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اعتقاد الخامد اتصاف الى#مود ,الجيل) 'الذ

غن الحمود فالجد هذا عند الحققين لكن اورد عليه بقول الثسريف
العلاءة اله اذا لميطابق القول الاعتقاد يكون #كرية فدذعه الدواتى بانمراده
هن الاعتقاد لازمه الذى هو انشاء التعظيم اذالجد انشاء ولاحكم افلىانثاء حتى
تصور فيه المطابقة الاارى انالناس يأتون اوصافا جيلة فىنحو العقابٌ القطعى
انتفاؤها اعلنمدو ح فاعتقاده,م ويعدونها جدا ومدحا ثم قال واما الجواب
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فورد القد هواالسسان

الذاية الغير الاختيارية واجيبت بان الاختيارى شامل

0ه الختيازيا أونان كونه تعالن' مستقلا فى مضَدرتهاالاخثيان “اوهو
تحخاز وباب ايجاز واسع كتحامد الرياءا على الكلاء قالالزمحتسى ومن الجاز
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الافاضل بانه لوكان الاول خلاف البديهة والثانى خلاف الواقع ازم خلو

الكلام عن المقيقة واليججاز ثم احاب عنه الدوالى باه لايازم منعدم اعتقاد
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الشكن |العرق فكررافق

 ٠١دس
مضعون الكلام عدم استعماله فيدكقول الستى الت حاله عنالمتزلى الععد
خالق لافعاله مستعمل فمىعناه احلقيق مع عدم اعتقاده ثم حاصل مائحررهنا

اله لايد مامد من التعظيم فىثنانه ولابد فىكونه على وجه التعظم أن كران
معظر| فىجيع احواله ظاهرا وباطنا لكن لايشرط مطابقته باعتقاده انلمبشارن
نحو استهزاء عتد الحققين فو الرابع؟»الحمودوقد رفت اشواط كوة قعل

ومخنارا او فى حكمه ثم ان الحققين كالنفتار انى واطرحانى وافاضل الفسرين
كالزمحشرىوالبيضاوىحصيروا الخدله تعالى وعليه اشكال ححموا بصعوته لان
يع القوى ماخلاقله
كصرر ف النظر الى مصصنوماته

وكذا غيرهوانما

افعال العباد كاترجع االللىهتعالى ترجع اللعبد من حايثنخلهقا[ 000050
بصرف ارادته ومباشرته فلولا صرفه لمبوجده تعالى على عادته فحمد هذا
الاعتبار ورجوع هذا الىاللهلاشتضى الحمصرو الناسفيه ذريقانفريقكاءن الكمال

آثرعليه

منعوا حصمر الجدله تعالى لحو قول عائشةٌ رذىالله عنها وعن أنويها تحمدالله

لد لانهمشعر باستحقاقهله
بانلعاامعليه فهو ادخل

 1ا هه عال أو

لانحمدك وفالمثل عند الصباح تحمدالقومالسرىةالحمودعليه لايازم كونه فعلا
عقال اذالكلام فىالجدالغوى
للالل
للمحمود فضلاع نكونهحختارا فيه ولاامدخ
فرجعهالنقل منهم 0فتوفريقاولوا معهركالدو انىوحصروا الجدلهتعالى على
الحقيقة اذ الجد مختص بالفعل الاختيارى ولا اختيار لغيره تعالى على قاعدة

لسرا ناو

اهل ارق والعبد مضظار فىصورة تار قالالمولى الناوى فىششرحه لاجامع
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رف ]لاصولا لالعهنا منزلة العدم ومئزلة الخد له تعالى لانه مبدأ كل -جيل .لانالكل منه وآله لقا
مقدم على الاستغراق ”م ومكيناوليس لغيره شى” سوى الىايةوهو بجعله ايضاوكل -جال وكال مضميل
افلىقهستانى وكذا احاز فىجنبه تعالى راجع اليه وكل اختيار لغيره يعود الى اضطرار انتهى واللمامس
الصغير بعد تلاك النقول مشيرا الى 2

الاخير والحاصضل انهم نزلوا-جد الغير

الواحدى انيكون اللام

وهو ذكر مادل على اتصاف الحمود بالجموديه وهو باللسان م فهممنلفظة

للعهد على معنى انا لد

الوصف كعنا ولزم عليه عدم الخد نما ليسله لسان وقدقال تعالى وان منثثى“

الذى جد اللهنهنفسه و-جد

الانسجم محمده فاوله بعضهم اانخهبار باستحقاقالجد اواممءه اونحاز عناظهار

باندياءه واولياءه مص

الضفات الكمالية قال المناوئى ميل الشيد الى الاخين اقول.قآل ,السيد  61اا
شارح المطالع وهو بالاسان وحدء حقيقة الخد اظهار الصفات الكمالية قولا

بهتعالىك فى لحقيق

اوفعلا وهو اقوى لدلالته عقلا ودلالة القول وضعا الذى يحوز تخلفه عن

مداواها لاف العقلية فهذا على وفق ماذ كره الدواتى ان ذ كر النسان قيد
غالى اذهو موضوع فى اصل اللغة للاهصس العام ثم بالغلية فى بعض افرادهدوهو

الاسان صار حقيقة عرفية فيه مع اله فىاصل الوضع اعم بالاظهار العقلى الذى
هو اقوى واتم فيشمل ايشا جد الملائكة بلا احتياج الى نقييد تشكلهم بشكل
الانسانلكن اخرج المناوى -جد الطيور والبهاتم والناتمين لعدم القصد ولاق
اذا اعتبر جد الخادات يافىالآية السابقّة فالميوانات اولامع انباداخلة فىعوم _
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وتحميدهم الاان براد الخدالذى بحمديه الميوان تعليم الانسان ْ
قال الثسريف ومن قبيل الخد الفعلى -جده تعالى وثناؤه على ذانه |
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الجد تحمود عليه وان ازيد محرد توصيفه تعالى هذا الوصف محمود به فن
قببل اجتاعهما باللهتينو لاشك انه كال واختيارى وجيلواقع على جهة التعظم
 3انكانت القضءة فعلية فالمراد امة احابة وان عكنة فامهً دعوة فالتبادر هو

الاول والثاتى ايضا نعمة ذانالتمكين نعمة والاقدار علا ثعمة سحن الجدلازالة

امتناعها لكن لوم يوقع ذلك ازاد نقمة وعقوبة بظهر بملاحظة شاهق المبل ثم
هذا المعل من التلعهالى على قاعدة اهل اق سها لمن سللك مسلك الاستاذ فى

افعال العباد صعب الفهم اذ معنى جعله تعالى منالامة اعطاء الاسلاممثلا وهو
فعلعيد فان اريد مناعطاء الاسلام اعطاوه ابتداء بلاتوسط مدخلالعيد ذهب
الحبرية او الحكماء وان بواسطة قدرة العبد بان يصرف قدرته فيوجدالله تعالى
الاسلامك] هو مذهب اهل السنة فير جع الى ممكين الاسلام والمتبادر من الافظ

والمعتديه فىاحاق الجد ليس امكانه بل وةوعه وان المتبادر استقلاله تعالى فى

اعطاء الاسنلام وقد اشرك فيه العبد بصرف قدرته اذ هذا الصرف من العبد

فقظ عندنا لعل حل هذا الاشكال كا اشير بان يلقالله تعالى فىقلب الؤمن عل
حقَية الاشلام ونحبته وسائو دواعيه تحوازسالالملائكة اللهمة وكراهة ضده
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ومنع الشيطان عن وساوسه وسلامة لاله وبعدم ارادة ضده هؤامةه مجاعة
فانكل امة جاعة لنبرى والننى امامهم##وسطا»ه باأعريكاى عدلا مافىحديث
الشكذين وا-جد والزمذى واللاكم عن ابى سعيد اللمدرى فىقوله تعالى وكذلاك
لام امة وسطا وايضا فى القاموس اى عدلا خيارا وفى ترججة الصاح
جعل كل شى” على ماشبغى كانه بلازيادة ولا نقصان والعدالة اما تظبر وتعتد

بالتركية ومنكيعمم العر والتمل والصلاح والدعة ومعنى الاستواء الذى فسر
بالعدالة قنايمن ان يكون من حيث اتفاء الا فراط والنفريط اولتساو ىالمكم
النظرية والعيلية افليشريعة المشروعة لمم واما فالاثم ااسابقة قديغلب حجان

العماية وقد يغلب جانب النظرية قبل وهذا هو السر فكوىنها خاتم الشريعة
اثلمفلاهر ان العدالة اما للخجموع هن حيث هو إموع او باء:ار اشرف
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وكذا التفربط فىالشريغة واشارة الىان هذا الكتاب مبين ذلك التوسطالاصلى
الششرعى وايضا لباعد انيشاريه الى الامور التى اختار فيها اللنفية الماريدية
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سينصلوةفىيوم وا حدو حرم الحلالعند معصية قات

ويضععنه ,اصرهم والاغلال اىكانتعلمم وقال صلىاللهعليه وك بعلتبالمنفية

السهلةوايضا حفظوا من نحوالحم واللمسف الذىعوقبهه الاولونوقيل لكون
لكلرامرةهلاتا كيدوبيان
المسبلينفهم كان وإالاس بال ورف الف 2ن للك فيهاوفر اولانه تعالى احسن
خيريةهذه الامة يا
زيادة
اليهممقابلة قليلاعالهم ثواباءةلها وا كرمهم بنكو ليلةالقدرو الجعة خصوصا وقتها
قتالعالالهلى كنم خيرامة
المعهود اع ان هذا مأخوذ هنالآية المتقدمةوهى نازلة علىمانقل عن عكرمة
اخرجتاناس تأمرون
ومقاتل فى<ق حو أن مسعود وانىي نكعب ومعاد رضى اللفعنهم حين فضدل بعض

بالمعروفو نهو نعنالمتكر

وخيربةهذهالامة كبرية
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نحا واسرار اودعتها
فى كتابى جامع الازهار

اليهود دنهم على ديانا فكيف إعاخخيرية على جيعنا حتىلصم لان بكو خوذا”
اللهصلىاللهعليه وس اوالمهاجرين
عليههناوقدخص بعضه_ هذه لآ يهباجصاب رسو ل

انس رضى اليهعنهماواستدلبعضهمعاللىاختصاص ولاهلصللدعليه 
ب|ب
ععن
برواية
وس خيرالةرون قرنى اديث فان قيل لاعبرة بخصوص السبب بلبجموم اللفظ
 1الاعومهنا لانكنم ليسعامايل قالوا انال يهمنزل
عتي
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ولميكن عام ختص

ما|
قنطهعاو مثّلله الامام الرازىةولهتعالى فىحقابىبكر رضىالله تا يلعندانالام
(عندالة)

عندالله اتقيكر مستدلابه على حصير الافضليدله ودفع وهم تساوى منعل عله|
بناء على القاعدة بعدم العموم اذاللام للعهد للقرينة فانقيل ان و كئتم خطاب

صفى له
نا
للخاضرين وقت النزول حقيقة وعلى الغائين دلالة اومقايسة اوع

َلنَاهِذا قريب انيكون رأيا فىمقابلة النص ماد كر واما مائقل عنابىعر و بنعيد
البر منانه جوز فضل ذرد غير صهابى على بعض فرك من|أصمحابة نا وله

صلىالله عليه وس طوبىإن رآى وامنبى مرة وطوبىلنم يرنى وآمنبى سبع
عسراتو وله افضل اللماق اعاناقوم فىاصلاب الرجال يؤمنونبى 0فى فهم |
افضل الخلق اماناكاف المذاوى فقريب بظاهرء انيكون ترجكا للآ حاد على النص
 0و ةم
لكر المشووريل وار اذ
ولهذاقالوافضيلة الدحبة معالرسول صلىالله عليدوسل لابعداها عملمنقول فىدفع

الاشكاللايااسزتمفادةافضليد ايع منتلاثالايداذيجحوز مها مننص آخرو يجوز ْ
يه

فضل اللنس محنيث هوولو باعتباربعض افراده و دي

لطر اليه إلىالكللظهور اتتفاء الياقينتصا اوعقلا عىانث.وتماذ كر سمنيب
ولداعر
النزول والتخصيص غيرمعلوم قطعافنتمل يا سنا فىمثلهذا الخطابفاقهم ال
00والصلاة  #فىالقاموس الصلاة الدماءوالر-جة والاستغفار وحسن الثناءمنالله |||والصلاة
مال عل رسوله خاخص ان منالله رلجةوان منالمؤمنين: .دماء .اولممنلائكة
استغفار فليس غامه لغويا لعل لهذا قال الفاضل المناوى كذا اثرعنه امير فتكون

معنى شبرعيا وابطل منارجع الدماء والا ستغفار الى طلب الرجة بلزوم ارجاع
جابلعمشترك الى معنى واحد مجمع التيع وهوليس صمح ولا نى انهذه جاة
انشاته الب وليس فبا جهة الاخبارية كالجد اذ ليسالااخبارية شوت الدماء
دعاه فلانصحم هنا غير معنى الر-جة اذا لمعنى اى معنى الصلاة صل يعنى نطلب
الصلاة اى الرجة ولامعنى مندماء الموْ منين اواستغفار الملائكة له 0السلام
هنا ولا شك ان المستعملى هنا ماهى مانلله فقط فلعل اجنور

الشبراح ذهلوا ظ

فوقعوا على ماوقعوا بل الظاهر منالقاموس انيجعل المطلوب حسن الثناء نقل
عن نهمالبارى وهذا اولى الاقوال فتأمل ثم المراد من الر-جة اومن حسن الثناء
الوسيلة
الر-جة اللياصة نحوالوسيلة التىاممنابو الباشوله صل اللهعليه وس! سلوالى
والفضيلة والدرجة العالية الرقيعة وو اشاء الشريعة وتكثير الامة وتشفيعه
فانهلا تهاية لر-جةالله تعالى ولاؤاية لاحساله اجوز انعسنه تعالى سدب اما ظ

غايحرسانهم نكر مه ومن محازاة ا
5ه
الرفة تناز العاديات على  -5م

لاوس فنوع منالرجةمنوطبدماء ظ

وهنا

اثويت المصلى و نهر سه وربط

عليهالباممح رن شفيعه وصاحيه بل رفشقه
نيرستل ابل
علاقةوعبة له ل كيع
وشضى م حاحاته وقيل اد

الصلاة

ع رد التقرت نامال

هه

تعالى وقضاء

ممعم عم رمم لماعم اسعصام جد سسا سج  2ومسي 1

ْ

ا

ار 1 11
صل ان عليه وس اقول هكذلاام ظاهرئ|ذشال حيةذمافاك :اك لكالل١

وكيف .قضى ته عالافافةلهوقيل لعمالوجيبناشكر نمهصل اللهعليدوسا عمزمنا
عنه امنا الله بها شفقة لنا والا كيف تصور الشفاعة أن يشفع الكل وهذا

قريب الماذكر آنفا على انه تكليف العاجز عالنشكر تكليف مالا يطاق وباطجلة
انكان الصلوة شكرها فليس بعجر والا فليس لهافائدة على ان الشكر ليس بعقى
بلشرعى فالاولى ماقدمنا وهوايضا اولى تمانسب الى بعض العارفين وقريت أله
من وجه من ازفادتها ترجع الى المصلىفقط إدلالتها على صدق العقيدة واظهار
| الحبة واحيرام الواسطة اصلللهتعالى 0

يىر
سعل
فورد
ثما

الصلاة بالراجة

لقوله تعالى اوائك علم صلاات منربهم ورجة اقول قدعرفت ماالفقاموس
من حسن الثناء هنالله تعالى شرينة المقابلة وانمن خواص الواو عطف الثى*
على مساويه بل على هرادفه ثم الصلاة على غير الانياء بغير تبع قبل يحوز

والاصح احور فاورزدا حدنت الشعن الهم صل على ابى اوفودفع بكونه
قول برد عليه نقحووله تعالى هوالذى يصلى عليكم واولئك
منخواص الانى

على صلوات وصل على فالوجه ماقالوا منجعاهم ذلك شعار الاثنياء
والصلاة على غيره ,صارشعار اهل الاهواء إنيعتقدون فيهالعدمة ثم بعد ذلك
| هل هى حرام اوكراهة تنزنه اوخلاف الاولى اقوال ارجعها كراهة تازه بق

اله الختلف اخقكيها قبل متتححن وقئل والجن واختلف اخل [[د 1ا 0آ
هل والتمر مرّة ولو فالضلاة وهو مدهب اثمثنا الثلاثة قبل ور ل |

عند امالكية لكن فىشفاء عياض فرض عاللىملة غير محدود دوقت والجع العلاء
على الوجوب وماادىى الطبرى مناجاع الاسحباب فلعله ثها زاد على مرة ثم

فتمر فرض والا كثار واجب وأنا 3 7001ا
لمفهوم من طويل كلامه المرة ال
الصلاة فعلوم من الفقهية خلافا ووفاتا تنمتكرر الوجوب عندتكرر ذكر سمه
واظللى
تلنخفةاكاولى
الثريف صل اللهعليه و س علىالذاكرو السامع عندا كزال
قبل وهومذهب التعابى و-جاعذ مالنشافعية وعن بعض المالكية وهوالاحوط
وف القنية وهوالادح الختار وقيل بكفاية واحدة فىمجلس واحدواوكرر مرار
ونسب الى الرمذى وفىالاسيروشنية وعليه الفتوى وةيل تحب الى ثلاث

كأ فىالقنية وفىشرح الجمع لمصنفه الفتوى على الاستدباب فيا عادلافرض

الذىدل عليه الامرقال فىالاسر وشتية ولوس بدل التصلية جازوفالتاتارخانية
اذا كانالسامع قارى”قر آنلايلزم عليه فلوبداعلفراغ فسن لكن فىبءض الرسائل
عناعلزرى اذامص.ذكره حال قراءةالقرآن ولوفىصلاة النافلة يأتى بالصلاة
عليه صلىاللهتعالىعليه وس ول ييه لايأنىافلىمال :نلاالقران افضل
واواتى بعدالفراغ حسن فانقيلالاثيان فىمثل هذه المواضع يعنى.فىاوائل

ط٠٠ الكاب مناىهذء الاحكام قلت لعله “سحب خديث اسندالى المزرى كلكلام(
أ
م
ذ

لكارثالله تعالى فيبدأبه وبالصلاة علىفهو “دوق منكل بركة وكذا نقلعنه

'| انهيؤتى فىاتداء التذكير والشسروع فالدرس بتبليغ الع وفىطالع المسسرات
||باستحبابية كلمصنف ودارس ومدرس والكل يدعى بكنلاءامد علىالاثر فاوقع
ملنوجوب كالسعلة والجدلة فلعله مادى اوليس !ميم لان
فيعضالمواضع ا
الوجدوت
باكاشلء

القنرغئ يؤخذد من الامة الشمرعية ولمع قالالقطب فشرىح

المطالع

أن الككالات مسقا ضةه من اللهتعالى والنفس |الاتشاية فىفاية العلادثق

|

البدنية والله تعالى فىؤانة الرد عنها فلا.د منواسطة ذىجهتين الردو التعلاق

|

فالتفس تستفيض هنالو اسطة بجهة التعلق والو اسطة تستفيض هانلله تعالىنحهة

ش

ارد فلواسطة لنا
مالاث ازمة اللهتين صل الله عليه  5ولادلنا منواسطة

لكا ال دانكث الواسطة لكمال قضورنا وهوالصلاة الى هى افضل الوشائل
قالالثسريف فىحاشيته هذا انمااتصور فىصعته عليهالصلاة والسلام وامابعد
تجرد مخض فالمناسبة منتفية ثم احاب عنه باناثرالقوة الماضية باقفيهمبعدا تقالهم
كاشاهد زوَازَ قبورهم فضان اتوارهم وزارات الضار دول هذا اع را
بينالمتصوفة ودن

00

العزاء واليه الشير الببضاوى فىطوالعه

ل فىمواضع

فىسورةالنازمات وو السلام يه
كثيرة تمفنسيرهو قداستوفينا الكلامفى حاشياعليه
 6510ااناتالمناض0ة-لق0ادة كمال ج0م املنصاذدء لالسمالاكم علابصوروارةةو  0لهتغالى

صلواعليه وسلوا نسلها اوعلا بالاتفاق واخذا بالعزممةو الاحتماط لان الا كثفاء

باحدهماه لهو حراماومكرو «اوترك الاولى اقوالر الكرجاعهةالنوىفىاذكارهورده
والواو
دذوى
لرىالاةكرااهلل
خقا
درال علىال
هلك
فجىامع الرمو زو ايضاعن الْحْعىعادما
حذدكهرما ب الذا صلىف وىقت وسوآفخىربوجد الامتثال
اةللآابشتضى الم عاند

لانالواو لطلق ابجع وعنالعسقلانى انصلى فىوقت وسلٍ ففوقت لايكره والا
كره وفىالمناوى اختيارحانبالكراهة وباجخلة الاحتياط فالىاتفاق والعملبالعزعة
اديث
حعض
اب
لىق
انر
أولى فانقيل قد

-جعهماوفى بعضما بانفراد الصلاة وبعضها

بانفراد السلامقلناامالتعليم الوازا ولان لاصلاة معنييناحدهها ماملاسلام والآخر
ليس بعاموكذالسلام اوهو تحتلف باختلاف الا<وال والخاطبيناو هو منخواصه

اصلللىدتعالى عليه وسلابقاس عله غيرءثمالسلام كالصلاة لابفردغبيهر لانبياءو امامن

اختلففى ونه فلقكيساثر الانساء وء نالنووىلا بأس فىذلات باللاولى النرضية
 8على افضل من اوتى  *#اى منقابللله تعالى  9النبوة  64منالناء بمعنى ادير
ظ بمعنى ابران مهموز اويعنى الارتفاع ان لميكن موزا والمراد هنا على مانقل
عن بعضالا
كابرسفارة ببناللهو بينذوىالالباب لاز احةعلاهم والنىانسان بعثدابيه

(والسلامعلى افضلمن
او ىالنبوة

والمكم « اى

اص_لا انلك تعالى التىهى الرا-جة 1

5

د

وامغفرة

وساامه

الذى هواليراءة من ع

والماقة افلىدارين نازلة
على ادلذى هو افضل
افلتعريف جرد الوج فرد بلزوم نبوة نحو مزيم وآسية والتزامهشاذ واجيب
الاساءالذ بناناهماللدتعالى قح اكل الا مرا خاةيل الكلق والتبلغ ثم اورد ايضا عنبعث لتبليغ الغير
تعالى الى الملق لتبليغ ما اوج اليه فاورد ءن بعث لجردا كال نفسه فكاتق

النبوةوالمكمةاوصلاة

الملائكة

كا فى بى اشرائمل واجيث باله :مأمور تليغ ذلك وهو تما اوجاليه وان شرع

الى هى الاستغفار

غيره اليه فها اوج فىابخلة والنى مرادف مع الرسول على ماحكى ابن الهمام

اوضلدة انه لهئن | اعلنحققين وان حعر  +طأه فا نسبهوذهبالى التموم منانالننى منلهالهام رباتى
التضرءو الدماءوالاولى | فقط والرسول مزله الهام وكتاب اوردبان الكتب قليلة والرسل كثيرة اذ هى

ابلغو النلسبقامو اتماججع

اكز منثُلمْأه ومدأفمعورية بليغكتاب ولو تزل الىالغير اوتك
رىر انعزمولمهن وذقليكل"

سنهمالانافراد حادهماعن الرسول هو امأمور بتبليغ امس لميكنقبلهسواءله كتاب اولاوالن
١

ه لقولدتعالى
0
نالل و ملاتكته يصلون
النىيااعاالذينآمنواصلوا

فلا اذكال ثمل بمّل المصنف مناوفى الرسالة بدل النبوة مع انالمفهوم هما ذاكر
افضلية جهة الرسالة منجهة النبوة لازعنده الرادف اولامام اثبات الافضلية

من جهتى النبوة والرسالة يعنى انه افضل فىاصل النبوة ومع مافيههن الرسالة
اولاءام انه لولاجهة الرسالة لكق جهةالنبوة افلافضلية فيندفع مااوردانِضًا انه

سللا والنبوة
عالينوس
بالضم

والتشديد والنبوة

الحم والنفيف' والنباءة
الارتفاع وسعىالنبى نيا
كر شاع شانه و شرفه على

نلاكلومقام مقام تبليغ الاحكام يلق ذكرالرسالة ثم لا يح ما فيه من القلبلانه
وكة
انت
لقلي
مدالث
لاف
اىك
|الان النبوة اوتيت له لاالعكس ومن  000مبعو ثاال
|ا ذهب اليه المحقةون كالسجكى ومن نعه لموم قوله تعالى [دون للعالمئن نذيرا
ك

وخبر ارسلت الى الملق كافة خلافا لمن اختص بالاولين مدعيا فيه الاجاع

ارا اعللقوهو اعم من

وانرد

الرسو للانه |نسان بعثه الله

افلقول الراجم وبعث ر-جةاعالمين حتى الكفار .تأخير العذابثم قال هوا كرم

احكامه والرسولاخص

على الله وافضل من المرسلين والملاتكة المقربين ونساوء افضل نساء المعالين
وبلده افضلالبلاد الامكة ومسحده افضل المساجد والبقعة التى دفن فبا افصّل

منه وهو انسانكذلك لكن
يكونلهكتاب وشريعة كا

من الكعبة دون العرش والتريةالهماست .دنه القررك افضل من العرشس وايضاحى

ففعصام الدين و الك

| الستوطة
0

وفيا

الاثياء علىماهى عليه فى

نفس الا العمل على

وفقالصوابكافحاشية
امول وقيل هى الع
المكدوب بصفات السريرة

ونفاذ البصيرة ولانفراد

صل ابرهعليةوبييلاه

أ0

ارسل أخلق كافةوكل الاندياء تواب ومعونات له ومسل الى اللن والملك

تعالى الىاملق اتبليغ

حا ا

مدي

يانه منفرد فيه كم 3الكاوئ

قأل السيوطى

ع نالسبى

أ

 2آل
0

5
ووىق

عن ابن الىهربرة والماوردى عدم جواز

2
6

:

اللطاً وعن قوم عدمالنسيان ايضا جامع نلمواص بيع الاندياء علي السلام وانه
نىالانساء ومامن نى له خاصة فى امته الا وفىامتهِ ءالم من عطاها نقوم فىقومه
مقام ذلاث النى فى امتديا ورد علاء اكماتنىدياء بى اسرايل واذله الشفاعة

العشمى والمقام امود واللواء المعقود واالموض والكوثر والوسيلة وآدم ومن
دونه نحت لوانهوباخلة لاشدرعبىالبيان عن احاطة مادل على فضله ولذاصنف

1لقصار فلدكتف ممذالمقدار صل الله تعالى عليه
افلبْكْقِكٌ وال رتسائل (الطاك ا

وآلهوسل طوالمكم > بجع حكمة وهى تعقيق الوماتقئهمتقعةالحكة ٠
|

الصفة عنكل النييين اكتئى ها عن اتعه

١١س
سومي

1يوات
3وطك
عوم

 8+وعلى ١له“*3
نظرية وعلءة وقيلالء»لاد  0ع ايلشمرابع0
مقامالتبعية ردا عالىشيعة والروافض
لفظ على مع دلالته على00
فان اعادة ععلنىدهم مكرو هد حديث أيسله حعة ولوفرض فليس يجايرلاسم
فعل لعل وجه التزاءه ,تركه لاحاب اتيان المباعتة وهم وياغزمو  0المقارية
ثم اضل 1.للبادهليل اهيل عند سيبونه وعندالكسالى اولبدليل اويلثم خص
العملا اق رد نعو ]ال فرعون ودفع اله
بعدالقلب او مطلقا ما  2كر
فلقدر رة وق لقان م على حد ذقانك
شريف بحسب الدثيا اوباعتقادهم ١ف ا

انتالعزيزالكريم نقل عن صاحب القاموس وهو هنا من حرم عليه الزكاة
عند المنيفة وه بنوهاثم وقيل اما نسباكاولاد على وجعفر وعقيل والعباس
والحارث او دنا هو كل مؤهن نى اوكل مؤمن علىاختلاف الرواتين وبروى

اله حين نزل قوله تعالى قل لااسئلكم عليه اجرا الاالمودة فى" القربى سئل عن

هذه القرابةقال على و فاطهمةواناهما وقد براد منالآن ااهللبيت وقيل منناسبه
الى .جده الادنى وقيل من  0معه فىرج وقيل مناتصل به شسب اوسيب
وايضا ذووالةربىهم

على وفاطية واناهها وقيل

ذرته

وقيل

وازواحه

انباعه

قل رجع النووىكونه اثقياء امتهدوجرى عليهالدواتى  #8واحعاءه »* قبل بجع
صمب تخفيف صاحب او بجع
صاحب وردبان فاعلا لاجمع على افعالفقيل ج
صوب اسم ججعك 0و اتمار وقيل اسم جع لصضاحبت معنى |أعكابى هو لغة 0
حعب

غيره واصطلا حا من

لمبره رض
فسهيويض
لةيس

دهنه

لقى المصطق :نفظه

كعنىّاوم برهالنىواويلاد مكامهة و

ولو لم تدر

او سّ اوحالبدعما

بالاخر

ا وماعدا

مانعمسور

ع

نائمين او كان غيرالنى محنونا وقيل

يظهر 3

بعدال :بوة وقيل وفانه

بوره قْ قلب ملاقيه

اوكان
ا

رقيق

م

محالسة

احدقها

سناد

لاعنع

آافاة»:ه 1

وعلى حوارحه

0

لوإغير
عار | وا

حر

5

الرؤية وكذا

انه

واختاف

مسا| وان

0

فىاأن

وهدة
لوتلاقيا

منزلةالنى

والادح نعم

وطفال كا اله قال نشطط ان 0ن اهلا للقيز والاساء وكذا
0لا
ال ا
الملاث الذءناجقعوا ةلاللاسرىداخلة لكن عالنبلقيى  0درو جهها والاكد
شر طية اللا عنالتعارف

 2دن  3قى تلاكالليلةم اناس
 5حر جاردضنا حيدم

وان لكنفى|أفذبد انلدت انالنى صلىاللهعليه وسب كشف لهعياناججيع من فىالارض

نآمنفىحيانهيعدصها بيالانهوقع الرؤيهم .ن حانبه قى< يانه صلى اللهعلا

 :رابعدموتهة بل دفنه ومن رآ حيا علىط.مك

 ١وقوعهلاغز الىو منرآهفىالمناموانحقاةقلس

وامام 4ن

امة نخس دهالمكر مكاجو زه عضوم بل نقلى

4ك ابىلانه هن٠الاموورالمءلويدلا» نالاحكام

الدنيويةوه ,نوموفانهصلىاللهتعالى عليةوم
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العقلى يكون ظنيا فيصيربالاجاع قطعياو المسى قديستنبطه الجتودون مانلنصوص
ْ

فيقطع سيب الجاع ولايعبدان شال انسندالا جاع كتاب اه

6ل يان وهنالس

ش كلكو ن دلالتهما قطعيتين واماالاجاع الذذىسنده قطعى فبعدتسليم وجوده فلا
بشيد نكفعثايرا #متطاشان»» ثمقوله والكنتاب والسنة منقبيل عطف اللخاص
علىالعام دافع لوهماختصاص النقل باحدهما اولوه,م كون النقلمن نح والمكماء
والعناء ههانالدنيا  5لعبط] الاخرةاطالدنوها ائ :ةلالا
اولقرب مشتهياتها فاىلقلب اولدنائها قبل فىحقيقتها عن العيى هى اماما على
الارضمنالهواواحجووام
ا كلالخللوقاتم عن ا واهروالاء راض قبلالدار الك حر 9
9

سنتنتسيبييبييييس

سس

سسا

كتاب الله وسن :ة رسو لالله وكذا كلامالساف واللكماء متوفقان  30علىان الدنا

العقل تور فى القلب
اقطل
بحل
لينا
وقاىهب
شر
وعدن

بعض

كان

والعقل افلقلب عنزاة
شىرح
الروح للعسد و
المواهب وهوالة 0

تبعها الع بالضروريات
عند سلامة الالات وهو
اثشرف من

 5مشبعه

وأسه والعل

يجرى منه

خرىالنور من الهس
والرؤية من العين ومن'
عن اراد من حيث
استلزامه له وانه تعالى
وصف به لا,العقل ولا
حكم له عند

جهور

الاناى ::والكتلان
والسنةمطابقانالكتاب
علالغلية فىكان اقل

الشسع للقرآن المزلعل

يداع عله الشللام
نعىنهعه انواعالعلوم

والأبس( .الدنة هن
مااضيف اليه عليهالسلام

ةل ارقل  1وماق
او تقريركا فاىناللك ,
وعطفها على النقلعطف

خاص على عام يعنى ان

2

اذلفار
فانية سريعةالزوال وانارات» المارالحذو فمع متعلقه خبران «-ا  9705فىقوله فنالعقلوالنقلو ح

معانو انوي المصدر يات ا

قالالنووىوهوالاظهر

عند امن اللس قياس

فا نيهفىمدر يب لانهات فس الفناءبالغدم الظارئ“ علىالوجود

خلاةاللكر اميةكالفلاسفة بردعليه قدفسرالدنيابالمواهر والاعراض فازفمناءاجزاء

يعنى ان الادلة العقلية | الانسان والتار بعثالانسان نجميع الاجزاء التفرقة وفناء الاعمال ولاتتصور
مكل ثى“ عدمشكله وبطلان صورته لاانعدام بجيع
اعه
والنقلية متفقان اه على ايجازاةبالمعدوم ويمكنفندف
وارنة الانسان كاف فتىنابهوانالاعال لكونهااءر اما  1آنا
صطل
أن الدسا فانة شرئعة | .مواده جردب

بعدآنالوجود وقداستصق الاجرة ف اىنالالعبدبعضه لبعض بالنص وى هال ال

الزّوالوا لزاب كأقال

لدواللوتوا:واللغراب ظ تعالىفبالاولى قيلفىوجه الفناءانوجودالانسان عرض فهو غيرباق فهوفان لاق
لامها حادنة وطروا لعدم  .|1انداا يصع اذااريدبالعرض العارض معنىامادثكاع فتوامااذاار,د ضداط وهر
لازم الدوادث 1

كاهو التبادر منلفظه وسوقه فلان>حاذا الانسان ليس بعرض

لعفا خصن لكات

لايكون موقنا بليكون ازلاوابدا فينافيه غرض المصتف فيهيظهرءايضا عدم صححة

و«السننة بالذ كر من دين

ارادةكون الوجود الامكاق ىقحد ذانه مستهلكاداما لان ماد الك00 1لا
فانيا فهوقت مكاالقيامة فثلذاث وان دح فىذانهلكنلابح هنافى ارادبهاماالكتاب

الادلة الاربعة التى هى
الكتابوالسنة والا-جاع

سس
والسنة فىفناء الدنيا فكل ماوقع من وقوع القيامة و

وانالفناء حيئذ

الح كله وموهيا

والعناس] “دن الادله ف سريعة الزوال كانه بان للفناء اوتعليل له اوجواب عنسؤال وقت الفناء
التمرعية فىاللقيقه اثنان وجواب على طريق اسلوب الحكيي اذ الكلام للسائل معرفة شرعية لامعرفة
الكتابوالسنة وص جع المد المعين لانه من الاسرار المكتومةوةوله ب واللهراب  #داخل فىحكممافيق
الاجاع والقياس الهما من الوجوه ولادعد ان ألزوال بالنسبة الى نفس الاشمخاص واللحراب بالنسبة الى
إزعنهاذل») بالنسية الى | نفس الدنيا اوالاول الى ذتمها والثانى الى اشخاصها ونفسها ثم انكانت كذيك
عن الاخرةالباقية(و أتمها) فلايكون ملكا لاحديل وارية لكل واجد ووجودها حازية صورية 82زا |
عنها  #اى لي
بجع عدةوهى مأييرفهنه  1ضلال:وركوتها' وزز ووبال لان جلودها ا محال
من امال وأللاء إنقم» والعزة الخاصلة فيهاوالجاه والحشم والاموال  6ذل  #منالذليل اىفىاللقيقة

اوالعاقبة لان سيب تحصيلها يضيع العمر العزيز الذئ خلق اعبادة وك

جع نقمةوهفى مانقر عنه

االطلبعاملنام والشداك

١

ب( وشراها سراب | 6
ساب و حرامها
وحلا لحها

ات الات مار رك
منالمايعات واجمعاشسربة

الصالمات بل تيبا رت
كب القبالج والسيئات ولهذا قاليقونمها  5ججعأممة

نق # ,بالقاى جع نتم معنى الحنة التى تنفر عنها الطبائع لانها اما موجب

لاعذاب ولاادتى مناللساب وقدروى عنه صالللله عليه وس مننؤوقش الحساب

هلاك وانماجع من الدئيا سينتقل الى الغير فيكون الجامع اسيرا لاغير .وخدمه
فالعاقل 'ختارماسق على ماشنى 48وشرابها يه اىمشسروباتها كالماءوسار الاشربة

والسرابمارى مبنعيد
اللذيذة هه سراب  ##برى هنبعيد على صورة ماء ولوقرببه اعزانه ليس بثىئ'
نصفالهار فىايامالصيف
كذلت الدنيا بالنظر الاول الذئ شال له نظر البقاء ترى شيأ يسريم به النقفس

كانه ماء وهو فاللقيقة

طان لااعتل إنيدا

ا ولواطلع على حقيقتها توفيق اللهتعالل لعزانها عدم لااصل لها بل منقبيل

| الاشباح والظلال على مايشار اليه منقوله تعالى كلثى" هالك الاوجهه #ؤوان
 ٠شراب الدنيا ونعهها
فتعبير بلفظ الدار دؤن الدنيا اشارة الى
الدار الاخرة  لتأخرها عنالدثيا ال
كلميال بالنسية اثلسىرات

ا

د
ع مد
مييم
امص

ونعبها يكو نحاله كاله معالسيراب الذىحسبه الظيأنماء( وان الدار الاهرة

إزان»

 0 1م
سسسس

س٠ بلسعم 70

ثالدار هى الاخرة فقط لان الدنيا ليست بدارلانها مع وجودها الصورى
9هى المدوان #ه بف الياء احلياة الادية وجه المصر معلام
اسريعةا:لزوال #ل

| كل فشر انارد منانكر"الآآخرة اونقاءها كالمثيركين واحلكياء وبعض
[التكلرين لمارا الا هن صورة المستغرقين بالدنيا واناقروا فينزل العالم
مثزلة الجاهل بل المتكرلعدم جريانه على موجب عله كقولك ان لايصلى مع
اعله بها اناالصلاة فراضة وشعى انبراد بها انه لاالطلق والا لتقم ْ 5

اهنت فها مضئ:لانها مخلوقة الانوانكان الادم عدم معلومية |
0:اعدت  5ى
محلها و اكتقين  7الذين حفظوا انفسهم عن مخالفة ربهم وللتقوى هراتب وقاية

شر لكوم والمخاصئ للواص -وعاس وىالله .لاخص“انللواض واللنة على

ماهم بدل عليه قولهصلىالله تعالى عليدوسع ادخلوا الجنة برجت واتشسعوها ,
على قدر اعالكم فالعاقل لابشنع بالقليل مع امكان القدر الجليل فاالنمنتمى

الغو منت والاكرمية الاعلىكايستفاد منقوله تعالى اكنرامكم عندالله
|انقاكم على انهنيرضى انيكون مع اللموالف عن فرسان هذا المبدان بان يكتنى
خنطر زوال الاممان ولويسرله المنان لاخلو هنتهر
تجرد الامان قلا يخلو ع
أوعقوبة .املنديان فالواجب دقة النظر فىا“حصال دقائق التقوئ وا#حضار
-

تطهير القاب عا سوى الله وتعيم الجوارح عابوجب شط الله ووزث

 3وههمالذبن-جعوا
أجيعالافعال كاد الله يلبقينان الله 0 9الإفان
دبلااعانولدس م
أ

لانهجد

لفل 9غير  0هن التقوى
كون اماد من

ايكون اثارة الى اننحقق التهى* المفهوم هنلفظ الماضى اما هو لصاحب
لالاخربين والاول وانكانجائزا لكنكم منعقبة كؤود تستقبله اولتلك العقبة

أكقبة الاسلامهل بسي له فىآخر الآآوان منمكر الشيطان كاذكره الغزالىو بابل
الذكل مؤمن فىالمنة لكندوام الامان لغير الاخيرين على خطر على ان ذلك

الى خلاف.ؤانيعتبر عند اهل المق وقيل هذا بيان للئقين اقول فيازمانيكون
أللراد المرئبةالاولى فقط وليس دج اوممتاج الى تكلف ف عزتها باقية 44
ظ  2ف عنة الدنيا ء#أبدية  6لاتتقطع بلندوم على اللحاود والتأيد و عمها ؟

|أكقدور المنان والمور مع الغلان وااولدان مع سابر رجة الرحجن الىان صل

امداق وافارايت ثم رأيت نعها وملكا كبيرا  8صصافية * منالكدورات

[اإلآفدىنيا فل مسرمدية  6لانهاية لها قال تعالى والآخرة خين وأابق :وكساك
النتصوص الدلالة على الملود والتأبيد لاجنة ونعيها قرءة الى انلانتاهى

ال شرابهسا» اى جرهسا ومكن ارادة مطلق؛ المشبرويات كالوثر والرحيق
ْ

احالية عن اثم 7أى جر مذو معصية اوع نكدر كالصداع والسكر وضرر العقل

لهىاليوان) هذه اخلة
عطف على -جلةانالدنيا
الالدردر] ليوا نبااركة
معنى اليو ةااىللهيكواة
الدائمة الادية (اعدت
1عقن م ن اهل الاعان)

ا يك

ا

واحضرت للذين تقون

من" الكثر "و االقتراكة
ويؤمنون بالله ورسوله
هذه الخاة خبر بعد خبر

لان او حال من

 0:كا

قد برقد واستيناف باق

فانلهماقالفانالدارالاخرة
اكه

قائلا قال لمنهى

فال اعدت للقين من

الهالممان (إعزتها باقية

ايف ان ليان بون
لقوله تعالى فىحق اهل
المنة خالدين فيها ابدا
وهذه اله" 1

الثلشة المذكورةقال
التىقبلهالاو مها صافية)
من الكدورا تلإسرمدية)

اى دائمة لدوام اهلها

نص القزأن اوااللطدايت
والالرامد عااقلفافوين”
الداتم والطويل املنايل
وَإلراد

هيك ١الأول

(وثشرابها خالية عن اثم

0
اطكاهر

ولاغية) اى-جرهاحالية

عن الآلام واللغو من
الكلام حلاف خور

الدنيا مأقالالله تعالى فى
صفة شراب النة لالغو

فها ولاتأئم (فها) اى
دارا رز حور
مقصورات ؤالليام)

َال احور حوراء
حور كاجر جراء جر
وعنق المرأة اليه
العين الخالصة الواد

والماض وذاك ثمل
امسن و الالو المقصورات
هالنخدذرات الدورات
عن الابصاراو الحبوسات

لا,نظرن لغير ازواجهن

يا قال الله تعالى فىانة
اخرئى شبن قاصضرات

الطرف والليام بجع
الليمة وحية المنة على

ماورد فىالاخبار لوْلوْة

محوفة فرسحا فى فرسم
لها إرئفة الاك مصمراع

مذنهب فى كل زاوية

ات الد  8اسم ولاولكن
0 59
1عسها0
ع الاقذار
رشجا فىابدانه ,كالمسك لانهم بعداكاهم الطعام يؤتون بالشراب فتطهر بطوتهم
وبر  25مافىبطوتهم هن جلودهم كلمسك وقبل التراف الطهور عبن عل 'آى

الجنة تنزع مافىالقلب منغلوغش8و»ه كذا عن هه لاغية :6لاله لامع فا
لاغية لغو وباطل ولامعون فبا لغوا لانه ليس فيها لفو حتى سمعع فلاتشرب
على الغو والكلام الفاحش والغناء الباطل واتما تشرب على الالحان باللطائف

الالهية والكلام المق وه فها 6ه خبر «قدملةوله © حور » بال احور حوراء
جور كاجر جراء جر وهى المرأة .الأطية العين التالصة الدراء ااا

ذلك يمل الجال والبهاء وقيل هى النقية البياض

امور البيض الوجوء فان قبل فائّدة المطعوم والمشروب التغذى ودفع ضرر
الموع والعطش وفائدة الزوجة التولد وحفظ النوع وهذه منتفية فىالمنة قلت
فائدتها هنالاث الاستلذاذات المسية التى تقتضيها طبيعةنوع الانسان قالالبيضاوى
فىالمواب نم المنة لانشارك نع الدنيا فىتمام حقيقتها حتى تستلزم ججبع مايازمها
وتفيد عبن فاردتها © مقصورات  #عدارلات ومست:ورات لابحرجن لشرفهن

ولاءنظرن الى الغير قيل اىحبوسات للا تتطرق شاه الاتهام وقيل مقصورات
لازواجهن لاشاول غيرهم واويدلا كافىالدنيا وىحديث اجلامع الصغير لوان

امرأةمننساء اهل اللنة ارقت الى الارض اللااتالآرض الورك اللداةا
+ىالليام 6ه جع خهة فالىقاموس الليمة كل
ولاذهبت ضوء التعس والتهر ف
بدت مستدير اوثلاثة اعواد اواربعة يلق عليهاالام ويست:ظل بها ىاطر
وحىديث

الججامع ايضا ان للؤمن ىاطنة تليمة مَنَلوْلوْة واحدة محوفة

طولها سبعون ميلاقيل اراد هنالاوّاوُ التثبيه فىالصفاء ورد اله لاامتناع
قنىفسها لعل الاول بى على العادى والثاتى على الامكان النفس الارى

وهو المتبادر مادة لانه يجوز ان تكون العادة فىالاخرى خلاف الاولى
وعنالواحدى عنابن عباس رذىالله عهما اللميمة درة محوفة (600
ِْفيها اربعة ا

مصمراع من ذهت قيل ع ع
ن الاح ا

واسوان اودعنا
فى كتابى جامع الازهار

عن اسن عنا انبىصل الله

البدح عليه خيام الاواو

منها اهل رون الاخر

يطوفعام المؤمن وههنا

من الكاء

وعن

الواحدى

والزير جد الاخضر

والياقوت اكور فقن السلام عليك بارسو لالله فقلأت

| ناحبرامل ماهذا النداء قال 1لاء اللقصورات فالل.ام استأذنربهن فالسلام
عليك

فطفةنن قلطن
فاذن ٠ن

اماه

ولا خط

ابدا ونحن

ادالدات

مناهل اللنة

لو بج حجسمائة حوراء واربعة الاف كر وثمانية الاف ثبب يعانق كل .واحدة

رمنهن)

هي

0
:

منهن«.قدار عره ف اىلدنيا  0ناعات  4لبنات  9مطيرات  3نظ.فات نقيات

#3اعلناقدار ه مماستقذر ويذم كالطيرض وثئ'“ الاخلاق والوسم والدرزفان

التطهير إستعمل فالىاجسام والاخلاق والاعال وباخملة عن جيع مالا تنه
الطبع والآلام © جع الى وهوالمرض والوجع اوعا بوجب الالام منتو
ذهاب" حسنهن وتغيير مجالهن بلكلا ازداد الاحقاب بزداد المسنو اال وقيل

(ناعات) اينات الادان

والبزاق والنى والولد وقيل عن بغض

(مطهرات عانلاقذار )

مطهرات من 2و البول والغائّط

0ذ|7
1ز1210ذ10ز
0ذ|1زز11ذذزآ2

ا9ن#هن الياقوت#الاظهر اليواقيت لان المقصود كون كل واحدة
ضرا بر كهن

|

اع الاانهاقيس
بمع
ياقونا فالمقام محل انقٌسام الاحاد الىالاحاد فيناسب «قابلة ال
منقوله تغالى لعل انه.ريد املنلام الاستغراق قيل الياقوت اربعة اجر واصفر

ا ما صل لاذساءهن الامور

ججعقذر  4ركه اد

هو اس وااراد ههنا

واسما وى وا دض مللاقسامانواع اعلالمرادهنا الاحجروالا.ض #9والمرجان» | الستقذرةكالبولوالغائط
قيلعن الو هر ىهو صغار الاؤاوٌ وقيل عاننخازن عند قوله تعالىكانهن الياقوت ا واخسن و التشاين ورك
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١:عملاىهو الواقعانفخىار لباجندفع بالكلية و باالجلحةديثمن قبيلةوالشاعر*واوطار

لمتط
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ذو حقابفلرها+لطارتو لكن
بنا
ار+ن9سس#يد
ا #ل
ىعلمعاشس امته #وسيد #ه
ا يصبغداسمفاعلفبهم مان السيادة ماعلنعلو والرفعة  9الاولين»#الاظهر اى م نتقدم

زان ملم ,وسم زماا من الاناء.والمرسلين ومكن ان يراد منالاول .مطلق
الناس فىهذهالذ شأ ومن الثانى افلنشأًةالاولى يعنى الارواح قبلالو صول

الى

| الاجيام فان سيادته صلىالله تعالى عليه وس بحسب نورهالروج علىامع

ثابت بالآآثار وتكائرالاخبار بل نورهالاطيف اصل انوار هيع الاندياء ومستفادة
عنه فيناسب ان براد من قوله  8.والااخرين  #العرصات والقية وان اتفق
فتنفسير على خلافه قديين سيادته فىبان انضليته صبىالله عليه وس اجالا
ال
ونفصل بعضه بعضا قال فى المواهت فى قوله تعالى واذ اخذالله ميثاق النبين

تايتكم من كتاب وحكية ثم جالك رسول «صدق لممعاكر .لتؤميزبه ولتنصرنه
الايد وعن على وابن عباس رضىىالله تعالى عت مابعثالله ندا من الانيياء
برسيدنا وسيدالاولين

الااخذ عليه الميثاق لن بعث مد صلىالله تعالى عليه وسل وهو ج لبؤمان به

والآخرين» بدل من

ولينضيرنه وقيل عنقتادة رضى الله عاناهراد كل لي مع امته اورد على مجنله

عظلاىهره انعند مبعث تديناصل اللدتعالى عليه وس كانسائرالاساء امواتا فكيك

احاتم اوصفة له أوخبر

تصور مممالايمان فاول انااراد اخذه ,اليثاق من انهم ان يؤمنوا وينصيرواله

ميتداء محذوف

صلىالله عليه وس انوصلوا بعثهوايد بانفىالآ ةلمكمبالفسقعندالمتاركة وهذا
لبيلسائق بالاساء* اقولالميثاقهن الارواح كابشهده بعضالا ثار واوس؛ فالمراد
سىار الانبياء علي الصلاةو السلام معنى
برد اظهار رانته علءه السلام فاىلشرف عل
اننسية الثرف بينه ونم اوكانو احياءفى زمانه لكانوا كذا وايضا :الفسق مبنىعلى

المتاركة وهىمحال من الاندياء فالمببى على المدال محال وهذا اولى منالواب ان
الكلام عاللىفرض والاقدر يا فىينحو ذوله تعالى لثن اشسكت أحبطن علكعلىان
الادحفيمثلهارادةالغير والتعريض لاالنبىوعن السبى فىهذه الآية اننبوته ليست

ا

كختصة عبنعده بقلال
بى»
لنه اهلنانسياء وامهم كافىقوله صالله تعالى عليه وس

بعئت الىالناس كافة وفىالمواهب ايضا عنعبدالرزاق عن جابرعنه اصلبلّىهتعالى
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جاهااللاى و الله اعم اناللهتء الىخائنو رندنا صلىالله عليهو س قبل
معنعليهو س ما

كثلى* فذاق منهالقل واللوح والعرش جولته والكرسى  وسائرالملائكة وايضا
السموات والارضين واللنة والنار وايضا نابوصرارااؤمنين ونور قلومم ونور
اشسمم يعنى اللهاالاالله مد رسو لٍالله واما سيادتم بالنسية االلىآخرين فعلوم
ماسب ايضا اجالا ولنذ كر تفصيل بعضه ايضا وهومافىلذ كرةالقرطىانالزيانية
3
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ا
يأتون هم
بومالقهة وهىتمثى على اربع قواتم وتناد بسبعين الف زمام زفكملام

ظ

سبعونالك حلقة علىكل حلقة سبعو نالف مللك فاذا انفلتت منابدبهم لمشدرواعلى

امساكها لشعاظنها قحبثواكل من
كىب
لوةف
افالم
رعل

لقوله تعالى ور ىكلامة

ا حاثية حتى المرسلين وتعلقابراهم و موسى وعيمى علمم السلام بالعرش وهذا قدنسى

اسثئلاك اليومغيرها
| الذيجج وهذا هرون وهذا ع معطي السلام قائلين تفسى نفسى ل ا

لكن الفىشفاء عياض ليسذلك منخونهم لانهم معصومون بللاظهار شرف

نينا صلىاللعليه وس ومد بقول امتىامتى سلهاوتجهايارب وعند نقلهاتكبوا

يهظاا وزفيرا
منالمنق والغيظ وهو قولهتعالى اذا رأتهم منمكان بعيد سعنعوغا ل

اىلغضها وحنقها تكاد تميز منالغيظ فيقوم مداصلللهتعالىعليه و ويأخذ
مخطامها وبدول ارجعى مدحورة الى خلفك فتقول خل سبيلى فانك حرام
يدنعلاىدى مسرنادقاتالعرش اسععى واطيهىله ثميذب ونجعل عن شعال
بفام
العرش قف وجل اهلالموقف وهوقوله تعالى وماارسلناك الارجة العالمينقيل

هذه هى الشفاعةا اعضمى فاننفع هذه لامختصبامتهباليمكل ا<لتكفار بالتأخير

وبالتخلص منهذه ومنسيادتهالاخروية قولهصلٍاللهتعالى عليهوس آدم ومندونه
تتحوا المراد لواء الجدهوعملاىروى لواء طولسهمنسةافقةباضلفتهياقوت|

جر

ورمحه من الزمد لهثلثنثقق اخديها بالشرق والأخرى بالثرب ١ 31
مك مكتوب فاحىداها بسماللهالجن الرحيم وفىالاخرى الجدلله ربالعالمين وى
الاخرى لاله الاالله مد رس_ولالله فيؤنى بالعرصات فينادى النى الائ العربى

القريشى الخرئى التهامى تمد بن عبدالله اخالتنمبيين وسيد المرسلين وامام التقين
ورسول ربالعالمين فيتقدم البى صلىالله عليه وسلم ويأخذ الواء بيده ثم يجمع
 ١حواليه الابجنيدعياء منآدم الىعيسى عليهمالصلاةواللام ثاملصدقون ثمالصكاء
| والشهداء وكافة لااهلعرفان ثمحضر لكل فرقه نجاوحلة وبراق ثميحربين بديه

ون

الفعلوسبعو نالف اواء فيعطىلواءالجد لعلىر ذىاللهتعالىءنه والبواق

حذانهوورالهفن تابعه صلىاللعلءهوسإيذهبذ اللواء الىجنةعدن اللهارز قناءتابعة

هذاالسيد المبين واحشرنا فى زهرته معالذين انمت على منالنبيين والصديقين
والشهداء والصاطينوفىروابةيؤص

لللدتكة بالحلولم

دروا فيو م الى اسدالله

الغالب علىبابنىطالب رذىاللهعنه قحمله كةبضة مالنورد بلامؤنة وقيلجعل
كتاج على رأسه وقيل مادامالاواء فىالعرصات افلعذاب فىالدركات واذاص
تشتد وتضم بعضها الىبعض ثنمبغى للصنف انيآتىهنا بالصلاة والسلام على*ن
بعث ر-جة للعالمين صبى اللهعليهو

اذقد فت

زوم الصلاة عندذ كرمعليهالسلام

وير دذكرهالاسانى يدوانلخط:اابياتىلوسي لايليق بمنصبالمصنف ف التورع والاختياط
بقّان فىاثار اللصنف من -جلة أوصافه صلى اللهتعالى

عليه وسيادته هده أسارة |
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انثا كد وحدالتابعة وهوظاهر بالنسية البالكن بالنسبة الىعئوان خامية الاساء

محتاج الىعناية يسيرة اذقد عرفت انشتامالثى" شرفه و ننحته وثمرته ومن شانه

|كذا لازم الانباع وف العقاك يهيعنىانالفوز والسعادة مقصور متابعته فىالعقاد
الخ فالظرف متعلق عتابعة جع عقيدة اسم لا يعقد عليه القلب من المعاق

| الذينية لكن لامطلقا بل يعنى ما,تعلقالغرض نفس اعتاده منغير تعلق بكيفية
العمل كباحثالذات والصفات والنبوات وامعاد ثمالظاهر من الاعتقاد اليقينى فى
الاصول والامهات وأا هومن الضرورياتالدئية ايضا فىالاواحق .والفرومات
واما فىالبعض الآآخر فالعللعظدنموضنيورالايلزم! كفار كل فرقة فرقه اخرى
افلىاصول4الفهالها وسلكيذلك بل ذلك فىاقل قليل مناثذتين وثلاثينفرقة بل
ازيد ك]سيشير المص فاقيلالظن
الباب كفر ليس #تعيم عالطىلاقه وقدقيل
ى
لغال
ذبس
مطلق هذا الاعتقاد ١مالظن فانالظن ا ال

لاخضسر معه احتمَالاللقيض

للعقا
اقدما
ى دوعل الكلام
معتبر فىالايمان فان  0 0امكذلك ثم اتما
ذئ د
لانه ساس -جيع العلومالتسرعية واصله تلوي»وفاىلاقوال مهلعل الاولكىاتلفااء
واقر ارالمعتبر افلىاممان لاشك فدىخوله
بالثلثة الباقيةلانه ان اريد بالاقوال ال
ف الاعتقاديات كا هو مادة كل احد مع عدم تادر الافظ فىهذا المعنى وان اريد

ماطللعقباداتالقولية فداخلة فالىافعال لالهسال فاعللسانحقيقةاونجازا وعل
العامة ايضا كذاث واناريد انه وان دخلت فالاقوال لكن ازيادةالاعتناء بام
اللسان وآفائه عد نوما مقابلالها فلا ناسب تقدمها علىالاخلاق بل تؤخر عن
الافعال وعطفالخاص على العام غاتها انتؤخرعن الاخلاقكا فالىرّئيبالذكرى
 020سالا طهر ادارادر مايذالجع البديعى املاعشارةالاطيفة باعتبار الاقرار
افلىاعتقاديات والتفسير ولاق الذى هوالاص بالعروف والنهى عنالمنكر
لخصضض لد خصص

مع ماع فت فيه

والاخلاق د جع خلق هو عبارة

عنملكة تصدر عنهاالا فعالالنفساية بسهولة من غير رويةاى فىبجيع الاخلاق

الجيدة والتهذيب عالنذهعة اذا لصالع بسببالتصنيف هوهذا لاماوقم فشىير
قوإةتعالل وانك لعلى خاق عظيم هن حمله صلىاللهتعالى عليهوس من قومه

مالاتحمله امثاله فقط بل نحو مافسس من ان خلقه القرأن هحنو احسانالمسى
والعفو عمنظم والوصل للقاطع وحسنالادب والبذل وحمن المعائسة والمسادلة

فىالامور واحقالالاذىمن الاعلى والادتى معطلاقةالو جه قالاللتعالى فهار-جة
من الله ايم وقال العفو روىانهلما نزل عليه صل اللهعليه وم هذةالاآ”د اسل

جبريل عليهالسلام عنتأويلها فقال جبريل حتىاسألالعالم ثذمهب ثانماهفقال

يتمد رااهنتمارك وتعالى يأ لنانصل مقنطعك ونعملىمن حرمكو تعذوعن ظلك

وقالله وأسرغل نااجاات وعوصل انهنماىغليه و-لم : 1كم كزعااذى الا

ز( فى العقايد ») متعلق
بالمتابعة

الزححكورة

واه حم عقيدة وهعى

مانعقد عليه القاب
وبرنبط 3

س_واء كان

تراك

والاخلاق

00
صيرا وعلى الآسراف الاحنا و
حانك
الم قدعرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة

ا ورى انالنىسلىالله تعالى عليه و  1كر تله رباعيته وشحم وجهه ناوم
حد
 ١شق ذلت علىاصهاءه شديدا وقالوا اودعوت عله فقال انى لمابعث لعانا ولكى
| بعثت.داعيا رجدلهم الهم اهد قوب فانهم لالمماون وعن انس رذىالله تعالى

عنه قالكنت معرسولالله صلىالله عليهدوس! وجذب اعرابى برداله جذبةشديدة
ح ارات كاضه ل

ففكة ماشه قائلا يتمد اجللى على بعيرى هذين من
خ

مالاللهالذى عندك فاك لاحملكى منمالاث ولامنمال ابيك فسكتالى صلىالله

تعالى عليه وس ثم قالالمال مااللله واناعبده ثمقال وبقاد منك يااعراتى مافعلت
فى بالسيئة السيئةفضخكر سول الله صلىاعللهيه وس اثممي '
اانك
كال
تال ق
الاق
فلىقال
ان نحملله على بعير شعير والاآخر تمر وبالملة حله وصبره وَعَقوه عندالقدرة
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بالغ حدالتواتر كصبره على مقاساة تريش واذىالجاهلية وعفوالهوديةالتى سملا
والافعال)قدمالعقاد علها أ|ووايد بن الاعصمالذى محره ولميعاتب فضلا عنالمعاقبة والتفصيل فنىحو شفاء

سلهفا | القاضى عياض رجدالله تعالى و9ا#لافعال» الظاهر فعلا اوتركا فبازمالتبعية فيا
الك
سا
اثبى
وهام
لان

يلكن الاساس صحيا | ك|ان تركه حراما اومكروها الى ماتركه اولى وهذءالارادة لازمة فهاعطف غليها
ترلة

لانصح البناءعليه واردفيها

ايضا ,لالمتابعة فالتاركة اؤلى واقدم وقد روى علة صلى الله عليه و

باقواللانها سى عنها صعة

ذرة اهلنحلاّرهمتعالى خيرهنعبادةالثقلين * فانقيل هذا منقبيلابجع بين احلقيقة

وفسادا فهىك د ليليعنى

وانحاز 0

فدرس :مظناالفانسان وصرحوا بانتناعة قلنا
لرا
اكا
ةنه
متنع فا

علها وقدما لاخلاق على

من قبيل الاوأوية اىدلالةالتص اوالمقاسة او منجعل النهىعن الشى”
لبعد حعله

الاكفال لها منشاتها

| نقيضه اتداء او استلزاما * فان قايللافعال جع >لى باللام فالمادر فىمثل

ومبناها ف!ىلة

هذا المقامالاستغراق ولا وز اتاعه فىزعض افعاله اصللله تعالى عليهؤس كأ
راح الكت والمسور حئيا وعدم نقض وضوية
ايكون خاضدلة اطانطرارئ الأ

يالوم واباحة الصلاة عد العدس واباحة نظر الاحنية وخلوتها وعدم مهزقتانة

وجواز تكاحه بلا هود وفوقالاربع وتزوج اى امراة بلا اذنها واذن وليها
لنفسه

ولغيره ولو رغب

زوج

اهأ

6

علىالغير خطتها

ولوهئوجة

عه

على زوجها طلاقها لبتكضها اوبطزيقاطرمة كالزكوةوالصدقة والكتابة وَالْقيرٌ
ورواتهوالقراءة

فى الكتات واكلمالهراتحة كريهة والاكلمتكئافىاصح الوجهين

ينما قلنا الاصل الاتباع الاندليل ندل علىعدمه فالكلامءلىماهوالاصل ونقرية
العام الذى

خص

منه اليعض

اوالمراذ هوالءهد

والاستغراق

اتمابراد عند عدم العهد

وداء انس هذا ثم لاعلا فىذكر يعض افعاله بل لعلك حريض سانا لفرظط
حك فىمتابعه

لات

ا

مم

نيد لىاللهتعالى عايه وس»* وكان صلىاللدتعالى عليهوسم دائمالبثمر

واطيهم م

وإؤلنهم ولانفره :,ويكرم كر ع كلقوم يعطى كلق

تصيبه يعطى مناه كل اد او عسوز الوق لينلانت  8-0فظ
ص
-صم مسد ل
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تنس
سوه م
ولاغايظ ولافحاش ولاغيات ولامداح وكيب دعؤة كل احد ولوعيدا اوامة

الي قال انسرطذىالله عنه خدمت رسولالله صلى الله تعالى عليووس) عشس
سنين فاقاللى اف قط ولالم صنعته ولالمئركته وبدّول لكل مندعىاب.ك وعازح

اصعانه وخالطه ,وحادثه ,و يلاعب صيائه ,و حلدهم فىجره ويعودامرضى
فىاقدئ المدينة وشّبلعذر كلمتعذر ولميرمادا رجليه بيناصكاءه يكرم مندخل

عليه وريما بسطله ثويه ويؤثره بالوساطة وييرم فىالللوس ازابى وبدعو ياحب
اسعائهم ولا بقطع حديث

احد

عند

واذا حاء ادد

ندال صلا> هذا الكل مالنشفاء»
النتعل ويرقعاللوب ونحخدم

صلانه

حفف

ضالرنه وماك

عاحيا ءكان صف
وقيل عانل

اقلبهلدية .ولوجرعة
ل حم معون و

لين:اوكذ ارنب :ويكافى'علبها وبعصب اجر علىبطنه مناجلوع وياكلهاحضسر
ولابرد ماوجد ولا.تورع من مطم ال ليا كر متكا ولم يشبع من خبز نم
ثلاثة ايام متوالية لادقرا ولاخلا وغاية فىالتواضع ولاموله اممدنياوى ويلس
|ماوحد فرةشعلة و هسل 5بردةجراء عامة وهرة حبه صوق حاتمه فضه قخنصره
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منالكيفيات النفسائية فيرجم العبد بها جانب صرف فلو لميخلق لم نصرف
فيضل من يشاء ويمكن ان يقال هذهالملازمة يعنى كلا وجدالصرف بوجدانخلق

حذرك ) هذالفظالتزيل | عادية وملازمةالمشية ذاتية فلهذا يحوز ان لاتخلقالفعل بعد صرف بل قد وقع
| *تحزة للاندياء وكرامة للاولياء كا فصل فالمقدماتالاربع منالتو صب فلااشكال
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العام والفراغ 8و بواس»ه اسم صدرو المصدر بالكمر والوسوسة الصضوت اللنى

©ناس 60
وقيلاللركة والوسواس اسمالشيطانو الصوت الى وحديثالنفس ا
عالاعين وقيل نس
الذى ينس اتاج" عند كذرالله تعالى وقيل اىالتئى ن
5

وبوسوس

اخرى وقيل  0الرجاع وعن قتادة رذى اللهعنهله خرطوم

وطن كلك وكيلخرظوة ارين يضعه قضدر الاتنان وقال زأسة
كرأساللية فىثرةالقلب عنيه وبحدثه فاذا ذكر خنس افلجىاهلين *6اىنذوذ
الشيطان فاىلذين جهاوا عبالال والاعال  9المتنسكين كيهاى المتكلذين افلعبادة
بغاتها والمراد العيادة مع اهل

يفو العالمين الغافلين 6هعن عاشاة مقتضى علو:يم

بانرماك الثهوات الافس_اة والاغرار .زخارف الاما ىالديوية تعصيلهم العلوم

ثلا فصل بايلنلصدر

وله

نوالا فيو من ,

اك الدعال سار عن

المصادرقبله (و العالمين) 
اكلسلام (الغافلين) ,

عنس ماقامبهممنالعر
فلا يبؤدون علهر حقه

ف العمل و التيفط ذال

عليه السلاممن ازدادعلا
ولم.زدد هدىفاتما ازداد

2

رمومعادية للتوصلل 0

تكو

ون

اصداما 0

ات

أن اك

الناس عذانا بومامعد عالم لمنفعه الله تعالى بعلله لان فساده ,سارى الى الطهلاء
فالتانار خانية عنعر رضى اللهتعالىعنه اذا زل العالم زلالعالم هثها عداهما»ه

من اللهبعد ا (فعاعداهما)

الجار.مع اليرور خبر
المبتدا أى ثماعدا البغية

خبرلةوله واما الاستياه اى فعا عدا

البغية الاولى والثامة « 4ن الشدرور  1بعى

افلثس نوع غيرخاف علىاحد وهوالبغيتان ونوعآخر غيرخاف ايضا عاللىعالم
المستيقظ وخاف علىالعالم الغافل والجماهل الانسك وهوغيرهما تمايشبه انيكون
عبادة لحانسه

مع العبادة ولو كسب

الصورة فيظنه العايد عبادة فيفر ط والعالم

فيرط فيلتشااءعهبكالدة .ذهلان :فخيأدهها الشيطان جلؤاذهدمايه من التدلية معنى
الارسسال والمراد هنا الاطماع منغير نفع والخدعة ف بغرور  باغتزار كونه
عبادة كان الشيطان يظهر النصعم وى الضر مع ابطال الغش فكا'نه حظهها

|

الاولى والثابة فائهما

لغلهور ضر رهالمائفيان
حد مانهل الاعان
عالى

(من التضروو) "بان ذا
والجار معالمجرور حال
من فاعل عذاوهو الضير

وكقلعه
العاث ,إلى ملا

.
ا )رار ) فيه اقباس لف رز رد > ل ) التدلية والأدلاء ارسال الشىء دن الاعلى الل الاسفل
اذىا كاناللمالماذكر والاص كانقرر فإنزلهما الشيطان دن درجة مالية الورئية سافلة او نشريمما الى الباطل
بشي االغْزون واللمدنعة الذى القاه

1
من ن لزعال ال
#ىمح
فلسيافل
فر طون املنافراط معنالتحاوز عن اللد بالمهل'
ظنا مهم ال عهبادة فيكررون #واونهرطون» » نالتفريط معنىالعهاون و التضييع
اما بالغفلة إساب

عمق الدتنا وان علوا قضها واما باعتقاد كفاية |

الخرد م

الغفلة عنازوم العمل فالاول للاول والثانى للثانى فقانبل يازم تما ذكر ان
ٍْلا.دخل الشيطان ف البغةمين قأت واندخل

دخولهنفيمكن

فهما لكن الانسا غارف

داركه بالتويةوالمحاهدة وامافىهذه الشسرور فلايءر فكونما دن الشيطان بليظن

انها منالر حجنلك ن لايتم بالنسبةالىالغافل العاليمفلانزة.مم
لنسوقالمصنف عدم
الهما ( فيفرطون او | احتياج مطلق اماه لو الاعلاممشقظ الىهذا  00اهاذلكتاب مالاستغ
ان ع
حنه
د
بر طون)الافراط الصحاوز ا ممالعالم اخبير نزرد ماشيا على موجب على حوز عدم احتياجه فى اصله
عانمد فىحانب الزيادة

والكمالوالتفريطاليحاوز

بل لتقوته و شدته

و أن معظي المقصود

ماد كر ه

وغي رهماكالتبع والطاهل

المطلق

داخل فالىبغيتين ولانفوذ لاشيطان بالنسية اليه ايضا لكن يشكل ان دري كلامه

عن امد فىحانب النقصان فى الغيين تقطن اينددون لاشيطان سواهما حظ وهذا صريح انيكون خارجا
فلبغيتين بالنسبة الىاصل
عنهما فبين كلاميه نوع ندافع و مكن دفعه بانالخصمر ا
اوالتقص_ير وااراد هنا
الماوزعن اللداشروع

غرض الشيطان وهذا بالنسبة ىجا نيرفعله وبرد ايضا اله اعتبر دخول الءالم

ففىاتلاانو لااعالوالاقو الا الغاةفل والمتنسك فىامؤمن الطالب ولاشك ان طلباللق محتاج الى العلموإلى
التيقظ الع فكيف 'تصور الدخول الا انبراد من وله والإمؤمن الطالب الم
باسيمهل والغفلة
مامن شانه كذلك اوبراد الاحجال وفىاجخلة وبابخلة عبارة المصنف ر-جداللهتعالى
زوهم يحس_بون» أى
ار عن اغلاق هنا لوهم حسبون  0 6ن والغافلون يظنون #وانهم
يظنون ((انهم #سنون»
004
محستون صزعا © ع لمتق
0دون ححسيئه 02عاعلوا هن قراط و نر لببطشكل ان هذا
صنعا <_ذف المفعول
للتع_قال الشيمانوعبدالله وان تم فىحق الماهل المتنسك لكن لاب  0وانغفل لاله يعرف عدم

القريثى
بالناس صعبة العالمالغافل
والصوف الداهل والواعظ

المداهن(إفاردت) اى
رر
ععلى
نام
انال
ما كا
اذ

مله

كن كنا والماصلى فاماليسن أه ع اولبس له اعتقاد حسنه

والايازم 1ك

فيا 5يكن الحسنا قلت لعلهم بالتأويلات الباطلة > 81الكلى ء
ولدارون لا جعت

1ل0

او

الهم واناريكن

! م أعتة اد

9

0

حقه

ق نفس

نظهرون اللقيقةخلاف مااعتقدوا ثم  7فىهذا المقام انهذا سوء
الام لكي
ظْن بالمسيمين وهو ليس >  0ودفع انذلاك عندا :لخلصوص واما علىو جد الهموم
ا اذرل و

ذالظ0

أن كود الوهم ا

واماالمجخاهرون وكذا الذين

دل علىسوء حالهم الدليل و ظنا ؤاليا م ترم بل مقنبيل البغض فىالله
فاطلاق النتصوص
الملأموربه  000ل ن المموم واللصوص فظاهرء غاا:ل

و وله تعالى انبعض الظناثم وقوله صلىالله تعالى عليه وسلر ايام والظن
فان الظن١ كذب اللديث ##فاردت #الظا هر تعقب الفاء بالنسبه الى مذوون

الافراط والتفريط لكن علا حظة ماتقدم يعنى لماكان الوصول الى التغم
الاخروية مقصورا علىمتابعة سبداار_لينْ اصللله تعالىعلهوس[ والمتابعة
محتاجة الىدفعاحليشليطان ودفعهاف البغيتينهين لعدم الاشتباه وكان صعبابالنسية

ا(لى

فاردت

زان اصنف)التصا2 .

والناليف معنى واحد

و55ه
:
مىد أب اللهح
اى الطر عهامنسوبة ال

وهو طمالاشهياء المؤتلفة لبعضها الى عض

ه االحمدية)
(الطر ب :

تعالىهذا اشارة الىظاهر الشمريعة وتمداشر اسماثه الشتريفة وهى

ل السك وإلقاكن للؤشتباء وكا ضررء اعظ بالنسية ألى نقسهما وال غ هٍما أ
لكون صورة حالهما علىالطاعة فاردت #ان]صنف 6ه ٠
لأليف اعم لاله
صنف من العلوم يجمع المسائل قيل هو والتأليف مترادفان وقي الت
ذال“صف

د

الف عند بعضهم وقيل
تلثائة وق ل تسعةوتسعون

واماسمىءه للالهام ذلك

ها
اتلكث
صوذا
خمعن
وال

جع الصئوقف
بن
اشاع القة ببنالمسائل ولوهن توع واحد والتصنيف لاد فيه م

المحمودة كاةوٌْالجد له
اى الانواع وقيل عن ا لواهب القسطلانة

انالتصنيف

هون خواص

هذه
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وابد |

تحديث اقول انكانالتصيف عافيهالاجتهاد ذله وجه وان مطلقا فلاهد منالبيان

فى الارض وادنماءاو

وماذكره من المديث لاثقريب فدلالته  8الطريقة #ه الظاهر طرلقّة المتابعة | كر

العال كد ا

المذكورة #9الحمدية؟ه المنسوبة الى مد ص_لىالله تعالى عليه وس امن حيث

القهستانى (واحبيت)

الوطلول أل اعتقاده واقؤاله مثلا :فانقلت الظاهر من هذا الأطلاق عدم
اختصاص باس ومن تعلق لفظالفاء صاهخيتاصالاةتضماداىمايينالافراط والتفريط

عبر له دون اردت تفننا

فتعير اذاي الطلرء
ال
الالمجية) 'ائ“الاتخلاق

قلنا يحوز ان يكون امراد الطريقة ال#مدية المتعلعة بالاقتصادلكنيردانالاقتصاد

اكتشو يدالجد رالتول

انما هو بعض فصول منبعض اواب هذالكتاب الاانشال ازمافى هذا الفصل

الللهى عليه
عبا
التلهص

ائما هو كيهوماهيته واما سداق افراده  8ماق|!كناف ولوادءماءاواضافة

ثم لفظ تمداشهر اسعانه اصلللىدتعا ل عىليه وس! التىهل هى

تلؤاءة اوالف

اوتسعمائة

١

فلاصل مفعول من التحميد مبالغة الخد يقال فلان»ود اذا اثتى على ججيع
وهو ا

ع وأهذا 'اغتارزة الى
باطن الشمرلعة فانالشرع

خصاله واذابلغت النهاية وتكاملت بعال حمد جفدوالت-عية لبلوغ خصاله الجيدة الثمريفلهظاهر وباطن
الى غاالبةكمال تمانهذه البالغدّاتما هىمن التكثير الذى هو ناء بانهلامنالصيغة | والنى سلىالله تعالىعليه
 9واحبدت ان ابينيه اوضم ف السيرة من ساريسير معنى الطريقةايضالكن

وس مبعوث مما فندبر

فى الضبغة اشارة الى طر عه اريات السلوك التىهىالتصوف فلاولعا لاه

واجد هو اسم لنيينااصلى

و الناق أشاراة

 0الارض

َك اى المثسوية ال جد
الى عم الباطن 83الاجد دده

عدو ىال 5 2

بعال أععه

 2حَى عر ضٌ عليها ُ اوعلى اللاكقة فيز

 1ا

اللّهتعالىعل.ه وس منقول

من افعل التفضيل هن

النههى اسملهذا الكتاب لانهذه العبسارة واندلتمطا بقة عاللىءنى الوص الذى ١
ذكر لكن فيداشارة الىادم هذا الكتابكأنه نقل منالوصفية االلىعليةو وجه | يردا منفاغله والالبيى 
المناسبة بينالمنقول والمنقول عنه ظاهر فالاسم مطايق للحسعىية عله * #ولو عل
وحى كاف برق تحره.
فلب ولسان والافلا عل +جيع ماذكر فقكلسالك يهكلمن بريد لوطكريقبوصل تكرماق المؤاهت ون
الخد او دارع 0

الوزضىالله تعالى اواقانه اوالطنة قدمالعمل معكونه «فعولا علىكل سالكمع

كونةفاعلا لاهقام العمل لان المقاممقام العملعنى الغرض هن التصنيف هو الءعرض
ليكون »يزانا ميزاكا يصفه لاثى؟ آخر هن اغراض لحو الدنياههفيقيز##بالنصب
غظف على يعرض اورفع جواب لحذوف اىاذاع رض كل سالك عليها فيقيزاى
عيز ذلك السالك  8الصيب» فىعله يعن العخطى“ © لابين ماهية كل *ن

الكلبالق
قوله وفعلهكل سا

كانت الفقرنانكالهدبن

قال لإحتى يعرض علبها

عله) قدمه اققاما

كل سالاثك) اى ليزنبه
وطريق الآآخرة ليتبينله الإق منالباطلوا قم من العاطل ( فيز المصيب )

عوافقة اعماله لذلاك  2عن الحخطى” ع(

منالرتبوهو وول  ١الصواب وانلطلاء ]حك هالينا لزنا ادل مانلفسير الطاشة [كد ا

ا فعويد الللجده

هذا بحسب الدنيا واما قوله 8وا#لناجى #من الفوز وأايحاة يوهن الهالاك د

فصب الآخرة و لهذا قدء»ما عليهما فكلمصيبناج كاانكلءخطىءهالك
باب مت وكلذ) حال

| #ورتته #واى الذى امعه الطر عه الحمديةونذ كير الضير درادة الاسماسخداما
| |كات

الىهالالهة الرفءبعجلاله

شير ونأثه عرض

| اا

والبديع كاله ومن توكل
عليه كفاه وسدد امره

خاريج وبالعكس وعرفا

جلة مثقلة على 4ضول
ومسائلنالبا وهوبالرفع
 51والاول تضدة
واليرالظر ف بعدهو نحوز

لعل الغرض لكونة حال الى اعتيرهذأ المانت ههعلىثلاثة ابواب  6الظاهر

مسنوق ماتقدم انجعل الباب اربعة فىالاعتقاد والاقوال والاخلاق والاعال

لك نما كان نظره  1م

لمبراع وفقا! سياق ثم اناريد إرحاع حير رتنته

عن كنات فن قبيل تقس الكل الىاحزانه وآنالى كوو ماتضعنهالكتاتثن

ىداه واخراه

حي البابالاول ]هه
الك لم ا
دخل منبا:الداخل من

مى الودئى هناك و الأول ند كيرههناك
عليها لارادة الن

تقسم

|لكرى الكجر انه ل علالاول

1

دلمن
رك
فمل
وعلى الثانى ح

اه عاللىمقسم و بالعكس #متوكلا على رب الارباب يهحال من فاعل رتنته اى

معدا علىمالاث المالكين ومن فسره باله الالهة ل سن ولماكان هذا التصنيفامىا
عظىا السمايعك حصو

حصوله

له

بعوة

لنفسيكة وموهما

اليهو مثيرا ان حصو لهايس

العجمى رع

ان

لله تعالى «خوضا

يطاقته دل تو فيقه لع نالك وما

الىمانملعن

اعلضسلفت من قلهدن عادم الفضيفالىنهاياتالراجلولعّادلتىعالى افلىبداياتوعن
آخر التوكل هو الااعتصاء بالله تعالى
حم البابالاول هس

فيه النلصب
ا قال بعض شراح الفقيهة الكتا ب متتل لاباب والباب لافصل فالكتاب جذس
والارف
خد «قدرا
والبابنوع والفصل كاللخاصةفليكن المنس هنامالعله نفس الكتابكامتابعةلار سول
حينئذ حاالله(اعفتصام أ
صلى اللدتعالى عليه وسم فيكو انلاعتصام نومامنه والمقصود هناطافةمنامسائل
بالكتاب والسنة) اى
المتانعية موضوماءا الاعتصام اونوعه او اعراضه الذامة اونوع اعراضه الذاية
السك والتذيث يما وولات الكل اعراضه الذائية ايضا على ماعرف ف الاصول والمزان ثم
6

برجع إلىالعايد

الا م 2وزالامور
الدئية (والاحيراز عن

المنسائل لاند ان تكون نظريةو قد تكون دعية عند البعض وايضاتكون قطعية
وظنية وصورة الشك اوالوهم ولو فىصورةاللير لاتكونمسثئلة اعدم التصديق

خلافا للامام الرازى #8فالىاعتصام  اى الامتناعويمكن ان ابراد غير اكوال

العادات السيئة) جع

العصئة اذ |ناصل بالتكلف ينككواملا مادة ففيه اشارةالى لزومالتعب والكلفة

عادةوهئ عبارةعاستقر
قالنفوس :ما الافور

احفظ هه بالكتاب والسنة  #منغوائل الثيطانودواعى! انفسمن
فيحصول ت

لحكررة المعقولة عند

الطباع السليز وهىثلثة

اتواع العرفية العامة

ااصة والعرفية
لف ة
للعر
وا

الاثواع المقربهالى النيرانوالمبعدة عانلرضوان لا#ماحصنان حصينان أينحسرمن

عسك ما فىالبداية والهاية فىآن من الاوانة والاحرراز اعلنعاداتالسيئه»

فان كل مادى لا تحرز عنه بلمايلزم احترازه هومايكون سيئة لكالفهالكتساب

| والسنة فالعطفت كماف .انام “عل العام او اللازم عل الاروم 'والقكا
اعكه والبدع د حم بدعة من
عممتكرر ااكرىوالسيثد القبصد الكدرة قالشرع

الشبرعية و ام تحقيقه

ففشسح التى والسئة المذمومة شرما لكو لانقتضها ا الشريعة و(البدع

(الدلع

|
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انبو

:

:

7

7

الابداعيمعنى الوجود بعدالعدم فيكون قوللهداثة وصفة توضجم اوتأ كيدلقام
الاشقام اوذم لتنفير الانام اذالمراد حدوثه بعدسيدالانام زيادة اونقصانا وعكنان
يكن يما يمعنى انالبدعة قدتكون محدثة كالايكون فيه اشارة منالشارع
 0ن ذاتها محدثة ل.5فنهااشارة منالشارع فكانها لتمكن
اصلاوغير عد كا
محدثة ف والاقتصاد * مناقتصد فالنفقة اذلم سرف ولمشر فكو 0 0

معنى  00ولوقدم الاقتصاد عاللىبدعة لكان اولى اذ البدعة تكون بالخالفة
اللكتاب وواللسئةولماشهر مهما منالاقتصاد هف افلىاعال  06وعدا خصطل

1

9

6 .

لاله

ال#الفة سيم من الداع

ثم غلب استعماله فها
حدث بعد عصرالنيوة '

الاتتضاد بالامال  0002الافراط والتفرئط فالثلاثة الياقية ايضا ونع-

هافيه زيادة او نقصمثلا

المملالجميع ولوس كعته فىنفسه لاإساعد ماسحث عزهودعوى عدم جريان

وى لها زيادتحقيق

|الاتتصاد ذا مك م إل خلاف ماوةقعكالمءتز لةلاةراطهمالتوحيد اكد و )كانه

انشاءالله تعالى( والاةتصاد

تعالى يلوالنو 3

عطف تفسير للاقتصاد وكذاقواله  #8والاجتناب ##عطاف

والأعال والدو لظ

9افراط و التفريط يدكا مفعتناهما
اللازم عالمىازوم عن الطرفين 64اعنى ال

الص_اللة بين الاكثار

لاماقيل من موجب امال والترّك ولكون المقام نما شّتضيه زيادة الاهقام كر

المؤدى لللل والرّكالذى

المصنف استعمال الالفاظ التى يستغنى بالبعض منها عنالآآخر والافكى الاكتفاء

دودأباولى از والكسل

مطلق الاعتصام والاحرراز والاقتصاد كايدل عليه وضع الفصول الثلاثة واعل
عل اللجيع لانءاصل التبع ودليله فيكونكالمةدمةاماالاعتصام
ببا
الدائما قدمهذا ال
بالكتات والسنة فظاهر واما الاحتراز وانكان فنفىسداصلم انيكون مالنمقاصد
هو كالاقتصاد الذى هوكشرطالمقاصد التى توقف هى عليه هن حيث اعتدادها
عالكن برد اانلحفظ بالكتاب والسنة انماهو وظيفة المتهد لانالوقوف على

إ(والاجتنابعن الطرفين

ادالله تعالى ليسله لغيره حظلانه غيب لايطلع

لراالاانلمافءاقهاء
عليه احد غي

أآافىالاشباه وكذا المديث الاان بقّال ذلك بالنسبة الى الاجتهاديات وليس ميم
لنصوص فنها بلبعضها صلراحيحككماات والمفسرات لابالنسبة الىمافيه خفاء
المشكل واليجمل وذلكث انماهو فىالكنه وكنى الوجه فىهذا المقام ويستوىفها
االعلاء العائى معالاوحدى يعن الجتهد بلتفرد المتهد فالىقياس فقط عند بعض لعل
إلائرب علىالاطلاق انالمقصود مانلنصوص هنا ليس اسكراج الاحكام ابتداء
ألالمقصود معرفة وجوه الاحكام الثاشة قبل ومطالعها ليكون فى القبول اسرع

|افع ف وهو ثلانة فصول »

ج الفصل الاول 4هْ
4اىالقنموالففظق 
انوع  5افلىاعتصام 6ه
نى مطلق الاعتصام #8
يع مااثير سابمًا املناعتقاد والاتوالوالاخلاق والافعال وقيل الاحتفاظ على
والدن و اهواللال والعرض  «8بالكتاب الكريم و القرآن العظم6هف

صرف ١ بالك2ر 8والعظين اشارة الىذوة دواج ا
|

دلالنه وتوضيم

الافراط والنفريط )الافراط
الادسراف و#اوزة المد
والتفريط التقصير من

الام او تع اله امل
(وهو) اىالبابالاول
(ثلثة فضول)

الفصل الاول]يه
نومان التوع الاول فى
الاعتصام بالكتاب الكرم
والقران العظيم الابات6
الدالة

على وجوب

الاعتصام والسك
بالكئات فى المداكورة

هنا منها قوله تعالى

1
المقصود

منه

من الا تفاظ

لعل اراد

مابدل على وحوبث

من الاعتعسام هنا 6

الاعتصام وفائدته وقوة حكبه واثره منالآيات والاخبار فهذا على نوعين ارط
الاول  4الآآيات يه الدالة علىلزوم الاعتصام مثلاجع آي فىالقاموس الاايا
العلامة

شال

والعيرة

اه

 6كك

ل

والامارة :ومنالهاكات

متصل الىانقطاعه

كين

ن المان
د ٠

قريب ال

وهذا

ومابعدها قالا لعبرى فىقر أن ص

:

ديا ذومبدأومقطعوا! ع 2لاه منالقران توقيفية قالالز حشر 1

لامحال لاقماس فيه لهذا ترىكلاما طويلا ذانسب كثيرةآية واحدة كةابلكر
وكلةتواحدة كو عد همئان قيل“كى بالا به لانها علامةالفضل والصدق وقيللانها

ق
دلى
علا
صمة ع

هن اتىبها وعلىعز المحدىبها وقيل لانهاعلاءة عالنىقطاع ماف

وما بعدهااور دعلءه بصدته علىمادونآيةولزومقياسيتها اقول ونجوز اضا لكو

دليلا علىالمسائل والاحكام ثمججلة الآآيات التى تعلق بها نظرالمصنف اثنتاعشر
اما فاىنلفاسمن او حسب استقراله اولوضوح دلالته رتتها على ترنيت القرا(

متفقا سداية كلامالله تعالى تبركا واقتداء به وتفاؤلا وهو قوله عن وعلاهؤاللم)
قيل الله ع شِ فنشايه فورض

عير

نهالنى صلى اللدتعا!
اللهلعالى وقيل لعذ
الى

عليه وسل اضًا واما رحاء معرفه الغير هذ

النشاة فنقطع وعليه قول الصدرو

ل
الاعظطم رضى اللهتعالى عنهاوائل السورسرالله تعا
ج ىو
َ 0ه حروف الحسن صو

عليه قولعلى رذنى |١
َ

الك انوهو ال وى ع نان عباس وعليها كزالعئ

والتابعينو اهل السنةفنؤٌ من يظاهر هاو نكلعلها 0
سوىذلاك وكالك 21د

ئقدعهاوسل

اللاخعان الرا>+بن والزائغينوىمزهاو.تك:بر اجورهن»

مشاقهم او آلامه,بءدمالوصو لالىمعانى المذثانه وقيل وقيل وذهب

بعصيو ل ١

الراسضين يعلون تأويل المنشابه وعنالنووى هوالادجم وعن ابن الماجب
الظاهر م اختلفوا فقيل انها اسئاعالله عا لى وقل كل حرف

إسئانه تفالويل  3صماك

لقان

اشارة

الى اسمزَ

لاذه 6 00

1

تعالى بواسطة  0على تمد صلى الله 2وس وقيل لسراهذه لمر
لشرفها لكوتها اصول اللغات وقيْل وقيل لكنصحم بعضهمكومإسعاء
واليه ذهب الكليل وسيبويه قيل وعليه اج اع الاكر وبعضهم كو نهاتع
دف الت ى لاعلام ان القران مننظم
 00وقداء 0

قبل واليه احتيماهلالعمقيق واماكونها اشارة الىالاعمار والآ حال ومذةّالف
وحوها على حساب اىفحاذ وان اخرجبطرق متعددة ومالاليه الببضاوؤى

رده السيوطى عنابنجر وعنزجر ا.زنعباس رصضىاللهتعالى عتما يكونها #
وعنانى,كر العربى مانلباطل عالروف فاوائلالسور والتفصلى فى التفآ
(الانفاق )6

رة البقرة ( المذاكالكتاب لاريبفيه هدى للتقين  6قال الشبعى و-جاعة الى وسائر حروف المجاء
وال السور من المشابه الذى استأثرهالله تعالى بمله وهو سرالقرآن فحن نؤمن بظاهرها ونكل العمفا
اتعال وفادة :ذكرهاطات الامبان ا قال اوبكر الصديق رصى الله عنسه ىكل كتاب نر ناليد
ران اوائلالسور وقال على ا

 0ان ل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف المساء

تفسير البغوى فان قيل لولم يكن منفهمة كان االمطاب ما كاللمطاب بالمحملة والتكلم بالزنيحى معالعربى قلنا
فعال الكتلىفنا بها منها مانعرف وجه المكمة كالصلاة والزكوة والصوم فايلصلاة تضرع محض وتواضع

ق وفالزكوة سعى وف دفع حاجة الفقير وفى الصوم سعى فكىمسر النفس ومنها مالانعرف وجه المكمة
فلاقوال فالطاعة فىالاوع الثانى ادل عاللىانقياد
سمعى ببنالصفا وااروة والرمل ورىى الخار وكذلك ا
ا

البيض_اوى  6زاده وقال جاعة

من العزاء الزاكين هى معلوهة المعانى فقكل حرف

مفتاح اسم 7ه روى سعيد نن حبن عن ن
اعباس رضى الله :الى عنهمااله قال فىمعنى الم الله اعل

نىهما فىكهيعص 52[70-؛ ]كه الكافمنكافو الهاء منهاد و الياء من حليمو العين من عايم
هعرض
االابلنعلباس

وااللصصاادد مممن صادصقادق قاقال

«ؤذاث #ذا اسماشارةواللام للاشارة ا0لىبعدالمشاراليه والكاف حرف
والانقان

لشاف
قان
:يغن
و الخار اله غوالممى والبعنا منَعَلو الشننان واقصىالقمق والدتائ" ١الر

#الكتاب 6هاى هذ السور هوالكتات لكياله فالىفضل فاللام عهد وان جعل | مفتاح اكعهالله واللام

المبعى كن القرءآن لخنس والعنى ان ذلك هو الكتاب المقيق بان مخص به اسم ١١مفتاحاسمه اللطيفوالمم
الكتاب لغاية تفوقه كان ماعداء خارج جمننس الكتاب ثماعرانه انالم اناسما || مفتاح انمه المجيديا فى
روف المحى فلا محللهاملناعراب وقيل لهاعراب وأناسما للسورة مثلافله ||المعالم * وتوله ذلك
أعراب اما الرفع  0خبرهبتداً اوالنصب باكعار فعل نو اقرأ اواجرذف | الكتاباىهذا الكتاب

حارلفقسم ورد بانذلك من خواص اللالة وذلك مبندا إن رالكتات

هراك
ماي
نار ن
فيهقال فراءالكلاهنتعالى

والخجلة خبر للاول واسم الاشارة اغنى عن الربط ووز المم1 .و دلت ره

والكتات صفة لذلاك او بدل منه او عطف يان ولولا نخوف اللال لاكل
وحواه

الاعرات

 0لاري

شه 2

خير

او خير نان لالم او لذلاك

أوحال

علسلل
لس

يله
لنز
عاني
قدوعد 'سد

والعامل

يرز

كا د ل

ف ء'نكزة الؤداد فلاائزل قال هذا ذلك الكرتاب الذى وعدتك وقيل هذا ذلك الكتاب الذى وعدتك
اتزله غليك فاىلتورية والانج.ل وعلى لسان النبيين قبلك قال ان كيسان انالله تعالى اتزل قبل سورة

رة سورا كناببها الششركون» ثمانزلسورة البقرة فقالذلك الكتاب يعبى ماتقدم البقرة من السورة لاشك

كافىتفسيرلعل والكتاب ٠صدر يمعنى المكتوبكا يقال الخلق بعنى المخلوق.وهذا الدرهم ضرب
لاي مضرؤية واصل الكتب الضم واجع سمى الكتاب كتابالانه جم حرف الى حرفا فالمواهب
قوله الى مبتداء وذلاث مبتداء ثان والكتاب خبر المبتداء الثاتى وهو مع خبره خبر المبتداء الاول واجخلة
لقة وَذلات اشارة الىالم .باغتبان كونه نعض القران اواسمالسو رة فى ذاث الكتاب هنذا الكتات وههئا
نكوثهيرة املناعراب تركناها خوفا منالاكثار والاطناب  +وقوله لاريب فيه اى لاشك فيه اله من
الله وانه .المق والصدقوقيلخبر معنى النهىلاترناوا فيهيعنى لاشكفى القرأن عند ذوىالعقول السليد المنورة
ثوار الالهية المهتدين بالهداية الازلية الربائية لوضوح عنوانه وسطوع برهانه

وان شكفيه اهل الزيغ وااضلال الذبن ختم الله على قلولهم القاسية *وذوله هدىئ للتقين خص التقون
بالذكر لانهم هم المنتفعون خبر مبتداء محذوف اى هو هدى او هبتداء خبره محذوف اى فيه هدى الثقين|
واجلنان حالان من الكنتاب والعامل مافىاسمالاشارة هنمعنى الفعل اىاث_يز اوانيه يعنى ان ذلك الكتاب
يهديهم هداية عظين الى المق القويم ويرشدهم ارشاداكاملا الى الصراط المستقيم ولاشك ان فيه حثا
وتنبيها على اتباع قرأن كرم ولا فى علىكل «زله قلب سليم وطبع مستقيم ومنها قوله تعالى فسىورة
آل عران (واعتكعوا حبل اللمجيعا ولاتفرةوا)اى.دبن 4 [-الا__لام باكوتابهلقولهعليهالسلامالقران

حلاش ان امار |2
ابل من حيث انالك

| اسمالاشارة والعنى لايليق ارتيانبه لوضوح برهائه فلا يضر ارتياب المعائد

اليا

١

والقاصر وقيل خير معنى البى ##هدى» قلايلاولى هنادال بلطف الىماوصل

 ْ 8 2عن 'ددى ||االبىغية فلنطو الكلام افلىلقام #لإنقين» قدعرفت معن النقوى لكن قهبنلا
ا
كان السك الجبل سيب ||الاتفا .منالشسرلك لانكل مؤمن من شناله التزام دلاله ألقرا.
المجاوره عن

الزدى

ْ

قيل المتقون َ

المهتدون فهداتهم صل

العاصل واحدتث بالزيادة على ماحصل

واوثوق.يه والا“ماد ||والالتضاوى وخصيص الهدى ,القن باعتبار الغابة وَلتّعدَ |70000 | 14
عليه الاعتص_ام ترشا متقيا ايحازا ونفخيما لشانه وجدالاعتصام بهذدالآيداما باعتبار مضمونالهداية

||

فانكل من تمس_كبه فانهبوصله الىمقصوده اعئىالا خرة التىعرف قدر ثسرفها ||
للحجاز -جيعا جتمين
عليه ولا تفرقوا اى || قفىىااللددسنااححةه اأووببااعتعبتارار ممااببتواّدتتت ععللييهه ممركرقص التلااحح ععللييهه ااملثمهوعمووم فىم 5ل  11ال آانا
لاتفرقواء ناطق نوةوع واولئكهم المفنمون وهذوالا بهفىل1عران ووواعتحهوايه اى تمسكوا فوبحبل ||

الاختلاف بكم كادل || اللهيه رىيكتانه لقوله صلىاللهتعالىعليدوسم القرءان حبلاللهالمتين قالالبيضاوى |
الكنات اود حترفوا)

امستمار ل

فر هكم الماهلى خارب

سايلبسلامه مانلرّدى واستعار لاوثوق.ه والاعقاد عليه الاعتصام سا للمجاز

بعضكربعضااولاتذكروا

جييقعاية اى مجتعين عليه © ولاتفرقوا  #الانسب لاتباعدوا اعلنقرآن وما

ماو جب العدرق

ل

الالفتكا فى البضاوى

وفى اق المبل قد
يطلق علىالعهد والذمة

والؤقكيه الثر ينه
8

لكل او شالكه

بدو

عر

للقأن لالهطسق

و

نك

به سيب للحا من الردىكا انالتسيك بالحبل

اللي ف قدجاءك من اللهنوركهاسلام اوثمد ف وكتاب مبين #اى مين ومادكل

خطأً عنصواب  88مدىءهالله  6اى بالكتاب وقيل اى بالنور والما ل واحد
لامبنعر ضو انه مفعول بهدى هسبل السلام مفعوله الثانىاى طرق السلامة
اى السلا لاا
وصل ال

افكل اناالفعولبهيجب:
ا0ل0اسم لإزءلكن اب

ظ

انيكون موجودا قبل الفعل فيازم  7-32بعية الرضوان قبلهدائة القرء.ان  :ا

م [أ ولاثكانالتبعيةفى نفس الامزلاتكون الانالقرانفلا.تصورقبلهواوفرض و+ودبعية'
1

اي
الرضوادة فهى كافية فىالسلا مة

1
اذالمقصود

0000
00
من ممداية القران هو رضى اللهتعالى ١

اللىيخجوارامق تعالى لانهحبل تمدود ببنالله تعالى وبين عبادء ون تمسك به وصل اليه تعالى اتبى

«فيلزم»” (

ومنها قوله تعالى فسىورة المائدة ( قجداءك منالله نور  6اى الاسلام او مد عليه اللام و(كتاب
مبين #
ا6ى القران الذى يظهر ماكان خفيا اوانه ظاهر فىالامحاز و يهدى به الله )6اى برشد بالقرآن او مد
عليه السلام ل مناجع رضواءه) اى طلت الاق الذى فيه رضساء بالاخلاص.فن مفعول أقوله هندئ

( سبلالسلام © مفعوله الثانى اى طريق السلامة والخير

وقوله

ش

| والتوحيد إوخرجهمم*ناغالا تالىالنو)راىمن الظلاتالى فىقلو به منمالثسرك و الشكو اهل الىنورالامانالذى
لاىرومشيته زو هداوم
اىب
هوقسط ن نوراللهالذى هوا طق اليقينففيصيرااؤ عن بدقاماباطق»للهالالدع(نبهاذتنهء)ا
الىدس

اط مستقم ) اىبوفةه ,الىدين 0

1

الاسلامالذىهو طربق١ط نه كاف نفسير |!لعدورن وما 4اك

دور 5

زوهذا

فيازم عدم الاحتياجج االلىقرآن لصو لالمقصود بدونه ويمكنال+واببانالرادمن |
قوله مناتبع رضوانه اىمن بريد بعية رضوانه فيكون حاصل اللءنى كل ٠زيريد
وانعوا 0
تبعية الرضوان فيفك بالقرآن وكل “مك به فهديه الى طرق ال_لام فافهم
اللنزلكتاب عظيمعدم
رىفان
 0رجهم من الظلات الىالنور #من الكفر الى الاسلام اوءن اامهللعال

|| كتابانزلناء بارلةفاتدعوه

8اذله  #اى بارادتء اوتوفيقه
او من ا“تقاق الايران الى دخول المنان ب
وو ديهم الىدراط مستقيرا#ل6ى طريق «ؤد الى الله لاحالة قاله الببضاوى  +ذان
قيل الهداية الاولى «قيدة تبعية الرضوان وبسبية القران والهداية الثاية مطلقة

فبنهما نتونعاف وانالثانية لاتعلقلها بالكتاب فلا فائدة فىحق الاعتصام فالاولى
انيكتى بالاولى  +قلناالمءطوف مشارك مع العطوف عليه فىذلكالقيد قااللعصام
المعطوف علىهقيد بقيد يشاركه فالىقيد لامحالة وانالمطلق فىمثله لاببعد انحمل
على المقيد لانتحاد الحكر والمادثة ويهربه مابعال القران فى النظىموجب

فىاك ومنها أيه الانعام  49وهذاكتاب انزلناء «بارك

القران

 4يه 7000نفعه دائم

خيره د قدره#.ؤفاتعوه»ه بانيان مواجبه هن الل والمرمة  0اواهسه
واجتناب نواهيه و©انقوا  6اى اجتنبوا عن مخالفته ومفظوا تك كمرههيواملكم

النظير

اتزلتاه هدرتنا وعغيتنا
عل دولا عد فازرلة

كيرال|مينرفوعةفابعوه
فاع  0ابه بالمعملل على.
مقتضّاه وانقوا عمانهام

حال

ع

5

بر جدون

بواسطة اثباعه والعمل
بم فيه و منها قوله تعالى

فى سشورهة ونس مخاطيا
كله

او جيع الناس

ترغيبا بالاممان بالقران

ترحجون»ة اى راجين رجته وقيل ليكنالغرض بالتقوى رجذالله وقيل لعى

والتمل د

 5اورد عليه ازمثله لمعم منالعرب بردعليه بمافى مغنى الابيب ان
من معان :العللتعليل نحو .قوله تعالى فقولاله قولا لينالعله تذكر او مخثى بلفى
الاثقان عنالبغوى عن الواقدى اجنجيع ماالفقرآن من لعل للتعليل وعنابزمالك
انلعل فىالقران ععنىي نوالكلام باق فى اجتاعاللام معكى واعتذر عنه بعض
جواثى الببضاوى لكن الاصم اللريج لابالئسية اليه تعالى :بالاذسبة االلىعباد

ا0لناسقدحاءتكعمو عظة)

ارا ا

ومنهاآيةبونس «ياابهاالناس» االدمرقر يش او المنس وهو الاصم #إوقدجاءتكم موعظة

الصدور) اى ذواء لها

منربكريهاى القرآن .والوعظ زجر خويف واعلنمليل تذكير خيرأها برقله
القلب او انابة الاصلاح قال البيضاوى كتاب جاامععكمة العملية الزاجرة عن
القباح والنظرية النىهى قوله .فوشفاء ا افلىصدور»ه مانلشكوك وسوءالاعتقاد
نازن فىوجه ذكر لبد اله موضع
كالعقاك الزائفة والملكات المهلكة ناقللعلم
القلب وغلافه واعن “وضع فى بدن الانسان ##وهدى ورحجة هللؤمنين 6هلانهم

فازؤابكل بخير.ونجحوا  107ه سيب القسك بالقرآن لخاصل الآآيةالممتصم
بالقرآن اتحفظ عرزكل مانوجبالبؤس وبتوضل الىكل تعمة وثواب.ورجةومنها
اذمل جونز لناعليك الكتاب سانا لكل ثئ  4بقالالتديان مبالغة بصدر لكل
ْي
حال ثونه هيينا بلغا لانالتسان من١ بان

ع

فقال تزناابها

 5حان

1ع

من
رم

ركم لذواك  2لحمب

لم وعليم  .ن الالال

لافى

افلقلوت فو دواد الل
وعى القلب إوهدى)

فى الضلالة

(ورجة

للؤميين).ائ يكل من

امن نهوعل افيه كافى
لفسير الذي ومنها قوله

تغال بق سورة الل
(ونزانا علي كالكتاب)
اىالقرآن (إشسيانا) اى

غ قيل لى كى” فىكلام العربمصدرا
 2ربقة  8640| 9البلخ

م ن هذا النو:

مالمدودوالاحكام والقصص والامثال
اتببانوالتلقااءلكل ثشى)تاج الوم نالاهيو انيرسخلالوحرا و
بالكمسرالال

(وهدى)من |اضلالة ور -جة)دن العذابان آمننهوعل مافيه ني ٠ به:شع>رلىاو»باللنة( للسلمين)اى الماقادن
بالاخبلا من كذا الكطسار
| لهذا فسرالبيضاوى مانا بليغا لكل شى” من امور الدين عل التفصيل أو الالجال

العيون ومنها

قو لهتا لى

ق سورة الأسراء نان

هذا ااقرآن» الكريم

والذ كرا لمكي (هدى)
ارىشد االلىخالة لإلاتى
هىاقوم» ااىااللىة او
الطربقة لع هى اشدها
واصواها

وهى

شهادة

ازلااله الاالله والامان

| بالاحالة عاللىسنة اوالق.اس انتهىلاعللاولى اوالا-جاعانضا وانه لاند من تخصص

معتبر فىةوله هن اءور الدين ااذلتخصيص خلاف الاصل بهلنا خلاف الواقع
باابس
اذ القران لاستصر يانه علىالدين  5هو ظاهر قوله تعالى ولارطب ول

الاقكتاب مبين ٠ فان ل3كون

فلكل نَقُوره آو
البيان بلغا و<ب التقفصيل .ا

الاججال لايلاعه  +قلنا'لمل الابلغية اعم »ن التفصيل والتكار وال 00 [5012م

سانا لكل شى” اذ باعلضشى* مبين بغايلركتاب كباق“الادلة الاربعة مانلسئة.
والاجاع والقياس هذا * اقول لوادعى رجوع جع الادلة :اللىكيئات على :اق
نلباق مفسرا وكاشفا كالقياس عندالكل كا ذهث اللهالعض وذل عل
يكوا

او والتمل نطاعية

ظواهر اءثالهذ:النصوص

ومنهاقولهتعالى قسوراة

المديث  #8وهدى ورحجة وبثمرى  #بالمنة هن للمسلين © ذقط بفان غيراام

من القران ماهو شفاع)

ابملنضاملهلالة
للوقلو
ومن للتبعيض أو لاتبيين
كلش" نئزلمن القران

ين»
ؤ(ومرنجة
لوشلفاء
فه

وةولهصلى الله تعالى عليهوسم ان دعا يدت

لابهتدىبهداته ولوفرضانممل باحكامه بلااعان لاينتفعنه ولو عند من قال انهم
مكلفون بالفروع ثلماشك اكنونه هاديا وراجة ائيمكاون لعمنلنه و|#تمسك
كصعونه فيعنتصم نه فلهدرجة وبثعرى وءنمها اآلياسراء ف انهذا القران عهدى
للتى هى اقوم  64اى دى الىالطريقةالتى هى اصوب من حوالامان والطاعة .
علىمافسس وابه لكنبرد عظلاىهره انالامانبالله «ثلا لواخذ ».نالشسرعلزم الدور
المذهو  5اذالشر  8متو قففةعاللىملعهرتعالى وهوهةوةف على العقل والايلزمالدور

لازدياد إعانهم وبصلاح
االلاامنسشاائللالاعتقادية بعد ثبوتها بالعقل لايد هن تطبيقها بالشمرع و الالاتكون
دنهميمافيدكالشفاءللريض معتدابها شرعا ومنها ةآايلاسراء ايضا  +وننزل من القرآن مواشهفاء  6#ائكل
أودفاء حقيقة [ااحسام القرات شفاء عَلْ ان.يكوؤن من التسين لناكله شفاء من داء'! ليق و 02للقن
لماه من البركة قعالليه
وعنابزعباس هنكل داء فقلفيتبرك.ه لدفعالمضار والمكاره وأيد حديث ذكزه
السلام منلمبناشلفقران
الواحدى هنل يستشف بالقرآن فلاشفاءالله تعالى وقيلشقاء للامراض الباطنة هن
فلاشفاء اللدتعالى و لازيد) الاعةةاد والاخلاق والامال والامراضالمسية لاله يدفع نقراءنه كثير »:ن
نلى بضعالقرآن اا
عع
مبعبض
القرآن «الظالمين)» اى الامراض كأورد فاىلاحاديث وهنهنا قلبفلظة من للت
المكذبين االاخس_ارا»
ثفاء للمرض كالفاحة وآياتالشفاء © ورحجة » وحتمل ان يكون هن عطف |
ائنةصانا لانهم كرون
المعلولعلى العلة هؤللمؤمنين 6اذلغيرالموْ منؤن يكونعذابا وعقو بد لعدماعتصامهم
القرآن يرون  3قَ بالقرآن وقيل عن الواحدى اى ثواب لا<قطع تلاوته #9ويلزايد يه القرآن
نافسليعررونو منهاقول تهعالى
الظالمين  #الغيرالمؤمنين هوالاخسارا  يعتى يزيدلهم خسيرانا لانه كلا تحدد
ففسورةالعكبوت (اوم» وول القران :اتلوتغه تجدد اتكارهم فيجدد اتكارهم تدخ انهم ومنها آي

كل ابطابون ل على

العكبوت هل اولميكفوم * يعنى ايطلبون آية عصلدىقكولمبكفهم قبلعنالليازن ||
صدقك ولم (يكفهم انا
هذا جواب لقولهم قبله لولا انزل عليه آيات من ربه  8ادا انزلنا عليكالكتاب |
الإالفاءعليك الكتاك)

إعللىبم  #بعتى القرآن «محزة كافية فصىدقك على وجه بين إدوامه انذا لاق

الىقرآن ت(لى علمم» |
سعار الايات لانه ثابت على مرور الايام وغيره 
ننى
بصدقك ويثبت جتكوهو ااعظلرابات يغ

لإسائر»

ررح(جة وذكرى 6
لده
من الآايات المتقدمة إانفى ذلاك) اى فالقرانالموجود فىكل مكانوزمان الى آخر ال

ااىنذكرة القوم بؤمنون» وقبلئزات قز ١ هه هذه الآاية فىئاس من المسلين انوا مكدو بفيه بمءاضبول
ا
البود قلا نظر النىعليه
سائرالآيات او مخلاف آيات سار الانياء © #ان فىذلك  #اىالكتابالذى هو
السلام اليه القاه وقال
ارة  8لقوم بؤمنون *#لمن
» عظية ه وذكرى  #نذك
د  0ة  #لرجة و
كؤجاقة قومانبرغيوا
همه الامان لاالتعنت فالقرآن كاف لكل مصالح فالعمل عضهونه والقينك عوجبه
فى الو قائعوالاحوال موخت أنعرن عظين من اطنة والرؤية والاحشك ان العملبه تماجاثهم ن نهدهماملاىحاء نه
شأنالمؤمن ومنها فيص  8كتات © اى هذا كتاب هق انزلناه اليك مبارك 6
خير كثير ونفع جايل ان آ»ننه لان مواضع القوان أبعضها مقن البغض زان
المطلق فىمثله حمل علىالمقيد وقد عرف تالقيد فالآ يات والايلزمالتعارض مع

ان #عونه حينئذ ليس موافق للواقع  #9ليديروا آياته  64تفكروا إيانهامحييسة
وأاسرارهاةلغارلابطيفة وقيل باتباع اوامه ونواهيه #إوليذكر اواوالالباب»ه

ذوواااءقولالسلية ومكن ان لياهلتدير بالنسبة الى ماتوقف عالىلشرع معنى
لولاخطابالشارع لابدرك والنذكر بالنسبة الىمامكن توصلبالعقلكذاتالبارى
وإصفاته .وان بيه لالاول بالنسبة إلى جنس المقيسن' عليه والثانى :الىالقياس ومنها
افلزعن  8الله تزل احسن اللديث  #4اىالقرآن وجدالاحسنية اما لكون نظبه

معرا واما لكون معناه مشلا على اخبار الغيوب والماضين والوعد والوعيد
واحوالالمبدأ والمعاد  9كتابا متشابها  6بدلمناحسن اوحالمنه اىيشبه بعضه
.بعضا :الاعاز والعئة والدلالة علىالنافعالعامة وقتصديق بعضه بعيضا_آخر

ار

غير نيهم

الشيم ه ( ومنها ذوله

تعالى فى سورة ض

ك(نات انرما اف
القزان كعات مول هذا
اليك إمبارك) أن مععه

ومنيوان 8ترأ وعلبه

يهر
ثظ ب
كلغ
وم ٠ن عظماه وا

ادير واتمالبركة اتنشكر
واحضيرقليه فيه اتزلناه
اليك حبرادل (ايدبروا

1ن

المطرنز ف

معانيها ويففهوا منالله

وغدمالاختلاف :وقيل ياشلبكهتبالمتقدمة فاىلام والنهى والرّغيب والرزهيب
* فان قيل قديرى اختلاف فىبعضالقرآن نحو فلاانساب بينهم بوءئذ ولابتساءلون
مع قوله تعالى واقبل بعضهم على بعض تساءلون ونحو قوله تعالى فان خفتم ان

آداءهةوشرايعه وادركوا

لاتعدلوا فواحدة مع قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بنيالنساء ولوحر صم

ماالمراذ منه (ولسذ كر)

فالا ولى تفهم امكانالعدالة والثانية فيه ونحو ونطيئن قلومم بذكرالله مع قوله
تعالى اذا ذكرالله وجلت قلوهم لانالوجل خلا الطمأنينة ونحوترىالساس
سكارى وماه ,بسكارى وغيرها ونتحو اختلاف وجوهالقراءة و«قاديرالسور
والانيات واختلاف الاحكام والناءحم والمنسوخ ونحوها من .وجوهالقرآن التّى

اتىمظ بالقرآن (اولوا

ترى فنها تناقض واختلاف وقد قال تعالى ايضا ولوكان منعند غيرالله لوجدوا
فيه اختلافا كثيرا والظاهر ان ماذكر اختلاف كثير * قلنا لااختلاف فيا ذكر
اسلا :فانااتساول فىموطن وعدمه فىموظنآخر ٠ن القيامةٌ وانالتعديلفىتوفية
حقوق النساء وعدمه فىالميل الءقلىالقلى وهوليس فىقدرةالانسان وان !لطأ نينة
باتثسراح الصدر ععرفتهتءالى والوجل عندخوف ذهابالهدى والزبغ الئاس

ارق 10

.ازازاوليدوا بسكارى منالتتراب حقيقة' وقال فى الانقان

اوامسدونواهيه وحفظوا

الالباب) 'أىذووالعقول

من الناس بعظاعه والاب
جوهر

العقل واولوا

خذون

الالبابه ,الذينيأ

منكل قث لباه و يطلبون
من ظاهر 7

دير 9

قر
ىا ل
عو منهاقو زتع
الزم :ا(لله تزل:احبسدن
الحديث) وقيل ملت

> ||الععابةملةفقالو وأيارولالله

من يدي اهوحال هنواى :شبه نا00 00 79و الصدن ا يعنى لاتاف ولا.نقض دعضره

والعقاب والقصص  +وفالدة التكرير انالنفوسن انفر شىث اعنى الوءظ والنصكة فالم تكرر علها 1لعملاعلة
ولم 0ه

ومواعظ

وصف

فيها اولانهانى فىالتلاوة

وقصص

وامثال

ثالث للكتات

والاقدءرار

الرعدة

قّ

الفؤم“ :الم “تقال

فلا عل 02

ص أن الجن

وصهف

ذوعظام

الواحد

باع اى ذو فصول

كك »,هه  - 1وعروق

دكن سور

واعص_اب

وآنات واحكام

 3لفشعر

ماك

عن الكرماالنمائى عن القرآن هو الاختلاف الداع االلىتناقض وامااختلا قالتلاوم
| الذى هو توافق الاين >واختلاف وجوءهالقراءة و>وها فليس باختلاق منقى

من القرآن وباخلةالنئى اختلاف بالذات كالفصاحة وعدمها والدعوة الىالدين
| والدنيا والشثعر وعدمه نقل عانلغزالى يلمثانى»يهجع مثنى اومننى صفة متشابها

وثقيض منه اى ماع

باعتبار اشْقَاله على السور والآآيات و وها قالالببضاوىالمانى منالتثنية اوالثناء

القران وايات وعيده

فانذلك مكرر قراءته والفاظه وقصصه ومواعظه اوشعليه بالبلاغة والامجاز

(جاود الذن حون

او شى فالتلاوة فلاعل او !شع لاازدوجات كالامس والنهى والرجة والعذات

رهء) خوفا واجلالا
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لس نذوهى ند لثقادمينصفة مال لهتعالى تتنوامة اضلها جيو أ و صفها 2ت لمان يهالانحث ع نكيفيتها ولايؤل

شيةمنها * وعندالتأخرين؛ؤ لكل واحد  4ماناسيه من المقاق كناوايلليد بالقدر4والعيئ بالعروالرجل بالمكن
لاتشتواء بالاستيلاء والنزول بزل الام الاك اوس

يريك لفل الىغيرذلاك كاف التوفيقوفيه اشارة الىان

الاعتصام والقمسك بالكتاب الكريموالقرآن العظيم ائما يكون مفيدا اذاكان بعد<صول الابمان وفيه دلالة ايضا
إذان

د القوم اذا خرج علام شبغى له ان اتقيد بنصماجوم ومصا

هر ٠م .عام  4صلا حالهمومأله ,واعااط'يت

الكلا لمكونه عن ءذااقالاقدام واخرج ابنالمبان المرءوزله بشوله

سا -ه أيه
الاحئن انهنا استعازة #شلية تثييه هيئة منتزعة من متعدد نالاخرى كذلك ولا

يضركون بعضالمفردات بلكلها حازا يظهر بالتأمل و عكن انيشبه القرآن بالطبل
المدود منه تعالى الىالعباد' استعارة مكننة كورذالنارق[ه امتعارة هد 000 0

لذكنية حادله ان»#صود الكل هو الو دلةااللىله تغالىوا كلق ىكطارليعمهميان
فاناخذوا .ومسكوا بابل تصلوا اليه وانيركوا ضلوا عر طرفه زر  0 0ا
مهاوى

لإحب» عزجابر رّى
اللذتعالى عنه عن النى

صالللله عليه وس! انه

المهالاك * فانقل ظاهر هذا المديدث ندل عل اختصاص

الدليل امور

اجعاى قاللم ادقيةرا ح.عانالالكعا جحت كالس -يو 1كه|رادلا
 1بالكتا :ت +تلتاقالوا و الدتدو واال
جفات
| فاعله تمانه مكن انس تشارن هاذلاحديثلتمسك والربط >سستلاو»ه :الحديث التاق
حب  #روىا بن حبانباسئاده #وعن حابر رذى اللهعنه هو ان مسعودوهو ابن

| اخت سعد بنابىوقاص ردى الله عندمات فاىلكوفة  #عن الننى صاللىله تعالى
قااللقران شافع مشفع
| عليه وآله وم اتدقالالقرآنشافع 6لصاحب الكبيرة والصغيرة ورافعالدرجات
وماحل مصدق) المشفع

على صسيغة اسمالمفعول
معنى مقبول الث_فاعة

عنداللهتعالى وتولهماحل
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والتخضيص عذنب بلاثوبة تقصير  6مشفع يا هقبول الشفاعة* فانقيل اناريد

من القرآن الكلام النفسسى فهوقائم بذاته تعالىو ليسام اءغابراله وكونهشافعا اليه
تعالى شتضى كونه مغابر الهتعالى وان اربدالكلام اللفظى نوهكالعرض ففعدم
البقاء ولو سس فلامكن انقلانه جوهر الامتناع انقلابالقائق * قلنا اجيبعنه انه
تعالى بجعل القرآن على صورة براه الناس كالاعال عانلدمءزان ثمقيل فليعتقد

باعانه لانه لامحال لاعقل فيه  +اقول اكوللامه صريع فىبكاينفيته وآخّره فى

المحادلالمصدق هن قولهم

امشناعه وظاهره يشعر ىكونه مالنمتشابهات والمتثابه عندالامام الاعظم لات

محل غفلذن اذا سعى منه

الآ حادالاانبمنع كونهمنالآ حاد على الاطلاق اذ هو وانكان واحدا لفظا لكن

الىالسلطانكافى لوعت

والزهيب يعنى ان من

1

كاضا له مقبول الشفاعه

لابعد توائره معنى ولوسع فلاشمة فىكونهمثهورا لعتى بالنسبة الىمطلق الاعال

الق انهتنظير وءشيل لقبولا مل وانه تعالى قادر انلق منالعرض +وهرا
لع
لبه اليه لتناسهما فىاصل الامكان الذى مِنْرَاة جنسهما ذامتناع الانقلاب اناريد

ومن ترك المملن به فانه

الانقلاب الذاتى فليس سم وان بالغير فليس عضروانه >وز ان لقاللهتعالى
منثوابه شخصا آخر ويشفع ويكون الاسناد يحازيا لكون قبولالقرآنسيبا مخلقته

يكون مصدقا عليه فها

وعليه تحمل نظيره مثلشفاعة سورةادلاث والماكجدة والقرة ورءضانوالضلوات

برقع من مساويه كافى

شس حالمواهب يرهن جعله
أمامه

سن وسَيار مومالقران وخصوصه

ونحوها علوماحل  6علىوزن فاعل اى

ساع بلغ كانقل عن الزحختسرى وشرءه ماقيل أى خهم محخادل وعنالقاموس محل

|

نه مثلثة الماء قاده بسعاية الىالسلطان 8م#صدق ه بالبناء عاللىجهول يعنىيصدق || )|
| تعالى القرآن فمخىاحمته فدفىاعته لقاريه وعامله وايضامصدق فىشكاته لمن!ضيع
حقه باعدلمعمل او القرآءة اوالرتيل فيقبل شفاعته بالعفو اوالرفعة وكذا شكاتة

* افلمنساوى عن الزاهدى من شهد عليه القرآن بالتقصير فهو فالنار #ومن جعله

امامد6هبان نقتدى بهبانلعمل باحكامه وبتعظ مواعظه .ويتبر.بخصصه واخبارة
إقادم)
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بانتنك العمل بهوفىروايةانس خلفه لانه القانون الذى؛تنداليهوالا جاع والقياس

فنل هله اماءه فقد نى على غير اساس

ام 4لعزم

2 1قتضامكانه جءلهكالثى*

الملى خاف الله ذلا
قدت ليه ولايعتى هك

لاق اد

ماق استعيال القود ق

الآاول والسوق فالثاتى لان فالقود رفقا وتلطيفا وىالسوق زجرا وتشديدا

لالخىصومة
اق
اةعهته بقوده االلىلنةو ال|سو
ثمالقوديناسب الشفاعة فن قشبلففىح
فنقبل فىحقه ثكاته بسوقه الى النار لخملتا من جعله اسكناف او تعليل ويمكن

فشىرح المواهب لاشك
انقيه حثا على الاعتصام
بالقرانو العمل عمط طاة
الك

إنتكونا انها فشفاعتهكناية عن قوده وشكايته كناية عنسوته وحقل انضلتفا

ودم اك

باختلاق الاشخاص والا<وال اواحداهما بالنسبه الىالتالى والاخرى الىالعامل

ولك امل باقرآن العظليم

وعدمهما ##دحك يهروى انوداود والماى باسنادثها © عنسهل ,بنمعاذ عن

والذكر الكيرءواخرج
ابوداود والما المرموزله

والأتماظ والاعتمار فالاجر لبمجنع نالقراءة والعمل فنعل بالقرآن لكن لامن

بعوله (ردحك)عن سمل

أبيه ازرسولالله صلىالله تعالى عليدوس قالمنقراً القرآن وعبل نه ءالناحكام
حيث اخذه منتلاوته فلايؤجر بهذا الاجر واناوجر مطلق الاجركن قرأبلا

تمل «طلقا  +فانقيل فعلى هذا يلزم الختصاص هذا الاجر بالعالى بمعناه بلبالجتهد
اذلايعرف ممعابنى جيعه ا

رد فلأبؤٌ جر لغيرالعالم او العالم الغير المجرد * قلت

لعل المقصود مطلق المع ولادلالة رن القراءة لمردالتملوا جمل يشرط اخذه من

القراءة ولوس ذلك لابعد اختصاص هذا اللكر بالعلاء ولابنافى مأجوريةالغير

اننه ازرسول
بنمعاذ ع

اللهصلىالله عليه وسم

قال منقرأ القرآن وممل
به الس والداه ناجا بوم

اغية) اضيف البها لآن

عطلقه ك]يؤيده حديث ركءتان من عالم افضل من سبعين ركعة مغنير عالم

ده قوم لفان من

وفى رواية ركعتة ٠ن عالم بالتهخير من الف ركعة من “اهل بالله مع الانفاق
فى فضل صلاة غير العالم واعل ان القراءة اما لرد اللاوة واما للاطلاع

قبورهم وندومون ارب

العالمين لإضوءه احسن

مضهوله والتمل باحكامه ولاشسهة فى هزبة الثانى على الاول  8البس 

من ضوء الثعس فىبوت

يضمالم ةر منالالباس ععنى الاكساء  6والداءناجا  #ظاهرهالاطلاق سواءكان

الديا) قوله الس على

لها دخل فىنعليه القرآن وتربيته بالاداب الشمرعية اولا وفيه تنبيه على انتفاع
الوالد بعبادة المولود سواء دعاله اووهب ثوابعله لكان

ق الدعاءو الهية

مزية #نومالقيامة» فىاللنة اوقبلها الظاهر عدمعوءه للجدواللدة الاانيعيتاله
ضوءه  #اىالناج #واحسنمن٠وضوء الثعس فبىوت الدنيا كه الظاهرانهقيد
لضماء الثمس لعلهبراديه عردلاكلاطسن

من لطافته كالثعس فيه يعل

والبهعة نحيث تظهر ماقالءدت ورى

وجه التقسيد ستالديا فاذاكانهذا الفضل لوالديه

مه لاولد ولكونهما «باله #3فاظكر بالذى مل بهذا

يعنى لاشدر ظكم

عادر الداحسانه تعالى علىنفس هذا  1مل بالقرآنلَعاءدعَظيتها وأنهاثة تخلالته
والسوق ستضى أن شالبالذى قرءو عمل لوي امالان معظم باقضود فراعل

لممله (ذ ظكم بالذوعل بهذا )
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نامر ادبهتاجالكر امد
و>وز انيكون منباب
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على التعليم

انكار  5اى اذاكاننا

قرآن وباشر التمل به واذاب
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حكانات واسرار

ذ كرعا ىقكناى جامع الازهار  #واخرج الك ا ر»هوزله دوله (حك)ء ع

عبدالله ب

فسءود رضى اللهتعالى عنه عن |لنى صلىاللهتعالى عليه و ٍ انهقالانهذا القران قادية الله فاقاوا مأدته ماسجا 4

لتعقيق مضعون اجملة اكنان ؤي[مه ه -امطاب مع المنكربنلفضل القرآن فالتام

انفى قوله ان هذا القران

اتكارى .وان كن الهم | الوعمل مت قله ل د زكرن  5سعا ماد والظاه  [ز
الموحدين المنرددين تلاو

اشارة الىالقران الذى قرى” علىماسّال الاصل ف اىماملاشارة

اذهانهم عن هذا الأضمون

اخذ
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وصفالمشار

اليه حلاف الضعائر ثكماانامراد بالقرآن  00يعىكلاذا اجزاء فهذه
فيه فالمقامطلىو التكيد
|الكرامة تفتضى قراءة الكل مععله حتى ان بق فرد واحد بلا قراءة اوبلا عمل
قالاولواجب
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الاسصق لهاوان استدق مطلقها وانالكلى فمكن بالب
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من تخريح اجد والى داود والماكممنقرأ القرآن ذكلاه ول به البس والداه
اجا الحديث نشتضى الاكال اى الاول ولواريد منالاكال امحويد وَالرَيِلٌ فلا

طعام الضيافة كافى

لادايثءمتنصام بالكتابظاهر
بنعين الاول لان انالاستشهاد المقصود ماناح

حاكمة خواجه زاده

وللمده
ار الحديث واما اوله فيدل عليه ايضا اشارة وعلى الرّغيب على تع
عبارة ##طك» #روى الطير اتى باسناده #وعن عبد اللهنعود ر ذى اللهعنه»6

الملأددبابدفلكموضعها
»ا

اىانهذا القرانكالمأدبة
الملوضوعة بين" ابديكم

| سادس فالاسلام ولهمشابهة للنى صلىالله تعالى عليه وس فىهدهودله وععته

قعوم القع وظهور

كان خقيف ا قصيرا شديد الادمة مات بالمدينة سنة اثنتينو ثلاثين ودفنباايقيع
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لهاابن امعيدا اللهيعنىمساينعود فاجر الىالمدشالمجرتين وشهديدرا اتام

كقاوظلن اهولففاءافقىبلوا'

#كلهاوكان صاحب رسولالله صلىالله عليدوعلىآله و-لم فوانه قالانهذا القرآن |[
مأدبة الله اىضيافته فىالقاءوس المأدبة طعام يصنع لدعوة اوعمس فن باب |

باهلوتمل مقتضاء ولفظة

والاحسان الباعث الىالالفة والانس بلاتعب وزجة #إفاقبلوا مأدته * بضم
مقدار وسعكم وقدرتكم نااك مآقيا 000ا
او بفحمفى الدال لام

تقر يعي أوقفصصة اىاذا
كفاانقكبذلوكامادته
الندبيه البليغ ىاكضيافته منقبمل تشبيه المعقول بال سوس والوجه الميروالمنافم .
ت,عاالىاعتقاد فيه والتمسك وقيل مطلق اللأدبة الشاءل للارواح والاجسام  +اقول الاوجه الافعة العظيد

مافىةو لهمااستطعتم طرف
لقوله فاقباوا لان ما

هن حقابقها ودقانتها ولاتردوا ضيافته تعالى كيغضصب عليكر يوان هذا القرآن' ْ

١ 00
ا ا
مصدرية طرفية أى احلبللّهالمتين *6طرفه ده وطرفه الآآخر لاع ع
فض د  10الوملا
فاقبلؤا ندر استطاعتكم التشبيه البليغ والوجه الخلاصض عاانلهلاك اولوصول ال
وقدرتكم علىالعمللانه الىالله وثواءه لكن فىظاهر الصيغةاثارة الىاحتداج صمرف بجبع الوسع والطاقة

لاك انه فيا بالا
ظالضف ان الاستطاعة قدمكون بالقديرة المربسرة وكل مكرن لقال المعلومة فى
وسعها وقال فاتمّو |اللهما الاصولية والفقهية خبنئذ لباعد اينكون المراد اتيآنالغاية هنالتوعين حسها
استطعتم وماجءل عليكم
فىالدءن 0

الالتى هن
المه
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القران حبل إلله ع« اسل

النثيه اللي
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القوى الممدود الذى هو نشو حمل به

لامن الاستعارة اضًا يا

(نرع)
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فاده 2
انال2ه وفىالقرآ ن معنويةة واعيدالمؤكد للرمعام عكيون مدخوله وفصلت أعاءذ

”©

والنور امببن) اى دوكالئور الظاهر فالهداية والدلالة الى سبل الهدى.خذف الفعول للتعيماولإنالقصد الفعل
دون تعلقه +

ل زيد دعطى و عنم كاف المواهب (والثفاء ١لنافع) اىهو كالادوية ا

النافعة لامىاض

ادوفباى
|اقلوب الوالعة 0 51وارادة المازوم والصفة كائؤة إعصعة ) باكلسعين رفع على الفاخرمبددا ع
(ن تمك .هع وااعمل على اقدضاءِ
ىغوابة :اولضلالة لكونه كالبلتين ا
دو عاصم ولحافظ من السقوط فمىهاو ال

ما استطاع(وحاة ن1اتبعه) اى هو ميم املنهلاك خش له لكونه كالنور المبينالهادى الىعيناليقين*» رىعن النى
هرى* الالامام جةالادب
صلىالله عليه وسر الدقال اذا وف المؤهن علىنار جهنم نقولجز بافءؤقمند اطكفاً
لنو
لان العرب تمد ابن سعيد البوصيرى فىقصيدته ٠ ان 'تلاها خيفة من حناررلظى ٠ اطفأت حرلظى من وردها
الشم* هذا بكاوننه ذريعة الىدفع العذاب والشبم البارد والورد بالكسمر علىالجزء وعلى المورد واضافته الى
آلايات ندلعلى ارادة المهنى الاولفعنى الثم هو الدافعللعرارةكالماء البارد وان-جل عاللىمعنى الثانى كيدل عليه
و صفه بالشى فالاضافة مبنيةعلىتشُبيهالاياتحؤئز 5ه ]ههفىعو مالنفعبالماءكاضافةالاظفار االلى.:هكانهاا أو ض تديض
١:

الوجوه به منالعصاة

شرع #والنو نال الظاهر والكاغفك عنانسار َالامات والمكوات دقل

وقد حاؤه

اى هوكالنور فى الدلالهالىسيل الهدىو لاعدكونهنورا فى القبر والقيامةاوالاورثى'

تو اصللى١ كر المنافعالحسية فكذا القراءآنه توصل الىالمنافع القدسية

 .النافع #فانهبنقعلامالضنفس الامارة و بزيلمااسةوجبه اميل

فىانها راجع الىالا يات

والثفاء

والمرادمن!ا وض <و ض

الشيطانيةو كنجله

الله تعالى عليه
للد ص

رااض اليد درفي ةالقولية ب|0
ادقان التران .بشن من ال
قظعونط
ساف
لوح
اصم
|يعلضوم بكار ااعبن اىهو عا

و م لغلبته فنه شرا

فىءهاوىالغواية والطف
ا

والوفوع قالضلالة  0من عسل

نه  2بأحكامه ف وحاةان عه

0

|تفستير لمك ولابعد العصعة بالنسنية الى الاعتقاديات واليحاة االىعمليات .او

حفن استعمال السك بالعصوق
|العصمة افلدىنيا والنيحاة فىالاخرة لاخ ما
|والتبعية بالنيحاة اذالتمك اقوى من الشعيةكالعصعة بالنسبة التىحاة لالابزيغه

العيير

 +وام جع

جة وهى

الفسرالأسوة و الت
تلمع آل مضداء ضداء
المؤمئين حين اخرجوا
هناانار

بكفاعة

النى

لاميل القرآن عن احلق ##فيستعتب»ه منصوب بطريقماتأئتنا قحدثنا والاستعطاب
للف آل
00
١
كول عن طنه [انأ
ظ ب العتاب ضوعتره يعنى لامميلااللىباطل حيتكىونع ضة عئاب الاىيغ 1تب
صاحبه او الاستعتاب طلبالرضى لايميل عنالحق حتى يحتاج الى طلب الرضى

محتزقةكالفس ,الاسود

ظ ااه ##ولابموج »يهيعوىمستقم لين فيه اراف قال البيضاوى فىقوله تهالى

بردو نحو ضدعليه السلام

| قرالا عىساغيرذىعوج لااختلاففيه بوجه وعن اللحازن اىمنزها عالنتناقض

| وعنا عباس رضىاللهم عنما غيرمختلف وقدسبق
وجوههم فايات القرآن هثل ذلاث الموض اذا اشتغل

1
انهم اذا خرجوا وهم

 8ونه مالو اعتسلوك

نموناعلكلام عله «وفبقوم #مفنيهذبت علوموهنمديض
المذئيون تلاوتها والعمل ما فا إضحسل سيئاتهم ويزول

واد المعصية عنقلوبهم ويستقر حستاتهم ويثبت ياالضطاعة فىوجوههم كاف شرح د العيثثى رجهالله تعالى

لالايزيغفيستعتب) بالبناء للفعول اى القرانلا؟يلعن المق الىالباطلحتى برد الىالالة المرضية منزاغ يزيغ زيغا
اذا مالالىالباطل واستعتب منصوب بانااقدر فىجواب النى السابق عليه معطوف بالفاء علىماقبله كقولنا لما
لون
ايك
ععاضدل
يابينو طءن
تأتيناقصد'نا والا:.تعاب طلب عتاب الشى” فكانالمهناىنالقر آلا ميل الى |!.اطل حتى
ئعت

ضصنة وفم
الطاعنين(ولا يعو ج) بتشديداليم مبنيالافاعل منالاعوحاج اىلارج عالناستقامة لإفيقوم) بال
القاف و نشديد الواو المفتوحة بعدها اىفتذه ب عو جالدقلاهلتعالى الحد للّهالذى انزلعلىعبده الكتاب ولميجملله
قوسا ا يه كا فى المواهب والزبغ الى الباطل والاعوجاج هن صفات الاعيان والذوات فكانه شبه القرآن ماله

ا
صلاخية الميلو الاعوحاجاستعارة بالكناية .ونقى :اك الصلاحية استعارة حيلية درينةلكدة قايل ([| 1
فىيهذهالقر بنةلكونهاسلويا آخر مالنمدح فتدير ((ولا.نقضى عاءبه ) اى دقاه وحقاسّه واسراره ونكته كأقال
الاماذامامحة الادت لسان ارب ثفيسالدين ممد بن سعيد البو صيرى فقىصيدنه  +ولا تعد ولاتخصى محابها
 4ولانسام على [لااكتان بالسام  5وكا عانق هى العير والمكم والادات والثهم والمواعظ والراهين والزواخر ١
والمعارقف والبرة- ,والرزهيت

رحدالله الهادى ذل الله
تعالى ٠ قل لوكان الم
مدادا لكلمات ري انفد

|

والوعد والوعيد والاحكام

و

1 0

والامثال الىغيرذلاك كافىشر ح استادى

على بانالءجهول اىفكتاج الىالتقويم بازالة عوجه هه ولا تنقضى * اىلالفنى
ولانتهى لؤعائه» يعنى غرانه وعائه بع العلاء فى جيع الازمان قال نعالى
لنفدالحر قبلا نفد كلات ربى ولو جتناعثله مددا وقال تعالى واوان مافىالارض

الحرقبل انفد ثاتربى

مشنحرة اقلام والر عده منبعده سبعة ار مانفدت كلاتالله  +اولفاتقانعن.
على رذى اللهتعالى عنه لودْئت اناوقر سبعين بعيرا من امالقرآن لفعات  +وقال

ل ناجمعت الاذ .,.وان

بعص العا لكلا ؛نه سدّونالف فهم وعن ا.نعباس رضي الله:الى عمما ان هذا

ولوكماع يه ها د

أو*قل

علىانيأتوا يمثل *ذاالةران

القران ذ#و>ون وفنون وظهور وبطون لاانقضى مامه ولانبلغ فاته ذفانوغل

لايآتون يله ولوكان

فيه برق نحاو مناوغلفه بعنف هوىاتهى”مده  5 53عافيه ايضامنةوله

بلعضهم لبعض ظهيرا +

صل الله تعالى عليه واله وسم لكل آبة ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد

ورزوق عن عيدالله ابن

 3وبرواية اخرى انهذا الهان لم مئه حرف الاوله حد ولكل حد مطلع

مسعود رطى اللهعنهعن

وفسر اللد بالمنهى اذ شقتضى هذا الغاية وذاك عدمها الا ان براد باحدهها عله

رسو لاللهدلىاللّه تعالى
عليهو] انه قالالقرآن

تعالى وبالاخر عا لوقه بقَانه اذا لميكنه غاية بالنسبة الىعباده نهلايصلوناليه
فكون نزول القرآن بالنسبة المه عبثا لانه لافاكة له بالنسبة بدا احد

اتزل علىسيعة ادرفاى

خنلق الثوب اىبملنىباب عل
فلمل حتيظهر الوجه يو لاخاق» اىلاببلى م

عسلبىعة لغات لكل

حرف

منه ظهر وبطن ولكل
حر ف حدو مطلع» وحكى

الامام جعفر بنمد انهقال
كتاباللهعلى اربعة اشياء

اننا د وال كاردوا لت
واللقايق فالعبارة إلعوام
والاشارة .لخواصض

واللطائف للاولياءوا طقايق
للاندياء *وقال علىرضى

بعر#ؤمنكثةالزدادية منتكرار تلاونه واسماعه قيل اىلامل قارنه ولايسام

وقيل لا.ذهب رونقه وبمسته كافىكلام الوق لكا ازداد الشكرار رداد الس
وقل لاشغيرحرفهكزة التكرارتلاوة وتدر سام العزاء والمهلاءوالأعات و ااا
ليبرد اخطأالى الصواب كافىحديث المامعالصغيراذا قرأ القارىء فاخطأً اواناو

كان عحمياكتبه الملاكك]انزل ٠ قالالمناوى اثابةال#طى* واللاحن فالقراءة اذالمتعقد
فلتعليم والافيوزر لكنْلامحُق مافيه من الفا اذا م التكرار'لابفيده
اومنشصر ا
مناسبة#ؤاتلوهيه املنتلاوة معنى القراءة والاض ان فىالصلاة للوجوب مطلقا
ْ عءتى القر ص

اوهةا يله 05

كن
اءة فيه دنا

ف البداية لانه

اللباية 0

واحيا وى غيرها كون لاندب والافضل فيه ه ن امون لاهنظهر القاب دن

علليد وكذا فى.جله وفنظره لعالبصر ويعين علىتامل ها
اميسال الصف ا
ولهذاكان اكزاعكابة بقرؤن منالعدف  +ونعلىرذىاللهعنه ثلاث ,زدنى

أللهنعا ان عنه ماهن دق

القرآنالاولها اريعة معان ظاهر وباطن وحدو مطلعفالظاهر الدلالة والباطن الفهم وامد هوالعبارة

0

(احفظ)

بنعض التفاسير ( ولا لق من
بند  8فىالتوفيق نقلا ع
لللعه م
اادا
اذ راالمموطلع م

كثرةالزداد » قال التؤريشتى فىشرح المصابع .خلق البثىا'لضم خلوقةاىبلى اى لاسلى القرآن عن كدرة
التكرير والترداد علىالسنةالتالين واستعمال المتعلين واستماع السامعين كربةعد اخرى ولاسآممنهالقلوب كالذى:

بكون من كلام الناس كا يقال طابلعافاضل معاداة المعاد واما التنزيل فتكراره 'يزداد فيه تمدته (ائلوه»

م
:م..

١ه
]ك
-1
ذيانلباغالسواُوالصوموقراءة القرآنو شالالنظر ال اىلعزاءوالمكدنى عيادة
المفظو ي ه
كالاظر االلىكعبةولكث :القراءة من المكدفقوة عسبة محربلةمفظ ةوة البصر ونقو ته

ك >اللسفوهده

وقدقيل

انلشمةمن المكدف بسبعولفاناللتعه الم#ى#فانقيل ان لفظ تعالىاذا لمبشعفاىاديث

0ط
عليدوم

اللديت رزنادة مالس ف امد يثوالةلولزمزاتانه لاتىبه النى

صلى |لله

 0قلناقال الفقهاء وجوبتعظم اللنهعالىعند ذ كر اسه والمفسرو نف >وقوله

فان الله تعالى يأجركم

تعالى سحاسمرنك الاعلى دوه ايضًا فعلينا تعظيه مطلقا واماعدم وقوعه فىقول
الى فلاشومحة عليئا كعدم وقوعه فيكلامه تعالى ذواز انيكونمن جلة خواصه

1

فى ضلاة النفل لاالفرض وكذا اس#تماعه فاعرفه فيوأجرك» مالناجر وهو جزاء |

عل

دعا ل

تلاوته 0

ن
من

حاء

حرف

ا00

التمل وفىيصيغة المضارع الدلالة علىكرٌةالاجر :لااأيحدد وهو لابنفك عن الكد || :فلهعشس امثالها تزاماانى
كصرح ذيلالحديث على :لاوة كلحرف من حر و فالتمحى او معنىالكلمة لااقول ال<رف ولكن
كا فى قول الفتهاء واماتعليه اىالنب القرآن حرفا حرفا اى كلذكلة مافىاللى

الف حرف ولام حرف

فسنات#ه يشكل انكل حسنة بعشر امثالها لقولهتعالى
##عشر»ة بسكونالثين <
طنز وذ عنس "امثالها قافادة اللخصيض ببالران :+والاوات اللديث
ان شار لالنص ودلاافحمتمالانتكو نالمسنة الواحدة نحو تمام السورة

ومممحرف)فيثاب قارى”

او الايد او الكلة علىوجه ولابعد 0

هذا وراء ذلك فافهم وايضا لحكل إن

رد

العران يدون اسان كله

ظاهر هذا الاطلاق دل كد :

ور ات

ا
والظاهر انهلايطاق عليه القران فضلا

حر

اذمسئلة ايان 0

شقتضى

ذالكاانيقال يجوز انيؤجدر باازء بشعرط انداالكل فان اتى بقدر مايطلق عليه

ذلك :لاثونحسنة قو لهاما

باأكذفيف حرف سه مثل
الاوقولهولكنالف<رف
ولام درف زم حرف

اوىاكلحده:هاحر فى
حقالثوات وضعية هذه

اسمالقرآن فيؤجر مجميع الاجزاء والافلا وايضا ان انىالقرآن بلاقصدالقر آاية الإساعق .خخر وقا]مال ب

كالاقتباس فالظاهر

عدم الاجر لعدم لزومالتعويذ

وطوازغييرالعنى

مطلقا و<واز

تغبيرالافظ بشى” يسيرو ظاهر اطلاق الحديثا! لع ول الااننشسرهئله #وةوله صلىالله
تعالى عليهدوس] اماالاعمال بالنبات لكن فيه كلام لانتحملهالمقام وقد قال فىالاتقان
قراءة القرآن لاتحتاج الى النية كسائر الاذكار الااذانذر » وفىالاشباء م عن
كونهقرا نا بالقصد كوا لاوس دناءة مافيه د كر لقصدالذ كارماك ننم قفين

قلعن الموهرى هىتحقيق لاكلام  8انىلااقول ال حمرف
حرف ولام حرف 5

#ه واحد #ؤولكعنالف

حرف  #4فثاب قائلها ثلاثين حسنة لاشك انالمتبادر من

مقصودالحديث  600من و القاف واللام منةلهوالله حرفا واحدا موجيا

لعشير خسنات فيقتضى مسعى حرو التي حوىظاهر المديث كالصريح فىارادة

الكلين منلفظ الخرف فان المتلفظ هنالم هوالاسم واسمكل كلذ لامعنىالرف
الخوى ذا هل فيه حتى يظهرماذيه االحاهس هلوت ماروى الزمذى باع ناليارث
ابنالاعور»ه قيلهو من التابعين وفهمقال

للحرثين لش

 1شابعين
العأو تددن

وامامن قبيل ةسمايلدال
باسعمالمدلول

00

الالفال اسعاء .مسهاتها
دروف المساء وحقيقها
افلببضاوى * واخرج

الرمدَى الرموزله وله
(ت)غنالمارث الاعورانه

قال مرت امعد فاذا الناس
وفيه مَقلالن للحىحدثين

ولذفكظرالاءنساقطمن

| مافىبعض اذم رحهالله خلافا لما فىآخر منرذىالله عنه  #8انه قال  #4مررت

القإنخوضون فىالاحاديث

بالمدحد»ه اماه-جدالنى فالمدنة اوهطلقالمساجد ف فاذا الناس  4فبايلرصحابة
فخوضون فالاحاديث #فالاقاويل الباطلةقااللفقىاموس خاض الاء خوضه
ن

اى يشرعو ننهاوهى جع | خخويضااضوادخله وكنا خوض مع الهائضيناى ف الباطلانتهى فامامن خصو صية
احدوثة بالضم وهى.ما

يحدث /ه من الاقاويل

البباطلة التى لاتمينهم
إفدخلت علىعلىر ضىالله
تعالى عنه) فالعبارةءن
الحدنات حتاسن حطى

الاستعمال مع اموض اومنالقربنةويحتمل انبراد منالاحاديث مابلناقع ولاضر
وىعنالنى صلىالله تعالى عليهوسز علامة اعراض
وهوالذى بقالله ماكلاايعرنى

بعدنه اشتغاله مالايعنية و بشرنهمانفسس بالاقوالالغيرالهمةمنكلام الدنيا
عالى
الله تع
قالالراوى  8فدخلت على علىر ذى اللّهتعالى عنه#الظاهر انالفاء تعليلية فالدخول
لاجل الاشتكاءم نكلامالدنيا فاىلمحد وفائد:الاشتكاء اماالمنع اوارادةمعر فةحقيقة
المسكلة لايهامالجواز صمننيعه ,هه فاخبرته فقال اوقد فعلوها ه اىهذهالفعلةالتى

والمراد علىين ابىطالب  ٠هىالاحاديْث الباطلة فالممحد قيل!»مزةللتقرير وقبل للاتكار لاعللاو جولاتتهن
ارل
قوضه
)نح
رنهف
لاخير
((ف
لانذلك اعمظم تنفعل النفس منه وفالدتهالحذير واعر اصنةمناخلاهمزة تقدمها
اوقد فعلوها) الاستفهام

شريرى والواو عطف
اةدضراوىااوقد
عخلىم
فعلوها تقلت نوقال اما

عاللىعاطف شلبيها عالصىالها ىالتصدر مثل اكولا ماهدوا افامن اهل القرىاثم اذا

لعاكنافقان فالمءطوف عليه محذوف اىاخاضوها وقدفعلوها ف قلت نم
اوق
ما

قا الماانىيهحرف استفتاح و تبه و سوععت رسو لالله صل اللهعليهوآ لدوم فىعدم
وقوعالتصلية فىكلام على نوع عالفة اقاعد :المتعهدةالشرعية فافهم سول #ه

ميةاامضالية لامنفاعله وان توهم وقيل بلأدشقال
لكا
اىح
أمنىعت رسول اللهعليه حال مفنعول مع عل
الصلاةوالسلام) امابفحم | منه فالاانها 4يتم وتخفيف دال على تحقيق مابعدها لانامزة اذا دخلت
اأنهمزة للاستفتاحوالتنه

عالىنئى كانت لافاد:التحقيق حو اليس ذلك شادر فىالاتقان لعل وجهالتاً كيد

ل( سو ل  1انها سبكون

| كونهاخلاق مايترةب >وانقوى كذبون اوكونها خلا مايعتقد قيلالضعير لاقصة
قن ) .جلة بول حال وقيلللفعلة المذكورة اىكلامالدنيا كانها معلومة عندعلى ثمقال عنابنهشام متى
بىة
اعل
كععت
حل “
من فاع
ن قلهواللّه|حدوالقصة فاذاهى شاخصة
اال
شهمث
لعلي
احمل
امكن غيرضعير الشان لا
حال الماضية والاحرف

وفادتهالدلالة علىتعظي ا تب عرنه و تفذيمه بانيذكراولا*بهما ثم سرهذا لاحوان

اتنبيهو الضهير افنهىالاقصة

رجوع الضير الىماادماء وانت تعإمافيه

وكانالمراد بالفدهة مادشير

الندحديث افتراق الامة

م
حلى
"رةا
قولهكا نهامعلومة عندعلىاشا

| من البعد سها بملاحظة الالفاظ المقتضية للعموم فىالحديث فالظاهر الضير ناقصة وفيه
ماذكر منالفو اندو ايضًا يكونالمقام استدلاليا من قبيلال1ذهالكلاى لكونلقاصود

على ثلات وسبعين فرقة حنئذ من افراد متناول عومالمديث قتدبر فيه يإستكون قتنة  #بالكدسراطيرة
اومطلق ظهور الفتئةالى والضلالوالاتم والفضة والاضلال واختلاف الناسفالآراء افلىقاموسوقيل
آخرالزمان (قلتفاا مرج
مهاىاشيراليه حديتافير القامة علىثلاث وسبعين وفبهنظر ل نااهل المديث تكاموا
)اي الفسه زبارسو لاله
فىصعدهذا المديثولود] انهذهالافيرّاقات فالىاعتقادياتوهذا الذىانىلانكاره
تعالبى قال كاب الله)خير

حلذدفلمابتلدةأالسؤال
عليهاىا هرج كتابالله

اعلمىة
لأل
املنعمليات للإقلت» يعنىعلىافلوماترج منهايارسولالله #بعسنىس

هذهالفتلة فوقكاةلابالله تعالى  #اىالتسك.والاعتصام بكتابهتعالى سببقوى

تعالى ا لخرج جهو سكوناى اللمروج او>لهاوبصيغةالفاعل اكلامفواهبةاالمعنى ماالسيبالموصعلند «الاغلاص)

3

وقوعالفتاة الى التفصىعنها والتخلص منهاكافى التوريشتى امصائح (إفيهناء ماقبلكم) اىلفقىرآن خيرمامضى
فلم

معن الادوال

الواقعة بالاثم السالفة

الحالية وفيه

والقرون

القرآن خبرما يكون بعدك من ذكر الموت «-هزء< ©
لاذلا ص عن الفين الموعودة كلها والمقصود

عرو عظية

معتبر بن ) وحير

مابعدم  0اى فى

واحوالالبرزخواشراط الساعة واحواالقيامة وذكر
اند بتار ( وحكمما

من الحديث بطوله هو هذا واما 0

احلاص من فته الكلام الباطل فىال-كد بكتاءهتءالى منه قولهتعالى فىدو تاذنالله
انترفع ويذكر فا اسم  +قال ااهللتفسير المراد منالببوت جيعالمساجدكاقالابن

ْ

عباس رطىالله تعالىعنهماالمساجد دو تالله فىالارض تذئ؛ لاهل المعاءكانضي*

النضوم لااهللارض واما على من افلسبيوتيا!.اجد الاريعةالكعبة وب تالمقدس
ومتجدالمدينة وم«محد ق.ب|الذى اس على التقوى فأماءلىالمةاسة اوالدلالةللاشراك
فجىنس العلة * فانقيل انكالرفعة عل اك شتضى معرقته قبلخبرالنبى صبى الله

أ

نكر اىوفيه الاحكام

اللمارية فها بكممنذكر
اللكفر فآلا كان والطاعة
والعصيانو الكادلو ارام
والعمااد المناهو الببوع
وغيرهاوالمراد انالقران
موجود فيهكل شى” 3

عليه و فافائدة اخباره لعلى * قلت وان سل معرفة على قبل هذا الاخبار لكن | قال أله عالن اى ل علي
كفان
لام معر فته علىالتفصيل الذىذكر فاىلحديث و يجوز انيكو نام#صود هوالاءذان واس لا
للغير املنماضربن فىهذا اماس وان يكونالمقصود هوالغير اتداء وعلى حاضر
وقال عبداللهة ن مسعود
افلىجلس فيه » اى افلقرآن نبأ © خبر #ؤماةبلكر  #هن تصص الام الساشة رضى الله عنه اذا اردتم
! الموحية للاعدار فانالسهمد

هن وعظ

دك»#من تحو الحو الالْقَيرْ
لغيره هاو خر مابع

والحازاة وانحاسباتالموجبة للائزجار عن المغاصى والاقدام على الطاءات و حكر
مابدك كيمنالاحكام الشرعية اعةقادية اوعلية دنياوية اواخروية وقد قالالله
تعالى ولارطب ولابابس الافىكتابمبين #9عو

اى كتاب اللهتعالى 9ا#لفصل 6

فلفصل بيانلمق والباطل لاغثره يشير الىقوله تعالى و1ثلناةالطكمة
اىالكامل ا
دلل ##وليسبالهزل #لاننز و لهليس
عرج
وفصلالخطاب عامبلىفاصل فلمبالغة ك
عزل بتحلدكله يشير الى قوله تعالى انه لقول فصل وماهو بالهزل فسعرفيه بالعبث

اوالباطلاوالكذب لمن تركهن٠جبار  #بناونقيد وقوعى لااحترازىاذلابركء
ملقرآنالاالمبار والجحبار كلعات وقلب لاتدخلهالر-جة والقتال فىغيرحقكذا
لا
افلىقاموس هو تحعداللهتعالى  6اهلكدالله اواذله اواهانه اوقطعه منر -جنهقطعا

تننة لاعلمىاوادجملاةءعليه
لرفجم
ببنا لاعراضه عنءل هذا الفاصل القونى واالحت
اواخبار بمابشع افلآآخرة اوفىالديا ابضا  8ومناتغى :6اىطلب هوالهدى»»
رء كايلهعقلكاهو مذهب المعتزلة فاىمسن والتعالعقليين وكالكتب
الفدلىالغةيفو
المنسوخة كاالهلكتاب هف اضلهاللدتعالى  64حخلقه فايلهضلالة اىفةدانالمطلوب
لاه خالق سواه وامااسناد الضلالة الىالشيطان والاصنام از كافىثس حالعقاك
وامادوان الادلةالشرعية من الشدة والاجاع والقياس فقيل .رجوعها الىالكات
لكن لايلاعَذعد لفقهاء والادوليين كلامنهادليلا 00م

ومقايلا للآ خروعدمثبوت

العفرائروا القرانفانفيه

ع الاولين والآخرين
(زهوالفصل ليسبالهزل)

اىلقران

هو الفاصل

بانكلق »اولناطل اررق
الفواصل ليس بالهزل
والباطل بلكله جدو حق

والتوصيف بالمضدرلقاكيد
والمبالغة اكلأقاللهعلى انه
لقول فصل وماهو بالهزل

لمنتركهمنجبار قصىر

ا)لبلاهلقا فو ال#ملةاهلكه
اللهتعالىلمعار ضته لاحكامه

ايجيره والقصم كسر مع
ابانة * قالفىالمصمباح وقو لهم

فكع الهتعالى قهبعلناه
اذلهواهانه +واققرب '
موتو القصمبالفاءالكسس

امبنغاينرةوا4:لةكنظائرها
فيغيرالغران منالكةب

التسوخة

اوالعقل كامعتزلة

أضله

اللهواغواء

ع نالدرن القويم والمعراط

المتقج واتبير

ألاطى عن المستقل :دق .واقوعه 7 0الاخبار والدماء عله (١ وهو خبلالله التين ) ناز الشور
والبى بعدها أمْعاما  4وتلدذذا ك5
للى صل ولكل

م رجعال ا

ماتو ص لبه َك 0

قالمواهت  +قلالهلور دشى فشرح المصابجم الخبل استعار

ألمب
و المعى دوا

القوى الذى لاينطع

تت

ك 4عق

غ0وهو الذكر

الحكيم  4أاى اند 5لخر الثانى الدى لايل الأسم والتنديل الى بوءالقية والمشمّل علىحك والاسناد مجازى
يعنى حعله اللهتعالى مشواة على حلم وج عقلية وبراهين بينة قوية ا برد علىذوى الشيه والاوهامولا>تاج
لك دليل آ'خر اك
الاوراق

اليه هذه الارات ١اللكراا.ع“لانه |ا ادلة قوية

وفيها| مالا خصى هن عأوم البير واساء الاثم والمواعظ

ر-جدالله الهادى بورهو الصراط المستقم )©اىالقران.
ون ماك بهوعل مقتضاه

اوصلةه اليه زوه والذى
1

الناء

اء”

ا

ا قيل ع نالور شار ح المصا:جمالمبل ستعارلاو صل ولكل ماتوصل نه.إلىشى

اء

هبنو

0

05
1

َ

ا

8

 | 2تطرق اللخلل اوالحاكم اىنالامانلعفعساد والتدريف الى -بوء ا 3لمع #ووهوالصراط

| ححد بالقران

اكلسن

1 : 5

5

* ا

 4 9 . 0ل

0

للافقام والتلذذ ذكر مار جع النهاقول الاوحه اناده استقلال كلو صفذ كر

“© | ولتأكيد الك لكمال العناية اىالذكر المحكر المنوع مالنباطل والنمحم ومن
لع

لفحوء

<4

كالصمراطالمستقم الموصل الىالمقصود اطق

والمعتنى هوالسيب القوى الذى لا.تقطع #ووهوالذ كر اكير #قيل اعادة الضعير

1

0 1

واللكر ومحاسنالاداب والثهم ك2

والداسشيادف

عدم وقوقنا ع غير ميد الاان يقال ان ىكتاب الله تعالى ذكر حية :الكل
| ومأمورته فالتمل بالكل علبالكتاب  8وهو اىالقرآن ل#الحتّبهالتين 5

0

0

لاهدر عليها المذاق ودككل دونها الاقلام ونقفد

10 1
عقّله

وقصور

تجرد عن درك معاق

لقان وان الفراقان

كاالفتوفيق و(لايلابس
به الالسنة) الاىتصسرفه
ولاتغيره عاهوعليه ٠ن

لاض طق

ا 0

ا المستقم * ا ىالطريق السوىاىطريق

اح قاوملة الاسلام كافالببضاوى #ؤوهو

هلاهواء وهالباءلتعدية اىلاعيل بهالبطلة اواهلالاهواء
الذى لازيغ يهلاعيل يقب ا

لف
كو
تس-سد
ت لواقلباء لا
| والفرق الضالة عنا لاق الىغيرااق

ف سي ِر الاهواء

|بارادة النفس ععتى ارادة النفوسس وآراؤها جمبنعاتللق لاترع 1001000

عاطق مو لاتلتيس بهالالنة ##يعنى ا
| ن

ولايشمه كلام ا<دلاعازهو لاهدر

احد عتلغىييره وتصرف فيه بزيادة اونقصان سواء فى جواهره اوفى اوصافه
لغاية ظهوره ووضوحه قالالله تعالى نان نزلناالذكر واثاله لحافظون  8ولآ
 1بشبع مالنعهلاء  6قيل لاله ب رالاعاتى فكل طمأيطلت رنهمتهفبدغداء العلاءورية
م

اران وقيل هم الذن عرفوه تعالى نجلال ذاته وكال صفاله وقيل اى

القرآن لايشبع منه  5لكمال لذته ونهاية حلاوته ولافيه منالاسرار العحيية

|والبدايع الغرببةوالاسالبب المسكسنةي وخلالق»» من البلى ##منكززةالتكر ار

المربوب فخلاتلف باختلاف السن الملل والضحل عن نه البلاغة واسلوب الفصاحة "م قالاللهتعالى '(من»
قرأنا غربيا غيرذىعوج ولاننحرف باتحراف ااهللاهواء والبدع عنسعت الاستقامت لصيانة التدتعالى اكيأاهقال
لكحاقيق ١ولابشيع منهالعلاء) فيه استعارة مكنية ”
اضا
انانحن نزلنا الذكر وانا له لمافظون والباء اتعدية اي
تتبعها استعارة تحسلية لا فى ينها على انك كافالمواهب اى القرآن هوالذى لايشبع منه العلاء ولمافه من '
ادها دوذ وكال السلاسة بحيث بنطبعبه الطباع ويستلذه الامماع ولمافه دن الاثرار العسية والمتان

الغرببة والاساليب الاطيفة والزاكيب البليغة وهذا هن خواص
الماكينوات
وا مر دند على

القرآن العظم لكونهكلام رب المللينواحكم

كنرّة الكل <١
النعوات والارضين ( ولاخلق عكنرّة الرداد )ااى لال القران ع

نز  0م
من تكر برتلأونه ومطالعته 2

وسعع ليه و مسعم م بل كلا ازداد تكربره.زداد

 5من العلوم الغربة

حسنه وإ#حته هؤولاتقذى  #أشىهى و التقطع 1 #3

والاسرار العجبة والدقائق الاطيقة لعدم اناا فىحد #ؤهوالذىلتنته ان
 0 0نر عن الاعان به  8اذ مععته 6ه اى و قت سماع امن القران من
ى صلى اللهتعالى عاء1

قيل ع نانكازن هلراى صلى اللهتعالمى عليه وم

 :أعمفرواية أبنمسعود ع جم مسإولاق رواية انعباس
ل عباس “ 1رسو لالله صلى اللهتعالى عليه وهم

ل له صل الله تعالى عليه دسم اه
راسو

التحضينال

على امن ولارأهم انطلق

مناصكعاءه عافدن 0

عكاظ

وقدحيل بنيالشباطين وبين خبر السعاء وارسلت علمىم الشهب فرجع الشياطين
علا اديت
اقلوىمهم فقالو | مالكم فقيل حيل بيننا وبين رك
قالوا وماذاك الا 0

قد حدث فاضرنوا مشثارق الارض ومغاربها

فانظاروا

نلا وبينخبرالسعاء فرالنفر الذءناخذوا حو تمامة بالنى صلىالله
نحا
هذى
ماهذا ال

الى:ة التالين :وعامال

المسةمملين واذانالسامعءين

كرة بعد اخرى والمعنى
لا ذهب رونفه كرّة

الاستعمال فلا يزالغضاطريا
لد كه الادان لام

يسأم منه القلوبكالذى
يكون امن تتام السبايق

تعالى عليهوس بوْهخوْلة عامدا الوسوق عكاظ وهويصلى باصعابه  0الجر

ذكره التور يشستى بل

فلاسععوا القرآناسمعوا وهقذالاواالذىحالبيننا وبينخبر السعاءفرجعوا الىقو»هم

لانوارك :فيكة الاياقال

لميعرباستماعهر ولاكه ,وائمااعله اللهعن وجل

*يزيدك وجهه حسنا

لىه تعالىعليه وس
وعلىهذا فاهولصل

بمااوج البه من قولهقل اوج الخكذا قيلونقل عنتفسير الواحدىعن ايلععضصابة
انالمئروا الجن فىليلة المن انفسمم لكن ارانا رسولالله صلىاللهتعالى عليه وسيم

ظاناهههرمنه رؤتهم النىعليهالصلاة والسلام وعنالخازن اله
ثارهم ووآثاارلنير
مان
صلىاللهتعالى عليه وس ام بالذار امن فصرف الله تعالى اليهنفرا ن
فاستتبع عليهالصلاةو الام اصعاءه حينذهاه االىان فطفةوائم واثلمثفاىلثهتبعه
جعون وخطلىخطا ثمامرنى ان اجلس فيه ولا
اىش
اانمسعود قال فانطلقنا ال
اخرج فانطلق ذافتحم القرآن و#معت لفظا شديدا حتى خفتعلىنى الالهلصلله
تعالى عليه وم وغشته اسودة اكثرة لت بلتى ويينله حتىلم امعع صونه فرغ

صلىاللهعليه وس مع الجر فانطلق الىذقهاللى نمت فقلتلا والله يارسولالله
لقد دمت مرارا ان استغيث بالناس حتىسععتك تقرعه ,بعصاك تقول اجلسوا
فقال شلرايت شتا قلتنهرجالا سودا شاب بيض قال اولئكجن نصيبين سألونى
0

الزاد فتعهمبكل عظمحائلوروثة وبعرةفقالوا بارسو[الله تغدرها

الناس ذقات ومابغنى ذلك عنم فقال الهملابحدون عظيا الاوجدوا عليه مه

انذظامرازادب+هولا.نقذضى
ابه

أى الااماهن

افك م لاود لق
والاسسرار الغر ةوالمعاتى

الناققدو الاسالتىالبديفة
انها لدوان .تل عل
القأوت وكتضنا ينها
اح لكل ا<د زهو
الذى لىناته طن اذمعءته)

الجلة استئناق :فده
لتعلقة فل "لعزن
الخلوةين أىلم تعرض عنه

وم اكل ولاروثة الاوجدوا فا حما بوم اكات ذقلت «ععت لفظا شديدا فقال

ففوقت استماعها اباه فى

انان بدرت فىقدل قل بهم قحاكوا الى فقضدت لهم بطق قال  3عباس

واذى لك اك

رذئالله تعالى عنهيا رح

من حن نصيبين 00

اق الىقومهم وقالآخرون تسعد وروى

ان المن

دنه

صبى للهعلييهو سل
ا

1

صنئف

هم

اجتحة يطيرون بها فى الهواء وصنف على صورة الميات والكلاب وصئف
نانوابهودا راونا وف ان
برحلون ويظعنون وبقل يعضوم ان اواك اللإ ك

رشة ول )
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الاحر حملة القرآنو حفظته از بدتفهمهم امعنىهذا ليساجرالقراءة فقط يله مع

اتعابالمفظ ومشقته علىانه.مكن ان حال ذلك علىدلالةالنص وبالجلة فضل جلة
القرآن واضم الرهان ولذا ترىالفقهاء>زمو نيان حفظ  0أن قراف كرد
وقدر لمن

فرض عروالاحة مع سورةة واجب قالا اشم | نالعربى

للافظ القدم حمل الح#دث القرآن حملك وحملنا ودفظك و فظنا ثمالظاهر
هن القرآن فىالحديث كاله لالمطلق فهذا الاجر لقارى” اللبع وحافظه لاالمطلق

العقول واخرج الزمذى

الرموزله شوله ثرزت)

ولواقل مايطلق عليه اسم القرآن و فاحل حلاله * الظاهر الفاء سيبية فالمعى
كان قراءته لاجل اتاذ حله وحرمته حلالا وحراما وعبله قبشكل بشراءةالعاى
 00ثواتب التلاوة داذ
لذن يعر ذون الاحكام دن الفقه وهرؤن
!|

الله صلى الله عليه وار

فزم ان لاوحر بهذا الاجر لعلذلاك تدقع عض
وقوف الى هعناه وقصد عله لا

منقرأالقرآن واستظهره)

اذ  5انا طواز_ان كون هذا اجر هذه القزاءة الخصواصية لااجر مطيلق
القراءة  8وحرم حرامه * اى الذما حرمه حراما وتحتنب عنه ثم الظاهر
مانضافق الطلال والخزام هو الاستغراق .فلو ترك حلالاواحدا اوفغل <
واحدا لزمان لايؤجر الا ان َال مثل الاول اما القارى” ان ترك العملياحكام
القرآن كلا اوبعضا ثحوز ان يؤجر لكن لابهذا الا جران اعتقد والافكافر
ليس لثهىء اصلا م ادخله الله تعالى به  6#بسيبه اوبشفاعته © النة ه هل

يكنى فىذلك قراءة واحدة او يحتاج الكىثير فظاهر اللفط جانب الكفاية
فىاصلهذا الاجر انملعكررةفالقراءة مؤثرة فىقوة المساشة الىالنة والشفاعة
ملحى
فان زدتم زدنا لكن انحافظ حدود القرآن وقت تلاوته ثمانى عنافاته ه
مكاتب مانلاجر الموعود اولا فقاعدة عدم حبوط طاعة المؤهن معصيته يلام
ااثاتى والاظهر ان حمل هثله على القيود والشروط دلالة بعض النصوص

5ك ال ات الفسق مائع منذلاك الدخول وقد تالوا ان الاعشار بدو انم الاعال
ولابعدان شال أنْ المراد من قوله احل حلا إه و<رم

حر امه لسار

والدوام

عليه وقد يستعان عليه بصيغة الماضى الدالة علىالتق ونحققه واسانه اتمايكون

باسقراره فان الزائل ليس لدتحقق  89وشفعه * قبلشفاعته هو 5
نه كهوهم سكان بيته |بناؤه وآباؤه وازواجه
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مافيه من الال واطرام

وقبله (ادخله الله الطنه
وشفعه فىعشرة مناهل

ببته) اىجعله شفيعافهم
وقبل شفاعته فىحقهم
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فىاولاد ١

ل ءَنٌ وقف

الفقي 0 3.ن

فالتاثارخا 4دَ ان اريد بيت السكنى

فهو دن نعو له وشفقى عليه فى بلته وان لميكن لدقر أن وان بات الذست فهو عع

(كاه) ٠بتداء زر قد

وكه انان جره

وليس المراد الكافر لانه
مالاظالميين من جيم.:لاشفيع
يطاع * يعنى أسعةت له
النار يذثوبه وصار هن

اهل النار لولا الشفاعة
واللهاعم  +النوع الثانى

اولاده المعرو فين «كاهم قدوحبت
الاصل لامطاةافلا يضر هذا

اا اضا ال

لهالثار  3بالمعاصى لعى

| وجوبجواز

إسمب

د اقه
]سين

حدم تعد به تعالى عشيدته فضلا وعدم
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ففلىاعتصام بالسنة4-1
ع انوعالثان /ىا
المافرغ 00اللو عينم الفصل الأول ت2ر 0وهر رجز"
ل الايات #هاى هذههى الهبات الدالةعءلىو جو بالاء صا
فتما

دوه ى شيع شماه
بالب:

آيدَ على استقراء المصنف اوتعلق رأهباتيانها فلايضم زيادتهافىنفسهامنها فىالعران
نام حباله تعالىليقر ونا
صبد
لمااذع
#ؤقلان كنم تحبونالله  #نزحليتنقالت قرياشا

رى نر انهذاالقول فىعيمى حباله وتعظيالهوقيل
اال
صق
نحين
(فالاعتصام بالسنة | اللىهدزائى وقيلنزلت
ْ فىحق الهود حين قولهمنحنابناءاولالهحباؤه يعنى>انلفمنزلة عنزلة الابناء واشد
الايات) لمافرغ من بان
الاعتصامء بالكتابوادلته
شرع فسىان وجوب
الاعتصام و السك بالسئة

وذلالله قال الآرات
للدآالة
ابىهاذهتهىا ا

على وجوبالاعتص_ام
والقسك السئة » فنها

قوله تعالى فى

شر

آل

عمر انلقل انكام حبون
الله :اى قلي ماد الكفار
ان وحد

منكممدبة الله ا

تعالى فا مضى من الزمان

( فانبعوبى > واطيعوا

امرى ت(حسكرالله أى
رضى عنكر,
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ويكشف

نقلوبكمبايحاوز

ولله لعجى أن صدهم فىدعوى محبة الله
| حبا للهتعالى فلقتاعالى لنبيه فلن كع  2بنا

لحلبةه تعالى  1بانباعى فاتىر سولهالكم وحتى واضحة
فانبعوتى  فاانت
لديكمفوجب علىكافة دلق متابعتى فيا آم وانهى ٠قال الشار ادا سَّ

 0الوالشى” لكمال ادرك فيه حيث حملها على ماشربها اليه والعبد اذا عل
انالكمالاليق ليس الا لله وان كلمابراء كلا من نفسه او غيره فهو منالله
وبالله والىالله ليمكن حبه الا لله وفالله وذلك شتضى ارادة طاعته والرغبة
فهاشر نه فلذلك فسمرتالحبة بارادةالطاعة وجعلتالطاعة مستلزمة لانباعالرسل
فىعبادته والحرص على مطاوعته م8بكم الله  #فان محبالله منوطة بايائى
قال فىرسالة القشيرىمءنى محبةالله تعالى عبده ارادنه:بان خصه بالقرب والاحوال
العلية وقيل هى مدحالله تعالىله وثناؤه عليه بابجيل  +وعن الىهربرة رضىالله

تعالى عنه انرسول االللتهصهلتىعالى عليه وسلم قال اذا احباللهالعبد قاللبرال
عليه السلامان للدتال ةىدا حب فلانافاحروقحبه اهل |ل-هاء ن بمضع اللقهبولف الارض
واماالحبة عندالشاعح رجهم الله تعالى فقيل المحية الميلالداتم بالقلبالهاتم * وقيل

هى اشارلاحبوب على جيع اللكعوب  +وةرلموافقة المبيبفى امشهد والمغيب +وقيل
مَوَاظأَةالقلى لمواردالرب  +وقالالبسظا الحبداستقلالالكثيرمن نفيك 0| 11
القايل منحبيبك وقال سول المب معائقة الطاعة وميانة الخالفة ٠ وقال الشبل
قدس ره تعرتاشه

هه لانها”عو وانلقلب ماسوى  12رك ١ وإكن عدى

بنمعاذ هى مالا.نقص بالمفاء ولابزيد بالبر * وقال المنيد اذا صحتالحبة سقطت
انفق كارف معنونا بتكام افلىحبة فتكسرت قناديل
متروط' الادت + :وقال 'ا
امور * وقيل جلس الشبلى فدخل عليه -جاعة فقال منانم قالوا محبوك فاقبل
ويه بالحجارة ففروا فقال ان.ادعيتم محبتى فاصيروا على بلانى وقيلاوجالله

لإتعالى»

كني فى<وار الا عبر عنذلا بالحدبة
 3م ذنوبكمي) حا ١  ٠مس فيقّركم ون جنات عنه و
م (لويتفر
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 0 0لكر فيه حبالديا |
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ملانّه كن
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هثقال

لاحت وقال انوبكرالك

<ردلة

و نالمب

 -رت مسكلة فىالحبة مكة

ريه الم باداء حقوقه ناظر اليه بعليه احرق قلبهانوارهوتّه

وصفا شريه ءن وردكأسهواتكشف هالمبار ٠ناستار غيبه فان تكام فبالله وان
العارفين وحكى عن الى سعيد انه قال رأيتالابى دلىاللدتعالى عليدوسم فىاانام
فقلت نارسولالله اعذرتى فان#كبةالله تعالى دغلاتنى عن يبتك ذقال باهبارك هن
احبالله ققد احبنى دوعن

ابىحفص|

كر

فسادالعار فين من ثلاثة فى

والمقابلة كتاففسير القاضى

|بيت

ايامالموسمم فدكامله دوخ فما وكاناطنيد اصغر هر سنا فا[ اعنه فقال عبدذاهبت
عن نفسه ا

على طراق .الاستعارة

تزل حين دعا رسو لالله

كعب بن الاثسرف وهن

تابعد اليبالامان فقالوا
كن ابناءالل وهاحباؤه

ذقالالله ليه قلاهم انى
رسمولالله ادعوك اليه

فانكاتم تحبونه فالبعوق
يه واميثاوا اضرى
عدلى

العار فين

بكر اللهويرطدى عنكم
 3لتم الىاسياب الد'يا ومنافعها وخيانةالحبين اختيار اهو اعمعلى ر اضلىلهتعالى
ْ فيا تقب لثم وكذب المريدين ان يكون ذكراللخماق ورؤتهم تغلب على ذكرالله
تغالى ورؤته والكلهنرسالةالقشيرى  #8و يغفر لكرذنوبكم 3فصبك ويغفرلكم
فهر دلي منجناب عنه و  2م ففجوار ودسه عبر عن ذلاك باجبة على طر بق

نعى محبةاللهوشلع رمو لالله فهوكذات
فاد

نص كتاب الله9+والله غذور رحيم

لخادل ربطالآية باللقصود الاعتصام

بالسنه بعية الرسول و نعيته شَىئ ترزنب عليه محية الله و مغر نه وكل ماثانة كذا
فهو

واجب

فالاعتصام

واحبت

وقوله

غفور

فى هقام القذلة

لقوله يغفرلكم

وتوله رحيم اقوله بكم فن قبيل فعاطلعلة على المعلول وفى آل عران ابضا
بولى قالعبدالله ابنابىسلولالمنافق لاصعاءه انجمدا
لالآلا
قل وحين نزو ةا
عل

طاعته كطاعة اللهتعالى اعم

ان  1ك]ااحبالاصارى عسى اءن صم

تعالى عنهها فانطاعتكم محمد صبىالله تعالى عليه وعلى اله وس طاعتكمانا
انتطيعوتى وتعصوا #دا فلناةبل منكر نقلل عناللمازن  8فانتولوا  #اى عن
طاعتها ف فانالله لامحبا لكافربن »ه لابرضى عنم ولايغفرلهم قالالببضاوى

وائما لشمل لاحم لقصدالعهوم اوالدلالة علىانالولى كفر وان#بته مخصوصة
بالمؤمنين * اقول هذا قمبنيلاقاء.ة دليلالتالى .وضع التالى اذا المعنى فاافنناوللوله
لاحم لانالولى كفر والله لاحبالكافرين فن قابلمذهب الكلاى البديعى
وص"نالكازن

ع١نافى 003
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الآية ان مدا حل
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ان يميت النصلرى

عبسى بنمميم فزل قل
اطيعوا الله اليه (فان
تولوا»اى اعرضواعن

طاعتهما بإفانالله لاحب
الكافرين) اى لابرذى

عن فعلهم  0بغقزلهمكذ

تغديرالعدون ٠ ومما وله فعورةاال هران ايضا

(واطيهوا الله) فىفرائضه ورم الروا إوالردول) فيستته وفنها بلغكم هن حرم الربوا (لعلكر حون ]اق
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من قومهوخصهم بالذكر

فل[تعذنوا بالنار اده
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000ليكفكا ىاحبق رد0

تعالى00

وابضا فىال
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اا عران  0لد من الله علىاأو مين  3لق امامعنى الاحسان و النعينالعظيج اوععنى

لانهم هم المنتفعون عبعثه

ا
/

سكا

او اليه

وخصيص

المؤّهن 2

انبعثهالرسول

02

لاكل لزيادة التفاعهم

راذبعث فهم رسولا هن | اوانالبعثة وانكانت نممة لغيرالمؤمنين ايضا مسب اصلها لكننقية حسبالواقع
انفسهم ) اى هن جنسهم | والخارج  9اذبعث فوم رسولا منانفسهم  54منجنسهم ايسهل استئناسهم وألفهم
ميا لبفهمواهعكنلامه
||

(إتلوا) اى ي(قعرلأيم
آباته) بالبسان ليعلوا 4

ويعين على هم .كلامه و اخذ حكيته فانه لوكان جنسهي مخاتفا لرما تقعالوحشة

والمنافرة سهما ا

سرع فهمالندوة فالحاسة ٠ه نعل حاله فاىلصدق والامانة

وقرى” هانفتّهم اىاشرفهم ف وعن اللخازن وقيلاراد بالمؤمنين -اجليمعؤمنين

الخلالوا رام( و زكمم)»

ومعنى منانفسهم  5نالاععان والشفقة لابالنيس ومن جنسهم لمر علك ولااحد

اى وليطهره ,منالشسرك

حاوف
منه تعالى ,الرسول ظاهر لانه داع الىمائنجهم *من ال

والذنوب بالامص بشهادة

ان لاله الاالله (وبعهم
الكتاب) اى القران
لإوالمكمة) االىمواعظ

لل والتمل لإوان كثوا

مقنبل» اى وانالشان
والحديث كانوا قبل بعثة

الضرسلولاللمين)

اى ظاهر لاشمة فان
فيه هى الخففة واللام

من غير ىادم ووحه

وهاد الى ماهو حبوعم بالذات :اولواجمهتسان اتكون !1و 1اهننفسهم عمداص
آنفا من-هولة فهم ونه واخذشريعته وبجيع احواله فالامنانهنا ,بشيئينا صل
الرسالة والائدة بل فيه اشارة الىاءقميةاهانسة افلمنة لماذ كر ١ آن |[ 00
بالافادة افلىكلامالمقيد هو باعتبار قيده #9تلوعلمم آناته *#ليهدبهم الى صمراط
ية وومحةالمبائث ولخش
صنس
ع ود
مكفر
لسال
انج
سوى وزكر » يطهر هم من
الطباع وسوءالاعتقاد لعل هذا منقبل عطفالعلةعالىمعلول يعنى انماتلوعلمم
آباته ليزكيى هف ويعلهم الكتاب والمكمة * فاسلكتاب بالقرآن والمكمةبالدنة
لىان
المطلقة وقيل بالسنةالتىستهالهم عل

بده صالله تعالى عليه وس ولاسعد

ان اذ تعلمالكتاب نظيه وبالطمكمة معاد:واشراره وقد عرفت مسا| 0 1
قاططية وان كان منقبل #ه البعثة #9إن ضلال مبين  6لجنهىالة وحيرة

هىالفارق ينها وبين
انالثافية وا“عها صمير

انالنافية واسعها اضليشرانالمقدر وجوبا وزا+لة الفعليةخيرها وهذهاخلة الحاصلة

الشان المقدر وجوبا

املناسم واللمير حال منالمؤمئين لاح اناللطلوب اعتصاءالسنة والحاصل من

والملة الفعلية خيرها

وهذهالة الماصلة من
الاسم والملير حال من

المؤمنين واللام الداخلة
علىكلة قد جواب اقسم

فىاحكام الله تعالى وظاهر لابرناب شه وان فيه محففة واللام فارقة ببنها وبين

الآيةالاعتصام بالكتابذاته بواسطةالرسول اذ زيدتهالنى مبعوث بتلاوةالآايات
وتعليراالكتاب وكلماشانة كذا فاليكبهلازمد ليل الكبرى ادلةالاعتصاء بالكتاب

إلا انشال الكلام مبتى.على تفسييرا لمكة بالسنة وكانالمرزاذ املناستدلال هو 77
1ك باعبلىصند تي"اعلترسول 00
اليهحيتئذيكون تصويرالمقام
وماشانه كذا فالاعتصامه لازم وفىالفب_اء 88يااسباالذين آمنوا اطيعو الله قيل

كاالفعتفيسيورنوالتوؤق | فففرائضه  9واطبعوا الرسول © قبل ايضا فىءننه اقول ايسالفرض مخاصا
وفرىة
سالى
ومنهاقوله تع

النساء ( باايها الذين آهنوا اطيعوا الله ) فى ذرائضه ب[ واطيعوا الردول) فىسننه

(بكتاب)

ا
فلر ض صل من السنةايضاو السنة املنكتابايضا
اللله ب
بكتتاب اللهولاالسنة رسولا
اذالاحكام الجسةالشسر3خ اختضاض لبابدليلوف تخصيص الامى بالاطاعةللؤمنين
اشارة الى انالمأموربه غيرالامانوانالكفار ليسوا عكلفين بالفروع كاهومذهب
محقق اللنيفية خلافا لبعضهم والشافعية ثم الاصل ف الام الوجوب فاذا
وجب اطاعة الزسول وجب الاعتصام بالمينة لكن هذا ظاهر فالىسنة القولية
واما الفعلية والسكوية فلعلها ملحقة بالقولية او الاطاعة ماسة للجميع تحقيقا
اوتأويلا  8وأولى الام منكم وائما لىسمل واطبعوا اولىالاس لعله اشارة
الى ان اولى الام ليس مستقلا فىالاطاعة بل٠قيدة ومشروطة موافقة امرالله

اى اطيعوا الولاة اذا

وامى رسوله ولهذا بقال لامعصية اللخالق بام الخلوق ولايجوز لاحد ان

انوا بطاعة الله قال

هذا فضا عن الاصدية وقد تزلت

عالليهسلام من اطاعنى

فىامير سرية يافىرواية انعباس رضىالله عنهها وكذا فىروايةالسدى فىحق

فقداطاع اللهومن عصاق

ردي نسئد صملالي عهليه وس فىنمرية وفيهنا عار ناير وياء

فقد عصاالله ومن بطع

غير ماعينه المرع  +فان قيل كيف 5

( وأولى الام مكر)

جل الىعمار قداسي .فامنه فرجع الرجل فاخذه خالد فقالعار انىامنته وقدا

الامير فقّد اطاعنى ومن

فقال ختالحدرأ على واناالامير فتنازءا علىبدرسولاللهصلىاللتهعالىعليهوس
فاجاز امان عمار ونهاء ان بحرأ الثائية اعلاىمير فائزلالله تعالى هذهالاني +قلنا

ياعلصامير فد عصائق

هذا انما برد على من سول انالعرة خصو ص اليب والام انالعيرة نموم

ثم قال( .فاننازعتم)اى

ان اختلفتم انتمواعساء
المشرال  2و

 0من

الصيغة لامخصوص السيب لاحاج الكعابة فىوقايع ببموم آبات نزلت فىاسباب
حاص واماالا باثالى خصوها على اسبابها فبدليل على ذلك  +فان قل الوا |[التمرائع(فردوءالىالله)

 0اا الزول تمسيرالاض وبانْمصاء ولهذا تالالواحدى لأمكنمعر ون |١اىالىكتانه( والرسولك)
الآية بدو نالوقوف علىقصتها وان نزولها  +قلت لعل ذلك لكونالغ بالسيب | أىالى نفسه مدة حياه
مفضيا الى العر الست أوالمراد بالتقسير"هو نوتجما لاالغتفضيل وزقد ؤت |:فانمات فالىستتهوقدل

ههنا انالتفنسير بالعلاء قول!ءنعباس رذىالله تعالى عنهما وغيره فمكناحنهديث أل معناء اذا اشكل عليكم
اوهل

9ىثى' 64ؤخص بامورالدين
فانتنازعم  6انمواو لوالام منكم ف

فقولوا اللهتعالىورسوله
 0ان كتمتؤمنون

عالماظههرهبه وبامور الدثيا © فردوه الى  4كتاب ##اللهوالرسول 4
لتعل
لفكىتاب اخذيه والافبالسينة
مادام حيا والى سنته بعدوفاته ٠ قيل ان واجد

الله واليوم الآآخر» اى

والا ايضا فباجتهاد فان قيل فهدا الاخير زبادة على ك:ابالله بالرأى

ار وذ 0510

مصقفيس عليهشامل لصور
الاجتهاد قباس و القباس ليس عثبت حكممبظلهر ااانلن

الاق الراك الىلك

المقيسياعنلىفرع .وانمواضعالقرآن شمر بعضها بعضا ذائهم 69انكتتمتؤمنون
بداملله واليوم
نىع
ميلاعل
لآياةدل
لله و اليومالآآخر قلعن الحاز ناقلاعللاء فاىال
الآخر ان لاءتقد دوجوب طاعةالله والرسول قلت هذا بطريق مفهومالشعرط
وهوليس "جيم عندنا ف ذاث  5اىالرد الىالله والرول #خير»» منالتنازع

ورسولهخير) منال ازع

( برشة ١٠ ل )6

(واحسن تأويلا) اى أجل من ت وأيلكماو اجل عاقبة وم جعاكافىتفسيرالشهم .ومنها قوله تعالى سورة النساء
ايضا إفلا ورك لابؤمنون)اظهارلكذم فىاعمائهم -ز  67ويلهافىفلاوريك اهتحير القسماولتوكيد

النىلفاىيؤمنون والواو

واحسنتأويلا  #ا-جل منتأويلكم وا-جد ماقبة والعاقبة تسعأىويلا لانها

فى وريك واو القسم

ماأللاص وفيداشارة لتآبيد مذهب السلف منتسلي التشابهات وتفويضها الىالله

وجواه لايؤمنونوهذا

كاقيل لكن بقتضى مخصيص معن النزاع بالمتشابهات الاانبقال انالنزاع فىالمتشاءه

كةوله لاوالله لايؤمئنون

منافراد مطلقالتنازعالمشار فىهذدالا يد +فان قل هذهالآا يهتقتضى ردالاض

( حتى يحكموك ) أى
يجملوك حكها .ويرضون

دن

قببل مهو

امرك

وهوليس

معتبرعندناوان شان الغيرالمتنازع ان بحى من الله

حكمك ياعمدلإفياتجر)

لازمايكون منغيرالله لامخلو عن الاختلاف فلاحاجة الىالرد لاا نالاستثهاذ

ل
صم 6
ا ينه
وختلف
اىا

عدلولها التضونى هن قوله واطيعوا الرسول ومن قوله والرسول فىقوله فردوه

التشاجر الاختلاط والتتازع

ومتقء الشصرء ناجل

اد سَوله اكندهم تؤمتون بالله
الىالله والرسول واصلالامى لاوجوب وقد ك
بل تعليقة بالشسرط فىقوله فان تنازعتم وفىسورةالنساء ايضا  89فلا :#اى ليس

اغصالنه واشتباكه لوثم

الزامعمكواا اآنمهمنوا توخهارلفون حكبك ثاسمتأنفالقسم وقال و#ربك

لابحدوا فىانفسهم» أى

لابؤمنون» وقيل لفظة لامزيدة لكتبأدالقسم اوللتأكيدالئى فلايؤمنون وهو

ف قلوبهم (حرجا» اى

شقكوا ولضهيقلاايحدوا

صنت حل قولك دي
21

لك وليذا حدق

مله الون لاما قضيت)

جوابالقسم ف حتىيحكموك  اىيجعلوء كما كذاقبللعلالاولى اىيزضوا
حكرك يو فياشر ببنهم  اى فها اختاف بنهم منالتشاجر املعتنتازع ونه
الشر لتداخلاغصانه هلثملايحدوا فىانفسهم حرجا تماقضيت *#ادىكا وضيقا
وحذفالنون فلانجدون لعطفه عحلكىموك كان حاصلالا يهانالامانمتعلق

فىانه الحمق وهو متعلق فيقتضى ان لايكون مؤمنا فالقسك والاعتصام بحكمه لازم ولوالزاما فيردعليه
بلاحدو الولو ان ليا انالمطلوب مطل السنة واللازم املندليلالسنةالمقيدة يحكمه اصللله تعالى عليه
ناقىادوا لاالملهوا مك

انقيادابالللوض و إاركنا
ولت الاي فورالوس
وخاطب يزبلتعة حين
|ختصىا الى رسول الله
فتش سل امد من لكر
فقال عليه السلام يازبير
ااسرقسللااتلثماءالى

حارك فغضب خاطب ثم

اقلاللهتئعا ى فىسو رةالنساه

وهم الاانبعال وجودا حاص مسةازم لوجودالعام او خمل عل المقاسة اودلالة

النص ووو اليا اى بنقادوا لامرالله وامرك انقيادا بالخلوص و الرضى

وفىالنساء  9ومنيطعالله والرسول »© نزلت“فثوبان رضىالله تعالى عنه »ولى
ارلفزن
قللايلصبر حتى تغيراونه وتمل جسعه وع

ضجع
او
لنىه
ولما
والسلام ماغيرلونك فقا

ىوجهه ذقالله عليه الصلاة

الاانىاذا لمارك استوحشت وحشة

شديدة حتىالقاك ثم انى اذا ذكر تالآ خرة اخاف انلااراك لعلو منزلتكاولعدم

دخولى النة نقل عن اللحازن * وقيل ان رجلا املنانصار كى فقال >لىالله
تعالى عليهدو-م وماسكيك ققالبالله لانت احب الىمن نفسى واهلىومالى وولدى

ايضا إزوهن ياطلعله والزسؤل):نزل فنجَاءة"ن الكخابد قالوًا باازلولله ان عرناال الله لزان كل
تفضلنا بدرحاتالنبوة فلائراك وقيل:زل

]ا

فىشا نثوبانمولىرسو لاللهدوكان ديد الحبلهعليهالسلامقليل الصبرعنه عليهالسلام حتىتغيرونه وتمحلججه فقال له

رسو لالله عليه السلام ماغير لاونك سو[ ه هه فقال مانىمس ض ولكنىاخثىانلااراك بوماقية لعلو منزاتك

 7اذك واناق اغز)فاكذن مالمون حى اراك وكذرك موى وانك ركم

فائزلاللهومن ياطعلمله
والرسول ف(َوْلئك مع

عليه وس ا فائراللله تعتالق 'هذةالا بد «وناوئك معالذين انعالله علهم من

الذين انمالله علوم من

معالنبيين وأى فحانلدخاطنه كت ادتى «خذلة فإيرد رسولالله صب اللهتعالى

النبيين والصدقين  6جم صديق فعيل من اوزان المبالفة كثيرالصدق وهماناع

النديين والصدشين» اى

خاصة لارسل حتى للةوا 4م * وقيل هنا افاضل اصعاب نينا صلى اللهتعالى عليه

الببالغين فى الص_دق

وس كانىبكررذىالله تعالى عنه نقل هذا عن الحازن  +وعنالواحدى كلمن

 ١والشهداء ك)ثهداء

صصدق يكل مااس الله تعالى لانداخله شك وصدق الاندياء فهو صديق  +وقال

احد وبدر وغيرهم غن

الببضاوى هم الذين صعودرت نفودهم نارة عراق النظر فىاحجي وكاتوا خراى

قتلوا فى سبيل الله

بمعار ج التصفية والرياضات الى اوج العرفان حتى اطلعوا على الاشياء واخيروا

عنها علىماهىعليه #و الشهداءه مطلقا وقبلشهداء احد اويدر والصااين»ه
من استوت سيربرنه وعاذسته فى اكير  0قالالببضاوى ه ,الذين صرفوا اعارهم

وهؤلاء ان بلغوا درجة العيان عمال القرب فالاياء وان شرب فى الجاة
فالصديقون وان وقنوا فىءقام الاستدلال بالبراهين القطعية فالعماء الراءمخون
الذين هم شهداء الله تعالى فىارضه وبالامارات والاقناءات التىتطمئنبها نفومهم
فالصالاو ن وانت خبير ان هذا التفسير لاصالمين يمتضى كونهم الال مقلدن

(والصامين» منالسإين
بالاخلاض اى لانفوت
الحبوبون مجالسهم فى
الجنة ل(وحسن اولئك6
اى الموصوذون بهذه

الضفات« رمعلا ) أق

الكتةمين اوكنال بوفيحه
معنىالتهباىمااحسن
اؤائك رفيقا وهوهفرد

وه ذهالار بعة كلها من امقر بين #3وحسن اولئك رفيقا  0فىمعنى التعهص متزلة

معنى المعكالطفل يمعنى

على!لعبيز اوالمال من الارتشاق ععى

الاطفالكاف تفسير العيون

عن الجاعة

تال فق
«و انقو

مااحسن اولئك ورفقا معنىاع صب

اأتكبة * وعنالواحدى وول

الردق لانالواحد فىالقيز وب

اولفنيساءايضا  #منيطع الرسول فقداطاعالله » لانامره عليه الصلاة والسلام
اماه وام الله لامنتلقاء نفسه كاهوهقتضى الرسالة والسفارة * قا
السن جع لالله بطعالرسول فقداطاع الله
سورة النساء ايضا ثرهن

طاعة رسوله طاعته وقامتبيه الحسد عل المسيرين * وعن الشافعى راجهالله تعالى

ل يرطعسول أها
امن
اى
حاء له من عند اللهتعالى

قيل فالاعتصام بالسنة عينالاعتصام بالكتاب فا وجدعد احدهما مغابرا بالآآخر

فقداطاع الل لهانه عليه

 0 0.لسن مطلقا دلبلا مقابلا لتكتات وقد اجلعألصوليون .والفقهاء كلا
منهما دليلا مستقلا * قلنا نمافلىمحقيق كذلاك لاكلناطلاع علىتفاصيل الاحكام والآمى هواللدتعالى فاطاعة
السلام فى اللقيقة مباغ

لماكان خفيا بالنسبة الينا اضيف باعلضاحكام االلىسنةالمبينة فىاسلقيقة  +فانقيل
الظاهر ان اطاعة النى صبىالله تعالى عليه و ب عام لاقو لى والفعلى والتقريرى

وز
ناحجبل
اامب
لهك
وايضا بع افرادهذهالثلاثة ولاشك انبعضها لباايملاباع في
لاحل

ااضه

 +فا ارملناك

تعالى فىسورة الاعراف

علوم حفيظا

ا

حفظهم

و

سوم

اا

عليك

المبلغ هو اطاعة لاض

+ومن تولى اىاعيرض
عن اطاعتك فلا رن

البلاغ وعليناالاساب

* ومنها

قوله

سل  7هه
 1ون

هن خواصه وقد حوزوا الكو والزلة ٠ قلناالاصل الاباع الانهرنه

عدمه لكنفيهزيادة كلام لانصحمله المقاموفىالاعاف

ورجتى وسعت كلثى”»#

| اىكل موجود منشانه انيكون متعلقا بالر-جة انخص بامورالدنا فظاهر وان

كعلت
( ورجتى وس

عمله ولام الآآخرة فسعةالر-جة بسيانطريق قكاالرمسالالرسل ومكنةا كتساب
المير وتسهيل طريقه كاعطاءالقدرة عاللىطاعة وقبولالتوبة  +قمبائلزلتالآاية
قالاللعين اناداخل فىهذا العموم فاقنطد اللهتعالى بشوله يقفكستأها * فسائنتها

دى“ )ا تبلغالبروالفاجر

افلآآخرة هه للذين تقون  #الكفر والمعاصى  8ويؤتونالزكوة  #قيلخصها

فتغفلرهم وقبلت توبمم
لالا يهقل
وقل نازت

بالذ كرلانافتها ولانها اشق على هو الذينه,ببااننا بؤمنون» فقالتالبود هذه

الاعيناناذاخل .كلق *
فائنطه الله تعالى سوله

(نسأكتها) اى سأثبتها
( الذين ,تقون )الثمركُ

الر-جة لنا لامماننا باآباتاللهياعلنتىورية واتانًا الزكاة فاخرتجهم بشوله ##الذين
بتبعونالرسو لالنى  #رسالته بالنسبة الىالله ونبوته بالنسبة االعىباد ويمكنرسالته
بالنسبة الىكتاه الذى هوالوج الظاهر ونبوته بالنسبة الىالوج الغيرالمتلو * قال

فى الاتغان .الصقة العامة لاتق يصعددا.توخاالاشكال يواد تال 000 700
نيا حاب بانه حال لاصفة فنقول'هنا بعدم عوم النى لترادثهما او تساوي»ما

ويؤتون
والمعصية 
الزكوة والذينهم بأاننا يعرض امس بقتضى العدول عن القواعد والاصول #ؤالامى» الذى لايكتب

اكول لماكان مقامالدعية ادعى وانسب لهدالرسالة قدمالرسول وقدقالوا وقد

يؤهذون)ةقالت النصارى

والوود انمحننابالاً بات
وهى التدورية ونؤقق

اللكاة لخدو [الريحة

ولابقرأ والكتابة من خواصه الحرمدله صلىالله تعالى عليهوس وآله لعدمايهام
اتهاماخذمن سائر الكتبالالهية ولاقتضاء الاستاذية السبق عليه فىالفضل * وقيل
لكون نشأته فى صغره معامه نسب اليها * وقيل لانه منسوب الىامالقرى يعئى

مكة ولعل الاوجه ماذكر بعضهم لكونه صبىالله تعالى عليه وس مبدأ الشمريعة

لنا فاخرجهم الله بشوله

ومنشأ الاحكامكان كالامبالذين

التنىالامىالذىيحدونه)

التورية والانجيل» :ولكنهمكقوء وبدلوه حسدا وخوف علىزوال رياستهم وقد
وقعوا على ماخافوا لذلهم وهوانه * ,عنعطء ابن يسار قال لقيت عبدالله بن
لوه افلىتوراة فقالاجل انه موصوف
لس
عمروينالعاص فقلت اخبرقى علنصافدر

( الذينيتعون الرسول

يحدونه)ه اىوصفه ونبونه لمكتو باعندهم فى

اى وصفه وبولته
((م؟ توباعندهم فىالتورية فى التوراة ببعض مافى القران باايهاالنى انا ارسلناك شاهدا ومبثسا ونذيرا
والانجيليأمره ,بالعروف وحرزاللاً منينانت عبدى ورسوك معيتك بالتوكل لس فظ ولأغلطظ ولاداا)

العوجاء
حقروئ' بالسيئةالسيئة ولكنيعفو وأنيشبضدالله 0
اسوا
فىلالا
بانبولوا لاالهالاللله ويفتحه اعينا عميا وآذاناصما وقلوبا غلفا واتتهاب الكثير
الصياح غي9أمس همبالمعروف © اناريد منالامم الايحابكا هو حقيقته وتبادره
اجب وحاونالندب فالمغروف شامل,
وض
لالفر
اا ك
ويان
فالمعروف مايكون ركه عص

لكل .الفضائل .الاول اانيللثواب واخللاعصقات والثاى لكمالالتواما وركذا
الدرجات وعنابنعباس ارلذلّىدتعالبمعنهما المراد مكارمالاخلاق وصلةالارحام

(الظاهر)

وهم عن المكر ) اى عا لايعرف [ 07 [6-إ

شرلعد الاسلام بر ويحل ااهلطييات  6اى الملالات
كتاىنت محرمة علوم
ال

الظاهر انه ا
ليس > اق

والا فالتخصيص

وأو 0

عديث

لش بظاه ر

ابدالمطلق
بلظاهر ه زعب

مالميكن مشهورا اذ التقبسد

وذا فىالقر م

زيادة وال0

لهنمعكنر  4الكلام بايلنهى والمكركالكلام بين الام والمعروف وخص |
لاإن
ايضًا لعبادة الاوثانو قطعالارحام 4+قيلكان اكه صبى الله تعالى عليه وس اارفق ا

وم وغير
حو
دلوم
ماانللح
مما(

وبحرم علهم

الات ) إأى الاشياء
التىخبثتفىاسلكركالمياة

واللين والتصم انلتخص معين والعذف والغلظة ان للمموم فالتغليظ عندالامس ١
والدموحم المتزروا لخر
والبى لشنخص معين .دعة وان ظهر متكره اذالنى عليهالصلاة والسلام كان يسير | والررواوالرشوةوغيرها
ابلغ المنكر وهو الكفر ويحل لهم الطيبات التى حدر مث قاطاهلية كن اللعدوم من الك اليه
والشحوم وغيرهها #ؤقيلالطيب هواللال وقيلاخص ننه اذالمال الذى اخرت
ه
سعةبعند
كلجا
الصلاة اوثركتا
اى كل مابطلق عليه ذلك وعن

حلاللس بطيب ونحوه وو بحرمعلهمايانث يه
الواحدى الميتة والدم ول اللتزبر الاول

فل

( ويضع ) اى يزيل

عم أصرهم مفردا او

آصاره- ,جعا اىاثقالهم

ثمرسعرك واالم والرباءوالرشؤة +
ليمش
اال
لاكرلام بكللل
لوكقل مالسطيد | وهى العهود اليتنىهم
الطبع وتستقذره النفس واورد عليه ان الاستغراق خلاف الاصل فىاللام إن

ودت

الاصل العهد المارج ثاملاستغراق واد معهودية ماذكره الواحدى ثم قال

تفيل الا غلان :الى

ون اثدت به حراما جدددا ليمصب لعدم عومه حيث تعين لعهد خارج كانه بريد

كانت علمم)وهىالامور

به التعريض على هن نحي به علىخبث الدخان لاعكباث الطبع واستقذار النفس

الشديدة النىكانتعلهم
افلىشمرابع تل اللفش

لحامه فىهذا الكتاب ورسالتهالموضوعة لاباحةالدخان
السلين ك]يثيراليه كصر
 +واقول كون العهد اصلا مشروط بالقرينة والظاهر عدمالقرينةأوالميتة والدم
ادلنزول برده انالاعتمار توم الشبعه الالمصوص
ولوفرض فهمالقريئة من س

رم لان 0

فى التوبة اى فى صحة

التوبة وقطع الاعضاء

العهد ثما ادءاء لاشك فى قيام المعنى الذى كان لاجله خبيثًا وهذا

الخماطئة وتعينالقصاص

المعنى بمكن وجوده فاىلنلزاع فلالو اعلندلالة عليه بطريق دلالة النص او

افلىقتل عداكاناوخطاً

القياش ودعوئ القراض الاجتهاد امم محتلف فيه ##وويضع» اى يزيل #وعلهم

وقرض و ضع الحاسة

السدب ولوس

ادسرهم  #نقلهم والمراد العهد الذى اخذ عجلىىاسرائيل ان يعملوا مما فىالنورية
منالاحكام وكانت تلك شدديدة بقل عناللمازن وعن ابن جبير اله شدة العبادة

يو الاغلال|اتىكانت علي 64منالافاعيل الشاقة علهى املنثمرايعكتعيينالقصاص

ملنلد الاو فاحداق
الغنام ونحري العروق

فوىتلحرريم بومالسبت

فىالعند والتطآ وحرمةالدية وقطعالاعضاء الخاطئة وقرض «وضعالتمماسةوقل

بان لالجملوا فيه وفرض

النفس فالىتوبة اوقلرثضوبالمتحس بالمقراض ورك اتمل فىالسبت وعدمجواز
الصلاة فىغير الكناثس وتتبعالعروق املنلعم واحراق الغناتم وفرض سين

سين صلوة فى اليوم

صلاة فىنوم وليلة وصرف ربعالمال لازكوة وغيرها تدبيه بالغل فى منعالفعل او

بالاغلال التى تجمع اليد الىالعنق وكانت هذه فىشريعة «وسى عهلايلسلام وعلى
ندينا الصلاة والسلام وهى منسوخة فىشريعة ندينا صلىاللهتعالى عوليآهله وه

اقوله عليهالصلاة والسلام بعثت بالمئيفية السهلة السمساء بإؤفالذينآمنوابهيه اى

والايلة وعدم جوازها

ال شاط

ذل

ان المال لزكوة وغير
٠الاعال الشاقة
ذلاك من
فو ضع ذلاك كام عنهم

ا)ى
( فالذين آمنواه »
تحمد

عليه

الببلام

( وعنروه) اىعظوه (ونصره) بالسيف علىاعلاءكلة اللدتعالودينه إوالبعوا النور الذىانزل معه  6اى مع
لونه وهو العران ومعه عليهاىانزل عليه اواتبعوا النورمع اتباع النىصلىالله عليه وسإلزاولئك)!ى00
محمد عالليهسلام بهذه الصفة (ه المفحون  6من عذاب النار ودخولالنة برجته الواسعة كلسى” كافىتفسير
العيون» ومنها قولهتعالى فىسورة الامافاي!ضا متصلا -هيز  87يه بالتىي قابالهياتهقالالناس اتىرسولالله

البكم ججيعا» امس لننى

عليد الصلاة والسلام أ
باظهار اذماء الرسالة سن

الكساس وهو

اول ذا

نادى به عليه البلام

صلال

ار وسام  88وعزروء  #وقروه وعظبوه واصل التعزير

عنعة0
0ان ل

مثله وهنا منعالاعداء بالنصرة والتعظيم #ونصروه»ه بالرماح

مد

والسهام وبالاموالٍ ايضا#8واتعواالنور الذىانزل معهيه اى القرآن لاستئارة
قلبالمؤمن به بالاممان والعلوم والعرفان اواظهور النبوة نه اواظهور الاحكام منه

والمراد اهل مكة +وقيل | وحوز تعلق معه باتبعوا والذعير لانى يإواولئكه المفمون يهالفارٌّون بسعادة
سبب تزوله ان كل بى |

بعث الىقو»هه وبعث تمد

إلى ججيع الانس وانلين
فاص اللهتعالىان م ذلك

بقوله قل يابها الناس

فالمراد ججيع اناس لا
اهل مكة خاصة بدلالة
قوله ججيعا وهو نصب
عالىخال من اليكر اى

للله اليكم
الدارين وفىالاعراف ايضا متصلا بالتى قبلها مؤوةلياايهاالناس انى رسو ا

والاطاب على هذا الهم#والذىله ماللكعوات والارض» قوله الذى خبرمبتداً
ا محذوف

أوصفؤهة للدلالة قي لهذا دليل علىدعوى

الرسالة ولاق مافيه من اخ1فاء

فاته انيكو ن دليلا عالاىلوهية المفادة من اللهتعالى نمهكقدنفهم ذلك هن بعض
التفريع فى قوله تعالى مفناوا بالله ورسرله تأمل ثمانه اذا اختصله ماللككعوات

والارض يعنى ججيع المكنات و التخصيصعلىحسب عا المخاطب اختصلهالوهيتهما
حسوا يشير اليه قولهتعالى لوكانفء»ما ل١هة الاالله لفسدتافلذا بعقبوله ل#اا9لهالاهو
>#بى وعيت  قااللبيضاوىفان من ملك العالمكانهو لاله الاهو لاغيره وفىقوله نحجى
و ميته بدبعدبرلاختصاده بالالوهية ونقلعن لماز ن ومن كان كذ لاك فهو ادر على

ارسال الرسل الىخلقه لامىانالمطلوب كونه رسولا بالفعل واللازمتماذ كركونه

رسولابالقوة الاان بعال المالوب يمثل هذه الادلة اثيات الامكان فقط واماالوقوع

(الذى لمك اكعوات
والارض » قوله الذى

فثابت بالقرة وعلءه يدور تفريع قوله * قامئوا بالله ور-وله * التفريع بالنسبة

الىاللهظاهر واماباانسبة الىالرسول فصتا الىالتأويل السابق  8النى الائىالذى
يؤمزبالله وكلانه  #آياته اء جيع الكدتباللهآيةاوعيدى لخلقه بكن تعريضا لاهود

جذووفز
باءح
ومبند
خير

ان يكون منصويا باعنى
اوجرا

عل الوصف

ل(ا اله الاهو ) اى لا

لاجراء هذه الصفات الداعية االاىيمان به والانباعلهيه واتبعوه  #فجىيم اقواله
| وافعاله الاماعلانهمن خواصه وواملكم تهتدون جفعىلرجاءالاهتداء اثرالاعان
ا والانباع لببه على ان من صل قه ول تابعهفى التزام شسرعه فهو بعد فىالضلالة

معبود سوأءه دنه مالك

اقل الحا واد
خالقهم وراذ هم (رحى

فىالبيضاوى وف الانداء  3وما ارسلناك الاراجة لاعالمين » كقوله صلى الله
تعالىعليهوم انما انار جه مهداة قالالمناوى قشر حداىذور جة اومبالغ فىالرجة 

وميت» أى >ى الدلقى من الماء وميم اذا انقضى اجلوم وعيت الاحياء فىالدنا ونحى الاموات
(حنى)»
فالاخرة ( قامنوا باللهورسوله الهىو الام الذى لوه ن بالله » اى إصدقه ( وكاته  4اى الرآنالذى انزل منه

لروابعوه) فيايامركبه و ينهيكعنهيعنى عمدا عليهالسلام (العلكم تبتدون» اىارادة انتبتدوا هنالضلالة “(ومنها

' قولهتعالى فىسورة الانساء (وماارسلناك) اىمابعثناك بامد (الار-جة العالمين» اىللمؤمنين حيثهداه ,الىطريق

سد و 7أ

حتى كانى عينها لان الر -جة ما يتب عللها النفع وذاته كذلث فالمعنى مانالا
ذورجةلاعالين اهدا ها الله تعالى الهم فن قبل هداته افلمونما ومن ابى خاب
وخسس وةل ايضا فىيشرح حديث اا بعثت رجة ولم ابعث عذابا لاله غثى

بالرجة واستنار قلبه .نور الله تعالى فكان رحجة ومفزما وما منا فالعذاب لم
شصد بعثته ثمانهقيل مهخوةتص باو منينلاالنمنتفع بده المؤمنونو هو ظاهر الخديث

الاول بل الثانى ايضا وعن ابن عباس رضىاللهتعالى عنما انهمامللكافر ايضا

المنة وللكافرين ,تأخير

العذاب عنهمالا

لاله رجة لهم افلدىنيا تأخير العذاب ورفع المحمواللسف والاستصال والمفهوم
لام الافتازاق مع الميالى كونهر جة لافريقين لبياله هما طريق اللق لكن
مكن

زجة لعالمين ظاهر لانه

الكافر لميهتد بهدابته وقالفىشفاء عياض عن الدعرقندى يعنىللانس وان وقيل

عالليهسلام بعث ىزمان

وكونله

عليه السلام

جع الخلق اقول وهو الظاهر منظاهر صيغة الله الحلى اباللام مع عدم العهد

الفزة وظهور الفثنة من

ودليلالجنس فيدعل الملائكةما فىالشفاء ايضا ان النىص_لىاللهتعالى عليهو س

الكفر و المعصية الى موجبا

لبيله اللام هل اصابك هن هذه الرجة ثئى” قال نكمنت
عرا
قال ب

الهلاك خاء قلهالم

اخثى العاقبة فامنت لناء الله تعالى على وله تعالى ذى قوة عند ذى العرش

والسلام بالشسرع الثسريف

مكين مطاع ثم امين .ويشكل الانبياء عليهم السلام لماافىالمواهب القسطلائية

وناالقباطل
المفرق بب

حنا
انقبولتوبة عآلديمهاليلام انما هو توسل آدمعليه السلام واستشفاعه برو ني

ودءاالناسالىسبيل لق

عه باوسكعهتيه علىاعلىعتبةابواب
نالأىمقر
اصللىدتعالى عليه وس حبنتذ اكنره تع
الجنان وفى بعض الكتب ان آدم عليهالسلام حينارادالتناول نحواء وتقالنكاح
منعه جبرائيل عليهالسلام للمهر فقال مهرهاان تصلى ءلى مد عليهالصلاةو السلام

ورجة إعالمين و هاديا

2ه2رات نفعل حلت له وان ااملجاجنيعدياء مشفعون بعقاعتر الع ورجد

للمضلين وشفيعا للمذين

الامذرجة لبهم كذاقيلوقيل كونه ر-جدللانس وان وغيرهمااناهلالعر صات

يرونو شرح
عسي
لنف
افى
كا

حن اشتداد خرآر : ١امعس فالعرق يستشعفون ٠ن كل نى فتكون الشفاعة.من

وارشده ,اليهفصارمبعثه

عليهالسلامامانامن الهلاك

التوفيق * ومنها قوله
فىسورة النور (فاحذر

والمشرات وان والكفار وقيل كونه راجة (اشياطين تو ماروى انه عينملاك
على ابلس يضرب عليهكلبوممرةل.انقطع الم كلمساق

الاحرى سر رول

!ف إشتغات الى من نجلة العبالم ,فلا حرمى :,من رجتك عل وعدك

فخلض منه بحرمته صلىاللّهتعالىعليهوسلم وقيل اماكونه رجة لموالدواب
فلاروى الدرفع القسط العظمالى وقم فىسنة ولادته عهالليصلاةوالسلام سيب

ولادته وايضا كلا وقع قصط يندفع بدعاله واماكونه رجة للافلاك فلا قبل فى

لنت العراج انه سبب استشساف الاقلاك .قمدنومه :غَليةالصلاة والسلام
واماكونه للارض فلنع العذاب على الارض ببسايلعصيان الذى بقع عثلهفىالام
الماضية وفىالنور #وفلخزرالذين مخالفون عنامرء» فانقيل الاحصماج بها اا

يتهاذا نعين رجوع الضيير الرىسول صلاللهتعال عىليه وس وقد قال البيضاوى

الذنيخالفون)اى يلون
ممروضين (رعن اممه)
أى عن اعم الللهوام نهد

عليهالص_لاة والسلام
٠وقيل عن زابدة

(انتصيم ,فتنة)مفعوليحذر والفتنة الحنة فىالدئيا هه[ ٠١م ه( -اويصيبهم عذابالم) فىالآخرة وقيبل
لاله الفعل اطول
أو قصائث . 5سفير

الشيم  +ومنها قولهتعالى
فسورة الاخزاب (القد
كان لكم) ايها المنائقون
اللامجوابالقسم المقدر

أىوالله لقدكانلكم فى
رسولالله) أى فنفسه
)ذم
( اسوة حسنة ب

لالت وكم هااى قدوة

وغيره العيرالله او لأرسول باذيرججم جانبالرسول وقدقال فالتلو يملاج مع
الاحال وانهكالشيزك فى تزا-جالمعانى فلا بج بلائرجم قلناقالف التلويح ايضا
العبادات نثبت بالش.هات * فان قيل المطلوب مطلق ماثنت بالسنة واللازم من هذه

الآ هوالوجوب

المفهوم من االمرسول لاغيره من الندب والسنة المؤكدة اذ

سكنة
اىلتر
الفتنة والعذاب لايرزتب عل

لزمكوقنصود
احو
+لنا ي
والندب ق

من
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الكلافة الكاءلة التى اشار الها قوله صلىالله تعالىعليه وس الللافة بعدىثلاثون
علتل رضىاللةتعالعته ذا قبل من حو بن منبعدهم انساروا
دد تا
|

د

اي

حر ا درت
-

 | >.ضَا

مرؤنة البصير؛ واعدلة
فى ل اطزم جزاء.اشعرظ
المذكوروا+لةالترظطنة

معجزائها فى ل الرفع
| علىانه خبران وهى مم
| إسميا وخيرها لامحللها
||من الاغراب فىموضع

لة النص اذبعض احاديثبءفضسمه الآ خر | التعليل لاقبلها يسعينىقع
قرأاىبفى
مال
سيرتهومن الا صواف الآنية فك
من ملل

علىان آآخرالمديث المذكورمن ةولمهلماث بعدذلاثوفىروايدثم يكوزملكا وقديزاد | الاختلاف

عضودايأبىعنذاك وايضا لايلائمذيلهذا المديث فان قبلالمرجع عندالاختلاف | شُتى كل بدعى اعتقادا
ليسااللسىينة فقطبل يموع الادلةالاربعة الشمرعيةفا وج هتخصيص السنةاتولاءل | غير اعتقاد اهل السنه
ذلاك بحسب شعولالسنة بها ولومحازا اىبطربقتى ولوقياسا 8الراشدين» الر0

والجماعة ويظهر البدع

0

الاستقاءءة علىطرايقلاق تمصعلبفيه ياافلىقاموس #إالمهديين »6صيغةالمفمول ظ0 00
قيل اى هداهر اللهتعالى فاهتدوا لاينى انهذين الوصفين اشارة الى علة امس ظ

كت ١
وهذا دن جلة معم انه

حيث إن عن المغيبات ل دهفوقعت ])اخير كافىالتوف.ق وابءنالملك (فعليكم بسنىق) اى اذا علم واقع الخال
فلازموا بلق

كيكو ||بها عندوفوع ذلاك الاح ادك

كماد تضاو اع ن سكن السداد ومهم الرشاد  0وسذه

"الراشدن المهديين «(الذينهداهم اللهاححق المبين بركة صوية الننى صل اللهتعالى عليه وسم

0

اخذافاء

* #قل هي المافاء الاريعة الوبكر وعر وعمان و علىر ضوانالله تعالىعليهم |حجعين لانهعليه السلام قالانطلاقه لعدى
ثلثونسنة وقد

0

اكامفانهم
حلا قه علىر ضى اللّهتعالىعنه وقيله ,ومنسار سيرتهممن | ةا لاسلام اليجسهدين ف ال ح

خلفاء الرسدول عليه السلام فىاحياء اححق واعلاءالدءن

 4أه -وارشاد اماق الاق

كافىشزح اءنالملك

لنصابع ( تمسكوا بها» | السابق بالنسية الىالملقاء ويهيد لبعض الام المشاراليه بشوله إتمسكوا بهايهاى |
أىبالمئة (وعضواعليها
| كل واحدة منالسنتين كانهتكرير لزيادة تثبيت وتأكيد لصعوبة الاخذ بالسنة
بالنواجذ) العض على الثشى*
خصوصا عندالاختلاف الكثيروف افراد الضعير اشارة الىرجوع سنا خلفاءاالى
مبسكاهلاسئانو النواجذ

نجامجذ مناليذ وهو
شدة العض بالنواجذ التى

هرذا
ولا
ةب ا
عنيا
هبىالا

كنايةعن المبالغةفى السك
كد الىعي 51021
عسك بالثى” مستعيناعليه

| سنته عليهالصلاة والسلام واخذهامنها لامنتلقاء انفسهر +فانقل تاذسنةالملفاء

الك نه خملفاء اولكو له رماشدين اوليموعهما فعلىالاول يازمعدم الاحاذ بالنسبة

| الىماقبل خلافتهم وايضاجرى سار الدلفاءوعلىالثانى يقتضى اتخاذ سنة كل
| منكان راشدا ولو لميكن خليفة وعلى الثالث لسمّل بهذا الاختصاص احد من
الفقهاء والاصوايين

2
لع قد شيط

بل كلامهم فىمطلق مذهب التكابى بلافرق بين ككمابىو كانبى

5
:
211
:
الاججاع اججاعهم لكيه دف اميم ولوخص بامور اخلافة

اسنانهزياد الحسافظة يا | كالسياسة الدشة وتدبير نظامالامور العادية لايلاتم السباق والساق » فلك كور
فىابناللاك * وفيه دليل انيكون تجوعهما من الامور الديئية والعادية او سنة الرسول اشارة الىالدنى
عالىلاسننة قديطاق على

وسنةا لخلفاءالىالعادى والوصفان اشارة الىان معبتهم مقبدآهم بكونهم على الرشد

نككابة قولا
ماصدر مال

والاستقامة وبعد فيه تأمل © وعضو عليها  اى مطلق السنة المتقسئر الانتتك ١
السنتين 8بالنواجذ#ه هى اآصى الاضراس وهىاربعة او هىالاياب او التى '
فموس ١
االكذقاا
تلىالانياب اوهى الاذمرا سكلها نجامجذة والتحذ شدةالعض به
وهومثل فىشدة الا»تمساك فىاممالدين وفيه اشارة الىغاية اتعاب السك بالسنة

وفعلاوانكانغير مشهور
وعلى انالقايد للسئابى
واجحب

هو مذهب

فىآخرالزمان لانه حيئذ يكونالجاهدين معالالفين وتصعب كله احلق وتعب
المنفية خلافا الشافى
لررافصىول( واياكم افلىحلال قيلفيه دليل علىوجوب تقليد اععابىكاهوعندنا خلافا لشافى ك]فى
لمااتق
ومحدثات الامور © اى الاصولاقول قدعرفتانالدّلالة ائما لهلىخلفاء لاالتحابىوانالذ كور فىالاصول
اتهوا انفسكر من محدنات

| انذلاك خلاق عند |لمنفية وانكان الاح وج وبالتقليد وانخالف القياس وان

نوهدا
تانة
الاموازالء ك ل

دلت عند عدم

يصيغة المحذير تنبيهاعلى

بغيرها تبنالسذتين مانلامور المادثة التى لااشارة لها بالاذن من الشارع وسيفصل

معلومية خلانهم ووفاتهم واما عديد معلومية خلانهم فل يبحب

اضولالثس بعةو حدنات | احجاءا واما عند معلومية عدم خلافه ,يحب اججاما قناملوا كلمائيت فيه اتفاق
الامور عن انفسكم واتآىن | الشيؤين يحب الاقتداء به #ؤوايام ومحدثات الاموره اى اتقوا واحذروا الاخذ
ى
لجب
عاوا
النحاذر .منه

الفورو فد حث و بيهعلى

االسلكسبانلسينةة(فان
كبلدمحعدثةوكل بدعه

دلث
حفانك
#إ

بدعة وكلبدعة ضلالة؟ه هذا شكل اول مذكور القدمتين لكن

بشكل بانالبدعة قتدكون مباحا وواجبا ومستصبا والخصيص بالدين لميفسيد اذ
هذه الاقسام انما هىفىام الدين لانها احكام شرعية وفاده انما تظهر افلىعاديات

ضلالة » ذكر شرح

المقاصد البدعة المذمومة هوالحدث فىالدين منغير انيكون فىعهدالككابة ولاالتابعين ولادل

إوق)2" .

عليه ددلشرعى اتهى فلا حالاف ماسيابى دن ان منها الواجب أوالمندوت اوالمباح لقيام دلائل ذلك فىتلك

لجمشنكل الاول ان كلمحدث ضلالة امابانالصغرى فلان
انتي
وشىد * وكلضلالة افلنار +عالىاسناد الججازى ي
المحدث هو مااحدث بعدالنى اصلله تعالى عليه وس وكل مااحدث بعده فهو بدعة فتأمل هذا كل كلامه على
وفق مامه بءونالله والهامه  +ثم اعررّض عليه ههنا بعض من #كفاء العقول على ذوى الاليات والفدول

وقال اماالكبرى وهى قوله كل بدعة ضلالة وان كان شاملا بالاقسام الثلائة املناعتقادياتو اامءلياتوالعادات

لكنه مام مخصوص والخصص له قوله عليه السلام ومارآء المسلون جسنا فهو عندالله حسن المديث ٠ وقوله
لاتجتمع امتى علىالضلالة فرج منها ماكان من جنس الميرات والمسنات التى براها السلون حسنا فانها ليس
إضلال بلهى حسنة ومثوبة لهذين اللدثين كالتنزيهات فى حق الله تعالى واثيات النبوة وكصلاة الرذائب

ارا والقدر بالجاعة وكلتصلية والنرضية والتأمين فى اثناء الخطبة وقراءة القرآن بالالمان وكاجقاع الصوقية
فى الزؤايا واللساجد ودكررهم ودوراتهم ووجدهم وكالذكر قدام المنازة والعراس وكاالص_الكة عقيب

الصلوات واجمع والاعياد والسؤال فىالمساجد وزيم شاةاوبقرة عند قبره والماوس عندها اياما لادعاء ويناء

القبر وتشيدده والبناء عليه وااذ الطعام لروحالميت فالايام المعتادة عندالناس فىهذا الزمان وغيرها كل ذلك
من الامور المباحة فيصير عبادة وطاعة بالنية الخالصة مرضية عندالله تعالى فقال قذبه لهذه الدقيقة حلتاىتقع
فق الورطة التى وقع فيها المصئف  3 +قال فالنهى عنها بعد ذلاك فتنة فى الدين ولفردق بين المسبمين ل

عن سبيل اليقين » ثم قال هذا ماظهرلى فى هذا المقام بعون لله الملك العلام انتهىكلامه  +فاجواب اما اولا
فلان الحديث جه عليهم لالهم لانه بعض حديث موقوف على ان مسعود رذىالله تعالى عنه رواه ا-جد
والبذاز والطراق  +قال العلاق  5 1-هه
ل
5

222222222

وف بعض ح #ؤوكل
المؤمنون 0

لماجده دوعا فى من كن

2

النا

ل فى ر#ه قل

ع٠

أ

7
لك

<عحصورل

نالغير بالهعام

ذهو عند الله سين وحد يت 2

ح<ح

الاادرت ضكر لبيك
ضعيف

م

80002

2

اهى على الضلااة فالذى | حعمع

ركد

بعد طولالحث

الك خاو النوال

واماهو من قولعبدالله

ابن مسعود رضىالله تعالى عنه هوقوفا اخرجه الامام ا-جد فى مسنده كا فى اشباه النظار  +ورواه ايضا
فربتمعدثه برسالته ثنمظر فقلىوب العباد فاختارله
اختا
ابو نعيموالطيالسى هكذا انالله تعالىنظر فقلىوبالعباد فا
اصهاناب لاجعلهم انصار دينه ووزراء سه فارآه المسلون حسنا فهو عندالله حسن ومارآهاللمسلون تبحا فهو عند

سطلق انس كاظنابلهبعض بءض الظن لان احاديث حرةئذ الف لقوله
الله ف فلاشك أنْ اللآم فالمسلين 1ع
عليه السلام ستفيرق امتىعلى ثلثة و سبعينفر قهكلهم فالنار ألاملةواحدة لانكلا

منفرق امقس برى مذهبه

حسنا فيلزم ان لأيكون فرقة منها فىالنار  +واما ثانيا فلان اللامفيه انكان لاعهد الذهنى كاتوممه البعض علىان
اعة من لجستلب:نلاعلى التعيين فكل عصر وزمان فباطل لانبعضهم برى شدًا حسنا و بعضهم ا
يكون المراد مجنه

ب:راه قبا فيلزم ان لاعيز الحسن منالقيجج بلالصواب الله تعالى اع ان يكون اللامفيه لاعهد الماريج والمعهود

كر م شوله قببل اللديث فاختار له أصعابا فيكون امراد بالملين التحابة فقط اولاستغراق خصايص المنس

فيراد بالمسلين االهالجتهاد الذينهم الكاملون فىصفة الاسلام صمرنا للطلق الى الكمال كإتقرر فى موضعه ان
المطلق عند عدم القرينة بنصرف الىارد التاكل وهو اسيل فتون امفماراءالتصاية اهل الا يلا
نادفه
اولله
حعين

حسن ومارآهر قبع ذهو عندالله  + 3ومثله قوله 0

تعالى عليه وس لجع امتى

على الضلالة لان الاضافة فبماللاء قد يون للامتعراق وقد 'كون مهد لاز فاامنراد بالامة' هذا
الحديث اهل الجاع الذى هوكل متهد لس فه فسق ولادعة اصلا لان الفسق ناولرتهمة وسقط العدالة

وصاحب البدعة يدعو الناس الى البدعة ولايكون.هن الامة على الاطلاق لانااراد بالامة المطلقة هى اهل

السئة والجاعة وه ,الذن طربقتهم طريق الني على السلامو اصعاءه دون ااهللبدع و الضلال كإقالعليهالسلام

اءتى من اسن بسنتى واذا تقرر هذا فنقول ان الاستدلال على المطلوب لأنصم على الاطلاق بهذين المدثيق
ومن ادعى حسن الاشياء الهدثة وكونها مخصوصة منهذا العام محتاج الى دليل :دحم ان ككوان ب

10

عادة ١ كز البلاد وقولكثير املنعباد ليس مما صلم انيكون معارضا لكلام الرسول عليه السلام هذا ماذكراء'
فىهذا القام والله تعالى اعم قيقة المرام *وقوله لكينه ءام خصوص يحرج منها مكاان من جنس اللميرات ١

كصلاة الرغائب والبراة والقدربابجاعة الىآخره اقول العام الخصوص منهذا المكم البدعة المسنة اتكون
اذنا منالشارع قولا وفعلا وصرحا
وال بلميغوردامدعة فكل 0

واشارةكامنارة لاعلام وقت الصلاة ولن  1وتصنت الكثب
فيه بل عأمور.ه لان الوسيلة لاقربقربة

وماذكره هذا ||شارح من الاشنا

 0فليست كذلكث بلقد صرح الفقهاء كلهم كراهتها اماصلاة الرغائت والراة والقدر بالجاعة فى الدرر

والكافى والزازى ولايصلى التطوع بالجاعة الاسامرنْضاناه وفىشرحالنية انهذه ا|صلوات بلدعظية دياز |
الروم وماروى فيها منالاحاديث فوضوع كافىابن الموزى وان البواب واماالتصلية والرضية فىاثناء المطبة

فقد قالةاصطان ومشاناقانوا بانه لايصبى علىالنى صلىاللّه عليه وسل فىاثناء الطبة بل تشقع ويسكت وكام

تحقيقه فيه قالالله تعالى واذا قرىئ* القرآن فاسقعوا له حطير حم أي وانصتوا اعلكم تر-جون ومن اذك
اللواز فعليه البسان على'

ان .دليل ,التحويز اينم
يدون المواب  :عن دليل

ا

إضلالة ,لْمثتوبة كصلاة القدر باللجاعة
والتصلية والترضية حال اناطبة والقرآن بالاعنان ؤدوران الصوفية والذ ثر عند !|"
المنازة والعراس والسؤال فالمساجد والذي عندالقر واتخاذ الطعام لروجالمبِتا,
على حس_نمك

المسيون وراوه

كنا

أيس

دلضة ثم قال»
المنع كاتقرر فيموضعه ||فىالايام المعتادة عندالناس اذكل ذلك مباح فاضله ومثاب نخا
قبى الصنف فته فالىدين ثم اجيب عننفاصيل كل ذلك مالاتحمله المقاماقول١
واماكراهةتراءة القران
ملى المسلم الكامل
بالالحسان ففى البزازية || باحجال شنع.ه اعلنتفصيل وهو بعد تسلم كود احديث جلوهع

قراءة القرآن بالالحان || والامةالكاملة وهو الذى بقتضيه قاعدةانصراف

كلمىال و لاشك أنالآمة”
لق ا
الامطل

كزان الثسالى [) الكاملة وه الجتهدون على منع وخلاف.:قىكلذاكولذا كان دليل المقلد هوقول"

والسامعآثمانوامااجماع

ساك

ران

المجتهد لاالنصوص اذاسدراج الاحكام منها ليس الومنصب الجتهد وقدقالوا اذا ,

تعارض النص وقول الفقهاء يؤخذ بلداولفقهاء اذ تحتل كو نالنص اجتّهادياوله

جاعو ز وفالذخيرة انه كبيرة وةالاليزازئاالزقفن ( .معارض )١ |
ااسم
وركصهم فقال فاىلتانار انيد الرقصلفى
حرام الاججاعواماكراهة الذكر قدامالمنازةاوالعروس اووهمافقد ذكرفىالقاضخان ويكره رفعالضوتبالذكر
السوهتوغمثفىرواله غفرالله
عولهالارج
يكرهون امنش
فانارادانيذ كرذكرفىنفسه وعنا0 ,
لكمواماكراهة السؤال فالمساجدواموامع فقدذكر فالبزازىةالاخلف بنايوب ر-جدالله تعالى لااقبل شهاذة
من تصدق فىالامع وقالالامام اوبكر بن اسععيل جردالله هذا فلسيحتاج الى سبعين فلسا ليكون كفارة وى

الجانس عن الى نصير العياض انه تال من اخرج السائل مالنجامع ارجوان يعفراللهلهباخراجهم املنمسيحد اما

فللتقط والمواهب واعاٍ ان ماشعله الناس فىهذالزمان
كر ةااهلمصالخة عقب الصلوات و امعوالاعيادفقدذ كر ال

املنمصالخحة بعداداء الصلوات الس والجع والعيدين بدعة مكروهة لااصل اها افلىشرع لانها مافعل الككابة
ولا النابعون  +وقال الامام التووى فىيشرح الس مصاخة الناس بعد العصصر والفسر لااصل لها اتهى مَعْريا
لشمرح الجمع وفبها قيل وقال وتمام التفصيل بفضى الى التطويل » واما كراهة ذحشاة او شّرة عند قبره فق

الزيلجى قال عليه السلام لاعقر فالىاسلام وهو الذى كان يعقر عند القبر ببقرة او شاة * واماكراهة نتخصيض"
القبر وتشبيده وتطييئه فقد قااللفايخشار ولابوصى بحصيص القير وناء القير وناء القبة عليهفانها باطلة

7

واناكراهة انخاذالطغامفىاليومالاولوالثالث ويعدالاب.بوع قد ذ 5ر البزازىانهيك
و2
والثالث و لمك الاس.
اولقراءةالانعام
للفقراء كان 2

اماد الطعامفىاليومالاول

ونقل الطعام الىالقبر ف الموسم واتحخاذ الدعوة شراءة ال بن وججم الصلل,

اوالاخلاص

قال والحاصل

 000تصرح

أن اذ

دؤلاءالفدول

من

الطعام 3-

الفقها :ا

قراءةالقران
عرو

لاحلالا كل 0

الاهور المددثة كيف

والفقر  3اعننم

واناتذ

طعاما

تصير عبادة

«شبوله

وطاعة مرضية فعزمنه ازماتصسرفه ذلك البعض مالفا للك بالمعتبرة ولعله لم.شف ولميططلععلىماىتلاك المعتبرات
الجتهد منعند نفسه وعل بر أبنهفوقم ماوقعومنايس-من ااهللاجتهاد ولومن الزهاد والعباد فهو 1
ب
لايد كلامدلكونه كالهوام الامن يكونهواذقا للدكى لانالككه :
الغعوام

اللعبر

أذ رعا لاذرق كثير من الناس

اللنسنة والسلئة فقون ان كل انه نفوسهم ومال اليه طباعهم ون حش افعدون الفلشد ون 0
'وخبطون خبط عشواء ولاشرةون ببنالورطةااهلكة والجادةالجرة فالغلط فىامثالهذه الامور اإزيّة بدلعلى
قلةالمعر قه بهذا لكان 0
 1:لامناشر اط له اعة

#2:رير واممرى أن هذا

لعترضص  0لقليل على الفاضل التربر اثدث١محربر 5

هذا هواطقااة ٠قبالةبول عند ذوىالااياتب والعقول» وقوله فاه

الورطة التىوقع فم|المصتف

1

معارض قوى وتأويل وتخصيص و

فالئجعا

أيذه الدة5

حتتىل تشع

 : 0فىالدءن واضلالءنسبيل اليقين  +اقولالكلام صفه
انكلم فان

خاتص ععرفته الجتهد وان
وغيرها نم

0

ذلك كالرأى فى مقابلة النص اذالمنعم عن كل ماذكره صريح افلفقهية #ودت 6
كرب وهو الشهير بانالاسود !
اخرجح اوداود والرمذى #8عن المقدادي بن مىعد

الكندى ثمقيل هو .ذالين *#ملتين بينهما الف لكنفامىعاء الرجال عانلفة وايضا ١

ىق احدات

واشاظها قتنة

ءظا عدَسنامؤ هنين واضلالا
1ك

لوحدين حرث

ابدع واحدث للبتدعين

عنالتلقج آخرء مي فورضى اللهعنه الايه بح ألهمزةو كفيف اللامحرف بيه ي#وانى

اونتالكتاب#ةاى شهوا وحفقوا انىاعطيتالقرآنهن الوج امناو عومثلهمعه يه
اى واوندت مد لالقران معه يعنى نادالله تعالى مثله لعل الراك بالاتاء هو الوج

فالقرإن الوحالتاو 5

د

أوهن هن بيت

العنكبوت ول لتباهقوال

الفضلاء ول بتثدت باذيال

أقدسيا دل قماسه صلى اللهال عله وعم

وغيرهتلو قالاللهتعالى ومابنطقعن الهوى انهو الاوج:وج وف حديثا ذارى

الققارء

0

6

عض

[ “حفاء العقول .على

ذوى الالباب والقدول و خبط خيطعدواء فىغيرالمزالقاوهنمشيه فىمكعار اللقايقفبق فىاسرار الاقليد ويأخذ
الكلةولغيرتيت ولانسددد  +فنعوذبالله منشرورهم وغرورهم  +الخداله ماهم الصواب» واليه المرجعوالمأب 5

أواما اطنينا الكلام فىهذا المقام +لانهمن منال الاقدام ومطارحالافهام ٠ واخرج ابوداود والرّمذى المرموزلها

وله ادت عنالمقداد) بنمعدى كرب رذى الله تعالى المقداد كسس اميموسكون القاف وبدالين #ملتين بينهما
ظالف وهوالشهير بابنالاسود الكندى ( رذىاللّه تعالىعنه انه قال قال رسول الله صبىالله تعالى عليه وس الا
يفتالهم5ر وكفيف اللام خرف انيه (أنى) يكميرا مر ة حرف منالهروف المشة بالنعل عي رالمتكلم اسعها وججلة
(:اوستالكتات )©خبرها وهىمع انها وخبرها ٠ةولالقول اىثنبهوا ونحقةوا ابهاالناس انى اعطيت القران
"منالوالمثلو (ومثلهمعه) نمالوج الغيرالمتاو وهوالاحاديثالقدسية والاخبارالنبوية امتعاقة بالاحكاماأشرعية
الالقاوفعال والمائلة اتماهى فىكونه واجب القبول وو تالاحكامنه وكونه
داخ
اازممال
'والآمورالد يئيدّمن هك
عمندنالله .تعالى قالاللهتعالى ومابنطقءنالهوى انهوالاوج بوج اوفالمقدار دونغيره ماتعاق بنظم القران
من جوازالقراءة فىالصلاة .وحصول الثواب تلاوته وحرمة مسه على غيرالطاهر وغير ذاث مالناحكام التى
 ٠تعلق ينظم القرآن فان دُيئا منذلك لاتعاق اتلناديث كالائى عاللىحدث

 2الاوك رحل شبعان علىاربكته) الاحرف لبهايضًا وبوثك فعل«ضارع من افعال المقاربة الى ترفعالاسم
وتنئصب اير من اوشكودك ايشا كاذا فربودنى الي" الاو شك زيد خرجواوشكزيد انربواوشك

ان جحزريد ورجلممفوعاسمه ودبعانصفةالرجل وهوغير 5 8[6-ه منصرف لاصوفية والالف والتون
المزيدتين مثل سكران »*
وقولهعلىاريكته صقدثانة

ل)
وجلة
شه و+
(المن
اوح
خبرهو الاريكة سهرىبر
مين

فى قبسة اوبت

والمر اذيهذء الصفد امات
الزفه

والدعة

"مهو

كن خبراثل عليهالى_لام ينزل علبى لرساولله اصلىله تعالى علدو بالسنة كا

ينزلعليه بالقرآن يعله اباها يايعله القرآنفالمراد بالمائلة الانحاد فىمطلقالوج لاما

اصطلع عليه من المشاركة فىتمامالماهية اذالقأرن قدم صفدله تعالىهمحر لفطا وان
كانالحديث ايضا معحزا معنى ودالا قطعيا فذعون اللديث قطعى كالقرآن ولهذا

يجوز نحم القرآن بالديث انثتت حدثيته فلايثكل بكو مانخص بالقرآن
من حواز القراءة فق الصحارة وثواب التكاروة و<رمة مس لحت

والمنت

عادة المنكبرن المجيرين

الا وك  #بالكسر «ضارع «نافعالالمقاربة مناوشك نوشك ايشاكا اذا
قرب والعنى شرب انيكون #ورجل» اسم يوشك وخبره يقول قيلالركيب

كا فاىبن الملك والمعنى

للندرة 8شب#عان 6هصفته منالشبع ضدالجوع كناية عنالمغرور الغافل المنهمك
بشهوته فتقيبده بالشبع اشارة الى انه المامل الى هذا القول الردود وفيه تلبيه

القليلىالاهتّام بام الدين
الا قرب رجل شبعان

انالشبع سبب الاق والغفلة ولهذا لمشبع التى صلىاللهتعالىعليهوس على ماق

حالسا علىنحتهو سسربره

انول لاناس  (2عليكم

بهذا القرآن)الباءمنندة
فى المفعول اى الزهوا

هذا القرآن واعلوا .به
وتللاتفتوا

الى غيره

ووصفه بالشبع كاه
اما عن اددهم والغرور

بالمال والهاه الماملعلى
هذا القولبطرا وجاقة
اوعن البلادةوسوء الفهم

الذى امسنباءه الشبعكا
فعلت االموار ج والظواهر

فانهتمعلقوا بظاهرالقران
وتركوا :الشكية "الميئة

للكتاب فخيروا وضلوا
ذكره ابنالملك فشىرح

الشماء عن عائشة رذى اللهتعالى عنها وعنادويها لعلى جوفالنى صلى اللهتعالى

عليه وس شبعا قط ##علىاريكته فىالقاموس الاريكة كسفينة سرير فى خلة ١
اوكل ماتكاء عليه رن سر يبر ومنئصه وفراشس او 00

مون |

فىقبة او بدت 1

احب
فاذا لميكن فيه سرير فهو خلة -جمه ارائك اتتهىفالمعى الايقرب رج صل
عيش وافر ورفاهية جالسا علىنحته وكرسيه ان © شول * بطريق الوعظ

ا ولاحصجحاج بعض اغاضه هعولكر بهذا القرآن#ه فقط إى لاتلتفتوا الىغيره بقريئة
السباق والسياق  88فا وجدتمفيه منحلال فاحلوه  6اىاحُذوه واحكموا حله
#ؤوماوجدتم فيه منحرامضحرموه»ه اعتقدوا <رمته حاصله انه بريد هذاالرجل
الغافل ان قتصر فىاخذال والهرمة علىالقرآن وريد المنع عن اخذالاحكام.

من غيرالقرآن اىالسنة وهذا زعمباطل منه اتذؤخذ الاحكامايضا منغيره كالسنة
ولهذا رده اصلللهتعالىعليه و سس شوله ##وانماحرم رول الله بريد نفسه اى
وانماحرمت اعلاظهارةٌ فى موضعالاضعار للاشارة الى علةالحكم اذ ملاحظة

ملكم ضمروريا فك حرءاللّهده يعنى الاحكام المدلولة من
عنوانالرسالة يلجع
الكتاب كالاحكام المفهومة من السنة فىلزومالاتباع واماب التمل بتلفااوت '

بلهى افللقيقة عينها والمغابرةليس الافىالظاهر  +فانقيلفعلهذا نبغ

انيكون

هذاالرجل القائل المذكور مصيبا وقد رده اصلللىدتعالىعليه وسإءقلتنملوكان

المصاجم ب فاوجدتم فيه دكن حلال ) من يان لما ومامستداء جيره (فاحلوه ).اعتقدوا

رم اد)

حله و(ماوجدتم فيه منحرام نحرموه  6اى اعتقدوا حرمته هذا آخر القول ودوله (( وانما » 6اى الذى
) فىالقران اتداء كلام معن النبى صبى اللهعليه وم ردا على مابوهم
اللدعليه وس كإحرغ الله
((حرمر سول اللهصلى

لاكفتاب فقط و سكتعن ومااحله كأ]احلهاللداحازا واكتقاء لدلالةهقابله عليهتأهل
الكلامالى مالنقصور عالىم

ضا

(لا لاضحل لكر الجسار الاهلى  6هذا ومابعده بان لقم الثابت بالسنة و"وجد له
 ٠ثامكد ذلك بقوله ا
فىالكتاب  0ألغخصيص بالصفة  1010فانالخار الو<دثى حلال لماروى ء نالى قتادة أنه ا جارا
وحشيا فعقره فَةَال عليه السلام هل مع 0 ,

*ال وعنا رحله فاخذها فاكاها متفق عا  4والخار الادلى
فى ق

اضاكان مبانكا ققَطندر الاسلام م نهى عنه عل السلام نومخبير #وروى عن حابر رذى الله تعالى عنه انرسوالله

دلىاللهتعالى عليه و نهى نومخبير عن لوم الر الاهلى واذن فىللوم الميل وعن الى تعابة رضىالله عنه

اندقال حر مر سول الله عليهالسلام -ى ههه ا مالجرالاهلية متفق عليه و فىفتاوى العتابىويكرها كللومالجر
2
ا
مدائقائل

كذلاتك بلىهراده نؤىاار جعة بالسنة و

ا

ء بظاهر

الاهلية والاتن ولبنها

ب وانه

لانالنى عليهالسلام0

وانكان الترآن كافلا بتعالاحكام لكأنبقدر احد على همه غايلرمؤيد من عندالله

ا

باثوار الو

واتما اكتنى يجانبالمرءة معانجانب ال كذلاك اما سرخطر

نك ا

 00ا

بالهوى او براد 'تميم || القدور وظاهر انالنهى
برمة او ازيادة الافقام فا لبواية النفس عحلى
جاالنل

اطرامقةالمنع بعل حو
المرمة علىمانواسطة تركالمشرومات و شغ ا نيراد من م

كان الكحر م لالانهلم تخمس

الكراهةبلترك الأوىوايضا حو السننبل الاداب فأ مل هفالالاحللكم الجارالاهلى؟ه

0

اى|لكالاهستعماله والتقسسد بالاهلى لان

والدى وى

الوحثثى حل ل والاهلىكانمباحا قبلهذا قيل

النهىوقع بومخيبر هذا تعداد لبعضمالم«وجد فاىلكتاب ودل عليهالسئة والقصر

ا لالس
صابلىله تعالىعليه وس

الشرلتلخاضنا”:قها ذكر بلاعله تلخصوصية اقنضته الواقعة والحادثة ||بارسولالله تعالى لمبق

التىكانت سببا لورود المديث وانالمفهوم ليس نحجة عندنا فىالادلة وما روى | لىهزمال الا-جيراتفقال
اال كلمن
عن سنن ابىداوذ اطم اهلاك هنسعين حرك فقيل هذا الحديث «ضطرب #تلف
الاسائيد ولوصحم مول علىالاضطرار وقيلعلى ثمنها واجرتها واقول حديث |[ مين مالك لميردبه اكل

الخرمة ”تم وله شواهد بل قريب الى المشهود بالمدئى فلا وهم التعارض ' عينه بل اراديه اكله

#إولا» بحل اكل ذكىلناب» اذاطل والمرمةصفة افعالالمكاف لاالاعيان ||طريق الببع او كان

 © 00الك اهوالبين بخلفالزباعية المراك سبع يضيد بسته الللقصود ١١ذالبكتفداء الاسلدم ثم
اب ماندوم
وا
ليس تعداد جع الحرمات والا فحرم ايضاكلذى مخلب كحإدفىيثآخر واججع ارسع
عليه الفقهاء وكذا جميزات الأواض كيد والفآرة والعقرب  +فانةيل لاششك ان

انهذا معرض بان و هوضع تعداد قالوااكلمنهما بشيدالحصمر +قلنالالملبالمفهوم

الم كلانهخيطاءوى

كتاب اختلاف الاعةالنم

المخالف فىالادلة ان وعد بارت اوسرام رن تعالى قل لاسر أ حلالبالاججاع و انليل
ذا اي العرْما الأية قا لابنكرالات لأمكون ا ار لا اخازك لوانوتير

لا.ذكران فبا والائمة الثلاثة احتوا بهذه الاخبار لكن برد من طرف مالك
موجب الاآيد المصن على المذكور فالزيادة على ماذكر فالآ يةٌباللميز الواحد
ليس جائز لاله نسحماذ الظاهر انالمديث واحد واناللميرالواحد لابشيد الهرام

حربمه وعنعلىرذىاللةتعالى عنه  8#برنقّة ١١ ل 4

وابى بوسف وحمد وقال
ماللكا قر اهته والمرجم

ممنذهبه

او حئيفة

الميرزع وقال

رجهالله

اله عليه السلام نهى عن تكاحالتعة بومخيير وعن

طومالخر الاهلية رواه ع فى7يكه إولا ذكىلناب ٠انلسباع) النابالسن و امع انباب اى لانحل اكل كل
سبع يصيد باه وإتقو ى بسنه عاللىاضطياد لماروى عن حابر رضىالله عنه انه قالحرم رسو لاللهالخجر الانسية
ووم البغال وكل ذىناب مالنسباع وكلذى محلب من الطبر رواه الرّمذى كالذئب والاسد والفر والفهد

والدب والهرة والفيل وكذا حرم حششرات الارض من الحية والعقربوالفآرة وغيرها كافىااوادب والفهرة

اماماله نابل ااعقادلهعليهكالضيم فلاحرمأكله التهى (إولالقطة معاهد) الاقيط واللقطة فىالاصل يعبى وأحدوهو 
الى الماقوط هن الارض الا االنلقيط خص بالنفس الانسانية افلىاستعمال والاقطة بماعداه منالمال فالاقطة فىالشرع
قىط ويؤخذ هن الارض بقصد الردالي صاحبه والمعاهد الذىالذىيعاهد مع المسزينعالعىطاء اطزية
تلذ
لالا
بمام
اس
والخراج اىلاحل لقطة ااهللذمة اواجدكاقطة ااهللاسلام فحىال »نالاحوال (الا 6حال (( انيستغنى عنها
وجدانحبهاصفاىمدةالتعر يفاعنىالسنة
و
ه
ي.
صاحما) بياكنون شيعاحقير انافهاقليلا لايلتفتاليه اولعدم عا
ز'
 3ا فىكتبالثقهيعنى
| القطعى بلما افادء ظئى وهو المناسب الكراهة للعلاكنجد مخلصا مذنلك الابادماء
يتركها صاحها لمناخذها

شهرة المديث واومعنى وقدقالوا الزيادة علىكتابالله بالمير المثهور كالم على

استغاءعنهاكال:واةوقشور

الرمان ومحوهما "وز

0
6

وان

وطبت لمكم

لالاإبطر
ديقك
اقطة
فول

فىاءناللك توه نزل

الف ايذمكن شهرته ااذلىزيلعىعن مس واوداود وجاءة آخر وعنالخارى
وعنالاووى ايضًا وغيرهم طرق متعددة رواية النهى عن ذىناب ومحلب لكن

دعوى الشهرة ايضا فىمثل الخنار الاهلى والبغل واليربوع وابن عرس والغراب

الابشع وتدوها بعيد الا اندع القياس فىيعضها ودلالة النص ففبعضها ولا

|| لقاة معاهد» اى ذى اذسيق معد عهد عصية نفسه وماله واليلة ل 100
ٌْمانلارض لارد الى صاحبه والتفصيل ا
فلفقهية وجمومهذءالعلة بديخل واكاك

قوم فعليهم انبشروه © ||المستأمن والتقييد بالذمة معانالمإكذلك اوضوح الام فيه اولان الذمىمظان
فح
االيا
لءمن
ضقري
يتف
| اباحة ماله أولان بشهرمنه دلالة اومقايسة تمحكر اخذااقطة الوجوب انخيف
اذا احسنت اليه وضيفته ْالضباع والا مستحب وان خاف على نفسه بالطمع فالافضل تركها وحكرم الرد الى
وهذا سنة لافرض بهول
الاعرابىالمتقدم هل على

| صاحها الوجوب ايضا اناقم برهان وانذكر علامة فقط *>وز بلا وجوب
| وحكم حفظلها حك امانة فلا!>عن بلاتعد اناشهد  #8الاان:تستغى عنبا كله أى

غيرهن فقال عالليهسلام
| اللقطة صفاإحبهايه لقارتها كتمرة وقشالرمان وعلف الدواب التى لاقع لها
لاالا ان تطوع ( وقيل
ومن نزل شوم ©
| وان وصل اليه ان صاحبها اباح لكل مانخذها قحل ©
واجدلان كلةءلى لاو جوب
اى صار ضيفا عندهم  0قعايهر © يطريق الو<دوب ان مضطرا والا قلف"
وهذا كان ف بىدءالاسلام ف ان بشروه 5هيضيفوه جم الياء من قريت الضيف اذا احسنته فان لسمنو
بكاعنث
فعاناهيه السلا م
ذلهاخذ قدره اللتعارف فىءثله كافى حديث الجامع الصغير اما ضيف نزل بقوم
غلى
اايولش ا
زو وكانوا فاصجح الضرف محروما فله انيأخذ بقدر قراه ولاحرج عليه قالالمناوىفاصعم '
رون فىطرنهم باحياء الضيف ممروما هن ااضيافة فله ان يأخذ مزمالهم بشدر مايصرف منثمن طعام.
العرب ولي سهناك سوق
يشبعه ليلته  +قالالطيبى فالضيف يسححق لذاته فلمنع ظرلعدم اغطاء حقه لكن .
يشرو نالطعام ولا معهم

تم
فلى
اب ع
يوج
ضدفا
زا
ثعلايتقطعو اعن الغزو ذكره
انالك برقال فالمشاجج
فل قوىالاسلام وغلبت

يعطى بدله بعده وعند جد بن ثيل لاعن اذهو -بلالمحديث على ظاهره'

|| وبالخهلة ظاهر المديث #ول على الضرورة وقيل مختص باول الاسسلام فندحم
© وله  #اى دو زله #ؤانيعقهم 5بضم الياء وكسسرالقاف والعقى جزاءالاص
ر
ِلى
ده ع
قافت
فالمعنى ان يحازيه ,على منعهم حقه  8مثل قرام#اى بأخذ مثل ضي

الشفقة والمر -جةباعطاء الطعاء للمارةنسحوجوبالضيافة (وقيلهذا فىحقامضطر وءلىهذا

(إاضطراره)»

 0نهذااطم منسوخا اتهىو افلمواهب وكانالهرور عليداهل الذمةشرط عليه فىعقد ذمتهاضافة منم نهمن" ١

فيمت)بيضة وكسس القافاى يوتبيعأه,خذءناءوالهم (عثلقراء) بان
ليعق
المإان
ال(موسل)ينيتبغى لال)هاى للنازلبه
يأخذ نمالهم مثلقراه قهرا اوخفية ثكمحم هذا المكموقيلهذا ايضا فى-ق المضطرينالذين لايحدون .طعاما

وافون على انفسهم التلف فلايكو ن منسوخا كافابن الملك فىشرح المصااج  +وفشىرح غريب الحديث القرى
النزل الذى يعدلاضيف واعقاءه وتعقيبه انيأخذ منهم مناموالهم بشدر قراه وضيافته  + 0وكتب المصنف
افلىهامش * اعر انهذا الحديث اماثهول عالتىداء الاسلام فانالاسلام بو.ئذ ضعيف ف4وزاي املاخذ مناهل
الكفر عندعدم التضييف جبرا وقهرا واماعمولءلىحالة الخمصةفيم زماننا ابضاوتاك اخالة > 80.وْخَدٌالطعام
هه للماف علىنفسه انيموت مناطوع ريل يجوزاهم ذلك بشية ان ضيه عند القدرة و*هكذا الامى فىالملاس
ان عند خوف تلف النفس اوالعضو اتهى كلامه ولاق مافيه من اق المقبياقلقبولو الموافق لهنقولءن
لفول .واخرج انوداود والرزمذى-ه ١19

الرهوز أمماشوله(دت)(ء نابىرافع انر سو لالله صلىالله عليه
0

ْ اضطراره

وقيل ص

على اشداء الاسلام لفقرهم شم الحمجاع فت

واولما كن

وس قال لاالفين)) بضم

ا

رأيت عامة شراح هذا الحديث على هذا الهم لقلت فىشرحه ومن نزل بقوم

رالفاة وق

الز يعدهأ ون ب وكيد

فيل اولااجدن( احدم)

فعليه ,وجوبا اوندباكاص انشروه بالضيافة وسار محاو ايلجضيف ولهاى لاضيف
حب او.ندب ان إعقبهم اى إكافيهم و بشايلهم عثل قراه اىضيافته وا كرامهعلى

وجدالاهى لنفسه وهو

وفق هل جزاء الاحسان الا الاحسان #ودت» ابو داود والرّمذى يعن ابى

ملتاوحجدهاىلايكو:ن

إرافع رذى الله تعالى عنه ان رسولالله صلىالله تعالى عليه وس قال لاالفين يه

احد بامالةالانية.فاجنله

يض الفام وفتمالممنه اى لااجدن مواحدك #مفعول اول لاجد
يضم
متكا يه امعىدا مفعوله الثانى  98على اريكته  #سيره  69يأنيه #جلة

عللها فهو نظير لاارينك
لىصقور للمنكام
اائه
هن

حالية من الفاعل اى يصل اليه قؤوامرى» اىشانى لهنهمست بداو نهيتعنه وه

وىاطاققة للمخاطب

صيغتا معلوم اومجهول على طريق اللخلافة املنلهتعالى والجلة صفة اوحاللاسان

عن كو 0ثمه فيراهالتكلم

لامرى للؤفيقو  0منصوب

بانمكفرة فىجواب النهى اوالنئى #لاادرى #اى

والالفاءالوجدان بتعدى
الىمفعولين| حدهها حدم

ر
سبد
ص مس
قتعالى
السرسول يعنىلااعرف ااملسرسول الذىلم اجده فىكتابااللد
ىكاريكته)
اللهوالاعاض عنسنة رسولاللهوذاك معنى قوله#ةوماوجدناء والئثاانىع(لمت
ا
والاريكة الحياة ودهى
فىكتابالله اسعنا © اذمعناه ماالتزمنا تبعيته هوكتاب الله لاغير كسنة رسول
الله لحاصل الحديث لانقصروا المتابعة عاللىكتاب بالجعوا بينهو بينسذتى وفيه السرير المذين بالملل
اه اكيد متابعة السئة لانالمءنى اذا وصل اليكم اعمسى او نهى ولنمو جدفىص يجح والاثواب|اعروس واجعها
ل رانك وهوكناية عن
كتاباللهفاتيعوه ولانقولوا لانتبع لازمالزمنا تبعيتّهاماهو ماوجدناه فىكتابالله

فالاستشهادمن لزوم الاعتصاءبالسنة حاصل بماذكر» فانةيلفكيف لابوجد فىكتاب
الله وقد قال تعالى ولارطب ولايايس الافى كتاب بين * قلت هذا على وفق
ماعدوا السنة دليلامس:قلا مقابلالاكتاب والا فا يعوراجعافلىلحقيقة الىالكتاب
وقد عرفت عام فى#له جواز دحم السسة الكنات عد | فل

جالية

من الفاعل اوثانى «فعو لىالى 8

اىلااعف

هذه الصفة اصهاب الترقه

والغنى

الذين بلازمون

الببوت تمدن عن

الع(يأنيهامرى) جلة

خالا وعا اهست به اوميتداعني كلوضها على صيغة المعلوم اوالذهول

فمىحل الال اوالصفة لان الاضافة فيه للاستغراق إفذيقول) منصوب بان
هذا

الكبر واظهار العظمةر بد

الام اع | اونهيا الكونه غير تيل

وهومةو[القول

ره

غ0وماوحدياه

فى جوات

النهى زر ادر

فىكتاب الله انبعناه) والخلة

من اجزاء المقول معناه انْهذا الامى الذى اهسنه أو نهىعنه ّ يده فىكتاب الله قلانتبعه يعنى لا وز الا اضغن

خدئه عليه ااضلاة والسلام لان المعرض عننه معرض عن القرآن قالالله تعالى وما اناك الرسول فذذوه
كانى عنه بالمفعول الثانى
ومانهيكم عله ذاتهوا ”ا فىابنالاكوالائى هنا ععنى اللهى وهو فالحقيقة راجع الى م

وفيه حثعظمعلى انباعالسنةو اللهتعالىاء!  +واخر ج ابوداود زر  7157الأرهو زلهندوله(رد)عن العرياضبنسارية

ود كه#9عن العر باض نسار يهرذى اللهعنه 6وهومن اصعاب الصفة يكنىاباججح

لتعالى عليهو 6
اصلد
كب»
|مس
د
حه((
اطبت
فىخ
بالاستفهام الانكارى اى

الواحد متكر حال كونه

(متكئاعلى اربكتهيظن)

ليحدسب اوبدلمنه
تأ ك

بدل الكل منالكلوقوله
اناللةتعالىم حرمشيئًا
الامافىهذ|القران)مفعول
نان 0

اى وم حل

الامافه وسكت عنهاكتفاء
بدلالة المقام عليه قوله

(راك وان قناعت

ووعظت ونمستعن اشياء)
ثلاثة

دا كلام

0

سان لما حر مه

عليه السلام ولمى بوجد

فىالقرآن وقولهعناشياء
متعلق بنهيت ومتعلق

الفعلين الاولين محذوف
قرينةانها 6اىالمذكورات

مانلام والوعظوالنبى
(مثل القرآن)فا#لة صفة
اشياء قيلانهعالليسهلام
كان يزيدعله والهامه من

قابللله تعالى و مكاشفاته
إظة فلحظة زرا

آذه

عله بعد قوله انها مثل
التقرآن قال عهلايلسلام
متصلابه (زاوا كز)اى

ىالالهلله
| سكن الشام وماتبها سند جس وسبعين ##قامفيناه خطيبا ف رصسلول
| تعالى عليه وسإ فقال  6فىخطبه  8اس باحدم  *#حال كونه «ومتكئاعلى
كلن حتاج الى
للك
اريكته يظن  #تكأيد لفظى أحسب عرادفه اويدل منه بد

| القول بان فىمثله لايعتير القيود والتعاقات بعدتمام اصل اجخلة بنقس ااسند اليه
والمسيك أو يعثر قيك الجلةالاولى قالثانية والافلا تعمد الخجلتان فلايظهر حعة كل

منهما فتأمل  8انالله تعالى لحمرم ثيئا  #وكذا لمحل اكتنى هادلالته عليه
التزاما اوعلى طريق دلالة النص اوالمقايسة للاشيراك فالعلةاوانه وانلميد كره

ذر عدمالمل ولم ذكر عدماطرمة فىقولهوان
هنا واكتئى بعدماارمة لكن ك

فاكى9ه#ذا
احتم
مكالا
اان
لهك
اان
الهلمى حملالخفك

القرآن6حاصله لانظنوا اتحصار

المرمة والمل مافى القرآن وهو اعتةاد باطل لانكلا منهما حصل منسنتى اثلا
كر منهوهذا معنى قوله ##الاوانى قدامرت ووعظت ونهيت»#
لمافىالقرآن بل ا

على صيغ المعلوم #9عنأشياء قولا اوعلط ادا اوسكوتافهذاتعليلاوببان
لمضوون السابق منعدم انحصار الاحكام بالقرآن وماسبق الىالوهم انالطلوب
اوالمبين ناىنحصار اللرمة بالقرآن وصرع العلة اوالبان ليس على وققه بل
زابٌ عليه عون قوله امرت ووعظت اذ المرمة انما اهلىءننهىفالدليل مشّل
على مقدمة مستدركة والبيان لس عنالمبين فدفوع ما اشير ! نفا اذ المطالوب عام

سكد لذماكر هونالمكاالوعظ 'اى
أل
تْرج
الحرمة والمل بل قرينة للعموم فك
الرغيب والزهيب والابشير والانذار فاما هوازو يجالحل والطرعة #انهايه
الىاشياء التىتعلق بهااعرى ونمئ ووعظىالتى ليست فالقرآن ؤمثل القران »ه

فواىاللكعدد اوفىالقوةلكن لاححسن معةولهتؤاوا كنريه الاان تؤول كثزةالقوة
بالنسبة الىالعر لابالنسية الى نفس الام اذاللحفاء فىدلالةالقرآن اكز والوضوح
فىدلالة السنة ا١كرٌ واما ماقيل ازالمائلة حسبالقوة ليست #ححة لان الحديث
لابلغ مباغ القرآن فى صفداخل والكرمة فاناراد محنلت ابوت هن ] ولك
اذالقرآن كله ثابت توائرا والحديث يعز فيه التوائر الافظى او نعدم علىاقاويل

اغلالديث وان وعداتوار السو يدن دكن لكالا فىذاتالحديث لافى.
ذلاك اذقد لفت فعام و فىمحله
سنده وطريقه وانراد منحيثالدلالة فلاة
انالسنة مكون ناسضد اقرآن أعيرجم الكتاب عاللىسنة عند تعار ضكما لكنهو

كلامآخر لايضرالمةصود هنا وبما ذكز هنا لك امكنلك انتقول المائلة فىالقوة

والاكزية فالعدد * فانقيل مثل هذا المديث معارض مثل حديث فاذا روى
اىلله
اهبعل
كعتضو
عنى حديث فا

فا وافق فاقبلوه وما خالف فردوه وحديث

الببهق ان الحديث سيف وعبتى فا اتام عنى نوافق القرآن فهوعنئى:وما انام عى

اكىبثلرذ كرءابناملك فيش حالمصسائج وف التوفيق الهائلةوالا كئزية باعتمارالكمية والقدار

إنخلاف)

سو م كه

لاباعتار الوصف والكيفية

حالف القران فليس عنى وحديث على رذىاللهتعالىعنه انها تكون بعدىرواة
بروون عنىالحديث فاع ضوا حديثه ,على القرآن فا وافق القرآن لخدثوه ومالم

فانالحديث لابلغ مبلغ

رافق القران فتلأاخذواءه ع قلت قدسبقاليه الاشارة انمثلها' يمول حعلدىيث

القرآن فى صلكة امن

نعرفبهاكون المديث موضوءا مخالفته لصريع القرآن واهذاكان فىمذهبابى

واحارهةو قوله(وانالله)
>م)
للك
 011ل

حنيفة راجدالله عليه انالمتشابه لارشبت #برالواحد ويمكن احنمل ذلكعلى كون

اند خلوا

القران اقطعا كانخاض والعنًا م الذى
او دلالة كالاقسام الاريعة

باعتبار

ا قل فىشرح المصااجم انملك

كط سر

و

اللمفاء امد كورة فالاصولة

فققوله او ار

ونوها

أو عع ؛بل أ

مانلاحلال

اواك

إبوتاه ل الكتاب)يعنى

وبؤانه

اهل الذمة الذين قبلوا

على صبى الله

المزية زز الاباذن »© اى

الا ان يأذنولكم بالطوع

تعالى عليه وسم ومكاثفانه كانيزيد حاظة فلظة فنا رأى زيادة عله بعد قوله
انها مثلالقرآن قال متصلاءه اوا كر اىبل اكرٌ اقول هذا شتضى ك كوونالكم

والرغبة عطف على مثله

بالماثلة لاعن عل فلا.ناسب منصبه العلى نموقع فىالقرآن مثله وارسلناه الىمائة

إعنى مججنلة مائهيتعنه

الف اويزيدون فكان قاب قوسين او ادتى فليتأمل فيهثمالتحقيق فاىلاحاديث
وسب نظر الامة واما حسب الحقيق
الزادة عاللىقرآن انما هىبحس بالظاهر ح

االنلهتعالى لمحللكم ان

فهى مفسرات

للمفاء القران 5

تنص

*.ن هو

مؤبد بالوجى لوي

اد
واماالء

'وانوليا صاحب كدف او الما صاحب اجتهاد فلايصل الىماو صل ال]ياهشير

حمل
سابها #ؤواناللهتعالى  6بالكسس مل

منالاحلال يواكم انندخلوا يوت

اهل الكتاب» من الود والنصارى وكذا غيرهما كالمششرك بطريق الدلالة
اواللقايسة لاشرّاك العلة المشارة فىةولهاذا اعطوكاوالمراد مناه لالكتابءطاق
الذمى !هوم المحاز تلك القرينة فالاباذنيه قيل عن

علىالقارى 6

بعض الذ-حم

الح الاباذنهم وهوالاظهر إولاضرب نسائهم ولااكل ثمارهر اىبلااذن

تدخلوا بو تاهل الكتاب
الاباذنهم كالابحللكم ان

دخلوا

دوت الل

لاسي ب ع
فالف
الخعر مدرو ب
يعنى ل>اوز انتضروا

نساءهم وتأخذوا ل
طعامااو غيرهبالقهر او الامعة

ايضا لعله ركه لانفهامه منالقيد السابقلا نكل ذلك ابذاء بهم وابذاوهم اقبولهم

يعى لانظنون اننساءهم

الجريةكايذاء المسر ولهذا لوقال لذمى ياكافر يأنممافى الاشباه وبلزمه التعزير كا

محللاتلك كنساء اهل

طلق مايؤذيهم اذقد ينتقل منع.ومالعلة
ف الفتاوى فامكن لاك انتريد بها نهى عمن

الحرب و لاامكلارهم)

الىتموم المكر ولعل تخصيصه صلىالله تعالىعليه وس امالاقتضاء حادثة خاصة
 .فورودالحديث اولاتلاء اليلق فىزمانه  +فانة قد امرنا افلىشرع بامور معهم

بلقهر و بغي اذنهم ا(ذا

اعطوكالذى عليهم) من

يازم فيها الاذى هم عدماركابهم دابة الااجارا لضرورة وعندمالباس الماك

الجزية وانلراج فانهم

ٍْ والانزال فىالجامع والتضييق فىامرور وحوها المفصلة

واللصوهة

 +قلت لعل مَبل هوا

فى الفقهية الموحية للأاهانة

ابت بادلة خلا ف القياس او انوت

الاذى

حينئذكالمسلين فى<رمة

دمائهمواع اضهم واموالهم

الثمرعى فىجنذس ماذكر منوع #اذا اعطوكم الذىعليهم  من اللزية والخراج
واذا انواعنهابطلتذمتمم
'فائههكالمسلين حيتئذ فىحرءة دمائهم واعراضهم واءوداهم الظاهر ان هذاالقيد  ,وحلدمهروماله ,وصاروا
|داجع الىجوع كاده ومافيل قالاصر لية هن أن6 83

ناء وكذا الشمرط

فاىاةرولد كر
بهل
كا

ال
ياجتالقشيرى صاحب
ابناللك» وا :خر جحمسلم بنأحيجا

|!
م

-

11

فيهاارهوزله بشوله ب

عنجار نعبد الله

رذىاللهتعالى عذه الهدقال

لااللمتعاطفة متعلق بالاخيرة فىمذهب الى حنيفة جرهالله تعالى فليس فى حق

كان رسولالله صلىالله

فلاهور * قال فالىنلويم لاخلاف فىجواز رده الىاجبع و
الوجوب بل ا

ذهاوخسطباجرت
عالي
عيناه)االحطبةبااللضمكلا
المشمل عل الحامدوالمواعظ
والمنادحح واجرار عبنه

كونياضهما ذات جرة
لانهعليهالصلاة والسلام |
كان اشكل العين وشكلة
رة يعالىضها
اعيلنغجلب
ال
62

صونة  6للا

الانذار (واشتد غضبه»

لمه( كانه
امقو
لالنهلا
منغلبه هذه| لاحو ال عليه

ذنار
ايشن)م
لرج
انذ
(م

الاخيرة خاصة وانماالملاف فالظهور عند الاطلاق فذهب الشافعى اله ظاهر
فى العود لك اجميع وذهب

بعصهم الك التوقف وعصيم الىالتفصيل و«ذهب

ابى

حنيفة رجدالله تعالى انه ظاهر فىالعود الىالاخيرة واما اذا انوا عنها فنلتاقضن
ذمهم عند ابى حنيقة فتؤخذ جيرا واما!لواوا ع نقبولها اتقض عهدهك عندالثلاثة ا

مطاقا ##رى فيهماحكام اهلاارب فاقيل انهاذا انوا بطلتذمهم فىقول فلس أ

حس مك و ن حاار رذى اللهعنه يههو اه عبدالله جار بنعبد الله الانصارى |
ماتف المدانةموايينة اربع وسبعين اوغان وسبعين وس

ل

0

ونسعون وهو حون.مات بالمدينة منالعكابة وماروى من الحديث الفو-جسماثة

ههو سساذاخطب ##ف ابمعية جعة اوعيدا
لصليىالل
عله
واربعون انهقالهة كانرسو لال
نلاكان ااذطالقتعنر سولاللهالدوام
اضا
ةبع
يوفى
للةا
وعمط
صوقائ
اوعند .اقتضاء ال
ا والكيرة واورد عليه بانالشانفيهالعرف فاناصلها انتصدق و اوعلىمية» اقول
>هافى الخطاية
بذاف
طظا
خكلف
اار
ذسقر
الاصل ىكان هو الاسقر ارسهااذاقرن قرناهالا
كافىكتبامعانى واهذا قديال ان اذاسور للكلية +قالفىالاتقان اناذا قديستعيل

اى مع اليش بعدوكين

للاسقرار الفاىحوالالماضية والحاضرة والمسةبلة نحوواذالقوا الذينآمنوا وبالجلة

والخلة التشبيهية فىبحل

المتبادر فىامثاله هوالكلية اوالا كز اجر ت عيناه#ه الظاهر حدوث الاجرار

(ول  6صفة
الخال و

فىحصوص

على ناض

ولاسةيناف
ممنذنراهواحا

عينههاكاتوهر وذالكبال تجاعته فىتبليغ احكاماللهتعالىف وعلاصوته  64لتنفيذ

آذ ((صككم ومساكم)

هذا

دعوته 3

الوق تلاا-جرارهها

الاصلى الذى هو

غلية ب

#واشتد غضبه © لله تعالى على هن خالف زواجره  +فىالمناوى '

ماقبله عليهو الفعلان بتشديد

عن عياض هذا شانالمنذر المخوتف وحمل انيكون لنهى خواففيه شرعه هقكاله '
منذرجيش 4و فهماىكن نذرقومامن جيش عظم قصدوا الاغارةعليوهم #وشول» .

الللعمينبالغداىحاء؟ العدو

حال كونه قول اوصفة منذر هو بعكم6#بالتشديد اى ادركك ,العدو فالس |

وقتالصباح والمساءلاهب

يؤوومسا  5#انام وقت المساء فىامناوى عن الطيبى شبه حاله فىخطبته وانذاره.

اىالعدو واكعر لدلالة

والاغارة

وسول ©

استيناف ابىشول نزيادة

الوعظة ((بشف) اليا
للفعول و ساكلتعفناعل

كعبهدال)ناتضأيير

المرفوع قبله والساعة
اىمعها كإيدل عليهالمقام

(كهاتين)ويين المشاارليه

رب القيامة وتجاللكالناس
در
نه

حال م نبنذر قومه عند

غفلهم دش

قريب نقصد ١

الحااطةبهر بغت حيث لانفوته منهم ارفك انالمنذر منكال غيرته برفع صونه 
وخر عناه ولد عضله علىتغافلهم وفيدانهسن للغطيبقىام المطبة ان هر ١
عيئه وير فع صونه ور

ردقه * وعن اأنووى ولعل اشتداد غضبه كانعند '

انذإره ام اعظيا وعنالمطاخ فيهدليل على اغلاظ العالم على المتع ورالواعظ على ١
الع وددة الويف اقول هذا عندامارة الرد اوشدة الامصرار اولببان مطلق .
بلعت انا والساعة© اىالقيامة وهب
عر  /والافالرفقو الاينشسرطيللا ١ودو
0

الدر ب ويينالراوى اسان اليه فىهاتين شوله

(وبشرن)

أبهاثين نشوله لأوبشرن) قااللفصباح من بابقتلوفىلغة منبابصرب اىبجع ([ بيناصبعيه  6وفىأ شرق
طى)
سزو
وهام
لالاب
اىتلى
اأفضارع  72التفريقاىنفر هاو سطااعاء لقرزمبنها بزمن بعءثهعليهالسلامازالببابة )و هى الت
أوهىتلى السبابة ومعيتما

ل

الانسان يشيربها عند السب والدم وقيل اناار اديهها انمابينه وبين الساعة بالنسية

الام لشكان مقدازا فاضلو سطلى اقللس ابه وشبه القربالزمانى بالقربالمكانىلتصوير نةاادلقربالساعة
يل اشارة الىحاو ر نه عليهالضارة
فب
ق
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والسلام لهالانهلانىبينهو ينها كألاال اصبعبينهاتين الاصبعين

ورق منالآفريق والاولهوامناسب لاواو
#ووشرن » أى معوف بعض النسمم ش

الذىلطاق المعىقو لدانا والساعة وللثانىايضاو جه والمعقدفىمثله عةلاىلصرواية
لامساغ للدراية فيه #ؤديناصيعيهالسبابةو الوسطى 6قيلفيهاشارةالىبقاء شريعته
ليعة اخرىلعدم تخلل ثى” بينهما وقيلان المراد
الىنومالقيامة والىعدم تشخسار
»ما ان مابينه وبين الساعة بالنسبة الىمامضى من الزمان مقدار فضل الوسطى
عالىسبابة اقول الظاهر انهليس عراد بلاليه اشارة ونشبيه بالمراد ##وشول##فى
الخطية

امابعديهقدعرفت فىالدماجة انه فصل خطاب يؤتى بها للانتقال من

انار إانلارت ار وه اشارة الىاتمابعدة.مةصود افلكلاءومائيله لتهيد
دليث وكلام ماتحدث,ه فقكتابالله 4
قلباله  9:فان خير المديث * احىك
القران وقدع.فت وجه خيرته نظا ومعنى #وخير الهدى يهبقحالهاءمجعهدية

ا

الع عنداللهتعاللوىعند

0

على شرن او حالمن عيره

بضم الدال هانلغايات

وهىكلْةَيؤْتى بهاللاتقال

امسنلوبالى آخر وكان
صل اللهعليهوس يأنىنها

مر افىخطبئه و شاللها

فاصلللمطاب  5قالالله
تعالى فى<ق داود عليه
السلام وآتبناءالطكمة

معنى السيرة كالخملق © هدىحمد صلىالله تعالى عليه وس  ##والمراد من سيرته
صلىاللّه تعالى عليهوس هى سنته اعتقادا وقولا وفعلا قال تعالى انك لعلى خلق
| وفصالملطاب(فانخير
عظيم وقيل الرواية المثهورة فى الهدى فىالوضعين باضومله وفحم الدال ععنى
اديت )اما دك
الارشاد والدلالة الى اللمير لان ان ظاهره سَتضى خيرية هداية الحديث :من

هداية القرآن تأمل  8وشرالاءور محدثاتها * التى تحدثبعد رسولاللهولميكن
لها اشارة منه صلى الله تعالى عليه وسا الى اذنها اوتحدث بعد اللملفاء الراشدن
او بعدالتعابة بلعد التابعين فهذا كعطف

العلة عاللىمعلول لانه اذاكان سين

بعدهششرالامور فاوجد منه صلىالله تعالى عليه وس فعلا اوقولا او تقريرا

اوسكونا فخيرها «وكل محدث»ه اىفىالعبادة كافهم آنفا 9+بدعة  6قبحة على
خلاف الملة الحمدية و#كل بدعة ضلالة  64خلافطريق السنةو بماحرر علانه
لا.نقض بحو ندوين علومالششرع وآلانها وبناءالمنارة والمدرسةوحوها فانهيدعة
حدنة مرخصة ومأذونة من جانب الشبرع كا فصل فى محله  +تابيه  +تقل
عن ابراههم .زالقى انه صلىالله تعالى عليه وس كان مخطب على الارض والمثبر
والبعير و لايفتحم الا حمدالله تعالى و يفم فىخطبة الاستسقاء بالاستغفار وكثيرا

مامخطب بالةرآنوتخطب عند كلحاجةوكانت خطبته العارضة اطول من الراتبة
 2وس

الامور

محدتاتما

ل جلةيرت عي 0

)  7محرث 8

عش(بال
مضب

0

عطاف

5

عللىأسم ان وبالرةع

ادك 2

5

على اله 0

وهى اليدعة

طوعفي وو يه 0

و

لل م

ف(كتاباللهوخيرالهدى

ه)داىل ترمودايةالمثهورة

فىلفظ الهدى فالمو ضعين
ضم الهاء وشم الدالوهو

الدلالة والارشاداىخير
الاركات ارا ل
إزوروى بت الهاءوسكون

الدالوهوالسيرةوالطريشة
بعال فلان حسن الهدىاى

خَدَى اذهف والشيرةذكرة
النلاكق شراحلمشارق

و مد نامر| خيره  3اه

|(2 1

عاف

لكتابو ان

ه
16
فاخ يه يعنى خرج الخارى هو انوعبدالله يمد بن ا«ماعيل الضضارى نسبة
الى ارا بلدةمن بلاد ماوراء اللهرتولد فاو صاركالء لهولكتابهو لشهاالمير المومنين
فىااديث لانهلم برمثله فىيحفظ الحديث واتقانهوفهم مىعكان:ابالله وسئةرسوله
وحدة

ذهاه ودقة ذنظره ووفور فقهه وكال زهده وغابة ورعه كد

اطلاعه :

على طرق المديث وعلله كحانففظىه مائةالفحديث هم وماثاالف غيرميم
وأما| نخدت الذء لوإخل
فىالشرع كتدوين علوم

الشمرع و الاتهاو بناءالرباط

كنات وغي ذلك
قليس بدعة ذتاضلالة

 +اعإانالبدعة على-عين
حسنة وثفبحة فالمساة

مخصروصة من مموم
الحديث

خارجة عنه

والقبصةهىامرادهوهى
الى تصادم سنة امه

وترفع امرا من الشرع

معبقاء عاتهما افلىاحياء

 +واخرج محمديناسمعيل
الحافظ الضارى صاحب

التحيم الذى صار هذا
الالفظ عذا الغلية |

لكتابه المرموزله سشوله
)2

عَن لى هريرة

رضىاللهتعالى عنهانهقال

ما يطاق ال_لف عليه حدثا قيل وفىصباه كان فىحفظه سيعون الف حديث
وبنظر واحد نحفظ مافىالكتاب وعن >بى بن جعفر اله قال لوقدرت انازيدمن
جد المروزى كنت بينالركن والمقام
اد-بن
عرى ىعر السارى لفعلت قال #

فتلي اصلللىدتعالى عليه وسم فىالمنام فقال باابازيد الىمتى ندرس كتاب
الشافي ولاتدرس كتابى قلت وماكتابك قجاالمع ت#د ابسنعاعيل الارىثمانه
الهمطلى الحديث وله عثس سنين ولا بلغ احدى عشرة سنة ردعلىبعض مشاه

بابى
اام
صفحكل
غلطا وفىست عثمرة سنة حفظ كتب ابنالمبارك ووكيع واعر

حرقة رنجدانه ارحل لعديك الىالشام ومصرمرتين والىالبصرة اربع مرات

وبغداد والكوفة والمجاز بالحاصاء قال الذارى ماوضعت فتىحصى حدنا
الاإعدغسل وصلاه ركعتان وصنفيه ىقست عثرو شه حويللة ويا بينو بينالله

تعالى وصنفته فىالمدا ارام وماادخلت فيه حدثا الا باسذارة وركعتين فيتيقن
رضفين
ابع
ععن
لو
اةد
صع

انه ماقرىئ” فىشدة الافرجت وماركببه فكىبمفغرق

وانهكان محابالدعوة وللققدادمرانه وستسق هرائه قابللورهوياق الحرب .
 +ونقل عن بعض انهقارلأضارى همات لنفسه ولغيره مائة وعشرين مورقةَضى

حاجاته ٠ وعنابنخزيعة ماضحت ادي المماء اع بالحديث منه وله مكاثلير داتُ
التصدق لافقراء والطلبة وهو نفسه شنع فكل.وم بلوزتين اثلواث وقيللميأكل
الادام اربعين سنة قيلارسل اليه الامير نائب الخلافة العباسية تلطف معدو يسآله

ان يأنيه باتتكجم وحدثهر فىقصره فامتنع وقال لرسوله قله انى لااذل العمولا
اجله الىادواب السلاطين فاناحتاج الى شى* منه فاخضرى فى مسجحدى وقالالعر
ا فراسله انيعقد يلسا لاولاده ولاممضر غيرهم فامتنع ايضا وقال
لايسعنى ان اخص بالسماع قوما دون قوم فاستعان الامير بعلاء ارا عليه حتى

تكلموا فىمذهبه قن اعلنبلد فدما علمى بشّوله الهم ارنى ماقصدوق بفىهانفسهم
فكان حاب الدعوة فريأت شمن الا اركيوا الامير عاللىجار فنودى عله ولخللرا
الىرانمات ولمسق احد تمن ساعده الا واتلى لي شديدة وتوىق فى*وضع قريب

ع
ضما
وةول
لممزكلة .بولدااد كر كه منت و حفن واماكين عن اثنتين وستين سن
ه
بترراب
قحءن
فحىفر نهفا

رائدة طيبه كالمسك وكان توارد الناس مدة لاخذترابه

الكل موص من تعر المشكاة ل لىالقارى فوعن ابىهربرة رطى اللهتعالى عنه الدقال

تقال

ْ

)مل امذ الاجابة وهم اهل
عالالهلى عليه وس سج[ ةق كل امثى بدخلون المنذ ي
قال رسولالله صتلى
تى #هاظالهارضافةالظاهرة فىالاثةثسراف
قال قاالنلبى صلى اللدتعالى عليه وس امءكل
ان المراد هوامة الاحابة ويه م المقصود الذى هو الاسنشهاد للاعتصام بالسنة

واناحقّل انيكو نالمراد هوام ةالدعوة خلافا انرجم حانب اةاملدعوة بشهادة
كوالأشنثةاءامتسطلا :نقذ دون !لاخر فاله منقطع حينئذ وانت تع انه لامائع
9امنابى»
لكونه متصاذ ايضا 8.دخاو نالطنة» دخولا اوليا اومطلقا فافه ,ال
اهتئع عن اهن امابرك الطاعة او بركالاممان فعلى الاو اللامتناع اعلندخولالاولى
وعلىالثانى هوااطلق او علىالاول فالاستثناء زيادة تغليظ وزجر عانلمعادى
ففظالاياء
لابهام ظاهر الصيغة حرمان صاحبالمعصية عن الانة وعلىالتقديرين ل

ذ كرالمسيب وارادة السيب اذالاياء مسيب عن المعصية وحتمل ان براد من الاباء

عتلقىدبر اةاملاحابة دو الارتداد علىان براد من اطاعنىدام فىالاعانبى #قيليه

تنبا منهذا الآآبى © ومنابى يه عطف على >#ذوف عطف دلة على<لة يعنى
نعرف من.دخل ومنابىمنها لاقاطلامنعتى #ه بالاعان والطاعة #دخل النة»ه

الامان وامة الدعوة

وهم كافة الاثام والثانى

اعم املناول واالاستثناء
متصلاىكل منارسلت
الم دخلون الطنة

(الامنالى)» وامتنع عن

قبو ل ماجث تبه من جئاب

المق تعالى بان بق على
الكفر نعوذيالله تعالى

وان أرنك بالامسة امه
الاحابة فالاستثناء منقطع

(قيل) سكت عانلقائل
لعدمتعاق الغرض تعبينه

معالسابقين دخولا اوليا اومطلقا  89ومنعصانى #ه بعدمالتصديق او بارةتكاب
المكر #9فقد انى #ه عالندخولالاولى اوالمطلق على حسب ارادة اةاملاحابة

لنلهطذلب
لإومناباى)ع

اوالدعوة ٠ قال فىالمناوى عن الطبى وحقا<+وابالاقتصار غلى منعصانى ذقد

الاسى الذى معاه مولانا

ابيفعدل الىماذكره تنسهابه عالنىهم ماعرفوا ذاك ولاهذا اذالتقدير مناطاعنى

فتتزيل بالمسبى فقال
ال

وتمسك بالكتاب والسنة لداخلمنة ومناتبع هواه وزل عنالصواب وضلعن
لالظ اطالمستقير د خل النار فوضع ابىموضعه وضعا لاسبب موضع المسبب وهذا

قريب الىمانقل عانلعقلاىرىانالعدول لارادةالتفصيل * اقول ويمكن اننجعل

ذلك 'منْقبئل اسلو بالمكيم لان فىا+مواب اشارة الى اناللايق حااللسائل ان
ءلخالة فى ا.ة
دساائلا
فال
ارل
يسأل تعجنوعهما لاانءةتصمر على احدثما فان مع
كلا معرفة امالعدم عله سيبالدخول

فاحاب ان سيبه هو طاعته صلىالله تعالى

عليه وس اولاعتقادة انالكتاب اىالقرآن كاف فىالدخول

بلا حاجة الىالسئة

فاجاب مائرى ولامئى انالاستشهاد انمايتم مذ الزيادة افلىواب مناطاعةالرسول
حاص التقر بر مثلا الاعتصام بالس:ة اطاعةالرسول واطاءةالرسول ٠وجبة ولو

عادية لدخوالللنة وماشاله كذا فواجب واخرج المكاالمرموزله بشوله #وحك
عن ابىسعيد رضىالله تعالى عنه  64هو سعيد .زمااث بزسنان بةناعلبانصارى
|المدرى كان هن اللفاظ المكيرابلنعماءالفضلاء واولمشاهدةالإندق وغزنا معالنى
صاللىله تعالى عليه وهم النتى عشرة غزوة وروى الفا ومائة وسبعين حدثشا

|كيلبا  4قيلالطيب هو
©« انه قال قال رسو لالله صل الله تعالى عليه وس من ط
الملال * وقيل اخص منه اذا لللال يصدق على مافيه نوع شمة دون الطيب

وغل ناالكبالذى اخر فيهاتصلاة اوتركابجاعة اوالزرعالذى حلالبقر فيه

برسة ١ ل )6
(

اذى احد وا شيو

وزيادة وبينالابى سوله

لإقانمناطاعنى)بالاعان
والكروج عا شافيه
ظاهرا وباطنا لردخل

الجنة) لانها معدة لهم

(روهن عصاق) بالكفر
ولوباطنا لإفقدالى) ذله

النارخالدا فيها اعلاىيد
(واخرج المالمرموزله

بقوله (حك) عنابى
سعيد ن) مالك .نسئان
الانصارى (اللمدرى

رذى الله تعالىعنه اله
قال قالرسو لالله صب الله

تعالىعليءوس! من اكل

ليبا ) "أئ الخلالا لتنا

كون
هوف
لمظر
صىال
ا عل
حلظرف
ومالا
لأسوعومليفسةنمة)نغيرا شد اغ فيهايعئىتكونالسنة .ظرةالعمله مشتملاعليه اشت
بجعباتقدوهى الداهية والمثقة والمرادهناالثسر والضر -

كال الامان وقوة اليقين
وزيادة النقيد بالدين
تعض من حوداتا م
دخولالنة بض لالله

مه يه (دخلالمنة)»

لآن هذه| لمصال للخارثة ندلعلى

فوق طاقته وكذا مطلق نحميلالدابة اوالدينالذى اخر اداءه عنوقته بها بعد

طلب دائئه حلال ليس بطيب ويؤيده مافىشرح الجامعالصغير عنامعبداللهبت
اوس انها بعت الىالننى صبىاللهتعالى عليه وك دح أبن عند فطره فرد عليها

الرسول صبىالله تعالى عليهدوس] وقال اتىلث هذا قالت منشاةلى قالانىلكالشاة
وقولهدخلالنة اتداءان
قالت اشيرتها هزمالى فثسرب ثم قال صلىالله عليه وس؛ امم تالرسل انلاتأكل
شرن سيئة ولم يرك
 0الاطينا والاللتامصلالما 68وعل فىسنة  #اى جعلالسنةالندوية ظرفا مستوعبا
فرضا او اقَرَنها اوتركه
| لعمله فلا رج دقبقة منعله منالسنة بلااتداع قالالمناوى تكرها اىالسنة لان
حت
لكن تاب والا ننهو
ناس ولوفاسقا
كلعل بفتقر املعىر ف سند ورد فيه ه وامنالناس  #ااىلكل
حطر المشية لكناغنذب
لايد من ادخالهاها لدرئه
باعظم اللستنات وهو

الامان ولا يظر ريك
احدا إقالوا يارسو اللله
ان هذا» الوصف (إفى

اوذميا لعلالمراد غير من يازم اذاء لانزحار معاصيه واجراء لوازءالبغض فالله

#ؤونوا بده كه“فعول امن بجع بابق معتى الداهيةالمرادالشمرو ركالظم والايذاء والغش
وعنا لطببى تكير سنءة لارادة استغراقالمنين بحسب افراده وفائته انكل عمل
وردت فيه سنة نابغى رعاتها حتى قضاءالماجة واماطةالاذى انتهى لاح مافى

ظاهره, .من نحث اصولى_وايضًا ماق وح دلالة لفظالدي عل 000

)ا

امتك اليوم» اى الان | © لداخلنة  4دولا اوليا ماديا وتفضايا بلا احاب بلاعذاب فان منكانت
السنة ظرف ججيع علهكانمالنسابقين فالىطاعة فكان منالسابقين الىاللنة اذ
(كثير) لغلبةنور النبوة
قوم و سد اشتغالهم من شانه كذا لايكتسب خطية مبعدة فالتقييد بان نقول انل سرف سيئة ولميرك
مراضى اللهتعالى (قال

وومكشكرن

ىذا

الوصف (رفى قوم» *ن
(عدى )© اى بعد
امى ي

مونى وق الاوفيق هذا
جواب منه لبعلاتخاطب

انذلك غيرمخةص بالقرن
الاول اى سيوجد ٠ن
امتى من هو موصدوف

بهذهالاوصاف ولابتقطع

فرضًا

الاانناب

واد فهو فى خطر المثيئة ذهول

عن

منلم
معنى الظرفية و سسرلء نهم

يعملبالسنة ومات عاللىاسلام فيعذب اويعى  #قالوا يارسولالله انهذا فىامتك
الدومكثير 6لكونه خيرالقرون ولسطوع نورالنوة ولعدم حدوث البدع قال
وسيكون فىقوم بعدى  #لسمل وكثير من بعدىلقلتهم بعده صب اللهتعالى عليه

وس كايوبدهحديث خيرالقرون قرنى وايضاالظرف فىقوله فقوم يشعر بذلك
فشكير قوم للتقايل وقيل لاتعظيم  +فانقيل المقصود حاصل بكاتفاء سين سيكون
اوقوله لعدى

ل

لابعد انيكون للرشارة الىاسقرارهم ان ومالقيامة كايؤيده

نصكتتم خير امةالآية وقد قال لااهلاصول انخطابه تعالى مثله افلىقرآن عام
 0وقِتّالنزول ولاغانّين ا موجو دن بعده امابالتص اوبدلالة النص اوالمقاسهة

ومكن انيكون بالتغليب قبل عانبلعكضتب فلايختص بالقرآنالاول بللابنقطع

عنهم الىنومالقيامة ولله
الخد والمنة انتهى  +وفى
ْ عنالنىصبىاللتهعال علد وس اقناهلمنتمسك  #ااىعتصم نوحفظ ب
مسنى »#

المواهب لحود انعلان

وفيه اعاء أتميمرتب ماذ كره علىماذ كر سواء كان المنصف بذلاك فقعهده

اممن

لعده انتهى

(اعتقادا»

واخرج الحافظ اوبكر البيهق المرموزله وله زحق)» عن عبد اللهابن عباس ر ذبى اللهتعالىعتهما عن النبى صبى الله

تعالي عليه وإ ان »4بالفتهملكيه لقال من؛سك» اى اعتصم واقندى (بسنتى» اتوالى وافعالى وتتريراتى
ب
س
س
ب
س
ر
وب
سبي
م
ج

 51ات واباع بعض المفسدين ( فله اجر مائة شهيد » وذاث لان

( عند فساد اهتى © بالاتداع

اعتقادا وفعلا وقولا لفلالست مطاقى فرى علىاطلاقه فيشعل الهدى والرواتت

والزواك والظاهر اضافته للاستغراق اذلا قريئة لاعهد ولا دليل للعنس فالاجر

الموعود اثما هو لاانا هيع اذ قدرالاجر عقلدىرالاعال نم قوله © عند فساد
امى يه يلام اختصاصه بسنة وجب تركهاالفساد الاانانسع فالفساد ويم من
الباعالهوى والبدع الىارتكاب مكروه ولوتنزيها اوترك اولى فتأمل  9فلهاجر
مائة شهيك ب مقتول فىسيل الله لاعناز دنه واعلان  02ل لان السنهة حيئكذ

كاناهد المقاتل فىالغزاء والصبر على اتيانالسنة اشق منالصبر فىالمعركة اذالبلة
اذاعت طانت واذا خصت
هوا لهاد الاعظم وفالحديث

العمل والعمل بالسئةعند
وقوع الفس_اد قالامة

مو اضعب ال وراوا ويها
واشقها كاقالعليهالسلام

المقسك بم عند التلاف

اكماىلقابض عالىلجر
وقال عليهالسلام حفظ

العبت وشقت .ولهذا ورد ىاحمديث ان جهاد النفس

الدينفىآخر الزمانكا خر

واجرك بقدر تعبكم وقال

فالىيدين انوضعه طنئى*

أل خيرالاع_ال

اجزها

صلىاللتهعالى عليهد وسيمالمةك بسنتى عنداختلاف امت كالقابض علىاجخر وقال
حفظالدين فىاخرالزمان كابر فىاليدين انوضعه طئ“وانامسكه احرق كاحرر
الولاهدي خو اجدزاده رجه اللهتعالىوعنالمواهب وذلك لمافيه من عظرامجاهدة
واخاروج عنالألوفوفه

الاجر هدر اللمشقة فى

قهر النفسوالحار بدلها واللهادمعهاحهادا

كبر * بدت +

وان امسكه احترق لا

فى واجه زادء  +وى

المواهب وذلك لما فيه

مناعظء الجاهدة وا روج

عن المألوف وفيه فهر
نماقول لعل المراد من المائة هو بان ددر لك

التوانك

لاااضرية

بل قد زيد وقد

اسلسك وحاله اذالقسك شتضى زمانا ماديا عادىالتمر
لابلغ على حدب ك
قرت نفس ستلها صضاحمها اكثيرا ورتب نفس كت من

اواقل وى ححديث اللامع

النفس ومحار بدّلهاو المهاد
معهاجهادا كبير انتهى

واخرج الرمذىالمرموزله

قالالمناوى اىمع السابقينالاولين والافالمتدع

شوله بت عنزهد بن

الفا.ق بدخل النة آخرا تمقال اعلننسطامىقدس سره ممت اناسألالله كفابة

مون عنابه وهو ملوز

مؤنةالطعام ثقملت كيف >وزلى ان اسأل مالميس ألهالنى عليهالصلاة والسلام

عن جده عن النى صلى

بالسنة دخلالطنة

الصغير 0

وعنالدارانى ريبما

وقعفىقلى اكلقة مع تك القوماياما فلااقبل الابشاهدين الكتاب

واالسنة  -وعن انيد قدس دمرهالطر قكلها مسدودة

عن اللخلق الاعلى من اقافى ار

الله تعالى عليه وسزانه
بالفهمدل اشتال من النى

توق فىاللضى لوالدى فاذن وقالسحد ثلاث

وبالكسر باكعار القول

ذائنت ولاجزع فطرجت -عمتصونا هن اأسعاء فاذا انوارءتسلسلة

لقالا نالدين)» لعبر عه

هاذله سلشاة
فالتفت على ظهرى حتى احيست بردها ذر جعت فاخير تالثيم فق

بالاسلامواملة والشريعة

المصطى * وعناءنقوام ات

يمب
علةا
الاب

سنة رسو لالله صل الله عليه وم يلاتكهالزَمذى  3عنزيد ابنمحة ©*بكس

فهى محدة ذانا مختلفة

فسكون ففح مملة بو
|عبدالامللدهتى صعابى مات فيولاية معاوية رضىالله تعالى

اعتيارا وحده وضع

عله  0عنامه ءنجده عن الى صبى اللهتعالى علمهوس /انه قال انالدن  5هو

الهىسائق لذوى العقول
باختيارهم دود

الحمود الىماهوخير بالذات فل بدأ  6بالهمزة وهوا'تحيم اى ابتدأ اوبدا بالالف
 11ظهر قالااوهرى

بدا لاص بدوا مثل قعد

قعودا أ

ظهر وَاللَاثة اظهر نه

وبغاه مستغريا يستغرب احكامه كلاحد لعدممعر فته واثلاف.ه اوهوكرجل

ال

مافيه نفعهم بالذات ديا

واخرى لإبدأغبا اى
ظهر الاسلام حال كونه

غربا اوظهورا غرببا

فيزنالفزة والجاهلية غيرمتعار ف ها بي انلناسكالغريب الذى لااهلله اقلة المسلين بومئذ وفيهامتعارة فتأمل

ل( وبرجع غرما  6لغلبة الجهالة وكثرة الضلالة ويل المستاون فآىخر الزمان فيصيرون كالغرباء يبن الكفار
( فطوبى اغرباء  6اى للمتلةين :الثتن ىاوله وآآئخر ه لصبرهم على الاذى  +وقيل المراد بالغرياء المهاجرين الذين
 +وقولهفطوبىهى على فعلى هن الطيب شال طوبلاث وطوباك بالاضافة وااراد
كبن
لافىا
للىك
شحروا الىالله تعا
ههنا الثناء على اى الخصلة الطيبة لهم* وق الميرواقصى -زز ١١٠4 الامنية * وق لطوبى امماللنة بالهندية
ولى)
اق+مو
رفي
كلتو
ذف ا
كا
غ بيب لاانس له ولاصاحب

ان املك فطوبى مصدر

من طاب كبشعرى وهو
اسم مكردق اغلنة اقى

والغرباء غجرعيبوهو
التمخصالمفارق عناهله
وبلده واراد بهم المسرن

الذين بكونون فآىخر
الزمان كالغرباء 3

بين

الناس ولابؤنس بفهمرد
ولابواسيهم احدما فى
الفقيق ولذا وصفهم
سوله زالذين لصون

بانس الناري) العوام
الذينهم كالهوام من

بعدى) أى من بعد موق

وهنفى وله برهنسنتى)
بباية لما وسنتى طريقتى
وشريعتى وذاك لعسدم

تقيد العوام بالشمرع
0

3 ١5 7
لفهين * وأحرج مب

ولاحافظ له ودام

تواسىاموره

واسعى فى صا لله

غا ه ويعود الىالغربة فىآخر الزمان فيقل صاحبه ويك مخالقه
وبرجع ب
ولاوجد ناصمره بل عبان1نيهوعامله فيصير كامس بينالكافر كاف اوله #فطو بى6ه

فهلىمن الطيب قلبوا الياء واوا للضعة قبلهاو فس بالمئة والعاقبةالجيده والسلامة
السسرمدية والخصلةالمسنة وغايةالامنية وباسم تحرة فىالنة  2للغرباء

جع

غريب هوثخص مفارق عنوطنه والمرادهنا مافسره قوله #والذن!صكون)»
ضدالافى_اد ف ما افسدهالناس  #العوامالذين رضوا ان يكونوا معاللوالف
بإثارهم مافى

هن النعالعاجلة على ماق

من الفوز والسعادة السرمدية

آلآ جلة

من بعدى يه متعاق بافسد يمن سنتى #بان لما والاصلاح امابالاض نالعروف
والنهى عن الكر بالنصاحالمسنة والمواءظالستحسنة اوبالتمل علىالسنة مخالفا
ل+هوراخالفين اوبتصنيف كتب اوندريسعل وتعلم دين وفسرالغرباء فوحديث
الجامع الصغير طوبى

عن يطيعهم قالشارحه

لاغرباء اناس صااون

فىاناس

وفئخرواية من بغضهم كس

سوء

كثير من

ن

يهم ومن مه قالالثورى

اذا دراكالكعام كتيللدت ]لاصدهاء مخز للانه الى نط سادالىتك ال 0 9

5

اك

ع

 0عن رافع بنخديم رطى الله تعالى عنه 6ه هوالخار الانصارى ليشهد بدرا.
لصغر سنه وشهد احدا واالكمرشاهد واصابءه سهم بوم احد فقالله رسو لالله

اصللنّىهتعالى عليه وس انا اشهدلك بومالقيامة وانتقضت جراحته زمنعبدالاك
نمموان فات سنة ثلاث وسبعين وله ست وثمانون سنة وقيلمات زمنمعاوية

واه تعالى عنه روى عنالنى صلىالله تعالى عليه وسلم ثمائية وسبعينحديئا

ان قهال قال رسولاللّه صلىاللّه تعالى عليه وس انم اعبل#ه اكثر علا فلبام

ْ

 7للكلياة اشتغالكم ذلك وعدم اشتغالى لعدم قدره عندالله تعالى فلا
9
:
3

١

ا
1

ف20ى دائرموزل2ةاشواه

قلنحقبنههتنققضص :بلبل يازالءل
ذ كاللادنا جا مامععزمافمايياا مل اعملودناادلآة ا له اودتسعااوللىالعاماا نابع

زم) عن رافع بالراء

لمعلوم وعند وقوعاخديث فالجامع هكذا زادالمناوىعليه مشعرا بكونه حديثا
هكذا انتم اعم بام د'ياكم متى وانا اع بامس اخراك متكم فانالانبياء والرسل

خديع) يتم الحمة.

اتمادمثوا لانقاذالطلائق مانلشقاوةالاخروية وفوزهم بالسعادةالاندية قالبعضهم

وبالفاء بعدها “#ملة رن

وام

اليلق بعد هأ

يحتية لخبرراذلىلهتعالى

فبينسهذا انالانبياء وإنكانوا احذق الناسفىامسالوح والدعاءاللهالتىعالى فهم شرح

الناسقلوبا منجهة احو الالناسجميع مايششرعونه اتمايكون بالوجوليس للافكار 

عنه (إانه قال قالرسولالله -لى الله تعالى عليه وس انتماعل بام دنياكم) وانا اعل بامدككر (إعليه),

جهوم
ي
وو
بد
بيجج
بمجج-ع
س
م

م

سببورود هذا الحديث انلهعملايهقادلسملااملمدينةو رأىاهلها يؤرو نال قا لعلكم لولمتفعلوا لكانخيرا
فتزكوا التآبير فقصت ماره ,فذكرواله قال عليه السلام انتم اعم الىآخره ذكره ابن الماك فشىرح المصا

وبينحال أهم ه ف امسدنهم شوله إ(اذا |

مبثى) قل اوك .م 2من م 2

((دنكم فذذوا  64قال الله تعالى

وماانا ىالرسول دذوه» واخرج الرزمذى ا رهوزله شوله  220-50بد اللهنعير* م لسارنان الات

كك
صانكى اابن
بى (عن الننىاصللله تعالىعليه وس اله قاللايؤمن! حدك) اىلاسلغ كال الأبمان ولااستكمل درحاته
لإحتىيكونهواه) اى ميل نفسه مز ١  ٠ككواشعاؤهاز ءا أى منقادا بالرغية( لماحئت به) من الهدى و الاحكام

ال رعك
مستاؤم للامم

ف00:.

 0ات

غَنه لاق ان افذل0 8:

١

الثرت

نخاصوالمقام شتضى المعموم ادالمتمادر انالمرادكلثى”مندبكم اذا امرتمبه فذذوه
الاانبشال انه قهبينلمايم  2 0اذالظرف المنتقر  0واكام داخل

وقيل اهراد

لق اصال الدعكان إن
لايؤهن ح الف هواء

وجعله عا لما جئت به
من المق عن الاعتقاد

ففعوم كلامه فالننى داخل فىهذا المكم ذواءه  #تمسكوا واعتصعواءه
لاعن الاكراه وخوف
فالاستشهاد حاصلءه علوت#ه الرمذى  8ءنعبدالله انعر رضىالله عنهما عن |
السرم  5ى ١انلاك

1

الى صلىالله تعالى عليه وسيم اله قال لايؤمن احدك ه اىاعانا كاملاوننى اسم

الثى” بمعنى نفىكاله شابع فىكلاء00ومكناسَاوٌه على ظاهره اذيلكاون مؤمنا

من لاحب ماجاء به النى  8حتى يكون هواه 

١

اىميله ومحبته بعا ف تابعا

فلا عمل يمالفته الشمرع

| ولاباخنا والحتاك عم
م اداتاهلاباذنالشسرع

لما جنتبه  7دالنله تعالى من الشمرايع فلا حتار شيئا بلا اذن شرع تمل

]أ.هواه نايعا لاشسرع ولاتجعل الشمرع تابعا لهواء 48خم

وانكان فيه نقصانالمال
واللاه والعرض ولانجعل

المخارى ومسع لوعن

عبدالله بنعر رذىالله تعالى عنهما انه عليهالصلاة والسلام قالوالله ليأتينعلى

الشرع نايعا لهوى :نقفشية

 1امتى  #فالمناوى عن القاضبى اماامة دعوة فلثعل الكافر اوامةاجابةفخص الملل
|أ .الثلاث والسبعين هناهل القبلة وعن الطيبى فالتعدية بلفظ عالشىارة الى غلبة
من اتذالهه هواهةل
الهلاك ك8اهاتى علىنى اسرا بل6ه ٠ نالتغيير والدديلوعن بعض ششراحالرّمذى
كافى التوفيق  +واخرحا

م قال الله تعالى افرأيت

الكاف فىكا اسعة كافىقوله بضمكن ع ن,كالبراد بمعنى مثل ومحله

ارات
مهن

الشيؤان التخارى وسسل

رفع لانه فاعل ليأتين اىمثل الذى الى «إوحذو  1الاب مصدر لفعل ,محذوق
8لنعل كهالمذوالقطع والتقدير يقال حذوتالنعل #إبالنعل»
اىبحذونهم حذو ا

اذاقدرت كل واحدة على صاحبتها لتكونا على السواء والمعنى

ويعبر عنه بالمتفق عليه

المرموزأ#ماشوله(خم)

لأيي علىماخمالفة

عن عبد اللهتنعر *ايضا

مثل الخالفة الى زانت علىتى اءمرا بل حتى اهلكتهم فتكون هذوالامة تابعداثار

رذى اللهعنهها لإانالنى

قمبنلهم فياعلوابه فىاديانهم واحدثوا فيها منالبدع والضلال مؤوحتى» لاتهاء

صبى اللهتعألى عليه م

الغاية والتعليل وقيل اتدائة  8انكان منهم من الى » زلى 9ا8مه علانية »

قالليأتين علىامىا)اى

مثلما فاعل يأتى (أتى

جهارا فهذا غانة فىالمعصية ونهاية فى الفضاحة والقباحة  +وقيل المراد زوحة

على اسرائل ح_ذو

الاب مطلقا اومطلق من حرمت عليه برضاع اومصاهرة ففيه نظراذ المصير الى
لجاز عند تعذر المقيقة والمعتذر هناهو الاز اذ المقصود المبالغة فىالفضاحةك

لى مصدر
النعل» نعصب

عرفت 8لكان  *#اللام جواب لان لاله معنى .كلاوانلو قديكون معنى ان قاله

اى بحذونهم حذوا مثل

المناوى عنالطييبى « من امتى ل إصام ذلك
ت نملبالنعلاذ ا قدرتكلواحد

وفى عض الذءس فاءق

على صمح دون

على السو اء احج1

حذو النعل ثبرالنعل )»
لو نياف اشير بعال
م اى من

وقل
)هرا انها ف ثاية عن الزيا ح
هذه كلانه والواقع بعدها جلة شر طية (»ان اتى امه علام
الاباوموطونّه

لامنات

رن

 0عليه باع

أو مصسادرة

(لكان

يصنع ) اى شعل
فيامتي»٠ن

مدر :بلحتى

اة يها زوحه
( ذلك

)©الامان

|

ْ #ؤوانئىاسرائيل تفرقتعلىاثنتين وسبعينملة  *#بالكسر الشريعة والدبنكاق

| القاموس وعن الطببى ثمانسعت فالششرائع الباطلة فقيل الكف ركله ملة واحدة
ف وتفيرق امتى  #الظاهر امة الاحابة وحمل امة الدعوة لكن برد عليه عدم |
ملاعة آخر المديث  +وقيل عليه ايضا بانامة الدعوةا كررافتزاتا ىزمانه صل

ْ الدتعالى عليه وس بردعليه ان اريدكرة الاصول فليس عسل وان اكردار

قيلت
ررا م
فىاس
نن ن
وا
على اثثتين وسبعينملة6

ا|لفروع فيآتى مثله فىامة الاجابة 0ديه عليه واجيبانالراد الفروعلكن
يكتى بلوغه الىهذه المرنبة فىبعض الاحيان وان نحاوز فىبعض حين آ»خعرلى |

ثلاث وسبعين ملة  #فقانيل شرق بنى اسرائيل اثنتان وسبعون وتفرق هذه
سعملىيه السلام طرية | الامة ثلاث وسبعون فكيف ام المائلة وقد قال حذوا لنعل بالنعل +قلتلعل
كلو احدةممم ملةانكاعا
من الماثلة ثها لابرضى عنه فقط كايؤيده قوله مناتى امه علائيةفقدر
لكزتها وهى فىالاصل | جيع نى اسسرائل على قدر مناحق النار منهذه الامة هكلةهم فىالنار »
ماشرع الله تعالى لعباده
| حسب استحقاتهر وان حاز عدم الدخول عشيئته تعالىعفوماو بشفاعة الشافعين
إ

المقصود

على سنهة انديانه ليتوا

صلوا به الى القرب من
حضريه لروشرق امتى

عثللىث وسبعين ملة»
قلبحتل انيكونالراد

بالامّامةالدعوةفيندرج
سائر اراب الملل الذين

 ,لبسوا على قبلتنا فىعدد
الثلاثوالسبعين او امة
الاحابة فكونالمللالثلاث
والسبعون محصرة فى

اقبهلننائ كالهلمفنىار
لانهمتعرضون ايدخلهم

الثار

| فكون لتطهير فلا لدوان ارد الدعوة فالنار اتكفير فكُلد لكن بتكل أنمن
امة الاحابة منيكفر كالجسمة وسيذكر المصنف تفصيله فلزم اماان بال انبلغ |
اتداعه الىالكفر فخارج عالناحابة اوسّال المراد من النار هو المطلق خلودا
مهة
لفاهذ
اتلا
وجوبا اودخولا جوازا  +فازقيل كيف هذا مكعون اخ

رجة

كا فيحديث الجامع الصغير اختلافامتى ر-جة» قلت المراد من الام امجتهد ولا أ
افوى
ممنكا
لكا
الاح
اجتهاد فالىاعتقاديات ولو سٍِالاختلاف فالمراد فىالفروع وا

عن تفسير القاضى ويؤيده حديثالببهق اختلاف اصصابىلكم رجة ولاثك ان
اختلافهم لياساللاافحىكام كانق لعن | أسعهودى  +وقيلالمرادالاختلاف فىاطرف ١
والصنائع ورد بانهلاخصوص للامةيلعام جع الناس وء ناماماطرمينفى الناصب َ.

والدرحات ورد ايضا بانه لابتبادر منلفظالاختلاف » فانقلت ظاهر قوله تعالى |

قول
اكل
واعتصعوا لتاحلبله .بجعا ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا شامل لل
يحب توفيق النصوص التعارضة ماامكنعلىانالفسرين قالوا المراد هوالاختلاق
عل آلاسل وابدوا بحديث انما اكهاللذين ل

منكثرةاختلافهم علاىنياهم

وبالجلة اناختلاف هذهالامة فى الفروع مغفور أناخطأً بللهاجر والعصيبٍاجران
الا ان شقصر فىالاجتهاد بان خطىئً مع لينهاححق +فانةيل كون اختلاف الامة
ةناف لما قال عاونا من ان مقنلد معدا ميعنا لاتعلد غيره عنانالحا
راجةم

و|الآآمدى منعل فىمسئلة نشول امام ليسرلهاعمل فها نشول غيره اتفاقا +قلت
قالالمناوى انارادالانفاقالادولى فلايلزم اتفاقالفقهاء والكلام فيه والافردود.
وزعمالاثفاق باطلاومفروض فعالوبق منآثارا اهعلملاول ماستازم تحرقيقه
| ثمقال ى«سئلة الاتقال احوال ) (0انيعتقد به مذهب الغير فجوز عله بالراحم _ َ

((؟)ان»

صد الرخصة فعاحتاجه لماجة لمقتهاوضرورة
).قان
(؟)ان لايعتقدر جعانشى'” فكوز (

ارهقته فجوز (؛) انيقصدمجردالزخص فيتنع لماسلتهتبعلهوا«لالدين()0انيكزذلاك
كعر وازيادة فحشه ( )5انجتمع هن ذلكحقيقة
ذيتن
انه ف
ميد
لص د
ويجعل انباعالرخ
ممكية ممتنعة بالاحجاع تيتنع ( )0ان يعمل تقليد الاول كن بدعى شفعة جوار

فيأخذها عذهبالمنى ثتمسحق عليه فيريد تقليدالشافعى فهتنع للمطاه افلىاولى
والثانية وهوشخص واحد مكلف وكلام الامدى وان الماجب منزل عليهدوعن
ذهب اللنفية الىمنع الاتقال
بعضهم انهاذاقصر مصلمئز دينيةفلامنع ف اىلانتقال
مطلقًا  +قال فى 3القدير المنتقل باجهاد وبرهان المويعءزر وبدونما اولى وقد

اىذى وابى ثور
اتتقل -جاعة من المذاهب الاربعةلغير و كالطساوئ املنشافعى ال
املننئى الىالشافعى وتمامه فشىرح المامع الصغيرله لكنعنابنالممام الهدلانص
لاحد فىتقليد محتهد معين فلكل اهنلد فىاىمسئلة لاى هد وفى بعض اصول

المنفية اذاعل العائى وله يحنهدفىحكم مسئلة فليس لهالر جاولعىعنغهيره انفاقا
و اماف حكممسئلة اخرىفهل بجحوزله اّنلد غيرهالمختارجوازهالاءلةواحدةه
قيلاناريدمن الافرراق ف الاعتقادفقط فالمستثناةلاندخل الناراصلامن حيثالاعتقاد

نكا وها انان محنيث العمل واناريداعم مكنداومبنت|بتاملدرمنقوله
حاتنىكان منهم من اتىامهعلانة الزفلا.دخل الناراصلاه طلقا اقولومن الاصول

( الاملة واحدة فالوا

من هى يارسول الله
قالماانا عليه واصعابى»
فرحرج عن الانباع
دمنس
ول

بالاتداع د

الاعتقاد والقولو الفعل
فانذلك يعرف بالاججاع

فاجع عليه علاءالاسلام

فهو حق وماعداه باطل
كا فىانالملك الصابجم

#اولارخرمجذىالمرموزله
شوله لزت عنانس *

المقررة .عدءالتمل مفهوم المذالفة فىالنصوص عندالمنفية فليتامل قالو منهى
بارسوااللهقالما*#اى ملة 8اناعليهو اصعابى ##وهىالاهسلنةو الماعةمنالماتريدية

يزمالك خادمالنى صبى *

والاشائة  +فان قيل كل ذرقة تدعى .انها أهلالسنة والجاعة  +قلنا ذلك لايكون

الله عوبر (انرسول

بالدعوى بل بتطبيق القول والفعل وذلك بالنسية الى زماننا انما ممكن عطابقة
كا
ماح ال ادك ككتى الشخينوعغرهها ون الكتت التى اجع 0

الله صلىاللهعليه وسمم

فالمناوى  +فان قيل فاحال الا<تلاف بين 0شاعرة والمااريدية  +ولنا لاحاد
اصواهنا لمبعد حالفة معتدة اذ خلاف كل فرقة لاوجب تضليل الاخرى

ولانفسنيقها فعدنا ملة واحدة وامااهلاف فالفرعيات وان كان كرّة اختلاف
صورة لكن محتعة فىعدممخلقة الكل كتايا نصا ولاسنة قائمة ولاامجاما ولاقياسا
كا عنده وان الكلسارف فاية جئده وكال وسعه فىاصابة السنة واناخطأ
بعض لقوة خفاء الدليل ولهذا يعذر ويعنى بل يؤجر قال المناوى فش حاللامع

قاللىياءى) بضم الباء,
تصغير ابن (ان قدرت

ان نصع» اىندخل فى
وقتالصباح نمزوسى)
اىندخل فى وقتالمساء

والمراد ججيع الايلو النهار
ويس

فىقلبك غش)2

صلح
نفاع
عدهذا المديث ااؤلفمن المتوائر ف#لاتلترمذى 8عن انس رضى الله تعالىعنه يه اجلةحالهن
ادلماللنهىتصلعىالى عليه وسسيفوانر,سو لاللهصل اللهتعالى عليهوس 9لقىايلابنى  6اىغيركاءن فىقلبك غش
خا
تصغير اابلننداء للا كرام والاشفاق به انقدرت  #اناستطعت والمراد صرف

ل #وليس
او#
ااتمفلو
بيذ بودطون صم ##اىفىص كلعملركولملسى هكذ

فقلبكغش6بلكساسممن غشهلممضه الندحهاواظهر لخهلافمااضعر من ا 1

١

 7-1ان أ

ب لاحد #ة التنكير للتكثير مدعل المؤمن والكافر والموافقو الخااف وغيرها وَقَيِلَ
والانسان وغيره فنفيظهرهه فافعل ##اىا“قرار عدمالغش فالقلب ليطهر القلى
عن مثل ذلك الدنس هوثم قال يابنى68تكرين النداء مع تصغير الابن للاستشفاق ||
وانما يربهم نآثارالشفقةعق وذلاك ##اىدوام براءةالقلب منالغش#9من سنى 7

بسعنضتى فوومن حابسنتى #هوالمحبة اعاتحقق بالاثيان هافدعوىالحبة بلااتيان
دعوى دلالبرهان على خلا فها الالمائع والظاهرانالاضافة للاستغراق فيكونالمقام

(لاحد فافعل) والغش
نقيض الندحم الذى هو

ارادةالمير قثاملياءى
وذلك) اى خلو القاب

املننش لمن سننىو من
المداك ل
فيه تشبيه علىان فىمحبته

والمديث المعادالمعرف عينألاول اصل قذ يعدل عنه

لهاتى
كااذ
لك
اليا
بدلا
است

ولوس فيثعل الكلابضا اما بدلالةالتص اوالمقايسة لعمومالعلة هإؤفقداحبنى»ه لانه

لوللميحبه صلىالله تعالى عليه ومع لامكنمحبة ستته تةحابلسنة اما تنشاً عن بة
صاحها وكحقل ان محبةالسنة وسيلة الى محبة صاحها أن لم حص لله كال محبته
عليه الصلاة والسلام فليواظب

على سلكه

فصل

ممه

بالاضطرار 3

قالالمشاجم

هبية* نقل
لال
اص ل
لخ
انطريق ا“حصال محبه تعالى هو ذ كره فبكيةالذةاكر
ومن علامات به صبى اللهتعالى عليه وم محبة سلته

لاتى
با
عن مقواسهط

وقراءة حدننه فان مندخلت حلاوة الامان فىقلبه اذا 2

كلد من كلام اللهتعالى.

سنة واحدة من انه محبة

له عليهاك_لام ذكره
ابن الملاك لروهن احبنى

كان ماعلىفلىنة) كأقال
عليه السلام فى حديث

الكجربمة انحث 5و مابطثرا
معهم ولايلزم من كونه

معه عليهالسلام فىاللنة

اوهن حديث

رسو الله صبى اللهتعالى عليه -

شر بتها روحه

وقلبه و نقفسة

تتعمىن تلاك الكلوة ولدعله فتصير كل شعرة مئه معما وكلذرة منه بدمرا فيسععالكل

بالكلو سصم الكلبالكل فينئذيستنير القلب وبشرق سرهو تلاط عليهاءواجالحقيق
عطفه عليه و

0

للهسه ور بقه ف اعراضه عنه ولهذا كان عذات اهل

الثار ياحضجحات ربهم اشد من العذاب المسماى كااننعيم النة برؤبته تعالىوسماع
خطابه ورضاه واقباله اعظم النعيم الجسمانى  +قل عن ابن املك فيه تنه ان
ف#ىنة سند واحدة منستنه محبدله عليهالسلام لان انمحرد محبة السنةالواحدة

مساو انهه عله السلامفى
لايكنى

منازاها لتفاوتها دفاوت

الاعنال.مراتب العمالك]
ق المواهب

مده

بل لايد من ابيع على انها لدعت

عدرنه

فالواحدة

نستازم

الكل

ديث
لكماف
والا فكاذية عق ومناحبنى كان معى فىاللنة © لانااراً معمن ااحب
ودر من ا حب قوما حش معهم وقدععرفت انامحادية الدرجة المفادة منااعية
عية فىالمازلة عمرادة
ميس
للل
ايل
ليسعلى ظاهرء وقال على القارى اراد هوالتقارب +وق
بلاار اداطلاعه له عليه السلام وكاذف عنه معكياونة كل قىهغخزلته +عن النووىعند

واهلامي رالا<ياء والاموات ولايشرّط فالاتفاع ةباحلبصالحمين ان يعمل عبلهم

اذلوعله لكانمنهم اتهى +اقول و سيصرحالمصنف بوه لكن الظاهرانالمراد عدم
شر طية مام العملك يشعر بهالتعليلفيلزمهن صدق
المخبوبو من -جلته ابانعله

دعو ىالحبة عدماتيان!  2بمايكر هه

وانلميكن علىتمامقدره والافدعوىالحية تح وكذب

(ذي)

واخرج الداربىفىمسندهالممرو زلهشو له در )لعن جابر).عبد الله(رذى

اللهثعالىعنهعن الانىاصلللىهتعالى عليهو سس

حين اناهعر رذى اللهتعالىعنه فقال انا تمع احاديث» ن هود وهو انيعقوبكذا

تضرف

للعليةوالتأنيث لانهكرى #رى القبيلة وقال الزعة

لإنهما علان خاضان لقسلتين 0

1

اورده اأصانى ولفظة هود غير

ىالا صل فهود 6

ه٠٠١ ١( 1-5نم  4 1صؤه

اناس تعمل بغيرلامالتعرف

أخادنتأو حال منة المقاضه بالو صيف الظرق

 3دز ان نزاى ممة فالرمن لابى داود واللزاز ياذهب اليه بعض الششراح
وان براء *كملة فلاذارمى وهو الاكرٌ لكن حقيقة اللقية اانظهر بالوجدان

الما او كايه هه عن جابر رذى الله تعالى عنه  7الظاهر

درن

عبدالله لاحابر بن “عرة الذى هو ابن اخت سعد بن انى وقاص رذىالله تعالى

عنه  #8عن النىاصللله تعالى عليه وس انه قال حين اناه هر رذىالله تعالى عنه
فقال اناسع احاديث .#اى ااخلباكرتبالماضية  8منيهود * قلعن الصغاق
هو انيعقوب عهلايلسلام قال فالىانقان :معرب اتحى منسوون الىيهودنيعةقوت

افرى  (2إفحمحرف

الصا ري ف الزلق
فجي ز( ان تكبتبعضما)
طودةمافيهث قال»اتكارا

عله رات نكم
تجوكت الهودو الهصارى)
و
هاثير
لابنال
اهايةل
ف اىلن
كالعور وهوا!ا وقوع ق

وه الذين يدعو نالآ ن انه ,من اهة مومى عليه وعلى نديناالسلام ولفظة يهود
غيرمنصرلفاعلية والتأندثلانه حرى محرى القب.لة+وعن الذءةةسرى الاصل فىمود
 0فىكل ام و قيل
| و#دوس :ان يستعمل غير لامالتدريف لاذهما عطان خاضان اقسلتين انتهى لكنفيه
هو الحير انتهى وقوله
تأهل  8نمحبنا #ه صفة احاديث اوحالمنها اى ترى تاللكاحاديث لنا حسنا لعله
افزىان نكةب الاستفهام
لمافنها من لمكم والمواءظ :ل افزى * اى افتجيز منالرأى ومماعد من خواص
لانقربر ود<وله 7 0
هذا الامتفهام تقدءها عاللىعاطف تنبيها عالصاىلتها وهو الق.اسمثلفانتذهبون حرف العطف من خواص
فانى تؤفكون يا فىالاتقان ثمالعطف هل هوعلى مابعدا#مزة او قبلها فيه خلاف || الهمرة لكدّة استعمالها
اى اتأذنلنا فنزى ثم لقايلظاهر العطف فىامثاله زان لاستقامةالمعنى بعد اسقاطه | وفيهاختلافينّالكويين
الثئ'بغير رؤيةوالماموك

ف انتكتب #همالنكتابة قبل اجىمع بوعضهايه للاعتبارو الانعاظ «ؤنقال»ه ١هل هو مءطوف على
صل الله تعالىعليه و ص #وامتهو 15ذاتتم#داى “حيرون وبقال لاوقوعفاىلثى بقلة

مابعدا أغير ةو عملاىقيلها

مبالادي8كأ تهوكتالود والنصارى ب#جع نصراىوهم عون لان انهممنامة أ اىاتأذنلنافزى
عله ماو علىند:ا السلام ثم قيلفىتهو ل العود والتصارى ماسيقاليه

موسى وعسى

الاشارةءن "عون

انحرف العظف :وكال

حديث السابق من تفر فها الىالفرق الكثيرةكن الظاهر من السياق

نَقَنَضى ان يكون ماعبوك مجننس

عدمالقناعة ما فىابد!هما

من الكتاب وان

التهوك لايلامالتفرق بلموجبالتفرقهو القطع والمكم لاالشك والليرة  +اع
انالسائلهو عر رذىاللهتعالى عنهفقط وا+واباادوىوقم لجمع وانماامحازه

لليهود والنصارى
عمرانوافق القرآن كاهو الظاهر من ةولهتمحبنافكيف التشبيه تهو ا
وان خالف

والظاهر

مضتونا سجازة

هنعر

وأنالسؤال

لاستقامة المعئى لعاك
اشقاطهفء ملكاف التوفيق

للننئكىاوارلااىلاتموكوا

كح ردالهود وزيد فىاطوات

3

5

شيحكالغزالىالفقلعنالانجيل والاسرادلياتٍ
ىتب! كي الما
النصارى وانه دوتع ف ك

فا

د

7

ووقء

0

| ه

وات

الهلاك حيث نفرقوا

فرقا ومللا شتى +زوىالطبراق ( برشة 4١ ل © عنعوف :زمالاكعن ال :ى عليه السلام انه قال افترقت اليهود
 1على احدى وسبعين فرقّةفواحدة فىاحانة وسبعؤن فالنار وافرّق تالنصارى علىثنثينلسغن
فىالنار

أ

وواحدة

فىالنة والذى نفس عل

00

قنامتى
لتفرة

على :لا ث وس ,بعين 5رقهفواحدة

دلا

فىانهو

 1ومبين
نْ
ثاتان وسيعول

ننلمطاب عنقراءة
والنارفكن هم يارسولاللهتهالىقالاه ل أأسنة وااعة كافىااحقبق والقاضى واذا لهىعر با

التوراة معكونها كتايا امهيا فلان.نهىعن قراءة كلام الفلاسفة احقوفدغلب فىهذا الزمان وقبله نشليل الاشتغال
جهالات هذء الفلاسفة عل اأكثر الناسس ولشعونا لكيه كا ١ .-ه ولسمجهلاون من عرى مونياعتقدون

انهماهلمركملة منالناس

ين عل اتا
ولاتكاد تل اح<دا مم
عوظط قرا نا  2حدثا

عنرس_و لالله صبى الله

ملكوضر روه اح ان
لدءوا سفهاء <هلاء من

ان يسعوا حكماء اذهر
للشر بعة الاسلامية وهم

الضلرمسمين دن اليهود
فهب
وا
مى5
لصار
الن
وا

كذ تون شه كناهل نقد
جتتكر با اىبالملةاسلنيفة

منغير تكير+اقول لعلالاول انالسائل وانكان عر فقط لكن سامع الحمديث من
ا اليهود هو اجماعة كايؤيده صيغ نفسالمتكام معالغيروبحوز حضور جاعة عند

سؤال عمر+واعل الثاتى وف السراية االلىغيرالشروع للتحانس وتلموف سراية
الخد والكسانه لاضعفاء والعوامالذين لاسّدرون على تميز ماوافق شرعنا ما
لانوافقه وانه وجب اسحسانالملةالمنسوخةالتى لوا ىا كر شااطى الكان
واله بوجبالالفة والانس واكحاذالولاية لعدوالله وعدوالمؤمنين وانالاخذمنهم
الميل الىالمرجوح الضعيف القاصر عند وجودالر اج القوىالتامالكامل كا يشعربه

التعبيرفىالوا بالنبوى* ولعلالثالث للبالغة افلىانكار وسد طقارلاحتالءواما
الرابع فاما لياحلممنع على اوائلالاسلام فبعدالتقوى والتكامل لاضرر فىاخذ

الاحاديث الموافقة لكر القرآن لكن هذا محتاج الىالرواية اذ لابشيدالدراية واما
برد على مناتى ذلك واماا جل على نخصيص المنع بماتعلق بالاحكام والنقل عا
عاق بالمواعظ والنصايم دناولاحكام فبعيد حالف للاطلاق ولاشّيدالطاق مثل

هذا الكلام مايؤيده قاعدة شريعة من قبلنا شريعدلنا اذا قصهاالته اواخيربها:
0

عاطيه الصلاة والسلام ن عن كير  0لودجم  5أى بمعانى الاحاديث

تى تمحبكماو 0وقيل اى باللةالمنفية بعو نالمقام 8ب8ضاء * اى نقيةخالية
1

سالمة من سواد الافراط

والتفريط  0لقية  2مر

انواعالتبديلوالتحريف

(ولو» عطف

علىاجلة

ومحفوظة عالنتغيير بالزيادة والنتقصان كا وقع فىاحاديث التوراة

والاتجيلالتى مجبكم وقيل اىمنيرة مشسرقة بالفاا فصحة ومعان واضحة وقيل
سالمة اعلنافراط والتفريط  8نقية  6#خالصة مشونباخلفاء والالتناس خلاق

عن الكيات قبل هنا نقلا عن المواهبالفتحية فاذا نهى عر عن قراءة التوراة مع
كونهكتايا الهيا فالنهىعنكتبالفلاسفة احق وقدغلبالاشتغال يهلاتالفلاسفة”

المقسرها ثكران ٠وسى

وسعوها حكين وجهلوا من لميعرفها ويعتقدون انهرهم الكملة ويعكنون عل ذرانتها

حياما وسعد الااتباعى)

ولاتكاد تلق احدا منهم حفظ قرآانا ولا حدثاهم احوبان “عوا سفهاء اذه

ليد شريعته بشريعة
سينا عليه السىلام ولذا
ينزل عسى عليهالسلام

اعداءالاساء وه رفون الكل عمن مواضعه وبهارلامضلرين»ناليهود والنصارى
ا وسيفصل عندتصسعالمصنف انشاءالله تعالى  #8ولوكان موسى حيا
 ١ع اىماحاز له الأانباعى6هاذهونى الانداء وسارالانداء نواهوان شريعته

آخر الزمان متبعا لشرع

منسوخة كعيسى عاثكماالسلاموقدسععت سابقا الهتعالى اخذالميثاق على 2-

اسناعليه الصلاةوالسلام

متابعته ,اياء انلقيهم واماماوقع فبءض ثاحهذا الكتابقالموسى عللام ل

حاكانه ولانالرسلنواءه

ان نجعله منها فعله منها

مادام اجا واذا ولد

الاصلارتفع حك النائب
1

.-

أناء

وقدقال»ومى عليه السلام

رأى صفات

هذدالامة الاجدية

فىالنوراة

سل الله تعالى

#عاسرة اعمعظيم اذ صرح عناوٌنا إعدم جواز كون نى آم

آخروانالامة

ولووليا قربا لنبلغ درجة نى بن الازياا قكيف نكل لذ هومن افضل الاندياء

انيستكمل بالامية ويسأل ذلك ولودم سنده فيلزم تأويله واحمل علىالمتشابه

المارأى صفات هذءالاءة الا-جدية افلتوراة سألالله تعالى اجعنله منها

(وقد)

٠ه
وقد قال بعض علانًا لاجوز 'بوتالماشانه بالآآحاد ثم فىالمديث اشارة الىالمنع
اعلننظر فىمطلق سائرابلاكلتالميةالتى وقعثفىابدىالكفرة ولوبينةالاتتصاح
لكونها مشحونة باأتعريفات ولهذا جوز باعلشضافعيةالا-تاءبها اذا خلت من
ذكرالله تعالى«وعن علوان الخوى لاحرمة للكةبالمتسوخة ولا >وزالا مان
بالحرف بل بالغ بعض الى ان جوز الاستحاء بالتوراة فدىىاالهود وفيه نظر الا
انتحقق نحريفه بالكفريات انتهى * وعنثعس الد.نالميدانى وهوااق ذناالتوراة
واجبالاحيرام والشك الطارى لابرفع كذاللاحيرام ابلحرف اقلها وللاكر
حكمالكل لعل لهذا كره قراءةالنوراة ادنب احيرّاماء وقيل عن بعض اله دخل
الكنيسة واستهانالتوراة حتى بصق فها ثم لميزل بعدذلك سكب فدينه وداماه
خَي مات انيمميتة حتّى انه قتل نفسه وباخلة لاوز اهانة تلكالكتب الالمية
ادنر كه ولافراضيا ولامطالفتها

حدز يهاحد بحنيل واللزاز يهعن ماهد 6ه

رذىالله تعالىعنه بنجبير التابعى ف انه قال كدنا مع عبدالله بنعمرر ذىالله تعالى

أعنهها ففسفر فر مكان لاد  :6بالمملتين اى اعرض ومال ف عنه 6ه اىعن ذلك
المكان من حاد يد اذا مال واعرض عنالثى” « #فسئل  6بالبئاء اعلمىفعول

لمفعلت ذلث * الاعراض  8#قال رأيت رسولالله صلىاللتهعالى عليه وس

عله منهاروى ا-جدبن
حنيل المرموزله بدوله
(حد) بالمهملتين والبزاز

المرموزله شولهز) اى

الزاء بلعمةبزعن #اهد)بن
جبير التابعى ١ انه قال
يه
ا)بن
طعر
كنامع ان

رق ساتر نر عكان قله
لخاد بال#ملتين اى مال
عنه وعدل محناد نحيد

اذا مإ لكار ع
الذن” .له عل »ايدكنك

عن الفاعل لعدم تعلق
ذملاك)
لنته ل
عض
فغر
ال

فعلذلك ففعلت ذلك ه اتباعاله وهذا من زيادة متابعتدله فاىحجيوماله واعاله
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ولايكون هذا منقبيل مسئلة مذهب التعابى الذى اختلف فىاله هل يحب تقليده
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مالمميكنفىعهدر سولاللهصل اللدتعالىعليهوس وعنز ينالعر ب البدعة مااحدث على

غيرقياساصل من اصو ل الدين عن الهروى البدعة الرأى الذىلميكنل مهن الكتابولامن
الدنةسندظاهراوخق مسة:بظط * وقيلعن الفقهية البدعة المنوعة مايكون الفا 2
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المال  +والثانية طعام
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امام ااعلثازة والعروش
اثى المصئف اتج البدع عضرة (')١تادوة القران بالاجرة سيا
اومستتبط قحيلوعن
وحوثما والبناء على
القبر وتزبرنهوالبيتوتة عنده  89بربشة ١٠ ل ٠ # والثالثة اججاعة فىالنفلو.دخلفيه صلاة الرغائب والبراءة
لدو امسج بالجباعة *والرابع ترك تعديل الاركان والمسرعة والنقرئقرالغراب* واللخامس ةمسابقّة الاماموخالفته
و«السادسة عدمتسويةالصفوق؛ وال ابعة التغنى ومعاع الغغناء .وز«نهالحن افلقىرآنوالاذكار والرئص والاضطرات

وا
»لثامنة التصلة والرضية وتأمين ونحوها عندالاطبة ٠ والتاسعة التصدق على المسرف والسائل ف المسهمر
واللاعب واخاذ الطعام لارقص وحم القران او للشهرة والرياء * والعاشرة اجماع النساء وتوحيدهن باللمهر

وخلوتهن فىبدت اجنى وخروجين لتهنية والاعزية والعيادة ز
ويارة القبور والدعوة اذا كانت للاجنى

وقرانين «ولود النى عليه السلام بالجهر نحيث !“ممه الرجال هن خارج البيت خصوصا لذوات الازواج
والشواب  4الزيئة والطيب الى هنا كلام المصنف ر-جدالله ث
*م ان بعضا عن يعدالبدعة سنة لقدزاد فشىططه

ونحاو ز حدود نمطه اعترض عليه وقال +اقولانهذه الامور الحدثة المذكورة من قبيلالبدع المسنة لصدورها

املنصحابة والتابعين وسائر ام الدن فن انكره فهو ضال مضل قدظن بالصحابة والتابعين وغير هممنام
لذ الالذراها كنت “ماهر مسعصسن افلشرع فتكون حسنة وفاعلها مثاب حاز الخير وتاركها محروما عن
الثوات ازيل *  3قال تأمل فمما قال المصنف و فيا قلنا <حى (ظهرلك اخطاء من الصوات  3اقول لامك

ان هذا جهل ناش من عدم النفرقةَ بسن البدعة الأس_:ة وبين البدعة القبمن بل بين السنة والبدعة وسق .

واد الضلال وبادية الاضلال فيظنون ان كل ما ا#محسن نفوسهم فهو حسن فاستدلوا نحديث مارأ المسلون

خسنا فهو عند الله حسن وقد سبق ان البدعة المسنة لابد ان تكون على اصل وسند ظاهر  او لخو
كفابة ال ِ الكلام لارد على اهل البدع والى مسحصل كتصنيف

أومستنيط منقسي| أل قرض
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وناء

الدارش والراط ور هما والىمياح كالتوسيع فىالاطعية ونحوها من المباحات فكل مأذون فيه بل مأموريه
لانالوسيلة للدر 3

در به وهذ «الامور الدثة

واأكلد تت امد كور

علىماد كره بءض الفضلاء موقوفمن

لحك

عنابىوائل

عن ابن مسعو

در ذى

المذ كورة للست اكد زات يلووراد الهف فكلواحد
قو ل|ءنمسعود

رذى اللهتعالى عنه

اللهتعالىعنه0000

متها عل ماشان

أخر جه أجد

فىكتاب

فاختار مدا فبعثه برسالته أمنظر

شبصا فهو عندالله*بجح ولاشك اناللام الا سلطلق -
1119١يه العنس ولاللاستغراق المقيق بلالعهد ٍ
42

المذ كورفىةولهفاختارله

باغللةنقود فتافنوهاباطل و كذا الذكر و الدماء والصلاة و من أهلمسيجمو"وهلزو يم

اصهابا فيكون امراد

المتاعوح
اءة
او
ةود
لدقخل
رف

الاستغراق لخصايص

فىامار و هر باذكر امامالجنازةو الرعوس و و هماو البناءعلى الققروتز ننه والبيتوتة
عند (©) االجلاعنةففلىو.دخلفيه صلاةالرنائبوالبراءة والقدرو النسبم الجاعة

١

الاصداب

ذقط وما

الحنس فيراد بالمسين اهل
الاحتهاد

م

الذن

والرقص والاضط ار )ا لتصلية والرضية والتأمين “ود وها عتّدا خاطظية (

رع التق" الكمال

التصدقعل الممس ف واالسلائملسفىهور والتلاعب وااذالطعام رقص وختم القرآانر |
اولاشجرةو الرياء )(١١1 اجتاع النساء وتوحيده ن باهر و خلوتهن فىينثت|حدى التهشلة

عند عدم القرينة كاتقرر
8

مو ضعه

ل( برك تعديلالاركان والسسرعة والنقر نقرالغراب (ه) مساشةالامام ومخالفته

(<) عدم تسوية الصفوف ( )7/التغنى و ماعالغناء ومنداللدن فىالقرآن والاذكار.

التكاماون” فى الاسلام

ومثله

بعدالصلاة لسوالالمال  (0طعامالمت وابقادا ثموع

قوله

عله الصلاة والسلام 2

امتى على الضلالة فانالمرادبها اهل الاجتهاد فالمعنىمارآه

تو التعزية»

لجتهاد حسنا فهو عند الله حسن و مارآهم قبا نهو عند اللهقبع فكو ن عذا الحديث حجة عليهم
الكحابة واه الا
لالهروهن اذى

المنع01

حسن

فى مو ضنعه

ادشيا0

واذا :شرر

5تاج الىدليل بص
ح

هذاء 1انهذه

ايكونجدلاندليلا تويز

الادور المذ كورةءن

 3م بدوناطواب

قبئل البدعة اهيا لاندراحها

عليهالأسلام ٠ناحدث فىاممنا هذاماليس مندفهو رد اىممدود وةقوله حا الاو

مويل

حت 'قوله

ال بدعة وكل بدعدة

ضلالة فيكون فاعلها مسكتقا لاعقاب وتاركها محفوظا عن العتاب وجاحدها نائلا للثواب واناختلم فوهك
شبهة بناء عكلثىرة وقوعها فىهذا الزمان فانظر الكىلام الفقهاء نحد فيها شفاء تاما ان كنت منصفا طالبا
للحق +فاقولوبالله التوفيق  +اماعدم <واز التلاوة بالاجرة فكقولهتعالى وماتسالهم عليه مناحر ان دوالا

ذكر لاعالمين وجه الاستدلال ان الشعير لاقرآن والحصر اضافى فالمعنى ما القرآن الا ذكر لءالمين لابحاوز
الوكونه مما يسأل عليه الاجر من الخلق» قيل سعى حبيبالله الدئنا جيفة وملعونة فهليليق لامة ان يدتبدلوا
كلالله الذى لاعسه الا المطهرون حيقة ملعوانة هنال  +قال« الفاكستل الررا قرَاءة القزان الاضرة لانوات
لها  1بهل به احد من الفقهاء يدل عليه قوله تعالى ولاتشيروا باياتى ثمنا قليلامعناه والله و انالايات عه |

3

قدرا من ان توسل بها الى حطام الدنيا الدنية فلا تستبدلوا ثوابهاالقدر بالمطوظ العاجلة فان ذلك كالاشراء
بالقن القليل وو اضح عند حال التغابن واللمسر ان والرمان والمنهى ع:ه لانوجر وبع امعدوم لانصم فازم'
سداد امن* واماعدم جواز وقف النقود فقد قالوا وقف الدراهم والدنانير لاحوز الاعند زفر فىرواية
ضعيفة عنه واله لبمرد عنه الاجواز الوقف دون ازومه فلايلزم كم القاضى بلزومه فيلزم زكاتهلا ويناقل

الى ورثته بعد موته ولافعل بثى” منذلك ووباله على الواقف كإفانقاد الهالكين  +واما كراهة احاذ الطعام
لليت فىاليوم الاول اوالثالث اوبعد الاسبوع فذكور فالبزازىوذكر الارايطى عن هلال نحباب قالالطعام
على الميت هنام الماهلية وقال فىاللملاصة رجل اوصى بان !ذ بعد مونه ليطم الناس قالوا فالوصية باطلة
هوالاصم  +واما الذكر امام المنازة اوالعروس او وهها فقد ذكر فىالقاضحان ويكره رفع الصوت بالذكر
فان اراد .انيذ كرذكر فىنفسه وعنابراهي مكانوكرةم نان .شول وهوعشى معها استغفروا له غفراللهلكم انتهى
* واذا تقرر كر اه رفع الصوت بالذكر مع المنازة فىالمذاهب الاربعة فى #والذكر قدام العروس بالطريق
الاولى +وبالخلة فالذ كر بالصوت الشديد فىالطرقات بدعة لكو نهغير معهود فىزمن النى صلىاللهئعالى عليه و سس[
ولاالقرونالمثهودله مخير ولالهسندظاهر ولاخفى ولاحوز قياسهءلىالتلبية والتكيير فىيطريق العيد لعدمشرط

القيلن عاللىتالنئية والتكير ليمشرع اللهربهما الالكل فرد بنفسه لابهيد الاجتماع والاتفاق فيالصوت بالرفع
والفض وم اما النغماتو الزيادة والنقص والقطيط والابدال فاىروف لاجل ذلك فان ذككللهحرام فىالذكر
كأحرم رفاقءة لزان  5كزه ابراهالى فى رسالة الرقص  +واما كراهة سيج والصلاة عاللىنى صبىالله
بسلعة وكرة
هتاجر النالجفلترو ال
ا-لفعىباسترفين ويكر لا
عليه وس  53بيالمتاعا ١ 79نه
الى
لنشا<ران يصلى على
|التجدية والعيادة وزبارةالقبور
|و

والدعوة ادادكانت

للاجنى وقرا تهون لولدالنى

صلى اللهتعالى عليهدو-م باهر يرث “مه الرحال منخار ج البيت خصو صا لذوات
الازواجوالشوابمع الزنة والطيساتتهى» قيل عليه اتهامن البدعة السئة لص دورها

ل

اد

عليه الب_لام قشعرض

السلعةوهو دولصبى الله
عليه وسل مااحود هنا

لويد كلامة لانالبابعيأأخذبصلانه خط اما دياوناوااد كر لاكاف الذخيرة وغبره* واماعدم

لولهعا يه ااسلامزارا تالقبور
جوازاشادا! #موع والسروج فالمقارفاروىعن|بنعباسر ضىاللدع:ه اقانلهلءن [ارس

راج وهوالمصباح انما حرم كاذ السسرج عليها لانها من ثار جها و فيه
سع
والذز عليهاالمساجد  +واللسرج ج
تضييع مالبلانفعذكره اءنالملاث فىشرح المصااح* واما كراهة نحصيص القر وتشيبدهفقد قالفىالاختءارو لابوصى

ب#خصيص القبر وبناء القبة علها فانها باطلة ٠ واما ابجاعة فىصلاة الرذائب وصلاة البرآة وليلة القدر فقد ذكر
فاةالرذائب و صلاة البرآة ولوبعدالنذر الااذا قالنذرت كذا ركع بهذا الامام بالجاعة
فوالبزازية كره الاقتداء صل
لعدم امكان اللذروج منعهدة الابالجماعة ولابذبغى اتنكلف لالتزام مالميكن فاىلصدر الاولهكذلا التكاف لاقامة

اهس مكروه انتهىكلام البزازى رجداللّم * واما ترك تعديل الاركان فقدذكر فالمنية وشرحه اماتعديل الاركان
فاه فرض عند الىبوسف 4

والشافعى لهديث أن مسعود رذى الله تعالى عنه انه قاللا#زى” صلاةايشم

الرجل فيها ظهره فىالركوع  /الود وعندثما منالواجبات * وإما كراهة عدم التسويةالصفوف فقدذ كر فى

الحيط اذا قاموافىالصفوف ترادوا وتسووا بيناكتافك  7اماكراهةقر اءةالقرآن بالتغئىو الالمانففى البزاز يةّقراءم
القرآن بالحان معصية و يكونالثالى و السامعآثمين * و  0رةاملرقص ف السماع فقدذكر فىالنصاب نقلاعنالذخيرةانه
ارة
كبي
انح
مباح
لوهنا
شه ه

فالعوارف

فذلاكالذى صار تحر كانهكركات المرتعش وانه ايضا ليس ا
كهر
وصة
فلشرع رخ
ذب

اله لايليق »نصب المشاج بقتدى بهم لاله يشابه الهو وانه يباين حااللتمكن فالماصل اله لارخصةفى

بابالتماع فىزماننا لان جنيدا تاب الماع فىزمانه

 +وقالالامام افلراسلام الرقض حرام وقرنه مع الكفر ف اىلقيموصر حالكيلانى ان *سكله كافر وذكر فالىذخيرة ١

اكنبهيرة * اماالتصلية والرضية عنداللمطبة فقد قال اللهتعالى واذا قارلأقرآن فا“تمعواله وانصتوا لملكم 0
قال حاهد رذى اللهتعالى عنه تزل فىاتلطبة كإفىنصاب الاحتساب فب

الاسقاع والانصاتعتداطاطية  1التضلية ١

والرضية اذالكيف مدهو نه بالمتع عندهاءن الاهورالواجية كردالسلاموكهي تّالعاطس فاظ بكالسنة والمسد
قال تاضكان مشاحناقالوا بلااهيصلى على النبى عليهالسلام بللستمع و يسكتلانالا”تماع فر ض و الصلاة علىالىسنة

يكن بعد هذه الدالة +واماحرءة خارلونبساء لزيارة القبر وغيره فقد ذكره فى!انصاب ان القاذىسئل ءعنجواز

خروج المرأة االمىقابر فقال لاسئل عن جواز مثلهذا وانما يسثل عن مقدار مابشحقها لمانعن فانها كانوتاتطر وج
2

قىلعزة اللهتعالى لز فكته واذاخرحت

ها

الشياطين واذا اتت القبر ياعنها روحالميتواذا رحعت

فى لعنةالله وملائكته وياعنها ملاتكة المعاء والارض و ترح
كير ولاترج هن ببتهابعطما اللهتعالى ثواسخة

وتوحيدهن

ساد

قار

السكدراق اننه بال
ابن الاج وهن لة

ار

ال

وعره

اتهى -خ

كول

رايحةالنة وقال عالليسهلام .ابمااعص أه دعت للك |
١  ١عه و

وامااجماع

|انساء ومولودهدن

من التحابة والتابعين وسائر امةالدين فضال وءضل من استقصها لانها من مسحسنات
الشسرع شكون حسنة هثابا عايها وتاركها محروم ٠ اقول قدعرفت جوابه فهاسبق
يف ولوصدرت عنهم لكانت سنة
ونستها ان حواعكابة افتراء لابدله من بكان

اشام من حك

لاادعة وهومءترف ببدعيتها وقد نقل فىبدعية كلعنالفقهاء والمشاريم مالايمكن

,ن
العادات ,شمعالوء م

تأويله ولابسوغ اتكاره ف الاخبار  6الدالة عالنىكار البدع ستةالاول ووخم»6

اللولوة وقداجتوىذلك

عنءاثة رذى اللهتعالى عنها وعنانوبها انها قالت قال رسو لالله صلىالله تعالى

تا

وديلنا  3هذا 7

على بدع و

عليه وس مناحدث اخترّع يعد انلميكن  3فىاص نا  7ا

استعمالهم المعانى والتغنى ||الاشارة لتعظيم و لكمالاستحضاره وشرفمازلته ولقوة ظهورهكا و سلما '
وحضور ااردانورؤية || اعتقادا او قولا او فعلا او حالا اوزيادة او نةصانا ومعنى الاحداث ارحاءالثواب

النساء وغير ذلك »ن |) هفليس منه ه ارأىيا ليسله فىلكتاب عاضد ظاهر اوخئ ملفوظ اومستنبط
فهو رده اىمردود عفلاىعله قالالمناوى فيهتلويح بانديتنا قدكل وظهركضوء
المفاسد * 0

عالسىائلفى مجد كال ||الشمس بشهادة الروماكلتلكم دتكم فالزيادة لييست بعرضية ,وامااماشر دل (و| ا
الامام ا ونس ارجوان

الشسرعفقبول كبناء نحو رباط ومدارسوتصنيف الككتبوهذا الحديث معدود من
يغفر اللهأشن كر جهم كن
اصولالاسلام وهنقاعدته قااللنووى نبخىحفظه لابطالالمكرات والاستدلالءه
 0وقال بعض 7الع
المحجد
1اةداللشرع لان:الدلي ليكب منمقد,م1تين والمطلوب
1لاء ||ولذ١ا قبل!صلم انيكون نصف
إارلعين

اتصدق
كقارة لفطس

5
اعطاه ,ف المدجدكافىاليزازىو بما

الحدثة المذكورة د نن
عن

قبل البدع القبصة  1ردودة
قم

ا  4نالادلةالمنقولة هن الاجلة ظهر أنْهذه الامور

25

كو

حوييله فاعلها ا

الثواب ف دلى حدى اذهر لاك القطاء هنْ الصضواب والله اعم بالصواب

اظهارا

الوق على الخواص

(الدليل)»

ومثاب وتاركها روم

٠

وائما اطنينا الكلام فىهذا أ المقام

والعوام فر الاخبار ع« اى الاخبار الواردة فىالبدع فى

هذه

منها مارواه السئان

الموهوزله شوله (خم) عنزعائكة رذىاللهتعالى عنها انها قآلتةالرسو لالله اصللله تعاللىعليهوس] مناحدث)
اى تدع واوجد (رفىامسنا» اىالدين اخلنئئى بهذا الاشارة للتعظم مالس منه) اى ديا لميكزله سند ظاهر
اوخنى هن الك.ات والعة (هورد»
مقبول فىالدن اذلاكون فىحقه

ا ىالذى اديه

م دود باطل كأفىابن الملاك لعوى عم دود على صاحيه غير

اذن منالشارع بوجدما كالصلاة المعروقة 00اتا

 4نالزغائت واليراة والقدذر
امةان

وصلاة النسجم بالجاعة والقراهة بالاجرة و#وذلك كاف حاشية خواجه زاده * واماالمتدع الذىلهاصل منهفقبول

ابكجتدو ابلنعلوم الشسرعية لواآتهااومندو بكبناء المدارس و الربط كأسبق(وفىرواية)#مالمنع عللاليسعليه
أشنا ) اى ديننا ( فهورد  6اى هردود جداليس فيه خير وهذا المديث اصل ف الاعتصام بالكتاب والسنة
رد لاهل الاهواء والبدع فالرواية الاولىاعلاماففىعالو الاقوال-جيعا #مومالجاز كافىالا كلية (واخرج الخارى

[ألرموزله شوله (خ)
عن »©-ؤز؟؛١ ١ يس مدن مم نشهاب( الزهرى) المننسب لبزنهىرةالذين منهم امالنبى

ظ

بالدليل اما انبات كم ونه ولك يك امقدمه ترى  1كل حم 0
ونفْيه لازمنطوقه مقدمة كلية فىكلدليل نافى كم كان بقال فالىوضوء بمايجس
هذا ليس مناه الشرع وكل ماكان كذلك فهو رد فهذا الثمل رد فالمقدمةالثائية
ثاتة بهذا الحمديث واهماالتزاع فىالاولى ومفهومه انهنعلعلا عليه ام الشرع
اخ فالمقدمةالثانية ثاتة بهذا المديث والاولى فباالتزاع فلووجد حديتيكون

مقدمة اولى فىاثبات كل حكر شرىى ونفيه لاستقلالحديث يجميع ادلةالشرع
لكنالثانى لمبوجد خدنا نصف اداةالشرع وفيه انالنهى شتضى الفساد لان
آلتهى ليس هانلدين و ان حكمالماك لايغير مافىالباطن و انااصلم الفاسد منقوض

و|الأخوذ عليه يسق الرد قيل فيه اشارة الى عدم رد البدعة فنىحو الغادات
وفى رواية  #عن مائثشة  #8من عل علا ليس عليه امرنا © اى شرعنا

لإنهورده بوخ» الخارىهوعن» مد بنس؛ بنشهاب  9الزهرى» التنسب
خللت
لك زهرةالذينمنهم امالننىصلىالله تعالىعليهو سس من أوسالاتطابعين دقا
غلىانس وهوبكى ذقات مابكيك قال لااعرف شيئًا تماادركت #ه ادركته فىعهد
كللللهصهبتعالى
 .رسو اا
عليهوس اولاهذه الصلاةيه اىجذسها اوصورتها #ويه

أرها عنوقتها وتراء
الحال ان #لؤهذه الصلاة قدضيعت  6عنلاىءالجهول :كوتخي
|تعديلها وعدمرعاية آدابها واركانها وخدوعها وحضورها وترلبجاعتها وباجملة
| عدم انيانها على الوجدالا كل وفيه حث على اظهارالتأسف والحزن عند انتهاك
حرمات الشمرع وفيه عدمتعييناحد افتىكارالتكر و تميالاتكار وسير قباعالمسلين

| المعينين فان بكاله انماهوارئته فىشخص معين اوجاعة معينين ولميعينهم #وطب 6
الطبرانى ##ءنغضيف بنالمارث»* رضى الله تعالى عنه  #8انالننبى صل اللهتعالى
 ١علبه  0قال مامنامة

جاعة تدعت ه اسدر نت

بعد 69زمان #وندها

فىدينها بدعة» اى بدعة منوعة فىالاطلاق والتكير أشارة الىثعول انواعالبدع
اعتقادا وفعلا وخلقا وقولا اذالكرة وانكانتمامة فالىاثباتعندالشافعىوليست
بعامة عندنا لكنها مطاقة والمطلق جار علىاطلاقه ف الااضاعت  #تلاثالامة
اى اذهبت وتركت ف مثلها اهلنسنة  6اذفعلالبدعة اتمايكون بنركالسنة لعل
فلالبدعة اما واجب اوسئة اوندب فالبدعة
السنةعام لمطلق الشمرعيات اخلافع

| مفوت لماذكر او ان فعل البدعة شمىىالقلب فصاحبه بيحاسس علىارتئكابالمنكر

عليهالسلام من اوساط
التسابعين (٠ قال دخلت
على انس بن مالك )

كان رخو 230

فىمحل الخال منال#رو

( فقلت مابكيك قال
لاا شفيئاما ادركت)
اى النى عليه السلام

( الاهذء الصلوة )©
ذكان

الو  5فعاو ذها

كاحاء عنه فىوقتها الذى

كان شعلهافيه عليهالسلام
فاخرها بنوا اميةالى! خر

وقتها ولذا قال إهذه
الصلوةةدضيعت)بالبناء

لغيرالفاعل بالتأخير عن
وقتها وكاله اشتكى من
خلفاء بنىامية وهركانوا

ظالمين وفيهاشارة الىان
البدعة فدشاعت ىر من
الععاية والتابعين فكيف
فىهذا الزمان (واخرجح

الطبراتىا ار مو زله شوله

(طب)( عن غضيف )
بضم العة الاولى وفتم
الثاة ولمتون اميه
آخره فاء (ابنالخارث)
بالمملة رهسا مثلقة

( انالبى صلىالله تعالى عليه وسل ل امن )سلف ( امد ت|ست ) 012احدليك وزاوديت  99بنذ ديا

(ثلها » اى
فن البدع ١ فىدنها ) الذى حاءها به ندها ( بدعة  6مالفة لطربقه ( الااضاءت  6اى اذهبت م
ثل البدع الذى اتدعته ور من السشئة) من بان ليل اوللاتداء والظرف حيئذ متعلقباضاءت وذلك لانالسنة

ل

ا

واخرج الابراتى ايضا المرموزله شوله لاطب

ة»
نمل
سا ت
لقاط
اهااس
بملب
فملنز| ع
تقاضبالد م
لانت
اابل
والبدعة متق

عن انس رض التدتعالىعنه قالقالالنبىصلى اللتهعالىعليهوس] 5-ز ١  ١ييه اناللهتعالى جب +اىسير ومنع(التوبة)
تملنكالبدعة إرءن كل

صاحت دعة) لاله
براها سنة لان الديطان

اله( يس تي

*

لالب مه اضايعة سي البدعة كااصلاة مع الغفلة وعدم المشوع واللضوروارك

ا

فكر القلب عند الحار كإقالاتللعهالىر حالل تااهيهتحارةو لاببععنذ كرالهف طب6ه
ه
الرلسولل
ظ #عن انس , 6#ىله تعالى عنه يه انه قال قا
ا

لليدوسم|
صلىاللهتا ع

انالله تعالى تب  6-00 4ومع  2التوية ءَنَكل صاحبت بدخة و امابصرف

للنور الذى قذف الله

اس
يفتىلحبهلى [لها
فالى
تع
ماله قيرج عن :ظلة
|يدعه
|ل

لضماء

|دع  6ينك  9بدعته  64بسيب نور قذفدالله تعالى فىقلبه قبل ولهذا كنااراد

النقيح

توية 2

“رق ادشية خواطه
ا

زاده والمراد بالبدعة نى

هذا اديت ركذا ى
ذنين
لثي
الد
ال

كك

مانع قلابتيسسر لكات
انماجة

ٍْلعا لى بد

بعده هى

ريه

من تلاث البدعة *« قيل هذه

يعن ابنء 000

ات اع كرا

انهقال قالرسو

مافىالاعتقاد
لاللهصل الله

لقوة عالدع لانها 0

مارج

صلاحب بدعة  6#الظاهر ا لاله الذى هوالبدعة ولوءلىطريق
ع
طاعة ديث انماجهايضاالذى بذكر بعدهذا الحديث اذالنصوص شسس بءضها
بعضا والمراد بالبدعة هىالمذمومة كابفصلءن المصنف هلحت يهالىاناردع كه
برك ي.لدعته بالندم والتوبة والرجوع الى ماعليه اهلاق خوفا منتهرالله
اوطتما فىثوابالله اتوغاء لمرضات .لاخوفا من غيرالله اوعدم قدرته اباها لانه

البدعدف الاعتقاتكاعتقاد
الفرق الضتالك اتهى
« واخرج ابن ماجه

(©
المرموزله شوله خ
لعن ابن عباس ر ذى الله

من الاصرار الباطنىعلىتالبكدعة و قدقالالتهتعالى فلاتخشوه ,واخشون  +وقال

تءسالىعنهما انه قال قال

المناوى الكبأاتندععلغيرءةرول فذنبه غيرمغفور ثمالمقصود منالحديث! .على

رسولالله اصلبلدتعالى

سلامة العقيدةوالتنفير منملازمةالبدعة ومحالسة اهلهاوالكلامفىبدعة غيرمكفرة |
وكاالبتحة مكدر كر العلخرسات ف الجسموالكو ن فىمكان والاتصالبالعالم |

عليه وسم االلىله ) اى

دكارلله وامتنع من تان

والانفصال عنه فلاوصفعله هبو لورد 2

شبل) قبولانابةورضى

دم عن حذنف هالعانىرضى الله ْ

دوسكو ن الم(0
تعالىعنه بضمااللمملةعوهفخ

لامل صاحب بدعة6

الحابى هد

هو وانوه احدا وهو صاحب سسرالئى صل اللهتعالىعليهوس 0
وعريف يصاحب سررسول الله عليهالصلاةو السلاموقال فى حقهماحدتكر <ذيفة

حسيا كان او معنويا

بالناناوبالاركان  2حتى)

فصدقوه وروى انه قال مامننوماقر لعينى مننوم آتى اهلى قلا احد عندهمطعاما

الىان لربدع» اى يرك
( بدعته  6بالنوبة منها

وبقولون مانقدر علىقايل وكثير وقال ليآتين عالىناس زمان لاننحو 0
دعا بدعاءكدماءالغريق وقال واياكم وهوافقةالف قيل وماهذه قال انوابالامراء
يدخل احدكعلىالامير فيصدته بالكذب وقال اول ماتفقدون من دك المشوع |
وآخر ماتفةدو نالصلاة وقالالمنافق نيصف الاسلام ولانعملبه وقال انيتالنى

ودع بعه حاون
خطى م فى المواهب
* واخرج اءنماجدايضا

لتالله انلىلساناذرباعلىاهلىقد خشيت
| صلىالله تعالىعيلياهورسسمفوقل

المرموزله بقوله 22

ناستغفار والى لاستغقر الله فىكل:وم مائة مرة
نئار قال فاين انت عال
للن
| ان بادخ

لإءنحذيفة)بضمال»لة |
 ٠وف المعهة0

|

بهعادذاء قهاء وهوان العانىالكعابى ان |!صحابى(ررذئ الله تعالى عنه

روقال)

هت
١١4
وقال فى ضهالذى مات لولاانى ارى انهذا اليومآخر نوم من الدنيا واول.وم

"منالآخرة لماتكلمنه الهم انك تعر اتىكنت ااحلبفقر علىالةتى واحّالذلة
علىالعز واحبالموت علىالمياة حبيب اىاللوت جاء على فاقة لافالم من ندم »*

اله قال قال رسول الله

| وجزع حذشة جزما شديدا حين نزلهالوت وى بكاء شديدا نقيلماسكيك قال

صلى الله تعالى عليه و سل
لاقل اللهتعالى لصاحت

فى الما اعلديا ,اموت احب الى ولكن ماادرى على م أقدم علرطئ

الله تمال غنه افوىال خلافة على ردي اللهتعالعنه سنذ

بدعة صوما ولاحسا

0

تار

' ّسوثلاثين واوصى ابنيه صفوان وسعيدا انبابعا عليا ففعلا وقاتلامعه وتلا
أمعه رضوانالله تعالى عليه اججعين ف انه قال قال رسو اللله صلىاللهتعالىعليه
 ٠و لاشبلالله تعالى * وامراد بالقبولالاثابة قيل رفعة شاناءمل وانقليلا او
 ١مباهاةاللاكةبهورفع الدرحااتلدفئيا مقامات الكشف الآلهى وفىخراةلبآالرقؤية
الربانية اقول هذا ناالسقبو اللكامل مؤواصاحب بدعة يقتضى ظاهر الاطلاق
 ١الثمول لاالفاعتقاد والعبادة والعادة الاانيراد هن الاطلاقالكوالو ادع الكمال

يكنا

والعدل الفدية او هو

فغُبادةكالاعتقاد اوبر ادالتعول واديى انالعادة اذاالمتقارن باذنالشارع نهى
ال

النافلة والعدل الفررضة

ليا .شككا  #9دوما ولاجا  #سواء
ممنوعة لكن شبغى حينئذ الناحلمةبو كا

اوامالعتين او ان ن
والعدل الكل اتفى

كانا فريضتين اونفلين  +فان قبل انالبدعة ان موصلة الىالكفر فلاشك وعدم

والااعرة او

ولاصرفا)اىنفلا (ولا

عدلا) أى وراضا وكل

عكسة فها التانوئ
الصرف قف الحديث التوبة

القبول لكن الكلام فىمطاقالبدعة وان لمتوصل فيزمالقضاء فىالصوم واحم

(تخرج) استيناف ببانى

بعدالتوبة عن البدعة ولم يذكروه فاىلشرعيات  +قلتالعدة غيرالقبول ولايلزم
| منضفة عل فىحكمالذسرع قبولهكالصلاة بلاتعديل اركان #حكة وايستقبولة
 ٠قبول حسن قالإلله تعاللى انما دتملاللهمن المتقين» 8ولاعرة ولاجهادا ولاصرفا»ه
قيلنشلا وقيل انصصرافا عن المعصية اىتوبة قال فىالقاءوس الصمرفالتوية »#8ولا
عدلا  6العدالة ضد الور وقيل الفدية اوالفريضة او الصرف الوزن والعدل
الكيل اوالصرف الا كةساب والعدل ال#زاء اوالطيلة وحاصلالمعنى لاشبل علا
هن الطامات مادام على بدع:ه وخصيص هذه بالذكر لقوة صعو تها بالنفس

من الاسلام) بدعته

فيغهم الغير بالاولى كذا قبل ليكشنكل بالصلاة لثسرفها فىذاتها واتعا بها فىادائها
الكامل © ترج »هازجع عوئنفسه واثار حكمشيطانه علىرطى رجانه وام

جا
رته ك
 ٠نديه هومالناسلام 6هاىالكامل اويعن التسلم اىمن تسلهه ام شمريع

مطلق العصاة من انقياد حكم الله تعالى اوالاسلام مابالجوارح والاعان مابااقلب
فلاننافى امانه اذ قدتوجد الاعان دون الاسلام عندبعضاوااراد من البدعةي اها
عر هالناين #
شج
اكلار
الذى هوالكفر  +فان قيل فعلى هذا لايلاعه قوله ف
لاله شتضى اغلفاء والبدعة المكفرة ظاهرة فىالاروج عن الاسلام  +قلنا وان

كان ظاهرا فىنفس الام لكنه خنى عندذلك المبتدع اذ عنده هىطاعة اواصابة

الماففنفس الاعى ولانسع اقتضاءه اللفاء بذلاث تمثيل لعدم بقاءثى“ هن الاسلام

من غير شعور خروحا
سلبيال كاكرج الشعرمن

مين ) لاببق فيه ثى'
اره وكذلك ريما
ثن
ه
شطى البدعة يصاحيها

الى خروجه مانلاسلام
زاستا  [511الراعة

فىهذا الحديثكاادئين
السابقين 8

الدعده

ف الاعةات لفن
والاعيزال :وغيرعها؛ من
اعتقادات الفرق الضالة

(وفدسبق حديعنعرباض بنساره هُوحاررذى اعللتهئمعاملاىفانةيل) استكشافا للاشكال ا“لالطو دنذو ل
بدلءلى ان كل فرد هن افرادالبدعة ذلالة تواساة صءة الهوم قلىالاولىوكل

عليه السلام كل بدعة ذلالة)» 4

رنوك
اميك
اذال
ايثا
بند
هض ا
لىبع
بدعة باثشات الواوليذبه علىانهبعض لد يث و >وزالاقتصار :-ز ١٠٠١1 -4عل

(وبين قول الفقهاء ان

| فةالمبتدع فانالشعرة اذجذبت هن العسينلايعلق عليها شىء مالنعجين جقإودوسبق

البدعةقدتكون مياحة»

29
1 ##

افنلىواعتصام بالسنة  9حديث العرياض بن سارية و » حديث  8حار ©

والمباح  1من اإضلالة

0000

فىش ء( ساستعمال الكخل)

عنهيئ] المثعلانءلىةوله كلمحرث بدعة وكل بدعة ضلالة وااراد:

نهدا دوا!هد لاسؤّال ادا حر حا

لل الدقيق وهو بذم

اطوله ع عدم مئاسية فصل بعض أ

الاشياء المرنبطة عن بعض © #فالقيل كيف التطبيق بينقولهعليه الصلاةوالسلام» |أ

الهو ثااللئمهعمةمانتل به

وهو من التوادر التى | فىهذن المدثين  #كل بدعة ضلالة##قيلالاولى وكل.دعة بالوالوينبه على ان ||
بين تولالفقهاء» |1
بعض احاديث لايذئىاندتركه لعدمتعاق له بورود الاتكال «وف
حائت بالضم وقيساسها
الناعلى باللام  8راق عتده عدم قرينةالعهد ودليل اللذسفالتبادر هنا |
لكونها ام له الكسر
كذافىالمصباح( والمواظية ا ولاشك ازاثفاق جيع الفقهاء وجب الا جاع ولاتوهم التعارض
علىا كللببا حنطهوالشبع ببنالاججاع والحديث مها خبرالواحد حتى نحتاج الىالتوفيق والتطبيق بلقالوا
منهءوهو لدم اولدو نحم فى«طلق تعارض المديث معقول الفقهاء يقدم قول الفقهاء اذمل المديث على
التآويل !رالذض ,ص اوالضعيف اوالمنسوخ خلافها فىتول الفقهاء اقول التبادر ٠
فقهاء الحنفية فجلااع و>وزار جاع حاصل الاشكال االنىبغال هذااحديثٌ مرو

تأنه واسكدوه مصدر
شبع|متلاء و لضع حعل

لزاه لانة الف :لهول النعهارا بدعة قدتكون مباحدية وأناملا ةا

انفكا ان  0مايشيعنه
من ان وم وغيرثه|

ْ

قبه دلالة على ازالمبالغة

دن

نفحىسينالدقيق والمواظية
على الكل لى اله 2ل

ل

رع
لمأقيه ضلا لد ولوق | 213ذام خار

عن الاقصود

اذاخ ىعن العوارض

د

”

وطبعه

صلا له قيةتضى ان عض ألمبا حبدعة وكل ند عدضلالة فبعض المباح ضلالة فهدا

خلف وكذا غيره فكلاسوتعمال اأفلوال الدقبرضقماللماء المحمة ويجحوز ان”نتم |

كو

5-4

النوادراذقياس اسوالالةَالكسر

مال بهكذا افلىقاموس قيلعنالمصبا اله من

والشبع منه اهم محالم | ##والمواظبة على اكللب المنطة #بازالة قثمرها بالكل وفالتقيد اشارة الى
لل
أن السبكلت كن لاكنفن الاب لعن نادر ليس عواظية اذمفهوم الخالفة معتبر | 1١٠
حدثت ا
فلاسلام الشبع ال
فروايات كاافلىادول وف انفعالوسائل مفهوم التصنيف جة وقدتقل عن ||
له زراك بع شم اى من |[
مطلقا والزيادةعليه<رامان الغزالى  2عثان د
اضرت م فى المواهب

والفصحية (وقد يكون)

لبى
اعى | (مسصبالعشا
فاعله ك(يناء المنارة)
افلمصباح المسارة الى
ممع علا المصباح

فح اميممفعلة مانلاستنارة
والقياس كسمرها لانها
آل

والثاراة لع

وذنعلها

|]

مهكدر عا
كسراوله و “مالاسه وإساكق ل
كل الات يبكس

 +وفىالشسرعةاول بذعة ظ

جدنية ف الرسادع الشتبع وهذه المناخل ولمير نينا 1

1

موعن كنا ف الصابع فتأمل 0

نقيا اىمانق دقيقه وى

 5المنارة  6الأذنة موضع |

الآذان والاقحامواين الأذنة الك موضع الاذان او المنارة او الصوياةة
##والمدارس © جع مدرسة موضعالدراسة اى القراءة #وتصايف الكتب 6ه اى ا

الشرعية اومياديها والاتخر ام وانوجد فىعدير السلف وان فىبدالغير 1

الفلاسفة اقول و الذى خطر بالبالان تصنيف الكنتب
جعها مناور

الشسرعيةفىزنمناامن قبل الواجب |

بالواو لاناا»مزة لانها اصلية كالانهمزياء مايش

لذلاك

بل

لو المدارسر |١

وبعضهم #:مزها وبقولمنار تشببها للاصلبالذايد كاقيل «صايبو الادل ٠صاوب انتهىاكلاموفاهب
وتصنيف الكتب) فالعلوم المندوبعلها كم العروض اماماب ثعله ولوكفاية فالتصذف لكته فرض كقانها
ْ
ْ

صرح ههالكزرثى

(دب)لاتحفيق (يكون» امسا إواجبا ولفظةبل اضطراب
املنشافعية وغيرهكافىالفهية ق

شمة(الملاحدة ونحوهم )
للانتقالء نالاول من غير ابطالالىغير (٠ كنظ الدلائل) الكلامية (اردشبه) بضمروثع ججع

كالمبادعة وذلك فرض كفاية علىالصا طينله ونيحب الكو فكل ناحية هنلهقدرة عاللىقيام بذاك ودفع الشبة

وامارد كلمناكاب المذاهب الاربعة على العفيهم ف اى لكرفهذا اال التاجالسبعى فىمعيد النم مالايذغى باللذين
إطلب منهوتاًبيدبعضه ,لبعض والا ماع  --دا 1

ءلىرد ذوىالزيغ والبدع و شازعهم "انهم لشغلهم عن ذلاك

 8بلقدتكون واجبة كه بوجب تركهاالائم هلكنظ الدلائلكه اىترتييها فنقبيل

فرح المبندعة كافى

المواهب لإقلنا) فمىعثس

التصنيف ايضا تأملالظاهر الدلائل الكلامية بشرينة قوله  4لرد شبهالملاحدة 6
جع ملحد منالالماد وهواليل والعدول عن طريقّة اهلالمئة والجاعة فيثمل

العلا (البدعة معن

جيع الفرقااضالة فيكون قوله #و وهم 6ه أكوالفلاسفة وقيلالملاحدة متكروا

عام هو المحدث مطلقا)

المئس والجزاء وحيئذ قوله و وهم ظاهر  8قلنا للبدعة معنى لغوى مام هو
مكحيل جيعالاقسامااذ كورة  #طلقا  #ان اريد »نالاطلاق مابعد
الرسول فلايكون هويا واناع ,فلا يلاجم قوله يعنونبهاالخ لعلالاولىا نيرك قوله

وبين الاطلاق وله

لغوى

عادة اوعبادة © فيهما
منصوبان بدلا منهزلانما

لغوى ونحعل هذا المءنىالعام واللخاص مانلششرعى الاان يجعل قري بالثبى معدودأ
منهلانالاول قريب الىالاغوى  88مادة اوعبادة  #لاعللاولى مافى بعض ا هم معنىالاحداث)و الاختراع
عبادة اوعادة هؤلانها اسم هن الابتداع#ه الظاهرانه امسصمدر مشتق »نالاتداع
كسس اوله
كالرفعة
رن الراتفاع
سمه صددرق م
مصدر اتدع وفيه كلام هن وجوه فتأمل  #8معنى الاحداثكلرفعة  6لاشرف
اسم) مصد رمن الابتداع

والعلو  #8منالارتفاع واللخلفة منالاختلاف  #فىالقاموس الللفة بالكمس ٠ن

والبلقة  6كذلك اسم

الاختلاف اىالتردد يووهذه»ه البدعة العامة فل هوى المقسم فيعبارةالفقهاء *6لكن

مصدر لاملناختلاق»

يخشكالطابنالفقهاء دونخاطب الشمرع اواصطلاحهم االخاص و اللغوى ليس بثى”'
نها اى بالمعنى الامالمذ كور #نومااحدث6ه
ملناك فارجع لماذ كر [ نفا ##ويءنوب
ذ
بالمفعول  #8بعدالصدرالاول  6زمانالنى وصعاته لقوله صلىالله تعالعليهوسم
عليكم بسنتى وسنةالملفاءالراشدين كذا قيل لاعللاولى انيؤتى #وقوله صلىالله

تعالى عليه وسلماصصابى كالجوم بايهماقتد يكماهتديتم بل لايترنه ايضا لمافىالشرعة
مالصدر الاول هو
حاصله انالبدعة ماحدث يعد بع التابعين فالاولى ان براد ن

ءلى لاقرو نالثلاثة ##مطاقا»ه عبادة اوعادة «إومعنى شرعى 6
شااى
ااضلافى
المحبىال

«أخوذ هن الكتاب والسنة بان بتبادراليه عند اطلاق الشرع فهو محاز لغوى
وحقيقة شرعية فلوتعدد مءنىلفظ شرىى ذابه اثهر فهو حقيقة وغيرالمهور محاز

#خاص كهبالدينوالعبادةفو هو قوله  9ه8و الزيادةفى الدين##زيادة مستقلة كصلاة
الرفائبباججماعةاوغيرهستةلة ك زيادة انحناءالرأس الفركوع هاو النقصانمنه هاى
من الدبناصالة اوتبعيةايضا اهلومادثان يعدا لععابة يهاى زمائهم وايضازمان التابعين
ارو لاابيعدمل على الدلالة
وتابعيههلاعللكلام علىالتغليب او ءن قكبيتلافلااءعاهو ك
(بعدالصدر الاول)اىءعصر المصطئى  30بر بقة 0
ملي من الشسرع (خاص

ع« وعصم

وهوالزيادةفى) اال( الدينا و القصانمنه)

وللةاليراة أوباحدداث صفةفها كزيادة الاحناء ا

ال الك

دن

تالاق او بالفاء
هذا ال
ذهه
املنلملفة ث و

)

المققطر عادكر :اسه
لاهى بلمعئى الثشمرعى

الخاض الا (القسم 6
بحموسكون وكسرمحل

لكارمقنسام
القَسر مااذ
( ىعبارة الفقهاء 6اى
الفاظهم التى يعبرون بها
 0عق صده , يعنون)
أاىشصدون (مامااحدث)

بالبناء للفعول اى وجد

اصعانه (مطلةا) 6ادة اومادة (ومعنئشرعى)
اماياحداث

فىالر كوعفرج 05

و

كدرب

ها السازة الرائب

عن المسنون فيه هن مساوأة العنق لاظهر

حتى يصيركاأكدريفة الواحدة (المادثان) غاللبنقصان فذكرالثنى (بعد) عصير (١السهابة ) المأمور بالاقتداء بهم

اما مااذن فه لعارض ب ضيهكتكدأت الهو والتلاوة والشكر نعل زعد زمئه
ثيد
و )ت
دارع
عالش
لنمن
( بغير اذ
قلايكون#دثا إلاقولا ولافعلا) تعميلايزادةواتقصان (
للا
شاو
اصار ح
ارة) وهال فيهتنبيهوهذا تميللاذن وحقه
وال
افل
مقالة الصر يم بالظاهر اوالمؤل (
منضوب على الظر فيةقال

افلمصباح لاافعله اصلا
ومافملته اصلا لاافعاله

ابداومافعلته قط وانتصاءه
علىالظرفيه اىو قثااتهى
وعدمتناو لهالعاداتل“قيد

البدعة لكونها فاىعال
الدينو ليسمنها العادات

) اى البدعة عرز ١١

بهذا التعريف ( العادات اضلا )6

بغير اذن  4من فلالشارع  5فىذينك الزيادةوالنقصان  9لاقولا ولافعلا »

بفاعنله صلاللتهعالىعليه وسلٍل ولاصربحا  6بذوله 9ولااشارة  ||
كافيه اعانة للدين مفلا اول البدعة بهذا المعنى الشمرعن «قٍالعادات اصلا 64

العسادة مافصد فيه عيض دتوى كللملابن والمناكن فاللمااكل والنشنازة ]|
الخزعدالاآ ن  +فانقيل انامورالدنيا ليست مخارجة عن حكامالشريعة اذلاخلو
فمل من افعالالعبادعن حكم من حاكامالشمرع  :قلنا اللعملراد منالدين هو الاحكام
لتصوص ##ولة عطلوىاهرها
الخصودة بالعبادات اعتقادية اوعلية * فلاناقب

كذاف اأقصحية وبلتفتصم ) فاالصارف عن ظواهرالاحاديث الىهذا الءنى االخاص* قلنا بعد تسليمكون هذا
اىالبدعة  30على بعض
المعئى شرعيا فظاهر النصوص هو المصوص لكن الكلام فىثبوت هذا االملعتترى
عاللىإاععضتقادات  #اىاكذرها فانالبعض
بفلنةنصمر يهفالىشرعاليوم
الاعتقادات ك)اعتةاد
المبتدعة ب(وبءض صور

| وان اوهم القلة لكزرة استعماله فبا لكن قد >#ةق فىكع نالكرة كا فىتولهتمال

العيادات ك©انشله بعض

قوله اجتذوا كثيرا من الظنّ فانْاعةةادالسئة حَزْوٌ واحد

اطهلة

٠ اشافعة 'من

لشعير حو ذه عنداستلام

الجر اوالركن العانىمع
أن اكلامة مسعدوة عكانها
م نالطواف وسيعود

لاعتدال قامته وبيدنه

ورأسه وه فىهواء
ماجحا ف عنه ماله هن

ان بعض الظطن | نهر ا

همديث هو بءعض صور العبادات  6كأنا اراق ١
مثنلاث وسبعين فرفة كايشيرااليل
رو

0

دليل فالزيادة اوالتقصانالواقعان

بينالجتمدبن لكوهها عندليل ولو

بالنسبة الى نفسه لابعدان بدعة كصلاة المسوف بركوعين و“ع>ودين وفاتحتين ١
قكلركعة عندالشافعى خلانا ل

دزيادة سل
فالبدعة ماكان بالرأى الجر ك

اعضاءا' وذوع بصسالماء ءلىالتثليث اناعتقد عبادة فبدعة وانوسوسة فكروها

وغسلالثوب المديد لاحتّالالضحاسة كذلك #3فهذه  6البدعةالشسرعيه لاالعادية'
 0هى م أده

اا

والسلام ِ منقوله ذفكل بدعة ضلالة

العادرو ان هنا امل دعة من كل بدعة افلشمرع حال عدم اعانتها عاللىطاعة ضلالة

1

انبراد ١

بدليل  6متعلق”

وجهالة و*منه تهايظهر

بشوله فلاتتناول فإ قوله صلىاللتهعالى عليه وسز  6فيلسبق  8نعليكم ديا

و معأكنىغل الشاعرى

بردعايه انه اذاكانت البدعة حقيقة شرعية فىهذا المعنى لاحتاج اوفذليل وقربئة.

حال الطواك والفر نيه
عناصلا ظاهر لكا

ف تىخاطب الشمرعلاعللاولى انلندصلبيلعلىكون ذاللكعنى معنى شسرعيا لاعلى.

عاللىسكون حلافهفعل
اطركة وهوحالفءنى

وضع فها فلو وقعءن
احد
السيدالمر سلين انوه
عن يقتدى بهلنقل فعدم

عالدتمذاول وانالعاديات هنافااعيللهلهصتلعىالى عليه وس هىسنةالزواءك فكيف»
تكون دا0

0
لالعاديات وماشالء .ن ان مح

صبى اللهعليبههوم انما دى

للدين لاللدما 9ك “ 3من العاديات ده اليه لافقه والاصول الا انبراد 8
ال 14

“ اذا ذكرا
ثالىان
لمىاسق
لالفكرادمل اعل
فالحديث لانذاك نتتطىالزوء وال 5

هناالكاملة عل الاضافة للاعهد مع

00

نقلهآية غدمه وتول بءعض ندىه اخذا

ع 0

من قلاولفقهاء الشافعية كل مابندب فىالصلاة وامكن

إلازوم)

فطواف يندبفيه نحل|انمفتملل ومن الشافعية منيرابلطيدين افلطىواففانه بدعةيحب ان منعلكونه حناء بام
ال
اامركه لتمكافىالمواهب( فهذء)اى البدعة المعفر بماذكر(رهىلاغير لم ادهعليه السلامبلديلقولهفعلبكمبسنتى
غريب ف ل

|
[مس ١
لازوم هوسئةالهدى لاالزواك/وانت )

| الراشدين

الىانقراض اأصسصابةبل الىاثقراضالنابعيناوتبعالنابعينفلاتقروب فىدلالةهذا

ىلدلالةبل مع مابعده اوهذا دلمل على جزء
الدليل الاان هال ليس هذا المديث مستقلاف ا

المدلول لاعلىتمامه فافهم  #9وسنةانلملفاءالراشدينالمهديين  #لعل وجه دلالةذاث
مبئى على مقدمتين احداثها ارادة عدم شعو ل السنة هنا الىالعاديات امابقر بنةإفزل

عليكمالظاهر افلىازوم اوبكونالب:ةالدينية اهلىكمال وثائي»ما مانقل عن الفتاوى
الزدوية ن|الدعة المنوعة مايكون :عخالنًا لسبنة اولمكمةمشروعة سنة +فقول
العاديات ليت تخالفة لاسنة.و البدعدماتكو نحالفة لاسنة فتلتاناول البدعةو الضلالة
فى المدثين العاديات ومكن ان نجعل ذلك دللا باانسبة الى ماحدث بعدالرسول

حيناللملفاء ففيه تأمل  8وقوله >لىالله تعالى عليه وسم انم اع »م
لان بعثتى انما هى للدين كك

فانم لاتودوون قامرالديا على ففيه اشارة الى

الاذن .الى ماحدث فىامم الدنيا فلاتكو نالعاديات منوعة فلانتناولاليها #وقوله
وانحدث فىاممنا هذا © اىشرعنا وديئنا هذا ##ماليس منه يهصمراحة اواعاء
واشارةبانلم بينعلى| صل

من |صو

لالد.ن #إنهورد»ه

فايكون نحدثا فىغيرام الدءن

وسنة اللملفاء الراشدين
المهديين» اى بالوقوف
عند ما فى العادات

(وقوله) عليه السلامفى
امور العادات(انتماعلمبام
دناكوقولهعليهالسلاممن
احدث فىاملنا) قضية
ابراده ههنا انامس ناعام

صوص بالاعتقادو العبادة
وظاهر لفظله خلافهكذا

افلىمواهب ( هذاماليس
الاان.الا نذلاك بطريق الاشارةلابالمفهوم»* والحاص لان ىهذن
وذاليس بحا عندن ا

ليس
نير
يفىغ
ددث
لنال
اىا
اثيلنده عل
لمد
ال

بضلال * ثم حاصل السؤال انصرح

قالدرت ان كلبدعة ضلالة وفهه من الفقاء انبعض البدعة لدس بضلالة فتناقضا+

ليسا #دين وقدشرط فالتذاقض انحادهما ثم قوله.دليلةوله الخ اشارةالىدليل
تر

ارات من الديث الشرعية ولمنشسر الى قرانة ارادةالاغوى فىكلام الفقهاء اما

لكون نقّانه اعلاىصلاللغوى

او لانه ليس فنص بالعين فالمقام #8والبدعة

افلىاعتقاد#ه الظاهر انهذا ليس من عدا واابلسابق بل! تداءكلام بر اتديفهصيل
انواع البدعة واحكامها وتفاوت بعضي|

عن بعص ولوجل

وات

آخرا والى

منه بانلمبينعلى| صل من

اصولهول ييرزتب عليه ثى”
رهد)اى
وول
مفنمهخص
غوير
دد
الام الحددث م
معتده و البدعةف الاعتقاد

ص المتبادرة من اطلق

البدعة ) لماإنانه اد
( و » اطلاق (البتدع

تفصيل الواب السابق لكانله وجهفتدر يوهى المتبادرة من اطلاق البدعة يهو0

والهوى واهلالاهواء)

كالها وعظم مفسدتها اولك ةاستعي ليا فيه لوفور دواعىالكالة مع الفرق الضالة

تلعمانطفات
مقك
ااىالطلا

 * 0اطلاق ِ المبتدع والهوى واهلالاهواء  4شال للفرقالضالة اهلالهوى
فالمتبادر عند اطلاق كل واحدهنها اهلىبدعة افلاعتقاد لاي االنبدعةالمذمومة
دلعة ضلالة مطلقة فيلزمانلانةاولالبدعة
بلسيانالاحاديث هماالبدعة فىقولهب ك
فىالعباداتالعملية والمقصدود هوالعول ودعوى عدم قصديةالعول عافن لسياق
والسياق الاانجءل عض الاحاديث اورت ون | حدث

فى امس نا لونسع روابة من

علعلا تفسيرا لبعض آخر  89فبعضها كفر * الفاء اتفصيل اى عطف المفصل
عاللىعمل لاعللاولى تركها وامتئنافها والكفر كاعةقاداسمية كسار الاجسام

ائما بتبادر لمبتدع العقايد

إفبعضها كفر) كاعتقاد

االلنهتعالى ج سكالاجسامو الانبهعا جز ايالتامور عكليهاتها لإو بعضها) االىبدعالاعتقادية للست به)اىبكفر

بوا) ونفسىخة كتيذرا لتميرمانكا البعض3١١كبرلمكنبكيرةفى التمل) لغابتهاعل النقس
ادخل الباءلمزيدلالكا كنيد(
وتمكنها فيها ثحلياثريها الارشدا فلاتكاد رج عنهاواتحجعانهاماورد فهاو عد شددق كتانااة 00 09

والزناوليسفوقها)اىالكبيرة (الاالكفر6لانهافتئة فىالدن حا 2 401ه وافساد للاعتقاد اعلمىسللينوزيغ
واضلال علىسبيل البقين | والتفصيل فياسيذ كرهالصنف والمثيل بمموعدم عله تعالىالمزئات وجودا اشر
وقد قالاللدتعالى والفتاة
بظاهر  7 1ها  0الفلاسفة فاعتقادات
 0والمكم 0
01
منالشسراح قولهولكتها
عرمن

باطلة يك
طهورها

ك2

محدنه

وشيوعها

بل كنكلت اذ ارياب

هذهالمذاهب سابقة على النبوة اللإنيراد
كم

 3وبعضها أيست به

سو ال القبرو اعتقادانه

كا

مذنلك اتكار اهل ان | جسمكاللااجسام فو لكنها! كبر ملككبيرةفى العمل ىكباااملاعلملاعتقادحقية
من المشاحالصو فيةوانكار

احوالهم واسقارهم

0

اياتوامالكون

ا فىالنفس حث

الاعتقاددرات!إصولاوا هيا العملياتوقيللتمكنها

لامدرج عنها ثمقيل و ا

وعيد شديد فىكتاباوسنة

ورود

اعلليىهومنقتلهومنا متعمدا لخزاوٌه جه خالدا فيهافة <تى
عد
تير
هنه
لإا
وتع
شنت
و معاداتهم ذانه اكبر من ]| وا

الكبائر ولاذنبا كبرمنه ||القتلوالزنايه وهما أهكنبر الكبارر افلىعملياتاصدو رهما اعلنمؤهنمعتقدا حرمتهما
االلبداعةعتفقاد هِوّالاالكفر»ك
واسرع فىزوال الايمان ||ولا.تصورمثله الافعىتقاديات فل وليسفوقهاكه اى
0

ضع الكدث

وانتفاوتافرادها فىانفسها لانصاحبالكبيرة تقبلتوتهوعله وصاحب البدعة

الالبىالذىلايا يه الباطل ||لاكاسيق لاعتقاد.البدعة طاغة  88فانقيل كف يكثر هذا العسن لال| آل
اك
6

0

م

يكفراحد منالاهقلبلة وهمالذين اعتقدوا هلهم دن الاسلام اعتقادا حازما

| .

ديل 83

َ
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د

انتمىكلامه*فنقو لواعظ

ا

مند

واحبيه

على الموْمنين وا

اذبراء
الظن

9

لن العلامة العضد قال كاه
قانا نهك

9

4 -

من اهل الها لامافيه فى الصانع القادر

سديل

لك اواتكارالنبوة اوا 1نكار ماعل  3محى* تمد ص :لىالله تعالىعليه  :وس 1به
']] اثوممافريه
7

9

0

:

03

أهس 3

0

ع

واد

اى المجمعع

كر-

قطعا

ونقلعن حاشية حسن جلى على شر حالمواقف عدم

للوحدين وحكم 1

واماغيرذلاك القاتلي

الغسالذى لابععلهالارب

الاكفار ائما هو فىالذين انفقوا على ماهى م نضمر وريات الاسلام عدوت العالم

وحثشيرالاجساد ووهماء واختلفوا فىاصولسواها فانهلايكفر الخالف ذلك
الاين نوك1ارء البلرالا
جهلة المتصوفة لاالمشايم | والافلاتزاع فى اكفارهن واظبالطاءات طولعره باعتقاد ماوجبالكفر كاعتقاد

الصوفية والشارحلفرط || قدمالعالم وى حثيرالاجساد فقواللمطأ فىالاجتهاد  4وهواءتفراغ الفقيهالوسع
أخصيلظن حكرشرعى وهذا هوالمرادمنقولهم انهيذلالجهو دلنيلالمقصودوقفيه6
انكاره ع

فاعتقاد ف ليس بعذر 6ه شر لانَالْطى” فىالاصول والعقائك يعاقب ,بل
لايكونمن صددءواتماهو ||اى ال
فيصدده انيذاكلبردعة

يضلل اويكفر ولانردالعقل كاف فيه دونالفرع ولانالاق فيه واحد اجام

فالاعتقاد الذى ضدها ]|| ”

اعتقاداهل |اسنذوالجاعة

لااتكار المشامم الصوفية

1

:

4

1

3

9

والمطلوب هوالقن الماصل بالادلةالقطعية ومانقبعلعضنهم تهصنويب محكتلهد
.
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اسه
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اد : 2

1ف
كا

1
2

د

 5ع

جلة

0
0
أن
الى

اق

اقعناء ف

لسالس

ا زناهلا

مهم إن

اانا كلت

حتىيكو نكابر ذنب واسرع فيزوال الامان نعوذبالله »ناللمذلان ولعلذلتمنسوء الاعتقاد (الكروج» '
وشامةالبدع ةف العباداتو ايسذلك» والكة ف الألىو الالهامالربار,بلهوهنتسويلا تالش.طانوزز بينانهفانهم١ 0
اعلوله عن
ينن
ذكو
لغورزمالا! للونوه ,فكل واد!مي
وو ب
ةها
فب
نون
وفير
بهذا الاعتقاديل.م الشياطين باعلضاقوال في
0015

(واخلطاً) بالرقم مدنا تزوق الاجتهاد فيه اىالاعتقاد متعلق نه (زليس يعذر» خبر

ْ

لز لعى ل
س اهلاق

عاطق و عليه أباعماعليه
فىا<تهادالاعتقاد وايس بعذر بل اخلط فيه ان بق عليه ولمرجععنه فزهاوبغ ن
والرجوع الىاط قا-حق إلاف

الاجتهاد فى الاعال) ذانه ا

منه المتهدله ثواب اجتهاده ان كاذهن

وهذهالبدعة) فاىلاعتقاد (اعتقاد اهل السنذواجاعة) وهوماعاءه الشذان الامامان اوموسى
نلااهللاجتهاد ضد

باثدرىو بنهما 6١١ 1 هه خلاف فيىحو ثلثين مسئلة بننتها فىشرح عقيدة اللثيبانى
ور الم
صانو
تىو
معر
|الاش

فبليشعر
فلتو  +فان ت
الخروج عنعهدةالتكليف لاحقيقة كلهالنقولين كذا ا

هذا القول يجوز الاجتهاد افلعقاٌ والاعتقاديات اتماتكون قطعية وحك الاعتقاد
واثره امماهوظن والمتبادر من شر بعه اختصاصه بالفرعى اذالفقيه هن يعرف ع الذقه

لاع:قادىاسلىو عقلى * قلنا قدوجد فىالكلامية
ىلاثرذعىاهو
عا
لتبفادررمن
الم
وا

مسائل ظنيةايضا ومسائل الكلام ششرعيةايضا لكونه ٠ن العلومالشرعية واكرزها

كاالفمواهب وف المندق
سكل انوحشفة رجةالله

عليه من  6اهل
السنة والجاعة ذقال ان
تفضل الشهخين لحت

| مأخوذةمنالادلةالشسرعية فىاصلها اتداء و-جيعها لازمتطبقها على الادلةالشمرعية

اخلتنين وترى الحم على

انتهاء والالاتكو ن معتدة بهاو مكنا ن رادهن الاجتهاد مطلق الاستد لال حلاف الاجتهاد

اخاذين وتصلى خلفكل

صفيب اذايس عليه الابذل الوسعوقد
لبمنص
ىن' مفعيهذو ر بالما
خ#طهفا
لمال
فااىلاع

بروفاحر كا فى خلاصة
الفتاوى ١ والبدعة فى

ق
فعل وانلماينل

للمفاءدليلهلكن هذا اذا لميكنطريق!اق ببنا والافاللمطاً ٠ن

تقضيره وثرك مبالغةاجتاده فعاقب #لإوضد هذه البدعة يهالاعتقادية ِ اعتقاد

اهلالسنة مه التبوية  8والماعة 6ه الاسلامية ٠نالمائريدية والاشاعرة وانكان

بنهما خلاف كثير الى ستة وين على ريم باعلضعذاء لكن لاتحاد اك
اصوكما وعسدم تضليل كل منهها الآخر لميعد كلءقابلا للآآخر يوالبدعة فى
العبادة#ه عطف على قوله والبدعة فى الاعتقاد زيادة او نقصانا وان كانت
دونها» الاعتقادية قيللانها ت#يسهوضع نظ  0واللملة تحنس منظر الطق

العبادةو ان كانت دو نها)

قىاك
عف
لعة
البد
اى دو نا
فىالضلال لاداء الاإتداع

افاعقاف لكدر اومدق
حلافها فىالاعال 2لكا
ابصان اح زمر ريا
لانه مالف لماورد عنه

كأ ورد انالله لاءنظر الىاجس ادم ولااالصورم.ولن ,نظ ,المقلويكر#ولكنا
ايضا متكر وضلالة  6بل فوق ساتر المعاصى لاعتقاد  0ها طاعة
(لاسها) باكلسمملة وتشديد
#ؤلاسي.ااذااصادمت 6ه اى زاجت ودافعت #وسنة ٠ؤكدة » 6قيل بانكان الشغل
الغت_ة واستع الها فى

(وخلاله) صد الودى

بمهاائعا منالس:ة وقيل بانلايكون ح<صواها الابرّك السنة كترك تعديل الاركان

عند من شول بسنيته قال المولىخواجه زاده واما عند عدمالمصادءة فعندنا منكر
خلاذا لاشافعى +اقول وهوالمفهوم منقول!اصنف لاسها لكن عرفت مانقل عن
الزدوية انالبدءة المنوعة  5ن محالفة لسنة او لمكن مشروعية سنه ومععت
 79هحنديث عصف بن المارث ##وءقابل هذهالبدعة 6هالعيادية وله

الهدى  #الرشاد والدلالة #ووهىماواظبعليه النى صبىالله تعالى عليه وسلم من
جانلذسعبادة يودونالعادة ومع الْرَكاحيانا »6لثلا يكون واجبا علىالامة لاكلانا

والافلاشك فىفضل المداومة بلائرك واللايق بحالالنى ان لايرّك ماهو افضل

الفصجم اسع الي فىقول

امس القيس ولاسيهابوم
بدارةجحل وهىتدل على

أاندف

ذال بالمكم

(ذاصادمت )
عاقباها ا

إمسارنضةتمؤكدة )6
اى

لؤدى الدينر لماللاة
الم كدة أذ الام المبتدع

ادر طمانينة الركوغ والعجو د والقوءة والماسة عند ٠نبةولسنيتها واماعند عدمالمصادمة فعندنا متكر خلافا
أنشافعىكاف ايد خوانجهزاده (ومقابلهذهالبدعة) العبادية( سنة) طرقة[الهدى) بم يم مقصورا زوهى)
اىسنة الهدىوطر شه (ماواظب

عل| 4ل:ى حملى اللهتعالى عاك 4.وم

الماوع 2

اك لقي مجنامنه علهالسلامارَنَبَ الاثمعليهوالبىصلى اللهتعالى6ل0
والواجب نلتر

١

ل

لاداخل شعل ماهذا شاه

71

هه

وهذا قريب الىماشال الفعل الذى دام عليه النى عليه الصلاة والسلام دليل
الوجرب وبه .ندفع ماتوهم انثرك هذه السنة احيانا سنة ##وعدمالانكار على
تاركهة الظاهر اتكار توعد فاندام وانكر علىتاركه فواجب هكوالاعتكاف .#هو
(او» مع عدم الاتكار
علىناركه) مععدم تركد

ملتفحىد جاعة اوامرأة فىببتها بنيةالاعتكاف
لغة الابث والدواموشرما لبث رج
فهو واجب فالمنذور وسنة مؤكدة فالعثسر الاخير من رمضان ومستعمي فيا

اصلا ١كالاءتكاف)ى

سواه +واعا انسنةالهدى مكملة للدين تواركهاممىء يستحق اللومكضلاة العيد أ

لعن الاخيرمن رمضان

والاذان والاقامة والجاعة والسنن الرواتب فلو تركها قومعوقبوا اوافل قريدّاو |
او اهل بلدة واصروا قوتلوا +واماسنة الزواك قتاركها لانسحق الاوم كتطؤيل ١

فانه عليه السلام ماتركه

ولاانكر علىهن لشمعله
فكان عدم انكاره دليل

نحنف ز وان العم
مفحىل
افلىعادة » الظر ف
الخال اوالصفة لما قيله
لانه معرفى باللام المنسية

( كالكّل فليس فعلها
ظسقادلة) دنها) ليت

اركان الصلاة وسيرنه صلىالله تعالىعليه وس

فلباسه كالياض وقيامه وقعوده '

والا بكاللعين وتقدمالعنى افلىدخول هؤواماالبدعة فى العادة#ه بانلاستصد بها |

عبادة ولاطلب ثواب كالمل وكذا الماعقة للاكل ##فليس فعلها ضحلالة |
بلتركهاو لى#فاربابالورع علو نهاكالرم الابضر ور دهففرَكها|ولى##لانهاتوجب

الطمانينة علىالناملفائية والنسيانعابو اجلبالفة مع النبىاللصدبتىعالى عليهوسيمقبل
هناو مانسذإتكعمال انين والقهوة والصوابعدمحر متهراوكر اهتهرالانهها م نالبدع ْ
ماه<ر مه البدع العاديه وام السلطان ويه امايعتيران اذاو افقا
ز6م
ار#
العاديه ون ح

0

اله 00

١ 7«اتهى»اقوقلعيو ع رمتهاطع  2انَ

اعتقادا ولا عبادة ثر بل

تركهاو لاىفيه من انباع
الساف والسيرة على

اهل)باىدعة
متهمف رك

(اولىكر6نلاإذوضدها)
اىضد البدعه فاىلعادة

( السنة الزاءدة  6على

|
» واماالدخانو كانلاضاعتيرحرام لك:امل الادحمالدلاشية فكر اعملكزة
اختلاف وفتوى مالنذين بوثقبعلهمو "1والسلطان اذانهىعن امس مباح اضر |
عامة ب تبعيله فضلا عافيه وال اأكلاءالذكان)دن در جدخلا ارا ثالشمة |

وقالفالتلويغاحرماتتثبت بالشمبات و سيفصل ان شاءاللهتعالى فىله وووضدها»ه |
ضد البدع العادية  8ا#لسنةالزاده لانهال .تأ تكبيلالدينخلاف سن اةلهدىفانهاسكيلة
3

د

| 1

يكا فت لووهى ماواظب عليهالنى صلىاللعلىعليهوسيمن جنس العادكالا تداء
للدن

العبادات إروهىماواظى

أوىانه صلىاللدتعالى
بالدينيمن اليدو الرجلال9ا#فىعال الشسربفة 6#غيرالسيسة ار

عايه النى صب الله تعالى

اك دي وترجله وطهوره وفىشانهكله وجهه ماروىعن
ل
النووىالتبرك باسمالعينلاضافة الذيراليها واصهابالعينمنحانبالطور الامنوفيه|

دور دنجني للد
كالاتداء باالبلهيناففىعال
اللأرفة )©

كل

الهنماعلنبىركه فانبلانبفال ففىالعينا حت املانستعمل بلاضرورة الفاقذار وفى
خسيس الاعالفلذا نهىعنتنتجحاءومس الذكر بالعِين * قالالمناوى رس
سالامن فى الرجلوالغسل و الاق ولاشالهومن |

ولشرب واللبس
ا

السابقوفيه بنادلبداءة 5

ماشه

بالاابزالة فبنداًبالايسر بلهومنباالبمبادة و الوينوالبداء ,أجللبوق الكل
وفىازالتها باليسرى والبداءة باليد والرجل الامنلىفوىضوء وبالشق الامن فاىلغسل

ف>ىثالدخان والقهوة

وندب الصلاة عن عينالامام ومعنةال جد :وفالاكل والششرب فاكان من باب١

والامضاط وازع الثوب والنعال لإزفهى) اىهذه النىواظب عليها

الاء
ها
تيسه)
سلمس
وباليسارفى) الافعال (اا

لنبىعليهالصلاة والسلامفياذكر إمسصرة) هىعندالمئفية دونالسنة لانفترك السنة العتاب لاىثراه امهب
ودوااذكور اولا لإثلاثة اصناف مرمة فىالقع) اعلاها ها

1ه
افظهر انالبدعة :بالمعنى الاع9- ),

الاتداء فى العقالك فى

|لشكرى والتزيين ددا بالمينوعكسبه عكسه اتتهى #9وباليسار فاىلمسيسة» مثل
ا
الدخول ف الخلاء والام والاستجاء واللمروج من ام-محد والبيت وكو ذلك
ل(فاذاعلت) ايها الصالح
والامخاطو علد بوالنعايو مسالذكرفعند 0
يأخذذكر,لشعالهثم
للغطاب إهذا) المذكور
(ةلمنارة )نقواللهاالأذنة
صرد » قلعن الماوى القدسى انالادب
# | 0ؤفهى»ه االىسنةالزا مل:سيو
والسبو النافلةمافعلهصلىتعالىعليهو سمي ةمة و-عى سنةايضاو فنتسع ترد ||لازييض لادان رعرك
العبادات فف العبادات

الصارالمسوي ادونمن السندو اعلىمن الادبولم شرق يعض الادب ون المسي وقد

للهنين لاع_لام لت

1

بطل المسهب علىالسنة 8فظهر ان البدعة بالمعنىالام  #و هوالالغوى #3دنه |صداف

الصلاةالمرادة6اى الصلاة

فالءيادية فالعاديةلان انا لق لابكونالافى الشرعى والاغوىءقابل ااشسرعى ذفكيف

للاعلاملمن الاذان)اى

| منبة فىالقحج هوؤابولضنحن التثلاثة اصنافمئبة فاعظااللقاحفعىتقادية | وفىشسض:ة المراد صفة

بتضور االلقلفغوىىسهاالعادية قباد الادراق مانلشرى ول شي ايفام | اريررر بندايللكات
لومما ثركاولىومالاضلالة فيه لاهجم فيه الاانيدعىسها عد )|| والسييه زفق
ضلالة رك العادية نيك

المائريديةو جو داقع ففغيرالقدرق واإطادق القجمفىالعادية يحوز اذتشررفالاصول

ل

| المفروضات(والمدارس)

ان امسن و القحمثلاث صفة الكمالوالنقص وملاعةالغرض ومنافرته والثالثتعلق |

جم مدرسة وهى محل

م

المدح والذمعاجلا والثواب والعقاب اجلا وهوالعنى فالقام فتك العادية وان || الدرس(وتصنيفالكتب
عون لكا والطل ©
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ببنالبدعة والفرض فالفعل لازمكا اذاشك فىحق الفجر فىالوقت انهدصلاها املا
ولاجب
لفع
لةة ند علىخلافه © هاوكلونبردلعة مقدما عالى
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فى صلوته إنه هل صاها امان

عدمالفعل ولاحظور
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فى الاتياننه وان خرجالوقت نمشك لاثى

احكاو نه بدعة أى قضاء لمأاداه وفعله ولواحقالاوام نظرلذلك فالاو للقوتطلب
فيه):قدمترك الواجبمن القضاء لل

الوملكو نهله ولوكانالشك) المذكو ر فى صلاة العصر بعرأافلىركعة الاولى والثالثة و لاهرأفىالثائيةو الرابعةاتهى .

وتعبينالاولينالقراءة فىالفرض واجب) موز ١١١1ه(( -وقد اص

سركه  2ع صضاحب انالا صة واماالقراءة ف

فىثنى مطلقرباعية الفرض ذرض بلاتعيين ركدة وركعة والقراءة فىججيع ركعات

ركعات النفل فؤكاهافر ض
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ورة لدعم فرضا لانفلا  +فان قل ان وقع اله صلى
الل فرك فالصلاء الكمد
فرض الوقت اولافلاشك انهذه تكون نفلا وقد افسده بنرك فرضالقراءة فيلزم

عن احقال و قوق النفل»

قضاؤه ٠ قلنا انما يلزم قضاء النفل اذا شرع قصدا وهنا كان شروعه ظنا فلا
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كاملار(بع
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يلزمالقضاء إ وتعيين الاولين اقراءة فىالفرض واجب  #لامعنىالفر ض فد
لاهو ان-هوا ودوجبالاءادة فىالوقت انقصدا يِهوقد امم بنركه  6اى برك
ال وقوعالنفل باعلدعصر وهو بدعة مكروهة»ه
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انه قضاء ركهت الظهر لاشتغاله عنها بود عبدالقيس اواله من خواصه صاللىله
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لواجب هنا ليس لابدعة فقط بل لاجل #وعالبدعة
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ة انما هلىاوصف
وةارمذ
كقراء
م علىالآ خر الاان شال انالكراهة فىال
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العموم الااننفرق بين ماكان عومه عا ومختلفا ل#إاويه حمل  8الواجب »»
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مائدت بالاججاع والقياس من الاحكام الشرعية بدعة ولياسك
مع)ول عابا فىاستنباط الاحكام (اريعة) الكتاب والسنة والاجاع والقياس (قلنالالد
لعية
الفقهاء الادلة الاشمر
سءنند # 6تحم اوليه مرجع واصل ل من احدثما ) من الكتابوالسنة
للاجاع )6فىنفس الامى (

( حلا ( بان يكون
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الددد من 3ف

<الآاوم لاعلا لتحي هذائيد لقولهمألا واشارة الىالاختلاف والىماهواأكدجم |
 ١ف جواز انيكون سند الاججاعقياساوظاهر انالق.اس راجع الىالكتاباوالسنة شار
اليدقوله عزو##لانديقللقياس من اصلثابت باحدثها  7اَىالكتاك والسئة يإفانه أ

| مظهر ب“ ليم لامثبت #4فلا.دمنمثيت وهواصلههن الكتابو السنة #8فرجع
الاحكام ومثبتها اثنان فىالمقيقة  *#لانهاذا :كاءنالاجاع عاللىسند والسند من
أحدهثما فلزم رجوعه الىواحد مما وايضا اذاكان اصل القياس واحدا عنهما
| فيرجعالهما وايضا اذالميكن القياس مثيتا لاعكم بلمظهرا فالثيتت المقيق واحد
“نما والقياس مظهر شارح ومفسسر مبينوجه الثبوت فقوله فىاللقيقة يشير الى

ان كوما دليلين صورى مض اذالدليل اقيق .فىهذه المسئلة اماالكتاب اوالسنة
هذاهوالمثهور لكن برد انحاصله فىالاجاع رجوعه اوسنده والاصل سند

الأجاع اكوا ن ظنيا والاصل فىالاجماع القطع فكيف ندحم الرجوع واذاكان

كذلاتفإلشب لمكم الالح د ا لكات مثاد كسار مانسوت آاللكتات .#فان
قل السئدص والقعل اةنما جاء من الاججاع فقول كيف 2

الرجوع والطال

الطلوب هن المكر هو قطعيتهلاظنيته وقديكو ن السند قطعيا ايضا ولوقلتمالاجماع
مبينلوجه دلالة السند .علىوجه القطع * قلنا فاالفرق دايلنقياسويينه 0

حيئذ كونمما «ظهرين اومثيتين والتخصيص كم لعلحل هذاالحتيع من اصول
الفقه  +واعا انهناادلة اخر راجعة ايضاالىواحد من الكتاب والسنة كشرابع

من قبلنا ومذهب  الدصابى والعرف والتعامل والاستدصاب والتمرى والممل
بالظاهر والاخذ بالاحتياط والقرعة والتفصيل فالاصولية كامرآة* والماصلان
هذهالادلة راجعة الىالاربعة والاربعة راجعة الىاثنين بل'انى الاثنين يمتى السنة
راجع الىاوأكمااى الكتاب اذالسنة ايضاشرح ويان (اكتاب فعرئذ يشكل بانه
آناريد الدليل فىنفس الامى فاللازمهوالا كتفاء بالكتابواناريد الدليل بحسب
الظاهر فاللازم اعتبار اجميعوهم اعتبروا|الار ب#عؤدفظهر من هذا#داى من اادالةاعتصام

بالكتاب والسنة والاحيراز مالنبدعة وانالادلة المعتبرة لكل شى” من الاحكام
ابدلعيمهنبصعض_وفة *6وهم التشقشقة منه,
هوالاربعة الراجعة الىاثنين #ان ما

يغنىيظهرون الصفوة وليسوا مناهلها لعدماتيانهم علىقواعد الكتاب والسنة
#فىزماننا» وهو عصرالص:ف وهو سند تسعمائة اذا انكر بصيغةالمفعول
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عام بعضاءور هر الاولى فىهقاءالمبالغة ترللفظ البعض الا انيجعل قوله
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لذن هذا انم ن اهل الاحتهاد والتأويل أومبنى علىذاثك وانه قد فصل

الصوفية ١اسعاب الءز

الباطن) ال“عى بالطر بقه

والحققة ( وانه ) اى
هذا التكر (حلال فيه»

ااىفلىعبلاهطن 9وات )
يا(اهتلالظأاهخرذون
عذكم  2منالكتاب 2
أى هن القران أى كن

رسومه ودلالله ( وانا

ناخد من (صاحيف إى
صاحب الشمريعة المبلغ

لها(إحمدصلاىللهعليم
وس عطف اناو .دل

مصناحبه زر فاذا اشكل
عل'ا مسئلة استفتينها )

اى سئلنا فتواها ([ منه

ام

١

بانمنقلد لجتهد جهولزله الانتقال الى غيره ولوجوز هلينزم الانتقال فىالكل

|

حرمة مااتكر اما هو #ؤفىالعا الظاهر#ه فرمته مختصة باهل الظاهر اىارباب

الشمريعة يلواناه معششر الصوفية #واصعابالعاالباطن 6المعىبالطريقة واللقيقه
وهو عم القاب ومعرفة احواله وانهك اىماانكر لإإحلال فيهه فىالباطن
فيعتقدون ال القطعى فا <رمه الشرع قطعا فكفر صري فاعله وراضيه ولو

كانماحرم الششرعغيرقطعى بلظنى فيلكافر بلبفسقاو يضلل اويجهل #ؤوانك ,
لك ابعلتقادكم
وفىبعض النم انتم يااهلالظاهروارباب الشسريعة «تأخذون» ع
ف من الكتاب »© القرآن هؤوانانخذ منصاحبه#ه اىالكتاب منحيث ظهوره
ااولا فمندهم الرؤيا
فاّاظوة ح
بام
فىبدمد صلىالله تعالى عليهوسا» #من
والالهام<ة قطعية راجعةعلىقطعيات الكتاب وسيصرح انذلك ليس مناسباب

الع مطلقا فضلا عالنقطعى #إؤفاذا اشكلعلينا مسكثلة استفتيناها منهيه طالىينا
فتواها منهصلىاللهتعالىعليهوسيل لفان حصل #فمتنواه قينواعة فبايك تعمل
يفوالارجعنايه فى:لكالمسئلة #إوالىاللدتعالىبالذات» الىذاته تعالى دون غيرهءلانا
ذعرفه حقالمعرفة وهو اقرب الينا منحبلالوريد فيكنلنا الرجوع الىذاتهتعالى ١
ففاىوقت ##إفنأخذ منهيه عن وجل وهذا كفر ايضا اعلانماادعوا من اخذ |

فان حصل تناعةفها ©

القتوى منالنى او من الله تعالى اما ممقنضى ءالماثال الذى اثثوه او مقنذخى

برنفع بها الاشكال فذلاك

عالمالشهادة المسى االمارج فالاول انما بعلمحقيقته ورجانيته موافقة الكتاب

ظاهر إوالا» اى انلم

والسنة اذكل وقائع وواردات مالفة انشرع فوساوس شيطائية كاهو عند محقق

يحصل ذلك بر فر جعنا

الصوفية فيك قطعيات الشرع برجم الوساوس الصطانة كه عندهمكاهو

)ر
ظىه
الهتيعال
لاىل
ال

صدر لواب لباشرةاداة

الشرط لاباكعار قد كذا

فالمواهب (إبالذات)ءن
غير وسط (فتأخذمنه)

اقولولعلهذاقولمنكلام

الملالحدةوالمتكرين الشرع
الثمريفوالاديانو الزايغين
عن الاسلام والامان
لانالظاهر والباطن حدق

لامحال الا تكار عندذوى

عنداهل الظاهر والثانى اعنى رؤية شخصه اصلللهتعالى عليه وس) يقظة بعين ١

الرأس بعد موته ورؤته تعالى افلىدنيا بعينالرأس غيرمكن والاول عقلىاذالموتى ١
ماداموا كذلك لابتصور منهم ذلك واماالثاتى تمتنع عندالصؤفية وجائر عند غير
بعضهم وعندانجوز هلكان وقوعه اولا  +قيلثم للبى صالله انعالا |١000
ليلة المعراج مرة +وقيللافدعوى وقوع رؤيتم اياه تعالى “ها كلا ارادوا رؤته:

عن وجل خرق اججاع وتفضيل علىكل نى فكفر ولوفرض جوازه على سبيل
ذرضالحال فا نقلوا عنه تعالى او النىعليهالسلام خلاف شريعته كذب وافيراء ١

علىاللهورسوله اذ ذاث امابالنسحم اوبنسسيانالامس الاول فالاول تخالف نلير''
الكتاب القطعى تيد هذهالشسيعة االلىقيامة و الثانىاثياتجهللهتعالى وكلاهها ١
 0ايضاء اعم اله قالالفاضل المناوىعند شرح قوله اصلللهتعالى عليه وسل

من رأنى فالمنام فسيراتى فىاليقظة وقال جع منهم ابنابىجرة بليراه فىالديا '

قيقة .أن
لق قيَهٌقةمشاهدة

ماهد الثير والنلة الالشترضة ذهوك واللْققة مودته فالتسنعة” الكنابك  والسلة
القهر والمند  '«-ه١1 أت فيب عبىكل احد رعاية كلواحدهأهيا ح<لتاىدخل نحت ةولهتءالى

حكاية عن الكفار نؤمن

حقيقة وقدنص عالمىكان' رؤته بلوقوعها اعلام مهم جدالا_-لام وقول ابن

بعض وتكفر بعض فان

خر يلزمكونالراثى صكابيا رد بانالتحابية انما تكون بالرؤية المتعارفة وكذا عن

رسالةالسيوطى وعن شرح الثعائل لامانعمنذلاك ولاداعى االأىتخصيص برقؤية

نسبة الظاهر الىالباطن
نيد القتس ألىاللت فل

معة وليسرايهيرى
وكونه غيبا عه لانصار كفن الملامكة وفىالمناوىايضا قاال
يدنه إل تالا ضارا له لتأدى المعى والآاله تكون حقيقةوتخالية والنفس غير
الثالالتخيل قاراء من الشكل ليسروح النى و لاشخصه ل اله  0وقالالشازذلى

كن استغناء احدهماءن
لم
عاالى
الآآخر ونسابتلهما

المثال لانه عليه السلام جبروحه وجسده وسيرحيث شاء فىالارض واللككوت

الوجب عنى طرفة عبن ماعدادت فى وكان بعضهم اذا سئل ع

نسبةا لناحين الىالطاى
اونسبةالكفين الى الميزان

انا حتّى

اعرضه عليه تميطرق ثميقول قال كذا فيكون كا اخبر  2ا

سفان
نيل
اكا
لن ل
اكما
وال

بالوحشة عناللماق «ؤوهمة شنا الذى بربنا وبرشدنا وتهعرف قينا ##نصل

ان مع انها دتىسق

الىالله تعالى» بالمعرقةالكاملة او بالرؤية العيالية غاتتكد فناالعلومه الهاما

الخلافةالالهية والوارثة
الندويةوالمشا#الصوفية

ضروريا او بأخذنا منه جوفلاحتاج االلىكتاب» القرآن او مطلق كتبالء
وو المطالعة والقراءة اعلاىستاذ»ه يقالأ#ملة فى!!س وبالعمة فالىصناماتو حالفه

لون١معلهم من |اصعب

مانقل فىبعضالمواضع عن خط ابنالكمال نااستاذ لفظ مركب اعحى واصله

الامو ل 0
مدان فورقت امل

است وآذواست بالفارسية هوالكتاب واذ بالذال المعمة بالفارسى معنى الصاحب
كانه قال صاحب الكتاب فان ارادوا باتكشاف العلوم اتكشافها على وجه نوافق

سنرار
للاكم
ارت
تاذ ك

'الكتاب والشسرع بلا احتياج الى م اجعتهها ذإ جره عادنه تعالى وان امكن فى

ولاماتنن عن اعل اله

نفسه بلهو تالف لمكمة.انزالالكتب وارسال الاننياء وقد االملمهتعالى ونديه

والانكار ( وانا باللخلوة
اصللاللىه)
و هشمدنا ن

عليهالصلاة والسلام اطلبتالعم وانعقد الاجاععلىفر ضيهتحصيل علامالفكفر

كيازم تطبسقه بالشرع وان ارادوا عللىوجه تالف
اماك نقعدعكن ذلك ل ن
الشمرع او اع واعتةق_دوا حقيته او رجعانه على الكتاب فكفر محض * واعل
انمقصود لاصف ليسانكار طرشالصوفية بالكاية كيف وهو سيل اولياءالله

هذا كفر ايضامن خواجه

زاده ب( فينكشف ) اى

بظهر ( لنا العلوم 6

اللقربين كمال الانسان انما يكون تجمعالظاعر والباطن لكنالباطن كالمقصود

من غير تع ن(فحلتااج

لذاته والظاهر كشسرطه فهماكاج_:احين لاطائر * قال انوبكر الصديق رطىالله
'تعالى عنه حيناستذنت منه فىعالمالمثالعاللىقصر عاللىباطن لافانهما جناحان

الى الكتاب والمطالعة

بطارب#ما الىاءالى مقاصد التجحاحوالدلوة وهم الشجم الكامل الجسامع رياستىالعم
والعمل لما تآثيرات افلىوصول والاتكشاف كن ليسا علىيم ماادعوا بل على
 73مااشرنا اليه ا

ماخالفف

الششرع وساو سن وغوائل

لأعلوم ومعارف

##وانالوصول الىالله تعالى لايكون الابرفض * ثرك+ا! ع الظاهره المعلوم ٠ن
الكتاب والشكنه

ركه

رفض

«الشرع» 00

نفسير فان ارادوا

الوب

حكهة البعثة يدياهأوخليده م
زفي

التميام

بالهملة امام تع العلوم
/

وبالتمة فى الصئنامات
ن
ال
فضول
لنَ)او
َوَا

ب 4انا رلك

الشرع لمصول الوصو ل أك حقائق الشرع يدون مم اجحعة اليه ذقد عرقت
ا

والقراءة علىالاس:ادقيل

انه

اا مر رلل
)والشرع)عطف

تفسير

التكاب والسئة
ولهذا الاعتقاد ايضاغير “م الف لاورد فى الكتبالال ييه والاخبار الندوية وعددمم الاعقادعلى

فانالصعابة خيرهذه الأمه وافضلها وانهم اجتهدوا واستدلوا بالكتاب والسنه ولمنقلاحدٌ متهمانكشف لن االعلوام
بالهمة واللماوة فلا حتاج اكلىتاب ولااستاد وقد «-ز ١٠1 ]6ه قال عليه السلام انما المبالتعر والغةة

القند وهو نالكل
ادرب اسار

والمهة فان ادعوا ذلاك

انهر كث_فوا ووصلوا

مااللىم ايلصعلعابة فهم
0

الشرع للامْتع ال عراق4 ,

سجعانه وتعالى ولاسد عاب الاوقات ف شهود الله تعالى  ا

| فهو ايضا كفر اذ ذلاك اعتقاد سقوط التكليفات الشرعية لاالجملراقية نامراقبة ْ

| المذك ووَرْءٌومطالعة خلاله تعال خ
واله لحن كار سن ل1ك1نبعد محافظات حقائق |
هه 4
 0الشمرع ودقا”

واعل انعلومنا

لا

خوذة

من معدن

الرسالة صلى اللهتعالى ا

عليه وسه واو كح لنقله اهلالديث الذين التزهوا بياناحواله صبىاللهتعالى

٠.

مبددعون خارجدون عن

من الععاية ومنبعده ,منالساف والخلف وهرامناء هذمالامة |
مذهساهل السنةو الماعة
المهمة التى يلزم اعلانها ونثمرها #إؤوانا لوكنا عاللىباطل |
عات خالنى]" اعمكابه
احصل نا من اللهيوتلك الخالات السنيةيهالرفيعة المضيئة |
| ازعم ااهللظاهر 8
وه ,اسلافنا فى الد.
محنل مشكلاتهم الىنبى عليهالصلاةو السلام والمراجعة الىالله عند عدمالقناعة |
عليه وعم ولشاع

كيف

واطلعوا املناحكام على

بالنىوعدمالاحتياج الى العلوم باللملوة وهمدا لشم هو الكرامات العلية منمشاهدة |
الاثوار»#الملكوتية #ؤورؤية الاندياء الكبار6همناما اوبفّظة بقوة المجاهدة وخرق |
لمهي المادية المسمانة والوصول االلقدسية الرجاية  +كلا بل ١لثا اللا

ميالطملع عليه غيرهيهن
المسيئ,نفلا جوز مخالفتهم
والا فلا معنى م
اياهم فافه هذا هواطق
القق بالقبولعتدارياب
المنقول والمعقول ز وانا

نالامور
وهوم 5

ا

وافررّاء على اللهتع الى وعلى رسو لاللهتعالى اذ كيف يهدى الله شهود

اثواره ورؤية | 2

اندانه لمرتكبى مثل هذه الاباطيل وقدجعل مثل ذلك الاحوال تائمد

كاتا

الاعال علىقوانين الشبريعة وثمراتها ولاشك انه لنيصل احد الىالثرة دون

|

| الشحرة فاثرة بنداولشجرة محالكا انالثجرة بنداولثرة عبث وخلاف ووبال
لوكنا علىالباطل كازعم ولذا اتفق المشايع انالاحوال مواريث الاعال ولا يرث الاحوال لأف قم /

اهل الظاهر فر لماحصل

لناتلك اللالات السنية)

لقث ندرك ,بالاقوال

( يو للكراءات اليذه »©

الامال فثئل هذه المكاشفات اللدنية انما تكشف بالاستقامة على متابعته صالله
تعالىعليه وسلمورسوخالاقدام فىدةائقالمتابءة وحقانتها ظاهرا وباطنا واللحافظة |
على التقوى والحاية عن فتن الهوى فعلومهم دنه وارواحهم ع سية وانكانث-

14

الى رق بها الله تعالى
العاذات ز

انم اإستعافةم 0 7-0-2
مامالا
بادةفى الاعظام

والاحلال .وسن

ن لمششكل لكا

بعضها

اذا صدر

وله  0من معد هده

الانوار الالو-ة ورقٌ

الأشاء الكار 1
بالكشف م

ورفم

المساب ازوال الكثافة
ام
32 0

ِ" ا

رؤه

الشمادف

قادر على انيعول ارتلا

فالرؤية ده علمم بوءالقيد كاقيل #وانا
ولوسم

ناه على المفعول فى النوم بالرويا ذنعر ف بها الال
أو<ر امنيه

اوالمر املهاخ انالكراهة والخرمة وايل امحنكام العالظاهر والشريعة وقد
 1حورو | الوصول ل الله تعالى بر فده  1نقا فهذا ا

ادلنلهتعالى

لا

نأخذ الفقتوى

يهوس[ معهذا العدية الرؤيابى ايحاب
مالرسول صلى اللهتعالى عليه
او ن

يناف وكقولهم عض امورنا مالف الشرع المفهوم من قول الاصين

ذا بعص

امورهم اكالف لاسرع الثسريف مع اللوح ا5لكلية المنقهية منامون فى قوأهم
هكل امورنا يحالف الشرع وازمانيه فىالنوم امس |
والوصول الىالله تعالى الخى

ل

عليه

إ فرى النوم» فىءالمز بالرؤيا) حفقىغيرءءالاتفاقواماقحق نفسه
زاده ل فتعرق بها)بالرؤيا (الخلال واحلر ام لذكرالتيزتربخييناهمكانل)ناة

ا ل كافحاشسة خواجه

للثانى بدل وانلاول والاول اسممانوخيره ( ننه ) بالبثاء للمقءولو ناب
(وانمافعلنا ماقلتم احلرهام) الموصو ا

هالنىماعنفايه على المكر وهفضلا عن ارام (فعلنا» منعدمالتنبسه مناما عليه (إانه
فاعله لإعنه افلىمنام» وعادةبنالبلتهع
حلال و

(له) اىكل ماذكز عنهم
ذلاك من الرّهات) ؛ضمالفوقية وتشديد الراه جع ترهذوهى الاباطيل ك

لإالحادوضلال) نإروجه عنالط  00در اسانكياى السسل  1مور بالسير فا واجخلة خبران فىقوله انمابدعيه
ٍ ص المنصو فة* واقوللاشكانهذه ايضااقوالفاسدة وانوا ركاسدة وخواطر شيطائية ووساوس نفسانية ومنظن
 ١اةسَتغنى عا حاء بهالرسول مايلق فىقلبه ماانلمواطر فهو اعظ ,النا سكفرا اذ سلكيلمابراء الانسان فالىنوم
1

اواليقظة ححا بل يكون بعضه عن اللمواطر النفسانية وبعضه هانلوساوس الشيطائية وبعضه منالله بالهام
 0اكلرؤيا فلايد مالنتميز بين ع[ /ام١]يه هذه الثلاثةيعم ماابنراه مناى نوعهو فاذا تعين انه منالله
|يالى جيه ضعيفة وارتكاب ألي الضعيفة انما ا زعند تعذر القطعيةالقو مة
خ
أ وقدحصل

لهمذلك
بزعهم فرححم عم جو ح وارتكات ال اضا

وانمافعلناعا

قلمالدحرام لمئنه  #بالمفعول  8عفىنادلمنام فعلنا انلهحلال  6ل

ا

فلايد دن عالم ع المراد

منه فيأول تأوبل 02
1

5

انا مل ويل 0مل

امنصوع نهناافلىنام ولاشكانصعة هذهالمقدمة اماءنالشرع وهومنتف ظاهرا || +ومن المعلوم قطعا ان
ومنالعقل ولاعقل بدل عليه ثمنقول اولاانماادعوا ٠نالنام كذب حت واوسم

الاوارقأبست مقتصرة

 ١فالهخيالاتشيطانية ووساوس نفسائيةلرفضهم حدوده  00وقد ينبهاللهتعال ١ اعلخرة وزالكرامة بل
ا

خواص عباده وخلص

| الحارث الها ى
ِْراقَة 2

اوليانه على الحل واحار مه

اله اذا اول مافيه هه ل

0

دن

اكيم

ناكا اوفّظة كانقل عن

لك فيه أ بعه وعن

اله م

إإبغض لشم

وما اللا هل احا

فديكون استدراحا اضا

فى ضدرت

عله خالل

فى اعتقاده

وعله كم

 ٠فوقك قالنمكان عبد الرزاق بددى الاحاديث والاتن دون ورايت ثابا

بنكهواستدر احالاكرامة

|| عن الله فقلت له ان كنت صادةا فن انا فقال ابوالعاس اللمضضر فعلت ان لله

خارف العا كل
ل

ل

ل|جباادعارفهم وفيهايضا نا
علكتانى الدقال رأيت افلمىتحجد المرامشاد خلمن ||سام ظاهر العدالة
باب بنى شينةوعليه
ذا كقاء عندئ] واقال  1لامع احاديث النى عليه ||سللام

فقلت انى امعم منالله تعالى كد ثنى قلبى عنربى فقالهل لاك <عة قلت حجتى

 ١اناكلحضر قالاضر فعلت انللهعبادا لااعرفهم فاتدع فى وانا ماعرفته (وتحوذلك١ 
من ااترهات) -جعترهة ابلااطيل ك
(له ) لابعضه ا
(لماد) ميلوعدولعنالكتاب

والسنة #ووضلال#ه اعراض

عن سييلالممنينهذها +لةخبران فىةوله

ضاالليمنضلين ليصير سببا ازيد غروره

0

* وبهذا القيد الاخير
حرج الاس_تدراج لانه

ظهور ام ار

لاعادة

على بدالاثقياء كالدجال

لة اللتصوفة
هنو
وفرعج و

سيقلةام
لخلاع ر
برشة 8١ ل ©* ولابزال يغويه حتاى ي

من عنقه

3طدود والاحكام والملال والخرام المسةنبطة هالنعلوم الظاهرة والفنون الباهرةوالادلة الشمرعية على ان
ار
طان قادر ان بشول للانسان انا رسولالله  1لنابتشكل لشكله عليه السلام لاسها لاجهلة المتصوفة وعواءهم
واجلانهم الذين لاخبرلهم بعل الشريعة واحوالالطرقة بل بالاستعياء و  3 0عض الزسان سياه هن
الاثوارويلقيهم منالاقوال فيغرونبها ويظنون انهممحس:ون وعندالله مكرةون وبقولون مالا اعلون منانا لوكنا
الباطل لماحصللنا تلك المالات والكرامات ٠نمشاهدة الاثوار وغيرذلاك مالنلزهانوان العلاءقددصر<وا

 0ل مالسالل وكذا ارقا فل المنام ليل فى منهنا من اسبات المعرفة بالاستكام .خصوصا اذا حالف

كل منها كتابالله تعالى وسئة
رسوله عليه السلام فان مر رذى الله عنه مع اكوله شد الملهمين

ا

والحدثينكان أذا وفع كله]ل|وا وارلايلتفت الها ولاكمجا<تى يعرش علىالكتاب والسنة فهؤلاء اللهلةٌ فدبرى
احدد

هم

دق
اد

الكيا0

ى

فصكم فيه ولايلتفت

اطن:االكلامفىهذا

والنة ثم علل ذلاك وله
لاعوج

عن

فما ولاءيل

|2تام

2

الى الاقدام تعو ذبالله  3ن خيث الطبيعة وسوء

ا

القرنحة وللهالجد

اذفه ازدراء © اى احتقار لان الازدراء الاحتقار ب( لاشريعة الطنيفة ) ااتى

الاستقاءة

وعدم الاعتقاد6الواقع

علىالكتاب 64 1اق دعل فماذ كررتإك

٠ نالأسران

فلائطر د

عن*ن

نظر

 0واللكعات

و االقدية

م

ا

الدوية  4الميئية عليه

الشريعة

المذ كورة

ْ

بعض اللمتصوفة #اذفيه © اى ففكلماذكر من المقالات اذ دراءالشريعة »كهاى

فيهها وفىلءةَ الاعتقاد

اىق قاالنى صلى الله تعالى عليه و ٍِ
فهانيفة  6المالة عن الباطل ال
احتقار ها ل

بالمىى ماحللقاى («إعلتهما

بعثت بالحنيفية الححة قالالكرمانىاالة السمعة التىلاحرج فيها ولاضيق على
الناس و فالمغرب انيف المائل عنكل دبيانطل االىلددن اق و افلقاموس المنف

ووز |المطاء  2ضَّ

الصواب (و) نجويز

البطلان ف»ما والعباذ  ١محركة الاسنتةامة:وا خنيف التحيم اليل االلاىسلام الثايت عليه وعن ابنالقم
فاية
ينه
حنتكو
جع بي

باللهتعالى) من ذلك ولا

وسمعة لكونها حنيفية فىالو حيد سمحن فالعملووجه

الازدراء استلزامعدم اللاجة اليها للاخذ ٠ن الله والرسول فالمنام هه والكتاب

مَك أنفن عا عاد *

والسنة النبوية #كعطف احد اللازمين على الآخر هذا بقولهم نصل بالخلوة

المضنف فقدشان شابه

نةوالمحذاية | وهمة اشح بلا احتياج االىلكتاب والقراءة #ووعدمالاعتادعل»ها  #هذا من
اغاي
لوقى
فه
قولهم الوصوك كد ن الإرفض العإالظاهر © وتجوبز اللمطأ» ضد الصواب
البعد من حضمرة الر دن
فالطرمَةَ التىعلها المدار خص هذا بالالفاظ كاخص قوله #ؤوالبطلان»ك بالمعاتى يؤفب»ما» اى فىالكتاب
ولها الاعتبار ماكاذ
والسنةمنقولهم لوكنا على الباطل االفعيقاذباللهتعالى 64من ذلك #وفالواجب
علىكل من نمع مثلهذهالاقاويل الباطلةالادكار علىقائله 4انكانمن الاهلانكار
والسنة تابعةلادين اخانى ماياندحمالاين أو الغلظة ا والضرب على اختلاف الاحوال والاثنخاص وانلميكن
فعاثسعه اللهوسأهوسلهة
من اهله فبالقلبكافسائر نرهىالمنكر  #والجزم سطلان مقاله بلاشكولاتردد ولا
حبيبه المصطق صلى الله
توقف ولاتلبث © دلت ا ير 00كيدات نبال الاهقام ولدفعم وهم

موافقفة

لزان

اكاك

تعالىعله وهم فلذا قال

 0سنا

تّى استد رجهمالله هام نعل عن
| الاعتقاد بظواهر ماتصدر عنهم من الوارق الْح
كثيرهم ا ن كل الى الاسشاعده

ا

لاجاهد فى محافظته فمفتون حاهل أخارانيت من يمثبى عاللىماء او يطير فالىهواء

 0لهو ى
وعثى

وأيس

على الماءوقداخل

كافالمواهب(فالواجب) |

6

سكراواتكرلكن

دلىب
امنع
لميؤ
اهاذال
لان

للك اهق
ان ع
كع روم

للشمريعة الغراء حذوالتعل

بالنعل فلا تصدقه هذه الاشياء اج طريق

الىالله سوىاأشريمة فكل حالف «نفريق فهو غريق اوحريق 5

ادب شمرعى فلا تعتقده

رع على 0 .

0

هو

باطل بال باطل وحكل

صوق

فرك
ا

لام
2

له
لدعم مهثذ

بالشك والتزددلان محردالاتكار .دون اعتقاد.جازم.ليس يمفيد

سوب

0

ان لم

م

03

وان

جلت  #او ملمق كم فعدمالانكار 0
حدينيت

ماهم من

حيث

اصلال:تفسيق

الا ان لاشدر 5

الادقاويل» اسم جع قول* وقل وعد علىغيرقياس جلا له

واف
مك
اهب
لةة
ادو
علىهم ادفه وهواحاديث ججع اح

احازم بلاشك

[الانكار»

'

(الباطلة  6خإروجها عن ٠يزان الشرع (الاتكار .فلىقائله )١

رادد
اى قائل هذا اللعوع 2والازم سطلان مقاله يلاك ول

تاليث »ف©عل
ولاتوقف ول

م انلابث اشىكرا|

وتردد وهذه كلها تأكيدات للمبادرةبالمزم بماذ كر(دوالا» اى وانلم نكر على قالله فهو من ججلمم 6لان

وى بالباظل فهو ميطل :يع ان ترقد".قامثال هاه الأباطيلك :يودي الى لتر لان الشك لاجتمع مع الاعان

ٌْ 3فى الطاشة رز صم بالزندقة علمى

اى على القائلين بم تقدم لعدم قيدهم بالشمرع الثم رمك لك الكو

فلمواهب  +قال بعض عن بعد الاعرراض عليه عادة وانت خبير الهم بر!ؤن *ن جميع
 0ن لانقُ دبنك”م ا
0

بل هذا

مذكل

م٠ن

كيل

سوء

| تعودبالله تعالى ون سوء الطاعة

الوه نْ فل اهل الله لعا لى واوليابه واصفيانه

ن
الظ١

7 1

وهو

حرام

واعتقاد

0

وامراالعاقية  5وقد اخيرىق بعض هن ادروله الساف  0العىاء العظام

الاتكار هنذا أكن قوله  9كم بالزتدقة *6لايلاتئم هذ التأويل وتخصيص

ماحصل
امو لق

4

ا
ابراه

6
ادال

 1موعايير يهبالقائلين دونتارى الاتكار خلاف اللمادر الا ان جعل الانكار

ااعلامالنىكار القلى قال فالىقاموس الزنديق بالكمس من الثنوية اوالقائل بالنور
وَالطْلدٌ او من لايؤمن بالآآخرة ولا بالريوبية او .من نبطنالكفر ويظهر الانمان
أوهو معرب زن دين اى دايلنمرأة وعن ابىالايث ملنابوحد وغن #ملب انه

وصفه

وذلك هن شوم

الاعتقاد وخيبث الباطن

فى حق اولياء الله تعالى

مطور ودهرىوعن ابندريد معرب زنده اى م :,بس,ودلوامالدهر وعن المواهب

وعدم الرضاء بالقضاء

مانتقيد يدبن وعن جواهر الفتاوى ه م قائلون بحواز استعمال لفظ 0
ل

والقدرالاالهىوعد نفسه

لعنى ىثىء آخر اى بلأعلاتة  1تبت حوز معنى غير التوبة فلا قبل
توانته وفىحاشلرمواقف الباطنية قائلونباطن الكتاب ذو نظاهره اقصدابطال

بالاستقلال كانههن المصلم

التمرائع  +وقيلالزنديق المنافقثالمظاهر اناقاويلهم هذهواركانت كفرا لكنلانى
د
يلا
قمن
تعن
اذهالست زيدقة بثئى” ممعنايها الا انبدعى انهم يدخلون فىم

وماينحجووعاسكبهسهن

وضيق البالحيث لمكن

دين

للعالم وابراذها للمعادات

مع الله تعالى وخواص
عياده فاتقمالله تعالى منه

مبالغةاو ازا و.هتضملو تندفعالشبهة اذالظاهر انتوته مقبولةمطلقا والزنديق
لانة.ل توته مطلقا كا نلعن جواهر الفتاوى وفىكتاب المظر من قاذضى خان وبمد
الاخذ فىسيرقاضى خان لاوقبل الاخذ تقبل والاول مذهبمالك وفىادم اقوال

عادى وليا نقد بارزتى

الشافعيةالقبو لمطلةا* تماورد علىاللصنف بان ذلاث كله مفيريات على اولياء الله

بالكاربة وهكذا حال كل

تعالى عاهم بريئون منه ولذا كان موته بامارات سوء اللمامة عا لاممكن وصفه

منعاداهم فاالنله تعالى

عد الا كود

اجلدمث الخاوس من

وهذا ءن خثاملباطن فىّ<ق اولياءالله تعالى وعدم الرذى بالقضاء وعد نفسه

نتقى منه اما فىالدنيا

لم ومبارزة معاداة الله كافىالاديث من عادىلى وليا فقد
عااح
لصل
مستقلا فاىا

خارة :نعو الله
قال
أو ا

*دانهافيرّاء على من يسك بالعروة الوثو فيب الاتكار على
بارزتى بالحاربة ور

دن شمرور انفسنا ومن

ان
بعض تلامذة امصنف وغيره ٠ن الثقات

سيا تاعالن| تهى كلامه»

انُهبطلان مقاله  +وقيل 00

الحاضرين عند زع رو<ه الدذكاء بكعاتّلىثهادة وقراءة الاخلاص و5ةولهتعالى

اقول لاشك انهذا مئان

هم جناتالفردوس تزلالآ يه ويدل ايضا
انالذين آمنوا وعلوا 0
علىحسن حالهجيعهصنفاته +واقولايضا وتواترحسناخلاقهواحوالهفالكلام صفة
النتكام  +تماقول اناراد انه ليس فالمتصوفةمن بو لجنس هذه الاباطرل تعصب

عظمروافرّاء جسم وافك

اكيزلاد
مخض واتكار للحع.وسات والاوائرات اذ ذكلثكير فىهذا اليوم فى ا

 3لواز ان «وجدوا
حسا اوتوائرا وانه انادعى علىذاك الاستقراء التامفليس
فمىخل لاب.لذه استقراء االورد عليهوودل الى االصنف عله وان النافض فلس
على قابله واازم

ببظلانكلامه يرشك

ولااتردد إلى قد

عت

2ه حتطمر وقتالنزع

مبين على العلاء العاهلمين
و الفض_لاء “الكاملين

اللفسكين بالعروة الوثق

والمبل المتين * واللازم

علىكل من “مع امثال هذه
الاقاويل الباطلة الانكار
من تلاهيد ألأر حو م وغيره من

الفضلاء الثذام انه نكل عند الموت كلمت الشهادة ونقرأ قولهتعالى قلهوالله ا<دايّهالكمد الىآخرالسورة وقوله
تعالى انالذن آمنوا وعلو الص_اللات كانتا هم جنات الفردوس 'زلاالا بد واعله يشهد ذلك لسن اعتقاده

ولطف لالد ومحية أو انه ودودة
المعشرة بعضها
اءنبوجد

اصن كاله سس الله نا وجتيع عبادة ويدل عليه

متعاى

قا عم ايداام

عدما لرضاء

والقدر

0

تماشولون بلهو عن

شيل الفاء الشباطين
وتسويلاته فاكناهمنمواا
فى الاعتقاد بهذه المرمة

كان دنهم و سن الشياطين

مههتوبعضها

فى القضًا  3والقدر

ايضا تأليف الكسه 0

الا لهية ولعك خخ
ومن

نعو ذبالله من سوء الغآن -وج 0.

فى 0

الاعالية

اخططايا واللمطر 8 +أعمرى انه برائق

مفيد وانارادانه افلىمتصوفة متنصف بذلك لكن من نع عليه اللصنف ليوا
هذه م:ثابة فلاشك انه فىناية السقوط ايضااذيس كلام المصنةف لعينهم واازم
على سو ء الشاعة على معين بغيرما اخيرالصادق

1سن حابن والظاهر من قوله عدم

الرذى بالقضاء انمثلهذهالمدش.ات انماكان.ضاءالله تعالى فالاتكار عدم الرضى
على القضاء فكفر مو جب لعيلية بعثه الا نساء واتكار وجوب ني لكر واىكلام

والنفس الامارة مناسبة

بدلفىهذا المقام على عدئفسه مصلا للعالمبلفيه اظهار البغض فالله وانكاراشنع

فيرلهم فىبءض الاوقات

منكر اتاللّه تعالى وقد صرح العناءه مانلاصولين والمتكامينكالنسئ #بان

كالارنان تعفاد 1ق

أمه الله تعالى خير القنه اياهكذا فى القاموسوقيل مايلقيه الله
الالهام , 6سَال »

الاثوار وفىبعضها يلقهى

فىقلب م

نباده مالناسرار وقال التفتازاتى هوالقاء معنى فى القلب
مع

منالاقوال فيفيرون بها
ويغرون ويظنون انهم

بطريق الفيض وفىتءريغات السيد الشمريف وقيل الالهام ماوقع فىالقاب من عل

ن

لشاء

وهو بدعوا إلى!١عل منعر لوول  2ولانظر فىحة  8ليس من اسيبات

وشولوزمالاءلونوانهم

المعرفةبالاحكام كه لعل تقييده بالاحكام انه قديفيد فىغير الاحكام وفى اختبار
المعرفة دو نالعراشارة الىانه لاشيد علاحز نا ولو ظنا فضلا عن العالكلى

فكلواد #عونوانهذا

القطعى  +قالالشريف فىهذا الحلايضا انهليس بحجة عندالعلاء الاعندالصوفين

ن
ومكر
مالله
محسنون و عند

الامن قبيل سوء الظن

باللؤمنين .وهو حرام
واعتقاد فاسدوزعكاسد

تعوذ بالله هن سوء خاتمته
وفع ماقبه والماصل
ان اللاز ب علىكل مسلم

واللازم على كل مؤءن
نلا كرواسيرته وشعته

وافعاله واقوالهفان جيع
ذلك مأخوذ منالشرع
اكتدى اولان ماده

تعن ااذه لليف
لايطلع عليهالامن ساعده

التوفيق الخد .لله على
التوفيق والصلاة على

لعل هرادهء عند بعض الصوفيين وفى بعض الاصولية أنه ليس نحجة على الغير

فيكون جد على نفسه لعل الاولى التفصيل انه ان من النى خدة لهولنا وانمن

رح العقابد
الولى جد للاهلنا وان منالعوام فليس بحعة لوالهالنا  +وشفى
ان الالهام ليس سيا محصليه الع لعامداليلق ويصلم للالزام عالىغير والافلا
بر وقدحكى عكثنيرمنالس.لف
افى
شكانه قدصل به الع وقد وردالقول به
كلام المصنف عليه ++وواعر ان مارد غلىالضعائر انمن الملك فالهام
فيب ج
وانمنا٠لله تعالىفخاط يلقن وانك ل الك .طانفوسواس وان مانلنفس فهواجس او

لسقمأيكون
سفالة القثيرية وفىحل الرموزايضا وعلامةك ق
لسركا
انف
حديث ال
موافقا لاعل اى الظاهر أن الملك ولذا قبل كل خاطر لايثهد لظهاهر فباطل
ومابدل عاللىمعاصى إن الشيطان ومابدل على اتباع الهوى والشهوة واستشعار

الكبر وسائر ماهو مناوصاف النفس إانلنفس والفرق الاقول عناللندر-جه
اللتعالى اناصر واسقر الىحصول الزلة خخديث نفس وان ترك ذلك وطالت

زلة اخرى فوسوسة وقال التمثيرى انفقوا ان آكل المرام لانفرق ببنالوسوسة
والالهام وعنالدقاق وكذا منكان قوته معلوماء واما الفرقيين خاطر المقوالملك
انالاول العبد لاتخالفه اصلا والثاتى قدخالفه ومماذكر عرفت ان الالهام انما

افضل الاق باأعمة.ق( وقد ضراع لعاء 6ومن النسئى اول عقتينة بان الالهام)» اوماديلقيه الله
تعالى فىقلب

ن
 4ن بشاء م ٠

ن

عنادة  4ن الاسسرار

لسن:م

لانه لما لميؤهن من ان يكوان من حديث النفس :

اشاب القردةا

(وجد)

لميكن اءلاننبياء عليهمالسلام

علها بالالهام 5من وسواس الشيطان

سخ  ١1 ١مه

بوجد باتباع السنة ومحانبة الهوى والبدعة وامامنلم يأخذ عله من مشكاة الدوة
+م اعلم ان اهل الظاهر والباطن اتفقوا علىان الالهام
فوسوسة اوهواجس ث
لاكون خة فائبات ثى“ .من الا<كام علىوجه يستغنى نه عن الكتات والسنذيل
ائما يكون طريهًا متها لفهم معال»#ما وذلاث انما حصل بالعمل مقتضى الاجتهاد
الفقهى والا فوسوسة كافىالمواهب اللدنية واماالاحجحاج بقصةموسى مع االمضر
عليهماالسلام على الاستغناء عن الوى العماللدنى الذى من قببل الالهام فقيل

ب+صوسيصحسهب
ا

كفر موجب لاراقة الدم لان موسى عليه السلام لميكن مبعوثا الى االمضر ولم
يكن اللمضر مآمورا عتابعته  #8وكذلك الرؤيا فىالنام *. #عدم كونها من
اسباب معرفة الاحكام* قالالمناوى الرؤياكالبشرى مختصة فالبايئى' >بوببرى
مناما وقيل هىكالرؤية الف تأنيث مكان تله لافرق بينمابرىثوما ويقظدفادراك
البقظة رؤية وادراك النوم رؤيا ثم الرؤيا خيال باطل عند المتكامين لان النوم
ضدالادراك او ردعليه مافىالقرآن من منامات الاندياء وبما فىالمديت منكون
الرؤيا الصالة جزأ من الندوة وعله صبىالله تعالى عليه وسم بها قبل الو
* واجيبانذلك بالنسبة العامة اليلق دو نالانبياء عليهمالسلام لكن برد عليه

ولو ا النى عليه

ان اتكار المتكامين بناء على انكار هم اللواس الباطنة مطلقا فلا قائل فى الات

السلام و ان كانت حقا

فلاساء على طريق خرق العاده ٠ اقول
البعض دون اليعض ودفع بان ذلاك ا

فلاجوز انرأى ف منامه

يؤول الكلام حينئذ الى ان تكون خيالا باطلا فى غيرالانبياء وانت تع انذلك

الب ضيد الله بعال

مالف لظاهر اطلاق نحو قوله صبىالله تعالىعليه وسم ورؤيا المؤمن جزؤٌ من

عليه وسلم وهو شول

فى تفصيل الرؤيا

ولك(ذلكالر ؤيافىالمنام»

خسمة واربعين جزأ منالندوة وفى رواية الرؤبا الصالمة جرِوٌ من ستة واربعين
جز املننبوة وفى رواية رؤيا الرجل الصالح:المديث وفى زوانةالرؤيا الصاللة
جزقٌ شمبنعين جزأ املننبوة وايضا حديت الرؤيا الصاحة منالله وام هن

لاللشك افلرىؤية بل لعدم

الشيطان وحديث رؤيا المؤمن الصالح بششرى هنالله وحديث رؤّيا المؤمن كلام

ضبط النائمكافى المواهب

يكام به العبد ربه فىالمنام وحديث ينقطع الوح ولاقطع المبثسراتالرؤياالصالمة
التى براها المؤمن الصالح اوترى له +والمواب انذلك كله جوز ان يكون من
الفوازق .على طريق الكرامة برده ما فالىمناوى عن القرطى وقد وقع لبعض

الكفار منامات صادقة كنام الملك الذى رأى سبع بشراتومنام ماتكةعةرسول
لله اصللله تعالى عليه وس وهئ .كافرة وحوه شير لعل التقيق الموافق
للنصوص

وامناسب لا تشهد به اليمارب ماقالالمناوى ايضاففذلك الموضعالناس

فرؤيا ثلاثة الانبياء كلرؤياه ,صدق وقديحتاج االلتىعبير والصالمون ذالب
ال
رؤياه ,صدق قد يكو ن فبها مالا حتاج االلىتعبير ومنسواه ,فىرؤياهم الصدق
والاضغاث وهم ايضا ثلاثة مستورون الغالب استواء الال وفس_قة الغالب هو

الاضغاث وقدتصدق وكفار بندر صدكهم قاله المهلب اتهى وانت تعر ان الذى

لفلان عند فلان دشار

الشهادة على الدن بذلاك

ت
أ؟١
حم
المصنف فالكلام هناكالكلام فىالالهام فيتنعكو هما تين مقابلتين لواحد من
الكتاف والكنة وان از كو هما فىتأسد ثىء “ماو سانا وتوضكا وتعبين احتّل
اكبو السنةء واماسب الرؤيا
أهماو >و هافييطل ا حجحاجهم »ما معارضًا ومقابلا لا
افلقناوى اعلنثرمذى ان سيب الرؤيا اذا نام الانسان سطع ناولرنفس حيتحىول

افلدىنيا ويصعد الىالملكوت فيعاين الاثياء ثمرجع الىمعدنهفان وجد مهلةعرض
على العقل والعقل م

المافظة وف العالم ترج

* وعنعلىر ذى اللهتعالى عنه حرج الروج وق

انفش وبق

ماعد

الروح عند النوم

فى اليد ذلك

برى

الرؤيا وسَال ارواح الاموات والاحياء تلتق فى المنامات فنتعارف ماثاء الله
مانع ٠انلودول الاىاعةولاات واذا ارتفعالمانع بالنوم تستعد الفس بالاتصال

بالجمواهر الروحائية الءقلية الذى ارتسم فا ججيع الموجودات العبر عنهافىالشرع

علىالصدرية لعامل

بالاوح الحفوظ وعند اهل الشسرع ان لارويا ملكا قال لدملك الرؤيا فعئد اليقظهة

محذوف اى اخصهما

تعدم المناسبة وعندانوم نحصل المناسبة مع ذلك المللك فينطبع افلىنفس منالملاك

(اذاخالف كتاب العليم

مااخذه من الاوح والالهامات القائضهة من حانب القدس واما الكاذية فاما إسات

العلام) بى” بالوصف

يل

الثانى معانه معنى الاول

صادقة

اطتابا (اوسنة تمد عليه
الصلاةوالسلام وقد قال

سيد الطائقة الصوفية)
وقدوتهم

قاذ

فى اليقظة او سوء ناج او امار او لاصراض ْ 30م قيلى الرؤيا اما

وهى

اضا

دلت

للشير انمره ماك

الرويا عامره

من الاخروى

او

البابواعاوحذر حُوفه بماسعد اعلنطاعة ونرب الىالمعصية والهام يلهمه ماعو
نفع محض كام والتهجد واماكاذبة وهى ثلاث رؤياهمة وهى ماتخيلها افلىيقظة
فليس لها اعتثيار ورؤنا علة ناثئة من الام اض فليس لهااعشارايضًا ورؤناديطان

اضغاث احلام فليست معتبرة ايضا © خصوصا  #اى اخصهما © اذا خالفا
كتاب العلم العلام  جبى” بالوصف الثانى اشارة الى جهلهم وتعريضا لسلاهلغة
هدالترق الهما حين الخالفة لا
ففردهم اوسنة تمد عليهالصلاة والسلام وج

يكونان الهاما بلوسوسة شيطائية ورؤياكاذبة على نم مافصل واما اذاوافقااياهما
نصلم ان يكونا جد لصاحبهما وانلم يكونا جة لغيرهما ثم لمااورد فىردهم الادلة
القطعية البرهانية اراد ان بورد الادلة الحدلية والمطابية الاقناعنة وهى.اقوال
المشايم الذين ادعوا ا

و مقلدبهم ذقال يو قد قاليهكانهول ان ادلتهمعا

ل

عرفت والثانى باطل لما ستعرف من اقاويلهم المثافية لدعواه ,لنؤسايدل#س٠يادة

فىحة.ق لفظ الصوق

 3الطائفة الصوفية  4قالوا فىاشتقاقه ونسيته وجوه  +الاولانه ىاالصوىمن

الصفاء سعوا بها لصفاء اسسرارهم وبشاء ثاار ه ,قال بشم رالمافى الصوفى من صفا
قله الثانىمن العسفلكو نهم ٠ن الصف

الاول دين بدى اللهتعالى +الثالنة دن الصفة

تزاقربهم»

]ه١س
1
لقربهم باصعاب الصفة أى صفة سول رسو لالله صلى اللهتعالى عليه و
من الصوف

السهم الصوف

الاخوان وسا<وا

لانهم تركوا الديا وخر<وا

عن

الرابع

ادو طنكان وشعروا

قالمادد واحاعوا الاكياد والء.وا ادح

كات ولهذا واضنهم

السقطى ر-جه الله بان اكلهم اكلار ضى ونومهم نومالغرتى +واللمامس مانلصفوة
د
هى لا
نلقشير
قال فىحلالرهوز الكل ضعيف فالعر ده سوى الرابع ولهذا قالا
لهذا الاسم من حيث العر به قياس و لااثتة ق والاظهر اكناهلاقب مقال والنسية

كان

لباسهم الاالصوف

الصوف

ودئل

1

هم

وقال

اومودى

عنالصوق

ادر

فال

من

1ن عليه الصلاةو السلام يلس

سس الصوف

واطم الهوىذوة

الفا وكانت الدنيا منه فىالقفا وسلك منهاج المصطى صل الله تعالىعليه و هذا

كلامم واولا خشية الملال لاوردنا علىكل مامكن ابراده  8وامام ارباب 6

اصعاب ف الطريقة 

اى طريقةكال متابعة النى صلى اللهتعالى عليهوس] اعتقادا

واخلاقا واعالا و سيرة ولوعادية إل َك كك
الدار لشعل الله قلوبهم معادن

اشر اه وخصهم

الاعيكار لقصرهم النظر ان رب
م

العالمين بطوالع انواره صفا خم

الله من كدورات الاركان ورقاهم الالكدر تمن الاكو ان سبق ت لهم' هنااللحهسبى
خرقت

ال ب كلها اتؤارهم وحالت حول سرادق

7

شعر

العرش اسرارهم ساد

7

للحت قباب العز طائمة » +اخفاتهوا فىرداء العز اجلالا

هم السلاطينفى اطمارهمكنة +جروا على ذلك اللمضراءاذيالا
بسهم شم معاطب.هم
غبرملا

#استعيد و امن ملو

الار ض اقيالا

قلوهم عسرمه * وابدانهم عن الاق وحثشية  +ارواحهم قالملكوت طيارة *

واشباحهم ف للك شكارة #بروق ذلك افليتنتافس|المتننافسون  +ولثل هنذا

فلعمل العاملون  88واللتيقة » هىعنده ,المقصود الوصول

اليه مث ساهدة

الردوية بالعزام الشسراع اطقية واثهام دقايق السنة النوية الى ان ستغرق

فاىلحتروحيد والعرفان .ث نضحعل زانه ناته وصفاته فىصفاته ويغيبعن
كملاسواه ولابرى فىالو <ود الىالله تعالى وهذا الذى -2عونهالفناء فى التو<حيد
واليه اشير المديث الا لش إن اليك لازال .قرب الى عق احنيه فاذا احبته
كيت عجرعه الذدئ ك“ 4هع و بصيرهالذى بك بصدس وح دن ركا تصَدن عنه غياوات

اميك بلبات الششريعة
را

و عدم

الاروج

ح<دودها

 2والطققة «

ا “الأمتياد الرنالة
والنفسات الالهيةاناواقاسم

أأحتية حذف اللام وكان حقّه ذكره بها لاله لقسله وضع مقّرونا بها

لإجنيد» بطماجم وشح النو0 5
(البغدادى) نسبة لبغداد بدالن 64
قرسالته

هو

بن لإعليه رجة الها دى)

0
انوالقاسم المنيدين خهل

جلة خبرية لفظا انشاببة معنى قالالامام القشيرى !

ال الطادبقهةة الصوفية وامامهم واصله

من ماو بد ومولده بالعراق أ

وكانانوهالز حاج و لهذا الله القواروىوكان فتيهاعلىمذهب -فيز 44151ه ابىثور اخذالطريق والتصوف عن

اد ري الستمال

وهوعن معروف الكرجٍ

وفوادن

داود الطان

صنرى
يس
ل ا
اوعن
وه
وهوعنءلىاننابىطالب

وهو عانلنى صل الله
تعالى عليه وسم ومات
رجه اللهسنةسبع وتسعين

ومأتين اتهى كلامه
( الطرق © !0

ع

الجل العورية االوصزة
الل كرت اده كينا
مسدودة  1عل سالكها

| بالقال ون على ساحل حر القنى نغيرزف هن نحر التوحيد نشدر الاءكان
وذعيرفبانالطريق فيهالعيان دو نالبرهان واللهالموفق كذافى شر احلقاصدللمحقق.

التفنازاتى تمان لهم اصطلاحاتوفروةا ببن الشريعة والطريوقةالقيقة لاتحملها
| امام

س حد.ء 1وى بعض للحم اطنيد يِلالبغدادى ##اصله من عجاومة بتوسا

وهو لدهالعر اق وانومياع الزحاج واععه مد وكان فتقيهاعلى مذهب ابى توراخذ
الطريق

من

خالةالترى

السقطى وعو

عانلكرجّ عن داود الطانى عانلمسن

البصرى عزعلى رذىالله عنه عنالنبى صلىالله تعالى عليه وسلممات سنة سبع
وسعين وهأتين كذا فى الرسالة القشيرية
ت

لجرةعليه ر-جة الهادى  3الدماء با

هو الادب عند ذكر المشا #والطرق اى السبل الموصلة الىاللله تعالى والمراد

 7الثشرائع والاديازوالمذاهب #كاهاهس_دودة اىعلىكل احد بريدالسلوك
الوصضؤل] لاله تعاق الوافووا ]لح كدور الموانع  8الاعلىءن اقتفى  #اى
انتبع هقاثر الرسول اصلبنىدتعالىعليه وس بان سار كسيره بلا زيادة ولا

لايصل بها الى المرام

نقصان فى الاعتقادبات والعمليات .والعاديات ذانها ختئذلاتكون ردم إلا
تكون «فتوحة موصلة الى جناب القدس ف وقال  #ايضا  #من لممحفظ

إذلاله وله

| القرءآن64ا لميرع حدوده ولم يليزم
احكامه ظاهراوباطنا والقول اى معالتأمل

فثئىمنه وهو
واحلدمن
كل احلد

نافى» اى
اق
م
(الاعلى »٠

امع تواثرالريسول سبل

فىمعانيه والتفكر فميهخللاوءنةصور نم لواريد مايم تلاوته واتياناحكامه لكان
اكدوالكء #وولميكتبالمديث  #ولم جمع محاوبه من الاحكام اىوم بجعل عليه

اتلعلهالى عليه و )-فى
احواله واقواله وافعاله

راط مستقم فلاوز اتباعه قالاللهتعالى ان
لايكون علىكتاب وسنةفليس عصلى

ويظهر الاسرار (روقال»)

هذا اى ما فيه من“الكتات والسنة :صعرّاظى« :مشتقعئا فاتعوزه ولا تسهو| |لالا
اليه#ؤفىهذا الامى» اى الوصول الى الله تعالى قبل فيه اشارة الى اله وانلم

قبالانباع نتابعالانوار

احكام الحديث أمىطلق السئة اانبوية الفرض اللازم فعله #لانقتدىءه#ه لانمن

رطى اللهعنهل »نل حفظط

إصلم للأقتداء لعدم كونه على الكتاب والسئة لكن لايكون باطلا فىنفسه لدواز

( ولم يكتب المديث 6

ا خاهل ابباىل#تضحليات والمكاشفات على وجه شكلم بمعانى القرءان
والمديث ال اىن تحير بهالعقول وقدوجد مثله كثيرفانه وان كان وليا لكن لاإضلم
ان يكون مرشدا اذالارشاد انما يكون ععرفة تفاصيل الكتاب والسنة « 8لآنّ
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ذلك ادبا عندالعوام يكونمحرما عنداناواص وجوزانيكون لتعايم لمن»عه ولمن
عه للفظ احيرام حدودالنى صلىالله تعالى عليه وس وقال هذا رجل غير

مبتدع شول استرجعت
بسلائى نحقيراله انتهى

له صلى اللهتعالىعليه
لأمنه الل تهعالى على ادب منآداب راسلول
مأءون» اى ي

 +واذا سلوا الود

ولي فانه لايؤهن عالسىرار الله تعالى الامن حفظ عليه آدابالشريعة ف9كيف

والنصارى على الجر

يكون مأءونا 6همنةبلالله تعالى 9م8اعبلىدعيه  #منالولاية والكرامة ولهذا
جعلتالرخص]كلحرم عندالصوفية ثيحتذبون عاقيلفيه لابأس كاعنالحراءالقطعى
ويلتزمون ماائنانه اولى وافضل كالواج القطى الالضرورة  +فآن ق1ل101

ميد انافلىدت

انه

بردم بشوله وعليكم
ولابزيدعليهواماا تداامر
بالسلام را لانداعناز
واعناز 0

لاحوز

ولكنالدماء لهفىمقابلة

احسانهم غير ممنوع لا
روى

أن لهوديا حاب

للنى عليه الىلام تعمد

فقال عليهالسلام الللهم
حله فبق س_واد شعره
الى ورب من سبعين سئهة

كا فى ازالملك (وقال)
ابويزيذ رجةدالله عليه

((لونظرتم» يعنى اوعلتم

بطارىيقكانلر الىرجل

لاتوجب العصعة وانه يستلزم تزكية نفسه بالواجب -جله علىالصلاحكالسهو
واخاطأ لان حسنالظن عنده ,كالواجب ولوس! كلذك لازم عليه ان يذبه ذلك
الرجل على ماصدر منه منترك ذلكالادب  +قلت بجوز ان يكون فىجشه ثى,
2لرياسة وقصد تشهير نفسه واعله فهمه من هرئته وقراه واله لونشيد
آخر با

والتزم على محافظته لشمع فىانإطأ كاقيلفىسبالنى عالليسهلام خطأ سيا وقد
كه هسه من كو اطلوس والسعد وكوه زعا تزاح المسترشدين والمستادبين
ذ

وقد احلرجمواب عا ذكرنا اولا منجواز كونه تعليا للاداب أمنعه أسوعد
وذوله

هذا

الرجل لمع
من قبدل التذءه عليه بل على 1كد وجه اذلاجرم ان ذكلا

هذا الضنيع من خضرةآاشه ر-جهاللدتعالى وقيل ل حاتمال|تلطأ و-جلهالعصلىلاح
لمرنسبه الىالائم والفسق والكراهة ففيه خفاء ف وقال لونظرتم الورجل *#الى
قطيران افلهواء.
علم انسانا ولوامرأة #ؤوةداعطىمن الكرامات» مناندوار كال
حتىتربع فىالهواء فلاتغزواءه  6وتعتقدوا ولانه
واحياءاللوتى وطىاامسافة
وقر.ه الىالله تعالى لاحقال كونه مكرا واستدراحا مالنله تعالى عحنيث لابسر

دوك االمكان لكن

قال تعالى نر كي محنيث لالعلون واسهزاء منه والله يستهزئ” بهم #وحتى
تنظروا  تعلوا ههكيف تجدوله  6بلانحسس والوجدان اعم مبمااهلوواسطة

فى الولاية من الاناث

ذلاك الابااثدوت عنداليا م هوعندالامى ه

ذكر ذكزا لانة إغلت
(اعطى من الكرامات)
من خوارق العادات<تى

ار عدل اوخير عدول خلافا ان

الالهى ولوللادب  8والنهى 6هكذلك هلوحفظ الادود #هاحلدتهىااللهاءباده
111111122

وك حرق عادةاذالولوانسمايكونءادةفى البزلاالفهواء (فلاتغروا) إنعلا)
(تربع )اى جام ىهس بعاال(لفهىو اء)ذل
47ة7ة3ة3ة3ة2ة232020202925292929

+

اوري

يي

ممم

افتعال من الغرور لزنه)اىذلاك  11ار قالمذلو ل عليه اك رلعات وح تنظروا) اىتءتبروا  0كيف الكدونهدء ندالام)
دةي
اى شعلهو لال عايستطيعم:ادثزوا! نهى) أىاشر عن الم

مىك ل ساملا (وحفظ
كاحك

المحدود»

سك

محاوزتها

والاعتداء:

:

فيهاوعءبعدقوله(واداء) فعل مافنعال ([الشسربعة) فاذاكانمق مرا بذلافيعتبر بكرامانه الدالةعلى علوءقامه ع ندر بهو الا
ا عاللاقام العبدسقط هته ١"1تكاليفالشمربعةو اج-وا ايضاانهلانصح النهايات
سدا
جك ق
نهى  0سكعتاتو
ذرقةفواحد ة

ة
رتى
شى اثن
الاتصميم البدايات وه ى العم والعمل علىوفق الشمربعة +واعل ان ااهللتصوف تفرقتع عل

منهمسذيون وه م الذين اثنى على العناء والبو اقى بدعرون وه اللواية والمالية والاو باد والتعراخية وده
والورية والاباحيةوالمتكاسلية والمتجاهلية والواقفية والالهامية +الملولية تقول النظر الى وجد ايل مالننساء
والمردانحلالوفيه صفةا اق تعالى * واللاليةثةقول الرقص وضي باليد لال  6حالة تلعاتبر فيها الشمرع
 #والاولياية انول اذا وصل العبد الىمربة الولاية سقط عنهالتكالليف وهو لونالولى افضلم نالنى  0ع النى

بواسطة رَاكل و ]8الوك بغير وامطة  +والشهراخ نمو الف "١قديمةوبها يسقطالامى والنهى فحلون الملاهى
والمناهى #واللبية نةولاذا وص[ العبد مز

1

5:١هه الىدرجةالى055 .

واسيرون
انلهتكاليفالشرعية ل

اتغلراافقراد فكيارلواحد مل
فعلا وتركا وفىايرادا معالحلى باللام اشارة الى اس

باللقصود وفىاثار ابجع اشارة الىاستغراق الانواع ايضا فكما شع

الواجبات يشعل

عو رتهر ثعابيتهم «والورية

تقول مثلماتقولاطالية

لكنميدعون وطى امور

المّدوبات الى مافيهالاحتباط والاولى وكذا فىجانب  89واداء  6وهوتسلم عين
“ا مرفى«الشربعةب ار معلىلماوزادر  1عا ابر اذك

ف حىالاتهمفاذاافاةو |اغتسلوا
 +والله ندرا جد

بالنسية الىالمذاه الاريعة بل الى جيم المذاهب فىاثيان الاولى والاحوط فىكل

0 2. 0

1

4ى

مذهب بل حتهد انيأتى مااججعوا عليه لانالمق واحد عندالله تعالى فكلمحتهد

0

جوز خطأء ولادليل عحلقىية واحد بعينه  1ااا على وجه رفع

0
المرامءوالتكاسلةبن

االملاف ا 2

 3من مقال د  2اك

قوله

| امحدضم مره
كن

نائّع وبدن غارى وذوله لعد ديت أن
سل باى شى”* وجدت هذهالمعر قه طنج

 ٠أسألالنهتعالى ياكنفيىمو ون الاك ومؤنةالنساء نمقاتكيف بج زولىانا-ألالله
 . 1تعالى 0ومسأل ولاك صلىاللتهعالىعليه وسلمقراس-أله ث2م انالله كفاتى

موالننةساء لحاتاىبالى استقبلتنى امرأةاوحائط  9وقالانوس نلاعلادارانى© نسبة
ْ الىداريا * 8ن قر دمتق ا  8جس عشرة ماين فورماتقع» بطربق

| الفيض «فىقل اللكحةم الدقيقة٠ نغواء ضالاسرار ومنازلاتالاخبار ونحليات

»لماهلة
الدنا وا
0

0

0

0

3 1 7

خلاباطهربوالواقية

0

س العرفة

الانوار ف »نكتالقوم» االىصوفية بتجكعتة منالتكت وهوان يفكاتلارض
فا رك 0
بقضيب اىيضرب فيؤثر

0

وكانها معيت بذاك

لانها نكت فىالقلب اىتؤثرفيه بلطف بلاغتها  #8اناك الظاهر التثوين للتكثير

ا
غرالت مه

بكرن

نادي

| ا|قلم  4اى موقلى والابشاهدنع دين نين طمنالكتابوالسنة» |لور او يال

الاثعارقرآنالطريقة فيتركون القرآن ويتعاون الاشعارذهلكوا بذااثوهؤ لاءكله عالضىلالة لانهرلالإعظمون الشسريعة
الشريفة ولانقتفون اثرالسيرةالا-جديةولالثملو نعلى الله المنفية الافرقةالسنية وه ,الذين إجملوا أت لولدم
لهذا قلا بوجد من بقتدى.ه مناه لالارشاد وله شاهدان احدهماظاهر والآآخر باطن فالظاهر هو اسكام الشمريعة
لتاىيكون
والباطن السلوك عالىبصيرة فيرى مشنتدىبه وهوالنى عليهالسلام ونجعله واسطة بينه يوينالله تعالى ح

لوكه على العمىالتكاوففيق إوقال ابوسليان الدارانى) هوابوسلهان عبدالر-جن بن عطي ةالدارانى ودارى قرية
هن قر ىد مسق مات سنه +س عثمرة و «أتبكافى القشيرى(ر ماع اى صل (رفىقلى الك ته ) اى الدققة من غوامض

الاسرارومنازلات الاخيار وتعليات انوار الجبار (مانتلكقةوم) والتكتةبذمالنونو ساكولناالكصافلفنىقطة
سوداءقماض “عى بها دقيقة العلوم  8لو المرادهن القو م الصو فيه العارذو نباللهفاللامللعهد الذ ىز اياما)التذوبنلاتكثشييرر

(فلااةبلمنه) ااىهلنماصل 2الا مااد ( بشاهد:ن عدلينمن) بانية(الكتاب) اىالقرآن( والسنة)فا ادامؤقبول

اموت

صاحت

سمت

ا

ببان لاشاهدن فانهما عدلان مطلقا اوعدلالكتاب مايكون توائرا دونقراءة شاذة
“كيك امنا نه؟إكنان فل ١
واي
ات
| وكاندلالته على المعنى على وجه الذاهور :لاعلىطر بق انافاء وعادللسنة هوالاحاديث
سفئة وكان اواحد من
ائل
ضلف
فمم
دااملله موز واسالبال
مالتحصدون!اضعفة  +و قيلعن انرنا
كا
اهاهااجوهر نفيس فضاع

اليه ف

فاسندوا

ا والرعيت

قد ولمى

والرزهيت

اقول شغى أن هيد

بالمديت الضعيف مالميكن موضوعا+

ادم

| ملفوالة اس اذالقياس»قدم علىالاحاديث الضعيفة واوردالعلامةالدواق انمأل
الفضائل راجع الىواحد منالاحكام الشرعية فلاوجهقييدكااواز والاسحباب

(صد قود تحلفه تلااضطر

توجه ساعة فالى حوت | فلزم بوت >والا-كباب بالحديثالضعيف وقد تقرر انشياً املناحكام لانت
5

م

الع ذلك اودر

فلذيكعىذوالاونتوق

2

نه كس لاعن ودين

ا

واحات إعضهر بانار اد جواز روابةالضديف

واحاسن فى فضيلة فك ا

عله هذا الدقق هذا ارادة معى ٠ن افظ

لاتحماله على أت رواته فيا لمشيت 01

ومن كلامهانه قالمدار

| ان سال ان ذلك

ثعاندت

اه معال بىيه على ضعفه والتعويل

فيا لمحمرل للدزار فاه حيئد >+وز و سوب

للامن من اطظر

الاكللامج<لبيلو بعض | ورجاءالنفع تمل بالاحتاط ثالممقصود من هذا الثقل ايضا ديع الردلهم انهم |
القليل واباع

درل

ادع متار كدا!لنشر بعه :فىالوصول

وخوف الحويل كذاى
رسالة

فليله ودن

لوه ن علامات

اك 5

المحبلله )فىصدق دعواه ا

1
و كل

صد

وصد

كلثىئنعلدعل

هم ىالنة

7
5
نورالقاب شبعاللهطن وكل ماشغلاكعء نالله " /

بوت
لم
اله  4اسعه ثوبان بن ابراههم وذوالنون معنى صااح
ْ

واخلاقهم جع خاق
للك تضدر عدنمقفل
الباطئة سهولةواخلاقه
عليه السلامكلها <ستنة

كادل له قوله تعالىانئك
لعلى خاق عظم ٠وعن
عائثة رذى الله تعالى

عنهاكان خلقه صابلله
تعالىعليهوس القران لغيه

مايغضبهو بر ضيهمار ضيه

كاالفمواهب (واوامه
لكونذلك

دليل الحية قوله تعالى
إنكنم رن

2

وقال افض لالاعال خلاق

وقالاكل

مناهل اومال اوولد فهو عليك دؤم إوقال»* ا:والفيض 8#ذوالنونالمصرى '

الله تمد صبى الله تعالى

وسئنه) ودل

0

 1كا ل3

الجبدله  ١متايعة حبيت
عليه  6-0ف افء_اله

فىنهاره وهن

صدق

رك

شهوة ذهب الله بها

من لبه واللهثعالى اكرممن انيعذبقلبا ترك شهوةله وايضا اذا سكنت الدنياالقات

القثيرى وشرح

السرورى

اسن

فىامله كو

وعاتعل عنه :ر-جدالله م ن احسن

ففنهارهكوق

1

الله

فادءوتى حبك الله05

أنه

 0-00ن اهل سفيدة

<ودر

فيس

وحدا معية |

فاسند اليه سرقته ولم يصدقوا حلثه ١1 ا

اضطر توجه ساعة فاق حوت منااصر بذلكاللوهر توق سنة ةس واربعين ||

وماتتين ومن علامات الح للهتعالىمتابعة حبيب الله #دعليه الصلاة والسلام يه |
ظاهرا وباطنا فىالسراء والضضراء وونىاخلاقه يهفانها مناعظ .الاخلاق قالتعالى
وانك لعلى خاق عظم وقد سيق يعض تفهديل خلقه صب اللهتعالى عليه ا
يو افعاله نهعيادة أو عاد دو ناوا ص والزلات ولا انو جدت يؤواوام*#.

فعلا اوتركا قطءا اوظا هق وسذنه #ه لانكل ذلك بالوجمتلوا اوغيرهتلوظاهرا!.
اوباطنا فانه مامطق عنالهوى ان هوالاوج دوج فان ذلاك دليل صدق دعوى

اهلبه قالتعالى قلانكم كو ناللدنات وق سكم الله قالالقسطلاتى فالمواهت"
عدية الله اما فرض هوعبة بعث على اء تالا لاواعس وارل المناهى فنوقع فى حرم
فاتقصيره فىمناه تعالى حيث  1هوى

واثلبعلا كا وتنب
 3نالله5

ماندر نا

ذنوه  ,والله عفور ع

تميكفه

ع

ركى

4

والتقصير  1أ

الووقوع فى ١نشهات وى خَدَيتال  12فيا0
عندى عثل 2

ا 0

كاق حاشنة خواجة زاده

عليه لحكل ديت

ا

لل

بشسسبن امار ث اماف اصلههن مرو

سي كس المؤحدة:وسكو نالعز ((المافى)بالهملة و بعده الفهو انوئص

لللىه تعالىعليه و سلفالمنام)ورؤياء
ىص
كن ,ببغداد وماتبها سنة سوبععشسين ومأنيكاف القشيرءى راي تالا

فالمنام دق انالكطان لاعثل بها لكنهل يشرط كون ١مرق عل ات منخلقه فىالثعائل اومطلقا ن#خلاف
كافى!!فحز نالل اشر المآادءوعا ١ه ١ ته على الضمل هل 000
0

 ١لابنالعبدى اشرب الىبالنو افل حتى احبه فاذا احبيته

الاديث ح.ث

كانت الزوافل مت2دالك4به دون الفرائض* واحيب بان ذلاثك بعد اداءالفرائض
وكون( قاف

قيل شوم مذه

مكيل ليا او بانال:وافل

ل

معص.ده

ا

 2لماه

ع

وا لغر انض

 1وفالعقا ب

ن فان

كبيرة يس له به له صبى اللهعليه وم

خير لاتلعنوه فاله >بالله

وقد قال صبىالله تعالى عليه وإ حين لعنارب

ورسوله فلا منافاة بينارتكاب المهىو#بةالله ورسوله +قلنا العلامة ليست بدليل

ا

ا تل ون تتاف اولا بازم من نكالومتابعة مثلا علامة كون تارلمكتابعة

مسستلزما لعدم الحبة الامرواد الكحالبة ومنالكمة الشريفة مدارالكام على اربع
حابليل وبفض القليل واباع التتزيل وخوف الكويل ومنها لانسكنالمكمة
معدة ملت طعاما ومنها توبةالعواممن الذنوب وثوبدًا لخنواص .من الغفلة #وقال»:
اونصس #بششرالحانفى» اصله .نمو سكن بغداد وماثبها سنة سبع وعشرين
ومادّين رحدالله #رأيتالنى صلىاللهتعالى عليدوس] فىالمنام الى بابشر ها
ندرىيمرفعك التدتعالى  6فالىدنيا والآآخرة ومن ببناقرانك *©6فيه اشارة الى
]| النرفعة نايلناقران لاعلىالاعلىفطلبه من الافراط ق©لتيارسولاللهيه اىلااعرف
باتباعك لسئتى وخدمتك #ه بروحك وقواك

| سيب الرفعة قال رفعك الله

أوجسدك وتأويل مارى خطأً منهم وبتمل اذاهم وزيارتهم لاستفاضة انوارهم
ْ #اصاءلينه والصالح ٠ ن هوم حةوق اللهتعالى وحةوقالعباد حسب الطاقة ذفان
لخد متهم من محبتهم ومناحبت قوما حدس

خل
ات

غيم وانل/كق هم والمرقؤ هع من احب

انت مع مناحبيت وع ناشم ابنالعر بى ولمازل ابدا والخدلله
وبهذا تحمل

 ١اجاهد النقهاء فىحق الفةراء اإلادة حق اأهاد واذب عنهم واجى

اىبالذى

زر فمك الله) اى به

هنبين اقرانك ) فيه
اماه الىان الرفعة امسا
تكون بايلناقر ان لاعلى
الاعلى منه مقاما فطلب

ذلاك مانلافراط اقلت
لا2اىلااعلماهورسول
الله ترقال بانباعك سنتى)»
فهو الام الرافعوالدواء
النسافع ( وخدتك

لاساحين ) وءن احب
قوما حشر معهم وانلم
يدق !هم عنان مسعود

رذىالله تعالى عنه حاء
رحدل

عالهسلام نقالبارسبول
اللهتءالى مائقولفىر 0

احب قوماو! م قق بهم قال

المرأ مع مناحب*+وعن
لىه
لذ
اسر
ان

تقبيدهبالاخواناشارة الىتقوىسبب النصصةوالاىلاهتهام ذما يلو لباتصكابى)*
 # ١و اهل بت يه أئ در ىْ واقرباق دن اولاد فاظن وعلى و<عفر

"لاقل

عرفت الزام

0
ا المتصوفه

َ خوانك)ر قد قالصلملقتال
عليهالسلام ما بهم ققد
قال

تقط والالقال

هىز

ال0

لكدوواب
عم

اح ب

وعقيلواولاد

كران سراح

اكنات

والصالح القام قوق
للدتء لى وحقوق العياد

حسب الطاقةلو تنصضتك

الدن!ا!تضهن الهللاثالو عم 3ألثهلا كعابىو ل ذم  2بذله صلى الله عليه و م

اواهل

يلغك منازل

لاهلاااتىاحباللهورموله

من احينت كافى الصاح

فا ن قبلالأقعصود م هدا

لو صو

 00قالمااعددت

والىك>عات

 ١العناسوبجزة رذىالله تعالىعام #ووهوهذا» التموع بال
لذى
غك  6واو صلاك
«ومنازلالابرار» ون الاحوال وااقامات والأكاثفات

لساعة قال ما

قال عليه السلام انمع

“هم معالسكوت عاو قعينهم من اروب

ْ كلهم دن غير طون فوا<د

تعالى عنه

ان  2لك ديك
الله دتى

آومن دعوم فاله لاخفاء فىحهله ولا يفلم ابدا  2ونصيويك لاخوانك * المساين

الل رسول

اللله

الكرام
تي)ىا له
نج

0011

2شيم

دوا ئى ا  5ر

رالمطيع القنابية

ع و مألعده
من الماع

لاعيته

95

ان

لهاي الخ كر من الاسئاد لادب
وا سالا ل :

(وقالاو سعيد
وحدوب

كىاال

اهراز  6بفعالمعيزوتشددد الراء وبالزاءاخره هو انوسعيد اجد بن عيسى اللمراز هناهل ار

ذا النون المصرى

شيرى

رءجدالله 

وغيره

 4ن المشا م ومات

كل ) ذفيض فر باطن  6وسر

2

0

وس.عين

اهل

وكأتلة وهالله اكات

التصوف

خنى ( تخالفه  6شرع ممدى ( ظاهر فهو ) اى الباطن

 0باطل  1لان امدار علىالشمرع الجمدى فا ىعل  4فى

0-١ 0

م س والافيهز السناء ومحصلالويل |

والعناء كم فىالمواهب

لفضل ©
( ويقانلامد

بفكمالفاء وسكونالضاد

المعمة قال القث_يرى فى

الرسالة و»:هم

ابوعبد الله

تمد بن الفضل الى

الت

دلى حمر

وه

برفض الشمرع الذىهوالس:ة

وقد صر ح المصنف 10

انالرؤيا

بست مناسبابالمعرفة وانها وجدادة لانصل الزاما لاغير * قلنا اله جوابالزاتى ,

لاتحقيق اذ عنده ,انها مانتج وانالمئى بالنسبة الاىلمقامالبرهانى وهذا صم
انيكون خطايا وايضا اذا اتقنت مائصلنا سانا لانحتاج الى المواب قيل اله
اشتهى الباقلاء سئين ولميأكل فرؤى فالمنام بعد وفاته فقيلله مافع[الله بك

قند ومات بها منة تسع

رروى عنه انىلاشهى
ويش
بنلم
لفغفرلى ربى وةالكل يامنلم يا كل واششرب يام
الثواء منذ اربعين سنة ماصفالى همنه * وقيلله باىثىء تأكل فقال اذكرالعاقبة
قاجعلها ادامى وقال بشر لاد حلاوة الآآخرة رجل تحب ان يعرفه الناس
ةفاولابوسعيد» ا-جد بنعيسى #9انيراز» مناهل بغداد مات سنة سوبسعبعين '

اركانهو اضححلا لهاحاصل

ومانّين رحهالله :لكلباطنب اى عل باطن وهو التصوف خ9الفهظاهر»» عل
الملأخوذ منالكتاب والسنة##نهوباطل 6لانه وسوسة »
ظاهر هو 0

اخرج منها فدخل *عر

ولقائة ( ذهات
عشرة أ

الاسلام ) اى تلاثى

(مناريعة) اصنافقوم
(لالعماون مما يلون )
لغلبة هواهم وهم علاء

السوءزو) قوم(ماون
بمالا بعلمون) هن جهلهم
وهم جهال

كر 3

الضالون ااضالون 2و

قوم ( لابتملون احكام
مالعماون) لغفلاهم وهم

العوام المهال (و 6قوم
ا(لناس) مفعول مقدم

((منعالنت)عاموين)

لغلبة الجهالة عليهم وهم
المكزون بزى المشام

الفاسدون المفسدونئاى
حاشية خواجه

زاده

شيطاية وزخرفة فسانة فادءاؤهم بانالوصول محتاج

الىرفضالعل الظاهر ”

 0 : 0:الىهثل هذه الاسلاف لغو باطل صرف #إوقال تمد بنالفضل#
البلزى تال رقندى مات سنة تسععشرة وثلائمائة ف ذهابالاسلام  6انماس
رونعه  00اتواره حيث لاسي الا اسه وصيرورنه طبيعة بعد انكان شريعة

فإحك الرجل الابما يسعسته برأنه وعقله  8من  #اجلاءور ببعاةرلابجملون
لمعوا العرالا لتقيزوا عنالعوام وتوسلوا الىجع الدنيا من
عالعلون» لانهم ج
الخلال والمرام © و؛جملون ممالانمملون  #اى الصوفية الجهال 7ن عبادتهم
كرد

عقولهم او م 0

من الناس

علاءاولاوجلهانتماون 6همن العنا

املجملون» به من عرالمال 88والناس  #مفعول مقدم 0
ورف

تحاهر

او نز بين مانضاده

من امور الدنيا او باراءة كس_لان

|

لساعتم ١الكاسدة افلدين وتلبيتُا لطريق الصالمين حبا للعاجلة وفداء للآآجلة
وقيله ,التزبون بزىالمشايم الفاسدون المفسدون ثملاخ انالءم فىالمواطضعالعم
الأخرة مانلكتاب والمنةذالخالفة موثرة فى ذهاب الاسلام وه م يلتزمون 5

8لماذكر هنكلام سبدالطافة © ويحقلان براد اى
بلشرطوه فاىلوصول ك

منكلام هو لفظ سيدالطائقة هوالىهنا منقول هن رسالة» الشْيم الامام العارف

ا وعله بغيرعم وترك لعل حكم.
والمواهبه ويمكن انيكون مناريعة احوالترك ع لالعالل عكه
مالعمله ومنعه غيره م:العم

عنعون 6
روجا

زبالله)

هدك محص_ل الاضهملال وتغلب طن الطهالة وتكسف بدر الهدابة والام لله

كاف القحية ر-جدالله كل مات كر # 4مداء 30هن كلام سد

الطافة  4الصوقة ودو

اطنيد والارف متعاق بالفسلم

 (١الى هنا ) المذكور اخرا وخير المبّداء قوله ([ منقول من رسالة © الامام عبد الكرع ابن هوازن
١
أ

التتشمرى )راد الهاعلنه وقدالسن :وأئةنفنها (الظز) نظر تأهل وتفطنلاايها العاقل الطالبب للعق) وهو
لصتواب النافع فىالدارن إزانهؤلا)

المنقولء :م ماذكر من تعظيرالشمريعة

عطي  «2عدم

)شعلبععض العوام تبه
عليه
القاموس
فى
-9[١ 5] ١ه انماذلات جع عظر و منه نذا ناعم ا

نغناكن .ازكلناسلام الىالقاسه عبدالكريم تنهوازن علقالقشيرى  6رجدالله
أب ت

2

ولاجمع على عظام
عالطريشة)
اشاح عداء

المعبر عنها بالتصوقف

( وكبراء © بجع كبشير

سئالة كةبها الىجاعة الصوفية سلدان الاسلام فيسنة سبع وثلاثين
ره
لاقل
اودا برعمائة موانظر #هنباعيلنانصاف وائرك :التغصب و الاعتسافهوايهالعائل الطالب (ارباب الساوك)ف السير
سق 4المطابق للواقع #انهؤلاء»ة السادة المذكورين المنيد والسرى وابايزيد افاىطريق المعنوى (الى
أوابإسليانذا التونية شاطاقى انسوفن انسن كر 0عظياء مشا الذتعال )إل العريسلد
أعلاءالطريعَةوكيراء ار باب الساوك #ه افلسيور المعهودة #9إلى64معرفة 29اللهيه وشهوده زر واللقيقة »
اوانوار تخلياته «والقيقة يودى المقصودة دن السلوك اى الوصول الىالله عطاف على الاوك( وكلهم)
اىكل فر دمنهم (إء مو
نال ومشاهدة الربويةباليحليات والمكافات وارتفاع اللجب من البين
| وكله ,و معسا برهم اذ كورونهنا فقط واأضير اطلق انشاع فىذعنهذا
الشرشة)ء
|المقيد ونمعيو انلشمرنعة 5مالالاهقام فىانيان حقائقهاوناية المراءاة فىدقائتها
اس خطى زر وبسطون
أالىانعلو ارخصها كالرمات وعناءهاكالو اجباتفضلا عنثرك الاولى وامان

علومهم الباطنة»الدقايق

مبادى اصلية

على السيرة)اىالطرسّة

| فيه شبهة كيف وهم جعاوا الت بقة للوص_ول الى «هقاصده,

لومقدنات ضرورية وبذلك وصلوو الى٠قاماتهم بقلحال غليه0
0

محفوظونهن الله عن رك آداب  2بعة مع

وحالهم

شدة حالتهى 'حيث 9

اك لاعوج فيها ولاامتا

ا|ل|أأثى”' من داب الشريعة اصلا وهذا  0دولة السلطئة الإبابزيد,بكهان مغلويا
|أافكل الاؤقات فاذا دخل وقتّالصلاة وازهنةالعبادات ماد الى حاله واذا ادى

لولم الفترسة داد الى <العلبشه وهذا 'يركة صقة الا تقامة فالتتريمة' وان
اأكان بعضهم مغلويا ذائما كالجانين ف_ذورون  2وبذون علومهم الباطنة 6ه
عنى
ٍالمقاضة م بالنحمالربانى والهامالرؤحاق لعل السيرةالاحجددي و حتممل

|1الضوفي معنى الاسبق فىكو نهاودة فوالامللخةنيفية  6التىلاعو ب فيهاو لاامتعلى
|اوجة لجخ اقاماء0

العن» ,عله لاندوا فبهممغاير ةلاسريعة فى امسو احد

ارجدو ا الله سبلاخلافالهؤلاء الزنادقة فانحالهم وسيراهم مَأعلقت 112جب انهم

١كاكأممأ تفلاعم

مازنلاطرفو راثك ل

ريسمهأ

ءاوعداةعلاتم«م“

ذخاو ُّط كل 4 ,4

و

| ينيم فلعاة::هم دم حه عليهم لالهم لماع قت  0ن تفاصيل سير نهم ومذهم

م6

أل
0افلا بغرنك *« اذاعفت حقق.قةالاق «مسكات لاع بل ومنلزومالاء تصام

|بالكتاب والسنة فلايغرنك #إظامات جمطاءة داهية عظية وفسرهنا 3 0
ْ
الاج ادن ف احلهال المنسكين 40المتعبدعين بلاعم والمتنسك «ظهر النسك اى
ا|العبادة 7وشطيه * ائ مجاوزنهم المدود بالافر ال ةقيل هو هكنلا مالموادين

اد اكز فىالقاهو س والمصباح 8«.الفاسدين  #فىانفسهم  9المفسدين »ه
روج عن القصد والافراط قالاص
الواهت

 2نر بقة  "7.ل

[الا-جديةواالة الحزفية)

ارننكاك نياك
(فطاذك
الننسكين) الطامات ججع
طامة

شاك

ودى

الداهية العذليىى'وااسناد

الغرور اليها من الاسناد
لاديب والغاربها هو

الشطان الرجم والجهال

جع جاهل ضدالعالم
والانساك متاور السك
الدالقة اذه وَذَلك لان
هذا الفريق معنمل بلا

بماب
سنه
ام ا
نتقد
عو قد
ذهاب الدبن(و شطعهم)
المتمة المفتوحة:وبعدها
لقان |اوهبا اشاككنة

ولمىيذكره فى القاموس زالأ الم باح وكانه اففل مولد

(7الفاسدين ع«(فى نفسهم رو جم ع ناماع الشمرع اتحفدئ ( المفسدين ث(2نيز بين احوالهم لامثالهم

لاللتعهالى ودوا اوتكذرون كاكفروا فتكونون سواء

1
(الضالين) عن المق ليعده .عنه لإااضلين) لغيرهمباشاعهم افاضلالة لإبعد انكانوا زايغين) تالزاء المعهد اىمائلين "
دعوه تزومائلين عن الصراطالمب تقم» همودنى ماقبله فالصراط المستقم هو
(ء نالشسرع القويم) لحروج عنه لتاا
ا

التسرع مو

ا

جع  7وهو امنهاج

لفعاه ,إ خار جين

مناشج) ||
خبر إعد خبر  0-1؟ه١ 6كه اوحالم ن ضعي خبركان عن

ظلغيرهم  الضالين  64خاروجهم اعلنصراطالمدتقيم ف المضلين لغيرهم  #الاول

والنمي الطريقالوامم
| ه:اسب للاول والثاتى اثانى ##بعد انكانوا زائغين #مائلين عن الشمرع القوم #
(عناء الشمربعة )المأمور
الىالباطل والعاطلاحديث والقدم © ومائلين اعطنااللصرمستقيم خارجين عن
للعاد” يسلوكها ا فا

مناه2مج« منهج هوالطريق الواضحح #3عداء الشمريعة  7التىكان الكل مأمورين

مننفعهم الذانىفىالدارين

(ومارقين) بالراءوالقاف
اى خارجين من مرق
السهم موقا اذا خرج
من :المانب

ن آدا ب الششسربعة وتركه المحصنن صو نها المنعية لاعتكافهم على اصناءالاوهام
 0نهمنوج الشيطان لاحى ان ا
0

الاخر

واللاوارج مارقة اروجهم
عن الدين كافالىتوفيق
((عن هشاللك ) طرق

(فالويل» كله ندع بها
:

يستها وهو ههنا مبددأ
(اكلويل > نا كتدالة

(له)خبرالبادأ(وان»
عطف على أهمبهم 4

رنيق
لانهمارجلوطنع
الخيد(او» ان( <سنوا

ام هر جع الضعير هنا
وده
اعنفىهرنا
اعتمارا بم

اولااعتمارا بلفظهاوذاك

فىهذا المقام دخاو عا لستغنى

عن فايدة اضًا لانالمقام مقامالذم والتدفير لمحن ٍ

فلتفريع ببحاسلذوق والسوق ان .
الات  11كيدات ثملاتخئى انالناسب ا
َال بدل فلايغرنك اوفىضمعنه ومعيته نو انشال فظهر بطلان مقالهم وامتناع

لازمن حسسن سوء كن

ويظهرون

عله والرضخى بالمنكرمنكر

أى ادو ذاه

الموصوذون باحد هذه

معاداة محالفيهم  3فالويل  7العقوبةالشديدة اوحلو لالس اووادى

اوبح وشدة الفضايم  #كلالويلاهميه
الق
بقه
قسح
لنل
اىم
فى جهنماودعاء بدعى بهعل

ان داءوا على ماكانوا عليه والاعفاالله عنهم* فان قليهذ امااخبار فيازملمكم1,
بكونهمن اهل النار وما انشاء بالدماء بالور فيازءالدماء بالسوء واللاثقهوالدياء:
باصلاهم وحن

حالهم 3

جوازالحكم

قانا عدم

يانهمن اهل النار انكان ق بحض

حبهم  #اوحسن َه من المحسين #3أهىنهم* نم
شبيه القوم مذهم وضلا عن ب ق

تلاعك الىمات وما فى بعض |لحم  5نوا باع رس سان كن نحي نالمعاصى 
معصيه

ور ضاها

5ل فد كف

و

اع

ل

تعالى#لاسلاكَ .

طُْر لق اللهلعالىب علىالعايدبن*#نعم صننلسلوكالطر دقععن السلو اه فىيطريق الله :
بسهام الوساوس اسمن الاكاذيبت والاوهام #3يلسون  7من الادس مدنى اخلط '

سحانه وتعالى

سن

ا

#3احاق بالباطل  7اقتداس من بعض آبات نزلت ى<ق اهاللكتاب ففيه ابلغ أ
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والظاء انتهىكاف المواهب ز الىيوت

ومافوم ارا اا

م

من لمعل و-جعه

ارهط واراهط واراه ط كا |

فى القاموس وى ابن الملاك م علىو عقان بنمظعون وعبدالله بنرواحة وعن

علب الرهط والقوم والنفر والمعششروالعيرةمعنى  +الىبيوت ازواجالنى صللالله |||
تعالى عله وم يعتى زو حانه فالزوج للمرأة والرجل قال فىالقاموس الزوجالبعل ا

والزوجةاشيرانالبيوت جع كثرةوالازواج ججعقلة فيتنافيان واشيرايضاانالببوت |
ول يعكس لان ازؤواحه صلى اللهتعالى عليهوسيم د
ععى ايات ججعذلة استعارة
مونه تسعولم بحاوز هذ|العدد قبل مو نه الآان غلب علوالييارى

ا ١

وقيه دعل ني

نقلاعنالمواهب وانت تعإمافيه منالبعد ايضا والزندكا!م فىذلك يس لون

وفيه بعدكا

عكني6فهية ع9ب#ادةالنبى صلىاللهتعالى عليهوس » اذلايطلع عسلرىالرجل فى |

فى المواهب (رسمّلون

الغالب ازلواجته استثناف اوحالا وصفةوجه سؤالهم هواقتداؤهم يانقل عن |

عن عبادة النى صل الله

المواهب برد علبه انمابشرعلهم فيه اقتداؤهره عليهالسلام فلاجرم ينبئهعليه ||
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استيناف بان وبجوزان
يكون حالا او صفديعنى
سئاون عقندر عبادته

ووظائه فىكلوم ولبلة

عحَعتَلواذاكوقتدوا

كاالفامبلناث قالالله لقد

اوحد اقتداؤء لاله حيئذ من '
ليج
زلا
السلام ومابريداخفاءء فلو زلهناظهاره بل

المواص اذ لولميكن كذاك لازم اظهارءلهم وقد قالالله تعالى لقدكان لكم فى
يوزكاونن سؤالهم للاستفصال ولحو
رسولالله اسوة حسنة ويمكن انبقال يج

التثبيت والتأكيد ويحوز انه يثتبه علمم بعض ع 4فيريدون به دفع اثتبافهم
يوفلا اخبروا#ه بالبناء للمفعولمن حانبالزو تجهاذاامائهو عللىكونه قبل تزولآية
| يجاباوكوانزو اجلهلصهلتىعالى عله وسمار لمأمؤمنين اَذا حرممنيكو نتكاحها
لام محرممؤ بدالكل فليتأاملفبه لكانهمتقالوالى |
حراماعلى الاسدوازواجه العلسيه

كان لكم فى رس_ولالله

نر

الفمواهب ا(فخيلراوا)

لنك واتماقللها صلالله.
ماب
اعن
تعالىعليهو ا ثم وجهواقلتهامنه #ؤقالوايه اينهمقل

اسوة حسنة حكذا

عاللىصييجغةهولوسكت

:نه صل قتعا عليدوسإلقر ]ناروسا أروااغاضل ال ٠

تعالىعليهو ]-رتجةو شفقة علىامت لهلا محقهمضر ومشْقةَبالاقتداءلك.ن لاح انهلسواه

عن تعيين لبر لعدم تعلق الغرض به وقيل حذف المسئول امالتعميم الزوجات ومنئمه

كرهن بدلالة السياق عليه
من الخدام والاباع اوهن المراد واكتئى عن ذ

قلبلا تفاعل ٠
قليلة 0

القلة وهو جوات

ن

(علام) 2

كانهم تشالوها ») اى كانهم عدو

لما وكان هذا [لاسهء 3المطلق اولاثك على مذهب الزحاج يعنى وحدوا تلكالعباذ

وقدظنو | ان وطائمه عليه ااأسلام م العبادات كثيرة واعاقلاها عليه السلام رجه وذفقة علىام

اعلا بلمقهم صّرر

ومشهه

بالاةتةداءيها

2

ابن الماك اوالاواتب

قوله 2قالوا

لللهصلىالل تهعالىى لباوت ) والخله التشدهية معي صرة لببان وجدابالهم تحوابهم اق ينناوبيله
قايننكنمنرسو ا
بعيدو فرق عظيم 0
عله السلام بعد

مذنيون»:اجون

الىمغفر ة اللهتعالى وغفلوا عن

عليه السلام امافعلذ اشر
انه

إلامةو حذرا مابفةنهرو الافقد جعاتقرة عرنه فىالصلاة كافى ان الملك (قدغفرله) بالمناء لوال وسكتعن

العموالخلةاستيناف ماتىلاماتقدم سميز و ه 7

جة

الفاعل

ميغفر اث اللهماتقدم
ىور ةالفح ل
هن ذنبهوماتخر)اشارة القىولهتعالىف س

ملام لآآخر هذا الحديث بللاوله هذا ايضا علىان ايحاب الاقتداء المثقة فها أ ند جك وان 6
مناسية يننا وبينه عليه
يكونالاقتداء فيه واجبا لافىمطلق فعله عليهااصلاةو السلام بلفعله المطلق مباح
لدولنا اباعه كاعند اللصاص

وهوا2/تار وواجحب لهوعامما اتباعه عند

بعضهم بل

عندالكرج مباحله وليس لنا اتباعه والكل عندعدم دليل كونهمن|المواص وان
ا كان واحيا عند عض

#3فاينكن من رسو لالله صلى اللهتعالى عدةوس  2أى

مسرشة
للىشنف
ايةع
لاتقاس نفوسناالمتعلقة بالغللات الهيو لةانليمنطبعة بالاهواء الهماد
]| المعصومة بالانوار اللاهوية القدسيدفانه هه قدغفرله #ه بالبناء للمفعول #ومايهاى

امبع الذى #تقدم6ه فىاتداءعره ##منذنبه وماتآخريه فان قيل الننى صبى الله
تعالى عليه وس معصوم فلا.تصور منهعصيان والمغفرة توجب وجود العصيان
' اذالعدوم لاتتصور فيهالغفرة * قلنا ذلاك عن الكبيرة عدا اوسهوا عندبعض وان

خض باعلضعمد واما اعلصنغاررٌ فاجهور على جوازه عدا وانكانالا جاع على
جوازه فىالسهو لم تقل عن شح المقاصصد فى عد اعفار ايضا والاجاع على
امتباع صغيرة دالة على اعاسة منافية للفطائهة فظهر جواز

صدور الصغيرة مظلقا

آدخر بل لكر :افىلسهو عند بعض آآخر لعلالحقيقان
| عند بعض اوفىالسهو عن
جنس هذا الكلام مول

على الذهول من مواجب رفعهة هقامه

راككفانة عظرر

واالىستغفر الله
عل.ه وس اتىليغان علىقلى ل
ىله
لال
الب
تلعه ص
تعالىله وعليه حمل قو

]| تعالى فكل بوم مائة مرة و قال احدهم اماانفااصلى الليل##كله 2ف ابدا © مدة
عمرى فلااناماصبلا لانناشْةالليلهىاشد وطأ واقومقيلا وا نالصلاة جامعة لانواع
الطامات واقر ب القريات ولهذا جعلت

قرة عين| حك.يب صلى اللهتعاللى عليه 0

وعادالدين وعروةالاسلام وافضل الاعال #3وقالالاخر وانا اصومالدهر © كله
الالايامالمنهية  3ولاافطر

لقهرالنفس التى هى اعدى عدوالله ولئلا تعدم على

المعاصى و تحاسر على الهوى وتوقع طاح اها امفكطلدزة وهلكة !ادعل سدم

[| صادرة عنالناس ليس الامنطرفها لكن ورد ف اىللديث! أتجيمانْ افلضصليام

السلام فهو لاحتاج الى

كالما لكر  1ا
الخلوقات على الله تعالى
ا  0منذبو نوليس
لنا قدر عندالله تعالى

قثدلرهفتحتاج الىكارة
العبادة اشد الاحتداج

وقال اءنالمللك فينبغيان
ينكاولعيادة نصباعيننا
ولانصرفعاهاوجوهنا

ليلاونهارا لإقالاحدهم

اما انا فاصلى الايلابدام
اذا حرف

سكن ععى

التبرط اناكدو اسيل
اى*هها يكن من شي“ .فانا
مبدداء خيره فاصلى الليل
ابدا اى أحينه ابدا على

الدوام بالتحجد او بالنفل
فالناام فيه اصلا وقال
الآأخر) بالفحج والمسد
ونم العهة اى الثاق
ب(وانااط_ومالدهر 2

لجاز افضلية صومالدهر ولذاسإك بهكثير »زالمشايحخ رجهم الله فتأمل #وقال
بسب

الا خر وانا ااعنلزنلساء  4من العزلة © ولااتزوج  5قاترى  9ابداي عد

|| عرى

لعلا اشتغل خدمتون و مخدممن صل

التعاق بالديا والت.عد على الطامات

| آخروانا اعنز ل النسا)  2اتركها من العزلة وهى

افطر) جلة معطوفة
لناكن ماقليا و المراذ

لاافطر شيأ من الايامالتى

لايحرم صوءها لإوقال

الانفراد  31اجتذب واتباعد منهن كافى ان الملا  2ولااتزوج

ادا لثلا اشتغلبهن عن العبادة لله تعالى و ظاهر هذا الكلام انهركانوا ثلاثة وبحقل انهمكانوا | كث منذلث وان

|1

ل(إيثجاءرسولالله)ا ىحاءعقيب هذهالاقوال بلائراخكافىحاشية فز
السان
مول الىص
ا

١1/2 خواجد زادمكايشعرب اهلفاءبعى فبلعذاك؛

ا لالد دلى اللهتعالى 0000

 7علىعادة  0علىببتهالثمريف ٍ .

صعللىياهلولهسعلخيهاءوسرستوراللايلهلمه» | وامااليجى' لبلوغ اير وكونه لتواضعه كاقل فبعيد يإؤفقال #كاله معاتبالهم جرانهم
فضاذ وتواضعا منهومنة
علمىم زفقال انعمالذن

1

جرد عةو اهم على الزيادة عاللىنبى كلىاللهتعالى عليهدو  1بلااسئذانمنه صاللىله ||

تعالى عليه وس والزمان اوانتواردالوج وقدكانتالنصوص

ناطقة بعدماارج ,

قلتكذا وكذا) كتناية

فى الدين وارادةاليسر ورفع تكليف مالايطاق »لانتاملذينقات كذا وكذا ك#ناية.

عا وضعوا على انفسهم

عا التزهوا على انفسهم هن الامور الشاقة ولم ينظ راجطواب منهم نلاالاستفهام لسن
علىحقيقته لبللاقريع كااشير وفىمثله لايازمالمواب وهذا اولى مماقيل لانهاراد.

 2العنادات  6فا

181
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أن الميأت وهو عل  ١مسارعة اناق فؤوامايه بفحمالهمزة وخفيفالمم حرف انيهوااكث مابشع بعده
الصدور هذا الافظ منه القسم  2والتهانى لاخشاك ١ #كزكم خثشية 9ت#لعلاهلى  6واناشية بخوف مع
كيد

الهم ماوقع من

قيبة واحلال وابعة اعم وكا ازادالتم الى ذانه .تعالى تزدادالشية قال اللهتعالن

بعضهم

لرذى الباقين نه

اماخشى الله عمباندهالعناء والنى صلىالعللهيه وس اعا الاق باللهتعالى :فهو اخشاهم 1
وياقنقاك #هاى اشدكم تقوى واكك طاعة يله عن وجل وانالطاعة شكر
لتعمة ونممته عليهاعظم واوفر مماعلى جيع الخلق وكان فضلاله عليك عظياالاية,,
ولذا قالسبىاللهتعالى عليه وسلم اقلا كون.غيدا سكورًا فكيف راون معوذلك.

او خاطب كلا مقالة يا

فال اعت .ا7ما خرف
شه وك[س

مابقع بعده

١

القسم .ن ابنالث (والله

انيلاخشا  )5اى اشدكم
خشية واخلشية

خوف

عم .هيبة واجلال ولذا
قاالله تعالىانمامخشى الله
من اد العلا لله

واتقيكر) د

ىت(ق42و)لأنالشكرعى
قدار الام ونعالله عليه

ا بابى اقل اعالا وادنى لاءات وتعتذرون

عن ذلاك باناللهتعالى غفر منذ'ى  4فان

عىالى عليهوسم والذى اخبره بانه مكنااهللعاشللينرةةالمإشرة
هىتصل
لناللنن
قالا

|1

ان اهلننيران وسوء المامة فكيف _تصور مانللوف واخلشية كيف وقد
قااللصلله تعالى عليه وسلم فىحدائه هذا انىلاخشا كموفىحديثآخرانااخوفكم.
من الك تعلق وا رات إن لىاعبلكمالله واخشاكم واوجالىداود عليهالشلام| :

باداود خفنئى م ناف السبعالضارى و قالالصديق الاعظم رذى الله تعالى عنه هىة» .آ

بالتئىكنت هذهالتبنة وقالاخرىلآنىلم اك شيعًا وقالانوعبيدة ابنالطراح رطىالله ||

عنه وددث اكقبشن فذح الى فكياون لبى وقالت عائثة اودر ل ) 7010ا

كامس

عنها بالننى كت ووه من هذا لتهمرة وهى عن شهدلها عار انياسس على منبر

على غيره قالالله تعالى

وكان فضل الله عليك

الكوفة نقالاشهد انها زوجدالنى ص التدتعالى عليه وس افلدنا وال خرة وكل
معانو فالعاقبدةوخوفالاخلال
ذلك انباءع:لمىوف فكيف وجهه * قلنا|موف

عظها ولذا قالافلاكون

والنعظي للح وق الذى ز ال عن المأمو ننكايلانبياء والعثمرة البشسرة هوالاولواماخوف |

حك

عبدا شكورا بصيغة
المبالغة فىالشكر اعاء

الكَأنالطلوّت املنمتالغة
كابقى المواهب يعنى ان
وضعك هذه العباداتعلى

الاجلال والهسة والمياء والتعظيم فبىعلىالعرفان فكلمنكان اعرفقذوفه اكل» |
انه
فلك
ر ا
عىمن
ذخث
اوا
لوف
واعلىوهن هذا ظه ركو نهصلىاللهتعالىغليه وس اخ

ونهوىالله

|

قث|يقة موف تاألمقلب واحررافه بسبب ||
حذلا
نقيق
اكلءن الكلثذوفاعهظر و تح
توتع مكروه فىالاستقبال ثمالمكروه ثلاثة اما بتبدلالامان بالكفر فضوفالماقة ||
واما بدخولالنار مع بقاءالامان دوف العذاب واماحط رئة ٠نرتبه ورذءالى (|1

انفسكم ون شدة خشينكم

تهالى فان

||

نيه

اك

خوفالاقصان

قسام قسماخر اعلى من الكل هوخوف.
ووراء هذه الا

خشيتي وتقواى اشد ومع هذا ماوضعت ,عنلفسى شيا ماو ضعتم علىانفسكمكاف ابنلمث

(الاجلال) 21+

أ<
1

]اأ الاجلال والهبية وهذا القسم هوثمرةالمعرفةبالله وصفاته فاكللملنهعرافستولى

عليه موف الى ان بنسىالكل وبهذا ظهر سر قوله اصللىه تعالى عليه وس انا

عبادهالعلاء فبالشذشينروا بالطنةماًمونون هن خو فالعاقية واماخوفالنقصان فلا

(ولكى) استدراكعن
مكعون ماقبله براصوم

بفعل حدنة هى ديئة ىص انهم قكيال حسناتالابرار سيئات المقريين حتى ان

وافطر» اى 'ارة ونارة

ا الالتفاتالىالمرتيةايضا ذنبعندهم فضافونءنذلت وايضا خو فالاجلال كمالهم

(واصلى وارقد) فيه

|

اعطاءلكل من العبادةو البدن

فىعرفاالناولياء واماخو افلتعذيب فنقودائلا يلزمالتساوى معسائرالناسوالحاصل
ا | اذلهم خوفالاجلال وخوفالأقصان دون خوفالعاقبة قطعا وخوفالتعذيب
|[ ايضا هوهلكنى اصوم » ثارة منغير تكلف لانه صلىاللهتعالى عليه وس كان

لتسرفه نعى فبىعص امن

[] اننشول وما انا منالمتكلفين 89وافطر  #ثارةكاورد عن اسامة راسنولالله

الايل وانام فى بعضها

حقه وقدم المق الاؤل
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١لإقخطب» امتنليطنة غيرابمعة والعيدين و الكسوفين .بللجرد ذلك للاهقام بشانه
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للدمحابين فى انكر فى والتزاورين فىوالشاذلين فى" #فرأى 6هائ سان

اام الدرداء متذلة#لابسة ثياب البذلة الحلقة قنبظلره انماهو الى ثيانها لاماتها
3

0

9

0

اولا عن شهوة اورائعلة اقوال الاقرب هوانمدارالمنع هوالشهوة اوانهاعحوز

علغضْ وولاطايحلاب بعي بألاد
انهدل ا
 || .لاتصور 0ك00و0ن0ها محلالاثشههووةة و واالمل على ماقبملاقبل ,دونلزول ااب

ومرة ببنالمهاجرين والانصار بلمدينة فىالسنة الاولى منال#جرة وبدلعلى هذا مارواء

(فقال)

الماكم محنديث ابن عر قال أ رسولالله صلىاللدتعالى عليهدوسل يينابىبكر وعر وبين طلحة والزبير وبينعقان!
وعبدالر دون بنعوف

ناج

وسن جزة

قال انا اخوك وفىرواية

وزيد بنحارثة فقال على ر ذدى اللهتعالى عنه بارسو لالله عا لىكه

ات[

فى الدنا وال حرة وهؤلاءكاهم مهاجرين كذا نار

بيناحعابك 

اميس فى انفس

محبتى للمصابين فى والحالسين فى والازاارن فى والمناذلينق كافالمصماتجو عتافمصيلها فصلته ىكتابى جامع .

اأذالالتمة اىمهنة ونظره انما.وقم على اثوابها لاعلى:

ىدن ند لها او عليه لاعن شهوة

قالمواهت
او رأىعلءة كا

اأفقاللها) حالا لرماشانك» اىماامك الذى تبذلتله (إفقالتاخوك» فى اللهتعالى (اهوالدرداء) بدلمناخوك

اأعطف انل (إليسله حاجة فالدثيا لخاء انوالدرداء) ٠نزله (إفصنمله) اىاسان (طعاما) زنادة1 .ك ا فال

١لكانيوم عن بالله وا وهال خر فليكرم حو[ه٠١ ]يه ضيفهفقر هله فقاللهكل) واعتذر عن ثرلاكلا كل معه بشولهعلى

| لفقا لهاماشانك »هماوجه لبسك تلاك البذلةانللقةيقفقالتاخو لابكوالدرداء ليسله

|حاجةف الدنيا ,يعنىانهداعض عانلدنيا ولاجمع شيا منحطاهها وليسله ميل
ف«ه وقدمه اليه#ؤفقال»ه
ي6
ضاما
يدطع
لاعل
| ولذةفبهاهه خاء ا.والدرداء  6منزلهظك فص

|والدرداء فللدكل  6يعنى و حدك فل فاتىصائم قال يهسان يإاماانا بآكلحتى
ان

|تأكل 6متى الفأكل 6معه !كراما اضيفه وتطييبا للخاطره فانهاعظار اجرا بل
نرمنعله وثواب 1
مي
أ مضاعف للثوات ليلهثواب ذاللكيوم ونيةا مؤ خ

إعده

ا|وتطيين تخاطر اخيه وفيه اسحبابةالاكل على قاعدة مذهبالعكابى لعلذلاك قبل

االدرداء بوم * اقيامالليل
الزوال ليكون وضع وفاق « 9فلاكانالايل ذهب و
ا
 1بلانوم اصلا وقيل للتمجد ااقوللت#ىد مايكون بعدمالنوم وهنا ليس كذلك

| © فقال“ 6لمان 9+نميهعلى وزنك احامضسمنالنوم ف فنام امتثالا لامنه
 0لقوق الاخوة 89ثمذهب يقوم 6همنالليل فالله سلان69 .ثمنام فيا
ّ كْان آآخر الايل  68عند ثلثه الاخير وقيل نصفه الثانى والاول اظهر لكونه معنى
 9خر ولوافقته لبعضالآثالرواردة فىالثلث الاخير سيااكحر كايأتى ©« قال
عفىض التفاسير
بىما
! سلانالآ"ن © للتمجد كيف وقدقال صل اللدثعالى عليه وسعل

طرق |ستيافا الببانى

(زفانى صاتمقال)اى سكان
اء بمدنة
لبكل
اانا
)ان
ما
لقا اكد  1را 0

ماحازية اوهلان
الادحع زيادتها بعد كل

منهها وآكل اسم فاعل

املنا كلثر<تى) الىان
( تأكل معى ذاكل 6
سان
الك
لاكرام الضيف فالنفل
حنصول
لاف م

ثوابه

لاك اماد ولد 1
خا صل ان لله

'ركعتان باراكلمعبد فىجوف اليلالاخير خيرله منالدنيا ومافها ولولا ان اق

 1قبلالزوال ليكون الفطر

علىامتىلضفترهها علهم وفىحديث آخر مازال جبريل توصي بقيامالايل حتى
اظننت انخيارامتىلابنامون وفىعوار افلمعارف عنابىسليانالداراتىاهلالايل

فيه موضع وفاق كإفى

فابلهماشد لذة .من اهلالاهو فى هوه » وقالبعضه ,ليس ىالدنا شى” يشبه لعي

نوةالمناجاة ثوابءاجل لاهلالايل
المنة الاماحد ااهللتاق قفلىو بهم بالايل حملا
وفحقةق.يامالليل ورد قولهتعالى * انناث :ةالليلهىاشد وطآ واقومقيلا و*قوله *
تحاف جنوبهمعن المضاجع الايات» وذوله والذين سنو ناربهم#ححدا وقياما إؤفقاما

وصلنا  2التهر قناريعة وقدل الاتيانلىاثنى عشم ,قيلعن القرط ئْ فىشسرح

الساعةالتى فىالادول وهىالساعةالتى نادى فباالمنادى منيسألنئى فاءطه الحديث
'وهئ' فى.الثلث الاخير من الال الى ان يطلع الفجر وفها ينزل رنا اإلسىعاء
الدنيا الى النزول المعنوى وتمامه هناك فققالله لان ان لربك  6لكونه رباك
3لطاعة لان شك |0
 0ا
.واكلك ولذا اختاره دون ان لله 2عليك حمقا

عن انم ع !ليه
إن

ا

 2ع«اخلة ماضو بذاخبار

الفصرن ( فلاكانالايل ©
اى دخوله ( ذمهب او

الدرداء ليقوم) بالصلاة

وي كالنوماصلا(تقال)
امء للد
د(ل
ا)ىساان
حقه(فنام) فيه للموائقة

وهِى من اهم شروط
المرافقة و5وله نم على
ضس مننام
ااس
حنك
وز

ينام نوما منباب عل ((ثم
ذهب شوم )اصلاة قبل

نصفت الليل (فقال):اى
ل
من فعلهماء عطوفة

على الماضو يةقبلها (فقالإهحلان)

ن)لانهافضل اوقاتالقياءلإخقاما
امم به من الافطار
بون حكية مأ

بالمنام (انارءك عليكحقا) اداء عبادته قدر الاستطاعة والثنو نف لاتعظيم (وان) اعادها تكدأالمادخلتعليه

3

(لتفسك) مطينك االللىهنعالى فى سيرك المعنوىاليه لإعليكحقا) امذنائها منالطعام والثمرابوالمنام مايكون
قوامها و بحصلبه قيامها (روان لاهلك) اى زوجك «+ه[< -12او ولدك وخدمك ( عليك حقا) بالقيا
باداء مايجب لهم عليك من
المؤنة وإيصال البر اام
واصلاح امورهم دا

لنفسك © التىهىمطتك فحىميل ا-جال العبادات هه عليك حقا » اذ الراكب
يحفظ مركبه فيلزماداء ذللثاقم نالأ كلوالمثرب والمنامعاى قدردافلعضرودة
فلاحياء حقاللّهبقوم افللدلولاحياء <ق النفس ينام لكن شبغى ان ينوى عثل

واخرى قال الله تعالى
ياابها الذين امنوا قوا
انفسكم واهلكم نارا

واننظام حالك علها فيلزم اداء مؤتتهم والبرالهم واصلاح امورهم والمواساةهم

لإفاعط كل ذىحق)ءن

انججب الى
للكو م
اشك
يعهليك حقا  وكذا صلة الرحم واللق متقاوت وم

ذكر احقه ) فالصالح

الاولى 9فا#عط  وجوبا او ندبا اذالامى تابع المأموربه ##كل ذى حق 4
من الثلاثة مؤوحقه #الذىعينه الشمرعفلاثثللهممنعهفيعاقبكالله #ؤفاتىيهابوالدرداء

هن قامحقو ق المطلو بهمنه

هذه المباحات التقوى لاطاءات حتى تكون له اجرا وثوابا  8وان لاغلاك 6

زوجتك واولادك واقربائك اللواتى تازم مؤنتها عليك ويكون جسن معاشكبها

حسب الطاقة فيتعله قول

 0الى صلىاللهتعالى عليه وسيم ذذكر ذلك  #اى قصته مع سان مله لعل
ذاك امالدفع نحو شك فخىاطره من صنذيع “لان لامهامهالمنع نعاخلير ولظواهر

ىن)
تاي
الصا
فه ا
إدالل
عبا

بعض الآثارفىعومالقيام وامالتأ كيدوشيت حمينثالاهقام اوانه .شرب الى'

نما
يسلا
لال
عصلى
الم

وعلى

ا والدرداء ( النى عليه

سعلليهام
لنى
اهال
الاجتهاد وزماناانبوة ميا افلىمكانالذى كان في

السلامفذ كرله) اىلانى

سيا منالامة اوان صنيع سلان مفيد لاظن وابوالدرداء يطلباليقين هو فتالالنى

عليه السلام لزذلك) اى

اصلللىدتعالى عليه وسيمصدق سلان 6اذع سطانمنه عليهالسلام لتقدمه فيالاسلام

ماقاللانله (فقالالنى
موواله زعا علس واس

بيت دونابىالدرداء
انلاه
لوم
ولقربه من الى عليهالسلام <تىقالفيه عاللهسلام ه

صدق“لمان » فيه مدحة

ليس فيه اجتهاذ

احاج هوتصديقالنبىعليهالسلام سلان فىمنع ابىالدرداء فىارادته
لصل
+فإ
ا
الافراط ولا بعد ان نجعل محلالاحصصاج مذهب الكابى لكن برد عليه حث

اهلالمدح اذاللتلحقهبسيبها اصولى فافهم وفيه اى فىهذا الحديث احلثاخوان فالدبن على وس
بعض لبعض والتعاون على البر والتقوى ووجوب الانقياد فىاثلمير و|ستحباب
توؤفاص
لوه
انح
هبو
يح
بالمعروف والتعاون على
البر والتقوى والرجوع
ال الكعاب:والمتوهها
كنام
حن م
انسا
لالا
اهله
يج

اذل كران ارات ف
فيرجع للعارفين قال الله

تعالى فاسئلوا اهل الذكر
انكتت لانعلون+و اخرج

سهاى
اىلف تىنخيص
وخار
الم
المرموزال#مابقوللاخس)
وفىنس بالميمبادللسين

انقياد الاصاغى للاكابر وان فهم الحمق فىحانب نفسه وفيه الحث على مواخاة

الاخوان الصالمين وندب ضيافة المزور لازاار بنلدمة خدمته «نفسه  +فقانبل

حاصل هذا الاثر منع لان عن مام القيام فىالليل وتقريرله صلىاللهتعالىعليه
وس وهذا تخالف لما عليه كثير من المثاييم  +قال فى الاحياء احياء كلالايالى
طريق بجاعة مانلسلف الذين نحردوا لاعباداتوتلذذوا بالمناجاة قال فىالعوارف
قيام كل اللبل طريق اكث التابعين وفالاشباهكان دأب ابىضشفة رجدالله ان
ياصللىفجر «وضوء العشاء ومثله كثيرسعانئر المشايم  +قلنا لعل انهذا الاثر
منص محال الاتداء وءن تضنرر بالزيادة ومادات السيلاف حال الانتهاء لعدم

تضرره ,بل صار السهر والطاعة كالغذاءلهم كا قيللكل مقام مقال ولكلهيدان.
رحال فعلى هذا يمكن ان حمل اوالدرداء عليه ويمكن ان يكون تعلها ,لطريق

الرخصة لظن اعتقاد نحو الوجوب وخ س» الضارى والتنساقى  #9عن انش
رضى اللهتعالى عنه انه قال دخل رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلٍ جد يه

أى مس +عن انسر ضى الله

تعالى عندانه الدخل .راسوللله صلىالل تهعالى عليه وس الممجد النبوى فاللام فيه للعهد

(اى6

وقاء ماطقة ( خبل دود نينالسارتين) سموارىالمتضر السارية الاسطواندوالعنود لآفقال
(إفاذا)مفاحاءة ال

نالهذا ابل كانهسل عصانحبه وسديمدةوق 'ذنذة >ذف اللام سؤالعنالداعيله (قالوا)فىجوانه (خبل
زنب) لت جعدش امالمؤ مئينهمن 0

ازواج النى صلىاللهتعالى عليه 8

أمىد المدينة امابكونلاءالمحد إلنهداى* -جد الرسول او وله السارتين اوان
ادم 8هفاذاحبلمدود بينالسار تينه
رمضح
اهال
زاب لمتكنزو جتهفىمكفلارادي
انسمطنو اتناالمحد فيقإالماهذ|الخبل 6هامااستفهامانكار لعدممحله
ائىاسطوانتإ

اوحقيقة استفهام بسأل ءن سببهف قالوا6#اى العارفون حالالل 89حبل از,نب6#بت
هند الفتورو الضعف
ظعسش اعالمؤُمنين ر بطنهاتستعينن ع

ف الصلاة كمالحر دهاوةوة

| اشقامها بالصلاة والعبادات يإؤفاذا فرت #مالنفتور معنى الضعف #9تعلقت .هيه
| لعل ذلك عند السقوظ فى الصلاة اوعند ارادة القيام يشكل ان صلاة النساء
ا فىامشهر كا

يده وان الشادر من السين الهم ليسوا من محارهها وان الى

ضلىالله تعالى عليه وس اقرب اليها منهم فيلزم انيكون اعرفكالها منهمتأمل
| كلذات سَى يظهر الوحه هن كل ذلك #3فقال صلى اللهتعالى عليه وس لاي اط

 ٠لاشعل مثل ذلاك كانت
واظ رحدوه و1صل

ري اأى لاتفعلى بازشب  #3حلوه *#اى الكل

احدك»ه ا أحد من:كانه

القلدة مطاقا

ليلا او  4ارا ودن

خصها شيام اللبل لعله تبادر من الفتور اذاكمٌ الفتور يكون فىالليل لكونه
[ اوان النوم وانكرة الصلاة فىاللدل لكرة فضله لانناثئة الابل هى اشد وطأ
| واقوم قبلا لكن الال ان تحمل المطلق على اطلاقه والتقييد تغيير بلسديل
ْ لاإرجع اليه بلا تعذر 8.نشاطه  4اىحال نشاطه اوعلىقدر نشاطه اذلاتكليف
بمالايطاق وكل شى” له عدم الطاقة عحلاىله“ما الفضائل  8فاذا فيرفليقعده اى
وخر الى ان زول ذلك الفتور الظاهر فليقعد عن تّلالعبادة وليشتغل بطاعة

 0إلساقة والقتور ايكون كلع لمثلا ان <ضل فور منالصلاة فليتقل
| الى قراءةالقرآن او سائرالاذكار ثمالظاهر ان هذا فالىفضائل +واماالواجباتبل
أمخليره
ىلا:انح
عكلليةا
الرواتب “ها المؤكدات لاعد عنها لافتور بلفلتود بال
دوقت بزولفيه ذاللككسلان مع بقاء وقنه ويعل تدا لاسا العنادَات! اسانالا لويد
ظضىالله تعالى عنها ان رسول صبىاللّه تعالى عليه وس قال اذا فعس احدم وهو
ر
ا يصلى فليرقد حتى يذهب عنهالنوم فاناحدك اذا صلبى وهو باعس لادرى أعله

لستغفر فلسب الفسيك متفق عليه ويناسه كارواضى فى الحتى واللمانية وحامعالةتةأورئى

 ١ا]انه اذا غلب عليه النوم  30دلهالراويم اتوئ لعلالزاد حال غلبة النوم ا

كل انصنيعالنبى هذا منالمنع و املووالتعليلوالماكيد
إبشىميا تالزاويحيلشكن
ا
نلسايرتين (ليضصل أدد
اا

نغاطه) هوالفرح والسس ور وهو ضدالفرّة دا

اعال شاه (فاذافز فليعقد) اىفاذا ذهبت عنه :لاك الطالة فلقعد وفىرواية

وازواحه

عليه السلام فى

وحديحة شتخويلد ثم
سودة ,نب زمعةتمءائشة
بنت الصديق ثمحفصة

لنت اعراابن لكت ليع
زينت ناخد 1هقرام
سنلتةابىامةثم امحبيبة
بنتالى سقيان ثم *عمونة
يلت الحمارث وامامن
عذاهن من دخل بها

اوعقد علها ولى بدخل
بها اوهيت نفسهاله فقد

اختلفوافيخهتالااذا كثيرا
صي
بنل
كذا اق ك

جامع

اصمودلئومةثزواذا
اتلا

فزت » 2بفحج الفاء

والفز قشف ىا تلت
(علقته)
عن الصلاة ت
ايزول

ا نة

 0الطاعة ومحاهدة
انفس عليها بإفقالالنى
صل ابعال عدوم

سينا لمج الذى شرب

ساوكه ويحصل الثواب
لدوامه (لا) اتكار منه
عليه السلام اص:ءهاو فعلها

ائم مقام الخلة ال#ذوفة
عة
زلات
صهى:
لعل
الاتف
اى

بعد ذاك كا حاشية
خواجه زاده (حلوه)
علىالظر ف

1يصل احدكم

فليرقدو هو ||دوم كافى|!١وه مق وقوله

ليصل احدك آه عى “بهعامالماانالكلام فيهلاان ذلاثمقصور عليها بلهىو الناس فيهسواء فيس الاقتصادالذى
73
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حرج
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الرزدد عنهواولوا العزم

اؤلىهن  2-2فتىله ما «تساويان فىكو ما مطلودين لاك اله لاسريب فىدلالقم

هن الرسل الذين عنهوا

فذا الحديث على هذا اأببان لعدم دلالدة علىا مقصود يءنى الاقتصاد ولعلمماد

على امالله تعالى فعا

المصنف انالرخصة مطلقانلفة فىالاعال كاطواز الاصلى والعزمة هىااث_قة

عهد الموه ,نوجوابراهم

رذى (انتؤقىعزامه)

لانه تعالى شرع كلامتها

على العباده » اعيانالعزم
لى
والعزعة مصدر ععزم
الثى“' يعزم عليه اذا جد

والتعبف الامال كالاحشاط والادان بالاولى واندت ولتالعزعة طربق ارباب

وموسى

لعكلل
الأقونر والرخصة طربق ارباب الفتوى كلسم عر لاحم ود
عزيمة والتمل ها اتذق عالليهامة عزعة والعمل بقول بعضهم رخصة  +فانقيل
فعلى هذا يازم تساوى الفضل والثواب لما وقد صرحوا تفا وها  +قلنا قد
قرر فىعرالبسان ان وجهالشبه اقوى فالمشبه.ه فالمراد من ايد افلىمشبه اصلها

الصملاة والى_لام * قال

وفالمشبهيه زيادتها لانالحبة كلى مشكاث لامتواطى” ويرد ايضا ان تمامالتقريب
انما تصور اذا اريد منالرخصة نحو مءنى الاقتصاد اىالتوسط فالاعال وليس

فليس بلبوهم كو نالعز يمةالافراط فىالطاعة والمسئلة كو نالافراط مذموما وقد
ضرحت كوتها محتوبةله تعالى بل على وجدالابلغالا ان حمل عنلفىاو تا لحل

فانكو نالرنخضة محبوبة لاعوام وكونالءزمة محبوبة التخواص فاوأالتعوامالعرعة
انتداه لمتكن محبوبة كالمكس فان حسنانتالابرارسيئاتالمقريين +فصاصلالءنى على
صلاخ ةالاأحصاج بالمديث انالله حب اخف الاعال اى القليلةالماصلة بلاتكاف

فاتهاء والاول لاعوام والثانى
وجلدكثيرافى اؤانالاتداء كا حامق والكثين ال
للعخواص وعلى هذا المعئى سرب ماقاالمناوىعند هذا الحديث عنانعة ولهذا

وعدسة وما اشنبهكانالمصطى صاللىه تعالى عليد وس

ا1كات
3

فياعلهم من الآآصار والاغلال ويزجر اصعاءه عنالبتل والزهب وليس من

هذا القبلألممل بالاخف مزكل مذهب غيرماقلده من الائمة قالالمناوى مناصهاب
.ع

ع سج سه

ا

ا صسس

سس سس جع سج ست اس 22ج اس سال ل اجا

وتحمد عليه

الزمخشسرئاولوالعزم من
الرفكل آى الوا كلل
والثدات والصبرهم توح

وابراهيروا“حقويعءقوب
وبونس وابوب ومومسى
وداود

وعسى

فى القاموس

1

فالعزعة

فى «اللغة اد فى الثى؟“

والامضاء عليه 'واق
الشسرع اسمرعا او جب الله

فعلدله ,يمن المشسلوعاتة

ولة
هاف
س ال
لةق
اخص
ةلر
وا
و اليسسراسمرهن ال خيص
ععنى التسهيل وفىالثسرع

اسم لما خففه الله تعالى
علىالعبيدمن المثرومات

ورخصةامسافرو رخص ةالضطرو رخص ةالاسقاطوهىماوضععنامن الاصروالاغلال لكا ةعلىنىاسر امل ورخص
المضطركسقوط حرم ةالممر واباة فىحقالمخطر والمكرء
فلعبادات
كافىكتب الاصوله ثماعزان انبا الضفيفت ا
وغبرهاسبعة السفر والمرضو الاكراهو النسيانو الشهلوعوهالبلوىوالنةصكاقاشياه النظائرو مامالتفصيل مذكورفية
منار ادهفلير جع اليه*ورو ىا -جدين

(حدز طط خر)»

عن

لشافى حاصله انلضرورة حار والا لاخلانا نلعادالات طن 1000

اابنلعرلره ضتىعالى عنهما

وعن السبعى فىالعمل باخف مذهبغيرماقلده انلضرورة حائرٌ وانيردالزخيص
 0-7لاله متبع لهواه وان١ كترذلات الىانيكون ديدنه فليس بجائز ايضا لما .
ذكر وزيادة فحشدانتهى ههحدزطط خز» الامام ا-جد واليزار والطبرانى فىالعم

ان النى صلى الله تعالى

ك
رلله
الا ان
تسقا
عليه و
وتعالى حب» اىيرضى

العقول عب »
وس قالانالله تباركي تشدس وتنزه #ؤوتعالى  6ارتفع عنادر ا
الحبة فىحقهتعالى عبارة عنر ضاءالكامل #إانتؤتى رخصه كابكرهك#الارضى

ل(رخصه)» وحبهفىةونه

كراهة شديدة إانتؤق

|1

االلنبلىهصتلعالى عليه
الاوسط وابنخزعة ا  5نابنعر رذى اللهتعالىعةهما ان

( ان تؤتى > ان تفعل

كر ءالطل

شل واليزاروالطراتى ١70١ [- يه فىالاوسط واءنخزمةالمر موزالمبشو ش

واية#ه
ىهردع
| © ان تؤتى معصيته ه بالرفمنائب الفاعل كبيرة اوصغيرة بولكفرا

معصيته ) ذالكاف خير
اوصفة مصدر محذوف

مفعول مطلق اى حبا
شديدا ككراهته فعل
معصية ذانها شديدة

#وخزيه اخبنزعة هوك بحب انتترك معصيته» بدلكابكره انتؤنى الى اخره
* فانقلت انثراللمعصيدسها عند تداع الشثهوة معالفرصة زاك فىالفضل مانيان
مطلق الطاعة وايضا كراهته تعالى المعصية اقوى منمحيئه الطاعة فكيف التشبيه
الموجب للتشارك ببنهما * قلت قدسمعت اقووية وجدالشبه فالمشبديه #قططك6ه
الطبرانى فالمعم الاوسط والكبير ووقع فىبعض الندحمططك فصل الطاء ||
عن الطاء وفسر مالك فالموطأ والطبراتى افلكبير ياعلندابرىداء» اسعهعوعر

ل(وفىرواية)+(6زع)يعنى

شلهد بدرا اولا
وقيل هولقيه واءعه عام وقيلعير وقيلعر واختلف فاله ه

ابن خزمة بنرحمابان

املعائفاق اله شهد مشاهد كثيرة معالننىصبىاللهعليه وس توق بد مثق فىسنة .

ترك معصيته» اى حبا

للله
اثنتين وثلاثين و وائلةنالاسقع وابىامامة وانسرضى اللهتعالىعنهم انرسو ا
صلىاللتهعالى عليهوسم قال اناللهتعالى حب #هبرضى  #9انتقبلرخصه كاحب
العبد مغفرة ره اى سيره عليه بعدم عقابه قالالمناوى فىيشرح هذا الحديث
فيخي استعمال الرخصة فىمواضعها عندالماجة “ها لعالم شتدىبه وانكانمصرا

به ترك معصيته وعلى
هذهالرواية فالشيها لحب

فيهمالقونهفى الثانىو على

الأول العنبه ادن
بالكراهة لاجتاعهما فى
الش ده وهى عل شه

وروىالطبرانىق الاوسط
والكبير المرموزلهما
شوله(ططك) 7عنابى

الدرداء ) اسه عوعر
الانصارىومنا شعاره* لد

على مندوب وب1عمل بالرخصة اصاب مندالشيطان فكيف من اضر عبلدىغة
فنبغى الاخذ بالرخصةالشرعية لعلماادلهاستعمال احيانا ك]قبلانهاولى مفنعل
العزمة ادا والا فلاشك فىافضليةالءزعة* وانا اقولانمثل هذا اتلديث مؤول
ومقيد بالاحشاج "ا قا اللفقهاءالدحمح عالنىلف رخصة وهوافضلمن العزيمة عند '
اع نالرخصة ترك المؤالخذة
الحاجة كرد منلابراه والغسل افضل عندعدمه +ثم
بالفعل مع قيام الدرم وحرمة الفعل فالسابقالمتبادران ورود مثل هذهالاحاديث 

نبل ر خصته '
اب
ماشئة م قنيام حرم فالمعئى ح
جرد بالامنوازلدفع وهر اةلطارلن
الله الاماارادا* بقول العيد وادق ومالى*
1أبى
العيدان بعطى منأه +و ي

تزيعنى)

* وتقوىالله اولىمااستفادا »٠ وواثلة ا شد(ابن الاسقع  6بالكملة فالقاف فالمملة (١وابى أمامة  6بضماهمزة
وتخفيف المهين( و انس رطى اللهتعالى عنه ,انر سول اللهد لىاللدتعالى عليه و سلقا الن اللدتعالى تحباننة يل بالبناءللمفعول
بحبد مغفرةربه)فعل »نهذهالاحاديث الشمرفة انفعلالرخصد محبوب
للعكات
احبا
إرخصه) ججعر خصدبالتليس بها

70زز060

ه
أ[ي ١
عالالهلىكفعل العزمة فاللائق لطالب عه
عقند
ك
رو
يضى
بنىبر
| يع

الآآخرة انيأتى رخصالله تعالىاحيانا فانه اولى مقنعل

مواخذنهوانقامدليلحرمته بناء علىعذر عبده

فلس فيه د لالةعلى ا

ذفىالافراط والتفريط المطلوبهنا ولواريد نى الافرالطماصل من عنمدا لعملكانيان
اربع للمسافر وصومه وقيام المردض فالصلاة بالاتعاب فلوسسكون هذا المعنى

.هرادا فلاح انالافراطالننى فىمطلوب هذا القام ليس منهذا الجذس يلخم
| عبعدناللهنعرو بنالعاص رطى ايّرعنهما يه وهومناعر اعمانالكحابة وَكان
[] متعبدا حافظا محتهدا احدالعبادلة عبدالله بنالعباس عبدالله بنعمر عبدالله اتلنزبير

| عبدالله بنعمرو بنالعاص رطىالله تعالىعنهم عبند الحبرنجزنيد لماماتالعبادلة
أ صارالعافلجىجبيلعدان الىالموالى وكان بفتى افلىتعابة وقال عبداللهكنت يوما
درون من معنا فىالبيت قلت من بارسوالله قال
معه عليه السلام فىسته قال تهل

العزمة ادام فحاىشية
خواجدزادهوقالمواهب
وهذه كلها دنر جة ره

يخلقه ان سهل عليهم

طلب منهمسلوك طريق
السهيل هه وورق مه

«+وروىالشكانالمر موزهما

لنله
ب(دخما) ع
عله
شو

|بانعلبرعيولنفوحزيادة

واواخره فرقا بيه وبين
| جبرائيل قلتالسلام عليك باجبرائل ورجةالله فقالرسولالله انه قدرد عليك
ْ .وقال حفظت عن رسولالله صلىاللهعليه وس الف مثل وقال لوتعلون حق الع عمر فموءا ومخفوضا
ورك ذلاك حالالنصب
| لمججدتم حتى تنقصف ظهورك ولصمرخم حتى تنقطع اصواتكم وقال لان ادمع
.دمعة خمشنيةالله عنوجل احت الىمن اناتصدق بالف دنار وسئلانوه عرو

أ رضىالله عنه ماالغى فقال طاعدالمفسد وعصيانالمرشد ومالبله فقال عىالقلب
؛سرعةالنسيان وقال عبدالله منسة مسا شربة ماء باعدهالله تعالى منجهنمشوط
و

|.فرس* وعناسععب لكنت فى
مد

رسولاللهصل اللهعليهوس!فىحلقةاوعد

رعليه القوم
 1االمدرىوعبدالله نعرو فر با|الحسين بنعلى رضى اللهتعالى عنهما فس ف د

| فسكت عبدالله إن عرو حتى اذا فرغوا رفع عبدالله صوته فقال وعليكالسلام
أورجةالله وبركانه ثم اقبل علىالقوع فقالٍ الااخبركم باحب الهالارض الىاهل

| العاء هو هذا الماثى ماكلنى كلة منذ ليالى صفين ولان برضى عنىاحب الىمن

ا|0نك.كونلى-جرالم فقالابوسعيد بعدالغد لاعتذر فذهبا واستأذن ابوسعيد فدحل
|م احلذن 2
)

فإرزلحتى اذن فقال ا«وسعيد ماقال عبدالله فىالامس فقال

|المسين اماعطت ياعبدالله انى احب الهالارض الىاهلالءماء فا جلك انقاتلتئى
له صلىالله عليهوس
| وابى بومصفين وهوخيرمنى قال اجل لكن قاللى راسولل

| صل وثم وصم وافطر واطع اباك عرا فلا كان بصوفمين اقسم على الىتدر جت
والله كمثارتاهم سوادا ولاسالت سيفا ولاطعنت برخ ولارميتبسهم اسم قبل

أ.به تبوافلشام وقيليمكة وقيل بمصصر وقيل شلسطين فىسئة هس وستين وابوه
ا
| اكبرمنهاثنتىعشسرةسنة اوثلاثعشرة  89انه قالاخبر لرساولله صلىاللهتعالى
|عليه وس  6اخىبره واحد مانلناس فحذف الفاعل لناالقصد نفس الفعل يعنى
.
| اغلير  28انى اقول واللهلاصوهن النهار 6ه الظاهر جاجلينعهار لعدمالعهد ودليل

سلوق وجوابالنى قرينة للاستغراق وقالأهل
لب
امنس
| ال
|,للاستغراق  8ولاقوهنالليل  #اى ججيعالايلىكا فت
 7عدت

البياناللامفى الليطابيات
ماعشت #ه اى مدة

اكتفاء الاك الشياة

املنتنوبن(ابنالعاص)

عدت الغا ف الاخير

أسم فاعل

من العص_يان

ولنتومتك وض
عليكمنومالتناد وعبدالله
كعانىان كعابى (رضى

الهعنهماانه قال اخبر)
بالبناء للفغول وسكت
عانلفاعل لعدم تعاق

الغرض .تعبينه ونائب
الفاعل /ر سولاللهصبىالله
توعاسلىوعلاينهىاقول)
يانلعهممزة لرادشتمالمن
نائب الفساعل اىاخير

قولى ب(والله لاصومن

التمان .و لائر أيلقدل»
اكدبالةسموباللاموالنون
لصعوبة هذا الام على

النشى ( ماي مصدرية
ظرفية صلتها (عشت)

عيبذى وحيانى فلفينى رسو لاللكه صبىالله عليه وسلم

 471 1أيها

ختلاق 'لقاتى
حيانى قل باضطراب هذا الحديث ودقع بانهذا انما تصور عاند

فق الرسو لالله صل الله
تعالىعليهو-؛ )فالفاءعطف
على مقدر و قال لها لفصم 4
عندقوم  +وول الفصهور
ماكانت ح-واب شرط
مدر كناء عدوا
لكذوراة

ف لحلات

التعن الحابى لزانت

)لالمذ كو
ذذاى تثقو
ال
من الصسيام والقيام كا
تل اكيز مقذومائ

عانت الذى تقول ذلاث

بدليل (ذقلتله بابىانت

واجى) اىقكدباهها الباء
فيه [اتعدية وه ىن رايد

افلىتقدير مشهرة بالفعل
دوا فك سنالك ونا

حذفالفعلانقلىالضمير
النصوب الاصل منفصلا

 (١قد » لالحقيق (قلته
عول
فذف
موح
ل)ا
الله
بارسولا

اكتفاءو+ودهقالدؤال

لافعىز
والاصل قلته ك

(قالفانك لانستطيع ذلك6
لضءف البثسعنه رف هم )

اياما (و افطر) اياما يحبر
قةاولفطر ماحصصل هن

وهانالصوم مروةق)
دينالضوم والقيامو لاكان

فياذكر اججال .هشوه

وليس هنا كذلك لانه اذا نشبع اختلافه يظهر دوره على مَنى واحد * ان قبل|

أ

|

هذانذر باستغراق البعامرلضيام والقيام ور بق اللزم وظاهر انالانسان لاخلو أ
عنموانع موجبة للقهر عنه فكيف حرى” علىهذا الاذر  +قلت ان اال هذه

 0مبذةعلى الاستطاعة 'مفى ثثلامةالاسئاب نانالنذر' مد 'رالين واكقان |
الب اق)1ف  2ل سوط اانقادا ين ولهذا لوحاف|ادبون وقتا علىالاداء ولميلق ١
ان رو يعذر كافىالدر المتار قال فىالتاثارخانة لم نث لانالهر ميات من)
ذه :قال ردولالله صلىالله تعالىعليه و 5 -لعبدالله يتاانلذى تقولذلك
ال عنذاظهار
فقات  #يعنى عبدالله #لدبابىانت وانى» اي هذا مشثل
زيادةالحبة والثفقة او دماء لعلخاعله راجع طول لمر او بالخلاص عن تيع
المضار #ؤقدقاته اى ذلك اير التذر المذكورة #إيارسولالله»ه اتنان ذلك'مان
نرت
سل اطالةالكتلاممع الاحباء للاسعاذاذ ##ؤقالفانك يهلاعللفاء تعليلية يعنىا
ذلك قانك ##لاتس_تطيع ذلك» اى بالقدرة الميسشرة لااللمكنة ولاتكايك قله |
واوندبا الابالميسسرة وهوالظاهر  +فانقيل انعبذالله مناقدءهم املاما واكلاهم
علا واوفرهم ورا واقواهم صعبة مكيف خؤعليه هذا امك و خزى' علىهذا
النذر  +قانا وز ورود هذا المديث فى اوائلالاسنلام علىوخه يكن شبواع
هذا المكر اوبشهم من عوم النصخوص جواز الاستيغات او بطزيق :ذلالةالتض
ووز انكون همه علىشاء الثمرائعالساشة شريعة لناولمهف

انسح و يجوز انيفهم منالنصوص

غالىلدااينلكار

الدالة على مئع هذا الافراط فالىطاغة انفى

التكلف الازوى لاالندبى ثم وجه عادلماستطاغة اتما هو .امنالانسدان كلى

ضعيفا لانقدر ان >مل الافهال الشاقة  +فانقيلانهذا  -عض يعبداللهوالمطالوافت
ه ضلىالل تهعالى عليهوس يممى على الواحد حك
للجميع  +قلنا قاارللسولل
ادي
الخاعة وانه قد لفل منع.وءالعلة الىعومالحكم ولا شك قع وم شار

الجميع ندم » اى نارة حلق مولاك وشكر ثمته «ووافطرن» نارة لق انفا.-ك
وعرفان *مة ررك وارفاق نفت_ك لانها مطيتك “ولتقوى الى طاعة رزيك لالووتى

فايام المأثورة لفضاها كصوم :داود وأيامالنرض 5
نفسك ولاببعد انيقّال دم ال
سيثاراليه لكن لاى انهذا .شتضى ننىصوم الدهر ؤقدعرفت ان عاضلنققهاء

رجعه علىصوم داود لكن فحىديث ابنعباس رطىاللّهتعالىعنهما كان.يضوم
لشقوائل لانضوم ومثله خبر فائشدة
حتى بشول القائل لانفطر ويفطر ح[تاى ب
رذىاللةتعالىعتها وعنانويها #ؤوم #لاسراحة نفسك لان تقوئنه #لىطاء

ربك #ؤوة يهللتمجد ولقيام الابلى وقد قالالثدتمالى تتجحافى جنوهم 0
الأآية أواطل لم في كلجل لطي وق اإبضا يعض الدالى لاكل -

وبال

ودم منالشهرثلاثة ايام تحص للات هزه !١ ]كه ثوابصومالشهر (( فانالمسئة ) اللام فيها لجنس مضاعفة
ركتس امثاليا) اسار

|أبآلى خلافا للشافعة فى أن اقامة كل الاللة
ال
افواتيدير والنشاظ لانامرنا على التوسظ والاقتضاد والرفق والاق رودم
لفك

شاد
اندربو
لال
اام
ْ هن الشهر  اى٠ نكل شاملرظاهر ال

عندهم والمدار عندنا

لالاوجو بالذىهو حقيقته

ثلاث ايام#رو ىعن النووىانهذهالثلاثة هى ايام الببض وعنالقرطى اولالشثهر
كناب ا تلدتة كان وقرلدواولة ود لءةنادرء
ل|أودظه واخره لاي
اوعلل ذلك شوله ##فانالمسنة بعثس اءثلهايه فالثلاثةمعادلة لاشهر يو 6
|أ
|الثلا#ثإةومثئل صيااملدهر  6بشكل اناريد تضعريفالثلاثة معتضعيف الدهر اله ثلة
أمتتفية اذكل نوم دهر أسنتداضا بعثمر اءثالها واناريدان هذا التضعيف :ص
اولدهر فلا-ك ابهليس
بهذاالنصبهذه الايامالثلاثةن د

#مكن وعثله لاخصص

2دإان ودغوى أنضاءالدهر لايكون خسنة باثل هذا النهى ولو كان
اوم ا
الإحسنة لايكون ثوابها .ضاعفا بالعشرة صعب #عاعلا حظة مامعمت من الفتهاء

فليتأمل«إقلت» يعنى عبدالله المذكور ظفاتى اطبق » منالطاقة معن القدرة
لوافضل» اىاكز اومازيد فضله #إءن ذلك قال» له إخصمر ماو افطر بومين#ه
اأوفيرواية  -صرنوهين وافطر نومين #تات#ه يعنى عبدالله #ؤفانى اطبى افذلى
منذاث قالفدمبوما وافطر بوماه وهودوم داود المشاراليه حديث اليرمذى
افضلالصوم دوم اح داود كان؛صوم نوما وبشطر نوما  +قالالمناوى فشىرحه
ان 0و والدعر لاله ادق عل البفس ومامون منغهويت يعض اللقوق
 :ف*انقيل هذهااقابلة بعد حديد الى عليه الام وظيفته ليسالامن سوء الادب

 .قلتلملهفم لا داك

سساعة لكشك اقول عيدات اطائائضل

٠ذلاك وهم يك نى فىةوله لاتستطيع وردء الا انيفالامس .ذلاك على طر بق

اثقايةبلحكاية حاله وانجريان التكذيب فالمستةقبل ليس علوم #إوفذاك صيام

الى قولهتعالى هلي حاء
تاحلسته ذله عقر اقثاليا

ومنجاء بالسيئة فلازى
الاءثلها وه ,لال 'لمون
وهذااقلمماتبالمضاعفة
(وذلاك) اىصومثلاثة

ياممنكل شاهلرثفوىاب
همر) مغنير
ديا
لص
اثل
ز٠
«ضاعفة لتفالنى)رفى

تعددفانى(اطرق افضل)
افىضالكاززرءنذاك)
الطوق والاطاقة ععنى
واحد وهو القدرة على

|

الاسمالطاقة كافى

القاموس يشمرح الشباب

وقونه ومن زاد زادالله
فى<سئاته قال فصمروما

وافطر «ومين قلت فاتى
اطق افضل من ذلاك قال
فم بوما وافطر نوما

ليؤدى كلا محنقريك

داود عليه الصلاةواللام ##وعلىنينا ق لوفرو اي عسل فانهكاناعبد الناس قال
اله طى امنا احاله علىدوم داود ووصقه >كونه اعبدالناس ارا ال اده واهلاك وزوجك بالفطر
'"واذكر عبدنا داود ذا الابداله اواب اى ص_احب قرة علىالعبادة والاواب (ذذلك)المذ كورهن دوم
الرجاع االلىله تعالى وعبادته وتسبعدوانما كان انضل لكونه ابلغ فىتأثيرالنفس بوموافطار نوم ر صيام
لصوم وحق نفك

# 1لايكون افلاعشار تعب وخير الاعالا-جزها ولان الاعشاد على الدواء .بطل
|اثرءواذا مض لم عه ولانالعيد فيه بين صبرهوم
أ

 1وقد قال صابلله

||اتعالىعليهوإ عضت علمفاجحخززان الدنياوك:و زالارض فر دتها

 1ماواشبع بومااحدك؛ اذاشبعت واتضرع اليك اذا جعت

نقلتاجوع

وهو ااعلدصلياميه

| الانهءتوسط.بلاافراط.ولانذريط ولانهعد الةاليسفيه جور عسلىواعللفىالطاعة
و
:ش كل
'ولانفيه حفظةوة البدنوءكةة الطاعة لو فر وايةافضل الصيام»ه است
| حديث .افضل الصيام بعدشهر رءضان شهراللها آرم وحديث افضل الصيام بعد

داو دعليه انصلاةو السلام
ودو ااعدلصيام) لان
دبة
ارطو
د يمه ف
ويضر

بالدن وتركه

بقوى الرطوبة عليه
فالاة:صاد القصد وى
رواية) دل اعدل الصيام

( انضل الصيام

فلت فانى اطق افضل هن ذاث) اى بحسب ماارى فىنفمى وجل قوله علهالسلام افلضصليام اىفى حقغير
من الكبار الذين يشق عله ذلث اوهنضعفاء الرغبات فيه »نالشباب والاففيه معارضة العديثالمرفوع إفقال
رسولالله لى الله تعالىعليه وس لا صوم( افضل منذلك مطلقا لمامن ولالك لعله عليهالسلاميانه سيكيرويضعة
عاهو «توجه اليه حالااسؤاللشباءه وقداختلف هلماذ كر 7ه
صوءه كالع_دين وايام

التشريق

ولم بشت به

حاقلله تعالىو لاالا دى
اىهب
ون ف
ملا
اه و
ففي

( وزاد » اى عبدالله
(ؤرواية »© عنه لإفان
ف
سد لكعلءك حقا) لطفظه

عن المضار وتقومله مايه
قوامة موطعام .وشسرات
ومنام لزوان ازوجك)
حذف الناء هو الافصم

د
سضلرمن
اف

الصوم معفطر ماحر

| رهضان شعبانل:ءظم رمضان  +واجئب بان تفضيل صوم داود باعشار الطريقة

والمديث باعتبار الزمان فطريقة داود فىالحرم افضلمنطريقته ففغيرءكذا وفق
جع وضعف ووفق المدثان بانحديث شعبانقبل اذيعرفلضالىرم او انال رم
افضل استقلالا وشعبان افضل تعالرءضان مقال المناوىافضل الاشهر نفلا| مهرم

مرجب ميقية الاشهر الطرم ثشعمبانو لايعارضه ١كثار الى صبىاللهتعالىعليه
ونع صومد دون تع لالداعا عار ا اولعله لعارضانتهى #9قلت 6اى ةالعبدالله

فانى اطيق افضل منذاث  #لاعقاده على قوة نفسه رغنبة لاطامات وحرصا
علها إفقال رسولالله اصلللىهتعالى عليهوس لاافضل من ذلك  #فان قيل على
رواية اافلضصليام مطاشة وعلى رواية ااعلدصيام التزاما بدل على الهمنهى”
فالىفضل ولافرد مانلصوم افضل منذلك اذالجع الحلى باللام فىمثل هذاالمقام”
للاستغراق وكذا افضل الذى ماعنلفرد السابق وعبدالله مناهل اللسان فك.ف

واقاتماق لترأةلمه ضعفة
يعيد هذا الكلام  +قلنا لارصه على الطاعة تحمل الاستغراق على حو الادماق'
تسصي.ن فىالفر انضفر قا
والاضافى كأهو سالاللطابى اواعله لفهم من نص آخرافضلية الزيادة وصوءالدهر

بينالزوجين عليكحقا)

تقوميا نققتهاو حصينها

+تصاصه بعبدالله
ولهذا ذهب بعضهم الىفضل الممرد وحهلوا ذلاكالحديث عالى

ومنف معناه وابد ذلك بانه عليهالسلام لله -جزة عنالسرد © وزاد فىرواية

زةروان
لقع
هءاحد
تدا
وا

ذلامنسدك عليكحةا »#فيلزم عليك اعطاؤه منتقوته و ميته فتقوم باعمالالدثيا

لزورك) نحم وسكون

والآآخرة إوانازوجك 6اى زوجتك وقد معت اطلاق لفظالزوج علىالرأة
قال فىالتحاح زوج الرجلامرأته قالالله تعالى اسكنانت وزو اجلكلنة #إعليك
حقا  بالوطى” أتخصنها ءنالزتى ولان تقوم فىنحو نففتها وارجاء ولد صالح

جعزار كبوراكب

اى وان لازائين حقا

فنا اشتعلتبَصنواءلدَهرٌ
باز 7ان 1

معهم

90

هو ت“نيمة التزوج وفادته ف وان زورك © بنتح وسكون جع زار كركب

| وراكب قال فاىلقاموس الزور الزائر والزارون يشير الى استواء الو|جل
فسأذونمتد فيضيع حةهم
المع  8عليك حقا  6بالخدمة والاكرام والتأنيس بالضيافة والاكلمعه» فان
والقفافوس الور وار
قبل كن لعبد الله ان سول هنا انى اؤدى هذه المقوق وافعل اكرٌ من ذلك
والرارون يشال اله
 +قلناالاصلانهاذا شرع حك بعلة فلاينتئى ذلك المكم بانتفاء تنلث العلة وانالعلة
يستوىفهالواحدوابجع
 +قيل لسعم من العرب

ان جمعفاعل علىفعل الا

قد شرع لمنس الدكم لالشخصه كرخصة السفر لاتزول بزوال مشقة السفر

#وفرواية اخرىالماخبر» بالبناء المفعول فإوانك تصوم الدهريه الاالايامالمنهية

اربعة اوزان صاحب وصعب وراكب وركب وزائر وزور وقاتم وقومك فى التوفيق
(عليك حقا» باكرامه والاكل معده واناسه  0وى روابة اخرى) ع

أنه صلى اللهعليه و

(وتقرأ)
قالله تزالماخبر ]

بالبناء للمفوول  0انك تصوم الدذهر  4قبلالا.دوقيل هوفى الاصل مدةالعالمم شمعبرنه هد كثيزة والزمان شع عبلى'

المدة القليلة والكثيرة ذكره الامام الراغب اى تستوعب اياءه التى تحل صومها فيها

] 21/1/11هس
#ووتقرأ'القرآن

> قيلكلهففيهنظر #كلليلة#4بلانوم اصلاالظاهر انالقراءة ليس

الأكلها افلىضلاءكاجل #إؤفقات بلىبانىا#لهلذهااللمير خبرآخر غيرماتقدم والاففها
تقدم:فىصدر المديث الواقع هوالنذر لاالفعل وانالمذكور هناك القيام لاقراءة
ىى* “ها تداعىاسبابه
لربثال
اماش
القرآن وهنافعل الصو مو القراءةالاان هل علىان
الينزلمنزلة وقوعذلك الثى” وانقيامهكانه مستازملاقراءة #إوانى ارد .ذلك» اى
لماكيلل اهلهاخيرا #تقربا الىاللهتعالى بائيان افضل
وهر وزاقيا
لصد
ملامن
| ك
 1لاحك و استتعراى .عن :فذىلك لاشياً :ماب بلا مد شما كالرياء و جلب,الدنيا

ومدحانللق يوفرا اى فى هذه الرواية ##قال» لعبدالله #واقرأ القرآن»ه
لقثم اقوال والاحسن فىكل شهر
اى انلام #ؤفكلشهر 6نقل عالنقنبة فاىح
مة بللؤقال 64عبدالله وقلت باانلىله انااطرق افضل من ذلك قالفاقرأه فىسبع »#
اىسبعة .ايام وليالها #إؤلاتزد علىذلك 6هفكانه صلىاللتهعالىعله وس اشار الى
طرفيه .فلا#ص.مانلشهر ولاءزاد عملخىاصلسثبيعاوبينهما ن٠المراتب عقلدىرنه

(ونقرأ القرآن)ف القيام

بالصلاة( لكيللة)تحبنها
جيعهابالصلاة من غيرنوم
جزءمنهالافقلت إلبىابخئالله
وانى لمارد)اىم اقصد

برذاك ) المذكور.من

الصيام والقيام (الاخيزا»

اى التقرب الىالله تعالى
وحرز

ثواله وذهه

ونشاطه وبؤيده زيادة قوله اقرأ عكشلرين وفىاخرى اثرأ ىكل عششرة فهذا
احوات ان للع ا
النهى نقتضى الكراهة لكون الحم .النغير كاعليه كثيرون وقال بهءذعضاالنهى
اخبريه عنه كاإلفىمواهب
ا سنا ودر تم فكل
ىلتم
لارفق وخوفالانقطاع+فاختار بعض فال
ليلة وفالاتقان اكر ماورد ادنم فىبوم وليلة ثمان مرات اربع فىالايل واربع (زوفما» اتىلفاتالروايات
افلىنهار اثلملتم فى.وم وليلة اربعا ثم ثلاثا ثم حتتين ثم خُقَة وحسن بءعض
برقال النىصلىاللهعليه
الج-لة عن للاة على

للم فىكل ثلاث وكره فاىلاقل من ذلك للديث “*-ه الرزمذى لاشقه من

( 0واقرأ القرآن فى

قرأ القرآن.فىاقل-منثلاث وفى حديث ابىداود لانقرأ القرآن فىاقل من ثلاث

كشلهر »لمافىطول زمان

لكن قال,المنساوى عن العرزاق الادلالة على اارمة فىاقل .من.ثلاث فىالحديث

القرانمن لمكن من الندر

| | الاولكاذهب اليهابنحزم اذلايلزم من نفالفهمتحريمالقراءة*اةولا وجعل الديث
و انل تمكنجرته لالمراملذكونه خبرو احد
هكر
اة ل
|الثانى مفسراوببانالهنص لانيكونج

نيا و اشعلا عايايا
واقتناص حاذرهاو نفاتسها

«اولكون .شه إءنى افلىغير واور .لاوصفلازم+فانقيللاشك ازما كثرمن امير
«فهو اح الىاللهتعالى ديث افضلالاعنال ا-جزها قلناقال على القارى فىشرح

بالىالله تعالى انااطيق

ابنعبدالسلام هذا الحديث

افضلمن ذلاك )اىا كر

اىلقدترعب فاىجلجعيعبادات .بليؤ جر اللهتعالى ءلى
ادل عالنىثواب لاييرتب عل

منه ثوابا إقال فافرأء فى

عقمللبلمايؤجر علىكثير فانالثواببيترتب علىتفاوت الرنبةفى الشرف واماحديث

سبع لاازد على ذلك ©

ول علىما ليمكن ذيه نصمالنشارع انتهى
ممد
لمال اجزها فعلىتقدير ص
فاضلاع

اطناب اثلا بصدر بعده

 +ثاقمول| اكلبعزلاء والمروىعن عظباء التعابةوافويائم «هوالسبع وبعضهم فشر

طلب امسن خلافه

هنم
شكرع
للذ
اضلا
يىث .متعلق بف
دف
حصين
اساصن الل

"تعض فىشهربن+وعن بستان العرافيننبغى انلا نقص ف السنةمستبن وعنالىحنيفة

وحدالله يؤدى.ذلكحقالقرءانو كر هبعضهم التأأخيرا اكثرمنار بعين بلاعذر.وعن
اذكارالنووى انذلاك تاف باختلاف الاتخاص على #صيل رعايةآداب القرءة
ب(رمّة " ل)

م فىالفصية ( قالقلت

٠

ٍ

:

'

(قال» اى ابن عرو( فشددت» بالتشديد لطلب زيادةالامال ( فشدد على ) بالبناء للفاعل ااىلنى صلى الل
عليه ع

سام تعنق
او للمنعو ل و شكت عنالذى صدر منه التشديد لع

الغرض نه اي

 2وقال  « 430اللام في

ه و س علالسملعور ةبالاخبار  701 1-نه عنمغيب لعصلى و فق الاخبا
لاى
لمي
لتليغ(الننى صبىالعلهن

(انك لادرى) اى لاتعر
من فهم المهنى ام الحائق واعتبار الدقائق وكذا على قدر الاشتغال بحو نشمرالء] ١

بزلعلاك يطول اشعرك) | وفص لاللكومات وغيرهما من*#ماتالدين وباج+لةاختيار البعض السبعلكونهاوسط

ْ

الخلة معاق حي نا ل

الرو اباتهقتفل64اىلعبلده #فشددت #بالنشد,دفس بضيقت علىنفسىو9فشدد» '
والرحاءالواقع من |ل
ين «إؤقاللى)» اقليلالملتبليغ «والنى ْ
قعل
مول علىاليقين الا 2ا5نه | اىالنى عليهالصلاة والسلام لإ
دىكوا
القؤم بمايألفون صلا اا سس داري لعلاكيطو ل بعر لك#قيل هذاءنقببل الاخبارعن 0
خاطت:
العممسادط  1عقيل لعى فتعورعن الكزة هذه فينقص رحاوٌك لتقصانعاكفينقص
انالملوك اذامؤاامسا
نين الكثيرةعادةفلا ثاب كثيرا العدم المثقةوالائعات ١
ْ قد رلك عندالله عار
[

 1امقية خف بلسي

مكان الفعل اليقيتى فكانه

قالله ان عرك يطول كأ
ىامواهب إقال6اىابن

رو الل الذي
قاللى الننىاصلبلىهتعاللى

0

من طول التمر

0

وف

كرت» بكدسر الموحدة

فىااسن وبصعهافى القدر

المفواهت نع ازثباء

بالراتب الاولفيضعف ماتوه ,منصيام الثلاثه وانلتم فىالشهر شر نة اللفةفاتها
الحتالين” فانقي تشسربعالمكم ابتداءدس الامناللهتعالى ذتعيين الى صلى اللهتعالى

علدو فىهذهالمراتب بلزتوقف الىالوج ك.فتصور»

قلناقدر تقر فىالاصول /

انتفويضه تعالىبعض الاحكام الرأيه .صل الله تالعلد |7000 1 0
اولوهزام ووج غيرمتلوكاخبار ١
وجحوزمه مننصوص القرءان عالائفممه البغير
قبلاوق

كلا

لكن بشكل انظا هر هذا الشاق بشعر بلزوم عبادة

هذه|! ا

ناذلة بالمداومة علبها علىوجه اوتركها يكون معاقباوالظاهر عدءه فإلاحوزترك
ع عادوذ امعليها قصفرهء رك مك ف عدندظهور الموانع هذاو يمكنان جعلةولهءوددت

من باب عللسعي| كر

معنى فكت انك دذون الود:معنى

السن ومن باب حسن

يستعمل فىكير الثة
(وددت) بكس الدال

الأول اى احبيت الى
كنت سلتر” خصة ى دلى

الوتعالىعليه وس ب)صيام
“ثلاثة ايام واخلام اقرآن
فكل شور كهولته تمقف

بها تووحه النفس لهبلا

1
0
صلى الله5

ف قان#4عبداللهف فصمرت الى السنفلالذىقاللىالنبى صلىالله تعالى عليه وس ا
ثلا كبرت وددت  #احبدت#انى كنت قبات رخصةنىالله صلىالله تعالىعليه |
وس الظاهر منالرخصة هو صوم داود واللدم فىسبع بقريئة عدم قناعته

 1يكون معن التنىكةولهتعالىو دواالوندمهن

فيدهنو نف كان عبد اللره ذى اللهتعالى عنه يأتى 3-5رماام دنه عله الصلات والسلام
من صو

مداود كه م فىالسبع فعند كيرالسدن وصوف

هن و صوم

القوى

ىاول

 1رخصدله

|

ىلتزاعمبدالله1
ثلا » 6:نكل شهر مثلاوماة عل عن القرطرى انهذايدل عل ا

الافضل من صيام الدهر وقيامكل الايل ثخالف لقوله عليه الصلاة والسلام لاتزد أ

زو
عن

يف تصور من كهابى مخالفة النبىوكيف يطلى عله الانضليةواله |

مقابلة نص وقد قال لاافضل

م ن ذلك #ووزاد قروابة لاصام  #صوما

ب جب كرلكةثواب كايظنه الى فالتفس ير يانه لاثوإب لفعله اى صبانه 000
ك5

كالتعليل بالكراهة

ليس ماسب

مثاب ولو فىالخلة وقدعرفت

اذ  4ن اعسوم الدهر س_وى

الايام للهية

هقهاء فضلا عنالمدا.محنجع
انالتار عند بعض اللف

1صم الدهر اعد داود  3من صام الايد  7اى غايلرايام المنهية فهذا كعام

000

2

 00ضوع بوموافط ار وم نا كيدا إدلرلةصام دن صام الايد

لللايفنو م من صام كلنوم ابدا يعنى يكره هاذلاصيام ولاثواب لوعنداللهتعالى لاكهرته حكافشية خواجه زاده
ونحوز ان يكون دعاء عليه كراهة لصاعه وخروح<ه عن الاعتدال وكلذلاكاشفاق منه عليه الس.لام لكلا ضءعفوا

عنام اللهاد و انؤاعالاعالوكان حطز  011رضه فىامتهان سكو ابالقصدفىالاءور والوسط فاىلاحوال

| خصمنه البعض والخخصص هو الشرع لاله لولم تحمل عليه لمبفد هذا الحكم
]شيا معتذا اذ لابريد عبد الله شمول صومه للكت الايام ولم يكن ٠قابلا لغرض
[] عبد الله بيلكون «وائقا .عه فظهر بطلان جمل المذمة من مول الصوم للايام
|منهية ؤايضا هو اخراج الكلام هن ذو قالسوق لقد اصاب من قالهذا باعتبار
ال
هوم الاق للاشفاق ولاتقوى على اللهاد والطاعة والافنلا«لحقه ضعف وفتور

اتساب
ولابؤدى الىفوتٍ حق .فلسله منعاقول بللهفللضدخوله فىعوم ك
١الضاللرمات ولتمول نحو حديث وان:امرى  8ثلاثا ك*رر هذا القول ثلانا
اتأكيدا ورغا للخلف وجه الا كلذ دفمتوه ناشئ” امن  502االدذوات عدد

ا ز :الملن » وهذا موافق لقماال النى صبىالله عليه وس لاصام والفاطر
حين سثل عن صيام الايد يعنى لعدم النثقة بالاعشاد ايس له صوم ولوجود

|صؤرة الصؤم ليس.له اقطارونقل عن قت القدير وبكره صوم الدهر لانه
| يضعفه ايصوير طبعا لهومبتىالعبادة علىمخالفة العادة »ثم اقول قد عرفت ان

]ذلك مختلف باختلاف الاثخاص والا<وال والا فمنالتصين قال -جزة .نعرو
ان اسرد الضوم افاصوم فى السفر فقال رسول الله كاله تعالى عليه وس
||انشئت:فصم فقرره خصوصا فالسفر لفمزة وابضا اوطحة ومائّثة وخلائق
| منالمسلين.نسردوا الصوم فيلزم تأويل مثل هذا الحديث امافوت حقاوايجاب

فرح الشسرعةكانيصو مه يعض التحاية
لور الول الآباءمتهي انامكن قال شس
ولمتكره صلالل تعهالى عليه وس  9وزادفىرواية »عنده9وكان #عبد لمعه شرا

وهذا باعتبار اعم االملق

وججهورهموالا فنبرئ
من “تفده !اله لانايعها
منذلاك وهن ولاندركه
فتور ولا يصوم الايام
المذهيةو لاشو ت عليه <قى

فلابأس بهكا فى شرح

غرينيكاطلايث واوالف
(ثلانا) ائ كرر :هنذا
القولوا كده تأكبداثلثا
ازلجرتععنهيدمنه
فواىل

( وزاد فىرواية » عنه

(بوكعانديكقرب)ره( على
يعض اهله السبعع« بضم

7مقنران) صفة
فسكون ال
للسبع اوحالمنهلاناللام
اجن (إبالنهان)ظر ف لغو

متعلق يقر او مستقر حالمن
ضعيره ( والذى بشرأه 6

على بعض اهله  #اى زوجته اواولاده و السبع كهبضم فسكون ##ومن القر ان 6ه بالباروهوالسبعالمذكور
وهؤاجزء ونسبعة اجزاء منه  #8بالنهار 6ه يكررءعليه لحفظه ف والذى بشرأه»ه والموضول سيدا جره
املنسبع امد كور ب يعرضه من اللبل  6فس بصلاة الليل  8ليكون» المقروء
الانيلهتكرر افلىنهارلتسهلالقرآة ليله لانقراءةالصلاة اماهى
#يلهبا
| لاف هل

!1بظهر القلب وكان ذلك منعبد اللهامتثالا اقولهالسابق فاقرأء فوسبع #إواذا اراده
'عبدالله ف .اتنقوى * عند ضعفه بكثرةالصيام #8افطر اباما  6#ليتقوىءه على
الطاعة امتثالا بمالاالسابق © واحصى  *#ضيط وعدد مقدار افطاره ءنالايام

#وصاممثلهن» لاخنى ان ذلك ليس فش" بماحددله صلىالله تعالى عليوسم
هنالمراثيك بلاللايقله التزام ماعينه آخرا منصيام داود الاانبراد منةولداياما

وءن قوله متلهن صوم نوم وافطار بوم بضرب ٠نالتأويل بل بذغى ان حمل
م القران فى سبعايال قرأ حصص

ذلاثالسبع على بعص اهله بالنهار و

شك عليهولآبرك كزاهة انيرك  1فارق الى صب الله0
ص

سب

يعر ضه) فىقراءته رمن
الايل) اى معضه فعل

ذلليكنكهوارنا»(المقرو
راخف عليهبالايل

)اقرب

عهدهنه فيورده فىامد

قليل قوله السبع بالضم
هواازء الواحد

من

السيعة يعنى كان عبدالله

بعدما عينله عليه السلام

ذراك من اللدلليكون وظيفةالايل

(واذا ارادان قوى)» لصوم هن الوهن الذى

شابع
ه (افطر اياما) برنجحع با قواه  2واحصى ع( اى ضيط ايامفطرهئ و صاممثاون)» اى مل الذى افطره

لما انه التزم صوم نوم وافطار اخرى وقىبغءض الندمم«ثلهن اى الايام المتزوكات لان جع مالايعقل|ذاكان»
لاقلةفالافدحح معاملته معاملة جع النسوةوان حازت معاملته معاءلة .الواحدة وعكسه منه بجع الكثرة فهاذكرا

ويفعل ذلك فالقراءة والصوم مضعفه عا التزمه نيما ( كراهية) تخفيف الحتمة مفعولله( انيرك شيئا)٠
منالئر الذى (فارق عليه النبىصلىاللهتعاىعليه و  )-رابطا عله اىعلى التزامه والوفاء.ه لو ىاخرى»ق حديثان ش

81ل الصياء) الىالله تغالى (صيام داعرو (انرسولالله >لىالله تعالى عليه وس قال اذاحب .
0
يأ

عليهالسلام) اءنايشانى

عليه ماده والافلايتم ايضا قوله هكقراهة  .انما شعل ذلك لانه كره ا ان[| .

الله ورسوله [واحب6

يرك شيأ يهمن اللسنة التىيلوفارق عليهالنى صالىله تعالى عليهوسل 6#.يعنى.
عهد علية مع النى عليهالصلاة والسلام هه وفىاخرئ

انوجواز الرفع استئافا

عليه وسيم قال يه لعبدالله  8ان <ابالصيام  64فىكثرةالثواب ورفةالدرجة
صيام داود عليهالسلام واحبالصلاة © النافلة عوصلاة داوبدعليهالسلام يه
ينها شوله  8كان ينام نصف اليل 6#مطلقا بلا تعيين شطر منه ب8شوومثلثه #1
من بعدالتنصف الاول اوقيله 6 .ونام سدسه 64بق ةيالنصف الآآخر آمآنخرالليل

لاحاجة البه (إالصلاة»

النافلة المطلقة النه تعالى
(صلاة داودعليهالسلام)»

ودين صللانهال اذلة شرف
وقتهاهوه عليهالسلا( كان

الصلاة وصلاةالفجر هذا الاطلاق منظاهرافظ الحديث اذالاصلانالطلق جرئ.
عالطىلاقه فالتقيد بلاقرينة ولادليل خلا الاصل.لكن افلىاحياء وقعتقيدهذا
افول والسدس الاخين وبةومالثلث
لنص
الاطلاق فىقيام داود+وحاصله انهناما ال
من النصف الاخير اذنومآخر ا#ليسلتحب لاذهاب النعاس,وصفرةالوجه .ومن وى,

ثلنه» بكم اوليه اداء
العبودية هدر

لايؤدى لفتور وملالل

عن مائثة رذىالله تعالى .عنها وعن انويها وان نوم هذا الوقت سببامكاشفهة

(وإنام سدس )لسر العمل

وتبعيده املنرياء والمعمة
كاقالمواهب ولدفعالكسل

النشغاط فى صلاة الفدر
كافىحاشية خواجدزاده
داود

يعتى كان سيدا

عليهالب_لام عم

لايل

اومن اوله فتكون +جلة نومهالثلثين وقنامهالثلث وحتمل تاقلدقيام تاأوخيره.
اونارة ونارة فاعطى احلقلمسد وحق العبادة حيث لافتور .و لاملل فينفستللك,

ينام نصف الليل» فيعطى

حدق

انرسولالله اصلللةتعالى

ىقلواو راد ا[اولتهار لعل.
والمشاهدة منوراء +بالغيب لاربابالقلوت وفيه ت

ذاك النعيين مضعون "رائخر وصلاليه والافقدضرح عناءالاضؤل :انبةسدالمطلق,
زيادة عاللىنض وشحم ليس جائر لكنيشكل ماالفاحياءايضا حكاية ,عنجاعة,
مسلفانهم يصلون لصي بوضوءالعشاء لاحياءكلالايل لتردهالعبادةوتلذذهم .
نال
بالمناجات الى ان صارت غذاءلهم وحياة وهو دأب.ابى حنيفتة ر-جدالنهاتعالك]
اه,
شربمن
افه
افلاشباه وص لاجر بوضوءالعشاء باعرينسنة ياحى ا.وبوسفالكا
نخاص
شف
الا
لخت
وصرح فىبءض الكتب والذىسبقالاشارةاليه منانهذا عالىا

ستة أقسام نام النصضيف

شتضئى كون عبدالله هذا وهو من اع الكعابة واورعهم مؤخرا عن الغينفذلك٠ .

الأولمنهوهوثلاثة|قسام

لميدانكإاشير فالوجدابضا انه لاجل تاغللشيسرائع .ودفعالمثقةاءلنكل الصنائع |

وبعوم ثاشه من الاصف

وكانيصومنوما.وشطرنوماج» |

الاخير وهو
هذه النصف

وان

دن

ائما هىللار شاد لاللايماب ولاالمرهة والكراهة 

حادل هاذلاحديث انهحاف عبدالته اعتلبىان :دوالمضام _واتماماللباك بلقلل |

و ينامسدسه
9

وزهو سو احدمنه وهو آخر الايل ونوةه مسو زول عنه الكسلواصفرار الوجه بالهاركا ف الوفيق لان ١

وقدموجه أحبةالصلاة وعكسثرسباللف اعتاءيها لشمرفها عليه على اتتحيمفن اىلحديثواعلوا انخير اعنال ١
الصضلاج وحديث

علنك

بالصو مفانه لاشى” يعدله زإواءالتقاق ضعيف

لايعادل معار صحه او الدقية تذلات|2ام 95

وهاتة
اضللن ل
وهو عليه السلام اعل بحال كل ويينالصوم الفاضلبقوله(وكان يضوم بوماوشطزنوما م

أأغيوااضعاف و لااتعاب ولرمااعل بالصو (ااقبوالالفقهاء)اىهذهالمذكور ته
انااقو االلفقهاءالواردةىازومالاقتصاد
الل

وفحقاادلايثالمذ كورةفى

|ظ

هذا مهل

وُنعه عليهالصلاة والسلام ورخصله

أكونالعين عالىمعضية ا

 4الباب قال فىالاختيار )شمر الختار(لاحو زالر ياضية تقليلالاكن ش
وعل بر خصةه

لا

ا نالمنث اتمايلاق عند

املعاب وثرك الضلاة اقولهسلى اللهتعالى عليه

اوس من حلف عينا رأ غيرها خيزا منها فلنأت بالذى هوخير ثمليكفرعنعينه

كنف الهداية وغيرّها ولاشك انصومالدهر واتمام :قيامالليل ليسا بمعصية  +قلنا
| لعل ذلك ليس مختص,بالمعصية بل بحرى بينالفاضل والمفضول وكشيله بالمعصية
الاوجبالاختصاص ويشعره لفظ خيرامنها فىالحديث ويؤيده تفسيرالمناوى هذا
حنلف عينا ثمبداله اذ ل ل لجره فالكلام املعافضلية هين
|الحديث شوله م

حتى بضعف

عن اداه

الفرائض) لان اداءها
فرض ولاخيرف مجاهدة/
تؤدى لسقوط فارلضلله

ادم
لنعب
سلب
لقا
الىكا
تعا
مق العاضسية سكل
عن تورع عه

ذلاك

| ملاحظة ماسبق بق ان ظوزاهز هذهالادلة اما نى حانبالافزاط والمطلوب اى

اعلقنيام افلفرض ,قال

الاتتصادانما تأدى .بننى حانبالتفريظ ايضا فلاتقريب الاانيدعى ان افلىتفربط

لاخير فى ورع يؤدى

| معلموم .من  02كت بالشرع وإنه لااشئباه فىفس هذا المانب حتى محتاج الى

لاسقاط مافزاضلتهدتغالى

| فباايتاتزماثباته هوجانب نفىالافراط والله اعر#واقو الالفقهاء» اىهذهاتوال

كاقالمواهب» واماكتويع»

|فقهاءالواردة فىق الاقتنصاد لعلهذا امادليل؟خر على هذا المطلوب او مراءاة
ال

النفس علق وحه لالعمو

لمرتبة اتلمواص ,بالكتاب والسنة وارئة العوام تقليدالائمة او جواب سؤال

عن اداء الفبتاقات فهو

|امققدر بان الاحصحاج بالادلة وظائف الجتبدين واما القلد فوظيفته ليس

مباحوفيه رناضةالنفس

لانها كالمقدمات والمبادى لاقوال

ونه ضير الظغام مشتهىله
لاف الاو لفانهاهلاك

 ١الأاقوال المهد ومنه عا

5

| الفقهاء .النى هى كالندائج ف قال فى الاختبار  6شرح الختار لمصنفه 9ل#اوز
ا|ل|رياضة تقليل الآكل حتى يضعف عن اداء الفرائض  *#لاله يرتكبالى منفعة
|قل|ثلة 'مؤديةلمر كمد فان .الرياضة اى تعلمالنفس مم الاخلوف غاتها
ظدرك فضئلة مندوبة فلو ولغت الى ان تضعف القوئ ويطراً عدم القدرة على

|قنام الصلاةم:ثلا' لائذت ال تعطبل ذلك الفرض واما بويع النفس على وجه

|لاخر ولايضغت عن اداء العبادات فاه استتجبانى بوبه على الظاعة هل قال
الثتى اصكلىله تعالى عليه وسل

ئتعالىعنه يامعاذ هه اننفسك #ه
اعاذ ارلضلد

اختلف فىحقيقة :النفس اختلافةاءظذياالكن لعل المزاد فمثِل هذا المقام هذا
|| الهيكلالخصوص .بشسرط حلول الزوح بهوهى التى :يعبر كل احسد عنها بقوله

||اناوه

المكلفة :بالتكليفات الشبرعية ولذاك عقبه .شوله  9مطيتك  #المطية

|أدابة تمطقاتسىرع :فسيىرها؛ لانبقاءالوجود بها وانت .تحمل الطاعة عليها

اوه مافلة|ك فىمض_اللك الدينية والديوية فيب عليك رماتها وصياتها بما
بانهفقا
دبن .وفسد علىو جه لاكل بهحردوفترلاك لف
بخر
ارلاع
بشويها فان لت

النفس واكنا السكانة

 ١الى كتاف الكدى لا
را بانمتتع عنالا كل

لتكسر شهوته بالبوع
علىوجه لالز عزاداء

العيادات باجوع على ما
حاشية خواجه زاده

والاختار  2قالالنى
صل

اللهتعالى عليهدو

اننفسك )الى هى عبارة

عن جموع جسدك والروج

ليله(مميّث)الماملة

بشضاء حوانحها ومحافظة مابوجب ا“قرارها على قدر حاجتها لاعلى قدر وراء
حائجتها فللولس من الزفق ان تجيعها يك هن البوع وذلك بتنابع الصيام مثلاً
لك فىمأر.ك وهذا من

.وولديها  #من اذاب بذيب:على وجه يؤدى الى هلا كها لاءطلق الاجاعة

التشنينه
(ظرفقبها ع«(فالا تحودها فتنقطم لانقطاغها  2ولس
( ونذبها «(بذلاث فيذهب رطوبة
١

3
ا

المبيد ونضارة

الءبسليغ ندبر

من الرؤق ع« لها المأهور 30 3لك كم يها ) بتتابع الصوم
البن

وفوة

الفكر فضير الامور اوسطها

كنذا ق القصرة

(لانثرك العبادة) المفرو ضة (لا >وز)لانه-اأوجو بهياائمتاركها (فكذا) لاجوز (ماشضى اله) الك المحر
وقد قالعليه السلام الموْمن القوى خير عندالله ون المؤفن الضعيرف فانير لك اكله وثمرنه حتّى مات فقد عصىلان

من امتنع عن اكل الميئة عند المخمصة حتى مات بكون ماضيا فاظانك فين ترك اكل الملآل فآت بالجاعة حَلاق
مالومثى يطنه اورمد تّعنناه م بعالم حتىمات فانه لايائم عجر

ماتدقعبه الهلاك وعكن

املعصلاةقائما  +ومباح
وهوقدر مازاد علىادبى
الكفايةًا لىالشبع+و حرام

وهوالا كل مافوقالشيع
الا فى موضعين احدهمها
الكل شه صوم الغد

والثانى الاكل مع الضيف
لاد ملك ,عن رركن
حماء لان اساءة القرى

مذموم شرعا ولهذا من
تزل ضيفا علىانسان ه

1ه

هو على م اتبفر ض ودوقدر
ندبر *« ثم

وفى العطف اشارة الى ذلك اذالاذابة اتما تتصور فى المبالغة وان اصل اللوع

ممدوح وادامة الشبع مذهومة فامراد التوسط والاتتصاد هلوان ترك العبادة

لابحوز #ه مع القدرة عليها ف8كذا ماشضى اليه اصلها اوكالها وقد قرر
افلفىقهية ان الاكل مقدار ماندفع به الهلاك فرض وقال فصىول الاستروشى
الاكل اما فرض ان من الملال قدر ماندفع به الهلاك وتقوى لاداء الفرض |
ويؤجر على ذلاك قال صلىالله تعالى عليه وس انالله تعالى ليؤجر فىكل أتمة
لك ليتمكن من اداء الصلاة قاتما
برفعها اعد الى قه واما مندوب ان زاد عذلى

ح
و
سدوجو
سوب
1سبيحجونجو
بتسحجم

ولبهل الصوم قال رمولالله صلىالله تعالى عليه وسا المؤمن القوى احب
الىالله من المؤهنالضعيف وامامباح لااجر ولاوزران زاد :علىذلك جرد تشوى

يضفه فلابأس ان يظهر
لاحب الله اللهر بالسوء

صابلىله تعالى عليه وسلم اجوع بوما واشبع بوما وكان عليه السلام لابشبع من

منالقول الامن ظإيعنى

منمنعمنهحقهفىالقرى

كاف البتغى و(قال 6

صباحب الاختبار (فيه
ايقنا :الكت لاسبات
العاش (انواعفرض6
اىحاء طلبه بالنص الذى

يكفر جاحده(وهوالكسدب

س
منت
س
لحسن
ؤ
صعس
س
يسن

البدن فحاسب حسانا يسيرا واماحرام ان فوق الشبع لاضاعة امال والاسراف
وامراض البدن قال صلىالله تعالى عليه وسلم ماملا” ابن آدموءاء شرا منالبطن

وقال اطول الناس عذابا بوم القيامة اكثره ,اكلا فىالدنيا اللتاطبيب المسافر
ولصوم الغدوينفق عنلفىسه وعياله بلااسراف ولاتقتير ولايستديم الشبعقال

اشاب عن لقولتعهال

سسب

الشعير ثلاث ليال متواليات فلاياً كل الامنه اوتخلط برا بااثعير وقال اصلىله
تعالى عليه وس ثلاث فين البركة الببع بالاجل والمقارضة وخلط البر بالشعير
بيت دونالبسع ولايأ كلفاليوم والليلة مرتين فانه من الاسراف واتحاذ الوان:
الاطسمة والباجات ووضعانابز عالمىائدة |كِثٌ من الماجة سرف الااذاقصد
انيضيف قوما بعدقومانتهى مششخصا #وقالفيه ايضا»ه ااىلفاختار #الكسب #ا

ا
دد
ت
ديبيا
جحاع-

اى>صيلامورالمعاش هوانواع6#اربءة فر ض  #قشفاابعله  نصياهللة ويعاقب
عتلرىكه اممعكانه ويكفر جاحده لثوته بالنص القطعى .قالتعالى فامثوا ىمنا كبها

وكلوا منرزقه والقلوللههصعللهوسل طلبالكسب فريضةعلىكل مسل«ووهو

بقسدر الكفاية لنفسه

الكسب قدر الكفاية  #فسر الكغاية فالىاسروكنية بكفاية نومه  89لنفسه:

ةنوواد
جم
زياوله)
وع

وعياله  من وجب نفقته عليه بغيرحكم حكاتكفقة قرابةالولادة والزوجة
والمهاليك بوقضاء دونه ولومات بلاقضاء ولاتعطيلكسب وفثبتهالاداءلايأئم ||

وخادم وفىالحديث كنى

لمر ائما ان بضيع من
يعول  +وى رواية هن

قال فىاوائل زكاة الزازيه مات وعليه دون انكان مقنصدء الاداء لايؤاخذيه" !

يشو تكاف المواهب قو لهو عيالهمن اولادها اصغار والازواج

والاماء لكننشزطقىوجوبثفقةالاؤلاذ (نوم»

يفة خواجه زاده ٠ ثمالكسب'
ااسشكا
ححتي
الفقر وعدم البلوغ وفىنذةة الازؤاج ليس بشمرط لانذلك جزاء الا
ثم نلاالسؤالفرض فذاك الوقت١
تسيئلأفا
باليد ا نكانقادر اعليه فراوام والافباااء ؤال لانهآخر الكسبحت لوا
ولايزيد على قوت نومك فحىاشية خواجه زاده (وقضاء ددونه) لثلا منعهاذاث عنمقامها المغدلها عانلدله تعالى

لان

-

ينار جوامعالفتاوى واولقاعسفرىزودنية
تلع
خونة
امطل
لقال
احق
أ بوءالقيامةلانه ل نم

ليام يكتسبون ويأكاون منكدبه ,فتدمذرع برا وسقاءوجصده
لسسعل
االر
[| .بان
|اوداسه وطعيه وعنه وخيزه فاكله ونوح نجار وذكريا كذاثك وابراهيم بزاز
|| وداود يصنعالدروع وسليان بصنمالمكاتل هانلوص ثوديئا اصللتىدتعالى عليه

(ثمةالفانترك) المكلف
(الاكتساب بعد ذلك)
الكسبالمفروض[وسعه)
رروض
فلغي
مر لا
لندت
اهلا
رك
فلمواهت بعنى حازله
كا ا

وم رعن الغنم وكانابويكر زازا وعرءفل ىالادم وعئان تاجرا و ءلىر ذى الله

| عنه يواجر نفشه فاناطيت_ مايأكاه الرجل ٠نكدبة قب كل قادر .بيركةالاكتداب
| فان مايأ كله من د ينه ثمهنل شّدر عو الك فكنديه الس أل علوم سآل فات

دفار ,
لماقاخل»ا
ا.ه
| اتملركهالفرض ولابزيد علىةوت ووم كافىحاشدخو اجه زاد

توسيطه اماالكونه فحىل آخر متأخر عنالسابق او للايذان بان ثها بعدها عمدة
تلسااب بعد ذلك * اى مقدأرالكفاية ##وسعه»ه
ا مننقلالكلام « فان تكركا
اىجازلهالرزك جواب النصو لالفرض بدونه حفيسئنذلاهلاثتغال تؤظائف

العبادات و التفرغ عانلكسب .لااكلتسباابقياتالصالحات»واختاف فىانه هل

]أ الكسب لاجل التصدق افضل اوالتفرغ لاطاعة بعد حصول

قدر الواجب قال

ْ افلتىاثار خانيةجيع انواعالكنى .سو اءعندابهور وقيلالزراغةافضل وةليالتحارة

ابدتم الصجارةائمللراثة اثلمصناعة
هكس
لال
اضل
| :والاولاكزوالمتقول عنالنتق اف
|ا والافضلانلاياً كلطعامها لاناز ارعة فاسدةعندابى <نيفةر جه الله انتهى فالاورع
1
أ

لااف ر حصةوترتكب
تننب عن المزارعةاذالاحتياط فالاتفاق الابضرورة اذ
ا

| الرخصبترك العزعة عندالضرورة #وقالوان آكتسب مادخره» مقيه #ولنفسه
وعياله 6#:الىوقت الماجة وحمله ذخرا ومعدالاوازءهالآ نيد 8فهوفسعة »
َ
َ وفىبعض الدم ف واسكة #9فةددحمانالنى صىالله تعلى عليه وس ادخرقوت

عباله سنة #4 :الظاهران لفظ الفاء داخل علىالعلة فينئذيرد ان المطلوب مطلق
الادخار واللازم منالاديث الادخار الخاص فلاتقريب ذمالخاص يستلزم العام

قبللكن كانلابق همبل نفقه حتى رهن درعه فيانفقه علعمومات وهىرهن فيه

ا

واحدة بخص لالمطلو2
نادخارهو الانقاء الىسنهةواسصدنقةفى
لاحنىانالمتبادر مال

وانهلادلالةفىالكلام علىاحقرار وعروض

الانفاق فسنة لاشتضى ذلكفى جيع

|

]| الازمنة * وقيلادخارالسنة للتأهل والافالادخار فوق الاربعين لغيرال :أ هلوفوق

| السنة اهل مالف اسنة_ومناق لتوكل  وهذا كاترى نقيد لاطلاق المديث
| فلايكفيه الدارية بللابد ءنالرواية قلع نالمناوى مذهبابىذرالغفارىردى الله
تعالىعنه حرمة ادحاز المل علىمازاد على حاحته واورد عليه اف المبتغى من اياحة

الكسب املو الم حتىالبذيان ونقش اللرطانوشراء السمرارى واغلان اقوله
للصاو انتته] انهذهالمقاءلة علىالعوابى
ارج
لاصلاح لا
عليه الصلاة وااسلام نامام

الرك وهرغ /النوافكن
العيادةواث:غالهااو اقتصر

علىاالفنرْضٍ و الواجيات
كوذات
والسين ا

عاق

حاشية خواح-ه زاده

( وقال ) فىالاختار
لروانا كتمسب مابدخره
لنفسه وعاله نهو فى
وسعة) قوله مابدخره

مضار ع ادخر مزهافتعالهن

الذخر قليت اوه دالا
لدفعالثقل تمادغت فيها

الدال فلذا حازاعحاءها
)بيات
واعبالها اأى ن
مايحعله ذخرا ومعدا لما
 0من الدرفنه اق
المواهب فقد ص انالنى
الى عليه وسلم
تع
صلى الله

ادخر قوتعيالسنة )و لكنه
كان مق لهمذلاك بل نفقه
فىسديل الايرات <تىرهن

عليه السلا مدرعدفيا نفقه
عاهم ومات وهى رهن
ؤدكافىالواهبومافوق

ذلك نالاتفوئلفى نلق
امهل و حالف السنة

ولكنه لابأس بهي فى

اااي

سب
كو)
(
0
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 1موجه واا_ديث لادل على عالدناة على ان الضرقف الى -وحوه البرمنأ[

احوج .الماجات فتازاد عالىماجة .لامايكون !تو التفاخر والتلهئ مالا بقارن

قرسا واجنبيا عن بر
أهداه

على ذلك ) الحتاج وز

زّويهوادة
لحب
است
(م
ماع

اليه وفى الحديث

بل :فراضللكسب |
اغا ضا-جيدة ثالمظاهر منسوق الاختبار )كو نهذاالادخار :قمن
وهوبعيد البس تس يب فسورةالمزملاء نان مسعود رذئ الله تعالىعنه |"

هن صنع ماسكم معرو
١5لاعارجل جلب
فكافئوه(فانه)اىالكدب

المذكور (انضكل من

19س راليهلمن ذكر ولومالا ( ليوامو

يا الىمدينة فن
ش2
ث

مدانالمسامين صأ.را محنسيا قاع ةسيعريومه

كان عنذالل عنوجل علزلة الجهتداء مقرأ وآخرون يضربون فىالارض وقال ١

صلىالله تعالى عليه وسل مطنلب الدنيا تعففا عنالمسئلة س,عويًا علبىاله وتعظفاا

ال
)فذالنا المعمة التفرغ علىحاردلق اللتعالى وو كجاهلهقهمر ليلة البدر وقالصلىالله تغالى .عليهوس]

الثاجر

(#لنفلالعبادة) ومباح

الشادوى كت ابليعكين ف ومسب وهو الزبادة بعلذلك64اكلاىولذر

وهوكسب الزيادة لليممل

من قدرالتكفايه تلي اوسى به #ائ بالزانكهلفقيرسبو اءكانإهد و نخصاباولاك

 3التنم حتى بدى البنيان

##ااو لبجحازى نه قربا 6#مناقر باهوهى.ا عدمن  صلة الرسم :8قانه افضل

ونقشالليطان ويشترى
ولعذان!ةؤَله
السرارى ا

مانلل لفل العبادة  6كالصلاة والا.وراد والتلاوةءلانهةاداة مال ضعندانتك
8

2

5

7

1

١

5

عا لى.من علو كرمه قال ومامن :دابة ىالارض الاعلى اللهرزقها كا فىالاصولئة

عليه اللام نع الممال

علبكه

الصالحفىد الرجل الصاح

بعد .من قس اسلمستكحبفاناريد مالم بلغ املتىب

مال
جكرعوها ولهو
وم+

نرهم فظاهر عبارته المساواة بلرجعان مواساة.مطلق ْ
على الاقرناء افضل مغي

للتفاخر والتكاثر وان

الفقير الاانيقّال كلة اومعى بل نحو قوله تعالى قاب قسوسين اوادق معنى

إن 0

القردت على ا

بصلة

الرحم واحبة

.فكيفث بزد

الوجوب فلاك .ايضا .ان التصدق

كمل وانالقاريدبغر
ايا.لما
كان منحل فتأمل ثم بل تحازى -قرسا فتكون تؤقبا ومكن ان مل :فق
الكسب على مراتب
افضلها اللمهاد ثمالتحارة
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الفقراء .شاملا للقرابة السيية والودية فنشار الىما سحت متنعويض -الهدية ||

فل
نقعة
لنمت
«وهالا
جماثل لهسا فكىاالحديث من صنع منكم معزو فافكا فئ
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اثلمإراثة ثالمصناعة كأ تخصه »ت#قصر عليه يشكل بحو السنة المسئة التى تقتدى دفها:فانله :فااجر
 71عل بهاكافىااديث وايضا بالعروراء علامال فانهمن نفل العنادة ولاخخصه
“فىالمتغى(لانمنفعة النفل
سب ||
كهااى
لل
اكسب
نم تبادر فىاطلاق العبادةالىغيرالعر افلىعرف  689ومنفعة ال
نخصه) منعود ثواءه
29ولغيره  3لاححى انشع الكاسب لنفسه انعسلى .قدر الدّمرورزى فواجت
اليه ( ومنفءة الكسب6
لماذكر (له)ثوابال و( لغيره)
نفعا قال صنى الله تعالى

اليه وسل) مايدل لفضل

ا(لكخسبيارذاكلناس
من نفع الناس © رواء
القضاعى .من حديث

وان زاداعله فان لتلهى والتبساهى هترام وانلتنعم باتواع النوقباح فالمتفعة ||
المعتدة

ةنص لغيره 0
خ
العيادة لنفسنهه وتفعالزياد
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الناسانفعهم للناس

ماتقل |م
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لغير الطاعة افك

ا

راد

بكوالدت علىمايكون

مجن

دنراحرمل

لاا

من جذس العادة والمديث الذىذ كره دول اقلاتلدصتلغالى عليهوس خيرالناس|
ا

سازعرنوما  0اج

قْ زيادة الكبتن ليون الا مايكون

لاغير وَلإكْفَك

على هذ

أن ”ع

مُعارض وله عليه السلام خيرالناس مؤهدن فقير يءطى جهد أ

ع|لى انالهديث ليس ينص فنا-.جله من النفع بكلا يم ,الاحسان .المالى بع الديو

 95 00أ«والابث قت عالن العار فين5

بعض الناس الاشتغال بالكسب .

(وقدال)

إأؤثالوا الواجب على كل انشان الاشتغال يعبادةٌ ر.ه والتوكل عليه  +وقال عامة اهلالء الونسن مقدار مأيكفنة
ْ زلعيالهواجب فانزاد عذللىكفهومباح والاشتغال,العبادة افضل واناشتغل ببطالزيادة لأيكونحراما اذا لم رديه

الفزروالرياء* قاماححة من قلالبذبخى ان يشتغل بالك ب فلان اللهتعالىقال*وماخلقت اللن والاذس الاليعبدون+فقّدخلق
اللى صلى اللهتعالى عليهو سومااوج اللهتعالى الىانا ججع المال ولاانا كون
الاق لعبادته فيذغيلم انيشتغلوابها * وقا

ا#لنتاجرين ولكن اوجالى بان -ز  681يه قال,فسيم ح.دريك وكن

من الساجد نو اعبد ريك حدى

| وقدةالالمناوىفىشرحهذا الحديث ومنافع الدين اشرف قدرا وابق نفعا وقدقال
غن الميزان انهذا الحديث واهىوعنا نعدوىله مذا كبر* ااه اختلف الههل
الفقير الضاير افضل او الغنى الشاكر ذهب
|

هوالاول

بعض الى الثاتى وزعضص الىالاولوالاق

فارلضفرائض ولابتهياً

هو الختار وى الثانار خاية والامتناع عن

وذلك لايكون الابالكسب

الكلام والتفصيل

فىهذا

قولا واحدا وصنيع صضاحت

| الكسب الاولى ٠انلاشتغالته علىقصد انفاق وعن بستانابىالليث الاشتغالبالعبادة
ْ افضلالا شكال #الكست مكراوه عند بعض وماروى مانكتساب الاثنياء عليم
[| اصن والتسليد مول علىقدر الواجب والكلام فهاوراءه وثالثانو اعالكسب
||

واجب ذلانالله تعالى

المقام

واذضنا قالتانار حاية عن السراحية على نكن

المباح كسب الزيادة لحمل والدم 0

البقين * واماحجة مقنال
انطلبقوتهوقوتعياله

العبد لاداء الفرائض الا
باللاس وووت النفسن

على مااختاره انوالمعين النسئى فر

ْالاختيار شتذى انكون الثاق عنده

ع(بك

البثيان وثسناءا لان ورأبعها 0

امع

|| للتفاخر والبطر وانكان هن حل علىماف الاختمار هذا ماسعاه فىملتق الانرحراما

| لانكراهة الخرم حرام عند تدر جدالله +نممحل الاستشهاد من كلام الاختيار
بمواضع لانالرياضة لاجل الطاءات الىرتبة صومالوصال افراط وقد نفاها
شوله لانجوز الرياضة الخ ولان تارلكسب «طلقا لاجل ":قاعد لاطاعة افراط

قنالعالالهلى* ذاذا قضيت
الصاوةذانتشروافالارض
واتغو امن فضل الله+و قال
عليه اأسلام سابعو | باليز

ذاناباك كانبزازا يعنى
حرجن
ابراهم خايل ال
عليه السلام الىهناكلاه

* وف التانارخانيةد امام
عندكتات الكسك الذئ

[| ايضا :وقد اشار الى نفيه بدوله الكسب انواع فرض الخ ولان الكسب ثها

صزؤه دديث رواه ان

[| وراء ذلك لنفسه وعياله رخصة واشار الها ايضا شوله وانكسب مادخر الخ

مسعود عنالنى صلى الله
عليه وسلم انه قال طلن

وايضا فىالنوع الاسعبابى رخصة كالانى ##وقال فالتاتار خانية يكره#ه قيل
كراهة حرم اذهى الحمل عندالاطلاق والا شبه ان شال ان الكراهة الواقعة

تالت
ومسإن ك 5ان طلب

 ١فىالطظر والاباحة تحرميةوفىالصلاة وماتعلق بها تنزاهية اق حاسية اجىجلى

دأرنضةواولمننديد

ا

00
نك انهة١ الام 5من

١نفىموضع #قابللظاهر

يجنملاهو جواب شرط #ذوف ويؤيدهرد  7ويفرغون بالنون
#و تمتنغونعنالطيبات» من الما كل والمشارب والللابس والمسا كن والنا 4

رضة علىكلمتم
الكسبف ي

انوناآدم عليه السلامفاله
لا اهبط الىالارض اناه

جبرايل عليهالسلام
نط وام ابنزرعها
ذزرعهاوسةاهاو حصدها

وداءهاوطحنهاوخبزهاوكذاث ( بريشة 5؟ ل) نعولحيه السلام كان كار ايايلم.نكسسبهوادرد س عليه السلامكان

فياظاوا راقم قليالسلامكانبزازا حتىروىانهعليه|! الامقالعليكم باابزفاناباكابر اهمرالعسللهامكانبزازا وعيسى
السلام كانيأ كلقهن غزل امه ورا بلتقط ١لسنابل فعل ان  0طريق الانياء والمرسلين الىهنا كلامه
ا(وقالف التاثارحاية يكرءان >م:تمع قوم) د٠ن»الئاس (فيءتزاون) الظاه ر فيعتزاوالكل اللاقالاون  "0حم كذا
فاللاوهب (فىموضع) اىبنفردونبه عنالكسب( و:كتنءون ) انفسهر (عنالطيبات ا)لتى بهسا قوام اابندهم

لإنعبدون اللهتعالى فيه 6اتناف سانى لبمان الداعئلذاك الاعتزال و بشرغون انفسهم لذاك) المذكور
والظاهر اناههاردادًكارلتحري لمافىالاشتغال :ذاك عنالكسب ف ١ نه ٠ن تضيبع الاهلو العيالو منثر اللطبمات
من اضعاف البدنعن اداء

الواحبات كافىالمواهب
 0وككسق المالاللال 4

 0 3ها وقد اباحه,الله تعالى بلا وجهم  9يعبدون اللدنعالى  :#بالاوراد والاذكار

|والصيام والقيام #وفيه اى فىذلك الموضع لشورغون #من التفريغ#وانفسهم

| لذلاث»* العبادة ليلا ونهارا بلسنين ودهورا #وكسب اللال» الذوله حظ

بالوجدا لذى اباحه الشسرع

الىالفرضية هوالزومالمعة والخاءمات» فالمكتوبات #اؤلفىامصار»» فىمجيع

(وازوما
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معالموحدين فىالصا ات
(فالامصار)» جع مس
معن البلادوقولهو كسب

انكلة احب والزم توجب انبوجد اصلالحبة واللزوم ىخلافه فكيف ,تصور

| الكراهة فيا يكوزله حسن شرعى ولوفىا+لة الا ان بال يمعنى اصلالفعل او
لاذان كون ماذكر مبالغا فىالحبة وكاملا قويا افلىازوميعنى وى فىالحبةوقوى ْ

)
مبو
ز اح
ليره(
اا خ
مد

افلىازوم فاعرفه ووجه الاحجاج ليس حلاف فكىلام التاتارخانية  +فان قيل

مماشعله اولئك لمافىاقامة

دلالة هذا الكلام بالمطلوباقوىما فىكلامالاختبار فإقدمهعليه +قلنالانالاختبار

التاعة هن اعلاء شعار
الاسلام والدين والقيام

|

بالاجماع علىاسنى اركانه

اصنفه صاحب التار احدالمتون الاربعة التىاجع على وثاقتها عسلاىئر الكتب |
|
نواالثسروح «قدمة فىالوثاقة عالىفتاوى كااناللتون «قدمة على الشروح ا ||
فىالفقهية #فانقلت يعارض ماذكرت 6ههنا من الاحاديث وكلام الفقهاء من :

7

6

؛

وهوالصلاة ومن لزوم | الرياضة وكررة الجاهدة يؤمانةقل 6بالبناء للمفعول مفعول يعارض او فاعلهالاول
الجاعة مالنتعاون على | اقرب نحوا والثانى اصولا وآدابا بللغة ايضا ذافهم  8عن السلف» الصالين
ط اللىواق
لسن
الل
البروالنقؤيوتعءإماحتاج | اللعملراد »اهلنسلف هنا ليسمايكون فىمقايلة االملفمنخمد نا
الندد ناو دنيائف المواهب

(اتهى) اى كلامالتابار
حانية ب( فان قلت © اما

الصا التخطابوفىت-هة
اارذ كرت
م(:ع
ضنقبل
فا

ا

|١
|

على ماقيل بملطلق من تقَدممن الكصابة والتابعينومن بعدهم ش:ودمةنالرياضات»
تقل الاكل وفى رسالة القشيرى كانسهل ننعبدالله شطر فجىسهعث

وما

وفىرءضان الىرؤيةالهلال وكان فكلليلة .غطر بلماء القراح وانو تراب التحتى
اكل اكلتين بمدنمرة الىمكة وابوعمان المغربى سو لالرباى بأكلمرة فار بعين
والصعدانى فىئمانين نوما وفىقوت القلوب والاحياء انابابكر رذىاللهثعالى عنه |

د

ال
ا
واقوال الفتهاءالدالة على
ا
:
| وكثير  25مكلف لمن الر-جن بن براهم وابراهم  0وحاج بن فراصة |
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ماذملواميفدراط
| وحقصالعابد المصيصى والمستمبنسعيد وسلهان|المواص وسهل بن عبدالله وصل |

كان نطوى ستة ايام ورالزيير يطوى سبعة ايام والثورى وابنادهم ثلدثة ايام ْ ا

ومعدو-ىيةالقصدو التوسيط

طم الىثلاثين وروى انسهل بنعبد اللهافقنات ثلث درهم قثثللات سانوات |

فيهيفىحاشية خو اجهزاده فو يه من كهنورةالجاهدات»#قال القشيرىاالنجاصالهدة فطمالنفسعنالمألوفات |[
والمعارضة تسلي للدليل
و-جلها ءلىخلاف هواها فىعوم الاوقات وقال حى عن|راهمابنسئان انه قال
وتصديق لهالاانهيعارض

مثله مما قتضى خلافه
ومامفءولهقدمليعارض

وفاعله (إما)الذىر نقل)

بالبناءللمفعول عن السلف)
اى من تقدم من التابعين

كاي ا سقف ولا فىموضع علو اربعينسنة وكنت اشتهىفى اوقات اناتناول ,
سبعة عدس

0

شف قلى وعنالدسرى أن نفسى تطالبى ل ثلاثين أو اربعين سنة أ

ا

اغعس <زرة قدس اا اطعرني | * وقيل ان عصام نبو سف البلزى وحه شال

0

مبلته.فقال وحدت
خاتمالاصم فقيله فقيلله ل ق

فىاخذه دكن وعنه وى ردى عنرى

||
ا

وذله فاخيرزت عنه على عزى وذلى علىذله * وقيل لبعضهم الى اريد ان احمعلى

فىم
فنبعده ,من :قدمىهذه الامةالجتهدين

اضى اللدتعالى٠:ن ) انه (إشدةالرياضات وكررٌةًالجاهدات

(الجريد)

 ١/2اهس

والاجمادفى العبادا تكصام الدهر والوصال)اىعند

اليحريد ذقَال حرد اولا قلبك عن الهو والششالك عن اللغو ونفسك عن الالهو م

اسك حيث دُنْت لوه من #9الاجتهاد فالىعبادات © ' نقل انجنيدا يدخل
كل نوم خانوته ويسبلالب_ير ويصلى ارعمائة ركعة ثميعود الى ببته وءنكتاب
حب_ن التذبيه ان اوس القرنى ردى اللهعنه قال والله لاعبدنالله عبادة الملائكة

فكان للة شطعها قائماوليلة سَطعا ساجدا وليلة راكعا وعنانى عبدالله نخفيف
اكلاهن شو ل زعا كنت قرأ اشداء اعرى افركعة اواحدة عشسرة الاق ملة

قلهوالله احد وربماكنت اقرأ فيركعة واحدة القرآنكله ور يما كنت اصلى
املنغداة الىالعصر الفركعة* وروىانالشافهىر جدالله كان لااو لساله عن

من

برى منهم جوازه وهو
برك فطر بين الصيامين
وال ماما حر جار

عنه
لرهذى
|نس
عانل

انه

ر
آلخفى
عليهالسلاموا ص
شهر رمضان فو اصل ناس
من المسوينفيلغه ذلاك فقال

عليه السلاماومداناالشهر

النسبجم والتهليل فيوما جلس عند الملاق ليقص شاريهه فقال الحلاق لا نحرك

لواص لنا وصالا بدع

شفتك قال لانشطع منها قطعة احب الى هنانءضئ علىحين بلاذكرالله تعالى

التعمقون تممتهم  +وما

 3وفىبعضالكتب قالشريك كنت مع الىحئيفة ر جدالله سئة فار نهو ضعجنبه

روىعنابىبكرر طى الله

كهان يصبى صلاة الغداة توضوء العشاء
عاللىارض وكان اصعانه يشهدون ان

تعال عنهمن وهال اليتة

وقالمسعر جسستاباحنفة وقتدخولالناس مضاجعهم فخرج من:ازله ودخل

 5وماروىعن عبدالله.ن

المسجحد واث_تغل بالصلاة  0اقدر علىالسهر والقيت حصيات فىنعليه ورجعت
فعند قرب الصم رجعت فوجدته فىمكانه يدعو وى ونظرت تعليه والمضيات

الزبير من وصالالسبعة
وعن الساف الصاللينمن

باقية فلا صلىالفجر بوضوء العشاء ادى ورده ثم شرع فىمذاكرة العم فلا صلى

الوصالفءن البعضئ ملام

الظهر سجللها االلىعصر ثم الىااغرب قلا صلاها رجع الى «خزله فافطر وجدد
وضوءه ثمخرج الى صلاة الععشاء ثمدخل منزله الىان اخذالناس مطهييي ْم

ثلاثة وعنالبعض جسة

| خرجج ودخلالتجد فقام الىاأفجر ثمالىالظهر كالامس قال فلازمته الى انزعلت
| انه مادته الىانيموت فا رأته بالنهار مفطرا ولا بالايل نائما ولكن فى ايامالتعطيل
]| فىالضعو :بأخذ نومه خفيفة قال مسمعر فبعد ذلاثك وت

لسه

و

وله حي

روى ابومعاذ ان مسعرا مات فىمسرل ابى<نيفة ساحدا وعنانى !الى انه قال

نيه روعن اعون تجنية
وعثسبن كا فاىلكتات
الواردات لاقاضى نور
الدن( و القيام)بالتطوع

فكلاليالى ) ظرف

مارأشه ليلة وضع جنبه على الارض وبشعل قيلولة ثارة © كصيامالدهر » اى
| ججبعالعمر سوى الايام المنهية ووه صيام الوصال» اىمتابعة الايام بلاافطار

رذى الله عَيه انك قالقام

1فا الواصلين ومدة وصالهم كوصال ابىبكر الىالسنة ووصال
بينها وقد سععت ن

للالهلهتصعبالى عليه
راسو

عبداللهبنزبير الىالسبعة اللوقويام فىكلالليالى64وكايسضهالزنعبد اللاهلتسزى

وس <تىاتتفت قدماهوى

وقونى خبز الشعير الأتىعشرة سنة ثمعن امنتاطوىثلا ثليال ثمافطرليلة مهسا

نة ثخرمجتاسجم فىالارض
يعلنيهسعش
ركثت
ثم سبعا ثمنهسا وعشعرين ليلة وم
وادث اقوم الال كله كذا فرسالة القشيرى وفى بعض
سنين نمرجعت ان نشدي ك

خصى
تلق
ابة خ
لتعا
الرسائل كان يحبىالليالى كلها من التابعينوتبع التابعين من غيرال
| تعلقين وحجاد وه.ءيد بنالسيب وفضيل وطاووسوربعوابىسايانو علىين بكار

لاقيام وعنامغيرة شتعنبة

رواية اخرى كان يصلى

معنتوبرت قدماءكلك
اتكلفت هذا وقد عظ نا
ماتقدم من ذنبك وماتأخر

قعالليه السلام افلاكون
عبدا شكورا

ب
ه١1
ي1
مز

ون
عكله,
ضك نا
بنهال
ابنام
لاشوا
ويد الرق
وابن عاصم وابىجابر.ومالكبن دنار يز
جنبهم على الفراش فىاليالى ويصلون الفجر نوضوء العشاء شكون قبامهم غذاء
روحهم وحياة قلبهم وصيانة حواءهم ولسانهم عن التعطيل االنىتكون الطاعد

 +وعن عايشة رذى الله
تعاللى عنه

والسهرلذيذة والنوم معصية و قطعيةعنر بهموروىعبد اللهنداود انالساف اذا بلغ
احده ,اربعين سنةطاوى فراشهولم يضع حنيه ف اىلليالى الاشيلولة بعدصلا الضجى

قالت قام

راسوللله صلىاللهعليه
وس بآيات من القرآن

يىدلانى ان لالىحشفة
وكذا املننسوان لاتعدكرابعة وميونة الزنجية واعلنصعل

لبلة رواه فكىتاب قم

ابلعليل
ةيج
اهف
لتم
ياخ
ورداالليل وهوان خم القرآن بفمرا ختمه فىركعتين وصرء
واوحْقه قبلتمام الليل.دعوونناج وى الى وبّتالفجر ووامةنهسارء ,فيالنتوى

حنيفة رجهاللهاله لين

يلنتارىمثله فيورعه ودنهو اجتهاده وفى قاضكان وخزانة
عله
والتعايم كافعار ال
المفتيننكمفكل شهررمضان احدى وستين حُمة ثلاثين فيايامه وثلاثين فىلياله.

ونفروسوى+عنانى
ال
لبلاارتمينسنة كافحاشية

وواحدة فالراويح رواه ابوبوسف وغيرهوعن بحبىب نعكلمانيتمسد إلىحنيفة

كجورإادم > .قال عيل

ايلاامعع وقوعدموعه عاللىصير كانهيمطرالسقفٍ وعنالفرائد شبرح الكنزصلى

الوهاب الشعرانى ىكتاءه

اوحدفة صلاةا جر بوضوءالعشا اربعينسنة وءامة ليله شراءة القرآن فىالصلاة |
وكانعع بكاؤه منالايل حتىبرجه جيرانه وانه خممالقرأن افلمىوضع الذىمات |

الممعى بالممزان :فال الة
بنمرو صلى انوحنيفة

صلا الجر وضوءالعشاء فبدسبعة آلافمرة هلوالاجتداب عن الشببات» #وفى بعض الح المثتهيات اى |
ازبمينسنة وكانامة ليله مانشتهيه النفوس فرسىالةالقشيرى عنابىتراب التجتى ماقنتنفيق منالقؤوات |

شرا القرآن فرىكعة

الامرةتمنت خيزا و دضاوانا فسفر فعدلتالىقريه فاخذنى :لااهلقرية وقالوا اله |

واحدة وكان عع كانه

مانلاصوص فضيروونى سبعيندرة ثمعرفوتى فاعتذروا حملن واجدالى منزلهفقدم

الىخيزا بوضافقلت لنفسىكلى بعدسيعين درة وفيهايضااشتهى ابواتخير العسقلالى |

املنليل حتّىبر جه جيرانه

السك سنينثم ظهرذلاث من موضع حلال فلامداليه بده ليأكل اخذت شوكة من |
عظاءه اصبعه فذهبت ذلك بددفقال ياربهذا لمنمديده بشهوة الىحلال فكيف |

اقرلانمفوضع
وانه خمال
الذىتو فيه سبعدا لاف

ح
ودمن
رلفراب
سافىا
مسك
الكنز (والاجتناب عن
الشبات »©علا نحديث

يم مند الىحرامو فىباب الورعمنه قالابو بكرالصديق رذىالله تعالىعنه كناندع ||

سبعينيابا هن خلال عناقفعدباانبامن احيرام والالتصدلتعالى عليهو سإلابىهريرة |
كنورءاتكن اعبدالناس وفيدايضا قيلازمالك بندنار مكثبالبصيرة اربعينسنة |

نتمر البصصرة ولامنرطها جتىمات وبزلقه .قاليااهل بصرةهذا بطتى |
فزيأكل

فنانقى الشواتفقداستير|

لدبنه وعرضمه شوسفعطة

مانقص »نه ثى“ولازاد فيكومشَال حاءتاخت بششرا حافى الىاا-جدين حنبلر جه |

اللدتعالى وقالتانا نغزلعلى سطوحنابشعلة الملكهل جوز لنالغزلفشعاعها وقد |
المشتهيات ججع مستهى
سم مفعول من الاشتهاء  .وقععلينا المشاعلالظاهرية فقالمنانت افا اللدقالت اتخيش رالافى فى اجد |
جدبنحنيلسطلالهعند ا
جو رعالصادق لاتةزشلعىافعىهاورهن!
قلبت الفه ياء للجميع وقالهن بتكم خر ال
شالفلا ارادفكاكه ابخجرالقال اليه سطلين وقال خذا»ما يك ففال اشكل سطلى |
ذهولكو الدراه ,اثفقال البقال سطلاكهذا واتمااردتاختبار كفي خذوكانرجل ١
يكتبرقعةفىبيت بكراءفاراد انير بالكتاب منجدارالبيت قدو اله انالبهت |

'

«بلكراي

2والطيات  6زهدا (وانام) ل  44314للقرآن ( فىكل بوم هرة:اومرتين © منصوبان على الظر فخ

بألكرامانحهظربلبااحلظهرلهذا فز ب الكتاب ف-ععهاتفا بقولسيع| المسيف .بالتزاب
لس امو رقجبعلابن الباكرم نم والى الشامفق استعارموم رده
_ ا الم
ظ
6

أ

نىسنان لا,ناممصمعم و لزياكلسيل و الإبشرب بالاذا
حبه ونكحايمان ااب
اتي
|ال
|ص

ْ ستينسنة فرؤّىفىالمنام .بعدمامات فقل لهمافعل اللهبك فقال اخغييررانى حبوسعن
|

الزمانة أوعلى المصدر يخ

جىسب
(بلمسات) عل
احوالهم فىالاقلالوالاكثار
 5فىالمواهب وعن اب

رقّدر علىدهن
أ( اجنةيابرة استعرتها فإأردهاوكان الشافعي جاور فىاللرموهو فلقايب

حنيفهر نجدالله عليه كان

[| السمراجفبطالع كتابهبضياء القمرو القناديل تضى*الىالفر قبل لهلو نظرت يضياء
الفناديل لوذحم اللطوالنظر بضياءالتمر نقص ثور بصرك فقال القناديل الكعية

يم فىشهر ر مضباناحدىي
وستين تا ثلثينفى الليالى

وثلثين فىالايام وواحدة

لالمطالعة الكتب فالنظر المفرق للبصير منالمباح خير من النظز المزيذ نوره منغيره
كفىان
ض كا
اويح
قلرا
 0الطييات»#من الماكو لاتو المثسرو باتوالمسا كين كاقدمناعن السادات فو اليم 4فا
* وعنه انهصلى ثلثين سنة
رة
عطف على الاجتناباو صيام الدهر #فىكلنوم مرة اومتين بل عكساثتي##
التجرو حرو ءالعيشاءت اذ ء
كاقدمنا وايضافالمناوى عالنقسطلاتى اتونبالدهان نثس بف الهيخمفىبوموايلة
الامام قاخكذان ايضا
خيس عشرة حقو و الهم الاصبهانى رأىر جلامنا لمن +عفىمشوطاواسبوع وانقمم
عيذالوهاب الشعراة خيمبينالمغرب و العشاء نين واخبرناعلى المرصق انه قرأفىانام

سنلوكه فىبوم وليلةثلاثمائة الف ختمو ستينالف خمكل در جدالفِ خم وهذالا تسس

الاإشيضريانى ومدد رجات انتهى * قيل ولايستبعد هذاعلى اولياءالله تعالى الذبن

غلبتروحانباتهم جعملعىانياتيي والروحمناماليهبكلاحلمبصر والله علىكلشى*
قدير»ثمنقول حاص لسؤال المصنفان هذه المنقولات عن السلف معارضة لاد كر

*وروى نشد ادن حكي
صلى «وضوءهالظهر ٍ/

البومالثابى ستين سنةكا

افلىبزازية* وروىالنوى

عانلبصعاضمين حنم

املنآيات و الاحاديث واقوال الفقهاء .ولا انالتعارض لاتصور بايلنراجم

القران ىكل نوم مان

معارض للنص وللاجماع بلثبوتتلاك الادلةيشتضىكون

هرات وهذا واشياهه

الس
يما
قفلا
لو ج
امرج
وال

تالكمنقو تلماحر ماتوار :كاب منهياتفالا ولى اانلحتمعلبير على طر دق|لاستفسار

تحوانيقال فبعد تلاث الادلة ماوجه مانقلعنالسلف من كذا وكذا اوبمّال ليس
النصوص والادلة كا#عت والافاوجه مانقلعن السلف الاانشال التعارض هنا

| تيجوزعمى مطلقالخيالفة فتأملو يمكن دفعهيمل تصويرالسؤال هكذادليلكروان
دلعلىما ادعيتيم»ن لزومالاقتصاد ولكنعندنا مانفيهمن و قالواعفراط

مانلساف

فانهدلوم يكنلهم ادلةعليه لمافعلو| والاجيراءعلى جهالتهم اوالتملعلى خلافعلهم
' ليس جاتر بعيدعن الانصاف  1ناه فىجواب هذا السؤال ياو لا+فانقيل ان
اولاافهل تفضيل بدليل الاولىوالاوا ثلفاوجه “نونه +قلنا انه هنا رف ععنىقبل
وهو حيئذ منورف ,لاوصفية له اصلاواذا جعلته صفهلم تصعرفه ول

اما

لاتفيلو بم#لامعار ضةبينالوج  #ظاهر اوباطنا
اول اىقبل احلوابينالاخيرين ا ك
| والظاهر متلوا اوغير «تلى فتأمل فيه #ؤوغيره اى وبين غير الوج كالمزقول
' المذكور عن السِلفٍ لان مبنى النعارض على القاثل ولاماثلة بين الوجى وغيره
لطخخ
«حتى تحتاج الى الموابال#ل#بالزمفيه الاخذبالاقوىو لخ

للما حعظةنى
اى م
مول عل
كاف حاشية خواجدزاده
قلا اولالامعارضة بين

الووج وغيره ) ومنه
كلام الردب_ول صل الله

تعالى عليه و ل ان هو

الاوجوج لانهائفتذى
المساواةييتهماو لامناسية

بكليانءالله تعالى وكلام
رسوله عليهالسلام وين

كاللاامسناارمكافى حاشية
خواجدزاد(.حتى تاج

الىااواب) وهذاغابة
البعاراهك لمنفيه فانها

١

رطخجولامذ ْ
)كيلغف( مدقمربخوهواموزا هادم تبئاعذخالا( لف٠ه 1باتكلاب ةئسلاو) نيذلاا
ويجوزاعابعليك اسم

فمل ممعنى الزم والاخذ
مفعول

3

1

عليكم

انفسكم (وثانيا /عطف
على اولا  0اعمامنع صعة

الروايةعنه اذم شّععنها
بحث و  2ل

عاش

باكر هاخالعن السند»
رلنى فلان
ماثلخانبقا

واليه يشير قوله  9فعليك الاخذ مما ثبت بالكتاب والسنة » وانت مأموز
باطاعةالله ورسوله لابغيرهكالساف لكنبرد اناسهاامقادمن مأمورون باتباع الاء
والاورع وانه قدقرر فىمحله ان دليل المقلدليس الاقول الجتهد وكذا فعلهكافى
الاصول واماالنصوص أختصه بالجتهد وقرر ايضا اذا تالف النص مع قول
الفقهاءدم قولالفقهاء لمواز كون النص مؤولا اوخصصااومس و خايعرفهاا:4هد
دونالقلد وانهذا بور ثتضليل السلف وسوءالظن بهم فلعلهلماذ كر كلهاو بعضهاو

ردالوابين الآ خر بفينكو ننتاسليين هوثاننايمانم صصة الرواية عنهم اذل شععنا»
طاب و تفص هو نفتيش #بوجبصعة الصدور عنم
لوحث
اىعن الامورالنقولة #

وذلكانمايكون بالاسائيدا تخصةكالنوائر والشهرةوالواحدبشروط الروايةمن نحو

تنهى الى
عفنلان اليىا

العدلوالضيط والعدد ييل كثرها حالعن» اصل وهالستد يهفضلاعن وصفه
كالعدد والعدالة فلاتوهم ازفيه تلقيا بالجواب اذتقييد الاككرية يقتضى اعتراف

هذا المنعمنوع بانالتوائر

مسئلة المصم فىحانسالاقل وهويكى لهفالتفسير انبعضها اى الاقل مشقل (اسند

المعنوى حاصل شوت

ااصحمليس احم للإخلاف الكتاب» لانهمتوائركله وؤوالاخبار النبوية» ائ

ذلاك عن السلف وان لم

المذكورة هذا فلايضسر و«ود الاحاديث الضعيفة بل الموضوعة فىانفسها وان

شوائر كل من جزيات
ذلك كشجاعة علىر ذى الله

عنه وانلمنجى” بالتوائر

الملذكورة مأخوذة من كتب”*هة متعاضدة بعضها ببعض بللكون مال معانيها
راجعاالىثى“ واخديرتق الىالشهور سب العنىفيوجباغل طنأنينةولارك رغناا
معلوميةوجود شروط الروايةفىبعضهابلفاتها ساناتونفسيرات جملاتالكتات
وخفايتها مفسلااواة فىالنقل فكيف تصور التعارض  6#هذاعلى تسليمامكان
التعارض بين اص ل الو وبيناص لالمنقول كاشيرا نفافلا,رد انهبوهر صهة التعازض

قوة لانفس شوت

ذلاك

لظهور سندهو يك للابراد

كا الفواهب لبخالاف

الكتابو الاخباراللدوية
فلامساواةفى النقلفكيف

عندتساويهما سندا لكنيشكل انلبعض المنقولاتالسلفية سنداسحها كثل بعضن
الاخبار الندوية ااشار اليهالمصنف انفاسو له بلا كثرها خالعن السندنع التعاضه
ىراجع الىعدم
اوناب
للثال
المعنوىباق فالىاخبار نداولمنقولاتولا وان حااص

صدورتلك المنقولتامانهم ولاشكانهلوسإعدم التوائر بلالشهر ةبالنسبة ال اىلتتخاصهم

لكنلانسم ذلكبالنسبة الرنوعهم اذا التوائراللعنوى ظاهر فىجنسهم وانكار ذلك
ايضامؤدى الىارتفاع الامنوالاعقاد بالكلية على الكتب سه المعتبرة كقامحان
والرسالةالقشيرية وايضاحاصل هذين الموابيناشاءالمنم وعدمالموازىهذاالقدن

تصور التعارض ع« ب

اقتضاءالتساوىاذالكتاتب
منقولبالتوائر والاخبار

بطريق التوائر وبعضها
منقول بطريق الك-هرة

وبطضنها بطريق الااذ

املنتقيد والاغقام باستغراق الاوقات فىعبادةالمعبود الذىلم لق الثقلينالاللعبادة

لتنصوص كةولهتعالى +فاتقو |اللهمااستطعتم
وهوبعيد .نعالانصاف بلظاهر باءض

واتقوالله حقنقاته وماامروا الاليعبدوا اللهفتهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم!
سابقباالميرات والذينحاهدوا فياالتهدنهمسبلنا» وبعض بح الاحاديتمن اثاره

اصلللهتعالى عليهو سسكن الموع عنلفىسه االنىير باطر على بطنهوقيامهالايل.
الىانتورمت قدماءوفى روايةمس! الىان انتفذت قدماه وفىرواية الىان تشفقت

حااشية خواجه زاده
اىلعسنلف ليس كفذلىك ك
*.ومارو

(قدمام»

فعباذة معلل بعلنين للية ) اىمنسوبة الىلام التعليل الداخلةعلىماالاستفهامية اى لم
وثاثااالن اتلشنعدنيد ال
ءِ وجودالر>والمصنوع الصانع -ر اها أ كافى حاشيةخواجدز اده وسمدا لش يف إهى الافضاء) الفاء والضاد
| قدماهشتدّى وقوع ذلك اإيضاو ماحرر بين التعاررض المقيق دين التصوض فلعل

'الاولىالتوفق #وانسال لمنعللبتدئين الذين اذا اتواتلاك الكيرة فىالاتداء لزم
ا القاءانفسهم الىالتهلكة والمواز للنديين الذنصارت ثلاث الكزدلهم كالغذاء باذة

المعونةالايصال( االهىلاك
يضعف به
النفس)م6باعل
احسادها وذهب به
قوااها درناك

كل

والثربورك النوموقد
مدار التسليم جذس ماذ كر فافهم وووثالثاان المنععن التشديد فالعبادة

معلل 6هفى

دنلال املنعلة
تكا
اىسان
لالم
بشسعرعلهتهين يهاحداثما ظوايةيهاعزانالبرهاانام
ال
الىعلولواماانىان منالمعلول االلىعلة وانشْدتقلت ان كناالوسطعلة فاىلذهن
ْ والخارج فلى وانكان فىالذهن دو نالخارج ذانىكالاستد لال بالنارعلى الدخاان قْ

فانىكالاستدلال بالاثر على الؤثروهههى الافضاء» اى
]| اللىوبالدخان علىالنار ال
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امنى لامتهم بالسواك عند كل صلاة وهو مؤد منعنداللهتعالى فيقوى»
والمصمنوءات عاللىصائم
اىبشدر #علىما#ه املنطاءات الشاقة #ؤلاشوىعليهاحاد الامة» اذشانمنكان
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ايةلكااول لاشافعية افنىالقيد بعدابجل
|فقط وايضا هذا هوالملابم لقاعدة النمنف
فعبادة» اى
“(”فلوكان ال
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بذانه لانه امسرع الناس ار اضيه تعالى ولاغى نه عن شى” دن فضله زاوبينه وحث»#اى حرض

(وقوله)
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| بثته لقطعمئىهذا البلعوم اىالملقوم اىلقتلالىآخر ماقال هن كله الطوال لاكى
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كاتاكالفغفذلاء اصحيمبيفىان ححيم البدن لابنفك عن .
#ؤوطبعا اكىطبع بل
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مالمويثاركه فيه غيره كأ

لهتعالى عليه وسو قدترتب عصلنىيعهم علاتم قبوثلا؟راعمالهم من> و الكر امات
اصلل

قااللغز الى(روهى» اى
الدرجة المذكورة (ان

انضا» وبائلة انى لماجد فالمقام شيا غيرقصور فهمى حقيقةالمرام  8واماندينا

لامنع)بالبئاء لغيرالفاعل

صبى اللهتعالى عليه وس فقد بلغالدرجه العليا من الكمال ِ الممكن لادشس يعناية
ل

إعن توجدالقاب) منه

للد تعانى فيل قبلالندوة وبعدها كابدل تفرغه فغازر حراء ونتل اليه“شلا 0

وبواصل ققصيامه وتبالغ فىقيامه ولم سبقه احد منالامة 2

اولاء وحضوره مع
الم قال (ارقي )من

عبادة اصلا

فتأمل مافيه 9و هئ كهاىالدرجةالعليًا  8ان لامنع عنتوجهالقلب » الى مالم
القدش والنور ##بثئ'  #املعنواثق المسمية والشواغل البشسريةالمادية اول9لتاكا

الاعناءلكمالكئةالمعاو يد
تيةك(للام
بالنأثيراتااللاله

#وتكوناللملطة  6ماعماق «ووالغزلة؟» من الملقعنده لوسواء#ةالعلى القارى
لس

سجس

سس

سس سس

1

معانذلق ولاالاكل ولا
اللثسرب» اى اخادلالمايع

|الىالموف ومنه .م خطاء الدائين تناول الدرم الدخان ايضًا فىلتعياهم ادخاله الموف شرا ب ولاالنوم )اى
'زوال

الشءوز

ماكر قاد اعصاتب

الدماغ  4نالاعترة المتصاعدة |ك 4 4ن المعدة واذاكان

مأرآ قم امد

عا بع
يكهالسلام

#الكغيره من ال ب
ادياء دن جلة الوج  2وك ماررمسية االنسياء ع(2جماع وغيره  0و2دون الطاطة ) له باناس (والء,زلة»
عنهمفحقه اضوره

1

مع مولاء ( سواء»

اى مسةو بان استغنى

1١اتيس

عن اكابر الصوفية الخلوة فى الملوة والعزلة فى الخلطة والصوق كائن بأ

بنشبيه شى” عن ده
والخلطةمبتدأً وخبره مع

اغاللههذه| لسيات
امتعنغداشت
بسلا
صعلليهاة و ال
برواع ثى فرثىا فلانه
وغ ييبق

ماعطف عليه سواءو الجلة | ولاببع عن ذكرالله * فان لقابلذهن بسيط لاتعلق فىزمان واحادسكتادل عليه
ارتلكورناوبط محذوف
خب
وائما استوى حاله فيهما
حلاف باتى البشسر فان

الخلطة بالناس لا تشتغله
عالنتوجه لأمولى لماايده

هوله تعالى  +ماجعل الله لرجل مقنلبين فىجوفه  +قلنا قالوا تيس التوجهالتام

دفشعةي ائلىين للحجردين عنالعواعق البششرية ولذوىالنفوس القدسيةالقوية ولهذا'
5

صلى اللهتعالى عليه و

يدير ام المش

وهو فالصلاة

مع حضور الصلاة.

وخدوعها والاولى انيحمل عليه حديث المامعالصغير ذكرت وانا فىالصلاةتيرا |]
| عندنا فكرهت انبدت عندنا فامات لقسعته وفىشرحه وفإرواءة فقموىه خلانا

|[

شفياهرة االلىاننفكر بغيرتمعااق بالصلاة لانقصكالهاوانالنبة فها الىثى*
ان قاال

منالقوى الملكية العلية
عىبباعضدات الظاهرة به |]
الالمعل
حلاف ساراليثم كافى جار ليست مضرة #فاقتصاره عليهالصلوة والس
افلماواقهتبص[اره)عليه

ض
على
بام ع
الصلاةو السل

الغيادات الظاهرة) عن

فلظاهر واما افلىعبادةالباطنية فلايغيب”
افلتقسد اشارة الى انالاقتصار انما هو ا
عنها ولانفك ال اصلا هقلكونها افخلله  6افلىتفريع خفاء مها بالنسبة الى .
قوله #8ولامته  6الا ان َال ان تشدبدالعبادات لماكان لاسعصال توجدالقلب

بعض (لكونها) المأى

عندالخلطة وكان ذلاك حاصلا ,دون الآشديدله عليهالصلاة والسلام فاقتصاره الى
آخره لان مع بعده فىنفسه انه لارفعالدلفاء بالنسبة الى امته اذليسله المفرع '

ارك رامول قليل

عليه وان منالامةالساف فيورث سوءالظنمم بانهم لميعرفوا الأفضلاوم عملوابه '

تهه»
مضلل
لئرااف
ومنها
بها

عددا عظم مددا وذلك

مناسب لقصراعار الامة
( وتلذذه صلىالله تعالى

عدوم (دائم 6سواء
كان فالعباداتالظاهرة

املا لدوامشهوده وعدم

غفلته عن مشهوده( لا
ختص )تلذذه بالعبادات

الظاهرة) لان مطلو.ه

عالليسهلاماعظ مطلوب
ومن قصداليحر استقل
ض
علغ
بقدب
السواقيا (رو

اللشاعغخ)لمصول حظ
بيودلهروتبااى .ذلك
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* ولماصل سوى فرض

[أ عزالعلاء ونهاية حكمةالمكماء فسارره جيعاكابادى الموصلة والمقدماتالمتكدله
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واثسرف منه كاكى عاللىفارى عالنشبلى قال حينسئل عنه بفحمباالابفادة لنفع
اصعاب الاستفادة والذى شسى يلره لحضورقلى استدراق نور ربى خيرمن علوم
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الشمرعية ولا يازم عليه تعديل اركانالصلاة وهوالمانينة فىاارحكوع والسجود بل شولوتن بسفوطا الفّلااا/
معكو لها مادالدين واحب اعال اهل القين كاقل احسن اأر كات القيام واتضلالسكنات الصيام حتىقال لعضع
نظرالصوفية الى تعديل اركان!١ اط در بد الاخلاقالذة لاالطول والقصر نعوذبالله منهذا اخططاء ؤانله
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كيف وقد صرح الفقهاء بامناركه ووجوب الامادة علهلكونه فرضا وعند اب
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اصداب السنن الاربعة والدار القطنى و البيهقى ون ديت

ابن «سعود رض اللةعنه لارء* صلاة لانشيم فنه الرج:

ظهره فىالركوعو الود " ١كف وقدةال اللهتعالىافعو |الصلوةواقامة الصلاةتعديلاركائها و حةظهاءماش

 7-0ل

أىقومه 0

لانصعالنهاتياالتانتصصيم

وازال 0

زيغف ام

ان  0الشبة القائمكذا قالالقاضى وغيرءمن الفسيدين ِس

على ماهى عليه قالهالببضاوى فىسورة النساء © حيث كان فىنهاته شتصس

البداياتو هى ال وعالعمل

العبادات الظاهرة عالىفرائُض اولواجبات والسن 6المؤكدة ويتراه 00
يأ9كل * بعنى لاندوم بالصيام #ويشرب وتام» 8
والتووافل

الترنفه واذاهشرر هذا

وام  4من
الالتعهه
كما
بالصلوات والتمجدات كاهى وظائف اول ال
ظاهره ولذا قيل لايضرالعارف ذلةالتمل اذيكون سيره قلسا ولانظننهنا سقوط

عم اناغترارهم ومذالق

1

|| 6التكليف عنهم فىهذا المقام فانةالماد وكفر بكلالام بل قعدرفت ان متاركة

| مقشورة اعللتشائل"لاالواججات” ولا الشى ودع الا ا اا

ليس 2 0

الفضائل ليس لاعتقادهم عذمالنفع ولا الكسلان بل 'لاشتغالهم بالاكل'م:

0

عاد ا
1لسماءةنهمااللسسواؤل
:

قالالله تعالى

4

:

اد

:

الات

كنم لإتعلون هتأملفانه
مَنَ المهمسات الدشة

والحقيقات الفقهية ثم

ولانهمافرتخصل أ ناوا معسود  84لوادت

يو برناض  #بانواع الرياضات  0كن 0

م

0

!
يحتهد»>غاية الاجتاذ |
س!

احتباده حتهد كاجتهاده د

1

 0فن
ىهاته يهالتهاية اضافة لانه لاغاية لمعرفةالله تعالى ولن ننتهيا"

5

:

1
,
كالنفضائ تلم
فلديا ققطبل فىالآآخرةوالنةايضا كر الاجتهالد» ب
منتهاه فيهاليس ا

الظاهرة فوالطريقة اصلا مناصاها الملأخوذةعن صذرالسعادة صلاللهتعالا
عليهوس الثابتة باسائيد اولياءالله اعدلالاسائيد وازكاها يوفضاف عليهالكفز م

بينالصخف ماد ذلاك

الشهشوله لإحيث كان
ق

نهاته لقخصر

تاقللعمنصنف

خلسية هنا  | 5كر بعض الناس الطربقة ولاشقى لاحد ان ؛ .

الطريقة واهلها حتىيرى منهم ايم

اتهى لاخ مافى ملازمة انك

١

من

0

1

خروحا
اقات: « :
العبيادات الظاهرة « على ماكتهدهنه نفسيه  0على الفرائُض و الو

(الطريفّة©»

:

من انما ( والسان © خروجا من عتابها دون المسحب والتوافل ( ويأكل ويشرب ويام ) كل ١ :ش

وشريه ونومه لزمالا كثار دن ذلاك ونحل » 100ذنلاك سيرا خاله :علىالغير ورهوانست شوله (كالغواء/

كان (وفدداته) فىالساوك (جبد) فىاتوفل والمسحبات زو برناض) عجاهدة نفسه حتىانقادتله واء
قىطاعة

مولاه  0فن رأىاجتهادء

) ذلاك  0جتهد كاجتهاده  2وى اصضير « عند ذلاك الفيض الآ لهت ل

ومنراه فىنهاته )اوودوله لقام الثهود وان كانلاغابة رك

52

1

ح

الاجتهاد من .٠الطاعة (والطن

قةَالتعبد باطنا (اضلا) اى|ذكارامتأصلاً شديدا إ(فضاف عليه) ءناتكاز ثما (الكفر ارو هواكفىفىعه
التعابة بالنفاق وفىعصمس من بعده ,بالذندقة الذتديق هوالذى لايؤمن 1خرة ووحداءدةالله تعالى ا

المغرب نقّلا عنانىالليث * وعن ثعلبانالذنديق ابس» وكلامالحزتمعنا على ماشوله العامة ملين وَدهرا

+له[ 3.١ ]يه زندهاى من نولبدوام الدهركافىالاوفي قكتب افلىماشية كاانكر
عن الى زيد ان فهارسسى معرب واص
ألطرسَدُ بلّاللارّم انكر الاختهاد افلفضائل فقط ووجه خوف الكفر انعلى
'اتكاراصلها والاذلا ووجهاخلوف علىتقدترذاك الانكارلانفها مائدتتوائراولو
معنى اومشهورا فضخافعليه ماحافةتآء لوقيل فالىوجهيعنى انثركها على طريق
الامتخفاف بها اوباهلهاسيبها قااللافشىياهالاستهزاء بالع! والعلاءكفر وعن التقةمن

 ١اهان التمريعة اوالمسائلالتى لايدمنها كفرثم لات انهاذاكان اولاحلاشلج .هو
التشديد فىالطاءعات وكان المقندى به صديهايازم علىكل هن لصل لدتلاك انيان

تلكالافعال الشاقة والكلام علىمنعه فلمرماثيات مانفى والقول بانمااثدتهنا ليس

بالغ الى مسئة مانفى بعيد بظهر علاحظة سو قالكلام  9ولو تأملت فهاكتينا
سابقا  6اولنآآيات والاخبار واةوالالفقهاء الدالة علىالاقتصاد خلافا لمن وهم
وقالمناولالكتابالىهنا «ومانقلعمم عن !اسلف فىدق التشديدات #و<ق
التأهل © .مفعول مطلق.لتأملت اى التأملالصادق #وجدتفىاكزرها  #اى
كر لمكيو به عاهمو ف بىعض الندحماكزهمااىا كزالمكتوب والمنقول ##اشارة
الىهذا  #الىوا بالثالث اماالاشارة الىالمواب اللمى فكاكرٌ الآيات اذعدم
ادادةالعسس من الله وارادةالييس وعدمالطرج درب لان يكون عن هاللانفس
واماعفاطق ورك العنادة,واما الى الآى .فكا كك الاحاديث لانها منيئة عاكان
عليه ادللَىّدتعالى عليهدوسع فاوتصور اولى و الفع منه لفعله صلىالله تعالىعليه
و دنالجعالشارة الى اهدع م فبدانهم 5نالمذ كور فقد ذهل عا قصد

فىالمقام مع انالتفربعالاتى دوله  3فكلوماانقل.ءنالسلف » ليس حسشن
جيد  #9منالتشديد عن العلتين إل كرتن * لانهم فىهذا التشديد0
اتقسهم ولايضيعون حةا لاحد ولايزيدون علىمافعله حل لودهال عليه وسو باثه

الاتذفىمافىهذا الاخير و هذاه اىالمواب الثالث اذ الىانالاولين لاإيستقيان
.علىهذا ولذا اثيرهنالك االلىتسلين فيهها اه ول يم واحاقالصريم 4

لاعللحلالالق مااشير اليه سابةا منان تلاكالنصوص بالنسبة الىالعوام وماعليه
السلف جالانلمواص ومثله ليس بعزيز فىالشمرع» كاروىانامأة كان ولدهانى
الرسة الثمم عبد القادر الليلابى وما جاءت ارؤية ولدهاافاذا هو على حصير

فلرش شيشم يحايكلرا
 ١يأكل رغيفت شعير يحريشالل تمزارت اشع أنه ق
الطيفا,.ودحاحا .فصاحت ابنى يأكل الشعير وهو عاللىمصير وانت تأكل الدجاج
ف|نظر لشم الى ذاثك الدجاج وقال ق باذنالله تعالى فعاد حيا فقال للمرأةاذا
ضار َك لهذا اأقام فليا كل مااراد من الطعامو الفهوم دن كلامبعضهم اناحواايم

هنباب خرق العادة لامنالاءور العادية

|ي
م باللددىدل كرون عر ك

غاصتاج انله التاسوية لتغذيهم بالذكر والفكر وباه تغر اقالهم ق لذة وصال ربهم
 :وختوفهم م .ن عظير ربهم ذهب عنهم الموع يا ان#خصا يطرقه فرح فيذهب عنه

بعض الاس

الطرقة

تعصبا ولا ذبغى لاحد

امنكر الطرهّة واهلها

ل عي سالك

 5برى

7

ال ع انتتهىكلا مه

ولو

تأملت )ايها انخاطب(ما)
وفى له فيا ( كتبنا
ساهًا) من اولالكتاب
الىهنا اوما كتبنافىهذا
انان( ومانقلعنهم)اى

النلف :ااجلنتتاي»
مفعول مطلق لتأملتاى
التأمل الصادق(ويجدت

كارها
ف

)اى١ كير

المكة انالك عنهم وفىقطة

انها لخعين الى

ائ' المكتدوبة سانتها
والمنة ول رعن التشلف
(اثارة الىه ذا اى
_#ا-هدهم فى بداشهم

للع ن الفسمم
1اتباع
ف3جرونها ف  3ال

اهدتها بعداماتتها
فابرلدوع ن
ويعطونحقها ماقالمواهس

نذاو مانقلءن الساف
من التشديد  0العلتين)

اي المبة ١وله
 0لد

وري

اولا

الاقتضيتين٠ : (وهذاهو
4
0

2
ممن

واللق
أن الكل

عقام مقالا ولكل ميدان

نت _الإرحالاءوروئىانامأة كان
وهلادقارية ابش عبدالقادرالمبلانىف شاتاقتازيارن قهزارنهفرأنهعبلىحصيربنييدنهرغيف هن شعير يأكل بر يش الم

منكوفت لزبارة الاستاد وتوصلت اليدفرأته علىفراش نفيسة بينيديه نخيز حوارى ودحاج فصاحت انى يأكل
الشعمرور وهوهووا عل اخصي0ر وانثتا كل الدحابجاج فنظر الشهم لاذلادكحا حجاج ووققاالل بققا:ذمناللهتعالى فصارحي :ا ققالامرأة آذآ
ع

صاراءنك لهذا المقام فلي كل مااراد من الطعام كافىالمواهب ح ٠٠ .ه (فلاتفرط ) مانلافراط رف حقهم )
بالمبالغةبالاو صافو نحاوز ْ
المد (ولاشرط) عن

التفربط
حةهم (واتغ)اىاطلب

ب(ين ذلك سببلا)  ودو

القصد فخي الامور اوساظها
وهوطريقالحمدىوالسان

الاجدى ومااوصل اليه
ممارأهالمشاربخ ولامانع منه

شسرها(وةل) عند ذلك

|

الموع اذاكان حالهم علىماعرفت مها قضية البداية والنهاية منهم «ؤفلاتفرط »©

| من الافراط ؟! حىال نداتهم فازمايرى هنالافراط الظشاهرى فقد عرفت ازله
ا علا تعض

فىحقهم ولانقرط 6همن التفر رط لعنى لاتحماهم على نغريط ونقصير ؛

| فى طاعةالله حين رأيت منهم ماستدى ذلك  5فحىال تهابتهم وقيلالمراد من
| حيرا وهسا وقيل التقصير فق اداء حقهم وعن افضلالدن لوان أنسانا احسن الظن ٠

مع اولياءالله تعالى الا واحدا منهملبتمفعه حسن الظن عنداللهتعالى وعنخواجه
عبداللمالق الغجدوانى اباك وانتطعن فىاولياء الله والمشاعم فان طاعنهم لايضلعايد
وعنبءضهم ازمعاداة المشايع والعلاء العاملين كفر طواتغ بينذلك سببلا» يشير
الىالاقتصاد او واتغ بين ذلك اىبينالظاهر والباطن سبيلا مسلكا ذاحظ مما

(الحدّالذىهدانا)اى
دلنا بلطفه الهذااى انمي فلاتفزع لواحد منهما قاصر النظر عانلآخر #وقل الدالله الذى هدانا لهذا
(وما كنالمتدى»اى!قصور إى 1فلسطاد اق جيعمافالكتتاب وووما كنا لنبتدىك لعدم استقلالنا فى ارادة ؛
عقولنا وضعف هةوانا افعالنا وقيل لقصور عةولنا وضعف معقولنا #ؤأولا انهدانا الله بمحض فضله
(اولاانهداناالله )لان

وجنات نالهدى هداللهد

1 0 5ل الثانىالامو المههن أيه

الهدى هدى الله بهدى له
ولولا

من بشاء من عباده

فضل الله عل م ورجته
مازكىمتكم 0 +

ولكن 0

ايدا

يشاءالاهم

منيشاء من عباده

ْ 01

لانهنم ق نانها لانهاتوقع الهم اى الزن على فوانها اواطريةان

فكل ,القع والعزيمة #فى السريعة © الشسرع ف اللغة الاظهار وف العرف
عبارة عن ججيع ماحاء به النى صبى اللهتعالىعليه وس املنله وبرادفه الشريعة

والدبن لان تلك شرع باعتمار الاظهار وشريعة باعشار اتفاع الناس كانتفاعهم '

جاه عبيدك الابرار وما

بشريعة الماء ودين باعشار انها تطاع اويحازى بها قال فالتلو ريمهى الطريقة *

مكال الشهود
أعلمرله ن

المعهودة الثامة عن النى صلى اللهتعالى عليه وس ففىقوله  9المدية يهتصربم

وعلوالمقدار او صلنااليك
بفضلاك وحدذ نواصينا

 1انك

وتوفنا على

الاسلام وادخلنا اطنه

دارالسلام ومتعنا بالنظر
لوجهك الىريم وافعل

ذلك باحباننا والمسلمين

بماع كعنا اوتخريد فىلفظ الشسريعة اونحو 0

ان يجعل صفد توضعع -

اومدح الا ان لانجعل لفظ النى صالىلدتعالى عليه و فىماهى الشريعة لاعهد

اى الفرد الكامل الذى هو نبا صلىالله تعالىعليه وس لكنه بعيد ثمفىاخشار '
لفط تمد فالنسبة ايهام اكلىون شريعة نسًا عليه الصلاة والسلام زياد :مود

سي

وممدوح ومن جلته قلة المؤنة وكثة الفضيلة فىقلة العمل لكون شريعته على
الاتتصاد بلااصر واغلال وافراط ف وهى  اى الامور الممة «إثلاثة» قيل
الاولى ثلاث لعل وجه الاولوية التطابق فى التأنيث لكن يدفعه ماشّال من ان

دتعحورج

آمين ا ارحم الراج_ين

ويارب العالين -

البهاب الثانى 0 1-3

رفعه ولصاه بز الامور المهمة) خبرالياتب ان

جعل نا 3وخبر بعد خير انجعلال ,أن خير مبتداء دهدر راوحال اننصبالياب باذعار 2

الظرف مس:ة

*ور لان تعر بقة جنشى
حال أوصفقة > ٠ن آلاه

راسم

 3رأ( ف التسريعةالحمدية) |

ءن الاع اب زوهى ثلاثة) الاولىثلدث!
وبافىاعرابه غئىع

١

1

(وفيالقله تعالى) لحصل الادب وسلغالطلب  +شعر * أيذاعلنمكالله فيا
(انكلامنها) اىنودح مستعينين .ت
اتررومه  +فليس لاو قالله سبيل  +فانهومبرشدك فكل مسلك  +ضلات واوانأسماء دايل * إفىفصل) ظرف

متاق بين والنون فيه اعاء بالاهتامو الاءثناء قال سفيان ابنعبينة يسند فعل الواحد أضعيرالجاعة اعاقازالاهقام
الإعلى حدة) بكر الملة الاولى وكفيف الثاية مصدر وحدكوعد حذفتفاؤه

وعوض عما الهاء فىآخره على

ع”لى حدة اى*تيرّةعن غيره انتهى تلامه  9الفصل الاول من الفضول
١قاعدة بابالمثال وفالمصباح وكل شى

كقاد) الذىهوالاساس
الثلثاةللافاىتعن
 :طر بهاالاشاعىةوالمائريدية

لثمل الصالح(وتطبقه) اىجعله مطابقا(الذهباهل السنةوالجاعة)

١ ٠ه وبنهماخلاف فى

سائلقليلةلاتؤ دى الىتضليل ولامديع وقداودعتها
فقحا يه كتابى جامع

العدد تابععلى مفردمو صو فه على ان التزام |تطابق فعالايكو ناير

0
١

مشتقام طلوب

 5توفيق اللهنعالى 6#ذانمثل هذهالاءور لاتحص ل الاعدده وهداته
* شعر* 

اذا1يعنكالله فهاترومه » فلس لوق اليه سبيل

1

فانهولم برشدكفىكل مسلاك  4ضلاتو لوانامماء لل

١

1

وفالتتارخائءة واللضعرات

وشرح القدورىعن على
:

|  #فىفصل علىحدة *#مصدر وحد
م

الازهارمنارادهذر اجعه

الفصلالاول 4

رذى الله تعالى عنه انه

قال المؤمرخ 'اذاب امهل

|| السنةواهاءةا سحابالل

إلفى"تت الاعتقاد وتطبته للذهب اهلالسنة © اى اصمابسنة رسو لاك إى |١دماء» وقضى <وامده
بها جو الجاعد» اىجاعة رسولالله وه الاصصاب والتابعون وهم الفرقة | وغفرلهالذنوبوكتبله
كل
ا
جابيجعانسومريو:

الناجية المشار الها ففقوله صلىالله تعالى عليه8

ستفيرق اءتى ثلاثا وسبعينفرقة || براءة منال ار وبراءة

كلها افلىنارالاواحدة قبل ومنه م قالالذينهم علىماانا عليه واصعانى#تال العلامة || من النفاق * وفى خبر

ج4باا ا
تلعضد الفرقةالناج بوهم الاشاعرةأعلمىاده اماتغليباوعوم#از اوادماءعاتادهم
الاصولكلافية الوعلالهدىالشجزابى.نصورالماريدى
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 ١لدتيلاء وعليه الخلف ويسكت عن التأويل وعليه السلف ع افلفحية وذ كر فى عقاد الغزنوية صانع العالم
| الصف بكونه مكنا فىمكان لانهكان فى الازل غير *تمكنفلوتمكن بعد خلق المكان لتغير ماكان عليه تعالى .
نذلكعلوا كبيرأاوان تواءه على اللءعر ششس زه ٠

دق و لهنذؤمنله علىالوجهالذى كاله و باعيلد
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والانشدل

!|للثو حيد  #و 0ع ن
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ا| اوممحقق ل#عونه المكان واليعد عبارة ع ٠

عبارة عن نفو ذ يعد  3بعذاخ را متوه

امتداد

قاحميا.نسمأو بنفسه عند

| جود اللاء والله تعالى ميزه عن المقدار والا مكداد اسان امد الهمزرى
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القا اين
ولانه

ٍْ الوكان فىمكان لزم قدمالمكان وايضا يلزم افتقاره اليدوكل مفتقر تفمكينلزمكون
ا

الواجب كن

وايضا يلزم كونه جوهراوقد

ابطلناء واورد

عليه بان كل موجود

تيز سداهة العقل ودفعبانهبداهة الوه,لابداهة العقللانالوه ,فىغير الحسوسات

اراده

اق

كلامه+و قالالامامالنسئى

فى بحر الكلام قالت
الكراهية انالله تعالى

استقر عل العرش .حتى
اك د > كرك
قال بعض اهل التفسير

يعنى استولى كا بعال
الرجن علىالعرش استوى  0وحاء ريك اليه (اصعد الكام الطيب * قال صاحب

بالفارسية بر عرش

ألُواقف انها ظواهر ظنية لانعسارض القيذيات الدالة على نالمكان فلزم انها

بادشاهسدت ا نول غبلية

لهات فتفوض علها الى الله تغالى كا هو مذهب السلف او نؤولها حو
 1لاستيلاء على العرش وجاءركاى

ع

ربكواليه يصعد الكلم الطيب 1

برطريه

الإأولاجرى عليه زمان  6لان الزمان متحدد بقدر به متحدد آخر كاهو عند
.لتكلمين اومقدار
ا

ارك

والله معزوعذهها لانالمحددلاتصور فى القدى و كذ االمقدار

ول القاعر ف فى

نر على العراق* من غير
سيف ودممهراق* وعن

مالثنانس امامالمدينة
انه قال الاسةواء غير

6ول والكيفية غير معقول والامانبه واجب والسؤال عنه بدعة وقاللاسائل مااريك الاضالا وامه بالصفع
اهو جهم بن صقوان ولانالله كانقبلالعرش فلا يجوز يقال اله تفللا لكر فق لذن الاتشال منصقت
لوقن وامارات الحدثين والله تعالى منزه ذعنلك ولانهن قال بالاستقرار عاللىعرش فلا لو اما ان بقولانه
لالعرشاوالعرش! كبراوهوا كبرمنالعرش واماقال فقاه كافرلانهجعله >دودا +وعن على رادلىلَهتمالىعنه انه
ثْلْابزكان ربناقبل ان اللقعرش فقالان سؤال اعلنمكان ولامكان ولازمان وهوالان كاكان الىهنا كلافه
ولأخرى عليه زمان) قال فىشرح الامالية مذهب ااهللسنة وابماعة انالله تعالى لي سبزمان بلهو منزه عن
كا اذلوكان زمانيا لزم انيكون حالا فىالموادث واللهتعالى منزه عنه لناالزمانالآن|! سديال وقئل مقدار حركة
 3الاعظلم واختلف العئا ,فيه انه هموجود اومعدوم جوهر اوعنضالتهىولانالزمان عندنا مبحدد شّدر به
للد آخر والله تعالى مخز د عن

انالله واد

غ

ممه

الحدد والشتدل واادوث

فيالمواهبت

اررق قديم  7فالتوفيق

ولانه الطااق لازمان وامكانى

(وليسلهجهد»ن اللهات الست لانذلكشانالممكن وهو مسكرل فىحقه تعالى قال واسعاء اللهات الست فوق

هو
اتحت
لمام
ولفا
(ل خ
ما

فىجهة منها) كانقولالهوية انه تعالىفىجهة العلو اظواهر آيات قرائيةبل المراد

يىه
فعل
نيل
العلو المعنوى مانلغلبة والقهر وهنادل دل

هه
وقيام
وهاحال
ابعد اعلسنعاء منهالي

فانه حالس
ابجهودهو
حديثاقرب مايكون العبد مسنر

وحديثلاتفضلوق ع:لوىنس ان متى فانه رماتوه منرق ندينا-

عليه وسإليلة المعراجلماوصل اليهوتزول نونس لقعر الحر تفاو#مافى القرب مكانا ممونلانا تعالىفناء .ذاثو|
الاستاتل أذ امامار مين فى تحادسرسه واخذ فيه لصنعه الفدينار  +ن حضم هفىمحاسهكافى امو اهب  +القوظا

التئزه مفهومماتبله لكنذكره مبالغة فىالتئزنه والنقديس فانانلؤتمكن باللكان عنه تعالى يستازم نقالجهات | ا

عنهون كونه تعالى فىجهة منها ٠ قال سعدالدين النفتازانى يز 4 +.ه فاىلشعرقحالدة واعلٍان ماذ لا
من التنزيهات بعضها

يغى عن البعض الا انه

حاول التفصيل والنوضحم

 #3ولس

لدجهه من لهات الست ولاهوقحهة

منها» وهىفوق ونحتوعين.

| وسار وقدام وخلف والخهة عند المتكلمين نفس المكان باضافة جم آخر الله

فاذااتتفت السمية والمكانية تق الحهة لانها من خواص الاحسام ونا

فىذلك قضاءطق الواجب | تعالى لوكان فى جهه اوزمات لازم قدم المكان او الزمان ولانه امارة الامكانا
فى باب التنزنه ورداعلى

المشتهة والجسمة وساتر

فرق الضلال والطغيان

ايلم ون داكن عر
حال تكر ير الالفتاط

المزادفة والتصريم.با
عم بطريق الالتزام
( ولابحب عليه ثى' ©
مناثابة مطيع او عقوبة
ماص اوفعل صلاح

اوئرك ذمربلهوالفاعل

الختار الامللاذثىلايسئل
عا بفعل كم فالىمواهب
يعنى أنالله تعالى لاحب

عليه ثى” نماهو الاصلم

للعباد فىد:هم

| للاتقار اليدهفان قيل على ماذكرت ان الجهة راجعة االلىمكان قا وجه

ذكره بقعدلهت+الوجه زيادة التوضع فباب التنزيه وتصرح الرد وتأكيدء
للحذالف كاذكره التفتازاتى 

ولايحب عليه ث#ىك'اللطف والاصلم دينياًا

اودنيويا فلا يحب اثابة المطيع .وعقوبةالعاصى والا لما خلق الكافر الفقرا

المعذب فىالدنيا والآآخرة ولمااستحق اللّهالجد والشكر فىاضافة اخيرات لكو هما

اداء للواجب ولماكان لوال العصعة والتوفيق وكثدف الضر وحوها معى لآن
مالمشعلفىحقكل مفسدة بحبعل اللدئركها و التفصيل فششىسرحالعقائد اثلمواجت١

اما مايكون تركه حلا بالممكمة اومالستحق تاركهالذم او ماقدرالله على نفسه فعله
ععاله على
انفجي
يحيث لايتركه وانكان جائزا والاول باطل لانانعلاجمالاا

حكية وان لمحط علنا وكذا الثانى لانه مالكالكلعاللىاطلاق فلا تصورالذم
فىفعله اوتركه وكذا الثالث لانه اكذانااليرَك حاترا فاطلاقالوجوب عليه محرد /
اصطلاح وموهم للمعنيين المنوعين السابقين وفىشرحالطوالع ثوابالطبع فضل
ودليلهالطاعة وعقابالعصاة عدل ودليلهالعصيان 8ه ولانحل فيه حادث  #وما

فى باعلضندحم منةوله ولاحل فىحادث فلعله من قلالنامحخ وان حم .عكاف»
قالالثشريف العلامة فىبيانه لان مابقومءه تعالى لاد ان يكون من صفاتالكمال

ودياهم لان الوجوب ستضى

الموجب والموجب ذوق الموجب

(فلوكن)

عليه ولس احد فوق اللهتعالى كإفىحاشية خواجه زاده  +وةالسعد التفتازانى لاحب عليه ثى” والا لماخل

الكافر الفقير المعذب فى الدنيا والآآخرة  +ولماكانله منة علىالعباد واستحقاق الشكر فىالهداية وافاضة انو

الميرات لكونها اداء للواجب ولماكان امتنانه علىالنى عليهالسلام فوقامتنانه علىابىجهل اذفعل بمكنلهانا
مقدورة املناصله وكا ل ال العصعة والتوفيق
فحىزكل

وكشف الضير والسط واللمصب والرخاء معنىلانمالم شه

نهو مفسدةله كب على اللهتركها وفيه كلاممذكور فيهوعليك عر اجعته ومطالعته (ولاحلق اما

وفك ادم لاحلفيه حادث وفبعضا ولانحل فىحادث فالتىشر حناها عبلىعض الأءكة علىانه يغى
قولهلبس سم ولاعك نن يمكان دير اقو لالتقسيد بالارف لامعئيله لايهامه انه حل ففقدم ذاو وله.وجود

ا

أ 1

إاثغيره ثعالى ولانحل فىشئ* وحديث ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمنغيرثابت وغفرض'بونه ثنهمضاف
عنيالدى محقرات" إلى بالاوافل علىاحبه افكت
واىواسع معرفتى وحديث ابىهريرة رو ا عله ما
الذى عع  2و اصصره الذى بعس بد وده الذى بطش بها ورجله الذى مثى بها المراد منه الكاثاية
كإلالعناية ونهاية الوقاية عنهذا شانه لاحلولمولاناه فيه  +قالمولانا اءنالملاك فىشرح المشارق يعنىا كون

لا هذهالاعضاء عانلاعال ا 4 00ه التى لاارتضها خصهذه الاربع بالذكر لان مساع الانسان
ائما يكونبها هذا تفسير

فلوكان حادثا لكان خاليا عنه

ل

والخلوا ععن صفة الكمال نعقص واوردعليه

شحكن دفعه ولانحملالمقام اإرادء وقال فىتمذيب الكلام لاله تغير ولاله

عتنع

(الاذل فيازمالانقلات وبوجب زوال ضده فيلزم عدماللملو اعلنحوادث واما
الآتصاف ماله تعلق حادث اوماتحدد مالنسلوب والاضافات والاحوال فليس

مالتتازع انتهى #حكير)ه وصف مبالغة بمعنى العليم اومعن المتقن او ماعلنمىاك
كإنقل عانليافى أوتعنى عالمالاشياء علىماهى عليه ومعرفة لوازهها وخواصها

علىماكانت عليه اوواضع كلموضعهالحرى فقوله © لالشعل شيأ الامحكية #
كالتفسيرله اوذلك دليل لهذا قبل عنمفرداتالراغب الحكمة من الله تعالى معرفة

سب الظاهر والتفسير

حب البال

الل

تقرب بالنوافل الىالله
تعالى ف#عل الله سلطان
حبه

فاليا عليه فيصير

محدث مالاحظ شيا الا
لاحك ره عال فهذا
اعدتخار ككون ععهة

لميرات
الآشياء واحادها على نةاايلاحكام ومنالانسان معرفةالموجوادت وفعاال
لعلهذا راجع الىماقيل انهاتقان|اصنع القاموسواحكمه انفنه .و مده اعلنْفْساد
تمقيلاختاف فىحقيقة المكمةو االسلفهمفاعتندريدية المكمةمالهماقية جددةوالسفه

درحاتالواصاين*+وقيل

ضْدهوالاشعرية هىماو قع علىقصد فاعله وهوضدهوالمعتزلةهىمافيه منفعة للفاعل

معنا كت أسرع الىقضاء

وهوضده ايضائمالمراد من الفعل مايمخلةه و امه كاقالالعلامةالعضدراعاىلكمة

حو جه منععمه فى

 35 0قيل هآذاخر
درحاتالسالكين واول

باعش على فعله والا دازمكرك

الاسمماع ومن بصره ىق

فعلهتعالى معالا بالاغاض وقد ابطلفى »له والنصوص الظاهرة فىذلاك نحو قوله

النظر ومن بده ىاللس

ال  +وماامروا الاليعبدوالله وما خلق تان والانسالاليعبدون+معللة تلاك
الكوالمصالح+و بالخلة انافعاله تعالى معللة بالحمكم ومصالحعندامائر يةدخيلافا

ومنرجلهفىالثى ولن
ا

اإشاصةة وفىا شلرمحقاصد انبعضافعاله سيا لا مالشرعية معلل بالممكمدون

التعاذى الاعرظه اكه

بعض أورد عليه ان اربدالعلة الغاية فنئى فىالكل وان اريد ثارلتمكمة على

كلامه (حكيم لافعل
الا كي وفاكة )

ولابعد ان هراد هذا الشارح بالنظر الى علنا فلاينااقكو نايع معللا باملمكم

اقولالكيم من امعاءالله

فهاخلق وام لكن ينبغضى دك

5

افعاله فالكل كذا ناته ان بعضها لايظهر الاعلى الرا“مخين|اؤيدين ,نورالله تعالى

لاعطنه وان

نفس الامى هق وفائدة * #اى ماقبة -جيدة زعم ال عنادة وام م 6

اد

ك 2الشرون والقبايح فذلقه تعالى لاخلوعن فائدة وانم أطلع عا ها0

لله

م لكين

رفهةه حقا ب

الاشن ااء على ماهىى عليه

برفة لوازهها وخواصها علىماكانت عليهب
هوو ضعكل واحدمنها فىموضعه و مانٍ" اللايق يه انه وتعالى

على وباوغ عليه لامحاوةع

من مص:و
انه م٠ المكين والفاءكة وانلم بظهرلنا فى يعضها حهة اللكمة

 "0فالتو
 :نْ معرفة المفوي+قدود“اقتال وفاعللراغالبليفرىامتقردواله المكمةمنالله معرفةالاشياء وايجادهاعلى غاية الاحكام ومن

هذا هوالذىو صفيه لقيان فىتوله تعالا ولقدا دنا لقمان اللكمة

١
.تأ بوهصافاللهفعناء حلافمعناءواذا وصفبهاالقرآنفلتضمنهالمكمةانتهى#قا الللتعالىالسبتمانماخلةناك حب
٠

وؤقال تعالى احسب 'الانسان ان .يرك سدى إفعال) يتشد العين (لمايشاء) لمتعاق نهءشيته واما تعاقبا
فلآ.ه:ه ثى” قالالله تعالى انما قوولنا لذى]رن احهزم + .ه اننةوللهكن فيكون (إنلااحاب)عليه
هر |
اهو
قه ب
لفوق
احاك
لا
فصعايل»غوة مبالغةهلمايشاءيه فراده عتنعان يتخافعنارادته إازوم|تحر وبلا
فوقعباده شعل مايشاء

ويحكم مابريد ولامعقب

ملتكمه و امه كأقال فعال

فعال لمابريد  +قالاهل
لت
لجان ا
فاعلا بالاخشار لاقتضاءه
الحدوث بل هوءوجب
والذات ومعنى الاحات

الذانى انصدور الفعل

ا حاب يهاسبقه بالقصد والاختدار

كانفيه ردا عالمىعتزلة فاأنهم ذهيوا الىانافعال

المكلفين انواجبة الله بريد وقوعها ويكره تركها وانحراما يريد تركها ويكره
عضدية * فان قيل ازالمبالغة ان رشت للثئ” اكز ماله
شح
وقوعها وتماءه فاىل

فىنفسه وصفته تعالى «تناهية فالىكمال فملكانالمبالغة وايضا ما تتصورالبالفة
فىصفة نبل الزيادة والقصان وذاك لااتصور فصىفاله تعالى«قلت احاب عله

افلىائقان عن البرهانالرشدى كلالبالغة فىصقته تعالى از فاسسنه توالين

الشعئ وعر الزركة ١محقيق ان اصليمغبالغة قسوان احدهها ماحصلالبالغة فيه
بحسب زيادةالفعل والثانى سب تعددامفعولات ولاشك انتعددها لاوجب لفعل
احد
لفعول
اال
زيادة اذ

قد بقععلى جاعة متعددة وءلىهذا السم تنزلصفاتهتعالي

منه مقتضى ذاله تعالى

وبرتفع الاتكال ولهذا قالبعضهم فحىكم معنالمبالغة تكرار  00النسية

ارق من

عن صفات النقصان  7التى توجب اخطاطا

كقتدزر”

الثار ؤراد علوم المصف

شوله فعال لا يشاه بلا
ابجكاافى شراحلتحقرق
( منزه عن صفات
التقصان حكليها )©

لان له الكمال المطلق
(متصف بصفات الكيال

كلها) لماذكر (وليسله
كال متوقع41حصو له عد

لان اصوافه تعالى ازلية

لاداية لهاهاقول فاللهتعالى
منزه عن النقاي ص اها
موصوف باقصى مايمكن

للاهتاو لاسبيل
من الككما

لنقص اليه فى جهة من

ليهات لانه إتغالى 1مك

مانبتجليعهات وليسله
كال متوقع منتظر غير

لعل م

 00مزه كهعدوا

مارالتابلوهية كالجهل والعجر والافتقار و#وها نلاهلدواةعن ابنيب كون |

 00مما علبها كهافها 4ه لانلهالكمالالمطلق ومستغنعنغيره معافتفار

الكل اليه ف منصف بصفاتالكمال  6#فكل مااتصفبهفكمال بلكلكال صفدَلة
#وكاها وليسله كال متوقع  اىمنتظر لازومالنقص فالازل ولازوم كونه محل
الوادت فنا لازال © قديم  6اى لاشداء لوجوده قاالعللامةالثانى اذ لوكان.
حادثامسبوقا بالعدم لكان وجْوده منغيرهضسرورة ثاملققالدمالزماى عدمالمسبوقية
نى
ادم
مالق
زهو
لهنا
اقدم
بالعدم ذال

دمن
اقيل
ر فا
مانى
لالزم
القدم
اعن ا
نوم
هنى ه
وهذا المع

القدمسلب القدم السايق علىالوجودوهوايس قدمزمانىو القدم زمانى مور الازمنة

قاي بوجاهنينمعقلىمابل القدم الزمانى هو القدمالذاتى الفسر
تفل
سانه
عالىشى” مبعسَ

يكونالثىئ” غيرحتاج الىغيره وهذا لثياسبت عندالمتكايين بلهوختص بالفلاسفة
قال ذلك العلامة ماذهب االلهفلاسفة من انقسام كلمنالقدم والحدوث الىالذائى
ذره اما معى مخازى اولشوف
والزمانى رفض كثير من القواعدالاسلامية وما ك
اواصطلاح لغير المتكلمين #وازلى الازل هوا»ةرار الوجود فازمنة مقدرة
غير متناهية فىجانبالماضى كان الاءد ا“قرار الوجود فىازمئة مقدرة فىحاة ب
المستقبل ياافلىتعر ات  +فان قبل فالزمان مأخو ذ فى مفهوم الازلى والابدى

والله تعالى ليس بزمانى ٠ قلناكابال عالزىماتى بال على غايلرزماق لاه قل
الازلى يكوزله نهاية ولايكوزله دداية والادى عكسه وقيل عنزيدةاللقايق من

ظن انالازلية.شىء ماض ذقد اخطأ فائحثا ذانه لاماضى ولامستقبل فيا بل هى

وان ناقصا

بدونهكاملا خصوله هذا حل ا
الكلام وفات المرام ك2

على وفق مامه وههنا اقوال آاخر لو ذكرتها لظماك

الملام  2قديم  4لااول لوجوده

 0أن « اى دوب

للازلعدم

(خيطة)
سبق العدم

|

ذادى)

لانم عدم (لهدصفاتقدعة) بالذات ولامنع تمعنناذ طقعناامتاة:واعا "انون عدي داك قدماء

(ولا)» هى إغبره)» لعدم انفكا كها عاه

0

 9م

ومفارةتهاله كا فالمواهب

عى

لل الاش ول ه ]:ل والصتين فالفر الال اق
انالاول شامل للعدم والثانى مختص بالوجود فاعل كونه قدما بالنسية الى ذاته
تعالى وصفائه الكادلة

الموجودة فىالخارج وكونه ازليا بالنسبة الىوصفاته الاضافية

والنسبية فنقالان صفانهتعالى نفسية وسلبة وغيرثها قدعة لمبفهم الفرقاو ررض

اونجوز  9ابدى  6عرفت 1نها معناه ل9د#صفات  6جع صفة ادللها وصف
خذفتالواو وعوض عنهاالتاء والمرادهنا هو مبادى المشتقاتلاانفسها كالعروالقدرة
لاالعالم والقادر وانكرهاالفلاسفة والمءتزلة قائلين بانها عينذاته تعالى تحاشيا عن

أن صفات الله تعالى عت

[ا عيبانلذاتولواغيحيررالذناتت

فلايلزقمدهمالغيرو لاتك
المكدماء ك 5فق شرح

التفتازانى * قالفى شرح
رمضاناماائها أيندتعين

ذاته تعاق فلانيالوكاتت
غينذانه تعالىيازم اتحاد

الذاتوالوصف القامبه

تكثيرالقدماء والواجبات واجانوا بانالحال تكز القدماء بالذات وهو غير لازم
© قدمة » لاسحالة قيامالموادث بذاته تعالى خلافا للكرامية»قالالعلامة الثانى
بينالاسمو الوصف وهو
بذخى ان بشَالالله تغالى قدم بصفانه ولايطلقالقول بالقدماء لثلا.ذه ب الوه ,الى
مال و اماائهاليستغيرها
انكلامنها قائمبذاته..وصوف بصفات الالوهية وؤقائمةيذانه كلتوضع والنأ كيد
فلان الصفات لوكانت
لانالقيام مأخوذ فىمفهوم الصفة لكمالالعناية اوارد ابلعاضلفينَكالعتزلة فىانه
غيرهالكانت اماقامهنفسها
تعالى متكام والكلام قات بغيره تعالىكالاوح وحرة موسى وفؤاد جبراّلوله
اوقائمةبغير هاوكل منهماظاهر
عحقا ولا ممسكتالمعتزلة بانفىائيات
ارادة حادثة لافىمحل+ةالالتفتازانى افلىشر
افلمفهوم ويازمالزادف

الصفات ابطالالتو حيد لما انها موجودات قدعة مغايرة لذاتاللهتعالى فيلزم قدم

غيرالله نعالى وتعددالقدماء الى آخره اشار الىالمواب وله  8لا  6تلكالصفة
#در يهسواه وتعالى يعنى ليست عبنذانه « ولاغيره  4غيرذانهتعالى فيلاازم

لعرض
ابي
لق
قدمالغير ولاتعددالقدماء اما انلعينية فنلاالصفات ٠ن

والذات هن

فلقيام نفسه وعدمه فعدمااعينة بديهية وانالصفات محتاجة
لو هر يعنى شدهه ا
ايل
قب

الى الذات شمكنة بانفسها والذات واجبة مستغنة والواجب لايكون عين المكن
وقيل وردتالنصوص بالاشثتقاق >وءالم وقادر وكونالثئ' ءالما معلل بشيامالعم

فىالشاهد فكذا فالىغائب واورد بانه قاس فقهى وقياس ذائب على شاهد مع

تزيد

الفارق لانالقدرة فىالشاهد يك

حمواقف
الثسريفالعلا مةفىشرال

و

وياقص وتعد واتعادم!خلا ىقالغاكب+ت +وامفه والمفهوم منمككلااذم,

الهعنداناد العلةوالحدوالششرط فىالغائب والشاهد

لايضضرذاك ولاشك انعلة كو نالثى“عالما افلىشاهدهو العمفكذا فاىلغائب وايضا
حدالعالم هو من قامبهالعمسواء فىالغائب والشاهد وشرط صدقالش:ق ءلىثى”

ثبوت اصله فاىلغائب والشاهد وامانالغيرية فبانالعرف والاغة والشمرع يل

باالصفة والموصوف ايسا بغير دكبانلكل والجزء  +فان قيل هذا رفمالنقيضين |

البطلان فلا يكون غير

داله وهوالمطلوباتهى
كلامه+و قالنسراج الدين

فى قصصيدته  +صفاةالله
ليست عين ذات  +ولا
غيرا سواه ذا انفصال *

قااتئمة
 ٠وااعلباننهصف
ذاه لاهوو لاغيرهوقالت

المعتزلة هى ذاله وقالت
الكرامة هى غيره لانها

حادثدو ببنالقديم والمادث

متناقض وخ ةالمعتزلةانه
لوثدت هذهالصفاتوراء

الذات ازمالقول بالقدماء
وفه ابطال

مألطلمقتثا:لصقفاةتءلىالذات
ق+لنا ا

التوحيلة.4

(ريقة /ا؟ ل)) بطريشةالطقيقة وجب القول بانهاقائمة ذاتالله تعالى
ب

والقول بالقدماء انما يازم انلوكان هذه اغيارا للذات و تن نكر ذلاث فصاركالواحد من العشيرة لايكون عشرة
ولاغير عشرة لانه يازم دن وجودها وجوده وهن عدهها عدمه كافى شرح الامالية لاى القاسم البكرى

3

وس7٠١
افلىتصور والعين مانتحد فىالمثهوم بلاتفاوت فعكن الواسطة بانلاتحدا فالمفهوم ,
ولاوجد احدها بدون الآخر فالصفة مع الذات هن هذا القبيل ويمكن ان
ذقى العيذية حسب المفهوم وذ الغيرية حسب الوجود كاف المواقف فلاتناقض
 000فمبادبها
لاختلاف الهة * وابراد الدواق بانهدا ال
فع

ولا 2

وحوده

ونع

 8غابة السقوط
دونه

اذ الع متاذ يس

عين ذانه

 4وقيل فىالموات أنها عينالذات

تعتالى مفهوما /

اذا نظر الها من حانب أ

الذات وغير الذات اذا نظر ٠ن حانب السام الوجود الى الاقسام ووم |

0
 0أن السترة
دده

( هى ) اى صفاته

ارت

واحد 6-5و النسيةلي ك 0لالت
>

من وحه آخر لاحنئى انهذا  3ممامدنفيه

ةا

الازلية ا(لحياة) هى

| مع بءض والذات ايضا مححدة فىالقيقة والتغار انما هو فىالاساى وهو عين |

صفة ازلية أبدية وجب

اذلهفلاسفة والعتزلة هه هى 5ه اىالصفاتالكاءلةالقدعة مان هق احلياة 6#

صعة العرذكرهالتفتازاق

ْ

صفه

د جب

6-00

لدلالة النلصوص

القاطعة

ا

وامجاع الا بساء دل جيع العقلاء

و(الء  6صفة كذاك

ولانانإلوعنهانقص ومابقال انهااعتدال المزاج و تأثيرالاسة منويعوالع #صنة

تتكدت .نهنا المعاومات

لتكشف بها المعلوماتعندتعلقها بهاموجودة اومعدومةعتامة اومكنةقدمةاوحادثة |

ماتيا نيا كان

متناهية اوغيرمتناهيةجز مودكايةماديةاوردةءقال اللليالى فانلاعظ تعلقات قدمة ال
غيرمتناهية بالفعل بالنسية الىالازليات واللهددات باعتبار انها .ستحدد وتعلقات
حادثة متناهيّة بالفعل بالنسبة االلىمتجددات باعتبار وجودها الآن اوقبلولايازم
من حدوث التعلق حدوثالء! +امادليل الع فاماسمهى نحو الم الغيب والشهادة |

لاحقل النقرض بوجه

(والقدرة) صفذكذيك

تؤثرفى المكنحسبتعلق
الارادة زو اأسمعوالنصوة
كوْنَان “كذللك شكشك

0علها ومنتأمل
المتقنهعلى 0فا

' »ما الموجود عنرتعلقهىا

كهصانعها
حكمندل عل ح نم

#واماعةلى لا-قاد العالم اليه معانفانه واحكامه واتظامه ومنالبين دلالة الافعال

ا

|

والارضةواقلفنه وجددقائق

وعله الكاءل واورد بأنالطايوان ةديصدر عندافعال

متّقنةكبيوت التمل وغيرها وردياله

او قله تعالى اذلامؤثر غيرهتعان على ان

عدم عا .وان  2بلظاهر الكثات والضنة علىعلهقالاللهتع الىواوجرنك

ا

الىاأمملن  5اذى الاب 2والقدرة » صفة تؤثر فالمقدورات يحملها تمكنة

الوجؤ د مالفال عتلاتعاتها روا اشسلفات' القدرة كلها قدمة وعندنا افلتكوين .
تقد يمهاضا عند نعضي عمق انها تعلقت فىالازل لوجود المقدور فعا لازال ا
ذلهب
مكلم
االرَ
ذعل و
هالف
لدرة صكة
لق
اق
وحادثة عند بعضهم و

منقالبعدمتاثيز0

القدرة بللها تعلق بحلضاتأثير للادلة التععية ولان القدرة كال وضدها اعنى
الممزنةص بحب تنزبه اللهتعا لىعنه واكم » صفه تعلق بالمعومات هو البصر»

صفة تعلق بالبصرات قيدرك بلاطرتق كُيْلوتاثير حَاسَةووصول هواء للادلة [
ٌ اْلسمعية الظاهرة فىكونهما صفتين زائدّتين والصرف عنالظواهر بلاصارفايس

ةس
حار فلايكونان راجعين االىلع بالىعوءاتوالمبصرات كاإزاعتلفلاسفةو الكعى

1

ا

هه تالالا ممرىايضافكونالجمومات والمصرات كإمانعاق

عله متعلق :سمعهو بصره * فان قيل فاثبا©»ما تكثير القدماء بلا ضمرورة والاصل

قليلها* قلناقال شرح المواقف الاولىان سال لماوردالشرع يما آمناذلاكوعرفنا
انمال ونان ل لين المعروذتين واعيرفنا بعدمالو قوف على حميقتيى] لقصورنا

اؤنقصا:ئَّ جو الارادة» صفه نو جب خصيضن أاحد المقدورين بالوقوع علىوفق
أعار  102لماكانت نسي ةالقدرة الىالضدين سواء فلادمن
1

 2باحد الطر فين ولس

اه والعلملشعيته للمعلوم فتعين صفة اخرىوهى الارادةوشاملة بيع الكانناتمها
 1جل

1

 ٠فعال العيادو لوشةمرورا ومعاصى كالكفر خلاةاللمعتزلة والارادةكااقدرة لالاماق
٠
 ١الا بالممكناتلك.نالقدرة تم المعدوماتوالموجودات والارادة نخص بالموجودات

أولهذا قالفىالعقائ العضدية قادرعلى اجليمكنات هس .بديع الكائّات ومتعلق
امل لاواجبات والمتنعات كالمكنات ف والتكوين » صفة قدمة زائدة على
دجوممن العدم الى الوجود +قالاتلفتازانىوهوالعنى
مخرع ا
لبا
السبعالمشهورة وبفاسسر
الذىيعبرعنه بالفعل واالملقو الابحاد وحوهاهذا عند الشهوابو منصور الماردى

ي
انه
هى ا
:لعل
واتباعهوحجتهم اناطباق العقل والنق

خالق ومكون واطلاقالمثتق

علىالى" من غير أخذ الاشتقاقممتنعفالمأخذصفة قاائملةيثانكى” وهىغير القدرة
الان اثر القدرة صعة الفعل والترك والككة لاتستلزم الوجود وعند الاشعرى
2 ١

ب صفة

حادثة عبارة عن تعلق القدة,المقدور» قالالتفتازانى والحقةون دن

ْ التكلمبن عل انه من الاض_افات والا عتبارات العقليدة يعقل من تعلق

المؤثر

ولس سوى تعاق الارادةوالقدرةفانالقدرة وكااننتنسيتها الى وجودالمكون

اوعدمه على السواء لكن مع انضعام الارادة بتخصص احد الجائمين +اقول يجوز
ايكون اثرالتكوين هوالوقوع بالفعل بعد هذا الجيم والماصل ازائر القدرة
كالامكان الذاتى واثر الارادة كالا مكان الاستعدادى والتكو كبانلامكان
لوقوعى او نول فكي كان اجيم والبصر صفتين زادتين دعل العلرمعانه قد
الانكشاف باكعوماتوا: 1مرا تسيب الع لورودا دمعفاته عد مالو--

أطقيقة اقصو رالادلة ذليكنالتكوينكذاك لورودالادلةاتمعية فا هوجوابكرهو
اجو بانا* وكقال الوماللىلميالى فى اماالتتكو نيانلاتكوبنهوالمءنىالذى ده 1
اوبهمتاز عنغيره ويرامط بالفءول وان لمبوجد بعد وهذا المعنى بم الموجب ايضا
لنقول هوهوجود فالواجب بالذسبةالى نفس القدرة والارادة فَكيف لايكون
فه اخرىاتهى فاذا وجد التكوبن عند عدما فليوجدفالكل» واعبانهنا
القُذْهبا آخر وهو انكل واحد م انلترزيق والتصوير والاحياء وغيرها *ن
صيات الافمال صفة<ة2.قيهاازلية وهر مهد بض

لاماوراءالاهر وبددباه

(والارادة) صفذكذيك

تخصيص المكن,بعض

لاوز عليه و القية
كذلك وهما عبار نانعن
صفة فى الى :وجب
تخصيص احد المقدورين

فىاحد الاوقات بالوقوع

معاستواء نسسية القدرة

الىالكل وكون تعلق الل
تابعا للوقوع كذا قاله
ساعلداتلفديتنازالى*ق ل -
اه

تعالى ازلية

لابطلع عليها اللو والقل
ولا الانياء ولا الملاتكة
المقردون وارادنه صفة
ازلية لا يطلع علها

لذ كوزوون الا 11العم
فى فناء شتضى الوجود
والارادة تقتذضى الطلت

زلذاء اذلاظلم السخل
لامرأله 223 .اتثلادوك
ينوى الطلاق شع ولا
بمّع افلىارادة وان وى

لانالاول.شتضىالوجود
والثانى شتضى الطلب
ولاستذى الوقوع كافى

شر حرهضان( والتكوين)
صفهةه

تكو نبها الاحاد

والاعدام و الاحياءوالاماثة
وغيرها وكونها قدمة

مذهبالمار بدى* وعند'
فثة
حىاصد
الاشعرى ه

عبارة عن تعاق القدرة

السدور  6فانرافات

1

م

تكثير اقدماء جدا فالمذاهب ثلاثتعدم وجودشى* منه
ااور
لجو
تعالك
كلا
ولن
والككاداة قالتعلقات وو<+ود الكل صفة  8و

الصفة الثامنة8الكلام #صفة

ازليةقائمة بذانه تعالى منافية لاسكوتوالآآفة عبرعنها باالنلظمعى بالقران ونحوء
هى الكلام النفسى الذى هومدلول اللفظى وغيرالعاذالانسان قدحير عالا:
وغير الارادة اذقد يأعس غيرمااراده كاتقول انلنفسى كلاما +قالع رذرىاللهعنة

(والكلام) صفة كذيك
بها بوجد الامن والنهى

وغب رهما من اقساءالكلام
والمرادالنفمى الموصوف
بشوله ( الذى .ليس *ن
جنس اللروفوالاصوات)

عطف خاص علاىلعام

انى زورت فىنفسىمقالة باججاع الاندياء عليه السلام توائرا الينا واججاع الامة
عٍادلمها اتفق على وجود ملك الحكلفوا
ولازضده فاىلى نقص» وابعل
ع فعند الاشائة قديم ولس روف واصواتبلهوالمعنى +وعندالتابلة
علىارب ٠

قدمايضا لكنه حروف واصوات الىان قالبعضهم بقدم الجلد والغلاف وعند
المعنزله عنكت مأقضواات وأخرواف لتاقت  00لبيعساتم ذاتهتعالى بل بالغير
كالاوح وفؤاد جيرا مل والنى و شحرة موب

كن

عليهالسلامهوعندالكرامية ع

شعرى والمءتزلة
اذكر
لما
اعلى
نىف
اعال
مانر وف والاصوات وحادث لكنقاتم نهت

يس صفة
كاماكذ
للكل
اذا

ثهذهور+
ممه
لعد
اىو
وافس
هتال
انا
مران فحىدوث اللفظى ومغررّقان فىا

اهنالىب دلال على الصفة

صاحب المواقف ان الكلام اللفظى وكادلنفمى عند  0ى فالكلام 0
شاملللفظ والمعنى -جمعاقائما بذاتاللهتعالى والالزمعدم تكفير مناتكر كلامية

الها تبه لانماكاناكذلك

يوجد شيأ فشيأ ويذهب
اكدلك و ماه

دإ رشقانة

وعند

م

س9وممسح

الدفتينو عدمالمعار ضةوالدى وعدءقراءةا جنب ومسالخدتتال شار الواف

وهو اقرب الىالاحكام المنسوبة الىقواعد اللة قيلحاصله قو العبّآرات المنظومة

لايكون صفة القدمومعنى كاهو مذهب الساف لاحْتى ان الالفاظ اضوات غير قارة وسيالة ##دذة فكيق
اضافة هذا اليدتعالى انه بتصورالقدم والقيام به تعالى لعلهذا قريبالىمااورد عليهايضاا نكلامه هيل
اوجده ممحرة لنبيه صبى انيكون من جنس المرف والصوت فبالضرورة يكونامم! آخرمائله +اقوللعل
اللدتعالىعليهوس وانابة

لعباده شلاونه ويطك

المصنف عن الإقاءره

ىدن

صفات المعاتى عند المائريدى

قتأمل ي فى القضية

الاولى فىمثله تفويض الوقوف علىكيفيته اللىتعالى كاسبق ف الذى ليسمن

جنس الطر وف #اللفظيه والرقية  8والاصوات» هذا علىما اشتهر من مذهب
الاشعرى علىو فق مانقل عالنمقرى عنابنمم زوق انالقرآن يطلق ويرادالقراءة
التىيهى! لحروف والاصوات وبرادايضا المقروء الذى موكلا الله الذى هو معنى

افلناظصو لىتعلق غ ضهم
ررآن
اعبدتعالى وقد والاولحادثاعل هذاهوالق
فاى“خر اج الاحكام الله ومثله نقلعن امامار مينلكن لاحي انهيرد عليه مااورده

صاحب المواقف انفاكارد على مسالك صاحب المواقف منكون النظم
كلاماقانما بذاته تعالى قا الاعراض السيالة بهتعالىو القول بانهفىنفسهغير مير

والتزتيب فينالقصور الادلةقيل هو سفسطة+واهذاقالا لحفق الدوانىالكلاءليسركل ||

ماذكر مانلمذاهب بلهو كلات رتيهااللهتعالى فىعله الازلى بصفته الازليةالتيهى

مبدأ التأليفوالزتيب فالكاماتلا::اقب لها الوجود العلىيلالنعاقباماهو فى |

آ(خر)

والقرآن) القائم بذاته تعالى (كلاء اللتهعالى  6صفته القائمة به ( غيرتخلوق ) لاستحالة قيام الحادث بالقديم
عل ن القرآنف الاغدمصدر ممنىامع والضمبقالقرأت
1أ وقرانافااقرآنعن

الثى* قرانااىبجعتهبجعاو #عنىالقراءة هال ولك الكتاب

الع ولهذا معى القرأن قرآنالشجعه السور والآ يات والكلعات والاروف

والنقوشوالاؤراق

ا
1

كونااصدر معنىالفاعل و بجوزانيكون معنى المفعولاى المقرو لانالقران لاشرأو:لىوالمراديه هنا كلام اللهالذى
النظ العربى وقبلهوالنظم والمعنى كذا فى بعض شروح
 1الصفة القاعمة بذانهتعالى المداول عله هذه العبارات ل ا
2

الاكبر  30قال الامام الاعظم والقران كلامالله تعالى فالمصاحخف و

وفىالقلوب

محفوظ وعلى الالسن

رووعلىالنى منزلولفظنا بالقرآن  19#تلوق وكتابتنانه مخلوقو قنرتاالهمخلوق والقرآنغير مخلوق
ومن قال القرآن لوق
| آخرماقال وانتخبير انكو نالكلام فىالوجود اللمارج لفظاحادثااءيز ا>فدوثه
واراد به الكلام الازلى

وىد العلىوان
جم ف
وثقد
لواد
االم
||]ففنفسهولاشيد قدمه فىالوجوداعلىاذ جيع
العرنابع للمعلوموالمعلوم هوالوجود االمارجفكيف بتصور قدمالع مع حدوث
| المعلوموالمواب فىسائرالمعلومات المادثةفالظاهر انتهألتاىهنا» وبا+لةاللذاهب

كنا ثلاثة الكلام التقسى لاالافظئ' لَقَدَمَاء الاشاعة والافظ والمءتى :تَجيغالصاحب

ان كافرا وهن

قال

القرآن لوق واراديه

الكلام الافظى الغير القائم
يدانه تعالى ولم برد نقى

١الاقف الكلمات المرتية قى عله تعالى الى هى مبدأ التأليف والترْتيب للدوانى
لل اليرت ماتروة شارح المواقف آنا فتأمل ان فى:شراح العقائ ا صرح
|بازلية الكلام حاو التنبيه على انالقرآنايضاقد يطلق علىهذا الكلامالفسى القدم

كافراولكن هذا الاطلاق
خطأ لانه بوهم الكفر

|كايطاق على النظ المتلو المادث ققال ل والقرآن كلام الله تعالى غير لوق

قالالحتى ااشح زادهقال

فىانيان لفظ كلاءاللهاشارة الى انه لابقال القرآن غير حاو ق لثلايسبق االلىقهم
قدمالمؤاف المانصوا تو لهمّلغير حادث تنأبيتهاماالىدهماو قصدا الىجراىلكلام

علىوفق حديثالقرآن كلاماللهتعالى غير تلوق ومنقال انه لوق فهو كافربالله
العظيم الَآخر ماقال لكن قالعلى العقارى فىمو ضوءانه عن الصغاتى الهموضوع

الكلام الازلى لايكون

الننىصب اللهتعالى عليه
وسم القرآن كلام غير

تخلوق وقال ابو بوسف
رالجلههناظرتاباحنيفة

رجه اللدسته احور فالعا

وءن الضاوى جميع طرقه باطل واورده ان الجوزى فالموضومات © واما
أحكهمهالثريى فين قالانهمخلوق عنمعاذن معاذ وعنشبابة وعناان >ماوعن

لق العران ”دن قفر

 ١حبى بنمعين وعنالامام ا-جدينحنبل كافروءن مالك بوجع ضيربا ونحبس حتى

ع باللهمذ ا لشوهدسئلة

توب وعنابنالبارك زنديق وعنسفيان ان عينية كافروكذا من شك فىكفره

0

وءن و كيعيستتاب فانم يتب يضعرب عنقه وقالبءضهم اابناحنيفة واباوسف

اللوتقال عنهها ناطرا ست اشهر ثاسمتقر رأاهما على الكفر لكن نقلعن
الادول ان قول الى حنيفة مول على الشحم آفانله عنده صال ومبتدع لاكافر
١
١

جلا ايدلبغفر ان و اسكنه اعلىغى افنان #9بدت #آباتحقمن الر#-جدندثة» قدعة صفةا!
ل ممحدثة وهنالر -جن صفةالآ ياتوقولهصفةالموصوفمبتدأ وقديمة خيره المءنى انالا
محداثةلانساءها ب#مةالمدوثهن التأليفو التنظيمو اليمو وها وماهو صفذا للهتعالى,
ئىلة خاق القر آنو مكن توجره على مذهبين ا حد هماان القرآن هو الكلامالنفم
سف
امعطق
ظفهىر الرو١
والحروف*ازوهوهمذهب قدماء المشايح القائلين بالدصفة تملت
0بنالفنظسرهاالقىدموثانيهما الدبطاق علهمابالاث يراك وهوبالءئىالاولقدم

وفيهمذاهب اخروام التفصيل شضى الىالتطويل كافىشراحنلهشدهير

3

رأى ورأنه ان من قال

الكلام ٠
الحلاقار:
فاأعدق
ا:له

7

وس ١

بصار  #جع بصمروهو <س العينو من القلب نظره
#الا
#ؤورؤية للدتالى)فىاليقظلة« ب
وخاطرهكذا

فىالقاموس

ععى

الانكشاف التام بالبصر #جاءزة فىالعقل هيمعنىان

العقلاذا خلىو نفسهلم حكم بامتناعر ته مناقلومله
فاىلسعحقاٌ لانالاصل قايالمبرهان علىوجوده لاعلىعدمههذا ضرورى وقد
برهان مع انالاصل عدمه كذا

استد لعل الموازاماعقلا فلاناللشترك ينا

وهر والعرض لبر لاا

له

هما وبينالواجب اذالحدوثاوالامكانعدنى ولامدخل اعدم افلعلية والوجود

وكجلود حاتلىطءوم والرواتح والعلوم يجوز
مشيرك بينالصانم وغيرء ومان
(ورؤية اللهتعالى بالابصار»

المعباعتبار ل

فهو من باب لابلسقوم
ثيابهم اى لبس كل ثوءه
(حائرة فى العقل) لانه
تعالى «.وجود وكل
موجود فرؤاته جائزة
عقلاوهى( واجبة)وجودا

(«النقل) انضاً لاخبار
الكتابو السنة حصولها

ن
ا2
)3ل
511
اللدتعالى وجوه نوهئذ

رؤتها لاوجود واما “ععافلان مومسى عليه وعلى نينا الصلاة والسلام طلبالرؤية

واللّه تعاللى علقها علىالمكن فىنفسه وهواستقرارابل وااقول أنه اتمايطلب!ا
اورؤية آيدَ اولاجلالقوم او ازيادةالطمأنينة بالامتناع ظاهر البطلان كا فىتهذيب
الكلام قال فىيثسحالمواقف هلبجوز انبرى فالنام فقيل لاوقيل نم واحلق انه

لامانع منهذهالرؤيا وانلمكن رؤية حقيقة واحلقىولء نكثير منالساف لكن
معظمهم شرطوا منغير كيفية وجهة  +قالالتفتازانى ولاخفاء انها نوع مشاهدة
تكون بالقلب دونالعين وفىنعض <وائى شارلحعقاك عن مد بن عاللىرّمذى
قال رايت ربى فالمنام الف هرة فقلتث

انى الخاف هن زوالالامان فامنى فكل

مرة بهذا النسبيع بينسنةالفجر وفريضته ياججياقيوم ياذا الجلال والاكرام اسألك .
ان فى قلىور
حنيفها

معرفتك ابدا باالله باالله باالله بابديعأسعوات والأرض ١0 ناف
ا

ليطفريق
ربى فى المنام فقلتا ك

اليك فقال ائرك 0

وفىالللاصة وفالبزازىج+وزها ركن الاسلام الصفاروا كزالمتصوفة ولمجوزها.

ناخرة الك رهذا ناطرة

ا

وقالصلى الله تعالى عليه

ضهم مرادهم خملوا
اذ المرى خيال ومثال نيدب نرئهة تعال عنه لكن اول ع2

ستزون ركراعنانا

ول

اليك عل اسان

مشام معر قند ومحقق مخارى حتىقالاه منصور مدعيها اثس مزعابدالوثن

ارة #9واجبة  #غير“لف وقوعها هلتقل يعنى
شبق
لنا س
القولين “ادي
بالنقلالكتاب والسنة اوامجاع الساف والملف والكذب وخلف الوعد محالان
علىالشارع #89قالذار الاحر ة 6هواما فىالدنيا وانكانت جائزة لكنها ليست
وقوع فقحيا 5الل.وان للدميرى انه صب اللهتعالى عليه وسيل1
بواجية واماالو

ربهللة المعراج بعينالرأس علىرواية كثيرمن كيار الاكعاب خلاناللا كين مهم

ايضا وقالفى مسرح العقائد انهيعياه عندججاعةمنالمفسر نم >تمكو نالرؤيةبالفؤاد

كابشير اليه ظاهر قوله تعالى * ماكذبالفؤاد مارأى  +حيث اضيف االلىفؤاد ثم
الرؤية بالآآخره ليست مختصةبالجنة بل فىالعرصات ايضا كافىتذ كرةالقرطى وقيل
بلفىالقبر وعاد تزعالروح و «6:م *زررى ىاللنة اندا لاحى ماقيه من البعد لكن

فالتذكرة انالكفار رونه فىالقيامة مرة لازدياد العقوبة لفوت فرصة مثل

هذه اللذة * واماالادلة فكو قَوَله تغالن  +وحوه وومئذ ناضسرة الىرتها ناظرة +
ا
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اوس

ملراثى ) بالذات العلى
فرى) بالبناءلغير الفاعل لالافى كان ولاعلى جهة منقابلة) ولاعلى ل[اتصال شعاع نا
لاندلانشوءبه ثنى” فيها لما بلرؤ ته علإلإمايليق
اال راواه مهد ا
 ١نافة) ح
1ن

ذةاته ولس كون الوك فى مكان شرطا عقليا لارؤية حتى تفقد شقده بلانما هوام مادى والذىاقدر على

الرؤية حينئذ اقدرعليها عندفقد ذكلاافكىالمواهب :مماعم اذرؤ بهاللهتعالى حاسة البصدر لابالعر ولابالقابكاشوله

للعتزلة حائزة افليعقل لانالوز لارؤية الوجود واللدتعالى موجودفلزم جوازرؤته تعالىولانموسى عليهالسلام
ملأل الرؤية #نالله تعالى شولهدرب ارفانظر اليك فلولم تكنمكنا لكان طلهاجهلا >٠وز فىذات الله تعالى
ومالا>وز اوسفها وعبثًا وطلبا للححال والاننياء .تزهون عنذاث وانالله تخاللتعلق الرؤية بالاستقرار المبل

شيومامكسن فىنفسه والمعلقبالممكن تمكنلانمعناهالاخبار بثبوت المعلقعند'.وت
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المعلق.ه والحال لارثث علىثى*

المكنةوواجبة بالنقل فىدارو لخآرةامالكتاب فقولهتعالىوجوه نومئذ ناضعرة الىربها ناظرة اماالسنة

وله صلىاللهعليهوسم سرون د بكمولت

ييا 0

مما

وركتو ور رواء الحد وعشرون منن .كاين |أككابة
[للالدر ه

١ه علىو قوع الرؤيةفى الاخره كافىشرح العقاف ليكد اللفعازان

وقالت اللدوارج والزيدية
ا وحديث

سترون  1ركائرون!!تير ليلةالبدر والجاعالامة
انكر

علىذلاك

قبلظهوور

 1لكات #9ذبرى لافى اولاعلى جهة  6من ااهات [العك 0دن «قابلة واتصال

| شعاع #ءن بصرالرانى
1

الىاللتهعالى  #9وثروتمسافة  #بينه وبينالراتى لانكلذلك

١خموناص الاجساءوانه اذاكانت رؤته بواحد ماذكر لمتكنرؤية مطابقةاواقع

من الروافض والعتزلة

الرؤية مس ول

عله

:شيي س عرات
ئ2عه2 ,امنل
و اافوفوىش

قوله تعالى ( لاتدركه 6

اذالواقم خلافه عزفالتزهنات ماختاف قرو ةالنساء
ا|فىالقيامولعدم تصارعسالاحادييضث او بريانهفمطقلقاار انس
ل
ه
3عياد | إى لأتميماء(الأبصارم
ا سياويرينه فىالا
هللارنهاصلا

لقصره:

| فقط لكوننجليه تعالى فها ماماقيل و.هءاجلسزيوطى اق*ولاكمٌ احكامالنساء
خص
اثله
لن م
مشر لئادلة الرحال بلمالم.دلدلءل عاللىاختصاص ذملى -الاشرَاك وا

*يس الشهى منالرؤية لاهلالبنة
لمواقلدله تعالى و+فها مانشتهيهالانفص ول
اعا
|ال
ق
|اءفى مؤمنى االلامسالفة قولان اظهرهها استواؤهم بهذه الامة وامااللائكة ففى
صسرةالفتاوى عن صاحبالتم انالارجم نمكانض عليه الاشاعزىوتابعه الببهق
الس
ل

وانصرح

تن  95اللئفية بعدم رق يهم

لعصضع

فلانه ليس الادراكمطاق الرؤية بله 05

0005

جع بص وهى حاسة

النظر وقد شال للعينمن
حيثانها مجاهازو هويدرك

الابص_ار وهو الاطيف

امير احابالببضاوى
عنه ان استدلال اممكؤلة.
على امتناع الرؤؤية بها

واللهات +احقاولصلهانالرؤيه جنسن

ل انوت احد نوعىالمنس لانافى مو نوعهالاخروهوتعالىثرا «الاضار ولا 2يطهك]ان القأوبيعر فهو لاحميطه

حقيقته فتأمل ولاالئى فىالايةٌ عامافىالاوقات فلعله تخصوص مءض الالات ولافىالالخاصفاله فىقوة قولئا
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مع انالائى لابوجب الامششاع وةولهتعاللوهوالاطيف اللبيرفيدرك مالا.دركه الابصار كالابصار

كور أنيكونهن بابالاف اىلاتدركه اللاابصناهرالاطيف وهو يدر ل الابصار لاله اللمبيرفيكون الاطف مستعانا
اوىو اشبه شرهم من العقايات هو انالرؤية مشروطة
ااااتهبىبكلضام
 1قابل الكثيف لالابدرباكلماسة ولابنطبع فه
تَؤنَالمرتى فىمكان وقابلة من الرانى وموت مسافة بنهما حث لايكون فىناية القرب ولافىفايةالبعد واتصال
قاعالمبناصرة
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اذلاك
باارى” و#كل

المصئفالىجو انه شولهذيرى لافىءكانو لاعلىجهة »نمقابلة واتصال

عاع وثبوت مسافة بينالرائى وبينالله تعالى  +وقال القاضى سراج الدين ر-هدالله الى بوم الدن فىقصيدته »
ا انون 'بفيركيف  +وادراك وضرت .من مثال * فينسون النعيماذا رؤء  +وباخسسان ااهلاعتزال* ورد
لىالمعتزلة حيثانهم لا>وزون الرؤية علىالبارى لانها لايؤدى الى اثماتالطهة والهة منفية عنه تعالى»
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وثلالل تعالى لاذين احسنوا المسنى وزيادة وفسروها بالرؤية واتمااطنيت الكلام فىهذا اللقكاومنها مانقد
المقاصد والمرام وتمام تحقيقها فى شرح العقاد من الكلام لكن بق «هكهنلاام لاد من ذكره وهو ان الككار

رضوانالله علم ,الجعين اختلفوا فىالنى دلىالله عليه وسلم هل رأى ريه للة المعراج والاختلاف فى الوقو
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دليل الاكان عق
لل مدر لزانت ربك فقاالرته بمؤادى ولماربعينى وذاك علىان-دهلالله بصره فىذؤادى وخلق لفودة

بصرا حتى رأى ريه رؤية غيركاذية كابرى بالعين » ومذهب ججاعةالمفسسرينانه رأه يعيله وهوتولانس وعكر||
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من العالم لعدم عينالذات واماال لم الذات وعالم الصفات ف>وز اواضطلاح |
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اكا لركة بعدالسكون0والضوء بالعظازظةزد والسواد | |
حاد .:ث اماالاعراوضلوفكعضا ءاتاهدة

انما يدل ء كو نهكاماللهتعالى لاعلى رو ته ومثله عن |كابرالعكابة 2
وغيره كافىشر حرمضان
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وف البزازية رؤية التسصانه تعالىف المنام حوزه
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رضىالله تعالى عنه
0

2

(بعد)

الاإسلا م الصغار وكثير من التصول
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العزازى»* وف«فتاحالسمادةتكا المشاجم فىرؤيهة اللهتعالى فىالمنام*قال| كت مشا
و مثالواللهتعالى نز هعنهانتهى 5لام

فى المنامفقال|-جدمثل الالهالذىرأيته ف الناءكثم
مغر فلل لابجوز *+قبللا-جد بن مضى انا أسر خسى بول ريت الله

تراه فىالسوق فكلنوم +وقالا:ومنصور امائريدىهوثس منءاءدالوثن واسحسن جواب اجد والسكوتءن فآ
الباب حسن انتهى زو العالمي) تللم
الموصوف

باوصاف

اسملاسوى اللهوصفقانهءن سايلا جباسسع

الكماللانه  1 4ار قد ر نه و يديع صنعه

( جميع ادرزان )من أحووات ومافباوالارض

(وصفاته)القائمة.ه مانلا اض واللركات والسكناتو المواصالتنوعة إولو»اىولوكانت :اللكصفات
العباد خيرها وشرها»
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يدل من افعال العباد وقوله والعالم ميد ولإرحادث) خبر»اى وحد بعد ان لميكن يدل
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التبدلاتا ادالةءلىاادوث واوكان

(تللتقعالى) له (لاخالق غيره)و لاصائمفيهسواءمافيه.نالنخيراتو
العيان ا
هامتقعالالى هلمن خااق غيرالله والاستفهامالانكارى
له صانعان اوا كزلادى االلىفساد و الاختلال وعدمالالال:تظ
هوهو نحديدكل مذلوق حده الذىبوجدمن حسن وثحمونفعو ضير وماعويه
ير
ف من حيثالمعنىلو نقد
لايوتب عا يه م ن صواب و عقاب بزو عله )قالاللهثعالى مااصاب م عن د 5

من زمانومكان

ف الارض ولافىانفسكم الا ىكتابه نقبل

ىللهسير( واراده) فاركون قعلهثى  5على غيرهس اده اك تلزام ذلك الممر 0يه تع الى وهومئاف
إننبرأهاان ذاك عل ا

دلومة  3فى المواهب (وتضاه ) -هز ] 717يه وهو عبارة ء نالفعل مع

رَادة  : 00اك وار

والدليلو هو طريانالعدم كانى اضداد ذلك واما الاعيان فلانها
اب
هاض
عالضبي
ببعد

 0ضاءبالةضاءوا حب

لاتكلو عن الموادث ومكاللاخلوءن الموادث فهو حادثالى اخرمافصله فىشرح
العقا يهاق اللهتعالى#اى احادهباختيارهو اقناللاتقدير والخالقفى صفابه تعالى

واللازمياطللان الرضاء
بالكمو كف الول

المبدع  0شيرع علىغتر مثاليافىالقاموس فالمءى باحاد ذات واجب و+وده

الكفر «قضى لاقضاء

دي ث لهاستغناء مطلقعن اللكالخ9ا#اقغيره #اذ جح بكون محدث العالمواجبالذاءه

والرضاء اتماب بالقضاء

والايازم /وجح المساوى اذلافاوت افلىامكان الاصلى فجىجيع الممكنات فلوتعين

ح
رافى
سقضى ك
دون المل

ينضها لاعايةبلاسيب خارج بازم وان كان سيت حارج علنكان فهو

ون
ينكقل
ف+فا
التفتازاتى

الواجب وايضا عرفت فهامى مااصلم دليلا لهذامئه قولهتعالى»اوكان فيهما الهة
الاالله لفسدتا  +وعرفت ماقيلانها اقناعية والمواب عنه وايضا اشارالى كونها
برهانية الحقق الدوانى وةولهتعالى*هلءن خالق غيرالله؛

الكافر محبوزا فكىفوره
و الفاسق فىفسقه فلآ نصح

 88وتقديرء#ه عام على

:كليفهمابالا مانوالطاعة

مدخولالباءفى لقاللهقل عن |أعداح التقديرواابقدارحر بكو بالسكونهومابقدره

 +قلناالله تعالئارادمنهما

اقلالسعد هو نحديد كلمخلوق ده الذى وجد عليههن حسن و ”جم
اللهمقنضاء و
ال

ونفع وضر وماحونه مززمان ومايرّتب عليه منثواب وعقاب هه وعله#* .

فلاجبر كأ انه ص منهم]

اقلاللهتعالى  +هواللهالذى لاالهالاهوءالم الغيب والثهادة  +وقدعرفت دلالة

الكفرو الفسقبالاختمار
وم يازم تكليف الحالكذا

الافعالالتقنةعلىعلخالقها #إوارادته وقضانه»ه وهوحكمه الازلى بكلماقدره
فىالازل وفىشرح المواقفانقضالءه تعالى هو ارادته الازلية المتعلقة بالاثياء
على ماهى عليه فيالاازال وقدره اجادهاباها علىقدر #صوص وتةدر معين

قاله التفتازانى  +قوله
ولو كانت افعال العباد

ففذواتها واحوالهاقيل وقديكون القضاء والقدر معنى الايحاب والالزام فتكون
الواجبات بالقدر ذو نالباقوقد راد بهماالتبيينو الاعلام ونقلعن النهاية الجزرية

أ ردامعتزلة فانهم قالوا
ان العبدخااقلافعالها حجم

ا القدرماقضاه اللهتعالى وحكم بنهاملامور والقضاء املق فالقدر عنزلة الاساس

ااهللسنة وجهينالاول

والقضاء منزلة البناء وعناول الاصفهاتى القضاء وجود المكناب فىاللوح محملة
علىسبيل الابداع والقدر المنزلة فىالاعيان بعد حصول ششرائطها مفصلة واحدا

| .بعدواحد وقيل من جهة

حكير على وفق عل

بالقدرة والاختبار لايكون الاكذاك

قضاء

وهن

خلء

ان العبدلوكان خالقالافماله
لكان الما تفاصيلها

ولعييئه قدر

( برشة  45ل © واللازم باطل فان المثى

الكفرو الفسقباخشارهما

ضرورة انانجاد الثى'
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الىمو ضع يشل

الانتكئنات معذالة وعلْح<ركات دمضها الجاعواوا ابطا و شعور لياتهى بذاك ولس هذا ذهولا عن العللبل
وسثل مبعاوهذا فىاظهر أفعاله واما اذا ئٌل
هن حر بك المضلات

ومدبدالاعصاب

فى حر

وتحوذلك

تّ اعقالة ف المثى والاخذوا!

ين و“#وذلكوماحتاج

فالاهص اظهر «والثابى النتصوصس ||واردة

 1خلقكم ومالماون اىعلكم دلىان مامصدرية ثثلا محتاج الىذف

فىذلك ك.قو لهتعالى

الصعير أومعدولكل على ازمامو صولة

ح العقايد وتمامه فيد +وقولهخيرها وشرهارد لثنوية فانهم ثالوا يدف العام
ويشعلالافعالذكره التفتازانى شرفى
خيرا كثيرا وشراكثيرا والواحد لايكون خيرا وشر بالضرورة فلكل واحد منهما فاعل علىحدة والمأنوة
ث فساعرلاهر »ن يعنون؛
لنو
منهمقال|و لفاالعلميرهوالنور وفاعلالششر هوا!ءْلمدواليجوسممقناهلموا فاعلانذيربازدا
الشيطان* وقولهحادث حلق الله ردللدهربة
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فو لاعباد»اىالمكلفين 9اختيار ات #ضد الاضطرار والبر وهوظاهر  +فانقيل
فلزوافميلزوم أاكنوينكون الاخسايرار ال لعبادعاد اممودجكوسدا  |3وا(لماذلهذبه عذ11110 25ممسو ”جود لازوم _
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البريه توعرالى م نَ ||الغ7ير الاضطراري2ة والاتفاق -ية فانهلاييزتب ليما ثوا5ب وعقا 3بماعرانفع 1ل العبد

مساسك

بطريق القصد والاخمار ||ثلاثة اماانمتنع تركه فاضطرارى وانحاز الوجود والعدم فان مرجم فاختيارى
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والاناتف

ولا خ رتنع إل ١ الاخشبارى أنلنق ارت اخاره اك ارممله اا  (0المبدفله
حت

2

143

1

ا عط دربكق الال5خار
فهو اد

'

بالضرورة

كابين قموضعه +

:
وقوله

لاخالق غيره ردلاطبيعية

 .القائلين بانالصائعاربعة
طبايع اارارة والرودة

والرطوبة واليبوسة *
والافلاكية القائلين
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 ٠.والنصارى القائلن يانه
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وقال

بعضهم اله الاب والاين
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والا فاركان الاختياران تامين فيلزم التوارد والافيازم النقص والمجر والافتقار |

لدتعالى االغىير»قلنا اتمايلزم العجر والنقص لولم.در انحاده عندارادة استقلاله
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انالتوارد قيل حائز عند .الاستاذ لعلاك علاحظة ذلك واستيقانه تو من|ا كر
الشبه الموردة على هذا المقام بلااحتياج الىتكثير الكلامفافهم فانهمنمنالقاقدام ||[
الاقوام وسيفصلفىله الاحراانشاالله تعالى المنعام اقلاموللى اللميالى+اعٍان المؤثر ْ
فىفعل العبد اماقدرة اللهتعالى فقط بلاقدرة منالعبد اصلا وهو مذهب اليرية |
اوبلاتاثبر القدرة وهومذهب الاشعرى اوقدرة العبد فقطبلاايجابولااضطرار |
وهومذهب المعتزلة اوبالايحاب وامتناع التخلف .وهو مذهب الفلاسفة والمروى |
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جزءالمؤثركاهو مذهبالاستاذ اومدارا محضا كاهومذهب الاشعرى ويحجب انيعل
ان ججيع افعال اليوانات على هذا التفصيل من المذاهب الا ان بعض الادلة
لاجرى الافى المكاف فلذلاك حصو ا العياديابالذكر هقماثاون  6انكانتطاعة علىان
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عه

أسياناناماديةلا! صليةاذا“حقاق الثوات اتماهو جعلهتعالىواحسانه"”

الرواجة ا م ذا تالا وعيسى ومري تعالى عمابشولالظالمون علوا كيرا  +وتؤله
وتقدرره ال ]جر الفاح اكور لد ري

(فلاتمال» '

هذه الصفات مانلفلاسفة اولمعتزلة وغيرهم كافى 0ى الدينالنار

والتوفيق رجهما الله تعالى ب وللعباد اخشارات لافعال» 6

ا
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) وعليها يعاقون ) انكانت معصية وليسلها و<+ود فىامارج

و لابوجد ون

لوقا فلايكون مسبده

خالقها .وسيأتى زيادة تفصيل انثاءالله  +وهذا مذهب الشهوابى منصورالمائر بدى واما عندالاشءعرى الاختيارات

الطزثية تخلقاللهتعالى باحابر والاضطرار نحن مختارون فىافعالنا مضطرون

ا

ا

فى اختيارنا وسحئكله زيادة تحقيق

داكا تس التوسل ااعلداشطرى تتأمل خلانا اخاريةحيث زعو )ن|لافسل .اغيد اصاة وان

كانه منزلة حركات الخادات لاقدرة عليها ولاقصد ولااختيار وهذا باطللانا نفرقبالضرورة بحيرنكةالبطش
 7كةالارتعاش ونعم انالاول باختياره دوناا_الى ولاله لومكن العدك قعل علا لما تدكحليفه ولا ييرتت
حقاق الثواب والعقاب علىافعاله ولااسناد الافعال التى تقتضى ساشية القصد والاختيار اليه عالىلسدم.قليقة

صلى وصاموكتب بحلاف مثلطالالغلامواسود لونه والنصوص القطعية "ذلك كقوله تعالى جزاء بماكانوا
تهلو

نو قولهتعالى فن شاءفلءوٌ منومن شاء فليكفرا لىغير ذلاك +ذانةل لامعنى لكو ن العبد فاعلابالاختيارالا كونهمو جدا

فمالة بالقصد والارادة وقدسبق 07 5:ه ان اللدتعالىمستقل اق الافعالو انجادهاو معلومانالقدور الواحد
| فالاعماللاتوجب اللمنة كإعندالمعتزلة لو علبايعاةبون#انكانت معصية  8والمسن
منهاه اىمن افعالالعباد وهومايكون متعلقالمدح فالىعاجل والثوابفىالآ جل

| والاحسن هومالايكون متعلقا لاذموالعقاب للاتلتمملباح لبر اضللىهتعالى »6اى

لادخل نحت قدرتين

ا

#2

 2نْ #

قل

م

فىقوةهذاالكلامومتاته
الاانه لما ثبت بالبرهان

العيد وارادته مدخلا

]| وبالخلة ان الارادة والمشيئة والتقدير تتعلق بالكل والرضى والحبة والاص

فى بعض الافعال كركة

علق إل باللسن:دؤن ليريم#4والثواب © مالسق به الر.جة والمغفرة
ظ د

البطش دو نالبعض كركة

١

ارادئهتعالى منغيراعتراض هو محبنه والقبح منهايه وهو مايكون متعلقالذم فى
]| العاجل والعقاب فىالآ جل #ؤايس مايه اى بالرضى والحبة بغلضبه وكراهته
]اوخذلانه لاعتراضه تعالى عليه بالعذاب قال الله تعالى ولايرذى لعباده الكفر

ان انكااق اهواتفال

وبالضرورة ان لقدرة

لأ منالله والشفاعة من الرسول وقيل هو اعطاء مايلاتم الطبع وفيس بالمنة ارتعاش ا حجنافى التفصى
 1 1٠ونعيها للإفضل مناللتهعالى»6هأىكرم واحسان من الله لاراسحقاق من العياد لانها عنهذا المضيق الىالقول
ْ
تفسق وعبادتها اتماهى خلقهعلى انهلاثنى بشكراققلليل لمعنمه مكيف تسكوق باالنله تعالىخالق والعبد
ا ||كي
[أ عوضاعليه +فانقيل هذاوان كانموافقالمثلقوله صبىاللدتعالىعليه و سبلن دخل كاسب و كقيقه ناصرف

| احدكالمنة بعملهلكنه مالف اثل قولهتعالىادخلوا المنذيما كامتملون وتولهفن
|| كانيرجولقاء رءهفليمل علاصالدا * وةولهجزاء يماكانوا بجملون» اجيب عندان
الباءفى الاالست إاسيبيةكاالفمىديث بلللمقابلةو لمعاو ضد فكو زاأتذلفاذالمعطى

0لى لابعوطن فاخللساسبية وانالنة ميراثالاعال ظاهراوانتفضلا
 ١ا
ه

العبد قدرته وارادته الى

القعلكسات واكتنتادالتك

تعال' الففل عفيك أذلاج
خاق والقدور الواحد

داخل نحت قدرتين لكن

ن #تلمفتين فالفعل مقد و راللهتعالى بحهة الاياد ومقّدورالعيد بجهة الكسبوهذا القدر من المعئى ضرورى

لمنقدر على انازيد هانذل
لاث
عفىبتي
اصرة*و لهءف ا
ىلفرق بنهما عبا
ارات
ل»ثل
كا
سنب

وأنْ

وقع ل و الاق انام

ْ غ الكلامكاف فىهذا المقامو من اراد زيادةالمرام فعليه من شارح ا
لفاىم لل
افالضلتسفعتدال
للعق
ادي
زنانى(و المسن
كائٌ
ها) افاعىامنلالعباد وهو مأيكون متعلقالمدح ا
فلعاجل والثواب فىالآآجل (برضاء الله تعالى وممبته) اى

رادته :غمبنراعنراض (و القبججمنها»وهومايكون مت
اعلق
لال
مذمف
اىجل والعةابف الآ جل (ليس #ضماا)اءىابلرله
تحبتهلماعليه مانلاعتراض قال اللدتعالى و لابرضى لعبادها الكدفر يعىانالارادةو المشيئةو التقدير تعلق بالكل والر ضاء
الهبة والامم لاتعلق الابالحسن دو نالقبج فىشرح العقايد للتفازابى ز(والثواب) لعى الاثاية واعطاءالثواب

مقابلة الطامات وصالح الاعمال (فضل مانلله تعالى

والعقاب ) والعذاب فمقابلة الكفر والمعاصى ( عدل ) منه تعالى ( من غير انيحات ) موجب شا األنثرل |
وب عليهتعا)لى وملعاقب لامسء بفعل مايشاء ويحكم مابريد؛
والعقاب علىالله تعالى ( ولا) مونج١
اوسلاتحقاقمن العبد) بثى*املنثواب والعقابفىنفسه اذا لعبد فىنفسه لاسصقى!
ولاسئل عا بفعل وهم يسثلون (

والمعصية و+فىالعقاٌ الغزنوية حز 5.ه الطامات علامات الثواب لاعلاه والمعاصى'

شيأمنهها 5
علامات العقاب لاعللها

لان الله .تعالى .لالسدق
عليه ثى* وهو المعبود

والمسحق العبادة ثواءه

|حضقةو قل تعس الدخول تفضلىونقل المراتب بالاعال ولادعدان حو الحديث
ذنىالاستحقاق الذاتىوالعقلى واثياتالآ بات عملىقنضى الوعدو العادة مناللهتعالى
يو العقابيهلاعصاة  9عدل يهائلش

 0وحور

ف منغير يجاب يهمنالغير

هلعمدج
عليه تعالى شيأمن ذلك ##ولاوجوب عليه © تعالىلكنيشكل مانقل عن شمرس ا

فضل وعقاءه عدلانهى

كلامه * وقالت المعيزلة

العبد تسق الثوات

على :الله تعالى فى مقابلة
الطاماتو العقاب فىمقابلة

يفيه دل والاستطاعة
املعفعلم خلاةللمعترلة
وهى حقيقة القدرة الك

لصنفه ليد المؤمنين افلىنار وحليدالكافرن فىالإنة ظٍِلانه وضعالثى” فىغير
موضعهو الاساءة .فى حق

الم#سنين والاذعام والا كرام فىحق المنى” وضعالثى'ى

لكه اتماحاز اذاكان
غيرموضعه فكانظنا وذالستجيل مناللهتعالى والتصرف مف
علىوجه المكمةوالتصرف علىغير قضية اللكمةيكو نسفها وايضاعدمنالأمور
التىهانفردت المائريدية عن الاشاعرة بهاانهلائجوز تعذيبالمطيع و تلعيمالكافر عقلا
لكونما خلا قالكمة الا انال اذاكان جعل المكمة منطرفه فهذا الامتناع
امتناع بالغير فلايلزمكونهذا

الوجوبوجونا

ذاياالذى هو المقصودهناوا لجلعلى

تكوزبها الفعل ويشتدر

بها علىافعالهالاختمارية

وبالخلة هىصفة حلقها

ال انا 1

1

| كتسابالفعل بعدسلامة

الأبياتوالاً لات-فان

قضد فللير خلىالله
حال كدر تمل  1لفل
قصد فلعالس

خلق الله

هلوالاسحقاق مالنعبد#ه وقدعرفت وجهدوةدنقل حعانشلرمقاصد ابضاطاعة
العيدوان كزتلانق

بعض ماانعاللهعليه فكف تصور

يؤوالاستطاعة ##تطلق على معندين ا حدهها كن

اسوقاق عوض

عليها

معالفعل6#لاقيلهو لابعدهلانه
يو

علة نامة للفعل ولوعادية من اللهتعالى فبتنع النكافاوحجزء اخير لاعلة علىان يكون

شرطا علىالمذهبين+و قالبءض الحققين هىع ض حلقه اللهتعالى فىايو ان بشعلبه

الافعال الاخشاريةعلة اوطاو العرض مقارنلافعل زمانالاقبله ولابعده+و حاصل
الاستطاعدهى

صفه

حلقهاالله عندقصدا كتسات الفعل بعد سلامة |لاسباب ذفان قصد

تعالىقدرةفعل الس وكان

ذاعنالير اخالقله قدرة فاعملير وكذافىالشر فكان هوالضيع لقدرة فعل اخلير

هو المضيع لقدرة فغل

نلعم والتفصيل فشىرح
فيسق الذموالعقابو لهذا ذمالكافرين بانهملابستطيعو ا

|الميرفيس الذمو العقاب

دوسف
العقاداعل المرادمنذلاث القصد ه

فلهذا ذم الكافرين بانهم

عندصرف الاأرادةالزنية لعلهنا اموراربعةمة الارادة الكلية الصالمة لان

لاستطعون البععواذا

تعلق بكل مقدورفذاتها ثمسلامةالاسباب ثمصرف العبد هذهالارادة الىفعل معبن

كان الاستطاعة عرضا

يحعلهامتعلقةبالفعلفانذلك هو الارادةالجزية ثمعند ذلك قحاللله فالعبد هذه
انلاعقابللدههذه
الاستطاعةمع الفعل بلانقدمولاتأخر فهذا الصرفسبب لا

وجب ان يكون مقارنة
للفعل بالزمان لاسابفة

عولايلهالزموقوع الفعل

سوعد

القدرة فالاستطاعة صفة لاعبد حاصلة

القدرةاى  9تطاعةهذا الذىفهم م نن كلامهم«فان قب ملافائدةاثياتهذهالاستطاعة

كعاافق حشارلعقاٌ لسعد الدين ولانه
ضالا
بلااستطاعة ولاقدرةعليه لماص مناءتناع شاء
لوكان قبلهلكاننالعيدمس تعباع ن اللهتعا ىوقت

للفعل
يعده لكان محالالانه باززم حصو
ا

(ومافادة)

المحاجة وهذامعا لف لمكمالص اأقوله تعالىو اللاهلغنى و انمالفقراء ولوكان5 .

بلااستطاعةو هو باطل كاف التوف.قولمااستدل

القائلون بكو نالاستطاعةقبل الفعل 1

أآن .التكليف حاصل قابلفعل ضمرورة انالكافر مكلف بالايمان ونارك الصلاة مكلفبها بعد دخو لالوقت فلو

يكن الاستطاعة محققة حينئذ لزمتكليف العاجز وهو باطل اارالىالمواب بقوله (وتطاق) يعنى لفظ الاستطاعة
الأعلىسلامةالاسباب والآلات) والجوارح كافىةوله تعالى ولله علىالناس حعالبيت من استطاع اليه سبيلا وحيثذ
معليه (وكدة التكليف تعمد سد ١09 يه عليها ولايكاف العبد مماليس فىوسعه6سواء كان متنعا فى نفسه
يمع الض_ددن وقلب

ومافاةكونهامعالفعل*قلن قالانوااعين النسفى حر الكلام ماحاصله اثياتاصل

|

1نفسه قبلالفعلفلاحا ب الىاس تطاعة الله تعالىعندالفعلو كلام السعد صر عفىانهذه
00
|االقدرةم ض و العرضلابقاء

0

م 00

ل ولكن 3ا  1ان بوجد
1دفع بان الحقيق انه 1
١الله القدرة فالىعبد على وجه يكون لهامد خل فتأثير فعله ثم قبل الاولى
طرشة ترك المناظرة لعل ذلك لازوم اثبات التاثير لقدرة العبد وهو خ_لاف

مذههم وانت تع ان ذاث لابرد على ملنابقول بوجود الارادة المزئية
فىالخارج وا  0انذلاك لاو

خا .د احدالمقدرين ولاشك انالزجج

المقايق واعدام القديم
أوعكنا خلق احلنااد
وتكلم الاخرس بالكلام
الزمن بالقيام واما
ومثى
ماعتتع بناءعلى ان اللهتعالى

عا خلافه واراد خلافه:

كالايمان الكافر وطاعة
العاصى فلانزاعفىوقوع

التكايف .هلكونمهقدورا
عكاف بالنظر الىنفسه

ملنتو ضيعم لعلك
[| امراضافى لاتعاقبه املق وتحقيقالمقام فىالمقدمات الاربع ا

بل جيع التكليف محال

سلسبهعمابوطح المقام انشاء الله تعالى المنعام ووتطلق #الاستطاعة #على سلامة

بالغير لاالنمكاف .له ان

الاسبابوالاكك والجوارح كالمواس والاعضاء كافى قوله تعالى * ولله على

تعاىبه ارادة الله تعالى

الااس حعالبيت منزاستطاع اليه سبيلا  +وهذا جواب سؤال من طرف العتزلة
اله لولمتكن الاستطاعة قابللفعل لزم :كليف مالايطاق لانهتكليف العاجز فاجاب
بانهنا استطاعة اخرى ٠قدمةاعللفىعل وهى سلامةالاسباب يو صعة التكا8
امن الله بالاوامص والنواهى هوتعقد علبا»ه انى على هذهالاستطاعة التى قابللفعل

وجب ص_دوره وان

لاالاستطاعة التى معالفعل فلايلزمالعجز فالاستطاعةامقدمة لكعةالتكليف والعية
المدخليةالعبد اف“ىمحقاق الثواب والغقاب قالاللميالى والسرقيه انْسلامةالاسباب
هناط خلق اللهالقدرة|لقيقيةعندالقصد بالفعل فبعدالسلامةلاحاجة من جمة العبدالا
إاللىقصد هوو لايكلفالعبد اليس فىوسعه* اىطاقته وقدرنه يمعنىسلاءةالاسباب
اقالابلهتعالى» لايكلف الله نفساالاوسعها  +اعمان مالايطاق علىثلاث مس اتبماعتنع

فىنفسهك ريك البارى عن اسمهفلا>و زو لابقع تكليفهأنفاقاوماءكنفنفىسه و لامكن
لام فلابقع اتفاقا وهوجارٌ عندالاشاعرة لاعندنا والثالثة
دلق
ادةج ن
لدما
العب
 ١للا
مامكن نمالعبد لكن تعلق بعدمه علدتعالى وارادته وخيره نحو نبت بدا ابىاهب
 5فورز ويشع بالاتفاق فاماان لايعتير هذاالثااث»الايطاق لاءكانه لنوعالعبدوامابراد

تعلق إعتلع وال
هما محال* ثمعدم
ومكل
وقوع التكليف ممالسن

فى الوسع متفق عليه
لقوله تطالى كلامل +اليد
نفسالاوسعهاو اهاالتزاع
جفوىازه فنعهالمعزلة يناء
علىالفبيجمالعقلىفان من

دف
حطا
ا نق
صاعى
اف ال
كل
والزهمنالثى الىالقدصر

وده الطيرانف الهوى
عدسفيها وفع ذلك

فى بداهة العقول وقد

مولوزالأشهرئى اله لاجم عالىلهثى” و الماصلازمالا يطاق علىثلاثة اقسام محال عقلى وهو :الم لذانه كاعدام

قديمموخال عادىك:ظز الامىااللمىتوف و محالعار ضىكابمان الى جهلفانه كاردالا بسن عازمل وق واشبان
ىأنهلابؤهن فالقسم الاو لل"تزاع فىعدم #وبز التكايفهنضلاعن حو يزاا وقو عع والقوع لفان انض ال :ازاع
نهل ب

تجوزفوقع التزاعوهالفسمالثالث فنعهالعثرلةواجاز .الشااعرةك! مرج فىم اءة الا ولو التوضاعلنوفيقو شرج

3

ومقتول) مغنيره( م مت ) شعل الله( :أجله)المقدر فالازلماقطع علهااقا ل
العقايد زال
تعالىل .اتغيرلاكزع

عض المعيز له لفقم

خرو نساعة
اجلهملايستاً

ولاستقدمون+وا

علي
أجلالاق سق)-حال الع
با
كت العتزاة

بالاحاديث|( واردة

(والاجل واحدعفىعز الله
010منغيربرددبانهاذاحا

فىان بعض الطاءات تزيدفىالتمركقو

دلمعمر»وقالان الصدقةو الصماةتعمرا نالدياروتزيدان فىالاعارو نانهلوكان متا باحله
عليه السلام الصدقة ترداليلا عوئز ب ا

لق القائذخ
لاو لقا ولاد
يول
ذاكصاسااذلييرب انر

اك

3

انهلوم شعل هذهالطاعة لكان عر دار بعتينسنة لكنهعاانيهفعلها سق[ ٠ ] "7جه و يكو نعر دسيعين سنةفسبت هذه الزياد
إلىتلك الطاعة بناءعلىء

له تعالى انه لولاها ]أ

:

79
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:

0

:

موعدمالو 3لطرالى,ال
ععبد اوبرادكالعدمالوس
#عو البتواءميت بأجله 6
000 00

000

انك عت واد تاوقل

0

قدرالله

لوعقاب
اج
الثاق ابنو

ل

وانلامموت مغنير قطع بامتدادالتمر ولاالموت بلدالقتل وعلل يانه

والضىان علىالقاتلتءيد !| على شدير عدمالقتل لاقطعبوجودالاجل ولابعدمه فلاقطع بالموتولابالمياةخلافا
لارتكاه المنهى وكسبه أ لاعلاف فىالزم بالموت فىذلكالوقت» اقول اذا كانالوةتالذى قدرهالله تعالى
الفعل الذى حاق الله

وعله للوت معرنافلا نحوزالتقدم والتأخر ولاحتاف بالموت والقعل فيازم القطع

عقيبه الموت بطربق || بالوت لولاالقتل والايلزم تبديلالقول وانقلابالعٍجهلاو اوبن علىمسئلة الاجل
جرى العادة فان القتل || المبرموالمعلق بمعئىانه تعالى قدرعره اربعين معالقثل وستين بدونه فلاتبدلو نغير

فعل القساتل كسبا وان ||فىنفسه وفيعله تعالى لاناللةتعالى يعمكو نعبدءمقتولافيالابزالوكون عبرءاربعين
لريكنخلقاذكر الفاضل

مثلاوعندبعض العتزله انالمقتول ميت قبل الاجل والقاتل قطم اجله ولولاالقتل

عتدعرءالى الاجل الذى قدرهاللهتعالى لنانحوةوله تعالى»اذاجاءاجلهم لايستأخرون
الكاوطية 3 0
0
0
العقاك+اقول مكنتأويل || ٠ -
احاديث الزيادةبانالطاعه

جاعة ولاس:تقدمون  +والنصوصس هولة على ظواهرها والتاويل خلاف لاير جع

تزيدفهاهو المقصودالاهم

ابلياهدليل واحتيحت المعتزلة بالاحاديثالظاهرة فىكون بعض الطاعة يزيد العمر

امالبالاعمال الصاللة

تعالى كانبعل انه لولم بفعل هذهالطاعة لكان عمره اربعين سنة لكنه عزانه يفعلها

الع باتستكمل النغورس

ويكون عره سبعينسنة فنسدت هذهالزيادة الىتلكالطاعة وانالمراد انفضل عره

الانسانيةفيفوزبالسعادتين || القلئل .ذا الطاعة كفضلالعمر الكثير بدون تلك الطاعة وعنالثانى بانللقاتل
مدخلافى هوتالمقتول لانخلق اللهتعالى القتل فىالمقتول اتماهو بسبب فعلهالذى.
اواعالاء! ارام من م
الزيادة البركة ى

ك5

هوالضرب مثلذ وانه تعبد لايلزم علينا معرفدّعلته وحكمته ب والاجل واحد 

بسيب التوفيق والطاعة |١|خلافة يكم فىان-لمقتول اجلين كل وموت_ولولم بقتل لعا ال ['101
وعارة اوقاته عانفعه

افلىآآخرةوصياتها عن

وإتالاسقة فىان للميوان احلاطييعيا وهووقت

ل

موتهلحلل الرطوبة واتطفاءا ا

ل 1ه 1يف1اا 9...

الضياع وغيرذلات اوبقال انهبالنسبة الىمايظهربالملائكة ف اىلاحوالحفوظ ونتحوذاك فيظهر
فىاللوحانعرهسةو نسنةالاانيصل رجدفانو صل الجرزيدلهوقد

(الغريزتين»

 0من ذلك وهو قولهتعالى “سوال

مايشاءويثبت فبالنسبةالى علاتفال وماس عدن اننا نزيادة فبيلههى «#صبلو بالنسبةالىعا اللدتعالى وماس
قدره لأيكون زيادة فيه بلهى »تيل وبالنسبة الى ماظهر للحذلوقين ,تصور الزيادة وهو المراد هن الدب
الثريف كذا فجاءع الازهار  +والحاصل انالاجل واحد لانهاوكان لهاجلان انانلايع اللفعوائب الامو

وهو محال وةالالكعبى من ان للقتول اجلين القتل الموت وانه ابولقمتل لعاش الى الاجل الذى هوااوت

ام)الذىخطرءالشسرغوم نعهكالمغصو ب والمسسروق والتكوس(رزق)لانهمان :تفع بها يوانو مابسوقه الثهالته
وال
وديكونحر اماع [2م"
لاة
دذاث قدبكونحلا
كا و
يأ

]ته وهذا

اولى»ء عن لفسيره ماتغدى

الغربزتين واجلا اختراميا حسبالا فات والامراض ##وا
و اهراوممانص او
ا اججع علىمنعكاول عيئه اوجئسه اوورد فيه حداوتءزيراووعيد شديد سواء كان

نهاليو ان نكلومعن «عنى

الاضافة الىاللهتعالىمع ابه
معتبرفمفىهومالرزق

وعند

سيب اطر مه مضمرة خفية كالزتى ومذى الجوس اوجلية كالم تاكلم ,فلوصس
العس.ل كإللامئن جةالمارة حرم ومالانص فيدحلا وحرمة يرجع الىالطباع اسلو

لانم سروه نارة جملوك

 :منالعرب و اسكئوه فهو حرامومالانحلالكذاعن شرح اأوهرة لللقانى ب رزق ه

يأكله الماك وئارة بما

| افلىغدالمظ المعطى وقديطلق علىالعطاء وقيل هو بالفمم
العرف لضان

 5بالكسسر اسموق

وقديرادباالتغذى وغيره واورد ا

المعنزلهاحلرام لبس رزق

لإعنعمن الاأتفاعهوذلك
لايكونالاحلالاوياز»هم

زازه وتازملكل شمخص رزق غيره والمشهور انالرزق اسم اتسوك اللدتعالى

انلايكو نمعاكلار ام

الىالميوان فيا كلهحلا لااوحراما #وكل ستوى ررق الفصنك ولايأكن احدرزق

طول عره همزوقا وقد

اميه

ا

وعليه

 00ره

قاالله تعالى ومامندابة
فى الارض الا على الله

 /خاض الوك الخلالو 7 000 3ا

املس ا

اقبراماءلى الغالباو برادمن القر مطالق
علىالمعنى الاخيرفوو عذاب القبر»التخصيص ب ل

| البرزخ والا فالغردق قالماء والملصلوب واشرىالانكان رهماناوالا كول لكيوان

اذن اراندهاعلالهلى واخدلف فىكبفيته فقيل عن النهايةيعذببلاخماةاذ الياة
وو هبامع
|ليست بششرط فىثبوتالالم وقيل بحياة فقيل عل الروح فىجسده كاكانفى الدنيا
صىدره
ْ فلن وسئل ولقايلسؤال لاروح فقط وقيل دخ لالروح فى<سّده ال
| وقيل يدخل بين كفنه وجسده

وحاء“فى كل ذلك انالا والتميم أن بههر ياصله ولايشتغل

كفته وقيلالادحم ماحللعذابالروح والبدن ججيعا باتفاق اهل السننةوكذاى
انمه قالالعلامةالثانى فىالهذيب وبالخ#له فالذى ”لدت فى الدين هوان البت فالقر
نوع حياة قدر ماتام وتلذذ وهل ذلك باعادةالروح اليهاو بالخالةالتى سعى زوالها
رن #اى كلهم فان
موثافيه ردد * وقال فى 2رالكلام العذاب اروحو اجاسدهفالكاف

الاصل فى امع * مالعلام عندعدمالعهدالاستغراق قال فىبحر الكلام برفععنهم
|

العذاب فكل جمة وشهر رمضان

رمة

هذالنى صبى الله عليه ا

كارفع علوم

| ماداموا فىالديا رمته #8ولبض عصاةامؤمنين ##فغيرالعاصى ياعلنمىطيع وبعض

ينمكابصرح بدهنا لكن فىاأمحران المطيعوان ليكنله عذاب لكن له ضغطة فد
هول ذلاث وخوفه لانه صلى اللدتهالىعليهوسم قال لعائشة رذىاللهتءالى عنهاوءعن

رزقها ذكره التفتازانى

وتمامحقيقه مذ كور فيه

ل(وكل ) من الميوانات
ي(ستوفى رزق اشفسه)
لاعوت حتى سدع قال

عليه السسلام انروح

ى
عفى
وفث
ردس ن
الق

انه

لن موت نفس حتى

سعوق رركها لجار(

فاىلطلب  +قال استاذامو

لسن الشاذلى لوتوسلت
الى الله جيع رسله

وملائكته ان بتقصك
حية ماقم لك ماتقصك

ابدا ( ولابأكل) اد
رذق غيره ولا) يأكل
لإغيرهر زفه) لانماقدره

اله تعالى غداء مخض
 ١القر  1ؤُدن كغمر الام  1جحل ولدها يدها وسؤال

ا

كن

لزنن

كالامد اذارمدت ولانه صبىالله تعالى عليه وسار قال لثمر رطذىالله تعالى

'عنه كيف حالث اذاأناكفتاناالقير فقال عر رضىالله تعالى عنهانا اكونفىمثل هذه

يجب ان  "2ومانضع

انيا كله غيره واماععى
املك فلآمتنعكر

القتارائى(وعذابالقبر)مبتدأ خبرءفولهالآ”ىكلدحق (للكافر ننولبعض عصماة المؤمنين) امرنادالله تعذنبه فنه
5

(وننهم اهل الطاعة) هالنؤمنينلافيه) اىفالقبر (مائعلاهللدتعالىوبريده وسوال متكر وتكير) المكر مفعول|
هر اذالميعر افحهدسها مهما لانالميتل يعر فهم

 2عع نكر اذالميعرفاحدا والكير فعيلمتنىمفعول
ولمير دورة مثلصورتهما ذكره ابنالملك يعنى انعذابالقر وتنعيم  00والسوال فحيقهثابت بالدلاآ
التعمية لانهاادور ممكنة اخبرها الصادقءلىماندقته النصوص فل اللتعالىالنار يعردون عليها غدوا و
فان لهمعيشة ضتكاء يعنى عذابالقير
رىعن
كع_ض
ذنا
ويومنةومالساعة ادخلوا آلفرعون اشدالعذاب وقال وم
لصلله عليه وس استنزهوا
اال
5ز 49وق
وقالالله تعالى ستعذعى هرتين يعنى عذابالدئيا وعذاب القبر ح
.

عن الول فانمامةعذات

القر منه وقال صاللىله

عليه ود القبر روضة
منرياض اللمنة اوحفرة
مانلحنفيرران * وخبلاة
الاحاديثالواردةىهذا

ىثيرمن احوال
المعنىف ف ك
الاخرة .متوائرة المعنى
وان لم تبلغ دعكا

00

 9عقلى فقال صلىالله عليه وس فنقمال رتاذمالاًبالىوالعذاب

لالعادى ولد لطبعيزول نوم المعة وليلندتم لايعودالىنومالقيامة وانكان مونه

العذاب وااضغطة ساعة واحدة نميزولولايرجم ايضااتهى ||
بومالجعه اوليلتهيكون
ملخصا لذعللك مختلف باختلاف الاشخخاص والافالتموم فىغاية اللمفاء وقيل هذا
العذاب مختص بهذهالامة اكراما لان بشهىعذامهمافلقىبر والاضح الموم والدليل |
على لوت العذاب وكذا التنعيم آياتواحاديث متوائرة معنى النار يعرضون علها
غدوا وعشيا اغرقوا فادخلوا باارداخلوا الفرعون اشدالعذاب يرزقون فرحين
 68ناهرالله القررو صَه

منرياض

ة او<دفرة  0-5 4رالثيران اذاوضعاليت
اا:كل

ق

حدالتوار وانكرعذات

ل عليه ملكا نالحديث *وباخلة *دوت ذلاك باججاع اهل السنةلاح اندلالة

القبر بعض المعتزلة

التصوص

على عذاب عصاة المسوين ك 3وبءعض_ا ايست بظاغرة الاآانيدى دلالة

والرواتض لزن عالت

الاجاععليه فافهم#9وننعمم ااهللطاعة فيه #اى القبر وبمانعملهاللهتعالىو4بدك

-جادو لاحياةلهو لاادراك

ل<اسحبالمومن وعلار ةباستحقاقه
من انواع الالطاف واصناف الاحسان عصلى

|

قتَعذيبة محال +والمواب
آله وز ان االقله
فىججيع الاجزاء ابعوضها

ا من

در

مايد راكلم الغذاب اولذة
التتعنم وهذا لاستلزم

القادة الزواخ الى .ندل
ولاان#رك ويضطرب
اؤترى اثر العذاب عليه

حتى ان الغريق مالنماء

:والأ كول فى بطون

قال فشىرح العقا وهذاايلعنتىنذكعريم اولى»اوقع فىعامة الكتبمن الاقتصار على
انبات عذات القير بناءعلى ان النصو ص الواردةفيها كرو

على انعاقة اهل القبو ركفار ّ

راجدر تمانه هل يكفر جا<د عذاب القيرفى ياعلضفتاوى
وعصاة فالتعذيب باكلذ
كلا

خانة 1

و

بعضهاكالصيرفية

لايكفر وهومشكل مع دعوىنوائر احادبثها

كاسق الاشارة المافاك الدوائ الاحاديت

|
اا

الصداح هنابالفة الى حدالتور العتوى |

وكذا فشىرح العقائك لاسعد وقدحعمت الاجباع ايضا  8وسؤال متكر ونكير » |[
نالمكاف لانه يتكره من رأملعدم شبهه يالقلمانتس وان والليوان لانهما ||

أسودان ازرقان اجنعهلهمائكرة للؤمنلييد هو ثبته وعذاباعل غيرءكاق المناوى |
يعض الاحادك مادل على انقنا ليسا كذلك للومن بل بالاظرة الكسنة ا
يرد عليه انق

اعليواناتوالمطلوبف الهواء يعذب وانم نطلع عليه ومن تأمل فىعايب ملكه وملكوته
وغرائبقدرته وجبروتها يستبعد امثالذلك فضلا عن الا“حالةذ  6سعدا لدينر جه الله +روىق

ولي
انهقيللانى صلى الله

هلروحتاف التفويق*وه 5
يكنفي ا
ىلقبرولميكن فيهالروح فقالعليه السلامكيف بوجع سنك ولم
امعف ا
ٍف يوجع ل >
عليهوس]ك ب

عصلليه وس اذقابرالميتاناه مسلوكادناانازرةان شاللا
لدلله
لول ا
الرس
ابلىهربرةردى اللهتعالىعنه انه قا
ا
هلذفى
الممكروللة”خرالكير فقولا ماكنت بو

انلالهالا اللهوانتهدا رسولاللهفيةولانقدكنا ب

نن
اا
الرجل فك

حدهما

بدالله ورسوله واشهد
مؤمنا فيقول هعو

تقول هذا *ثمشح له فىقبرهسبعونذراما فى سبعينثم نور

به ثمرشالله ثفمقول ارجع الىاهلى فاخبرهم فيقولان  23مد العروس الذئ

لانوقظه الا احب اهله اليه حثى

اافرا قال سمت الناس بدولون قولا
عه اليد من متخعه ذلك ذكره محىالسنة فىالمصائج وان كان منافقا وك
اقة
كه ل
هكرا
ت مثله لاادرى فتلتأم عليه فضتلف اضلاعه فلا.زال فيها معذيا حتى ببعئهاللهمن #تكون ذلات :د

صا ام والمطالع رجدالله بق ههنا احاث واسرار اودعتها فىكتابى حامع الازهار * واخرج ابن ابىالدنيا فى

ر
دنا
تسير
ا بالقبور والطبراتى فىالاوسط ععبندالله نر ارلذلىهتعالىعنهها قال بينا اناا

اذاخرج رجل

لجاخر منتلكالمفرة فىيده سوط فنادانى باعبدالله لانسق
نحفرة فىعنقه سلسلة فنادانىباعبداللهءاسةئى وخرج ر

له كافر ثم ضمره بالسسوط حتىعاد:-ز 0١# احلفىرته فاتيت النبىصلىاللهتعالىعليه وس فاخيرته فقاللى
او قد رأته قلتنم قال
ظنقل عن العضام التكير .إهيبمن المكر لدلالةالصيغة و الظاهر انمتكرا و كيرا جنسان

| زالافق ساعة واحدة رتفق اموات باطراف العالم فلايمكن انيسألا الجبع فىآن
| واحد ولاسبعد انيكونفىتككيرهماالاشارة الىهذا لاق اهنذماثلمطالبالاخروية
أكلهااماهى بالشمع .ولامدخل للدراية فا فاناحكام مالمالملكوت لانقاس على
علنوصول
| احوال الملك والناسوت فانها تر العقول ا

بل قال بعضهم انحقيقة

| امواز الآآخرة محقة بالمتشابهات ثمان السؤال هل يكون للانياء والصبيان نقل

|النفنازاننعن

السيدابىشاع اندم وقايللااينسأبيلاء ولكن يسألالصبيان لمكية

ذلك عدوالله ابو جهل
وذاك عذابه

الل بوم

القيامة قالالقاضى سراج
الدن فىقص.دته  +وى

الاجداثعن نوحيدربى+

سبيلىكل تخص بالسو ال

واللكتفار و الفساق لمضراة

فاعله *+والاحاديثذه ايضا كثيرة مهاماذكر الدوانى منقوله صلىالله تعالىعليه

عذاب القبرمن سوءالفعال»

وس اذا قبرالميت اناه ملكان اسودان ازرقان شال لاحدهها منكر والآخر كير

#اعاانهماختلفوا فسؤال

فآ الدملان ل هكانت .هول حدق :هذا الزاحل فناكان مؤهنا فقول هواعبدالله
ورسوله ,شبد انلاالهالاالله واشهد انتمدا عبده ورسوله فيقولانةدكنا نعر انك

الانماء عليه السلام فى

المانية ان ججيع الانسياء

]| تقول هذائثم يشحم فىقبره سبعينذراءافى سبعين ذراع ثمينرولهفيقولارجع الىاهلى

سئلون عن امتهم بانهم

مة العروس الذى لانوقظه الااحب اهله اليه بحتعىئه
ننونم
كولا
|| فاخبره ,فيق

علىاىحال تركوا امهم

| الله تعالى منضمىه ذا وانكان منافقا فيقول”عمت الناس بسّولونفقلت مثلهم

انتهىكلامه واأتحيم ان

[| لاادرى فيقولان قدكنا نعر انكنقول ذلكفقال للارض الى عليه لام عليه

الانداءلاسئلونلانغيرهم

| قضتلف اضلاعه فلا بزال فيهمعذيا حتىببعثهاللدتعالىمنمضهمه ذاك فلوالبعث ) 6بسكل عنهم فلاسئلون
وهو .انببعث :اللهالموتى مانلقبور بامادة البدن المعدوم بعينه عند بعض المتكلرين
مع اجزاءه المتفرقة كعانت اولا عندبعضهم وهميرونامتناع
جان
| اىا كثزرهم وب
| اعادة المعدوم كالفلاسفة +وباخلة انحشس الاجساد بالامادة بعدالانعدام اوبامع
بعدالنفرق .من ضمروريات الدين وانالمذاهب فالبعث لهسة ثروتاجءمانىفقط

| لاكز المتكامين النافين لانفس الناطقة وثثبوت الروحانى فقظ افلاسفة التألهين
3111133

م

مم

م

م ممم

عن أشسهم ٠ واختلفوا

يناك ف يوان امعان

السلين نقيل يسثلون
بدليلتلقين الننى صب الله

عليه وا ابه ابراهمم

على قبره بقوله قلكذا

 0والاصخانهم لايسئلون اصلا ب(ربقة 9؟ ل 6لقوله عهالليسلام شيمالمؤمن طائر يعلق!تجرالجنة الىبوم

القيامةو اماسؤال اطفال
المشسركين و دخواه المنةاوالنارهقدتردد فيهالامامانوحنيفةو غيره لتعارض الآدلةالواردةفيم*

وقالمدبنالمسن انلاعارنالله لايعذب احدا بلاذنب وفىالعكرلامقالاهلالسئة وابخماعةاطفال المشسكين .خدم

اهلاللنة« قالانوحنيفة لاادرىانهن افلىلنة امفىالناره وقالمدبن لسن انىاعا اناللّهلايعذباحدا منغيرذنب
أىنكتلهامد .ثممانقميحالئابنالسؤال يكون بالسمربانية اللكاننسبالاشبه انيكو نالسؤال كلاحد بلسانه على
ماكذره السيوطى فىكثاب شحرالصدور العلل عند الله تعالى (والبعث) وهو ان ثاعللهالموتي منالقبور بان

/

ججمزاثهم الاصلية ويعيدالارواح اليها حق ثابت لقوله تعالى* تانكم بومالقيامة معثونوقوله تعالى+قل نح
ا
الذى انغأها اولهسة*الى غير ذلاك من النتصوص القاطعة الناطقة حشر الاجساد 5
اعادة المعدوم لعيته وهو

معانه لادليللهم عليه

0

غبر مضر

0
5حؤلز
2معدوم
الاصلية للانسان ويعيد روحه اليه سواء“عىذات امادةال
حق
لوه
از ن
ذوالو
ئلى؛*
تعا
والميزانعبارةعايعرف.ه
مقادير الاعال

والعقل

قاصر عن ادراك كيفيته
*وانكر والمعتز لهلانالاعال

اعراض انامكناعادتها
 0-0وزنها لانها

معلومة لله تعالىفوزنها
ا

ورد ؤىالمديثانكتت

الاعمال هى التى توزن

م
فى هذءالاقسام جالينوس ودليل اهل اللق اجاعالملل الثلاث ونصوص القرآن

ماجاء ابنهدبىصلىاللةتعالىعليوهسو بينانكارالحشر فالمتكركافر قطعاهه والوزن» ||
 2لى 1خريةلدخصوصة "5ى الميزان وهو عبارةعايعرف.ه مقاديرالامال

والعقل قاصمر عن ادراك كيفيته فنؤمن به ونفوض كيفيته الى الله تعالى |

#وشلتوزن غصائف الاعال وصل حمل المسنات ١جساما ترا السيئاتظلائة أ|
*وقيل يوزنالعبد مع همس بانخير وسرة بشسرء والحكمة الول  2اله تعالى |
الم .تفاصيل اعمال عباده اظهار فضائل المطيعين و ساقم وفضائم العصاة |

فلا اشكال وعلى دير

عللالللهة
مفعا
تسلمركون ا

اطلاعن للعكمة لاوجب

العبث ذكره سعدالدين
فى شرح العقاك * قيل

هدا
د بع
ساعال
حزن لل
الو

العر صات د

لشره ألاولين واحسشر تالا خرين واظهارئال

|

البلامسوم احدعدم اسحقاق العصاة لمايعذيون به |

ومثله فائدةالمساب وشهادةالاعضاء وكتب اللائكة وعند بعض الءزان واحدله |
كفتان ولسان وساقان على مافىامديث وذكرهبلفظ ابجع فىقولهونضعالموازين
الللقساطستعظام قالف الحرقديذكرامع ويراد بهالواحدحوقولهتعالى»باائهاالرسل
كاوا منالطيبات و+المراد نهمهد صبىالله تعالى عليه وس وحده ول الميزان "
وكذا المسابقال فىحر الكلام على الصراط بشهادة ظواهر بعض الاحاديث '
لكن المتبادر هو العرصات قبل السوق:الىالصراط وزمانة قبل قبل كراءة الكت

والقدرة

باشارة بعض الاخبار لكن الادحم عدم التعين 9و الكتاب» الذى كتبهالمفظة

صالحمة وقيل بوزن

عاللىمكلف مانلطاءات والعصيان يلؤلتىومئين باعمانهموللكفار بثعائلهم ووراء 
ظهورهم لقوله تعالى* وتخرجله بومالقيامة كتابايلقاه «نثورا وامامناوتى كتاءه

وهو و

١

التكزة الظاهرة حيث لاتقبل التأويل كةولهتعالى * تماتكربومالقيامةتبعثون قل ||
يبمينان |
بحييها الذى انشأها اول مرة * نقل عن الامام .انالانصافٍ عدم |لاجع

ضنور
عدالتم حاشيا ع

حكية لانطلع عليها وعدم

زن)-ق لقولة
وم(
لميس
اول
ونها
بعي

شوما معالااكزٌالحققين وعدم شئ* منهما لقدماء الفلاسقة الطبيعين والتوقف

متام ل

بالاغراض لعل فاىلوزن

الفلا سفة بناءعلى امتناع

بالمقصود لانممادنا أن اللهتعالى جمع الاجزأء

اصحابها وقيل صعاشها
كا فىالمواهب وغيره * عايلنهآية وكيفية كتابةالفظة اعلنضصاك لكل يوم ينزل ملكان صمععيفتين وعن '
قال القاضى سراج الدين
تحاهد لسانك قلهماو رسّك مدادهما وبدنك كتاب»ما قالانوا المعين النسئى الاول '
فىقصيدته  +وحقوزن
اعمال وجرى  +علىهءن

الصراط اهبتلماال*اقول
ذهب كثير منالمفسرين

اصح +و قالإهل السةةلكلواحد ملكانبالليل و ملكانبالنهار و ينزلملك النبارو ذهب
ملك اللبل  +فانقيل المؤمن الفاسق كيف يعطى 5ثابه  +قلا المشهور” تحانى الهين |

وقيل بالمممال وقيل بالتوقف وقيل الفاسق بالثعال والكافر منوراء ظهره ْ |

الىىانه ميزان واحدله كفتان ولسان وساقانعلا بالمقيقه لامكانهاكل كذ عظمها مثل اطباق

(والسؤال1 :

عللاستعظاموقيل[
ابج ف
السعاءوالارض فيوزناعال الم منين لقولهتعالى+ونضع الموازينالقسطليوم القيامة>واماذ كر

مكلف مي ازن و انماالواحد هو الميزانالكبير اظهارا لللالةالام وعشمة المقاماللداء مللراء(و الكتاب)الثبت فيطهاءا
العبادومعاصهم حْحق نوقللو منينبايعانهموللكفار بشعالهمووراءظهورهم لقولهتعالى +ورجلهنومالقيامةكتابايلقا

ادورا*قالالقاضىسراج الدينف قصيدته»و بعطىالكتب بعضاكو عن +و بعضانحو ظهر والتعال »قااللنّدتعالى٠و امام

وتىكتاءه عبنه'فسوف بحاسب حسايا يسيرا الي * اعل انكتاب المؤمن دوؤنى ع.نمكالهلال مكتوب فىعنوانه
اليل ادخلوا فى< تدعالية قطوفهادامة خملسة:قبل الملانكدوالو الدان
ىالح
حجنالرحيمهذا كتاب اليل الص
الر
ب اله

بالغلنانفيفعله ادواب انان و بنادىالمنادىسعد فلان ابنفلان لاثقاوة بعدها ابدا وبعطى كتاب الكافر والمنافئق
] 77كمس مدودا الىقفاه ويدخل ثعاله هن صدرءه ورج

تعاله اومن وراء ظطهره مسودا و جهد -ول

تمقرأ كتاءهالسسودوحد

اقمة
شف
|ق«السنؤال» لاسؤال منكر وكير حتى.توهم التكرار عسلوال الالهتلعال
حين الاساب قيل ا+تلف نيه هذا السؤال 0ساتل

بسن كتفيه

احدها

ماعل

4ن

الو عدوت

ويضرووناللا تك ةبالمقامع

المديد ويصبون عليه
بإتاء كتب ام

0

وهو

والئة

المنقول عنابن عباس رذىالله

:تعالى عنهما وثالهما بانيكمهم اللدتعالى.فىشان اعالهم ومالها منالثواب والعقاب
تقل عن الفذر ايضااما بان-ععهى كلامه القدم او!-عمعباده صونا يدلعليه قال

ف

الحم والصديد

لسا
ادق لا
سو

وغلومبالاغلالو السلاسل

فىحر النسئ ليسللادياء <ساب ولاعذابالقير ولاسؤال م رو نكيروكذ|ك العثسرة

مقرو نامعالشيطان و بنادى

لضذى
اعر
المبشرة يعنى حساب المناقشة الذى بطريق لمفعلت كذا واماحسساب ال

المنادى شى فلان افنلان

| هو نعلتت كذا وعفوت عنك

ملعل من هذا القببيلكلمن بدخل
فثابت له

انه

| بلاحساب وهم السساشون الساشون اولئك المتقردون كابشير اليه قوله تعالى  +من

ونا
1ن للاشد لخدم التبامة

جسمعض صنعلولد

وطن

األاصالماعليهالسلام فانحوضه ضمرغ ناقته قالولم اقفعلىمايدل عليه اويشهد
تحمو ل.عل الكو

هلب_نة والاحاديث الكجهوز
|الذى بصب منمانه فىيحوضه وهوثايت باججاع الا
وس حو ذى مسيرة شهر وزواباءسواء
عليه
صلالله
كقوله
ْ

وماؤها يضمن

بثماله الآية ماشرح
الامالية(والسؤال)جق

ا وعرضهدواءيضب فيهميزابانف النة كذانقل عناللقانىو فالمناوى لكل :ى حوض
|

| فهذاا ختص بين تل اللههليهواس ومااشتهن من الاختصاص

لاسعادة لعده ابدا لقوله

اللانور نحه

لممنسك وكيزانه ك|ثرمن نوم السماء مرنب هنهفلايظما ابدا  +فانقيل
ايب
| اط

أشل اهذايقتطى انلانشعرب بعدد هرّة احدة لعذءالظماً والمظش يعدششريه اندا
|  +قلناقال فىنذكرة القرطئ لاتفحصر ذةااللشرب علىدفعالعطش بيلشر بأو

قيل هو ان

مع قوله

قبله وسؤال منكرو نكير
اقول لعله اراد بهذا
السؤالسؤال بومالقيامة

خيك_ذ لا-ؤال ويدل
قوله والحوض

عليه

ولقوله عليه السلام ان

ن
ميدت
اتهعالى
الل

التلذذ والتغذى وقالفىبعض الواثىالسعدية يحوز الشمرب نفع الخرغير * وقيل

و يضم علية كتفه ولسيره

 1معناه من شرب منهوقدر له دخول النار لايعذب فيها بأظيا ابدا وقيل هواثنان
فقيافة وفىالمنةوقئلزأسه فىاللنة واسفله يكونحوضا فىالعرضات  +وقبل
| ال
| ماالفىعر صات هومافالإنة ينقل املنمنه االلىعر صات ثممالنعرصات االلىانة

وبدول اتعرف ذنبكذا

ظوف اللمبريؤق بعالم نوءالقيامة بينيدىالله تعالى معجبر اثبل االاىنى اصللله تعالى

ظ
ا

ع|ليهوسإوهوعلىشط حوضه بسق امتهبالاواتى فيسق العالمبكفيه ويدولكان

أكثاجسناتةوامالكفار03

0الو اا سواء 5

ايض من اللدن ورحه اطيبهن٠السك
و

»والاحاديث فيها كز
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0نادي

ا 0
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0

فيقول نماى رب حتى

قرره ذنوبه ورأى فى
نفسسه انه قد هلك قالاللهتعالى
سرتها علينك ف الدنا
وانااغفر لاكاليوم فيعطى

علىدبهمالالمندالله علال
ىظالين

رنها كة من جومالعماء ا
توا
.

.٠

م

ىا 9
.٠

من ان خصى! ذاثذرة السهدالدن فىشس ح العقايد وفىالمواهب وهواثئان واحدقع صات

القيامة وواحد فىداخلالطنة اليه * ورىا نهماذا خرجوا وه محتزرقةكالفسم الاسود بردونخوضه فيشربو ُ
وشتلونمنه فللبت حو مه و نددض و جحو ههم كافى شر ح مد العيثى حاءله اللهبالايكار والعثذى( والصراط)غ)حقوه ؛
حمس #دود على مئن جه ادق من الشعر واحد من السيف يعيره اهل اللنة وز لاقدام اهل النارنواتكرء| كي المغين

لكنعبمنورا
ايم
لانه لامكن العبور عليهوانامكن فهو تعذيب للؤمنين4 75 [#8- +ه واجواباناللهتعالى قادر ان
عليهوسهله على امو منين

حتى انمنهم من بجوزه
كالبرق اللماطاف و مم
كالريم الهابة ومنهم

ال العمحين يشتغل الناس بالتحارة © والصراط  #جسسر دود على مين

جه بردءالاولون والآآخرون من المؤمنين والكفار حمل عليه قولهآعالى+وان

متكم الاواردها  +لاطريق لاجنة الاعليه والنى ظاتم عليه قائلا يارب سل سإأدق ْ

من الشعر وأحد من السيف والناس فجوىازء متفاوتونعلى حسب اعانه واعالهم |
كالسواد الك غير ذلك
عا ورد افق اللدست ]ا فنهمكالبرق ماطف و منهكالريو منهمكا>و ادو منهممنجرعلىر جليهومنهممنيكب
فىشرح العقاناسعد الدين علىوجه وروىايضا يكون علىبءضالناس أدقمنالشعر وعلىبعض ملثالواذئ
شىرح
التفنازانى  +وف

الواسع بل بعض مرعليه ولالله وفىنذ كرةالقرطى الناس علىالصرطافواج المرسلون

الامالة هوجدس دود

ثمالنبيون ثمالصديةون ثمال#سنون ثالمشهداء ثمالمؤمنونالعارفونو مد المسلونمنهم |

علىجه .فتزل اقدام

الكافر نوا لنافقين فوقعوا
مموكتياالخير هرفالنار
وشت قدا الموامعاين
فيعبرون علها ويصاون

الىذارالقرار لقولهتعالى
*وانمتك ,الاواردهاكان

على ريك حتا مقضيا +
وقال عليه السلام انالله

خلق الناس جسسرا

المكرواب لوجهه ومنهم الجبوسفالا .وامفنهم منقصروا عنتمام الاعان فنهممن
كثرمنيزل
يجو زعلىمائة عاموآخرعاللىفمام الىرامخاقالو عنابى الفرج الج وزى!
عاللينهساءيه وشفاعة##فالاغ ةالوسيلة والطلبوفالعرفسؤالانخير لاغيرمنالشفع
اضلودتركا نالشافع مم سؤاله الىسوال المشفوعلهكذا نقّل اعلنلقانى .ا8لرسل»
قل :ولو :ربل #الملاككة علىكلهم الصلاة والسلام  8والاخيار © لدفعالعذاب
ورفعالدرجات وهم العلاء والاولياء والصاون على جاع اهلالسنة وفىحديث

الجامع الصغير يشفع نوءالقيامة ثلاث الاننياء والعلاءوالشهداء قال المناوىناكان |
العلاء افنوا نف مس اوقاتهمفاىلع للاجسان الىالناسبهاكر مهم اللهتعالىبولاية

مقام |

الاحسان الهمبالشفاعة جزاء وفاقاء و استد لبهعلىان العافضلمنالقثلف سىبيلالله 1

وهو الصمراط وهوسبع

وى حدئه ايضا يشفع بومالقيامة الشهيد فيسبعين مانهل ستهواما قوله تعالى

فناطر أدق من الى

 +وائقوا «ومالاتجرى نفس عننفس شيأ ولادقبل منهاشفاعة  +وقولهتعالى ماللظالليين

وأحد من السيف وأظم
من الليل كل قنطرة منها
ات ال ا
عود والفهبوط
اصلف

ولف استواء فحاسب
العبد فىاولها اعلنامان
فق الثلن حن الصلاة
وفى الثالث

عن الزكاة

||
|
1
|
|
|

من جيم ولاشفيع بطاع  +فاجيب بابنعهد تسليم دلالته علىالجموم فىالاثخاض

والازمان والاحوال يحب نحخصيصه بالكفار جعابين الادلة لكن برد عليهانادلة

المثبتين نحوقوله تعالى  +واستغفر لذنيك وللؤمنين والمؤمنات وقوله * ومالتفعهم |
شفاعة الشافعين وقوله صلىالله تعالى عليه وسل شفاعتى لاهل الكبائر منامتى |]
وقولهتعالى +بوهئذ لاتتقع الشفاعة الامناذنله الرجن  +وقوله تعالى منذاالذى ||

ريق العبارة ولاشك
ريق الاشارة وادلة :الى عطلى
يشفع عنده الاباذله  +عطلى

انالعبارة ترجم عالاىشارة وابضا ادلة النفى نصوص اومفسرات وادلةالاثبات |

وف الراب عن شثهررمضانوفى!خ1امس عانحم وف السادسعن الوضوء والغسل منالجنابة

(مأولات) '

وف السابع عن الوالدينو صلةالرحمفانمن اجاب ف بجبع ذلك عامها عرعليها كالبرق االخاطف ولاثردىبالنيران تعوذبالته

مانخلدلان  +وعن ؤائشة رذى اللهتعالى عنهًا لت

الى عليه السلام عنقوله بوميدل الارض غيرالارض فاذ

بدلتالارض فانيكون الخلايي قالعليهالسملام فىالسراط والله الموفق  0كلامه (وشفاعةالرسل والاخما

0
ظلاهلالكباروغيره ),و نص هه اجاما بالنى عليه اليلام الشفاعة العظمى ون دو ل الموقف» والاخيار جع حير

ووالهكويارلةنقاعللصىااحلمني املماامودركدم فايهبادووعايلدعلشوادايلدشهفدىاكءتقااتعللايواهسلللسةلاممنيقشولفةعمنواالمشفتاىبغوة امللقاياههلةثلالاكمااةرلارنببيااءلئباخلعللصاءدتناملشريبهعدةاء
الذنب ولغيرالعصاة باعلاء الرتب 4 977 52-ه فىالجنة ئافىالمواهب وقد اتكرها المعتزلة لغيه وضلالهم»لنا قوله

مأولاتاوظواهروقدقرر ايضارجصانالاولى على الثانية+واماالهديث فلابعارض

ابلقران وقبروَعَنْه "عليه :الضلاة الام الانتال شفاغى الهكبائ منامتقى
فقتِضى جع الادلة ناسب انيكون تحمل الننى على نحوالكبيرة والاثيات لاصغيرة

تعالى واستغفر لذبك

ولاؤمنين ,والومئات >,
وقال الله تعالى وأسدوفٍ
يعطيك ربك فترضنىوقال

[ والكبيرة بعدالتوبة ولرفع الدرجات كاهومذهباللءتزلة +اقولالمصير االلىزججم
' عندعدمالمعوالتوفيق*وقدةرر فالاصول خبر الواحد حازانيكونبانا لللاحقل
النْصٍ وقدنقّل عن صاحب النهاية انخبرالواحد المؤيد بالحة القطعيد ادضمافة

تجوداء واحتحت المعتزلة
عثل قوله تعالى وائفوا

لنباليىان 'اىبنكاان* وبابخهلة جوز
لكندفع بإنالمقرراتصعة اضافة الكمالامبي
اضافةابتكمااللىكتاب والىخبر الواحد المبينله ولومنجهددفع احقإله القادح

شيأ ولابقبلمنها .شفاعية
*وقولهتعالى وما للظالمين

مففىسير ت اهومحكبيته فاحفظهذاللطائف اللفيسة تتفعك افلمواضع الصعب ةجو بابلة

*من يجيم إى لاشفيعبطاعم

على ان ميك رمقاما

الغرض اليه واناورد .عليهصاحب العنايةباناللكر حينئذ يضاف الىذلك القطعى ومالاحزى نفس عينشب

يصع اضافة شفاعة الكبيرة بالمديث .المذكور بالتأويل المذكور واما حديث

والجواب بعد تسا

لايئال فبعد .مااشان النيئى الى عدمصهته قال ول عالسىحلال ذلك للكانحنى

دلالتها عن البو م بى

انالاضافة,فىامتى لاتلائمه «لاهل الكبار وغيرهم #كاهل الصغاثر ولرؤمةالدرجة

الاعامن" «الانعان

واعظم الشفاعات شفاعة ندنا صبى اللهعليه وس

هوعليه الصلاة والسلام

قال الحققى الدوابى عن الغير

مشفعفىججيعامن والانسالاان شفاعته الكفار للترل فصل

القضاءفضفف عنهماهوال نواملقيامةو لومنين العفو ورفع الدرحات فشفاعته عامة

لقوله تعالى » وماارس اناك الارنجة للعالمين  +ولابرد مطلوبه اقوله تعسالى
ه
لبشو
لالى
*وليوف يعطيك .ربك .فرضى ٠ولما ورد فى الحديث انالله تع

اشفع تشفع وسل تعط وهو عليه الص_لاة والبلام لابرضى الاباخراج
نكان فىقلبه .مثقال ذرةءنالاعان من النار .هذاهوالشفاعةالكبرى التى خص

والاجوال :اله يحب
تخصيصهابالكفار -.جيها

ند»
يسع
دكرء
للةذ
اانلاد
بي

واماحقيقةثفاعدااؤٌمنين
رة
وعالى
سللهت
ققال ا
فقد

ميم  +يوم تحشر المتقين
الى الرحون وفدا  +اى

ايلل بالقامالصمودبهاء اتلاقسطلاق فىمواغبدالفامة خس .ونقلمثله عن
|ل

ركياناعلى الوق «ولسوق

اللقانى ببءض زيادة قيودها()١ فالاراحة منهولالموةفٍاعظيها واعلها (؟)فى

الورمين الىجهنموردا +

' ادخالقومالطنة بلاحساب هماءةصانءه اصلللىهتعالى عليهو سس(ا)9سدتنؤجب
النار(؛)فىاخر اج من دخل النار(ه)فىر فعالدرجات+و نلقعن السيوطى زيادةسادسة
ا لياود فىالناركاقال فىحق ابىطالب عله نفعه شفاعتى
ىتفيف الغذابعن اق
'فصغل فىذحضاح من النار وفىث_-فاء القاذى ان العباس قال لرسوالله صل الله

اىعطاشامشاة» لاعلكون
الشفاعة » الضعيرللعباد

 +الامن اذ * افلىدنيا
 «+عند الرجن عهدا +يعنبى

من حاء بلا اله الاالله +

اطا فصق به دخولامنة
وفالسفيانالثورى الامنقدمعلا صاكاذ كره القاضىاىعهدا موثوقا بآامننوع صل

فعيون وف الصاب عن ابىسعيد انرسولالله اللصتلعالى عليهوسلٍ قالانمنامتى من يشفع للفيام ومنهممن
اك» ال
لنة  +وعنانس
لشافقعبيلة ومنهم من يشفعاعصبة وهىمابين العشرة ابلعىيانرومنه ,مينشفع لارجل حتى .ادلخد
سارب انهقاليص ف اهل النار بوهنير بهمالرجلهن اهلا لإنةفيقولالر جل هنهم بافلاناماتعر فنياناالذى

يتبتك شرب الحنايث يق هنا العاديث واسزاز اودمتها ىكتاى امع الازهار منازادء لرات إلر  1ااا
المعدة أللؤمنين (والنار» المعدة لاكافرين ( الموجودتان الآآن ) لانالاخبار عتما بصيغة الماضى والاصل عدم

الحوز بها عنالمستةبل كافىالواهب وذكر فىشرحالمقاصد ليرد تصريح صذسصيجحم فىتعيين مكان العنة والنا
والاكزون على انالكنة ذواقلمعو ات السبم وحتالعرشتمسكا بشوله تعالى+عندسدرة المنثهىعندهاجنةالمأوى»*
وقوله عله الصلوة والس
الا
لم س
#قف
نة عرش الر-جن وانالنار تّحالارضين السبع والحق تفويض ذلك الىالعلئي»
المبير ذكره قرهكال* وذكر ١كر المعتزلةانهمااما تخلقان سوه[.م 7هه نومالحر اء «لناقصةآدم وحواء واسكاء

الخنة والآيات الظاهرة
فىاعدادهما مثل اعدت

تعالى عليه وس اناب
حاطال
فب ك
ظانك

و بنصرك و بغض لك فهل نفعه ذلكقال

لموجديه فىغرات منالنار فاخرجته الىذضاح وذاد فاىلمواهب سابعةوهى

للقن واعدت للكافرين

لاهل المدينة  #والمنة والنا الموجوديان الان  #لان الايات والاحاديث فى
يانهها اشهر من انلا واكثرمنانحصى ولقصة آدمو<واء واذائت وجود
مامص :لاحكم على عد»هما  1عليه دليل  2 1حَعدم تعين مكاناهملاا قال 11

اذل مرورة:قالعدول
عانلظاهر فان عورض

بمثلةولهتعالى»تلكالدار

ليا دن

الدواتى والا كثرون  00فوق العوات السبعوحت"العرشل لقولك لكالا

لاريدونعلواق لاض

الخال والاسقرار فلوس
 .فقصة آدملبق سالمة عن

| سدرة المتهى عندها جنة الماوى#اوان النارا حت الأررصين 7| 92اا
اىلى
عصل
يىم الخبيرو افاىديث ان هرقلكتباللالدىالتننى
لبهعمالال
واحاقتفويض ا ع
عليووسل بامدارأيت جنة ضهااكمواتوالارض فنا لسمواتوالارض فقالعليه
السلامسحانالله اينالليل اذاحاء النبار ا9ل8باقيتان لاتغنيان ولاه يوغوىاهلهما»

اللمعارضة كا فى شرح

لانهم مؤيدون مخلدون واماقوله تعالى »كلثى” هالك الاوجهه»فهاذك لاظى

72

وَل فنادا +قلت عل

سعد الدين  0البائيتان )©

لادضرنا ولهذه الاأبةتأويل آخر مذكور فشىرح

00

العضدية للدوانى قال ايضا

لاالىغايةلقوله(لانفنيان | فايهلعحناحظ وعبداللهالمغرنى اناللملود لاكافرالمعائد واماالملباالغجفتىهاد بقدر

ولااهلهما) عطف على ||وسعه وانلم يهتد فلاخلد اذلا تقصيرمنه ولايكاف الله نفسا الاوسعها وفالمنقذ

الضعير المتصل من غير ||للامام جةالاسلامكلام بغبرمنهبعضالقرب انتهى وانتتعزانه انو صلاليهالتمرع
ية
فلا
ال ب
لهلنافص
تأ كايدل

فتلقهصير ووسع والافر :اجع املسىئلة زمانالفزةو شاهت الحبل+و اامطافال المثسركين

فهونظير قوله مااشركنا

فقالالدوانى همافلنار  +وقيل من عااللهمنه الايمان والطاعة على تقَدير دلوغه

واايلااون شد "دامنان

افلمنة وانكانعله على خلافهفىالنار  +وعن النوى هم فىالعنة علىالتتحيم

لايطراً عليه عدم مسر

:دام ااهللعنة +وقيل الفاىعا ف لعللصحم النوقث وهومارهيت
وعندالمفتزلة خ

لقولهتعالى فىحق الفربين
خالدين فيها ابدا  +واما الامام الاعظم ر-جداللهتعالى لانادلة لكالنفيد الظن فضلا عنالقطع فاذكروا أ
امابالرأى اوالقياس اومأخوذ منالاخبار الواهيةومسئلة اصولالدينلا تلق الامن أ
ماقيل من انهما تهلكان
ينقطم العذر دونه اصللىهتعالى عليه وس كإنقل اعلنتوريشتى فىشرح المصابجح

ولولطظة نحقيقالقولهتعالى
شى* هالك الاوجهه+فلا نالابفقاء بهذا الممئى علىانكقد فت انهلادلالة فاىلآ على الفناءذكره (والمعراج»
” هالك الا وجههمعناءانكلمكن فهوهالك فى حل
ىكل
ثلى
ساعلددين وفىسرح فقه الاكبر لالى المنتّهى اماقوله تعا
ذاه بمعنى النوجود الامكانىبالنظر االلىوجود الواجبى عنزلةالعدمو البقاء لعاضىبالنظرالى البقاءالذاتى عنزلةالفناك
الجن خلودفلاموتويااهلالنار خلودفلاموتولا
اىنكتهلامه+و فاليم شالبعدذييالمو تبين الحنة والناريااهل
نافىسَاؤْغما كذيك كو ن#ماءناللمكنات ولاانه-كل شى” هال كالاوجهه لانماقابلان افناء والهلاك.ذانهما و سَاوْهما
معمن هما بارادة الله تعالىلمكياخلمبيروهانان الصفتان لبيان ماخصت .الجن والنار بالقدر الالهى كاالفمواهت

4وروى غنغلى رضذىالله عنه ان فاىلجن لجتمعا للعورالعين يرفمن باصوات لإ-4مع الحلائق مثلها تفلن نحن
الكالدات فلانبيد وحنالنامعات ين 7نالراضيات فلاشخط طوبى لنكانانا وكنا لهم قوله فلانبيد اى
الانهلك كا افلىمصابح (والمعراج) بكلسسراليم هوالعروج منه الىالسماء (لرسو اللله اصللدعليه وسلٍ افليقظة)
لاالنةال مناما ((خصه) لامحرد روحه مناما هنال جد الحرام) المكى (الىالمتحجد الاتصى) بيت المقدس
هذا منتهى الاسسراء المدلول عليه بسَوله حوف[  7يس  +كان الذىاسسرى يعيده ليلامانلمتصحد المرام الاملسىججر
سىوالمراد مطاق
اتمقوف
قار
و#المعراج » وهوال! واللصعدوعرج عارولجا

الاتقال صعودا حتى شعل الاسراء فان ببدتالمةدس اعلىمكنامقكاةلوا ##ارسول
اللله اصلللىهتعالى عليهوس فاالنقمفيلهوم منه اختصاص المعراجبهاصلللىّهتعالى
ْ عليهوس اذمفهومالحَالفةمطلقا جدفكىلام المصنفينا شفاقا ولاشك الهمفهوم لقب
تىغراق بعيد * قلنابعد تسلمعدمكونالمءراج من خواصه عليه
لافاةسعل
ااض
| و -جل ال

الصلاةوالسلام المراد المعراج الثابت عندنا ومعراجسار الاساء ليسيثابت عندنا
ولول بق اعاد عم © فىاليقظة  *#ضدالناموماروىعنمعاوية انهرؤيا صااة
وعن مانّشة رطىالله تعالى عنها مافقد جسسد تمد ليلة المعراج فاجيب بان المراد

الرؤيا بالعين ومافقد جسدء روحه بليحميهما اوالمعراج تكرر مرة لشخصه ومرة

بروح جسده 99لخصه» صورته العسمائية لابالروح فكقاطزعم « املنمتحجد
ارام اىمن حطيه اومن جره علىشك روانه كانقل المديث فىالمواهب عن

حىحد الاقصى * بادلتمقدس و صفهبالاقصى قلليبعده عنمكةقال
لرىميساهل
اخا
ال
| اليتضاوى لانهحينئذ ليسوراءء مهد ولامعدانهاقصى فالفضل حيئئذ بلالا ن

| ولو اضافيالانافضل المساجد الثلاثة ولوكان الافضل فباال-جدا حرامهذاالقدر
| ثابتبالنص القطعى فنكرمكافر و9ثميه املنمتجد الاقصى  8الىالسماء  6#اىججيع
| الماء اعللاىستغراق اوجنسهاليعل السبعبل النسع ولو محازا هذا بالمير الثهور
| فنكره مبتدع ودعوى امتناعاالخرق والالثيام كأهومذهب الفلاسفة باطل لان

عرش
لب
| الاجسام*قائلة فايمكن للبعض بمكن لباقى ظ الىماشااللهتعالى مكانلاعلى
|والكرسى والجنة والنار ومقام قابقوسين ابهمه لكزته اولاشقاله علىالامور

| المضمة هذابطريق الاحادكاهوعندالتفتازاتى ووقتالعراج قبلالهجرةبسنة وقيل
| جمس سنين وقيل وقيلوفالمواهب اختلف العلاء فىالاسسراء هل هو واحد فى

|لولاهحدةبفظة ماناومااوامساآن لفيىلة مقر وحدويدة 1

منامااف شغد

الاقصى +و 4المعراج

 ١الىالسماء  6اللام فيها
للجنس فيص دق بالسبع

ووز كونهاللاستغراق

اى كل سماء (ثم الى
ماشاء الله تعالى من العلى))
 ١كالعرش ووالكرسى ومقام

قاب قوسين على مايلدق
بالخحد 11 6لا انزلا
أل اله واه
صلللىه
معراج الننى ا

تعالى عليه وسم قبل
الكعرة سند  +وكل

بخمس سنة وقيل قبل

البعئة فيشهر ربيع الاول

تبقاد
عاج
او
لبت
اثا
حق

باللير المشهور مكره
يكون مبتدعا واتكاره
وادماء اسصالته اتمايشئى
على اصول الفلاسفة

والافالمرق اعللسىعوات
حائر والاجسام مقاثلة
د

1

اوه ى

أن نقةالعلا  0قالوالامقا

أءو

احدثع
م

روحهو امتسد

ملمكانفظةو ه
دو

ت
مده :

ابخهور مزنالمحدثين والفقهاء والمتكلمين ٠ فان قيل ابما افضل ايلة االسامراء اوليلة

عل كل ماأم

على الآخر الله تغان
قادر على الممكننات كلها

عاىاشاء

“لشفا ١

ّ[ْالكستن ٠ف
«قوله فاليقظة اشارة الىالرد على من زعم ان المعراج كان فالمنام علىماروى عن معاوية انه سثئل

فل المعراجفقال كانت رؤيا صاللة  +وروى عن مانكة رطىالله عنها انهاقالتمافقد جسد تمدليلة المغراج
|" وقد قال الله تعالى وماجانا الرؤيا التى اريناك الاقنة لل
+يب بان المراد الرؤيا بالعين والمءئى مافقد جسده
وناس
اج

نالروح بلكان معروحه وكانالمعراج لاروح والعسد يعاو قوله !لخصه اشارة الى الرد على مزنعم انهكان

غ3

1

اتكزوا امس المعراج

روة
فر .
كنكا
ل اللأ
ايهك
الزوح فقط ولابحُق ان العراج فالمنام او بالروح ليس ما بنكر عل

قانة-الانكار بكلثثر من المسلين قد ارندوا بسبب ذلك  +وقوله الى التعاء اشارة الى الرد تحلى من زعم ان
المعراج فاليقظة لميكن الاالى بدت المقدس علىمانطقبه الكتاب  +وقوله الىماشاءالله تعالى اشارة الى اختلاه

اقوال السلف ذقيل الىااة وقيل الى العرش وقيل الى مافوق العرش وقيل الى اطراف العالم فالاسسراه هز
من المحد المرام الى بيت المقدس قطعى 'ندت بالكتتاب والمعزاج من الارض الى امعاء مشهور ومن الها

الى الكنة والعرش .اوغير ذلك آخاذ  #2الصصجم اله عليه الصضلاة والسلام اتما رأئريه بفؤاده لأبعينه كاذكرا
سعدالدين التفتازاتى فىثسرح العقا  +وقال الامام تمد البوضيرى رجه الله  +سريت من حرم ليلا الى 'حر
كاسرى البدر فىداج  + 2 0سسرى واسرى لغْتان مع وو السير بالليل وليلا صب على الظرفية و م

لاتقليل وامراد به فىبءض الايل على ماافلىكشاف وقد اعتررض عليه بان التشكير بادلعتلقليل باعتتار الفردية
لاالبعضية فالمراد به فىليلة واحدة لئذ كونه فىبعض اليل امايعم من شئء آخر الداجى شديد الظلِدَ وماى',
ها

مصدرية اى كمرى البدر بشّول سريت من التر ارام الى ال>-د الاقصى فى ليلة واحدة و

مسيرة اربعين ليلة كسرى البدر فيشدة الظلام يعفاي الظهول ونهاية السرعة وتام الخطلقة وكإل الآضاء
وارتفاغ الكدورات وا“تجماع الكمالات وفيه ان الاسراء يحسده فىيقضته »* فظلت ترق الى اننلث متزلة
منفاب قوسين ل.مدرك ولميرم ٠ ومن ىهن قاب قوسين ببانية اى منزلة هى قاب قوسين ولم درك صفة مزل
ول رماىلم قصد ولمتطلب ماادر كهاوما قضدها احد قبلاك حا 0٠2 يه وكذا لادركها ولايطلبها احدهذل
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وصكالنه دعن معى

ل آخر فافضلبثلاثةوجوءليلةالقدر مختصةبهذه /

 :الامةوليلة الميلاد ر-جةااعالمينوليلةالقدرمثف بةنزولالملائكة وهذءمثسرفة بظهوره |
2

عا

0

.

.

ا

عليهالصلاة
والسلام والةالمولدايلة ظهوره عليهالصلاةوالسلام ولبلةالقدر معطاله ٠

ا

تر م

الامتحقاق وقبلظعيرفىبهاللامامة المدلولةالمتنقدم واقخدتلف فىانالامامة للاانبلياءعكاناتءفوهى

و6

رواية على وابى هريرة اوفىسدتالمقدس وهىرواية الس رضىالله عنم * والخدم اسم جع المادم * وانتكخرة
السبعالطباق + 7فىموكب كنت فم صاحبت العر* اراد بالطباق العوات غيربهمللاساء والرسل والموكم

بكس الكاف مجاعة الفرسان وفيهمالع المعنىقدمتك الاندياء فيها والمال انككنت تمرعم فىالتموات فىبجاءاد
وق

تعريف جاهك ورفع لوائك ونشسرثنائك وهذايدل على انهم
الفرسان مالنملائكة النازلة لتأليف قلبك و

منازلهم واماانم شابعوه املافلادلالةله عليه +ختى اذالم ندع شاوا لمستبق * منالدنو ولامرقلستثم » حتىنا.

لقوله ترق اولقوله تخترق المستبق منيأخذالسبق والستنم منيعلو مناسم معنى سنم الى علا اولمندنو ٠
شأوا اىمسافة كائئة املندنواى القرب المشاراليه بقوله تعالى اوادنى والمرقى محلالرق اىالصعود ولعل الراة
املنمستبق الملائكة ومنالستام ارواح الانناء والاولياء وهذالبيان.وصوله الىسدرة المنبى قيل هى شكزة بتت»
الملاككة وارواح الشهداء ذكر وخفادلخاد حامله اللهبالابكار والعثشى فشىرح قصيدهةالبردة * و عنمالك؟
اليهاعل
ضتعصءة وانس رطى الله تعالىعبان انالنى حواه تعالنعليهوسإحدثهم عنليلة لمعنه

| ظ

افلىحطيم وريماقال ىار مضعما اذأنانى آتفثى مابينهذه الىهذه يعبى من ثغرة نحره الىسرتهفاسخر بج قل

تمانيت بطستمن ذهب ملوا اعانا وحكمتففسل قلى ثم حتىثم اعيد وفىرواية نمغسل البطن بماءزمزم نم
امنا وحكيةئم ايتببةدداونالبغل وفوقالجار ايض تخضطعوة عنداقصى طرفه حملت عليهفاثطاقبىجبرائيا

ءجبرايل
ات
اتلهلقة التىتربط بها الاندياء نمدخلت المسير فصليت فيهركعتينثم خر خج
إاعدتىاندت بتدالمقدس فرببط
هن
اناء

[|الدنا

جر واناء  4ن أبنفاخترت اللبنفقال عو

ذل اعت

الفطرة 1

.ها وامتك فانطاق بى جبرا .سلجىآ َىالسعاء

بههكام ال ى“حاه
واستفجحم قبل من هذا كالخرَايِل فيلومن٠معك قال مد قبل وقد ارسل اللهالءيه قالنهمقيلىمم حي | ن

مف ا

فاذافها ادم

ن عليه 0فردالب_لام ثمقال م حبابالاين
فقالهذا ابوك آدم فس إعطنره فس ت

الصالحو النىالصالح ثمصعدبى جبرائّل حٍى الاىلمعالثامة فاستفجم قيلمنهذا قال جبرائيل ةلو من معك قا
ملد
ْ قبلوقدارسلاليهقالذمفيل همسحبابهفم الىا
 :فإ عليههافسا ت فردائم قالامى حبابالاخ حر م5

م فلاخلصتاذا ى

وعيدىو ثها| بناحالة قالهذان >

كع وعسى

أيه الصالح و الننى|الصالحئم معد بىالى|لسعااءلثالثة فاذاوس ف فيافسان

عليه ذرد  3قال م
حر
با

بالاخ الالح والنى

اى العلامة #8الساعة ##اىالقيامة خمرنوج الدحال» فالمناوى وهومهدى
اليهودونتظرونه كابنتظرالمؤمنون الهدى*ونقل عنكعبالاخبار انهدرجل طويل

الصالح ثم صعدبى الى

الرابعةفاذا ادريس فسلتن

صدر مطهموس يدعى الربوبية معهجبل مخنيز وجبل من اجناس الفواكه
عارليض

عليه فرد ثمقال رحبا

 .واربابالملاهى -نجينعيانبيضد بهوبالطيولوالعيدان والمعازف فتلسامعه احدالا

بالاخ الصالح والنى

:عهالامن عصيري الله ومنامارات خروجه انتهب دي حكريح ا وإسسععون صعة

الصالح ثم صعدى الى

شرك الام الشروف والرئ عنالتكروكقة الى وسقك الدماة
ا
وركون العلاء االلىظلة والزدد البوىابالملوك وخر من ناحية اشرق منقرية
تعى دمرانادن*او مديئة*الاهواز*او مد ينة+اصيهان» ودر ج على جاروهو شاول

التكاب ذه وعذوض الضراق كسبه :وستظل فى اذن جماره خلقكثير ومكث
اربعين بومام تطلع ل

وما

 2ونوما صفراء ونوم 1

أميصل المهودى

اخخامسةناذا فها هارون
فسإت عا.ه ورد م قال
ا

رحبا

بالاخ الص ام

 2الفاح ص2يدي
ال 0

ل
1سادسة اذا

وعسكرهالى الدحال فيلقاه وشّتل امصنعابه تلاثينالفاونهزمالدجال تهمبط عسى

قها موسى

عالليسهتلام الىالارض وهو متعمم إعمامة تخضراء متقلد بسيف راكب علىفرس

فرد ثم قال ا بالاخ

وبددحربة فيأتى اليه فطعنه ما فيقتله #8و ##خروج فقدابةالارض 6#هىدابة
رها صدر
رأسها رأس توروعينها عينختزير واذ.مااذنفيل وقرنها قرن اصبدلو
اسدولو#الونمر وخاضرتها خاصرة هرة وذتبهاذنب كيش وقوامها قواتم بعير
بن كل مفصلين الناعشر ذراءاورأسهاعس السصاب ورجلاها فىالارض ونذهب
اىرض لابدركها طالبولابمحزها هاربومعها ام سليان وعصامومى.
ائحلة ف
|| سا

الصالم والنى الصالحفلا
بجحاوزت بكى قيلله من
كيك قالاى لانغلاما

علمهماالسلام تسمالرجل فىوجهه فيعرف الكافر من المؤمن « و  #خروج
 9يأجوج 0

مخان كدر نان من نسل يافث بن توح والقول

ست

عليه

بعث بعدى بدخل الزنة
من امتها امن دخلها

من امي ثم صعدنى الى

السئا ,السابعة فاذا فيها

|داهمقال هذا انوك
اببرراههم ف عليه فسان

عليه فرد السلام ثم قالمحبا ( بريشة .م ل16

5

دارج فاذا نبقها مثلقلال

شرواذا ورقها مثلآذان الفيلة قالهذا سدرة المنتمىفاذااربعة انهار نهرانباط:انوثهران ظاهر ان قلت ياجبراثل

مافذان قال اماالباطنان فتهران فاىلنة واماااظاهران فالنبللوالفرات ثمرفعالىيت المعمور ثم فرضت عاللىصلاة
الد انهن-جس
بقا
يملة فتزلت الىهوسى وقالفمازلارجع بريبنى وبينمومى عليه السلام حتى
سين صلاةوكللنو

صلوا تكل بوموليلة لكل صلاة عثس فذلك-نجسون صلاة الكالفمصابح (ومااخبرء الاى صلاىللعهليدوسل من
7د

ض ويأجوج و٠أجو 2
ط يععنى علامات(الساعةمن) نابلااثشر اط (خروج الدجال ودابة الاره

حو من أل
0000

م

بامريفنتيرةكهر فسعو اباللركو يقال انمتسعة اعشار بنى آدموثلاثةاصناف منهممن طوله
مائةذوعةس ونذراماومنه,م نطولهوع ضدسواءمائة وعشرونذراءاو مم من فرشا
اذله وتلصحفبالاخرى يشمرنونالارالمشسرق و تحيرة طبري ة لامرونبفيل ولاوحوش

ا
م فى
للمن
النقت
الااكاو هاو عند اتهائم الىيدتالمقدس بقولون قتالنلامنافرىض ف

1

فيرمون سهامهم فيردالله سهامهم مخضوية فيدعو الله عسى عليهالسلامفيهلكهم الله
فىادى 5ك

ولاتحمل سن جيفهم فطرحهم طرو رحيث شاء اللهتعالى بدعوة عسى

عليهالسلام وتشصيله نيع السام لاإناللك و#نزول عيسى عليه السلام[| .
املنسعاء يهالىالمنارةالبيضاء شرق دمشق منغير تعبين انهامنارة الجامع الا.وىي||| .

فقتل الدجال وسطل اللمزية وحواربوه اككابالكهف وقرر امورهذهالشريعة

ويتزوج وبولدله ويمكث فىالارض سا واربعين سنةويدفن فىروضةالصطق,
صلى الله تعاللى عليه وس »وف رسةاالعلام نزولعيسى لسبوطى حاصله انقلتهل:

عمل عيمى عالليهسلام نالهشذسريعة باجتهاده اوبتقليد ابلعمجتبدين قلت لأكوو ١
ليد د

7ت
لا
س

فضالا عن هليد نبى مود فامايان ججيع الانباء نون ججبعالشسرائع

المتقدءة والمتآخرة بوج من الله وامايان #سذرج ميع الاحكام املقنرآناحبتلاياج!

اهم
للي
سى ع
لعس
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أل اد حاكات

وامابان عبدى

صلى اللهتعالى لدع

هن مغر بها

عليهالسلام م

وداخل

هاه على ونه معدود

قىامة التى

ق زصة كعاته وقداق رسوالله صبى للهتعالى ١

عليه و فى ليلةالاسراء فلا يبعدان ياخذ عنه اصلللهتعالى عليه  5-5ماتخالف

الانحيل علىمااشاراليهججاعةمنهم السى

لكينشكل الهلاجوزكوننىامةبىآخر

واه عتنع اجتماع الامية والنبوة الاان شال لاشتضى المعدودية المقيقة بلااراد

تجوز على سبيل التشببه تهالاولى انلابعبر بمابوه ,مالايجوز وامابان يمل
علننى صلىاللتعالى عليه وسم مشافهة
بالكتاب والسئة علىان يأخذها ا
ودعده ع |لىدثين مجنلة الكاببةه والكضر ,
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وا|ماس وانتنعل أنه خيرغى دب #وطلوعا امس منمغربها ذفينع قولالتوبة

قبل فىوجهدانالناس حينئذكاليائسين الحتضسين فكمالاشبل امان الباأستقبل .
هذه التوبةوقيل عن الاقانى قصة لداع عليه السلام معمحاجه نمرود فان

ا

ى الغُرود:
على
الملاحدة والمحمين انكروا امكان ايان السعس من المغرب ولمشرجة ع

فيرى انه وتعالى 5ؤةقدريه 5قبل وكذا حكمةساءرااته وقيل عناخراج هك

3

ب-نجاد فالفق ب وق الناس بعدهذا الطتوععثسين ومائة سنةوقيل عانلتوفيق

اولهذه الآآيات الطلوعوالدابة ترج على الناس ذحى ولانص فترنيب

الغير+و فشىرح العقاك عحنذيفة .ناسيد الغفارى قال صلىاللّه تعالى عليهو سس
انهااى الساعة لنتقوم حتىثرواقبلها عشرآنات فذكر الدخان والدحال والدابة

(وطلوع)

-:7721

[77ي
[ذل1
1
ذ[

)اللشف بلمثمزق والسف بالغرب واللمسف بحزيرة العرب وآخر ذلك نار رج مأنن نطرّد
وتذلك ك
ان الىمحشمره والدخانوهذا معطوف علىقوله وعذابالقبر 0

اول( كاه)  0ثانوخيره (<ق)

الخلة" خبر ةوله وعذاب القبر وماعطف عليه والرابط الضعير لانها امور مكنة اخبرها الصادق كأ فى شرّح
ك » وعن حذيفة بن اسيد الغفارى رضى الل عهنه انه قال اطلع رسولاللهصلىاللعهليه وس ورا كر
لعقا
آل ماتذكرون قالوا نذكرال_اعة:قال الهالنئنقوم حتى تروا قبلها عثنرايات فذكرالدخان الح » قال ابن عباس
الور عنماه و عبارةعا ا صابقريشان القعطاحى برىالهواء لهركالدحان +وقالحذيفة هو على حقيقته لاله عليه

الام سئلعنةفقنالعليهالسلام ملاءماين لمغرب وا سق بمكثاربعين ومواليلة والمؤمن يصيركالكامو الكافركالسكران
والدحال «أخوذ من الدجلوهوااءدر ا والسيرفانة سياح بقطع اكثر نواجالارض فزمان قليلي فىابنالملث

قيل؛ان نوس .حرج فآخرالزمان » وقيل ان لهمواد بقدوسيولد فىآخر الزمان والاول هوااصحيم يدل عليه
حديث مممالدارى رذى الله عَنْهِ زه ] 00يي كافىشحززاده * وعننواس رطىىاللهعنه اله قالذ كر رسو لالله

" وطلوع سر من مبغرها ونزول عسى إمنيم ويأجوج ومأجوج وثلاثة

.خبوف خسف بالثشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العربواخرذلكنار

عالليسهلامالدحال فقال
انر جحوانافيكمذاناجح

مرج منالين تطرد النائن املحىثنرهم والاحاديث الماح فىهذه الاشاطكثيرة

دوكر وان :رج ولست

إجدا وقدروى احاديث فىتفاصيلها انتهى وو حوذلاك #كإسبق فىاد يثوكر فع

فيكم فامى| 2ج نفسه

ٍْالقرآن هن الصاد وز والح ناتحنت وتهدم «الكمة (هلاذ-.هى“الاشراظ الكرى |]واللةخليفتى علىكل مم
 ١واماالصغرى فافىرؤاية الشين والرزمذى .مرنفع العر بقيض العلاء وظهور || اله شاب قطط اى شديد
اللهقوفشوالزئ.وشرب .الجر وذهاب الرحال وبقاء النساء الى انيكون سين || الإمودة غيثه عنبةطافية

|امرأة قم واحد وايضا فىالاديث منهاكرة المساجد وثلة اماع وتطويل ||كاتى اشبهه بعبد العرئ
]| الابنية واكلالرنوا وكزة الغيبة وترك المعروف وامارة الاثرار واشتغال الرجال || يهودى مات فالىاهَليدُ
ِ بالرحال ونخصيص القبور وتشرف الفاسق وضعف المؤمن وبع اللكم وسفك || ابن قطن اشارة الى اله
|| الدماء وقطع الارحام وااذ القرآن مكسبة ومنامير وحوها هكوله حق * ||كذاب أن ادراء 2
اىكل واحد اتقدم منةوله وعذاب القبر لاالجموع منحيث المجموع لاشال فليقرأ عليهفواح سورة

'انازئن”"م نَأدق القطقق الذى متكرءكاف فلانصدق على 2و الاشسراط وانالظى

الذى متكره لاكفر بليضال فلايصدق علىكو الإنةوالنار واناريد مموعكما

ف|لاتحمل القظ بجع المقيقة واليماز لانانقول بارادة مموم اليماز نحو مايطلق

اذلاكنهفهاجوازكئومن

فتثنه انه خارجخلة اف
فاطزيق اناعم زبالكاة

والعراق فعاث ينا وعاث شهالا  +قبل رج من ارضالمثشرق بقالله خراس_ان يتبعه اقوامكان وجوهم الحخان
لولله
ارس
ونم كشهر ونوم كمعة وتهبات ايامهكابامكرقلنابا

فذلاثاليوم ادق كمية كفنا فيه صلاة نوم قاللا

قدرواله قذره قلنا يارسول الله تعالى وامااسراعه فالارض تالكالفيث استديرتهالررفيأتى عاللىقوم فبدعوهم
5

منوننه فم الساء فقطر والارض قنَددت فروحعلهم شار حتهم اطولما كانت زرىواسيغه

موقا وامده

*#واصر وير بالحزبة فيقوللها اخرجكنوزك فتتبعهكنوزها كيما لبت هل ثم دعو رجلامتلا” شبابا فيضربه

سيف فقطعه جزتين رمية الفرض ثم.دعوه فيقبل فيقول الع هذا التهاكا افلىلصابع فبيغاهم كذاك اذبعث
لهتغالى  0-0إن حمسحم فنزل غندالنارة

الببضاء

ا دمشق دين مهر ودثين واضما مك

علىاجقة لكين اذا

طأ زأسه قطراى عرقه واذ رفم تددر منه مثل هاناىالاؤاؤ فالا
كحالفر ان تدر يع نفسه الآمات ونفسه بنتهى

حيث يلتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه سابلد فيقتله ثميأتىعيسى عليهالسلام قوم قد عصيي اللهمنه فيمسعم

وجوه

الله الى عيسرئ علبه

ىلجنةفيفاهمكذلك اذاوج
معناه انه يسرهم بانقتلالدجال و>دثهم بدرجات ف ا

السلام الى اخرجت عبادالى لايدان لاحد اىلاقدرة لاحد كاله كور عنادق اى صعهم الىالطور وحصنهم'
ومبعث اللهتعالى يأجوج ومأجوج

وهم »نكل حدب

شاون شر هم اوائلهم على نحيرة طيربة فيثمربون مافيها.

وعرآخرهم فقول لقدكان بهذه مرة ماء ثميسيرون حتى لتهوا الىجبل الخر وهو جبل بيت المقدس فيقولون اتا

قتلنا ا
مخضوية

هزاى تعال فلنقتل من فى(-عاء فيرمون بنشابهم اى سهامهم السىعاء فيردالله تعالى نشابهم
نى اللهعيسى و اككابه >2كو

و خضر

َُسالثور

دنار لاحدك فيرغت تىاللها
لوده م خيرا ممأئة

عييى واصعابه اى بدعوا ألله بهلام فيرسل اللهعليهم النغف ى  55فيصصون فوع جع فرسن وهو القسل»
لكوت نفس واحدة

0

 2اليه على انهتعالى بهلكيم فىادنى شاعة باهون شئ ثم بهبط أ اللهعسدى

واصعاءه الىاللهتعالىفيرسلاللهطيراكاعناق التت فحملهم وتطرحهمحيث شااللهتعالوىيسةوقدالسلون3
تيهيد
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س سين برسل الله مطر الايكعن مله حم[  07تيد ردت مدر لدوم
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غليد .لفظ الىس ومطل
سلةحالم

ورتم
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التسايب  +م لانعملا الوا

رحس أ عليه لفظ اللق ومطلق

يلتك فر د يأل

فيغس لالارض حت

0

تمدالغنطى المتعلقة با<وال مابعدالموت ناركااسئلتها معاسادها ومكتفيا بمقصود

! الشهداء يأ كلونو يشمرنونبالحياةالجديه لابالروح
العصابة من الرمان أ اجوتهاوذلات ان)ناع١ش س(ام
ويستظلون بقسفهاوت.ارله أ فقط اكراما لااحتياجا ولايضس عدمالبدنبالفعل فلع وال-ماعكسار الادراكات
العقة من الابل لتكفى

اكوا

يومالجعة وسومقبله ووم بءدهسواءكانالزائر واقفا اعلقىبراوعلىقر به اوبعيدا

>

بطرف الجبانة (م) وهم يتزاورون ولومع تباعد الامكنة لكن المعذبة محبوسة
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مشغولة( )4يأنسون بالزاكٌ وشر<ون بزيارته بلاتوقيت فىذلك(ه)ويمتبون على

س والاعدهه 6

لتك القذزمننا الناسب
 .فب|يغا|

منلم

 0وارواحهم ا

منازل الاحياء ويعرفون اعهالهم وتأللون باهم

ولس وسستبشرتون رونسنتيى بم بنراهرة لعربعرطنص ذلك للبيههمم و وا
اخرحئرى

كذلكاذبعثاللّدرخاطنية
اما
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دبالاس3م5اربار اا
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عن
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فم
م 7

فتأخذه ,نحتاباطنهمفنقبض رو حكلمو منوكل مسو بب شقار الناستهارجونفبهاتهارجار يجامعون (وقد)
النساء مخضمرة الناسفعلممتقوم الساعةذ كرهانالك فى حالمصابج ر-جدالله ٠ قولهودابة الارض فهى!1ذ كور

فقولهتعالى ٠ واذاوقع القول ٠ اىاذاوجبااءذاب عليه +وقالةتادة اذاغضبالله تعالىعليهم ا٠خرجنالهمدابة
منالارض

تكاما6

قال المفسرون  0ئدابة عدي رج

بين الصفا ولازوةدكر ه الشجوزاده وقالابناللاكشروىان

طولهاستون ذراعاوفيها مكل لونوماين قرايهافر ضارا كب معهاعصى ٠و. بىعليه السلام وخائمسلوان لايدركها

طالب ولابفوتها متهاعارى انه ىكلا*روى  2ن ابن الزبيررذى اللهعنهوصفها فقالرأسها  10013وعينها كمين 
ختزيرواذنهااذنفيلوقرنهاقرنا بلوهوالتي ساك بلىو صدرها صدراسدولوتهالونمر وحاد رن اناصيرة هرةوذنبها
كاش و قواتمهاةوالمبعيربين كلمفصلين اث عشسذر
ذنِي

وىرواية بدراع آدمعليه السلام * وروى
اما

الارأسها ورأسهاببلغ السعوانفراء اه لامشرق والمغرب وقالالسدى

انها لاخرج

رذى اللهتعالى عنك انها بتكام .بطلان الاديان

“كلمزموئ دينالاسلام كافىالشهوزاده لقايهاثلاث خرجاتاولها فىايامالمهدى تفرعالناس وثانيهافىايام عيسىعليه
يهاوجوه المؤمنينو تشيربا كام قدو ديهوجوه الكافرينكاى انالك *#قولهوطلوعالثمس من مغر بها +عنابىذر

اإلدلئّهتعالى عنهاندةال قالرسولالله اصلللهعليه وسوحين عر بتالمعس اندرى ابنتذهب هذه فلت اللهتعالى
لأسو إداعلقفالنهاتذ هبح<تىتسد احلتعرشفاستأ ذن فو ذناهاوبو شك ان تسحدو لاشبلمنهاوتساً ذنولابؤ ذنلها

[لاللها ارجعى من حيث جئتقتطلع منمغربها فذلاثةوله تعالى+و الهس تر ى استقرلها+فان مستقرها تاتلعرش
لكتاب الكستلىو غيره * واولهذهالايات خر و جاطاوع التعسهن مغر بها والدابة رج على الناس ككىكاورد
الايشآخر ولانص ففترتيب غيرهاالكتافوفيق * قالواوالمكمة فىطاو عاكعس منمغر بها نابر اهيرعليه السلام

د ود اناللهياتى بالثعس من المتسرق فأت بهامن هرب فهت الذىكقر وانالخر:والمحمةواللاحد:والدهرية
نكرون ذلكو بدولون هوغيركاتنو لايمكن انيكون يطفلعها اللهتعالى:وماءنالمغرب ليرىالمكرون 'قدرته
الفلاسفة
فلكه انشاء'طلعها املنمشرق وانشاءاطلعها منالمغربو هكذا ساترالايات سكرها الفرق المذكورة
لالتمس م
ا من مغر ها نوما نه سنةاخرجه
فيكلام » ق*العبيد.ن-جيدء وكدالة بغ رونل بج النامنوعمدالوالدط

هسو طى +و اشر اطهاقتعانهذههى الاشسراط الكبرى واام االلاصشسغرراىطفارواهالرّمذى
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العزاء لابالاتزاع

قبورهمقيلهذاا> موقيل
افنيه
اليلارواحالشهداءفى المنةوارواح مومالمؤمنينعلى

عنقاوبهم ودظهر المهل ِ

 0واح الانساءفى على عليينو الشهدا'فى حو اصل طير خضي رتسمر حفى ال هحيث شاءت

وفشوا الزنا ويشرب

ونن عالىلبالبنة ومنهممنحبس ففقبره ومنهممن حبس فالارض ولم |]الرويذهب الرحالوبق
كم
يهم
هن
روحهالىالملة* الاعلى وبعض

اص

فىنهر الدموغير ذلك ( )8عدم سؤال القر#تص

النساءدى تكون سين

البشهداء المعركة وقيل بالعموم يما ( )4اطفالالمومنينيتزوجونف الآآخرةكلبنات أ اماة قبموا<دوهو من

 ١لمت كارا )١ 9يعذون بالافعال القبيوركت كالصلاة )١(١ولعت اوالقية

يكون تامامص عياب

عو هما مكووة ف (١ان<١دالصد شين اذا أذ نت كسيرةاؤ صغرة تقلت صداقتهيا
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الناليف لقدشاهدنابعض

متهاوالافرت انهاكلذنب رتبالشارع عليه حدا اوصرح ا

إلاء

/

مراط ماف هذا الحديث

8
كور بلدةانفقت

فيهاهذا

السطورهن

غلوالزناة وانغوالفشور ورقص

القيئتان وا

ووفور

الميل

اغ
-خراباتو النفورهن مو ضع الطاءاتو استيلا,ءالغلةو الاوباشوانشادماثاؤًا من غيرداش لاخيرفى اموره ,ذءو ذبالله

.هن شر ورهم كافىاءنالملاك فىشح المشارق +وروىغنر سول االللهدصتلعالىعليه و س ان مناشمراطالساعة
ثرُةالمساجد وقلةالجاعة .وتطو يل الاشيةوا كلالريا وكزرةالغيية وار المعروف وامراء الاقيزان وركوب النساء
الرحال بالنساءو النساء بالرحالو اشتغال

الرحال,الرحال

واكر و الكذففل وتخصضيض

القبور

والاشة

الفاشق مشي فاو المؤُمن مستضعفاو بع المكم وسفك الدماءوقطع الارحام وا اذ الم00

ْ اياه ولا.تعظلون بالقرانو لالستحرون من الر-جانو لابهاو نالنيران ولاءزال بهمالشكيطان ح<
9

علها وان

هن اهس وكفر

يكون الددبيا ]عن

ل لاله الاالله  «+وقال عليه السلام لور وكفزهدكو عبادتك لقالوا هؤلاء>انينولو الستوهم لقلم هؤلاء

ربالوعيد ذكرءاءناللاث ج
رداللهوهذا القدرمن الكلام كاففىهذا المقاموتمام هذه بان وكيفية ظهورها

راةف
مىفصلات حتى جم فيهاالطافظ المقدسىمؤلفا والطاذئلالتضاوى جرأما اهلقناعة قامس اليهالاجةمن
ايقاعة(والك 6

قال الفاضل ال2+فتازاق فى 2س حالعقا َّ اليم يةوداخ تلمك

الروانات ففيه 2 +

انعر

رذى الالهتنعاهلىاعنتهسعة الثمرك باللهو قتلالنفس يغير حدق و 2رس؟ أي وفقادلم#صنةوالزنا والفرارعنالز

وواعلةتوحقر الكوواملاداينل الماسلئيينم
والاحاد فى ارم وزاد

اوهريرة ارلذلىهتعالى
عنه كالالريا وزاد على
رضى

الله تعتالى .عنه

السرقة ودرب

الخر *

وقيلمانوعد عليهالشارع

تخصوصه وقيل كل
معصية اصرعلها العيد

هن كر وكل لالد
عئها فهى صغيرة وقال

صاحت الكفاية الحق

انهمنا اسعان اضشافيان
لانعرفان ذانهمًا وكل

ماعضلنيئةمضايفذتوقها

قالالتفتازاتى قداختلف الرويات فيهافروى ابنعر رذىالله تعالىعت»ما انها تسع |

الشرك بالله وقتل النفس بغير <ق وقذف الحصنة والزتى والفرار من الرخف|

والحرواكلمالاليتهم وعقوق الوالدين المسلين والالماد ف اىرم وزاد ابوهريرة
ارلضلىهتعالىعنها كل الرباو زاد عذلىىارللهتعالىعنه السرقة وشربالخر اتهى] !|

+واقولو زادابنعرالهينالتمو س و زادابن

عباسر ضى الل تهعالىعنهمالاياسمن روحالله |

والقنوط منرجة اللهتعالى وزادفى ورايدابى سا_هليدىالارلجاوععرابية بعد |

الفجرة وزادى رواية استحلالالبيت المرام قبلتكم مامنرجل يموت لثمل هؤلاء |
الكعام وبق الصلاة ويؤيّ الزكاةالاكانمع النىدار مصارعانوابها منذهب
زاد الدواتى عنروياتقى من الشافعية الاواطة واخذا مال غصبا فبتهدينار وشهادة| :

الزوروالافطارق نهار رمضان وقطع الرحم واللميانة فىالكيل والوزن وتقدم
الصلاة وتأخيرها عن وقتهاودض رب امسر بغيرحق والكذب علىالنى صبىالله

تعالى عليه وس :داوسب الكخابة وكقانالشبادة بلاعدذر واخذاارثوة والشادة
ببنالرجال والنساء والسعاية عندالساطان ومنعالزكاة ور الاميالمعروف والنهى 

ععلده واحراقالمدوان وامتناع الرأةمنزوجها
تني
عن المنكر مع القندرة وذسيان لقرآ

فهئ صغيرةو امااذااضيفت بلاميب والامن من مكرالله" تعالى واهاتة اهل العموجلة القران والظهار أ
الى مادونها -فهى كبيرة واكل الخهلتزير *فانقبلانالعدد الواقع فكل روية “هما ماصرح فيها بتموضيع ' ١
والكبيرةالمطلقةالكفراذ
اوتسع يقتضى الاختصاض :ماوقع فيه فكيفالتطبيق بنهما  +قلناقال المناوى عن
هك
نب!
مذن
لا
اب'رتهى كلامه القاذى ليس لقائل ان.قول كيف عدالكبائر هناثئلاثا اواربعا وفى<ديثآخرسيعا”
* وروى انرجلا سئل لانهل يمتعرض الحضر فىشثى” منذلك .لانالكر مطلق :والمطلق لاشيد الخضر
ومم االلفة فىالنص لايرداتداء |
قينه,عد
مائل
عَنَان عباس رذىاللة ايحن انهذا الاشكال عانلدنفية الق
تعالىعنهما اسبع الكبائر
واماءندالشافعية فصع باذمفهوم الاقبومفهوم العددواقع ليسلهما مندافعوايضا ||
فقال االلىسبعمائة اقرب
اذاندت ماقيل انمفهوم العدد معتبر عندا إنفية :ايضافالاشكال عاللىفريين معا ]
الاانه لا كبيرةمعالاستغقار
و لاصغيرة َع الاصكرّار الا انشَالاافهوم لايعارض المنطوق وانه>وز ورودكل حديث لواقعة اوجواب |
لدادثة  +فانقيل قد فنا مماذكرت انبعضها بالاحاديث و بعضها بغيرها كال |
كا فى كتاب الكستلى

وباج+لة المرادههثا الكبيرة
اهلىىغير الكفر(لانخربج
العيد اومن منالاعان»

لبقاء التصديق  الذىهو

حقفيقاةاللائلمامنعخلتازلة

الداوانى مكيف يتصورالرأى فىمقابلة  النص  +قلنايجوزان يؤخذ كلذلك أ

عىدم الوجود 
ابوعضدمن احاديث لنمهف عليها وعدم وجداننا لامكوين حة عل

مطلقا ويجحوز بدلالةالنص اوالمقايسة ويحوز انبرداص كلعام علىوجهيكون كل
ببعداموؤمنءن الاممان  *#ولومصصرا عليها
ماذكر منافراد» ومصداقه هقلاخر ال

لبقاء التصديق خلافا للعتزلة فيزعم انعستكب الكبيرليس من ولاكافر»فان قَيلّ

حيث زعوا ان مرتكب

وكذا عنداسنالبصرى

الكبيرة ليس عؤءن ولا

عراده ليسبكافرمجاهر وعندهرليس يكافر موطللقااتدخلهفالكفر  4خلاة |

كافر فهذا هوالمئزلة دن
ال
مان
ععلى
اناء
لين ب
انزلت
الم
عند هر جزءهن

فانعنده مرتكب الكبيرة ليس عؤمن ولاكافر  +قلنا.

لوادج فان عنده ,مظلقا المذنب كافر و9ولاتخلده 

اىالكبيرة  2:فالنار | 6

ها ىلاتصيره وبدالافالنار
الكفرو لا خلد
حقرةةالابما( و لاتدخله)اى العبداا»ن( فى

(لقوله

3

هو شان را ( ولاحبط طاعته 41بلهو باق على وصف الامان لكاتو الطاميكف الشاهدة وصفٍ

مانخلافا |نو افراجنهم ذهبوا الىانمى تاكلبكبيرة .ابللصغيرة ايضاكافر فانهلاواسطة بايلنكنفر والاعانلنا
واه :الاول واس ان حقيقة الاممان هوالتصديق القلى ولاحرج المؤمن عن الاتصافبه الاعانا فده ورد
 5ام علىالكبيرة لغلية شهوة أوجية اوافة كنل

خصوصا

اذا اقرّنءه خوف

ا
ران
فف ك
كسضفا
+م اذاكان بطريقالاسحلال والا
التوبة لاينافيه ن

العقابور جاء العفو والعزم

لكونه علامة اتكذيب ولانزاع فى ان

العاصىماجعله الشارع امارةالتكذيب -مهل وم" ييهوعلٍ 3ندكذاك بالادلةالشسرعية كسمود الصنهو القاءالمن

| فى القاذو وات والتلفل
القوله تعالى » جهزلاء الاحسان الا الاحسان * والايمان اعظ ,الاحسان وقوله
كامة الكفر ودر ذلاك

اتعالى»+فن يعمل مثقال ذرةخيرابره+خلاذا للعتزلة واللموارج هذا انقدرله الدخول

عا بدت بالادلة اكلهفر

أذكوز لبعض انلابدخل اصلالانهيغفرمادون ذيلكش!اإنء لو لاتحبططاعته»

+الثالىا  3انو الاحاديك

أى لانبطل طاعته قال بعض الاسابذة اجهوا على انه لاحبوط لطاعة المؤمن

الناطقة باطلاق اومن

بمعصيتهولالعصيته بطاعتهومن قالح ابلطاقل بالاكث كأبىهاشم اوبدونهكأبىعلى

عالعىاصىكقوله تعالى

3قدخارلقاجاع *اقو اللظاهر منالمبط والابطال هوالاثفاء بالكلية فالمؤمنالمذنب

#باايهاالذئ آمنوا كثب

املد افلىنار فهذاعين مذهب الموار جو الروافض فلايكون خرفا للاجاع ا
الف #تصاها ذكره قالفىكر الكلام االموارجتكفر عليا رضىالله تعالى عنه

الذين آمنوا تووا االلىله

لقتل البغاة وانذوارج لارتكابه كيرة وايضانم اندوان لميكنالمبط لكن ضرر

توبنصوحا وةولهتعالى

للعصية مطلقا مع الايما مضحققكتحقق نفعالطاعة مع المعصية هلواللهنعالى لابغفر64

أن طلفاة من المؤمنين

امخض عدله هو انيششركءه#العلالمراد «طلق الكفر محازاءذكرانلا س وار0

اقتتلوا وهى كثيرة ه

ا سوأر انواعالكف رس باالدمقايسة اوالدلالةفافهر »ويل هناو لوثدينابدليلالستكك

الثالث اججاع الامة من

عليكم :القصاص باابها

2خبطن عبلك ولتكوان مالنحاسرين*اقولهذ  051لضي لال بلفرض محال
1وةويحالوالمرادمنالا يذهو النعريض عقالف الانقانمنانو إعاناطاب خطاب العين
! ل0مراديهالغيرومنه قولهتعالى  +فانكنت فىشك مماانزلنااليك فاسأل الذين يقرؤن
إلكتاب+حاشاء اصللىدتعالى عليه وسر ا واهماالمراد التعريض بالكفار
أاشائمحاشا من احقال صدور الشك هنالنى صلىاللهتعالى عليه وسل معدم
جواز المغفرةثلبت بالاججاع  +واماعقاذ فقيل>وز  7002تلزامهدهدم التفرفة

عصي االلنىنومنا هذا
بالصلاة على من مات هن

اهل القبلة من غير ثوبة
والدماء واستغفا رهم مع

العام بارتكابهم مطامط
بعدالاتفاق علىان ذاك

لايحوز لغير المؤمنين كا

الاناية ذل

شرح العقائد لفاضل

مهل الاباحة وكذا وكذا +واوردعليه يحواز انيكونعدمالتفرقة معنا للك

اللن سا زافق © اخصرف

:مين ولمضى.ى المكمة تمي التنرقة القن ارقا

الوار ج بالنصوص الظاهرة

ةك فى خلق الكفر والششرور ولو -م وز التفرقة بهو احسان
ْ 0نْ وبلا احسان لمسى” ونهاية الكرم تقتضى العفو عن نهداية الطناية

فاىنالفاسق كاف ركقوله

ْ

*ودن

1كم بماائزلالله

لداث قاو [؛مك هم الفاسةون+و كقولهعا.به الساومهمنثر كهالصلاة متعمر افق دكفر
نفر ذدع
1كهم الكافرو نو قولهثعالىومنك

لبواناهاءءزوك

الظواهرنالعئىومن لمكم بثذى”تماانزل الله ولفاىشكفره وليسالمرادمنقوله تعالى *ومنكفر

|ب على
ك ذتلكا
لعالى
 3اثفاوككم ,الفاسةون«+حصر مطاقالنمىق التكفنبعدالامان حبصلمركالهة كر لدث
0
تتغملياظلماعرادة ارادةالاستحلال كالاكفستلية (والله
دو اديت فمكو:دهن اقلبالحادو ارد علىسابيحلال
جهولز عقلا املافذهب بعضهمالانىه يزجعوقلا واتما ع
5أ ان يشمراء به باججاع المسلين لكنه اختلفوا فياىنه
فاسسقاطه م اعن فينهفعا
1مه بدليلالعميعنىذهبالاشعرى الىيجواز غفران الشرك عقلا لانالعقاب حقه ن
.

1

للعبد منغير ضسرر لاحدواتما ع
للتعدومالغفرةاان ب-د.ليل السمع لان عندالاشعر ى لالنقجح مناللهتعالى ىك فى :
اهن ريك أل الهعتنع

حلز ٠ ؟ يه و موجبه االتفرقة البمنسبى*وال#سنو الكفرَنه

فىالناية

02

وي
«غفر > بفضله ولطفه  8مادون ذلك » اى الثثراء أى مَطَلق الال |

م 0
تحقل العفو ورفع الغرامة

منالصغار والكبار ولوبلاتوبة لاله لاحب عليه اللا ”ا

كالايجب الثواب على الطاعة خلافا للمعتزلة والللوارج فى الكيرة بلاتوبة لاله |

وايضاالكافر يعتقده حقا

تعالى_اخيروا وعد مركب الكبيرة بالعقاب فاو يعات ا 110000000

كد يكن العفو عنه

دونالوجوب اورد عليه فيلزم حمنئذ جواز االملفوالكذب وتما محالانمنالله

2
حكية ايشا هواعتقادا

الابذ

تراه الابد

والكذب
فى خبره+واجيب بانه على تقدير عومالوعيد اتابدل على عدمالوقوع
تغال ك
اان "الخال ال ودفع بنهمارمال س
اور اك

التلمعلهاقدرة اله تعالى

ورديا»هتفص علىاللهذلاعله القدرةكا هلو التعر+اقولانالنقص اماا ىبالنظر

وه
ردااحلا
لت
ذسثاوب ||الىزاتهتمان واماقنفسه' تمكن وانمتتها قئذاتة لكان صرور
ا
دكردالدن ور
مالافالحال امماهو محال بالغير ملحاال ذاتى واحال بالغيريحوز انجتمع معالمكن '

مادون ذلاك أن ا

الذانى تمقل الطواب اللق انال انمطلقات النصوص ٠ق.دات ومفسرات

املنصغائر والكبار مع

شود مقيدائها فتقيد الوعيدات بعدم مثيئة العفو المفهوم منةولهتعالى  +ويعفْرٌ

التوبة او .دونها خلافا

1

ياشناء ه مثلا وانالغرض منالوعد والوعيد انشاءالرزغيبوالزهيب

لمعترلة
فانهم بخصونها لاالاخبار#واجيب ايضا حمل نصوص الوعيدعلى اسكقاق لاالوقوع والاستجاب
بالصغات ارو الكبائرالمقرونة ل ا
أ وحمل النص على صدور تاك المعصية منالكافر شزينة”

بالتوبة وتمسكوا دخ ||نزوله قحق الرتدكانقل عنان عباس رحى اللدتعال ععها ق '00000 0

الاولالاآيات والاحاديث

سَتلموٌمنا متممدا الايده وآء انخلف الوعدليس يجار انفاقالانه خلاف الكرم.

الواردة فىوعدد العصاة

وحقالعبد علىالله احسانا واماخلف الوعيّدفظاهر مافحر النسؤانه ليس حاترا

الوقوع دون الوجوب

الما الدعنه من وعدهءاللهعلىعله ثوابافهو”>زله ومناوعده علىعلهعقابا فهو

العفو ##صص الذنب
المغفور عن مهومات

|
اذاوعدالسعراء.امروعده  +واناوعدالضراء:فالتقو مالعة
ولقد
احسن بحى بنمعاذ بقولهانالوعد<ق العبادعالىله فلالف والوعيد حقدعلى

*
واحوابانهاعلى شدير عنداللمتزلةلانهلاذات الميعاد وخا عنداهلالدنة لاناننهغالى عوادعد  (1آا
ممومها .اتما
| مين أن والأبعاقب وتاضلاه لالدو اك  01 21لاواحدى جوازءاروى .

وقدكيرت النت_وص

بالميارو نلاالعرب لانعدذلك عيبا يلكرماو فضلا بل هو مسن عندكلكاقالالموصلى"

ش

الوص * دنا ٠ | ا|لعبافدازشاءعفاوانشاءاخد واولاهماالمفو والكرملانهغفور ارلحتيوقنتالاز الا

ا

ل

ا

على00

عليهوهذا نافى 0
حخمة
ارسال االلررسسل*وااالطاوواب
ان رد

حواز

العفو

الحةةون عخللىافه كيف وهوتبديل لاقول وقدقالالله تعالى ٠ ماسدل القوذللدى

*1وقال الخالى بلكذب متتف بالاججساع نمتالاملعماده املكريم اذاخير بالوعيلا
فاللائق بشاله انيب
 0اخبارمنه اعاللبعمىضش.يئة وانل يصرح بذاك يلاف الوعد فكلاذب
0005
ا
ن
هلا كذب فالمستقيل واناوردعليه* وحاصل

كلام بالدواى :انه لوي كلف لان نصوص الوعيد اماانشا
0ء تهدد اومن 3قبيل .
:

لابوجب ظن عدمالعقاب فضنلا عن الم كيف والممومات :الواردة ال
فوعيد امقرونة

9

ع(ام 6

بغاية من التهديد ترج جانب الوقوع بالنسبة الىكل واحد وكئ به زاجراكا فى شرح التفتازائى

١

ٍ

 5زالعقاب عالىصغيرة) سو اءاجئنب م تكبهاالكبيرةلمالدخو لهانحت قولهتعالى* ويغفرمادون ذيلشكأأنءه
لقولدتعالى+لابغادر صغيرة ولاكبيرةالااحصاها» والاحصاءاتما يكون إسؤال والحازاة الىغير ذلك من الآآيات

الاحاديث ولانالذنب سيب اعذاب فحكىبدالله تع
كير
االوىصغ
بةكيان
رة كاف المواهب (ولومع اجنناب ا03اثر(
لانالمعتزلة لانهمذهبوا الىانهاذا اخ

بأنكم +واحيت 7

الكبار لم جز تعد به لقوله تعالى إن  2وا كارفانهون ع ذه نكفر عنكم

وبلجاعسم بالنظرالى انواع الكفر وان كان الكل 1
المطلقدَهى الكفر لانهالكامل ا

احدة فىالحكم اوالى افراده القامة 7١1 5- 1يه بافراد الحخاطبين على ماعهد منقاعدة ان مقايلة اهمعبامع

 7تضى انقسام الا حاد
 1عامخص منهالبعض

اىالذنت

المغفور

بالدلائل امفصلة او..ان الا#حقاق

لاالقوع

الحاصل كلامالدواتى هوا+واز وان لميكن على طريق الللاف  8ووز العقاب

ال عادكةوليا ركع
القوم دوابهم ولسوا

1علىالصغيرة »قااللميالى منغير قطع بالوقوع وعدمه لعدم قيام  00وماذكره

رح العقائد
ثبابهم كسافى

اتهى وادلة الشارح قوله تعالى  +ويغفر مادو ذنلك ليمشناء  +لانالغفرة ات

بزوالعفو» منالله تعالى
ترك المؤاخذة بالذنب

الشارح دن الادلة فلاثبات الزء الاول من الدعوى معان لصم لاسره ككل

الابعد جواز العقاب وقوله تعالى  +لابغادر صغيرة ولا كبيرة الااحخصاها +

|والإحصاء:اتمايكون للسؤال والحازاة الىغير ذلاث منالآ.بات والاحاديث لاق
انه لؤلم بغفر الصغيرة ولمبع العذاب عليها فاين يظهر كونها عصيانا وايضا
الحازاة عبنوقوع العقاب وان و قوله تعالى  +ومن !عمل مثقال ذرة شرابرء

موع
ور ف
لماذك
| ب*دلعلى الوقوعالاان.حمل قولهة:عل على هثل

اجتناب الكبار 6

| واماتوله تعالى » انيحتنبوا كبائرمائنهون عنهتكفعرنكم سيئاتكر  +تسمول على

الكفر اذالكبيرة المطلقة هى الكفر لكماله والمطلق يتصرف إاللىكمال وبهتندقع

(عنالكبيرة) ولوكانت

اكير الكبار :بعدالكفر

باللهتعالى ب(وللاوتوبة»

فلهعالى العفو عن ذلك
لانه 0

ولطف وهو

حسنعقلا وشرعا وان

سجر
تض ا
ماخا

علي

شبهة المعتزلة منعدم جوازالتعذيب  88والعفو * #اىترك العقوبة والسرّ عليه

امامعالتوبة فيرجالعفو

منغيرها فرجوة *اقولظاهر النصوص هوالقطع مطلقا بلاتفرقة الااذالم تقارن
بشروطها واركانها تموجه العفو بلاتوبة انالعقاب حقه تعالى فله اسقاطه ويدل

عن ذلك وقبول التوبة

عن الكبيرةولوبلاتوبة © قيل انالكبيرة كفرا فالتوبة منها مقبولة قطعا وان

'علىالوقوعمثل ويعفو عن السيئات ويعفو عنكثير انالله يغفر الذنوب جيعا

'#واللهتعالى ياحيلبدعوات 6ولومنكافر عند بض

#وشضى الحاجات»

والظاهران الاول مشنروط بالطلب والثاتى ولو يلاطالب #وتفضاا

على عباده

الأوجويا لقوله تعالى * ادعونى اسصحب لكم  +واجيب دعوة الداع  +وآناكم
من كلماسألقوه ولقوله صبىالله تعالى  5سااللاقبضرادءالاالدماءالدماء ع
مماتزل ومالم ينزل لكنإشغى ان براعى الداعى شمرائط قبول الدماء الحررة فى
لاين اجزرى وين مووانعه المقررة فىالستتهم ويقارن فىاوقات
 5العلا ,ك

قوله بؤلامكيه  0000فىمظنة القبول وحيزه وقالت المعتزلة لانفع للدماء

ف
لةماجو
حلمعصي
منا

التوبة من الكفرفقطوع

بشبولها قالالله تعاللى قل

لذن كفروا' ان ينتهوا
يغفر لهمماقد سلفم
فى المواهب والتوفيق

( والله تعالى بحيب
الدعوات) يعتىمن جلة

قواعداهل السئةوالجاعة

اناللهتعالى هيبدعوات

شُطرَين(و.قضى الماجات) (7بريقة ١ ل ) 6اىحاجاتاتاجين نحصو لماطلب<الااوف الوةتالذىيريدالله
الى

١

منأأمقاء اوبادخار ثوا بذلااله عنك الله الى ليومالقةيامة كافى المواهب (نفضلا) اى فضلامنه

للتسافتانههو اللائقعقامالري .و 5والالوهيةلقواهتعالى+ادعونى |سب لكم*وةالواذا سثلاك عبادى عئى

ابجيب دعوةالداع اذاذمافيهولقوله صل ايتوعايدوسم سان للعبدمالم دع بائماوقطيعة رج مال إستهمل
ي
.:
ولهعليهالسلم
ا انيكم يىكرم يسمي من عبيدهاذا

رفم ,يديه أن بردثما صفرا 00

سعدالدن
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لدماء

المعتزلة ليس فى

فيجوزو ينفع كذيك الدغاءا

ال4ة وخلوصالطوية وحضورا فلكبت لقوله عليه السلام ادعو |الا

واعاوا | انالله :عالى لالستور الدماء منقا ع

7اه سعدالدين  +وفىرسالة
عأقل وت  5ر

القشير 1

عله اإسلام رجل دعو وبتضرع فقّال الهئن  3نذفة  -لوكانت حاحته سدى قضيتها فاوه

أله تحالى إلبه اتأأريم
كيك ولكد بدعوق

ا
لااسيب لعبد يدعوى

عق 0

وقدجف القإهو جيبو قولهصلى اللهتعالى عايهوسمٍ اهدوا 

الصموتاك الدءاء والصدقة اعم انالدماء يسهل القضاء المرم ويدفع نفس |[
القضاء المعلق نزل او تهبأ لاتزول  +فان قل انتغيير قضاله تعالى #انع'
فالسعى لدفعه #و الدماء من عدم اعتراف قضابه تعالى وقد قال صسلى الله

وقلبه عند غيرى فذ كر تعالى عليه وس لايغبى خذر منقدر  +قلت ان الدماء ايضا من :قضابه تعالى .
ماولسىس عللياهملارجل | فيكونالمسيب معسببه من قضاله تعالى فالله تعالى قضى بكون الدماء سيسامزيلا,

ذفلاكنقطع اللىله تعالى

للىهعل .توالا طفضا ءالا الدماءوقال 11ناوى قشر حذلكالحديث
علاال
بقليه فقضيت حاحته ”ا | وقدقالتص
فى حياة

الايوان
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اختلفالمشاع فانىدهل

مور
|  5تعمل أله مل المذر الما

دهن2

|

ياب وادوية الامم! حل ]لل1لا *#فانقيل ان

ك|ارنالمدعو عليه خلافتضانهوء لالوهكانقضاء مبرمافلا نفع *قلة| >وز ان ون تفعه

| مؤخرا الى الآآخرةوجوزان منعهتعالىعن الدماءالمرعىشسرائطهوالنموانعهولايلزم ”

يجوز ان بعال يسان
دعاالك فنعه 001

ابر على قاعدةافعال العبادمن | طبر التوسطهفانقيلر ب مضطر و ضير

لقوله تعالى *وما دماء

هجاو ابماذكر ناواانبلءمضستواب
الدماء وليظهر اثرالقبولطولعره +قلنال ر

الكافرين الا فىيضلال +

>وز ار خفيا ديت لولاه لتظهر الذاوف والكاره ويحوزانيكون علولا

فاروى فاىلحديثمنان

”آخر انمعلهوياكنون وقنهبعيدافيظن انهلمقبل وقدقبللكن ظهرائرهبعدزمان ١
فشىىحق

دفو للعلوة وان كان

كي سمابيس وو

.

عاجز جود

طويلكاقيل قاسحابة دماءنوح عليهوعلى نينا الصلاة والسلام انه ظهر أثره بعد

اربعينسنةو ضمدل بهالاتكال عقلوىله تعالى  +وآ ناممناكسلألقوهانلفظة كل"

عليه السلام انق دعوة
| نقتضىالتموم والاستغراقورب خص يدعوكثيرا ولايظهر اراثلقبول بلااحتياج ١
المظلوموانكانكافرا فانه الىمايقال انهيعطى كل سؤال لاكلنيعض لايصل للوانعولاخبلعدمالقابلية وبلا ١
نقيل لاثكانمعظم الادعية ٠
خىصيص خطابه معأنه خلا الاصل ٠فا
يسان ول على كفران احتياج ال
النعمة ئافىترءكال وجوزه
رلىالله+قلثآوان '
و دكدزها لدفع البلايا والمصائب وهومناف لاصصرو التوكل والتسط ع ا

بعضهم لقولهتعالى حكاية

ذهب يعض الزهادال افضلة ارلكداءا سبلاما فضا ك1ن التجعالذى ام '

عن ابليس رب انظرينى

فقالالله تعالى انك من

العلاءواه لالفتاوى افضلية الدعاءوا -باه كانقل عن التووى فشرح
عليه

مس ا

المنظرين هذه احابة واليه ذهب ابوالقاسمالمكير عن وابوالنص الدنوسى وقال الصدر الشهيد
()80ء ١
وبهشتى ذكره سعدالدينوفيه حث لو 3ناخبار اعن كونهالممننظر بن فى قضااءللدتعالى وسابقعلهدعااو م د
وقيلاسيحاب دعاء الكافرين فىامور الدنا ولاإسعاب نامورلا خرة اذه يحصل التوفيق ا بدولا

كافىكتات قره كال للتخيالى > ثواعبنتالبناتى ان ابليس قال ياربانك خلقتآدم وجءلت ببى و بينه

عليه ققالتعالى جعلت صدورهم مساكنلك قاليارب زد
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فقال لابولد ولد لآدم الاولدلك عثس

زدتى قال يخرى فهم مدرىالدمقال يارب زدنى تقال جاب علمم يلك ورجلك 0

قَالاموالدالواو

كافىح
اشيةالقاضىللش زادهءور وى انآدم عليهالسلام قالياربانك سلطت عالىبلس ولااستطيعانامتنع منه الاك

لقاداوللدلاكالاولودكات عليه من حفظ حم ؟ ]يه من مكرابلس وم نقرناء السوء قالبارب زدنى قالاسنةعشرة
وازيد والسئة واحدة
ترك التاق" لطررهوالقشص والتعي اوقد مخمل لحن لاامباشرة لاسيت |

ا

العادى منه تعالى وايضاصرح بعدم نافى التشيث بالاسباب الوهمية للتوكل كالعى |

وأ وه1الير ردي إل

ع التلنسة ابللقلسة وباطلةالباتس :للاسات الشسرعة ول نر |التوبذمقبولةمادامالزييح

بل وهمية لاننافىالتوكل وامااجابة دعوةالكافر فنعالشافعى وابههور لقو لوتعالى » ||ف اجسدةاليارب زدنىقال
قلباعبادى الذناسرفوا
1
ومادماء الكافرين :الافضلال ء ولانه لايعرفاله والصحجح المفتى بدعندناهوالجواز
 0دعو علاظلوم ولوكن ترا طندليس دورنها ان ولاه :تيال . |.عالنفىسهر لاتشنبطواينين
نهي
لياع بعتو نانك ملظي بات باه خلا ب لانجلاةنذانا
وعفارب
التنار خائية هوالاطلاق .ودرح علىالقسارى فىشس حالامالى بانالمحققين علىانه||ججيعاانههو الغفورالرحيم
| قديقبل افموىر الدنيا وامافىالآآخرة فلاقيل وهو الحقيق فىتوفايلقنصوص والتداءل كافى النبه وشحم زاده

زو الامانو الاسلامواحد#قالفىءذيب الكلام الاججاع على انكل م مؤن ملموبالمكن أ جامأكمااللهبالحسنىوزيادة
وانحكنهماو اد وم جاعملماقابلىول والاذءانلكن لتغييرمفهو #داقد تعاطفان,ئل أو الامان والاسلامواخد)
ظ النمسإين والمسلاتو المؤمنين والمؤمنات فازادهم الااعانا وتسليا ولاطلاق الاسلام || باعتمار ماصدقوانكان
[| اعلاىستسلاموالانقياد الظاهر قدثيت معالاسلامنى الامان مثلةلمتؤمنوا ولكن |[المفهومانتلفينلا نالاسلام
ثرا الاسلاموردفىالحديث الامان | هواللضوعوالانقيادممى
متعلق الايمانوعن
قولوا اسلناولكو نالسؤالعن
انتؤمن باللهالىآخره والاسلام انتشهد انلاالهالاللهالىآخره © وهو * اى هذا | قبول الاحكام والاذءان
الواحدهه تصديق النى صعلىلاليلههو سس  #والتصديق ادراك الحكم اى الوقوع ||وذلكحقيقةالتصديقئاص
اواللاو قوع يعنىاطرء الاخير للقضية على و اجلهاذءان والقبول و النسايم والمفهو م ||ويؤدهةولهتعالىفاخر جنا

مكنلام التفتازاتى فى اللهذيب وغيرء ان هذا هو التصديق اللغوى واليزانى || منكان فها املنومئينفا

والاءءتى لامحردالء! والعرفة الماصل لبعض الكفارلقولهتعالى » يمر فوكناهيعرفون الأوجدنافيه اريت اتيز
ابناءهم* وقوله +وئعلون الهالمق» وقوله* وجعدوا بهاواستيقنتها انفسهم » لكن ||قالالشار 2 0
اورديان عدم انم أتمو.عدم تصديقهم بيع ماحاءبة البى اصلتلدتعالى عليه وسل |إالآآية تدلعلىكونمفهومها
* واقوليجوز ايضا انيكون لعدم ركنآخرللا ان اولعدم شسرطهكالاةرار شطرا ||متمرا لانالمسلين مستثنى
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لوم يعتبر الاذءانف المبزانى وكانعلاحردا لزم عدم كو نالامان الاستدلالى ايمانا

فىالمفهوم ل يستقم الاستثناء

اذاللازم منالاستدلال حيةذ هوالمءرفة بلاقبول والمطلوب هوالءرفة مع القبول
* وقدنقل عن ريئسهمابن سينااعتبارالقبول افلتصديق فابقال افجوىاب الع الجرد
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رفعذلاكاإزم بوجه ماماقدر عليه( ميئه )4نائبفاعلعلوالظرفمتعءاقبالصدر كافى!اواهب +قالالشارح رهمضان

أى فيمااشتهركو نهمندينالرسو ل عله السلامبناابراللاواترحيث يعمامةبلاافتقارالىنظرو استدلال كوجودالصانع تعاق
ووجوبالصلواتا#سووجوب

مندين هد عليه الصلاة

والفجلام وراك لك
بالضرورة

رج مالابعل

بالضرورةكالاجتهاديات
فلهيدالا كون متككر]
لاجتهاديا تافر | والضهير

مفحىيئه مادالىمافىماعل

 1يه وخرءة الخروغيرهامن الاحكامالظاهرة

صومرهضازوالركاةواحم

رء * فآن
لونقل الىمعى آخر لماحازامطاب بلابيانو نيانالنفسيرفىمثله لاحوزتخا
قبل التصديق فققسم منم

واهلم ؤومحتار المتكلمين منمقولة “الك

 00 1مأمورا والأموريه لاند ايكون فملا اختياريا * قلنا
قااللفنىهذيب ليس معنى كون الأموريه فعلا اختياريا انيكون منمقواة الفمل
البتَة يلدع تعلق القدرةنه وكسيه بالاختيار وانكان فىنفسه كيفيةكالع]والنظر
وغيرهما كالقيام والقعود والضو» والصلاةفغاته كون التصديق حاصلا بالاختيار

ومباشرة الاسباب وامانه معنى غير ماجعل فالنطق مقابلا اتصوار وفسر [١ا

والضيرفىهماد الىالنى بكرويدن فلا  +فانقيل فاذا اعتبر الاختيار فىالتصديق لكونه مامورابه فكيف
كل اللهتعاللى عليه وسلم
يكون امان حو الملائكة والانياءومنازفه التصديق ضرورة بمجردرؤية التحمرة

ولاقرار.ه)
انتهىكلامه( ا

هوشسرطجريانالاحكام
الدموئة

الاسطر عند

المائريادىبنبهن عالليهملك
افا
فشىرح المشارق خقلال

لى قول
ءاك
للأشّعرى ففىذ
لرار
الاشعرى مانثلراة
بالشهادتين معاك

معو جودالا يمانالقلىكافر

ناربونلقولى
لالن
مخالدف

الاججاععليه وعلى قول
المائريدى هومن ااهللإنة
امع
ذكرهفىالمو اهب عث

انالايمانوالاسلاموالد.ن
والشرع والشريعةواللة
والتاموس ليا كرة
بالذاتومةغابرةبالاعتبار
فانماحاءيهالنى عليهالسلام

* قلنا امامكتسب بالاختيار فاته لايعركسبه اومأمور بعدذلك ت#صيله بالآختبار
فلفىججيعماعل بالضرورة »#احتراز عماخئ كالاجتهاديات عدي منعندانله

الفىسس فشىرح المقفاضد نقوله اشتهر كونهمن الدين حيث يعله المعامة
تكعا
بلاافتقارالىذظر واستدلال كوجود الصائع ووجوب الصلاة وحرمة اخرويكفى
الاجال فهالوحظ البالافلاضحط عن درجة الامان التفصيلى ويشررّط التفصيل 

فبالوحظ تفصيلا حتى اولم يصدق بوجوبالصلاة عند السؤالكانكائراوعليه ||
الجهور قبل فعلى هذا لوجهل ماهو منضروريات الدين قبل انبرد عليه لين

|[

بكفر وفساده ظاهر طإوالاقراربه اىبذلك الميع بالاسان حقيقة لاقادراو حكنا |
للعاجز كالاخر س*اعل اله اختلف ان الاعان هل هو منالماهيات الرسيطة وهو ||
التصديق فقطكاهو مذهب عاالهدى ابىمتصورالماريدى لعل هذاماقال .الامتازانى |

وذهب جهور الحققين اله التصديق بالقلب والافرار شسرط لاجراء الاحكام |١
فىالديا وعبر عنهحفيده هو :ار اهلالسنة فلوصدق نهومللبتهفقلهاترار
بلائرك عندااطالبة فس اومن المركبة وحيئذ امائناية اعنى التصديق والاقرار '

واوممة وخفية وهو مذهب ابىحنيفة رجه الله تعالى قال فىبحر النسى وهو |]

ضول
انقلالاف
مالحفقين لك
مذهت! كثزاهاللسنة والحقيدالسعد مذهبكثير نّ
التصديق

'

نصلى لانحةلالسقوط والاقرار ركن زاتدقد قله كافىالاكراء ||
1ا

غاته عدم الععلهوانالمحقق ١ ا
النوم والغفلة فالتصديق باق فىالقلب
وامافىحال

منعنذالله منحيث بذعن وبعتقدشالله الاعان ومنحيث بنقاد و يببشلالله الاسلامومنحيث ثاببه (الذى)
ويجازى عليه الله الدين ومنحيث انهطريق سلاك قيه وبوصليه هالله |/لتمرع والشمريعةومن حيث تمع عا

قاللهاللة وءنحيث جاءبه ملك انمه الناموس اعنى جبرائيل عليه السلام بقالله الناموس وائما اختافت هذه
الالفاظ بالاعتيارات المذ كورة نظرا الى «فهوماتها اللغوية ل

؛

(والاعال) الصااة كالصلاة والصوم وا (خار-دة عن <قيةته ) لام ان<قيقة الاءان هوالتضصديق القلى

والاقرار منالقادر علىالنطق ؛بالشهادتين ولالهقدورد فىالكتاب والسئة عطف الاعال علىالاعان كقوله تعالى
االينامنوا وعلو االص ات

م

0

؟ لس مع القبطع بانالعطفايه تضى المغارةو عدم دو لالمءطوف فىالمعطوف

الذى بطر عليه نافيه فهوباقفى حكم الشسرع قالفى مسح العقاد هوءتار 2

عليهدوورود ايضا جعل

م
الاعةو كر الاعلام :اما ثلاثية وهو الاقْراز بالأسان والتصديق :انان و امل

ارلطاعمال
هان
صام
ال
ةة

ةكولادتعالى ومن يعمل

بالاركان قال فى حر وهو «ذهب الشافى وقيل هو مذهب الحدثن والحمى

هن الصالحات وهو مؤٌمن

نعاكم السلف ويتبادرمنكلام البيضاوى لكنفيه تأمل لعل امدهم من العمل

مع القطع بان المتمروط

مهم
غايلرنوافلؤن اخل بالاعتقاد فنافقوبالاقرارفكافر وبالاعالنفاسق والنفقون

عالنىلاعمال جزء منكال الاعان المحى لامناصلهعند المعتزلة واليه يشيرقوله
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| فالامان مشيرك بين التصديق فقط وبيننوع التصديق والاقرار واماخازجةعن

| الاممان لكنيطلق عليها لفظ الامان >ازافلافرق ينه وبين الثاتى الابالطمقيقة
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والنقصان ولانهيستلزم احقال النقيض والتصديق القينى لاحتمله وانزيادةالامان
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لزوم الالزلمااليمقيائىنفوىهوالموافق لمانى شرح المقاصد لاعبرة بالظنيات فىياب

تقفىاديات االقيقينى على وجه
الاعتقاديات ولمانقل عصناحب الانهلايةاالعاصل

يكونالفه باطلايقينا ظعالهىرةوله تعالى ان الظن لابغئى مانق شيأ وقوله ان
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الاعتقادالمثهور داخل فىالامان ومراه منهانهالر اجع الىالظن ولائزاع فكىفاية
الن فىبعض الاعتقاديات كسكلة الرؤيةَوصفة التكوين وفضيل باعلضانساءعلى

ولميو”من غيرهمافهوكافر
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#سى  #اى حاصل عباشرة
| التصديق والاقرارة لوق ##كسائر افعالالعباد ك

وهىقد مدعند المائر دى

| الاسباب بالاختيار كصيرف العقل والنظر فىااقدمات وقدعرفت حال ماصل
|بالضرورة 8و اما الائمان #إعهنى هداية الربتعالى لعبده الىمعر فته بلاكيف

ال
كير
' ولاكيفية بإفغير تلوق لانالهداية منالتكوين وهوقديم عند الماتريدية وان |||القدرة عتملقاتها م فى

حادثا عند الاشاعرة قيل نعالمزازية هن قالالاممان مخاوق لاتجوز ااصلاة خلفه
| وكذا عكسه قالالنسئى الاإمان فعل العبد هداية الرب فاهن العبد مخلوق ومامن
ْْاللغي لوق #و ايعانالمقلد#ناغيركالآ باءوافواه الرجالالفاىسواق بلااستدلال
قلق الشارحامة اللقلد هوالذى اعتقد -جيع اركان الاسلام بلا دلل وصوعيم*
الصلاة خلقه..وكذ|
عندنا انكان مصيبا جاز مافى١ ال وانانققيلضه فىالما للكنعندخطور ذاث |( عكسه قال الامام النسؤى
امواهبوف الزازية كال
الامام مدبنالفطا
قال الاممان لوق لايحوز

النقيض بحو نشكيك المشكلكيكفر وعندالاشعرى والبقلانى والىهاشم والاستاذ || الامان لفاعلعبد بهداية

| الاستفراينى واماماللرمين ق+بل واعمهور ليس نكم لانهلانقليد فالمقائ الدينية | الرب الهداية والتوفيق .
أ ونسب االلىامام مالاكدعوى الاججاع ولذاقيل المقلدايس يعؤمن اصلا  +ونةلعن
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المطلوبالياصنغرى و الكبرىظاهرذكره منلازادموههذا

ان كان خازما حيث لابزيغه تشكيك ولابزيله ترديد ( 4 847 91-ولكنه) اىالقلد (5ثم) اىعاص

ا(لبانستدلال) النظر
الواجت عليه بدلائل

الكتاب والسنة قال الله
تحال كل انظروا ماذا
فىالعتووات والارض *
ع انالتقليد قبول قول
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اثدماق
ججيع العواموارتدادهم وحرمة داهم كسمه+

نفىالكون

يه
اانر|
كنك
الكاملة على وجدلايكون فيدائم وعرانا “سين هواصل اللواز وأ
تدقع شهةانه كيف ,تصوردعوى الاجاع مع هؤلاء الحالفين #ولكنه » اىالمقلد

علآمبرك الاستدلال ليرّكهالنظر الواجب عليه قالالعضد .العلامة فيعقاءا جع.
الات ع ن الدثينواممة المسإين واهل السنه والجاعة على انالنظر فىمعرفة الله
تعالى ووزاجب دوع وقالالدوانى لقوله تعالى *+فانظرالى ثار راجداللهوةلانظروا

الغير بلادليل وهو جاز
فى الفروع والمماات

ما ذا فىالموات والارض الى آخره  +وبهمطل مابعَال انهليس بآثم اصلاواما
جه يظهر
ماقال انالاتثم اتمايكون اذاكانله اهلية فهم النظر فلعله لايق عولى

ولاحوز فىاصولالدبن

علاحظة قاعدة تكليف مالانطاق لبكمنباشكنلقلعن الغزالى والقثيرى والعارف.
ابنابىجرة وانرشيد ونجاعة غ:يارلجهور انالنظر ليس بشرط فىصعة الامان| ,

والاعتقادياث بل لايد
فنها منلتظرو اتلدالال

||
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لومن شروط الكمالقط لعلم ادهمذنىالاستدلال تالغبارات
وليس بواجب به

كإسكحى” شاانءاللدتعالىلكن الحررة بترتيبٍ المقدمات ورعاية شرائط النظر التكحيم نفصيلا فانذلك ليس:
أعان المقلد 2
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الطنيفة والظاهرية وهو

الذىاعتقدجيع ماو جب
عليه من حدوث

واجب عينا

وانكان واجبا كفاية والافامايازم خرق الاجاع اوجهالة مدعى

الاججاع فالنظر نو اناحدهها ماذ كر والآخر انيحصلاجال النظر ولمهافيه

واذلم هدر على شربره عندالسؤال يعبارة مهذهبة كالاتقال منالاثر إلى المؤثر

العام

قل هذا حاصل لاكثر العوام حتى الصبيان وهذاةريب لافالتتارخائية الاعان

ووجودااصانع وصفاته

بالنفصيل اليس بواجب بلاذاآمن فالىملة كفىوفبه عنالنوازل اذاكان لاحن

ووارمساالاحلراسلؤاءه

العبارة وهونحال لوسئل عنهقرر المعتقدات وقال كنت عرفت ان الام هكذا

دا منغير دليللانالبى

لقه ون قبل
ععل ا
ايمانالا أب والصبان

الات اعد الاقاء
هنغي رتعايم الدليلولكنه

يام ركه الاستدلال
والنظر لوجويه عليه
5 65ن > وان الذمم
انو المسن  .الاشعرى

والقاذى انوبكر الباقلاتى
وابوهاشم انايمان المقلد

غير معتبر وهذا باطل
و الحدعلهمماذكر نامن

قبول النى عليه السلام

ابمان المقلدن من غير

١

كان موٌمئًا وان قال لماعلنذاك فلاديزله ويعرض عليه الاسلام ونحدد نكاحه

جمدند |[
وذه ايضا واذاسئل عنتفسير كلات الإمان وقال لااعر لادزله واذا آ
تكاحه واذابلغ الصى دع جيع كلة الاعان الاانهلاشمسرهاولكن تعقل ام معاشة١ :

كان عنزلة المرئد وفارق امرأته .ولابرث مناويهونقل عن الكواثئى عنالفناوى
لانم نكاح بالغة لانقدر على وصف الاعان بامنت باللهوملاتكته اومايؤدئ |[
معناه ولوبلغت على هذه الالة بعد التكاح ارشع تكاحها لخروجها عسنعية :

الاوين والدار وهذه بلوى عظية ولها كررة مموم والناس عنها غافلون التهى ||
 +فانةل ماذ كرت مناف لمافىبءض اصول اللنفية رجهمالله مندعوى الاججاغ
على وجوب تحصيل"المغرفة فى الاعتقاويات بالاستدلال وذسبة جواز التقليدالى

عبدالله العنبرىوثئسبةوجوبالتقليد وحرمة النظر واليحث الىطائفة  +قلناذلك ا
لاينافى ماذ كرنا بليؤيده اذمالم يكن وجوده واجبا لميكن تركه اثماقال الاعرابى |
البعرة تدل على البعير واثر الاقدام على المسير افسماء ذات ابراج وارض _ذات |[
تحاج هلائدلان علىالاطيف البير وقال بعض العارفين حين ملم عرفتريك .

عرفت بواردات تمحزالنفس عنعدم قبولها وقال جعفر الصادقعلى آبانهالكرام |]

تكليفت الدلئل اناهم وقولالمضنفت واعانالمةلد كم ردلاتوالهر» ثمغانحب آنا أانّالمقصود ١ إوعلية»,؟'
00
ه'
ع إودذمواهم؟ عماجب بإنسم
3
ل لم وهو

#4
]0
١

1
لناهو الاتقال من الاثرالى المؤر ومن
|لاتسلا ه

صيان والنسوان :للاملا حظة
للعندكل احدحتى ال م

المص:نوع الىالصائمع باىوحه

الصغرىوالكيرى

كان وعلىاى حال حصل

00

وهذا

للاتاج علىقاعدة 70

هتغل اء (و فىارسال الانيدا.ءو الرسل)و فى|ستعمال الارسالف معن د

1مالجاز والافالننىم برس للتبليغ 5-ز  545#بذللك ارسو 0

ا جيع “دزة ه ا

|أعلهالصلاةوالسلام عرفت التلعهالى ينقص العزاعمو 05الهممعلى مافىشرح

االندعضدء واعلةانترزك الاستدلال والاكتقاء ا

فىاصلهلكن

مقآرون

افا

بالدض

طالبمعار ض دْقاممن الله
مقام وله صدق

عبدى

١لاطلو عخنطر الزوالاذمكن زو اله عكر تيك دسي در ب ا مدّو هذا انا ارسلته البكم
ات اارفوت سلطا التيطان .فاندكائ منْزؤال الاغان اماذنالله السنتعان فصدقوه كا فىالمواهب
'9ووفىارسال الانساء والرسل  *6عليه الصلاة والسلام وهوانسان بعثهاللهتعالى

ألقاشليغ ام وقديشترط فى الرسول الكتاب لاف النىكافىشرح
لعاقانك :+قال فالىعقارك النسفية وقدروى سان عددهم فى يعض الاحاديث والاولى

امبر ععلدىد افلىتسعية وقالفى

رحد علىمارواىالننى صلى الندتعالى عليه

8د الانساء فقال ماه الف واريعة' وعشسرونَالفا وفرواية مانا
2

والستومسى  0و الكت

المنزلةا )سممناء (علبهم
من البشر © حال من
الرسل وعدد الانساء ما

حخاءبفرىانىذرر دىالله

واربعة وعشسون الفا وقيل الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر واورد

الك نمال عنه انه ال

نالكتب مائة واربعة واعصابهامتعينة غيربالةة الىهذه المرئبة وردبان الادحم

واربعة وعشرون الف

هدم تعينهم ولوس فالاصح عدم ,فض :الكت بهذا البلغ ولوس فحوز تكرار
نزول وقيل الحلاف ببناانى والرسولاريعة تباينوتوافق وعوم منوجه وعوم

نئ وعدد الرسل منهم

0لق  0بالعمرات  7جع معوزة ام يظهر #لاف العادة على بدمدعى النبوة

 5تحدى المكرين على وجه بعجز المكرين عن الاثيان عثله  8والكتب 6؛
ة مدونةاوصعفا  8النزلة عليهم * اى الانساء والرسل ففيه اشارة الى
.ر  9البشسره
يار حانب عدم الفرق بينالنبى والرسول ومن البشراق» كا

وسيأتىله زيادةتفصيل
انشاءالله تعالىوالكتت
وهىمائة

3

وسعى تفصيله ونازع

قوله ا(لى البشسم )ا رسال

و حكيةبي مصحة ومنفءةوءاقبة جيدة المكيةبالكيس العدل

والمنزلة اى الى الحلق

عظئن امل

لتمليغهم الاحكام و اظهار

تقدم التنافر وحسن الاثلاف والالف والانس رمن | انس ى دون التخالف ويظهر

لااعنماوسحانه وتعالى

2

ا

ثلامأة

واراعة عم

0
1

اتمنه ومنعه عن الفساد كذافى القاموس #3بالغة

انلف
اك بيناصناف النوع الواحد فضلا ع

الس  +فَانْقَيْل اسل .من

النشر أيس الىالبثس فقط باللى ان ايضا بلنقول الرسل ليست مانلبشسرففقط
لمن اللن الى ان كاقل فىقوله تعالى* يامعشر ان والانس المياتنكمرسل
م  +بعثالى كل من الثقاين رسل من جسهم  +قلنا لعل فىلفظ الث الثانى

غيب اوان المن مفهوم بطريق دلالة النص اوالمقايسةاوالا كتفاء أكنلايلاعمه

يه كمد وكونالرسل من ادن ليس معتدبه اشار اليه الببضاوى عند تلكالا يد

قالاللهثعالى و اللهاخر ج

من بطو منهاائك لالعلون

ش2:ي وانزلالتكب"ليقوم
امن العباد دينا وديا ثم

تله وفىارسال الأنيام

خبرمقدم فقوله( حكية)
 5دأ مؤخر (بالغة) صفتها

0
من ان و الانس وام

قامث الشسراذع (رقة 2

ل« وظهرالمضار والمنافع و ذلا ان اللهتعالىاو جد العالم وخلق

هر بالطاعةو العبادة ونهاه ,ع نالكفر واامصية

لهى
االل
عل
ترب_
الاق ساصيل ذلك ولاستقل عر فتهوادراكه فا
فار فىارسالهم حكيز بالغة ورجه

و جعل

الاشياء يعضيهأ تافعاو بعضيهاضار ||

من فضله وكرمه الانداء والرسيل لبيان

شاملة  3قالاللهتعالى وماارس لناك الا رحجه

لاعالمين فهماسفار بينالله

وبين خلقه و امانلهم نالعذاب فاىلدئا وجة عايهرنومالقيامة وقدذكرالفرق بينالنى والرسول

فىدماجة

الكتاب واللداءا بالصواب وممحزاته صبىالله عليه وسم اشهر من انحن واكرٌ محناصنى منها القرآن الم
وانشقاق اأقمر وتسبيح الحمى وتكثيرالقليل و نالطمقماء وتكار الخادات لنبينا تمد عليهالام وقوله من البثام
اولب لانهمقالوا ان نديناصلى اللدعليهوس 00الىالانس وان ووساارنالتوالجادا
غاه
الىبشر بناءاعللىم

كافى التوفيق (وهم) ( 0مبرؤن) اىمطهرون -ز  09.ومنزهون (عنالكفر  6مجميع انواءة
| اعل هذه القضية لردمن عل الارسال تنماكالسعنيةوالبراهمة ومنصحمله ممكنآ!
ا ام

00
قوله تعالى لأن اشسركت | ي.ستوىطرفاء الكمحتضكمين و لتقرير كوالنارسالوا باعل
1اذك ارللقت)ازااى٠
بانع لك فهومنخطابه| ع|لى الدتعالى بل معقنضىاينة المكمةتقتضيه نافيهملمنكم والمصاح ك
عليه اللام يخطاب | التخصيص لاهو واضم فالعيان درك لبالبسانومنشرائط البوة كل الدلا
غيره على مابين فى محله
(والكذب) هوالاخبار
حلاف الواقع وقول
براه .عليه السلام

||وقوة الرأى والسلامة عانفر الطبيعة السلية اوحل بالمرؤة وحكمة البعثة كاق
||تهذيتالكلاموبه.بطلافراط مانقلفىمرض اوبعله الصلاةوالسلاممننفرة قومه '
فلاننياء |
|| وقراته الى اناخرجوه منمحلته وسَرب الىذلك ماشال منانه يحب ا
منالبراء .ةا
الصناف والامانة والتبليغ ا  8 5 3الاندياء© مبرون

فى.حديث الثفاعة اتى || والتزاهديعنىمطهرون #ء نالكفر »© ا جليا وخفيا وه الكذب #عدا أ
كذىت ثثلكاذيات اراد

'

ضور

صضورء الكدث

منه لاحقيقته اذ الواقع

منهتعريض لاكذب وهام

تحقيقه فىشرحابن املك

| بالاجاع وسهوا عند الا كين يومطلقا يهقد ا اىقيل النبوة ويعد هاكاقيل 

| فيرد أنالظاهر منكتب الوم انامتناع الكذب اتماهويعد النبوتلانو جهالامتناع .

منافاة ٠قتضى الم#زة فلعل ذلك اماقبد للكفر فقط اوللكذب فقط لكن المرادمن ,
الاطلاق المعحمد والسهو واأنسيان فىياب التممغ اوباب التبليغ وغيره لك.ن محتاج "
ال اىلتقييدبالعمديه وعن الكبار » ولوسهوا وهو اختيار الشريف العلامة خلاظ ١
لصاحب المواقف ذاله قال صدورها سهوا ولوعلى سببل ليطا ف التأويل 1 585

( مطلقا  6اى لغرض

عند الاك والتفتازاتى قيدبالمد عالنىيكونةولاواحدا فىمذيبه وقولاجهور
فىشرح العقاك ف والصغائر المنغرة» اى الصغيرة الى .نفر عنها طباع غيرهي”

وان كان جايزا املنامة

كرقة  #حم وكد مراوانحم أو كسر 0

املنطعام المراد

منصب الاساء عليهم

دراهم مضروبة الخ ب[التغوى وهو اخذ مالالغيز خفيةد« وتطفيف 43

الك

ا

 #3قر

الا ان الله تعالى صان || من السسرقة ليس ماهو المصطم عند الفقهاء من اخذ مكلف خفية قدر كر

السلام عن التلبيسبه || ونقيص #وحبة#ه منحربوب البياءات واعاتفر الطبع نافيها املندلالة علىالمسة
واليناءء الظاهران ذلك على الاطلاق آنضا اىعدا وسهوا خلاة  10اا 0
يعانر)
كن(
لبرؤ
ا)س
(و
جميع انواعها وءنكل || هن جويزه سهوا لكن بششرط التتبه#عليه «و#ه ن و تعمد الصغائر غيرها '
اىامنقرةو بعد البعئة» مك الوهكد اىالنبوة يقالن افق لااختاره“التفتازاقى.
قاد ماافاذها :لجان
عن ا شيع

 74 4المقاصد وأنكانخالقالما تتح التعائ هن قوله وام الصكار تجوزعنا

(و»)

المنفرة ) بصيغة باع

|١ عندابةهور خلاةاللعباقواتباعه فتأمل فؤالتقييد بالعد اشارة ألوجواز الصغائر

ن التنفير 1

من أ د ١ كأقالفىشرح العقاءك ووز سهوا بالاتفاق هذاكله بعد الوحى واماقيله

قامتبه ويؤخذ 5

وهىضد الكبيرة منتعريشها السابق ك(شرقة) لفحم فكسس

١0

و
0
أو 2اك ون (لقية) بتعمش 0اىاخذها خفيةلانذاك دل عنلهىاية الدناءة دس
فتنع الصغيرة كذلكمنهممطلقا(وتعبد الصة
غيرجائزقيامه بهم((وتطفيف) ( 8إحبة) * ن المكيالوالميزان م

(بلعبدعثة ) باكلسموحدة أماوةوع ذلك منهم سهوا بع
لعصلغار عدا إغيرها» اىغيرمافيهالتافيرمنها ا
اايف

مز ١ه -
فلادلل على امتناع صدور الكبيرة خلافا للشيعةبامتناع الكبيرةو الصغيرة ولوقبلالوج

وكذا المعتزلة قال التفتاز انىو اخلَىّ انمو جبالانفرة كن

الامهات ف الكبيررة وانموحيا

للذسة فالىصغيرة تمتنعولوبلالوج قالالدوانى والحققون من المحدثين والساف
الصالح علىعصههم من الصغائر عداو  0براطللقباِبععثددمائق ل من الكذ ب و المعصية
باطرنيق الآ حادفردود وانبالنواترةأول وانلم

مكنذعبى السهو اوترك

الا ولىاوقبل

»م * لاعليناان ناخق ا-جال ماق شفاء
البعثةهذاالذى:ذ كركله علىتهج مافىالكلامية ث
القاضى عياض رجه اللهتعالى معدو

وون

عن احاظر ف الاعتقاديات والاقوال

والاعمال ااملاعتقاديات فهم فىاعلى مرتبة عل اليقين بذائه تعالى وصفاتهوسار
احواله فيتنع المهل والشك عليه امجاءا واماقول ابراهم عليه السلام ولكن

ليطمئن قلى فليس لاشك فى احياء الموتى بللطمأنينة القاب فالع! الاول بوقوعه

والثاى بكشته ومشاهدته اولاختبار منلته عند الله تعالى باحابة دعوته اولان
اليقين يقبل القوة والضعف فيريد التق منعمتبة عل اليقين الع تبة عاليينقين

اوتبلها مطلقا فلاعتتم

الحاء الوق اوارى.صورةالشك
ارلارائة متكرئ البعث :الزامااوالمزاد اقدرق ,ع
معاليقين تواضعا وتأدبا لازدياد القرب واماقوله تعالى * فانكتت فىشك مااتزلنا
اليك فاسئل الذين بقرون الكتاب فليس لوجود الشك فيه صلى اللدتعالى عليه

من الصغائر مطلاقاكاقى

وس قطن الامسارة كاوه بعض المفسمرين بل المراد قل ياد لاشاك انكنت

المواهب قال الفاضل

فيشك الىآخره بدليل قولهتعالى * قل باابها الناس انكتتم فىشك مزديى *
الاية © وقيل اللمطاب لغيرالنى من قبيل لأناشركت لحبطن علك الآآية وقيل
وهم
بلل
لر ا
كتغف
وقيل +واماقوله صلى الله تعالى عليه وس الدليغان علىقلبىفاس
براد املنغين ذهول القلب عن مشاهدة
مائة مرة فلي سلاريب ووسوة اللقالبلم
الحق ومداومة الذكر لاشتغاله باداء اعباء الرسالة مع الامة وغيره هذا وانكان
طاعة ريه لكن تفرده بريه اعلى منه فيعده نقصا فيستغفر الله من ذلاك اولامته
اولوي اولاعلام طريق عدمالامن ا ورد الاجلالوالاعظام* واماقوله تعالى

س_عدالدين التفتازاتي

محمد صلىالله تءالى عليه وسو لوشاءالله نعم على الودى فلاتكونن من الاهلين

اظنككو ن من اللاهلين يس لاثيات
ولنوحعليهالسلاجفلاألنى مااييس للبشهعلانى| ع
الجهل هما بصفته تعالى فىهاتين بلالمراد هو الوعظ بعدمالتشبه فىالامور ءات
لطاب فىالآنية الاولى لنبينا عليه الصلاة والسلام والمراد امته م
الجاهلين وقيال

تقدم واماقبلالنبوة فالصواب ايضا عحعتهم عناللهل بذاته تعالى وصفاته منذ
ولدوا وير واحد دن الموافق والحهااف لنسة كداز إن نئى معقوة معاد انهم واما

قولابراهيم عليه وعلى ندينا الصلاة واللام فىالكوكب والقير والثمس هذا
ربى فقبل فسن الطفولية وابتداء النظر والاستدالو قتبكلليف الششرع وقيلااراد
هذا ربى علىالانكار وعنالزجاج هذا ربىعلىةولكمومعظلمالعلا ,على انه انماقاله

وهذاراى الختار المنع

ر-جداللهفاىشلرعحقاك

ان الاننياء علم السلام
معصومون عن الكذب

خصوصا فهاتعلق باص

الشمرائع وتبليغ الاحكام

س0
تبكينا .والزاما وتوبيضًا استدلالا عليهم* واما قولدتعالىووجدك ضالا فهدىفليس ]|
اأرأد قوالكفر بل ماعلىضال اىالغائب عالننبوة أووجدك نين ااهللخلا ل
فعصىك او ضالا عشرنيعتك اىلانغرفها فهداكاليها بالوى متلوا او غير متلواا
اوالضلالايرة الى فىغارغرا والهداية هدائةالاشلام او لاتعرفاق الابتملاً

قهداك اليه مفصلا اوضالا ببنمكة والمدينة فهداك الىالمدينة.أو المعنى وود
هاديا فهدى:ك ضالا و عنجعفر الصادق بدانلباقر بنزين العاددين بنا
زل
اكف
لبى ل
امح
ابن علىر ذى اللهعاى عنهم اجعين ووجدك ضالا عن

اىلاثعره

فننت عليك محبتى معرفتى وقرأ الحسسن ايزعلى رذ اللهتعاليعنهها :ووجد 21
ضال بالرفع فهدى إى اهتدى او الضاك .معنىلحب ؟!فىقوله ثعالىي +انكفى |
ضلالات القديم يعنىتحبا لمعرفتى* واعلنطنيد اى و جد لكيرا فيان مااتزل الك

ناكد
فهداك لاله وقيل ضَالاً اى ليمعرف نبوئك احد وما قوله تغالى +
تدرى ماالكتاب ولا الاعان فعن السعرقندى اى لانعرف :قبلالوج قراءة القران)

0
بالا جاع واماسهوا فعند

ولا دعوةاليلق الىالايمان وقالالقاطى ولا الامان اىالفرنائضنوالاحكام» واعراا

انالاججاع علىانهم معصومون عن اذى الشتطان سمهم وعن ؤسدواسته يله

الاكرن وفى عصعزيي

ولذا قال اصللىه تعالىعليهوس مامتكممناحد.الا وكلنه.قننره مناعلإنوقر:.
املنملائكة لكنه تعالى اعانتى عليه فاسوفىرواية فلايملق الامخيروفىرواء

وهواذه ,معصومون عن

اسل بالضتماىقاس انامنه وقروابة قاسم يضعانر ,مسا ورفى
واية

نسار الناثوت غفصيل

الكفر قبلالوج وبعده
بالاجاع وكذا عن تعير

فا تس|ا

فاذا

كاانلحماسللط كذا خالالغير  اولىو نمحر الاعين اعذانء .اصللهىتعالى عليه وأس ر
تسبب بالتوسط فىبجيئه علىقريش فدارالندوة فصورة:الشم التصرى للشاورة

الكبائرعندالخههور خلافا

مهم فى حقه عليهالصلاة والسلام لشفظه تعالى ركجببرائيْل عالليسهلام وائز

لاعشوية وائمنا الاقف

قوله تعالى ي*وماكذريك الذينكفروا الىقوله وعكر اللهواللهخيرالماكرين* وام

فى ان امتناعه

قوله تعالى واما ينزغنك املنشيطان تالزآغآيد'فقيل ».الى سمذفنك نيعى :با يتنك
اضب :ملك غل :ترك الاعواط رمثاز أعلي
وحملك على 'المفنة ونزيل حلك غ
فاستعذبالله ولاتطعمنسواء وقيل يتزغنك يغيربنك و بحركنك والنزغ ادن الو 0سد
فاممه تاعانلهىمتى حر عليه الغضب ععلدىوءاورام الشيطانمناغراله وخواطر
ادتى وساوسه مالم جعلله سبيل اليه انستعيذ منه فيكق امه فكون سيثئهام
عدعته اذم يسلط باكر مانلتعرض لدوم بجعللهقدرة عليه  +وامااقواله صلى.

الله تعالى عليه وس فاما فىباب التبليغ فعصوم عدا ابجاما اوسهوا او نسيانا
اوغلطا اىخطأ واما فىامور الدننافقكذا ايضا معضوم :علىاندلاف عدا وتسيانا

وخطأ حال رضاه وسصطه وجده :ومح وصته وس ضد بالجاع اسلف
*واماماروىعنابىهريرة رضىالله عنه اندشول صلى رسول الله صبىالله عليه
| و-م ع

راك العص فسل من ردتسن فقامذواليدين ذقَالاقصرت

الصلاةنارسو لالله.

زام)

1

انك
٠.

:

-

2

َ

أمنسيت قال صلى اللهتععالى عله وسلم كلذاث 1

وقروانة اخرىماةصضرت

أ

الصلاة ولانسيت فاأخبرينى المالين وقذكان احدذاك 5قالذواليدن قدكانبءعض
ذلاك ارسول

الله فلارتوجه شئ على من جوز

الوهم والغفلة فىغيرياب التبليغ

وحقيقة النسيان لكن مثل هذا الفصد لاجل مثل اعلام تشسريعهذا المكم بعيد
وقيل نى النسيان يحسب اعتقاده عهلايلسلام اونحسب نف السلام وانثدتالسهو
افلىعدداو الأئى تسب مجموع القصرو النسمانيعتى ل مع القصمر و الفسياناو الى

قن التي عليه الصلاة والسلام هو النسيان لاالسهو فالواقم هوالهو لاالنسيان
لانالنسيان غفلة و تذوالسهو شغل فيسهوق صلانه و لاغفل» وام الاععال فشاملة

للاقوال الغي التبليغة فهى «عصومون عنالفواحش والكبائر اجاءاءواتماالفلاف
ف عصعتهم اختيارا اوبعدم كدر هم علىالمعادى  +واماالصغائر فكوزها جاعة
هن السلف والفقهاء والمحدثين وتوقف بعضهم ومئغ المحققين كالكيار هن الفقهاء

والمتكليين لتنانى الاثياغ المطلق كاهو مذهب ابىجنيفةومالك والشافج بلاحاجة

بدليل المج او العتفل

بعض-هم الاقاع

واما سهوا بجوزه

"الى فزننهوانٍ اختاف فىكونه واحبا اونديا اواياحة وقد

بالامور.الديئية فالمظر والكراهة منساف لتبعية واما قبل النبوة وان اختلف
فقصدور مطاي المعصية دون الاصمم عدمهدا لتو وتضور

المسثلةكالمتنخ فان

|

الارهة فرعالشمرع .و لاشرع قابللنبوة وان اختاف فىتعبد ندياسا قبلالشرعهل
هو 6

لشمرع املا واماالبهو والنديان فى التبليغ وبانالاحكام وكالاقوال

الااكروت  1:اماالصغار
فؤز عدا عنداخهور

خلافا لاحبائى واناعه

وبحوز سهوا بالانفاق

ف الامتناع حك الاس اي ناذه التفيم المأمورة ابضا واحاديث الدهو اكأولة | الا مانذل .على اللسة
ن وعن النووئ وهواق لانالسهو فالإفعال كمترقة لقمة والتطف
ي

وار “عندا'ا الكفقزهاء:والمتكام

لعدم كونها مانلججذسمزة لاينافيهاكاقال صلىالله تعالىعليه وس] اتما انا بش

الضتلاة والسلاء انىلاشمى اوانسسىلامن بل قدروى لاسنتسى ولنكانسلا سن فن
باب كامالتعية لاالتقص ان الاجاع على عدم تقرير هم على هذا الهو والغلط

بل يبه فوؤرا»* وامافىغيرالشبميخ وببان الاحكاءتمادواجلتببعية فالاكثر عالىمواز

للاشتغال باخوال الانذار والتكليف ومحافظة الامة ولكن بلا تكرار ودوام

بل بالندرة كاقال صلىال تهعالى عليه وسل انه ليغانعلىقلىفاستغفر اللهفىاليوم
سبغينهمىة اومائة مرةء وعئن جباعةمنالمتصوفة واصعاب ع القاوب واللدامات

العلية منع الهو والننئيان اولغفلات والفءات,مطلقا غل.تاو بل فثل اثاز

الهو الساقة ككية نان ح كر هثل هذه الوقعة بنباء على ان الفعل ابلغ

من القول لاله ارفم للاحقال إاوانإر'سهو والنسيان فالفعل جاتر فيه عليه
“اأسلام لعدم  5فىالعسرج دون

ا

|يديت اعا الددس اندى م
|القول و هلية حال خ

ات
 0600مسيده

مم

ا

_--

تحبلة لكن الحققون
اشتوطوا نابنهوا عليه

فبلتهوا عنه هذا

470:
عون لت

فذكروى كاتقدمثممااحجج له بعضالفةهاءو امحدثين على جواز

الصغائر من ظطواهر بعض القرآن والحخديث منفض" ال حواز الكره 0000

الاججاع وانه مما اختلف المفسرون فىمعناء فلاخلو تعطنرق الاحقال فىمقتضاء ْ
واه
الم
ولاجدمع الاحتقال فك

متأول  +اما قوله تعالى ليغفراكالله ماتقدم من

ذنيك وما تأخرفقيل المتقدم ماكان قلابلنبوة والنأخر هوالعصئن تداك )أ
وقيل امته صلىالله تعالى عليه وس ومقايبلسهووغفلة وتأويله حكاء الطبرى

واختارهالقشيرى وقيل ماتقدم لابيك آدم وماتأخر :منذثوب امتك ومثله قولها
تعالى * واستغفرك لذنيك وامؤمئين  +وقيل المطاب للامة وقبل ذمك'مغظور|

لوكانقيك ذنب ولابتنضىهذا جود الذنب وقيْلالغقرة ترئةالعيوب» واماا ||,
ن قببلوة وقب حلفظنالكقيلالتبوة
تعالىوو ضعناعنك وزرك فقيلماساف مانذلبك

من الذئوب لقلا علشيقكالغباءالنبوةوقئلما ظطهتقرلةمن اعباءاأرسالة فل | 1

كله بعد الوحى واماقبله

ل سرك وحيرتك وطلبشيريعتك حت اشر عد
غل
شلئة
عنك بقل ايامالماهلية وقي
ذلكلك وقيل الوزرالثى”الذى صدر من النىقلابلنبوة وحرم عليه بعده

فلا دلبل على امتناع

كنال خكسيته اوالثى” الذى
واهم به صلى اللهتعالى عليه وس وثمل عليه م

صدور الكبيرة #وذهب

لوصدر لكانذنيااوثقّل الرسالة اوماثةلعلهمنامور الداهليدواما قوله تعالى

المتزلة الىامتتاعها لانها

عفاالله علنمكاذنت لهم +فام لمتقدم فيهنهى حتى بعدذننافغلط من-جله ١

توجب النفرة الماذعة هن

المعانةفعفا ليس معتى غفربل بمعنىلمدلزمكذ نباأىو ضع عنك شيا لولمبوضعلكان

اباعهم ففوت مصور

دسا وكيل هد استفتاحكلام مثل اعنلكالله وعناكعرقندىاىنافاك االللمهمعنافا

البعثةولمقمنممابوجب

رهى
سن 0
أككو
واما قوله تعالى فىأسارئيدر »*ماكان لنى إن

النفرة كقهر الامهات

الزام ذنب بل تكريم بما خص به من حل الغنائم معنى ماكان هذا الى“ لغبرا

على اخلسة +ومنع الشيعة

للغناتم ولم تحللنى قبلى واناطاء
املانندياء ك قاالعليه  الصلاة والسلام حلت ا
فى ترردون لبعض ضعفاء المؤمنين الذين ارادوا مخرد استكثار الديا وار
استعانوا ها عاللىعقى لكونه ادنى من تارك الدنيالاللنى واشراف احصابه ومع

والفجوروالصغارالدالة

 10+تين فلس فٍُ

ولا كتاب من الله سبق لولم يسبق منى عدم العذياسبيببقلافنهىاىلللوعذحبعتدكمم وحقيللال3غلناو

سيق اإعانكم بالكتاب يعنىالقران لعوقبم اولوم

نولى  +الانات فليس فيه اثباتذنب له ء
لعوقبم واما قوله تعالى * غوبس

الصلاة والسلام بلاغلام عدمتزئى المتصدىله وانالاولى اقسال الامى وآه
واسنثلا فه للكافر ليس معصيةبلتليغ وطاعة ولقايلمراد من عبس وتو ال5ك
*واماقصة آدمعليه السلام وقوله ذاكلا بعدقوله +ولانقرباهذءالشحرة +وتصر كع

بالمعصية بقوله وعصى آدم ربه فغوى اىجهل وقيل اخطأ فانالله قداخبريعذر

شوله ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنمى ولمنجدله عزما قال ابن زيد نسى عد

ابليسله وماعهدالله اليه منذلك بشّوله ا*ن هذا عدولك وازوجك الآيه +ة

(نى)

ز ههنسىذلك بمااظهر نما وقيلنى ذلك ما اظهر الشيطان منالنصعة والللف على
توهم اناحدالاحل فكاذيا وقيل الاكل عندالسكر وهوضعيف لوصفه تعالى جر
الجنة بعدم السكر وقيل ان ذاث قبل النببوة وقيل حمل النهى على التنزيه الذى
حاصله كرك الاولى +وامائوله تعالى حكاية عن نونس عليه السلام اكننت

|

من الظالمين على تقديراستلزام لطمتقدم الذنب الي وذعالثى' فىغير مو صعه
غبير ريه فىصدره ظر لنفسه بل عد الصوذؤة الغفلة عن الله وارادة
 .فوضع ح

أناسوآء ظذا اوخروجه عن قومه نلااذنه اولضعفه عتنحمل -ماجل عليداولدمانه
وييهرداخبر تيم
عقلوىمه +واماقصة داود مع اورياءفأخوذة مناهل الكتاب ف
ولهذا قال على رضى الله تعالى عنه من حدثكم حديث داود عليه السلام على
ما بروه القصاص جلد تسعبائة وستين لان قوله تعالىوظن داود اتمافتناه الى

قوله وحسن ماب وقوله اواب فتناه اى اختبر ناه واواب اىمطيع +واتماالصادر

أانمك اى طلقها واكفلنيها اىاعطنها
سعن
منداود قوله لاورياء تلوحا انزل لى
عانليكون ذلكحارا فىشريعتة .فاتكره تعالى 'لكونه نثغلا بالدنيا ؤتركا للاولى

صدور الصغيرةوالكبيرة

وقيل هو 2ةبالقاب ذقط فالقول بانداود ارسلاورياء

قبل الوج وبعده لكنه

فىالمهالك مرة بعد اخرى ليقثل فيتزوج زوجته لايصدر من اهل صلاح امسلين

زجووااظهارالكفرتفية

فضلا عن بعض اعلام الانساء والمرسلين +واماقصة بوسف عليهالسلام واخويه

اذا تقرر هذا فانقلعن

افليس علىبوسف تعقب ولملثبت أبوة اخونه بلهر صغارعند هذا الوقتوةوله

الاساء عليه السلام

اال+هم عكنثدير لفيسيه «ؤاخذة لقوله صلى
+لقد همت به وه ,به
تعالى و

مابشعرلكذب اومعصية

اللهتعالى عليهوسل عن ريه اذا هم عبدى بسيكةفم يعملها كتيتإه حسنة والمحقيق
اننؤطن الهمفىالنفس فسيئة والاتلدوهر بوسف هن عدمالتوطن وقولدوماابرى”

فاكان منقولا بطريق
اراد ثُردود وماكان

نفسى اى من هذا الهم او لاتواضع اوالاعيزاف لتزكيته قبل لعدم صدور الهميا

بطريق التوار فصروف

وقيل خطبها عخلطىبته

حكى عن الى عبيد واماخبر موسى عليهالسلام معقتيله ووكزه قبل النبوةوانه

متمد القتل بلاراد دفع ظله وقوله ءن عل الشيطانوةوله لت نفسى فاغفرلى
لانه لاشْغى لنبى ان شتل بلا اذن وام وقوله :اك فتونا المراد اثلاؤه مع

فنابوت وال ى الحر وماروى فىالمديث التحيم ان ماك
فرعون اوالقاؤه ال
الموت حاءه فلطمعينه ففقأها .الديث يلعدم معرفة حكونه ملكا وقداراد
لهه وهذااقوىالاجووبة +واماقصةسلوان عليه
سدعل
تبع
سنثم
انسا
اهلاكه علىصو رةا
السلام وذمانحكبىهمونقوله ولقد فتنا اىاتليئاه واتلاؤءماحكىءن النبى صلىالله

تعالى عليه وس انه قال لاطوفن اللة على مائة امأة اونسع ونسعينكلهن يأتين
بغارس يجاهد فى سبيلاللهفقال له صاحبه قل ان شاء الله ف نشل ضٍَيل سيل

ا اك و اسل ساي لحن راجل قبل الشى 'انفينا الذىالى على ترسسيه
حين عرض عليه وهى عقوبة ومحنة وقيل ذه حرصه على جنس الولدلان

عن ظاهره

ان امكن

والانمو لعلىثرك الا ولىاوكونهقبل البعثة وتفصيلذات فىالكتباابسو طة اتهىكلامه (واول ردم علياهلصلاء
والسلام)ارسل

انيعالىاشم
يل اولادءوتعليهم الشسرائعو ماحاعء حو <  07أيه فىحديثالاسزاء منقول الناسلنوح

عاءه السلام وراانك

أوال

الكاءل لاطر ,باله سوى الله تعالى وقيل عدم استثناك وقيل عقويته سلب
:.الرسلفالمراد اول الرسل
ملكه وذنبه محبته كون الاق لاصهاره على خصمهر وقيل اخذ بذنب| كتسيه
للدماءللتو حيدكافى المواهب يفصن .لابه بغير اطلاعه ورد بعدم جواز المؤاخذة بذنب الغير ودفع يجواز
امانبوة آدم قبا الكتاب
تقصيره فتىاأصه
خنيبح
روصلاة اونياحة مكروهة لاو فعلفاحشة والافسب
الدال على انهقداممو نهى

واذية ومناف لقوله تعالى * الطيبات|لطببين * وحكى عانلانطاى انااشباطين

معالقطع بانه لميكن فى

مثلوا لبعض نسوانه :صورة :انها فعبد تها .فاخير مُكسر الصورة وعاقب المرأة

زمنه اآلخىرفهو بالوج

ثم خر يجالىفلاة تايا ولانحم مانقله الاخباردون منتشبيهالشيطان وتسلطهعلى

فانكار سوته على مانقل

عن البعض يكون كفرا
كا فى شرح سعد الدبن
(واخرهم وافضاه ,د

ملكه ووابيلور .فكىمه لإنالانيباء ميض ومون معثلنهذا :التسلط الشطان وقوله
وهب لىملكا .لابذغى لاحد من بعدى ليس لغيرةالدنيا بل لعدم تسلط احدعليه
اولمكون له ٠ن حواصضه تكن لكل نى خاصة كلين المديد لابه داود واحياء

الموتى اعيسى عليه السلام واماقوله تعالى عننوح عاليلهسلام والاتغفر ىالا بد +
وقوله+البولا جز بانلىفذىين م ا
ونام معرةون  +فليس فيه اثباتذنبوطلب

عليه الضلاة والسلام»

اننه لفهمة مّقوله تعالى واهلك مطلق الاهل اوانه لاما كفر اله فَتَالد مآلا

وامانبوة دعلته السلام

فى هذا الطلبلكونه بلااذن واعله ان ابنه ليس ماهنله الذىوعدالله تعالى

قلانه

ادعئ

التو 5

واظهر المتهزة امادعوى
الدوة قد عر دوا
وامااظهازالمممزةفاو جهين

» |+حدهماانه اظهر كلام الله

نحانهغ و اله انا كث خونهم ا
د والمهابة التى هى مقامقوةالقرب
والمعرفة وانا كث خوفهم من الامور الدثيوية المباحة لكونما مايللاىماسوى
الله تعالى فعلى هذا الجنس حمل اعتراف الاندياء بالذنوب وتابتهم و بكاؤهم

*و االخلاصالنادنساء معصومون عناطهل ثها ,تعلقبالذات والصفات بعدالنبوة
عق
جلا
اوءااو قبلهامععاو نملا فواعلنااامهولرالتبليغية قطعاوثما وعقلاوعن
الكذبوخلف القول بعدالنبوة قصد اوغيرقصد شرما واحجاءا نظراوبرهاناوقبل

معكالبلاغتهم فمحزواعن
معارضته بأقصر سورة
مَنَدْ مع تهالكهم علىذلاك

تى خاطروا سيم

النبوةقطعا وعنالكبائر اجاما وعنالصغائر نحقيقا وءناستدامة السهو والغفلة
تدقيقا وا“قرار الغلط والنسيان فىالامورالشمرعيةحال غضبورضى وجدمنح
فو واواهم * اىالانداء فوآدم علهالصلاة والسلام * نبوتهثاتةبالكتاب والسنة
والاجاع<تى يكفر حاحدها كبعض البراهمة وكال-عنية وا كر الراهمة فمطلق |

عرشو ادن ار سه النبوة وبءض البراهمة نقصر النبوة علىآدم عهلايلسلامفقط والصابئة علىشيث

ره
بالسيوف»و ثايهماانه تقل

ونر
ممم
اسلا
ليه ال
اهعل
عن
امارقة لاعادةماباغالقدر

المشزكمنه اعنى ظهور

نبوةنسا عمد صلىالله عليه وم

ومل#ه
قخره
لوآ

وبعضص اليهود

صر زعالئة على العرب فقظط

تعالى وخاتم البيين ووله عليه الصلاة والسلام لعلى

ررصى الله الك عنه انت بمى ممزلة هارون ٠ن مودي الاانه

 0وافضلهم

لانى بعدى

لحميده الصلاة والسلام
عم
لقوله كام خيرامة وقد تقدم 8

الامينجزةكحادانلتتواتئرفواصيلها آحاداكوشججاوعخةعالتىموهىمذكورة فىكتبالسيرة "(ولاتعرف)
واماافضلية مدعليه السلام

فلقولهتعالىكام خي ارمد احنتفات ل به ولاشك انخيريةالامة بحسبكالهمفىالدين

لانهلاءدلعلىكو 5

ق
ذلكتابلعكمالنبيهاملذىيتبعونهو الاستدلال بشولهعليه السلاماناسيداولاد آدموإاتكع ل

فضل من دمبلمن او لادذ كرهالتفتازانى * وقالامولى الخيالى والاولىانستدل شوله عليه السلا م انااكرمالاولين
لخر بنعلىاللوه لافخرانتهى٠ وروى انعهليهالسلام
خرج عليهموقالةدعم تكلامكوعبكم انابراهيمعليه السلام
لخليل اللهوهوكذ لاكوموسى نحىاللهوهوكذلاكو عيسى كانهورو حهوه وكذاكوادم صقاللهوه وكذيك واناحبيبالله
لامرو انحاامللواءالختدنومالقيامة نحتهادمومن دونهو لا
ثرو انااولشافعواول مشفع نومالقيامة و لاثذروانااولمن
التوفيق* وذ كرفىثسرحالمقاصد
لكحلقةاانهميشخ اللهلى و.دخلينهاو مي فقراءااؤ منينولاثذرك فى
انافضل الاساء مد

صلى اللهعليهوس

 +ثماختافوا

فى الافضل

اسع المسلون

بعدهقيل ادم علي هالسلام وقيلنوح وقلاراهم

قإلموسى وقيلعسى صاوات الله علىسناو عليهم انتهىكلامه+فانة .ل قدوردفى الحديث نزول عدمى عليه السلام

ددت
سهق
نريعت
لع «قلتنم لكنه تابععمد |صب اللهعليهو سالان شم
سولالله صل اللهعليه 1
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مائتلا وجورا وقال
عليه السلام المهدى من
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اطي3

قال

اختلافرواية وكانالقول عوجبه مماشضى الىعخالفةظاهر الكتاب الىآخرماقال | “9: 7117 00
:

1

«#ولاتبطل رسالعم عوتهم  6ولهذا كانت شريعةمن قبلنا شر يعذلنا اذاقصهاالشارع

الهادفى أجعللىكاح2هه ا5فى

لوظانلحمين» لماورد فىبعض الاخبار لابءرف عدده ,من جه المزم واليقين لاناللهتعالى قالفىمحكمكتابه ففحق
لانداء علمم السلام منهممن قصصنا عليكومنهم من

شقصص عليك فالاولى انول

أمنت بالله تعالى ودمم

رسله

عاحاؤا.ه منجنابه كيلايلزم الزيادة والنقصان فعىدده + ,وقدورد بان عددهم فى بعض الاخبار * روىعن
الىذر الغفارى رطى الله تعالى عنه قالقلت

لرسولالله صلى الله تعالى عليه ولك الانداء فال

انه الف واربعة

عشرو الفا فقات كمالرسل قالثلاث مائة وثلاثة عشس +وفىرواية اخرىانالاساء الفالفوماثًا الف ذكره

فىعرالكلام» وفىالعقاك الفزنوية -جلةالاندياء الفنى وعثمرون الف نى واربعة آلاف نىواار سل منه ُلمائووثلاثة
عشس واولوالعزم من الرسل جسة 2

وابراهم وهوسى

وعسى

وخمد علهم السلام واربعة من الانشاء احياء

ادرس وعسى واللضبر والالاس علهم الصلاة والسلام انم ىكلامه  +قال بعض العزاء يدب على المؤهدن انْ 3

صبيانه ونساءه وخدمه أععاءالاشياء علي اللام الذين ذ كرهماللهفىكتاءه حتىيؤمئوا ويصدقوا جميعهم ولا

يظنونانالواجب علمم ايعان محمد عليهالسلام فقط لاغير فانالايمان يجميع الاندياء واجب سواء ذكر اسعدفىالقرآن
اوليذكروالمذكور فيه منههباع العلعلىماذ كره بعض المفسس بن ثمانية وعشرين وهرادم وادرس ونوح وهود

وصالح وابراهىم واسماعيل وامحاقويعقوب ودوسف ولوط وموسىوهارونوشعيب.وذكريا وى وعيسى
وداود وعليان والياس واليسع وذىالكفل وابوب ولوس وتمد وذوالقرنين وعدرر ولقيان علىالقول بنبوةهذه

الثلاثة الاخيرة صلراتاللهنعدليىنا وعلمهم فكىانجالس الروى (ولانبطل رسالاهم موتهم) لبقاء الاحكام التى حاورا
7

الفوابه والموءتعلىالقول بالهوجودى ِ
نهآ بعده ووجوبت انباعذلك و امنقطع مموتهموجو ب التبميغمنهم وتكليفهم م ك
عرض

يضادالمماةو على انهعدتى عدم اللياةعن هى من شانهكافالمواهب+اعر ان رسالةالرسل ونبو الاننياءاعليسهلام '

حال الياة لانبطلبموته ,ولا.زولو صفالرسالةوالنبوة عنهم بمفارقة ارواحه ,عن اجسادهم لانهذا
بعدموتها لهمفى

الوصف قاللقيقة مضاف الى ارواحهم وارواحهريافية

اسمالآن فتأمل +وقال

حو ,ره  7اكمس فق الوصف سقائها ولولاء ماصع ايمانمن

دلاسم علىان تكون شريعةلذاك النبىعند كثيرمن عاابنا مةااملشافعية وبعض

نلاشعرى يطل
انوالس,ا

ايز عونهم لكنبق

وملزالام وك السرم وعامةالتأخرين ولانقنضى ذلك العزلوالابطالعندهم

مقام ذاكالى2

لانه جوز ان >مل الثى” الواحدشريعة لمتعدد اتداء واستقلالاوان بوهم بالنسية
ال |ىمنهمفىزمانهم بلاالنسبة الى امةنى من بعدهرو جنهم كامةبالنسبة الىاممم الذين

انالعدة ندل علىماكان
من احكام التكاحعوتهم

لحن لابق وكذلك من
ناه دلت

قَْالصلاة

فانه فىحكم الصلاة
مالمتشعل ماننافيه ولذلك

حو زلهالبناءعلمااذاتوضاً

فرسالةالاندياءعلي السلام
باقية لآن باعتبار لمكم
وزائما قال ذلاك ناء على

قأعدنه انالعرض لابق

' زمانينفانالرسالةوالن.وة

منقبيل الاعراض دون

"لواف لقاعها شينها
!فلزم أن دق
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ولا 8عليك
 52عنبعض

 :الاعلامفانهنالاعراض

 :ماق زمانينو ازمنةحكم
الس والمشاهدة كالالوان
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نعة لرسولناا كثمشاءنا كابىمنصور وابىزيد
رن
المتكلمين وان كان علان تشكو

<كيهاو حك الثبى”بقوم

أ

مضواوا ناشطع تكاليفهم فكماانالدوةوكذا

الولاية لاانعزل بالنومفكذابالوتوقيل

|
١

اعلناشثعرى بطلا نالرسالة بالموتوان بحكقيهانناءعلىا صله منعدمبقاءالاعراض
زمانينوانالرسالةعنض وردبظهور دواء بسضىالاحاطي الالو ل ا

منزلةمنزلة الجواهر لاعالق فالابراد انموتهم كنومهم فكما لاتبطلبالنوملاتبطل
يث
دو
حموت
بال

ضمر
يلنو
امبا
لايض
عدم بعاءالاىاض كال

بالموتفان موتهم صورى

بللاموتونابدا ولذا اجساده ,الثريفة لالبلىوة ل الرسالةقائمةبار وا حهمو هى اقية
فق .بهقائها لعلذلاك م ا

هذا القولمن اقاويل فس

لناطقة وقد كان

الاصمغير هذافى اله وهر افضل مالنملائكة » الظاهر الثعوللانى والرسول.
على الفرق بانهما وجه التفضيل ميحود الملائكة لآدم تعظي] وتكريما وتعلم
ادم هم الاسعاء وقوله تعالى ٠ انالله اصطؤى آدم ونوحا وآل ابراههم والعران
اعلعىالمين * و الملائكة مانل-جعلاةلم وانطاءاتالاندياءعلى فهر دواع النفس فاشق| .

وعبادةاللائكة علىموجب طباعهم والاشىافضل قالاللنالى» فانقلت اللمازئكة وق
فى»ةابلة عمل اليس ضؤات فاضلة صمل

فضل العمل فىحقها  +قلت هذا الآدعاة ْ

مما 1م شيل فى<ق الاساء علمم الصلاة 0

1

نفضيلالملا تكتلاتهمارواح ع 2

وعند بعص الاشاعرة والمءزلة

نمواداشرور تظلاكال لا :

قَويدَالعلاىفعال المحسةو لانهم معلوا الانبياءو لاطرادالقرانعلى تقدعهم اعللاىنبياء
عله الصلاة والسلام نحوقولهتعالى «كلآمن باللةوملائكته ٠ الآآية ولقوله تعالى
إينستككف المسههان يكونعبدالله ولالملائكة المقربون +فان اهلاللسان بغهم منه

الزقعلىعيمى عليهالسلاموالموابعن

الكلفىشرح العقائ #إؤالذينه عبادالله ©

تعالى يستغر قون بعبادته على حسبص الهم لاابناوهكازعم الكفرة #ؤمكر مون »
مالله تعالىعن وجللايس بقو نه تعالى فإبالةول» يلعانتجاوزون
لانهمكر عاند
أهس ه فقوله #ؤوه ,بامسء يلون

كالتفسيرله ورب ان يكون من قبيل الطرد ||

اللازمةللا سام و الاشكال القاممديهافانها تق مادامتمحلهاباقية فليكننالرسالة كذ لاعلى ان الاحكام

(والعكس) 7

ولةةالتالك راهية والمتقشعة أن سناءهدليس رسولالا ن وكذا سا رالاندياء لآنالرسالةعضن؟
رئز
هة م
انز
وةه
ارعي
اثس
ال
 :والغرض لاق زمانين وبطلانه ظ أهر اك  5وقول املصضنئف رجه الله ولانطل اهم عوتيمردلهاءالاقوالاناطة |

اكلفتوفيق(وه ,افضلمن الملائكة الذينه معلبادمكرمتو نلايسبقونهنالقو لوهم بامهيجملوننعىالانانعليدالام

 ١افضيل من ججيع الملائكة الذين هم عياد  5عون معذيوون عندالله تعالى لاس.قونه بالقول وهم امه لعملون

بعهم عندءتعالى
قاك نو لان الكماين مالنبيشر ل  075جاءميهم وفرة حامليتهم لصفات اللهتعالى وزيادة ر
بالعناية الأزلية فاقوا فىالشرف والقرب منالله سار الخلوقات حتى الاملاك الذين هم عباد مكرمون الخارو|
ودين

لللائكة ومخدومين لهم ولغيرهم هن اىل#اوقات هذا عند اكد اهل الس_ئة والماعة وقالت المعتزلة

 7اللاسقة وفيض "الاشاعية الملائكة افضل من جع البثمر لانهمكاملون بالفعل..ردون عن مبادي الافات

والشرور كالشهوة والغضب والظللة الجسعانية» والموابانمبنى هذا على اصول الفلسفية دو نالاسلامية كذا
لدس قدكفر ابلس وكان منالملائكة
دتقة صاحبت التمقيق (ولاوصفون ععصية) لعصي::م عنالذنوب -فان قايل

ا ملصعة الاستثناء منهم * قلنا لابلكان مانن ففسق عانمرر به لكنه لماكان فصىفة الملائكة فىبابالعبادة
ةالدرجةوكان جنا مور سج[ وه" كه فهابينهم صح اسنثاؤه منهم تغلييا واماهاروتوماروت
ورف

والعكس اذ مفهوم كل يؤكدمنطوق
ام

الآآخر وبالمكس هو لابوصفون ععصية»ه

السلام 0

فىالعصوزواما فى غيرم سلهم فقيل؟00

واغقوا ان حكمم س
رلهمحكامنبيين

 7يعالقوله تعالى لايعصو نالله ماع ددم
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الاندياء على الزلة والسهو
 0نوالا سان ملع لي وج

تفوس نروك أوكاناةاظان الثاونوسودت

وف الضوات الالدواق الاكران بلس ليسممن الملا 0لظاهرةوله

اما نحن قتنة فتلا
كفر

تعالى +اكان مناجن ففسق عن اعس رءهواسايدقصةهاروت وماروتليست عقبولة

وذ كما فىتعلم ااعصر

ولا ام  5بالرأى والقياس بل ذلك كله من كتب العود وان وقع فىبءض

ذكرهالفاضل سعد الدين

اعلنمدحققين وقالف الشفاءلبس فيخهبرلايع و لاسقير عن رسوالله اللصعلليهوسم ||بلفى اعتقاده والعمل به
المعانة كالانساء على الشيوق

التفتازاقى* وقالالفاضل

وتعليم الميحر لس بكفر كاعتقاده والعمل به على ان ذلك لغرض تع وهو

فيا ملكان

التفاسير والتعذيب المفهوم من القران على وده

تفريق ممحزة النى عن “كر المتنى اشيوع الدحر بينهم فقصية الزهرة مع
كونها محالا فىالعقل مأخوذة عن اليهود  8ولابذكورة ولاانوثة 6ه اذم برد
بذلك بقل ولادل عليه عقلكذا فىشبرح

العقابد لكن لامذنى ارناهجع الى

مقدمة كل مالا دليل عليه يحب نفيه وهذا وانجائرا فىفروع الشافعية لكن قال
ؤىالمواقف بعدم ديه وقونه وانعدم الدليل معي وعقلا # 5رى فىحانب الأنى

ظ يخرى فيحانباثباته  +وقيللانهم منعالمالام" والتكوين لامنءالمالماقى والاوليد

السضاو 0

انزلالتعلم التصر ابتلاء
املنله للناسوتمبيزا_.بينه
وبين المعورة  +قالاذى

روشق حاثينه اذروى
ان الصرة كانوا غَالَئْ

فاون الرلت #تعفرا

ريث يشتبه عاللىعوام الابىاهلنساحر فائزحماالله تعالى رحجة اعللعىباد فيعلان لهمان
يأتوثانوايا خ سةمن الم ح
ةذا غرض تح بلقالالامامان٠عرفة اأعهر واجبة توثفب
لحر ماذا فيقدرون بذلاك علىمتي الور ملنمر زوه

|الوانجت لاه اكنيلنامه  +ثم قال الببضاوى وماروى الما مثلا بثمرين وركب فا اليو عرض لمأ
شال لهازهرة فصولتهما عالىمعاصى والششرك ثم صعدت الى المماءباتعلت هنهها نكى عن المهود ثمقال ولعله هن
رموزالاوائل وحله لاحنى على ةضيان
النفس

الامارة

بالسوء بالزهرة

وحن

اتهى  +قيل بان شال عبر عانلعقل والنفس المطبء

هذنار قتهها بالوت

بالصعود

ل

الباء د ار

فىحاشة

زكرا

بالملكين وعن
 0وقيل رجلان

*عيا ملكين باعتبار صلاحهها وههنا اسرار دقيقة وحقايق عيقة مناراد كشفها فعليه عطالعة حاشية شيعوزاده
أفصبلله المقصود  2الزيادة  2ولابذ كورة ولاانوثة) لانهم من عالم|لامس والتكوين لمن عالم املق والتوليد

(ولاباكل ولابسشرب و) لا الوا هيا» مننحوالشبع والرىواطوع والعطش والثقل والكسل والبول والغائط

ااطفنىهركا انقو الليو داالوناحدهنهم قديرتاكلبكفر ويعاقبهالله
زعم اعبلداةصنام انهمباتلالتدتعالى محالباطل وافرش
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والريح ونحو اللوع والعطش بلالسقم والضعف وائماقوتهم الذكر واانسييمعن
9ن فىزمن الدحالطعاءالملائ5ك2د التسبجم وال3نقديس
0رك انطعام المؤمني
اماف المستد

فكنان منطقه يوءئذ النسبح والتقديس اذهب الله تعالى عنه الموع  #ورسل
الملائكة

اىمنالله تعالى الهم فىتليغ احكامه اليهم اومنالله تعالى الى الانس |

حنبث |
منحدديثالتدبير لاكلنمفهوم منقنسير ابىالسعودان مدبرالامور غيرالمقر ي
قالاالائكة قسعانقمم شأنهمالاستغراق فىمعر فالداق والنثزه اعلناشتغال بغيرءوهم
لىسممناء الىلا<ضسعا جرعىله القضاءوالقدر
اام
القليلون امقر بونو قسمبدبر ال
البشر»
وهر المدبراتام اومنهم معاويةومنهم ارضيةورسلالملائكة بوافضل منءام
عللصلاة والسلامولواولياء وصدقين وثشهداء  #الذزنهم » 0
هر غيرالاننياء ا

عن .دنس الذنوب _مع

لمفظة والموكلين بالارزاق |
كتاكد
وصف لعامة البشر  8افضل من مامة ال#لا

مشفته على دو نالللكة

والامطار وقيد مامة الدشير فى التتارخانة بالمتقين وعند بعض الاشاعرة والمعترّلة |
والفلاسفة مامة الملائكة افضل منعامة البثس كرسل الملائكة غلرسشل البثر
وعنشرح الككائف انالانسان حسب نفسم الناطقة من ءال الملكوت فافعاله |
املنعلوم والمعارف كاذعال الملائكة اذاصفا عنالكدوراتالطيوانية وحسبيدله |

بعص تيرولاكذالكالبشس

والعمل افضله اجزه +
قال فىالعقاك النسفية
رسل البشر افضل من

آللاكتساب الكيالات فكماله بصدورء مع العوائق البدئيه ومنع الاضداد أ

رسل اللملائكة ورسل
بَافضل منكال الملائكة تدلوهمعانلمثشلوهاذهئب هؤوكرامات الاولياء» |
الملائككةافضلمنامدالبشر الععنصر د
ملنولاية امافعيل يمعنى مفعول معنى المنصور لنصمرةالله تعالى اناهيدوام |
جم ولى ا

ومامة البشر افضل من
عامه اللاككه اتهى >
والمراد برسل اللائكة

القرب اوضد العدو قال القشيرى امافعيل بمعزى فاعل كالعلم بمعنىمنتوالت طاعاته

الاملاك وهم اسرافيل

من غريلل معصرة اومعنى مفعو لكا ريح لكونه

فوظادائما بطاعته تعالىوالولى

ومكابل وعزراءتل

هنا انسان عارف بالله وصفاته حمسابعكن الموااب علىالطاءات الجدنب

وجبرابلعل السلاميا

عن المعاصى العرض عن الانهماك فالىلذات والشهوات +اعلٍ اناللموارق ثمانية *محرة

فى التوفيق ( وكرمات

وكرامة واعانة واهانة و#كرواتلاءواصابةعينوارهاصٍ والكراهة اخمارق

الطاعات او يمعنى فاعل لنصرته نفسه بالطامات وثرك السيئات اومنالولى معنى |

الاولياحق)والولىهو

وته
تصفا
جاه
اهو
لاعادة يظهر عبلدىالمؤهن الم الغعارف بالل

العارف بالله وصفاته

قدسهغيرمةرون ددعوىالبوة وفوا القيود غخيارفية والاستاذ اواسحاق منا

حسب مامكن امواطب

بكلية قلبه الىيجناب

علىالطاماتال:نب عن المعاصى المعرض عن الناهماك افلىاذاتوالشهواتوكرامتهظهور اخمارق

لنه غير «قارنلدعوى النبوةفالايكونهقرونا بالاممانو العملالالحيكوانستدراجا ومايكونمةرونا بدعو ئ
للقعادبة م
النبوةيكونم*جزة و الدليل علىحقيةالكرامةماتواترمنكثيرمن الععابةو منبعدهميحيث لمكن انكاره خصو صاللامض”
المشرك وان كانالتفاصيل احادا +وارضًا الكتات ناطق بظهورها من مسمو من صاحب لان وبعدثبوتالوقوع

١
لاحاجة الىاثباتالمواز كا فشرح سعدالدن  +وفىالمواهب الاولياء جعولى فعيلبعنى فاعل اومفعول وهو

اللوالى لمولاء بالطاعة وثركالخالفة اومن والاء بالتوفيق انتهى كلامه ومنامارةالولى انيدي اللدئعالى توفيقه حتى
نت و ذاثامارة السعادة و بعكسهاامارةالثقاوة و سّالمعن الاولياء
ل:ا
ذالى
 :واخطرله > الفةظاهرا أوباطناعحمهاللهتع
االمؤمنونو شالاحياءالله تعالىوه 6 15 21-ه جلةالقرآنو الع وسالالذين حتذبون الذثوبفىاللملواتو يعلون

ان التلعهالى مطلع علبهم

الالعزلة سكرون الكرامات للزوم :الاشتباه .بالمتدزة فينسد باب:اثنات النبوة ورد
انها تمتاز بعدم مقارنة اأهدى وبانها ممزةلانى ومنذرو #ماايضا انالنىم مور

كافى سرح رمضان (إمن

باظهار الل#دزة دون الولى بلحب سترها وانالمحزة شطع صاحبها يكوتها معز
ادو نالكرامة لاحتمال كونهامكراوقيل ششرائط المعحزة كلااوكدة شرائط لكرامة
الادعوى النبوة ثم الكرامة قدتكون فعلا اختياريا وقد تكون الائا ولابجوز

اظهارها باختياره علىغير اهاها وهل يجوز عل الولى بكونه ولياقيل لالاس:لزام

قالطمعسافد البعيدةف اىلمدة
القليلة) كائيان صاحب
سليإن وهو اصضبا ان

برخيا عالىاشهر بعري
بلقيسقبل ارندادالطرف

الامنقال القثيرى الاصم نعلبقاء خوف اللخائمة وخوف الهيبة والاجلال وقيل
ببقاء الكرامة بعدالموتلعدم الانءزال اعلنولاية بالموتكالبنى وقيل لالظاهر>و

مع بعد المسافةكاف شرح
سعد الدين  +ويا روى

حديث اذامات ابنآدم انقطع عله الامنثلاث المديث نقل عن الزبلعى ويجوز

ان بعضمم خر تج

التوسلاللادلتىعالى و الاستغائة بالاندياءوالصامين بعد موتهم لانالمتجزة والكراءة
الانقطمءوتهم وعن الرملى ايضا بعدم انقطاع الكرامة بالموت وعنامام المرمين

من بغداد نوم بسع

1

ووقف بها وقضى نسكه

فىغدءفاذامات نحردمنه فيكون اقوى فىالتصرف كذا نقلعنئور الهداية لابى
ونتها بالكتاب والسنة واجاعالامة والمكايات اماالكتاب
«ح
ثب
لحى
الت
ع#لىا

وعاد هله أسرع مدة
كافي المواهب واتما قال

فو قولهتعالى حكايةعناصف بنبرخياانا آنيكءهقبلانير اليك طرفكاخضر
وحمل

عرش بلقيس من مسافة كثيرة وبل اريداد الطرف

عليه وله ومن

قطم

المسافة البعيدة فىالمدة القليلة 6ولا مكان ذلث قال الفقهاء فىوجه ثروت نسب

| ولدغربية كان زوجها شمرقيا لثبوت كراماتالاولياء ومافى البزازيةعنالزعفران
وهوعحى

عنان مقاتل م نكفر اعتقادانه روى

الشارح على الاشهر لانه

اإراهيم بن اده فىلوم الروية

بالكوفة وبمكة لكنه عندى ليس بكفر بلجهل وكفر ايضا تمدينءوسف اذمثل

قل اله االمضر عليه
السلام  +وقيل جبرائيل
او ملاك أبده الله تعالى

0
ك] والتسئلة ب فاق

البزازية تمل الزعفراني

للمخصيص فادة فليسن
ذلاكمن قبيلمعز ات الكبارمختص بالاندياءفلوحاز لغيرههلم ببق

يمرضى مطلةامافىاليزازيدايضاان فىكلام القاضى الامامابىز يدفىكتاب الدعو ىمادل

اله ايسيكفر وايضا فىصمر:الفتاوى الانصاف ماذكره النسئىحين سكلا حكى ان
لاه الولاية
الكعبة زور واحدا من الاولياء فقال نمض العادة علىسبل الكرامة
حائر عند اهل السنة ٠ن المقاصد انتهى وجه الدلالة ان زيارة الكمبة مع كولها
أعفام اذا جاز فبا لاولى فى قطعالمسافة» واقول ان كرامة الولى مممزة لنبيه وان
فر
كليه
لع
اطاق
أماانافا“هله و لاا

عن بزعم انه ىا ابن
أدهم ومالزوية بكوفة

ورأء ايضا فىتلاك اليم
مكة قالكان ابن مقاتل
وشول ذلاك من

ا

امات
رهن
كلا
امعلز ا
ال
وعلىهذا مانحكيه جهلة <وارزم انفلاناكانيصلى-نداافجر وار زموفر ضه

كدُوقد ذكرعطانًا انماهوءن المتدزاتالكباركاحياء الموتىوقلب العصاحيةوانشقاق القير و اشباع ابجع املنطعام
الاؤخروج"المانمنبين الاصابعلا>كن اجراؤهبطريق الكرامة لاولىوطى المسافاتمنةبل المحزاتلقوله عليه
:
١

ولس نلو اس زاني» ارسق لك امليساسرا

مزويت لي الارض فاو حازلغير

ابضالم تي

قاد

صيرص

ولاسكالا

5

با

لشبرناك حاةموسقل

موذلا

5

ةإهعاءه لسلام

اىنكتلهاماليزازى ولاخ عليك انالمصنف والشارحاتبعا فمياهذكره القاذى الامام ابى زيد رجدالله فىكتانا
الدعوى انهليسيكفر واأةتفيناايضا مماقال الامام النسئىفىالمقاصد حين مانحكى ان اكد زور واحدامن الاولياء مأ

لرامة لاهلالولاية جائز عنداهل السنة انتهى كلامه » واءلهكانالر
يزحاولقبول قنالقض العاد:على سابليك
منالطى المفهوم منهذا الحديث الطى الكاملوهوالمعراج

7

يو لاالطى المطلق حتىيازم ماذ كروه يدل

السايق الى .االحاطر انهلاتوتجب:العظية ى اليارق التفوق فى الصّل ([ 1اا
بالمسم وذلك

خاصوله

(وظهورالطعاموالشراب)

كاقص اللهتعا ى معسنيم
شوله كلا دخدل علما

نبودها
داعرا
جريا
زك

رزقا قال يامريم انلىاك
هذا قالت مهنوع.::الله
وريم لمتكن ده لان

شرط الندوة الذكورة

(و)ظهور ( الاباس

عند ايِلِاجْد ).اليه وفى

ان
كتاب المستعين باللله

شكوال عن الابث بن
سهد

اله أ حعفر

الصادق صعد آناقبس
واستغاث

حيث لايراه

كافار #تص ان يعتقد ذلك مزبة رتة هذا الولى على.
فى الثسرف لعل وجه ال

البىيا بزع-ه بعض جهلاء الصوفية ويؤيده مانقل عن فتاوى ابن جر الهتتمى '
الشافعي انهاذاغ بت عليه الثعس فى بلدة وكان صاحب خطوة فخضير مطلعااخر ١

لتمغرب فيه بعد ماصلى المغرب فى البلد الاول لايازمه اعادتها هه وظهور الطعام
والثمراب  4يافى قصة ميم كلا دخل عليها زكريا المدراب الآأية والادع .
فلنبوة فلست شبية وى وصللة القشيرى عن ابراهءانخواص |
ورة شسرط ا
ان اكلذ

قاللى راهب هات ماعندك فقّد جعنا فقلت الهى لالفضخمى مع هذا الكافرفرايت '

طبقا عليه خبز حولم ودواء ورطب وكوز فاكلناوشربنا ومشينا تمقلت لهياراهب

هات ماعندك اتهت النونة اليك فاتكا” عللىعصاء ودما فاذابطبقين عليهمااضعاف ١

ماكان علىظيق فير توتغيرت :وايبتان اكلبقأههلولاج 0ل100000
سشارتين احداهما اشهد ازلااله الاالله واشهد انمندا عبدهورسوله وحلالزنار
والاخرى انى قلت اللهم اكنان هذا العبد خطيرا عندك فافهمعلى بهذا فح قال
ذا كلنا ومشينا وحم ثم مات فى مكة هو اللباسعند ااجة »#وعن ابن شكوال
عن ابى الليث انه رأى جعفر الصادق صعد اباقبيس واستغاث حيث لايراءاحد'
من الموع والعرى فنزلت سلة فيها عنب ودرحان من التميص  8والطيران

فى الهواء  #قكيالنقل عنجمفر الطيار ولقمان السرخبى وغيرهما وبشريه

احد من الموع:اولعرى

مانى القشيرى عن ابى يران الؤاسطى قال اتكسرت الينبية وى [|00 | 0

فتزلت سلة فيها عنب

على لوح وقد ولدت فى تلاك اللالة صبية فصاحت بى وقالت يقتانى العطش

ودرجان من التميس

فاذا رجل فىالهواء حالس وفىبده سلسلة من ذهب وفيها كوز ميناقوتا جر

كافىالمواهبت بزوالطيران

وقال هاك اششربا قال فاخذت الكوز وشرنا منه فاذا هو اطيب مانلمسكوابرد

فىالهواء والمثى على

الما ).يلاإوقععفر بنابى
طالرو لقمان للد خدى

وغهيرثما من الاولياء
(وكلام الججاداتوالمعهاء)

اماكلامالجاد
ان
اكنه

ا

بين دى سان

من التلمواحلى من العسل فقلت من انت جك الله قال عبد ولاك فقات بم
وصلت الى هذا فقال تركت هواى لمرضاته فاجلدنى فى الهواء ثمغاب عنى
ب#ثس المانى يعبر على الدجلة ويضع “محادته ويصلىعليها
كاء
 9والمثى علىالم

اكلاتفقشيرىايضا #9وكلامالجاد والععاءي» كالبهيةوالطيرواكتسبع القصعة بنندئ
سلان وابىالدرداء و«ها معان وكتكل كاب احهاب الكهف وكشكاية بشرة جل
عليها لحجالنى صل اعللهيه و سم بانىلماخلقلهذا انماخلقت للعجرث كافى شرحالءةان

وابىالدرداء قصعةفسعت وامتعسبعهاء واما اكلعاماء فكتكام الكلبلاصعاب الكهف +وكاروى (وغير)
أن النى صلى اللهعليه ومع قالبيننا رجل إسوقبدرة وقد جل عاها لاذا التفت البقرةاليه وقالتانىماخاق

وائما خلقت للعر ث فقالالناس ان اللهشرتنكامفقالالنى دلي اللهعليهو

١

امن هد كاف حالعقا لتفتا

]هس لاءادة كرؤية عر بنالطاب رذى اللهثءالى عنه وهوعلى

وغرذلك) هن الاءور الخارقة

#وغير ذلكويكونذاث لرسولها *تمزة  #امننلموارقللاولياء كرؤية عممررطىالله
اتعالى عنه وهو فالمديئة حرث المسلين بنهاوند ووره ,عليهم منوراء المبلفقال
اتاسارية الجبل الطبل وعم لتارالة كلازطها وتمتهماا' مشيرة شور و كيان" اليتيكلنات

كننت خرى بامرك فلاحاجة لنانك وان
ع|مر ىرالضلهتعالىعنه والكتابة يانيلا
اكنت تخرى باعش الله فاجر فلا الي اليه المكتوب جرى بام الله تعالى الىالآ ن
وكالضاق على رضى التلعهالى عنه يد الاسود الذى قطعت نده فالتصقت ومادت

كانت وقيل اراد ابراهيم بنادهم ان يركب السفينة فابوا الاان يعطيهم دبنارا

بوماللتعة فنىاددجيش
المسرينينهاوند جمعلوم

العلد و من ورا ليل
فقال ,اناري القبل للق
وقد “عع شاربة كلامة

وكان مابينهما «قدار
مسيرة شهر وكان سارية
سن

فصلى ركعتين وقال اللهمانهمقدسالوق

مالس عندى فصار الرمل دنانير وقيل

ان الناس اصاتهم مماعة بالبصرة فاشيرزى حبيب العهى طعاما بالنسيئة وفرقه على
ألا كين وخَاظ كيسا وجغله حت رأسه فلا حاؤا تقاضونه اخذه فاذا هؤملوء
دراهم فقضى هنها دبوهم وعن ابى تراب التحثذى شكا اصدابه من العطشفى طريق
افكه فضرب

برحله على الارضص فاذا عين دن زلال وصّرب

هه الارضُفناولته

امبر

المشق وكريان؛

الندلبكتابعرر ضىالله
تعالى عنه وكان لايحرى

فى زمن الماهلبة حتي
يلقفيه بذتبا كرةمن بنة

باإنلوثاعمابو الخللوكان

ىل الرموز تكلم سهل بن
قذحا منزحاجا دض ومازال القدح معنا الى مكة وح

المكدوات اسدهل إكننت

لوهم إانلحمبوتى لفعل

جرى باك فلآ حاجة

الخارت

لنانك وان كدت فون

قة
يلى
قهع
لرلل
لا ك
االذ
عبدالله التسرزى وما فاىلذ كر ان

ر
خان
لروى
ليل بينيده فبرى”* ودن اللكرافات ايسا ما
ومسعم بده ععلى

"قالدخلت الدار فاذا انارجل فقلت منانت دخلت بغير اذنىفقالاخوك اضر
ولله علنك طاعته فقلت زدنى قال ويسرها عليك
فقلتله ادعاللهلى فقال هنا
+ومنها انفضيلا كان على حيل من حيال مك فقَال لوان وليا من اولياء الله

تعالى اعى هذا الجبل ان عيد لماد فرك المبل فقال اسكن لم اردك بهذا فسكن
الجبل* ومنها أنجابرا الزحبى قال ان اكثر اهل الرحبة على انكار الكرامات
ان حبيت العهى برى بالبصمرة نوم التروية وبرى نومعرفة بعرفات +ومنها

ان ابأبكر الكتانى قال دخل على فى المتجد ارام رجل وقال ياشهململس
داس منيروى |لطادت لت

0

اللي قال عن رسو لالله صلى الله عليه وم

إآقلت انقلى محدثنى عن ربى فقال الرحجل لايد من عه قال اشير حتى هى انث

اتلضر قال االمضر فعلتن ان لله عبادا لااعفهم فانه عرفنى ومااناعرفته» ومنها

بامالل .الى “فاحن .فا
القى فيه اللكتوب جرى

بام الله الىاكلاانى:
لدين
ارح
دش
عيقو
ستوف
ال
وكالصاق على رذى الله

لهاسود الذئ
دىاعن
بال
تع
قطع بدهفالتصقتوءادت

ككاانت كعات

خالة

رذئىالله تعالىعنه السم

ولم يضره وامثال هذا
١ك منان محذى حت

ان ابراهيم الرق قال قصدت التبيانى مسلا عليه فصلى المغرب لكن لا يكنابغى

بلغ نه لعضهم جوية

افقلت فى نشسى ضاع سفرى فنا فرغ من الصلاة خرجت لاطهارة فقصدى سبع

وعثسيننوعا كافشرح

ففررت اليه وقلتله فصدى

.تعرض
الاسدذرج وصاح علىللاسد قائلا الماقل لا

الضيفانى ثقاقىله الاسد وتمحى عانلطر بق ثم تطهرت ودخلت علي فهقال اشتفلم
تقوم الظاهر فم لهذ ون اعتفلنا بتقوممالقلب ذافنا الاسد لاق مافها

اهلمندمل التح .ومنها انالمسن البصرى قال جات الى رجل فقير اسود يسكن

العقادوالمواهب (ويكون

ذلك) اى امي اللخازق
للعادة الظاهرة على بد

الو ( أرسولها )الى
الاولياء ( مممزة ) لانها

للقيقةتأيذ لارسول وتكريم لهذا الولى بسلوكه طريق ذلك النى ومشيه علىسننه اليد قال سعد التفتازانى
اليه

 47أيه
قخربه الطبار اعادان  3اا وقع على بصره نسم واشار بده الىالارض

ويمتة
و كاعد لالعمولةالل
المتكرونلكرامة الاولياء
اق
رهور
وازظ
خدلوح
بانه
العادات من الاولياء

ا الارضكاها ذهباتطعثم قالهاتمامعك فناولته وهالنى امه ففررت+ومنها
افلىرسالة القشيرية فىباب الكرامات ايضا وفىالمناوىالكبير شرح الجامم الصغير
قكلان عفر االملدى فص فوم نوما فىالدجلة وكان عنده دماء ترب لاضالة

فدمابه فوجد القص فىوسط اوراق عندابى نصر الممراج والدعاء ياجامع الناس

لبوم لآريب فيه اججععلى ضالتى» ومنها هفميجمطرنق احج اسد علىستيانانور

لاشتبه بامممزة فل يتيز

وشيبان الراعى فقال سفيان اما ترى هذا السبع فقال لانخف فاخذ شيبان رأسه
فعركها فيصيص وحرك ذنه فقال سفيان ماهذه الشهرة فقال لولا محَافةَ الشهرة
لوضعت زادى على ظهره الى مكدعامةهذه الخلة منالقشيرية كإ]اشير» وفىبعض

اللىمواب نقولهفيكون
ذلك ممحزة للرسولالذى

الكتب عن فاصلللمطاب :لمواجه #دبارسا ان الواحد من تلامذة حضرت انيد

ردن عن النىامار

ظهرت هذه الكرامة

ينظههر
لواحدمن امته لا

تلك الكرامة انه ولى

ول كن ولا لاك
بكرن ععاق واد

الاقرار بالقلب والاسان
برسالةرس ولمع الطاعدله
فىاوامه ونواهيه حتى
لو ادعى هذا

له
حص
قدسسسره بدخل الدجلة للااجلغسل فيرى نفسه ديار الهند فيتزو جو ل
اولاد فيدخل الماء مرة اخرى نيحد نفسه فسىاحل الدجلة فيلس ابه ويجى'

زاوته واصصابه توضؤن الوضوء +وفبعض الكتب عن العنانى قدسسره
قل اك اوقاتى مر على اتى بعذ اداء اورادى بعد صلاة الفجر انوجه وانخلع
من هذا العالم داخلا فىعالم آخر واكونفيه مائة روعيشنسنة متعبدا ومستغرقا
فىعبادته تعالى كل سباتتها ثملاائة وستون «وما اصلى فكل بومها جسا واصوم

شهرا فكل سأتها فعند فرائى من توجهى ارفع رأسى فالئعس اما طالعة اويكون |
صالله ||
وقت الاشراق ونهم مثل هذا الكلام لامكن الا لاهل الباطن كعراجه لى
تعالى عليه وس قال خواجه مد بارسا فعتد وصول

الخالك

الل هذا يعبدالله

الولى

فنىفس مقدار الك سنه كاروئ عن عل رد ىالله تعالى عل الهحمبالتمويد '

الاستقلال بنفسه وعدم

والريْلمابين وضع قدميه حبنالركاب +وفى محالس الروتى لدغ عقرب جبين ابى |

المتابعة لميكن وليا وم

يظهر ذلك على بده
والماصلانالام الذارق
لاعادة ذهو بالنسبة الى

حنيفه رذى الله تعالى عنه وسقط على الارض فقصد التلامذةقتله

ذنعهم اجربة |

اله هل هو من مصداق.قوله صل الله تعالى عليه وسلم لوم العلاء مسعومة |
فضعف ساعة فساعة حق مات +احنكخلفاء بغداد يأخذون الخزية منااروم

لجمع قبصر علاءء فاستشار معهم فارسل الى بغداد فلتتباحث علاؤنا مع علاتكم |

النى معجزة سواء ظهر

فانغلبنا فاعطوا لناالجزية والاثفن علىالرسم القديم لجمع ارإمائة امخنبارهم |

من قبله اوهن قبل احاد

فارساهم وانزلهم االخليفة عند الدجلة فبعد استراحتهم ثلاثةايامجلس علاء الروم د

امه وبالنسبة الى الولى
اكد خاره عدنقوي
هن
لءنكظهر
ذبوة
الن
انتهى كلامه

قبله

بطر ف وعلاء المسلين بطرف قتباحدوا فكثرالقيل والقال ورفعالصياح والاصوات
الى انلاعيز السوال والمواب فنادى الشافعى رحهالله تعالىياناختاروا واحدا

من اعلّكم لواحد منا لإسقع البواق ولمعكن ايضا فقام الشافعى ور جام
اج فاحضر

احدكم حتى تكلم منفردا ومُى على الماء وسط

جاده عليه

دعى الدايران فىالهواء والمثى علىالماء
وقعد عليها تحيرواوفهم رهبان م نباض

(فكلفوه)

(ولابلغ)اىلابصل الو (كدرجة الى عله الصلاةوالسلام)لاندرحاتالا ن بدااءاعلى وافضل مندر حاتالاولياء«لانهم
نال اناخي مرن «وفس بنمتىفق دكفر
َات الناسوقاداتهم و الاولياءمن فروعهم وتوابعه ,ولذاقال البىصلى اللهعليبه وإم ق
ِ د

سنه
فع
نناس
ى منقالذلا منال

فانهانيصلغير الى مقام الىي+و قالالتفتازانى فى سرحه و تعليللاهنالاساءمعصومون

أموثونعنخف اخخائهةكمون الر> ومشاهدة لمكم مورول ند بتبليغ الاحكام و ارشاد الانامبعادلاتصاف بكهالات

مىن
للول
ضونا
فز ك
اوا
الأولياءفانق لعن بعض الكر اميةعن ج

نبوةافضل

الن0

تقالولاي بعدالقطمباانلنى مبتاصلفمر تاتينواانفهضل مالنولى الذىليس بنى انتهىكلامه » ثماعل انطائفة من

أصوفيقاذلو! اناالفولضىل من الونابسىتدلوا عليهبالهتعالى ام مسوسى عليهالسلامبالتعم امانلمضرحيث قال » ف جودا
لانواهمن نلاعدطنا +ولوكان النىافضل» دالوالل لمرو مم بالد  5بطلا ناللازم
مدامن عبادنا  1ندثاه رحجةمن عند ع ن

لزلبطلانلممزومواجيب +عنه 0

ر
ضنا
اط ا
-ز ه  5يه +الاولانا لا

ولا بلهونى +والثانىانانسوانه

1اه
الف-واصثثار

]||| 0فكلف .و عليه وهوم و2سى
١
]ال|احبار |“لوالله فسمع قصر وشكره لانه لوكان ذلك عندنا لاضمسل د بننا» ثم
|
عليه

 5وت0بن وغرق فى

||خالند 5

ده

اعزانهلاتحي عصعة الولىكانحب عصمة النى لكنعصمته معنى انيكون محفوظا
ا

ولى علىزعكم ولكناتلاء
قحو

يدايالا

 0افضل
3يته ولأن

فةاطر
||] ل|اتصدرعنهزلةاصلا ولاامتتاع صمدنورها وقال!لجدميداهلريز
0
1هم دجون
قجة |[ب اسوعر أنال
1م|||]ل|يائم رف ره وقواكلان!م التدقدرا ٠قدور اللولادبالغىلايصل الولاىإودر

ْ النىعد
أ
١٠
|| قالماحصل
للاساء علموالسلام ُ* 5لزق فبهدعسل  37حم منه قطرة فتلك القطرَ
||

لاد زولالمتيرىللاجاع التشاعل ذلت هدانوويد اليتبطاى

|]| مثلمالجيع الاأبواءومافىالظرف مثلما لنبيناصلى اللدتعالىعليه وس لانالنبى٠عصوم

ااعكلنفذننقبديتورخدوفدباالنمجاهئةمةالوولمايكةرمم نبناألولنىى افاجوزه ابلعكضرامية منتفضيل الولى
أ|
فضلاوجهة بونه فىشسرح العقائد+وما

ا

مضل

بالعكس» و الثالث انانسلم
اانلحضر وولاىنه يبدل
عل |ىفضليةالمعولكنلانسم

اانلالسملراادماملذن مىوسقواعنلىئد

احتتهبه بعض امتصوفةبتملم
مالي لس و 3جات ويفسل لبجم...لا|نماافكط باط لون
#فا
نجيب
ااول
ض
لا ب
حكو
سلتعرنانيفاضولثاونثياالنباالبهنابعتلكاءولمنومسوىسىهوذلاوسهوفايلنذعى كان سلاارنك | ا1نسرود مكا
3لد و كدىد
اذقديكؤن ا
الاط
لاق

 ٠ااهلل
كتاب بشولون هو ٠ومى بزماثان لاموسى بن عران «وولا»ه يصل يك

ايضا فى مقامالقرب ف الرحيث يسقط عنهالامى  #بالمعروف #إوالنهى» أعموم

0

0

انلق من روجهين الأول

امناو ليمش الباحين اذابلغلبدطاياةلاتسقطهيه تنس| م|اتبومىالاشانلىنمقلقى1يَ

للغيره والولىكامل فىنفسه فقط ومافو املوعيل ايها
 1نالنىعليه السلاءكامل فىنفسه و مكيل( رشة ) "4

اهوكامل فقط+وااملانةلى فقولهعاءه السلامو امللاهطلعث ثعس و لاغ بتعلى احديمد النبيين افضلمن الىبكر*و هذا لحديث

 ١لعلى انابابكر افضلكل من ليس بذىوانه دون كلمنهونى وهو دليل على انالانساء افضل من غير هم وما متقيقه
لليسقط عنه الام والنهى )يازعهبعض الهلةنميصل
عهدة الاعتقاد( و لا اى لاايصل ولى (الى< يث)اى مىنبة
شر مح
"ليثيسقط عنهالتكليف !ههفيصل نحيث يستعد #مالمافبما هن٠آذاء خدفمه

تعالىو الانتظامفى خدمته +مال

اله عالق

 1اتعليلهلعمومالمطاباتالواردةف التكاليفوا ماع12تهدبن علىذلاك* وذهب بعض التابعين المباحيين الىان العبد اذا بلغ

اماألحبة وصغا قلبة واختارالامنان عنالكفر منغيرنفاق سقط عنهالامى والنهى ولادخله فىالنار :بارتكاب
ىالحبة
سفكل
واكلوعبادة التفكر وهذا كفر واضللالنفاان!
| الكبار» وبعضع م الىانه سقط عنه العبادات الظاهرة ن
و,الاعانه الانيا”خصوصا حبيب الله معان التكاليف فى حقم انمواكل اتهى كلامه  +محراناهل الاباحة قالوا
556

,ىالمب ذاايلةحبة سقط'عنه العبادة الظاهرة كالصلاة والزكاة و نج والصوم وغِير ذاك وكا
انالعيد' اذا بلغ ف
عبادته بعد ذلك التفكر ويصعد بوره االلىسهاء ويدخل الجنة ويتعائق المورالعين وباضعهم  +وقال اهلالسنة
واللجاعة من اعتقدهذا يكفر اللااننبياء علي السلام لميصعدوا بأنفشهم الل#ىماء كإقالاللهتعالى حفقىندينا
اهم بلرفعةالله اليه وىادر  0عله السلام
للي
سمىع
لعي
احق
عليهانلام “حانالذى اسرى يعيده ليلاالايه وفى
اذأ

ورفعناءمكاناعد |ا فغيردهماولى انلايصعدوا +ومنهم ن قال اناللهتعالى خلق النساء والمال وذلاكمباح فيا نهمحت

وىة
س ال
نتاج
غليىرءله ان يأخذهاوكذيك اذا اح
امحاالجا

غيرءلهان يأخذهالان آدمعليه السلام  6رذىا

تعالىعنهاماناوبقمالهماببنناعلى السواء» وااللاهسلنةو الجاعةلا ل

مالاص 6الابطبمة نافلسلهقداتلعالى ياابه الذيز

آمنوا لاتأكلوا اموالكم بكم بالباطل الاان تكون نحارة عن تراض مككروالاحاديثالواردة فىهذا البابكثير
ا<ي
ل<
و منهممن قا الذابلغالعبد فىلحبغايةالحبةحل نساءغيردو من و
تعاللى والنساء اماء الله

ذا
ههن
ننشع
الها
لين
كالرباح

حبيبالله

والنهى ولا تدخله الكبيرة الثار» وبعضهر ذقب الىسةوط الساذا اللا ل 7

والمبيت لابمنع حبيبه

انكون عبادته هى النفكر فهذاكفر عا فشرىح العقاد» +و بعضهم ذهب الىاباحة ||

عابر يد* وقالاهلالسنة

نحو مال الغير وكل النساء فعند الاحتياجيباحله تناول مالالغير .ونسانة وخص

الابالتكاحو الاماءالابالملاك

بعضهم الا باحة بنسوة الغير وبعضهم الى اينلغ الغاية اذا فعل الكبار ليادخل |
النار +وبعضهم عمالىكل مااشتهى والتفصيل فىحر الككلام وافضلهم » اى |

او بالنكاح ايضا اذا

الاو لياء معنى د مرنوايا ما كسب ماخنلير لاانه اع واشسرف تسياوما اشبه ذلك |

و لاع لاحل النساء

زوجهامولاها  30ومنهم

من قال أذا بلغ العبد
-

2

1

رتجحانت الغير ع مات الفضائل الا"خر ولا فى #وع الفضائل من حيث

ل0م0موع يؤانوب,كرالصديق #عبدالله بنعثان ابى 3افة رذى اللّدتعالى عنه و اسمٍ

ْ

ف َم ادير ل

0

بات  2-ان

مسن واستدل على قض له فى المواقف وجوه

فى الحب غاية انحية أذ ||( )0توله تمتالى و*شصيها الآنقة الذى وى ماله يرن ١ول 000

ا

ارتكي الكبيرة لاشخل ||فىابى بكرفهو انق فهوا كرملقوله تعالى  +اناكرمكم عندالله اتقاكم ( )5قوله أ

النار لان من دخل النار

صلى الله تعالى عليه وسم اقتدوا بالذن مَنَ وسدئ أببكر" ورا والمعقاى اكول ا

لاخرج منها كداخ_ل

من المقتدى (١ قوله صلى الله تعالى عليه وس والله ما طلعت تعس ولاؤرّبك ْ

الج وهنا مزعي
الباطل  +قلنا اذا اذنفب

ينر ولى
ول]غكا
ابدو
الع
فهو فى مشةالله ان شاء

بعد الاين والمرسلين على رجل افضل منابى بكر ( )5قوله صلى اللدعليه وس |
هو)له صلىالله |
لابىيكر وعر هسمياداكهول المنة ماخلا النبيين والمرسلين ( ق
تعالى عليه وس ماشبغى لقوم فوم ابو بكران لتقدم عليه غيره (1 0000

الصلاة مع انها افضل العبادات  71يأبى الله ورسوله الاانابكر حين تقدم عر أ

غفزله وان شاء عذءه بعدلهقال اللتهعالى* يعذب منيشاء ويغفر ياشناء *واذا عذءه

( فاىلصلاة ع«

جرته او بشفاعة الانداء عليه السلام كالذهب بدخل النار ليزول عنه غفّه فاذ
بقدر ذنو.ه ير جه املننار ب
اهلام والنهى وحلله مااشعهى  +قال اهل السية
زال حر حه منها ومنهم من قال اذا بلغالعببد غاالبخبة سقط عن
واطجاء لاسقط عنه الا واللهى وكل هنكان اقرب الى الله تعالى يكلف باشد التكاليف كالنى عليه السلام كار
حبيبه وصفيه وقام حتىتور مت قدماه وقدام ناواص الله تعالى +منها قوله تعاللى+ياايهاالنى.اثق الله ولانطع الكافرين:
م 6ده ودولهتعالى*

الايلالاقل5

تصدئه وكذلك آدمعليه السلامكان حبيبه وصقيه وقدلهاه

ةَ هو |
منأكل القور ه

تعالى ولا تقريا هاذلهشجرة فلا اكلمنها ماتيه الله تعاللى واخرجه منالمنة فتأمل وهذا القدر منالكلامكاذ
ىهذا المقاممنأرادزيادةفى الم ارمفعليه عطالعة بحرالكلام(وافضلهم)ا
6ىعامة الايلشمراد بهمالاولياء اكع

ثوا!عد الله واعلاهم مقاما ( ابويككالصديق ) لقببه لبادرته لتصديق النى عليه السلام افلىنسوةمن غبرتلعئُ

 1المعراج بلائردد ر+وىان اصللىىالله عليه وس ماذ كر قصةالمعراج كذنوه وذهبوا الى ابى ا ركىالله

له >لىالله
اسلول
اّْلكاليّعنهوقالواله اننصاحبك يدول كذا وكذا فقال انوبكرانكان قدقال فهو صادق  +ثمجاء ر

صيل فلا شكيرأ قالابوبكر صدةت +فالالتكلام فقال انوبكر اشود انكرسولالله
ليدوشر فذكر الهاللرتسوفلتالك
قا+فقالالرسول عليهالسلام واشهدانك صديق حةا كذافىتفسير الكبيرلفدرالدينالرازى  +واستامته طافة سافرا الى

فقالواخبرناءن عيرنافاخبرهر ب-عجداذله ,واحوالها
]نت المقدس فى ل فهطفق ينظر اليهوبنعته الهرفقالو |اماالنعت فقدا صاب
قال عليهالسلاتقدمبومكذامع طلوعالثمس تقدءها جل اوفرخقر-دوا يشتدون الىالاثية فصادفوا العيركااخبرعليه
نرو
سامس
بقبل
ةذاث
لسلام مملمبؤ هنوا وقالوا ماهذاالاءضرهبين :وكاز
ن*
وو
ره-
ع]7
ل007
اف[
فضىسفيىره <#
تقا
3تأسبق تفصيله ذ كرهال

اختلفوا فىااناماو افلىيقظة بروهاو حسدء

واخر ب ابن اب الدنيافىمكارم الاخلاق قالرسو لالله

||فالصلاة فآخر عره  (00:0قوله صلى اللهتعالى عليه وس خيرا مت انوبكر ثمعر

|()5نره عليه الصلاة والسلام لوكنت ذا خليلا دون ربى لاتخذت اباكر
|للا ولكن هو شريكى فدينى وصاحى الذى اوجبت له #بتى فى الغغار
خ
وخاليمتتىىف(ى)8قوله عليهالضلاة والسلاموقدذ كرعندهاوكر وابنمثلابىبكر

أ كذبنىالناسوصدةى وآمن و زوجنىابنته وجهزنى ماله وواساله نقفسهوجاهد معى
]| ساعة المزن )(١٠ قول على خيرالناس بعدالنبريناو بكر تمعر ثمالله اع وذكر عند
عبر انوبكرزذىاللهتعالى عنهمافكى وقالوددت انعلىكله مثل عله بوماواحدا
من اياهه وليلة واحدة من لياليهاما الايلة فليلة الغار فدخل قبله عليه الصلاة
والسلام لان خلى المؤذيات وشؤازاره وسد بشثقوقهالثقوب فب ثقبان فالقمهما

عقوي بحِضالٍ
صلىالله

ئاةوستؤن خصلة
اثل
ثممر
ا

اذا أرادالله بعبده خيرا
جعل فيه خصلة منها بها

يدخل المنة فقال ابوبكر

بارسولاللنعهالىأفىشى»
منها قال عليهلد

+وع نن أبى سعد

1

المدرى رذى الله تعالى

رجليه ثم دخل عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه فى جره ونام فلدغ انوبكر

عنه

فيرجله منالخحر ولم نحرك فدقطت دموعه على وجه رسو لالله صلى اللّهتعالى

صبلىالله تعالى عليه وم

عليه وس فقال مأالبكايباكر قال لدغت فداك ابى واتى فنفل عليها رسول الله

مامن بىالاوله وزيران

صل اللهتعالى عليه وحم فذهب مابحده ثم اتقض عليه قل وكان سبب مونهواما

من اهل المعاء ووزيران

الله
انهقال قالرسو ل

اليوم فارندت العرب وامتنعت عن_الركاة فقال او منعونى عقالا اهدهم عليه

من اهل الارض واما

هلكتالت وارفق بم فقال اجبار فىالجاهلية وخوار فىالاسلام انه قد انقطع

وزيراى من اهل السهاء

الو وتاملدين ابنقص واناج وزاد انس فىحديث الغار الهم اجعل ابابكر معى
فىدرجتى نوم القيامة فاوج الله عنوجل اليه انالله تعالى قداسيحاب اك و ْم

عمر الفاروق رضى الله تعالى عنه»ك لكونه فارقا بين الى والباطل برأنه الصائب

خبرائيل ومبكادل واما
وزبراى

فى الارض

فانوبكر وعر

رذى الله

تعااللعىمنهصماكابيج
وفيه

احاث

واسرار

أودعةهافي كتابىحامعالازهار ثم ) بعدهفىذلاك(عر الفاروقر ضى اللهتهالىعنه)قب بهافر قانظهور الابماني دعاسلامه

بعد انكانوا من قبلفىخايدالاأخفاءله خوفامنالكفرةو قبللقببهلانهفرق بي انلكافرو المؤهن فىقلهالمنافق الذىلمرضن
يحكمرسو الهصلىاللدعليهوس وانزلالله تأبيداله قولهتعالى»فلاورءك لايؤمنونحتى كوك فهائجر نهم»الاية
وتم
شامه
رفحى الفقة ال كاير لالامتنهى نقلا ن٠القاضى* وقدذكر فنىصابالا<تساب فسيب انتسات الاحتستاب
الىاميرالمؤمنينعهر رضى اللهنعالىعنه مع انسائرالكدابةرضى اللفعنهمكانوا يهتدون بالق وبهيعداونوكانوا يأمرون
اروف وينهون عنالماكر  وهومتعدد  +الاول روى عن عر رطىىاللّهعنهانه قال  00ال
خدنيا اثلاث :الا
لمن وف والنهى عنالشكر وحد افا
تلله هكذا ذكرفى بابالصوم فيالصيفمن اليواقيت للامام ج ا
ملدينالنسى

ك3

1

دل تناحوانه نومالقيامة
والثانى روى فالاخبار ان عإالعدل نومالقيامة بكون مدعر رضىالله تعالىعنه واكل
افل انهكان عادلا وقدظر عالبىنه اشلىحمة لانه نملانهضيربه حتىمات
ذكره فالىكفاية الشعبية  +فانيل بكي
بت :فقول ذكرفىآخرالفتاوى الفاهيرية 2
مي
لير
وضيريه بعدموته مابيقمنجلدائه وضرب المدلهوت وض

المدتغفرى فمىعرفة  0انماذكر الناس منان عر ضيرب انه اباشحمة حتىمات وضرب الباق بعده نهو

كذبقالوا وهذامن أكاذيب تمدبن تامليرازى وكان كثير الاأكاذيب ووضاع الاحاديث و حبرم اله تعدا
جراحانه وءاشبعد ذلكثم ماتحتف انفه »+والثالث وهوان الاحتساب ازالة المعاصى والتكرات وازالتها لامكن
الإيعة ازالة وسو هالعطان منالناس وانعمر رذىالله تعالىعنه منصوص عليه بانالشبطان يعرض عنهفكانا
ىعنه كان>رى عاللىارض حين'
ع8ا6ل4
نسبة المسبة اليه اولى  +والرابع اناحتساب عر رضىالله -ت[5
كر"

الهوقعت اازازلة ف ١ىوقت
2
عنهفذربج
معالحابة وضرببالدرة

اعن الاسلام بعمر باانلمطات اولنزول القرآن على رأنه غالبا قال اصللله تعالىعليه

ْ

وم عر معى وانا معه والمق بعدى مع عر حي ث كان اولقتله منائقا م برض

عم الرسول عليه الصلاة والسلام فىالمشارق عن الضارى قَدِكان قبلم 700

اسرامّل رحال كمون من غير:ان يكونوا انياء وان يكن من ام اخَد فتهر
علىالارض فقال اسكتى ||والمكلوون الملائكة علىمافى شرحه وفيه أيضا قيل

باذنالله تعالىفشكنت *
واخامس انام هبالمعروف

*له فضائل لات على احد  +الا على احد لايعرف القمرا *
وعن ابى ذر عن

النى ص

لى الله تعالى عليه مسر ان الله وضع الحمق ع-لى

كتافنذعلىالماء المارى» [| لان عر وعن عر اس:أذنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسإفىعرة
روى ان الل فىمصر ]أ فاذنلى وقال لا سانا يااخي من دمائك اوقال اشركنا بااجي فى دمانك وعن
قد فار ماؤه فى زمنه || عقبة بن عام عن رسو الله صلى اللهتعالىعليهوسم لوكان بعدى نلىكان ممربن
فسئلعن ذلك فقال هل
كان غار بل
الا

ذلك فى

كه قالوا  5قال

االمطاب وعن انس عن الننى صاللىله تعالى عليه  5د امتىفىام اللهتعالى
عر #+قال المتاوى فىحديث لوكان لعدى فيه أبانة ماقعر من فضل النادياء ورمة
بهمنهمفلوكانت الندوة بالاوصافالمكةسبة لابالفضل الاأعهى لكان ندالمعهجميع
قر

فاكانوا صتعواه زتقالى) أ اوصافالانياء كقوته فىدبنالله وبذله نفسه وماله فىاظهار المق واعراضدعن
الها توتصون.قرية .بك | ||الدنيا مع مكنه تمقال وخصعر مع ان ابا بكر افضل ابذانا بان النبوة بالاصطفاء
شابهاوا
0

59

5

قالفكتب عر

لا بالاسباب ذكره الكلابادى وعن ابن جر وه ماوقع له من الواقعات التى
نزل القرآنبهاووقع لهبعده عدة أصابات انتهى  9ثمعثان » كنيته ابوعبدالله

6
رذى الله.

عنه من عبداللةعر

أهير

المؤمنين الى وادى النبل

5

.

5

2

-

2

 0ذوالتورن
» لوه بين النورين بشتى رسولالله صلى الله عليه وس رقيه قبل
ع

النبوة وام كلثوم عد النبوة والاولى ولدت له ولدا بعال له عدالله

افلمصر أماأنافلااشتغل برسماجاهلية ولكناريد انتسيل باذنالله تعالىوام ازيلق تلك (والثانية)
الرقمة فوىادى النيل فنبع الماء وهو يسيل كذلك الى نوم' القيامة يا فىالكفاية الشعبيد وفيه تفصيل .بلاعد
ولاحسابمناراده فعليه منطصالاعةبالاحتساب ويكفيك مااخر جدالشكان عنعر راضى
نالدلهع
قناهل وافقت
رفى فيثلاثة »قلت امع ل

قام |براههم مصلى فتزلت والدذو من مقامابراهيم مصلى * وقلت .
لواتذنا من

بارسولالله يدخل على نسإنك لبر والفاجر فلو اهمذهن يجين فنزلت ند الحاب واحعم نساء الى عليهالسلام

فالغيرة فقلت عسىريه ان طلقكنان بدله ازواحا خيرا متكن فنزلت كذلاك كا 0005قد(تمعمان
ذوالتورين) لقسبه لانالننىصلىالله تعالعىايهوم زوجرقية ولماماتت رقة زوجه اءكاثوم.ولما مانت ل
عالليهسلام لوكان عندي ثااثةازوجتكها  +وفي رواية ابنعسا كر عنزيد بنثابت رضي الله تعالى عنه لوكانلىي

ن أنه زوحتهواحدة

لك واحدة 75ح

ع تردق منهن واحدة ولمشع ذلاك لغيره ل

وجدااوحجود

فلهذا سعى

بذى النورين

|والثائيةلحتميلدل
نهمووتها قاال
لصلبه تعالىعليهوس لوكانت عندنا ثالثة لزوجتها

| عثانوفى رواية ابنعس_اكر لوكان لىاربعون ابنة زوجته واحدة بعد واحدة
 ١وف الجامع الصغير فىرواية ان عسا كر عنابن عباس رضى الله عنه ليدخلن
ْ

[]بشفاعة عثمان سبعون الفاكلهى قد استوجبوا النار يدخلون النة بغير حساب

ْ انارق علىحرج  2عنمائشة رذى الله عنها وعن انوبها الاا#حى
الاينتستصبى الملائكة منه يعنى عثمان بنعفانقال شار حهالمراد منالاسحياء التوقير

د التعظي5م 05المع لكل فى
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لا.ذكرونها فىكتبهم وءن ذكرها اما _#لاحظة التأويل اولبيان الواقع لئى

داعية مر ولهذا تراهم |

1لاد-ظ
لس كمد  || 6 25مازادوا وافرطوا قالوا آنّمثلتلك] اكات منة عاليىلا ىا

قل 0
0

22
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ولاله ||ال
واجتهاد لايؤاخذ بل يؤجر تصيف مالمصيب تال ق [شر 00000031000
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املنخلاصة اليلعنزعيلىد بنمعاويةلاينبغىانبشعلوكذا على اقلحاالجر+جدالله

|

ا > || تعالىعن الزاهد الصفارى عحكنىاببه الهيجحوز ذلك وبقوللاتلعنوا علىمعاوية |

ما

ل

إعالا 1باللععنعلى يزيد والهتعالى اعلاتهى  +ونعل عن انوجعفر الهندواق جواز :

ين
لعنه مره باه
سمقل

 +قال فىشر حالعقاك وانفقوا غجلى
واز الاءعن على من

|| ّ 353 3قونالههاانوةامارهبلهبياتوااجلازه ورضىبه والمقانرضى يزويدابقستلا
تلم
بسيشنارء بذاك
نى صلى اللهتعالى عليه

وم مماتوائر معناه وانكان تفاصيله آحادا 1

هل يعد يجو 'ل) | فصرلاتوقف فشأىنه بلؤاعاته لعندابيه عله وعلانصاره واعراة |”000 0
:
:
اهل باعلةعقبتين كذا

ق جترلداو دالام بلاا0سحلال لي0سيكفر والفرق بينكونه مناهل 4البيت ١ ١
اممق
فاتخلاصصة اش3يم
م أ لا .
لان .

الى ود

وغيره فىانجحاب الكفر حكرواستلزام اهانةالنىعليهالسلام ليس ععلوم ولوس"

ذكرهم الانخير) ويكف على صيغة اللضارع الغائب الهولاوعلى صيغة المتكلاللعلوم أىيمنع

(الاستلزام»

لو
ا
ستغ
منش
ذر الصكابة رضى اللهعبنثهتمى” الاتخير لااسنهلمافنا وخيارنا و«قتدانا فلاينبغى لنياان
اوتمنع عن ك
وماجرى ببنههبل لاتذكره ,الانخيروالترضية والرّحم *وقدقالصل اللّدتعالىعليهوسممثلاصعابى فىامتى كام

افلىطعام و لاإنصلم العامالال١و قالصبىالله عليهوس] اصصابىكالتحوم بأيهماقنديتم اهتديتم +وقالدلىاللهعليه و-
من|بص

ا

ىمنافبهم علىماسحى”' ان شاء اللتهعالىفن ابغضهم و طعنفم
فى
اككابى فانه منافق الىغيرذلاك»ه نالاحاديثالواردة ف

وشيم ولعنه ,فهورافضى مبددع ضال عنا لصسراطالمستقيمواصل الدىار اجيموماجرى دين معاو بدو علىهالنمناز 1
والمحارباتفبنى علىالاجتهادمهم وكان علىر ذى اللهعنه مع احلقواحلقمعهوا خط المعاوية فى احهاده ومحالفتهل 5

رذىالله عنه لكن لابحوز لعنه ولالعن احزاءه وتواءعه لان نابة أعىدهمالبغى واخاروج عن اطاعة الامام وذاك

لاوجب لعنهم ولانه لمبردعنالسلف الجتهدين والعزاء الصامين جوازلعنهم وطعنهى* وانمالحلاف فىابنه يزيد قال
.

القلاسةؤغره لاش اللعن عليهو لاعلىالاج لانالنى عليهاللامنهى عنلعن المصلين ومنكان دن اهل القبلةواما

لهعلياهلسلاملمانللهالزائئىوالمرتئى حطق[ ]0709هه وامثاله فلانه علياهلسلاميعم مناحوالالناس مالايع غيره
5

7

ظالاإستلزام فالاكثرانلزوم الكفر لبيكسفر بلالكفر التزامالكفر ولوس فلايد
' منكون الازوم بينا بليمعنى الاخص ولوس! فيموز كونه ناابعده » وقدقرر فى
محله أنه لاحوز على معين غير مااخبر نه الشارع كابى لهب وابى جهل لعل لهذا
ألميكفر قاتل عَمان مكعونه افضل منالمسين +والقول بان اكلفاار انما هو

|لامصلاله الخر وقولهانلم نشرب على دن ##دفلنشرب على دبن عيدى ابنصيم

ولقَوك يجين عرض عليه فى بدبوانه المتحوس..رأسسه السريف الطيب المبارك

 +وقال بعضهم وز

اللعن عليه وهو رواية
أبلىجعفر الهندواق لا

اله كفر حينامى بقتل
الحسين رذىالله عنه

واتفقوا جعولاىزاللعن

على منقتله وامرءه او

مم تخلصكمااغزرتعليهم .منابويكوجدل فالآن انطفأت حرارتى الماصلةمن

اجازة وى ب 1ق

| فقل .ايك سبطى فى غزوة بدر ونحوه ليس معلوم.وته *+فلعل لذلك كله ذهب

انرطى يزيدبقتل سين

السيلف والجهور ماانلخلف علىعدم لعنه لكن انصدر جنس ماذكر منه ودام

واستبشاره.ذ لكو اهاته

ع|ليه ولم يدب فتكفره البتة والا فلا نكفرء الب وان عل ضدوره ولم يعم توبته
ف|قنضى قاعدة الاستصحاب نمومقتضى عدم جواز تعن الاعنكام آنفالافلعل

عا توار معناه وان كان

|الاسرهو التوقف* وماروى عن الى عبيد علىفريجابى يهلى فى مسنده اقنهال

تفاص_يله آحادا فدَن

أقال ,صبلىالله.تعاللىعليه وس لابزال امس امتى قَائما بالقسط حيتكىون اول من
ث|له رجل .منبنى امية بشّال.له يزيد  +قالعلى القارى 'الاحاديث فىذم معاوية

لااتوقف فى شاه بل

|وكذا فىفضالله وذم يزيد موضوعة  9ونشهد بالجنةلعشسة المبششزة  #بشرهم

اهلبيت النىعليه السلام

فى اعانه لعنهالله عليه

وعلى انصارء واغوانه

االبئ .اصللىه تعالى عليه وسل بالجنة وهي الخلفاء الاربعة وطلحة والزبير وسعد

كذا ذكره سعدالدن “ق

أوسعيدوابوعبيدة بن المراج وعبد الرحمن بنعوف» قبل عن إلكرمانى فى وجه

شر حه وأغيرأئق كتابها0

|التخصيص بالعثمرة مع انكوم لهمبالمنة اكثر سكياذكر املاكون تنشيرهمدفعة
أاولوقوعهبلفظ البشارةاولانالتعيين بعده لاننافىماعداه +واقولو حتمل انشي.وع

للهى عليهوس
ااىل
عصل
تنى
ظذاك قبلورود تيشيرمن سواه « ,وفاطبة  #بذتال

ا| ووضىالله تعالىعنهالتحمو ماروى خزيمة عن رسولالله عليه صلاة والسلامانه

ظقال هذا ملك نزل لمينزك الارض قط قبل هاذلهليلة استأذن دبه انيس على

أويشير ان فاطمة سيدة نساء اهل الإنة وان الحسن والمسين سيدا شباب اهل

||الجنةروعن عيران بنحصين ان النى اصللله تعالى عليه وسلم ذهب بى الى باب

ف|ا|طمة للعيادة عند مرضيها فاستأذنقالت نميااتاء ذوالله ماعلىالاعياءة فقاللها
ا|ص|نعى ا كذا وكذا فعلها كيفتستيز فقالت والله ماعلى رأسى هار فاخذ

| خلقملاءة كانت عليه فقال اخترئ بها ثم اذنت فدخلا فقال كيف محدك بابنية

واخرج ابويعلىفىمسنده

وعنالبىعبسدة رذى الله
عنه اله قالقال رسو لالله
صلى اللهتهالى غلميه وم

لازال امتىقائما بالقسدط
حتى يكوناول من ثله
رجحل مبنئىامية بهالله

يزيد وقالفى حقدايضا +
ل

 +الاءن على يزيد

فشرعيحوز»واللاعن
ال
وى حسنات ونحوز *

اكلاتفوفيق فانه لقتله انالنى عليهالسلام
تدصحلدىانه معتل  +فالاعن مضاعف ( برشة هو“ ل) وذا »موز +

ررتحانهواهانة اهلبيتهصق اللءمنوا كبرمنه ولعنته عندىمنةوة الامان لانهقدا حر ق قلوب اهل الاعاننعو ذ باللهمن
لحرى وانيذلان( ونشهد) بالاوناى نعونوةن (بالحنة)اىدار السلام (للعثسرةاانشرة) بالمئة(وفاطية) الزهراء
5
5
خم

ع
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و1/
حنو ؛

ققالت ان وجمد وانه ليزدتى اله مالى مااعمله كال بأنية أرب 10000000
نت عبران قال تلك سيدة نهاء والهباوانت1.نساء العالمين قالت ياابت فابن عي ب
تا
جلله
وناوا
سيدة  نساء..مالمك ز ام

دا فىالدنما والآخرة وووىابة-اما انهاسيدة ]

1
1

ا يو اسن والمسين»ة أ
هلى
نع
الام
|النساءبومااللقيلامدهرتعذاىلىعنها و الصلاة والس

00دا
د

 00تعالى عنهما وعن انوهما «اتقدم من حديث لز مة وق حديث الجامع

لدعت اما تووضيق ان
تكون سندة.نشاء اهك

الجنة(وامسن والمسين)
لديث اتلدن واللسين
سيدا سان اهل الحنة

(وغيرهم كن بشرهم)

من باب ومنموصول
هاو
توف
لص
صمو
او

رم

صفةه

رسول الله

اصلللّدتعالى عليهوس )
حت ل | اللهتال
عليدوس] انويكرقىالطنة
وعر فى الجنة وعمان

فى الجنة وعلى فى انة
وطلحة فىاللنة والزيير

فىالمنة وعبدالر-جن بن
عوف فىالئة وسعدبن

الصغير شُباب ااهللجنة نجسة حدن وحسين وائن عر وسعيد بن معاذ واىبن

ر والكسن |
بلى
مسع
ايهو
ه تعالى عل
لهص
للل
اولا
كب » وعن ابىبكرة رأيت رس

(
14

الىجنبه وهو شبلعلى التاسممرةًو عليه اخرى و نقو ل انابنى هذاسيد  +وعنه صلى الله
خندين احتبالله من احب حدينا 8وَغَيرهم ||1
انا م
تعالى عليه وك حسين هوتى
عن بشسرهم رسو لاللهصلى اللهتعالى عليهو » عتديحة نثخويلد امفاطينةزوحة

النبىاللصدبتىعالى علي وس لماروى عنه اصللىه تعالى عليه وس افظلنساء اهل
العنة خديجة ات خويليد وَفاطمةبذت نمد +وفىحديث الجامع الضغير سيدات

نناء المؤمنين ثلاث خديحة بنت خويليد اول نساء المستلين اسلاما  +قال المذاوى”
فشرحه اىوضيم و قلائشةه وفه ايضا سندات نساء اهل السئة بستنا

وفاطية وخدخة وآسة وفى شرحه عن ابن عباس سندة نساء القالمين مم :ثم
فاطمه ثم خدخه ممآشتيةفالظاهر مات سالفضل على هذا الرزيدب* ملاح قانظاهر '|]

صذبع المضئف تفضيل فاطمة على خديحة وعائشه رض اللتغالى عنهن كلامان
واناه صرح قى فضيل  05بعدخدكدة على نساء الغالمين وظاهر ||
حتيقة فى ض

فىتفضيل خدجةعل مائشة» وكلام بدء الاماللى صر ع فتقضيل مائغة
مخضوصها ووجدبكرة روابتها ودارتهاوععيتها بالنىفى الآخر » وقيل تفضيئل
فاطفةعل ماشلكو نهاجزءالنبى*اقول مقئضى الادلة ترج حانب اطبدازلامتاغ ||/

لاذراية هناو الزواية مقتتضية قوةا.لهذعانانب كاإسقعت اخبازفاطنة+وانم|الاخضايم' |
على تفضتل “عله فحيتودرث فل مائشعةلى النساء كفضل الثريدنا 8

اااببلنىزإوينقداقةصوافباولعنةبويسدعةيد وحديث فضمل الود على الفلسام كفضل عايشة عنلى النشاء 'فائت"تمل انه|
ابنالجراح فىاللنة

لاقتذى رجعانه على فاظمة لقوة ادلة فاظمة شونا ودلالة +ذيان تفقضيل ابى | :
وارع شتضى الللهه ذليل راح غابته عدم ||
حدفةلكونه أقدم واعم واوثق

|
اطلا عنا وعدم الوجدان لاسةازم عندم الوجود » اعل انه قال العضد الغلامنة |

1
فىعقائده واهل بعةالرضؤان واهلغزاة,در املنامهنةلقالالدوانى وقد عدالامام '|
اأضارى فى حامغه الصحيموقد #عمنا من مثا الحديث أن الدعاء عند ذكراهم'
هى:
تلك
نذ
مسمان وقد جارب

ثم الظاهر مننقديمهتفضيل اقل باعلةرضوان" |

لكن صريح كلام بعضضن مشا في ترنيب تفضيل الملفاء الاربعةعلىترنييهم |]
|ثمبافىالعثيرة المدشرة ثم اهل بدر ثم اهل احد ثماهل ببعة الرضوان ثم من

“إلاذم)

20
ز
1
|ا
]ل

1نه لكنماقالوا منان اعداد  5ثلا مائة :وثلاثة .عقر
قل نحت ا

0ارو

فتىحص لبس بالغ الىهذا المبلغ اذماذ كر فىهذا التحيمهو هذا

دو س ممدين .عابلداهللاهئمى عبداللهابنعثمانابوبكرالقرثىعر بن
صلاليله
النبى ع
||امطاب العدوىعقان ابن عفان الةرثى خلفه النبى عليه الصلاة والسلام على بنته

وضربله سيهمه عابنا نى طالب الهامعى جزةة بنعبدالمطلب الهاثمى حاطب بن ابى

9/06

الك كين بها

(اغيرهم بعينه) بنلشهد

بانالمو منين مانلاهللنة

|ب||لتعة حليق القرثىحارثة ابن ربع الانصارى قتل هوم بدر وحارثة بن سراقة
م]كانفى النظارة حبيب ابن عدىالانصارى خنيس بنحذافة السهمى رفاعة بن

والكافرين من ااهللنار

الزبيربن

لواز ان لخم لذاك

سعدين مإلكالزهرى ..يعدن

المشبود من غبرهم ير

نصارى
اا
لرى
انصا
دالا
ينة
زلبا
ظ رافمالانصارى رفاعةاين عبدامنذر او

|عوامالقرثى .زيد بنسهل ابواوناك ا ى
ال

||خولةالقرثئى سعيدينعروينتفيلالقرئى سهل,نحنيف الانصارى ظهير بن

وكاننائرجو امنفضل

هرى عبيدة
زعو
لن ن
اج
فالر
برافع الانصارى واخوه عبداللهبنسءودالهذلى عبد

اللهتعالى رجاء قوبالكل

:ل| انحارث القرثى عبادة بنالصامت الانصارى ..عرو بنعوف حليف بعاصم

زى
تعة
لبنعربب
امس
| اتلؤى عتبةنعبروالانصارئ عا
]|| عومبنساعدة الانصارى

| نعمانالانصارى
انوالسيدالانصارى

عكباان:لنماالنصارى

معاذنعرو ن الجوح
2

قدامةبنمظعءون

معو ذن عفراء

واخوهمالك:نربعة

مقدادينعروالكندى

هرادة

حليفبنى

افئة
مال
ايل
لنذق
ثضوا
والر
هلال بنامةيالواقع الانضارى* وأمااهل بعة

 ١قبلالفو جسمائة وقيل الف وجسمائة وجسونوقيل الف واربعمائة يولا»
| نشهذ 9:اغيرهم لعيته » واما بلاتعبين

كدرذت
|مانا نقطع بان زيدا مؤهن وق

 2هو مخ ق اخدنه 02

لؤمنق المنةاناج من
أنك م

الال زيد في اللبة* اقولالمراد من المؤمن فى الصغرى مايكون 7

ا

|] مافىالمأل وااللجامة +فان قيل فى المديث ١

َ دخل المنة فمكن ان شال 00

لتاعانلاللهىكر م يسحبى

قتادةبن

ن اثاثة بنعيادين عبدالطلببن عبذمناقف

' ابنريع الانصارى منععندىالانصارى
ْ زهرة

.عاضم نابت الانصارى

من اهل الاممان المنة

وعينهتا كبدلغيره والياء

د(إثم6بعد اأعصابة
فيه منب ة

فاىلفضل ١التابعون )
هذا عطف على توله ثم
سائر الصحابة اى ثم
الافضل بعد الكدابة
التابعون لهم باحسان

7

من كان آخر كلامه لااله الا الله

آاخلركلامه لاالهالا الله ومن كان

لقوله عليه السلام خير

لوف عت كلت

آخر كلامه لااله الاالله دخل العنة فينهمهذا المعين فى الء:ة* فنقول بعد تسليم

|كيةالكبرى لانيبم الصغرى اذكون المراد املكنلام ماهوالملفوظ لعيلسوم
ذ جقيقة الكلام مافىالفؤادولايعلجالالفؤاد وانه يجوزله شروطكالتوجه النام

د عالم القدس والاعراضٍ التام معينولات عالمالرجس مانلشهوات ودواعى
ا

انهل لااله الا الله حالا
قال الغزا لىفنسأل اللهتعالى ان يجعلنا افلىلماتمة م

وم آالا ظاهراوباطنا حتى ودع الدنيا مين اليها وععبين لاقاءتاعلاللهبى لثم 6ه
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ومنهم الامام الاعظم انو

حشفة الاك در لت
اجعاعه

على جاعة منهم

(والمسلون لا.د)ياى لافراق (لهم) فالمواهب الظرففى محل الصفه لاسم لالامتعلقبه والالكان ممطولا.فكان
منصوباوليس كذلك (منامام) اخلىيفة عنسيدنا رسولالله صلىاللهتعالىعليه فوىلاجراء الاحكام علىكافة
الانامولذا اعتبرفيهالقدرة علىتنفيذها كاقال (قادر على تنفيذالاحكام) لعلهوقوةشوكته» اعان المسلينابجعواعلى

ازنصب الامامواجب لانالامة جعلوء من اهم المهتدات حتى قدموه علىلدفنوالتجهيز ولانكثيرامن الاحكام
الشرعية توعفليهكا سياتىثم الوجوب بدليلععى اويدليل عقلىقالاهلالسنة واللجاعة بدليلسمعىكقوله تغالىانى
لاك خ
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بعر ام
فام زمانه فقدمات مجياتهلية  +وقالعليهالسلام اذاخرجثلاثةالىسفرفليؤ موا احدهر فتادلآآبةالكرمة

والاحاديث الشريفةعلى وجوبالامامة ونذلعليه ايضاوجوب الرابمالغروق والنهى عنالمكر ولاتاى ذَون
الاسشوةالامارة ومثل الدنيابلامامكثلبيتبلاسراج اوكبدنبلاروح +ونبعسانلسدتيوامام جائرالضلةمم
ونالحدة
بل امام ولهذا روىالسلطان ظلالله فىالارض  +وقالفضيل بنعياض واجدبن سل وغبرهمالوكانلنا دعو تهابة

لدعونابها السلطان هذاء وقالتاللءتزلةوالزيديم انهدواجب علىالناسعقلاوقالت االموارخ َب عند الامن' دون
الفتنةو قاالالمامالاصمو تابءومن ااهللسنة احلبفعتنندةدونالاءنه وفنهكلام مذ كور فىشرعالمواقف و المق
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واقامة المع والاعياد

وةبو اللشهادات القامة
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الاصبى من نصبه و من ثسر واطيهضاانيكون مسذا كإقال(مس)لانهتعالىقالماجعل اللهالكافرينلىالمؤمنين (ولا) '
المنازعات واحقاقالمقوق وهر التغلئة ونصر المظلوم وسدالتغور ورا '00

سبيلافلا تعقد لكافر الابالتغلب والممز عنرفعهانضرورةوانيكون حرا كاقال (حر) ف.لنعاقدارقيق!نقصهولثغله
تخدمةسيده ولكونه»مكقرا باليناسس وان يكون مكلفا فاقلا بالغاكاذ كر مكلف ختلعاقد لاصتى والخدون لآنه].
فاصصران عنندبيرالامور والنصرففىمصايم اخهوروان يكونذ كرالانالنساء ناقصاتالعقلوالدينومنشروطه
انيكون ظاهر اكاقال (ظاهر ) ليرجعاليه افلىهمات محنفظ "دود دارالاسلام .وانتصارالظلوم منالظالم وغير
ذالكممصنالح ولامنتظرا خروجه عند صلاح الزمان كازيمت الشيعة خصوصا الامامية منهم ان الامام الى
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جعفر الصادق ثمابنه مواسىلكاظم ث امبنهعلى الرضاء ثهماب
ثمابنهتمدالقائم المنتظراللهدى +وقداختئى فى جبل رضوى خوف من اعدانهوسيظهر وعلاء الدنيا قسطا وعدلا ك/
ملثت جورا وظْنا ولاامتناع فيطول عبره وامتداد ايامه كمينى واناضر وغبرهها ذاكلرنهفتتازاق ثم"اجات
عنه وانت خبير باناختفاء الامام وعدمه سواء فىعدم حصولالاغاض المطلوبة ومجنود الامام فان خوفه

ا  5.:الاختفاه ميث لاوجايد مله الاسم بل كيد الاهص ان وجب اختفاء وايضًا فمئد فسادالزمان و اختلاف
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ن لؤى بن :غالب بنفهربن مالك بننضر بنكنانة بنخزممة بنمدركة بانلياس بننزار بنمعد. .نعدنان
ساياطالت انناعبدالمفللت وانوبكر ابن ابى كافة ععان بن عاص بن كعب نلوى وكذا عر لانه ابناالحطاب
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نكعب وكذا عمان لانه انعم انين ابىالعاصى ان
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ل 'فأىنيكون مناالهوللاية المطلقة الكاملة بانيكون مارفا بمصالحالمسلين ومفاسدهم قادرا عاللىقيامموجب
7وبَلمَآشْكَ أن .المساوئ فالفضيلة بل المفضول الاقل علا.وعلاربماكان اعرف مصالح الامة ومفاسندها
مُصوَصااذ! كاننصب اللفضول 077[9-

ارفع نشم وابعذعناثار :الفتنةولهذا حمل عر رضى اللهعنه الامامة
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إلىالعصى واراقة الدماء وتفريقالكلمة ولاحقى «ضار ذلات وزيادنه علىماوقعفيه من المور لهما

ذفره ورفعانامكن والانفذت احكامه (اغمرورة كافىالمواهب فالسعدالتة:ازاتى ولانءزل شق وجور وظم
كل عباداللتهعالى لاله قدظهرالفسق وانتشسراجور هنالائمة والامراء بعداللملفاء الراشدين والسلف كانوا منقادين

بنع والاعياد باذنهرولابرون الاروج علهم ولاناأعصمة ليست بششرط للامامة اتداء فبقاء اولىيوعن
ردالله انالامام ينعزل بالفيبق وكذا كل::قاض :وامير واصل المسئلة انالفاسق ليس من اهلالولاية
سافعي ج
لاق وتتغاللهولانهلاننظر بنفسه فكيف لغيره وعند الىحنيفة رجدالله هو من اهل الولاية حتى اميم

اللاافمام والفرق ان.
أاتلفاسق تزويعابنته الصَغيرة والسطور فىكةبالشافعية انالقاضى نعزل بالفسق ثح
 4ذله ووجوب نصب غيره اثارة الفثنة لاله نمالشوكة حلاف القاضى وفىرواية النوادر من العيا ,الثلاثةانه

 2قضاه الفاسق وقال باعلشاخ اذا قلدالفاسق ابتداء نصح ولوقلد وهو عدل بنعزل بالف لالاقنلر

ج عدالته م برض شضانه ندونها وفىقاوى قاضهان اجعوا عالنىهاذا ارتثى لاينفذ قضاؤه فىماارتثىوانله
ظس ٠
أذااذالقادمى قضاء بالرشوة لابصير قاضنا .ولوقضى لانفذقضاوء انه ىكلامه*ود كر ايضافى فتاوئى قاخضان اذا

ولدالقاضئ اوكائه اوعض اعوائه لبعين الراثى عندالقاضى ففغل انم بعلمالقاضى ذلاك نقد نفذ فضاؤء,

وكانعلالمتشىردماقبض وانعر القاضى ذلككان قضاؤه مردودا اىتكهلامه وتمام حقيق هذه الشغلة

الفتاوى(ويجوز)اى بصم (الصلاة خلفكل بر اتجلحموحدة اىمتقللهتعالىقاتم بأوامسء تلاتروكاهيه(وفلدّ
هوهنكان .بضد البر لفوله عهالليسلام .صلوا .خلف كلبنوفاجر ولان غلاء الامد كانوا يصلون لل إلا
لوكلعرلىاء
واهلالاهواء والبدع منغير تكير ومانقلعن بعضالسلف منالمنع عنالصلاة خلفالمبتدع تاسم
اذلاكلام فكراهة الصلاة خاف الفاسق والمتدع هذا اذا لميؤد الفسق والبدعة الى حدالكفر واماذاءاد
فلاكلام عدم جوازالصلاة:وةالتالروافض لاو زالصلاة خلف كلبروفاجر لانالامام يحبان» ا
قلناهذاياطل لخالفتهالسنة وعمل السلف .ذكره التفتازانى (ويصلىعليه) اىعلى كلبر وفاجر اذاماتاعلى الاعا

للاجماع ولقوله عالسيلهاملاتدعوا الصلاة على «نمات مناهلالقبلةكافىسعدالدين تفشىرحه * اقول ثم المافرا
صند عاالكلام.منمباحث الذاتو الصفا تو الافعالوالمعادو التبوة ,والاماها
ام
قاضل
المصنف .الكامل والمؤلف مالف
على قانوناهل الاسلام وطريقالاهسلندوا جاع ةحاولالنبيه ج 707علىنبذم انلمسائل التىغيز بها!
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بم الباءاىصالحفانالسلف كانو انقددون بالخخاجفىالمجعةوغيرهالكن َ

ااصللحو ازلابنافى كراهةامامة افلفىااسقخي»قلالصةوتكرءامامةالفاسق رجلان |
افلىعفة والصلاح سواء الاان احدهما اقرأفقدم اهل امسدد الآآخر قد اساوًا |

]| تكره اماءءة المفضول عند وجودالفاضل انكره القوم امامته خلافا لاروافض لان أ
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الامام يجب انيكون معصوما عندهم وانما اورد جذين هذ,المسائل فىالاصول| ,
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 9 0الاعتقادية معانها منالفروع العملية ردالمثل هؤلاء المخالفين وجعلها منالاصول",
ا  3ويصلىعليه ويجوزا لحم علىالليفين فىالحضر »#بوما وليلة مننقضالوضوء |
ىم ||ظووالسفريه ثلاثه ايام وليالييا كذاث خلانا لمشسيعة لكونه زيادة على كتابال

الوضوع  "+منت© |إسريو_ يحبار الاتخاد -وقداتنت مشاضناكون لاوم ستهورة وآ

الزجنلين” للادلة لكك ||رول منقسل منوار المى حيان الترى أحاف الاكثر حل ا 00000
انهاكادت يكونمتوا > ||وفى شرح العقاد سكل انس عن اهل السنة والجاعة فقال ان حل لعفن |
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بوماوللة  22فى(السفر ) الذى تقصر فهالصلاة ثلاثة ايام وليالها ستوىفه الطائعوالعاصى (ولا :نح

عتداىحتفة رجدالله خلاذا (اشنافعى فالعاصى  +وقالتالشيعة لايحوز المحم علىاللفين لانفيه زيادة عل |

الكتاب باخبازالآحاذ وهو لايحوز فه»رمحون علىالرجل العريان استدلالا بقوله تعالى وامسيحوا بر سبك)|)
وارجلك  +قلناالزيادة اعلىكتاب جائرة بالاخبارالمثهورة سئلعلى رضىالله تعالى عنه اعلندج على الفا
فال جعل رلاسلولمثلاثةايام ولياليهن للسافر بوماوللة للمقيموروىانوككر ارلضلىهعنه عنرسو لالله.عليه السلا"

«اتلرا ١٠ |
ارنهخص للسافر ثلاثةايام ولياليهن وللقبمبوما وليلةاذا تطيرفليس يغفيدظظة انيع عليهها بو
اذركتسبعين نغرامن اأصحابة برو ن الحمعالنىلمفين ولهذاقال ابوحشفة رجدالله ماقلتبالمح حتى جاءنى فيه ف .

ضوءالنهار  +قالالكرحى ر-اجدخالالهف الكفر على .لمانبرى االلمحفعليىنلان الاثارالتى جاءتفيه افلحىيتزوا,
ال عن ااهللسندو الجاعةفقالاننحب المي
منس
نل ا
,ىسئ
ويابجلةمنلابرىالمسحمعلى|لليفينفاهولمبناهدلعة حت

العقائٌ لسعد التفتازانى * وقال عطاء رجه الله ماعلت اناحدا
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|إلانطعن افلىمتنين وتمسحم على .اللم

لن/صصاب .رسول الله صلىاللهعليه وس مسح على القدمين بعنى عريانا والجإواب ءنظاهر قولهتعالى وامسصوا
ظ سكم .وا رجلكم بالمرانه معارض نقراءة النصب فلابد من التأويل وهو حل الرعلى المجاورةكةولهمهذا
جىمالر والجرور لانهالموافق لاسنن المشهورة ,فيجبالمصير
قرس خربوهذا اولىهمنتأويل النصب باالللعل

ِهُلان ججيع .من وصف وضوء رسولالله منفقون على غسل الرجلين * وقال عليه السلام ويل للاعقاب من
أووتمام تحقيقه وتادقليضقهافرشىر»حوةالالععبرى ذهب الاكزون :الاىحكامالآآيةوتنزيل القراءتين عحلكىمين
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وهوان ,بذ تمر او ذييب فىالماءفجمل

ناه وتائانك فحدث فيهلدغكاف ا
ىلقفاع وكانه نهى عذنلك ففيدأ الاسلام لكماانت الجزار آوانى الخور م
فعدمتريعه مقنواعد الهالسنة خلافا لا
روافض وهذا حخلافما اذا اشتد وصار مسكرا فاالنقول نحرمة

للهوكثيره تماذهباليه كثير حهقز 5/9هس منااهللسنةوالجاعة كافىشرح العقائد لسعدالدين+وذكر فيصدر

ْ القبلتين
وضعم اعلفينوالاءسالئعنالشهادتينو السوعدو
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الفدرين بمعوماءالعنبجتى.ذهب
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لكل
| هوف دمااالءلاايحنباءالللإاامهوايتكمنوصشدكقرتهجماهنعهنمهصمننمدفذلعاهتم 6الفلومتفرضبيل ف اثمرياةليفقافية وامماحل ال
لثلثعنداأشج
_2

لاه متو التوالهلل لصتي ليعيدقةاوت ان يو لكو االوجاو عاردسلد...ب|ردي يرورادي ازن افو
ل اربيز ارق لول شلهيه
لايحوز غفيىر العبادة الماليد وامركالصلاة والصوم»واماالدماء كبك شلاةاجاء

 ١وماذكر هنا منتحديث انالعالم والمتعم اذامى| عل كىريد فاناللتهعالى برفعالعذاب
| عنمقبرة تلكالقرية اربعين نوما مفرّى ا فىشرح المقاكُ فقال عاللىقارى

اك

م

ايليا الكير تقال
لاضن" كوه قال لذ

عن الليافظ الجلال لااصل له ونقل عن شمرح الصدور عن القرطبى عنالغيران

عانك آنا01

ا
قهرثووااب
ابء القرا
اننلنق
ةءة والاسةوالاسا ع معا وييللححققهه ثثوواارب مايهدى االليهيه ممنانلاقلرقارءاة

حلان لاسترار الطعام

ؤايا

اثواب القراءةللقارى ولليت ثواب الاستاع ولذيك تحقه الرجة ولايبعد فيكرواله إ[بين قتازلا لاثهف

الناش فى زماننا يشربون للفجور والتلهى فم ان اللملاف ثها اذا قصد التقوى واما اذا قصند.التلهى
بالاتشاق انتهى كلا*»ما ( وى دماء الاحياء للاموات وصدقتهم ) اى صدقة الاحياء ( عنهم  6اى

انلامؤات'( نفعلهم) اى للاموات لما ورد فى الاحاديث الماح من الدماء للامواثت خصوصا فى
ا اطنازة :وقد توارثت الساف فلولميكن للاموات نفعفيه لماكانلهمعنى +وقال عهلايلسلام مامنميت يصلى
ه "امن املمنسيلين ببلغون مبائشكل
فهعمونله الاشقعوا فيد وعنسعد بن عبادة انه قال يارسولالله ان امسعد
ت ىفاالصندقة افضلقال عليهالسلام الماء لخفر برا وقالهذه لاتمسعد» وقالصبىاللدعليد وس الدماء بردالبلاء
صدقة تلى* غضب الرب» وقالصلاللهعليهوسم انالعالم والتمر اذاس! عقلرىية فانالله تعالى برفعالعذاب

مقبرة تاللاتقرية :اربعينبوما كافشر احلعقاد لسعدالدين وذكر فىاطاشية الكستلية فاذاكان محرد المرور
| فالتضموع والابتهال اولى بانبكونا رافعا علىانه لاقائل بالفضل اتتهى كلامه  +اعزانالاصل فى هذا البات
السانله ن
اعل ثواب عله لغيره عنداهلالب_نة والناعة صلاة كانت او صوما اوا او صدقة او قراءة

رن اوالاذكار الى غبرذلاك من-جبع انواعالبر ويصل ذلك النالمنت' و شفعه  +وفالت اللمعتزلة ليسله ذلك و
ب
لصاله ولانقعه لقوله تعالى +وانليس للانسان الاماسعى وانسعيه سوف برى المبه  +وقالالشافى ومالك

محوز ذلك فىالصدقة والعبادة المالية وفىاحم ولاحوز فى غيره هنالطاءات كالصلاة والصوم وقراءة الفر

وىصول ثواب القراءة لليت لجمهور السلف والاثة الثلائً
وغبره ذكره الكرماق  +ثم اعر انهم اختلفوا ف

عاللىوصول وخالف فىذلك امام الشافعى ر-جدالله مستدلا بشوله تعالى* ولالنلاينسسانالاماسعى +واحاب
الاولون عن الاب"هباوجه  +احدها انها منسوخ لتقولهتعالى والذينآمنوا و البعتهم ذربتهم بانمانلقنا بهمذرد ْ
ادخل الانبناء الطنة بصلا حالاباء  +الثانى انها خاصة سوم اإراهم وقومموسى عليهماال حلام فاما هذءالامة 5

ماسعت وماسعىلها قاله عكرمه رضىاللهعنه  +الثالث ازالمراد منالانسان هنا الكافر واماالمؤءن فله ماسعى و
سعىلهقاالبهانلابرينعس* الرابعليس للانسان الاماسعى مطنرق العدل فامامنبابالفضل فَعَارارُنيزيناه الهس

ماشاء قله حسين بنالفضل* اهامس اناللامف الانسان بمعنى علىاىليس عالاىنسسان الاماسعى وانتدلوا

الوصول بالقنام
ساعتلىقدم املندماء والصدقة والصوم واححج والعدتىفانه لافرق ليانلهتوابه بانكوه
حَ او صدقة أو وقف او دماء او قراءة وبالاحاديثالاآ” اد كرهاوه
مااي
نت

ضعيفة نسجموعها .يلدعلى ان

لذلك اصلا وبان السلين مازالوا فىكل عصر يحتمعون «-ف 7.ه وبقرؤن اتوتكايه مرنفغيكرانذاكُ

عام  2لك || 6فإوفضلالامقكا#نتساحبتبلاخبار اخخصد اكلدمودعتويت اقشونا |
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اثلاثة اقوله صلالله تعالى عليه وس لانشدالرحال الالثلاقة مساجد للد إ
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ةلألشرسولاظسل اا
اقعت
1عنمر دنى
و

 3 3بو ل *ى الله عليدوسلٍ اىّالبفاعخييوا البقاعمس فقاللاادرى فسأ لجبريل عنذلك فقاق.]| :
0 1 0
لاادرى فقالله سلريك فس لهفقالخيرالبقاغالمساجدوش البقاغالاسواققالف الر ١
عن

رد ىَ

الله عنه

محا : .ذاالاثر إن لاادرى من:الكمال .وافىصول اليزدوا :اطنلوات يكضل

مسفوا من م على المقابر

ام

لالارانلالدرى عن جعالوقاصن

0

ا

وهقروأاقللله احد احدى عششرةمرة تمهوهب اجرها للاموات اعطى  منالاجر بعدد  2لأماسثل057 6
الاموات* قالالقرطى وقد قيل ان ثواب القراءة لاقارى ولق ثواب الاستماع ولذاك تلحقه الر-جة قال

واذا قرى”القران اتتبواله

ا ل

إن

تعال

0

الاماكن حتى ) 5ات و
والمدنة وبيت المقدس والشاموهو ةا  2وقزوين و
الكوفة ومتصجدا رام ومسجدالاقصى وم-حدى هذا قالعليهالسلام لانشدالرحال الا اثللىاثةلة مساجدالمسججد.

المرامالديث واشهرايرمواياما مع والاعياد وبومءاشوراء وشهر رجب الى غيرذلكماورد فىالاخبار والآا ٠
قالصل اللهعليه وسل

همنمات باحدا ارمين بعثهاللله تعالى بومالقيامة آمناء وعنعر بناخمطاب رض ىاللاعنه 0

سئلت راسو
للله صاللىله علطيوسا اى البقاع خيرواى” البقاع تر فقال :لاادرئى فيل عرايق عن ذاثة

لاادرى فقالله سلريك فسأله فقالخير البقاعالمساجد وثير البقاعالأسواق +وقال عليهالسلام بومالجعة سيدالايام
واعظبها عندالله بومالاضخصى وبومالفطر» وقال عليهالسلام نومءاثوراء عبد نىكان قبلكم فصومؤه انتهوقال جب
شاهلرله وششهعبرانىورمضانشهر امتىقيليارسو الله ماءعنىقواك رجب شُهرالله قالانه.مخصوحن بالمغفرةوفيه
حقن الدماءوفيه تاالبله علىاند.ا وفيه انفذاو لياءهمن اعدانهالىغير ذلاثمن الاحاديث الشسربفة ؤانما اخلصاما كن

بالفضل  3ان الفضل الاضافى يحرى في افراد سائر الاجناس ردا علىمن زعم ان لافضل .فالىاماءكن وائم

 31اللكان بالمكين (والعلم افضل

فبه
ا:ا
لالك
خصدر
مالنعقل) لانلهمقصودو العقل و سيلةلحصوله وقدقدمنا فى

رَ انالعقل اس واصل اهل» وعندااءيزلة البول نض لافن ار لانهمو جب عنده ,لكن شغى ان يكؤن راد اهل
ي لاوأنسانة
العم هالعا المزون بالعقلو الافلاشك فى افضاءه العقل لانه جوهر والعزعض مناعى اضه فك ف

ءْ كسان وامتبازمعن سار الميو اناتماهو بالعةلبؤيده قوله عليهالسلام ماخلقاللهتعالىخلقا ١كرمعليه مالنعقل
#واذا نقرر هذا فنقو لالعهوادراكالثيء تكنهه»و قبلهو الاعتقاد المازمالمطابق لاواق وعقالاعم 1
 :مورةالى فىالعقل والاول

ل

اخص من الثانىو الءق ل هوالةوةالمدر كدالقًا م ةبالنفس الانسائيةالتىبها
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شرق بين الاير والشثسر
ا ده 4م

الداراوالو الديئاوالفطرة

|| كالمقصود

005

العقل قدد0

 ١أ الاصلية واما المهل سا لذانه تعالى وصفانه مع وحود

العقل فخحفر ولذاقالالله

ل
ق*
وجات
| تعالى  +برفعاللهالذين آمنوا مكم والذين اونوا الع در
|لذين 0
ا
0

هليستوى

والذين لاإعلون خلانا للعتزلة لعلذلاك ناء على قاعدتهم فى امسن

فى بان العمهو
العقليين وقيل ءَعن العم

العقل عند

بعص وقيل

العقل بعض

(لضرورى وقيل هو 5وة ممزما هن حقادّق المعاومات فافهم ب واطفال
ا

 0لادرىأهم فىاند #لتبعية الفطرة الاصلية الاسلامية اولعدم التكايف
ٌ

 -هو مذهب

 2فالنار  2لتبعية الوالدين ”مآهو هذهك

الاشعرى

الجهور

وعدم الدارية مذهبالامام الاعظرو هواحد الْعْانيةالتىتوقففماءقال افلىاختيار
لد 3دون

توقف أبوحنيفة فىثمان ( ١ ) دؤر الغنا

ا

الملاككة انضل أمالانياء(؛)اطفال الشر كن فى اله م والار (6ف)الائل
ع
الطلالة والبقر اطلالة والءء

هس بطيت 0

“.)5ى 0

انان( 6)70

سكل أذكرأم انثى الثامن تفسير الدهر وقدبيزاد علىهذه وقد .نقص* ونقلءن
النوشع لاس.وطى فى اطفالالمثشر كين عما4.

افوال اضا ) | 2قىاللنة ) ؟ ) خدام

اهل المنة( *)فىبرزخ ين النار واللنة ( )1فىمشيئّة الله تعالى ( ه )“نون
فىالآخر):(:يصيرون ترابا 806انار )م( اوقف لكن اندوانى نعل عن التووى

ايم انهم افلىمنة ويؤيذه ماروى عن جد بن المسن انى اعم انالله لايعذب
لهذا ال من فال فالتان بلذعدات لمن اتيم كو اوفك
لتعهارض الادلة 0

عشك

ها اهل هذه

المذاهب من جلتها قوله صلى اللهتعالى عليه

والنع والضر  +وقيل
هو القوة المبِية لقبول

العلوم  +وقبل العقل
جوهر مذى” خلقه الله

تعالى فى الدماغ وجعل
نوره فاىلقلب كا ذكرنا
ف دباجة

الكتات

( واطفال المثسركين 6

اوجن قل البتلرق
(لادرى) بالصضمة مبنيا

لدو لاوبالاون لافاعل
أى معاشر المو<دين

(أه ,ىا نه) لولهم قبل

البأوغ والتكليف وجزمبه

الاثعرى ( أمفىالنار )
ور
ههم
ماصول
ام ب
وقاله
الما
ائ :من الاشاع :كااق
شرح مدا للاوى عق
الاول وعدم الدراية

خالتهم هوجوابالامام

الامظم ا سكل عنهم
لتعتارض !,الادلة .اذا
| ختلف الئاسفيه فالسكو تعنهم اولى» (.ربقة  "5ل) قااللسيوطىفىكتابالتو شع اخناف العلاء فب بقمداو حديثا
وقد*عمت

عدم العذاب

بلاذنت

وقال الله تعالى

 9قله زر قازاراة وزر

اخرى

#اسداقوالاحدها انهمف اىللنة» الباقانهم دم اهل انه  1والثالثانهم فبرذخ بين انه والنار» داعا نم
تشيعةاالللهى +و الحاهس انهم
«.
نون ىالا خرة  +والسادس انهم يصيرونثرابا» والسابع انهمىا ان" معالا”بام

'والثامن الوقف اتتهىكلاءه » قيلتوقف الامامابو حندفة فىئمائية مسائل+الاولىوقتاللمتان »٠ والثائية الدهرمئكرا
#والثالثة الملائكة افضل أمالانسياء  +والرابعة اطفالالمثسكين هبلدخل النارأملا * والخامسة الكلب ميتصىير معن
© والسادسة البقرةالجلالة «تىيطيب ها  +والسابعة اللاثى المشكل كيف 5
-ؤر الخار 0

المدادى فىشر حالقدورى  +وقال هد  3الحسق الى اعنمانالله لابعذب احدا بلاذنب

(والكفرةحفظة) اختلف الناسفىالنكفارهل علومحفظةقابلعضهمكَّعلى حفظةقال بعضهر علىحفظة هوا ©>يم
لهم
بحق
لقولهتعالى فى
تك
كلذابون بالدين وان عليكم لحاافمظيانكاكتريين بنعملاوتفعلون» كافالعقائد الغزنوية
نالله على
وقالتالمعتزلة ليسعايا بشى”»نالملانكة والمفظة لانالله عماملامشءله الانسانيغفر يأشناء وييشعذابءمو

عج
كلثى' قدير»* والمواب اتمابوكل عل ليكون
ليى نومالقيامةعندالاتكار ولالهوارد افلىنصوص فجبالاعان),
تابط ويل ا(لومعدوم
لاطن
وان كن انا االعلققليواسوههنا نحقيق وتفصيل تركناه حم  5يه خوفامانال

ليسبد )يةلف الصباح
الثى'لغة عبارة عن كل

لوحو ]ساحينا رجاه
وربراخم  -عالاكوال
كقلت شا [موعوق
شرح العقائدالثشى”عبارة
عَنَ الثانت فى الخارج

و المعدومعبارة عانلى
فيه فلا يمكن اندارجه

تحتالى خلافا للمعتزلة
فان المعدوم المكن شى"*
لانت فىالخارج عندهم

واما المعدوم المتدم فهو

متفق عليه فيعدم الشيثية

انتهى» قااللامام الراغب
الاصذهاتى ف المفردات
قل الذشى” هوالذىا2حع
اند

و حبر عنه وعند

كثير لكين هواسم
مقرل الى اذ سملن

افللىهتعالى وغيره وبشّع
على المو<ود والمعدوم
وعند بعضاهم الدى>

عبارة عن|اوجود فقط
واصله مصدر شواءاذا
وصفالله تعالىنه فعناه

9لكفرة حفظة  6جحعافظ حافظهم ضوبطهم اعمال بنى ادم لقوله تعالى +
ول
| وان

علىم للافظين * وقوله مايافظ من

قول الالدية رقيب عتيد +وقيلليسلهم

ظحتطلدامدالفا  +قلنمانا<للفةائدة اظهار كال العدالةو الدجرل عليهمو00
فلمطلب النقلى بالدليل ||
“اناا مهالولدمة واندلك رايا مقابلة نص واحجاج ا
العقلى وجل النصوص
فق امكان ذلك

على ظاهرها واجب أن وقعت اص مكن لكك

 2والمءدوم

لدس

بثى0

3

الثى” ثادت والمعدوم  5ا

بثابت خلافا للعتزلة اذ المكن المعدوم ثابت فى امارجعنده ,فالمتنع ليس
اتفاقا لعلعند المكماءيصدق على المتنع اإبضبالانهم يجعلونه مساو 0
وسعسهون اند الىوواجب وعكن وممتنع فى ل
0

ا

بده مامكن أنيعاوريه

الراغب شعوله علىالوجود ومطلق اندوع

00000

انلتكلمين ويطلق علىالله تعالى لكن معتى الشانى فيندفعمااورد عليه بعدم |
كونه م ٠ن الإاسئاء المشى الى ور

اطلا قهأ على أئلك تعالى وحم

ل

الرّادف
2
0ل

| بالمرريد +والموات حر د وقوعه فىالقران بردبحو اكد كنا واللةستهرى” عمهدم||

| اطلاق تحوالمستهزى” عليه تعالى فتأملهاعل انالتزاعفكونهممقبات 0

»زلة الساعةئى” |
ائلون باطلاقه عالعىدوم محازا وعليه بحملقوله تاعانلىزا

عظم * وانما اهنا ا

اذااردناه بالحاز الاولى مثلا فيضممل احماج المعتزلة ا

لعل هذا حاصل مااجيب عنه بالكتون موجودا حين حصوله اولغاية محققه

كالحقق فالمال اوانه محقق فىالمال فىعله تعالى لكن برد انالاصل كونه معنى

أ

ا

حقيقيا والمحاز خلافه فان اريد اللقيقة اللغوية فيتوقف على النقل عن 0

اوكتبهم وان الاصطلاحية _ بك استعماله فهىذا المعنى حيث بتبادر عند ]أ
الاطلاق 0

فافهم قل ا

ا

الاقف لزوم قدم الاشياء وتعطيل الصائععند

كون المعدوم شيا كاهو مذهب الدهرية والاذلا كي ل والسحر » عن امناوى |١
رة
بفس
رن ن
شنيا
هوا

لمثهور
ةقيفلاهو
جكبسيرة
قحعانرمناولةمحر ماما كفر او

.

النيراليرقجيةالملقطير اتالشعبذة الطكمهو اقع#كو قوعه عاللىننى اصللله تعالى '

| عليه وس حتى قبلانه ا“قرالى سبعةاشهر حتىنزل المعوزنان سبق خللماتةزلة.

الشابىو اذاو صف غيرهفعناهالمى” فعلىالاولةولهتعالىقلاى ثى 7كبر شهادةوعلىالثانىةو لهتعالى الله (والروافض)

فلشرع مختصلكل امح سبوباهت
ور و اق )عقال الامام الرازىافظا لسر فىع ا
لمهس(ح
الا
خالقكل ثى' الىهناك
على غير حقيقته يوجرى>#رى القوبهوالخداع وقد“م رالنى صبى اللهتعا لىعليدوس] <حىكاد حيلله أنه  0امل

ينانا مين وبق صلىالله عليه وسل مسحور انحو سا شهر حتىنزل الملكان عليهفؤىالمنام واخبراه بذاك ؤاستضر جه

علىرذىالله تعالىعنه وفيهتزل المءوذثانفانفك عنهكافالمواهب واتكرءالمعتزلة والروافضوالحة علممالكتاب

والسذو الاججاع الحاصل قبلهم وهو نس انواع فالمثيرور مانلهاطلدم ومنها
يريجومنهااارقية ومنها الملقطيرات
ؤمنهاالشعبذة وتمامتحقيقها مذكور فالتوفيق والمذهبانالتأثير الحاصل عقيبالكل هوفملالله تعالى على وفق
اععادثه ووجه المكمة  5الاهوالله (واصابةالعين جائزة) بال ماله يعيله عينا اى اصابه بالعين وهى
زاء معيةفصل عننفسه اللميثة سه مم؟ هس عند اسحس_انه للامى قالواوجه اصابة العين ان الناظر
اذانطر الىثى*ولم يرجم

والروافض فىلهم على الاوهام والميالاتبلاحقيقة له ولنا الكتاب الناطقباله 

ماشعم 00

واله شرق

بين المرء وزوحه

والسور 2ه

النتى صلى اللهلعالى

الىالله تعالى والى رؤية

]| عليه وسر والاجاع قبل الخالف إواصابة العين جائزة» لانه ام مكن فىنفسه

صنعهو اسحسئه فنىفسه

واخبرية الصادق حو قوله دلىالله تعالى عله و-؛ العين <ق تستزل الحالقاى
الطبل العالى *+وفى حديث آخر العبن حقى ولوكان شى” سايق القدر لسبقته العبن

قذ حدث الله افلىمنظور

]| يعنى لان زوال شى“وفناؤء قبلاوانه المقدرلهلسبقه العينواذا استغسلم فاغدملوا

خطاب لاعائن يعنى اذا طلب المعيون تمن تهم انهمائنغسل اطرافه وماتهت ازاره

علة بحناية

نظره على

الغفلة اتلاءإاعياد لبقول

افق انه مؤاد تقال

[| ليصب غسالندعليه فليفعل العائن ذلك ندباوقيل وجوبا لانترياق سسراهيهكايؤخذ

وغيره يظن من غسيره
فواحد الال “لم

|||للمنكرولا أنبشعل لحر بة قالالكماء فىوجهدانالقوة المعية تلبعث من عينالعاءن

سدباذ كرهابن الملاك وقال

ملنها يؤخذ علاج ذلك منه فى الاغتسال اطفاء لذلك قال ابنالقيم لابنفع ذلك
المىعين نفسا اومالا فيهلك ويل ولا سعد انتبعث جواهر لطيفة غير م ثدالى
المعبن فيهلك لق الله تعالىوالمفهوم من حديث العين حق يحضير ها الشيطان
اندم
وحسد ابن آدم ان السبب اعماب الشيطان بلا رجوع الىالله وحسد اب
بغفلته عن اللهتعالى * ييه  +نهل عن بعض منع لان من مداخلة الكل

ولزوم ببتهكالحذوم بل اولى ونفقة الفقير منبدت المال قااللنووى وهو تح

متعين ولايعرف عن غيره تصرح >-لافه وفقهاء الشافعية رثبوا وجوب

| الضمان على من اتلف لهاء اقول ولايس تبعد ذلك بظاهر هذه الاحاديث
| سيا حديث العين ندخل الرجلالقبر وتدخل امل القدر  +فائدة  +اخرج ابن
فيا كر انسعيدالناجى قال لاسديلله علا حينقيلله احفظ ناقتك من فنلاالعائن

فعانها فاضطربت فاخبر فوقف عليه فقال بسمالله حبس حابس وشهاب قابس

رددت عبنالعان عليه وعلى احبالناسالبه وعلى كده وكلويه رشيق وفىماله

يليق فارجع البصر هلترى من فطور اليد فذرجت حدقنا العا وسلت الناقة

امن شك إن عه
العين باللخاصية ودؤيده

قوله عليه السلام النظر
كوي دوع لمن بتكام
ابلاس فانالنظر قديكون
رجة قىحقاللماظوراله

كنظر الاندياءعلي السلام
والاولياء والصلاء بم

الشفقة وقد يكو نم
فحىقهكنظر الهالاسد
والذل واصهابالنفوس

البيثة الصيةة الشيطاية

| ماذكر منالاحاديث وشروحها من دامع الصغير وشرحه+وقيل حين| صابتالعين

بعين المسد والضل

| الحسن واللسين رذىالله تعالىعنهها عل جبرا ثيل النىالتعويذ بهذء الكليات وهى

وانابث فيسرى منه

لي
س
سبيدس
ب
و وعجيب
ج

الهاملهمذا الساطان العظم  1والمن القدع

والكامات التامات والدعووات المسا0رات ماف

الاسنوالمسين منانفس الجن واعينالانس فقالها لهما النى صلىالله تعالى عليه
و سإفقامايلعبان+و فالىشسرعة ععنمان رضىاللهتعالىعنه اله امي بتسويد حفرة

]| ذقنصى ملحوفيه عنه ايضا ام العائنبالغسل والوضوه ليغتسلءه المعين اشير

اليه سم «عنوى ثيرضه
او يهلكه وههنا محائت

كتفية و انسار الهشية
لاتليقبهذا المقام +وعن

على رضى الله تعالىعنه
بل عالليسهلاماتى ال
انى
لعسليلهام فموهاتقفاهفقالياء#دماهذا الغْالذىاراء فىوجهك ذقالالمسنواللسين

سد

ش

02

2

|العظيموالمنالقدبم والوجهالكريم وااكأماتالتاماتوالدعوات المستداياتماف الل.نوالمسينمن انفس الإنواعين

الانسفقال

5
لهاالنى صلى اللهعلد

اما يأعيان نين ندبه 2

السلام العين حدقيلاما تستئزل الدالق  +وقيل انالعين ندخلالرحل

ماروىان

يظهراثره

ل

 2ندوَأى 0

 3كلدي ود ره ايضا 2

0

ثمبيرك عليه فيقول بارل الله فيكو عليك

بدالر ون
القرواجل

تان أنه 0

قال عليه السلام اذا
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مصيب ث#ة_ل للخطاء
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نرواى حفرةذقنهقالولًا

5

عاءم بعتلا

 2 1ثافعا.ه العيناءى اصاتهاان .هو لماشاءالله لاقوةًالاناللك

الىهنا كلامه زوكل تهد) اهل للاجتهاد( مصيبا تداء بالنظر إلىالدلل

ىلمكم 5-١ 0
ىلانتهاء)فىالجتهدفيه لبالنظرال ا
للاهلية (وقدخطئ' ف ا

عندالله هن صادفه فهو
المصيب وملنافهو المخطى”

شسرعة الاسلامو ايد فعالعين؟
القدرءو فى

نواتهاعر تصيبه 0

* وروىءن

المعينو به امم النى عليه|| سمزم لك نه انبرى انا

السطانى ىكتاب الادعية «وقالعليفم

لعدمو صولهاليهث لان| قو احدمعين ٌ

ايتعلق علهها فظرالعائن اتداء فنتكسرسورة عيئنه +وفىالشرعة ايضا والسنة من |
خاف فىنفسه اصابة عينه انشول ماشاء الله لاقوة الابالله بثمارك علته فيقول

رد  #من الاجتهاد وظاهر كلاءالنفتازاق فىشرح
يوتكل
باالرله فيك وعليك م
العقاك جر يان الاجتهاد فالعقليات والششرعيات الاصلية والفرعية وفالتاويج

نمينن «#امصيت
لبقكل
اناس
عدمثعوله االلىاصول والعقائد الاانيكونتفسيرا بم
اتداء» اى بالنظر الىالدليل قبلالوضول ال اىحللكمهذا هو قول ابىخدفة
والختار وعند البعض قيل واليه ميل ابىمنصور مصرب:اتداء واتهاء فقوله

#بالنظر الىالدليل #يكون كالتفسير لقوله اتداء لبذل تمام وسعه عليه وهو من
اختلفوا فىا2على” فعند
صبوقات
البعض تخطى” اتداءو انتهاء افلة رع شرائطة ومن هنا لاغاتتاخطى #لماحور اذا لاميكلنطر
ببنا لقوله اصللله تعالىعليهدوسيماحكرعبىانك اناصبت فلك عر حسنات وان.
 4الغار إلى الدليل
مىاالك
وبالنظر ال
رمو ينا اخطأت فلك حسنة وقدخطئ* فىالاتهاء بالنظر الىلمكم كالتفسْيرٌ للا'تهاء
ادلكمل#عتهتدزلة وان
كتها
من اطلاق االمطاء فى لان اق ##عانلدله قؤوا<د معين 6لاماادى اليه اج

الحديث ولقوله عليه
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لتوزل بنا عذاب مانا
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اتداء طى'اتهاء وهذا

هلد و تعددااق هذافالفروع
ت ك
#ابة
ثييلر من اهل السنة اليهحتىيلزماص
ككانم
فلاشباه
وامافىالاعتقادية فاحق واحد اجاءا فيعاتب الىُ#طى” بليكفر اويضلل»و ا

عناللصئى اذاسئلنا معذهنينا معالفينا فيب ان مذهبنا صواب حتمل الخطأ
ومذهب #الفينا خط تمل الصواب لانالقطم مناف لاحتال اناطأ وامااذاسئانا
افلىاعتقادية فيب ان نولاق ماحن عليه والباطل ماعليه خصومنا ماقرر
الصنف فىوصاياه التركية لعلاكعرفت حك الانتقال منتقليد ممتهد املتىهدآخر

ماقاله ابوحشفة كل ::#هد مصيب

و الى عند اللهو اجد فاذاكان| اق عندالله واحد لابراد

(والتصوص)» ,

ان كل تهد مضي بالنظرالى! لكم بليانظلرااللدىليل ععئىانهلوااقلامدليلكاهو حمقسهجمعا بشرائطهو اركانهفيكون
|
نيا بماكاف بدمانلاعتبارو 9فىو سعه اقامةالبرهانالقطعى فالىششرعيات حتّىيكنومدلو يقالي
د مصدٍ
اانحكل
ومروك
هذا "كاه خداقه اطلبفرس ضعلنه فر يكل واحدالى حانب فىطلبه هذا الا
افلىطاب عتثلاللاًمى ولكنمنوجدالفرس يصيباتداء ةلطكلبه واتهاءاظفره بالفرسوااباقون يصيون 5
لبذل جهدهم والطلت وامسال الام لااثهاء ك1رماتهمعن أصابةالغفر س تكذاههينا والدالءبى انا 4عدن طاو

وجوءالاو لقولهتعالىففهمناهاف لئان والضيير للهكومة والفتيا ولوكان كلءن

 ٠الاح:هادين صدوانا لكان #1صرصض

كلرذجهة لانكلامنهما قداصاب المكم<ينئذ و ند ]زمارلصا اانهروىانغمقو
سيان عالليهسلام با

ب 8ت ايلا زرع قوم شك داود عليه السلام بالغنمأصاحب الارث* ذقال سلعان وا يه لسلام وهو اناحدعثس
للاى
وةا
غير هذذاا ارفق الهر هين وهو ان ندفعاحار ثْ الىارباب|( اه هوهو نبهاح<تى دمو دالى اله.ءئ
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الاحاديث والآثارالدالة 0

 0اال قله السلام أناصيت
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احسيات وان ات

بينالصواب واالمطاء حخيث صارت «ت:وائرةالمعنى
ولك عدسنهة وىح<ديث ا

حَعل 0هيت

اح رن
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ااْه النصوص #كتابا اوسنة  8تحمل #ه بالضرورة على ظواهر ها المفهومة

الغدَ اواصطلاحا حقيقة او ازا اذالميصرف عنها دليل قطعى وذلك معنىةوله

واجلهة كبلك المتأخرين فالمنشابه

١ 0اطزانامكنت) كالتشعر ظواهرها ا

ْ  ٠والعدول عنها © عن الظواهر عندالامكان  ##الى معان بدعيها ل باطن 6#
|مجعاة بالباطنية والملاحدة كفر يا سيأتى خبرالكل قااللتفتازاتى لكونه تكذ.ا
ال
| للانئصلىاللدتعالى علدوس فيا عه بالضرورة واما ماذهب اليه باعلضحققين

مق

له 1 15

بان

لماصد عرنالل عقل

ولا شرع

والا فصب

 0يلها عا 0
الخال ق حقه

م

تعالى

كةولهالر-ون علىاعرش

استوى ودالله فوق

ديهم وغير ذلك من

|مان النصصو #ولة على ظواهرها ومعذلاثفها اشارة خفية الىدقائق تكشف

النصو صىالإمتبثهة فول

'علىارباب الس_لوك يمكانلتطبيق بينها وبينالظواهر المرادة فهومنكال الامان
احضالعر فان انتهى  0ردالنصوص #لعل اظهاره فىموضعالاذعار لمغايرة
وم
أاسبق اذهو عمنى مطلقالنظ ,الثامل لاكل والظاهر هنا ممنى النضم المعئى
م
الشامل للح والمفسر والظاهر والنص المقنابل للذكورة فالمراد منها القطعية

الاستواءبالاستيلاء واليد

بوتا كعامةالقران ومتوابر الاحاديث ولو معنى ودلاك  6ذ؟ بها فأ دل فيه

 ١وإسحلال المعصية #ه صغيرة اوكبيرة ظاهره الاطلاق لكنالدوانى قال لايد
م]ن|التقيد بكون حرعها نما عليه والارمة منضروريات الدين وكذا لومستندا
ا]ل|يدليل قطعى ولميشتهر الى انيكون مضنيروريات الددن دمل دار الكفر
ْهوالضروريات الدياية والمفهوم من بءصّالفتاوى مقيد ما اذا كان حراما لعينه
[]ثابتا بدليلقطعى فلولميكن اعينه وان ثبتا بلع او ثدت شطعى لكنكان لغيره
|[فليسبكفر وعندالبعض انعلتحرهته شطعى ولوحراما لغيره فكفر وعلىهذا
يتفرعماروى عن الءسخدى ووقع .افلتتارخانية مشيرا الىعلته بانكار النص من

كضفر و تفرع عاللىاولمافى الملاصة معندم
ا|نه لوا#+ل وطئ؛امرأنه ايلىد
اها اى ع2نالظواهر ()الى معان دعا
لازا( والعدولم
هليهمبتداءوةو لهالا"ىكاه كفر خيره “عوه

طنيلابعرفهالال

ا

بالقدرة لكونهما محالين
فىالله ت#عالى هذا عند
اللتسأخرين واماع_:د

المتقدمين فب ابمّاؤها

على ظؤاهرها والامان
حقيقتها ولانحث عن

كفيتهاام لاسالاقدة
أيست من النص بلمن

لمتشاعةلانا تقول اماد
بالنص ههنا ليس ماهَايل

الظاهر والمفيس و الممكم

لماي اقسام النظم على
 5ا ف 0

اهلالء اطن)» وهم الملز حودة قوله والعدول

|/باطنية لادعاتهم ا

ب

على طو اهرها بل لها معان

طىواهرها
ننالنتصوص عل
بالكلية»وامامذاهب ا4ل بعض الةةين هنأ

معذلا ففيها اثسارات خفية الى دقائق تتكشفب على ارباب|اسلوك يمكانله طبيق بيئها وبسنالظواهر المرادة فهو
كال

الامان و#ضالعر فانك]فىشسرح لزقالك لامي

ل تاذ ا

ورا

سيسن) بانسكر الاحكام القن ولت

النصوص.القطعية منالكتاب والسنة عشي الاجداد وصعبة الىبكر الصديق وراءة ماثثة لكونه تكذيا

ٍ

معصية بدليلقطعى منغير خلاف فها (والا-حفاف بالشمريعة) وكذا الاستهزاءبها فانهمكفر ايضال2كعنهردالشره

و تكذيت الشارع فانالشارع قدجعل باءلضمعاصى امارة التكذيب كالاستهزاء بالششر يعدو القاءاتتمف فالقاذورا
ومصودااسم والكام بكلرات الكذر وغيرها ا نت بالادلة القطعيةكانفهر
ءنانه

فىالفتاوى 5

يكون حدر م4
بان

أذا اعتقداطرام

لطع
لغيره أو,بات ندل

فىدين ال
ر6
ى عليه السلام تح 4

0

حلالا 2

وعدم

كتكاح ذوىالحارم

لمشرق
اوشرت

بين اكرام

الحرض
كداتللاهبفى
رج
انه الو اتكل 'وطى”

امراك ال
عند
وفىالاوادر ع

انه

لايكفر هوأ  0وى

استصلال الاواطة بام أنه
لاكفر على الاح ولو

ضمك على وجه الرضاء

ان تكلم بالكفر يكفر
مىكان
وكذا لوجاس عل

مرنفع وحوله جماعة

يسألونمسائل و!تمكون
يوضرنوله بالوسابد

لعنه وقدنيت بدلل فطعى 11

4

أعينه و أغيره ذقال من

الخر اواكل مه3

 0005الاشياء بدونالاسعلال فسقىودنع سول شر ب الايد

وءلىهذه الادول إتفرع لع

7

امحل

حراما

والافلا

ب

اودم اوخنزر من غير ضر ورة :فكاتر

اللعك كوه وذكرالامااملسسرخمى

الكفر لكو نحرمته من الغيروهو الاذىو االلىثانى عملكلام العلامة شفرىح العقايد

حيث قالكو نالا خلال كفرا باستلزامه التكذيبالنافى لتصديق وو الاسضفاف
بالشربعة» كفر ايضا اى حخفيفها وكذا استهزاؤها وفسر بعدمامبالاة باحكامها
واها'تها واحتقارها ونقلعنأأصر الرائق هنترل الصلاة متحمدا غيرنا ولاقضاء

وغير خائف منالعقوبات يكفر  +قال فىاخللاصة رجل يرككب صغيرة فقالله
ىكر دن» يكفر 89واليأس منر جداسَّتعالى» |
رجلتب فقالة من جدكر دمتاتوبهبا
كفرلانه لابيأس من روحالله الاالقيوم الكافرون #والامن منعذابه ومطمله» |
اى غضبه لاله لايآمن من مكرالله الا القوم الماسرون  8وتصديق الكاعن »#
اىالخير عن المغيبات فعا بره من التغكيله كفر  #خبرلقوله والعدول لقوله
صلىالله تعالى عليه وس من اكتاىهنا فصدقه بماشول فقدكفر مااتزل علىمد |
والكاهن الذى تخبر عن الكوائن فالمستقبل* وعنالنووى الكهانةثلاثة +الاول |
للانسان ولى مخبره بمايسترق من السمع من المعاء هذا بطل ببعث نينا صليالله
 0عليهوسا» الثانى اخنبره ممايطرأ اويكون فى اقطار الارض وماخق غنه

يكفرون جيء.ا وكذا

تما قرب او بعد اتكرهما المعتزلة وبعضالمتكامين بادماء الاسكالة +الثالث المتحدون

أواص رجلا ان يكفر

والكذب فيهاغلب ومنهالعرافة استدلال بالاسباب والمقدمات كلهاكهانة والشرع
 0اكيت لانن 5فىالكهانة علىهذالتفاسي+ر وايضا فالىجامع

باللله او عنمعلىان يأمه
كم

دا

ا

لوأفتى

لامرأة بالكفر لتبين من
زوجهاء وكذااوقال

عنه التو.ه اربعين ليلة فانصدقه مماقال |

اكفا5ك لين ئ انصدفى ا اه الغنب
-أنه

حقيقوةالافكران لممة لاق

دين اللقيقتين اونين اأقيقة وخاز لم  1عند الشافعية وقال ايان |

الكاهن شديدالتتريم حتى فى السابقةق+ال فىالسفر الثانى من التوراة لانتّبعوا |

عندثيرب الخير او الزنا
بسعرالله وكذا اذا دلى
لغيرالقبلة اوبغير طهارة متممدا يكفر وانوافقى ذلك الةبلةوكذا لواطلق كةلالكفر اسخفافا

ْ العرافين والقافتولاتنطلقوا الهم ولاميالوهز عقيل لثلا تيحسوابهم» و ىالفر

ا
لااعتقادا كافىشر حالعقائ لتفتازانى والحث فىهذا امقامطويلالذيل وفيا ذكرناكفاية لايضاح كلام الصنف
ر-جدالله وياقالحث والاسرار مسطور فكتابى جامعالازهار (واليأسءنر جةاللهتعالى) اىلاجوزها وبراها
محالا عندوقوعه فىذنب قااللله تعاللى ان من روحالله الاالقوم الكافرون إوالاءن من عذابه و“غطه) ا

غضبه قال اللهتعالى فلا يمن مكر الله الاالقوم االماسرون (وتصديق الكاهن) ااىشر عنالات بإسات وكلرا
(فماخبره) والمصدر مضاف الىمفعوله اى وتصديقه الكاهن (منالغي بكلهكفر) قال صلىاللهتعالى عليهو
|

مصندق كاهنا فقدكفر أعاائزل على تمد اصلألموعَليهوسمٍ

7
/

دوث صفدُ منصفاتالله تعالى) القدمة القاممة بذاتهكالملوالارادة 2انهو كافر (
(نالف التتارخائية هن نفحال
البستازم انيكونذاته تعالىحلا للعوادثوهو نص فى حدق امال شيجبالتنزءه عنهكا فىحاشية خواجدزاده

زوفها) اى فىالتنار خانية (-ئلءن) قول (قوم) سكت عنْتعبين السائل عدم تعلق الغرض تعبينه اولغير ذاك

إذاتبارى) اىاللحالق جلت قدرته) -جلةدمائةاومستأنفة ةحلاالزمة باعارقد (#ل حوادث ميكو ند) لفط
:إن بكسسرالم وذم الكافالفارسة 9[/1-م؟ هس وسكونالواو و عمالصتية وشكوانالتورن اخره وال عاك
|عو لونكذاك ماحم6
وضاىهلكه هنشعبه انتهى واافهوممنكلام ن
ا الثالث هننبعهم وضل عم انزل.ه غ

||السعدالعلامه الاستدلال بالامارة عنداءكانه ليسيكفر يؤيده مافىاافتاوى انقول
| القائل عند رؤيةهالة القمر يكون مطر مدعيا عئ الغيب لابعلامة كفر ٠قال

| فر الاكللاملقاهلتصعبالى عليه وسوان للهمادة جيلة فتىكذيب الميحمين »وقد
اقبل اممكالكاهن والكاهنكالساحر والساحر كالكافر فالنار لاعللكفر انما

فى الاسلام وضصده (قال

كافر شولد) بقعم المعير
والواو وسكون النون
معناه صاركافر ا (بىشك)
اى دن غيرشك ولاريب

أ هوفىالتصديق المازملا الاعتقاد عاللىشك بلالظنو اللاهعلطوقالفالتتارخانيه6ه فن قالان البارى حل فيهثى*
أي*له لمافرغ املناعتقاديات من حيث الاثرات ارادبيان احكامها من حيث الفى اويحلفى“ اونتحدبئى”

|والاتكار ' منقال ددوث صفة »©الظاهر من الصفات الموجودة فى الخارج

أو نحدهثى “هوكافروماشع

كليموالقدرة  #منصفاتالندتعالى  64خلافا للكرامية فىيحدوث جيع الصفات

فىبعض العباراتمابوهم

|  9فهوكافر  #لاثيات النقصله تعالى لانه يستلزم كوله تعالى ملا لاوادث وانه

ذلاك مؤول اوعلى غلبة

١يستازم خلوهتعالى عن الكمال افلىازل اذكل صفقله تعالىكالله ##وفبا» اىفى

الخال علىقائلهواذا اخذ

التتار خانة ططر»هاى مصنفها جوععنقومذات بارىجلت قدرنه محل حدوادث

تعالى ماوهبت سقط

ميكوبند» اىبقولون بانذاتالبارى محل العوادث #ماحكمه ,قال فىالمواب

ماوجب م فى المواهب

ونهو  5اىصارو  0بن0

لذ شك اذ 0لهتقال محلا

أن كو نذاته تعالى ليس

خلا

لعوادث بنانت

أ|ذاته 00ا#ولاشودلهالمإقاد .رذاته ولول  2وكذا  1صفانه

بالدلائل العقلية القَطدٌ

ا« ه,المعتر 5وكذا الفلاسفة اذ عندهها ان جميع صفاته تعالى عين ذاته هل

فيكفر مكذبها و(فها)

حم  7همأملاقال:ح#كبركفر هرلفانهمينفو انلصفات ومن الصفاتفهوكافر6
لما يازمالكفر لوكان انكاره ,اصلها واثرها وامالوكان اتكارهم اياها مع
|اقوا
|اثبات نتانجهاوفاتها فازومالكفر  0للكلام اذعنده  ,انالذاتكافف الاكشاف

ائفالتتارغابية (ذل
جلة شانها ماتقدم فىجلة

 |0بلااحتتياجالىامآآخر بلمراده ,مذلنك هو البالغتقافحيدوالكمال  +قالالعلاءة

جلت قدرته (عالميدانه

ٍ الدوانى واعزانمسثلة زيادة الصفات وعدمزيادتها ليست منالاصول ااتتىعاق

أ بتهكافير احدالطرفين بلاتمادرك امثالها بالكشف ومناسند الىغير الكشف فعلى

ا[ع]تقاده بغالب ظنه حسب النظر الفكرى فلا بأس فىاعتقاد .احد طرف النقى
 |||١والاثياتفيهذء السئلةاتهىفاتأمل ذفها١وفها ال عنقت انللهتعالى زج وهى

عن قال بان الله تعالى)»

ولاشول)بالمحش.ةباعثبار
( 0له العز) صفذقائمة
له ( قادر بذانه

1

قار ©

فيكر و نالصمة ات(و هم

ا ِزلةهل كم بكفرهم > كار السفات الى دل على اص افهبها الا-عالت

٠

اليه

والاججااعم(أملا)الاولىاء لى(قال

) كفرهم لانهمنفون العسفات)الثاتةلهتءالى (ومن نؤ الصفات تهوكافر) اتمهماوبالادلة القطعيةمثل واللهعليم

الشكبروهو علىكلثى' قدير وهواكىع البصيرالى غيرذلك منالانصوص الدالة علىثبوتها كافىالحاشية (وفها» اى

افوالتتار خانية ( ان اعتفد ) اى المكلف ١انلله تعالى رجلا ) بكدس فسكون

أسم ان (وهى

7 ١

نيدئعالى جتنا كسار الاجسامو اماحديث لتحي طلب الثارالبزادة حىيضم الجبار الا
الةخايركحف رلساتاز مكو ال
ككرذء اابلنلا
قُدمهفيقول قطقط فقيل قدمه اسمرجل +و قليقدم عضاف اليهاضافةتعظيموتششريف +وقيلغير ذل
اقولعبارة التتارخانية هكذا اذاقاله نخادىاىبادكر فتد رنبْحادثه » نظر ان اعتقدان اللدتعالى رجلا و هىالناذطا
فرا
ككو
كفرو اناراد انه لا>اة فىهذه الادثةالا بالاعتصام اتلعلهالى فل
ناي

وهذاشايع فى العرفاذشواونة 5

نكاىرفلانبايد كر ذتن» ولابريدون بهرجلهعلىاللقيقة لكنه دنيع جدا اتهىكلامه (وفها) اى فى التتارخاد

لإمنقال باناللةتعالى جسم لاكالاجسام فهوءبتدع وليسبكافر) واتمالميازمنه الكفر لاحتمالان بريدبا جسمالك

اوالذات اوالنفس واطلاقهذه الالفاظ عاللىله جابرفيرجع الىفعنى قولهتعالى ايسكثله ثئ“وهو السميعابيص

وانماصار «بتدءالعدم وروداطلاق المسمعليهتعالى (وفما» اىفالتتارخانية (ومنقال اللهتعالىءالى فىالسماء |
ارادءه) اىبقوله فىاكماء (المكان» وانهتعالى فىمكان ( كفر) لاسحالةذلك فىحقه تعالى لان منكان فىمكا
والحصور

فهو #صور

مقهوروالله القاهر فوقعباده كذافىالمواهب ولانكونه تعالىمتزها عنالمكان ثبددتايا

قطهى لانالله كان و لامكان ثمخلق امكانفلو تكنفيهبعد حد وثهلتغيرا كانعليه و التغيردليلالمدو ثوكونه تعالىقد6

ثتباابلدليل القطاعىفيكفرمكذيه كام افلعىقائٌ وقدذكرهفى السمحواقف لاسيدالشريفلنافىاثباتنئ المكان اللو
ان عر  85+يه واللهة وقدبرهناانلاقدم سو ىاشتعال
للزء
اجهة
م قكدم
وجوه +الاولاوكان! لربتعالىفى»كان او
وعليه الاثفاق +الثانى

الممكن تاج الى مكانه

١

المارحة ؟ المستازمة للجسمية قيدهذا الاعتقاد اذورد فىالإديت التكم أطلاق

وسإتطلب الناو الزدادة حتى ضع ا
عليه تعالى وهو قوله صلى اللهتعالى عليه
القدم

محرت (سخرل وجوده || الجبار فيها قدمه ذقيل لاتعظيم وقيل وقيل © يكفر وفيها ومنقال بانالله تعالى |
لدولهوللكان م_عه

فوهعوقمبتدع © ||
اعلنمكن لو از انيلاء |جسلاكالاجسام #التىتركب منالاججزاءوكان اهاطول«وإعرض
فيازم امكان الواجب | لعدمورودالشرعو لاءجامهالمسمالمنئى هل وليسبكافر  #لحاليهنئذ يكونهنى الذات ا
وجو بالاءكانو كلاثما

اوالنفساوالثى” واطلاتها عليه تهالىحار وهذا أكون

باطل  +الكشلثاوكان ف | من خواص

كا اذالم ابت ثى

الجسمكاليز و الالهنةلالاىببق الااسسالج والافكفرايضاوفيها ومن ||

ناكم اماف نا نوكي || فرلاءىبلاعتهللالاق ءاعملاهبداراناناكملا»»رفك همازلتسال هجايتحا ىلاعتىلاءامسلاا (
٠.

٠.

.

6

1

-

3

0

0

5

بعض الاحياز اوفىجيعها

وكلاهماباطل» اماالاولفلتساوىالا<يازف انفسهالان لكان عنكدالليينهو الخلاء التشابهوتساوى نسبة (وقدمه)ا
ذتالواجب البافيكون اختصاصه بعضها دونبعض آخرمنها ترجيحا بلا مرجع  +واما الثانى وهو ان يكوا
ونوهايضا فيازمعلىتقدير الثانىمخالطته هَاذوراتالعالمتعالى عن ذل
يز يانلا
مخل
|
تد ل
ممت
فجىبع الاحيازفلانه الياز
علوا كيرا  +الرابع لوكان*تحيزا لكانجوهرا واذاكان جوهرا فاماانلابنقسم اصلااو و:كقلماهماباطل» اما|

فلانهيكون <تذجزا لانضحرئوهو احقر الاشياء تعالىالله عنذلاك علوا كبيرا* واما الثانىفلانه .يكون مهاو '
جسم مكب وقدم انه بنافىالوجوب الذاتى الىهنا كلامه واذانقرر هذابظطهلرانةولءضمنالشمراحاستدلاً
من عند نفسه تعاميا عنقول غيرهوايعابابرأه وكشفدانإلاكفاريه ءندى باطلءناصله لماثيت فىسمج لخبا
انالننىصلى الله عليه وسلم سل جارية فقاللها ابن اللدتعالى فقالت فىال-عاء فقال عليدا_لام انها مؤمنة فال
اللعليهوس  0بامان من شول ااسَنّهتعالى فاى سعاء وهؤلاء كيم بالكفر فلاحلو اماان يكون هذا ا
صلى

عجنهل فضلل 0

عنع! فيكفر والعياذ بالله تعالى » 2

تعالى ليس فى مكان ثابت بد 1

قطعىاقول بلهو ثابتنوهم باطل شسيظانى .محالت الكعب"الاليية والنكي الويهوالكرق| اللا والعقو

السلية فازقاوب جيع المليق مضجلية على اناللهتعالى ال فهم شولون بالستتهمماليس فىقلوبهم وهذا 
ميت لازي 00 111
مىنه العحت .الله نوقاولااق وهو يهدئ السيل" الها كلامد» اللواتا د

المإلنى صلىاللهعليه وبب لجارب بأبناستكشافا عاظن انهامعتقدوّله ون الوثنية فىالاهلية قلا اشارت االلىنعاء

كه نال النىقاة شم باعائها الىغيرذلك من التأؤيلات
م ات ونيدوجل اشارتها 0
لاما ثانينافلاله وامثاله ظئؤاهرهلاتعازاض اليقينية الدالة علىنالمكان و لي كيف و“يما تعارض الدليلآن

 ١تال ناامكنفنأول الظواهر :اما:احوالا وشخوض غلم اثلملإانلى ع :اهوا رأى منْ شف على] لأءاللتوعليه
رؤى عن اد لاست اه معلومو الكيقية جهولة والدشعنهابدعةهواما تفصيلاكاهو رأىطافة
أو الالكفا»
يلات
أكومن
اىغليرتذل
|[الاستواء الاستيلاء حوقوله * قداستوى تمرو علىعراق +منغيرسيفودممهراق ال

إذكرها العلاء فى هذهالآآيد -هوم بيه واللديث ونظائرها فارجع الىالكتبالمإسوطة ترام ومع
2

2

ا

1

١

.٠

اه

-

.

مكاي

ازقدم ٍكن :لمزم دم وكاله ب وان اراديه 2

-

ان

-

تام حقيقه انشاء
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.تكفي اهل الاسلام معانه بقضى بةقاسعلامالمكره *وعنالنووى 5
ولدعلى محامل حسنة فكلنقصان االاىسبعين و حادلى مانقل دن السبي1
اخ ا

المعول عليها تتاف
والب_نة واجاع الاامة

|فارمن قال لإالهالاللله تحمدرسول الله أذ التكذير ام هائل عظيم
 0اك

اين الفا لخرالى

كالم

ود

ققاىلان 4و وأباضضة 3لدمدم ال والمال  0ودرهه ) 4لكا

ف

0

5 0نعرا

|هر :والنياهة
عٌَلايكلش
مع

0

امثال هذه

أمؤلةوالأجوبة 1:األنشار ماكمال (برشة لام ل حر صه علىطء ٠ن الل ولهاية رغبتهالعلفىتضدعلاء لاسا
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ول بص رفه عنفهكفر بذلاشعندهم (وفالتبير) بالفوقيةفا#ملة فالاوحدة
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إنهذا كفر) لاله جعله
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تكفير م-إامكن -جل كلامه على عمل حسن اؤكار

فيكفره اختلاف ورلوواية ضعيفة فأكر الفاظ التكفير لاشفى بهاءوقدالزسئ

نفسى ازلاافتى بثى" منها انتهى'«قالفالمواقف و لابكفر احدمن االمقلبلة الاعاق
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فرقو
ااف
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هوخارج ع فنننا هذا اتتهىء*ونهلالدواتى عانى
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خواصه ولوازمه © وفهار جل قال عل خدا #اىالله رع
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بمعنيناى فكل (مكانى
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١الأاساط بكلثى”

» علافا عل )و قبا) اىوىاك ثار حاسة (رجل

وصفالله

:الى

بالفوق)

اىبانه فوق العالم

 ١تحت )اى كته (فهذا )القول(نشبيه )للهبالحادثو الاحجما «لزوكفر)ر لعله ان اراديهالحكايةعاورد

فر قالاللهتعالىوهوالقاهر **-ا ١954ه

فوق عباده وهوالدذى فى |لسىاء اله وفىالارض

الحديث كام (وفيها)

يف إإوف اىلنصاب #اىكتاب نصاب الاحتساب ف و!اصوابانيقول
ولوباحض قعال
كلثى* معلوءللدتعالى ؟لانهمصداق قولهتعالى * قداحاطبكلدئ'علاء.لائان

الىتفتىارخانية (رجل

قاليجحوزاالنلبّفعهلنعالى

ظاهرهذا السسوقاناراد المعالمر ادبالعبار الا ولىكفرلابالثانية ومنالبين انالقائل

فعلا لاحكية فيه يكفر

قندتصدهذا المءنىمنهذا الركيب اي سبكفر ابد لتممل الافظ على هذهالارادة
(إوفبارجل وصفاللهتعالى بالذوق اوبالحت فهذانشيه » اى بالاجسام سيم

لانه)اىالقائل بما ذكر
(وصف اللهتعالى بالسفه)

مألفوق هوالعلو والرفمةوااقهر والغلبةفلايكفر
ْ وكفر» لعلهانكان مراده ن
بليأبغىاجر اءالتفصيل السابقمن ارادةحكاية مافىالاخبار كقوله تعالى”* بدالله
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فاوبقديهم * وهوالذىفى العاء اله وفىالارض اله #وفهارجلقال يحوزان شعل

(فر) افيه
وصفهبه ك

الدنمالى فعلالاحكية فيهيكفرلانه وصفالله تعالى بالسفه» والعبث اذكل فعل

من اماق النقصنهتعالى
 5 0افعاله تعالى

خالعن المصلمة والفادة فهو عبث «وهوكفر #لانهتعالى راعىالمكية تهاخلق

حهنئذ يازم وجوب
وص وانخق عليا حكية بءض افماله هدم لأبنشكل با

لاخلو عن حكيدو«صلءة

رعايةالمكية وقدع.فت انهلاننجب غليهثى*ووكانالكفر ففوتوع فمل بلاحكهد

وفادة وان خذى علينا

لبعدعن هذا الاشكالقاً مل طؤنهاواوتال خداى نود اىكانالله بورهجدود »

وجه المكية فى بعضها

وماكانثى” بفاوشد» اىيكونالله تعالىايضا طووهجنباشد » 0

لان فمعل مالاحكية فيه

اولله ولايكون ثى' اصلا ©«مكنلام
كانوى»نوه
يالث
أصلا «نقدقيل الوشطر

عبث وفعل العبث سفه

الملاحدة »#الكافرين بالقسك باطنالقرآن فقطدون ظاهرهلغرض ابطالالشسرائع

وتيكية الحقة الل الله

فهرمنتفسير إفعضلى هذايكون هرالباطنية الذينسمو ابالامماعيلية نلظكاهرء

)
او
مجهل
فر و
تعالى كف

تعليل بقوله ونانظهم النجن ومافيها منا لور العين افناء» يناسب ان يكون

اى ف التنارخانية (ولو

للاحدة همالجهمية القائلون شناءالجنة والنارو فناءاشلكهما «ووهو ا»ئهذاالظن
رند بعضالمشاحخ» لانهمالف للكتاب والسنةوالاججاع ايس عليه شبهة
 8كف ع
فضيلا عن عه كافىشرح العقايل”

وخطاء عظلم » در

ند لواشى
اثلينبالوحدةفاوله معنى حديث التبيعكال

قال خداى بود «(بضم

فسكون اىكان اللهتعالى

تر  9عندالبعض #لكن

لإ؟وباشد) اينكوبن(اوشهمد) اىلابكونمعه شى (فةدقيلالشطرالثاى)اىوه:.
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اله قال عليه السلام

انالله ينزلللة النصف
من شعبان الىالءعاءالدنا

بلقرينة على ارادة تحوذاك الجاز وقد عرفت قرا عدماكفار مسإ مالمتتسد
اوابالتأويل وبالكلية كاقال ااهلملعقول ابضالابةخى تخطئة كلام كن اصلاحه

سس ص بس

فىالاخبار

سي

ب سي سي يج وي1

اعون بود) اىلميكن

-ع باشد( منكلامالملاحدة)

اأقعد مستاء باأهرحم انالله ع الى 0

فىالازل وم ممت

#رشى*وانه تعالى بورجد وبوجد  2ثى” غيره اسلا فى وجود غيره تعالى الحاد اذفيه لفى اأعنة والنار وادات
ناءلهها وهومذهب الملاحدة كإفى الاشة المفسنف ( فانظنهم اناأعنة ومافيها منالمور العين للذناء وهو) 0
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عال لاش اشام رلا عذايمعندالبعض ) اما كونه كفرا عند البعض فلا0

مائدت بال ادلة

القاطعةو © جل ان تكون قراذه تي

والاكرام» فلاتكو نكم ل

 75عى أهااك الاوجهد
وراد الا

ا حيث تكلم الىته ل- +

عوفم الكو وا لطر
خطاء عظيم ففىالاول

 57اعلل انههنا1

 :3اشياءالكثروم

+ل دن علمافانو بق وجدربك.
حاف منه العكذ :الخال حكانة ظاه ر:قوله :تعالى ك

ذوالعلال والاكرام  +قال المولى .المحدى هنا ثلاثةاشياء الكفر قصبط اجميع عله

خبط جيع علهو جددعانه

ومحدداعانه ونكاحه ومافيه خوفالكيفر كاه  ..و:التكاعومافيه خنطاءعظيم

ونكا<ه+و فالثاني نحدد

فيستغفر فقظ ظووفها مناتكن القياقة 6الظاهر النقطةالثائية لقوله #اوالعتة آوا

الامانو التكاح +وفىالثالك

الثار 12يزان اوَالمساب اوالضراط وااعىثب المكتو * 220نالطفظة فاىلدنا

فلزم الاستغفار وى
له زيادتفصيل انشاءالله

ونا اتمالالعباد» المكلفين مهم«يكنر » لأتكار مالي للا طترورة كتالا
اوسنةاواججاءاطووفيا#اى التتارحانيةايضافؤؤوم1ن0ناناليز ان عبَارٌةغنادل فقط

مافىشية ( فا )
االلىك]
تع

اد

لىتار حانية ثرون
ااىف

اانلكرقيامة) اى البعث
واجع فىنومها(اواعنة
اراتار "او المان أو

هركذو اكل
أوجه
 00002بق

يزان تحة3فى  #و
,لابكونميزان.وزن الاعمالفهومبتد » ل

النصوض

على خلاف نادرها و
'الواجب .جلها على ظواهر و
هتاادرها بلاداع لولس

اتكافر  4لاحتالالنصومن ولوضعفا وقد

الات  1 112عل
اك هر عي

(او الصراط » وهو

جسسر تمدود على ظهر جه
إ(او اأعدائف المكتوية
فها اعمال العباد  6خط
الكرام الكتية اللملائكة

الحفظة (يكفر) باتكاره
وذلاك كبو تهابالادلة القاطعة

وكذا لوتردد فنها كاى

فت نأا ان الامال الواقركنا

ا ابخلاص عنالكفر لكنلأحقى انه يشكل عاسب مانلمصنف ان العدولا
 2ريم النصوص الى معان بدعيها اهل 'الباطنكة  1شال فرق نا
ماادعوا وببنهذا اذالاول مود الىارال لقره واتكار القبائذ قاع للبان
القيامة واشاء التمريعة يوفيها ومنانكر عذاتب القر فهو 0

اا

 2فلاقطمقال افليتلويح لاجد معالاحتالاو العار اكذل ار"
عنْالاحقال ايضا ولايكفربانكار الحتمل لكنبشكل عافىالمواقفوتهذيبالكلام
ومح العقاك هن النصسريم اناحاديث عذاب القبربالغة الىالتواترالءنوى وايضااً
قالواعبا
ذناب القبر حق بالاجاع مسةندا بالكتات والسنة قبل ظهور الغالت
فلايضر وقوع االاف لنقرر الجاع اذالاءةلاقف اللاحق 7
السابيق بل نفس اخلاف

ساقط

0

خرقاجاع

وخرق

الجاع

الآجاع؟ 2

والذى تقتضيه القاعدة هوكفر انكار عذاب القبر عالنىهلا عد انيكو نكنئيل

اخخاشية (وفها)» اىى

الضرورات

التثار حَانْه (ومنقالان

عدمالعذاب نحوةوله تعالى  +لا.ذوقون فيهااللوت الاالموتة الاول * فعكونه محايا

المزانعبارة عن )اقامة

فىمحله ممتفع بالاجماع+و قدقيل طنى ا للكتاب مقعطعى الدلالة للأحادشيد
الفرضية»وقيل ايضا جاجنيع اخبار الآ حاد ااوافقة للكتاب جذقطعية فياضم بها

(العداو مقط ورلا احكون
«يزانوز نه الاهال» 3

ندللدظاهر النص تحمل

االلاصقرا نىعلى خلاف
ظاهره( فهو مبتدع وايس
بكافر) لانهلمبكر المنزان

اوله(وفيها)اىف التثار

خانية (ومناتكر عذاب
اقرفهو متدع)

اذ يحى'ه

الدياية بعر فه العاى 0

واحمال ظطواهر

بعص الو  2على

الاستدلال علىالفضيه مطردا فاحفظهافنفعك فىمواضع شتى ووهناكر فاع
2ل
الشا ١فعين ناولمقيامة بفهوكا 7فر ١ 6ظاهرهسواءكانت للا 4ننياءاوالعلاء ا 1وااصلماءا نا
الى باللام ظااهلراففىرادى لاكلنتلاهر مطاق الشفاعةا-جالا بلاتفصيل اوشفاعة
الاننياء و الظاهر ا.ضاف مطلق القيامة والا ففىاير اتيم انهم لايشفعون فبىعر
مواطنا لق.امةوايضا الرماد الشفاعة باذنه تعالىو الافلا حو ز اججاءاو لايلتفاتلى خخبلاة

المعتزلة لكونه فىمقالة الدلل»قال الافتازانى :لالاحاديث وباب الشفاعة منواترّْ
نص؟

عىكاف المواهب(ومى.

كرشقاعة الشافء نومالقرامة نوركفر لشبوتها ١

'

 2سيوس اا ينابم اهن«

جا

بإناي

إلهنىولكن بغي احتمال نح وقولهتعالى  +:وانقوا نوما لاتجزئ نفس عن ل
اسل منها شفاعة وتو له +ولاشفيعطأع»والاحة ل .ولو ضعٍ 6وايرا فىعدم

للكةامن مرار!ومااتوه فىبيانهماوتو في نوع قطال حت دومسنبارنين

 1تمل كون يانهما.ظنما 0ا عتوائرلا  2القطعى الدلالة
راجمعلى ظبىالدلالة0,1.ن الكتاب»اقو ل لعل ألاقرب الاسعساك بالاتجاع كل
 7اخالف# :رقها وءنقال اود اضعاب لز « الذين'انو الو
لوص
وف النار> كالسرلة طرهبشع 65لت  5لاحال طوافرايعض

بالدلائل احص" القطعية
(ونيا ومن ل لد

اصعاب الكبار قالنار»,
 | 0تونوا (#ومتدع
أن

وذناواو اسان
روا اشتعالي)

شن

قؤلة تغالىت ومن يقتل امنا متغملنا الآآية » :ولو احقإلا أقاسدا لتفارضادلة ؛
قو نهاك تفل عله #والظاهق هكنلام بالتفظاز الى فىشبن ج#العقاك قطميفع
١الدخول و0014: :
نوكر ربوتيمالظلاهلى_ يمد الدخول »4لل ذلي:
دم الايد "فافجاوه فيهااول
ل
قا١
لخ
دول تكاافقنامةوان ثثلتت' الرئؤية لكن بالآاد فلايكفن :يداقللنة يكنفر , #:ااخعرة الم رركا اظرة
ونيا بالكتاب والسنة والاتجاع إل -ظهور الخالف ك فاى شيزح العقا واشبكل؛
0
أومظن ف  :الف
داء
لراماوقاكناج
اصم
قامواضعألخرع باناله :مبين عدم اكفاز “اهل :القبسلة ويين اكفار محيل؛  ١ال
لاه لله 1عد

الرؤية وخلقالءن ل وخناميا متففر+اقو لقب لمي المنقول :ءعنالوإؤمويع فت

الآمتثناء فبه ولاك :ان انتثال :ماذتكر ندال فىااجد المسلتثنيابتٍ وان المراد من؛
قولهم  0اخد دن اهل القبلة اذا خلا عنن الموائم:وس امن امنافى اوماداءوا,
كم من اهل القبلةبرعاية شراط الاعلية ونؤسافيا»ه وكذا إوقال لاإعرفي

ببرافهو كافر  #نقل:عنالمصنف فىالماشية :هذا مخالف لماسيق منكونه,
الق
تحمل

على الرواتن

لاحى فىاباء سوق

العبارة

عن

هذا

لأويلوقل

هذا مؤال عكلوىنه على وجه الاستهزاء يمكإفر عند قوله لااعرفء الشمرع ان

قالأامل'تمرع كينا للاسضفاى لاخفاء فىبعدهماءاماالاول فلان السبوةق فى مثله,
يأبى عن اإبداءيعلى الرواسنٍ ولوكان مراده ذلاتِلعبر عو قيلاوشوله فىرواية
*واماالاانى فلان الظاهر هنامئلة م

 2ليست ندمل بنىار

شادم فر

نلعم
الاسقفاف ولى إ:نخعللى انالنفى راجع الى القيد .قط دون المقد ذ 5ا

لوةاللااعزْوِقهذإِتالقبرة
فكهاوفر  6هذا مالف

ماقدههنقر .امنناتكار,
عادلاقبير ضوعة إلا.ان
ىااذاكان
بملهذا عل م
على وحه

الاسكفساف

والاستهزاء ققد محا

.فيااوقيل|لانسان االلخسشي
كذا قاللاامفالتبيع

مبتاوزيا ,فا ا

ان العذاب فىنفسه و اقعليكنى لاافه فيستلزم اسمحقار عذانه ا فاستودادة لمبعاد وحمل امي علىغير
الالو جاب لصلث
 1تعد  8وفها عب اكفار القحدرية » امافرقة مستقلة ٠ذشعبة .الى احدى
فىالخاشية بهول علي
عشسرة اونوع منالمعتزلة فى نفيهمكونالثشر تقدبرالله تعالى» بلذلك مخلوق
الشيطاناولاءبد ؤامالو تالواالتقدير هنالله وااتريك والتسيب مننفس العبد اارواتبن ( وفيها) 5
[والشيطان اوارآدوا اله مّى عننسبة الشمرالىالله تعالى تأدبا معتقذا خاةهتعالى
كرون بللايضلاون  5ن حو مانهدم منان علسكهم اذاكانظاهرا >وتوله
عالى *+مااصايك دكن م
ٍاو
لاض أوكانيضهف
عد مامه م

0 4ن الله ومااصابكهن
1
“امصسسسة هله ح مصاهه سقس

ع

رمهين لقضيلك يا فلااقلمن ندمل

الااءزبدغىا المعو ١ َ ره الله"قال
11170

مويسم 0 --

١

قالتتار انيد  2ا

ركفا القدريد) المتولة
النافين لاقدر ن(فييفهم

كؤنِلسر تقدبر اللهتعالىي

وفىدعواه ,ان كلفاعل خالقفعل نفس ) وذلكمصادم لقولهتعالى* انا خكلشقى”ناء .در ولقولهتعالى+الله ا

كل ثى** والاصل عدما'خصيص بل ثى” بممنى ثى“ باق على عبومه  *:اعل انالقدرية همالذين بزعمون ان ك
عبد هوخالق لفمله ولابرونالكفر والمعاصى بقَضاء الله تعالى وقدرم وبقولون اخهير امللنه والشس املنانساد
وان اللدتعالى لابريد افمالالعصاة ومعوا بذلك لانهم اثنتوا لاعبدقدرة نوجدبهاافماله الغراذة ذون|قدتمال ١

انيكونالاشياء شض اللهوقدرءوتمامه فىشرحالمواقف (وفيها) اىفالتتارخانية (يحباكفار الكيسائية)بفد

العاف ونكوت اناه لاهة:هنالروافش ٠توبة .كايدان وقولقب لمتارن او كرات [ار ا[ 0000

عنبداللهبن الزبير “من الكيس وهوالادراك والظرافة (فىاجازتهم البداء) بالفحموالمد بامعلنظىهور من بداله الام بب
بداء اذا ظورؤااراده هناظهور الرأى بعدانل يكنولاجوز حمق  4؛ يه ( علىاللهتعالى )لأنستازامهالول لعواة

6-5 #11

 2لوا ديرا وعامه

وتكوبنه عقلا ونقلا فىغاب الظهور واحقال تمسكهم من النض على مطلوهم.
اع
فنكل
فىاية المفاء «وفى دعواهم » اىالقدرية ها

.من الانسان اوغيرء”'

فى الاصمرل ز( دب ]||خيرا اوشراظ خالق ففلنفسه #دونالله تمالىاذمذهبهم انالله هوخالق الجواهر .
اكفار الروافض  6اى ||.واما الاعراض فتددثها الاجسام اما ايحايا قكاذلرنار اواختيارطركة الحبوان

المكمبكفره(,فىقولهم ||ومناجل اسنادهم افمال العباد كلا اوبءضا الاقدرة العباد سوا بالقدرية وهر
برجالامواتالى الدنيا)||الذين اشار اليهم صلىالله تعالى عليه وس بقوله القدرية حوس هذه الامة.
ورجم نم مسكون

وقوله همخصماالله فىالقدر كافىالموائقف وجدالشيه اناليجوسيس:ون الكوائ”؟

مدر رجع المتعدى | الىآلهين بزدان فاعل الخير .واهرمن فاعل الثمرنقل عنمنهاج الزمحشسرى السنة
ومصدر رجع القاصسر | .منالله والمعصية مالنعبد والله برى” منها فعلى ماذكر يلزم ١كفار املزحشمرى

|فار الكيسائية» صنف منث.مة اومن الروافض ف©ىاحازتهم '
رجوع و حك كفر هر ##وفها يحب ك
نوكه الممذكز ر لانه أ البدا» بالفعم والمد معبى ظهور الرأى بعد انلم ياكلنل«دعلتىعالى ي .كلا سنازام

مصادم لقوله تعالى
وبحرتاماعلهىلقكرناها

الجهل بلالندم ومنئمه لجموز اليهود نسحم الشرائع لاءئى انمثل هذاميىعلى
كون ازوم الكفز  1كفرا ولوم بلزماولميكن الا :زوم يبنا فليس بكفرابتداءهوب

فض فىقوهم برجع الامواتالىالدئيا و#نولهم «إبتنا-خ الارواح
انهلماإرجءوناف المواهب اكفارالروا
«اعزانالروَأفنَ 71اىهن جسدالى جسد علىالاد © وانتقال روح الاله االلىام » الاثئى عشر

اورنفرسقعيلد أدضىالله تعالى عانوهملماند علىكزءاله 'تعالى  وجهدوهملعرنتضى وتجان |
وندر
ن وزينالعابدين وت#د الباقر وجعفرالصادق وموسىالكاظم وعلى الرضى.
وحسي

ففالاىملوماوئافقف "نمححر اكفا || 7وممد التق وعلى بن مد التق وَالم :ن العسكرى وممد المتظر األهدى

ْ
بعضهم كالسبابيِةَ وه
ء قاللعلى رذىالله عنه انتالاله حقافنفاءعلى الىالمداءنوقال لميمتعلى ولمشتل واعا(ان
اله
بدال
سعب
ناب
اصص
قتلابنملم ان تصور بصورة على وعلى فىالضاب والرعد صوته والبرق سوطه واله بنزل بعدهذا ١
الارض وعلاأهَا عدلا وهؤلاء شولون عند سماع الرعد عليك ال_لام ياامير المؤمنين التهىكلاءه  +وصنة
من الروافض قالوا انعلياواتكاءهير جعون الىالديا فبنتقمرن من اعدائهم وعلاؤن الارض عدلا كاملثت جوا

وهذا هوالمراد برجعالاموات االلدىنيا لارجوع جمبيعالاموات البهافماانهقمالو اله فافهكا فر الكلام () ١
قولهم (بتناسخالارواح) اىخروج الروح منجسد المآخركالإناحية وه اصصاب عبد ا بنعبدا!

وتنتقل وكان راولحله فىادم ثثميت نمفالانباء والاعة حتى ات
بنجمفر ذىالإناحين قالوا الارواح سم

الى عل" واولاده الثلاثة ثم الى عبدالله عذا (  6 :فىثواهم (١ بالتقال روح الاله الى الائمة  6الاثنى عث

1 8

أل

أنالامذ) اذيك (الهة )و هذاقول

 ١فىسردا بس

فرقهمنهم (و) شولم حرو جامامباطن)>فى كابزع ونهفىالامام د غار انه

هر ايانظهور (٠وتعطياهم الامو النهىالىانر ج ( ذلاثك)الامامالباطن) فلاشرع مدةاخفاهبعى

نك اكفار الامامية من الروافض فىةولهم ,روج الامام الباطن وتعطيلهم الامى بالمعروف ©والنهى عن المتكر

 5-إْ أن مرج الامام الباطن فانهمقالوا الامامة منصو صذاملى واولادهالىانساةوا الامامة الىحجهفر الصادق واختلفوا

)المخصوص علدءه بعده والذى استقر عليه ذأبهم انه ابنه موءئ الكاظم ودفده علىاءن موادى الرضى .واإعده .على
داق

وبعدء اسن نعلى الزى  [08-هه 7

و بعدهكد بناسن وهو الامامالباطن النتظر خروجه عندصلاح

الزمان :وانقطاع اه
:
2
.
0 3 7 3 ::
يوانالائمة؟ المذ كوربعنده ظ آلهة 6لو اللا له يهم ولاك فىاستازاامهنكار
ان
وفلهم
قلى
«القيامة واعتقاد .اسللول فويآبعا
والطفيان لفساد الزمان>“كر بجعند صلا حالزمان

وتءط.لهم الام والهى  #ولعدم

منشرهم وعنادهم فلايحب

مسر عيةاحكام | صلاف الىانحر ب الامامالباطن #قالوا الاماء.ةمنضوصةاعلى واولاده

الام والهىجى فرج

الىجعفر الصادق ثم اختلفو فاتقر رأيى على ابنه .موسىالكاظ ,فعلىابن»٠وسى

+وقالاهل!أنى بوجوبه

الرضى فعلى ن#دالتق فاسن بن عاللىزى أ>مدناللسن وهو الامام المتظر

مطلةا .لانه هن فروض

:روجه والتنى المذكو ر.رطى الله تعالى عنهم والاشد كك فكون :ذلك كفرا
خ

الكفايةفاذاقامنه البعض

 «11وبشولهم  #اىالرافضة نجي
ابرائلعليهالسلام غلط فىالوج ال
صىن
لدى ||.اسقلطبعانقينو الاثمالكل
ظ:الله تعالى عليه ١ دون على بن ابىطبالت رضى الله انلهى:
"حققة هو على ويلعنون صاوب ردش بعى تل

عنه  0فالنى

كافىالتوفيق (وبدواهم

وصاذف مهم >ملون النى

ان جبرائل غلط .فى)

.عليه الصلاة والسلام مع على شريكا فىالندوة عنزلة هارون هم موءى

وهؤلاء القسوم لخارجون عنءلةالاسلام واحكاءه ,احكامامرندين ويحب
اكفار اللوا .ج » الذزن خرجوا عناطاعة على رضىالله تعالى عنهنفهم اول
فرقة تفرقت فاىلاستلام وقدكانوا فىعسكر .على رذىالله تعالى عند فلا وقع
فضي ةالهكير كن عل قوصل )نان تستعوة لاز اله شبتهى فقبل البعض

لطن الاخزرو ن الهم على رضى الله عنه وفرالباقون وانضم الهم اصصاب
العقول انه وقتلوا العباد وغلبوا على بءض البقاع والقلاع فذاههم خلود

ايصال (الو الى دد
صلى اللهعليه و

دون

على نابىطالب ن ضئئالله
منزل عليه
اهل)و
نىهعن
اال
تع

فىنفسن الام.دونء هد
عق قالت١الغر اه من

ادلناس
بنه ه
شافض
ارو
ال

صاحب الك يرة فىالنار واكفار على ومعاؤية وعروينالعاص رذئالله تعالى
اهم ثم دسوا على قتل على فىالكوفة وقتل معاو يه فىالشام وقتل عروين

بعلى”املنغراب بالغراب

العاص فى«حسر وعيئوالقتل علىابن  --فضرنه بسيف *-عوم او تالص وهو

معدلبالوعبالماملزادجاى

والذباب بالذياب فبناثلله

ايوم فى»سد الكوفة ثمهزءيى مصعب بن زبير قاتلهم فىخلافة اخيه عبدالله ابن :ابه عنه “ضلط :جير اسل
أ الزبير رط

الله تعالى عضوم وفرق

ججعهم ونا فقتل وصدمب

تماضدت

 -كام

 ١فاضضروا العباد فبعث اليهم الحساج المهلب إن أصوفرة وإمند:اطات" الى و

فتبليغ الرسالة الى .مد

دون

على ررذىاللهفهنه

لفون صاحب الربش يعنونءه جبرائيل عليهاللام كذاافلىمواقف  +وقال فىحرالكلام وصنف منالرواؤض
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ومنترك شيأ من الطاءات  #المفروضة 89كفر 6ه لفقدالكل شقدجزيه ومن
0 001ك الخاضى واماالنوافل فلملها منالاشراء المكبرج ونشواون الزالى
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العصابة السابةون الاولون ومن'زل فىفضلهم وتبرثهم القرآن كاقل ندر قربئة
سببورودا حديثفتأ مل 8و وخر جهوت الزمذى هق عن عبدالله بن مغفلاله
قال تععترسو ل الله صل الله #عالى عليه وسلم يقول اللهاللدفى  #4حق

اى لارءوهم باغاضكم

إواصابى» اىانقوا اللهفيهم ولاتلزوهم بسوء او اذكروا الله فهم وفى #ذيهم

|أقبعمة كا فى المواهب

لنخظرااللىفات
ااي
اىلكف عنالتعر ض امهممقتض فل
والتكرب رللا.دان مزيدالحث عل
الاجتهادية والحروب المشعثة عنالخية الدينية فىنصرة الاحكام 00 8

بحو الهم .والكلام

( مبنعدى © اى بعد
تقدى وعللالاهى شوله
(فن احبهم ثحبى) أى
بس_يبه ( احبهم  6لان
تعظيم اأضاف

تعظيم

لضاف اليه ترروهن

ابغضهم  4اى كرههم

ضاي

إنعدى ذرن' احبهم ”ى
متشبيبهليغوم
' عع هدفار موهم شيمالكلات

احم  #أى فدسبب حى 1اوحى اباهم فازمن ا<باحدا اجحمبيعمن تحبهذلك

ف ومن ابنضهم  9« #فببغضى » فبسيب بغضه اياى  9ابغضهم »© يعتى اما

ابغضهم لبغضه اباى © و من آذاهم © عطلق مايسوءهم ولوبعدموتم فانالاموات
تأذى ما تأذىبهالاحياء و فقدآذانى »هفانالمبيب تأذى ماتأذىءه حبدبهوباذانه
ف ومناذانى فآقذدىالله تعالى 6ه لانتعظمالرسول تعظم مرسله وكذا اذاه

(فيئذضى ابغضهر )اذك

ايسرع انتزاع روحه اخذة غضبان
 #ومنآذىالله تعالى فيودك انيأحذه  #ى

فك استكمل الاممان

منلقم عزيز مقتدر جبارقهار أنفىذلكعبرة لاولىالابيصار هذا عدمنناه ممحزانه

بل لميحصلهاذلاتحصل

مع باغضلمصط صبى الله

عد وكره اداه

للسيبية ( ومن اذاهم ©
بالوقيعة فيهم او بغير
ذلك  6د شد
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أذاتى ) لمامس ( وءن
آذاتى  6بذلك أو بغيره

لوقوع ذلك بعداتقاله منظهورالبدع وابذاءالبعض لاب بعض آخر قالالمناوى

فىهذااطديث  +غة  +اختلف ىد-اتاكدابة فقال عياض فالا  #4ر 0100
اسنلينقفاىضى
وبعضالمالكية قث لوخص ياعلضشافعية ذلك بالشعين والم
حسالمصط باعاله
حسين وجهين وقواء السبعى فونكفر شين ومنكفر من د
اوندشيره بالجنة واطلقالجهور التءزير ا'تهى  +قال فىاشباه سبب|اأشذين ولعنهما

كفروتفضيلعلى علبما اتداعوكل كافرتاب فتوته مقيولة الاالكافر بسبٍنى
فوت عنانس رطى اللاتعاقعنهان رسو اللله
او بسب الشحيناو احدكاوور خر ج

تعالىعليه وم تاللا وزككر وخر ريى الهتعالىعنهما

اىاخبرعنهما اوقاللهما |

(فقد آذىاللهتعالى) از رس لعن التعرض لعذانه منذكر السدب وارادة المسدب والافقد

(هذان»
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قالاللهتمالىفى الحديث القدسى ياعبادى انكر لنتبلغوا نففتعنفءونى وان تبلغواضرى فنضروق الحديث( وهر
اذى اللهاىتعرض اقته ل( فيوشك ) بضم الحتية وكسس المئهة يقرب وخ" بالفاء على تقدير عير قبل اما /ر

للاهقام اىفهو

عه اررق

قرب

(انبأخذه)

إؤلازات "1آذه (وخرج)

الرمذي  1رهوزله

لا صلىاللَه تعالىعليهوس قال لابىبكر وعمر

بهوللهه زت» ع نانس رذىا

:

وذان لذاكول اهلاطنه ) جع كهل وهو من الرحال الذين حاوزوا الثلاثين والاضافة لتعريف لاللعخصص
ؤلايازم عدم انضل:هما من الشدوخ تالكشان

خرين  6بان للاهلو صف الكهولة باعتبار

فيها  0من الاولين والا

كان عليه عند خروجهما منالدنيا والافاهل:المنة علىصورة آدم فىعنصر الشباب اوانذلك أهما فيا زيادة
فىكرامتهم! اىهها سيدا اهل اللنة بعدالاندياء والمرسلين والغرض منه مدحهها وثع تيهماوان مكانتهها ورفعتهها

عندالله تعالىاقوله «الاالنببين والمرسلين) فز ١ ١كميه تخصيص بعد تمي وذلائلاناانموة لاتصل هرنتها غير
 0هذان سيدا كهول  #6جع كهل من وخطه الشيب اومن جاوز الثلاثين

اواربغا وثلاثين الاحدى وتهسين  8الهالءة 6ه وجدالكهواية اماباعتبار

اربابها( وجخر)الزمذى

المرموزله بشوله(ت) عن
ألىسعيد الكادرى رذى

هذاالار

كوجماكهاين عندورود

او باعتيار كن

عليه عندخر وحهما

من الدنيا

]| كاقيل اويا انالكهولة امروسط بينالشباب والشيب كذلك فضلهما متوسط بين
افلضالندياء وسار الاولياء والافاهل اند جردممد أبناء ثولثالثاثين علىمعة ادم
ودورة نوسف وقلب ابوب ولوسقطا اوشُهًا هرمافانيا ه منالاواين » دان
للكهول  #9و رين الاالنديين والمرسلين * فيه دليل على فضلهه! علىاولياء
جيم الامالسابقة ولوه ,تهااختلف فىنبوتمم على نقدبرعدم نوتم وقدنص القرأن
فموىاضعه عايشعر فضله فائهمفووخر ج ف#توعن المدرىر ضى اللهتعالى عنه ان
رول الله صلىاللهتعالى عليهو سس قالماءن نى الاولهوزيران  :#الوزير ولىالعهد
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فى قولهم ماءن |

هنامن تحمل امو رالا ساء

بعداسلامه وهما كانا خليفة بعد وفاته صلىالله تعالى عليه وس واكانة راكل

علهم السلام وتقوم

(إم|مالة مكادل فلدلة فىالاءانه اروب عند امداده تعالى بالملائكة

بد متهممن اللاو الانس

اوشالهها وزارتهما فى»صالحا ملكوت والجبروت يعنىفىالاءور التىينه صلى الله
ال عليدوهل ون اندالل ووزارةالءمرين فيابينه صاللىدتعالى عليهوس بوين
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الارض) ليعينوه فهاقام

تعالى عنه هنغير فاطمة «نحارية اخذها على منسىبى حنيفة لجاءة عسياة

نه بإفاماوزيراى هن اهل

الكذاب وبقالله مهدالا كبر ولاءن آخر تمد الاوسط ولآاخرللهاصدغر فله

السعاءخبرالو مكادل
قائمان مخدمتى ( واما

ثلاث اولاد باسم تمد لعل لغاية الفضل فىامنهد

كاورد فىبءض الاخبار وان

الاوله طبعوحسد وههنا
كذاكفافهمكافالاوفيق

والوزر محنمل ثقل

الامبر رشكلة ولالراديه

من اهل

وزيراىهناهلالارض)

سجس
لود

ل

لعصهوم وال

لعلىر ضى الله تعالى عنه

عشرة اثبى 9فلتلابى
ىال عنهها و -دلة الدماء

من الواد أربعة
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يعبى عليا رطضىالله تعالى عنهما  8االىساس خير »
علة  5ولها من جلة ا حى اومن الراوى واد

سن الىوطالب وولد مها حمد لسميك له

من

العاضد انلى ع»لمىات
العباد ( فاوبكر وعر)

دلاشين الزيادة فىااروى زو خرج)

أضارى المشاراليه بقوله (خ(6عن ندايلنفية) المراد منالتفية هناالجارية١١
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صلى الله عليه وسل قال

اهرلض فاماوزيراى
لنمنا
ايرا
وحمل الثقل وبعينبالرأى فق مناه الدماء ووز
ياكدلاوئيل »* عليهما السلام  8واما وزيراى من اهل
من اهل السعاء خمير
الارض فانوبكر وعر  #رطى اللدتعالى عنهما لعلهذا مثيلارتمه الشعرف بالنسبة
الىالبوا قاذ حاصل الوزادةالتبعية والاءانةفاءانة ابىبكر بكونه سابقا فىالاسلام
حتى ضاركثير هناعان كبارالاحدات اسلوا باشارنه وامانة عمر بظهور الاسلام
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عو
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اللهتعالىعنهانر سو لالله

000

كل

قسلة الحنفية وطئها

ص خافيه 695على ىن ابى طالب كاق حاشية خراحه

زاده قال

(بسد رسولالله اصلله

عليه وس كال ابوركر) أىهو حو( +١ ] ٠يس خيرهم اوخيره ,هو( قاتثم من قال

للهلهتصلعىالى عليه وس قالابوبكر قلت ثممنقال عر وخشيت ان ١
ل
لا
وخشيت اناقول له ثم ب9عد راسو
منفيقول عثمان) فيفضله | اقولثمفيقمونلعمانقلت مقانلتمااناالارجل من الملين وفعت الرواية فبحر ||
علىنفسه كأفضل الاولين
عليها (رقاتثم انت)خير

يار ذى اللهتعالىعنه كان+4طبعلى منبر االكوفة فقاللهابنه جداين |
لذا
عمهك
نكلا
| ال
للهلتهصعلالى عليه وسلٍ قال ابوبكرقالثم
اسلوا
| الحنقية منخير هذءالامة بعد ر

بعدههمالإقالمااناالاررجل

منقال ثعمرمن قال عمان ثممنفسكت عرلضىىالله تعالى عنهم ذقال لوشئت |

منالمسبإين  6وهذا شان

لابأنكم بالرابع فقال تمد ابن اللنفية انتقال رضى الله تعالى عنه ابوك امرقٌ

الكمال انلابرى صاحبه

فىنفصيل التفضيل بن هؤ لاء | 1
بردمدح نفسه وقدسبق الكلام
من المسإين  3سكت ثلا

لنفسههةاما وان كان من

ا(ربواخهرج)الزمذى

الاريعة معالاججاع فىالاولين والاختلاف

ىالا خرن

١

معكو نالا كثر والأضحم

تقدم عمانعلىعلى ر ذى اللّهتعالى عنهما على وفقهذا الررتيب © وخرج يوت |||

المرموزله بشوله (ت6

(عن ته رص دنال

عن

عنها انها كالت معقت

الى

كمه رذى الله تعالى عنها
عليه ول بقوللاشعى

وعن انوما «ِانهاوال
لقوم فيهم ادو5

عقت رسو لالله صلىالله

أنيؤ »م غيرء »لان مدار

'

الامامة ّ /
ْ

فلفقهية فهواهضلمن الميع
على الفضلة فنهوافضل فهواولى بالامامة ك]فصات ا

رسو لالله صبىالله:الى عليه

وس بول لامراادت |

داخل فىعوم كلامه فيلزم تقدمابى بكر علىالنى صلىاللهنمالى عليهوسل فالامامة

دسف الامامة عنادها

+قلت قررقيه اضا

عند ص ص الننى صلى الله

تخصيص العام بالعقل و الذسرع اذ افظ قوم 0

انيكون 02

|
|

فيساق النى ولوميتير العموم فلااثكال اصلائم انه لهذا عينه رسول الله صلى ١

عايه و قرب وفاته
 0لاشبقغى « اى لالدحم

اللهتمالى عليدوسم الأمامة فىعم ضّه فلاأم عر و صلى بالناس اعادواصلاتمم بامامة :
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ه فى
ام)اى
جمفيه
(لقو

الىبكر رذى الله تعالى عنهما

(ابوبكر) الدائز لما جاز

حرام سال علوم دماه :لال الى الصلاة فقال علءه الصلاةو السلاممسوا ابابكر 

علىماروى

عن عبدالله زمعة

400
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و ححعده

كن ال الاليى ر إن ِ فاذا انويكر غائب وعرقىا!لناس فقلت باعر ق فصل بالناس عدم كرفلا “عع
وهم غيره © بل هو

الامام يعد ألا,سياء عطكم

رسولالله صلىالله تعالعىليه وس صونه قالفان انوبكر يأبىالله ذلكوالمسلون '
ا

فبعث الىابىيكر خاء بعدان صلى بهم عر
تلك الأصلاة فصلى بالناس وزاد ففرواية 1

السلالآناهلف
اض اذك

حبن معم صوت عر خرج حتى الطلع رأسه منج رت ثهم قاللالالاليصل بالناس

شان الامام بو(خرج»

ان ابى ثصافة بول ذلك مغضبا وفىرالكلام فىبحثالللافة قال انوبكر |

الرزمذى

المرموز له

شوله(ت)(عنها ايضا
لك
عر
رذى أللهتع.الى عنه قَال)

اقر اراباحاق لاهلهانوبكر
سيديا ) هو من ارشع
مقداره

على قومه

(وخيرنا ) ١كترنا ثوايا

حينالمشاورةظننت انعليا بصلم لذات فاردت اناتابع فعقلامى رذىالله تعال 'ى
عنهما لوسيفه وقال قيٌاخليفة رسولالله فنذا الذى يؤخرك عند رسولالله ١

خليفة ولم يأمرتى وقالمى ابأبكر بان نصلى بالناس رضينا لامردثانا مارضى |
رسو لالله صلىاللهتعالىعليه وس لام ديننا يو وخرج يؤوت» عنهاايضاك عائشة
 3انمراءناالمطاب رضىالله تعالى عنه قال انوبكر سيدنا  #له سيادة علينا
 9وخيرنا كه ك|ثخيرامنا ف واحبنا الىورسولالله صلىالله تعالى عليدوسل 4
تعاق الظرف بافعلى التفضيل علىالتنازع معتسبيةالثاق وجهاللميرية وتفاصيل

الاحبيةاظهر منانحن وةدتقدم انه ذكر عندعر انوبكر رذىاللهتعالى عنهما فى

((واحبنا الى رسولالله
وس ) الظرف تنازعه افعلاالتفضيل واعال ثانيهما فيه انسب "ا فىالمواهب

إوقال)

 ١وخرج) الرّءعذى التوولة بشولهلأت)لعنجابرر ضى اللهتعالىعنه اله)اىالشان لزقالعر) مخاطيا (لابىبكر
ملىع:ها باخيرالنأس يمد رسو لالله صلىاللهتعالى عليه  1م وسار الاندهأععل4.م السلام وم.جم العهء لايك
ثا
ِ طى الله

امون احد بعد.ء واخرج ل
-

عنعادبن 0

 0لوكلا المولاته صل اناك سيد

ل

انابىحيرا ملا نفاقتمل ت باجيرا ل <د فى فض ائلعر ءناالمطابر ذى اللهتهالى عنه فالاو حد تنك بشع ائل عر منذ

البثانو ح عله السلام فىقومد ماابعدت فض ائل عر و انه حسئة من <سانات

لى بكر رذى الله تعالى  3كافىالصواءق

ماحبه مجم كلرجل الى صاحيه حىاق رسو لالله عليهالسلام وانويكر جم ات

3للوكنت مؤزا خدلا حتّىل الله لت
واسبقهم صعبةو اؤدمهى © ص ل

الراى>3: 0 7ه

لك خا يلاكذا فىقصواءق الر قد  +اقوللاحى الداولهم اعلاما

احساناالى

[ذى الهعنهكاناجر ا وقتاطاهلية 02

رسو لالله صل

اللهتعالى عليه وسو 0

وكانسيب اا

راك راق الشامانالثمو ور لك نان

وفالوددت انعلىكله مثلعله نوما واحدا منانامه وللة واحدة منلياليه بريد
لهله
الل
ىلا
لسو
صدر
[ للالغاروامااليوم فاتقدم حينارندادالعرب بع

أن ابا 5ر

الصديق

:عالى عليدوسم

لعلالحاصماج بحو قولعر وعلى على قاعدةمذهب السوابى لد  61محيرت

الباقنيكونا جاءا فاك كتزكية الشهود وتعديلها ##وخرج فلت  6عنا
رذىالله تعالى عنه انه قالعر لابى  5رذىالله تعالى عنهما باخير الناس بعد

رسو لالله صلىاللهتعالىعليه وس » اىبعد ا'تقال رسوالله صلىالله تعالى عليه

فجىره والس علهين
داه

وَعَكدل

لراهب

الضارءا عن تعبيرها

فقالانت بدخل فىدين

اينلتمسدعلليهام
خاتمال ور
وكون وزيراله وهذا
تعبي ارلروبًاءثمقاول جدت

إاخاذدن حولي

ام 1

اي

على هار الاساء  3لمائرغ موا ماج على فضلأ'تكابة عوما وخصوصا
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اوربا وغيرها * قال فىالتتارخانية عن السراحية لاشيغىلارجل انيشتغزبا أتخارة

ننبصاب
فاله م
سر
عم
لر
ح

ْ ماليمعماحكام البيعوالششراء ماحوز ومالايجحوز  3انتهى ك©لام ام

فرده بضم
اكعسك ك

ظمقال اىفىتعلي المتء لعله فلىمآحخر اوفىهذا الحل لكنبعدكلامآخر والا ||اماف المصباح(شررض
ث

أ فالقطع معكلة ثمليس بحسن  9وكلمن اشتغل باثلىم'معانملات »  7الاجارة | ع|ليعهرلتر زعن الجزام)
و
ظالمزارعة والمساقاة والوديعة والعارية ب والهرف * #جع حرفة معن الصنعة ||اىعل ماحيرز به عنه
 2هررض عليه عر المحرز اعلنطرامفيه » اىعل حر زبه عنالوقوع 0ام

(فيه)ىف ذاللكمشتغل

وعن البزازية لاحل لاحد انيشتغل بالتجارة مالم حفظ ':5بالبيوع وكانالتجار
فى القدم اذا سافروا استصى وامعهم فقيها برجءون اليه 5

ا
كات الاحارات قلا

وعنعائمة

خوار زمانهلابدللتاجر م ن فقيه صديق ه93وكذلاك * توس,مط ألغابرة1 +ق ومانقدء
عا
ك 0توكل  0تفووض الامال
لغترضعليدءم
ظ في

عن الفقيه لاحل لاحد
ان يشنفل الضحارة ملم

ع االيلهى فو اللمشية #ه حفظ كتاب البروع وكان
|| تعالىقيلهوالسكو تنحت اقدار اللوتعالى ##والانابة#الرجتوع

|ال|لوة

د

قالصماالنت-تاللودل واكك ااداناهخسم|التصارى الفدعراذسافروا
س] آىلاعراف
"كاالل
مهد

ت 2كدروا معهم فقيها برجعون
بق

0

0

 0برقة

١4 06

 32لفخلةا

ةله اخشة

اليه فى امورهم وعناً 0حوارم

م

مايق *من

الاحدوال

اا

للتاحر من فقيه'

ومالكبأ 3

35

لأبغهاوافادتها وادواتها * 2ناتوك) وهر ارمر والاعقادعلاىيريقال زكلعلىالة وامتسلام.

0

الغفلة وقلا روغ

الاتمطلقاؤو الحشية) ل

0قال صلىالله عليه وسم الى لاع فكم الله واشدك له خشية

ةل

لشافال» انماخشىالله من عباد,العلا,

علاحوال)
او ال القلب (إواقعف ججبا
(والرضى) هفوسرور القاب باخكامالرب إذانه» تعليلالافراطنائ العب د

ر

غير #تص نحالدون

فسا الاخلاق)
فبادات وغيرها (انتهىثم قالوكذلك) بشرَض عليهالعر(
حال دءىو ااقلعع

جوعخاقبتعتينو بضم فسكون ملكة لانفس تصدر بها عنها الافعالسهولة فان) كان سكا فاالحاق لسن ( نحواطود
.
:
5
:
:

إالدّل) ضده
هو ذل ماشئى ان نبغىعلىما نبغىل و

[

زواللين)» بضم امبروسكونالموحدةانلموف هن معار كُ اار 5

(وازاة» بفحماجيم فسكو نالراء أوبضم قحم عدودا حول  000اس ضادللين فر والتكير والتواضم) ضدار

(والعفة) اىالتعففعا

اولننوازل  89فانه » اى المسلم هلواقم © مددعره ففيبجيع الاحوال اتهى |
جعن حد

اى ارو

الوسط

والاعتدال  ١والتقتيري)

ضدالاسراف( وغيرها»
أى غهي_ر-ذه الاخلاق

( فان الكير  6بكس
منتكون

غطل انكاس

وبطر الاق ( والضل
وأاطين :و الاسرات

غزام © اى كل واحد
ها ( ولامكن المدرز)

اىعد (عنهاالابعلها»
لان الدنو والبعد من

الشىء اتمايكونبعدتصوره

و.عرفة حاله ل( وعلم

مايضادها) يقءءهايضدها
كاهوشانالطبيب معاطة

احرارةبالرودةو البرودة

بالحرارة يا فى حاشية

خواحه زاده (فيفرزض

عل كلانسانعلهاا تهى)
اقول وشعى عله أن

لفر ض
شول ”جب بفدي

ياي
نواه ال

والاستتباط وهو 0

لايكفر حاحده الا اله
وضعه

«وضعه

|

ثم قال » فى تعلي المتعر

سفاىر الاخلاق نحوالود
وكذاك »© الكم #

واليخل واللين' »* بضم اليم االموف فىمعارك اللموف 8واجراءة  6بنماللم |
ضداين  #8والتكيز والتواضعوالعفة

التعذفعافىابدى الناس هو الادسراف»

اىالاروج عنحدالوسط والاعتدال © و  #ضده  88التقتير | 6ىالتقليل |
 9وغيرهايه ءنالاخلاق جيدة اوذمية «ؤفانالكبر والّل والمين والاسراف |
حرام ولامكن التحرز عنهاالابعلها وعرٍ مايضادها »#ماذكر حتى ينكاولمكلف
تاركها نقصده واختياره فيكون ذلك محاهدة منه فىنفسه ذانالجاهدة فاىلنفس
غادة ولاشخطل لاحد الابالسر وهىفرض علىكل ا حد  2ففيرض علىكل انان |

علها #ليؤدىءه فرضها «قيل عنالشاذلى منمات ولم توغل فىعلنا هذامات |١
مصمراعلى الكبار  6انتهى هكلام تعامالمتعر اورد علىقوله فيفرّض (ناللازم ||

هوالوجوب لاالافرراض لثبونه بالاجهتاد فظئى لابكفر جاحده الاان برادالتحوز |
مع فىالثوات بالايان والعقاببالرك» اقول شال للواجبت ورضاعليا 1

بل قد رى الاصوليين طلةون

الفرض على |اواجب كالعكس عل انكون شونه

بالاجتهاد #نوع بلالظاهر انه ليس الابالنظر والا:_-دلال الذى لاخخص تمن 1

بالختيد وانكل ماشت بالاجتهاد لايلزم ظنيته بلجوز كونه قطعياعلىانهيحوز 1

انيعرض عاللياهمجاع ف حاصله ك6لاءتعل المتعلكلهيلواالنعلل تابع للمعلوم 1
اىفالعلمبهفرض للامّثال |
فانكان  #المسلوم ب فرضا اوحراما ففرض
فىالاول والاجتناب فالثاتى  8#وانواجبا اومكروها فواجب  6اىقتعل| .
واجب للاقدام فىالاول والكاف فالثانى هذامبى علىماقرر فىالاصول منان !١
وحوب

ا

يدل على حرمة

ركه وحرمةالثى'

0

ع لىوجوب

ركه قال ا

#نالمعلوم #إوسندة يتنله ا
افلتلويح هذا ما لاتصور النزاع فيه  8وان كا
سنة واننفلا فل وكذاك الام بالعروف والاهى عنالمكر * فىالفرض أ
والرامفرض وفىااواجب واجب وفىااسنة سنة وى الفلنفلوانمكروهافتدوب |

نحا

ىه حاصلهذااللقول«انالعم )بالشى“«نابع) قال
ال
)حاص
الاشترالفىترتب الثوابعل اىلفملو العقاب عل اىلترل
امالالمعلوم فاانل)مكعالنو ملارفضاحكاركانالاسلام (اوحراكاملازنا فمحكمهلففرض )يأ بالفرض ولي
حكا
امللىزوان» كان (واجبا» كالوتر(اومكر وها» كالافل فىاوقاتالكر اهةإفواجب)لانهوسلة لذلك (وانس:
بانفعله صبى اللهتعالى عله و (رفسنة واننفلا فنفلوكذا لاه بالمعروف والنهى عن المكر» أن  50فىالفر

ّ6

لضان اوفىالواجبت

 -كوه

الاضد العسلامة ,فى.عقاده وشروط

نال

فواح انو الافنفل ([غيرانهما») اعنتتاء  5نمساواة 2حكيييا

وجوه

ولذية ان لايؤدى

الىالفتنة قالالدوانى فانعام انه يؤدى الىالفتنة لميحب ولم.ندب بلريماكان

للا قيأهما بانه#ا  00على
سبدل)فر ضر( الْكّفاية)

حراما بليازمه انلاحضس المتكر ويعتزل فىسته لثلابراه.ولاخرج الالضرورة

ولانازء الجرة الااذاكانع ضة اثفسماقدال»العلامة ايضا وانيظن قبوله فقال
الذواى انضا وان بظن قبوله لمحب سواء ظنعدم القبول اوشك فىالقبول
وعدمه وهذا ظاهرالعبارة اولفاخير تأملواذالميجب لعدم ظنالقبول وملخف
الفتنة فيستحب اظهار شعائر الاسلام  9غيرانهما  #اىالامى بالمعروف والنهى
اعلنمكر  #علىسبيل الكفاية وعلالال علىسبل العين ومنه اعتقاد لااهلسنة
والماعةالذى سبق ذكرهو »#كذلك  8تنويره  6اىانارته 9با#لاستدلال الخروج
اتقايد الفاىع:قاديات
لفى
لال
اعلنتقلديه والتقليد وناسار اعنادنا
للاكني
صؤوثمق

الفرضو:الغرض (وعل

الحال  6لاك الاحكام

فرض ( عسلبىل العبن
ومنه يناى»ن فرض العبن

 0اعتقاذ

"اهل السكية

وامساعة الذى رك
ذكره» فى الفصل الاول
ل ونويره  2اىاظهاره

عندناللاجاع على تصيل المعرفة بالصائع وانحائزا عندعيدالله العنبرى وواجيا

كنون عالمال “ها مافىمعتقد ١ ( بالدلائل © وى حم
| عنذطائفة كافىزيدة الوصول فىعل الاصول لك

لقايمةل
داى ا
للال
ااستد
بال

ااهللسنه منئفروضالعين على اطلاقه منظورقيه لانعها مانحب نويره امع

املنمصنف كون ذاللكعكلفىاية * قااللدوانى ياحلبعكلفىاية تفصيل الدلائل
حسث تكن من ازالة الشهة والزام المعائدين وارشادالمسرشدين +وقدذكر الفقهاء
اللاهدان يكونفىكل حدمنمسافةالقصوىمن شخص متصف مذ هالصف وى المنصوب

بالذبو عر معلىالاماماخلاء مسافةالقصوىعنءثلهذا الشمخصكا حرم عليه اخلاء
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5 1

ا

عن القلد)» علة الور
فى هيا

مسافةالعدوى عالنعالم بظواهرالشمريعة والاحكامالتى حتاج اللهاالعامة والىالله
المشتكى منزماالنعلمس فيه ماعاللعملم والفضلوعر فيدم ابط امهل وتصدىارياسة
و حو لالخللةثمقالماقال
بسلاف
حلك
علنعلمووالقيز متو
اى ذ
اهلالعلماولمهزمنعرى ا
دم "موا

فى الجلة وان لمبورد
ملدىى (ااعخرو ج
دليلك
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رار

دققه

وحقائق عيقة مذاكوارة

اعم الت

 1ااصفاناق م :
(فى) علوم

فروض

الكفاية  2وهؤ الذى
تر

5

0

ضين و قالالاسنوى انقياس
اافضللقمينام .افلرع
الكفاية كتشعيت العاطس واتداء السلامعلىسنة العين +اثومردجعلعيهل|باانلثعيت

ماذ كروه شتضى تفضيل سنة

اة
لمن
صضل
اف

العيد وجعلصلاة المنازة افضل:ن المفروضة بع.د وانعدم صعة

النياية فىالعين بشعر بشرفه برد عليه انثرك الواحد واحدة ٠ ن المفر و ضة يسن
10

العامة صلاة حنازة

مافر ض حقاللنفس

بل |/ظاهر

أ

لكقناع

فى هذا

فقط فأهم عندها وأدُق فأفضلومافرض

2

الباقينل

احد

فىالبلداعوا -جيعاو كدت

على الامام ان بأعسهم
وخجبرهم عليه * فل عل

وقيل ايضا 3

لاماءة والآىواحد

منهم والامى اذاعم خف واذا خص ثقل *+وعن العينى شرح الارى انالكفاية

لك لكل أذ

منة وعل

عمنزلة الدواء

حتاج

اليه ق عض

الآأوقات

لاشقاط حارج عن الآمة وبالرك يعصى كل الامة من افضل #إوهو ماتعاق حال
غيره اعنى الفقه كلهيي وراء مااشير

اليه انها

من قدر

عطزاطال فاوئرك

ذوله كله

( وهوما ) عل.ت
(علق يحال غيره اعتى الفقهكله ) ماعدا ماتقدم تعبينه على المكاف

(وعاء التفسيرو »عام ((الحديثع دراية ورواية (والادواين9 [5- 6ه
عام( القراءة 6ومنه عام

الصويد  9روالما  6هلم
( المسات © وعدم
الرواية ف حى

عام

المساب وعلوم العربية
عن أَمتنا فصلهما كامة
اما وحكم فهما

على

فرضية الكفاية ناء على

الاضل وللقافدة ذتكرء

ادولادبن وادولالفقه (,9

لكان اولى لاجاءه ثعول هذا النوع وهوفرض واو اريد من الفقه مماصهبوطلم
الادولى »زعا المسائلكاها عن دليلها وابق لفظ الكل عظلاىهره لمعدوايضاا
لوجءل ذلك قيدا لقوله تحال غيره لكانله وجه ايضالءل وجه التأكد التعول |
الىجيع انواعالفقه عبادات ومعاءلات وديانات وووع التفسير

اىمعانى القرآن

##واخديث يه «عانى اقواله صلىالله تعالى عليه وس  0ظهور مخالف نحم
الىحله.يشكل |
بظاهر آيهَ اوحديث ععنى غيرمماد اوظهور 0
ا-ت

بان معرقةفنا العيان واحديث على وجه لمق انما تبسر للمستهد اولحتهد ٌ

فيزماننا منقرض وقد اغتى عنهما بالنسبةالى زماننا عر الكلام والفقه وان ادلة

المقلد ليست الا قولا4تهد ولهذا اذا ظهر التعارض ببن اقوال الفقهاء وبين ايد |

فحىاشية خواجه زاده

اوحديث فيقدم قولالفقهاء لان.مرقته على وجدالتعترى المستهدفلعل لتلكالآاية أ

فصتا )بالبناء للمفعول
نفاائبعله (اليه فىكثير
من المسائل) بمجسعئلة
هىن
بوبرخبر
يمطل
هى
عليهفىالعل((خصو صا

مثاز ممارض]ا |رخصصنا اوناو الا اوناسضخا اطلع عليه الجتهد ولم تطلع انت
اجلواصولين»ك بصيغة الثنية اىعاء الكلام واصول الفقه لاحتمال ظهورمبتدع ||
فى الاعتقاد اومشكات فالفقه يشكل ايضا ان الاصول مختص بالىتهد وان اثره |1

هو الاجتهاد وهوةص بالفقيهوقدع فأنتقّراضهوعدم امكانه فىزمانناء وقدققل |
بانقراض الاجتهاد فىسنة اراجمائة الا ان.دعى عدم انقراض المتهد فى المذهبت

اك ل ادر

يجواز نحرىالاجتهاد ولومذهبا مرجوحا 

)ر
ض(الف
امحذوف
بعامل
والافصتاج اليه فىالفقه

المتواترة والمثهورة :الآ حاد والثذوذ اثلا يلزم نىةرا نيدماكان قرآنا واثبات
القرآئية فها لايكون قرآنًا ا*قلاملعبرى نقل القراآت السبع فرض كفاية لانها
ابعاض القرآن وقد كان كل القرآن فرض كفاية فبعضه ايضا كذلك واما'

وبعض مسائل البو

قراءة واحدة من-جلة القرا آت المتوائرة فىقدر ماتجوز به الصلاة ففرض عيبن

من الأترار والوسناا
( فلذا قالوا ) اىالعناء

(اهىو)المساب ربع
العلم» اللام فيه للنس

املعيد وللراء اخعلق
لوت للياة ولاه

صم اهاقس لتقل
بالموت لاله حتاج اليه
والى علم الشرع من
معرفنة الانضياء كاق
المواهب فلا بعد) اذا

ا(تيكونفر ضكفاية)

لتوقف معرفة هذا الحكم
المفروض كفاية عله

والقرائة © الظاهر بميع قرائة

 +وقيل ومنعام القراءةعلم الحويدلكن نقلعن 0

وعلى القارىوتسهيل |

المويد ناخد القران بالصجحويد عنم الحسن اللاذق .فرض عين الاانحمل ذلك ١

علىقدر ماتحو ازلبصهلاةارضا ##واماوعلفو سااب مستاج اليهفىكثيرمنالمسائل ب
الىشسرعية انما فدله بكامة امالعدم الإزم فيه قطءالعدم الرواية عن الائمةنصابل
و صا»اىخص خصو صاههالفرائض »#
صفك
خقر ا
اعماخرجه منةواعدهور أنابلن
بمثار كة الغير فى ادل الاحتياج كاءوال الركاة والديات والاقرار والوصيا |
 0فلذا قالواهوربع العلملانه نصف الفرائض © لان الفرائض نصف العام ْ
والمساب نصف الفرائض ونصف النصف ربع فسلعاد انيكون »#المساب |
#إإفرض كفاية  4اذعام الهدض فرض كفاية .فتزتيب دليله ان اللساب شى” |

تاج النه علم الم 85الذى هوفرض كفاية وكلثئى” شانهكذا 0
برد عليه 101تاج اليه الفرائض محصل :رد اصل اأساب المتداول فافواء ا|
املمامراجعة الى قواع_د عم المساب  53ترى كثيرا صلوته بلا معرفة |
العواب

(عل)

لآ وقدصرح ) اىشفرضيته لذلك سهه[ه 6ه ١ الغزالى) رحدالله إبه فى الاحياء واما علوم المرية 6
ساب الاان بدعى ان

م

ؤاثناء مبياحث

هسائل الفرائئُض 5

امنا »2ت

من نحو القاثل والتداخل هو من عالمساب والفرضية فىالمساب لاسب جيع
اجزاته بل عطلقه ولو وجد فىكعن اقل اجزاته © وقد صرح الغزالى به اى
بكونه فرض كفاية بفافلاحياء  #فان لقايلغزالى ممنشا الشافعية والمطلوب
من مسائل اللئفية فكيف ثبت شوله المطالوب#قلنا لعل ذلك لكونه على وفق

|| قاعدئنا ونمقياسنا او انالاصل فىمسئلة لمع فها نصاصعابنا وم تخالف على
قاعدتهم وقياسهم انيمل مذهب خالفينالكن يشكل بماصسرح الغزالىفامىلنقضذلالمن
ان العلمالرياضى من الفلسفية تعاقبعاماهساب والهندسةو عل همه العالمو ليستعلق

منهدشى”بالاهور الدئدةنفيا واث.انالكنتطرق اليهآفتان الىآخرماقال وجزمف الاشياء
ننحاب عنه بانالمراد منعدمتعلقه بالدين
بحرم ع الفلسفةعلىالاطلاق» ويمكنأ

٠

4 002

وبكؤنهفضركفاية بالنظ0

0

راق

والصرف والعاتى والبيان والاغة والاثتقاق والعروض والقافية وهذه الثاية
اصول والبافية فروع وهو علم اخاخط وقريض الشعر والانشاء والمحاضرات

والتواريح ##فقى بستان العارؤين» لابىالايث وواعلمانالعربية لها عفضللىسابر
الالينة»ة وقالبءعض اللاساتلاء فىاءض5تيه اصو لالالغات* قيل سيعة الصينو الهزد

والسودان والروموالترك والعرب ولمبذكر السابعة ولعلها السريائية ةلاغللائكة

حمتكر وكير وكلهذه الاغات قدعلهاالله تعالىلهعليه السلام +واماالعربية فلها
همنية عبلاىقها حتى يكره التكلم بغيرها احنسما قلعن المبتغى .لسان ااهللإنة
اولاعرلبفدارسية وقديزاد الدرية* وقيلالناسيتكامون قبلدخولالنة بالسريالية
وبعده فا بالعر ة +اقول نقلعن الكافى يأ فىالمبتغى وايضا عن الديلى اذا اراد

اعس! فلينهاوج به الىالملائكة المقر بايلنفارسية +قالعبى القارى وكلاهمامو ضوع
فانه معار ض

د يث  22مزذواع احيوا العرب ارت فابىعبى وكلامالله عمق

ولساناهلالمنةعبى» قالالمناوى فىشرح هذا الحديث وقدكان آدم لاإتكام فها

النقمى_ن لاثبى مشمرعيا
ذكرها اليد ال#اليف
ف اول شرح المف:تساح
ومنها الاغة والصرف

 4الحو والعروض
والمعاتى والبدان والعلم

الأخبار والانار واساى
الرحال ومعرفة المسند

وامره_ل و الضعيف
والقوى كاهامنفروض

الكفاية اكلاتفتارخانة
( فق بستان العارفين )
لابى الابدث

التعر2

(اعام ان)الاغة (العربية
تدل عل شار
لها د

الالسنة فنتعلهاا وعلمها

غيره نهو مأجور )
مناه تال( لفان الل
تعالى انزل القرآن» اى
القرآن المفروق به بين

الحق والباطل  7تلعة

العرب ) قال الله تعالى
رآ ناعى با وقااللصبلىه

كل ل

را

الاه ثلا اهبط تكلمبغيره؛ اقوللامئىانهذا المديث لاءنتى عن اهل المنةالفارسية

العرب اثلاثلاى عرلى

اذلانض فىكونالاضافة فىقوله ولسان ااهلنة وايضة فىكوناللام فىالنة

والقران عربى وكلام
اهلا ط_:ة عرنبى  0ف

الدراية ىمثله -

فى هقابلة الكاق والمبتغي والديلى لفن تملا اوعلهمًا غيره

لوا انهبغهم به) اى
بسب اه لز ظساهر

«لانالله تعالي انزلااقرآن بلغةالءعرب» قال اللدتعالى قراناعريا غير ذىءوج
وقال بلسانعبى مبين 8ةننعايا » اىلغةالعربة ِ فانه بشهم بها ظاهرااقران 4
ظ اى معتناه اللاهرى

الذى لام شاع 3

وَّ وهم دص
تأ ل

ومقاسة

القرآن ) اماباطنه الذى
صل هن السير الالهى

تناك تفيل أدن ال

كاقسامه

لاص

لعربى ولاغيره

0

5

كانلقااتم الفعلىوم الالفخىد و الدليل المنقول عنالبستأز
لان+ف
ابست
الام ال
0ومعافالاخبار)الندوية (انتهى) ىك
+ا-

نالء

اب أنتملهاه ف

مدا خبره دولك إلذاى
كونها رض 0

زاعى انماتو سل نهالى

الفرضفرض وحكذا

معر ف

مها

والذى مايه

الادللى

جم خم١

السايق المودول مع0

صك

اهلنظاهر والنص والمفسسر واكم ونحوهااو معناءالذى يحب جله على ظاهرء ١|
بلادلءل دال عخللىافه 0

يصرف عن ظاهره او معناه الذى لاحتاج الى|.

مقدمات اجتهادية وقواعد استنباطية وباطن القرآن اما خلاف مااشير ن1فا وهو ا
لاق باقسامه المفية كانلى والمشكل والجملوالكناية ونحوها فعرفته ||
عر ك
تتباد
الم

فالىواجب وغيرمكونها لجيسرد العرية زلحتاج الى علوم اخر ولهدا اخنس 00000 11 01
فروضكفاية)و فلىدة
آلنة ظبهطرنوولكل حمرطفلع»وفى |
لهو
كعلي
لالى
فرغ _طتت ابدر اتاد مااشير اليهبشولهصلىالله تع
لاندءاءلكونه مفردا

٠ضافا وقدصرح بذاك

الشافعية فىكتبهم بإلان
العلوم الشرعية» الفقه

والحديث

والتفسير

(إمتوقفةعليها)واوسيلة
المقاصد ١| +

مانلفركواضنها لاعن
وبالمعروف والنهى عن
اكد واد عالل
البدع بالدلائل وكذا

الخلافةوالسياسة و القضاء
والاقاء و ارين
واللهاداذا لميكن الغير

4لعرشله ظهر وبطن بلغوجوءه الظهر والبطن أ
حديث آخر رفوا القرآن تا
جسا مذكور فىالانقان وفيه ايضا عنابنعباس رذىالله تعالى عنهما انااقران

ملة
اقا
ليث #
علاد
لبتها
ذو>#ون وفنون وطهور و3طونلاتقدىعتانه ولاتبلغا غا
التازانى واما ماذهب اليه ابلعىض#قةين ماننالتصوص #ولة عظلوىاهرها

ومعذلك فنها اشارات خفية الىدقائق تكثف على اربابالسلوك اكلنتطبيق |
لضعرفان وليس منه ماادعاه
وم
بدنها وبينالظواهر المرادة فهو من يلالايمان ا

الباطنية ##ومعانى الاخبار» النبوية يوانتهى» كلام بستان العارفين برد عليه
انالأطلوب كون العرية فرض كفاية واللازم منالدللى اى مانقل مالنبستان
هو الفضل والفضل الطلق اع والعام لايس:ازماللحاص باحدىالدلالات الثلاثالا

انيدعى انفهام الوجوب منتمايله بدوله لانه تعالى انزل القرآن الى آخره
ومن مفهوم الخالفة منةوله فانه شهربها الىآخره ومفهوم التصنيف جديا بدل

أ
||١

علىذلك قوله «ووا
لذى شتضيه الاصل اعنى امناتوس_[نه الىالفرض فرض

وكذلك فىالواجب »#ماتوسلهه اليه واجب #وغيره» ومانتلحسئة والسمحب
ف كونها فروض كفاية لاالنعلوم الشمرعية * اى العلوم المأخوذة منالتمع |

ماما والصلاة على النى

والشرع الكناب واه

عليه الى_لام وعمادة

فقط والفقه فالاول “كحم الاكءان  00لاعال الاركان ولاك فىذرضيتههرا |

اى ددن اللي

لإإمتوقفةعليها»ه اى العريةلانالشمرع اى الكتتاب والسنة عربى لاق ان |

الأررض

والصلاة عليه ورد

السلام ولشعيتالعاطس

فهوعام التوحيد  4ن حيث أصله واعتبازه او 1000
1
[
8

0

اللازم من الدليل كوعها رض

5م

عين والمطلوب

فر ض كفاية فلاشر يب

أو انهذا

افده اخراى ذافهم رشد انمشاء اللهتعالى

اذا قال الخد لله وكذراك

]||

ا

 1ككثانىأ

للصناماتكاافلاخة
اصو ا

واتللناكة «واتطتاطة
وغيرها وكل مالااستغنى

عنه فىقوام امور الدين
والدا فانها من فروض

0

الخاصة

كه

او لحافظلة ع1 2

2

عذد طهور 0

ع ا

قصد الالماد هه من عل الكلام يهكالتمق فيه والتثبثباذيال الفلاسفة |
الكفاية علىماهو المفهوم من احياء العلوم ير النوع الثانى أيه ٠ن الانواع

2و2

الثلاثة للعلوم (رى) العلوم (الانهى عنه! وهومازادعلى قدر اهاج ةمنعاللكلام) الملقب بعلمالعقائ وقدرا لاج

ف1

دعل مالهب للهنعالىو لارسل ونحوز واسصول والنظر فى براهين ذلك على مافضل فالرسالة السئوسية (و)

قدر الماجة من (علم المموم © والمحاجة منه معرفة ادلة القبلكُ واوقات الصلاة كاذكره المصنف نقلا عن
١تخلاصة (اماالاول» اى علمالكلام الزاك عالنماجة لا فقد قال فى اللحلاصة تعلمعلم الكلام والنظر )انا5ل-ر8فم

زاعار تأفل (فه) ا ىالفكر ا
لمؤدى لعلماوطن (والمناظرة» اى المناقثة ثر وراء قدراطاجة دنهى عنه )/يعنى
عاءالكلام من الاستاذ والانظر

ل

يم والتفكر افده والمنافثة وراءقدراطاحة

االامصلنفاول فقدقال» /
اذكمر ه
إسي
وو ماز اد علىقد ارلحا جة م نعلالتحوم«#كا
ملفلىا صة تعرعيالكلامو النظرفيه اىالتممق بالتأملفيه  #9والمناظرة»
لهم
فاىحق

| اىالمجادلة لاظهارالصواب هؤوراءقدرالماجة» من حيث تتحيمالاعتقاد ردقيه
*انظر الى ثاررجة الله وقل انظروا ماذا
أ شرعا وما فىشرحه لقوله تعالى ف
فىاكءواتوالارض * وانمعرفةالله واجبمطلق ومتوقف علىالنظر وماتوقف
عليه الواجب المطلق واجب +ثمقالالمراد من المعرقه التصديق وجوده

وصفاته

[| تاعلالكىمالية و التونيه والسلبية بقدرالطاق ةالاشرية ولاشك انقدرالطاقة لاد
أ شدرحاجة بلشتضى استيعابالكل #8وقالفالبزازيةودفع الللصم » اى خصم

مايبى عنه

دن الشارع

نهىتحر اوتنزنه ندبر

(اتهى) كلام البلاصة
(وقال ف اىلبزازية ودفع

الخصم) بادحاض "نجه
الباطلة وابطال ادلته
الفاسدة (

واسات

الذهب ) ف العقاه
وغيرهبها (حتاج اليه

ووذ صرحت أعتنا الآ
من فروض الكفاية

لااهلسنة كعامة اهلالهوى والفلاسفة  88واثبات المذهب المق محتاج اليه يه
سواء كانالخصم موجودا بالفعلاولا لاحة.ل ظهوره بغنتةهكذاا تفسير لقول
يدفعشبه المممدينو برحض
الحلاصةقدرالماجةفقدر الماجة بدفعالخصمو اتنابالمذهب #وفالتثار حانة 6ه خب المب_دعين ( وى
وعبارتها #وفى النوازل قالابونصر بلغنى ان-جاد نابىحنيفة» رجهماالله الجار ليه واف[لدوارل
احتواء الظر على هن

«ان تكلم  #باللناظرة والمجادلة هل فى عاالكلام فنهاه عن ذلك  #انوه
ك
 8ابو حنيفة فقال له انه  #على طريق العرض والاستفسار لاء_لى طريق
الرد والمناقثشة  8قدرأًتك تكام فىعام الكلام * اى فالمناظره فالىكلام
والا فلا تحن المقابلة  فابالك تنبانى عنه * يعنى انما فعلنا ذلك
وانا قد رأنناك تتكام وان شان مثلنا الاقتداء كشوانت تمنعنا فاوجه منعكاوكيف
ا تمنعنا وانت تفعل ذلث  8قالله يابنى ه تصغير الاين للاستشفاق وكنلاتكار 6
اىبالناظرة كاعرفت #إوكل واحدهنا نه معمنناظرنا معه على غابة الحفظ ونهاية

رز  8كأن الطير على رأسنا > قيل'مثل لكمال التاق افلىامؤر والتدس
فيها اثلا بقع فيالهلكة وثى“ منخطره كقضد تغلبط اللخصم وت#جيله والتفوق
لعزفلىل واخمطاءلعظم
انق
1 ١عليه واشاع الزلةعليه #تافة ان نزل يه املنزلل اى
نيزل صاحربه كه
يدا
خطاه وهوالكفر لوا نمتكاموناليوم وكلو احد#مكم 9بر

١

ير
ف#من
كر #
تيكف
لدان
اارا
أ ليغلب عليهبالخ ف واذااراد»كاحدكهؤ انيزصلاحبه فقد

قال اونصمر )ا “هال

الصاد و( بلغنى ان -جاد

ابن اب حىنيفكان بتكام)

اىيناظر ويحادل (ى6

مسائل (علم الكلامفنهاء

عن ذلاك ابوشفة

ع«

اخراجا له عن محاولة
المنهىعنه ( فقالله انه

قدر لك ع( اى علتك

أو امرك اك
فى الكلام) اى فى عله
فالخلة ثاتى مفموليه على

الول اواك  2لقال

ظإفابالاك)اى ماشانك و خطبك( تنهانىعنه)وندخل فيدانت (قالهياجى كناشكلم)على غايةمن المذر هن الوقوع ف الغلط
وكلواحدمنا مق سكونهلفكره ( كأنالطير علىر أسنا) وكانفه للتشبيه( عافة)» علة اقرّاحه ,لذلاك الال زان 'زل)
أىخوف الزللامظلم
خط ء
رلادانه
الكفراوالإتداع (إا
وننتم
تكاوم ناليوماىالان ((وكلوا<دير يدان يزل) بضماولهاى

توقعهف ا
ىلزاللو :مدهاى بشعفيه
( صم ح
ابه )المناظر لهاثار المناعالد
بابو )كل و احد (اذاارادان ,,ل صاحبه فقدار ادانيكفر

3

1

صاحيه) لتعاوحة ولىخصىر ) ومن اراد ان 0

فلو قال لامرأة تكهى

بكلمة .الكفر اين *ن
زوجك كفر قبلتحهها
لنآالردى الكفر كدر
كذا قاددي كلك 02

همد الدوال ون بجاذ
أمتقتبان عق وجدال

صاحيه قر ايه فقد كفر قبل ا

صادى ,ع

اوحدبه»ه لان انهذا اما يكون اذاكانت الناظرة فىاصول الكلام
واءهاته والاثفها بتعاق بالمواص والفضائلو نه بتعاق بهالئزاع والغلة الىنحو |

الاولوية فظاهر اندليس بكفر وانت تعل انانلطأ ف اىلءقائ لبسكله كفرافازلال ا
االمصم فىهذا المنس ايس يركلفعدم الرذى بالكفر وهناراد انيكقر صاحبة |
نقد كفر قبل انيكفر صاحبه #ارضاه بكفرهلا انالارادة لانستلزمالرذى ||
عندنا وجعل علة الكفر شيأ حاصلا فىالارادة غير الرضى بعيد الاان سَالهذه

لاالاعيراض لاسه وبينله

الارادة غير منفكة عن الرضى لكن لوكان اللخصردن اهل الهوى مهما ممنوصل
هواء الىالكفر وظهر تعنته فالظاهر ان ازلاله ليس بكفر بل اعانة دين وغيرة |

ابوه وجه الفرق بين

لوز استعمال المقدمات السفسطية والبادى الشغبية عند عدم الزامه بالادلة أ

خواجه زاده ثر وعن

القيئية والجمدلية بليحب ذلك عندتعينه فتأملءثم لاد انكلام خضمرة الامام
رذىالله تعالى عنه مشكل هن وجوء +اما اولا فانهدسوء ظن وحسن الظن بالملم

لكي  6و2
ابىالايث المافظ) وهو

عند الحدثين من احاط

عله بممائة الف حديث

متنا اعذنادا اكلامواعيك
( وهو كان !سعرقاد )

(قدما
من بلدان >ارى م
فى الزمان على الفقيه

الىالايث) خبر بعدخير

واالتاق ككاجن القية
والسمتان قال من اشتغل

بالكلام © بامىازاد عن

الماجةفي (محى) بالبناء

للفعول اى خجرلا |نمه

من دفي العلاء ) المعتدهم

والجل على الصلاح لازم»واماثانيا فانه كيف بقدم جاد وهل على ماوجب
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فقيل الىابراهيم وقيل الىلقمان وق لالى ادريسوهوالذى ماله عندهم هرمس

الحكيم حتى ادعوا ان هذه الآلات التمومية اول من ا“ذرجها هوهرمسقال
فىالفوا المسكية انهرهس صعدالىفلاك زحل ودارمعه ثلاثينسنة حتى شاهد
اللوم وقال فى «ءض
 -إجداك الإفلاك فزّل,الى الارض فاخبز الناس بع

ثحىكمة العين ان اصل المكمة وج
0ه

إل زكاء< 6دودة

الهى الى بعض الاننياء وما شالف

اليكل كار ١دراء فلابوجب العمل يه لاخو ]ناللارم

تماذكره وههده عدم جواز اللثلماعدم الوجوب وصصرف النؤالى القيد والمقيد

معا لااىجو زمعكونه خلاف الاصلفىالاصل فنئىمااثدت اولايعنىبنافىتقرايلبدليل
حاصل كلام المصنففىالمقام مع طوله بالكلام انالتوفيق بينكون الوم لابأس
 73فكلىام الملاصة والبستان وبين حرمته ا فيظاهر المديث وكلام تعليم المتعلم
اناجزمة فا تعلق بالاحكام وكونه لابأس فيايتعاق ؟عرفة القبلة ووقت الصلاة
«واماسارعاومالفلاسفة » علالفلاسفذهواءتكمال النفس بالعااملعمل اوهو عل
للمنطق  #المعرافبالة قانونية
باحو الاعيان الموجو دا ت على ماهى عليهفىنفس الامل فا

( عل

الهلا

ا

الذهن
وتشدد

أي 0

( فلا بهم التكليف به )6

وهذا يانه لكل ١د
اذ لاركاف الله نفسا

]
كاى
اه )
طوب ع
الأ
( وايضا » علة اخرى

لعدم وجو بنعرعل الهيئة
(نحتاج معرفْدَالْمَيِلةَ بالهيئة)

بعل اكوم ١ الى معرفة
عرض كبلاد وطوله )
الاقدرين عندهم (ولا

كنت)لاتلامور(العرفة
الاتقليد من لميعرف
عدالته فل[بوجب بعليد
الع

 0وفى 09

لزنو جب اأءدل لعسدم

اله وا 2
اىباقلإعلومالفلاسفة)
و<د ء]القاسقة باصول

يعر بها حقايق الاشياء

اميق ا عو صم
*اعلم ن|العلوم الفلسفة

اهلئلتكوة الباحثة عن
اعذؤالالاكمان الموجودة
على ماهى عليه فنىفس

الامى بقسدر الطناقة
الشرية وهى تسم اك

الحكمة اعملية والنظرية
والعليدو نسماتلهىذ يب

الاخلاق وتدبير النازل وسياءة اأدنية والنظرية ايضدا تنقسم الى ثلائة اقسام الطبيعية و الالهية والرياضية

فقبول وما كان مخالفا له فردود (المنطق) من اقسام المكمة النظرية

(داخل ىش علم (الكلام» 0

فيه ماعص وهو هناجل العلوم الااهية المعوبة > تى جعله عض

اع كدماء رم

الداواءالتعلاه ونهباعلضعلاء دن فروض العين لكونه حفظظ ممه .وقوفاعليدمعرفة الواجب تغالولا]|
رياضة المتصوفة دور

على قواعدالمنطق +وبالة

ذعه ممعساعتهالذهنعن تلطأ ف اىلكفروائما كا منن علمالفلسفةلاناو لمن ار جه |
ا من عا الكلام ثلا علىو جهالمبدثة | ١

لقره عو ارو و لا

المنطق عام باهر البرهان

اذيحوز انيكونعلمءبدأ لعام آخروذاك غيرلذاككاستسمع  8داخل فالكلام» ||

 3دعس لاحنى كل مكان

اذ الصلكلام انما هوبالنظر العقلى والاستدلال المققى وذلك اقايكون بالمنطق ١
اذ حاصله ا“حصال الهولات بالعلومات مُكون فرضكفاية» اعام اله اختلف |

ولامعد فضله

الامن

بعشو عن ادراك الحقايق
وى عنفهمالدقائق +

ولله در من قال  +ماب

المنطقةوملاعةول لهم*
وأيسلهماذعان بق من

الضرر * ماضر معس
الى والشعس طالعة »
ان لابرى ضوثها «ن
داك كذا ذكره
لس
 ١اشيم

عبد الرجن

فىامنطق قالبعضهم بطر مة وططهم بعدمهابل بوجو نه +اماالاول ذقال فالاشباء

عامالفلسفة حرام ودخلفيه المنطق* وعناين عرالمكى عناننالصلاح أنهحرام
يجب على الامام اخراج اهله من المدارس وهم وكف وعم

واستم_اله

1

قالترعة تكن بشيع»* وفى اتموذج حفيدالسعدعانلشافعيةانهليس مالنعام الخيرم
حتى جوز الاستاء تكحية و مثله دك

على القارى عن يعض المنفية موردا الانفاق

#وعن الاستوىانه غير ميرم ونقل عن القهستانى انه بدعة وكقسر

لير * وعن

قوت القلوب اناطهال جعلوا اكاب المنطقعلاء «وعنالطواهر اله تضييم عير ||

وكوانىالوصلعاحنالقزوينى رجعالغزالى الىتر عهبعدما |
نين
لتبر
واكزواا ءل

البسطائى فىكتاب تي

اثنىعليه +وعنالساواءنرشد من المالكية عدم قبول رواية مشتغله * وفشرحخ

الدون مامكل ماذاكر

الاشباه لتعموى القول بتصس_حكثير الشافعية بالمرءة لكونه تضييعالممر ولافضاله |

فى القهسةالى نقلا عن

المدل كا الفلسفة فنقبيلشد الذرائع وانلميكنفه  000واماالثانى ففى |

العمادمن الطعنفيهوالمنع

||

 0المفيد .ايضا ع نالغزالى0

تن كتير0

اشم التعى امن

قال من اشتغل
حي
عنه ث

بالمناق نسب الاىلبدعة

ومنلا

وقال وتعام علم المنطق

مهممنكلامه هناك لزومه قىنفسه واماالا فق من اهماله فىالعلوم الدينية |
وادانا ث ف

اكتوت| لخر وءن قرت

قين ونه ل عنه ايضا فىاول المثتق مدحه المطق
انلشه
دىا
بعدما حصلوه ال

القلوتٍ إن مهال جملوا

* وفىشرح الاشباه عن الغز الى ابضاانه “عاه معيار العلوم ومن لامعرفة د به لانقة

اككه_اب المنطق علاء

تعلمه والقطبالعلامة حي عن العلا الكم عطاق وجو بهو الث يفالعلامة بعدما

#وعن| لو اهران الاكتغال

حى الاججاع فىمطلق وجوه ذكر الاختلاق بعينية الفرضية لتوةف معرفتهتعالى

بعلم اللدل تضييع أعمر

عليه اويكفاية فر ضيته لتوقف شعار الد.نعليه +وفىشر ححديث الاربعين النووية

قاعا هو للتعص فىالدن

والقاصر عن 0
البقين والقاصد لالزام

يط بها دنقة بعلو مه* وىمنقذالضلالله اضا المنطق لاتعاق له بالدئنفيا
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للكون كدم فالىشرعية وانيصرف عانلفاسفة التى لايطرفه العيب الامن تلك

اللهةثمقالهو احسن العلوم وانفعها فىكلبحث ومنةالانه كفر اوحرام فجاهل
* وفىانقان السيوطى القرآن متتل على المع المنطقية والقواعد المدلية الاانها
ليست عاللىصراحة لعدمثهرته عند مننز ل فيهم القران والمفهوم منكلام صدر
الشمريعة انه جزء منالاصول وصسيم عامة الادوليين جزء ءنالكلام وان
ابن الحاجب جاعللمنطق -ماللامدى ميادى كلامية للاصول ومثى عليهشراحه
ومحشيه كالعضد والابهرى والس_هد والدعريف وغير هم وصنف إالمنطق كتيا
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والغوايةوالمكابرة و نسب ة حالاجقاعهم فىذاك عاللىضلالة :-بينمنقوله صل الله
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وكانالمنطق جزأ املنفلسفة عنده حكم بحرهته وايس كذلك اذايس اكللفلسفة
2اللشسرع كاثثر الالهءاتوالطب وبعض_أأيحوم ونحوها +ثمالعن بعض الفضلاء
لف
امحرم منطق الفلاسفة واما منطق الاسلاميين فايس فيه مابنافى الشسرغ فلاحرم
ووه حكى فاللدشّة عنالبعض بانالحرم ماياتزم فيه نفالششسرعياتوهو مهل

اقوالنحوابن الصلاح +واماالماطق المتداول اليوم بينكبار اهللسنة الظاهر اءانته
الفشسىرعيات فعاذالله تعالىان نكرم حو اءنالصلاح ولابعتبر انكار ٠نلابعرف حقيقة
المنطقلانمن جهلشيا ءاداهوك حدعليه انهلاتفوه وانمنكبار الغلاء غيرالعارف
مع عارفه و فصل القول الهكسيف الجاهد فى-بيلالله فلابتكر فىاصله الإإنيستغيل
فىغير محله انتهى باختصار +اقولومثله عرف 1نفا هنكلام الغزالى فىالمنقذ لاله
لامنع مناصله واتما هومنعدم استعماله فىيمه 4اوفىاستمماله فىغير له لعل
منعالسلف بالنسبة الى ماشاهدوا فىزمانهم منجعلهم المنطقالة لويم الفلسفيات
و لرماجلشرعيات لاله اوان اول ترحجة كتبالفلاسقة اليوثائيه الىالعرة كإيدل
ية احوالهر*وباجملةانهمدوح فىاصلهوالذم انما تطرق منعوارضه
كىاو
حصه
قص
فالمثبتون نظروا الىذانه وامانته للاصول واافروع حتى جعلوه مباديا للعلوم
الشرعيهكالكلام والاصول والنافون نظروا الىعوارضه من حوالتعصبوالزام
الموحد اوكدر 5توغل

شمانعنا
وجب هر المقاصد الشمرعية +وقد قالبعض العارفمين

المنطق مبادفايي سرعمنهالى1ق صد فنفوهفانه يكذ حر اماليتة بل المقاصد الثسرعيةايضا

عدثحلرتملاث العوارض كالتعلمايباهىبه العلاء و مازىءه السفهاء ويأكل اءوال
ق
]|الاغنياء ويسصدم الفقراء ويتقرب الىالامراءكا ذكر الوى والله اعلم بالصواب

والي مممس
وعماذكرنا و شيد نااءكناث دفعمااورد على هذا اأقام من االخيالاتوالاوهاممن منع
كون الماطق -5عينء انول وقد اثرنا ان تعدده باعثبار حلة وحال مستتعيله
وءن هنععدم ضير استعماله فىالشرءيات كيف ومامة ذقارلضالة بسب تسبث

هذا الع افسدواهذا الدين القويم  +اقول ليس فساده ,جرد صور الادلة بل

عوادها واو سإ قتخاص اهل السنة وغلبتهم عليهم انما هو ييز النظر الصعيم
من الفاسد وذلك بهذا العرومن منع كونه شرطا للاجتهاد 0

(و) عي ( الهندسة)
عم يعرف  4خواص

اللقادير اناط و المت

وال التعلهىو اواحقها

واوضاعها لإمباح) اى
تعله ( والالهسات )©

والعلم الالهى علم
باصوليعرفبها احوال
الموجودات ومايعر ض لها
ما حالفم:ها الشرع»

الذى جاء نه النى صلى

اعللهيه ا تجهل
مكب  6لانه جهل
حقيقة الام وجهل

ذلك الجهل ( لايحوز
تخصيله ولاالنظر (فه)

ورد) علىقائله
ال
هلى
جاع
ال

انا لككابة

تهدون ولسوا بعارقهديانات المناطقة كيف وهو شذى الى ان ياخذوا ذلاك

منه صلىالله تعالى عليه وس واعتقاد ذلك كفر لتقيرعلهعليه الصلاة والسلام
ولاسةازام كو ن لاا حكامالمعللة بالاحكاءالعقلية دونالشرعية  +اقولمماءاة المنطاق

هلد لكنلقوة ذكامّم وجيادةطباعه ,استغنوا نعفنصيله كم الاصضول
#صلتلك
حا
بالاجماع مع عدم نفصي-له عندهم وقد عرفت انهعلٍ إلى ليس فيه مادة قصدية
فكيف تصور استلزام «تاركة الشرعيات بكون العلل هى العقليات عثل هذه
المهليات واله هل تصدور لزوم اخذ الجتهد احوال اجتهاذه من الننىصلى الله
تعالى عليه  0مع الا+تلاف فاجىتهادء عذءه الصلاة والسلام  3تسليم ذلاك

عر فكتاهغع فت حأاسليته االلىكفر ومااستازمذلكفاذا عرفت حالهذا القدر من
قولهذا القائل فلءلاك قدرت ان تعرف «واتى وهمياته الساقطة وبالجلة فالاشتغال
عامه لانشيد الاالملال وقسوةالبال والعز عندالله الملكالمتعال #و علمالهندسنة #

عليعرفبه خواص المقادير هناناط وااسطم وام التعلهى يؤمباح © كسائر
الرياضيات كالمساب والهيُة لعدم التعلق بثى”من ام الدين نقيا واثيانا لكن قال
الغزالى تولدت مآنفهتان» الاولى الناظر اليها برى وضوحها تحن عنده اغتقاد
ةعالمفلحةة فيدعوه الى اعتقاد كفرياتهم والى تقليدهم فيها*والثانة ايكون فى
اعتقاده انالدين بنتصربانكار بجع علوههم فاذاراى ظهور دلالتها زول اعتقاده
بالدن بلريمما يعتقد بناءالدين على الطهل فلا انالاولى على المصنف اننابه على

هانينالآآفنين وانكان نظرءالى أصلها دون عوارضها ولوالالهياتي إى اللكير ظ
لف مانلهاشسرع ديانالف الكلامية سواء وضاللى الككفر اولايما |
اما
الالهية تو
بة
سابق
نجيط
اار
ادمخ
سابلقتفصيل قريبا -فخوهل مكب  #اع

اذهوعبارة عناعتقاد |

حازم غير مطابق لاواقعوالجهلالبيطعدءالعلم عامنشانه انيكون ءاماهلاحوز |
تصيله ولاالنظر © التأعلفه #ؤالاءلى وجه الرد وذلك لمنتهى الذى القادر |

فقلعسلفة فىموضفين |
انالطلا
لاالبتدىالْعْىالعاجز لك نظاهر التتارخانيةالمنع ع
قبيلالفصل

الرابعمناوله وفالثلاثين مىكتاب الاسصان مع زيادةااهندسة فيه

وضعهااليه شولهواماقام الفلامقةو الهندسة بعيدععلنم الآآخرةاسخرج ذلك]لذين "

امتبوا المياة الدنيا عل اىلآ خرة ذم قالهناك ايضا تعام العاصى أصتنيعنها جائز
( ١وقد)

0

وقد استقدمى) ذلك ١ف الكلام وما بوافقه فداحل 5

الطيعيات)هى علمالث فيه ع ن احوال جم

تكاج
علم(الكلام أيضا) فا ل

 14سوس من حيث

واجب

أنه معر ض لاتغيير (ماخالفم :ها الشسرع قبنى

)الالهيات وقد عرقت حالها  1يوت محالفت الشمرع (زومالم حااةفالم:م 6ش اذلا فر
صول الفلسفة كافىالمواهب (واماالتر و[ ام

له عند
اك

ومالافلا

.ا على
فيه وان كان مما

لعو م5|| 4
الهس والنيرحات )نال::وو المكسوره ذا

وبعدالراء

4.ة

 0ج اسيضنا ق#رفتستغمىل|||'-يعار اديت
بن
اه لانتحمله هزذاد اللمقامق #ؤكوماانموافتاهفنفدداخلوا
اية وان
الكفا
عنها* اقولدعوىالدخول

ْالثاياتبل النلام د

مشكل اذ الكلام ملتزم اخذه من الشرع لاف

ادلنشكاهة فكيفك بتصورالدخول وقدانتالمسن

ام

0

5

1

| والقاملعقليان عندنا ثم اناصول باعلضى_ائل لصال هانلشرع اتداء لكن

محدب تطبيقها اليه انتهاء الاانبراد مطلق الصورة وانه يعر جواز توغل هذه

5

ا

1ا

اللهيات و|##صالها  #9الطبيعيات ماخااف منها الشرع  #هو ع  0نه عن ||او عمين 2
وحالف لاشسرع
لاجتنام عام العوات وكواكها وماحتها من الاجحسام المفردة ا

ا 0

0

الله

| دو نسبةتأثيرالاشياء االلىبطعضبائع والمؤثر هوالله تعالى #إفببى عللى
هاليآات

كاالفمواهب إوتحوقها

نىفقىذ مالاخالف
| وقدعرفت الها افلىرد مقومخااللفلم عنع منه  قاالاللغمزال

د

لو

الشمرعمنها كالطت فلامنع» اقول لكن هىلعدم  9تتزنت  4كالعك لاما

(والعاصى) كع المي

ق تضييما'عمر #ؤواما"عه رك وقد هدم
لكب فىاسعصالهافلا بعد ان ي ق
باانسيةاالى

( نوز تعلها للاأحرّاز

 00النيرنحات  6وشاللها الشعبذة ايضا فس باله عل لكيقية استعدادات تقدر بها || عنها) لالذائها (كافيل
نور التأثير افلىعناصر «#وك وهما منالشرور واللمعامى || عرفت الثير لالاشر )
عه
 7س النشعرية ط

نعلها للاحتراز عنها * لالارغبةفيها  9كا قيل عرفت الثمر لاللشر لكن || اىلالفعل الشسر إلكن)
 4لاتىحفظه والاحتراز عنه لايق انالدليل يختص ماتكون معرقتهوسيلة || بسكون النون (لنوقيه»
7
|لاحزا «زوالمطلوب اعم ا ودعوى كو نالكل كذلك بعيد ومنل يعرف | اىلاجله لات من عرف
|الثسروجهله شَعفيه» لعدمعظه والتباسه بالمير لابقّال المعرفةالا-جالية بلالتقليد ا أثامكنه لحر زمنه(ومن

ْان فيعدمالوقوع والظاهر منالمعرفة المادلة منالتملر هوالتفصيل فلاتقر يب | لميعرفالشر ويجهله )

ل|ان التفصيل ليسعالاججال اذ التفصيل كالكنه والاجؤالكالوجه وفرق بينهما ألوطرقه يرز منها(بقع
انم ان اصل التوق حاصل بالاججال لعل تحقرق ذلك يكن ان يؤخذ من قول | فبه) للهله بها وتفاىئم

|بعضهم١ الل كغاية للوان لوز تستاحن دعن اللبوة اكلوازى النص بن ألالفنونالبصر عليتتقاد
ذلك انما نحصل بالنفضيل:لكن الستابق الى'الماطن .ان ذيك عند زان م منهخصول ملكةنفسايه
اعون بهاء عل فيان
 |٠ظهور نل اهاذلدى :والا'فنايكون :فى نذرة سيا ى'“ذاتها ليأكون ال
ودمتم
باحثة  89والليلةفيهافؤى االملاصة التوءه » انارت فيو
ىمنااظرلةم6
ِشسريعالاحكام هلو واامال
الت
| فس بالتكام يكلاممخنرف لالزاماهم  9واحايلة فىالناظرة كي بالملقدمات

انيع لممذرمنهلالتعملنه
فىاك
لان عله محرم

|الجدليةواللطايةبلالشغبية والسفسطية وانلم يسم عندهسسبلولم بلطاسبقس لاواق
3عض:هم و0
ل حم ب
سعس ا هقانا
سس
ذهمالهف ضركفاية مو ازظهور ( بريقة  5ل ساحر يالدنعبوةويظهر اللموارقبالعر فتكونافلىام منبكشفه
طرق ار
لابكلامه وانىالاهور المدباكووة راجع الى

كادكرنا(واماماحو ال( المناظرة )والمباحثة فىالمسائل

 0الميلفةيها)علىالحصمماى اليل لالزامه( فى الملاصة القوبه)الفكىلام (واايلة)عطف تفسيرالوه(فىالمناطرة

انتكلم ) بكامة (إمتعممست شدا) طالبالار شد مصلحا لدينه (اوتكلم) اىفىالامرل اعللاىنصاف) فلاميلالىاحد
الطر فينالمذموم مكنلهما (بلاتعنت» اىبادخالاوايقاعف الاذىكاف المصباح ليكره) تنزيها (وكذا اذا تكلم غير
مه بريد التعنت» وبريد بالتحتية ان وبالفوقية
ك[ي
.نشد لكن عاللىانصاف بلاتعنت فان تكلم معمن عه
لاحطذاطب اى ايهاالمخاطب
ويريدان بطرحه كد
حيئذ )لانه جزاؤهتقالو <زاء

سيئةسيئة مثلهالزو يحتال)

اى المتكلم حينئذ ( كل

| |اأذطفتالكبارمشدعذ©اطاروك»مياككنل انمعتلعلاا و6لكبنمكداارن امل9نختكذكعاليمىمعالسلىنافنصيادف م*زعقلشىصدداأ
لناخصتعدعو9نت ©
بهوم
| اظهارالصواببحيث لايكون عندهفرق بينظهور لمق من
|معاندة ومكارة 53 0

* القويه والليلة مك

لازوم كونك يطلا

ومعاندا

وملبسا الحق بالباطل فالكراهة ليست بجرعية © وكذا  #يكره ب اذاتكلم »

حيلة ليدفع عن نفسه ©

خصيك  «9غير مسررشد لكن عاللىانصاف  *#لان انه تكرار وله اوان

لدفع اذا خدمه ا لان

تكلم الاان تحمل لفظة اويمنى الواو  9بلاتعنت »* بلاتصد اشاع زإوخصىر

البلة لدفع التعنت

لوعف للقن بات

ؤفان تكلممع هن بريدالتعنت  6#اىمحردالنفوق وازلالاالخصم #و يرندانيطرحه

دفع الوه عثله تزقال)»
فقالخلاصة ( ومععت

حيئئذ اتنال كل حي لة ليدفغ عن نفسه  4ضرره ويظهر فاده

 3لاالنيلة لادلفعتعنت مشسروعة « لانجزاء سيئة سيئة مثلها لعل انَكانقصد

القاضى الامام)المقتدى به

ذلك المعاندالالحاد فىالدين ولم يمكن بغير هذا الطريق فالميلة واجبة اولافركه

ا

افلىلي( شول اناراد»

اولى لانالمناظرة هنلميكن قصده اظهار الصواب ليس فيد شيا وليس سمحن

اىالمناظر ( جيل المصم افلآآداب  #قال #ه فىالملاصة ف« وسععت القاذىالامام * قيل :قاضان

عل ا سالدك

©« بشول اناراد » المناظر © اجليملتصم يكفر ##اىاشاعه فىالمجالة لعل

اللا عه إل راتافا
موضع ار

ذلك مختص بالاءتقاديات الضرورية لاستلزامه رذضى كفرغيرء #قال اىفى

وعندى

الخلاصة  8#رأيت فى موضع آخر وعندى لايكفر الا اله ثى عليهالكفر»

اكد الااله »© عاص

6
لعل هذا مين على عدم لزومالكفركفرا والاؤل علىكفرء

(وحثى عليه الكفر 4

فىذروريات

الدين وهذا فى>ل فنيوهع خفاء واماالغجيل غير الشرعيات فالظاعر ليس بهذه

لقصدءتموبه الاقبابأاطل

الثابة © انتهى  #اقول قريب اليه مافىالتتارخانية © والاوى ففزماننا #عصر

وابماع اللدمفالىباطل

اتسعوائة ف ازلابناظر احدا اذقلا بوجد منبريد اظهار الصواب * ليس هذا

باشل وانعال الله

سوء ظن بل عشاهدة وتجربة والاصل فىاجتماع المفسدة +واللمر جع

عليه وحجردعناطادة

(انتهى)اىكلام الملاضة

حانبالمفسدة عند الاستواء وقدكانت الكزرة هنافىحانب المفسدة فان قيل هذا

و(الاولى فزىماننا ان

راجع االلىزجحح بالكررة فليس عذهبعندنا +قلنا بل منقبيل الماقالمفرد بالاعم
والاغاب وان الاصل فىوضع الاحكام هوالشيوع والكزرة لاالقلة والنددة
وعن عر الكلام المناظرة فالىدين حائرة الالمرانى وقاصد طلب حاه وثناء وارادة

لاناظر» الانسان( احدا

اذ فلا بوجد من بريد

اللهانةالضوات ) لغلية
حب الظهور والعلو

دمباإإلكندجم اود

وند قال فى 00 .
اعم ان المناظرةوالدل

010

عدم جا بل قد يحب

حز النوع الثالث 6ه _

كلوه الثلثة 0قالمندوى |البهااوشى إمغرنة.فتبائل الاعنال ا

افلىدين جايز كا سس نا طلاب النماه والثداء والدنيا انتهى .كلامه -ا#لنوع الثالك مس
من انواع العلوم )فى

السلرع و ينوب

0

(الرام) 

اليها ) التى فى فعلها اجر عظم وثواب جز يليذاكره خواجه

( وهى معرقة فضائل الاعال ) الفضيلة اللمير خلاف النقيصة ( ونوافلها » مازاد على الفراُض والسنن

زاده

ل(وسانتها» مافعله النى صلى الله تعالى عليهوسم (ومكروهاتها)ماحاء ل

غيرا لازم ونه كاقىالواهب

)و وروض

االكفاية فؤاوجذ) بالبناء للفعول(القاتئم بهاوالتهمق) شدة الدخول فهاعطف علىةوله فضائلالاعال (و) عمناء
لاالتوعل)و الاولبا#ملة والثانىاأهمة ين الكاية --فىالمصباح وغل ف الاص واوغل دل فيهكافى امواهب(فادلة
وروص
.

-

.

.

|

عادة و8سذها » الظاهر فىمقابلة مطلق الفضائل هىالؤكدة وان مم ومن
ذلاك 0

بل العام الىالسنة أ

س معنا «المقيق ' تعى شكحت
الارااه نالندوب أي

ولوعوتم يحاز اذقوله ملئها عطاف 2

والملكروهات لدت

تروص

١

 42دله

ووجوههما ) ونازع
لعضهم فاكون التوعلٌ

الاعمال الواقعة فىيان العلوم

الندوبة لكن الاثكال بقوله  68ومكروهاتها  6بقاذعنوان هذا ا
عندوبة

0

العين و

ادلة

وااتعمق فها مسصيا

3

وقالانه مباح لاله شغل

عا لابسم ا بق اشيدة

واماقوله © وذروض الكفاية  6فيحوز التاؤائل

المذكور اذمطلق مايكون ؤعأه اولى فى معنى الندت ظ مل للكل لكن

فيه عل

ا

خواجه زاده (زومنهام

هق فا وجدالقاءّبها * اىعندائيان فرضالكفاية غيره املنناسقيل فانها لاتب |

كن دك

الما

فروضا بعدذلك ولاثاب فاعلهاثواب الفرض بعد انان منسقط الفرض بائيانه

 0الاب )ا وحده ع

وانمايكون نفلا فىغير صلاةالنازة © والتعمق * فيها عاف على قوله فضائل

يعرف له احوال بدن

الاعمال 9و التوغل6ه اىالا كثار #ؤفىادلة فروض

العين والكفايةووجوههما يه

الانسانمن صعدوةو م ض

فلام
اثىلقهي ليس عستصب بملباح لكونه شغلا بمالايهم لاحن انمعر ا
لاللح
قا

ومنابجواخلاط وغيرها

الهمبطرق متعددة لشي كعر فته توحةه واحدد هٍِومنها  4من هذا النوع اعنى

مع اسيابها من الأكل
وغيرها (قال) ابوالايث

الطب  *#عا يعرف.ه احوال بدنالانسان منصعة ومرض ومناج واخلاط
© مقدار مامتنع به ممايضر دنه  #من المأكل والمثمرب والمسكن والملبس
«اتهى »*قال افلىمواهب الادنية عر الطاب أكرٌ العلوم احتياحا الى التفصيل
اذ مايكون دواء لشى* وديكون واأءلض فىم ض واحد وماكون دواء لواحد
فساعة دون

داء فىاخزى و تاف الدواء

باختلاف ا

والفصول والغذاء

المتقدم والامكنة قالالصنف  8ولاحب  »#الطب اقول فالتتارخانيه انعم
الطب فرض كفاية اذا قام قالباد ذلك واحد سقط عَزَالكل واما لعمقه فادس

( فى س.تان العارفين
بسب لارجل ١ ليس

لاتقييد بل انه الغالب

فى تعاطى العلوم ا ان
يعرف من الطب هقدار

ماعتامنه عايض

(تحم

الحتيةوض العمةل بدنة)
من المؤذيات ( اننهى )

بواجب وان كان فيه قوة على قد الكفاية اتهى ومثله نه_لى عن الغ ال دن

فىفص_ول الاسروثنى بالندب ايضا لعل اختيار المصنف حانب عدم الوجوب
بناء على انالع

تابع للملوم

و لسن

فلس

والب 4

تعا.له

اشير

دوله

« لان التداوى لاحب  #واشار الىدليله بشوله يقوال فىالخلاصة كا لثلايازم
ةل

المقاد اتداء فى <ك م شرعى الذى هو

م “هلب الىت:هلك و ار

يعنى أن له ع الطب ليه

خالصة مسي وامالعلر
لصيل المال فباحوالنبة

فيه اننيوى الامتناعما

بلزم الأ

فىعقالة النص عل مافىا :ا ##رجل استطلق بطنه»اىلاشدر علىاءساك
غائطة جؤاورعميدنتاءي؟» مثلاسوفبعالم6هم اعمكان المعاللة ف حتىاضعفه #داؤه

بضس مسدله واتفاع

الناسله "ا فىحاشية
خواجهزاده

تو لاب)

اىلايجب عاالطب كاقال الامام الغزالى فىالاحراء (لان التداو ى لادب )اعمس ان العرتابع للعلوم والمعاومهناالتداوى
وهوليس بواجبر عله ايضراار موادت

اومةامود بعال اطلق بطئهاىاسهله

كاعم من الاستاذز قالفى انالا صه رج لاستطاق

كا الفدية

ا

بطته) أى اسهل وهولازم

بكسسر اللاماى الداء حت

اضعفه)ؤلاكاار ض

(وماتلاائم عليه) لانهلم يركو اجباعليهفعله (وفرق) بالتئوين وبحوز قراءتهماضيا مبنناللفمول (بينهذا) |
هذا المكم يعتى بين التداوى لاجل الامراض والعلاج لها وفىكمحة بين هذه اى المكلة ( وبين مااذا

يوألكلحتىمات)من !إل+وع و هوقادر)ءلى الاكل(فانهيآئموالفرق) ببنهما( انالاكل مقدار قوته  6اىمقدا
مانخص لبه قو ةّاليدن (فرض لان فيهشبها بقين6منداء الجوع سو  4 .ته لانالله تاعجالرىىعادتنه على خلق

 8ب 10

لدان م 0
دققه وحقائق

عيقة

ا

١3 8 1
:

0

90

ومات لاثم عليه

فكااون واجبا لكانآثما© وفرق ا*ل#ظاهر بالتنوين

| #بين هذا وبين مااذا صام ولم يأكل حتى مات وهو تادر فاه يأثم والفرق ان
ا

قين يعنى انالفرضية ههنا
بعا
الاكل مقدار فوته فرض  #عين هلان فيه شب
نابعة لقطعية الدواء فان الشبع شين فاذا رلكالا كلكان متلفا لنفسه مع قدرنه

ؤولاكذلك المعالة لانالتعة بالمعالجة غير معلومة#لاحنى مافيه منامامالن

ل عاللىتعليل بعد الوقوع وان كل ماكانائره قطعيا ليس بواجب
ملاا
حلى ا
الكل ١53 8 6 العق
٠ 8  5ثم قوله غير معلوم اى علا قطعيا لا مطلقا اذ الظن من اقسام مطلق العملمكن
ل
 1 0 1 2يشكل حديث مس لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برى“ باذنالله تعالى
 || 2اذ الشمرطية لزومية لااتفافية والازوم نتضى عدمالانفكاك وفىمثله لاببعد نجل
2
 3د يم كلة اذا على الكلية ويؤيده حديث آخر مامنداء الاوله دواء * وفىحديثآخر

ال

01

ايان 0

أنالله يلنزملداءالااتزلله شفاء عو جديتآخر الااتزللهدواء هلد كل زا

هن جهله .والاحاديث كثيرة +و اماف بعض الادوية ون جهل الطبيب "اشير

2

 . 0قفالاىحدليثالل
+ناوى فشرىح قوله صلىالله تمالى عليه وس انالله تعالىلم

) 0

يضعداء الاوضع لدشفاء هذه الكلمة صادقدالمموم لانها خبر من الصادق البشير
عن الخالق القدير الا بعل من خلق فالداء والدواء خلقه والشفاء'والهلاك فعله

1 5
ا

(والشخصوك ادك | و|ريط الاسباب بللسييات حكبته وحكره ذقلكلك بقدر امول 71100000

بكدسر( 8اعر) ابها انال عدم القطع ليس فىذاته ابصلابةالمكي و الطبيبكااشير فالظنفىطريق

الصاح امطاب '7ان ||ي  .+قلى مانع عن القطم حكااد الاحاديث.قان من اللديت و000000 11
التأسمباابلاملىقذطلوةعللخحد ||القاع لتان فىسندء فتأمل مافيه ايضاظ وقال فىفصول التمادىي لاثقاله على
به )

اربعين فصلا اعم ان الاسباب المزيلة للضرر  #الظاهر ان المراد من الاسباب

فالاذالةكا
(لماء المزيل

مايم الحقييق والصورى او الاعتقادى والا فالموهومات ليست فى اللقيقة

لضبرر الجن ودار

اسبايا منبلة  #8نقسم الى م#طوع به  7باأتخربة العطعية والمشاهدة القند

الزبللبر اجمع © ||.ويوا.ل .المزيل لضمرر العطش :اوم دتوممامه قاندقترزول 111

ا

 00كالبطيم وكذا قوله ط والليز الزيل لضرر اجلوع  6فلايضس دفعه بشى” آخر

 1 0د |احتلتىققطضعيه لاكذنى انهذا القسمالاول وكذا القسمالثالث ليس مانمقصودنا
:

.-

ذلك الاموزارة عهرهها

بل اثيانهما لاتمام المنقول معلمعنه فائدة توضيح القسم المقص_ود وزيادة نابية

لابهما:اذلا اثرلهما'اصلا اثقكى* من الافعال وكدلك لأاتر للارا فى تى” من الاخراق

( والى )6

او الطيم او اين اوغير ذلك لابطبعها ولاشوة وضعت يها بلالله اجرى العادة اختيارا منه بايحاد تلاك
رح
الامور عندها لابها وقس علىهذا مانوجد منالقطع عندالسكين والالم عاند

والشبع عند الطعام والرى

والنبت عندالماء ونحوذلاكفاقطع فىذلك كله بانه ماوق لله تعالىبلاواسطةالبتة وتمام نحقيقه فىالرسالةالسنوسية

5
(والىمظنون)ءطاف
0

على الى «قطوع بك اىحانبازالة الضمرر لام2
اض

5ه

معاطة 3
(ا م

5رارة)

0

ا
الدءوية

١ [2-م

بره

وعدهها مرجوح
8

:4

كفى حاشية خواحه

ان

و#وهاروى

0
ائرها ل ال

أ« والى مظنون * لاحتال التخلف ١حة_الا مرجوحا © كالفصد والخامة
||وشرب اللمسهل وسائر اباب الطب اعنى معالة البرودة بالمرارة والمرارة
]| بالبرودة وهى الاسباب الظاهرة فى الطب  »#اذ جنس ماذحكر محرد
سيب ظاهرى لاحقيق اذ ذلاك تأثين قدرته تعالى لاطبع  0ر كاقو هذهب

لاهن اللق والى موهوم © اى حانب العذلف راجح وحانب النفع مرجوح
ظقليل ك«الكى  .بالنار كاقيل آآخراالطب اوالدواء العى اىاضعفه فغيره من

زاده

ارة ان
لطر

لذيك

(وهىالاسياب الظاهرة

فاىلطب) لصو لا[لشفاء
منه مظنون غالب مادة

(والى موهوم) عطف

علىالىمظنوناوهقطوع :
نهمئىحانب ازالةالضرر
ام هوهوم

وعدمها

ظكنات[ نشد تأثيرامنه  9والرقية 6باذم الع ذوة والتعويذات»فان قيل كيف

راجع ذكفرىهالماشية

|| يكونان من الموهومة وتدصما عنه صلىالله  3عليه وس لاسها الرقيةفعلا

(العى) بالناارلزروقية)
ك

ظ

|كافىحديث التحيوين عن عائشة رذىالله تعالى عنها وعن انويها انها قالت كان | بضمالراء وسكونالقافق

صلىالله تعالى عليه وس
االباس 1شاي
ب

مده عينه  3قال اذهب

التعويد :كليات ا عرف

(واشف انث النشنياف الاشفاء |الاشفارك شدفاء لابفادر

منها معناه حاز ومالا
فلا ذكره خواجه زاده
(رامام)الشفاء (المقطوعبه

اذا اشتكى انسان اى مض

ظقه| الاي فيحديث مس ضع 'بدك عالىلذى
اس

يألم +ل حسدك وقل بسمالله

|ثلانوفل سبع مات اعوذ بالله وقدرنه «نثس ما اجد  5ذر* وف المخارى
افرق
ش كا
مرّة+
ل كز
اايه
|استزقوالهافانما النظرة قاله حين ا حارية ومثلها فىن

لصن لتنا ان الاصل فالا .واس الوحجوب :ولا اقل مانلندت وسَيذ كر

ا|لضنف .هانستحباب تركهماء قلت المراد بءضهما م سيثير المصنف وان الام
أ قديكون للاباحة ”افىقولهتعالى كلوا فاصطادوابلللاذن نحوقوله تعالى  +فاءشوا
ف|ىمنا كبها  +لماذكر اقسامالاسباب ارادان بذ كتافل على طريق التفصيل

فليس ركه من التوكل

بلتركه حرام عندخوف
الموت © من اطل-وع
والعطش لاله خروج

عن الذكهة الالهية التى
نيك قاذ

وان

للاجامال
ادا
|بع
قيهطاموع نه وهواول!! ثلاةثط فليستركدمن التوكل على اللتهعاللى لوعو ا اويل
| ##بلتركه حرام عند خوفالموت»#؛ منالعطش او  0لطيق والجلكة لتكوسيا
قطعيا لإؤواماالموهوم © ثااللاثقسام يفرط التوكل 6هعاللىهتعالى ف تورك اذه 6ه

|بترئهذا الةسمالموهوم «إوصف ردول الله صلىالله تعالى عليه وسل المتوكلين
أى
ْ وذلك فحىديث بلغنا ا

صبى اللهتعالى عليه وم ثمارواه ان مسعود

تركهاذضه وصف رسول
الله صب الله تعالى عليه

 ١وم المتوكلين وذلاك) 

اى الواصضف اوكونه

الهعليه السلام قالأريت»» بالبناءللفعولاى! رانى اللهتعالى جفالاثم وام جيع الاندياء

يقث
دكل ل
حال:و
شرط

#إبالموسم فىموسمه نى وذرأيتامتى امذاحابة لاامة دعوة#قدمائوا السهل
والجبل فاعبنىكزته ,ورهيئانهم فقيل  4منقبل اللدنعاللى#لىارضيت ل م

اللدتعالى عليه وسيمفهارواء
ان مسعود رذ اللهعن5

 4لاريت) بالبناء للمفعول وسكتء:والقاخن اعريه (الام) اىمعكل نىامته ذاكره فىالواهبيهنىاريتاثم ججيع

)(لكثرتهم (فاعيتنى
تمى عشون مع( بالوسمفرأيتامتى) قدملاؤا اولساهلجضدبالبل
ء نه
انمع
ومشو
اه
لهم)) معمافيها من نزابدالاعان وتكائره (وهيئاته 6 ,لمافيها هنانواع الاى والفلاح والصلاح (ذقيللى)سكت
بايأنقائل وهو تمل الهاو الملاثمنه وتاهقلتمنهؤلاء فقيلهؤلاء امنكفقيللى ار ضيت قلت نم)اىر ضيت 1

(قال) زيادة ىالفضل

ومع هؤلاء سبعو ن الفا د خلون!-إنه بغير <حساب) بل اتداء بفضل الله واحسانه (قيل

للاهل اواغراكر
اائ
مالس
ابين
بارسو لالله) السؤالمنا لكان حار انماهمفكو نو| منهم وَسَكف سويز  "4هه عن تع
عر (قالالذين) اىهم

الذين ( لايكتوون )
بالنار(ولابرقون) فح
التمحبة وذم القاف:اى

لابتءوذون(ولاتطيرون)
الاطير جعلالثء

قالومعهؤلاء سبعونالفا يدخلوناخنة بغيرحساب» اىحساب الناقشة اماءل

موجب قوةا كتسابهم الصالمات ومتاركة الزائلات الفانيات اوبفضله تعالىاتداة

للله الغرض من السؤال ١
ناشوفاعة الشافعين للقلل متنعاب ةفمن هربراسو ا
هغذضا
معر ةسيب هذا الدخول حتى>صله بل

الماكى صلىالله تعالىعليهوت]

هوذلاك #وقالهم الذن كردي لاتداوون بالعى وولابرةون»ه لاتداوون

علامة

لاشمر و التفأل جعله علا مة بالرقيةياولطر > لابتشآمون ضدالتفاؤل  8وعلىرهم توكاون #بقصرون
توكلهر واعادهر عل رىبهمالذىرياهم بالاجحاد وسائر الكمالات فكانتضمفهميده

العر كذا قلى او رعل

الشترفوكل إوافوةاثرهيع اامخلا الوديا 77كما تلوكهعم دلي
ففيه نيه ع

ربهم شوكاون ) اى
اهم
وخ نع
لعلنامفوتون
يكال
امل
الل اىل
الل ميات اهلواقة
كا فحىاشية خواجه

تعالى فقر يب انمن عطفالعلةعالمىعلولوالمتبادر حهينثالمعنى انحالهم فى
ا
الامور والاشياء قصرالتوكل على ربهم وماذكرهنا بعض ات
الاعراض عن ججبعالاسباب غيره تعالىفانه هوالمانع الدافع والضار الناقع لاغير
طظراه,ءات اللهوملاحظة جلاله ويستغرقون فىانوار الم القدس
ىن
لرون
اقصس
في

زاده »قالالاماماتوريثى

والملكوتفانمثلهذءالجازاة العلية لاتحسل سهولة فانالاجر عقلدىرالتعت مادم

ر-جدالله نهاية هذا من

ذامحة الفضل والكرم لانهاية لها اونقول اثهناعدهنائذ كيرا لماعداءفانماذ
س
اتماوقع تمثيلا اواكتفاء ودلالة لاحصرا نم اله قدسيق انالممل القايل قديكو١

فد الأولاء الع سن
ون
تلا
فديا
تال
لباب
نأس
ي
ع

وسيلة الىالاجر اللزيلذلكفضلالله يؤيه «نيشاء وقد سبق ايضا انالنتصوص

الىشى” منهاو تلاك درحة

#ولة على ظواهرها وان كل اس مكن اخبربهالشارع لايعدل عنه هذا

المواص لاسلغها غيرهم

بشكل بوقوع العى افلتحابى بام ءصلىاللدتعالى عليه وسل وبالطبكله والرق.

واما العوام فرخص لهم

النبوية فتأمليوانظر  9فقام عكاشة » بنحصن الاسدى من فضلاء التحابدًا
*اد من تفريق الدعاء من الاموذ
و فقال بارسولالله ادعالله ان يحعلئى منهم ل

عرف ان العافية منالله

الذى هودماءمخصوص بلطاهرٌ“مطلق الدماء كالمناق لكالا التركل  11كا

 ٠تعالىوالدواء سيب على

منه عليه السلام كنفس الدماء مشكل والفرق بين الامور الدينية وبين العاذيةا

كاسنا أرقا كال

والبدنية بعيد والواب بانمنافاةالتوكلعند عدم معرفة الددب منه تعالى  +واما

التداوى والمعالمات اذا

(فقام عكاشة ) بششديد

الكاف وتحفيفها والعين
“#ملة والسينمة وهو

انسدىئ ترزيهال
اابنلص

يارولالله ادعالله ان
على منهمفقال) عقيت
ذلاك (اللهم احعله مهم

عند الاعتراف فن التوكل وان المنافات افلتعيق افلاسباب لافىالاطلاق لاند
أل طإفقال
ن
نلقطعىق م
احلغقناء .الاان فرق بين داءالتئ وغيره :اذقانالنى لارز ف ا
الهماجعله منهم فقام آخر فقال االدتعدتءالى انيح عانى مضهفقال صلى الله تعالىعابه
وس سبقك بها »#بهذهالفعلة او اخاصلة #عكادة أ كانهذا من قبيل الاحكم5
قربو تطلب +قبل فىاخراجالكلام على خلا
اعاوت 1طم اذهوتاق بغيرماي
مقنضى 0 0

اذن 2

)ته حاجة
اج
حخر
فقام آ
عكاشةلإفقال )بارسو لالله( ادعاللهان >عانى يق قالكيل لاع

ع7 0
١

 0اولوت السائل 00

كا وتم  5بقك بها اى بطلبه

7

(عدمع” '

بزعكاثتةكو:لكلاول طالب قال الهة بى عدم دعا عليه السلام |مالعدم الاذن «ن الله تعالى اولانه منافق|

اضر سول اللهصلىاللتعه الىعليه وم المتوكلين بيرك العى والرقيةوالتطبر) هذا منكلامالءادى ؤواتواهاالىى)
الاسبابالموهومة المذكورة العى عطق[  0يه يعنىاقرباهلاىالظن ثم الرقية) ومحلجوازها كامس انكانت
عدمالتدسريح “عه لاف الاول اولانسؤاله عرد قرحته والثالى عقاسته على

الاول واقتداله ومتابعته اولانه عليه السلام ,عرف منالثانى عدمصدق رغبتهيل

 ١رد افظه وطاهره وعرف من الاول صفاء باطنه وسلامة صدره واحى عن
 ١عبدالقادر الكيلانى ماوصلت الىالله تعالى بقيام ايل ولاصيامنهار ولادراسةعل
الكن وصلت الىالهتعالى .بالكرم والتواضع وسلامة الصمدر #ووصف رسولالله /
دل اللهتعالىعليه وسلمالمتوكلين بر الى والرقيةو التطيرواقواهاالكى ه فالهةريب

معلو مذ المءٌنىومالا يعرف

معناه نهو حرام لاحتمال
كونه كفرا (والطيرة)
اى التطير وهو مبتداء

خبره ( آخر درجاتها

و الاعقاد)بالرفم علليإها»
على هذء

الموهومة

احلاىنسة الطبالذى هومن الظئىفهو اقوى الاسباب الوممية خلافا أن وهرق (والاتكال) اىالاستناد
هميد الَرّكُ جوم الرقية»#وهن ثمة كانت  0نفعقها ورودنا  9والطيرة ( الها  6فى حصول
آخر درحانها  #ولهذا كان نوما فى الشسرع هه والاعقاد عليها  6على هذه الشفاء (غايةالتمق)لى
الثلائة © والاتكال اليها  #وان اعتقد التأثير المقيى مناللهتعالى وإغايةانمق الدكوال) (وايلاخطاة
الاسباب  6والركون
لق ا الاسباب  #الظاهرةالعادية فليس جمدوح بلتركه اولىيمكن ذفههذما
ظانك من ريدت الحديث أمادن لكل الواوكنقلعن الشافعىونسب الىالىحنيفة

ماله تال وان تخارًا عثدنا اومنقبل 'دلالة الزنيب فىالد كر على التزنيت
0فى الواقعكافىآية الوضوء على سليةالتريدب ”عمم حمق مناقض للتوكل خاصل

لات الوهييه “دق و1دطدى منافض لتوطل هذا لكنسيقال
.مقام
ال
ا لااد كن المراد مانلسرت الوهمى مادكو سنا تصن الاص ويكون
نااء يكون تادره نادرافالطيرة ليست كدلك وان كان مثل ماذكرء اهل
|العقول فالمغالطة من الكواذب فىنفس الامى فالكى والرقية ليسا كذلاك بل

الها وذلك

 0من

شان :اولىالكمال (واما

الدرجبة التوسطة ) فى
النداؤغ( وهىالظ:ونة)
اى للطون الكسقاء بها
ففى الكلام حاز عقلى
كلداراة الات
اللاهرة)ق الشفاء( عند

لانن له الأسباب ولو اعتقاداليسى زظاهر» وبابجلةليس فىالخديثمادل

الاطباء ) ها حدث لهم

على كون الطيرة من الاسباب والمذهب عندنا'ان القرآن فى النغلم لاشتضى

من التحربة و الزاولة

القر أنف الحم  9واماالدرجةالتوسطة وهىالمظنونةكالمداواة بالاسبابالظاهرة
عندالاطباء ك#اهلادوية والمعالمة  8ذفعلهليس مناقضالاتوكل حلافاموهوم “*
ِلظاهرا لحديث السابق الظاهر انالمكم :ما كان على الاعم والاغلب والا فقد
بوجد المظنون فهاعد من الوهيات

وقدبو جد الموهوم فماعد من000

ماتشهديهالخربة © وتركدادس محظورا  6ممنوءا  9حلاف المقطوعنه * فانتركه
حرام عندافضاله الىالموت ومكروه عند اضعافه  89بلقديكون افضل مفنعله
فىبعض الاحوال #اىحالخوفالاعقاد علىغيره:هالى مانلاس.اب الظاهرةو حال

اضخاص #لعله 00000000
سبق ويأتى ايضا  89وفىحقال,ع
كتامق
منالذواس قيل لعدم اقبال طبعه عليهكافى ابىكر رضى اللهثعالى عنه قيلله
تدعولاك ط.ينا فقال قد زأى العطبيب كافالمادى ف فهو * اىالمظ:ون
بل قديكون) ل

 0ففعله ) اى التطبببه

(لش مناتضا للتوكل )

الكاكن  لإن االستويكل
بالقاب وهذا بالظاهر

( لاف الموعوم)اذفعله

منساةض للتوكل ومانع
لدخول اانه بغير حساب
(تركه ) اى المظنون
و
لس مظورا)اى مهرما

( حلاف ) ترك الدواء
( المقطوعره ) بالشفاءه

فملهف بءض الاحوال) وذلاكاذا كان على وجهالتوكل (وفىحق
افضل من

بعض الا#مخاص)

 ,ماقبال طبعهعليهكابىبكررذى اللهعنه قيللهندعو لاكطبيبا فقالقدرأنى الطبيب كافى العبادى (فهو) ااىاغانون

(على ذرخة بينالدرجنين) الوجوب وا هرم ةعبربها اشارةالىأستعلانه (انتهى) اىكلاءالممادى زافوصلاده
امىاد صاحب فصولا عمادى (بالتوكل6المناقض بالموهوم( كالهافذارصلضه)علىكل مؤ هن قالاللدتعءالىوعلى!
يعتقد
زاجه
ا+و
وشية
ه حا
وكافى
إنين
ل ءوم
هنكا
دواا
اوكا
زلون
فتوكلوا وقا

الاخالق)بالسكونةفةواسعها ضيرسان

ءخؤااثقرفىثى'الاالله)و>وزفىءدوالاجدة اوجدهعروفة فىاأعربو لمكانظاه ركلام عادالدز
وإاخواليرالا

مشعرا بوجوبتر لدالكى والرقية وامثالهما بناء علىان تركد حير ؛  45#شسرط التوكل و قدام اللهتعالى بالتوكل
مباح دينالماصنف عم أده

كلام نصول العمادى ثمانه لافرق ببنكون الطبيب عادلاوفاسقا بلمؤمنا وكافرا
بعد انسبق ظنالمريض الصىدقه وحذاتته اذشبل قول الكافر فىالمعاملات

كافىحاشية خواجدزاده
الامنه»م اىصار ممشيته

فىالدرر قبلقولكافر ولومحوسيا شريتاللحم منمسم اومن محوسى وفالكنز
شبل ق[اولكافر فىالمل والهرمة واورد عليه الزباعى بانالحل واطرمة من
الديانات ولابشبل قول الكافر فيها ورد بانالمراد منها مايكون فىكعنالمعاملات

وارادته وتقدبردو خلقه

لعمضشا مح املنمنع عالنتطبيب بالكافر فءلى مندوجب وهناعتقاده
ومانقل عانب

والا فقد يأكل الجائع

قالالصنف  4اقول  #قال الحثى لكمان ظاهر كلامعادالدين مشعرا بوجوب

اب
ذوع
كط
لمكا
ابش.
ولا

تارلكعى والرقية وامثالهما بناء علىانتركه شرط لاتوكل وقد امرالله تعالى

ذكرهقىالطاشيةوالمواهت

بالتوكل فىكتانه معان امثال ذلكمباح بينالمصنف مراده لثلا باتلعمبط والزلة

ولك  7بف الهمزة

اقولقوله معانامثال ذلك مباح مشكل بالطيرة التىهىمن الوثميات فانه ليس عباح

(فالثفاء) مطلقا (ليس

و تشديد الآون عطفا

علىانلاخالق وىحة

وان وصصلية ( جرت
عادنه تعالى على ربط
المسيبات ) كالشبع مثلا

تت

5

عالق

الشسيع عند

لكل

ساف سالا

(فالتثيث ) ائى التمسك

(بالاسباب) ومزاولتها
بالظاهر ( على هذا

الاعتقاد )» اى معة

(لابناقض هذا التوكل»

لاعرفف (الظونة)»

مراده  #4فصول العمادى 8ه بالتوكل »* عن_د وله واما أاودوم فشمرط
التوكل تركه الىآخره وعند قوله ذفعله ليس مناقضا لتوكل خلافالموهوم
مطابقة والترما اومفهوما ك9ا#لداذ اصله  #اىالتوكل * فرض #4عيبن وهو
انيعتقد انلا خااق  6فىالوجود و ولامؤثر فىشثى” #هكالادوية © الااللهتعالى
فالشفاء ليس الامنه تعالى وانه جرت مادته تعالى على ربط المسيبات بالاسباب 6#
بدون ازتكونمؤثرة عقلية علىانيكونالمؤثر اللمة:قى هوالله تعالىكالنارلةرارة

والشبع للاكل فاللتشيثبالاسباب  #العادية هو علىه_ذا الاعتقاد لابناقض

هذا 8

الفرض الذى هواصل التوكل وانمتافضا لكمالة قو ارلا

مطلقا وفى<قالمظنونسالالتعمق هو مظنونة اوموهومة 6كالةقطوعة © وأوم
بقد انالشفاء منالدواء فالمظنون
ع8ت
لالاىي
يعتقدهذا يه اىكون التآثير املنله تع
بلالمتيقنمناقض لهذاالتوكل ايضا»كا م هووم اذالكل مساوحينئذ بلفيه خوفكفر
لكونه شركا فىالخالقية كالدهرية والطباعية قيل اناعتقد كونهمؤثرا بذائه فكهر
وان يجعلهتعاللىفيهففسقاذالمثرهوالتدتعالى اتداء تأملهو اماكالالتوكل فالاعتقاد
والاتكال »ه من التوكل ف على الله تعالى بالساتقصاء “*هطاب القصوى والغاية

كانت الاسباب إاوموهومة» بل فى الموهومة كاله واوا يعتقد هذا) اىلاخالق ولامؤثر

(ولامة |

غيره تعالى ابل اعتقد انالشفاء املندواء فالمظنون ب[المتبقن) فذلك الاعتقاد ( مناقض لهذا التوكل ايضا) لاله ١
ىه+
للالل
ار قا
عكف
تلاك
عل لا"ثير لغيره فا عم يان لامؤثر,الاالله وذ

هر»
اخاللقلغي
هل من

هذا اناعتقد تأثيره بذاته

وان اعتقد تجعل الله  0ذاث فيه ففسق والاق اله عنده ولاتأثيرله ذه ادلا كام ( واما كال التوكل 41
والتقويض الى المولى “كانه ١ فالاعتاد والاتكال » 6اى بالطلب (عاللىله تعالى بالس[تقصاء

الانمق فىملاحظة الاسباب ) بل ان زاول منها  8زاوله للعكمة الالهية لاركونا اليه واعقادا عليه (فهذا)

الكيال ١مسحب ) لاذه من حوقز هم يه صدقاليقين ( بناقضه النشبث  6اىالتمسك (بالسبب الموهوم)
|| «.ولامق * توغل و فىملاحظة الاسباب  #الى ان يضءف الاعقاد عاللىله

حال او شهل فانذلك لين مسحب بل مكرو » فيلزم انتقسم فصول العمادى
اماليس يحاص اومستازم .لتداخل الاقسام كالائئى  88هذا مسب  *#اورود

جالة عنه صلىالله .تعالى علية وسل مع تأثير اللن فهذا الامباب اى الندب
كالنشحة لهذين الكلامين معطولهما اعنىكلام فصول الممادى وكلام المصنف
وله اقول  8#بناقضهالتشيث  #السك  8بالسدب الموهوم»ه فالىاسعرادة
| وعدمها لاىاصل الدواز ولافى اصل التوكل كاعرفت  8فر العى والرزق

وامثالهما © منالموهوم  3مستمب » للكمال هق لاواجب © لعدم تنافيه لاصل
|التوكل +ثماقولهذا هوالكلام علىمراد المصنف لكن لا انالمطلوب هنا
|هوالموجبة الكلية اىكلالطب مندوب اليه علىمافه ,منقوله سانا ومنها الطب
واللفهوم من العمادية تق هده ظاهرا وضّده ا حوئالا اذ ظاهر وله ار

كلامه

لاالسبب الشقن والمظنون

كافى الطاشية (افلى

والرق وامثالهما 6

ي
سَاٌ
مق الْع
كتعلي

)

غالنتها لاتوركل

( لا واجب ) لعدم
مقنذى الايماب * ْم

اعلرانالرق حال بشس طا

عدم الاشتمال على
ماخالف الشسع مثل

الاقسام بغير اللله تعالى
وعلى الالفاظ الغير

| بلقديكون افضل منفءله هوالسالبة المزية بءض الطب ليس مندويا اليه وبشهم المفهومة المعانى مل
| منهذا القول احتالا باءلضطب مندوب اليه فه_ذا ضدللموجبة الكليه ككون | آهيا ثمراهيا كحافاىشية

 1السالبة المزية نقيضها فالواجب علىالمصنف دفعهذا الحذور ولاتعر ضالىنقل
|اكللاعمادى +واماقولهاقولمرادهالىآخرهاتمايفيد استهبابتركالموهوم وهوليس
َ عطلوب لاا#حباب فهلالمظذون وهوامطلوب لعلان تعقيةه انيمل قولالممادى

ففمعلنهلايقسضا للتوكل اىالتوكل الكامل بل امعلهوالجبامع لاتوكل الكامل لااقل

خواجه زاده ( قال)
(ىبستان
اىانواايث ف

العارفين) واماالاخبار
الى وردت ق النهى ©:

لرقعوم شدية
اتص
ا منالاسراب ويجعل قرينة ذلك مظنونية من جهة الشارع او

عنالعى والرق واصل

|| الطب هذا اذا خلا عن الموانع والعوارض واماعند العوارض فقديكون الك
ظافضل ١ىالندب يكون فىحانب الترك فلاتعارض ولاعدم قريب #إقالف بستان

االنلهىترم هذا جواب
عن سؤال مدر وارد

0العارفين #حاصله اثبات جواز الرق والعى والتداوى واباحتها لاخ انذلك

على قوله بجواز الرقية

ظلاعس ياصل المطلوب الذى هويدية الطب ولايلزم من اطواز والاياحة الندب

الاان شال المواز جزءالندب فالمراد اثبات جزء المطلوبلامامه والكلامفىالرق
ظالعى لاتمامالمتقول بافظهمع تمعنهما فوالك مناسن ةامقام +وقالالى جوابعن
ْ و
'] سؤال واردعلىقوله نحواز الرقيةفهويا ترىاشتغال عالابعنى بالنسية الىالمطالوب
الاولواماالتطفلى فلاحسنهذا التطويللاجله فو اماالاخبار التىوردتفالنهى »
تقل عانلمصنف فاىلماشية اىعن التداوى والرتى اقول فىالرق على الصراحة

اوَلتَداوى يمكن ان يكون على الاشارة وكذا العى فالكلام على نحو الاكتفاء
«وفانها مذسيوخة الابرى الىماروى جارررذى

اللهئع الى عنه ان النى صلى اللهها لى

|عليه وسلم نهى عانلرق وكان عند آل * اهل ف مرو بن حزم رقية برقونبها

أحاب عنه هوله واما

الاسان كن

امه

خواجه زاده (( فانهسا
منسوخة © فلااعمل بها
او خمولة على الرق بم

لايعرف معناه لاحمال
كوانة أكفرا اوعلى من

اعتقد تأثيرها الثفاء

سعيااج الأرى الى 6

“ها (ماروى» عن
(حابر) نعبدالله(ر ضى اللهتمالىعنه) (بريقة ؟؛ ل) (اانلاللنىدتصعلالى عليهوسم نهى عن الرق وكانعند
المرو بنحزم ) هوبطن منالانصار منجهامر وحزم انلحمملة وسكون الزاء كافيالمواهب (رقية برقونبها

هالنعقرب فانوا النىصلىاللتهعالىعليه وس فعر ضواعليه)ر قبتلآوقالواانكنهيتعن الرقىفقالماارىبه) اىبالر
(بأسا) اىمنعا عنها ل(إمناستطاع متكران,نفع اخاء فليفعل) باى اعمكان ومنهالرق فهذا ناسح لانهى المطلق علا
كف المواهبت وعنانىهريرة رذى اللهتعالى عنه  3قالحاء رج لالى النى صلى اللهتهالمى عليه  0فقال إدسولا

لقيت من عقرب لدغتنى البارحة فقال عهلايلسلام اماانك اوقلت حين امسيت اعوذ بكأمات الله التامات كلهال
هنش ماخاق ليمضرك ان شاء الله تعالى » وفىرواية اخرى اعلنترمذى من قالحين يمسىثلاث مات ل يضرا

م تلاك الليلة قال سهيل فكان اهلنا بشولون كل ليلة فلدغت حارية منهم فلم نجدلها وجعا وقال هذا حديي
حسمن وعن سعيد بن المسبيب قالبلغنى انمن قال حين عسى سلام على نوح فىالعالمين لمتلدغه عقرب قالابن

سعمت رجالا من اهل الع شولون اذالدغ الانسان فنهشته حية اولدغته عقرب فليقراً هذءالا بدأودى انبورال
من افلىنار ومن حولهاو سان اللهربالعالمين حكابفاة الميوان -ؤق[ 4ه  +وروى مسار جداللهعنعمان ب
ابىالعاصصر ذى اللهتعالى

عنه ضع دك عالىلذى

يأل من جسدك وقل
يسماللهثلانا وقل سبع
اهتماعوذيالله وقدريه

0

الننىصلىاللتهعالىعليهوسلفعر ضوا.عايه وقالوا انكنهيتعن الرق |

فقالماارىبه» الآن فليسامناستطاع منكمان نفع الخاء فليفعل و ح
امللا
ننهى »
افلسابق #عانلرقى #الذى برى» يعتقد #العافية فالدواء» تأثيره من
نفسه © نفس الدواء دو نالله تعالى* وامااذا عفان الع
لةلمن
اافي
ه تعالى و الدواء

من شر مااحد اى من

سدب لابأسبه» قالالمناوى فىشرح حديثنهى عنالرق والقاتم والنولة الرى

واحاذر اى

المنهى مابزعم من“خير اللنوما بركب من ذكرالله وذكر الشياطين والاستعانة

الوحود

اخاف الله وهذهالرقية

م غيرمسة+قالا ن التين :
منهموالتءوذ م دتمم*واماالرقية بالقران وبالامعاء جار قد

لميكنمختصة بهبل فعلها

هذا الرق هوالطب الروحاتى ازعلى لسان الابرار لحاصلشفاء لاعن ذلك فزع

وفىالشرعة ومن السن

*اقولاناخذمثل هذهالالفاظ من ك
داهلغزالىوبءض ثقات الصوفية +فالظاهر 

والصلاة والقرآنويقرأ
فاه د عورالا

فعة ومنالسنانيستشق ||
لااقل املننذب وقداختص بالطبسانا وايض
ااقلالشر
بالذكر والدماء والقرآن والفائحة وقدكثتالاخبار التحصدف هذاالباب»فساصل '

التحابة بانفسهم كافىابن الناس االلىطب اج-ماتى اتتهىمخصاء قالامحثى الرق جائز ان يلشقل على مالا |
املك فىشرح المشارق* يحو زشرما كالاقسام .بغيرءتعالى .و الالفاظ, :الغيزالمفهومة .المعاق مثل]هيا .اوهذيا ||
ان يسنشئى اى يطلب لامنعحينئذبناءعلىجل اطلاعهم عل مىعناءكاقيلمعنىآهيا وششراهياياج ياقيوم
الشفاء بالذكر والدماء كأبشّال معانىج
يبر
ل عبدالله ثمالامى النبوى آنفامنةوله فليفعل فىجوابالرق

فينفث ©ها على نفسه نفثا

فقى الفاحة شفاء لكل
داء وفيها .نمحيل العافية

الاشكالان اريد مالنرقى مااعتقد تأثيره من غيرهتعالى اومالامممعناء راموالا |
فندب اوسنةوقد شيمذلاك* ونملعن النووىانالرق فى حد يث الذين يدخلوناطنة

اذاتلاهاالمريض اوو ضعت فجيبهاويكتبو عم بهاعلى ججيعدندمىة واحدة وعلىموضعالوجع ( -بتي) ||
اث م اتوبشول!لا»م اشففانت الشافىاللهم|كففانت الكافىاللهعماف فانت العافى فاذا لفذملاتك بر  1إض باذنالله

تعالىمالم حضضر اجلهكذا خفوىاص القر آن انشعالتميى +قالواذا كتبتفىاناء طاهر و محيتماء طاهر وغلالمريض
بها وجهه عوف باذنالله تعالىفاذا شرب منهذه الماء منيحد فىقلبه تقلبا او شكا او رجيفا اوخفقانا سكن باذنالله
:وزالعنه أله |

كرت بمسك فاناءزجاج ومحدت عماءورد وشرب ذلاك الماء البليد ثالث بلادته وحفظ ماسهع

واذا كنبت فانىاء طاهر نظيف ومحيت بدهن ورد وقطر فالىازن الوجيعة ابرأها يوعلامودها الوجع انتهى
(«.وكتل) ك اشر ناالبه زانالنهىعن) الرق (الذىيرى)» ويعتقد [العافية فىالدواء مننفسه ) اى مننفس الدواء
(وامااذاعف أنالعافية)» وازالة امرض (منالله تعالىو) ان (الدواء سبب) لاشفاء (لابأس.ه) لك فلا بأسبه

الابرى انالنبى صبىالله

للياوج عبام
سلىع
تعا
احد) بغم اوليه ابل

7 0 03
 5تٌرُقمائشة 0
اال طوأان ابايكرقال للرودية اا
لعضندرورة واماعندامكان
|مللشلعدم الامنبق اانلل علىالآ*م انمايصار الايه
عالرسول
ا ]| التوفيق اذكرفلا قالفىالاتقان انما برجع منالذ“نح الىنقل صريي ن
 00عليه الصلاة والسلاماوعن صكهانى قال لالعقد علىقولعوام المفسر نبلو لااجهاد

المعروف اى فى غزويه
وجارحه ابن قث اللبثى

داوى جرحه بعظم

فندبل ) العزوف اله
دارا صم رد

| الجنهدين منغير نل ولا معارضةيننة مععإتار عملانالندح الامعجظيمراً

وكيس به مل الجرح
فامسك الدمولاعلحلراقدَ

 8عليهالصلاة والسلام ورضىالله تعالىعنهم #إداوى» من الدواء ل#إجرحه بعظم

معاذ رذى الله تعالى عنه

رس.ك
قدبلى6هليقطعدمهقايللمعروف انهداواه حصير احرقهوكس دحمحفلاام

( رى ىا عله ) افع
اوله وسكون ثانيه عرق

عليهبلاضرورة ولاح #وقدحاءت الآثارفىالاباحة #اىاباحة مطلق الدواءلايد
املنتصريع بلفظالاباحة ف اىلآثاروالظاهرفىمواضع وقوءهاليس كذلك بلعلى | لامساك الدم والعظي
| لو شل ديد هالتسم وندلقوله «الابرى»ه الىآخرهوهو بدلعلىالندب لعظاجر حكاف المواهب
| اوالسنةفتأمل هلان النبىصبى اللدتعالى عليه وس لماجر حنو ماحد غزوةمنغزواته
( ورى ان رجلا من
الانصار ) وهو سعدن
| عليهالصلاة والسلاما-تشهد فكهثاير منالععابة منهم سيد الشهداء -جزةاعلمنى

الدموفعله ةسقنتدى.ه وهوالاصل فىفعلهوا< قال الزلةبعيد علىانهاوكان كذلك

لنبه ومنع عنالرواية بلانكير واحقال كونه مناللمواص خلاف الاصللابرجع
اليه ##وروى ان رجلا من الانصار» الذين نصروا لارسول صبىالله تعالىعليه
ادس والمهاجرينبالديار والاموالوالحار بدمعاعدائهم من ااهللمدينة ور #على
| صيغة المفعول «#فىاعله #قبل عنالقاموس وهوعرق فاليد اوهو عق اطياة

لجلن©ى
ااار
ولانشل عرق الال هومشقص :*#كابرنصل ع يض #ؤفامبه اى
لهتعالى عليه وسم فكوى» بالنارفئيت انالكى مأو ربه+قالف لامع الصغير
اصلن
نمىالنى عليه الصلاة والسلام عن الى وقال المناوى نهىتنز بهان استغنى عبنغهيره

واماعند تعينه فلايكرهفقد كوىالنى سعد بن معاذالذى اهتز بموته عرشالر حجن

قََ الذراع

1

( مشقص ) مشقصن
بكس اوله وسكون تائيه
و افلتثهماطا لو ض
من النضال والراض هؤ
انْقئه ايضا وكان ذلاك

ف وىقعةالمندقإفام به
لك ضار لالس
صلى اللهتعالى عليه وَل

دلو 11لاإنسلماينكون
ع مث
سقدان
وابى بنكعب افوص نف ااقلراحة ومن اعت
دن السبعين الفا الذين وصفهم النى فقد اخطأ يا ذكره القرطبى انتهى * واما

عنالكى زورى انالنى

 1اخرج م بنسعد أن"اللا كانت  -على عران بن حصين  90ل

صبى اللهتعالى عليه وشم

فكوى) فهذا ناسم ليه

انقطع التسلبمار عاداليه فلعله لامكان الغير 8و روى ان الى صبى اللهتعالى

كر 620نباب يضرب

عليه وسكان يرق نفسه اوغيره إبالمعذتين#قال الى اىةرأ المعذتينثلاث

( بالمعوذتين )© يكيس

هرات ثممسح على جيع بدنهفقال منفعل هذابرى” م نالاقات لوالا ثارفيه»
اىنداوى النى ورقبته #اكزهن اخنصى #كاذكر فىكتب الاحاديثكا لصن

الؤاو واستاد التعويذ

المصين والطب النبوى الذى ايل اليه فىتعليم المتعلوكذرهنا
يدنهفقال ع ي
اه السلام منفعلهذابرأهن
5

قحد سثمائة

النهينا :املناستاى اباي
اى .قرأ المعو ذتينثلازبث

جنلات موسج مبلجع

فاتكافى حاشيةخو اجهزاد(.والا .ثارفيه)اى فىهذا لباب(

كرزمننان خصى

ل
أ

انتهى) وقال ابوالقاسم القشيرى ر-جدالله مرض ولدى مرضا شديدا فرأيت رسولالله صلىالله تعالى عليه و أ
فىالمنام فقاللى ماحاءيك قلت حال ولدى فقاللى وان انت منآنات الشفاء فقلتلااعرفها فاةبهت وتلوت |ئظ1

الثعريف فا مرت بآية فيها شفاء الاوجمتها فاذا هى فىست سور منْالقرأن وهىهذا اعوذ بالله منالشيطأ
ر
دشفوص
الرجم بسمالله الجن الرحي» وي

قوممؤمنين +وشفاء لفمىاالصدور» وهدى وراجة لأمومنين؟؟

خرج من بطونها شراب ممتلف الوانه فيه شفاء للناس ان فىذلك لآياة لقوم شفكرون» وننزل مالنقرآن ماه
شليرى ررجها
ققا
ل+
افاء
شفاء وررجة للمؤمنين  +واذا مرضت فيهوشفين » قل هو لاذين آمنوا هدى وش
يهه
للل
كتتيا فىةدح و#وتها بماء وسقيتها ولدى فكاتما انشط منثنحال الىهنا كلامه  +وقال صعلىا

اله

وس ان

تعالى انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء قنداووا ولاتتداووا نحرام * وقال عليه السلام انلعل دأ
دواءفاذا اصيب الدواء برى” باذنالله تعالى غيرداء واحدوهوالهرم الىغير ذلكمن الاحاديث الشريفة  +وروىئ

ان فىالاسرائلياتانهوسىعليهالسلام اعتل علة فدخل عايه 4[-؟4ه. -نوا اسرائّل وعرفوا علته وقًا
لو كارت اكد 0

كال لااسارى د

ناي اه تال لالت

عليهالملفةقالواله ٠

ا

 22ال
تهال

رطكالله

عنها

الى ص ,الله ثعا

عليه و

اله احد

تعالى عنها.عن الى صراندي الل حدم عير

أصيعة السيابة  3بضعها 9 3

المدروح اوالعليل وبهول حال

 75بهامنه00

1

نقفسيك

منريق انفسهعلى
3

بريقة

83

يشنى ؛

" ||سقينا باذنرينا قالاللجهور جلة الارضوةيل ارض المدينة خاصة ارقنها والريقّة

دواء هذه العلة معروف ||اقل من الررق اتهى» كلام البستان و تمانعدائى كماعد لكا 00
محزب .وأنا تداوى || 4.من الصئف اشارة الى ماسبق من الاشكال عليهحاصله عر مراده كلك

برا فقال لا انداوى أ حيلن بضحسل التقسيم فامالاحسن فىذاته اوفى ق-منه © من الموهوم ليس بكلى
فدامتبه العلةفاوجالله

ميي
س
0هت

بل قد يكون من المظنون بل من المثيقن  #4نحربة اوشرما « فلذ ايه اىفلكونه

||

فشسرع طبالمسم» حر تمدفصنم قطعد |
اليه بعزتى وجلالى ||منالتيقن يا هو الظاهر طؤا» ال
0
لاارئك حتى تداوى | بالدو  1القافو ين فطع بداارق ١

ىلأدد»
م ال ا

داوونى باذ كرتمفتداووه

 7ص
الله تعالى عليه وس فاقطعوا واحمووا  01عتوائربل حادفلا.دل

1

فبرأ بأذن الله فاوجس

عا لى االقطلمقطع واوادذممااءء االلأاججاعجاع فذهيهعهل[ى ,أأنن يديوذنوناادلذند,ك سندذالك امد 5ط ر 1ك

0

0

انا رد ان نبطل حكمى

عند 3

 13الاين 00 2

0 2

من الموهوم 12

المواز» بل بدل لقوله ف كقر ذه  6اى لعى والرقبة وبل هوحرام اختلاف

بتوكلك ياموسى على من اودع الءقاقير والمنافع افلىاشياء كا فىالتوؤق

(فكونه)»

١

١

* وقال عليهالسلام لعلى رذىاللهتعالى عنه اذانصدع رأسك فضع بدك عليه واترأ آخر سورةالمثس من قوله"
تعالىهوالله الذى لاله الادوالى آآخرالسورة +وروى انهلا قرأاالنلىلصهلعليه وم آخرسورة المشمرو ضعيد"
على .رأسه وقال انه شفاء منكلداالاءالسام اىالموت * وعنمائشة رذىالله تعالىعنها سمت عن رسول الله
يهه و سِاذااصاب|<د هماوغماوسقمفليقل ثلاث مات“ حانك اىنكنت من الظالمينَك فىشر ح شرعاةلاسلام
صعبىلالل

لسبب (الموهوم)للثفاء (ليس
ا٠ن
)لى
الالعننطببوى ل(ثماقنالعد)هن عدّدو هو صاحب الفصو اللعهادى( ا
نق
بكلى بل قديكون) الى لإءن) السيب (المظنون) كالادو ةبايلتى يطبيهباالاماض(بلمن'ل-دب(المتبقن فلذ' )1
اىلكونه ٠ن المتيقن (امس) بالبناء للفعول (بالم.م) بالمملتين القطع للدم(فىقطع  0ق اثئلاشضى) نفزالدم
منه ان حسم (االلىهلاك وعدالتطير) اىالتشأم بالثى” (رءنالموهوم بوه,ا+واز وان

قرشه» اىالعى

التطير(حرام) لمافيه من سوء الظنباللهتعالى (اختاف») بالبناءللفعو
 .والرق الموهومين وليسكذلك إبلهو» ا

ا

-

| الفبزكازوية كصفارحات» لالبطذير فاقلالأثراجللى ضميوهتت!ماارليضو اذوعخر.رجفااشلطىاالنسوفرغفررج.مل»قصليعاحن .
ْ العقعق كفر عند لعضهم ويل لا وهو الادم كانقل عن عدة المفتى لاله على

وجه التفاؤل والاحاديث فىمنع الطيرة كثيرة نو لاعدوى ولاطيرة ولا هامة

ولاصفر ولاغول وو الطيرة شركء #فظهر انالطب ليس فرض #ولاواجب

وبل هو مسحب عندنا »© وقد سبق من الاحاديث لكل داء دواء فاذا اصيب
ٍدواء الداء برى” باذن الله تعالى* عنالنووى فىشسرح مس فيه اسباب الدواء
وهومذهب اصهابنا وجهور الساف وعامةاللماف +قالالقاذى فىهذه الاحاديث

صمة عل الطب وجوازه وا“هباه ورد للتكرى التداوى كفلاة الصوفية لان
| فاعل الكل هوالله تعالى والتداوى من قدر اللم» و كج بهذه الاحاديث ومثله

(فىكونهكفرا )و الاصح

|| الامس بالدءاء وقتال الكفار واليمنب عن التهلكة والقصاص والدية على القاتل

فرا ( ذ كر
اله لكيس

أمع ان الاجل واحد لاتقدم ولاتأخر #وقالالغزالى ر-دالله تعالى فىالاحياء

تاضضان وغيره) وذ كر

[| اله» اىالطب 8فرضكفاية» لعل هذا اشارة الى فائدة لفظ عندنا ن1فالكن
تاكارفخاية
تية
لنف
ااأ
|| قد #عمت سابهاكونه كذلاكعندنا ايضا اى

#اتفربع#وقل

| اعلناحياء العلومالشرعية كلها هود ةالابءعوارض خارجةوالكلام بهذهامجادلات
والمشاغبات ونقل المقالات التى اكثرها ترهات وغير متعلقة بالدين ولم يكن
أ لمر الاول فن البدع فالا ن كم الضرورة كان من فروض الكفاية لدفع
ْ مبتدع خاصمبو العلوم الغيرا

0

كالطبلماجةبةاءالادان+وا ساب

لات وشتعة المواريث والقلاحة واللمياكة وسار اصول الصنامات اللاحة

اناه البنية ايضا فن فروض الكفاية +واما التمق فدقائق المساب والطب مثلا
| ففضيلةلافرضية اومذمومةكاامحر والطلمىان وعاالشعبذة والتلبيساتهوامامباح
| كعلالاشعار التى لاسذف فبها والتواريخ ومارىمحراء * واماالفلسفةفالهئدسة
| واحاساب مباحان الااذاخيف اياوز الىعلوممذمومة +والمنطق داخل افلكلام
والالهياتذاهوهوافق لاسرع داخلفىالكلام ومالانوافقفاما كفر او بدعةوالطبيعيات
بعضها حالف لاشرع "جهل وبعضها حمثعن!ا<وال الاجسام فشبيه ننظر الاطياء

وشّرب اكليلهامه منقذ الضلال كاشير ساها وبمام تقصيله يعرف بالرجوع اليه

+وف التثار خائية بعدمانقلماذ كر اعلناحياءماحا صلهاالنعر ب وصاو الفقهواصول

المديث وتفاصيل الفقههنفروض الكفايهوكذا عزالقراءة والتمويد وعلايديث
لف وفرضكفاية زفمىان:الضرورة ادلفخمالف
سمان
لف زى
اعة
والتفسير والكلام بد
وعلالشعر والنيريحات والطاموان وعإالتكوم وتحوها غ#يرودة وكذا انساب
ظ العرب +و م المكاشفة فاتمائص لبالماهدة مقدمة للهداية قالاللهتعالي  +والذن
| جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا «وف اك قن للغزال غلت بشيبا ازالصوفيةهم ||سالكون

فتصحات"الاختشعات
ان الرج-ل اذا خرج
الى ال_فر

قصاح

العقءق ورجدم منسفره

بكفر عند بعض الثامم
وذكرى!4يط انالهامة

اذا صاحت فقال رجل
عو تالمريضيكفر القائل

عندالبعض انهئ(فظهر
انالطب)اىعله اليس
شر ض بل هو مب عذد نا

وال الغزالى ر-جدالله فى

الاخناءانهفر ضكفاية )

بوم الماجة الى تعله

بطرق اللهتعائى خاصة وسيرتهم احسن السير وطريقتهم احسن الطرق بل لوجع

يتهم
اعللعقلاء و “ةلاكماء وعل الواتفين عالسىرار الششرع ليغيروا شي هأن س ر

( فاذا فرغ الالك 6
الىالله تعالى لمنفرض
العين» انخاطب بكهل
مكلف (ووجد) بالبناه

ومفتاحها استغراق القاب .ذكر الله تعالى وآخرها الفناء فىاللهالىغير ذلك يطول
الكلام يذكرها» وفىاحديث ع الباطن شر مانسراز اللهتفال وحكم منحكم

ض
رشوم
فمني
بول(
للفع

قذفه فىقلوب مينشاء عمبنادالله تعالى  +قالالمناوى فىشرحه عم الباطن

الكفاية  4نخرج عن

(الخيار انشاء اقل على

المكاشفةوذلك نااليتعلوم* وقالبعض العارفين منلميكنله نصيب منهحاف عليه
سو المائمة وادناءالتصديقه وتسليه لاهله وهذا هو العالمي المشار شَوله صلى
اللهتعالى عليه وس انمن العاكهيئةالمكنون لالعله الااهل المعرفةبالله انتهى *+وى
الاشباءالعل بقدرماحتاج اليهلدبنه فرضعين وبمازاد عليه لنفع غيره فرضكفقايدٌ
وانتيحر فىالفقه مندوبكم القلب وعالفلسفة والشعبذة والتهم والرمل وعلوم
الطبائعيين حرام وادعارالمولدين مانلغزل والبطالة حرام والاشعار التى لامذخف
فيها مباح الىآخر  +وفىالملاصة قدر مايعر مواقيت الصلاة والقبلة لابأسءه |
والزيادة حرام فاذا عرفتالعلوم ومرانبها يه فاذا فرغ السالك منفرض العين |

العباد) :المككو به مامعه

ووجد منيقوم بفرض الكفاية اوم بوجد »*محنصل فارلضكفاية منالغير |

عهدته ا(ولم بوجد

حصله ) اى فرض
الكفاية ( ايض“ اى

كاالفلرعصين فم اصء
وقام الفرض بموعيه
 2ذه « اى للسثالك

ودلوه ماهو خيرمنه لم دوا اليه سييلا فانججيعحركانهم مقادسة ممنشكاة

النبوة فاذا بول القائل فىطربعّة اولشرطها طهارة القلب عاسوىالله تعالى

من المز اك وت علدا
(وانشاء اقبلعلى) تعل

خصله » اىفرض الكفاية  8ايضا  كفرض العين  #فالههيار انشاء اقبل |
اعلعىبادة © فيتفرغلهاوينقطع عما سواها ويستوعب اوقاتها بطاعة مولاء كاهو |

(عل الندوباليهفهذام
اأقباله علىالع[المندوب

طريق المتصوفلداسا الواصلينالىرمة الاجتهاد كسفيانالثو رى وابراهم بن اذهم |
ف وان شاء اقيل على الع المندوب اليه  #كاسبق كاهو مختار الىتهدين وكافة |
علاء الظاهر و فهذا افضل منالاول  *#لامنافاة ببنالتفضيل والاختيار بالنسية' |

اليه ((افضل منالاول)
الى القن اسل هكد
وقصور نافعلاول على

فاعله وللادلة القطعيةله
من الكتات أ الحينة
واقوال الفقهاء وفضله

الىاصل الفضل واناوهم بالنسبة الىرنة الفضل +اك اختلاف اد

|

اوالتمل+فاختار ااهللظاهر الاول لماسيذكره المنصف«واهلالباطن الثانى اذجيع |
العلوم ٠قدمات والاعمال تائموثمرات فلو لاالعمل لاإيصار االلىعم ولكتيز ||
من الآيات والاحاديث اماالاآيات فحو  +وان ليس للانسان الاماسعى  +فنكان |

إرجولقاء رفيلهتملعلا صالماء جزاء ماكانوا يعلون  +جزاء ماكانوا يكبون | +

الفقهاء وخااف بءعض

انالذين آمنوا وعلوا الصالمات كانت لهم جنات الفردوس نزولا ٠ الامن تاب |
وأمنوممل صائلها  +اليه ياصلعكداء الطيب والاعمللصاح برفعه » واماالاحاديت |
فكو بانلئىاسلام علىجس المديث :واشدالناس عذيانومالقيامةعالم لنفمعدالله بعله

عليه بالكتاب والسنة

لقعوباده نومالقيامة ادخلوا انه بجرتى واثاسموها على قدر |
*لوعانلاللمسهن ن

حيئذ متفق عليه عند
الذهاد وخلافه دود

+الالغزالى |
اعمالكم » وعنه ايضا طلب الجنة بلامل ذنب منالذئوب وغيرها وق
فالتصابع اولدية العزايجرد لايأخذ باليد فلوقراً رجل مائة الف مسئلة علية
(ونعلها)

تكان لذلاك عتزلة العدم ومحل النزاع -
تسا ا بي  1لاقو
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١6م اتيس فى العالم العامل عقنضى عل لاالمتزى” زى العلا ,واختلف

يد كر5511م ورد

بدااد 0

عي

العو 0 0

الف كتاب
["وتعلها وم يعملبها لاتفيده الايالعمل ولوقرأت الع مائةسنة وتمع
الأكون مستعدا لر-جدالله:تمالى الاباأتمل+وروؤئالمنيد فىالمام بعد موته وسئل
[أ'عنحاله فقال طاحت العبارات وفنيت الاشارانئ مانفعنا الا ركمتان ركمناهها

الك وا س املاال واماض كرتزالنصؤاض

:والااثار» زتالاعل القارئئ نا

|| استوصى مومى مناللمضر حينالمفارقة قال لاتطلب الع لتحدثيه واطلبهئتعملبه
| واستدعى قال بسسالله عليكطاعته» واعل انه_ذءالنسبة ينال والممل بالنسية
|الىالنفل منهما والفرض منهما لمناتى بهما © الآآيات  6اىهذءالآ بات هىالتى
| ندلعلىفضلالعم اوالآآيات الدالةعلى فضل الع هىماسيذكر»اختاف ااهللعربية
| فهايحتملالوجهين قال بعضالمذكور مبتدأ وانهذوف خبراذ المبتدأ ذاتواصل

|كاقلوافىقولهتعالى» فصير -جيل+اىامرى صبر جيل اوصبر ججيل اججل  +واعم
كلعامدل عليه قوله فهذ! افضل منالاول
||ان المطلوب هو فضل العم ولىا

 ١والمفهوم منالادلة هوفضل العرنفقسه بلالنسية االعمل اسل نل يفنها
لاخص بالعلم بليدل عالىعمل ايض كاسيظهر ايضا الاان يدعى كون المطلوب

اما اشد عذابا العالم
الفاسق والماهل الفاسق

والاصح انالعالمالفاسق
اشد عذابا وادنى رمة

لانمن يعم لباسيكنعلم
واذلم يكن المهل عذرا
أكاق حاشة خواجهزاده

والمواهب (الآبات)اى
هذه هى الآيات الدالة

علفضلهالك تاقد
فنها فىسورةالبقرة قوله
تعالى (وعل آدم الاسعاء
كلها ) اى الكحمه معرفة

ذواتالاشياءو خواصها
وامعاثها واصول الملل

للق
 1مط
ا اولفتضؤول الادلة علىوجه ,دل عاللىفضل الاضافى واوخلاف الظاهر وةوانينالصسناماتوكيفية
أتاملآآياتاحدى عشمرة الاولى املبنقرة و وعيٍاآلادسمعامكلها 6#لمافهململلاكة آلاتها اوالفقاذى يعنى

فلارض خليفة» افلضخلليفة عليهم عجبوا
[أ منفوله تعالى» انى حاعل ا
أ واستعظموا +واحاب تعالىاولااجهالا.بقوله » انىاعا مالانعلون» وثابانفصيلا
ُ بشوله +و علآدم الامعاء «حاصله راجع الىبان فضلهعليهمسببعلالخليفة يعنى مالا
ضلع وشرفه
| يعلون لفآضدم عل الى انميحدو البهالفادللعملقىصود وهو فلا

ع اللهتعالى اباالبس ادم
عالسيةمالاسءلاملمسعيات
ولغاتالموجوداتفصار

لوحا محفوظا وكتايا

لكن فنفسه لابالاضافة االلىعمل كانبه»فانقيل انذلك عض فضلهتعالى لابكسيه

مبينا عالما بذوات الاشياه

واتعاه الذى هومدار الفضل كابدلعليه ظاهر الاسناد وكونالتعليم على خلق العل

مارفا حقانقهاو خواصها

الضرورى كأسيشار اله فاوجهالتفضيل على الملاثكة»قلنابعد تسليم"وقفالفضل

وخلدا هم عظيم وعل

عملدىخلية الفاضل فحىصول الفضلقالوا انافاضة ال معتوقفهَ عاسلتىعدادالمتء
لقبول الفيض وتلقيه جمهنته كاقالوا ايضا تأثيرالعلة الفاعلية محتاج الى استعداد

جسيم حيث لابعل قدره

الاانلدتعالى (نمعضهم)

العلةالقابلية +قال ابوال.ءود فىنفسيره وبوبظهر أاحقيته باالملافةمنهم علمى السسلام

الضير فيه لاحسع_ات

لان جبلتهم غيرمستعدة لاحاطة تفاصيل المز تياالماد  +:ثمهذا التعليم ملق العر المدلول عليها ضهنا
الضرورى والالهام فىقلبه والقانه فرىوعه معرفة الاشياء وخواصها واسعاثها

واصولالعلوم وقوانين الصناءات وكيفية آلانهاكاف البضاوى +وعنابن عباس
رضىالله تعالى عنهماغله اسركل ثاىل'قحصتعةقيل تاجلمايغعاتفالاغاتالمكالفة
فىاولاده كلهااتما اخذيتعنه وقيلاسم كل ماكان وسيكون الىءوم القيامة وقيل

ش

اذالتقدبر .اسعاء المسعيات
فاسذلفمضاف اليه لدلالة
الملضاف عليه وعوض

عانلهلام كقولهواث:غل

قاميق
حوتم
لشيتباء
لىملاتكةي الضير للسمياتالمدلولة طعنااو التزاما الارأس
صنعة كلشثى” #لثمع ضهر عال
فىالبيضاوىويد كر الضير

اس

صص

بسب

سب

ب ب يبيب

بيب )يبيب

ىاالهاميون ل١ىالملائكة) ليظهرفضلآدم
ٍتغليبالامقلاء المذكور بنوااغرض اظهارالثى* اغيراياءرلعفارضمكناهف ح

ٍ

إ
وتصورهم ( فقال اننشوتى ) اى اخبرونى ( باسماء هؤلاء ) المخلوقات يعنى قالالمق مصانه لللاككة تمميزال

1

وتنبها على قصوره ,عنام الملافة(انكنتم صادقين) انىلااخلق كأرم وأعل منكروفيه دليل على فضل|

اذ لوكان افلوجود ثى“ اشرف نالع لكان الواجب اظهاز فضله بذاث الث لالم ودليل ايضا انالائيا
افضل مزالملاتكة ذم اظهروا عمزه ,بان إقالوا سصانك) :اىننزهك تنزبها نعكل مالابايق بعظينك نص بعل

المصدر اللازم الاضافة ( لاعيلنا  6بثى' ( الا ماعلتنا ) هيز ١وم كيه اى عا ماالممتنابه يعنى نينا اليك
من مقالتنا رانك انت

العلم  6عل ثى”
) 2المكييم ) فى امرك

وصنعك تعمل خليفة
فى الارض بدلا منا

لحكين تعلها والمكيرهو

الذى بفعل ويحكم على
وفق عله كافى نفسسير
العيون* ثملما اعرّفت
الملا ذكة بقص_ورهم
وفوضت الع] الىالله

وفيهتغليب العقلاء وكذاجانبالذكور قيلمعنى العرضالاظهار «ققالاندتوق| 4
اخبرونى إباسماء هؤلاء الام اثتحيز وانى فآنوا بسورة كينا لهفهااعتقدوا |
من استصقاتهم الحلافة واظهار المكمة اثار الحلافة لآدم منانه اع منهمفاولى
بالخلافة منهم لان التدبير والتصرف الذى ثةتضيه الخلافة محتاج الى العلكن
بشكل مذهب ااهنلهالقايشرّط فالىلخليفة انيكو نافضل زمانه نوعدمالاشراط
لابنافى الاولوية  #انكتتم صادقين * فاعىتقاد انكم احقاء للثلافة امتنلليفة
الموعود على مالزم مقالهم #ؤقالوا سعدانك لاعل لنا الا ماغلتشا» اعيراف بمحزهم

|
|
|
|

واذان بانسؤ الهمليس سؤال اعرراض بلا[ستفسار وبان لفضل الانسان الذى

خعلهم واظهار لأشمكمردعليهم ومراءاتللادب يتفويض العركله الىالةتعالى

انك انتالعلم  4فيه تحقيقلقوله تعالى» اناىعمالاثءاون ف الحكيم6#كلفعلاث

على حكن ومصهون أن جلة عل إسحقاق آدم بالخلاقة ومن جلة كه

حمل

ووصلت التوبة الىادم

عليه السلام (.قال ©
له المق تارك وتعالى

اعلهم واخبرهم وباسعاثهر ب التىوعزوا عنغلها واعتردوا تقاصرهم عن بلوغ

متها  #9فلا اندلهم باععاوثئم  #فىابثار الفاء اذان مسارعة الاخبار والاظهار

(ياآدمانشهم)اى اخبرهم موضع الاذعار كمال العناية بشان الامعاءولايذان كو نخبرآدم على وجدالتفصيل |
( باسعاثهم ) اى باسعماء #إقالألم اف لكم »#تقريرا لمامس منالمواب الاجالىوا-تتصاراله انىاعرغيب |
الموجودا تليظهر فضلاك

وشرفكفهابينهمفسرفوا

المموات والارض» قال انوالسعود كانهقيل الماقل لكرانى اعلم فيه من دواعى |
الخلافة مالاتعلون منهاوهوهذا الذىمانلوه يو اعلمانبدون» منقولك اتجعل |

يوستدلوزا به على كال

فيها من:فسد فيهاويسفك الدماء #وما كنتم تكزون»» منكتمابليس الكفروقيل |

باسحقساقك  لغ_لافة
قدرنى ونديع صنعتى (ظلا
انهم ع«( اعل أخسبرهم

(باعائهم ) واخبر عن
منافءها وماحل الاكل
ومابحرم منها ( قال )
اىالله تعالى تقربرا أعله

الكتم قولهم لن تخلقالله خلقا افضل منااوكتم ابليس التكبر فنقبمل بنوا فلان |
قنلو اوالقاتل واحدءقالا.والسعود قالوا فىالآبد دلالةعلى فشارلانسانومزية |
الع وفضله على العبادة وانه مناط اللافة وان اطلاق التعايم خاو دون
لمم وان اللغات توقيفية وان علوم الملائكة وكالاتهم تقبل الزيادة خلافا لاعكماء ْ
وانآدمافضل مالنملاتكةبالعل وكذا نقلعن القاضىو الثائية منالبقرة ايضاهؤومن |

فببضاوىالعم النافع المؤدى االلىعمل
بو تالحكمةي تحقيقالعواتقان العملكا ال

الاذلى (ألماقللكم انى أعغيب التعوات والارض) اى سرهما وس اهلها وكل مافهما 

()0

زواع مانبدون) اىالذى نظهرون ثها سكمحينقالابليس لكر ماذائرون اناميم بطاعة افدقملم نطبعامسربن
لاوماكنتم تكون) اىالذىتسرونوهوالذىاسس” ابليسفىنفسهمنقولهلن فضلتعليه لاهلكنه وانعفلضلى
لاعصينه
كاف نفسير العيون* ومنهافولهتءالى فىسورةالبقرة ايضا (وءنيؤت) اىوم يغط(الحكمة) اىالعزوا ل

|

فيل المرفد مكايالشيطان (فقداونى) اىاعطى(إخيرا كثيرا) اىخيرا يتزايد ولا.نقصو هوخيرالا”خرة ملا
يرالدنياواله نقص وبقّل ولايتزايد لقوله تعالى ٠ قل متاع الدنيا قل كأ فى تفسير العيون قال فاىلقاموس

بالكسس العدل والعزوالمك والنبوة والقرآن والانحيلاتهى كلامه ٠ وقيله عع الشرائع وقيلكل|كلام
إافق اقلوحقيل هى الغ املعاتقان و+منها قولهتعالى فيسورة آل عمران (ومايعل تأويله) اىتأويل المنشابه
لالهوالرا*حو نف الع)اى الذينرسحو ١فىالعر اىثدتوا فيهوامك:نوا عمبناده فانهم عند ون الىتاقباللقه :قال0و
كان ابن عباسر طى اللهتعالى عنهما سج[  0كيم بو لانامن الرامدين فالىعر وفه دلالة علىكالفضل العم

 2فىالجلالين لانخنى عدم التقريب على هذين الوجهين لكن عن ماهد هى

القرآن والعل الفتده ودنالصى معرتة معاتى الاشاء وفيا وحن الحا القرآن
وفهمه وكذا عنابن عباس رذىالله عنهها وكذا اعلمنفمسرين+وعن الحازن حاصل

الاقوال الع والاصابة فيدلعل الاصابة فيه هوالءمل وقيلالاللعدمتى وقيلاشهاد
الاق على جميع الاحوال وقيل#ريدالسرلورود الالهام وقيل النور المفرق بين
قلورع وقيل وقيل وانتتعم
وا
الالهام والو سواس وقيل الندوة وقيل االحشية ل

واهله حيث ذكرهم

المق معه في معرفة
المنشابه وكرنهم فىفى

الذكرهذا اذاكان قوله
والرا“ون عطفا على
ب
ههو
ذلة ا
مالطلا
لفظة
المتأخربن * واما عد

انهولاجة مع الاحتمال كام عن التلويحج ولوسم فلدلالةعل نيضل ال بمنفسهوالمطالوب
فضله علىالتمللإفقد اوتى خيرا كثيرا»» يتزابد ولا.نقص والثالئة فىآل عران

التق دمين فالوقف على

لفطة الملالة واجب

ار مايعم :أأوويله المتشابه #هالاالله والراءذون فالعل» الذينككنوا وتوانى

وعلى هذا يكون قوله

العاموعنمالاث .العالمالعامل ماعل المنبعله وقيلالرامحم باربعةالتقوى بينه و بينالله

والر 2نف العكملاما

لبيينلق والزهديينه وبين الدياو الماهدة بينهوبين نهفلسعل
اهو
تعالىوالتواضع بي

مسا نفاميتدا خيره قوله

اولايعنىعلى كالماذهبين وانكان علىعدم الووف

بشولون آمنابه وعلىكلا

دلالماعلى فضل العلمعلىالوقف

ابلؤوكان لوقف للا كثزاذالمقام مدحه ولكن الظاهر مدحهم بالنسبة الىالزائفين
فلاشتضى الفضل عاللىاطلاق نقمدشهم الاطلاق منةوله فىآخرالآ يهوماذكر

التقديزين بدل عفلىضل

العوثسفاهله وتمامه '

الارا“#ممين حودةالذهن وحسنالنظر الى آخره فالاولى امامالآية والرابعة فىيآل

أومنها
افلىاصولة مل(
قوله تعالى فىسورة آل

عيزان ايضا «شهدالله الدلاالهالاهووالملائكة» قيلمعنى شهادةالله اخباره ومعنى

عران ايضًا ( شهد الله

الااولواالالباب علنازن ثناء منالله لقائلىكل منعند ربنا وقالالبيضاوى مدح

إشهادة الملائكةو المومنين اقرارهم واولواالعل  #الانياء +وعنابن كيسان
المهاجرين والانصار وعنمقاتل مؤهنى ااهللكتاب مثلعبدالله نسلام* وعن

السدى والكلى يعنىعلاء المؤمنين3

صر بح فالىاخير مطاشة وعلى

البواق دلالة اومقايسة اواشارة لعكلنىالاول خلفاء دهقاتمابالةسط «4مقي

بالعدل 6

اهسدل
سب كل 11إللمق كت من افد اومن قرايارو

اللاهله ال هاو ) نزل

حين جاء به رجلان من
احبار الشام فقالا لانى

عليه السلام انت تمدقال
نمفقالا انت امد قال
انمد وا-جد قالااخيرنا

اعظم الشهاد :فىكتابالله ( برسّة ه؛ ل  6تعالى فاخبر به اىاثدتالله به باعخحذ القطعية واعل عصنومانه
|| اله علىتوحيده انهواحد لاشريكاه فىتخلقهالاشياء اذلاشدر احد انينثئ' شمنيهاا(والملائكة) اىوشهدت
تكد وافدت عامانت من عظم قدرته ابضا (واولو| لمر)»اىوشهد ذووا العمبالاحصاج على وحدانيئه

قارو هرالانياء والمؤمنونالذين علوا توحيده واقرواداعتقادا “ها فشبددلالة على وتحدانة بافعاله الخالصة

لابشدر علها غيرهواقرار الملاتكة واولواا

بذلا بشهادة الشاهد فىالببان .والكشف فى تفسير العيون

أثما بالقسيط ) نصب على الال المؤكدة منالله اومن كهقووله هو الى مصدقا كافىتفسير الشيمر

ثم لاق مافيه من مدح العرواهله حيث مجعهر معد ىهذه الشهادة  +ومنها ذوله تعالى فىهذه الور أد

 +ماكان لبشمر ان بؤْنيه الله الكتاب * نزل حين حاء رجل مالنانصار وقال ارول الله اصلىله تعالى
واس اتريد ان نعندك وتخذك ركيعانمى اوقال المساون انس عليك كاسم بعضنا على بعض اونجداك :فقاآ
عليه السلام معاذالله ان نعبد غيرالله اونأس بعبادة غيرالله اى ماحاء لبثشس ان نعطيه الله الكتاب كالتوارلاا

والائجبل والقرآن »واكم والنبوة +اى الفهرعنالله :-زهمه عام ونهى والتمل بالشمريعة ث+ملقول
بالرفم على الاستيناف
مصروا وعنالبغوى اىقانماشديبر املق  +قال فالتتار حاسه بعد تكله هذه 1
والنصب على يؤنه اى

يأ  +للناس * شوله
(7كوتوًا عبادالى من

لي عفلضىل العلم د الله شه وتتى علاتكتدوثلث باهل العلم والخامسة'

فىآل عمران ايضا  8ولكن كونوا ربانيين * مجع ربانى منسوب الىالرب بزيادة ١
لىبيضاوى +واغلنواحدىاى معلين
الالف والنونوهوالكامهل فىالعلموالعمل كااف

دؤنالله( ولكن) سولهم وقيل فتهاء عناء حكماء والنسبة للتمصيص على عل الرب اى الششريعة والصفات

ك+ونوا ربائيين » 6اى

علناء بالله اومتعبد تله

اومعليناميررجبمنعاتى

فقوت ال الا

واالالف والنون رَادَتان
فيهومعناه البلبغ فطاعة
رك اوم بىالعذاءبصغار

قبل كباره اوءالمين

الله( يمكاام تعلون)

بالتنشديداى بسببكو كم

دارسين ( الكتاب )
غيركوبالتخفيف اىلعاون
انتمل(وماكنمندرسون)

اى تشرؤنه وعملون به

* وعن سعيد بن جبيرالذى يل لعله» وعن عطاء علاء حكماء نعداء نيدفىخلقه 
+و قبلالربانيونفوق الاحبار والاحبارفوق

البضارة ).
العلم
العلاء*وقيلالذينجعوامع

ه الناس * وعنالمبردهرممنوأ العلم بالقياميه وبالتعليم  +وعن جعفر رذىالل '
بسسنام
عنهكدونوا مسيعوين العم القاوب وناظرين باعين الغيوت * وعن

الطْنيد اخرجهم

عنالكون ح-لة وجذبهم الاق اشارة * وعنالشبلى الرباتى مخنذياألعلم
يمهامناج
الوحلا
لقي
ايلو
هناحا لامن الخلق ولإرجع فىببانه الااليىالرب وق
بها يضاعلى بءض الاحقالات
ع

كاترى :#8ماكدتمتعلو نالكتاب 00

كوكم ماين الكتات ودارسينله 0

التعلم وا

معرفةالحق

والمير للاعتقاد وااللتمبليكضافاوى+وقيل كونوا معلينالناس بعلمكم ودرسكم |
اىعلمو |الناس و ببنوالهم* وعنالمازن كونوا ربانيينبسبب كوكم مالمينومعلين |
ولسديب درا ستكمالكتات لكل

بد علىان العلموالتعلم والدراسة بوجبكون ْ

الانساق ناكا ! اشتغل بالعلم والتعليم لابهذااللقصود ضاع علمه وخاب سعيه |
والسادسة فىطه  2وقلرب زدنى علا  7سالله تعالى زياد العلميد اللاستعيال

اوى +قبلمام الله
يةكضاف
لامبحال
ااوج اليك تناالهل
نمبل
ارا
فجب
فىتلق الوجى من

 +قبل اذا لمبمل العالم رسوله اصلدلتعاق عليه ؤسلم بطب زيادة نى* العالم وعنابنطابلدام |
بعله كه الجا سواء
عنا اىحفظا وقيل قرآناوقيل ادا اوصبرا علىالطاعة واللهاد +عوعبندالر جن |[
* وقيلمسعبالعزودرسه

ولماجملنه فليس مالنله

فاعيا* وائما نقسب القالم
الىانلهدتعالى بطاعةه لااعله

السللى اىمالمانك حاهلا ماسواك والسابعة افلىعتكبوت  8وتلكالامثال #الاشباه |[
يعنى امثال القرآن التى شبه بهااحوال كفار هذه الامة بكفار الاثم امتقدمة نقل
 5ن الهازن 88نض بهالاناس © تسهيلالافهاءهم  00مايعقلها »6ومابدر لك فاده طرها 

0
ع

اوها

فاتلاطاتب لاننىصلى الله00

ساد اشارة ب
0

ث 0م

واضع والى ان لااحاطة جمع العلوم الاالله كافى ١
5

6-3

0

3

5

رع

ول

 0ونور

سادة ضمربها
ومنها قوله تعالى -فىمسو 6ت إوتاث الامثال نضمربها» اىندنها(لاناس ومايعقلها) و ف

بالا العالمون ) بالله تعالى والعاملون بطاءته وهى ننىقول السفهاء من قريش ان مدا يضرب الثل بالذياب
,العدكوبو!2

وننمن ذلك كافىتفسير اشم ولا مافيه منمدح العلم واهله  +ومنها قوله تعالى سورة

اروء(انى ذلاك لآيات للعالمين ) بكمسر اللام حم مالموهوذوالعام وخ*ص العزاء لام اهل الاسةد لال دو ناطهال

وههم هه انالآياتظاهرة ظهورا يمكن انيستدل بها بيع الملائق
بتع اللام ججع مالموهو املقو المعنى س
هالا العالمون  #الذين تدبرون الاشياء على ماذجى* وعنه صلى اللهتعالى
م بهفقال العالم دنعة_ل عون اللهالى

يه وسلم
عليه

فعمول بطاعته

يضفاىوى +وجدالدلالة عاللىنعضللم انهاذاقصر فهمالامثال
ل»ضبغطه
| واجاتذب

| المضروبةعلىالعلاء لزومضمرورة مدحهم وشرفهم لكنعلىهذا التفسير لآبدلعلى
أ فاضللعلم فقط بالامععلم والكلام فىالاول والثامنة فىالروم © اذفى ذلك ©

أ افخىتلاف السنتكم والواتكم « لآيات اعالمين  6لعايلخيكلذى علمانسوجن
فنماث اللهعمبنادهالعلاء اذ اخليشية انما تكوناملعمرفخدذى
| والناسعةفىفاطر ا
وصفانه فكلما ازداد العلم ازدادت اللمشية ٠ ولذا قال صلىالله تعالعليهو سام
أ االخىشاك لله وائقا كاله وتقدم المفعول لانالاقصود حدم الفاعليه واواخر
0لانعكس الامر +وقرى” برفعاسمالله ونصب العلاء علىان المشية مستعارة للتعظيم

| فانالمعظيكون »هيباكافىالبيضاوى* وعناللحازن عناءنعباس اىائما خافنى من
| علم جبروتى وعنتى وساطانى» وعنمسروق كنى ةحاشلله تعالى علا وكذى

ْ بالاغترار باللهجهلا +وعنالربع من #ش الله فباعيسالم +وعن حاش.ة شيم زاده

حىص اللمشية بأعلاء لدلالة اتما عاللىمصر
[| فسورةالبقرة فىهذءالآية دلالة عل
|| وآية لمن خثى ريه دالة علىان المنة لاهل اللمشية وكونها لاهل اللمشيةيناف

فيكون جد على مخلوق
كا تفسير الذهم«ومنها

قولهتعالى فىسورة الفاطر
انما اثلىله عمبناده

العزاء)االعىلاء بالتددون
غيره اذ ششرط اللمثيية
معر فَةَالحَثى منه والعلم
بعسمفاته وافعاله فكنان

اعلمبه تعالىكان االمثى
منه ولذلك قال عليه

السلام انا اخشا كالله
وائقا كلهوناقلدمفعول
لان المقص_ود

حصسر

الفاعلية ولواخرانمكسن
الام وقرى” برفع الله

ونضب الغلإء عل ان

[|كونها لغيرهم فدل تجموع الآآتين علىانه ليلسجنة الهالالعذاء «وقيلاذا كانت
|| المشية منلاووازمالعرفاذاتناىللازم االمىشيةانتنى الملزوم اىالعرفالعم لحرن ينا
ل الذشية وماعداء ليسبع وانعدوءعلا*قيلوماشال!لآ اندلللعلمىاشنية افلىعداء

االمشية مستعار للتعظم

|| ولاندلعلىا نكلمالمفيهخشية فدفوع يانمخذالاش:قااق شيدالعلية و ذكر لمشي ةلانها

ذكره البيضاوى +ومنها
س
لر ة
اى ىسو
قوله تعال

|ملاك الامور اذاتحشية حالبة لكل خيروعدمها لكل مكروه قالوا الرعة والفقه
ى”
ثاك
ل »ل
كمشية
| والاستقامةوااتوكلهام*خرة لاضشية فنرزقله الل

فاذاحص ذلك

(”فلهل يستوى الذين
لعلوونوالذين اط علون)

| بالعلا ,لزماختصاص اللفبضهم ضرورةوالعاشرة افلىزمى #إإقلهل بستواىلذين
يعلون والذين لانعلون * #بل العااون فائقة مزيد فضلهم بسيب علهم هذه

وهو وارد على سيبل

]أ وان دلت على فضل العلم فنىفسه لكن لاندل االفسوائق على الفضل باانسية

التشبيه اىكالاسس:وى
العالمون والماهلون

!| الى العمل اذ الكلام فىالعالم المتفرغ لاعلوم المندوبة والعامل المتقاعد لاجل
فضاءئلالعباداتةا هل والحاديةعشرة فىالمجادلة ف«عارللهالذين آمنوا مك0
القاضى بالنصر وحن الذ تن ف الديا وابواتهم.غرف الحمان فى الا1

كذلات لاستوىالقاتون

والغاصون

)تليق

ف عار ن ناس وابى
دفة بن المغيرة  +انما هذ كر  +اى بعير وتعظط «اواوا الباب * اى اضعماب الفهم والاذمان فى صنعى وقدرق
الفا ليون

وفه

زه ظاهرة

لىفى سو زه
على فضيلة الع وادله  +ومنها قوله تعا

منوا) بطاعتهماللهتعالى ورسوله ( منكم

 4ادلة  0رفعاللكه الذين

والذن اوتواا لعٍ)اى بر فعالل اهلعالمين خاصة منهمعلىغيرهممنالمؤمنين در جات اىرفع در حاتفالدينوالآ خر
قيلهذه اله 5ترغب الو منين على الع فنا شاك

راع الو اأعالمةو قيالذى لانعلمدر جاتمابين كلدرجتين

0

الموادالمضير سبعينسنةالطضمر العدو و تضهير الفرست#عينه بالعلف والماء فىهو ضع ار بعينبوما ومعىالموضعوامدةد

عنهما خير سليان عالليه_لام بايلنعام والمال والمللك فاختارالعامفاعطىالمال والملك  +ومنها أز1132ك 2تقل ظ
اجنهتها رضا لطالب العلم وانال“عاء والارض والموت لتدعواله  +ومنها قوله عدلاليسلام افلضعلالم على الام
كفض[القهر للةالبدر على سائرالكواكاكفبىتفسير العرون هم

ليم 3لما 3
0

 7الذيناوتوا العلمتسم أعلاء مخناهمصة در جاامتوا املنعو المل|
مانالعلممع علودرجته قتضى! لمعملالمقرون .دمن ندرفعة ولذلكيقندى الال افعاله|

 0ا

لاد 5 5

يس وفيه دلالة ظاهرة عفلضىيلة الاماز

8
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علىالمرور على الصراط والمال عنعه من

> :طب)عن )عبدالله( نر )ن امطاب( رذى اللدتعالىعنهماانهقالقالر سول الله صلىاللهتءالىعليه وسافضل العبادة
قه) لعل المراد بالفقه ههنا معر ةفالنفس مالها وماعليها فيثولعا املتفسير والحديث والتصوف والفقه الاضطم
غيرها (وافضلالدين) المعبرعنه بالشرعوبالاسلام وهوالمركب ٠نفهلالطامات وثرك المقاصى (الورع) اى

لك مالابأش نه حذرا تمابة بأس  +واخريخ الطبراتى ا
فلاواسط المرموزله نقوله (طط) (عنعبدالله بنعر

رظىالله عنه رعسنولالله صلىالله تعالى عليه وسلم انه قال قليل العلم) لعظم نفعه

(خيرمن كثيرالغبادة) أقصور نفعهاعل اىلعابدولائهامغامهلوا نكثرتلاخلو عن خلل حلافها معالعلموانقلت:
رلمروزليمفولططاعن)عبادلل ماسنشاف |110٠ :
كا
فىحاشةخواجهزاده +واخرجالراق كاذ

(وللةقَالله
قال رو اللله >لىاللدتعالى عل.هوس »جانءااجنلهت )هاناىء بالموتاوالمر ادآآخر العمر(و هو يحطاابلاليعة)ج
تعالى وميكن ببنه ون الندينالادرجةال بوة)اقولوهذانهايةفى تحرإِضوالنزغرب علىطاب العلومالافالاجرءلى قدر,

المشقة كإقيلالولاءباقلدبرلاء فتأمل* اوخرج الاطبرلانىكفبىير المرموزلهبقوله(طك) (عن) (ثاعلمبةث)لفئتفا
واللام وسكون العين ببنهما (رذى الله تعالى عنه انه قال قال لرساولله صلىالله تعالى عليهوس دول اللهتعالل

للغلاء بوعالقيامة  6طرف زماناقوله سول ( اذا تعدعلى عط >٠.م#+كرس.ه ) القعوداللائق >لاله و 1
المتزهعن الحاولفىالمكان

وهذا

نلمسكاهات
مءا

لاتمثلال ناحقيقاو الكرسى
جسم عظيم بسعادعوات

والارض أ حاه ذلاك
مزفوءا عد2

فىكتاب ١

لفظية

وغيره

ول هو ,نس العرش

ه»
دامل
بل)ا حك
عفص
(ل

خير  ٠نكثير العبادة » فان العالم العامل صاحب فضيلين والعامل صاحت
فضرلة  1كنا فإان العام

كاد -ءنتصور 0

الع قاصر وان العبادة مع عدم العلم

عبادة العالم مع يقن منافعها وتحقق ذاتها ولان

العا,هواكاحعمبادة * وفىروايةاخرى قللايلفقهه وفىاخرىقليلالتوفيق*+وفى
حد يك اح فلل اليل بنفع املععلم وكثير العمل لانقع معالمهل فبهذا الحديث
يعلم علة حكرهذا الحديث ارضا و طط  »#طبرانى افلاىوسط :هو عنابن عباس
رذى اللهتعالى عنهما انه قال قالرسول الله اصلللهىتعالىعليه وسلم منحاء اجله
وهو يطلبالعا  5لرضاه تعالى اما للتعلي اوالتمل 88لوَالله تعالى واريكن ببنه

واقامة «يزان العدل بذهم

0

الاضافة الى ياء التكام

له لامكنحصواها  8وقدعرفت اننبا واحدا افضل مانلاموعلياء
ولك كهالطيراتى فاليكبير عنتعلبة انهقال قالرسولالله صلى الله عليه وسلم

 2انى م اجعل على )

اضافة تعظيم (و 02

اى حكمتى والل الاناءة
فى .الام والتؤدة فيه

( فم الاوانا اريد ان

مم)فحذءفول
لَك
افرل
اغ
للتغييي ( ولاابالى ) لاله
تعالى لاسئل عا شءعل

النبوة 0لانهلا»كن للامة ان بلغ درحة النبوة لانها وهببة

بلدالوله تعالى للعناء» الذين مشوا على موجب علومهم وراعوا حقوقه ||
بوءالقيامة اذا قعد علىكرسيه  #الذى وسع الكموات والارض بلاكيفي ةلوازم
المسعية لعل ذلك عبارة عن اظهاركالعظيته وجبروته © لفصل عباده  #لعل |١
ذلك وقت المحاسة ووضع ميزان العدل د

١ انىلماجعل على ا#لاضافة |1

لنعظيماأضاف  #8و حلى »اى تخلقكم باخلاق م ورد #لقوا باخلاق الله ||
+وفى حديث الجامع الصغير ان لله تعالى م خاق وسبعة عششرخلقا منانامحخلق1 .

منها دخل المنة ف2يكم الاوانا اريد ان اغفرلكم ج
»ع ذنوبكر اذلفمفعول
لتم الظاهر فىمثله الصغائر©ه ولاابالى » لقوة فشالرعل يعني لااجعل فىجوفه

|١

والاستثناء مفرغ مناع,
الآحوال اى لماجملهما | الع الا لاناغفرله +قيلفىاضافة العمواللم اليه تعالى اشارم الىان هذا الشرف
عق ان من اموا
ا ا
ا
ا
الاحال ارادة المغفرة ل لككمو ال

ا

 0غير مبال ممصيتكم وفىاضافة العموالملم الى ياء لمكا ( .اعا) 

اشارة الىانمنغفر ذنو.ه ولامالىعيوبه منعبل عقتضا عله وخله لاالنع المرضئ وام المقبو لعنداةامامل
ما المنسوبايلناللهىتعالى ذكمرخو اجه زاده»قالالمنذرىلينظراخو انناالعلامواعدروا
الو
يمقتضاهماومالم يعمل بهليسمن
مهنذه الاضافة ولاتفيرروا بظاهر الحديث اى اضافة العلوالحم االلىله تعالى

ىلواهبءوىكتاب الزغيب .
كاف ا

والرزهيب انظر فىقوله تعالى على وحلى وامعن النظر فىهذه الاضافة ينح لاثانه ليس المراديهعي كز اهل

الزمان ارد عنالعمل والاخلاص اتهى كلامه +واختلف اهما اشدعذابا العالمالفاستى اوالماهلالفاسقيو 6
انالعالم الفاسقي اشدعذابا وادتى رتبدلان هزيعام ليس كننلابعام وانلم يكن الجهل عذرا كاص فالنوجاثالث

نو
و
عل
ا

يدان

9
1

*ى ان
رو
ؤضوء
و|ف4يلامير بلاكعدتلنحاب بلاغيث غنى بلامضاوة كثجرة بلامر والم بلاورغ كسسراج بلا
الشثانالدنيا زينت :خمسة اشياء علم العلاء وعدل الامساء وعبادة العباد وامانة اليمار وبصنعة الحرفين ف+ساء

ابل مسة اعلام فاقامها يحنب هذهالخسة فجاء بالمسد فركزه فىجنب العلم وجاء بالجور فركزه بحذب#العدل
اولحاء بالرياء فركزه جنب العبادة وجاء بالميانة فركزه يحنب الامانة وجاء بالغش فركزه يمنب اانصههون زكرم

نح زاده فى حاشية الببضاوى وتفسير الكبير +واخرج الاصفهانى المرهوزله بقوله ((صف» عن ابىامامة)
 2الهمزة وحخفيف المبين ( رذى الله تعالىعنه اندقال قال رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم بحاء ) بالبناء

لنفعول لعدم العلم باجمائىنه أهوالله تعالى أمالماث (بالعالم والعايد) االلىحشس(فيقال لاعابد ادخل النة)برجة
سيا

سس

حجر 10

فرهجانى
صاخ
اه+و
لغال
ارب
عن الد خو للرحتى تشفع للناس» تم

]|ماهو با"مل بهوالا لا.نسبان اليهتعالى +وعن المنذرىلينظر هذه الاضافة

كمازرله بقوله(اصف)

لاخرظاهر الاضافة  +وعن الترغنب والرهيب امعن هذه الاضافة انه آأيس

لعن عبد الله نعررضى

الع الهرد عانلعمل والاخلاص #صف »ه الاصتهائ ١هعناانمىامةر اضلىله
 8اله قال قال رسولالله دلىالله تعالى عليه وس يحاء « 6ضارع محهول

قال النى صلىالله تعالى

|| بومالقيامة  8بالعالم والعائد فيقال للعابد ادخل الطنة © اتداء بلقلل المساب
6
| كا حديث ا را #وشال للعالم قف حتى
أ

اد" تال كرنيكا أله ال

عليه وسلم افلضعلالم)
التق (علىالعايد) العالم

لاناس  6لانورائدًا'مو ولهةتدى

| ششاركه جذس منصب الندوة فاذا تعدى تفع 2لفلىهالدنا فَكذا ىالا خر أل

[اللراده الا كورٌالاغلب وايسامراده ننى جاشلسشفاء له عن ججيع العايد اذ

عا  5قف عليه صوة

1

ل

:

عباده (سبعوندرجة)

َ١الصلماءلهم ليقام الشتاعة :وان م ) 12طاخلاء و صف » الاصنيى | أى فضل شعي دوجد
ألعنعبدالله بنعر رذىالله تعالوعنهما اندقال قالالننبىصلىالله تعالى عليهوسل

ا

 0 0ان شعون درحة مانين ولدرجتين سجضرالفر سك ارتفاءي ) ا|لعابد هذا( 0ماين

ا فالعدو 9سبعين ماما 64ااتكثير لاالمحدمر كافىةوله تعالى انتسغفر لهمسبعين مرة
!
تين
رجكل
ك|ا|فىحديث المامعالصغير فضل العالماعللعىابد بسبعين درجة ماديين
.7طان شدع 7
0لاك « اىعلة ذلاكالفاضل  2لانالث
.كابينالسعاءدرس  2وذ
|:
|]

|ع

او درحات فضله على

١

8

03

ا

.

5

03

البدعةلاناس © ويزينها ٠ فييهمرها العالم* نور عله 0 #9

| فيتزجر  3والعايد هقبل على عبادة ره لاتوجدال5

ل|عسادته  3قطنهق * دارقطنى وبه قق #اعءن الوهربرة رذىالله تعالى عنده

|  --والياطنية  2افضل هنفقه فىدين الله

4

اعون در

راء عدو

وافثر بيك

:

5

أعدم عله او لخمال بو دهده

 3بالبناء للمفهوم هق اللهبثى*
 9لنىلى اللدثعالى علدو سس ماعيد

400:

بالء١ك

لان اداء العبسادة يتوقف

وذلك) التفضيلإهعليه
3

5

9

كلان الشيطان ») اللادم
فياه للعهد أو الععنس

والمراد ابليس (بشدع)
اى نحدث ( البدعة ©

هااحدث تمافيه مخالفة للدين بزيادة فيه ( برشّة  51ل  6او نقص منه اوتغبير شى”والمراد البدعة الحظورة
لماان بعض البدع قباح بلواجب كام (للناس) متعلق تدع (صسرها) اىينظرها ( العالم) بعين بصيرنه

(فهىعنها) لهى الشارع عالناشداع فاىلدين فاىطديث مناحدث فىديننا هذا ماليس منه فهورد عليهكا
(والعاءد) فىشغل بعبادىه عنهذا البصر (مقبل علىعبادة ربه) الجتىهوقائمبها ( لاتوجه اليها  6اىالى

البدعة » واخرج الدارقطنىالمرهوزلهبشوله (قطن) بالقافواأ#ملة والنونوالبهقالرموزلهيوةوله (هق)(عنابى
هزيرة رطى الله تعالىعنه عن الابىالللىتعالى عليه وسامماعدد)بالبناء للمفءو ل نائب فاعله (اللهتعالى ) اىماافهت

عباذته (بثى”*) اهلنعبادات (افضل «ننقه) اىعام يحكم شمر على «ستفاد من دلبل تفصولى(إفى دين الله

اثفقه فيهوفهم للداركه ونظر للأخذء (و) الله (لثقيه واخد) وصف تأكيدذى لدفم وهم ان المراد:هن الف
انس اقولاللام كل انيكون لتلدااء وا نيكون تسو المرادحطير  70#بالفقه هنامعرفة النفسمالها وما عل

فهواع من تفسير القرآن

والاحاديثوعا النصوف
و الفقه المصط بين الفقهاء
ث امسمالفقهاشهرفىالمصطع
( اشدعلى الشيطان)المذكور

(منالفمادعلانهلاعل

علىمعرفةًا لفقه اذالماهل لايعرف كيف تى وبذلك يظهرفاطللفقه وتمبيزه على |
ه0 1]-

الادور والفهم هوالغارض

عرض الفحم مالقأب

الذى لعتر ضض قالقات

فرأى صورةالثى”*

سكدرة حسنا

من النور فاذا

نو  302فالفقه ٍ

هوالانفتاح والغعارض هوالفهم وقد اع اللهتعالى انالفقه منفعل القلب شَوله |
ْ

أهم قأوب لافةهو نيها  0وقال المصطى فقه الرجلاى فهمالامور وقدكاف ائلهتغالى

لهمعالفقيه لانعلهبطل به

وبسولستعهلعلىيهغيره
كاقى لد يثقبله ولا كذلاك

ليدنواله بالمباشرة فذلاك الدن هواناضوع والفةقه والدن حند عظم توأيد الله

تكالى بلهااهلين النين مانوا اسن الاموى ومثانها واددان 00000 1

العايدولذاساغ عليه مالا

نكبيرالله تعالى فذلك لهم0

لىاء (ولكل
شاوأغععل

عبده عملكىاءرة وعمس لانالقلب واذاطاع وانقاد لاالملهتعالى فالنفس اماف

شىعباد» يعةدعليه وماد 102

عينم ليعيدوه على لصيرة

ا

ولسس ومن حرم ذلاك

أ1

نفع ثى” اوضيره والنفس جندها الثهوات ويحتاج صاحبها

الدين ) الذى به قوامه

انود وهو الفقه كذا فىالمناوى هه ولفقيه واحد © والله لفقيه
الىاضداها م

وقنامه ( الفقه ) هو معرفة

والفتيه هو باحكام اللهتعااللىظفاىهر والباطن اث دعل الشيطان #الذىيريداغواله

النفس مالهاوماعليهاودو

واضلاله وبغضًا وعداوة م#نالف مابد  6#مل صالح بلاعلم اوله علم لدان

 1بفسيرالقران و الحديث

إتقاعد للعبادة لانالاورين يغليان علىنور واحد ولان الشيطان رما يبدل على

والنصوف والفقهالصطم

عله فيفسد بلاثءوره لاف العالم فاله بعلم حيله وطرق غَواُهِ فيدفع

بايلفنقهاء فهذا هوالمراد

 3ولحل هماد  4ير نفعبه بداله ولعقد عليه #3وعادالدن الققه  4الذىبه

هناو انصطل علىتخصيصه
بالاخير على مامسنفا(وقال

انلهله هق لاناجلس ساعة #4الظاهر
وى ع
#ال
قوامه ف وقالادوهريرة رذى اللهتع
التتكيراتقايل والساءة جزء مناجزاء المديدين والوةف اهاضر كذاف القاموس

أنوهربرة رذى اللهتعالى

ف فافقه يهاىاتعل الفقه هلاحبالىمناحياء ليلةالقدر » #بالقيام والتهجد معان

عنه) هذا موقوق عليه

لبلةالقدر خيرمنالف شهر  #8وفىرواية ليلة الىالصباح  #ظاهرء مطلق لبلة

ولكنهفيحكرالمفروعلانه من الايالى لكن قاعدة لالمطلق علىالقيد عند اتحاد المكر والمادثة تحملالايلة
الاي بالعقلكافىحاشية المطلقة «قيدة ومكن اتنجعل علىتفاو تالمتعلين وتفاوتعلمهم وتفاوت غضهم
خواجه زاد(.لاناجلس فقالتاج الدينفرسىالنهالكرى للاحصل التق إربدابى تراب التحثى قالاذهت
شاعة) وأوسيرة كيدل

عليه هكايلرفافته)اى

عند ابى بزيد قال الغلام ليس لىحاجة الىابى يزيد لانىازى الله تعالى جهرة
فقَال لديم رؤية ابى بزيد مة

واحدة

ا

هن رؤية الله سبعين

مرة  +فان قيل ان جنس هذا المطلب لايمكن وصلته بالعقل لان ذلك
اتعلرالفقه((احبالى *ن
مالنمطالب العفية فاءن بع ابو هريرة على ان اباهريرة وان مشهورا بالحديث
احياءليلةالقدر وى سحة
لهيس من ااهلاجتهاد ٠ قلنا
ثنهور ان
لةملك
اصف
وكان من رؤساء اهل ال
من اناجى للةالقدر

بالبادةلتعدى نفعالاول

:
0

بعد تسليم كونه من السممية حمل على امبر الموقوف وهو فحىكم المرفوع

للمساين و قصورالثاتىعلى صاحبه (وفىرواية ليلة) بالتنوين (الىالصباح) 6وهوعزيد علىماقبله لان ٠(ت*©6

هذا شاامللاليكلالى وتلك الرواية فىليلةالقدر خص_وصها كافىالمواهت  +واخرج الترزمذى المرموزله ندولة

الات)لاعنابىامامة) بضمالهمرة وتحفيفالمهين (رذىاللهتعالى عنه انهذكر ) بالبناء للفعول( :لرسو لاللهصلىالله
 :لى عليه ور « اللامفيه لاتبليغ ونائت فاغل ذكرإرحلان احدهها عاد) شرعا وهو ذوالعيادة المتكذرية 75
ةف

ا

عليه صعتها (والا 3-رعالي)

اىو عامل عمائدب اندعله (نقال )عل كُالسلام ( فضيلالعالم

لان
علالى عليه وسجار
الرلسوللاهللتهص
]اهت 4ا نانى امامةر ذى اللهتعالىعنه انهذكر
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1
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تدثك الاساعةوكانهذا

* فانقيل ظاهر هذا الاديث ستضى المصر على هذه الثلاثة وقدثدت ُفاعة

وقتّالعصصرفاخيرهرسول

الله صل اللهعليه وسام
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اأعلاء الااذادعوم من +س الىهس منالشك االلىيقين وءنالكبر الىالتواضع ومنالعداوة االلىنصحه وءن,
الرياء الىالاخلاص واملنرغبة الىالزهد  )5فىحاشية البيضاوىللشجوزاده *وقال رسولالله علهالسلام من اغبرت.
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معاوية) بنابىسقيان لرضى اللهتعالى عنهانهةالسععت رسولالتهصل الل تهعالى عليه وسإ .بقول ياابهاالناس

العر) اى طرتقة (بالتع)اى “مخصس فىاخذه من الغير بالكافة و امشثقة والتفقه وهذا باعتبار اعم الاحوالوكونه

نفاض مغنير نعلعلىبعض القلوب ذلك نادر كاالفمواهب  +وقال بعض العارفين منْكان له خصاتان ليله

ل من ع الباطن البدعة والككر *وقدقيل هكنان محباللدنيا اومصمرا على الهوى ل!مفق نه وقدحةق بسار
العلوم (موعم الضديقين والمقريين كذا فىالاحياء بزو» انما (الفقه» اى اخذه (بالتفقه» اى الطلب والافل
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مجاهد لابتعام مس .و لامتكبر وقيللابن عباس منلت هذا العلم قالبلسان سؤل

وقلبعقول انتهى  69و ه انما مق الفقه بالتفقه 6هالىتكلف والاتعابفى حصيله
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أى النفهم هوة نوراخاشوع والاخلا ص والتقوى لاحقى مافنه من خفاء دلالة الافظ

علىهذا المعى الاان يقال اىالتمل بالفقه وكال العمل :و ماذكر منالفقه
والاستقامة والرعة والزه_د والتقوى واناوف واللشية فىالغضت والرذى
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وهنيرد الله به خيرا  ##اىكاملا باعثا ل_هادةالدارين ش

عم التتريسة # :اءسا يحْثى الله ءنعباذة عالناء  #سواءكان خنوف
هبه واحلال اوخوف
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وعقهاتب واعخصرص بالاول كاوه متذى

اهلنعلاء والتخصرض بالانياء والذين بشمروا بالجنة بعيد ففهم منهذا
امن لاخشيذله ليس بعالم وعله الصورى ليس بعام حقيقة  8بر * ابن
عبدالبر لوعن معاذ رذى اللهتعالى عنه انهقالا قالرسو لالله لىاللهتعالى عليه وم

تعلموا» ايها المكافون فق العام #ه الزاجر النافع ومباديه اذالامن بالثنى' امس
| بلوازمه وششرائطه #إوفانعلدبلتعالى؟ه دار متعلق بدولخههشهية #لهتعال لىالغيره
كاقالالله تعالى  +ولاحثون احدا الااللّه # +ووطلبهعبادة وكهرذناه##باغراض
جيدة

واساليب

م طرية وفرقالمذا

كرة مم التعلم الاول

مع من

عام كالمساوى

والثانى أن لايعلمكالمستفيد هللو :جم 6اناري جقهد كافىالاعةةادياتاوتنز.ه مشامهة

ثواياكاالعفمىلية وو الحث #المباحثة والمناظرة لردماظهار الصواب 8عنهجهاد»
ثواب جهاد فى المثقهٌ اوفىاعلاء دينالله واعناز كلته العليا وقيل مجاهدة نفس 6

شقهه

على جحوازه

واللشدلية الخرواه
بالمعرفة وعلى قدرها

تكون ال د والااية
افادت اشرّاط إل
فى حصول

اللثية لان

اما العصر واللام ق

اع ارس اناق
المواهب * واخرجح ابن

عبدالر الرموزله بشوله

( بر  6بالموحدة والراء
( عن معاذ بن جيل

وى الهمال عله أله
قال قال رس ول

الله

صل أنه مال قلناد
وسرئعاوا الم)الشريى

الآ لذ(فانتله بنهتءالى)

أى تاقرلبم للاخر

ش وى فيه اشارة الىانطالبالع
ميذبخىله انخلصثيته فيطلب العلل حتىيكون علدسيبا باعداعلى المشية((خشية)
له أذ امى به وحرض عليه اوهو من التثببه البليغ اى كال1شية لافيه من امتثال الامى واجتذاب التهى اوثمه
شاف اىالرخشية (وطلبه)ءنالشا والاخذ فعىصيله (عبادة) اىانقياد وخضوعلله تعالى (ومذا كرته»

الغير لاخياء واه واستنارة فرائده (تسبج) اكىاسيج فهو تشببه بليغ ايضا ( واأدث عنه ) بالتاقير
التامل (جهاد) لشقته

إوتعليه إن لانعله) مالنطلبة وغيرهم (١ صلدقاةن)ه يذل معروف لمستحقه لوجه الله تعالى (وذله لاهله) |
*قيل هوالموضع الذى نصب فيه العلامة على الثى وامراذ
وهوالائرالذىستدلءهعبى الطريقكذا فىالعداح و
له هنا طرق

معر ف

الال

والحرام او مو ضع معر فتهما كا فىالتوفيق (ومنار» اى بحل

ا (سبل)» نح

نْ ْ
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اىطرق (اهلالنة) ودوالمن لتوقفه علىالعلم (وهو) اى العلم تزالاندس) المونس )افلىوحشة) لمافيه .
الافادة والاناس غ0والصاحب فى الغربه24لمافيه من

( والمحدث فى الماوة»

بانواع فوائده (والدليل

اعلسىسراء  6حال الفقر
( والضراء »© اى جال

ل

< م أتيهس 0

النفس واراجتها #واهر الذر ١

بوتعليه من لايعلمه صدقة» لانه بذل احسان لكن لا انه من قلبايلتشينه
البلبخغ والمشبه به ضعيف من المثبه فى وجه الشبه اذ الصدقة المارية العتدية

الأرض وقيل دليل على

والفرح من الاع_ال

وهوامبل ومابوضع بين الشيئين مناله_دود وخجة الطريق وموضيع الور

والبرح

سبل اهل النة وهو الانس فالوحشة  #افيه من الاندية  8والصاحب
يفث طوبى لاغربا قالوا بارتبول الله
دكا
حران
افلىغر به  #عانلاوطان والاق

مأبعقه

والشرور

من

وما بوجب الضر فى
ال خرة ؤقه يعدشا مل

0

قالاناس صاط-ون

قاناس س8وء كير  4لعص يم التق سن يطيعهم

(والسلاحعلى الاعداء»

وانحدث فىالملوة » اىالعزلة عن الناس اذحال الصاحب والانس انيكوؤن

فىالدين لماقيه من افلاح

كذلث  8والدليل عاللىمساء  #اى شد لمايسر العبد © والضمراء  #حال

الجة ( والزين  6اى
لازن لص_احيه إعند

الاخلاء ) لشثسرف قدره
والاخلاء جم خليل

وهو الص_ديق وجمع

١

افضل من القاصرة  8#وبذله لاهله قربة * اليه تعالىيعنى زيادة قربة أ
بالنسبة الى سائر العبادات وقيل قربة الى الاهل لكونه صلة له هو لاله معسالم
الملال والحرام  #اى دعاره وعلامته فان معرذتهما #محصيرة بالعلموومنار »

ار

ِ

الضرركالمرض فيعل,به المنافع والمضار دينيا اودويا و والسلاح##الذىيكون
له للخساربة والمةاتلة #إعلى الاعداء  6دياكالنفس والشيطان وقسقة الافسان
وديويا بالذعهارسمادة والمبغضين «9والزين  #الزينة و الهيئةااسنة موعن الاخلاء

برفعالتدنه اقواما#قالالله تعالىءوالذين اوتوالعل يدرفجاهتملهم فاغليرتادة » ١

على خلان ايضا زريرفع

جع قاد دعاة اليمجذنون الناسبلاسل امسج والبينات االىلنعجمنات ف وأمديه

اللّه نه اقواما » قالالله

بجع امام  0نشقنص [ ثارهم « فىالقاموس قص اره وقصا وقصرصا لبعه اىى

تعالى رفع الذين آمنوا

حياتهم وبعد ماتهم يل ويقتدى بفعالهم قااللفقىاموس فمالكسصاب انمالفعل

منكموالذين اوتوا العلم

الحسن والكرم  3وبتهى #بالافعولاىيرجع ف الىارانهم « فىالاحكام واللموادث ا

درجات ( تجعاهمفى انخذير

والوقائع «ووترغباللائكة فىخلتهم #اىصعبتم وعبتهم فلاشارقونهم ودلهموتهم

قادة ) شتدى بهم قابك

اخلير وبحذرونهم مانلشر وفىالقامو ساخللة بالكسس هىالصداقة والاخاء واتللة |1

وهو الذى هود الدابة

ايضاالصديق لذكروالانثىوالواحد وابهم تاذل لسن والضمالصديق!2تص .

والراكافنا المتتدئا به
(وأئمة) عطف تفسيرله

اولايضم الامع ود ظ وباجتعتها تم-صهم  6حفظا لهمولعنلها بهم وتوقيرا اياهم |

جع امامكسنان و اةسغنلب عل مىن يقاتدىمبهيفرى قتص )بالبناءلمفعول اىبتبع (آثارهم»

(إستغفر ْ)

جندى (إوشتدى)باابداء للمفءواليضاو حذف الفاعل للتعميم(شعالهم( بفحالفاءقالصاخب أل
سنا ال
لاءلى
اائه
لبق

اختص الف
االف
يعالب
لتمل و منه حديةثال
اضالرى
افق
نصصارى لقدعباللهءن فعالكها(و ينته )ىبالبناءالنفعول اذ كل

اذا اشكل على الناس اءورهم ( الآىرانهم )فىالاحكاملااه لوماهامن| سر اجهامن مكانهالا روغبالملاتكة )اى تطلب اشذ
ال
خطللب(تفهىم )!ىع الاتهماودفع حاجته ,بسؤ الهممن اللههمايكفيهمرو باحصتها) قدماعقامالا-#حيهم 6رفعة لقدرم

لذنب (له) اى العالموافردثفننا فىالتةبير ت(كلرطب وبابس  6اراد هنه كل
بستغفر) بالضحية اى سثل غافر
“

1تل كالية
قي نه ىالا نه(وحمتان اأحروهواءه) !تتماولهوتشديداام عجمهامة قالفى احص باح ماله0تق

وَابلجمهوام كدابةودواب وقداطلقت الهوام6ماد
سن قله المىيحية ومنه احذنث كعك نحرة أنوذيك هوا ممرفك
قله على سببل فر تعارة المصرحة

جامع الاذى

زوه باع كسس

عس
أ[ت م
أواتعامه) ججعثم فح وليه الابلواللقر عه

اهملة وتحف ف
يف الموحدة

والغنم اوخاص بالابل واجمع اثعام وججع امع 0

 0لس غفر لهم كل رطب  *#قيل روحانى  8وباس © ج6-الى ومكن
رلاد جيم الاشاء فقوله  9وحيتان الصر
لملع
ارى
| ابنالسبسرتى واأح

وهوامه» اى نواق حيوانات الحر الى آخره مقنبيل عطف اتلياص 7
صدره وانعامه»
لض
 ٠العام وقدعرفت وجدالتخصيص قرباه و سباع البركباالحم
جع لم بالضخريك وقد يسكن عينة وهى الا بل والبقر والغنم اوخاص بالابل

ومع على اناعيم كانقلعن القاموس «لانالعل » المقرون بالعمل والاخلاض
#إؤحياة القلوب من موت  89الجهل ومصابح الابصار * يعنى نور الابصار
وضناؤها يلوه نالظلم» لانكل ماخ تكشف بالعلم  9بلغ العبد بالعلم منازل
ينر انور اماللعمل بموجبهاولاشاءشريعةاللدتعالى
كيدثمع
ىتشد
الاخيار» بجعخير بال
لالع هى مظهر وج الله اوبالتدرس والتعلم والعظة والنذ كير والامص بالملعروقف

1والنهى

غن المنكر ف والدرجات العلى فىالدنيا 6#بكونهم متازا ومعظها عند

اشام الناس :ولذا ترىالعالم :العامل واللمتقاعد لاطاعة وجيها محرما ومهايا محتثا
اعند الثاشنَ مع كوله متواضعا حليا وقديظهر

بده خوارق بالكرامات العيانية

' وحمل الدنيا واهلها خادمةله كافىااديث القدسى نمو لالله تعالى يادنيا اخدى
هن خدمى وانعى دن خدمك

(الري)

الس| بل الجر

وجعل حم مهيته ومستأذه وشاعه وضاريه

كاالفقاموس +ثم 8

حصول ماذكر شوله

إلان العلم) الىشمرعى

( حياة القلوب من
اطهل )© فكاطاهللموت

لعدم اتكشاف المقائق
معه

و العام كاحلياة

لوضوحها واكلائهاه

( ومصابيع الابصار ©
جع بصمركسيب واسباب

لمن الظلمهذا وماقبله
مانقبيل ,الدشننه البليغ

والظا م لضم ففجمجم

0

وإسات

ححة الع بعوله ( لغ
العبد) هوشرعا الملكلف

والقام العلى فىاللنة بل مقام المثس مع الاثبياء علهمالصلاة والسلامه9و التفكر

(بالءر) اللتمرعى(منازل
الاخنار) عندالله تعالق

فد ب #فىالعلمالزاجر لامطلق العلم لكن بالندة الحمودة  9يلعادلصيام 6ه بجع

لك نفعه امتثال .الاصص

وخوها منازا عن احكام افراد الناس #ؤوالآخرة» بالعفو وبالمغفرة والشفاعة

ضوم 'يعنى صوما كثيرا الظاهر انقليل التفكر يلعكدثير الصوم  #9ومدارسته 6ه الألويل اسه واي

مىشا إتعدل القيام » قيام اللءالى بالتمحد وقرأة القرأن والذكر
'قراشّه عل
والاجاع على ان افضل الفضا ثل صلاة اليل  +فان قيل قرر فى الفقهية وحاء

فيفوز منزلة الاخيار

وعو لله اللا
جع خير بالتشديد معنئى

' فالاحاديت التعمز تزجي الع وافضليته »نكلذلك والعادلة تقتضى المساواة
يكا
شاك
اذ
#قلنا اهاالمراد انقليل ذلك معادل لكثير هن
ر اوان ذاك كان اولا ثم العلى © يضم فح بجع
 ١زاد فضل الع علىهذه الاعمال اوعتتلف باختلافالخاطبين منالعوام وامواص
عليامؤ نث الاعلىكةربى
فضخوز ان.يكون شااخءعتلى
وو اك ©
لاف الاشخاص واختلاف علومهم وطاعائهم دقرابل(شا
كثير اناير [والدرحات

 0متعلق باأفعل
او مسسثقر كلل من الدرجات ا وصفذلها

لانتعر شها جادى

(والتفكر .9ك 4لاسعءراج غواهمضه

واستجلا.ع أنه وإسمحلاب در نفانسه ( يعدل الصيام©» قتذى قضّاه علىالصلاة قضداه علىالصيام لانها افضل
 1والافضل من الافضل افضلمن مفضول الانضل ”ا فىالمواهب (ومدارسته) مع الاخوان تعد ل الشفام) اى

ذل ضلاة الائل نفلا ولعل هذا الاخبار كان اولا ْ +مزاد فطل الع على فضإ العبادة فاخبر

( )4اى بالعرالمذكور لاغير إتوصل) بالقوقية والبناء للفعول (الارخام) الواجب ضلتها بالكثاب”و|
(وه)

كذلك يعرف

اللا لوا لطرام) و تقد الفعول فىكلا الموضين للحخصر واشارة

الىفسادقول

بعص منتصو

لرافلو ارام بالرؤيا لانانسئل [5-م<© 4ه فالمنامعنالنىعليهالسلام عنكية
اننء
زمائنا وهم شولون تح
شى” اشكل علينا ثيحب

عليهالسلاملنا انه حلال

اوحرام وان ل هدر على

اعلواب فاأللله تعالى
فاحاب و ليسكذ لاك ودم

كذاونعلىالله ورسوله

يادليحلصس كافحاشية
عزات راد لزواة ب »
مل 6
اام
الى الع ( ام

لنوقفه عليه ( والتمل
تأبعه « قال ان ركلان

العلل اق الافى طراق

دتو اصللارحام6ه باداء حقوقهم من النفقة والكدوة والزيارة واداء الحاحات

جررت الال ا 0
وسار الا ان الفات_لة آذ عل .داك وخكيه من ال
هن الثواب والمراجة نايع بالعلم #8ويه يعرف اطلال واللرام *#تاقلدمفعول |
فىامو ضءين للعصر وفيه قصر معرذة اهل والمرمة بالعلمالشرعن دون غلاة |

الضوفية الي سبقت الاشارة :من ادماء الاخذ عن الى او عنالله بلاواسطة ١ >22
ولامراجعة كتساب بل نى  9وهو اى العلم امامالعمل © لتبعية العمل |
اضللعلم عاللىعمل ||
لهعمل تابعه و#فيه تصريح على ف
وتوقفه يايدل قوولاهي

ومن جلة العمل الشهادة فتدير هويأحمه  6باللفعول اى يلهم الله تعالى حذف
الفاعل لاتعين و السعداء  4من سبقتلهالحسنى من الله تعالى لوواحلرامشدقياء #
يعبى من لىبرزقله العل فن الاشقياء والشى من حقت عليه الكامة الازلية انه
من النار #9خ  #ابن ماجه ف عنابىذر رذىاللهتعالىعنه انه قال قال رسو لالله |

داللىه تعالى عليه وس بااباذر لان تغدو  #والله لان تفد وخرج الكلام على |
خلاف «قتضى الظاهر لان المال اقنضى كال الغناية بموجبالمكم لقوة الفضل

العبل والعمل طريقالع
اى المعرفة بالله تعالى
واس (لفية )اسك

وزيادة الشرف اولاحريض على مسارعته اىتذهب فىوقت الغدوة بالضم الكرزة

عن فاعل الالهام لتعيئه

اومابين صلاة الفجر وطلوع اأشع سكالغداة قيل تخصيصه بهذا الوقت لانهاشرق |

وتعى التاق (الانستا)

الاوقات وتّكل نزول البركات ويحتدل انيكون لتقدمه علىسائر اموره ولدلالته |

الذين ارادالله بهم خيرا

على شوقه وحرصه تع » اى تمل آي من القرآن  6فيه ااشالرةااتلعىاب| ,

فى الدارين [ ونحرمه

يىله
حافص ف
تلتك
وا

الاشقياء غ) من لمبرديه

وىفىبعض |
لهنف
حىاصلكودوا
تسلية لمنانعب فحىصيله ونحريض وترغيب عل
الشسح منكتاب اللهوالمعنى*تحد »الثظماهر مزالايدانككون واحدة ومنالواحدة ||

خيرا' قال رس_ول الله
صاللىله عليه و دن
بردالله به خيرا لفقهه

فى الدينكام +واخرج

لهه
وزل
شرهو
ابنماجة الم
2

عنابىذرردىالله

تعالى عنه انه قال قال
راسوللله ا-لللىهتعالى

عليدوس] ياباذر) برسم
حذفالالف

وبناسبه عظم هذا الاجر على وفق اجركٌ بقدر تعبكم قفيه |

المعهودة المتعارفة ومكنانراد طائفةمنالقرآن ولومادون آيْدوانيكون لحصيله ||

اصل قراءنه اولرايله اوتجويده ووجوه قراءته ولخحصيل معائيه اللغوية الاصلية |
والشمرعية المرادية فاذاكان حال الواحدة كذلك خال مافوق ذلك على مقاساة |
مادكر كذلاث #ؤخيراك مانتصلى مائة ركعةالنمونافل» الظاهر اىنافلةكانت "
والوضلاة كد )بن طلاة لبجم لان المطلق حرى على اطلاقه واللخصيص بلا |
مخصص خلاف الاصل واماالتقييد بالاوافل فبدلالة شواهد الشرع ولوكان متسر|ظ
من لابعرف ماجوزءه الصلاة فرفم هذا القيد لازم ايضا ففيه تنبيه على انقراءة |[
القارى للثواب دونةراءنه لاتعزلعلذلك للاتعاباو لكونهوسيلة لقراءنه بعده للثوات |

ذعد حرف

النداء حفيفا ولنطق بها زلانتغدو )ونذهباولالنهار اللام جواب لقم المقدر اىوالله
لانغدو اى رب  0022الغداقوهو الصياح وقىالمواهب و هاه

لانه اشر ف الاوقات ومحل زول البركات

(ْدَمن كتابالله خير لك من انتصلىمائة ركعة منالنواة
(قتعز) تَثدداللام وحذفت احدىالتائين خفيفا آي

قل 4
آولكونه وسيلة لاتعليم الذى هو المتعدى ففيه دلالة على محازاة فضل معلم ذلاكث

(ولاننغدو فنعبايامن

بالاولى اوبالمساواة اوالمقاسة يؤولان تفدو قعلباب نوما م من الع وفىاثار

 2الشرى(ع [به)

الفظ النوع اثارة الى الكثزة التخخصية وقيل اشارة الى لزوم جيع لوازم

بان ا

اليه ( او لم

لللكالسئلة وشسراثطاها كدئلةعدة الصلاة جميع شر اذطها واركانها تفاصيلاحاتها

لحن )نه بان دم

أصعة وفسادا لان مافيه من البعد لعل داوم#ي#عميلعنى سواء ماعل هواوتا

اطاحة اليه( خيرلك من

امامل كتعر الفقير مسائل الركاةو| م والرحل مسائل ايض والاشا ساو الصيغتان

انتصلى الفركعة)اءل

|للفعول اى الغير اوكان العلم من الفضائل و النوافل وم مل المتعل به اوبهل

هذا الفضل العظيم كان
فىاخر الامى او بالتسنبة

ال

لذاك الخاطب لشدة

)راثة النبوة واتصفاظ اسبرار شريعة الله الى هى حكمة اتزال ابلاكلتالهية

حاجته اعكاالفمواهبت

ومصلمن ارسال الرسل الربانية وهى التى ندوم بالاستقامة فى :للك الشريعة بشَاء

*وفيه دليل ظاهر على

الف ركعة

لكونها

عاد

متعدية

وتلاث

قادصسرة وان

التعم 22

الدنياكميشير اليهدقوله صبى اللهتعالى عليدوسر اناس:قامت امتى فلها بوموانم

الستقم فلها نصف يوم لامذنى مافى وضوح

الدلالة على شرف العلم وفضلهعلى

ْالعمل»وقيلهذا ءختص بذلك الحخاطب اشدة حاجته لاعلملان انهذا حالف 1ا

شرف

جيع العسلوم

وعنتها وثواب نحصلها .
*وقال ابوالبقاء شرح

ف اىلاصول فنانخطاب الرسول .اواحد خطات لحخماعةنصا اودلالة :اومقاسة
'وان اباذر من اعيان كبار التحابة خامس فى الاسلام ومنزها دهم +وعن على

رسو اللله اضللتدتعالى

رضىالله تعالى عنه حين سكل عن ابى ذر قالذاك رحل وى عزنا مز عنه الناس

عليه وس من احب ان

تماوكا عليه فلمرج شيامنه وحم انهصلىاللدتعالى عليه وسام قال اصدفكم ابوذر

نظر الى عتقاء الله تعالى

* 1وقالاوذر

اوصاق

خليلى صلى اللهتعالي عليه وسلم إسدت حب

المسا كينوان

«قدمة

الغزنوى قال

من الكار قلطن الل

الظرال نهو نحتى ولا انظرالى من هو .فوق وان اقول الوا نكان عراوان

المعلىين دو الذئل طفق

كم
ئلى
سطتام ا
نانس
الاتأخذنىفالله لومة لاتم +وقال ابوذر والله لوتلون مااعلم ما

دده مامن متها .محختلف

ولاتقاررتم على فرشكم والله لوددت انالله خلتنى بوم خلقى رةه تعضد و يؤكل

الىباب العالم الاكتب

ثمرها وقيلله اتخذ ضيعة كفلان وذلان قال ومااصنع انا كون اميرا واتمايكفببى

الله#كل قدم مخطوها

االلىبعاابلم عبادة سنة
1العلمعلىمافى التتاراند اأعلاء ورثةالانساء الاعان عريان فلباعه التقوى وزلته

وبنى الله تعالى كل قدم

 ١أحلياء وثمرنه العام ماعيدالله بثى” افضل منفقه فىدين وققيه واحد اشثد على

خطوها الى باب العالم

دبيكم أدسره وافضل
الشيطانمن الفمابد ولكلشى* عادوعادهذا الدين الفقه خير

مديئة فى المنة وعثى

عالم من نفقه فىد نالله كفاءاللههمهورزقه

على الارض والارض

العيادة الفقه موت قبيلة أسر هن موت

5

١

'منحيث لاحنسب العالم امينالله فىالارض مناحب انءنظر عتقاءاللله من الثار

تستغفر له وعسى و 82

النظر الىالاوبنعبادة والنظار

مغفورا لذنه وشهدت

افلينظر الىالعراء والمتعلين جس منالنظر عبادة

فىالمدهى عبادة والنظر الىالكعبةعبادة والنظر فىزظ.م عبادة حط الخطايا

الملالكةهؤلاء عتقاء الله

 1حطاو النظر الىالعالم عبادة ومن احب العام والعزاء لاتكتتب اخخطيئة ايام حياتة

“من النيغارا انهى كلامم

0
( بريقة لا؛ ل )

وههنا ا_اث واسرا
اودعتها فكىتابى جامع
الازهار»نارادهفليراجع

اليه (اقوالاافقهاء) اى
هذه أذوالالفقهاءالمنفية

فى فضيلة العم والفقه

 ١فى الللاصة سئل

او بكر عنقرائة القران
للنفتهة » اى (السارفة
عليها بز هى »© اى هل

200
علمى
بعث الله العبادوم ألهيأمة ثم عير العزا ,فيقول 8-55لاما اضع فيكم

ضع على فيكمك3أعذبكر انطلقوا قد غفرت لكربول اللّهتعالى لاحقروا 0
الالعلىيكمفام|

0
عبداانىفى] تيتدعلا فافتىل 5 1
الفركعة

مس

ك0

عن سلاثك طريها

3سس قبه ع سهل ]فيه 4

دن مس ا جد اللهبتلون كتابالله وتدارسونه

الراجة وحفت بهالملائكة ادف
كن 2

اميف د مذأ ئ لخميرممانئة | 0
 01قوم يد
الىالمنة

دنهم الانول

عليهم الشكية وغشيتهم

الهفون عندةه طلنبا عام

فى طلب العلم ذهو فى سد عل الله 0-0

0

علىكل ملم

 1ى اللهعالما غيم الااخذ عليه

املنممثاق ك]|خذ 71نديين أنبد::دو الاتكقه لان يهدىالله يكرجلا واحداخيراك

(فاىتصل)راى ١كم

م الدذكا ومافها ل نلعم بأيامرن:الع ليع الناس اعطى ثواب سيعين نيا صديقا

ثوابا ( أمادرلسفقه 6
والنظر فيه تعدا وتعليا

 5تارعد على ماهفااضاء نعلى ر دى اللهتعالى عئه الء خيرمن المال العرسك

( قال  6حذف الفاء لان

امياد سان نوات
لاخصو صكونه عقب

السؤال فتأمل لإحى)
عصليىغة ال#هول لعن

امبطىيع  6بصيغة الفاعل
(البخى) ندساببع بلدة
شرت حارى ( اله قال

النظر)والتدر(فىكتب

اصعانا) الشسرعية ثرهن

غيرسماع »اهااعلمىشا ع
والإستاة در يها وضلا

١

واانكا هودن لال وا الفر+تعاحاك,ل

ا

م عليه وعنابىالاسود ليس ثئى”اعز

مانلع الىآخره  +و  0عباس خسيلرعان ابن داود بينالعر والمال والملاك ١
|

فاحتار العلم فاعطى المال والملاك معه  +قال اسن يوزن مداد العلاء دم

الشهداء فير 3متعراد العلاء على دم شهداء  +وعن ابى الدرداء لان  1مَندعلك 

احب الى مقينام ليلة العالم والمتعلم شسريكان فامىير وسار الناس هلعامخير ا
كن عالما اومتعلا اوم-قعا ولاتكن الرابع فتهلك  +قال عر ر  55تعالى١٠

عنه منحدث يحديث نهمل بدفله مثل اجر ذلك التمل انتهى ف اقوالالفقهاء #

الدلالة على فضل العا  00قاطللاصة سل انوبكر عنقرا نهاله  0للمتفقية هى ١

اأفمضدلرس

الفقه 2تعليا وتعللا ومطالعة  8قالحكى عن ابىمطيع البلفى 4

بادة منقرب خارى  89الهقالالنظر »ه اى التأملكالطالعة  8فىكتباصهانا |

الفقهاء :منغيرسماع 6ه مدارسةي 8افضل منقيام الابلى  4الذى يكون نقرائة أ
القرآنفى صلاة|لتمسر .اعلمانقرائةالقرآنف الايلافضل ماف
افضل منقرانّه فىاليل * لاعن

النهاروقرا قالصلاة أ
|||

عن على رذىالله عنه يعدل كل حرف /أ

منالقرآن افلىصلاة قاتما مائة تحنانة وحالسا سينوان عي الخلا كل دضو |
||

||

عن درسه بز افضل من

قيامالليل ) لكريم ثمرته

1

ا

طن وعشرون وعلى غيروضوء فعثر* ثمالظاهر من قيام لايل قامه بالصلاة ١| ْ
ا

والصلاة لاتكو نالاشرائةفيكرن حاصلالمواب انمطالعة الكتب انتهيتنضلا|

وتعدى نفعه وكلاذلك
القيام فان الضمالنظر عندراستها افضل منافضل القرائةالقرآن التى هى فىالصلاة ويكون فاليل |
الماع  ,ن المشاجم فور

علىنور* وفى الفاوى
البزازية النظر فكىتنب

اصصاينا خير عن قيام

ولاشك انالدراسة افضل مانلمطالعة فبينالدراسة الفقهية ومطلق قرائةالقراران
هماتب فالفضل  +ولا على هذا مطابقة المواب لاسؤال عاببنلغ وجها ا
واحكم اسلوب فلاتوهم انال وال عنالدرس والقرائة والمواب قيام
اللدل ومطالعة الكتب فلامطابقة ولاحاجة الىان شالانه من قبيبلل اسلوباطك.م

الليل وان كان بلا ماع وكذا درس الفقه للفقيه فانه أافضل من قراءة القران اننهى

(عل»

فالاتار خانيةء نان مقاتلر جدالهالانظر فىالعام افضل من قراءة قل«هوالله احد جيية الإفاسة اتن 1لا مد

ادلبفضل» بن العنا وءسكون|اضادالعهة (اأصذارىرجداللهانه) بدلمنالامام
(و) حكى (ءنالامام ابىبكنرم

ه
هرام
]ل ١
لدل اشقال ( سثئل ) باابناء للفعول 9

1ت

عنال سائل لعدم تعلق الغر ض نه  0ع نالفقيه « اى

لعل وجه الفضل انالفقه هو ثمرات القران ونتانحه التى هى المقصود الاصلى
من نزول القرآن وثوابالتلاوة لردالتبرك»* وقيللانالقراءةعبادةقاصرةوالمطالعة
متعدية لاانه لايلامه قوله منغير سماع الا ان بال المطالعة لاجل الدراسة
اولفيزازية النظر فىكتب اصعابنا خيرن قيامالاهل وانكان بغير سماع وكذا
انه النظر الم افضل
دارلسفقه لافقيه فانه افضل من قرائةالقران*  0تحار

منقرائة قلهوالله احد جسة اذى مرة هو وعنالامام ابى بكر تمد بنالفضل
اأخارىر جدالله تعالىانهسئل عالنفقيه هل يصلى صلاة السبجم و التىهى افضل
| نوافلالصلواتو الصلاةالنافلة الفسضار الفضائل املنعبادات للإقاليافى المواب

]| «وتلكيه صلاة الت-بجم بوطاعة العامة الذين لانشدرون عاللىاشتغال بافضل

المشتغل بالفقه ( هل

يصلى ) بالبناء لافاعل

عاد السبيع) لعنام
ذمته

ثوابها فيصرف

فيها بدل الاشتغال بالعل

لذيك زر قال تلك  6اى

الصلاةامذكورة إطاعة
العامة » اى من لهمدر

مل مطلعة :اكع
اما الفقهاء قطاعةهم يعد

]| الطامات واماالخاواص اىالقادرون على اشتغال الفقه مطالعة اوندريسا اوافتاء
فطاعتهم بعدالواجبات والسنن المؤكدات الاشتغال بالفقه بلقد يرك ذلك عد

اداء الفرائض نشمر الع

يؤفةيللهه على طريق المعارضةوامقابلة وونلان

وخدمته( فقيل) يعار ضة

رفر
لقةدكا
اضاب
المزاحجة والم

الفقيه يصلى صلاة النسبجم قال) جواباله #ؤهويه اىذلك المصلى صلاءالتسيع
اللافضل مبعامكانه وذءلالمفضويل بلاداعية وجه
#عندى منالعامة #حيث ثر
الفض ل ماع فت اننا لكنيشكلكاعفرت اجاانالقصود م ن العلومكلهاهو الاعال

بزله فلان الفقيه» ؤهو

املعنلاء (( يصلى صلاة

اتسبع قال) لامعارضة

والعلوم وسائلولاشك!انثواب الاثتغالباللقصود بالذات! كثماهو مقصود بالغير الا
لحضال
ان مل عالى
رورة بذاك وظاهر السوقهوالاطلاق قتأ»ل «ؤاتهى» كلام لاشتغاله بطاعة العوام
االملاصة وو افلحنيس»* لصاحبالهداية الامام الفرغاتى  8الرجل 68وكذاامرأة  ١اتهى اولفجنيس )
]| اذا تعر بعض القرآن»ه ماص لبه ذريضةالصلاة وواجما بلساتها على ما<رر
بالفوقية المفتوحة جيم
(هوعندى من العامة)

| افلىفقهية و متعم الكل 6هكلالقآرن ب#فاذاوجد»ه ذلك الرجل #إفارغا؟هاىوقنا

ا كه ون 02

خالنامرخ الواجحبات والسننالمؤكدات وكذامن! كتسابالمو اباحلاصليةهلكوانتعر3
بواق ##القرآنافضل من صلاة النطوع 6هولوصلاة اسم #ؤلانحفظ القران#ه
امة 6متعاقبدوله ##فر ض
[| سواءمن ظاهلرقلب اومن المعدفعضا عودا اعللى

جرى على الغالب فالمرأة

لكونه فىنفسه فضلا وكان مسقطا عن الغير الوجوب فكانه احرز الفضيلتين

التعل :فى ذلك كذيك
(اذا تعر بعض القرآن 6

كفاية» ولاشك انالفرض ولوكفاية افضل منالنفل وان وجد منشَيم ذاك

ووجودالغير علىىخطراازوال بالوت او النسران مثلا إإوتعا الفقه)* زائدا على
مالزم عليه © اولى من ذلك كله * لا ذكر ايضا منكونه غاية القرآن ونهاية
ة'زول الفرقان وفاد :مصلرمن النبوة على الانسان وايضا التعدية وعوم
 0اتهى  6مافالتجنيس
النفع وعظ,م القدر الى ا نيصل الىارقة وراثة الهنبوة
نْ الموانح الاصاية ( كان م

افض_ل
القران  6اى باقيه ١

من

صلاة

النطوع ل

فحتة ثهملة (الرجل)

اللامفيهلجنس و التعبيربم

الىحتاج اليه وفىتمه
عض العدم

وم ص

الكل) لاسدالة الاحاطة
بكلالع(فاذاوجدفراغا
دزئل

القرآن غك

هه

(هاننهى)امومنفعهوعظم قدره
رض كفاية) والتطوعنافلة( وتعلاافقهاولى) بالاشتغال(منذاث)ذكور كا
 ١فى مد ذف

دالنظارلى تفض.له تع الفقه علىنعمبالىالفر أن المفضل علىصالاة| ذى 02:وفيه عاوصنة الفقه
كة
الو

(وفه) اى فىاليس(

ايضا) اى كالاول (طلب
امع الج

(والفقه» من عطف اللخاص على العام |

لعهوم الماجة اليه قالالشاع +اذاما اعتزذو عربهم* فعا الفقهاو لوباءتزاز  +فكم طيب فوح ولاكسك* +وك و

يطيرو لاكيازءاوا! “ملبه)اى بالمطلوبهاذ كر إزاذا اسل
تنةم ا
لام رييب بانقصد التقرباللاهلتىعالى|( هته

تقالو

إاذض

 012ان

ديه > انين علانا طب المر
م ادي

ع0ع اعاانلطااءباا
0
١ 1
فها

5

تو

حدة

الما ف

دح

يي
11

! 0000

النية  4بدو أل رتب اليه العا

كنوافل الصلاة  8لقوله عليه الصلاة  0ماعبدالله 

عليه الصلاة والسلام

انا

عد

]|

وتحصيلم
1

ودخل | رضاه من غيرالتفات الى غيره  9افضل من جيم اعمال البر  6#بالكسسرالطاءانت ١

الصلوات ( ة

ساء

فه #و اعمل له اذا كدت
9

وا

وا[ْ|1

بالبناء للفعول |

|
لإبثى” افضل ٠نفته فىالدين» ان العمل القليل كثير مع العوالعمل الكثي

ستول

|1

لأميع

مهلالجهلفيكدع ا اللعملعملمتا محتاج الىالىالعللرعلكماكفاىىحديث الخالمممامع الصشرالصغير أفضّالفضل الأا الاعمال ا
اانب نعلإبش7ر) | لاننفعفع ماعظ
(لله)ن
العامبالله 0م نفعكمعه قليل العمل و 1ه وان اطهل لاشفعكمعه قالليلعمل '
رف

لغو متعاق بالفعل

ولا 0ه * فان قل انمثل هذا الحديث معارضات كثيرة و حديث انخير |

(افضل منذقهفى الدن)
وهو

لاق

اعمالكرالصلاة وحديث افضلالعبادة الدماء وحديثافضل العبادةقراء :القرآن |

حديثٌ

*وقدقال المناوى فىشرح قوله عليه الصلاة والسلام اافلضعلبادة درجة عنداللو

واعلوا :ان در اعال

عكف
اذل
للان
الائ
الص
ال

| تعالى بوءالقيامة الذا كرون اللدكثيرا وفيهان ذكرالله تعالىافضل الاعمال ورأس

التعلع وهيئة! عاو اي أ سكعلادةبلهو كايا ةللاءدان والروح للانسان وهلللانسان غنىعن المياتوهل |
ري العم لعن الروح معدل وان ددت قلت يدبقاء الدنيا وقيام العوات والارض  +قلنا '

افضل من :رمن دغر ||"اولايحن مقلدون وجتنا هى اقوال الفقهاء وكل ماخالف لنص اقوالهم فحن
٠.

 0الطامات أو العلا !|| لتساك يها ادر ار انهذا الدصلميصل اليهمكا لاجواز فاىلل على عيدم

كذلك إولآنه) عطف || اطلاع معائيه  +فالحديث الذى وافق علىقياسهم لاسها وقع فىاح ا جهم مقدم على
ىن العام افضل او العمل فالفضل فىمثل تلاك
على قوله اى فدليلى || غيره وقد“معت سابما الاختلاف ف ا
الافضلءة ندلىو سنال ل

الاحاديث اص اق لعينى دونفضل العلموود *ععت اضا  5مثل ذلاك قددداف

(اعم) اىاثعل (نفعا» || باختلاف الاحوال والاثخاص  + 00وقبل فى تفارك حدية اله ان
ذلك فى الاعمال الفعلية وهذا عاملها ولغيرها وانت تعلم مافيه هؤولانه» عطف
همورمنهوظهور ركته
 1والىغيره  6بالتعليم
على قوله لقوله ف اع تفعالان نفعه برجع اليه بال»
 0النفع 9

ال

لا الدئيوى

 0لإونفع غيرههن الاتمال يرجع الى العامل نناصة 7

 0 0كال | تتم تتماي الأعاك لارحم الالل املا و لحك رد بعد اعفار 10
وغيرذلك +فان قيل ناء

المسهدرنفعاخر وى +اجيب

بالغهيمرساو ةلطلب العام

( برجع اليه © بالدور

افضل عانكون لنفسه؟ ذقط وتللاتفت إلى!١حعان كون ها لكان لنفسه فقط نقويا

عا له ولغيره هعالتساوى <١تّالالعكس فيه ايضا لكن بشكل عثل حديث منسن

سنة حسئة اذالآتى ماثللععلامل لاجل رؤته منه يؤجر العامل مثل اجرذاك
الآتى فيكون متعديا ايضا نع قللوايس بلازم لاف العام بلطبيعة لهومارض
لهل فافهم واما اثابة دال امير كفاعله فلا بعد ارحاعه الى اكلاعلمتعليم

الذى هوده عزنا لتمل.ه

الىر ضاء مولاه ([والى)نفع (غيرم» على الاءة بتعليدهم مايتقعهم كا واخرى فيفوزون عندذلاك

تإقال)

ويتويزنافا وعلىالاوله نبابعطف »عمواين على*ل*ىهعوامل واحد فجهاوتر وفاة
ا-
باضلارء لاإنولفرع)بفالمنصب
(غيرهءن»

الىثربرجع الىالعامل خادة )6لانهابعدبهانةفسه عن ااهلاك الاخروى
ل الا ال )المتقرب بهالىاللدته
انه لغير

ع
١

| لقال العبد)الحتاج الذليل ((الضعيف) قااللهتعاللى و خلق الانسان ضعيفال عدعه ) اى حفظه من المعاصى (اللهتء الى)
1

العدن معنى عدم مداخلة المعصية مع جواز

التلدس بهاللاولياء اخ

ادعالته

عقلا خاص بالانداء وتافررنا تدقع

بإشّال كيف يسأل الولىاللهتعالى شوله نلك المصعة وهى خااصلدبى (وكذ|الاشتغال بالزيادة) فىتحصيل العلوم
اتتل ندر الضرورى

مهار بعد تعل )سو عنام اس فى تدده ماتعل بما المصدرية والماضى ( قدر ماحتاج

ؤقال العبد الضعيف » #صاحب الهداية ووعصمه الله تعالى 6من انلطأ والزبغ
فى الافعال والاقوال “ها فىهذا القول  8وكذا الاشتغال بالزيادة * #من #صيل
العلوم الديئية  8بعد ماتعلم قدر ماحتاج اليه افضل ##لائى انالتبادر من هذا

الم)يها واه )ان
ان »©
اعال البر ( اكذا

الاشتغابلالزيادة(الايدخل)
بضم اينارو انير إكلاء
المعهة (النقضان فى

السوق انيكون ماقبله تماحتاج اليه فاذالافضل فىالعمل اصلا وقد قال افضل

جمجنيع اعمالالبرحاصله اناريد هالنعلم فىقوله إنفاطاب العلم الىآخره ع امال

فرائضه)واسنادالادخال

فلانسم حصول ادل الفضل فالممل حينئذ وان اريد وراء ء! الحال فلانسم
صعة النثبيه فىتوله وكذا الاشتغال الخ اذهو حيئذ تشبه الثنى” انلفىسه ه#واذا
كان لادخل النقصان فىفرائضه  *#وكذا الواجبات والستن المؤكدة ولاشك ان

الله يحاز عةلى فانادخله

فلا لانها فرض عبنى

وليست الزيادة :علىةدر

ظاهره القصر بالفرائض والاولى التميي ف وهو لصحم ما قلنا ب من نفعالغير

الماجه كذلك (روهر

انضا قال رسو لالله صاللىله تعالى عليه حر خير الناس اتفعهم لاناس* لامازع,

اصحبم لاقلنا  4اى من

مفنضلية الاشتغال بالعبادة بناء على كونها مقصودة اصليةو العم
بعض الزهاد ا

عود تفعه عليهو علىغيره

وسيلة ولان فىالاشتغال بها حصل اللالات السذية منمشاهدات الانوار ورؤية

#لامازعه بعض الزهاد

الاننياء الكبار وحضور القلب وغيرذلك* قال المولىالحثى لان اله لابد لانى
من دليل وماذ كر من ادلة الاثات فعارض عثلها بادلة الننىكإسبقت الاشارة

ون انسل اليل
بالعبادة بناء على كونها

فاته مااشير ايضا ان التعويل فى هثل ذلاث هو اقوال الفقهاء ولامدخل لدراية

مقصودة

الغير فىمثل هذه الاحكام* لكن قائل هذا المك ,هوالاصوفة وتدكر فيهمالمتمد
كالغزالى والثورى واراههم بن ادهم على انكون هذه مااختص همه بالجتهد
ليس ععلوم للواز ان يكون لغيره من العالم حظ فيه الاان بفرق بين من تقاعد
للعملبعدتحصيلءم الخال ومن تقاعدله بعد محصيل بجع العلوم وكلام المتصوفة

فثانى فقط والكلام هنا فىالاول لكنحيئذ لايستقيم تولههو اليم والسابق
ال
الى الخاطر الفائر ان من لايأخذ ذوتا من العل لغباوته هثلا فالافض_ل له العمل
ودن لايأخذ ذوقا من العمل كذيك فالافضل له اَلكايقرب الكيلهام البزازى
بعض القرب يسوصعة النية 7المتقدم ذكرها ف التعي « ان يطلب به  7يطلب

العم © وجه الله تعالى » #رضاه ويه نحاة ف الدار الآخرة  6وثوابها
ولانوى به طلب الديا  »#عالماه و المناصب وجلب المال و التعزز

بينالائرار وغيرها »ا٠نلاذات العاجلة ##وقيل اذاأراد

طالب العلم وان:محم

ننه نوى الاروج هن امهل وهنفعة الخلق 43بالتعليم ووه لعله بدخل فيه
ان الامادة واخاططابة لهم 0

وهى

 6كن

لمك

عدم ل

قاطنة زو لانوىبه

«طلوةوجه الله تعالىالعلى الاعلى (وة.لاذا اراد آنه 6

 2 9 1وءن امهل

ع( ان العم)و

وسءلةلها ولان الاشتغال

ساذة
لال
اا
بها تصل

مذ امشاهدة الدبوار
وروية الاش-اء الكبار
وحضور القلبف العيادة

و 6ذلك ]ا فا شه
خواحه زاده ب وصوهة

النيذ ) فى التعير ( ان
يطات به ( اى تعل_ه

(لله
(وجه) اى ذات ا

تعالى » واداء حق
العبودية ااواجب عليه

يدام لذلاك  00واحياء العم  0بقاءه

«قابل الدنا ائ معاليها كن رذى الله تعالى ورؤته

نوى

اصلية والعل

000 2

طلبالدنيا)

بل ولاطلب

ار

طالب العم (نته)ف طايه (نوىاطاروج)

اماق  2عابي للنهع المتعدى ) واحساء

العما( بالاشتغال

لقاالشاعره محناز العيروذما+كورصلحت دنياوآ خرنه +فادملاءا مذا كرة +شيا

ةالعإمذاكرته(+انتهى) ااىلى دف

وفىالققَهَ لامنافاة ببنالمتصدين فيقصدءهماحى بقيلتقريا لوجدالله لارياء ولاسععة(وفى) كتاب (ربستان العارفين

لامر قندى (فاذا لمبشدر على تيم الندة ف)ىطلبه فلاتركه لذلك (فالعر افضل من تركه) لاله نور يحى صاح

من الظلج ( لانه اذا تعر المر»م0
لذوره لاطالن ( ننه ©

تخريجانور .الهنلد
عدم تيم  3لكالل

شروعه فيهفعادت عليه

بركته ب( قال ماهد
بر جدالله» بصيفة الفاعل

مانللهاد وهوان جبير

من اوسناط :التَابِعينَ

فانه برج  6حا وام م بالبناء للفعول ( ان تسم العل |

سيا عند ندرة اهله ل اتهى ك»لام التجنيسلكالام قيلكتوه ,لاخ ان |
خرة
ترد ما ذكر ه انلاروج والمنفعة لايعتبر مالم بنضم اليه وجدالله تعالىوالا
فاناريد الاطلاق فلا نس كولهانية مقيدة وان اريد التقبيد ذلك فراجع اليدلعل
5لاز »ما
ررفت عدم امادهها  3ت
لهذا مرضه فاخر وعبر عنه شيل وماذ 5ع

كا وهم

ونى بستان العارفين فاذا لمّدر على يم النية © مذاجة الغوائل

النفسانيةومعارضة الاوهام الشيطانية وغلبةالثهوةالدنو يد العامفضل منتركه6#
لاجل عدم الوص اذضسر اهل اد منضمرر عدمخلوص النية والاصلعند

تعارض
رحجه الله جلة 0
#3لانه
مسكا نقد واخيرية كال
ف ننه
باكعار قد (طليئا العر عرضى

الضررين اركاب الاخف ا عند تعارض المفسدتين كذلاك كاى الاشباه
اذاتعلم العلم فاه برج  #ولوبعد حبن  #8ان تتم العلمكهفاعل 23
»*فان العر اذا خلا عن الموائع وخلى طبعه العا وا 00
فعلى شرف الزوال  8قال مجاهد ر-جهالله تعالى » #تأيد لماقيله

ومالنا فيهكثير) 6بالثلثة

اذهو من التابعين بصم حكلا مه انْنكون حدلنا »ما فيالايعلم خلاف غيره

واللوحدة فر من النية 6

فى"جح طلبهلعدمالمعرفد

وقدكان لايدرك بالقباس كذهب الصعابى عاللىادحم ف طلبناالعلم ومالنافيه كثير
منالنية  6يعئىليس لنا عند طلبالعلم ني كاملة نامة تهودة اىلمنقدر ع-لى

عند الشمروع ( )2بعد

تصفية تنا فىجم الاعمالاواليس لنائية ج.دةفى بءض الاعمال ب  0قنا تع الىفيهيه

الدخول

فى عدبادته

( رقنا الله تعالى فيه
حم النبة التهى )
وفيه ان العررزى كان

الطعام والششراب رزق
دلهواشرف منهما لاه

رزق الارواح وهما

لد

ناما ةلا

(يه  6اى
الارواح وف

فىالسستان قال بعضهم»

افلىعلمبوصخي النيدي بشواةلعللوتصمرفه فهاهولهاومقاساةالغيروبيحربتعدم ثمرته
اوسلوغ انلاسلىرتية الاخطاط التى.نتهى عندهاتوقد نيران آمالهوتنطى” سورةامانيه

التهى وفبه  اىالبستان ف قال بعضهم  4سفيان التورى ف تعلنا العلم لغير
وجداللهتعالى فأبى »*#امتنع ف العلم انيكون الاللدتعالى#الظاهر انالفاء فىفأبى
معنى اثذاملمتبادر انالاباء ليس فىفوران <صولالعلم وانامكن فىنفسه مها عن
مثل سفيان لكن انمثلهذء الوجدايات تصلم جد فىهثلهذهالمطالبالظنية على |

انالعلةمشتركة باينلمع وقدةرر فالميزانيةانالمقدمة اللأخوذةمنيحسن بهالظنعله
اوصلاحه ورياضته منالخطابة التىكانمنها ترغب الخهو ر الى مابنقعهم فدىنهم

اودنياهم وكذا تنفيرالثسروسفيان منكبار الجتهد.ن و عظهاءالصو فيدَفؤوالظاهر»6
منقول هاذلابعض تعلناالع

انهرادءه »#بالعرعلى ماقيل لاعللاق الظاهر

هو سفيان الثورى كاى
الاحياء ( تعلمنا العسلي

منقول البستان فالعر افضل الىآخره قااللحثى فىفائدة هذا القول لما كان ظاهر

لغيرو اجلهلّه تعالى) من

كلامالفة.ه شاملا لكل عزو يكن كله كذلك ارادالمصنف اعلام هاده ليلا شع

الا اض الم#د<دوالاغع اض الفادة (فأى العر) اىاءتع ل

الاوشاع (انيكون)اثسرفدوعاو

32

قدره فالراللهتعالى) فهو در ج صاح,به عنلدد
هخفويه هنطليه لغيراللهالىطليه به لانه شين نه الأمور و>##لى نه النور
وتكشف.ه

الظلاتو يلوح نهالسرور ويعرف كيف عبز منهايا كال اسان

قالالمصن ف( والظاهر

)زاتمم

انمراده)

1

الى ابى انبكون الا لله (العلوم الزاجرة) اعلنففلة الخاصة عاللىتو حيدللولى والاقبالعلىطاعتهوالاعراض
اهذا
ىصاحب السستان (فعاسبق) عن
هرةالدنا (ردايل قوله) ا
عزن
زيادة على الواجب العيئى من فرضه

اخذالانسان حظاواذرا من) ( 0الفقه)

الكفابى الذى يشوم به فىالافادة ويستعنى له عن الاستفادة (شنى) 6

ب لان لاشتصس على الفقه)لاله لاشتغاله س5/٠ 1 تجو بشؤن المأقر ما بوقعه فىالغفلة عاطلب منه من التوجه

ب
ب
يسب يبي
ب سسب

حي

ية
لتنتم
افليلمبط منكان قاصىالنظر» قولهولميكنكله كذلاك لانه اذاكان عادم

اقلوء'التااتجرة فالافضليةفتنحانت الترك» اقولاالنمكزادنمن
ال

خيو جره ل الزهد ل)اله رهد

لهاك تمنوع وانغيرها
مقد :مات:إإكالز اجرةو مباديها كاأعرب0ه فقوله ولميكنكذكا
كالفلسقياتفيقتضى اننصح تتم النية الاان يقال معنى ةوله وانلميكن كذلك

لريكون كلعل يصح كم اانيةاذبعضه لاندح اداه ولايكن صلاحه “مجمالنة

' العلوم الزاجرة * الفقهوالتصوف والتفسيروالحديث والتخصيص برغايلاول
كاتوهى مععدم استقامته فىنفسه لابلائمه قولهانلاشتصمرعلالفقه لائى انكون
هذا المعنى مرادا ظاهر فىنفسه بلااحتماج الىةوله  #8بدليل قوله » اىةول

رنه
كم
ذصاف
 ١البستان  8فهاسبق » لاهنابل فىكتابه فلعل انمعظ ,مقصود الم
ايد وقدتوهم رجوعكمير قوله الىالبعض والظاهر اله ليس
انضلعنقهومن
ْ نقد ما
بثى” ومقولالقولقوله  9واذا اخذالانسان حظا  #نصيبا  68وافرا  #وقيل
المقول قوله هنا فانه يرتى انثتحع العملآقوله واذا الخنذ ليس" مالنيستان بل
لحثبالعتلى
ال س
املنمصنف  8مالنفقه *#وراءالماجة  8ذبغى #قبليحبوقي
هوالاق اذعل  0علمالزهد بعدالفقه لس واجب 8ان  9ستصر علىالفقه *

]| نقط اذربما بوقعه فى الغفلة ١9ولكن بنظر  *#تأمل  8#فى عم الزهد يه

اىالتصوف الذى هوعلم يعرفءه احوال القلوب منالذمية اوالجيدة فيزهد
عنالدنيا ويرغبفالاخرى  8وفىكلام الحكماء  *#المشارة بدولهتعالى * يؤتى

| المكمة منيشاء ومنيؤت اللكمة فقد اوتى خيرا كثيرا* وبةولهصبىالله تعالى
عليهوسلم مناخلص باللهاربعين وما ظهرتننابع المكمة منقلبه عالسىانهوهى

 1غلوم المقائق الالهيةوالالهام لاعلومالذين رفون الكلم عنمواضعه وإ-ممون
1
1

 1أنفسهم حكاء +وقدع فت سابها انهلاخير فكهرا من نجواهم بلهو شفاحفرة م٠

النار»عنالشعالشاذلىمن ماتولم توغل فىعلناهذامات» هس اعلى

الكبارب وإ شعائل

الصالمين  #اخلاتهم مننحو الورع والزهد والاعراض عانلدثيا والاقبال على

الآخرة وتطهيرالقابع.اسوىالله #ؤفانالانسان اذاتعل الفقه» وحده وم بنظر
فعا الزهد والم
اكمة
لف
قسا
سمونة

لا

ولك اا 3

ق (و نينر ىعم

ا
«للابشهتغاله بعلوممتعلقةبا<وال اليلق

الانسانعن الدناز رعنة
قالااخرى وك صل

فيقلبه انشساح فالمراد
بعلم الزهد  3التصوف

الاعك

على الاعراض

عازادعن الهماجة <حرصا
ع-لى النعيم الاخروى

واعناضا عن زهرةالدما

الأراد

بالمكماء

العزاء

الذين ههْ اوتوا:الطكمة
لاالمكماء الذين <اموا
بالغيب بعلم يوم

كاالفطاشية يعنى ارباب
اللمكمة وصفاء الفكرة

لكجإلكا نا اللصصديرة
بالود الى الله اتصتاك
* وفىالمديثاارفوعمن

اخلص لله تعالى اربعين
بوماظهرت نايع لكيه

عسانة رواه
من قلبه ل

ابو نعم فى الطلية من
حديث انىابوب م فوما

١وشعائل ) ائاخلاق

(الصاحلين)»نالورع والزهد والاعراض عنالدنيا والاقبال اعلللىّدتعالى وترك ماسواه (فانالانسان) اللام فيه
 ٠لمحنس(اذا تعلمالفقه) اى عا الاحكام الشسرعية العلية باخذههن الش.وخ زو نظر فىعا,الزهد و« عا( الحكمة)

وهىعام التصوف واخلة الفعلية حتاقلدير دا وهوهووالالماصدرتبالواو ذهوكةولهجاءنى زيد واصللعنه
وجواب اذا قوله ت(ساقلبه ) لاشتغاله بعاوم «تعلقة بافعال اللملقى واخلة الشسرطية خبران

'

(والقلبالقامى بعد املنلهتعالى » اى من فضه ورجته وفى ذه هن دحجذالله زاتهى) وفىحديث اائرمذ

عن ابنمر رطى اللهعنه مفو ءا لاتكثو ا
|كلام بغيرذ
نككرالثلهف
راة الكلامبغيرذ كراللهسو ةالقلب و انابعدالقلود
من الل
ق االقل
ادتع
لالى
سبى+و فمسىند اليازرعن انسانهقالةا رلسو لاللهصلىاللعهليه وساربعةهن الثقاء جود العينوقساء
القلبوطول الاءل والارص على الدنيااتهى +وعن؟ءض االصناساوياندالقابهن الذنوب و علامة سوادالقلبانٌ
للاناحذدنوب مفرلءااالىخاوطفااو
عةموثقا اى < رمدو لاللوعظة م مااىائرا فناقشسنف
اسل
ركعوالى التوبة وبادرها
فانالاجلمكتوب والد نباغرو رو تضمع الىاللهوابتهل واد كر ] 7/0 1-يه حال ببناآدمعليه| أسلام خلق اللهيدهوم 1

جدنالثىه
عالعىناق ملا ك

ول بذنب الاذئما واحدا

رلةماق سنة لميرفع
بصره الى اكع_اء حماء
من الله وههنا اححاث

واسرار اودعتها فى
كتابى جامع الازهار قال

المصنف (فناذاالكحاال

والقاب القاسى بعيد مانلله تعالى * أى قن ركحدة الكاءلة فالفقه الهرد

لا زهد وحكمة ايس عمدوح بل »ذهوم لكونه سببا لغذلة القاب ولعل هذا
ماقالوا من تفقه تفس_ق وان امكنله وجه آخر © اتهى * #حكلام البستان

وعنالرّمذى لاتكثروا الكلام بغير ذكرالله تعالى فا
كنر

الكلام بغير د كرالل

ق-وة القلب وان ابعد القاوب منالله القلبالقاسى +وعنالشرعة هع شرحه
 0المتعلم من كل فن حظا كافيا ل_اجتة ولاشتصر على البعض فقد .قيل
لللبه بعلمالكلام وحده بزندق وبالزهد وحده تدع وبالفقه و حدم شسق
مان ط

ثم قالالمصنئف  8فاذاكان المال هذا *#اىةسوةالقلب  8فىالفقه * #الذى هو
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والقدار

لاستلزامه

القرى كإفىشرح التفتازانى*وذ كر فى سح

لوكان الرب تعالى فىكان

أوحهةه

لزمقدمالمكان اواطية

المواقف ا

وةدبرهنا

وجوه

«م:هأ

فىادات

المكانواطهة

ان لاقدم سوى الله:هالى و عليه الانفاق *

ومنها

المقكنحتاج الىمكانه حيث لتحيل وجوده بدونه والمكان مشتغل عنالتمكن لواز الملاء فيازمامكان الواجب
ووجوب الامكان وكلاهما باطل وباق الو-دوه مذكور فيا سبق وممامالتفصيل شضى الىالتطويل* و فىالعقاد
الغزنوية ان صائع العالم لاوصف كونه ع رم كه مقكنا ق امكان لناالرئ أىالطلو عالنمكان بارت

وانه تعالى علىصورة#ه وقدقرر فىالفقهيدوالكلامية تفصيلهوحرر تاسبق اندكفر

ى "الاك نلإن لسكا
حتتا درس وا

لزمعلينا تفصيل جهةالكفر بالتسلمكاف هنااذ البرهاننماهو فىمعثه الام
حية لكين :اوللسل كافهن اذ رشان عل فاج لد | 21اجلولودات الى خياد
تعالى غير قدب فلو تمكن البارى تعالى بعد حدوث

امن
المكان لازم تغير البسارى هن التعرى عن المكان الى ت

فيه والتعرى هن مات اله_دوث وعلامات الامكان والبارى تعالى منزه عن ذلاك اتهى كلامه  +وعند المثبهة

اداراءة مككن عل العرش وال المحارية انه فىكل مكان مستدلين على ائبّات الفكن على العرش ايظاهر
قوله تعالى الر-جن على العرش استوى  +واحاب عنه اهل السنة والجاعة بان فيه وامثالهقولين *+احدهما دول
المتقدمين وهوالتنزيه عن ظاهر التبادر منه وتفويضالام الىالله تعالى لاله منالمتشابهات ومايعر تأوبله الاالله
نؤمن بظاهره و نكل العلم فا ال اللدشال وقاكة
والرامحخون فىالعام شولونامنا بدالاله وهاه الذرآان فضذ

اكرشاظات الاعاناها > قرو ا

قااولبكر الصديق فىكل كتاب سر وسراللهفالىقرآن اوائ ل الور

عاق تفسيرالبغوى  +وذ كر .فىر الكلام عنمالك اءنانس انه قال الاسةواء غيرهول" والكيفية غيزمعقول
والامان به واجب والسؤال عنه بدعة انتهى كلامه  +والثانى قولالمتأخرين وهوانالاستواء على العرش كناية
اعلنملاث لانالعرش سريرالملاك يشّالاستوى فلان علىالعرش اذا ٠لاث وانلم شعد عليه ولميكنله عرش كقولك
بده مبسوطة كناية عن الود ولابدله اص_لا* وقيلالمراد منالعرش العرش المعروف والاستواء معنى الاستيلاء

لكبالقدرته وتمامتضرفه نك الفاضل الزوشتى فحاىشيةالقاذئ  +وقيل]انالاستواء .افلىغة
الاستقرار وهو بستلزم المقكنوهوالمدعى* +ومكناناب عنه بان نال هذه الآآيةلانثبت المَكنلان الاستواء
يطلق ثارة وبراده الها*مكافىقوله تعالى ولماباغ اشده واستوى اىتم وكلعقله وقديطلق ويراد به الاسةقرار
افلىلكان كافىةو  0واستوت عاللىمودى اىاستقرت سفينة نوح عليهال_لام وقديطلق وبراديه الامتيلاء
والغلبة كأشال فلاناستوى علىالبلاد اى استولى وغلب

كندل عليه قو لالشاعئ فىحق بشر نم وأن * قداسةوىبثس عاللىعراق*هن غير سيف ودممهر أق+فيكون ال يوأ
نالل|ل

ولينا! تال

دهاعللمىدعى  +وقيل انالله تعالى مدحذانه الثعريف شوله

أكون دا0

0
الر-جن على العرش .استوى وذ كر الاستواء للدحاعا تستف أذ
منه المدحلانه شثار

لكفيهوض .ع و شر يف فى شر حرهط 01

وسلار جو إ من فى الارض ير ج> دز
ا

جأول
يلاء والغليه فل

اعلانها قله الدماء1

قال ِ!عفان ع

ا

من فىا ل!سواء ه ن املد 02:

اليامني ااوا 1رادمن

أباع ناهد لالهباتمكنبشولهصلىاللهعليه

اميا عاى

0

اله ء الملاعكت لتى ار جوامن

فى السىاءو انما نس ب الى
قالارض مَنَالناس يررحم 1

ا: 2فظكم الملاعكة  4ن الاعداء والموذيات اسدءر ون ويطليون 00

كافش حالمظهر 2 +

 4نالله الكريم

عن1ستدلاله بالصورة نوله اصللىهعليه وس فان اللدتعالى خلقآدم على صورة .

وحهه  0لهال 0 1

0

3

ا

الفاضل ا

 من1و

على الاستقرار لنشهم

وقال 0

0

#تصةه وا

خلقآدم على صورته اى صورت

علي  :اتهى كلامهع وقالالمولى منلازادهمعى

الحديث انالله تعالى خلقآدم على صورته التى شوهد عليهاف الدثالميغير صورته عنداخراجه املنلنة االدىني) "
رىة
و عل
صآدم
كاغيرت صورتابليس+ولين حلناانه راجع الىله حز 4م هه تعالىكاجاء فىرواية اخرى خلق
طحرقة جارح الشريعة عدالك
الرحجن لكن الصورة يأ * قال فالىوسيلة قال شاالرج

تعر

الكتافد وه

د ار

175

المسبعى

بالتوفرق هذا الاعتقاد مجم فىنفس الامى مطابق لاعتقاد ججيع الاندياء والاولياء
موافق لما ورد :قالكةب الهنة والاخبار التبوية وان ولف متقبنا ادال

 :القاو نفهك لتكطاق على

مفهوم الثى” وعلى مابه

المكارسشتية انان ص_لى اللهتهالى عله

نخصص الى" فىذاتهو متاز

يخم الراجون رهم

الرون

ارجوا من فىالارض بر كم منفى ال#ماء وقالخلق اللهآدم على صورته

من غير هافلذا قالت الكماء

كل

العإحصول صورةالثى'

فيه باللطاف ولاتكن سفيها فان الس_فيه تحروم من الملات انتهى

فىذاهو :عتازء
عن غير هو ار ادو ابهامفهو مهو معناه وقر م

معنى خاق 0

خاقى
2

عن اذ.ورةا! ىا

1

نهذ اماهال ان هذه المسئلة صورة

تلك المسئلة قبةذ

20

واا لكمةوالر جةوالكرموالغضب والقهر وامثال ذاك فعرئذ

ا

0

تعالىوا صأة 0ر مكاضا و 4بدتالله وناقة اللدوالءنى ان الها كرمهذه الصورة

١

ابنالملكالضعير فىصورتهءائ الىالله
ل

خلقها ددهو اص ملائكةه بالود

لهافن حقها انبكرمو تنبالاسذفاف بكهااقال عليه السلام اذاقاتل ا حدك فلتزب الوجداى فله>رزعن ضعرب

الوجه

لانفىجرحهالثين وامثلة * قليالام نيه للندب لان ظاهرحالالما انيكون قنالهمع الكفار والضربقىوجوههم

ابجع للقصود اكلىلهانا.ه»والخاصل انالموابالجامع الشاءل للجميع انبقالانالادلة السؤمية الحترلةلانعارض
الادلة التععية اكد بلحس هل امتقلات اعللمكماتا فن 0
نقرر .فىموضعه واذا معت كلام
المج عرقت كاريلاتهمالفارقة بين الورطة الهلكة والمرد ظهر بنطالساتدلالالشارح المارح بظواهر  0ا

القطعية موافقا لإذاهى ال#سمة والشبهةوالجارية ولمرتنبه ذلك باقوالالتلاء ولمتأول تأويلات الفضلاء فذبط
خبط

عشواء فىغيراازالق

فى وسعه

الذهاأن

لوذن

الىودحيق

ماقالذو والاهان دل اجتهد

له

فىمكوار لقا !لق  1ا

حادة الدقائق

دن عذد له

ولعله لمدق

ر.-ق

اع ج ذى

خسارة

الءرفان الاي

:فى درك +وادالسوابق
الطراق

اسان

ذو قعماوقع من المنكر واخلذلانومنءدس من اهل الاحا

لسن

وم اعم

١

ولومن الزهاد

د

إعباد فهو فىحكم العوام لايعتدكلامه لكونهكالهوام الا مأيكون ٠وانقا الادول ومطانمًا للفروغ اذر؛سا
رق كثير مالنناس ببناهلالسئة والجاعه والجسمة والمشبهة منالفرق الضالة فيظنون انكل ماا“عسنوا
رسكم ومالاليه طباعهم دينا وملة ولاه رفون بينالورطة المهلكة والمادة امن ولعمرى الفلط فىامثالالقَده
ث طبعه نعو ذبالله م نْشمره فا<دفظماذ كرت
مور المثهورة التى بعر فها النسوان بل الصداوه ندل علىذلة فهر وحي ث
 3إن التأو يلات اما

 3ولاتكن هن اهل الرد والانكار+

وقدزلههنا

3ن اطهلة
اقدام اقوأ ١ د

المتصوفة الدهام

عه بعض الضعفاء س .ن العا العظام  -دالتقليد وهوف:نلاشتدىبه علىالحقيق فلا يغر نكل كان فىهذاالكتات
 4لعيك ع ناحق

بالاحراق 0

ع

بهاانتهىكه
زدية

بعص

>2ىقال

والعوات

ل

الباطلة وا يك

* #فعلىامس جك كل

الىمعذاب

الذيران و  1ران

من العزاء العظام والفضلاء

العاطلة حيث

ا

كل ماكانقيه

شئ

ولا لايم مه

الى دخول١آ! تان بل

الفضام ق تقر لحرن وامضانه

عن جاقة

لانه دؤدى

هذهالاوراق

هن جعهأ وسدوء عقيدة دن
الىصسوء العةمده وخبثالقر بحة

سامعه علىكل م نْ قدن منعه ولقد 1

هم منعوا قراءة

 |:الكتات بالقسطنطز.ةوامرا! سلمطان دخان  4خلد اللهساطنته الىنهاية الدوران* قسنة ثلاث وستينوالف*

قولو 0لا 'ل غضب اللهو ثقمهلمافيهمن
عفة
لضع
يم لفه واعدام دع ته عنوجد -ز هلمم ه -ف.ىده خوفا عالى

:
ثماشتغل

ا

خطاه

رده

ا

تفصيل لاسمه المقام وقد اغننناك عنه ذفل(طدرورة التفصيل فعا كان

5 9
دع

ذ

ا

 0هن

اله

مه

د

أه

:

م«

سار

وقداح.ب

ْ

ع سَعية

عليهو فىمحلهقالفىالوسيلة أيضا قااللبعفضضلاء فىتعر يض ذلك الشر حواءضابه

3
 1كن الاخراق متجينة للمذاهب الناطلة والكلمات الفاظلة يت

 0عن جاقةمن جعهاوسوء عقيدةهنر نها +وان السلطان خمدخان+منعقرائة هذا

الكتاب وام باعدام تسذته ايماتوجد وامرنى مؤلفهفىسنة ثلاث وستين والف

 »١فانقيل اذا لميكن اعتقاده ع-لى سبيل القطع فبحصرد الظنه-ل يلزمالكفر
* قلنا ادلته شتضى لزومالقعم واناللاهر انالشك”ها :فىالضروريات بلخلو

الذهن كفر فضلاعن الظن « وبعضهم يعتقد اناللهتعالى لابريد القبائم والمعاصى
وبعضم يعتقد .اهمو جد لفعله #كالءتزلة وقدفصل الرد فى#تصرات الكلامية

العلاءالعاملينو الفضلاء
1
كد
:
م
الكاملينفىاماكنكثيرةفانه
7

32

السناطن ادر كله
ا
بالسوء وقد جلس يعض
المهال فيدرس مهنذا
بعض السفهاء فيأخذون

ونتدكون عله ضر جون

الدين كار ج الشعر من ألعمين  2بر بقة  8.4ل« من حدث لالعلو نوها لات ملونولاتاولونعتمناالله بفضلهمن
ريف الكام -نمو

 0وار

اضعه وا نلابشفرققدر

ام

ا

و حلياناالكلام فىهذا امقا مافادة لاطالبين و اذهايا

ان اد بيههلهم الصواب واليه المرجعوالمأب (و بعضه يعتقد) كالمءتزلة بزانالله تعالىلابريدالقبانح

لعادى ) الموجودة وذلاك

علىخلافم اذه تعالىان بشعفىلمك مالابريدرو بعضم يمتقد) كالمعتز له ايضائز انه موجد

هعالىاللهخالقكل 2ى" اى تمكنبدلالةالعقلفتاًل*وقدذ كرف العقاءك النسفيةو اللهدتعالى خالق
دعا4: .م قول ت
اله )وياكلرفى
ف لالعياد  0نالكفر والاعانو الطاعة والعصيان بارادنهومث :عد نعاه

وققدكانت
هخال
لعبد
انال
عضاا
فه|اي
از ل
لمعن
زال
كا ت
 4 2وتحخوذلكوحينرأى1ا! ا

الاوائله:م ون

وتعديرهوقاا ل سعدالتفتازاقق ترحه

 2نن اطلاق افظ اللمالق و يك:فون بلفظ الموجد

واناعه أن معنلكلو أحد وهوا 2#رج من العدم الىالوخود حاسروا على

للآلقلدفظاااق ااهل اق :وجوه  +الاولانالعبد اوكا خااقا لانعالهلكان الما تفاصيلهاضرورة انايحاد
 .بهد رهة

والاختبار الا

كذلك

واللازم باطل فانالمثى من مو ضم

سكناتتخالة
هو ضع :شلعلى
الىم

حركات بعضها اسرع وبعضها انطا ولاشغون لإاشي* بذاك وليسهذا زهولا عن الع بللوسئلم  10تأمل*

9

'

الثانى النصوص الواردة فىذلك افولهتعالى +و للهخلقكم ومالعيالون اىعلكم عل أن .مامصدرية اثلا نحتاج ||
الى خذف الضعير او *مو لم على ان ماموص_ولة ولمْعل الافعال ف:أمل لاسَال لوكان الكفر شضاء الله "1
لوجب الرضاءيه لانالرضاء بالقضاءواجب واللازءباطل لانالرضاء بالكفركفر لانانقول الكفرهقذى لافضاءا»:
والرضاءاتما بحببالقضاء دونالمقضى الىهنا كلاءه * اقولحاص لهذا السؤالان يقال لانسي انافعال العباد كلها
بقضاءالله تعالىوالالزم انلايكون الرضاءبالكفر كفرا لانهمن-جلة افمالهتعالى وليسكذاكث لانهلوكان كذلك لنّ]
انلايكون رضاءالعبادءه لانالرضاء نمَضاءاله تعاللىوواجب واللازمياطل وكذا الملزوم فلايكون افعالالعبادكاها]
بقضاءالله تعالى * لانانقولالكفر هقضىاى لوق لافضاء وهواجادالكفر وخلقه +وحاص لهذا الجواب انشال
ان كون الكفر نقضاءالله و اجلبرضاء بقَضابه لاالرضاء والكفرهوالرضاء بالكفرلاالرضاء بضاءالكفر والسائلًا]
لمشرق دينالرضاء مضاءو بينالرضاءبالكفر وزعمانهما واحدوليس كذااك الجدلله على التوفيق #اعل اناللهتعالى

لاهتا بالاختار والعل فيكونًأ|:
كانّ
ل ل جميع الكائنات جوهراكان اوعرضا طاعةاومعص.ة لانهتعالى خلق الك
3

002

3

7

عم ندالها بالذرورة الاانالطاعة عشية الله تعالى وارادته ورضايه وده

١

7

وقضاءه وقدره وان المقصية بقضانة

.

الارادة والنهى عدمالاراا

تاامزم
سال
لره:دؤنر ضانه و محباهكافىشرح العقاد» والمعتزلة اعتقدوا ان
توُعقاد

/

دعلوا اعمان الكافر هرادا وكفره غيرمراد +و نحننعمااال قد لاتكوان همادا واو مله وقد يكوان ماد

ه
ي <م
ونهى عنه كم ومصالح حيط بهاعم اللدتعالى او لانه حل

لاسئل عاشعل الابرى انالسيد اذا اراد

ان إظهر علىلخاضسيك ||أو.بوطاتهسا بل اشيزقهنا سبق فلانقتله وزنواكه لل
عصيان عبده ياميه

ااا

اركان  #وهو فرض اوواجب ولااقل انيكون سنة والتصوف شتضى الثمل

بالثى' ولا بريده منه | بالاحوط هو ولانجويد قران #ه وهوايضا <تملازم كاقاله ابنالمزرى ونقلءن
وقد عك

على القارىوتسهيل

من المانيين

تلات ونا اتاو يل
مفو ح

على الفرين

ق سهد

ا
التفتازاق

ا

اأيموبدالانفاق 600

اليهودبن اناخذالقران عن فاسن

فرض عين قبل يجوز للعمز عالنتو بد بعدالعى فلا اثم ما فىحديث الجامع
الصغير اذا قرأ القارى” فاخطاء او امونكان ايا كتبهالملك كا اتزل+اقولقراتن
سائر!حوال جنس هذهالطائقة وجب ازذلك لك ١لان لاللتئز كترك التعديلوان

(واكزم يضلون ببلاتعديل اركان) الصلاء فيدعون العماننة فيركون ,الواتحت

|لا

( الطمن )| <6

(ولانجويد قرآن) اداؤٌه حقه على<سب ماحاء عن الشارع قالابن المزرى  +والاخذ العويد حم لازم  +من

الكردى
جود القرآن آث »م لاندنه الالهائزلا وهكذامنه اليناوصلاء انتهى قالشارحالطريقة وجارحالشريعة د
فىشسرحدالم-مى بالتوفيقنظر الصوفية الىتعديل اركانالباطن ونح ر,دالاخلاق الذمعةوتصفية القلبالذىهول|!
نظرربالعااين ومناطااثوات والعقات فى.ومالدين فاذاحصل «هذاحصل المقصود والعيادة والطاعة علىاى هيأ
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وضموجدت

مسن التوجه الى <نا

الاق لافى الطولوالقدسكاذ كرف الاصول ولهذاسوخ فالاحكام

الشرعية الفرعية الىهنا كلامه  +فنقول وباللهالتوفيقهذا الاعتقاد ايضاغير 2

حالف لماورد فالكسةالاً 4

والاخبار الندوية فانالاندياء العظام واأععابة الكرام معكونهم افضلالناس و اعظههمقدرا لميتركوا المشوع وتعديل

سا تامدلصلله تعالىعليه وس امع كونهحبيب اللهو صفيهقامفيها حتى تور قمدتماءوامم الله تعالىتو
الاركانلا
ووم
ياايهاالنبى اتقاللهولانطع الكافربن* وقولهتعالىة الايلالاقلءلا نصفهالا بد كيف وقد حساسلفقهاء باثنمارك
جهو
الاغادةعليهلكونهفر ضا عندابى:وسف تبدالالصلاة بركهو بهقال الشافعي رجداللهه واما عندهها فسنة على ح

الجلشات) وو اس فل خزع لكرالعيادقابد »خا وئ اكفاب االلتازفة والدار فط وال 00000

انمسعود رطىاللهتعالى علناهيخزى صلاة حتى فقيمها الرجلظهره فاىلركوع واله»هودكيف و تدقالاشتعال
اموا الصلوةواقامة الصلاةتعديل الاركان وحفظهامن انبشع زفىياغفعالها مناقام العود اىقومهوسواه وازال

عوحاجه فصارقو ما الشية القائمكمفىالببضاوى وغيره من المفسربن وقدذ كر مفصلا فىفصل الاةتصاد +وقال

لاالىلقربة والمبة سقط عنه
صم
للسماةحيرينلالا بشولهتعالىواعبد ريك حتى يأنيك اليقين» النعبد امذاقوا
ل كانا
لتكاليف الشرعية وقداقتدى بهى عض

من جهال الصو فية وبعض من العلا اا

ياواحيز الانساءمةواختاروا

مم اللروانية وان عنةالاتسان وشرفهبالطاعة ورك امعصية +والموابعنهذء الا يد انامراد باليقين هواموث
غير * وقالالفاضل التفتازائى فىشسرح العقايد ولادص لالعيد مادامعاقلا الغا الى<.ث اسقط عنه الاص الى

ات * وذهبالميبعضاحيين االلىاعنبد انذاابيلةغالحبة
هموم الخطابات الواردة افلتكاليف واجماعالجتهدن عذلى
صفافليه واختارالا مان على الكفر من غيرنفاق سقط عن الاص والنهى ولاد<له

الله الثار بارتكات الكار

ولعضهم الىانله سقط ءنه العياداة الظاهرة ويكون عيادنه التفكر وهذا كفر وضلال فان 0

الع فاللبة

والامان ه ,الاندياء عليه
السلام خصوصا سق[ ١/0 ]تس < .الله مع ان التكاليف فىحقه انمكل

| الطءن تمكناسل وعكن اننال اناللصنف وقف على كسلانهم وطعن بل يمكن
انالمطلب استقر الىفلايد فالىسند من حقق الوقوع» وعنالجارح المذكورالكردى

الشارفة آل عدرل 'اركان التاطن هو عل انظزالله الى وقتاط" الثوات .اذا

واما قوله

عليه السلام اذا ا حبالله
عيدا لملسر ه دنت
أنه عدن

قعناء

من الذنوب

مهه
انت
لء ا
كضرر
حطل هذا نخصل المقصود والعبادة اما نهى حسن التوجه لايا لطول والقم_ أل نلىحقه
ووثها وافىالاصول لايخئى انهذا اتكار لاشريعة الظاهرية بل خرق للاجماع

*وبهذا ظهر فساد.قول

|  000إلى الأصوك اذا مخض وأنهنانارك وجود عه والامون ١ القائل والشارح الئل
فباطل ذرورة وان“قاعدته فعليه البيان بل ماتواعده هو حانب
الاحكام تؤخذ لثلنا من اافروع لامن الاصول وامكذراج الاحكام
وظيفة الجهد  9ومع هذه الفضاتح بدعونانهم واصلون مكاثفون
ارباب هذه الطائفة ترك الاولى وارتكاب مالا بأس بلا ضرورة

ازومه وان || نظر الصوفية الىتعديل
منالاصول || اركان الباطن  وتصفية
* وقدعد || القلب فاذا حصل هذا
من موائع |[ لحاصلقصود والعبادة

الوصول ورعاية نانها من شرادطه #ؤنهيهات يه بعدت هذه الدعوى عنا لاق

والطاعة دن التوجه

والصدق بعدالاريب فيهههيهات» تكرر لاتأكيد «نم» قال الثى هذا من || والتقكر  0اه
قبيل القول بالموجب و هو تسليم الدليل معبقاء اللالاف قلت وايضا هو من قبيل
المباحيين لاخيرفىامورهم
كان الذم بمايبه المدح والاول اصولى وااثانى بديجى 

انهم واصلون

إل الشطان * الذى هو شه الذى علهم هواهم وغرهم فىامايهم ولذا انهم

نعو ذ بالله من شرورهم

توه

فالاصول

ا |اسلدقاصكوشلبوالفروع ,ماساخ من الاحكام الشسرغيةالفرعية مادامبناقلا بالغ بل :اش الومين
8المؤمنات ,اد والاختهاد » وقدقال صلىالله تعالىعليه وسطأءمران بنالاصين صلقائما وانلمتستطع فقاعدافان
/نساتطع فعلىجنب فانلمنستطع فستلةيا+و فىالذخيرة اءتلق علىظهر هو جءل رجاءهالىالقيلة فاو بالركوع و اأسصحود

التعل حشكتفيه وسادةلمكن الاعاءبالرأسكاحقق فىالاصول والفروعواذا تقررهذا عم انذلاث اعتقاد فاسد
زعكاسد ناشمنفقد الدادوقلة الرشاد وليس هذامن شان السلف الذينهم قدوة اماف بلهومندأب الهلة
الطعام الذينه ,اضل سبيلا هن الانعام ومنالمعلوم ان سعادة الدارين فىاتباع سيدالثقلين فتأمل فانه مناللهمات
الدئية  «+واأحةيقات

الفقهية ((ومع هذه

الفضاح) المنثورة

بيد عونا»  ,واصلون») ارسة العرفان (مكاثفون)

لتياالرحون (لهيهات هيهات) كرره لتأ كيدالبعد اىبعد ذالالدعوى عنا<ق والصدق بعدا لاريب فيدكا
 ٠حاشية خواجهدزاده غ 2هذاءن قبل الءدل بالموجب وهوتسلم دايلالعال معقاء الإلاف واستدراك عاسبق
امننفى وصواهم كافىاللاشية والمواهب  0انهم واصاون
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الى الشيطان ع« لتابعتهم لد

(مغرورون بامانه)© بعدهرو نهر ومأيعدهم الشيطان الاغرورا والاماق بجعامنءةيضما همزةوتشددالياء وهىالمنيةا.
والملقصود يعنىانالصوفية المذكورة بدعون الوصلة الىاللهتعالىولسوا بواصليناله بله ,واصلونالى!ا 3

ومغرور ون يمقصودانهوم ادانه ماماونبوساوسهعاى عابوسوس من الام مله زولا عد) عقلا ولانقلا(انهم)|]

اى صل (لبعضهمكف حسى )اى رفع سوس ( لبعضالاشياء) فيراها مع بوعدكهشاافة الحببينهو بينها(او 2و!|
من خوارق العادات) وهىكثيرة منهاالطيران فالىهو اءومنها المذىءعلىالماء والاطلاع على ما افلضهير وفهم7
المتكلممع الانبهعر ف لغته((مقتضى الرياضة واراءةالشيطان) سح ]يه فماسيبا الوتوع (مكراماى اضعارا لوك |
( واستدراحا .من الله

سال ) والاستدراج
اظهاز ارادةالميروابطان
خلافه قال الله تعالى
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الوصلة الى اللهتعالى ولسوا بواصاين اليه بلواصاونالى

اْ

الشيطانو يامرونبا مهو دلالاتهو يمشونعلى عنصم فاته  +حى ان عبدالقادر الكيلانى|
عحبشادة
اعتزل عانلناس واتو

قليلة اهلنايالى امتلاء العالم بالاثوار فنادىمناده

عدددر حي كد حا

ياعبدالقادر اجتهد لاء.,ادةلى وعبدت حوالعبادة فالى قد رفعت عنك حرمة |

اخلون  06حكن »

الاشياء واتحت ججيع الاشياءاك فافءلمارت فبياعد وتدغذر تلاك ققال ,عبدالقادر ١

وقوعذلك اذك رءن

اعوذ بالله من شرك باشيطانفاذا ركدالفللام واضححلت:إاكالانوار وقائل .ول قد

بعض الكفرة المر ناضين)

دلاكلقادر انىقد اهلكت فىهذاالمةامعبادا وذهادا #عاملون بوساوسه ٠
ببع
اوعت
ح

اى ارباب الرياضة بِيرَكُ

المألوفات من الطعام
ونحوه ف(يظنون» اى
ادر جونز انه كرامة)

رم اللارىانا
عل جتن لكيه

(وولاية) منالله تعالى
ذلاكعلامته فيغر و نبه)
فىانفسهم اىيغب الجاهاون
هنهم ذلك وقد «ععت

من الاخبار عنشى” فيكو نكذاكث وهوالكثف الصورى 8#اونحوء #منالمنامات |
وااتذرلات والوارداتالغءدية والهواتف #من خوارقالعاداتمقنضى ائرياضات» |
تصفية البساطن والرد عن العلائق البثسرية #او اراءةالشيطان يهلهم طيرانا |
افلىهواء ربفععضهم اونقله منمكان باسرع زمان اوالايان عاريدونه #مكرا»

لعكضفرة امرئاضين | #8
اضعارا لاسوءءه #ؤواستدر احامن الله تعالىكانقل عانب
وعنبعض المشاع انءالمااصفا جاب لاندىه يكون الكثف وهذا يشاركنا فيه |
الرهبان وانما نفضل عليهم بعالم التزقية ##فيظنون المكرامة وولايه فيغزونبه ©
فبلكون الاي راون كل ذلك لهلهم ولاكقل كون ذلك غيرذلك مادامت |
خنلط |
افعاله,الظاهرة على خلافالقوانين الشرعية وانا-ستقام باطنهم خلافا م
ولدهده

قوله  9وقد“معت

كانم

قولسلطان

الس طاى يههذا ١
بد
العارفين | 6بز

ساها مزل لكان
العارفين  6هذا بان

لتوقف حصول الفيض
الآلهى على اتباع اسنة

استدر اجامن الف | شرع او نظرتمالىر جل دا خخص ف اعطى من الكر اماتحت
تربعفىالهواء##او جاس على الماءاو افلىنار »9فل تاعر وا بيههو تنسبوهالى الولاية<88تى
منظروا كيف دونه عند الاص وثالهى وحفظ ا1دوديه الالهية 9واداء#ه احكام .

ل مون > ا

 2ا سي كت 70 022ت دك  3 8تك لاسسلُلتتت5تت| 1 0

امدئ ايد لوقوع الكثف اللمارج مكرأ واستدر اجالمن كانحالفاللشرع الثريف الا جدى

[التسريعة»

(الىيزيد البسطاعى) يفت الموحدةو وز كسرها وسكون المملة الاولى نسسبة الى بسطام بلدة بطريق نيسانوا
(لونظرتم آل رجل) عمانا لاتقييدبه غالىولوقال الالانسان لكان انموام (اعطى) بالبناء لقعو وسكت عن

الفاعل هو اللهتعالى لاعه (منالكرامات» اى خوارق العادات (إحتىتربع افلىهواء» اىجلس عربعا ينا-عا
والارض زفلاتغرواه» لك بالتربعقاذ ردن (<دىننظروا» وتبدروا ( كيف كدونه) 'من الوجدان (عندالام

الالهى (والنهى» الرباتى امتثلالاول بالفعل والثانى بالبرك اممخالف (وحفظ الادود) فلا يهتكها (واداي) فعل

بالمساي الينا بالاغترار بظاهر افاعيلهم

 3الشريعة انتهى فنعو ذبالله رادم

الكاذبة دون ملاحظة التوفيق الى قواعد الشرع الظاهرى #واتو الهم

وافعالهم  #التى لاتدخل فالموازين النبوية ف فاته
لراك

يضيعهما بعنىاكنان قاثما

شباطينالانس »*

بالاساع واتفاءنداادود

واضلالهم  #3وقطاع طريق الله تعالى و خصو
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الكاناك  1اق

حوولميكه صلى الله تعالى عليه وم  7لاستهانهم
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لانهن هلهم وظهور
وار ق علىابدى بعضهم

 6از ء الول ه ن دسج

طر عهذا

 1يان دير نهة خموديه

وبالوسيلة الاجدية محمد اللهوتوفيقه وليه انشاء الله تعالى
احازء الثاق

اوله الفضل"الثاات فالتقؤى

رعابفتنو ن ملم نشبتهالله

( واقوالهم © الختكى

بعضهالإوافعااهم )المبثية
عل اوكا نا “اطلكان
شياطين الانس)
مداه و عتاتهم لو قطاع

طريق الله تعالى ) اى
قعأاع طريق معرفته

ورخية الكد شال
تر ل وكا
عازن ان لاحاجة 0
وانه صل

هن غيرتعل

وذلك خلاف

قضيهة

ع عة اللهقيه فخىلةه قال

صب الله تعالى عليه و

اعاالعر بالتعم بزوحكوز,

حبيبه صل اللهتعالى عليه
وس )ادعو اهم اناافيض

الالهى لاتوقف
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فهر ست اطزءا 0

الفصل الثالث

0

فالتقوى 0

طُّرق ةالحمدية 0 ”-
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ثلاثة انواع ||نوع الاولفى فضيمتها

ال ١

الهبات الدالة على فضريلة ال0

١8

النوع الثانى فىتفسيرها
النوعالثالث فىمحار بها

| ١55
لكا

فىتفسيرها وعددها

والكفر ثلاثةافواع الاول جهكى |

والنوعالثانى كفر جعودى
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/ا/ا١
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مابوجب التعظام
8

مانوجبالكفر قولا وفعلا
اشم

المححث السابع آخر مباحثالرياء
وعلاحه

والسابع انباعالهوى

١١
براراا
را

الكلام اةلاايلكريم والاحاديث

ف اىلكلامعلى التقليد وهو الثامن

النبوه فىوصف الخاصين

قلاىد اعتقادا وعلا
مم ع
فاىاللكلا

اما

الكلام فهالايحوز العمل بكلكتاب

/؟

افلىكلام انيحمل الانسان ثواب
مله أغيره

قله القرض والصدقة

عن العيادة

والسادس من الستيناعتةادالبدعة

فىتعربفه
المححثالثانى فيابهالرياء
الححث الثالثفياله الرياه
وامالاقابع وهواارياء لاجلالجاه
للتوسل به

الي

الكلام فىاظهار المعصية واللياء ١١

شرعا وعلاجحه

وفيه سيعة  4يماحث الث الاول

وعتادماته

عن الطاعة اه
فدىان ارادةاطريية
الكلامفى السواكوالطيلسانو غير

والنوع الثااث حكبى كادضفاف

1

طرف القى
طان
ييل
شح
لمق
اكلا
ال

قالطا عه ون شيعه اوده اولهابنها

القات حب المدح والثناء

و الناسعمنانلستين المذمومةالرياء

قىالد,يثمامن ادص الالقاء 4دان

ا/ا ١فى معرفة +واطر القاأب  0ا

افلىكلام على حب الرياسة
والرابع واللماهس هن متكرات

اك الك بعد الاعان ومالزمه

الكلام فطلب طول العمر

ينالرياءوالاخلاص وحل ماله ْ

وتوقف بعض.ن

ال#تهدن ف يعض المسائل

٠١١

افلىكلام تأثير الرياء فى الطاعة

المحثالسادس قالاهور امرددة

الثانى فىالاخلاق الذمعة

أسياب ال ججح

الث المامس

فىاحكام الرياء

وحديث اهاالاعال بالنيات

فكر الفالقات
الكت الول م
القه

المححثالرابعق| إزإيا|ء كذوغلاماله

فسىان خاطلررايتاء
الكلام فىاواوية غلبة انلاوف
على الزّحاء فيهاقوال المشاعخ

” 0الثانىعسن من آافلاتقلث الكين
ولدشه محات|لار لسقدس
الكبر وضده آ
ان

فى بان خواز الشكر ى.اريعة

وا

اي فىيحث الاتواضع والماق
 0الثالث عثير هن افات القلى النذلل
ومنهالسؤال1نله قو تنوءه
فق

1

رق
"51

ومحة الذغات "آل السشاكة
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+ومتهاقولتهلى

ان ( وسارعوا) نواو نات رركي اللسسسياف الى ادر وار الى مغفة دنر بكم) اىاسباب
تإشورة العر

توبة هن الذنوب كالزنا والرياء وغيرثها والاعال الصاللة التى وجب لكمتكفير للقايثات
المغفرة من الله وهى ال
6الصاو اتالجس هو اقيتهاوالمهادو الانفاق فىسيل الله(وجنة) اىوشارعوا الىعل:وجبدخولالنة (عرضها

| لواتوالارزض) مبداً وخبرفى>ل الجرصفة جنةاىع ضَهاءئِلعرضما وخص العرض بالذكرلانه يكوناقل
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نة من انان
كل
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وان المتقين سن

اكعصوات
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#ه م جع اى احسن مرجع ومنقلب*+و فىل عران
مأب

ىغفر ة )عطي يلونهر بكر 6فا يسرع وندالذنت الىالرجوع للمغؤرة
#9وسارعو| ال

واالتىودةمن العاصى»وعن البغوى بادروا وساءةوا ماالدىو جبالغفرة باداءالفرانض

والارض

ا قل

دعضها لبعض و هذا حث

عل اكات

المدرمات

والعيل قات وها
قبل الفواتلإن افلقاحر
آفات (١ اعدت للقن ©

والاخلاص #8و جنة6ه عن

انكاز نالمغفرة

ازالة العقات و النة حصو

لالثوابوقيه

و جب المغفرة من 4و التوبة وترله امنهيات والمسارعة َك
اشعار الىلزوم مسار ع ةما
كما

لمؤديةالىاطنة ظِ عرذه العووات والارض « ا
الضتاحاات ا
*و عن|بنعبا سر ضى اللهتعالىعنهها اكسيع “عوات

ركنن

ارضين لووصل

ع

يريك لرجل واحد

بعض كاف البيضاوى +وعنالواحدىعنانعباس

جيلاىاو جملت-ووات وار سن قاط فا

لعت 5

تون

الطول ل

٠ن ذلك اوانالطول

بولو لكردسطيا

كونها عذاوفة لذن

«*#و عن البيضاوى

اد التنصتو ص

فيه دابل علىو حدودالطنهة

دلالتها عليه عظرريا منهذا

منكان هيا

على طو اهرها

لإمكانها

وكونها خارحة

فىقدر انلك تعالى

عن هذا

العالم لعلو حه

العالم +و ىقص  3 5تللك انة التى تورث

اى حملها ثواب اعهالهم ارت

|||
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وقيلسيق

فىالكافر اتعسل
الكر امة كا
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وبا

الث والاسرار

الازهارءره:هاةولهتعالى

فق سورة

صم ( تلك

اه )امو صوؤة بالا وصاف

الاحاسن ( التىنورث 6

باقيعدفان ولانهداطيبالمالواهناه

وة.لالسوق

قد فمانالسوق

العةه 3
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والحثههناطو يالذيل

من عيادنا

وقللاهم بر ثون مااعد للكفاراوآمنوا لانالكفر ٠وت وندواه ,اورثهماياها
 +وفىالزمس  8وسيق الذين انقوا رهم الىالهنة يه اسراعابهم الى دار الكرامة
م١ كبوم كافىالبإضاوى

وىن
ركف
عغير
للا
انقوى
بال

الاالله #3غنات  4هئت  #4لليتةين

لتقواهم اعلنشنركه والكبائر وادرارالصغار احج على المتزلة بهذه اليه على
#وله

اعاء ال أن فول الل

من اوليانه

| ووصلالبعض بالبعض كانذاك مثل عرض الا.ة و#صيص العرض ليدل علىان
لاذه

وصف 0

للدزة وفيه

حقرقة الاسراع

قودول

شتضىكونه على خلاف

9

دار

الطبيعة

2

عبادنا من كان قينا (

ومامرل الح كه
ماين اند:ا وما خلفنا

ومابينذلاك وماكانر بك

نسسيا اى عطيعا لتلعهاللى

كثاارلوارث المال من

المتوفى وبق له * وقيل
آورثوا منازل ااهللنار منالنة لواطاعوا ربهم كافىتفسير العيون  +ومنها قوله تعالى فىسورة الزمم (روسيق

الذين انقوا) عن الثعرك والمعاصى (ربهم الىالإنةزمس | 6حالجع زمرةوهى الماعة القلبلةاى ججاءة فىغرقة
قبل اللساب اليسير وبمضهم يعد لاكساب الشديد لدب مس لبهم (<تىاذا حاؤ ها) فاداثر ف لشسير ابى
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اهل الاغدّ انحتى اذاكان ٠دوولا باذا يكون عستى ا وبع موقم الاتداء اننهى وجواب اذا
قال عض
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الكرامة والرضوان  0وقاللهم خزتها 1
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من

 -عليهم اخازنة وقول  0سلام عليكم طم « اى طهرتم

الذنوب اوطابت لك المنة لإفادخلوها خالدين) حالءةدرة اىمقدرين اللدلودفها فاذا دخلوها ورأواما اعدا|)!'
فهااعحبوا مسرورا وقالوا الجدلله الذئ صدقنا وعده ائ اتحزلنا على لسان رسله وعذء واورنا |!)20 11

اعطانا وانزلنا ار الطنة نتبوأ اىتنزل من العنة حيث نشاء اوحث نشكى وقوله رسال 00
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غيره
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وت رولدا رالا ):
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تفضيل حذفت الفه حُفيفا

(الذينانقوا )من الشركه
قآأمنوا ( اثلاتعقاون )
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الآاخرة حت امن الدكا
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لاا

< اه قدرالماجة لان احدا ينزل فىغير معز

.إلا مقضية قا للك | لل للا
وتحت  0 0جواب اذا والواو>#مة وملللة اوحاؤها ممع سوراا|
وقبل واو امانية والجواب محذوف اى فزوا وثالوا النى  8وقال لهم
خزلتها سلام علي طم © طهرتم هنالعاصى اوطابت لكالجنة اواشرو أ
باللامة »كل الآافات طم اوطاب لك المقام اوطبتم بطاعةالله اوعنانلبائث
اوطابت اعالك ,فطابمثواك  8فادخلوها خالدين * #مقدرين اللاود والقاء
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لادلالة علىان طم عدوت لدخولم وخلودهم ,وهولاءامدخو العادى بالعفولانه
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الملائكة حافينمن حو لالعرش هون محمد ربهم وقضى ينهم باحق وقيلالحدلله
رب العالمين* وفىنوسف يف واداراخلآرة#اى الجن ف خيرلاذين انقو ا#عن الششرك
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+وفى الشعر اء#وازافتالعنة للمتقين»ه عنابنعباسقر ب تاكن

ةلاوليانىوقل الددا
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انه

إل وعدالمتقون»ه

وهمامة 0

والسلام خبره

قولهفيها الا ية+وفى الكل ولام دار المثقينيهدار الا خرة 4ذفت لتقدمذكرها

وقوله © جنات عدن 4خبر «بندأ محذوف ووز ان يكون اصلوص بالدح 
يضاوى وعن0
كافى الى
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لمو حدين امقر بن

لإيدخلونها»

ويطيعون و لايعصونوههنا حة.ق وتفصيلتركناء خوفا من الاطناب والتطويلمناراده فعليه مطالعة تفسيرالعيوا
 +اومتها قؤلهتعال فشوىرةالشعراء (:وازلفتاطندي ىقرت الللتين» لأن 55!1قرب :بة منموةف السك
بومالقيامة ينظروالنبهاذكردفىنفسير الشع+و منهاةولهتعالىفى سورالدلصهلتىءالى عليهودس(مثل)اى صفة اا ا
وهو مبتداء خبره قولهفهاالا” يد عومنها
التبىوعدالاقون)اىالذين :ةو نالثرك واللمعاصىوه ال
الي بور الكل زولكع دار ااتقين) اى أمخا فين المطيعينأ لعنة  3وصفها وله
قتوعله

جناتعدن 53اقىامة
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أدخلوتهاجرىمن تحتهاالانهارلهم فهامابشاؤن) اىماءمنونمنالستلذات ( كذلك) اىمثلالذجلكزاء (ؤيجزىالله
ثفين) اى شسرايطاثفين مده ويطيعونه م وصفهم م

بقوله (الذينتوفاه ,الملائكة طيبين) حال من كعير المفءول

4م عند الموت لام

ا ود خلونها نحرىمن نحتهاالانهار4

تاد ور اهاهاو

قصورخم ومسا كاهملله فيها ش

عليكم 4علا منالله

 ١مايشاؤن 6هتماتشتهى الانفس وتلذ الاعين مع زيادات لثرالعينول لهم الاذن وخلمطر

اومن نفومهم وشولون
لهمفىالاخرة (ادخلوا

.على قل باحدوفيددلالة ان الانسانلايحد جيم مااراده الاقاطءة هه كذلاك كزى الله

المنقين 6هكذا ازلىمالتلقهين انلافينافلذين تتوفاه ,الملائكة طيبين #هطاهرين
لون الششراءعن ماهد ردقه اقو الهمو افعالهم وقيل طيبينكاذجامعة لول 22

[أخنة مكنم تملون 6
افلديا من عل رات

مسول

ججيعالاوامس وفعلا كيرا تو اجتئاب كل المناهى والملكروهات مع الاخلاق الممنة

 3شكال إ ااترححضةة اووالوهاململاعدة ع.نْ الاخلاقى المدذم6وة وااخاصال
امعناه وفانهم طيية سهلة لانهم بار ون عند فض
ا

الك7روهة*+و-3ق7

ارواحهم بالرضوان والعنة

توه مسال

سار

[لدحان زانالتقين) ا

.

| والكرامة فصل فرح وسرور:فيطيب اهماموت نقلعن اللمازن ٠ وقيلفرحين

الذينء حدوااللهواطاعوه

 (١ف مىقام ) بضم اليم

ا

|بنشارة الملاككة اياهر بالجنة اوطيبين برض ارواحهرلتوجه نفوسهم بالكلية الى
لايقكم بعد مكروه واد
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وننحها ( امين ) اىى
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ليام
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خلواالعنةيها كنمتعماون  6ف اى

مكان ذى امانة أن تزل
أععتى السيب العادى التفضبى لاالعةلى الانحابى م زعه ااعتزلة وقد سبق انمثل || لاخانة له لان المكان
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يت
د
ا لآلا دهم حددت
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2
:
التمين أنبدخل احدامتكر علهاعنة الحاديث ليس متعار ض

5
اليف كاله حونلنازله

* ١وقيل معنى الآيات دخول الكنة سيب الاعال ثالمتوفيق للاعمال والهداية

لمايلقّفيه امانلموفةوله
(فىاك هاون 130

| للاخلاص فها وقبولها برجدالله تعالى وفضله فإبدخل ممجرد الممل وهومراد

1المديث ونصم انه دخل بالاعمال اىبسبها وهىمن الرحجة +وفالدخان ل ان ||فىءقامامين(بلب.ونمن
1اللثقين فى«قام موضع اقامة ؤامين» ذىامانة لاضياع ولاآقة فيه ولا انتقال ا سندس واستبرق) اخلة
 000كناحة من الوت وإعلوادت اومن الشيطاناومن كلنحنَوبؤسش وشدة || حال من كعيز فاعل] من
| #فىجنات وعيون #بدلمنمقام ج'أءه لادلاله على نزاهته واشقاله عملاىنستلده || جنات اى الابسين .من

| منالما كل والمشارب #بلبسونمن سندس واستبرق السندس مارق منالحهرير || الجنسين يعنى ممالطفمن
باشلظ منه والاستبرق معربت مناستيره' ولايضر ذلك كون .القرآن || الدبباج ومما من منه
ا
 1ريا لانه بالتءر يب حرج عن العمية ولذاجرى

عليه جيع التصرفات

وغاظ والاسترق معرب

العر نه

| #متقابلين  6شابل بعضهم بعضاللانسوالعدبةو المعاشرة هفكذلاث 6كا!مكنراه ,الاأءسنتبرءو جازوقوعالافظ
التمى فى القران العربى

بم وصفنا و الات والعيون والاباس | كرمناهم  #3وزوجناهم #ورعين 3

|اى قرناهممن قالواذلاك يبسعقد التزوييم بل رد المقارنةقلت لامائع من ال على

0

عرب شرج من

 ٠فى الصسىعن حتيقته الاضلبةوالخور النقباتالبناض وقرخكيات ١ انيثون نينا صر فقي
تضبراق اللففل الف ىمد
ل ا
0
:

| ابياضالعينو ق2بل 0عشاعةالع3بنينويدعوانفيها ©يطلبون ف بكلف كاهة3ك بهكلمايشوني إلتضرف للفة .عمربنى

غرفرق ( متةابلين )حال

الفوا كه » 9نين يهمن | شطاعهاو مضي تهااوهن الموتاومنكل عو فاوهن الشيطان

1 1

0

 5:إعضهم الىقذاءبعض لدو ر انالاسرةبهم( كذلاك) ى مثل ماذكر تلهمثابتفىالعنةاو التذاه كذ يك (وزوجناهم)
 4قرناهم (>ورعين)»

أى<م ان الوجوه عظام العيون (.دعونفها)

اىيطلبون

فى العنة ما وهو

حالمقدرة

من فاعل زوجنااى مقدرين طبهم فيها منازبكل فاكهة آمنين) من اقطاعها ومضستها اومنالموتاومنكل
7

وف

(لاذوقون فها الموت الاللوتة الاولى » اىسوى الموتة الاولى أوبعدهاو المعنى لابذوقون فها الموت لبدلا
ذوق الموت الماضى غيرمكن فالمستقبل فهذا من باب التعليق بامحال (رووقهم» اىبصرف عنم (١ عذاب ال
فضلا) اىاعطى اهرهذا الثواب فضلا فر من رءك ذلك © !ىالفضل زر هوالفوز العظهم اىااخاة الوافر
ذكره الشيم هاب الدين فىتفسيره املعى بالعيون * ومنها وله تعالى فىسورة الطور (إان المتقبن) من الشر
 0اىنم انواع الم (فاكهين) اىمتلذذين فرحين ( ما|نهم رءم
والتكديتف اى انأاوةاك علوت
عله امنلكر امة قوله ( ووق»م © عطف على فىجنات اوعلى انهم اىحفظهم ورفع عنم ثر ربهم عذا

اسيم ) 6اىالنار ثميشال أهم ) 2الواتمرياك * نالوان  8-م

الاكل و الشرب لانه
0

فيه ولا خوف

ل والقراب (هنيئا ) اهىنأ

لذو تودقهالوتالاللو.الوالى»ف الدثيافلذا قلافظ الاععىلكنجو وقاه|»,
حفغاهم #عذاب ا ْ 0فنضلا منريك  3ل<اوويا عليه ولا |سهةاتا منالعيد

العظمالشان فق هواافوزالعظم» لاغيرءلانهلابطر فاه |
املنا فاتكإكانف اىلدنيا © ذاك * 0
ولامنا-م ولااحقال زوال ونقصان+وفالطور  8انالتقينفىجنات وذ.م ©
قوله(ما كام هاون
ما آ اهم » اعطاهم ف ربهم #2
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لانالقاتل اذا اقتقص منك

فى الديا لميوُخذ به
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فكيفية مثل صومناوشق عليم عندائتداد ١ 11عليكمالصيام)اىفرض
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جعاوه ببنالشعتاء والريع وحرزوا

عن الطي.وانات قبا كوا ويشرنوا وبزيدوا
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عليكر صيام شهررمضان

الأمناك اوقا السرم
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بأدةقد مدليست مخصوصةبنا بتلمكافنروضة علىمنتقدمنا ايضاشوله (كا كت ب علىالذينمن قبلكم) اىعلى

كمفاارة لضحويله دن و
الشديد فعثلقيهم فىمعاثه ,واسفارهم داوة بين الثتاء والرميع وزادوا عثرين نو

(اعلكرتتقون)المادى لانالصا من نعفسه من مباثسرة السوء قالصل اللهتعالى عليهو س فعليهبالصموفمانالصو١ لهو

اىعدن من السوء كافىتفسير العيون  +ومنها قولهتءالى فىسورة البقرة ايضا بكزذلاك  6اىمثل ذلك (بيان (-

لتدآيانه لاناس  6منامن الصيام فالصدة والمرض والمباشرة بالنساء والاءتكاف ( لعلهم بتقون) اى مخافونك
فيذبعون مااى هم ونتهون عانهاه ,كافىغسير الشممرحجءالله  +ومنها قوله تءالى فىسورة الاذعام بزوا ريه
وثا الىربهم) املانى عليه السلام بالائذار لاهل الكتاب بمد انذا
اىخوف بالقران (الذن افون ارن>
لمكن دن اكد عليهم اوجب لاقرارهم بالبعث -ز ١١ هه تلاوة الكتاب ووز ان ككون الا
اعم
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 201 2212-5-20 2-2----مماتهوو وليملك آخرفاتم سين9اعلكمتتقون #المعادى شهر النفس وك.س

بالاذار ( لبسلهممن

أ وجهالاحجحاج انالتقوى ام عظيم شرع لاجل نيلهاقهر النفس بهذا الصيام ولعذ بب

دوه ) اىمن غير الله

دزينبيفا
(واى)لاىق
الكتم

لوه

معالم دنه واحكام كه ب اعلهم .تون * ماحرم عليهم فنيحوا منالعذاب '

شفيع 4

لهم قَّ الا حرة و

يكان  2#بين اللهيانه اناس | 4
امثلثلبذل
| النفس+وفالبقرة ايضا  9كذلاك  #اى

ل

هذه ال-+لة نصب على

الخال من مير خافون
بعنى خونهم بالقران

ف
يشر
فاذاكان غاية ثديان الاآيات اؤليلةالشان لاناس هىاتقاؤه ,فالتقوى ام
ولدفضل مندف+وف الانعامفه وانذر.ه خو افلقرآنه الذين افون انحة.روا
الور خم *« قال البيض_اوى ه المؤمنون المفغرطون فىالمل اواليجوزون العشر أ
| مؤمنااوكاذرا مقرا اومترددا فانالانذار لانفيد انبقطعف الانكاروقيله ,الكفار ٠

 3ليسلهم من دونه »*اىالله © ولى  #قريب بمصمرهم  9ولاشفيع * فان -

قبل اناريدبهم الكفار فيلزم انيراد منالاتقاء مابتق منالكفر فلاتقريب اذا أ

(اعلهمتقون) الله تعالى
فيتزجرون عن الكفر

الظاهر كاعم فت انالمراد منالاثقاء هنا مايجدّنب عالنكبائر والاصرار على ١

والمعاصى * ومنها قوله

جوابا لذلك فارجع البدس هلترى منفطور 8#لعلهم تقون #هفيئزجرون /

قو رة الانعام
تغتالى ,س

عن الكفر والمعاصى*وف الانعامايضاق ذلكم يعنى عدم اتباعكم السبل الحلفة |

ايضا ( ذلكم وصيكمنه | والاهواء المضلة والبدع المردية « وصيكم © اللدتعالى يلبه اعلكم تتقون »6

لعلكتقون)اىتحذرون ]| الضلال والتفرق عنالمق* وفىامائدة #واعدلوا» فىاوليائكرو اعدائكمذه و
الاهواءا لاون قنستقيون || العدلالمذ كور معنى #اقر بلانقوى» عنالنار اوالمعاصى+وف البقرة #وانتمنوا ١
ف ده  +ومنهاأ وله اقرب للتقوى» مبّدأو خبر يعنى عفو بعضهم عينعض ادعى االتىقاءمعاصى الله
لله الى
لد ص
اعسم
تعالىلانهندب +وف البقرة ايضا  8واوانه6#اليهودظ آمنوا #
كال سورد لكالا
عليهوسسوالقرآن  8وانقوا » الكفروالاتم 8ه للثوبة #اىلكانثو اباللدتالى
اياهرخيرا وقالالبيضاوىولوانهم اموا نارسوك و الكتاتو انقو برك العاصى لثوبة
:
اق ق|زليائكمواعدائكم

(هو) اقىول المق والعدل ( اقرب للتقوى  6اى لطاعة الله وابعد من عصيانه كا فى تفسير

(من

العيون  +ومنها ولهتعالى فىسورة البقرةلإاوان تعفوا اقرب للاتقوى) مبتّدأ وخبر وتعليل اىثرك بعضك بعه
حقه اقرب لاجل التقوى اذالاخذ كانهعوض منغير معوض عنه اوتركالمروة عندذلكتركلتقوىو فالآ يهلد
الاىنسائية ببنهم لانهتعالى امركل واحد منهما بالغفوكافىتفسير العيون  +ومنها قوله تعالى فىسورة البقرة ابه
(نوا  6بالقرآن وتمد عليه السلام (واتقوام الححر واليهودية وجواب
(ولو) ثنت (انهم» اى اليهود آم
ظ
؛
قولهتعالى (لثوبة) وهى مبّدأ اىلثواب كائنلهم عالىدوام
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اام عندالله) سفته و انر( خر) اوكاوا عاوناى ثوابالله لهىماهم فيهواقد عاو الكنجه اهماللهلعدمانتفاعهم
ومغّل اثودة الله بالاضافة لان المءبىلثى” مانلثواب خيراهم فالثزوين دل على التقلول كم فى تفعسبر لخم

توه تعال فىسورة آل >ران ( وانتصروا  6على عداوثه ,وميداق الددن ( وأذةوا ) الله فى#ارمه

لايضر) بطم الضاد والراء بالتشديد منالضرر ولايضسكم بكس الضاد وجزم الراء من الضير اى لا>.سركم
كيده ل

أى مكرهم  1مانمكاره وهو ارارشادمنالله:ءالى الى الاستعانة بالصبر والنقوىعلى ,رد الاعداء

انالله عاثماون رط  6اى عله يهالكم منالصبر والتقوى وغير©ها مدرك هنكل حانب والاحاطة ادراك
د ى' “داله ولاحاء المثركون باد ونزاوا سو ١٠١]ينس زهاةقتالامؤهنين داور رسولالله عليه الصلاة والسلام

فاناروج لقتالهم فاثار
 2من ءتداللكه خير * ولاحى

صضوفتف ددلة هذه

د

عل

العنى اللمقصود

بض الكعابة بالاروج

*وفىالعران  #وان تصبروا  #على دق 3اناهن « وتقوا #موالاتهم

ف أشكانا لعكهم رك

3دهم شيأ » م انلمكاره وهو ارشاد
اوما حرمالله عليكم  9لابضسم -
من اللهتهالى الى5

عانة باأصر وال 0:ىق حال كرد |الاعدناء شيةذ

لمرو بج فذرجحرسو لالله
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صل الله 00

الانفعال قليلا +وفىالعران ايضا هلولى» ى بك.فيكمالامداد بهم انتصمروا
ونتقوا يه معصيةالله وعالفةندبه صلى اللهتعانى عليه و سل  0ويأوم  #المشركون
 0منذورهم هذا

من غصهبم هذا او دن و جام ه_ذا واص_لى الفور غايان

اليهموازل بالشعب من
 1-23واهص على الرماة
ا

الله بن جبير ونزل

القدرثملاغضبهقعددم ربكم حمسةآلاف من الاتكةيهم ثلاثة الآآلافامذكورة

مارك فر ل ال

قبل ب مسومين  :#معلين خيوله ,بالصوف الابض وقرى”#تعالواواى سوموا

له م#:ة الله
لف
اعر
لنديه لي

نفو سهم لعهامة صفراء وياب دض*وعنابن

الزيير اللاعكة 0

عليه ويشكره

على خيل باق

وتصبر

بعها ِ صفر  +وعنع_لى دض ارسلواها بن اكتافهم * وعناخطازن عن ان

على مايصيبه ويصيب

الموزى ععنلى رذىالله تعالىعنه بينا انا  3من قيب دريات ريح شديدة

المؤمنين من الاذى عن

فنمناللائكة بينبدى النى
ثماشدمنها ثماشدمنها اثشمدمنها فالاولى جبرا أملفلي
صاللىّهتعالى عليدوسٍ والثانه مكاتل ا
فلفين ايضا عن عنثه عليه السلاموالثالثة

المشسكين و تمام التفصيل
فىتفسير العيون * ومنها

الله

قوله تهالى فى سورة

اسرافيل

قَالت عناساره

:الى عل
صلى الله

و سد
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عن نساره

ريم

« على الاذى والشداك ههوتقواه

آل عران فر لى  (2اى

براعاصى واللمعارضة هه فانزذلك  #التسير © منءعزم الامور * مءزومات

يكفيكم ا

زان

تصيروا ) م

لكم

تعالى اعداءه +وف العرانايضاج

وانتصيبرو

الامور الى يجب عليكم فعلها وحملها اوما دز مالله عليه اىاص ه وبالغ ؤيه

لتر كان( و توا ا ف

والعزم فىالاصل ات الرا على لقو م  1أمضانه * وعن البغوى من عزم
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م

اهم ا م (وبأتوم) اى

الامور اى منحقالاهور وحتها+وفىالنساء © واننصللم وا »ماكام تفسدون

يكم 0
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وإنحم الواو اى كدواوية غيرهم
بدرتسوموا

ذان الملاعكه ول سومتث

بالصوف لاض فىقلانسهم ومغافره  1 ,عليه السلام ايضازلت الملاشكة على خيل بأ علبهم عاتم صفراء
دض

قدارسلوها بينا كتانهم جومنها قوله7ما

فىسورة العران (وانتصيروا على الشدة والاذى (وتتقوا)

لمكافات واللمعاصى (فانذلك )6اىالصبر والتقون (م من عنمالاهءور» اىمن مء«زوماتها التى  2عليكم فعله_ا
وتملها عاها فانهامن اخلاق
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الاندنهأء والاول.مأعدق ,4تهافي لهثءالىىقق«ورهلاد
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والءعدل والتوية عامضى

غفورا  0حرث
امادة ؤزواوا ن

منم ,لكام عنالتى كر*ةرها والرجوع الها (رونقوا) اللورفيا يستقبل لفان اللكها
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كا فتفسيرالعيون * ومنها قوله :الى د
ان ترواهوا»

اىقرثوا

اعانهم بعم لالتقوى

الذى ١

طريقالسعذاء ل(كفرنا عن م سمأتهم ) ا حو نا عنهرسحلل ١س ذو بهم ( ولا خلناهمجنات النطر)الام
كاف العيون +ومنها قوله ا

فل تقو اي فهعايستقبل #9ذانالكلاهنغفورا رحئا»+وفىالماك#ولواناهلالكتاب
 0 0الاعراف ْ
اي واتقوا ا6ىقرنوا اعانهم!مل النقوى #اكفر اعنهم سيئاتهمولادخلناهم
(ولواناهلالقرىآمنوا ٌْ
حنات النءد كل اناعان الكافر ولو لمبقارن العمل كاف فى دخول النة

و7اوا | 1ا فا فالمة تعليق تكفير السيئات وادخال الإنات ممموع الاتمان والنقوى والجل
فر على انيكون
وادوا رضم وف ره ||ع|لى مرورمدة متطاولة بعد الامان بعيدكال على الااتقلاءكمن

وأطاءوءفقن

علوم | عطف تفسير الا انال اصل الاممان سدب ااصللدخول وامامعيته غنات النعيم

بركاتمن السماءوالارض) ك|ان|شعر.نه صيغةالدعا٠لواعراف للإولوان اهل القرى» المدلول فقوله تعال |
اىلكثفنا لهم0

ان

فى قرية* وقيل  1وما<ولها وعن ابن عباس بريد المديئة والقرى |

ال  || > 00فىكتاب الله تعالى المدنة لعل المراد مانثعل القرية والمدمة والبرارى امابجموم |
الاواتب الغلقة بفعي_ا

والشانات والرزقهنكل 1

دهه من الععاء والارض

الة النص اوالقايسة 9آم#نوا وانقوا  6الششرك والمعاصى وعنابن ||
ايجاز اوبدل
جيل انالمهلكين لواتوا بالامان واتقوا المناهى و لفهمنا عليهم بركات املنسيوا,

والارض
[

من الامطار والرباحالاواتج وهن الميوان والثيانات وقالالببمضاوى

لوسعناعليهم اخليروسيرناههلهم

ك 0حانب  +وعن ابن عباس الخصب والرخاء

(رولكن 1تبوا)اى دك ْ| |1وكرة الموائى وزد الثاز والارزاق والااامن والسلامة واصل |030021 1

ل
)فااخذىاهمماة ناثم |ْ| الالمى فى الثى”  +وعن البغوى هو المواظية على الى والتالة 73 10
 0ادد |1

كانوا 0

ا اونانا  8ولكن كذيوا فاخذناهم  4مأقبئاهم بانواع العذاب كالقسط  #8بماكانوا
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0ا0
بسب بكف ره وعصيانهم 9يكسبون» يسبب كسمم الاعالاللبيئة وعنالعيون اذاكان الزه ن
1ل١

ااانا أثا كراكان الرزقفيه من السعادة والافن الشقاوة+وف الانفال ؤيايهاالذينآمنوا انتقوااله»
:ا ا
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بطاعتد ورك عصيانه

عل لكر فرقانا#هداية فارقة بينااق والباطلاونصرا

1 0ك

فارقا بين اهلق والمبطل باعناز المؤمنين واذلال الكافرين اوتحرجا منالشومات

0

* وعناللمازن فرقانا يعنى نورا ففقاويكم تفرقون به اق اعلنباطل وقيل وقيل

ررك 0 5
3 053 5 :
03 , 0

م ا  0اللهدذوالفضلالمي فلاتطلي|و الفضلءنغيرهوءن الببضاوى
مالقو
تابه على انماوعده عقابلة العمل تفض_لى لاوجوبى وقيلكانه تعليل لاعكر يعنى
منكان صاحب فضل عظم بقدر انيعطىثلهذا الوعد +وفالنور ومن بطع

الغناله منالثقاوةكأ | |.وناتها حذرون فالدارن او ظهورا لنتهر امرك ورت 1 0 01ا000آ
0 00 5
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وفي«كفز عنكر سيثائك » الصفائر وفيلنفرلك ذنويك ا4لكار 710007

 . 7؟ | الله ورسوله وشالله وتقه» بسكو نالقاف وكسرالهاء اىفها بعدفربعص الله

فر قانا#اى ام | نرق دين

اق والباطل بنصسرك افلىدين علىاهل الكفر لاعزازم واذلاله الدفنيىاوالاً خرة( ويفكرعت م سيئاتك) (فيا)
اىو بم كارك (وءلغركم6١ 1اك

م عو 75 #7 5والفضل العظمء )اىالتجحاوزء شبئات عاذ هحاقا

لفسير الثمم* وما قولهتعالى".فى-ورة النور ا  5الله ورسوله ود 00

ر الهاءوسكونالقاف

عفنا تنشيها لنقه بكاف وبك.س القاف والهاء مووصل بائهاوبذير وضاها بسكون الهاء شسرط اى ونهيطعالله
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انق  69المنة واورةله  #بالجهولة  9وازلفت * قربت  8#ووعدتإهوكانت

من اعضناء العالك

داراراي !لتقبن  8#وكتكانت اتقو لاذهخرة زادا ولباسا » فانخير الزاد

( الاشرف  4باحر يدل

وفع اوالنصب
مباقابللهر
اى هو اواعئى اذهو

التقوى ولاس التقوى ذلك خير  8#وكيف اضيفت  »#التقوى  #8الالىرئبسر
الاثسرف  #اىالقاب  8وامتن بها وكيف جعلت سيبا ليرية  #فكل )
ا * لااجللتقوى ”8ون
ايفهخص
صالح هووكتابةالرجة  #اىالزاءها © وك

ملك مطساع نافذ الحكم كتاب الله تعالى هدى وموعظة وذكرى  4لانبها ياتلانتفاع ويكملالارتفاء
والاعضاءخدملهذان صلم

صلموالافلاكاف اللديث
( وام2ن بها وكيف
لت ري 6

#3وكيف جعات ؤاية © هنتهى وتهاية  #لاعبادة والذكر والقصاصوا ناكم
ملنبى صبى الل تهعالى عا
من العباد ف والتببين  6منالله تعالى  99والانذار 6ه ا

وس

والتوصية ه منه تعالى و والعدلوالعفو  #منالعباده وكيف كان

نطشاسو سبباللثوبة  64منعند اللهتعالى هقودفع الكيد ا»لمانعداء فو والامداد /

وكرّة الثواب واعلاء  ١بالملائكنة هه وائيان بمالحعزمعليهوالمغفرة »© اعباد © والرجة » لاهلموء
المقام (وكتابة الرجة»
ا.لصادق  8وتكفير السيئات وادخال اللنة و قمالبركات  #ما-نماء والارض
على ذاله تعالى (وكيف
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خص اها كو نكما بالله تعالىيهدى وهوعظة وذ  0لانبهابتمالانتفاعو يكملالارتفاع (واتفرقة) .
ولا كذلك الام عثدفقدها (وكف جعلت غاية لاعبادة والذكر والقصاص والصيام والتبين)للا بألا |
والتودية» بالاتباع لمان يلعلم تقون يعدكل ( والعدل والعفو » حماهما اقرب للتقوى كمه
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وديبا) جعليا منهتعالى (الثوبة) 3اب [ودفعالكيد)ءن الكفرة (والامداد) بامدادالوف منالملائكة لو
ليعطاء (وتكفيرالسيات) ”0 20
مانحب العزمعليه)او جوبهةءااإو ) ماب( المغفر6ن اسالأواار حية) تاكث
بالمغفرة فبايجنعهما اطناب ( وادخال المنة > امااتداء اوبعدسيق عذاب (( وفع ابركات ) المعاوية والرار

3
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والنفرقة بينااق والباطل ) وذلاك بالنور الناثى عنها ( والفوز  6اىالظفر عايطاب حصوله إواناروج

انلأضائق) دوية اواخروية (والرزق ثسحليانحةسب» اىتوسيعالرزق من حيثلم #طر ماله لرواايس)
ضدالعسس ( واعظام الاجر ) اجءىله عظيا (واصلاح التهل) قالالله فى<ق خاصه واولئك سدلالله سنيأةهم

ناالتاي( و الفلاح) معنىالفو زو الشكر)اىاداءااق الالهى سب الطاقة البثسرية(و )انظر( كيفام بالتهاون
ءانه منالااية
:هام لعظمالام ها (إومادلحام نها) لعلو قدرهالإوو بصهىا) بصيةةالمفعول وسكت عن الفاعل
رلاون
 :نما ( الأولون وا

) عفاة دهم يعنى باجلباعثم ساقها ولاحقها ([وجعلت «قتضى الاعان)
فان مانمن انىّمن مو لاه

قن والباطلوالفوز *#بوصو[ السعادة السرمدية  #والاروج
اة بي
 8والنفرق
منالمضائق #هفاىلديا والآخرة  8والرزق  6لاعبد © منحيث لامحتسب
واليسسر ##عندكل عسس ف و اعظام الاجروصالاحالعملو الفلاح #ف الدنياو اخلارة
والشكر  #تنعالى  8وكيفامى  #اللدتعالى و 9التعاون عليها * #اىالنقوى

(واصس) بابناء للفعول
( بمصيل حقيقتها و6
(الها در
يتحصيل ك

فلوومدح الآآم بهاووصى بهاالاواون والآآخرونوجعات «قتضىالاعمانوام »ه
بامجهول  89ب#صيل حقيقتها وكالها بقدرالاستطاعة ه فاذا عرفت هذه الفواك

فائقوا الله مااسستطءحم

العظوة وامنافع القذيمة المنتزعة والمفهومة من الآيات السابقة #فيا ايهاالطالب
للا خرةو » بابها هه السالاك 6ه العابرهنهذه الدئيا الدنيه الىالمنازل الاخروية
العلية اوالتارك هذهالمواطن الفائية لاجلالمراتب الباقية اوالمسافر منرذيلة

الامطاعة ) 6ل

 +وقالالله تعالى والذين

أمنوا وعلوا الضاكنات
لاكلف نفسا الاوسعها

الاخلاق معسوءالاعتقاد وذميةالاظوار وسيئةالامال الىخلافها  9فطر بتها #

(فناابهاالطالبللاً خرة)

الآآخرة  #انكنت صادةا فىدعواك * فىدعوى الطلب والسلوك اودءعوى.

هى ماقابل الدنا زو)»

مخبةالله ووصاله وحبةرسولالله والدخول فزمرته وشفاءته © اكيب ##لازم

ا فوعلبها»* على انقوى دير فت ان 3ا

يدها وحصول كل ص 3

مخربها  8وصرعاشقا * شدددالحبة ورا * مستدها  2اها  #حيث
لاتمارقهاواوفارقت محلو صالها يث لايكون لك صبروةرار عندفراتها كالعالشق

' معالممشوق ف حيث لابعوقك عنها مائق اصلا #ه منااءوق اى ماذع واوعظيا

باابها (السالاك فى طرهقها
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قويافر جحهاعلى جيم *فهانك عند عرو ض الاسباب ام ع3

 4ولوا+ةء تالانسواان

علىذلك  #اىالنع اعلنتقوى فانفو الدالتقوى ومنافعها كاعرفت بقتضى اعلى
هنذلك وللاكان ذلك امراعظيا ففنفسه يحيث لايكون ففوسع العبد محصيله
استقلالا ارادان يذكر المراجعة والاسقداد منالله تعالى فاستدرك نقال  8ولكن
انء و بهدى»ه هفنضله هودن يشاء لدمهاير» يعطيه»نيشاء  +فانقيل
يهيشضلد
الل
ظاهره عد م نفع سعى العبد وعدم اقنداره وذلاكمنافلاثو صيةا ادو السعى و انهجبر

اىاأقاه على و جهه وكبه

فا كب فيكون لإلطاوعة
عليه اقبل عليه ودس

انعا ) 4كن اه
0
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لاذهاثالمطلب اىحريصا لاثمال مانقول الناس بها المستميز بالفعم علىصيغة المفعول هو ار يص المولع باللذى'
كحيث لابالى فيا شالله وعليه (يحيث لانعوقك») لاعنعك (عنها) اى عن النقوى عاق اصلا) فىزهنمالغلية
لداعية (.واواجةعت الانس وان على ذلاث ) اىعلى منم النقوى ومافه ,من الكلام السابق اسنقلال السالاك
ناء ويهدى هنيشاء) تنسهاعلى
فى#صيل التقوى بدون توفيق اللك المتعال استدرك بقوله ( ولكنالله يضل مبش
أن اللازم مع المد والسعى اللممبغ فىفص لها الاستعانة من الماك المنان لانه يضل من يشاء وبهدى ٠ن يشاء
 2له ع«( 7شدره لاغير  0اير ع( 1002عن اقش تأديا والا فقد قال الله تعالى فل كل *ن عزد الله
وا

(وهوعلىكلثى') اىمثى إقدير هوم صلاحية تعلق قدرته يجميعالمكنات (الاخبار) اى الاخبار النبو
الدالة على فضيلة التقوى اكثرة  -منها مااخرحه
ع 0
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زر دذىاللهتعالىعنهان البىصلى الل ت
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فى الفضل ( بالتقوى ©
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المرموزله وله (حد)

كلست كير ) الباءدلةلتأ كيد اى1؟ 5
5١للداذظ ر)الظر اعتبار ز فان

اى احنادال سير( 0-23
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قد  0-51الو اب ق مواضع

ناسود الا انتفضله © اىتفوقه وآ

وقد حص فت

الير

المتوشط
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شئذ تكون خيرا منه

وأكرع وف اكات وى

والاخشارية

لاعبد والتخصيص

بالدير معان الس

إحَده ايضًا لانه المقصود

و مطمم

النظر * وق.ل  5-25رن تعر تأديا وقلع لان ل بد النفوس والنفوس دما

انحد من
لست خيرا م

العرب والتمم ,فى حال

من الاأحدوال" :احلاال
فضلاك وزنادتك عله
بالتقوى اتهى ويحوز

ان كن

ا

رد

'تعالى فايرم:للك تا لى بالذات خسف على الو قله

واحجم وله

تعالى * مااصابك 

هن حسنة فنالله ومااصابك منشيئة فننفسك * فلتلائى ماىهذا الكلام من|
ايه الخافة جاع ف ف الكلام يهوهو علىكل*شى أقدير

ووالاخبار

شل مايشاء وحكم ماإريدا ا

افرع ءن بان الآباتالدلالة على افضلية التقوى ارادمانالاخبارائبوية

ااخلار
لك ف
اذلا
الواردةفىافضلةالتقوىلي»م تطابق الكتابوالسئة فى

اىالاخبار

ماسيتكر اوهذه الاخبار عل خَذئ طر الوالكنا فن رخ الاول نشول المبتدأ.

اسود كناتان عن ججيم

الناس شال اتاتى كل
اسود واجر اى جيع

الناس  +ودوله الاان

انلها ءفد الفَفل
هو فاىلاصل لازم لكن
صار متعديا باعتبارم»ءنى

المغالية والضيير راجع
الى اسود واعجر عل

اصل

واللمر وقف تابع فالمذكور مبتدأومن رج الثانىيقو لالمبتدأً معلوم والمقصود

بالافادة هو انليرفهوااذ كورتم الظاهر بعض

الاخبار اوجذس الاخبارااراد حصوله

فىكعن باعفضراده واواريد الاستغراق اى جيم الاخبار الذى وص لالى المصنف
امبعد كل لعد

حد ني اجدين حنيل وعن اىذر 6هالغفارى تر ذىاللهتعالى

له
الصل
عنة ان كالهى

تعالى عليه ك 00انظ
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 000لست كرا

الانس لغةلابلدم فالىاجسام الترابةوالاسود ان لغلبة النار افلىاجسام الهوادة ١
اوالا جر شكان ادن والقرى والاسود سكان البوادى او الاجر النساء لراحدون |

»يرفاضلا ١
والاسود الرحال لتعمم افلىمميشة او العرب والعم «ؤالاان تفضله تص
سبيل الابدلل كفاقفيق
علىكلمن الاجر والاسود #بالتقوى »#وف الجامع الصغير تقوى بلالاماىتزيد '
+و اخر ج البيهق الم٠رو زله عليه فىوقاية النفس عايضرها فىالآخرة وهس آبها كاستعرفها ثلاثة التو قعن ١

وله بر هق) ( عن
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هى الابام اللاثة التى

العذات الحاد 0 3

 2عن مانشغل السسر عن المق تقدس فالتقوى '

ام بفضل بباصا<ها على الكل فكنان اسبق فيها فاسبق فىالفضلن دق » 2
الببهق معن حار رذىالله تعالى عنه قالخطبنا رسو لالله اصلىله تعالى عليه ١

وس فىاو سطايام التشسر بق #ثلاثة ايااملبواملثانى من اابلامضحر و الثالثو الرابعمؤفقال
ناأيهااناس أنر كمل احدألا #استفتاح لاتنبيهو التحقيقوولافضل لعربىكهالقنلاتكلم .

الاغة العربيدبلااتكئف هوعلىعهىيهخالاعفربقابراهي الخليلتهىوابانسهعاعيل'

بعد بومالضحر والتشمربق
هوتفد د العم وسرت نه لوقوع تقديد لوم الاضاج ذها فالاضافة اللايية اولاشعراق للهاءالقمر
وهارهابالءسوو دوالك.م 2

(وا)

ماط راده كافالمواهب( ؤةا!لباايهاا! ناس 6ما خوذهن 5الا سبالقلب لرانر بكمواحة

ذانا وصفدةووعلا (ألا) ا ة وضفيافللام اداة استفةناح وليه لافضل») اى لاشئ'منه 2 01

اأأولالتمى على عربى) باعتبارالية والعرة والانتساب لاعربوالعم (ولااجر) تالرلكاماعاء الىانهنوعغيرماةبله
(علىاسودولااسودءلىاح ) .اىباعتبارالاون ااذللاداخفللضهافيىةوي>وزانيكونتهنى احد #ردا عنالوصفية
|[اللافضللا<د على!<د دو نالتقوىواما ره لزادةالناً كيدو التمري زو اناباكرواحد) هوآدم عليه السلامواب4لة

[أمسيرضة ببنامستثنى وهو الابالتقوى» والمستثنى منه وهولافضل الخ تمذكردليله علىدليله عطلرىيق الاستيناف

ألبياتى بشوله(انا كرمك عندالله اتذاى» اثارة الىانهذا الاديثمؤيد يتاب الله تعالىوتعليل للعصيرااذكور
 0خفيف اللام حرف تبيه ايضا لهل باغت) استفهام منسامعى تالنكإطبة انىاديت قولهتعالى بلغماائزل
توعالى» وزاد فىرواية الهم اشهد (قال) عليه السلام
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دارا علىالنوعاو الذسباوالمكان هو اناباكواحد
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ه ادم عليه

2

السسلام جولة معترض ةي الابالتقوى  6عالتىبمهسا ث اشمار الاىلعلبةقولهوان كرمكم| مر
هل بلغت #بالتكلم هن ةولهتعالى بلغما نزلاليك من
اييضاهق
هتقيكمألا حر ف تذبيه
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د فيروايةاللهم اشهدهلقال#صل الله
اله
زولال
#ارس
ربك«إؤقالوا بلى 6ابىلغت وي
تعالى عليه وسلم #وفايبلغالشاهد#ه اىالخماضسر #الغائب #وقيل الشاهد العالم
والغائفب ااهل الغافلةءل فيه حث علىرواية اادرث و حفظه وضبطهثم |أهدث

نصىفىمتمء الاوسط
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الى
عصل
تله
هلال
لسو
للر
القا
والصغير»ة عنانى هريرة رتذعىاالللهىعنه انه قا

عاءه

من! كرمعنده وابذانا بشرفالتقوىوثمرتهاقهالاانىجعات ل ٍ نلسوباكه ,تعلق

دعل رجى وهو التقوى فورجهانم ذسبا. #نيا على عرض الدنيا وخطامائها
نعلت اكر م اتقام  #اعل الفرد السابق من التقوى هو الغاية فى 3
التقوى هن لطهير ا

عاسو ىالله تعالى وقطع تعلق القن مطل

يهواه | ق
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المراد 1بالكاهد العالم

احاافظ وبالغائبالجاهل

الغافل وباللام الجنس
1

* واخرج البيهق

المرهوزله بشوله (رهق)
و الطبرانى فى الصغير
والأودقط ار وها

عصن6ابى
بشولهط ل
هر برةر ذى اللهتعالى عنه)
عبدالر ون نككرزانه

مقام ججع المع عند اهلالله #إوفابيتم؟ اىامتنعتم من كل قول اشد الامتناعيالا

قالقالرسو لالله صب الله

انتقولوا»ه فىاعتبار سبكم الذى جعلئو ه بكم فىالدنيا ف فلانابن فلان خير

تعالىعليه وه ئاكذااننوم

هنفلان ابنفلان 6منجهة ااه والمال ونسب الد'يافهفاليو م ارفعنسى واضع

القيامة) الوم الذىنوم

نسبكم ابن المنقون» حتى يحفظوا من المذاوف

وبوصلوا الى الطالب وتقضى هم

اللو  4و نهممن انساباللهتءالى فوح اجدن <نبل لوعن ابىذررذىالله

تعالى عنه ان الى اصللله تعالى عليه وسلم قالى س_تة ايام  #فىكل نوم منها

 34اتام

 5فبورهم

رح
شفى
ارب العالمين كا
الصددور وكان نامة ام الله

تمعنالاىديا) املنملاككة

اوغيره ( ,نادى)اببان الاكرام عنده#كانه ألا بف الكدرة وغيف اللامللا حتفا ح كامس مرارا نزانى جعات نسيا)

يتعلقبهعلىر -اجلتعىباد و هوبالنةوى( و جعلم نسبا) ببذياءلىع ض الدنياواعى اضهالافدملت! كرمكماننا )وا كدذلك

لقولهاكرمكم عانتدافلليهكم (فابيتم) امىتنءتم كلقوشلداالامتناع(الااننقواوا فلاابنفلان) اىذوالنسب (خير)
 0انكان فادرا رمن فلانائفلان) الفاقد لذلاثااظهر الد »وى وان كانصاطا (فاليوم) اللام فيه لاعهد ااضورى

(ارفعنسى )باكرامذوالنقوى(واض سبكم لبئىعلى هوى النفس وى ض الدنيافلاانساب بيهم و.كذ ولاءتساءلون

المفتوحة واشديد الراء الغغاربى (ررذى اللهتعالى عذه

ان النى صلىالله تعالىعليه وسل قالستة ابام© اى فىنو
مكل منها

(اعقل) تعقل ١يابااذر مابقال ) بالبناء للفعول ( لبعد  6بالبذاء على الضم يحذف المضاف اليدونبه معناه هه
عدهللق اليهالتعع وهوتهيد  +قيلانما اعم الى عليه السلام بالاتظار الىهذده المدة لانحصولاه  8بعدالطاب

الذولاختئار كونه طالبا <قيقيا وليدل على انذلك اللمعقول اعمعظيم منشانه التوجداليه والاقبالعليه (فلاكان

الليسوابع قال)عليهالسلام خطاباله بماامس (إاوصيك بتقوىالله) اءتثال امردفعلا ونهيهتركا (فى سر امرك
ه
ي؟
ز ١
أ
اىمابينك وبينالله تعالى ثعرلواسيته» دكات و

اىماتعلنه هنامصك تإزواذا 12

اى فعلت

سيئة لاحد (فاحد):
عقيها محس_نة لقابل

امود الدنة :مذهيئ]
ك) قال الله تعالى ان
المسنات ذهبن الكت
او المعنى

فاعل فى جنها حسنة
نمححها كأ قال صبىالله
عله وسا

اثقالله تعالى

انكرن ا بعدالسئة يايبااذر
استعداده 1
طكاولنيهاحقيقنا0
الى
تنىعصل
لامدالن
للكل
ااا
مابقال لك بعد املنعلم والمكمةوحتءل انبقول هذ

عليه وس فى بوم واحد لكمال الاستشواق فلاكان اليوم السابع قالاوصيك
تقوى الله  6بان تطبعه فلا تعصيه وتشكره فلا تكفرء والتقوى اس كل فلاح
ونجحاح افلىدارينء قال الغزالىايس فىالعالم خصلة اعبداجع للعذيرواعظم للاجر
 8 1افلعبودية واعظ ,فالىقدر واوفى بالخال و ابجعلملآال من هذه الللصلة
الى هبىالتقوى وآلا لماو صى اللهجاخواص خلقه فهى الغاية اللتاىمححاوز عنها
00تقر دوإنها وقد جع اللهفيهاكل  20ودلالة وارشاد وتأديت وت #ى

حص ثكنت واتبع السيثة

ر جات كذافى سرح الجامع
دلى
للىاع
اغةا
المامعة مي ارلدار ين الكافية لجع المهمات! بل
]ا
رامسك وعلانيته #فىباطونظداهرء والقصد الو
ىلنساوى
فر ل
يصغي
ال

الناس ملق حمسن

التقوىو تحتذبالرياءفيهاءقالج ةالاسلام اذااردنا>ديدالتقو ى عبلى هوضعع ا
ق عمنثله بشوةالعزم عرلكىدحتى
سثسبلمر
نقولحدها المامع تبرئة القلب من

||

سكل ثس قالهنااصل هوالعبادة وشطرانا كتسات هو
يصيرذلاك وقاية بنك و

|

الل ها و حالف

(ولاستلناحدا

)

من امور الديا بهرنة

قولهوانس-قطسوطك)

لفاملطاءات وا :حتشات هوكنت الديئات ودوالةوئ وهو اففكل

املناوق ١

يعنى لانسئان من برفعه

*فاشتغال المبتدين انيصوموانهارهم وبشومواليلهم واشتغال المنتهين اولى البصائر 

اليك وان كان سهلا لما

والاجتئاب امسا هوحفظ القلوب عنلىاملامللايعلنغييهرمه تيعهالوىاذواالابسطوأنت ع#ناهلافلضى_ىوالحد ْ
والالسنة عن الغو والاعين عنالتط ر ا

لاترى مداحك ولدين

« فاحسن  4فىفوره انالمسنات ذهين السيئات فلاتتركه “خط عليك فمرما

للؤمنانن .فذسلهوالامة

ههو ولاسئانا<دا م ن أخخلق 00سساأيههن الرزق
دعو الله عليك فيحيب

افلىسوال من الذلالذى

والزوجةفىمصالحداخل
الليت و الاجير والتليذ

مستثنى هن هذا المكم

ارتفاء الى»قام التوكل فلائعاق قلبلكباحد ٠ ناللماق بل.وعدالله وحن كفاته 
وكعائه وماءن دابة فى الارضالاعلىالله رزتها * وقد قال اهل اخق ماس
انان
موف

الناس الالهله بالله تعالى وصضعف

قيه بل اعانه وقلة صيره ومالعفئف

الالوذور عله باللهتعالى ونزايد معر قنّه وَكرّد حيانه منه  «#وان 1

الاولىالاستخدامفى الثلاثة
الاول وف الرابع بليسة
تهذيب الاخلاق والتأديبكاف حاشية خواجدزاده » وذكر فىشرعةالاسلاموحتنبالكاسبالليئة (تطلب)
حوكس باخام بالشسرط وثمن الى واجرالكاهن وثمنالكلبوضرابالفحل وهدية الشفاعة وكسبالصغير غير
واراقبءضه فىااوض
العاقل* قااللفاىثار شارلحتار نقلاعنالذخيرة اذا ملا" عبداوصى الكو زماء الموض
سوطك

ا

فلا تطلت »ن انكان مناولته نل مزل هو فتناوله

مله

| ٌ

لاغ لاجدإتنيزب من 3ك لضلنالةنخلط بهملكه و لمكن عيرهما .وكذا الوادس لكو رمراد ااا

لابه" ان شرت فته 151ان غاننين .اللامناء رصمالكه باعلدخد ولاكللهما إلاكلداواي د ا 00
044

1
0

 ١ولأتقبضن امانة ) من وديعنة اومال شم اوتجور غليه واتما ثهاه عنه اضعفه عن القيام نحفظها وهمرامائها
والتقييدبها وكلذلكمثوش للذاطر ومثتتله مع احقمالالضياع وحصول الخصوهة والعداوة فلذا كره الامتان
لمنكان كذلك * واخرج القشيرى الموهوزله بقوله ( قش  ( 6عزابى س_-عيد ) بن مالك بن س_نان (#اتلمدرى

رض تعالالهلى عنه ) بضمالعةو سكو نال#ملة و بعدهاراء تةسنبخدرة بطنمن ىأأضحار من الانصار ( اله حاء رجل
ذرثى عافيه نفع عنالله تعالى ف(قالله
الى النى صلىاللهتعالى عليه وس فقال باجىالله اوصنى  6اى من او ك

سك و الزم ف اىلسسرو ااعلائية (إتقوىالله) اىفعلماام ورك مانهىعنه(فانها)
“القاى
|افع
عليك) اسمماسنعاء ال
اىالتقوى (جاع »6بكس اجامو تحفيف الميرمصدر معنىالجامعكذا فالىمصباح (ركل خير» لان فيه رضىالبارى
تعالى وقالوعليك بالمهادفاله رهبائية قزم 5أيه المسلم اى رياضية وعليك بكذرالله فانه نورلك » وفىرواية
اخرىوعليك كذرالله
#وولانفبضنامانة « خوفاللخيانةو النهىللر م انماجزا عن حفظها وانقدر فندب

اله جاء رجل الاىلبى صل الله تعالىعليه وس فقالبانى الله او صئى .فقالله عليك

وتلاوة القرال اكت رلك
ق الارض وذكر لاك

فالجعاء واحرن لانك

رل» هخرنورالدنياوالآ خرة وانها
يع ك
خجا
بتقوى الله #فانها» اىالتقوى #9

اى اخفظه

وانقلافظها كاة جامعة ةو قالمق وحقوقاللملق وزاد فىالجامع الصغير وله

فاك .بذلاك تغلب الشيطان

وعليك بالمهاد فانه رهبائ_د المسلين وعليك بنذكرالله “وتلاوة كتاب الله فانه
نورلك فالارض وذكرلك فىالسماء واخزن لسانك! لامنخير ذانك نذلاك تغلب

رواه السيوطى فىجاهع
الكبير » واخرج ابن

الشيطان «ثال الناوى71الذكر بقع بالاسان ويؤجر عليه ولابشرط امتمضار

ماجه الرهوزله شوله

معناه فلوانضم فابلغ||كمال ف خ © ابنماجه  8عنابىامامة رطى اتللعهالى عنه

لعن الى امامة

عن النى اصلللىدتعالى عليه وس انةكان بشول مااستفاد المرء بعد تقوىاللّه تعالى

خبرا © له  #منزوجة صاللة * باتيان اللأ.ورات وثرك المكرات فالمناوى
عنالطبى جاعلتقوى ذصفين نصفا تزوجا ونصفا غيره لان فىالتزوج اهصن

02

الامن خير

رذىالله تعالى عنه 6
بضم الكدزة و تحفيف اليم
صدر بن يحلان ( عن

الى صلى الله تعالى

الشطيان وكسع الاوتان و دفع غوائل الشهوة وغضالبصسر وحفظ الفرج

عليه وس اله قال )

 #ان امسها اطاءته واننظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان فاب عنها

وفى!-2-ة كان سول

تلقسم لانه
 2-3فىنفسها » بصولها هنالزنى ومقدماته بان للميرتها عاللىسب

لاحلو الزوج اماحاضضر فافتقاره الها امامن جنس اللخدمة والمباشرة فتكون
مطبعة أو ذات +جال ودلال فسرة واما غائب *ففظ ماعماك الزوج من نفسها

( مااستفاد ).ا افاد
والصيغةللبالغة (المرأ)
اىالانسان وفالمصباح
امرأ بفحلمم وكعها لغ

فانلمكات باللام فقلت.اميء امرأن واجمع رجالءنغعترلففظه والانش اهنا وفيها لغات أخرمذكورة افلمواهت

( بعد تقوىالله ) الذى هوالاهم المقدم ( خيرا من زوجة صالهة ) 6قامذ>قالله تعالى وحق العباد بقّدرالطاقة

و< السابستطاعة فلذيك الف صفها (انامرهام عالا ميصية فيدللغاق (١اطاعته لا
)يحابه تعالى علبها ذلاث

دينه
اله (وأنلطى الم مض ماو بص
اموركوتها جيلة حدناء وكو تها متزينةبانتليس

جه
لقةوفى
الا
وظ

):وجها تسن وجهها وكالشالها قبل الستزور محضل كلاقم

احسن لباسها وتطهر ابدانهاوثيابها منالدنس وكوتها ذات بشاشة

ولاتكون عبوسالوجه م فىحاش.ة خواجه زاده (إواناقسمعليها

رج
غير حانث وااراد بالقسهم عل.بهاابالقديم على افعاله! كان بشو لالزوج لها والله لا

ارنه) اىجعلته بارا فىعينه
مانليت مثلا ه لاخر

امتثالا لزوجها ( وان غاب هنها نصحته ) اى حفظته ( فىنفسها  6بان لاثرى نفسها الى الاجنى

(و) فى (زماله)» اكه ع ب
اه 00
صبى اللهتعالى عليدوسمع المرا١5 ً5

ا

الىمحل غيرمأذونله وعنالس رذى اللهعنه انه قالقال رس_ولا
جمسها

وصانت

شهرها

واحص 79 :فرحها واطاعت

بعلها فلتدخل
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الصاجم * وقالغليهااسلام اعا اتا عانت وزوحهاعنها راض دخلت اانه كذاف المصراه 1

 1ابواب د
ايضا * واخرج

الط.
ان

ا1رهوزله بقوله (طب)

تعالىعلءه و6

اىحاء
ء

ممن غزاة

لاءنان عباس رذى الله تعالى عنهما أنه قالاقبل 'ى الله صلى ا

بحاو ليهواصلهعزوة نح نسكون فقلبت

الواو الها يعدن ل الفصاراءلم

ااا

وانفتاح ماقبلهااو لااىسةمن الغزو ([اوسرية» هى جاعة وقطعةمن الغزاة لسيرون بالليل و حتفو نبالهار وأقصاه
اراهمائةر جلو فىالخديث خير السسراباارب#مائة كافى المواهب  8:-ع  +عم والتوفيق (فدعا ذاطية) لله رذى اللهتها

0

عطف تفسيرى

( بأاطيةاشتزى نفسك
0

2

#9ومنالنها#صعة عنابنجر هذا فى<قمن تأتى منهالندلوانتتعر ضعف دلالة
حو

وميه

١

الاانهال معناه انالافضلءن كل ثى“هوالتقوى ثمبعدها

هذه المرأة  8طب  #طبراتى ههعنا.نعباس رذىالله تعالىعنهما انه قالاقبل
ل
ا ا
منالله تعالى معاءلة || نىالله صفىالله تعالى عله وسم منغزاةاو © من و سرية  #قطعة من اليش

المشترىمع البابع وانقذى

 1ااسسرانا ارلعماثة رجلكذا نقّلمنالصاح مفافداطءة ##رذى اللدتعالى

نفسك من عذابالله |) عنها <تىحاءت  #قال يفاطمهاشرى نفسك مالنلهتعالى  #اىمنغذاءه و اليم
بالطاعة والعبادةو لالعتدى || عقانه 2فاتى لااغنى عنك  #لاانفعك ف من اللهشياكا#قاهلالله تعالى بوم لامك

علىمجرد سبك فانمن | نفس لنفس شيأ والامم يوذ لله وقال ا»ل*نى صلى الله تعالى عليه ول
ابيدا عله

01

0 00
<بء

©0520

ناتالله
لاادقع شا معذ

انسونه مثل ذات وقال مثل ذلك لعنزته » اقارنه وذرته #8ثقمال مابنوا

هاثم * #وهر اولاد عبداللطلب اام النبىصبىالله تعالى عليه وس وعاتهوكانت -
| اعامه اثنى عشر اولاد عبدالمطلب وانوء عبدالله ثالث عشسرهم وه ,امارثوابو

طالب واسعد عبدمناف والزبير ويكتنى اباالحارث و-جزة :وانولهبواسامهلععبزدرى.

ان هالا
 5ولام رامد ين أ والغيداقوالمقوم

|[

وضرار والعباس وةثم وعبدالكعبة وجع_ل تقديماليم وهو

ول عل الزهيبالا || امم الحم وقالالدارقطنى تقديمالماء وهوالقيد والإلخال ويعى المغيرة وقيل
وس-ببه اله لما تزل قوله أكانوا احدعشس فاسقط الغيداق وجعل وقيل تسعة فاسقط قث وعبدالكبعة وعاته
تعالى وانذر عشيرتك ||صلىاللهتعالى عليه وسم بنات عبد الطاب بنهاشمست ماتكة واءية والبيضاء وهى
الاقربين ناداه ,بطنا بعد

امحكيروبرةوصفيةواروىومم منهن الاصفية امال بزير بخلا
لان واختلف فىاروى

بطنفقال ذلاك (وقال) || وماتكةكافىمواهب القسطلانىلكن فاى»ل.فصةه
فريكةةواما اانبوىلهبةلاا كرام
ا
 0لاهل
لمققطعرآن علاقته فق باولىالناس بامتى » اىباءور اءتىاومن اممعتانهم من

) ] “ 5 0قبسلتىالتىهى اش فالقبائل يعنىلوكانالشسرف بالمس ب والنسب لكانواهم الاششراف
0
لكنايسكذلك فقاناولااىلن
لاسم يتامقبون 4مس اتبالاولوية معالتىبالنقوى _
عند مونه عالليسهلامتسعا وقدسبق حقيقه مث ل ذلاك) من الام بطاعةاللهو النذبيه عللاىادنافم ارادالله 2و0

(وقالمثلذلاك )ا شول( لعتزنه) بكممرا »#ملةوسكو نالفوقيةالذالنسانوقالالازهرىوروى:علبعنا نالا ابى
انالعزة ولدالرجلوذرته وعقبهمن صابه ولاانعلرعفربمن العيرة دان و القاموس الدارة الك را
 ٠الرجل ورهطه وعشيرتهالاولون من٠ضىوعبر (ثم 6ايىعدا لخردضو اأمحذير(قال) عليه السلام((مابنواهاثم (ش

الذينهومنهم (باولىالناسبامتى» اىليس نوهاشم اولىالناس واحراهر بامور اءتىواحوالهم يعئىليس اشرافالناس
حسباونسبا احرىواولىبامور امتى منغيرهم بامتىالاناروسو احقهم بهم (المتقون) لانهمالذين لابرذون
مهم إل مما هم صلاحهم ونجاههم فىالديا وال" حرة واحةهم ىالتقون منهم لتقواهم

س
ي 02
1
 0ولا قريش » #واصصله من دابة ع

فراش
0

من

اأر منع الدكون

من

السدين

 2300لتيهنااو تنخهنا شكترهناال'الطرزئهى سيد الدؤات
ا
[الضريد وإخدهنا وكذلك قرش السسادات الساس كذا تقل:عن ,حياةالديوان
الادميرى ف باولى الناس بامتى ان اولى الناس بامتى امون * لان انالهاثعى

© بكم فم

ب(اولى الناس يأقىّ ان
اولى الناس باءتىالمتقون
ولا الانصار باولىالناس
يامى)) اىا<ةهم فى*4م

 1رفن 0

فبعدنى الاولوية من نى هاثملابدلنى هذه

هن وجه فالوجه امالدفع

ده علدممكم فىغير الهاثعى على مفهوم الاقب اوكان فىالخاطبينةريثى واريد
|تتصيص لك م علهم اوابذانا عبىعدم الاولوية نحسب الكرة وقدعرف فعلٍ
المعاتى نكتة عطف العام عالاىلماص فبىحث الاطناب وانانكرر بعضهم ذلك لكن
أقد در عاليلهاكائفقان «ؤولا الانصار يه لااهلمدينة نصروهصبىالله تعالى عليه

أعليدوسر واصعابه المهاجرين حتىجعلوه ,مشاركين فىدارهم وديارهم ا

اموالهمبليؤثرون علىانفسهم ولوكان بهم احتماجهم قببلتان الاوس واللمزرج
ىلدتعالىعنهم ومنه اهل الصفة |كثرةسكناهم ف صوق مسحد راسو مين
آأرضال

ال|لدتعالى عليهوسل لتعلمالدينوالشمريعة.نقطعون  5عن دادر وانذلك الدئن

 ١تزلفشانهم قولهتعالى +ولاتطرد الذين.دعونر»م بالغداة والعثى بر.دونوجهه+

ا ور نسهم انو هريرة رطى اللهتعالى عنهم #باولىالناس بامتى ان اولى الناس بامتى
 1اللثقون كهفى| لأضافات تهات

ان الا تتاب

الى ال ى

ظ وقولاوفعلا

هوهو كمالالاثباعلهاعتقادا

ايضا اذحادل الأتقاء 4خوذ

02

 5نقالوا دعر

اوالمطاق والتكلم داخل  0خطاءهفتدر هقمن رجلوامراً  40آدموحواء

الاالتقو ناما اتعياى
آدم (منرجل) اىآادم
عا  4السلام (وامأة)
ل0

0

الرجل

 059الجسم وضفيف

الاليلينص(اع © اى
المكيال به لاساويه فى
العادة قدرا

وثمنا بعى

انم مستوون

دن حيث

الذات والنست كاستواء
اد

الصضاع  0لس

لاحد)منكم (على احد)

واصلك ,ماذكر لااختلاف

.ك الصاع كط يواتب  #2وقيل المكالنه
ام ماعلاب

لنساوره فالىعادة قدرا وثمنا م
والنس بكاستواء 5

قالالله تعالى اناولياؤ»

بالنسب

الشف ناطعة رض الله تعالىعتها ترهادان لعلههداخاون فىقريش وهائم
ولوتغليماثماشار الىعلةالحكمشوله ف امااتم #اماخطابجمبع هنهذا الحديث
والللاء#ؤواتمد
لصلاة
عليهها

باميى  2ماهم (التقون)»

عليهالصلاةوا لسلا ء ادس بالقر انه

 1ولابانا مدةو لابالاحسان بل بااتشسرع شمريه :ا
بل سيرة

انسبهم ل ان ااولىناس

وقيل اىانتمهستوون منحيث الذات

الصاع « الصضاع ل

لاحد على احد فضل

الابالتقوى يه

فانالفض_ل عندالله معتبر بالتقوى  8والاحاديث فىه_ذا الباب 6ه فاضللتقوى

ك©ثيرةجدا *#فيطول الكلام بذكره_اولانتحماها المقام* ومنها احاديثالجامع
الصغير اوصيك بتقوىالله فانه رأس الام كلها حديث واضًا اوصيك تقوى الله
والتكبير علىكلشرف وايضا أكرم الناس ١

شاه وفىا2#اضرات عنه صبى الله

عليه وس اندقال لمعاذ اوصيك بتقوىالله وصدق

ااديث والوفاء بالعهد واداء

الامانة وترك اللميانة وحفظ الموار اولريتم ولينالكلام وبذلالسلام وحسن
العمل وقصمرالامل وازوم الامان والتفقه فىالقران +وفىرسالةالقشيرىعناذس

دقال كلنقنق آل التقوى جاع اللميرات * وفى منهاج
#ن_آل
افنيهل باتمد م

ب(رشة ؛ نى )

فيه  0فضل ) وشرف

عتدالله وعند رسوله
( الا بالتقوى © بشهادة
وله تعالى ان

كرمكم

عتدالله اشيكم وبدليل
الات الد كور كنا
( والاحاديث ) وضعه
موضع الاخار

تفتنا

 (١فى هذا الباب كثيرة
حدا  6ا

|

م
عزمائشة رذى اللهتعالى .عنها انهاقالت مااعب رسولالت 70000 [10[7
| بشى لديا ولااعبه احد الاذوتق دالاثارة* عن عروةين الزبير لماولى 0
2الك واثنى عليه ثاثممقاالبعد .ايهاالناس
رذى الله تعالى عنه ,خطابلئاس ن

سلالعا يد
د
اك إن
ورلا
ولبت امك ولت خيرم ولكن قز
الن فعلنا,اعلو! ان 1كبانلكيس التدوى وأن سيق الب العمور *ومن خطبة.
لىه
لذ
اىر
عل

تعالى عنه ابهاالناس اعتجعوا تقوىالله فانلها جبلا وثيقا عرويه'

وله واعدوالهقبل
وععقلا منعاذروه وبادروا الموت وغيراته ا لحهقلبل
لك مياالضا ١دوصيكم عبادالله سَقوَىالله واحذركم اهل النفاق فانهمالضالون
المضلون والزالون الازلون تلونون الوانا وشتذون افتذانا+وحين ضيه ابن5-5

1

تقوى اللهتعالى وانلاتبغياالدئيا وان!تكماولاتأسفا'

علىثى” منهازوى عنما وقولابالمق واعلاللا خرة وكونالاظال خصها وللمظلوم
ضيه وججيع ولدى واهلى ومن بلغه كتابى و تقوىالله ونظم اك
وصلاح ذاتيشكر عو عن سهل بنعبد اللهلامعين الاالله ولادليل الارسولاللهولازاد 

الاالتقوى ولاعل الاالصبر»وء ن الكتابى تنعت الدنيا علىاللوى وتتكك الله |
عالتىقوى+وعنابىبكر الرازى تعاعلحر برى نول منم كم بينه وبينالله ظ
تعالىالتقوى و المراقبة لمبصل الىالكدف والمشاهدة » +وعن ابىالمسن الرالى ١

ربجدالله تعالى دركان رأسن مله التقوى كلتالانفس ع نو صقا  |0300ولتق ||
اشبلىيز بد البسطامى قدس التدسسره العز بازش"زى منهمذانحبالقرطم فارجعا
الىبسطام رأى فيه تملتين فرجعالىهمذان ووضع اغلتين وايضا انه  1وله
فقال صاحبهنعلق الثوب 2

م فقال لانضرب الوندجدارالئاس

فال نعلقه فالىشحر فقال لالانه يكسسر الاغسان فقال تسمه عاللىارض قال
لالاله اعلفدواب فولىظهره االأىثعس؛ والقميص على ظهره حيجف+وعنه'
ايضًا انه غرزعصاه فىالارض فسقطت ووقعءت علىعصا شع بجنهركز عصاه

2

فىالارض فاتحنىالمحمو اخذعصاه قضىابويزيد الىردت الشعزو اسعله+ور وى عتية
الغلام لصوب عرقا افلىشتاء فةاللانه مكان عصيت ربى فه لاى كشطت مهنذا ١

الجدار قطعة طبن فغسل ضيف لىيده بها ولى ا“صحل صاحبه منرسالة القثيرى ١
+قال الغزالىفى منهاج العابدين التقوى كنز عنيز * وجوهر نفس * وخير كثير 53
ورف كر

نر اك  +وعم جسم  +وملاك عظم  +تجميع خيرات الذيا

والآخرة نحت هذه اللصلة الواخدة اى التقوى وتامل مافى القران م (000
من تعليق اللمير والثواب واعدمنها اثنى عش( ١ ) المدحة والأناء فان تصبرواً ١
ونتقوا فان ذلك من عزم الامور (؟) اافظ والطراسة من الاعداء وانتصبروا'
واتقوا لايذرك كيدهم(ش>ي)األنا مدو النصرة انالله معالذيناتقوا اناللهمعالتقين |

زه

ا
!العقل) المتقدم تعرشه (ايضا) حر 0ه

اكىالنقل ( دل علىافضلية النقو ى ) مافها من مع الفضائل

4(/؛ ) الصحناة من الك_داك والرزق من الملال وهن تَقالله يجعل له مخرحا
ويرزقه من حيث لاحتسب ( ه ) اصصلاح العملباابها الذين آمنوا االلوله
'وقولوا قولا سديدا صلم لكر اعالكم (<) غفران الذنوب يغفرلكم ذنوبكم ()0
بةالله ان الله حب المتقين ( )8القبول انما تقبلالله منالاقين ( ) 9اكلراام

والاعزاز اعننادكارملكلرهاتفيكم )(١٠ البشارت عندالموت الذين آمنوا وكانوا
بتقون لهم الأشرى ف الليوة الدثًاا و فالآآخرة )(١ الحاة هن النار ثم نصحى
الذين اتقوا وسحنبها الاتق )(١١ اللملود فىيالمنة اعدت لاتقين فهذه وكل خير
وسعادة

فىاادارر.ن 0

هذهالتقوى

فلاس

تصيبك

اناردت سعادة الدنا والعقى ولقدصدق القائل

مضه ا*ثمقالفعليك هذهالتقوى

« شعر *

من اتقاللّه فذاكالذى * سيق اليه الممجحر الراربح

1ئل
والتارء» عنكا
تمن غيرها من الطامات)

الندئية  قولف  5اسل

( لان القمليد ) بالمحملة
اىبالطامات( يعدا ليه )

باليمة اى من الرذائل
( والتزيين © بالزئة
ا(بلعتدطهير) مانلدنس
ولذا قال ابن الجموزى
لا سكل أنعدام [الاستغفار

امالصلادعقالنىالختار

وكتب على إءعض القبور

امك |

ليس زاد سوى التق *» _<5ذى منه اودعى

و بلغنىانعاهس! كىء ند مونوهكان بص كل نوولميلة الف ركعة ثميأنىالىفر اشه فيةول
لنفسه ايام وىكل شرواللدمار ضيتك للهطر فد عينفةيلله ماسكيك فقال قو لهتعالى  +انما
للامللتهمقنين ٠ ثمتأمل تكتة اخرى هىاصل للاصدول وهىانبعضهم حين
اقب
يت
شنيبعاضخه قالا و صيكبوصية الالعلهارلبمين الاولينوالخآرين قوله
اىم
ستو ص
تعالى » ولقدوصيناالذيناونوا الكتاب من قبلكم واياكم اناتقواالله+قلت واللهاعل

بصلاحالعبد اهحندكالوابسهوار

جم وأرأف» نكلاحد ولوكان فىالعالماصح

واججعو اعظمواجلو ابح من التقوىلاعس عباده بدفاذا اوصىالكلما فهى الغاية
فجمع كل نصحم ودلالة وارشاد وشيه ا

وتعلم وتهذيب ىهذء الوصية

الثوت الى

من الموعز( الاول )
الىضحلية بالهملة يدون
الثانى) اىالذلية لعج

«الام  6اتلك
علىغير اساس (وعكسه)

اىالذلية بالتقهة منغير
دلية بالغملة  0فيك ع(

لمافيه من التزاهة إفهى)

اى التقوى ا(لاساس)

الراحدة تهى الكافية للهمات والمبلغة الى اعلى الدرجات ##و #الاستدلالنظر

اوليه -جعه اسس

#العقل ايضا بدل على افضلية التقوى من غيرها ءن»ه سائر  8الطامات لان

كعناقو عنق وشالاسس

التبرى والكذلىفو التزيين بعد التطهير

وجعه اساس

العلية يهبالمحملة التزين يبفعد الضلية م المت

كفعل

فالاول» الطامات ددون الثانى» اأغذلىوالتطهير عن السيئات #لافيد وعكسه

كافعال يا فى المصباح

بشيدم #اقوللعلهلاءد مانلعول الى الكدفر والافن فعل المنكر غير الكفر يلزمان

( بع خصال اللي )

لاقبل حسنانه واجبات اونوافل والاجيراء صعب وان هذى على ظاهره بعض لجعها لها (فذذها) ايها
لاعلملرادهو الكمال يعنىلابفيد فائدةمعتدة كاءولةفهى» االىتقوى ف الاساس 64السالك إرشوة) اىيحد
2لاضل يع هال كليو فذذها  6بحدو وؤشوة وأمص قومك ##واوصهم
ا
وعنم ( وأمرقومك 6
اامنس ه(,يأخذوا
تاث
 ١كااوصىالله ورسوله خوا ص عباده ”ا ك 5قال الله تهالى * فَإلدن 810 ذل
الاقرسن » وقال صلىاللتهعالعىليه و كلكم راع وكلكم مسئو لعن رعيتهالمديث

ات الصغيرة يأخذوا باحسنها © اى باحسن 7ت1قوى اى اقواها واقومها
او بكمالها #إفان فيها سعادة الدار  5بلريا“©#ما واهلهفوز بالمياتين #حياةدنا
ْ ل حرة اوبالطياة القدسية الذور بات ياية وابكياء تنك ُ
فلضرينه حروةطبةو لز ينهم أجر

ل

0

يدث ا اعا

ينناسهواليوة»

باحس:ها فانفيهام#اى فى

التقوىل[سعادةالدارين»

قالاللهدتعال مىن عل صاها
تر اب

اىالظفر رباكياتين) <يالد ياوحياة

ر
امن
الك ا

(يسسرنااللهتعالى وايا م اى جعلنا! لجعين»يس ينها ()إابنكهسسرا »م ةز على الارجعاستيناف انو >وز الفهمباضعار
لاءالتعليل زهو الري) بفحم الموحدة وتشديد الراء المم (الرحم) بالنمالظاهرة والباطنة (والمؤاد) بحم اد

وتحخفيف الواو وحاء اطلاقه علىالله فىيحديث حسن (الكرم) باذل ماشبخى على ماتغى عرز النوع الثاتى ©
من الانو اع المتعلقة بالتقوى (تإففىسيرها) لمافرغ المصنف عن اثباتفضملة التقوى بالكتاب والسنةوالعقلو حك
ىقلم السالك الصادق الءزمعلى حصيلها اراد نفسير ماهيتها لعْدَ -
الثانى فى نفس_يرها من

الفيدسر وهو

1 /

6

حتى يمن

صرلها فقالالنواه

اواحلياة .اعلسية بالاززاق :المعاشنة والياة المعنوية بالار زاقلكا 25 2ل 10
الاننائة بالامدادات الرباية واللياة الطيوانية بالامدادات الك | للد0
الكونية واللياة الازلية ليس نااللهتعالى واباكرانهدهو البري#بالفحم الس المتفضل ١

الاإيضاح

والبيان (هى فالاغة )6

مأخوذ(منوقاه فائق)

#الرحم واطواد الكرع »#الذى لايرب راجيه ولاحسس مناجيه وشسس شل 0

وتوقى للطاوعة(والوقاية)

كم الول

١

رو

#دصيلها عاللىلاذناءتءلى حسب الوونات والاجر بقّدرالتعب والافضلفالامور |

الصيانة َ(دن الموذيات

نه وين ماحافه

ىغبشام ىلع ىئدام لعل نوك

ماهوائق اقنضى الدعوة والتضع الىالله تعالى بانها انها تتحصل بهدابتهوتوفيقه
ا

مثل

كن لبساء فدماااص:ف الاىلله تعالى بذلاك

جز النوع الثانى يه

ال سوالدرع ومو فيا
من الاجسام

وها

من الافعال فر اصلها 6

لفحم فسكون ( قلبت

لإناء) فوقية( )قلت
(فىكلان)

مصدر

بفتمالناءفيهما تلامليهحمدثوالايلمقونهبه قا وانقتعلط

اصلهما

وكلان ووحاه ب( و »
قلبت ( باؤّها ) الى

فى محلاللام (واوا 66

اصله يا( والفها )
االىفنةقوى (لاتأنيث)
«مق#صورة

فلا صرف

فلايدخلهاالتنوين(لةوله
تعالى

على مذهب الكو فيين او التقوى ايس بمصدر بل اكماسلعم ويؤيده ماالفقاموس |
وانفيت الثى” وتقيته حذرته والاسم التقوى اصله تقيا قلبوه للفرق بين الاسم |
اولصا +قالالغزالىفىالنهاج واصلتقوىهو الوقوى بالواو مصد الو َ
وقوقاية ووقوى عوض عنالواو ناءكافى الوكلان والتكلان  فاتق »#تق |

وادغمت فلاكز استعماله اعلاىلففتظعالتوعموا إنالتاء من لاقلكظرف فعلوهائق |

من

قلبت ( فى شوى ) اذ

فلغة)مشتقة #اءنوقاه * وقيا ووقاية صانه قمبنيلاثتقاقالصدر مالنفعل
ال

اصله اوتق نوتق علىافتعل فقلبتالواو ياء لاتكسار ماقبلها وابدلتمنها الناءَ

وكل  2ونحاه ع« 0
فيهىا مكعومة

ا

لتقال العناية بشانها وازيادةالمكين  9هى |
#فىتفسيرها» االتقرى قوع

والصدقة

والصدق والطاعةو

فرش ىوقتلا

و

اع نم

0

اكتسابهاوصعوية

ا ا

لوهفالك |
عالنصعاح فقوالوقاية © بالكدس والفعم ف افلرصطيانة 6#مونالانخا
اصاهاوقيا يه مصدر وقاه لإقلبتواوها ثاءكافىتكلان  6اصلهوكلان مصدر
واكللام االلىلدتعالى فضوداله #8ونحاء به اصله وجاه..نالمواجهة  0ا
قلبت  8ياوها ا»ىهياء وقيا و واواكافىسو ى بف الباءالموحدة قالفىالماح ا
ااشيتعلىفلان اذا ارعويت عليه ور حبتهههوالفها » اىالتقوى #9لتأنيث » |

مثلحبلى فغير «نصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين  8#لقوله تعالى » أفْن |
اسن شيانه © علىشو ى  6بااقصر بلاتنونلعدمالانصراف #منالله وفىالشريعة 'َ
ل يداى لانواعها وهو الصيانة يهىالفط والاجتناب #واى التتاعد |
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من شمر لميسبق منك مثله بقوةّالعزم عتلرىكه حتى يصير ذلك وقايةبيئك بوينكل

شردواء مما اضليا اوششرا غير آصلى وهى مانهى عند نادنا ورك
ات

اللا

لاو ذة بالشبهات فالا ولى وجبثركها عذابالنار 4الثانية بوجبثركها

المبس واللساب والتعبير والاوم فن بجع ببنهما فقداستكمل حقالتقوى وجم
خكيلروهذا هوالورع الكاملاء مثم انالمصنف استدل علىازوم اجتناب الصغائر |
امت بالمعنى االخاص اولابالدلالة العقلية وثانيا بالتقاية فاورد هذا الحديث اولا
فاشار الىوجه الدلالة فقال  8نشول العبد الضعرف عتعهالله تعالى »* اظهر

بعد الانغخاض) عاهضخى

لواضضععار هذا لنفسهوحذرا منوه ,التحب وكوه  9هذاالمديثنص » |
فاىم

( ومساعدة الخصم («0

لرعيدحم احتقال التأويل والتخصيص #فازوم اجتناب الصغائر» فالتقوى |
ص
بهذا المعنى الخاص «ؤلانمايه اى الصغائر #ؤبءد الانغاض :عا ذكر و مساعدة

والموافقدله وااتسلمانها
مكفرة باجتناب الكبابر

مالابأسبه)فلزمركها
حتى يكون من المتقين

( بليزيد ) بالتمضية اى
العبد ( وبشول كله ما
ىولهمالا بأسبدلإءامة
فة

لكلمافيه احتالاكرمة)
ل
كالشبهة الحت
حهاو
لملةل

لتعارض دايلهما (و»

احتمال ( الافضاء  6اى
الوصول ( الى ارام
كتمومماالثانية) وشعوله

ل واطراء) ولاقك

انالصغائر ممافيه احتمال

||
||
|[
|

ومكالابأس بهلازمتركد لتق حك اود يث واما ثعولالكبرى لال الحض سويب
عنه شَوله واما الملال االمالص #لبل.زيد اىهذا العبدالضعيف يو شول كلما
فىقوله مالايأسبه#إءامة لكل مافيه احقال الطرمة» كالشبهاتيل مالكل الكرمة
الل راجعافؤو»ك احقال افلافضاءالىاارام»
احالام جوحا ولوكان حبان
فانقيلعو مماليس »اتص بماذكر بلشاملله ولكل مالس فيدر فان اريدهذا'
الخصوص منهذا العام فلادلالة لاعام عالاىلخاض باحدى الدلالاتالثلاث وان |
اريداتموم علىعومه فعكونه خلاف صسريعافظه لايستقيم فنفىسه لافضاته الى /
جالياعشياء واناربدالعام الذى خصننه البعض فالاحتداج بالعام ل>كلام ك١

فصل فاىلاصول +قلنا قولهفلا تّناوله عرفا دافعلهذه الشية وقدقال فىالتلويح ان
استعمال الناس جح والمءنى العرفى حقيقة عرفية بتسارعاليهعندالاطلاق بلاصارف
وعندالصارف الىغيرء ولواغويا تحاز عرفى فتندفع ايضا اذالمراد ولومعنى عرفيا
لكن تحقل المعنىاللغوى* وقد قال فىالتاويح ولاجة معالاحقال فتأمل ثمكون

كلة ماءامة ليس #قطوعه كافى الاصول لكنالمقام كالإطابى فلايعباًهظ كمموم

اورمد و الاالال

مالثانية #فمىمابه بأس  89المرام  مفعول التموم ان خص البأس باطرام '

المرام فلزمتركها ليكون

امذ كور شتى
اال
ضدال
والظاهر مطلقالضرر الشاملله ولو المكرره لكن بع

املمنتقين وام اللَارّل
الخالص عن الشثبهة

الخصم»القائل بانهماكفر عن اتلنكببائر و ءوالباأس نه يءنى الصغائر مالابأسبه

٠

عدم الثعول  #واماالالال اللخالص عن

شائبة  9الشية » اتداء اوافضاء

إفلا)

شاوله)"ماذكر لاع فا) فلابقاللهع_فانه نمالابأسبه هذا جوابعنسؤ المقدركانه قل الال |إضامالابأسبه
زملاعبد تركدليكون مالنمتقين فاحاب عنه بّوله وامااالال اللمالص الوآخره إوان تناوله لغذ» لعموم ماالاول
شقولها وكلام الرسدول

مبى علىالعرف

لاالاغة كاف حاشية +واجدزاده

ثمايد ر-جةالله عليه لزوم الاحتئابعن

لصغائر بطريقالاولوية فانها حرامليست مانلشبهات بقوله خري الضارى ومسل المرموز أنهما بشوله (خم»
ون النعمانبن بشير رذى اللهتعالى ع4:

و 21مانم كوس أنه قال*عدت

رسو لالله > لى اللهتعالى عليه  6-0سول

6ظمالابأس .ف عرفا  64اذهوف العرف مايكونتركه اولىاءلاث
 ١ف فلاشاوله لف
قدسععت تفصيل استعمال لفظلابأس فار جعترثد  9وانتناوله  6اىوان:ناول
لط لابأس اللطلال  8لغ  4اذ الخلال ليسنفيه بأس ائْضرر وقد عرفت هذا
| القول!ا نفا+وهذا الفقير الضعيف ايضا بقول اتداء اوانتزاما من لفظالمص:ف.دخل

1

لات الألخوذة الشبهات وفضولللال لآنالاشتفالوالانهمالءقه

اريا يخرصاحبه الىاطرام لشمره النفسوطفغيائها وتمردالهوى فالامن والسلامة
امنب عنهاثلايحر الىاطرامكا هو معو نالمديث وقدمعمت انالشبهة تك لاثيات
العبادات م تاكنى لرد العقوبات وسيفهم م الكدرث الى نوانها الى | الاصوار
على المباح ل#رد  0د شعرة حى قل مانن آلا كدسات الصيدٍ

ع©
لوخم
فلاايؤكل ف

بشيرر ضى اللّهتءالى ء عه اله تال “عد تر
نالتعمان:ن

سو

لالله لى

0

غيرالسائل منزاته اهتاما
اوغيراللنكر هنزلتنه (ان

الحلال)اىمااحل(بين»

اى ظاهر حليته لاضف

بان ورد نص عليها او

رج مناصل يقتضيها
كقوله تعالى خلق لكم
مافىالارض -جيعا فان
اللاملانفعفم منهاناصل

الاشياء اال الاانيكون

ثمه مانع و(المرام 6

اللهتعالى عي وسط) هذادليل نقلى آخر على لزوم اجتاب الصغار فالتقوى

(ين) وعطاف
بالنصب ب

 9نشول اناللال بين » التأ كيد امالمز بد الاهْمام اولامازةالاذكار على2ءون

معو و لين على »هو لىءامل

نلصله ورسوله .نوعه اوجنسه عبارة اواشارة
الحكم ا

وار

اودلالة اومقايسة

امبين #كذلك يو بنهما مشتبهات» بين الل والكرمة لاعارض الادلة

وتزاحم المساتى واوةوعها بين اصاين ولتحاذب الروايات و أتمالف اقوال
الجهتدين ايضا ولامرجم فىاحد الطرفين  88لابعلهن ك

واحدحاررٌ اتفاقا وذلك
ماوكئحت حرمته لورود
نص له كالفواحش ١
حرج لكر دهمن اصل

الناس  6#فاون

كقوله عليه السلام كل

كاطهات الساقة من و خفاء النص :وتعارض الادلالة قيد بالكثير اذ القليل

مسبكر حرام فقيل كل

دير دن

[| كالجتهد يعلها بل كل محتهد لايم كل حكر لثبوت الثوةف كابى <نيفة وثبوت
| لاادرى كالاث من احجم على ذقاهته  0أن كال أن كل ديد ابر قطعا
فكل اجتهادية بلظنا ءلىوجه حقل الدطاً فلذظ مر عو عنالكل اوراد
اداء بعلها المقاد انتهاء
غيرالنى عله الصلاة والسلام فلا بشكل انه اذا علهاا4ه:تهد ت

فيازم  5نكل منها بينا فلابق مشتبه قيلهنا اختلف فىطماطى الشبهات
فقيل حرام لقوله استبرألدينه وعرضه وقيل حلال بدايل كالراى برعى حول
الى الى اخره و قيلبالوقفكافى الفكدرةانتهى ففيهتأبماللنسبة الىهماقمصودا لهديث

مابلعب بالعق_ل ومنه
الدحان

لاشكاق

كلل

ارك لهانذاولعمله
حص لله منه حاليطول
و قوس

على حسب

مناج و قدالفت فىحر يها
مؤ لفينمطو لو موجز“عيت

الثانى تحفة ذوىالادراك

اول التنبالافراجعدوقف ررهة ه نى) ء نده  5فى الس حالمواقف والمواه ب( و بدنهما)ا'ى

بين | ألالوا كرام

(مشتبهات) لوفوعهابينصلين و مشاركتها لافراد كلمهمافلكو نهاذاتو جهينل ا>نزيعد منالاق»دمينالمنقدمين
لالانلون كثيرهن الاس) ااهالرامضارتين وا ب#لةصفة ول شيد مشتبهات بشولسهع(لعىدالمنااثةباههاعلى العارف
ارض
وعين1ةتضيهفةفدافنالو رع النركو اختافتعفى
منازلةيمتاهدل ل
ولحت الحتهد لانه عانشتدباه ح اكل

الشبهات فقيل حراء لقولهاستيراً ا

ه ى ال»خو قبلبالنوقفكافى الفصرد
لعىاحو
كلاالل,درلياجى بر
وقلللح

لبن انق) أى اجتنب (الشبهات) وحفظط كه

(وعضه)

عنها  (2اتير ع« اى حصل

من وقوعالناس فبه * وقيل المراد من العر ض النفس

البراءة (لدينه)» منالذم العسر

اىوبدنه املنعقوبة اطلاتا الحل علىا خا

لسام
اف
(ومن وقع قالشهات وقع فىالكرام) لانها رما كن حراما فى

اولان من سهل عنلىفسه ارتكابه
1

وعع صه من انق الشهات والصغاتى فوقالشعاتلانها حرام

جةه
ااشي
وفى ح
خوىكا
التق

دىن8ه
لتبر
 8فن اتق الشبهاتت استيراً  #طلب ال

زاده ولما كان فَذلك

وقعفاىرام © لاحقال انيكون مافعله حراما اولايأمن ان بمّع افكىرام لكن

الدوية الذئ لاق

بشكل انظاهره موجبة كاءةولاشكانبعض من وقعفىالشبهاتبقع فالىللال وان
)6

الجى ) خيرمبتداً محذوف
اخاىله كال من برعى
حول اج

هو ماجى

من الارض للدوا بو منع
املنغير (بوشك) بضم
الياء  0-1الشفين اى

يباتع ونغرت اران كم
فيه) وفى-ححه برلع أيه
لتتباحله “افلحافظة أو
جرأنه على المانى يعنى
ثيه المكافق بالراى

والنفس أبمعة بالائعام
والخدرات ماحولا خى

واحارم بالختى فيكون
نشيما معلوما باعتدار

طرفيه ومثيلا باعتبار

وجهدكافىحاشيةخواجه

اريدالاماب الجزفلىا شك انهاليست معلوماةحبتلمال و لاجدمع الاحقال»قال فى شرح
نلمندرجة تحتاصل قطعى يحب الدراجها فىهذا الك
المواقفالالنز ايلامتظنو ةا
ماثللانايعنرسفانان كل *#عوم اججبتناءه ثميظانالنطهعذام*-عو مفانالعقل
بوجباجة ذأنه+و انضامءمتمرارا

عن التلوييحا مرماتكد رءالعقو ب تانبت بالشبهات

وقيلالمعنى منتعود فى و قوع الشبهاتو لاعئ مافيههن المفاء وقلوشك ان شعفيه

وقيلالمجاسر على الشبهة يكون داعيا الىنجاسر احزام وايضافيه خفاء لاق
 +تموجه الاستدال

رج ءنه_ذا القدر لانه اذا دلالحديث عنلىجنب الشبهات

فاولى عتلجىنب مايكون صغيرة قطماكالكبيرة لكنالخصم ان بول كلامنا على .
تسليم كو نالصغارر مكفرة عنداجتناب الكبائر ذلابدل الاجتناب عن الحرمة
واواحقالا علىالاجتناب عن الصغيرة اذهى مكفرة علىهذا التقدير الآان بجعل

الثبهات عامة علىما قل الكبيرة والصغيرة ويستعان عليه يصيغه امع معاللام
وناكان فيه نوع خفاء 0
رت

<ولالخى  3اىحاله ان

يما استو ذع اتبيه المسوس فقال ههكالراعى
كن برع

حول الى هو

اداة اسةفتاح بج بها
لاتذبيه علىمابعدها لعظرر

ماجى ف ن رص

و منع منه الغير  2بوشك * كدير العوة سرع ونرب  2ان بشعفيه« اىفى الى

وتأكل ماشيتهمندعن المحثى شبدالمكلف بالراعىو النفس الععة بالانعام والمشتبات
مماحول الهى و العام بالخىفيكون تشبها معلوما باعتبار طرفيهومثيلاباعتبار'
وجهه

ىه لعظم مابعدها ب وانلكل «لاك «
انتهى #3ألا 4حرف افتتاح جح

ا
زاد(.ألا) بتخفيف اللام بكسراللام نهاملوك  #جى » 4ينمن ال

(وان لكل هلاك جى)

 #من المطر الشرعى

 2وع ضه  5منوقوع الناس فيه اويدنه مانلعقوبة © ومنوقع فىالشيهات

نوطنا" اتاد ذلت

فقال( كالراعى رعى<و

م هد بيقين فظهر لزوم الاجةناب عنها لمصول

ألاوان جىالله محارمه #2

اى المعاصى حميها من كل داخل فها علىوجه يعاقب داخلها فى انلاشارب'

ملفضيها ومابقربها ايضا اثلا بقع فيها © ألاوان فىالمد «ضغة »© قطعة ل
كد

قدرماءضع

صلحالس د كله6#لانها اعيره وسلطاته |
اذا صلوت ثمبالفتجاو بالضمهو

عطف على التنبيهالمدلوعلليه يألاكانهقال انيه واحةقهذا وااواو للاستينافوالملك مننعدخول
جاء

(واذا)

ويعافب عليه (ألاوان حجى الله محارمه) انواعالمعاصى أن داخله “صق العقو ددك شعهها باجَى من <-م.ث أب

يمل المعاتىالمهقولة ا

لزيادة اعرف

والايضاح (ألاوانفىا !سد

مضغة) ه ىقطعة م .
ن الا

قدرمامضغ (اذا صادت) ففح اللام افدحم منضمها بالايمان والعرفان ١ صلالس د كله 6بالاعمال والاتماة”

1
لإؤاذافسدت)بفتح السين وحوزككههادراية

(ألاوهىالقاب)

عود
لاروانةاىباجء

لعفى ان القاب عتزلة الللاكو الإسد كامد بنةوهى قاعد فقوسطه

مظعا تله فىاوامه ونواهيهفاذا كان الام كذلاك
ااشفىية
سارالاعض عا كافىماو ل الدنحا ك

1

والذكواطهل

)بجو رو
دكله
الج
((فسد

وسا 0

اموا 2

أ لكات

افد ا 5

عهلاوم يه خواجهزاده را

سسا

عات :
ألاوهى
0 0

 3القاب
 0ععى 4

 25ار 1عات للك لق اراح لااعد فلااه

مناعظ ,الهمات قبل عنالمناوى عقببه قوله الحلال بينامعارا بااذالاكلال
فلشرعى
ثور ونصلحه والشبه تقسيه ونظله  9:وايضا المدى الاغوى مرعى ا
ا لمن

عنزلة الرعايا ليع

فالاشتغالباصلاحههناه م الامور واأهىات و صلاحه سيب لصلاح

دبإسدحك 6
قدت 6التبلضلاةوالبارةفزض ا
ار
أتحت

العصيان

وانلميكن واجبا اذ النقل بلامناسية ١دلاحائز كاارئحل فالرعايةاولى

كسار * قال ابوداود
السا

0

ا

الى علا مدار الدين

اتهى ( واتضشا) إلدى
اللغوى © افظ زمعى

فى ) العنى ( الشرعى

ماامكن )اى مدة الامكان
نارة بالخصيص

بالنتقفل لعى

ودارة

| يدياعلا

٠.

| قيلتارة باتخصيص وثارة بالنقللناسبة  89وفرط الصيانة  #الذى هوالهنى

(وفرطالصيانة)الدلول

| اللغوى للتقوى  88بشَتضى الاجتناب عنالصغائر والثبهات ايضا ك#الكبار
لان باشل الضيانة وامافرطها فبالاجتتاب عانلصغار والكيائر .لاعلمراد
| منالاقتضاء هومناسية الانتقال وصعته لاالاقتضاء النام الضرورى والافظاهر

تىناب
جتذ
لى(ابش
ااقو
لا

عن الصغان .والشييات

ايضا ) فداخلها ثناق

المنع من وجهين ف لكن الاحتراز عانلبجشببعهات لامكن فىهذا الزمان ##لغلبة
| الشبهات لشيوعالجهل واعلطؤا لتك عنها قالالنى صبىالله تعالى عليدوسم اق

الجاتناب عن
لا
اوى
بتق
ال

| كلىالناس زمان لاالى الرجل منابن كاتسبالمال أمنحلال اممن خرام كذا

جع الذنوب الكبار

روى عنالضار ى ف عملاىس>ى” * فىثانى البابالثالث هل انشاء الله تعالى »

لىاس زمان اليك فم علىدينه كالقابض على اجر
وفالديثيأتى عل
| و فرج #ه منازوم الاجتناب فالتقوى  8ماعداالشبهةالقربة منالمرام *

وهومايكونجانبالمل راجا ومانساويا لكنفيهكلام وقدقرر افلىاصول ترجعم
المظر عاللىاباحة وعلىالندب تفيمهايضا رجعان ثبتعلىالنافى فتأمل  9لان
| الطاعة » الىالله تعالى #ق بقدر الطاقة © اذلاركاف نفسا الاوس_عها وقد قال
| فاتقوا اللله مااستطءتم وماجدل “عليم فى الدين ٠هن خر بج لكن يأتى ماقالوافىمثله

ا|له لايازم اليمنب عنالكل يد الاقدام عاللىكل فاذالزم التحن تعنالبعض
عض
بذلك
لكان
ااذا
اوالاقدام ف

«عيئا فن انيعم والا“فالاحتناب عانلجهول ال

| واو ااببحغلدباةلطر فينوتساو بهشتضى ضابطةبهاعيز البعض عن البعض وانذلاك
| يخلتف باختلاف الاثخاص والازمان والا<وال والمل والحرمة ليسا “تتلفين
'والحق ازاعتبار ذلاث اتما هو بالحتهد ولاعبرة بالغير ولايضمر اختلاف المتهد

كروه
وبمكل
متنا
اماج
رازو
حعين
ا ف فت

حربما 64فرك الواجبات داخلفىاللرام

التقوى فازم انلاتحصل

رالمكشار والككات
ار ) 4اى
حن ا
للك
(
اللاعدة

 7عن ججيع

الشبهات لامكن فىهذا

انان

اتلكظة اليل

وعدم الوقوف عند

مقتذى الع و البلديا

وقالصبىالله تعالى عليه
وس عل افش وماك
لاببال الرج-ل من اء
ااكتسبالمال أمنحلال
اممن حرامرواءالضخارى
( 21اسن" انْشاءالله

تعالى ) فاليانن الثالث

:
احاديث يأأتىعلىالناسز مانالمسقساك ذمهىعل دى بنكالقابضعلىادر( )3لذلاك(اخربج)م تكب (ماعداالث.هةالقربة
ارام )اقوة ليلاار مة فمافاذ حر بعبار:كاب ذلا عنالتقوىلدماية ضر ور ةالهاجة اليه(لانالطا عه )او لاناحانه

بشدر الطاقة) ببنوهبينالطاعةتحنيس (فت
لعين)
ك لص
ليو

ارب
صفها (لزوماج::ابكل حرام ومكرومح
مما)ف
اانه
يحضرا

اضجباتداخلف المراموترك السنن او كدة بلاعذر عدا داخلفالمكر
وائ
لفر
اال
ورك
واننزلت رنته عا قبله في

ية
شافى
اماك
حرب
نح

خواجدزاده بإفىحةق التقوى» فلايكون متقياشرما الاذاك لهذا اى اذ كور ماعندى

من فيض ربى وبين مأخذه شوله (والعر عندالله تعالى) أهو صواب اءلاولا كلامفقوىته لمافيه املناحتياً
والتباعد عمنداخلة الاثامالتى هىمناسبابالهلاك الاخروى حهير النوعالثالث 4

المحرى وهو #لجريان الثى* واستعماله اى النوع الثالث عم

يحرى فيهاالتقوى وهى
الاعضاء الآية (اعل»
ايها السالك فى الطريقة

والطالب للآخرة ( ان
شروا لاحص ل الاباجتناب

المتكرات  6اى مالم>له
الرع دن ججيع الخارم

كال الى
يه من الانواع المتعلقة اذى ف

كلرفوه
ماداخ
لع_د
اعذر
قيل وارل السنن المؤكدة بلا

كر ماه فىنحقق التقو#ى#لاحق َ

فىانماعد اماذكر لايازماجتناءه فىالنقوى و قدقررآ نفااحتنات حو الشهات
أنه دمربي

ا

ومالأيكون حراما لكنه له افضاء اليه وانت عرفت ايضا مكدر  | 0اا

”

واشتغال

التقوى)المعرف اندم

مفاىريها» الخارى جح

الماحات

ممابلزم اجتنا.ه فىالتقوى

فلايد منارادة

التموم فىارام

ا

اك

لذماذ#كور من و زوم
8ه
مابالذات اوبالافضاء ولواحتالا وكذا الكراهة ا
وها ##ماعندى» فان قبلأا
اجتذاب الصغارر والشبهات وماشذى الى الحرم و

 0ماذكر ا“تخراج «ثل هذا الك تمماذكر نمالاحاديث وهومنصب 2-5ا
وقد انةّرض قبل عن القول اأبليخ ل

عبنعض

رسائل ابننجيمانالقياس

فالتعريف للاس_تغراق

يعدالاربعما 4

( والنهى عنها © من

الفقيه معاتى بعض النصوص لكونه مقسرا اوصرحا اوتحموهها ويحوز نهرذلك |]

المكروهات على وجه

بعض قواعد الجتهد اويدخوله نحت الصكلى نالجتهد يؤوالع] عندالله»قال |

التحريم(وانيانالمعروفات»

الأول حدن حلى فىبعض حواشيه ازمثل ذلاك عند عدم متانة القول السابق |

اى الواجبات الشرعية

ووثاقنه وقد قبل هنا وكللاام فىقوته لمافيه منالاحتياط  0عنمداخلة

(والامور بها 'اندوب

ا"
الآ

منقطع فلس

لاحد بعد ها أن شيس

مدل

عسلة > ما

اك
ارده امود اقول القوة اماتعصل اسم راج ك

من دليله لاغير .

ا

َك الأوع الثالث هس

والسنة (اذؤك المأهور
به) فرضا اوواجبا

 2فى عا ا  7ا الاعض_اء التى 0

( ماسعق به  6تاركه

الظاهر بالمءنىالشسرعى الذى يصارالهفىمخاطبات الثشرع © لاتحصل الاباجتناب |

ا(لعقوبة ) فالتنزه عنه

محقنيقة التقوى شرما

( ولكن المتبادر  6الى
الاذهان (منها) اىمن
التقوى ( ومن الذنوب

فى اول الماع  6لافظ
حكل مها الذنوب

(الوجوديات) الظاهرة
لاعيان ( كالزنا وشرب

ام  7جيعا قطعيا

0

فيها التقوى 00اعم إن القوئ 1 0

عنها  #خص ذلك بالمكروه التحريمى ا

لكن عند الاصوليين اعمذلاك الجميع #3وانان المعروفات « أعتقادا

واخلاقا ْ

وعلا اذالتقوى عذا المعنى تعالفعل والترك #و المأمور اه منقبيلعطف العلة ١
على المعلول اذ الامى :سبب للءروفاتكالاول  9اذتزك المأموريه نما استحق.بها
العقوبةيه وكل مالتحق به العقوبة فرّكه هن التقوى  89ولكن المتبادر منها 64
من التقوى #ومن الذنوب فىاول السماع» عند الاطلاق #الوجوديات كالزنى
وشرب الخر6هفانقليلها وكثيرهاحرام لعينها ومس نحاسة مغلظة كالبولويكفر ْ
سكر وشاربغيرهاانسكر و لايؤثر ذبهالجزي لقايالذثو7
مستكلهاو دشار .هاواننل
انر ههكاسياتى
بعدم
كلمي
اكلفلذا
ْ يهالعدمياتهثل ترك الصلاةو الصوم يهو و ذل

الجر لا الذنوب ( العدميات ي)عنى غيرالمشاهدة لعدم تصورها فاىمارج بصورة ملي

(مع).

بالبصر (مثل ترك الصلاة » 6غايردبن ادوات النشيه نهننا زو ) رلك ور الض_وم فلذالم بعد الذنت ال.دي زه

الكبائر ) لعدم تبادره الىالذهن

[ْ

ل معكونه من اكبرالكبائر ) للاخبار <هلز ايه الواردةا'غاظ عقابهحتى فى بعضها ان بين الكفر والاعان
© مع كونه من اكبر الكبائر فلنذ كر الوجوديات مفصلا ثم العدميات  6لان
المتبادر عند الاطلاق اذا كان هو الوجوديات قناسب ثه_دعها © لا 4

رلك

الصكة ار ة

احلديث

بز لذ كر > لللدوت

لانفهام التفصيل (اعدميات ايضا منمقابلاتها اولعدمقوة الاعتناء باكالاو لىفانها
كالاستطر ادية بالنسبة وان المقصود هن الاولى فاىلى ذواتها بالذات ودن الثاية

بالواسطة يه فنقول المنكر امامخصوص بعضومعين» كالرجلو الهيداو لاوالاول»
ماختص معين ياللوفغىالب ثمانية وفىغير الغالب يكون ١كر من ذلاثكالظاهر
فىجل محرم به ف النهيات وغير الغالب كالقبلة لكنا ادرجناها فيا لاختص
ام الصنوبرى المودع
بعضومعين قاب هو اللطيفة الروحانية المنفوخة فى

فجىانب اليسار هن نجويف الصدر ال-عان من الانسان #واذن» اراد هناقوة
ادع فالعصت المفروش فمقءر الصواخ يدرك ها الادوات بطررق وضول
الهواء المتكيف بكيفرةالصوت الاىلصعاخ وعين #دوامراد قوة مودعةف العصبتين
الموفتين اللتين 'تلاقيان فالىدماغ ثمتفيرقان فتتأديان االعىينين يدرك مها الاضواء
والالوان والاشكال والمقادر واللركات واللسن و القبجموغير ذلك  9ولسان»ه
المراد القوة المودعة فىاإرم المتصل بالفم الذى برع الهواء الخارج من اللوف

(مفصلام) أى بعد عامه
ذكر (العدميات) د كرا

ن(لا فقول اللكر )
اى المنهى عله

ا
(ماخصوص

درعا

بعض-و

مون )ا من لكان

وهو

أكون اله رار
اى الخصوص بعض_و
)فى الغالت ثماية» وى

النهؤات وأعا تليكا ى

فنظهر منهدصور المروف بويدااراد القوة المودعة فىالعضو المعروف::/تصرف

اباذ
الغ
عيكو
مقد
نال
صية

فيا مكن بهاوو بطن» هو القوة المودعة فىالباطن لط الغذاء وتقسيم فىالبدن
#وفرج» وهوآلة الرجل والرأة والمراد القوة المودعة فى ذلك لاصول الجاع
#ورجل #الراد القوة المودعة فىالعضو المعروف ألثى ونحوه ولادخل اهذه

بالقيلة وها

الاعضاء فىاقَرَابٍ الذنوب مندون
لاانفس الاعضاء

القوى المنيثة فيها فالعمدة فيهاقوى الاعضاء

ذعلى السالاث  6هن هذه الفانيات الى تلاث الياقيات ان حفظ

كل عضو منكل معصية» تصور صدورهامن عضوها ويدوم على ذلكالمفظ

ولكن

ادرجناها قا لاختص
بعضو معين اتهى وهو

ثمائية اعضاء إقلبواذن
وعينولسان ويد وبطن

وفرج ورجل) والقسم
الا باق اليدن فكون

حت يكونله ملكذيه كفية را“ة فااىقلب الى ان يكون طبيعة محبولة فيرتفع
التكلفهن البين ف9يرط يهنظام«ؤفىس اك الماقين 6هو يرقالىدرجة الصالمين الى
(
ذ
ء
ل
ى
السالاك) فطريق
ازيشار اليهباشارة اواك معالذين انعالله عليهم من النبيين والصديقينو الشهداء
لق والظالت لل
خدرة
والضالمين لكونه حينئذ منزمرة اواياءالله الذين لاخوف علويلهاهم يحزنون
الجموع 0

اعض_اء

 5به بذهم وشنهه هم ومن اشيه قوما فهو “نهم * فان قلت السادة الصوفة

قالوا لادهنا من العم اولا واحكام العمل بالعل ثانا واحكام الاهس بالاستقامة

ابعن عليه

من

بده

ثالثا فاذا اجقعت هذهالاءور وتعاضد بعضها بعض تولد هن هذه الاءور

و اعضاية (منكل معصية)

ولد صالح هو :ها وثمرة قلوبها و“عى هذا الولد بالنقوى فلاوج_ود

وجرعة نشوم  4لرحتى

للتقوى الا باعقاد هذه الثلاثة والمفهوم ٠ن كلام ااصنف كفاية مطلق
محانة الاعضاء عن «عاصها »قلت اذا شطنت ما تقدم حق التفطن ترف

احاؤ_ظل

حصول

دعض

ذلاتث ٠ طاهة

و لوجده تضون

ولعضه

النزاماءثمان الاقوى

يكون ) كك

( له ملكة ) 4أكىيفة

رامةفىالةاب( فرط )

ار ها تمة

اى بانظمحرذئذ (فىملاك

المتقين ) وسرّق الى درحة

الصاابن الذن لاخوف

علهم ولاهر يحزثون لفعله فعلهم واضافة المنكرالىهذه الاعضاء وانكان فىا أقرقهَهضاف الىالنفس اله
الروح ب لابدن لان يعض هذه الاعضاء جواسيس الروح ودلا

فاضافة الفعل الها محاز تسم

واذا كن الاص علىماذ كر (فلاد) اى لافراقلنا (من) ذ كرلرئعة اصناف) تا

للادراك و شرم١اضبط

فكرات القاب) قدمه اندرا
اليها فىتحقق التقوى لاجتنابها دهز ااص:ف الاول ه -دن الاصناف التسعة م(ت
أناصلاحه من اه المهمات واعظم القريات اذهو»٠لاك مطاع والواق خدامه (وافانه) عد اكمزة ججعاافة وهر

البلية (اعي» ابهاالسالك فىطريق اهلالله (انصلاحه)

اذهو)اى القلب(»٠لك)

امم يه

من متكراته وآفاته ( اهم كملنثى'

ولد منالم والعمل والاستقامة ترىالكتاب الالهى نارة برغب الى العلسربَوله”

يكس اللام بز مطاع 6

واولوا العقَائعما بالقسط وقلربى زدىعلا والذيناوتواالمر درحاتونارة برغب

دمن
بقل
لى ا
اسدف
لباق الم

الىالعملبهو له انالذين آمنواوعلوا الصالمات ونارةالى الاستقامة بقوله فاستقم

(نافذ الحكر ) لايخالفه

تىقوى اذلاعبر :لاجمل
كام تان الذين قالوارناالله ثماستقاموا وكل ذلكثرغيابلال

ثى“ منه و(الاعضاءع

بلاع و لاعبرةأهما بلااستقامةفتةوى الدماهل معدو مدوتقوى الفاسقممدودةفالفضيلة

المراديها الاجزاء البدامة
(رعية)له (وخدمله)

افلىعر والعمل والاستقامة وهذءاءور مشكلة واشكلها الاستقامةو فد) ٠ 1انا
اصلللىهت»الى عليه وس عشلدىنهاو صعوتها حرث قالشيبتتىسورة هود المرادقوله

فى#صيل مامه ١فلذا

فاستقر كامس تو الاستقامة دوامقيامالعرو العملبلائرك فلووجد ولوا يا تلاغدذز |

قراولل االلهدصلتىعالى

ام
سيان
افق#لب
لصنا
اعةا
اننفت الاستقامة كذافى حل الرهوز #فلا,دهن تس

عليدو )-كأنقدم فىخبر

0

(لاوان ى
التحمين أ

الصنف الاول د

2

الخد تسد الاذية)

الخجْسة

0

 6المتكرات الصادرة مالنقلب لإوافاته» اىالبليةالمئية

عليه ف اع ان صلاحه * اى القلب  8اهم منكل شى” اذهو * #اى القلب
ملك يهبكس اللام هق مطاع  #بطيع وينقاد الىام ماكللاعضاء ف اىقاليمالبدن

المار قرساجو زر فعهعلى

انها خبيرة+منتذ] حدوكة
اع هذا اللدية آنا
مدنا عر دوف ا
انكرت عله وؤضيد

لانه وإنافذالمكمكه والتصرف  89والاعضاء رعية»»ه تابعةله هوو#خدبمالشديد

عدم له فلذا قال رسو لالله صلىاللهتعالىعليه وس ألاوان فىالمسد مضغة
جخا
الحديث كل ااديث وقيل اى هوالخديثاوالحديث ماسلف اذا صيلون صلم
السدكله واذا فسدت سد اللس_دكله ألاوهى القلب قيل عن المثكاة روى

اتلحمديث هواذ اصلحمت
انالله تعاللى خلقفىجو افمؤمن ال لص ببتا ومعاه قلبائماغلقالباب وامسك المفتاح
صاللسد واذا فسدت
ولم بوكلءه جبراييّل ولامبكائيل ولاغير*ه! وقال الله تعالى هذا خزينتى وموضع
قسد المسد كله الاوهى
نظرى وهسكنمعرفتىفانلمسكن وعاملسا كنكلا افسدهالعبد مظانهرهبالعصيان ص|لل
العلل 2ت فلا لكدة
0
0
ل
ا
د
ن
ز
ا
ن
ض
ع
ل
ا
ه
ن
د
ك
ر
ا
ل
ك
ا
ا
ل
ا
زننه لرحمن بالمعرقة
2
3
 نَْ3لو
فران ب
:
ل
لوك
تقلبه أن القاب شد
تقلا من القدر وغليانه قال عليه ||سالام وكاوت الو مس0

بيناثبرنءن نارالر-ج :بها 4كيف نشاء ف
قليا ثماغلقالباب 0

ع

نظرى ومسك.

ن

باطنه بالغفر ان وكلالوث

ىوف المؤمن الخاص سا ومعام
» وروى انالله تعاللى خاق فج

وم بوكل اليه بحَرَايل

*عرة قي فاع

مناصابع الر-جن إلى

(واصلاحه)

0

و لاغيرهم عليه السلام» 1

خزينق

المسكن ونمالساكن كثاافسده العبد من ظاهره بالعصيان اصكده المولىءن

لت .طان بدنه بامعصية زين الر جن

ف المشكاة * وقال صل الله تعالى عليه وس
بأاعرفة كأ

التقوى منههنا ثلاث هرات واشار الى قلبه الثشريف فعمان اص_لاح القات وتصفية  0من اهم اليا

واعظ ,القربات وكيار ااثوبات

َ(الاهم قله ( لمعه أى  2بده ( عن الاوصاف الذفمية) اى المذمومة ششرعا ( ونحليه )

0

بالهملة اى أزبينه ب(الاوصافالخي.دة )  00-51-اى عد نكربده ماقبلها لماتقدم انلاطيب مععاالومحم (نلاد)

شال تهذيب الاخ_لاق
واصلاحه تحليته عن الاوصاف الذممة »#و
 4وتحليته » محنلى السيف اى تزبينه  88بالاوصاف الخيدة فلايد تمسنعين
القسمم الاول فى تفسير اللدلق » انما احتج اليه لعدم كفاية المعرفة الاجالية
 .فى كر احكام الاق لزيادة العا انه عليه اولان تفصيل معام

لعين على قبول

| بعض احكامه بلا احتياج الى اقامة دليل عليه كالاوليبات افيد المحكم,
]| الضرورى تجرد تصور

ذسوريا بعض

الطرفين وان اللمكم قد يحكون

| العنوان ونظريا ببءض عنوان آخر ثم لفظ الدحلق يضم أنلماء واللام ويجوز
 ,اسكانها نقل عن الراغب اللملق واللماق بالفحموالضم فى الاصل يمءنى واحد
كالشسرب والثرب لكن خص

فم

بالهيّغات والصور المدركة

 ١بالقوى والسهايا المدركة بالبصيرة  2ودان

* ا

ا

باليصسر والضم

واصله  2لقيو

'الىالمذموم والمهدوح »* اىالاخلاق الجيدة والذمعة  8وطريق ازالة الاول 6ه
 1ابأى طريق يزال من الاسيات والمعاحات  2وعلاحه * امه ادوته ومعاطاته

أ اذ هو مرض رامخ صعب ازالته أعت.اج الى زيادة تكلف هن المعالمات
ا ْوالادوية من المفردات والمركبات حتى ذهب بعض الكىون اللماق
هتنع +خروحه

١

فالتكلئف لاخراجه

بالادوية

د

فيد

ذسرو ربا

وقد سسب دلت

 ١الى المتصوفة يا وقع فى يع كلام الغزالى لكن الاق ان حمل مرادهم
على ىن
لاائره

الا زالة صعية وشقه او عمأدهم ضرورية

والا كاز

مه

من

الماك

أصله وامتناع ازالة أصاه

قريب أن لامخصى

 0ااه

7

رن

0

هن فسمين القسمالاول»
منها ب(فىتفسير املق )6

بضماللماءو اللاموسكو نها
افلىلغد السمصية والطبمة

(ومانمنشأه) اىاصله

( وتقسيه ) اى اللللق
(الى) نوعين ا(لمذموم
والهدوح وطريقازالة)

اقلق ( الاوك  41لف
المذموم ( وعلاجه )6
بالدواء (ا-جالاو#صيل
النكان ) آى المدوح

(واشاه) بمدالفصيل
( وحفظ صعته ) لاله
المقصو دمن اذهاب ضده

(ونقوته الجالا ايضا)
اى كالا-جال فها قبله

( فنقولاللماق ملكة )

!| التفصيل لابصحماإه الكتساب وان الا-جسال دليل على التفصيل وانالعارف
[اكفيةه الاشارة والافلاشيد كثير منالسفارة  #9و#صيل الثانى 6الحمود بعد

تصدر عنها
فاىلنفس (

زواله واسكراه و حفظ صوته ونهقوته

الإفعال اللفساية) ناه

اجالاايضا فتقول الاق ملكة ك*يفية راءة فالينفس 88تصدر عنها الافعال

لانفس بيزادة مازيد

النفسانية © منالاعتقاد والاقوال والاعمالاى الاختيار يه فيندفع ماتوه,ههنا ان
الكيفياتاءو رجبلية غيرافعال والتكليف انمايتعلق بافعالالعباد فينتظم الكل افة

سهولة) يعنى اكنان

1

ماعدم د واشانه

بعدما وحدوعدم

[| والتكليف لاتعاق بالكيفية فيزم عدم تعلق التكليف بحصيل الم#مودة .وبازالة
المذمومة وجدالاندفاع انالتكليف ليسعلىنفس الاق بلعلىاثره الذى هو فعل
اختيارى ولاعتنع صدورالاختيارى عانلاضطرارى كافعاالعباد فانها امماتصدر

يشير الىاختيارية ذلاك قوله  #8بسهولة منغيرروية » بالتشديد النظر والتأمل
لعل امراد عهبى هن غير عسس وصعوبة على أن رن ردا لبعض ذهب اليه |

اىهئة وكيغية رامحة

الصادر عنها الافمال

الجلة عقلا وثمرما
بسهولة معيت |أهمة خلقا
ح<سئا وان كان الصادر

منها الافعال القبصى مورت
الهشة التى هىالملصدر
خلقا نبا وامما قلنا انه
هده

رامخة

ن

من

إهدر بذل المال عاللىنذور الة عارضة لاشال خلفه ا#ذاء مالمرثبت ذلك فىنفسه وكذلك هن بكاف سكونا

عند الغضب بهد اوروية لابشال خلقة الحم مالميكن كيفية رااءلخةم كااشفية ( من غير رويه ) :نتم فكس

3
0

وتشدد الصنة يعنى «نغير احشاج الى فكر وثردد قالاض لكونه علكة (ومكن تقرره) لآلا 1

اا

وقيل لامكن تغبير الاق وهذا قول الللاحدة وهوباطل ل(ورود الشرع به ) اى بطلباكة إل 0000 0 0ا
وما ٠انلاخلاق ( واتفاق المقلاء) علىامكان تغبيرالملكة و ااربلابتح(ربة  6للامور فد
والكبرتو
تغير بشاهد هوالعيان وبدلعليهلقبواهاله العقللانها عرضو اوليكاعلنتغيير تمكنالكان التكليف بازالة الاخلاة

الذعهة من الكبر وااضْل والمسد وكوها تكليذابالحال واكانفيه مالف ةالاججاع امعتديه والحربة :احص الاف: .
عد آن يديل الاخلاق كن ١10 10 00
ال الضرورى”* وذكر فالموارف والاصح ح:وه.
برل
 0ا
ااا
حيئوا اخلافل وجزم || اا
وفاةالتقييد ملاحظة عودقماالعمردجةالتكليف كايشيراليهقولههق ويعكنتغبيره| 6#
0
لو
00 1

0

00

فقابل لتغيير والتبديل كالنهى عنأل والكر وكالامبالبذل والتواضع وؤوانفاق
د على امكانذلك التبديلفوا لجر 20شاهدة علىوةوعه والتيحربداخد
اقد
نى لل

0
و 0-و
00
00

0ما يطعا كا
 0وا
ااما سريعا
سل ادبى رف

د وريه اقرع  4 7تكلف

>فصيل ال خار أت وحديث <سنوا اخلاقكم وكلماكلفهالتسرع |
ازالةا<دهماو تكاي

03 0

د

رن

اى د له وازالته خلا قالمنانكر72

للف

ظ

فاحسن

البرهانية القطعةيء نى ان احم الحذالف باطحةالشسرعية فتلزمهبالشسرعية وثر جعهدبالعقلية

1

لكدرية وانبالعقلية فكذا بالعقلية المؤيدة بالشسرعية نلعن العوارف و الاصححان
نالخلا كنوفقدور عليه ادنث حسنوا اخلذقك م ونق ل اللزم ه عن |

 3ى .وقالاي درون |الغزالى وقدسعمت منهالمنع اوياضحاتع بعضهم بقولهتعالى الممن
انالناستخلقون اخيارا

حاب مدنساها وبعض

عار

ديت انك امرقٌ قدا<سن الله خلقك 'فاحسن خلةةك وفى |

بالطبع ثم يصيرون بعد ||المواهب اللدنية وتمسك منقالاله غريزية حديث  00د رطىالله تعالى عنه ]
ذلك اثرارا مجالة || اناللدقسم سكماخلافكم كاسم ارزافك  1عن القرطى

انلق جبلة فىنوعالانسان |

اهل الغر .والتل ال ||أو هنا اقول يالك اهلللطاوى  0ااا كرن  0لبعض كسذاوة الصبى 1
اللادية الى || وتكون بالانعياد وبالتعلأن جم هذءالثلاثة فؤغاية النفاسة واحجم علىذلك بشوله |
الشتهؤات

لالتمع بالناديت لقوله ||صلىاللدتعالىعليه وس! للاشحانفيك ت1صلتين هما اللهاخا والاناة قاليارسولالله |
لى عليه وم
اله
عال
صتلى

ارليالنماق
ىعا
قد بماكانفىاو حادنا قالقد ماح يث فىثردبدالؤال و شريره عليه اش

ا

كل «ولود بولد على || جبليا ومكةسبا ومنهنا امكنجل نازلافعرشّينهنا عاللىافظى وقدمععت ايضا ||

الفطرة ثم ابوا» وداه ||يازمندالبل يري اصله ومن د الكسى ردائرء اواطل اد 00 70
ماشهل و يعماذكر سهلعليك دفعمايرد على الف ا

والمراه ياه

نتصور اتفاقالعقلاء

وعامه نااجلاخلاق ||مم عخالفةهؤلاء العلاء والاحاديت #وختلف الاستعداداتفيه» أى ند لاال |

(و اعللاسرانات

7

)2

اىاستعدادات الاشخاص
؟وه وضعفا( فيه) ىق

احلامن جة)
اطلق ب ب

]

قوة وضعفا #3بحسب الامن جة  3قوة وضعما فالمناوى عن الماوردى الاخلاق أ ٠

يظهر -جيدها بالاختيار ويظهر ذ*ها بالاضطرار ثمقالبعضها خلق مطبوع وبعضها

1

كاى؛ض 60 :وعن القرطى
ازهىمأ ون فى امل قفننغلب عه ذلككان #ودا

إىتفاوت الامنجة فالطباع ٠ما»نلشدة والضعف ذهم منر*خم فيه الاخلاق الذمعة فيصعب عليه

روم

ياصعب عليه ذلاث قال الماوردى فىكتاءه ادب الماوك ان الاخلا:
ذلاث فل
التغيير والنيديل * وماهم دن اكيس

طرة
لنفتا
اىء
يظهر -جيدها بالاختيار ويقرر ذهيها بالاضطرار وانلاذات اخلاقا ه

ومعيت اخلاقا لانها نه

قم جع اخلاقه فتصير جيدة
كاللقة لكنها معذاك تقبلالتغبير فالفاضل هنغلبت فضائله ملاتزال ؤالبة ح:تى
كاها بعضها خاق مطبوع وبعضها خلق «صنوع التهى كلامه وتحقيقه علىماذكر فالىتحقيق ان الانسان فيد

خلفته سازج القرة ايس فيه شى* من الهيشات و الالوان قابل لذكيكا كالهثو ب الامش القابل للالواك الخباية
ووهىالاختلاف
ةدة
ماغجي
ذضه
ابع
هات
ضهئ
عال
بلا
متصيغعلنةالوعات و الالوان شيافيا بل ور أسبابهافيه وت
ثي

وذلك انالانسان عبارة عالنروحالاطيف فر 141

العاوى و الم الكسثرف السفلى فقتضى الاو لالاخلاق

شىوى ويكون
والا فأمور بالماهدة حتىيكون #ودا وان ضعيفا فيرئاض حت
ودا لاعللاصلفىهذا الاختلاف انالانسانفىاول فطرته خلقمستعدا لاطرفين
فبالاختلاط والالفة والانس_ية :صحاذب وبزداد كلمن الطرفين ##وءنشاؤء» اى
مو ضع اتدانه ان

د
ااحكل
يعبرعنه

جيدا وذمعا وى كه جع قوة  9النفس 6هالناطقة التى

بقوله انا واختلف فىذلاكام لكنالم_اسب هىالطوهر المدركُ

العارفبالهامه تعالى #ووهى  #اىلتلقكوى

بعيهأ

المنثئ.د #ؤثلاث#ه الاولى #النطق

وهوقوةالادراك» وشالايضاالةوةالعقليةوالمدركة والنطقية لعل ا اراد هنالاطق
اهلوباطنىالذى هومبداً الادراك لاالظاهرىالذى عم التكا م والافجل والتفسير

ان
بالمباءنوهذا النطقميزذاتى للناسانو ششرفهعلى السائر اتماهو سبهولهظرفجانبو

الجيدة وءقتضى الثانى
الاخلاق الذ*عةولذكاان
الانسان حامعاأممافى :الى
الاخوال وقد ككون
احدثها كالعدم لغلية
الاخر عله

فانكان

الغالب هواجيدة فها

3

وآن كان صضده

فاصتلاجت اغليىير و التبديل

الذم افراط ونفريطووسط بوجبالمدح تخيرالاء.ور اوسطها كاث-ءعر بذلاك قوله

بالجدة وهو مكن ان

#إفاعتداله  #اى النطق هو  89الحكمة وهى ملكة لانفس تدرك  #اىالفس

ساعدها توفيق طأقالالله

ما الصواب نانطأ © وال ايضا هى .لك تصدر عنها الافعال المتوسطة

تعالى والذين جاهدوا

وايضا شال هى هيئة حاصلةلاقوة النطقية متوسطة ماتدرك امورذةغى انندرك

 0لنهد.نهم سبلنا وقال

*اعلكك فكتك القوم اعان كثيرة اكثرها متقاربة اذهى فىالمواقماغة
المبالغة فىالءل» وعنابن الاعرابى هو التناهى ف الع واصطلاحا استكمال الدفس

صلىالله تعالىعليهوسل
كلمواود بولد علىفطرة

الانسائية بالفعل النطرى والتمل على قدر الطاقة البثمرية وبشّر بهماشال هى عل

الاسلام اد يث فان الانسان

ستفادهنه ماهو الاق ونفس

 5 02الطافة النشرية وقيل فوافقد الأشناء

كّللكالم
بقدر الطاقة البثمرية وعن ااصابجم الزور وعم الشمرائع وق

وافق

اطق وقيل عنشرح المقائق هى الع اللدتى وقيل هىو ضع الثى* فىمو ضعه

وقيل هى الكلمة انيه صاحبها من الوقوع فىالمهلكات وقيل كال النفس علا
وعلا وولى خروج النفس ٠ن القوة الى الفعل منحانب العو العيل وقلالءء

بالممل وفى شرح الطوالع هى جعل الافعال على ماشبغى +ثمقالفى حل الرهوز

للعكمة عدة معان الاولء؛ الشريعة فهو المعنى من وله تعالى  +يؤتى المكمة
من بيتيا ةرمن
الخلال والحرام .كا قال تعالى  +ادع الى سبل رءك بالمكمة والموعظة المسئة *
اى بالفقه  +و الثانى الاطلاع على حقائق الاثياء.ما فى قوله صلىالله تعالى عليه
وس الهمارنا الاشياء ماهى واعلورية هذا المعبى كان لىالله تعالى عليه -
مع اليوايه دعو كثيرا بقوله الهم ارنا لذ كاه أكذى وهى لقم اللدتى الذى

هوثلعدة اللجدمة وثمرة الرياضة +قالزينالاسلام والمحب من دخل هذه الطرشة

كت اطلعة واه
وتتعدله
بل التكميل مس
دكنانت نفتكه يدق

اقرب قبولا كان لتيل

كلانه اسرع وصولا
ومن كانت نفسه ابعد

قولا كان انبل ملكاته
اصعب حصولا ولعل

هذا معنى

توله وثلاف

لاس مدا دااتا سب
الام جة  2ومنفاةة )

اى محلا تداءاملق مطلقا

عواء كان جد | فا

( قوى الفس  6ااىلصفات المؤثرة ( بريشة  5نى ل
)انفس الناطقة بروهى:لاث)علىماذ كره المصنف الاولى
[اللطق» اراد به العقل 00

لازم وارادة إلى00

 2وهوقوة

الادراك ع«ؤعناه

كونه ناطقًا فو

ادراكه متكل ]|

كان اولا ( فاعتداله الحكمة وهى ملكة انفس ندرك بها الصواب ) اىالمطلوب ( من الخطأ ) اى مالاشبغي

[واراد

الوصول

إل الله وقد

حصل

1

اسدراج

معاتى كلامه

وكلام رسوله

عليه

الصلاة والسلام لثاميشتغل بالذكر والمراقبة والاعراض عاسوىالله لتنصب على
قلبه مياء. .العلوم اللدئية ألتى لوعاش الف سنة فىتدرس الاضطلا حات و تَصَيفها

و(افراطه ) اىافراط
ذال اللكدمه الذى
هاوحد فط.رهالمذهو مين

( الجريزة  6لفحم الام
وسكون الراء بعداجيم
وهو لفظ غيرعبى وفى
القاموس جربز الرجل

لانثم منها رائّة ولابشاهد مثناها واثوارها اعد والمس فىعلورتنته انالدثيا
ا
ل]نك
لاعقان
ا المفاء والالتباس  والآآخرَة تدار الطلاء والاتكثاف وانال
نابعة للعارف الا كتسابة والاتكشافية فصاحب هذه اذا ارتحل من الدنيا فاز

بالسعادة الكبرى اذهى دار الاتكشاف والكّلص من عوائق عال المواد والبرهان
قوله تعالى  +وانالدار الآخرة لهى اللدوان  +فانها الدية سرمدية وحياةالدنيا
سريعة الزوال معقية بالفناء فرؤية الديا موجودة والا خرة متدوكة [ |
العيون العوراءالممياء والافعند قبضالارواح واتطباق هذهالعيون و انفتاحالعيون
المققية تكاشثف القضية وتقلب الوقيعة فنقولباربماهذه الخالة الامورياسرها

ذهب اوانةبض اوسقط

معكوسة والقضايا منقلبةفتودى منوراء الاب فقيل فكشفنا عنكغطاءك فبصرله

والجرلرٌ بالضم اللهب
المييث «عرب حك ربز

الوم حديد فنقول ربنا ابصرنا ومممنا فارجعمنا تسمل صالا انا موقنون فاب

اوتمرك ماتذكر فيه منتذكر وجاءم النذير فذوةوا فا اظالمين مننصير فنقول

والمصدر اجريزة 2

وجود فاللقيقة
ربئا ماعلت حقيقة امال من ان مابرى موجودا ظاهرا لميس

كلامه

( وهى  2فى

الاصطلاح (ملكةادراك
ندعو الى اطلاع  2اى

مفعةر(مالاعكن ادر اكه)

1 1
لا محال لرأى نيه
(ااتشابهات »© اى
ك

كالاطلاع على المراد
يمتشابهات الةرآنوالمديث
والجلات والمثك_كلات

فيقال فىجوابه الم عم ماقال تعالى كسراب نشّيعة حسيه اأغمازماءوذلك انما
سسعكالدة كإقيل
لررأ
افك
هومنئرل الند.والذى هو رساألشقاوة كاانالتدير والن
اذاكانلارء فكرة ففىكلتى” له عبرة فصاحب الفكرةكلذرة منذراتالاكوان
لدشم شد +والثالث من معاتى اللكمة ماسعاه الذينحرفون الكام عنمواضعه

حكية منعا الفلاسفة وهذا كتسمية الامى بالبصير والبرية امهلكة باللفازةكيف
وهن اصول مسائله ,قدم العالم وكونه تعالى هوجبا بالذات بلا اختيار له اصلا
وامتناع المرق والالئام للسعاء ونحوها من الفشيات كاسبق والمعب من اهل
الاسلام شتفون اثرهم ويروجون اقوالهوميشهرون مذاهبهم و فر ون بعلو»هم

ويتركون علوم رعم وبرجعونها على علوم سنةندهم نعوذ بالله تعالى منشرور
انفسنا وسيئات اعما لنا #ؤوافراطه ار يزة  #باجمفالراء فالباء فالزاىفاىلماح

(ححث
والمعضلات و

رجل جربز بالضم بين الجريزة بافتم اى خب وهو القريز ايضا وعن مختصر

القدر © والقضاء وغير

القاموس جريز الرجل ذهب اوانقبض اواسقط وهو معرب #وهىملكة ادراك
تدعو  #صاحبها © الى اطلاع مالايمكن ادراكه» لاختصاصههه تعالىاوانشاءه
لله تعالى للكمة لابطلع عليها غيره تعالى يعنى الى ارادة الاطلاع فان نفسه متتع
كالمتشاءجات» فىالقرأن والمديث فانغيرهما لاإتصور فيه المتشابه لانهان امكن

ذلاكث

ادراكه فذاك والافباطل لان صاحبه ليس ععصوم و حث القدر» اى تقديرء

تعالى وقضاله الظاهر انه منقبيل عطف الداص عاللىعام اذهذا الحث ايضا:
2ن

ا
زار) (هاىلمكة تصدر بها) اىعنها اوبسيها اومءها (افعال تضسر بهاالغير)اغلبة المكر واللديعة( وتفريطه)
فومقابل الاذراط اىئفر يط اعتدال الكمذ(البلادة) «صدر بلدالرجل باذنمهو بليد اىغير زئ ولافطنكذا
ل المضبباح (وهى) اىالبلادة (ملكة شصر )بها (صاحبها) ااتىقامت,ه 1عادراك اتير والشر) لغباوته (و)
امب (طلبالانتقام
ليان
الغل
الثاني (الغضبوهو) شرمالاحركة النفس) المدركة ودس لذلا» لشاف) وقي
قد
ا

والصميمان الغضب مستءغن عن الحا دف إبداهته ومائيل 9فبىاله نيه لانعريف © فاىلتوفيق (فاعتداله» اى

ألغضب (الشجاعة وهىملكه بهابشدم)الانسان بعدااترزوى فىالام (علىامور شبغى انتشدم عليهام كالماربة

وميه وتخليصالمظلوممن الظبادلمو طرالعدو عننفسهواهلهوصيانظ
املعكفار مالميزيدوا اس
12
ال
2222
-من المتشاءهات فانها تما استأثر الله تعالى بعله وان فالمعلىروايذاءن عباس رطىالله
تعالى عنهها ان النىصلىالله تعالىعليه و ٍِيعله| لعله اندع ذءلى طريقالاوارق

والكلام فى الاءكانالعادى والافقالوا بامكان علها افلىنشأة الاخروية ولهذا ترى
بعض الاصولبين فىتعريف المنشاءهبقول مانقطعرجاء مفعتره فىهذه الةنشيأاوه
ملكة #تصدر ما افعال تضمرر الغيرسرا#هكالمكر واللخمديعةوقيلاولاتضسر الغيرما

ولكن لوعن نفع اخروى فيدخل الب وهوكيقية شتدرءها على استعمال الدهاء
قى الامور الدنيوية وباوغ اتا © وتفريطه  #اى اعتدال المكمة او النطق
افللبلادة يهضد الذكاءطااقة والاتخداع هق وهى ملكة بهابقصمر صاحبهاعن
ادراك انخير والشر»ه والنفع والضردييا اودنمويا #وو الثائية ا©لغضب وهو

حركة النفس © الميوائية  8دفعا للنافر  6حالا اومال واذاكبغليان دم القلب
عند ادر اك مالايلانمه اهلناذى والالم ثمقليل هذه المركة جزع انل عكن الانتقام
لكونه اعلىمنهفياةض ذلاثالدم وحقد انوقعر دد افلىاتقام لكونه مساويا له
وغضب انامكن الانتقام  8فاعتداله التجاعة وهى ملكة بهاشدم ع-لى امور
علكفار مالميزدو ١ علىضعف المسإينو ايض
شغى انشدمعليها #كالحاربة ٠م ا
المظلوم م,دنالظالم

ارمنغير تروىفحرأة

وافراطه التهور »ه

وهوالوقوع فىالثى' بقلة ٠بالاة  وهوملكة بها بقدم علىامور * ٠هولة
يصعب الاقدام عليها ف لاشبغى انبقدم عليها * لضعفه كالقتال مع الكفار اذا
كانوا زائدين على ضعف المسلين وتواد »نه الكبر واأعجب والصلف والاستشاطة
وتفريطه اللين وهوهيئة رامغة بها جم باماء المملة فاام لابالهاء كا فى
بعض اندم اى تأخر ويكف  8عن مباشرة ماشيغى  #ان يليق الاقدام عليه
بل يحب  89و * الثالة © الشهوة وهى حركة النفس  #الميوانية «طلبا

خواجه زاده

وغيره

وانال<اصلقدام منغير
ترو كرأة وتهور ولذا

كان اقطلاالشجاعة على
الاسد ازا اذلارويةله

ار أةكاف المواهب

واداله

ووافراطة ) اى هذا
الاعتدالالسمىيالتجماعة

(التهورم !نحم الفوقية
والهاء و تكديد الواو
المخعومة (وهى)

اى

التنهوراشه نظرا أةوله

()مللكةا بغهيار( هدم )
بالبناء للفعول اوالفاعل
اى.القادم ( .على .اموز
لاشغى ان بهدم) بضم
الدال (علها) لرداءتها

كالقتال مع الكفار اذا

كانوا زايدين على ضمف
المسل_ين كا فى حاشية
خواجه زاده وغيره

كلذ النفس فالهالك وكسات1واظار بلاوجه :شرى واتلاف اهوالالناس :والنفوس بغير<ق كاهو دأنالظظلل
والعياذ باللدتعالى منذلك (وشريطه) اىتفوبته (الجبن) بضماجبمو سكو نالموحدة (زوهو هيئة رادة)عبر نه
مكانفوله فياتقدم وهى ملكة تفننا افلتىعبير واعاء دواز نذكير وتأنيثالغعير الدارٌ ببنمذكر ومؤنثوالتعبير
فى الاسمنارة و -5عاءاخرىو

الهيئة فىالمصصيا ح الال الظاهر شال هاء به.ؤوتهءئوا هرئة حسنةاذا صاراليها ( بهالمفقط

ن م.أشعرة مانا:خى) +من .الافعالو الاةقوال 60
( جم بضمااقتية وكسر ايم اى تا خر (ع :

الناطقة  2الشهوة وهى حركة النة س طليا «( علة اوحال واد قر لكونه «صدرا

الصؤة

'الثالغة للنفس

(لللائم) لها منالما كل والمشاربوالملابس كذا افلىماشية  +وعرفها فىالمصباح باشتياق النفس الىالثى' ولا.
اهب (فاعتدالها العفة)بك
واف
مك
لها
ااكر
املنتقيبد بالملام وحذفه لدلالة اشتياق عليه ااذلغيمرلاتم لاداخل ال

قحاامثاله مكانا وزمانا (وافراطها الثمره6 6
لأك(ة بها فقط لإيتناول) اىالكلف اوم
للمبتد

والراء ائاآرص عالىلثى> (والتجوار وهو كدرناا

 .43إرامتم4ات طلةا) اىئسواء
نىلإفءولو اوله فوة .

لالشسرع اولا (وتفر يطها ال#ود)و! لفتورعزا او

وا فز
ال

52

ا

دوافة

(روهوء لكة بهاشدمر) بحمالعمتيةود

الهملة الاولى اى مز

ن
سداالا
للملائميهبها سي

مابينبسغىت)اونفيد ٠ن

العفة».لل هى! كما تعلق الاذات ليله المتعلقة بالبطن والفرج وتماءها تعلق
يحفظ الموارح ولذا قال  8وهىملكة بها بباشر  #الانسان  8المثتهيات #

الانسكان 

انشفاء
ع

المشهيات  6كااضئوف
المزاج المخا ضر

0

الاكل والثسرب وكالعنين

والختصى والىبوب
والكيل القاصررن عن

الجاع

0

اأوصاف للنفس الناطقة

وهى»نشاً جع الصفات
الجمدة والذمعة ولماكان
فيه نوع خفاء واشنياه

و#كر شار الاعمالاها ماحد اها حظاءا جلاب فاعتدالها *

عقتذىط بعه فإ علىوذق الشسرع وااروءة ##قبلعن المحجمل*#موزةو قلعن العداح
ولك أننهدة
الأروءة مظن 8ه

عءنى كال الرجولية قيل هو اس الفضياكلك من القناعة

والزهد وغتى النفس واءخاء وغيرها  8وافراطهاالشره * #بفتمالعجمة وآاراء
المهملة مصدر شره فرع

فىالمعاصئ

عليه حر صره #3والفدور  7وهوالكذت والابعاث

عن المجحمل وعن| مكاح الفدق والكذب واصله الميلهووهوملكة

بها تناول © الانسان  #المشتهيات مطلقا * حلالااوحراما موافقا للشمرع اولا

 9وتفريطها  #اى الشهوة ف الود © فىاكز الحم بالاء المعمة وفىبعض
الكتب بالج ف ودوملكة بهابشصمر * الانسان اضعف البذية اوكبر اومرض
اوخوفاوحوه © عنا-تفاء ماشغى منالمثتهيات © قفببلقوله ماشبغى خرج

حاو ل التفصيلهشثيرا اك

النقسيمفقال(والاوساط» على مايراه المصنف وهوهذهب كثيرهنالكلاء وماهو مه فضيلة وهوالوقوف
الثلاثة مهنذه الاخلاق
اىالقلضر ورات فو الاوساط#الثلاثةالمذكورة
ع نكثير هن المباحات و الاقتصار عل
فئلسفهىا © صل باستخدام الاول»6
نفضا
اال
ببنطر فىالافراطو التفر بط من المكمة و العفدو المجاعة النىهى
التىهى اللكمةو الشجاعة النطقهقالاخيرين#ه الغضب والشهوةشهر هما واذلانهما عمنى الننطق يعن العقل
والعفد( تحصل) كل منها

(با“خدام الاول) وهو
العقل من اضافة المصدر

الى فاعله ومفعوله قوله
(الاخيرين) وهماالغضب

والشهوة (والاطراف»

اذاغلب عليهما وجعلهها خادمين له نحصل الاوساط وه والاطراف  »#الستة من

ار بزة والبلادة والتهور والمينو الشره وال#ودهه حصل باسداء»ها #الغضب
ننطق فى درجة
بنعكرعن الاعتدال يعنىانهاذااللميك
والشهوة ##اياه كه اىالنطقبا
2غضب والشهوة فادا م الطكم والتصرف فابد»ما
ال
ّا
تهور
الاعتدال عون ٠ق
تفوت الاوساط الثريفة وتحصل الاطراف الرذلة وبتبعها سار المذمومة

(والاطراف)

ي)انىيعنى
ر#ما
يا*
اد
انخلصلابخ
الستة التههى اجر ازلةبولادة واين والتهور والْجود (إ
الغضب والشهوة «اياه) الاول معن العقل والمصدز ايضا .ضاف الىفاعله وناصب بفعوله والخاصل انالعقل ١
ندالاعتدال وحيئذ حصل
لغضب والشهوة فلا يعكنله الاروج ء ح
اذاكان فىدرجة الاعتدال بانسو لى عالى

7]1
0هو ر
سك الاغتدال ايكون امق
الاوساط الثلاثة الثسررفة وببعها سائر الصفات الحيدةلموايذاكن -العقل فى
الغضب والشهوة فلاصل الاوساط الذكورة الشسرفة بلحصل الاطراف اازنورةالمذمومةوبتبعهاسار الصفات
الذمومة وهذا معنى ةوله والاوساط صل باستددام الاولالاخيرين والاطراف با“ددامهما اياه

!

يب

له

إوالاطراف »)|0
لاسن رذائل ككلرهياء

0
ا
واأسجمة واسلسد امالمكوتاللكمة فكين بتعلا

 0الصلاة وغير 0 0
ار اةلاء وعاناةالدفهاءوامافىا
"افلىعفة فكمن يرك الاذةوبصداعتاضاعنهاحاهافى الدنيانهذه رذائل مافيهاءن شاه
الغرض! فاسديث اعيافنلضكيللة من هذه الثلاثآ ارا كثيرة«اللعكمة سبع شعب )(١1
صفاءالذه نهو استعدادالنفس لا“ضر االجمطلوب بلا وجدانا ضطراب عنم الوصول
عن المقدماتاله  (0جودة لفهرهىكعة اتقالالذهن منتصورالملزوم الىتصور

ه|ذا
جاتةالى
تمقدم
ننال
اللازم(م) الذكاء هوسرعةانتقالالذهن ا م
اولاول يعن الاستعد
نلا
اا
فمهن
لهو
'و

اخص:ن الثانى
ا اك 3

[العقل بالملاكنة والثالث يعنى سمرعةالاتقال قريب ازثبة العقل بالفعل (؛) حسن
التصورهوااحتء ن حقائق الاثياء قدرماهى عليه بلاادخال زا وبلااهمالداخل
(ه ( سهولةالتعل هىقوة للنفس علىدرك المطلوب بلازيادة سعىو٠ؤونة كلفة

() 5المفظ هوضبط الصور المدركة الماصل بالاكةساب ( ) 7الذكربالضم
الأ#حضار الاءور المضبوطة والنسب غيرخافية » وللأجاءة احددئى :عشرة

(والاطراف) الستة من
الافراط والتفريط وهو

مدا خير :درل لااوا
رذائل ( الها سول
سضد
اغع
ف بها
شد

اولا

و(الاوها  1العارته
() ١كر النفسهو اسكقار اليسار والذقر والكبر والصغر(؟) عظم اممة هو التىهى الكمةو| الجاعة
' عدمالمبالاة بسعادةالديا وشقاوتها (م ) الصبر هوةوة «قاومة لللااموالاهوال
والعفة ١الوب بها
(  ) 4المجدةعدما مزع من الخاوف ممعلكة الثبات نفس( ه) الم هو اأعمانيئة غرض فاهدر ذائل )كالرياء
والمعمةوالمسد وغيرها
| عندسورةالغضب ( )السكون هوالتآنى فالىلمصوماتوا ءاملا ت( ) 7التواضع
| هواستعظام ذوى الفضائل وهندونهفىالمال والاه بنعفدسه دون ص انهم )(0

وهى

زذائل مذمومة

الشالة فارص عملامباشرة امور عطي ( .و ):الاحقال :هو اتغاب :النفس

و ببالمكمة فكمن
ماا
ام

أ فىالمسنات ( ١٠ ) الجيذهى المحافظةءلى ارام والدين ( ١١ ) الرقة هىالتأذى

يتملها ارات الكعناء
ومدارات السفهاء واما

| منأذى قلالغير  +ولاعفة احدى عشرة ايضا ( ١ ا)للياء ا#تصار النفسعن
| ارتكابالقبانح شرعية اوعقلية اوعرفة ( ؟ ) الصبر هو يس النفس عن متابعة
 ١الهوى ( )#الدعة هىالسكون عند هكان الثهوة (  ) 4النزافة هىاكة.اب
| المال منغيرمهانة و لاظر وانفاقه فىالدارف الجيدة فعالمهانة تفر يط ومع ال

أفراط ( © ) القناعة اهلىاقتصار علىالكفاف يعنى:تسوية اللدخل والمصرف
|[()5الوقار هوالتأق فىالتوجه نحو الطالب ( ) 7الرفق هوحمنالانقياد
ا

(  1لعو هوبة مادحمل النفس )  ( 3الورع هوملازمة الاعال اهيدة

| بموافقةالشرع والعرف والمرؤة ( ١٠ ) الانتظام هوتقربرالاءور وترتدها سب

ا|لمصالم ( ١١ ) اأنضاء اعطاء ماشيغى اشبنغى«ونحت هذا اأعضاء ست فضائل
()١الكرم الاعطاء بالسهولةوطيب النفس (  )5الاثار ارجح الغير على حاجة
الفه ("ا)لثيل الاعطاء ٠م السمرور (؟)الواساة مشاركة

الاص_دقاء

للعهاد و اده

و غيرهماواماقىااعفة فكون ينك الاذة و نتصد اعتياذهانها وحاها فىالدنمافهذه رذائل لمافيهاشات»

اسد
مااللكرقص

(إفكلخلق مذهومم(شرعا ناش منها» اىهن الاطراف والاوساط اللذوب (منفردة)اىاحدا
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فاىن اوالملك فائه ,وايضا باللاك لامتناع تصورعدمالاممانفيم الاانيدعىاءكان
الكفر مهم كاقيل فىابليس اوبناء اعلاىمكانالاصلى والامتناعانماهو فىالوقوع
ككل ايضا «والايمان» اأماذ كرهنا لكونه 6أ<وذا فماهية الكفر ومعرفة

الكل هوقوف ع_لىءعرفة اجزاته #هوالتص_ديق بالقلب» علىوجه القطع
والاذعان واوتقاءدا مي ماحاءيه نهد صل الله تعاللىعليه وسءالنعلنددتعالى 64
الكيع
فلوصدق ابطلميع ولميصدق واحدا فلايوجدله اعان #والاقرار.ه بذ
ولواجوالا لكن:ةي انشيد ماعل هندينه بالضرورة ولودبيا وعاميابل قديمر

د
ك تان
االمقار
والاقراز

النخالف كاهل الذمة لبداهته فىالدينو ان نظريا فىنفسله حكالتوحيد والابوة

وان كانا ثاشين حقيقة

والبعث والاقرار.ه #عند عدمالمائع6هكالاكراه والارس والأرض وغيرها كعدم

كما ارا كا

وجدان وقت الاقرار من حصل له التصديقفات فورا بلااقرار فب  #حقيقة

فى حك ,التمرع ولهذا

وحكما * اىحكم الشرع قبدان لجموع التصديق والاقرار فلا بدمنوجودثما

حكم ككدر صاحدةوإه

او حكمانقطواتماقيدهها

معا اذلو وجد التصديق والاقرار حقيقة وللبوجدا حكما كأن شَارئا بماجعله
الشارع علامة لتكذيب كا-ذفاف الشريعة والقرآن والللك كأنقل عن المصنف

بدليدخل فيه مان الى

يكن مو مناهؤاوحكها فقط يهيعنى بوجد التصديق والاقرار فىحكم ولابوجدان

راون وللى 1ك

حقيقة كالصى والنون لكنيث_كل >#والاخرس والمكره لانه انادعىدخوله

كناف نه لضت كن
التصديق والاقرار وان

كانا غهيورجودين *نهم

حقيقة لمنافاة حالهم اياه
2

موجودان مهم

فىالاول فإتوجدحقيقة الاقرار وانوجدت حقيةة التصديقوان فالثانى كانوهم
فد وجد فيهها حقيقة التصديق #وتفسيرالكفر بالاتكار ليس امعارو جالشفك

وخلو الذهن عنه» اذ المعرف اى الكفر صادق والتعريف ليس بصادق عليهها
لعدم الاتكار ث»هما ويمكن ان براد من الاتكار عدم التصديق اواجهل وعدم|
|ن
 80نننهما##اى بينالكفر والاعا
فللىالاول6ه "ىاعدءال1امان عنمنىهن شانهالى خره

فىحكمالتمرْع حتى كم بإعانهم فىتلك الالة بعدثيوته كا شرح التوفيق (وتفسير الكفر

(تقابل)

اةرا
بالاتكار) ل عل بالضرورة محىئ“الرسولءه وءلىهذا يكون وجوديا (ليس) التمزيف 3ا(مع ) لداافلرك
تصديق والاتكار (إ ذعلى الاول »©مالنتعريفين له وهو
عن
)ل
(اروج الذك و 6خروج (١ خلوالذهن عنه ا

ماسلكه المصنف (بنها» اى ببنالكفر والاممان

 8العدم والملكةم لاله غدم التصديق عا من اله التصديق إوعلى الثانى ) اى الانكار بينهما (تشابل
)ان بينالتصديق والاذكار ذلك كذلاك * اعم انالتقابل على اربعة اقسام ابل الايجاب والسلب
لنض_اد ف

اتب وزيد ليس كانب * وتقابل التضاد
ع زكيد

كالسواد والبياض  +وتقابل التضاف كلاو

ةوؤوالبنوة

 00الس واللكة كاسم والبصير وكالعدم والوجود  5فالمطول والختلك افلتصديق المعتبر:قالاعئان
هو التصديق اللاطق الذى هاولاذءان والقبول «وقوع النسبة اولاوقوءها اونسبة الصدق الىا#بر اختيارا ذهب

اصلدشرسريمة الىالثانى وقال لانالاذءان ديمع قفلىبالكافر بالضرورة عند رؤيةالتمزة معانه لايكون مؤمنا
ح.تنىسب الاىلصدق ثها اخبر به وقدقال الله تعالى فى<ق ياعلضكفار يعر فوكناهبعرفون ابنائهم *» وذهب

الجهور الىالاول وقالوا حصول

الاذمان لبعض الكفار منوع واوس/م يكونكفره باعتبار اثكاره باللسان وغير

ذلك من امارات الانكار فانا اذا قطعنا /-اه ]هل النظر عن قول الاسان لابشهى هذنسبة الصدق الى المدذكلم
الاةبول حكيه ا

 ©.نابل العدم و الملكة وعلى الثانى تقال التضاد 6ه اعن ان المتقابلين

به فانقيل فك.زان

عالآ خر فضدان
اربعةلا©ما انكانا وجوديينوامكن تعقل احدهما معالذهول ن

للد يق ن اكات

كالسواد والبياض وهما يكذبان لعدم انحل واتصافه بالوسط كاللدم الاجر مثلا
وان ليمكن تعقل احدهما مع الذهول عنالا خر فضافان كالانوة والبنوة وهها

النفساية دون الافعال

الاختيارية فكيف إن
الامبالايمانو اللأموربه
لايكو نالااختياريا»* قلنا

ذا كدان لوا الحل ,عنهما وانكان! الحد عنا وجوديا :والآخر عدما فان
اعتبر كون الموضوع «ستهدا الاتصافباأو+ودى 'حسب لشخصه كالاعىاونوعه
 1كاد كد اوجنسه كالعقرب فعدم ومللكة حق.قهانون اللوضوع فىوقت
عكن اتصافهبه فلكة وعدممثهوران وضنها ان لعدم الموضوع اوعد ماستعداده
لها وانلم لعثير فسلب وابجحا ب كالانسان واللاانسان

وم

 2الام له باعتبار

اشعاله على الاقرار

لايصدقان ولايكذيان

الفكرة 2

5

 ١نأ نيضشنلا امهءافتراو نالاخم ىلع هركذام ىلوملا ىذحلا قالو نا|[ 7 3 20 577
0

الانكار ليس «وجودى فلا يكو ن تقابل تضاد وان اريديه تحو الطهل فبعدتسام

وجودته لابرد اشكال الصنف بعدم جع التعريف» ثم اتولهذاالحث لاحن
9

ب

على وظرقة الصف والتزائه ومادته فى هذا الكع

2

سسحت

ا والكفر ثل3ا انواع4
إلاشرق الكفر ودين ماه.نه اولا اراد ان بشم  3الاول © +هلى « لي

2

بالع#

ا

ا

0

ابصنمالآ
ب

0

والقين تافل *

0

هلهو جزء مبنال
اان
اولا بذعهبضهم الىانه

سحا اكلادطناء  #والاستاع بلعم لزوالالتخات © بالبصيدة | .الى جر .منالاحيبان
.لشنف و
رانأملفالات ا
4لتائيةاللهعلوجودتالوستنائم ولاخ طالهبتلعررط

بدققابه (بريقة  8لى) ولمشر بلسانه كانءؤ منا عنداللهتعالىغيرمؤ من فىاحكام
الألجراءاحكام الدنياحتىانهن ص

دياو مناقر بلساله ولميؤمن هلبه كالمنافق فبالعكس وعليه 05
1

منالاشعربة +وروىعن الى<نيفة وعليه

ىتجزممنالاءانوهو اختيار ثسعالا ئمة الس خسىو فر الاسلام* وروىايضاعنابى
لاقن و ذه بيعضهمالال

'حددفة وعليه اكز الحققين تمسكا بظاهر النصوص ادالة علىكون كةالشهادة منالاعان وبانالنى اصللىدتهالى
اعليهوس كان يأعس بهاويكتئ بهاهذا واتمااطنينا الكلام فىهذا القاملكونه اساسالاعمالو لضت الرزاءمز والكدفر

لثلاثة انواعجهلى ههوجسودى و حكبىهذا شم ورع التىقسيمالكفر وجهالمصمر انالكفر امالعدمالتصديق القلى
اومع عدم الافرار بالاسان عناداواستكبارا او :قارنةااتصديق القلى والاترار بماجعله الشارع امارة التكذيب

الاول من الانوام افلىاول والثانى افلىثاتى والثااث فالثااث (و) الكفر اعلهلى الذى نشأ ءن الطهل ( سيبه
هادلماصغاي) اى عدم الا“تماع( و )عدم( الالتفات) بالبصيرة (و) عدم (النأمل فالا بات) الدالة عاللىوحداية

خيرزء ( هوالتانى منآفاتَ'القلب ) لانه ظاَهللدنكلفاورهةو» الذيانىه,اكلاجلهلهوماطملقافىع(دمعادلمباصليءرمة عمونالامدنرشااكنه(اوناجهعل»نآ1

(والدلائل» على ذلك (ككنر العوام)

(يط) خلو من ثانه العلرعنالعم فذلك (واصعاءه كالانعام لفقد
فلاوصف به الجاد (وهونوءان» <هل س

ل

.

اىالذى لبه ناززالانسان عنهام هذا وجةالشبهبه ربلهم اضل» اىاطهلة المذكورو ناض لمن الانعام (اتوج»

اىالانعام ن(حو كالاتها) بحسب  00ولاكذلك ذلك الماهل نهدامعدن عن1ل  2هوامعرفة +و
الكلام فىهذاالقام انالانسان شرك سا
عتاز عنها بهذه الامور

ف والدلائل 2المقلية على ذلك 5

قاذا دفات اعنه العا قات

«#هوا ثاى

الامتياز لعدم الاعتداد

العوام واطهل » #معدا  0قوله

الات القاب  #معنى يعالكفر وغيره يعنى عدم عل مايحب العلى

فهو اى الجهل  عدم العم تمن من شانه ان يكون ءالما  #فبين | ١
نه و

بالنطق و العمل بنداولع
قالانتهتعالى+ولةدذرأنا+

والمهل تقابل عدم وملكة © وهو نوءان  6جهل  8بسيط  #اى غيرم كب

اىخلقناء لهن كمثيرا ٠ن
الجن والانساهم قلوب

لان صاحبه بعل جهله وليس فيداعتقاد غير مطابق لاواقع *واصعابه كالانعام#
كالبهام و لفقدهم #من قبيل اضافة المصدر الى فاعله والمفعول مذ كور بقوله

لاشقهون بها ولهم اعين

يؤماءه عتاز الانسان عنها »ه عن الانعام مانلعر والادراك  #8بل هم اضل »
منتلاث الانعام لكن نسبةاصل الضلالة الى الانعام شتنذضى أن براد مالنضلا[

بمهوا ولهماذان
لنابص
لاسعءون بها اوائعك

معنى غير معناها الششرعى المثهورى كا يؤيده قوله #3لتوجهها * اى الانغام

كالانعام بلهم اضل
اوائكهم الغافلون  +قال
الفتاضئ 'اى الكخلون
افلىغفلة فته لو اذاعلت

هذا ل .ذا وبحي عله 6
لره
هق ح
جماسب
مالات
عين

6

علدو ماو جى عله كفا 2
حرم حهل الناساجع به

(ومالافلا )رم الجهله'
كااءع المندوب (وعلاجة)
اىا لتهل لرقعه 00

خيره قوله للق التعم

(بعدمعرقة غوابله) اى

نحو

لانها  3الىتقتضيها طببعتها الاوعية فان الانعام تبصر مناف

فتلازءهاومضارها

نيا

لاف هؤلاء ااهلين فنا كارع لاا ولادفم

عن نفسة هذاالعار الذىهواقح القبائوحلابسعى ا#لىصيل منافعه التىهى المعر .فة

كأقالاللدتعالى»اولئك كالانعام بله ,اضل* و فى كلامالمضف تلمجج اليه فاو جب
علهماس.ق

ه فالىاعتقاديات من الفروض عينا وكفاية و حرم جهله © و ماوجب

عكلفهاية حرم جهل الناساجع ,نه  9ومالاه يحب عيلؤهفلا  #حرم 1

ولكنفوت نه منالكمال حسب مرتبة عله وقدعرفت مساتب العلرفها ند
يو علاجه  6مادىاواةا ليل الباطمهدا خبره قولهالتعلم «إبعدمعرفةغواله 6
الىالكفر والىالاضلية من الانعام «وفوا العم مابق فىفضل الع ©م عن الآنيات
وتحصسر اليه
والاحاديث والاآثار والاقوال  2التعر  *#فانه دواء محرب م

©حم 9-5
يفوقد حصل 4الاسان 9ي#سيب تعار ض الادلةالعقليةجهل سعىحيرةبف
حارفىام مار حير اوحيرة فهو حير اناذالمشفعلى الصوافبيه 9و!-عى ف شك
وتردداوتوةفافعلاجه مارسة#مداخلة ومداناة هلقو انينهاو ابطالكلية هه العقلية

ذررهوهوكون صاحبكهالازعام واشدها حت  2انضافه لكر (و) بعدر فوائدالعم
لاةراضلعقاية)»
(بلسايدتع
مماسبقق) بان (فضل الع ال:علو قد)للة 1يل( حصل)!,بعض العلاء ا

(كتاق) "
عندمن تعار ا

هليهفىحكعمقلى (جهل) ذاعل حصل (دعى حيرة) بم الهملة وسكون الددة افلمصباح حارفامس 2ء
حيرا من 3توعحبيرة اذالم در وجه الصوابفهوحيرانو المعحيارى (وشكاو ترددا ونوقفا) اى “عى

منتلك الاسعاء لامسموعها إفعلاجه) اىجهل تحير(#ارسة) اىمداخلة (القوانين) اىالظوابط (العقكِ
هي الذى بعصم الفكر عنالغطأً

ا

10 -

1
#النطق

ثهمالاد منه كاعرفت من المصنف من كونه وجويا على الكفاية

 ١سس ذلك كونه عننا تأمل ط وغيره

:قبل من العلوم العقلية .المعائى

والاصول والمدل وحوها وقبل من الكلام واطكمة الوناية وان كان
محظورا فىنفسه لكنقدماح لعارض لعل اراد منالغير ماتعلق عطلق المادة
اى علكان اذ المنطق ماتعاق بالصورة  7 2 2متعاق بالمارمة  3يطلع 7

( كالنطق وغيره ) من
ا<د_وال

رع

الادلة

النقاءة عند التعارض

وحن ) نان السافة
 2بطلع  6شد الطاء

(على شرط اثمله )لذاثك

ذلاكالجاهل امير ه على شرط اثمله *#شمسنرائطالنظ م كادة أو صورة
اواغتبره 6#فالىدليل هه و » هوفنفسه  8لميكنمعتبرا فىاحد الدليلين 6ه
كاهوشان المشمروط عند
فيزول التعارض  #بالاطلاع علىذاك ف فاميرة
تعلق سطلع اىالتعارضين 
ذقد شرطه (او) على
وتعارض الادلة الشرعية ##كتابا اوسنة اواحجاءا واماتعارض القياسين فيعيل
شرط (إاعتبره) فكىلا
بالعماشاء ماشهدبه القلبلا.تصور  53ولاسقوطهها خلافاان غلط  8قدلامكن
الدليلين زوم يكن معتيرا
لمكم العقلى ففقدءلفقده

لواعلك] #اىنارج 5

تبن اوورودالحدثيناو اريم 1بِةُوحديث

فىاحد الدايلين) فتبيئله

اذلوا عر لجل عنلىحم المتأخر متقدمه اذحقيقةالتعارض لاعكن مانلشارع
لاسةلزاههالعبث ف وامتاع ازجع بالاسباب المرجحة فيوجب السك والتوقف »* التمير(فيزولالتعارض)

كم منه ماقام به هن

هذا صر يح فلزوم التوقف جرد عدمالتارجم والرجحمء وقدقرر فىالاصول

انعندعدمالتاريخ يطلب المخلص باجمع والتوفيق بننهماماامكن ٠ن الكماوالزمان

او امهل لعلحاصله راجع الىاثيابالمعانى مغابرة وحداتها المذكورة فعلمالمنزان
فىشرطالتناقض*وقررايضا انهدانم >كنهذا امع في كزالدليلان ويصارمن الكتاب
١الىالسنة فنها الىاقوال التحابة فنها الىااقياس اوالى ماثهد.ه القاب مما وان

بين الدلياين العقليين
لزوال سبيه

(فاطيرة)

والتوتف فى المحك,
( وتعارض

الادلة

الشسرعية)فى حكرمشرعى

لمكن ذللكافيقررالاضلعندعدم الدليلين ولامعدانالمصنف ي1عد مارضماتكن

(قد) لتقايل اولاحقيق

فيهاجمع والمصيرفتأءل +وايضا بردعلى لصتف الهيشهم منكلامه ا#تصار معرة

(لامكن ) بالبئاء لافاعل

السؤع .
لمرف اناه وقدةقرر فىالاصولايضًا الدعند عدم التاري اناحدهها

[دفعه) بالدالو فى-حة

أعذزما والا”خر مهما فالمحرم نحم دلالة ل ناالاصل الاباحةاواحدها مثيتالا

بالراء مكان الدال اى

فالنااى نسحم عند بعض ومتعار ضانعند آخر» فالجواب

اخللامكان فضلا
لفاد

عارض والآاخ ف

المواب وايضا يمكن ادراجها ف اىلاسباب المرجعة واوازا على اصطلاحهم +ثم

اشاهين الكت مع
اله لاعلينا اننذكر بعض اسباب الرججم إشللك أغنها م
اكثةالدواعى الها وهو رجعان الاظر علىالاباحة وعلىالندب وع_لىالكراهة
والوجوب عاللندث والدارئء الحد على الموجبله والموجب لاطلاق والعئاق
على عد*#ها والاخف علىالاثقل لليسس ونفىا ارج وبرجح المقيقة على 2از

والاشثهر ولومحازا علىغير الاشهر ولوحقيقة خلافا لابى حنيفة رجه الله تعالى
اىم و عاللىاباحة و الامعاللىاباحةوالاقلاحقالا
لعل
اهى
اية و الن
والصسرالكعنلى
على الاكثاحقالا وايجاز علىالمشرك والاغفوى المستعيل شمرما علىالشرىى لاف
المنفردالثسرعى ومافىدلالتهناً كيد ءلىمالايكونكذ لاو تخ رض العامعلتىأوبلالخاص!|

عن الوجود (إبان لايعلم

التاريخ) بينهما اذلوء

للك بلحمالاخيرلسابقه

) وامتنع الرزجع «

باح أو حسف

ان

2

لتساوبها فها ف(ووجب

الشك) لاحد:هد فىحكم
ذلاثالفرع (والتوقف)»

ا

لمكم

<0
والماص ولو من وجه على العام مطلقا والعام الذى لم خص على ماخصٌا
رج مندمقيد علىمااخرج منه وتةببدالمطلق على |
والمقيد على المطلق ومطلق لم
تأويل المقيد وابجع الحلى باللام واسمالموصول على ااسهنس المعرف باللام |

والاجاع على النص واوكتابا والاقدم من الاجاع الظنى علىالمتأخر لةقارليعبهدا |
وقطعه باص خصو صه

واللبرالثهور ءَلىالا حاد والآوائر عاللىمثهور وخبرالمعروف بالفقه على غبره ا

١ذا )لتعارضها مم أ والمعروف بالرواية علىغيره وااسند عالمىرسل ومسل التابجى على م سل بع||
فا
عدموجود ارح ومع

التابعين اولاعلىاءنادا عاللىاسفل والمسندالمعنعن ىا لنبىصبىاللتهعاللى ل

الجهل بالتاريخ ( توقف [أ علىماحال الىالكتب المعروفة والمسند الىكتاب مشهور عرف

ا
ْ

بالصعة علىغيرء ,أ

ن.دهتحلا) نع لاك أ دنسملاو قافثالاب ىلع فلتلا ةياورلاو هتءارشبىلع مثلا ىلع ةياورلا رّسميشلات.ا1 ١
ضعب

هنيد ةوقو هنيشب ىفإ|| هيلع فلتتاريغو هءفرىفىلعفلتخلا ىوارلاو هعامس لوسرلانم آلاىل-عرخ ||
بغض المسائل  6عنيت | الحتمل #عاعه وعدمى وسكوته عا جرى نحضوره علىسكوته عاجرى بغببته '

حكمها وقطعها( كاممتنا [] وسمعه وخبرالواحد ثها لاثم به البلوى عخلبىره فهاتم بهالبلوى و ثقةالراوى |

الثلاثة)اى الامام وصاحبيه | وفطنته وورعد وضبطه والحديث الذىكان روايه صاحبالوقعة على غيره'
رجهم الله تعالى ١ فى ||وحديثالقدم اسلاماءلىمؤخره وحديث مشهورالنسب علىغيره وحديثالبالغ

ؤر)بضم المهملةوسكون [ نحايلتحمل علىحديث الصبى وترجع الموافقلدليل آخر علىمالايؤيده دليل آخر ||الواو فضل ١ البغل ]| والموافق لاهلالمدينة اىعلهم علىمالم تملوا مقتضاه وكذا الموافق لمعمل الللفاء |
والجار  6أطاهر امس | الاربعة والموافق ل“املاع! علىغيره واكم الذى ذكرت علته علىمالم تذكر

ولم بحكموا فيه بالطهارة أ والعام الوارد علىبب خاص علىءام لابكون كذلك فىحق هذا السيب والعام
والبحاسة بل قلوا اله ||الوارد على سدب فى<ق غير ذلك السبب عاللىعام الوارد عليه والعام الامس |
مشكوك فيهلكن الشك | باللقصود علىالعام الذى لمس.ه ومافسره رواءه سول اوفعل علىغيره والذى |
هونرية || كذر سيب وروده علىغيره واماتعارض القياسين فاسباب ترجعاته كابساباب
اد
طرية
لهو
االط
فى

|

واهذا بجمع ببنه وبين ||الادلة فن الاصولية وعند تعارض وجوه الرجهم فا بالوصف الذاتى
 1عندعدمالماءالطهور ||اولى اكان بالوصف العارضى ثم اذا لممكن التوفيق والترجيم فيوجب |
لتعارضالادلة فه وهو [ التعارض حيئذ الشك والاوقف فىالحكم جوفلذا توقف بعض الم#تهدين فىبعض |

قولهعليهالصلاةواللام | المسائل مكتنأاالثلاثة يهابيحنيفة وابىبوسف وحمد رجهم الله تعالى حث توقفوا |
لغالبين ارحين قالله || ف فىسؤر البغل والخار  3فانه مشكوكء ففطهورته وقيل فىطهارته تعارط !

يارسولالله/لم ببقلى من || الاخبار وامتناع القياس اذفى رواية انس نهى عن اكل لوم اجر الاهليتوفى |
المال الالخيزات كل 5

رواته اضًا كن

حعين مال

عبدالله سن ابىاوق حرم طو ماخر الاهلية نوم خيبر وفىرواية غالب بن اجراله ا
أباحها فاذا حك

:

وين منالاثك حين قالله لبق 0

ىه

أشنيه فىسؤره ولتعارض

2

الاهذه اخيرات وقرواية

انار

أيضا لانه عنان

:

عران

1

0

سؤر الخار يسن وعنابن عباس رضى اللهتعالى عنهم طاهر واماامتتاع باسنا|
فلانه لاجايق بالهرة لاله ليس هلها فىالطواف ولابالكاب اضمرورة ولاالماق |

(لابه)٠١ 

ع وله
عليهالسلامالومحخيبيرا كذوًا القدور كاص )و توقف الامامالاعظ م راف حنيفة)النعماننثا بت فى اطفال

اللشركين) األفجىنةهم االمنفار (و) فى(وقتاللنان) أقبل الباوغ ( 0و)فى(دهرمتكر) بصيغة المفعول
ل/آنالتدكير فيااذا  0كلددهر اماالاراد هنالده ررأعنة امثير قت يه الامام لانهلانص فيه وقالاانه ستة اشهر  +واعران

لتا
قملففايمهامار مبسعا؟ل هاا لدالمشكل ووقاتللتان و اط
لفالالمدس كين إلا خرة
د

كرفىالمضعر اتانها مانم :ها الملا62

١

1

افضل

امالاساء  5م سؤرا

ودهرمنك ركافحامع الىبوبى
ار والحلالة مى
تيطاب يا
جى صار

لعانه عمد اولبله فىاودحم الرواتين فاك رفي  25220انه طاهر ولايؤكل

لان فيه ذرورة الاختلاط ولابعرقه الطاهر فىظادر الرواية لانالضرورة فيه

اكز كذا فىامرآة © وابى حنيفة رجدالله فىاطفال المثسكين * أفىالة ام
افلنار #و»ه فى فإ وقت اللمتان  64أقبل البلوغ ام بعده اوفى اى سنه فىزمان
صغره ونقل عن النراج الوهاج كراهة الترّك الى الباوغ وعن اليذابيع ومع

الفتاوى عن الى الليث ا“عبابه عند باوغه الى سبع الىءعشس وعن الذخيرة قيل
سبع سئين وقيل نسع وقيل عثير وقيل أيسله وقت بل «طاق اطاقة الماللان
وقيل اقصاه اثنتا عثرة واؤله قال الامام لماعم ولمبرد عن صاحسه ثى” 0

م

مع

التوقف تصريجم

بكمالعلهوورعه +روى
انانعر دذدىالله تعالى
عنه سل عندثى” ؤقَال

لاادرى ثمقال بعد ذلك
طوبى لانعر سكل عن

شى“لا.درىفةاللاادرى
 3وفى الكرمانى سول

فى 88:دهر منكر ه يا فىتوله لايكله دهرا وامالمعرف فيراد الااد نقل عن
الحدادى ان جلة ماتوقف الامام فيه اربعة عشر وقيل وعن خزانة الفتاوى

عليه

توقفه رجه الله هن جلالة قدره وعلو اصه وغابة ورعه والاوقف عند عدم

البقاع فقاللاادرى<تى

الدليل من ١/ ١وعن الييادبايعايضا هو مغناية معرقته بالاحكام وكال ورعه

امكل ايفتال

افلىدين وهذا ايضا من سير الانبياء علبهم السلام بلالملائكة كاالفدر التق
شرح الملتق عن القهستانى عر:لكان عل اراس اللله صل اللتهعالى عليه وس
عن افضل البقاع فقال لاادرى حتىاسئل جبرائيل ف_آله فقال لاادرى حتى
امل اللهتعالى فقال عنو جل خيرالبقاع المساجد وخيراهلها اواهمدخولا وآخرهم
 0دتراشاها احر هى دخولا واولهم خروحا وافلىمقائق اله تنبيه لكل

فقاللاادرى حتى اسل

دان 605-

ع2

لياوقوفله عليه اذالمحازفة افيرّاء على الله
فع

الله صل الله تعالى
رسو ل

8م

عن افضل

ربى فقال عزوجل خير
البقاع الم

احد وخير

اهلها اولهم دخولا

وآخرهر خروحا وشر

اهلها آخره ,دخولا.

 0وسئل الشعى عن مسئلةفقال لاادرىفةي[له |مالتحى وانت مفتى العراقين

واولهم .خروجا كا فى

فقال الملائكة القربون قالولاءإلنا ذكيف انا وحين قال ابوبوسف لاادرى قيلله

القهستانى  +وفىا طقائق

تأكل كلنومكذامن بيت المال فكيف تقول لاادرى فقالانا 1كل ,در على
ولو اكلت نقدر جهلى ما كفاتى مالالدنيا باحجءها وس_كل انبكر العياضى عن
مسئلة وهوعلىالابر فقال لاادرى ففيلله ليسانبر موضع المهالفقالا ماعلوت

بقدر تلى واوعلوت بقدر جهلىلعلوت أل-عاء وسئل الموعنمسئلةفقاللاادرى
«واماالدهر معر فا فللايد الممدود والف سنة كافى القاموس

.

وقال الراغب الداسم لل

اله بيه لكل مفيى ان
لاستدكف من التوقف
فهالاوتوفله عليه
اذالجازفة افتراء علىالله
اريم الال وضده
العالم مهدا وحجوده

الى

انقضانه ثميعبربه ع نكلمدةكثيرة لاف الزمان فاله بقع عالىمدة القليلة والكثيرة  +وفىالغرب الدهر والزمان
ل
اق ست

ويام الضفيقفالمطولاتوهذا اعون طخللايم اأراد  +وقدمسئل الامام ان ربعين تكله ونوةففقال
وثلاثبنلاادرىولانانى ذلاث عدم فور ف دنهو

من الاجباد  8أنلال لاس تدمانه زمانا اولاص أ 6

فقيه 0ت

غ2

بعض الا حكاملعوازان يكون ذلك لعدم لمكن

الاصول  +وى بك كر لذ امع والمتكام

فال والله مادرى

حي ارق

 94حدهل ك2

ليزكيه هن جهلين بهو اعتقاد غيرمطابق) فهوعدم علغن

اه  5معاعتقاده الهءالى الذى لميطابق الواقعكافىالمواهب زوهو» اىهذا القسم إشرمن الاول)6وهوالسيط

لان ذلك للحلوذهن صاحيه عنثى” ماقريب الانقياد ألككة الاعتقاد هو رزمرض» قلى (منمن)» اسمفاعل من

(لا  6مافيه كافة لتقل عنطلب الفعل
ازمن من الزمانة الداء المانم صاحبه هن الطركة ذفيه استعارة «صمرحة ث

الفاعل ا(لبعلاج)فىزواله لتمكنه إلان صاحبه يعتقدانه) اىذلك الاعتقاد الغير المطابق لإعل وكاللا) اى

للبعتقد انه (جهل) وضلال واه جهل ونقص فىالمال ح7فه (و) لايعتقدانه ايضا ( مرض ) ليله
ون يلك )امنا 2
حقيقة ماذكر ( ازالته

وموس نان إإ.
انما يطلت ازالة الث

وهذا يقد انذلكزين

فقال السائل لس هذا مكان الخهال ققال المكان لاذى بعربا

ا اما الذى يع ولاتجهل فلامكازله جل جلاله  و  #النوع الثاتى جهل
:
1
ًٍ
|  9مركب هو اعتقاد غير مطابق * لاواقع كاعتقادات الفلاسفة والفرقاكالفة
قا
لحشى
االل
نهن
ااس اربعة رجل,درىو يدرىانهبدرى فهذاءالم فاتبعوهورجلبدرى
ولابدرى انه يدرى فهذا نانم فاسشظوه ورجل لابدرى وبدرى اله لادرى فهذا
حاهل اوه ورجللا.درى ولابدرى انهلا.درى فهذااجق فاجتنبوه لهعذاقوله

 +قالادلتعالى افنز له

ل

#ؤوهوشس منالاول #لكونه جهاين والاول جهل واحد #وهمصرض من من #

يك

دهاو يتالا كه
امىمعلي
للعي
سكإقا
ل#
الاج
الذىاعب الاطباء من دو اقنهلهاقبل الع
والإرص واحبيتامونى وامااجهلا مركب ققد اعيانىدوازء  8لانصاحبهيعتقد ||
انهدا جهلهفوعلكاللاجهل وم ض فلباطلب از التوه علاجه ولانداعى الاحتياج 0

فانالله يضل من يشاء

ويهدى منيشاء (الاان
يطلع) ششد بد الطاء مبئى

طالع عفسلاىدهبغتة #فسأة |
يهو
نالا
امك
اعرف
للىالازالة أتماهو معرفةكو نهنقصاو هلذاب
ئىى اظانهرمنشتضى انسدادياب الام بالمعروف والنهئعن الممكر.
اهعال
لةاللت
#عناي
فوب
والعظة والتذكيرلصاحبهذاالنوع الاانبرادالازالة عالىبسر والكزة والسهولة

لافاعل و #فيفها للفعول
 2على فساده © لعدم

المطابقة( بغتة) اى ثحاءة

وبديهة( بعن ايلةلهدتعالى) ا
به فرج من الظزات

ال النون لقنا قن

وخزل

ا.لمثنلائة و

يز والنوع الثانى هم
كفرجتودى وعناادمىمامندة وهىامفارقة والجانبةوالمعارضة

باالملاافكالعنادكافى القاموس فلوو سيبهك#ثلاثة اس
حتكببارريواسةوخوف ذمالاول
واستكبار و سيحى” هاحائهلئلايقعالفصللان>ثهطويل  8ككفر فرعو نوملا م6
ال
ر وا
كلىيفا
سهتعا
اىقومه معرؤتهم المحزاتالكثيرةءنهوسى عله السلام ف لقول
*كبرين مقبنيل عطف العلة عالىمملول ||
عن قبول اق  #وكانوا قوما عالين مت

علي بن انجد الإاتمال
اربعة رجبل بدرى
وبدرىانه يدرى فذلك

عالمفاتبعوه ورج ل.درى
ل

ل

ولادرىانه بدرىفذلاك نام فابشظوء ورجللاندرى وبدرى اله لابدرىفذ|ء اهل تعلوه

 2الت 7ن

(فقالوا)

الثلاثة ( كعر دواد وإعنادى)» للدين الى بعد دقنه كاقال تعالى فىيوصف اءثالهؤ لاءوجحدوا بهاواسشقنتها

انفسهمظئ وعلوا فلذلكعاندوا اق واوا الانقيادله وكذلك كان انوجهلحتى اهلك اللهتعالىفصار لامدالهاوية
وبس المصير زوسيبه)» 2

اجكار وحب رناسة وخوف

ذم الاول (الاشتكيان وسحى) تعرنفه و نحثه د

(كفر فرعون وملا ) بموسى
بفصل بين الانواع لان بحثه طويل نحتاج الى التفضيل يافىالماشية وذلك ك

(وله تعالى  6تخبرا عنسوء حالهم (فاستكبروا وكانوا قوما عالين  6عن الدخول فالامان عناد
عليهالسلام لق
وكبرا وليس للهله بعدم كونه ربا ولقوله تعالى

3
( فقالوا  6اى فرءعون
يفقالو ل لومن لبشرين #مو مدىوهرونث
1

الا دل

ق

مانع لاندوة

الشرية

 :جهلهم فانهم يعتقدون

عا

ان

الوهية

اعسايل

عا همأ السلام0 #

00 3

ِل لايد  7ن غيرالمنس كالملاك وه |

فرعون

مع كو له مثلي 93وقو »|

*

ن غابة

والمال

لنا مادون » مخدمون وبنقادون لقهرهم

واستيلائهم وقيل لعبادتهم فر عون على اعتقاد الوهسه  9وقوله تعالى وجحدوا

بها * اىآبات الله و واستيقنتها يه تحققتها و انفسهم ظئ
ِ وعلوا  9ا ىجحدوا

وصول الرياسة 

جاوزا عنالاد

بها اظموالتكير ع ناساعه  8و  3الاق  2خو ف عدم

الحاه والرفعة  #9او ه خوف  8زوالها ككفر هرقل »#

كسسرالهاء و فتالاءر وشكو ن القاف ع-إله وهو صاحب الروم والشام ولقبه
قبصعرى وكذاكل

همنلك الروم كك فاررس بكسرى والليقة باأضاتى والترك

حاقان والقبط بر عون ومس

بالعزيز و -جير طبع وقصته اندخية الكلى حين

اعطىالىهرقل مكتوب دعوةالاسلام من طرف اذبىىصلى اللهتعالى عليه وم
ةله

قيل وصوله اليهيلل انه نظرفىالمحوم

تعالى عليه وسلم وظهور دنه وانأثشاره وده |0

 2علامم تان ألعى صلىالله
ااخير
الاديان فاصحمضطر ب و

ذلك اعيان دولته فبتفاهم فىذلك خكضوا ووجدوا اباسفيان ىركب من قريش
نخار فىالشام ا

عندهفسآله عن|<واله صلى الله تعالى عليهو

هلهو
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افلهاد عام لعراوفة
وف القضاءكاناه بالمءروف واظهار احاق ونصرة المظلوم فيكون نفع القضاء اعم ومايكون
ام نفعا كانافضل وقال صلى الله تعالى عليدوسع عل

ساعةه خير

(نان)

2

بادة ستين سئة اتهى كلاه (والا) اى
هعن

اعلنمحظور (فلا) جوز ( لانالنية) ااتىقصدمما الميرات ( لانؤثرى ) حل (الرمات) التىهى
الرياءتانكر بعده (و) لافىاباحة ( المكروهات ) التنزبهية واتمانؤثر فى العبادات وابااحات( وثائها ) »ن
اسباب اجلبرياسة ( التلذذيه ) اىبالجاه (نفسه) بالرفع تأ كيد المصدر وبالهر تكأيد للضيير المجرور (وظنة)"
بالرفع عطف على التلذذ ك(الا وهذا» السبب ( ب المال لاتنم  فالبدن ( والتلذذ به)6

ا
لأذانخلا عن الظور )بان لارضيعه ينهم

المقصد شرم فايس عرام) لعدمو حود سيب المحرم (ولكنه

لدموم لكون صاحبه «قصور اله ) ##خ الهاءوتشديد اليم قالبنفارس اىماه,نه(على مراعاة اللماق» اذلاينال
مافىابد
ىلمداهنة كاف المواهب (لاجلهم) اى
بهماليا الابذلاك (وم)خوف نا دته) اىافضاءه زالىاارا ات6الاو ل ا

اجلمنذ كر (و )الى(النفاق )عطف << ]هه علىالآمرتااى الىنفاق الاعال ب(اظهار ماليس فيه من الكمالات
 2فانخلاعن ال#ظور

كوت

قؤرامةا :

 7اىالهنوع حو تصدع*رم  0فلس

:

:

هها فولكون صاحبه مقصور
ال لاخلال ب

حرام ولكنه

0

مذهوم

تت

ه

20

4

ى

 || .اصطيادها ليقبل عند

علىمس اعأة
اله ##اى العزمو ا مد فق

قاوا عنهوائلا.ذموه لانصاحبه
رثل
االحاق  #يعبى شصر قصده على مراعاة اتهلفق ا

حنابءهم ويكرهذمهم «وويه دوف 9تأدته » اى هذالنوع منالجاه بمخاف ان
دؤدى صاحيه #والى المراآة يهدن الرياء والمداهنات و التصنعات فإلاجلو # ,لاجل
جلهم ونام ولاجل له مافىابديهم #3و  7نوف  0الثفاق  3اى وكوف

تأدته الى النفاق للذلق #إباظهار ماليس فيهيه اى فين ب هذا النوع منالاه

ومن الكمالات :6يعنى يظهر هذا الركجاللاوهو ليسفيه «إلاقتناص قاوعم »*

رؤتها حسن عمأه عليه

( و التلبيس ) بالتلبيس
شعل الاخيار وانهان

الاشرار(ز والادعةمهى

طن
ااف
بافم
لخل
اهار
اظ
(والكذب) هوالاخبار
عن الخو حلاف ماهو

2عت

النظ در

0سر باظهار خلاف 0مافى الباطنوالمثهو
اا اوذءلايوانادعة#ف
المق بالباطل قول

عإللهزى

انههواليلة والمكر فهوالكذبوالب #اى النظرلانفس ف و وهاه من الحظورات

لانفس ( ونحوها» من

)اى

ال رمات( وعلاجه)اى

علاج <بالرياسة (ان

ِ انه لس كمال حفيق 4

وانهمااجتع الملال والمرام الاويغلب الإمرام وقدقرر ترجيم اللظر عاللاىباحة
وانه قديرجم بكززة الادلة الاانيراد هن قوله فى المطلوب فليس بحرام اىقطعى

م ازوال كإقال
إلفناءه) 0

ويراد من قوله ولكنه مذموم على الكراهة ولو رما لكن التبادر دخوله فى

يكن وكدوراله)#وضعت

الاوك نامل

وعلاجه»» يءنى اذاكانهذاالنوع مذهوما وانلميكنحراما فلابدله

دكن علاج وعلاحه فعلى هذابازم عدم 0

علاجالاولمعانهاهم من هذا ولواريد

رخ عمجعالضعير مظلق .احلربياس ةلاشكل بالثاق اذهو بفىنفسه حائز بملهي

عر
-

و إدى

3

الزوال

ع

:

مذو تنالكدورات

سن

اا :دلرتظفر عهوو الذا تلا وارالضغاوالراضان الأاانلمتعجمغزعزللىي ابل'غلوياتداوعاىداعةبااعر أ فيا ضفاء م :افخواجه
الوصفالمذموم ولوبعيدا اويراد منامر جع مطلق مايكون #ظورا منحبالرياسة

زاده  +قال فضيل ان

دورىومستعار از ىلسرعةزوالهولكونه»شوبا

لاله لوكانت

وان يع انوليسبكمالحقيق #بل

3

0

بالكدورات والعوائق لفنفانهوكدوراته فانالآخرةخيروابق وانالباقيات هى

الاك

لاطا توو معر فة 6#عطف علىانيعاى علاجه معر فة و غوابلهالمذكورة» فىججيع
الثلاثة فنأمل و ايضامافه ,من الاحاديث السابقة يو ان !عمل ماسقط الماهمن قلوبالاق

ذا

خزفا شئى علىذهب ب

الع وى
من

زف دق

لكان نبغىلنا ان يحتار

خرفا دق فكيف تار

كاف شسير الكبير  3وقال صلى اللهعليه وم باعالميت ثلثة فيرجع انان وبق معه

واحد

بتبعه اغله وماله ودق عله كاف المصااج (ومعرفة غوائله) عطف علىان سٍِاى علاحه معرفة «هلكاته أدنه
ظ (المذ كورة)

والسلامة

غنين ودرءامفاسد

مقدم على جاب المصالح شالكل  2وان

االماق َ«(يدمله دنه خطفك على ان ع ايضا وهذا علاج ع

0

ماسقط

احلاه عن

قآوب

(من)» بعص

[الاءوراتك مله )عاد اهل الد دا المماحة

الزهاد ) لزرار نه تبركانه

(فلا عر الزاهد نقر به
منه ( استدعى

طعاما

أيه 00

9

روى

انبعض اأعوامتصد لع

 0 1اللسيسة © الدنكة عرفا لاششرءا  #8الماحة  6#ليسايريها عن
عيون الناس

قيب .من اقبالهم عليه هق كا روى ان بعض العوام قصد 4

زيارة ِ عض الزهادد فلا ع 4الزاهدسِ يقرنه منه اسيرع كا

وشلا

وشلا واخذياً كلبشره»

واد

 0ويعظ اللقية ) وهذا

سقط من عينه وانصرف #اعنه  8فقال الزاهد الجد لله الذنى صصرفك عنى » |
امابلسانه فى غيابه اوبقابه فان مثل هذا الصنيع فى الاكل ليس عناسب لارباب |

اهل

خلاف ذلك لان ان الاعاض عن امثال هذا انما هو شان |

مع رول ور
اهم خديس عد

الدنيا ولامنع مد 6
اذا لىيحصل منه ضرر

١فلانظر اله العوام 6
شعل ذلاك ير سقط من

 -ذلك الزاهد

(وانصرف)عنه وذلك

من عنايةالله به ( فقال
الزاهد »  55انصرافه

عنه ال دللهالذى صر فك

عنى) وفىءهة حذف

الذهد

 "---لشعره  3قوة <رر ص  2ويعظم اللقَيوَ ف نطر الدة ذلك العوام .

بل صينء

العوام فاناتلخاص العارف لابغير اعتقادء يمطلق المباحات وانت تعر ان هذاغير |
الملامية مانلصوفة الذن يرتكيون المحظورات الشرعية لتنفير الخلق عنهمفان ا

ذلك غر حار فالىشسع وايضا ايس هذا وقوع فىالم التى امنا تحنبهابدوله

|

عليه الصلاة والسلام اتقوا عواضع التب * ,فانقيل انالكامل لاتغير رياسته كاله أ
بلازيده بويج ه#اله فى اسواب المثشروءات وزجر النهيات بالمواعظ المسنة

والوصايا المتحسزة بلهو طريق الاندياء فاوجه التستر فانالعوام المذ كورمئلا

لامحلو عن منفعة دينية عند صعبته بذاك الزاهد نمو استماع نصحه واغار امه
ورجاء مظلوم وتخليص ملهوف والاخذ منسيرنه واخلاقه ولااقل مالننظرالى |
وجهه الذى هودن افضل الطاءات وثواب الزيارة +قائا لعلهذا #تلفباختلاف |
الاحدوال والاشخخاص وبجوز ان يكون مراده ,التثبث بالافضل وان مثلدوان |

كان استكمالا بالنيية الى الرَار لكنه قديكؤن نقصا بالنسبدال الرورة كا لكل ال '

المودولكالفات4لعةليل

على رذىالله تعالى عنه لاتسكرفنىبلدة واهالها تكاملون بوانت منتقص م

للحمد و(اقوى الطرق

وقدقيل ايضا ابواككرٌة الاخوان وضررهم الاقل انهمبسرقون وقتك بزيارتهم

فىقطع الجاه الاعتزال)
اى التحى(عن الناس)

الذى نعط لكثى”* اعزمنه فانه رأس مال  00لانك اتماتنال به مامثال من
القرب  0لهذاكانعادة المشاينح التوحش عانلناس والعزلةعنهم وهذامضهون أ

والبعد عنهم( الىموضع

ماقاليو اقوى الطرق فىقطم اداه #و ازالته يهالاعتزال عن الناس #هوالنفرةتمنهم

الول بضمالمعة سقوط الى موضع الول بضم المعهة سقوطالتباهة وعدمالذكر وانصراف شهرته |
النباهة وعدم الذ كر كالقرى البعيدةور وسابال والقناعة بالقليلكالتبات والماز واقلّذلك انَناورٌ م
وذلككالبوادىوشواهق

ال اتلتكىون ان بها
اللخبا
اتصال بالناس ولالهم
التفات (واماالاه) اى

خصوله ( بلاحبله )
مالنانسان (ولاحرص

عليه لاذه العاجلة ) بل
لغر ض اخروى

سالم

ته فلا رج الا لضرورةكالجعة والخاءات كا فى حديث الا كم مفسىتدركه |
النساس قد مرجت عهود هم وخفت امانتهم وكانوا هكذا وشبك |
0

بن انامله فالزم بيتك واءلك عليك لسانلك وخذما تعرف ودع ماتكر وعليك |
خاصة امى نفسك ودع غتنك ام العامة يابقَال هذا الزمان زمان السكوت أ
ولزوم البيوت والقناعة باقل القوتإواما الماه بلاحبله ولا حرص عليه» |
لامطلقا بل هن حيث جعله آله لغير الهدو حا ندل عليه قوله #إللذة العاجلة» |
لتظخاهر لاللذعةاجلة بلامالتعريف فلس عذموم» |
دون لذةالآآخرة هكذا فاىا
شرعا وعقلا بلمدوح كيف لاوانع

اهم فساعة يعادل بلشوق على علغيرهم |

هن محظور كذلاك  0فايس هوم  4رم لما صل به من الصلاح

افلسنين)

وانواعالفلاح إفاى” حاه) قالطاق

(اعظم

ن جاهالانياي) الذين*عوه

وزهق

لاظهار اطق

الباطل  9460هن حاه

لا(لفا الراشدين) اىالخلفاءالار بعة لسيدنا تمد صلى اللهتعالىعليه وس  +اعرانالعلاء اختلفوا جفوىاز الدخول
1

ف القضاء والتصحيم ان الدخول

صاوات الله وسلامه
الراشدين

واقامة

ق القكاء

رخصه

والامتناع عذلى عنعهة اماالدخول

على ندينا وعلم ,والخلفاء الراشديزر ضواناللهعليه ا+جمين يث_تغاونبه ولانه يابة من الخحلفاء

حددود

ربالعالين ك]الولواطية

قال من |تلىبالقضاء وكانىا ذيحنشسه عبر نذا
نحائن ودخل

رخصهة

نز له وكا نكل دن بدخل <5 [2

 73وقالبعضهم 3

رواهاخاصاف

لماروى

*#وروىعن

هه عليه هدش ودهه

عن النى صلىاللهعا.ه ودلم أنه

عبد الله نوهيانه
ويعزق

تقعةه وتعده 9فاىجاه اعظم من جاهالاندياء» علوم السلام ريه

ولملفاء يه
حأه هل ا

الاربعة بهالراشدن 6هالمهديين الذين قضوا بالق وبدكانوا يعدلون ولاهقامارفع
من »قاماعم ولاحاه اعظم من جاهاهم ولاحرص ولاح بهم بذلاث وماروى

الذمه مالنناس 9و التعبير »6منالعار يعنىانسيب الكفرعنادا

قديكون خوف ذمالناس و تعبيرهم © ككفر ابىطالب هو اب اولامام ع )كرم الله
و<هه وعمالنى صلى الله هال علدودر فانهمع حصو [المعر ف ةله شوةالنى صلى الله
تعالى عليه وم لميؤمن ناوف ذمالناس ولعبيرهم اذروى

عل راس الارة كل
باعبدالله لوقيات القضاء
وعدات دنا خيرا فقال

ناهذا او عقلاع .هذا
اما “مهت رى_ول الله
صلى اللهتعالى عليه وس

دن

طلب بعضهم اندم اما هولاجل فضله الاخروى وو اليب الكالت اكير

انهلا احتضي

اسنةتضى ذإشبل

ثيانه فعاء واحد من أصعايه

افلىسنين والايام اكالفاىخبار والآثار واهذاكانالامام العادل اعلى الناس مغزلة
بومالقيامة كالار اخسن الناس نومالقيامةو بعدليه كونه املنسبعة الذينيظلهم
اللهنعالى فىظله بوملاظل الاظله قالشراح هذا المديث قدمالامام العادل لعموم

امودىخوف

فلان الاندياء والرسل

اوطالب

بعول القضاة نحشرون

مع الى_لاطين والعلاء
نحشرون مع الانياء
والمثكهور ان اباحنيفة
كافك تلدك المحاء

فابى

<تى ضرب تسعين سوطا

جاءه رسو لاللهصلىاللّهتعالى عليه وس وقالياعم لقااللهالاالله كلة احاج بالك

فلا حاف عنلفىسهشاور
أصعابه فسوغلهابوبوسف

جم

وقال لوهلدت انفعت

شَنَادَكَ قرش عندانى ظالت حيناسؤامن خاتة نقالوا حن مغيرزفون برياستك

الساس تقال ابوحنيقة

وللميكنلنا مخالفة فىاممما لكنا تحاف بقاء اللخصومة متعمد عليهالصلاة السلام

لوامصرت ان اعير الدر

عندالله قال:ياابن اخى قدعلت انك لصادق ولكن اكره انيقال جزع عند
الموت فنزل قولهتعالىانك لاتهدى مناحببت كانقلعن البيضاوى*و فى رواية

يعدك واندله لاتءر ض لديننا ؤدعا ادوط لب به صب الله تعالى عليه سي فيلغه

ماقالوا ذإبفد ثم قال انوطالب يكلام فهم منه عليه السلام ميله االلىاسلام قدماه
الىالاممان فقال لولميكن خوف طاعنماق لاهنت بك وطيبتك وقيلكان فىذلك

الوقت .تكلم لسانه شيأ ولكن لافهم لضعفه فقرب اليه عباس فقال آمن بك
وعندلائل النبوة ايضا كذاك» وبابخملة اختلف فىاعانه قيلنموقيللا وهومذهب

سياحة

كنتاقدرعله

وكانى بك قاضيا فتكس
رأسة ول بطر .اليه يعد
ذلاث م اولعمادية ولا
قالاو حدفة الر عيق
فكيفاعبر بالسباحة قال

رجانه ااصرميق والسفينة وى والملاح عالم فقالكانىبك قاضيا كا فىشرح ابن اللاك  +وروى انابنهبيرة دما

لءبستان و شرح
اضا
ىلق
فلا
أباحنيفة الىالقضاء فابىكيس وضيرهه اياما فكل:ومعششرة اسواط فاتف ذلك وكلماشب

النقاية وتمام قوق الاسرار مذكور فكىتابى حامعالازهار (والسيب الثالت للكفر ادودى) الذسوب
اللتجعود لتلبسه به (خوفالذم) هانلناس (والتعيير)» منه (ككفر ابىطنلب» الذى مات عليه يعنى ان سيب

الكفر عناده اوعدم اقراره مع وجودالتصديق قديكون خوف ذمالناس وتعبيره ,فانكفره اليس لعدمالتصديق
فى قلبه بل لعدم اقراره بناء علىخوفه من ذم الناس كافي حاشية خواجه زاده اذروى اله احتضير ابوظالب

ّ

حاءهرسو لالله صلى اللتهعالىعليه وس وقال باع ,لقالالهالاالله كلة ابحهاجالاك عند اللهتعالىقالابناجى قدعلت انه
لصادق لكت

كرغ انهال 0

عندااوت

لت

قولهتعالى انك 00

٠ن احبدت واكن الله بهدى من با 1

وهو اعبالمهتدين كافالبيضاو ى* وؤرواية لماطاب صلى الله عليهو-م مله الاءمان كلمي الشهادة قاللهلولامخاة

ان يعيرتىةر دش نول انما جله عليه اطزع لاوررّتكمنا اعشك وق ١٠] ٠يه كافى الفحية(و هو) اىخوفذمالنا :

وتعبيره ,السيب (الرابع

منشتكرات القلت) اا
بهيره منهالانذ»هم
تط
ح
لاييرتب عليهثئى” اصلا

+وفى الحديث لاقالنو تيم
للنىصبىاللهتعالى عليه

وك اخرج الينا فان
مدحنا زينوذمنا ين

الم انوحنيفة وماتانوطالت على الكذر ويؤده دولل رلى |
لسناة كماقا
ااهلال
اللفتعالى عنهلرسولالله عالليهسلام انمك اشم الضال قدماتةةالاغسل فكفن '
فادذن فلندعله الله تعالى اللىان تمنع وبروى انه عليه السلام اجتهد لدعانه اياما.
وم رج هنهنزله ووقف عليه بءض الاصعاب فدعوا لاقباجمالذين ماتوا على|
الكفر فنزل قولهتعالى ما كانلانى والذين آمنوا انيستغقروا المشسركين ولوكانوا ||

اولى قرى الآية وقدسبق حديث تضاخ النار وايضاحديك اط الا
عذابا نومالقيامة ابوطالبله ششراكان منناريغلى منهما دماغه +ويروى الهجع /
الاخاديث

ذلكم اللهالذى انمدح

عليه قرإش فاودى به لةالرام واعانة الضعفاءو اعطاءالسائاين وصدق

زان وان ذم دان وقال

واداء الامانات تماودى متابعة تمدصلىاللهعلىعليهو سم انه مينالعرب وصادق ٍ

(واخلمامس)دن متكراتها

القول وان كام تعبله العقل ولشهده انان واعتقادى على اله لؤٌمن له بلاد ا

و_ح
ي
بي
ببسبي
بيس

وامراضها لاحب المدح العرب والعم وتسواليه ويكون حلالعالم وعقده فىنصرفه بابىهائم نقرنوا اليه
و الثناءع)من الناس( وههام) واعينوا بانفسكم واوالكم نمجاء رسولالله صلاللهتعالىعليه وسوعندءاشراف
ااىلهذاانمران لاكب

قرش وامنحلوه خوفا مناعمانه وقال باعاهة حزال الله خيرا جيائى فى صغرى وكرى أ

الأامتم الجارى كاله

ولميصدر منكقصور فىرنايتى فغاية رحانى منكاعانك ليكانى* خدمتك فقال [

(سبيا)منصوب علىالقريز
عنى انسيبه ايضا ثلاثة

فلو لاهذا للعلتك:سسروراهذافقرأ اببانامضعونهاكلامك حق وانتافين فاذاسعمهنا

التوسل بالمدح الىماحرم
من مصدهيات الامس

قربش اجقعواعليهوالموابعدمترك دبنآباله فبالآخرة قاللاائرك ادجيدنادىفقال/

والتوسل الى اخذ اطق
وك#وه والتلذذ به نفسه

وظنه كحالكاملاو)يعنى
انخلا اعلنحظور فليس
حرام كه

مذموم

لكون صاحبه ٠قصور
الهم على مرامات اماق
(وعلا حامهوان تع انه

لمن مال حمق الناله

اكتى ولاتؤمننةال لوكنت :فىصهة |
مه
اقو
بصى
اكللىدتعالى عليهوسالمياعاءانت تو
1

دان بال خافمن الموت و وهو

 7اىخ_وفالذم

والتعييرالسد 5

ف الرابع دنمنكرات القلب واللماء.س  #هن الذمعة الستين فو حبالمدح والثناء

وشما ؛ اىالرابع واللهامس يعنى خوف الذم وحب اللمدح ب9اكلعرياشة©
الذىسبق  8سببا  #باالملدىحءث:هيات الرمات والاوسل الىاخذ حقه والتاذذ

نه عاللىظكنمال هل وحكها  6نماللرمة والاسكحباب والمذمومة  8وعلاجا »6
نعم عدم كوته كالاحقيقة لفنانه لو 0 1

ننال
ادحد
اسنس
الم

سريعالزوال وعل ماد دقعل(

م#فى
لولين
االا
بيبين
حا انلس
اه
فقغير

وهماالتوسلالىماحرم ١

8التو سل4
ظوالى اخذ الم قو نحوه #إفىالاول  #فخىوف الذموالتعبيرخوف عدم

(ال»١١

بل هو امس وهمى سريع الزوال وان تعمل مايسقط المدح عن السنة الناس فتأمل (غير)
اىالا ( انااسيبين الاولين فىالاول »© اىفى حب الرياسة ( عدم التوسل  6الى المطلوب الفسانى عند"ققة

يعنى انالتوسل بالماه الىماحرم هن هشته.ات النفس والتوسل الىاخذ اللق وتحصيل المرام السهوب والمباح "١
ينقلبان ايه عدم التوسل فى<ق خوف الذم فقط لاق حدق حب

المدح والثناء لانه اذا ذمه احد دن ال0-

عدم وصوله

سلخ وعدم وصولهءه الىاخذ اللقى وتحصيل امرام لمهي
اكالم ا

الىما<حرم ون م

اهاالهلهادى
هكذا “ععته هن استادى سط

بز والثالث

« عطف

نى انا لسيب!! الث فى حب
علىالسيبين الاولبن لعي

اللاه

,شعور النقضانو)
له الكمذور فىخوفالذم كافىالطاشية ١١١تا ب
اهلوتاذذ بهنفسه هوال ا بالشعور لا١

اث #فى<ب
الجاه وهوالتلذذءه نفسه هوالتألمبالثعور المذكور فىخوفالذم  #8التأمبشعود

| الىماحرم من المشتهيات
١

أ
أ

اوخوف

عدمه

الى اخذااق

ووه

 3والمًا

القصان و عدم»اك القلوبواللشمة»» اىال تعظم وو هذا #االىقلوب هو علا جه #
تى لبك »ا تخطر سالثو:نول نففىسك
نضم
انحخ
#يان
#لذم
علاج زوالخو فا

التألم (عدمملكالقلوب
الحثى_ن ) اى التعظيم
) إى القزوثت

94

( وعلاجه ) 6اى حب

ا9لاذنام #من .دمن و9انكان صادقا #فىذمه بانصدر عنه مادم به99فقد فنى6ه المدح وخوفالذم (ان
الظاهر من التعريف يعنى عرنتى مالم اعرفه منحال نفسى فهذا عندعدم معرفته

حاله * فان قيل كيف مان عدم العملاخر عه وهو فكل اختارى مسروق

القصد والاختيار وذا على وذقالعا» قلنا يجوز انظايكون الع على عله وان

ظ

لابعلركون ماصدر عنه ٠ذمة بأعتقاده حسناه وذ كرنى #مانسيته من حال نفهءى

فهذافيصورة المعرفة التى عرض عليها الغفلة هوونهنى» من سند الغفلة ##على
عيى  #الذى ذهلتعنه لان حب الثى” لعمىو بصم  2ذانكان مكن الزوال6ه

د
سوا
مباء
| كالامورالاختيارية ناحلوكير والر
2

 7فاحتهد فازالته هو « كل

واحد

وشيرب الذروترء الصلاة اولظععباد
دن الاعر يف والنذ كير  2ا

4

هك علىعيبك اخوكلان ثمرتها حسنذلكن يذبغى انخص مابذمبه عادو مذمة
ففىس الام وفىالشرع دون ماهو فىالاعتقاد فقظلاله رماتكونامذمة اعتقادا

مماعتنع إزالنه شمرءا _ جب الفرح او المب#4لذلث الذام و الثناء والمكافأة 6
باخي لكاروى اندقيل ادن اليصرى انفلانا اغ:تاك فبعثاليه طبحاوىوقال

بلغنى انكاهديت الىحسنانك فكافأتك وكذا روى عنالامام الاعظم انهقيلله
ليه دانير فقالاوبعطينا ءن<سناته فتكي اننعطيه من الدنيا
فنلياغتاءك فارسال

مخحس قلبك) عند تالله
من فقد المدح والثناء

زاالنذام) لاك (انكان

صادةا) فىذمه وقد<ه
(نقدع فبى) مااناجاهل
به من

المدامكة

"تلاك

(وذكرنى) ماعلتهمنها

ة
نمن
سئى)
ويته ( وابه
نس

الغفلة(علىعيى) الذى

غضت
وب

عليه عه ى لذن
الى

1-

ددم

كأ نقدم (فان كان اى

ماذميه ( مكنالزوال ©
مانلاخلاق الناشية من

#لمعطيها» اىهذه الامور وهوالذام #ولواراد»ه الذامتدج وطعنىاذييته 6ه اخلاط السوء كالكبر
والرياء والمسد وغيرها
اى الذام #لانؤثرفما» اى فوحكون
فىلالغيره ا عن
لعي
تلك النعين ١د
انها سين « ولاتخرجها هن أن نفعلى  #وحكوما نعمةاما بدور
على النفع» وحح.ا حكى عن إعضص المشام من يعرفى ادا

فاقول كا

 0 ١اران الايضدور م ماهو عليه واد والذى اراي ولا مناولياه
وان ذاما فاقولهذا رجل 00

اللهلهعنعيى

ولاكادفالا ولى وهذا رحل

( فاجتهد فىازالته )»)

تطهيرا منرذالته(نهو)

مهة) عليك
ممن
نذم
ا(ىال
لسن ث#رتها ( توجب

الفرح بها) لمانشأ عنها
ت#عنى ماسب الىويذكر حنتصىحفظ هن هذه الصفة ذا ينصح عباداللهالاولهىذا
«والحب ) لذلكث الذام
كاناعتقاده فىاندلقكلهملكن يشبكل ,انماذكر .امحناب ,والثناء يقتذى الرذى
(والثناء) عليه (واللكافأت
ولاشكانذاك الذممعصيةو الرذى بالمعصية لقان الدع فيدتيزو ون
له بالجيل (امطيها) اى

9

ال'ثبىث المعيناللشخصى الى معصية وطاعة معا تنم الا ان شال انااثى

الى اود
هذهالاهور

لوقك سيب له

 9١وصل
ية (اراد قدي وطمنى) اى خصول هذه  05تشتضىله ماتقدم وان  1 1عن قصده وائما

صىولهذه الفواك ( ولا خرجها منان نافعلى
٠تصمده المذمة (اذنيته) اىئية الذام فىذبى (لانؤثر فيها) احىف

بلتزيد ) فىفعل ماتقدم معه اناجم عنذهه (اصيرورة ذهه حيئتذ ازا بحمفسكون اعتياد الطعن فالاعرا 0

وقيل الطعن فىوجدالمطءعو ن ول بالاسان وبااءين والماجب (اوغيبة) هذىكر الانسان اخاء مابكره سواءكأ

بلاسان أوبما فىحكيه ( فيكون ) اى الذام ( «هدبا"الى” ) بأغتياءاى ( يعض حستاته ) انو جدات وقد را)
عن الامام الاعظ انهو.للله فلان يغتانك ال

هديت الى حسنات
اانك

مااي

توافت إن
فاع_ذرنى

ذنى لااقدر

اناكافيك بها على الام
اق المواهت والتئيه

هاوق القند العقياى
هل الدى نعتات الناس]

كثل من نصت #حدها
رو

احمفاه

وتنا

ات و م
رنيا واخرى حازيا
خا
س

واخرى :ركذا فيفر ق

م

تصف بالا

حورث تعاقه

اليه دنانير

مه

1

او بعث اليه طرق ون الرطب وقاللء

الأنقا لله بالاعتبارات :11ةالة فنحيث صدوره

0

بالمذموم سكن

 5ان المعقاضى

عننااللذذاام ف#بب ووهن

.ا
أ

أ

هن حديث خلقه تعالى كن بقجم

ومن حك كشت الد بح ذ بفل تزيد6#نلاثالثنة الفاسدة ذعمة اخرى اوتلكالنعية ا

على نفعى #واصيرورة ذمه حبئذ» حيناذارادقدج وطعنى #وازا#ه بحمفسكون ا
ادتياد الطعن فالاعراض وهل الطعن فى وجه المطعون وقيل بالاسان وبالعين

والماجب وقيل استهزاء على و#كريذلى وقوله#9اوغيبة» ,ناسب ان يكون مافى
وجهالمطعون دفيكون  #الذاهر انالتفريعبالنسبةال اىلغيبةفقط و مهديايهءن الاهداء ||
يه الى بعض حسئاته  #8ان كانت كثيرة والغيبة قليلة والا فكون الاهداء جميع |
حسناته هذا انكانتله حسنة كاروى انهن اغتاب غيره ةانلناس ذهيت حسنانه |

الوعطائف ذلك حى لانيق لمحسنة ثمتكنب ذيئات الغرقصصله || 11| 512
ى
لقذ
او من
#ا

نالانقاذ اىتخلصا ومجا  8من بءض ذونوبى »#وفى الرسالة

حسما نه ولابشوم بذى”

القشيرية ماثللذى يغتاب الناس كثل من نصب منجحنيةابرم<ىسبنهانه شرقا وغريا |[

الى هنا كلاءه 0

فيغتاب واحداخراسانيا واآخرجازيا وآخرتركيا فيفرق حسنانه فيقوم ولاثى' |||

املاىدّر ذىىالله عنه انه معه و قبل بو افلىعبد نومالقيامة كتاءه ولابرى فيهدحسنة فقول انصلانىوصيانى |[

قالقالرسو لالله صلى الله وطاعتى فيقال ذهب عبلاكغكتلهياءك لاناس وقيلمن اغتيب بغيبة غفراللهنصف |
عليه وس ان الرجل

لملها يقال 1110 201
ذنوبه وقل .يعلى الرجل كثابه فيزىفخيدهنات يم

لبوق اكنكات حسالة
كذ وكذا علا الت

الناس وانت لاتشعر وذكرت الغيبة عندابن المبارك فقاللوكنت مفتابا لاغتبت |[
والدى لانهما قاححستانى فتضاعف» ائتزايد #التعمة»ه لاهداته بعض ||
حسناته ولانقاذه منبعض سيئانه فصارت أعمة اخرى فوقالاولى من حوالانبيه |

فىصكيفى فيةالله يت

على العيب يشكل بالهحينئذ يلزمانلايكون للذموم <ق عاللىذام:وجبالمؤاخذة |

منشورا قالذاءن حسنات

باغتيالك النداس أ فى

التنبيه( اومنقذا) بصيغة

الفاعل ايضا مالنانقاذ
بالنون والقاف والمعمة
اى مخاصا (لىمن بعض

ذنوبى ) ان لميكن له
كات

إفانه بوضع عليه

موسيا كت"الك
ليات
خواف
دعت

افلىدنيا والآآخرة بليؤاخذ فىالآآخرة قطعا وحقل انيؤاخذ فالديما تعزيرا |

اوتأديبا:ولابعذانذاك مترتت على صبرء عذلمه وزاذاه وعفوء وكأذ اك '000
عدم صبره وعدمعفوه واهلنقواعد الششرعية كررة فضل العفو علىاخذالاق |

فىمثله والله تعالى اع« فابنالالم»> اذشأن هثل هذه العمة ايخاب السسرور |
لاالاألملخاصل هذا العلاج ان الذم لاسلو عن التذكير والتنبيه واهداء 
الم:اتو حمل السيئات وماثأنه ححذا لابوجب الالمى الذى حاف منه |
عرد فوع عندمسع عنانىهريرة اندقال قالر سو[ الله دلىالله تعالى

إوان»

2

مره وسل كمان
له مذللة لاخية.من عه اواشى* فليخلل مزه ,البو قبل .انلايكو ن دبنار ولادرهم انكانله

تمل صالح اخذ منه بقدر «ظلته وان لمبكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه كمفىالصابخ

وق حدافمح

انف

الغ ) هىلعمة التذكير ونعمة اهداء المسنات  2فاينالا م  6اىلاتألم نه

|

إوانل

مكنزواله) اىذلك الملق بانيكون من ام اض البدن كالعبىو الفلمو الغباوةوالبلادة وغيرذاك(#صللى

النعن الثانة ع( من كو نه ملوزا معتايا 0

او حمل ون سيكانى لا|أنعية الاولى وهى التعر يف

من حسنانه

أو التذاكين اوليه اق حاشة خواحهزاده (وانكان 2ش(اى الذام ( كاذبا» فيا ذهبى به (فقدهتنى) منياب نفع

وفالمصباح هوالقذف بالباطال والاقرّاء بالكذب والاسم مه البهتانو اسمالفاعلبهوت وجعهبهتوقالاطاوهرى
قالبهته اذا قال عليه مالمبفعلهو شالبهت

لبد د كك]حال يمايكره ررك

|

الرحل 1

وكعها اذا يرو فىالحديث ادر

صلى اللهعليهوسم

الوادت -ة[ م 7تق اكنان فىاجّمااقولقالان كانفيه ماتقولؤةداغتيتهوان

الإران م  0زواله » اىزوال  العيب كالعمى والغباوة والقيج © بحصل لى

النعمة الثائية  »#دى النعمة القوية مناهداء الات اوانقاذ السيئات
وانلمصل الاولى «نالتعريف اوالتذحكير اوالابيه  #وان كان »#

لميكنفمياهتقول فقدبهته
(واذسنفسه)وى-عة

فقد آاخر نفسه

بطر ح

©ذيا  4فىذمه  89فقدبهتنى 6ه من البهتان هو القذف بالباطل والافرراء
الذاما كا
ة
ن
ا
ث
ل
ا
ة
م
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ت
ل
ا
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ل
ص
ح
0 :
بالكذب وعن الموهرى بهته اذا قال عليه مالم شعله  #8واضر نفسه * #مما أتى : : 2
0ات || .من كونى ملوزا 1مغتابا
اقاض السكئ
له١اهداء  ١اللسنات وان
ه2فىحق  8وحصل ل لنالعنيعمنة الثاالئثايئدة ي
 «١اكد > فىالاهداء 3

ا

اعظ

* فالىانقام

 4أ

« ل

م

ال

الغبة لان

البهتان اشد منالغيبة وقيل هو كونه صادقا وقيل هوالتعريف والتذكير فافهم
ف فالاللممنالذم * مطلقا مكن الزوال اولا 8هاماصل اقنصسر نظره عدلى

اهده
هكجاه
فبذا
الدنيا  #دونالآ خرة فضاف انبذهب عنه
فالحاصل لهالفرح والنشاط  7لكو نالذم داعنا ار

واماطالب الآخرة
ون ال

الاخروية لكن
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ف فؤنقلبان ثرا وضلراال##اقيولى فيذهب علاينهير ويفوتنفعه اذغير الخير |
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فالتفسير لقؤله مااثوكااشير روى ا-جد وكذا الماك وكححد عن مائمة رادلله
تعالى عنها وعن انوبها انها سئلت رسولالله صلىالله تعالى عليه وس عن قوله

تعالى والذين يؤتون الايد فقالت هو الرجل يسرق ويزتى ويشرب الجر وهو
مع ذلك نخاف الله تعالى قال لاولكنه الرجل يصومو تصدق ويصلى مع ذلك
حاف اللهتعالى ان لاتقبل منه فالآية الاولى لاقرمة العا للذشية والثائية لاقربية
العمل وى" ضر
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هنا فكانه جواتب عن سؤال اواعتذار عن عدم الدالك

أ
- ٠ذي والنوع الثالث هس
1
من الانواع الثلاثة الكفر و كفرحكمى #مايكون كفرا حكر الشرع «و هو اما |
قولا اوفعلا #وماجءله الشارعكهالله اورسوله##امارةالتكذيب #وانو جدالتصديق
والاقرار لعدم اعتبار*ها مع وجودها وكاضفاف ##استهانة و احتقار #ماحب

تعظيهو شما #إإمن الله تعالى6هبلبماناكتو صيفه تعالى مالايليقبه» كقو لانالله
تعالى بنظر الينا من العرشاوالمعاء اوصر ولوقال إطلعلا+وقول لارضيارب
هذا الل والادح ليس خطأ» وال يغلان الت الاح اكنفهر +والله جلس
للانصاف * وقالنمات اختيارالله الىاراذة الآدىى +وقاللن لاعرض ذسيدالله
وانا برى“* منالله والقرآناوالنى وفلان ففعينى ي,ودى وفىعينالله وقيلاناراد
استقباح فعله لايكفر وبداللهطوبلة وقيل اناراد.هالقدرة لايكفر وعلاللهانالاص
كذاوهويعل انلهليس كذلاك و بمينكو ضيرطالخار سواء +و يملاللهانسرورىو حزق

مثل سرورك وحزنك وقيل ان ظهر التساوى بينهما لايكفر +ويعرالله انىادعوك
دائما وليبه انت احب الى منالله تعالى +ولوقيل لظالم حالظله اماتخاف منالله
تعالى فقال لااخاف ولوفى غير حالظله لايكفر الاانيعتقد كونه على دق وارى
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آخر مستقل ا وو صفهنا سماو الحدو ثاوعدم باعللجهز ياتا وسجدلغيره تعالى اوسبه

فىمقامان بشولو احد بماللوهيضعهمكانةولهو اجدلاانيريديه اتداءالعدلانه اواراديهاتداءالمد

(تعالى) 7

لقالبسماللهوا<دلكنه لاسول كذلات بل بقتصم على سس اللهيكفرك فىالبزازية» وفالواقءات اذا دلىوقراً فىصلا:

بسماللهبالشين اوبالتاء وهو الالتغاوقرأ مكانالراء ولابطاوعهاسانه علىغيرذناككفاانفيه تابدليلكلام فسدت صلاته

٠

لوقرأ خارج الصلاة لميمأكنجورا لانه يصيركلاما اخرج عرب كلامالناس ك]فىمسح النقاية ((و)من(ملائكته)
ية
جل قاللغيره « ديدار توبر هنجنانستكه جون دددار ٠لاكالموت» يعنى ركقتر عؤلى
فيه قال اكزهم ون كم

ملاكالموت اختلفوا

قال بعضهم ار وقالبعضهم انقالذلك لعداوة ٠لاكالموت يصيركاةرا وانقال

ذلك كراهةالموت لايصير كافرا كذا -ؤ[ اله ففتىاوى قاضخان»قاللر عجنلصدالىحلكقااةناكءالمتزير اف
 ١عليهالكفركفىاللملاصة
|تعالى اواثمركبعبادته شيا اوافتزىعليهكذبااو قال لوقخالنقه عبث وهم لو التفصيل
'فى النتاوى  8وملاتكته * ولهذا لوقاو لغيره رؤيتك على كرؤية ملك الموت ) (1من ( كتبه) وى
الاشباهالاخفافبالقران
قالوا يكفر وقال بعضهم ان 6ن قاو املك واستهراك كذ والادلا > ولو قال
«روى فلاندشعن ميدار جونروىملكالموت»

فره *ولوقاللااسمم
فالا كرٌ عكلى

مهاد فلآ نو لوكان جيرالاو سسكا مليكفر» ولوقال اذاشهد جبرا لاو مكائيللااقبل
يكفر»اوقال اعننى الف دره ,حتى ابعث ملاكالموت ليرفعروح فلانيكفر ولو
قال اناملكك فىموضع كذا اواناملكك مطلةا لايكفر لاف انانى #إوكتبه يفن
اسذف بالقرآن اوحرفا منهاوالة المكدن الى القاذوات اوجصد حرفامنه اوكذب.ه

والتعيد ووه نما يعظم

وير الاذهان

كفر وفى

مثلااوملاء قدحا وحاءبه
وقال وكأسادهاقاءاوقال

عمد الكل ,الور
واذا كالوهم اووزنوهم

اونؤمااثته اواثدت مانفاء اءل نانك اوزاداوةرأ عل اىلهزلل #والدف اوقال || ”.
1

8

5

شبعت منقراءة القرآن او استعمل القرآن

فىبذاة كلامه ك منلا القدح وقالكا سا

دهاقاء اوةالعندالفراغ مانلشرب وكانتث رابا طهورا* اوء_:دالكيل والوزن

دسعرون

*

اوقال عند

الازدحام وجومناه ,ججما

واذاكالوه ,اووزنو همسرون لعلعلى وجدالتعظم ار اليخاق القراأ,ن  +اواوطى .:أله ى
اوعاب  3منالقرآن* وكذامنانكر التوراة والانحهلاوسبهما*+ومنقرا اواترأ

بدُواذ منالاروف اليس فىالكدف الوا يحبعليه الثوبة كافىندين ال#ارم
* وفىانكار المءوذتين قيليكفر وقيللا* ولوقالخذاجرةالكف يبكفر * واشكل
عله اذا توسد الكتاب ان قصد المفظ لابكره والايكره وكذا الالوس على
جوالق ذمنا محعف بإورسله  6كن انكر نيا من الاندياء اولمبرضسنة منسان
عل
النى صبىاللهتعالى عليه وس  +اوقال لوكان فلان نديا مآمانتبه اواممافىل
]|اوفلان الصالح خير من النى * اوقال الاولياء خير من الاندياء  +وقال لشعر النى

امد اوبالفيه اذفان

انتهى كلامه +وله نظار

أكثرة فى القاط التكمر
كما ولام ال فضدذن
الادذناف كا فىاشياه

|انظاى اذاتو سدالكتان
فضانحد "اللفظ لالكرء

عليه الصلاةوالسلام شعيريكفر الانقصد التعظير» اوقاللانىكانذلك الرحل قال والا.يكره وان .غرس

كذاء واوشم علىمنكان ١سمه اسمالىوخطر اله كو نالبى منهم يكاةر+اوقالاوم

المنطة لماوقمنا فىهذا البلاء قلذ مموقيللا*ومنادعىالنبوة

ل دمعلا0

وطلاب  0خر المعرج لالقصد اظهار كذيه يكفران* وقال لانى عليهالس_لامطويل

0

:

0

0

الظفر خلق الثياب يكفر* ورد  0هاه عنالنى ا<دقيل كفر مطلة_ا وقبل

لرجل استتك اوقضشاريك فاله
انمتواترا اوقكالثيرا مامععناه اسضفافاد ولوقيل
0
10
+ولوقايللنى هب شكىذ*افقاللااحبهاناء
سندفقال ل اافعلهعلىطر ايلمققابلةيكفر

للدسر فان قصد الظل

لايكره وان قصد المافعة

كر واطتلوس علل
:

قجصودالاقلمففوظ لابككركه وإلاان
04

 5اهلكتافتارخانية من

1

اوضع رجله عاللىكوف والالاء الاستهزاء بالعروالعلاء كفر +واذا قالمسي لاذمى اطال اللهسَاك قالوا اننوى ابه

اذيطيل بقاء لعله انه يسم اونؤدى المزية عنصغار وذللابأس به لانهذا دعاء الى الاسلام ولنؤءة السلينكذ
فباء النظلا”ء( »:م(نرسله) واذقال فلاناذاكاننهيا لماومن.ه كفر +ولوقالدءن خدايم» بغيرالهمزة بريدءه
اش
من خدايم يكفر ولوقال لوليأ كلآدم المنطة ماصرنا اثقياء يكفر » واوقال ماوقعنا فىهذا لايكفر عند بعضهم

ُ

 7مل
وقبليكفر+ولوقالانادم

عليه الاسللامك-رجباس
ااوذا نك
دمن
احن
لالن
فق
يكفر» ولوةاللعالمعويز
اسكفانا كفر» قليلفقيه
دانشعند كا ولعلوى عاويك
يكفر انتصدبهالا#-فاف
بالدين وان لم برد به

الاسذفاف لايكفر و يحى”
التصغير اتعظيمايضا+و شم

العالم اوالعلوى لاعس
وه
ن
وته
اىذا
دل ف
عرصا
غي

لخالفة الشسرع لايكون
كافرا ولاخطأ كاف المزازية

(و)من (اليومالآخر
أى نوم القيامة اذ لاوم

بعده ( ومافيه ه6ن
المساب ومايرّتت عليه

من العق_اب والثواب

و”اطوض” و لمان
والصراط واللنة وغير

ذلك نما حاء.ه الكتاب
والسنة ك فى اللاشية
والمواهب  +وهنقال ان
اعطتنى

شهيرا اليوم

اعطيتك نوم القيامة برا

وغل المكسن) كثر
كاالفتتارحاية  +رجل
قاللاخر الى اللهقال
لا لايكفر واقلاالمام
الفضل انكان فمىعصية

خذره نقاللااخافيكفر
وانكان فىامى لاخاف

 +قال رجل اىثى” يكون القرع حتىنحبه الى * اوقال انالااحبه عند مذاكرة
حيهالنى عليهالصلاة والسلام فامابوبوسف بضمرب عنته فاستغفر الرجل فيركه
ه عليه |
لبىلصلل
االلن
«وقال الاياءمكدورن ك 2لان فقرهم اختيارى +وقالرجل قا
وس بين قرى

ومثبرى روضه 2

هنرياض

المنة فقال آخر مسعوا ارى المذبر والقر

ولاارى شياآخر يكفر* ولوقال ان آدم اتلجكرياس فقالآخر نحن مناولاد |
قالآخر شم فقدابنه ثموجده قالفىمءروضات ابىالسعود كفر +وكذا كذر عند

رجلحاله صل اللعهليهوس نمسعواله قالبالترىه زثيارءجه اعش»يكفره وكذامن
سه صلىالله تعالى عليه وم اوعانه اوشبهه بثى”' على طريق التعيير اودما عليه
اومئوله مضعرة اونسسمالايليق عتصيه العالى اونسسالنون اليهداوعيره عاجرى

1

عليهمنالبلايا اونسب اليه المداهنة ىام التبليغ والمق نقصا فىنسبه اودينه |
اوع ضّه اوخصلة

من خهماله  +او قالتعيرا رداء النى وح

أوعيره

,و 36الغنم ||

اوالسهو اوالنسيان اونسساليه سفهاه .نالقول اوقال إسعدوانا هزمالنى  3اوقال انه

 0من لف

|"

كم فى الكل "م فىسين المخارم وقدسبق التفصيلممن ذلك *+واما

توبةالساب عباذابالله تعالى فلانهبل عندنا وعند مالاك فقبل التوبة هثئل لحان

وبعدها حداولاتمل توته فىاسقاط قتله عندنا ولافرق بن توته فىنفسه اوثهد |
الشرود عليه ولافرق بينسبه كدوا اوسكراءوقّل عنابن الهمام التقبيد فىالسكر |

كونه سيب محظور وعدما كراه وعنداك_افعى رجدالله تعالى تؤثر توته من

عندفسه فىاسقاط قتله ونسب الحلاف فيه بينابى حنيفة وابىبوسف رجهماالله.
تعالى مخلاف سبدتعالى لانالنبى صلىاللتهعالىعليه وس مكن الاق المعرة جذسه
دو نالله تعالىكذا فىالنديين ايضا لعل ذلك محتلف باختلاف ا<وال الساب عدا
وخطأ وصلاحا وفسقا كإاشير فمحىله» واماسبالشين وقذفءائشة رضىالله |

تعالى عنهم فكفر كنئى خلاقبما وساب سائر التحابة ملعون وجب لكل ١
|انار |
الشذالكر ال“اخر ومافيهيه٠ نالمساب ومايزيب علتهمن العق
َ [0
والموض واايزان والصراط والمنة وغير ذلك تماحاءنه الكتاب والسنة كا
فاحىلاشية وجنعد وعدا اووعيدا ذ كفرىالقران عندالفزعوف القير والقيامة ّ
ذر اليم 5
يكفر»وكذالوا نكر البععث ولوانكر بعث رجل بعينه لايكفر كذا ك

الكلابادى» وكذا اتكاررؤية اللهتعالى بعدالدخول كفر» واتكار حثس اليوان ١

سوىبتىآدم ليس يكفر مكان الخلاف»لوقالاواعطاىاللّدتعالى المنتدونك لاادخلها'
اولوام فالىله تعالىانادخل الجنةمعفلان.لاادخلهااوقاللواعطانى اللهالجنة لهذاا
العمل او لاجلا لااريدها اولااريدالجنة واريدالرؤيةيكفر+ولوقال للخصمهآخذمنك ||
حق افلىحشسنقالايش شغلل فىال

ثراوابن> دنى فىذلك

ْ
ابجعيكفر* اوقالاد حق |
رولا

1كي»د0
والاآتخذالقيفامةفةال كعد اعطنى آخرو خذمنئى فالىقيامةالا كر لايكفر» ولوقيل
دعالديالتنال الأاحرة فقاللاابدلالنقد النسرئة لكر » وفلان لابريدااوت نحثى

بالكفر»* ولوقال االب والمعاقبهو الروح فقط لايكفر والكل من التتارخانية
 00الشبريعة #هكن قال لشريعة من الششرائع انها خير من شريعة تمد صلىالله
تعالى عليهو سل او 0من العلوم خير هن  2الشريعة اونىقكو ن عم التوحيد من

الشسريعة اوقال ليس فى الشريعة حقيقة اواتكر حكها ثابتا بالاججاع اواستهزأ به
 +ولوقيل لرجلفةاصللطولتالامم على اومن بقدر انيتمهذا الامراو العاقل
لايشرع فىاص لاشدر ان عه او غسلت بدى من الصلاة او اعطيتها الرزاع<تى

بزرعها اواصبر الى ان يحى” رءضان فاجع كلها اواصلىوماءزدادلىشيأ اوانت
اىثى” ررحت بهايكفر» ولو قال العبد لااصلىفان الثوابلسيدى* +ولو قيلارجل

 000خلاو فقانانت لاتصك جع جد حلاوة» اوتال صليث اوإراصل
سواء  +اوقيلارجل صل الفريضة فقاللا اصلى يكخر الا اناراد لااصلى امرك

فيه منالله لايكفر قال
وقا
وكر
لرزا
لأخ

اوُرَك الصلاة طيب اوشغل الكبراء او الكسالى او.هو شغل بوجب الهرب بكفر

ازوى<ق ود بستائم»

ولو صلى بغير طهارة قيل نم وقيل لاه واو قال عند محى' رءضان حاء الضيف

يكفركافى الملاصةر جل

الثقيل +ولو قاللرجلاد الزكاة فقال لا اؤدى يكفر ولو تمنىحلءة الربا اوالظل
ل ون علق شرب« الخر اوقال اشرب ار ودع قول من يقول انهاحرام

اركب ص_غيرة فقيلله

تب الى الله فقال « هن

+ومن قالحكم الشمرع هكذا  +وقال هات الرجال ايش اعمل بالشمرع اوانا اعمل
بلاشرع قيللم وقيل لاولو قالتءال معىالىالشمرع فقال خكمدهاتالرجالحتى
امثى* اوانا ابشاعل بالشرع اولااعرف اوفىهنا لاعثى الامر +اوعندى دبوس

تونه بابد > يكفر كنذا

ايش اع لبالشمرع  +أحوين اخذت الدراهم كان الشرع يكنفر» ونهكذبفقال

تسسات الأخنكات

الآخر بارالله فىكذبك يكفر * ولوقال اريد المال حلالا اوحراما حاف الكفر
 +ولودفعااللفىقير منمالحرام شيأ برجوالثواب يكفر ولوعا الفقير بذلكالهرام
لنفقال ارام احبالىيبكفر* ولوقالالشريعمة
فدءاللهعطىكفر* ولوقيلحلكالم
[أ نلبيس اوحيل ان اراد ان فالمعاملات ماندحم فيا إكذله دكدر واذكفر
أ دو فالىتاثارخانية رجلةيلله طلابالعممون عالخىصةاللملائكة فقاله اينبارى
دا
حنو
اى ا
دروغست» كفره ك

مانلطلاب عع قوله صلىالله تعالىعليه وسران

الملاككةتضع اجنصتها لطالب العرضى بما صنع فضرب رجله علىالارضليكسر
اج الملاتكة لاخلعلدرجله يابسة+رج لقال «قياس الىحنيفة حق ناست» يكفر لان
دليل جواز القباس فىكتاب الله تعالى فىقوله تعالى وهو الذى برسل الرباح
نثمرا بين بدى رحجته الىقوله حرج الموتى ففى +هذهالا يد اثبات القياس وهو
ردانتاف الى المنفق لانهم كانوامتفقين انالله تعالى هوالذى ينزل المطر و يرج
النبات من الارض فاحجم عليهم لاحيامم دول الموت باحيساء الارض لعل موتها
اتات

ا

ا

سم

جه كردم نانونه كم

كيوايد من دجهكارمكه
رجدالله نوم المساب
((و) من ( الثمريمة

وعلومها) اى علوم الشريعة كالتفس_يرو الحديث والفقه وآلاتها رجل بلس عملكىان م نفع اولاجلس عليه ل
ئل
سناعنه
ملو
سئ

اضومرنون ماشسَاوًا وهم إ>حكون كفروا
بطريق الاس:هزاء ي

بالمعيين فىجمع ويأخذ اللثة يدهو ياس الصبيان <ولهويستمزى” والقوءا

كو

كافى١١مزازيةوغيره * وكذا 5

 0ا +وكذا لوالقّالفتوى

افب الاحنساب*ولوةا
صكا
نئُة
عاللىارض وقاله ابنجه شرع است» وقدعرض عخلصهعهةةوىجواب الا
مىرودا وايججحا
حنكم خداى ندام » اوقاله انيجحاحكم
لخصمه ددنبانوحكم خداى كارىكم» فقال « م

ر
رضته كند»يكفر »قبل انل ع

بيست او ااا

وغيره  +وانقيل ارجل
صل وهو وقتّالصلاة
ال
قفر
ول يك
لص
وللا
فقا

١٠6 اىه فر مسرن ا يكفر»كاقالملاص

وو علو مهاه كه التوحيد والفتهو التفسيرو المديثر جل جاس عملكىان م تفعاو
ااو يضمررونه عاشاؤاوهم عكر نكفر واءوالاشتهزاء
اء
زئل
اجاس فيسكلونهسنهت مهسا

بالعراواعلاء كفر؛ ومن تم الما نغير سيب خيف عليه الكفر لوقال«فسادكردن

لااصل باملكلايكافر
زية
ادو
زا ص
يلخل
لى ا
ااف
كذ

به ازداتعدى» اوقصعة ثريد خير من الكعفلر +قاللااقول.شتوى الائمة ولاامل |
شتواهم لازم لهالاستغفار» قااعلالمذ كر الخار فىاست علك مبدراعر الدينيكفر

*قيلافاءق صل حتىنيحد

*قال فعلطالب الع والكفرسواء اناراد ججيعافعالهم يكفر ومنابغضعالااوشته

الأمامجساعة بغيرطهارة

يرجع ءنالكنيسة كفر» ومنقيل اذهبالى ل سام فقال من يقدر عالاىتبان

عمدا كفر»* واو صبىالى
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فاسعوى .ان لايصلى ققام

ا

فانهليسيكنفر يشيرالءه قولهتعالى حكاية عنمو سىعليه السلامر بنااطمس علىاموالهم !
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متقييك المطلق أو نفسير ل

ان كان كلام الامام مطلعًا اهولا

كونالمسئلة علىوجه واحد فقط ومافى بعض شروح

اراد انتكا بكامةمباحة
تجرى على لسائهكلة كدر
ا

0

فااظاهر حيلةد

هذا الكنتاب الختار هد
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لايكون الكفر كفراحتى ي#تقدعليه القاب الاانحمل عبلاىاللتاكاعءتقاد فو
اماالتكلم مانوجبه حال كونه #جاهلانه» اكلفهرفهو كقر لإعند عةااملعيدي ل2ل قاض كويسرما؟
قفىااللثاثار حانية ومنالى بلفظة الكفر مع عدم عالنهها لفظةالكفر ولكن الى
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دفر فىالتانارحانةايضاو قالبعضهم
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للدتك اا
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عبدى ف“ى>خكر وس

جاء لقماخديت اللكنه
|خطأعظم والخجره جلها علىهذا ( ريقة اذى  6كاالفيزازية * وقوله طائعا امالوتكام مكرها لالرفع

القعنه ولا يهالامناكره وقلبه مطيئبنالامانالنازلة فىقصدعار بزباسر  1كره علاىلنكابركامةالكفر
فجاء بها فاطلق قحاء لانى صلىالله عليدوسر فسآأله فقالله كيف وجدت قلبك قالمطئنا بالاممان  0فان مادوا

اث فعدلهم كافىالمواهب وغيره(مالمابانه كفركفر بالاتفاق 6اىبينالاصحاب لدلالتهعلىالتكذيب حيئذ (وحاهلاءه)

يشضى يكدفره (عند مةالمعلاء) اذمبئاىلششرع عاللىظاهر والقلب النظراليه باعتبار ماع_:دالله لابالنسبة للاحكام
فه يذه الجاهل اذا تكلم بكامة ولبدر  000قال بعضهم يكفر وقبللاويعذر بالجهل + .ومنها
ايةلكف
الشمرع
اذا تكلم بكامة بلاعل انها كفر عن ا

عند مامد العلاء

ديل ولابعذن باطهل وقل الاك

كذا فىالمزازية  +ومنها اله اذا خطر «اله اثسباء توجب الكفر لكنه انكام له فذاك ماحلضاممان بالهديث

* ومنها اذاغزمءلى الكفر بعد<ين يكفر فاىلال ازوالالتصدبق المعى * وهثها ان «نتكام بكامدالكفر وكُضك
مانلهآخركفر الضاحك الاانيكو نااك ضمروريا بان يكونالكلام *تكاوجءوداأكفرتوبة +ومن اعتقداخلال
احمرااو على العكس يكفر »+ولوتكاريه الواءظ على المنبروةبلمنهالقوم كفروا كافىالبزازية انضا املنثانىفها يكون
كفرا املنمس!م * هن لله ماالايمان فقاللاادرى كفرقاللاادرى صفةالامان ذهوكافر قالشعسالائمة الاواق
لادنله ولاطاعدلهو لتاكاح لهواولاده اولادالزنا (وكذا الفعل) الدال على التكذيبيكفربه (ولو) كان(هزلا)
4ه
هوخلاف الخد إومناحا) عطف تفسيرى واازاحالدظرية ع
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مع اعتقاد خلافه) من

التصديق ناعمبالضرورة

محى“ الر_-ولبه (فانه

يكفرنه) اى بذاثالفعل
(عندالله تعالى) لانالله
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كدر طلمك

( ايضا ) كااىيكفرءه

عتدالناس تضاء وحكما

( فلافيده © مع ذلك

(اعتقاد المق © القاكمُ

شَلبه وقد فعل خلافه
 +قال الشارح ند
الكردى فىشرحه على
الطريةقة وف.ه نظرلان

الاكقان انما كا بالنظر
الى الظاهر والله تعالى

عاق السعزائن فالمكم
بالكفر ءدالله حكم

بالجسهول ودو باطل
باأذمرورة فالضابط فيه

انالمر لاخر جهن الابمان

نفسهاو بغيره وزاد فىايضاحذاكبةوله

والبزازية الجاهل
الجماهل اذاتكام بكنفرو يدراه ركلفايكفرو يعذر بالجهل* فى
اذاتكام بكامة ولميدر انها كفر قالبعضهم يكفر ودل لاويعذر بالطهل واما اذا

للكا#مضان هوكذا الفعل 6
اافذ
خطر ماله اشياءتوجب الكفر لكنه لإشكلمبج
كالتكام ذهااذافءل مابوجب الكفر عداءالمابكفره فكافر وانحاهلا بكفرهفكفر
عند العامة ندوالبعض وكذشادالزيار عولسىطه ووضع العسلى علىكتفه عن

الخالية سواء باعتقاد اولاكدذرية ووضع قلنسوة اليجوس علىرأسه قيللم
وقللا ول اناضرورة كدفع البردلاوالاقم الاللمديعة الهرب +وللتارةفدار .
لطر كر #واوه زلاومن احا بضمم|ايراعبا ب9لااعتقاد مدلوله  #كإسعءت
يل

نه عند الله64اىديانة إايضا» كاهوكفر ١
بلمع اعتقاد خلافه فانه اكقر

قضاء وعندالناس ##فلاشيده» فىعدمالكفر #واعتقاد الحق»© شَلبهلان ذلك
الفعل جعل كفرا فالىششرع فلالجمل النية فىتغبيره لكن يشكل عاالفاىشباة واما
رديع الاانبراد منالنية النبة
الكفر فيشيرطله النية لقولهم انكفر المكره غي ”

افتىكام فنفعل مالختص بالكفرة بلاضرورة وباختيار ولوبلا اعتقاد يكفر
فاىلطلاصة ومناهدى البيضة الىاموس بومالنيروز كفروهناشرىنومالنيروز

شاتعظها لانيروز كفر» قلىء ن الشارحالكردى وفيه نظر لانالا كفار اتماهو
بالنظر الىالظاهر والله .تولى الممرابر فلكم بالكفر عتدالله حكم الهول.وهو
باطلثمقال فاحذظ ولانغير بمافىالفتاوى منالفاظ الكفر فان١ كثرها #ول على
التهديد والتهويل وكفرانالنعمة فانالمؤهن لاخرج منالاعان الاجعود مادخل

فيهاو بمابدل عليه على مارواه الطساوىاتهى +واجيب يماحاصله انالكفرقديكون
ماجعل امارة التكذيب ودليلا كالقاء المتقف بالقاذورات وابدبما فىاليزازى من
انالاستدلال بالعلامة «قرر فىالعقل والشرع كائبات الصانع يحدوث العالم*اقول

الكل منظور فيهاذالمق واحد فالاعتقاديات فيلزم علىالاصابة بلاامال خط
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والفعل الموذن,التكذيب كاشتحلال|لمرام لعينه والقاء الامتلصفقا
و الافعالالدالةءلى الرضاء بالكفر ورؤيده ماذكر فىالعزازية ازرجلا وضقعلنو الخوس على رأسه قيليكغرلاله
لعصفااننع تعالى
فلعقل والاشمر
علامة .ولابلب.ها الاءن التزمالاحدس والاستدلالبالعلامةو الحكمبمادلت عليهءقرر ا

أمايي بمالعلامةوهى حدوث العالم الدال علىوجوده واتصافه بالصفات التى لابدر علىاللحاق الابعد وجود تاك

الصفاتو قدجااءلشرع تقربرهحدثقالحا كياعن شاهد مناهلها انكانةصه قدهنةبل وانكان قيصه قدمندبر
الل

قه
فافهمهكذا يح
ابا
لنبف
مهم
اذم*
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وان شد الزئار ودخل داراحرب كفر الالاسير ودنىان

 0ذلك لخليص الاسير لايكفر ولودخل للتحارة كفر * قيل فىمسئلة القنسوة ان وضعه على رأسه ا
لبرد وال ءتارانه يكفرلاندفع البرد يبماكنللبس بعدااتمزيق
اه
دحفيعم
لسه
لاتعطبه الابنالاءه لأيكفر+وكذا اذا لب
 1انالمكم جهالة ماعندالله تعالى جار فبىجيع الاعتقاديات ولواريد لسكا ا
الاعتقاديات لهاادلة ولس

هذه مخصوصها

الفتاوى كامقام المطابى فربة

لاه

ده 4

دلل

كم

ان نسبة >والتهديد الل

بسطهم الادلة ونهر م
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لعينمدى هذا البابوانثياذكره ذهولاعاقرره فىآخر كلامه منالطساوىاو مما

يدل عليه فانحاك الكفر انمايكم حرو:ناللكادلة> واملاك إى افانماد كرها اغا
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يدل
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عطاوب والمطلوب يماءند الله ادس بدال واواشكل بان

مباىدام ثانا فىالقلت

فلاضرورة

على لبسها

على تلك الهيئة يافى
البزازية ايضا ثم ذكر
سيبه الظاهرى وقال
( وسيبه )© اى السيب

الطاهشرى إلكة لمكي
ارتكاباحدهذه الاءور

اليه وذنى اترصداد

و,ارضل اطزئة وهوليس بجااز واذائعارض
الذابى بالء

اظهار الظرافة ) ع_:د

الوجه الذاتى معالوجه العرذى بقدمالذانى وانصم يمكلام الفقهاء عكلوىنه

ذوى العقول ال-عضيفة

اصعب دفعهم لاى
كافرا عندالله مع لبوت التصديق الامانى فالىقابليس ثتاب

(والبلاغة) والنصاحة

فافهم#ووسيبه» اى سيب الكفر المكمى ##قصد اظهار الظرافة» اىالكياسة

بالافظ الظاهر فاىلكفر
وانة 'لالاعدفة اما راد

افيه 0 55

والراعة فىالكلام لوو البلاغة» لدف شاه كةوله

دك

رؤيه

بوبه

وحوده

ابلىكتاب #واتيان الام الغريب  ليتهوي
خبذبا
لاشسريكله وةوله أناسعه ص
منهالناس 9و تطبدب اماس *#اى على اعتقادء لانشسراح الصدور والامتلاء
اسلغرور  88واحاك الماضسين بالهزل  #المزاح
بالسرور

للسفهساء

من

5

ف والهزؤ كك المخرية  8واازاح »#ليتقرب ,ذلك الىمحبة المغرورين منعبدة
الدننا وقدقالالله تعالى و أنسألتهم ليقولن عاكذ تخورص .و نلءت .أقالللةواناته
ورسوله كم نستهزؤن *#كاحكى ان يور بن >,الدين انفبض ذات بوم ققال
رجللاذكاك الامير اله دخل على فلان القاضى واحد فقال فلان اكل صوم
رمضنان فقالالقاضى ليت آخر ياألكصللاة لص منهما فقالالامير اما وجدت
مذكك آخر سوى الدين فاص بضضرب عنقه © او *6سببه  8شدة الغضب
والضصر  *#اى القلق والازع على فوات حظه بالمقد على الغير الحظوظ
قضاكيه وإعطر منه ويذهمك عليه عدوه وغير عدوه و8بابخلة 6هوالماصل
ان ررك الكفي المكمن :عواافة  #فى العقل  89والشسره  #اى الارص

ظاهر مداوله ( وادان
الام الغردب وتطييب

الجاس ) لانشساح من
فيهمن السفهاء بفعله فعلهم

(واضحاك الماضسين
بالهوزل والهزقٌ والمزاح»
وغفلعن قوله تعالىولئن

ألتهم ليقوان انما كنا
وض ونلعب قابلالله

وآباته ورسوله كثم
تور وان «كاحى َك

عور بن انلمدين ذات
بومانةبض ولمجساحدا

ودخل عليه رجلفقال دخل علىقاضى كذا افحىدشهررءضان فقال باحاك !اشع فلاناكل صومرهضان ولىفيه
شهود فقال ذلك القاضى ليتآخرياً كلالصلاة حنىناص منهم| أيضحدك الاهيرفةال اماوددت مدعكاسوى ام الدرن

هلدرودنى* وكاروى عنبءض الظرفاء عندرؤية ا.4وبوحده لاشمريكله»
ثطاولعار ا
لاافىم
اقدك
فامى بضرب عن
له
ءو
فظه
اظاف
لحف
وه(شدةالغضب )فا
وقولهمياحى خذالكتاب بشوة١رةواهم؟ رماو أو فلار كالاافاىشية)سباب

لقوة ذلاثعليه (والضهر) اىالاغقام منالثى” والقلق معكلام منه (و) سببه«اب+لةالإفةوالثسره) اىالهر ص

 2علىالكلام ع« فتكام ذلاك الام القبيجحال

ذلك أو فعل فعل كذلاك وقىل هو مفاعلة

بمكالممع ((وعدمحفظ
الاسان) لعدمكالالامان
قال صبى الله عليه وه

من حان أسلاءلمر 6
مالابعتيه ومن كلامم
من عد كلامه من ع

قكلامه الا فيا يعنيه
يا افلىفحية (والاءعضاء
وعدم المبالاة فى |

الدين  6والحاصل :ان
سكت الكللفر الى

لبهم هذى

مناطكاية

عرق نفس

ل 4

0

1

قل مم,
ع«لافظ 5

أيه وف التجع كى بالمراًأثما اوكذيا ان ورث

اكات »#
يهعلىالكلام فيتكام تاللكفضاغو ااقبانحفر نقفسه لراذلىغير هو ا
حهكناية كفر يات الغير .على وجه القبول والرضى والا“سان ُِوعدم حفظ

ااءف##عمنال التىتو جب
الاعض
ال
الاسان ع نكلمائةطر براله9و وعدم حفظ سائرف
ل#ااىعتعندماءفيها كالاستهانة بالمعصيةو لوصغيرة
الكدفر هو اعلدممبالاةفى اعى الديان#

*عن انملا صدّر جل ارتكب صغيرة فقالآخر ةتةبالمافعلت اناحتىاحتاج االلىتوبة

وفىالحيطاوقالحتى اثوب كفر ونقل عنه ايضاحسلة صغيرةبالذاغت ماتلةوهى
لاتعرف الاسلام ولاتصفه بانت هنزوجها لانها حاهلة ليس لها ملة مخصوصة

وهىشرط النكاح اتداء وشاء وتمد سعاها مرئدة لانها مساة بالتبعية والآآن
 1باشلقتدبعية ولاينى انهذا بحرى فىحق ايع ذكرا اوانثى زوجا وممردا
زعملىمنكان حاله كذا ليع انجرى عليه احكام المرئدين ك]صرح نه
بعضهم لكننبي انيمل اهونش فى الاسلام بايلنمسمين علىانه مارف وجدانا

هوهذه الامور فلاتغفل

لكن لابقدر على تعبيره لسانا “نما بالاصطلاح المتعارف سينا بلالنمسلين +وعن
جواهر الفقه هنقالةتلفلان حلال اومباح بلاثى* وجب قتله وقال آخرصدقت

زاده *  2 3أن مدار

كفركن يكفر بقوله احسنت إينأعس بقتل سارقا احيانا سر اوكوه فىئديين

إكا ف كامسة اسواحة
الكفر على احد الثلاث
الاستهزاء والا-ذفاف
والاسحلال الاستهزاء
بالعول العلاءكفر*ويكفر

باتكار اصل الور
والادحية وبر العبادة
تهاونا اومسكذنا وامااذا

كات ساد لا
فلا والانتيراء الاذان
كفر لاالمؤذْنْ*قالالتاجر
انالكقار "وكا عار

الحارم* ومن قالقتلفلان واجب اوفلان «سكوق القتل ولم يكن عليه فالىشرع
مايلزمهالقتل يكفر لانه اسل ماحرمدالله تعالى وهذا كثير الوقوع والناسعنه
غافلون* وكذا لوذضربظالم مالنظامين ©صا بغيرحق اوقتله بغيرحق وتقالله
بنس
للا
واحد قداحسنت النهكان مستكةا لاضرب اوالقتل يكفر لماقلناانتهى* قا

حريرا بارالله فىهذا يكفر عندبعض +وعنجواهر الفقه قلابليك ان قال باكافر
أوا دى يكف ر* وعناخالاصة انكنت كذلاك ففارقنى اوقال انا كذلاك اواذاانا

هكذا فلاتق« ,جى اوعندى فىالخلاصة الاظهر يكفر» قالارمضان حاءالشهر الثقيل
اوالطويل اوالضعيفكفر+ء وفىةاضخان منقيلله الاتخاف اللهاوالانسحبى م الله
تعالىفقال لكافر +وفىجواهر الفقه قالخاصمه لكاالفك للهواستحلفك بالطلاق
1له6
0ك ال
اوالغتاق اوقال خلفك وضبرط الجا شواء:اووا حد'اؤوال؛ تل
* اوقالاحس:ن اللهتعالى فحىوّكل الاحسان والاساءة منى كفر كإنقل عانلميط

خين "من ادارة"الالبدلاع

قالالله تعالى بعل انىفعلتكذا ولميفعله اوالتعالى بعلانهكذاوهو يكذباوالله

والمسإين لكر إلا زاذا

عم اك احت الىمن ولد وهوكاذب فيه كفر * قالحين اصيب عصائب عتلفة

اراد ان دنهم خير كافى

الاشباه والنظار  +ومن
قال لاس اوى

بدرهم

ف لادرهمله كفر وى

يارب اخذت مالىوكذا وكذا فاذا تفعل ايضالى اوماذا تريد انتفعل قيل يكفر

*ونقلعن فوز ألتحاة قال لوةو الى الله “تعالى لانتصف منك كفر لاله شك
فىع_دل الله وعن الظهيرية ساطان عطس فقال رجل بر اجلكله تعالى فقال.
آخر لاشال لاس_لطان هكذا يكفر ومن ترك الصلاة .تهاونا كفر  +والامن

-#وع النوازل او قال

لاخره اكر خدايدودوى ازوى حقخود بستاتم » يكفر» رجل اإخر راع ىم سابهكى يايد»

(*ن6

| فقاللا فقال دتراحق وى عىبابد» ذقالت لافقال «اهائرى حق خداى :ىباد» ذقالت لكر  +ر+دلمات انه

فقاله خداىرابايسته «ودءيكفر كافىاليزازية ف
هزمه

فتاعلق باللهتعالى* قا
رلكلا
ساكل
و اللله لس اصابعه

مكراللهوالياس منر-جة الله تعالى كفر» قالمءتذرا كنت كافرا فاسلت قيلثم
وقيللا* ومن ةليهلالعمل هذا انشاء اللهتعالى فقالبلاانشاء الله ولواص الله بهذا

فقا ه إن قاد1ت

 1قلالاصابع
سه قال عليه السلام من

الام لاافعلهكفر +ف اىلتاتارخانية لوقال لهرام هذا حلالبلااعتقاد لايكفرءونيها
رجل بيع فالىسوق وقول الهحلال وكهاوذب لنْروويم ماباعد»قال القاضى الامام
اذا اعتقده حلالا وهوحرام انحراما لغيرهكاالغير لايكفر باعتقادا لل واناعينه

لاافكل وأن كن له

فانبدليل قطعى يكفر وانبالآحادلاهوعن تاالجدين الكبير ه_ذا التفصيل للعالم

اكد * ومن عم حدائه

لعل هذا هسجع مافىسين الحارماعتقاد

عليه السلام ذقال معنا

قا
لفر
طك
معى
امافىحق الجاهل فانثدت هط

الطلدل الثابت قطعى حر مه واعتقاد ارام الغايت بقطعى حله كفر عند يعض

وعند آخر فاىرام لغيره لاوا“كلال اللعصية كبيرة اوصغيرة انبشطعى يكفر
متهاتها وحُفيفها +ومن اسحخف بالمسجر او دوه مايعظم فىالشسرع كفر» ومن
صلى بغيرطهارةع_دا اوكلى الىغيرالةبلة اوئر ككصلاةتهاونا

لاع

كفره و فالتانارخانة

الك كاافرة نهالت الابل انث:اوقالت لزوجهنا تاكافر تقطال لايل

انت لمتمع فرقة على ماكر اوالايث وشغى وقوع الفرقة على قياس فقول

>

قإاظافيره المديث فقال

كثيرا بطريق الاسدفاف
يكفرولوتصدق على فتبر

تى "من المختالع "عر ام
راجياااثواب يكفر ولو
عل الفقير بذلاك.ودعاه

وامن المعطن كف هذا

اذاتصدق بااليلراقمطعى

كر الامشقاللم باكافر ولمبشّلالخاطب ديأ اولامرأنه ولم تقل شيأ وكذا
مله ان
لزوجها قال الاعش يكفر وكذا عند بعض امد مخارى والختار فى ث

اذا الحلد لفن لاسكان

على طريق الشثم بلا اعتقاد كفره لايكفر وقيلانقال فىحال غضبه لايكفر»واذا

قائه وما  2اكد

قال لداته يامال الكافر لايكفر وقيل انتيحت عنده يكفر قالاغيره ياكافر 'نفيه

وخلطها ثم تصدق به

شهة الكفر ككونه عرشا او عشارا اوعوانا فلا يكفر وكذا لوك فىايمانهدوان

لكر لله افكل آنا

فاسقا معلنا مصرا جاهلا فىعلوم الدين فيكفر واما فشك اعانه فلا يكفر وهذا
كله راجع الى معنى وهو انالمعاصى لاتوجب سلب الامان ولكن نسيان التوبة

الضعان وانكان حرام
اصرف لكنله القن
حر املعينه بالقطع حلاف

الطاءات

مسئلة التصدق قيل اداء

قبيحاولمبر الطاعة حسنا اولم بر الثواب على الطاعة اولم ير الوجوب

يكفرءوهن توه ,هذهالمعانى بدليل افعاله >و زالشك فىاعانهو منتلفظ دلفظ ٠ثل هذه

الضعان وسبيله سبيل

كم تقر #واوتنىحلمابدرك حره:هالعقل كالزنىوالاواطة والظلزوقتل النفس

التصدق م فى البزازية

طلايكفر»ولو تممناىحللاءد رحركمته بالعةقلكاخر والمناكةنبنالاخ والاخت لايكفر

فىااسابع منكلام الفسقة

قالانابلس اوفر عو نلايكفر ال اذاقالاعتقادىكاءتقادثها رجلروىانابر اهم إن
ادهمرأوه بومالروية بالبصرة ومكة قالابن«قائل يكفر وكذا مد بن:وسف وكذا

مشايئخ العراق قالوا بكفرهلانها لاتكو ن دن الكرامة بلمن المتمزة وقالصدر الاسلام
يجوازها فى<ق

الول ولؤيده وت

السب

دين اشرق

واللغربى وكذا مشام

خر اسان جوزوها فىالكرامة +وسئلعر التسئانالكعبة تدور<ول باعلضاولياء
اجاب نفض العادة على سدبل الكراءة جائز وهذا القول اص لابنبغى انسئل

ومن معى (اسذور عوك
يكغر * وقي-ل لالازذله

تأويلا وهو ان شال

اردت به اله عادل عن

غيرنا اوهو عادل عن
ظررق |لق اقنايلتفال

ثمالذي كفروا برهم يعدلون وسئل البمسري عن الاج فقال

الدقاشط عادل وتلاهذهالا بد واماالقناسطون فكانوا ل
حهطمبا *و عل من نأوبل هذا القائل انه اراديه

الافظ يكفر عند الكل قبل عدله فىقضية جزية يكذى  لصدق الاطلاق قانا لانم بل فىالعرف لايطلق الا
اسقر عل وديرة ل

كالاشال ان صلى وى فعره ممرة مصل

عنالمنكر ام واناه وتمامه فىالمزازيه وفى القاصدان فاىبا
لبظر

ومرى وان اعمرعة باللءروف وانل,

والاباحة 2

الملاهى 0

ومعما”

عالليهسلام ا“قاع
الملاهى معصية والجلوس فيهافسق والتلذذبها كفر +وفىالبزازية اكىفر بالنعمة لانصع]
الاوارح الىغير ماخلقله كتفر بالنعمة كن اتهى كلامه فاذاكان فىالمسئّلة وجوه توجبه ووجه واحداث
,

ميل العالم الىمايمنع املنك فر لوابرجم الوجوه على الوجه حف[<م يه لاناارجع لابقع بكثزة الادلة ولاح
آله آراد الوحه التق
لاوجب التكفير اق

البزار يه فعا وان 752

من المس( و66
اىعلاجالكفر الحكمى
( اينعرف اولا )اى
فى اول الامس ( .آفات
الكفر يعدالامان» درا
حنبط »© اى
وديا بز م

ابطال

( الطامات ©

المتقرب بهاااللىله تعالى

العامى عن التوحيد أكن الله اليس الدين هكذا وينبغى لارجل اذا زفت أن

لايغشاها حى يسئلها عن الاسلامفان وضفتاوو صف هوفلت والازة 11لا
انيصفه هوبنفسه ثم بول هل انت علىهذاء ثم تفاصيل الفاظ الكفر وافعال
الارتداد مذكورة افلفتاوى لكن لابنبغى اعالم انحكر بالكفر فىكلذاك مطلقا
مالم يعاءنارادة حية الكفزلان الكفر جزاية عظوولا ييرى عليه مادام انبوجد
فيه غير الكفر ولواحقالا ضعيفا واز ارادة ذلك +وقدذكرانه:ان كفاىانلمسئلة

تسعة ونسعون احقالا الكفر واحتال واحد لغير الكفر فعلى المفتى ان »الى
عدم الكفر تحسينا لظن بالمس] وانه لائر ججح بكة الادلة عندنا وان لمنفعة
قتوى المفتى عند نيه الوجه الذىبوجب الىهنا منالتتارخانية الاقليلايةوءلاجد»#

اىعلاج مانوجب الكفر قولا وفعلا ياعنرف اولاآفات الكفر بعد الايمان»
اى مقاسده 8من

(لها ) ولمى حى بعد
ك

الامان بل يصير مساويا

مع من اسل بعد من الكفر
فىعدم الثواب عند الله

تعالىكافى حاشية

خواجه

زاده فيهس عله 2
أكنان

اعيكنا ولوححج

ضحابءماهلى
اولاولا ق ي

وصام وزى ونحب
قض_اء مافات' مثها لان

حيط

الطامات كلهايهدى

لىعد

لعل

الاسلام ولصير

متساويا

مع من اسيم بعد عدم الثواب فكب عليه احم ثانيا انغنيا ولايحب قضاء ماصلى
وصام وزى ارج وعدم الامكان وب قضاء مافات منهالان العصيةلاذهب
بالكفر ولاثى” علىقائله فوراقبل عرض الاسلام وانكان المستريع ضكهاذ كر
شوله ##وذهاب الكاح» والمولود بدنهما قنبجلدبدالكاح ولدزنىةوحلدمه»

حتى لوقتله قائلبغير ام القاضى عدا اوخطأ اوبغير امالسلطان اواتلفعضوا
ولاجبار علىالنوبة
هناعضاله لاثى” عليهنقلعالنلانية هؤوحرمة ذبحته» ا

وهى الرجوع عاقال بعينه فلا نفيده انيان الشهادتين على وجه العادة واو
توبة فانلم يتب بعد العرض يحب قنله و والعذاب اللد » المؤيد فإفىالنار

لومات بدونالتوبة و يعهلاجهان يعرف #ثانيااقاتالاسان ماسيحى” انشاءاللهتعال

المعصية لانذهب بالكفر (وذهاب النكاح) فحز عقده ولومن المرأة بلاطلاقفلايازم الملة بعدالئلاث

(ثم))

فلوصدرت منالمرأة تحبر عاللىنكاح بعدالتوبة وءنالرجل تير المرأة اناب و حلدمه) قااللتصهلعليه و
للادم امس أمسي الاباحدى ثلاثالىان قا ول التاركلدينه والمفارق لجماعة (وحرمةذنحته) اذهىميتة و[
والمواود بقننبهملاتجديدالكاح ولدزنا والاجبار عالىتوبة وهىالرجوععاقالهلامحردالثهادتينوا لود توبة
لتب حب كلهفيتايد فىالنار (والعذاب الخلد) اىالمؤيد (فالنار لومات,دو نالتوبة) ءنااكفر وعلاج *

الكفر انيؤمى بالتوبة وتحدد النكاح احتياطا وعالاخجخطأ انيم بالاو بةوالاستغفار فقط وتفصيلهذءالئة
يعرف مانلفتاوى إو» علاجه انيعرف ( ثاناآفات الاسان) اىالبلايا الناشئدمنه لزعاسجى” يانه انشاءاللهتعا]
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الأزمةَ الضعت ) الاءساك ءنالكلام (و) ملازءة [السكوت) عطف ماءملىخاص
لشكوت يعمه وغيره بزو ملازءة بإحفظ الاسان)

من اللغو 60

وأ>ءعتّما كان عن قصد
|

:

1

حذظطل (الاعضاي)» كالعين عن النظر وكذا غيره

طف عليه ضده بقوله ( وثترك الهزل والهزء » 3
واطد) هوضدالهزل وع

ذمكون وبعد الزاء افلثانيضرة

ؤاو(.وكحو ذلك من الاسباب)البعدة منهذا الداء ((و) ملازمة(الدماءو التضرع) هوشدة الطاب (للدتعالى)
زعه المصدر انقبله وفىذ-دة رفعالدماء عطفاعلى ملازمةلاءلىمااضيف هىاليه (إان>حفظه مالنسكفر) بانواعه
خصوصا)منصوب عاللمصدرية تفعل ماقلددرع(اءالذىرواه اوهوءبى » عبدالله بن قرس (الاشعرى رذى الله

اممر موزلهماب(قوخلدهطب)(فقال) اىانوموسى(خطبنا
ه[ا
عند سرجد) باسنادء ادو الطيزاى 9

يي
ببيبيب
بي
ل
لص

م 2ملازمة الصعت والسكوت  #هها “رك الكلام وقيل من عطف العام على

ا

قاض لان|ليت ماكان عن عد والسكوت يعمه وغيره ك) فىيحديث مس من

كان متكم يؤمن بالله واليومالآآخر فلتكلم مير اوليسكت فلولم بتكام مخير يحب
عليه السكوت  وخفظ الاسان والاعضاء  #عن الركات اخاارجة عةونانين

راسوللله صب الله تعالى
عاءه وسم ذات نوم 4

اىفيه ف(قال ) عطاف
تفسير او مفص_ل على

الانتظام إؤواليد وترك الهزل والهزءيه بفتم فسكون وبعدالزاى فىالثاتى همزة

عل مله نضا فعدل

اوواو وو ذلك من الاسباب  #المؤدية الى مذافة العقل وقلة المرؤة
وعدم الاشتام بالحافظة عحلدىود الشريعءةفىالاقوال والاعمال والاخلاق ةو #ه
بعد ذلك  8الدماء والتضرع * شدة الطلب لغاية خطر الام وقوة خوفه
'وصعوبة تخلصه  8لله تعالى ان حفظه من الكفر  #بانواعه كلها © خصوصا
الدءاء الذى روه اوموسى الاشعرى رطىالله تعالى عند  8كا  #8خر جه كه

هها(الناس
بيد
اهاو
ويجه

لقوة خفاله اخ من

#حد طب  »#الجد بنحتدل والطبراتى 88قال  #انوموسى  8خطبذا رسو لالله

دياب الول)ني 6عمال

صلىالله تعالى عليه وسم ذات وم فقال باابهاالناس اندوا هذا الشرك #ه ويل

لطفه فاىلانسان من حيث

الى اذى وقيل مطلقا ف فانه اخئى مندبيب الل ©ه اىحركتها فير ىللانسان
1من حيث لابشعر « ذقال له * عليه الصلاة والسلام#من ثاءالله ان بشول#ه

ا فقال له من

شاءالله) من الاين

ناجعاب وقوله #وكيف ننقيهوهواخفىمندبسبا أغليارسول الله مةولالقول
مال

حيكذ زر ان سول ©

)ان

لج ددا

الشسرك) اىاللئى وقيل
مالعهه وبا ح+لىزفانه)

قال  #عايهالسلام فيجوابه © قولوا اللهم انانعوذيك ان تشرك بك شيأ »يه مفو لقال ددر انا
من الشمرك الى واخلنى « لعله » #كالشسرك الى  69ونستغفرك لا لالعله 6
كالثشرك الإنى فىاكر الفتاوى اللهم انى اعوذ.ك منان اشرك بك شيا وانا اعم

*

فدات ل

المقول ففعول بهلانه

اإستعةرالة لالااعم انك نت علا م الغيوب بقولفى اصع وااناء والاول ان جمع

لايؤدى «ؤدى الة
الزكية هه وخرجه ؛ اىهذا الهديث 88يعلى  6كلت لزياواف لاعن

اوه
يافى
ان ك
صمائي
بينهذين الد
اويعلى  #منحديث حذيفة رطىالله تعالىعنه وزاد بول كلءومثلاث مرات

 2وكيف نتقيه ع« مقول

ولعلىالاول و ف انان اودلءنه كافى المواهب إوهواخؤى مندبيبا فل اىوهذا حاله وماباغاهذه
الانتوةم أاىذءة2
الهم

ع(القركء

“الاتشراة ا
فسن

0

ا اقتلةجنا اوحف( | .نعلروأب 1102ع

أ لله لات ا

:قيه
لد
خئ داخاناه (لانع!د )نلطؤانهعلينازو خر جه ) انويءلىالموصلىفىمسنده الأمرو زلهشو له(يعلى)يا!

أأفملة(منحديث حذفة رذى الله تعالى عنه) بنالهانى بدلاومو «ى ( وزاد)اويعلى( شول)ابهاالسائل[ كلبوم
مرات) ابىالدعاء /حعابق وذلاك الاهقام لشالة والمذكور فى ام تاوى انول 0

من

دصر
انان

الل

“ارانامزواسعنزكهُ اك كاك انت علامال ٠غوبوالاولىاجمعن 2 :ون ماقالهااص نف كاق حاش م.هخواجهزاده

دول المنان © قااللله تعال
(.وغالة الكفر ).اى شرزه وهلذى ( العى ) اى الشديدة زر<رمان ,
انالله حر

*4ما

على الكافرين وماحاء عن

ابىلهب أنه لس

من

ندر

ابهامه 1

قال الله تعالى* والذن كفروا لهم نارجهنم لاشذى عامم ثعونوا ولاخفف

ارد 0

ليلة اثنين لفر حه ل

عذهم هن عذابها كذاك يزى

كقور +واما ةيف عذاب ابىلهب الةالاثنين حيث اعتق -زز 6م 2ه جارية نشيرة نولادته عليه الب
فلانافى 5وله ولايخفف
عاهم او لان معناه ولا
برقع عضهم عن عذابها

3 6كرمعل الفتارق

رحداله الكارئ ولا
دلالة فىلاثين فايحهقاابا
على خروجهم مها لانه

هطى حقب عقه

آخر * وروى عنالنى
عالليهسلام انه قالتيدل

| « وقائلة الكفري اىمفسدته طو العظرى سر مان  22011100السذاب
الاو بد فى الايران  باانصوص

القطعية واججاع جيع اهبَل"القنه لان الكدر

اذا كان غاية فىاناية فجوزى ما يكون ذاية فالعقوبة وهى الكلود والتأبيد ا
فجزاء سيئةسيئةمثلهااولانه كانفىنيته انلوبابدالكانعلىالكفرابداقجزاءالابدى |
2

حز أء7

اك

ودام 0-0-2 0اك

الاكدوماوقع

شرح

العضد

5

000
6ك اء

منا

واماالذى متهد ىدنه على حسبت وسيعة

ع

وهم َ

انماهوتكاتر العائدا

لالت الاج ولكونه كلاما ا

فىمقابلة النصوص القطعية المؤكدة بالاحاديث النبوية وان اند الىنحو الغزالى |
© وسببالاممان »* فىمقاءلة الكفر المكمى  8النظر  #المعرف بترئيب امور |

جاود الكافرين فىساعة

معاومة للتأدى الىا 2هول وهو اوال

مائه أعراه كلكا كته
النار يل لهم عودوا

ام يو التأء.ل»ه معن النظر قعطاف تفسير وان فسمر بحو التفكر والتدبر |
كيه
ال
وف الاي#اتالادلة والتفسير بالعلامات امامأول بالادلةاوايس مع لانالعلامات ا

واا ذكره
ني
اون
كعود
في
ا زادء لجاه

ظنية كالامارة والمقام برهانى تحقيق ويؤيده قولهفةالدالة» إذالمتبادر املندلالة

المطلقة مايلزم من العل به الع بثى' آخر 

البيضاوى نزوس؛الباعان

الاستدلالمن  0ر الور كلا دل

النظر والأء.ل»والتدبر

كس
ثم
ن آبانه الال والنهار وال“
مود نه كأقال الله تعالى وم ع

والكر ر ىا إلااناث

صافالكمال»كالقدرةوالارادة
الى موالواتكم وغيذرلك فإانصافه»نعالىلإياو

١١واجب على اللكاف اوحز  0الاولاوالقصد

على وجود البارى » على طريق |
َ
هدوث العالم اوامكانه او(يماءلىو جود ا
وا هر ومن آياته اختلاف |

الدالةعلى و جود البارى

 7الع5

تعالى و) على ت|صافه

سعات «وال.قصان» كافىججيع المنزهاتالمقرر فماص هو »هالتأمل فىالآياتالدالة َ

باوضاف لحان ) أ
قياءهابه والكمال
تجموع دسفات الجال

ود الالال هه  6على ووتتزهد تبردو وله عن صفات» أ
1

على نوه تمد صلى اللهتعالى عليه وب

#وهى

المعمزرات

و سيقنالمااهادم القعالى عن0 2

0

سببالاعان

فو

انماتعللت|

رع  2و >اىالامان«العتلى

كالمو دوالر جة وصفات
)ى تقدسه ( عن صفات النقصان )
الجلال كالعزةوالعظة ( و) على ١ تنزهه ا
فلأ نقص مابقوم به تعالى ابدا ( و ) التأمل فى الآيات الدالة ( على نبوة ث#د دلىالله عليه وس و

امم ”7

التأيد فى النار  6وان لافراقله منها ادا (.ان مات على الكفر ) بالله ( والاتكار ) لنبوة رسالة ولاو )ا
صلىالله تعالى عليه وسسلم ( ورحاء دخول المنة دار القرار  6التى من دخلها نزل خيرا مستقرا واحار
«قيلا وقوله ونيقن ورحاء معطوفان على الظر ( وفائدته العظمى ) تقابل اته الكفر كذيك'

1

1
واليحاة من التأبيدف النارالمذ كور) آنفا (والفوز» اىالظفر (بالدخول» لعنة (اازور)عبره ٠قابلالمذكور
لق باستعدادنا وحذفالمفءول للتمميو قدماهقاماله على الفاعل وهوقوله
َفَثنَا (ورزقنا الله واباكم © اى كلكيال
(انههو الكريم الغذور» وحاء بالوصةين لمناسبة الكرم للنةبالنة والغفور للتحاة هن العذابو الله تعالىاء] بالصواب
(والسادس) من الاخلاق الذمعة (اعتقادالبدعة) والاضافة باية اىالاعتقاد الذى هومحدث بعدر سول الله

صل اللهتعالىعليهوسسدالهفوعليه واصعابه وهذه اقة ليسذوته الاالكفر ولكنهاخره وممذكر عقيبه اثلا
ْقَعالفصل بيلهودين اسبابه كافىحاشية #*-ي وم 4ه خواجدزاده (وسيبه انباعالهوى )!امالاليها عليه لاسحسنها
(والاعقاد على العقل)

إلاء من التأجد المذكور والفوز بالدخول الزنور  6فى فواك الامان فيه

وهو فى ذاله ضعيف

ولتلذذ
مراعاة تقدم الككلية علىااهاية رزقناالله واباكى © التحاة من نيرانه ا
فىجنانه قيلاى كلكال يليق باستعدادنا وحذف المقعول للتجميم انه هوالكرم يه
صاحب فضل وكرم ##الغفور#ه يغفرذثوب عبادهالماذمةعن الطنة #والسادس»

لاقدرةعبى تشسريع الاحكام
ل ذلك للشسرع لقوته
و<زالتله )2والامماتب

املنذمعة الستين يواعتقاد البدعة  #كإ]سبقكاعتقاد اه لااهوى لإزوه_-يبه انباع
1

الهوى 6هاىشهوة

النفس الامارة يلوالاعقاد علىالعقل 6ه5

بالرأى) حتى وقف عنده

دلاهسامأة شرع

ب( والتلكد »> الرذى

|| كاللتكماء والممتزلة القاصرين ان والقجح بااعق_ل فو الاعجاب بالرأى»» اى
تحسين رأنه والوقف عنده ولابرتكب الىآخر #والتقلد» الواو معنى اواذ

لبتدعه من اهله ( فاما
ااتبلاهعوى)وهوالسيب
الاول لهذا اليلق الذءيم
ف(هو السابع منآفات

الكل دمت مدتقل لكن شي أن بهد غير المصيرب اذتقايد المصيبت ليس بعين هذه

الآآفد :وانإهكاانساءة فىنفسهلكن بشكل اانلاسهنلةامااتياع الماتربدى اوالاشعرى
فيلزم انيكون كلهم فىاعصارنا

واوخواص

مقادين لهمافيلزم

اتفافهم على هذه

القات © الذى ادعام

البدعة الشتيعة الا انال كلهم مستدلون من عذد انفسهم لكن ادلتهم موافقة
لادلتهما اوانهم مقادون

لكا

فىاتداء

حالهم ثمبعد

رسدوخ

الاعضاء قال عالليسهلام

ادلتهما فىخاطرهم

الاان فىالهسد مضغة

وقبولهم اناها مععفانهم غايتها صساروامستدلين ولاببعد انبة_ال انمعرفة ادلة
الغير استدلال لاتنقليد فىهذا الباب ثمالسببان الاولان نلمواص اهل البدعة
ومحتهديهم والثالث للمقلديهم ##فاماائياع الهوى» الفاء لتفصيل #فهو» اليلق
السابع  #من الستين «منآ فات القلب» الذى تبعه الاعضاء بشهادته صبىالله

اذا صليت صلم اد
كله واذا 'فندك فسن
االملسدا :كولههى ال3قاب

00

تعالى عليهدوس الاانف المسد مضغة اذاصلمت صلم 0ن
امد لله الأوهىالقلت كاشير» ثماراد اثبات مذهومية الهوزى بالاباتوالاخبار

عوط لوو ا

لذن #مااضاد الادلة التسرعية واساسها اماالآآيات فقد #قالاله

الكرمتوالاخار الرويه

الهو الميل النفسانى وشهوانها ومايستاذ منها بإانتعدلوا» كراهة انمياو عو
3

7

59

عنالحق للقرابة والمودة وغيرهما

و

ف ينه

من العدول ان

تع_دلوا

0

من العدالة فأة

ا

5

1

ل
النكاء

ِ

ا

| 00

واء

ا

بعو

الهوى) اى لانشهدوا بهوا م ولكن (بربشة ؟ 1فى» اشهدوا على ماعلتم واشهدتم ا
(ن تعدلوا ) ك
ارىاهة
ان تميلوا عن اق لاقرابة والمودة وغيرما من العدول  +وان تلووا  +اى ان نحرذوا الشهادة عا هوالطق

لبطلوه * او تعرضوا »ع نالشهادة شتكفوها وحوز ان يكون خطابا للعكام اى بان تحرفوا الحق او تعرضوا
ال أحد اللصمين:وزتيلوا الى:الاخر فىالطكم * فانالله كان :ا ثعهاون خبيرا * اى مالما بالتحريف فالىشهادة

والمكم فجازيكم به قال عليه الصلاة والسلام هن كان يؤءن بالله واليوم الآآخر فلتقم شهادته على كماننت
ومنكان بؤهنبالله واليومالآخر فلا جحد وهو عليه وايؤده المديث كافىتفسيرالع.ون وقالاللهتعالى فىسورة

ص خطايا لداود علهالصلاة والب_لام  +باداود اناجعكاك خليفة » اى ذاخلافة  +فىالارض  +ليدبر الناس

نقبله النبوة فىسبط والملك فىسبطاخر
وذيكنةابه
و بصدي وهوالك.وة وانما عبرت بالملافة لانه اقيم مقام الخلفاء ال
فاعطاثها اللهتعالى لداود عليهالسلام وقال»فاحكم بايلنناس باحق ( و لانتبعالهوى) اىهوى نفسك تتقتضىبغير '

عدل (فيضلك) الهوى لإعنسبيل) اىدبنالله انالذين يضلون عنسبيلاللهاهم عذاب شديد بمانسواببومالحساب/
ابشفولىهتعذفاسبيرالعيون وقالالله عروجلمنقائل '
اىما تركوا االعلملقلييواممةونوم ا ساب متعاق بنسيانه كاو

ات (فان
وباع
شردهىكات
للم
اوى)
فسىور ةالنازعات (و امامنخاف»قام ربهاى القياميينيدىر يلإو نهى النفسعناله
اطنة هىالمأوى) اىدارالةرارله تزلتالايانفىابىعن بربن

له  [7الوا ا د اا

١٠٠٠] 64عير ومصعب نعمير فانهص ابىقثلاخاه

لاا

ا

هذاوع حدق رسو لاوس لانهى عل الله تعالى عدم اتباع الهوى علة لوجود الءدل كإجعل اتباعه
صل اللتهعالىعليه
ت لئام سبباللاضلال قفوىلهته_الى #ولانتبع الهوى» ماتهوى النفس ف اللحكو73
تتشويدي ه
لم وغيرها منامورالدين 8فيضلك  #بوقءك فالىميرة والزيغ  #8عنسبيلالله .
"0
جائية
سالوتعرالةىافى
وق
)2إفرايت يمن
د اذ

هوه

واه)

الهه

إبنان اطاع و2

دي

عليه دنه ولايسع صود
ولا سصمردليلا الاستفهام

التمي ذان دنهم

0

ظ دم

وقالاللهتعالى  #9وامامنخاف مقام ربه  #مقامه يينيدىريه يعله .

| بالمبدا والمعاد #9ونهى النفس عنالهوى

اىالميلاليه عداخم

0منانه فو نان نشةلات  0ا
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 5اصلم فيبلوغ الخير  8من داننفسه * غلب وتهر وفسس حاسبها واذلها

المرهوزله .شوله (ت)
لإعنشدار) إفتم العمد
وتشدد ال#ملة الاولى
لإناوس) (“#حمفسكون

فاستغفروا وان شكرا فشكروا ثم ينامون فزدنا عليهم فىهذا الباب اللمواطرفكنا

ه
لذى
الةلتر
واخره *4م

يعنى جعل نفسه مطعية لاواص رءها وقيل ان'بدوام على العبادة قال الماوى
عنابن العربى كان «شاحنا يحاسبون انفسهم على افعالهم واقوالهم وشيدون
فىدفر فاذاكان عد العشاء حاسيوا نفو هم واخضروا دفرهم فاناكق استغفارا

تال عا ان 1

نقيدماحدث.ه نفوسنا وذهتره ونحاسبهاعليه لقولهحاسبوا انفسكم ولآن ]كوا

صلى الله تعالى عليه وم

قل الكيس ) اىالزى

#ووعللا بعدالموت» قبل نزوله ليصيرعلى نور منربه فالموت عاقبة امورالدنيا
فالكيس من ابصصر العاقبة والاجق من عى عنها وبته الشهوات و الغفلات

العاقل والفطن الكاءل

]| «والعاجز» المقص فالاءور «ءن اتبعنفسه هواها» فريكفها عالنشهوات

 ١سس

صصح لمساج سجس مح  +ع صصحسح محم سح حامس ص .اسع سمه

القنية وقهرها

واذلها وقدهابالدن

(وعل

ع سس ان ات جص اس 2س

لمابعد الاوت) وهواطنة

سخ ١جا #2سياس اج اسح ا 1

وامعهدول

لذلا

سه ) اىغلب
فدان
نمن
(

بالعوحل الصالح (والعاجر)

أى الادق اريف العقل ( هن أببع) 6بسكون القوقية ( نفه ) اي جعلها تابعة ( هواها ) اى مشتهياتها

|

١

ااىماائز لالله مجاءنسلطان وترتب اسبابها وتمالعللىه) اىمنازل الابرار مععبله عابللفجار وقذةال اندتعا[
فى كتابهالمبين انر جةاللهةر يب من ا نين و قال الل تهع الى وانايس

تدشان

0
الكثاف عزمالك بن اد  800عل بىاجا علنةو ك 1ماعلا
صلى الله م

اودعة:ها فى تابى جامع الاز,هار ثم ا نالقراق 85

نلاتحصله .نظير الاول
طلب الزراع بعد زرع

ندرا ونظيرالئاى:طلب
 5لم6

واعوّر على

القدرة الالهية علىانبات
المبوب من غير زرع

فكما ان منثاله هذآ
فىالدما سفيه0

من

قاه مله فى الااحر د
اردة
عاج
لالى
اهتع
ىالل
لان

ربط المسيبات باسبابها

وجل الأعالا الضاطد

سيب دخول المنةفقال
وتلكالخنةالتى اورعوها
ماكانم باون ذا
افلىمواهب ( فالهوى ©
مقصور (م(صدر هويه

واه «نباب عل)اماءن

بابضمرب ثبءى الةسوط
فدصره

الهوى ومنه

الهاو ب( اىاحبهواشتهاء
والنفس بالطبع) من اها

الر كنم "لمحا ل
الاربعة ( ميالة © اى

كثيرة .الل [ الى الشس

ادم

ناماخلفنا وقالجبر ايل لنزرلأ

تُتفانك نبجهزىوههنا له

عش

العادى  +والثاى طله

الاماسعى وان ع4

سوفبرى*

و

.

 1د يه واأمى ارد

5

مانلا

ول منعهاعن الحمراتواللذاتيو منىعالىلله قالالمناوى وزاد فىروايةالامانى
تشديد الياء جم امنية يعنى مع قصيره فىطاعته وامباع شهوانه لاستعد و لايعتذر

ولابرجع بل نى علىالله العفو والمنة معالاصرار وترك التوبة والاستغفارءقال
الطبى العاجز منغلبت عليه نفسهفاعطاها مانشتهيه +قااللس ن انقو ماالههمالامان
 1 1تايسل  2حسنة وشول احدمم ,اتى احسن الظن بربى

وكذب فانهلواحسن الظنلمعمل المسن ذلك ظتك املذى ظنتئمربكم اردا00
اهانلحاسرين  +وقدافادا يران التَنىمذموم  5الرجاء نحمود فان ااتمئى شضى
بصاحبه الى الكسل كلاف الرحاء فانه تعليق القلب>#ك.وب »صل خالا قل
الغزالى الرحاء يكونله اصلدون التَنى #فالهوى مصدر هويه عواء منباب عل[
اىاحبه واثتهاه #وفى القاموس الهوى بالقصر العشق فاىمير اوالثس وارادة"

النفس وفىالصماح هو بالقصر هوالنفس والجع الاهواء وهوى بالكدس بموىا
هوى اذا احب فو النفس بالطبع 6#يعنى اذاخليت عن الموائع الخارجة وطبعهاً
ميالةالى الث امارة بالسوء  #مايضر صاحها منتثهى مالا برضىبهاللهتعالل
اقتباس واشارة الىدلئل المكم ق+ال الغزالى فىالمنهاج عبنعض ازا همت النه
عمصيةوانبعثت لشهوة حك اليها بالله تعالىثمبرسوله ويجميع اياتهوبكتابه

ويجميع السلف وتعرض عليهاالموت والقبر والقيامة والإنةوالنار لاتعطىالانقياد

ولانتزك الشهوة ثم استقبللها بمنع رغيف تسكن وتترك شهوتها ب فاتباع هوا هأ
بردىه من الردى ولك فىالدنيا والآآخرة «إلامحالة #بفعمالمبراى البئنة
ا
فالعاقل يتهم عتلخىالفة كل مأتميل اليه كأقالالبوصيرى فىقصيدته
* وخالفالنفس والشيطان واءصهما  +وانهها محضاك النصحم فاته » ١
وعلىهذاالمغئى .دور مافىالمنهاج عن بعض يقاللها-جدينارق اابلفىانه قال نازعة:
نفسىباخاروج الىالغزو فقلت “#صانالله انالله تعالى بول انالنفس لامار عبالنو ْ|

وهذه تأصنى بالميرات قلتمرادها اخلاص محنبس الوحدة قتصل الىا:
والاستراحةبالفةوا كرام ليلقفقلتلهالاائزلكا عمرنابداو لاعلى معرفدااحجدادت

امارة بالسوء)كأقال الله
تعالىحكايةعنزلا ودوسف وقالالامامالهمام جةالادبلسانالعربيدبن سعيدالبوديرىاالصرى

(اسأن

فىتصيدته +وخاف النفسوالشيطانواعصهما +وانهما محضاك اندم فاتهم» فالمءنىلامثل ام النفس والث
باول وهلة فان صدر مئكامتثال فتداركه بالعصيان وان اسكءض اصعفانسبهما الى الغدر واك
واللمانة لان ذاث منهما استدراج ومكر فلا يأمس ان حير مالميكنتحنهشركا ذكره مد العيئى ّ!
بالاكار والعثى (فاباع هواهابردى) اىبهلاك فعطاف زوربهلاك »©هانلعطف التفسيرى( لامحالة©» افج 3

[إمافغي ارلمباحاتفظاهر )!ثراتبلعقاب حههز هيهه-على اير ام لأوامافيها) اىامااتباع الهوىفىالشهوات المباحاث
ات الظنوقلتالله اصدق فقلت اقاتل العدو مقدماعلى الكل فتة:ل فاحابت ثم
عددت

يارب بهى ما فابى 4م لها فكو شدت

اشياء فاحابت الكل ثمل

كان

النفس تقول يااجد انت فتلي كل بوم همات عع شهواتى و؟<الفة م.ولاتى

'إفان قائلت قتلت

انا 00

؟فكون كَّ 00

وشرفا

واحدة

1

قال عدت

ولم اخرج

ان ار دن

ال |!زو

(فبعد كونه) اىالهوى

لإصفة #يية) موالرئع
فىالطعامو الثسراب والغفلة
عن الشكر ( وركونا ©
ان ميلاناما ( الى الدنا

فانظر الل ح<دا غ5

اترطى أبشاع نفسها االلىتبلكة لردرياء بعدمونها ولقد احسنمنقال

* توقنفسك لاتأمنغوائلها  +فالنفس اخيث منسيعين شطانا +
اماف غيرالمباحات من:ا لرماتوالمكرو د ر#اردا هو اهلاكهمن العقاب
 ١والعتاب وا“كقاقحرمانالشفاعة #وامافيهاالخشهفوىاتالمباحاتهة بع دكونه يه
لعطفعىام و الثم اب والغفلة عن السّكر
يد يمن صفات العائممن الرت
مصف
الهوى ة8

وركونا  6#ميلا  9الىالدنيا الدية  #المسيسة حتى لاتعدل جناح بعوضة
عإلنلدتعالى  9و شغلاشاغلا عن الطاعة وزادالاً خرة #كالتقوى فانها خير الزاد

ف .مفض االلىحظور » المنوعكالمترمات لانالفس اذا شبع بالمباحاتبجع على

الدية ) الى او

عندالله جناح بعوضة

( سناد اعد عن
(و)عن(زاد الا خرة

الظور) لان النف سانا
ل ان المحارم عَنْد
ادن نا رالا فالاوع

ال#نوءات  #وجار  »#بالتشديد نمامر عهنى اذب  #الىالشسرور ومؤد الى

شغلها عنها (وحاذي)

الفجور #منالفسق والعصيان  8و-جى » مجنته -جاية اىدفعت عنه وهذا

قوة الاخ_ذ

مانذب

'شى” جى علىفعل اىظور لايقرب واجيت المكان جعلته جى وفىالمديث
الاجى الالله ورسوله نقل عن التعاح لارام كافىالهرمات كذلكبالنسبة الى

امجنر (الى الششرور)

بعضها بعض كا قال القاضى فىةوله تعالى بلى من حكسب سيئة واحاطت به

 0ومؤدالى

 ١خطيكته * وتحقيق ذلك ان من اذنب ذنبا ولم لمعنه اعصحره الىمعاودة مثله.
والانحماك فيهوارتكابماهوا كبرمنهحتىتستولى عليه الذثوب وتأخذ مجامع قابه
فيصير بطبعه مائلا الىالمعاصى مس نااياها معتقدا انلالذةسواها مبغضاان عنعه
*رجعا  8الالام * من1
8وى م
مأ
وها
عنها مكذياان ينه في
© والآثام #من الاثم وصاحبه» صاحب هوىالافس ار

دنى'  #اىخبيثالبطن والفرج ماجن كانقل عن القاموس  89اثبم» من الاؤم
ضدالكرم  #رذيل بل هوخنزير الشهوة  #اىثهونه التى هى كشهوة اللنزر
اومن قببل اضافة المشبهبه الىالمغبه كلجين الماء اوالاضافة بائية من قبيل زيد
اعد و خادم مطيع وعبد ذليل وانشدوا » اى العلاء  نونالهوان »
معنى الذل و المقارة  #من الهوى مسروقة * #اى اصصل الهوى الهوان
فاخذت النون منه ووضعت فالهوان  #8فصريع كل هوى »* اى مصروع
كل هوى الانفس  2صريع هوان # 0صروع ذلة وحقارة

أن غلب عله

الهوى يغلب عليه الهوان والذلة فيصير مستقص_|ومستنكرا ولاله اسير

كان الاسير مهسان على كل حال" لفل ذلك امنا هو عند التعدق وعئدد
(ثونالهوانمنالهوىمسروتة)

وفىاسحة جار اسمفاعل
الاخروية

الفدور  6خلاق البر
 2و-جى لعرام َ(ومن

حول الى بوشك ان
برئع فيه (ومآأوى) اى

مسكن «للآلاموالانام)»
ملمعاصى ( و صاحبه
جع اث ا

سدس

َ(نزول

د

(دى“ ) لصغار رشه

 ١اثيمرذيل ا)ىردى
(بلهوختزير الثهوة)
اضافةالمتزير الىالشثهوة
لغلبتها فيه كافىالطاشية

ادم باع ود يي
لغليها عليه (وانشدوا)

اى العناء لهوان الهوى

اى ساقطة افظا وخطا والاصل بقاء المعبى اله (فصم  2كل هوى صريعهوان)

لانلافرع 1

الاصل(,ومقاله) أىهءدل لم س

فشكو اقلم1م

للشهوات

(الجاهدة وهى)

خا

ع فه يانه (نط)

شريف

بهد

ا
س عن المألوفات وجاها على خلاف هواهافىعومالاوقات)ثعنهعاحظها ويعطما حقهاو ١ ]:

سهل على ممن سهله الله عل  4.قالالامام حجةالادب لسانالعر عدن

انع ملهشب على * .شب الصمى ؛بلغالشباب» حب الرضاع

عل التتلنات الصرة

حال اهمالها ,أوالاتزحار
عنها ءاد زجرها مفثل

سعدا بوصيرى الصبرى افص

| والنفسكالطةعل

للنفس انار |
+,اللعتىمث ا
> 1تي وان لفطله نط +

تحرده لتاذذ النفس"أ سال ان الادسرار على المباحات قد بقلب صغيرة

والافبالنية الجيدةيكونالمباححسنة مثايابه فو ومقابله 6#اىخلاف اتباع الهوى

الطفل الرضيع انتركتها

وضده  0الداهدة وهى فط النفس #اى قطعها ف عن الملأوفات» اىمااءتادت عليه

على الرضاع ينشاً غلى

واستلذت هه منالامور الدنيوية  8و جلها علىخلافهواه

ا فىعوم الاوقات

حيه قيرضع غير وفته

فهى بضاعة العباد « بتشديد الياء ججع اند يعنى مالهم الذى اجر ونبه لكي 0

ونفسد مانجه باختلاط
الاخلاق الردية وان

خيرىالدنيا م

فور أسمالالزهاده جم زاهد اىالمعرض قليه عن الدنيا

ومدار صلاح النفوس ونذليلها * حدعلها ذليلا وحقيرا

 9وملاك »#ا

تفطرو شفيره عن التدئ

مابقوم به #9تقوويةالارواح * لان المجاهدة ثى” تقوى نه الارواح فتستعد

بالحيل وت اسه بلذيذ

للانوار القدسية بالتخلص عظنات الاشباح  8وتصفيتها  #مناكدار الطبيعة

الاطعمة على امهل .نفطم

قن لبي
فدات

إن 0
اها

ةا علىحبها وتكتلين

الخدت الدفينة ون
زجرتها بالزهيب عنها
وتر عا

ال الاكدات

ترضرف
ألروجاده ت)رج
هواها وحاذر ان وليه

الىالمكاثفات اللاهوئة والانوار القدسية اوالى لقال عن وجل * قال الله تعالى
والذين حاهدوا فينا لنهدبنهم سلنا  +عنابى على الدقاق من زين ظاهره بالمجاهدة

باانغو امبلغى
تبل
برات جد و اق
شء ة
ليام
اسرى
حسن اتللعهالى سر اب هربالمشاهدة +وعن الس
فتضءذوا و تقصروا كاقصرت وقدكان لايقه احدمن الشباب افلعبادة والحاهذة

 1الا بالفاقة ولاينام الاعندالغلبةو لابتكا الاءندالضرورة +وعنابراههم
ابنادهم لننال الرجل درجةالص_اللمينحتى جوز ستعقبات يغلق باب النعمة

ويفحم بابالشدة يغلق بابالعز ونفحم باب الزل يغلق بابالراحة ولفحم باباللهد

ان الهوى مانولى لدم

حلق بكاوم و فح بابٍالسهر تغلق باب الغنى و«يفم بابالفقر يغلق باابلامل

اويصم ) 6الصر ف المنع

ولفحم باب الاستعداد لكك * واعل ألاننفس صفتين الماك فىالشهوات' وامتناع

وحاذر ماعحنىذرونولى

 5نالطاءات فاذا جحت عرندكو بالهوى يحب تكصيابلامالتقوى واذاحر نتعند

ا لك 1
وكار اللا وقاقاطة
لعصىيدة:له وو >عه
وااك

اى عله ذهايت قالمع
اذا عرفت كون النفس
قابلا لنفطام فامئعها عن

هوآها:واخذر"انةواضص

القءامبالموافقات بحبسوقها بسو طخلاف الهوىو <هدالعوام فىنوفةالاعالو قصد

ااجة
ذكذ
كت
االمواص الى تصفية الا<وال* +وعن؛ءضقال ح

فبالى اجنجيع

ذلك موب >#ظى و ذلك انو الدنى سثلتنى «ومااناستلهاجرة ماء فثقلذلاك على

سى فعلت انمطاوعة نفمىفى الخات كانت لظ وشرف

لنفمى اذلوكانت نفسى

على خلوصلم صعب عليهاماهو <ق الشسرع +وعن مدبنالفضل الراحة هوانالاص

من امااتلىنفس و عن بعض الافةمنثلاث سقم الطبيعة اىاكل اإرام وملازم ةالعادة

الهوى على ا كذعة لافانهداعالىالضلا لةغير صالحالامارةفاناس و لىيهلا فىالخال اويسيك

بالاضلالكاذ ؟ره" «ى6

هادى فشىرحه عالىلقصيدة (فهى) اىالمجاهدة (بضاعة)» كمسر الو حدةقطعة من المال3.
الجه
هىر
لتاد
لاس
الد
وا
0

ونذالها 6جعلها اكلاذجالولفىالانقياد بالرياضة (وملاك
للكارة(العبادور أسمال الزهاد وهدحاارلصلنافوس
اىقوام (ثقويةالارواح) *كببىمنمو تالهوى( وتصفيتها) ٠ن دنس احلبدنيا .و وضولها) الىالكمالاتالستا

1

عاملاتية واذاكان امال على ماذكرو الام ءلىمام فع(ليك) اى فك (ايهاالسالاك) بطريق الآ آخرة
لكر
اال
(بانثعر ) التفمل للبالغة ( فى منع النفس عن الهوى  6واو بعد رياضتها (( و-جلها علىالجاهدة  6فيطاعةالله
تُعالى (انشئتمن

الهتعالى)» متعلاق شوله

اىالنظر والاستاع
له

د كي

(الهدى) ضدا ألضلالة وحذفالطو ادلدلالة سابق الكلام

اعدرأم وفسادااككية اىبعيةشهكولةاللفس وء ن بعض لابرى

وشو مهو ان من نفسة شيا وانمارى غنوت ننه م نن تهمها فى

ان الاغنياء.وقراء الاسواقوعطاء الاصراء
يياركم
خرىا
ولسس
جيع الاحوال +وعن ا
مل
لاق ٠نستة اشياء ( )1ضء اكه
*وعن ذىالتوناتما دخ الفساد عالى
إلا حرة صار ت ابدانهمر هيئة؛ أشهواتهم  (0علتت كلم
(*)اثروا

ولالامله0

لرضىا2اوقين علىردى الطذالقى |) 93ادءعوا اهوا اهم( ) 6ونذوا

سنة نيهمصلى الله تعالى عليهو سس وراء ظهورهم ( )1جعلوازلات السافاجة
انفسهم ودفنوا كثير منافهم الكل من القثيرية اذاعرفت حالالنفس هنان الازى
والبؤس فىموافقتها والعز والثسرف والرفعة فىحالفتها فعليك ابهاالسالك يه

من الدنيا الدئية الفائية الىالآخرة الفاخره الباقية اوالسالك منكدورات عالم
الرجس والزور الىمعالى عيالم القدس والنور 4و بالتثمر » السعى البليغواد
النام  8فىمنعالنفس عن الهوى  #واوباللو الرياضات وتكليف الافعال الشاقة
© وجلها عالىجاهدة * علىماذ كر متنا وشرحا حتى 'نقادلك فها امت ءه
اندُت +زالله الهدى »#فنكان ماده الهداية هنالله تعالى فلايد اصنل
المجاهدة لاله جعل الجاهدةعلة مادية لهداية  5#قالاللهتعالى والذين جاه_دوا
فينا للهدينهم سبلنا  #طرقنا الموصلة الينا وهو الصمراطالمستقيم الذتى هوصراط
الذين انعالله علهم منالابين والصدبقين والشهداء والصالمين اوسبيل السيرالينا
والوصول الىجنابنا اواتزيدنهم هداية الىسبلالمير وتوفيقا الى سلوكها كقوله
تعالى و يزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم فى

و اديت

عله اأى فاحتهد قن

ديل من الكتات نقوله”
( قالاللّه تغالى .والذتن
جاهدوافينا)» ا فخقنا

واطلقالجاهدة لي املجهاد
الظاهر وا لهاد الناطلن
بانواعه

قاله القاضى

ا(نهدنهم سبلنا © اى
الطرقالموصلة اجلنىابنا
وثوابنا اولتزيدهمهداية

لعل كركنا
بن

المواهب* لل

عيدالله حاهدوا ىاقامة
اسه بيد سبل اللنة

كاالفاىباب وقااللهثعالى

لوءن جاهد) نفسة فى
منعها عالنمناهى و -جلها

على المعر و ف (إفائهًايجحاهد
لفسه

انالله لغئى عن

لءن جاده  6#نفسه
معنل ماعلورثه اللعهم ماليمعم وقالاللتهعالىه و

العالمين) فلاننفعه طاعة

عن #نالطامات و«شاق العبادات والكف عالنمبولات والشثهوات 8ه فاهاجاهد
لنفسه © لانمنفعتهالها  9+اناللهاغبى اعلنعالمين  64لاتنفعه الطاءات ولانضره
تلقلوب والنواصى ولمافاد ماتقدم مذءومية اللمباحات»طلقا
المعصية بده ملكو ا
وقدكان نوعمنها غيرمذموم شفرىعبانه فقال #ماعل إنالمذءوم فاتباعالهوى
#لى اتباالعهوى فالىمباحات ف اذطبع البثمر لانتحمل
ايىهع
ف اىلمباحات الاصمرار عل

«طبع ولاتضره معصية

نظفس فىثى
الالفة الكلية © حيث لابق <

عاص (ثم اعل)ايهاالسالك
( ان المذموم  6شما

(فاتباع الهوى)'لكائن
( ف المباحات الاصرار
وكى
هى ذل
لى عل
اه)ا
علي

 [++ماد فانهخر وج عن اليثم بة الاق

 » ١بالملكية وهوام لايدومابش ومتنع لافسادهالبنية العنصمريةالمادية فلاتكايفبذاك
لكو نها مهالابطاق وبشيراليه قولهصبى اللوتعالىعليهوسلم نفسك مطيتك فارفقبها
 2ولاله يؤدى الى الغلو * نحاوز الهد  99والافراط يه قالالله تعالى قل يااهل
الكتاب لانغلوا فيد  #© ,وقد فىنتصل الاقتصادانه  6اىالغلو ف منهىعنه

لانه عندالامسار نصير
كالطبع ولاسهل

ركه

( اذطبع الثم لاتفذل
الخالفة الكلية ) فاذا
أرقتعادة

سقف

مفارفته

(ولانه) أىالاصمرار عليه( يؤدى) (برقة  1فى اىبشضى( الى !اغلو ) يضم المعبةو اللامالتصاب والتشدد لجاز

لاعيد (والافراط )فيه (وقدمص فىفصل الاقتصاد) اى التوسظ فىالام (انه)اى الغلوا (منهى عنه مو هذا حبذ منه

(ولانه ثوارللالة) !بشعايمهوكامال٠صدر ٠ن باب

تعباذ س|موجره نالا كاالفصباح (والسأمة) بوزن

ومءنىماقبلهولماادا اونشاريا معبى افرد كعي رهما فىقوله ( ااؤدية © والاسناد الها ٠انلاسناد لالسبب (الى عدم

المداومة) الملل (المذموم جدا» كسس اليماى ذمابلِيغا افلىشرع (فالعبادة) لماانه يوز زبالتهاون فىشانها فىابجلة
فضى اليهمطاقا (ولذا» اى لقحالمل لاإقلاللّصهلتعالى عليه وس ياابهاالناسخذواءن الاعال) الصالحة '
اعبكل
ميد
فل

ت لعفاانلى لاءل) اىلابرك الله حؤز 4 1ه فعضللهيكر ولابعرضءنبولامالكم
هيه
لمعل
((مانطيقون) ااىاللدوا

(حتى تملوا .ن الع
حتىتيركواونعر ضواعنه

اقول السأمةوالملالة معى
واحد

وهى الضهرة

الحاصلةمن الممزو الكسل

وهاوملحاللهتىعقالى
قلالامرزادمياهلملالة وهو
الا اضكانه قاللابعر ض

لعن قبولامالك حتى
تعرضوا عنها سبب
الملالةويؤ يدهذا ك2
الى.وطى< .ث قالهعناه
لايعر ض الله عن العسد

ااعلامضلول عانلذى”
حتى عمل هو عن القيام
بطاعة الله تعالى اتهى

كلع ننه يخال ون
ثوابه على ذلاك ترتب

المعلول على علته (روان

يبب

ا

0

ولانه ثناولرلالة والسأمة»ه اىالتكاسلوالتقصير  88المؤدية  6بعد ذلك #الى

عالدمداو املمذمو مقجدطاع»او قويا افلفعبىادة »اعلهمحتلفباختلاف الاثمخاص
والا<وال اذيكمٌذلكف العوامو فىحال

االماولااصنتهاء ف.لباعد
حفى
وما
الابتداءوا

وجوده © ولذا  لجالمللد قال صلىالله تعالى عليه وسلم ياايهاالناس خذوا
در ون على المداو عمليه بلاتكاف ولامثقة
قاى
من الاعمال  4الصا د هفماتطيةونته##
ف فانالله تعالى لايمل ا©ىلايعرض عن م اعراض الملول عن الثى” اولانقطع

الثواب والرجة عتكم مابقلكم نشاط الطاعةاولاييزك فضله عتكر حتى تتركوا
سؤاله ذكر بهذهالعبارة للازدواج حو قولهتعالى نسوااللهننسيهم والافالملالقةور
نفس هنْكثرة من اولة شى” فيورث الكلال فاىلفعل وهومحال عليه تعالى
يلعراض
لؤحتى علو * #متم الاولوالثانىاىتقطعوا امالكم اوتقلاوا منهاقالت ماثشةرضى
لى علدوتم انالطولاء
اله
عال
اللدتعالى عنهار او يدّهذا المديثذ كرتئرسو لالله صتلى

بنت ثويب لاتنام الايل فذ كره #إوواانلاحابعمال الى اللهتغالىمادام  #واظبعليه
اهر من سوق المصنف انهذا منعة المديك الى
للظ#
اانق
وو
صاحبه 8
والواقع افلىجامع الصغير حديث مستقل آخر +قالالمناوى لان النفس تألفه فيدوم
بسببه الاقبال على اق تقدس ولان تارك العمل بعدالشسروعكالمءرض بعدالوسل
ولانااواظب ملازم الخدمة وايس من لازم الباب كن جادنثقمطع عن الاءتتاب
ولهذا قال بعض الانجاب لاتقطع الخدمة وانظهراث عدمالقبول وكى بك ثسفا
ان ليك فىخدمته ولان المداوم بدوم له الامدادمن حضرة رب العباد ولذاك

احب الاعمال) اللام فى شدد الصوفه الكير علىترك الاوراد وفيهفضيلة الدوام عاللىعمل ورأفةالصطى
الامال لجنس فايطلت

يامته حيث ارشدهم المىاإنصلهم وهو مامكن الدوام عليه بلا مثقة لان النفس

معتى التعية ( الىالله

فيهانشط وبه »صلءقصودالكمل وهوالحضورهذا عصارةماقيلفتوجيهالدوام

تعالى

لع اكته توا

ام
ااد(
مره
من غي

وان

تل كيفة اط الاك
قليْل العمل اذا دام خير

منكثير المنقعاع وانما كان

واقول نحل انالمراد بالدوام الترفق بالنفس وتدربها بالتعيد ائلانخكر فيكونمن

#مائشدر اذلىله
قبل انالمسدك عليكحقا #خر جديه هذا المديث © هخعمن
تعالى عنها  #وعن انو يها هؤوففرواية لمسلمخذوا مالنتمل مانطيقون #المداومة

عليهبلااضسرر فلفو الللهابأماللهتعالى حتىتستأ مو ا» يعنىاعللموا بحسب وسعكمفاالنله

كبذدلوكالمانلقليليدومالطاعةوالذ كر والراحة 1

 0يتاملقليل الابعرض) 2

ضاعقااعفا كاف حاشية خواجدزاده (خر جد) الشخانا ممورزاهما بقوله(خم)(عزعائشة
حيث يزيد عالكىثير اال
رذى اللدئعالىعنهاوفىرو ايقار»سم خذوا)ايهاالمؤ منون.(9نا“مل)'لصالح(ماتطيةونفو لللهايسأمالدتعالى)الىلباقطع
ابوعللىمشاكلة قولهاحتىتسأموا) اىتملوا مانلعبلر
عنكرثوابه اطلقعليهماذكر اماثكازا هانالطلساقدالبمسب

 1فتقطفوه كةوله تعالى و<زاء سيئة

1ه

سدايئة وثلها والديات الثاقة سلدة ولكن ا قايلأت الاولى اطاق

رص عنكم اعراضالماول ولا.نقص ثواب اعالكم مابق لكم نشاط فااسذثمم

مالعةاكءانلة اللهمعكم معاملة
فاقمدوا فاتكم اذا ملام من العبادة و انيتمها على كل
الملول منكم ذكره المناوى لكن لفظ ادديث فاىلام علىتاخلرطيبجرانى فىرواية
ابى امامة خذوا من العبادة ماتطيقون فانالله لايسأم حتى:سأموا قال الشارحعن
الهيقى فيه بش بمنير ضعيف ووءن على رذى الله عنه انه قال  6#هوةوف فاما
حديث #ذو فالاسناد اوائر من ثاره من عند نافسلهلكردموجهه هرو حوا»ه
من الترويح ععنى النشاط  9القاوب  #بازاحة الكدكل آن هن مكادة العبادات
عض المباحات فساعة اذكر وساعة للاسيراحة  «8فانها © اى القلوب  8اذا

لتكن فلىامع الصغير
اكرهت» جبرت على الاعال وعبيت »#تعبت واع ض

غانها بوملق الاؤال
حبقا للازدواج وكانه

قال ان الله تعالى لامعل

واتما الملل من جايكم
ذر هم عن المسالغة
>

قلعن وبرغبه ,فى
القصدوالاعتدالزوءن
على رذى الله عنه انه

قال رَوَحَوا القلوت)م
نازاحتها منّالكد كان

روحوا القلوب ساعة فساعة فةالشارحه اىار>وا فىبءض الاوقات با حقال

اوفىبعض الاوقات عن

انو الدرداء اتى لاجم فؤادى بعض الباطل اى الاهو الائر لانئط لمق وذكر
عندالمصاق صلىالله تعالى عليه وسلم القران والشعر .لخاء ابويكر رضىالله تعالى

مكايد العبادات بعض
المياحات الذى لاثوات

عنه فقال اقران وشعر فقال ذم ساعه هذا وساعة ذلاك وقال على كرماللدوجهه

فنْه ولاعقات 'وادطلوا

لكاتبلدان اىتكل وقالبعضهم
رذى الله تعالى عنه ا-جوا هذه القاوب فانها تامل

الأوقات ششاعه

اماذكر المصطى ذلك اولئك الاكابر الذين استولت هموم الآخرة على قلومم

وساعة لانفس ( فانها

فذمى عليها احنيرق وقال المكيم فىشرح هذا المديث الذكر لمذهل لانفوس

اذا" كر هت " 4الال

ائما يدوم ساعة وساءة ثنمقطع ولولا ذلاث مااتفع بالعيش والناس فى الذكر
طبقاتٍ فهم من يدوم له ذكره فىوقتالذكر ثم تعلوه غفلة حتى شع فىالضاءط

لذاوةتهاعلة وسأشتهاله

لادكر

(عيت» اىعزت عن
فعله علىو زنقات حذفت

وهو الظالم لنفسه ومنهم من يدوم له ذكره فىوقت الذكر ثم تعلوه معر فته سعة
ئته وهو المقتصد
الى
مصعلا
رجدالله وحسن معاملته عباده قتطيب نفسه بذلاك في

عيئه بعد |علالهاو انقلابها

واما اهل اليقين وهم السابون نقد جاوزوا هذه الخطة وله,درجات قالوقوله

ية
لا كفافى
ايف
الفا كف

ساعة وساعة اىساعة [كاذروساعة للافس لانالقاب اذاجب عن <١ةالما نحل

بدحتاج الىمناح الاترى انالمصطفى عليه ااصلاةوااسلام لماسار الوسدرةالمنتهى
ا

ماغتن برامسق[النورءحال دويه:افراش دن دهت نو ولت السدرة

زبرجدا وياقونا فلا ارقمبصره لانور عورض. .ذلاكمناحا اليستقر كانه شغل قلبه
بهذا المزاح عمارأى اثلا ينفر ولاحد قرار انتهى #وءن ابىالدرداء اله قالاتى
لاج لفسى 60بتشديد اليمععنى الاستراحة وبالاهو 7اى عاتتلهى به النفس مما

يستلذبه الظاهر المباحكاازاح ايكون عوثالى على ا»#لبىالنشاط والاقدامقال
المناوى فيذبغى تروويح الذهن كوشعر اوحكايات عند جود الذهن ووقوفهلاله
لاشدر انسان على مكاندة ذهنه على الفهم لان القاب مع الكتراة شلك العونا

وابعد قبولا وفى الاثر ان القلب اذا اكره قعيىدفع بزويحه

2

وهر
*

ر

كا

(ءن الى الدرداء 6
و
الانضارى كال لل

لاستهمنفسى) اىارشحها
والاجام والا#حيام

الاراحة والخام الراحة

ولنووا عاجوا )ذا

فىشرح الغر يب( باللهو)
اى ماتلهىبه النفس هن

زهراتالديا (ليكون)
اى الم ءونالى على
اعة
االالق )طاى

والعيادةلاقيالها * حينئذعايهابر فعالملل ( 6ذيتذ) اى فين اذكانالاهو وسيلة لاقبال| انس

اعلطىاعة (إلاد).

اى لافراق (احيانام)ظر ف لادل عليه زان تناو ل)لاله -و ١  ١٠٠ينه لامتناع تقدم اأصلة علىالملودول(:ن المشتهيات»

المباحات)لمافه مناا-رتها
واتباعها لاطاعة كأ قال
( استراحة

هن التعب

واحرزا عن السامقة)»
اهم
لاز م
للمل
الناشية منا
(ونحركا انشاط) إنحم

النون انلفة والاسراع
افلىعمل (على العبادة6
وهو

_#دوح

وايس مغن فالمودة شافع * اذالم يكن بين الضلوع شفيع
 +فانادء القاوت .ثافرا كتاف [أوشم فتالدر ها بالاقتصاد فالتعايم والتوسط
فىالقوع

حصن

ويدومنشاطهاوىيحعفابراهم

طاعتها

عليه السلام على العيد ارت

شاعات شاع ناج ربهوساعة تحاسب نفسه وساعة لاذةنفسه فعا ل © خرينةذ© حبنكون
ررحالنفس هطلو باهقلايداج اناانبةناول:ن المشتهيات المباحاتاستراحة عن التعب#ه
تو

الماصل من جل».شاق التكليف لو تحرزا عنالسأءة» الملل و الكسل 2و كريكا
لانشاط على العبادة فلذاعه اىازوم تناولالمث:هياتالمباحات

فىبعض

الاوقات قال

الامامعة الاسلامر ا<لهله اوسكن نشاطه يهافلعبادة هو ضعفرغبته ##فيهاهه وعم

وصدره

شان المنافقين (إفاذا)
اله ان كاد ركر تقال

الاالماامجسةلامر جه الل
اء
دفى
حالى
الغز
لمدا
اوحا
اب

(الرسكن نقاطه )راى
السالك ( وضعف
رغءته )ف الطاعةو العيادة
 2وعل ان الرّفه »©اى

(النوم) هو
التوسع ب
زوال الشعور سيب

الرطويات

الك داعدة

ون الفكدة

إل الدماغ

(اواديث) هوالكلام
الماح ( او المزاح ©

#فاىعة» الظاهر انالتتكير لتقالاوالصتير
»مباحين س
المشا.مهوالعلاء لوواازاح ال
8ذات #ه الترفه  2انضلله مناداء الصلاة
اير دنشاطه ##ورغبته االلىطاعة ن

مع الملال * لان ملاك الامى فىالعبادة ها الصلاة رأسا واساسا حضور القلب
والنفهم والتعظهم والهيبة والرحاء واحلياء و<ضوزالةقلب

الله والتفهم يع

كدر

00

الافظطل مع المعنى  1عا 0

ا

شر يغالقاب عساسوى

مع الافظ دونالعنى ور يما

مع اللفظ دون المعنى وهومقام إشفاوت فيه الناس فكممن معان حم

للعصلى فىصلاته لمكن خطرت نقَلبه ابدا

 00نهى عالنتدشماء

القاب

سيور

والثكر و تعظم انيشاهد 2 4
لماك

ومنه 0

الث_وع

ا

ليته تعالى وكبرياءه وانالعيد

انثور من زاوية معر ف

الطلال خوف

انس هنه على الاعضاء ماتكادد كل عن -جله لولاالرحاء فانمن لاحاف لاتععى هاما
واحاوف

لناف

؛ نالا شداء

الله 2

ال1خسيسة

وانواع ع2

0

ا

هيبة والرحاء بان سرح

واللياء بان جيل

اداء <ق اللهتعالى معمعر قه حقارة لفسكه وخبثدخلها

النظر ففمعرفة

النظر فىتصوره

عن

وقلة خلوصها واخلاصها

المباحة سفاعة» اى

وميلها الى احاظ العاجل وهذا لاعكن مع الملال كاذكرهبعضهم ف فى اقيق هذا*
اىاتباع الهوى فالمباحات لاجل النشاط  اباع لاشرع  #للعديث السابق

ققالطاعة (فلذيك) اى

نفا وايضا ءنالضخارى قصة حبلز ينب حديث حلوه ليصل احدكر بنشاطهفاذا.

الرّفه حيئئذ ( افضلله
مناداء الصلاةمعالملال)

فترفلءقعد كام ايضاوحيكذ ه 9لا »#يكوناتاما  #للهوىا نحخض  *#قال فالىاشباء

فىزمنقليل(بردنشاطه)

لحديث فاذا كسل احدم
فليرقد( في اللقيقة هذا)

االتىرفه (انلبااعسرع
لورودالام .هنا أمخارى
هحنديث أنس فتىصة
حبلز ؛ناببت عش

اذاتصد بالمباحات التقوى على الطاعة اوالتودل اليها كانت عبادة كالا كل والنوم

وا كتسابالمالوالوطئ*” كأفال صلىاللّهتعالى عليه وس ةنابلمؤهون خيرمنعلهوعلى
هذا الياب حمل قولدعله السلام تومالعالم خير من عبادة المافل * فروع  +نقل
عن المامع الفتوىو الدئ واخلايه لوغلبه النوم 1ه
سة

ةظ

لد

فىالص_لاة

اراوح بل.نصسرف حي

عع النوم تهاونا و غْذْلة وراك تدبرو يكره للمقتدى

اصحلد؟ بفنشااذطهافيز فليقءد كام(لالاهوى) النفسانى( الخض) الخااضص
<لو «اي

أن معد

رفى)

'

41
أناتباعالقيوة (والممءي) بذممااهدلة رن

اجيم («حى') انه ران شاءاللهتعالى )اخره لاحتياجه الىزيادة

صيل (إواماالتقليد) قبالاخو ز التقليد فيهوذلك فالاعتقاد (فهو الثامن»نآفات القلبى) وهو فىالاغة جعلااقلادة
العنق ومنه تقليد ولاةالام ونقا.دالهدى -ههز ١ 7 .

ْفىالراو
ْ

وفع ف الشسع لهو الاقتداء بالغير)فاه عا.ه من أعتقاد

فيقوم عندالر١ لما فيه مناظهار التكاسل وتشبيه المنافق وءنه صلى

الدتعالىعليهوسلم اذا تعس احدكم وهويصلى فليرقد قل ذهب ونه النوم وعن

الضصاك ىقوله تعالى لائقر نوا الصلاة وانتم سكارى ارادنه سكرالنوم* وى نوير
الابصار ولوادةبه علىعمريض اغداد الركغات اوالتجدات انعاس يله لارلزمه

الاداء  و » بان

العجب  6الذى هوسيب اعتقادالبدعة  9سصىئ“انشاء

آلله تعالى 6ه اخره لا<تياجه الىزيادة تفصيل  88و امالتقليد » المذكور فهاسبق
« وهو  #الحاق ف الثاءن» من ااستينالمذءعومة ء9ن#آفاتالقلب وهوالاقتداء
قلءتةدالااء
بالغير  #اعتقادا اوقولااوعلا ف “رد حسنااظن منغيرجة  #صا
أذر ج تقليد المجتهد © وتحقيق * بالدليل وق لاوكشف قلى فىذلك ففيه نظر
فىحم ظاهر الشمرع  88وذا  #اى التقليد ف لاحوز فالاءتقادية * #اى

غنير معرفة مسنده هن
م

الكمتاب والسنة واججاع
الامة بل و(رد حسسن
ال ن) فىذلاك المقتدىبه

(منغير جة) اىبرهان
موجب للاقليد فر جه

هليد الاعة الحتهدن
كنات والسة ووان هيا

من الدلائل وتغليم العوام
لهمكاىالحاشية(و#قيق)

لتصويب ذلك ( وذا )

افصىول العقا الاسلامية لامكانالاهتداء سرد نظر العقل فكل نلهعقل فيكن
اله الاستدلال “امنالاثرااللىمؤئر فذلسارورة لهااللىتقليد قلبللابدل مهن ذظره

اى الام ولاك رد فى

عي وتأمل منترنيب الاءور المعلومة اتأدى الىالجهول  #واستدلال ولو

الاعتقادية) واما وز

على طريقالاججال  *#بانلاشدر علىتعبيره بعبارة محررة عنلفىصيل اصطلاح
ألقوم بلفىذهنهمعنى!هص به المقصود لعلهذا حلااصلاعان الا-جالى »فانقيل

والاتا  -ا
وهوالا ناريا البمذاهت
الأريعة لاغر باتدطة

ا وآن كن حاريا فىتحوذاته .تغالى وصفاته لكن لاحرى فى اكد الاعتقاديات

لاقضاة والمفتى كأقاله ابن

الور الآآخرة فانالعقل لايهتدى فيها ميرد النظر ولذا قال افلكىلاميةالمطالب
أماعقنىمخضكامهات الشمرائع

عد ناكو سدق رسولة :اوهلعض

كامورالآآخرة ووجود غراب الآن فىمنارة الاسكنندرية اوبيما حدوث

العالم

قلناقدسبق الاشارة »نانالراد اصول الاعتقادية الكلامية يعنى امهات التمرائع
ككنل
شة ل
يسرعي
اؤلكلثى* نظرواستدلال عحلاىله فا-تدلال هذا المنس بادلته الش
أنالايمان الاجوالى جاتر عندنا وظاهر صذع المصنف عدمه الاان يقال وانقلنا
#وازه لكنقلنا بكونهائما فعدم اللواز يصسرفاليه  9تالاللهنعالى قلانظروا».
تفكروا« ماذافى|'-عوات والارض #*#ماوضعه ف:هها من العجائب الدالة على
وجوده و الغرائبالمابئة عن صفاته الكاءلة وقدمى انه قالالاعرابى البعرة ندل على
البعير واثر القدم على المس فمماء ذات ابراج وارض ذات فجاج ندلان على

اكير « والايتفي » فىوجوبالنظر ف وفىذءامقلدين » لامطاقا بل
 9افلىاعتقاد كثيرة جدا #قهطعا و قولهتءالى اناوجدنا آباءنا علىامة
بربى ويردب المقدمات للانتاج على قاعدة المعقول كاه( قالاللتهعاللىةل )ينهد(

لمكا ين الك

كاالفلواهب (بللابد»

فالعقاك ( من نظر )
اى حركة الكمين فى

المعقولات وعطف عليه
عطف

تشدس_ ير

قوله

( وَاستدلان )اىطلب
الدليل زواو علىطربق

العمل س)ت9د5لدل

بالصنعة على الصائع
اذلايحب عنها معرفة

الاذلة علىترنايمبتكلمين
فلا ملاحظة الصغر 8

انظروا)اىتفكروا (ماذا)

 :مفيادنظروا معاق عانلعمل (فىال-عواتوالارض)ءن الصدكثم الدالة علىو حدانينه*و فىكل شثى“لهآي +تدل على

(أحد» (والآياتفيه) اى
افى
لطل
نبظر و في
اذم
لالل
اقاد
عينتفقىاد كثيرةجدا)منهاةولهتعالى وماارسلناءن قبلاك

فىترية مننذيرالاقال منرفوها اناوجدنا آباءناعلى امدو اناعلىآثار هر متتدون »ومنهاقولهعنقر بش

بلقالوا اناو

آناءنا علىامة اىدين وانا علىآثارهر مهتد ون  +وقالتهالىاولوكان اباؤه,لابعقلونثي او لايوتدون (والاجاع

كثمه
لقاد
رآ
)لاعت
عليه) اىعلىذمهوءلى وجوب الظر والاستدلال (فااقلد فا

ْ

النظر الواجب عليه (وآل7

ابمانه عنصا عندنا) معشس المائربدية واختلف النقلل فيدعن الاشعرى و الم انهديقول كذلاتث وظاهر ازالكلاة
الي
تلتق
ااعلتقاد حيث لايزعزعه رديدو لاإزحزحه تنشكيك كا فى المواهب وال:ومى  +قال18
ح
ثصيللاهبا
لد ك
ابو يدالله تاملدستوسى رحهاللهو يحب علىكل ٠كلف شيرماان يعرف مانيحب فىحق الله ومالتحيل وماجموز ا

يحب عليهانعرف هثلذلاث فىحقالرسل عاللىسلام ع« ١٠ 4ه لانعءرفة ذلث بكون مؤمنا محققا لآ!
وعلى إصيرة ىد ينهثماع

فىوح<وب

المعرفهو عدم

الا كتفاء بالتقليد ذهب

قة
روب
عوج
مالى
اضهم
بعع
وعدم الا كتفا بالتقليد

اشع الاشعرىوالقاذى
ابى بكر الباقلاتى وامام
ان

ااره_بن وحكاهء

القصار عن مالا اضًا

واناعلى نارهممقندونو نحوو اناءلى؟ ثاره,مهتدونو حو اولوكان بوهملابعةلوز
شويلااًيهتدون  89والامجاع منعقد عليه  #اى على وجوب النظر والاستدلاً!
افلىعقائٌ واماالخالف فاماخلافه بعد «ضى قرن الامجاع السابق فلايعتبر خلاة
اذاتلفلاف اللاحق لاعنع الاجاع السابق بلهونفسه ساقط لامتناع خرقالا: -
اولان الخااف ليس مناهل الل والعقد فلايعتبر خلافه بق انالاجاع لايكون!ا
فى المكم ار لافىالدبوى ولافىالعةلى ومان فيه ٠ن قبل العةلى» قلناوانة
كذلك هن ظاهر الو 5دج ككانلتاويح اورد عليدابلاعنةلى قديكون ظنيافبالاج
يىل
ضكأف
اعيا
نرقط
يصي

الككابة وكثير ادلناعتقاديات هذا لكإنلاحلو نت١

لؤفاللة-لد فالاعةةاد آثم 6كافر عندنا 0

آنقاب«وانكان اعانه كفي

الاانه عاص بنرك المعرفة

عند نا الماتريدية وقيلءنالاشعرى نمايضا والحم لاقلالكلامفىمقلد صلا
ثيات حيث لابزحزحه تشكيك» اقول ذلاث انماهو منصبالاستدلال لاالتقليد

التى ينتصها النظر ١ااصدجم

الموجبون الاستدلال معن التقليدكالاشعرى و الباقلانىو امااملمرمين وقيلمااكابد

 +وقال بعصدهم انهموٌمن

فااةلدهؤءن عاص وقيل ايسباعالصااذاكان معداهلةالنظر واهمله بالتكاسلوق
ايس بمؤهن اصلافاورد بلزوما كفارعوام ااؤمنين +اقول قداشير 1نفاوحررسا!

فقال بعضهم المقلد هؤهن

ولايعصى الااذا كان فيه

اهلية افهمال.ظا 2

0

 +وقال يعضهر ااقلدايس

الهم هن أوجد

0

عو من اصلا وقد

7

لعضهم بق ههنا اقسام

شريشة ولطائف كايرة
امرنادها فعليه عطالعة
رسالة

الس:وسية +وقد

لكقلول
انث
اس

بان ااقلد

اججالافىو جدانمم وانلم هدرواعلى نيانعبار حامعة فالعوا 5اننا
ءا لاماء

ضدواونالله وفىحاورا ت كاه اللهقعل "
والارئن

واعط ىكذا ومنعكذا فازمهم اسل

وانلميعرفوا وجه استدلالهم والله |:

كنان عدلا » ة
فوامالتقليد فالىاعال * الفرعية  8خا © تقليده ©« ا
الفاسق لابؤءن عخلبىره مقتضى عله بل قحدبر كم وهو خلاف عله و

هودن اجتع فيهالمكمة والجاعة والعفة © محتهدا » قديؤخذالعدل فىمة
الاجتهاد فانهم لكن بلالزوم #تهد معين .بل جوز باى من الاربعة لغدم ذه

1س عؤهن لالهيلزم عايهتكفيرا كرُعو اعااؤم::بنوهو معن معن د  9وذلك ماش دح هاعرأنسيدنا

غهرا كتزالاسا ءاساماووردانامةالمشرفة ثلثااهل الطنة +ا

عل

على ||
بالدليلالذىيجب معرقنه

هوالدليل الجلىالذى هله فىاجلة للكلفالعم والطمانينةبعقائالامان حيث لابقول قلبه فها لاادرى *
الثاسن بدواونشياً فقلاه ولابشرّط ٠عرفةالأغار دلىطر بق الماكاءين هن كر بر الادلة ورنبها ورفعالشبهة الو

:فوسية فتأءل ( واماالتقايد:فىالاعال ) الفرعية ٠ن ااقلد (نجاز ) سَليده (انكان عدلا) |ق
لاسكا
اءه
عل

من الكيرة والاصتزار “على الضغيرة ذامروة وقيل عو ةن لهم ثلاك صفات:اللكنة وااتضاعة والعغدا

كن  6استدراك مومه قوله ان كان عدلا غتهدا هن غدم جواز الاقليد الآن لفقد المتهد قال لكن
 8انقطع الاجتهاد  6منالناس (هذ) بم فسكون اىهن لإرزمانطويل) لضءف اشتغالهم بعأومه وهوعند

بوليين بذلالجهود فىاسذراج الاحكام منالادلة الشرعية وشرطه اىالاجتهاد ان خوى حكمالكتاب عفانيه
ممعانيه لغ وششرعا ووجوهه التى قلنا املثلعام واللماص وسائر الاقسام ولايشرّط ضبطها بليكئى ان يكون

ْ ١تمواقعها ويرجعاليها وقتالداجة قيلالرادبه ماتعلقءه الاحكام وذلك مقدار لهم أتهآيةوعلالسنة بطرتها
إواد.ه ايضا ماتعلقبهالاحكاموانءرف وجوهالقياس اىطرائقه وشرائطه وحكمه الاصابة بغالبالرأىحتى
! انالمتهد مخطى” ويصيب ذكره اابنللا فحىاشلرمنار وتمامقيقه فىالاصول (امخصس طريقف مةعر
مذهب
تود المقاد) شيئين ا<دثها ( فىنقل كتاب ) ونه لاتعظم كأيدلله وصفه بقوله 

مءتبر )© بضبطه وصعته

:اول ببنالعلاء) من غير طعن منهم (“١تم ) ليأمن من الغلظ إن قدر علىمطالعته وامذراجه) اىطلاب

وجالمكم ام الضارى ومسل وثها اصلحكتب بعدالقرآن والخارى اصعها وقيلم] ادح والصواب
ول ولة ماافلىارىسبعة  1لاف ومانّانوةجودسبعو  0ثل بالكرر وكذفالمكرر نحو اربعة آلافو عسل
لاطاللكرر حواربعة آلاف مالازنيادة م١٠١ يه فىاتح يعرف من السنن المعةد كد بانبىداو دا ل“حستانى
وابىعيدى الرمذىوابى

لادزموام عليه ايوحوز
كمينر تلفيق وانهانو قعتهليد بواحد هال ي
علىتعبينهل نغ

عبدالر -جن النساىو ان

(الاتقال منه الىآخر لضرورة اولا وانقلد فىعل مح>تهد مع دلت قعل اجر

ماحه والدارى 1

جاتهد آخر اوان قلد فىعل تتهد فىوقت وبحتهد آخر فوىقت آخر فىذلك

حز ممةوغيرهامن الكتب

'اففيها تفصيل لعله ودسبق بعض تفصيله فارجع اليه #وولكنالنما انقطع الاجتهاد
أذ زمان طويل  #وقد تقدم عن ابن >العام القياس بعد الاربجمائة فلا

الدخيرة كا فى التقرنبت
والبيسير للامام النووى

آيجوز بعدها لاحد لكن هذا مبنىء_لى عدم #زئى؛ الاجتهاد كاهو الادح واما

رحدالله  +وفى بءعض
شروح المصائججم روى
 5اشم يمد الذارى

0هد فالمسئلة ابدا وقد بقال فىلزوم كون القاضى
عند منيجوزه فلا بنقرض ت

والمفتىمحتهدا معرفة الاحكام ومطالءتها وان اى حكم اخذ من اى دليل وعلى
اىقاعدة واصلونحوها

ورب

اليه قوله ا

صم

طربق معرقة هذه بالمتهد

ا

| ا القلدمقلد ففىنىقيلنقل ككتتاادب معتكيبرر متداول.دبسناول .ينا العل/اء غال2ثققات ي
>ك فلافلاييللتتةفت ا للىىااغعتتيايرار غيرغيرالعلاء

1

والثيم الى لسن مس

0

القشيرىر جههاالله جما

١اواعة .بار 5غيرا هاعثق|ا.-ت م 0ن|  3لماءِ  93 8أن 0قدر على هطالعت-ه واعذر اجه  #وذه مع 9ابى |

أ

الاحاديث اورقا اوراتا

ىلدتعالىواسقدادا هن روح النى
إجاءالىمدينة ادبى صلى الله تعالى عليه و  5واخلص االعيادة لاتعالىوتضر ال ا
اديثالم شوعةو التتهقةاب عليهنوم انآ .هاو جدا|الاحاد :ن التخصدباق.ذوااو ضوعة
ليهالسلاامن بين لما الحا

العونراق' وما اتعنى الكنااينوسعياهها  5ثم ججعا الشحخ الامام انوداود ال” تانى والشيم
الآمام اتوديسى الترمذى الاحاددبت تصن وبالغا فىالءا انعموسافر ١ فىالبلاد رم ضاهاعل العلاودين
زنياه الى مدينة رسو لالله صلىالله ا وم ثمرأى اربعون وليا ماوناياء الله فىليلة واحده رسولالله
يه السلام فاىلمنامفقالعليهالسلاملكل واحد هنهم بلغوا ٠نى الى ابىداود وابىعيم.ى وقواوا اهما بان الاحاديث
لكتىلجمهاا #هحة لاهو صيوعنيا ف المقام الفلانى ءشرون الف دبنار فذدا هذا عوض سعيما فىالدنيا واتا
سان
فى«قامالث_فاعة ااال غرةة كافىالمطالع محمد الروشنى  +وانالامام البغو ى قم احاديث المصابج احلى
صصاح م يداباأعماح مافىا أعدهين وباللسان مافىالسين كنن ابى داود ال“#جستانى والى عيمئ الترمذى التهى
لقدورى قال صاحب ٠صباح الانوار وهفتاح الاسرار رأيت -جاعة من
اا
اكلامه  +ومنالكتب المعتبرةبك
صبلا ,الحنفية تبركون بقراءة كتتاب الفدورى فىابام الوياء وهو كتاب «بارك ٠نحفظه يكون آمنا نمالفقر

حتىان هن قرأعالسىتاد صالح ودماله عندختم الكتاب بالبركة فاه بكونمالكا بالدراهم ععلدىد مساله ورأب
فىبءض شروحالجمع كاتنابالقدورى مشقل علىاثبىعثس الف مسثلة اىنتكهلامد(و ) الثانى (اخبار

لتاب» ككتاب النوادر فلاجور التملءه لعدماثتها[
موثوقءه) أكربه وننبهه (فىعله وعلهفلايجوزا #كلك

فديارنا الاانوجد نقله فىكتاب متداول فينئذ يجموزاعقادا علىهذا الكتاب كافىحاشية خواجدزاده و»ملا|
كتابالهاو ىو حامعالفتاوىو الفتاوى الصوفيةوروضة الجالس و مسقل الاحكام وحامع الفصولين و القسهيل للقاذر
تود والمهمات واحلدادية كافىانقاذ الهالكين واماالقنيةفهىوانكانت فوقتلكالكتب وقدنقل عنها بعض الع|
فكتوع لكنها  4:ووع الغلا الثتقات بضعف الرواية وانصاحبها معنزلىفغاتها اناعمل عافها اذالويعم القت

الكتب المعتبرة وامامعالخالفة فكلا كافالانقاذ ايضار ١٠كيس فاللعاقلان.نظر الاوفون حةقلههذا الذا
وكختاره للكعبةءن الائمة
المؤيد رهنالتلعهالى نور
البصيرة الزاهدين بشلوبهم
فىهذا العرض الحاضسر

000
حححسسته
مسال #واخبار عدل موثوقبه فىعلدوعلهي فخر قولالمتهد فيعقد عخليىرء |
#ذلايوز العمل بككلتاب  6فىحق نفسه وفىالقضاء والفتوى هذاتفريعلقوله |
مستور كالنوادر ثقل عنالمصاف
وبل
هتا
حبك
فىنعلكتتاب معتبريءبى لاجو زالمعمل
ومثلهكتاب الماوى وجامع الفتاوىوالفتاوى الدوفية وروضة الجالس ومثتمل ا

المشذةين عاللىمسا كين

الاحكام وجامع الفصولين والسهيل اقاضى جود والهمات والحدادية وايضاالقنية |

الرؤفاء على الضعفاء
المؤمنين فنو جد واحدا
على هذا الصفة فىهذا
الزمان القليل اللطير جد!

مشعورةبضعف الرواية و صاحيها مءتزلىوااضا صمرةالفتاوى لكناذالميعم خلاف

اقوىمنها ولاخلاف قياس ولميطلع علىنةقل دسف كتاب معتبر فلاجرم لعملءه |

والكتابالمعتب ركالمتو نالاربعة والهدايةوالمجمع قالوا اجتماعهافىسكئلة كنص قاطع |
ان والخانية والحلاصة والبزازية والظهيرية وشبغى انيع |
كقا
وهنالفتاوى ك
 | 510 - .اله لاد انلاخالف الغير سهاللاوثق والاكرٌ فىكون اعتبار قول الكتاب |

ملنحقدكه

عليه وعم انه

ا

 0ا

المعتبر لانه قدتوجد .قول ضعيف ىكتاب قوىوانقدوا فبىعس !قوالال 100

2

0

واماكتب الاحاديث وانم إصلم لناجة فالاحكام احاديث نينا عليه السلام |
كقولالله الءزيز العلام لكونها منصب الاجتهاد فاصعها تيم الصخارى فم على
الادحح تمواق الكتب الستة لكن الاحاديث الضعيفة يحو زارواتها والعل عا |[

0نى الىجرت
دكد هن التح

كلام الفلاسفة واولع

فىفضائل الاعمال انلم مخالف اقوىمنهاولا القياس وفىتأييد مملثابت اواحتياط
اميلضالافىائياتحك ,اصلاواما الموضوعفلايحوزرواته الامعثنيه موضوعيته |

مؤلفوها نقل هو 0-هم

ا

6

خانها كان

0

2و |ول|ايل داسلا خلاة ان وم زراك جوز امل لوول |0000
ع 1كبر

4

العلاءك من غير معرفة حاله عنا وثقدوعلا فلاءدمن ناصقلتداؤه لكونهيجرب |

هن | صطلا حاتهمو عبار اتهم

الئى|

ْ

.

|]اولاعلعدل اذيحوز اينكون غير ءال او ءالما لكن ليس ثقة وقد تقدم ان |
3

-

كثرها اسعاء بلامسميات و ذكلكاةابالامامالفدر فعلٍالكلام وطوالع البضاوى وءن

(من)»)

خذاخذوهها فىذاث وءناراد تفصيل الكلامفعايه بكتاب السنوسية»ن الكلام (ولا) جو زالتمل(بةولكل منتزىا
بزى العلاء) منغير معرفة حاله عا وعلا وائقانا عنابىهربرة رذىاللّه تعالىعنه انه قالقال رولاللهصلىالة

تعالىعليه وس فبىرآجخرالزمان رجال يحتلبون الدنيا بالدين يلون لاناسجلود الضأن السنتهماحلىمناله-ل
وقلوه ,قلوبالذباب بدو لاللهتعالى ابىشئرون امعلى يجنزون فب زتىحلفت لابغيرى لابعثنعلى|ولثئكقتنة تدع للع
فيهمخيران * وعنانس رذىاللهتعالى عنهانه قال قالرسول الله اصلللىهتعالى عليه وسم ويللامى هوعلاء السوء

يخذونهذا العرتخارة لانفسهم لاارع الله يجارتهم وقال عليه السلام يكون فىآخر الزمان عباد جهال وقراء

علامفسقة بهم تنضلامى كاىروضة العن (و«قابل اعتقادالبدعة)

رم اعتقادها( اعتقاد ااهللسنة والجاعة)

)النبويةٍ
جاعة صعاته رذى اللهتعالىء:همالى منالنار زوسبه) ائالمو لصالعتقاد اهل السنة( السك بالسنة
اد(و ) ماعليه ا(ججاع الامة)امدمتها افلاجماع منهعلىانليطأ(وتركالهوى)النفسانى
تةق)ف
الكععاب
ليها
وهااعل
و) ترك (الاعحاب بالرأى) االىعقل منغيراصلتما ذكر املعنظر والاستدلال 6حال مالنتمسسك وما عماف
اعتقاد
مىَسك او على المعطوف عليه( بصاحبه) اىبصاحب ع ا
اطأفتعل
له اىمتعوبا بذلث (إوالتقليد) بالرفعم ع
شن (ولو) كان (معانم) لماعفت قز ه٠٠١]4ه مجنوب
والنظر واثمناركه (
لاق
لتاس
اوال
خمن
ام )
١

.من الفساد الكبير العالم المتهتك وارضًا اذاز لعا زلعالم  3وهقايل اعتقاد اليدعة

1اعتقاد اهل السنة والجاعة وسببه  #سييب اعتقاد اهل السنة #3السك بالسئة «

 8اعتقادا واقوالا وامالا فىالعبادات والمعاملات باللفعىادات  9وماعليهاأعصابة
| وامجاعالامة ا#لمتنابعين ومن بعدهم رضوانالله عليهمالجعين و  #سيبهايضا

وحفيف الصدية وبالهمرة
مكانها هوفالاغة اظهار

ما آةورياء بقال راءته

اذا اظهرتله .خلاف
مااذنتعليه (وفيه سبعة

9الرياء .6وفيهسبعة مباحث تعريفه ومانهالرباء ومالهالرياء والرياء اخلينى وعلاماته
أ واحكامالرياء والامور المزددة ببنالرياء والاخلاص وعلاج الرياء والدث الاول

|فىتعريفه  6لئاز عن الآآخر لكمالالعناية بدلعظ خطره وكثزرة وقوعه فو نقمي
اىالرياء لغداظهار الثبى'على خلاف ماهوعايه مصدر راءىيرانى مرا آة

ورياة شال راءةه اظهر تله خلافماانت عليه وقيلهوطليالنزلةفى القلوببارادة

مباحث) بجعمحثمكان

المدث (المبحث الاول»
منها (فىتعريشه) عبربه
لت وله اللكد وان سم

5

الفضائل مطلقا واشتقاقه منالرؤية وف العرف هو #ارادةنفع ل كه
| اودليله» اىذليل العمل كو ذولالثفتين وخفض الصوتوهذاراجعالىماشال

ار فتلىزاوها
اا را

الرياءطلب المنزلة فىالقاوب باظهار العبسادات #اواعلامه» اى عل الآخرة
#واحدا منالناس» فالرياء ثلاثته #منغير ك|راه الحى' «#مضطر اع ارلذالا كراء

١ل

) الرياء ( 0

عليه مصدر راءىبراق

ااصاحب
أ عقله مِنغيراصل شرعى لمعالنظر والاستدلالاوالتقليد لصاحبه» ى
أ النظر والاستدلال #و لومع انم» لترك الواجب #ووالشاسع #من الستين المذموقة

١

الراء

لاف ماهو
الثى” عخلى

| اتلرهكوى»* اىالمظوظات العاجلة #وو» ترك ووالاعجاببالرأى نح#اسىين

| هو

المهلكات

عزاء التدوون 2

وود

متباينه او“خالفة لمفهوم

ع

رن اينع أكلى لفصل من كل قبل
اأ
ل مالراضاة ولاضتازه ذال وانفسيهه فنا عامل

|| مسق هللاغب رظنلاب هلياقلل

١

واعدم الرضاء فهو مل ء اىنوجبالاضطرار كالتهديد عا حاف على نفسه اوعضو

امعنضانه +واماقاص بعدمالرض_اء لابوجب الالاء ولاشسد الاختيار ماو
حبس اوضرب فالمفهوم مانلمصنف عدم اباحة الرباء بجر دالا كراه مالميكن مليئا
+قال ف التاويع عن الامام ابرغرىانفءسل

لكر مساح كالقئ_لوالرياء وفرض

صجراء ةكاللكفر والآفطار واتلاف مالالغير فأمل
كشر بار وم كخا
5
5
3
#الباعث»* صفة الاعلام #علىنفسه » اىنفس التمل فلولميكن فىتصدهاعلام

 :سدم ولقعور قسمكا ن

المواهب والمحث الثانى
فيابه الرياء والعث
الثالثفهاله الرياءوالميحعث
1
:
الرابع فى الرياء االمفي
رمحا وات ار

سكام الرياه والصث السادس  (3بربقة  51ى  6فامور تزددة بينالرياه :والاخلاص والحث السابع
فعلاج الريااءاكاافىشية فتعر بغه (هوارادة نفعالدنيا ا“لملآخرة) المصدر في»هما مضاف الى مفءوله والفامل
تحذوف (اوداله) اى دليلألممل مثل زءولالشفتين وخفض الصوتث/لا الدالين عاللىصوم حكاف
اىشية خواجه
زادء (اواعلامه) اىارادة اعلامالعامل بعمله (احدا منالناس) رحاء نفعه ويمى هذا “عمة (من غيراكرام»
قلى ذاك (ملحى') اىمازم (الباعث عنلفىس_-ه) اىعلى نفس الرياء من قاثللنفس وتلفالعضو ولابغيرالمافي*

ررك لو ا ادكو اعد وراد اال ا مع الكاراء فيهكذا فىالقحية  +ثامع انالرياء فىا

الغير هو المراآى له والعبادة قر

اسممخصوص بارادة العبادة لاغير فالعايد هوامرائى وذلك ]1٠١[-يه
المراآى.هواظهار العبادة الغيرميأت بهذا العمل اوصفة لفعالدنيا باعنلىباعث علىنفس علالآ خرة || 4
0

هو الرياء (وضده)» ع

نفعالدثياو الناعل» وفبعض لدم باعث عاللىتنكير اىباعث ذلكالا كراه على |

ضد الرياء ( الاخللاص

س العمل ييعنكون الاكراه داعيم الى العمل بالرياء وبالجلة لعله لاخلو عن

ريدقصدالتةرب)
وهو تح

خفاء و ضده الاخلاص وهو ريك قاصلدتقر ب الاىلله تعالىبالطاعة ©متعاق "

لقرب المعثنوى
اس
اى ك

بالتقرب #وعن نفع الدنيايه متعلق بالتحريد هو عن ه«فالاعلام السابق» واما.

(الىالله تعالى بالطاعة»

الجمار متملق بالتقرب
كالظرف قبلة لاختلاف
لفظى امار (رءن6ارادة

(اإلندفنعيا) متعلقبتريد

(وعلوا نذلاك مه ول تقصده فلايضر فىاخلاصه فقدحاء فىاللير المرفوع انذلك .

معناجل بشعرى المؤمن وهذا قريب الى مافىااةث_يرية الآخ_لااص افرادالحق/
قالطاعة بالقصد وهوانبريد بطاعته الت ربالى اللهتعالىدون  0-02منتصنع |

الخلوق اوا كتساب #دةعندالناس وايندبقالالاخلاص النوقء دملاحلة/
الادخاضص وفىاللديث القدسى الاخلاص سرمنسرى استودعتهقاب مناحبرته ١

(و)عن (الاعلام السابق) من عبادى وعن ذىالنون ثلاث من علامات الاخلاص اسستواء المدح والنم
اما لوعلوا نذلاك "مبئلة
املنعامة ونسيان رؤيةالاعمال افلىاعمال واقتضاء ثوابالعمل فالىآآخر ء وقيل"
فلا بضر

وم 1

فى اخلاصه فقد حاء فى

االمبر المرفوع ان ذلك
هعناجل بشعرى المؤ من

(وغر)اىيذج الاخلاص

(الاحسان) بقالاحسن
زينه وا-جله

الثىذا

فاله بزيبنن اركانالاسلام

و نحسنها والمراد به
الاخلاص

اا

اليه

وله (وهو انتعبدالله
تعالىكانكتراه فاناتكن
ثراء فاته يراك © يعنى
الاحسان عبادته تعالى
علىنعت الالوهية والتعظيم

لماكانك تنظر الب فان
اطاعة املك فى<ضسرنه
يريدالمطيع حدا ونشاطا

فىالعملو طمعافىمعر وفه
وخوفا

من تادبه فى

تفصيره وتفريطهة وذلاك

الاخلاص لايكون انفس فيه حظبحال و عر » اىالاخلاصس ينتيو اولاحسان»
اىالمذكورفينحو ل+لذين احسنوا المسنى وزيادة انالله حبالحسنين» جهزلاء 
لد سان لاسا

محازاة الى

فاللام لاعهد الذهئنىقيل و حقيةنه مره قلعن تحمل على ا

“ بجو از اسن  +وقي لهو معر فة العبودية والريوية معا * وقيل انفاق ا

كان والاحسانانا ا
ىلاقالم
عل ا
فى
الم

وحهها معرماية ح

من كان+و قمل انقان العبادة باإشاعها على /

اطق وعراقبته واسضار

عظيجر اتداء ودواما «رهر » 1

وان احدهما ذال عليه٠شاهدة اق 5قال لزانتعبادللهمن عبداطاع والتمبد

التنسك والعبودية اللإضوع والذلة  كانكتراء» بانتتأدب فىعبادته كانك تنظر ١
الل والاخلاص فيسار الامال والحث [
اليهتمعمعالايجحاز بان المراقبة فحىك
علمهما بحي ثأو فر ض انهءابنر بهم يرك شمن مكنه والثاننءم نن لاشتهى الىهذها هال ا

كن:غلب عليهاناللقمطلععليه و«شاهدله وقديينه بقوله #فانلتكن تراء فانه ]

 5ال اىفانلينته اليقينو ااضور الىهائيك الرؤيةقالىانتحقق اننفسك عرأى|
0

لامخئى عليهخافية قعالتىكل نفس بكاسبتمشاهد لكل احدمن خلقه ١

فحىر اعد ا

نه فكياانه لامّصر فالىخال الاوللاصم افلثانى لاستواتهما |

بالنسبة لاطلاعهما الاىطلاعاللهوقوله فانلمتكنالم تعليل اقبلهفانالعبداذا || 7
ليه فيستعين عليهياعانه ٠
شق
مر اقبةاللهفى عبادته و ا#حضارقربه  10لهبراه ع

اناللهتعالى مطلع عليه لاق منه شى” ليسهل عليه الانتقال الى ذلك المقام'
اكللاالذى هو مةعام الثهود الاكبر وذلك قريب الى ماشّال ناتك
على دو حالين* احدهما فالب عليه مشاهدة اق تكن
قوله عليهالسلام وجعلت قرة

براه وبشير اليه

عينى فىعبادة ربى *+وثانيهما لايلتهى الهذء '11

راء
كعيد
نةال
اروي
كفى
نولدفالهمالهبكلمةالتحقيق وانما قال
لاطلاع الملكعلىحالهوهوالمراد م ق

7

بكلمة

ده

الثثيه وهوهن بابالتشبيد با .ل الذى ل<اوودله لاسعا عزد من لاجوزاارؤية اص_لا والخجلة الك فىاءنالملاك

ظ صائع (وقديطاق الرباء) ثسرما (على حب المنزلة) الدئيوية (وقصدها فىقلوب الناس باعالالدنيا) لابامال
أآخرة فلا تناول ذلك الوعيد الوارد -ه[/ا١٠١ هم فىالرياء لإوهذا رياء اهل الدنا) يطلببه فاعلهنإزيادة
الحالة لحكن يغلب عليه انالمق سكاله وتعالى مطلع عليه ومشاهدله واليه
يشير قولهتعالى الذى براك حينتقوم ونقابك فالساجدين +وهاتان الالتان عرة

اىاحزبلة  #العاليه
معر افلةلهتعالى وخشيته ف وقديطاق الرياء  #شماه عل

 9وقصدها فىقلوب الناس » أصمدوه ويعغموه ف باعمالالدنيا 6#ماثللكتابة

ربة دايوية بمادنيوى
 2وادول لسر ع« اى

ارادةالنفع الدذدوئ لمعمل

الأ خرةاو د لاه او علد مد
باذلاكعمل والثانى عي

واللياطة © وهذا رياءاهلالدنيا  »#لينالبه رةتابلديا وهذا ايضا مذهوم
لافضاله الى الدين  والاول إ-#ءيه * الاول ارادةالنفعالديو العمل ال رد ااهللدين) الحبط للعمل
اودليله والثانى اعلامه بذاك وعى هذا بامعة © رياء لااهلدين  #الىبط واللمغيرله كان لميكن هن
للعمل  8فالقسم الاول انلمشارنه ارادة نفع الآخرة * #اصصلا بل مراده نفع
حيث الثواب سارك
الدئيا كقراءة القران بلاللامواله فهورياء مض وانقارنته » #اىقارنتارادة
زيادة تحقيسق (فالقسم
الاول ) من تسعى رياء
نفعالآآخرة الىالاول  9فرياء تخليط  4لاختلاط الارادتينوهذا ثلائدظ اما »#
اهل الدين هوارادة نفع
نفعالدئيا © غالب » على نفع الآخرة وقيل على العكس تتدبر  #اومساو
اومغلوب فاولة جّسة  »#دبنى مض وخليط حته ثلاثة اقسام والاعلاميعنى لا الذي تعمل الأكحره 1و
اث.ة خواجه
دليله كحافى
كان اول القسم الاول اربعة اقسام فاذاضم الها ثانى القسم الاول يصير خجسة
والمراد منه نفعالدنيا  #وهواول القسمالاول يعنى الذى براد منهنفع الدنيا زاده ( ان لبشمارنه )

بالتعمةكافى الماشية رياه

 9اماخالق * اذيراد ذلكالنفع ويطلب مناللدتعالى كصلاة الاسخارة هى مل
آخرة بتصدبها استكشاف الامى منالله تعالى  اومخلوق ك»اظهار الصلاح
لبءخضلوق* وقدعرفت اننفعالدنيا اىاول القسمالاول اربعة
جذلب الدنياامن

اى الاول ( ارادة نفع

الآخرة) معارادة نفع

الدنيابان علهلغضر الدنيا
فط( فهورياء محض وان

فاذا ضمرب هذان الاثنان فها يكون ثمانية واذا وضع' يحنبها ثاتى الاول يعنى

قارنته © ارادة نفعها

الاعلام فتسعة #ونفع الدنيا #ايضا #ؤاماحاه 64رياسة كلية اواضافيه اوجرئة

نا خلط ) لقصلاء

كينطلب بلعلالذى هوغ خرلاةلاآلمنازل الرفيعة هى نفعالدثياو اماه #8اومال »

كلا الامرن (اماقالت)

ك.قنرأ باعلضقرآن والاذكار ليكثماله © اوقضاء شهوة * كالتزوج  89اودفع

ارادة نفعالآخرة (او

ضضرر سير  *#قالالمولى المحشى وبعه بعض الشمراح احيراز اعلنكثير ٠ثل

مساو) لنفع الدنيا زاو

القثل وتلفالعضو لعل ماده فانه حننئذ لاتكون منالرياء لاله يكوناكراها

مغلوب ) نه ١ فاخلة

ملحئا فيظهر ضعف ماقال بعضهم وهوليس بقيد بلالكثير هوالاولى ولاشك ان

لةج)سرياء ديوىورياء
مض دينى ورياء تخليط

هذه الاربغة اذاضربت فالثاية المذكو رة فائنان وثلاثون وعند ضمالاء-لام
المذكورثثلاثة وثلاثون  #9وكلءنها »» الظاهر راجع الىهذه الاربعة المضروية

فىتلك الثمائية البالغة الىاثنين وثلاثين « اماللتوسل الىعل الآخرة اولا »
فالاقسام بالغة الى اربعة وستين « 9والاول  اى ارادة نفع الدنيا لاتوسل

ده اقسام كافى

الواهت ( والرات فنه
نافلعدنيام الضعيرراجع
الى الالف واللام ى

الذىاى الذىاريدمنه نفعالدنيا( اماخااق اولوق ونفع الدنيا اماحاه)تقدم اناصله وجهنقابت (اومالاوقضاءثهوة)

مفاىيستلذيه النفس (اودفع ضر يسير) وهوايس بقيدبلكذاكث الكثير الاولى (وكلضها) اى منهذه الاغراض
الدئيوية (اما) مقصور (لاتوسالاللآىعآخلرة)لكونه طريقها ومن اسبابها(اولا) بللذاته(والاول) اىارادة

0

ا

1

0

بدزالء

الىالآآخرة يجميع اقسامه وقيوده فىذلك البلغ انكان 

من الخااق تعالىليس|١

فرام
برياء أ لاعللاخصر والاظهر والاضبط فىهذا المقام على رأىالمصنف ال
ان هال الرياء اماارادة تفع الديا 0

اعرد

اودليله وامااعلامه

[١

ا<ددا واماَ

لاشارن ارادة نفعالآخرة فرياء مخض اويقارن غالبا اومغلوبا اومساويا قذايط
ثمنفعالديا المتصور فىهذهالاربعة اماحاه اومال اوقضاء شهوة أودفع ضرر نسير

وكلذلك امالاطلب من اللمالق اوالخلوق وكل ذلك امالتوسل الىع-ل الآخرة ||
اولا والاول انمن االمالق رن برياء لعل

المصيئف اراد زنادة إسط وتفصيل  1ا

فمقام ازيادة اشقام افلىمرام والافاوضح مزذات ان َال هوارادة نفع الدنيا ||
ال

نالفدعنيا توسلاالى الدين بعمل الآخرة الخ والمضاف اليه اعتى نفع الدنيا اماحاه اومال الخ والمضاف نعتى ||

ا(لمخنااقتعالى)فى محل
الخال (ليس برياء)محبطا
للثواب ( لورود صلاة

الادتنقاة و )© صصلاة

الارادة المذ كورة أما»>ر دة فر باء مخض اومقارن غالت اومغلوب اومساو واضًا ١

الارادة امامنالمااتى اواللوق وايضاامالتوسل الىعل الآخرة اولاه ثم اقول |[

تحرى فىارادة نفعالدنيا باعلام لعالآخر قخصيصه فياسيأتى منقوله وانكان |١

( الاسخارة و ) ضلاة

اعلام الغير الخ ليس علىماشغجى  +وايضا قوله وكلمنها امالتوسل الخ * اشارة

(الماجة وتحوها) من

الى ججيع الاقسام ااسابقة كالزم علىتوضع المولى الحثى كاشير ن1ا ومن جلة 

الصلواتوالقربكقراءة

ذلاث الرياء الحض فيؤلامنى انمالاشارن ارادة نفع الاآخرة امالاتوسل الىعل 

عور لوا ع  1الله

ره فقسم الع قسيمله اوقسي الثى' قسم منهاو ثح اللرّديدوالتفريق .

لدفع الفاقة كاجاء ذلاك

باليلنقارنة والتوسل بعبد فتأمل و لورودص_لاة الاسدسقاء 

من حديث ابن مسعود

لاحل الزروع والنيانات ادارة نفع الدنا تعمل الاجر وااراد منه هو اطالق

مرفوءا وكقراءة سورة

تعالى لحن يشكل انقصد التوسل الىرعل الابخرة ليس يعوجود وانلزوم نفسن

لاخلا ص والاذعام لثفاء

التوسل بلا قصد والكلام ؤىالقصد لاقى الفسكه وان ادعى انالمثال على من يطلت 0

وقواءة
الأريض ك

بس

فانطلبالمطر
||

المار لاجل نحو الوضوء والغسل اوالزروع لكن بشمرط 'ةيالتقوى ,ذلك على
طاعة الآخرة فلاخئغاية بعده الاان بدعى بكفاية ازومالتوسل +وايضا انحو |
صلاة | سدس قاء لاشارتها ارادة نفعالا آخرة ؤالاا كر مي عامةالعوام ف لزم ان أ

تكون رياءمحضا ياحمبنع الابتلاث النية ولم.ذكره احدمنالفقهاء ودعوىالكفاية
المذكور لاعكن هنا لتصسيع الارادة © والاسخارة  »#فانها ايضا كذيك

عند كون الاستضخارة لامى دنيوى لاديتى  8#والحاجة #ه فانها كذلك فىذلك |
التفصيل هي ونحوها  #قبل كالامامة واخلطابة وتعلم الصببيان بالاجرة فانها نفع |)

دنيوى مل الآخرة اتوسل الى انفاق نفسه وعياله وتفرغعبادته تعالى وقيلءثل .
قراءة سورة الواقعة فى ايام العسرة ودفع الفقر فىكل ليلة والاخلاص والانعام |
2

(لشفاء»

بالرفعمبتدأ وخيره

قولهالاً توكله رياء اىو غيرماتوس لبه أو زخير ددبوى

من اللمالق ( كلدرياء)

١

لااراذ( وغيرها)

ْ

تسواء كانلنفعالدنيا من الاق او لخلوقاو لنفع الدار بنعلىحدالسواء اومع غلبته لاحد الذانين اذيص.دق عليه انهم شعل

رملض اطلاعالناس عليه لص لله
غلث
لكانا
|سصد وجه اللهتعالى فبقلطلهو نفع حوهرة ]١٠هه الدنيوىهذا اذا

لشفاء الامىاض وقراءة بس اراد و غيرها بالرفم مبتدأ اىغيرما ,توسل به
امل الآآخرة مناللمالق ك8له  *#اى فبجىيع مااشير اليه سابقا من الاقسامتما
هو من الوق مطلقا ومن اللخالق ان عدم التوسل الاخروى  #9رياء #8فظاهره

شامل لانوام القذايط واومغلوبا فيازم عدم ثراب حي من ضم قصد اليمارة الى
فصر حده بل حر مه كاهوقول

كن حدعل قصل

الديا مطلقًا ماذعا منثواب

الأاخرة

* وبعضهم فصل بالغلبة فان غلب الدئيا لاوالائم  +وبعضهراثاب مطلقا بقصده
الديئى لان ماضم اليه امس مباح فى المقامماانتؤمل فهم 0اكنان اعلام الغير6ه

متعلق بصدر الحث الاول فهو الاعلام اللأخوذ فى تعريف الرياء  9باعثا  4له
على تحرد الاظهار » #لايظهر فائة هذا القيد ف للاقتداء  #اى اقتداء الغير
الذى اعل اليه فتجمل مثله فن باب الدلالة على امير ووه من النيات الصاحمة

ثمرة نظرهم الدنيوى»ع
قصدالتةر توفى الحديث

بول الله نعل عو

ذوى
لرىلذه
افشريه غي

اشرك وانااغنى الشركاء

امَاأذا عل لواهستقان
وأتخصيل امس دليوى
م.تى على ذلك كالشفر

 0والقخار' :والآذان
لاقامة السنة لاخذاارتب
عليه فلس من هذا اليات

لاعلى نفس العمل لعل منه رض حسن الاعت”قاد اليه والشهادة يسن حاله عسمى

اتماهومن المعبايلنقصد

انيغفرهالله باعتقاده اوبثهاته كافىالاديث وقيل كقصدالشكر اوالرد علىا#الفين

الدينى والددوى * نهم

الو الحاصل
نقي
هاب
لهبنية نصرة اعلق و قيلكالتعلم للاهل ف فليس برياء #بل اش
ان قضد الا علام حال العمل فرياء وان وجد الممل خالصا ثم حصل الا علام
فليس برياء #لانى انذلك لايكون منحاصل المقام اذمعنى المقام كاعرفتارادة

من ققضلنالد نا ثانا
املثنواب مطلقاه ومنهم
هن قالان غات باعث

نفع الدنيا باعلام عل الآخرة فالاعلام بءد العمل بالمالوص رياء غايته امىآخر

الدنا والافلا  5ومنهم

غترالتمل ولا .زيل ثؤاهقئل عننغض شمراح الكتاب الى نركت عبازة الأصذف

من قال ثاب على قضرده

ىهذا العحث يار ها لكونها كالهذيانات والا لفاظ الهداة فالا تفال بها اتتعال

لان لانه ل يضم اليه

عالايعنى واورد بانهمن عدم اطلاعه على مراده وقصور النظرعن الث حعلى

عبطا له نل اما مباحا

وفق مرامه لكون مأخذه شمريفا فلايطلع الامنساعده التوذيق والدلله على

وقد قال الله تمنالى آنا
لانضيع اجر من اسن

هذه الاحقالات بل الاججال كاف فىوصول اراد لعن لا اناكث الاقسام

معلا كافىالمواهب (وان

كان اعلام الغير ) بتمل

الرياء (باعثا ) له عل(ى

لايليق لان صف

بالتقصير  +فروع “ميد  +فى الاشباح عن انالا صة لارياء ق

الفرائض لكن فى 5رحه للحموى عن الواقمات والنئى بعدم الرياء صوم

مثله فى سنائر العبادات واما اذا اخبراله صاتم فالرياء فى خبره لاقى صومه
وحدالله عالى كتعلم حاهل()0

باعدا (علىنفسالعيل)

رد الاظهار ) 6لذلاك

العمل (للاقتداء به) فيه
واعمله(و>وه) و
الاقتداء إل #ملع.الْنَياتَ

الفمالقة) اازاددئنن)

فكو ناليا ع ث لهاخر وبال(فليس برياء) <ينةذ لانالمدار على

النية واعنزض علهيههنابءض من “ذفاء العقول على ذوىالالبابوالف>ولوقال وقدتركت

عبارة لصيف فىهذا الث

دلامم بده واشتغال عالايعئى واعمرى اممائركها لعدم اطلاعها على مسأده وقص_ورالنظر عن الذسرح على وفقم مامه
لالكونها من الهملات والهزيانات لاناهيل مالم نوضع لعنىوهذا الممبحث لسن كذاك لكوية مشعلا على مباحث
شمر نقة ومعانىق كدر

لفسا واجتهادهلطيفا

ودقائق عيقه ولكن لاكان ماله

لايطلع عليه الامن ساعد هالاوف.يق

يس اىالحعدث الثانى فيا عليه الرياه
الجدلل على التوفيق سه المحثالثانى [هيس (فهاءه الرياء ١١١ 98-
) 2وهو لجسه « اشاء

(الاول) منها (البدن)
والثان الدئى والثاليثة

القول والرابع العمل

واالحامس الانباع( وذلك)
اىى حصول الرياء به
(باظهار التول) بالنون

وفاللزازية

طواجب
افلفىر انض فسى<ققو ال

”تحصةلكنبغهر من عهدم الثوصابلاا وكا لاواشكل

عليه عا أداجار لك ص بد |أبلىم حمسند الاطعة حيث ل جز 0

قرب رج

البعض اذالم بع

الكل عن كو له قربة فلوذيح أخعية لله تعالى ولغيره لمدر ولهذا

صرح فتىكو البزازية الذي لاقادم من ال اوالغزو اوامير اوغيره ميتة وأئما
الشان ف كدر الذاجح قيل نعموقيل ء واأراد من الذ اج قيل حدقيقة وقيل از

عن الآم +وعن التتارخانة ايضا افأتحخالصا ثم دخلفىقلبه الرياء فهو علىما
انتم وعن الواقعات انالحرزءا بعرض فاثناء الصلاة لامكن والرياء انه لوخلا

الصو عدوا له مصدر

ل

شرع فى الصلاة بالاخلاص ثم حالطه الرياء فالعبرة بالبناء ولا رياء

من باب نصراى

الناس لارصلى ولوكان

6

حسنها ولو

الناس يصلى فامالو صبى َم النان

سقمونيئه منباب نعت

عن

لغةكافىالمصباح (ليدل)

و<ده لاسن ولهثورات اصل الصلاج دون الاحسان* +وف الينابيع لوصلى رياء

اى نحوله ( على قلة

الاكل)» وذلك مندوب
اليه ذف الحديث مرذوما
ماملا أبنآدموماء شرا

الصلاة

اوالقر اء وخاف

مند

ول

الرياء فلابابقى تركهلانه 0

م

والماج

اذا خرج تاجر افلااجحرله كانهم من الزيلعي وقيل بنظر ل#صود الاغلاب وان تلساويا

افعية قال صل الظهر ولك دنار فصلى بهذه
تب
تساقطا +حكى عن النووى فاىلكش

من بطنه وفى الاخر

النية 2

لاتأكلوا كثيرا فتشمرنوا

شرع فى الفرض ودَعْله الفكر .الهارة اواللسئلة حتى اتم الصلاة لا بسب

كيرا فكاموا كيرا

اعادنه وفىبءعض اللكيك لايعيد وفىبعضها لمتقض اجره اذالم يكن من تقصير

دحو( ) عل عد

منه فاذا نيقنت ذلك عرفت مافى مطلقات المصنف متااج الىالتفصيل والتقييد

الاجتهاد فى العيادة »)

بالذوب فيها لانه بذيب
البدن عادة ( و »© على

(غلبة خوف الآخرة)
لا اناللموف يمنع البدن
تلعااش ذقوالمرض
مننا

(واظهارالاصفرار)ولو

1

2

00
سن المصثالتاى كو ا ا ل

من السبعة فياه الرياء» اىآلة الرياء فالباء داخلة على الآلةظوهو +بسةالاول
البدن وذلكه اىمابالبدن #باظهار الدول ©#أاىلضعف والسقم لبدل على
قاللةاكل وه على #ؤثدة الاجتهاد فالىعبادةو» على #غلبة و#فالقاب من
الآ خرةواظهار الاصفراره فىلونه#ليدل على ساهلرايل» عدمالنومفىالايل
كلا اوبعءضا يشكلانهثلالاصفرارليس منالافعال الاختمارية فُكيف يماكظنهاره

|

الاانيراد انذلات بايان سبب الاصفرار لاجل مدُلذلك الاظهار  2و » على

هر
بالمضاب (ليدل عسلى

كثرة المزن فىالدين » لانالمزن الكثير من اسباب الاصفرار  8وذنول

الليل) السهر عدمالنوم
فيهكله اوىاعضه بعال

ار

ولا سوق الدن,ار وقواعدنا ارضا عتذى ذلاك* وفىالقنة.

الشف:ين

اى بوستهما « و  5اظهار  2خفض الصو تاءدل

كلهاو نموعه

م
ووم ءومومو مو ل

دهر الليل كله او لعصه اذالميمفيه فهو ساهر وسهران (و)»علىز كثرة از نفىالدين) لانخ*وف
عذا بالا خرة بدخل المكلف

قالاحران

لانهلادرىماله (وذه لالثفتين)» بضمالعة وباأو حدة

0

( .على»
ف المصباح ذيل

الثى” من بابقعدزهولا وذبلا ايضاذهبت نداونه ا'تهى كلامه (وخفض الصو تليدل) اىكل من ذلاك اوجموعها

1

(علىالصوم وضعف الموع) فان علوالصوت هنؤوة البدن وحسنالغداء إ(ووقار الشرع) اىتوقيرءله هيه

من رفع الصوت قالالله تعالى حكاية ءن تمان لابنه واغضض هن دونك ان اتكر الادوات اصوت الجير
( وحاق الشارب واطراق ) بالملة والقاف اى ارخاء ( الرأس والهدوء) بذم اوليه وتشديد الواوبالسكون
(افللركة) لانهفعل الصالمين قالالله تعالى وعبادالر .اجلنذين عون

علىالارض هونا واذا خاطهم الماهلون

قالواسلاما(و و ذاك)اءد لمن ألامال١ [- لاك البدنية علىصلاح الآ خرةهذاهو رياءالعبادو الزهاد فىاغلتن

0
1 7 01
0
 4ري »  0ا
:
فيوجب و خفض الصوت  9ووقار ااشرع 6ه اى توقيره لهنهيه عنرفع || '

و
كل كال الحكاية عن لقان لات واغضض من عونك ا

رت

لأ ارال
00
0

١ اقل الد جام اليدن حل

©اظهار.موائية النانة  1انمي ١وطخرت 6م
ونخاق الشارب ل
دحاق 0
ا
ا
ل
100010
0 5

0 0

0

0ية
وتتبع عور اتهم اولاظهار اشتغالالقلب علىفكره تعالى اوار 1

ل
ِ

4

ا

مشا

00

يض
0اليه فوعسلت اكللوتناكلايلن»واتواوسنتكعوانلىوالذين  6ل

الارض هونا  00ذل

على

اتا عنه 0

00

 0ارفع

*

أذك
0ل الماشتد
6ك
 0امن ك

 0التامزوالطمنزاج
وعدا
الوجه)الدالعل الراحمة

رقبتكليس االمشوع ف الرقاب ,الوم افلىقلب  8و نحوذلك» كغض إصمره القلبيذ (وثظافةالبدن»
لبظن انهف الراقبه وسداذنه بتحو شمع اوقطن اثلا يمع اغتيابالناس ولفشياتهم امرك فل افقانه اه
وابشاء اثر اأحود فىجبهته و هذارياء اهل الدين يو »اما #إرباءاهل الدنيا».

(و#وها) ها ان بد

بالبدن و باظهار امن إنتح فكسر لدلالته على قوته وشجاعته اوعلى غناه عل لد بعصو نينا
وعدم خسته بكرة اكله  8وصفاء الاون واعتدال القامة وحسن الوجه #اى || وهذا ياملينهاسمباهاة
تضارته وبشرنه والا فام اضطرارى لامحالا#ةصد ادلالته علىفرح قلبهوعدم

وا

رم

إن كان

حزنه  ونظافة البدن »© للدلالة على اثقامه بام نفسه ولوف من ذمغيره | مرادهم اظهار الثمة
«ونحوها» اظهار القوةفىرفعثى' وءصارعةار جل قوى لوصول الدنيااواتقرب

لايكون رناءوذلك بالقصد

االحىد اوللذكر اليل وغيرها مماءبرائى بداهل الديا بعضهم بعضا ومثلهذا ان ١ والتية ( والثانى ) ما
كانقصد اظهار النعمة وشكرها ايس برياء * فانقيل انالرياء اتمايكون نفع الدئيا ((صربه الرباء (الزى )

بعمل الآخرة فكيف يكونماذ كررياء * قلتقدع.فت انهيطلق الرياءايضاعلى نو ||بكسسالزاء الهيئة(كلبس
الكت ابتى عل الصنف' انين كر تجكيه اماهنًا أوهنالة لعل ذالتكلنهئ الضوف )وهو 82عل
:
التنزيهى لاالتحربمىيلاف الدينى #و الثانى» من الجسةهالزى» بالكمسرالهيئة 0
كلس الصوف 'لذ#ىيمةادهالصوفية 9و تعيره» ترفيعه ##الىقريب مننصف

5 3

0

/
الساق» كإقال فىالمديث ازرة اللمون الى انصاف ساقيه يو ا الثياب #اى 0 1
الضذين «والمرقعوالطيلسان  بمتهاللام واحد الطيالسة والهاء فىابهم لعن لانه الواهب (رتشزى انا

رفعه ا(لىقريب من نصف الساق) اظهاراللاتباع والاعراض عناغراض الدثيا (و)ابس (غليظ الثياب وامرقع»
]|بالقاف والهيلة االىمؤلف من الرفع اظهارا لازهد قال الشاع  +وغليظ ثويك لابزيدك رفعة » عند الآآله وانت
عبد محرد ك»ذا فى القضية ( والطيلسان ) بفحمالمهيلة الاولى والثائية قال فالمصباح فارسى معرب و بعضهم
شول كمسر عينه لغة قال الازهرى لم ا“عع فيعلان كمسر العين بل بضعها كاليرزان وعن الاسمعى لماسعع

كمسر اللاموالجعطبالسة والطبامان من لباس العم وقدافرد ثاهالتع+لقافهظالسيوطى مولا حافلاسعاء طىاللسبان |
عن ذم الطيلسان كذا فاىلمواهب (ليظهرانه) اىبكل مما ذكر ( متبعلاسنة ) النبوية و(لتنصرف اليه الاعين )١

من الناس (إبسبب تميزه) عنه اغراية ملبسدبه  ولب

الثياب ارق ) بالتقطع اوغيره (و) الثياب ( الوءذة 2

١
1ر ؟
إفحمفكسر هومايعلوالاوب وغيره منّؤلة التعهد وامع -ؤ

:
)هه
ومج
ىاتقاله
اتغر
اس
( بالدبن ) يا*ماله عن
اصلاح ثوبه (و) على.
(عدم تفرغه لطياطة )
الحؤرة ( والفسل )©
لاو#عة راو) يدل( على

فارسى معرب كذا

وضع

علىالرأس والمتكيين وعند

البتعض ثوب فين فىايام الشاماء ١ ليظهر « بذاك

أنه متيع لاسيئة  0وه_ذا

ستذى كونه 2

فى العواح وهورداء

اوساخ (ليدل)+اى بلبسه لذلك على
مدور

يضولتنصسفاليه الاعين  0فعيلوا اليه يطسارب عبزء © عنهم

لغرابة ملدسه به  8وليس الثياب الرقة  #البالية المتقطءة  #8والوعة »#
منعدم الغسل «8ليدل بهعلى استغراق  #قلبه  8الهم الا*ة_ام ب8الدين »#
ومهمات ا حكامه لانه كمال لعمتن فىاحكام احكام الدين لدو قتاتفرغ لدذلكواءه

التواضع وكسر النفس©

كمال ورعه لايلتفت االهىلق بلقصده تطهيرمنظراذالق  9و » على  8عدم

بااباسها ذلك لذلك (و)6
على ( الفقر ) لله تعالى

تفرغه للخراطة  اىخياطة الأرق #8و  #كذا  88الفسل » #افليو*ع ركه
لظهوره تماذكره  8او  #بدل © عاللىتواضع وكدس النفس  #فانمثل هذااللس

(و) على (الزهد) فى

لابوجد الافونك.س نفسه ف و  #على ف الفةر  #الىالله اومطلةاظ والزهد »

زهرات الدنيا فاستوى

فىالديا  8ولوكاف ان يلس ثوبا وسطا  »#لااء_لى ولاادنى تقييده به اما

عنده ماذكر وضدهها

ودان كان مهتا من

الزفيع والتنظيف (ولو

كانايفابسثويا وسطا6
بينالرفيع والدنى( نظيفا)
منالو»حم(اكانعند).

ذلك التكليف ( عتزلة

الذح ) له لكراهته
(ذوفه) لوداخل ذلك
خ

من (انْبقول النناس)
الناظرينله < ةذ

بررءغب

ى الدنا )ل اوقل
الثياب ( ورجع عن
الزهد) بذاك (ومنهم 2

اىمن فاعل ماذ كرمن
الاباس (رمنبريد القبول

ْ

لكونه #دوحا فىنفس-ه اولكونه كسوة اقرانه فىالغالب © ذظيفا  4خاليا من
الودع لزيادة التو جحوالافيفهم منالو_-ط  8لكان عنده عتزلة الذمح »
لايازم فةىرق وجود هذه الرثة بل قد رج علىالعادة الغالبة  #نوف
انيقول الناس #الناارون الوائفون © رغب فىالدنيا © اقل عليها© ورجع
 2الزهد  #وتسقط منزأدهعندهم ولايلتةفتوناليه #3ومنهم

اىالمراين بالزى”

من يريد القبول عند اهل الدنيا  #فانهم يحبون المتورع الزاهد  #مالنماوك
والاغنياء #ليتو صل منهم >ومتاع الدئياههوعند اهل الصلاح  4فاناهل الصلاح
بون

هن هو وعهم وهم

الظاهرغاية غ ضه ارضامنتهى الى الب او الافالقبول عند

اهل الصلاح اع هد وح ونفيس مطاوب

 2ذلو لبس انللقةوالو 2ه ©بكس العين

فداه ازدارتلهداهئليا ©لانمثلهذهاك.ابمهان فنظىره + ,فانقيل اذاكانمثل
تلك الثياب من لوازم الصلاح فكيف يزدرى عم لااهلدنيا وهم يحبون |أصاراء
* قلت ذلك تاف باختلاف الاحوال والاثخاص والعادات #ولوليس الفاخرة

|

رده اهل الدين##لاشباونهلانزى اهل الدنا مبغواض عنده ,أنوقوله صى اللهتعالى

أ

عليه وسزانالشيطان بياهلجرةفاياكموالجرةوكل'وب ذىشهرة كافىالمامعالصغير
»فس الثهرة بمزيد الزينة والنعومة اومن داللشونة والرثاثة ا وو لايس عندهم

عنداهل الدنيااتوهههر فيه الزهدفيها والزاهدفيابوبالعالم (ءنالماو كوالاغنياء) يانلاهلالدنيا (زهده)

1
1

(وعنداهل الصلاح) لايهاءه لهماتهمتهم (فلوايس الدلقة والو“ذة) بكسالعينفيهما (ازدرته ااهللدنيا) لاق
بثياءهمنالو#حوو اللملقة(و لوليس الفاخرة ردنه اهل الدن) اى جاعته فلذا نت الفعل اى منعته هن الانتظام ف سلكم

لانشانهم الاعراض عنهذه الاغراض (ولاب 16بالكتية مبنيالغير الفاعل واجملة خبرهومقدرا والواو للعال

زهده

وصلا<ه)

قَْ الدنيا )0فيطليبون

الاصواف

الرق.قة واك "كيه ) جع كساء

ثوب معيو

مانلشض امنيا

الرقيقة) وهو سافينفيهو فياقبله اوشاء #ملة اواحدهها فىا<دذءنك والآخ ربالاخر كاف المواهت(ما)اىمنالتى
فون )ارتتها او لرفعتها ( فئة ١١ [68- )إن ثيات الاغنياء وهيئها )لكونها منالشعر اوالصفوف (هيئة ثاب
#إزهده وصلاحه  4وهراده انيكون معلوما ومقبولاعند الفريشين #8فيطلبون

الاصواف  *#بجع صوف

 8الرقيقة  #وفى بعض الفح الرفيعة بالفاء فالعين

| لوالا كسية » جع كبياء ثوب مول ايضا من الك_عر  8الرقيقة © قبل عن
المواهب بقافين فيه وشا قبله او بشاء #ملة او احدهها فى احد ذينك والاخر

افلىاآخر هما قينا قد ثاب الاخ:ياءه ل
ش ياب الصطاءه ١لكونها هن الشءر والصوف «فيلة_.ونالقبول عندالة بيناى
اهل الدنيا حو الصدج لعلذلاك من جاقته وذلة نديره فاناه ل الصلاح ترد من
قد ثوبهكذا وان هيدنه موافقةاهم #ول وكافوا»ه بالبناء للفعول #ابس  *#ثوب
لوني | ات

5عه :كثيرة ل ع هيئة

#خشنأو ومكلكان عنده ,كالذييج خوفا منالسةوطمناعينالملوك والاغنياء ولو
كافوا 0س مايلسه الاغنياء لعظمعام 7أى صعب ونق ل عام ونا م ن انشال

رَغنوا 5

مالوا الما (قسر» اى وخوفا  1لاسر انهم من اذل

الدينوالصلاح والزهد» وغ ضهم

,كونهم م2قبواين ع

كلك عندتلاطهم الفمر ينواعرأن

معودن

منم الظاهر

كرس من قبيل سوءالظا نن دل المقصود

هنرف مافىنفسه هذا رياءالعياد والزهاد
يلا
االى
للهةه
كنال
اعلامكونه رياء فاه ودي

#ورياء الهدلنيا  #فىالزى" ##الثياب النفيسة»ه كثيرة القَيدَ و8ا#ارا كب
مابركب عليه كالفرس «والرةعه 62علية القدر فال القَعن #والمسا كن  #جم

مسكنكالبيوت 9الواسعة» ليعظمهم بسبب ذلك اللوك والاغنياء وتهابهم الفقراء
وتم الثياب انلثنةولاى 6ن
والمسا كين ##بلبسون؛ معذلاك
الناسخوفا م ناحتقارهم وجلهم علىان1ه.ة والدناءة*فان قل قد دحم 5

اصلللدتعالى عليهو سا انهكازله برد وفىرواية اخضس يلسه فالعيدينواخمة

اظرلاب اولتعظم اللائنحكة
#قلناذلك اماهو لتعظيم تاللاكاوقات لالحسين من
الماضرين فىتلاثالاوقات * فانة.ل قددحم ايضاانه صلىالله تعالى عليهوس) كان

ذل رنود ابضاءتلناقال لز اكلاىنهذا منه عادة' لانههأ مر بدعوة اللحلق
وترغيهم فالاتباع واعقالة قلوبهم ولوسقط مناعينهم لبرغبوافىاتباعه فاناعين
العوام تمتدالىالظاهر دو نالسرار ولهذا لسلنامام انيزيد نومالهمة حمسنالهيئة
والاباس ويتعمم وورئدي وابدهابن عور حير الطبرانى عنعائشة رطىالله تعالى

عنها وعنانويه -كازله ثوبان يليسهما فىاعة والعيدين +وفىشرح الاحكام فاذا
انصر ف طو بناهماالىمثله»تنبيه ذ كر الواقدىانطولرداندستة اذرع فىعىضثلاثة
وطول ازاره اربعة اذرع وشبران وكان يلسهما افجىممعة والعيدي نكله منالمناوى
#و الثالث» ماءهالرياء #القول كالوعظ
7
مآ

 6للناس بتر غيب مابنفعهم و تنفيرمابضرهم

الصنلرا ,فيل.ون ا)ى

يطلبون بلبسها (القبول
عانلدفر شين) ااىهل
الدينا وو اهل إلا <
(ولوكلفوا)بالبناء للفعول

( لبس ) ثوب (خدن

او)ثوب إوسعخ لكان)

ذلاك التكليف (عندهم)

كتكليف( كالذيع)لانفسهم
إخوفا مانلسقوّط من
اعين الملوك والاغنياء)»

لرداءة تلاك بالو*حم نارة

وبال 2ونةاخرى (ولو
كافوا

ابس مابلسه

الاغنماء) رمفنيع الثياب
 0لعظم علهم خ_ونفا

من ان شال © للكلفين
زوغوا" افلدنشا وان

لابعم انهم مناهلالدين
والصلاحوالزهد)الذين
دابهم الاع اض عن محاسن

الثياب هذا رباء العباد

والزهادفالزى (و6اما
ب( رياء اهل الدنيا © مع
بعضهم(بالثياب النفيسة)
اض_لا

اوشحا

اوفعة

(وامرا كب الرفيغة)اى
المرتفعة مقاما كانا.ول
المسومة والابل المطهي

(انز تن كن اانا
اللاي اند )السونة

( ياسون) أسايئاف يابى وفقصله ( رشة ه١ فى« لانه ليس من جذس ماةبله ( فىوه الثيابالطشنة ولارجون

بها <وفا هن احتقار الاضداد أهمعند رؤٌتها(وااثااث) بماعصل به الرياء (القول كالوعظ) اىالنذ كير بايامالله

0

( والنطق بالمكمة © النىممنع صاحبها عنالاخلاق الردية (و) النطق ؛ا:ل(اخبار) النبوية (والآثار ©
عن الععابة ومن

دوهم  2اظها را | زر

بأحوالالسلف) قل مقالهم 0

 1لمعم والزاء

أ

2

)2الع « وقونه

احوالهم ( وكتصربك الشفتين بالذكر »)ابماء 1اق أنه لاغ عن  50مولاه'

(كالام بالمعروف 0
والذ كر الثناء على الله تعالى وتنزيهه عا لايلرق به و
زاللحاق) او مكان اشهدون  4اظهارا لعلر وانه اهل للاهص 5

2-2-3

( اظهار الغضب )© هو

 0ودلالة

على اك

العناية

2222

11

2

3

6نأ بشهود]
لكر عشهد )

نال )و كك
بالمءروف والنهى عي.

2 2222222222

س0

2

 0والنطق بالمكمة ب*المعارف اتلفية والعلوم الغربة والاسرار المحميية
تغيير القلب واحرراته
الالهية #والاخبار» النبوية #والاثار» ون العمسابة ومندونهم
0
عند وجود مالارذضى
ف لل#ديث وقيلالخديث ماجاءعنالنى
دم
المير
قريئةالمقابلة قفالكب الفكر ا
الاتشكان من <«ودوة
 025السلام والمبرماحاء عنغيره وقيلييتهها عوم وخصوص لا
( للنكرات  6مع محبته
ذفكل حديث خير من غير عكس وواظهارا لغزارة #كثرة العا ودلالة عل شه
بالقاب اها لمداخلتها
العناية  #الاعتناء والامقام #باحوال الساف» بنقل مقالهم وذكر احوالهم
(واطيار الانقك) اى
والاشتغال عملااىشتغلهم وك حارلبثكفتين بالذ كر»#ايظن 7اظر انه لايعطل

الحزن ( على مقارفة 6
اى مداخلة

 2الناس

للعاصى ) ليذم بذاث
شرا ادءاءلكمالالامان

( ورقيق الصوت 6
باأحزين وانواع الصحسين
(ندراءة القرآن)لانقصد

ديث زنوا
جو
امثال ح

اضواة؟م بالقرانوويه
ليسمنا منلم شبعانلقر َّ

بل(لبدل)ظاهر(ذاك)
منه (علىاإزن) القاكم
هليه ( واناوف © ٠ن

عذابريه (و6ك (دماء

حفظ القرآن والمديث)

وقتهبل ستوعبه بذ كرربه هووكالاص بالمعروف والتهىعننالك ري

محل

نظر وشهود من 8اهلاق  *#لان اننفس الاممبالمءروف والنهىعن المنكر لاينفكان
عن لحل فالقيدكالمستدرك الاانبراد منمشهد الللق غيرالذينامموا اونهوالكن
بوه عدم تحقق الرياءبالنسبة الهم #وواظهار الغضب للنكرات  #اناريد باظهار
النضت مايكون بالاسان فداخل قالهى عنالمتكر والامكون عن [  112لاا
منقبيل العطف التفسيرى اوعطف اللازم علىالمازوم لكنحيئئذ لايلامه اعادة
الكاف #وواظهار الاسف#ه ااىلزن الشديد للإعلىمقار ف  6بالقاف فالراءفالفاء
اىا كتساب «والناس للعاصى #اظهارا لغيرئه فىالدين #وترقيق الصوت»
تلينه ونحسينه هه بقراءة القرآن 6هلالامتثال حديث زبنوا اصواتكم بالقرآن بل
الماصلفىذو ادم وت"ره منتدبر معائيه واناوف» من
زىن
لت عل
ليدابذا
عقو ته تعالى #إوكادياء حفظالقرآن والمديث»ه اظهار المماعته فىهذين #و».
ادعاء لقاءالشيوخ» فيباهىبهم و م على من خ اشحعه بهم افخار الوذكرمافعله
ا
اهلطناعات  #فىالزمانالماضى ليئالغر ضه منلاط وار مل
مثلا ب©ديان خلال فىنقله  4فىمتنه زيادة اونقصانااوسنداجر حا اوتضعيفااو رجا
#اوصع:ه  #كعطف لماص على العامهوا ولفظه  #بصوديلا و تععيف وليعرفاله
بدير  عالىمتقن «بالاحاديث  #وماهر فىفنه نحيث احاط جميع اقسامة واحكامه

النبوى(و) ادماء ( اقاء
الشو )اللو ريه
انما هى ٠ن قصده والافالرد فىمثلهذا النقل واجب #اشيا نعالدخول نحت
( وذكر مافعله ) فيا
سلف من عره ( املنطامات ) التى

لاظهار الفضل فيه فيصير مرجعا فها فينال غرضه مانلديا لاح ان اطرمة

قرب

وى

( سان خال)

بها اولاه ( والرد على *ن بروى

.مره صدر اختل (فنهله)» بزيادة اونقص

اوتغيير اكه

المديث ©

(قوله)»

اواكدوان

او سديل حرف

ا

(او)فى(حعته ليعرف) اىبذلاكالرد (انهبصير بالاحاديث)وظاهر اناللرمة انماهى افلىقصدالمذ كور والافالن
فيذياك واجب علىالعارف به حذرا م نالدخول فى حديث من حدث عنى د يث رى انه كذب فهواحدالكاذ

.

س
ه١١
]ه
سل
والتقرير مع ققدمابدعو

والتقرير كالتحديَتٌ ومنطرق امل سكوتلش على الحديث المقروء عليه فيقول
السامع لذاك اخبرنى فلان بهذا الحديث كذا قيللككن اذاكان الرد<يكءذواحيا

كت شلكوفالراء وقد سبق الدلازياء افلفرائءض وكذا كوالاضص
دشي أن
بالمءر وف يلهوكالجادلة  المادعة لاعلى اظهار الصواببل  88علىقصد اذام 6ه
اتىيزب الخصم واسكاتهيالخحة  89ليظهر اناس قوته  6ششرفه ورتنته وف العر

اليه كالمحديث به ومن
طرق :اال م ا ل
اشيمعلى الحديث المقروء

عليه فيقول السسامع
لذيك اخبرنى فلان بهذا
الحدديث قكالواهقن

(وكاليحادلة) اىالمناظرة
فايس درام بلواجب

سصدالتقرب

م وو

الىميته وتبلغ

ذلاك « منو <وه

ضه منه

رياءالقول

بذلاك واططابة

د

غربةاحد

ف امع والاعياد لاظهار

افسام ) كر الميزة

الجامع

وبالفاءو الهملة( الخصم)

الفضيلة لعلمنه انتم لروح اميت بالاحرة والمايل و |السبيم وفىحديث

الصغيرمن طلب العأيجارىنه العلا اىجرى معهم فىامناظرة رياء ونعععه اوأعارىنه

السفهاء يحادلهم مباهاة وفذرا اويصرف به وجوه الناس اليه اى يطلب العلل
ثيه تحصيل المال والماه وصرف وجوه العامة ادخله الله النار  +وفه ايضا

اذ عله بذريعة :الى جلت المبال!'وو دول الدننا طمن اليد
علىو -ه *+وى رواية الدعلى 0

افلنازلة ( على قصد

عنوج-+ل عيئه ورده

على عقبيه فكانت

النار اولىبه وان انتفع الناس بعله لان ماافسده بعله ١كث مااصلحه بقوله لان
اتزجار الجاهل عانلدنما بائزحارالعالم ذاذاحمل عله ذريعة الىالدنيا فيكونسيا
طراءة عباد اللهعلى معاصيه و مع ذ اك يعد نفسه انه خيرمن كثير كنالنا اق

مذه

اايلزيادوف مانللهتعالى والبصيرةبعروب
سوءاامة قالجة الاسلام والء النافم مم

النفس ويطلع علىمكايد الشيطان وغروره وكفية تلبيسه على العلاء السوء حتى
عهم لقتالله حي ثاكلوا الدنيا بالدين واكّذوا الع ذريعة الىاخذالاموال
ض
هن السلاطين واكل اموال الاوقاف واليتاى وصرفمهم طولالنهار الوطلب
الجاه والمازلة فىقلوب للق واضطرهم ذلاثالىالماراة والمنافسة والمماهاة كذا

فالمناوى وقراءة ثى” منالقرآن اوالاسماء لقهر من !ستدق اقوة ظلهليسبرياءعلى
تاللل الصف فيىعض :رسابله هذا رياء اهل الدبن  8#و ه اما  8رياء اهل
الدنيا  #فيكون « بالاشعار » التى لاتعلق اها بالاحكام  والاءثال » الادية
كضروب الامثال فىالمكالة  9واظهار الفصاحة والبلاغة  #فىالخاطبات
والمكتوبات قكيالظهار التودد الىالناس لاسقالةالقلوب وقيل هذاامس د'يوى

توسلءهلذاكفلابأسبه « والرابع » ماءه الرياء بف العمل كتطويل المصلى القيام
والركوع والدحود وتءديلالاركان »* فىالقومة واللسة ولوكان واجبا كاهو
عند يعض فىجر بانالرياء خفاء عم غاسبيق فارجع فتدبر

واطراق  7طاطاة

الرأس#لابهامانه على خوف وزيادة خش يدف صلاته حتىانلهيس لخهبر عنغيره

اى اسكانهباحة(ليظهر)
الحادل بذاك ( لاناس

فونه الم والدين ))

اطلق
وانااعرنر لاستبانة ا
فلامنع منها ولاقدح بها

(وحو ذلك) المذكور
وه<نوهرباء القولهذا

رباء العباد والزهاد(و)
اما ( رياء اهل الدنيا )©

تصصل(بالاشعار) التى
لاعلق 40م اللخكم
ادال كان )ادكه
 0اليقار الكاعة

والقصاحة )فيا امل
ديوى توسل به لذلك

فلا بأس ندكذافى المواهب
(والرابع) تماعصل به
الرياء ( العمل كتطويل

المصلى القيام و الركوع
والتصحوذ

.و تعدسيل

الاركان) اى زيادة على

الام المطلوب فيها

(واطراق الرأس) لابهاماله منذوى الفكرة والاعتباز.وارباب النذكر والاستبصصار

(وتركالالتفات) فمىيا منها لامتبعا لدت عند بالاقبالالتامعلى الصلاة(و اظهار الهدو» بضمالهاء وامهملة اك
السكون فىالافعال وعطف عليه عطف تفسير قوله (والسكونوتسوية القدمينو)تسوية (البدن) بسعاء الصا خراز
جلاكمن الرياء لعدمو جو[ |:
(فؤفمحضر) اىح<ضورمن(الناس) ليشهدوا بصلاحه(دو نالللوة )فلا يكونثى” مفنذ

١

حم

بمننظر ال ذىلك منهفمها ((وةسعلاسار العبادات) فاذا تلبس المكاف عكملاتها عقلصىدظهور كالهعنده ,كانرلا
وانتلبس بخذالكليا معهولاه قاصدا وجههفقدادىماعليههذا رياءالعياد والزهاد (و)اما(رياء اهل اليا امل
فخصل (بااتضز والاختياال)العة همأ والاخشالافتعال

الل اسعدتاء شونا
ال ناه ان لفان
فىالارض ممحا +وروى

المطل اهلك ناذاحك
جيشالحاج كرا وفى
جبته خزاى ارسم

فقالله مطرف ياعبدالله

هذه 6

ة بغضها الله

ووسوله قالللهلت١اما

ناعنك وق
المسكم] داتكطفه كر
اس ورك يه

كذرة وانت كيل ماين

عدر

الات

١ 1

من االميلاء امحابااراأ نفسهمم حاوانكر

ورك الالتفات ا#لىغير ماسننظره فىالصلاة © واظهارالهدو » اىالسكون
فىالافهال هِِوالسكون

كالمستغى عنه لكنه اق  4لزيادة بسط كهولسوابية

ل ضنيراس  #ليعظوهو لا.ذموه
القدمينو يهتسوب ةيه البدن 6#كالصالمين افى
دونالللوة 0فرك حيئذ © وقس عليها #علىماذكر بهسار العبادات »#
كاعطاءالركات وأم 3والعمرة كاقيل فارجعا لبصس كرتينفافهم مىتين +اقولوكذا
0

اللءعزو ونوافل

اأصدقة

ولعلكذا

إناءالمساجد والمدارس

وال نطرات وحوها

هذا رياء اهل الآآخرة  8ورياء اهللدئيا  #فابىلاتبمل يقبالتضير »ه التمايل
وفالاختيال وهواللميلاء بالضم والكسر معتى الكبر © ونقريب اللخطى #ه

بالضم ججيع خطوة بالفتم قيل عنالعوارف مرالمهاب صاحب جيشالاج
منى | :فق حية حراى

برسم وال

أ مطارف باعيد الله هده

تعالى ورسوله ذقال لهاب اماتعر فى قال ارفك
اى فاسدة

و

]| حيؤة قذرة لانت ل

مشية

سغضها الله

حق المعرقة اول كنطفة مذرة

مادين ذلاك عذرة فيركالمهات مشيته

#و ضع
تلك  8والاخذ باطراف الذيل 6ه لاظهار اللفة والنشاط  #ونحوه ك

ارف
واف
عك ك
لتل
اية
مش

اطراف القدم والاصابع علىالارض فالمثى* وحكيدكسا ت ارلرياء بسعع املنمصنف

اغارف وإمالاتى عا
اء
لاكرعوتدتن
ارل
عد

والخامس الاصهاب والزارون كن شرح بكزتهم ابكىثرة المصاحبين سوا
من الاشراف وكزرة الاحباء الزارٌبن سيا منالمسافة البعيدة  89و ©.يفرح

خسن افيه اظهار صلابة

 2عشيه ,خلفه  3اوازاءه وقدامه

الدينوعنء كافى المواهب

االلىجعة اوالدعوة يههذا على مرج العادة والاقكذا فكل خروج كو الدرس

( ونقريب المطى) 0

وصلاةاللنازة لانالعلة وهىالدلالة على علو مقامه ورفع قدرهوش ف منزلتهو رلته

خطوة كقرية وقرى

ا ارلااخطذو الذكل)
اىاسفل الثوب (و وه
من افعال اولى المحب

(واتلامس) مالصل به

غبة اناق اليه مو جودةف
ور

على اختلاق

الرسوم والعادات

 3عند ذهاءه

كة الدينالآخرةلام
احد المثالينماخربلمس
المبعلعل

نفسهو الدنيافقوبباهى ونفكر يوب © تر فعأ علىالغي
رو لا.ذهب وحده يقال انه
هن نكواذاهو اقبال املق وحصهولممادءمنهم هذا
ممشد كامللهاتباعكثيرةي ل
وينالب م
نيا :و ماذكر منكثرةالاعهاب والزوار
رياء اهل الدينفىهذاالباب#8ورياء اهل الد

الرياء ( الاتعاب ) اىالمصاحبين والاخوان إوالزارون كن شرح كته ومشي خلفه

(لبقال)»

عندزهاءه الىاجلمعه ) اوغيرهامن مواطن الطاعة (اوالدعوة» بفحمالدال من الدماء الى اما ايهاماللصلاح وعلو

اللقامحتىبدأاباعه وحصل اناعد زروسادى بهم) اى فاحر هنل يكن كذالك تر فعاعليه (ولاذهب)فكلء من ذلاك
(وحده»

اىمنفر دا وذلكالا جماع ووه اك سريات إليقالاندم شد)

فلذا اعتور نه الاحدان هذا

رياء العباد والزهاد و

للشنالاك

كاءل) |الارشاد له اتباع كثيرة )

اما لررياء اهل الدنيا)» باجماع الاحعداب والزوار عليه كان

ليقالانهذوقدرةوقوة) اىمكنة فىالدنيا(وثروة بفحما!:ا ن امال(و عبيد و خدم) !فحاوليه جومخاد 5ثبرة)
0 00

وماد كر العف

0

ان 0

 4خود من.الاح ماء  5ن ببق  0نالور

دنا
9

ليقال اله ذوقدرة وقوة  عظير على >حصيل كل مااراده من جلب المنافم
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لاجلالمباخ نفسه من اهل
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بنةقوله8والوزراء والقضاة #وكذامطلقمن
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عن نفسيه وكلا هى| مانعاالعبادة اوعن العبادة بالشفاعةو الندح اوبالقهر والغل.ب جاهه
اولينفذيه ِ جاهه ومنصبه

منا تقذ اوالانه كناد 93قوله قىالاص بالمعروف

والنهى عنالمكر » لازالاه ١ 0 بليغا تفأىثيرالاقوال وعليه قولهصلىاللّهتعالى

( وكن يراق ) بعبادته
(علنادغنياء ليثال منه
ا

مالا لاحسانهم الظنبه

ود2دذوا عنده الادادى

( اذهعدة)بضم المهملة
وتشدد الثانية مااعددته

من بال اوساو او
واجمه عددكغفر فةُوغرف

(لاعبادة)لان الطبعالبشرى

اذاكان الانسانمشغولا

يام المعيشة منعه ذلاك اعتنمامالعبادة واذاسكن القاب منذلكث توجه لها (اوبراثى عندالامماء والوزراء والقضاة

لينالمنهمجاها) اىوجاهة (ومنصها ليتفرغ به لاعبادة) عاص لله منه منالدنيا (ودفمالشواغل) لقاب من
الحاجة الى المؤنة(و)دفع (الظر( انار ويؤس.سالمءروف لقوة شوكته(اولينفذنه) اىبالنصب
اوالهاء وهو مبنئىلافاءل مانلانفاذ اوالتنفيذ الوإلفءول(ةوله) منصوب اعللاىولممفوع على الثانى اىليصير نافذا
(افلام بالمغروفوالنهىعنالمكر )و اذا قااللعلاء الاولىمنم انبالانكار للنكر وهىالتغيير باليد لللوك واكام
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الطاعةفى اعتقاد المرانى ف وكنيعطىله  #بالبناء لأفهوم و دراه مسعاة  #معيئة

وبالاسان لارباب الما
واللمناصب من العلاء
الاعلام و بالقلب لاعامة

العوام » وقال بعضهم
كل من قدر على ذلاك
فالواجب عليه انيغيره
كأفىالانبيهوالمواه هذا

مثال لوقوعالرباء لاجل
نفس الطاعة فى اعتقاد

المرافى ( وكن يعطىله
دراهم مسعاة) امىعيئة

(عينها واقف اوغيرء)

لعبادةمعينة  9عينها واقفاوغيره #يعنىسواء كان ذالكتعبين على طريق الوقف
اولاءثل مطلق الاعطاء  8ليقرأ جراً منكلامالله تعالى كلبوم » فىجامع معين
اوقبرمعين اومطلق  8#او يصلى ركعةكذا او!-حم اوبهال  #نحو سبعينالفاكاهو
المتعارف بناءعملاىنقل عن ب الدين ين العربى و الذى او صالك.هعلىان >افظه علىان
سوق

نفك

من الله بيعدق ار

فاناللهبعتق بها رفاك

0من النار بلاناناهوللهالا الله سبعين الفامرة

منالنار اورقبة منندواها منالناس وردفىذلكخبربوى

ولقد اخبرتى انوالعباسا-جدين عاللىقسطلاتى ان الشم اباالربيع المالق كان على
مادة طعام وكان قدذكر هذا الذكر وكانعلىالمائدة شاب صغير مناهل الكثف
فعند مامد بده االلىطعام بكىوقال لانى رايت ابى فىجهنم قال انوالرمع فوهبت
فىنفسى هذا التو حيد لاعتاق امه فقال االصلم#ىديلهقدخرجت من النارمسرورا
فاكل فقال انوالربيع فدح عندى هذا اللير النروى وكشف هذا الصبىفثل هذا

اللير وان ضعيقا لكنيجوعوزالملبه فىفضائل الاعمال مها فىتأمد نص ولحمالف
القياس ولهذا وقمفعل بعض ووصاباه كلاخ.سو وا نالكمال ووقع ف مىشكاة
الانوار و فىبعض مصنفات الثم عبدالر جن السطاتى وايضا باعلضثقةَ ءعنبعض

متنضدق» لبقأ لحرا

1

من كلاماللتهعاىكل نوم

طرابلقصلة بلاعةد از لكنالاولى عدمدايضا لانذلاك قديكونمتعارفا والمعروف
عكرافالمشر وط شرطا يه اويكبراويصبى علىالنى صلىاللهتعالىعلي وه سلويعطى
ثواله تواىثواب كل واحد ماذكر «9امعطى  #منالوةف اومزماله ف اولاحد
ابوره  #ابوىالواقف او ابوى مطلق المعطى وكذا ثواب دريس عم الشمرع
اوتعاممالقران»* اعمانالاصل فىجنسهذا الباب انللانسان انبعل ثواب عله

اويصلى ركعة كذا

“اونجحاويهللاويكير او
بهلىعلى النى صلى اللهتعالى

كالدرم ويعطىثواءه)
اىثواب كولاحد منها

على القارى فالاولى انيبأىذاثنفسه اولغيرهلكن بلااجرة ولو اعطى على

لغيره املناءواتوالاخياء ا اوصلاة اوصوما اأوصدقة اوغيرها كتلاوةالقران

والافمال كلها منتصوية

وسائرالاذكار فاذافءلشيأ منهذا وجعل ثوابه لغيره جاز بلامبهة ويصل اليهعند

عطفا اعللمنصوب اولا

اهللسئة والجاعة لكن الاستكار لاحوز عندنا فبىابالحموقالمالك والشافى
نجوز ذلاكف الصدقةواامبادةالمالية و فىالهولاوز فىغيرها املنطاءاتكالصلاة

علط(ى) من
للاامللتعلي

صللله تعالىعليه
والصوم وقراءة القرآن وغيره ولناماروى انرجلا -ائللنى ا

يان مكهرة حوازا بعد

الواقف اوغيرء(اولاحد

انونه ) اى انوىالمعطى

و-م فلقكاانلى انوان اب هرما حالحيانهما فكيفابرهما بعدم وما فقالله عليه
السلامان»نالبر بعدالبر أنتصلى'يها مصعلاتك وانتصوم لما مع صيامك رواه
الدارقطنى وءنعلى رضى الله تعالىعنه مرذوما منعى علىالمقابر وقرأ قلهوالله
احد احدى عشرممة ثومهب اجرها للاموات اعطى هانلاجر بعددالاموات

رواء الدار قطنى

اضا وعن انس

اله سئل رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم

(نقال)

|[1ذ|1
0
ذ[
ذ[
1
ذذ[|1
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طىى (إذاكالمسكين تالعكبادات) المعيئله ذلثالمال
يفععل
قال انوىالقارى بعكيداف المواهب لإفيفعل) عط
قابلتها (طعا للاللفءله عدة وقوة لاعبادة ويظن) للها؛ (انهم كسب إحلاللهوانثواءه) اىالاجراارتب عليه
للهايصل الىمن امس باتصاله
الىاآمى وانهفى طاعة) يمنى بظن المر!ثىان ذلكالمالحلالو انثواب ذلك الافعا ك
ا

منالوائف اواحد ابوه اوغيرثها وبزع ,علىاعتقاده انذلك طاعدةمضية وعبادة مرغوبة جهلامنه بانذاك
أكذلاك فىنفس الامفتأمل هذا -

١١ 5 تس حلكلامه علىونق مامه * واعرض علزه الشارح الكردى

ةشر <ه الى بالتوفيق
فقاليارسو لالله انانتصدقعن مو ثاناويحمعاهم ولدعوأهم هل يصل ذاك اليهمقالذم

أنذلاك كاه طاعة مقبولة
برحو نناتكاشر ح احد؟بالطبق اذا اهدى اليهرواءابوحفص البكرى وعنه صلىاللهتعالى

عليه وس ]اخنهصى بكب.شين ا!محيندهماءن نفسه والآآخرعنامتهرواءااشضاناى
جعل ثوابه لامته وهذ اتعليم هنهصلىالله تعالىعليهوس] انالانسان ينفعه علغيره
الاقنداءءههوالا”ة.البالعرو :الوثق و اماقولهتعالى وناايسلاللاناسماناسعى»ففيه
#سلطها كله من المسلاث| لقسط لعلىالقارى وباخلة انجنس
انى كثرةليس هذا ب

ذكر مدو حفىاصله وائماالاتكار فىالاجرة ولذا قال 88فيفعل ذلكالمسكين تلاك

العبادات #امعينله المالبالوقفالفاسداو الصدتةالفاسدة © طمءاللالاصعله عدة»

#ؤوقوة لاعبادة ويظن انه كسب لاله » وليس بحلال بل حرام لاخ
نهذا الانندب .ان.ذكر فىالصث المامس قتدبر 9إوان ثوابه يصل الىالآمروانه
طاعة » معانه فىرياء وماعبدالله تعالى تلك العبادات الالاجل المال المذ كور
هوف معصية ظاهرة واثم باو اماالاوقاف والصدقاتعبىقراءة الاجزاءالقرآ نه
اتعلومات المؤدْنن والمدرسين وكذا الائمة واللاطباء فى الموامع والمدارس مثلا
يلليس فيهاشرط هبة ثوابتلاك العبادات لروح الواقف بل هما ثواب صرقتهها

اءانتهما على البر والتقوى» وباجخلة المنئىاهداءثوابالامال فىءقابلة الاجرةوهو
وود
سع
يج

فيا ذكر وماوجد فيه الاعانة على منقام تلاكالعبادات لم لوشرط

أهداء الثوابفىمقابلة هذهالاموال لكان تماذكرء المصنف  +اقول قداشار الىنى
ذلك المصنف فىآخر هذاالكتاب وايضا صرح نفيه فىانقاذ الهالكين واماالكلام

نحو المؤذنين والدر سينفوجه تجويزالمتأخرين معكونه خلاف القياس مشهور
بكولة
قذل
ةكل
عان
اصنف
طىان
الفقهيةقيلهنا اعلنشارح ادلىكاعيراضا عل

رحسئة مكة عندالله ويصلثوابه الىالآآم وعليه استقر اعللامة وهو |أصميع
عندى افلىضدار ى اله لمارق بعضالمسافرين على لديغ باد فهرى” فاعطوه شيأ
هه اصصابه لكونه اجرا عتلعىليم القرآن فلا قدموا سثلوا رسولالله صلىالله
أعالى عليه وسلم فقال انا<١ق مااخذتم عليه اجرا كتانالله  +وفىالهادىوالقنية

وحسزة عور

عندالله

ورسولهويسلثوابه الى
الام وعلية استقر عل

الامة وهو المح عندى

* لماروى اأخارىعنابن
عباس ر ذى العلنههها ان

نفر اكمنابر سو اللله
صل اللهتعالى عليه و
عمو ايماءفوملديغاوسليم

فعرض لهم رجلمناهل

افلمقااءلهل متكرنراق
كان فىالماء رحلا لديغا

اوسأيا فانطلقمنهر جل

فقرأ شاتحة الك تاب على
شا فوا جاء بالماء ان
أصصابه فكرهوا ذلك

ثعالف
وقالوا لكخذت
الاجر احتى قد مو |امدينة

لولله تعالى
ارس
فقالوا با

اخذ هذا على كتابالله
2
اا اعال
صلىالله تعالى عليه وسل

انحق مااخذتم عليه
آكتابالله؛ وفى فتاوى الهاوى يكره اخذالاجرة نلتمالقرآن الا انيرأ جيعه  +ولو قال اقرأ منه فلايكره
البعض وبكره ان.نقص ااجرلمت من عشسرة دراهم اتهىكلامه  +ثمقالفالمنع اممثنالهذءاللميرات بعد ماتقرر
عمل الامة ودلت النصوص

على جوازها جهل وض_لال واضلال وتفريق بين اأسلين وعدم اهتداء

الدين  +ثم قال فاحفظ ماذكرت اك لخاص من غلطات المص_نف وخرافاته انتهى صكلامه ٠ فقول
اثر الفضلاء واالكفبقرهاء انالنفية نقل عنها ابن اعخر جواز اخذد الاجرة علىالرقية
نواه على ماذكره ك

حيثقال فشىرح هذاالحديثخالف المنفيةبالثهور فنفوا جواز اخذالاجرة .افلتىعليم واجازوه افلىرققلوا))
لهذا امير ولذا -جلبعضهم الاجر 5
اانه,
هالا
فلرق
ءفا
وياس
زوالق
اهوه
جالل
اهءلى
تعليم القرآن عبادةو الاجرفي
ةالقراءة لارقيةو التداوى نداولثواب فلامعار؟
ثعالى شر بن النسؤالعن اجر
جر لارقايةلبلكتداب
الى
لثع
اودي
ال
وبعضهم قدر ل اربنةسيسالورود اىرقية كتاباللهو ادعىبعضه سد بالاحاديثالواردة فىالوعيد على.
دواود
ونى
بر ا
الطب
الاجرة علىةها القرآنروا «ا

فعءلىهذهالرواية فالشاكالاصلاعلىانالحديث خبرالواحد فلالة

اليلاومعذلاكل !مل بالمديث المذكور الاماما وحدفة والامام اجد راج
لعار ضةةو لهتعالى و لانشيروا باباتىن ق

اهلفااجوجرة على الرئبة عط[ ؟١6ه بالقرآنوباسالّهفجعلاالاجرةفى
 +واماالشافهى ومالك رجزهمااالل
عل التفك لكا هودن

اعال المتاحة والعالءء
السك الذوراك درن
عنزلة التسابع ل 20
داخل فىالنهى الكمذور

يكرءاخذالاجرة خلتم القرآنالاانكتم جبعهولوقال اقرأمنه فلايكره بقراءةالبمطل
للالو ريق
ضجه
ومنع
1ك ان.نقص اجرة اللدم عن عشمرة دراهم اتهى فال

يبن المسلين فاحفظه حتىتخلص من غاطات المصنف وخرافاته اتتهى ورد ب
فتعليم مطلقاوجوز فىالرقخاصة
حاصله انالقياس عند النفية عدم الاجرة ال

ولوا الاجرة فىالحديث على الاجرة ارقف
عندقهاعلى اندلبل الحويز لهذا الحديث على خلاف القياس ج

لارتم بدون المواب عن

دليلالمنعكانةرر فىموضعه

بكتابالله و بعضهم قدر مضافا اىرقية كتابالله سَرنة سبب

الورود وقإآ

بفذه بالاحاديث الواردة فى الوعيد على اخذ الاجرة وان الحديث خبرواحا

فن ادعى ا أو از فعليه البيان

لابعارض نحونص ةولهتعالى ولانشتروا بيانىثمناقليلا مع انامامنا ملعملبالمدي'

نابنكو نالمنعمن امثال

وكذاالامام اجد وان عل بدمالاك والشافعى ودعوىدلالة النتصوص والاحجا

دلو خلذلة
اافا
يءال
هذ

اعإلوىاز كذب وافتراء فانالادلة الاربعة على عدم المواز اقوله تعالى  +قللآ

كإظنبهالبعضبعض الظان

استلكمعليه اجرا انهو الاذكر اعلالاميننا*معنى ماالقرأن الادلالةذ كر لاعال

ركرض
ميهعذل
ليدع
اماما
وا

لانيحاوز الىكونه ماسئل عليه الاجر مناللماق ولقوله صلىاللهتعالى عليهوء

من دلالة التصوص على

روا الكإن ولاكا كأوانه وللاجاع علىانه لاثواب الابالنية وهى اللالة الباء؛

جوازها ونشرير الامة

على العمل المعبر عنهابالءزم والقصد ولاتوجد فهانحن ذيه فلاثواب ولااحارةو
ببعلانهما وارادان عالىموجود والثواب هنا معدوم والتفصيل فىانقاذ الها
* واما القياس فانالقراءة مثل الصوم والصلاة فىكونهما عبادة يدنية

واجفاعها علما فكذب
فان
مخض وافرّاء فصر

الادلةهن الكتاب والسئة
والاجاع والق.اس ندال ١

على مدمانا  +اماالكتات

فكقولهتعالى قل لااستلكم

فكهالاتجحوز الاجرة عليهما اندوز عاءها واما كون المععلى صلة نعود 9
وقراءة اللقارى حسبة ومعطاة ثوابه للعطىفردود لان العطاء اتماهو لحرد القراً
رلمبعطوا
بق أ
علىم ادهحتىلولم

بعط مقرأداو

ْ

١فالماوى وآلم

عليهداجرا انهوالاذكر لاعالمين وجه الاستدلالان| لضعير لاقرآنوالحضراضاق فالمعئىماالقران

(فالحاوى)

الاذكر لاعالمين لانيحاوز الىكونه تمايسئل عليهالاجر من لذلق+و اماالسنة فكقوله عليهالسلاءاقروًا القرانولاناً

عال در ةة لادباذ
له ذكره صاحب الهداية فىكتابالاحارة * وذكر فىالمقدمة قال عليةالسلام منعملمنهمل

بلداجهاذرهةالتىهى اللفقيقة بعال
افلىآآخرة نصيبه قالالمواللىمر حوم الفانقاذ فاذالميكنله ثواب فكيف ا
وبع المعدوم باطل وأوسِ وجوده فلدس عال لانهليس بعين تر ى ذيلهالتنافسوالا,تذال ولوس فايس عقدو راله

سي انهوليسفابلياعجارة تلاك المنفعةبو ض والمنفعة«هناهاىلثو لاابنفس القراءة بلهى م ادة لاجلهحت اىنالست

اذاعا عدم حصو لالثوابلم بعطه حبة على #ر دالة أن لقضود عليلز الانساعنوات 6ن لك لاست |0000

ههنا تفصيل مذكورفيه» واماالاجاع فانالامة اتفقوا عللاىثاوناب الاعبماللنية لقوله عليه السلام انما الاعمال

نت وهىالالة الباعثة علىالعمل المستبرعنها بالقصد والعزم ولاتوجد ثهائن فيه فص للهثفولااباجارةولابيع
وجهه  +واماالقياس فانالقراءة هثل الصلاة والصوم فىكواها عبادة دنية خض
ااقت
لاموزعلها فتأمل +فانقلت در ان كن عتناد:الو
ما
عوط ان ي
مكعوطاء  0بلاشرط قراءة
فحما لاحوز اخذ الانهر:

قاس

ع
دلقر
لءطن
القارى ده تعال ولط نواه للسلى:قلك لاوز امااولافلآن امعطى اتماب

ألمال
ده حتى براقبه .هدلوم على القراءة حق[ 0١ 4ه وعرملايسهلنطقاطا واماثانيافلانالقارى” التماابخقرذا
فالماوىلعدم كونهمن المعتبرت الفقهية لالعمل محاالف فيهللاصول

السابقةوكذا

صلاانحبه معن زلى فلايمتبرةوله فهاحالف الكتب المعتيرة انتهىملذصا+اقول
لاخاجة الىا كر هذا التطويل فرىد هذا القول باج.ل لاله لماكان المذهب عند
اغلنفية عدم المواز على مافى الكتب العتبرة كإنقل عن ناج الشريعة فىشرح

الهداية انالقراءة بالاجرة لالسهق بها الاواب لالليت ولاللقارى وعن الحيطين
اللملاصة والاختدار اودى لقارى”

القران عندفيره بشى” فالوصية باطلة نه وعن

الحافظ العبنى فىشرح الهداية عنالواقعات وعنعالقار  2دنا والأاكد اسان

ولو لميعط لمبرأ وان
لميمنع مائع فهل يكون
القراءة حسبةهكذا +فان
قلت فاجواءك فواذ كر
فالىهاوىو القئية  +قلت

انا
الهاو
لى ل
كيسم
تنب
جوز

المعتبرة اصلا فا

العمل بما فيه الااذاعل

وترجع المرجوح على الراجع وقدكان دليل المقلد هو قول من قلده لاغير فان

موافةةتها للاصول وقد

فيه و الحمديث المذاكوار

ع فحتالف هذه المسئلة

هد
#اثتفى
الاحضاج بالنص هو منصب الاجتهاد وقدكان ذل

يكار كضبر انكنت حب انتط قطوقا مننار فاقبلها اىالهدية على'تعليه و ضير
أنىبكنعب انهقال علت رجلا القرآن فاهدىالى قوسا فذكرتذلك لانى عليه

للاصول واماالقنية فهى
وانكانت فوقه الاان

فالملا'  عندالناس 4 89رداراءة الناس #هبدو نطلب رضاه تعالىوثوابه والا

صاحبها معتزلى فغاتها
انيعمل مافها اذا لمعل

فيشكل كونه رياء وليسلهقصدفىاراءةالناس الا هه ليقتدوه © بقتدوابه و شبعوه

كالفتها الكتت المعتيرة

فو ويتعلوا مكنيهفيالتمل » انكانغرضه ٠نتعلهم ارشاده اباهم قاالوطريق
االعمعرو ف اواأخاص #نوزر عدم التعليم اياهم فالظاهر عدم الرباءوقدقرراله

و امامعال#الفةفكلا كانى
الانقاذ ويبماذ كرنامن

لابشرّط فالاممبالمءرو لك نلواننالاو لىذلاث وانلميكن قغرضه ثى” منذلاك

الادلة المنقولة املناحارة

الصلاة والسلام فقالاناخذتها

فظاهر فىكونه

اخدذدت

قوسامن نار فرددتها هووكنيصلى

رباء لكن قوله©و يصيرس؛بالطاعته

بعنى لولميكن اللا

اويهال

##لايلامه وولوايره الناس يه

لمبشعل  #لكون غرضه»هرد الاراء وقدفات ب وهذا

ايضا رياء ت#اهل الدينقب اللاانه وسيلة مي فرفيه تأمل  9لافمالوكان قصدالاقتداء

ظهر انهذه الاجرة من

الأمور الحدئة الرذودة

ار © يحىي 1أتىفىخلوته لكنمقصوده مالناظهار هوالاقتداه || مى .٠ . . 0
قاتارهدلالاظه
8

1

ظاقةة

فاده

كعدة مقبولة عندالله

سوله وقدقال صل اللهمايه و سم من احدث فىاه ناهذا الس منه فهورد اى م دود كام فيكون فاعلها“ستهصقا

ناب وناركها فوظا عن العتاب فتأملحتى يظهرلك اللطأمنالصوابواللداء! بالصواب واليه المرجع والأب
أن بصن
اومبال) اى يذكرالله تعالى ف١ىاللا ) اى فىحضسعم (4رداراءةالناس) ذاللكاممنه (ايق:دوه)»
إن شتدون معن يت
بءون فعدى تعد شه والافاقتدى رضحن (ويتعلوامنه ك 4ةالعمل)دن الصلاة والذ كر أو غيرذلاك
يصير )اىذلاك العودلمنه (سيبا لطا يم

واو مره النان ع( بانكان فىالللوة اومنفردا  2لىشعل وهذا

ايضا

 6الاانهو سية الخير( لاف مالوكان قصد الاقةداء) أوع لالطاعة فقط ب
(اهيا على رد الاظهار) لذلاك العمل

) اجا وق نات

 4لطاعةهم لهزفانه) عخدذزات 2ك

إس
91

را ©

«للدوم ) 0

دوم

اعم (٠سهب)

اصول

لعاف

ع رباء اهالالدن (و) اما رياءالادهل
ناباظهار اأشضاعة )لاهيرء (و#وها» هده عنده ولصل) مندز

ولايذ) كامار:لإلنفذ | <كاماالذسرع)بها بروإصلم الناس كر

0

ل ال ل

(فالرياء الى ) الذى

لامدركه الاالخاصة نور
2

ع

بصضارة واصفاءسرا رهم

(وعلاماته) الدالة على
وجوده فاىلزمانالماضى

اع اهاالسالك ان

الا تذكون ج246

كه دن القساد بعل (رويرفمالظر» اىماو ضعق:ي

ف لاالاحداث» بحث ل ياأتىافلىسسر اىفخلىوته كافىالاول فالفرق ببنالاظهار

والاحداث بالاتان فالىخلوة والاحاد اتداء عندالناس بدون اتيانه فىالثلو
© فانه ليس برباء  #لان عمل ٠وجود اولاتصدالاقتداء  8.بل هو  #حينئذ
يهومسحب »© لان فيه علا لنفسه وتعليا لغيره بل قديحب  8ورياء اهل الدنيا
فىهذا النوع « باظهار اللجاعة ونحوها #كاود والكرم © لصلالىولاية
وامارة وتولةوتضاءو وهاه لينفذاحكام الشسرع ##لانه حينئذ نافذ الكلم ومطاء
#المة ودفع المفسدة © ويرفع الظروالمكرات 6
الام  #وإصلم ابلنااسلص

5

وز الحثالرابع م

(إلى انيكون اخى *ن

ف الدعة  0افلرىياء الليقى »هفنل:ا.هله الاءنظر دقيق وتأمل حقيق اذ لايدر
الاالخاصة © وعلاماته * الدالة علىوجوده  0اع ان الرياء قديكون خفيا ©
قكدايكون جليا م فهاتقدم منتهيا  الى ان يكون  0من دريب الفل يكا

الرهل فانه لكمال لطقه

2
صَوت حركه كه حل

وتحوء فاته لهل حنه الكبال اند طن ا

لامحس به ( فحتاج 6

خفيا لادرك بالمس فيكون ادراكه بالاستدلال  فصتاج * قبل بالفوقية ودل

لكدالئقس والشنيطان

ذبيب القفل © وحركة

باأفوقية بالبناء لافاعل
(فى٠:عرفته اعللىامات)

كته © فىمعرفته الى علامات  6وامارات اتستدل بها © 8منها ان بسر ©

العابد ب8ا8طلاع الناس علىطاعته ومد<هم »© له فرب عبد يخلص فعىله ولا

والتاى لوق ل العدول

بعتقد الرياء بل يكرهه ويرده وتم العملكذلاك ولكن اذا ااطللعناس عليهسر

به لمنها اناسمر» بالبناء

ذلاث وهذا السرور ندل على رياء خمنه اذاولاالتفات القلب الىالناس للأظهر
سروره عنداطلاع الناس فلقد كانالرياء مستكنا فالىقلب اتكناالنار افلىحركذ
قبللائئى انهذا بشتضى اله وانلم:وجدالاطلاع والسرور لكن اذاكان حال
اواطلع اسسرفيكون رباء© منغير انيلاحظ اقتداء غيره.ه» يعنىمنغيران يكون

للفعول او الفاعل اى

على طافته ويم

6

ل ( ٠نغيرران يلاحظ

اققداء غيرهبه)نها (او6

سبب «سمرله اقتداء غيرء.ه فىتلك الطاعة فانه حرةذ تضاعف الاجرلكو نهعبادة
متعدية فله اجر عله واجر على هانقتدى به «نغير أن.نقص هن اجورهم شل

ه وعمبتهملمطيع
فمىدحهمأ ل ف
واو © منغير انيلا حظ هو اطاعته نمال
للتهعالىفىمدحهمو محب:هم
الطيعاو) من غر إن

احذاهدلمطيع ونحبته طاعة فسيب «سسرته حينئذ كونهم فىطاعته تعالى دح

والمال انالمسدو امل علىالرباء والذم ن٠الاقران فىاءثالهشائعورتوقع 8او م

يستدله) اى بمدحهمله

سد لبه يهباطلاع الناس ومدحهرله #8على حسن صنعاللهنالو
٠ن غيران و

 2على حسن صيم الله

حسن ©ن«ظره لحهدث سر  #عنه و القبجم» اذ الانسان لانخلو عن
ظههر الل  6منها ولالطف اعظ ,من اظهار اميل وس 5
وحاما
قب
 00تجميك نظراللهتعالىلهلاحمد الناس وقيامالنزلةفى قلوبهم

تعالى )© به اى ,توفيقه
لطاءته (و ) حسن (نظره
لهحيثسيرا لبج 6القائمبه

فهرحه يحمإلى (وة
اععنينهم (إواظهراج ل» حتىمد<وهف(يكون) حينئذ عند الاستدلالعلىحسن صنع »(ولراء

نظر اللتهعالىلهلا)فر حه( محمد الناس )لهلانهلاعبرةنه فىنهس الامو 6لا(قيامالمنزلة)اا لكانة(فى قلوهم6اصل ١ا

للله وبرجته فبذاك فليفرحوا ) وفىجامع البيان
وقدقالاللهتعالى) محرضاعلى الفرح نحسن معاملتهعندلاقل.فض ا
صالكلام شضل اللهور-جته فليفرحوا .ذلك فليفرجوا افحدذافلفعلين!دلالة الثانىعليه والفاءمهنىاطلكثمانهقيل

:ضتطو! الفضلوالركجة,لفنحفاتهلامغروح نهالى متهنما واالقلضالمان او القرآن واالاسلا اليد
سوا رشىفل
لقَرآن اوانهصرنا هناهلة اوالسنناواطنةاتهى (او) »نغير (اناستدل باظهاراللهتعالى الله بينعباده حتى
لد اوغليه (وسززاقبع ف اىلدئيا)تنازعه المصدران قله وةدتهدم انهتعينفىمثلهه.ا اع ال الثاتى فلاتغفل ( انهكذات شعلبه

للللهصهلتىعالى عليه سم
ف ايلآآخرة كإجاءفى الغبر)فىكعم.يم و 4١١ ]نه عنعر رضى اللعنهء انقهالةا رلسو اا
اناللهتعالى بدنى اللمؤمن
وقد قالالله تهالى قل شضل اللهكهائى اكراءه واحسانه بالعئابة والتوفى بلء

و لكدلالورم كاله

"لمي

نشنار ق 0الدن1اء 10نعيها ودوتةاذت كل
0دك ع  0 | -لان

القرحبذلك طاعة و قدقال للهته الى بعدهو خيرنمناج.ءو ناىمن ججبعمافىنفو-هم من
الاغراض الفاسدةو فىاب بدهم من متاع الد نياو بالخلة كأندظعر لهانهعند اللهمةبول ففر ح ه

و او #ه منغيران 

بستدل باظهارالله تعالى اليل وسترالقبجم فىالدنيا #من

اوصافه واعاله على  8انه كذلاك شل به فالا خرة كا حاء فاىنبر  #فى
عامة
اك انوماله.

وفى,رواء2

حديث

نام الله  0بده افلقذنا ددا لاسر عليه  0خرة +و كلام

علىماق

اسار

الام !!سير

نالله دى

ماسر الله على عدمده

00

داق

عاء2

اهل 8ع ةله ١: 2

الد دأ سير

للازى و التفضيح مستعار

ميف

نت

كذا فقول

فدهلاثك با#كةاقه العذات قال١

لاك ال.وم اللدنث +قالءزالى وهذا

يان يحازى بذاك و١اضا ىحديث

1

اظهار رعاته وصونه

ثوله علىرجل اذا اراد
صياته وهذ امثيلو ول

الطار وهشو حنا حي

عليك فىالديا

كال اد
2

أنه

وانا اغفرها

اتمابرجى لعبد مؤهن ستر على الناس

عدواهم واحتل ىق <ق القمية تفصي رهم وم ذكرره قء0.

و ضع الله2

على عيده

ذن بكذا فقول

-

حى اذا ادرنذثونه ور

ل5له تعالى فانى قدسيرتها

الكتفك' الاق وامعق

 1 5ناس

00
يدون به نفسه وستره دضه وبدررمدنوه عله «قراما
نعاىر ب

فض عاب

الله اعت ذنت كذا

اى سيره دوواد

هكن 8

لى نهرب قرب اه

وسيره

ايكرهون فهو جدير

دن سير مسا| داج الله فى الد .ك 5وال 53ره

فانالرور باحدهذه الاربعءة » ملاحظة اقتداء الغير وملاحظة طاعتهم فى

مدحهم والاتدلال باظهار الحدل وسترااقبج فالدنا على ان شعل به فالا خرة
والاستدلال بالمدح هنالناس على حسن صننع الله لدحيث سير القبييمواظهر الخرل
 0حدق » #ابت فى الشرع بو لعادلى الرياء © لانه ايس فىثى" ةنهانظر الدنيا
#ولكن كثيرا مابد له تلبس »#اناس «وذلكن يهالشَالاكق ##على بصيرة ##وتيفل

نامثلا بشعفىىل ابليس هذا أكن بذبغى انكون هذا السسرور رباءانكان اختياريا

اذهر ف

نم أى رب حتى شرره
بذنونه ورأى فىنفسه

انه قدهلاك +قتالاعلاللى
م

عليك فاىلديا

انا اغفرها لك اليوم
فيعطى  5تاب <سنانه

*فرواية يأعسبهالى
و

الجنة 

فى ابن اللاك

فىشرح الثارق *وفى

تشع ايضامن سيرمسلااى
سير عييه أو سيربدنه سوه

اه الد نا لالخو
والله تعالى ىعو نالمهيد

ماكانالعيدفىعو نأخيدالسر (ريقة 7١1 ى63فانالسرور )اىاافر ح(باحدهذه)الاوجه(الاربءة)! اذ كورةعلى
وجداخر اجها هن الذمالاو لملاحظةاقتداء الغيربه والثاتىملاحظةطاعتهملله تعالى فىمد

حهموته للطيعوالثالث

ىديا انهشع ل فىالآخرة كذلكو ال0
تج ف ال
الاستدلالاظهاراللهالخ ولوسترا

س على حسن

صنع اللوهنظر هلهحوث يرا لقبيجو اظهر ايحلق) اىثابت ءال(ايدل عالرىياء) لانهايسنظفرىءثشى
بلملقة (ولكنكثيرا خمالدهتلبيس )من النفساوالث0
الالكو ذهاطريعًاو نظره بالمقيقذلر ال

 1منهالادا

منصوب عق

المضدريذوالظرفومامنبدةلاشيوع كامس(فقليتكةنا)ىباليفهاالسالاث اوبالفتية اى السالاك(علىبصيرة)فىامسء

فلابغره الغرور لآومنها 6اىهنعلامات الرياءانلنى لبزانن>نوقره) اىيعظمه (الناسو نواعليه) بضمالم:

(وان .نشوا ابطىلبوا خفذانفسهم وسرعتها (فىقضاء حوائه) التىيحتاجها منهم (وانيسامحوه فال

١

قصسر) يانميوس
والثمراء) نكما كى ت:ه او نحفيفها (وانه سعواله فىاللكان) عندقدومه (فان قصر فميه
المكان(ثةل) بضم العين(علىقلبه)اى رأ نتماد لشدنه لانهبرىذلاك قصمرا فىاداء حقه و وجدلذاك) الاتقصيرمم

1«.ه
لها ح
عظ
ذَلكالمقصر (استبعادا) لابرىفىنفسه مفنض
اى قعل انواع المرءة

( على ) العبادة ( التي

ىه)بطلباداء (الاحترام
(كقااننضفس
ت

والغالب فىمثله الاضطرارى نم انخطر السسرور اتداء بلااختيار ولم بدفعه بل
احقره باختياره يكون زياء وايضا ان تعريف الرياءالذى سبق لامعل هذاالسور

اخفاها) من الناس لعمله

عريف وبدرج فيه ذافهمووومنها»
و تخصيصه بالرياء الى تكلف الاان شاكللفتف

مسرا (ولواميكن سبقت

اىمن علامات الرياء© ان حب اننوقره »© يعظيه «الناسو» ان  9ثنوا عليه |١

منه تلكالطاعة )المفعولة
لذلك ( لماكان سيبعد
ذلك» مفناعله معهلعدم

وانبنشطوا  4من النشاط وهوالسرور  #فىقضاء حوانئحه وانيساءوه فالبيع |
والثعراء» بانساعله عُنرخيص ويشترى منهةٌنغاليوانو سعواله فىالمكان » |
ر ثقل  #بض العين على قلبه  #وانكان الثقلة '
صيه
قصر ف
منق
عندقدومه لفا

رؤته فضلالهعلءه لزوءهما

لاستمزام ازدراءالصلاح الذى بجبعا.مه احررّامه عا فالظاهر ليسبرياءكازدراء ١

ين وجود العبادة ©

العرفانهكفر © ووجد لذلك استبعادا © لمارى مننفسه عظة وفضيلة #كان ١

منالعايدعنده( كعدمها)

نقذ قاد #اى تقض شياً معناو تطلبو#الاحير ام #و التعظيمنالناس 9على© '

فاعتبار (ثما بتعاق)
ال

الصالمات  8التىاخفاها * #اعلنناس لاحن انالاخفاء عن الناس يقتضى عدم
اطلاع احدوطلب الاحرراممن الناسبقتذى الاطلاع فتأمل #ولوليكن سبقت 31

(ل يكن » عله ولو فى
خلوة (<الياءن ثوب)

#ير فىحقه وما
لدتذلقكص
اتبع
منه تلك الطاعة» افلتعىلها خفية 9ك#ان يس

ينظر(بااق) اليدلذاك

بفتملمجم ةوسكون الواو

خلط ( و ) لذقهزين
الرياء ) حالاوصفة ٠ن
الفاعل (رو٠هما ادركت

نتففسرقة) لفح الفوقية
وسكون الفاء اى فرما

قويا ( بين انيطلع على
عبادته انسان او) يطلع

علها (ب#ية) لانفعءنها
( ففيه شعبة ) اىقطعة

لميكن وجود العبادةي عنده ععدمها فهاتعلق بالملق يكن وجوده خالياعن
شوب اختلاط هوخن »هلابكادتتبدله صاحيه ف منالرياء وما ادركت نفسه ِْ
2تفرقة© فرقاقويا © بين انيطلع علىعبادنه اثسان او#عدففيه « اىفق سرورة|ا

ته «وشعبة  4قطعة يمن الرياءفانسروره باطلاع الانساندو نا
ا عدلى
باع
عاطل
لل

ااته
للن
كتهصبينا
سصلا
نقايل+و فاىد يثلايؤمناحدك حتىتكون
هاك
.و ايشنعر ذل
بين اعنزه اهللاان.شارنه اى بقارن عدمكون وجودالعبادة كعدمهاة الملاحظة » ١
لاقنداء غيره بهاوطاعة غيرهللهتعالى فىمدحه ومحبته له#اوالاستدلال  #بذيك ١
االخينئذ لايضى
على حسن صنعاللهنه واظهار اميل وسيرّ القبييج#الساقان» نف
التفرقة«#وقليل ماهر #اىاهل الملاحظة والا-تدلال ولاد الاالصديقونقيل ٍ'

هنا وبجيع ذات اثم واف منه احباط التمل» اقوللكن دو نسارء كايشعر به ١
قوله شعبة هنالرياء * اعلٍ اله اذاكان و العمل اتداء على وخه الملوس||

وريااءلت6نوين
( من ال
للشبوع تنفيرا عنالنظر اذلاك * وفىالمديث لابؤمانحدكحتىتكن صلاتيهن انا)كسصلاته بيناعنزه 2و1 0
كافى ال مواهبوعن ابلءمضكماءانه قباقلعي لاعامل ان ياخذ الادت عله منراعالغنمقيلوكيف ذلك اللانالراعى
نلد
عاص
اذ

لاى
انل
غذه فانهلايطلب بصلاءه ممدة غفمكذيك! لعاه ل يت.خ ا

٠ن ناظلرناس اليه ويعءمللهلتعالى عندالناس

اقارنهاللاحظة ()
وعندالملاء منزلةواحدة ولايطلب تمد ةالناسكئف الخبيه لاص هذا ائدماعلنواعلانسانى(ال ي
لهافيداو يهالتمعهاو قطعالنظر لغيراللتهعالى( او الاستدلالالسابقان) فضرب بذاك النورءن .ظْلوَتلك الشعبة

|2

ُاللاحظون الُرجون باامناية منرشة الرياء تمفائها( فلمكن عبلصىيرة) افىلتكن ايها السالاث اوفليكن السااث
تأملعلىبصيرة صر
0
2:

|خدعه ولذا قال ( وحذر من
فىامره لادعه نفسه ولايغره الشيطان الغرور دا.دسه و

من مكابد ابليسوعال الام سويز1

أت بالتدذرواا :وس

على سيلل الدع ال بناتى شوله إفانالناقد)»

مس والاطلع على
ها
اعمل
ال
1  ١ولمطر شى” من جذس

هذه الآواطر عندالعملبل توجدشا نتهاواومغلو به | ستضديه

اكث الاصول والةواعد عدم الرياء اذالاصل الثابث لابزول بالعوارض الطزية
وانالاصل انقاء ماكان علىما كان وان الاصل العدم فىالصفات العارضة وان
الاعتبار بالمقاصد لابالعوارض وان المرجوح ملحق بااعدم ءندالراجعولا يسقط
الاضل بالفرع* وانهقدقرر فهاسبق انالرياء ارادة نافلدعثيا ب#مل الآآخرة والظاهر

منه جعل عل الآخرة سيبا داعيا لنفع الدنيا ولاككئى ان فجىنس ماسبق هنا
يلجعلذاكث بلكانعارضا بعدبرهة «نزمان العمل ببلاقصد باضطرار بلاشعور

+وباجلةانكان ذلاثهن امثال المصنف بالرأى و الاجتهاد فلانظر اتساعوان بالنص
فيتيغجى انيشير اليهنيم قالقالوا المحرمات تتثببالشبهات وعنداجقاع الل واارعة
“عض الرياء بلشا به ولابعد دوت هذه
قالوا تغلب الهرمة وان المطلب أس

الشائبة مثل هذه الادلة فلابردانهلاجة مع الاحتمال وانالاعتبار بالغالب الشائع
+وباخلة انهذه مقدمات خطابية مقبولة بالنظر الينا لابرهائية فيكئى اعتقادنا
بحسن الظن على مثل المصنف ومنقلده المصنف فافهم طوفليكن #العابد  8على
بصيرة :حتى لابقع مثل هذه امزالق #ؤوحذر منالتلبيس * من حيل ابلس
فانهداذالم هدر فىاول عل العاد فيرضى مثله فىآخره #إفان الناقد  #اى الميز
الفارق باينهالص والزبوف وهوالله تعالى  #9بصير لا علءهقليل و لاصغير 6ه
فيؤاخذ عليه ولايغفل ولايساخ #ؤومنهاه اىمن علامات الرياء #انهلوكان له
صاحبان غنى ونقير ووجد عند اقبالالغنى زيادة هرة #كسس الهاء وتشدبدالزاى

اى زيادة فرح ونشاط  8#فىنفسه » اى نفس العابد و9لا كرامه  #اى اقباله
فل والمال انه لم:وجد

«والااذاكان ف اىلغنى زيادة ع

5رام الفقير فهذا ايضا شوب خئ منالرياء

على الفقير واو يهزبادة##ورعه عليه واو6هكان

له © صداقة سابقة  #معه © اونحو ها * :نحو جوده و“كاله نقل عنه فى
الحاشية وفىبعض الح بعلامة المولى الحشى ان اكرام الغنىاذاكان ولىالنعية
والدماء لهبالميروالصلاح حار بلمأهوره اذا كان الباعث قصدا اكافاة لانعامه
السابق منغيرشو بغر ض الانعام فىالاستقبال فانهرياء انتهى؟وانتتعإ انهكاان عرالغنى
وورعه بوجبااز ع

رالفقير لاا الفقير الصابرايضا وجبذلك +وقدقيل

يررو شكر الغنى
للةفبيقنصب
اعاد
لانن.شسالبدو الم
الا
نى الشا ك ار
غمن
لضل
الفقيرالصا باراف
لابينورع الغئىو صبر الفقير وانتآءإمافيه ايضايق ذنكاناسرواحه »#و<ودراءته

سلس"
امس
اقة ساقة اووها) .ناسباب التوجه والاة بالبهفلايكون زنادها عن الرياء كدق
اذاكانو لى افيه

باطن زشه الذى لاحقى

عليه ظاهر اصدوناطنه

وهو الله تعالى ب(صير)
ابىاحليسطسرا ر(لا فى
عليه ص_غير ) مانلعمل
( وكلباير )» وفى نمض

قليل ولاص_غير قالالله
تعالى واسروا قولكم
اواجهر وابهالاً يه «وفيه
اطلاق الناقد على الله

تعالىفيتوةف علىورود
توقيف,ه فاناريديهاللملك

المكانب للاعال فحيئذ
لااشكال (ومنها) اى

ممنعالاه (أنداواه
مذاحنان غى  1لاك
زوهي) نه ووو جع
ق نفسه  2عند اقيال

مة
وور
دلسر
عن ا
بنى)ء
الغ
(زيادة هزة) بكس رالهاء
2ك
وتشديد الذاى 12

ونثاطا ( فى نفسه
لاكراءه )© فذللك دليل

علىانعله انأئى لغرض

|كرام الهدلثياله (الا
اذا كان  6وجود زيادة
الهزة ( فى الغنى زيادة

ىفقير «(اوورع
علٍ)علال
اعدات يهنكن امالغئى

والدماء أله بالاير وا لصلاح خَارٌ بل مأمورنه اذا كان الياعث قصرد المكافات لإثعاءه

اين

ل غيردوابك طمن الاثعام فىالاستقبال فانه رياء ا'تهى كلامه ( فن كان اس_ءرواحه )اى وجود الراحة

كر) منهاعند مشاهدة الفقراء (.دون ماذكر )من الزبادة (فهو مأك
(الىمشاهدة الاغنياء) لاجل غنامم (١

الاانهرياء خائلىع(لوهانمات)ارياء اخل(#تصة بالعالم© ذى العاالظاهر (والواعظ) اىالذ لكارناس9والشع
ألردن( انهاوظهر )ف اليلد («نهواغئر) بالمعمةوالز اىذالراء اىا كير( عنامنه)وفو قكل ذىعإ عليم (اوا
منهدوعظا)

طاودة أفظاه و جيب و سدم قه أو عظد
4

قوله لزساءه و<سده)

من هو مدله واكل مه

الوها نور جة تفضل نه

عل هن بشاء لاءلىقدر
ولاعل قوة قصاحة

عدأ (اشدلةة ولام خيره وله حالة ر]دكا ”0

(والناسن

بغار الىمدمة الاق

ومد <نهم سو

+١ إي -واوذظر

الىاغخالق لاستوى عنده

أ

و«

الى مشاهدة الاغنياء كاثر  #هن الفقراء ف يدون ماذكر  #عن عوجباته |
كالعل والورع والصداقة السوابق  #8فهو مراء » والاسترواح علامته يشكل |

ان الرياءماعرفت ارادة نفع الدئيا عمل الآآخرة وذلك الانسترواح ليس بثبى" |
٠ن ذلاك الاانحهلان! كر ام 2فى لاجل عبادنه تعالى  2ومن العلامات 12ا

و واءظ والثهم ا

ا

التقو الرعة وتهذيب الاخلاق الرديئة |

كا (1ا'
ةذولب
اتماهو على حسب العرفان انها وظهر منهى خسن منه وعظا » بطلاقةالسان وع
الذىقذفه قاطنان قال
السلام وان

عله

فاىآلخزرمان علاء فساق

وعاه هال كر رن
كارتغار الذساءعلى الرحال

ياغحضبده ,اذا جالس
ا

فوووا

أإلن

قالدرك الثاتى منالنار
.«#ومن

الثالث

العىاء من برى

سن النار *

ك0

الع من يكذ عله عم واه

ونلا وبط :

ومدح عله وئناء درسه وبالغلبة علىالمناطرين اوبااءمل على موجب عله فالئاق |

طلريق نيت النثس علىالاف تهالنئس ا
للاؤل والاول للاثااى: .الأول العكتن اع

#وقال واشدله قبولا لكان |
ل#ناس اشدله قبولا وا
ا8
الغبر المرتبطريق انوضا
اوذق لاقيله فهذالاثالث إى الثم ع-لىطريق دان الضرورة فاثئديةالقبول نحو
للدىتخول
رَغة الناس ا ا

وهن .العزاء.نيكونقىء له
مدل اليطان لغضب

لهاوحهم نوعظه  8واعزز »© منالعزة اىاعظروا كربوعلا » ا
صعع
الناس بن
بالتدريس ل والتصف و,كز المتعلين ووفور الراغبين وتجمع الطاليين |

منه اانزلة

والذكر فذاك فىالدرك

غت بريلاه وبدوة طهور انار صلاحه من كو ظهور ا

المالات والقامات والكراته ساءه #اىاحزته تعلهم و حسده  6علىالكبال'
حقهم
دمل
ممة ا
وىمذ
الذئرأئ منةلكون نظره ال

ولانذلك بهلرغبة الناس اليه _

ل*» نهواءامنهواكل .
جتفد
رنس
لا
اثله
والمال اننظره ١١تفاتهم اله بل اللائق فىم

واخلاقه وسيره يسذملابأس » قيل كلة تقال

منه ونتفع منعلوهه ا

صول مثلنممةالغير -ا
حنى
فالقاباعن ماتوهم يوه فيدفهى للاباحة  99بالغبطة ##تم
و لىترك الغلبة ايضا اثلاتعود النفساللسدوجه 5
اان
للى
ارة ا
:للهازو العنه قل فيه اشا
الاشارةمستفادمماشال كلةلاب«سستعملة فياتركه او لى لكن قد فتان استعمالها .ليس |

كارن وان اولو الوك لباهر فحق المبلع بن تف باختل الانخامسا
والاحوال8وهنها» اى من علامات الرياءالخلميقخىتاتصة يالاانكائر ددناأحعولاء ا
والامراء والاغنياء #8اذا حضروا مجاسهدك وعظا اودرسا بلصعبة ايضافؤيغير |
ينه  #قبلالاضور لوتصنعا »#ا
اكا
كلامه #بالعباراتاللبليغة والاداءالمسن يععل

الابع هن الغار وههنا
تفصيل

أودعته

فى الى جاءع الازهار

نى أنيعطى
فهى للاياحة (نااءبطه) 932

)1ولابأس) كد بعال لوانت

ل مأله »كن ؤنا 0

ء

وهم

ونه

فيه

تاها .

واسألوا الله ٠ نفضله ويس ذلاك :ع لعبن 1

ادل حت قوله ولائنو!.مافضلالله به بعضكم على:ءض كاف المواهب (ومنها) اى ٠نالعلامات الخاصم

وكنان الاكر 6
ا
)

من اأعلاء والاغنيا ٠ء وغيرهم (١اذحضروا

فيه عااكن عل2

محاسه )© س_واء كان اس

وعظ

هر(
ً
ي ٠مد

 6قبل حضورهم )2تص:عا  2اى تكلفا لذلاك الصنم بالالفاظ البليغ
وب

ا

والعبارا تا
لغصمر (واعقالة) ذلك (اقلوبهم) ليلها للاحسن (نهاوزاد) بعد حضوره,م (ماتعاق باصلاحهم )

لوديا (بلناف) فىااقال(ورئق) فىالوعظ (ايستدرجهم) بلطفه (الىالتوبة) اى أضذرجهم الهاعن الذنوب

١يره
التدرريم (والصلاح)اى القيامتخدمةاللهحو

تعالى(المسنذاك )لس نثمرت(هولكن) هذا (>لةابيس)

تكلفا فيصنع الكلام « واحقالة » طلب هيل  #اقاوبهم » وايضا يزيد
و.نقص على مااراده قبل فهذا رياء #9نم أوزاد  #بعد ع

ماتعاق

من ابلس فارز

4

العالم لكلا بزل(فاناشتبه
عليه )لاص واشكل عليه

باصلاحهم » منالا يات والاخبسار وااقصص والمواءعظ دئة دادووية
9اطفورفق » لعلذلاث متلف باختلاف الا<وال والالخاص كابثير اليه
ب

الخال (فلينظر الىاللملق

توله تعالى واغلظ عل ونحوه © ايستدرجهم  *#بذلكالرفق  #8الىالتوبة 6ه

لعين واحدة ع« اذلا نافع

قالالله تعالى » فرعحاجة هنالله لنتاهم واوكنت فظاغايظ القلبلانفضوا من
حولك +وبالجلةانالاءنة والرفق موجبة للالفة والقبول كان الغاظة والث_دة
موجبة للتفرقة والعناد والغيرة © والصلاح « #نسوء المال الىحسن الال

ف لسن ذلك  #لعاقبته الجيدة معخااص النية  #8ولكن مل تلبيس * فليكن
عبلصىيرة لقوة خفاله ©« فاناشتبه عليه  #الامى واشكل عليه المال  #فلينظر

(نالرياء »
اايهلاسالك ا

االلىيلق #كاهم م بعين واحدة ب« لاستوى عندهاجميع فلاميزغنيا لغناه وكبيرا

اى مر اباة  9الديا)

اك امور وجدائة لايعرفها الاصاحبها
لكبره بليعاملهما كالفقيرو الصغيرلكذ نلكل
الابعلامات ظاهرة وادلة دالة لكيئذ لايكون سوء ظن عمسم بل ارشاد ونصصة
وحفظ ومحافظة خلافا منوه ,بالل عالطىلاقه

وهو ماوضع لعل الدنيا

7
تمن لديف

 2فىاحكام الرياء  3ماهومذهوم

وص

ناه فىالذم وهاعم

وأسله #جماعة فىالواقع فتوله  2والتزوير © كعطف التفسير اوهو #تص عا

يكون بالقول الخالف اواقع لائى انالمفهوم منه هو الحرمة عند عدم اللاو
عن التلبيس وانتخبير بانكوناظهار و التجاعةهن ليس له ثمجاعةحر اما بعيد
وارادة لكراهدمن الحرمة لاندحع فىهذاالسوق  #ولمتوسله الى النهىعنه »#
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أوكماقنصودهمث»ها)ماى

ذاذا خطر شى” من مدل ذلاك

من المالو الاهالمطلوئيزله

دفغ ابرام الشائل اوبعءود م
فيذّهبالاخلا ص ولصعوية
 5السافق

نضا لعساد اذاص ض

ذلاك قالب«ضهم اخلااص سا عه

0 -

كثير من الذبرات حتى امتنعبن سير بن أنيصلى على جنا زة

وقال ادس ظفر ف النية ِ تولوكان مقصودهمنهما

له تووف|
دن

كس

التصضرئى

 #من المالو اداه #8احلظ العاجل 6ه

ولاعوره اسكلتهائه أعم

أ

من ربه بعبادته ا(حاظ

العاجل) مننباهةالذ كن .
وسمعوا|القدر لإفرياء) اى

حظ الدنيا وشهوات النفس وميولاتها بدون قصد العبادة  8فر ياء © لائى

ذلاكرباءلصدق حده غليه

يىل قولهآنفا وكون غى ضممنه الطاعة ولابحل6ه
انهذا كالتستغئى عنه عاذ كذرف

( لاحل ) 6شرا (لانه

جعله عبادةالله تعالى © +
المشروعة لتعظيه ( الة

العمل الآخرة كام ف لانهجعل عباد ة اللهدتعالىآلوه شبكة #هصيد اهفلادنيا #لانه جعل
عبادته لنفعالدنيا فقط هو«قدؤ ضعها اللتهعالى لبفعالاخرة»ه فقط فقلب المششروع

ايهرة
عا)ف
تدن
سة ا
ابك
وش

وعكس الموضوع وذلك قوله ##وفه لب الموضوع فلاشيدهيه فىانتفاء الرياء

مكنية نتعها استعارة

املنيلق لانهذا الغرض الدنيوى ننافيه  +فان
9ون ارادنهمن اللهتعالى لا
ك

تحيلية ولاق بانها

قيل فى الجامع الصغير على تر بج الببهق قوله صلىالله تعالى عليه وس من قرأ

على انك كاسبق وقد -

سورة الواقءة ىكل ليله لمتصيه فاق ابدا+وقالالمناوىهذا منالطب الالهىو انها

ورضنها)اى المادة تعد

تفع افظ اعدة واذالة لعمق ذلا كانعادةالمشايجم قر اءتبا ءفٍّىايامالعسر و.ل دازأشهك

على الفاعل وهو [الله)

.
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اندارادة متاع الدنيا مل الا خرة *قلنا احابعنهالغزالى فىمنهاج العادينوحى

عنه المضنف فىانقاذ الها لكين +وااناوى ايضا فىشرح هذا الحديث ا حاصله

لان الكلزم فيا رلزقع

الآخرة)انفاسته بدوامه

انبرزقله الفناغة اوالقوة على عباده وعلى درس العموهذه هن ارادة الغبر

ودلالته

لاالدنياء لكن يشكل عانقل عنانمسءود رذىالله تعالىعنه انهقال <بنعوتب
فىامن ولده اذلميتزكلهم دنياخلفت لهمسورة الواقعة ولذاكان يأعى ابنمسعود

المعتوية عنده

إوفيه)اىوفعل ماذكر

انه بشرراءتها كلليلة وجل ذلك على ذينك القناعة والقوة ايضا كم فى المنهاج

لذاك (فلبالموضوع)

لعنك* وقد قالايضًا وقراءة هذهالسورة

عندالشدة ىام

الرزق

وردتماالاخبار

على المكانة

تعالى

اذ وضع مالادين من

المأثورة وقد قرر فىالاصولينان كل اهم من أخبرنه الصادق ذهو على ظاهره

العبادة للدنا بطليهانه

+وعندنا ايضا النصوص هولة على ظطواهرها انل بصمرفها قطعىو ايضا لايصار

( فلاشيده كون ارادنه

الفقه انخير الواحد

من الله لامن الخلق )

الى الجاز الاءند تعذر اللقيقة +وقد قدر ايضا فى اوصول

المقرون بدعرائط ':الرواية مقدمعلىالقياس وقدع فتسابهًا مشروعية نحو صلاة

الاستسقاء والغزالى نفسهصرح بانلمواص القرآ ةو الاذكار الربائية للينافمالدنيوية
+فلمال اتى عدم

العدول

عن الظاهر

وجواز

(رشة  81ىق)
ب

جسن

ذلاك .طلقا

اناراد

بالرزق

م[  ١يس
62

دح

ٌْ

رةه والافنعه غاية ذلاك انالقياس عسدم

امواز وهورود

النص

«صودعلىهوروده لعدم جريانالقياس ثما ورد عخللىاف القياس نم.يمكنان ٠
بدعى انه_ذا بهذوالنية 1
الا جه

انهمكيف

والمصنف

ارادة متاع الدياء َّ:اراذة متاعالآآخرة عمل
00

مع لعو يله ال

|

ذلك من الغزالى صوج بان

اشتغال الابات والاذكار والادعية لمفظ نفسه اولواحد مناصدقانه مالا فات ٠
الدنوية اولقهر العدو فناكان ماده منالطفظ والقهر التفرغ للعبادة والفكن

٠

من:أبيدم ذهب اهل اق والرد على اهل البدع ونشسرالعل وحض الناس على العبادة 1

فىالمل ورفع المرمة
ق(الالله تعالى» من كان

بريد ثحارلاآخرة *اى

ثوابها نزدله فى حرثه

(ومن كان يريد) مله
( حرثالدنيا © اضافه
ألها لقصور نفعه علها

(عونةمها )"إئ تا
منها هدر ماتسعناه له

(ومالة افلاآخر :من
نصيب ) من ثواب عله

اذ لكل امرىئى” مانوى

(واما تأثيره) لى تأثير
الرناء ( فى الطاءة 6
اذا را أى بالدين لديا
وطاعدو ذلاكار بعةأقسام

ور

كلت فهذه كلها ارادات مودة

لادخل شئ متها فىباب الرياء اذ المقصود

ا

منهاام الآ خرة بالمقيقة اتهى © قال الله تعالى ومنكان بريد  #له  8حرث
الدنيا  #افلىقاموس اهارث كسب امال و ججعه وفسس ايضا بالنفع

نؤتهمنها ٠ 4

اى هن بعض الدئيا ففيه تنبيه على اله تعالى لايؤليه مجيع مراده#.ؤةوماله ٠
افلآآخرة مننصيب  #لاستعاله نصيبه افلىدئيا لانهدطلب مالندنيا باعللآآخر 0
أنه اطلق الارادة ولمبعيدها كونها من الوق فعل اناردة نفع
وحدالاسةدلال

نصيب وكذا قوله|| .
خاكرف ا
ان بريد ذل
الدنيا موناغلىياق
ره غيرحائزة وسلي
ةلآ

تعالى » مركان بر بدالعاجلة عبلناله فيهامانشاء  +الآآيةكاقل لاخانظاهرالاية |
ارادة

حر ث الدنيا اتداء وبالذات

لايالعمل ع

0-0

فالةر يب رن

شام

على انه لاجدمع الاحتمال نالو الحرمات ثبت بالشبهات :الكن الطلوب هنا قطعى |
وهثله اخطلاابىانيدىثيوتهذا المعنىلهذهالا يةبالروايةلابالدراية بادورايةالحتهد .أ

والمقام اجتهادىفاعرف +واماقوله صلىاللهتعالى عليه وسل فياخرجهالضارىان٠ .
اح مااخذتم عليه اجراكتابالله حينرق بعءض المسافرين لعىلديغ بالبدلله| .
فبرى” فاعطوء شيأ فكرهد اصعابه قائلين اخذت علىتعليالقآرن اجرا ثلا قدموا |
سألوا النى دالىله تعالى عليه وس فذكره +خوابهعلى ماذكر المصنف جواذ |
اخذالاجرة فىالرقة بهذا الحديث على خلاف القياس فغيره.عليه لاّاس ول |
يعض الاجر على الثواب وادعى بعض كونه مندوحا باحاديث فىمنع الاحرة على

تعليمالقرآن اوسّدر «ضاف اىرقبة كتابالله تعالى بشرينة سبب الورود اتهى|:
مخصاء او لالجل علىالثواب استبعده ابنملك فىشسرح المشارق لعدم مناسبة”
سقياالمديث ونوبهم اخذت علىتعايم القرآن اجرا وفيه ايضا الرقية بالقرآن )

ليست قربة .محضة:فجاز اخذالاجرة :علنهارضل هذا لاحتاج :اللقول |4100
لضيف واجب .على ذلك
خلاف القياس وفيه ايضاالاولى انحمل علىان .احق

القوم الىآخر ماقال فيه +وامامانقل عنابن الموزى منوضع هذا المديث

ا
ققد أ

نلهالرد والتشذيع عن السيوطى وانمارده سند غيرسنداأضارىوالموضوع هوذلك ا
اسندااضارى  8واماناثيره * اىالرياء وف الطاعة « بابطالهاونة ص اجرها |
اند ل

(غلوب)١ 

 2فالغلوب ) قصدها لقصدالدنيا 4:ه
ا  13فالمغلوب * بان بكون

(نقص) بضماافتية وتشددااقاف (اجرها» لوجود القصد

حانب االماوص عَالكا على حانب الرياء ف رياء

الصليط © بنقص اجرها  #اىاجر العبادة  8ولامطلها»ك حتى لايازم القضاء
افلىفرض والواجب واماقوله صلىالله تعالى عليه وس حكاية عنالله تعالى انا
ااغلنىثسكاء فنع ل لىعءلا اشرك :فيه غيرى فانى منهيرئى” وهولاذى اشرك على
رواية ابن ماجه وابنخز مة والبهق فالمدادر مناطلاق الشركة هو التساوى

عرفا وشرءا علىماحى المصنف عن الغزالى واماو قولهصلىالله تعالى عليهو سس
لانشبلالله علافيه حبة خردلمنرياء فعدم القبول لاس:لزم عدمالمواز ولاعدم

الديوى منغير صارف
له فائادب عليه بقفدره

(ولامطلها) بالكلية فلا
ةيضباؤها(و المساوى)
(الغالبى)
مالندنيوى و
عليهازوا لخض)المالص
منه عن القص_د الديئى

( دطلها ) اى العيادة

ااثواب اصلاعلىمااجاببه المصنف نفسه لعل الاولى انيقال المراد بااقبول هو

ا

باحباط ثوابها

القبول الكاءل.وهوالمناسب لنقصان الاجر فدواب المصنف ممتاج االلىتأمل

فى

عله امادتها

يما ذكر .هنا اذنقصان الاجر مناف لعدم الثواب اصلا  #8والمساوى © لعل

اأراد مه تمايكون .شاغلا لم .يكوزنكل منهها مستقلا .بالبعث عاللىعمل ولما يكون
#وعهما باعتا عليه © والغشالب والحض مطلها » اى الطاعة قبل في
اغادتها وقيلقضاؤها لكنالمصنف حاكلعغنزالى الترزدد فىالمءنى الاول للساوى

وقض اوها( لعدمالنيةفيها)»

الخالصة التى علها مدار
التواب وذكر فى احياء

القلوم واماالاخبار ال

لتعارض .الادلة واختارهو نفسهكونه مسقطا لاواجب لوجود النيه* اقولهواما

ورك

باطلفنفسنه لكونه تواردالعلتين ااستقلتين اوالنيةليست عستقلة فىالوجودوان

هولة علىمااذا لمردنه

شت تقول انالنية مستقلة فليس عمسم وانفىالخلة ف الغالب #واالصورة الاخرى
للساوى ايِضا فافهم لولعم النيةفيها» اىفىهذه الثلاثة يشكل ايضااناريدالنية
اللمالصة المستقلة ذالمغلوب ايضا كذلك وانفىاخلة فليس 5افلىمساوى والغالب

وانسلم فايلخض واللواب انامتير فىالنية كونه! باعثة وأ ةالتقرب فىالمغلوب
باعثة:اوفلىاساوى ليست باعثة وجزءالباعث ايس باعث على ماذ كره المصنف

اف الرياء فهى

الآ انلق “وكام ملؤازد
فالتتزكة غهو صؤل
عملاىاذا كان قصدالرياء
مب_اويا لقصد الثواب

اواغات مه وأمااذا
كان قص_د الرياء ضه.يفا

حنيث
دة م
اكل
طف
لاذهسعليك انهجارىفالمغلوب قلووهى * اىالنية عرب
انهاعبادة  #بداية اومالية اومركية بشكل ماالفاشبساه عن العينى الا+جاع على

بالاضافة اليه فلا حيط

الكلية ثىاب الصصركة

الوضوء بلائة ذةيلليس بعبادة

وسار الاعال ولاشبنى

واماحدة الص_لاة فاناللازم فىالشسروط »رد وجوده_اكالغسل وسررالعورة

ان فسد الصلاة التهى

وغسلالتحاسة».وف الاشباءالوضوء الغير المنوى ليس مأموربه لكنه مفتاحالصلاة
فقداساء واخطأ وخالفالسنة ولاثاب لعدماقامةال أأموربه+واقولالمراد من العبادة

كلامه+وهذا بانمأخذ

المصئف وهام التفصيل

ماهو مقصود بالذات واماالوسائ لكالوضوء فلايشترط فيهاالئية أكدةالءيادة

افلىاحياء فتأملفانهمقام

فىنفس الاضس وانكان لاجل الثواب شرطا #لقوله صبىالله تعالىعليه وس اغسا

ونحث
ضيق وام خنفى ب

الاعمال #العمل هوحركةالبدن فثملالقول وقد وز عن حركةالنفس فيثعل
#والنية والمراد هنال الموارح واللام لامهد اللمارج ىالششرئى لانالعادى
لاتتوقف صعته علىئية #بالنيات »6النيذهى القصد وهىعز ةمالقلبوردالكرماى

(وهى)اءىالئية (شرط

انالثلزؤة والاذكار والاذان لاايلحتناجيةالوىاما

بانهدليس عز مدللقلب لقول المتكلمين القصد مانحده منانفسنا حال الاحاد والعزم

دقيق لكو نه غيرسوس

ففكلعبادة من حرث انها

عبادة) لامن <يثنوقف

حقق ذائها علهالان فى

ذلك تفصيلافىاافروع:أءل كافىامواه ب( لقولهصلىاللهتعالى عليه وم اماالاعال)اىثوابها(بالئيات)

فان قصرد ديا

1

قدرتقدم عليهوبةبل الشدة والضعف ذفرقوا بحهتين فلاندم تفسيرءبه *#وقال
البيضاوى هىانبعاث القاب كو مايراه »وافقا لغرض »نجلب نفع اودفم ضر أ
والشرع خص

حو الفعل انشغاء لوجدالله تعالىو امتثالا 0

بالارادة والاتوجه

شارح الخوىللاش_ياه يعدم صدقه
كذافى اقي0ض القدير» واورد عهلي
-

:

0

2

د

ا

علىالنهى

|

المرتسعليه عقاب فقال فالصواب هىتوجه القلب 2و ا#ادفعل اوتركه ولابعدا
انءراد مانلفعل مابعالايان والرزك+فانقيلقد كرٌ وجودالاعالبدون تي +هقلنائم ْ

ولذاكجعلوا الحديث منقبيل الدلالةفيهباقتضاء النصوالمقتضى هواللازم المتقدم
الذىاقنضى النصتقريره لنوقف صدقالماطوقعليهشرما اوعقلا +واماعندثعس أ
١

مبضابور
لةفن
اائم
ال

وجه الله تعالى انيب

علها والا فلا ( ولكل
امرى" مانوى ) بذاك

العمل من قضاء او اداء
1

فاجطولةالثانيةتأسيس قتد بر

لانالقنضى عندهماتوقف عليه المنطوق شرما فقط واللاوقف

دعدم شرطية النية فىالوضوء عنده ,واوردمقالا لانتحمله المقام+قثالمواتما |
ايث
لاتشرّط النيةفىازالة اابث لكونه منقبيل الزو ككالزنا منحيث اسقاط العقات |[

لاحتاجها ومنحيث #صيل الثواب حتاجها كازالة الم لاحتاج تطهيرا |
وتاج ثواباعلى امتثال الارع لعلهذاراجع الىماشال انبرك المناهى انيعد 1
التشهى فثاب والافلا* قاالل#وى فىشرح الاشباه عن المستصئ ماحاصله انهذا |[
الحديث منقبيل ظنى الثبوث والدلالة وهو نشيدالسية والا“حاب لاالوجوب |

9

0

:

00

بوالافرّاض وصاحب الهداية معتصير ده به ف امال #ن استدلبه على شرطية

النية افلىعبادات* اقول فاستد لال المصنف به حينئ دذ شكال جامل* واقولايضالئية ا

لبست بشرط الفاسلام بدليل صعةامان المكره ذميااوحريا علىالادم وقيل |
تفاه فيكون ماماخصن منهالبعض |
لسلاامشكا
االا
حر سافقط ولايكون مسلاجمجرد لة

فلايكونالباق جاةقلطعخيةتعلاىر» واقول قديضاف المكراالللىير المؤلابالتص أ
فالشسرطية بالاجماع اوبآيد وماامروا الاليعبدوا الله مخلصين فو لكلامرى” #اى /
انسان ولامجعله *هلفنظه #مانوى يههخنير وشرنفيا واثيانا اللظعامل مانواه 
لادورنةه معنى اعتمار الاإعال على حب

النيةفان كان خالض_ا فلاه وانللديا 

فلها وانلنظر اللق فلذلك فنفعل فافلا اوناتما فهمسل حو افعال الجاد'
ومن اتى طاعة رياء وسمعة اوطمع فطكاء خا ى اوتوقع ناء عاجلى اوخاضا أ

ذممنالناس فاله فىالآآخرة مننصيب» فىالماوى عنالقاضى وه.انانةاعدتان |

عظيتان .الاولى تضمنت انالعمل الاختينازى لاحصل بغر إن والثانه تصعلت |
انهتعود عليه من النفع والضر حاب المنوى وقل الثاية ندل على انهننوى .

شيأ حص_لله وان لمعمل انع كربض لف عنالاعة وهذا الحديث

[-5  ١1ته
اصل فى الاخللاص وهدن جوامع الكلم اال لاحرجح عنها عل اصلا ولهذاتوار

النقل عانلاعلام كدوم نفعه وعظم وقعه انتهى ممما  +وق حديث آاخر نة

المؤمنخير من عله  +قل هن وجوهه العئل قلا لوعن شوائبٍ كلرياء واما
اله اتكدز تكدر  +وى حديت لخن .عن 7الديلى اللسنة:تدخل صاحبهااانة
وانخلق اسن .دخل صاحبه النة والجوار المسن يدخل صاحبه المنة ذقال

رجل بارسؤلالله وانكان رجلسوء قال ذم على رغم اشك  +قيلهنا النية نوءان
ماتغلق بالمعبود ونتكمنافراد المعبود فيثعل فى الرياء فالهنية الاخلاص وبهااص
الاولون والآخرون وماتعلق بالعباد فهوتميز العبادة منالعادة وصراتب العبادة
والى غذا المعنى شرب ابضا حديث الهامعالنيةالصادقة معلقة بالعرش فاذاصدق
العبد نيه ترك العزش فيغفرله  +قيل فىشرحه فيهتبيهعلى انهشيغى لعكالمل
ان نقصد مله وجدالله لاهها العر فلابريدهكالادنيويا اوجاها اوشهرة اومعمة
الدرس نف بدهليزه حتى صل النيدو #ككسها
مجن السعهورى انه كالالخرىب
ثم محضر* قال علىالقارى فشىرح الحصن عن ابن ابى ره لت الواردعلى

القاب عاتب اهمة ثم الل ثم اللاطرة ثالمنية ثم الارادةثم العزعة فالثلاثةالاول
لايؤاخذ ماخلاف الثلاثة الاخر* وقال فىالاشباه واماحديث النفس فلايؤاخذ.ه

واد ار قكائيه راد
زاده فيه دلالة علىتعدد

المعصية على نجس الهاجس هو مايلق فيها ثمجريانه فيها وهو اللخاطر ثحمديث
]| «النفس ما شع فيها من اللردد هل شعل اولاهم الهم وهو ا قصد الفءل 3

النفع والثواب تعددالنية
 1ن اتواضنا له أقامة

مالم تكلم اويعمل :نكهاقى حديث مس وحاصل مافالوه ما فى الفس من قصد

١

العزم هو قوةذلاث القصد ولاحزم بهفالهاجس لايؤاخذ به اجاما لاله ضرورى
واللخاطر الذىبعده كانقادرا علىدفعه بصرف الهاجس اؤل وروده واكنههو

:وما بعده من <ديث النفس هرذوعان بالحديث واذا ار نفع حديث النفس

ارتفع ماقبله بالاولى وهذه الثلاثة لوكانت فى ااسنات لايؤجر لعدم القصد
كهتب حسنة
*واماالهه بالمسنة يكتب حسنة واحدة وبالسيئة لايكتب فانثرك لل

وان فعل فسيئة واحدة يعنى يكتب عليه القعل وحده على الاصح +واماالءزم

فؤاخذيه على اأحفيق * وقيل الهم هن المرفوع وف البزازية هم معصية لايأتئم
إنلم صم عنهه وانعزم يأتم اثمالءزم لا العمل بالموارح الاان يكون امايتم
حادفيث مسو هوانالله يجاوز لامتى
عرد العزمكالكفر اننهى الخصاء قوله ك
ماحدثت به انفهسامالمت#كلم به اولعمل * قال فى شرح المشارق لان ملك
المراد ماقصد اذالضر ورى معفوعن ججيع الاثم الاانيصس ثقميل حديث النفس

ليس بكلام فلاتبطل به الصلاة ولا تطلقه الزوجة +وايضا فىالهديث القدمى
اذا هم بسيئة فلا تككتبو ها سيئة فان علها فاكتبوها واذاهم محسنة
يول هلها ذاكتبوها حسنة وان علها فا كتبوها عثرا كافىالبارق  +قال المناوى

الضلاة وقراءة القران

م

س١ 1 1]يه

فن خطرله الكفر بلاتعمد فصصرفه افمال فليس بكافر وقوله متاكللم به اويمل |
ذتاكنام بمايكونمن الاقوال اوعل ايكون مالناعال فيؤاخذبالقول فقطوبالفغل '
فقط دحودنيثالنفساوبما كمإعاختارهالسبعى» وعن ابنلشي ممبىالدينالعربى ا
القلوب مالة الىكل طارى عليها حاذسا اوغائًا محالا اوحائزا حقا اوناطلا |

معقو لااو مضيلاو اَللهكمةالبالغةو داَاطلغالبة ,عطففضله وعفاعركله بانامول
الحذى قالهنافيه د لالةعلىتعدد النفع والثواب تعددالنية كن توضأينية اقامةالصلاج

ومحافظةالوضوءو حدة
التلاوة التى عله اتهى
كلامه ز رواه عر بن

اللخطاب رذى اللهتعالى

وقراءة القران ومحافظة الوضوء وممحدة التلاوةالتىعليهاننهى+اقو ل تفصيلهان كان ا

افلىوسائل يجوز ذلك مطلقا كن اغتسل نوماجلمة الجنابة والجمعة لهثوابغشّل أ
المعة وانىالمقاصد

فان ثافلتين كافىركعي القسرلسةةالفجر والصحيةاجزأت عنهها

وانفرضين اوفرضا ونفلا ففيه تفصيل يطلب مالناشباءهروادعر #انبانطاب |

عونههذا<ديثمثهور)

ور ذى اللهتعالىعنه يدالعدوى <١دالعثسرةالمبثسرة وزير المصطى ثانى اللخلفاء

لأعثار هده الواء ف

9هذا حديث مشهور» وهو عند الحدثين ماله طرق #صورة فوق الائنين
و

كل نطبقة فوق اثنين الا

وقد يطاق على مطلق مايشتهر على الالسنة فيطلق على ماله اسناد واحد بل

ان اراد مشهورا على

على مالا شاد له اصاد برد على المصنف انه ان اراد الثاتى فلابناسب الغررضه

الالسنة كاهواحد|ستعمالى

|

وان الاول فالراوى

فى اعتةق_اده دين غير مر

فكيف

كن

مثهورا

لاان

'

الأخهورن عد الحديين

ومن الثانى قولالمافظ

ثم اشتهر بعدء  +وما فى المامع الصغير رواه إيضا فى غرائب مالك ابوستعيد

الدخ_اوى ف المقاصد

االخدرى على تخرريج الىذعم والدارقطنى وانس بنمالك على ربج انعسا كر

1ه

اد
ف د

المثتهرة على الالسنه فن

وابو هريره على تخرريج الرشيد العطار فعدتسام كونه مشهورا حينئد ,لافيد
ع-لى نظر المصنف على انه .قال المناوى عن العراق لا يم الاءن عر وعن 

ارادالتفصيل والنوضجم
فعا-ه النظر فالتلو 2

هذا الافظ فديةذ بلغ الراوى الىثلاثة وثلاثين صعهاءا افىفيض القدير +وفيدايضا |

احم

والنوضح ( خرجه

هذا حديثفرد غريب باعتبار مشو رياعتبار* وفيهايضاوهو منافراد

الاءة الستة

لمحم الاءن مرولاعن عر الا منعلقمة ولاعن علقمة الامناتيى ولاعناتمى'
الامن >بى بنسعيد ومداره عليه وانمن بعدحى فقد رواه عنها كير منمائتى 

انسان| كزهم ائمدبلة.ل الى-بعمائة زج لفن اطلقعلءه التوائر والشمرةفباانسبة"
الىاخر السند وعنالنووى فىاسناده ثى“اسحسن ويستغرب وهوانه اجتعفيه

بسعر د واتمى وعلقمة وهذاوانكان 
حن
ثلاثة ناعو ن بروى بعضهم عنبعض ب

مستطر فا لكنه وقع فىنيف وثلاثين حدثقال وهوحديث تمععلىعظره وجلا له
وهواحد قواعد الدين واتداء اركانه ودواعظم الاحادتث التىعليبامدا رالاسلام .

ف خرجه الامةالستة يهالتخارى ومس وابوداود وااتر.ذى والنساقى وائنماجه |

(وايضا)

ا
لامالكا المخارى والمس] واوداود والتزمذى والنسانىو ابماجه .كفتىنهم الا مالكاءفاله مااباشروجهطفأىوةوله
ليس انلاثمةااستة فتدير »*  6انالعبادة قسعان تسمقبرشضة ليسفا
لا'مالكا استثناء منقطع 0
الوسلة اصلا كالصلاة والزكاة و الحوااقر اءةوالصوم واتسيجم والتهليل وكوها فالة فىهذا الحم 1

لتحة .بالانفاقحتى لبوموجد مادم ويحبتضاء الفرائض والواجبات منها * وقسم فيا مءنى الوسيلةكالوضوء
بالفسلوالامامة والاذان وتعام القرآن سطع ١س وها ءذىهذا القسسمخلاف بينالنفية والشافعيةفهند
ْإأوايضًا قدعر فت رع الى نعيم والدارقطنى وابنعسا كر والرشيد 9ال8امالكا»
دنس
سقدامي
”قدعى فت الستة فالاستئناء منقطع لالهليس من الستّة و قعيللى طريق ا:1

 ١الستةمالاك.دل ابنماجه فتصل ومامن ناغامنغرائب مكاللايضس اذالمرادكتابه

الموطأفقط #إواانية ارادة التتقرب بالعمل» االلىه 9الباعثةعليه صفة الارادة
ا «اللتصلة »صفة بعدصفد باوله.#الىعمل © <ة َي كقارنة نيةالقلب تكبيرة

|اللسانفاىلصلاة .إزاوحكرايهكصدةالصلاة بذيةمتأخرة عنالقترعة الى التعوذ
| اوالىالثناء.اولاان اتم الثناءاوالى آخر اأفاحة اوالىالركوع.او الىالرفعة منهعلى
 0وشةمتقدمة الىادالاضموء ايا يفده  00نْ
1الاقواي

|السننعند اغلسبلدو  0ا  2عندالوضع عاللىصعيد والفامامة

| يبغى وقتالاقنداءءه .لاقبله و الجماعة عنداول صلاةالأموم .وانكان فىاثناءصلاة
 ١الامام .هذالثثواب وامالاتعة فالافضل عندافتناح الامام فاننوى ول بششرع قيلنم
أ وقيللاوفىالزكاة عندالاداء وعندالعزل بولودفع بلائية ثمنوى والمال٠وجودفيد

||الفقير جائزو فاىلصوم جازالتقدم الىرغروب الشعس والتأخر الىقبيل نصف النهار
| والافضل المقارنة هذا فىاداء رءضانففى غيره منتضاء ونذروكفارة ف4وز فيه

ظ

ا «تقدمة

منغروب

التمس

الوطلوع الفجر وف النفلكاداءرمضان وفىاح عند

,
وىىكن
ناخر
| الاحرام معالتلبية اوسوقالهدى» ث امنه نصح'يةعبادة فى

فالىصلاة

الصوم والاصح عند اشتراط بقاءالنية ىكل جزء منالعبادة فلو اقتم المكتوبة ثم
أهامق اء:قاد التطوع اجدزا ثممحل النةهوالقلب فحلا
ا<ة

الىالاسان لكن5

أ فالاعتكافءال
نتلفظوايضامن لاشدر علىاحضار الأيديكفيه اللسانفو الارادة»
ظا
|عيلف اظلارادة فىتعريف الية «واحتراز عن#رد

التفظ بالاسان #معذهو ل القلب

| وقدسمعت 1.نفاء ناللواز فىحق من هدر عالحىضار قلبهالاانحمل هذاعلىانه
|أاذاخلى عن الموائع وليه ان يكن كزلات وماذكر منقبيل الموانع والقولان

 ' ١الاسان حينئذ بدل وثبوت البدل كثيوت المبدل منهمردود ياه ابدال بالرأى وذا
نى
اكر
سلذ
ارا
لصا
اقاب
جلوازتم قيل حكيان لابشدر علىنية ال

الايدلا
فاىصحلقه

الانفية الندةايست رطا

لصح نفمىين_ الاح بل
هى شرط لكونه عيادة

مسد و حلبدةو لإانلحدد
فىنفس الاس لانتفاء
وصف العيادة لعدهها
لاوجب انتفاءالوسيلة

لاعدحمتياج هذا الوجه

الوصف الها خلاف
القسم الاول اذلاس فيه
الاوص_ف العيادة فاذا

انتؤهذا الوصف يعدمها
بطل

عن اصله 3

عوض_وعا
ع
رد

فى الشمرع

ال لل"

ا2
لثقرت

تعالى لاغير*+و عندالشافعية

العة :ققد شر[ العمة

ايضا كالقسم الاوللقوله
عله السلام انما الاعمال

بالنبات الحديث فلمعنى

عندهم عن الى فى
جيم الامال الاخروية

الابالنيات فلهذا شرطوا
الننةىالوضوء والغسل
وعند اللافية

الكواب فىبميع الامال
الاخروية الابها واهذا

قالالمضنفرجدالله آنفا اذهىشرط فكل عبادةءن حيث انهاعبادة فتأءلذ ك

باحس
ره خو اجه ز اده حاءله الله

مع ف اانية شوله (واادة) تضيها (ار اد التقرببالءمل) الىاللهتععالى3اعثوعا به
ال الوا بالر0

لدي

ليس

 0 7نوا لبيال 4عبم
0

و زيادة

0
 001شمة

بالقلب وغنمعليه (رو) عن لإحديثالنفس) اى ماحد ثبه منفءلامن و قوله (التقرب» اىالالله تعالى

احتراز (عنالر
 93الاغلوت)

باء الحض) إلىبط للثوات (و)توله (الباءثد علىالفعل خر جحهء نالقصد المساوى)ا 2صد الريا

0

ذلاثلإفانهمن اراد

)وك

 2زماصلا ةالظهرغؤدا او#وها»ء نالصلوات

عملىنشذينلاث لروان)
كان امه

قوله (التصلة»

باولها <يراز (ء نالآمل)»

وار لظا

الصلاح) كافعلكذا ان

21:1

اى منني علا( طاعة

5ه

غدا (وغوه)

من فى -

 02عل )لادراك ذلك فعاينى وايسع!

روع هذا لواختلاف اللسان والقا بكالتية بالقاب عاللىظهر والاسان بالعصر
فن
ثمم
نأذنية اتعقدعيناو تفصيل
هلوقار الافى ١عن فلوسيق! انه إلىلعدي
أو كه فالمءتبر ا

الكل فالاشباء » تمفىالمجمع لااعتار بالاسانلكن رم

اويسن

اويكرهاقو ال

كنت صالطا (واستثناء)»

كاصوم .أنشاء الله تعالق

لبت
(فغيرامل) لاله ث

الاياننه ثمايانى بل
 2وغيرناو

فيده بشرط

ايضا ) اذ لانص_دق

عليها تعرشها المذكور
 ١نفا افقدالاتصال المعتير

على مانقل عنابن امير الحاج ومكروه عندبعض لكأن فاىلدرر امالذ كر بالاسان
فملعاتيربه و بحسن ذلك الاجقاع عزعة عر احتراز عن  9حد يث النفس  6لانه

غرض

للفالعىل وقوله ف وااتقرب #احترازه عنالرياء ||
امي
المعنىعلىالقلب و الارادة

الخض و  #قوله #والباعثةيه احتراز اعلنقصد المساوى» فيه التقرب معغيره

#إوالمغلوب» فايلتهقربفالغالبغيرالتقرب «ؤو»ه.قوله #المتصلة 6باولهاحتراز |
لعن الامل  منتأمل الطاعة غدا يو نحوهكالتنى والوعد #إفانمناراد جزما
صسلاةالظهر غدا اونحوهاه هالنصلاة  #9فآمل يهاىذوامل .لاله راج لاناو ا

فهاإ<حى لاوز ثى”

#ؤوان 54اراد جزما لإبشسرطالصلاح» قيلبانقال انكان فىهذهالعبادة خيرلن

عاد كر ) #ن المعثر فاك

فيسسرهالى والافلا وقبلكافعل كذا انكنت صالنا يو والاستثناءيه كاصوم شااءنالله.
مرل بوجود طشارلص_لاح والاتثناء  8وغيرناو ايضا  »#لفقد
آغي
تعالى 8ف

اانه نز تلاك الارادة ©

لكونها حارجة عَنَ كل

مانلنئة (وكذا» اىمثل
ماذكر فى الارادة بعد

الشروع) افلعىمل لعدم

وجدائها فىالاولحقيقة

او كنا (وا) وله

(اوحاكملا)جي'د+خل
فيه)» ا ىالقصد المعبرعنه
بالنية عند و جو دمااعتبر نافها

زمه الركاة عندالعزل»

مالالفقراءمن الامارلبج
رتقة
فوق
ترس
لنها
اهفا
عن

لكنه فىحكمهلإوالصوم
دول الغروب

الاتصال فها فلا يصدق التعريف «وحتى لاوز ثىث نما ذكرية املنمعتبر فيه
د تلكالار ده * لعدم صدق النيمةه  9وكذا مابعد الشروع « اذا لميكن
اانه

فها اتصال حكيها و#وو» قوله  9او حكها ليدخل فيه يه اى التعريف 0
افلىقصد 88نيدالزكاة عندالعزل  #فانه لبسمتصل باوله حقيقة ©« و #0ا
كذانية ه الصوم بمدالغروب الىنصف الهار  2الشمرئى :فانه ليس .فيه الاتصال
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ومن اعد كه ادخرل كفاية سند لعيالهلايلام #من الاومفو لاخر ج ##بههقمن التوكل |
ماروى أنالنى صلىالله تعالىعليه وس ادخر لازواجه  #رذىالله عنهن لقو تأ

وغيرها ولانافيه انه

سنةك قيل و لاينافيه انياهألنليّهصدلتىعاللى عدلوس السائلفلايجدف بو ت اهلمهامد ظ

يفوىت اهله عاليسهلام

م
ىن ذ كر بعد هافلايحدشياا ولايازم.
لانه بدا ر لهماولانم حر حه مانلممارة فىدهفياًت م

ينه الفائل نار ادن
مالطم_ه لاله يدخرلهم
اولا ثمدر جهمنالممارة

فكو قات من در
بعدها فلايحد شكياأفى
المواهت(فلذ! قالبعض
الفقهاء انه) اىالادخار
المذكور ( من اللوائج
يار افلغىناء)
باصعلتةل
ال

كون ذاللكادخار فىكل سنة هقفلذاقال بءضالفقهاء 00

منالمواتح

الاصاية» التىلايدمنها فولايعتبر فىالغنا 0قيلحتى لوكان قيتذلكقدار النصاب أ

لاجدعليه الاضضة وصدكة القتل ونملقةاف|ار بر 8زله اخذزكةالغير والنذر '
والوصية المطلتة وغيرذلاث منالفروع #ووانكان الادع انمازاد على قوت شهر ا

يعاتبلرغفنىاءه فلاو زله اخذالزكاة ونحوها فى بعض امواثثى رجل اشرزى طعاما |
للقوت عقد' ر مايكفيه شمراساوى ماءتىدرهم قصاعد الابسان يسعلىلدمنالركاا

لانه مسكمق ال_اجته وا نكان| كث منالشهر لايعطى لآن القر ل إ[ 000 1
ندر الئاس لانفس  7قو تافكانمشغولا

دده * وفىقاضذانو ا الاصةوالتتارخانية

للصاحة الحاقة الله حتى

لوكان :قعة ذلك مقدار
النصاب لاحب عليه

لنفقته وفمة عيالهسنة ا

ايضا فالىاشباهولوله قو تسنئة ساوىتصانااوكدوة '

شتوية لاحتاج الها افلصيف فاأصكيم حل الاخذ  +وف التتارخانية,ايضا قبيل

الاخحية وصدقة الفطر

ماذكر آنفا والفتوى على ماذكرنا انهيعتبر الفضل عاللىكفايدله ولعيالهوادهقان |

ونفقه الاقاربو حوزله

بعنبر الفضل فىقوت سنة فاذا عرفت ذلك فقوله الادمع كذا مالف لقولهم

اخذ زكاةالغير والنذور

ولادخار النى عليهالسلام قوت سنة والقول يجواز تحققالادح فيالايبكون َ
ضوالالفقهاء |
ظاهرا كاباعيندالادخار ستوسنة لاشتضى ماذكر اذعند تعار اق
علىانك «ععت ذكرالادح من 1
فالذى يشهده النص يرجم على 72

والوصية المطلقة وغير
ذلك م نالفروع كاحقق

فى الفروع ( وان كان

الاشباه واطلاقالفتوىو التداعل هذا فىحق ٠زله عيال  8وامامن لاعبالله فله |

الادح ع عند اهل المذهب

انعدخر قوتار بعبن.وما» لانمدارذلك علىالكفايدو الاعدلفى حقه هوهذا الوقت أ

(انناؤاذ" علاكوت
شهر يعتبر فى الغناء 6
“رج به صاحبه عن
وصف الفقر اوالمسكنة
(وامامن لاعيالله) بل
هوهفرد إفله ان .دخر

قتله فىزمقالنيلواماالكثير انليكننفقته حاضرة فا خصالها |
فد>ص
نواح
لان ال

محناج ازلمىانكثير

وان ادخر زائا عليه عالربىعينظ #خرج منالتوكل »

لقف علىهذا التفصيل فماعندنا كمتنبالفقه لاعللثانى
تعمقه بالاسباب لكن ن
مناسب لسياق المتصوفة فالاول عاللىفتوى وآلثاتى عاللىتقوى لكنسياق| لضفا
لايساعده فائهم

و
اقول ممرادهم  7الظاهر المتصوفة بقولهم خرج من التوكل ه .

قوتار بعيننوما)لانهاقرلقلبه وه ن كلاءالشافياو احم تلبصلةما »مت مسئلة(وانادخرزاذاعليه)
اىعلى هذا العدد جرع

(اتوكل)

من التوكل)») لماقيه دن كال الاعتيار بالاسياتب اقول م ادهم) بشولهم خرج عن الاوك

يم

(التوكل الكامل النفل) الذى هو من الكمال :إلااصل ااتوكل الفرض) اىالمفر وض منه تمدو قوله تعالى وعلى الله

'فتوكلوا (مابينافىفصلالع) ازلامنافاة باليتنوكل وتعاطىالاسباب امتثالا للحكمة الالهية (واما ارادة طولالماة
ابالاستتناء) كقولهم اللهماحينى ان -ر ١ 46 ]هه كانت الياة خيرال
اى(
لو
صشط
لاح) كقولهم الهماحتتى صاا
(ازيادة العبادة) لالغرض

 #التوكل الكامل النفسل * لعل ذلث كاضافى والا فالاحتياج الى غير الله

الدنيا وزلاتها  0فليس

ولو اقل قليل هناف لكبال التوكل عنده ,قال الشافعى لو احتيحت بصلة

باملمذهوم)فئ الحديث

لما يمت مس_ثلة  +وفى القشيرى عن المواص لقينى اللاضر عليه السلام

فان كانو لايدفليقل اللهم

فسألنى الصعبة فذثيت ان فسد على" توكلى بسكو اليه ففارقته «وسئل سهل

احبى مكانت لمكا

عنالتوكل فقال قلب ءاش معالله بلاماقة  +وعن ابى عبدالله القرثى التوكل

خيرالى وتوفنئىاذاكانت

التعلق بالله فىكل حال  8لااصل التوكل الفرض #ه بحو وله تعالى وعلى الله

الوفاة خيرالى  2بلهو

فتوكاوا  9لمابينا فيفصلالع  64عبنادن مر ادالمادى بقوله مراده بالتوكلكاله

مندوباليه) لما طول

اذاصله فرض وهو ازيعتقد انلاخالق ولامؤثر فىثى” الااللهتعالى ولمابين الامل

الياة مع الص_لاح من

بلااستثناء وشرط صلاح ارادان سينالامل #مافقال  6#واماارادة طولاللياة
بالاستثناء وشرط الصلاح *#نحو قوله عليهالصلاة والسلام الهم احينى ماكانت

الاتظام فى_-لك اولى
الفلاح +اخر ج الرمذى

©لتفسير لاصلاح والا فكالستغنى عنه 8فليس
المياة خير الى  #9ازيادةالعبادة كا
در
باملمذموم  #كيف والدرجات العالية والمقاماتالرفيعة فىاللنة منوطة عقلى
العبادة كاروى ادغلوا اللنة تفضلى واتتسعو ها عقلدىراعالكر #بلهومندوب

اليه ات#لكدافماء المذكور ن1فا هت »كهالتزمذى  8عنابى بكرة  6رضى الله

تعالى عنه وانوبكرة بالتاءكنية لنفيع بنالمارث غلبعليه كنيته وامدسعية وهىام
زيادن ابىسفيان الذى استحقه معاوية الحاوقيل هومنموالى النبى صل الله تعالى
علية وت  2انرجلاقاليارسولالله الىناسخير#ه اىاكر فضيلة عالنلدهتعالى
واعظم مقاما واجرا ف قال »صب اللهتءالى عليه وس فىجواءه 8مطنالعره »*»

بضماليالتمر امتداد وهمى منمبتدأ موهوم الىمنتبى كذلك عقلاىعدة المتكلمين
وبفسربالبقاء افلدىنيا وتصورالطول فىامر معانهوهمى والطول يقتضىالوجود
محرر عندخديث الصدقة ترد البلاء وتزيد العير ولابزيدالعير الاالبر وقد فصلناه
برسالة علىهذا الحديث عنهتعالىعلى انالطول هنا مايكوننففىسه تأءل 89وحسن
عله » العملالصالح لاله حيناذ بكر حستاته ويرتفع درحاته ويزيدالىالله قرنه
رأس الاءوال للتاجر فنذيعى ان ضر لما برعم فيه
وعنشرح المصابح الاوقكات
وكلماكان رأس ماله كثيراكانالريح اكثر هه قال » السائل 8فاى الناس شر
ثفىابن
دئيكا
حفضا
قالمن طال عيره وساء عله بانثسرور والقبانح وارتكاب ال
حبان والبيهق الاانتكم مخيركم قالوانم قال خوارم اطولكر اعاراواحستكم امالا
وف

روايةاىعلى خباركم اطو لك اعمارا اذا سدوا ومناحاديث الجمامع الصغير

اأرموزله شوله (ت)
لإعنانى بكرة)ر ذى الله
تعالى عنه بإانر -حلاقال

يارسولالله اى الناس

بي )اق ااكوانواا
عالالهلى
واعلى مةاما عتند
(قالمن طالعره» لمافيه

ده
يير
ي اك
قهن
تدةز
لزيا
من

قنوهلفهىل(وحسنعله)
بناء على ان الخلة حال
باضعار دو على كونها
عطفا فال_ير دن جم

الامبن لان مع قصس

عراشل امن إل ان
تداركه عناية راية
0

فىسح المصااح

ان الاوقات والداعات

كر أس امال لاتاجرفيذبغى
بجر لما بربعع فيه وكلماكان رأس ماكلثهير اكان الربع١كثرانتهىكلامه (فال) اى السائلالمذكور (فاى الناس
شسر)الفاء ا

لكو هفصن

نناء علىكونها الاب

بها شرط

مقدر

«رى

عليه الكفاق

فىمواضع 4

اىاذا

كان خير الناس هن ذ كرفاىالناسمن ضمد(٠قال)عليه السبلاممن طالعمر هو ساءعمله )فا؟ تسب فيطول اعمر قبيالعمل

٠١
طوبىان طالعره وحسنعله قاله جوابا نئل اىالساس خير  +وعن علىر ى
اللهتعالى عنه موت الاثسان بعد اكنبر وعرفريه خير منمونه طفلابلاح<ساب

فبعد منالله عزوجل
* اخرج اجد واالبهق

الرموز فنا دوه
(<دهق) (.عن حار
رذىالله تعالى عنه )

ما

(انه قال

اا
قال رسول

صل الله .الى عليه و-م

عنى| ]ارت  2412فلة
لقاع عن زيادة الطاعة

والاكتدات منها إذان

افلىآآخرة فالمناوى عنالطى  8حدهق » اد والبهق © عنجار  4#ن
عبدالله © انه قال قال رسو اللله صلىالله تعالى عليه وس لاعنوا الموت * قال
المناوى فيكره ذلاك اوحرم لما فيه منازالةمايرتب عالعىلياة منجز يل الذوائد

و جليلالءوائدولوم يك انلااسقرارالايمانفاىامساعظ.مندثمقالايضان امنءن ججاهير” |
السلف نيه دوقا الىالاضرة الالهية الاقدسية وذلك لاقام االمواص  +فان قبل

الآحال مقدرة لاتزند بالقنى فامعى القى» قلناذاك هدو حكية الى 0 11لا
لافائدة له» اولافحياء عنوهب كان ١لاث «تعظم انار الى الناس )5ر] لكدد
ذهانه معخدمه جاء ثرجةلفرسثواللمهيردالسلام عليه فاخذبجامدابته نمف
ندفع فل لىاليك حاجةنقال اصبرالى وةتالنزول فقال لاالآآنذقهرهعلى لام

داته :ققال املك اذكرها :فقال سرقاداليه رأسه قال اناملت الى د  0ارا

واضطرب لسناةنهالدعنى حتىارجع الى!هلى واقضى حاجتى واودعه,ةاللاوالله

طءلع)
مدا
لش
ااى
(ل»
هو

دلقا
بى ف
عمض
ليسلاث رؤية اعلكو ولدلذاءدافة,ض روحه ثم

بفحمتسكون اوفك

فقال انلىالنك حاجة وقالله سرا اناملاكااوت فقالم حبا واهلا من طالت غييته

محل الاطلاع الموت او

مؤمنافم فردالسلام

1ا
1لا1فا
على فو الله املكاانرفضنخائت ااحلى لقاؤء أذالقاء منك نقا

جت أها ذقال مَالى حاجة اكبر مأقناءاللهتعالى قال فاخير على اى حالدْيت

القير اونوم القيافة لانه

يطلع بها عل اغالاحر

قالهل تقدر علىذلاك قالل نماممرت بذاك قالدعنى اوضا واصلى ركعتين فافض

انلوقميامة كافىالمواهب

روج واناساجد فةرض روحه وهوساجد #إفان هولالطلع» قيل بفحمفسكوان

(شديدام اىقوى حتى

ففتح اوفكسر اللاطلاع الموتاوالقبر اوالقياءة ليالطهلع بجاعلى ام الآآخرة

من كله

وقيل عن الصاح بتث_دد الطاء و عم اللام موضع الاطلاع وقل المأتى وعن

ا

للانياء عل الاممكن

لقنا وش اطلع على باطنه ظهر وعرف سٍِديد د قوى ,صعب فى الااجياء

:92اعد عن ١هي0

ع ا الدع ارا هل

عن مكدو لعن النىصبى الله تعالى عليه وم اله قال لوان شعرة من شعرات اميت
وضعت على :اهل السعوات والازض-لاتوا باذناللهتعالى لان فكىل شر اللنت

صبى اللهتعالى عليه و

ولاصع الموت بثى” الامات ويروى لو ان قطرة من الىاموت وضعت على

فيقول انلها اثالها وهام

جبال الارض كلها لذابت وقال الاوزاعى انا أناليت 4د الم الموت مالم عث

نحق .قالاسرار مذ كور

من قبرء وفال ابن اوس الموت افظع هول فى الدئيا توالآخرة على الؤمن وهو

فىكتابى جامع الازهار

امد من ندسر بالماشير وةقرض ,المةقاردض وغلى فى القدور ولو ان الميت نشم

 30كن

الاندية

 4ن التعادة »

فاخبر اهل الدنيا بالم الموت ماانتفءعوا بعيش ولا لذوا ينوم وف الاحياء ايضااعل
اله لولم يكن بين للدى العبد كرب ولاهول ولاعذ اب الااللوت المرد لااتغخص

كدر
فح و
ا

عن اه

وهو

فور وشا روك توي لد تار ا ويعظم
فى كل

نفس

بص_دده ف وان من السمادة  #اأسسر مدية

(ان6

١ه
نه
ا١
س1

ف ان يطول عبر العبد وبرزةه الله تعالى الانابة  #اى الرجوع اليه بالندم على
امقارَّفه من السيئات اوبالطاءماتوا كتساب الصالمات الباقيات ولقد احسن من
لاض و اجينات الناهوع
لىاامنواي
اال
'فسره بالرجوع عن حاو ذ نلفسنةللطاعةاليهتع

م

توعدون*» قيلفىتفسيرهئةولملائكة الرجة عندالو تلا نماامامك من الاهوال
هباليهمن الغربة
الذاف
ميل
ولاتدزنءلى ماخلفت وابشر بانة التىكنت توعد وق
حزن من مفارقة الاولاد والا قارب والاموال وابشر
والوحدة وااوحشة وتلا

بروح ور>ان وجنة أممو اليه يرجعةو له اصلللهثءالى عليه وسل نحفة المؤمن
الموت على مانقل من الرعانة *وفى الاحياء عن النبى صلى الله تعالىعليه وم انالله

 ,تعالى اذا رضّىعن عبد قال ياءلك الموت اذهب الىفلان فأتنى بروحه لرانحه

حسبى من عله قد بلونه فوجدله حيث احبه فزل ملك الموت ومعه لوسمائة
من الملائكة معهم قضبان واصول الزعفران كل واحد بدشره بدشارة .وى بشارة

صاحبه وشوم لملائكة صفين الخروح روحه معهم الريحان فاذا ذظر ابايس عليه
الاعنة وضع بده على راسه ثم صمرخ قال الراوى فيقول لهجنوده مالاث ياسيدنا

فقول امائرون مااعطى هذا العبد من الكرامة اكبنتم عن هذا قالوا قدجهدنا
بدفكان معصوما هذا هوماةله المسن لاراحة لاؤمن الالقاءالله  +فانقيلالمطلوب

هن المديث ارادة طول اللياة والحديث لاءدل عليه  +قلنا حاصل اللديث اشنال

١ 00١

توما كوطوا دابلا ةبانالاب مدقلاو لطاب قكاتلظ ةداراوالوط

العمر بالانابة حقى اى مانلسعادة اما بطلان المقدم فلان اموت قاطع الطاءات
والطاءات مزنبل هولالمطلع وهول المطلع ام شد د فينج الموتقاطع من باللام
الشديد؟ ثم نقول وكل قاطممنبل ام ديد لابراد ولاعنى فالمؤت لابراد فهوعين

البطلان فقوله فان هول الىآخرة هوالكيرى الثثيةوقوله لاوا فى قوةبطلان
المقدم وقوله ان هن السعادة الى آخره فىقوة النتصة لاصل القياس فعليك وجه
دلالة الحديث الاول علىامطاوب فاله خنى ايضا وس  *#النسانى عن عرو بن
عايسة © قبل !نحم المهملة والموحدة وال#ملة الثانيه وسكون النون بعد الاولى
«ورطىالله تعالى عنه اندقال ممت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم بشولمن
شاب ابيض شعره #وشيبة» حقيرة اوواحدة افلىاسلام» بان يكون الاسلام
ظرفا لشيبته ك©انت  #تللثالثعرة فؤلهناوكرع عظيا يستضى' به يوم القيامة»»
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مافىيده مستعار اله و الملاث لغيره ونفسه عخباددمله +قالالغزالىاللوت خطر هائل
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قوانه هن حزمت

ا

سردت زر قال١كرهم

نك امرت) رادا

لئان ١ «4 كزهر عوّلا اىالفطن ريع الفهم

حك الدات والقطع
عن الاهل و الا<ياب يعد

ونافس الاصعابو العشار

تباءه الموت فى وقت
تلدسبه وهول ليمترقبه
السعناذا

ألموت ) بالممل الصالح
وراك

واحزم الناس#اى جودةر أيه .م ا

اب لاه وصدر ساء ببلشكرحرى لانهاعظم .
بتت#
الو
لرال
قال اكزره ,زك
اللصائب وابشع الرزايا واشنع البلايا فتفكر ياابنآدم فمىصرعك واتتقالك من
0

0

0

كفلا

* وقدكال صل الله عله

وطإرواء “ونس والبيى
قشعب الاعان عن أذير

0

من مهادك فياجامع المالو المتهد فىالبنيان

اراب وج-مك للتراب فاعتبر يامسكين من |
 0اب وانقطع ال والا<بابمدانقادالميوش والعسا كر وئافس أ
الاصعاب والعشار وججعالاموال والذخار فجاء لوت فىوقت لم>ت_بدوهول |

انقادا ميوش والعسا كر

خ_لاقه

1

موضعك اذانقلب من السعة الىالضرق وخانك الصاحب والرقيق وهسر لكالاخ'

اكرزه ,ذكرا أن صار

واكزم

1

نيه
لمبر

ولتأمل

ل

ممنضى ٠ناخوانه ودرج مناقار.ه وخلانه الذين بلغوا 

الآمال كيف انقطعت آمالهم ولم تغنعنهم اموالهم وياالتراب محاسن وجوههم
ونفرقت فالقبور اجزاؤهم وارملت بعدهم نساؤه ,وثعل ذلاليتم اولادهم
يبه عبت
فذه
وقسم غيرهم طربفهمو تلاده ,قيلالكنز الذى للغلامينفيه اوح من

أبناايلقنموت كيف بفرح ومن ابن بالناركيف يضك  #واكرزهم استعدادا.
للوت » بابغ«ااءلمقوق الواجبة عليه منالخلق والمقواستبراء الذم منهم فكىل
 1وتحسين السمرو العلانيد على وفقمابرذى عنهاللهتعالى #اوائكالا كياس »#
هيم للوت لايعبأون بقدومالموت ولاحزنون بل بسرون للوصول الىالتعيم| [١
وماالجمق الذين لمستعدوا سرون وبندمون
المقهمولللاص ممنن ال-هين ا
بل يهلكونقالف الاحياء عن بزيدالرقاثى ان رجلا من جبابرة:بى |سراد خّللعن
ودته ا

ذوعا قالاموت كفار :لعل م كمعنه :
|زالعربى وقالالامامالقرطبى وذلك لمايلقيه المست فيه (فدارء)»
 001والخيله  000صلى اللهعليهو سمم مأن مس]مصييية اذى دوكة فا فوقها اكلبافر بها منسة
كررهع من شكر انه |اسك من ثلاثمائة ضمر به بالسيف كافىشس ح الصدور * وقال عليهالسلام لا,

ويرا منه وانة مصيره بااباذر انالدنيا جنةالكافر والقر عذابه والنار مصيره ذكر
لق
بااباذررانالدنا “عن المؤ مان
فىشر حالصدور ْم كد عليه السلام ماقيله فقال (اوائك)» حاءنه ادها على علوشانهم مثله فىاوائك على هد

6

8

فتأمل ١اكليااس  6اى الكاءاون فالىكياسة والعقل فعل ان اكلايس فالششرع من هذا شاله فد
:

5

401 1فداره بءضاهله دخل عليه تمخص هنباب بته فقام اليه مغضيا قائلامنانت

215

ومن ادخلك قالادخلنى الدار ربالدار واماانا فالذىلامنع دنى الاب ولااستأذن
عاَللىملوك ولااخاف منصولة كل «تساط ولابتخاص مكل جبارعنيد ولاشيطان
ميد فقال خانا متذللا اذا انت «لاثالموت قالام فقالامهل حتىاحدث عهدا
قال هيهات انقطعت مدنك وانقضت انفاس-ك فليس الىتأخين منسبيل قالابن
اىعللذكى قدمته والىبيتك الذىههدته قال فانىماقدم علاصااا
نذهب فىقال ال

الثانى لاس:لزام الاولله
نماسةا ذف بديان حاله ,نقال

(ذهبوا شرف الدنيا)
ذه درون الساعة

والزهد فها  +فروى

ومابهد  2 ,نان وك لطن تراعة الشاوى م قيض روحب فاهله فين صاراخ

العقيلى ا ضعيف بل

وباك وايضا قصة اخرى للمسسرة منلم تسعد الواث  8 00ايضا ان رجلا جع

قل موضوع شرف

افوالاا وبنىقصمرا وجاس على سريره قال فى

]د

ى

سين

9كلك

الدهيك

لاثك

اصللماؤمتنهبالا.ل و عنه

مأيكفيك ّ بشرغ منكلامه حتىاقبل عليه »لاك  01فىه.كئةر جل عليه خلقان

استغناؤمعافىابدىالناس

اث'ب وفىعنقه محلاة يشبهاللسا كبن فقرع الباب بغير حثعة وشدة عظين فوثت

ىالواهب ( وكرامة
ك

الهالنمذانقائلين ماشانك فقال ادعوا الىمولاك قالوواالىمثلكلا رج فاخبروه

الآخرة)اقيام التقوى.ه
وقد قال الله تعالى ان

 .نذلك فقال هلاضربم ورددتم منالباب فقرعالباب اشدمنالاول فوثباليه
إحرس فقال اخبروه انى ملاثالموت فالقعلييمالرءبووقع على مولاهم الذل
والنشعفقال قواوا له قولا ليناهلتأخذ احدنا فدخل عليه فقال ار اا
وانالست حارج مالماخرج نفسك فاحضمرماله وقالاعنكالله شغلتنى عبنادةربى

وحقاق عيقة لابد من

ندخل عاللىسلاطين

ذكرها وهى انهم قالوا

'ومنعتنى اناكلى لربى فانطقاللهالمال0

وجاس
دم بردو نالمثقين واتتكرلدنمماتبى ن

السملوك بىوهم بردونالمتقين

'وادفقئى فىسبيل الشر فلاامتنعمنك ولوانفةانى 0

نفعتك ثمقبض روحه

 ١كرمكم

عندالله  ١فيكم

لبق ههنا

انمححاث دقيقة

اموت بزوال الروخ
اج-وانى الذى يشار فيه
البهاتمالانسانوهوااخار

 9ذهبوا بشمرف الدئيا © لانذكر الموت فالدنيا وجب التخافى عزدارالغرور
إواتقلاطسىتعدادللاً "خرة بالاممالالصالمة اذش فالدنيا اما يكون بكونهوسيلة
للخر ة واناولياءالله افلدىثيا الجرو اللدراهم ذهب وفضةواجن والانس والمائم

القلب الىجيعالبدن من

لهم“كرون لابشاؤون أشايلاو هوكاءنلانهم لابشاؤونالاماشاءالله ولامباءوناحدا

ياويفالعروق فيفيض

للحاادءون
مونا

دونليا بعشر اعشار
لمل
اءن
الااللهو ده م كلهدننادلوله وا

,ذهالرئبة بل ه اقل واذل ا
ه

م

وخوف عظم كافىمهاج العايدن وقد

اعرد وزاتاعه ل:اك انح عن قدى وملعىاعظم من ملكاك 0

ظ

عن الوصف

خرة #

الطب الدى ,عت رمن

فيا نو لين

عاللىعين

والاذن و غير ذلاكث دكن

سيان القرى» فيض

ماوعدالله تعالى من حسن المأنة وجزيلالثواب وراقعاللارامانت و5رم المقامات

دن السراج نور على

وعلوالطبقات الىرضة الملاثالكبير قالالله تعالى  +و اذارأًيت ات نعها وملكا

ان

الرت ولكويه

كيرا * قالالغز الى بعدمافصل نسبة هذا االث
ل مدلانكيا و بعبادة العا.دكلا بللوكان

ار اعتدالأ2عة عند

لالس والالففارواح والفالفتامرا كمع الدنيا فبذل ذلك كله اعتدال المِ اذا اختل

فىهذا المطلوبالءز بز لكان قليلا ولأنظفر بكعاذهنغفاعظيا فتذبه ايهاالمسكينمن
نومةالغافلين لقداعطى الله تعالىمث لهذا الملاكفى قلءل العيربقلل همل وانلاتطليه

امنزاج مر

00
ولاترغبه بل:ؤثرالفانيات على٠؛لهذه الباقيات * #مة  #ثانمهؤلاء ١كليااس
اوانقطاع غداء اوعروض

ل
بلطيا
آف كالفتل بط

الذءنامتعدو اللوت احلقاستعداد +جلة مااعطىاهم منثشرف الدنيا وكرامتها
بالغ الهعثس بن وكذا كرامة الاآخرة والدين فاج-لة اربعءون علىمافالمنهاج

1ك اانه أن 5

اماف الديا (فالاولى) ان بذكره الله #حانه وتعثالى ويثنى عليه وأكرم بعبد
بكونرب العالمينفىذ كره (")شكرءتعالى توعظيه واو شك اءوعطيك تارق كلت
لشرفت هه كدف باله العالمين ("م) حبه تععالى فلواحيك ريس #علة لاقذرت
واتفعتبه فكيف بمحبة ربالعالمين ( )4إنيكون وكله يدير اءوره (ه) يكون 

وااركة لاحامل الامانة

 )7يكونانيسه لاستوحش
(نكل
:فياء
وا كا
دنصير
عونه
كذيلر زتهبلاتعب (<) يك
حال (  ) 8عن النفس فلايكقه ذل خدمة الديا واهلها بل لإرضى دمة

ناج
سمر
سئض
للفا
اورا
الن

بانطاع الدهن فهذه
الروح حاءللةوة امس

وَالمعراقة بل الخاءل هما
الرو حالخالصة للانسان
وهوفس-ك وحةقيقتك

واخئ الاشياء عنكوهو
الصدات ال اله عال

فىقل الروح *ناممربى
وهذء الروح لانموت
ولاثفنى بلق بعدالموت
امافىذ»م اوفىجعم فاله
محل المعرفة والاعان

والدّات لانا كل ليها
اذل يكن لها مع يدن
علاقة سوى ان استعه اما

افقىتناص اوائل المعرفة
بواسطة شبكة المواس
فالبدن الها ومركبها

الملوك ( )8رافلعحمة فييزيه اهننتلطئ بة_اذورات الدنيا واهلها ولايلتفت الى
زخارفها )(١٠ غنىالقلب فلايزول فرح صدره إ#خط ولابفزعه عدم ()١1١نور
القلب فرتدى الموحكم وعلوم لايهتدى الى بعضها غيرهالايجد فىعر مديد (؟)١
شرح الصدور فلاتضيق بثى”' من املنديا ومكابد الناس ( )281المهابة محترمه
الاخيار والاشرار وهاه كل فرعون وجبار )(51١ الحبة فاليقلوب فالنفوس

محبولة على تعظيه ومطروعة على! كرامه )(6١ البركة العامة فكلثى”“ منكلام
افوفعل اوقوتاومكان <تىتبرك راب وطئهو كان جلسهاو بانسان صكبه
اسون

( )1سخيرالارض مانلبروااحر حتىانشاء طارفالهواء اومثى علىالماء اوطى
الارضله (“ )701خخير المدوان املنسباع والو<دوش والهوام فتحيبه الوجوش
والاسود ( )81ملك مفاتعالارض فكلماارادكتزا اوعيناحارية اوحضورماكة ||
بوجد )(9١ الوحادة علىباب ربالعزة قتبتغى الاق الو_-يلة الىالله مخدمته ||||

وتستهس اداجات بيرك ته (العشسرون) اجابةالدعوة فيلأال شياالااعطاءاللهتمالى |
واواقسم علىالله لابره بماشاءحتى لواشار الىجبل ازالبلا احتياج اتلكىلم ولو ]أ

خبطبرالهثى مض

بلااشارة د+واماالتى افلعقى(الاولى)انيهون سكراتالموت

حتى ان منهم ذفنيكون الموتعنده

مدل شمر نهماء زلال أظمئان قالالله الذرن توفاهم

وافبكيعا وابطلان الا له

الملائكة طيبين (؟) اميت علىالامان الذى منهكل الفزع واللاوف قالاللهشت
اللهالذين آمنو ابالقول الثابت (م) ارسال الروح والريحانقالالاتخافوا ولاتحرنوا

الصياد ولاانبطلان

وابثمرواباجنة (؛) الحلود فىالمنان (ه) اللياة الطيبة لزوحه ونة ملائكة
المعوات بالاكرام ولبدئه فالعلائية تعظيم جنازته والمزاجة علىالصلاة عليه

ورامك لاوجب بطلان

ين حسرة
اشكلةةصل
ال
وندامة وبعده غُنْعِهَ اذ
مخلص مجنلها وتفلها

1

فروان (ام5ن)فتنةالقبر ( )71توسيع القبر
غأب
وجلهونجهيز ووه رجاءا كبر ثو
ونويره فروضة

حنه ) 0اناسروحه

اف طيرخض رمعالصاحمين
ىجو
دمل ف ا

[ )امبر بالعزوالكراءة من حللو ناج وبراق ١( .بياض الوجه ||
فر حينمس كبسر ين(4

ونور ( ١ع( الامن من اهو الالقيامة  (0 0اخذالكتاب بالعين ومنهم منكى وأا ا

للق

١

 +ولهذاقال الى عالليهسلام الموتتحفةالمهؤن كافىشر حالشسرعة لحمد العيثى جاملهاللهبالابكار و العثى( ذمطو لالاء.ل)
هذه ترجه 76

أم اانذر) بصيءة الفاعل من الانذار

انابىالدنيا والبيهق الممؤموز »ها بقوله لديا هق) عن

)ى
لللللهصهلتىعالى عليه وس ا
بالنون والمهة وهىسلى شتقيس الانصازية (رذى اللهتعاليعنها انه اطلع رسو اا
نظر (ذات عشية) اى ق عه

وز ١١١ يه

الى الاس)

متعاق نظر وتعل قالطر فين التتلفين

الاسع يو زمن اللّهتعالى )

لاوززله اصلا ) 1ورود حوض النى عليهاك_لام )(١1١ جواز الصمراط

|فتماهدزة اداةعرض
إب
واستفتاح وتسحيون

والصحاةمن النار حت ان منهم من لالسعع حسيسها وت#مدله النار ( )711الشفاعة مع
كابر فىالطفة )(١٠2 اقاء
الانسياء )(8١ ملكشالاد فىالانة (و  (0الرض_وان ال

ل

و زن تستفعلون

قال مالحاضلة انضاهذا ترد على

فنقات

كاعلةياء الثانية الىالا ولى

القاصس معانى! كتفيت بالاصول والافكل نوعاوفص_ل لاحيطبه الاءالم الغيب
والشهادة وقدقالالله تعالىفلائع! نفس مااخئى اهممنقرةاعين وقالصلىالله تعالى

عليهوس]

دعام لواحد

( فقال بايها الاس

( )81تدسير المساب ومنهم من لاحاسب اصلا )(4١ ثقل الميزان ومنهم من

الل
لينج
خكخر
االلاهولين والا

0

لثقلها ثمحذفتلالقاثهم

سا كن مع العير السا كن

خلقفه! مالاعين رأت ولااذن»معت ولاخطرعلى قلببثر إذمطول

ولذاحذفتدونهوالياء

#وهدق» ابنابىالدنياو البيهق لوعن امالمنذر #هبصيغة اسمالفاعل وهى
يا
نامل
ال
سلىبنت الانصارية ##رطىالله تعالىعنها انه اطلع #بتشديدا#ملة معنى نظر

خاق دعث على الفعل

الجستل اويراء  القبجم
 ١قالوا ) اى الاصداب
( وماذاك  6اى السيت

ور سولالله ضلىالل تهعالىعلره وس ذات عشية)» آخرالنهار مؤالىالناس فقال
باايهاالناس الانكرون من اللهتعالى قالواوماذال يارسو اللله قالنجمعون »#من الدنا

#ومالاتا كلون #من الكررة اومن عدم انشاهالعهر فيأكلهالغيرحبيبه قرسه اوعدوه

الذى نقأا عرد ددم

بعيده فلوصرفه الىالمص_ارف الشمرعية فليس منهذا القبيل بل هو بجع مااكله

اسحياننًا منالله تعالى

كنفقته الضرورية لنفسه وان عوته ويلىعليه كاروى انرجلا دخل علىبدتابى

أو الذى ذعا السكدور

ذر رذى اللهتعالى عنهفقال اينمتاع بيتكاللى بيتآخر فكلماحصللىثثى” ابعثه

هذالكلام كاافلىمواهب
االلىذبليكتفقالانتتسكن هناقال انوذرلاتى اردانازطلقاليدالبتة وقدروىعنه
إبارسولالله) نادوه به
صلى اللتهعالىعليه وس اولع كان ج
اعاليتقاله لد انما عا اقلبفاس3جلق ين ||با واي
:

2

4

3

3

زوأ ملوني بهضماليم #مالادركون» اتىون وارجونامورا كثيرة اوءثأية
3

لمكن وص

3

مهااوكثتها
ولك الها عاد لع

الا"

اولعدمتهايةمااملماذ

لكا

07

كلاحد

اذا

الىو جه عله.ذلاك( قال

وصل

7-2

ّ

0

ا

كالدور والبيوت م8الانسكنون » لكونه زائا على قدر الماجات الضرورية

 5لقا
ؤه  1قال١ هزه
 5-5ث1
«
|التبة
كل كين كر
بل١ ولها +
مخشرى
وب ق1ف
 -يل  9واد

ىا

د

كد غفها وبناؤها كذاثك ( برشة "١ نى ) منهى عنه  +وفىالا<راء روى
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ف قال يه صبىالله تعالىعليه وس #وقصرواالامل» فان طولالاءل تولد منه
الاهل فانالفقيراءن وقتذفاذا كانله تدبيرقىااستقبل وتطلع لغيرماهو فنهمنالوقت

|واملفها يستأنفه لاحى' منه ثى”  9واجعلوا آجالكم » #اوقات موتكم © بين
ابصارك * اثلا تغفلوا عنها وتشتغلوا بالدئيا ف واسحيوا مناللهتعالى حق

| المياء  #لثلاتتممقوا فى.ثتهياتالنفس واذواق الهوى كاروى عنابن مسعود
رضىالله تعالى عنه اندقال انرسو ل[اللهعليه السلام قالذات نوملاصكاءه اسكيوا

يعنىالقيامة الكبرىوهو

مكتو ابلفاو احلحفوظ | املنلمحق المياء قالوا انانستحى مانلله بانىاللهوالجدلله قال ليس ذلاتك لكنمن
| اسحبى من الله احلقلياء فلحفظالرأسوماوعى اى ججعهمن المعوالبصرو الاسان
| وأحفظ البطن منالارام وماحوى اى جه البطن مانلفرج والقلب واليدين
(وا#حيواءن اللهتعالى حق

اللياء)احملكم علىتر لك

ا

ات وار قم لاد لاجد اتلرزينة الدنيا نفل ذلك
ايذركر
والرجلين ول
فقدا-كبى منالله قحاللياء  +قالالمناوى فشىرح هذا الحديث عن الطيبى.ثمن

ا | ل

كاف المواهب  +وعنابن
#مسعود

رذى الله تعالى

عنه أنه قالانرسو لالله

هن جيع ذلك

أ وخلقته

2

قا ل ترج هن عهدة الاس#حياء وظهر من هذا انحيلة الانسان

الىقدمه ظاهره وباطئه معدن العيب ومكان المجاربة فق ألياء

اناشعى منه .ويصوتها عاتغات :ذها واصل ذلك ووأسها ترلفلل الاك
فىالاسلام وشعغله في لعميه عليه ؤن فعل ذلك اورثه الا #حماء من الله تعالى والماء

| مراتباعلاها الاسحياء »الله تعالى ظاهرا وباطنا وهو مقام المراقبة الملوضل
ذاتنوملاصعاءه اسعدروا
دن اللهتعالى <ق اللياء

الى «قام المشاهدة  +قال فىالجموع عن الشخ ابى حامد إسحب لكل تيم

قالوا انا نسكبى منالله
ره؛ نى الله و الجدلله قالايس ذلك ولكندن اتحمبى دنالاللهلديقاءفلصفظ الرأس

وماوعىاى

بجعهمناجيم
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والبطيرو اللسان وأصفظ البطن من ارام وماحوىاى ما جعه البطن من افر بجواليدينو القلبو ليذ كرالموت واللاء

فَدن كا لخي ترك زانةالدنما قن فعل :ذلاك قد|ستدى مانللدتعالى حق المياءكافالمصابح »م قيلمن ادعى م ة
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ام) لانهاليس وسيلة لحرم [9-ه1١ ه (ولكنه مذءومجدا) اى ذما قوبا (واوكان» ااىلامل (لتكثير
الطامات)وذم حرئذ مع

[ ثم اراد تفصيل حكمالاحلى فقال ل فالاءءلانكان لالذذ بال#رمات» كظم العباد ١
وسار الحرمات كرام * لانلاو سائل حكمالمقاصد واناعتبارالامور مقاصدها
(لل فات الساشةم)وهى
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«والا»كالتلذذ بالمباحاتو اهام خعيلرءئلا  9فليس حرام  #لعد
وتأخير
االكلسلطافعىة
6صدق
لت
اات
كطاء
محرم  8ولكنه مذهومجدا ##قطعا اوةويا»#و اوكانلتكثير ال
التونة وجوج الغلت

ان وسيلة القرب قربة

والصرفالىوجوهالبر وطر إقاخايركالصدقات المارية

و ناءالمساجدوالمدارس

للآآفاتالسابقة »* ففاوائل بحث الامل نحوالكسل فالطاعة وتأخيرها

واححرص على ججمالدنيا

(ولانه) اىالامل( يسلمزم
وتسويف التوبة و>وها* قال فىالمهاج الاولاالءعامة وهذا الثاتى امل اللخاصة الطمع المذموم ) ففسسره

لكن فيه خ“طرتلاال

خطرفيه اوفىاتمامه نافى الصلاح فيتبغى انشيد بالاستئناء

اوثاسرلطصلاح لو لانهواىالامل #وبسةازمالطمع المذءوم» طبعالدنياوثهواتها

خلاف طمعالدبن وهو » اىالطمع المذموم #ؤارادةالحرام#سواء كانمنالله
تعالى اومن الناس و لاكلنثانى اتج »نالاو للانهذلحرام  99الملذ * الموقع فىالاذه

العاجلة الفائيةا لاني منم.ولات اةمارلنفس ومناالتشرييكطاتائية 8ه او »#
ارادة الث" المخاطر#هلابو من هن عر وض خطرهظ اعتى ##بالمخاطر ف النوافل 6

وله

وهؤ ارادة

المرام الملذ) اى الموقع

فى اللاذة (او) ارادة
(الذىئ؛ الخاطر )هو مافه

خوف وخطر ولايميم
ماقبته و فسسرهبقوله(اءنى

فايس عبد ااذتادأ فيصلاة اودوم اوغيره انكر بانه يمه اذهوغيب ولاان

النوافل © الزائدة على

نقّصد ذلك قطعا لانه رما لايكوزله فيه ص_لاح بلقيد ذلك بالاستثناء اوشرط
الصلاح حلص من غيب الامل  +قالالله تعالى ولانقوان لثنى* انىفاعل ذلاكغدا

الفراُض و(المباحات

 .الاانيشاءالله ف والمباحات#حالكونارادة الثى المخاطر ف بالمكم * بلااستثناء
ولاشرط صلاح لاله لازم بالخير والصلاح فيه لعدم الامن منالحبطات فنأمل
وهو  *#اىالطمع المذموم  المادى عثس هنآفات|اقلب  #8دق  *#البهوق
لهضتىهلى عنه 6#ثالث
لصر
نعادبى واقا
بنس
حك  #4الماك فالىمستدرك ف ع

الحم) وذلكلانه لايع

أافمبهير والصلاح املا
اخلدمة من باخطات
اولا (وهو) اى الطبع
المذموم بما ذكر الطلق

(ألخادى عثيرامانفات.

افلىاسلاماولرام فاى-لبلله وكاناحد الستة ٠نااهللشورى وكانيحابالدعوة
ل تعالى* وقالله صلىاللتهعالىعليه وس بوماحد ارم
ل-بله
اافى
واول هن اراق دم
فداك ابىوامى وا بذاك لاحدغيره قالله رجل حينامارته بالكوفةانتلاتعدل

معنويا  +اخرج

افلىرعية ولاشسمبالسو يذو لاتغزو افلىسعرية ةق ال سعدالاهمانكانكاذيافاعم بصرهو محل

والمام فق اله

فقرةو عظلعرهوع ضه إافتنفعهى وكان دل س ادر انوافتقر <تىسألالناسوادركء
فتنذا تار نقيلفيها بقولادركتنئىدعوةسعذ وهوآخرالهاجر ينوفاة وكاناوصى

مر موز كنابشوله ردق

املقهلبل)اكىانه هلاكا
البيهق

حك ) (عن سعد بن الى

ااكلانلاقشركين نوم بدر كفن ذيها جاء رجلالى
انيكفنفىجبة صفوفهله

وقاص)وا“عه مالا بن

اللهداودنى * مانقذنىمن

وهب رذى اللهتعالىعنه)

و لاللهعلى اللتهءالىعليه و  9 :قال يارسول

النار ومن الزلة فىهذهالدار هفقالعليك بالاياس كهفعال مبالغةاليأس اىلمبالغة فىقطع
| الامنية فيمامابفىدى الناس *#مننزخارف الدنيا يعنى حر والزم نفسك باليأسمنه

قال( حاءرجلالىرسول

الله) اصلتلدتعالى عليه

وه

) فقاليار سو لالله

الى )ا ا شربى الناشازاق (:قال عليه الضلاة السلا عليك بالاباس ) بكس الهمرة والفعال لإبالفد
االزم اليأس البميغ فالباء هنيدة فىالمفعول به ( #افىابدى الناس  6لان الاباس مزه مريب للانسان دينا وديا

ْ
أ
١

(واباك و الطمع) اى احذر تلاق نفسك و الطبعفدذفالمفعول واف المضاف اليه مقامه شمحدودقف فاتفصل الغ
وحذف

العاهل وجونا لكونَْ المفعول اياها هو

من الذل والهون (وصل
كيف

تصلى الصلاة

يمينىوالنار تعالى و»هلماك اموت

)مناهليناء للفع ولو ثائب
فاعلهمنه قالعليه السلام

منكانيؤ»نبالله اوليوم
الآآخر فسلافن مواقف
النهيء وقالعلىر ذىالله
عاةه اياك وماسيق

الى

القاوباتكاره ون كن

عندك اعتذارهذ كرهان

الىالصلاة

اجعل الارض 0000

لتكت حر وتى

5

حو

١

والكء.مك

هه

والرب

اماىو الصمراط

انحاتمالاصم ق ِ
قدمى و

عت

نار بىكافى العوارف (واباكى

«واباك وااطمع ذانه ب ااىيم ل الفقر الخادس  #ومنئمةقال يعض ار ْو
ون عدم القناعة لمبزده المال الامقرا واةقدصدق

من قال

درى لمن
دع احهر ص على الد نيا+وف الميش فلاتطمع* ولاتجمع من المال  +ذيلا
ذانالرزق #قسوم * وسوء الطن لابقع عد فقير كل ذى حر ص * ذفى كل من ب
قال الى صلى اللهتعالى عليه  8-0القناعة مال لانفد  +وان شدوا

ان القتاعة باب انت داخله * انكن تذاك الدئ رع تلد يد
فافع عم اعغطت

لو كان دك

الايام من لم* د ٠ن الط بعبساة اشع >معوة:ته

رقيته
مال املق كلهم ٠ لو.نا ع ثغخص منه غي ل

ث* وقال ابن زيد +

الي
شئ

ا

صلاة مودع ) لاصلاة اواهذا العالمأصملاث ذلاك علىكال ادائها حى

قال اذا 0

اىالذى او ( 20يعتذر

مصوت

(فانه) اى الطيع  0الفقر |الحاضسر َ(1

من التو

د

يد

ا

000

/

للصام كن

من رأه دن لعباك يظنه

مقبلا  0بكلءتك 8:واياك و ايت امنه  #اى احذران تكلم ما حو حك ان

 1كه فد سه كل التدى
تعذر منه+و إذا

قالر سو لالله صبى الله تعالى عليه 9

منكان

دؤمن

باللهواليوه

والنظر الىالعاقية فتدر

الآخر فلابقفن مواقفالنهم٠ وقالعلىر ضىاللهتعالىعنه اياكوماسبق االلىقلوب

(فطهع الورامحرام )لان

انكاره وانكان عندك اعتذاره كأ فىابن الاك ولذا كره الذوق ومضع ثئ'

وسبلة الحرامحرام كاص

 81لان عوزاء موعند ايطنة ١١ كاد وه حت عل الندر والنظر الى العاق)
قطمع الارام حرام» لان الامور عتماصدها يووطبع الحذاطر ليس حرام[:.5ه
بو
مذموم جداي» لعدم الامن منالمرم اذرعا يؤدى اليه لوائع لطمع المع :

اريم ( ولكنه ع( 2

أباحته  2مذموم جدا 6

لابؤدى اليه من الذل

والهوان (واقحاعيع)
اىاشدانو 0000
ا

ذلاك

نه منعو 853

وعقابلتهمللهه' بواع

قبللما انطبع الناس اهانةءنعلوا منهدذلك ومقابلتهم له 59-5
الناس#
والاععاض #وهو» ىالطيع 0بنشأ املنمر ص عالدىنيا .الوبطالة 6
منغيرد وني «واجهل كيده د فاح :
وهو القءود م:
3د
لبطلت الكمة واختل النظام 3ضد الطمعلد  1اتلعىالاللهى #وهو ا

انيحفظاللهتعالىعليك مصاللك» التىنصلم مرا فيك ونتظ .بها معاشك ومعاداة
هشلاافعكلوىخوفالتاف
افلطلفايهطر  6ااىاللا
ؤفمالاتأمن» تعلق بانح

(اءَو
رىص
خفعل
المكالخذوالاغراص(وهو)اىالطمع (ذلبنشأ منارص) عاللىدنا(والبطالة 6عط
اذ لوكان ذا شغل لغنىبه( واجهل حكمة اللهتعالى) عاطلفبعطلاىلةاواحرص 3الفلاجة) متغلقبالمكمة |
الديا ا(التلعىاون)بامو االلاغنياء بابدانالفقراء فلوغنىالكل ماقامالنظام((وضدالطمع) يجميعاقسامه(التفو!
لارزق وغيره لاقيوم إ(وهو) اى النفويض ١ ارادة ان فظ الله تعالى عليك مصاليك  6التتصىلم بها فيا
(فها) اىفىالذى ( لاتأمن فيه الاطر ! 6نحم لمعه فالهملة الاثسراف على الهلاك وخوف التلف م فىااصم

اشلهايافنانكان فيه )
النوافل )ف لاحطر ذهاباليراءى المحب لو المباحات)فاالخطر فيهامايؤدى اليهءن ابلفعاتضالهسا
لاحك
ميطهر ([صلاحك) حفظكم نذلك (يسسرل ):اله يرفعالموانع (والا)اىوانلم يكنفصيه
الياولمنف
ها
ل
يلى
كل ع
)مَنهعبلَطفْهفناْلعاَهَ (رقالاللهتعالىحكاية) عن مؤ من لفر عون( وافوض امرىالىالله وعل
هك مد
تناف البيانى ذلك بقوله (انالله بصير بالعباد) وذكر عذاء الكلام والتفسير انمدلول صيغالمبالغة صففىاته

التى لاتعدد فىكلمنها ولانفاوت باعتبارالتعلق لاباعتبارالقيام كافىالمواهب (فوقاءالله سيأت مامكروا) اى
وه اومكره( ,انظر) اها السالاك 2 151/-ه ( كيف عتب) تعالى (التفويض بااوقاءة) اىجعلهاعقبه

© اءنى النوافل  #4فاللمطر فيها بالرياء والححب و والبباحات » 4#وهو اط

والتأدى الى الشرور  #وان حكان ذه » اى فا لابؤمن فيه الاطر
صلاحك »© يحفظك من ذلك و يمرك * بسبب التفويض برفع الموائع
فو الامنمك #ماق الموانعوعدم اليو لاتكادو “هو ندماء الاسخارة المعهودة
وقالاللهتعالى حكاية #عن موّممن ١ افعو

وهوالاحح وقيل عن٠ومى عليه

السلام لإوافوض امىالىاللهكه لت#حعت٠ىرزكل سوء #ان الله تعليل اللحكر
السابتىوبصير بالعباد© قكرسهر ويعطهم مابريد قبل قالهحين ارادوا قئله لاج
دعونه أيهم ال الاءان وترك علض اسم فبعث ذرعون لطليه وم دروا

عليه هفوناءالله سيئات مامكرو ا الفرعون والمكر المديعةاى شرماازادواءه
انظر  امهاالسالاث المنفطن « كيف عقب »© الله  9التفويض * #بل فعرلعيه
وهو » اى التفويض #هقام
«بالوقاية #بالفاء الدالة على التعقيب بل لتيب
“سريف * لصاحبه لمافيه مانلسام والانقياد الىخالقه يدل عحلسىنه »* النقل
ورد فى:الاءبات والاحاديثو 8ه العقل ايضا » فان العبد العاجز عن التاثير
فكلثى”
لادرى

لاياوّ لهام سوى التفويض الى من يده تصرف كل *تى * وان العيد
عافية اص وصلا حه

لهام سوى

وفساده

ولاشدر

على جلب نفع و دفع ضر فلا يلاق

التسلم الى الكايلمقادر العليم
ع

المبحث ا7

من السيعة «فامور منرددة دين اللا والاخللاص ار لاما و د اللياء س7

عاالللهلى «ودخل فىكلا الانبين © اىالريا عءو مقابله  #تلبيس ابليس أ فليكن
تن
م
االبااك عبلصىيرة وتيقظط © فانقدم يهعلى دان تالالشاءور المرزددة 88مقدمةفى 6

امنينالاو لبان ودنع كهوسوسة 8الشيطان»ه ودءونهفوو» الثانى يانطريق
دفع يطلحهااتى يشتداليها #الى معرفتها مع طرق دفعها #الداجة افلتقوى»ه

اليدفع عنه كيد العدو وتتخلص من! مرء ف فىجيع محاريها * #ذملا كان اوتركا
بخ فعلاوركا ( دخل

اى التفو يض االلىلهتءالى
(٠قام شريف)لافيه من

ردالام اصاحبه (ندل
على حمنه العقل) لانه

اذا عل انللاافااعللهعل
حدن التفو يض" اله
والاعقاد عليه إايضا»

اىكايدل عليهالنقلاقول
اما دلالة العقل على ان
تفويض الامس .الى الله
تعاملى حسن فلانه تعالى

يل
ك”و
و ثى
تىكل
قادر عل

الاعين ارج القادر قل ,م

واما دلالة النقل عله
فظاهر والله تعالى اعل

سجنالعصحدثثالسادس ما

ا

فىكلا الاين 6١ى بينالرياءومقاله (تليس!

من غير لل خطر زو هو

ا

5

جع امساى

اعال  2مرددة بايلنرياء

والاخلاص او الياء)»
أى بين الرياء والمباء

والاخلا ص وقولقةواند
خاق بنع من ارتكات

م
انها
ل لا
الاصل
ميس فل:قد م ) بكس اللامفىا

نها تخفيفسوق العاطف مثله و ليطو فوا بالبيت العترق (املقدفماةع)لبمصينفقةدماللازماوالمتعدى اوبصيغة
فليا مل(فدفع الشيطان) اىتلبيسهبدللماقبل (وحيلهال)بدكملرة وافعلصتة بجعحي
الةلهاىخذ دن حيث
شمر يفعتلىنقدم ارين الاول طريق رفع دعوة الشيطان والثانى طريق رحفيعلة النى ي(شتدالما) اىالمقدمة

لداجة)» اسالاث ( فالتقوى ) ليدفم عنهكيد العدو ونخاص منامء ( فىجيع محاريها  6فعلاكان اوتركا

(اخصوصا) منصوب بمحذوف دل عليه المقام اى خص خصوصا (فىالاخلاص)الذىهوروح شيم التمل و
ولاطف

قوامه (فنقول وبالله) لااغيلرهتو(فيق  6لراضيه وهولةة جعل الاسباب موافقة للسببات وعرفا هو

“كد ان عنبدعض ومتلازمان عنداخرين اذالاطف ارادةاللهبعيدهخيرا افلىمأل والتوفيق تسهيل لسابلطاعة» اعلا
فىكيفية دفع وساوس الشيطان ثلاثة مذاهب الاستعاذةبالله والاليجاء اليه والثانى الحاربة.فىدفع االمواطر الشيطا؟
والجواب عنها والثالث المع ببنهما وهو الختار ولذا قال ع[ ( 12المذهبا تار فيه) اىفالىدفع ()14
بين الاستعاذة )©باللله ن

كيده ( والحاربة ل©ه

( فنستعيذ ) اى نعتصم
نوهير (باللهتعالى اولا
عم الله اتلهى
اره
مكن شس
لهمحيث قال فامايئز غنك

©صو صا فاىلاخلاص »* الذى هو روح العمل وسبب قوامه #فنقول وبالله
خ

التوفيق  8لصعوية الحث وقوة خفاله خصه بتصريح ذلك مكعون ججبع أ
الاقوال#تاحا الى التوفق* اعلانف كته دفموساوس الشيطان ثلاثة مذاهب |
الاستعاذة بالله فقط والحارية فى دفع الشيطان نقط و امع بينهما وهو الختار |
ولذا قال  2اذهب الحختار فيه امع دايلناستعاذة والمحار  20الظاهر لبسذ1سا

على اطلاقه بل ْتلف باختلاف الاشخاص بل باختلاف «الالخوال .او الاو ظلة”,
من الشيطان نزغ فاستعذ
ولوبالنظرالى ممخص واحد ف8نستعيذ  6تعتدم باللهتعالى اولا من شمره كا||
بافلالهن(الشيطان) اللام
المله تعالى.ه * #بقوله فامايزغنك مانلشيطان نزغ فاستعذبالله  9ذفانالشيظان ١
فيه للعهد ومثله اساعه
كلب سلطعلينا»» للاتلاء والاختبار ولتكثير اجورنا مجاهدته ظوفعلينا الرجوع |||
(1ب كوا لخدم
را الوربه » صاحبه الذى امره بده فايصم فهعنا#اىوساوسه وغواله فازرت |
(سلط ) .بالبئاءللشعول
الكلب ادفع* فانقيلهذا اذالم يكن صاحبالكاب مسلطا اياه فان كان التسليط |
والمسلاط «هوالله تعالى
من قابيللصاحب كيف بغي دالرجوع اليههقلنا انكانتسليطه لجرد الاختباز فالقائدة ||

(عليا) ابتلاء رفعاين)

ابهاالعابد (الرجوع الى

ره ) فى دفع عر

(ايصرفهعنا) ع نانس
ءهن
ؤىعن
معال
لللهت
اى ا
رذ

نوسن تعداه مودق
محسده ومنائق بغضه

وعدو يقالله وشيطان

بضله ونفسيغويهفى
للؤمنانيستعيذبالهةتعالى
أيقو.ه علهم *+وقلمثل

ب
هيب
ذل غر
.هنك
المؤ
فىمفازة فاتهى الىياب

ظاهرة +فانقيل كيف تصور التسليط وقدقالالله تعالى انعبادى ليس لك عليهم

سلطان وقال حكاية عنالثيطان وماكان لى عليم من سلطان  +قلة! المراد

من :الشسلطان ,القهرن واعلبرةو الواسوصة ليبن بقى* رمن ذلك لولاراء لور الا(
فاله لبس لاشيطان فىوسوسته من خة بل دعوى #ردة اودعوى محردة امو ا
الميولات الفاسدة و بالجلة التدبيرفىدفع الشيطان الالتجاء اولا الىالفر-اجننالاشتغال ١|
بدفعه اتداء تعب وتضييع عر و وقت بل رما لايؤمن من غلبته وجرحه ١
وسهامه فالاولى الرجوع الى صاحبه ككاب عقور لايندقع بانواع اللي
والمعالمات الصعية بل قد يغلب :وشررّس وبندفع ,زجرة واحدة من صاحبه
د رتسوف 6هاى نتهاون #8بدعونه « ولانلتفت باشتغال رده #وننفيها» را

مخناطر ناوتحعلها منزلةالعدم © كلاوردت ولانشتغل بالخارية * معه لانكيده '
وسودسة #ردة وذى”' ضعيف وقد ورر عل المناظرة انبعض الشبه لغاية 01

لانسعق اللواب وف الاصولين الشبهة التىلاننشأ منالدليللانافى القطعوذلك قوله أ

دارفها كلاب تصدوا فىهلا يهوليسله قو متعها فكلما جل علعم غليواعليه فال.لةفيه ابنادى
زر ده
الى صاحب الدار أعنعالكلاب عنهفانج

(والحوات)

نيهلا منبه
هر ندا
ة خيرمن ز جره الفافكذا الشيطا ن كاب على بابالل ب

ألى يانه فالايلة فيه ان ستعيذ بالله مننشدهم وهو القادر على دفعهم والقاهر فوتهم كاف المشكات  94محارة
نون

بدعونه َ«(تراها كالهياء امور

لانلق أهابالا ) ولففيها ) 6بمو نين اى بمعار ضتها اوياهمال النظ راليها رأ

للهار به)والمقابلة كدر
( كلاوردت) بالنصب عاللىظرفية فتنازعه الفعلان قبله ( ولانشتغل ) ماعد

م|

١
(و 6لا ؛ؤالجواب) لشبهته لآن فىذاك روا الس تيل رأبنا (فانه عنزلة ابلاكللناريم  6بالاون والموحدة
"قالالشافعى ج
ردالل انالاسود دي وهىصا
ءتة والكلب لممش متنهوهو نباح  0كلااقيلت عليه) بالطرد( ولع)
كدير اللام بك عنادا زو  60اى بالغ فىطلبك إواناع ضت) عنهولمتأوّله بالاكت لإهم الاكله فكذ|الشيطان

عاملهذلك لتعرض عنك كافى امواهب * قبل لبعض العار فينكيف جاهد لك لاش.طان قالوماالشيطان >نقوم صسرفنا
ثممزا االلىله تعالى ومععمت شنا -ز 5١١ هه اباالعياس رلجةالله عليه شقول لما قال الله تعالى ان الشيطانلكم

© والمواب فانه  #اىالشيطان  8عنزلة الكلب النايم #ه هن النباح وهوصوت
الكلاب و كلا اقبلت عليه © لتزجره ف ولع حرص  9بك ولح  4باغ

عدوفائخذوه عدوافقوم

برا من عدا شالك

أن الله طلبهم بعداوة

فىطلبك قيقب عليك قال ى بن معاذ الرازى الشيطان فارغ وانت «ث_غول

الشيطان تضرفو همق

والشيطان براك وانتلائراه وانت شماه وهولاءاساك ومننفسك لاشيطان عون

الىعداوته فشغلهم ذلك

بتاالحىه بان3شتغل دم ةم و الوابكالاتيجاء الى
هلك  3وآناع ضت و تنلتف

عن يه اللبيرب وقوم

صاحره تعالى  9سكت  #ذالبا اومنشانه ااسكوت كاهو دأبالكلاب  8فانم
بسكت  #مرداستعاذة وعدم الالتفات امالعدمالقوة افلىاستعاذة اولقوة عل

لكمعدو وانالكم حيبت

الشيطان اوحتكمةهن التدتعالى كا شي ارليه قوله .عت9غلب #4بتشديداللاممن التكاف

لو
ا

د

وغلبة لان
لاون دلنه فىتلك المرمة مقساق كثيرة ٠نالتيظان اؤللكماق" ال

فكفاهم مادونه كا فى

مصال

بللشقةعالبا كون اكل  3علينا « يعنىا يزل وسوسته عثالا معنى اجبر

وحكرم كا فت هو علناانه » اىتغلبه « انلاء منالله تعالى  6معاءلة اختبار
ه © صدق
تلا
كلىم
تهرا
منهتعالى والالحقيقته محال فىحقه تعالى ف أيرى  6بظ
مجاهد نا #*#الذركرة ذها ودوشتنا وغله لعلفاق الاؤادة التعفقان الملائكة
له ودعاؤهم وشفاعتهم ايام ب و» ايضا اختار  8قوتنا 

فىام الله تعالى

وصبرنا  8كاان الله تعالى ساط علينا  #علىنوعنا  88الكفار» جذسهم
«ومعقدر تدعلىكفاية امرهم يوسماءلى انضلحيبه عليه الصلاة والسلام ليكون
أناحظ من اللهاد وو » كفاية هو شره »,اىكفه ليكو نلنا حظ  اجروثواب
الملنهاد ##بدناوامالا اوممامعاو ماهادذروة سنام الامكافحىااديث فو الصبر 6
الىالمشاق وقد قالاللّه تعالى واصبر لمكم وك الك اع كا رلزذ كان جل سار
الامالسو بادون اجرالصبر قالالله تعالى اتمادوفى الصابرون اجره

2لغير سا 3ت

موا ذملانثانالشيطان

2

ادير

اك ل

* وقال بعضه , ,لاش.طان
واولا ماامرق

ربى

مااس:عذاته:كومنانت

حت اس تعيذباللهمنك كافى

اسقاط التدبير ( فان لم
ا

عند معائلته ما

د
ئةا)
يغلب
علباال
(امط
الل
والصيغة ااتكلف (علنا»
طه
ي اى
شا(لانه
تاشي
عط

( اثلاء  6اى امحان

وكذا اجر الشهاءة  9قالالله تعالى ام<سيتم * للاتكار والتوبخ وام معنى بل

من اللهتعالىليرى صدق

قيلاللخطاب لاذين الهزهوا بوم احد © ان تدخلوا المنة» قبل ان يصيبكم شدة
فىدبنالله تعالى كلاعدليه قوله و لايعالله الواوألحال ولماءءنى لملكن اإفى
فىالما 1كدومتصل باتعالي 8الذين جاهدوا .كر © يعنى لميظهر جهاد المجاهدين

اهدنا َ(اى التاق

( كاانالشهتعالىساط عليناالكيفار )

برشة 0

روته يصضصدق

ماهد تنا

(وةوءنا)عن الامتناعمنه

وتفلطة حكن كلذ

فى« فى ار و ب ( مع قدرءه علىكفاية اممه ,و شرهم ) تفهم اورد

ى أوشاءاللهلانتتصسر »نهم و لمكنلسلو عضكم عض (ليكو نلناحظط كن
كيدهم فىتحرهماوالحيلولةبيناوبدنهمقالاللتهعا ل و

الجهاد) »,م الصبر )علىاهسهر و الظرف متمق بس اط( قالاللهتءالى) ىسورة لعز ان( امحسيم) اى ظ:نس الاستفهام

لانو إعخوامعءنى بل أى باحلسيتم وا هر لسلتفاهام و معناء الانكاركافى القاذضى (ان د خلو|الجنة)ةبل انيصيبكر شدةفدين
وهوااماردن ةوله(ومايعاالل)هوالواوالخحالو م بمعنىلماى ول يعيالله(الذينجاهدو امنكم)يعنىايظهر جهادالمجاهدين
الله

ل

بهو

ير 1

الك00

ل

الفوا القتال بو ماحد هرنواوا لقعوواا علىماقالو | كافالء..ون

وقد با كعله
يعمكن قديك ن

فار ]ده اناك ادق
سيو جد مدلا 00

ادنا كعله واراديه انه
وجد فىالهال ولابازم
محندوث التعاق كونه

١70

بشهداء

درا| نامحدمثلذات !|1

 3ماعل انتعاق علاللتهعاللى وارادا

ويم الصارن»الال  11-2 12وارناعالاا و الات و 00مالربشع

منكماللهاد ||!

والصبر لكن التعبيرباله! لتأكيد المكم وتحفقه فان ماعله تعالى واقعلبت شكال |١
ف العر ف اللهعالمان الام كذا وقدععرفت

فى الاعتةاديات انا لع تابعللعلوم ولايدؤس

أ

ذلاك قدم علهتعالىولابوج بكونه خلا الو ادثت لانك ودع فتايصا أنللعل تعلقات
حادثة فاو جد فيه االمالغيرماو جدفىالازل ولا.لزممن حدو ثهذا التعلق حدوث

0

َ

!

علىالمعاوم مشهور يقال هذا علفلانوالمراد ١

تعالى ملالوادث لانه

ا اا

ام اضافى لاو+ودله

معاوءه وقلكل اةيبشعر ظاهرها جد دالعفالراد نجددالمعلوم لانى!انالاستشيهاد ا

افلمارج والمتنع كونه

بهذهالآايةبالنسبة الىالمقيس عليه ولاسعد انيجعل بالنسية الاالمقيس .يعن اليشبه |[

محلا لوجود حادث
ذظهرءنهذا انالعلالنى

اشداء علسييل الاشارة الافظرة التىاعتبروها فىالقرآن كاسبق وايضا حو قوله |

فى دذه الا نة وامثلها
هو ||

حاغدواء# , :ووايضا قدلنشديه عابنا خاطر دوق

انهشر .هن الشيطان « تجازيه

الال ادر

تاشصحهوكريفالفى
فل
واامل بال ,قد
يىة خواجه
شاف
اى ك
حال
تع
زاده موعن عند
مدلهاار  3اأصافية يظهر

فا زيدان قاباها ثم اذا

قاباهاعر و يظهر ذه|د و رنه
والمرأة لم تغير فى ذاتها

ولالتبد[فىصفاتها وانما
ت
كاردات
تعر ان
ع

تعالىومر الذينامنوا وذ منكم شهداء وقالامحسيم انتتركوا و لمايعااللهالذين '

ذكرألشيم

زاده

أيّصور نماكان ثمرا واثبات ماكان خيرا فو فعلينا الحاربة » فىهذه الخالة |[
وفها ذكر قبلها  8والقهر  #بو عدمالالتفات والشغل  8والدوام علىذكر |[
للد اله * فلقد قال صلىالله عليه وس انذكرالله تعالى فجىني الشطيان |

كالاكاة فىجنب ابنآدم وفىالطمصن فىحديث الرمذى ماءن آدى الالقايه |||
تان افحىدههاالملاك و فااللشآيخطرانفاذا ذكر الله خنس و اذا امبذكراللهتعالى ١
وضع الث.طان منقاره فىقلبه ووسوسله وذه ايضيا وان خاف طن ادغهدم|
م

قال اعوذبوجهاللهالكريم وبكامات الله التامات اللانى لاجحاوزهن برولافاجر من أ

شرم اخلق وذرأ وبرأ-ومنثس مايتزلمناللعاء ومن مةاسبمرج قا | 00000
افلارض و»نش مارج منهاومنشسرنتنالادل والنهار ومنثسكل طارق الا |[
طارقا يطرق خيريار-جن وايضا فيه لهرت الث_يطان آةيالكرسى وكذا الاذان ||

و الثم رحجهما الله

«إبالاسانوالقلب» بعنى مواطأةالقلب الاسان عندالذكر باللسسان لابالاسان فقط ||

(وايضاع حالاو٠صدر

لانه لانفعله اصلاسها فها يتصندده عقالا-جد الغزالى فىرسالته التجرديد علىكلذ
التوحيد واللهانذاث لابنفع ذرة ولابعدل جناح بعوضة واربالاكعالموافق ! 0

لقوله (قد يثئبه عليا)

ايها السالكون (خاطر  6افلفناوى ماذكن الدغز الى : 14وى مالنسكورت 1ك كل  00000رجها]ش
برد على القاب ( لاندرى

انه شرمن الشيط'ن )واو
كان نفيسا ( اوخير من

عدك

2 5ع4

وو<وده

00

صوب

ا

0

فقطفهو تار 0

5
شغعل اللشكان  5علو

00

أ
 0وه رد وبا
0 -

غيره)#اىه ٠ن اللهافَدناملك
لخمنتذلاوجه|

(فعامنا الحار 6

كانخيراءن غيرهو اذاقال (واما»
دين.دعر فه اخاواط ل صورنوماكانءنل ث.طان وعد من ما

معدعماس (والقهر والدو امعلىذ كراللبهالاسانو القلبي) ماحد ث عن الذكرمنالنور الذى فصل

0

7

0

 0الق و الباطل و هذا السب الثاني للحعارية والاو للا دلاء )و علينا زمر فة وساوسه)النظر
اوتنه لاندعونا الاالى عذاب

إن معرقه من أ) امب

السعير (وكاد).

ويد (الطاواطر)

جم مكيدة من الكرد الداع لإفلايد)

الواردةءلىاالقاب

فىميناها ومالهافانه

اىلافراق7اولا)

ظر ف ايد

زو فيز خيرها) الر-جاتى والملتى تمن شرها)

ألالشيطان والنفسىوقدذكران»نشأها ار بعةالله تعالىو ءلاث ونفدسو شيطانو نحقيق ذلاكمذ كور فىمنها بجالعايدين

للامام الغزالىز(فى) اىاخاواطر (اثار د لهااللهتعالى ىقاب العبديم فاذا لايعاقب علم,اماليعز م علمااو بهم لهال(بعثه
على الافعال واائرّوك) والاسنادالها 0-١ ا/ا١ا أ

من الاسنادلاسيبت إاما» ار

واماعتد مخضه بالذكر تدسدهلهحكرايشهدهاأربة والوجدانفانه ,فو ##علينا

دعر فد وساوسه ومكابد ».جع كيد حتى ترز عنها واله عندالمعرفة لانجامس

درف لاتفصرللى إاتداء)

مفعول مطاق حذف عامله

اى اماستدأ اشداء منالله

| كالاض اذاعلم انصاحب الدار ا<س دفر ف9ل#اءداولامن معرفة ٠ذشأاتمواطر يه ال ( نناللة الخاطر
امبننننشاً وتصلحصاللقايحسن ان نول منمعرفة االمواطر و٠نثأها فو »
من ف تميز خيرها من شرها فهى * اىاخلواطر 89آثار  اختلاحاتودواعى
ولخدا اللهتعالى ف قىلب العبد عه  #تكونباعثةلاعبدا9ل#عالفىعال والتروك تيل

هأناهفهدا املمواطراللتثوماطر

حر ل الرغبةو الرغابلةحعرزملوالنية ترك الاعضاء

هامااتداء#ه خلقا دايا بلاواسطة شى”

#إفيقالله االماطر فقط» يس له اسم

طر اذاص بسسرعة وانقضى #وعلامته #اىعلاءة كون الخاطر محدثنا
غيره خهن

من اللهاعالى  9كونه قويا *سهما وكا بلائرددطو» ف#اىلادول » «طلق
الاعتقاديات اوامهاتها _وث العالم والسن و القعالشرعى ووه فاىلهاهعال
الباط ٠ 20ن >والملكاتالرديكةو الجيدة©#و انيكونخيرا عقيب اجتهاد. #ذلجهد
وصرف طاقة #ووطاعة اكراماكمناللدتعالى ؛و-مى »ه اللماطر هباذلاو صاف
وؤهداية وتوفيقا ولطفا وعناية قالالله تعالى والذينساهدوافينا

.ذاواجهدهم

فقط ) 6اى تحسب زو

علاء:ه )اىعلامة كون
الخاطر من الله تعالى| تداء

بالناالف ع بوره
قويا) فىذاته (مععمام

لاالردلدفهاصوول)
لضاف

و القنال

الباطنة ) 6من الامان

والاعلام .و الاحلوضض
والرباءوغيرهامن الاخلاق
الجيدة والصفاتالذمية
( وان يكون خيرا 6

فىامتثال امنا واجتناب نواهينا هه لنهديهم سبلنا * #طرقنا الموصلة اليئا وقال
اللدتعالى هو الذين اهندوا »#باتيانالعبادات «وزادهمد اللهو هدى » م؛خواطرنداهم

وهىاغة ضعيفة و الافدحم

علىكيفية الوصول اليه #حانه وتعالى  #9او  #انيكون  8ششراعقيب ذنب »ه

<ذف الياء نازجتهاد »©

كبيرة اوصغيرة #ؤاهانة» لذاك العبدمناللهتعالى بشؤمذلك الذنب قالاللهتعالى

فانىاير ( و ) عقيب
(طاعة )الله اسثار منها

كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ذيؤدى الذذب الى قسوة القلب اولها
خاطرثم يؤدى الىالقسوة والرين  89وعقوبة #ه عاجلةفالدنيا وفو-مى  6ذلاك
اللاطر هه خذلانا »© هوترك العون وضد التوفيق © واضلالا © قبل اى
اضافة وتحييرا وقيل هذا اذا ابي لاءبد فىالة اختيار واما اذا اشتد حتى

سلب الاختيار منه بالكلية في-مى حُقا وطبعا فى هذه المالة لااتصور العلاج

ز|د الله عقيت)
هم ضعيي

قليه شيا عَنْه

ذلا

(اكراما) علة لكل من
الح تاذ:والطاعة او
ح ك همكو نهخيرافا سمى)

هذا الخاطر امير(هداية)

لمافيه منايصمال العيد اراضى الرب( وتوفيةا) اتسهيله سبل اير عليه و(لطفا)» ارادةاغايرية فالمال (وعناية) ذه

تعالى اذاهله للخدمته ( قال التلمهالى والذين حاهدوا فينا ) بالطاعات  لنهد نهم سبانا » الموصلة لرضائا وقال

|للهتهالى (والذيناهتدوا» بالساوك فقطريق الهدى (زاده ,هدى) اىفضلامنه واحسانا (او) ادكزن (ثرا)

ب! ها نو عدو بذ) لذلاالمذنب( ثد-عى )اى الماطر ال-مى بذلاك (+ذلاناواضلالا)'ذا بقى
نرب
مبعد| من اللهتهالى( ذعق
لأعيك فىالخلة ا<تانى واذا اشتد حتى ءا بالا.:+ار هن العيد #عى قاو طبساففى هذها الهلا.تصور العلاجكافى الاشية

علىقوله امااتداء [«وكل هن اللهتععالى على انآدم) لطفايه قود لاطاعة و#ول بائه.

(واماواسطة علاك) عطاف

وبين اللعصية حفظ اللدتعالى (جائم) بالليم فالثلثة اىجااس يقااللجطثائر والارنب «نباب ضعرب «وكالبرواك
صليفنىة)اذن (سَاللة
هن البعير وربما اطاق على الظباء والابلاتهى على اذن قله ) ع  9701اىمحلسه (ا
الملهم)بصيغة الفاعل هن

افموانواسطة «إاث  6عطف عقلوىله امااتداء ##موكل منالله تعالى عالبىنادم

الالهام(و لدعوته الالهام
ان

ليلوه الملهم ولدعوته الالهام
جائم #م6كب وءلازم ف علىاذن قلبد الونى  يأاهمد

«( اى دعونه

ولا تكون##هذه|ادعوة هالاالىخير#قال النىدلى اللتهعالىعليهوسسانلاشيطانلة

(الاالىخيرملعصىر 5

سهلام
بابنآدمو للللةاكيءنى نزلباةلدعو ةف المنهاج +وزادف الجامع الصغيرةوله اعللي
فامالمة الشث.طان فايعاد بالثمر وتكذيب بالق وامااة الملاك فانعاد باللير وتصديق

ته )
ايرمو
للىغ
عجلء
الج
اى الالهام ( حكوه

بالق فن وجد دذه فليع] انها ٠ن الله فلحمدالله ومن و-جدالاخرى فلتعوذيالله

رءلَك
يالف
لسن
اا )
نوردد

دن الشيطان» قالعبدالرؤٌوف المناوىالايعاد استمل فى الثسر وانلير ايضا ثم قال
الفرق والتديز بين اللتينلا.جتدى اليه اكت الناس واتلواطر وله الذ كا

وففىروعلاالادول
زال

( والاعمال الظاهرة )
من الصلاة

ماهو نذر السعاذة ومنها ماهو بدن الثقاوة وتيتءاثتناه الأر اا |  0ااا

والزكاة

لاخاءس اها ضف اليةين اوذلة الع #عرفة صفات النفس واخلاتها اومتابعة
الهوى رم قواء_د التقوى اومحبة الدنيا مالها وجاهها وطلب المنزلة والرفعه.

والصدقة وغيرها هن
اعال

الجوارح زو

عند لاس

يكون إبلاسبق طاعة

اتلى جالم تفرق واتكشاف بض الللمواطر دون بءعض لوجود بعض هاذلهاربعة

أو معصية فى الاغلي)
بيلهمه الملكاذلاث اتداء
وبقكدون عقيب

فن عهم من هذه الاربعة فرق لة الاك ولمة الشيطان ومن

دون يعض واتفةوا على ازكل ٠ناكل ارام لانشفرق بين الوسوسة والالهام

هه وعلامته »* اى خاطر الماك #ك8ونه مترددا  #اذالللاك منزلة نادحم يدخل

1

الطاعة شيا على المراضى
او عقيب المعصية انقاذا

ه ويعرض عليك كل ندحم رجاء اجاتك ورغبتك فىاللخير «ؤوى
جكل
و ن
٠كه
الفروع والاعال ااظاهرة » #فى الاكث لازانلك لايطلع على العقائد والاعمال
اباطنة فىاكزهم ك فى الهاج فالاطلاق ليس نحن  8وبلاسبق طاعة

متها اوواسطة طببعة»

معطوف اماعلى اتداء

اومعصية فاىلاغلب  »#هذا اف

لاصالته واللمافض مه
معتبر فىمعناء او على

خاطر اتير مبتدأ فنالملك فالىاغلبواء] انهقالفيه ايضامعرفة خاطر اتليرهنالله

ايضا لما فىالماهاج حيث قال وان كان ائى

اوهناالك ثلاثة انقويا فناللهتءالى وانه.رددافناللكوانعقيباجتهاد وطاعة

بواسطة وهوابناسلبافظ

إن الله واناتداء فن!ضلاكف الاغلب وانالفاىصولفنالله وانفالفروع والاعال
الظاهرةفن !الاك فىالاكرٌ فقدعرفت زيادة قوله اومعصية فافهم 9اونواسطة##
الظاهر عطف علىةوله وامانواسطة ٠لك اوعلى وله إمااتداء فالا ولى واماواسطة

وبالسياق وافلمصباح

الطببعة مناج الاذسان
الميك ]امو!الاح كلدي طلبيإعةمائلة الاىانشهواكتو نلا لاذاتكيف كانت هن حسن او أبف باقاللنهافس »
( مائة  6لمسنها ( الى لعلهىالنفس الامارة بالسوء التىتميل الىالطبيعة البدئية وتأمناللذات والثهوات
الثهوات © ججع شهوة

واللسية ويجذب القاب الىاطهة السافية تهىء أ وىالثمر ونع الاخلاق الذمية

وهى اذاياق النفس الى

والافعال السيئة  8و * بال اى يسعى و لدعوتها هوى »© وفسس ايضا

الى ودغانلها ) إى
ف(س
اورة
لاذ ك
ابعة
الطب
النفس وادرانها

ا

ل

الفس

حو اذى"  3اسعمل

اك #٠تضيات

الطبع والاغاض

عن

فى م.لى مذءوم فيقال بع هواه وهو

احوة

ااعلوية الى السلفية

من اهل الإجواءيا ف المصيا -

ا

|[ الاتكون)الدعوة (الاالىالشئر وعلامته كونه *>هما) لكونه داعيا نفسيا (راتيا) لازما (علىحالة واحدة)
تحاف (وانلاتضعف) لانااوارد 6 71-ه نفسى (ولاسّل) إنمالت وك القاف (بذكراتللعهالى)
0-

حععه
ع

وو لاتكونتلك الدعو  59الالىالثر

#ولاتصور رجوعها الى اللهتعالىلانهامن

بلشيطان و مبعدمعن الر-جن وقدع فمتاهيهاو الايلهاشارة بشوله صلى اللهتعالى
حز ا

عليدوسل اعدى عدوك نفسك التى بجينندبك هلؤووعلامته #اىمن النفس  9كوله

ىق بسببه ثم عظاف على
وا

اك شيطان مساط

من الله تعالى )علىاندم

مكعما رائبا  #ثانا وقيل متكررا بالامثال و علىحالة واحدة * فانها لاتزول

اتلاءله (جاتم على اذن

بذكراللهتعالى » ولابزول قيل الابصدق المجاهدة وعن باءلضعار فين الهوىكااغر

لرىي)لسارى
ابسس
نبهال
قل
معدة للستقذر والعى

اعلناقدام الى انتصل هرادها ونحصل مقصودها 8ل وانلايضعف ولاشل
أذاحارب لا.نصرف الاأشمع الغ وقهر ظاهر اومثل الحارج الذى شاتل ندنا

لكرامة بق(الله ) اى

لايكاد يرجع حتى بقل وماثللشيطان كالذئب اذاطردنه منحانب دخل من جانب

لاشيطان ( الوسواس )

آخر فاطلاق المصذف بحب تيده اواطلاق محازى أزل مايصعب زواله منزلة
مالازول وبا+لة االماطر الثس منقابللنفس يعرف بام بن اللعيي علىواحدة
وعدم الزوال ذكره هذا وانطابق لأخذه منهاج العابدين لكن لان اناولهها
مستازم لآأخرهها  9اونواسطة  *#اىواما نواسظة  #9شيطان مسلط » منالله

بحم الواو ا الاناس )©
اىالمتخر عانلؤؤسوسة

تال لمكمة كالاختبار وتكثير الاجر تجاهدته  غلى ابنآدم سام على .اذن قلبه
اليسرى © صفةاذن ف بشَالله الوسواس * الموسوس فالتسعية للبالغة لانهادأنه

عند 'ذ كر اللهتعالى (و)»
شال الدعونةهالوسوسة

وعلامته ) ,ا بانفاظر
الشيطاتى( كونه».زددا)

واللفس (اومضط نا

وعادنه 8ه اللمناس * الذى مادنهان مخنس اتىأخر اذا ذكرالانسانربهولذلك
#عىبه #9ولدعوته الوسوسةوعلامته © اىمن الشيطان  8كونهميردداومضطر باه

فعا لكون الداى النله

من الخارج اوكونه من

امل>عبد دعونهلثى” بنهقلهالىاخر اذلاغرض لهنىاممصية
بنل
اذلايصرعلىثى” فا

اللفس او اللاك ( وبلا

الخاصة بلمرادهالاضلال كيفماكان  8وبلاسبق ذنب» منه  8فيالاكز»

سبق ذنت) من الماصل

تاخاص اوا كز الاخوال اوكتزالاقات والاولى فقول الاكث فانه
ىآ كةال

لاذلالكاطر (فى) الال

شل و يضعف بذاكللرهتءالى 6
شدى” بدعوة الثس :و يطلب الاغواء بكلحال#وان

(الاكرٌ )وقديكونعنه

الازنهاده ان ينس عندذ كر الله 'كأقال اهل التفسير عند قولهتعالى من شرااوسواس

الخناس فافهم فالاوفق انبقال كونه ضعيفا اوزائلا كبرذالله تعالى فهذهالعلامة

ب( وان سّل ) 6من القلة
( وضهعف بذكن الله

'امورثلاثة الزدد وعدمالس.ق والضءف عندالذ كر فالاول مع الثالث كال:قارب

تعالى )!ا عت مننفسير

لكنهقصد زيادة توضيع وانهتابع لاغزالى ذفلياتكاه  8ويكون  #خاطر الشيطان
©ان
#شسرافى الاغلب و قديكون ©* خاطر الشيطان هه خيراءفضولا ##لالذاته بل ل

الحباس (وكون) اى

عنعه عن» اللير  9الفاضل  6فاندان 1بقدر علىالمنع بالكلية فالآ خرة برضى
علىذاث  #اويحره  #اىالعبد ,ذلك اللميرظاهر الافظ المفضول لكن المناسبمن
حيثالمعنى هوالهيرمطلة! ولوفاضلا وهواموافق افىالنهاج الشيطان رعابدعو
االلىخير لقصد اكلاثلدعوة االلىمفضول للنععالنفاض_ل اوالدعوة االنىاير
أضرهالىذنب عظيملابقخيره بذلاثالشس منعباوغيره اآلخىرماقال  8الىذنب
عظم  #8ضرا من نفعاميركالنفع| إلى لوز الاو والمظرراجم عطلىاق

الخاطر المدعواليه منه
غاب)
اا(
ا)لعض
فرا
(ش
من الاحوال (وقديكون

خيرا مفضولا ) فيشغله
به ( لانعنعه عن» العخير

(الفاضل) عليه سعيا فى
حمارنه من جز يالثواب
الناثى عن ذاعللفاضل

فنىمه عنالفضمائل جم فضيلةالكهالات القائمةبالنفس(او)خيرا إلره اليذ نب عظيم) كانب قوعهفى|أممب اوالكير

 5واتكشانا خير من طاعة اوؤردت هما واستتدانا (وعلاءته) ال اىلديزا

قالاان عاء فلكم معصية لاد
المعو اليه عق

"اكد ماد >ا

و نّ قأبك فيه م

نشثاط) 1ا دليه فى لب العامل (لامع خشيةو)

(
١

علامةاخرئلا

:

ار

ذلاك رمع علة» اى اسراع الام رة

 1701يه

لمم تأن ومعاءن)ممن العدو لنغربره له( لامء

خوف)من العاقية(و»٠ع
ئعّالعاقبة ) اى 43

ة)
رامع
يد(ل
صالي
بِؤل
يعا

ا

الاباحةوالندب

والارمة

م ن الشيظان

مقدم علىثر كااواجبت  0وعلامته

لبن

مذليكر« نمشعاط  #وسرور
افى
| والافضاء المذكور بن  9انيكون قلبكفيه #

لامعخشية * وخضوع  9ومعيلة لامعتأن  لااناللعب
شلةي م
طنانفى نمثل

طهله غرة ذلاث وعدم
مسرو به +اخر ج اليْرّمذى

هذا المقام والتأنىمنالر-جن +وفالمئهاج فىهذا المقام عن النى صلىالله تعالىعليه

والنسائى المرموزنها

وس العدرة من الشيطان الافىخسة زوريج الك اذا ادركت وتضاءالدين اذاؤجب

شوله لزت س) ( عن

و>هيزاليت اذامات وقرىالضيف اذاتزل والتوبة منذنباذا اذنب 8ومعامن

لامعخوف ومععى العاقبة ل#امقعبيصليرمةنالمواطر مايعرض منجهةالمزاج

ان مس_عود © الهذلى
(زذىاللهتعالىعنه عن

| ماللاىماوافق فهذا اذا كن معىشهوة وضدهئفرة ومنهلايعرض لدرامةفاذا

النى >لى اللهتعالى عليه

كن سعى ثية وهنه مابعرض باعةفا على القعل القبيجمفاذاكن معى ديدة ومنه

و)1-انه

(قالفىالقاب

 0بشع اللاموتشديد

لمم  0الله اأقمة
والغطرة نفقىعالقاب

مايغر ض

١

ياستهك ال ا للقاء فاذا تكن مفى د و 8ومنهمازئءعرض بتثبيت حكم اوثى' على

| ماهوعليه فاذا تمكنسعىعذا وانءيرددا عمىدكا فانزءرض بذمكارلاعقيةةلهغن
سييل الدّنات  60حهلا وبع الوق

واالخصال خواطر

11

معيت

با“عاشخصها والدليل علىانمن الخاطر مايكون مانلاك ومايكون مانلشيطانماخرج
ود رذىالله تعالى عنه اءلننتى عليه
عان
سن
 0فغل ا والشمز #ست *#النالى واللرمذى ع
والءزم عليه كافالنهاية
| الضلاة والسلام اتدقال فىالقاب اتان» اماه بالفهماملنالمام وهواةرب وقيك
وشرح غريب الحديث
(من ابلامليكعاديا غير) أ معنى المس فلم من املك بابعاد#ه على ز نه افعال 9بانخير © فىالمناوى عن القناضى
د
كاونن لإشاكاة لمانعده لانها
يكن
حصوله كالمغفرة والغنى واناختص بالشسرعرفا يقالاوعده اذاوعده وع

ليسكن القلب وينشسمح
الصدر قوله بايعاد اى
بود منه وهوصفة آه

1
رد
احق
ليقوبا
اتصد
(و

| الفاضل باراءةالفضول #وتكذيب بالق ونهى عاتنير كمقام اهل البدع قال
ْ ف الفيض اللاك عبارة عن خلاق امه اللهعانه افاض ةا ناير وافادةا(

ملنامنوا “انه وتعالى

زوله منالعدو )والمراد

دانلعدو الث.ظانقال الله

تعالى ان الث_يطان لكم
عدو

لك والشيطان تعاقبان عاللىقاب تعاقب اللبل والنهار أن الناس منيكون
فاان
ليلداطول مننهاره وآخربضده ومنالناس منيكون زمنهنهار اكله وآخر بضدء
يفو من العدو  6االىشيطان يعباادبالشر  #مايؤدى الىكلمافيه خطر الىثراه

دن املكو قسّ عليه قربه

فاذوه

لاتختص ماقبلها وان كترفيه اوللامن من الاشتباء بذكراتير #وتصديق بالق

عدوا

|

وكشف المق

والوعد بالعروف والشيطان عبارة عن خلق شاه الوعيد بالثمروالاض بالفسشاء
والقاب مصماذب دين الث .طان والملاك فر نجاللها مرأوةف
تعالىاعضاءه

وماكان

دن عدوه

حاهدهوااقاب

ياض_ل

عادقيه

١
|

فا كانمنالله

الفطرة ضالح لقرولاثارى

الملائئكة والشياطين «تساويا لكنيرجم احدهما باباع الهوى والاكباب على |
الشبواتاوالاع اض عنها وتخالفتها

دنا فهاينابى الدئيا#وعن انس ر ضى اللهعته»6

(بابعادبالئس6لغلقالمؤءن || قبلعنالتهى فيدعدى بنعاروهو ضعيف وانشتعي انضعفهلايضرياحكاجناهتا
واتعاءه (وتكذيب بالاق)
انه غيرمطازق 0

(ونهىءناكير)

ن قعله بالاهم مرك
امع ٠

او بعل ضده

قال الله تعالى ١١شيطان

 4ا

باعلدفقر و يأمرك بالفسشاء  +اخر ب ابن انلىدنماالمرموزله نشوله(دنا) (عنانس), :زمالاث(رضى الله تعالى عت

هليهالصلاة والام كال أن الك يطان واضفخ رطومه) اىانفه وحجهه ا
َع

لدَات والذر طوم
الاصفهانى ا ذ

0

(علىقابا

570١ هه اذف |فيل دعمىانفه خرطوما استقباحا له ا

آدم ) وسوس ه012

اوماككمت عليهال ل

عنالقاموس لكن .فىالطامع0

ذكر) ائيابن آدم (الله

بهذءالروابد

تعالى بجنس )ا تادر

وعنهذا ال#رج واضع < ط>مه وفمسراى قدوانفه  00من الطير منقّاره وهن

عن ذلاكلابعادنورالذ كر

الدابة انها وفها على قلب ابنآدمفان» وفىبعض الأ-ح فاذا ور الله

له وحلولته بده وبينه

تعاليخنس» تأخر وانقبض #واننمىالله ته لىالنة لبه  #عل قلبه أقمة فىفه

(واننسى اللهتعالى) اى

قااللففىروض فبعدالشيطان من الانسانع ل قد رذ كرهو النافسيه يفاو بونقالانوسعيد

المرازرأ تيت ابليس فاخذعبى ناحية ذقلتتعالى فقال اىثى” اكمكلملز :مالذكر
وطر< ممااخادع به فلت ماهو قال'لديا ذولىثمالنفت وقالبقلى فيكولطيفة هى

كر

١التقم  6اى الشيطان

الماع وصعبة الاثسرار» قااللغزالى*4ه!:غلب على القلب ذكر الدنيا وءقتضيات
الهوىو جدالشيطان#الافوسوس و *هماانضرف القلب الىذ كرالله ارحل الشيطان
وضاق محاله +وةالالحكيمماعلل الشطانار حدده ان النمناة د ورين
ْ اتارين له0

لكزنة #بجابزعرع اركان
ته فهو!4ج النفوس الى تالا

البدنوستفز القليحتى يزعه عنءقره ولابعتصم بثى' اوثق هن |اذكر لانهاذا
هاج الذكر منالقاب هاجت الانوار
الشيبوات واذاراى
ا

وامتلا عدر

فاشتء لالص در بنارالاثوار وهم العتدوار

العدو فعا نالذ 0

ورافبطل كيدهوعناان

من القاب ولىهارنا
عبدالءزيز ا نرجلا

وجدت

 0نهربه مقابلة

نارالشمروات

-ألر بدانيرنه “وضع

الشيطان منقلبالآدمى فرأىفىالمنام جسدر جليثبهاللموربرىداخلهمن خارجه

والافتعالالبالغة (قليه )
لاوسومة اى جعلهاقى فيه

كانها اللقيد لدنوها ءه
فتأمل هذا سان 00
طرق القواطر الفسادة
المذكورة ( واماعلامة

حاط القن مطلتَا "6أى
سانا او تتايطانا

( وعلامة خاطن الخير
كذلاثك)اىمطلقار جانا

والشيطان

ضفدع

(صوره

قاعدعلى

اخر طومطو ع ادحل 0

هدد
اهذاق
شمثل
يس و
الارسرالى قلبهو سوس اليد فاذاذ كرالله خذ

ف العظه وكدراء

بهض الكاشفين بصور ة كلب حاثم عجليىفة دعو الناس البزو القضد انيضدى يان ١
الشيطان بتكف لارباب القلوبوكذا :الملاكاتهى فو  6اما #إعلامة خاطرالثسر |
طلقا سو اءمناللهاومن الشيطان اوالفس 9عولامة خاطر انيركذيك» مطلقا ١
ساولىنفس 99فعر نتهما اربعةموازين)» جم ميزان ونه » لايعدل الىثانيها

يدون تعثراولها فيالكل  #الاول عرضه على الشسرع فان وافق *» المساطر
#جنسه »#فعلااوبركا يعئىلايازم مواذقة مخصه اذرما لاوجدنص علىاءيان

بعض المبائل بل بوجد تاحعهومات وكذا:الاحكاء المسطرجة من الحتهد بالنظر
الينايلنحت فواعده ,الكلية#نخير وان» وافق «وضده» ضد جنس ذلائبان

لايكون عينهثابنا بنص ولاداخلا تعوم شرع ولايكون هن المزيّات الداخلة

شلذواطر
اوملكيا ومناًا
اربعة ماحدثه ا:للتهعإلى
فىقلب العبد وماتمهدث

تي ل
ادواسله لعو يله
للثهوات

0
فكان.قا

أو نواس_طة

غ 2على قلبه
أب العيد "بر مرك

السارق

فى اللوانت

الاز شاد لواف

احلتكليات #إنثس #ه قيلفانكاننفلا اوفرضا ضيه وانحراما اومكروهاءفه ( /فلعر ةتهما) اىالةبمئن
(اريمة «وازين ماية)
واناستوى اللخاطر اننفذ ائر»ها الى خلاف هوىالفس وهذا الممزان للعللاء

بعضها على عض ( الاول

الراسصين لالكل اود

١

5

ظاهره انمالابو جد فيهنص

فلس مدير ولاشرالاانيدعى

عىرضه على الشرع َ(

لأنه ليس بعداحاق الاالضلال (والثاتى عرضه علىءالم .ن غداء الأآخرة) القاصد بعله العبوديةلله تعالىوالنة
اليه قالبعضهمعطاء الدئياز ياالهمأو لك وعباء الاحرة ا

تلزومثدكاءل)

الا وهقالا علا وعلا (انوج

ولكنهوفىهذا العصرالاخيراءز هن الاكسير لةغلايلسواد عن 70١يه على العباد بللانوجدالامن رجأ

تعالى (إفان قالخير6اى
قال هذا الخاطر خير
ا

ِا
-

دخول الاباحة الادليدتحت ذلكا نس بناءءلى اانلاصل فالاشياء هوالاباحة |
تأءل #و» اليزان 9الثانىع ضه » اى اللماطر علىالم6هلامطلقابل لاهنعلاءا

الآخرة التشسرعة امسن

التورعة احترازعن عطاءالدنياالذن يجحعلونعلو»همآلة

0ت 2

لالمدعنيا وجلبالاموال ووصولالمناصب والرّفع ولالجماون قتضى علومم

الأعل ابا

ولاحتاطون افعىمالهم ولاحتنبون عنالثبهات بلبرتكبون المكروهاتوا رمات"

 2روان) الهو شر

فكلما ازدادوا علا ازدادوامقتا ومضطا وان علهعلىرياء وعبٍ ونحوهما فهم

حم  0هن كارك

اظرخاق الهلانصكمون للاقتداء بل الاعراض عنهم والفرار منهم  +وقال تعالى

واححتة لله ورم_وله

ولانطع ٠ن اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ه و * على

وللؤمنين وهذا .اأيزان | واماشمدل » فا صقة الأرشاد بان يكون معرضااعن  [1 1الا

ايضا قلا بوجد فزماننا ||الماء وقد كان تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته الى سيد المرسلين صلىالله
نكاء ف الكررتة عليه وسل وكان سنا لرياضة نفسه منةلةالاكل والقول والنوم وكرة الصلاة
الاجر (والثااثعرضه || والصدقة والصوم وكان عتابعة الشجم البصير حاعلا محاسن الاخلاق له سيرة
على الصامين) جم صالح يرل الك اويل رياقين وذاالوةوالقناعةو مأأنالنغس واو التواضع
كال
هاول
نقتاعدةتوق
١ والصدق والهاء والوفاء والوقار والتأتى وامثلها فهو اذانوّر من انوار
وحقوق العباد حسب أ النى عليهالصلاة والسلام نصلم الاقتداء لكن وجود مثله نادراعن منالكبريت
الطاقة ( فان كان فى

 0الا ماقال الغزالى فىنصائحه الولدية  #انوجد  #قيلاى انظفر

فهك اي ذت النطر

والافهو موجود الى نومالقيامة ولاحلو البلاد عنه هفان ق6ال»هو هوخيرفذير*6

(اقتداؤهي) اىاباعهم

فىنفس الامى و وان * #قال هو  88شرنشثسر  #عندالله لاله صاحب امانة فانه

وفى نخداقتداءبه ف(ير صاحب تصصرف فالظاهر والباطن © والثالث عرضه عاللىصالمين  6القامين
علىام الله المنتهين عن يع مانهىالله الذين صرفوا ريعان اماره# ,جاهدة
0
 || 735 06-2اتقسهم علطاعةالله وتفرغوا نكل تي" سوىالله وجعلوا عاء 0١0000
(بالطاحمين) ضدالصا لين انفسهم كالواجب ورخصها كالحرم الابضرورة فلاولى ان يسكت عنق وله
وم شدكامل فالسابق ويزيدهنا اويسكت عنهبالكلة واماالغزالى افلىمنهاج١ة
واولكل منهما مهمل
كرابعه(فشر) لانطرق | ثلثالاقسام ولم.ذكرالاءرلضععالىلم لعلهاراد بالصاللين مالشعل١ميناوطريق
الصلاخح خير وبضدها || دلالةالنص والمصنفاراد زيادةتو ضع مإؤفانكانفىفءلهاقنداءبهمتخبرو انبالط لين 6

طرق الثمر ( والرابع
ع ضه علىالنفس والهوى

فإن فر عنه نفرة طبع

لمافها من ثقل الخير

الفاسقين ضدالصالح  8فشسروالرابعع_ضه عاللىنفس والهوى » الذى شأنه يل

الالثهوات واللظ العاجل ب فانتنفرعنهنفرة طبع  #اىهوىوثهوة مر
خشية من اللهتعالى ير لانها اذاخليت وطيعها تاميللاشلرىورونفرعنا 3
لانالمناهى محبوبة فاىلقلوب 8هوازمالت اليه ميلطبع لاميل رحاء مالنله تعالل

علها ( لانفرة خشية من الله تعالى  6خوف الءقوية عليه ( فخير ) 6لانها لااثقل
عليها 2

الا الخير  2وان ل

الله ميل طبع ل

رحاء  «2لثواب على عله  2من اللهتغالى

ره

إر اللاننفس مل لقبمأقج طحبءها وخسةصنعها (اذالتفس اذاخليت ) بالبناءالفءو ل وارك ذاكلرفاعل لشي

نمطف على نائب الفاعلن غ
ير فصل وهو فليلجداقوله (وطبءها» واحسن هانلعطف جعاهاواو العية والنصف

القغؤلمقه رلا عار العو قالاللهتعالىان النفس لسار ا و*عيت النفسامارة لظهور كو نها عر اعقل
زر مذله جدا فانالنف ساعن القوةاطيوانة الى نفل علىالقوىالمدركدوالم#ركة اذالمويكنأواطاعة القوةالعائلة

لكة كانت عنزلة ب#مة غير ناضة بعث الىمابدعوها اليدشروتها وغضبهاو تسددم العائلة فكون الف امارة

العاقلة ت
همورة عكنرهءضطر بة امااذا راضها العافلة ومنعهاءن:لاكثالدواعىا2تافة فأنتاد نت ق خد مهاو رذقا

إوطاعتهأ نامر باس هاو تلتهى دهيها كانت العاقلة «طوئنةوالفس «ؤعرة واناطاعتثارة وءضت'نارة فين
 2ت لشبعهو اها ثمندم تلو م نفسها 1/١

ل

كرون 1ه

فاعإذلاث كافىتسح

قصردة اأعردة مد

حأ له ال
ولهب
'ال
اابلكاعرثشى

فثمر اذ النفساذا خليت »* عن الءعوارض والموانع © وطبعها © مع طبعها

( واما حيل الشب.طان

 9لامارة بالسوء  #قالالله تعالى ان النفس لماارة بالسوء  +قال فىالماهاج عن

ومحادءاته  6للانسان

العزا ,معرفة خاطز اكير هن الثمر ثلاثة عرضه على الشمرع فانوائق جذسه

اىال
(ف
لطااعةض)فوىاء

نير وان بالضد برخصة اوشبهة فثس فان لم عكن في_أقتداء الصاحين

ممح الطاعة غيرالقربة

 ١اوالصاطين فان ل مان فينفرة الهووى وميله قبالعتليت والرنس والمصنف بالتربيع

و العبادةلانهااءتثا الام
والنهى والقر:ة مارب

' والاطلاق لعل الظاهر اأكبير لاالرَئيب ف واماحيل الشيطان * الموكل علىاان
لاول جو عخادمانه #امدعدا لطءلةايضاو المنعفى الطاعة
ْ آدملان المعاداللءعرف عابن

له برط معرفة المثقرت
اله والعبادة ماتعند نه

ان سبعة اوجه * باستقراء المشا.م .#اولها ان بنهاه عنها 410اى عن الطاعة
| بالميولات والتاذ ذات وراراءة ادشهمات +ويل وعند

العيثى

هيه ق الغالف تارنه  +الاول

أ انه غَيْه عن عبادنك فقلى هن عل صاطا فلنفسه وهن جاهد فاتما ماهد عدر

يشرط الهو معر 1
فالطاعة نوجد بدونهما

 +والثاتى ازالله كر يغفرلك وبدخلاك النة بلا مل فقل ماغرك برنك الكريم

فق اللشظر الاؤادئ” الى

وتلاك اللنةاتى نورث ٠ن عبادنا منكانتقياء والثلث ان عبادتك معية مثوية
| بالرياء ووه وانك لست عق فلانقبل منك كا قال الله تعالى انما ةب لالله
مدى دفع عذاب اللهتعالى
املمنتقين فسعيك ضائع وتعذيب حيوان يلافادةفقل ا
| بامتشالامسء» وذالاتوةف علىالقبول بلعلىا“تجماع الشسراءط والاركان اذط:هءا

معر ذَةالله اذ معرقّه اغا

صل

بوجد دون العباؤة فى

القرب التى لاتحتاج الى
النية كالعتق والوقف

| مموم من وجه لابخنى اند كون ماذكر اسايد هذا النهى فالاولى ان يرجع

| جوابها الى جواب المصنف ودعوى الارحاع
٠

2

|

5

| الاسايد ااراء لايايق هله بل بفضله وكرءه تعالى اذرب ابدكان من اهل
'النا
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يت عانسبق امل باسة.
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حفظ
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اغلض-بالغيره
بظال

وبالهوى يتعدى ظله الىحصرة

0
اى م٠

وجن ) عاتن

مها

لك

|| وضفةراوعلتقينا 7للداخل

ا1002

كانلغضب افظلممنها والغضب آفة لكن القوى اعظ,منه توله تعلى ان الصلاة تنهى عن
شروةوةولهته لى والمتتكرا اراد مه الغضب وقولهوالبغى المرادمنه ا

عام النظر والقر 5

اأفسماء المراد مك بياذ

(بالشروة ضير اسان ظالما لنفسه

<لا! الله تهالى فلهذا لير تلشفظم لابغفر و ظٍلايك و طم

ادلىله انير كهفالظعمالذى لايغفر الثمرك بالله تعالى والظالذى لايرك ماد والظر الذى عمىىالله انيتركه ظَّ
لاتسان نفسه وهخذثا الظزالذى لابرك الغضب والذى عمى اللهانير ل الشهوةو الذى لايغفرالهوى الىهنا كلامه روضة
نين (اولها)» اىالاول دن السبعة (انبنهام)

اى العادج م:ها)اى من الطاعة

فانع كمهاللهتع الى)اى حفظه تءالى

لأرده )اى ردالانسانالنهىاوردالث.طان(بانةالانىمتاج الىذاث) فى الدارين(جدا) بكس الي امحتباساناما([ الايد
ءتىاها )قااللتعالى ؛
اةال
ضآخر
قلل
ننية
االفا
اد'.ا
لهال
اىلافراق لمن النزود) اىاخذالزاد فىالسفر الىاللتهعالى(من هذ

الى عليه وس يااباذر جا
على
تهص
هلل
ل-وللا
الر
وفتازنودخويارالزادالتقوى +وعنانىذرر ذى اللهتعالىع:هانه قالقا
السفينة فانالحرعيق و١ كز الزاد فانالسفر بعيدواقللمن الولةفانالطريق>و ف و ااخلااصعمالفان الناقد بصيرءقال
الفقيةالمر ادمنند بدالسفينة حقيق الاعان ونصو نه عن اأنشبيه ليك
عليهالسلام انالمؤ من اذا
دخلالنار يصيرالله ثواب

التوحيد سفيئة والقران
خيله والصلاة شبراعه
والمصائ ملاحه والمؤمنون

 #1رده

بان قال « قولا

معةولا

والمرادمن الحرجه وقدروىعن! 5

لاملفوظ_-ا

وان حاز ذلك

ايضا للث-يطان أ

حتاج الى ذلك  6الطاعة ولو استحبابا  8جدا » احتياحا قطعيا اذا
ما
ه
لذ انض

محا بج العها للتخلص من

[*واله كأروى

عن اسن

رجه

وزر

تروكها ولثو اا

ألله طلب

ارضًا ومح

الاستحراب

المة٠ يلاعمل ذنب من الذراك وال

|
||

و3

د
بلعا
علبا فعيرون لأ صلىاللتهعالى عليه  2الكسولءن دان نفسة وع

80

 0ي لان | مناتبع نفسه هواها وتمنىعلىالله اىالرجة والمغفرة  اذلابد منالتزود م

3

اخذ الزا_ “ما ير الزاد الذئ هوالثةوى فاله لايد لكل مسافر سها الى سفر”|

ْمنيحى الذين

انقوا اليد وَالمراد من

الوك والاجق/ا

بعيد هانلزاد وزاد المسافر لاسير الىالله الذى لايدمنه والى ريك المنتهىوانالى |

الزاد العباداتوالطاءات ||ريكالرجعكاقال اللصنف 

منهذءالدنيا الفائيه  #السسريعة الزوال  9للآآخرة أ

لان راد اللعيمالطامات || التى لاانقضاللها * #ولاانقطاع قال فىالنصائح الولدية للغزالى ان رجلا فبى |
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مننشاء وند ل هن دشلناء
النفع الصورى اوالعادى فلاتسم عدمكونه منالناس واناللقبق فنع ذلائلكن

غير(فليس ابدشى”)

٠قصودك حاصل فاىلصورى فصتاج حيةذ فىالرد ان شالان الاغيرار على الصورى

ضلال ووبال اذهو محازى سريعالزوال وموجب اكل خممران وباعث لفوت
فرص ةذ حارالمنان 8ثم 6يأتيهمن وجه سابعو ف بشو لآخرا #بعداليأس من جيع
كم
ىهاكذا العمل لا كنان خلقت سميدا ا»لاافزلفى
لاجة
ااح
اليل والادعة «ل
القديموحضءزة علالقديىفاذنلاتكانلامدالةاوفاىلاوحاو عندثف الاكالروحفىبعان

بدك انير انك على كل
ثى“ قد بروعلاجهالقوى

ان تذكر و شفكر فها

اواردة فيه فياسيئ
من الاحاديثو النصوص
فيه حتى خاصه اللهمنه

تدر  2ثمشول َ( ا ىالشيطان لاعامل اذالم لدم (ذى' عن (آخرا) اى سابقا فىاخر جرعه (لاحاجدلاك ال

هذا العمل  6الظرفان متعافان ماحة لاختلافهها ه.بى وهعنى ( لانك ان خلقت سعبدا  6وقدرلاك ذلاك فيالازل

(ل(:ضرك ترلءالعمل) ولافءلالزال لان هنس.بقتله العناية ع
معدا لانار  2لمنفعك

العمل)لانه ائما تقبلالله

 1 2اك

ترله العمل

١8١ يه لابضمره الناية (وانخلقت ثقنا» ١

لان مص_يرك

النة علت

اوم “مل لانه لاتطلف

8ا ف
ماده عن اراديه ولاتدل حكيه تعالق «ووان حافت 4

|

ااا

اهلناقين ( ففيه تجهتد

كذاك  8لمبنفعكالعمل لان«صيرك النار لان عمل وانكز لابدفع الشقاوة |١

نفسك) بالعمل والصوم
والسهر والب_فر فةلله

اللاكاة بالمكرالقديم والارادة الازلية  9ففيه #اصله فكهاانيع خذفت الف
ر عليها  8تحتهد  #و تعبنفسك فىام لحاصل
اف
ماالاستفهامية لدخول حر
منهتفع تعبك  8وترك راحتك وتضرنفسك »© ميل مشاق الطاءات وتكافات ١
العبادات لاح انهذا سطل قاعدةالتكليف ويستلزم عدمفائدة ارسال الرسل
لزان الك ووضع الششرائع هل فانعصعدالله تعالىرده بان قال اتمااناعبدو » |

وترزك راء-:ك وندضر

قالهنعل صالحا فلفسه

ومن اساء فعلها الآآية
وقال ومن جاهد فئما
يجاهد انفسه وقالماغى له الواحب ف عاللىعبد امتثال امرسيده  6فعلااوكفا برد عليه منجانباللعينان
بربكالكريم الآآية وقال
تلكالءة التى نورثمن

عبادنا كماننتقيا وقال
المخصف (فان عصعدالله

تعالى رده بانقال آما انا
عبد)لوك َالقَ(و على
العبد اهتثال امئْصيده»

اثانه امعاقبه قبله امرده

( والرب اعل برنوبيته
فمكم مايشاء وبشعل

الوجوب انما تأتى عند خوف العقاب بالخالفة والثواب بالامتثال وليس حئذ
فايس اذالو جوب اتمابثبت بمافىمتاركته عقابكافى الاصولهو الرباعز بر نوييته #
اىبسيب رنويرتها و باحوال تربيتهعباده فانتظرقر ساي كم مابشاء  #منالشقاوة
والسعادة فو بشعلماريد ٠ #خنيروشرونفع وضرلايسئل عاشفعل وهوسئلون
 5للهنمكم لامعقب لطّكمه +قالالمناوى عن الماوردى مانلاجوبة المسكتةانابليس

ظهرلعيسى عليهالسلاغ فقالالست تقول انهانيصيبك الاماكتباللهاكقالنع قال
فارم نفسك منذروة هذا اليل فانه انشدرلك السلامة حلت قاليامعلون ازالله
تعالى مختبر عباده وليس لاعيد ان تبرر بهم انقالالاعين اكنان حكير ومشلئته

فيك هوالسعادة فلاتضرك المعصية وانالشقاوة فلاتنفعك العبادة فلاتفيد هانان

المقدمتا نفعافىدف شعبهة الشيطان بلنقى يانهفاالاو لىعدم ذكرهماهناوانوقمكذلاك

ماريدوقدقال اللتهعالى
يانهاالناساعبدوا ربكم

ايضافى المنهاج بلهانان المقدمتان اعاتفعان انكانت الشبهة لجمعل البعض سعيدا

الاي ثم ارطل قول

فالازل والآخر شقيا والكل متاو فىاانسية  8ولانى نفعنى العمل كيف
ما كنت  #وايضًا يضر تركه لاعلللواب امتقدمتسليى ومداره مااشير ن1فعا

الشيطان لاحاجة لك الى
هذا العملآخ ارلمىبقوله

(ولانى نفعت اللعكميف

وهذا الجوابمنعى يعنى بنفعنى|عمل سواءشكنقتيافى الازلاوسعرداو فأىخرعرى
قيلهنا عنالمناوى منهممنراعى جانبالمكم السابق وجعله نصب عينيه و ل

مكلت ) اى على ع

جانب اللمئمةكذلك والاول اولىاذ اأكائمة تابعة اليه وسعادة الآخرة وشقاوتها

حال منسعادة اوشةاوة

تابعة اليه لانه ابنكنت سعيدا  #افلازل  8احتدت » لعل الاولى احتاج

ف الازك ثر ان :كانت

« اليه  #الىذلك العمل الصالح  #9لزيادةالثواب * #ورفءة الدرحات قالالمسن
شو لالله تعالىلعباده نوم القيامة ادخلوا الجن شضلى وافامعو ها بقدر اعالكم

سعيدا) امن شق ت[ه

المستى ( اححت اليه)
اى الى العمل الصالم
( -لؤمادةٌ الثواب) لانه
كمه رتبالاوابءلى

امل ترتبالمءلول على

فهوله
وسه
مد4و«الد
تاس

وقالطاب الجنة بلا_ل ذنب ٠نالذنوب لكن يشكل بان تلاك المثوبات المزيدة
والدرجات كإفس السعادة داخلة فىالقضاء الآلهى و الحكم الأولحينئد و لاقائل

باأتخصريص وكذا قوله © وانكنت شقيا فكذلكت» اىاحجت اليه  9اثلاالوم #
اناءنالاوم للإنفسى بره العمل نومالقياءة وأيضافم هذا الباب شتضى الجبر |

العلة(وان كنتشةيا)بانةضىعلياهلضلالة(فكذاك)'ى اجتحتالبه(اثلاالوء نفسى) اىبوءالقيامة ( :الكل» -

عاللىتفريط فا ا(عنلاىلله تعالى لايعاقبئيى على الطاعة) انفعلاها (
حبك
الل) سعيدا كنت اوشقياولا بضرنى)
وهذه علاوة فىاطواب (علىانى ق
إزإ*ه١
-

لالت
ا)ند
قاضلناار
ءالازلى الشقاوة وا نامطيع)له وهو حكاية

الكل فيعله فكيف تصور اللوم عالىلك لعل لذ ك كانه قال على طريق
التسلم  على انالله تعالى لابعاقبيى على كه فعل  8الطاعة بكل حال  64سعادة
اوثقاوة لانهحكيم وكلفعله على حكمة ويس من المكية عقاب مناطاعه بل
سفه نقص بحب تتزيهه تعالى عنه لكن لاكنى انالكلام عدم نمعاتعاب النفس
لاطاعة على الشقاوة الازلية وبالخلة احد الامين هنالازم امانى الثقاوةالازاية

او

نفعالطاعة  9ولايضرى  #الطاعة ولاشك انالشبهة ايست فىضرهايل

فى ذفعها وقيل واما تركها فيضرى لا#الة برد عليه على السعادة الازاة كيف

يضر وقيل بعنى االنعمل لايضرنى كتركدفاذا ا-تويا فعدم الفع وعدم الضر
فكيف اختار اايرَك ولاءمخاطرة فىاافءعلو انماهى ف الرّك والءاقل يرك مافيهالخاطرة

لتعال الماضية (احبالى
من انادخلهاواناماص)

 1انالمطيع امتاىعليه
ولايلام عماجر تبه عليه

الاقدار وكلذالكالعاصى

فالاوملاحقله (فكيف)
دخل الله العبد وهو
مطيع له لانه صادق فى

(وعده حق)
وعده و

ومناصدق منالله قبلا
طرة وانتتعل ابضًا مافيه ولعلا ايلضكل ماذكر ق:اللها على
ميهخعادم
و بأاتقىلماف
انىاندخلت النار وانا مطيع  #للهتعالى © احب الى نان ادخلها واناعاص »© ان الله لاخاف اماد
( وقوله ص دق  6اى
امالفة مقاساة النار ومُسدتها وامالعدم الاوم على النفس والتقصير منها لاداء
مطابق لاواقع اوجوب
لوازمالعبودية فلابرد انوجدالدخول فلاا<بمة فىاحدثها لكنبرداندخولالنار

معالطاعة اصعب على النفس من دخوراها بعدءها لان بطلان السعايات لاطامات

وعدم فرق طاعتسه هنالعصيان يعظ على الفس  9مكيف * #تصور دخول
النار “نما خلودها عتلقىدبر الطاعة وتو#المالان  8و عده»#تعالى  8حق #لاله
لامخلف الميعاديل :تحزه  #وقولهصدق  »#لانالكذب عليه نقصوقدقالاللهوءن

تنزهه عن الكذب لالهنقض
وهذا عور عن لداع

ابليس فى توك الطناغة
(وقدوعد علىالطاءات

ذواب
عيل
بالثواب)الاز

اصدق «نالله قيلا  #وقد وعد » فكتاه القديم فىمواضع لاحمى  #8على
الطاءات بالثواب فنل اتللعهالى علىاملانو الطائا تلن ابلدخثلارالبتة ويدخل اللنة

الشدد عاللىمالفة (فن

لوعدالصادق  *#لعدم تبديل لقولاديهوالاجاعفىامتناع خلفوعده واناختلف

ل الله ت#الى  6بالموت

فخىلف وعيده لان انوعده مقيدتاءالامان كاحرر فاىلكلامفاقيل هناوانكان

ذهابالامان قببل الموت امسامكنا ولكنايس كلمكن واقماوالاصل بقاء ماكان
علىماكان و اليقينالحقق الآآن لايزول بالشك والاحقال قبل الموت فكلا لااصل
لهولاحاصلهذاءثم يردانالوعدالالهى:و دجوبلا لعنةوالشقاوة الازليةتوجب
عدمها بلالناروايس 1اذكر مجم بلالافاعيل الازلية نابعة للارادةالازلية فكيف
ان» اقولالحةيق فىهذءا:احث الصعبةانيألى
طلة
شدفيعحي
ايلف ب
ندعماذكروك
لآشابهات لقصور
اوامنء رجاء ثوابه و يحملا حكاملمكمالازلى و نفصياها من اةلبل
فهم الانسان عنادراك حقيقتها و للدتعالىاع و احكم «واذا #اىاصدقوعده
«قالاللتهعالى؟ حكايةعن ااهللعنه بهوقالوا الجدللهالذى صدةنا وعده #فىالديا
ايسبباب »»
عطلى ةول وه قدو عادل8س
بالدنة فى١قابلةاعمل «واناللهتعالىكه ع
جعل لكل شىئ سيا على “قتضى حكينه  9وقد جرى مادنه لدبا والآخرة.
( وانالله تعالىى مسدب الاسيات ) عطف

على قوله وقد ودود ]له

(علىالاممان والطاءات)
حال من مير لق ( لن
يدخل النار البنة) لاله
يتل الممأور ولمشازق
اللهى ومن كان كذلاك

خ(ل
دليه
يلنارا
وبلل
لا-
اطنة ) اتداء ( لوعده

الصادق ) صفة وعد

(:ولذا قالاتللعهالى )
حكاية عن اهل أله
و(قالوا اد لله الذى

صدقناء وعد ) :الاب

 2وقد حر ى عادنه ق الديا والآآخرة

على ربطالاشيا ) جاى المدّبات باساب ظاهدرة) نأش عنها مادة (كاذث) اى|اطر سيب ماتى ([١ 0 ]11
لعة (لام) لذحماله ومكو نلو
ادالافاصورب
الكلاء (واجاع) للرأ عيب زاك وكالصيف) بالمملة اح

وبالهملة نج «المارم بكدسر الثاء بجعثمر كلو دل وقدذكر فىالةوستانىان1نت جءنالثعس والاون قمر
ئزمانلكوا كب انتهى كلامه :وقد قال اللهتعاللى 6عدف على وقدوعد (وتلاث) المشاراليهالمنة فىقو
وسالاطم

ه
24
تعالى ادخَلوا الجنة (الجنة التى اوركوها) ا رمسم وارها
او 6وعلىكس و
كالفسيةروسل اللهعله

عا كم تملون) باك قدلا

| على ربط الاشياء باسباب ظاهرة حكالغيث » اى المطر  8للنبات.وابجاع
لاولد  6ولايضر القض ف القلة كعيسى عليه السلام و ركااصيف ليع ار

ا  ْ 0 11بنتح الياء وسكون النون وبالهملة هو النضيع والادراك  وةد قال الله
 3 2لوا  || 7 1تعالى #فى سيبية الاممال لدخول العنة هٍ وتنك النة التى اورثتوها مكناتم
امراك 5 02

انمات» فانقل انهذا وان وافق لما فى الاصولية كالتلويح من
لنص.#
الو
تم

العمل هوالؤس.لة تالف لقولر سول الله اصللتىهتعالى عليه وس إن.دخل احدم
الإ اديفهالنه  | 7ا
اولص البتولياأرحجة المئة بجمله ولمافى الكلامية انا كنة ليست باسكقاقية بلتفضاية قالالمولى! اسن
وشاوت المناز
1ل بالاما 5ل الخ 7لى فىحاشي:ة التلو3يم 6.باءالاا-ية للقا9برة و :باءالد8يث لاسي2ب6ية لعلاك قدسععت فارجع
553
اوير دهءلىا مل بالر-جه
تنجفدصيله وقالالتدتءالى افيجعل الذين آمنو وعلوالصا كالمافت_.دين فىالارض

بعدم المناقشية والافن

نوقش .بالم0داب عذب

 9امتحمل المتقين كالفجار » لان للمتقين شأنا عليا عندنا دون الفجار فاتكرالله
تعالى تسوية الطائفتين ف فان لمتزل هذه الوسوسة بامثال هذه الا جوبة 6

كفاتجكناف الواهب اما لمااشير من الاشكال اولفوضة :الاجوبة لايصل اليها او انها تحقيقيدلا يازم

ا
5

ار

8

وود» الاعين الوسواس وبقول فإبانالاتمال
بهااولد العنادوانفهم فتأمل يع
ايضايه >السعادة والثقاوة #مقدرة #بالتقدبر الازلى #فلانقدر ع#ل_ىالفة

فىاسستواء المناذلقل ||تقديرالتهتعالى»» لانهلاراداقضاله ولامعةب كمه «إفانقدرانا الاعمالالصالية»

تعالى فردد ذءم ذل ||وحكر بصدورها منا اولسإيىلها والقصدالها حصلت» تالاكعمالطلاحالة )| 6
ا مناحكمون أقنال ||اثلايلزم تخلف الارادة عنالراد المستازم للعجر هروان1بقدر»ك اللدتلكالامال |

المان .والطاعة “دك ||واسصال وجودهنا» .اذلاخالق -واء ولاموجد غيرءولؤقال وإنقده  0 10إ
 23اوعسدء الكريم

لكان اوذقلاقبله واظهر فىنفسه لكنمااختاره اثعل ولوبطريق دلالة النصالنفع

3 1م
0
,ا
فته
لوع5و
2

تعلقالقدرةبه «إواائز انتعلقتبه.ايضافان العبدلايمكنله ان صل العمل
للقوال» عن القاموس القيل فالىْخير
اقي
انتعلقت بركدوكذا عكّسه «إفلاشيد ال
0
و القال فىالثمر وعن الفراء انهما اس اتعبلا استم0مال الام_اء و 3تركا علىماكانا0علية

وامخل انادةاداب ||اوفر لكن تفربع قوله طإفصن مجبورون» عالاىولاظير «ؤجعلمىلا» انكان

(بامثال هذه الاجوية»

من البثاءو فسسر ى يْرةالمقال يعنىبانواع الاحوية +واقول هذهالوسوسة

افلت مغايرة

2

|١
4
3

المدحضة مححه(:وإعود) لاوسواس (بان الاعمالايضا «قدرة)ف الازلكسائرايلسممكفواعنلاهت(لن(اقلانقدراءللصىالمتو(اقل7ع6ى0.

تقديراللدتعالى) باحاد خلاف مقدره (إفانقدر مسكانه او الفعلمبنىلمالم الاعمال
مخالفة

لها والقصد الها حصلت لامحالة )©)لعدمحاف المكن ءنااقدرة الالهية عندتعلقها به زو انا شدر) جوز الو

مبنيا للفعول وبااكتية مبنيا لافاعل االىله تعالى (استحالوجودها) اذلااوجد غيرماقدره إقحن محبورون على
العمل) لاقدز (والترك) مالم يدر (فلا.شيد القيل والقال) مصدران لقال وهذا مناصعب اللديعات للشيطانا

واعظماثات

للا نسان الالمنوفقه اللهالرحجنكأقال(فقل) كرد

هته

زان الله تعالى وانكان خالق افمال اله3

اىغير افعااهم*نْ جيع المكونات(لاخالق غيره) كأقال اللهتعالى الله خالق كلهد * وقالتهالى هلمن

»ا ور

ككالق غيراللهوهو استفهام اككارى -

| 611

ف معن الأفى (لكن لاعياد اخدارات <ز  3وآر آدات قابيهة)

فىاللقيقة لاسعادة الازلية وشقاوتها بلنوع منهااذمنجلة السعادة التوفيق للاعال
كالشقاوة لعدمها لعل لهذا اكت

الغزالى اك كر فىمنهاج العابدن قيلوايأتذلك

والهءلىء؛رض عدم اندفاع الكه لد كو ره عا السالقة لاشيدهذا الدفع لالهلاتقع

اتساب الاعال مالمبدفع الاشكال السابع نقلي لاعين فىدفع وسوسته بذلاك
ك
ف اناللهتعالى وانكان خالق افعال الءباد كلها ©خير وما
كالعياد الفهم وجميعاطواهر

والاعراض

نفعأو ضمرا *#وغيرها ©

اا##لاخاالق
 0دا اومادديب

غيره لكن

لاعباد واوحيوانا غيرانسان لكنالمرادهنا هوالمكاف ؤاخن_ارات» ارادات
جز

يدك بالتعلق على فعل “دص

معين دق

فهذهالارادة

اطردة أبممت من الله

مايكون موجودا فيهمماصله المصنف مكارذههنا فلاينافى لوجود الارادة الكلية
0

فىالعبدلانه من الله إتداء اوالقيد وقوعى

اللادتة والواقعة اباه نف

ل

الدزئية متفرعة من الكلية التىهى ٠وجودةبانحاده تعااللىعفبىد بلاصنءه واختاره
وهىالارادة

الكلية الحملة القابلة لاتعلق علىكل من الفعل والراء على سيل

بدايل الفرق بين دركة

لقاش و حارلكاهر تماش
وذ االناول باختياره
دو نالثانى و لانهلولم يمكن

قخه
يد
للالى
كع الص
تبدق
لاع
ولايزتباسحقاقالواب
والعقاب على افعاله كا
ذكرنا فىفصل العقاك
ب(قاللة) اىلتلااختتداريات
بن)
دمن
لقضبكل
اتعل
(لا

املاادو الاعدام لامكانهما
وذلاثك شانه ا(لطامات

والمعاصى) بعض افراد

اليدل

الضدين تكونيدلبعض
فالكلية ٠و<ودة

الذاربجالمعير عنها
فى

فىبءض

العيد

المواضع بالقوة الخاصلة

وارادات
مذصاف رهجنهاالهله
لكا
ادنا
ه عن
رارج
كلذ
والهزئية ليست موجودة فىا
قله اماعطف تفسير اوارادةكلة اذالظاهر انمقرها هوالقلب والارادة عع
الاختيار اماه ساو بان اولافرق معةد أنهنعل عن المصنئف فىالهامش ويدل على هذا
اىو<ود

الارادة

الدزمة ُولهتعالى ان الله لايغير مابةوم <تى بغيروا ماباتفسهم اى

ارادات ملاسة باهم وذولهتعالى ذلك باناللهلبكمغيرالعمة اتعمها علىقوم حت

يغيروا مابانفسهم وةوله :ه ل وىماذاعلم ,اوامنوا باللهواليومالآ خر وانفقوا تمارزةهم
التدالآية اذلوكان العبدبو رالمادح هذوالاغية والتو جم ولماكححع اومالنفس
وتعيرها وهوسنة قدعة للانماء والاواياء حتى|قسمربهاألهتعالىفقال فلا اقسمبالفس

اق المشيئة ولماكانت النفس بالطبع
الاوامة وما كانالعزنموالطبسع معت زاك عخلى
اغارةبالسوء وشناطين الانس وان مةعايهاولماكان الغالب اخثيار الشراولاالتوؤق
والعناية فلذا قالالله تعاللى واولافضل الله عليكم ورحته لاتيم الدكلان الدملاا

وهذا نالممامىالله تعلق فىتفسير هذهالايات والجدلله ربالعالمين انتهى #إقابلة
لاتعلق بكل ماناضدين 7اعبى 98الطامات والمعاصى  #فليس لها اختصاص
باحجد الطرفين حتى يلزم الخصير * اعلانالاختيار الذى سبل التعلق بكل من

الضدبن ليس الاختبار الجزتى بل مبدأه الذى هوالقدرة النى خلقهاالله فىالعبد
م
والاولياء <جتَىاقسم اللتهعالىبال.فس (رقة  "4فى الاوامةو لاكاناء:
ولماكانالة س بالطع امارة بالسوء وشءاطينالانس

ل

أر الراد عا فكون

بدلا مطابقا قال المضنف
فحقاشسة وبدل عليه

قوله تعالى انالله لايغير

مأابشموامحبتىياغينرفوسهم
+وةولتعهالى ذالكلبالنه

لممغييكرا تاعلمعديهاعلى

قاوممحاتبيغايرنوفسهم
*وةوله:عالىوماذا علهم

لوآمنو ابالله واليومالأخر
وانفقوا نما رزتهم الله

ااانه !"اد لوكان الشدد
محبورالماكم هذه التغية
والتواجج ولا دح لوم
الفس وتعييرها وهو
سنة قدعة للانساء

لذ لامعورا علىخلق ااشية

والكن معمذه لهاكان الغالب علها اخ ١والمس |ولاالتوفيق وامايه

1

برفد
لثمعصم
اسباب
الا

4ه

هذهالارادة ءلىفعلمعينجز فىث املاستطاعة التامة الاانشال

قولدقابلةقبدللارادات القلبية واريدبها الارادة الكليةكااشير آنفالكن ينافى قوله |

ارلجك»اءة .وجودةالبتة واالرسضامعيرالىالاختيارات
لو ايس لهاو جودفى ا اذما

نقط معكونه تعقيدا وجب كونه قوله وارادات قلبية مستدركا لاطائل |
المزيّة

فلذا اقلاله تعالى ولول ||نحتلعدم نافعخهلفىواب .لقعالئدة هذءالقدمة هىجواب عن-وال مقدريالة ونا '

فضلالله عليكم ورحته|| .تتماقبالضدين ببالحدهما فقطلانماتعاقباحدهما لاتعلقبالآ خر فلوتعلقياحدهما
لانبعتم الشيطان الاقليلا

فقط لاوجبه فيكون العبد ورا فالذور باقفاجاب بأنذلك عندكونه موجودانى'

ع

وهنا ما اأهمنى دف | الدارجلانه حيناذ يكونعتلوةا تتعلق.هالقدرة كاصلهوليس عو جودفيدوالاوجمانه
فىهذءالا يه اىنتكهلاءه

جواب عانحه بانتلث الاختيارات انمن الله ذالهذورباق وان مانلعبد فيازمكونه

*وللاكانت الاختارات

حالقها فاحاب انههن العيد وايس حخااق اياهالا ها معدومةو ادس لهاوجود والماقاتما |

لزيدوالاراداتالقلبية ||ييزتب علىماله وجود فىالاري  +فانقيل فينا فى حرتئذ قوله للعباد اختيارات أ
صبقانا لاوجودلها فى || اذهو ظاهر فكوىتها موجودة > قلنا المثدت الوجود يحب كس الا [(اا
الخارج عنده ولاتعاق || الوجود الذارج و>#قرةة انالغارج ظرف للاختيار الجر نفسه لا لوجوده َ

بها خلق واخماع || والئى راجع الىهذا القيد لاالمقيد يعنى مطلق الوجود سالم عن الئى فيكون |

أكون القدارة فلا
«وجودا فنىفس الام ومع_دوما فاىللمارج وتفصيله على مافى الاطول/
شار الى ذلك بشوله ||اعصام ازيينكونالذارج ظرفا لفس الثىء وكونهظرفا لوجوده فرتافان قولا |

(ليسَ لها ) الى اهذء |).زيدموجود فالخارج جعلفيه التارج طرةا لفسالوجود وولاءة ا 0
وَ
الارادات  2وجود

فى

االمارج © والعيان
كالاجر امو الاعيان[<تى

يحتاج الى اللماق 6

المظروف

واما

ستضى

وجودماجعل

طرف (وجوده

ا

فالموحجود ق هذه الصورة َ

زيدلاوجودهكانه فىقولنا زيدقائم فىالذارح جعلظرفا فس ثوت القيامفاللازم
كونالقاتم ثانا فىالذارج وت غيرهلاالثبوت وحن نقول الذارج اسم للامن |
الموجود فى الذارج كالذهن الذى هو اسم للامى الموجود فى الذهن ف»نى كون ْ٠

والابحاد (وتعاق) اى || الثنى* موجودا فىالغارج والاعيان انه واحد منها وفعدادها فظرفية الذارج

اتثاق (-بها :اذ الخلق ||#وجود منائحة ا3الوجود ليس فعداد.الاعيان ومين زيدادو  07ا
ايجحاد المدوم  6أى || انوجوده فىوجود الذارج وفى عداد وجوداته فايس الخارج الاظرفا لبس[
مالعدم الى ||الثى“لكنه اذاجعلظرفله حقيقة اقتضى وجوده واذاجعلظرفالوجودهلاةتضى"”
اخر اجه ن

الوجود

|| وجوذه التهىء تمانهذه الارادة العريّة اامالمكن مو جودة اولذقار 101000
عن الصرف وهوتعاق محض فامنسىفلاوجودله خارج حلاف الارادةالكلية |
فانهاقوة ٠وجودة فىالفس "ا عرفت فيندقع انالارادة والقدرة من الكيفيات 

الفسائية الموجودة فىالذارج فُكيف يدح هذا القولءن المصنف طوحتى حتاج 64
هاللىغا و.تعلق  ##الذلق «ما»ه بهذء الاختراراتويكون |
اىالارادة الجزيية ا
العبد خالقها © اذالتءق انحاد المعدوم * #اى اخراجه منالعدم الى الوجود |

0 0

والااو جد) فىالخارج (الأيكون لوقا فلايكونمم يدها خالقها) اىالاختبارات فاسم يكون حمل ابنريد 'لله
بحرليداينهالعبد  +ثكملامانت /[2+ام١ 5ه تالالكارادات از يه شسرطا ماديا فىجمل افعالالعبادقال المصئف

ف فالااوجده فىالخارج ف لايكون اوقا  6لعدم صدقمءنى الغلق عليه مؤفلا

يكون يدها خالتها» فلايكون العبدخالقها بارادتها ولانافى حص

قوانالاخالق

غيره ثم لا ورد عليه اذاكان صدور الافعال بهذه الاختئارات من نفس العبد

فلزم التفويض الذى هومذهب القدرية احاب يؤوقد جعاهاالله تعالى» اىتللاك
الاختيارات هو شرطا ماديا * لاعقليا اقدرنه على احاد ها فى العبد استقلالا
بلاتوقفه علىّءثل هذاالشسرط ©اذلقه 6هتعالى يؤافعال العباد 6ه فلا لق افعال

العياد افلىعباد الابهذا الثمرطالاعلى طريق خرقالعادة كالزة لنبى اوالكرامة
أولى فلابوجد افعال العباد رد اختيارات العباد حتى يلزمالتفويض ولاء>رد

الس سن ب العو زافق تاق لعن يشرط تعلق لتخا العبداعق
عطق افيه العمل فيندفع ماتوه ,فىالمقامانفءل العبد اعجنرد قدرةالعبد
فتفويض وان جرد قدرة الله نحبروان يما ان مستقلتين ف:وارد وان ناقصتين

فاحتياجلهثءالى وقصور لارادته واستلزامكونه مستكملابالغيراذالاحتياج والقصور
انماتضوران الم يكونا عله تعالى وءادتة” عحلكىيته ور االقام انحاضل
شبهة الشيطان الاعال الصاطة مقدرة تقديرالله تعالى ومايكون تقديره تعالى

لخصوله هن العبد بالجبر ومايكون حصوله

بالعبر فسعى العبد فيه عرث قيشعسجى

(وتن جملهاا وماق
سب
شرطا ماديا اى

العادة 000 (2
العاد ) بريدون امسا
فيوجد عقيبها وقيقه
ان صرف

اعيد قدرته

وارادته الىالفعل كدت
واحاد الله تعالى الفعمل
عة
دور
و.باذل
قاق
مك خ

الواخ_د داخل نحت
قدرتين لكن يتين
عتلفتين فالفعل ٠قدور

الله تعالى جهة الاحاد
ومقدورالعبدجهةالكسب

وهذا القدر هن المي
ضرورى

ولانكاه-ين

العبد للاعال عبث لافائدة فيه« وحاصل ال>واباناردت التهقاديره تعالىفقط
فااصغرى منوعة لاناعبد اراداتجز يه فىافعاله قابلة لتعلق الضدين واناردت
انها نقديره تعالى معقدرة العبد فالصغرى «سلة لكن الكبرى م:وعة اذماصدر
عثلهذه القدرة ولوعلى طربق ااشمرط لأبكون جبرا +ثم لماورد على السند اله
اذاكانت تلاك الارادات صادرة من العبد يلزم كون العبد خالقها وقد ثدث اله

قدرنه والغلق لاى ل

لاخااق غيرها جاب بانتلاثالارادات ايست عجوودة فىالذارج ومايكون اونا

قدرتهواالكسن لايد

فوجود فىالذارج فالارادات ايست ماوقة فلايكون مريدها يعنى العبد جااقها

وله وقدجعلها اللهالىآخره
لرميعقارضة
اىط
الكدواب عل
انحاصلاللواب وزيدهان
ارادة العبد فانوجدالشرط

+وقدع_فتفوالك المقدمات الاانك لاحلت *2عون
فىمضهون اول الكلام ولاجبر فيدوانة؛ت قررت
لكن المائضة هى الوظفة الاولية اسائل* وباخلة
افعال الغباد وانصدرت بقدرته تعالى لكاه برط
فيوجد اللاسروط والا فلا فلاجبر لعدم ا-تقلال قدرةالله على مادثه ولاتفويض

 3ل ذ8ورة من آرآدة العيد أسداء بل شرطا ل لا يكن هذا اك واب
حا“يما لمادة الاشكال فى الظاهر لان الث_بهة بالقدرة الازلية واأعواب كيفية
صدور الفعل من العبد قال دفما لذاث #وكون افعال العباد بعلالنهتءالى وارادته
وتقديره وكتبه فىالاوح ا#فوظ لا :لازم حكون صدورها ٠انلعياد بااخبر »

اللو المحظوظ)اظر ف م:علق بكون وهو
وارادتهوتشدبرهوكتبه في

مبتد أخبره(لايس:ازمكون

فىالفرق ببنهما عبارات

متلا الكت وقع بالة

والذاق الابالة والكمئفة
ومقدور وقع فى مخل

انفراد القادربه والذلق
ندم كتقانا من شرح

العقاك ففىصل "تيم
العقالى تأءل +ثم للاكان
اول الوسوسة التى هو

بص_دد حوابها هو ان

الاعالهمقدرةاىمفروضةهة

وثةّد فى الازلو معاومة
فلا نقدر على خالفة تقدير
ك
ذابل
اللهاح
عن

وله

(وكون افعال العبادابعالله
صدورهامن العبادياجير)

وعنى ذلك ان ابر اثر لتعاق القدرة وك ليس بصفة رز وما تعلقه الكشف عانمعلومات والاراد:ة

وانكانت صفة تأثيره لكنايدت للايحاد والاعدام كااقدرة بلتعاقها تخصيص المكن عض ما>وز عليه ويا
كانبهذا الاعتبار كيف بسلمزاملإبر ثضممرب لعدم استلزام امبر مثالا فىالشاهد زيادة افلابضاح فقال اذا"

عإزيد بمجابعشعله عرو نوما منالايام فاراده) اىزيد (وكتبه فى قرطاس فهليكون عرو) المعلوم (فىفعله)/

ماشعله ذلك (حبورا) على ذالكفعل من زيد وهل بكوزله) اى أتمرو (ان بول ازيد فعلت ماقفلت غلك
رها
و ه
يز م١
وانرادتك كوتبائق اناف) ,ك1ان وان واككا وهوايس عفه

إفان عمرًا فعله باختياره
وارادته ) لذلاك الفمل

ولالدحع انشولله سكتعنه.

وظاهر الامى انها تتمزمه اذاولم يصدر لانقاب عله جهلا وازادنه كانت مذلفة

طاذا عإزيد
عن م اده و تقض حكور ويكذبكتبه وليسءثلهابرىكذاك لانه كز

(لالاجءغردوارادته

جماوبعفعله عرو نومامن الايام فاراده» اى ز,دؤوكتبه فىقرطاس فهليكون عرو

عن عرو

الفعل لالاجل علزيدواادتهوكتبه فلاتصورافليجهبر#فاذا لتصمور ابر عرو

اوىكتفهيففللهات(صوارلعبفره)) فعفله >بورامن#جانب لإيد هول يكونله العمروطان بولازيفدءلتمافملت
يهار مو ارادته»#لذاث!|
انعخراتفعل
للك وار ادنكوكتبك ايا فظاهر فيهاعلدجمبر 9بف#ا
لصدو ره

باختياره (فكذا فعان

فيه ) لاخبر ( تتدبر »6

لبظهر اللكامس فانالمدار
فيه عاللىنظر اولفتقليد

فوكذا فيان فيه 4من التدتعالى بالنسبة الىالعبد فجلماعل عله تعالى شعل العبد
اللىذفلعكل+لعل اراد منالمقام ازادالاصنئف
وارادته وبقدبره وكتبه العبدحبور اع

اللهى وغله
عن ع
تعا
ايضااوم برده ان.قالانكتبهتعالى نلاتبقعدير ه وارادنهوهها اي

فىذلك خحلاف طويل

تعالىتابعللعلوماعنى فاءللعبد وفءلالعبد كا فحتاصل :نقدرةالله تعالى و خلقه

و(كن منالشاكربن ©

قت
عبدلفعل
لكنيشرط تاعلقارادةا لز مهمن نفس العبد يرث انتعلقتارادةتالع

ميل التعليروافحىاديث
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قلعن المصنف بانه قياس غائب على شاهد ماعنه املعفارق لانتعلقعلهبثشى“ يستلزم
تعلق اراديه وارادته ل:لزمتعاق القدر ةبه واماعإزيد فليس كذيك فلاتدع

فكافئوه فانل يستطيعوا

المكاق شايدة  3فددد

الدك وعقة ] 518ا

 +اوقل قلاف  2219امت
صالة  +افادنها وخل

,قل
الكرواوا سوا
عالديهفاعهامنانسيقية
الم والارزادة والكتب

القياس +واجيب بانهلابشيرط فىصعة القياس الاشرراك فججىبع الوجوه كافىالتشبيه
ابللثمرط الاشيراك فيعلة المكمالذى هوهنا سلبالجبر والعلة كو نالع نابا
قهول العمدة فىالكلامهى الارادة بلالظاهر هىمرادفة '
المعلوم وثمامش رك«انافي
القدرة فكله ناشلاكال وكاوابمنظورفيه بالاشكالارادنةتعالىهو جودةمؤثرة
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وهوان تعلق علاللهبالممكنات بستلزمه تعلق الارادة وتعلق الارادةبها :تلسزمه تعلق القدرة بها الاانتعلق القدر
بالذى خصص
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واماغنازند بشى” »ثلافلاتسةلزمه ارادته ولايكون اثرا اقدرته ولااقدرة غيره بلتدحدلااراذ كان اللهله ذاث

(] قدلامكيف !ص ماقالقباساه قلنا لابشرط فصعةالقياس الاشزاك فىجمع الوجوه الابشزط فالتثبيه بلبكى
الاشراكء فيعلة الحكم وهوههنا -
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لباك برالظاهر من عله تعا لىوالعلة كون المع نابعا للعلوموهها

فالجواب انه ليس بقياس بل بنظير وتوضع لبعض ماذكر معالس:د على انهايس
بالارادان وحالهما ايستا بشاهدتين وانه بعدمااءتيقن
قياس ذائب على شاهد ل
فياتدم من ببعيةارادته تعالى الى ارادة العبدواوشرطا لايكونمم فارقءااذسبةالى
مقصودااقام «رهذا الجواب» دنتهية ارادته تعالى الىارادة العبدالتى تصلم
لكلمن الضدين وهو الحاسم#القاطع ولهذهالوسوسة #الشيطانية منانهانقدراك
طاعة اومعصية صل البدَه ولاحاجة الىسعيك وجدالدفع انهمالمتماق ارادتئك

بفعل تملااتتعلققدرته تعالىبهذا الفمل علىمادته وحكيته يلإو هذا لإبعنىةول

مشيركان فديفةتآمن
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التىهىان ةدر لاك الطاعة

فتفعلها لامحالة وان قدر

الساف» من الععابة والتابعين وغيره ,فلايكون منقبيل البدعة افلىاعتقاد بل
ذلكمايكون فخلىافهكالاشثءرى فلايكون من قبل التقليد افلىاعتقاد ولاءنقبيل .>#ور فاالاج الىاجتهادك
الاحصاج فاىمطلب العقلىبالنقل ولاالاحتداج بالدليل العدلى اللمطابى فىمقام لإو»ءنى قولالسالف)الواو
المعصية ؤتفع لها لا>الةفانت

البرهانى الضقيق ذانهم «لاجبر #قال الجبرية بل الاشعرى ايضاعلى اءتقاد
المصئف ولاتفويض كال»قدرية «ؤولكنامى نننامين »#كاقل ماءن مذهب

وصدراالءطوقف#ذوف

الافيه قدمراسح مالنجر اذلوكان ؟ض قدرةالله تعالى لكانجبرا و دض قدرة

دل عليه صدر

العندكان تفويضا ولوبهما فيكون امرابانهماهذا هوحريرااقام على مقتضى

المعطوف علايها اىوهذا

صرر مح كلام المصئف والافاحاد الفعل مض قدرةالله تعالى بشرط ارادةالعبدليس
عذهب عندنابلايس عذهب لاحدكاسيق فالاغتقادية شصيل اذالمهب عندنا
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بعدهم الاجبر) فقط

بينهما وايضاانمادماه متوسطا راجع الىقدر #ضاذلوكان تأثير قدرته تعالى

كن 'منههنا ,كا قال

المتوسظ الهءن حيث حصوله بقدرةالله جبرو بقدزة العبدتفويض وكونه بومااص
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مشروطا بقدرة العبد فلافرق ببنكونه شدرة العبد اتداء وبينكونه شرطا

(دلكن)» سكون انون
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الملاتموهذا الشوق والتصور ضمروريان والارادة التابعة لهما اختيارية ودرب

الكزءالاختيارى يعنىأن

اليه مانقل عنابن الكمال فاثىبات احبر المتوسط اماانه لاجبر فلان العبد تار
فىفعله فعاديه :الى يحُلق فمل العبد عقيب صرف اختياره واما اله لاشويض

الور فىفعل العبد .وع
خاق الله تهالى واختيار

العيد لاالاولنقطليكون
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الاشهرى القائل بانلا فعال الاختيارية مضطر
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القائل بالجبر المتوسط #علىمجرد اعتقاده و اعنىكونافعال العباد باختيارهم
لابالاضطر اركا واللجيرية ف©اانىهالاضطرارالذىهوةول الير ةبلاقولالاشعرى”
كاتوه فلوجب خض #إعدم الاختيار من العبدلاثمطاولاشطرا ولامدارا © ولكن
الاختيار ا#ل6ذىهو مبلدااًفاعال من اللدتعالىباهبور الاضطرار #يعنىتصدر الافعال
من العباد بالاختمار وذلاكالاختيار تلوق الفعبد بالحبر والاضطرارفيازمانتكون
حزمةومضطرين اخفتىياره ,لحاصنول
العبادختار يانففعالهم لصدورهابالارادةا
تارونفىافعالنا مضطرون
الاختيارفهم ترد خلقاللدتعالى وذلك قوله  8فن

افخىتيارنا فهذامعنىالجبر المتوسط#عنده علىوفق منقولالسلف 8فلاخيص »
فلامخاص جواب اما فابباهما اعتراض 8#منهذه الوسوسة 6همنقبلالث_يطان”
من عد م نفع سعى العيد و

2لف لقول الساف * لاجر ولا
كا  2وهو .

فويض وانادعى هو اتحادء واتماكان مالفا لاسلف  89اذلافرقبينه  #بينقول
الاشعرى  88وبين البر الحض فىاللقرقة 6ه وانوجد فرق فالصورة ٠نحيث
عىبد قدرة محردة وعندالحبرية لفاملعبد بشدرةالله تعالى عزوجل فقظ
ااندلتف

ماتعدم منذهبه نز هن

دون قدرة مانلع,داصلا افليْقَيقَهَ لافرق ببنعدم القدرة اصلا وبن وجودها

هذهالوسوسة» الواردة

لا فاناثماتالقدرة اتمماهو لاتثيرفا اذذى التأثير فلافرق سسنوجودها وعديها 
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كايشيراليه قولهفاىنفع فىوجود اختيار اضطرارى  :#لانالاختياراانسوبالى
جلى فىحاشية دسرحالمواقف عاللىاشعرى نقلا عنالغير انثبوت القدر ة انما تقل

لزاه حور 2ل
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لازضرورة وجود القدرة نقتضى وجود التأثير اذالتأثير منلوازءها فهذا وان |
دفعث,بهةالش.طان لكنايس ممذهب عندالاعرى بلعند المائريدية ايضا اذهو |
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كانكذاثك 7فاىنفعفقوجود اختيار اضطرارى « اىفهو على هذا مضطر فىاللقيقة كأهوالظ ا

اميه الخيرية
0

4االفايدة ف عى
الفتهلهميحلق اخشارقيه وهو أضطرارنى  +ثملاافام الأشعرى االلدلميتلقدم علىاناختيار العبدحلوق
لللهتعالى والعبد #بورحال  +اقاللهفه وابطلالنقض الوارد عليه وكان ذلاك الدايل <ة على المصنف سافه ملا من غير

ليل انهح
فيه(فازم) علىتفدبرائيات الاختبار للعباد انيكونلا ختيار)االلذىدف
لدثاعب
مدن اللّهتمالى(اختيار)
آحخدرثه العبدوذلك الاختياراختيار 19١ [252 هه ابضا مله يلزم ان يكوزله اختيار آخريوجدبه (فيدور)
ان توقف الازوم ع-لى

نحواللفاعملكانتعلقها باكلمضندهن +اقولهذه الارادة الكلية التىلاكلام فها

واتما الكلام فىالارادة الدزيّة المتعلقة بالتءلالحزرئ المعين فانكانت موجودة
اافمعل فازم الجبر وحةقه انهدانكانالعبد
ةةت
فالىخارج بايحاده تعالى فكون عل
رف
صافى
اتار
,

فيازم اانلكعنبد فمعنلهوتركه فصتاج فتر جم جانبالفعل

الىمس جع والافيكون انفاقيا لااختياريا ويلزم ايضا عدماحتياج وقوع الجائرين
يسونبسد باباثياتالصائع و امرجم لايكون مانلعبد لاتساسل ويكون :الفغل
افلى
| عنده واجبا والالميكنمافر ضصنجاسهاتاماة لزمالاحاب  9واماتوله © فىاثيات
 1كوناذللاكختيار اضطراريافى العبد حلقه ت#الى لولميكن اضطراريا منالله تعالى
لكانمن العبد باختياره فيازمالتسلسل ,اةللكلام الىصدو ر ذالكمرجععنه وذلاث
قوله  9فيلزم  #علىنقدير كونه مالنعبد باختياره  8انيكون للاختيار اختيار
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افيضناق(وض »©اى
مااستد لبه الاشعرى على

ما'دعاه فالفاء جواب اما

(إعتازات عال) فإنه
اختيار حصله الفعل

فيدور » #انرجعاليه اويتسلسل »ه انلمريرجع واماتهالى حد  #فنقوض *
وايضايلزم انيكون العبدخالقاله وقدثدت الهلاخالق سواء لكن يش كل >وازكون

آخرحتى بلزم ماقال و1ا

ذاكالاختيار منالعبد اضطراريا فلايكون للاختيار اختيار فتأمل  8باختيارالله

كانمااجاببه ون النقض

تعالى#بانبال لوكانالله تعالى مو جدا لفعله بالقدرة لمكن من ذعله وتفركيهوقف
علىم جع والهراجيحكو نمتهللذور والملو يكو ن الفعل عند ذلك المرجع واجب

مظند ان شال قدا جاب عنه
الاشعرئ .قال محيةا من

الصدور والايازمان لايكون الم ججيجمسجعا ناماف زمانلايكوناللهتعالىقادرا تارا

يظن ان يعر ض عن جو أيه

و لدو قف على اخثينار

شياعلى
لغائ
ااسال
قبلهذا قي
هد وانتتعلٍ ابنهذا منذاك 9ف#واءه#اىجو اب يجواب الاشعرى3 2وابه)
اىفحواب ماذكر تلك
النقض والءواب علىماف اموائف باافرق بانارادةالعبد محدثةمفتقرةالىارادةاخرى
وارادةالله قدية غيرمفتقرة الىارادةاخرى  8جوابه * الظاهر اىال>واب ءعن منْقول الاشعرى الضعير
ذاللكنقض اىجنسا اواصلا لاعينا ولاثشخصا اذقال فىالمواقفوردهذا الدواب
باللهايدف اعلنقسيم المذكور وقالفىشرحه اذشالان لمكن الرّك معالارادة القدمة

كان موجبالاقادرا تار اوانامكن فانم توةف فعله على جعكان الفاقياو استغنى
الحادث عنالمرجح وانثقوةف عليه كانالفمل معهواجيا فيكون اضطراريا واتما

بندفمالنقض اذابينعدءجر بانالدليل صفوىرةالتخلف لكناورد علىهذا الجواب
صاحبالمواقف هاتخيصه علىمافىشسرحه انالمر اجلعقديم المتعلق با'فعلالحادث

الضاف اله  613الى

لواشعرى
ماساق مانق

والقاء :فىاضَاف حوات
اعراض هقد رلاجوابه)

اى دو الجواب الذى
اجبت نه من النقض

باختيار الله تعالى لا رد
عر ض له عا اجيناه واأخعير
انلنقض <بتى
عرق عفاد ستة ل دلبلا فكيف يدم جوابه ع
هه لإن مااستد لبه |

المضاف!ليهراجع ايضا الى قولالاشعرى لاكانوه ,انهراجع الىالاشثءرى نفسه والذى قبلهراجع الىقول لصتف

رهردا عليه فيكونالصنفردا جواءه بنفسه فضلوكلامه عنالفائدةفيكونى,ثاوذلك
يالصى ليال
فنفوبضاختيار الله تع
ففية
ولكاكا
اعلفذ
لاياينىانهو دونه ؤكيفبهعلىالهقصدء الث معالاشعرى والرد عليه فا

للشيم قل التليتاى

* وقيل اىجواب ماورد علىاختاراللهتعالى جواب ماورد عالخىشيار العبد فتدبر ثماشار الىوجه 85

( وحله  6اى دليلالاثعرى من الل الذى هو المعارضة عند الاصوليين بل عند اك#دليين ايضا وهو اناي

المعارض شيأ فىمقدمات المستدك لابازم عليه دليله وهو ههنا ( ان المختار » اى ماوقع عليه الاختيار “ا
6ى مةقصودا للعبد بالاصالة
الاشاء المتوجه الها الأقصد ( اكنان  6اى ذلك الثئى؛ الختار ( قصدا واصالة ا

كان بقصد الريك مثلا اوفعلا مالناقعال الاختيارية كالصلاة مثلا (:ذ) لاتحالة انه( لإتدله ) أى لذالأ
ذاث الذتار ( سابق عليه بالضرورة ) من نقدمالاختيار على الختا
ىلهل6
اابر
الفعل التار ( من اختار مغ
وهومسم للاشءرى فه [ واما انكان -6اىالشيىء الحتار  87-5غيرمةصدود بالاصالة واتما تصد|.
أ

اخر

و حص_ل

ذلاك

المخار اع ل
( كعنا وتبعا فلا © اى

00ا 0

0

0

الفعل 0

الدمم قدمكذلك

البارىو

6 000

ره وجوت 00
 655مات امرجمالقديم  00عنه

كالاختيار القاتم لاعبد

الاختيارلاننافيه بحلقةه  89وحله  #اىاهواب عن الدور وااةلسلسواء فقول
الاثعرى اوفى النقض  8ان  #الثى'هه التار  #اوالفاعل الم#تار و اعناكا 'َ

فد متاسيرائه فى كل

ص انكان قصدا واصاله « بان كان قصودا| |

#لزوم لذلاك ااقصود

من الافعالك ختيار الصلاة
مثلا فذلاث الاختار

القساتم عند المباشرة
محتعار له من حيث انه

رجعه عن

كد

ولكن لاتوقف

غيره

على

|اخسكا ربادر تقد
كالاول حتى يلزم عليه

ماقال الاثعرى 

بل

فىالقض اوعبدا م 0

بالاصالة كالصلاة و فلاءدله » لهذا الختار و مناختيار مغايرله  لذلكالحتار |
ِ سابق

عليه بالضرورة

بالاصاله كالص_لاة مثلا

اذ الفعل الاختيارى

واما انكان © الهااي ذعنا ونبعا  6اواذاكان تعلق اختئار الفاعل) '
الختار كذلك كالاختيار المزنى  3قلا « يازم انيكو زله اختيار سابق عليه أ

بليكون اختيار المقصود * اىالاختيار المتعلق ماهومقصود بالاصالة كالصلاة ||

اختيارالفسه * #اىنفس الاختيار لاتعلقبه ايحاد ولاخلقواتما بّع:ظ ضهنا |
واأزاما © لانه منالامور اللازمة للاشياء بلاتعلق ابحادبها ا يشهد له ||
الوجدان  »#الذىهوءنالمقدمات البديهية البرهائية وهذه مفيدة فالمقام التحقيق |[

البتَدَ وامافىاللدلة والالزامية كاهو المتمادر هنافاتما بكونجة اذا كانهناك عه[
معو لبعد اجلملقام عليه فامكن اندفاع ماقيل ازماشهدله الوجدان |
ممشتركة باين
لايكرنةللرعل

الختار ( المقدود )

«

لاتصور

حصوله

ا|
بلا اختيار |

الور باللة نلادورو ع

اسل وايضاا

'

مهالكنهمافىالامور
إلزو

الاعتياية وليسا عصالين فبائم امكن للاشعر ىالاتقال الىدليل آخر منجمطلويهالذي

|
موكونالبدمضماراقواختارمسناولكودل لسعوديقاجيميانهنكن ْ

ااق
ع)ل
تفسه
ا(ختيار الن
به احاد ولاخاق واتما

0-5

0

امال 0
قبنكونه.

5

ايضا بحيورا احابعنه |

بشع ( ضعنا واائزاما ) مع ماقصد من الفعل الحتار بالاصالة اى انما هو من الامور

م000

( والرتع)

|١ 7

اللازمة للاث_ياء حيث لاتعلق بها اخبراع كا<وال الذوات وذاك بين ك(انثهدله  6المس الباطنى وهو

( الوجدان ) فلائازم دور ولاتسلسل فيه وهو المقصود انا ذكره الشج عاللىلانى  +ثم لمااجاب عن الدوز
والتسلسلالذين لز*يما الاشعرى فىدليله وبينعدم لزو*هما ونين انالاختيار الحاصلدعنا ونبعا لاتوقف عنذه
-

عالخىتيار سابق مغايرله استشعران برد عليه اللزجيع بملاجم وهوباطل عزرالمكياء وغيرهم من يستدلبه عل

اثباتالصانع استدرك اللواب عنذاث فقال

(والؤجع) اىالانجاد إزبلام جع) اىهوجد وسببوانكانغير حارعزرالمكا فهو(جار عتنكداللمين )و البثاء
#والعمين مذهيهم وقدنقضوا على امكماء فادمائهم انزجع بلام جم فهانشبلال جوود والعدم محالعثال مشهور
وهو الهارب من السبع اذا وأ طبرّبن سلاك احدثها منغير انحتاره علىالا خر لاشتغاله وف التبيعوطلك
 :الصا منه وحص لمنه ذلاث وفاقا هنغيراختياروغرض عم ع ولكن جوازه عنده ,فى الفاعل الختار)لافى الفاعل

“الغير الحتتاركالعلةايلزىءها معلواها ]5١ه -فيكونذاك ابحابا (واهالمتتع) عندهم (الترجم) اىوجود
ل

م

م م

ل

تي

ل

7س

 2والرزجمم بلا م جح حار عتد! المتكلمين افلفاغل الحتاز .#لان من :شأن
الارادة 2

5

احد الطاسن بلا احتياج الى م جع كاأهارب يسلاك احد

ابلطقرين بلامم جح واجائع بشدماحد الرغيفين كذلاث  #وانما المتنع الوجم

كو نالثى* ذارجعان يعنى الاتحاد بلاموجد فىنف_ه ف بلا مجم » لاستفناء
الممكن عانللة المؤثرة © فو ز اننتهلق الارادة بثى” بلاممجح وداع » اعم

1ا

ماشبل الوجود والعدم

عل حب المواء 8

 6 2سبق لفسميره
وفاعل الحتار يعنى من

غير فاعل  2وز ع«(
عنده ,لعدمتوقفر ججح

انبطلان الرجحان بلام جم اىالوجود بلاموجد ونباطلاترججم بلا جع اى

الفاعلا تار علىالمرجح

الاحاد بلاموجد بديهى واماار جح احدااتساو يبن اوترجع المجرو ح نفكاءزواقع

( ان تعلق الارادة ©

بوجوه وداكوارة فير ابعةالمقدماتالاربع من التو ضع والتلوييج فلاامتناع فر ججح

دن الفشاعل

احد المتساويين بلهوواقم وانهلاامتناع فىثبوتالاشاع ناكار آرة وعنمه

نز بثى“ ) من الاقعال

د صقد
الا
رن ا
أخر ى هن غيرم جح وانالمتنع ايها علو ولعواد لمكن ادن عدا وا
من شأنها انيرجم الفاعلبها احدالمتساوبين على الآآخر او المرجوح على الراجم
فالاحاد بالاختيار قديكو نثر جا لذإك  +فانقيلاختيار الحثار احدالمئساو يبن

المقصودة يلا اختيار

مقصودا دآوخنر(و)

من عيرم بح * قلنا الارادة والاختيار لاتعلل بانه لماختار هذا دون ذلاك

غرض (داع ) يدعوه

فترجم احد

ونحمله عليه كأفالىثال

المنساو بين :وجب رجعانه» قلناالمتنعهو رجعانالمساوى اوالمرجوح ماداممساويا

الباق وحيث كان

اوم جوحا لاجقاع النقيضين الرجعان وعدمه وعندر جح الها عل اياثما لبمقيا

كذلكوالاعتناء عذهبي
فلايرد ارجح بلام جح

عانلحندساوى كذافى لحل المزور منالتلويح فاذاعفتهذه  8فلابرد انتعلق
الارادة ؟ هنالفاعل الختار لثى“ ف لابدله عن مجم فانكان  6ذلاث المرجح
بهاواصدور
 4من خاربج 6عانلنففساعل المربد 8باملزاميجحاب  6#ااىكجون
عنه محيث متاع تخلفه والالميكن الموجود المرجع المفروض تمامار جم لاله اذا
رحب حازانبوجدالفعل ثارة و يعدم اخرىمع المرجم فيهها قخصيص احدالوقتين

لانه ليس عضطر فىكل

1

رة
وان
رالر
ضلزم
لانلةيرلججم بس:
لانااترججح صفدذاتية لهاا+ف

مساويا وم +وحا لانمعنىالير 2

اثياتالرجعانو جاءللثى* راجعاواخراجه

اقف
مشورح
لفى
اىما
جسعا ناما عل
بوجوده ممتاج الىم حم فيلكاون مافر ضناه ه

فتدبرظه وانكان  #المرجع ل «ننفس المريديانلاقكللامعليه

علىذلك المرجم

[2كار

( مجم ) يرجم له

حال بلهو #تنع فىحال

دون حال وين فى
اله-الالذى لامتتع فيه

"االفوىافية (  96اذا
زلا برد) علينا فىهذا

المطلب ( ان تعلق
اشرادء ) الدى  كن

الفاعل ال#تار (لابدله) اىلنعاق الارادة ب(ريقة 5؟ نى) إمن» اختيار مس جع) وغ ض برجعلهحتى توجه

إقائل انبقول علىثبونه (فانكان) ذاللكمرجع لتعلق الارادة لزمن خارج  6عن نفس امريد والغرض انه ابس
فاعلا محتارا قدبما (يازم) عليه (الايماب) اى وجوب التعاق مادام ذلكالامم اللخارج اذهو علةله والمعلول
لاشارق علته وذلك العلة موجودة “خب التعلق مادام وجودها وذلاك باطل بالوجدان لوا نكان) ذلاكار جح
رد) اثى”'  2يقل الكلام ع(فىالحث (عليه) اى على ذلا امرجم الذى هومن نافمسريد فقول
ادلننمفس
(

١

ا

خاربح كمتقدم (ذازم)» على الاول (اماالدور ) أن انتهى الىاختيار

مختار بعص

من (إعلداه زاوال اسل

انل ننه

وهماباطلان زاو)» بلزم على الثاى (الايحاب) وقد ندم 89-+ز ١ 44 مه طلا نه والامص فىعدم ورود هذا الابراد

واذع عل رى أنههذا آخر
عيه مع الاشعرى فليتاًمل

انه بالاختيار او بالاضطرار فيازم اما الدور او التسلل »©فصىورة

الاختيار يه اوالاحاب »© مننفسه علىنفسه فصىورة الاضطرار لعدم الانفكاك
هن علبسح منوع لانالر جيم
عا اضطر اله وجه عدم الورود انةوله لايد ل م

لدان بى ههنا تفص_يل

و#قيق مذكور فى
الحاشية الوافية هذا

خلاصة الكلام فىهذا
المقام وهى كاف أل
المرام ينعاولله الملاك

العلام ( فاذا تمهد هذه

المدنافهة

لمر ع

ف

اللقصود) بالذات من هذا

لاعس جع  2فلاحاجة الىالمر جع فيسقط التفصيل والررديد المتفرععليه* وقد
عرفت ايضًا مافصلناه من >وجواز ثبوتالاشاع منالتار بلاس جعوالنارادة
صف ةر جم بهاالفاعل احدالمآساوبين اوالمرجوح ءلىالا خر وانالارادة لانعلل

هذاهاعا حاصلهذا المقام اجدالاأنالشيطان يول آخرا الاعال مقدارة تقديرالله
فالعبد يحور والسعى باطل ويدفم السالك|نالاعمالوانكانت شدرةالله تعالى لكن

الله تعالى جعل تعلق قدرنه فعل عبده مشروطا تعلق الارادة الطزيية
من العبد الصالة لاضدين فالمتتعلق تاللكارادة العرية من العبد لاتتعاق قدرنه

تعالى والارا-ة اليه ليست موجودة حتى يازم خلقالعبد ارادئه وعله تعالى

( النرددات بين الرياء

نابع معلومه والارادة والتقدير تابعان لعل والكعابة نابعة للارادة  | 6كنا
المعلوم صدور الفعل تعلق الارادة الزئة اختيارا ولو ع-لىطريق الششرط
لايازم الخر ايضا عله وارادته وكتاته فاندفع بذلك وسوسة اللءين وانطبق

والاخلاص ) والارف

قولالساف +واماعلى قولالاشعرىفلاتندفع ولاينطبق اذعث_ده الارادة الطزية

الممحث السادس(فنقول)
تساف ترءن) الاعال

خير مقدم ميتداءه قوله

حاصلة من الله جبرافالعيد عتار فىافعاله ومضطر فىاختيارهفلافرقنين ابراخض

( ان الررجل) مثلا قد نديت

مع قومفيقوهون جد

تولهفيازم انيكون للاختيارالخ قولازائدا علىقدر الحاجة وطورا مخالفاماالزمه

صلا كل دل بسدنوم

فىهذا الكتاب وانيذل الوسع فىتوجمه كا“ءهت هانللإطاب اذاصلهذا الكلام

ا(لكاليلاو بعضه وهو)

من الاشعرى للموان والابراد على القدرية وتفص.له فى الموائف فاذايطل ذلاك لزم

اى ذلاك الرجل عادته (ءن

ات

لاشو م )امعد [اصلا)

لراوشومقايلا منقيامهم
فاذا راه ,ابعث)

انفعل

هن البعث اىقام(نشاطه)
وق

العبارة

امكفار 2

مكنية :عه امار
محسلية (للوافقة )!قوم
الذن هو بهم ( حتى

بزيد) فى قيامه على

مذهت

القدرية

ولوسم ذلاك أنه بعدما ثفىالوجود

امارج

عن الارادة

ااز  3لاحاحة الى هذا التطويل فوفاذامهد هذه المقدمة يهفىدفم حيلالش.طان
 9فلنشمرع فى المقص_ود»» من هذا الث ادس

من الامور المرددة

بين الرباء

والاخلاصاوالرياء واللياء ف فنقول هالنمزددات بينالريا والاخلاص انالرجل ,

قدبديت معقوم فيقومون لاتمجد اكللايل اوبعضه وهو منلاشوم اصلا اوشوم '
 3من قيا»هم فاذاراهم انعث نشاطه للوافقةحتى بزيد على معتاده وكذاك قدشع

برهم *

فىموضع يصوم اهلهتطوما فينبعثله نك_اطه فاىلصوم» لرؤته منهمفلو
لميبع ث هذا النشاط لانااكدبة سارية والطبيعة سارقة فان المقارن بالمقارن سّتدى
فمرايظن  #من الاوهام القاصرة مطلقااذ »سب الفكرة الاولى والنظرةالخقاء
م

معتاده)من التمحد (وكذاك)مثل

زيادةمن ذ

رفى ا ت#جداوافقةالتحجدين( تدع فى مو ضع يصوماهله

[طوءا) وليس ذلك منمادنههو( فيذبعثإه نشاطهفى

زانه)»

الصوم)مارأىمنفعلهم(فر يمايظن) بالبناء للفاعل اىالموافقة

لإانهرياء) 1ا فايلهمننظر لإوافقين (وان الواجب ترك الموافقة) لكونها من افراد الرياء الواجب اليك (وليس:
كذلاك)

اى ريا( على الاطلاق

 0دن قيامه وصيامه

بلله)» أى لما

فيا ار

( تفصيل)

بالمكدلة عو

(ذان كان

نشاطه) للتهدو الصوم (لزوال الغفلة) المس_تولية عله (مشاهدة الغير وقداقبلوا على اللهتعالى واعرضوا عن
انه يهاىذلك الاقتداء #رياء»ه مطلقفا لانهانكان على وجه الاخلاص لاناء
بلارؤية منهمفاذاكان اثانهبسيبب رقيت»م فكانمظان الرياء'هم ##ووانالو اجب ترك

لك
ذاي
كة و
سوافق
الم

علىالاطلاق بلله تفصيله يعرفه مايكون رياء تمالايكون

رباءوذاث قوله #فان كان نشاطه #ه المنبعث صععنبةتلاك الصالدين #وازوال
الغفلة © عنمثل تلك الاعمال اللسنةو اللمصال المسكنة هفمشاهدة الغير 6#وتكون
تلكالمشاهدة

هذ كرة للاذهل ومامة عاغفل

اوقد اقبلوا»ه اىالغير باعتبار القوم

ضوا عن النوم» لاقيام

#ؤعلى اللدتعالى #بالصيام والقيام وسار العبادات وا

والنهرر #والا كل »*للصيام وتجويع النفس للقهر فشاهدةالغير عبرةله ح .كذوقد

قاالله تعالىفاعتيروا يااولى الالباب والعبرة ردالثى“الىنظير* وقدقيلالسعيدمن
وغظبغيره وقدقال صلىالله تعالىعلد وس مناراداللهنه خيرارزقه خليلاصالما
اننمىذكره وانذكر امانهوايضا فاضللذكر الجهرى مابنيةاقتداءالغيروكذااعلان
 1العبادات واه العوام باقتداء العالم الصالح ةولاوفعلا ياو كان نشاطه
«الاندفاع العوائق» -جعمائق معن المانع 9و الاشغال التىفىببته  #لاتئىانهذا
ومابعدهكالمستدرك
لذلا كوهذا شتضى

اذمبنى الكلام :انتكون العلة رؤية عبادةٌ العابدين ومو افةهم
كو نالعلة اندفاع العوائق

و#وهعلى

الهلو شرع من مدل مه

العوائق فحىلآخر بلارؤتهم لافعل :ثلاالطاعة نم !صلم انيكون جزءعلة
وانكان التيادر تمامعلة

مثل مكنهعلىذراشو ثير6هليناعم واوكانه من المتعيه

الماع ودواعيه بلاوازمه يز وجته اوامته او الحادثة» المكالمة #إباهلهواقارءه
واده© كي بيهمواص_لاح
اوالاشتغال با ل

أمورهم ع

معاملته  #معالغيركالببوع والمدانات واحوال سار

حاجانهم #واو<ساب

الثاني محئلةللعالية ارضا
باذكار قد والعطف على
احذالية( واندفاعالعوائق6
عن اللمب دو الصومعطف

على زوال ([ والاشغال
الى فى به عذل كاه

على فراش وثير ) !نحم
الواو:وكسر الثلثة قال
فيالمصباح اىناعم ولين
(او)مثل( مكنه من المع

بجتزهواوامتهاوالحادثة
)ه_ذه
باهله واقاره و

امثلة للاشتغال المادفعة

غنه فُلوه مذنلك قام
بالعادة (إاو» لزوال
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(او)الاشتغال اعلسات
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كونه

بالععتية جم معامل و حذفؤت

التونالا ضافد و بالفوقية

العقود لواولفارقة النومه

المانع مانقليااميل ##لاستنكاره الموضع »*الذىبدبت فيه اذالانسان قديزيل نومه

بتبدل ذراشه ومكانه ##اوبسببآخر فيغتنم زوال النوم» باحد الاسباب المائعة
فيفعل مابشعلونه هن الطاءات تحصيلا مرضاةالله تعالى لالغرض آخر #إإوفىمنزله
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من التهير ومفارقةته
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أذشيانطين ال#مود
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ادب
للااص مو دهة والعلامة الفارقة مايه اى
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(دؤلاء)
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بنهما © اى بين ماهو #ود وبين ماهو مذهوم

ان يعرض على نفسه اله لواراق َ«(وفىشهة انها لورأئ!

(هؤلاء) القوم (يصلون ويصومون من -يث لابرونه  6حأل كوونهم ( «نوراء جاب) عنههم ٠ن رؤته لرهل
أكانت “ذو ) اتىس خسم نفسه وعبر عماذكر تفننا افلتعبير ((بالصلاة والصوم) لماعناهملتهاولاهوهو »يط بذك

لإنهواخلاص) لعدم نظردفيه لغيرالله تعالى وقوله (نوافقهم) +دلة مستأئفة بديان حكر مابفعله وذاث لانها عبادة
|أوالعبادة ثوافق علمها (او6كانت (إلاث-ضواو ثقل)العبادة عليه [لعدم اطلاعهم علعا)» منه وهم الباعث عفلعىلها

(فرياء) للاناهقاليعاملاللماق عليه إلا.زيد على المعتاد ومنذلك) اى المتردد بينالاخلاص والرياء (الاستغفار)
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3

05

١

لايزيد على المعتاديهاوحتهد ف مديل اليه وحصيل

الاخلاص دمن دلاك *«

من الرّدد دايلنرياء والاخللاص «الاستغفار  6كقوله استغفر الله فو الاستعاذة #ه
ي
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توية فيكون اخلاصا ##وقد يكون لإرااةيهلعى شى عاءهلعل ذلاك كد عند

السالاك( فلبك )فىالقصد

اماع المواعظ نوف مذءة منفىالىلس #ذراقبقابك ##واحفظه بان تنظر اليه
بعين البصيرة عندصدورمئلذلاث #إوميز بنما» اىالاخلاص والر ياءفبالعلامة

عند الفعل زو ميزبينهما)

9

السابقة »#فااستوىفيهاالملوة واالوةفا خلا ص ومااثخقللفلاء فرياء #وامثالها»
كمسبة اطلاع الغير وعدءها لنإكإافناللهتعالى»ك بعدذاك القييزإفامضه ك فافعله
وابقه مسازءا اليدقيل الهاء لاسكت تكتب ولانطق بها الاوقفا لاي انه عير
لكنله
فائبراجع الىالعمل المذ كور نفالاستغفار والاستغاذة #إوالايه اىان ي

نعالى 99فاحذر  6مهكنسائر الرياء لاله سم فصىورة ترياق كالصلاة مع الحاسة
وهنذلك #النردد  8اظهار الطاعة * لاناس  88فان الباعث عليه قد يكون

قصد الاقتداء » ليقتدى به فيها ويكون مصدانا لضو وله صلىالله تعالى عليه
وسل «نسنسنة حسنة الحديث فيكو نافضلءن الاخفاء * #لسن قصدء وجودة

ب«رنههق » ف«
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رذى الله تعالى عنهى]

أن النى
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تعالى عليه وسر قال على السر افضل منعل العلانية #الخلوه عن الرياء الظاهر
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إن الإخبااص يوالرياه
( بالعلامة السابقّة  6فا
ادتوىعتدك بمقتاشرنه

الخلاء واملاء فاخلاس
ومانقل  00فرياء
( وامثالها 5 4ععديةذظر

العبادوعدمها(فان كان "
ص)ا له
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لانه ينفعك عندالله تعاللى
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فىالواهب (والافاحذر)
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وضاف

إل معفو له
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فلاسلام سنةحسنة فلهاجره واجر من عسلب
اهف
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بمعنده منغيران.نقص مناجورهم شثى“ومنسن فالىاسلام سنةسيئة كانعليه وزرهاووزر منعلبها مبعندااة!
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عل الفواالمو ل رك د

ودوى فبعض الاحاديث كانقلعن ||

الاحياء ان عالسر يضاعف عالىلععلانية سبعين ضعفا ويضاعف علالعلاية
اذا بسعيانملهعلىع ل السر سبعين ضعفا » ونقل عن الفقهاء .ندب للامام الاسرار
باذ كارالصلاةالااذاقصد التعلمفجهر بقدرمانتعلونويءود الهبعد #وهذا لايكون
الافىالمقتدىبه فى لص خفاء اذذلك حتاف باختلاف الا خاص والاحوالاذرب

يد فيكونادعىمن المقتدى
ص اذا رأى طاعة منر جل ادن منهتمسهالغيرةو تاحذلبه
نعانغير المقتدى اذا اظهر بعض الطاعة رعا ينسبونه الى الرياء والنفاق وذموه

خيئذ لابظهر  8وقد يكون الباعث »#على الاظهار ##الرياء وللابليس تلبيس فى
كلا الجانيين  #اى تلبيس طرف الرياء والاخلاص  فعليك التيقظ » والتذبه
لا الذهول والغفلة فان الامى ختى واللمطر جلى  8فان اشتبه  #عليك الام
 3فعليك بالاخفاء فاله لاضضرر فيه البتة * فان االحظر برجم على الندب عند

جههما وتعار كما اولان عدم الضرر فىاللفاء متيقن و فىالعلن محل والمتمل

مول على المذقن الاانيكون الاظهار واجبا كا#ل6جعة 

اوسنةكابلماعة »

خينئذ يظهره ويظهر الرغبة فيه لانه حيةذ لايراء مثلهها ميرد احتال الرياء ثم
قيلهنا واحتال الرياء قى اللهر اىالاذ كار لاوجب حر متّها را

ا

اذالم شَارن الههر بذ
صياةاة وغرض مسئون كتكبيرات العيد والاذان واللمطبة

وابتماظ الغافلين وتلقين الاموات والاحياء واذائرن بهذه المذ كورا تكاناطهر
اولى كا فى اأكقيقية انتهى +اقول اطلاقه الف اقاعدة الساعّة المشارة سول

المصنف ذفان اشتبهالام فعليك الاخفاء الىآخره فانفىجانب الجهر احتمال ا لمرمة ١

وفىجانب اللفاء قطعية الفضيلة ولم بدع داع منالشرع كالسنة ناته هو المواز
اوالافضلية اذاس! املمنوانع +قثاملعنالمظهر الذكر بارفلعصوت جاتر بملسب
اذالم سكنْ عن رياء ليغتنمالناس باظهار الدين ووصول بركة الذاكر ال السامعين ١

وليثهد لهكلر ط بب و بأبس * اقول ةد كثرٌ فىحق الذ كر اطهرى كلام حوازالو

ظهر الذ كربرفعالصو تجار بل مسحب اذا
محب
لصا
الملذكورات كانالجهر اولىكافى اأتحقيقية قاال

(وافضلية)

لميكنعن رياءليغتئمالناس ع

رد الذكر ا اللسىامعين فىالدور والببوت وليوافق القائلمن©

سا
بطب
يمةاكلر
ولقيا
صوبهو ليشهدله نوما

تهىكلا»ه ف
+انقلت ماذانقول فىرواية ابىموسى الاشعرى رذى|

غنه عن النى صب اللهتعالى عليه وس] ايهاالناس اربعوا علىانفسكم اىارفقوا يعئىلاالغوا فىالجهر لاندعون اد

ولاغا انك لتدعون>عنعاقر بباوهومعكرقالهفىسقروكانوان>بهارلوتكبير فانيهدلعلىكر اه الذبكالرجهر عبلى خر

ااب ابلاذكلارخفاء اثلا يمارض الادلة القطعية كافالابناللاك فىشرح هذا المديث
“ىح
“#قلا باعل عل
فيه ا#تحباب الاخفاء فىذكرالله تعالى وذكر شارح الكشاف الشهير بالطبى ان هذا محسب المقام و اشيم اكه
لو»نذاث) اى المزدد بنيالاخلاضن
قبدأعس المبتدىبر فعالصو اينقلع قعلبنهانلمواطر الرا اه اتهى ك (
والرياء (التحديث مافعله  6اىالمراء (»نالطاءات بعدالفراغ) منها إو حكمه) اىالمحديث (حكم اظهار العمل
نفسه) فناكان للاقتداءبه فلابأس.ه -[95١ يه والافانكان لنظراللماق اليدفرياء واناشتبه عليهاماسسره
هطالبرهفظهر
ااظاني
ال
وافضلية اولا بالادلة منالطرفين جرحا وتعديلا* ولهذا حررنا رسالة مستقلة
و بجاهد امسق على
أكلق حاصلها أطؤان عند خلوَه عن العيوت :الشسرعيد كالروناة وفضله
الاخلاص ( الاانه اذا
#تلف باختلاف الاشخاص والا غراض والا<وال  8ومن ذلك * 1
كش اأعددييث  #الاخبار  9ما فعله من الطاءات بعد اله » 8منها ب وحك
حكم اظهار نفسه ##نفس إل“ءمل فان شّصد الأقزاء فلا نااسلدوان لنظر 7
 10وان اشتبه اسر قيل واخاطر فى هذا اشد لانمؤونة النطق خفيفة على

1

اك

ْ

سه
ا
الث ان
خالصا يوؤمار اففىساد

فالطكاية ريا وملالغة تو رفن لد قطي وجل الي  +العبادة الملإصية )لاعت

الاانه اذا تطرق اليه الرياء  #بانيكون على الاخلاص عند العملفيءر ض الرياء
عندالاخبار  8لميؤثر *#ولونقصا © فىافساد العبادة الماضية  64بلق #دحة

ككة معتدا بها عند الله

:
تعالىأثقامها +وعندبعض

معتذدها عتدالله تعاى لغامها لانالاضل العدم والصنات الن كه ودر 1١الشام بوارولءكنه بين
اافد
وكافع
ه
التبوع لأسطل بطلانالوضف العارض وا نالأصلانقاء ما كان اعلىما كأنونقرنه كتار
نلتأثير فايس عختار  3:اد تاهيه
ماقالوا البقاء على وفق الثبوت فاعند بع الام ك ا
يكون تحدثه معصية جديدة  #وانكان ماحدث عندطاعة #8وباخلة الدع |[ فاذتطرقاليه يؤثرابطالا

فالعبادات التىلايلزم اظهارها  6ولميسن كافبعض النسحز «انضلىن الانلهاري أ افمخض والغااب ك فاى
ا  0ال لزيا ويكون معاملة خاصة ينه وين مو لاء "طلاالاعتد اوتأي ١الفاشيه 00

يس

دن يعمولكن لانعمل 2#فالاظهار حينئذ افضل * له عبادة متعدية وقيه

اه

ا

2

:

الاك و أرقاد الغافين' وترغيب افتير فشلان ان بسد باب اظهار الاعال ١الرياء(وباجخلة) الشهلة

والطباع محبولة على النشبه والاقتداء بل فىاظهار المرانى لابعادة اذا لمعل ا || على وجوه من اللأفصيل
عنرباء خير كثير لاناس وه
نوراق
الأكداء عن

0

الى فكممن #اص كان سات

عند الله تعالى +قيلعن٠١ل غاف

الاخفاء عند عدم غرض 2

قسورة

ا

اخلا ص_ه
ناواوية

واولوية الخهر والاعلان اولى ان ليه الاقتداء

وازالة الغفلة وشاع ذ كرالله على قلوبهم وغيرها +وعن البيضاوى فىقوله تعالى

 1وناجنهر بالقول فانه بعلمالبلسن واخئى وفيه تيه على ان شرع الذكر والدماء

( الاخفاء فىالعب_ادات

التى ليلمزم  6ولفىبه
لايازم ولميسن(اظهارها
افضل من الاظهار )لبعده
عن نطرق الرياء ([الاعند

التيقن) لاسلاهة هن الريا

لغلبذشهود  2لمق على العامل ب(قصدالتعلير) لاغير ( والاقنداء) فىذلك العمل ١فلاظهار حيئذ افضل) هن
الاخفاء سن

 0وظهور ثمرته منعل ذلك المقتدىبه وااعدلهفيه وذكر فالكهشاف فىنفسير سورةار 55

األنأخفاء اولىفى النوافلاذالم تعاقلهغرض والافالاغلان

والجيراو لى وافضل اذا قصد اقتداء الناسوازالةغفلمم

هر بالقول
واشاع كذرالله علىقلوبهم وغيرذلاك من فوا السير» وقالالقاذى الببضاوى فىنفسير توله تعالى ونان

قالهيعالسمرواخفى*+اىوان بيهر بكرذالله تعالىو دمانهفاعانغهنىلعثنجفهارنهيهل اليس و اخ منه وهو كير النفس

ا

وقد تنه على اتمرع الذكر والدماء والجور قبماة! ديت تعالى بل لتصوتر النفش بالذاكر وردرةا
كناامنا عنالاشتغال بغيرها ودضمها بالتضرع والجوار !تؤىكلاءه (وتساءلىىهاذالم)ذكور من الامثل
ا(مثالها ) منالمزددات ببنالرياء والاخلاص ( ومنهكايد الشيطان  6بجع مكيدة «صدر معى منالكيد الاو
لكر بام من حيث

عن

(!نالرعحل قديكون لدورد)  60001درار إهعين» التزمه نوريا

(كعلاةاذم  0التقير  6وصلاة  0بين بعد ااغرب ر فيقع فىةوم لاغءاوهما) أ الوردين المذكورلا

فر كما خوفا ن الرياء) اى انيتسب ارآئه لبهذلك ( فهذاغاط ومتابعة لنشيطان  6فوساوس هكاتقل ذا

)ال بعضهم تارلكعمل لاجلالناس رياء والتمل
عنه ( اذمداومته السابقة  6علىذاث ( دابل على الاخلاص ق
(عرد وتوع خاط  31ماء الوجدة الواح
والاخلاص ان يعافلك الله “ما كافىشرح العلان “

لاخاسمرك

ح(و)
خموازطر (الرياء فالقاببلااختار)44::
ت لااقول ٠١9.-ه ابس بار في
(اري
)جعة عله ول
جج
)اى محل

ولاء*سل

05

 4لدم

) 0

ل

لين لاعاذ م اللهتعالى بللتصور ال

بالد ًّ ورسوخه

فيها ومنعها عن

ل

الاشتغال بغيره وهكعها بالتضرع والمؤ  7وقسعلىهذا امثالها #ومنالممزددات

لأ )اك نارن خطور.

دبن الرياء والاخلاص  2ومن  *#جلة كاد الشيطان 6هجع كيدمعنى اماق

(افقة الشيطان ) لم اش المي هقنات لإبشعر انالرجل 6ه مثلا ق9ديكون له ورد »© بكسر أ
مو

تقدم انه وسو ك ,ذا ||الواواسم لاجزء ءنااقرآن ثم اطلق على كل جزء منذكرالله اوالصلاة او القرآن
الشخاص 1

2

اوالعر لانه يرد.ه علىالقاب مابردهن اين ولارنواء القلسبه منعطش الغفلة

العمل9و خصيللغر ضه)

عن التلعهالى

معين كصلاة الذوى و المحد ##يعدنوم من الليل وقيل بنيونمتين

هتنخ١لف عنه قالالنى ||وصلاة الاوايين بعدالمغرب #إفبقع فىقوم لاشعلوما فيرهماخوفا منالرياء | 6#
صاللىمعليه و انالله | عحنلهم على الرياء ووفهذا» اليك #غلط ومتابعة لاشيطان 6ه لان بغيته قطع
تعالى ي>ساوز لامتى عا || العبادة عن اللهتعالى  8#اذمداومته السابقة  #على الوقوع فىالقوم #دليل على

حدثتبه انفس-ها مالم ||الاخلاص جرد وقوع خاطر الرياءفىالقلب بالخاتيار و لاي ةبول #منهله#وليس
تكاء اولممل ولذا قال بضار ولارياء ولامخل * ٠اندال  8بالاخلاص  6ولان
كون ادله باخلاص
ا
الفقهاة ولوجدثتفسه || محزوم ومتيقن وعروض الرياء مشكوك وجمل وقد ترر || (5
وه الضلاة الانطل ولو لبزول بالشك وقدسمعت آنفا ايضا مانتحع ذلات منالقواعد فيندفع ماتوهم ان

اطملرقانهيقلبه لانطاق ||الاخلاض والرياء مما ختلف باختلاف الاوقات.والا<وال فا[اخل 0١ 00000
وامااذا 2 0
لايكون دللا على مافىاللاحق © فرك الممل لاجله موائقة لاشيطان وتحصيل |

اماه موز ان يخوت ||١غره التىرهومنعالرء منعبادة مولاء وعنالقضيل الرياء 00 10| 71آ

ذلاك طلاقا ائفلىامبلناك

0

0

دا

ٍ
2.
4
ك لابزيد *©#ع داحند هؤ لاء
١| ا:ل
لان
ن.رياءالزاء واوماناالخ لجمل لاحللاجلااللاناذسَشش 5رك 2ك  8نم عليه

لقوله تعالى وان دوا ماق اسيك
م أو فوه سبكم بدالله » قلتروىء ن ١ءنعباس ر ذى اللهتعالى (على)» 1
 0ن الصكاية  00قا  1دع
ل اتعابة ذلاث وقالوا لانطيقها فتمحذها الله تعالى به وله
0
6
قاله انتراح 9نالحقةبنءلى انه الابه
*,ممولة لامندوخة لانالنسوهدة دالة
ى
عل ا
لمواخًذة بعزمالقاب 2 +ه قرله تعالىانالذين يحو
نانتشيم الفاحشة ف الذينآمنوا لهمعذاباليم  +و5

تغالى انبءض الظن اثمالآي
ة والاجاع على >ارليممسد والكبر واماحديث املو اخديثالآخر أحمو لانعلى*

المطور من غيرتوطين النفسعليهججمابينالدليلينوامااذا وطننفسهءلى معصية ثلا فانقطع عنها قاطع غيرخوفالله

ا

العزمسيثةوانعماها

1

وانقطعع::هاخوف اللهتعالىيكتم هذا الوزم جدنكهذا قالهالنواو:

شرح تيع 5بقّههنا كلاممذ كور ف
ى شرح ان املاثلتثارق رجهالله (خنوعليه) اىءلىمل دكي ان لابن

]|)

على الممتاد) قبل نزوله علىدؤلاء (انلم يحد باءئا دينيا وقديزكهما) اىالوردينالمذكورين ل(الاخوفاءنالرياء)
عاابر
بلا متهمن ذلاتبالاهد :ل بل خو فاءن ان شسب) بالبناء للفعول اى ينسيه احد( الىالرباء وبالانهه ا فيدع ل
حشية

انبر يذلاك (وهذا عبن الرباء)لانه اذادع مابينه و ينهو لاه فاع

ماسواه قالهن قال  #اخاصحع منك الود

باغايةاللنى +افاكذلىفوقالتراب تراب (لانه ترك) اىالبر ((خوفا هنسقوط «ازلته عندهم) فافيلهنظر فىالعيل
لغيراتللعهالى و فيه ايضاءوءالظن بالمسلين) انهميظنونالرياء بالعامل ا
عللبر (وةدنوقعالشيطان فى قلبه 6عندذاك

(انيكه) اىالممل (لاجلصياتهم عنمعصيةالغيية) لهلوفعل (لالفرار عنذ»هم) له و 6عن (سةوطمنزلته
عندهم) لعدم نظاره لذاك واستواء

بي

١  ٠؟ أله دهم وسقوط

بضّداكها ) وهذا ع« اى الَرَله  1كر

2

و22

يهعلىالمعتاد  0الاصلى  3ان لم يحد باعما  0داعيا لودنيا #هفان وجده يزيد
 1اك

0
مايشاء د وود ا

اى

5

03

3

ل

أرضا

د الكل

(اضادو

006

ن!#م) 3

ماله الدكة (وصيانة

لمعوى وا“معد  1لاخوفا من الرياء دل <وفا دن

5

-

الغيرعن المعص.ة) بالغية

يالاىء يلووشال انهمالى فييرل'مااعتاده
ل ارحد
اسبه
انينسب الاىلرياء اىاملا بن
املنتمل الصالح #ووهذا عينالرياء»» اذركه لاجل اناس و انهاذادح معاملته مع
اللدتعالى لميغير حاله فىالوحدة والخلطة «ولانهرل يه اياثما هوخوفا منسقوط

0

منلنهعندهم وفيه يهاىفىالترك للذوف المذ كوهرؤايضا سوءالظن بللسلين» قال

) 0 1ةر

3

:

اجل
اللهتعالى انبعض الظناثم ولوقديوقع الشيطان :فىقلبه انينزكه» اىالور0لد
1

صياةتهم عن معصية الغيدة لالافرار من ذ»هم

:

له ##وسمقوط «نزلنه عندهر وهذاي

اليك للااجلصيانة ##ايضا سوء الظنبهم  #ولماورد هليحسن 3ثارلعمل لاجل
صيانتهى من معصبية الغينةاجاب وو صيانةالغير من المعصية انما حمسنفترىك المباحات

انما محن فى رك

5سصحبراتا)ت)
عاعاو

ٍ0/

2ب
الالىتى ثا

لانعاقتعل :

تب على رنها

1 0الخن إل5ح با علسها

ويعاقب علىتركها انضًا

7

1

لاالمستكبات والسنن »#لان العاقل لابقدم منفعة نفسه على »ضمرة الغير وقدكان

م خباكر جني

صدو و ها امن باختبارء كناسل فو 6الفتفطاء لاررجل إتنضرف فخىالصض

فيلتارك لاصيانة للغيرمن

ملكه واناضر غيرهوان خالف آخر على انالمنفعة قطعية والمضرةاحعاليةوةدامكن

مفادة متوضضة )2ومن

1

تضهنه منفةعلهمبتموالاقتداء وتنشيط الطاعة -الااومألا إإومنهذا القبيل» عن اليل ) ار
اللظلوت مم تتم
عمدنم حسن التركلاجلصميانةالغير ترك السواك» ااا
ل
ا
الك الك ل سنا يناقلعن ا مشني لوخ
كانقل عنصلاة الممعودى و  4شر هص فغاظ مدص ورطواللشن فاذيكون
:

دة الشبر وفىالكلام اشارة
ب عالى
زكب
اقصر مالنشبر»* واعلنترمذى الشيطان ير
الى استواء الرحدل والمرأةفيه الاانهم قالوا لعلاك فىحقها كالسو اك فىحقهو ان الابهام

سوا ع اام
والاسنان كل خشب

واصله من الزتون فانه
منه سواك الاندياءم فى
اليذابيعاومن خشب اللموخ

اوالنوت اواصل الوك كافىالصلاة ر
(شة ١5 نى 6امسعودية وذكر فىالحيظ يبغى انيكون منْ جر مس

فاىغلامظنصر وطو[الشبر وفيهدلالة علىانهلا وز انيكون اقصر من الشبر ك
صارح فىكتبالشافعى رحدالله

وقالاطها كالمزمذى لاءزاد علىالشبر والا فالشيطان ركب عليه و فىالكلام اشارة الى استواء الرجل وامرأة فيه
الاانهم قالوا النعلكفى<قها قماقتاءه فىحقه و النابهامو المسعرة لابشومانمقامدكاذهباليهالامام ابومنصور أكنهم
قالوأ باالفي
لامفعقنددان كاالفقهستانى وابدراالدسو االمار السو ال طو لاعلى ظاهر عرض السن الاءن الاعلى ثامسفل

ثمالايس كذيث ثعملىو جهالاسان بعدماجعل ابهام ينيوخنصره تا
>لسواك والباقفوقه و لاشبض القبضةمايه
فالهدثوارلءواسير ولاستاك بطرفىالسواك ولاعص فاله ورث العمى واذا استاك يغسل والافالشيطان يستاك به

ولاوضع عرضا

بل صب

كأقيل بل سنه على حدة

والاضخطنا

وين و٠وطع

سوا  "1دلى اللهتعالى عليه وس

على مافىظاهر الروا به كافى صلا ةالمسعودىلكن اانه ارع لدم حب وهوالا” 250

وق حاس.مه الهدا,دهيانه اسن

فى جيع الاوقات و0 8.

كل صلاة وقده

من غيرطر بقلاكعنعكتوران
بالسواك انض لمن سبعين
ركعة بلا س_واك رواه

|

سم ابه عند قصد التوضى فسن أو لبنحب عند كل صلاة

كاعند غيره ويؤيده مافىالتعيصين انه قال صلى اللهعليه ع 2

عند

٠ن اذنه موضعالقم هن اذن

[و اناشق علىامتى لام اهم بالسواك

كا ىالقوستانى فهر طولا على عرض الببن الاعن الأعل  2الالال الم
كذلك ثم على وجه الاسان بعد ماجغل ابهام اليى وخنصرها نحت السواك
والباقذوفه و لاشرض القبضدعايه فاله.ورث البواسير ولابطرفىالمسواك ولاعص

فورث العدىويغ-لى بعدالاستياك لشلاضستاكبه الث.يطانو لاو ضع ع ضايل بصب

ه
للر
اك
حناد
اتيدى باس
عضة
ل سخالة
ثقَاة ساتاك

والأخار المنون وموضع 1

كىاافلئهاية ذصكره

دناذن الكاتب وسو اك اصهابهخلف آذانهمكأقال اليرَمذى وكان بعضهم يضع

القهستانى لو الطيلسان)
مامشكل عل لكايه
واللسدى ١رسال ذنت

دة علىمافى ظاهر الرواية يا
فىطىعاء:ه ولم :ص باأوضوء كاقيل بلسنة عحلى

العامة بكيتنفيه الى

وسط الظهر * وقيلالى
«وضع الماوس وقسل
رس
داس
الاي
برو
مقدار ب

القلانس و قدكح ان عهليه
السلام كان ايها كاق

النزازية و هكذافى الوجيز

وراك )50بارت

ذل رك اوعل الراك

صالىله تعالى عليهوسم ٠ناذنه موضع القر

فصلاة المسءودى لكنفالمشارع اله “تحب وهو االالدحا كخاتفيار ومسعب
فجىيع الاوقات وتأ كد عندتصد التوطى فين اوسحب عندكل صلاةكاعند
يط سان !فح
الطوه
غَيرةو سنال الو الخد يكن لاو عن النهاية يو  #ترك
الامو احد الطيااسة والهاءفى جع للعمولانه فارسى معرب كإنقلعن العواح وهو

رداء بوذع على الرأس وبر_-ل من الاطراف كذائيل وقيل يجعل علىالعمامة
واأسهحت ارسال ذانلبعمادة الىوسط الظهر واةيللى موضع الجلوسوقيلمقدار
و ا اميس القلانس و قد كح انهصبىالله تعالىعليهويسعلكباسنها نقّلعن
البزازية #والمثى حافيا» كاهوسيرة السلف كبثمرالمافى #و» ترك #ركوب

اك «لاالسنة”
صسنينافنة» عللة
وها من ال
لريذهى فاعللهعسليلهام طنوو
الاججا
الناس عنالغية وفيهترك,السنة» بنركاتللكاعال وو سوءالظن ينبالمسإين بأنهم

تالاد راك ذلك الذئ

يغتانون  8وعدم الندامة على ترك السنة بلاسسانه» اىالرّك هو عدها» اى

كان بشعله تواضعا كرثسر

السنه قوب اونقصانا وهذهالاثياء» المفاسد المرمة علىصيانة الغير املنغية

المافى(وركوبالخار)

#تكق لزجر العاقلمع انالاغلب انتركه ناثنى” من الرباء» اذاولم ينرظاهملسمبال

معطوف على الب_واك
( وحوها )© ٠نااسان

باغتيابهم #و آوله» اى قول الشيطان اوالارك  8كذب و نفاق» #اال انا
خلاف مافىالباطن ##فنعو ذبالله تعالىمنها» اىمنهذه الاخلاق الرديئة لانى

( صيانة »6ع-لة لايرك

ان هذا التعوذ بتضى كون النفاق على ظاهره وبابلة ان اريد المقيق ثمنوع

(لالسنة النأسعن الغسة)
00
تللره (وفيهارك السنة)6
«لرباه»
برَكتلك الاعبال (وسوءالظن)بالسلين بانهميغتادون (وعدءالندامة علىتركالسنة بلاسحسانه)
اىالرّك (وعدها) اىالسئة(ءيا  00اذخشى اغتمابهمله بشعلها ((وهذه الاشياء» اى يموعها اوكلمتها.
(تكلزجر العاقل) عنثر ل السنة رامين نلوفذاث (معع ان الاغلبانترك ) تلوف ماذ كلإناقي> ار |
وان الجازى كااشرنا فالتعوذ ليس مناسب  2وقديررّدد بين الثلاثة  #اعنى

اذلولم ينظ راهمبلامبغاتل.ابهم لهل وقوله) اىقولالشيطان ناص وركتدرعاية اسلاممم( كذب6غير مطابق لاواقع
(ونفاق)اىاظهار خلاقف مافى الياطن ( فنعو ذبالله منها) امىنهذه

الاخلاق (وقديرّدد) اى الفعل (سنالثلاثة

إلرياء والاخلاص واياء ) بدلمفصل من ل( كرجل يطلب مصندهيقه قرضا) اىمالاينتفع نه حالا ويردله بدله
فسامعل
لام
فايهر

هصاديلققرضرهذهالافة
نال
هاى
ب)
للودو
باعدل(طلا

التىحاء ابلهص:ف احدىالاذاتالثلاث

تى وماضيه ##وكثرف والثانية #ضااعمو واس فاعله ذا اوالثالثة مد رخعى كتدن واسمفاعله 0

منقوصكذا فىالمصباح (باقراضه) ماطلبمنه (الااله تسمى منرده) اىرد صدبقه (ويع) اى المرسلاليه

(انه) الىصديق (اوارسله) اىالمطلوب منه (على لان غيرلهالستحبى منه) اىمنالغير و لانقر ض رياء) لاناس
(اوللايثطلوبات) فى القرض (فله عند ذلاك) الدوران بينالاحوال الثلاثة لزان يثشافه) اى تكلم م.شافهة
؟ه بالبناء للفعول( الى قلة اللياء) بالمشافهة بالرد الصرع(او تعلل
(الردا مسيح) اسائل(فينسب) حؤهزم .ك
9هالرياءوالاخلاص والمياء كرجل يطلب »نه صد بقّه 6مثلا قر ضاكه مثلا انضا

«ولادخو»ه أى لالسحم نفسه باقر اضهيهار إعناءالقرض «9الاانه يستحبى من

يسى 
رده ويعلان #هاى الصديق ولواارسللهم #طالىوبمند ع9ل8ى ل,سالنغاير

بكذب ) كاعندى (إاو

تعر يض)ده

( فيأتم ) فى الكذب

منه إولأبشرض ريا لاناس طإولابطلب الثواب» افلقرض اىطيإكذالهعردفرىحضذووردءي أ(اد بدئ) فالتعريض

(الاانبوجد حاجة الى

لمناعث افلاعطاء 9انيشافه 6#
ثفال
واث
المطلب اححوالست ثل

يا
للة
الىة
##بالردالدمرح#ه وان يقول لااقرضك «فيذسب *#عانلدناس 5ا

لس رعندئ مان ا وتعريض 
بالمشافهة بالردالصريح واو تعلل كد « أن وك

كنيحد مايطلبهوشول ايس فىبدىثئ' لمات
وبقصد هنالنوع الخصوص  #فاع » بالكذب لواوسى» ا كاسميء
نفصيله #الاان.وجد حاجةالىالتعر يض فيماح» التعر يض لام اذا اعتيرالحاجة

التعريض فيماح)التعر يض
(او يعطى) عطف على

وك اسيم
(وأ>#ان 6
املنناس ا
مانا لتر 1اى

ار 6
اإسنصىاي*نملنهإطر فالىكذب عظيمو
فيكن مثلهفااىللكذ
ب
اك
اءاانكهنهه أ ونين خاطر الرباء بقوله
انيشافه غلرد المياءيه من الناسطاو لصحانيةاى انبعاث لاط الريا
يذبغىان يعطى #ماطاب مندلوحت بد عليك  #الكرم واو ديو دك وينثر»

صدبقك

من النشمر والشيوع  8اسوك بالضاء #والبذلواجود ك2اوحى اذيك
فىعدم اقراضك  8وينسبك الاىذل »و الامساك طاو أ>#انباءث الاخلاص بان

( انه ذغى ان يعطى )

ماطلب منه (ختىبثى)

بالبناء للفعول ( عليك )

يكون اطلبالثواب املنلهتعالى ورضاه وباءثه  انالصدقة بواحدةوالقرض » يالكرموالسواحة(و بحمداء
2ه ااولتكه إل

بالنصب ' 0عانية عثسر  7ضرءفا  9ففيه اجر عظم 3
الصدقة فا انلنفوس نسحم انية عدر دون نفس العشسرة التىهى ثواب الص_دقة

قالصلىاللتههالىعليهوس الص.دقة بعثسراءث لها
*عن الىهر برةر ذى اللهتءالى عنه ان قال

والقرض يعاية عثس اءثلله +وفالتتارخانية عنجابر رضىالله #ءالىعنه الدقال

7ت7ت7ت
7_27_ _7ل77972797977__777,

ونس امعك بالسهداء (2
بلاد هو ااود والكرم
( او حتى ل.ذمك 6

ار

الىاأجخل)

سس أ لعج من دقعم ذلات الراو

مجان بثااعلاخلاص ) عطاف على جرد المباء اوأميحان وباعثه ( ان الص_دقة بواحدة والقرض ) بالنصب

فعس ) عن الىهريرة رضىاللّه تعالى عنه انه قال قال رسو لالله اصللله تعالى عليه
عمف عاللىصدقة (

وسم الصدقة بعثس امثالها اقوله من حاء باحاسنة ذله عثمراهثالها والقرض #انعئس امثالهاقالوا واتما كان كذثاك

لان الرجل قتدصدق على فقير منغير انسل الفقير وقد ,تصدق هليه وهو لا>تاج الىذلك واما القرض فانه
لصدقة * وعن انىامامة رضى الله تال عن اله فال رارك
لايطلبه الانسان الاعند الماجة فلذلاك فضل عالى

فىالمنامكأن القيامة قامت فانطبةت

ارجل الى باباطنة فنظر الرجل فاذا على باب الزنة مكتوب الْهَرض كاية

عدم أمثالها والصدقة بءةنرامثالها كافىالروضةو مامه فىك:.ابى.امع الازهار إففه) اىفىالةقرض (اجر عظيم)

٠ه
قال رس_ولالله

ص_لى الله تعالى عليه وم

ثلاث

ن
من

حاء من

0

القيامة مع

الامان دخل مناىباب المنة شاء وزوج منالمور الك شاء منعفا عنقاتل
وقرأدبركل صلاة مكتوبة قلهوالله احد عثسرمرات وادان دمن طلبمنهفقال
ااحداهن بارسو لالله قال اواحداهن  +وفيه ايضا
لكصرديق رذى اللهعنه و
ااوب

عناناىمامةرضى اللهتعالىعنه رأيت فالمناءكان القنامة كانتالا 00 770لا
وثواب جسم لايكانفه

المنة قلااتى باباللنة نادى الذى معه خازن اله فاجاب اخرليس هنا رضوان
بلقرض بعائة عشم امثاله
انهنا خلفته فنظر الرجل فاذاعلى بابالإنة مكدو ا
والصدقة بعشر امثالها* ولاءئى انمنامات الصاحين وان!تصلم انتكون جاة

كنهه ( وادخال مرافان

فىاثبات حك لكنها فىتاً_.دنص اوتفسير خئلهانفع م قبل فىوجه فضل القرض

لب صديق) ومن
عقلى

عاللىصدقة لانالةرض لايكونالاءن احتياج والصدقة قدتكون بلااحتياجاول
ون انالقرض يعسر اخذه ويشق حصيله فالغالب ورعا يحتاج االلىشتعابة

ادواب النة باب معد من
ادخل المعرو ر علىءسم

كاف المواهب( وقتدمع
هن |الثلاثة  6دقعل
واحد ( اواثنان) مها

( وحكم النساوى 6
للاخلاص و مقابله او
«قابليه (والطرذين) اى

حك الرياءالغالبوالمغلوب
(قديينا) فىاحكام الرباء

فىالث االحاهس فااغلوب
عض اجرها ودلطالها

كبر

شان

والحض سطلها لكن المبين
حكم عله اعت الذذا
على باعث الا خرة

الكثيرة والملازمة العديدة وقدتعذر وايضا «هلهوتأخره طاعة ايضا قبل فيزد

على الصنف 'فينيقى :تاقنال الصددقة بققسرامثالها .دل توالديو ات رالا  0الل
بحسن واحدة والمسنة بعثس امثالها تكاف» ثم قيلو نحقيق المديث اللسنه بعشر
امثالها حسنةعدل وتسع فضل ولا كانالقرض برداليدماله سقط دهم العدلو بق
سهاءالفضل وهىسعة فضوعفت سيب حاجة امستقرض فصارت كانه عثر

»فثيمهايضا فىهذا الباب سثل انوالقاسم عنلهخصم فات ولاوارثله قالتصدق
وخنصو عقدار ذلك فيودعه عندربه ليوفيه عنخكعانه بومالقيامة وفيه سئل
وشداد عنر جلله علىاب رج-ل دين ولم بعر به الاءن فات ابفووهرثه الاءن
ن
له قاللاروٌ اخذ الا.نبالدين وإنعل بدفعليه انيؤدنه فانندى الائنبعدنا
فاكل ماير

ونه عقلىصد
فات فلاريؤاخذ وكذا وديعة ذسها ذات انتهى لعل ذلاث عكند

يذخؤ اخذيهواماةف فيطلب 88وادخالسرور
نهي
امكان
الاداء لكنتأخير الاداء م اع
يق  #وادخال الور فىاصله فضلفضلا عن صديق “عاب فالله
دلب
صىت
عل
وذلكتحود عندالله فيسكو فالاعطاء لذلك وهذاخاص انمع الياء اخلاصه
ع وقد تمع هذهالثلاثة  #فىعل الرياء والاخلاص  8اواثنان  ##منها © و حم
التساوى والطرفين  #الغالب والمغلوب  88قدبينا  #فالمحث اللهامس منان

ادير العمل لين زا
ٍ-تهد قىازالةذاك املو بانضا أيكملالاجر وفالاولين امادركء بالكلة "12
التساوى

والغالل

بطل

العيادة والمغلوب

بشقص

الاجر

ممتبادر فىالغالبية والتساوىماهو حسبالكيف لاسب الكم +فان
اكد بل ال
قل لاشك انحكم العا املكل فى ابطال العبادة والحكمللاكد وآ
للنىدب وانالهرمات ثبت
راجما ع
0 0
الابطال افلتساوى*
| بالشبهات لكن يشكل ياصلى رجعانالمثبت على  9اذالمتياتران موجب البطلان

20

مل
 ١واماالرياءاذاقارن الع

بطثواءه ولا امعالاخلا ص الااذا كان باع ارتعدداطهة

 ١فتأمل(ومنذلك)اىالل :م فهالئلانة (تر لالذنوب|طا! 6

بالمكملةاوالعمة وعدمامعاودةا  4الفا6

للمأ (كو نالهتءالى) تعظياله واحلالا لشانه (وعلاه5 4 :

فىاللاوة) ارض_اا

ظ (وقديكون للحياءمن الناس)انيروه  21-ه ٠ ؟ يه مقار نالها (وتديكون)

هن قبل ااثافى وايضا عند تعار ض وجوه

ولايعدذلاك

الزجم ذاكانبااو صف

الذاقى اولى عا

يم عندنا فاسدعند الشافعي الاان د المنصوصية فاىلاصل فتأمل
تله
البوم فا
 2وهنذلاك « اى المتمع  4الثلاثة كط ترك الذنوت الجالية  0إعذالى بريد ان
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اصلالكن لعيك استعي لا ؤيردانه اناريد دن الأر <

والذصك تكونهود فانفسه نوع وان القباتحم والذتوب اللا

الم
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لاالحمودية المخضة فاما تار الاول >##و قوله تعالى وعبادالر-جن الذين ممثون
عاللىارض هونا وقوله تعالى ولاش فاىلارض مرحا والثانى>#ومااشيروبادعاء

ان كل #ود فواجب فتأهل ف ولو منالناس #لامن الله تعالى فاناحليا كلهخير
وللاكان فىنفسه تجلا مع ابهاءه خلافالاصل لكونه منالناس واحتاج الىان
قالعو #حى'  #اشانءالله تعالى وو اماالياء من المندوبات والسنن والواجبات

الحاضر:ن عندهفى الصورة

فذهوم جدا#لانالله لااسهبى ناللق والاسحياء اتمايكون هن الباطل #ومى
محزا»ك وهوفىالادل ترك الطاعة لعدم ااقدرة عليها 8و ضعفا  #خلافالقوة

فيتركه اجلالا لهم او

ف وخورا ( #محتين ومممة اىلينا خلاف الشدة  +فانقي عدم القدرة شَنضى

لكون الماتبرن :اع

عدم التكليف فكيف يكون ٠ذهوما* قلناهو فىمعناء الاصلى واماهنا فعناه
الاصطلاج المنقول  8كن !-حبى مالنوعءظ * لعظ الحاضبنعندهفى الصورة

منه 0

0

دن الوعظ

أقصور انه ا شرك اجلالاأه ,او حو فأءنتعبيرهم و دنهم وو الامبالمءرو ف والنهىعن التكر #

بالنسدبة العم () من || لرفعة المأءور وحاهه  والاماءة والاذان وكحوها  كقراءة الثرآن والذكا
الام بالعروف والنهئ || :ونقررالمسائل وقتوىالمستفى» قانقيل.قدورد فىالديث الماخر ترق 100

عن النكز)لتسف لاهو ||اجر ليبا هو الدن كلد وف بحديث آخر اماه لأ الاك 700000
اوالنهى وعزنه عليه مذموماء قلت قالاملناوى تمرح هذءالاحاديثانه ليس حاءحقيقة يلع 00

(اول)اممن«ا(مةوالاذان

واكتو ها) من افماك ترز
فايس الى

لاجتنات

عل من اعال ابر حراء

وخور واتمايطلق عليه اهل العرف ازا وحقيقة اللمياء خلق معث علىالرك

اقبجهوعنع من التقصير فاىل<غقير واقالايضا سئل بعضهم عنكون الياء منالايمان
هل هوءقيد اومطلق فقال مقيد برك الاراء فالىمذموم شرما والافعدمه مطلوب

وتركه من النعوت

ق
امن
حدى
الانست
الالهءة انالله لالسصى انيضر مثلاما والله

وانماالمراءما رنثا عنه فعل
مل وثرلدانجعولذاقالصلى اللهتءالىعليهوس المياءخيركله وقالاياء لايأتىالاخيركاف المواهب

(فالقوى), .

م
أفالقوى ) من المومنين (يؤثر) اى بشدم وكحتار ( المياء منالله تعالى  6باءتثال امره واجتناب لهيه ء(لى
الأياء من .الناس ف
)ينهى عالنمنكر هتسكبه ولاخاف فالا واللهى اوما اى ملامة قال الله تعالى جاهدون

ف لسابلله ولاحافون لومة لانم ولاشتا ولاضعربا بلولاقتلا فانالسلف كانوا كرون عاللىائمة والامراء ولا
سالون اصلا كافىالشرعة * روى ابناغياث الزاهد كانيسكن المقابر بخارى فدخلالمدينة ليزوراخافىالله وكان
رجون :نداره وكانومضيافة الاير فالارأهم الزاهد قال

علانالاءير نصر بن|-جد ومعه المغنون والملاهى

لوق
بأن
م اكت فاقت تجراكة فرفع رف اللخر .وا سان بالك ال واخد المضا  1على حلة
اع
افسى
واحدة ذولو | منهزمين مديرينانلىدار السلطان وقصوا عليهااقصة فدءا وقالله اماءلت انءن كر ج عاللىسلطان
إتغدى فىامن ذقال انوغياث اماعات ان هنر ج عاللىرحجن تعثى فىالزيران فقالله الامير من وكلااللسية

اى خندمة الاحتساب قال الذى حرو «#«.ه -ولالالامارة فقالالامير ولاتىاللليفة قاك انوغياث ولاتىالحسية

رب الخليفة فقال الآمير
الما تيده
ات 6-3 0

وى بوثر اللباء منالله تعالى © بانةاض نفسه عنالقبائح
»ن ل|ق89
ااؤم
ن
*أتىيما ذكر منالطاءات بااصدق والاخلاص ولامالى
العمليىاء املنناس في
الناس قالالله تعالى يجحاهدون تسراف ولاخافون أومدلانم ولاشْتًا و ع

1

و افلتضاتالاحتمات اناباغياث الزاهد رأى فتىخارى غلان الامير

قالالب فىاممحىلسادب

يلعبون باللاح مل علي بالمصاففروا منهزمين فدماهالاميروقالاماعلت انمن

حين ملو هو تع حاءث

ومس قاللانك انولانى

مرج علىالسلطاك لحن فذقال الزاهد اماعلت ان»ءن رج على الرحون تعشى

عزلتتى واذا ولانى رى

 11 3تلاالقن من ولاك اللسبة اخىدمة الاحتساث :الذىئ ولاكالامارة
فقال ولاىاتخليفة قال الزاهد ولانورب الخليفة فقالوايتك المسية سر قند قال
عزات نفسى عنها فقالا لتهحب امراك 00

:

معز[ فى احد تقان الامير

لاجتك فةال حاجتى
ح

حين لمو مس وعتلع دوين َوْهمقال

١
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انرود على" شبابى فقال

1

انوليتئى عزلائى واذاولانىريىل يعزابىاحد فلاقلااءيرسل حاجتك فقال حاجتى ان
زد عق شبائنقالايس ذلك الىقالفا كتب املاىلاك خاز نالنار انلايعذبتى قال

الأمك لد دلكاال
قال سل حاجة اخرى
قال حاجى ,أن تكن

ليس ذاك ابضاالىفقال الزاهد فلااسأل حاجة مزمالك رواكنماها الااجابنىاليها
لراجليتفة
فاخللاىمير سبيله +وفىالا<تساب ايضا عن الشبلىاندرأى خوابىا ه
حدة
المعتصم باللهفاهر فهاو احدة فواحدة حوتىابق

الىمالك حازن النار ان

والقوم كوك من هييته فاتىبه

لاتعذبنى

الخىليقة فقال لفمعلت فقال ادالله اللمليفة لوعلت ان فىبطنك هرا لشفقته ذه
اطربة فقال قصدك اناتقتاك حتىتصير شهيدا لكنى لاافعل تمقال لمتركت اللحاية

الى قال فانا مع الرب
الذى هو مالك المواجم

ْ الواحدة تقا لانىرأيت فى عند هاخلاف السوابقلانهاعندها متكنعلىم ادنفسى

سيل له آله

اخابنى الها فاذللاىءير سبيله فذهب (برقة /ا؟ نى 6كذا فى روضة العلاء ونصاب
فىالاحتساب 0
انسفينة 0

الاحتساتب * ولاصوقية

وهوان لارى نفسه فالا<د.اب فان دعا فيه تركد  +حكى عن الىبكرالشبلى راجدالله

#وابى كج

والقوم لكوت م غن شيك

قال ليس ذلاك

م ىق

تولك منمنضن العددبقة الى فيد كعل ل

واحدا وا<دا ويهرنشها كلها

واحد فاخذها م هر ها وتركها فأتى  4الل الطليفة وهو المعتصم بالله فقالله

رفعلت هذا فقال ابدالله الملفة إواعلت أن فىبطنك

دن هذا قصداء ان اقتلاك حي تصير شهدا

جرا لتقف

فلا افعل ددنت

بهذه حار بة وقَال المعتهم انا اعم ما لض يدل

شم قال له لم 0

الماية الواحدة قال ححرين

اكت اهرنقها لم اكن ارى نقمى فبا لالم دق الا واحدة زأيت نفسى عندها فتركتها لم اهرتها مراد

تفنى كاف تضاب الاحتساب

1

المححث السابع هه

هوا

مبا<ث ا
لرباء زف علاج الرياء» ابراه منه دن قامبه(وذلك توقفف على معرقة 1

اسبابه) التىينشاً عنها لان العلاج بازالة اسباب اأرض وذا لامكن الا معرفة اس
مباب
اهكا
شىياة
ا

(وغواله) اى

أحصل لانفس نفرة فتنبعث لاأزالته (ومعرفة اسباب ذده) لناالامراض تعالح بالاضداد وحصي الضد

لمكن الاععرقة اسبابه يافىالحاثية ( وذوائده  6لتدوق النفس الى تحصيله ا(ما اسباب الرياء فقد ع بالبناء
التعول (ماسبق ) 1ذدى ادياب الرياء ار هه طرية ف ده ة واأة-لة والقوة والضعف على ماذكره الصنف
فى الكتاب اقواها حب اللاء ثم امع ثم الفرار ثم اهل حؤز ١٠١ 5يأ فىاللاث_.ة نللواجه زاده الاول
ش
اجاح اللاهوانز له

(لتمدعت
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اى علوهافى(

كن فل

امازل

سي المث السابع ]-
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فلو بالناس
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اركان

الصلاة
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ححد

سحي

اخر مباحث الرياء  4فاىعللرايباء#ه لانالرباء كاعرفت مضهسهللثكقوى حتاج

أ

ازالتهالى

دواء

ومعاطة

لبخلص منه و وذلكتوةقف

على معر فةأسيانه  3لانهمالم

رذم
يلا
حبتى
كهها وحى || زل  0اس لميزل المرض فلوازيل بتكاف لاص_لذورا  #و * على
فيهتدابدفلذاابقالنون

جٍِغوانله * فصول الافرة #2و 43على  #8معرفة اسبا ضده * لانالامادن

واوكانت قاد والفمل أ تعالحبالاضداد وااضد اماحصل :ععرفةاسباه  2و
بعدهاه:صوب

بان*>هرة

اىفواد

الأصد للاعاث

والثذوق

الى#صيله 23أمااسياب

علىمعرقة  9ذواده *#
الرياء ا

عاسيق

«

ذف النون (إامالذاته || 6منالها اربعة «عرتبة فىالكرة والقلة والقوة والذعفحب لماهث املطممثمالفرار
اى ماذكر كن بقصد || ثماطهل +لىمابذ كردااص.ف الاول © انها<ب المادو امنزلة © الرفعة  8فىقلوب 
بعياد نه انسور

بالزهد

والارشادوكرةالمر بدن

ل

الناس <بى عد <و نه ولاذءونه » كن يعد لاركان الصلاة |اذمفىتركها

امالذانه 6#

لاجلتلذذهفس اللاه كن قصد بعبادته اشتهاربالصلاح وكرّةامردنوكنرى

وكالذى بدى || بجاعة يعبدونالله فوافتهم ل.ثنلاسبونه الىالكسل هو اولاتوسلبه #بااءظوالى

ججاعة “»ج_دون أو

غيره٠ #ن الكرماتوالمباحات والطاءات على ماسبق كن تورع لثيل مو القضاء

يدوهون أو تصدةوت ||والاوقاف واءوالاليتاى اوبودع فيأخذالوديعة وبكر اول»ثاتى بوااطمع فيا
يوانقهم 0
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قاندى الناس © هن دو الاءوال كن ذكر و قرأ لاعطاء الناسله حو الداهم

نسب الى" شلكود تق ||هي وي الثداث « القرار »نال الذم كن
»يعدل اركانااصلاة لذ الا 3100آ
اا اد لى 2
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رانى بعباديه ودام
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التقوىوالورع والاءمتناع

لبق انر اللذنبائلا تاألمنذامسحائز اليس برياء
المصنف فاىللاشية* فقاندقي
س
فكيفالتطبيق* قلنا اليرّك المذ كورايس بعبادة ولادليلهافلا يكون منالرياء فىالدن
د

ال

ي"
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فاالنبرك مذهالنية صار داللعادة تحةنى الرياء واماان كان وف اللهتعالى فعبادة

|"وان كن

0

لترهمافباء 0تلاثلا متص ٍلدوطاعد وما #المىهر  0الففد من|الك

ٍ

 ]| -حلاف فءلالطاعة فانهامعيئة شعييناللدتعالى فدملهالغيره معصية علىالاطلاق انتهى

من كك الشعبات ليعرف

1

-

عد

2

2

بالامانة فيولى القضاء اوالاوقاف اومال الاسام اوبودع الودائع فيأخذ وحخصدها وغيرها

(لاحؤ)

ٍ

منالامثلة التى ذ كرها المصنف فاىأححث الثالث (و) الثانى (الطمع فيافىايدى الناس  6منالمال وغيره كن بقراًا
س:حا ليس
لبق انثراكلذنب اثالالتأنلميادم
دقس
كن يصلى الصلاة عانلدناس بتعديلاركانها خوفا من ذمهم * فقان
فك
ديا
يءه

لطىق

 +قأناالرك لمك

ر

دا

لعدادة ولاداي:لها

االريلرارنءاء فىااللددءي*ن
قار  ,3نَْ ن

واا

03ه4

علاف فعل

عل الذم وترك الذنب انهامابانه ورعخائف ذان البرك بهذمالنية صار دليل العبادة فيحقق الرياء
الطامات فرارا نأ

قاما ان كان حو فالله تعالى فعبادة وانكان لغيرهها فباح فالترك ثلاثة معصية وطادة ومباح فالمعين هؤااقص_د
املنثارك حلاف فلمالطاعة فانها معينة تعيين الله تعالى فحعلها لغيراللتهعالىمعصيةو رياء على الاطلاقك]فى الاشية

للصئف رحدالله(و)

الرابع مناسبابالرباء (اطهل) باظهارالاتصاف بفضيلة اللكن ياصللذخصى ,لاجل اتتداء

فباح
اىشية (واماغوالله) اىمهاكاته الغوائلالدوااهىل؟مص
لهط ف
است
الغيرو حصو لاثواب للاقتداء بلافعلها فى

فاستعقاق العذاب الالمموابطال العمل انكان مخضا اومساويا او فالا ونقص اجره انكان اويا كام فىالممصث
الحامس +وقداجم على ترم الرياء حا ١10# وورد فيه منالآيات والاخبار مالايكاد .نضبط وقدذكر منها
لاحق ان اكون اله الذنت لايهام انه ورع دل

العسادة ع عدم بالك الذنت
فىاو لالياب وناهيك

4

اثلا ,ذم الناس مخحفلاء لانهدايضا لاخلاو انيكو نداياها فقوله
فباح مثله ايضا اذ الظاهر اله مبناه هه و 6ه الرابع و الجه-ل  »#محقيقة الراء

لدقلاله
انق
فىهذا لباب (

والاخلاص فيغان انماشعله الاخلاص لالارياءكن يصلى الضهى لاجل اقتداء الغير

تعالى) 1نكانبر جو إؤاء

وانكان أغيره)]

وحصول

ثوابالاقتداءنه بلافعلهافى بيته ف واماغوائله » فا كقاق ااعذاب الالمم

وبال العتل أمنخضا اومساويا او الا :ونقص انجره امنغاو ناكاضن وليه اشار
ايضابقوله  8نقد قالالله تعالى ولادثسرك بعبادة ربهاحدا  *#بانبرانه اويطلب
منهداجراما فالمراتى مشمرك يعبادته غي رر نهل وإخر ج يعلى* انويءلى لعن ابنمسعود
رضى اللهتعالىعنهانهعليه السلام #الاولىلنصب المصنف أن نو ل عليه الصلاة والسلام
اوانه صلى اللهتعالىعليه وس  3قال من احسن

الضلاة

 3تعد يل الاركان

2

المستصباتو الآآداب  8حيث برااهلناس واساءهاحين خلاو :6ببنفاسهنيكو ناداؤها
يوالم واتمام الاركان والضشع والتادت واداؤها فىالسر.دون
قوط
لا" ب
المل
فا
ذلك او بعضد « فتلاك 6#اصاة او الفعلة ف استهانةاء:هان بهاربه تارك وتعالى »#ااى
ذلك الفعل يشبهفعل المستهينبه فانتصدالاستهانة به كفروقالاءنالعربى وهذا من
اصعب الامراض الفسية التى يجب التداوى لها ودواؤء ##حضر» قالامولى
د

اعد -اناستهانة ماحب ”ت'عظ-ه فالس ولا وفعلا هانلله تعالى

شال كلك والرسدول وكدو ذلك امامع النية اولا فالاول كفر جلية
كانت الاستهدانة او خفية والثانى ان كانت جليلة يرث ندرك فىبادىئ النظر

ولا تاج الى النأمل فعكفر ايضا كااقاء المحصف فالقاذورات مشلا

ليه الاستهانة وا نظفيدبإن محتداج_ الى" التأمل فليس يكفر ولكاه اهس عظيم
حد الجدن حدل #عوندينابد»ه
والاستهانة فىالمديث منهذا القبل ©
بم اللاموكدسرالمو حدة هر طى الله تعالىءنهانرو لاله صبى اللتهعالى عليه و 1

ريه فلتعمل علاص_الها

( ولايشرك بعبادة ربه
ادا )4اراق امرهك
ن
أغير ره ه ٠

الناسَالدى

ادب نظرهمأها 0
(واخرج)اوبعلىالرموز

)له(لععلىن ابن
له بقو

مسهو

در ذى اللهتع الىعنه

انه عليه السلام قال من
احسن الصلاة «وحاءبها
0

حامعة

لاسن
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ههانة
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نتهانة مايحب
ااس
اسسهانبها رتبار ك وتعالى) اذا تزله دونءئزلة العباد فىالمرءةوااراءاة فعده هينا حقيرا  +اعل ان

تعظور قولا اوفعلا »نالله تعالى والقرآن واالاك والرسول وو ذلك امامع النية اولا فالاول كفر جلية كانت
افيد والاالى اكنانت جلية يث ,درك فى بادى الانظر ولا»#تاج الى التأمل فكفر ايضا كألقاء لعجف

فىالقاذورات مثلا بلانية الاستهانة وانكانت غفية بان يمحتاج الىالتأءل فايس بكفر ولكنه امم عظم والاستمانة
فىهذا الحديث هنهذا القبيلكافىالطاكية للمواجه زاده  +واخرج اجد المرءوزله شوله (حد) ( ءن #ود

إنابيد ) بالتلام وكس الموحدة وسسكوناضدة (رضىالله تعالى عنه ان رسولاللهصلىالله تعالىعليهوسلم

ملان للفءولمثل اشهر واعذر فتدر !
لاحنوف مااخاف عليكم الشسرك :لاصذر) ان افعل التفضيل هنا منقب
قاال
(قالوا وماالشرك الاصغر)الثتد عليئا خوفك منه إنارسولالله قال) عليه السلام( الرياء  6لغلبة داعية للانسان"
الامد عدودائر ون (نول اللهعن وجل اذا جزىالناس باعمالهم ) اى بدلهااو إسدبها فىبوم لاريب فيه وفىالخحديث

جواز اطلاق نشولعلىالله ومنعه بعضهم وهوممدود كم الالنووى فشسرحمسم (اذهبوا)خطاب للرائين (الى
الذين كامر اؤن) اىثراونهم يعمل الطاعة عفلىاحلذعا 152 [9-
(فالدنيا)اطلب اقبالكم فذزوا نهم
الجزاء ف١انظروا هل
قالاناخوف مبنى للفعولكاثهر واعذر ##مااخاف عليك #,عن ابىالبقاءاخغوف
دون عندهم جزاء ©
اسمرانومانكرة موص وفة والعالد محذوف تقديره اناخوف ثئ' الحافه وعن
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اوللامتشفاق

اولكمال العنابة على متعون ماءئل #قالالرياء» كانىحديث آخر اناخوف
ماالحاف علىاءتى الاثسراك باللهقيل انشسرك امتك هبنعدك قناهلامااتى لست اقول

 #4علناله

فها +يعتىاعطيناه فىالد نا

تعبدون شعسا ولاقراولاوننا ولكناعالا لغيراللهتعالىوشهوة خفية»* وسئّلامسن

عن الرياء اهوشرك قالنمامائقرأفنكان بر جولقاء رفرلهيعملع لاالها ولابشمرك
بعبادةر ابحدها+وعن المنيد الذىعلاث نفسهفهو مالكو الذى بملكههواه مملوكُومن
لميكن الغالب على قلبهربه فاتمايءبدهواه ونفسهلبقو لاللهعنوجل #بومالقيامة
للمرائين #إواذاجزى الناس باعبالوم  4اىعطى كلاحدا از اءفىءقابلة اعماله#ؤاذهبوا
ال اىلذين كتتمتراؤن فىالدنيا فانظرواهل تحدون عندهم جزاء» لامالكم قيلفيه
اعلام>بوط ثوابالعمل الصالح بلرياء لام مافه علىانه لاحبوط لطاعة المؤمن

الدنا »* أن بريد * ان
نهلاك» ثمجعلناله حم *

يعتى او جبناله فاساحرة

* يصاما » بعنى ندخلها
* مذمو ماع لعفى يدم نفسه
ولذمهغيره

 +مد<ورا*

لعى مطرودا

ععصيته ولالمءصيته بطاعته وقدادعى فىذاكالاجاع ذردقول ابىهاشم بط الاقل

ميعد | كن

راجدالله تعالى* واخرج

ان أ الدنا ار رلك
بشوله( دنيا)( عن جبلة)

تم الليم و الوحسدة

(الصصى ر ذى اللهتعالى
عنه) بفح انه و كدو
المهملة الاولىو طُصالتَاة
بعدهامو حدة( عن االنى

بالاكثر منهمامع سقوطمثله فىالاكرٌ وقدتقدم ##دنيا»ه ابنابى الدنياهص جبلة
اخصى رضىالله تعالىعنه عنالنى صلىالله تعالى عليدوسم اندقال انالمرانى
نادى»ه عالبىناء المفعول من قبل الحرجن يبومالقيامةيافاجر »»اىفاسق#يافادر »6
مانلغدر هنوقض العهد ودياكافر عع سار النعم #وياخاسسر »#فىعره الذىهو

رأس مالبضاعته #وضلءعلك» اىغاب عنكو ضاع هو وحبطاجرك »#اى بطل
ثوابع لاك اذهب فدذاجرك منكنت تعمللهه فىالديا وفىالاشراناتاة

إن حكها صنف ثلاثمائة وستينكتابا فاوجالله تعالى الى نهمقلله قدملا تالارض
نفاقاومتردنى بمثنىذلات ولااقبل منهشيأ ندموثرك وخالط العامة وتواضع

صلى اللهعليه وس نهقال لطت
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لوءالقيامة) بهذهالاوصافالاربعة (يافاجر) ءنالفجور
انالمراق)فىالدئما (بنادى)بابناء للفءو(ن
من لخربمعنى 05

(فاوج» '

ْ

عله ورا إبافادر ) مانلغدر معنىنكعض العهدلكو نعله حيلة وخديعة (ياكافر) معنى 

 3رانم [م زالنع واحاقواظهار الباطل (إبالخاسر ) يعفءانىقدثواب العمل حيث ضل سعيه فىالمياة الديار صل اى أ
ول
صد م
حكاع
غاب (علاك) عن
علىع لاك (غن؟ 1

عتاو اللراياء (اذهبة زد |-رك)!
غرته (وحبظ) اىوبطل (اجرك) اىثواب ا

تمملله) اى ملا حظاله والافعمله لله تعالى وكاناازداء عاذ كر بومالقيامة ا

حدزاء الامال

 +ون عدى ن حاتمالطالى الدقال قالرسولالله صلىالله تعالى عليه وس دؤهس نومالقيامة بناس الىالنة <تىاذا
دنوا منها واسدثعوا رواكها ونظروا اقلىصورها

وائهارها والى مااعدالله فرالاهلها نودواان ادر فو هم عنها

لانصيبلهم فبها قال فيرجعون فىحسرة مارجعالاولون مثلهافيقولون يار:الوادخلتنا النار قبل انترينا مااريتنا
الناسلقيقوهم محبدين راون الثاس حلاف مانعظمو ن من قلو بكمع

وتركتم اكناوسنوم
ىتاردتم هق
ك[ه
؟

الكاضن ولم تهاوى اجلللم الناس ولمتلوق

ان يمد حك الناس مار تونى فدحوك واعطوك ثوابكم فاليوم ازيشكم
المالعذاب

فأوج الله تعالى اليه قللهالان قدوافق تر ضاى

مع ماحر هت

فى امناوى* قالفىمنهاج العابد.ن

من خطر الرياءمصييتان وفضص_:إن فضصة السسروهى الاوم على رؤس اللائكة
لماروى اناللاتكة تصعد امل

العيد متمهبن فيةو لالله ردوه

الى“ين

بفهيفذم العملو العبد و ةفاضلعلانية وهىءومالقياءة علىرؤس

فانهلمردق

الاثواد لماروى

اعلننى صلى الله عليهدوسر انالمراثى نومالقيامة ينادى باربعة امعاء ياكافر يافاجر
حرك فلاحلاق اإلانسن الاعر عكننت تعملله
ل لليك <و باطل
بامخادع* وروى انهبمنناداىداين الذين كانوابعبدون الناس قومواخذوا اجركمءن
عاتوله فانىلااقبل علاخالطه ثىءواماالمصييتان فاحداهها فو تاطنة لماروى اله

افلقىراآنولسورةالفرقان
 0وقدمنا الىماعاوا كن

مل* يعى عد ناالىماعاو ا
كن عل لغير و<ه الله
تعالى وهال

قصد نأ إن

ماعاوا من عل وم نحد
عليه الصلاة والميلامقال ان اللنه قالتاناحرام علىكل ييل ومراء والثاية دخول

النارلاروى اناول هنبدعى نوءالقيامة رجلقد هم القرانو رجل قائلفىسبل الله
ورجل كثيرالمال فيةولالله تعالىلاقارى*” الماخلك ماائزلت علىرسولى فيقول بلى

فبقول ماعلت فياعلت فيةو ليارب قنتا,ءهها!لايل والنهار فيةولالله تعالى كذبت:
وتقول الملائكة كذبت ويةولالله تعالىبل اردت انية_الفلان قارى” ويؤقى

بصاحب المالالمديث لزي المزارلونالضصاله» اقللمسعى بهاملنكعابة ند
فاللازم عاللىصنف ميزه #رذىالله ءنهانه قال قال رسو لالله صلىالله تعالى
عليدو سس اناللله تبارك وتعالى .ول حديث ةدسى وهومااخبرءالله تعالىنه بالهام

اومنام .فمناه من اللهتعاللى ولفظه من النىلكن على انهيسنداليه تعالى و الحديثالنبوى
ايضامعناه املنلدتعالى لانهلاينطق عن الهوى انهو الاوجى نوجأكن لابس_ندفيه
الهتعالى بلنورده عالهسلامكا نه من ءدد نفسه فالقرآن ومطلقااديث يدان
فىكونهما وحيامن الله الاانالاول وجىمتلو والثانىغيرمتاو اذالافظ فىالاول٠ن الله

وم#زدون ااثاتىو اذا قيللا وز النقل باللعنى فىالاول دونالثانى فىالا كر فل

الحديث افضل العلوم بعد القرآن اناخير شسربك »#فسسربانه لاجاجة لىالى مل

 +لطعلناه هياء منثورا +
ووه

ولااخذهدده وقال

على رذىالله تءالى عنه

القن الكو ن لذ ثرا
فىشعاء اشعس فىالكوة

كذ تسر ا الت
قال القاضى صؤة شيه به
لهم المرط ق حقارنه

وعدم نقعه وق نفسير

الكبير ابطلناه حديثلاعكن

الانتفاع به كالهباء الذى
لامكن اقيض عايه اننهى

كلاءهماء واخرج البزار المر موزله بشوله (ز) (اعلنخصاك) ابلتمعمة وتشديد الهملةالمسعى.من اأكعابة همدقا
فىالضر يادذهب فكانهلىالمصنف ف ي «ز(رر ضى اللهتال عىنه انهقالقا رل سو لاللهصى اللهناعلىعايه و سيان الله تبارك) اى
اىتعاظم وتزايد خيرءودام وئدتنضله (وتعالى) عاوامعنويا (بقول) خبرانهذا حديث قدمىوهو مااخبرالله
تعالينديه عاليلهلام بالهاماو بالمذام فاخيرهعليه السلام عن ذالكمعئى بعبارةنفسه فالقرآن مفضل عليدلان لفظهء:زل

نضا واقالالله تعالىفاذا قرأناه فائبع نقهربءنىاذا انزلناالقرآن عليك وقرأء جبرائل عليك فاحفظه وعلهالئاس
ذ كره ابنالملاك (اناخيرشسريك) اىاغنى الشعريك لاحاجذلىالى عل يشترك فيه غيرى وادعهذا العملله ولااقبل
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اىثية خواجه زاده  +وذكرانن الاك فىشسح المثارقيعنى انااكم
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انها التساس اضرو |
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غطاا

مساتقرا مع انه لاخيرية ىمد تقر اصحهاب الثارو بحو

فدشسكة الغير فادعه ولااجزيه جزاء وافعل اطلق الزيادة #فناشرك معى|#1
فىعلما لإثركا» لى #إفهواثركى * لغناى عنه وعدماحتيابج اليه  +فان
قبل ظساهره عدم الثوات مطلقا مخضا اوناابا ا ومساويا ]و مفلويا وقد قرر
امصنف الثواب فىالغلوب ويؤيده حديث انالله تعالى شول اناخير قسيم أى قاسم ا

اناشسرلك فىبالبناء للفعول هن اشرك بىشيأ اى عل من الاعال فانعلهقليلهوكثيره |
الشركة 'الذى تملك راوناف عنه؛ قلا نعتمك به ابن عبداللام كالحاسى فى |
عدم الثواب فالمغلوب انضا لكن الغزالى والامام الرازى فى الثواب بشّدرءا |
قورأى |اضف فآن :تساونا افيا وان ذلك احدثما فالمكرله والجواب عن |
الحديث انافظ الشمرك #ول على ااتساوئ وعنده#4ط كلبلا خركذافالمناوى ١
| 0000
لكنلا انةوله قليله وكثيره يأبى عنهذا لصم
فانه قلبل باانسية الى الغالب و-جل الكثير على نفس الغاات تأويل بلاداع عمله |

اعالك  0دنالنظر فا
الها 0
راك مال.قب

فان الله رك 0
هبلع اىلابرضى[ز ٠ نْْ

على نفس العهل +ثم قال المناوى عنابن عطاء وكالا يحب التدعل المشيرك لاحبالله |
القاب المشيزك لانالقاب «دتالرب والرب يكره انيكونفىبته غيرءةالتمل المشتزك |
لاشبله والقلب المشيرك لاشبل عليه ومن يشسركبالله فكانما خردن السماء قضطفه |
الطير اوتهوى بهالرريح فىمكان محيق» قااللغزالى قبل اللواص قدم ابنادهم فاه

الأعال © لاه رالا
ماخلص له )© عن جم

قاللان الَشْيطانا ماردا احب الىمن لقابه فاستكروا ذلكفقال اذالقته اخافان

شيطانا امتنع منه قل الغزالى ولق شُحَى الامام بعض العارفين |
الزيزله فاذالقيت

الذوائت وجلة النداء

فتذا كراءايا فقالالاماممااظنبى جلست محلساارجي منهذا فقالالعارف ماجلسدت

ومانعده_احقلة لكونها

حلسا اثاله اخوف من تحلمى هذا الست تعمدا لى احدن علومك فطل فا12

من -جلة ال#كى عن الل تهعا لى

وانا ,كذلك فقد وقع الرياء قبل الامام ملا حتى اغمىعليه قالبعض ومن ادوية '
الرياء التفكر فى ان املق كاهم لابقدرون على نفعه مالم سّضه الله له ولاعلى |
ضره مالم شدر الله تعالى له و ياايها الناس اخلصوا  #من مقوله عليه !
الصلاة والسلام امامن عند نفسه او مقولالله تعالى © اعالكم  3اجعلوها |
خالصذله ولاتحعلوا فيهاش ,كالهتعالى#إفانالله تارك وتعالى لانشبل هن الاعمال أ
الامأخلصله» مانلاغراض الموجبة مشاركة الغير  8ولاتقواوا هذاللهوار جم» |

فيكون فىالكلام التفات
واظهار -#ل الاكعار
للتءظيم تحوقول اطليقة

القليقة يأعى بكذا يدل
قوله انا ع

ل

الحكى عنه تعالى انتهى
عند ماقيلها ؤاذالتفات

ولااظهار والاول اظهر
(ولائة واو اهذاللهولار 6

تتشركون
العيودية

ف الفعل نين
للدتعا ىو <ق الر جم

هذا على ا

تت واون عند الذيح هذالللهلهولارحم 0
الم

لقعادة العرب عند أعطاء الهثى
و

فقط لاشركة

|[

عنه للشاركة الغبي .ا

لضا تعالى ولقرابة فلان  9فانها ارح

لته#عالى لغاه لكونه اغنىالشمركاء

وايس لله فيها شى © 0

فلاشبل لعدم خاوصه له تعالىط ولانقواوا * ذا نهواو ص افنها |

بناهلرخاطرء  +قاينلعادةالعرب اذا ارادوا انيعطىثياً لبعض

:

(وجوعد 1

صنعة ذلاك إفانها) ااىأطاع
تىني و بدنك فنهى الشارع ع
اقر ناكشواون عند الاعطاء هذا لي لرضاء الله ولاقرابة الج

كذاث (لارحم )فقط (وليسللهفهاثى” 6اذلا بل الاماكان <الصاله ل ولانةواواهذاللهواوجوهك م )ايها اخاط .ون( نانه

جوهكر ) اىالمرائين بذلاث ل[ وليس لله فها شى') يعنى لاثواب فها اصلا (والآيات) القرآنية (والاحاديث »
(لاحا جه
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لنذوية (فىذم الرياء كثيرة جدا» 1

اى لااحتياجلنا (الىذكرها ههنا» لانه بؤدى أله

ذقللمانث زيل الع ل )
التطويل (وفها لك اك واد اديت ذلك ل كقاية لل العائل 6فالمتذبه يتنبه با
إتوكاذكر فىاولالكتاب آلةغيزية سفلزه١؟ يس عيزبها بين اسن والقعع الك _ورة عند ساكمه الت

(هندى اله)اى الىذمه

لوجوهك وايس للهفيها  7والآآيات» انقرا نية نكحاولذى ننفق ماله رثاء الناس
0
1 2ن الناس والد ن عكرون|لسيتات ومكر اواتك هوبور أاعل ار 6ه

ا
( هللي
تلفات) اىتا همل

وفك لانالعقل قديدرك

مكانر ١الحدرثثيا1ئؤته منهاوماله فىالآآخرة *ن ن1صيب  9والاحاديث #ه
اهدو ١ن
:
و قالصبى الله
التبوية.نو لانبلل اللتهعالىعلافيه مدقل ذر مةن الرياء النارديناىءالشسك
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ع بعض الاشياءة ل ولرود
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تعالى عليه وم حينسأل رجل فم لاد قا الننعل لد لعا با ب | |الشرم علىمادسهلبتةية
الث
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فاجعاوه فى«ين

وقال استءيذوا باللهرا حت

.

الزن

بارسو لاللهقال

وادف جهنم اعد لاقراء المرائين وقال بول اللهتعالىمنعل علاواشرلك فيدغيرى
فهوله كلهوق اخر حديث طويل ابا هريرة اواك اول خلق تسعربهم جهنم
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شوءنرى
ااكد
ل كذل
ارياء
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والشافع .دو الرسالةمؤافة

إزآعا الاش وف حديث طويل  00تعالى سول لللاتكة ان هذا لم بردتى #مله
قالوا وماحو

ع

.

على مذهب النفرة كافى

٠.
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وعنه صلىالله تعالى عليه وسر انالنار واهاهااهون اى تضرعون دناه لالرياء
قبل بارسو[الله كيف نعيالنار قال منحر النار التى  00بها تمقال الغزالى فى

مل
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يذخو
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احدزادهءو قامه

ف(ىارلصاوذلمعت الرياء
حء_ل

عيادة الله تعالى
-ذامدو التقرت

]| المنهاج وفى هذه الفضاع بلاغ لاولى الابصار والله ولىالهداية  #فى ذم الرباء
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ال د ترعاضهنا وضاد اسن الآات والاساء ..يوسي |البد)بادائهااجلالارتمتيا

 5العاقل© اذثهاالتىدليل علىماايق فالعارف يفكيه هاذلاقدر يابللعقل #

وثانىمفءولى جعل ةوله

مالالل

الا ,اليل عن وات الوهم اط

غيرهما ) مما راياله من

اينه«تدى اليه  #الىرداتّه وقصه  8سَليل التفات » #لان الام بين والليك
واذح قالالحثى لانالعقل قديدرك  000 3قبلورودالششرع 0
ال

ل0

انسازادراكه لكنلزاححوك.ه والكلام افلىمكم

ا

بلماد المصنف العقل ميتدىبهذاالقدر منالادلة الشسرعية  8اذمعنى الرياء جءل

 5العداجى 8

عبادةالله تهلى الموضوعة اتعظيه والتقرب اليه وسيلة الىغيرهها  64غير التعظهم

وتوجه ان لأعلك شيا

والتقرب مارباعى دهنالامورالدنيوية  8وفيفهى#ياىهذااءل 8#قاابلموضوع »

(وعكس المشروع) من

لاانلهقىلبغهيره تعالىوو عكسنالمتسروع » لان ماشرع لهالعمل هوالله تهالى وقد

ب

ليه تجالىط وتلبيين باعلاالناس اله» .اى لازا طنقصد يلها

تعظي الله تعالى والقربةاليم الىقصد بالعبادة ها

م

بصدي» اارائى اولبتاقرباله  6االلىناس 8و ااحبب » 3 0
:01لب9ق
«اهرفاو عا اوئاينه
ل#ناىاس للاقت#وإءبغضوه ااشلبغض «و مسر وء #ركولان

0

0

ردم لامع
السادة نمطا او نال

ع

والقربةاليه) ماهو القصد

اليه اصالة ( معانه ا

حب لداكو منطهيسالهتعالى فاذاظور خلانه ابغضوه #ؤوالله تعالىعال ه »أ إى شّصده
كلتك )دق بعك الس
اى فىالو اقع انما تصده كاقال ( بل بقصدبها التقرب انهم لي
)قبلوا عليه ( و الصبب اهم ادل البسن الثر
فاو عذوا ن)ياناهنىاهاعبد (اقنوه) المقتاشدالبغض عن اع ثتجم( ومعروه ) لانه انما احيوه لاعتقاد ا
وطيع لله تعالى فاذا انكشفاهم عصيانه ابغضوه ( والله تعالى مالم به  6اى بقصده اذلا مق عليه ثى'

به المداعللهتعالى (وفيه) اىؤى جعل عبادةالله |١
(ذهوبااقت) اى بالبغض الشددؤاولى) اىةن الئاس لماقة ٠شن
تعالى وس.لة وفى قلب الموذوع الى ( استها نةبالله تعالى ) الاانهم بقصدها والالكان عر

يكسم العين الاعتهصسام )2باللهتعالى منها) لاتؤدى اليه ان
تدس

 4أله ماض عه

(والعياذ)اى الاعتصاء"

( وافلمافىالرناء ع«منالوهن والهوان (دورة

اولاه وانه قاصد لغيره )7وعيادة َ( بالرفع عطف

على صورة

(لغيراشتعالى ) عاقضده 

كفرىيم) له (فلذا حرم) هه ؟ كه اىالرباء )(لكلاهشتمالكل ذردمنها
(كلاف
بذاث (فهذا) اى الاقل ا
علىماذ كر ([وانتفاوت
احادء ) ذاكر سنك جع

التكثر وهو حار تاعجان

#إفهو بالقت» البغض الشديد  8اولى » 4نغيره اذيليق باللقت لقلبه الملوضوع 
وعكده المشمروع #لإوفيه استهانة باللهتعالى  اىيلزمه استهانة والافكفر نيازم

اله عهتى المع وتأنيئه

ذاكءطلقا علىءن نجعل لزومالكفر كفرا مطلقادونمن>صهبالالتزام الاانشرق
بينالاز وم البين والغير البين لظكانهر قوله ا9لع.8اذبالله تعالى منها »#شتضى ذلك

بى
انا
رنان
ع)ع
اظة
لىغل
(ف

عرفا #إواقل مافى الرباء  #من الضرر  8صورة تلبيس  #وتزوبر © وعبادة
8اف فاىلتحرم #هلكن فىكونه اقل الضرر خفاء
لاغليلرهتعالى فهذا» اىالاقل ك

ارج اعتبار اعمعنى الجاع

(تصرع»
يتتليث الفاء ال
اقىوه ل وخذ:ه) كسب

قوةاسيابها (قغابلة الراء
امحقاق العذات الاب

اصدر لمقدولة
أضافة أ
ود فالناعز سانا
وذلاث1اهدمهن حادعته

لله تعالى وتليسه على

خاق اللهتعالى وابطال

العمل) باحباط ثوانه ان
غاط ( رقص اخرة)
انخف

فإسس لاحباط

ارا ابورواشرك
الاخلاصض ) الذى بدك
الاخلاص

عننه

“ماده

(فالاعان) بانه لامسصق
ولاجدبر فىالارض ولا
افلىتعاء لاءبادة الاالله
تعالىكافى الاث .د نلمواجه
زاده فن امن باللله تعالى

اذلااعظى جناية من العبادةلغيرءتعالى  9نلذا يهلكوتنلهبيساو عبادة لا#غير
خر مكله »
جيم افراده اذالعبادة لغيره تعالى  6-2لذاته فلا جهة .نه اصلا :لكن بردان

العبادة المقرقية فيكون كفرا حقة.ا وان لمتكن العبادة المقيقية فلا يكون قبا
لذاته فلايلزم حرمة جيع افراده فتأمل  8وانتفاوت آحاده فىغاظة ار و خفته #
كاسبق  89فغالة الرياء ا-تدقاق العذاب الاليم وابطال العمل » فى الرياء افهض
والغالب والمساوى  اونقص اجره  #فالمغلوب وقد عرفت الكلام فيهايضا
قال فىمنهاج العابدين فالرياءا لض لاون فىالعارف عندبءض وان ايطل صف

الثواب وعند بءض يكون فيه ذلك ويذهب نصف الاضعاف والغليط يذهب
بربع الاضعاف و الصويم الرياء الحض ايسفالعسارف معنذكر الآخرة ويكون
مع السهو والختاران »نتأثير الرباء ارلفعقرول والنقصان فىالثواب وانلاتقدير

له نصف وريع

#ؤواماسيب الاخلاص #الذىيكون ٠نشألة ومبدأله #فلامان»

انه لامعبود الاهو وهو مسالمزم للاان انه لاخالق ولامعطى ولامانع ولانافم

ولاضارالاهو © ووجوبه » اىالعل بوجوب الاخلاص علىااؤمن  #وتوقف
قبولكلعل عليه »فانهاذا ع انهلا“#صق اعبادة غيرهوانه اوجب الاخلاصله

#راته
وانه لاشبل علا بغير اخلاصكانباعثاله علىالاخلاص  8واما فوائده ثم
ونتائحه الاخروية غ 8فقدقال الله تعالى وماامروا الاللعبدوا الله  #جميع انواع

العباذات المينة فىالشرع 8هتخلصين لهالدين  #لايشركونءه فيها غيرهتعالى بان

محص الانقيادله تعالىفعلا وتركا وقالالله تعالى فاعبدالله مخاصاله الدن 8ألا #
.مس عصس مح ع

لح ع لو ل سي سس

ع بج سي حم  2لاس ص  -د سد+سس و

ل

سي دسي

اخلص عله زووجويه) اىوجوبالاخلاص (ونوةف بول كلع ل) ٠ن
عالك
لاف
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ه) تالالله

تس لم ا و01ا

(نان»

( فقدقالاللهتعالىو مااعم واالا .دوا الله)اى الالاجل عبادته ( خاصيز لهالدن)اى لابشمركو نمعه غيرهفيها| صلاوقو 4

تعالى فاعبدالله مخاصاله الدين (ألا) اداة استفتاح (لله) اىلاغير (الدين الحااص) ذهو التص بالطاعة اتخالضة

ه
ي؟
[؟١
أخرتجاءن خبان واكم الستدر ك عير

ىى الله ثعالىعنه
رنذنس
الممروز هماشوله حب حك) تع

باندلالة هاتينالاتينعلى فوا الاخلاص لتأمل وائما .دل على ازوم >
العبادة بصفة الاخلاص فالاولى واختصاص الدين اخالصله تعالى فى الثاية

لسلوه
ان ر
لهع
بحب #هابنحبان و حك  #الماك وءنانس رضىالله تعالى عن
صل الله تعالى عايهوس] انهقال منفارق الدنيا اعلاىخلاص  فجىبع الافمال
ظاهرةو باطنة ##للهتعالى وحدهلاثيربكله حالان لازمان اوأمما لتوحيد الذات
وثانة»ما لتوحيد الصفات #ؤواقام الصلاة»ه أ»نسىيتهاقية يجميع كالانها لواتى
الركاة #على الاخلاص فىالكل لانالقيد افلمعطوف عليه>*:ب على المعطوف

هخذصهالثلاثة برضاه تعالىلانالمأموريه هوالعبادة وهى امابالمنان اوبالاركان
وهىامادئية اومالية فااذ كور

+قيلالمتاج الى
سناد بوع «نكلنوع و

الاخلاادق دوكل امل فوجه #صيص ماذ ؟ر"انااص لةتكررها فىكل:وم والزكاة
حنج 5نْْ انا معامعد م
لكونهاءالمال! لض كاتااث ق على النفس فاماا

كان

كار و الراهة اراتيف انمايكوان عثن  09اع كوت 6اذه امطلوية ]ا
بالتتكليف الالهىو الكلام فىاداء ماكلفه على وجهتكليةه ذم انمةتضى التحارب اندم
دلومجعوكون الاشقية
باو
#خص لايؤدى الزكاة سنين واءواما يذهبالى حم فى
ازيداضعافا مضاعفة #وفارقها  #اىالدنا  8واللتعالى عندراض  #يعنى برضى

عنره_ولالله

صلى الله

تعالى عليه وض انه قال

من فارق الدنيا © بالالوت

اعللاخاد صن ان
وله

لاثسريك له)حالان

لازمانمن لجرو راو ليما

لبويد الدات واالقاالة
ته

(تواقم

الصلا  6أى الول اس

ااتوقف عليه صتتها

((وآف اىلزكاة)الفروضة
افلمعطوق عن مهوي
على المعطوف (إفارقها)
اى الدنا ث واللهعنه )

قدم اهماما راض )©

اللهتعالى حينمفارقته الديا والرضوان منالله ١ كبرفلاثى“اعظم منر ضوانالله

ورضوان

نبرهان لاشْبغى أن و قمفقذنب واحد
تعالى»قالالمناوىعن العارف الشعر الىعال

وفى الحمديث عند مسلم

«نالله ١كير

فىطولعره اأنلاسللهتعالى الرذى واايسئله العفو فاذاحصل حصل الرطئكم

كول اللهتعالى لاهل الطنة
احل عليكم رضوانى فا

الاتخاص ولهذا قالوا بذجي انيكون دكملااءحدمايليق عقامدومرئنته ولهذا
حسن العلاءدعاء الرضى للتعابة كدماء الرحةلسائر العلاء والمشاعخ :وفىالمديث

اعطوا شيأ احب الم

الى انشكل منالطاطين :الك لؤرئة الاسياء_اتنهئ» لهعذلا متلق باخثلاف

*ن ذالواككأقال+و اخر جح

احت ونرضوان اللهتعالى ثم اناللازم منه_ذا الحديثان

الاك فى«الشتتدراه

فاَةاالاخلاص هوالرضى والرذى لاثى“اعظ منه ب حك  #الجا الفمىستدرك

المرهو زلهشوله (حك)

© عن معاذن جبلرطىالله تعالىعنه انهقالحين بعث  #بالبناء للمفءول والفاعل

لعن معاذ بن جبلر ى

مااعطى الهىانة

عليه الصلاةو السلام حذفلتعينه © الىاليِن #هلقالنه عن مايأنشعس عند

الله تعالى عنه انهقالحبن

طلوعها وقيلالمكينعبة وقيلمناليْن نكاالشام من الشؤم وقيل وقيل وارساله
عاللءهسلام الىليْنعام »ونه صلىاللهتعالىعليهوسع قيل اركبه عليه السلام على
راحلته وهوراجل مع ججاعة منالمهاجرين والانصار خُينالارسال فقال معاذ

بعث ) اليناء مالم سم

هوالنى

لوا
ج ك
احتى!
رلاذن
نو ا
بارسو لالهلا.دبخى اناركب وانتراجل فارج

قالبامعاذ

فاعله لامربه وهو النى
صلى اللهتعالى علءه وسم

 ١الى انين ) الاقليم

الى اتصور كون هذه اللمطوات فىسبيلالله واوصيك تقوىالله وصدق الكلام

المعروف»عىنه لاله على
عبن تعس عند طلوعها

والعملبالقرآن ولبناكلامو افشاءالسلامو االموفهن القيامةو اثارالاخرةعلى الا ولى

* وقبل على مايلنكمبة

واداءالامانة واتلرمليانة والامربالمءروف والنهىعن انكر و مافلة حقوقالإيران
تي
د
دكات
دا
ي بس
ممم
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ا

( رشة 8؟ نىق)

اوم

و دو ويف

 1هه
لانه فسعى بذلات قببنلاء

الكعية كذا فى اأوادب

نقلاعن المصباحإيارسول
الله اوصنى قال عليه

الصلاةو الام( اخلاص
دبنك) ٠ن انواعالشمرك

الجلى واللئى فلا نفاق

والإزنام ( كفيك القين
القليل) دن المدار على

تعظم اللهتعالى ودو مع

الاخلاص وانةل جمل

واظلة فطتافة اق
المواهب  +قال انيد
زج-دالله تعالى عليه

الاخلاص سر ببنالعيد
و بينالله تعالى لالعله .لك

فيكتبه ولاشيطان فيفسده

ولاهوى ثهيله  +وذكر

ٍْ بامعاذ لاندمم مسذا ولاتكذب من تكلمصادقا ولاتصدق منتكام كاذبا

ولانخالف

الامامالعادلبامعاذ اطلب|اشمااطلبلنفسىواكرءلك مااكره لنتفاسمىعاذعداارضى

ضعفاء وقرباليتامى واجلس معالفقراء والمسا كين كنعدلا
وعلتضاء حاولا
حق الله تعالى ولاتلتفت الى»لامة احد فىطرنق اللهتعالى وقال بامعاذ لوإمكن
اخلاص وقد
ل| خلص #اهلمن
ااو
قله
ىلال
نرسو
صيا
اللاقاة بعدلماطول الودية #8
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فاىشلاانخلاص واهقواءهول يعتنوا بك ةالامالوقالوااالثلاصنفوفةلافىالكرة
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وجوهرة واحدة خيره نالف خرزة واماءنقلعله وكلفىهذا نظره جهلالعاتى

عن الاخللاص

فقال
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شارح التثبيه فى باب
الاخلاص انهن اخلص

اونظريةوالعين هىالتى تقرها فىالقلب م
وله وماءاها بإفامالاذن فتقمع #وهو

الله العمل وان لم نو
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مجنعل قلبهواعيا حافظا الايد منه فىاولاه واخراء عنصم الاحباء من |
وءلىعقبه الىهومالقياءة
كا قيل اله لما اهبط ادم اخلص المملوانل
.نوظهرت آثاربركته عليهو على عقبه الىنومالقيامة ##ذفادة'
الاخلاص  ءلىاستقراء المصنف اومااختاره فاىلذ كر اربعة هر ضاءالتهتعالى ©
عليهالسلام الى الارض
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لاشّدرون على ثوى”
لا ع ون ضع ولاسعا  0لاحب ثادن العادة لاحل كلك ١ فكي ران كال
الهدزة ومحية ثلا |اما .ده الكدرة وار ها على الكخرة الباقية الصاافيهداعا نشاً الذين حالهم هكذا كاقى
من كال الحاقة وتهاية البغاية وغاية الغواية  #3فعليك ايها العاقل  3الماثىعلى
مقتضى

عقاه ييز مانفعه ع بضعره ونصرفه

الل ماهوله  0انتشنع بع! اللهتعالى

الحخاشية نواه زاده

و(لاءلكون ) لهم ولا
لغيرهم (ذما ولانفها)»

عرفت ان الل قكله ماحز والنفع لكين

اقباس مشيرالىدلءل الاكر ومنبه

الله تعالى قادصس #9الس اللهبكاف ده

على وضو جالامرو داهة اكم وتفربع لاذاهاين

ادئقلين يلإوع#ليك ياننذكر و تكرر علىلبك »
ونوج للغافلين تكاءة كاللامقاص
لثلابشع الذهول والغفول فان اللاطر عظيم والهاعى كثير وغوائل الرياء وفواك

وترغب الى الاخلاص فتأاف مابه الفائدة وتنفرع عابه الغائلة فيزول الرياء
فى الماشية ( 0-25ضمليك) اى فالزم (ايهاالعاقل) عقلا نافعادافعا (رانته نم)
هو بها ع 5
عبادتك) له (ولاتطالت علغيره

ل0

نلانفع 10

دة
اله
قفلااناللامعكبلهل
لتلاك اارة ومحبه ثلاث

الفانية الكدرة تاشيةءن
الحاقة والبلادة يا قال
عليه السلام العقل نور
عيز دينااسلاقبواطلكذا

من
٠القزاعؤالاً

ب(اليس الله د

كمفاء (ربها اللهتعالى
كلاس

وهذا علد

 ١والعلاج الثملى ) الذى ينقطعبه الرياء فواتمل من العبادة ( اخفاء العمل  6عن العباد فلايتصور عس1آ نهم ب

ع

(واغلاق الباب» زيادة فى ذلك ( الامالزم اظهاره ) من الفر انْض وهذا منتهى العلاج القاطع والدواء حابي"

لص( ولالعضارربضًالاث(اامنثىنهادفءفاىعلمعاتبخاطدرة)هنال»رنيغايءر) قصفدىقلفبالابلدعأابد(ف(عفلىياكلمفالى)اولعكالتخعرجبادمنةه) نماتشنقردعم ف(يهوارف(عانمتافيتعشرضق)لبكا)ى"1
بالاعتمار وانواعالاختار لو ترج عنه خواطراارياء» خابطة سب ١92 ههه كر

قضنا لله يمكال اوعدة

بالعمل(وتعزم) اىتصعم
(عليه االلاىنعتبمادة6
ووروضه

ييح 0006000
:رط
_--_-___2ب00777777
جلع لىفقالف و العلاج
جلعلى اراد اتشركر العلاب ا
و حص لالاخلا ص ه ماف رغ من العلاب ا

عللملق ساعن »هم عندهدواعى
العملى اخفاء العمل » الذى !صلم فيه الاخفاء نا
الرياء واغلاق الباب» اىباب الرياء لان الاخفاء سليم اوباب العبادة للا يطلع

بعد مامها

لايض ركاتقدمو ف المطالع

لواراد ان هرأ القرآن
اويصلىو > فانيدخل
ءة
ارك
رابي
قءول
للريا
اءه ا
عل

فاتر
والصارة وإكذ] ش
افر انض

ل مرت عل الاخلاص) !

اي كلدءه

عليه ادد

ِِ الامالزم اظهاره

« بانيكون

مر

وعيته

مع المعكاجماعة والعة

فووااض رب الثانى دفع ماتخطر منالرياء  #فىقلب العابد افلىحال» مارج
6

تقدم لإإورفع مابءر ض
نما

منه وه من الرياء لاعايد  2قىاثناء العيادة فعليك ق

اولكل عبادة ان نفتش قابك #بالرجوع اليه والاختبار لدله © ورج عنه
خواطر الرياء الذى من ا

ا<باطثوات العمل #وونةررهءلى الاخلاص وتعزم

عليه #عاللىاخراج والتقرير #الىانتم

العبادة يولكن الشيطان لايركلك بل

ا
ي
سسب
ايب
س
سلسي

وذكر فى شرح المية
رجحل شرع فىالص_لاة

بالاخلاصثم خلطه الرياء
فالعيرة اسايق

يي

كلامه (لكن الشيطان)
لخددة

عكدادنها

أت

 3253لذلك زيل
بااتء)
رطر
لثق
اتك
يعار ض

دنب سل عن
ع-لاك ( وهى )© اى

خطر انهلإثلاثة منة)
كعللى ماقبله منهاالاول
لاطت

الى )عل

العمل إاو رحاؤه) اى
رجاءالاطلاع انل صل

وعنالمطالع لواراد انشرأً القرآن اويصلى وحافانبدخله الرياء لاك الع لا

والصلاة ##وهى» اىخطرات الراء #ؤثلاثة مانبة» الاول العم* ع العايد
بوافطلاع اليلق6#عل اى#لعوملاور جاو كدرجاءالاطلاع ثم الثانى #الرغبة فى
جده ,وحصول

از لةو الركون 6
لله
»نفس
المنزلةعندهم ثم#الثالث #ةبول ال

الميل القوى اليه » اىالقبول  9وعقد الشمير» اىر بالطقاب يعلى نحقيقة »
قفابللاولمعرفةوااثانى حالة”-عى بالثهوة والرغبة و الثالثفعل !ىاعلعزمو العام
وانمماكانالقوة فىدفع االخاطر الاولورده ةبل اتنلوه اثانىلائى انقبولالثفس ْ
لأمنزلةعند االماقهوقوف علىعدالرغبة فىمدحير والرغبةهذه انما صل بعد العفوجه

يك
لره
عاه
اليدبف ظ

ردكل منها ##ءن هذء الثلائة و9امار ده لاوفلبانقال 6#

المخاص ال يَالمتورع بالقول امعةول والملفوظ بلإمالات  بانفسى فيهتجريد اذءن الال
اتحاد الحخاطب مع المخاطب من كل وجه فو لاقي هكذا فىماعندنامن| اتشجلعل
علوا اولإعلو | #يعنى  1و عدمعلهمسنيااذلا حلب لهم

سنالا
نفع ولابعدم عله ,ضر بل النافع والضار والمعطى والدافع هئ اب
ليسي

عن ل

سس لي جع ل

صصص

ص بس ص

ع عم سس رعو سس ما ص

جىدهم ) له
 2وهذان المرثبة اولى (ثم) المرتة الثائية (الرغبة  6اى شدة اميل ( ف

مس مس جدد تت 1

(اذ6

((وحصولااتزلة عندهم ) لذلك «لم) المرتية الثالثة (قبولالفسله) اى اص_ولالمازلة (والركون» ا:ايميل
القوى «اليه) اىالقبول إوعةدالضمير) عنداتمل لاطاعة (على حتةء) اى ناحلقبول (فعايك» اايهلاشالك
لإردكلمنها) اىمنهذهااراتب زاماالاول) ااىلع باطلاع املق اورحاؤه إفبانقك) الحقق الخاص (مااثك))
ايهاالنفس (واخلق») فتنظرا لام لعلواو ظنهم (علوا اولميعلوا» ما افلمىالتين سواء اولم تعلم

رالك (فاىفاكدة فىعلغيرء61مع عله و لانفعء:كذ
( اناللهتعالى مالمنااك )وذو الواحدألفاءل-14نتاام

اصلاؤواماا! ثانى)

وه ىالرغنة فىالهد وحصول|ائزلة  0 03آناتالرياء« السالقة (ولعر ضه أقت اللهتعالى)» اىليغضهو الشددله

اكراهية لارباء فىىمقابلة الرغبة)  0أل ه 0
(فشر) اى .بعث ذلك النذ كر  5اهية) وزن طواعية ى
اسيانه (تدعو)

 2تلك الكرأه 4

)الى الايا«

اكبد رتطاوع اقوىا١ جه بابن) الكر اهة

اط ا

7

تناع ( ف مقابلةالة .ول

والرغيةذاذا ع فك( 2

لنالاك 02

زوال فس لاعالة)

ثواة 1

اناللهتعالىعالم يحالااثك #فيكفيك عله © فاى فائدة فى عل غيره  #وهو عبد

0

١ىَّ

علىداعى

الفعل كا بفى .اللاشنية

ماجز وفقير محتاج هثلك * ان قبل ٠ن قبل الشديطان لكن لاعطاء بعض فى
ووص

ول يعض ع اد >وز ان ون مدخلا عاديا لعي 80مي

به الضجربة

والمساهدة فنالاسباب العادية  +قلنا يمكدنفع ذلك كابأى واما

رد

خواطر الرياء )الاسيات

لساك 2

 9الثانفىيتذ-كرآفات الريا |سابقة ل وإ تغر ضه  6كو ندع ضلة #ؤاقت اللتهع الى6ه

المعرفة) بالنافم والضار

لبغضه الشديد يسيب الرياء وخيبتهفىا<-وج او قاته العىماله يعدم الاواب بل حزم

(والكراهية) يفيف

العقات ولاخ انهذا صم ان يكونر دا للاول ايضابلردالاول ايضا صاحارد

الياءك]مى مصد ركالعلاية

الثانى فافهم «ذثر »4بالثاء اى يج ذلاكالتذ ف ك
قلب العايد كر اه عه .دن
ىير

لداع المت( والاباء)اى

جدهم فو مقابلة الرغبة © اليد«ندعو #تاللككر اهية الىالا0ب 4الامشاععنه

لامتناع الخشد بد مم باعد

وى «قابلة القبول#ه وقدقرر ترجم ااضر عاللىنفع عند تساو»مها فضلا عن
5وة الضر كاهنا وذات قوله #والفس» اى  0اذاخلا عن دوو نالامارة
بالسوء #لاعالة تطاوع اقوى الاقاباين #ا
وغابما الكراهة والرغبة ولاشكفى
عليه دع الكزاهيليا
ةعرفت فىغوائل الرياء على نافلعرغبة  9فل
ىاب
ردد
خواطر الرياء منثلاثةامور المعرفة 6معر فةماخطر هن خو 0الرناءهه والكراهية

للهداع المقت 2ق والاباء  4الامتناع عنالرياء ثم فصل الاءور ااثلاثة بشوله
© وقد يشمرع العبد فىالعبادة على عنم الاخلاص #بانلاشصد شأ سوىرضاء
تعالى «#مرر#د» هنالورود على قلبه #خاطر الرياء» احابا #فيةبله  #اختيارا
بغتة كهنسأة عحليىنغفلة #ؤولاضمره» اىالعبد #واحد ٠ن وجوه الرد»
جره رقالكر اهية والاباء #بسيب امتلاء ااقلب ابلجد» اىالمدح كافى بعض
انحخورف الذم واستيلا  40غاية لمر ص عليه اى المكيِ في زب #ابضم

الزاى يعتى يغيب ورج «عن القلب آفات الرياء #لغلبة اسبانه عليه والذهن
بلساي.طتوجهالىث .ةينفىزمان وا<د إإفينساها» اىالة فاتوؤفرارالك افيديه
حتتى نك انلرد لغيروبة سبيها عنهبغلبة سيب مقابلها عليه  0الكراهية عند
المضور لانهاي» ا الكراهية © ثرة المعرفة  4قبل اى بغوائل الرباء منو

الغضب والمقت وفيه خفاء فافهم  #وقدبتذكر م#اخطر ماله من خاطر الرباء
( واحد من و<وه الرد ع( لقان  03المعرؤهلك
وهذا من

أسيانه (و)اء :لابه 2

والاهقام عليه (نء زت)

امه والاياء  0سيب

نو فالذم ) وهو

 5م الزاء
صل

يغرب

ورج

عن و لماخطر و الكل

كقتضاه ثمفصل الاأمور

الثلاثةشولهزو قدرشرع
العبدم اى المكاف فى

خلاص)»
العبادة عاللىعانم

وقطع النظر عماسوىالله
(م برد  6بحم
تعالى ث
ولس

0

|رأووات

وحذف الواو علىقاعدة

الباب من حذفها بين
حرف مضار عه مفتوح

وحرف مكسور( خاطر
الرياءفيةبله ) العبد( بغتة)
حالمن الفاع لاو المفعول

زولا حضمره) اى العبد

أءجه اقلب 20ا جد ع« وىنعذة ادح

و١ 4 (و) كذا(
( عن

هنر

ضاه

تعالى بالاختيار

القأب اك

امالاء

ارس

عله ) اوأقلية الافتدال

الرياء © لغلبة الاشتغال

والاهعام

عليه

( فينساها) اى ال فات  2م 7لكر اهية ) أقبوية مبهاعنه بغلية سيب دقابلها عليه وانما يظهر الكر اهرة
عنه

عند

اخاطور  2لانها كر
ة المعرفة َ«(بِغاكلوقت الرياء من الغضب والمقت  2وقدتْذ كر «( ذعد ان وقع فذلك

وإ انالذى خطرله) ودا<له بعد الشر وغ على الاخلاص (خاطر الرياء وانه ام حاظره (بعرضه) بضمالضتيث
وفع المهلةو تشديد الراء 1ك

ورك

إعيرد:عر ذأ

<١ طالله) تع ك  0وشض.ه

الكراعية) له اشدة شهوته حت انستة تلاثالآ فات وحبك الثذى”'

حيط ك 1كله ل فَغليك
دواه)الذى ضربه عن
هداه (عقله)» الات

سار مه اهتدى ولكن
من يضال الله ؛ له ٠نهاد

(ولاسدر على رك لذة
الال ) لغلية داعما

دالت ينه ونين ماظهرله

7ه

ولكن  4مع عله ذلاث (لافتصل

“مى و يدم وعبنالرضى 5

#لؤف!».ان الذىخطر له#داىورد علىقابهفقخاطرالرياءو هذ كر فإوانه #ا6ى خاطرالرياء
بعرضه  #بضمااضتية وفتم اكلة وتشديد الراء المكسورة يصيرة معرضا

سعط اللهكهتعالى وغضبه «وولكن لاحصل » معذلك  8له االكهرية» فلا
صل الانزجار فيكون الوزر عليه  1كد هالناول* فان قبل فءلىهذايازم خلف
الاثر ءعنااؤئر اذقدعرفت انالكراهة ثمرةالمعر فو لاشكانامعرفة حنئذ حاصلة

* قلنا اناري المؤثر الفنلاامنسله وانالمطلق فلاف امتناع خلفه علىان:أثير العال
فاع هوانعهاوءن جلتها مااشار اليه شوله #لشدة ثهونهمح#ابىته فان
تار
“شرو طب
ناحاعى 2ن معابه بلبرىقبانحه محاسن كاقل حبك اأشى'لمى و دصمو عين

عابلباسه (فستاذ
من ج م

الرضاءن كل عرب كليلة * فانةيلالمعرفة توجالبكراهية والحبة عدءها فغتضى

بالشهوة) الالو توف

تساقطه فن ابن المكم بعدم الكراهية * قلنا لعل توصيفه بالشدة لاجل ترججم
هذا الجانب لكن عندالتساوى لمزم الحضر ايضا ذاتهدو نخاس اانرام غالب

بالتوبة  6أى وسأتوب

اجعاعه

مع اال

فى الاصولوان الحظررا تح على الاباحة وقدع فتممارا :

شاغل
مإنعدذاث (رشاو

عند

عن الفكر” فى ذلك!)
الكاشف لدءوار الرياء

ان ار ماتتثبتبالشبهات 9فيغلب هواديه النائى” من شدة الشهوة © عقله© الناشى”

اعلنمعر فدَهق ولانقدر علىتركاذة الال * المنبعثة هن تلاك الشهوة التى هوفيها

 +فانقل فاذا لم شَدرعلبىذلك يكن ٠قدوره فلاتكليف نفيه فلا يؤاخذشوته
( لشدة الثهوة ) له
* قلنا ايس المراد من القدرة المنفية هو الامتناع بل بحو انبقال ولاريد ذلك
قاد هن الناس (فكم 41
الرَك مع قدرته عليه ##فيستلذ ه بسوء ابختايالرهشه8وة #العاجلة و توف
التكثير هن ءاضلميره
بالتوبة»ك وقد هلات ااتسوفون 8او بتشاغل» ولاخطر ماله التوبة ا#لعفنكر
كلام ) فىإاى د كان فىذاك #ولميعده شا حظرا #لشدة الشهوة ©لعل هذءالشدة فوقماسبق والشدة
زلا.دعو )الرابط محذوف

امامون حرث القوة كاهو ا:بادر فيوجد جيع الثلاثة اوبءضها على وجه القوة

العف ومودوفها

اوءن حيث الكم فيوجد كل الثلاثة اوا كرها اءنى حب الماح وخوف الذم

اولايد عوه لإالىقوله)

واستيلاءاخرص إفكم »الم يحض عكلام #واىتكاربكلام«إلابدعوالى وله

لذلاث وفى-:كة بالتاكير

»عام المذكور
ذلك خالاالرياءه هذا التفربع يحتاج الىزيادة تأءلى #اؤوىدوال

اى الى ق(والاالرناء»

* بعلم ذاث * اىكونه بالرياء هذا واركانكالمسةةتى عنه لكنه قد لاحصل العمل

للعالمى ثر وهويعإذاك َ«

بالعراولكونه مدار الحكم الآ كدية كاناهم فاذن حصل المعرفة #ؤولكنه  #مع
عله لاينزجر بل “! #9قر عليه  6فلا حصل الوابلاءاي
»فخلاصل
9كرهه #
الكراهية فبابكلة توجد اللمعرفة ولا بوجد الاباه و الكراهية  #فتكون
امخة عليه  #اى على ذاث العالم فالتعذيب  8كد » اقوى © اذةبسل »
هن القبول * 9داعى الرياء  #هن الا“قرار وعدم الكراهية © مع عله به
وبغائلته  *#وموجب العم الانكفاق عند عله باحدهها فكيف بعله بما

اى ان داعيةه له الرياء
(ولك:ه) مع عله بذلاث

انكف عنه بل «اتستر

علفة) قله اليد رودا

جلة
(ولااكرلههع)ااذ
(فتكون الة عليه) هن ا
ولله تعالى ك
(1
د) اى قوى فىالالزام ( اذقلى داعىالرياء )

(وقد)

نما تعدم اله عع تله به وغائلاه » وكا نحقه الإتكفاف عل عله باحد هذين فكيف بعل بهما معا

ي22ي

1

1

وقديحضس)اى العبدالحألص الطارى عليهالرياء ([المعرفة) لخاطرالرياء (زوالكر اهيةمعا) ايىها ولك نن)عذلك
بدقلل داعىالرياءم وفىذدة دواع الرياء (ويجمل به)
(لامحصل الاباء) بكسسرالهمزة الامتناع عن داع الرياء ا

لالنفس اليه ل(كون الكراهية ).لضهعيفة بالنسبة الىقوة الشهوة» فالمل لداعى الرباء (والرغة) فهذات
له(ايضالابنتفع بكراهيتهاذالغر ض )اىالمطلوب
(وهذا)اىالذىقام .هكراهية -عؤز ه ١؟ يي داعى الرياء الاانهلمناته

وقدحضر  *#المخلص عند اتداء العمل وقدطرأ عليه الرياء  8المعرفة
والكراهية معا ولكن لا مخصل له الاباء 6ه عن داعى الرياء  #بل شل
داعى الرياء ول به لكون الكراهية له ضعيفة باانسبة الى قوة الثهوة
والرغبة * والمكر لاقوى المتقابلين فكائن الكراهية لمتوجد  #وهذا #اى
وانتفع باكهريته #كالاباتفع
هذه الكراهية التىليتمرتبعليها اثرها مناليابضاءال

رةذ9هعن الفعل» :اىالرياء ولمصل
مهي
صكرا
ععرفته#9اذالغرض منهاك من ال

فاذا » على تقدير عدم نفع الكراهية والمعرفة بدون الاباء منفردين اوتعن
#لافاك :الافى اجقاع الثلاثة» من المعرفة والكراهية والاباء فالابائمرة الكراهية
والكراهية ثمرةالمعرفة وقوة المعرفة سب قوة الامان وضعفها سب الغفلة
وحب الدثيا وذسيان الآخرة وقلة التفكر فهاعنداللهتعالى وذلة التدبر فآىفات
عنامتهالآآخرة و بعض ذلك يأجمبعضا ور واصلذلك كله حبالديا

3

يلئة ومنبع كل ذنب #فاذا اجمعت هذه الثلاثة فقدبرئ من الرياء»
خسطك
وهورأ
وقد2طر بالبال انهاذ احصل الاياء دون الأمعرقة والكراهة دصل الراءة من الراء

ايضا #وم>رد م»بتدأ خبره وله لابضر  8#خطور الرياء  64بنفسه بلااختيار
#وميل

الطبع المه #النفساتى ما قىاطالة الاولى يلوو بد لهيهاىو*>رد حيه له

كافى الطالة الاولى ايضا اىالعارى عن الاستدامة والاسّرار والا قكون مسبوقا
بالقصد والاختيار نداولاضطرار  8ومنازعته ااه » فىطرده واخراجه بانيرد
خاطر الرياء اعلقعايد وشبله هواه ونفسهفالاولى ان لابذ كر ذلك او عل قيدا

( مها صصرفه ) ومنعه

( عن الفعل ») اى فعل
العبد من الرياء ول صل
فكائها لمصل (فاذا)
اى فاذا عرفت عدم نفع
المعرفة خلاطرالرياء فقط
اومع الكراهية بدون

الاناءب (,الأفاياة' الاق
اجتماع الثلاثهة

اجتعت

فاذا

هذه الثلاثة ©

المعرقةوالكر اهيةو الاباء
(قد برى” ) اى تنزه
ف

( من الرياء ) لافض_له
عه

وخروحه

مله

( ومحرد ) بالرفع مبتدأ
خره قولهالا افدىر
خ(طوراارياء ) بالقلب
(وميل الطبع) النفساق

اتيلارمهسذتاغنى عنه ملاحظة
للاوللا9يضر اذا لميكنمنه قبولوركون باكلاخ

( الله وحبدله »© هو

 .فائدة قوله وم>ردالاانجءل تفسيرا وبياناله  8اذليس فىوسع العبد منع الشيطان

ومابعده يجوز فماالرفع

غانهبيووساوسه
عن نز

وإنمايكون

فوسعه

عدمالمبالاة بوساوسه

وخدم

المطاو عه

واحار عطفا عاللىمضناف
اوالمضاف اأيه (ومنازعته)

فلابردان خطور

الرياء ووس

والركون

والقبول لاس سر

وحاصله

ان لريكن

التزغ فىوسع العبد فيازم عدم ضمرر القبول والركون فتأمل #ولاقع الطبع 7

قطعه لحتى لايل الى الشهوات ##لانامرء .ول على حب المناهى والشهوات
«ولابرع» لانيمذات ولاعيل نياليها  7اذالطبع ذسرورى فيها ولاتكليف فى

الاضطرارىكلاء:ناعى لانالله لاكاف نفسا الاوسعها راتما فاته  #غاب ةوسعه
 :العبدم وطافته

( منع الشيطان

( برقة و

فى

الىرياء (ايام) الىعايد

(لايضر اذا لميكن منه

قبول)نفسانى(وركون)
خ(تدار)
ايللقاوى
ابىم

عن نزغانه َ(بالزاء لعن اى وسساوسة

( ولاقمع «(اى قطع

علنول لث_هواته ( حتى لال الى الشهوات ) لان ماالفطبع لاتغير ( ولابنزع ) اى
( الطبع ) النفسى ا
لاعيل ( الا واتما ناته )» اى اقفصى قدرة العيد

( ان يقابل شهوانه ث 2وفى لدعذة ذهونه بالافر اد والأل واحد لأن كاذ دن المفرد الصدافة

زكر أه  06منه فيقدم داعها عل داعىالثهوة زو اباع©

 21ا

لم انفد

لكان 6ن

الغاية اى

عرفها م من  6الدن 4
وهو الشرع 122

( فاذا فعل ذلك © اى

الكمذور مالنكردوالايا

-

والجع كذاك للعروم

وللوو عزاولة ((وعدماحابة» لداعى الطٍ

#إانشَابل شهوته بكراهية» فانقيل كيف يقابلبكر اهية وقدكانحبه ضنروريا
اذما يكون ضرورءا لامكن ٠ةابلتهاناه +قلنا قدعرفت ان الاب الضرورى هو
الخاطر الاول والمقالة  0 0ؤواباء وعدم احابة » لداعىالطبع اوالنفس
والشيطهاؤناستفادها»اىاستفاد العبد هذه القابلة وممنعل الدينب» كتاب الله
وسنة رسوله اوءن ااعل الذى اسحفيد *نيماكالتصوف والاخلاق والذهدهؤفذا

(فهو الغاية فىاداء)فعل

فعل ذلك #ه المقالة للفهو الايد فىاداءماكافبه  #فليس منوراله تكايف فلا

(ماكاف )بالبناء للفعول

ذمررقانانه قلهناوا لصون اعلنرباء فىدفع خواطره علىار بعم اتبالاولى

(:ه)لاناندتعالىلباكاف

انبرد على الشيطان فكذبه ولاشتمس عليه بل يشتغل ع>ادلته ويطيل ادال

المؤهن بمالاطاقةله.هوماجاوز

د انذلك اسل اقلبه وهو علىالكتيق نقَصان لانه اشتغل عن مناحاةالله

ذلاك»نه فتلكاليف به ثم

تعالى اعننايرالذى هوبصدده وانصرف الىقنال قطاع وهونفصان فالىسلوك 

ل مهناع
مءلى
جالعا
لفرغ)
اذا

الثادة ان يعرف

الاخلاص له )وجويا

ودفعه ولا يشتغل عحادلته الثالثة ان 2ي«شتعل 0

(انلااحدث ههولايظهره6

السلوك »وانقلت بل قرر فى طعيره كراهية الرراء وكذب الشيطان فيسير على

أن القسل

والحدال

نقصان

قْ الاوك

فيقتصر على 2

ايضا لان ذلك وقفة فى

من

ما كانعله مستصكيا إلكراهية غيرمشتغل بالتكذيب والمخاصعة الرابعة انيكون

الاوقات ( الا اذا اءن

قدعل ان الشيطان محسده عند جربان اسباب الرباء فيكون قد عزم على انههيما
تزغ الشيطان زاد ثها هو من الاخلاص والاشتغال باللله تعالى واخفاء العبادة

الغيرنهفى٠ظنته) اى فى

غيظا لاشيطان وذلاك هوالذى يف.رظط الشيطان وبقمعه وبوجب اه وقنوطه <تى

كد

فق وقت

املنراء وتفطد افثناء
ل الاقتداءوهو امقتدى

به برويكون» مع ذاك

لايرجع ومهما عرف ال لان دن العيد هذه العادء كم
حسناته ثم اذا فرغ

من نزاعه وحداله

عه

خيفهة من ان 133

لطبعه وشيطانه وقداتم عبادنه بالاخلاص

(وجلا من عله #والوجل

فعليه الاناصحد ث به»يهاىلاتخبر بعبادته احدا #ولايظهره اثلا تطرق البهنوع

اعلوق!:قوله (خاها؟
تأكيدله اتى به مناسية

هن الرياء وقداتمه باتعاب كثيرة «والااذاامن منالزياء وقصد  »#باظهارء  8اقتداء

( ان بدخله من الرياء

الغيربه  #وذلاث اتمايكون فىمظنته» لامجرده فانه انلميكن من اهل الاقتداء
اوكان ولك

لم1

من اخيره  72مظنهة دن يعتدى فلايظهر لعدم الغاقة لعل من

اعانى) الذى حى سحيه

قل هذا المسد :فىقصدتحديث نهاللتهعالى وقضد يكين ضيته الحسن عدى أشنهدا '

مالم يهف عليه» اى لم

ل كمافدىيث وان «يكون وجلا»ه مضطرباهوءن
ينمححساله فيغفرهاللّه تعاالى

بظهرله لعدمظهور سيبه
الجلة فاءعل.دخله وقوله

نالرياء انلبيا لنما فى
مالمرشف وةوله ويكون

ث
دلا
حىان
نف غل
وجلا عط
(فيكون) فىنفسالا
(مدودا ممقونا » اى
ع

علهخاتفا انيدخله هالنرياء الى يهوقدمى مالم شف عليه * #اىالرياء الذى
لايطلع عليها

سلية ف كون مردودا عقونا»ه مبغوضا ههللتهعالى ©من حيث :

لادرى فو يكونهذا الخوفؤدوامعله» فىاثناه «وبعده لافى اتداء التمل»

عندشروعه لكن يشكل ماالافشباه عن التتارخانية لوافتحح الصا لله تعالى ثم
دخل فىقليه الرياء فهو على ماافتحموالرياء انهلوخلا عانلناس لايصلى ولو كان

االعناس يصلىكاتشدم[وَببلتي انيكون متيقنا ف الانداءالتهخلصض0 4ه١0

ءا) افلىتمل(إانه خلص) قاصد !مله وجداللهتعالى كاقال
اال
دافى
شتقن
لافى!شداء العمل بل يذغي اى جب زان يكونء

7

اعمال ااضا ف

لكد 2وفى ذه
ربد لعي له الاوحه!“لل
 ١ماب

مبئى لافاعل اىالعيد (النية) اق س

واأر اد وا<دد (<بىنوجد)

 1703/يس هىشرما

قصد

بالفوة 3.م

الثى”' همير نا 'فعله (اذهى

الشكوالاحقال)لاعتدار
ا فىمفهومها(فاذا)
عنبراهنداوماء االلىه

ا

العمل وبعده مشكوكا فى عدم الرياء وظاهر الاجتهاد والذوف بنافيه #إإفاذاشرع

ملنعيد اذهو شان
عقا ا

على اليقين * يعنى اذاكانه :د الشسروع جازما بالاخلاص خالما 0شام الرياء

ومضت الحظةا

الامان ( شسع ) العبد

افلىعمل ( على اليقين )

ر

وعدم تذكره له وقد استعم_ل فين ركه اهمالا واعراضا قالالله  1وهم
فى ذفلة معرضون ٍِوالخاكن  8متتر

العزم المصىى الباعث)

على الفعل (فلاكعم مع

فؤمابريد !“مله الاالله تعالى حتىتوجد النية#تعليل لوجوب تيقن الاخلاصعند
اتداءالتمل ؤاذهى #اىالنية والعزمالمصعريه القطعى ؤالباعث» الداعى على
اعمل يف فلامتمع معالشك والاحقال »* لاتنافى بينالقطع وبينالشك وانالشك
لا نبعث عنه شى”' لاخ ان هذا يقتضى كون الذوف المذ كور عند دوام

قليل هه يمكنفيها الغفلة  6#غييةالثى* عانلذاط

دول

ونام 5

بالاخلاص ( ومضت

كين ررك القى كن اذهو له1

اظة

ل بياكم فل حاء درن
خلاقف لكك  0كه على تعر كأ ف قوله لاوا الفضل

م( اى أقصر ز»هن

 9نافلاغفلة والنسيان)

بان اشام إرياءاو عب ##يءنى بعدماشرع
ن
يءمخف
مشانئة» متعلق بحا
بالاخلاص تتطرق شاه الرياء منحيث لابشعرامابسيب-هو وغفلة فلايدمن التيقظ

والغفلة

والتدبر ىحلتا:تطرق أويدفع ولاس رالرياء مثلا * فان قيل اانسيان مرفوع الاثم

الى“

عه

1ال الاسانر عدت

بحديثرفم عنامتى اللحطأ وا'نسيان اذشراح ااديث فسروه باسم الحطأ» قاناهذا
اذالمتعاط سيبه وانالمراد منالنسيان مافىالاءتداء وامافى البقاء فقا بوجد النسيان

وا

لس

عن

١

ل فهن 02

إعنالا واعراضا لاله

بلانوجد يكون منقلة مبالاته وعدم اثقامه وهوامى اختيارى عنالببضاوى

تعالىوه ,فىغفلة عر ضون

اناخاطاً والنسيانكانمؤاخذا #مااولا اذلاتمتنع المؤاخذة!»ها عقلا فان الذنوب

والددنان مشدذرك

كاأ-عوم فكماانتناولها «هللك وانخطأفكذا تناول الذنوب مفض الى العةاب

اك الف

بن

عن ذهول

وانليكنله عزعة لكنهتعالى وعدباجاوز فضلاوكرمافوامااولوية غةلاب:لموف
على الرحاء اوالعكس  #ظاهرهاراد اختصاص ذلك فىءةام الرباءوالظاهر عومه
وركه  0لعل ومنه
سواء وف الرياءاولاوانه شتضىتقدم حث حالالرجاء ايضاهه فقد اختاف اقوال
ولاش.وا الفضل وم
المشاعم فياه اىالاولوية و فقال بعذهم قيلمنهم الغزالى لكنالمفهومم نكلامه | أى لاش كدص نك
ىه هاج العايدين خلاذه ح'.تُ قال! لايد  4ناربعة العروااعلوالاخلاص والاوف
واهماله(جاء د
فيعلم اولاالطريق ملعمل به ثم خلص ان حاف و#ذر  5فا ثم قالو لقد انه خنيف)  الخزية
صدق ذوالنون الملقكاهم موت الاالعلاء والغاء نيام الاالهاملون :والعاملون | الذي والمادر كاف
وغفلة خ_لاف التذكر

مغيرون

الاالخاصون 0

هن مخاص

غيرحاف

المصباح ناشية رمن راء

على خط ر عظيثم قالل العجس  4ناريعة وقالرايعها

اماءنظار ىمعا اكه

تعالىمع اصفيانهواولياه

وخدمته الدالة

ا

او تحب ) نلمطور ماقد

بدنهدوبين خلقهحتى يقوللا كرم اندلق ولقد اوجاليك والىالذين من ةلالا بات
<تى كان عليه السلام سول شييدى س8ورة

هود انتهى 0000

#دثان عنده

لوده أغلكة اهعار

بغي ان يغلت

مىوف «لانه 6#اىالعابد اكذور #استريقن اله دخ  0العين
الرجاء» عل

على الرحاء او العكس )

« باخلاص * كاهو الكلام فه #وك فىزو اله بعروض كحوالرياء و لعو ا
امجاممببيي 

 2وقد اختاف

ل

لسلس

( واما

لطاىغلا,ال رحاءعلىا ناوف

اقوالالشايخ) النىعايها المدار ( وها قال يعضوم ) *نهم الامام الغزالى دق

انيغاب

الرععاهء لاله

اى العيد  2استيقن ع« اى قن  2انه دخل ع« فىالعيل ( باخلاص (4لدوله فيه كذلاك  0وس بنك فىزواله ع«(

1

بطر ورناء أو تحب والادل عدده واذا  1داك

 2ب قواعد الشرع اناليقين لا,زول بالشك ع«(وقد ورأق

له تعالى ع الذين دظنون اذ
وفى
فىالحديث القدمى اناعند طن عبدى بى قال الشارح الفان هنا يمى اليقين كا
ملاقوا ر لهم##شسرء المفسرون دوةنون يعنىان اعتقد عبدى حمق( ١ ] 7زه انى .ب الدعواتفاحيت لهو اناعتقد الل ل
غفور فغفرت له دو بده

ماحاء فى .الحديث ان
رجلين كانامتساوبين فى

العبادة اذا دخلا النة

رفعاحدهها افلىدرجات
العلى فقو ل صاحييه

بارت لرفمعته على و

ا

فنةواعد الشمرع 

الشرع نفس الكتاب والمديث والقواعد للآصولين |[

لضب

”>2

والفقهاء فالاراد من قو اعداهل الشمرع اومن القواعد اللازمةلنفس الشسرع اوالمفهومة  1ظ
فشباه مبنىهذه القاعدة مارواء مسل |
منه االينقين لايزول بالشك #قااللا

عنابى هربرة مرفوما اذاوجد احدم فىبطنه شيأ فاشكل عليه اخرج منهدثىء |||
املافلاذر جن منالمسور حبىيسعع صونا اودر كا ثفمصل فىتوضعه كلاما |
لاتكوله القام وايضا الاصل نقاء ماكان علىما كان لانهاذائدت اليقين فىالاتداء |

فهوباق فالانتهاء الابيقين لازماثدت بقين لايزول الاباليقين وايضامنثك هل |

يكن هو فالدياا كر
عبادةهنى فيةول اتللعهالى

فعلاولا فالاصل عدمه فيعتبر عدءالرياء فىسئلتنا لكن برد انالاححاج ذلك

اهكان سألنى الدرحات

القاعدة توقف علىكونها كاية حتى نتحةق كو نالم#صود

منافراد موضوعها

الكل وان كنت تدالى

كصغرى -هلةالمصول والافلابع الامن فىدخوله نحته على تفصيلماذ كرو 0

5

وات

2

كل عبد سؤاله ولذيك
قال النى عليه الام

اسثلو اجللاهاتلادرلكلى

فاتما تتسألون كر مما وقال
القاضى فىلفظ ا
االنىرحاء المغفرة شغى

ساما
أكون عند ال

لانه اذاكان مالعمعاصى
يكون موهوما لامظ:ونا

وقيلااراده المث على

حسمن الظن بالله ويغلب
الرحاء علىالعفو كقوله

عليهالسلاملاموتناحدم

|

ديم جريانهافىمسائل
لتعبكل
ةالس
فىوجهكاء ةالكبرى فاىلشكل الاولولاشك انه
كثيرة كنشك فىتكبيرة الافتناح هلاتى اولا اواحدث اولا اوممحم  153أولا |
وكاناول ماعرضله امتقبل ومن وجد فارةءيئة ولمبدرمتى وقعتوقدثوضافتليه ||
الامادة وهنوجد .بللاوثك فانهءنى اومذى فعليهالفسل ومناصاب ثويه حاعة

ولابدرى اىءوضع اصاتهغسل الكل وانفيه خلافا وتمااءلهافشىباء الاانيقال
انهذه المستثندات قطعيات وواردة علىخلاف القياس ومائثات على خلاف
القياس فغيره لقاش عايه وانوجودهذه المس:ة:رات اماينافى القطع لاالظن ولا عد |

انيكونالطلب ظنيا +وقال المولىحسن جلى فىحاشية شرح المواقف عنابكار '

الافكار انالكبرى الاكدية التى لاتكون كلية*ة فىالشكل الاول عند كون
المطلب ظنياوانا رج وانكثيرا فىنفسهلكنه قل باانسبة االلىباق قاافر ديق
بالاعم والاغلب فىالعرف والاغة والشرع ثميشكل ايضا شولهم المرمات ثبت
الشهات املق انالشك تساوى الطرفين والظنالطرف الراجعوالوهمرجعان
تلظ لكك الوا وغالب الظن الراجع الذىاخذي القاب وهو امتبر عند

||
||
||
|

الاوهو بحسن الظن بالله

الفقهاء فطاق الظذن عندهم هوالكك ياعنلىتردد بايلنوجود والعدم سواء استويا |

وانامع عبدى اذك نرق

اورحح احدثما فلوةالله علىالف علىظنى لابلز.هلانه لكاوشغالب الظنعندهم ||

اراد به المعية بالرجة
والتوفيق وقبيل اراديه

العية بلعم يعنى اناءالميه

لاحى علىثى” مقنوله

ممق باليقين اكلاافشباه ايضا #إإفبذلك 6بغلبةرجاء القبول علىا موف منعد.ه |[
لاعللاولى و يغلبة بالواويدل الفاء #وتعظم لذته افلىمناجات » لاجل ذلك الشك |
والطامات  #اذعدم قبول الكمل بوجب الفتور والكسلان واعتقاد قبوله |

ذكره انالملك فىثرحالمشارق إفبذلك) اىعدمالنظر لاحقالزوال الاخلاص(تعظلذه)
رذى

(نوجب)

اللهتعالى عنه وكان جلا فىالزهد والعبادة ذقالتلهالاطباء لاندلاك من قطع هذهاليد ولاتقدر الااننةدك بال

فلاة فاقطعوها فانى لااشعر.ه مناجلاله تعالى فةىلى فلا ادخللصفلاةقطمت
اذا شرعت الص

قاللانشدونىولكنى

بيده 0يشعر به ذكره فىضياء المعنوى وهكذا روىعنءلى رذى الله تءالىعنه فتدبر (وخوفه لاجلذلك الشك

جدير) اىحقرق وحرى (بانيكفر خاطرالرباء) انع_ضله لزان كان) اىاالحاطر لرقدسبقعنه) اىعناالموف
نه (وهو) اىالعبد إغافلعنه) تلفاء سيبه اولاشتغاله عنه باهرمنه (وامنقول عن كر الشارع غلبةالموف)
اعلرىجاء لانشان الانسان النقصان العليهالسلام منلم ف ماقبة امه وخائمته اله كيفيكون حاله عحالفيه
خنوف
لهى_لام كان اذا دخل فىالصلاة ل*مع إصدره ازيزكازيز المرجل م
فوت دنه تعوذبالله  +روى اله عالي

اللهتعالىكافى الاحياء والسنوسى  +وروى انرسول الله صلىالله تعالىعليه وس وجبرايل بكيا خوفا هن اللهتعالى

فاوحالله التهما لتبمكيان و قدامنتكها ذقالا ويمأنءن هنمكرك ارلبعزة قالاللهفىسورة الاعراف فلاي من مكرالله
5ه استعارة لاستدراج العبد واخذه منحيث لاحتسب انتهى
الاالقومالْاسرون» قااللقاضى و ماكلريد
وجب

النشاط والانساط واناطلاقاتالعمومات القر]لدفىوعد اللدتعالى الاجر والثواب

فىمقابلة الاعال الصائلة 6
القدسى اناع ين

ظَنْ عمدى

ذلك الانب وانه حسن
بىوطن رحاء القيول

طن باللهوقدوقع قالدنثت
موجب

لاقبول

وفىحديث

آخر لاموتن احدك الاوهو بحسن الظنبالله  8وخوفه » من زوال الاخلاص
لاجل ذلك الشك جدير بانيكفر »ه عو 8هخاطر الرياءانكان قدسبق عنه #بان

 +وق ل1اظهر على ابلس

ماطر طوق 2ل

ومكائل كيان فاوجى

الله اليهها مالكها يكيان
فقالا ارب ماتأمن من
مكراء فةال الله تعالى

مناسية هذهالمقدمهة لانت

عض له لإودوغائل عنه يهويه من الرياءاخائى لل

غلبةا موف اظهرهنمناسبتما هناالاانشالهذا سانوجه حانبالمغلو بةكاانالاول
وجدجانب الغالبيةاذالمطلوب م لكاببسيط و المنقولعن اكزالما غلبةاللمحوف»

هكذا كوبلانامنا مكرى
جانه
وو ك
ىحاء
فىالا
كاف
عر

على الرحاء قل هنا قالعله السلام نل

دف

حاف ءعلىفوت دنه ذعو ذبالله تعالى وى

عاقية اهم ه ناته

رذى الله تعالى عنه

درم نون حاله

انهعليه الصلاة والسلام كان اذا دخل
 :الدموعد كره فىالاحماء

فى الصلاة!عم لصدره ازيزكازيز امررجل من و فالله تعالىك فىالاحياء والس:نومسى

وقالالله تعالى لايامن مكرالله الاالقوم اللماسرون
التقريب اذااوف هنا خوفالرياء

التهى لا مافها منعدم

واخاوفقها مر  0غيرذلات#9حتىنقّلعن رابعة

(رحتىنقل)بالبناءللفعول
( عن رابعة العدوية

العدوية  #لعلهامن قبلة دنى عدى قبلة عر ناخاطات رذى الله تعالى عنه فوحينةيل

حبن قلبه[ايم) اىباى

لهابمترنحين يهباىثى” تطلبين رحجته تعالى ورضاه انها تقباالياسى  #من اليأس

عل نر تر يجين  4انواع

ل دن جل على * بضم الم ولشديد اللادم الى عظم على فعدم تعظيم عمل اا

يكون بغلبة جانب اللموف فبدخل فيه الللوف هن الرياه “ها الى كن بصدده

العلان « وى

انرابعة العدوية واصات

الوض والفضل ( انها
قاتلباباسى)) اىبانقطاع

طمعى ( منزجل على )

سيعة انام ولياليها بالصوم والصلاة لم 5كك وم سّ كانت متوكلة

لى 51م تّالليلة السابعةولم دق اهاطاقة حاء واحد
تعا
على الله

بقصعة

دن مق

فامت

ر ابعة واشتغلت

بأسسراج السسراج

فاءث هرة فقلبتالقصعدو ضاءتالمرقة نقاءتالىكوز لتفطر دوءهابا لماء اطفأ الرحسراجهافارادت انتشرب
مانلكو ز سقط دنبدها فاتكسر ذقااتآه محرث كاد انكحترقبتها محرارة قلبها وقالت.اربهكذا تصنع ان دبك
فهتف هاتف بارابعة انمحبتى ومحبة نمب لامتوعان فىقلب اصلافانك لزانت اقصءة تركت رغبتى واظهرت

رغبتهافاناظهرت غيرى فكيببتها لتكون رغبتك
ارادى لتصير مايرا

عن الفى الت

كك لااغيرى فاذا ظليبت راحة

رابعة بعد ما“ععثت

هذا

 230أدثال

الاطاب قطفنك ألى

هذا

فاحءى ادك

نايعا

عن الدنيا ولذائها وآمالها

ه
لدركل
صن س
حال الان اصليك لان

علد

ها ططنذتانها ار

ضااة

اصطابه واهوت

بمدها

و لاحسدتمنطاعتى

مااطلع عليه احد غيراللهةتءالى واعرضت عنالذاق ديث كلا اطلصمجعالحاف انيجى*” واحد #ملنىمشغولا عن
ربىفان من شغل شغاا عن الله ادركه المت فىالوقت

رذى الله تعالى عنه اذا
اع أنه من

القران

خر

م لكدا ويحي“لهالكعابة
لاء.ادةو كانعلى وخائيه
خطان
وشّول

هن اكيرة الدموع
الا 3

لك

اعى

راكيا اذسمع قاريا برأ

ان عذاب ربك لواقع
سقط عن كمه متكا
عليه
لم رج

كاوه
من

الى يله
امه شهرا

كاالفمشكاة و امثال ذلك
أرٌ هن ان محخصى ثم
ك
قال الملصزذف
عندى

)2والذى

اختلاف ذلاك

باختلاف الاثمخاص )©

التحمص اشواد .الالسان
رات دن لعد

مل

س 00 + 1اس ا

2ك

ة 5الانوار  +وكان عر ا

املة تمل غةاابالهوف على
لعد
فلاتوه ,انهذا لابدل عاللىلطلوب اذلايازم جمن
الرحاء ولائى انالأس من جلالة العمللاستلزماليس منمطلق العمل المسل:مزامليأأس
هنر جةالله الذى هوكفر ثماشار المصنف الىماهو ال#تار عنده وقال و الذى
عندى  #فانقيل المصنف ليس منارباب الاجتهاد ولامناهل اليرجيمكالطساوى
والكرج علىماقالوا فكيف نفردعنرأى جهورالمشاعخ +قلناليس هذا من المطالب
الاجتهادية بلمن الامور التىللعلاء العامية فيهاحظ اذحاصله هوالتوفيق بينالقولين

علىان الاجتهاد فىالثلة ليس عنقرض عند مثبتيه ولابعد انيكون الصف
منرجال هذهالطبقة نمالادح عدمنحزى” الاجتهاد © اختلاف ذلك باختلاف
الاثخخاص و الاحو ال #ف بءضالماداص غلبة الرجاءوبفعىضهاغلبة <و فهاوفىشخص
واحد يغاب الرجاءفىبءض اوقتاويغلب الخوف فىبءضآخر» لان انظاهر هذا

مخالف لظاهر وله صل الله تهالى عليهوس الكسمندان نفسه وعل لابعدالموت
والعاجز منابعنفسه هواها وينىعلىالله اذظاهره انكل كيسبتبغىله انيجعل
يىر
سعل
فيث
نفسهحقيرة ذليلةوالعاجز ععَلنىىاللّه و رجوالثواب +فاقولمءنىنالمد
شرا حالحديث مندان دار كا واستعيدها واذلها وقهرها يعنى جعل نفسه

مطيءة لاوامرربها ويدوءبها وقوله وتمئى علىالله من الامنية اىمعتقصيرهطفاىعة
ربهواماع شهوات فسه لاستعد ولاعتذر ولايرجع بلتمئىع_لىالله العفوو اللنة.

مع الاصرار وثراللتوبة وقيل وقيل #إفانالمبتدى”  #فالىساوك #9ومنفيهبشَية
دن اثار العدب والامن  #اثرالامن انيسفس الامنذلاذور #والغرور  #بماهو
مستدر فيه و9والبطالة  #اعلنعمل #8بلنبخىماه اى!!بتدى* وانالفأدتهلوكارز”

فاذىلائمهصفبىاح» قال

لكن الغالبد

اتلطابى م م

فانمنيق فيه تاللكامور لاخرج عورية المديّة ولوطال زه  70اا

(والأحوال  .6القائة

بالامخخاص اذلفامنبتدئ* )

فىالساوك والطاءات 8غلبة اللموف ولغيرثمايه من ذاقحلاوةالسلوك ورقالى
حانب سيل المالوك  3لع عءقبات لعن باقهر والغلبة والرياض_ة هه غلبة الرحاء
اوالمساواة #بينانموفوالرحاء لا مافيه»ن عدمالتقريب فالاولى انيزاد>وقوله
وانة2صا واحدا قد يءعرضله فىبءعض الاوقات حالات ترجم جانب انلوف
وىبءض

الغرض بالنفس وعلها

أن سيب

مدل هلء الامور ل

ما
فدملهامغا را لهاش عل

ار

الات

اخرى وخ

حانب الرحاء وفىيعضها

الأساواة لعلها كتفى

بماذكر اعقادا على المقايسة واستظهارا ما ذكر لكن لاْئى انهذا اما يلاتملن
نظر املنذارج و الكلام فىنفس العابد فكل مابدشبغى انبقصمر عبللهكلا ازداد
القربازداد اللموف ولهذا ترىاخوف الناسالانبياء علي السلام اثلماولياء ثموثم

زو الغرور» عاهو مستدرج

قد (واا بطالة)

اوتر)د
نصتفين وغايت عل
عاانلعمل الصالح ( يذغي لهما  6اى لكلمنال

عَنال الفة (واغير ضا))

(وانهم)

م :ناولن البقنّالذئ رق لرمه النكين(غلبة الرحاء» عالوىاملومفساواة  6ا ىووا
آ001022ز
ز62ي1
ة
1
ذ
012ز0ا١

ا

نفلىك (والسم عنداظتماك)والشهور غندهم ينبيى فيسا اللصحةاسنواءاللادمرييثنلووذن خوف المؤمن

3
 1ورحاءء لاعترلا وهذا فىالسالم من غلبةداءالامن او القنو ط اماالاول فينبغىلهالرجوع لوف

واماالثانى دى الا كثار

[ نماسعث علىالرحاء اماالمريص فايغللربجاء مطلةالمديث لاءوتن احدك الاوهو نحن الظن بالله تعالىو مااحسن ول
ع لضعم ذ
اإك ك
لاسنابة الذى” رم فااستوفى كر مقط حقه اكالفمواهب  +وقال فىكتات مناش الاخلاق الافضل

| قندطائقة انساوى

اللموف والرجاء فىاأجعة و عند الآ خر نا نيغلبه الموفواما فىالمرض فرعان الرحاء افضل

' انتهى كلاءه  +وقالالقشيرى فالىرسالةقالسليان ينغ انيكونالغالب عاللىقلب الذوففانه اذاغلب الرجاء على

ا٠ه
' القلىفسدااقلبوقالاواسطىاوف 4 165[99-ه والرجاء زمامان علىالنفوسكلا يارج
تاهلىر
ىعكونالتها

اله دي
ل غلوة ااس اريكوف فىالححة والربم :اء فالمر0ض

* وى حدائق

ولف ل

لتعارض مثل ذلك قال  #8والعر عندالله تعالى  4قالالله تعالى ومااونيتم ٠ن الع

الاقليلا نمقيل هنا المثهور دغ استواء الامن للكعة وغلبة الرجافىاأرض
لاعحديث علىكل ذلك +وعنمنا اهلجاخلاق الافضل عند طائفةالتسوية فىالصعة
وعنداخرى غلباالموفوفالمرض غةاابلرجاء مطلقاء وعنرسالةالقشيريةتر جح
جاتب كوف اذغلبة الرحاء تفسد القلب +وعن الواسطى هما زماما الفوس ثلا
تخرج الىرعوناتهاه وعن حدائق اللقاثق لالحقق كل «نهما بدون الاخر
كان5ا
لان الرجاء بلاخوف امن واللموف بدون الرحاء قوط وال

اعلمأن

اللقائق

الرجاء لا :نيحةق

الامعالذوفكان! وف
لاح الامع الرحاء
“ها متلازمان لانالرحاء

بلاخوف امن فىاللقيقة
والذوف بلارحاء قنوط
فى المة.قة ولهذا قال

اي

الطير قاناعتدلاط_ار والافاما تلطيراله اولايطير اصلا فصار كالمذوح ثمقيل
والذىظهرلى بلطافربى ترججاحنبالر حاء لديث اناعند عظبندىبى وقدكان

ارجآية افلىقرآن قوله تعالى انالله يغفرالذنوجبميا انه هو الغفورالرحم* وانا
اقولوايضا غلبةررجته تعالى ءعلىغضبه وسبقتها عليهكافىاحاديث «فصلةلكنهذا
لاةف ادرف حاف جمم ان حاادلتحإاخاللففنين ععطننواهرظهوااهرها هواشعدو.اعد سشتررععنيدهاو اووررجم :م اذلة
جانب الواقفين رجات اصولية علىنج مقنول كيف وظاهر كو قوله:تعاان

ةرق وف
بعض اهل
والرحاءكزوج المقراض
لافيد احدهما الامع
وحود الا خر * وقال

اكزهم هها ناح الطائر
متىاعد لاوتساويا طار
طير اناناماومتى زاداحدثها

بدعون ربخهومفا وطمعا وو حديث لابدخل النار منكى هخنشية الله حتى

على الآ خر اختلطيرانه

ابن فىالضرع وحديث لوتعلون مااعل لضهكم فايلا ولكيتم كثيرا وال الله
يلج

قط وإصسا وناليف
 2حانب انموف فافهم  2الثابى عش

من اقات القلب الكروفيه جسة

مباحث #

فىتفسيره وحكمه وفىانسام الكبر والتكر وفىاسابها وفىعلامات الكبر وفىضده
اىالتواضع وا9لث الاوفلىتفسير الكبر وضده ومنا»»:مااى الكبرو ضدهء:اسب

الك نلابلآتكنزوالاستكارو مناسب ضده وهو |اضعثلاثةالتواضم والتماقوالتذلل

والمذبوح اتهى كلامه

 +والذى ظهرلى بلاف
ربى ان يكون الرحاء

اولى وافضل

بانسبة

الىعبد مطلقا
ظ لماروينا فياللديث القدسى.اناعند ظن عبدىبى  +وقدقيل اناربج اليد افلىقرأن » وله تعالى

انالله يغفر الذنوب ججيعا انه هوالغفور الرحيم ( الثانى عش من آفات القلب ) اى مهلكانه (الكبر) بكسسر
ان ( وه سه محف © المحث الاول فتىفسير الكبن وكيد المحث الثانى فىاقسام:الكبر .والتكير
الث الثالشم افتىحسبابها الميحث الرابع فعلامات 'الكن المضث الشاسمكن ق
كد

ةل التواضع  2المبعث الاول

ىلمييز فيضدها غيرالاشياء
فىتفسير الكبر) قدمه لان كم علىالثى'فرع تصوره (و) نفسير اضده) زيادة ف ا

( ومناسهما ) .اى الكبر اثنان التكبر والاستكبار ومناسب ضده ثلاثة النواضع والقلق والتذلل كافىالخاشية

(و حكبها)

اى هذه الثلاثة تسب

الشمرع(اكبر)

6

خيره قوله (دوالاسرواح)

اى طالبالراحدوالركوؤن)

اىالميل والدعة ( الىرؤية النفس فوق )© نفس (المتكير عليه فلابدله» اىلاكبر (منه) ائ مر ال عليه حتى

اتلتاقج|ب) يعنىيوجدالاحسلبيتدوغنمب عليه ه 05كه وبهوهواعم مالنكبر فالدفرحالانسان
بوجد (
©2_2 9722

سس

2ل

0

ل

نفسه وعله منغير نظر

وو » بان فو حكمها  اى حكم الثلاثة فى الشمرع  9الكبر هوالاسترواح »

الكر نف المديث الكبر
عار اقلق وغظ التاسن

فصقاتها الكمالية فحصل من روتها قوفه قله اعداد وثرت  700ا

سبي

لغير وهذا احد طرق

طلب الراحة  8والركون  #الل 8#الى رؤية الفس فوق الشكبر عليه »

هفولانالساتدلعىه اااللكىمعبجرب علياهمنهبلاول6م منلقمكبارلانعسلاينه حاتلىاوحبدوهجديملكنلمعغ.لهادقوناكلرسءوبقدب

فشكت الصف ن الاول
هن نوعى الكير وعرف

اىاطر انالعحب اناينشاً من وجدان المرءالعبادة فىنةددون غيرهفكتاج
سبق ال

الثاتى فقط ( و 65

ايضاالى الغيرالاان بعال ذلك وان

كزريالكندليس بكلى فوواعم من الكبر مسامعتهها

حرام اهلنكيار أصعة

عندو جودالغير ووجودااءتجب ذقط عندعدمه لانالعجب فرحالانسان بنفسهوعله

الوعيد ذه عند الشيين

سواء وَجدالشير أولا لانهاستعظاء النفس -عاتمده أعنةوخ فاهذا

|1000

وغيرثما (وردذيلة)ءن

مااشار اللهشوله و الكبرحراء» مطلقاسواء علىمااتصف ,داولا  9ورذيلة 6#

ممعنى الرداءة

خصلة دنة  2عظير من العباد  3دون المعبود لانهدليل نسيانالعيد خالقه وعزه

الوذالة

لاعظية .ن العباد و ضده
الضعة ) بكسر الضاد

وتغافله عن خلقتههنماء ههين ةيل وفيه بهلك ادو ادصملنق و قلانفك عانلهعباد
والزعاد والعلاء فضلا ءنعوام الناسوكيف لاتعظمآه وقدقال اصلله تعاق
عليه وس لادخل الجنة منفيقلبه مثقال ذرة منكبر  #وضده  #اىالكبر

فهو وضيع اى ساقط

الضعة * #كسس الضاد وثكها #ؤوهى» ااضعة © الركون الىرؤية النفس»

وثحهاا.سمرءصدر وضع

رويد نفسه دون غيره» ادنا منهالضعير يعود الىالنفس باعتبار اللشخص وبينهما
قسهافحود ولادونه بلبرىالمساواة #ووهى #اىالضعة
تهبسهو هى ازلابرى نف

لاقدرله ب وهىالركون
الى رؤية النفس دون
غيره )-ذ اكلرصهير مع
عوده

فضيلة عظية من الوق

»و فىحديث المامعالصغير طوبى إن تواضع فىغيرم'قصة وذلفىنفسه فغيرمسكنة

نفس باعتار

وانفق هومال -جعه منغيزمعضية وخالط :اهل الفقه والمكية ورج اقل !1ك

الشمخص ونننهما مرالية

وااسكنة طوبى 1ن ذل نفسه وطابكسبه وحسنتسريرته وكرمت علانيثهوعزل
عن الناسشسرءالحديث» وعنهعليه الصلاةو السلام اذاتواضع العبدرفءهالله تعالى
الىالدماء السابعة* وفىحديث آخر ماتواضع احد لله تعالى الارفعه الله تعالى

و«دى أن لابرى نفسه

فوق احد ولادونه بل
وىالمساواة قىكالحاشة

«واظهار الكبر»ه بدأ خبرهتوله تكبرقيل الكبرانفىالظاهر فا>مى تكبرا وات

 2وهى © اى الضْعة

افلىباطن فد-عمى كبراوهواصل التكبر هوموجودا» بان وجدفىقلبه عندالاظهار
يعنىوجد فىالقلب فظهره منه هاو معدوما» بانلابوجد فالنفسولكنه اظهره |
منهاسواء كانذاث الكبر لؤوحقفا» كالتكبر عالىمتكبر ويدخل فيدماهو منالله

(فضيلة عظينمنالخاوق)
لانها وصعهم اللازم لهم
وغار بين اللفظين تفننا

تعالى ##إاءباطلاه بانيكون مخلافه سواءكان #شول» ولو اشارة اودلالة

ف التغبير والاذالمراد من
حال

من

المضاف

اليه 1

دو نالغالق لانهدايل معرفةالنفس وعبرهاونقصائها

ل

المضاف

عامل ؤه

قبلها

فهو كقوله

ته الى اليه م

جعكر جيه ) او معدوماحةا

َ(بان

كان مانظر لتفضلهءلى غيره مطابقاا اواقع ( او باطلا  6بان لميكن كذات ( بقول  6حو انا انضل من فلان.

(اوفمل) لتقدءه عليه زتكير) خبر البتدأًالكل واد نذرلك فقن الكيد و و الاستكبار ) 'أى طلا لكا

(مخنص) اطلاته (بلباطل) فلاشال فاىلاق *اعر اانذسنية بايلنكبر والتكبرعوم وخصوصمنوجه واما
باليتنكبر والاستكبار فطلق كافىحاث.ة خواجه زاده ( ذلذا  6اى لاختصاصه بالباطل ( لانوصف الله تعالى.ه)
هم7س العام للق اولباطل بوصفبهتعالى فيقاللهالمتكبر( والتكبرحرا م)
]م
فلاشالفيه المستكبر ( لاف التكبر) 9

#اوفءل»ه كان تقدم على الغير فالىمثى والجلس #تكر يهتفعل ومعناه تكلف
الكبر وفىاللهتعالىالاتصافبه هانلازل ؤ.وجد فاىلاق والباطن #ووالاسةكبار
ولنب_ية بلينكبر والتكبر وكذا بنه وبينالاس_تكبار وم
محص بالباطل  »#ا

وخصوص هوجندوامابينالتكبر والاستكبارفطاقكذاقيل #إنلذا»ك لاختصاده
بالباطل لابو صف الله تعالى نه لاف التكير » اكلاقلاهلنعالى فىو صف ذاته المذكبر
فانالمتكبر ٠نبرى الكل حقيرا بالاخضافة الوذاته ولاارى الكبرياء الالنفسه فان
ه
لافى
لك
ادقة
كانتالرؤية صا

طلاق لغيرالله تعالى
لعالى
كانحقا ولا.تصور ذلااث

وانكاذبة فباطلا فهتوالمذموم افلوتكبر حرام علىكل احد لانه عاظليآفات
وشيعا كر البليات وهوجب سرعة عةوبةالله تعالىلانه لاحو الاله تعالى فاذا

افللعبد ماتص بالمولكى اشتدغضب المولى الاعلىالمذكر»ه

علىالمتكيرلييحسائز +قاالملناوى عن الغيراذا اغضراك ابغحيدرشىئ” فلاتندنهبالصلم

اىعلىكل احد(الاعلى
المتكبر) فلايكون حرّاما

( اله تدورة وشد اله
صدقة) لاروىاه ضلى

الله تعالى كر

قال

التعبر على المتكبر صدقة
 3قل فىتوجمه انالمتكر
اذا تواضعله احدعادى

افاىضلالواذا تكرعليه
كن ان به وبرجع عما

ذو عله فكون الكر

عليه تبيهاله على فجفمله

لانكتذل نفسك فىغير محل وتكبرنفسه بغيرحق وءنئمة قلايلافراط فىالتواضع

وروى

دورث المذلة والافراط فىااؤانسة بثوارلهانة واذا اتفقى اهنام العبد فى٠وطن.

حنفة  0الظالمين من

عن الامام ابى

الاولى فه ظهور عنةالامان وجبروته وعظته لمزالمؤءن وعنلنه وانيذاهر
فالمؤءن ٠انلائفة والجبروت مابناتض اضوع والذلة فالاولى اظهار ماقتضيه
 +وعن الامام الثافعى
ذلكالموطن مي
الامانبءزةالمؤمن «ؤفالهقدورد قداله صدتة » #ر -جه'للهتعالى لاتكين دن
على تهكنبر علءهكاورة التكبر على المتكبر صدقة لانهاذاتواضعت لهتمادىفى ضلاله
ل على الك * وعن
ملسف ومن ها 62
لشاف مك فالشكر رن وقال الزهرئى
لزهرى احير على انناء
اهباربعنلىاء الدنيااوثق عارلىاسلام و+ءنابى حنيفةر جداللدتء لى 'اظرالظااين الدنيا ااوثلقاغرسىلام
٠نتواضع النايلتفت اليه و+قيلقديكون التكبارلانميتهكبر لالرففة النفس * قالالشاى  #تذللَلن
و اضع ان لايلتفت اليه

ان رد الماركل!نليلذ والاختااة #الكذي بنمفاذ اشكرعلى من 7

اونذلاتله  #برى ذاك

عليك مالهتواضع © و الاعند القتال 6معالكدمار لكسرث وكمم واسهاعا الغونف

لافضل لالابله  #كافى

والرعب والهابة علبهم «ر» 4الا «وعندالص_دقة » اظهار العدم قدرمابذله لاخيه

وابرازا لاسرور والكرم والدضاء وطلاقة الوجه وبشاثته وانساطه معالفقراء
لبتوجهوا اليدلدىالاختناج فلاينافى ماقال يأبغى ازلايعظ على من تصدق عليه

ويرفق ونتحاثى عابوه الاذىله ده ابوداود عنجابر رضىاللهتءالى عنه
انر سو لالله صلىاللتهعالى عليه وسل كانيقول فاماالحرلاء »6بضمالعة وفع لهند
الصدقة َ(اظهارا أعدم قدرماذله
وبشاشته

وانساطه

م

 2ربقة

ليو ىق َ«( لاحقد وار |زا لاسر ور

الفقراء ايتوجهوا اله لدىالاحةياج

+

6

التوفيق (و) الا بإعند

الفتكال) بن الكدرء
اظهارا لاقوة والقادرة

والشجاعة والشدة على
الكفار لاعلاء كاه الله

تعالى زاولا(

واللى مِ و الصا

او داود المرهوزله

وله

عند

وطلائة الوجه
(د» 62ع نجابر

رضىالله تعالى عنه انرسولالله صلىالله تءالى عليه ول كان بقول فاما الليلاء ) بضم العمة و فمالعرتية النكير

لف:امخكتهالالر جل نفسه )اىالكر ولا الها
ح[
>لدتعالى ) اىءنها اوبها (
را ال ل (ااتى ال
77ر0
“١ا#آثتثتثتثثث تت

) عد القتال ) لكددر

معنى التكبر ومنه الختتال التكبر #والتى يحبالله تعالى فاختيال الرجل * تكبره

بالشدة علهم ( واخماله

دعنقدة* فانقيل ماو اجلهفاء فىابتداء الكلامفىقولهفاماالخيلاء +قانا
صلو
لقتا
اد ل
عن
ألحديث اتداء وغّة كاروى عن ار جيناذهو ان ٠انلغيرة املاتلحّبدتعالى* ومنها

قلوبالكفرة والاشحام
عند الصدقهة « جدالله
تعالى علىتأهيله لايصال

الذير لعباده على بده قل

اهك
لرح:
ذو ب
فضلبالله
سف
فليفرحوا قال المصنف
( ولعل المراد بالاختيال
ى)
نهار
ءة اظ
لصدق
اد ال
عن
عن الد نازو عدم الالتفات

المىال)فاله عنده عقام
 2واس:صغاره  6عطف
علىقولهاظهار النبىوكذا

(ستقلاله ) اى
قوله وا
عده فللا يعنىفلا تعاظم

مله يبسلتهونه (ليقصده

الفقراء نْثاط)ف الطلب
منه(وامن ٠ناان) اى

#ؤنفسه عندااقتال »6معااهللمرب هو وا+تياله اعلنصددقة»ك فئبت جواز التكبر

مابغضالتلعهالى ذاالماجى حسهااللهتعالى فالغيرة افلىررسبة و اماالتى سغضها اللهنعالى فااغيرة
نب اللهثعالى فاما| إبلاء التى حب
او
مالى
فىغير الرسبة وانمناللميلاء ماسغضاللهتع

خالتةاال
التدتعالى وعتهواما!لملاء الى بعضالله تع

ار جل قال اللا

فالمصنف قصمرالحديث علىالحل المستثهدبه و.ثلهذا الاقتصار فىالحديثتلف
فالمص:ف اختارحانب اللواز +و لاعللعز ممةهو الاتمام”ها مناوله خصو صا عندظهور
الارماط وافىهذاالخحديث كافظ الفاء تملاتوه ,منظاهر الاختيالعندالصدقة جواز

تكبر الغنى المتصدقعلى الفقير التصدق عله وهو »٠نواذى واستكثار منوع بالالص

ٌ

وقدقالوا الندب للاتصدق الاجلال والتوقير افقيرحيث صار سببا لكو نالمال |
المس_تعار الجازى «لمكاحقرقياله ومدارا علىكونه مثاباعلى ذلاك المال وعلى كون
لياو نا هن الضياع والتاف حثكيانهوضعه فىحزانةاللاك الغفار وكذا وكذا.

دفءه المصاف بدوله «واءلالمراد بالاختيال عندالصدقة اظهار الغناء#ه عن !امال
المعطى و وعدم الالتفات االلىمال »#الذى اعطامكانه فىنظره ليس بثى” لثلايتوهم
الفقير الاء:نان والاذى #واستصغاره اىالمال الذىاعطاه #9واستقلاله #عده
قليلا حقيرا انلعايفقير ##ليقصده الفقير» مايلليه و برندءبن©شاط وامنمنالمن

تعداد التعمة إ(والاذى)

والاذى» ويكون ترغيساله فىغيرذاك الوقتولاغير مطلق ا وقيل المراداظهار

بلترفع ما اعطى و(الا

المتصدق عهلالغنى بانيأخذ الصدقة كامستغنى عنها غيرسائل و لالجودا ده

الي زلرلاءامات الد ©  +وقلالمراد.ه اظهار .مرنيد التصدق عليه الاستغناء تعففاعن اخذها واللهد على
السافة فى باب الرياء

يلث فكانهلايرتكن
داىا
الكفاف هن الكب لنااليد العلناخير املنءدالسفلى ك
لمت الصدقة عولمكن انيكون ااراد |"
ا حر
لمعى
على اخذغسالة ماالغليركالها

(فانه) اىالكير فالدنما
بهذا الشسرط (ايس حرام
ما قرام
تنوكن
وا

هوا كثار الصدقة يو الا عادلفاعسلتىثناء السابق ا8لتكبر بالمرا 156#يسبب

دن لكر © اشع

الرياء لإوباسباب الدنيا #وامتعتها هايلدوكبنريه بانيظهر الرجل باسباب الدنيا

كبرامنغير هنيلفس االلىعلو عاللىغير «إفانه :اىه_ذا النوع منالكبر #وايس

و سحدى” ان شاءالله تعالى)

حرام وانكان مذموما» مكروها هنالشرع حلاف الثلاثة الاول فانهاتمدوحة
إؤوةدم  #فىمعت الرياء#وو“حى  #تفصيله #إانشاءالله تعالى» قال المولى "

بدونه فى القلب 2

الحشى والحاصل اظهار الكبر بدونهفلقاب جائزافرىبعة مواضلعدكبر عالمىاكبر.
والتكبر عندالقتالمع ال  0دوكت و التكبرعند الصدقة لاجلقصد الفقراء |

واللاشل اطهار الك
فى اربعة مواضع اتكير

غلى المتكير والتكير عند
القتال معالكفار لك

بنشاط والتكير بالمرا آةياسباب الدنياوهذا مذهومومكروه فىالشرع حلافالثلاثة .

الاولفانها حمةداونتهى لإ عدم الملامة بينقولهجارٌ وبينوهذا مذموم ومكروء"

ىلشرع
الصدقة لاجل قصداافةراء ششاط والتكير بامرااماسنات لديا وهذا مذمومومكروه ف ا

(فالاولى)»

01

ْ حلاف الثلاثة الاول فانها ممدوحذفيه كافىحاشية خواجه زاده إواظهار الضعة) اىالتواضع (بمادون مرئنته»
ٍْالسو بها عرفا وشرعا (تليلا) سر هم؟ هه واظهار مبّدأ خبره  تواضع غنود وان كان كثيرا قلق )
0

فالاولى ايس بحرم فىاربعة آعميجوز ا+ق8اع الدواز مع الكراهة حيث هال

حو زمعالكراحة وإ واظهار الضعة #هاىالتواضع هعلادون هته التى اسهدق
لهاشرما وعرفابان يظهر ذل نفسهعنمقام تقتضيه رنته ل8لتاتواضع ود»

رو نالرشيد ناامير الم منين انتواضعك فرىفك
هأ“اما
ابن
لاعلدامفراظ ومئهقو لا
عة وبسطنا
1 1ك إن شرك وأن ام اثافالله بكالا فخلنه ونوا ضفتا قى
ؤفذات بدموعف فجىاله وواسى فىماله وتواضع فى سب هكتب فىدواناللهتعالى

منخواص الله كذا فى الاحياء ف وانكان كثيرا ثتلقى  #اىاظهار زيادةتودد
فوق ماشيغى توصل بهاراد ماكاقيل  3م لان فيه اذلال النفسواهاتها
وه والمفهوممنكلام الماصنف
بلافائدة والانى كا بنت العم فانه ممدوح لاستاذه ش

|ا وص و لرضاءتءالى لاخر ب يل عدى ابن عدى
انهن العلواملدياءة وكانطبه على الح
عن معاذيه نجبل يو ابىامأمةر ذى اللتهعالمىعذهها 6#لباهلى لإزممفوم»امااضيف
االلىنى صل الله تعالىعليه و  0خاصة هن قول اوفعل اوتقربر متصلا اومنقطها

اى اظهار زيادة تودد

ذوق مالبغى ليو صل به

لرادما( مذموم ) لكر
خلاف الواقم ( الافى
طالبعم  6ليقبل عليه
| عات ذلك  +اخرج
انعدىاار موزله بهوله

(عدى) عن معاذ) بن

جبل (وانىامامة رّى
الله تعالى عنهها ذموعا

ليس من اخلاق المؤمن
اتماق الا فيطاب العرم

فاللتصل قديكون مرذوما وغير رفوع والمرقوع قد يكون متصلا وغير متصل

والحديث رواه البهق

والمسند متصل رفوع 0

0من اخلاق المؤمناماق * اىالزيادة فى الزدد

عن معاذ بلفظ ليس من

مسرلد

ب .ج اولنانسان ماده وزيد فى الجامع الصغير على

اخدلدق' الوه العلق

والتضرع فوق

والمسد الافى طلبالعل

عن الببهق ولا الد اللافىطابالعل» فانالمتعل ينبغى له القلقى لعله
واظهار الشرف تخدمته وان يلق اليه زمام امه ورذعن لنصحه اذمان الأردض

 +قال المناوى فى شرح

الجاهل لطبوب المشفق الحاذق صلى زد نن ثابتعلى جنازة فقر بت لبهغلته ايركب

الجامع الصغير القاق

إن ناس كانه اتمال سزحل نه راان عن راسوليلد فقا هكذا امسن ان

الزيادة فىال-:ودد ذفوق

تفعل يعلاننا فقبل زده وقال هكذا امنا اننفعل اقل بيت رسولالله عليه

ماة_غى سرج من
الانسسان هاده +قالابن

لى القاق لغير المعل من افعال اهل الذلة والضعة ومازرى بفاعله
السلام +قاال
س[
بسه
انف
كهين
ورد لعلى سقاطتهو قملقةدار نفسهوايس لاحد اني

غيره انيهينه  +ثم

قالالمناوى طمنا على «صنفه هذا المديث ضعيف عند البيهق و حكم انالطوزى
ق»يلل هنا وللخديث اسنادان ورحاكهما ثقاة فا<اج المصنف على
ااضح
وضمعهف
طريق الوضع ابس يم اصلا وعلى طريق الضءف ايضا اليس تام الاانيقال
الضعيف والوضع على طراق معاذ كا نه سف لوز كهته على ريق ابى امامة

الد
تتأمل «وفى» كتاب ف تعلممتعم القلقمذموم » فجمىيع الاشياء من ك
تاانق
مكل احدافلإافىطاب العم لقوة اشلفعم #إفانه ي#ذب#غاىطالب العيو
لاستاذه م الذى زمر منه وكذا لشذه الذى برث_ده وريه بالدلالة اوالمقايسة
قالالشاعى  +ان المعم والطبيب كلاهها » لايشدصان اذاعها لميكرما »

» اكرمطبيبكاناردت نداويا* وكذا العم اناردتتعلا ,

المعز م نكر تملقهلم يؤمن

شره ولم يعرف مكره
(وف) كتاب  (2تعلم

التعم اماق مذءوم 6
لمافيه من اظهار خلاف

الواقع او من الافراط

 (١الافى طلب ااعلاله
شغى ان علق لاستاذهم»6

 1شر البنصحة فال  /ان

الل والطبيب كلامها

لكر ما  #فاكرم طبيبك اناردت نداويا  #وكذا المعر ان اردت تعبا
 #لابنححان اذاهها ب

سق  7يه
اصطببببببطسسسسمستسب7سيي2س
 3وسركانه

ليستفيد

4م

ا لللللاااا7

 3وهم

حكذ

لبت

فىمعنى ااه

_“بإت؟إ؟ت؟ئفت؟؟7؟7
ص اي

سس

اي

* قفيه اشبية

ا لاقصر الاستفادة على الاستاذيل قد ستفيد منهم ولادكر بل قدتكون الامتفادة

(وشركاة لستفد مهم 6
وه ,حيئذفى معن الاستاذ

(اتهى وان١ كمع اى

القلق ( فتذللحرام 6
قال رسول الله صلى الله

عليه و لاحل للؤمن
ان شل نفسه (الا
رو رة) فيه لرلت
كتلف النفس اوالعضو
او لاجل ازالة الكير

اكلاحفاشية نوماجهزادء
(وهو)اىالنذالالفرط
( الثالث عنس ( 6من

آفات القلب كالعالم 6
يكسمر اللام ا(ذا دخل
عليه ادمكاف ) 6

املنشسركاء ١اكثلرٌع
اام
سنتاذ اذقديدق تهربر الاستاذ ي
وصعب همه لبعض التلا مذ

لكونمبهتد نابالنسبة ال اىلبواقى او لبلادته فيذبخي انلاتكيرو لتااعفبمينر الغير و مذمته
بشلصمر النظر علىانتفاعه و كن ان تحمل الاستفادة منهماعلاىستفادة من استشكاهم
على الاستاذ و مباحثةهم معه

 +لام ان ظاهرء انه لاعلق الىالعزاء غير ليذه حين

الطلب فغيراأتليذ مطلةا والتليذ غير زمانالطلب لاعلق لكن السابق االلىخاطر انقو
| شر فالعل تقتضى جواز تماقالكل والخاصل انجملالعلة الاستشفاق و الاستعانة
دلىالطلب كاهو ظاهر العبارة فلايم وانمطلق شرف الع يكن انيم نم يكن
المقايسة باناحتياج الغير الىاأعلاء ولوفى المسائل والفتاوى والمواعظ و النصالح

ضسرورى فكمايجوز تملق التاذ للانتفاع بالاستفادة فلصر تماق الغيرللاتفاع بدو
وىو الهديت
دعفى
لمصر
ااال
ماذكر واللهاعل وماذ كر امكنان بندفعتاولهمن,افاة بين
وبين ماوسع فىتعلم الماع وججع الشسريك مع الاستاذ #ووان» كااظنهار التواضع

اكز فتذال حرام كاروى عنه صلىالله تعالى عليه وس لاحل لمن انبذل
نفسه وانذلات ليس الالامن دنيوى والافتقار الىغيرالله هن عدم التوكل عاللىله
ومن قلة الاستعانةباللهو النفعوالضر وامنع والعطاءمقصور على الله#الالضرو 240 7
كصيانة دين اونفس اوَمَالناوع كن عويتاك ارتلا من ظطالم متكر ومنةواعد

الشرع المثقة نحلب التيسر قاللله تعالى بدرالله بكم الل و لايريدبك ا

فاه لكره صانع خف

وماجعل عذكر فىالدبن منحرج وججيع رخص الششسرع ترج عهلذىءااقاعدة
تمرد علىالصنف اكنان قولهان اكثر عطفا علىةوله وان اظهر كثيرا كاهو
الظاعر لفظا فلاتقايل ولاتغار بين المعطوفين حقيةة وانفرق بايلنكثيرو الاك
عملعىنى انالكثير مذموم فىغيرطاب العزوالا كثٌمذموم مطلقا فيازممذمومية

محخلسه واجلد_-ه فيه )

الااكث فطلب العوظاهر الحديث والمنقول هوالمطلق فيازمالتقييد بالرأى والرأى

تمظيواله(ثمتقدموسوئله

فى متابلة النص ايس اث ولا اقل من الك ,وان عطاف على مذعون المستئئى

الهمزة وسكون ال»#ملة

(فتخىله) اىقام (عن

ذمله ) عند الاروج

(وعدا» اىمثى (الى
بابالدار خلفه ) اوامامه

اىقوله فيطلت العركاتوهم فم

 1لالدح قولهالالضرؤرة اذتلاك'لذرورة

لاتأتى من الاساتذة على انهعكن انلانذذ مثل اهستاذا اثلمظاهران مىادهالتواضع

كثيرا فى غير المستثنى مذموم والاكثر حرام «طلقا الافى مستثشاه ايضااعله اطلع
مشيعاله (فقد اسس») '
فثاتالقلب»
آال
ثتذسللمفنالث
علىدلل الحكم على ودفائهم وهو » اعىال
10
لاطا
ومثال التذلل كهاهلعالم اذادخل عليهاسكاف © خصاف اىصنعته ع-ل التعال
اى صار ذليلا
ف قتصىله »© تحال يعنى قام » 9عمجنلسه واجلسه فيه يكتعظياله «« ثمتقدم
ار» مثلا
وسوء له نعله ##عنداناروج © وعدا » اى>اوز ومشى #االلى بداب
مدس  #صار خسيسا  0نذلل» صار دليلا اواظهر الذلة |.
سهنق
اخلف
تشيبعاله يق
زواما»

|الإواتما تواضعهله) المطلوب ب(القيام والبشر والرفق فالىسؤال  6حين استفسر عن ثى” بان قال كيف هووان
هولانه المراد هنا لاالدؤالالثهور -فير 1/؟ 3هه بل معنى الاستفسار كافىحاث.ة خواجدزاده( واجابة دعوثه)
اذا دعاه فىاككل ضيافته

وو انماتواضعدله #ا6لاسكاف بااقيام * الظاهر اى كحو انهو صالله اواوبشر يه
اوطلاتة الوجدله فإوالرفق فىالسؤال#ه ءن٠صارته وسيب مميئه اوءعنجواب

اجانه ذالعاالم وا كر

سؤاله وبالخلة الرفق فىالخاطية والمكالمةمعه الكلاءمقنبل الا خراج علىتر بج عليه فتأمل ( والسعى
ففحاجته  6اذا احتاج
العآدة لاالخصيص عاذكر لوابجةادعو )تاهلى نو ضيافتهفلاعتنعتكبرا اطولوسعى
اليهقال النى صلىاللهعليه
حفاىجته  #التىجاء لاجلها انكان فىوسعه  +وفىحديث المع الصغير منقضى
وس من مثىمعاخ مس

لاخمه الس حاجة كازله هانلاجر كن حج اواعمروفيه ايضاءلىرواية اخرىكان

فىحاجةه كان كصيام شهر

لهمنالاجر كن خدمالتدمره *قالالمناوى عالنغزالى وقضاء <وات الناسله فضل

واعتكافه ومن مثى مع

قداقله ثلاث درحات+الاولىانيتزل فىحةهم منزلةالكرام
عظم والعبد فىحقو ال

مظلوم يديه تنتالله

ابررة وهوانسعى فىاغر اضهم رفة' همق اد اك اروز علىقأو بهم*الثائية انينزل

مغزلة الهاتم واخادات حفقىهر فيللالم خيرهولكن يكف عنهم 5لكان دل
منزلةالعقارب والليات لابرج خيرهوتَق ثسرهدفانلنقدر انتكق بافق الملائكة

قدميه عاليلضراط لوم

تزولالاقدامكافى الروضة
(وانلايرى نفسه خيرا

رنضم اليزول
فجن ران ل #ندرجة الحادات الدلرحة التقارب واليات فا

ذه )#وذلاك وول( ولا

ماعنلا علفبلياترض بالرضى فىاسفل السافلين فلءلك تيو كفافالالك ولاعليك
علتكف فقال يااهش اماتعل
مقا
اللسن ثانا البئاتى باللثشى فاىحناجاةف
*وفيهايضا ا

مره ) *ن بأب نصس

كارا خقرنا لور

انمشيك فىحاجة اخيك خيرلك منحة بعد حة واخذمنه اننا كد لاش السعى
ته
بلح
اصا
فطىم

َك لمعيل إى اكه

لكامةد نه وعرضه
ومساعدتهم بجاهه وماله عندقدرته عولىسذل

للععقارة اسذذا فاه0 7

انتهى #وانلا برى نفسهخيرا مند» اذاللائق ان مل اكلناس اولى مننفسه

مبرىو على القارى

صنف ووقع فةىادملاشجاطبية وفصل ا
مح
ليصي
اإس
ولوكافرا ك

استصغره ) 6لطمة صزعه

عه
فيشرحه لانالامور واءها ولادرىاحد عاذاحم الله تعاليله فرب ءتالمل

قال صلى اللهتعالى عليه

بسوكاسعت منقصة بام وربجاهل يختوله ت#خيحررة فرعون وماتدرى نفس

وس حسب امرئى' من

ماذا تكسب غدا هو لاحقره»#لكونه من الاسكاف فو لايستصغره» قال صاللىله
تعالىعليه وس حسب اعرى” من الشعران حقر اخامالم «ؤومنه © اىءن التذلل

القران قر احا المسم

(ومنه) اى من التذال

الكو ال )  6آل

المرام السؤال هنلهةوت وملهنفسه يهوانسألهاغيره من الفقراء اوالمدونلابضر
لكو ن سائلا بلهو امانة لذاث الحتاج وفىالصرة عن كراهية جامع الفناوى
ومنكان عنده قوتنومدلا لله السؤال لقوله صلىالله تعالى عليه وسلم منسأل

زانلهقوت ومهلفسه «(

وانسكله لغيرءمنا'فةراء

كون
ييض
الا
لون
ولمد
اوا

الناس وهوغنى عا يسأل جاء نومالقيامة ومسألته فىوجهه خدوش او جوش
ورام لقولةعلهاليلام لاحللل
انل اسه مضي ظرورة ا

انذل نفسه © و#حى” ان شاءالله تعالى فآفىاتالاسان وهنالسؤال اهداء قليل
لاخذ كثيركاشعل فىدعوة العرس واناإتان» ك] ان العادة فىزمائنا جرت

باعطاء

قلدل علىقصدد فع عوض كثير فاله ذال فىنفسه اولازمله وانتعورف داف
الذىمن

الذل

صاحب العر

الاانه سؤال

باسان

امال

 30إهداء

 0لحل

ند] 1من الصابون وغيره لاناس رون

5دي

اير

كأشعل

كثير كاشعل

فدعوة

 1ب هذا
فز

سائلا بلهو امانة لذلاك
اتاج ذكره خواجه
ى”
حو
سده
زا

انشاءالله

تغال ) يانه ل فىانات
75

واخائان

 (2بان لعطى

لإوكن بريد اتخاذ غناو نكل) فيدى لصاحبا شيا قلملالحر زعنه بذاك (قل) اىقال بعض الفسسربن إفيه) 91
اهداء القليل لاخذ الكثير (نزلةوله تعالى ولامنن تنتكز) سوم 7ه اىلانعط لاستكثارا طزاء قحبال؛!ا

ضعي الفاعل و السين للطلت
اى لاتعط طالبا الكثير
لبللهتعالى وقيل فيهغير '
ذلك ( ومنه ) اى هن

التذلل ( الذهاب الى
الضيافة) لغيره »(اولى
( وصية

المت ) اى

ماو صى بشعله هن الاحسان
( بلادعوة ) * اخرج
اتوداود المرمو زلهبهوله

(د)(عنعبدالله نعر

رذى اللهتعالى عذههما انهقال
قال رسولالله >لىالله
تعالى عله 0

دن

دعى ف يحب  6الداعى
ولنذكانت اوغيرها ولا

#وكنبر بد اخاذ غن اموتحل  #فبهدى الى-جاعة اواهالى قرية قليلا فيعطونله '
#
نزلةولهتعالى ولاكنن'ستكز ْ43

اغناما لقيل ذه © اىفاهىداءالقليل لاخذالكثيرظ

اىلاتعط قليلاطاليا اكثير وائما صدر بلفظ قبل لانا#هور علىخلافه ولانهنهى

اما اعطاه
اعلناستغزار وهوان هبش .أوهونتمع انبءوض هناموهوبله ك
بلالافضلى

ان كاف” اأهدية بافضل مذها اومثلها ذان  6در عن المكافاة بالمال فبالدماء

وحسن الثناء كذافى الصرة عجنواهر الفةه 8ومنه الذهاب الىالضيافة ووصية

اميت##اى الىمااوصىنه ب8لادعوة #د©»#الوداود عبعدنالله نعر رذى الله
 75الىعة»ماانهقالقالر سو لالله دلى الل تهعا لىعليه وسلم مندعى ##من الدعوة الىواعة

ارس وهار الضيافة فر حفبقدعصى الله ورسوله © قالالمناوىالاحابة واجبة
فىالواعة عند و+ودالشروط وندبىغيرها واخذبظاهره بعص الشافعية مها
بشعرط م

باخ_تصاص

الوجوب

بوأيةالتكاح المالكية واللمئقية والمنالة و جهور

ارلخمى منهم فنقل فيه الا-جاع* اقول الظاهر منكتب اطنفية
الشافعية وبالغس

وجوبالاحابة مطلقاعند بعض وانولعة عنداخر فسنةفى غيرها بشرط عدمالمكر
ف المجحلس اوثهابرىاو!-عم 6
الرياء والمعمة والتباهى

وبشرط العماوالظن يعدم قصد صاح الدعوة

والتفاخروالا فلايازم بللا جوز كأقيل +وفىالدرر

وانعدااضور

فانمة:دى

فهنعوان لم
يشدر قفضرب

عر

مانع شرعى 4ه ( فقد

لمكن إخذاء لا ضر

عدى لابكلور ©

غيرهةةد حازا كله فاناحابة الدعوة سنة فلاتيرك لاقيران البدعة منغيره كصلاة

وهذا شنضى انالخلف

المنازة اجوعاك لنائحة انتهى ممصا

علناحابة بشيدااذكور
ا

على السنه  2-5التعارض على ان ذلاك ع

ا

(ومن دخل

لكن المفهوم من قاَك الاصول 0-5

وان

ييِ

!|

البدعة .

مننفسه وهنغيره و“يحى” زيادة تفصيلانشاءالله تعالى #وومندخل» الضيافة ||

على غيردعوة على طعام

على غيدرعوة دخ سارقا لانهاعدم الاذنكالداخل خفية اولاشراكهما فاخىذ ١

اوتوه ( دخلسارقا 6

مال الغير بلآاذن صاحيه اوفىاصل الأرمة ب وخرج مغيرا * من الاغارة وهى ٍ

لق الغير اذ لميأذزله
فىالدخول ( وخرج
مغيرا» مانلاغارة وهى

لنهب +اعوانهم اختلفوا

النهب فهاذالخص جع بيناثمى السارق فالىدخول

والغير فىالاروج قيلاسناد ا

هذا الحديث ضعيف الاانلاحل المستهشد شاهدا من القران  +ياايهاالذين آمنوا
لاندخلوا بو ناغيردوتك ,ح<تىتستأنسوا  +الاستئناس الاستئذان  +لا انالدخول
 0ب 3د ماق 0

بالبروت ا

00

ولي ناقة 0ثاية0

فىاحابة الدعوة قال
إعضهم انهاو « 0طقًا

د |١ لد شاوقال درون
سنة فىغيرالو لةعواجبة
فا وهذا بشرط عدم
و

لكر فى١14# ا

بلاذمال  3 > 0ملكا 0

ير

فاذا مإيأذن 0كوالسارق ١
7

ل  0الاختلاف  5اى ا دلدو والاختلاط |

واكنيرىاوك-عماوبعم

اوالظن يعدم قصد

صاحب| لدعوة الرياء

زلاهق <

وال-معةوامامع ذلاكفليسلكت بللاجوز كاف اللاشيه طواحهزادهء لزومنه) اىمن التذال( الا+ختلاف) ا ىالترد

ال القضاة والامماء والعمال والاعنناء ظرى] لمافىايديهم ) 6علة الاختلاف ( بلاضرورة ) 6تدعو لذاك التذلل
الافالضرورات تبهالحمظورات (ومنه) اىهن التذالل  3التحود والركوع  4لانالتعطام!هما مخصودة لله تعالى

احو 0

كهابةالدلل بان ارادالكيادة فهما كفر ( والاحتاء ذكراء عندالملاقة و) عند (اللللام) عليه

لآو) عند (رده» اورود النهى الصريم عنه فىالحديث وفيه ايضا تشبيه بالبود كذا قالواكا فىالماشية للصنف
وطم؟ هه اسلطان اولغيره مكروه لاله بشبه فعل الى#بوس اىتكهلامه
للممادى الاكناء ع
وقدذكر فىالفصو ا
(

 ١ا
فلالقىضاةو الامراءو العمال #علة ااسلطان يو الاغنياءطمهالمافى ايديهم بلاضمرورة #

فىقوله طمعانوع غنى عنةوله بلاضرورة الاان لامعل طعا قبدا للاختلاف كا
قيلوهو ا :ادر إخذاء وحعل للاغنياء فقط وحيئذ اضا ندفم أن المطلوبهومنع

الاختلاف المظلقوهذا القيد يوجب المنع بششمرط و.دذلاك المع ثم:لكالضرورة
|| كالثهادة “ما عند التعين ودفع الظم واعانة المظلوم تجوز دل قد يدب  2ومنه

السو د والركوع ##انار اد اليه والتعظم ليس بكافر عندالصدر الشهيد وكافر
 1حي وأن ازاد العبادة يكفر انجاما.قال فيانللاصية واما الور

للجبابرة فكييرة يكفر فاعلهاقالبعضهم يكفر مطلقا وقالاكره ,اناعبادة يكفر
وان لاححية لاوهو الموافق لمافىسير الادل اذا قبل لس ا#جد لاك والاةتلناك
ان امه لاعبادة فالافضل أن لالهد لاله كفر والافضل ان لايأتى ماهو كفر
صورة هووالانحناء للكبراء عند الملاقاة و» #عند  89السلام ورده #لورودالنهى
الصريع عنه فىالحديث وفيه ايضا تثبيه باليهود كانقل عن المصاف ونقل عن

(و) منه (القيام بيندى

الظرج وتقبيل ابديهم
وثابهم © ولاضرورة

لذيكوالافلا وىفتاوى
قاضدان ولاس ةل

بدالعالم والساطانالعادل
و تكلموافىبدنغةسيلرهثها

قا بلعضهمل راديتعظيم
المسملاسلامه فا ,بأأسنه

والاولىانلاهبل0
المكانفكة حي كاد 0ه
 +ودكر فىجامع الصغير
يكره ان قبل الرجل

الفصو لالعمادية الانحناء لطااسناولغيره مكر وه لانهيثبه فلاوس «ر»» «نه

افلرجلاويده اوشيأمنه

القيام ينردى الظلةوتعبيل يديهم وتابهم 43بلاضرورة قيد بالاللة ندعل

أويعائقه وقالاو بوسف

يد العالم والسلطان العادل حائرلابأس فيه واماغيرهما فانلتعظيم اسلامه فلا بأس
ايضالكن الواى عد مه وتكررهالمعائقة كافىقاضضان+و عن الجامع الصغير يكره تقبيل

لابأسبه واحجءوا على

انهلا بناالسصلفدوفن

فمالرجل اويده اوه

اخد الدن الكدن اق

غنر الظللة كالعلاء والمشايخ وكذا تقل ثيابهرفلعله بدعة غير#سعوعة «و ليس منه »
الىنذلل 8مباشرة اعمالالبيت وحاجانه ككنس البيت» اىازالة قامته و طم

اذ م وى لام
اسختلطانان كان بقشرة

الطعام كهوفىالطامع الصغير كان صاللىله تءالى عليه و س 1يغلىثوبه اى >لى عن ثو.ه

النعظيم

 0ل وبرغوث ونحات شاته وخدم نفسه فيداشارة الىاله مخدم:نفسه
عوما وخصوصا

قالالمضبرى #هولغلى الاحيان فتارة سه

وارة بغيره ويارة

بالمشاركة وفهندب خدمة الانسسان نفسه وانذلاك لال عنصيه وان<ل كافىامناوى

* وعنه عهلايلصلاة والسلام ايضااته كان يغسل ثوبه ويرفم داوه ويعلف شاته
وهم ته و خخصف ذءله 9ول المناعمن السوق الىالبيت#هلانهعليه الصملاة والسلام

اللسبااللت7<7<72222
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العبادة فالانضل له أنلال“#حدان٠٠ كر  5على ان يكفر كانالصير
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> لى الله
تعالى عليه و«لم اندكان يغسل ثوره ورفع
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انه لاندرىالير3
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حم در
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فقدحاء

تستعفر لصااعها ذلك بها

وفقىدذالكنرصابوغيره

هن الفتاوئ رجل قال

شرى

دل ومعه

ا

فاراد جلها ذانى وقال صضاحت

أوهررة

اصابعه فاقلالسامع دان
كت

 4دك له

إستدف السنة ولوفالاتم
اكظففاارنهسئةر سو لالله

قال ذلك الر حل لااففل
أن كن سية كر أي
كلامه * قال رسولالله
صل الله تعالىعا.ه 0

من  3اظافيره نومالجعة

اعاذءالله تعالى من البلايا
االىلهادخرىو زيادة
ضل
فقنية
اف اىل
لامو
اثاي
ثلا
ان لم اظافيره وحق

شاريهو حاق ءانهو نظف

بالاغتسال فىكل اسبوع
سلة
جك
قانلم بشفعل فى
عه وما ولاعدراءق
ركه و راءالار بعينو !ادق

الوعيدم فىالدر ر ل واكل

بده

انحمله الاانيكون ضعيفا الديث +قالالمناوى لانهاعون على التواضع ولالنكبر
واعامئعه معان فىقخدمتهنا:دهش

كلااكلر سول الله اسن

الح ؛

ادق

|

كك م #ولبس ادن
فالانه مشسرع فين مثسرو ع مدكمل

والللق» بقحالعرز  2والمرقع والمثى حائيا ولعق الاصابع 17بعدهام الاكل |
لافىاوساطه يو لعق ه89القصعة  #بالاان اوالاصابع قبل حاءفلىاير انها
لس تغفر أصائع ذلاك بها وفنصات

الاحدييات رحل

قال

كلااكل رسو لالله َس

اصابعه فقال السامع « ابنبى ادباست » يكفر لا“كناف السنة ##وا كل ماسقط
ع لالارض

من

الططعام « مه

ومنغ

غيره وفىالحديث

اكل الفنا 6

الزى

من اسباب الغنى © والنقاط » اى اخذ  #9دقائق الليز ونحوء منالب_فرة »#
ماوضع عليه الطعامكالاكة هو والاصير و من #الارضء #السةالمسا كبن»
اى لانها من خلقه صبىالله تعالى عليه وسا ف وحالطتهم © كأ قال عليه
الضلاج والبلام

و امنئى م

الهم احينى 0

واحثرق

ق زملة

الشاكين وذلك من سير الشتاعم و الصتاطين وذرنا رع أقنك 11لا 0
 +وعن ريم الامام ا-جد ءلىرواية ابىذرو صضانى رسولالله صاللىله تعالى
عله ب

اه

ان ادب الا كين وان ادثومنهم * وعن حر يجالرَمذى علىرواية

رذى الله تعالى عنها وعن اوها ان الى صلى الله تعالى 2

وم

قال أها ياعائشة حبى الماكين وقربهم فان الله تعالى نشريك نوم القيامة
+و ىالحديث فىشس ح الشفاء على القارى اتخذوا عندالفقراء ايادى فانلهمدولةقيل
بارسو لالله ومادولهم قالبنادى نومالقيامة بامعشس الفقراء قوموا قلاببق ذقيرالاقام

حتىاذا اجتءوا قلايدخلوا اولصىفوف

ااهلقيامة أن صمنعمم م معرونافاوردوه |

الىالجنة
قجاّلءل يجتمع علىالرجل كذا وكذا ءنالناس فيقول الرجل الماكسك |

وصدته و 0الآخريا فلانالم! له فنلاافلا ,زال 00 00اليه1 0

ماسقط علىالارض هن

الطعام)وقدحاءفى الحديث
كل الما  21رونا
من اسباب الغنى( والتقاط

 005ا

ا ل
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له مااحسن الاممال قال عطف الاغنياء على ا 3
ىلمنام بعدمونه فلقي
رطى الله تعالى عنه ف ا
| الذقر أء
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ءلى الاغزءاء عه بالله تعاللىو فى الجاع الصغير دوا |
لعا ته الفةراءع

بالتقاط واصل السفرة طعام يصةم السافر وسعيت| طادة 2
معولات

0

اطنة 700رؤّى على ا 0

اليارية ججء 4احص ر
كبربدويبرد )و

*ن (الارض

فاالطعام سفرة محازا فتدير نزو) من (المصير

وعاسةالسا

صل اللهتعالى عليدول[ رع :اماتهم) وقىّالادنت الهم احيى 5

كين) فقدحاء قاعحديث

اق

ذلاك ون خ

غ :

ستا و ا<شرى ف زممةالسا كبن

قل 1

(وانواع الكسبمن ااببع
عندالفقراء ابادى فانأ»م دولة تومالق.امه فاذاكان باولمقيامة نادى مئاد سيرو ا|الى

الفقراء فيتعذر كابءتذر احدك الىاخيه فىالدئيا  +قال المناوى وقد تأدب السلف
اهذلا بمأدصبطق حتى حى عالنثورى ان الفقراء فى>#لسه امراء * وقالالمناوى
فى
الفقر نمة منالله داع الاثابة والالحاء اله والطلب منه وهو حلية الاننياء
ورية الآوثاء اوزلىصححاء .ومن مد وردخير  اذا رأيتالفقر مقبلا.فقل مرحنا
بشعائرااص_اللين فهونممة جدلة بد أنه مؤم شدد التحمل واماقوله صلىا
تعالى عليه و سس اللهمانىاعوذىك هنالفقر وكاد الفقر انيكون كفرا +فهن الغزالى

ماحاصله االنفقرليس
الثورى الى بءعض اخوانه عليك بالفقراء والمسا كين والدنو مهم فان رسول الله
صل اللهتعالى عليدوسع كان سكل ريه حسالمسا كين* ومن احاديث لامع الصغير

وانضاف الصرة منبرهان اأعداح افضلالناس مؤمنمنهد اىقليل المال واهذا
فضل الفقير الصار على الغنى الكا تراك فيو عن كر الكلام واضا قالصروعءن ا

و ##معاطاة

#انواعالكسب »#بنفسه دن ااببع والثسراء واحارة نفسه للاعمال المباحة كرعى
الغنم قيلفيه اشباع خلقالله تعالى والمرجة اهم و البستان والكرم وعل
الطين و البئاء و-جل الاطب #لنفسه اولاناس بالاجراولاضءف رد المرجةعلى
ظهره فانكل ذلك و امثاله تواضع  #ودوليس _تذالمذموم وقدهؤفعله الاناء
عليهم السلام »#الظاهر منقبل انقسام الآحاد الىالآ حادولو آحادا نوعية
 000الاولياء رجهم اللتعالى  #الظاهران ذلاكعند عدم تعين ربة الفرضية لان
الكتيجقدار مالاءدمنه لنفسه وعياله فرض ومازادفياح ابنرلديه ال#هبوالرياء
اثلممذهب اتتديمانانواع الكسبافلىاباحة سواء واختلف هلالافضل الزراعة

اوالتجحخارة والأكرٌا عللاىو الكلالفملاصة وا كه الظاهر ماذكر من الكسب
#صدر عنس,داارسلين * #واوقبل الندوة عليه وعل الصلاة والسلام اججمين
وصحاته المكرمينر ضواناللدتعالى عابماجدمين #وفالىشسرعية كسب ادر يس خياطة
الثياب وداود لعمل الدروع

للاعالالمباحة كرعى الغلم
وسى البستان )© فعلان

هواطنة قااللفراء عربى

ربىب
وقال بعض
مهمعرو
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اىامنع (عناآباق) ءََ

الطامات لاغاية لفضائلى ولانهاية لمصاثدى لكنشانى السكوت تواضعهالوليكن

كىبر المق دن المتكبر عالسيهتتكف
لاسمععتو
افاذ
لىامس الهىلماذكر هذا القدر وؤ
قمبنوله ©

ععدره» قبل واذاك ترىالمناظرين فىءسائل الدينيزعون
+وت
لكبرء و

انهمسباحئون عن اسرار الدينثم انهمصا دون :ماحد المتكبرن و»كهدا نضح الاق
على لسان واحد نهم انف الاخر كن قبوله ولشعره لجحده واحتال أدفعه

عا قدر

هليل والتلبيس وماهو الاناثى* من مشاركة ابليس  8ويكفيك فيه»ك
عليه ا
اىفىكش الكبر «قوله تعالى سأصسرف ##امنع ف عن آباتى دعن نهمالخوالآنات
الدالة على الذات «الديعات وائزع عضهم هم كلاعئىواعيل عقتضاء كط الذين

تكبرونظهرون الكبر فىالارض بغيرااق #اماصلة اكبراى تكبروناليس

فم ا حيوالادله الدالة
دلى قياماو صاف الكمال
بالذات وائزع عنهم هم

كلانى عرث لاشهم المق
ولادّعه يبصليراختياره

عاونا وهنا ا ا
بالاتفاق لانهكا نباختياره

مكناء لأعكالم اليه
والمنوم المبر اتداء
كافىحائشية خواحهزاده

يحق وهودنهم الباطل و لهمالمفرط اومتعاى *ءذوف حالدن فاعله اى تكبرون

وشرحالمواهب (الذين

ملتيسين بغي رامق واماالاق فكالاربعه السابقّة 8و »#قالالله تعالى ك9ذاكيطبع
الله  #ميث لايفهم المق ولاتبعه بل يصير اختياره مسلويا وهذا ابر جار

شكبرون فىالارض بغير

بالاتفاق لانهكان باختياره مكافاةلاماله اللمبيثة والممتنع الإبر ابتداء كذاقيلوالراد
رم عالسىحباب الكفر الخاضى واستقباح
نه
بالطبع ان محدث فنفوسهم هيئة ك

الالمق ) صلة كرون

او اك نان كر لق
علىالباطال وسكا على

اكير صدقة كافى المواهب

حيث لابتقذفيها المقواسعاعهر تعاف “قاع قتصيركا" نها مطبو عذلاتلى لهاال يات

قالذى وامااظهارالكير

الخصوية قالا نفس والآافاق ولاطبع على المقيقة و اماتعى بهعلى الاستعارة اومثل

كا افلىمواضع الاربة
المذكورة سابة|فحاز ابل

قلوبهم المؤفة باشياء صرب
متكي جبار  6من ا طبر معن

حاب ابينها وسن الاستنفاع بها طيعا و على كل فلب
القهر فاذاحتم ا

اكاديتفم اوعظة
القاب بطبعه فلي

واعظ ولاتح العبرةوالتصصة يؤابى» ابايس  8واستكير 6#استعظم وأعد نقيله
كك دن ادم ركان » صار من الكافرين اوكان قَّ عله تعالى دن الكافربن6

مس هوب فىالبععض اص ْ

انتهى (و) قال تعالى
( كذلاك يطيعاللهعلىكل

قلب متكبر جبار) عَم
وده ابوداود 8عن ابىهريرة رذى اللهتعالى عنه

انه قال قالرسو

لالله صلى اللهتعالمى

عليه فلايعيخيراو لابفقه
الرشاد  -عاقدرنا ان

لال فالنازع فيه منازع ىصفة

هن صفالى ذن تكبر فقدجبى عليهدوعن الكلابادى

الرداء عبارة عن ابعال و البهاء وعن القاضى الكبرياء الكبر وهو الترفع عالىغير

الواوج'” بها لامطف
واديستهن ااتلاوة وكان

الاولى حذفها فى<ق ابلس (ابى) اى امتنع اشدالاءتناع و الود (واءتكبر) عانلانة.ادللاس الالهى يعنى
ا الفشنة كبيرامنآدم عليه السلام (وكان) اى صار لاجل ذلاك (هنالكائرين) فىعلالله اوصار فىعاالشهادة من
الكافر بن»اخر ب انوداود المهرو زلهشوله( د 62عنابىهر بر ةر ضى اللهته الىعنه انهقال قالر .و لاللهصلىاللهثءالى عليه

نمو حدةااترفم اعلنانقياد لاغيربان رىانفسه فضلا وثسرفاعلره
 -قاالالللكهتبعارلىباء ردالى) بكممر الكاف و سكو ا

وذليك عمتزلة الرداء للأنسان
ذا

*

.٠

00

وعدم

مشاراكة الغير فهو من باب 00

أيضامن قبيل الكناية فانهميكنون  5ا

(فذته) أىالقيّه )ىا 7

كا

8

.٠

2

.

ابن الملك.

0

لنشوقه عالايليق

كما3

تاملا
نازعنئى فىقواحد منهما)» بادعاء

الابالواخدالقهار وكذا روى الم
دديثع
ونذ
اكر
بان

ماجةأ

يءنىا نكل محلوق استعظم نفسه واستعلى علىالناس فهو بنازعنى ففحق ومستوجت لافج لقبى و ظ
و+لاابالى *

اقاللفاضل الطبى فىشرح المشكاةهذا حديث قدمى والفرقبينه وبينالقر أن وسار
عذابىذ كره زينالعرب  +و
الاحاديثانالة رآنهوالافظ المنزلبه جبرا”دل عليه الام حويه < > ؟

هو ادينى اللفاض على

قلب النى صلى اللهتعالى

عليدوسا بالالهاماوالمنام

فاخيرامته عن ذلكالمعئى

بغارة سمه واماه
ق
االى
لللهتع
الىا

سائر

بانبرى أنقسه عله شرفا و اأءذا مه

هس للاعداز ع نالاثان

1

عثلهوالحديث

ون الذى' ق نفسه كاملا شر بفا مستغنيا فالاول ا

ارفع اذهو نايد العظة ف والعظة يه وقد عرفت معناه آناا©زارى » فى
الاختصاص ايضًا وعن الكلابادى ايضا الازار عبارةءنالجلال والسرّ والجال ||
وقيل الكبرياء الترفع اعلنانقياد فالوهية مستغشيةعاسواء وفطي وجو الذانى ||
واستغناؤه

 94ثلهها بالرداء والازارادناء

لانوهم من المشاهدة وارازا المعتقول فى |

الأحاذيث انلفطةو معناء

صورة المحسوس «إفننازعنى فواىحدمتمما» الكيرياء والعظية طنذتد» م

من عند نفسه عليه السلام

نزعنى رداق قصونى |
وطرحته فى النار  6وفىرواية اخرى عن الى هريرة أنا

فالاذظ .و المعئى كلاهها
«قصود
دون

انفى القران
الاحاديث

فان

ا

اىاذلته واهنتهاوقر بتهلا كه +قالالزخشرى هذاوارد عنغضت شديدومناد ]١
على #حط عظم وفىرواية عن ألىسعيد وابىهريرة ايضا والءزازارى مننازعنى ١

فىشىئ' مما عتذه +قااللغزالى فيه#ذير شدك من الكبر ومنافاته حرمان الحق |

المقصود فها هوالكنى

فقط ولهذا جوز رواية

المديت الع دوانلقزآن

فهو فى الدرجة الاولى

و انكان نوساطلة لاا ذا
القدسمةفىالدراجلثةائية

الى وانخصلة
وعىالقاب عن معرفةالله وفهم احكامه والأقت والبغض من اللهتع

مراك المقتمن اللهتعالى واازن فالىدئياوالنار فىالاخرة وتقدح فالىدين لخرى ١
ان تتباعد عنها وفىبعض الندم  +ولاابالى  +ما فعلته معه فىثار البعد والطرد |
عن

شهوده

 3عن

تعالى قْ الدنيا

ابن مسعود

ونارالعقوبة

فلار

م

مم ددع

الرمذى ١

رذى الله تعالى عاذه ان النى صلى اللهتعالى عليه وس قال

وانكان بغير واسطة

لادخل اللنة 4هدخولااوليا دلاحساب

والاحاديث النبوية فى

منكبر» الذرة واحدة الذر وهو أل الاجر الصغير وقيل مارى من شعاع
الثعس الداخل فاىلكوة وقيل لكل جزء مانجزاء الهباء وذيه اله وأن '” 520
قدره عظم جزاؤه امالكفره انمتثماءه عالى اولا.دخل المنة قبل تعذببه عل

الدرجة الثالثة الى هنا
كلامه  +واخرج

والرمذى المرهوزلههوله
(مت)(عنان مسعود
رذى الله تعالآىى عنه

ان

ولاعذات يهمنكان ف قلبه مثقال ذرة

قدر كبره اوحتّى بزيله عنه اما فى الديا او فالقير او قا حشر او قال سار

سي

« 9

تفاونه فىالشدة والضعف لان ادخال المؤمن فالثتار لاثهذيب وان2

النىصلىالله تعالى عليه  5لامدخل انه من كانفىقلبهمثقال ذرة من اكبلرم)ثوقالفى الاصل مقدار

١ح

املنوزن اىءهنشثى”سواءكانمن قلل اوكثيرفءبى مثقالذرةو زنهاوالذرةواحدالذروهو الكل الاجر الصغير» وة
ينرون عن عبادتى سيد خا
كلذي
سىتا ان
يعال
للكفوىة بريد بها كابلركفرة لقولهت
اداخ
بر ادبهامابرىمن شعاءالثعس ال
يافا او أل
دام
لعنه
ازيل
جنهم داخرين اوارادانه لابدخلالمؤمنامتكبر الجنة <ى يعذب بقدرتكيره و بره اوب
فلنار لاجل التهذيبو اتخليص حتبا '
امراوف النار عحلسىبتفاو افلىشدة والضعف لانادخالالاؤءن ا
اوفىلحش

بجوارالملك العلام كافيالماشية وابناللاك وغيرهاويصئ عنهواذا ادخلاطنة تزعمافىقلبه نكرليدخلهابلا ك
000

٠
كأقال اللهتعال و زعنا مافى صدورهم منغل الآية كافىشرح المصااجم (قالرجل)

قيلهو معاذين حبل* وقيل

عبدالله.ن عروبن العا صو ةيل ريعةبن عام ر ضوانالله على اججعين (انالرجل)

اللام هنس ( حب انيكوان

ونه حنا)لانه مل نظر الناس 01

أيه (وثعله<سنا)

وذ كرهمع انالاءلهوٌ نثُباعتيار كونه ملبوسا (رقال)

حتى يارق وار الملكالعلام اك]لفمىاش.ة يلفقالر جل #قيل معاذ وقيل عبدالله نعر
وقيل ربيعة بن عام ان الرجل حب ان يكون ونه حسنا ونعله حسنا قال
انالله جيل  #قيل اىكل امىء “كانه وتعالى حسن جيل فله الاسعاء السنى

وقجل انه ذوالتور واابفسةباى بمالكها وقل جيل الافعالبكم والنظر البكم
يكلف اليس بوباحلجال» اىالتحمل متكم فى ان لاتظهروا الحاجة الى غيره

تعالى فالتحمل اهلوكاق باخلاقالله تعالى وفىاستعمال المسن فاىلرجل وابجال
فىالله فان المسن بالعرض وابحال بالذات ياقيل  88الكبر بطرالمق © اىرده

وعدم قبوله عنالزجاج البطر انيطفى عند اأنعمة اتكىبر والاكمعى اليرة اى
تحير عند احلق ولابراه حقا #إووغطالناس»* اىاحتقارهم بانلم برهم شيأ وقيل
ى
لله
اىال
عصل
تلله
الإستهانةوالازدراء لإت» الرزمذى «عنثو بانانه قال قال رسولا

عليه وسلم منمات وهوبرى” من الكبر والغلول» اللميانة والاختلاس من المغلم
لعل المرادهنا مطلقها © والدين #هدينالعباد اومطلق الدين ف دخل النة »4

دخولا اوليا لان ان المديث تاج الى التأويل والتقييد اذمحرد البراءة من
|المقصود من ابراد
هذه الثلاثة لانتس دخول اند ثم المفهوم من السياق ن
الاحاديث هو بان غوائل الكبر وهذا الديث لايدل عليه ولو دل لدل ع-لى
طريق مفهوم الخالفوهو اليس يعةعندنا ولوسم لكان ظنياعند مثيتيه والظاهر

املنمطلب اانهنقاطعلمافلهاوملامنع فىكونه تأبدالا:ص فالحذور مايكون للاثيات
ابتداء لامايكون تأيداه ثمفى الجامع الصغير الدين شين الدين الاول بحم الدال
والثانى بكسسر الدال والشين العيب والنقص وفيه ايضاالدين رايدالله فى الارض
فاذا اراد ان.ذلعبدا وضعها فى عنقه قالالناوى وذلك بالاستدانة * فان قيل قد
دم استدانته صبىالله تعالى عليه وس وقد قبلانه اوصى فىمرض الوتوقال
باعل لفلان اليهودى على كذا فلاتموتن بلاادانه +اجسعنالاول الهلضرورة
رف|لضرورة واللهتعالى خيره انتكون
بدتانصهوكي
والذممايكون بلاضرورة ور

بطساء مكةلهذهبا +واجيب انهخيره فاختار القلة والقناعة فالضرورة مبنية على
اختياره +واماالموابء ن الثانى فى حديث المامع ايضا الدين دبنان فنمات وهو
ينوىةضاءه فاناوليهوهنماتولاءنوى قضاءه فذاك الذى يؤخذ منحسناته ليس
دداء
لىاتص
اعل
اقهماد سار ولادرهم وفىالبزازية منمات وعليه دبون ان

لايؤاخذ

بها نوم القيامة لانه لم:ةق المطل وفىالمجامع ايضا الدينهم بالابل ومذلة بالنهار

الى عليهدو-م ون مات وهوبرئ'غن
تع
(اندقال قالرسو لالله صلى الله

اكبر) 0

صلى اللهعليهوس( انالله

جبل ) اى موصوف
باوصاف الخال كالرجة

والرأفة والغفر والعفو
(نحب الجال) فظهوره

علىالانسانايس من الكير
(الكبر» اللامفيه لاعهد

المضورى ولان الافظ

اذا اعند بلفظ المعرفة

كان عين الاول ب(طر
لفحم اولبه هو الطغيان

عندالنعمة

اق )وعد

الانقيادله(وغطالناس)
اى احتقارهم وازدراثهم
اكنارق شرح المصااجم

وذكر فىشرح الغروب
ارق انيجماعلجعله
بط
الله حقا

من توحيده

وعبادته باطلا هذا عند
مجنعل ااصللبطر من
الباطل ومن جعله من
اعليرة فعناه ياننحير عند

إلى اياك عا بن
يتردد فيه * وقيل البطر
التكبر  0بطى و بشكير

عند المق فلاشبله الى
هنا كلامه  +وقال فى

.ناهج الاخلاق الثمط
الاستهانة والا-ضفاف
والنغمص فى معناه انتهى

فكو نو قدع قته(والغاول)

اى

* اخرج البهقى الأرهوزله وله ( )3لاعناسورك

ال كاله

دن الى > لىاللهتعالى عايه و 1انف النارٌ

ثواءيت) دع نابوت واراره فيالتهاية ولا القاءر سرولااءهباح وال > :دوق  5فى شرح الالان ودكر الامام
الزاعت فىالمفردات ودو ااصتندوق ااذى عل فيداايت وامارماد

كر ىدر له  52إن نا ق فاك انبايكمالتبوت

فيه سكين زرك »تقل الاكاز شيأ «صنوما من الكنثت أيه المكمة ول عبارة عن القاب والسكينة عاو
عن الع و“مى القاب ٠سقطالعلم وومانه وصندوقه اتهى (جعلفه) الظاهر فما الاانيؤل بماذكر اوكل واحن
منها (المتكبرون فتقفل ) باابئاء للفعول ونائب فاعله (علمى) ١ *-

دارم فى النار يأفى

الماشية +االخرداببرااى

المرموزله بقولهوطب)
(عن عبد الله ان سلام)

يفيف اللام الاسسرا دلى

اأعدابى اليل  9رضى الله
الوالعنه المع بالسوق:
وعايه خزمة) بضم المهولة

مكون الراى [خطب
فة ل له ما لاك على

هذا) اىعلى جلا زو قد

اغناك اللهتغالىءن هذا
توجودالخدم وكثزةالمال
والملك ( قال اردت ان

ادفعالكبر) وهن”ه قال
الفقهاء اذا جل الغنى
متاعه فان كاناثةلاجرة

امال عليه فهو دااءة
6ط  22نكن
اباعا اسلف وماهدة

اللفس كير وطاعة كأ
( معت رسو لاللهصلى الله

تعالى :عليه وسلم بول
2
لايدخ ل الطنه منكان فى.51

4

لثلارون احدا ولابرى فيدتد عابم

وانضاد الى دس لدي * قالالمناوىو القصد بهذهالا<بار الاعلام بانالدين

مكرو ءافيه «نتعر يض النفس لهذلة فاناضضرورة فكلرااهة بلقديجحب ولالوم
على فاعله و عملياهقهاللوا بناالاستدانة مسكرةلانفها اقتداء الرسو عليه السلام
واظهار الجر والافتقار واماباائسية الىمعطيه فندوب لانه من الاعانة على انير
اقبهق ف عن انس ر اذلىله تعالىعنه عن
#انا د
#عصي
سلفىه و ال
ارلفها
الاانيعم ص
النىصلىالله تعالى عليهوسم انف النار ثوابيت © جنياعدوت وهومعروف وقيل
صند وق 3لى عن صم القاهوس اصلهنادوء ولغدالانصار بالتاء وعن حمعاحاطوهرى
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على كرم الله فىقبول
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وبغضه لثلاثةنفر ماهم اشدءاو لهابغض الشباب الفساق وبغضه للش.وخ الفساق
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جقالاوهيه
حتى بستبين الثى'كانى | اليه واضعاءده على حاجبهبعنى انالقوم بنظروذلك ونحقرو دذاك ل ذ

تمرح الغريب والمرادءه | فح الهدرة ونشديد الواو ,وسكونالهاء كله توجع وا سّلذا #اشارة الىمقاله
هنا القرب والنظر اى

طلبو | الاسراف عليك
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ابوعبيدة احد «غيرك بااباءعسدة جعاته «8اىهذا الكلام وكلا» ديت تكال |

| وعذاب هؤلامةخد» #صلىاللهكال عليهدوس لانهتنشس ينهم انالعز والشرف |
بالمراكب الرفعيعة والملابس الفاخرة لابالاسلام والعبادة ماحلصكلبر الذى هو
سابلبعذاب كاذكر الحثشى وانااقول انهماسوة للامة وقداممنا متابعتهم بل_ان
الرسالة لاسا علىالقول بالاتجاج بقولااككابى ناكنا اذل قوم#كافىاوائل
2لاالعرب لانهمكانوا نحت طاعةالفرس وكان
الاسلام اوفىجهالة وقيل ريد بذ
سلطاهم شولى ويعزل ا

وكانت الشوسكة حيلئد لاأروم وفاركة #إفاعرا |
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فلاشبغى لك ان نول
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حذفحر فالنداء #فيفا
(جعلته ذكالا لامة مهد

صلىالله عليه وس) اى
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بياناللامعة ا
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هلنار وقيل اسم #وطع قْ جيم تمع فيه صديد اهل الثار
مفنساد ادان الا

كالحوض و قبل السمالقاتل والهلاك والعناء و التعبم  « -عن #د بن
زياد اندقال كان انوهربرة رطىالله تعالىعنه تسلف عاللىمدينة  #صب خليفة

اى الطينئة الماصلة من
فس_اد ابدان اهل الثار

*و قل اسمهرو ضع فجىهتم

تمع فيهصديد االهنلارفالاضافة عالىاول هن قبل اضافة المسبب الىالسبب وعلى الثانى لللابسة وااراديه هنا
صديداهل النار وعصارته ,واهذا بينشولهمن عصارة اهل النار كافىالفيق» وخر

بسر الم هرو زلهشوله(م)(ءن

يمدبن زياد اندقال كاناوهررة رضى اللهثعالىعزه لسذاف )بالبناءلغير الفاعل ( علىالمد.ند)اى اسعذلفه ميواناو غيره

(فاق يحزمة الاطب علىظهره) الاول ظرفلةو متعلق بالفعل والثانى كذلك اوحال مكنعيره (نبثوالى أ

اىعرفيه (وهويةول) جلةحالية منفاعل يشق إجاء الآمير وفىرواية طرقوا للامير) اىومعوا در حاجتة

واعغطوا الطريقلاميركلاحتى.نظر الناسالبِه) غلةلقوله ذلك وعن امش نالببصرى رضىالته تعالى عند فالا

عر رذىاللهعنه وهو خليفة وعليه ازار فيه اثننا عثسرة رقّعة وفىروايداثنتاعشسرةرقعةاحديهن بادماجرودنٌ”
قناز رش اللعهنه"ان علبلريمنالاب رذىالله عنه ابطأ عالىناس نوءابجعة قال ثخمرج فاعتذر الهم فىاحتباءة
وقالانما حبسئىغسلثوبى هذا كانيغ_ل ولميكنلىثوب غيره ذكره فالاحياء واخري اأضارىار موزله بموله
لصللىه تعالىعليه وس قالببنما) مافيهكافذلبين عن الاضافة
الله
ل
((خ) لعن ابنمر رضى اللّهتعاللىعةهها انرسو ا
(رجل)عبتداء (ءنكان ةبلك),فى #ل الصف ولذااتدأبها 00:
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بن ديع حالهوأيفسحمله الطريق وم مصطوتر و عتودى مهاءامسلين 8وفىرواءةت»

نشول #إطرةوا» اىاعطوا طريمًا #الامير حتى ناظلرناس اليه» و :شتدون .به
(نهو ”ل فالارض)
د
يجين الى لابزال ينزل || "
فىتواضعه مع علوامتزلته فكو ن هذا القول منه لانرّغيب ولتعلم شرف التواضع
شيفشي( الى:ومالقيامة)
وعالفة النفس وقهرها وخ  #الكارى  8عن ابن عبررذىالله تعالى عنهما ان
وذاك مرة خلا نهوعن

لله
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ارلسو

صاللىله تعالى عليه وس قال سنا رجل عكنان قبلكم بحرازاره
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لفارض و عججل» هر ولدران
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دي اله سف قار
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القدر منالكبر اذاجوزى عائرى فكيف من يكذ الكبر صنعة ويأه فى افقاله
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ااولعلزىجراامر ادبهائز اله

واقواله وسيرنه فالسعيد من وعظ بغيره

من الكعبين للماروى أنه
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 1ينزجر وبعتبر منهذله قالالله

تعالى لاءتبروا يااولىالالباب #وت #الرزمذى هه عن جبير بن  87رضىالله

عليهالسلام قال مااسفل

تعالى عنه  9انه قال بولون ف  7بالتشديد  2التيه  7اى يبون الى الكير

منالكعبين في النار وفيه

از عرو فى الكبر وو» المال انى  8قد ركبت الخار » #واما انفت
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الكبر لبسالصوف

«3:1لوقال عليهالسلام براءة من

|ير مان محصى
ومحالسة فقراءااؤء:ين وركوبالخار واءتقال الءنز واحاديث هذا الباب ك

الث 4ه «فىاء.ب_ابالكبر ) وه[  57يه الطبسعى (التكبر) بالتطبع ( اعتىمانه الكبر والتكبر»
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وقدقال صلىالله تعالى عليه وس هنف لهذا الفعل ##اى الثلاثةه فليسفيدمن
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الكبر ثى”#لانهاءنءاداتاس افل الناسغالباو فىلامع الصغيربراءم مانلكير ابس

الل ريت 1

البخار واعتقالالءنزقالالمناوى يعو بقتصدصالح
الضو فو مالس ةفقراءالمؤه:ينوركو
اهر و التواضع معه ,و نحو
شد
لالاظهار الزهد وايهامامز يدالتءبدو محا الفقراء ن

لات دنال
عاد ال
باع وقد نضا سول

ركوب الخار واعتقال المنزيعنى اعتقال الءنزلصبلنبهابعنى انهذهالاشياءمبعدةعن الك
 .سو الممصثالثالث هه

ما
| عد فذزها ماانت اعم

املنخمسة طوفاسبابالكير؟» فالىنفس اوالماصل فىنفسه طوالتكير» الليار ,أ جاع  #ججالومال قوة
اولك سل بالتكلف اع مابةالكر والتكر والعلاج التفصيل وأميج |١شع عبادة و ""كذا نسب
الاسباب #إسبعةك))(8ععرل (؟)عبادة  90دس ) (4لجال )( و )06 0 00

تلتهذه اسبابةالكبز 00

كناف الفشاعل

تماباع كمق
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داهب (إعشارلجال

ا  5096السايالؤفاضا البب عن ول ربيوج و اماس

اكد

سيبوعلة تَافضة لضتاحة لومشكك رالهاف.بجور دها لانكون كرا ولانكيرا

السبعة(  3افكبااسيات

فمبيتها» اىالاسباب 9الفقيقة راجعة الى الجهل» 00منه الانتبنات ||تامةوعلل موجبة) بن

« انشاءالله اتالاعلالأوىولل الاجملاتر*ةال»رعع"ىلاع#نووسوهاووياويعظن,ة» وى يكينلشت وتملمعاي |[وى حمر ابو وال

الاسباب» الموصلة الىالكبر || :اتصة ويب ًَ
والتكير واماالعر النافع فلابل منالمعالمات وعوهناسباب الضعة والتواضع || الاسباب ( فى اللقيقة

فاافضل والششرف الوارد فيالشسع اماهوله لاللاول بلوزر ووبال عصلاىحبه || راجغةالىالعهل)فينشاء
وكفاءكون ثمرتهو تتكتة وكير وتكبر##واشدها واصعبهاعلاحالان قدر العم4
فىنفسه ِِعظم كي2

2
له الاسات و

النفار عن متملةه  9عند اللهتعالى وعندالناس »» اضا || اى اليل ا ازالته )6

فيرىنفسه اعلىواشرف من الغير فذاق عليه اكرْءاحاف على نفسه ورجو

بالجر( وسذبه عليه)

لنفسها كر مايرجو لغيرهو .نظر الىالغير نظراطقارة والهوانفهذا الى بان#مى | اىعلى العلاج وفىل-دة
فسانبه نفسهوريه فيخزويدفهوتواضعه وخدوعه
ا حهلا لالع الحتبى ماايلعراث
وشدذى الىانبرى كل الناس اولىمنه لعظم حذالله تعالى عليه العملاقيام يحقوقه

ومقتضاه فاذا كان قدرالعر عظىامطاقا كانالملاجصعبا فازو الالمسبببزوال
السبب فانذا
ا كلاسبب شر شامطلقا كانشرفه ذايافلا ,زول .صعب زوال المسيب
فلفصل الثانىءن الباب الثاتى #ماوردفىةضله والمشعلى
فافهم«ووقدمدت ا

وسلينه

بظهرالعلاجلازالاةلول
(انشاءاللهتالى) لانه

لاكزنقي؟ الاعل اوفق
4
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تعلوكوله فرظا  #ديناوكفاية لكن يشكل انمايكون سيب الكبر هو الرسمى
حََ
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اعظم الا باب)

لوها(شدها )ةبه (و |صهبها علاجا)ف التخاص منه وذلاد (لانقدر ال )فى نفس (عظام)  3عدنو الغلا اديز
تعالى )راذا|ام اللهتعالى نده بططب الزيادةمنه شوله وفلو بزدبى عتار(وء ندالاس) شيمء “مونلهو لاهله لااضد 8
(وتدسءت )0في|اتقدم(ماورر' فىيفضا و فى (الحث على تعلووي)فى( كونه فضا بعضه عينى وزعضه كفاق

وتقدءانمنه مندوباوسكت عنه هنالعدم تعلق هر ضه وتقدم ماحاء ففذلك من الآبات والاحاديث واذا كنكاذلك”

( فلامحال ) بلجي وم لمماى لاطريق (لقاءه) نزعه (مناصله) لثسرفه عندالله تعالى وماعذا شانه لاببطل'
(ا علاجه مرفتين) احدهما (معرفة انفضله) اىفضلالع لايكون الاثلاثة
(وترلعله) لاجاء فىااث عفلياهئم
وامحصيل (و) الشانى (املي)
(ما مهقوارنة النية الصالحة) حو[ 4ه؟ ]ييف ت
اشياءاواها ماذكره شوله ان
فىااللعملعالوب منهالعمل
( و  6الثالث عقارنة

(نشره  6بالتعلم لطالبه

(لله تعالىبل طمعنفع من
الناس») حال منالظارف

المستقر فى قوله بمقارنة

النبة (و) ب(لاخاذمال

عليه ) منغير ضرورة
اوخاحة حَانْة وال فعد
جوز المحدثون اخذ

ع
تس تر
وماذ اكزلل

بل عبنافعفلانقر يب وازماله فضصل ووجوب هو العاالذى

جل لةلاممل عالاىلملوص ومايكو نسيبا لامكنانيكون كذاكوبه بعل حال قوله
لإفلايحال اقالعهصملنه وترلتعله  فلتأامنلما كانفضلهكذاو حكهه كذمتنع
ننحو كيراحرم
لصهذا العرواجب ومادعاه م
متاركتههكذا*فانقيل اناتنان أ

ع ذى ومنقاءدة الهالشرع انالا الذاتى لابزول بالعوارض فينبغى! نسقط
دنة
عم
اناو
ق+قا
ذلكالعارض فىنفسه بلاحاجة الىجذس مابذ كارلمصنف هنا

اهل

الشسرعايضا درءالمفاسد اولىهن جلب المنافع فاذائعارضت مصلمة ومفسدة قدم

دفعالمفسدة فالبالان اعتناء الشمرع بالمنهيات اشد مناعتناله بالملأمورات ولذاقال
صللله تعالىعليه وس اذا امى تكربشى فأنوامنه مااستطعتم و اذانهيدكم ع
ا

الاجرة على |اكديثت فاجتذبوه وروى فال
للمصتاج ومن فعله ابوذعيم ثمة تركالواجب دفعا لأمثقة ولموساع فالاقدام علىالنهيات خصوصا الكبار
كفىاالمواهب ( والا »© كذافى الاشباه على انذلك اتمايصار اليهامنتنع الطريق بالكلية فعندامكانهكابذكره

حك دن لراك ذرةمانهىالله افضل من عبادة الثقأين ومن

أى وأن لم تكنن مقارنا

المصنففلالإإفاتماعلاجه» اىالعم الذى هوسيب الكبرظ معرفتين» احداهما

بواحد من هذه الثلاثة

معرفة انفضلهاتماهو عقارنة اةلتايلصاللة »#فىاتداله واثنانهيان شصدالتقرب

او كلها لكو 5العم
فضلا لصاحيه بل دو

الىله تعالىو #ليص نفسهمنالمهل ومضيرةالنفس والهوى ولاشّص_د محصيل

الوظائف واللدارس واخاءوالرقمة ,وسوقالدنيا والالانتات الدد 0000

خسمرانو وبال عليه بوم

الام ظؤوالءلبهو نشره» كالندريس #للهتعالى بلاطمعنفعمنالناس واخذمال

القيامة كذا وردى حقه

عليهوالا» انليقارن العمالعمل والنقس ولم

ل عن المع واخذالمال #نيةاب

ذره
احاديث كثيرة ك

عليه الام فويوصير انس متبة من اذا عل و عاذشادبامنه عل اىلولالتحيم » وعند

خواجه زاده فىحاشته

بءض علىالعلناسنالجاهل تركفرضين العوالعمل والفاسق ترك العمل فط

كاقال ( فينقلب عليه )
الام( فيصير) حالكونه .
مالمالماذ كر(اخ+س ماة
مالنداهل واشد عذابا
اه)لاىجمانهل لزيادة
من
اعتداله ( عل القول
« وعند

بءعضص

الفقهاء الام بالمكس لان

#وا+يبإنذلاك الفرض وانواحدا لكنلا كان عن

|]

كانافجمعنداللك تعالى لآن ا

لدعكن لايعر وود قال صابلله تعالى عليهوس اشدالناسعذايا بوماليقامة ||

الى ل بمتقعهاللهتعله لعل اصل هذا الجواب ماذحكر فالاصول

انهلا رجح ا

بك الادلة اعندنا كك ة مالمبلغحدالثهرة وانرءت ببكزة الاصول

|

وكذا كدّة الاجراء والفرق انط المسكم يكل واحد واحد فلاترجع وان |

اقولاعل محل النزاع سلايلجه-ل الصرف والافحكفر بل ثها |
بالجموع فم*+
الفرض |
وراءه فإيزك العمالفرض فاته ثرلتفصيله وادلتهودقاهه 0

الجاهل الفاسقتر دفرضين العو التملبهواماالعالمالفاسقققدت رك فر ضاواحدا وهوالءملءه
فى العذاب فضلاء نالزيادةواعو اب انذلكالفرض

قلاإساوبهكنا

لان
عالى
اللته
افجعند
كان
عل
كانمكدعن
و أن كآن رار نما

ن1يعلليس كن لابعلكافىحاشية خواجه زاده  +وفى الحديث اشد السنعاذايا يوم القيامة عالملمنفع الله تعالى لعله

(ككايوفنلياعللعايمباملتسبةانايلشاىلكعيالرمبهف)ذليعلةلا٠هذشىرواطرةدىرعثقيارشنعةنها(لاعمليد)وهو انزله:هلااعلىلإويدل علهىذا) لى علىمذاسكهرن
 ٠ا,يم
ور ااثلاثةوكون عذاب العالمالفاسق اشدهن! جاهل

واعلاشة (ما) اى
اما
لذاكر
حهن
اديث

ذكره

بعضهادال على نمامالمدعىو بعضهاعلى بعض فتدرر ( خرج)اليرمذىاارهوزله

 ١وله (ت) اعنابنعر ر ضى اللهتعالى »ها ع نن النىالدللىدتء الى عليه و  1انه قالمنتءتع عل أغيرالله) ه نكو حاه
تدا يا(او6م  595لغيراللهالا انه بعد 1
لمصاحية الرؤساء واخذاا وظائف

ع«

هه"

هه

بزاراديه غير اللهل
م »:موانظرهم |  4رفاك:1و 5

قر ب به خ1واطر الكراء والتوصل
نالار») ا فلخ ل ههزلهم :امال

لفعياايلم  6الذىانقلب عله عليه وزراووبالالبله المأوضوع وعكدد
ب فاكي

وأءالله منزلا اسىكنه

المعقول #توكابنرنه كهبعلهذلك عليه  #علىالجاهل وهواعظيهندرتية #ويدل

اباه وتبوأت منزلا اى

عهلذىايه اىعلىماذ كر ٠نان كو نالء! فضيلة مششروط

وكون العذاب العام ا

عقارنةالامور الثلاثة

اشد ماناهل جوع ماذكرهن ماخر ج  لكن

مضدعى واندلبءضه علاىلام ات)
بعض ماذكر مانلاحاديث اتمادل عالىلبع

اأنزمذى «وعنابنعرر ضى الله تعالىعن»ما عانلنى صلىاللهتعالى عليدوسل اندقال

اديه والمواة امول
كافزن العرب وه-ذا

ام يعبىالخير اى ذقّد

لرله مو أومسك]
اجلمنا
والحمديث :ده رحال

من تعملا لغيرالله للتوصل الىغيره لكااهو المال والامانى اللمتعلقة بالدنيا كالمتزلة
عندالملوك وولاة الاموروا كام ف او  6تعر لغيرالله تعالى الااله بمدحصوله

ثقات الاان فيه انقطاع
ساف كل اإراهك

© ارادنه غيراللهتعالى ##كاذكر #فليتبوأ قعدهمنالتار كه فليخذفها نزلا ذانها

+او اخرج

ابو داود

داره وقرراه وفىاللميرهن  2الع كدسات الدنا والرفعة ذها كن رفع العذرة

الأرموزله بقوله زد)

بملعقة من ياقوت فااثس فالوسيلة وامااخس المتوسلاليه اواجلله تعالي الىداود
علىنيناوعليهالصلاة والسلام لايحه_لبانى وَبينك مالمامفتونا فيصدك عنىبتى
اوائك قطاع الطريق ععلبىادى وليت شعرى من ثشهد قابه اناللهتعالى هو الفعال
وانهلاضار ولانافع الاهو وانقلوب العباد بيده وانه لابنال منالدنيا الاماقسممله
فيض  9د  #ابوداود  9عنانى هربرة رطى الله
اىلتك
ىعال
فرهت
كيف يقصد إعلهغي
لوله
اس
للر
تعالى عنه انهقال قا

لى
اله
عال
صتلى

عليهدوهم من تع عناتع نه اولجله

نمديث والتفسير والفقه والاص_ولين واما
تعالى #قال الحثى يعنىالشمرعية هال
ماعداها ؤائر تلعلغهير الله تعالى بءضهبالانفاق وبءضه عاللىادح كملومالعرية

وللابتعلهالاليصيب,ه غر ضامن الدنيا تكبالغينالمعمة اوالمملة اىالمتاع وقيل عوضا
بكس المملة فالواو © ليمد عرف المنة نومالقيامة بعنى ريحها» منالراوى وفى

لاعبنىهريرة رذى الله
تعالى عنه اله قال قال

رسولالله صل الله عليه
و ِ من تععلا ستغىبه

وجه)ذات (اللَّهتعالى)
يعنى العلوم الشرعية م

الحديث والتفسير والفقه

والاصو لينو اماماعداها
قساكز تعلهلغيرالله بعضه
بالائفاق وبعضه

على

الادع مثلالعلومالعر به

الحديث وانعرفها لوجد «نمسافة جسمائةمام فاماكناية ع نع دم الدخول
كىفر اواو لافكامل الاعان لاشعل مثلهواماقولهم تعلاال لغير كلاق الطامنية على نه
اصلااناوصله الال
اللتهعالىفابىالعمانيكون الالله وحديث اناللهتعالى ل بدهذا الدينبالر اجللفاجر زاده(لايثعله الالدصيب
به غْضًا هن الديا) ا

'هضا

هن الاغاض

و جوز

اهمال العيناى شيا هن عوار ضهاومتاما

من امتعتهاو فنىد عوضا بكسسراامين والواو

(ل جد عرذفاطنة ومالقيامة) زادالراوىل:فسير الءعرف قوله (يعنىر >ها) وحاء فىحد يرث وانع فها لوجد دن

مساقة لجسمائة مامكا فىشر ح العلان قوله لمتعد ع فاطانة بومالقيامة لاحمل علىحر م اللنة على من هذه صفته

للى
ءه
فاله علبالنتصوص اناهل اليامان لايد وان بدخلالطنة بل

انه لاعر براحةاطنة اذا ورد القيامة ك]عر بها

اولىالدرحات العلى عند ورو دهم العرصمات و ذلاثدن حين حمر ون الىان ينتهى أهملاعس اجلنىةاونار تقوية لقلوبهم

ولسلية

وله

مومهم

(طك)

امكاهدة

نادوال

(ءناءنعياس

رحلان) ا ىصافان (رجل
لم ع

مك طاليا  2ولمى

تخ

عليه طما ع«فى

مةاءإةتعليىه بل طلسعا.ءه
اجرة

ثم

مولاه

 0وم

يشره) إىلانتدله
نا
(

هوام عا ياخذه

البايعفىمقاءلة المببععينا
كاناوسلعةوكلما

صل

كد

-ه

فلا انه ايس مابشكلبه فىمقامنا هذا فانهر #ؤوطك  #الطبراتى افلكبير عن
اعياس رذى اللهتعالىعهما انهقال قال رسو[ الله صلىالله تعالى عليهدو سس علا
ن

هذه الام رجلان رجلا تاهالله تعالى عدا فبذله لاناس© بالتعليم والتذكيروالامس
بالمعروف وانهى عنالمتكر والاقناء والقضاء ولاسعد انلعل البذل باظهار العمل
ليقتدوا اليهفىالعمل هق وميأخذعليه طبع اه فىءقاءلة تعليه اجرا بلطلب اجر
من الله تعالى واما اجرة تعليم الصييان واخذ

صارف

(فذاك» اى المودوف

وظاثك الدرس والمدرسة والامامة

قطعى كامس وقد قال عله مافىاكءوات والارض

مدهو لك نن لاشقهون

(استغفر

و

له حيةن ليحر ودواب
3

اناه النهعذا» اى شر ع.ا اوا ليه

(نبذله)» بااتعليموالحث عليه (للناس)

حو تاهحر»وكذا النبروالغدير دلالةاوءقايسةاماالمةيقةلانالاستغفار منها امس
مكناخبربه الصادق فضهونه واقعوانالنصوص #ولة عظلوىادرها ميالصرف

و المواه؟ب

البر 2

رذى الله تعالى عنهيا

عليه

ومتاءها بلطلبالجزاء مزرب الجزاءوفذلك» الرجل إيستغفرله حيتان» يع

قال الله تمالى ولانشروا

فى تعلور ا

الله صلى اللهتعالى
أنه قال قالرسو ل

ب

 3علاء هذوالام؟

فلهاة وم بشز دنا  #يعجىلمبعه معنناثمان الدنيا
مح
واللطاهو نحوهانقدع ف

عو ضاعن ااثىئ” فهو نه

المفردات

ومالقيامة

ذكرهالشارح

زن

العرت *« وأخرج

مو رَلْف
الكبيرالمر
الطبرانى فى

ه0

م لتافعهم بالع|ل اجالع بدرى ان الطير

ولانم 0ولابذح الافواشرع ولايعذت ع

لابطيقه  2ولاحوز

0

كم
تسبصي و حكيز

وانمن

الالسجم

وظئا فاحدس فىحرو برد

الصيد لتلهى كأفى الفيض ولابعد ان زول

الرجة كا

هو

بصلاح العالى وهوامايكو ن بالعم ووامامجاز بممنى اناشتغقارهمله ان يكب اللهتعالى

و
ولشديد ا و

لكهإلعدندوع نمالم.وانات الارضية استغفارة سابد حكاه عن الملهى افلىفيض
ايضا لعله هول علىالامتذاع العادى وعلىتأو بل النصوص الظاهرة قامكانذلاك

لك !1هواء

(السعاء)و اهااستغفر تله

تعظوا له لاله يع الناس
الا<سان الهافىاصطيادف

كافىشر حالعلاز (ورجل

آثاءالله تعالىمعطا فكلبه
ععبنادالله تعالى واخذ

عليهماىءلىتعليء(طمعا
وشرى هه ثماسا  6اى
الداع حلي ف دكا
والتكيرلاتقليل.هوالهوان

(فذلك» اى الموصوف
عاذ كر (يلحمبوءالقياءة
بحام بكدسراللام قلع

وق لان الال ناطقةيذلاث  8ورجل ١تاءالله #تعالىبهعذافل به عبناد الله
تعالى 6هومبعلو لدمرس ولميصئف عندالاحتماج والامكان ب واخذ عليه طمعا
سكندرى
ادن
وشمرى دما واوقليلااذالظاهر اتناكلير لاتقليل حكى عن تااجلال
اماعيكونمعه الرغية فالديا والعلق:لارياتهًا و ضرف همد  5200 1المع ||

والادحارٌ والمباهاة والاستكثان وطو لدامل ونسانالا  0ة فاابعد منهذا العرا
ان اك ن منورثةالانساء ودلنتةل الثىالموروث الىالوارث الابالصفة
الىكانبهننا عنداالو روث عنه ومثل هنهذه الاوصاف اوضافه هالنعلاء ككل
افدونا جعل اله تعالى عر العالم الذى
العفة ,قضواء علاغيرها.وهى حرى ت

عله منهذا وصفئه هكذا جة عليه وميا فىتكثير العقوبةلديه  9فذاك يلم
بوءالقياءة بحامءننار © الظاهر انه على ظاهره اذكلامرمكناخبر به الصادق
فهو عكل

ىو قيلمعرب

طاهره

اذااحزاء كك حنس

عه بمككتاف

ارم

ذزاء سيئة بهالم1عك متلهكا

 .عم
2ص-:0ر305ت778

القا|

وكتب كا فى المصباح (*ننار)» الاولى اشاؤه

(انه)83

على كل شى” قدير وجعله من الجحاز اوالكناية م دود كاق المواهت 1
على حة.قته اذلامائع من اخاذ حلاممن نار والله

 » .يعنى بعاقب مشاكلة ذنيه ويدان كادين وبحم باحلاعمقو بد وهذا فىالء اللازمئعليهكاستعلام كافراعلناسلام
ماهو او حديث عهديه عن تعليم صصسلاة حضر وقتها وكالمس:فى فاله يلزم فىهذه المواب لاثوافل العام الغير

الضرورية المعرفة لواقلعل ههنا اعلشهادة كافىزينالعرب (وبنادىمناد) زيادة فى هوانه (هذا) الاشارة

للتفقير مبتدأ خبرء (الذى؟ ناء) بالمداعطاه (التدتعالى عدا يحتاج اليه العباد فىالمعاش والمعاد (فذلبه عن عبادالله
بالبناء لاغيلرفاعل (من المساب) بين

واخذعاه طيىا وشرىنه ثمنا وذلك 6النداء لازال كذلاك (<تى شرع

موبه لأزله فىالازل  +واخرج اأشؤان المرموزأهماشوله(خم 6لعن اسامة بنزيد)الذى انحذر سولالله
العباد ف
لهاناواسامة انه رذىالله تعالى حؤهز /اه؟ 2ه عنه انهقال+عمتر سو لالله صلى الله على عليه وسلم بشَول لوك
اند#ول

علىاوان

الوحوب

كالافتاء

23

اك سدفراء والارحاد

لدى الاسيزشاد و تعايم

ع الخاله إن لايسفو نادى مناد هذ امكللصحقير هوالذى!ناءاللهك بالمداى اعطاءالله
تعالى ووعناي تاج اليه افلمىعاد والمعاش #وفدل .دعنعباد اللهواخذ عليه طمما
0

ثمنا
و ذلك ب ىالا طام ##حتى شرغ من المساب 6همن حدس أنه أوحسات

الخحلائق فيؤممنه عنزله #وخم»ه الدكخان اعسناءة ان زيد»ه محب رسولالله
وانحبه وزيد الذى اتحذه رسو[الله لهابنا ##انهقال “معت رسولالله صلىالله
تعالى عليه وسل نشول يوْتى بالرجل نومالقيامة فيلق #برعى «وفالنار فيندلق»
مخر ج سمريعا #إواقتاب بطنه 6هأمعاؤه ##فيدور بها  #اىالاقتاب  8كايدورالخار

افلىرج » حول الطاحون لادارته فهصوتمعاليه اهل النار  #وه ,فى عذاب
المزل المهاب ف المتكن ا

#فيقواون بافلان مالاك » حَى يلت هذا

بالمءعر وف

بالرجل)اللامفيه اتنس
(نوم القيامة)سعى بهلقيام
الناس فيه من قبوره

كاتقدم(فياق) اىبرنى
ف(النار فندلق ) اى
ت(حارجقتاب بطنه)جهم
قتنب اى امعانه (فيدور

بها) افلنار دورا (؟آ

بدور الخسار فىالرىجى)
زيادة فىالنصت ( تمع

اليه اهل الثار فيةولون
بافلان) بالبناء على الضمم

1قلية بينالعذاب وااعمل اولاقرائن #إفيقول»ذلك
و .تنهى  ٠عن اللكر 6امالر ابطة ع
الرجل  8#بلى كنت آم باللعروف * ولكن لااعل فى نفسى بما امت بالهغير
طولا 1نه يهلاافملناهووانهىعن الممكريدوالكنايضا النمته عنه بل 9آ8نه ##قاللم

العقلاء ( مالك ) حتى

بعدم العمل لانهم قالوا لابشتزط فيوجوب الام باالمءلروتفبل فيأعروان !مل

نزلتهذا المنزل(المتكن
تامبالمءروف وتنهى عن

.

اي

ا

5

فلعل عند عدم الامى وعدم العمل يشتد العذات #وزاد ففرواية ملم قالبهاى

اسامة #واتى سعمته عليه الصلاة والسلام بول مسرت ديلة اسسرىبى #الى الجعاء

وهو كناية عن اسعساء

المتكر) و شان الآم

الفعل

والناهى اليرَكُ وهدن فعل

الغركوف” واتزلك” لكر
لابلالسةك العذاب(فيةقول

الفسهم  +قيل امير بلاعدل كعضاب بلاغيث وغنى بلاتضاوة كشجرة بلاثمر

ل َ«(اى اناع

ع

كر
اىنعن
بالمعر وف واته

لول
كن( كنتامربالعروف ولاآتيه) (بريقة  80نى) لاافعله(وائهىءنالمكر وآتيه) وتعذ سه علىتر كافلما
و على افلعثلانى لاعلىاع فالىاو ولالاهى فالىثانى لا نكلامن ذااثمطلوب وتمرطكلو لبابس:ازممنه تركمطلوبآخر
االللىه(قال)اى ابنعباس
كافىااواه ب( و زاد)'ىاعنباس ر ضىاللهتعالىع»ه (فىر واةيمس ) عن الضارىر نعجه

لهام شولمرر تالسلرةى) اابناءلغير الفاع ل ونفائابعله قوله( باق وام)متعاق مررت(نقرض»
سلي
له ع
اعه:
(وانىس
بالإذاء لماذكر باافو قيةاىتقطع ش(فاهه ) جعشفة زعقاريض) جم مقراض بكسمراوله ةاآلقرض (مننار فلتهن

هؤلاء) الاشارةللاهانة (ياجبرائيلقالخطباء امنك) خبرهبتدأ «قدر هوهروامرادباناطباء الوماظ(الذينبشولون
اج بلاضوه
رامل
كبمل
مالاشعلون)'ميا ونهيا قيلامير بلاعدل كاب بلاغيث غبنلىاعضاوة شر بلاثمر مال

مب) لإءن انس .زمالك رضى الله تعالىعنه اعلنننى اصلللىدتعالى
 +واخخرج الطبر اتىوانوئعي المرهوز لما بقوله(ن ط

عليه وا اله قال الزبائية) ولفظ الطبرانى للزبانية بالتزعاى سهقحه؟ هه وتخفيف الموحدة وبعد الالف نون
مكسشوارء فيه خفقه
الموكاون بعذاب اهل

النار لدفعهلهمالمافى
المصباح (اسرع) ا

وعالمبلاعلكسسراج بلاضوء يوطب د الطابراتىفذم #و 6انونعيم عن انس بنمالك

رذ الله تعالى عنه عنالبى صلىالله تعالى عليه وس اله قال الزبانية اسرع الى
فسقة القراء #اىفسقة  1القرأن كاوقع فىالجا.ع الصغير على هذه الرواية

شرعهة ( الى ششفه © منهذا المذرج هو منهم الىعبدة الاوثان » الظرفان معاقان باسالنفضيل والوئن
أخر اوغرة التوعواون #اى لد انة والقول
بقصات جع فاق ( القراء) بفصتين ||صم مانخوت| و
 1بردهقوله فيقال لهمالخ أ .ا قبل عبدة الاوثان» نبا واتكارا
للقرآن اى لاختطافهم
 000 0شغي انلاحاذى الكفرة فى العذاب
نجا 0
ا
من لوقف لادخالهم النار

(منه الوعبدة الاوثان»

 0عنالب

الظرفان متعلقان بافعل

»ا  0-00 1انيعلوا وجه الاتداء  +قلنا ا الع لاقتذى
الناس ف

التفضيل والوثن لنمحتين

معرفة جيع الشايشاء ربعا لايعلأشماء كثيرة “ياالاثياء التى خذى وجهها ودق

الصنم سواء كانت هن

كام او قىنفسه و>وز انذهل عنه لكيال دهشته واضطرا به

خافن اوعدو و

فهمي| لوك

 ,يذقالاهم »من جانب الزبانية اوغيرهم من الملايك اومن

يرم

معل كنلابعل  فانالذئب والمالفة تعظم معرفة قدر الخااف
عايشلىبه طإلبس ني

و-جعدوثن بعتي كاسد
لظه
ربد سيت ااف

يلعض العكاية لتابعين رضى اللتعالى عنهم اججعيناتكلتعملون اعمالاهى
ولذيك قا
ادق فىاعنافكم منالشعر كنا نعدها على عو_د النى صلىالله تعالى عليه وسل

هن تعبد له فيقال وننى

كاالفواهب( في واون»

بدة باحلللاهلتعالى اتفمكان الصغائر عنده ,بالاضافة
ارف
عمع
تانت
هن الموبااتلاذك
البدكبار فهذا السبب بعظ ,منالعالم مالابعظ ,منالجاهل و؛تجاوزله منالمعادى

لازبانية اولبعضهم منكرين

هذا الحديث شتضى اددية عذاب المسلم الفاسق

اى الفسقة المذكورون

ذلاك متعوبين منده (سأ)

بالبناء للفعول وهمزة

االخعنك ,الانكرى

مقدرة نام فىالعذاب

(قبلعبدةالاوثان فيقال

هر
ال
ظنق
مالاتحاوز اعالم * فا

من الكافر “ها المشمرك العايد لاوثن والاجاع وصسيح النصوص

على خلافه

*قلناحوز انكو نالاشدية المذكورة فى بعض الاوقات فقط ولايلزم منه الاشدية
المطلقة ونحقل ارناد بشْسقة القراء لااهلكتاب توم نال4وز والعلاقة ظاهرة

0

والسوق قرينة اويراد منعبدة الآوثان

"
1|0
5|0
جنس مناحذ الهه هواء 4

آن
ريع
قصر
لفا
اال
بدومنانحل ايضاو الافاامديث ال

اوالاججاع متكراوموضوع

لهمليسدن بعلكنلايعر)

لفيض
*قد قاال
و

فانالذنب واغالفة لعظم

الطبرانى غىيب وقيل عن الذهى منكر وايضا فيالميزان كذلك لكن ف الفيض ايضًا

معرقه قدر مالف كاف

عن اللنذرى له معغرابته شواهد “*دة من الاحاديث +ملاحق انهذا احديت

المواهب والحديث قال3

فىذاته وا نكانلهتلك الشواهد لانصلم ان تم به مع الفة ظاهره لاقاس ك]

ابنحبان باطلوقال ابن
الجوزى موضوع وقال

عرفت واله اذاكان ذاتالثى” باطلا فهل يدح بالوصفالعرضى قافهميوحك 6

الذهى كر دار ف

المواهب لكن ذكرهالامام

عن ان حبان حديث باطل وابن ال+موزى هوضوع وعن

امام #وعن انس رذىالله تعالى عنه اله قال عليه الصلاة والسلام * هكذا فى
ادح والقياس انهقالقال عليه الصلاة والسلام ي9العلاء امناء الرسل علىالعباد »
لمفظهم الشريعة من نحريف المبطلين وتأويل الماهلين ففيه الهيحب الرجوع

كننابه التزغيب والتزهيبانهغ يب ولشهاهد تع من الاحاديث فلذاذكرءالمصنف واللهاعل*واخرج (والتعويل)
مام الممرو زلهبة وله(حك (6عن انس رضىاللهتعالى عنه اندقالعليهالسلامالعلاء) ججمءالم(امناء الرسلالععلبىاد)

|

فىليغالنشمرع الثسريف الهم (مالمخالطوا اللطان وبدخلوا فىالدنما) يعنى مدة عدممخالطة السلطان ومداخلة
الدنيا (فاذا دخلاوا فىالديا)» قدمه لانه الداعى لمأبعده (وخالطوا

الرسل فاعيزاوهم) اىحانبوهم -

التشاطان

ع« منله ولاية منالمكام (فقد خانوا

وه 1 2ه ورواهالبيهق يلفظ فاحذروهم فالهمانما دقر بونالسلطان عا بوائق

هواه ويطليوا الديا

والتعويل فى اعس! لدين علهم والامناء جمع امينوهوالئقة المافظ ماعن عله
وقداوجب الى “كانه سؤالهم حيث قال فاءكلوا اهل الذكر ان كلااتلون

بالدين * روى ان رجلا
0

*قاله الغزالى واذاكانوا امناءه على خلقه فسان تكفل عكاللم باقليم اويلدا و#لة

دم موسى عله

الام قعل شل ده

أو *«محد تعايمأقلهادمم وتمبز مايضر هم مقعم و مابيشقرهم #اسعدهم ولاشغى

يىاأنل بتلصدى لدعوةا لناس فانهمورثةالاندياء وهم ليتركوا الناس
انيصير ال

صلله حدثتى
موسى ا

عجلهىلهم بلكانوا ينادونهم فاىلجاع ويدورون علىدروهم فىالاتداء ويطلبون

مومى نجىاللهُ حدثى
موسى كاياللهحى كر

واحدابيعدواحد فيرشدولهم فانم ذى القاوب لايءرفون عمسضهم كان من ظهر

اىء وعلى
لنعل
علىوجهه برص لانزعرف برصه مالميعرفه غيره وهذا فارضععي
السلاطينانيرتبوا فكل >لة منيعم الناسدينهم فانالدنيا ادلارمرضى اذليسفىبطن
الارضالاميت وعلىظهر هاالاسةم وص ضالقاوب١ كثرمن ص اضلابدان و العلاء
اطباء و السلاطين وام دبارالمرضى فكلميض لابقبل العلاج مداواة العالم سم
ايضا فالىمامع الصغير
*وان
هلم+ريض
ببا
لاسلطان ليكف شره اعلنناسكايسم الحطبي
علىرواية عثانر ذىاللّهتعالىعنه العناء امناء امتىقال الشفريضحهفىقالاناطيب
هذشهادة من النىصلىاللّه تعالىعليه وس بانهماعلامالدين وامدالمسلين كيفوهم

ماله ففقده

موسى عله

السلام تحمل سكل عنه

فلاحسلحت جا هر جل
ذات بوم وفىبده ختزير
وفى عنقه حبل اسود

فقال ل مهومى عليهالسلام
اتعرف فلانا قال نم هو

إكل اللهاقعنا بوحدابية الله تعالى وصفاته واعرف الئاس باحكاماللال واللرام هذا اللنزير ققالموسي
 .ث امطال يكلاملطيف لانتحملهالمقاموافلجامع البضعالا
اء امناء الله على خاقه فانالرسل عالليسهلام يارباسئلاك
استودعوه ,الشسائعالتى جاؤابها وهىالعلوم والامالوكافوا الللقطلب العنرهم ارده الىحالهحتىاسئل
امناء عليدو عالىعمل به فهمامناء على الوضوء والصلاة وغيرثما فنوافق علءعله
ووافق

فها اصابه هذا فاوجيي

سرهعلنه كانحاريا على ةسانلانداء فهو الامينومنكان بضد ذلك فهوا لكان

الله اليه لودعوتؤئ بالذى

وا السلطان» بلامصكةدياية ودفعمفسدة
طلم
ل ما
اال
خلثق
وبينذلكدرجات فلذ
ضروريةوالافقديحب ويؤدهقوله هووخيلدوافى الدنيا#لانه ادذخالو فباتلطوا

0

مااجبتك فيهولاكنخبرك

باقنذارها وتدنسوا بادناسها  #فاذادخلوا فالىدنيا ه التمحبا رسأكل خطيئة

لىصزعت فيه هذا .اله

وخالطوا السلطان © الذىلا كلو خلطتهمنالمداهنة و اللموضفالثناء والاطراء
فالمدح وفيه هلاكالدن اذه مز عارلشر-جن  8فقدخانوا الرسل فاعتزلوهم 0

وفرواية فاحذروه ,اى خافوا »نهم واستقد و اهار | لمابدو منهم من الشسر
فان تقربهم باحقالة قلبه وتحس_ين فت فعله ومانوافق هواه وان اخبروه عافيه
حانه استثقله ,وابعده ,والعلاء سادات الناس والناس لهم تبع بلاالتداس مالم
نتسوا خطام الديا فان فعلوا ذلك سقطوا من مراتهم العلية وهانوا
على اهل الدئيا الدنية وف الآخرة عندالله  8ز » البزار  9عنمعاذ بن
جبل رضىالله تعالى عنه انه قال نعرضت او نصديت * شك من الراوى
1غ

فىالنار رواه الطبراتى كاف الانقاذ  0واخرج

6

اه

اليزار المرموزله 4

لصح لهم

كانتطله لدبا لدي
ابا عار لاا
ار

رم

اللعهند لقال تالر سول
الله صلىالله تءالى عليه
وسلم من طلب الدما

باعلملأآخر  :طمس و جهه
كىرةدا وائلت انق
و

) عن معاذ نْ حيبل رذىالله تعالى غزه

قاللعر ضرت اوتصديت ع(لماك أو دن الراوى اقول التعرض على الذى' والتصدى

اليه معىى واحد فتأمل

أله

ىلله( فقال رسو لاللهعلىاللدتءالى عليه وُ اللهمغفر ال)اى اسئلاكاو اغفر عه راونكر و للع“سو المول
أصانب ف ا
ومعر فته

ار
( سل عن

مذهموم وهذه

عهراضا
6ستهانة فيز٠واي
) فاه الاحب (ز ولانسل عن الشس ا

معبرّضة

رول الله صلىاللدتعالىعليه وس وهو يطوفبالبيت ذقلت لهبارسولاللهاى الناس
ر الله لىاللدتعالى عليه وساللهمغفر الات مغفرة لعن امير 6#
ل
شسسفوقال
لانه الاحباارى انيسئليعنئىسلعن! كثر الناسخيرا و لانسلعن الثسر» اى

بين السؤال وجواءه
وشهروا(رالنا س رار

العلل>,لان العلاءعين الناس

الناس لاعن ف الك لان لشو ال عند مدوج وان وهم ماد توه  00م

فيرهر خيرهر وشرهم
شرهم وهذا دليل على

ائمااحاب ع4:

اننهرثسرث ولاتيرلالماءمخلصالىالزرع ومثل قناةالبالوعة ظاهر هاجص و باطنها
فال
ل

جم شس وهواسم التفصيل
والناس

0

وهةاصد جة

والاقر بأدالراك

المناعلا لىبل بان للوالىوا لاخرى#إوشرار العلاءجلانهمعصوا رهم ء نعوالمعصة
الء السوء مثلدكرةوقعت على
نمث
#ام
للسل
ايها
مع العاقحمنهامع الطهل*قالعيسى عل

اقولالادح لانالثسرار

معر وف

عنه فانالسؤال عنالثس

نتن ومثل القرور ظطاهرها عاص وباطنها عظام الموتي والحدنتث فق الجامع بهذه

يلام

المشران فضار 1ل

الرواية عن هذا حرج شرارامتى شرارالعلاء فى الناس طص  #الطبراتى فالىصغير

شرار جيع الناس ذكره

© د  #اابيهق ف عنابىهربرة رذى الله تعالى عنه انهقالةالرسول اللهصل الله

الحثشى خواجه

تعالىعليه وسلم اشدالناس عذابايومالقيامة مالمل :مفعه علهيهلانعصيانه عنادراك
فأىدراء الاسفل لكوتهم عدوا بعدا! دكن ديري من
ولذا كن المنافقون .ا

زاده

* واخرج الادران ف

الاوسط والبيهقامرموز

النصارىلكووهم ا روا بعدالمعرفة +قالء 0

لما نوله (اطصهق)

ومفهوم المديث ان| عنم4ام ثوايا

عام نفعه عله  +قال الغز ال فىالعملاممل العالمى ب للك هلاك الانداو ييه 0والاند

قن نفس عله لاندومنهرأسا برأس فههات خطره عظيرو طالبه طالب التعيم المقيم
والعذابالسسرمد لانفك عنالملاك اوالهلاكفهو كطالب الاكفالىدنيافان لتمفقله
الاصابة لمع افلىسلامة+وعن بءض التصوفة انما كانعذاءه اشدلانالعالم يمإلذة

(عنالبىهريرة رذى الله

تحال عد اله لان
رسو لالله اصلللهتعالى

عليه و افد اناس

الوصول حلاف الماهل فيزد عذاب العالم عذا ب عدم الوصول علىعذاب ااهل

عذابا) اى منالموحدين

ملسغمانى +ثمقالفى لفيض عن
لاب
انى
نحا
بالعذاب اللسى وقدقالوا العذاب المرو
المنذرىوالعراق والذهى هذا ااديث ضعيف وعناءنخر غريب سند اومتماوعن

(وم القبامة ما لميتقعه

الغير يروك وعناءنع-دى فيه عوان بن مقسم وعامة حداثهلاتابع عله اسنادا

علهيع و ذلك أتسيرهإعدم

ومتنا فالاحتيحصاج به_ذا الحديث ليس بق-وى الاان يعتبر باتانه محرد التأييد
لاالدليل منتقلا نع قال فيه ايضا الحديث اصصل اصيل اذف المسستدرك
ماام مرفوءا اناشد الناس عذابا نوم القيامة منقتل ندا اوقتله نى

انتفاعه عاتعب ف#ىصيله
واذاا واحديت ا
اشد الناس حسسرة نوم

والمصورون وعالملانلتةفع إعله نمقالفاوعز الم لف كان احسن * وانااقول فلوعزاه

القبامةرجل امكنه طالب

هذا المؤافايضا لكاناقوممنه فاىسن لكو نهذا المقاممقام الاحصاج وكات

العف اىلدنيافيطلبه وجل

المدعى دون ذلك!لو ضع يوحد ا-جدبن حنبل مإهق» البيهق فءنوهنصوربن
زاذان 6قلايلعالم المثهور ا8ندقال نشت  #اىاخبرتيعنى اخبرنى باءلضظلاهر

عمعن فاتتقعنه من نمه
دونه * وفىالطاشية هذا
دكل على القول الاصدم

انه حديث والاخد ).مث لهذا المطلنوصل
طا

07070707070077

اليه بالرأى والدراية

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلسسلسر2ك

مع لزوم مقارنة الامورااثلاثة لانعدمالاتفاع اعايكون فقدانها انىاكلامهه واخر جاجد وال 75
المرءوزله بشوله (حدهق)

((عنه:هورنززاذان)

بل من الثقلية

لز

بالزاىالمع العالمالمشهور فزانه قالنشت) من النباء اي اخبرت

5

| عض ممن «وصولاوهموصوف صاتهاو صفته باق )اليا علغير الفاعل (ف النارتاًتذى الهالنار بريحه) اى
لطلق بعامللانظهر ادا وويل دعاء بالهللكة على نم :,لسحوبه
(ذقا لله ويلاك) ا(تصرب مفعو م
صل اه نمه الاذى ف
/

 0ا

ما) 0

اذنت

تعمل

امايكفياما)»

فاعل

وجاة( > نفه) عرلة او صفة( <تىا 22أماانك و بنتن)  2مالنون

وسكون الفوقية (رحك فيةول) ع[ <1م كه اىالمتأذى منعر ذه( كنتالما فلانتفع!تبلى)فهذ امن اثر ا
 9ان بءض منيلقفىالنار تأذى ااهللنار بر د  #ا6ماس #9وةال له اىمن الجاورله
لاهلذ
4ن
فىكنات لعداب م

نن وانام:5ن ,الاطلاق  اناندور*ءويةعص
لالثارالنار الطاخر الظاهر عصاة الموو

ففجم وادلايك الا

القراء الزائوون لللوك
وعن الاوزاعىمامنثى”

ماسبق مالناحاديث 8و يلكما كنت تعمل فىالدئيا #امايكفيئا مان فيه » #ابغض الى الله تعالى من
من العذاب يو<تىا تليذاك ونتنر دك فيقول 0

اماف التقفسع بعلى6ش لاق

انقوله و يلاكمعقولهامايكفيذ! ال اى خرهشتضىكون الاستفهام لتدوالتوبضوالاستهزاء
+واطوابعنه متدى دون

على حقيقته واراكفة كا دم دينالطقيقة والمحاز

علىانهلافائدةلهم فاىجو اب اذالظاهر انفائدة السؤال اتماتكون أكوالائزحار
والاعتبار

اولاخطار

الأخدرة لثلابعود

تلاك الداروالهوات
الىمةث-له وهو مفةقود فى

تمد ان سلة رضى الله

تعالى عنه .الذياب على
العذرة احسن مقنارى*

على باب ه_ؤلاء وقال

لاير لاحسممادةا لاشكال والمواب انذلك ازياد:تفضعهذا العالموجيه ولزيادة

رسو لالله اصلنىدتعا لى
عليه و-ل من دما اظالم

عذات على عذاه لا.ناسب كو نالسائل من اهل النار على انز يادة عذاب اه لالخار

بالبقاء فقد احب ان

من هذا

النىتعذي بهم عا

حقو ا من معاصهم

و<زاعسيئة

سيئة مثلها وانالظاهر

انهذا حديثممسل والاحكاج مطلق المرسلذه تفصيل وكلام قررفىالاصول
8ب» انحبان لابعىنالدرداء#ه رذىالله تعالى عنه هاه
دق ديق <
ال ايكون  0عالماكة معتد أنه هل طلمالعماه

منتفعابها

0

دعله معاملا 6ه

امم بالعولكا داس عامبدقائق جيم الثسرادم ١لالهية ولمنفموعله لعدم عله

لفنىصا م الولدية ايهاالولد لاتكنمن الامال مفلاو من الاحوال خاليا
+قالالغزاالى
ليقنان العم حرد لايأخذاليد املهلوكان علىرجل قرية عرة اسياف هندمع
إسبمن اخرىوكان الرجل #عداما واهل <ر ب تحمل عليه أسد مهدب ماظنك هل تدفع

| الاسحة شرهيلا استعمالهاو ضربها ومنالمعلومانهالاتدفع الاباأصحر بكوالضرب فكذا
إألو قرأمائة
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من بجب اعلناسلانروكاماونمكملون»قر بونعن ادلتهتاعلمىع انهمليكونواكذيك بلكانوا اشد |
عليهمالسلام اوفر كيرا
تواضما وخشية #ن اللتهعالىمن ججيعاناسلعلهم أنصفة الكبر ياءخصو دة ه ت
هعالى لايل لاحدمن الموجودات غيره ١

“كانه وتاعاللىحذكحرشهبى خو اجد ز اده  +ثشممرفىبان كايفليةتعكدمبر علىاحد بشوله(العفبقد)اى اذا كان الكر |

لاامى الثابت االازمبه (انلا تكبر)االىءبدالمكاف (ءلىاحد)من اماقمطلقا(فآن
حراما وصذلىماخصىةتادتع
ذنظر الى حادل ) تريد
0
:

له كبر مايه هيل ( نول )اها (هذا داعلوله تعالى جيل وانا عصيه بل
00
ه
ا

فهذا) أى أحهله ال

معضية (اعذرمى)

اقوموافرب

الىكونه معذورا

ع العم اقحواشنع مندمع اهل
نلعضنبانه
لا ا

وانلميكن الجهلف الاسلامععذرا حل[ه 77اكلامفاشية(و انحنظارلالمى) بتفذر عليه بامد .وى( نشول )لنفسه
وانالانسان1اسَض ماامسهو لايذبغى لا<د انيزنفسهو لابضرء القليمالمنكوز آ ها
نهذا »ه اىهذا الجادل و اعذرمنى ا#قربالى كونه معذورا عندالله تعالى

لانالعصيان مع العر اقم واشنع مهمع اهل وانلميكناهل عذرا  9واننظر
الىعالم بشولهذا عامام 0من عاك عط كيت ازنافا » وايضا
الكادم
نشولهذا يؤدىحق علهمنالتمل والحلوص والالستكذاك لك
لمضصنف الجىهةعله لكنان كان سابقية ع الناظر اوع
معنفسالع تاعر

ار الى >وماذكر #واننظر الى
صفي
ينة
ذمداه
واظهر يكون مثل هذا القول كال
ك|بر هسناهبةول االنلهادطتاهعالىة.لى و ان نظر الى| صغر ##سناءنه 9بولعانصىيت

الله قبله فيكون جرمى اكث مندفكيف اكونءاثله وفىبءض الحم © واننظر
الومساونه سناشول انلاعل حالىو لااعرحالهوا علوم اولىبالتحقيرمنال#هول ©
' نقللهناعن رعاية الحاسى ماحاصله الناس عندك امامسةتور فهو افضّل منك عندك

لششقنك مكروهك دونه واماقلبلالذنب منذنويك فىطولعرك فافضل منكعندك
واما كثير الذنب عندك منك ولاشك انك تفارقه فىعرك ولاتشارق عننفسك

فيجوز عدمعصيانه :عندعدم وتوفك عحلاىله وانتتءرف نفسك انكليس ال
عمنعصيذما فوىقتما وانت مطلع غتاكلرراك رليك عطلع عكلعىيره فذنويك

عندكفى اللقيقة اكرهنذنوه واماعظاي الذنوب التىيوصدرت :من 0
والاواطة ورمع عدهها مك فذلاك الغير اماليس نعالمفانلملوف عليك مع علك

لاعدحمقال الحرى على هو جب علك اشدهن ذلك الغير 1از العذرياتهل فلا كير
ايضابذاك اوءالم فاللازم عليك هوالشكرله تعالى على عصعتك منمثلها مع امكان
صدورها منكوعليك اللبغض فالله وعليك اللموف هنااوقوع علىهثل ماوقع
هوعلهوعا “اميك والمال يو زان 2م هو يرو انت علىخلافه وانتاتماموكل

فسك دونه هوز
عنلى

اذلاشبلصالح اعالكو شبل صالح عله منه فيغفرله دون

انتعلىانك لأتاءن:الووذوع فىمفس د الاعال وانتلاتعم عت

عله شال وز

أنْتَكونْشقياعندهوهو سعد ولايلزم عليك |الموف مذننبغيرك بلمذنمك من مل
اااءففهاانت علىالهو افلعغليىرو اعلونرهاوضلم رض عكنوكم
دأ و ملمن سه
فا
صا
من راحم
اغيرأعصيائه قدرجع الىالمعاصى < تىمات عليها ونابالمر حومومات علمها
فاهوف علىن سفك اولبىك هانأذوف علىغيرك واذا نظرت الىالغير بعين الازدراء
على طن خيردك منهذ اهلاع اس اف من فرطانك و حاهلاحالاك عند ختامك فقد جمت بين

ردا عن ذلك[ هذاءإمالم

اعل) من الع والمسائل
المهة والاهور الدينية

(.فكيف)ا كون مثله4
فض_لا عن النرفع عليه

وقدتقدم فىالمديث العزاء

ورثة الاساء الحسديث

(وانء نظر,الى! كيمنة
ع سَول) ارد فكدةه

عن التكبرعليه( انهاطاع
الله تعالى قبلى ) لتقدمه

فاىلوجودعلى واطاعته

اولاه مجننك وتنقال
ردول الله اصللله تغالن
ا

من عظ م الشيوخ

يعطىله مثلم رهم * وى
تعايالمتعومابزيد فىالعمر
لذى وتوقير
البر واثلرا
الشيوخ * وان نظرالى

مساوبه سنا بول انااعل
حالى ولااعاحاله والمعلوم
اولىباأتقير املنجهول
هكذا #عمته من استادى

له الله الهادى كا فى
حادية

خواجه زاده

و(ان نظر الى اصغر
مد سنا كر عليه

لصغره فعلاجه ش(ّول)

غضباللّهو الكبر © واننظر »ذاللاعبد الصالم  9الى هتدع  4كصاحب الهوى

بأسان حاله لنفسه (اتى

لياموا لكىوخيرامنه
«اوكافر #لاتكببررعليهوهويةولمادر بنى#اىثى' >مان ءداار

عصيتالله قله  6فانا
ك|ثمنهعضتتانا و لا.نظر

لطاعته التى فعلها قبل وجوده (برشة  "4فى) لإواننظر الىمبتدع) ااىلىمن فاعىتقاده مالف ذلاعتقاد اهللسنة
والقاعة ( ا كا
مفتك)را عليه ( بموالندربى ) أى أى ثى* على داريا مالا يكوتى خيرا منه

(لعله عتم ) بالبثاء لغير الفاعل ناسه (لهبالاسلام) اىالبتدع والكافر وان كانالمبتدعمسا فىحد ذاته لاله يمكن
ان يموت على الاسلام الذى هو عليه قبل اوجدد الاسلام 0 88[<5-ه فات عليه على تقدبر كونه كافرا -
اولا وكذا الكافر واما

.ة
اكشفى
هول
الىلأعه
حا

تمواجهزاده (و تم لى
ماهو عليه ا

 4من

بدعة فى الاول وكفر
افلىثاتى ( وان نظر الى

كلت او سور اوحة
او عقرب او وها »)

املنواناتالمستحقرات

| < امله ضتم اله بالاستلام  00بما هو عليه الآن » ٠ن
فلس

دوام اليك دلة الىكا لميكن اتداؤها

ا فملاحظة 0

سق الكبر 0

لولله
اهل البدع خصواء سنةارس

اليدعه

الكفر

ال ودس له دوام الشقاو د كذَلك

اجام ى ماحاصله وعصارته  +فانزقلت ان

صلىالله  00عايهوس] *هةم اطفاء انوار السئة

وحاء اسان الضلالةومذلة اهلاق والافرّاء بالتأويلوةدوجب عليذا بغضهم
ون نءرف انهقد فضلنا الله على بالعصية منالتدين عثل اديانهم » قلت نم كن
3ذغى انلايكون قابك ناسيا لمافر طتهن الذنوب وماتقدم فىحقك منعإعلاءالك

بالشقاوة اوالسعاده اوسوء اللمائمة فلاقطع لاثانك خير مممفالآ خرة الك انا
وانه الهالكون وعلهتهالى غبيلبيجوز انتموت علىماهم عليه وه,ميتون على

( ول هذا ) اكىل

 3عليه فناكانماقبة اممماهم عليه عياذابه تعالى رد وظناأصاة

واحد ون هذه الاشياء

كبر فنىفسك واغررار بر نك مقال فانقلتان اهلالبدعوانكاء اضالين
فكىنتفس

000
لعدم تكليفه

لكنهم هوحدين واماالكافر ا

تعالى ع«(اى لمتشع منه

مع القطع فىكفرهوانافى احقال الا لو انكنت :٠ساويا معه لكن فىاعتءار الال

معصية (فلاعتاب) منه

لاارمسات فىفضلى عليه+قلت ذلكانلففل دالله تعالى يجوز انمن عليه بالتوبة

فلامتنعقلى انا كوك خيرامنه لاقطع فىاعانى

توعالىلاه(عقاب عليه)
لأ كرا ( وأناعضيه)
قدم المند اليه اشتاما

على الاممان نظارون الى و عر ويعرفونه ضالا وكاذرا ولادرون ما تله

ولتقوى كتكري رالاسناد

لون ك|رامه إلا |
عكر
اد.ب
لرا
وهغي
وقد منالله تعالى له امانا فاق كل من اسل قبل

مانسق نما )أو جود
(ف
سببهما «نى ( فيكون

ويموت وهواعبد زمانهوموت انتا كفر اغلزمانكوالاءن من ذلاك موف تمتنع
ويدل على ذلاك انه<ينكون 0

الى بكر وعلى وبلال رذى الله تعالى عنهم

تعالى اياه وكان هوكافرا وقد ارئد قوم اسبلوا لعىعهدء صلىالله .تعالى عله
و-إفقتلوا وماتوا كفاراوا*-ن كانكافراوهم مؤهنون وقلواشهداء وماتواءلى

مصمروف الهمالىنفسه)

الامانفان خفت اللمائمة والعاقبةفان يغلبعلىقلبك ناتك وقداحتل مونك على

المعصية (مثغولالقاب

ال فروهم «يتون عاللىاعان فلاجرم بعدمثل هذهالملاحظة تنفىالكبر والاغغزار
وان نظره ذاللكصالح #والىكلباوختزير اوحيةاوعةرب اونحوها» مابرى

ا

بعينه تلوفه ) اىلاجله
رسك ره
القاتم به حال كونة

معر ضالرءن عيب غيره
فانقلت كيف ابغض )6
يضم الهمة وكسس العين

كا فىالمواهب ( المبتدع
والفاسق فىالله تعالى )»)
فىلاتعليلاى لهتعالى( وقد
امت )بالبناءلغير الفاعل

شراءمخضا و«ؤذياوء ضما اقول بعدما ذ كرقيل لاحاجة الودفع ذلك اذيفهم ذلك

ماقبلهبطريق الاواوية فالاولى اماانلا.ذكر اويذكرةبل ذلك لعلالمقام لكونه
موجبا لكمالالعناية لميكتف يطريق الدلالة بلاعتنى بطريق العبارة والصراحة '

مبلعصله تعالى فلاعتاب ولاعقاب عليه وامااناعصيته فانامسصى اماي"
دو لهذا ا
العتاب والعذاب #إفيكون مصروف

الهم الىنفسه مشغول القلب بعينه نلموفه'

ايلفاببغدضّدع و الفاسق افللدتعالى 6#
لعاقبته © معر ضاظ عن عيب غبرهفانقات ,ك
#هما #ؤوفكيف انهاهماعن المذكر
تىغهض
متعلق بابض وو  6الال انى قد ام ب
المؤهن حالاثابت ايضاقطعا بعدفرض تسايرتساو هما افلىلمامةيعنى استواء احتمال

(فكليبفادنهاعهمةاعون االملمكفر)سقى(معرؤية نفسىدو نما) منزلة (ختام) >
(4)1:ىبالبغضالمدلول عليه بالفعل ا

ل

(قاتتبغض) كلامنهما (وتنهى) ذاالتكر إلولاك) اى لاجله لالغرض نفسى (اذامرك #مالا) بفعل كلاولا
0

واحدا “يها (لنفسك) اى طذها

امس مس جح سسب سهل

ع ب

د

ل

هه (وانت فيهيا) أى البغض والهى (لاترى نفس.ك ناحما وصاحيك

ل دل

د

ا

م 1 001 0

و
هلى
ال ع
م مك
ختام الكافر عالىاممان وختامالمؤمن علىالكفر على انالغالب ان

عليهحالاوقدمدح اللهتعالىالمؤهنينعلى الاممان الالى لقإلتتبغض وتنهى #عباهها
عليهلالتعليك وترذعك عليه بل او لاك اذاممك بهما#بالبغض والنهى #لالنفسك

فاعلترى وهو خبرانت

واخلة حال او معطوفة
على ابهلة قبلهاوالزكيب

وه الحال ظؤانت فهما لاترىنفسك ناجياو صاحبك هالكا *فاىلبغض واانهى

من عطف معهواين ءلى

لانى انهذا لايم عنكد مننشاتط فاىلام المعراو ف بوالنهى عالنمتكر عنلفشه

معمدول اهل وإخال

عند منلابشر طهى| م انت تعرانالادحج هوالثانى ولوعند فض

وهو حا اتفاقا كاتقرر

#بل يكون خوفك علىنفسكبماعاالله تعالمى من خفابا ذنويك» كالرياءا فىفاكر

فى موضعه ( بل يكون

من خوفك عليهما» عاللىبتدع والكافر لان انخفاياالذنوب احهالى والبدعة
والكفرقطعى والاحقال لانثبتهثى” عالنىالاص ل براءةالذهة وايضا ذولهف مع

خوفك على ك2

وانتهاءه وانتم

امهلبالماتمة  #امراحة_الى وهنقواعد الشسرعابةاء ماكانعلىماكان وانسوء
لىعارضة
تلعادمف
اا
فاصل
صاال
لايض
اده
ينل الصفات العارضة ومن قواع
بة م
قحائم
اال
ومنهاايضا استدامةالشى” تعتبرياصله فالاصلدوام الالةالاولى ٠انلاممانفىالمؤمن
والكفر افلىكاذر فالغالب فىالمؤمن والكافر عنداتائمة ماهما عليه حالاءفلعل
الجمواب الماسم مواد اجلاجشيكعالاانيقالانحرمة الكبراتماهى لكونةهخصتفصدبه

لاالحو ماذكرمنالاسباب وانصدور هثلهذه الفضائل ليسالعبدفيه مستقلا
تع
ابنلما هو توفيقه تعالىمخضا وانالتكبر يحنسهذه الاسبابا ماهو رأى فىمقالة
النصوان!انصوص ابعسعتالة ولوعند بعض وقدةرر فىمحله انبعءض الاحكام
تفيدى لايحبان يعوله علةووجه فالواجب عاللىمؤمن الصالح انلاشكبر على حد

ولوكافرا* اثرمادالمصنف مثالاجز نا لزيادة الابضاح لالاثبات لمك حتى توهمانه
ىمليس بضعيف
بمقا
اف اىل
طبه
لحصمجاج
الا
مقنقببلاس المعقولعلى اوس على انا
كالاضعف فقال 9فتكون كغلامملك اميه اىالملك ام غلامه  9عراقبة»
محافظة «ولده» الذىله عنده مكانة رفيعةسها بالنسبة الىالغلام لوا مرءبا
سنو ف فيغضب 60
ل #م
ااءي
«#اغضب عليه  #فالعطف على الجر و رهظو ضر نه مهما اس

ا9لغلام عليه 6اى على الولد 8و يضسرىه عندالاساءة امتثالا لامى مولاء وتقرباله

اضرتبكفبر عليه اىعلىالواد بلهو متواضعله» لاولد لكن
لال
ببه ب
لاخنى اناللاك اما ام بالتكبر كصحرااو يستلزم ذلاثالتزاماوايس معةول احنصل
المقصود معتواضعه للولد ومن يأمى بالضرب لايأم بالتواضم لاف مان
فنه اذنهيه تعالى عن التكير وامره بالتواضع عندبغض البتدع والكائر #برى
قدره  6اىقدرالولد عند مولاء فوققدر نفسهلكن لابرى قدرالبتدع والكافر

عند الله تعالى فوق قدره “يما حالا واما اللمائمة فام |<ةالى .ندر وقوعه
ان شاء الله تعالى وقد قالوا العبرة لاغالب الشائع لالانادر كا نقل عن الكفاية
.

هالكا ):الظرف حالمن

ولد سيم

(رى)اى

الأمور (قدره)

اىقدرالابن

(عزالله ) اى
حيتئذ ما
بسيب عل الله لمن خفايا
ذنوك ) وممرها عليك
خنلقه (١ كز ) خبر
ع

يكون خ(ومفنكعابهها
مع الطهل باللمائمة) حال
من الضوير المضاف اليه

لكونإاضاف ماملاقبلها

 +م شع الارادييال
جز ازيادة الابضاح

شوله(«كون) اياذكر

( كغلام ملك  6إتحم
واكسمه ( اميه عراقية

ولده والغضب عليه )
عند محالفته  2و دعربه

“يما اساء اى وقع مله

اعاءة ف(غضعليه ©
اىعلى الولد لو مره
عند الاساءة |معماق لاه

الهلهوي
لبرا
)نه
هءو
مبولا
نفسه وحظها والاكان

غيرماس ل و لذاقال(بلاتكبر»
د ( عليه )لانهاعلىمنه
و)
هام
ل ال
باعند
«قام

لذاك (متواضعله)لاله

الملأمور تأدبه (عند #ولاه فوققدرنفسه)

اى نفسالمأمور

ملامتثال مغينر ازدراء بالولد (عليك ان تنظر ألللع
(فكذلك) اىمثلفاءل الغلاممع ولدسيده فهاذكر نا
والفاسق ونشول)فىنةسك بزرعا كانقدره) اىالمكر عله عن كلمتمائز عند اللتهع الىاعظم ) أى هن در ( 2لماسيق
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كك رغد رالا )

علةالفعلينبل( 4اذنجرى»
ممنها(كر هه تعالى)ءن

البدعة والمعصية ( مع
التواضع)ظر فل:غضب
اي يعنىلاثرى لنفس.ك

عنلفىسه فىذاهما شرفا
والأعلوا راغا نك 02

املعامى الآلهى مسبه
نيجوز انيكوناةرب

منك غنده ) أتعاق قرا

يك ذكذاك عليك ان نظر الى المبتدع والفاسقى وقول رعا كان قدره عندالله

تعالى اعظم منى افلآآخرةف 8لماسبق #فعلمه تعالى و 9أهما من حسن العاقية
فىالازل ولماسبق لى من سوء العاقبة فيه وك الال ف انا غافل عنه فتغضب
وتهى لمكم الامى محبة اولاك اذجرى مايكرهه تعالى  #من البدعة والمعصية

مع التواضع من وز انيكون اقرب منك عنده فالآاخرة»#فهكذا بغض
العلاء افلياكضيامساليه الموف والتواضْع واماالغرور فاشلكهبر ويرجو لنفسه
اكترعابرجو اغيره معجهله بالعاقبة فهذا سئب ل التواضع اصنىعالله تعالى و اعتقد
البدعةمعالغضب عله ويحاننته للك الامى لالوثاتى مالناسباب السبعة لاكبر
اء بادةو الورع ##وذلكف0 :

بادولا حاو عورف لكر اا

رد

معئويا ( فى الآآخرة )

الناس العبادو الزهاد ##إفانالعايد الورع قدبتكبر عاللىفاسق بلعلى من لايجمل مثل
عمله من النوافل» وسار الفضائل و »همن اولاحيراز عن الشبهات وفضول

واذللت شان كل( فطاعم
(والثانى) ٠ن الاسباب

الحلال وهذا #اى التكبر هذين #إؤايضا كالتكير بالعزمذموم ناثشى” #إإمناهل ©
اقلعلالم العامل اتماهو المتواضع ثم انك هلتكون اعبد واعل من الصعابة الذين

( العبادة ) 6هى لهاية

هر متواضعون ررجاء بابنشهداء عاللىكفار وقد ماثللعالم الغير العاملفىالكتاب
العزيز بكلب يلهث داتماو حمار تحمل اسفارافاى خزى اعظم املنتثيل #ماواى
عتاب اشنع منه #فعلاجه إيضايهكااء#إومعرفنان معرفة انفضل العبادة والورع

و(الورع © هو ترك

انما يكون باستجماعهاه االىعبادة والورع ف الشسرائط  #التى توقفان عليها

كاذباك به حذرا مايه

شراط الاولمذ كورة فالفقهية وشرائط الثائتى فىكتب التصوف 8والاركان©#

النكاقة عر ومين
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الورع قد شكير عل

الفاسق) بكرالفروض
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لو ب
ااتا
كاجب
و الو
والتقوى (إبل علىءن»
الال

من عاند 02

مثلعله )ولوفاعللفرائئض
والواحبات

والسكن

و المسصرات إمن النوافل
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ع الذكات

التىكانت فىاجزاء العبادة حيث لولمبراع انجزأ اصليالاتدحح العادء رأساوان

نالاجزاء الكيلة لانصح كالاوكذا الشسرائط اما العبادة فكالصلاة التى ششرائطها
0

ومراءاتها اصلا وكالا م زاعاة واحيتها' وستع] ومسكان ا ]فا

وثل“فلاتها التىحدررت فى محلها واما الورع ممعاق

وككجل ثقبلوفعل صعب

وام ذوتعبت خصوله وانكان عكن| دمل نه وكالوال مادةفلا بجرأ على دعوى

كود عاقل الامتعصيب حاهل اذالورع على مافى القشيرى عن اإراهمبنادهم

الورع تركشكبلهة وقدقال
مالابعنيه وترك مالابعنيكترك
نسدبعين باباءن الطلال منافة
سوى اللهتعالى +وعن>بى

دلىالله تعالى عليه وس *ن حَسن /اسلام المعرر كه
الفضلات +وعن ابىبكر الصديق رضىالله عنهكنا
اننقع افلىمرام* وعن الشبلى الورعانتتورع عنكل
لاندر ك الابالله
ف الظا
:زمعاذ |/

مانفضل منه ماه :ساو بانفى اصل العرٍ.ادة واناختلفا فىقدر ذلاك يان الفهم.ةذ(وهذا)اىالكير ددن
(ايضاءمن ااهل

كالذى كانةبله فعلا جهايضامعر فتان ماحد ههائزمعر فه ان نضل العبادة و الورع) ا

2
ثوال»ها

وعلورتنتهما عنداللهتعالى( انما بكونياستجماعهما )و السينلطبالغة(الثسرائط) المعتيرةاعبادة واكمالها (والاركان) »٠

|لفْقد الماهية المركبة عند فقد جزء عل 9د؟ يه من اجزائهالزو محانتهما» اىماذكر (المفسدات) اىالمبطلات هما
(الكروهات © ثلا
و
وورع فىالباطن وهو لا.دخل تالبك سواه؛وءن ونس نعم .د الورع الاروج ءعن

كل شبهة ومحاسبة النفس معكل طر فة وعن مالاك .ندبنار مكث بالبصمرة اربعين
سنةف لحله انيأكل هنر البصصرة ولامن رطبها <تى مات وايذته فكان اذا
انقضى وقتالرطب قاليااهل البصمرة هذابطنى مانقص هنهثى' ولازاد فيكم0

ينقص ثوابهماوالافضيرهها
هاء» نو را( كار ها

الندةااصادقةو الاخلاص
والتقوى ودولهما )

والتفصيل فيه ولعلك سعمته سابقا ف ومحاننتهما المفسدات والمكروهات  #بعدم

اى حفطو ال عن المتيطات

اناه بعص شرائطيها اوبعدءانان عض .موادهها لكن الشية :البعيدة لتنسما

رادت أل راف

ذله وترلماء فىنلاة
يازم اجتنابها هما كيك التوزريمننساء بلدكيير خوف المور

كالفاظ الكفر اذبها4بط

لواز عروض

التجاسة اوغسل ثوب مخافه لوق نجاسة عليه ءنالقرطى ااورع

الامال كاها (وحصول

فىمثلها وسوسة شيطانية وسيفص لالمصنف و وءقاراتهما اله الصادقة © وقنه

هذه  0التز فالعلا

وقدسبق و الاخلاص #ودو افرادااق فىااطاعة بالقصد وهوان بريدبطاعته
التقربالىالله تعالىدو نثى” آخر #نتصنع الخاوق اواكتساب #دة عندالناس
اومدح هن الاق اومعنى من المعانى سوى التقرب به الىالله تعالى وفى المديث

فضاهما  0بامرها عن

القدسى الاخلاص سر من سرى استودعته قلب هن احبيت دن عبادى وقيل

وقد
التوق عن «لاحظة اماق والصدق والتنى ٠ءنطالعة النفس «إوالتةوى»
سبق ماهيتهاو نحقيقها وتفصياها متناوشر حا#ود و هما عن ال#بطات  #مالنطبط
والمبطلات © كالعطف التفسيرى ااظاهر انذلاثة:تص بالكفريات اقوالا وافعالا

فاجعوا على انهلاحروط لطاعة المؤمن ععصيته ولالمعصيته بطاعته ومن قناحلبط
الاقل بالاكير منهها مع سقو طمثله فىالا كزكابى هاثم اوبدونه كابى على ذقدخرق

الاججاع على ماافمىو ذجالعلوم لاستاذ اشح الوالد تهدالطرسومى ماملهها الله
تعالى بلطفه القدوسى وهوالموانق مشارفحااواقف فيضممل ماتوه ,هنا من
حبط مطلق المعضصية وامازوال العمل بجحو ااغيية والنمية فايسهن الباب وقدحةق

فى محله ##الىالموت وحصول هذه  #الاءور  89باسرها هناءثالنا متعسرة بل
متعذرة © لانالافس محبولة على حبااهوى وانااناهى «طبوعة وقدكانالشيطان

فيمعيتها فؤكل عبادة قلامكن التخاص هن سيو ثهها وسهان#ها ويس امراد هو
الامتناع المطلق حتى .توه ,عدم لزوم الكليف لانه حيئذ مالايطاق بل الكلام
علىطر يق المبالغذتوضها ارام الأقامفؤلا”هما قبل الاولىولاسها مستندا الىمغنى
الابيب قلالاخلاص #المضاد لارياء والنقوى» بعدماتقنتهها فيا قبل تعرفوجه

التق المشاراليه بشوله لاسا يها «ؤفلذا» اىلتعذر هذءالاء.ور قالاللهتعالى
فلائزكوا انفسكر» لاتمدحوها بانهاازى ٠نغيرهالهو #اى اللههاعر عنانق»
فى نفس الام لااننم فتزكيتكم ريما تكون على خلاف «ناثقى حالكون#همشيرا
بان تزكية النفس انماتكون بالنقوى #ي قالالله تعاللى انا كرهكم عند اللاهنشيكم
بناء على اننزكية النفس اناتكون بالتقوى وائتم لالعاون ددور النقوى مك
وبرفعه  0مثيرا ع( حال دن فاعل قال و( بان بزكية النفس ع( عند

اثالنا متعسمرة) خبر عن
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المع قتدبر (بلمتعذرة)؟
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+صلتالرماية وصيات

الاممال عن الرياء والعومة"'.
والله على كل شى قدير

 ١لامعا ) الاولى كاقال
فى مغنى الابدب ولاسها
وهى كلةندل علىاولوية
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فلائزكو ا
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عنانق ع«(؛ن كان ع له

»هوبا بها او بالتقوى
من الرياء واأععمة فيفعه

عل اأبر والورع  2انما تكون بالتقورى «(

فهى المركدة للاعالو الرافعة لالعنماهل(الوايعل كنرهاو حقيقنها) 2
ما٠
يه عطف تفسير( الاالتدتعالى)و اماالناسر |
فيعرفون

ظواهر ها

وثمائرها بها (والمعرفة
الثائية ) المتوقف علما
العلاج(مثلما)اى المعرفة
التى (سبقت) فىالمعرفة

الثائةفمائيل(فتذ كرها»
اى آله فد إن الك من

العباد حرام قطعى وانه
دىق
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ي نهت
ااتصة
لة ع
صف
لاحد غيره فاذا حصل

فىقلب العبد هذهامعرقة

كاذخ يلكزجره عن

حصوله  2وانها  3اى التقوىمولياعزكنهها وحقيةتها

لغاية 1

وصعوية

الااللهتعالى

فل[ يعرف حصواها

ْ

الاءن يعرف ماهيتها واذا لم عرف العيد ماهتا

ه عالايعرف حصوله منها لكن لاحق ْ فم0
فلادءعرف حصولها منهفلابابجى انرزى نف

مافىهذا المصس اذماهيتم!معلومة من الفشمارعلكااوملى لايعصدورها منالعيد |7
على وجه القبول بان براعى شرائطها واركانها وبرفع موائعها الاالله تعالى لعل |||

مرادههذا وان كانت عبارته ذلك 88والمعرفة الثاني  #المتوقف علها العلاج
مثل ماسبقت  #فىالكير بالعراىفىمعرفة انالكبر املنعبادحرام قطعى وانه
صفة عغتصدبه تعالى لايا.ق لاحد غيرهفاذاح صل فىقاب العيد هذء المعرفة ككشغى

تكن لكدرة عن الكبر لانو جوده شذى الىمنازعدر ب العزة فيسصق القذف فىالنار

تذكر هليه كااثير 1نفاتحاصل العلاج الاول انالكبر بالعبادة لوتصور اهما |

تصور بقبواها وقبولهاانمايكو نياستجماع شا طهاواركانها واتيانهاباوصافها الكملة
وهذهايست

عمالو مذّلةوءَ صعو مها وكثرةعو انقهافلا تصور

ار بالعبادة وحاصل

الك لان عدمه فى

كنبر صفةتصدهه تعالى وماختصبه تعالى فحرامعلى العبد قيل هنا عن
لىا
الاثان

مناز عدر ابلعزةفيسحق

الرعانة حاصله ان العايد العالم قدحاقر بنهواعم منهلعدم عله مثله كانه شَؤل هذا |||

يلىره
خرع
النا
افا
مذف
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مضيع علهوالخة تكون عليه آ كد وكذا غايلرعالم حتقر منكانت عبادته اقلمنه

.على لسان حييه عليه

لعدم علهمثله وينظر كل عنما الهمنظراطقار و بتعظم علم فنة,ض من و عظهم

الدلام كذا قالخاشية

وسلامهم فيرجو زيار »م 31م

وعيادتهم دون كل ذلاك مننمسه فينظر الهم

خمواجهزاده( والثالث)

من االالتبلاشتيعة لك

|كثرنما حافعلىنفسدكانه برام انهمهالكو زدونه وقدقالصبىالله تعالى عليهدو ل

والتكبر(النسبوالمب)

ىلرجل منالثسر انحقر اخاه المسم فاذا كان نظره الى نفسه كذا والهم هكذا
با
ك

بفتين مانعده المراً دن

المأثرمأ خوذ من الساب
وهو عد ااناقب لانهم
كانوااذا تفاخرواحست
وكالحدمناقيه ومناقب

يانه كافىالموامهىمصا
(والكبر  6وسكت عن
التكبر ١كتفاء ا نقدم

(بهماناثشى“عن الجهل ارضا
لانهنءزز) اىاظهارالعز

وا,لثسكرمف(ال غيرء)
منابلااءوالاجداد(إولذا

وكان نظر الغير اليه بالتعظم والىانفسهم بالاستصغار وخوفهم علىانفسهم اكثرها
حافونه عبلليهظتهم انهم هالكون وهوناج فكانالغير اءبدعندالله وهومعرض
لقَتّالله وحابط لاجرع اهلكبره عام وهر معر ون لر-جته اللهلنواضع ,وحبهمله

 3تمظيي لهذهمتقربون الىالله بشريه والدثومنه واب اليه لانهماتما فعلوا ذلك
حباله تعالى ورجاء لقرته تعالىفةد تعرضوا لإغفرة والغفران وهومتعرض طابط
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من جهة الآباء 8والمسدب * #السب مايعدالانسان منمفاخر اباله وايضامايكون ||

«لكبر “بماال#نسب والمسب الاولىءه كاسيظهر وجهه ||
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قيللان) بانتلاملوازمونة بالقسم (افذرت) اىاقفذرت (باباء ذوىشرفلقدصدقت) فىهذا الفضر (ولكنا

-

فاعل اوالفاغل مستي ومائمييزةتد بر( ولدوا)
(ولكنما):دس
فواخر جه) خا الوموزاه بدوله ((م)(عنانىهربرة

أىاخر (عله)» السى”او القليل عندخول

لودع ن الكمالفىنفسه (وقالصبىالله تعالىعليه وس

رذى الله تعالى عنه

من ابطأنه) نحمالموحدة وتشديد

المهملة
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وانوى وغيره وقابيل اسماجى (وابن
لهنكات
اسول
نحن العمل (انظر الىاءنآدم) عليهالسلا(قابيل) ابننناىللهور
أوح) عليهالسلام( كنعان) !فح الكاق سو 7

»> وكدر ]ل

ا 6

ناه لىبعد ها *»ملة وكونهابن توح قولم

ب  21 1و  97ا الم

«ولكن بنْس ماولدو ا اىالآباءائذ كورون مخلوك عن الشرف فنفسك و

11 1

ل عن بىهر رهوردكى لله

تعالىعنه من ابطأنهعله » الباء لتعديةوكذا فىقوله 88لم سرع هنسبه

1

ماروى

02

:

-

2

.٠

م

0

لنفعهي وادس فايس كانقل عن تفسير العيون وغيره عن عكرمة
نفم

ع

لاماصم اليوم من اص اللهاذ

صندوقا هنر صاص

مان

.٠

ل

:1 6

عا

|| الامزرج اذ قب من

حين
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والتامل فى كلامه احتقارا واستصغاراله» يعنى لايصغى لكلامه لعدم اعتنانه

محقا بو(عدم الاعيراف

بكلامه لاانعهتفقىاده حقير و صغيروكذا عدمتأملهلانى انقوله عدمالشكر وعدم

حْطانهُ) وانكان عنده

الاعر اف شتضى فهمكلام صاحبه وقولههذاشتضى جانب عدمث#مهفافهمقبل هناكأ

عذلك فىنفسه(و) عدم

فعلهالمدرسونمميعتذلها,م وانكان اق فىابدبهموكاف_ل الكفرة مع القرأنلاق
الكلام فىالمناظارة وهماايسا عناظرةوانعدماعرّاف الاستاذ ون اذ يوز مصامة
كتشصيذ الاذهان واختبار الافهام وعدمزوال اعتقاد اتلرذفىحق استاذءفضل

ا(لشكرله ) بهداية الله

هن الخطاء الى الصوبات
(اما)بكرا مز ةتفصيل
لاداعى لعدم القبول ( لعدم

بتعلهكانقل عبنعض ##اوع:ادا ومكابرة  #اى اصصرارا على ال_اطل ونصرة
للباطل وتقويذله مع العمه  9فكلهذه  »#المذكورات  89ان كان فىاللا” قط

الاصغاء) اىالميل تحن
الاستماع ( والتامل بق

فرباء © وليس فيه كيرفيعالح عاذ كر هن القطع الطمع عنالناس وغيرذات هنادوية
الرياء © وان كان فيه  #اىفاللا”  وفىالللوة  #جيعا © قكر » فيذزغى ان

كالحامتهقاراواستصغارا
له) اى لاجلهما كافعله

يدوام التواضع والمتتكاد <تى يظهر فىقاوهم انواع العلوم الربائية واصناف

المدرسون مع تلاميذهم

المعارف السسصانية كاليزاب لتواضعه نحت الاقدام اظهر الله تعالمىفيه انواع المار
لىه
لصل
اان
والطعام وك

افايؤفونة لايلنلماتىكريم الطبيعة جيل
تعالىعليه وسم خ

ر حالم شافط من شبعولمعد يدلطيع هود اأر يض و يشيع المنازة ويب
أمم

م

وانكان المق فىابديهم
اعن
رةم
قكفر
لال
افعل
وكا
فانهمفاجافرا بالردقبلتأملهم

ا

ا

اا

سساتح

ل

الدعوة
سا
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فيه قالاللهتعالى بلكذبوا

عحايلطماوا بعلله و لايأنهم 1بله (بريشة حم نى) (اوعنادا) معظهور الامر(و مكابرة فكلهذه) اىكل واحد
اس لانهبملاؤن عينالناظر بن (فقطفرياء) لانالداعىلةفى طلبالتقدم عندهم
نار
افىلكب
ممما (انكان فىالملا' ) اى

عذالتر ووهقه (وانكانفيه وفىاعللوةفكبر) عاللىاق وبره ودفءهفي فى /اؤءن انيداوم التواضع والمسكنة
حتى يظهر فى قاوبهم اثواع العلوم الرباتى واضعاف المارف السهانى يااظهرالله افلىتزاب انواع الاطم_بد

والغار لكونه #تواضعا

د
و ى
داران
 2ت الاقدام فاذا قفاىلالمثنوى ةو ازبه

سمدم

برسيرسالا  2خاك شونا كلرويد

لوه بساما من
ا هشيلرة طالق
عبعة
للطب
ار ا
رنكرنك  *#وكانصلىالله تعالىعليهوسلم خقيف المؤندلين االحلق ك
حرك
غي

مزونا منغيرءبوسرقيق القلبرؤفا رحها لم شأ قط-ي[١80 ]4ه هن شبعول ممدبدهامعبعودالمريض :

ويشيع المنازة وجيب

انىس_عيد ولاحتقر مادعى اليه ولوالى كراع وبغقبل

1الروضة 00

الدعوة وشبل الهدية

الهديةولوخث ف المّر ويعلف البعير والشاة ويركب الجار وخصف النعل وبرقع
اليا كلمع اهادم و لالحذنامععهبىو م حواٌ لبي تو حملحاجتهفى الوق

وبركبالخار وخصف

الىاهله يضح مع الغنى واافقير 00بالالام ود على الصبيان اذام بهم
ولهذا قيل منرأ التواضع انسدأ بالسلام ملقنيهكذا نقل عن التوفيق والاحياء

ويعلف البعير والشاة

الرمتترعة اقوط لال
املعمادم ولمعمن معه
اذا عبى ونيم حواج
الببت وه-ل حاحته

ا
ويصائ معالهنى والفقير

1

الححث اللماء.س --1

 01الضعة بت المةتيو التواضعو فوائدهها#منقبيل .
شان

الأداء بالاضداد فالتواضع اضلدتكبر وقيلخفض الإناخ لاالهصلاح

 +وقيلالتكبر للاغنماء والتذلل افقراء وعرقه المصنفبالركون

الىرؤية النفسدون

غيره ف اماالاولى :#اسباب الضعة  89فهىمعرفة نفسه مناين الىابن » منثراب

و بدأهم بالسلام وسم

منطفة ثمعلقة ثم٠ضغة ثجمم -جاد ن نمفسالروح في وه وكا به الامراض الىان

على الصديان اذام بهم

كان آخرءالموت واللى وتفرق الاجزاء وغذاء الديدان وتناد الهوام والشمرا

ولع

ا

ل

النواضع امندأ بالسلام
من لقيه هكذا شبغى ان
حرر هذا الحث يأ فى

قآايان :و العدات اقل عن الزاما بد اماع صانةارات منحكم عليه بضرب الف
ن وتوقعه
افى
سوط وحيس لاجلهفى “حجن بانظرهتى حرج ويضعربكيف ذلته
فكلوقث اانكلرىجالعرض فيضرب فكذا ٠.فنى#حن الدنيا وقد وجبعليه
العذات

لادرى «تى نرج منالديا فءرض

على العذاب فهو فىخوف العذات

التوفق واالاجياء

توقع الملوت فيعوى بعد اليصر وبيصم بعد امع وبكم بعدا لنطق ونغطع اوصاله

سو االلثحا س م

فكون جيفة  0:33وقذرة «ستوحكة ثحبمدالله تعالى الى اقوال القيامة ذزفيز

هو

لكر

احر يعاففى

جوم فى“ععه وركوب

الصراط لابدلهه:ه فالءرض علىالمولى اسؤال لكل ع_له

(فقىاسيابااضعة) بحم فالامس الىعذاب لاعكنتغيره فىقاية هوان وضعف وذل فاذا تشكر العبد كيف
الميهة (والتواضع) اى كان مداه واصله وفصله ومابرجعاليه هنالموت والقبر والبلى والعذابفلاجرم
زالعنه الكبر ولزمهاناضوع والذلة والتواضع والشّكر لام والانكار لذ ها
المتكلف قيامد وفوا نهدما
بىماشال يكتى فىهذهالمعرقةانيعرف ممنى سبعآيات قاتللانسازماا كفره مناى
وفى 3كخة وفادنيما
 2خلقههن نطفة خلقه فقدره اثلمسبلل سمره ثمامانه فاقبره اثذماشاء انثشره ذقد
“
ولغلهاتماذكره فىمحث
أشارت "ل اوحلاقالانسان واوسله واحرة قلق لقنم بعد انل يكن شا

الكبر كقيقا للقاءلة فان

الاشياء أوزاق امداناها

والافكان حقه انيد كر
فهانعد فىالاخلاق الجيدة

فالتواضع ضد الكبر
*و

قيل خفض

واعرفهالملصنف

الئان)

الشياء ثممانقذرها لانههنثراب
مذكورا ولاشى* اخس ٠انلعدم ثخملقه هانلاذ

ثنممطنفة تعمه
لنقة ثمن
م٠ضغة ايساها حياة وقوة وسعع وبصر ثم خاق ذلك

كلدفهذا معنىقوله
لسرم

وهذه

هناىة  2خلقه من نطفة خاةه فقدره ثمامين وله شم الديل 1

اشارة لىماة.سمرله فىمدة <ياته الىااوت وهوبعد على فايةالنقصان :

لمناح لاهل الصلاح *'#ووئل
|1

لكر *

20

الاغنءاع والتذلل

لافقراء

(تستولى)

4

1

باه الركون الىورؤية الْنْفَسَ دونعيره (اما الاولى)» اىاسياب الضعة  0فهى معر قَه تقفسسه من أ" 1

6

موضع حاءت الك

وضع ذهب بعنىاولها نطفة هذرة وآخرها حيفة قذرة او تعرف 2

 ١اله من مر ب البول الىالترات "ا قاطاشية

 1لفذهم بينالعا

خم وقال المثى وااراد

وااواهت ( ومعرفة عيوت) ال سيرٌها اللهثّعالى عليه ولاوكشف

بالعروت

العروب

الياطنة مذ

كورة

س_اها

من قوله اولاك

ذطفة

مذرة

الج

 +وقدحقل عيوب الظاهرة كاأهمى والعصم و اقلموالذمن وغيرذلاك وقدحقل ان يكو نالرادمنهاالذنوبو المعاصى
انتهىكلامه (غوائل الكبر) اى مهلكانه سو مره إس ىنع عذه وحتهد ففازآل (وذواك التواضع) للّهتعالى

تستولى عليهالامراض والعال و تضادفيه الطبائع وبهدم بعضهابعضا فورض كرها
من الموتوالآ فاتثمآخرهالموت والتعرضاءقارب
ويجوعكرها سك
وااساب فانمناهل النار فاللنزير خيرمنه فنان يلي نه الكبر وهو عبد لوك
لاقدر  -ثى'واليه اشار شوله ثم اماته فاقبره ثماذا شاء انشره  #9ومعرفة

عيوب غوائلالكبر  #ايتنععنه ويحتهد فىازالته فو »#عرفة  9فوا التواضع
وفضايله  #ليتشوق حاصلىيله 89منكونه يه بلانفضائل و من اخلاقالاندياء»
على الصلاة والسلام كا روى عنه صالله تعالى عليدوس اونيت»فاتم خران

ون نديا عبدا وساملكا بكسراللام فاوج جبرائمل ان
الارض ثخْيرت بين اكنا
اقرض
لش
المن
كاون او
ىتذلاك ان
تواضع فاخيرت أكنون نداعبدا فعاولند

عنهنومالقيامة واولشافم كذا نقلهن القندة وفىالفيض عن الىنعمفالىاية اوج

لصطفيتك عاللىناس برسالاتى وكلاتى قال لايارب
اللدتعالى الىموسى اتدرى ا
قاللاله لمتو اضع الىاحدقط تواضعك #9والاواياء»ه رجه اللهتعالى وقد “معت
قبراقصة عر بنعبدالعزيز ونقلعن تفسير الىالسعود ان*عونن مهرانكان عند»

ضيف فاس حلت جار بتالهععشاء فارتاقلقصعة على رأسسيدها فقالسيدها احرةبى
ولكاظهن الغيظ قال كظغدتيظى
رع|و هؤادلبناس ارجعماالبىقو لتهالى ال
ملتييام
فقا
قالت زدفاناللهتعالى بول والعاذين عن الناس قالعفوت عنك قالتزد فانالله
تعالى نول والله حبالحسنين قالانت حرة اوجدالله تعالى و العلاء» العاملين
فو الصالمين 6وكانوا اعنالناس عند اللماق وعند الملامكة وعندالله تعالى لانه

ماتواضع احد الازاده اللهتعالى رفعة كذا نقلعنالمصنف فىالماشية وفىحديث
الجامع نتواضع للهرفعه اللهتعالى وقيلالنو اضعللهان ضع نفسه حيث وضعهاالله

تعالى املنتهز وذل العبودية نحت اواممه “كانه وتعالى ليكون عبدا فىكل حال
فيرفعه بين الالائق وعنالطبرى فىالتواضع مصامة الدارين فلو استملته الناس
فى الدنيا زالت من ينهم لتنا واستراحوا من نصب الهاباة والمفاخرة ولذلك
قل ٠ن اراد الرفعة فلتواضع لله تعالى الاترى انالماء لمانزل الى اسفل الدججحرة
[ 0كادها فكان سائلا سثلة كفت سعدت هنا وانت فاىلذل فقال السسنان

حاله دن تواضع لله رفعه الله قال فى المكم ماطلب لاث ثى” «ثل الاض_طرار
ولا اسرع بالمواهب اليك مثل الذلة والاثفار حكذا

ضلا
شقا
لا ل
افي
|دل
001لا لا
الناسن كان

ف الفيض ملخصا

يىله
صال
ليتشوق النفس

(وفضالله»  8فضيلة ٠

الكمال القاتم به وبين

الفضائل شووات 1
كونه) اىالتواضعلرهن

اخلاق الاندياء) قااللنى
صبى النّهتعالى عليه 0
اويدت مم لانم خزان

الارض فذيرت بين ان
اكون ندا عبدا اونا

ملكا فاوجى .جتنا دل
عليه السلام ان تواضع
فاخيرّت اني١كون ندا
عبدا فاونيت على ذلاك

اول دن شق رص
عنه نوم القيامة واول

الشافع كا فى الامبييه

لاوارلك) رو
عر بنعبد العزيز انه اناه

ذاتايلة ضيف فلهالى

العقلكوت شنار الضف
عنده فاراد السراج ان

يط" فاقلالضيف يا|مير
المؤمنين اقومااللمىصمباح
ؤاصل_ه فقال ليس هن
مىوة الرجل اناستعمل
ض_يفه فقال انبهالغلام

قاللاهىاول نومة ناءها

قت سدسك امي المومنين قالاث.واناعر وتعدت .وان عن وير

متواضعا كافىالتحبيه  0وااعزاء والصااين ع( وكانوا اعنالناس عنداخااق وعال

لان ماتواضع احد الازاد الله رقمة انه الملصنف فى حأشدةه

اماج 1

وعنداللكه

(وخودا عنداللهتعالى وسدا لرفعة الدرحات فىاعلى علين) فثدت انالتواض من احسن الاخلاق وكانالصاللو ١ن
مناخلاتهم التواضع قوجبت عاشدا أن ستدئى لهمو أعمس ديا عليه السلام بالتواضع فقالواخ*خفص حناحك 1٠ناتعك ١
من الو منين وقدمدح

عباده ااؤه:مين بالتواضع فقال وعباد الرجن الذين يمون

بالتواضع ووصفالكفار

دلبى الارض

لكر فقَال تعالى انهمكانوا اذا يللم لااله الاالله رول

عن عبادقالآيد اكلاتفنببه  +ثمبينماهو لازملاءيد بقوله (وكانالقياس

هونا  6ب لعنى

وقال انالذين لستكيروال ٍ

ان ينزل العبدنفسه منزلته ) أاىلعبد

له 98
3

انالقياس فالىتواضع علىسار الاخلاق الخيدة التنزيل المذكور -ف  685يي لاالمط عمنتها شسرءا ولا
الج
سج جامسسسس بي سسمسسمسجاسسسسسسجي سجسجسسمابي بوسججسوسبوسمسبويسي سوسس
سي ووو
سس
ولكن ترك هذا القياشس
«
و
» منكونه نف#ودا عندال

له تعاللىوسيبالرفعةالدرحات فىاعلىعليين» وقد

فيه لكون النفس ماللة
بالطبع الىالعلو فلوئزلت

متزلها درججتعن م ببه
الاددعو ا كا اللاشة
()1/منزلة بإدونها» اى

القن ناما وال

منزلة ( فوتها © اى
فوق

اللنفس ترفعا

ك(الشصاعة ) المتوسطة

المله حبيبه عليهالسلام بالتواضع فقال واخفض جناحك أانبعك منالمؤمنين
وقدمدحهم وله تعالىوعباد الجن الذين يدون على الارض هونا اى تواضعا

لفنىة
+و افلىرو ضة اوج اللهتعالىالىعيسىعليهالسلاماذا اردتانتطيرمع الاملالئكة
فكن افلدىئيا مع الملقكالهاءة مع الطيور وكنبالتواضع مع الضعفاءكالارض نحت
اقدامهم ولمكن مافىءديك كالماء الجارى فالىنهر يع الللقوكن مشر عىاللخلق
فكينحطارااعتى كالنار وكن خاتما وجلاكالورق مع الشصجحر
كامس عاللىدنيا و

وكن هينالينا مع الماقكالمل فى بدامال وكن خفيفا عندحاحات الناسكالتزاب
عندالري وكن ثقيلا عندالمعص.ة كالصدر :الصعاء ههوكان القياس انينزل العبد
نفسه منزلته  #اىالعبد اذهئزلة العبد هوالذل والضعف والمحقارة فكبره خارج

(يينالتهور» هوااوةوع
عن مقتضى القياس وقبل اىقياس التواضع على سائر الاخلاق الجيدة التتزيل
فىالام بلاروية( والبن) المذكور ل:ا9دونها ولافوتها» شسرماوع_فا كياولجماعة بينالتهو ر» هوالوةقوع

هوانلوفالمائع منذلك
رأسالإوالعفة)المتوسطة

ثمره6هو الاخرص
لن
اي
ب

على الامور (وا#ود)

عنه(واكذاء) التوسط

( بيناليضل ) هوالتقتير

ووالانداق  6د

محاوزة الد فى اللفقة

(فانخيرالاءوراوساطها)
كاد كات

دكا

واججلة علةاقولهانيتزل

ييةنووالعفة بينالشره#ه احرص الشديد  8وال#ود * موت
مرو
للا
فوىاام ب
الشهوة وحذون لينها الس
والاسراففانخير الامور اوساطهايةهوطرفىقصد الامو رذمم #ؤلكن » امت راك

بالكابة ف واأسضاء» الجودوالكرم « بين العذل

من قولهوكان القياسلماكانالنفس أ وفىبعضالذ-حم كانت وهوالاقيس #مالة
بالطبع » اذاخليت عن العوائق وطبعها انتكون مائلة © االلىعل وكانالاحوط 6#
من الاحتياط اولاذءب حطها»» تنزيلالنفس  8عنممننتها قليلا اذرعالادرى
ملتنتها رما وعرفا «وفينزل العبد «ونفسه فوتهاغفلة * #عنمرنته #ووحبا

لعلو عاللىاقران #اذحبالثى” *مىو بصم قل هذاتلمجملحديت حبك لقو
فلفيض
يعمى ويدم واقتباس منه لان انما مفهومان متنافيان الاباعتبارين قال ا
ىشرح هذا الحديث اى جملاك اعى عنعيوب

الىروت واصم عن مواعهاحتى

لالبصر تبحفعلهو لاك-عمفيهنهىناصح بل ت ىر لبي منه حدسنا ونع منهقولا -جيلا

العبد الخ (لكن) بالنون
الساكنة استتدراك منقوله وكانالقياس (لماكانالنفس) ذ كرالفعل  1انتأنيث النفس
وانتلن لوحوك تأهث مااسيد' لصعينا ونث نطلفا هال كاد باالطلبععاللىو » عاللىاقران ك(ان الاحوط) .
اىالاكر احتماطا (والانسب حطها عن متشا شرعا وعرفا (قليلا) اخراحا لها عابدعواليه منالعلو وكان .
محازى

(وهذام

ي' لمي ويصم
ثبك
لح
اديث
نفسه ذوتهاغفلة) عنمقامه (إوحبا لاعلو اذ<بالثى؛ نمى ويصم) وهذا تلم لم
ايها

1
٠ا و
1

اقتداس منهلاهذا) كله االفتواضع) حلا 087المتكاف(واماف الضمة) بت الضاده قيل!اضعةحالةف النفس
وهذا معنى قول كثير جمى العين النظر الى مساوبه ويصم الاذن عن العذل والتواضع حاالةلظفاىهر
فيداىجمى ودصم عنالآخرة اوعنطرق الهدىوفائدته النهى حعينمالابشبغى
الاغراق فىحبه وهذا الحديث عده العسكرى من الامثال والحب لذة لممى عن

كاالفواهب ( فالاولى
ان ررى يه

ع«(عبن

ناع العذل فيهوالحبة اذااستولت على القلب سلبته
مع
رؤية خيرالىه.وب وتصم ع

بصيره ( ادنى هن كل

عن صفانه انتهى وشربه ماقال المنيد رجدالله تعالى اذا صدقت الب سقطت

حلوق) حتى من فرعون

شروط الادب و © هذا  #اكىون حط النفس عن مرثدتها احوط وانسب
#فى التواضع  اى فى اظهار الضعة  88واما فى الضعة  #نفسها فالاول مافى
الظاهر والثاتى مافىالباطن  68فالاولى * الاحرى  8ازيرى #4يعتقد ##نفسه

ادنى  اذل © منكل تلوق وهذا دأب السلف الصالهين» :منساداتناالصوفية
©تى قال الشبلى رحدالله© قيل بكر المهة وسكون الموحدةالولى
وغيرهم ح
المثهور .بغدادى حعب الانيدقدس سيره مالعى مذهبا ماش سبعا وثمانين سئنة

يلهود»
اىل ذ
جىعل ذل
وقبرهسغداد #لٍعطل  #اعلهمن التعطيل ##إذلى»*فاعله ا
سكا

يعئى صار ذل اليهود معطلا سات

وابلس رشع اكاك
اهلى وعن بعد
عتندعالل

من زأى لماك واوا
من الزيلة كانت الزيلة
خيرا منه يا فى لفغي

و(هذا ) اى ابنرى
افد لكدات ل أت

السلف ) من الععابة

ذل لعدم بقاء ذل هم لجميع

والتابعين ( الصالمين )

فهذا سَتضَى ان عل الشح نفسدادنى من اليهودى الذى هواذل الللق فانتظر
#وقال ابوسليان الداراتى رحدالله لواراد جبع اللدلق ان يضعونى ادنى مافى

اى القائمين حقوق الله

الذل حصل له حتى لمدَق لليهود ذل وقد كان اليهود عبشا بالذل عند الثان

نفسى من الدناءة© التى حصلت نفسهافىنفسه 89مائدروا عليه ا#عدم تصور

و<قوق العباد (<تّىقال

ال ل

0

راة ادنى منها اذكل منزلة متصورة فى المقارةفنفسىاح-قر منها يوان ا ختلم 6#لدو سكو ن] اوخدء الول
اضطرب #إفىةا,كانه تكيصفور انيرىالانسان» لاسهااللؤمن هذاءؤال نشأ المثهو رعزط(لذلى) اى
هنقول الدارانى والشبلى #إنفسه ادنى منفرعون وابليس» وهمافىناية المقارة جعل ذلى فىقلبى معطلا
ونهاية الدنائة لاقطع ا ان لانن ايمانواع الكفر لانالكفر إذلالبود) الذىاحاط
وانكان ملةواحدة لك

تاوت اككدر دعورئ الالوهيةوالذى جع فيه اتواع جهة

بهم بالقدر الالهى اى

الكفر وتفرع علىكفره انواعالفضائح والثمرور والقبائج كافىابليس لعل اختيارهها

جعله كلاثى* لقوة ذلى

فىامثال للاشارة الىهذين النوعين فهذا كالتصريم منالماصن:ف فىكفر فرعون

عليه و(قال او سليان

جنوز المكمبكفره فوصاياه التركية واماماوقع
ولايضره عدمذكره فىامثلة م

الدارانى لو اراد جيع

هن البعض كالدوانى فىرساه المستقلة من عدما كفاره اقتداء ماذ كره اشم ان

الخلق اينشعوق) اق

عبى فىفصوص_ه واودمحه بعض شمراحه كااتى يانه مات عاللىامان طن

حراوى كاذنا

نشوله تعالى آلان وقد عصيت قبل وكنت ٠انلمفسدين بانالاستفهام الانكارى
عدنالنى والاصل فىثىالقيدان برجعالى القيد فيكو نالمءنىماعصيت بافرعون الان

وهكذا وهكذا فقداوردوا عليهمكابنالكمالانهياز»»م املكف او الضلال لاله
صلكمة اوالمفسسرةوامالانصوص والظواهر +اقولشبغىانلايكفرلكون
أمالانصو ا
الاختصايم سمل النض“" ولويعيد اواماااثهم ان عرنى نقدطال فيه القيلو القال

نففىسى مالندئائة) اى
لسقوط الذى انزلا فيه

لان
( ماقدر واعليه )
الضمةتهايةمقدور

العيد

( اناختم ) تاحىراء

هه

وكثر الفتيا والاقوال .فاكو العلاء كدفروه كسحهد الدن »*«وان قبل "انه غير
و

وكعلى القارى فىرسالته ا2ضوصة لردالقصوص لانهعد مواضع ا

الفصوص وكفربكل الىانقال انلزوم التأويل انماهوفىكلام المعصوم والمتشابه
لابوجد فىكلام غيرالمعصدوم فامايكفر وامايازم عدم فاك ةماوقع فىعامةالفقهية من

الفاظالكفر لانهادافتم التاق يلات الضعيفة والاحقالات البعيدة لايكفر مسلم
اصلاوهكذا وهكذا ولابعدان:لك الاحقالات بعدتسلم كونها بعيدة بالنظر الى
انفسها لانسربهعادمطلةا بل علوشان قائلها و كلاتهالمتكزةو المتعدد الهمدفىمو اضع
لاانت
سار كتبه .مستازمة .بالوجوه العقلية و الطرق اللقلية تقرف تلك ال
بلنية:ها  +فانقيل ان:لالك الاحعّالات لاندحمكونها مدلولا لالفاظها ولوالتزاما
و ازا بالدلالة المعتبرةفىالعربية* قلناهذا حثاستقرانى لابدله منسند محقق واله

( فقل ) فى دفع ذلك
 (١ان الله تعالى كخذما

واضلهما فوتعها ثها
وقءعا « كن دعوى

عبنيدان عراده منلفظه لاطأ بالنظر الىمائن فيه وانخطى” حمينثدلالته
وجهل بحسما وانه>وز انيكون اصطلاحا ##صوصابه وانلميكن مناسبة بين
 3والمنقولعنهكاار نحل* واقولهذا هوا قيق فىهذا المقامعلى وجهيزيل
ار ل الافهاوقيلانهذه الكلمات مانلشيم صادرة حال الع و2 10
 1بالحانين لك

وردبان كتاتهفى تصايفه بالادلة الدقيقة ابعته وقيل ان

الاق ممودى* قالانوالسعود فالمعر وضات
ماخالاف الشمرع فىالقصوص من

ان كونه كذلاكمعروف وججهور

المشاخوبءض العناء كالثسريف العلامةوالسيوطى

وابنالكمال وابىالسعود هموعن الكفن و حموا بفضلهبلولاته واولبعض

الالوهية أفرعونوعدم

تالكلمات عالايلزمه الكفر وقالبءض لامك نتوفيق بذاللشسرع بطريق كحم

الود ادم عليه

فلس مثل ذلكالافيراء واهاق ٠ن الغركايثهده تواترحسن حاله وشهرة علوشانه
وبشهده ايضاماوقع فىمشاهير ساتركتبه والاقرب انها منحضيرة نشيو 3
انأو يل لاتصور منطريق *#ععوانه فىنفسهرجل صالح .صئ والنظر الىكابه

السلام مانبلس

م
7

وى
اإفى
ت ك
ةذلك
نوعو قعفيدنهى سلطاتى فليعتقد سنه ولاءنظر الىكتبه مثل

ابىالسعود ورسالة ابنالكمال ورسالة السيوطى #ؤفقل» فدفع ذلك هوانالله
تعالىخذ مايه ترك عونهونصمرته عنهما واضلهما» خلق فهما الضلالة

#إفوقعا فياوةعا» مندعوى الالوهية وتركاك>ود لآدم للاستكبار وفىبعض
لدم فصارا ماصارابرد عليهانكان فىاضلاله تعالى مدخل منهما كصرف
ارادتيما المزيّة كاهوقاعدة اهلاق فلايحسم المواب مادةالاشكال والافؤلزم
المبر وماوقع فىدبباجة اللامية الشاطبية
َ
*« يعد ججيع ال:سه«ولىلانهم * على ماقضاء اللهير ون افعلا +
ا
خالا ضصه شارحها المعبرى اى يعتقد الى كل الناس سادات تواضعا منه َ
لله ذ»ل

ولاحقر احدا طائعا كان اوماصيا وتعايله  305انه يسعدعي عبيد الله

 1ودين الاختيار والملك والتصرف و نمع افعالهم على ماحكمالله علهم ف الازلاا

روعي

) 2أنالله (وةةبى)اىخاققى قدرةٌ الطاعة والموافقة لاهىه (وهدانى للاعمان والطاءة فلوعكس) بانخذانى

ووفقهما (لعكس)فكانا موفقين  15:4 [-وكنتمتذولا فالجدلله عالصىحاة (وايساجتناب) ترك (نفسى
ما فعلاه »© من الكفر
وعليه دلت

النصوص

ومن نذظر اللدثات

وهن

هذا

اله ا

بان يقطع النظر عن

بعينالفناءلم بقفىالوجود الاأواج

خيره وديره

والمعاصى ( مزذاتها )

الوجود وهذاءةام التوحيد

فلايدفم ذلاك بل رد عليهانضا وماذ كرهاطهيرى بءنوان الدقيقه انهلادال ىذلاك

ائنفس-ها (ربل هو من

عتانة الله تقال انا

اع ) قدم المسند اليه
الثوات والعقابا اير مان على الافمال الاختيارية

وعلىمادذ كر الامئال

والمالفة

من الافعالالاضطرارية والقول انافعاالعباد تأثيرقدرة العبد فقط عندالاثعرى
ولو

نقعة باذم  3الىا!شاطى

يانهان

ع6
قعل ال 5

واطعيرى

فلاشك فىعدم نفعه

تأثير جموع القدرتين كاسبق

قدرةالله تعالى وان فعل العيد وان كانصادرا

اقلف
خرقعادة فعدم خا

/ص 1

0ناصل

|اقول

قدرةا[ عدل كحض

دعد صسر قه عادةلكن عكن تخلفه على

بعدالصرف يه لالفعل كالصادر “عض قدرته

تعالىوان نسبةانمذلان والاضلال الىالله تعالى فط هنقبيل التغليب فبعدتسلم
مكدن ولعل الااقلفلىو اب عن اصن
ككة ارادته لفظا فلا صل .الموابىكل ذل
بهد
عب
لصف
انت
 ١الاعكال أنالكر  1عتصةبه تعالى فلاجوز ان

بوجههواماجواز

الترعل الشكراللعكلير قدليس عحلقىيقته طووققنى وهدانى للامان والطاعة»
يعنى ماصدرمتى منالاعان والطاعة ه_وفعل الله “عض عناته فالكلام كالكلام
ٍ فلوعكس  #بانخذاتنى ووفقهما #واعكس*» لكنت فىخذلان وكانا فىهداية

لات كت او لهس هيد
0

( من نفسى هن

اك

« جع حبيشه

صفة ة العصية( الكثيرب«
رطفا كيدى و الالجمع

وب
ر(و
لرللعكثة
اكسي
الت

اغظو) وصفالذنوت

 0ة الكم والعيوب

بعظم الكيف لان الاول
فعل والثاتى معنى سوم,
لصاحبه (مالااعا منهما»

أى من فرعون وابليس
والجلة

مفعول اع

ولي ساجتناب نفسى مافعلاه  #ذرعون وابليس  89منذائها  #منذات نفسى (والعلوم)ماذكر(ادنى 7
اصلاكاهو الملاتم لاسياق اوفقط كاهو المذهب عندنا كا اشير © بلمن عناية الله  ,منالمشكوك والىهول )6
لو ايانث الكثرة زلبون افده
تعالى » وتوفيقه  #وانا اعم
وا<تقارى لما بقن تعنه
ت
لمن
هقار
جناحة
أولى م
مالااءا منممايه اىفر عون وابليس  8والمعلوم ادتى من المشكوك واليجهول »اقول
عن ذلك منه ) ولااعلم
بردعليه الدوانسلٍ معلومية الخبائب الكثيرة فىنفسه وعهولما فيهما لكنايضا
معلوم عدم اخيث  1يباب اع

قفىيه

ار

وو<ود

اشرف

القفض؛الل اعنى

الاممان

وعدم هذا الاشرف مع و<ود هذا الاخيث فيهها فكيف عل نفسه

دونا منهما وقدكان الرجع بالقوة لابالكارة  #8ولااعر كيف اموت  #بالايمان
الّهلنعاعلىافاقنبة مسثورةفىغير المعصومين ولهذاكانالامنكفرا
واالكفر العياذ بال

«و عتمل والعياذبالله تعالاناموت عاللىكفر » خذلانهتعالى « فاشارهما فى
العذاب الخلد»ه وبردايضا انماقبتى مشكوكة وانءاثبتممارومة والجزومةادنى
من المشكوكة وأنغاته المساواة

والكلام فىالادثوية على ان التساوى فى العذاب

ين  -اذ مقتذى اللمكمة خفة عذاب المؤمن طول عره والكافر

فىخامة

كيت اموت) لانه ديعم

الغيب الاالله ( ويحقل
والعياذ ) اى الاعتصام

( بالله تعالى ) و اجذلة

معيز ضة بايلنفعل و مفعوله
وهو( ان اموت على

الكفر )نقدجاء الحديث
اهل
لعمل
م لي
عد؟
بناح
وا

المنة حتى مايكون ينه
وببنها الاذراع فيسبق
خطابى بل سسطى قنع بالظن ودعوى و<+ود الظن لايحى انه واهى ايض_ا
عليهالكتاب فيعمل بعدل
اهل النار فيدخلها (إفاشاركهما فالىعذاب المخلد ) اى الاؤيد للاثيزاك فىالسبب وهو الكفر والعياذ باللّه تعالى

0

1

لاولنذكر) ام .للتكلم مع غيره ومنه قوله تعالى حكاية < 4 80[-عالنكفار ولتحملخطاياكم ل(ماورد)
اى بعضه ( فى فضائل

 9ولنذكر #اوردءلى مثلهبانه قتضىكون #خص واحداعى | وماهورا وبحاب بالل

التواضع)من الاحاديث

عالتىحربد كانهيرد مننفسه شخصا ويغذاطب مكعاهقااوا فىقولهم اعلل ويمكن

يعنى شرع فى فوائدها

ذلكباعتيار الل.ثيتين نظيره قوله:ءالى حكاية اعلنكفار واحمل خطاياك #ماورد
فىفضائل التواضع  7باعىضها اوججيع ماوصل اليدالمصئف ووذقه #ود» ابوداود

اثرماذكراسبابها أمحصل
ففقلب السالك اطمئنان
كوه

آاف]) متدوعا

عنداللهتعائى دوُوقالى
صيله +ايخاربوداود

المرموزله بدوله (د)
( عن عياض عن النى

صلى اللدتعالى عليهو )1-

قال( انالله تعاللى اوي)

نودفضة اوصى(الىان

تواضهوا) اىبالتواضع
وجو ز كون

انمفسرة

(حتى) اغناية اى الى

انن(لااملغىب)غمىاى
لات 2

لك

(عحلدى)لاستصغارءله
ا

(ابمز ) من الفزر
ول

 3عن عياض عن النى صلى الله الى عليهو-م انهقال ان اللهتعالى اوجالى » وق

ةاوصى وجارسال وهوالاصل وزعانه وجااهام خلاف الاصل بلادليلوالوج اعلام فىخفاء « ان  #بان ههتواضءوا * #فض اللناح ولينالمانب
وان٠فسرة < 9ىلانفخر احد * #ملك  8على| حد » تعداد محاسنهكير اورفع
قذر انفسنه عليهمها وعدرا قالابنالقهم التواضع انكسار القلبلله وخفض جناح

الذلوالر-جة للق <تىلاارىلهعلى احد فضلاولابرىله عنداحدحقاواتمةرادماء
العظيم قال الطببى وحتى هنا معنىى ل ولابغى  *#بالنصب عطف على تواضعوا
اىلانجور ولاتعدى

 9احدعلى لخر  3ولوذميا اومماهدا

اوموٌمنا دن الامان

والبغى تخاوزة حدق الظرقالال#دد نْ عذنهىالله على اسان بده عن نوعى د مخطاله

لاق الفذر والبغى لان الاستطالة انق فافكذار وانبغيره فى فلاحل هذا

ولاذاك فانكان الانسان منطائفة فاضلة كبنى هاثم فلا فضل نفس-ه فان
د الله ا
عضلال
فضل الأنس لاسدلوم فضيل التخص ورت حركقى أق
عبته واخفض جناخك ابناعك
تراش وااخدفنه اله كا كذلشم التواضع مطل

منالمؤمنين واذا طلب التواضع لطلق الناس فكيف إنله حق الكعبة وحرمة
التودد وصدق

الجية لكنلا تواضع معوم معاعتقاد انهم دونه قالان عطاء الله

من اندت لنفسه تواضعا فهو المتكير حقا فالتواضع لايكون الاعن رفعة ممعظيز

(احد علىاحد) وذاث

لانالاصل واحد وماءه

التقدم عندالله ممهول

منقام به*ذهدا فاقليقزر
» شرج الئاق
المرموزله بشوله[طب)
(ءن ركب) بفحمالراء

وسكدون الكاف ره
موحدة ( المصرى »
فى القاءعوس هو صوانى

اوتابعى انتهى رذىالله
عنه (اله قال قالرسول

اللههلىاللهتعالىعليهوم

)ناء واعرا
طمونرىنع

لكمبصرى »#
رأىانهدون ماصنعاىتكهذا فىالفيض #وطب #الدابرانى عان ر
لص ب ال1عذدى عن ا 0لذهى
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صعيف
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وءعن الاصابة هذاحديث

ر2جل

#هول ولم 55حم صع -بته

سكده ضعيف وعن انديان انهلالعور

عليهكذا فىامناوى* اقول لايضم على اأصاف لانه ليس

سات حكر اتداء وقدقالوا

و زالرواية والتمل فالاحاديث|اضعءفة فىفضائل الامال وعنالقاهدوس ركب

صكابى اوتابعى غاتهانه مرسل اوهنقطع

عليه وس طوبى انتواضع فىغير منقصة 
والا فالتواضع فىالقرصة

تفرص

انه قال قال رسول الله صلىاللهتعالى

قبل اىفحال الانصاف بالكمال

 +قالالمناوى أن لايضع لمكا

كان بردى كه

ودؤدى اللىتضييع حقاطق واللاقفان التصد بالتواضع خفض المناح للؤمنين

#قالانلواصاباك والاكثار منذ كرنقفئثصك لانهبه شل شكركفاريحته منجهة

ه
17

وقالشرودانحاسن هو الاصلوامانقائصك فاماطاللبنظر المها بقدرالاجة اثلا تقع
فيالمهب وقالاذا اغضبك احدبغير ثى“فلاتيدأه بالصللانك تذلنفسكفىغيرل
و تكبرنفسه بغير<ق ومن ثمة ةيلالافراط فىالتواضع بورثالذلة والافراط فالموائسة

بورث المهانة  +قال ان عرب االمضوع واجب فىكل حال الىالله تعالى فاذا
افق فىمو ضع الاولىفيه ظيورعنة الاعان وجيرونه لعزةالمؤ من وعظرى وان
دظهر فىالمؤمن دن الانفة والبروت مايناقض الاض_وع والذلة فالاو لى اظهار

ماقتضيه ذلك الموضع * قالاللهتعالى و لوكنت فظاغايظ القلى الآآية +وقال واغلظ
علمم +فهذامن باب اظهارعنةالاعان لعزةالاؤءن فاذاعل تان للواطن ا<كاما فافعل
عقتضاها كا

عاع والفرقسن

التواضع والمهانة أنالتو اضعماتولد من معر ونه

تعالىوجلالة ذءوته وامهانةالدناءة واللسة وذ لالفس واتذالها فىنيل حظوظها
كتواضع الفاعل للفعول.هوالفرق بينالتواضع والضعة ان التواضع رذى الانسان

عنزلة دون مال>محقه مئزلته والضءة وضعالانسان نفسه فىمكانيزرى بهوالفرق

والافالتواضع ف التقيصة

نقيصة' ((وذل فنىفسه )

اىاء:ةد ذلهوكونهادنى
دن كل محلوق فىقلبه
ول نظير ذلك الْكَدل

فى الظاهر لان التذلل
حرام *ن غير ضرورة

(إمن غيرمسئلة) لغرض
صويص
2يوى
دن

المسئلة

بالحكر الانه ادل قراو
السؤال ( وانفق )ع فى
اللمير م ندل له المادة

اذعَال فىالثرنفق كانى
انها كبر دن غيره والتكيراظهار ذلاثوهذه صؤن لإاس ةيا الااللك وده

زقالشكر

المواهب (إمالا) التنوين
لاتعميم ( جمه فى غير

على المتكبر صدةدلانه اذاتكير عليه مكن اتنبه ومنئمة قالالشافعى ماتكبر على
متكبرصرتين وقالالزهرى ارلعبلى ابناءالدنيا اوثقعىىالاسلام ##واذلنف.ه » #معصية) اى فىسبيل الله
وهوالظاهرالموجود فىلحمالجامع الصغير و فىذم الكتاب ذلا ىاع ةد دل نفعة ديكو فناطلا تفاق
او على وفق الشرع
فققليه من غير اظهاره مع وجودالتواضع

ؤيهلانالتذلل

حرام ما ثيراليه #إ*ن غير

مسثلة  #من الناس خصه بالذكرلانه لاذلفوق السؤال +وفىاامع الصغير فىغير

د

مسكنة قااللغزالى تشبثتبه طائفة فقما:.فك احدهم عن التكبر عالاىمثالو اللزفع

م فى الماشاية تلمواحه

الىفوق قدره حتىانهم ليتقاتاون علىال#داس فىالارتفاع والقربمن

والتقدم فىالدخول معلاءن يصيانة الء عن الا.تذال واذلال

و سادة'اصدر

النفس منهى عنهااؤهمن

فعيرون عن التواضع الذىا ثنىاللهعليه بالذل وعنالكر المةوتعندالله بعزةالدين

تحربشا للاسمواضلالا الخلق ##فائدة  #روى العسكرى انرجلام علىعر وقد
تشع ونذال وبالغفىاللضوع فقالعر الست مس قالبلى قال فارفعات اماد

ون ظر فاجع

زاده بر ورج ) عطاف

على انفق ( الهالذل )
ين الناضش لفاةيم

(والمسكنة وخالط اهل

الفقه و المكمة ) يعنى
اختاط بهم واخذ عنهم

اىثلرصكدقة باكللمال ##وخااط
الروجوه الميرات والطاعات اشيريمن التبعيضية ال

لااهلفقهو المكني اى الذينعطالطتهم تح القاوب

ورج ااهلذل »أت والفقر

فاصم لذلاك

وهن(ى
طاهر
وظ

باطنه

أن

 ٠والسكدة  0اى عطف عليم اناق هم وواساهم بمقدوره 00طونى أنطاب

طافم لبه)ىا لاه

كسبه #وف الجامع الصغير وقعقبلهذا طوبى ان ذلنفسه +قااللمناوى اىرأىذلها

أثال بانجرى علىالسن

وعزها ظٍتكبرونذال لقوق اق

وتواضع الحماق روى

( بريشة لام نى)

انالفاروق جل يان

الحمددى

(صولحت) باشلعلام فىالادحم (سربرنه) اى باطنهو بصلاحها صلاح علانيته (وكرمت)بضمالراء كهاننت
على اولذكقرملإعلاننته)و فىل
( عنالناسشره )© فلا
يؤذىاحدا فكانمنقال
لىعليه وسيم
ه لىاللهتعا
في د

اهنس المسلون من
لسانه ويده

طوبى أن

عل بعله ) لخصل له

ايب

ل)
زرام
عق الك
واخلا
(اقه
علانية بالتذكير اى كانت حر ٠ وب بيه اخل

يي

يي

ل
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سس
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لل

اىابعد
ل ل لا

خلافنهقرية الىريت اعرأة ارملةاتصارية وم بها افلمامع ف و صعلتس يرنه »
بصفات التوحيد والقَة نوعدالله تعالى والللوفءنه اوالرحاء والشفقة عخللىقه
والحبةلاولياه #ؤوكر مت علانيته  6اىظهرت انوارسربرنه علىجوارحه فكرمت
افعالها بنقوى الله تعائى وعكارم اخلاق الدين بالص_دقواابر وعراءاة المقوق
وعزل عانلناس شره  4ضريؤذهم ونثهمة قال ماللك بدنئار لراهب عظنى

فقال ان استطعت اننجعل بنك وبينالناس سورا منحديد فافعل وقيل لسقراط

مقصود العرونال القرب

لملاتعاشر الناس فقالو جدتالدلوة اجلدواعى السلوة  88طوبى1نعلاعله ©

ث
يهوم
دى لف
حلتعال
دنال

اثلا يكون عله وزرا ووبالا عليه*وفىالخديثمنازدادعنا ولم بزدد زهدا فاما

منازدادعلاو م بزددهدى

ازداد من اللهتعالى بعدا  2وانفق الفضل

فائما ازداد هنالله بعدا

فىوجوه القرب اثلا بطغى ويسكن قلبداليه ومدظى دوابه فىالعقى  8#وامسك
الفضل من قوله  #مابزد على اللاجة بانثرك الكلام فعالابعنيه منشغل بنفسهشغل

مافضل عحناجته رهن

عن الناس ومن شغل بريه شغل عننفسه وهذا مقامالعارفين +قالالغزالىالتواضع

زواء.سك
لاهولجه
ماالله)

عواخاصى فالعاتى ١كتفاء بالدون من حو مليس ومسكن ومملكت والذافى

الفضل» عحناجته( ٠ن

ايوعشريف كذافىالفيض 8#حب « انحبان
رين النفش كل فول كلق منو ض

ا

قوله) اى ٠ن فضول
الكلاموهالايعنيه قالمن

ين اتاد الوك
ا ون ا
ا

دن عله قل كلامه

و<وارد

عن<وائم تفده وعياله #9منماله6

عنابى سعيد عن رسول الله صبىالله تعالى عليه وس انه قال هن تواضع لله

تعالى > لاجل عمد الله تواضعا حقيقيا فاالنتواضع لاناس مماعتقاد عظمة فىالنفس
ابس تواضع حقبق بلهو بالتكبراثبه© 8درجة © قليلةف برفالعلههتعالى در جد »#
نهدا وكثيرة وقيلالراد بها العنوم لانها ساق الشرط اء واد اذا 0
وفىاخراج ابىنعم اوج الله الىمومى اتدرى لماصطفيتك عاللىناس برسالاق

فنا لاتعذيه  +اخرج ابن

وبكلامىقال لاياربةاللانه لمتواضع الى احدقط مثل تواضعك وجاء فىرواية

حبان المرءوزله شوله

نفسير الرفعة هنا بازيصيره فىنفسه صغيرا وفىاعين الناسكبيرا وقيلالتواضعلله

لحب لرعنابى سعيد)

انيضع نفسه حيث يضعدالله تعالى املنتهز وذ العبودية تحتاوامه “فاله
وتعال اسلال وزواجره بالانزجارواحكامه بااتسليم للاقدار لكون عبدا ففكل
الالبناج عن باءضلاحهلقيق منبرى انهخير من الكلب ||
ليمنلا ق* قا
حالفيرفاعهب

االمدرىزرعن رسو لالله

صلى اللهتعالى عليه 0

اندقال»نتواضع نتدتعالى)

اتزال انفسه وعدنظره
الما( جددر 6:عرق
اوثانى «فعولين ان5عءن

الفعل هتعد لاثنين اللام

اشارة للاخلاص لان
المرادبه التواضع للهتعالى
رب
ققصد
تلى
لده ع
اعبا
بلل

فالكاب خيرمنه لانالكاب لايدخل النار البو المكلف تحقّل ان.دخل ومنارادالرفعة || '

فليتواضعللهنفالارفعة بدر النزول الاترىانالماء لمانزلالىاسفل الشجرء صعدالى ||
اعلاهاقالفى المكر ماطلبلكثى” هثلاضطرار ولااسرع بالمواهبالبك مثلالذلة
ادك اعلثيل مد راي ( 2و 63ل
الافتقار كاقالفض وفترح
 3لتواشمسيوف

1
لبد ى ّْ

 0منه-

كلبق كو ن متواضعا قالاذا لمبرانفسه ٠قاما ولاحالا وتواضعكلاحد علىتدر |
مبعمرققنسهيه و برنه  9حتى حعله فىاعلى علين  4يعنىكأ| ازداذ التواضع ازداد
2 777
جب
070
77707779

كقالحاشة توأاجهزاده (برفعاللهتعالى د
جرة) المرادبها العدوام لانه فىسياق الشمرط

10

اي واحدة بعد اخرى ولذا قال ( حتى  6اى الى ان ( نحع_له فى اعلا عليين ») من الماسازل اللافة .

لع5

فى11ا*ميك
ا علادر جة فى علبين كا
الى
ازداد اتواضم ازداد ع« مدنك رفع الدرجات <تى,بلغ

تعالى) اىعلى عيادالله تعالى علىتقدبر الملضاف ار
|أضذا ف

|ا

ويكدون الكلام فقو صف

(حتى مله فى اسفل السافلين) و هذا
لسلس

حسبه رفع

قاسي يه و#وزعدمنقدير
على اللهزعا ل كةر اك 5د|| ل

المؤبدا»م فى ١كا

5رالكفار

م

الف 2 7

درحة

اكد مه

الله درحه  60وهكذا

عفهووم  4يله حا 4اطنااباوقيه مةابلةف مو ضءين ئٌَملل
|

ااا

رومن تكبر علىالله

ل5

ين كانل عه وهومن تكبر علىالله
لةيفى
الدرجاتحتى لغ الىاعلىدعرج

تعالى درجة بضمه الله

تعالىدرجة » #اىعباده تعالى لانالتكبر عليهتعالى كفر وجوز انيكون وصفا

انكفر  9يضعهالله تعالى درجة حتى بجعله فىاسفل السافلين © قيل فيه الطرد
والعكس لأ كيد منطوقكل منهمامفع واملآ خر و بالعكس وقيلفيه ٠قابلةفى مو ضعين

كر علىعٍ,مادالله

عىله
درجة ثموثم ح

فاىالسفسلافلن نعوذبالله

نمل وطط  #الطبر انىفىالاوسط عن ابىهر برةر ضى العا ل عىنه ان قهالقا رل سول

تعالى م4:ه  +واخرجح

الطديرانى ق الاوسءاط

ىتء اعللىيه وسممنتواضعلا أاخلرهمسم  #فيه اشارة إل اىنه لولمير علىمو جب
صد
االللهل
اخونهوعلى مقتضىاسلامه ايسلهتواضع نالل عللكر صدفة كالتكرعلن
اافإسقخقال ابنالمبارك التكبرعلىالاغنياءوالتواضع لافقراء منالتواضع كاالفقشيرية

تعالى عنه اله قال قال

ومكن ,انهذا القيد اخراج علىرج العادة لانك قدعرفت التواضع علىالذمى

مول اشتصل انه عالق

والمستأمن وتحوهها فيفهم غيره امابالدلالة او بالقاي_ة فافهم ظ رفعه الله تعالى

عله و م هن تواضع

ومن ارتفع عليه وضعدالله تعالى © #لاله تعالى غيور ف>ازيه بنقيض قصدهء قال
يد المدرى رذىالله تعالىع:ه انالننى صلى الله تعالى
افلىرسالة القشيرية عسناعلى

لاخيه الك ) لله تعالى
الىزه
دهثعا
ثالل
)فعه
زر

وحلاب الشاة
عليه وس كان ياعالفيعير ويقماليت و صف |:عل ويرقع الثوب ي

نل لومن
محساع
الله با

انحمل بضاعته مانلسوق

وضعءعده الله

 7يأكل معالخادم و لطعونمعه ل

المرموزله شوله رطط)
لعنابىهربرة رذىالله

ار تفع عليه

دف

'تعالى ف6جازيه نقيض

التتروكان هينالمؤونةليناالملقكرى الطببعة جيل المعاشرة طق الوجه بساماءن
غخيرحك محزونا منغيرعبوسة متواضعا منغيرمذلة  0نغر فر فرق

قصده +وروى باسناد

االهىله وكان بصانم اغنى والفقير و

 6-5ولاح رمادى ادر !وال

القاب ر<مء الكل مسلملم --ان شبعول :د بده الىطمع» وقال#اهد لمااعىق

اللوتعالىقومنوح عليهالسسلام متا بال وتواضع الودى فسءله اللدقرارالسفينة
لىجابلىال انىمكلم علىوا حد منكم
اال
ن حو عليهالسلام وقالالفضيل اوجالله تع
ندا فطاولت البالوتواضع طور سينا ذكاراللهموسى عليه لتواضعه »+وعناان

شيبان الثسرف فىالتواضع والعزفىالتقوىواطرية افليقناعة* وعن الثورى اعز
اماق جيه مالمرزاهدوفة.يه صوفىوغنى م:تواضع وفقبرشا كر وشسريفسبىوقيل

ركب زيدين ثابت فاخذ ابنعباس بركابه فقال ٠ه يانم رسولالله فقال هكذا
فاعنل !انا ذقالزيد ارنى,دك فاخرجها فقبلها وقال هكذا امرنا اننفعل
انمسن
سهل» وقال عروة رأيت عرن اخاطاب
باهلبيت رسول الله صلىاللهتعالى عولي

يم عن رسول الله
صلىالتلعهالى عليه وم
اله قال مامن عبد الاوفيه

سلسلتان | حدقها الىالسواء

السائعة رالاري آل
اأرض الجانة دنذا
تواضع رفع الله الىااسعاء
السابعهواد| > وود
الله الى الاض -اه
كا فىالعوارض اعارف
* وروى انال+بالقااوا

باربنا فضلت المودىعليا وهواصغر قالالله تعالى اله تواضع وام تكبرتم و<ق عليا ان ارفعه كاىروضة

ىهدرة بإضاء فنظر الهابالويية فذابت
للل
العلامهوروىعن الى القاسم الصوفىر جة الل عهليه وهو شولاولمتاخعاقا ا
فصارت ماء وارتفع زيدها فذلقالله منها الارض كبرت الارض ققالت *من ملثى 0

العبال اوتادا للارض

فقهر الارض بالبال فتكير اابال اق اللديد فقهره بالنارفتكبر النار فذلقالماءفقهرهانه فتكبر الماء فاذلهاب

فغرق الماءافلدىثيا فتكير اهاب فذاق الربح فتكبراليا فلذلاهقآدم حتىجعل لنفسه ببتامن ار والبرد والرح فكير
الادنى فذاق النوم فقربه فكبرالنوم فذلقالمرض فقهر نه فتكبرالمرض قذلق اللهالوت ذقهر به فكيرالوت وهر )!
بالذي يومالقيامة بذي بيناطانة والتار  +وروى انمومى عليهالسلام ناججريه فقالبارب منابغض خاقك اليك

اقلاللهتعاللى باهو سى من تكبرقلبه وغلظ لسانهو صفق عينهو نات ,ده حهفل  9؟ كيس كانى حديث الاربعين وقالمولانا
فىمشوينه #علتا بلس
رذىالله تعالىعنه وعلى عائقه قر بة ماء فقات بمامي
ئرام
يون لشابعىلاك هذا
قا |

ارلايسك إن يمن

لما اتانى الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسى 2وة فاحببت ان١ كسرها وَمضّى
لرله تعالى
اس
ىعبا
ذ!.ن
بالقربة ارلةى'مىرأة من الانصار فافرغها فىانائها +وعن

در نفس هر2اوق هت
د ازدل ازديددات 0

حم من ا تواضع انيشر بالرجل منسؤراخيه وبلغ عرين عبدالعزيز انابثاله

خ-ون رود  #8تاثوااق

اشررّى خاتما بالف درهم

معجى ديرون دودو قال

جله اما
طن واككدُذ خاتما مندرهمينواجعل فصه حديداصينيا واكتب عليهر ال

رالقصص
اتلعلعهالى ف سىو ة

ع اليه عر فاذا اناك كتابى بع انداتم واشبع الف

عرف قدر نفسه+وقال إراهم بنادهم ماسررت اسلا الاثلات صانتاملة

 +تلاك . +اى الى معت

كنت فيسفينة وفها رول مذعاك كان بقول كنان ا خذ بشعر العم فىبلاد الك
هكذا ويأ+ذشعر رأمى ويهزنى واخرى كنتعليلا فى»-حد فدخلالمؤذنوقال

ره  +الكار د
تجعاها اذين لابريدون

راجخذلى وجرن الىخا حر ال جد و اخرىكنتبالشاموعلىف ورذمكبز
بقف
اخرج فإاط

غلوا *اى يشا وتكرا
وعله ونور رض

نله
رلقه
ثينا
كرهو
لنشع
دي

ولافسادا +اق  1على

معه ركس خبزفاستضافوه فنزلو اكل*-همثمجلهم الىمنزله و اسه 5ا وقال

الناس كاراد فرءعون

البداهم لاذهملميدوا غبرما طعهوقو ون ود اكثمند كلذلاك عصارة ماالفقثيرية

فس فىذلاكومس اسن بنعلىر ذى اللّهئعالى عنما بصييان

وقارون * والعاقية +

*#وعن يونس بن عبدك وقدانصرفتمن عن فات لمشك فىالراجة لولاانى كنتفهم

الخدودة  0ئالاستةرار

 6اك نمقاتل ادعاللهلنا فى وقاللينتى مأكناناسبب هلاككمومنعلامات

افلىلنة  +للتقين  +الذين

0

تواضعو نالله ولعءهاون

ونحكى ع:نالكرضجى سا

عاذ عالطا يق تمسر

اليه يعد ذلك <تىد ل دارهف الرابعةةسأله عنذلك ةمال ودر ضوت 2030

العيون بزو0

سنة <تى صرت عنزلة الكاتى دطرد فتاطرد ْم بدعى فرءود وبرىله عظ,ةيب

التواضع) من المتواضع

هذا اخلق ان لايغضب اذا عيبت أونتهقص ولاد ره انيدم وعذف

ولوردتنى-جسبنصة

اد سد ان,رجلادعاه”لاتممات

أمدعونى

دعدذلاك لاحك

بالكار

الىطعام ثمبرده فيرجع

0

ود يكون
علىمافىشرح اللكملإو ة

(التخرية) بالتواضعله

ت اضعلهمن امالو النصب
مفند
سايلبتواضع الكخريةوالافاقوالرياء و ليعلا

معابطان خلافه(و الرباء)

ونحو ذلك #ووالهوف #وءنتواضعله فبكون #ى التواضع لورذيلة #اى ذمعد
بار ض و الكيف ذمليك بصيانته #ص#ياىانة التواوضععنها ©اىعن هذه
9لع
ا

(والنفاق)اىاظهارذاث

اىليث عليه حسمن الاق

الرذائلحتى يكون تواضعك مدو حا #والرابع عش التهبهفى الماح قداعحب ذلان

 0والصمع  6قها عند

نفسه يعتىباليناء للقعول فهو مب

المتواضع له من الاغنماء
والاماء
م

مسب العار ضع

اك

الصالح ##اىاعنةادعظ زع اه ووذكرحص ورلفه بثى“  #حالكونذلكت الثى”

و القضاة

من العمال كر
اى ا

:

رأنه و بنفسهوالاسم العمب #وهو استعظام العمل

خواجه
صل

زادهثزوا خاوف6مناذاء لإفيكون)'ىالتواضع منذلاك كله زرذلة

عن التواضع

023

ار

6

اى التواضع (ء  700اىالرزيلة (الرابع 2

(والكيف)

من

فزوة

الاخلاق

فيه قوة وطيءفا (فعايك)

8

0

الردية (-1د)

2

(دون)»

ايها السالات (بصياته»

5

:

بضمالكهلة وسكون

م

اتعظام المل الص الح اى رؤية عاملهله ء ءا  7وذكر حصول ثشرفه بثئى” © تنازعه المضدر قبله

(وهو

ناه شال ا غير سن النفس ) القوةاتذكاها به لااؤالتائن) ككيؤة الاتزاع ومن القننان لدون ال
(ل  3سواء كانت ديا
' وهذا تعريف اخصله ( وود يطلق على مطلق استعظام النممةوالركون » اى اميل ا
او ديويا معالاضافة الىالنفس او الناس و ( معذسيان اضافها الى المنم  6وهذا التعريف ااعمالننمين والدننا
الىعطية الثقيلة (منالله تعالىشعليه وهوانيذ كرانه) اىالمزمنه
ل(وضدة) اىضد :الهس باهلذماعنى (ذكرالمنة) ا
| حال (توفيقاللهتعالى) اىبهداته إوانه الذىثرفه) نه (وعظ ,ثواله ) ما مصحه مايزيدبه الثواب (وقدره6
هله خمدنمته ويحوز قراءة قدره 6-ز 955

وهذا الذ كر ) من العيد لدفع

ماضيا عطفا على ثسرفه 

العجى عا مدو منه من

لودو لمن النفساوالناس  #ان لغي«رتعا لىقيلهنا اعاننمعدت ايكونبصفة

صااللحعمل كاف ا م اوهب

الكماللامحالة ولاعالم بكمالنفسهمطلقا حالتان احداهها انيكون خاتها علىتكدره
اوزواله من اصله فهذا 0

عع

( رض

62د ذوائ

والاخرى انلايكون اك ولكنيكونفرحاه

ل

من حيثانهذممةمن اللهتعالى عليهلامناحضرثافته النىفسهو هذا اايلضيس مب وله
حالةثالثة وهىانلايكون خائقا عله بليكونفر حا هطيئنااليه من حيثانه كال و ذمة

سار
مادنه و٠سءي فى

الاوقات(وسببالعجبي)
الذى نش أمنه إفىاللقيقة

تعالى وهذا هو الهابلذى ذكرهنا ف وقد يطاق ها مهب ف علىمطلق استعظام النعية

الجهلالخض) اىااقوى
والركون »#اىاليل #اليها» دينيااودويا ومع نسيان اضافتها ال اىلماوع ضده كيه
وهومنث_أ عحسالءتزلة
القت على المعنيين #ذكر المنديه اى |أنعيد والعطية ومانلله تعالى عليه وهو ه
حك الوا يكون؟ العيد
اىذ كرها يوانيذكرانه إتوفيق الله تعالى وانه #اىالله تع لىلالذىشر فهو عظم
خالا لافعاله الاخشارية
واعي
د8
دبد
نلع
عىا
ثوابه وقدرء» شضله بغيرصنعمزه «ووهذا الذكرذرض  #عل
فرق 2ن عرز رقي ١
اهدب ب مسحب فىسائر الاوقات لووسيبالمحب فىاللقيقة الهل ال#خض #تيل
فىالعحى بناء علىهذا
هل 4ك عن |الع إن حيث' الوا يكون القند جالةا الآفعالة الاعتيازية ذرَازا
امكنير فوقءوا فىالتهب ناء 0

0

قالله تعالى وارادتهوانكل

ااهللسنئة والجاعه انهم قائلون بانكون كلثى
نممةمنههالى وعدوده القن ممم با

* هذا سيب عب

كاق الحامية للواحه

25

0

من الذهول والغفلة

ذعلناك #ذملاجه ال+لى  #اىالا الى9ممر ذا نكل ثى”اكلللقدتءالى وارادنه »
فلابشكل علدماندءه منانازء الاختيارى هنالاذسان الذى هوم جعالكب
ولاتعاق الاقالابالو جود كاص #وان كل

ليس لقاللهتعالىلاله ليسجعوود

#قبلان هاوعروعلوحاءومالو 5
]| نمد» هى المستلاذ الدودالعاقةهءن ع
كلها مناللهتعالى و<_ده » لاخالق ولامنم سواه  0علاخ القدت الدقياء
دن اجهل ذلك وهو عب العتزلة* وروى انالمانظر بعض هن اصعاب رسولالله

هى
عتهنال
هلو الصديق الاعظر ر ضى الد
نقي
انين
الوكثرة العسكر واسلتهم فى غزوة<

زاده  (:اوالغفلة » عن

العر بان؟< لله واناانة

لله( اوالذهول ) عن
ذلك

وهذا

ساب

0

الهالسنة والجاعة لانهم

قائلون باون كل ثى'
اق الله تءالى وارادته

ون كل 0د امنه تقال
وعوده

و الب

معنذكر

ذلك لاإتص_و ر مهم

بل صل مانلذهول والغفلة ءعن  0ذكره امثى خواجه زاده ف(علاجه اخلى ) بضمففجم تبة الجملة
”
ىكل
ثن
ضد التفصيل  2معرفة ا

هالناذسان الذى ذو

عااقلله تءالى وارادنه ) فلا يشكل عليه ماقدمه من

ا 00

3

آنه

لس

و

رات ولاتماق

ان الإزء الاخثدارى

فلالو واد كاضس ( وآن
 12ا

)ان هوآلة غبزيةدرك بها الضروريات عند س-لامة
كللعمة ) فى السثلذ الهووذ الغاقبة ( من عَقَل ي
الآآلاتكاص فيالدساجة  2و ول وحاه ومال وغيرها ) من النع( من )الاتداء (اللهتءالىء حدهعماى

0

ب الناثى من اله-ل بذاك وهو عجب الءنزلة ( والننه والدقظ ) 6عطف
من قض_له هذا علاج الع

كره  6اى بذكر انكل ثى” -لق الله تعالى الخ ( واخطاره ك6ذلك واحض_اره ( بالبال 6
( .ذ

معرفة
الكلام لكونه غير موافق لمرام ك]لاق على ذوى البصائر والانهام وهذا التنبيه
وقد تركنا ههنا كثيرا من

نكرء اخ علاج الجب النائئى هن القفلة والذهول وهو عجب اهل السنة والجاءة ( وفى الظاهر ) عاق
لكل |
6مه( والءلاج التفصيلق )
على القيقة ( اسباب ) الع ب اسباب (١ الكبر  6والتكير ( السبءة الساشّة ث
سيب منها هنا يعرف تماسبق) فىعلاجه ثمه قال الفقيه من اراد ان باكلسعجب فعليه باربعة اشياء اولها اذيرى
ولابغسب -نفسه والثاى أطنلا
هو
التوفيق املنتمتعالى فاذا رآى التوفيق منالله ذانه .يشتغل بالشك
مط[.6.
ار ه
الى التعياء التىانعالله بها
عليه فاذا نظر 1تعوانه

اشتخل لتك اتدل
عله و لانعجب بهوااثااث

ان اف انلابقبل منه
فاناشتغل وف عدم
ل" وك لالعحب

نفسه

قال اعحابا من الكثرة والشوكة لاانهزام لنا قعابعد ولما وصل الى *عمه صلىالله
تعالى عليه وس اكرء ذلك وفع الله اللتصردقاول كإكاك وه تأدبالهمانالك
لانغبى شيأ بدو ننصسة اللدتعاللى قالتعالى لقدنصس؟اللهفىمواطنكثيرة ودوم حنين
اذاعبكم كرتكم فإتغن عتكرشأي» وعن ابنعباس رضىالله تعالى عنهما مااصاب

داود علرهالسلام ذنبالاثى* هن كو التهب اذقاليارب مايآتى منليلةالاوانسان
منآل داودقائم ولايأتى منبوم الاوانسان منآل داود صائم فاوجالله عروجل
لعل
اك الابى ولولا عونى اياك ماقويت على ذلك وسأ كلك الى نفسك وى
لذتمف

والرابعانءنظر الىذنوءه

لاج
ن االعثجبى”من الغفلة
اعل
حديث آكخلرنلاكالىنفسك فاتلاه بمااتلاههو ##

الى اذنب قبلذلك فاذا

وهوعباهل السنةه الاذبه والايقظ» عن الغفلة #بذكره» اىبتذ كر انكل ثى”

على

اق اللهتعالى الىآخرء #واخطاره»ه كذلك 8بالبال وف الظاهر © اسبابالتهب

اجع
ئبر
خسافيان
نه

نانك دقل كس جه

وكيك نعوب' الرأ لقمله

ولا.درى ماذا رج
منكتاءه نومالقيامةوانما
بين ححبيه وسروره

ع  2.الكت اهنا
كلامه وعن الشعبى كان
رجحل اذا مثى اظاته
محابة ذقالر جل لامين

فىظط_له فاعجب الرجل
نفسه فقال مثلهذا عثى

لبكاببر السبعة السابقة 6فىالث |نثالث 9و العلاج النفصيلى © لكل سدب
ياواس
منهاهنا يعرف #اسبق#فى علاجه تمقيل هناعنالفقيه الب دفعبةااربذعارأى
كلره واذا رأى نمةميشغل بشكرهاوانعدامفةبول العمل وانحاف
ششغ
ا
توفيةب ي
ثرجح سيئانه وكيفمب المرء!مله ولايدرى ماذاكرج م نكتاءه بوالقامةو انا

ا

دسسقرورراءة الكتب 89ذءلىالسالاك #الذى يسلاك مالندنيا االلىعقى .
دهينإبعهو
و دسلامة بضاعته ورأسمال تجارته فىتلاكالعقى #الشكر علىكلماوجدنفيه
من علوعمل وغير  12الشكرايضًا «إعلىتوفياللهدتعالىوعونة ونض ره
املننم
وخلقه واعطانهايادله » قالالله تعالىومابكم نممنةفن الله وقال ولولا فاضللله

نحد ابدا ولكن الله يزى من يشاء  9ومن
عليكم ورحته مازى مذكر م ا
اقوى العلاج معرفة آفاته واى الععب  8وهى كثيرة » فان الب يدعوا ||
الى الكبر لانه احد اسياءه فيتولد منه الكبر ا1اؤى لاقت كثيرة كا 8ل(

3
فىءثلىفلافر قاذهب الظل
٠عذلاث الرجل كاف شى سباكم لاءنالعطارجه الله تعالى (اإذلعسلىالاك)فى طريق اللهتعالى

(وعفيك) 1

عنم وعل وغيرهما) بدل تماقبله باءادة الار اوحال
6 35بانواع التعبد والتوجه لإعلىكل ماوجد فيدمنالنم م
سلىه وعلىالشيطان (و خلة
فع
نرء)
 0نصس
من ع ومناب.ان (و 6الشكر (علىتوفيق الله تعالروعو
لل
ه
لافض
اول
واعطانهايام) اى ذلك انخلقالسوى (له)ةال اللهتعالىومابكم من ثعمة أنالله وقالالله تعالى ول
واهب (وهن اقوى العلا
ورجتهمازى منكممانحد ابداولكن الله بزكى منيشاء اعا
مفى

ج

العجب الناشية عنه ( وهى كثيرة »كايدل عليه الجع اللضاف اذهو م

د ٠ن الفاظ ا

معرفة آفائه) أىمهلكات

فى موضعه

5

ا( ويكفيك) فىذلكت منافراده (انه) اى العب إسبب اكبر) المذموم (و) سبب ( نسيان الذثوب  6الصادرة
منكمن قبل (و) نسيان ( م الله تعالى بالتوفيق) لاعبادة (و التمكين) اىالقدرة منالله لاعبد (و) سيب (للامنمن
مكراللّه تعالى وعذابه ولاانبرى)عطف على الكبر ( انله عندالله تعالىمئة  6اىذعمة كدق بها علءهااؤافرالثواب

الأوحقا) حازى عليه إباعاله انلعيهمئة من نعمد وعطية من عظاياء تعالى)انمباهالععلىبذدلاكلعخجب بذاكالغمل
فالفضل كلهلل تهعالى و لاحق اعبدعلىمو لاءفواذا اك ق عله الثوابالمهبإو ».يبا تحب (بدعوالىان يزنىفسه)

ظلطهرها مالنرذائل لرضاه عنهافلايرىكل فعلها الا<س:الان ذلاكشان النظر بعينالر ضى( و )الىان( منعه من الاستفادة)

منالغير لرؤية ذاته اعلى ٠ن المستفاد ع[ ه 55ه منه ولذا قبلملاءنالالء مسصى ولامتكبروسئل عنابىحنيفة
#ويكفيك انه سببللكبر ونسيانالذنوب»ا :سبب عن قسوةالقلب فانمن عدعله
عظياقإ خاوعن الكبر وانمن تذكر ذنوبهلايستءظ عله ولادلو عن ضافةعلهالى
ربهوكذ'نواقيه فلاتوه ,بالام بالعكسفذا.ينانالذنوب عو,ادلى الكبر 8و #ذيان
نع اله تعالىبالنوفيقى والتمكينالا#قاىدار بشكل اناستعظام العمللابنافىملاحظة
التوفيق حيعاءلى 0

اق فىافذعال العباد اذلاحاو التوفيق مل

يه هو 6
ل ةفنأ
الكل ري مادهتعمالى

كيف وجدت الع قال

باربعة اششاء تملقت ملق

وصون

صباح الغراب

وللامنين»كرالله تعالى و عذاءه  0 »#ا

فانمن فيه خوفالله لايستعظم ملهفان العمل اعمايستعظم عند اكولة متيو لاعنده

 .نعالى والقبول بوجبالامن اك لايس
راد العلة المقتضضية ل
بالسيب الداعى

افلىجلة #ؤو» سهبلبانيرى اذل عندالله تعالىمنة وحقاباماله التىهى أمةمن
تممه وعطية منعطاياء تعالى» انيها علىذلاك العبدالمهي بذركاممل فالفض_لله
#عو الىانيزى نفسه هلان كل
تعالىولاحق لاعبدعلى مولاء هوه سيب د
فعلها حسنات فىاعتقادها واندميل الىقاعدة الاعتزال فخىلق الاعال معندم
وعه هن
قدرة الله تعالىيل شّدرةالعبد وقدقالالله تعالىفلااز كوا انفسكم ومن

الاستفادة  #لالهلييسااعلعىمتنقهفاىده ولذا لقابيلنال الع #سعبى ولامتكبر وسثل
او <نيفة رحدالله كيف وجدت الع قالباربعة اشياء تتملكقالكلب وتواضءت

كالسنور وصبرت كالجار وصيعت كالغراب «والاستكارة» معاصصاب الرأى
#ز دق ال ابر واابيق  0ل
 0 8رما بل هى «يزان 0

ا

0

ليس من اخلاق الموؤمن
اقلقالافىطلب العل(وف
تعلمامتعر القاق مذموم

الطابالعلفاله ينغي
ان علق لاستادهو براه
ليستفيد مهم العللانتهى

كلامه و هناحمقرقه مذ كور
فيه و(ا(لاستشارة)» اى
معد من المشثاورة 3

اكعات اراق افلأمور
ف 0

ر كباله "الىعندعنالبى صاللىله تعالىعليهوسل ثلاث © نكرة صذة لذو ل
:منثمة و قت ا اىخصال ثلاثوانابر قوله ومهلكات» اىبردنةاعلون رادا 1 0

©طاع  6 6#صاحبه فىمنع الات او جبهاالله
د وعه  2م
تعالىعليهفىماله بال اطاعه يطيعه فهو مطيع والاسم الطاعة اويطيع هو له

لاو ان رامال
وا
دعر

اميز
ثان +فالشعر معتدل بوزن عروضه  +وكذا اعتدال النفس بال
لانقكا
صفرة  +اخرج البزار والبيهق المرموزاهما
بقوله (زهق) (عنانس رضىالله تعالىعنه عنالنبى صلىالله تعالى عليهوس!) الدقال (إثلاث) اى مالنلصال
واتدئثبها لوقوعها فىالنقسيم عقاباما بقولهوثلاث مصرات وثلاث كفارات وثلاث درحات وقدذكرنا الحمديث

بطوله فىاعتقاد البدعة (مهلكات) اىموقعات لصاحبها فالهلاك (ثم) بضمالعمة ونشدبدالمهملة (مطاع) اى
ل اطاعه صاحبه فغلبعليه فصارمتبوما وصاحبه تابماله فلايؤدى ماعله من<ق المق وقا
حللماق كمع
الزكاة والامتناع عن الانفاق على ع
شفى
ملنيه نفقته ذ كره سرح السنة كا
رح الصااع وغيرهواتماق.د الحمبالمطاع

سول -ة أ؟تدس
فلايؤدى<ةوقالاق

وم نحل محرد لتحم
4ل 5ه اعا ترون
كذلاثاذا كان مطاعا اما

اذالم يطم فلالانه لوازم
ادق »شعن مارفكل

ما الداىر قالتاة
قوياضمساكو ابس ذلاك

حب من الآدىوهو
جبلى فيهتدبر زوهوى)
#قصصور (تشع) بصيغة
المفعول بأنيشبعمااع هله
وصضار

وصاحيه.

هواء

و6

تابعله وى

عليه دنهو لابصمردايله

الال كال ترات
من اذ الهه هواه
إواعحاب المرء نفسه)

ناذاحتت يلنكان
تمسعيان تعمة اللهللاتقدم
*واخرج البزارا مرموزله

بشوله زز) (عنه) اى

والخحلقى وقدقالالله تعالى و فىاموالهم حق لاسائل والروم

وفىالتقدد تنبيهانهذا الذماتما تعلق بالانقياد دون نفس ألل كانقل ءنالراءت

#إودوى متبع #بانيتبعكلفقىولة اوفعلهالهوى اوهو بتع هواه فىكلماامربه

واع'بالمرء بنفسه » اسىين كلاحدنفه علىغيره وانفتحا وعنالقرطى
امنلهاحظةء لهابعين الكمال معنسيان منةالله تمالىوالاعءاب وجدانالثى” حسنا
تىة قارون قالاتمااوتيته ععلنىعداىقال الله
صف
قالى
هرجا لعيب الهلاك كاقالاللهتع
تذعاسلفىناءهء قالالغزالى امهاتالللبائتث انهلكة ثلاث ذالبة عملتىفقهة العدصر

الحسد والرياء واامجي فاجتهد فتطهرقلك مها فانعرتعه 000 70 0 8
ولانظنانه سولاك شةصاطة ام وفىقلبك شى“منالمسد والرياء واممى

وثمرةّالتمب انيقول اناوانا كاقال ابلس وتنصته فاىمالس التقدم والترفم وطلب

التصدر
ومانقل
انر حت
ع[ 2و

وفىالحاورة الامتيكاف منانيرد كلامه وذلكءهلاك فالديا والآآخرة
عن بض _الكبار تمابشعر بالاجحاب و ماحت .خدراء العاء مثل و كر
وطفت اففطار الا ض وقات هل منمبارز فربرج الى احد تحمول
االلسكر كاقل عن العوارف وقدسعمت بعض نفصيل المديث سابع

آفاتالقاب ودن لطائفهذا المديث مااشيراليه سانا منوجه حكمةمعراج نا
صلى الله تعالىعلدو وهواله اختصم الملاالاعلىو ناظروا فياربع مسائلمقدار
اربعة آلاف سنة ولمروفقوا للها لابعث نيناعلهاللام علوا انهذهالشكلاتاتما
تتحلمنه صلى الله تعالى عليهو س فتضرعوا االلىلهتعالى لؤادجلعهاالله < يبه الىمقام

قابةوسيناوادتى فاوجالىعبده مااوج ومن جلة هذا الوجةولهعليهااسلامرأيت
ربىباحسن صورة نقالياشمدقم متصم الامللاعلى فقلتانتتعل يارّ فو ضع بده
ببنكتئى فوجدت بردهابينكد : ثمقالياد لهتدرى فتيصم الملا الاعلى فقات
نمافلىكفارات والمصجيات والدرجات والمهلكات قالصدقت ياتمدثم قالياملائكتى

وجدتم حلال المشكلاتفاكلوا اشكالكمفقالاسرافيل ماالكفارات فقالعلهالسلام

عنانس رذىالله تعالى
عنه (عنالنى صلى الله

اسباغ الوضوء فىالمكاره ومثى الافدام الىالجاءات وانتظار الصلاة بعدالصلاة

تعالى عليه وس! ادقال
لوانذنواناشيت عليكم

ماا لدرحات فقالاطعام الطعام وافثا السلام والصلاة بالايل والناس
لمبك
تميقان
نيامثم قال جبر ادل ميات فقال خشيةالله فىالدس والعلانية والقصد فى الفقر
والغنى والعدل فاىلفضب والرذى ثم قال عنرايل ماامهلكات فقال  3مطاع

جرندة الذنب ( العم

وهو متبع واعحاب المرء بنفسه فقال الله تعالى فىكل صدق ت#د #ز» البزار
#9عنه #اىعن انس ر ضىى اللتهعاىعند عن النبىصلىاللهتعالىعليهوس انهقاللوام

ماوبالرقعم خير هبدأ

تذنبوا ناشيت عليكم ماغوا كبر منذلك»* لانصاحب الذنب لايأمن من مكرالله |

ماهو 0

من ذلاك) من

لعب بالنص ب يدلمن

محذوف جواب ماهو

وعذابه ولارى له من وحقا عندالله تعالى بليكون خانفا من ذئيه راجيا عفوه

يوالتب امب» لان العاصى يعرف عصيانه فيرجوله التوبة والمحب مغرور
(بعله ).

 5ون الة ا
صا حك

0اهن
الك نبت  0د

عفوهتعالى

وجلا ولام نلكو نه اذر فالنفسوكرر زيادة ف التةرير ومبالغة| فىالمهذير وذلاك رن
5ن72-رالله تعالى وعذاه و لارىله منشو<ةا
د

والعمبلتاط ايهالظه الهظفر بها 000

النمكللفخ(طاا )الم مطايقة الواقع 090 [-يس 7
لعل وعمله فتو نه إعددة و

يبون

ع:دالله تع#الى ون

أاىكد

وااعةقم َ (العجببالر أى» اىالذىيراء

حب المعيزله( 9بغر حبه) معخطاه ف4و ولصضرعاط ) 4لزيادة جهله

صزوا واذا قيل انين دكين

الهم ينون

يصرف وجهالعبد عزالله والذنب يصرفه اليهلانا لعجب إذجم الاستكباروالذنب
ين الاضطرار ودؤدى الىالاة:تقار وخيراوصاف

قيل هذ امعنى قولبءض

ان اليد 0

العيدافتقاره واصطرارء

الىريه

الدذدى دغل نهانة خلاوفه من |ا<له

ويعملاللسنة يدخلهها النار لكبروعجبه وريانهبها 8و اهمايلعاجلعدي بالرأى
االمطاءفيفر جه © كاهلااهوى ##ربدم

ٍ فىاعتقاده

عليه ولالمعم ندحم ناصح الكونه 0

ال فلقالاللتهعالىان ز بنله
جه
ر دعين الاسجهال »همع انه
بل بنظر الىغي ه

سوعع [هيهيغلت وثمه وهواء على عله واازن احلة,ي ام اللهتعالىاستدر احا او
الشيطان #فراه حسنا »ةحة  9وه ,يحسبونانهم سنو ن صنعا

 0جع اع و الله
والضلال

12

من حيث لابشعر و

وعلاهة انما ارو اعلبها#اىعبى البدع

 0اأبىيرو تهاعوأة بقوا فيضلا 4م واضلالم #وعلاج
بارالهم

هذاا عيب  #اى العم
عله صلى اللهتعالى 1

الوا لاطا علىاء تقاد الاقيةه #اءسس واصعب#روى
ف

زو لامع ندحم بيذم

النون (نازدمح ) 0

يشوبه الدكتار و الو من <.يب الله لصدوله و نيصرقدعا تشسدهالىماص ور والعحن

السلف

حائفا من ذمهراجيا

انه قال عند السؤال عن معى قوله تهالى عليكم

انفسكمار  0من ضل اذ اهتديتم تأعروا بالعروف وتناهوا عن التكر فاذا
اكك
يا
فدها
 25نحا مطاما وهو متبعا ودياءؤثرة واعاكول دىاى ان

ركه ربل بنظر) !-
(الىغيرهبعين| لاسجهال)

وانه جاهل لإقال الله

تعالى اذن زن )© سكت
عن اأفاعل اقيق لاعز.ه

وهو أما الشطان أوائة
تعالى استدراحا وجزاء
أفعله اخل.يث

الكادى

ا رده
عله » من قبل اضافة
اص عد إل الود ريك
سام اق
انصرء وقالانه كن
فى حق'اواء_ك

الذين

كفروا باياتر بهم واقانه
 0وهم حس_يون الهم

فلولااناهل البدع بل الكفاركاه > يون رأبهم ماادمر وا علىماهم1مه مانلضلا لة

سنو ن صنعا ) وذلاك

احبديظنه »#
ولااقاءوا الادلةعلها فبهذا الاعجحابو 5 0
ذلا الذطأ فى الرأى © علا لاجهلا  #لهل مركب فيصعب دفعه  9وأمة

استدراج لهم ليبقوا

فضلىالهم (إو جيع اهل

لالقية وصعة لامرضا فلا يطلب العلاج  6انا يطلبه بعد العم الى ماعمتاج الى

البدعو) اهل( الضلال)

ازالته © ولابصغى» 2

الى الاطبباء  »#الروحائيين اللاذئين فىمعاطة

امراضااقلوب بادوية امع الشرعية موانلكتاب والسنة لعدم اعتقاده داء
بلانما يعتقدفىنفسه صعذوشفاء بلدواء  #9وهم علاء اهل السئةو الجاعة  #كه
الله :عالى وامانهم وخذل اعاديهم كن اك د

دن معدن الرسالة صبى الله

تعالى عليه وس_ل بلانصرفهم منتلةاء انفسهم بلازيادة ولانقصمان الاق

ىق لفسال وال ال
(امااصروا علما) اى
على بدعتهم و ضلالهم

(لتسبهم بارائهم) فبقوا

فى ضلالهم واضلالهم

( وعلاج هذا العجب

اعدس) ٠نعلاج شية انواعه (رشة م" نى) (واصعب» اداخلته نفس صاحيه (اذصاحيديظته عذا)مطامًا

ااوائع (لاجهلا) غيرمطابقله (و) براء(نممة)بالحدلة (لاثقمة) بالقاف والنون مكسورة فكل*نما (و) يظاه
(رحة)لانفس (لام ضا) اذا بها (فلاده ب العلا ج)» لزواله

زو لايصغى) كيل مععه ا
(اللاىطباء) العارفين بدواء

داه لانه لإراه داء (وهم) اى الاطباء (علاء اهللسنة وابجاءة) الذورون القلوب الةبلونعلىعلام الغيوب

اؤهامس

عيمس ع(

ااا

ل
هن الاخلاق الردية القلبية ( الحسد وفيه اربعة مباحث) االلثاول فى

عهلى والعلى والمدثالر ابع
ااج
اعل
ومناشسب هاأوو حكمها|و الممحث الثاتىفىآفات المسد والمحث الثالث  685-يه فى
افلىعلا بجالقلعى(الأححث
تفسيرهوضده
اماس عشس  #من الستين 89المسد وفه اربعةمباحث )١(#ف
2
اى تعر بفه

 0وض_ده

0

ادها

منا سيهم| وأحتي يا 6

القلعى  0الت

١ فىافانه ) 0وى علاحه عا وعلا (

الاول فىنفسيره

وصرده

ومتاسبهى_ا

به و<كمهها © وهوالصواب وفىبءعض الشدحم

 4أى اك

وفى العلاج
2ن

حكيي] دلا ثنية لغرلاف

وض_ده
2

اد

ارادة زوال نتمة الله تعالى ه ديية اودثيوية  9عنا<د  #من الذلق  8ماله
وعراعضهم ءنى(زوال

0
تعمد
للق

عن احد)
ْم دين

النعن7

0( 0ا) إى الذى
(له فيه صلاح ددى

|

ددوى «نغير ضرر ى

الآخرة ) قيد اصلاح

الدخورى اذ :ع زوال

المادح الدبو امت
ال دراه دون

يدا

كن لهاموال ثيرةلايعطى

ية
عاصله
لله
حقها بالتم

فيه صلاح ديى  3اذماادس له صلاح ليس مسد

ِ او * صلاح  3و

الك لعصيته 0-2

نكن عله عل اوماله
بلغيرة دي

 #كالمال واللاه  9من غير ضمرر

ف الآخرة » واماه جار كزله اموالكثيرة لابعطى حتها بليحعلها الةمعصيته
0

زوال

لدجو

الصلاح

ادر

لايكون

او  3ارادة  0عدم

11

وصواهاق'ىالتعمة بهاليه ال ذىلك الاحد اتداء © اوحبه منغير انكارله ©#
بخذاك سد ولم بتكره  9ولو
اجدا حسد احدا على ثىء فا
00
وقع فىفليك

 3دعرورة

 3دن غير اختيار

د وقصد

مك

الانكار

 3ووحدت

لوةوعهدفيه  5لاعللاظهر فاتكرت  #9فلابأسبه بالاتفاق »*لاناالحاطر لاندخل..
ت التكليف اذ الامور الاضطرارية لايوّاخذبها لايكاف الله نفساالاوسعها لعل
َك اناس هنا لوست على معناها الخوررع) كان كد أولى اذالئرك اختيارى وود

عرفتانو<ود
وله

ه_ذا اضطرارى إلى لوجر عايه ولايأثمكانقل

ام

ءعن الهداية

بان0ش المسدوود سبق انها ورتستممل ايضاععنى ان ملسي

)او » ارادة ل عدم

عاد

وصولها اله « اتنداء

غره وهوراجعالىالاول

( وحه ) عطف على

بأس بالسو اك بل ودتستعمل فىالواجبلان|ابأسو ا ناح ا 1
لا
عن صا حب النهاية عند ةوله

ناد (منغير انكارله)

كااتسارىى وذ اطناح لاو <دوت فىةولهتعالى فن حالبات اواءكر فلاجناح عليه

اى لذلك الحب  2واو

انيطو ق

من ع دك ار (2اى

1
بعدوقوعه

ك
لب(فى
قلمب
وقع) اىا

 6حباته ر) ووح<_دت

نيفين

الأجاري)

)2لوقو عه فيه) كر مده

(فلا ل نه بالاتفاق)

عات

ان انكو طن

ا]لا
ي 2ت
كل
اك
انهم بهااوعنءعايم (فان

لمتجد) اى الانكار بعد
وقوعه
اى متنضى

0 00000
!4ما لجر

احديا 0 1

00

كذاة  0 0عنالزاهدعانا

0 1

00

زوال» ذهمة الك عن
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وان) وقم كذلك لكان لثمل عقنضاه ولميظهر ثرءاصلا) فىشثى” منالطوارح ( وكان اموجود ) منذاك

لإفىالقلب نفسه) تأ كيدمعنوىاىلافىغيره (فقط)اىدون اللوار ح( فد اصدق تعر ذهااسابقعليه (اختافوا
فىحرمتهو )ىلا كون صاحبه اغا ومحتار الامام» ج دالا لام( الغرالى) بتثد مدالزاء تيه لعمل الغزل ذهزه المواهت

بالاغزأالضىفيف نسبة الىغزالة
قاف اسعدالدين و
جررة +وقالعصام الدن فىحاشية شعرح
زاكا
لوص
انغ
نقلا ع
وهىقريةالطوس وااتشديد منتكيفات العوام كذا شرح م زوع ونا( رجو دانكون الارال "فيه ال

كف
اكاانثعس فى
غزالة معن الثعس لاكنه

ظئات الجهالات والبدع انتهى كلامه (حرمته وظنهذا الفقي)

مؤلف هذاالكتاب وفالعبارة التفات على طريق السكاى اذمقتذى الظاهر وظنى وعدل ءزالظاهر خضوءا
وا زشاداللدق كافىالمواه إعدهءها)  995 [#-يه اىعدماطرمة وبعدما كديت هذا وجدت العم كل الدبن
اآآتم ل
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وان م مل عقتضاء ولم يظهر اثره اضصلا  #كلا اوبءضا فى اى جارحة
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واختار فهىذا
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العرمة فىشح المشارق

ديه ايضالكن #اختلفوا فىحرمثهو» فى  9كون صاحيه آثماو#تار
ع
هص:ضفونا
فلفسه وإعدمها»
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الامام الغزالى حرمته وظنهذا الفقير» بربد
قالفى الماشية وبعدما كتدت هذاو جدت الثيما اكلدين فىشرح المشارقسبقى

فىالدعى فالجد لله رب

وأختارفىهذا عدمالمرمة أكن لبذ كر ماذكرنا منالدلائل ذوقعالتواردفىامدعى

العالين ذكره المصنف

فالجدلله ربالعالمين #ؤاقوله صلىالله تعالىعليه وسثثللاايحوهنهن احدالظن #
بالناس سوء #والطيرة» وهوجعل الثى” امارة لاش #لووالسد و أحدنكم
بالحخرج  #الملاص ومن ذلك المذكور وذلكالرج قوله #إواذاظ ذت  #باأسوء
لاحد لإفلانحةق» اىلاكرج اثرهفيجوارحك مالم'ثةن  9واذانطيرتفاءض 6
ولاثممل مقتضاه بالتوكل على اللهنعالى #وواذا حسدت فلانغ  #لانظم اعلمى#ساود
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وايغاه ادي طليوله واستبغى القوم فبغوه ولهطليواله والياع األطالت وبغى عليه

ذهب بءض العلاء الىفرق
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قيل لاجة معالاحقال مها فى مقالة اخاصم “املامام الغزالى و
الظاهر اسن اليدرى ف عن سد ذقالغة « رت شديدوحزن

لايضرك

منابلدمه#ة اىمامنظهره بالدوارح فدلازمالانظهره من المسد لايضس *>رد مافى
جه الاس_لام

القاب «اخلايجيه قو لالتابعى وانظهرفتواه فىزمن الككابى كاسن امساختلافى

اختاره

بلعيةقول|اكدابى وهذهيه ايض اختلافىحتىروىعن الى حنيفة رجه اللهل ااقلدهم

والتوسيم وهو عدمه

هم رجال اجتهدوا ون رحال وايضاروى عن الشائعىي انالتبعهم فى الروانات

اثره اصاذوهو :ار شع

الاختلاف نملان كرون حد ةا عرسلا وعرامل ان شاكع مشهورة لكن
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الدن والمصنف

قالوا انكثر احاديث اللسن ضعيف لانهشبل رواية كل سن الظن بوكلذا
فلك

احاديت المتصو ف ضعوه

الإن حدن

الظن واجبعندهم

فيقباو نالرواية

هن الفاسق والدروح والمستور والمطءون واهلاحطديث لاهبلونها ْم نعل عن

قلواسن

هذالادضرك مادامت فىقابك وكرهتها ِ تظهرها ول اوفعل على

انيكون عدم الاظهار دليلا علىكراهتها لعل حاعله راجع الىان افظ مالم دده
وزعن

الب والاشاء

فى القلاب دن قبءل وضعدال

الذى” مقام لك

اذى

فان

د
اك لاصف

مادهندوله

لاوسئلالاسن)البصرى

( عن السد ققال مد )
بضمالمعمة وتدداام
المديرة والادس و-جعها

الاظهار دليل الاشاء والحب فدار عدم الضعرر هو عدم الكراهة لارد عدم

غم كاف المصباح والمراد

الاظهار تمقال ماحاصله المسد اتماهودلةلب واما الاستعيال باأعدوارح كا فل
اخوة توسف فأثمآخر ٠تسيب عن المسد كتيب عنه الغيبة وااوقيعة وترم

هنا كرب شديد تمالفؤاد
ور سرورء( لايضرك)

الميرعنه كالعا او الصملة اواامعاو نك اوالدعاء عليه والارذاء بالدوارح واوكان جأس

(مالم بده)

هذاحسدا

لكان جيع

اساءةالعياد بعضهم لبعض <سدا

فال د بااقلب كندل عليه قولهتعالى ان

ولمهل ل احدبعل او دقل

سكم حسذة أسؤهم وماودالذين اك

عناه لالكتاب الآية وقالودت طائفة هن اهل الكتاب او يضلوك ,وغيرها

بائمومعصية

ذكر الخيير لان المراد
بها ل

40

4

ذلاك (لقولهصلى اللهال

عليه وم

ان اللهتعالى تيجاوز) اىعق تر-جالهم وتكريا ييه

المصطقى عليه السلام

والقوليات بالاسان علوفقذلك (اوتعمل 0 ).عمطا تباط ا كذد اد دل
فاريؤاخذ هد يث المفس

مالمبلغ حدا حزم

وهذا #ضوض

ثغيرالكفر فلو 3

بوا
ووما
ص ف
نروىم
مسها
الشيمزالا كل و شرح المثارق قوله انف

فعلى انها فاعل حدثت
والنصب على انها مفعول

والفاعل الضعير المسترّ
فيه الراجم الىالامة اى
عاحدثتبانفسهاو ل|ضعير

فيه يرجع الماىفرقوله
ما 1تكام ومحادثة الف
د

لاد

1

1

)ا :

فيه كفر حالا م فى المواهت ىو قال

وعا؟ل.ر*ف6عهاظهر :والنصباشهر اماالرقع '

فوصف المسد يكراهة القلوب لاعسنات فاضاف لفعل القلب دونال>وارح ثم

| قالاتمافسرت ذلك لان طاغة تقولانالمسد بالموارح ت
وحت ق
لواسن هذا

وقد دلناالله تعالى انه بالقاب واستعماله بالجوارح متسيب عنهالاترى قوله تعالى
ولانحدون ق صدورهم

اه

عااوتوا فدلان اليلق ق لعن

لاق الدوارح

واسةه_ال التوارح معصية اخرى هذا خلاصة كلامالماسى ثم قيل امحاسى
امام جليل القدر هن رحال الرسالة الةثيرية ومتقدم على الغرالى قلق 6110

 5عى على لمر كََ

والافالثى' الواجدلةيكون
فاع_لا ومفءولا والمراد

محديث النفس مابتع

والمد والتعزير والغرامات المالية مالم يظهر فاذا ظهر اثريما تدب الى جنس
 5كر

لاى انه واندءد فىنقفسه لكن لغاية اصلا ده

لمعار ضهة القوى كا*ءعهت

لايكون بعيدا كلالبعدقافهم ل ولقوله عليه الصلاة والسلام أنالله تحاوز لامىعا

قْ لقان ومخطر باليال

حادثنتفهسهها متالكملم  7اى نتكلموه اوتمملبه ل©احن انالمدعى اعنى الاسد

رى
وعين
رى نو
ض عل
وهو

الباطنى منمةولةالكيف وحديثالنفس ممنقواةالفعل فلاتقريب علىانه لوكان

واختيارى فالضرورى
مانقع هن غير قص_د
والاختيارى مابدعبالقصد
والمراده فىالحديث هو

النوع الثانى لان النوع
الاول معفو عن جع

الاثم اذا لم يصمر عليه
لامتناع الاحراز عنه

الحدينء0

فيظاهره لكان حو الكفر والتمبوالتكبر تائم مجردالقابم>اوزا.

عنه +وقدروى عانلنووى انااراد مالازستةر ولو كفرا ادلو ضراكة من قوره

5

ىلوبهم
كقرابلمحاوز عنه +وروىعنالقرطىاى مؤ اخذهم عاشع ف ق

من القبا ن تحهرا ثمان تكام اوعلبه قيل يؤاخذ#ما فقط وقيل يؤاخذ بواحدمتهها

و حديث النفساايضلالكعحلقيق كأسبقانهانما لاي اخذ حديثالنفس

مالم مناغ >2

ال#زم فلوعنم علىثرك واجب اوفعل رم ولو بعد سئين اثم حكاالفاىالفيرض
لإخم 4هاأذارىو مسا لوعن ابىهريرة ع
لاخر جه )ا

ذو ءاه واماااديث

عن الله

فلابق لقوله لامتىفائدة
وكان النوعالثانى معفوا

فعن القاضى ان الهمهزا ماعرهن غير استقرار

عن هذه الامة تكرما

فىحديث اذا التي المسلان بسيفهما فالقاتل والمقتول فىالنار قالوا بارسولالله هذا

لنبيهمطلا يتكلرو|
ولاإعماوا .رك انتهىكلا 4

راء نظ دل إن
عا ات ك ب

تعالى اذاهم عبدإسيئة فانااغفر ها مالمبعملها فاذا علها فانا ا كتهاله سيدة واحدة
ولاتوطين والافعزم مؤاخذ هك

-القاتلقابال امول قالانه كان <ريها علىقتل صاحه  +قال ابناللاك فيه دلالة

على انه يؤاخذعافىاقلب قيلوعليه عامة الفقها والمكامين واللحدثين  63وجله ©

لىطميبلع بلااختيار  #بلياضطرار
اىعل
اى هذا لد يث هوهن يهجاذب ف الامامالغز ال
ا ا
ل ل لا ا ل ا  1ا
هراد المصنف معمافيه من الع
المرموز »ماسو له(خم واخرجه الاربءةانضالعنابىهرير ( 2مردود اا
ان
كرجه
ش«(اخ
اائف
الفواك والاط
رضى اللهتعالى عنهمسفو ما)االلىنبى لى اللدتعالى عليهدوس؛ ولماجل الامام الغزااللىمديث الاولءلى اليل الطبيعى
لزوال أ“مة الحسود معالكراهة هنجهة الءقل والشرع كان مظنة ان حمل عليه هذا الحديث واء؛ له ايضاوان”
لمبصسرحبه افلىاحياء فرده المصنف بقوله ((و له من الامامالغز الى ع_ل»ى.ل الطبعبلااختيار 6ولاقصد-جله مبتداً خبرء”

الاك
دود من

أرفدم اوحنة الأول "إن ع الاختيتارى لاد دل حت

التكليف » عندثالانه تعالى لايكلف نفسا الاوسعها  9فلاذنب فيه فلا عفوو #
لفظ هف نحاوز » فىاللديث مستمل وومع عن معنى عفا * قالالمصنف فاىلماشية
كأصسر حنه اللغةاقولانحد يثالنفسو اكناننفسه اضطراريا حو زانتكو نمباده
اختيارية فانالنفس لاحددثه الاباسياب اختيارية غالبا">وز التكليف باعتبار مياديه

واسباءه علىانالتبادر الذىر جعوءه كون انفسها فىاللديثم نوا فاعلا لفعل
 5فيلزم ان ضيرع ذلك ةلافس اشر الختار الن طالدا | افتصه ازحئز
ان حمل افظ جاوز عملعىنى يحازى نحو لابؤاخذ +وقدحى بعضهم عن القرطى
فشرح عسل انافظ مافىةولهتءالى واندوا مافانفسكم اوحُذوه يحاسبكمنهالله

عامةلايطاق ومالايطاق حتىاشفقت العصابة من اسيتهم جبمع ذلاثوقالواكافنا
عالانطيق فقال الله عليهوسم اتريدون انتةواوا كاقال الهكلتتايين من قبلكم
أنت
سمعنا وعصينا بلقولوا “معنا واطعنا فاقرهم على مافههوا منالعهوم فمال

قلوهم تكليف مالابطيقونه فاته اله حم ذلك قبلالوقوع بعد الاعتقاد كافى
الاصول  +وايضا عنالقرطى فىةوله تعالى ولاتحمانا مالاطاقةلنانه الآأية ندل
عاانلللهى تكايفهم عالابطيقونه مكنا اوغيرمكن لكنهتعالى تفضل يعدم تكايف
عتلى
لال
غاصس
اال
له ك
ايقون
وايط
مال

التىكاف سار الام » وقال الببضاوى عند قوله

تعالى لايكلف الله نفسا الاوسعها بدل علىعدم وقوعالتكا.ف بالال ولايد على

زمدودهنار بعةاوجه

الاولانغيرالاختيارى)

من اللواطر ( لادخل
كحت التتكليق فلا ذنتك

ذه فلاءفو و) الحال!ن

لفظ (كارن) الدكرر
ف ااطمديت

السك

رمع عن معنى عفا) فلايد
ان تون حديث النفس

هنا لجار ياليكو ققن لال
لاعذو  و 6الوجه

امتناعه وقالفىةوله تعالى رينا لاتؤاخذنا اننسينا اواخطأنا منتفريط وقلةمبالاة
اوبانفسها اذلامتتع المؤاخذة بها عقلا ثمقالأكنه تعالى وعداأتجاوز عنها رحجة
تريارى)
لاناى ا+نغي
باا(اث
از التكليف با
ولى
جلع
وفضلاوقال فىقولهتعالى ولاتحملنامالاطاتةلناله وهو ,د
ناسلو اطر رالا رخدي
لايطاق والالما ادللكلصعنه+واقولايضا النهى شررالمشروعية عندنا ليتصور

0

السد مل ينان بنك ويأى .وقالقالدرر التهىعنالاتعالى الشترعية

شررالمسروعية وعناللسية شتضىكو نهامقدورة حساوعن العقلية شتضى كونها
دور الشمرعا والاكان عبثاوالنهى عنامال #الولا “فى انالدماء ايضا كالنهى

افلىعلةو المكم فتأمل +وقاالمولىا.والسءود فىتلكالآ بي انتعاطى المعاصى لاسعد
انشضى الىالعقاب وانلميكن عنعن مة ووعده تعالى بعدمه لاوجب |#عالة

وفوعهكابنى'عنه الرفع فىةوله عليه الصلاة والسلام رفعءناءتى اللإطاء واانسيان
ذا الحديث؛ وباجلة العفو واليحاوز لاتوةف على
هسر
ومثله بعينه فىالمناوى حفى
وقوعالتكليف والذنب>وز اننحقق بةلاوعناخمتيار وقدقررفى »له فىالفصل

الاول انبءض مالايطاق تكليفه حائزعندنا و » الوجههق الثانىانغير الاختيارى
لابؤاخذبه امذهن الامفلاوجه لاعخصرص حرنئذ » حبنكونالراد غيرالاختيارى

« شوله امتى » اذ لمسق له فائدة حيناد اقول قد“ءمت ن1فا جواز المؤاخذة

امة من الاثم فلاوجه

للخصيص حيئذ ) 6اى
حين كون المراد بهغير
(شولهامتى
الاختيارى ب

و) الوجه (الثالث ان ذلك الخل) اى على ميل الطبع (اما لحم على رواية رفع انفسها) عاللىفاعلية تزواما

اثل «اذالرفع دال عاللىاضطرار» وانها حدثته منغير
دلىرواية نصبها) علىالمفءولية (فلا 6اى لاندح ذا
قصدمنه (والتصب على الاختيار »6اى حدثت الامة نفسها حل 0.ه ان فعل ذلاك الششر وهو
معان الروايةالاولى اظور

والثاىاشهر (و» أو جه

احر

 2الرابع  4وق

الاوجد إاناخراطهديث)
المذ كور وهو مالمتكام

واتجمل به ( نافى ذاك
اعخقللانه يد «ءتى الغاية
فيه :قد بر الحديث عفاالله

عن

اهجى 31

دع

3

انفسها الى اننظهر ائره

علففو )
ل.دخ
املؤ
اوباء
الجدعنه نو لهعفاالله
عناهتى ال الهم

اى

(والعزم) على الدخول

اوعتورباوكاا رازفات)
تنازعه المصدران (بعد

مايللطبع )المسعىبالخاطر

ا+شارى

فىغير الاختيارى وكو نالاو ز تعضلامنه تعاللىو يوز اينكو نالتقييد بام لواقعة
دة
اج
ع*ر
لراج
ااخ
اوحادثة وجدت عندورود الاديث اوهنقبيل ال

وانماذ كر

المصنف فاىللْيقَة راجع الىالمفهوم الخالف وهوايس حعة عندنا فىالنصوص

وقنلانذ كر الثىلاناق للاعداء.تحوز انيكون المع انالله تكال حار ادا
كايجاوز للام الماضية هو الثالث انذلك الل ااىلل على غيرالاختيارى انما
نحم علىرواية رفع أنفسها»ه بانها فاعل حدثت #إواما على رواية نصسبهافلا 6
وى عن القرطى فى شرح
ر#
اار
كضطر
لل ##اذالرفع دال على الا
يدع ذ!لك
م ااهل الاغه يقولون انفسها بالرفع فاعلا دةت هالااختيار اويوضاءثلهعن

الحملى فى شرح تصر النووى#:ؤو اللصب  ##دال  8على الاختيار »© لانى
مافيه من الاعتراف عسئلة اللخصم اذلايتم هذا بدون ردرواية الرفع وهو ليس

#مكن بلالرفع اظهروا نكا النصب اشهركافالمناوى فبيله تلقين الجواب للخصم
واما ماقيل>وز الاضطرار علىرواية النصب ايضا اذالامة نحدث انفسها ديث
هىءضطرة فيهاذايس حديا بالاسان حتىيلزم الاختيار ففيهنظر لاكنئىوو الرابع
انآخر الحديث المذكور» هوةوله متالكملم اوتتملبه 8ه نافىذلك! لجل #ه اى

على غير الاختيارى #لانه فيد معن الغايدفيه  #هىانتفاء الحاوز #فتقدير الديث
عةااللهتعالى عناءتىكل ماحدثت دانفسها الىانيظهر اثره #اىاثرما<دثت نه
على الو ارح اما بالتكلم اوبالعمل فيدخل فاىلعفو الهمواالءزم باأقاب بعد ميل
الطبع اذا لميتكلم ول مله »* والهم والعزم اختياريان فدل ان عدم المؤاخذة
لامّصر على الاضطرارى بل !دعل مطاق مافىالقلب +اقولةد عرفت فى »حث

اذالم تكام ولمعملبه)

الرياء اعلإنزازية اتنحاعيم افلعزم »ؤثم وعنالغير انالحقيق انالعزممؤاخذبه

حلاكءت المؤاخذة
ناك
ذل

وعن علىالةارى ان النية والارادة والعزعة مؤاخذبها وايضا ظاهر قوله تعالى
ان العم والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا على ماضصرح البيضاوى

فىالهم والعزم هن دليل
خركافى القصيد( وامرا:

مناف لاطلاق ماذكر  +وقيل اله وان اقتضى ذلاثلكن حاءت المؤاخذة الهم

والعزم هن دليل آخرفةدع فتانفيه مافيده واارادبالتكار تكلم ماهواثر منآثاره»

بالتكام «(قَّقوله عه

اى المسد لامطلقه لا انهذاكالستدرك المستغنى عنه  #مقتطضى من مقتضياته

السلام مالتنكام( تنكام)

كالغيبة والقدح #اىالطعن ##والسب اىالشمه فىالمسد  #لفظ فىءن قببل

على صيهة المص_در حبر

عذبت امرأة فىهرة الىد

«وسوءالظن» لات انه قلىنيهاعيراف عسئلة 

المراد إماهو) اى ذلك
م

 2الرمنا ناره «

فاسد كاقل لاك اله غيرء ضر للصنفلالهسيذ كر انسوء الاظنلاياضح رممالمتكلمبه |

على صيغة المفعول (منمةتضياته ) لامطاق الكلام الذى لا.تعلقبالمح.د وعثلائره ومقتضاء وله
كالغييةوالقدج) اىالطعن قا

سود

(وباخلة)» ْ

(وااسب ف السد) فلاتعليل (وسوء ال ن) ذلك الحسود اىالقولعة:ضاء

والافهو قلىلا كلام (وكذلاك امراد بالعمل) اىعل يعود ضمرره عل الحسود لإفانقات انغرد اعتقاد اكد
والبدعة

حرام»

س
 ١ه
نَأثمدن سومان له [-

على قيا*4ها وان لى لطور |ارما ظاهر (١لاءى) عنثى”

وبالة حاصل كلاءه .فىهذا القام لايضر ثىء مافىالقلب غير الكفر والبدعة
مالمرتكام وقد سمعت آنفا المقولات من البزازية وتهوها وايضا عنةاضيغان
واللخلاصة بامية العزم  0وعن الامام المازرى :ذهب القاذضى ابىبكران
طيبانوطن عنمالمعصية فقلىبداتم فىاعتقاده وعنءه وخالفه كثير من الفقهاء

و0

آخذن باهر احديث وقالاأة_اذى عياض عامة السلف واهلااء

نالفقهاء والحدثين علىماذهب اليه القاضى الىبكر بظواهر اللصوص انالذين

>بون انتشيع الفاحشة فالىذين آمنوا واجتذبوا كثيرا هانلظن كيف وقداجع
العلاءعلى حرم الاسد واحتقار الملين وارادة المكروه بوهغمير ذلاثهمنساال
القلوب هذا خلاصة مانةقلل عنالاووى فىثشرح مم اقول هذا هوالكة.ق

المناسب لتوفيق الادلة فالامام فىافراط والمصنف فىتفريط وخيرالامور اوسطها
والله اعى #وكذلك اراد بااعحل فان قلت ان»#رد اعنقاد الكفر والبدعة»
بلاعل الظاهر مافىالاعتقادياتالتىهى! كبر الكبائر حرام لاعن عنه6#بدون
وار مر لايكون محرذ سوء اللن والمب_د و>2وهها كذلك» اى حراما
لايم عنه © .عان كلا منهما ك اىءن النوعين الكفر مع البدعة وسوء الظن»م

المسد فالظاهرمنها بدل»نهها ف فعل قلبى  6الحقرق اهما منءقولة الكيف كافى
ع الكلام افلافرق بينهما © حتىكان الاول حر اما داولنثاى #8قلت الاول *#

اىاعتقاد الكفر والبدءة ودوالاوفق أضعيرال:ةيية فىةولهكلا»#ماوفىءض شدحم
الاولانٍ وهوباعتيار المعنى  00قحهما ودرهتةهه| اذاتهها « لالكوتهماباعثين لمن

محظور وانهايس لواحدمنهما ٠قصودآخر سوى ذائهماجميع الاعتقدياتواهل
الاصول نولو نالكفر الحم لعينه لادراك >رد العقل تمده 23وثحم مان ف
وحرمته » هنسوء الظن والاسد اي سكذاكث بل  88لسبية العمل التتجح فاناثره

من القباتم «تسبب عنه © فاذا تجرد عنه ولم نشض البه لاسعد  #من سعة رحجة
الله به ان يرتفع عنه المرة والاثم » #لامنى ان الطلوب انما يلمبالمكم

على مةنضى النص وهذا راجع الى الشك الاانحمل على النأدب والتبرك كيف
وهذاقريب أن يكون من الاعةةادياتوقدقررانه لاعبرة بالغلنيات فىباب الاعتقادات

مهنا فياك كار ضٍ
لايكون رد شو العان

والمسدوحوهها كذاك)
ارىما وانلم بد قول
أوفعل معان كلامنهما

فعل قلى) كالاعتقادين
المذ كو :بن زر فاا

بنهما  6الذى حرم به
الاولان وشيد بحرم
الكسد ومامعه مكاداكر

فيه (قلتالاولان» اى
اعتقاد الكفر والبدعة

( قحهما وحر»تهما )
القائمان هما ( لذائهما)
نان دك

بع فى

ذانه زوع مان فيه

من خطور اسوء الفلن
والاسدزوحرمتهلسبية

العمل ابجع فاذا تجرد
عنه  6اى تج العمل
الارتب عليه ترولمشض

اليه ) اى قم العمل
إلا عد) من سعة راجة

الله تعالى  ان بنرفع
عنه ار مة والاثم) يعنى

لاسومانءه| صالة لانهما

لكنلايلاتم قوله فى اول اأحث وظنهذا الفقير عدءها لاعللمطلب ظبى فيقنع
بااظن ثم لاتئى اله قرر فى محله اناوسائل احكام المقاصد ل لاسا فامىدتمد
ذقد العمللبه (لاسيا6
صلى اللهتعالى عليه وس خيرالام لتشعريف حبيبه وككر م صفيه»#كايث_يراليه لفظ
ارتفاعه حيتئذ ( فىامة
امتى فىاعاديث السابق ورفعالتكاايف الشاقة من > والاصر والاغلالااتىكاف
مد صبى اللتهعالىعليه و س
بهاالام الخالبة من ماملعلفس فىالتوبة وقطعءوضعاايحاسة وهسين صلاة ففكل
خيرام» صفة امدًو ذلاك
مال فالىزكاة وحرهة الللال عندالمعصية ورفم الم وك
ارلفر
ببومعوص
سومان ثبمرتفعان عند

بشهادة قوله تعالى كنم

خيرامة اخر جث اناس الاي وخيرتها اررقة ا فى)(اتشر يف حبيبه و تكريم صفره) المصطائ عليهالصملاةوالسلام

(أمم تصد المصرة بلقلاب بعدختاورها والبلاليهس! بالطبع لوها» دوةوة الول (الاسهاالءزم الصمر) يصيغة
الفاعل اىالعزم الرا“م الثابت ث(لا وجد بنداولائر» الظاهر (علىاللوارح) فالارءة والاثماللازم هما (و)

يالا كالاملفىم تعصصدية قلا.دجد بدو نالاثر «الىإوارح لإ!لايكلضاما) كلاكلامفاتقدم إانالكمال) البثمرى
(انكلى) بالعمة اىشرغ (الانسان قلبه عن العزاتالفاسدة و 6عن (الصفات اللديثة) اىهناللس_د ولوازمه
ةأفامللةااىنحسلانقلبه ب(النيات|اصالة» غابربينالافظين امائفننافى التعبير
والمقدو توابعءهوغيرذاث (وحلءته) با
قرادهبالةز اماملنيةاواعاء الىانه بذجي المبادرة|اصلا ح فيقار نالقصد

عندالهم بهكاف المواهب

(و)ب (الصفات) اى
المعانى (اله.دة) أصحمد
عند مولاه #انه تعالى

وواما ارام يسمه ال
دلياها) اىالطاعة زرفلا
نفك عنعل مقتضاء)

اعالراءفلذا'حرمءطلقا
حلاف المسد لانفكاكه
عزه كاعلته وهذاجوات

ماالفرق

هقدر
عانلسو

بين الرياء واحاسد حيث

حرم الاول مطلقا وكان

افلىثانىماذ كركف اأفصية

 +قاله لىاللهتعالى عليه و

.هه

دراه ْ

العملولا كذلك الفساء فلا

لعدت بالطنفية السهلة وقالرفع عن امتىاالحسف والدحم

* قيللكن فيه مالفة ظاهرة لقوله تعالى اننندوا مافىانفسكم او دده تاسكم

نهاللهالاانيقالهذهالا يةمتسوخة شوله تعالى لايكاف اللهنفسا الاوسعها وانكان
ضعيفا

كاذكر

الفذر

قداسةوفيناالكلام

الرازى*اقول

قبل فارجع اليهوقدحكى

عن

الححاسبى ماحاصله انالمسدااقلى بلاافضاء االلىتمل اثئم واواشيرطالوارحلكانت
الغيية المثسدية عن الطسد حسدا وكذا الكذبوالضربوكوهها مقال نقد اخطأمن

تأول ذلاث وخرج ٠نمعقو[الدين وقيل عليه ايضا بشولهتعالى ولكنبؤاخذك
بماكسيت قاوبم وقوله اوائك الذين ل يمردالله انيطهر قاوبهم ت8صندمالمعصية
وهيها لاسها العزم لعي  3على الفعل ل #لاوجد بدوزالائر على الموارح 0
لانه ليس علة ناءه تدوز الخاف الظاهر انمم اده انذلات القصد والعزم والهم

لايؤثم  ولا كلام ايضاان الكمالان*لى الانسانقابه عن العزاتم الفاسدة والصفات
أخلبيثة © الرذيلةلانالاحتياط والاخذ بالءزعة انماهوفالائفاق لاا نالصفات

مالمتؤثملاتكون خبيثة ولافاسدةفافهم ف وحليهبالنيات الصالحة والصفاتالجيدة»
توصل بها الىلافعال المرضيه انامكن والافيؤ جر لانن ةالمؤهن خيرءن عله واكل

*وفى الماشة خص هذين

الصورتين بالذكر لان
نفكال الرياءعن التمل
عادم
0

#قتضاه ظاهر فى باق

الصور واخطفاء

ونوهم

الانفكاك »ما فقط

اع

شُِفلا نفك عنعل مقتضاء

علا عدم الانفكاك بدوله
.٠

لدان الاعدنات |
8 :

لكا

3

ل

انا

عنه اارمة
فلابو جد بلااثرؤلايو جد لهالحردفلائ تف ع

« فانالاجتذاب عن بعض الشبها تليرى الئاس الدورع كف الو ارحعنها  0اىعن

الشبهات ف وهو #ك اىالكف فلوهعاكه اىالموارح فو الذ اكلرقللى و التفكر »
ليه ان اللتهعالى سيظهره بايلنناس و عله خطيراشر نفا افلىرياءا للحي وهذارياء فس

علبى  6ذلا .نفك
الطاعة  8ق

فلاجل دفم ذلاك خصهما

بالذ كر انتهى كلامه * م

مانتوى  0واماالرياء بطاعة

اودليلها 7

وذول

الثفتين وخفضالصوت

الرياء حالعن العمل ف وكلاهما» ااىلذ كر والنفكر

:عقلتضى الرياء 6#فعدم انفكاك انرياء عن عمل فىباق الصور ظاهر © واما
اكلفلهسود والجوارح  #ءنءةت:ضاه  8فلس يعممقلتنضى <سده بلعل بضد
07

مقتضاء 8ه د نهنفع

حضاف

لا

2

1

1

ا

هلانه سار لايك فيلظلة!0دنر جد إد يدع اد ا

انه ورء 000

2

 5ارح

سس

6

و

نام ٠.و لح

نها وهوعلها 24قاانفك

:

الرباء ع ٠عله

ىك

الاا:

00
2

او

فلذا حرم (والذكر القالى والتفكر  6بعيناابصيرة بنيه انالله تعالى سيظهره بين الناس وبجعله خطيرا بذهم هذا

رياء نفس الطاعة كاافلىحاشية (على قلبى وكلاثها) اىالذكر والتفكر ( عل مقتضىالرياء) اىبداعيه اظهارا
اد
سفو
دما لبيك(واما ك

فه
اب
قا<ل
واطوارج) عه

وا
د
س<سد
هن

لإفايس بجمل “قنضى <سده)

كف المكذور لاعل بضده قتضاء) فاذ الم,تمن و جداووقع قفلىبدةى زو الهالتعة
)هلل(بل
اذهة:ضاءالاءذاءلا الكف عن

اوعدم حصواها للخعدود اذا “هل مقتضىذلك (واما الكبر والعب إنقلبايعتقاد الكفر والبدعة) فىثح
كفلرد مناؤرادهما وعدم رده عنه (و اللهتعالىاعلا) عطاشةماذ كر لماحكرنهوبعد مهاو ذكر فاىطاشية كاانهذا
الالحاق عقتضى القاعدة لابالصريح

لمصنففىخركلامه و اللاهعيانتهى كلام( وان لمترد)
قا ا
من الامة

67

ايها الصالح لاذطاب

اوعدم حصواها لله>.ود اذا لم نمل مقتضى ذلك فل واما الكبر والعجب فن
قببلاعتقادالكفر والبدعة ه فىانثكهما لذاتهما © و اللوتعالىاعل “ نقّل عنه

(زوال اأتعية) ولاعدم

حصواها (ولكن اردت

افلىخاشية لماكانهذا الالحاق :قنضى القاعدة لابالتصريم منالاثمة قال المصنف
فىآخر كلا٠ه والله تعالى اع انتهى* اقول قال فيعض حواثئ النكتات ,انهذه
الكلمة تقال فىموضعفيه شبهة وارنياب لعلذلك لقوة الاشتباه بينالمسد وبين
العحبوالكر بلالاولوية والمقايسة بينهما ظاهرةوترجعم احد الطر فينكر وقد

لنفسك مثاها © من غير
ور عل الحسود ا

( نهو ) اى هذا المراد
(غبطة)اىةبى و صولها

نل عن رعايةالحاسىناامسد احرم يكونمن الكبر والعجب  #وان ارد #انت

(وهناشسة لست) هذه

 0زوالالنعمة  7الظاهرانه متعلق باولالث من و ةولهاحاسد راد 5

 ٠الارادة( تحرامبل) اعم

اللدتعالى #8ولكناردت لنفستك مثلها فهوغيطة ومنافسة ليس حرام عنالصباح

ربب اذاتمنيت ممثالثاله غمينرانتر بد ( مندوب فالدينى )©
عبا
امثيرالغبطة حسن الْالغبطتهغبطا من
قال الله تعالى وفى ذلاك
زواله عنه لمااعبك مندوءظ عندك وفىالحديث اقوممقاما يغبطئى فيه الاول :ون
"" ١امتتافدون
فلتنافس
ولات
فد كنار نايةاللسد الذى لزنن جرم المنافمة لقولد تعالى ذ
فلينافس المتنافسون وقال سالشوا الىمغفرة منر بكموسار در عه

(وحرص مذموم) هن

*نر بكم

صاحبه ( فىالدنيوى )

ولاتكون المسابقة الاانيسابق غيره لعل منهذا القبيل قوله عليه الصلاة السلام
لاحسدالافىاثنتين رجل ١تاءاللهتعالى مالافسلطه علىهاكته فىالاق ورجلا ناه فرانالغيطة معاندنيوى
اللفتعالى علافهو يعملءه وبعلهالناس «ه بل  #هو  9مندوب فالدينى  6بلقد  0تمك واهداويا
ودبنى نمدوح ومندوب
1ف ارطابة انكانماراى فىغيرهانان ذراضنواتهاء رم يده واي لانه
اليهار أن خا اذليه
ماينقن ولميغتم وحزن علىماتخلفه ولميأتمثله يكن ماصيا  #9وحرص مذموم
اليه

الى ع«( يان الغبطة

ب وسحى” انشاة اللدتعالى  #فى*حثاارص وعنالرعاية ان كانمار األىغفير
من الاذاتوالنعمات مباحاله فاخلاون مثلهواحب ان؛كق به فيومع عليه
فكون مننعيا مثلهؤياحله  0الفضل والزهد وان رما كاكتساب ارام

ونق-يها لر وان لميكن
زوالها وعدم حصولها

كتو نهثله فليس جارابول هد
ا مون كلدو نحي
لغتم
ن فا
اعاصى
وانفاق المال بالم

لصاحبها زر صلاح 2

امنفلم يكن فى انعمذ > التيحسدتها
وحرا
حرم لمن قبمل الغش لانه هن #بته ال
فيها اديه له لؤومعصية فاردت زوااها عنه اوعدم
##وصلاح ا
وصواهااليه» الى صاحبها لإفذلك  #احمدن لاله للإناشى' من غيرة ! 6نحم
الغينالعية اىانفة وامتناع 9#المؤمن للدتعالى  6لرضاه تعالى #مندوب اليه»

اخروى ل(صاحيها بل

افلىدنيوى #فالغبطةامافىد :وى مكروه تنزيها وامافى دييى #دوح ومندوب

فالنعمة) .الى :اردت

فساد ) فى دنه لكونه
حرامابزومعصية فاردت
زوالها عنه) لتطهيرهءن
الاثام (زاوعدم وصولها

الغيرةاربع قسملابو صف بالوجوب والندب وهوغيرةالله تعالبىو”-عان واجبان
 2هياغيرة
الس
معصية

امؤءونل0 :

باباس-2

 2ناش 4ن
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075
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اسم

فارالعم

|
 0و ||

اليه » فلا يكون <سدا
0

إدله|ا كذاة ل
7-2

يدون

مو

اا

غيرة المؤهن الله #مخالن ع( وانقاذه

بل غيرة دن

ااه

4ن

0

وذات

(فذاك)

اىزوال

الله :الى وااؤءن

0

70

الهآل

 0غ 1
وها

عد

دك

مم

وصولها

احيه (هندوت

الله

اليه)»

* اخريع الميخارى المرموزله ندوله (زخ(6عنانىهريرة رضىاللهتعالىعنه أنر-ولالله صلىاللهتعالى عليهوس
قال ان اللهتعالى بغار
تعالى انناأ
غيرة الله

مم من ان نقادلث.مطانه وهوا
اىعل

بالوجوب والندب وهو
غيرةاللهتعاللىو-#عان» نما
واجبانو هما غيرةالمؤمن

ا

المؤّهء٠نماح<رءالله عله »ام انالغيرة -ك٠ / م أيه على ار بعةاقسام قسمرمنه الابوصف

.

:

أ وخ  4ايخارى عن

لانه جيه

منها مذموم وهو غيرة
المرأة على بعلها يأ فى

الحاثئية نلواجه زاده

افلىاصل  6اى فى
( كراهية 1 0

أبله منعه

اى بغار

عليه ان بتع شيطانه وهواهوججعدناء

و غيرنه زجره عنذلاك #وانالمؤمن يغار»»ه قالالمناوى عن العراق

مهل الدذارى والمؤمن بغار انتهى وةالالصدر الأناوى اخرجه الخارى الاقوله

وانالمؤمن يغاروكذا الرّمذى اننهى  +وقالان <+رزاد مس عالضارى وان
اثدامؤمئين غبرة راسو
للله صالىلهتعالى عليهوس ولذلك

كشادنيدا فىالامى بالعروف والنهىعنالمنكر والثقاءهله و لمتأخذه فيه لومدلاتٌ
وصعبه تابعوه فالىغيرة #إؤووانغيرة اللهتعالى أ هى لإانيأتى المؤهن ماحرم الله
تعالىعليهب ولذلك حرم الفواحش وشرع علما اعظم العقوبات والقتلات قال

فىحق من المقوق» الى
اام

ان الله تعالى بغار ازوف

المؤمن إغ
إار
ععضنهم

فال المصذف و الغيرة

6

0

:

ابى ذر بره رذى الله تعالى عنه

3

-

5

انرسولالله صلى اللهتعالى

عليهوس] قالانالله تعالىيغار يه من الغيرة اى على عبده المؤمن  +وفىرواية ان
مسعود

نفب ولرنه تعالى وقسم

وذاداه زهوان المؤمن لعار من قعل مالاجيزء الشرع (وان

ور

عيده من

المناوئ فالىحديث #ذير شديد مناقخام .جىالعاصى والآ ثامالمو/دية آللا1للة
والطرد عندارالسلام +وفىالحديث الالهى ياا
خبن
لادقمتك لنفسى وخلقت كلثىء
لاشفحق عليكانلاتشتغل بماخلقته لك عاخلةتكله وففاثر آخر خلقتك لنفسىفلا

الاقدام على الفواحش

تلعب وتكفات برزقك فلانتمب ##ننه* منغيرة احاق تعالى علىالا كابر انهماذا
ساكنوا شيأسواء اولاحظوا غيرهشوش علمم وامكنهم <تىتصفوا اسرارهمله كا
فعلببوسف عليهالسلام حينقال لاذىظن انهناج منهمنااذ كرنى عندربك اى ملك

لان فيه  6اى فاىقدام
الفواحش (م[شاركةالله

بانشعل © ذلاك العيد

مصر فلبث فىالمين مالبث وابراهم عليه الصلاة والسلام 1ا ابه اسماعيل

(مابريد من غتيعربسد

عالليهسلام ابمذىحه ورين الاولياء الىوشاب ذظرةفاذا كنف منالهواء ولرطير

وتقيد ) الاول بالعين
اللهملةوالموحدة والثاق

افلىفيض هو الغيرة فاىلاصل #و اللغة و كر اهية مشا راكلةغيرفى<ق مانموق 64

بااقاف والعتيةو جوز

وهى *صيلة فىحقه تعالىفلاءد من جله علىمعنى يبلهقتعالى فلذا قالي وو غيرة
اللهتعالى منعهعبده هن الاقدام على الفواحش لانفيه  6اى افلاقدام م9ش#اركة #
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لانها ماناعجازهالشرع  +اخرج مس المرموزله بقوله(م)(عنءابشذر اذللىهتءالىءنها انر سول ا

مليوس خر ج من عندها) من قابللالتفات عندالسكاى فتدبر (ليلا) من الايالى (ففرتعليه) من ضراتى انيأتى
احديهن (فباء) انزلى(فرأىمااصنع) مناللقد والغضبوماموصولة دالال منالمفءول (فقال) عليهالسلام
(مااث)مبتدأ وخبره(بامايشة اغرفتفالت) وفنىةففالت حكايةهن الراوىءن ةولها(وءالى لايغاره؛لى )من الازواج

(ةالرسو لالله> لىالله تعالىعليه وشم أقدحاء ك شيطانك قالتبارسو لالله اومعى)» نحم
(علىهثلك) فىعلو الثان ف
اوليه الكمزةداخلة

على مقدر معطو ف

عليهاى

انامطعةله

تعالى و«٠يى

عطف على بعى وفىتعييرها بقات بعد حكاته شَالت التفات

( نمولكن اعاننىاللهتعالى
حتى|-لم) اى صار مسا
وشان اانا

أن لادعو

الاخير او<تى اسم أله

مع شانهعلى كفرء لاه
الله تعالى * وقى حاشية

خواحهزاده روىبرهع

١ ١

(شيطان

قال) عليه السلام  0نوقلت ومناذا

هه دن الغيية الىالنكام (قال) عليه السلام

#على مثلاك  #فىكونك اافلضلموجوداتومظهر رجة المكونات : 8قال صلىالله
©ة عن حبركه ووسوستهنظهرت المذهومية
اي
نانك
كشيط
اهق دحا'ك
معلي
والى
تع

المقصودة منالاحاج بالاديث لكناظاهر منالغيرة المذمومة ماهى اختيارية
كا“قرارهاو الافاليجبولةالتى طبع تع االنسوانلاتكونمذمومداعدمدخو لهات

التكليف

#قالتيارسو الله او٠عى شيطان #قيلهمزةالاستفهامداخلة علىمةدر معطوف عليه
اىانامطيعةوءيئئ شيطان تلقالنمقاتومع كيار ولالله فيه التفات #وقالنمولكن

اليم ونصبها المانى على

اعانقى اللهتعالىعليه <تى م  #قال ال#ةشى روى برفعالمبم وفتحهاوالءنى عاللىاول

الاول حتىا كون سالما
وونساوسه سيب عناية

جى| كو نسالما منوساوسه بسبيعتاته تعالى وعلىالثانى حتى صار مهلا منقادا
لرامفاخى خيرانتهى * اقولتر جع صيغة الماضى عاانلقللإعنطابى انهقول
ناام

الله تعالى وعلى الثانى

عةااملرواة الاسفيانان عييئة فالههول فاءم منشره فانعنده لاتصور الاسلام

<تى دار مسا مزقادا

٠اناشيطان وحسنداءنا<وزى وابدالاول بروايةاجداءنحنبل ولكنالله اعاننى

م

الاماهو خير

در أن
انوى وهكذا ت
الك وذكر فالاوفق

اختلف العداء هل اسم

الشيطن املافنقال تسل
روى اطديث  2الم

وءن قال لانم رواء
العمكذا ق بض

المعتبرات انتهى رو غيرة

عليه فلايأم الاق وفىرواية الاانالله تعالى اءانتى عليه فاسم فليس يأمرى
الافخير » وءن؛ءض انهذا وانظاهرا فىالاسلام لكن >تمل القولالآخر ورد

ورود املامالقرين التبوئ صرحا بلااحقال تأويلدلكاائفلاى ١1 3  0ا
رواية ان عر رطي الله تعالى عنهما نضلت على ا>دصماتين كان شيطانى كاذرا
اعانئ الله عله حاسم وكنازواج ءوالىوكان شيطانادمكافر اوزوجته عونا

عخطلرىة:ه»* وقبلاختلفوا فىتر جح الروايذفاإطابى رجعالرفع والقاضىعياض
لفحمو هوا ختار لقوله علدهالصلاة والسلام فلايأ من الاتخير واختلفوا على .
 0ةافعم قلا-م عءنى استسع وانقادويؤيده روايةاست) وقيلصار مسنا .وثمنا

المؤمن ) المطلوبة (لله

نمتيل هذا هوالظاهر فتأمل  89وغيرة الموأءنللدتعالى كراهية العصية »#هن نفسه
وغيره © ومالاحبه الله تعالى وهذه واجبة » فيأتم بيزكها  وضد المسد »
المذكور ف النصحموالنصحة يه يقال تسعت نزيد الصدحله نصعاو نصعوة وهذه اغة

تعالى .6ءن الخالفات
(وهذه)الغيرة (واجبة

فصولا قولهتعالىاناردت ناندع لكم وفلغة تعدى فده فقال ندصره
وهوالاخلاص والصدق فىالمدورة والمملكذا نقل عنالمصباح  8#وهىارادة
شاءنمة اللهتعالى على احدعاله فرهاص لاح منفعةدينيه اوددوية  8او ارادة
هداوله يهاى اأنعمةلاغير© وان شت قلت ##دى ب ارادة اير لاغير #فيه جناس
وح
ت
بديجى  8وهىواجبة #بالآيد والاحاديث قالاللهتعالى وتعاونوا على اابروالتقوى

تعالى كراهيةالمءصيةو)
كراهية  مالاحبه الله

اق كييك ) +المقرنف
عاسبق (الحمع 0

ت(صوهةوهى
ف|سكاون
ارادة بعاء دسمة الله تعالى

ٍِاحد مماله فبا 6اى

| وقالعا.هالسلام

رلفىله مدثلاجر فاعله وقاللابؤءن احدكم ح<تى حب
يع
خدل
ون

لنععهي (صلاح) اخروى  0او |ر|ادة ( حدوثهاله أشنت

قات) فىتعر بشهادى (ارادة الخير

زلاخه)

للغير ) افلىعيادة مسن دبعي (وهى) اىالتصصة(واجبة)بالا ياتااقرا :ده والاحاديثا لبو ايلذقلاهلتعالىو تعاونوا
علىالبر والاقوى ولاتعاونوا ولىالاثم والعدوان وقال عليه اأسلام .ندل على خير وله هش لاجر فاعله رواه لم

٠

وثال عليهالسلام لايومن احدك حتى لحابخيه ماحب لنفسه متفقعليه  +واخرجمس) الرءوذله بشوله (م6
(ع نتم ) لاتلمفوقية وكسر الم (الدارى 6نةتلسابدار (رذىاللهعنه ان رسول الله صلىاللهتعال عىليه وس قال
انالدبن) اى معطين وهداره وفىالهاشية قوامالدن وعهادالشريعة (ااتصهة) 2رره فىرواية اخرىثلانا وهو

ه قالللهثعالى |وانصكةلهتمالى
اارلسولل
يدل علىو جوب التصصوله فلوامككن واجبة لماكررها فتأءل (قلنالمنب
انان وعم الاعتقاد فىوحدانته يهام امهس وارلالالماد فىيصفاته واخلاص اليهفىعبادتهو ذل الطاقة

لانخ.ه ماك ب انفسه وقيللانه ضدها المسد الحرم هوم ).ا١
كاننصمرانيا فوقد علىال:

اتات

فاءنمم الدارى #

وام وكان صاحبت لتر ان اشرى ندلة

بألفخر ج فها الىالصلاة وهواول منقص بأذن عركذا فىالفيض  #انرسول
ءقل
اا
كنها
للدي
الانا
االلللهصهلتىء.الى عليه وس؛قا

وفلكىاشية قوام الدين وعاد
ا

نيصهصة» وكرره فىرواية ثلاثا فقيل التكرير دايلالوجوب فنآءل
ايعة
|ششر
ال
قلنالمن يارسو الله قالللهتعالى 6بالامانبالله وتوحيده ووصفه .م صفات
| الكهال واجالوتنزيهه عن بجيعمالايلرق بشعلاونه واخلاص اده فعبادتهويذل
الطاقة فىطاعتهو نجنب معصيته والمب والبغض فالله موالاة هناطاعهومعاداة
منعصاه والاءرّاف تعمه وشكره علها والشفقة عخللىقه والدماء الوذلك أن

|انصكةللهتعالى انلاندخل فصىفاته ماليس

مضها وحقيقه هذه الاضافهة راحعة

قياام نهوتهىعنهوهوالاة

نطاعد رامنا اه 10
ا
عصاء والاعرّاق نمه

والشكرله علا وحقيقة
هده كافة راحية آل

العد فتممة 2ن
والله النبى و اننمالفقراء
ذكرها كل الدينفى شرح

المثارق ( ولكتابه ©
اما اللصع د لكتاه
فماالنا.هواقامة حروفه

افلىتلاوة والضدععنده

الىعبد فىنس نفدللهواللهااغيواتم الفقراء هو لكتابه» الاضافةللاستغراق
قذت اعنه رون تاوول:انا هلين والاعتبار ممواعظهو التفكر
اىججيمكتبه كاف الاؤهنبه وذاث ببذل دهده ل
وانصحال المبطلين وبااوقوف عند احكاءه واقامة حروفه فالتلاوة والضمع عنده فىعاه والتمل مكمه
والتسلم عتشابهه كافى
والاعتيار مواعظة والتفكر فىيعاته واجمل #حكمه واالتسليم لتشابهه
© ولرسوله  #بالامان م.م ماجاءنه ونصمرته حراومّا واعظام حقو بثدعوته الاأكلية ( وارسولف كا
ونشر سه والتلطف فىتعلءهاوتعلها والتأدب بدااه وتجنب ٠ن تعرض لحاد
التصوة ار_-وله فهى
التصديق لنيونه وقيبول
قى واعاتهم
اهم عل
منآ لهواصكاءه « 8ولائمة المسإين > اللمافاء ونوابهم ععاوتت
فويتهذكيرهم برفق واعلا»»م عاغفلوا عنهدمن حق السمين ورك المروج علهم مااء بك ولاه اله
والدماء بصلاحم والصلاة خلفهم وحهادالكفار م واداءالصدقات الهمكك

اخاروج بالسييف اذاظهر»:هم حيف أوسوء سير وعدملغعر رهم ا الثنامعلهم
وقد براد بالائمة العلاء و نصعم ,قبول مارووا اذاانفردوا وتقليدهم ومتابعتم اذا
اجتقعوا  8وعامتهم »#اده م لمابتفلعهم فىمبدأهم ومعاده ,وكفالاذى عاهم
وتعليه ,ماجهاوه وسازعوركهم ووسيد“خلتهم ا
رفقو شنهقه

5

وان

وااترحم على 0

وال وير

5

على كبيرهمويد كيراله خرةااوعظة

باع ماكب عدف ”  0رهأهم مره 0

الصدقات الى وبرءارو بجبالسيف

ديهم ع
من المنكر

و »ينهم النفشس والمال

راقاعة له نشي
الا كلق ةوفه

المسلين ) واما النصمة
لاعة ارين وهم الولاة
فاطاعتهم فى المعروف
والصلاة خلفهم وحهاد

اعفار معهم واداء

عبرهم
رشة  2فى)اذاطهر مهن تحظاء اوسوء سيرةو لبهم عند |لغفلةوعدم ت ز

بالثناء عله والدماء بالصلا حاو وقدبرادبالا ع

العزاء واصحي,م وول

مارووه اذا انفردوا وبعليدهم ومتابعتهم اذا

وىاء
اف
تيعة
فثسر
اجثموا ولستاعنى بالعزاء من تزف زاوم وادعى العم وخالف علاء ال

الشحمالا كل فىيشرح

و اعظام حقه و يزه

اذاللاهلوا ماشعلو نكذا 0

اللثارق ( و ايم )و ام|التصهن لعامة المسيين الورشاد ال تىعايمماجهلونه فى امس الدين

وإأاحلثت علىاحكام الاعتقاد ماب بهالامان واأمحذير عن اللعاصى والاص بالمروف والنهى عنالمتكر والشفقة علهم

والرم عدلغىيرهم وكبيره ,و ذكيرالا خرة بالموعظة الحسنة  4 [:-م هه واللمكمة اأبالغة قااللله تعالى ادع

والقول وددفع المو*ذيات ماقدر ثمبدأ اولابالله لان الدينله وثنى بكنتابه الصادر

الى سييل ربك بالمكمة

والو عله ١اعلدية كا
سان احكامه

الاكلنة ابضاوقالواهب

2

و |أننصعدة اما مت بانندب

وعةهل

وتكرهاهم هن الشسرماتكره

داخل 5

الطاقة اتهى »* واخرج
الطبراتىاارهو زله شوله

ها

(طب) (عن حذشة)

صرف

اقرلكه
ان عا

لس مناو لىكاه رومن

فلصباح والمساء
دخل ا

واعتدال 0

ولؤدة فانلم تكن فيه هذه

اليد منالاصابة ومافى مكارم الاخلاق أدق ولالحق قلا
وانا وجزلفظا اطنب مءنىنسلار الكلام

0

 1اصلاوذرءاوعلا واعتقادا  5آمن هوعل عكوونه جع اشر يعة

١ كماد اذ الدب

عصاره

فيض القديروا كل

د ته

وذل طوقه

ناكا
ن المسزين
ىد ى
واحكامر وله

رو كس  3اىيد

ا

وهذدليست

فىارشادديم و 2

وحجايهم وفصل

هم اوساع فى حظوظ

لد

من صفات المساين لعل ااراد

ل فىالمصيا م الما

لعى

00

عليه وس من لابونمبام الاسين»#

واصلاح
نفرفهم ور فعبغضهم وعداووأهمو
سفها هم و جوم

صبىالله تعالى عليه 0

 3يدم وع“س» اى ل

نس لعته 00

حعذنبفذانه قال قالرسولالله 6

ان العانى(ر ذىاللهتءالى

طاقته رذاننم )6اى

ورؤية ا

أعظم مهنن! اانصصةء ثمقالوا

عنهم الموذيات .حسب

( يامالمسيين © سب

وفكر 2

سال 0

وتعينهم وعنع

من لابهتم  6اى لايعتنى

الموقف

المخذص_ل حل

0

الام الذينهم

خافاء الاندياء القامون بس نتمم نجس لحر قيل النادحح فىديناللهناج العم

لهرمن امير ملانحفبسك
لفك

المعجز ديع نظامهوثلث
على احكامةه

عمالو كلامه فىالرمة وهورسولهالهادى

خصوممهموتأديب

مفسدتهم فقفليس منهم *

0

نحموده  3ا

عن © وهنل لصم

60

يدوم للاومارا  9ناكا © بالقاب

والقول والتمل #إللةتعالى ولرسوله ولكتاءه ولاامامه» اى |المسلين اذبعض
اجىيعهم فىاعادةالهار فىالمواضع نابيه
الحديث ش .بعضه  8واعامةا لين > ج
علىاستقلال كلفىاندم وعدم كفايةالائيان ببعض وعلىلزوم الاثقام فىكل
وعكس الترتيب هنا بينالرسول والكتاب لانالرسول هوالمقصود فىالتبليغ وان
توسط الره_ول +:وافلىحديثالاول روعى التىريب

(ناعها) حال من فاعل

ظهور الكتاب الىالا>ة

ندحم مخصه مقامابه

الاملاء فونفن رك اندم فدلالته بالمطابقة بااذسبة ادللىالة الحديث الاول
يبلعله ناظلرىقوة رجه اذقالاهل الاصول دتالوجوب باخهير
اللاونلرىعتكس
فا

قوله ( ولكتاءه ) لانه

الواحدفى حديث الشحين وهوفىةوةاللميرالهور فيندفع انالمطلوب هوالوجوب

الوجودالمارج اوانهصفتهتعالى فذغى اتانبع موصوفهتءالى اوانظهور الرسالة
رهبا اوهها ناقصان
©كاء لم لان اناو اللهديثكالجمل
باعازء فكانه مقدم علىظهو رهقو فليس منهممن
وح ذف حير احديكها
لف ظراياءفكا .ندفد الاقعام باعيهم عداو مدتصعم ليلا ونهارا للهوار_وله
اختصارا  2لله تعالى واخرءكا
ولرسوله) اءاداطاراعاء
الىآخره وامامعانى هذه التصاتح مفصلة فشروحة فالحديث السابق وانت تعر
الإزاله وي ل
ليثدأدللافلة عالقىصود الذى هووجوبالندم حيث نى
امد
:فرزادكلع انظاهر هذا ال
وقدم فىهذهالرسو على

التق ر ال ا كاء
واقامةدايل دونهوعككس
فها  1يديا فىالتعيير

(ولاماءه ولعاء ذال

صبعض
هاماخل
نلم
مقبد
والدليل هوخبرالواحد وخبرالواحد لابفيدالوجوب إن

9
0000ع

2

 0كل

المحثالثاتى --1

سد  «4من غاله عرلا ماك واغتاله فتله علىغرة والاسم |

فليسمنو ) ,اىليسءن عمليبالابمان الكامل سيز االلثثانىه (فىغوائل)اىميااك

(المسد(الغيلة)

نه ) اىهن هذا المححث ( يعرف العلاج ) للعسد (الاجالى» منسوب اليه هو ضد التفصيل وذلاك لان المؤمن
الطالب للعق اذا مع تلاك الآفات حصل فىقليه نفرة منه وسعى فازالته الكمافاىشية الخ (وهى) اىالغوائل

لإثمانية) بالاستقراء (الاول افسادالطاعات)بالتأثير فىثوابها +اخر جانوداود المرموزله بوله إد) عن ابىهربرة
رضى اللهتعالى عنه انالنى صلىاللدتعالىعليه وسقالاياكوالسد)م:صوبب على اأتذير بعامل>ذوف وجوبا لكونه
رعهطفاذلمواهب :-ل ه [ 1قس وعال الام بالانقاءا مدر علىطر يق الاسةينافاابمانى شو ل( فانااسد
بلفظ اباوكال
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«#ويغلب علايلهثحبناءه قال فىالاحياء بدله اذاغلب عليه حب الاناء فرح ما

م#قصوده

0

أت

نك

عديم الظير ىفن

من الفنون)اأعلية( و يغلى
عليه حوى

اا

«( 1

فىاقصى العالم6اى منبلا
دنام عنه (ساءء ذلك واحب

هونه و#احب (زوال
النعية ال يها بشاركه )
عا شاداك 00

ظرفلغو

 2فالمزلة

متعاق بشار  2من“ها عه

اوعزاوعبادة اوصناعه

أى كال

اواروة َ«

افقىصى العالم ©
عدج نهمن انه وحيدالدهر وفر ايلدعصر فىفنه ولفاذاسعم ننظيرله
اىفىعالم مكن من اجة رياسته اويضعفها لافىغاية بءدكالهند والعمن واننقل عن
كثرةمالهو ا دارمعاليجرور
المصذف #ؤساءه ذاثواحبموتهو»ه احب هو زوال اللممةالنىبها» اوتالكتعية
فى محل الخال ساالننعمة
«إبشاركه »#اىيشارك الماسد الحسود  8فى النزلة من شجاعة او ع اوعبادة
اوصناعة» من الصنائع ##اوججال اوثروة» بذحمالثلثة وسكون الراء كثرة ماله .التعر ]لفل
بفحمالمثلئه موكون ارا

نزو

وها )الع مثلثة أل

وقدفهم مماسبق انهادس ف هذ السيبب عداوةولاثءزز ولاتكبر على الممسود ولاخوف

منفوات مقضوده سوى دض الرباسة بدعوى الانفراد ومنهاتكار عطاءاليهود,
0
رسالة رسو لاللهصبىالله تعالى عليه وس خيفة بطلان رياستهم 0

النفس و هابا وير الىامع العحبراصدا9ل#لهتعالى  6حاصلهارادةزوالنمهة
الغيروضرره منغير قصد منفعةنفسه ودفع مضيرته بللرد خبث نيفؤسهفانك»6
ابهاالناظر المهتن « تحدمنلايشتغل برياسة وتكبروطلبمال» مثلا #اذاوصف
عنده سن

امس )من

الاسياب

باخذير لعيادالله تعالى)

واللام معنى عبى اىوان

لمالعدعره اصلا واستدل

لوجوب ذلك بشوله
(فانك فد من لانشتغل

حال عيد « أى عند دن ولول يكن باه وين ذلاث الميد وحن

حاله علاقة عانعة نفعه ودفع مضيرنه «و فىأسمة يشق  #من المثقة  9عليه

برياسة) فالىمصباح رأس

ذاث » اى حسن المال امذ كور من غير ساشة مقتضية لذلك  8#واذال
وصف له اضطراب امور الناس  #كاصابة البلوى والمكاره  9وادبارهم ل
7س7بابااااايياياإيبيببببإإإإ سإ إإ إييحي

يي

صصصى||/

ل

سآ

رياسة شرف

قدره فهو

لض واجمع رؤساء

كشريف وشعرفاء انتهىاى برف وقدر( وتكبر وطلسمال) الاذنههامناسباب الاسد اذا وعصف
نده حسن حال
عبدفىتعببشق عليه زاك ) اىو صف

حمن حالهنلهرثطبعه وا نفسه(واذا وصفإه ا ضطر اب|مورالناس وادياره

7

الاي -
وفوات»قاصدهم

« وعدم الوصول

الىم

مهم وبطلانسعاتهم و تصديق عيثهم

فر ح نفههو اابدلااحدببار#اى ادبارالتعمطواء.رءو ببنلعمة اللهتعالى علىعباده ه
ذيوان ذلك منخزاتته ومأكه وبقال الكيلمن إل عالنفسه والشي
خنه
كا
منم:اللغيره فهذا :محلبنعاللتهعابىعنوجل علىعباده فالذين ليس بذهم وينه
وفوات عقاص دهم 4

المطلوبة لهم 2
عععدم ضرر يلحقه َ

تفعهم ونفع مانمقهمءن
صر رهم (نهو) نلبثها

(ابدا) فىكلزمنجى
دتعمة اللهعلى عبادهالذين
( يحب الادبار )) لاع

لغيره ) متعاق :مب
اوبالاديار واللام يمعنى
عن ز(و>+ل)» شوامنه

 ١شعمة الله تع#الى على

عباده الذين ليس ينهم
وسنهعداوة ولارابطة»

لك ا جا لروهذ»

عداوة ولارابطه © علاقة موجبة لذلكبل جرد خبث فالنفس ورذالة فالىطبع

كاقال ,افلقشيرية عن بعض الكتت اتلاسد عدوتعمج وعن كاز 000 0ا
اقدر على انارضيه الاالحاسد فانهلار ضيه الازو الالممة  +وعنعر نعيدالعزيز

اراك ظالما اشبه بمظلوم نمالماسدتم دائم ونفس متتابع وقئل اذاراى كاك
نعمه بت واذارأى عة شعت  +وقيلاذا ارادالله تعالى انيسلط على عبدعدوا
لابرجه سلط عليه حاسدا  8وهذا اخبث المسد واعمسه ازالة وعلاجا لاله

سفبساارتالسد لانماعارضة تصور زوالها فيطمع فازالما
طبع وجبلة *#الا
وهذا خبث جبلى فهو © كاد يل

فالعادة زواله » #قال فالىاحياء فتعيس

ازالته اذ “كل ف العادة ازالته لاحن ان ظاهره شتضى عدم التكليف بازالة
الحسد المتسيب عن هذا السبب لكونه تكايفا بما لايطاق فيلزم عدم المؤاخذةنه
ايضا  +وايضا محالف لقاعدة اهل المق من جواز شديل الاخلاق وموافق
لبعض الاهواء من الامتناع * فان قيل هذا موافق لحديث مسند ا-جدعلى رواية

ابى الدرداء على مافى الجامع الصغير اذا > -بل زال عن مكانه فصدةقوا

واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلاتصدةوا فاه يصير الى ماجبل عليه  +قال

المناوى قشرحه يغى وان قرط منه على شيل الندرة خلاف 12700000

لكونه ناش من الطبيعة

فا هوالا كطيف منام اوبرق لاح وحال الماطبع كارح ندمل على فساد فلايد
لدنلق لايمكن
لحس
اان
وانشبعث عنقق واوبعدحين ثمقال وهذا المبرد سي فى
اكتساءه قلنا التمسكلنافىامثالهاماهو باقوالعنانًا واتخاذ مذاهبهه اذجوز انيكون
لحنت تاوبل اوتخصيص اومعارض قوىمثلاولانطلع عليها وحن الظنعم الهم

طبع وجبلة كاد ) اى

اطلعوا وعرفوا مقصدالحديث +وقدقالامناوى قث رحه اللملقنارة للقوة الغريزية

( اخيث المسد ) لانه
سثره
عحد
ال ا
ودك
حس

ازالةوعلاحا ) لانه

ملكة لنفسهكاقال (لانه

يقارب (اسحرل ) خبريكاد

(فىالعادة زواله)لعسسر

وهوا اراد هناوثارة ايجسعلالضحالة المكتسبة التىيصيربها الانسان خليقا انفعل
قنةاى الملاسة فععل االحلقمسةللءيءئةالموجودة
اق م
لمل
ما
لجعل
ارةي
شيأدون ثىئ“ ونا

افلنفس التىيصدر عنهاالفعل بلافكر ومرةانعالافءل الصادر عتهاباسعه وعلىذلك
اععاءانواعها من حو عفدةوعدالة وشجاعة فانذلك للهبئدو الفعل جيعا انتهى» ذان
قب لعل المرادهو اصلالقوة الكيفية الغريزية +قلنافكذا فالىجيع ذلاولجلهتخصيص
عالنىالكلام فعامكن زواله +ونفصيل الحث حيئئذ اناريدمنهذا السد اصل
الطبعة فلاوجده أتخصيصه وانه لاصنع لاعبد فيه بل بض قدرة الله تعالى

0

وقدقيل اذا سمعت انجبلا حول منمكانه فصدق وانانسانا حول عنطبعه فلا واللهالونق (والسادس) من
اا لان لد هوا الاستاقا اتلرطقد وهو السك ادسن» عع هن 'قاالتقلك)  المدمواقة :شما وألق

 .كسسالمهملة وسكون القافالانطواء علىالعداوة والبغضاءكاص (وفيه) اىفى<ق افد إثلاث مقالات) اللمقالة
الاولى فى تفسيره والقالة الثانية فى غوائله والمقالةالثالثة فىاسباه غار بينالظروففيه وفيا قبله وهوالمياحث
سفيىره وحكبدودو) أى تفسيره
فلى
 7000#لانلكل جددد لذةز المقالة اتلاو
نقذنا افلىتعبير وتلطفا فالىتقرر -
01

اكول سار الملكات الافسائية كالارادةوالقدرة واناربدالاثر المرتب علىذاك

الاصل فالظاهر ان مهن قبل افعال العباد لامن الطب الغريزية فلاكتحيل زواله +اقول

التحفيق افلىجواب انالمراد الثانى وامراد من الاسكالة العاديةهوالاسحالة مسب
عادةالناس لاحسب ادة اللهاتلهىغاته انزواله عسمر باانسية الىالسابر يشير اليه
قأولعهسر

02

ف التعبير ميالغة محازية وتثييه بليغو السادس  »#وهو

آخرالاسباب #المقد وهو السسادس عشرمن فات القلب» اعبزان الغزالى جعل

لكات شه واتجفل اخدها التحى ىقوله تعالىمااتتم الابشس مثلنا فتتحبوا من
كونالرسل بشسامثله ,دوا وارادوا زوال تممدالر-الة عنهم موف تفضيل
فثلهم عليهم وايضاعبر بالعداوة والبغضاء بدل المقد هنالعل المصنف اعتير رجوع

ان نازءهسه استتقال

احد) من الناس بسيب
عنه)؛
رو
ا(
فاب
نسب
للا
مانا

بكدس الدون وفيف
الفاءاى النفرةث و البغضله

وازاد الشرن م وشكا
التغر رت ماخدود امن

الاحياء حيشقال » اعل
كه
ان الغضب اذاالزم ني
للعوز من التثئى فالىمال

التتممى الىاحد الستةكالتعزز والمقد وانالبغض اثراقد كاث_ازاليه الامام وان
غرض المصنف اسايفاء مباحث المقدوالمقد خصلة ذمعة مستقلة معروفةه
لاف غرض الامام كايظهر بالرجوعالىالاحياء#وفيهثلاث مقالات ©#فتفىسيره

المقد ان يلزماقللابهستثقال

وغوائُه واسبانه #المقالة الاولى فىتفسيره وحكيد وهو اى تفسيره ايازم

واللفصه لهوالكتار 0ه

نفسه استثقال احدوالنفارمنه» بكس الاون منالنفرة #والبغءضله وارادة

وانندوم ذلاكو وقد

رجع الىالباطن واحتةن
فيه فصار

حقدا ومعنى

حمد شما «وانيكن بظر»
اشر وذيد الفاحياء وانيدوم ذاث وبق طإوك

قال صالىله تعالى عليه

فىمالهويدنه وعرضه ##اصاءهمنه #منالحقودعليه وبل >ق وعدل حكالاص
بالمعروف والنهى عنالتكر كرام لاناللازم حينئذانقياده والاطاعة اليهفهااص

وعم اللولكن ادن حقود

واللقد عر ةالقضت فى

وذهى لاله حمتئذ انما فعلمافعل باممءهتعالى وأنذعلهذلاك صيانة ووقاية .وجب

اكلدماه

وكال السكن

اللامياللقد وانكانه اى'ن كاناللةد بسببظ) اصابهمنه #فليس تحرام »

الثريف ف الثعرفات

بلدن قبول البغض فىالله ##فانلم بقدر على اخذالاق  #اءتوالظالم ورياسته وكون

المقد ط لب النفس للاأتقام

المظلوم من اخساءالناس فلهالتأخير الىنومالقيامة»ه هذا الاطلاق وانسلمبالذفه
فاء لانهشتضى
الىالحقوق البدنية والعرضية لكن بالنسبة الىالمالية لامخلو خعن

و#قيقه ان الغضب اذا

تفصيلا +وفىقا ان رجللهعلى رجل دين فات الطالب ولميؤد المديونالدين
الى ورائه قال تمد بن “لة ارجوان يكونالدين نومالقيامةلاطالبوفىالنيةرجل

له على آخردين فتقاضاه فنعه طلا فات صاحب الدن فاللمصومة فىالظل بالمنع

الزمكظبه لمر عن النشئى

افهىالرجع االلىباطن
واحتقن أنهفصار حقدا

انتهىكلاءه (وحكيه)
شر ءالانليكن)اى القد

(ب) سبب (ظل) املنحقود عليه(اصابه) اىالماقد فىماله اوبدنهاوعرضه (منه) اىهنالحقودعليه (بلب)
سيب (حق وعدل كالامربالمءروف والئهى عانلمتكرف) حقدء( فر ام) عليهلانهحقدمالم:جمالشرع و ان كانه )اى

افشية (فليسب) حقد (حرام) لكونه صاح بالق
امقلدمكا
انكانالمقد بسبب ظلماصابهمنظالم فصلله ال
قندار) بانيكون صاح بالق هنارذلالناس والظالم مناشمرافهم (إعلىاخذا!ق فلهالتأخير الىيومالقيامة»
(فا
ن

لانهنتتصف ذه فيه من الظالم للظلوم (و6له (العفو) الا لانه حقه (وهو) ا العفو ( افضل قالالله تعالى 4
فسورة البقرة و(ا(نتعفوا اقرب لاتقوى  6مبّدأ وخبروتعليل اىثركه بعضكم بعضا حقه اقرب لاجل النقوى
 2ندب االلىانسائية ينهم لانه
ه :اوتزلالكمروة ند ذلك ااره لتقوى و1
نص
ةاالالخن كانه عوط معي معو
تعالى امكل واحد منهما بالعفو ثم قال تأكيدا لها » ولاتنسوا حجام؟ يه الفضل  +اىالتفضيل والاحسان
هلر
مك
لطاء
ااع
#نيتكم +ب

لها ويلك المراء انها
مأل

*

ان الله بهالملو ١ن

إصير * اى عالم باعمالكم
فيازيكم بها وقل ,زوج

يت وفىالدينلاوارث هوا تار وف اللملاصة له على  1خر دين فتقاضاه فنعه

ظَنااات صاحب الدين قاالا
لكمزشاخ لايكونللاول احلقخصومة لانالاصومة
بسبب الدين وقد انتقل الى الورثة وفى ص لك النوازللوماتالطالب والمطلوب حاحد
سواء اهلفه اوم (ستحلفه ولوتضى ورثته برىئء منالدبن
ا
ا

00
وفىبءض الفتاوىانامكن استيفاوٌ بالقاضى او الوالىفاثهل وآخرالىالآ خرة فينقلالى
وطلقها قبل الدخول [ الورثة والافلابل لاطالب وقيل ثواب وزر الاذى يعدم الاعطاء لاطالب وثواب

كنلا سراق رول
لماكو الع  1در

0تف اتاد للورثئة وقيل هنامثل هذه الكمذورات ان لميكن المق بطريق
 3شن المببع والقرض والاكالغصب والسسرقة فلاطالب فقط يا دل عليه

العون وقالالله تعالى ||كلام المصنف اقول فىدلالة كلام الصنف خفاء ولادلما فصلهمن بان وذ كر

ففسورة الاعراف (خذ || ايضا حدثا لاثبات مدماه وفى تفرمه ايضا خفاء ( و ) له ( العفو وهوافضل)

العفو )!ئالمساهلةبالناس [| من التأخير الى :الاخرة فال فالىاحياء اخذ اللق بلا زيادة ولانقصان هوالعدل
فىالدين ولانثق علهم والا<سسان بالصدقة والعفو هو افضل والظر يما لالسحقه هو الور وهو
بالكلفة حتى لانفروا أ اختيار الاراذل والفضل احسان الصديقين والعدل منتهى درحات الصاللين
ومنه قوله عليه السلام وسيثير اله الصنف +ؤقالالله تعالى وانتعفوا اقرب اتقوى» و التقوىججاع
يسروا ولاتسرو وقيل ||خكيرلاىاترزت" النَالله تعالق لاجل التقوى ولابنيوا التضل 00000 210
 5العفو *ن لك كم بتكموقاالل ه تعالىخذالعفوهذا مبئىعلى انالخطابانى خطابلامته قالالقاضى
فى العبون قال الحتى

اهم
لعلي
سيبه
للهحب
اسال
ام
ياخذ العفو عن الناس

وهذا اصلامته ايضا
فاو كن ثمودا عنده

تجال اام نىأهكنلهامه

ل(وعأرمف)
ااية
آخبرال
اى عا يرتضيه العقل

والشرع من االمصال

كتقوىالله وصلةالر-جم

ع

الاسان عالايءئى صاحبه

علض فتناه واماالعفو ذفهوترك المؤاخذة وهذا ماادباللهتعالى نه نديه عهدا

صبى اللهتعالى عليهءوسم فقال فوخذالعفو 00ف#ر وى انانانىصلى الله
تعالى عليه  5الك هن اواك جرائل عن تأويلها فقالله حتى اسئل

العالم ثمذهب واتاءفقال ياتمد انالله يأمسكناتصل مقنطعك و تعطى منحرمك
وتعفو عظنلك وهو صلىالله تعالى عليه وس لابزيد على كيرة الاذى الاصبرا.
وعلى اسراف الماهل الاحزا اىعفوا وروى انالنى صبىالله تعالى عليدوسل  '
و  3وجهه نوم احد دق ذلك على اصعابه شديدا وقالوا: .
رباع.ته

كت

اودعوت عليهم فقال انيلمابعثعاناولكن بعشتداعيا ورجةالاهم اهدقوىفانهم "
لانلون انظر مافى هذا القول مجناع الفضل ودرحاتالاحسان وحسن اندلق

1

واعرض عن الجاهليين ##علءك املمنششركين

2

11ل

مايصدرمنهممن السوء يعنىاحعنهم ولاتغضبوهذاةبلآاية

(ثم)»

السيف +وقيل اع ض عالنسفهاء اذاسفهو ا عليكم ولاتقابلهم بالسفاهة  +قبلليس ال
فقرآنأيه اججع مكار املاخلاق
منهذءالآ يه  +وروىانالنى >لىالله تعالى عليدرسم سثل جبراميل عنهذه الآآية فقال جبرائيل عالليسهلامله

عن

مدناهًا أن تعطى ون حر هك ولعفو

فىتفشير العيون وفالالله تعالى فسور
ظيك وتصللى هن قطعنك يا

اعون

يصفسون واسحسو نطاباالجزاء عنذلاث من اللهتعالى آخرالاية * والله ببالحسئين  +واللام فيه للحنس ائحب
و

كل محسن من الاحراروالماليك

إنادى مئاد ومالقيامة

يه قالصلى اللهو

ثماطهرسيب اللتفقةواار جه دولهقومىثم اعتذر عنهم هلهمفق ل انهم لالعاون اتهى

ملخصا وقال الله تعالى هل والعافين عن الناس 6ه آخر الآآيد والله حب الحسنين
عن لفسمير العيون قالصلى اللتعالى عليه وسيم نادى مناد نومالقيامة ابنالذينكانت

اجورهم علىاتللعهالى فلا.شوم الاءن عفا و قالاللهتهالى #3وليعفوا و ايصفس ايه

ان بغ الله لكم  #قيل اى اذا عفوتم لاخئى انالمطلوب ءنالاآيات هو الدلالة
ل

أفضلية

العفو واللازم

بعضها

0

هواصل

العفو لاافضلته

فافهم 50

0

ابنالذين كان تاجوره

ملاللنهالومار
ك) فىتفسير العيون ايضًا
وقالالله تعالى فىسورة

نينر عدر  6ل
ليك_او زوا عنخطائهم

( ولعيو )وى
ليعرضوا

عن ذنوبهم

المع لاخلفوا على ان

اليه ولابقصيروا
ات « الزمدذى  8عن انى هريرة رضىالله تعالى عنه انالنى صلىاللهتعالى ل ناحشنو ا
قال اكيت

عليه وه

مداق

'نْ ماك 43قال الطيى *نْ هذه  6-00أن دون

ا تاشت هالا وحمل انمكونضلة اتقضت والمقةولالآول دوف 'اى
هانق ضرف  1من كاك فىالدما بالبركة فيه ودفع المفسدات عنه والاخلاقف عله

عاهواحدى وانفع كر

واطيت وما شق دن شى” فهو كلفه انرق ا

باجزال الاجر و تضعيفه او شتهماوذلاجابر لاوصاف ذلا النقص

بل وفع لبعض الكمل

أتنصهرد

لكا جوفية عضا *اقلافلاكهانى اخبرنى دن اثق نه الهتصدق هن عثسر ن

درثما

بالصدقة

وه فليعو دوا بالعفو

والصثم ( الاكرون ان
ياغلفلرهلكم )اى اذاعفوتم
فقال انويكر يلاحب ان
يغفر الله تعالى ورد الى

مسعلم نفقته آخر الآأية
* واللهغفور رح

ىلك
قعل ذ
ل اناو
بدرهم ثوزتها فرسقص قا و

وتو لالكلايادى

قدراد

الفرض وباخراجهالمنقص مالهلكونما دينافيه بعدلاي كذ فىالفوض مل بعض
 ٠الشارحينهناعلى الفرض بعيد #ومازادالله عبدابمفو  #ابىسيب عفوهاهلهاعنا»ه

فىالدنيا فانمنعرف يالعفو وا لصفم عظم افاىقلوب اوفى الآخرة بانيعظ ثواءه
اوقتهها وماتواضع احد لله الارفعه اللدتعالى ه بانيثبت لهفىا'قلوب تواضعههنزلة
ير خلد لاشئىوهابر ملاث لادلى وءن تواضع
الاش وكذا الا خرة عسلى
فتىحدل مؤن خلقه كفاء'للهمؤ ونة مايرفعه الىهذ المقامومنتواضع فىة.ولالاق
بندو له قابللله منه مدخول
 ١وحفظه معقبات ان

اى

يغفر ذوب المؤهنين
ىفسيرالشييم
فت
 2جو سكا
ولحت

مساو الرمذى

لرءوزافمابقوله(مت)

عن انىهر برة رذى الله

ى
نان
لعنه
الى
تع

صاللىله

عليه و«لم كال مَالفضت

طاعانه ونفعه شايل حسناته وزادفى رفعةدر اله

صدقة من مال مانافية

ديندنه ومن خلفه اعلانمن جبلة الانسانالكحم بالمذل

ومن للتبعيض او للتبيين

ومتابعة السبعية من اثارالغضب والانتقام والاسيرسال بالكبر الذى هوءن تائم
الشيطنة فاراد الشارعانشاءها فحثاولاعلى ااصدقة الى بأعضاء والكرم وثانيا
.على العفو ليتعزز باحلم والكرم وثالثا على التواضم ليرفع درجاته فى الدارين

أو زيادة اى مانقصت

صدقة بعض مال اوشيأ
من مال اومالا بل تزيد
اض_هاقف مايعطى مك

قنىا|بلدالاركةة  ودفع 7المفسداتع40 (4:رشة  94نى) وفىالا ا”خر
"ة!<زالالاحرذ5ك2رهاللواه تنياتلمولاك(ومازادا2لله
تعالى( عبدا بعفو) الياء ادحا اس

احد)

دن

المؤمنين رقا وعبودية
-

ا”
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ان يعفود ات الشدعن ط(غليهع قدر نهعلىالاننقام ( الاعن !)ىز ادعنا ورفعة

واثمارا

اهمس ه  3اجتنابا لذهيه تعالى )2الاأرفعه

الله تعالى ) فى الديا والاخرة

اا
واللتدرت ذكره |لود

ايضا فكان علىالمصنف
اءلاواهب
ذكر رقمن

(وان قدرم عطف على
قولهفانلم بعدر على اخذ

اقلاحىانقدر عالىخذ
الحق حالا ( فله العفو

ايضا  6كله الاخذ
(وهذا)اىعفو القادر
(انضلءه:,وان
انمز ذلاك عنالاخذ

حالا زو) نضل ٠ن

(الاتصار  6وفىأ-هة

الامتتصار ذه وفعاياى

وحه

الاسةد لال باد يث ان العفو-بباعءزةلدار بنولان مافيه من الفضل لكنلافى

انالطلوب افضلية العفو عند عدم القدرة على اخذ اللق والآبات وَالَدَيِكٌ
مطلق وأاطاق لابدل عاللىمقيد اذالاطلق سا كت والمقيد ناطق وان المطلق عام
والعام لايدل على الخاص

 4قالاطاوب خاصل تطرنق دع صعرى

سهلة المصول اوالمقام ظنى وظنالطاوب

منها ظ هر  #8وانقدر  #عالخىذه عطف على قوله فانم ّدر علىاخذ الاق
#ؤذلهالعفو ابضايك اذا لّمدر #9وهذاافضلمن العفو الاول  #اىالعقو مالعممز
وعدم

حلك
القدر  9لبمزذيك ع ا

علىرو | 8معاذعن لمر2
وتعطى

0
المالوت

22ل

011

متك 9ولصفم عن

١شق

لانذلك

ظْيِكقال شار حهالمناوى

 3نقطمك
على النفس

العيادات الشاقة ذكان افضل اقول هذا الحديث صرح فالدلالة على
بكلا الأوعين لعل المصئف

كهفال
سوق

كمالاه و أنه ادق على النفسنقال فى ا امع الصغير

اجدواا لطر إلى أذفضال الفضاءدل انتصل

بعف ع4 1
لم

اووةف على ماقال أل يق

أن سشدة

قناعت مالعوو  0للك نهاية الم والتجماعة واعطاء منحرءث

تهادة الاحسان

(اى اسئفاء حقه»نغير

باددى الدلالات! ثلاتالا ان .دع <صول المسورة

الكلية

أ

وقالبءعضهم

وصف

#ن قادل الاساءة

انسانة

عليه حقيقة

0

فهوا 0

افر ادالانسان وذو

أو ادعاء وهيالغةوهنثرات

هذا

للى

زيادة عليه ودو العدل

المفضول) لانه باءفانه
ه
قلهلفل
دكاذ
قداخذ ما
منه ماجازىعليه وغو

«فضدول

لعفو ( لكن

مذكوان" )أي استعاز
( افضل:ن العفو » عن
المذنب(إبعارض)ر جه

على العفو ب عثل كون

النفو ) جهله ( سا

سام

راح ف العلة

غييق لقدقيللكم من و للان البدن تالسق والانفبالانف

والاذنبالاذن والاآن اقوللكم لاتقابلوا الثم بالشرءنضرب خادلاامن خول
 0ور رداك  0 1تذبيهد َاللبهم رأى اابنلطاب

احظات ::حكن آنلإساء لفق  0شكرا ومناساء إلىمن ادن ] 1
فقديدل أذ لله كفرا فقال يارب<سبى فقال حسبك كذافاىلفرض  8#و ©» من"
َ« الك رد أى احتيفاء حقه

.من غير زيادة عليه

وهو « أى الاقضار

و 0المفضول #ه وقدع فت قرسا مانقل اعلناحياء انالعدل منتهى درحات ١
اله 0

والفضل ا<سان الصد بقين هذا اذذا <+لى ع نالعو ارض

وط.ع4

انيككون

لمكثر ظله» وميه إن

عادلما:قام مندلامزءزه
(و)كون(الاء صار»
سب التقليله) لانهعتى

انيحازى لفعله فيكف عنه

(اوهدمه) اتىرك لظر
رأسا ( اوحوذلك )©
ون اللراحات

0

55

ون ##الءدله أفضل

من العفو عارض

 4مو مت

كو ن العفو سيبالتكثير ظار « إتوهمه أنالعسدم الاتقام م4

لذلاك  0ل"

للعور  0و »*كون

فيله اوهدمه يه اذاكان اق قصاصا مثلا  9اوكو ||
هو الانتصار 6هسلبتباقل
دلاك  5من العوارض

مث لكو نه عير ة لاغير لعل من هذا

رذى الله تعالى عاه بهاتله ان 0

القبيل مااققص

ورده على

بعدمااودى بالعفو حيث قال علىر ذىالله تعالى ا

مجم و جلالى٠نزله انايالاهمس ]يك م واليوم عبرةلم وغدا
ع< 4ين مر به ابن

مفارفكم ان ابق فاناولى دمى وان اذن فالفناء ميعادى و اعف  7000قربة
زوهو)
ِ-

يمه
ت١
و1
ااد)-تفنصار
لنز
اوا
(ر
ماللهمالجأنىءن المت واردكرهتهولا
هك و
وهو حسنة لكفاعفوا الانحبون ان يفقر اللل

طالع اتكرته وماعندالله
 4فدورة

الله تالى

سيول

ماعلهم من

خيرلدان  3وانزاد « على حقه
الذورئ

الىالامور

ال5-

 0وان

 3بالعانية وامعاقية

 6-0قال

و نور

بعدظله * أىّ اقنص هلفاواك
على الذين

* اغا السييل

يظرون

الناس »+بدؤنهم اك ان ورظلءون مالستكوواه كديا عليم  +وبغون
اررض

ا

لغير اطق *

عاذ كر دن

اى تكبرون ذا 0

أو فس عاانا

الظر والعى إغير اطق *ِ هم عدذات

صير* علىالاذى *+وغفر *

- 2وفون

 +أن

اليم #لظ لهم ا

نظ للهولمبنتصمر اوفو ض امسءالىالل تهء الى* انذلاك *

الذئ د كد من الصير والمغفرة * ان عنمالاهور #اىءن معز و مالها اال

ءدلوا  4اىعلى ركالعدل هم بالثلة و>وها ما لاحوز برالئزهوا
تن
 0عللاىا
العدل اعدو والصدبقو حده

بعدالاة::صاص

دى

مفادمنفو أه ماعلهم دن الىديل دهي 1دس

5
لاونقولهو دون الى

هوه نقولهعلى

انلاتعدلو | و مل

هص لقيت|ال :عى صلى اللهتعالى عدوم قال ناعقبة الا
قالفىالاحياء قال عةقب بنممأ
اخيرك

بافضل

اخلاق

0

اهل الد 5

حرة

تص_لى

من قطعك

وتعطى

0

حدر مك

وتعفو من ظرك ال دودى ارك اىع ادك عر عليك تال التدى اذا عدر
عفا

ولدذلاك سَم أب الدرداء من اعن !اش

وانتصس وعن حار عنه
الله تعالى عليه وس دن دعاعلى طالم د
ابعر اللهوعنه ص
عليه السلام #الدرث

الور العين حيث

دن حاء من

اعان

م

شاء ون اذى حها واف

دحل

مناىانواب

اللنةشاء 6

غضب
يلله
ند ا
اارا
وقالبعضهم اذا

دن

دير كل صلاة قل هوالله اد عر مرات

له
لول
ارس
ااحداهن با
وعفاعن قائله وقاناو 1 ,رذى الله عنه و

قال اواحداهن

عبدا قيضله من

بس
 .نظلى  #3وقيل انذاالة ر نين لم

ناولكن اعطى ما اعطى باربعاذاقدر عفاو اذاو عدو فىواذا<دث صدق و لامع ال 1و
للوواعر اله كا كان الذنت عقي ازداد العفو فضّلا  +زفق

انزبادا قال

جل هن

الموارج انجئت باخيك والااضرب عنقك فقالارأيت ان جئنك بكتاب هانمير

المؤمنين تخلى -لى قالنمقالفان انبتك بكنتاب من العزيز .المكيمواتي عارهالشاهدين
ابراهيم وموسى وتلاام ليبا عافى دف ٠ومى و  0للا ا
وزراخرى فقال زيادخلوا سبيله وقال هذارجل اقن جته  +وقالمالك بن دنار
البناءئزل اللكم نابوب أيلاوحاء المسن وهو خائف فدخلنا عليه معالمسنفذ كر
امسن قصذبوسف عليه السلام ومافعل معداخوته من»:مهمله وطرحهمله فاىب
فقالباعوا الاهم واحزنوا اباهروذ كرمالق منكيد النساء ومن لمعن تكن ايها
الاهير ماذاصنع الله اذذله
نيه

ره واعلى كته

اى افراط فاىلاتقام
خذ زاك
ىرا»6
اوظ
(
ىله)
للال
ال(قا
عاق
تى|ح
عل
فى-ورة الثورىزوان
انتتصر ) اىاقتص (بعد

لوم ىضر الظالم ايعاو
بعد ظ المظلوم لإفاوائك)

ام اللهبها

علىسبل الندب لوولايرمنكر داى لاكماتكر وش نوم  #اىشدة بغضك لادركين

سيا

عحلىقه (ف(هو جور )»)

وجدله  7حر انلاط

( على ان لانعداوا) دل الزهوا |ااعدك م

اىالنتتصرون (ماعلهم

من سول ) أى عيب

ولاطءن اخرالاية ا+نما
السبيل على الذين !لاون
الناس *+اى يدؤنهم

بلحت

* وسغون  +اى

يطليون  +فى الارض *
'/تكيرا +بغيرالاق اوائك

لهمعذاب اليم*اىوجيع
*وان صبر» عن خاي
و لمبقتص من صاحيه

 +وغفر  +اى #اوز
عه وفوض

امه االلىله

ا*ن ذلاك  +اى صبره
ونحاو زه عنه* أن عنم

ا مئعرهوا
فهن
الامور +اى

الى ام التهبها على سبل
اتلنفدسبيكرافالءيرون
وهذا هوااراد منقوله

( ال الأمور ) بفاكل
وقالالله تعالى فى سورة

الماكّةلو لايرمتكم)الى
لاحمانك( ,ذنئان قوء)
اى بنضاؤ هر وهم الكفار

العدو والصديق

كافىااواهب

زااللقماقالةالثانةفىغوالله )المتعلقة اأعقدثزوه ى احد عشس ) حسد شعاتة فعر استصغا ركذب غية افشاء  0ستهزاءايذاءمنع
حدق ميع مغذر 2 0005

ق حاسيتة (الاول 00

نف

والسرور والذعك.ه)

مم

فا ذاصنع حين اكل له امس وجمع لهاهل قال لانزبا على  1لله

صاابه منهانزوهى)
اإى م

لكم فعرض لسر والعفو عن اصهعاءه قال الكم وانااقول لاتتزيب عليكم اليوم

اى الشعاتة المذكو رةالاص

) 2السابع

والثانى سك

يه ل

5

باأاس)|)
مااصابه  4ن اليلايا

الةالة الثايهفىغوالله 6هالمقدشوهى احدعشس » ()١حسد()9عانة (م) مجر

عن

ذب (د) غيبة ( )7افشاء س(سى) استهزاء ( )9انذاء()٠١ نع
( )1استصغار (كه)

آفات القلب اخرج
التمدء الك ىله د لد <ق )(١١ ماع مغفرة ##الاول اللدد.واأاخاى |أشعاتة بما اصابه املنبلايااى الفرح

لات( نوالةابنا

والسرور والضحك بهوهى» العاتة السابععةسريه منآفات القلب هت »

لاسقع

رطى الله تعالى عنه ان

حت

3

0

#وءن و اثلةبنالاسقعر ذى اللهعنه انر سو لاللهصلىالله

6

رسو لالله صبى اللهتععالى

تعالى عايه وس] قال  1الثئاه  #اى السرور عند رؤية المصيبة  8باخيك

عليه و--لم قال 0

فيعاة 50ال  3ح.ثز

الثعاتة ) اى السرور

واحنك

ضيه

لإفعاؤه الله تعالى» منها

لت

نفسك ورفعت منزلاك و شمؤن ننفسك وثعتبه.

.وف االلجلااممع ال ا
 8لىبدللففعاففيه
صلصءغير فيرجه الله؟

ا|

وبا 0يك ##وهذ 6

الكلى#لانابيه  #اخذقوم ون هاذلالبران فااىشعاتة بالعدو ناية الضررفالحذرالمذر
نمافتى اءن عبد السلا م يانه لاملام بالفررح “وت

العدو من حيث

انقطاع شر ه عذكه

بفضاه ز(وشايك» بذاك

جزاء لماجايت عليه 59
5تكن منك اظهار الث
عااضات احاك ال
البلاء فعافاءالله تعالى اباه
و املاوبا :ك كاقاكء شي

وكفاية ذيرره كا فىاأفيض تماله قيل اوردهذا الحمديثان الموزى فى الوضوع

والقزوينى ايضا اتقده على المصابجح وادى وضعه لكن العلانى نازعهما كذا فى
الفيض * ففى الاحجاج بدوان وافق القياس كلام “ا عند الاحهاج به اتداء
#9فاافرح عصية

شوو عافية

العدو مذهومجدا ه 2

مت

سديا لانكاس المصيبة

عليه او لانه ارتكات المنهن عاه  0خصوصا

عليه باتلاء »كن

اذااجلها #اى 3

عصيية العدو

تلك المصيبه ##علىكرامة تفده يهع فى شّول الااقد أنمصيية عدوى اما فى من

مذموم جدا» لاله فرح

#3و على8اجابة دعانه* كأنبقول ماكتل به عدوى من هذه المصيبة

00

15م

عايؤذى المؤهن ظاهرا

اتماهو باحابة دعوتى عليه لانه عيذ عب وازكة نفس وؤرور لوبل كد'يدت

(خصوصا)» اى خ*ص

لوعا.ه ييعلى الطاقد ان حاف

٠ ندصيية عدوه #انتكونمكر اه اللهتعالى

خصوصا ذا اذااجلها 6
المصيبة الواقعة بالمصاب

>لى الماقدان
© له  4واستدراحا الواور حيث اتلى عدوه وءافاء © و »هع

(على اكه 2

و

على(احابة دعا ) بالبلاء
(بل) الواجب (علاه
امنخاف) اى نقد لان
0

حص_ول

ذلاثك

الله
فدعو
حزن  #عالحىقال كونهمكر اللهتعالى ف و  6حب ايضاان ي
باز الهبلاه  4اىالعدو يلو » ودهعؤبان تخلفه يهاىعدوه اللدتعالى خ2يرا
عمافات » من الام تلك الاصيية ق الوجوب هذا نظر الا انبراد بالوجوب

معى

مكصيبة كأقال اللهتعالى وءن
مخازى مانهذا الدماء سيت الحلاص اللاقد مانلتل
لقع شفاعةه اميه
00

بالمذ كور( كر اله)بالداى ||,

يكن له نصوب مذها  +احرج اجدوالخارى فىالادب عهنابى

انالكبى صلى الله علهوم -كان ول اندعوة المرءع

هر الغيت عل
لدهر

واد

هلاك

موكل  310دع

مسج ]رد لاخيه

لاخيه عير قال آمين ولاك عد

ذلك

(و)ان2ز حزن»!اصاءه

فدعوة الك لاترد والتفصيل فى البإضاوى فى هذه الآآية © الا ان يكون ه

الواحدة (ويدءو بازالة

ذلاث العدو استل اله

لآنالو مناومن 0

بلانه) عنذ و بانكلفه #اى بعطيه خافا (خيرا ع فات )عليه دن اء*لىاومال (الاانيكون» اىالمصات

(ظن

لا

(ظالماإلناس فاصابهبلاءمنعه مالنظرعفلا تحزنلكو ناهخحاقلهمن الظر(ويكون لقره من العللة مير ) العر ون يله
كالا) ؟نعهم عنمغ فارقة الظ (نفرحه <زئذ) اى<ين كو نالحةقودظاما (زو |١لالظ»  1مدال
الىالاتعاظ نو
حصو

لاليلاء لاعاءه 0

الثامن عش

 1ثالت)

0

دل
من الذوا

ه-

انوداودامرمو زلهبشّوله( د
)من آفات القلب*+اخر بج

له لعىليه وم لاحل أي لاحوز ام
قاذمفهو ملاق.د خاطال» (انافعر

مؤمنا)

)» 6اىالم#ةودعلاهزو عداويهو هوي

هالالننىصلى الله
عنالىهر برةر ذى اللهتعا لىعنه |ن ق

الراده ذو الاعان فيثعل الذاكر والاثى اود كره لكونه الغالل
ممم اتيس بقاطعه ويرك

الكلام معد

والما©اناسفلف صاابهبلا مءنهه من الظ وي يكونلغيره من ال#لةعيرة » راون مئة
هظ

ئهذ بزوال
رح
حفر
نعءنثله تلوكوالا» نكلبهيكل اصابهبنازلة #ف
ويتتزجيراون
ا
الظل#ه لاياصابة البلاء والمصيبذله فلايكون «ذهوما بل غيرة فىالدين والغيرة من
ان
روم
ذلله
<ور ا
ني
نعضىع مك غ
الاعانو ع ب

بهاو الميزان ار

7ع

الغيرة الطبيعيةاليوتاناهاينس عليك نفسك

لتلمهاايغار لاتهاك حر ماته عنلفىسه

»

ويعرض

عه

( فوقثلاث

)»6

لاث
ثتفر
لواغ
ايام
متنالا

لكو تواست لبان ارا
عكك دن بشول عفهوم

الخالفة واتما عئئ عنها
 2لحك اس ار ل

اجر والعداوة
هنغوائل اللقد ووغدره #اىالحقود  #وعداونهوهو * انى م

بول على سوء اللاق

الثامن عشس  #من آفات القلبيلد» ابىداو ده عن الىهر برة رذى اللهتعالىعنه انه
قال النىصلىالله تعالى عليه وسلم لال اؤمن  #امابالتغليباوبتموم الساز

والغضب كأ فىان الملك

اولانالد كر متبو عللاناث فالمكم للكلقااوا انعادة الشرع الم درك بين

الذكروالانششبصيغة الذكر وفى1ل2#تص بالانثىبصيغة  5ان سر مو مناه
يزكه وبقاطععده عله قيد اكرىاو الذنى فىالمعاملات تاب # 5فوق ثلاث ©
رج اترخصيص الفوق لقوة الاثم اوالمفهوم
حفو
ليال لعل الثلاث ومادونها مع

وجرباق  #9فايلقه »
لة عننادتأ مل و فاذامم تبه ثلاث #اىلياالأك
لعتايردفى
ليسا ع
بااململاقاة والاصل فىالامس الوجوب واب عليه لاوصل والانس الظاهر
4
انهذا الام لاندبوااة رأن ف الاطملاوجب القران فى1ا1ك م عند نالوفانر
يث
حهدفى
اىعلى البادىبالسلام الذى وجب علي

إفاذام تبهثلاث)وقد
فجره ها ( ذلياقه )
وجوبالقطع ا(لجورايسم
عليه نكر ب دمن الفجر

(فانرد) اى الم عليه

السلاء( علد )ا
على البادى بالسلام ققد

امرك فاىلاجر ) لاسلام

صل منقطعك واعف عن

نك واحسن الىمناساء اليك 9ةقداشرَكا فالىاجر » الذى هو عثسر حسنات

 .روى اله عليه السلام

كا روى دن قال ااسلام عليكمانال حدق سات وكن قال التادم علبكم قال هن قااللسلام عليكم
كه الله كنت له عدرون حسدنة ومن “قال الستلام عليكم
د كمدق رصنا 0
وبركانه كتبله ثلاثون حسنة وهذه نهاية الام #إوانلمبرد عنلةيدهياء :#اى اقلنسلام عليكمرجه
ر#بجاعلائموزاد» اىابوداود #فىرواية فمنحر فوقثلاث دخلاانار» اى
62و
الله كتت
ا الوعيد و #ول على
ذيو
هاعة
ايسدق بدخواها فلاسنفى المغفرة بالشيئة والشف
<سنات ؤهن قالالسلام
الاجر لاجل الدنيا وامالاجل الآخرة والمعصية والتأديب خائر بل *سمحب »#
عليكر ور جذالله بوركانه
 0الله والغطن فى الله ولاله اديت وثرنة كارروئى ان افضل الاعال
كاه

ثلاثون

لقاع

وهذه نهاية السلام زوان برد عليه اقوة حقده (إنقدباء) اىرجع ذاك الابى (إبالائم» اى بذنب تارلكواجب

عليه (وزاد) اىانوداود ( فىرواية فن*عر فوق ثلاث دخل النار ) 6اى ان عوقب والافالله :الى غفرذلاك
(وهذا) اىخطرالفحر قافلوثلاث لإثهول علىامجر لاجلالدنيا» واغراضها (واما الفجرهالماصل (لاجل
الآخرة واماصية وَالناةبين) بانامس هر ون  4 11.وَنهاه عَنَامنكر 000ننه عندزف) فسرهلذاث ير ا ع

حيلةذ ( ب»لسحب ) لاله بغض فالله الما روي ان افضل الاع_ال المب في الله والبغض فالله تأءل

من غيرتقد ر) بايامبل مادامد الداى

المتكافين فىغزوة

ناميةومارة بسننالربيعو رن لاسن 4
توكووه  ,كعت نماالكو هلال :

بن اللكفىشح المصابع جروا
على عبده

7

عر  85زاوروده

عن

النى صلىاللهتهالى عليه و 1-ود

على زو حانه و  0ين

رسو لالله صل اللدعليه وهم زوحه

رذىالله عنها اعتقل
بعيرلصفية هى جار ية لانى

عليه السلام وعند زنب

فضل طهر ائداند زايد
ورحاجة هال 6لا
الب -لام لزيئب أعطيها

بعيرا فَاالعت اطنىا* |:
اليهودية اىكاناو صفية

افهم سين وما كاذك

عل وكذا حور لاواالد ان يغض على واده ولازو ج علىزوجته والسيد
 -تتاب الل

انام لاا ددبت لانه عليه إأسلام هاعجر

زينااءر بو قدهاجر

كر عليه السلامالثلا :

زاب سيا )مم

شهرا

وَاعتكاف

هه 0

فى السحد كذا ا

من شهربنمارو ىعن عايث :

| الب فىالله والبغض ف الله وروى عنه صلىالله تعالى عليه ومسل اه
ح<ول -العرش متابر من الذور علءها قوم ليباأسهم نور ووجوه)م تور يدوا انداء

| يغبطهم النديون والشهداء قالوياارسولالله الصع حالم" قالهم المحانون فى الله

والمتزاورون فىالنّدوا لجح االسلولنهفواوجالله عاق ال موسج 2د نهلعا لى
علا قط قال الهى صايت لاك ودعت لك وتصدقت لك وكذرت اك قال الله
تعالى انااصلاةلاك برهان والصوملاث جنة والص_دقة للك ظل والذ كر لك
نورفاىعلع1تلى ذة ل»وسىباربدانى علىعلهولك فةاليامودى هولاليتلى

ولياقط وهل عاديتلى عدواقط فءلءوسى عليهالسلام اناحبالاعال امب قالله

يهوديا فغفضبرسولالله
صل اللهعليهوبافمسرها
اى فرَكها ولم .دخل

والبغض فالله  8من غير تقدبر * #وت 8ل#وروده عن الننى صلىالله تعالى
عايهوس » كمسرالثلاث المذافين فى غزوة بوك وهمكمب بزمااك وهلال بن

بها ذا الحة والحرم

امية اي رمع وام ااناس ! 4رانهم .سين وما افانالك وانه ضر جع

و بعض صفركا فىالمصا:حم

وبصة
زوحانهصصة شهرا د د

شهر ينو نصفاابءضون وكذآ جوزلاوالد أنيغضب

والطالم ( و ) عن

ىن الفرض و منالمصلرةماحاء
على ولدءو لازو ج علىزو جته و السيد على عيدهثلا ثة ايامقل ع

(الكدابةر ضوان اللهتعالى

لف (بعض ؤقّر محر سعد ينانىو قاص عماربنباسر وعان عبد الرون بن
من مجراهسدض

ا

2

للااجلا<رة والتاديب

واالتيجديك فلو يك

عوف

وطاووس

انادو كان0

وهب

ابن منيه

واللسن

ابنسيري نن الىانمانوا وهاحبرنااسيب

انما توكانالثورى علهمن ابن الىيلىثم ضر هفات ابنالىليلى

فإيشهد جنازته وغدراجدين حنبل علهاولاده لقبولهم حار 1ساطان ره عن

مجم وعابهذهالئدة لمافعل

يوالععابر ضو اناللتهعالىعلم ,اججمينوهون ا

افضل اليشر عله السلا

الده استصئاره#ه اى ال#قود
البشس واصكاءهو خيارامته د ابع4هاملنغو ائ

واصصانه رضوان الله
تعسالى علوم ا جه_ين

( والرابع ) من غوائل
الطقد ([اءتصغاره)» اى
الحقود عليه وهو التكبر

وفدش وا لسن

وقد ومارنلامس افضاؤه 6هاىاطقد © االىلكذب »
0
بليه . #الشهادة عليه زورا هه والسادس * افضاؤء © الىغببته
والبهتان ع
بسكذرية منه و 9والتاسع
ولكسابع الىافشاء سره والثامن الى الاس_تهزاء نهوال
البذىانه  03كه تعر عد مخصيص فق او #هاذاه  0كثمنه 2اىا كثزمن
_حقه من صلة  0وقضاء دن وماق د بالاداء
عد لهار د الى

مد

(ضاوءةا ل الكت )ماد علد لتقدل ول11
القوائل العقد .اف
والحان لامكا

ا

النية ف1ملهافضل

والذا املنىالاستهزاء بهم قينطر يه |ارا

 -الغ ينه

(عن)»

5والنامعالاىبذانك) اىالم#قود عليه ب(غير-حق)6

وهذا م لعد خصيرص زاو)» انذانه نا اك هرد 2اى ١كه عا سيه فوا جناه ب( والعاشر الىمع حقه 0

صهلنةر جم) انكان ينهما قرابة لروقضاء دين بعد مونه
عليه ر

ورد مظان ) اكنان الحقود مظلوما يسرك

حنهته كا اولماشية (واطادىءةس» منذوائل الطةد وهواخر الغوائل له تإزمنعم» اى منع احقد عانطاقد
ه

5900

وومس أيه أخر بم الابرانى لك
لآ[معغنفرة صاحبه ) اىدن قامنه احاقد حي

700

سا  4او ضبان اللقد وهواكائد 

والأويطل الرمن :اهنا شوله

©راق.
طكاطلط

افلىكبير والاوسط وءنا.نعباس ##رطى اللهتعالىعنهها 00اندقال قالر سو لالله

دلىاللعهليه وس ثلاث © خصالمذمومة هل هنل يكنفيه واحدةمنهن فانالله 6
تعالى  89يغفرماسوى ذلك ان يشاء  6يشكل بانهذء الثلاث انادت الىالكفر
فكلامنا فحىقد ايسذلك بكفر كأهو الظاهر وانمتؤداليه ؤعارض بأوله تعالى
و يغفرمادون ذلاك!1نيشاء عالنىهراجع االلىاستدلال بالمفهوم فائهمفاتظر  #8من

مات لايثرك بالله » تعالىهلوشيأ وهوظاهر موافق اهذهالاية  8وءنلميكن

( طكط  ( 6عن ابن
عباس رذعاالله تعالى

عنهى] اندقال قال ولا

الله صلى الله تعالى عليه
تنلات )الى لضان
مذمومة زمكك فيه
وحدةهنون فان اللهيغفر له
ا
ماسوى ذلاك)#اى الثلاث

ساحرا منالتكرة ك»فران رأى التأثير مننفسه وكبيرةانرأى اق اللهتعالى
ان اريد مانلثعرك مطلقالكفر وهوالبادر فيكن هن قبيل كون قسم الذ
لى الابعاءه عل دك
قنعا منه اولابغفر غير شرك وهوخلاف النص القطعى كاعرفت ١ نفا وان اريد
شرك
يما
اهن
ل ثر
تده.
اح
نف
للا
اوخ
اا ارشض" 5اذء أانالفكرفن غشيررك ”وه
ص 1حقدانءكلاوى ااخلراهتيه لمشي ) ا٠لنثسرلكجليا
انذهاقو بل الخاص بالعامبر ادبالعامماعدا| لماص فانتظر ايضاهق وهن
او عبان وا 1ن

املنذنوب  (7انيشاء ©

فالىاسلام فان احاقد دوم وقد ورد فىذمه ٠نكتاب ومنة مالاحخصى وهوءن

العو ذات والكال مقاكة

البلاياالتى اتلىبها المناطرون قال الغزالى لايكاد المناظر «نفكعنه اذلائرىمناظرا

ألوت فلاعبرة شرا مما
تقدمه ولميكنعندء و )

عدر علىانلانضعر المقد علىءن حرك رأسهعند كلام .خدعه .وتوقف فىكلامه

فلاشابله حسناصغاء بل!عر اللقد ويره الفنىفسوغاية كسكه الاخفاء بالنفاق
نمانو جدالاحكاج بالمديث الدفهم منهالهتهالى لايتيفر الحاقد كالايغفر للمشرلء
اىعاملا لامر مقر نافيه
والساحر فيردانار يدهن المقد مابوجبالكفر فبعد تسلمذاته لاك االنكلام فيا كندل له وصفه شوله
لاون كفرا والا فينافى ايضا الاية الساسّة على انالاحاج كاعرفت بطريق  (١منا“هرة ) بفهات
الفهوم  +والاواب انكل مافى 5وله تعالى ويغفر مادون ذلث ليسبعام كاتغرر جع ساحراعر انالحر
فىالادول ازماا مودولة اوالموصوفة ايس نشطعى فىالتهوم بل قديكون خاصا اكقران رأى الناكر ان
و انم فىنفسه لكن الف الاجاع على انهتعالى >و زعفوه مكعلصيةغير الثسرك
نفسه ومعصية "كبيراث
لعل الخواب انالدهر واللقد وان يكونا كفراوجاز عفوهما لكنهايس بواقع رأى ذلك خاق الله تعالى
الثانىره 0يكن ساحرا)

اوكعدم الواقع أكبال قلته ولاببعد انتمل الآية من قبيل مامخص منه البعض

عقيب مباشرة الاسياب
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اكلافخىاشية(و) ألثالث
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آاخلرجفاىمع الصغير تغرض الاتمال بومالاثنين والخيس على اللدعالى وتعرعلضى
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واشراقا فائفواالله تعالىولاتؤذوا وناك فاللءعروض عليه هوالله تعالى والانداء
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الطبرانى فى الاوسط
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وذلك) الاثارة اليه للاستهانةلقوله ( مذءوم جدا 6قوبا ( لاله  6)2بضماله وسكون الللثه اىنتج 2عدم

م0
الغيرة) على اريم ( 0او)عر ع

ةلب

)نا رين اللي :ال(على الزوجة والاقرياءو)
دج (خسة)

اى دداءة

 #بل هو  1لازم نه يحفظ الدين والدنيا ومنه » اى الاتقام هو الأصاعة
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مانآلقاقتلب وفسراللين بانهضد الغضب اءنى سكو نالفس فماشغى انحر كمنه

مثل ضاره ضيرا وزنا
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وقرض) رادى قال الزرداء:
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الككرات) 6د ارقا

دالتوبة خرضا عاللىشجاعة يلوجدوا»
الدياء الممدوح #إقال اللدتعالى6هفورىة
اىالكفار فيكم غلظة #اى شدة فىالقنال وصبرا +وفىسورةالنور #إولا:أخذكم
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او تعظن له اس ذيك

تمد لقطعت بدها  +وفىسورة تمد ##اشداء علىالك فار  6اى اععاه عليه الصلاة
والسلام يعنى يظهرونالشدة والهابة والصلابةخاانلف دنهم لاق انالمذهبت

عندنا كو انلأعتبار بعهومااصيغه لاصوص السب ولاسعد المقايسة ايضا نتأمل
وانضا قالتعالى يبه عليه الصلاة وااسلامواءلظ عليهم اىعلى الكفار والمنافقين
والغلظة هىالثدة من آثار قوةالخية وهو الغضب مقؤعق» البهق #إطط»

الحابراتى فالىاوسط .لوعن على رضى الله تعالىعنه عن الننىصلى اللهتعالى عليه وسم
انهقال خيرامتى احداؤها»ك اىدن كان كالحديد فىالصلابة فها »الف الشرع
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مخرضا على الجاعة
(وأجحدوا)» ااىلكفار
( فيكمغلظة ) اىشدة
افلىقنال وصيرا وقال
الله تعالىفىسورة النور
بعدما امره تحلد الزاتى

والزائمةنهياعن اخذالرأفة
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ا © بالاتقص_ال مذه غ 0بالنذ  5025متعلق بالعلاج  0اوالتذ كير « اى د كير الغيرتت
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© وهو  4الى  9معر قذافاته 31افاتالتوور كِقرا ذا|1اغيظ«

0

مع
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١

قكانة (لقابلتك) إلى

نجهد

لقابلة تهورك تهور منه
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العلينهبمكلة واسعة
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المرموز يها بدوله (دت)
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عتذاعباالهى  #وطط ##الدابرانى فاىلاوسط  #8عنانس رضى الله تعالى عنه اله
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عمد حجاللةيةمنفا عل
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 0تعالى ليس نفسه عن النثى

»ه
هءمن
ففظياخا
شالماح
تبلاب
ادء الغرظ ((حفظالتّدتعالى ايا) عطقل؟ م ]ييهلهم انل
خان
نالكقو
0ل
(والساد سر حتهله)نعالى
بارادة الاحسان اوفعله

محازا مرسسلا لاسحالة

ارادةالمقيقة ( والسابع»
من فوا كام الغليظ
(مكبته اياه »الى و المراد
منها فاتها من الو فرق

اوالرذى اوحسن الثناء

فيض
 2دفعاللّه تعالى عنه عذاءه #ه مكافادله على كظ ,غاظه وتهر نفسه قااللفى
ض_عفه امنذرى

* وقال اليميغى فيه عبد اللام وهو ضعيف دلالة هذا

المديث على المالوب مبنية علىانيكو ن دفع الغضبعينكظم الغرظ اومستازما له

يو الرا بععظر الاجر هطخ ابنماج لعن اءنعر ر اذلىله تعالى عنهما انهقالقال
رسو لالله اصلللدتعالى عليهوس) ماهنجرعة ااعظج,را عندالله  #تعالى يه من
جرعة غيظ كظمها عبد  6مع القدرة على ال.فيذ شبه جرع غيظه ورده الىياطنه
برع أللماء وهى

احب

جرعه

در

العد

واعظمها

ثوايا وارذعها

درحه

عليه فى والم الملكوت
#اخر بالا الفمىستدرك

غضبه اللهتعالى © اتغاء وجدالله تعالى واللمامس حفظ اللهتعالى اياه  #من الكن

المرموزله بشولهز حك)

واخازى

(عنان عباس ر ذى الله

محبته اباه#ه دابلىهذه الثلاثة ماخر يِهحك #ه الماك عن ابنعباسرضىالله

لفنيك عن النذى ولاحصل هذا العظم الاعند القدرة على الاتقام وايكت ا

0

والبلوى قىالدنا و هن العذات له

يوواادس

راجتدله والسابع

تعالى عنهما انه قال قال '

عنهم |انهقال قال رسو لالله صلىالله تعالى عليه و

رسولالله صل اللهتعالى

دهثفعالى فىكنفه يهبفعدين معنى المانب
لن
إوىجدن باكادءتعالى ف آراء االسك

عليهدوس] ثلاث خصال
شكال نادت امن

اىادخله فىجاته وحفظه فى الدنءا والآآخرة  #وسير عليه براجتهوادخله فى

محبتهيهجعله ءن ججلة احباله واولا هؤمناذا اعطى» له تعمةفقشكر  بلسانه

ااجقعن فيه
كنفيه © ى

أو بشلبة .اؤيار كاه.نلاآلشكر صرف العبد ججيعماائعاللهتعالى بعلهيهالى ماخلقله

من كن فيه6ه

ثلاثيهخصال

(إاواءاللهتعالى)اى ذعه الله «وواذاقدر»ه على التءل عقنضى غضبه اوعلى  منظله واساءاله غفر » اىعفا
والافصح ا
فلمتعدى المد  :كاف حديث واعف عظنلك ه واذا غضبفرٌ» من الفتور والضعف كناية عن
قالالله تعالى و اوناتها
الازالة هذه السبع على استقراء المصنف والافن فوائده ملى“اللوف بالابمانكافى
الى ردوة وفى القاصر

القصمر تال الله تعالى

اذاوى الفتية الىالكهف
( فى كنفه)» اى رحجته
وجاتهوهذا

اجطامع الصغير *« عنان
ا

عة

فى حد
ك]

غيظ يكظمها عدا

عباس

رذى الله تعالى عنهما

مامن جر عه

احسالى الللهءن

تطييا عبدلله الاملاءالله جوفهاعاناوملائ

قلبهامناو اانا
يث لامع الصغير ايضاء نكظر غ ظاو هو بعدر على انقاذء ملاءالله

كناية عن كو نهفىحذظ اللهتعالى و جاته وانليكنكتايةعن هذا لخقيقته لاتصور فىحقه

يىمةا
اتعلملل ف
تعالى والكنف اس

القلببالامن

(وسز)»

كرّيا كافىالطاشية الخوالاضافة الهاضافة تشريف وتكرم لو سيرعليه)ماجناه

من ذنوبهوعيوبهفىالدما بر جته ) الباءصلة مير يعنى سيرعليه ذثوبه ولميؤاخذبه عند وكر٠ه تروادخله فى حبته )اى
ع كلمعط سواء كان <ةيةياوهو اللهتعالى او صورنا هومن
اريابها احدهاز من اذا اعطى) باليناء لغيرالفاعل أب

حرى

العطاهيعى اذا عدلى ذعمة من تعالهاونمةءن الصدقة من العبد( شكر)اى النءمة الوادلة منه(إواذاقدر» على نفيذ
علىبده

الغضب والعمل مقتضاه (غفر )الحانىءل هو )التهاز إذاغضب) علىوزدءم در

اىسكن غضيه ماعله منآفاته

:

12
سو
وسيل

العورة كافه ايضًا من 2

عَصَده

والالجلية

الله عوريه

الاحياء عن النبى صب الله تعالى عليه وسلم واجلكم هن غفر
القأب بالردخى  5فى الاحماء اضا ءنه
ان ريه

عر

قال الى هنا اع

بعدالقدرة

 4وملا*

عا مه الصلاة وا!سلا م دن كظم غيظاو اوشاء

كا  5ملا الله قليه نووالقيامة ركى

رذى الله تعالى

* 3قال

عنه هن الى الاملم لفك

” #3وندو الله تعالى  0الاحياء 0

غاضه

ودون تحاف الله لمنفعل ماير بد

 1من أسيانه العفو

ان اعلى المراثت طب اى عدم عضت

 2الكظم ّ الكظلم يدون العفو أى عدم العمل #قنذى ااغضب فىاطال دل يعد

ساعة علىوفق الشمرع الثسريف انتهى *قال فاىلاحياء  2افض لمنن كظم لظم
فى حديث

اللهم اغ:ننى العم وز الى 0

ا
!قوى و جانى ال 3
 60بات

و

*+وق

لراسلوله
حديث إنىهريرة رذى الله تعالى عنه اتغو االرفق عنداللهقااوا وماهى با
قالتصل مقنطعك وتعطئى ممننعك

ونحر على٠ن جهل عليك *وعن علىر ذى الله

ذعالىعنها نالرجل ال ليدر كبام درجة الصاكم القاتموعن عظاءع دو نعلى الارضش
يك كا وعن ابنابى حبرب
اوذو | صمعدوا وفىحديثان

وكهلا اى منتهى احروون جاهد موا كراما اىاذا
عباس .ثلاث م نل تكن واحدة

علهنقوى > رهوعنعاك ىالاللدلوه >< يكف ءهالسفيه يل
ا

منهن فيه فلايعتد بشى من
1حس ”بك دذإا
بنااس

و عكل

لا شال علد وس اذا مجعاللهتعالى الملائق دوءالقيامة نادىمناد ان اهلا لفضل

فيقوم تامسن يسيرونف:طلقون سراعءا الى اللنة فتلقاهم الملاتكة ونشوللهم مالنا
71م

سراما فيقولون

>ن

اهل الفضل فيقولون

ماكان فضلكم فيةولون

3اذا اسيى"اليناغف وناو اذا حي
لا ر

ا

فنعاجر العاملين * 73وقال على رذى اللهتعالى ان

ل

كنااذا

 0اهدمخلوا النة
ماعو ض

الملممعن حنهان

الناسكاهم اعوانه علىا اهل وقالانس فىو5وله نعالى فاذا الذى ينك وينه

عداوة كاله ولىحي القىوله عظم قالنهو الذىنثقه ا<وه فيةولله ان؟:.ت كاذيا

غافلرلهلاك وانكنت صادقا غافلرلهلى وسب رجلابنعباس قالهللاث محناجة
فتقضيها 0

الرحل وه

واسحى

*وعن علىان امسن بن علىر ذى الله تعالى

ريهقيصه وامرله بالف دره,م ومس اسيم عليه وعلى نينا
عنهم اله سبهرجل فال
السلام نقوم مانلءود فقالوا لدثرا فقال اهم خيرافقيللهانهم بولون شراوانت
تقول خيرا فقال كلواحد دفق ماعنده وفىاطا ثلاثة اشياء السرور 00

والحمدة عندالناس والثواب عنداللهتعالى  9هذه الفواك  #السبع لكظم ااغرظ
00ليردالكظا0

لكا

لعفو ظِواما اذاعؤ معه

 0اىممع الكاظام 3 2م

كذره
ذواد  0واعظ ُظ* ايد لاق ان اطلاقه لس سا يظهر عا
ىال 6

الفضائل اننصل
نس

فى الرابع والخامس
من قطمك

ناطق

وثءفو

من

2

ا

فتأمل وما قدسبق .محنديث! نافضل
ظيك

وتدسن

تاساود

ال ا

الس

او

اليك وغيره

السك

* اعلاناعلىاار انب الم
أ ىب عدم النضت بثى” من
العفو مع الكظم
أسيانه ثم

ث املكظم دون العفو اى
عدم العمل متضى العضب
قالطال بل ليث نشاعة

على وفق الثريف اق
الماشية

لخواحه

زاده

هذه الفوائك  6السبع
السابق ذكرها ( ارد

الكظ وامااذاعفامعه6
اىمع الكاظ[(.ف») ثوابه
(اكن)عدد!(واعظم)
اجر اوشرفا

(فانك اذاعفوت
يعرك واحتياجك) لانكل ماوق عاجزوالله تعالىغنى اعلعنالمين فاغتنى بالعفو اولىمنالعاجز
كاقال ( فاللهتعالى  6القادرالغنى لإاولىانيعفو» عنك (إءعقدرته وغاله وبدلعليه) اىعلىماذ كر هنبعد الفاء
صر( و
(قولهتعهالى) فىس
فابع
وا الانحبون انبغفر اللهفيز؛ ذم يه لكر) فالخزاء هجننس العمل
اورةا
حفوو
تلنو

رخا ككلال
اسعور

فانكاذا عفوت مععزك » ليس هذا التدز ماشابل عفوالقادركاسبق بل ينى

عنه بلى والله اق لاحب

ان!ثفر اللهلىوفاىلعديث
المرفوع كا ندين دان

(المقام الثااث فالىعلا ج

3

'

عدمالمؤثر المقرق  #8واحتياجك © هذا تمايظهر فىعفو اللقوق المالية واماالبدنية
ساع #إوفاللهتعالىاو لىان يعفو © عنك يلمع قد ر ن وهغناء يه
ااتمل
واال
والعر ضية فل

لاخ اللاهنظهر هذءالا كثرية والاععبة بتطبيقادلة العقو والكظر بل الا كثريةفى
جانب الكظ ,كايظهر بالرجوع والمعةدقمثل هذااظات الشمرعى اماهو بالقل لابالراى

اتملى ) للغضب ( || +والتقلقانءن الادلة الفاسدةائنات اللطلتالتقلى بالعقل كالمكى عل11ن1101لا
١

0

.

الشاهد علىااغائبعلىانه يمكن اجراء هاذلادليل فىكظ,الغيظ ايضافليتاًمل فىادلة
لان لسرن وهر
1
ارفة ااشناء دوك
| العفوئموتا ودلالة حقالتأمل حتتظىهر حقيقة مطلوب المصنف وان كان الفا
ا

لتوضى | 5 0 2

اغسرض الصنف فانهم طإويدعليه  6اىعلى الكثرةه العظرإقولهتعالى وليعفوا

00

قبل قولهفانك اذاعفوت اذامطلوب هو العفومع الكظر بالنسبة االلىكظر و الدليل

غله تعينه باسيته فان

1

المععى يغطية ون العكابة
نحوالعشرة وهذا غطية

الاول التوضى'  6فد  #انوداود »9عن ءطية ##رذى اللهتعالىعنه  2انهقالانرسول

 7ججابوداود الرهو || 2وليصفسوا الانبون انيغفر اللهلكمهذا كاترىفانهم لغل الاولى انهل كانلكلمنهما
.له ا
عن د
فضائل مستقلة فلاثك ان تجموعهها افضل هن :كهلما فالاولى ايضا ان يكت با

بن
اعرو
ل ال
سعفو
عفى
دى
صعالبى

#إالقام الثالث ا
فلعلاج العهلى* لاغضب  9بعد الميحان وهو اربعة أشناء

الل هه لىاللّهتعالى عليه وس قالان|اغضت من الشيطان  #من و سوسته وو انالش.طان

خاقمن النار *كاقالاللهتعالى وخلقالمان مزمارج ٠ننار وقالوالمان خلقناء

لعل فى الشاميين

0

من نار التعوم والشيطان

حاق

من الكان وعنوهب

روج

مار جحمار حة

وقدسكت عليه ابوداود فتولد "نما المن فنه تفرعقبائل الإنومنه ,ابليس فتكثروا عددالرمل وكذاتكر
فا فالح لدديث صالل
0و قداخرد < ]|اولاد ابليس الىانا
لمتتلات ال الاأماقطار ©فاسكن المانا افلىه-واء وابليس مع اولاده
ا

02

 0فالوااهكب | فالىما الدنيا 1وامرهم بال3عبادة و ٠أ.فذرت السماء برفءتها ومافها منالعباد فشكت

انه ل  0و

1

1

الار
ض الىاللهتهالىفاوج اللهالما بالىخااق منك صورة ارزقهاا لعقل والعزوالاسان

صلى الله عليدوسم قالان

وائرّلالنا القران فاستقرت الارض فهى حيئذ ساض كالفضة فانزل المانع_لى

الشيطان» اى هوامرك
له ل عليه ليقوى

الارض فاو جالله اليهاان اسكتى فاناباءث البهم رسلافبعث الله ثماتمائة نبىمن ان
بهتع
فىتماتمائة سنهقةتاوا الكل فاه الت
لالىياس و انزلهمع ان فتقاتلوا معايانفهر ب ١و

الاذى إوان 5

المقعة من الارض ثمسكن باايسفاىلارض وعابلدله الىانر فالعلهه األ-ىماء السابعة

1

الغضب ) .خلق 2من ,||.الا ض لطلب:ابشمرط الشبادة فزلوا فسدوادهرا طويلا ال©حذوا بالداء 110000آ

000

وخلق 1

اذلننانهاك ان
الذءن قال الله تعالى

حت 0

وهم
5

وكانذاءغز وعطية ع اجل ونكبر دو عباهاتلى العياذيه تعالى «و اتماتطفاً  4اى مذ

غضب احدكم
ذطاب8
اردر
فءبا
يهالناربالماء #لانهضدهالان طبعالنسارحار بابس والما
ء

فىم

فلءتوضا د قل نديا مو كدا وضوءه اصلاة وان كان متو ضئا فالغسل افضل

خا المان من مار جحون

97سسس_2277222772722722ااا
77
__777
7!7
١؟!!
سح)ا!
طح7حا
طحج
7ج
ططح
_ص
الص

نار وقالالله تعالى و الجانشلقنا ٠ن قلى ٠ن ناراكعوم :وكانااشيطان :اعبدالملائكة فعدى نجعل شيطانا.
الاع,الاغاب( فاذاغضب
كافى اأقصية بزواما تطنى الناربالماء)فى

احدكفايو ضأ )ندا وضوءءه أصاوة

(قال6

وانكانه:وضاً

| (والثانىالجاوس)انكانةائما (والاضطباع) أ نكا نقاعدا وذ كرفى شر حااصا بجحامام ه باالوس والاضطجاع

اثلا صل منهفىحالعضبه م نادم عليهافلاضنطجم ابعدمن الحركةو البطش مالنقاعد والقاعد من القائم اقوللعلهاراد
بهالتو اضع واللمفض لان الغضب سكاأمنالكير والترفع والله الموفق برقال احتشى خواجه
الششريغةانللتوذئ

وتغيرااهيئة

٠ و

والاستعادة

والد 2

المخصوص

نفعاق دقم الغضب

* قالالطيى ارادانيةول اذاغضباحد كفليسةءذ مالنش.طانفانالغضبمن الشيطان
فصورحالة الغضب وهنشأه ثمارشد الىتسكينه فاخرج الكلام هذا المأرجليكون
اججع و انفع وللو انع ازجر واردع وهذا التصوبر لاءنع من اجراته علىالقيقة
لانهمنباب الكنابة وهذا تحذير شديد منااغضب ولاننافيه قولامام:ا الشافعى
ر-جدالله تعالى عليه مانستغضب فإيغضب فهو جار ومن اسرّضى فإرض فهو

شيطان جبار لانقوة الغضب محلهاالقلب ومعناها غلياندمه لطلبالاتقام فنفرط
فهاحتى انعدمالعقل بالكلية اوضعف اوافرط حتىجاوز حدها الشمرعى ذمذما

باذن اللهتعالى انتهى

كلامه» +واخرج
المرهموزله

ابوداود

شوله

96

رَعَ:ن ابى ذر الغفارى
رذى الله دعاالىعنه انهم

قال  30قاللنا رسو لالله
صل الله تعالى عليه ا

قائمفلجلس) ندبا (فان

شديدا ولمكحلام الشافى الاول واحاديث الثانىوسيب ذمالاول'ستازامه انعدام

ذهب 2

الغيرةوالحية والانفةهايؤنفمنههواكنى الالوس #انكانقا اجلواضطباع »

(التضبع نذاك اويا

انقاعدالؤود»#ابوداوده عنابىذر الغفارى ر ضى اللهتعالىعنه انهه قال لقال لا

ونممت (والا» اى فان

دولالة صلى الله تعالىعليهوس اذا غضب احدك وهوقائم فلجلس بانادهفان
ذهبغنه الغضب  »#ذذال اوفيها ونعمت إوالا»ه فا انستر مقوفليضطم على جنيه
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الششرائع * عطف على التكام ابزولكونه من عند المتكلم  89واما اذاغضب مع
العر0.بالشسرائع فنالرباء اوالكبر اواأعهب ومنه»ك اىمناشد نواعثه #والظن
المطأ  6لعدم مطابقته ناواتع ه وعدم فهم عاد المتكلم  #مكلنامه بانيريد
منكلامه معنى محازيا وهو يفهم المقيقة نلمفاء قرينته اومعنى حقيقياوهومشهور

قاخارى اوامدواك تزاج المعانىيقفعلىالتكلمالتدين والتفسير»ه بششرائطالتعريف '
الافظى او لاتكاءاتداءبكلام بوهم الخاطب 1اىلمقضودوذلاكةو لهو الاح ]ان

اعلناحجال فكلامه» الظاهر  1م»اقطم الاصول منمقالة المشكل واخلنى
بلمانشعل الكل بلالمشيرك أيضا واماالتشابه فلاشع كفلىام غيرالشارعالاانيكو ل

علىطر بق الاقتباس او بلفظآية اوسنةشاءلة لأمتشاءه كاافلىكنماس علىقدرعقو لهم
مب المخاطب قفاىلالشرعة
اىن
حلاذ
وانقوا مواضع التهمفكلامه #وواحةالن ا

عن الاجال فىكلا )4.وتعةيد المقال بزواحعال الاذى) والصيرعايه

(وثشيرائط)

8

فلكلام قالاللهتعالى فىسورة الهرات د ياابها الذين
(وعلى السامع)اكلام ([التثرت والتأمل) حههل:؛ م يه ا
امن واحناءة فاسق بنباء
وشرائط الامبالمعروف ثلاث صعذالنية امعنلاء كاللهدن وكلةالله والثاتى معرفة

الخد الثالث الصبرعلى مايصيبه هنالمكروه *قالفى نصاب الاحتسابوحب فيه
ثلاث خصال رفقةالاللّه تعالىفا رجةمن الله لنتاهم فانالغاظة لاتزيد الافساد
قنصم_وا

 3حم ففذلك عاشالله هنالمكروه وفقه لثلا يصيرامء بالمعروفٍ منكرا ويأبغى

انيشاور اصعاءهفيا اشكل عليه كا أل ععبردالر حجن نعوف
وروى دوهذا انعررذىالله تعالىعنه

نادمين  4تزل حين بعث

ومحاية الس

| /ىَْصلى الله عليه وهم

كان لعس للة معابن مدءود ركوالله

الوليد بن عقبة الىبجى

عنهمافاطلع هن خللباب فاذاشجم بين يديه شراب وقيئةاغنيه فتسوعرليه فقالماائجم
شيا مثلاثيكون علىمثلهذا الحالققام اليهالرجل وقال بااميرامؤ منين اذثدك“ الله
الاماانصفيى

حتى انكام قالقل قال 0ت

عصيت الله واح ك 2فك

عصيدت نت

فتىقال ماعن قال محسست وقدنهاك الله عندوقال ولاكسسوا وتسور توقد
قال الله تعالى عن و حل وليس 7١١ ان  2الببوت هن ظهورها

الىوأتوا البدوت دن

ادوابهاودخلت بغيراذن وقدقالالله تعالىلاتدخلوا -وتاغير بوتكم
ولساو | على اهلها فقالعرر ذى الله عند صدقت

فخرج عروهوسى ويقول ويل نعمرايغنفلراللهله يحدالرجل بمهتذا عناه-له
وولده والآنسول اماد

المصطاق لية.ض الصدقات
كر

ل

وهم

اليه

لمعذا

بم موه

ماهم كن

ا

بلئه

قر جع

ارا

فهلانت عاف لى فقَال غفر اللهلاك

مين أن اسن

على مافعلم

ولاشسور ولادخل ستابلا اذن

#وعلى الشامعانثبت» الىاجات رو التآمل 64فالىكلام قالالله تعالى فاىرات

هارا وقال الهم منعوا
الصضصدقة

وثهوا

ستلى

فهمردول اللهعليه السلام

ان بعث اقتالهم قماوا

باايهاالذين امنوا انحاءك فاسق نبا  +ا2ىبر كذب» فتديئوا انتصيبوا قوماجهالة

مال كلاءه على وجه
فنصصوا علىمافعاتم نادمين «ووح-نالظن بااؤمنين  6فل

الله لأباغ دوم رسولاك

عرر ذى الله له_الى عديى| لاظن

اليا خرجنا ان نلقاه

فب وقدامكن جله علىو جه

حسن

* وعنان

بكلية خرجت منفى' اخيكسوأواننحد افلىمير#لا نمظ هره الاطلاقلكنقال

بالتعظيم وانا نعوذ بائله

فىالفيض بصلحراء المسبإينفىحديث حسن الظطن من حسن العيادة وقال يعنى اعتقاد

تعالى دن غصرره وعضبف

الخيرو الصلاح ف<نىالم#لمين عبادةوقال وقيلا-وأ الناسحالا قمينلاشحدلسوء

رسوله فاغم رسولالله

ظنهولاثق به|حدلسوء فعلهوقد بلغ حسن الظن عند بعضهم الىانحكد اللادالذى

يمافمل الوليد فاخبر الننى

يضر بالرقات

ويعذباخف

دسا ياماه تومالة.م

وأ ارنت الله رذى الله تعالى عنه

ؤوان!ثة.ه »#ماد المتكلم بعدالتأمل يم حتهد اولالتأويل كلامه تحمل حسن
ولويا<قال

ضعيف

اوقليل من الحاز ا 1

والاستتعارة

اوحقيقة

اليه كاقتنسيرالعمون

مقابلة مدازْْ

مكلامه لا الملة
هناده ن
سيور ودوها ف فعليه الاستفسار »#اى سأله ع
وسوءالظن كه فانهمذ مو م فلعل لهعملا حم

اذا كان ىااسئلة ووه

توج يالا كفار

وانتلم تطلع عليه قالفىالدرر

ووحه

والبزازية

وا<دد مذعه عمل العالم الىما عنعه

ولابرجع الوجوه على الواحد لان الزجع لابقع بكثة الادلة

2

 +سدور

بذلاك اى باابها الذن

*

لنوبحلنلاؤلمفانين)

فلاحم لكلا مكل علىو دجنل

وقد

افك جله على

وجهحسن[

واناشتبه)

صن إن انكام

ا

وك٠نعائب فقولا كعم  0واه ف ن الفهم السقم
علىالسامع (فماءه)

الاق

سين

ىرم
الا

ان هن

اءذااسن

اث1

ف عاتم 71

الظن

اى

أءلى لاط (بالاستفسار )

المحلة)بالذم 2 100فلملله اذ >>كاقال »  9نغائت ولاه اعواة 25نالفهم السقيم
اىطلب آلبان 2ل ا

(ومنه) اىمنالاشد المذ كور ( الفعلالضار الصادر» ٠فناعله إخطاء) يعتى «نغير رويةوفكر كن رىىالى”
صيد) لاصطياده إفيقع “همه ث علىانساناو» على إمالهفيتلف) اىملاك نذلك(فعليه) اىعلى لطي“ (التثبت)

فيه (وعلى الى عليه ) ءلىسبيل التأ كيد ا(لعفو ) عذنلك تلطانه (وان ”
طغرىائمة“ال
فىامىه (والاحتياط) با#داء
لدر) على العفو رأسالإزالتضعين على وفقالشسرع) اىعلى حسبه» نغيرزيادة (لاالتهور» ااىلوقوع فىالامى 7
ش

لاعنروية لإومنه» اىءنالاشد المذكور (حبالدنيا والعرص علا فان'لرجلةدسئلءنغى شياً) مالندنا
(فلايعطيه) ذلكالغىإفغضبان) ١ى|السائل و ااسؤل اماالسائل فلعدم اعطانه ماهو ماده هن المال واماالوٌلٌ
الغنى فلسؤال السائلماهو شقيق نفسهوروحهكافهر من الداثية إوتحى” علاجه انثاءالله تعالى نذكاان غضبه "
س
يوم
بز .
رد ردكلامه)لالعدم حصول «طلويه (زو» ل إعدماحاته) و

فلتكير اوالتحب»
وبااولقول نا

امن القصن نااك

غضب عند رد شفاعته | وهو حرام بالآآية اجتن.وا كثسيرا من الظن الي وبالحديث اباك والكن
فىامر مباح اوحرام © فان :الظن اكذت اديت فى الاخراء وكا بحب علاك السكوت بلثانكا فق
مس_اونه جب عليك نقليك بنرك اساءة الظن فسوء الظطن غيبه القلب واما.ان
تكيراواعنايا انفمسالرد
انكشف بقين ومشاهدة فلاءكتك ان #مله دمل حدن ذعليك اتحندله على
شفاعتة

قََ أعم واجحب

لعضلار الصادر
كاعطاء الدائ حقه فان  ١سيو فشان وخطافا افك و د اى من الاشد المذكور ااف
رهد
1ك ردارااد

خطأً كير م اىلىصيد فيقع الىاذساناوماله فيتاف #ذالاانسان اومالهفاذاكان

فك

هذا االمطأباعثا شدبدا االاىغضب والغضب وصف #إنعليه»» اى عاللىفاعل .
الخطى” ##التثبت والاحتراط»ة فىام.حتى :لض مناناطأ ووءللالمىى عله

او تحب وان كان لفعله
عر | مندرا ورك وااحا

على العفو يشكل انعدم القدرةاما
العفو»هفانالعفو افضلكام ##وان/هدر
يكون بالامتناع ولوبااغير ولاشك انالمفوليسله ذلكالامتناع بلهو منالافال
الاختيارية مطلةا وؤنااتضيين يهمااتلفهنفسا اومالا على وفق الشسرع» بلازيادة
ولانقصان لان جزاءسيئة سيئة مثله_اواناجرعة على قدر ارم و9لاالتهور#
والغضب #ومنه<بالدنيا واححرص علا اىعلىالدئيا #ؤفان الرجل » الفقير .

فغضب فالله:ه الىكافى
الخاشية  +ومنه  +اىمن
الاشد المذكور* ماصدر

من صبى او محنون او
حنوان  +لامرّله +اعا

عقله

ليوسدآل منغنى شيا من امتعةالدنيا بإفلايعطيه يهذالكغنى فمغ9ضبانيهاى

تأذىبه 7-2

* كبكاء كثير* هن الصى

السائلو المسؤل اماالسائل1نعه وامالاسؤل فلك_ؤال الستائل ماهو شقيق نفسده
لاجدحنبا يشوااءناللهتعالى
اعل
وروحداواةضب السائل يو سكى'علاجه #هاى

* وعثار  +من اللدوان

9ليردر دكلامه وعدم احاته #لالكونالغنى مانعالال

 +وشتم +من دن

ئل
اغضب
سه 6#
لغضب
اكان
فان

 +قيغضضت ورما يشحم *

عنه قوفنالتكبر اوالعهب» لااملنحبة يإكن يغضبعندرد شفاعته فمىابماح»

من مدر يدض  +و يدن

و يضر ب+حذ  المفعول

الداع

لاتص_دق

على الفقراء فا وحرام #هللقت

|ا

1

لاحل

اقتصارا لدلالة المقامعليه+و هذا +اى النوع من اغضب +من اقحانواعالغضب «واشدها قعداجومنشاؤه

عل

الفسدق

(واما»

خابلثطبع* وعدم تساي الام لصاحبه الحرك المسكن +و اج من هذا  +اىهن الغضب من > و حيوانلاأدرال له *+من
دلسىةوطه+
اع
جضب
يغ

من

*له+او عدمقراره *+فيه+ا وعدم نقطاعه +كالحبل+او اتكساره +كار عندارادنه ذلك» او

دوه *من المراداتدن ابجادو تخلف عن |المصول+فيغضب+من ذلك اللجاده ويشم دل رما يضر يهو تلفه»بالتكسيرواذهاله 2
ممع علهيان +ه أىالفضوبه:ه +لا<ياله ولاشعور ولا

عطف خاص على عامو ذلك لانه جاد وهذا شانهو لابرد

مافىالخارى منغضب سيد ناموبى عليه ااصلاة واللامعلى ارلاخلذىفر دو بهالذى و ضعه علليقهعرندوالرغاءهحتى
ات علىبنىاسسرا ل وهوبةولثوبى جر فلاوقرفيه وقالابوهربرةحتىان ار لاذب من طنريه لانذاك الحرخلقفبه
ا

يس

ل سات سالك درك تسمه بإخذ نوه كاك وردنا خدتهليه السلام سبل اح

لا رجف حته :حوذلك يضر بقدمه وةولهله اسكن ك افلىفكية  +ومن الاثحم » من يغضب علىفعل نفسه
كالعثار ك»أ+اذاعر  +وعدما<سان ثى** بار عليه +فرسب نفسهه غضبا علا *ويلعنه؟ الاولى ويلعنها والنذ كبر

باعتبار الشخص «ويضرهه  +وهذا قتع  +لاف منبغضب على نفسه لعصيانه لدتعالى اولكسله *+اىفتوره
فىعمل الصاح *اوتركه بعض التوافل  +فيغضب للهتعالىه فحمل علها امورا شاقةء جزاء لما باشرته مالنعصيان

اق
شام
للال
اىفء
+رما  +ىاكثيراما ,+حاف +لذلاك عل
اوتركه مانلاحسان و

 +او.نذر* ليلزمه اتمامه  +وهذا+

ااىلغضب علنىفسه للهتعالى * حسن والغضب علا * غيرة  +اى خصلة ٠ دينية * لرجوعها لادبن +واقعم 0

هذا كلهمن يغضب على اللتهعالىفىاوامسه ونواه.ه +استثةالا للاول وحياللناهى +او +يغضب :على الر-ول :الاولى

ا*فشىقستتنههاعله ونقدمغيره عليه سيبها *وكثيرا ماشعهذا » الغضبالاثم بعدالفضب علىثى' +
على رسو لا+لله
صدر مالنغير* وقول غيرله هذا امراللهه الذىامتكهه * اوتهيه»* اىمتهيهالذىثهيتك عند +اوسنةنيه صلىالله
عليهو  *»-الذى حرضتك علما فيغضب حيئئذ والعياذ بالله تعالى فيؤدى غضبه لفساد اعانه* فلذا قال صلىالله
عليدوم] الغضب شسدالامان * تقدمسانه مزيد > ددر داك

خروةا انفسنا* المؤدية لامثالذلك وباخلة من

مقن ان اخذيروالثس والنفع والضركلها ل ١  "5ع د اللتهعا لىفلا يغضب لذئ؛ اصلا * روىانابلس ندو اومى

واماالغضب لرد شفاعته فىامواجب كالشفاعة فىاعطاء المدون دنهلادان فان

ردردكلا مه فنالتكبراو العجحب وانافءله امرامتكرا وتركه واجيا ففضي فالله
ومنه 6ه منناشد نواعثالغضب* #الغدر وهونةض العهد تيلالعهد مايكون

منالانبين و  3نمنحانب فوعدونقضه خلف وعد  ,الميثشاق .#كعطف

عليه السلام فقالباموسى

اباك واطدة

فاتى العب

بالرجحل الحديد م يلعب

الصديان نالك + 5وعن

5

علانتا كد لاه مالوناقة يط انان  6اعيلة اعرد ال ل وهبءنةرطىانةتعالل

مثلااذا عاهدالامام معالكفار ورأى

نقّض العهدخيرا لايحوزلة ذلث قبلالاءذان

وكذا سائر العهود © وهوالح_ادى والعثسون

منافات القلب  58م 5 6

0
:
1
 2عن  #إلىسعيد  2الادرى رذىىالله تعالى عنه اله صاللىله تعالى عليه وم

 0 00لالكفر اربعة.

اركان الغضب والشهوة

و احررص

1وع
واولاليطعا»؛

:

الللهىعنه
انس رتذعى ا
ع امثى مع رسولاللهعليه الصلاة والسلاموعليه بردجراتىغايظ الماشيةفادركهاى ابىفبذهبردانه جبذة شديدة
فنظرت اصلىفقدة مااتلقبى قداثرت فما حاشيةالرداء منشدة جبذه ثقامليان#دم لىهناللهالذى عند كفالتفت اليه
فادهلكسغل
لكام ثمابمعرلطهاء منفقعليه٠ ود نانس ر ذى اللهعنهعنالز بىصلىاللتهعالىعليه وس انه قالاذابعث
اللءتعالى االملايق ناولمقيامة نادىمناد من ت4العرش *لاثه اصوات ال الإ لكين انالله قدعفا علكم فليعف

إعضكم عنبءض رواه فالىاحياء  +وعن انىهربرة ارلذلىدتعالىعنه اندقال قال موسى عليهالسلام  3اى”
عبادك اعنعليك الالذى اذا قدرعفا رواء الاراتطى فىمكار مالاخلآق * وعنانس بزمالك رذى الله تعالىعنه

اله قالقال رسو( الله صلىالله تعالىعليه وسل اذا وقفالعباد نادىمناد ليقمن اجره على الله فل
ايدل خ
للنة قيل
هءنذ
لاذى اجره علىالله قالالعافون عانلناس ذتامكذا وكذا الفا فدخلواالانة بغير <_.اب رواهالطيراق فى
تلآ
مكارمالاخلاق وا
اب
لاكر بمة والاحاديث الثشرفة فىكفمالغرظ وااءفوكثيرة جدا وفهاذ؟ رهالمص مع ماذكرا

كفاية لاعاقل قا مل(ومنه) اىءناشد ور

وقبلا ثماخافالآخرذيكوننادرا كلاف الوعد م

وهونةض العهد) كانشو

لاثنانعلىثى" نفعل كذا

الف  1ارسي ا

كاف الحاشية( والميثاق )؛ن ماهدته فاخذ هنك الميثاق ( بلاايذان) بالىااعلامله بالنقض(وهواطادى والعششرون هن

آفاتالقاب) اخر ج مسوالمرمو زله بقوله(م(6عن)ابىسعيد (المدرضىرىالله تعال عىنه انهصبىالله تعالىعليه وس
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عن على رطى اللهتءلى عنه عن تيااربنعسا كر هافنتى بغير علاءننه ملائكة

الوفاء لف عنه لعدم
يستعمل فاللميرواأوء-.
فلث فاحاز الاول
ا
ثانىكرم لاف
واخالف

العكسكا قالكرم اذا
مهد وفأواذا اوعد عفا

فاعس بم ان
اءوات والارض هوهناشار على اخيه 6ه قيل وان يستثسره ب
الرشد ففغيره فقد خانه» اقول فالجامع هذانحدئان احدهما المستشار هؤ؛ن

اىلذلمادتعانوىلكن  11كا
لكن بالزيادة المشارة آنا والثانى دن افى الخ ح

كافالحاشية +ثاعمل ان

زىه
اعل
جدر
يذائ
المناوى على حشارلجامع ونه يهمن اشدنواءثهلإوخلفااو عاد ا

الفرق بايلنعهد والوعد

واثانى
واماخلف الوعيه ذقيل كرم ثمفرق بايلنعهد والوعد الاول هانلمادين ا

لوك تون دن
ادانيين والثانى»ن حانب
واحد و نض الاو بعير

عذرحراممطلقابلاابذان
واما نقض الثانى فغخاف
وعدحرام

منحانب ونقضالاول يهيرعذرحرامهطلا بالياذان والثانىخلف وعد حرام شة

بذعد والاجاز ئحذيواجسلانهنهى متكر ركهيضاعف الاثمو فعله .
املفلاله ك

الذنب لانالواحب ف الاول الفح وفى الثانىالتوبة
برتفعكاابيع الفاسدوهن ف
فاذا فا العقد ونابارتفع الاثم والا فيصير .ضاعفا اثم نةسالعهد والذنب

بثيةالحلاف لأنه كدادعد والانحاز فىهذهالصورة واحبلانه نهى ءن منسكر ذيركه يضاءف الاثم و بفعله»

ا العقد والذنب وام الااصرار علىالمذكروتركالواجت الذىهوالفم والتوبة
اوصير :ضاعفا م ن س
و ال ف
(1

٠.

.

,

زوام)
ع
00 ١
حو ل

وحائر ةباذلوفاء ث همو مسحب لاواجبلانالكذببناء على عدمالوفاء ليس !دح 0
لسهون الوفا0

لكناهدق العداق
وااعتترون »قارلذكقات

 0-2زاد

القلبية ) وصرده انحاز
الك5
والمالاصرار على
ثمهو

سوب

لاواحب

1
دن

01
كدت

والتوية 3
ىئ هوالقسم
الذ

بشاء

على عدمالو فاء 1

00

لد0

حرام

فلايلزم

الود والوفاءعه قالالله

تعالى )مذااخلفه بإياايها

رفءه ولكنالحقيق الصدق بكالحوفاءكا فىالماثشية #وهو» خلفا|اوعد
اولثالث العشر ون #منآفات القلب هلو ضده انكازالوعد والوفاء به قالالله تعالى
مالاتفعلون كبر مقا )
ياايهاالذين امنوا لمتقولون مالا تفعلون *6روى ان سين قالوا او علنا احب
المقت اشد البغض وهو
الاعسال االلىله تعالى لبذلنا فيه اموالنا وانفس_:ا فائزل الله تعالى انالله حب
كيز عند اللهاننقولوا)
الذين قاتئلون فى سيله فولوا بوم احد فنزلت ولم مرحكبة ٠ن لاملمر
الذين آمنوا لمتقولون

وماالا_تفهامية

 1الفهامع حر قفار ا

والاحكر

سدع ليه

60

 5اغنائهمافى الدلالةعلىالمستفهمعند عقكبرهقتا  #اشدالبغض نسية للقييز للدلالةعلى
انقواهم هذامقت خالص "بيرعند هن

ةر دو نشكل عظم مبالغة فىالمععنه

و عذد

الله انثقواوا  6فاعلكير «ومالاتفعلون #وميه مم ف عنابىهريرة رضى الله
تعالى عنه

انهدقال قال رسولالله

صبى الله تعالى عليدو-م 3

 3علاده  2المنافق

فىهذاالاساوبمن الكلام
مااللامىبدانلغة زات
فىيجاعة قالوا لوددنا

دلى حاسالاعال
الاننللاهع
ال.ءوفنعم لبه فاخبر اللهنديه

انهاللهاد فلا فض كل

ثلاث  :#قل لاننافى زيادتها عليه لانالعدد لامفهومله لاي ازمدار الاشكال
ماضنافة آنه الى اىلى باللام ولاءهد ولادليل للحنس فلاضاف والمضاف اله
للااستغراق فلادخل فالمواب لاعتبار المفهوم وعدمه فتأم_ل  وانصام
وصلى  #وشماءنعظاممانى الاسلام عليه والظاهر *همها الفرض خلافا ان وهم
العموم بالنفل  وزع © اعتقد  9الدمسم » يعنى لابفيد مامة اماله واعتقاد
اسلامه ولاك انهلابكفر صاحب هذهالمصال ولوتجوعها فااراد الالال

نصر الؤ هنين ولاشون

مان اوعلى عدم
اىلناىكيال
روىعنانن عباس رذى الله تعالىعةهها اتوحمل عل

فكيلةو عيد شديد
وذع ل

م

إعضهم وكرهوا

فنزلت اومالةسوا الهاد
فاتاوا.ه ذولوا نوم ا<د
اوفى المنافقين يءع_دون

مبدح الذىو صف ,ه
نالفاعيمان افلاتزجار عنهثلهذه الكبار كاقل اوعالىلسل
المؤمئونواسحقاق الذم الذى وصف,ه النافقون والفاسةون كاعنا لسن و مكن المواهب وغيرهمنالمفمسربن
ءعد
افلالو
هود
ما

انءراد مالنمنافق ماطللقفاس على ااز المرسلاوثبيهه المنافق ومثله على خذف

كار كور لاتطةالاتية ولاند تإكنمنالة يقل الامارة والأماراةء ماذلف
ويؤيدذلك ماورىعن |أخارىانه يتزععنه نورالايمان كاف حديث »نزلى نزعالله

يث عظلاىهره لقايلمراد نفاق انملك
للدجل
ا“حا
نورالاعان قمبنله*وقيل 1
فىقول حذفة أعمررضىاللهتعالى عنهماه لتر شيأهنالنفاق اى هن صفات المنافقين
الفعلية » وقبل #ول على »انعتاد ذلا ولم سال تهاونا بامرها فيكون منافقا

خالصا +وقيل ل

لة على انهااية المثافقين فىزمانه لاجتناب اصعاءه

عنتلاثاللاصال ولاتوجد الافىاانافقين كاروى عنابن عباس وابزنعر رذى الله

تعالى عم © اذاحدث »#نا فىالدن او فىالديا  8كذب #ه م_دا واما
الصور ااتى جوز فها الكذب فياثاراخر فهذا منقببل مام خص ماهلبعض
7ق

لاطا

ةد

لاسر

كافى

 +اخرججح.مل المرموزله

ب6ىهربرة
ن(ا م
وعله
رضى الله تعالى عنده

انه قال قال رسول الله

صل الله تعالىعليه وس
و عام
مم
(امنافق) نفاق الانعال
(ثلات) لاينافى زبادتها
عل.ه لاالنعددلامفهو مله
(وانصام وصلى وز

انهه ؤءن )و اجلهلةوصاية عل تحال اعرابها احالاامعطفا مام (اذاحدث) اىتكاء ك(ذب» اىاخبر لاف الواقع

1
(واذا وءعد» مذلثئى' 6
على ىما

(خان)» لعى

زاخاف)

اذا دعل

اى ترك“ الوفاء بهدمع تمكانهمنه زرواذا ادن ) باليناء اغيرالفاعل اىامنه

امينا ووم

عذده

ا

من ع

ص

اومال

اوقول

خانقنه

0

ع

كس

الغبر 5
أعناء

3

8

١

غوالئته الاججاع على ان  0منذلاك لاوجب الكفر والنفاق ولا اول ليكنمعار ضا وانكان ون الصاح لماخر جه 8
« اكد

من اسان

نكن

وإذا علوا بهذا دون ذلاك

هذا الحديث ون العماح

وكون ماخر ج»ما من
المسان ©“هل به وقال

1

وا

وم كيه واماالاماما-جد ر-جه الله فقد نظر الىكون 3

ل1ا
واذا وعداخاف © الا انلاشدر عىانانه لانمل هنا 2ل 1[711
وسلاءة الاباب لانالتكليف عالايطاق ممتنعه الذا| عن باللفعولو ضع عندءامانةاموالا

ذلل»هتهاعلهىا
واقوالا لايااسرارا 88خان#يلخم ف عن ابنعر و بانلعاص ر ذعىىا

فداح اعت ان
ا

اندقال قالرسو لالله صلىاللثهعالىعليه وس امربنعكن فكياهنمنافقا اها واى

ذان ار موز
االخرشب
#و

صهيورهاخ لقاو مادة ودبدنالهقيل
شدبدالشبه بالمنافقين سيب هذه الحص ال لغاءتها عملي

أمماشوله(خ م (6ءن)
عبد الله و(

2

ين

ل برار بعخصالو الافهو تكرة صم فد و الشسرطيةخبرهو تمل
عن الكرمانىاربع
ال
هدهقصف
إبع
كو نالشسرطية صفدواذا حدث خبرههو قاالتلفتازانىاربع مسد أوالةجلة

ننفهنيه
والاحس نان »لارب خعبرا مقدماو مبنتدأاخلير يإوونمكان فيه خكصلاة م

العاص » اأكابى ابن
التكابى (رضى اللهتعالى

خصلةمن النفاق حتى.دعها» يركها عنابنخرالنفاقلغة>الفةالباطن لاظاهر فان

د انه ال كال شوك

افعىتقاد الاعانفتفاق الكفروالافنفاقال#ل ويدخل فيه الفءل واليرك وتتفاوت

الله صلى اللهتعالى عليه

مراتبه اذا ان حان واذا حدث) خبرعن ماذئ الاحوال |7070909

وس اربع) منالللصال

معذرته فىالتقصير واذا وعبد اخلف لليف هو اذا عاهد غدر »#ندَّض العهد

ررشنكن ) اى اجعون

ترلكااوفاءبه #وواذاخاصم ريه ماالللفاصومة عناطق وقالالباطل فىالفيض

زذه كان منافة  6نفاق

عالنبيضاوى >تمل اختصاص هذابابئاء زمانه لعله.نورالوج بواطن احوالهم

افعال( خالصا)له ومن

وميزا لص والمنافق بماخص المنافق ففزمانه ولمتصرح بامعالهم لعلهرانمنهم من

كانتفيه خصلة منينكان

توبولان عدمالتعيين اوقعفاىلنصة واجلب لادعوةوابعدعن النفوروال2ا>عة

فيه خصلة من النفاق 2

دعها» اى يتركها راذا

وحتملاممهوم لاتأكيد فىالزجر ابذانابانها طلائع النفاق البههى اسم القبائح فانه
سللين و لذلاك
اافليةم ا
كفرموه باستهزاء وخداعمع ربالار بابفممانذنلاهتا من

يعن ) اى وضع عنده

بساملحغانه وتعالى فىشانهم ونعىعليهم بالمصالالشنيعة ومثلهم بالامثال القبصحة

امانة عن عرض اؤمال

مالنارفيعل منذلك انهذه
وجعله ,اشداء عاللىكفار واعداهم الدرك الاسفل ن

اوقول/خان)فمارواذا

حدث)اىتكا ( ,كذب)
اى اخبر حلاف الواقع
ااعطى
(واذا ماهد» ى
العهد لغيره إغدر» اى
نمض

وى

الاشياء اولىالامور واحقها بانيهاجر عنهاولايؤتى مراتعهافان منرتع حول جى
النفاق نوك اننشعفيه ويحتمل ارادة النفاق العرفى من2الفة السرالعلنمطلقا

فيرامى امو رالدين علناو يرك محافظتهاو النفاق مأخوذ مالننفقوهواءسبالذى

له طر يشان وغن الطيىاقكها الكذب لقوله تعالى ولهمعذابااي ماكانوا يكذبون

الوفاء من غيراعلا هه

(واذا

00

اىخر

ج عن طر دق احطق* قل هذا

خصو

ص

(وعن)»

بزمانه عله السلام لاطلاعه نورالوجى بواطن المتصفين هذه االحصال فاع اكحابه فاته أكررزوا عنهم و اعالميعينهم

منناأنصف بب ذههذه الااصاخلخص

شذاي]واسكلها

ت
ااث ااومعن
ضتصف
ا:ااومعنءاءننهمنرا
يدككووناانننت

بمهااليككوون ش
ن شريبعها|بال أمننافاةفق اإلكلنخااص

السلام كانمنافةا ومهل شبهانه تغليظا عليه ولعلهذا يكونى<ق

وااتءا قال علك1
و

من اعتاد هذه اناصال لافىحق هن ندر تمنه
5

:
يه وهو المثافق العرفى لاالشرعى كذا قاله ابن الك فى شرح
ماعوناه يكون منائقا فىامور الدن -ميهز/اه؛

اانك
وعن الغزالىو االماف فىااو عدقبخ فايالئوانتعد بثى الاوتؤى ن.هبذلبغى ان يكونحس
لاناس فعلابلاقول فاناضطر رت الى الوعد فا<ذر ان  21فالا!#ز اوضمرورةفانذلاك

اق وخبائثالاخلاق #فالوعد بنيةا لاف كذ بعد حرام فالوفاء.ه
فات
لار
مانام
و اجب كفم افلىعقد الفاسد والتوبة للمذنب واذا وفىارتفع الاثم والايضاعف
هذا اذاخ_لى عنالعوارض واموائع وطبعه ازيكون حكذاك والافسيأتى

جوازالكذب فثلاث صور هثلا لإوامابئية الوفاءفجائز» بل مطلوب اذا كان
فيهادخال سرور

علىالمؤمن #ثمانه» اىالوفاء على تشدير نيته  #9لاب عند

المخار قلا اا
انللاف) عثلآه 6

0

افقع
ارولا
ابا
لانه اخ
(عد) أتجيره له وعنمه

عله إ<رام) لذمه فى
الكتابو السنة فالوقاءيه
والحق الكونه نيا عن

المكر لفحم

ل

اكلذعلاء ارلجلهدتعالى  6عزوجل وعند غايلراكث واجب كايأتى واءالميكن
واجباهع اله كذب لعدم تممدهكإيثيراليهقوله انفاكذب عدؤالاعد فيه لاوجوب

الفاسد والاوية ادنك

9بسلحب فيكوخنلفه  #بعدم الوفاء #مكروها تنزيهايه ونقل عن العيئى
فيه !

فاذا وظا ارتفع الام

شرح الخارى وقال العلاء سكب الوفاء بالهبة وغيرها ابابا مؤكدا ويكره
'اخلافه كراهةتازيه لارم ونسحب ازيعقب الوعد بالمثيئة أُذْرج عنصورة

والاساعت
(وامام

الكذب ويستحب اخلاف الوعيد اكذاان الاوعد به لابيرتب على ركه «فسدة

ولت
ا)د
طدائز
مفاء ف
الو

ا

وى

الفتاوى الزشية لان

م عند

عد

المعار وخاف

الوعد

قاصاداله

الوعد بر بيه

انفليهاالدسرور
خكا
اذ

ب
ذيس
يالهل
على المومنل

ودايل قوله صلىالله تعالى عليه و اذا وعد الرجل * اخاه ممايسوغ شسرعا
ف ونوى انبؤله * #قيل فيهدليل علىانالنية الصاللة ثاب الانسان عليها فر

ثم الدلاحب»)اىالوفاء

ولا المعليه يهلان على هذا

(عند اكز اعلاء) وان

بهيهقل لعذر منعه
يفا

فلاجنا ح عليه وىروابة

لا تقريب لان عدم الانيان ان لعذر فيذبخى انلابكون الاتيان مسصربا ولاالدلف
مكروها بل قوله فلاجناح فالظاهر انه بنتى الكراهة مطلقائع قد تمع اللواز
مع الكراهة كال-ممكثيرا هن الفقهاء شو لجو زمع الكراهة وانةولهلاجناح فىمعنى

يحب الوفالدف اعلمبكرلكن

اسن ومن معاتى لإباسن ماهوتركه اولى لكن هذ ا|الرّله غير كرأهة |نراقيدع

لحقيق الصدق لسر

تعول الكراهذاليه بناءعلى انالاحكام ذهفلسولم بدخللانعدم المصر قاللمناوى

كانعدمه كذيا لانه لبس
 0فايس حرام فلا

(ل ب
ذلك لقوله ب
اء
فعدم
و)ب
لافه
فيكو انخ

ولانالوفاء

بالعهد مأمورنه فى ججيع الاديان لكن اوحئيقة والشافعى علىانالوفاء

#ستصب لاواجب ويأول هذا اللبرانه لايأتمحيثكانالوعد لازمالهبذاته لالاوعد
ومنعه عذرقال فىشرح الرعايةوااوعدالذىهو»ل الللافكل مابدخل الخص
فيهلساب 4و أعدنك قمحدسة اوكافةو هنمأ لو تكاف طعاماو جاس بلتظار مو عداله
احائ تأمل ب رواء» تد9

عن زبد نارم  7رذى اللهتمالىعنه والاديث

بهذين األرجين على هاتين الروابتين وقع افلىجامع هكذا اذا وعد الرجل اخاه
وفىنلته اذبفى ولم عئ

لليعاد فلااثئم عليه ثمقالفىالفيضااديث غريب وسنده

ليس شوى قال الذهى وفيهابونعيان دول كشهابى الوقاص وقال المناوى اول
سندهعلى هو لينانتهى و لاعكئ اندلالةا اد بث على هذا ليس نسو يت

ان السازق

(مكروها تنزيها) للامة
عر دليلةوله عليه

السلاماذا وعدالرجل)
غيرهوعدا لزونوى) اى

عد)ةز ثم
ونب
عنم را
يف ,ه فلا جناح ) اى
لاائم ع(ليه) من الاثم
ولاغيره (وفىرواية فلا
ام عليه والروابات

الفبدمل بعضها بعضنا (روا )2الدامدى وابوداود المرهموزأكها وله (تد) (عن زد بن ارم

7
وعندالامام ا جد» بن حنيل
الوفاء (حراممطاةا)

عنده

ومن دعه)
سواءعن م

منالائمة والمقلديزله (الوفاء واجب)ثسما قتاركه آثم (و انللاف )بعد |

على الوفاء ندال و عد

امعلى تركه إزففية شبهها الاق ) لوحويهوالشبهة

15

5

!>

نهىعن حالفتها واخارمن و
هجافكان كالكراهة الوارد يهاالتهى (و) قيد(آية)'ىعلامة( النفاق) كإحاءت.ه |10
(وشانالسالك)
بلاخلاف

فىطر يق الله تعالى ( الاجتناب) اى التيأعد (من االحلدف) قال الفقهاء الاروج من اخالاقف دنا

مالميشتد ضعف

رك

بالوفاق» ام انالرجل.اذا
ويكفر رك عينه بدليل

ماروى عن الننىصلى الله

تعالى عليه وس انه قال
منحاف على بن فاجر
فرأى غيرها خيرا منها
فلات بالذى هو خسير

وليكفر عنبمينه و الكلام
مع هؤلاء خير هانلوفاء

بالعين  +وكذا اذا حلف
ان لأبصوع اولايص_لى
أو اسلوادى اكرات او

لاحم او لاتواضتا او
لابغسل من الطانابة او

لايأتى الىا ةع ذاو العيد ن

اولااتصدقعلىامسا كين
اولايؤدى صدقة الفطر

نحنث نفسه فهىذا كله
ار عن مناه لانهده

أهويصادم

خاف

0

اواطعامعشرة مسا كين

واجب  #فثاركه آت « وائلاف >

ا

|

فى اعتقاده لكنه قل اق كقولنا انءذهب الحىنيفة د حقل اتلمطأومذهب

غير خط حقل احمق والمتورع المتق ترز عنهذا الاحقال »ما قدر لكنةوله
6قسالطابى فىحل
واد النفاق نقاضى المرهة ولوظنا فافهم هو الاخذبالوفاق الب
صل
الرء.وز وجب عاللىصوفى ان

نام ماندح بهعله علىوفق الشرع على

الاتفاق بايلنمذاهب الاربعةفالصوفاذاكان حن المذهببمثلاو جب عليهالاحتياط -
قاض وضوةه وصثلاةه وسار عباداته حى يكون مواتقا ده إ[0١ ا

وماات واجد فان مذهب الصوفية المع بين اقوال الفقهاء فان لم,سس ابلنع
يأخ_ذو بالاحوط والا ولى فان الشافعى لايمرّض عليك ان لتموضاً افلىقلتين
وانا دف لاتعيرطن) علا اذا ا ا
الذكر واالرأة والوايك
ان يحب احصاب المذاهب الاربعة ويدعو باللسير جميعهم ولا تعصب اصلا
واماالرخص فكب تركهاع ىكل حال انفاقا اتهى هذاف الاقوى فاالنتملبالرخص
عيدد امل اممو  0امافءله صلىالله تعالى عليه وس وقوله ومحبته الرخص ١
عد تعليم لشريعةاوقل

اعلام لزوم العزعة قل قال الفقهاء

سئةبلا خلاف مالم يثتد ضعف مدركه اويصادم سنة

تتحة اونوقع الإروج منه فى خلاف آآخر كذا نقل عن المواهب وفى حديث
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اللأمووله اولع
عىالى
تد
لهدر
لا:
انع
رع

عنهاان الننىصلى اللتهعالى

لكين فانبه تننظ الامور ويصلم حال اجههور * قالسفيان

عليه و قال انالرفق

الثورى اتدرون ماالرفق هوان لضع الامور مواضعها الشدة فىموضعها والابن

لايكون فى ثى؛  6من

702

الرفق 0

:ىموضعه والسيف فىمو ضعه والسوط فى موضهمه +وقالالزمخشرى منالاهور
ف

الاخاة

امور لانصلم فيها الاالشدة كاجرح يعالح فاذا احتجم الى ادك ليكن رمنه

حس_نه

بدواعا انهملايمطو نبالشدة ا الااعطوابااين افضل مندقال برزحهر ع

رسا زرولةينزع» اى

بعدرذق لارفيقا بعدشدة ١ لآنالشدةبغد الرفقعز و الرفق بعد الشد ةذل ههوالثااث
عدما كر مانءع ن الغيركه دواو داو ديقء 0

رذى الله تعالىعنه اله قال عت

ارات

1

وجع_له من 8

ساعد ترعن ثى')

من

الاثياء ( الاثانه ) اى

رسولالله صبىالل تهعالى عليه وس نول محنرم الرفق حرم الكذيركله © صاىار

صيره شيا معيوبا (وفى

روما من الذير وفيه فضل الرفق وثرفه ومن ثمةقل الرؤق ف اقلاهور لك

رواية انالله حب اى

فىالعطور و الرابعزينصاحبهوا!عامس #بة اللهتعالىله6:9م 9« 6عن ما ةر ضى

برذى ,الرفق)»ن العباد

اللفتعالىعنها» قيلفيه موسى هابرنون قالذهى فالىضعفاء كذا فالىفيض يان
اللنىاصلللىهتعالى عليه وسم قالانالرفق لايكونفىتئء الازانه » من الزيناول هذا
احاديث الرفقعن و الذرق شم واذا اراداللهباهلبيتخيرا ادخل عليه,بابالرففقان
الرفق الخكاالفىجامع فو لاينزععنثى” الاشانه  #من الثينضدالزين و لذا كثزثناء

و(يعطى © مانلثواب

الشرع فىحانىالرفق قال مرو ءنالعاص لانه عبدالله رذى اللهعن»ها ماالرفق قال

(على الرفق مالايعطى )
منه ((على العنف)» 0

(إومالابعطى على ماسواء):
ك 3على غير الرذق من

انكو نذااناةوتلاينو لمرق معاداةاماءلك ومناواة من شد ر علىضر لكلو فىروايه يه الخص_ال الهيدة العنف
ا#يمطى على العنف ١ ضد الرفق وهو الشدة
مااجرل 9
و يعطىعلى الرفق #منال

ل برحبفق
االى
عنها انالله تع
ومالايءطىعلىمادواه عل غيرالرفق من االإصال الهيدة يعنى ان اللتهعالىيعطى
عبده على الرفقى* نالاجر

وا *و ابمالايععاى على الخدة وا لصلابة  3امقصد

الخاا0ك

#قص .بلاطل وهو ك#اىالط ريق هالع » اى تكلف اللواعنى اجلنفس
فىطري
علىكظام الغيظ  #*#وانكان له شاقا عليها فؤعىة بعد اخرى بالتكاف  #بامشقة

واأصار بذعي ألندت ل
يعطى عبده على الرفق

والرامن الاجر والثواب
مالايعطى

على السلدة

عقيد
ل“2
اوا
والصلاية لا

لها الاجر والاأواب ومالادمط ى على ماسواه عالق بهالاذسان الاجر دن االمصال الهمدو الافعال اأرص يه وقالعليه

:لمقاصد الخلاكة
السلام اذا اح ب اللهته الى اهل بت ادخل عام الرفق رواهالامام كاقىالدو فق (ااقصد | دُالث) 0ا
(فىطر اق تصيل المزوهو) اى موص .له (امر) ا تكاف الل (اعنى جل المفس علىكظاماله 500وا:ن كان جاه

خرى بالتكاف ) هذا ا ب
ماقا علما(مىة باعد
نلج يكن بولا علىالم لانه غير تاج اليه  002قليل كإفى الطاشية

(حىبكون) اىيصير:بالمداومة و0
رذى اللهتعالى عنه انهقال

قال رسو النيه صل التّدتعالى

من (ملكة ) :بالشكرار (وطبعا) بالاسقرار ١ م-عىباط ) لاعتيادهله

ا
وحى

عليهوسم انما العر) اى

هيئة فى النفس لصدر

بعا يهكالملكة الطءبعية الغر يزو مس ىبا
عنها الفعل لسهوله منغيرروية

لاناملق عبارة عن

وتكلفولكن أكون ل كاه

طربق حصيله اذالميكن محبولا عليه فينئذ لاحتاج اليدلكنه قليل جدا يشكلان

بحاصلولتهع()والحخصسر
اعتناق باعسان الام

اللا ليس من قبل الفعلحتى مكن #صيله واكتسابه بل منقبيل الكيف فكيف

الاغليفلاينافى حصول

مان محصيله اذ الكيفيات النفسائية طببعة ضرورية لاعكن استصالها بالقصد

المعار قو ابنثواعالعلوم

والارادة فليتأمل قالالحثىهذاانل يكن محبولا على المزلانه غيرمحتاجاليدلكنه

فى قلب العارف المتبع

دنرداء ارلضلىهتعالى عنه اله
الدبارىقطاتىليع
قليل ##وطبقطن»* الطبرانى وا
قال قال رسو لالله >لى الله تعالىعليهو سس انمالعل  * -هذاليس حصر اضاق

لاهدىالنبو كاف الفدية

(و) امار ال اى

حصوله ( بأل ) اى

بالتكلف له احداء فاذا

اوا كثزى كانوهم لانالء المعرادس

طلبه من اهله

الامن الاندياء وورتق م علىسبل التعليموتعله

 1فلاع الاتعليم ||شارع ولو بواسطلةوما تفيده العبادة

والتقوى والمجاهدة والرياضه اتماهوفهم بوافق الاصول ويشرحالصدور ولوسع

زاوله وتمرن عليه صار

العقول ثمهو بنقسم لما دخل نحت دائرة الاحكام ومادخل نحت دارة العبارة
وانكانماءةناوله الاشارة ومالاتفهمه الضعائر واناشارتالءهالمقائق فىوضوحه

ه-
طلب(اللمير )االرلضى
تعالى امثللعإو اسل مثلا

عند هشاهدته وحققه عند متلقيه قالا.ءن مسعود تلو افاناحدمٌ لاندرى متىحتاج

خلقاله(ومن2#ةرى)اى

اليه وقال ابنسعد ماسبقنا ابنهشام بالعل الااانه يشدثوءه عندصدرءويسأل وكنا

( يعطه ) يصدق طلبه

تماعنا الخحداثةعنه +وقال الثورى ممنرق وحهه

فقص_دق الطلب ضامن

ولامتكيروقيل لاءنعباسمنلت هذاالعإ قال بلسان سئولوقلابعةولكذا فىالفيض

نحصو لالمطلوب رومن
بتق) اىنتجحنب (الئس)

و » انما ١ ال مبأعر6#اى باسلطنفس وتنشيطهاله قال الراغب الل امساك
النفس عن #حان الغضب و لمر امسا كها عن قَضْضاء الوطر اذاهاج الغضب

البغوضله تعالى مثل

الغضب و الجهبل -مثلا
(وقه) اىنوقه اللهتعالى

قفعلان
رترلك الفاكل .ال
للعنه اذلايكون ذلكمن

اوعلنسبع.ضلف
غيره ((

«وومن نحرى الخير##اىطليهو قصده

رق عله وقال ماهد لابن مسهبى

اومن >تهد

فى #صيل

الاير  2يعطه *«اى

يعطيه اللهتعالىاياء © ومن دق » وفرواية .توق  8الثسر #مثل اللهلوالغضب
 9وقد يه لانالامور ده ولامائع لمايعطيه  #تنبيه  #قال بعضهم وبحصل العم
بالفيض الالهى لكنه نادر غيرمطردفلذا م الكلام نموالغالب قالالراغب الفضائل
ضمربان نظرى وعلى وكل *حما علىو جهين تعلمبشرى يحتاج الىزمان ودرب
وعارسة وتقوىالانسان فيهددرجةفدرجة وا نكانممن كى فيهادنىمارسة بحسب

جه الله) وامراد منه

اختلاف الطبائع افلىذكاء والبلادة والثاتى ضشايلهى وانءولد انسان مالمابغير

عبدالله بن مبارك (انى

تعكرعيسى و حبى علعها السلام وقديكون بالطبع كصبى صادق الهجةوالمضاء

حصلت الحم ) حتى

صرت حلها( مساكنة)
وااراد

د

تكن

(متهورعف الافعال(.ذى

اللسان) بالموحدةوالعية

وخر لفكسة رك ن بالتعإوالعادةفن صار فاضلا طبعا ومادة ونعنا فهوكامل
الفضيلة ومن كان راذلا فهوكامل الرذيله  8وعنبءض السلف رجهم الله© تعال
قيلهو عبد اللهبن المبارك © انىحصلت الى »ىعرت خليا وو ما كله
متهور ا»لفافعال #ذى الاسان» بالوحدة فالتمةفاحش  8مدةمديدة وكنت
اصبر علىا#ذبااهلتهو رو دس الاسان فوواكظم غ#يظ#ااىمنع نفسىمن الانتقامبالتكليف

اى فاحش اللسان (مدة
1

101010111101
2
[1

وبذاةاسانهلزوا كظمغيظى)اىامنع نفسى من الانتقام (حى)

(<تى صارملكىة)غاية لقدر اىولاذءت ذاك<تى صارهلكة وطبعااها (وهكذا)ءثل حصيل ار أ( طريق

حصيل كل خاق حسن) باكتسابه واازاولةله ك(التواضع») اىكالتنزل«والتضاء) ااىلود والكرم(والشجماعة
اعنى  6بالتشبيه فتحىضيلماذ كر بعصيل الم (المارسة الكثيرةبالتكاف) وهىالعبر عنها بالملكة لإاالى انيكون
كيفيةرامعحة

اوع فا كم

وكذا)

اى عخصو لالاخلاق

بالممارسة الكتيرة بااتكاف(

طر بق ازالةكل خا

والاما استقهره العرف واسحينه الشرع حسن كم فىامواهب

شما اوعرفا
سى” » قبيع

اذلاحكم لغيرالشرع ١كالكير) صد

التواضع (والدل) ضداخاء (والجين) -ج>م كه ضدالشصاعة(اعنى) تجامع الشبه (المارسةالكثيرة على
 2دى

صضار

2

الل * روى

عن

لعي ان انى »!ا

01

ترك مقتضاء)اى مقتضى
ون

0

والادب غنايسله ادسفاق يما رايت نهم فعلا ماالفا لطبعى وقبعا فمنظرى

تعودت الخالفة اياهم +فانة.لاص لكخللق هنهةولةالك.ف وهوامص ضضرورى
لافمل كسى فكيف .قاب الضرورى كسبيا بتكافالعبد» قلزالملاصله بعاقلى
وكلام بعض ان
خاقته الاضا 4.والاغير والتيدل بالتكاف اما هولااره واافهوم ن

الثاتى مقنببل الفعل فلا كلام فى صدة دله حينئذ والسابق الى المخاطر ٠ن
 3ات بعضهم اله من «قولة الكيف عند المكم والصوفية ومن الفعل عند

الثلق المطلوبة ازالته
( والعمل يضده الى ان
زولتلك الملكةالردكة
باالذلنهتعالى )و الماصل

ان كلا بقوى بالتسل
عقاتضاه وبضعءف (إضيده

تظهرانطريق الفعصيل

المتكلمين  وهكذا "#عصيل الام بالتخم 89طريق حصي لكل خاق حسن

المارسة الكثيرة على

كالتواضع والعضاء والتججاعة اعنى  بالتثبيه فى محصيل ماذكر حصيل اا
المارسة الكثيرة بالتكلفالى انيكون كيفية راءحة وكذا» تصول الاخلاق
بالتكلئف #طريق ازالةكلخاق سى*كالكر واأضْل واإبن» الاول ضدللاول
و الثانى لثانى وااثالث اثالث مرة بعداخرى «اعنى» بجامع انشبه #الممارسة

لسن امنة ال تكو إن
ملكة وصادرة من غير

روية وانطريق الازالة
العملبالضدوثركمقتضاه

»شال
الكثيرة على ترك «قتضاء» اىاأخلق المطلوب ازالته  #8والعمل بضده ك

ه
لك حص
لذلا
لان كنا فعل

الاشياء تتنكشف بضدها 8#االنىتزو ل:لاك الملكةالرديئة باذناللهتعالى #والماصل

ضعف وة:ور<تى زول

انكل خاق يقوى بالعمل مقتضاه ويضءف بل يعدم بالعملبضده فظهرانطريق

باذن اللهتعالى رأساعاق

0ل المارسة الكثيره عل الطسين مها إلىان بكونفلكة.صادرم غمينرزوية
وانطريق الازالة امل بالضد وتركه مقتضاه لانه كلا فملذلك حصلله ضءعف
وفنور حتى يزول باذنه تعالى رأسا كافىالحاشية +ثم اعزانهاختاف انالذاق طبيعة

الماشيةالخ » ماعل انهم
اختلفوا اهل الف
المسنغبزة ام مكتسبة

خض يزية غيرمكتسبة عند بعض لقوله اصلللهتعالى عليه وس االلنهتعالى قم سكم

سك من قالغ بزةشوله

الق جبلةفىنوعالانسان
اخلاقكم اقم ارزائكمرواه ااضارى  +وعنالقرطبى ك

عليه السلام انالله تعالى

حهتى نصير
وهم متفاوتون أن لين عله  52منهاكان #هودا والابالجاهدة في

#ودا وكذا ان كان ضعيفا فيرئاض صاحيه حتىبقوى كا نقل عنالمواهب
الأذية

]اقول هذامسدتنذ

الى »الضوفية واللكماء وعيد المتكلبين صحكيية

قم سكم اخلافكر يأ

قم ارزافكم

رواه الضخارى ر-جدالله

لقة
بلل
جىا
وقالااقر ط

ير
صتى
يه <
فىنوع الاشان وهم متفاونون ؤن غلب عليه شى” منها كان #ودا والاامبالماهدة في
ضهويذا فيرناض صاحيه

<تى شوى* وفىحديث

الحديث

#ودا وكذا انكان

و فدعبد القيس قولهصلى اللهعلءه ول لعبدالاشجم ان فيكلضصلتين

بهم الله ورسوله اغب والاناءة فقال بارسولالله قديما كانا فى اموحدثًا فقال قدا فقال الهد بله الذى جعائى
دلى خلقين حبهما رواه احجد والنساى وتخدى ابن حيان لترديد السؤ الو تشريره التسددر بان فى الخلقى ماهو جبلى

وماهومكت.ب كافىامو اهب الادنية وكلامالمصنف قابل لماذكر من انمثهالكسبى ومنهالى واللهتعالى اعالام

سوية يل م هس
غ 0الرابع واالعش رون ( :

من آقات القلب ( سوء
لظن باللهال
لايغفن ا

( بانه
ولابعطه
القن

اريه ب( و  6سوء

إبااؤمنين) بان يظن بهم
السوء والقيجم 0»:عرد
الوهم ع« وهو

الطرف

المرجوح ( اوالثك ©
دو

مطاقى

اشاس

2

استواء الطر في ون اماماهو
يظن
فليس حرام بل بغض
|

اولارلاعبشعمرون 6ه نآفات| لب ءسالوغان باللهتعالى #بانهلابغفرذه و لايعطىأربه
وو بالاومنين عرد الوه ,اوالشك  #نفساد هرو فسةهر من غيرعل اوظن و امانهقايس

حر امدل بغض فاللهمأ .ورءةكذا فىالحاشية لكن قالوايةغى السرمانرأىعيباىاخيه
لدق الظانذغى انلاتحاسرءلى الماشاة علىمو جت
ماتطفعن
ان  2سن الظن ماقدر تَأويل
ظنه واحمللصعللىاح بادمنكىانالااذا اقنضىدواعىالامى بالمعروف والتأديب
لى وهوحرامكسوء القوللكن استاعتى.ه
اال
لهحغرازم#ق
اان
والتعام الشرعى #ؤف
ثاولنفس مفو بلااشك عفو
ياطر
دغو
حاال
الاءقدالقاب خكمه علىغيره بالسوء ام
ايضًا فالمنهى عنه هوالظن والظن مائركن اليه النفس وعيل اليه القلب وسيت
حرهةه اناسرار القاوب لابءرفها الاعلام الغنوب فيلزم المتازّعة يمغة تعال ىق
المصر بدعوى الششاريكة فايس لك الظن الابعيان لاحته_ل ناويل كي قلى
اذاساء فعل المرء شساعك ظنونه +

وصدق

مايعتاده من وهم

او لات

ق الله كاك

مأعوربه

كاق الماشية الخ إفانه 6
اى سوء الان (حرام)
بالكتات والسنة 2قالالله

تعالى باايها الذن آمنوا
 :احتنوا كثيراءنالن)»
وهوطنالسوء

باللتا لى

وعادى

بده بقول عدوم

ففليل من الشك مظم

6 +

قالالله تعالى ياايها الذين آمنوا اجتذبوا كثيرا من الظن »*كونوا منه على

حانب واهام الكثير أصتاط فىكل ظن وتأءل حتى يعم اله من اى ,القببل فان
من الظن ماحب انباعه كالظن حيث لاقاطع فيهمن|لتمليات وحن الظن باللدتعالى
وماكدر م كالظن فىالالهمات والندوات حيتت حاافه قاطع وطن البوء بالموٌمنين

ومابباح كالظن فالاهور المعاشية  #8ان بعض الظن اثم » تعليل ملستلانافمص
والا"ثمالذنب الذى اصلوعققوبة عللهاي انهلايلزم من امي بعض الظن الاجتناب
عن! كترالطن د

بض الظطن وأله نهم منه ان بعض الظن ليسيأثم ولاسعد

اوباخواكي الملون(ان

اننشال انالبعض يحقق فىككن الا كر وان المفهوم ليس ععتبر فالىنصوص عندنا

باعلضان اتم» فكونوا

فيكون صورة الدليل اذاكان اكز الظنأنما فالاتحتناب عن! كه لآماللكمنقذة

على حذر منه<ي لانشعوا
قيسه

* #وم

ع

صدق وهو قوله انبعض الظن اثم لكنلايم المقصود مالم تعينالا كرّالمطلوت
الاان نقال حانب الاقل حسن الظن وكإنامناسوءالظن! كير لان الانسان>بول

المرهوزله شوله ( م ©

على الهوى ودواعى

(رعنابىهربرةر ذطىالله

اوحانب الاقل سوء الظن الذدى طر نشّه ا

تعالى عنه

ان رسو لالله

صلى اللهتعالى عليه ا
قالاباكوالظن )منصوب

ولف
ذعام
حذر ب
مالتح
على

والظآنهن النفسكم معلل

وله إفانالفاى) الذى
بع فى القلاب بلا داين

الهوى كالطبعى

رم

وخلافها

وماهو

ك2
طبيعى |١

لوهم ودذك بل عل اوظن ايضا

ب»ىفهءرنيرةرضى اللهتعالى عنه ان رسولالله دلىالله تعالى
كانهفاذ#مه فاوم
علهو سسقالاباكوااظن * #اىظن السوءالذىلادليزله واوظ:ا والافيتكل ماهدم

قع ف
لمةتق
ان #
اىب
+و فاىلفرض احىذارو ا-وءالفان من لابساءالظان نهم العدول والظ
عقايمر لزيادة #مكن فىذكر|الساءع واكذب
ضر م
لظاه
بلادلبل لفانالظن  6اقاا امل
احلديث #ولانه بالقاءااشيطان نفس

دهان وس

لسع

لظن حد ثا» واجبب

غواصنفءه
لظنف
اال
بان المراد عدم مطابعّة الواقع قولاوغيره اومانشاً عن
ى من حكمبشى'علىغيرهبالظن بعثه الشيطان على اندطول
ال و
#قالالغز

(اكذب الحديث ) اىحديثالنفس فانه لكت بالقاء الشيطان فىنفس اسان

مجازا

فيهاللسان بالغسة

( فهلاك)

س:/عسة

ووصف الظن,الحديث ازا فانهناشعنه كافاىلموادب لو لاسو بام عكر ودونفتيشاخوالالغير
اىلاتطلبوا الاطلع علىخيرالناس بلطف كالهاسوس(ولانح.سوا) يحاء “قدلة من الس وهوا”تاعالحديث الغير
فيد
خفية اى لاتطلبوا الثى” بالماسة كاستراق ال-معوابصار الثى“' خفية وبينه ويينماقبله جناس معدف افى
عبى لاتطلبوا التطلغ علىخيراحد حي <5

ولاءلىشره وكلاهها منهى لالهأو اطلعت علىخير| حدر عا صل لاك

فلقيام حقو قداو نار ايه بعينالا<تقار وبرى نفسه خيراء:هوكل
فبلكاو صر ا

ذلكهن المهلكات ولذا منعالشرع هن التعرض لاتهم  2ولاحسسوا * قالالمناوى

حم اىلانتعر فوا خيرالناس بلطف كالل+اسوس قال الزتشرى الس ازلاتترك
طلاع عليهموااحسمن عن احو الهموهتك السرح<تى
الاالى
عباداللة كت سر هافنتو ص

تكشفإك ماكانمسةورا عنكوبستثنىمنه مايكون طريقا لانقاذ محرّم منهلاكء
ونحوهكا أنكبر ثقةبان فلاناخلابر جل ليقتله اوامرأة ليزنىبها فجاز التجسسكا
نقله النووى عن الاحكام السلطائية وا«تحاده  9ولاتحسسوا  #محاء م»#لة
ائملاتطليوا الذىءبالحاسة كاسيراقاك ع وابصارالى* خفية وقيل الاول الفحض
ولاول
عنعوراتالناسونواطناءورهم نفس 4او بغيرهو الثانى ان تولاه بقنفيسهلا

يختص بالشسروالثانى اعمكا افلىفيض قبل عن شرح المصااح لابنءلاث يلعانتىطلبوا
التطلع علىخيراحد ولاعلىشره لاناطلاع اخذيرريما شضى الحىسد واطلاع الثسر

شضى الى التع.يبو التفضعم» وفىالحاثية والحسسمنهى الااذا كانءتعلقابظ فىماله
فيه ايضا والمكر الى
*صومن
هلا
روا
ساظر
ثفعا
اويدنهاوعر ضهفكجوز الصحسدس لد
تىسب ظن نبواسهطةائناولقكرانقادرا عتلغىييره مستثئنى من هاذلانهى
لصلحال
ااح
اذ

حمند بان لايكون فك
ذلاك اير و ا ناطلعت على

هشترعينه و لفذهو ز كره
ابنالملاكفى شح المصااح

و الخاتية العسسشس
منهى الا اذا كان ذلك

متعلقا بظلمماله اوبدنه
او ضه خيئذ جوز

ع0

لدفع الم

هن
شص م
والخلا

اتتهى

كلامه واللتكر اتلتى اذا
حصل لتيب ظننه

بواسطة القرائ او نين
وكان قادرا علىتغييره

مستتى اعن هك اليو

 8ولاتنافسوا ».هنالمناسفة وهو الرغبة فىالثى” والانفراد.ه ومنه وىذلك
انلف التتاهمون إىلاتز غبوافعَا زعبافيدالغي رمن اسباب الدتيازعد دليل الريضاء
تافو | شاءو سين*»ملة
وقيلالتنافس والتحاسد واحد فالمعنى وان اختلفا فىالاصل  8ولاحاسدوا »
من المنافسة وهىالرغبة
ةقاطعواولاتدابروا ##ولاتباغضوا» لابغض إعضكمملا
بزوالةاثلغميرو رفاىي لات
فى "الندفرد بالشى” لد
و لانستعيلوا ماهوم ا,ياببغض بسكمف ولاندابروا * اىلانتملوامقتضى التباغض لاارعبوا ها رضك 42
الغير من متاع الديا وقال
«أخوذءن الدبرفانكلا من المساغضين «ولىدبرهصاحبه وليالتغتابوا قالفىالعارضة
القاذى فوىوله تعالى
التدابر انبولى كل هنهم صاحبه ديره سوسا بالابدان ومعقولا بالعقا والآراء
والاقوال©#وكو نواعباد الله #ذف حر ف النداءا و خبركان 8اخو اناه حصاو اماكون 3فل6يتنافس اتناف ون#ة
اى .فليرتغت ارون
لفاخ فاللةناوانتر كممماذكر كم اخواناو الافاعداء
الاخوةبه تماذكر اوغيرهاكا
(ولااسدوا)اىلاعن
© كامرك » الكاف صفة.صدر >ذوفوالعائدحذوف اىاممركوهاوبه امسر
احدم زوال ممة الغير
كاالفحاشية الخ( ولا

أاخلس © اىيمعهمادينواحد والاخوةالدينيذاعظ مناللمارجية هللاإظاء »
كأنهياناوتعليل لا خوة لانثانالا'خ عدمظع اخيه كايؤيده حديثالمسلمنسل

( ؤلا"ناغضدؤا )انل
لاتعاطوا اسيابالبغض

فيقلوبكم (ولاندابروا) اىلاتقاطعوا ( برشّة /اؤ تى  6شال تدابر القوم اذا ادبر وكالحد ءن صاحبه
(وكونوا عبادالله) يحذفحر فالنداء (اخوانا)اى| كتسبوا ماتصيرونءهاخوانا بماذكر وغيره( كأامكى)الكاف

صفة مصدر #ذوف

والعاد محذوف اىامركوء اوبه (الس اخوالس) اىي>هعهما دبنواحد والاخوةالدينية

اعظم اولنلقيقة لانزمرة هذه ديوية وتلاشاخروية نماس:أنف انق الاخوة نشوله الانظله) بالعدوان عليه

(ولاغذله) بضم الذال العمةبدعه فيد الظالم مع مكنه من نصمرته ل[ ولا ره  6اى لابراه حقيرا وانكان

نازلا فىعاتبالدنيا ثماستأنف سيانه بشوله (التقوى ههنا ثلاثا اىيكرر هذهالخلة تأكيدا لمضعونها واشتاماه
ع»قلل وهوالةاب وقيل#لالعقل الرأس لفقدء عند عروض
لقوى
(ويشير) بشوله ههنا (االوصدره) و »الالن
ولصدر لال اسم ان قر مسزا اصلا لانه لابدرى
:قوى ا
اكلان
الغلية علىالرأس كاف ا مواهب وفىاللاشه فاتذا

مافى قلبه الابعلامة ظاهرة كيرّك تعديل الاركان وتغتى شان

زمانا ور قصهم ايضا فانها حرام لاشبل

س
لن
اص[ء
الصلاحاصلا انتهى اس سامرئ') الباء صلة فالىلبر المتقدم سه  .باماهههقاما اىكفاية #خ
لتعظر عند اللهتعالى إان

حقر اخاه المي» معد

سلتهاضصىلرناثة
لحقو

هينه او لحو ذلك (وكل
المسم © حقيقة اوحكها

(على الإ )متعلقبقوله

( حرام  6قدم اهماما
وابدلمنكلةوله(دهه)
فلايهراق اكلاقال عليه

اسللامحفدىيث الآ خر
اأ
لاحل دم أهم ى” مب

الاباجدئ ثلاث الفس
بالنفس والثيب الزانىق

والتارك لدينه المفارق

للجماعة زوع ضه)اى
حس.ه (وماله )فلايؤْخد
منه الامافر ضه

الشرع

كالزكوة والافقة على
منعليه مؤنته ( أنالله

تعالىلانظرا|لاىجسادم6

عظ_! وغيره (( ولاالى
صوركً) اى لايجازيكم
على ظواهرهااعاد لااعاء

اك للتقلال كل/بالق
(ولا الى اعالكم ولكن

ه ,واموالههقااقلاضىفنلمبراع
ئلى
اسع
ملنا
المتمومنن انهو يدهو الم من من مدنها
حك الله اف ذلىماسملين والكف عنهم لميكملاسلامه قا اللقيصرى الاسلاممقام عظيم
و حشاسلريف من كقق بهفىالدنيا الهحالاهل الإءةفىالعقى ومعناه الانقياد للاواص

فلام من جيع الخلق ونافهعل
وترك الاستعصاءلها والامساك عنابذاء من داخللاس
7كف الاذى عنهر كذا فاىلفيض يو لاذله  اىلابيرك النصمرة والاءانة لا“ماعند

مؤاخذةالظالم مع مكنه من نصرته ل ولاتحقره 6هاىلابراه -قيرا فتلكابر عليه

ف التقوىههنا  #مبتّدأ وخبر ه89ثلاثا كه الظاهر الهاثلاث مرات  89ويثير »
صلىالله .تعالى عليه وسم وله ههنا © الىرصدره  اةلىبه فاذاكانت التقوى
ا| اصلالانه لادرى ماقفلىبه الابعلامة ظاهرةكيك
سقر
فيالصدزلاحلم امنم

تعديل الاركان وتغنىمشايخزماننا ورقصهم ايضا فانها حرام لابقبل الصلاح كاى
ادفاىيه الباء زائدة والسينسا كنةوان>قره مبتداء خبره
الماشية يهبباسعسى” ك #
بحسب هن الثسران خاقهراالمسم واكللمسم عالمىسلم حراءدمه يه اىاهراق دمه
كا فى حديث للادم امرى” مسا الاباحدى ثلاثالنفس بالنفس والثيب الزانى
والتاركلدينه المفارق المماعة هوه هتك يع ضهو #واخذ قؤماله» بغيرحق

كالسسرقة والغضب والربا والليلة فىالتجحارات اولالنهتعالى لابنظر الىاجسادكولا
الىصو ركه كاسن والعظ والقوة إإولاالى اعالكم ولكن «نظر الى قلوبكم »
الىطهارتهاعماسواه اوهلبالملوص اولاقيل القلوب #لالتقوى واوعيةا+واهر
وكنوز المعارف +وقالال#ثى يعنى انمنظرالله اولا وبالذات هوالةلب ثم الامال

فان سالما عن العزاتم الفاسدة ولا بالندات الى#مودة .نظرالى الامال فان كانت
مسجمعة لاشسرائط والاركان يقَبل والافلا وان لمكن القاب سالا لابعبل الامال
مطلةا لناالاعالايست منظر اللهداصلا ازع تالملاحدة ولاكازم دعص المتصوفة

انلا اض الفاسدة والاخلاق
فىزماننا منانامنظر هوالقاب فيءد ماكان سلما ع
الرديئة قبلتالامال “سمءة اشر ادّط و الاركانا و لالانكلاالقولين خارةانللاآ جاع

لوى واوعيةالجواهر وكنوزالعارف قالالحثى إمخالفان)
لىتق
اتىه
ينظر الىقلوبكم» اى الىطهارتها ال
خواجدزاده يعنىانمنظر اللدتعالى اولا وبالذات هوالقاب ثاملامال فانكانالقلب سالما عن!اغرام الفاسدة ومحلى
ننت مسجمعة لاششرائط والاركان تقبل والافلا وانلميكنالقلب سالما عنها
بالنبات الحمودة :ار الاىعمال فكاا
لانقبل الاعمال مطلقا لانالامال ليست منظر اللهتعالى اصلا كازعالملاحدة ولايا زعم باءلضتصوفة فىزماما

منان!انظر هوالقاب فبعد ماكان سالما نعالاغىاض الفاسدة قبلت الاعال»مجمعا للشرائط والاركان اؤلا فان

كلاالقولين خارقان للاججاع مخالفان لقواه_دالشرع الثسريف اتهىكلاءه إوزاد فىرواية ولاتناجثوا) باجم

يزامن الهش نت النون المي وسكونها وهو انيزبد فالىبيع منغير حاجةاليه بلنحريكا لرغبةالشزى وذلك
منهى عنه يعدحصولالرضاء هن الطانيين واماقبله فسائ (وزاد» الطدارى المرموزله بدّوله  26فىمتنااديث

و(لا يطب الرجل عخلطىبة اخيه  6اللطيةبالكس الرأةالخطو بة بالتكاح وكذا ااذمى فالعقد حاالرعغلىالب

ل( حتى يكماويترك) ولوبالاغراض عرفاوهنالترك الاذنله فىذلك كاحاء فىرواية ولامخطبالرجل عخلطىبة
اخنه الاباذنه و(اما اهللعصية )©يعنى من لميصل الىالفسى لقوله ز( و ) اهل ( الفسق )'اى ارياب الكباتر
والمصرون على الصغائر وقد زادت على المسنات ( ال#اهرون  6جمعباعتبارالنى لان اهلا لكونه «ضافا عام

 (١او ) لمنجاهر والاانه ( دل عليه قرائننفيد غلبة الظن >)صولى ذلك منهم ( فعلينا ) وجوبا “ر١اغنضهم
مي اقطعالبغض تذْروجهى عاهوفيه لإوايس» بغضهم ( منسوء
١8
ا
افللىهتعالى )لالغرض نفسانى واذا -
مخالفان لقواعد الشرع لقوله علءهالصلاةوالسلام الاان فىالمسد «ضغة الاديث

الظن فىثى” )حت بتناوله
النهى عنة و(يدل على

و ذادفىروايةو لاتناجثوا ##التناجش انيزءدهذا على ذلاك وذلاك على هذا ف البيع

هذا عتلون لقان

والحش رفع امن عد بقرر الر ضاء واماقيله تجار لانه بع من بذبدوقيل النهىعن

يظة
فال
البة
كلىغ
نالةع
الد

اغراء بعضهم دعضا على الثس والطاصومة وقيل الزيادة دن غير وضل مسرا ليغر
ال نالتغربروة يل
كهواصله الاغر اء والحر يض وا عمانهى عنه لماف
الراغب فيشترى :عاذ 5ر

لمراداغر اءبعضيع بعضاعلى الششروالصومةوة.ملع والقاضئام باضه وقد القووزادك

برجل
طخ ار لام اال

علىخطبة  6بالكسرطلبالرجلالمرأة اتزوج ا9خيه

يكنجاويزك»هذاالنهى قدا رت عروأعاقياهذل و جك سقفت كر ,منالظناهن
لصن

اوعدمدلالة القراأنافيد اغلبة الفا هلوامااهل المعصيد والفسق

اليجاهر بن صفة المعصية والفسق وفى بعض الخ الجاهرون صفة للاهل 1ا
فيه من معتى الجعية هؤاو» لمبجاهر اكن #ودلعليه»ه علىالفسق #ترائن تفيد
غلبة الظن  6عصول ذلك منهم
ولذايتقطع البغض 6

نعلي ان بغضهم فىالله تعالى #لالغر ض نفساق

ماهم فه ف رايس #هبغضهم من سوء الآن فى2ى*

ويدل عهلىذاه اىكون القرائن الدالة علىغلية الظن كافيةعلىسوء ااظن 8#توله

تعالى ا»ن#كارا ل الؤمنين« ذال » اىماامك وشاكم فر َنمفى  6امس
«المنافتين»©وم نتفقوا على كفره# ,وفئتين الا ةفر قنينحالمنعير الخاط

له
و(
قظن
على سوء ال
تعالى »© فىسورة النساء

انكارا على المؤمنين اذا
اختافوا افلىمنافقينالذين
رجعوا عانلننى صل الله
تعالى عليه و بوماحد

اتقتاون ام تيركون كافى

إن اهب قال لش شراب
الدن ىتفسيره نزل فى

قوم هاجروا من مكة
المىدينة ثم رجعوا الى
مكةوكترو |الىرسو لالله
صاللىلتعالى عليه وس
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ن الآ فاتالقابمة(التطيرو الطيرة)كالعنبة و زنامن الطير وكلاهها مءنى وهو الت
لزع العرب فاىللاهلية فانهمكانوا تبركونسنوحها اىعرورها منمياسرك السامنك كان من قادمء ناذا

خرجوا لاجةفان رأوا الطير اوالوحدش عرعنة تبركونه ويذهبون فحاىجتهم وانرأوا الطبراوالو<ش بمريسرة
َشأمونبه ويرجعون ادلوىتهم ورما كانوا,نفرون الطرور اوالوحش فينظرون انهااناخذت ذاتالهينيتبركون
نهو ءضون فسفرهم وحاجتهم واذا اخذت ذاتالمعال بتشأمو ن بها ويرجعون من سفرهم وحاجته ,والماصل

انهمكانوا يتبركونبالواع
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مقنبدل ماكانله ضد واحد +وقد قيل أايضا انضد المنهى عنه واحب انقوى

المقص_ود النهى والافسنة مؤكدة ف عتامل +ثم قالفىالاشية واماعدم الحل
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الص_للاح والفساد بل التوقف تج
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اللمامس والعشسرون »#مانلآفات القابية ا9ل#تطير

برام ولامندوب

مصدر تطيرهن الى و اطير

م 0نه «والطيرة  #وهو 1فالاصل النفاؤل  1بالطير فالهم إتفاءاون بامعاثها واصواتها
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الىبوهم ورعاءئفرون الطيور فاناخد تحانت

هوانسسرة بذثاءمونوبرجءون

اين تبركون اوجانب اليسار فيركون #وهوحرام »#بالائفاق واه الاختلاف
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انغير اللهنفعأويضرفقد اشرك والفرق بينالتطير والطيرة انالتطير الظن السيى*

قى الكفر

بالقلب والطيرة الفمل المزتب عليه وقد جاء النهى عن الطيرة فىالكتب السعاو
لإثلاثا»اىكرر هذهاجملة ثلاثاتأ كيدا اهقاما بشانه ودفعالتوهم ارادة غيرالعنى
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والتطير ##ومامنا»
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جاعةنا

 01لمن اولس من اهل الأسلام من تطين الاي وحد ذلك من تقلمه

ذهب
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كزيداسدهذا الاختلاف اذاعلل عقاضاه وحققه و افمالذاالمباتاحقلقاتفاق بللااثم علىالحتار اكلافمىاش يد نو اجه
زاده  +اجخاربوداود المرموزله بشوله (د)(عنان سعودردىالله تعالىعنه ان
ارس
لولله

صلىالله تعالىعليه

وم قالالطيرة) بكسسرالطاء و ذمالياءاسممابشامه وقيلمصدر تطيراىتشأم كافىاءنالملك (شرك)اىمناعتقد ان
الطيرة نض اوننفع فقد اشرلواتما النافع والضار هوالله تعالى كا
شفى
رح

'(

المصمابجح(ثلانا) بعنبىكرر هذه ا#لة

اانا اكد المضعونها واهقامابه قال ابن مسعود (ومامنا) اىلايكون من ااهللاسلام من نتطير لكونهشركا (الا»
اىالاهن تعر ض له وهمهوهو مانلوساوس المرفوعة عنهذه الامة ولكن؛اتوكانا علىالله تعالى وقبلنا حديث

رمو لالله واعتقدنا صدته اذهبالله عنا ذاث رأسا واقر قلوبنا على السنة واتباع المق فهذا معنى توله

(ولكنالله) بنة.فاللون ورفعالجلالةمبتدأاو ششديدها ونصبها اسعها (بذهبه بالتوكل) اىاثمالطيرةبه ود
ذلك الداء دواءو,ذهبهابة !1سا قالوا هذهالزيادة لت

 2نكلام النى صلىاللهتعالى عليه 5

بلمنكلام الراوء

ول>عىهذا فىاصطلاح المددثين احاديث المدرج لانالراوى ادر بكلا مه فىكلام النىعليهالسلام منغير دلالة عاط

كاف الحاشيةلخوغيره * وقالالمناوى احلىبرمذى عالنطدارىعن سليانن < ,ب,انةولهومامنا الىآخره كلاما:
عورد وإلكنتعفبه ابن القطان وقال! نكل كلام مسوق فالسياق لاشبل دعوىالدرج فيه الانححةودليلاة)»

كلامه فلعلههنكلام الننىصل الله تعالى عليهوسلم اوافقته قوله عليهالسلام ثلاثلا>:ومنهن احد الظن و الطير
 "70يه فامض واذا حسدت فلادغ
والمسد وساحدةكم بالخربجمذنلا اذا ظنذت فحلقاقواذا تطبرت -
رواء م

6ى التطير#8بالتوكل #فالتوكل علاج للتطير او.ذهسام التطيرءن
فو لكن اللهذهبه  #ا

والله المؤفق ,وعن أبن

التطاى مع الحديث مامنا الامن يعترضه التطير وتستولى عل [(0000 0

#سعود

الله تعالى

ركى

عنه ان انهايم والرق

والثولة من الشسرك قال
الازهرى واحدها معة

وهى خرزات

٠وكانت

العرب يعلقونها على
اولاد همتقو نبها النفس

اى العين بزعهم وهو

ن
اكان
لارى
فدزفه اختصارا للكلام واعمادا علىفه ,السامع قال الدَ

ان

حرب

تكرهذا وبةولهذا ليس منةولهالتى دلىاللهتعالى عليدوسي وكأنه كملنامابن
فسياق لابشبل
د لكر قالالمناوى تعقبه ابنالقطان وقالانكلكلام مسوق ال
دعوى الدر ج فيه الا> جدود ابلا

الننىصلى اللهتعالى عليهوس او افقته

قوله صل الله تعالى عليه ول كلدت لعل منهن احد الظن والطير واللسد

م ساحد ثكمبالمذربحمن ذلا اذاطننت فلاحقق واذاتطيرت فامض اذا حسدت
فلا بغ وعن ابن مسعود ان الْقَاتم والرق والتولة من الثمرك الْمَاتم خرزات

اطق ..ولهدًا كان عليه
عه قعد
السلام هنعا ى

تعلقها الععرب على اولاده ,لانقاء العبن كةوله عليه الص_لاة واللام من
علقمية فقداشرك وا_ 1كانثيركا عبد ازادة ْ المقدرات المكتوبة وعنابن
عبدالبران اعتقد ردالقدر وعنابنجر وغيره هذا فها لميكن فيه وتران والافا

اقعرالعوالا بان المقاضات

فيه ذكره تعالى فلانهى عنه فائه اتماجءل لاتبرك والتعوذ باسعانه وكذا لانهى نها

اذاكتب فها القران

بعاق لاجلالزينة مالمبلغالذيلاء والسرف كذا افلىفيض وفالنصاب لكن ينزعه

 742ينّعه عندالطلاء

عنداأذلاء والقربان وعنالذانة عت

المرأة لبمِزوجها حرام وما اذ لعبة

والقربان كأ فينصاب

لتفربقالمرأة عنزوجها ارتداد فيقتل ان اعتقدالتفريق منالاعبة وكذا فالبزازية
علنااخبىهربرة رضى اللتهعالىىعنه انالنى صل اللعهليه وس قال لاعدوى 6
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لحرها -

زوجهابعدما كاندنضها
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عداو زةالعلة من داحبها الىغيره كافىالمبارق اىلاسراية لعلة صمانحبها لغيرهك]
ددُ اعلطيبون هن سر اتها بالطبع .لذلك متعلق بالمثيئة الريانية والنهى عمدناناة
ة

امهذوم ءنقسسل انقاء المدار المائل والسفينة المعبة 9و لاطيرة اىتشاؤم اص
شاعح
عق ورجع من سفره يكفر عانلدبمعض
قصاح
عرف
للسف
الىا
وافلىتصاب اذا خر جا

ق الجامع الصغير

انذلاك حر املا ل وفىالفتاوى اللمانية اضا رجحل بدذلعية لقرق سيالراة وزوحها قالوا,

(وءعن)»

ةنلانه كافر +الساحر اذا ناب وإلىانيؤخذ عبل نوته وان
اتفعرببق
اتقلدال
هوم نديكم بردنه ويقتل اذاكان يع

اب
نىصكاف
لفتو
اهال
اخذ ثمتاب لمتقبل توته فكذلكالزنديق وعل

جارى المرهوزله شوله
واليزازية  +ااخلرخ

(خ) لإعنابىهر برة رضىاللهتعالىعنه انالنى صلى اللهتعالى علهوم قال لاعدوى» مانلاعداء وهو تحاوزة

العلة من صاحبها الىغيره ذكره اابلنماك يعنى لايجحاو زالءلة هن صاحها لغيره بطبعها وانما الذى اوقالداء بالثانى
الموجود فيهالفالا سن
عندمخالطته الاولهوااذىانزلهبالاول(ولاطيرة) اىلاتطير ولانشأمموجؤدفالاسلامواتما

يكان اهل الاهليةٌ اذا قُصضد وا<د الى حاجة وان

الطير الى حاب الاير ُ,شأم ه فيرجع هذا هو الطيرة

فابطلها الننىصلى اللهتعالى عليه وسم وله ولاطير كاص كر
قصاح العقءق ومين

فىنصاب الاحثي.ات انالرحل اذاخرج لالس

شماه يكفر عند يعض امام وذكرفىا.4ط

انالهامة

اذا صا<ت

فقالر حل بوتااريض

ركاقلقائل غندالبعض انتهىكلامه (ولاهامة) بعدفيف الم على المثهور وقيل بتشديدها قالق شرح السنة اليوم
واليومة وا نالعرب زع انعظام اموبىتصير هامة ذتنطير و بشولونلابدئن مت الاو 6

#ن قبره هامة وهىانث البوم

ومن ذلك تطير العامة بصو تالهامة ٠ 31نم انمه فابطل الشسرعذلاك بهولهولاهامةًا تهى كلامدو قالان الاثيرفىشمر حه
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 2 70ل اذا طذاحت الهامة اقالار دل عوك المزضن كدر عند البعض

«ولاهامة» نيف الم علىاجيم وق اوربك نشد ها داية كرح منراسن
القتدل اوتولد

لوقع

من دمد

لازال

نصيم دى

يوحدذ بثاره كذا

زعم العرب فا كذهم

افر طبى ول :ا!د يه خبرلابورد هررض على “تانايكعل ال عاتهاد أو نتوين

نوسن و ثيرالوهمة ََ.دفعالتعارض بلامدخل فيدلدم ؛ وعن انرجبالمثشسروع
عندو جود

اشناأب

لكر
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الدواهى +وعن<واهر لخاد ع نالكة عن جاعة ا

صفر ولاسشدؤن

بالاعالفيه من الكاح والدخولفيهو عسكون ماروى عنالنى عليه الصلاةو السلام
دبنشسلى روج صفر لثمرله بالمنة هللع هذا الاير وهلفيه نحوسة ونهى

رب
قبج
عىير
لمرف
االق
عن العمل فيه* وكذا لايسافرو ناذا كان

وكذا لاخيطون الشاب

ولاسشطعونها اذاكانالتمر فىبرج الاسد هاللام كازعوا قااملامابة و لونصففىر

فذاكة

ع

كانتالغرب شواون

القتيلكر ج من هامةرأسه

اسقونى حتى شتل قائله
ا قعدل د لاثك 5هذ٠ب |تيهى

مه

ودك ف ااداء 0ك

عابريج به دفع العذاب ونا جال الطاءاك

تطير العاعة بصوت الهامة

نذلاكث
سح
ةعونه
نيل
لللسه+ق
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ودته يصير هامة يطير

الى نوم القيامة شول
اسةونىاسةقوق فانلين
 1ه فشكن أتوى اكلزقه

+وذكرالفاضل ابنالملاث
فىثم حامصانجح وكانت

ل

الععرم

يذكرهاهل لومولتنفيذ «قالهم بأسبونالىالنبى >لى ع

وس وهو

كذب»#ض التهى»قولهكانت العر بالخ يشعرارادة #ويزه م

نفل العرت

لابكون طريقا الى المواز بل! كرفاعالهم افعالزماناجهالة وايسبثى 0
الشمرعةو اذى انهذا اهديث2ة عليه قل هن زعباتالعرب انف يطن الانسان
يض اذاجاعو اويا يرا« و زاد يهالتخارى3فادهايه وفرمن الوم

اذا

يلدت تصسير هامة

ورج

من القير وبيردد

وا

الت شان هزد

تعالى
فابطل الن:بى كلى الله

عليه وس

هذا الاعتقاد

اه وا

كاثفر من الاسد  #لانه مانلامراض المتعدية بنااذلله تعاللىكارب واللصياء

ا

والوباء باذنه تعالى واما قوله ولاعدوى يعتى بطبعه لابفعله تعالى كايزعم العر

1

00

الىصفر و جهلهماياءالشهر ارام (بريقة  81لى) فيقاتلونفى14#رم ورهون فصىقر بدله +وقيلكانوا بتشاءءون

بصفر ومتنعون هن السفر والتزوج و وهما وقياللصفر حيةفىبطنالانسان والماثية موزية وتلدغهاذا حاعت
كافىابن الك فىشرح المصااح و زاد)الخارى(فىروايةو فر )إذحمآخره مخفيفاوكمره خايصا تدر (اهلنجذوم)

امسفمعول دن الجذام بالل والمعهة داء تمر منه العضو ثمسود ثمبتناثر فرارا (كاتفر منالاسد» كذاك والعلة
فيه اناخذام منالامراض المتعدية كالمرب والمصباء والبرص والوباء وغيرها وقدتعدى باذنالله تعالى فصل
مه طمرر واما وله عليه السلام لاعدوى

فااراد منه نى ماكان فالجاهلة بزعون انالمرض تعدى يطبعه

لىامبنلا فىشرح المابجح  -وروئ اله عله ااسلام لماقال لاعدوى آهفقال اعرابى قابال
لأسشعل اللهتعالى كااف
الاابل يكون افلىرمل كانها الظباء فكالطتها البعير الاجرب فكر بها  +ذقال رسو لالله دلىاللّه تعالىعليه وس ف
اعدىالاول استفهام اىؤناجربالبعير اولا وكانذلك بهضاء الله تعالىو قدره لابالعدوى وقال لاعدوى ولاهامة

ولانوء ذكره ابن الملأك  +واخرج انوداود المرهوزله بشوله (در)عنقطن# 6املقاف و#مالة والنون (ابن
يىه و سسشو لالعيافة6
لا ل
عهتع
للله صلى الل
قبيصة رذى الندتءالى عنهها) على صيغة التصغير (عن اده انهقال+ع تر سو ا
بكس المملة و اضليحفتيةو بالفاء التكهن قالالمصنف فىحاأثيته العيافة زجر الط.ور.والاعتيار با“ءاثها واصواتها

ومساقطها وامثالذلاك منهاالعائف انتهى(والطيرة)وهىالتشآم +م/8ا” هه بالطرور كاعس واصواتها والوانها
وجهةمسيرتهاعند تنفيرها
لىالله
وعم نعمباضق كع تخ مك انرود كد مت رجل حذوم فارسلال  4الابىعه
كاالففىحية (والطرق»
تعالى عل.ه وسس اماقديايعنال'فاررجع*وق الخارىفرهمن ال#ذومفراركمن الأجدوةنخار

بضم الهملة الاولى اى

اله عليه السلام اكلمعالوزوم وقالهة باللهو توكلا عليه ومن

ذره
الضرت بالخصاء ك

رذى اللهتعالى

ائشة

>كانيأ كلفىصهانى ويشرب فاقداج ونام علىةراثى
عنهاوكانلنا هذوولىمو
دكهل وراوا 1ا! ا
مالا
طله تال عتدوغيره هالنشلقت الى
وذهفتعر رال

المضنف وفىالماشية الخ
ومنهذا القببلالضرب

باجشأنه اوح

 0وااشعير فىزماننا

ل 6

عدم عار لامكان المعحمل الفرار على الاسحباب

والاحتياط و اماالا كلفلتعام المواز واختلف هللهرأة اللديار فىثح التكاح 695

)كلامه( مانلحطلبت)

7ن اعبال السصر فكما
م

وحدائها

اناأعحر حرام فكذيك

دن الدخو لف اللمهر وأنهم عند تكثره ,هلو

زوحها يحذوماو ايضًا هلللا مة ملع نفسهأ عن ةربان مولاها وهل
رون

2

باذ موضع لانفسه ,خاصة

وهل#نههم هن تصير فات,النافعة ##د» لوعنقطن ا بمحتين و انقبيصة رذىالله

هذهو فىالفردوس ابت
كل مابعبد مندو ناللهتعالى

تعال عنهى] ع نن اسه أنه قال معدت رسو لالله صلى اللهتعالى عادود نشول العيافة 6

وقيل الكهنة والشياطين

كسس المهلة قيلهو التكهن لكنافلمىاشية زجرالطيورعن اماكنها والاعتبارياتء.ثها

قولهتعالى

واهثال ذلك هن العيافة يو الطيرة 6اىالنشاوم با#عاءالطيور

مدر
سوق
فهى
انت

واصوائها ومساقطها

بالميتوالطاغوتبالكهنة
والشياطين وهو اراد

00

على الغرد01

وكابنظر انطار

0

10

م

0

ههنا فاالنطيرة عملاىمص

مصدر عهى التطيرواصل

والشعير

0

وهوضرت

 4الكهانة 9ات

 7سن لعاالما افير

التطير التقآل بالطير ثم

فىار مدتوعناافردوس اتلمبايعبد ٠ندونالله تعالى وقيل الكهنة والشياظين

استعمل فىكل ماتفألبه

فعلى هذ ايك نالءنى هن اعالاهل الشمرك والكهنة والشياطينقل والماصل انهم

دراه كنظ

يتمنون بكل مانوافق دواهموان جاكاننبثير ويتشاءءون بما بخالف وانجانب

اوغيره* وروى انهدعليه

السلام قال الطيرة هن

أ

خيرو نتشاءهون

ادمواشفق.ه» ونهل
بالهامةوان اندع الطيور لابن

ا
والاتاس ةاا

عن حياة الميوان

د

الشمرك يعنىانهاءناعالاهل الثمرك و الكفر والجاهلية فانهركانوا بتشاءءون بالعقاب ءلىالعقوبة 

1ا

1

(عن)

لهد
وبالغراب على ااغربة وباالهد
دلاىية +والماصل انهمعنون مكالنوافقهواهم وانحاكالنبالكلثر ووبال
هع

وبتشاءهون بكلماخالف دواهم وان كان حاذيا لكل ذير ونوالونتشاءمون بلهامة وانكان|ندح الطبور لابنادم
واشفقله

 0روىعنان٠سعود

رذى اللهتعالى عنه

انهقالك.نت عند كعث الاحبار وهوعندعرن

اخاطات رذى الله '

جاءت الىسليان فقالت السلامعليك يانىالله فقالسلئان وعليك السلام ياهامة اخبربنى كيف لاتأكلين نمالزرع

قالت بانىالله ان آدم اخرج من الإنة بسببه قال كيف لاتشسريين منالماء قالت بانىالله لاله غرق فيه قوم لوح

عليه السسلام فن اجل ذلك لااشسريه قالاها “ليان كيف تركتالعمران ونزات انهراب قالت لان امراب ميراث
كانهم
لله تعالى فانا اسكن ٠يراثالله قالالله وم اهلكنا عن قري بطرت معيشتها قلات ٠س

لمعي

دن

لعداه ا

الاقايلا وكنا #ا>لنوارثين فالدنيا كلها ٠يراثالله قالسلعان فاتقولين اذا جلت فوق خرية قالثاقول ابنالذين

ان :فا
لل»
كانوا سغون بالدنيا و يمون فا قا

صياحك

فىالدور

اذام رت

علما ل

اقول ويل لاءنآدم كيف

امون وامانهم الشداتٌ قال فالك لامرجينبلتهار قالت من كرة ظل بنىكدم لانفشهم قال اخبرينى ماتقولين
لاحك قالت أقول رودو ا باافلين وأهنءوا لسفرم

سهان حااق الور فقال

فلطدور طير الدع
-أعان .ليس ا

لانادم ولااشفق عليهمن الهامة ع[ 08ك -ولافىةلوب!اهالابغضهنهاذكره الامامالدهيرى حفيىاةا لموان
عانئنمسعود رذىاللةتعالى عنهاله قالكنتعند ب,اعلاحبار وهوعند عر ن

غرنيتنثى> زات ىكنات
بزاالمو
ال رالدلاجالوعة نقالآلااحبنك«باامب
اللقانهاءة جاءت#ليازعليه السلامفقالتالسلام عليكبانى الله فقالو عليكالسلام
ع
.
وإشادة  1لاتاكين من الورع قالت خرج ادم بتسبيه .قال ل لانشتربين دن الماء
تلان انر اب٠يراث

مفنيهوح قاللمتركتالعمران واخترتان1راب
ورق
قلتغ
قا
لصائحك فاىلذور قالتاقول ويلكء  5اد كت
اللدتشال قةاا

امون واماءهم

الشدائ قال لملاخر جين افلىنهار قالت منكرة ظى بتىادم لانفسهم قالماتقولين

فصىياحك قالت اقول تزودوا ياغافلين وتوا اسفرك سكان خااق النور قال

لهام لفيىسااطيو راندحلابنآدم و اخققة ن اليافة ولاق تلوافللهال
اوالنعسلي
سل
ابغضهنها  2خم اطوءناتنعر ارلذلىهتعالىعن»ما اقناهل قالر سو لاللهصب الله
تعالى عليهو

لاعدوى  3بطيعها كالطبادعيين والاطياء فى يعض الاماض]كاسبق

لثففرس
اثلا
#ولاطيرة واماالثؤم #ضداالءن ##وفى

 #بانتكون شعو سااوتستمميل

افلىخرم «واارأة © بانتكون بةدايلاسان اوعاقرا اومءرضةالعيب 

والدار 

صلله
بضيق مسا :ها وسوء جيرانها © وفىروايةقال ذكروا الشؤمعندالنى ا

فلدارو المرأةوالفرس»* قيل معناه
تعالى عليهوسل فقالان كانالثؤم فىشى” ا
لوكانللثؤمو جو دلكانىهذهالاث ياءوليس فايس 9د ف ء نانس ر ذى الله:هالى عنه

الدقالةالر جل بارسول اللهانا كنا فىداركثير فباعددنا وكثيرفها اموالنافحولنا»

نقلنا وهاجرنا © الىدار اخرى فقلفهاعددنا » بالموت  8وقلت فمااموالنا 
بالنافو عدم الماء

فقالصلى اللهتعالى عليه وم ذروها ذ*ية اختلفوا فتىطبيق

#واخرج الصاروومة|
المرهءوزاهن" نهودر خم)

عن انعر ر ذضى ايرعنهها
انه قال قال

رس_ولالله

02

صلى الله تعالى عليه ش وسْل

لاعدوى» اى بطبعها يا
سول الطبايعون و الاطياه
فى اممراض خاصة

( ولاطير ) اى التفأل

والنشأم بالطير ( وانما

الشؤم  6ضداابين (فى
فىرس) بانيكون
ثالالثف
شعو س| |و لسد6مهل فىارم

(وامرأة) بانتكونبذية
يورضة
عاا
مقر
الاسان اوعا

ارب (والدار) بضيق
ورواية) له بزقال)
ف
الراوى (ذكروا ) اى

اأعهابة (الدؤمعندالنى

اللرثبعطرطية على وله ولاطيرة
فلدار والمرأة والفرس) قي
صلللهئء الىعليه وم فقالان كانالشؤمفىشى” ا
ا

ندل على اتنفاء الشوم عن هذه الثلاثه ايضا اى لكوان لاشوم وجود فى ثى* لكان فى هذه الاشاء فانها اقبل
الاثسياء للانسان واءسه واهمه لكن لاوجودله فيا فلا وجودله اصلا كذا ذكره ابن الاك وااشم زاده

* واخرج انوداد المرموزله وله (د) ( عن انس رذىالله تعالى عنه انه قال قال رجل يارسولالله اناكنا
لان كثر ندا (نها) حالءنةوله (عددنا» وهوانابر والخلة صفة دار ( وكثير فا اموالنا فدولنا )6
بالسسكتى (الىداراخرى فقلفبها عددنا) بالموت ( وقلتفها اءوالنا ) بالحاجة ( «قالصبىالله تعالى عليه وسلم
ذروها) اىالدار امكو لالمها (ذمية) اىمذمومة (اختلفوا) اىالعلاء ( فىتطبيق

ي

6لمثدت' للطيرة فها ( وم قوله '
عه ٠١م هه فى ثلاث ا

وله صلى الله تعالى عليه وم اما الوم
صلى اللهتعالى عليه وم
الطيرة شرك ولاطيرة )

قوله صلى الل تهعا

علية وس اماالشؤم فىثلاث هوم قولهصلىاللهتعالى عليةوس

الطيرة شرك  6وقولهعله الصلاة والسلام © ولاطيرة  6وجدالتعارضانةوله

الرف متعاق بالمصدر

برقالبعضهم شؤم الثلاث

تت

الطيرة شر لدقةوة

اغا الشْؤّم فىقوة

در
ق)و
ترض
لالف
اربق
بط

دكار رالا خري)
وهى أنكان الشوم فى

فى كو "الدار  والمراة
والفرس يعنى اكنازله

وجود فى ثى' يكون

سالية كايةاعنى

موحبة

0

لاثشى' من الطيرة 1

اعتى يعض

الطيرة موحجود

لةولهو لاطيرة وقوله

اذالطيرة هى النْشاوم

فان هذه الثلاثة بعض من مطلق الطسير ]ا قضيتان م3ناقضتان فاما «وفق

اوبرجم احداثما او يكم ان كان موضعا بجرى فيه الندحم بحم احداهها:
يي نمكم يما تقضى القواعد
انعلٍتارهما والانساقطا ولمع
والاصول اذالم.ردثى” منهذين الاين قال بعضهم شوم التتاودت ريق
اافرض  *#والتقدير بدليل الرواية الاخرى#ه وهىانكان الك_وم فىثئ' ففى
الدار والراة

قرس

لانو ضع انلاشكواصل

الث

العدم أوععنى اوم اشيرا نفا

فىهذءالثلاثة فانها اقل

لكا لكن ,لوتدووله

منعاقوله باهلضطيرة موجودلكن بردانقوله قبلهولاطيرة لايلاتم لماذكره لاسها

فها فلاوجود اصلا
* وقيل غير ذلاك كذا

التعبير بكلمةائما الموضوعة للمصر والنآ كيد بلالظاهر انةوَله واعاالدوم بان
تغييرلماقيله اذكو ز كونهمانتغيير بالعطف وعدمذ كر الهالاصول ألبسعدمجوازه

فى التيسير ( و ق>ال

بللعدم اطراده وانضئاطه كافىااراة وانهلاشهم مخنُصرص هذهالثلاثة بالفرض

(إعضهم ) الشؤم فىتلاك

الاحاديث غير الطديرة
دُوُْم المرأة) كم قدمنا

) 2سوء

وجه بل ايع فالا مكان والامتناع مساو على انةوله ذروها

زمعةات عنذلاك

وعضهم © منععالتلاك الطزمه ععى عدامعادو
وتأويله ايضابعيد هو قالو ب

و

فلوحدات القانِةَ #شؤم امرأة سوء خلقهايه
مع موضوع الكليةوالاتحاد شرط ا

خلقها ودؤم

الفرين كو سكا )الى

واشتدادها

كأوفق رللخوروص :سن 3وله صلى اللهتعالى عليه وس

اخذير معقود

بنوادى

ياها ومنع
نفرتها هكنر

االميلوبين قوله انالشؤم قديكون فىالفرس بانالشؤم فىالفرس بعدمكو نهامعدة

ظطهرها من ان 0

لاغزو ووه وانالثؤم واللخير >تمعان فهايلتفسيره الخيريالاجر والمغمفىالرواية

سا ياو اشتذادهاعله

الاخرى ولاعنع مع هذا اننتشاءمبه انتهى «ووؤم الدار ضيقهاوسوءجيرانها»

كا فالىمواهب والائشية

مثلا ذفان دو بعدها عن المشهور أويعدها عن الماء وبءعض المذاقع الدوية م:لذلك

(روشؤمالدارضيقهاوسوء
جيرانها ) فلا 2لفة
اذ ليست هذه هن افراد
الطيرة (وقيل)» اى قال

بعضهم اكلذااثنه فس

الشوم بغير ماذكر فقال
( مداولرأة غلاء ) اى
زيادة (ز٠هره_ا») وفى

المديث هن ءن المرأة خفة

فاضل

ذلاك منع كون

الشؤم فقالحدنث

عءى الطيرة دل معنساه اللاغقوى وتفصيله

اناريد منالطيرة فالىطزية هوالتؤم ععنى جعل الثى” علامة لشرفلانس ذلك
اذالشؤم فالىمديث بالمءئى الاغوىو انالاغوى فاطز يومسلةلك ن لانسمانحادمو ضوعى
الزية والكلية اذموضوع الكلية السالبة هوالكوم معنى العلامة المذ كورة
وقدشرط فالتناقض اكادالموضوع كامسنفالائى انقوله ذروها ذعةايس
علاتم لذلاك ]اك اضا

وانالثؤم

بهذا المعنى كثير افراده فلابحسن دصيصه

بالثلائة #كاباداة|الحصسر #وقيلشؤم المرأةغلاء مهرها»ه #اوزه عنالد #إوقيل
انلاتلد»ه لكونهاعاقر! #وشؤم الفرس انلايغزىعليها بل تعد للاغىاض الفاسدة

صدافها تروقيل)» شومها (انلاتاه)اكونها عاقر | زو دوم الفرس انلاغزى علما» فىسييل الله

زمثل»

بانتمد

للاغاض

النفسانية (و )تانر بعضهم) فى المعان المنى من الطيرة عام#صور ص

(زانهذه التلاغة

خصوصة

اهلطنيرة) باجاازلشدة الاتلاءبها عادةفءلى القولين الاولين عموءقوله لاطيرة باق على حاله لكن علىالاول الشوم ,
ماعلنتطير وهوفىهذهالثلاثة حمق ١ه

والتقدر لاالتحة ىَوعلىالقول الثانى الدْواعا ليس معناه

بطريق الفرض
وم

مثل التفاخر لامو انهذن

دل معنى ا هو ماداكن

راحعان الىماقيله دل الاوإى ان جمع كلهفصل واحد

وووبعضهر  #قال فإوانهذه الثلاثة صو صة هانلطيرة#ه بالمواز لشدةالاتلاءبها
عادة كذاقيل لاكى انامتتاع الطيرة دكايه كارن ذمافا ستداذ الاكلزء ور

فيجوازه واماجيةعوم البلوى والعسر واطرج فامايؤثر فماهو منالوضومات

افلىمن و على الثالثالعموم
كا بهلذه الثلاثة

مخصوضدة :من العموم
و الوم معنى الاطير كافى

اميه اعد 7
كانو نهامن الامو رالمكنة والافتأول النصوصان امكن والافرّد انامكن
ماك
اذ
كاخيار

الواحد

والا كالاخيار

العدمن

المروارة

فيكون

0

المنشابهات

شناوقت

ولادعد انال ادس امر اد,الشرك ىا اديث ظاهره اذالتشاؤٌ ملاس لزمتاثيرغيرهتعالى

حقيقة بلمثله تجرى فىغيرااتث ؤم بملفطىلق

فلاتفاقيات الغالبة
العاديات بل ا

فلاسن مخصيصه بااتشاؤم فلءعلالاق الهجوز خاق الله تعالىفىبءض الاشياء
لءاضحاديث واثدت فىبعءضها الاخر واليه
الوم دونءعض فنئئىذلك البعض فاىب

يشير قوله ##وكون شؤءها باذنالله تعالى بوخاصية وضعها ذاه فانقيل فاذا

ثنتالثؤم فالبعض بالنص فرلابحوز اننثبت فالبعض الآخر بالقياس * قانا

لاجوز القياس فىمقابلةالنص لانهاننى ذلك تلك الكليةالسالبة النبوية فيكون
رآيافى٠قابلة النص واند.وت

حك الاصل ماهو نص على خلاقى القبماس ومن

قترط القناس انبكو ن توالةقيس عليه خارحا عندنن ااق_اس* فانةيل انهم

(( وبشويه ) اى شوى
هاذبهجع (قوله صلى الله
تعالى عليه وس]فاىاديث
الاخر ذروها ذمعة )
اى اتركوها مذمومة

(ويكون دؤءها) اللودع
فما (ناذناللهتءالى ) اى

تدرته ( وخاصية

وخاعها انها كالاد ولد

المضرة) بوجدالله الداء
عندها لاانها المورة

اذك (و) ك (اامين)

قددعون الشؤمية فىغيرهؤلاء الثلافة كووالاءالتاوثة وتدندوان ذلاقة االصرية

الموثرة افلمىعين فانتا ثبرها

و قدعلٍفىفنالميزان بالاصول اانلتر بسياتمن مقدماتالبر ممان» قلنالانت]الجرية
لانهااتما تتصور عندعدم الكاف كلاتكرر فلاشك انذلاك ظاهر المعولوس فليس

بقدرة اللهتالى( لابطبعها)
وهذا من النوع الذزى

منها وثييه

سه ال#دثون التاف

كابشهدنه الوجدان واوسا ف4وز حصم الثلاثة فىالحديث بناءعلى الام والاغلب

والاؤتاف كافالمواعب

تال فيه © كالادوية المضسرةو العين» المصيبة #ولابطبعهاه فداصلهان لاوم

وذكر السنومى ىكتابة

 0-2به من اليقينية بل منها طظية واشرر فى اه

 8لاوز

إن تون

و كذلاك لااثرلانار فىثى”

إن اراق

ان الطيم

خارج اذسبته يستازم تكذيبه صبىالله تعالى عليهوسا ؤحكنفر ان على قصد

او اتسين او غير ذلك

زوم الكفر حكفر

لابطيعهاو لانشّوةو ضعت

التكذيب عياذا بالله تعالى والافكفر ايضا عند منشول
والادكدر عند

من لانشو لبه ذل

شط

الالتزام فىكونه كافرا فافهى» لعل هذا

ذا ابللله اجرى العادة

الموات

الثالثهوا لق 1اعلفت فكو نا كادالشؤم نهاك اد الإرارةو |لطبو الاحراق لانار

اختيارا منه تعالى باحاد

ناالكامور عندهالأبها

وقس على هذ امايوجد من القحامعند كين والالمعنداطر حرااث ع عند الطمامو الرى عندالماء والضوء عند الثم سونحو

ذلاكفاقطعفىذلاثكلهنانه لوق للهتعالىبلاواسطة وانهل ناأثبرفي
اهل
اصل
اا:
شايثاء التي جرت العادة بوجودها معها

ثمقالفيهفقدد كرغير واحدمن محةق الامةالاتفاق علىكفر من عتديامر تاك الأشااء بطيعها والحلاف ىكفر من اعتقّد
اا

ا

5

ل

تمالىعل0 4

وفر منامجذوم) الموبى
الى عدوى الخدام فاهم

بالفرارمنه( و ةوإهلابورد
عرض )ا ىذوابل مرض

(على دحم )منكانت ابله

تخصة (خرجه)( خم)

اى الشضان ( عناق

فىكونه0

0

0

-

وكير  00لوس

العادية الاختا ريةله تعالىلابايد اعقوة موجية لماذ كر وإكوره

الالى عند احارح والشبع عند الطعام م فى شرح العقاك لاتفتازانى  +ونقل عن

السنوسى الاتفاق فكىفاار امعنتقد تأثير هذه الاشياء بطبعها  8وكذا اختلفوا

فىتطبيق قولهصلىالله تعالىعليهدوسم وفرءن الجذوم وةولهعليه الصلا:والسلام
جههو
لانوردغر ض #بكسسر الراءمنكانت اللهمسضى ولعلىمدحم  #منكانت آل
وخر جه

خم  48عن اهلىربرة رضى اللهتعالىعنه لعموم قوله عهلايلصلاة

او
هكفر
بم6اي
حاد #
ااعتق
صنةال
| والسلاملاعدوىا كرهم جلو االاولين علىصيا

ببدعه

راد وح أنهجتان

عندحصول تلك الامراض بالمخالطة على طريق الاتفاق باعتقاد التأثير منغير»

عنه) مرفوءا (مموم)

لحديث الوارد شي حق ووالطاعون» حيث كرهو االقدوم
ْ تعالى  8كا 3فاى

مبتعتلطقبيق( قولهعليه
الصلاةو السلام لاعدوى

اكزه,م ) دن العلاء

ين
لين(
لا)االوحدش
اجلو
(-
على صيانة الاعتةاد )©

ممايكفر صاحيهاو بدعه
لانخاطة ال4ذومو المريض
ريماحصل عهنادحكمة

الله تعالى ذلك المرض
للموالطة فيتوهم

صو.ف

الاعتقاد انذلاك بطريق

مىع الصغير فاذاوقع بارض واتتمما فلار جوا منهافرارا
جةاوف
لور
ااضر
عليه بل
واذاوقع بارض ولستمبهافلاتهبطوا علها +وفرواية فاذاسءمم بهبارضفلاتقدموا
عليه وفىرواءة  ن ممع به يأرض

فلا دمن عليه وان وقع بارض وهوبها فلا

اهلنققلعانذضى عياض هذااىصيانة الاعتقاد وهو قولالا كثرين
يحرج فرارا من

كاقالت مائشه رضىالله تمالىعنها الفرار منهكالفرار منالز<دف  8#و بعضهم «
جل على انالمائى 6#بقوله لاعدوى التعدية بالطبع فكوز السسرادة باذئهتعالى

©يعتقده اصكاب الطبعة»
كااكارشير آنفا كا
ولعللىااسلاروايةمطلقا وهو ال
من الفلاسفة 89ر اما باذناللهتعالى وخلةه فجائرٌ#وهوالموافق لانقلانعر رضى الله
تعاللىعنه حينتوجه الىالشام وسعع انالطاعون فيها رجعفقيل أنفر مقنضاء الله
تعالى قال فرارى من قضاء الله وعن .ابى موسى الااشثعرى ومسروق والاسود

العدوى فسدالياب ومنع

ابن هلال فروا من الطاءون وعن عرو ين العاص ذروا مهنذا الرجز فى

منها دلرلافسدة (كاق

الثعاب والاودنة ورؤس اللبال وى الاشباه نعالزازيه واذازازات الارض

الطاعون)نهىعن القدوم

وهو فىبته تحب |هالفرار االأىعكراء لقوله تعالىو لاتلقوا بابديكعاك التهلكة

عليه لذلك (وبعضهم)

وهو فجيوداز الغ 8نالطاعون
انلثم
قسلي
وفيه قيل الهدار اقيرف ميت المر

ع اسنحقرلاق
لفظ
الحا
كا
واخرين (علىانالنى)
بلا عدوى غ 0التعدية

بالطبع) لامطلق التعدية
واماعلىقول الااكيين

فالمى مطلق التعدية

وجنت الغرار لفن

اذائزل سلده والمديث فى |تحصن خلافه انتهى +قال١ #وى فىشرحه قولهوهو
مالنطاعون * ادول فىالافادة نظر ظاهر منندير انتهى قال
0
 0حديث اذاوقع بارض واتتمالخء انلللطابى احدالامبنتأديب
وتعلم والآخر نفوبض وتسلم وعن التوريثتى انه شرعلنا التوق منالحذور
وقد دح الهعليه الصلاة والسلام لمابلغاخر منعاصهاءه من دخولهاتهى» وعن
فتاوى الى السعود الفرار من الطاعون نيد الاليحاء من قهزه الى لطفة جاتر

ورة كىالاثية نلواجه زاده ك(إيءتقده اكاب الطببعة ©
اعلنابراد #ولان دلى اصيانة اكلذ

نفع

وشال اهم الطبايعون ( واما ) العدوى ب( باذنالله تعالى )“) بترسيره ( وخلقه )© ذاك فعخااطة المريض داز

الواو 1

واراضاءه الامام الور اذى ( شارح اماج دن الاعة اللنفية بخمالتاء 0

شحرعة عنالنووى فىثبرح مس انالجزام كالحرب والاصباء والوناء
وافىلشر
من الا راض المتعدية باذته تعالى لابطبعها كا اعتقد فىالجاهاءة وبؤد ذلك ايضا
ماقالبءص ٠نا:نصم فات منهو فبىلد ذها الطاعون

ثاكلاار يض ومن
تعتيرهنال

ر(جةالله تعالى) -جلة

دعائة مستا نفد اوخيرية
حال بأكعار قد[ لافيهمن

افلمعركة انتهى* وف الاشباهفلوغص صيبيا وماتعنده! !كيعنهألاذانقله الىعسبعة

التوفيق بين الاإحاديث6

|ه
في
الا
اومكانالوباء او الى وارتضاء الامامالتوربشتى رجة اللدتعالىيه من فض
#ؤلمافيه منالتوفيق بايلناحاديث  #نفسهابعضها مع بء ضكاسبق فلووبينها#الظاهر

متعلقبارتضاهو ذلك لان
ظاهر هذه الاحاديث

على الاسخدام «وونيةنولالاطباءه اذظاهر بعض الاحاديث منم السراية مطلقا

تعاض ويرنفعذلاثيها

وقول الاطباء اثبات السراية فالىبعض وبل منعالسراية علىماهى بالطبعو جل
اثبات السراية عملاىهى باذنهتعالى توفيقبينهما وكذلاثةو اللاطباءه حر ث

الراء والموحدة

ذهبوا

الىانالعلل السبع نتعدى #لاكى الدامايم هذاالتوفيق اذا ليمصرحوا السراية
بالطبع وانعلمالطب نوعمنعا المكمة والمكماء ,نفون صدور الاشياء هناللهتعالى
لضعااىشس
افيا
اتداءغير العقلالاول ببلنسبون صدور مثلماذ كرنا االلىعقل ال

الجذام  #بعال جذم الانسان اذا اصابه الجذاملاله بطع اللحى وبسقطه
#والعرب»#خاط غليظ حدثف العلدمن مخالطة ابام الم لادم «ووالدرى»
قروح تتنفط عنالجاد عتلئة ماء نمتنقجم واول من عذب به فرعون ثم بق بعده

ذكر (و 6لا فنه من

التوفيقبينها وبينقول
الاطباء حيث ذهبواالى
ان العلل السبع تتعدى)

اى يجاوز عنمملها الى

غيره (الجذاموالعرب)

بفحتين فىكتث الطلت
انه خاط غلظ _>4دث

حت لالد

#والخصية» وزان كلة ب ترج بالعسد وبقال هىالعدرى #وااخر»» نتن
رايلعفم «والرمدك وجعالعين #ويهالسابع ا©لامراض الوباية © قدتفسسر
بالطاعون والجى المرقة والتعدية غيرمقصورة على هذه السبع بلمذاهبهم انكل

بثور وريا يحصل معه

غلة يكون لهانتن وريع كرنه لها تعدية اورد على قول الاطباء اله ليت شعرى

هزال لكزنه

اتهى

ماسيب قو لالاطباء بالسسراية معانسب بالامىاض احتلاط الاخلاط والاستقصات

(والجدرى) بم اليم

بنرب
واجيب عن ذلك مع اناسباب الامراض اختلاط الاخلاط عندهم بان م

وثكها والدال مفتوحة

هن صاحب هذه الاورام خص_ل له راتحخة كرحة تكون سببا لاختلاط
١ارط لشت لضول الامراض فعْرضن عثل مضه ويؤيده اهرهم بالتباعد

ثهما قروح تنفط عن

عنه وبعدم الجاوس حت الريم منه انتهى* +اقو[لعل اق انه ان كان جريان

عادة منه تعالى فحصل المرض“ .رد القربة فحدثالله تعالى اختلاط الاخلاط

حيلئذثور ض بليجوز انيمرض بلااختلاط اصلا عنالقاضى عياض الصامع ههنا
ثلاثة اهور احده_ا مالم بشع الضرر به ولا اطردت به مادة لاخاصة ولاعامة

فهذا لايلتفت البه وانكر الشمرع لالنفات اليه وهو الطيرة والثاتى مابقع عنده
الضرر عوما لاخصوصا وثادرا لامتكررا كالوباء فلا بقدم عليه ولاخرج
منه والثالت ماتخص ولايم كالدان والفرسس والراة هذا تاج الفرار” منه
فور م الفهم فالذ كر اعدروالااثى #رى (والرمد ) بغم اوليه داءالعين ) 2والامياض

لبان الم إادم يكونمعه

الجلد مثائة ماءثم يفم

وص_احيها جدد مدر

قال اول منعذب به
قومفرعون ثمبقإعدهم

كا فاىله والمصباح
(والحصبة ) بوزن كلة ٠
واسكان الص_اد لغة برٌ

مخرج بالجسد وبال
هى الحدرى (والضخر)

الوبائة ) انى الطاعون

والخى الرقة الحاصلة من التعفن كا فى الحاشية الجبعتى اكنلها تتعدى باذن الله تعالى وخلقه لابطبعها فتدر

(وضدالطيرة الفألوهو) اىالفأل (مسحب) لماروىالثكان اارمو زأنما وله (خم) لإعنانسردىاللهتعال
عنه انرس

ول الله صلى اللهعليهو-م قاللاعدوى) اى لاتحاوز العلة من صاحييا

لغيرة بطبعها  2ولاطيرة ع« أء

ولك لمافه محنسن الظرا
لاتطيرولانشآم افلاسلام وائما الموجود فيه الفالالمسن ياقال (و!#بى الفآأل١ طن ) ذ
(لدطيية ) للم
الله تعالبى (قالوا» اى العكابة بارسولالله ( وماالفأل ) اى الذى !بك ترقال) عليه السلام ك
مداو لها يتيننهمل باواجد ياسالم فاذا معوه ما منلهحاجة بقع فىقابه رحاء الوجدانورحاء
الرمذى

وله

(ثت)(عِنَ انس رذى اللهتعالى عنه

ان رسو لالله -

مه

السلامة يقال لي اخر 7

صلى اللتعالى عليهوس

كانلع

اذا خر ج لحاجة انتمعع

فو اضلدطيرة ا#ل#فأبلالهمزة ريما ففهاالناس وو هو مسحب #قيل الفألفياسس
وسوء والسرورغالتوالطيرة قفابسوء فقطوفديكحوز فاقلسرور و [| [9اا
بسوء والفأل تابس هخم »يعن انس ر ذى اللدتهلىعنه انر سو اللله صلىاتلعلاهلى
هنءن
فلايلس
افأ
مبال
عليه وس قاللاعدوى ولاطيرة وى الفآل #لانهكان بح

ألوداود عن بريدة ان

نلاىل بذفلااثئدة قالفىفحالبارى الفأل امسن شر طلهاابنقصد
يعا
فلهت
حسن اأظن بال

رسو لاللهصلىاللهتعالى

يبة يهاى »صل التبركوالتيمن
ة قطال
لأل
الثسر والافطيرة كذ فىالفيض ##قالوا وماكالف

ادم

الراشد

هو المهتدى والمع هو
المظفر فىذءله * وروى

عله وسكلاانتطيرءن

وكان اذا فا عائلا

بهالمسن مدلواها »دل ياواحد و ياسالمفاذ“عع من لهحاجةبع فىقلبهرحاء الوجدان

والسلامة وبالجلة استاع الكلمة الدالة علىحصول امرام والحاح وخير العاقبة

سأل عانسعه فان اميه

وات »يهيعناعنس رضى الله تعالى عنه انرسول اللهدلىاللهتعالىعليهوس كاننتمبه

فحرنه ورؤٌىبشر ذلك

اذاخرج لماجة ان!-مم باراشد ياتجع » وهو منتصيت حاجته يعى تبرك»ما

فىوحهه وان كره اسعه

اود عبنريدة انرسولالله كان لاتطير بِشى*
وعنشرح امصائح علىرواية أدنى

اق
وجهه واذا دخل قرية
سأل عن اسعها فاانبه

وكاناذابعث عاملاسأل عاسنعدفان اعهفر ح.ه ورؤى بشرذلك فىوجهه وان
كره اتعدروٌى كراهية ذلك فىوجهه واذا دخلقرية سألعناسعها فاناعبه اسعها

فحربها ورؤٌّىبشر ذلك فىوجهه وانكره اها رؤى كراهية ذلك فىوجهه

ععهافر ح بهاورؤى بشر

د »يه عنعروة زعاص رذىالله تعالىعنه انه ذكرت الطيرة عند رسولالله

ذلك فىوجهه وان كره

فقَالاحس:ها © الاضافه لاد ماده والاحسن عءدتى اسن

اعها رؤىكراهية ذلك
فىوحهه هكذا 8

لرمحصااج و شرح
فاىش
التوفق * واخرج ابو
داود المرهوزله وله

(د)(عنعروة بنعاص
رذىالله تعالى عنه أنه

0

اىحسن ماكان من جاس العلامة لاثى” فعمنىاصل الفعل اذلاحسن لاطيرة الآآن
زوكااثيرآ نفا  الفآل» لافيه من حسنالظن بالله تعالى ورجاء امير والطيرة
وئرد مسكا»ه عحانجته التى خر يج الها وهوخبرفىمعنى النهى
ايست كذلك فلا
بعنىاخ الناترد الطيرة مسا عمنطلوبه حاصله نهى عن رد العايرة ومنعها
مسلكا عن ممصدودة مدلل الكدا والبيع والذكاح اذارأى م يظنهدثشرا  +وفى
النصاتب اذاحرج الى السفر نصاح العقءقورجع هن سفره 02

عند بعض المشامح

له اصلللهتعالى عليه وس وَالاحنتها الفأل)
لل
(لطيرة عند راسو
 2ذكرت َ(بالبناء لاغليرفاعل ا

(وذ كا"

' الاضافة لادنى ملاسة والاحسن ي>نى المسن اى حسن ماكان من جنس العلامة المسنى ذكره خؤاجه زاده
افلعاأراديه اصل الفعل اذلا<سن فالطيرة و(لاترد *سللا ) عن حاحته التى خر جلها وان رات
وفىالمواهب

فىتلبه اسلبطبع لماازح<قااوءن التوكل علىاللهتعالى فىكل شياعننى يذغى ان لاترد الطيرة *سا عن مطلبه

ن حراصدلهالطيرة ومنعهامتلا عن»قصوده وعله ملثالسفر]
ىانعهىو
ومقصوده وفىالحاثيه هذا خبر فنىعهن |

دلناشة علو ةااذه |
والببع والأمراء والتكاح اذا رؤى ص يظنه شرا كالعقءق والارنت والعذر وودلت ا

ىلصااحبتسابانالرجلاذا خرج الىالسفر فصاحالعقءعق ورجع» نسفره يركعفند بعض الشانح
* وقُدذكر فان
وذكر فالحيط انالهامة اذا صاحت فقالرجل عتوالمريض يكفر القائل عندالبءض علىمامإواذا رأىاحدكم
ماكر ) بالبياء لافاعل او للمفعول من الادور (ذليةل) لدفعذلك له(الاهمديا ىنا سات لانت )قالانه ا ١ مابكم

مننسمة فنالله (ولايدفم السيئت الاانت) لانهالفاعل المطاق ( ولاحول ولاثوة الابك) لانكالقادر علىكلمراد
(فظهر ان لم ارداياللفحأملود) فالىاخبار  [29هه (ايس القأل الذى بشعلفىزمانناءالمعو نه اىالعوام (قال
القرآن) 'اىاخد انسان
كفر
فال رجحل عوت ربكل
وذكر ْ الى_ط أن الياقكقه 2ت
المراد احسن امشح منه
عند البض لعل ذلك

ع

دل

اليقين لاعلى الظن والحمين هؤواذا رأىا حدك

ا  4على الفاعل اوالمفءول  9فليةل اللهم ايأ نات الاانت 4
دينية اودنيوية #8ولايدفع السيئات الاانتولاحول ولاقوة الاك قالالمناوى

الثرء فرظ قاين اول وطاهر القدرة' لآناول مابوجد افلباطن من هاملةعمل

وذلاك

ل
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رما

رلك كه فيقع في

لايلدقكاوقع لاوليد بن
عد المت 1ا احد الدالا

نحعى <-و لاو ماس باهلاعضاءءثلاقوةوظهوراءتملبصورة البطش والتناولقدرة

منه هخرله قوله تعالى

ولذلاتكانكلة لا <ووللاقوةالابالتهم اجلعامور والاعمال  +وعنالدهيرى فىحياة
التطيرا ممايض هن اشفق منهو خاف واماءنل اليه ولميعتنه فلايضره
الميو اناعإنا
اله لاسمهاانةالعندرؤيةما ت يرنه اوسماعهالهم لاطير الاطيركولاخير الا خيرا؛

 +واستمهوا وخات كل
ققنوت وعلقه ورماه

ولااله غيرك الهم لايأتى بالهنات الاانت ولابذهب بالسيئات الاانت ولا<ول

بانثاب وانشاً شول

ولاقوة الاوامامن يعتتى به ذهو اليهاسرعمنالسيل الى “در قدفحتله ابواب
الواوس فعا #معه وبراه ون تح له الشيطان منالمناسبات البعيدة والقرسة فىالافظ
والمعنى ماشسد عليهدينه ويك رعليه عيشه انتهى فاذا معمتهذهالاخبار «وفظهر 6ه

للك مه انالمرادبالفأل الى#مودايس الفألالذى بشفعل فىزماننا مائ-عونه فألالقرآن
اوفال دايال اوتحوهما ك#اير نحيات ولعلمنه الجفريات والكهانة  9بلهى يه
اىالاشياء المذكورة  #8من قبل الاستقسام بالازلام © اىطلب القسمم وهو الاظ
اثفلظا ومعءنى كانذلاك مادةالماهلية فحرمه تعالى
إزرمء
والنصيب والازلام جقجع

شوله

جار عنيد وقدول العون

الر
 +اراهتج ك

عار

* ذها اناذاك جبار عنيد

 +اذا ماجئت ربك نوم
حشر +فلقيارب منقنى

الوليد ( ».آوفالدائتال
ودوهها بل هى )© اى
تلات الواح عاد در افق

قابلدالستقسامبالاز لام»

وإننستقسعوا بالازلاماى الاقلامالثلاثة مكتوب على واحد :نها امرتىربى

للقبسم وهواحاظ
اىط

وعلىاخرنهانىر بى وليسعاللىثالث ثى” فازاخرجمااصقى شعلونذات ومائهانى
لمشعلوا واذا خر اجللجالى استقسعون ثانا وثلثا © فلا وز استعمالها © اىهذه

والنصيب والازلام جم
زلم مثل

لفظا ومعنى

اكهلية
طذا
ىلعار ب
قدةا
الاشياء التىهى من قابليالستقسام لالهحكرعاللىغيب #ؤولا ».وز  8اعتقادها اأعا
لكرم اللهتعالى هولهوان
حقا ا#عدم خارج يطابقه © كيف وان فما ميرعن الغيب ##وع الغيبمنفردبهتع الى
ر روانبالاماراتو العلاتمفلاس ندل
ىلا-ستقلالفغيمس
هنار يدهجالغيبول ا
علي ا
كنيرد

مكم على الغيبمنوع بذلماثلتكثير فها يهو ز شما
بالجحارب فكو نذاث منقلبل
ايد وباعهلةالع بالغيب ام تافلرلددبتهعالى
لىعشسقح
ولهذا لايكفر صاحبها * قاالف

لستقمى_و ا بالازلام اى

الاقلام الثلاثة مكتوب
على واحد

امنى ربى

وعلى آخرنهانىرىوليس

عالثىالثثى'” فاذاخر جما كتب ( رلقة  54نى) عليه اممىر بىشعلون
ماقصد ومو اذاخر بجماكةب عليه نهانىربى

بلشمعلو ذلك واذاخر جما يكتب عليهيطلبو نالقسمثانياوثالثاورابعا الاىن كر جماكعتلبيه امرنى ربىاوثهانى ربى
ذكرءالمشىو الشجزادهوخواجدزاده (فلاو زاتمم الها) لان علالغيبخاص,اللهتعالى(ولا) >وززاعتقادهاحقا

كىيفك)ا
يف جوزاا»لعهماو اعتقادهاحةا((وانفها يردن الغيب)و انهلايعر دن فأ“ىمواتوالارض الغيبالاال

نو ذيالله
الا
لاحآداية (و  6فاملانئطير بالقرآنالعظيم» امنظاهرب مؤندهى ل لذ
وقالتعالى مالمالغيب فلايظهر ءلىغاسه
تعالى)وروى »سو عن هعاو يدبن اكيمالملى اندقال-أألت  9-ممه راسوللله ادلللىوعليه وسلعن خطالرءل
فقال عليه السلامكان نى هن

لاسبيل الية لاعباد الاباعلام ٠نه او الهام بطريق الم#مزة والكرامة ثم قال

الاندياءوهوادر سوقيل

اوأرثاد الىالاستدلال بالامارات ثعامكن ذلاكفيه ولهذا ذ كرفالفتاوى أنقول

هودانيال بط ونوافق

القائلعندروٌية هالةالقمر يكون مطر مدعيا عل الغيب لابعلامة كفر ف والتطير
بالقرآن العظم نءوذ بالله تعالى » عالنقهستانى اخذ الفأل هالنقرآن مكروه اى
_بى فىتفسير سورةالمادة
ع+
ندنا
اقعن
نطلا
عدالا
وملع
كراهة رم لانه المح

خطه فذاك يعنىهنوافق

ذةلخطك النىفذاك
خط
الذى نحدون اصاتهكذا
قااللقاذضى وقالاخاطابى

يزجاونبرادبه لزجرلان
ذلك للنى كان *#زقله

مار اناه

تحرممهومباح عنداطنابلة ومقتضى ذه الشافي كراهة لزنه لانها! مل عند

الاطلاق عندهم +و فىكةابةادب الد ني ا لهاوردىاناو ليدينيز يدبن عبداالكته ألبوما
افلىمحدف قذر ح لهقو لهتعاللىو استفكوا وخا بكل جبار عنيد فزاقلمككف و انثا #شعر»
اوعد حبار

عتنة * «هاانااذاك كار

عدن

متنعفلاباحلناخط الرهل

صره ثم على سور بلذه وَقِلَ
| ق يرلبث الااياما بسيرة <تىقتل وصلب رأسه عقلى

قال النووى هذا هو

كواز التفنؤل دناواتشاوؤم <تىيروى عزعلى ردىالله تعالى عنه لعلك معت ,

العجم ذكره ابن املك
شرح المشارق * ثم

ذلك سيق وروى »سل عن:عاويةن المكم الدقال سألت رسولالله صلىالله
تعالى عليه وس عن خط الرهل ذقال كان نى مالناندياء وهوادريس وقيل هو

انذلكاخاطيأتىايجازق

دائيال خط فنوافق خطه فذاك اىجدون اصاته كذا نقل عالنقاضى * وعن

الى ارض لها ر<وة

اللطابى جوز انبرادءه الزجرلان ذلك كان *م>زله وموائقة خط غيره له نمدا

فضْط فيهاخطوطا كثيرة
مرجع فيمسوهزها على

مهل خطين خطين فانبق

حلين فا علامة المع
وانبق خط واحد فهو
افئق
حسةدكا
لالم
اامة
عل
(وائما الفال التمن) اى

 120والتتبرك
موااذهقلرإاادل
بالكلمة لام
صلىاللهتعالىعليهوسل
 1-1والمع 1
ذكرنا (ويكقبها) اى
فحصول اهيمن
بالكاية ي
والابرك(رؤيةالصاطين)

تين هم فقضاء المطالب

(والايام الشسريفة) المعدة

فلا أساح لنا!اخرظمق قال قالمبارق عن التووى هو الكم انما الفأل النمن
والتبرله بالكلية الموافقة للمراد لما قال صلىاللهتعالى عليدو -كالراشد و الهم#0
كا سبق و ويطدق بها يك الكلمة المسنة  8رؤية الصالين » تون بهم فىقضاء

المطالب هه و  6مصادفة © الايام الشسريفة  »#المعدة المصول الفيض عادة كايام
الاعياد وكيومالاربعاء لدأ السبق واتقمئس والاثتين الشفر كا ذ 1 5ك ا
كون بالقصدو الايامانماتكون بالقصد ليكشنكل ندولهصلىالله
يٌل
افاو
االانلن
مكل
بش
تعالى عليه وسيم علىمر ب الطبرانىعلىرو ايه جابر رذىالله تعالى عنه نوم الاريعاء

بوممدسسر وايضا قالالقاضى فقوىلهتعالى فوم مس مسقر اسقر شؤمدوكان
بومالاربعاء ا

الشور +اقولقالبعضهم

دحم م

اس

من هذه

2

وها

لنبيتا عليه الصلاة والسلام واماالحديث وان فىالمامع الصغير ايضا فال على
القارى عن|أعحاوى لااسلله وعنجابر رذىالله تعالى عنه وءلىفرض صعته
انهللاعداء واماالاحباء فبارك وسعيد وقيل دائر علىالاعتقاد نحا اولا ويؤيده
حديث مابدى” بثى” نوم الاريعاء الاوقدتم وانطعن عليه ايضا وقال علىالقارى

فى«وضو عانهانالار بعاء سعد هس:قر على الابر.ار وقداعقدءنا مُتناصاحب الهدايةعلى |
هذ!ا اد رثوكان تعمل بهنى اتداء درسه و قدقالالءسقلاتىاث:

ب الاريعاءالى اللهتعالى

نشاوم الثاسن 'زهاخصها اله ماابتدى” بثى” فا الائم ومثله ايضا فىتعلم المتعر

لاصو لالفيض مادة كايامالاعياد كمياولاريعاء ابدء السبق والخيس والاثنين لاسفر كافىالماشة

(ونحوهها)

(و هدو هافك س فيه)اى فىالفال( المكمعاللىغائب) كاففادلائيال( بل #ر طدلب ديرو رحاء صو لامرادو الدِثارة

اله
ما

منالندتعالى)اء#ا+صول ارنه والفرق بايلفنالوالطيرة معكون كل واحدهنمااستدلالا

تانهاعلى المؤافق للراد يمكنالاستد لباهلا على اراد لاف طيرانالطبر
ان الكامةالمس:ة التىنخرى عللىدلسلانااللانس
ُ
وحركات البهاتم واصواتها فانها لعدمدلالتها علىملعانعكن الاستدلالبها علىثى' و اد
بها وبنثأ»و ن ببعضها ويتمنون بعضها ذكره اجدالروى فىءؤلفه والماصل انعبادالله ااؤمنين اذا عرض لهم
ليرة يكوناقلهم عشرة ويعل
أعمسههم ٠نامورهم الدين والدنيا بسع بل انيشاوروا فىذلاك جماعة مانالهعس
من الهمالنصة والشفقة و ثق ب .دنهروعلهم وان لميحدنه الاواحدا ياشلاووراذحادثءثسرمماتوانلم>دواحدا

*نهم برجع الى امس أنه اوالى اعأة حك امس ]يه اخرى من محر مد و بعدالمشاورة خالفها كاورد افلىمديث لكن بعد

وكوهما فلبيس فيه » اى القأل  8المكر عل انا 6
© بل رد طلب ادير ورحاء خص_ول اراد 0

ا

0ك

ا

ا

هرات او  0همات

حصول «قصوده قيل علىكر يم مالك عن كبى بن سعد انالنى صلىالله

اناوعلة وار الى

للممة حلك قتسال دحنلب هذه تقام جل فقال عليه الصلاة
] 5ان
ان اسيك تال مر قل اجلس قال عله الضلاة .والسبلام منحا

رواهااأذارى فى“بور

هذه فقام رجل ذقالله مااسعءك قال حرب قال عهلايلصلاة والسلام اجلس
لى اللدتعالىعليه وسل
حنلب هذه فقام رجل فةال ماامعك قياعليش قصال
تمقال م
احلب ومثله عن البزارءن بريدة +وروىعن دى بنسعدان عبرناخاطاب ر ذى الله

الءءك ق-الجرة فقال اءن من قال! ن شهاب قال من قال مانارقة
مللار ج
تعالىعنه قا

قالاءنمسكنك قالحر ة النارقالبايها قاليذاتلظى فقال لمعرادر ك اهلك فقال حو توا

م 8سيأنى ورى انه عليه

السلاءكان يشاور اتصابة

فىجمع الامورح<تى <وايم

بيته  +وروى عل الهقال
أسرى 20 +

مالك

ولاه ول الوشاور

 0١الل والفسيرة المرضل انهتعال علدو سللاخرج ا
عن امعهما فقيلاحدهها مسيم انام اعرى تعدل حرطعفنا لاخىزياد كر
بمقعدروىانعر
كاللهمتنقشبالؤموة بان هذ الساملنتطير بل م نكر اهة الاسم|لقو
رذى الله تعالىع نه قامفةاللاادرى اقول 0
الات

وااى أ

الاسمرا .رن

فله.تناء نالطيرة

 00الصغير اطلبو ||لميرعند

الوجه عنوان مافى النفس ولس فىالارض أبعمالاوو دهده |احدان مافيه و أبعضهم
ودل ل

معر و فه حسن

وجهه

 +فبورك

هذا مندايل ميارك

ا
لاوقمثياوقع وقيلافراد
اسان اد ند 4ل
ونصف رجل ولا شىء

ب
حأى
انلهر
صجل م
فالر
ويشاور ونصف الرجل
4

م

١

راى

ء

1

صادب و

بشاور فباجتاع الامرين

ام
لنبيه
الىا
يصيرالرجل ناماو الاحادييثث كص ةالو اردة افلىمشاورة كثير ة ويغنىعن جي»هاةوله تعا
لليه
سع

وشاو رهم

سيلهام مع ونها اكلماق وليمكنافطن منهامى بالمشاورة فىهذءالاً يذاالظن يغيره  +قالاأعلا ,سي
لعل
فالىام فااله
الاسذارة بالصملاة ركهتين من السادلة والدماء الذىرو امار بز تحور عن حابر رذى اللهعنهانه قالكان الثبىصبى الله
تعالى عليهو س بعانا الاسدارة فىالامور كلها كالعلناالسورة من القران فقول اذاهم احدك بالامى فليركع ركعتين
من غيرالفريضة تمليقل الهم الىا“خيرك املك واستقدرك بهدرنك و سا ل قرمفضلات العظيم فانكتهدر ولااقدر
تعزولااعر وانتعلام الغيوت اللهمان كنت تعيرانهذا الام خيرلى فىدينى ومعاثى وماقبة امرىوعاجله فاقدرهلى

ويسرهلى ثمبار لىفية وان كنت تع ان هذا الام شرلى فدينى ومعاثى وعاقبت امرى وعاجله فاصرفه عتى

واصضرفنى عنه واقدرلىاناير ح
كياثنم ارضئ بهثشمعل مايشر عله صدره فيذيغى انيكررها_بما لماروى انه

عالليسهلام قالياانس اذا ههمتبامى فاسدر ربك سبعمنات ثمانظر الىااذى سبق الى قلبك قلنير فيه ذكرء
ابراهم املى فصغىيره وكبيره واماالاسذارة ف اىمور الدينكاحمو اله_اد ا
ليع
وجج
مان
يارباتي فعلىتعبينالوقت
لاعلىنفس الفعل كافىسر ح الكبير  +وامااجهلة والفقة الذن ضلوا عنطريقالاق وخرجوا عنس واءالسبيل

اذاعزم احدهم علىام .ذهب اصلاىحبالرهل والمصىوالشعير والباقلاء فبلعبون بعقله ويزداد بؤالهجهلا
وضارة لاله ليصدةهم فيا نولو نله و بعط.وم علىذلاك اجرة ولاعم ذلكالمسكين انهبدلك بهدم دبنه ودساه لماذ كر

فيشرح العقاك انتصديق الكاهن ماكذبره عن الغيب كفرلقوله عليه السلام من اتىكاهنا فصدقه ما ول ذقدكفر
عاائزل على د غليه السلام والكاهن دوالخير عن الغيب سواءكان بالرءلوالادى والدعير اوغير ذلك وذلاتكله
حرام لكونه من قبل الطيرة المنهىعنها اوهنقببل الاستقسام بالازلام قالالنبى صلىاللهتعالى عليه وب * مناتى
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