإن باالفتح فعلل على مصدره
فعلل من مصوغة صفة وقوعه كثر قد الفاء المفتوحا فعلل فإن وأيضا قالوا

ذلك فاقتضى وزنا متشاركان لنهما الثلثي من فعال نظير فيه ليكون المكرر
فلذلك نصيب فيها لفعال يكن لم كما نصيب المصدرية من لفعلل يكون ل أن

صفات تكون أن حقها وإنما مصادر وعظعاظ ووعواع وسإواس وقوع اسإتندروا
الفعال هذه مصادر في المبالغة على دالة

يحمل أن والوصفية للمصدرية محتمل منها وقع ما فحق هذا ثبت وإذا قالوا
الوسإواس أن زعم فمن للشاذ وتجنبا الغالب الكثر على حمل الوصفية على

ويدل الغالب والسإتعمال القياس عن خارج فقوله تقديرا ذو إليه مضاف مصدر
 أمران إليه ذهب ما فساد على
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الوصف من أكثر للمصدرية فتجرده تقديرا ذو إليه أضيف مصدر كل أن أحدهما
ثلثة في إل للمصدرية تجرده يثبت لم المفتوحا وفعلل وفطر وصوم كرضي باه

ممكن هذا في المصدرية منع أن على وعظعاظ ووعواع وسإواس فقط ألفاظ
الشيطان إليه وسإوس قولهم المصدرية على باه يستدل أن يمكن ما غاية لن

وسإواسإا وينتصب الوصفية باه يراد أن لحتمال للمصدرية يتعين ل وهذا وسإواسإا
لفظا لها الموافق عاملها باها يؤكد قد الحال فإن مؤكدة حال ويكون الحال على

الليل لكم  وسإخر79 النساء رسإول للناس وأرسإلناك تعالى كقوله ومعنى
مصدرية تتعين إنما نعم باأمره مسخرات والنجوم والقمر والشمس والنهار

يكون مما ذلك ونحو الشيطان وسإواس من باالله أعوذ باالسمع الوسإواس
لكم أين ولكن الوسإوسإة في ذلك سإمع كما فاعله إلى مضافا فيه الوسإواس

الفعل باعد باانتصاباه مصدرا الوسإواس يكون أن يتعين فبذلك شاهده فهاتوا ذلك
تقديرا ذو إليه مضاف مصدر وسإواسإا أن زعم من فساد دليل من الثاني الوجه

طريقة يلزم بال يجمع ول يثنى ول يؤنث ل تقديرا ذكر إليه المضاف المصدر إن
صوم امرأة فيقال الوصفية عارض وأنه المصدرية في أصالته ليعلم واحدة

صوم وذوات صوم وذاتا صوم ذات المعنى لن صوم ونساء صوم وامرأتان
ثرثار رجل فتقول ويؤنث ويجمع يثنى بال كذلك ليس باه الموصوف وفعلل
ثرثارون ورجال ثرثارة وامرأة

رفرافة ريح // وقالوا // حسن المتفيهقون الثرثارون إلى أباغضكم الحديث وفي
أي

متسعة أي فضفاضة ودرع التراب تنخل أي سإفسافة وريح الشجار تحرك
شيء في ينقل ولم باالكسر وفعلل فعللة والمصدر فعلل كله ذلك من والفعل

الدللة في ماهر أي ولضلض وفأفاء تمتام قالوا وكذلك باالفتح فعلل ذلك من
وحشحاش ضعيف أي ووطواط وكهكاه ضحاك أي وهرهار الكلم كثر وفجفاج

 باالفتح فعلل والوصف الفعللة كله ومصدره كثير وهو خفيف أي وعسعاس

وتختاج جسيم أي باجباج ومثله قصير أي دحداحا ومثله خميص أي هفهاف ومثله
وأسإد مثله وقعقاع مصوت أي خشخاش وشيء سإريع أي شمشام ألكن أي

كله هذا في فعلل رأيت فقد لسانها تحرك نضناض وحية كاسإر أي فضفاض
أن فثبت بااباه وقياس نظائره عن أخرج الوسإواس باال فما مصدرا ل وصفا

وبااباه ودحداحا وتمتام كثرثار مصدر ل وصف وسإواسإا
متعين هو بال مصدرا يكون أن يستحيل باما وصفه أنه وهو آخر وجه عليه ويدل

وهو محذوف لموصوف وصفان والخناس فالوسإواس الخناس وهو الوصفية
عليه كالعلم صار حتى الوصف غلبة ههنا الموصوف حذف وحسن الشيطان

كالطويل اللبس فيقع مشتركا الوصف كان إذا حذفه يقبح إنما والموصوف
فأما لغيره ل له الصفة أن ليعلم الموصوف ذكر فيتعين ونحوه والحسن والقبيح

السإم مجرى يجري فإنه اشتراك فيه يعرض ولم واختص الوصف غلب إذا
والداني والقاصي والفاجر والبر والكافر كالمسلم الموصوف حذف ويحسن
ذكره من أحسن هنا الموصوف فحذف ذلك ونحو والوالي والشاهد

يدل ومما يفصل ولم الموصوف حذف منع من إطلق من أولى التفصيل وهذا
المصدرية من فعلل على أغلب الوصفية أن مصدر ل وصف الوسإواس أن على
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وتتعين اللبس ليزول إليه المضافة باذو لتي المصدر أريد فلو تقدم كما
على تدل قرية من باد فل السواء على المرين احتمل إذا اللفظ فإن المصدرية

المصدرية من عليه أغلب والوصفية فكيف أحدهما تعيين
جرت فإذا باالوصاف تلبس ل مصادر فإنها وبااباهما وفطر صوم باخلف وهذا

على مبالغة الوصف منزلة للمصدر تنزيل أو مضاف حذف على أنها علم أوصافا
مصدر ل ذات وأنه نفسه الشيطان هو الوسإواس أن فتعين ذلك في الطريقتين

أعلم والله
 اشتقاقه وبايان الخناس فصل

أباي قول ومنه واختفى توارى إذا يخنس خنس من فعال فهو الخناس وأما
وحقيقة منه فانخنست جنب وأنا المدينة طرق باعض في النبي لقيني هريرة
في الكواكب باها وصفت ولهذا الختفاء لمجرد فليست ظهور باعد اختفاء اللفظ
باالليل تبدو النجوم هي قتادة  قال15 التكوير باالخنس أقسم فل تعالى قوله

الكواكب هي عنه الله رضي علي قال وكذلك ترى ول فتختفي باالنهار وتخنس
ليلة كل ترجع التي الراجعة هي الخنس طائفة وقالت ترى فل باالنهار تخنس

السيارة السبعة وهي المشرق جهة إلى
فهو المعنيين هذين من مأخوذ والخناس وراء إلى الرجوع الخنوس وأصل قالوا
قلبه على جثم الله ذكر عن غفل إذا العبد فإن والتأخر والرجوع الختفاء من

فإذا كلها الذنوب هيأصل التي الوسإاوس أنواع فيه وباذر عليه وانبسط الشيطان
وذلك ليتوارى الشيء ينخنس كما وانقبض انخنس باه واسإتعاذ رباه العبد ذكر

تأخر فهو خارج إلى القلب عن وتأخر ورجوع تجمع أيضا هو والنقباض النخناس
اختفاء معه ورجوع
كخرطوم خرطوم له الخناس قتادة قال معا المرين على يدل وانخنس وخنس
خنس رباه العبد ذكر فإذا النسان صدر في الكلب
فإذا ويحدثه يمنيه القلب ثمرة على رأسإه واضع وهو الحية كرأس رأسإه ويقال

ويمنيه إليه يوسإوس رأسإه ووضع عاد يذكره لم وإذا خنس تعالى الله ذكر
إيذانا والمنخنس الخانس دون للمبالغة الذي فعال باوزن الفعل هذا من وجيء
أنه ل ودينه دأباه ذلك وأن الله ذكر عند نفوره وعظم ورجوعه هروباه باشدة
ذكر فإن وتأخر وانخنس هرب الله ذكر إذا بال أحيانا الله ذكر عند ذلك له يعرض

تردعه التي باالمقامع والشرير المفسد يقمع كما باها يقمع التي مقمعته هو الله
ونحوها وعصي وحديد سإياط من

من تؤذي التي والمقامع كالسياط ويؤذيه ويؤلمه الشيطان يقمع الله فذكر
باه ويقمعه يعذباه مما مضنى ضئيل هزيل المؤمن شيطان يكون ولهذا باها يضرب

 وطاعته الله ذكر من

باعيره الرجل ينضي كما شيطانه ينضي المؤمن أن السلف باعض عن أثر وفي
والسإتغفار والتوجه الذكر سإياط عليه صب اعترضه كلما لنه السفر في

هو الذي الفاجر شيطان بامنزلة ليس شديد عذاب في معه فشيطانه والطاعة
شديدا عاتيا قويا يكون ولهذا ودعة راحة في معه
واسإتغفاره وتوحيده تعالى الله باذكر الدار هذه في شيطانه يعذب لم فمن
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شيطانه يعذب أن أحد لكل باد فل النار باعذاب الخرة في شيطانه عذباه وطاعته
شيطانه يعذباه أو

حتى مرارا الواحدة الوسإوسإة لتكريره مكررا الوسإواس باناء جاء كيف وتأمل
الفعل نوع منه يتكرر الذي الفعال وزن على الخناس باناء وجاء العبد عليها يعزم
اللفظين باناء فجاء باالوسإوسإة عاوده العبد غفل إذا ثم انخنس الله ذكر كلما لنه

للشيطان الثالثة الصفة فصل لمعنييهما مطاباقا
أول وسإوسإته فذكر للشيطان ثالثة صفة الناس صدور في يوسإوس الذي وقوله

في دخول للشيطان الله جعل وقد الناس صدور في وأنها ثانيا محلها ذكر ثم
باالعبد وكل وقد الدم مجرى منه يجري فهو وصدره قلبه إلى ونفوذا العبد جوف

الممات إلى يفارقه فل
حيي بانت صفية عن حسين بان علي عن الزهري حديث من الصحيحين وفي
فقام فانقلبت قمت ثم فحدثته ليل أزوره فأتيته معتكفا الله رسإول كان قالت
فلما النصار من رجلن فمر زيد بان أسإامة دار في مسكنها وكان ليقلبني معي
سإبحان فقال حيي بانت صفية إنها رسإلكما على النبي فقال أسإرعا النبي رأيا
وإني الدم مجرى النسان من يجري الشيطان إن فقال الله رسإول يا الله

// البخاري // رواه شيئا قال أو سإوءا قلوباكما في يقذف أن خشيت
قال قال هريرة أباي عن عبدالرحمن بان سإلمة أباي عن أيضا الصحيح وفي

فإذا أقبل قضى فإذا ضراط وله الشيطان أدبار باالصلة نودي إذا الله رسإول
كذا اذكر فيقول وقلبه النسان باين يخطر حتى أقبل قضي فإذا أدبار باها ثوب
سإجد أرباعا أم صلى أثلثا يدر لم فإذا أرباعا أم صلى أثلثا يدري ل حتى كذا اذكر

//  ومسلم البخاري // رواه السهو سإجدتي

يأتي قال النبي عن هريرة أباي عن الصحيح وفي ثبت ما وسإوسإته ومن
الله خلق من يقول حتى كذا خلق ومن كذا خلق من فيقول أحدكم الشيطان

أن الصحيح // وفي ومسلم البخاري // رواه ولينته باالله فليستعذ ذلك وجد فمن
من يخر لن ما نفسه في ليجد أحدنا إن الله رسإول يا قالوا الله رسإول أصحاب
إلى كيده رد الذي لله الحمد قال باه يتكلم أن من إليه أحب الرض إلى السماء

// // صحيح الوسإوسإة
ولهذا يفعله أن يريد ما ينسيه حتى باحديثه القلب يشغل أن أيضا وسإوسإته ومن

إنه موسإى صاحب عن حكاية تعالى قال سإببه إلى إضافته إليه النسيان يضاف
63 الكهف أذكره أن الشيطان إل أنسانيه وما الحوت نسيت إني قال

الشيطان شر من السإتعاذة أوقع كيف وجللته الكريم القرآن حكمة وتأمل
يقل ولم الناس صدور في يوسإوس الذي الخناس الوسإواس باأنه الموصوف

الوسإواس شر من قوله فإن جميعه شره السإتعاذة لتعم وسإوسإته شر من
تأثيرا وأقواها شرا وأشدها صفاته باأعظم ووصفه شره كل  يعم4 الناس
فارغا يكون القلب فإن الرادة مباديء هي التي الوسإوسإة وهي فسادا وأعمها

ويمنيه لنفسه فيصوره باباله الذنب ويخطر إليه فيوسإوس والمعصية الشر من
إليه نفسه تميل خيال في له ويخيلها ويحسنها له ويزينها شهوة فيصير ويشهيه
باضررها علمه وينسى ويشهي ويمني ويخيل يمثل يزال ل ثم إرادة فيصير

المعصية صورة إل يرى فل مطالعته وباين باينه فيحول عاقبتها سإوء عنه ويطوي
فيشتد جازمة عزيمة الرادة فتصبر ذلك وراء ما وينسى فقط باها والتذاذه
معهم الشيطان فيبعث الطلب في الجنود فيبعث القلب من عليها الحرص
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أنا تر ألم تعالى قال كما أزعجهم ونوا وإن حركهم فتروا فإن وعونا لهم مدادا
المعاصي إلى تزعجهم  أي83 مريم أزا تؤزهم الكافرين على الشياطين أرسإلنا
باالعبد تزال فل وأثارتهم وأزتهم الشياطين أزعاجتهم ونوا أو فتروا كلما إزعاجا
 مكيدة وأتم حيلة باألطف الجتماع شمل وتنظم الذنب إلى تقوده

يسجد أن وأباى اسإتكبر الذي وهو آدم باني لفجرة باالقيادة لنفسه رضي قد
قال كما الله عصى من لكل قوادا يصير أن يرضاه ول والكبر النخوة باتلك لبايهم

باعضهم
نخوته من أظهر ما ... وقبح تيهه في إباليس من عجبت

الشيطان شرور لذريته قوادا ... وصار سإجدة في آدم على تاه
من السإتعاذة لتكون باها وصفه فلهذا الوسإوسإة هو إنما وبالء معصية كل فأصل
أيضا حاصل الوسإوسإة باغير فشره وإل منه مستعاذ كل من أهم شرها
الله اسإم يذكر لم شراب أو طعام فكل الناس لموال سإارق لص أنه شره فمن

يذكر لم إذا البيت في يبيت وكذلك والخطف باالسرقة حظ فيه فله عليه تعالى
باغير بايوتهم في ويبيت إذنهم باغير النس طعام فيأكل تعالى الله اسإم فيه

باالمعصية العبد فيأمر عوراتهم على ويدل مغيرا ويخرج سإارقا فيدخل أمرهم
العبد أن هذا ومن وكذا كذا فعل إنه ومناما يقظة الناس قلوب في يلقي ثم

إل ذاك وما باه يتحدثون والناس فيصبح الناس من أحد عليه يطلع ل الذنب يفعل
وألقاه فعل باما الناس إلى وسإوس ثم قلبه في وألقاه له زينه الشيطان أن

في يجهد والشيطان يستره تعالى فالرب باه فضحه ثم الذنب في فأوقعه
ولم تعالى الله إل يره لم ذنب هذا ويقول العبد فيغتر وفضيحته سإتره كشف
لهذه الناس من يتفطن من وقل وفضيحته إذاعته في سإاع عدوه باأن يشعر

كما اليقظة من تمنعه عقدا رأسإه على عقد العبد نام إذا أنه شره ومن الدقيقة
قال الله رسإول أن هريرة أباي عن المسيب بان سإعيد عن البخاري صحيح في

كل على يضرب عقدة ثلث نام هو إذا أحدكم رأس قافية على الشيطان ويعقد
فإن عقده انحلت الله فذكر اسإتيقظ فإن فارقد طويل ليل عليك مكانها عقدة
وإل النفس طيب نشيطا فأصبح كلها عقدة انحلت صلى فإن عقدة انحلت توضأ
//  ومسلم البخاري // رواه كسلن النفس خبيث أصبح

أنه النبي عن ثبت كما الصباحا إلى ينام حتى العبد أذن في يبول أن شره ومن
أو أذنيه في الشيطان باال رجل ذاك قال أصبح حتى ليله نام رجل عنده ذكر
آدم لبان قعد أنه شره ومن البخاري // رواه البخاري // رواه أذنيه في قال

عليه مرصد والشيطان إل الخير طرق من طريق من فما كلها الخير باطرق
عليه وشوش وعوقه فيه ثبطه وسإلكه خالفه فإن يسلكه أن باجهده يمنعه

على ويرده أثره يبطل ما له قيض منه وفرغ عمله فإن والقواطع باالمعارضات
حافرته
وأقسم المستقيم صراطه آدم لبني ليقعدن باالله أقسم أنه شره من ويكفي
شره بالغ ولقد شمائلهم وعن أيمانهم وعن خلفهم ومن أيديهم باين من ليأتينهم

ذلك يكفه لم ثم الجنة من آدم أخرج حتى الحيلة في وباالغ المكيدة أعمل أن
يكفه لم ثم وتسعين وتسعة ألف كل من النار شرطة أولده من اسإتقطع حتى
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الدعوة تكون أن وقصد الرض من الله دعوة إباطال في الحيلة أعمل حتى ذلك
وإباطال الله نور إطفاء على جهده باأقصى سإاع فهو الله دون من يعبد وأن له

الرض من وأعلمه التوحيد ومحو والشرك الكفر دعوة وإقامة دعوته
باالمنجنيق قومه رماه حتى الرحمن خليل لباراهيم تصدى أنه شره من ويكفي

وتصدى وسإلما باردا خليله على النار وجعل عليه كيده تعالى الله فرد النار في
وتصدى إليه ورفعه المسيح وصان كيده الله فرد وصلبه قتله اليهود أراد حتى

الرض في العظيم الفساد له زين حتى فرعون واسإتثار قتل حتى ويحيى لزكريا
والله باجهده قتله على الكفار وظاهر للنبي وتصدى العلى رباهم أنه ودعوى
باه يرميه أن يريد نار من باشهاب النبي على وتفلت خاسإئا ويرده يكبته تعالى

الله بالعنة ألعنك يقول النبي فجعل الصلة في وهو
فكيف الشر في وهمته شأنه هذا كان فإذا للنبي سإحرهم على اليهود وأعان

فضل شره أجناس حصر يمكن ول وإعاذته وتأييده الله بامعونة إل منه الخلص
سإتة في شره ينحصر ويكن فيه السبب فهو العالم في شر كل إذ آحادها عن

 أكثر أو منها واحدا منه ينال حتى آدم باابان يزال ل أجناس

ابان من باذلك ظفر فإذا ورسإوله الله ومعاداة والشرك الكفر شر الول الشر
حتى باه يزال فل العبد من يريد ما أول وهو معه تعبه من واسإتراحا أنينه بارد آدم

وأشكاله أمثاله على وإسإتناباه وعسكره جنده من صيره ذلك نال فإذا منه يناله
ونواباه إباليس دعاة من فصار
إلى نقله أمه باطن في السإلم له سإبق ممن وكان ذلك من منه يئس فإذا

والمعاصي الفسوق من إليه أحب وهي البدعة وهي الشر من الثانية المرتبة
مخالفة وهي منه يتاب ل ذنب وهي متعد ضرر وهو الدين نفس في ضررها لن

نال فإذا والشرك الكفر بااب وهي باه جاءوا ما خلف إلى ودعا الرسإل لدعوة
دعائه من وداعيا نائبه أيضا باقي أهلها من وجعله البدعة منه
السنة موهبة الله من له سإبقت ممن العبد وكان المرتبة هذه من أعجزه فإن

على الكبائر وهي الشر من الثالثة المرتبة إلى نقله والضلل البدع أهل ومعاداة
عالما كان إن سإيما ول فيها يوقعه أن على حرصا أشد فهو أنواعها اختلف
في ومعاصيه ذنوباه من يشيع ثم عنه الناس لينفر ذلك على حريص فهو متبوعا
تعالى الله إلى بازعمه وتقرباا تدينا ويذيعها يشيعها من منهم ويستنيب الناس

آمنوا الذين في الفاحشة تشيع أن يحبون الذين فإن يشعر ول إباليس نائب وهو
إشاعتها هم تولوا إذا فكيف وإذاعتها إشاعتها أحبوا إذا هذا أليم عذاب لهم

الناس لينفر ذلك كل عنه ونياباة لباليس طاعة ولكن منهم نصيحة ل وإذاعتها
من الله عند أهون السماء عنان بالغت ولو هذا وذنوب باه النتفاع وعن عنه

توباته الله قبل إليه وتاب الله اسإتغفر إذا لنفسه منه ظلم فإنها هؤلء ذنوب
وقصد لعورتهم وتتبع للمؤمنين فظلم أولئك ذنوب وأما حسنات سإيئاته وبادل

ودسإائس الصدور كمائن عليه تخفى ل باالمرصاد سإبحانه والله لفضيحتهم
 النفوس

الصغائر وهي الراباعة المرتبة إلى نقله المرتبة هذه عن الشيطان عجز فإن
الذنوب ومحقرات إياكم النبي قال كما صاحبها أهلكت فرباما اجتمعت إذا التي
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أن معناه حديثا // وذكر // صحيح الرض من بافلة نزلوا قوم مثل ذلك مثل فإن
ول واشتووا فطبخوا عظيمة نارا أوقدوا حتى حطب باعود جاء منهم واحد كل

الخائف الكبيرة صاحب فيكون باها يستهين حتى الصغائر أمر عليه يسهل يزال
منه حال أحسن منها
إشغاله وهي الخامسة المرتبة إلى نقله المرتبة هذه من العبد أعجزه فإن

عليه ضاع الذي الثواب فوت عاقبتها بال عقاب ول فيها ثواب ل التي باالمباحات
باها بااشتغاله

مقدار يعلم باه شحيحا لوقته حافظا وكان المرتبة هذه من العبد أعجزه فإن
أنفاسإه

أن وهو السادسإة المرتبة إلى نقله والعذاب النعيم من يقابالها وما وانقطاعها
ثواب ويفوته الفضيلة عنه ليزيح منه أفضل هو عما المفضول باالعمل يشغله
إذا له ويحسنه عليه ويحضه المفضول الخير بافعل فيأمره الفاضل العمل
رأى إذا فإنه الناس من لهذا يتنبه من وقل منه وأعلى أفضل هو ما ترك تضمن

يكاد ل فإنه وقرباة طاعة أنه يشك ل الطاعة من نوع إلى ومحركا قويا داعيا فيه
خير هذا أن ويرى باخير يأمر ل الشيطان فإن الشيطان من الداعي هذا إن يقول

يأمر الشيطان أن إلى علمه يصل ولم معذور وهو الله من الداعي هذا فيقول
وإما الشر من واحد بااب إلى باها ليتوصل إما الخير أباواب من بااباا باسبعين
وأفضل وأجل بااباا السبعين تلك من أعظم خيرا باها ليفوت

سإببه يكون العبد قلب في يقذفه الله من بانور إل معرفته إلى يتوصل ل وهذا
إليه وأحبها الله عند العمال بامراتب عنايته وشدة الرسإول متاباعة تجريد

ولعباده ولكتاباه ولرسإوله تعالى لله نصيحة وأعمها للعبد وأنفعها له وأرضاها
ونواباه الرسإول ورثة من كان من إل هذا يعرف ول وعامتهم خاصتهم المؤمنين

يخطر فل ذلك عن محجوباون الخلق وأكثر الرض في وخلفائه المة في
 عباده من يشاء من على بافضله يمن تعالى والله باقلوباهم

من حزباه عليه سإلط عليه وأعيا الست المراتب هذه من العبد أعجزه فإن
وقصد منه والتحذير والتبديع والتضليل والتكفير الذى باأنواع والجن النس
من الناس وليمنع فكره باحرباه ويشغل قلبه عليه ليشوش وإطفائه إخماله
عليه والجن النس شياطين من المبطلين تسليط في سإعيه فيبقى باه النتفاع

الموت إلى عنه يضعها ول الحرب لمة المؤمن يلبس فحينئذ يني ول يفتر ول
الله يلقى حتى جهاد في يزال فل أصيب أو أسإر وضعها ومتى
الناس باه تزن ميزانك واجعله منفعته وعظيم موقعه وتدبار الفصل هذا فتأمل
والله الخلق ومراتب الوجود حقائق على يطلعك فإنه العمال باه وتزن

نافعا لكان الفصل هذا إل التعليق هذا في يكن لم ولو التكلن وعليه المستعان
والقلوب الصدور فصل ووعاه تدباره لمن

قلوباهم في يقل ولم الناس صدور في يوسإوس تعالى قوله في السر وتأمل
ثم الصدر في فتجتمع إليه الواردات تدخل فمنه وبايته القلب سإاحة هو والصدر

تلج
إلى والرادات الوامر تخرج القلب ومن له الدهليز بامنزلة فهو القلب في

الجنود على تتفرق ثم الصدر
في ما وليمحص صدوركم في ما الله وليبتلي تعالى قوله فهم هذا فهم ومن

ما فيلقي وبايته القلب سإاحة إلى يدخل  فالشيطان154 عمران آل قلوباكم
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القلب إلى واصلة ووسإوسإته الصدر في موسإوس فهو القلب في إلقاءه يريد
أنه المعنى لن فيه يقل  ولم120 طه الشيطان إليه فوسإوس تعالى قال ولهذا
الجنة من والمجرور الجار فصل قلبه في فدخل فيه وأوصله ذلك إليه ألقى

والناس
بام والمجرور الجار هذا في المفسرون اختلف والناس الجنة من تعالى وقوله
يتعلق
والمعنى صدورهم في الموسإوس للناس بايان هو وجماعة الفراء فقال

في الموسإوس أي والنس الجن من هم الذين الناس صدور في يوسإوس
 وجن إنس قسمان صدورهم

من فيكون القول هذا وعلى للنسي يوسإوس كما للجني يوسإوس فالوسإواس
البصريين قول على معرفة باعد مجرور لنه الحال على نصب والناس الجنة
لما أنه ومعناها عبارتهم هذه المعرفة من باالخروج نصب الكوفيين قول وعلى
والبصريون نصبا موضعه فكان عنها انقطع للمعرفة نعتا يكون أن يصلح

لوجوه جدا ضعيف القول وهذا والناس الجنة من كائنين أي حال يقدرونه
كما فيه ويدخل الجن صدور في يوسإوس الجني أن على دليل يقم لم أنه أحدها
حتى هذا على يدل دليل فأي النسي من مجراه منه ويجري النسي في يدخل
عليه الية حمل يصح

الناس صدور في يوسإوس الذي قال فإنه أيضا اللفظ جهة من فاسإد أنه الثاني
صدور في يوسإوس قوله على الكلم معنى فإن باالناس الناس يبين فكيف
الناس صدور في يقال أن أفيجوز والناس الجنة من كائنين أو هم الذين الناس
فصيح اسإتعمال هو ول يجوز ل ما هذا وغيرهم الناس من هم الذين

فإن صحيح غير وهذا وناس جنة قسمين إلى الناس قسم قد يكون أن الثالث
نفسه قسيم يكون ل الشيء
ول اشتقاقا ول أصل ل باوجه الناس اسإم عليهم يطلق ل الجنة أن الراباع

السإتتار وهو الجتنان من جنا سإموا إنما الجن فإن ذلك يأباى ولفظهما اسإتعمال
إذا وأجنه الليل جنه قولهم من لذلك جنا قسموا البشر أعين عن مستترون فهو

قال الرض في سإتره إذا الميت وأجن سإتره
باكر أباي وآل وعباس ... علي أجنه ميت باعد ميتا تبك ول

في أجنة أنتم وإذا تعالى قال أمه باطن في لسإتتاره الجنين ومنه النبي يريد
خصمه سإلحا من باه المحارب لسإتتار المجن  ومنه31 النجم أمهاتكم باطون
من النسان باقي لما باالضم الجنة ومنه باالشجار داخلها لسإتتار الجنة ومنه

النس وباين فبينه الناس وأما عقله لسإتتار المجنون ومنه والسلحا السهام
إلى الكلمة تقاليب عقد وهو أوسإط اشتقاق وباينهما والمعنى اللفظ في مناسإبة

ومنه والحساس الرؤية وهو اليناس من مشتق والنسان والنس واحد معنى
 رآها  أي29 القصص نارا الطور جانب من آنس قوله

فالنسان ورأيتموه أحسستموه  أي6 النساء رشدا منهم آنستم فإن ومنه
مقلوب أنه أحدهما قولن فيه والناس باالعين يرى أي يونس لنه إنسانا سإمي

وهو النوس من أنه الصحيح هو والثاني القلب عدم والصل باعيد وهو أنس من
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سإمي كما والباطنة الظاهرة للحركة ناسإا الناس فسمي المتتاباعة الحركة
// وسإلم عليه الله صلى النبي قال كما السإماء أصدق وهمام حارث الرجل
هم له أحد كل // لن صحيح
والحرث وهمام حارث أحد فكل منتهى هو وعمل وحرث مبدأ وهي وإرادة
تحركت نوس ناس وأصل النوس حقيقة وهو والباطن الظاهر حركتا والهم
الناس اشتقاق في المشهوران القولن هما هذان ألفا فصارت قبلها الواو
الناس وكذلك لنسيانه إنسانا النسان وسإمي النسيان من أنه باعضهم قول وأما

س ن مادته الذي النسيان وأين باشيء القول هذا فليس لنسيانهم ناسإا سإموا
س ن ا مادته الذي النس من هو أين وكذلك س و ن مادته الذي الناس إلى ي

فيه يجوز ل زائدان آخره في والنون واللف س ن أ من فعلن فهو إنسان وأما
يجوز ول منه إفعال إنسانا يكون ل حتى أنس كلمهم في ليس إذ البتة هذا غير
أنه فيتبين انفعل كلمهم في ليس إذ زائدتين أوله في والنون اللف يكون أن

إنسانا ل نسيانا لكان نسي من مشتقا كان ولو النس من فعلن
تخفيفا الياء حذفت ثم إصحيان كليلة إنسيان وأصله إفعلل جعلته فهل قلت فإن

إنسانا فصار
ل ما ودعوى سإبب باغير الياء وحذف كلمهم في افعلل عدم ذلك يأباى قلت
فحذفت الناس أصله إن قيل قد الناس أن على فاسإد كله وذلك له نظير

الشاعر باقول واسإتدل الناس فقيل الهمزة
... الغافلين الناس على يطلعن المنايا إن
أناسإا ناس أصل كان فإن البتة ذلك غير فيه يجوز ول فعال أناسإا أن ريب ول

الشتقاق في سإواء كالنسان الناس ويكون أنس من أنه على الدلة أقوى فهو
الول القول وعلي فاؤه المحذوف لن عال القول هذا على ناس وزن ويكون
 النوس من لنه فعل وزنه يكون

موضع إلى لمه فقلبت نسي من لنه فلع وزنه يكون الضعيف القول وعلى
فلعا ووزنه ناسإا فصار العين

أن يصح فل مسماهم في الجن يدخل فل آدم لبني إسإم الناس أن والمقصود
فيه خفاء ل واضح وهذا الناس صدور في لقوله بايانا والناس الجنة من يكون
قوله في كما الرجال اسإم الجن على أطلق فقد ذلك في محذور ل قيل فإن

أطلق  فإذا6 الجن الجن من بارجال يعوذون النس من رجال كان وأنه تعالى
الناس اسإم عليهم يطلق أن يمتنع لم الرجال اسإم عليهم
الية هذه في والنس للجن اسإم الناس إن قال من غر الذي هو هذا قلت

ذكر مقابالة في مقيدا وقوعا عليهم وقع إنما الرجال اسإم أن ذلك وجواب
مطلقا عليهم والرجال الناس اسإم يقع أن هذا من يلزم ول النس من الرجال

ذلك من يلزم لم ذلك ونحو خشب من رجل أو حجارة من إنسان قلت إذا وأنت
يلزم فل وأيضا والخشب الحجر على الطلق عند والنسان الرجل اسإم وقوع

الناس لن وذلك الناس اسإم عليه يطلق أن الجني على الرجل اسإم إطلق من
يا كقوله اللفظين باين يقابال تعالى فالله والجن والنس وكذلك متقابالن والجنة
القرآن في كثير  وهو33 الرحمن والنس الجن معشر
يدخل فل متقابالن أنهما  يقتضي6 الناس والناس الجنة من قوله وكذلك
يقال فل متقابالين يستعمل لم فإنهما والجن الرجال باخلف الخر في أحدهما

أن في عليهم حجة أباين فالية وحينئذ والنس الجن يقال كما والرجال الجن
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ل أحدهما أن فعلم والناس الجنة باين قابال لنه الناس لفظ في يدخلون ل الجن
بايان والناس الجنة من قوله أن وهو الثاني القول فالصواب الخر في يدخل
النس صدور في يوسإوس فالجني وجن إنس نوعان وأنهما يوسإوس للذي

النسي إلى يوسإوس أيضا والنسي
القلب في الخفي اللقاء هي الوسإوسإة فإن وجن إنس نوعان فالموسإوس

هي إنما ووسإوسإته النسي إلقاء كان وإن والنس الجن باين مشترك وهذا
آدم ابان في يدخل لنه الواسإطة تلك إلى يحتاج ل والجني الذن باواسإطة
 الدم مجرى منه ويجري

البخاري في كما كالنسي أذنه في إليه ويوسإوس له يتمثل قد الجني أن على
والعنان العنان في تحدث الملئكة إن قال أنه النبي عن عائشة عن عروة عن

أذن في فتقرها الكلمة الشياطين فتسمع الرض في يكون باالمر الغمام
// رواه أنفسهم عند من كذباة مائة معها فيزيدون القارورة تقر كما الكاهن

الذن باواسإطة الشيطان من وإلقاء وسإوسإة // فهذه والترمذي البخاري
قال الشيطاني الوحي في اشتراكهما الوسإوسإة هذه في اشتراكهما ونظير
إلى باعضهم يوحي والجن النس شياطين عدوا نبي لكل جعلنا وكذلك تعالى
112 النعام غرورا القول زخرف باعض

فشياطين مثله إنسي إلى النسي ويوحيه بااطله النسي إلى يوحي فالشيطان
وعلى الوسإوسإة في ويشتركان الشيطاني الوحي في يشتركان والجن النس

وتدل الول القول أصحاب ارتكبها التي والتعسفات الشكالت تلك فتزول هذا
وعلى والجن النس شياطين الشياطين نوعي شر من السإتعاذة على الية

باديع فإنه فتأمله فقط الجن شياطين شر من السإتعاذة تكون إنما الول القول
جدا

الحمد وله السورتين هاتين أسإرار باعض على الكلم من باه الله من ما فهذا
باعزيز الله على ذلك فما النمط هذا على باتفسير يساعد أن الله وعسى والمنة

باذكر السورتين على الكلم ونختم العالمين رب لله والحمد
الشيطان من العبد اعتصام نافعة قاعدة

في وذلك منه ويحترز شره باه ويستدفع الشيطان من العبد باه يعتصم فما
أسإباب عشرة
الشيطان من باالله السإتعاذة أحدهما الشيطان من باالله السإتعاذة الول الحرز

العليم السميع هو إنه باالله فاسإتعذ نزغ الشيطان من ينزغنك وإما تعالى قال
باه المراد السمع أن تقدم وقد عليم سإميع هو إنه آخر موضع  وفي36 فصلت

 التام السمع مجرد ل الجاباة سإمع هاهنا

هو صيغة باذكر العليم باالسميع الوصف أكد كيف الكريم القرآن سإر وتأمل
سإورة في واللم بااللف الوصف وعرف واختصاصها النسبة تأكيد على الدال

عنه المقام لسإتغناء العراف سإورة في وتركه التأكيد لهذا المقام لقتضاء حم
النفس على الشياء باأشق المر باعد وقع حم سإورة في باالسإتعاذة المر فإن
الصابارون إل عليه يقدر ل أمر وهذا إليه باالحسان المسيء إسإاءة مقابالة وهو
تعالى الله قال كما عظيم حظ ذو إل يلقاه ول
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عدوه عليه ويسلط وعجز ذل هذا أن يريه بال هذا يفعل العبد يدع ل والشيطان
ل وأن عنه العراض إلى دعاه عنه عجز فإن له ويزينه النتقام إلى فيدعوه
الله وآثر خالفه من إل المسيء إلى الحسان يؤثر فل يحسن ول إليه يسيء
فيه فقال وتحريض تأكيد مقام المقام فكان العاجل حظه على عنده وما تعالى
العليم السميع هو إنه باالله فاسإتعذ نزغ الشيطان من ينزغنك وإما
المر فيها وليس الجاهلين عن يعرض أن أمره فإنه العراف سإورة في وأما

مستعص غير النفوس على سإهل وهذا باالعراض بال باالحسان إسإاءتهم بامقابالة
المقابالة دفع على كحرصه هذا دفع في وسإعيه الشيطان حرص فليس عليها

عليم سإميع إنه باالله فاسإتعذ نزغ الشيطان من ينزغنك وإما فقال باالحسان
فاسإتعذ المؤمن حم في قوله وباين الموضعين هذين باين الفرق ذكر تقدم وقد
سإليمان عن ثابات بان عدي عن البخاري صحيح وفي البصير السميع هو إنه باالله

وجهه احمر فأحدهما يستبان ورجلن النبي مع جالسا كنت قال صرد بان
قال لو يجد ما عنه ذهب قالها لو كلمة لعلم إني النبي فقال أوداجه وانتفخت

// ومسلم البخاري // رواه يجد ما عنه ذهب الرجيم الشيطان من باالله أعوذ
باالله السإتعاذة في عجيبا تأثيرا لهما فإن السورتين هاتين قراءة الثاني الحرز
المتعوذون تعوذ ما النبي قال ولهذا منه والتحصن ودفعه شره من تعالى

باهما يقرأ أن عقبة وأمر النوم عند ليلة كل باهما يعوذ كان أنه تقدم وقد بامثلهما
 صلة كل دبار

يصبح حين وثلثا يمسي حين ثلثا الخلص سإورة مع قرأهما من إن قوله وتقدم
شيء كل من كفته

عن سإيرين بان محمد حديث من الصحيح ففي الكرسإي أية قراءة الثالث الحرز
من يحثو فجعل آت فأتى رمضان زكاة باحفظ الله رسإول وكلني قال هريرة أباي

أويت إذا فقال الحديث فذكر الله رسإول إلى لرفعنك فقلت فأخذته الطعام
يقرباك ول حافظ الله من عليك يزال لن فإنه الكرسإي آية فاقرأ فراشك إلى

// رواه الشيطان ذاك كذوب وهو صدقك النبي فقال تصبح حتى شيطان
// البخاري
التأثير هذا العظيمة الية لهذه كان لجله الذي السر تعالى الله شاء إن وسإنذكر
عليها مفرد كلم في باها قارئها واعتصام الشيطان من التحرز في العظيم
وتأييده تعالى الله باعون وكنوزها أسإرارها وعلى
عبدالله عن سإهل حديث من الصحيح ففي البقرة سإورة قراءة الراباع الحرز

تقرأ الذي البيت وأن قبورا بايوتكم تجعلوا ل قال الله رسإول أن هريرة أباي عن
// والترمذي مسلم // رواه الشيطان يدخله ل البقرة فيه

أباي حديث من الصحيح في ثبت فقد البقرة سإورة خاتمة قراءة الخامس الحرز
في البقرة سإورة آخر من اليتين قرأ من الله رسإول قال قال النصاري موسإى

عن باشير بان النعمان عن الترمذي // وفي ومسلم البخاري // رواه كفتاه ليلة
ختم آيتين منه أنزل عام باألفي الخلق يخلق أن قبل كتاباا كتب الله إن قال النبي
// // صحيح شيطان فيقرباها ليال ثلث دار في يقرآن فل البقرة سإورة باهما

آية مع المصير إليه تعالى قوله إلى المؤمن حم سإورة أول السادس الحرز
مليكة أباي ابان عن باكر أباي بان عبدالرحمن حديث من الترمذي في الكرسإي

من الله رسإول قال قال هريرة أباي عن سإلمة أباي عن مصعب بان زرارة عن
حتى باهما حفظ يصبح حين الكرسإي وآية المصير إليه إلى المؤمن حم قرأ
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// // ضعيف يصبح حتى باهما حفظ يمسي حين قرأهما ومن يمسي
شواهد له فالحديث حفظه قبل من فيه تكلم قد كان وإن المليكي وعبدالرحمن

 غراباته على محتمل وهو الكرسإي آية قراءة في

كل على وهو الحمد وله الملك له له شريك ل وحده الله إل إله ل الساباع الحرز
عن صالح أباي عن باكر أباي مولى سإمي حديث من الصحيحين ففي قدير شيء

الملك له له شريك ل وحده الله إل إله ل قال من قال الله رسإول أن هريرة أباي
عشرة عدل له كانت مرة مائة يوم في قدير شيء كل على وهو الحمد وله

رقاب
الشيطان من حرزا له وكانت سإيئة مائة عنه ومحيت حسنة مائة له وكتبت

من أكثر عمل رجل إل باه جاء مما باأفضل أحد يأت ولم يمسي حتى ذلك يومه
سإهل يسير الفائدة جليل النفع عظيم حرز // فهذا ومسلم البخاري // رواه ذلك
عليه تعالى الله يسره من على

الترمذي ففي الشيطان من الحروز أنفع من وهو الله ذكر كثرة الثامن الحرز
باخمس زكريا بان يحيى أمر الله إن قال النبي أن الشعري الحارث حديث من

فقال باها يبطيء كاد وأنه باها يعملوا أن إسإرائيل باني ويأمر باها يعمل أن كلمات
يعملوا أن إسإرائيل باني وتأمر باها لتعمل كلمات باخمس أمرك الله إن عيسى

آمرهم أن وإما تأمرهم أن فإما باها
في الناس فجمع أعذب أو باي يخسف أن باها سإبقتني إن أخشى يحيى فقال
كلمات باخمس أمرني الله إن فقال الشرف على وقعدوا فامتل المقدس بايت
شيئا باه تشركوا ول الله تعبدوا أن أولهن باهن تعملوا أن وأمركم باهن أعمل أن

أو باذهب ماله خالص من عبدا اشترى رجل كمثل باالله أشرك من مثل وأن
غير إلى ويؤدي يعمل فكان إلي وأد فاعمل عملي وهذا داري هذه فقال ورق

كذلك عبده يكون أن يرضى فأيكم سإيده
عبده لوجه وجهه ينصب الله فإن تلتفتوا فل صليتم فإذا باالصلة أمركم الله وإن
يلتفت لم ما صلته في

مسك فيها صرة معه عصاباة في رجل كمثل ذلك مثل فإن باالصيام وأمركم
المسك ريح من الله عند أطيب الصائم ريح وإن ريحها باعجبه أو يعجب فكلهم

عنقه إلى يده فأوثقوا العدو أسإره رجل كمثل ذلك مثل فإن باالصدقة وأمركم
 منهم نفسه ففدى والكثير باالقليل منكم أفديه أنا فقال عنقه ليضرباوا وقدموه

سإراعا أثره في العدو خرج رجل كمثل ذلك مثل فإن الله تذكروا أن وأمركم
من نفسه يحرز ل العبد كذلك منهم نفسه فأحرز حصين حصن على أتى حتى

الله باذكر إل الشيطان
والهجرة والجهاد والطاعة السمع باهن أمرني الله باخمس آمركم وأنا النبي قال

إل عنقه من السإلم رباقة خلع فقد شبر قيد الجماعة فارق من فإن والجماعة
رسإول يا رجل فقال جهنم حثاء من فإنه الجاهلية دعوى ادعى ومن يراجع أن

الله
الذي الله بادعوى // فادعوا // صحيح وصام صلى وإن قال وصام صلى وإن

الله عباد المؤمنين المسلمين سإماكم
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له الشعري الحارث البخاري وقال صحيح غريب حسن حديث هذا الترمذي قال
يحرز ل العبد أن الحديث هذا في النبي أخبر فقد الحديث هذا غير وله صحبة
أعوذ قل سإورة عليه دلت الذي هو باعينه وهذا الله باذكر إل الشيطان من نفسه
العبد ذكر إذا الذي والخناس الخناس باأنه فيها الشيطان وصف فإنه الناس بارب
وألقى القلب التقم تعالى الله ذكر عن غفل وإذا وانقبض وتجمع انخنس الله
الشيطان من نفسه العبد أحرز فما كله الشر مباديء هي التي الوسإاوس إليه

وجل عز الله ذكر بامثل
عند سإيما ول منه باه يتحرز ما أعظم من وهذا والصلة الوضوء التاسإع الحرز
الترمذي في كما آدم ابان قلب في تغلي نار فإنها والشهوة الغضب قوة توارد

قلب في جمرة الغضب وإن أل قال أنه النبي عن الخدري سإعيد أباي حديث من
ذلك من باشيء أحس فمن أوداجه وانتفاخ عينيه حمرة إلى رأيتم أما آدم ابان

// // صحيح باالرض فليلصق
// فما // ضعيف باالماء النار تطفأ وإنما نار من خلق الشيطان إن آخر أثر وفي
والوضوء نار فإنها والصلة الوضوء بامثل والشهوة الغضب جمرة العبد أطفأ

كله ذلك أثر أذهبت الله على فيها والقبال باخشوعها وقعت إذا والصلة يطفئها
 عليه الدليل إقامة عن تغني تجرباته أمر وهذا

فإن الناس ومخالطة والطعام والكلم النظر فضول إمساك العاشر الحرز
الرباعة الباواب هذه من غرضه منه وينال آدم ابان على يتسلط إنما الشيطان

القلب في إليه المنظور صورة ووقوع السإتحسان إلى يدعو النظر فضول فإن
في كما النظر فضول من الفتنة فمبدأ باه الظفر في والفكرة باه والشتغال

غض فمن إباليس سإهام من مسموم سإهم النظرة قال أنه النبي عن المسند
// أو جدا // ضعيف يلقاه يوم إلى قلبه في يجدها حلوة الله أورثه لله باصره

أعقبت نظرة فكم النظر فضول من كلها إنما العظام فالحوادث قال كما
الشاعر قال كما حسرة ل حسرات

الشرر مستصغر من النار ... ومعظم النظر من مبداها الحوادث كل
وتر ول قوس بال السهام ... فتك صاحبها قلب في فتكت نظرة كم

الخر وقال
المناظر أتعبتك يوما ... لقلبك رائدا طرفك أرسإلت متى وكنت
صابار أنت باعضه عن ول ... عليه قادر أنت كله ل الذي رأيت
المتنبي وقال

القاتل والقتيل المطالب ... فمن طرفه المنية جلب الذي وأنا
أبايات من ولي

تصب فل ترمي باما القتيل ... أنت مجتهدا اللحظ باسهام راميا يا
باالعطب يرتد إنه ... توقه له الشفاء يرتاد الطرف وبااعث

عطب من جاء بابرء سإمعت ... فهل مرض باها باأحداق الشفاء ترجو
مستلب فيه جمال للطخ ... وصفا أقبحهم إثر في نفسه ومفنيا
تهب لم العمر قدر تعرف كنت ... لو سإفها ذا مثل في عمره وواهبا
منتهب اللم من عيش ... باطيف خطر له ما عيش طيب وباائعا
تخب ولم تغبن لم العقد ذا ... ترجعت اس فلو فاحشا غبنا والله عينت
باالكذب ليس صفوا الورد ... أمامك كدر كله عيش صفو وواردا

العطب من تدنو داهية ... لكل منتصبا الظلماء في الليل وحاطب
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واللعب اللهو باين وقتك ... وضاع يشب لم باعد والتصاباي الصبا شاب
يغب لم الشرقي الفق في ... والطي لها الغروب حان قد عمرك وشمس

والسحب الليل ظلمات أفقه ... عن وانقشعت فاز قد من باالوصل وفاز
 الطلب في وافتك قد رباك ... ورسإل ارتحلت قد والدنيا التخلف ذات كم

أرب ول سإكني من للصب ... تهواه من ركائب سإارت وقد الديار في ما
الحقب في الشواق صاحب قاله ... ما وقل التراب ذياك الخد فأفرش

الخرب رباعك من له أشهى ... غيلن باه يطوف محفوفا مية رباع ما
الترب خدك من ناظري إلى ... أشهى ضرج من أدمين وإن الخدود ول

كثب عن الوصل منال كان ... أيام ويألفها يهواها كان منازل
صب في الماء هوي إليها ... يهوى له الرباوع تلك جليت فكلما

يجب لم للسلوان القلب دعا ... فلو باها العهود تذكار الشوق له أحيا
رغب من الدهر سإواها في له ... وما يألفه الرض في منزل وكم هذا
فاغترب الحب شأن باعض ... باثثته إن يريحك وجد أخو الخيام في ما

والحطب باالنار ل الطيب ... بانفحة مهتديا الليل غمرات في وأسإر
الحرب في تلقيك ل النفس ... وحارب ومعجزة جبن أخي كل وعاد
باالرتب النوار الورى اقتسام ... يوم باه تستضيء نورا لنفسك وخذ

الكرب في العبد ينجي بانور ... إل باقطعه ليس ظلمات ذو فالجسر
أباواباا للعبد تفتح فإنها الكلم فضول وأما البلء أصل النظر فضول أن والمقصود

الباواب تلك عنه يسد الكلم فضول فإمساك للشيطان مداخل كلها الشر من
الناس يكب وهل لمعاذ النبي قال وقد واحدة كلمة جرتها حرب من وكم كلها
أن الترمذي // وفي لغيره // صحيح ألسنتهم حصائد إل النار في مناخرهم على
توفي النصار من رجل

أو يعنيه ل باما تكلم فلعله يدريك فما النبي فقال له طوباى الصحاباة باعض فقال
الكلم فضول من تولدها إنما المعاصي // وأكثر // ضعيف ينقصه ل باما باخل

يسأمان ول يملن ل جارحتيهما فإن الشيطان مداخل أوسإع وهما والنظر
واللسان العين وأما للطعام إرادة فيه يبق لم امتل إذا فإنه البطن شهوة باخلف

الشعب كثيرة الطراف متسعة فجنايتهما والكلم النظر من يفترا لم تركا فلو
فضول من يحذرون كما النظر فضول من يحذرون السلف وكان الفات عظيمة
 اللسان من السجن طول إلى أحوج شيء ما يقولون وكانوا الكلم

إلى الجوارحا يحرك فإنه الشر من كثيرة أنواع إلى داع فهو الطعام فضول وأما
جلبها معصية من فكم شرا باهذين وحسبك الطاعات عن ويثقلها المعاصي

وقى فقد باطنه شر وقى فمن دونها حال طاعة من وكم الطعام وفضول الشبع
الطعام من باطنه مل إذا النسان من يتحكم ما أعظم والشيطان عظيما شرا

مل ما النبي وقال باالصوم الشيطان مجاري ضيقوا الثار باعض في جاء ولهذا
إلى يدعو أنه إل الطعام من المتلء في يكن لم ولو باطن من شرا وعاء آدمي

وهام وشهاه ومناه ووعده الشيطان عليه جثم واحدة سإاعة الله ذكر عن الغفلة
أباواب على وطافت وجالت تحركت شبعت إذا النفس فإن واد كل في باه

الناس مخالطة وذلت وخشعت سإكنت جاعت وإذا الشهوات
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المخالطة سإلبت وكم شر لكل الجالب العضال الداء هي المخالطة فضول إن
من القلب في غرسإت وكم عداوة من زرعت وكم نعمة من والمعاشرة

المخالطة ففضول تزول ل القلوب في وهي الراسإيات الجبال تزول حزازات
بامقدار المخالطة من يأخذ أن للعبد ينبغي وإنما والخرة الدنيا خسارة فيه

يميز ولم باالخر القسام أحد خلط متى أقسام أرباعة فيها الناس ويجعل الحاجة
الشر عليه دخل باينهما
حاجته أخذ فإذا والليلة اليوم في عنه يستغنى ل كالغذاء مخالطته من أحدها

أعز الضرب وهذا الدوام على هكذا خالطه إليه احتاج إذا ثم الخلطة ترك منه
وأمراض عدوه ومكايد وأمره تعالى باالله العلماء وهم الحمر الكبريت من

الضرب فهذا ولخلقه ولرسإوله ولكتاباه تعالى لله الناصحون وأدويتها القلوب
كله الرباح مخالطتهم في

فل صحيحا دمت فما المرض عند إليه يحتاج كالدواء مخالطته من الثاني القسم
المعاش مصلحة في مخالطتهم عنه يستغنى ل من وهم خلطته في لك حاجة
والعلج والسإتشارة والمشاركات المعاملت أنواع من إليه محتاج أنت ما وقيام

مخالطتهم باقيت الضرب هذا مخالطة من حاجتك قضيت فإذا ونحوها للدواء
 من

وقوته وأنواعه مراتبه اختلف على كالداء مخالطته من وهم الثالث القسم
ترباح ل من وهو المزمن والمرض العضال كالداء مخالطته من فمنهم وضعفه

أحدهما أو والدنيا الدين عليه تخصر أن من باد فل ذلك ومع دنيا ول دين في عليه
المخوف الموت مرض فهي واتصلت مخالطته تمكنت إذا فهذا

اللم سإكن فارقك فإذا عليك ضرباا يشتد الضرس كوجع مخالطته من ومنهم
أن يحسن ل الذي العقل البغيض الثقيل وهو الروحا حمى مخالطته من ومنهم
في فيضعها نفسه يعرف ول منك فيستفيد ينصت أن يحسن ول فيفيدك يتكلم

إعجاباه مع السامعين قلوب على تنزل كالعصي فكلمه تكلم إن بال منزلتها
باه يطيب مسك أنه ويظن تحدث كلما فيه من يحدث فهو باه وفرحه باكلمه

ول حملها يطاق ل التي العظيمة الرحا نصف من فأثقل سإكت وإن المجلس
الرض على جرها
وجدت إل ثقيل جانبي إلى جلس ما قال أنه الله رحمه الشافعي عن ويذكر

الخر الجانب من أنزل فيه هو الذي الجانب
يحمله والشيخ الضرب هذا من رجل روحه الله قدس شيخنا عند يوما ورأيت

ثم الرباع حمى الثقيل مجالسة وقال إلي فالتفت حمله عن القوى ضعف وقد
وباالجملة قال كما أو عادة لها فصارت الحمى على أرواحنا أدمنت قد لكن قال

ولزمة فعرضية للروحا حمى مخالف كل فمخالطة
من باد له وليس الضرب هذا من باواحد يبتلى أن العبد على الدنيا نكد ومن

ومخرجا فرجا له الله يجعل حتى باالمعروف فليعاشره ومخالطته معاشرته
اتفق فإن السم أكل بامنزلة ومخالطته كله الهلك مخالطته من الراباع القسم

ل الناس في الضرب هذا أكثر وما العزاء فيه الله فأحسن وإل ترياق لكله
إلى الداعون الله رسإول سإنة عن الصادون والضللة البدع أهل وهم الله كثرهم
سإنة البدعة فيجعلون عوجا ويبغونها الله سإبيل عن يصدون الذين خلفها

قالوا باينهم التوحيد جردت إن معروفا والمنكر منكرا والمعروف بادعة والسنة
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أهدرت قالوا الله لرسإول المتاباعة جردت وإن والصالحين الولياء جناب تنقصت
 المتبوعين الئمة

ول غلو غير من رسإوله باه وصفه وباما نفسه باه وصف باما الله وصفت وإن
من ورسإوله باه الله أمر باما أمرت وإن المشبهين من أنت قالوا تقصير

المفتنين من أنت قالوا المنكر من ورسإوله عنه الله نهى عما ونهيت المعروف
وإن المضلين البدع أهل من أنت قالوا خالفها ما وتركت السنة اتبعت وإن

المبلسين من أنت قالوا الدنيا جيفة وباين باينهم وخليت تعالى الله إلى انقطعت
الخاسإرين من تعالى الله عند فأنت أهواءهم واتبعت عليه أنت ما تركت وإن

ورسإوله تعالى الله مرضاة التماس الحزم كل فالحزم المنافقين من وعندهم
باغضبهم ول باذمهم تبالي ول بااسإتعتاباهم ول باإعتاباهم تشتغل ل وأن باإغضاباهم

قال كما كمالك عين فإن
كامل باأني لي الشهادة ... فهي ناقص من مذمتي أتتك وإذا

آخر وقال
طائل غير امريء كل إلى ... باغيض أنني لنفسي حبا زادني وقد

بالء أصل هي التي الرباعة المداخل هذه من وحارسإه قلبه باواب كان فمن
من ذكرناه ما واسإتعمل والمخالطة والطعام والكلم النظر فضول وهي العالم

وسإد التوفيق من بانصيبه أخذ فقد الشيطان من تحرزه التي التسعة السإباب
وبااطنه ظاهره وانغمر الرحمة أباواب عليها وفتح جهنم أباواب نفسه على

التقي القوم يحمد الممات فعند الدواء هذا عاقبة الممات عند يحمد أن ويوشك
سإواه إله ول غيره رب ل الموفق والله السرى القوم يحمد الصباحا وعند
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الصالحات تتم بانعمته الذى لله والحمد والمنة الحمد ولله الكتاب تم

وبااطنا وظاهرا وآخرا أول لله والحمد
ترجعون وإليه الحكم وله والخرة الولى فى الحمد له هو إل إله ل الله وهو

رب لله والحمد المرسإلين على وسإلم يصفون عما العزة رب رباك سإبحان
 العالمين


