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فالسؤال عالمة احلاجة غالباا  للاأ خل ال اليفاا ع التالماات ادعة التاة داألفتام الو ااق فىناأ ساال غا  الساا ل  اا   

شرع إعطاؤه جملرل شؤاله  لاللا: لىنسا ل ول للأ جاء ااكبا عىنى فرس لهأ ضت ف. لذكر ابن السب ل لهاأ الررتاأ خعا  
الابا ل نزل خل  اانت خل فنالق لمل ت ان الساا ر تسةباحأ متاه ا اال لإلاا د ال  ال  الض ف ع البأالي؛ إذ مل ت ن ع

تأمااه للااكلا كااال واال الضاا افة فرضااا عىنااى ا سااىن حن خي ع البااأالي لوأهااا. لذكاار الروااا  لا اارال فاا اء ال اار  لعةاال 
ر الأفاء ابلته   ا ف ه من الثاة اب تاه  التب  . مث ذكر الزكاة لهي ول ا ال لجل الر  لمباافها مككأاة ع آتةها  لذك

لمن كرق النفس لكأل اجل  لاحلل هلا لابة ل ج ة  لإلا و   ابلظرف لهأ إذا عاه لا خي لوم وبأل الته  فاال تةار ر 
لفاؤهم طرفة عحن  لف ه ألنب ه عىنى لجأ  ادوة اط عن  بكل الته  حب ث د تتاه  وىت تةحال خنه تساةط   الأفااء كرناه 

األ: فإل عىن أا خد تفأا فال تتاه لا. لعطف )لا أفأل) عىنى )من آمن ابهلل) لغري خ ىنأ  الأصف فىنم تاال لمان خل  ت
 بت ه لىن دلة عىنى مراترة الأصفحن أبل اللل من عال ل ول هللا ألتاىل لخصأل ال تن لالثاين من واأق التبال. 

ص الا  ذكرانهاا عنا  وألاه ألتااىل )لا اةت نأا ابلبارب لالباىنأة) مث ذكار لذكر البابرتن ع البر اء  ا ع البرب مان اصباا  
مأاوتااه الاا  د تتاا لها لهااي والااة اليفاا ة  لوالااة الضاار  لوالااة الاةااال  فالبر اااء لالضااراء ا ااال عىنااى ل ل فتااالء لل سااا 

من ا  رله  وال الراغأ:  لصفحن إذ مل تس   هل ا خفتل مككرا  لالبر اء ميفةاة من البؤس لهأ  أء احلالة من فار لوأه
لوا  غىنااأ ع الفااار لمنااه البقا س الفاااري  فالبر اااء اليفاا ة ع ا اال. لالضااراء شاا ة احلااال عىناى ا نسااال ميفااةاة ماان الضاار 
لتاابىنها السراء لهي ما تسر ا نسال من خوأاله  لالبرس الن اتة لاليف ة ع احلر  لوأها كاصبأمة )والأا ون خللأا وأة 

 ش ت ) )أب هم ب نهم ش ت ) لاليفر ختضا أبس لا رال به هنا احلر . لخللأا أبس 
فىنىنااه هااكا اد ااةاراء الباا ت  الااكي تتجااز عنااه كاال  ط ااأ لو اا م غااري التااالق احل اا م لواا   تاام هااكه اصبااال  اااع  

 الفضا ل الفرلتة لادجة اع ة الناشئ عنها صالح خفرال اجملة   من خصأل التا  ة لصاحلات الع ال. 
ا ميال لإواق البالة مها منب  الفضا ل الفرلتة  لهن ا تنبثل عنه ا  ا ر الةحىن ات ا رمأا هبا  لالزكاة لإتةاء ا ال خصال ف 

نظااق اجل اعاة صارريها لكبريهاا  لا أا ااة ألااأ  عنهاا ال اأة لادساال لألسا ل مباا  لبماة كثارية لتباكل ا اال ع الروااا  
لىنيفااااع وااىت تبااري الناااس كىنهاام خواارااا. لالأفاااء ابلتهاا  ف ااه فضاا ىنة فرلتااة لهااي عنااأال ك ااال تةتااز  جانااأ احلرتااة ا طىنأبااة 

 النفس  لفض ىنة اجة اع ة لهي ثاة الناس بتضهم ببتض. 
لالبرب ف ه  اع الفضا ل لشجاعة المة للكلا وال ألتاىل هنا )خللقا الكتن صا وأا لخللقاا هام ا ةااأل) فحبار فا هم  

العا  ا لىن بالرة. لللم عىنى خل ا سىن حن و  سال ف هم مت  الرب  لف ه ألترتض أبل خهل ال ةا  الب ق لالةاأ  وبرا 
مل تةحال ف هم  لهنم مل تؤمنأا ببتض ا ال  ة لبتض النب حن  للهنم ورمأا كثريا مان النااس وااأوهم  لمل تفاأا ابلتها   لمل 
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 ااأق ار اار  لالنب ااحن  لال ةااا  ل ااىنبأا ال ةااامى خمااأاهلم  لمل تا  ااأا تبااربلا. لف هااا ختضااا ألتاارتض اب يفااركحن إذ مل تؤمنااأا ابل
 البالة  لمل تؤألأا الزكاة. 

لنبااأ )البااابرتن) لهااأ متطااأف عىنااى مرفأعااات نبااأ عىنااى اد ةباااف عىنااى مااا هااأ ا ةتااااف ع كااالق التاار  ع  
  والاه الرضاى  لالاطا  ت األ بنباأ عطف النتأت من خت ري ا ة ىنم بحن ا ألباع ع ا عارا  لىن تطاأف عىن اه لباحن الاطا

ما واه خل ت أل مرفأعا خل جمرلاا لبرف  ما هأ بت سه ل ظهر وب  ا ة ىنم الاط  وحن خيةىنف ا عرا ؛ إذ د تترف خل 
ا ااة ىنم وباا  الاطاا  إد  االفااة ا عاارا   فرمااا النبااأ فبةااا تر فتاال ماا ح خل ذق حبسااأ ا ااااق  لال هاار ألااا تر فتاال 

 ا  ح بحن ا   لوحن لالكق بحن ا كمأمحن.  )خ ص) لنه تف  
لو  وبل بنبأ )البابرتن) هنا فا  اتل: إو امها عامة ع كل وط  من النتأت  فا  نال عن خيب عىناى الفاا اي خناه  

إذا ذكرت البفات ال ثرية ع مترض ا  ح خل الكق فالوسن خل خياف إعراهبا لد جتتل كىنها جااتة عىنى مأصاأفها لل 
مان مأاضا  ا طناا  فاإذا  ألااف إعارا  اللصااف كاال ا اباأل خك اال لل ال االق عنا  ا اةالف ا عارا  تبااري  هاكا 

 كرنه خنأاع من ال الق لضرل  من الب ال. 
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وال ع ال يفاف  نبأ عىنى ا  ح لهأ اب  لا   كسره  ا بأته عىناى خمثىناة لشاأاه   اه. وىنام: واال  ا بأته ع اب    

بأ عىنى الةتظا م لا ا ح  لإل شاقم جتىنةاه صافة فجار  عىناى اللل  لإل شاقم وطتةاه فابة خألاه  مثال ذلاا وألاه ما تنة
ألتاىل )لل ن الرب من آمان ابهلل لال اأق ار ار) إىل وألاه )لالباابرتن) للاأ افا  الباابرتن عىناى خلل ال االق كاال ج ا ا  للاأ 

 بأ وأل اصرنل:          ابة خأله فرفتةه عىنى ادبة اء كال ج  ا  لنظري هكا الن
 د تبت ل وأمي الكتن مهأا                       م الت اة لآفة اجلازا   
النااا لحن ب اال ماتاةااار                       لالط بااأل متاوااا  ال ا بنبااأ النااا لحن  مث وااال: ل عاام اصىن اال خل نبااأ هااكا   

جهىنااأه لل اانهم واا  عىن ااأا ماان ذلااا مااا واا  عىن اام فجتىنةااه ثناااء عىنااى خنااا مل ألاارل خل ساا و الناااس لد ماان ختاطااأ أبماار 
لألتظ  ا لنببه عىنى الفتل كرنه وال خذكر خهل ذلا لخذكر ا ا  احن لل ناه فتال د تساةت ل إ هاااه  اه وىنام: تؤتا  هاكا 

التىنام)  لع  الأجه خنه أل را مثىنه ع نظا ر هكه ارتة ع  أاة النساء )لا ا  احن الباىنأة) عطفاا عىناى )ل ان الرا ااأل ع
  أاة التاأل لالبابقأل عطفا عىنى )إل الكتن آمنأا لالكتن هاللا). 

 الفا  ة الثان ة ع نبأ البابرتن بةا تر خ ص خل خم ح ألنب ها عىنى  ب ب ة البابرتن لمزتة صفةهم ال  هي البرب.  
الةفم إل ه من مل تنظر ع ال ةا  لمل وال ع ال يفاف  لد تىنةفم إىل ما  ع أا من لوأعه حلنا ع  ط ا بحف  لا ا  

تترف مكاهأ التر  لماهلم ع النبأ عىنى اد ةباف من ادفةنال اه  لخوأل: إل أل راه ك ا ذكران لألاااا  ال ىن اات 
 ترأب به عن خل ت أل  طر خل  هأا لهأ بحن كىن ةحن خمالفةحن إعرابه. 
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البابرتن خي الفاراء ا ةتففحن عن ا سرلة وحن ألبا بهم  لعن ال سا ي خل نببه عطف عىنى مفاع ل آألى خي لآألى ا ال 
البر اااء لالضاااراء لالبااابرتن واااحن البااارس لهاام الاااكتن د زااا لل مااا تنفااااأل لىنراازل لدباااأل خل ترااازلا  لل فاا هم غنااااء عااان 

مان الا م   ا سىن حن وال ألتاىل )لد عىنى الكتن إذا ما خألأ  لةح ىنهم وىنام د خجا  ماا خمىن ام عىن اه ألألاأا لخع انهم ألفا ض
واازان خل د زاا لا مااا تنفاااأل). لعاان بتااض ا ةاارللحن خل نبااأ لالبااابرتن لواا   طاار ماان كةااا  ا باااوف لخنااه  ااا خااله 
عث ال اضى هللا عنه ف  ا ناال عناه خناه واال بتا  خل وارخ ا باحف الاكي كةباأه  إين خجا  باه حلناا  اةا  ه التار  أبلسانةها  

رت  ابلىنحن ما ع ا م ا باوف من إشاااات مثال كةاباة اللاف ع صاأاة ال ااء لهكا مةاأل عىنى عث ال للأ صح ل ال ت
 إشااة إىل ا مالة لمل ت ن الىنحن تطىنل عىنى اصطر. لورخ تتاأ  )لالبابرلل) ابلرف  عطفا عىنى )لا أوأف). 

ثاى) خع ا  اصطاا  ب اا ختهااا )اي ختهاا الاكتن آمناأا كةاأ عىنا  م الاباااف ع الاةىناى احلار ابحلار لالتبا  ابلتبا  لالنثااى ابلن 
الااكتن آمنااأا  لل هااكا صاانف ماان الةيفاارت  لو اااق ذات ابل ع صااالح اجملة اا  ا  ااالمي لا ااةةبا  نظامااه لخمنااه وااحن 
صاا ا سىن أل بت  اهلجرة  اعة ذات ا ةاالل بنفسها لم تنةها  فإل هاألاه ارايت كانام مان خلل ماا خنازل اب  تناة عااق 

 لل ع  بأ نزلهلا ع ألفسري وأله ألتاىل بت  هكا )لواألىنأا ع  ب ل هللا الكتن تااألىنأن م) ارتة. اهلجرة ك ا ذكره ا فسر 
ألىنا خو اق مةةابتة من إصالح خوأال الفرال لخوأال اجملة ا   لابةا أب أبو ااق الابااف  لل خعظام شائ مان ا اةالل  

صال  تتىناام ذلاا مان لاه إ ااق بةاااخيهم لآلاهباام الواأال ا اةالل وفاف نفاأس الماة  لواا  خفارط التار  ع إضااعة هاكا ال
لخوأاهلم  فا  بىنغ هبم ألطرفهم ع ذلا إىل لشا الفناء لأ طال ذلا فىنام تةا ااكهم هللا ف اه بنت اة ا  االق  ف اانأا تراري 
 بتضهم عىنى بتض لرن  ة خنتامه لعب ا ه لنساا ه ف ا اف  ا رااا عىن اه لألةىناف نفاأس باحن الفارتاحن مث تنيفار عان ذلاا طىناأ
الثااات ف ستى كل من وةل له وة ل ع وةل واألل لل يفه لإل خعأ ه ذلا وةل به غريه من لاو  كفء له  خل ع ل تراهم د 
تأا لنااه لتساا أل ذلااا ابلة اتاال ع الاا ق خي كاارل لق اليفاارتف ت ااال باا ماء كثاارية فر ااا واا اله ابثنااحن خل بتيفاارة خل  ا ااة  

 ىت تبري ألفان ا وال  هري:          له كا ت لا المر لتةزات  ألزات ا فاويفا و
 أل اا كة ا عبسا لذب ال بت ماا                      ألفانأا للوأا ب نهم عطر منيفم     
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لتنةال المر من وب ىنة إىل وب ىنة ابلاأدء لالنساأ لاحلىناف لالنبارة  واىت صااات ا وان فاشا ة فةاااذلأا ب انهم لا ةنبار   

بتض فأج  الفرس لالرلق م  ال إىل الةفرواة ب انهم فح  اأهم لخاهباأهم  لإىل هاكا ا شاااة لهللا خعىنام بتض الابا ل عىنى 
باأله ألتاىل )لاذكرلا نت ة هللا عىن  م إذ كنةم خع اء فارلف باحن وىناأهبم فرصابحةم بنت ةاه إ اأاان لكناةم عىناى شافا وفارة مان 

رل  فارلف ب اان م ب ىن اة ا  ااالق  لكناةم عىنااى لشاا اهلااال  النااا فرنااككم منهااا) خي كناةم خعاا اء أب ابا  الرااااات لاحلا
فرناككم منه فضر  مثال لىنهال  التاجال الاكي د تبااى شا قا حبفارة النااا فالااا م عىناى وافةهاا لا س ب ناه لباحن اهلاال  إد 

 خول وركة. 
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اجل ىناة  ان ألأجاه لاه وال ف ت  كةأ عىن  م خنه ول د ق لبمة د حم   عن ال ك به فض ري عىن  م جمل اأع الماة عىناى  
الاباف لل س ا رال عىنى كل فرل فرل الاباف  لل لىل الا ق لاه التفاأ عان لق لل اه ك اا واال ألتااىل )ف ان عفاي لاه مان 
خ  ه شئ فاألباع اب ترلف) لخصل ال ةابة ناش احلرلف ع وجر خل اوش خل ثأ  ل ا كال ذلا الناش ترال به الةأثل  ا 

 ل كةأ عىنى ا ت  ول لثبم خي ول لهل الاة ل. ناش به لللاق ألككره خطىن
لالاباف ا م لةتأتض ول جناتة خل ول غرق عىنى خو   ثال ذلاا مان عنا  ا ااأق إنباافا لعا د  فالابااف تطىنال  

عىنى عاأبة اجلاين  ثل ما ج   لعىنى حما بة ا  ال تن  ا عىن ه لىن  تن من لتن تفاي ب تناه  فإطالواألاه كىنهاا ألا ل عىناى 
 لل لالةناصف ع احلاأق لالةبتات ا ترلضة لىنر ص. الةتا
لهأ بأ ل فتال لهأ ل ل مب ا فاعل من الاص لهأ الاط  لمنه واأهلم: طاا ر ماباأف اجلنااح لمناه  اى ا ااص رلاة  

الاص خي الاط  لوبة اليفتر بضم الااف ما تاص منه لنه زر  ع واحن مةباللحن بحن جانبحن تاال وااف فاالل فاالان 
طرح من لتن ع ذمةه ما ااا تا تن لاه ع ذماة ار ار فيفابه الةناصاف ابلاطا  لناه تاطا  النازاع الناشاأ وبىناه  فىناكلا  إذا

 ى الاأل لهأ مت حن ليل ا اةأل من وةل واألل ماأده وباصاا واال ألتااىل )لل ام ع الابااف و ااة)  ل  ام عاأباة مان 
ثاال مااا جاارح غااريه وباصاا وااال ألتاااىل )لاجلاارلح وباااف)  ل ااأا زارح خواا ا جروااا ع اا ا عاا لاان أبل زاارح ذلاا اجلااااح م

 متامىنة ا تة    ثل جرمه وباصا )لاحلرمات وباف)  ف اه ة الاباف ألةض ن ماه ة الةتأتض لالة اثل. 
فاألااه ألتاااىل )كةااأ عىناا  م الاباااف ع الاةىنااى) تةح اال متاا  اجلاازاء عىنااى الاةاال ابلاةاال لىنااألاال لألةح اال متاا  الةتااالل  

ثل ع ذلا اجلزاء  ا هاأ كاالتأض لاه لا ثال  لألةح ال متا  خناه د تاةال غاري الااألال  ان د شاركة لاه ع وةال الاة ال لالة ا
فرفااال وألااه )كةااأ عىناا  م) واال ا ؤا ااكة بااحن ا ااؤمنحن ع وةاال الاةىنااى فااال تااكهأ واال وة اال ابطااال لد تاةاال غااري الااألاال 

من إمهال لق الأض   إذا وةىنه اليفرتف لإمهال ول الضت ف إذا وةىنه الاأي ابطال  لذلا إبطال  ا كانأا عىن ه ع اجلاهىن ة 
الكي خييفى وأمه  لمن س  هم بطىنأ وةل غري الااألل إذا وةل خو  اجال شرتفا تطىنبأل وةل اجل شرتف مثىناه حب اث د 

مةفالألااة حبسااأ ألفااالت  تاةىنااأل الااألاال إد إذا كااال بااأاء لىن اةااأل خي كاافءا لااه ع اليفاارف لاجملاا  لتتةااربلل و  ااة الاا ماء
السؤلل لاليفرف لتس أل ذلا الةفالت أل اتال من ال  ل  والم ابنة هب ل بن وروة الطا ي ألسةثري اهطها عىنى وةل اجل 

 وةل خابها لألككر خهنا ما كانم ألان  باةىنه به لأد خل ا  الق خبطل أل اتل ال ماء:          
 من الاأق طال  الرتات غيف يفم         خما ع بين وبن من ابن كرتهة                
ف اةل جربا ايمرأب مل ت ان لاه                      بأاء لل ن د ألا ااتل باالاا ق واال النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم ا ساىن أل   

 ألة افر لماؤهم. 
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لال عنا  ا وا اق عىناى وةال النفاس إذا لو  ثبم هبكه ارتة شرع الابااف ع وةال الت ا   لو  اة ذلاا الع خهال التا   
عىن اأا خل جازاءهم الاةاال  فاإل احل ااة خعااز شائ عىناى ا نسااال ع اجلبىناة فاال ألتااالل عاأباة الاةال ع الاارلع لادنزجااا  لماان 
و  ة ذلا ألط حن خلل اء الاةىنى أبل الاضاء تنةام هلم  ن اعة   عىنى وة ىنهم واال ألتااىل )لمان وةال مظىنأماا فاا  جتىنناا 

 ىنطاان فال تسرف ع الاةل إنه كال منبأاا) خي لقال تةب   خلل اء الاة ل لالنةااق من واألل مأدهم أبنفسهم؛ لل  لأل ه
ذلاا تفضاي إىل صاأاة احلار  باحن اهطاحن ف  ثار ف اه إألاالف النفاس ك اا ألاا ق ع ال االق عىناى صا ا ارتاة  ل   عناا  

ه ع ا  الق لق اجل من هكتل وةىناه اجال مان باين ل اث فرواال مناه وأله ألتاىل )لل م ع الاباف و اة). لخلل لق خف   ب
النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم لهأ  ا ر إىل فةح الطا ف  أض  تاال له: حبرة الرغااء ع طرتال الطاا ف لذلاا  انة ناال مان 

 اهلجرة. 
ألاااا تر مضااااف لوكفاااه هناااا  لع مااان وألاااه: )ع الاةىناااى)  لىنظرف اااة اجملا تاااة لالابااااف د ت اااأل ع ذلات الاةىناااى  فةتاااحن 

 ل يف ل الاباف  ا ر شقأل الاةىنى ل ا ر متاين الاباف فهأ إزا  لألت  م. 
ل   الاةىنى ابعةبااا  ا  ا اااطبحن خي ع واةالكم  لالةترتاف ع الاةىناى ألترتاف اجلانس  لالاة ال هاأ مان تاةىناه غاريه مان  

 فتل فاعل وة ال. الناس لالاةل فتل ا نسال إماألة إنسال آ ر فىن س ا  م ب لل 
ل ىناة )احلاار ابحلار لالتباا  ابلتباا  لالنثاى ابلنثااى) بااحن لألفبا ل جل ىنااة كةاأ عىناا  م الاباااف ع الاةىناى فالباااء ع وألااه:  

ابحلر لما بت ه  مةتىناة  حكلف لل عىن ه مت  الاباف لالةا تر احلر تاةص خل تاةل ابحلر اخل لمفهأق الا   م  ماا ع 
ماان متاا  الأصااف ة تاةضااي خل احلاار تاةاال ابحلاار د برااريه  لالتباا  تاةاال ابلتباا  د برااريه  لالنثااى ألاةاال احلاار لالتباا  لالنثااى 

ابلنثى د برريها  لو  األفل عىن اء ا  الق عىنى خل هكا ا فهأق غري مت أل به ابطرال  ل نهم ا ةىنفأا ع ا ا اا ا ت أل 
نة لع ا رال من هكه ارتاة لحم ال متناهاا  ففاي ا أطار )واال مالاا به منه حبسأ ا ةالف الللة الثابةة من ال ةا  لالس

خوساان مااا  تاام ع هااكه ارتااة خل وألاااه ألتاااىل )احلاار ابحلاار لالتباا  ابلتبااا ) فهااؤدء الااككأا لوألااه )لالنثااى ابلنثاااى) خل 
حلار ابحلار لالماة ألاةال ابلماة  الاباف ت أل بحن ا انو ك ا ت أل بحن الككأا لا رخة احلارة ألاةال اب ارخة احلارة ك اا تاةال ا

 ك ا تاةل التب  ابلتب  لالاباف ت أل بحن النساء ك ا ت أل بحن الرجال. لالاباف ختضا ت أل بحن الرجال لالنساء). 
خي ل بم النثى ابلككر ما  خهناا ميفا ألة لت اأق احلار ابحلار لالتبا  لاقال تةاأهم خل صا رة الةاككري ع وألاه )احلار) لوألاه  

 ال هبا  بأف الككأا. )التب ) مر 
واال الااارطل عاان طا فاة خل ارتااة جاااءت مب ناة حل اام النااأع إذا وةال نأعااه فب ناام و ام احلاار إذا وةاال وارا لالتباا  إذا وةاال  

عب ا لالنثى إذا وةىنم خنثى لمل تةترض لو  النأعحن إذا وةال ار ار  فارتاة حم  اة لف هاا إ اال تب ناه وألاه ألتااىل )لكةبناا 
ل الاانفس) ارتااة اه. لعىنااى هاكا الأجااه فالةا  اا  لب ااال عاا ق الةفاضاال ع خفارال النااأع  لد مفهااأق لااه ف  ااا عاا ا عىنا هم ف هااا خ

ذلا من ألفاضل النأاع إثباات لد نف ا  لوال اليفتل: نزلم ع وأق والأا: لناةىنن احلار ابلتبا  لالاككر ابلنثاى. لذلاا لوا  
 لكي الاه لهأ د تر  ع إوامة حم ل ارتة. ع وةال بحن و حن من النباا  لمل تثبم هكا ا

لعىنااى هااكتن الةاارلتىنحن د اعةباااا بت ااأق مفهااأق الا اا ؛ لل شاارط اعةبااااه إد تظهاار لااككر الا اا   اابأ إد ادواارتا  عاان  
نا ضاه  فاإذا  هار  ابأ غاري ادواارتا  بطال ادوةجاا  اب فهاأق  لو نقاك فاال لدلااة ع ارتاة عىناى خد تاةال وار بتباا  لد 
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خنثااى بااككر لد عىنااى ع ااس ذلااا  لإل لل اال ا سااالاة بااحن النثااى لالااككر لعاا ق ا سااالاة بااحن التباا  لاحلاار عناا  ماان نفااى 
 ا سالاة مسةنبط من خللة خ ر . 

الثالث: ناال عان ابان عبااس: خل هاكا كاال و  اا ع صا ا ا  االق مث نساد  تاة ا ا ا ة )خل الانفس ابلانفس) لناىناه ع  
ا سا أ لالناتاي لالثااأاي لخيب ون فاة  لاله ابان عط ااة لالاارطل أبل ختاة ا ا اا ة و اتاة عان بااين  ال يفااف عان  ات   باان

إ را  ل ف  ف ألبىنح نساا حل م ثبم ع شرتتة ا  الق  خي وىت عىنى الاأل أبل شرع من وبىننا شرع لنا ف حىنه ماا مل 
  ت ع شرعنا  الفه. 
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اق عن احلنف ة: إل وأله ألتاىل )ع الاةىنى) هأ هناتة ال الق لوأله )احلر ابحلر) جااء بتا  ذلاا لوال ابن التريب ع الو   

لو  ثبم ع أق ا سالاة باألاه )كةاأ عىنا  م الابااف ع الاةىناى) لل الاةىناى عااق ل باأف آ ار ارتاة د تبطال ع اأق 
ع الةفب ل لأ مل ت ن مابألا لإل ال الق أبلا ره خلهلا  للكلا والأا تاةل احلر ابلتب   وىنم: ترل عىنى هكا خنه د فا  ة 

فاصاااف خيبااص التاااق د حمالااة  لإنااه د حماا ص ماان اعةباااا كأنااه ألفباا ال إد خل تاألااأا إل ذلااا كالة ث اال  لا ناااأل عاان 
 احلنف ة ع ال يفاف هأ ما ذكرانه آنفا. 

ألتااىل: )احلار ابحلار لالتبا  ابلتبا ) لهال ختار  لتباى بت  هاأله الةرلتالت  ؤال واا م عان لجاه ختبا ص النثاى بتا  وألاه  
النثى عن كأهنا ورة خل خمة بت  ما ألبحن خل ا رال ابحلر لالتب  اجلنسال؛ إذ لا س صا رة الاككأا ف هاا لالوارتا  عان النسااء 

 رة منهم؛ فإل )ال)  ا صريأله ا م جنس صاا احل م عىنى اجلنس لبطل ما ف ه من ص رة أتن ث ك ا تبطل ما ف اه مان صا
    إل كانم ف ه. 

للجل هكا ا ش ال  رلم التالمة اجل  الأ تر امة هللا عن لجه جمايء هاكه ا اابىناة ا يفاترة أبد تااةص مان صانف إد  
لاةاال  اثىنااة ع الباافة فاارت  يل لاوااة اطااه ف هااا مااا    الظاااهر لهللا ألتاااىل خعىناام خل لدتااة  تتااين آتااة  ااأاة ا ا اا ة  نزلاام 

م ع بين إ را  ل أتن سا لمته  ا حل م اليفرتتة ا  الم ة  للكلا ألض نم إانطة احل م بىنفف النفس ا ةنالل إعالما ابحل 
لىنااككر لالنثااى احلاار لالتباا  الباارري لال بااري  لمل ألةضاا ن و  ااا لىنتب اا  لد لااتانو  لصاا ات باألااه )لكةبنااا عىناا هم ف هااا) 

)كةااأ عىنا  م) لانط احل اام ف هاا ابحلرتااة ا ةناللاة لبصااناف كىنهااا مث  لارتاة الثان ااة )تتاين آتااة  اأاة البااارة) صا ات باألااه
ذكار و ام التب ا  لا انو الا عىنااى مان تازعم خناه د تاااةص هلام  ل باص النثاى لىن دلااة عىناى خل لمهاا متباأق  لذلااا 

 لنه إذا اوةص هلا من لطف الةبىن غ و ث كال احل م مةض نا ل ل ىنه  فاأله:          
لاةااال عىن ناااا                      لعىنااى الران ااات جاار الااكتأل و اام جاااهىني اهااأ تتااين خل ارتااة مل تاباا  كةااأ الاةاال لا   

منها إد إبطال ما كال عىن ه خمار اجلاهىن اة مان ألار  الابااف ليفارف خل لاىناة اكارتاو  فابا ت الةساأتة باألاه احلار ابحلار 
لسااالة عىنااى عب اا  التامااة لوباا ت ماان ذكاار النثااى لالتباا  ابلتباا  خي د فضاال حلاار شاارتف عىنااى واار ضاات ف لد لتب اا  ا
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إبطال ما كال عىن ه اجلاهىن ة من ع ق ادعة ال جبناتة النثى لاعةبااها غري مؤا كة جبناايهتا  لخاال باأله: و م جاهىني خنه 
 ل س جاااي عىنى خو اق ا  الق؛ لل الب م لت ر ابن خيب اب تة لهأ شاعر إ المي من ص ا ال للة المأتة. 

فاإل وىناام: كااال الأجااه خد تاااأل )ابلنثاى) ا يفااتر أبل النثااى د ألاةاال ابلرجاال ما  إ اااع ا سااىن حن عىنااى خل ا اارخة تاااةص  
منها لىنرجل. وىنم: الظاهر خل الا   ور  حمر  الرالأ  فإل اجلااي ع التارف خل النثاى د ألاةال إد خنثاى  إذ د تةيفاالا 

ىنى اعةباا الرالأ ك ار  لصف السا  ة ع وأل النل صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  ع الرجال لالنساء فككر )ابلنثى)  اا  ع
الراانم السااا  ة الزكاااة  لاصالصااة خل ارتااة د تىنةااقم منهااا متاا   ااىن م ماان ا شاا ال إد متاا  إاالة الةسااأتة بااحن الصااناف 

 لاب  إبطال عأا   اجلاهىن ة. 
بحن الصناف ا اةىنفة لد عىنى إثباأله من جهة ما لال عىنى كل أتلتل  لإذا ألارا خل ارتة د لدلة هلا عىنى نفي الاباف 

غري ذلا من انةااض جبهة خ ر   فةتحن خل وأله )احلر ابحلر لالتب  ابلتب  لالنثى ابلنثى) حم ىنة الاكي د شاا ف اه هاأ 
لابااااف باااحن بتاااض مساااالاة خفااارال كااال صااانف بتضاااها مااا  بتاااض للل ألفاضااال باااحن الفااارال  مث خللاااة التىن ااااء ع ألساااأتة ا

الصناف م  بتض الككأا اب انو لع ع مها كت ق ألساأتة الواراا ابلتب ا  عنا  الاكتن د تساألل باحن صانف ه ا  الفاا 
ليب ون فة لالثأاي لابن خيب ل ىنى للالل خللة خ ر  غري هكا الا   الكي ع  اهر ارتة  فرما خبأ ون فة فر ك بت أق وأله 

با لمل تسةثن منه إد الاباف بحن ا ساىنم لال اافر احلاريب لا اةثناؤه د  االف ف اه  للجهاه خل )الاةىنى) لمل تثبم له خمب
احلريب غري متبأق ال ق  لخما ا تاه  ففي و م وةل ا سىنم إايه مكاهأ  لخما اليفافتي لخم  فنف ا الاباف مان ا ساىنم 

اد د وبااف مان ا ساىنم إذا وةال الاكمي لا تاها  لىنكمي لا تاه  لخ كا حب تث د تاةال مساىنم ب اافر  لمالاا لالىن اث وا
 وةل ع لال لخثبةا الاباف منه إذا وةل غ ىنة. 
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لخمااا الاباااف بااحن احلاار لالتباا  ع وطاا  الطااراف فىناا س ماان مةتىناااات هااكه ارتااة ل اا ر  عناا  وألااه ألتاااىل )لاجلاارلح   

اباف من احلر لىنتب  ا ةنالا لت ل اصىنفاء الراش تن ل  أت وباف) ع  أاة التاأل. لنفى مالا لاليفافتي لخم  ال
البااحابة  لا ااةنالا ررا مرلتااة  لو ا ااا عىنااى انةفاااء الاباااف ماان احلاار ع إصااابة خطااراف التباا  فااالنفس خلىل ابحلفااف. 

 لالاباف من التب  لاةىنه احلر ربم عن مها ابلفحأ   لالاباف من الككر لاةل النثى ربم بىنحن اصطا . 
)ف ن عفي له من خ  ه شيء فاألباع اب ترلف لخلاء إل ه إبوسال ذلا ختف ف من اب م لامة) الفاء لةفرت  ا  باا خي  

جملرل الرتأل أ الىنفظي د لةفرت  وبأل ما ألض نةه اجل ىنة ا تطأفة هبا عىنى وبأل ما ألض نةه ما وبىنها  لا ابأل ب ال خل 
ةأ عىن  م الاباف ع الاةىنى ل س لاجبا عىن ه لل ناه وال لاه فااط لاقال تةاأهم خ ك الأيل ابلاباف ا سةفال من صأا ك

من وأله )كةأ عىن  م) خل ال ك به لاجأ عىنى لىل الاة ل  لالةب ي لةفرت  ذكر هكا بتا  ذكار وال الابااف لتميااء 
ىنة لوا  فسارلها ألفساريا إىل خل اللىل ابلناس وبأل الباىنح ا اةبااء للاصار خ اأة ا  االق. واال ال هاري:  هاكه آتاة ميفا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وربأه عىنى و ا إفهاق خهل عبرهم  مث خ ك ال هري ع ألفساريها  اا مل ت يفاف متا  لماا خ ال إشا اد  للىن فسارتن منااح  
كثرية ع ألفسري خلفا ها ذكر الارطل مخسة منها  لذكر ع ال يفاف أتلتال آ ر  لذكر الط ل أتلتىنحن ااجتحن إىل أتلتال 

م عىنى خل الاب  منهاا الرتغ اأ ع ا بااحلة عان الا ماء  لتنبراي خد ناكهأ إبفهااق الناا ر طرا ال ال يفاف  لاألفل   ته
واا لا  فااالاأل الفباال خل ناااأل: إل مااا صاا ق ماان ع وألااه )ف اان عفااي لااه) هااأ ليل ا اةااأل لإل ا اارال أب  ااه هااأ الااألاال 

ذا اعةارب الااألال خ اا لاه كاال مان ا ارلءة خد ترضاى لصف أبنه خخ ألاككريا أب اأة ا  االق لألرو ااا لانفس ليل ا اةاأل؛ لناه إ
ابلاااأل منااه؛ لنااه ك اان اضااى باةاال خ  ااه  للااا  وااال بتااض التاار : وةاال خ ااأه ابنااا لااه ع اا ا فااا ق إل ااه ل اةااال منااه فاارلاى 

 الس ف لوال:          
 خوأل لىننفس أت ااء لألاتازتة                      إو   ت ي خصابةين لمل ألارل   
مها  ىنف فا  صااواباه                      هكا خ ي وحن خلعأه لذا لل ي لما ص ق )شيء) هأ عأض الباىنح  كال   

للفف شيء ا ام مةأغال ع الةف اري لال عىناى ناأع ماا تباىنح لاه  ا اق ال االق  لوا  ألاا ق وسان مأوا  كىن اة شايء عنا  
خ  ه) خنه خعطى التفأ خي ا  سأا عىنى الااألل من وأله ألتاىل )للنبىنأن م بيفيء من اصأف لاجلأع)  لمت  )عفي له من 

عاأض البااىنح. لمان متاااين التفاأ خنااه ا  ساأا ماان ا اال الااكي د زحاف بباذلااه لوا  فساار باه التفااأ مان وألااه ألتااىل ) ااك 
التفاأ)  لإتثااا هااكا الفتال لنااه تاؤذل  راعاااة الة ساري لالساا اوة لهاي ماان  ىنال ا  ااالق فهاكا أتك اا  لىنرتغ اأ الااكي لل 

ىن ه وأله )من خ  ه)  لالةتبري عن عاأض الا ق بيفايء لل التاأض خيةىناف فاا  تتارض عىناى ليل الا ق ماال مان ذهاأ خل ع
فضة لو  تترض عىن ه إبل خل عرلض خل مااصة لماء بحن احل حن؛ إذ ل س التأض ع وةل الت   مت نا ك ا هأ ع لتة وةل 

 اصطر. 
لالةاا تر: فىن ةبا  األباعاا لل اؤل خلاء فتا ل عان خل تنباأ عىناى ا فتأل اة )لاألباع) )لخلاء) مب اال لوتاا عأضاا عان فتىناحن  

ا طىناة إىل الرف   فالة مت  الثبات لالةحا ل احلاصل ابجل ىنة اد  ة ك ا ع ل إىل الرف  ع وأله ألتاىل )وال  الق) بت  
أعاا عنا  وألاه ألتااىل )احل ا  هلل)  وأله )واالأا  االما)  لوا  ألاا ق ألطاأا ا با ا الاكي خصاىنه مفتاأل مطىنال إىل مباريه مرف

فنظم ال الق: فاألباع واصل   ن عفي له من خ  اه شائ لخلاء واصال مان خ  اه إل اه  لع هاكا سارتض خل عفاي لاه عىناى 
 خل تابل ما عفي له لسرتض ل  ه عىنى خلاء ما بكله إبوسال. 

صىنى هللا عىن ه ل ىنم  لإذا خألب  خو كم عىنى مىنائ لادألباع مسةت ل ع الابأل لالرضا  خي فىنريض  ا عفي له كاأل النل  
 فىن ةب ). 

لالض ري ا ا ا ع األباع عا ا  إىل مان عفاي لاه لالضا ري ا اا ا ع خلاء عا ا  إىل خ  اه  لا تا : فىنريضاى  اا باكل لاه مان  
اجملاارلا إبىل عا اا ال  البااىنح ا ة ساار  لل ااؤل ابذل البااىنح مااا بكلااه للل  اطىنااة لد ناااص  لالضاا ري اجملاارلا ابلااالق لالضاا ري

 عىنى )ف ن عفي له). 
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لماب  ارتة الرتغ أ ع الرضا أب ك التأض عن لق الاة ل ب د من الاباف لةر اري ماا كاال خهال اجلاهىن اة تةتاريلل باه   

 من خ ك البىنح ع وةل الت   لتت لنه ب تا ل ق مأدهم ك ا وال مرة الفاتسى:           
لا عاال من الاأق إنناي                      خا  التاا تباى لا تاول ألكهأ لوال غريه تاككر وأماا مل تابىناأا مناه فال أت ك  

 صىنحا عن وة ل:          
 فىنأ خل و ا تاابال الا اال فا تة                      لسانا هلم   با من ا ال مفاتا اا   
اضااا التااا فا ةااالا عىنااى الىنا  الاا ما لهاكا كىناه ع التفااأ عىناى وةاال                لل ان خ  وااأق خصااا أ خ اأهاام         

 الت   لخما وةل اصطر فإل شرنه ال تة عن عاوىنة الااألل ل  ر  ع  أاة النساء. 
 لإطالق لصف الخ عىنى ا  اثل ع لتن ا  الق أت  س خصل جاء باه الاارآل جتال باه الةأافال ع التا ا ة كاالةأافل ع 

 نسأ ا  أة  لواا فإل الةأافل ع ال تن آصرة نفسان ة لالةأافل ع النسأ آصرة جس تة لالرلح خشرف من اجلس . 
لاوةج ابن عباس هبكه ارتة عىنى اصأاا  ع خل ا تب ة د ألزتل ا ميال  لل هللا  اى الااألال خ اا لاأيل الا ق لألىناا خ اأة  

 ا  الق م  كأل الااألل عاص ا. 
)اب ترلف) ا ترلف هأ الكي أتلفه النفأس لألسةحسنه فهأ  ا ألسر باه النفاأس لد أليفا قز مناه لد ألن اره  لتااال لوأله  

لضا ه من ار ل اا ر  عنا  وألااه ألتااىل )كناةم  ااري خماة خ رجاام لىننااس أتمارلل اب تاارلف لألنهاأل عاان ا ن ار) ع  ااأاة آل 
 ع رال. 

اع مباوأ لىن ترلف خي اضا لوبأل  لوسن اوةضاء إل لو  مطل  لوبأل لالباء ع وأله )اب ترلف) لىن البسة خي فاألب 
 الةنج م إل  رله الااألل. 

لاللاء: ال ف  لإبالغ احلل لا ارال باه إعطااء ماال الباىنح  لذكار مةتىنااة لهاأ وألاه )إل اه) ا اؤذل ابلأصاأل إل اه لادنةهااء  
إل ه لد ت ىنفه احلضأا بنفسه لابضه خل إا اال مان تابضاه   إل ه لتشااة إىل إبالغ مال البىنح إىل ا اةأل أبل تكهأ به

 لف ه إشااة إىل خنه د ميطىنه  ل ال ذلا ألارترا باأله )إبوسال) خي للل غضأ لد كالق كرته خل جفاء متامىنة. 
ف ف لوأله )ذلا ختف ف من اب م) إشااة إىل احل م ا ككأا لهأ وبأل التفأ لإوسال اللاء لالت لل عن الاباف  خت 

من هللا عىنى الناس فهأ امة منه خي خثر امةه  إذ الةاف ف ع احل م خثر الرمة  فال ك ابلاباف ع ل لال ك ابلتفأ 
 امة. 

ل ااا كاناام ميفاارلع ة الاباااف كاف ااة ع سا اال ماباا  اليفاارتتة ع شاارع الاباااف ماان ا لجاااا الناااس عاان وةاال النفااأس  
أيل كاال ا ذل ع التفاأ إل ألراضا ا عىن اه اماة مان هللا ابجلاانبحن  فالتا ل ماا ق لسا ال وفاف وال ا اةاأل ب األ اصارية لىنا

 لالرمة أت  بت ه. 
و ل: إل ارتة خشاات إىل ما كال ع اليفرتتة ا  را  ىن ة من ألت حن الاباف من واألال الت ا  للل التفاأ لللل ال تاة ك اا  

س  لهاأ  ااهر ماا ع  افر اصارل  ا صاحاح الثالاث )مان ذكره كثري من ا فسرتن لهاأ ع صاح ح البااااي عان ابان عباا
ضر  إنساان ف ات تاةل وةال لل ن الكي مل تةت   بل خلو  هللا ع ت ه فران خجتل لا م اان تهر  إل ه لإذا برى إنسال 
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خل هكا عىنى صاوبه ل اةىنه بر ا ف ن عن  مكحبي أت كه لىن أت)  لوال الارطل: إل و م ا جن ل التفأ مطىناا لالظاهر 
غري ربم ع شرتتة ع سى  لنه ما و ى هللا عناه إد خناه واال )للوال ل ام بتاض الاكي وارق عىنا  م)  فىنتىناه  اا خ اكه 
عىن اء ا س ح ة من خمره ابلتفأ لالةسامح ل نه و م ألنزه شرا   هللا عنه  فضا ه إىل اخنراق نظاق التاامل  لشاةال باحن واال 

الاباف لتض  و األه ع ت  ليل لق ا اةأل فال ت اي ختابل الباىنح خق د تابال  لباحن ماا اجلاين ابلاةل ع ا  الق تةأو  
 لأ كال لاثاا أبنه د وباف عىن ه فإل ذلا زر ه عىنى وةل ع له ل ب ه. 

 [)   178)ف ن اعة   بت  ذلا فىنه عكا  خل م] 
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جناااه بيفاارع جااأا  التفااأ لأبل  ااار الااأيل لىنتفااأ  لماان ألفرتاا  عاان و اام التفااأ لل التفااأ تاةضااي شاا ر هللا عىنااى خل خ  

اليف ر خد تتأل إىل اجلناتة مرة خ ار  فاإل عاال فىناه عاكا  خلا م  لوا  فسار اجل هاأا التاكا  اللا م بتاكا  ار ارة لا ارال 
عن هم  لفسره  أليف ت  التكا  عىن ه كاأله ألتاىل )لمن عال ف نةام هللا منه)  مث له من و م التفأ لال تة ما لىنااألل ابة اء

بتضهم بتكا  ال ن ا خع  الاةل فاالأا: إل عال التفأ عنه إىل الاةل مرة خ ر  فال ب  من وةىنه لد مي ن احلاكم الأيل من 
التفأ لناىنأا ذلا عن وةالة لع رمة لالس ي لالاه خبأ لالل عن  ارة بان جنا   عان النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  لال  

ه مأكأل إىل اجةهال ا ماق  لالكي تسةاىنص من خوأاهلم هنا  أاء كال التاكا  عاكا  ار ارة عن ع ر بن عب  التزتز خن
خل عكا  ال ن ا خل أل را اجلناتة تأجأ الةرىن ف لهأ  اهر مان مااصا  اليفاااع؛ لل اجلناتاة وا  ألباري لاه لاباة فتاأله إىل 

نظاار وةااالة لماان متااه  غااري خل هااكا د ميناا   وةاال الاانفس تااؤذل اب ااةافافه ابلنفااس ف جااأ خل تااراح منااه الناااس  لإىل هااكا
و م التفأ إل اضى به الأيل؛ لل احلل واه  لما خوسن وأل ع ار بان عبا  التزتاز بةفأتضاه إىل ا مااق ل نظار هال صااا 
هكا الااألل مزهل خنفس  لتنبري إل عفي عنه خل أليف ل عىن ه التاأبة خكثر من ضر  ما ة لوبس عاق لإل مل تاألأه؛ لل 

 هكا احل م بت  ذكر الرمة لل ل عىنى خل هكا اجلاين غاري جا تر ع هاألاه ا ارة  زتا  الرماة  لهاكا مأضا  نظار مان ذكر هللا
الفاااه لو اال  واا  كااال الرجاال ع اجلاهىن ااة تاةاال مث تاا ف  ال تااة مث تراا اه ليل الاا ق ف اةىنااه لورتااأ ماان هااكا وبااة وبااحن باان 

 ض ضم ال  خشاا إل ها  هري باأله:          
ت اري لاانتم احلاي واار عىنا هااام                       اا د تااأاأل هم وباحن باان ض ضاام )لل ام ع الاباااف و اااة اي خليل ل  

[) ألااكت ل هلاألااه الو اااق ال اارب  ط اارل بااه نفااأس الفاارتاحن خلل اااء الاا ق لالااااألىنحن ع وبااأل 179اللبااا  لتىن اام ألةاااأل]
 )و ااة) لىنةتظاا م بارتنااة ا اااق  خي ع الاباااف و اااة ل اام خي خو ااق الاباااف فبااحن خل ع الابااف و اااة  لالةن ااري ع

لنفأ  م؛ فإل ف ه ااأل اع الناس عان وةال النفاأس  فىناأ خمهال و ام الابااف  اا ااألا ع النااس؛ لل خشا  ماا ألةأوااه نفاأس 
 اا واال  ات  البيفر من احلأالو هأ ا أت  فىنأ عىنم الااألل خنه تسىنم من ا أت لوا ق عىناى الاةال مساةافا ابلتااأابت ك

 بن انشأ  ا خصا  لما لهر  فتاوبه خمري الببرة هب ق لااه هبا:          
  رغسل عين التاا ابلس ف جالبا                      عىني وضاء هللا ما كال جالاباا   
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 لخذهل عن لااي لخجتل ه مهاا                      لترضي من ابوي ا كمة واجبا   
ألاالل  إذا انثنام                      مي اين إبلاا  الاكي كنام طالبااا للاأ ألار  المار لب اك ابلثارا ك اا   لتبرر ع ع ين  

كال عىن ه ع اجلاهىن ة لفرطأا ع الاةل لألسىنسل المر ك ا ألا ق  ف ال ع ميفرلع ة الاباف و اة عظ  ة من اجلانبحن  
لاباف؛ لل اد لجاا دبل بةا ري الأيل ع وبأل ال تة فال لل س الرتغ أ ع خ ك مال البىنح لالتفأ بناوض حل  ة ا

 تط قن مض ر الاةل إىل عفأ الأيل إد انلاا لكفى هبكا ع اد لجاا. 
لع وألااه ألتاااىل )اي خليل اللبااا ) ألنب ااه حباارف الناا اء عىنااى الةرماال ع و  ااة الاباااف للااكلا جاايء ع الةترتااف بطرتاال  

التااأل ال امىناة؛ لل و  اة الابااف د تا اكها إد خهال النظار الباح ح؛ إذ هاأ ع  ا ضاافة ال الاة عىناى خهنام مان خهال
 ابلأب الرخي كرنه عاأبة  ثل اجلناتة؛ لل ع الاباف ا تة رن ة ل نه عن  الةرمل هأ و اة د ا تة لىنأجهحن ا ةا محن. 

خ اك الثارا وا  التا ل لا نبااف. للتال لىنرجااء لوال )لتىن م ألةاأل) إك اد لىنتىنة خي ألارتباا لل ألةااأا فاال ألةجاال لا ع  
لهي هنا متث ل خل ا اةتااة ألبت اة ك اا ألاا ق عنا  وألاه ألتااىل )اي ختهاا النااس اعبا لا اب ام) إىل وألاه )لتىن ام ألةااأل) ع خلل 

 السأاة. 
خنفاى لىناةال   لوأله )ع الابااف و ااة) مان جأاما  ال ىنام وىنال ماا كاال  اا را مسار  ا ثال عنا  التار  لهاأ واأهلم  الاةال 

لو  ب نه الس اكي ع مفةاح التىنأق لذتىنه من جاء بت ه من عىن اء ا تاين  لألزت  عىنا هم: خل لفاف الابااف وا  لل عىناى 
 إبطال الة اتل ابل ماء لعىنى إبطال وةل لاو  من وب ىنة الااألل إذا مل تظفرلا ابلااألل لهكا د ألف  ه كىن ةهم اجلامتة. 

   
 

 508صفحة : 
 
[)  180 م إذا وضاار خوا كم ا ااأت إل ألاار   ااريا الأصا ة لىنأالاا تن لالوااربحن اب تارلف واااا عىنااى ا ةاااحن])كةاأ عىناا   

ا ةقناف ابة ا ي لب ال و م ا ال بت  مأت صاوبه فإنه مل تسبل له أليفرت  لمل تفةةح  )اي ختها الكتن آمنأا) لل الأص ة  
متاارلف  لااكلا د دةااا  ف هااا إىل مزتاا  ألنب ااه لةىناااي  كاناام مترلفااة وباال ا  ااالق فىناام ت اان شاارعها إواا او شاايء غااري

احل م  لمنا بة ذكره خنه ألر ري  ا كانأا عىن ه ع خلل ا  الق من باااي عأا ا  اجلاهىن اة ع خماأال الماأات فاإهنم كاانأا كثاريا 
ض  ل اا كاال هاكا  اا ما مينتأل الارتأ من ا او بةأهم خنه تة   ماأت ورتباه لريثاه  لا اا فضاىنأا بتاض الوااا  عىناى بتا

 تفضي هبم إىل ا ون لهبا سةل احلالة ادجة اع ة إبلااء الت الة بحن الواا  ك ا وال طرفة:          
ل ىنم ذلي الار  خش  مضااضة                      عىنى ا رء من لو  احلسااق ا هان كاال ألر ريهاا إىل واال التا ل ف هاا   

 نا ألفب ىنه ف  ا ألا ق ع آتة )كةأ عىن  م الاباف ع الاةىنى). من خهم مااص  ا  الق ك ا ب 
 خما منا بة ذكره عاأ و م الاباف فهأ جرايل ذكر مأت الاة ل لمأت الااألل وباصا.  
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لالاأل ع )كةأ) ألا ق ع ارتة السااباة لهاأ  ااهر ع الأجاأ  ورتاأ مان الانص ف اه. لجترتا ه مان عالماة الةرن اث ما    
لفظا دجة اع مسأغحن لىنةجرت  لمها كأل الةرن ث غري وا اي للىنفبل ب نه لبحن الفتال بفاصال  لوا  كأل مرفأعه مؤنثا 

  عم اليف د الرضي خل اجة اع هكتن ا سأغحن ترجح جترت  الفتل عن عالمة الةرن ث لال ا  عىن ه. 
عنا  ا ارتض لواأه ل باريه  لمت  وضأا ا اأت وضاأا خ ابابه لعالماألاه ال الاة عىناى خل ا اأت ا ةا ال لىننااس وا  وضار 

 م ةا وال أتبط شرا. 
           

لا أت  زايل تنظر فإل وضأا اليفيء وىنأله لنزلله لهأ ض  الر بة  فىن س إطاالق وضار هناا مان وب ال إطاالق الفتال   
خت الااارآل عىنااى مااابااة الفتاال وااأ واا  واماام البااالة لد عىنااى متاا  إاالة الفتاال ك ااا ع )إذا و ااةم إىل البااالة) )فااإذا واار 

فا ااةتك ابهلل ماان اليفاا طال الاارج م)  لل نااه إ اانال جمااا ي إىل ا ااأت لنااه وضااأا خ اابابه  لخمااا احلضااأا ف سااةتاا لىنتاارل 
 لالظهأا  مث إل إطالق ا أت عىنى خ بابه شا   وال التيف  بن كثري الطا ي:          

ؤكم إين خان ا اااأت لاصااري ا اال لو اال ال ثااري منااه  لاجل هااأا لوال هلاام ابلالا ابلتفااأ لالة سااأا                      واأد تاارب   
عىنااى خل الأصاا ة ميفاارلعة ع ا ااال وىن ىنااه لكثااريه  لال  عاان عىنااي لعا يفااة لاباان عباااس )خل الأصاا ة د جتااأ إد ع ا ااال 

 ال ثري). 
ه لإل مل ت ن لاه للا  ذكار ا اةرثر كانم عالة التر  ع اجلاهىن ة خل ا  م إذا كال له لل  خل خلدل ذكأا ا ةرثرلا  اله كىن  

 اله خور  الككأا له من خ  خل عم خل ابن عام اللناحن فااللنحن  لكاال صااوأ ا اال ا اا خلصاى بابتض مالاه خل جب  تاه 
لاابتض خلدله خل ورابةااه خل خصاا وا ه  فىن ااا ا ااةار ا سااىن أل باا اا اهلجاارة لا ةبااأا جب اااعةهم شاارع هللا هلاام أليفاارتا بتااض 

مأاهلم  ن كانأا و  ته ىنأل ألأاتثه من البنات لال أات لالأال تن ع وال لجأل البناحن للاكلا مل تاككر البنااء الارابة ع خ
 ع هكه ارتة. 

لعاارب بفتاال )ألاار ) لهااأ ماااض عاان متاا  ا سااةابل خي إل تاارت   لىنةنب ااه عىنااى اواارتا  ا سااةابل ماان ا ضااي إذا خلشااا خل  
   ريا خل شااف خل ترت   ريا  ك ا و اله ع وأله ألتاىل )لل اش الاكتن لاأ ألركاأا تبري ماض ا  لا ت : إل خلشا خل ترت 

من  ىنفهم ذاتة ضاتافا  اافأا عىنا هم) ع  اأاة النسااء لوألاه ألتااىل )إل الاكتن واام عىنا هم كىن ام اباا د تؤمناأل للاأ 
 . جاءهتم كل آتة وىت ترلا التكا  الل م) ع  أاة تأنس خي وىت تااابأا اؤتة التكا 

لالأص ة فت ىنة من لصى فهي ا أصى هبا فأوا  احلاكف لا تباال ل ةارألى بنااء فت ىناة  تا  مفتألاه؛ لل  ناة فت ىناة د ألبا   
 من الااصر. 

لالأصاا ة الماار بفتاال شاايء خل ألركااه  ااا ف ااه نفاا  لىن اارمأا خل لدماار ع مر ااأ ارماار ع و األااه خل ف  ااا بتاا  مأألااه  لشاااع  
ىنح بت  مأت ا أصى لع و تث الترابض بن  اااتة واال )لعظناا ا األ هللا مأعظاة لجىنام إطالوها عىنى خمر بيفيء تب

 منها الاىنأ  لذافم منها الت أل فاىننا اي ا أل هللا كرهنا مأعظة مألع فرلصنا إخل). 
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 509صفحة : 
 
وربحن  فاأله )لىنأال تن) لالةترتف ع الأص ة ألترتف اجلنس خي كةأ عىن  م ما هأ مترلف عن كم ابلأص ة لىنأال تن لال  

مةتىنل ابلأص ة مت أل له؛ لل ا ام ا با ا تت ال ع ال ا با ا لد دةاا  إىل أتلتىناه أبل لالفتال  لالأصا ة مرفاأع ان اأ 
 عن الفاعل لفتل كةأ  لإذا  رف. 

ل ثرة أل الله لالةرنس لا ترلف الفتل الكي أتلفه التاأل لد ألن ره النفأس فهأ اليفيء ا بأ  ا رضي  ى مترلفا لنه   
به صاا مترلفا بحن الناس  لض ه تسا ى ا ن ار ل ا ر  عنا  وألاه ألتااىل )أتمارلل اب تارلف لألنهاأل عان ا ن ار) ع  اأاة 

 آل ع رال. 
لا رال )اب ترلف) هنا الت ل الكي د مضااة ف ه لد د و منه سا   بحن الواا  أبل تنظر ا أصى ع ألرج ح مان هاأ  

أبل تأصي إل ه لاأة ورابة خل ش ة واجة  فإناه إل ألاأ ى ذلاا ا ةحسان فتىناه النااس لمل تىنأماأه  لمان ا تارلف ع اللىل 
 الأص ة إد أل أل لتضراا بأااو خل  ل  خل ورتأ ل  جيء عن  وأله ألتاىل )ف ن  اف من مأف جنفا خل إنا). 

 حلال من الأص ة. لالباء ع )اب ترلف) لىن البسة  لاجلاا لاجملرلا ع مأض  ا 
لو  مشل وأله )اب ترلف) ألا تر ما تأصى به لمت  از مان تأصاى لاه للكال ذلاا إىل نظار ا أصاى فهاأ ماؤمتن عىناى ألارج ح  

 من هأ خهل لىنرتج ح ع التطاء ك ا خشاا إل ه وأله ألتاىل )عىنى ا ةاحن). 
ا كا نا عىنى ا ةاحن  للاا خل جتتىناه مت األ لوأله )واا) مب ا مؤك  ل)كةأ) لنه  تناه )لعىنى ا ةاحن) صفة خي وا 

واا لد مان  من خل تت ل ا ب ا ا ؤك  ع شيء لد خيرجه ذلا عان كأناه مؤكا ا  اا  ال عىناى متا  فتىناه؛ لل الةرك ا  
 واصل إبعالة م لأل الفتل  نتم إذا خلجأ ذلا ا ت أل له ألا   ا زتىنه نأعا خل ع لا فح نقك خير  عن الةرك  . 

هكا احلل اب ةاحن ألرغ با ع الرضى به؛ لل ما كال من شرل ا ةااى فهاأ خمار نفا س فىنا س ع ارتاة لل ال عىناى خل  ل ص 
هكا الأجأ  عىنى ا ةاحن للل غريهم مان التبااة  بال متنااه خل هاكا احل ام هاأ مان الةااأ  لإل غاريه متبا ة  لواال ابان 

 اس إل ها. عط ة:  ص ا ةاأل ابلككر أليفرتفا لىنرألبة ل ةباا  الن
 ل ص الأال تن لالوربحن لهنم مظنة النس ال من ا أصى  لهنم كانأا تأاثأل اللدل خل تأصأل لسالة الاب ىنة.  
لو ق الأال تن لىن دلة عىنى خهن ا خاجح ع الةب تة ابلأص ة  لكانأا و  تأصأل إبتثاا بتض خلدلهم عىنى بتض خل تأصأل  

لهاام  لماان خشااهر الأصااااي ع ذلااا لصاا ة ناازاا باان متاا  باان عاا انل إذ خلصااى دبنااه مضاار ب  ف ااة ألأ تاا  خمااأاهلم عىنااى خلد
ابحل ااراء  لدبنااه اب تااة ابلفاارس  لدبنااه خلاااا ابحل اااا  لدبنااه إايل ابصااالق  لجتاال الاساا ة ع ذلااا لبفتااى اجلرمهااي  لواا  

 لو  ت أل ذلا لجل الت الة لاليفنآل.  و ل: إل التر  كانأا تأصأل لبابع  طىنبا لىنفار لترتكأل الوربحن ع الفار
لهكه ارتة صردة ع إزا  الأص ة  لل وأله )كةأ عىن  م) صرتح ع ذلا ل هاأا التىن ااء عىناى خهناا ثبام هباا و ام  

لجأ  ا تباء لىنأال تن لالوربحن  لو  لوم الأجأ  بأوم وضأا ا أت لتىنحل به لوم ألأو  ا أت  لمل تتحن ا ا اا 
لو  ورضم السنة عىنى إع ال الأص ة من لوم البحة باأل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  ما ول خمرأب له مال  ا أصى به

 تأصي ف ه تب م ل ىنةحن إد للص ةه م ةأبة عن ه  خي لنه و  تفجره ا أت. 
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ف) فةاارا و ام ا تبااء لارتة أليفتر بةفأتض ألت حن ا ا اا ا أصى به إىل ماا تاراه ا أصاى  لخماره ابلتا ل باألاه )اب تارل  
ع صا ا ا  ااالق لراري البناااء ماان الاراباة  ايلة عىنااى مااا   اكه البناااء  مث إل آتاة ا أااتااث الاا  ع  اأاة النساااء نسااام 
هكه ارتة نساا جم ال فب نم مرياو كل ورتأ متحن فىنم تبل واه مأوأفا عىنى إتباء ا  م له بال صااا وااه ربةاا مت ناا 

ف  األ ألاارا و ام الأصا ة ع خلل المار ا ةقنا اا  يفارلع ة فارا ض ا ارياو  للاكلا صا ا هللا ألتااىل  اضى ا  م خق كاره 
 آتة الفرا ض باأله )تأص  م هللا ع خلدلكم) فجتىنها لص ة نفسه  بحانه إبطاد لىن نة ال  كانم لىن أصى. 

   
 

 510صفحة : 
 
با اام الأصا ة من لبااة بناااء عىناى خل الأجااأ  إذا نسااد باااي لابلفارا ض نسااد لجااأ  الأصا ة الااكي اوةضااةه هاكه ارتااة ل   

الناا   لإىل هااكا ذهااأ  هااأا خهاال النظاار ماان التىن اااء احلساان لوةااالة لالناتااي لاليفااتل لمالااا لخبااأ ون فااة لالل اعااي 
ب ر ع لاليفافتي لخم  لجابر بن  ت   ففي الباااي ع ألفسري  أاة النساء عن جابر بن عب  هللا وال: عالين النل لخبأ 

بين  ىن ة ماش حن فأج ين النل د خعال ف عا  اء فةأضر منه مث اش عىني فرفام فاىنم: ماا أتمارين خل خصان  ع ماايل اي 
ا أل هللا فنزلم )تأص  م هللا ع خلدلكم) ارتة اه. ف ل عىنى خل آ ر عه   يفرلع ة الأصاااي  اؤال جاابر بان عبا  هللا  

 ال لىنأل  لكانم الأص ة لىنأال تن فنسد هللا من ذلا ما خوأ اخل. لع الباااي عن ابن عباس كال ا 
لو ل نسام ميفرلع ة الأص ة فباات  نأعة واله إبراه م بن  ث م لهأ شكلذ ل الف  ا اشةهر ع السنة إد خل ترت    

 الااأااو ماان الأالاا تن أبهناا صاااات  نأعااة لىنااأااو  لو ال: ارتااة حم  ااة مل ألنسااد لا اباأل هبااا ماان خلل الماار الأصا ة لرااري
لالوااربحن مثاال البااأتن ال ااافرتن لالتباا تن لالواااا  الااكتن د ماارياو هلاام لهبااكا وااال الضااحا  لاحلساان ع الاتااة لطاااللس 
لا ةااااه الطااربي  لالصااح هااأ اللل  مث الاااا ىنأل ببااااء و اام الأصاا ة بتاا  النسااد ماانهم ماان وااال: إهنااا با اام مفرلضااة 

هكا وأل احلسن لطاللس لالضحا  لالطاربي لهنام واالأا: هاي غاري منساأ ة  لواال باه  ان واال لبوربحن الكتن د ترثأل ل 
إهنا منسأ ة ابن عباس لمسرلق لمسىنم بن تساا لالتالء بن  ايل  لمنهم من وال: با ام من لباة لبواربحن لغاريهم لهاكا 

 ألبطاال الأصاا ة  لو اال ختااةص ابلارابااة فىنااأ وااأل اجل هااأا إد خنااه إذا كااال خواابااه ع واجااة لمل تااأف هلاام فبااقس مااا صاان  لد
خلصى لرريهم بطىنم لألرل عىنى خواابه واله جابر بن  ت  لاليفتل لإ حاق بان ااهأتاة لاحلسان البباري  لالاكي عىن اه واأل 
ماان ألتة اا  خوااأاهلم خل الأصاا ة لرااري الااأااو إذا مل خيااش برتكهااا ضاا اع واال خواا  عناا  ا أصااى مطىنأبااة  لخهنااا ماارتللة بااحن 

السنة ا ؤك ة حل تث  د دل لرجل تؤمن ابهلل لال أق ار ر له مال تأصي ف اه تب ام ل ىنةاحن إد للصا ةه م ةأباة الأجأ  ل 
عن  اخ ه)  إذا كال هكا احل تث و  واله النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم بت  ميفرلع ة الفرا ض فإل كاال وبال ذلاا كاال ب ااان 

تاارلل الأصاا ة ع ا ااال واااا شاارع ا  لع صااح ح الباااااي عاان طىنحااة باان رتااة الأصاا ة لسرتضااا عىن هااا  لمل تاازل ا سااىن أل 
مباارف وااال:  اارلم عباا  هللا باان خيب خل  هاال كااال الناال خلصااى فاااال: د  فاىناام: ك ااف كةباام عىنااى الناااس الأصاا ة لمل 

لااه لل نااه تاأف  وااال: خلصااى ب ةااا  هللا اه  ترتاا  خل الناال صااىنى هللا عىن ااه ل اىنم  ااا كااال د تااأاو ف ااكلا د تأصااي  ا
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خلصى  ا تتأل عىنى ا سىن حن ابلة سا ب ةا  ا  الق  لو  كال من عالة ا سىن حن خل تاألأا لىن ارتض إذا   اف عىن اه 
 ا أت خل تاألأا له )خلف). 

   
 

 511صفحة : 
 
خبااأ لوا  األفال عىن اااء ا  االق عىنااى خل الأصا ة د أل ااأل لاأااو  ااا الاه خصاحا  الساانن عان ع اار بان  ااجااة لماا الاه   

لالل لالرتمكي عن خيب خمامة كالمها تااأل  تام النال واال: إل هللا خعطاى كال ذي وال وااه خد د لصا ة لاأااو لذلاا 
ع وجة الألاع  فاص بكلا ع اأق الأالا تن لع اأق الواربحن لهاكا الةابا ص نساد  لناه لوا  بتا  الت ال ابلتااق لهاأ 

ناه  تاه ال افاة لألىناااه عىن ااء الماة ابلابأل.لاجل هاأا عىناى خل الأصا ة لإل كال  رب خوال فا  اعةارب مان وب ال ا ةاأاألر  ل
أبكثر من الثىنث ابطىنة لىنح تث ا يفهأا عن  ت  بن خيب لواف خنه مرض فتاله النل صىنى هللا عىن اه ل اىنم فا اةرذنه ع 

ماان خل ألاا عهم عالااة  خل تأصااي جب  اا  مالااه ف نتااه إىل خل وااال لااه  الثىنااث لالثىنااث كثااري إنااا خل ألاا ع لاثةااا خغن اااء  ااري
تة ففأل الناس    لوال خبأ ون فة: إل مل ت ن لىن أصى لاثة للأ عبابة للل ب ام ا اال جاا  لىن أصاى خل تأصاى جب  ا  
مالااه لمضااى ذلااا خ ااكا اب مياااء إىل التىنااة ع وألااه: إنااا خل ألاا ع لاثةااا خغن اااء  ااري اخل. لوااال: إل ب اام ا ااال جااام  د 

بااس لمسارلق لإ ااحاق بان ااهأتاة  لا ةىناف ع إمضااا ها لىناأااو إذا خجا هاا با ااة عاصاأ لال  ختضاا عان عىنااي لابان ع
الأاثة لمكهأ التىن اء من خهل المباا خهنا إذا خجا ها الأااو مضم  هكا لوا  األفال ا ساىن أل عىناى خل هللا ألتااىل عاحن  

غاري مارال منهاا  اهرهاا  فالااا ىنأل ك ف ة وس ة ألركة ا  م  تاة ا أااتاث  لإل آتاة الأصا ة ا اككأاة هناا صااات بتا  ذلاا 
 أبهنا حم  ة والأا: با م الأص ة لرري الأااو لالأص ة لىنأااو  ا  ال عىنى ألب به من ا رياو فال نسد بحن ارتةحن. 

لالاا ىنأل ابلنسد تاأل منهم من ترلل الأص ة مل ألزل مفرلضة لرري الأااو: إل آتة ا أااتث نسام اد ة اا ع ا أصى   
ا طااالق ع ا ااا اا ا أصااى بااه  لماان تاار  ماانهم الأصاا ة واا  نسااد لجأهبااا لصاااات من لبااة تاألااأل: إل آتااة ا أااتااث لااه ل 

نسااام هااكه ارتااة كىنهااا فرصاابحم الأصاا ة ا يفاارلعة هبااكه ارتااة منسااأ ة  تااة ا أااتااث لت اااع عىنااى خل آتااة ا أااتااث 
الااكي ع لفااف  الأصاا ة  لالةاباا ص بتاا  الت اال ابلتاااق   نسااام ع ااأق الأالاا تن لالوااربحن الااأااثحن  لنسااام ا طااالق

لالةا    بت  الت ل اب طىنال كالمهاا نساد  لإل كاال لفاف آتاة ا أااتاث د تا ل عىناى ماا تنااوض آتاة الأصا ة  دوة اهلاا خل 
ال ت ااأل ا اارياو بتاا  إعطاااء الأصااااي خل عناا  عاا ق الأصاا ة باال  اهرهااا ذلااا لاألااه )ماان بتاا  لصاا ة)  لإل كااال احلاا تث

الااأاالال ع ذلااا آوااالا د تبااىنحال لنسااد الااارآل عناا  ماان د تاارلل نسااد الااارآل ااارب اروااال  فااا  ثباام و اام ج تاا  
لىنأصااا ة لهاااأ النااا   خل الأجاااأ  عىناااى اصاااالف ع غاااري الاااأااو لع الثىناااث بااا ل ل ا  ااااع ا ساااةن  لبوالتاااث لفتااال 

ارتاة ا نساأ ة بال هاأ و ام مساةن  لت ااع  هاكا البحابة  ل ا ثبم و ام ج تا  لىنأصا ة فهاأ و ام غاري مار أذ مان 
ألارتر خصل ا ةنباط التىن اء ع هكه ا سرلة لف ه ما تا ف  عان الناا ر إشا ادت كثارية لىن فسارتن لالفاهااء ع ألارتار ك ف اة 

 النسد. 
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ع  ب لاه ل تاه لإناه [) الضا ا ر البااا ة 181)ف ن ب له لبت  ما  ته فإلا إنه عىنى الكتن تب لأناه إل هللا   ا  عىنا م] 
لتب لأنااه  عا اا ة إىل الاااأل خل ال ااالق الااكي تاألااه ا أصااى للل عىن ااه لفااف )الأصاا ة)  لواا  خكاا  ذلااا  ااا لل عىن ااه وألااه 
) ته) إذ إلا ألس   الوأال  لو ل هي عا  ة إىل ا تباء ا فهأق من وأله )الأص ة) خي ك ا تتاأل الضا ري عىناى ا با ا 

أ وأله ألتاىل )اع لأا هأ خور  لىنةاأ )  للا خل جتتل الض ري عا  ا إىل ا ترلف  لا ت  ف ن ب ل ا ر أذ من الفتل و
الأصاا ة الأاوتااة اب تاارلف  لل ا مث ع ألباا تل ا تاارلف  باا ل ل وألااه ار : )ف اان  اااف ماان مااأف جنفااا خل إنااا فرصااىنح 

 ب نهم فال إمث عىن ه). 
لاناص؛ لماا صا ق مان ب لاه هاأ الاكي ب ا ه ألنف اك الأصا ة مان  اصاة الأاثاة كالبنااء لا رال من الةب تل هنا ا بطاال خل ا 

لمن اليفاهأل عىن هاا إبشاهال مان ا أصاى خل حبضاأا ماأطن الأصا ة ك اا ع الأصا ة ع السافر ا اككأاة ع  اأاة ا ا ا ة )د 
تل مسااةت ل ع متناااه اجملااا ي لل وا اااة نيفاارتي بااه ننااا للااأ كااال ذا واار  لد ن ااةم شااهالة هللا إان إذا  اان ارنااحن) فالةباا 

الةباا تل جتاال شاايء ع م ااال شاايء آ اار لالااناض تسااةىنزق ا أل ااال بضاا  ا ناااأض لألا  اا  الةباا تل بظاارف )بتاا  مااا  تااه) 
ألتىن اال لىنأع اا  خي لنااه باا ل مااا  تااه لسااااه لإد فااإل الةباا تل د تةبااأا إد ع متىنااأق مساا أع؛ إذ د ألةأجااه النفااأس إىل 

 اجملهأل. 
   
 

 512صفحة : 
 
لالابار ع وألاه )فإلاا إنااه) إضااع  لنفاي ا مث عان ا أصااى لإد فاإل إناه ختضااا ت األ عىناى الاكي   ااك ماا مل زتىناه لااه   

ا أصى م  عىن ه إذا واابه منفك الأص ة خل احلاكم فإل احل ام د دال وراماا  لوا  واال النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم: ف ان 
ا خوةط  له وطتة مان انا  لإلاا انةفاى ا مث عان ا أصاى لناه ا اةربخ لنفساه واحن خلصاى اب تارلف وض م له حبل خ  ه فإل

 فال ل ا عىن ه ع خمالفة الناس بت ه  ا خلصى به  إذ )خد ألزا لا اة ل ا خ ر  لخل ل س لتنسال إد ما  تى). 
فة خد تنفكها ا أكأل إل هم ألنف اكها  خي فتىنا  م لا ابأل من هكا الابر إبطال ألتىنل بتض الناس برت  الأص ة بتىنة    

اب تباء للجأ  الةنف ك مةتحن عىنى ان ر الأص ة فإل ب له فتىن اه إناه  لوا  لل وألاه: )فإلاا إناه عىناى الاكتن تب لأناه) خل 
 هكا الةب تل مينته اليفرع لتضر  لدة المأا عىنى ت  من دالل هكا الةب تل؛ لل ا مث د تارا شرعا. 

لوألااه )إل هللا   اا  عىناا م) لع اا  لىن باا ل  لل هللا د خيفااى عىن ااه شاايء لإل س اال الناااس  بطااال احلاااأق بأجااأه احل اال  
لجاالا أبنأاع اجلأا فاهلل     لص ة ا أصى لتتىنم فتل ا ب ل  لإذا كال   تا عىن  ا لهأ والا فال وا ل ب نه لبحن جما اة 

لة ا ب ل احل   ة ع وأله )ف ن ب له) لنه ع إو امه عىنى الةب تل ت أل ك ان تن ار خل ا ب ل. لالةرك   أبل ان ر إىل وا
 هللا عامل فىنكلا خك  له احل م ألنزتال له منزلة ا ن ر. 

[)  ألفرتا  عىناى احل ام الاكي 182)ف ن  اف مان ماأف جنفاا خل إناا فرصاىنح ب انهم فاال إمث عىن اه إل هللا غفاأا اوا م] 
 تل  ف  ااا ألفاارع عاان الماار ابلتاا ل ع الأصاا ة لع اا  ا باا ل هلااا  لألفاارع عاان لع اا  ا باا ل ا ذل ع ألا مااه لهااأ ساار  الةباا
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ألب تل هأ من ا ترلف لهأ ألب تل الأص ة ال  ف ها جاأا لو اف بطرتااة ا صاالح باحن ا أصاى هلام لباحن مان انلاه احل اف 
 ترا  اا اا فارجحف باه ا أصاى؛ لل آتاة الأصا ة من ألىنا الأص ة أبل كال ج ترا اب تباء إل ه فرتكه ا أصاى خل كاال جا

وبرت وس ة ألركة ا  م ع األباع لص ةه لجتىنم ذلا مأكأد إىل خمانةه اب ترلف  فإذا واف و فا لاضحا لجنف عن 
ا ترلف خمر لدة المأا ابلبىنح. لمت   اف هنا الظن لالةأو ؛ لل  ن ا  رله  أف فرطىنل اصأف عىنى د ماه لهاأ 

لالةأو  إشااة إىل خل ما ألأوته ا ةأو  من وب ال ا  ارله  لالارتناة هاي خل اجلناف لا مث د خي فاال خوا ا لد  ا  ا مان الظن 
 ل س من خهل الأص ة لهأ ا بىنح بحن خهىنها  لمن إطالق اصأف ع مثل هكا وأل خيب حمجن الثافي:          

 م رلها للكا وال وبىنه:          خ اف إذا ما مم خل د خذلوها خي خ ن لخعىنم ش قا   
 ألرل  عظامي بت  مأ  عرلوها لاجلنف احل ف لا  ل لاجلأا لفتىنه كفرح.   
لا مث ا تباا ة  فااا رال ماان اجلنااف هنااا ألفضاا ل ماان د تسااةحل الةفضاا ل عىنااى غااريه ماان الارابااة ا سااالي لااه خل الواال   

ع احلل  لا رال اب مث ما كال وب  ا أصاى باه ورماال مان  ف يف ل ما كال من ذلا عن غري وب  لل نه ع الأاو  و ف
 تسةحل خل ألفض ل غريه عىن ه. 

لا صاالح جتال اليفايء صااحلا تااال: خصاىنحه خي جتىناه صااحلا  للاكلا تطىنال عىناى الا  أل باحن اصبا حن اب راضاااة؛  
اجملارلا بباحن ع ارتاة عا ا  إىل  لنه زتىنهام صااحلحن بتا  خل فسا لا  لتااال: خصاىنح ب انهم بةضا  نه متا  ل ال  لالضا ري

ا أصى لا أصى هلم ا فهأمحن من وأله )مأف) إذ تاةضي مأصى هلم  لمت  )فال إمث عىن ه) خنه د تىنحاه ور  من ألر ري 
 الأص ة؛ لنه ألر ري إىل ما ف ه  ري. 

ق عىن اه مان هاأ خبتا  نسابا  خل لا ت : خل من لج  ع لصا ة ا أصاى إضارااا بابتض خوراب اه  أبل ورماه مان لصا ةه خل وا  
خلصى إىل غين من خوراب ه لألر  فاريهم فستى ع إصالح ذلا لطىنأ من ا أصاى ألبا تل لصا ةه  فاال إمث عىن اه ع ذلاا؛ 
لنه  تى ع إصالح ب نهم  خل و و شااق بحن الوربحن بتا  ماأت ا أصاى لناه آثار بتضاهم  للاكلا عاباه باألاه )إل 

تااه اب افظااة عىنااى ألنف ااك لصااااي ا أصااحن وااىت جتاال ألر ااري جااأاهم حمةاجااا لااتذل ماان هللا ألتااال هللا غفااأا اواا م) لف ااه ألنأ 
 لالةنب ص عىنى خنه مرفأا. 

لورخ اجل هأا )مأف) عىنى خنه ا م فاعل خلصى لورخه خبأ ب ر عن عاصم لمزة  لال سا ي  لتتاأ   ل ىنف )مأف)  
 ضاعف. بفةح الأال لأليف ت  البال عىنى خنه ا م فاعل لصى ا 

   
 

 513صفحة : 
 
[ خايما مت للات) و م 183)اي ختها الكتن آمنأا كةأ عىن  م الب اق ك ا كةأ عىنى الكتن من وبىن م لتىن م ألةاأل]  

الب اق و م عظ م من الو اق الا  شارعها هللا ألتااىل لبماة  لهاأ مان التباالات الرام اة إىل ألزك اة الانفس لاايضاةها  لع 
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فاارلا فاارلا؛ إذ منهااا تة ااأل اجملة اا . لفبااىنم اجل ىنااة عاان  اااباةها لالنةاااال إىل غاارض آ اار   ذلااا صااالح وااال الفاارال
 لافةةحم ب ا ختها الكتن آمنأا  ا ع الن اء من إ هاا التناتة  ا   اال بت ه. 

أت إل لالاأل ع مت  كةأ عىن  م للدلةه عىنى الأجأ  ألا ق آنفا عن  وأله ألتاىل )كةأ عىن  م إذا وضار خوا كم ا ا 
 ألر   ريا الأص ة) ارتة. 

لالب اق  تاال البأق  هأ ع اصطالح اليفرع: ا م لرت    ا  الكال ل  ا  اليفار  لوارابل النسااء ما ة ماا اة ابليفارع  
 بن ة ادمةثال لمر هللا خل لاب  الةار  بنكا لىنةار  إىل هللا. 

رة فاااء ال ىن ااة  لو اااس ا باا ا البااأق  لواا  لال لالباا اق ا اام مناااأل ماان مباا ا فتااال لع نااه لال وىنباام ايء لجاال كساا 
ا ب اال ع الارآل  فال تطىنال البا اق وا ااة ع الىنراة إد عىناى ألار  كال طتااق لشارا   لخحلال باه ع ا  االق ألار  وارابل  

 كل النساء  فىنأ ألر  خو  بتض خصناف ا ركأل خل بتض النساء مل ت ن ص اما ك ا وال الترجى:          
رمم النساء  أاكام                      لإل شقم مل خطتم ناا ا لد برلا للىنب اق إطالوات خ ر  جما تاة  فإل شقم و  

 كإطالوة عىنى إمسا  اص ل عن اجلري ع وأل النابرة:          
   اال صاا اق ل  اال غاااري صاااا  ة                      ساام التجااا  لخ اار  ألتىنااا الىنج ااا لخطىناال عاال ألاار  شاار  ماااا  

الااأوش ا اااء  لوااال لب اا  تبااف ماااا الااأوش لخاتنااه ع إثاار فباال اليفااةاء و ااث د أليفاار  احل اار ماااء دجةزا هااا اب رعااى 
 الرطأ. 

            
وىت إذا  ىناا  ااال   ااةة                      جازءا فطاال صا امه لصا امها لالظااهر خل ا ام الباأق ع الىنراة وا ااة   

الاربااة فاااا  عااارف التااار  البااأق ع اجلاهىن اااة مااان ال هاااأل ع صااأمهم تاااأق عاشاااأااء ك اااا  ع ألاار  الكااال لالسااار  بابااا 
  نككره. 

لوأل الفاهاء: إل البأق ع الىنرة مطىنل ا مسا  لإل إطالوه عىنى ا مسا  عن اليفهأألحن اصاطالح شارعي  د تباح   
ر  ال االق ع وألاه ألتااىل و اتاة عان واأل لنه خمىنف لوأال خهل الىنرة ك ا ع ال اس لغريه  لخما إطالق البأق عىناى ألا

ع سااى )فاااأيل إين نااكات لىناارمن صااأما فىناان خكىناام ال ااأق إنساا ا) فىناا س إطالوااا لىنبااأق عىنااى ألاار  ال ااالق لل اان ا اارال  خل 
 البأق كال تةبته ألر  ال الق عىنى لجه ال  ال لالفضل. 

س الباا اق ا تاارلف. لواا  كااال التاار  تترفااأل فااالةترتف ع الباا اق ع ارتااة ألترتااف التهاا  الااكهين  خي كةااأ عىناا  م جاان 
البأق  فا  جاء ع البح ححن عن عا يفة والم  كال تأق عاشأااء تأما ألبأمه ورتش ع اجلاهىن اة  لع بتاض الارلاايت 
وأهلاا  لكااال ا ااأل هللا تباأمه  لعاان اباان عبااس   ااا هاااجر ا األ هللا إىل ا  تنااة لجاا  ال هاأل تبااأمأل ع تااأق عاشااأااء  

ما هكا  فاالأا: تأق جنى هللا ف ه مأ ى  فنحن نبأمه فاال ا أل هللا: ون خول  أ ى من م فبامه لخمر ببأمه  فاال 
ف ت   ؤاله هأ السؤال عن ماب  ال هأل من صأمه د ألترف خصل صأمه  لع وا تث عا يفاة  فىن اا نازل امضاال كاال 

لمل تباا ه فأجااأ صاأق تااأق عاشاأااء ابلساانة مث نسااد  امضاال الفرتضااة لواال ا ااأل هللا مان صاااق تااأق عاشاأااء لماان شااء
ذلااا ابلااارآل فا اارمأا بااه صااأق متاارلف  تاا ت ع ك ف ةااه ا تةااربة شاارعا و ااأل س تاا  خوأالااه لخلواألااه باألااه ألتاااىل )فااارل 
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لمان  ابشرلهن) إىل وأله )وىت تةبحن ل م اص ط الب ض من اص ط ال أل من الفجر) لوأله )شهر امضال) ارتاة لوألاه )
كاال مرتضاا خل عىنااى  افر فتا ة ك اان خايق خ ار)  لهبااكا تةباحن خل ع وألاه )كةااأ عىنا  م البا اق) إ اااد لوا  ألفباا ىنه ع 

 ارايت بت ه. 
فحبل ص اق ا  الق ما خيالف ص اق ال هأل لالنباا  ع و أل ماه ة الب اق لك ف ةها  لمل ت ن ص امنا  اثال لب امهم  

 متاق ا  اثىنة. 
ك ا كةأ عىنى الكتن من وبىن م) أليفاب ه ع خصال فارض ماه اة الباأق ع ال  ف اات  لالةيفاب ه ت ةفاي ف اه بابتض فاأله ) 

لجأل ا يفاهبة لهأ لجه اليفبه ا رال ع الاب   لل س ا ابأل من هكا الةيفب ه احلأالة ع صفة الباأق عىناى ماا كاال عىن اه 
  ه:  عن  المم الساباة لل ن ف ه خغراضا ثالثة ألض نها الةيفب

 
 514صفحة : 

 
خوا مها ادهة ااق هبااكه التباالة  لالةنأتااه هباا لهنااا شارعها هللا وبال السااالق  ان كااانأا وبال ا سااىن حن  لشارعها لىن سااىن حن    

 لذلا تاةضي اطرال صالوها للفرة ثأاهبا. 
 لإهناض هم ا سىن حن لةىنل هكه التبالة كي د تة  ز هبا من كال وبىنهم.  
أا تةنافسأل ع التبالات ك ا لال ع احل تث خل ان ا من خصحا  ا األ هللا واالأا اي ا األ هللا: ذهاأ إل ا سىن حن كان 

خهاال الاا ثأا تبااىنأل ك ااا نبااىني لتبااأمأل ك ااا نبااأق لتةباا وأل بفضااأل خمااأاهلم احلاا تث لدبااأل الةفضاا ل عىنااى خهاال 
األأا إلا خنزل ال ةا  عىنى طاا فةحن مان وبىنناا ال ةا  لوط  ألفا را خهل ال ةا  عىن هم أبهنم خهل شرتتة وال ألتاىل )خل أل

لإل كنااا عاان لاا ااةهم لرااافىنحن خل ألاألااأا لااأ خان خناازل عىن نااا ال ةااا  ل نااا خهاا   ماانهم فااا  جاااءكم ب نااة ماان اب اام لهاا   
 لامة). 

ع ألرواأ  فال شا خهنم ترةبطأل خمر البأق لو  كال صأمهم الكي صامأه لهأ تأق عاشاأااء إلاا اوةا لا ف اه ل هاأل  فهام 
إىل ختب باهم ماان هللا ببااأق خنااف  فهااكه فا ا ة الةيفااب ه لهاال اهلاام ماان ا ساىن حن إذ خحلاهاام هللا ببااا  الماام ع اليفاارا   

 التا  ة اري ال ن ا لار رة وال ألتاىل )لع ذلا فىن ةنافس ا ةنافسأل). 
الة خل تسةثاىنأا هكا الباأق؛ فاإل ع ادوةا اء ابلراري لالررض الثاين خل ع الةيفب ه ابلساباحن هتأتنا عىنى ا  ىنفحن هبكه التب 

خ أة ع ا باعأ  فهكه فا  ة  ن و  تسةتظم الباأق مان ا يفاركحن ف  نتاه لجاأله ع ا  االق مان ا مياال ل ان تساةثاىنه 
 من ورتل الته  اب  الق  لو  خك  هكا ا ت  الض ين وأله بت ه )خايما مت للات). 

ة التزا م لىنا اق هبكه الفرتضة وىت د ت أنأا مابرتن ع وبأل هكا الفرض بل ل ر كله بااأة ألفاأق ماا لالررض الثالث إرا  
 خل  به المم الساباة. 
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للو  ليب ب ر بن التريب ع التااضة وأله  كال من وأل مالا ع ك ف ة ص امنا خنه كال مثل ص اق من وبىننا لذلا مت   
 م)  لف ااه حبااث  اانةترض لااه عناا  ألفسااري وألااه ألتاااىل )عىناام هللا خن اام كنااةم ختةااانأل وألااه )ك ااا كةااأ عىنااى الااكتن ماان واابىن

 خنفس م). 
فهااكه ارتااة شاارعم لجااأ  صاا اق امضااال  لل فتاال كةااأ تاا ل عىنااى الأجااأ  لابةاا اء ناازلل  ااأاة البااارة كااال ع خلل   

ح خل النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم اهلجرة ك ا ألا ق ف  األ صاأق عاشاأااء مث فارض امضاال ع التااق الاكي تىن اه لع الباح 
صاق ألس  امضاانت فالشا خنه صاق خلل امضال ع التاق الثاين من اهلجارة لت األ صاأق عاشاأااء وا  فارض عاماا فااط 

 لهأ خلل التاق الثاين من اهلجرة. 
الااكتن تتاارفهم  لا اارال ابلااكتن ماان واابىن م ماان كااال وباال ا سااىن حن ماان خهاال اليفاارا   لهاام خهاال ال ةااا  خعااين ال هااأل  لهناام 

ا ااطبأل لتترفأل  اهر شقأهنم لكاانأا عىناى ا اةالط هبام ع ا  تناة لكاال لىن هاأل صاأق فرضاه هللا عىنا هم لهاأ صاأق ال اأق 
التاشاار ماان اليفااهر الساااب  ماان  اانةهم لهااأ اليفااهر ا ساا ى عناا هم  ألساار   تبةاا أب البااأق ماان غاارل  ال ااأق الةا اا  إىل 

طاااي لتسا أنه  كباأا  إل خوباااهم شارعأا صاأق خابتاة خايق خ ار  لهاي الايق اللل غرل  ال أق التاشر لهأ تأق كفاااة اص
من الشهر الراب  لاصامس لالساب  لالتاشر من  نةهم ألككااا لأوا   ب م ا اا س لصاأق تاأق  باأا   ألاككااا لنجااهتم مان 

 تث: خواأ البا اق إىل هللا صا اق غبأ مىنا العاجم  خويفأترلش  ع لاوتة  ا ةري    لعن هم صأق الةطأع  لع احلا
لالل كال تبأق تأما لتفطر تأما  خما النباا  فىن س  ع شرتتةهم نص عىنى أليفارت  صاأق  ا ا  عىناى ماا ع الةاأااة ف اانأا 
تةبتأل صأق ال هأل لع صح ح مسىنم عن ابن عباس  والأا اي ا األ هللا إل تاأق عاشاأااء ألتظ اه ال هاأل لالنبااا   مث إل 

عأا صااأق خابتااحن تأمااا اوةاا اء اب ساا ح  إذ صاااق خابتااحن تأمااا وباال بتثةه لتيفاارع عناا هم نااكا البااأق عناا  الةأبااة اهباااهنم شاار 
لغريها  إد خهنم تةأ تأل ع صفة البأق  فهأ عن هم ألر  الوأات الاأتة لا يفرلابت  خل هأ ألنالل طتاق لاو  ع ال أق 

 زأ  خل ألىنحاه خكىنة  ف فة. 
   
 

 515صفحة : 
 
أله )لتىن م ألةاأل) ب ال حل  ة الب اق لما لجىنه شرع  فهأ ع وأة ا فتأل لجىنه ل ةأ  ل)لتل) إما مسةتااة  ت   لو  

كااي ا ااةتااة ألبت ااة  لإمااا متث ىن ااة بةيفااب ه شاارل هللا  وااي إاالألااه ماان أليفاارت  البااأق الةاااأ  حبااال ا رتجااي ماان غااريه فتااال مااا  
كال الب اق مأجبا دألاااء ا تاصاي  لل ا تاصاي وسا ال  وسام تنجا  ع ألركاه   لالةاأ  اليفرع ة هي األااء ا تاصي  لإلا

الةف ر كاص ر لا  سر لالسروة لالربأ فرتكه دبل ابلأع  عىنى ألركه لالأع ا  عىناى فتىناه لا أعظاة أبواأال الراري  لوسام 
ألركهاا  جاارل الةف اار  فجتاال  تنيفار ماان للاع طب ت ااة كاالمأا الناشااقة عاان الرضاأ لعاان اليفااهأة الطب ت ااة الا  واا  تبااتأ

الب اق ل  ىنة دألاا ها  لنه تت ل الاأ  الطب ت ة ال  هي لاع ة ألىنا ا تاصي  لريألاي ا سىنم به عن وض ض ادنر اس 
 ع ا الة إىل خل  التامل الرلواين  فهأ ل  ىنة لالاأل اض ابلبفات ا ىن  ة لادنةفاض من غباا ال  اات احل أان ة. 
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لبح ح  البأق جنة  خي لواتة ل ا ألر  ذكر مةتىنل جنة ألتحن مىنه عىناى ماا تباىنح لاه مان خصاناف الأواتاة لع احل تث ا 
ا رغأبة  ففي البأق لواتة من الأوأع ع ا آمث للواتة من الأوأع ع عكا  ار رة  للواتة مان التىنال لالللاء الناشاقة عان 

لات)  ارف لىنبا اق مثال وألاا اصارل  تاأق اجل تاة  لد تضار لواأع ا فراط ع ألنالل الىناكات؛ لوألاه ألتااىل: )خايماا متا ل 
الفبل بحن )الب اق) لبحن )خايما) لهأ وأله )ك ا كةأ) إىل )ألةاأل) لل الفبل مل ت ن أبجنل عن  الةحا ل  إذ احلاال 

لتامل ع ذلاا التامال لا فتأل لجىنه ا سةفال من  لتل  كل ذلا من متاق عامل ا فتأل ف ه لهأ وأله ص اق  لمن متاق ا
لهأ كةأ فإل عامل التامل ع اليفيء عامل ع ذلا اليفيء لجلاأا  الفبال ابلجنال إذا كاال ا ت األ  رفاا  دألسااعهم 
ع الظااارلف لهاااكا خمةااااا الزجاااا  لالزخميفاااري لالرضاااى  لمرجااا  هاااكه ا سااارلة إىل جتناااأ أليفاااة م ال اااالق اب اااةالل نظاماااه 

 فباوة. ا ترلف  جتنبا لىنةتا   ا ال ابل
لالرالأ عىنى خوأال المم ع جاهىن ةها لااصة التر  هأ اد ة ثاا من ألنالل الىنكات من ا آكل لاص أا لهلأ النساء  

لال عااة  لكاال ذلاااا تااأفر الااااأ  اجلساا ان ة لال مأتااة ع الجساااال  فةاااأ  الطباااا   احل أان ااة الاا  ع ا نساااال ماان الااااأة 
عىنى الاأة التاوىنة  فجااءت اليفارا   بيفارع البا اق  لناه تفاي بةهاكتأ ألىناا الااأ   إذ اليفهأتة لالاأة الرضب ة. لألطر ال 

هأ ميسا ا نسال عن اد ة ثاا من مثريات إفراطها  فة أل نة جةه ألت تىنها ع خلوات مت نة هي مظنة ادكةفاء هبا إىل 
 خلوات خ ر . 

    
 

 516صفحة : 
 
 اا الكي تبىنغ و  اليفب  خل ألر  بتض ا ركل: خصل وا   مان خصاأل الةااأ  لالبأق  ت  إوالل ألنالل الطتاق عن ا ا  

لاا   ا ىن ااحن للاا   احل  اااء ا شااراو حن  لاحل  ااة ا شااراو ة مبناهااا عىنااى ألزك ااة الاانفس إب الااة كاا اات البه   ااة عنهااا بااا ا 
لباطن اة  لال ار  و أان اة منبثاة ع ا م ال  بناء عىنى خل لتنسال واأألحن: إوا امها الوان اة منبثاة ع ورااهتاا مان احلاأاس ا

ورااهتا من العضاء اجلس ان ة كىنها  لإذ كال الركاء خيىنف لىنجس  ماا تضا ته مان وأألاه احل أان اة إضااعة ألنيفار عان الت ال 
الطب تاي لبعضااء الر  ساا ة لغريهاا  فااال جارق كانام  ايلة الرااكاء عىناى الااا ا ا ةاا  إل اه ألااأفر لىنجسام ماان الااأة احل أان ااة 

ق ما دةاجه لكال نابانه تارت عىن ه منها إىل خل تبىنغ إىل ا ا اا الكي د مي ن وفف احل اة ب لنه  لكال ألرىنأ مظهر فأ 
إو   الاأألحن  ا اا ألضاؤل مظهر الاأة ال ار   فىناكلا لجا لا خل ضاتف الااأة احل أان اة تاىنال مت أهلاا فةةرىناأ الااأة 

بري صاوأ هكه احلال خور  إىل الالاح لاجملارلات مناه إىل احل اأال  حب اث الرلوان ة عىنى اجلس  لتة ا  به المر وىت ت
تبري د وف له ع احل أان ة إد و ااة اجلسام احلافظاة لباااء الارلح ف اه  للاكلا لازق ألتا تل ماا اا هاكا الةنااوص ب  ف اة د 

ال رلبة  فهكا الةتالل لالرتج ح  ألفضي إىل اض حالل احل اة  لل ذلا تض   ا ابأل من ألزك ة النفس لإع الها لىنتأامل
بحن الاأألحن هأ خصل ميفرلع ة البا اق ع ا ىنال للضات ةه ع و  اة ا شاراق  لع ك ف ةاه ختةىناف اليفارا   ا ةالفاا منا ابا 
لبواأال ا اةباة هاي هبااا حب اث د تف ا  ا اباا  مان احل ااألحن  لد شااا خل خفضال ال  ف اات لةحباا ل هاكا الرارض ماان 
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 ة ال  جاء هبا ا  الق  و ل ع ه اكل النأا  النفأس الناطاة من جأهر ا ىن أت إلا شرىنها عان عا هاا الب اق هأ ال  ف
الاااأ  الب ن ااة لميفاااغىنةها  فااإذا وأتاام الاانفس ابلفضااا ل الرلوان ااة لضااتف  ااىنطال الاااأ  الب ن ااة بةاىن اال الطتاااق لأل ثااري 

لألةىناااى منااه ا تااااف  ف اان البااأق ألاار  الربامهااة خكاال حلااأق  السااهر ألااةاىنص خو اااان إىل عااامل الااا س لألةباال أبب هااا ا ااا س
احل أال لادوةباا عىنى النباات خل اللباال  لكاال و  ااء ال اأانل تراتضاأل عىناى إواالل الطتااق ابلةا اتج واىت تتةااللا ألركاه 

ل تازل احل ا م شابته خايما مةأال ة  لاصطىنحأا عىنى خل الة اتج ع إواالل الطتااق ألا ازا د خييفاى مناه اخناراق صاحة البا ل خ
من الطتاق أبعأال من شجر الةحن اطبة مث د ز لها ف زل هبا كل تأق طتامه د تزتا  عىناى  نةهاا له اكا تساة ر واىت ألبىناغ 

 من ال بس إىل و  د تبس بت ه فة أل هي  نة طتاق كل تأق. 
تأماا اتاكاا لىنحاأق احل اأاانت ماىناال لع و  ة ا شراق لىنساهرلالي  لوبال اليفارلع ع واراءة هاكا ال ةاا  تاراتض خابتاحن  

 لىنطتاق مناطتا إىل الةرمل لنأا هللا اه  . 
لإذ وا  كااال مان ا ةتااكا عىنااى اهل  ال البيفاار   اا هااأ مسااةألع و ااة و أان ااة خل تةجارل عاان و أان ةااه  ف ان ا ةتااكا عىن ااه  

سه خل تة ا  باه ع الا اجات ا   ناة مان ادناطاع البات عن إم ال و أان ةه  طىنأابهتا ف ال من الال ق لةطىنأ ااألااء نف
هتااكتأ و أان ةااه لختىن بااه ماان الةأغاال ف هااا بااا ا ا م ااال  لااكلا كااال البااأق ماان خهاام مااا مات هااكا الراارض  لل ف ااه 
 بىنةحن عظ  ةحن؛ مها ادوةبال ع إم ال الاأ  احل أان اة لألتاأل البارب برلهاا عان للاع هاا  لإذ وا  كاال البىناأغ إىل احلا  

ذلااا مةتاااكاا ك ااا عىن ااام  وااالل خ ااااطحن احل  ااة النفسااان ة ا واااالل منااه  ف ااانهم ماان عاااا  ا وااالل باااناص  المت ماان
ال   اات لهاكا صااأق احل  ااء  لماانهم مان واللااه مان جانااأ نااص خلوااات الة ةا  هبااا لهاكا صااأق اللايل لهاأ خبىنااغ إىل 

  ف ةرهال لىنةاىنال ابل  اال فاإل احلا ال ب ناه الاب  لخ هر ع مىن ة البرب  لبكلا دبل لتنسال لابة عىنى ألار  شاهأاأله
 لبحن ال  ادت لالفضا ل هأ ضتف الةح ل لالنبراف عن هأاه لشهأاأله. 

           
 إذا ا رء مل ترت  طتاما دبه                      لمل تنه وىنبا غالاي و ث مي اا   
 خمثاهلا لب الف اا   ف أشا خل ألىناى له ال هر  بة                      إذا ذكرت   
 

 517صفحة : 
 
فاااإل وىنااام: إذا كاااال ا ابااا  اليفااارعي مااان الباااأق ااأل ااااض الااانفس عىناااى ألااار  اليفاااهأات لإراة اليفاااتأا  اااا تالو اااه خهااال   

اصباصة من خمل اجلأع  لا ةيفاتاا ا ساالاة باحن خهال اجلا ة لالرفاه اة لخهال اليفاظف ع خصاأل ا ىناكات باحن الفارتاحن مان 
  لالىنهأ  فىن اذا ا ةىنفم اللايل ا هل ة ع ك ف ة الب اق ل ااذا الةزمام ال ايناة ا  االم ة ع ك ف ةاه صاأاة الطتاق لاليفرا

 لاو ة  لمل أل ل ذلا إىل ا سىنم تةاك  ااضة نفسه ما تراه د اا به ع سب ل ا ااص  ا رالة. 
إىل الث رة ا طىنأبة من ا تااف ال  تزالهلا فإل متىنم  وىنم: شرل الةتىن م البا  خل تضبط لىن ةتىنم وأاع  لخ ال أ ألبىنغ به 

الرايضة الب ن ة تضبط لىن ةتىنم ك ف ات من احلركات أبعضا ه لألطأا وامةه انةبااب لاكأعا لورفباء  بتض ذلاا تث ار واأة 
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 ترفة لخلنأا عضالأله لبتضها تث ر اعة ال ال لاة ال مأتة لبتضها تث ر ل ا ف شرات نه  لهي ك ف ات و لها خهل ألىنا ا
هبا وبأل الث رة ا طىنأبة  للاأ لكال ذلاا لىنطاالبحن لاكهبم خلواات طأتىناة ع الةجااا  لألتا لت ال  ف اات بةتا ل خفهااق 

 الطالبحن لا ة ااهم لهكا ت  ل سم وأله ألتاىل )ترت  هللا ب م ال سر لد ترت  ب م التسر). 
عنا   هاأا ا فسارتن  لإلاا عارب عان امضاال أبايق لهاي  ا  وىناة لا رال ابلايق من وأله )خايما متا للات) شاهر امضاال  

للصف  ت للات لهي    وىنة ختضا؛ هتأتنا لمره عىنى ا  ىنفاحن  لا تا للات كناتاة عان الاىناة؛ لل اليفايء الاىن ال تتا  
 ا  أبلاف لاتء ع ا؛ للكلا تاألأل: ال ثري د تت   للجل هكا ا ةاري ع لصاف اجل ا  جم قاه ع الةرن اث عىناى طرتااة اجل

لإل كال جم قه عىنى طرتاة اجل   ا  سر الكي ف ه هاء أتن ث خكثر  واال خباأ و اال عنا  وألاه ألتااىل ار  بتا ه )مان خايق 
خ ر) صفة اجل   الكي د تتال اتاة ألتامل متامىنة الأاو ة ا ؤنثة  وأ وأله ألتاىل )إد خايما مت للة) لاتاة ألتامل متامىنة 

خايما مت للات ف ت للات     ت للة  لخنم د ألاأل تأق مت للة لكال اد اةت الحن فبا ح  لتظهار    ا ؤنث وأ: 
خنه ألر  ف ه سا اا لذلا خل الأجه ع الأصف اجلااي عىنى    مككر إذا خنثأه خل ت أل مؤنثا مفرلا  لل اجل ا  وا  خلل 

خااللا الةنب ه عىنى كثرة ذلا اجل   خجرلا لصفه عىنى ص رة  ابجل اعة لاجل اعة كىن ة مفرلة لهكا هأ الرالأ  غري خهنم إذا
 اا  ا ؤنااث ل  ااأل ع متاا  اجل اعااات لخل اجل اا  تنحاال إىل  اعااات كثاارية  للااكلا فااران خا  خل متاا للات خكثاار ماان 

لواااال هناااا متااا للة للجااال هاااكا واااال ألتااااىل )لواااالأا لااان متسااانا النااااا إد خايماااا متااا للة) لهنااام تاىنىنأهناااا غااارلاا خل ألتزتااارا  
)مت للات) لهنا ثالثأل تأما  لوال ع ارتاة ارأل اة )احلاج خشاهر متىنأماات) لهاكا مثال وألاه ع  ا   ال  اادت عىناى 
خواا  الةفسااريتن لهااأ خكثاار ماان  ااال  لعاان ا ااا ين خل اجل اا   ااا د تتااال زاايء ال ثااري منااه بباا رة الأاواا ة ا ؤنثااة ألاااأل: 

  رة اجل   ألاأل: الجكاع ان سرل اه لهأ غري  اهر. اجلكلع ان سرت لالا ل منه زيء بب
لو ل ا رال ابلايق غري امضال بل هي خايق لجأ صأمها عىنى ا سىن حن عن ما فارض البا اق باألاه )خايماا متا للات) مث  

نسااد صااأمها ببااأق امضااال لهااي تااأق عاشااأااء لثالثااة خايق ماان كاال شااهر لهااي خايق الباا ض الثالااث عيفاار لالراباا  عيفاار 
امس عيفر لإل ه ذهأ متاذ لوةالة لعطاء لمل تثبم من البأق ا يفرلع لىن سىن حن وبل امضال إد صأق تأق عاشأااء  لاص

ك ا ع الباح ح لهاأ مفارلض ابلسانة  لإلاا ذكار خل صاأق عاشاأااء لالايق البا ض كاال فرضاا عىناى النال صاىنى هللا عىن اه 
د لفظا لد خثرا  عىنى خنه و  نسد ذلا كىناه بباأق امضاال ك اا لل  ل ىنم لمل تثبم الاتة  فال تبح كأهنا ا رال من ارتة

عىن ه و تث السا ل الكي وال: د خ ت  عىنى هكا لد خناص منه فااال ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم:  خفىناح إل صا ق  
 . 
لةتا أ ال بااا د  )ف ن كال من م مرتضا خل عىنى  فر فت ة من خايق خ ر) ألتا أ حل م التزمية حب م الر بة  فالفاء 

لىنةفرت   لألا ميه هنا وبل ذكر با ة ألا تر البأق ألتج ل بةط حن نفأس السامتحن لاقال تظناأا لجاأ  الباأق عىنا هم ع كال 
 وال. 

 لا رتض من واق به ا رض لهأ اوراف ا زا  عن و  ادعة ال الطب تي حب ث ألثأا ع اجلس  مى خل لج  خل فيفل.  
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 518صفحة : 
 
لواا  ا ةىنااف الفاهاااء ع س تاا  ا اارض ا أجااأ لىنفطاار  فرمااا ا اارض الرالااأ الااكي د تسااةط   ا اارتض نتااه البااأق حبااال   

حب ث خييفى اهلال  خل مااابةه فال  الف ب نهم ع خنه مب ح لىنفطر بال تأجاأ الفطار  لخماا ا ارض الاكي للل ذلاا فاا  
ض الكي سبل باه البا اق ميفااة  ا ا ة عىناى ميفااة الباأق الباح ح ا ةىنفأا ع ما ااه فكهأ حمااأا الفاهاء إىل خنه ا ر 

من اجلأع لالتطش ا تةالتن  حب ث تسبأ له خلجاعا خل ضتفا منه ا خل ألتالله به خماراض  ااكنة خل تزتا  ع اورافاه إىل 
تباري  لخعا ل و  ا رض خل خياف متاالي ا ارض بساببه. لهاكا واأل مالاا لخيب ون فاة لاليفاافتي عىناى ألفاالت ب انهم ع الة

التبااات ما نال من مالا  لل هللا خطىنل ا رض لمل تا  ه  لوا  عىن ناا خناه ماا خابح الفطار إد لل لاكلا ا ارض أتثاريا ع 
البا م لت يفف ضابط ذلا وأل الاراع ع الفرق الراب  عيفر  إذ وال: إل ا يفاق وسا ال: وسام ضات ف د ألنفاا عناه 

 من الربل لكالبأق  لكا ااطرة ابلنفس ع اجلهال  لوسم هأ ما ألنفا عنه التبالة لهكا ألىنا التبالة كالأضأء لالرسل ع 
خنأاع: نأع د أتثري له ع التبالة كأج  إصب   فإل البأق د تزت  لج  ا صب  لهكا ادلةفاات إل اه  لناأع لاه أتثاري شا ت  

ىناا التباالة  لناأع تاار  مان هاكا ف أجاأ مااا ما  التباالة كااصأف عىناى الانفس لالعضااء لا نااف  لهاكا تأجاأ  ااأط أل
 تأجبه. 

لذهأ ابن  ريتن لعطاء لالباااي إىل خل ا رض لهأ الأج  لادعةالل تسأغ الفطر للأ مل ت ان الباأق ماؤثرا ف اه شا ة  
خل  ايلة  لل هللا ألتاااىل جتاال ا اارض  اابأ الفطاار ك ااا جتاال الساافر  اابأ الفطاار ماان غااري خل ألاا عأا إىل ضاارلاة ك ااا ع 

سافر  ترتا لل خل التىناة هاي مظناة ا يفاااة الزا ا ة غالباا  و ال ل ال بتضاهم عىنااى ابان  اريتن ع هنااا امضاال لهاأ  كاال ال
فىن اا فارغ واال: إناه لجتةاين إصابتي هاكه فارفطرت  لعان البااااي واال: اعةىنىنام بن ساابأا عىناة  ف فاة ع امضاال فتاالين 

اب عب  هللا وىنم: نتام خ اربان عبا ال عان ابان ا بااا  عان ابان إ حاق بن ااهأتة ع نفر من خصحابه فاال يل: خفطرت اي خ
جاارتج وااال: وىناام لتطاااء: ماان خي ا اارض خفطاار  وااال: ماان خي ماارض كااال ك ااا وااال هللا ألتاااىل )ف اان كااال ماان م مرتضااا) 
 لو اال: إذا مل تااا ا ا اارتض عىنااى البااالة وا  ااا خفطاار  لإلااا هااكه والااة  اصااة ألبااىنح مثاااد لد أل ااأل شاارطا  لعاازي إىل
احلسن لالنا ي لد خيفي ضتفه؛ إذ ختن الا اق ع البالة من ا فطاا ع الب اق  لع هكا اصالف جمال لىننظر ع س ت  
ماا   ادوااراف لا اارض ا سااأغحن إفطاااا البااا م  فتىنااى الفا ااه ا واطااة ب اال ذلااا لناربااه ماان ا يفاااة احلاصااىنة لىن سااافر 

 للىن رخة احلا ض. 
ل كال حبالة السافر لخصال )عىناى) ال دلاة عىناى اد اةتالء مث ا اةت ىنم جماا ا ع الاة  ن ك اا لوأله )خل عىنى  فر) خي خ 

ألا ق ع وأله ألتاىل )عىناى ها   مان اهبام) مث شااع ع كاالق التار  خل تاألاأا فاالل عىناى  افر خي مساافر ل  األ نباا ع 
 لخما وأل..... ا ةىنبس  لل ا م الفاعل دة ل اد ةابال فال تاألأل عىنى  فر لىنتا ق عىن ه 

           
ماذا عىنى الب ا ا جأ لأ  فر                      إل ا تك  ع هأاء عىنى  افر خاال خناه عىناى لشاا ا  اات فاطار   

مان خ طاااء ا ألاا تن ع الترب ااة  فنبااه هللا ألتااىل هبااكا الىنفااف ا سااةت ل غااي الةىنابس ابلفتاال  عىنااى خل ا سااافر د بفطاار وااىت 
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 ع السفر للل جمرل الن ة  لا سرلة خمةىنف ف ها فتن خنس بن مالا خنه خاال السفر ع امضال فروىنم لابةه   ك ع السري
للبس ث ا  السفر لو  ألااا  غرل  اليفا س فا عا بطتااق فركال مناه مث اكاأ لواال: هاكه السانة  الاه الا ااوطين  لهاأ 

ذلااا فاال تفطاار تأماه ذلااا هااأ واأل الزهااري  لمالااا  واأل احلساان البباري  لوااال  اعااة: إذا خصابح ما  ااا مث  اافر بتاا 
لاليفافتي لالل اعي لخيب ون فة لخيب ثأا  فإل خفطر فتىن ه الاضاء للل ال فااة  لابلغ بتض ا ال  اة فااال: عىن اه ال فاااة 

يء لل هللا لهأ وأل ابن كنانة لا ازلمي  لمن التجأ ا ة اا ابن التريب إايه  لوال خبأ ع ر بن عب  الرب: ل س هكا بيف
خابح له الفطر بنص ال ةا   للا  خجال خبأ ع ر  لوال خم  لإ حاق لاليفتل: تفطار إذا  اافر بتا  البابح لالله عان 
ابن ع ر لهأ البح ح الكي تيفه  له وا تث ابان عبااس ع صاح حي البااااي لمساىنم  ار  ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه 

مث لعا  ااء فرفتاه إىل ت تاه لريتاه فارفطر واىت وا ق م اة  واال الاارطل:  ل ىنم من ا  تنة إىل م ة  فباق وىت بىنغ عسفال
 لهكا نص ع البا  فساط ما خيالفه. 

    
 

 519صفحة : 
 
لإلااا وااال ألتاااىل )فتاا ة ماان خايق خ اار) لمل تااال: فباا اق خايق خ اار  ألنب بااا عىنااى لجااأ  صااأق خايق بتاا ل خايق الفطاار ع   

  عىنى ما اا  اثل. ا رض لالسفر؛ إذ الت ل د ميأل إد
ف ن لىنةبت ض إل اعةرب خايق خعن مان خايق التا ة خي مان خايق الا هر خل السانة  خل أل األ مان مت  از عا ة خي عا ة هاي خايق  

مثل وأله )ا سة آدف من ا ال  ة)  للصف الايق أب ر لهأ    ال ر  اعةبااا بةرن ث اجل  ؛ إذ كال  ا  مؤناث  
اىل آنفا )خايما مت للات) وال خبأ و ال: لا ةري ع الأصف ص رة اجل   للل خل تااال خ ار  لو  ألا ق ذلا ع وأله ألت

لااقال تظاان خنااه لصااف لتاا ة  لف ااه نظاار؛ لل هااكا الظاان د تأواا  ع لاابس؛ لل عاا ة الايق هااي خايق فااال تتةااين باا ف  هااكا 
  فة الىنفف. الظن  فالظاهر خل الت لل عن خ ر   راعاة ص رة اجل   ع ا أصأف م  طىنأ 

للفف )خ ر)  نأع من البرف ع كالق التر . لعىنل  هأا النحأتحن منته مان البارف عىناى خصاأهلم أبل ف اه الأصاف ة  
لالت ل  خما الأصف ة فظاهرة لخما الت ل فااالأا:  اا كاال  ا  آ ار لمفارله ببا رة ا ام الةفضا ل لكاال غاري متارف ابلاالق  

جراي عىنى  نن خصىنه لهأ ا م الةفض ل إذا جرل مان الةترتاف ابلاالق لمان ا ضاافة إىل كال واه خل تىنزق ا فرال لالةككري 
ا ترفااة خنااه تىناازق ا فاارال لالةااككري فىن ااا نطاال بااه التاار  مطاباااا  أصااأفه ع الةثن ااة لاجل اا  عىن نااا خهناام عاا لأا بااه عاان خصااىنه  

فاففاأه  نتاه مان البارف لكارهنم مل تفتىناأا لالت لل عن الصال تأجاأ الثاال عىناى الىنساال؛ لناه غاري متةاال اد اةت ال  
 ذلا ع ألثن ةه ل ته ابللف لالنأل لاىنة لوأعه ا  لف ه ما ف ه. 

لمل ألبااحن ارتااة صاافة وضاااء صااأق امضااال  فرطىنااام عاا ة ماان خايق خ اار  فىناام ألبااحن خأل ااأل مةةابتااة خق زااأ  ألفرتاهااا  لد  
عىناى الفطار مةت ا ا ع بتاض خايق الاضااء  لتةجااذ  النظار ع  لجأ  ا بالاة هبا خل جاأا  أت ريهاا  لد لجاأ  ال فاااة
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هكه الثالثة لل ل الة سا اب طالق لت ق لجأل ماا تا ا ه ك اا تة ساا ابلتااق إذا مل تظهار ا اباص  للل ال خل الصال 
 ع وضاء التبالة خل ت أل عىنى صفة التبالة ا اض ة. 

  صاااح ح والااام عا يفاااة نزلااام )فتااا ة مااان خايق خ ااار مةةابتاااات) فرماااا و ااام ألةااااب  خايق الاضااااء  فااارل  الااا ااوطين بسااان 
فساطم مةةابتات  ألرت  نسام لهأ وأل ال  ة الابتة لبه وال من الباحابة خل هرتارة  لخباأ عب ا ة  لمتااذ بان جبال  

 كفااااة لاباان عباااس  لألىنااا ا بااة ماان هللا  للجاال الةنب ااه عىن هااا خطىناال وألااه )ماان خايق خ اار) لمل تا اا  ابلةةاااب  ك ااا وااال ع
 الظهاا لع كفااة وةل اصطر. 

فىنكلا خلري اجل هأا إع ال واع ة جرايل وضاء التبالة عىنى صفة ا اضي لمل تا  لا مطىنل آتة وضاء الباأق  اا و ا ت  
 به آتة كفااة الظهاا لكفااة وةل اصطر. 

ل  افر  واال البااجي ع ا نةااى: لع ا أطر عان ابان ع ار خناه تااأل: تباأق وضااء امضاال مةةابتاا مان خفطاره مان مارض خ 
 دة ل خل ترت  به الأجأ  لخل ترت  اد ةحبا . 

لخماااا ا باااالاة ابلاضااااء  فىنااا س ع ال ةاااا  لد ع السااانة ماااا تاةضااا ها  لوألاااه هناااا )فتااا ة مااان خايق خ ااار) مااارال باااه المااار  
ه الفاأا بال هاأ مأ ا  إىل شاهر ابلاضاء  لخصل المر د تاةضي الفأا  لمضم السنة عىنى خل وضاء امضال د دأ ف ا

شااتبال ماان الساانة ا أال ااة لىنيفااهر الااكي خفطاار ف ااه  لع البااح ح عاان عا يفااة والاام: ت ااأل عىنااي البااأق ماان امضااال ف ااا 
خ اةط   خل خوضاا ه إد ع شااتبال. لهاكا لاضااح ال دلااة عىنااى عا ق لجااأ  الفااأا  لبااكلا واال  هااأا التىن اااء لشاا  لالل 

 ضال رين تأق شأال ا تاوأ له. الظاهري فاال: تيفرع ع وضاء ام
لخما من خفطر مةت  ا ع تأق من خايق وضااء امضاال فااجل هأا عىناى خناه د كفاااة عىن اه؛ لل ا فاااة شارعم وفظاا حلرماة  

 شهر امضال لل س لايق الاضاء ورمة لوال وةالة: جتأ عىن ه ال فااة بناء عىنى خل وضاء التبالة تسالي خصىنه. 
نه ف تة طتاق مساكحن) عطاف عىناى وألاه )عىنا  م البا اق) لا تطاأف بتاض ا تطاأف عىن اه فهاأ ع )لعىنى الكتن تط اأ  

ا تاا  كباا ل الاابتض خي لكةاااأ عىنااى الااكتن تط اأنااه ف تاااة؛ فااإل الااكتن تط اأنااه بتاااض ا ااااطبحن باألااه )كةااأ عىنااا  م 
 الب اق). 

   
 

 520صفحة : 
 
تىنااه  لالطاوااة خواار  لاجااات الااا اة إىل مرألبااة التجااز  للااكلا لا ط اال هااأ الااكي خطىناال الفتاال خي كااال ع طأوااه خل تف  

تاألااأل ف  ااا فااأق الطاوااة: هااكا مااا د تطاااق  لفساارها الفااراء ابجلهاا  بفااةح اجلاا م لهااأ ا يفاااة  لع بتااض الاايت صااح ح 
هاكه  الباااي عن ابن عباس ورخ: لعىنى الكتن تطأوأنه فال تط اأنه. لهي ألفسري ف  ا خوسأ  لو  ص ا مناه نظاا ر مان

 الاراءة  لو ل الطاوة الا اة مطىناا. 
 فتىنى ألفسري ا طاوة ابجله  فارتة مرال منها الر بة عىنى من أليفة  به ميفاة البأق ع ا فطاا لالف تة.   
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لوا   ااأا مان هااؤدء اليفاا د اهلارق لا اارخة ا رضاا  لاحلامال فهااؤدء تفطارلل لتطت ااأل عاان كال تااأق تفطرلنااه لهاكا وااأل اباان  
باان مالااا لاحلساان الببااري لإبااراه م الناتااي لهااأ مااكهأ مالااا لاليفااافتي  مث ماان ا ااةطاع ماانهم الاضاااء  عباااس لخنااس

وضى لمن مل تسةطته مل تاض مثال اهلارق  للافال خباأ ونسافة ع الفطار؛ إد خناه مل تار الف تاة إد عىناى اهلارق لناه د تاضاي 
ىنى الكتن تط اأنه ف تة) هل هي لجل الفطر خق لجل االف احلامل لا رض   لمرج  اد ةالف إىل خل وأله ألتاىل )لع

 اأط الاضاء  لارتاة سة ىنه اا إد خهناا ع اللل خ هار  لتؤتا  ذلاا فتال الساىنف  فاا  كاال خناس بان مالاا واحن هارق 
 لبىنغ عيفرا بت  ا ا ة تفطر لتطتم ل ل تأق مس  نا  بزا لحل ا. 

لكي تا ا عىنى البأق له خل تتأضه اب طتاق  ل ا كال هكا احل م غري لعىنى ألفسري الطاوة ابلا اة فارتة أل ل عىنى خل ا 
مسااة ر اب  اااع وااالأا ع ماال ارتااة عىن ااه: إهنااا و نقااك ألضاا نم و  ااا أبل ف ااه ألأ ااتة لا بااة مث انتااا  ا  اااع عىنااى 

ألتاىل )ف ن شه  نساه  لذكر خهل النا د لا نسأخ خل ذلا فرض ع خلل ا  الق  ا شل عىن هم البأق مث نسد باأله 
من م اليفهر فىن ب ه) لنال ذلا عن ابن عباس لع الباااي عن ابن ع ر ل ىن ة بن الكأع نساةها آتة شهر امضال 
مث خ ر  عن ابن خيب ل ىنى وال: و ثنا خصحا  حم   صىنى هللا عىن ه ل ىنم نزل امضال فيفل عىن هم ف اال مان خطتام كال 

 ذلا فنساةها )لخل ألبأمأا  ري ل م)  لالتم ع ذلا آرا كثرية عن تأق مس  نا ألر  البأق من تط اه لا ص هلم ع
الةابتحن لهأ الور  من عالة اليفااع ع أل ا  أليفرت  الة ال ف ال  ف ها ميفاة عىنى الناس من ألر ري متةالهم ك اا ألا ا  

ذلاا خيةىناف اب اةالف ع أليفرت  من  اص ر. لنىنحال ابهلارق لا رضا  لاحلامال كال مان ألىنحااه ميفااة خل ألأوا  ضار ماثىنهم ل 
المزجااة لا ااةالف خ مااال البااأق ماان اعةاا ال خل شاا ة باارل خل واار  لاب ااةالف خع ااال البااا م الاا  تت ىنهااا دكةسااابه ماان 

 البنا   كالبا غ لاحل ال لاحل امي ل  مة الاض ل ري الربت  لمل المةتة لألتب   الطروات لالظقر. 
 إىل ب انه ك اا وارخ انفا  لابان ذكاأال عان ابان عاامر لخباأ جتفار: ف تاة طتااق لو  فسرت الف تة اب طتاق إما إبضافة ا بحن 

 مساكحن  إبضافة ف تة إىل طتاق  لوراه الباوأل بةنأتن ف تة لإب ال طتاق من ف تة. 
لواارخ انفاا  لاباان عااامر لخبااأ جتفاار مساااكحن بباا رة اجل اا   اا  مساا حن  لواارخه الباااوأل بباا رة ا فاارل  لا  اااع عىنااى خل  

جأ إطتاق مسا حن  فااراءة اجل ا  مبن اة عىناى اعةبااا  ا  الاكتن تط اأناه مان ماابىناة اجل ا  ابجل ا  مثال اكاأ النااس الأا
 للاهبم  لوراءة ا فرال اعةباا ابلأاجأ عىنى آوال ا فطرتن. 

 عىن اه ل اىنم مان لا طتاق هأ ما تيفب  عالة من الطتاق ا ةركي به ع البىن   لو اه فاهااء ا  تناة ما ا  ا  النال صاىنى هللا 
 بر خل شتري خل متر. 

)ف ن ألطأع  ريا فهأ  ري له) ألفرت  عىنى وأله: )لعىناى الاكتن تط اأناه ف تاة) اخل  لالةطاأع: الساتي ع خل ت األ طا تاا  
غري م ره خي طاع طأعا من ألىنااء نفسه. لاصري مب ا  اا إذا وسن لشارف لهاأ منباأ  لةضا حن ألطاأع متا  خألاى  

  ب ا حمكلف خي ألطأعا  ريا.  خل ت أل  ريا صفة
لد شاا خل اصاري هناا مةطاأع باه فهاأ الازايلة مان المار الاكي ال االق ببا له لهاأ ا طتااق د حمالاة  لذلاا إطتااق غااري  

لاجأ ف حة ل خل ت أل ا رال: ف ن  ال عىنى إطتاق مسا حن لاوا  فهاأ  اري  لهاكا واأل ابان عبااس  خل خل ت األ: مان 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ق  واله ابن شها   لعن جماه : من  ال ع ا طتااق عىناى ا ا  لهاأ بت ا ؛ إذ لا س ا ا  مباروا باه خاال ا طتاق م  الب ا
 ع ارتة  لو  خطتم خنس بن مالا  بزا لحل ا عن كل تأق خفطره وحن شاخ. 

 ل ري الثاين ع وأله )فهأ  ري له) زأ  خل ت أل مب اا كاللل لت أل ا رال به ا فضل عىن ه لظهأاه.  
 [)  184ل ألبأمأا  ري ل م إل كنةم ألتىن أل])لخ 
 

 521صفحة : 
 
الظاهر اجأعه لاأله )لعىنى الكتن تط اأنه ف تة) فإل كاال وألاه ذلاا ان د ع إابواة الفطار لىنااالا فاألاه )لخل ألبا أا)   

ىل وألاه: لمان  ألرغ أ ع البأق لأتن س به  لإل كال ان د ع إابوةه لباوأ ا يفاة كااهلرق ف اكلا  لدة ال خل ترجا  إ
كال مرتضا لماا بتا ه  ف  األ ألفضا ال لىنباأق عىناى الفطار إد خل هاكا ع السافر خمةىناف ف اه باحن ال  اة  لماكهأ مالاا 

 امة هللا خل البأق خفضل من الفطر لخما ع ا رض فف ه ألفب ل دسأ ش ة ا رض. 
لااه )لعىناى الااكتن تط اأنااه) إل كاال ا اارال هباام لوألاه )إل كنااةم ألتىن األ) ألااكت ل خي ألتىن ااأل فأا ا  البااأق عىنااى اجأعاه لاأ   

 الاالاتن خي إل كنةم ألتىن أل فأا   البأق لن ا لثأابه خ ر   لخل كنةم ألتىن أل ثأابه عىنى ادوة ادت ال ر. 
 لجئ ع اليفرط ب ىن ة )إل) لل عىن هم ابلمرتن من شرنه إد ت أل حمااا؛ صفاء الفا  ألحن.  
الارآل ه   لىنناس لب نات من اهل   لالفروال) و  عىن م خل هكه ارايت أل  ىنة لدايت )شهر امضال الكي خنزل ف ه  

السااباة لخل د نسااد ع  ااالل هاألاه ارايت  فاألااه: شااهر امضاال  اارب مبةاا خ حماكلف ألااا تره هااي خي الايق ا تاا للات 
  عان ألت احن هاكه الايق  لتؤتا  ذلاا شهر امضال  لاجل ىنة مسةرنفة ب ان ا  لل وأله )خايما مت للات) تثاري  اؤال الساام

 وراءة جماه  شهرا ابلنبأ عىنى الب ل ة من خايما: ب ل ألفب ل. 
لوكف ا سن  إل ه جاا عىنى طرتاة اد ةت ال ع ا سن  إل ه إذا ألا ق من ال الق ما ف ه ألفبا ل لألب احن لواأال ا سان   

ا لباا ا ارتااة مل تبااح خل ت ااأل الةااا تر هااي شااهر إل ااه فهاام دااكفأل ضاا ريه  لإذا جااأ ت خل ت ااأل هااكا ال ااالق نسااا
امضاال ف ةتااحن خل ت ااأل شااهر امضااال مبةاا خ  ااربه وألااه )ف اان شااه  ماان م اليفااهر فىن باا ه)  لاواارتال اصاارب ابلفاااء و نقااك 
رب  مراعاة لأصف ا بة خ اب أصأل الكي هأ شب ه ابليفرط لمثىنه كثري ع الارآل لع كالق التر   خل عىنى  ايلة الفاء ع اص

 كاأله:          
 لوا ىنة  أدل فرن ح فةاهتم خنيف ه   بأته  لكال هكتن الأجهحن ضت ف.   
لاليفهر جزء من خث  عيفر جزءا من ألاس م السنة وال ألتاىل )إل ع ة اليفهأا عن  هللا اثنا عيفار شاهرا ع كةاا  هللا تاأق  

مث  هأا اهلالل مرة خ ر   لهاأ ميفاةل مان اليفاهرة   ىنل الس الات لالاض) لاليفهر تبة أب من  هأا اهلالل إىل ا اق
 لل اهلالل تظهر هلم ف يفهرلنه لرياه الناس ف ثبم اليفهر عن هم. 

لامضال عىنم لل س مناأد؛ إذ مل تسا   مبا ا عىناى ل ل الفتاالل مان اماض ب سار ا ا م إذا اوارتق؛ لل الفتاالل تا ل  
 ب ا. لامضال عىنم عىنى اليفهر الةا   من خشاهر السانة الترب اة عىنى ادضطرا  لد مت  له هنا  لو ل هأ مناأل عن ا
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الا رتااة ا فةةحااة اب اارق؛ فااا  كىناان التاار  تفةةحااأل خشااهر التاااق اب اارق؛ لل هناتااة التاااق عناا هم هااي اناضاااء احلااج لماا ة 
 وال:          الرجأع إىل آفاوهم  خد ألر  خل لب  ا جتل  ال  الثان ة لهأ هناتة فبل اليفةاء شهرا  ال ا إذ 

وىت إذا  ىناا  اال   اةة                      جزءا فطال ص امه لص امها لامضال  نأع من البرف لىنتىن  اة ل ايلة   
اللف لالنأل؛ لنه ميفةل من الرمضاء لهي احلرااة  لل امضال خلل خشهر احلراق بناء عىنى ما كال من النسايء ع السانة 

ألناساام إىل  اةة فبااأل كاال فبال منهااا شاهرال: الفباال اللل اصرتااف لشاهراه حماارق لصاافر   عنا  التاار  إذ كانام الساانة
الثاين اب   اللل لهأ لوم نضج الث اا ل هأا الرطأ لالة ر لشهراه شاهر اب ا  اللل لشاهر اب ا  الثااين عىناى خل اللل 

ةاء لشااهراه  ااال  اللىل ل ااال  لالثاااين لصااف ليفااهر  خد ألاار  خل التاار  تاألااأل  الرطااأ شااهري اب اا     الثالااث اليفاا
 الثان ة وال وامت:          

 ع ل ىنة من  اال  ذات خنا تة                      د تببر ال ىنأ من  ىن ا ها الطنبا   
لصاف د تنبح ال ىنأ ف ها غاري لاوا ة                      وىت تىنف عىنى   يفأمه الكنابااا الرابا  الرب ا  الثااين  لالثااين   

لىنرب اا   لهااكا هااأ لواام  هااأا النااأا لال  اارة لشااهراه اجااأ لشااتبال  لهااأ فباال الاا ا لا طاار وااال النابرااة تااككر غاازلات 
 النت ال ابن احلااو:          

لكانام هلام ابت ااة داكالناهااا                      إذا  ضاضام ماااء السا اء الابا ال ل ااأه الثااين لناه زاايء بتا  الرباا    
 وسا  السنة  وال النابرة:   اللل ع

 
 522صفحة : 

 
            

فإل تهىنا خبأ وابأس هبىنا                      اب   الثال لالبىن  احلراق ع الاتة لال   اب   النااس    ل اأا كاال منه اا   
أل خذانهباا ف اه اب تا لنه لوم  بأ  الفبل اصاامس  البا ف لهاأ مبا خ احلار لشاهراه امضاال لشاأال  لل الناأق أليفا

 ألطرل الكاب . 
السااالس الااا ف لشااهراه ذل الاتاا ة لذل احلجااة لبتااض الابا اال ألاساام الساانة إىل خابتااة  كاال فباال لااه ثالثااة خشااهر؛ لهااي  

الرب ا  لشااهأاه اجاأ لشااتبال لامضاال  لالباا ف لشاهأاه شااأال لذل الاتا ة لذل احلجااة  لاصرتاف لشااهأاه حمارق لصاافر 
أاه شاهر اب ا  الثااين  عىناى خل اللل لالثااين لصافال ليفاهر د لرب ا   ل اال  اللىل ل اال  لالرب   اللل  لاليفةاء لشاه

 الثان ة. 
ل ا كانم خشهر التر  و رتة لكانم السنة الا رتة خول من خايق السنة اليف س ة ال  جتئ هبا الفبأل ألناص خو  عيفر   

ع لالث اا للوام الساالمة مان الاربل لشا ة احلار جتىناأا لبشاهر  تأما لكسرا  لاامأا خل ت أل احلج ع لوم الفراغ من الزال 
 كبسا بزايلة شهر ع السنة بت  ثالو  نحن لهأ ا ترب عنه ابلنسيء. 
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لخ اء اليفهأا كىنها خعالق هلا عا ا شاهر اب ا  اللل لشاهر اب ا  الثااين فىناكلا لجاأ ذكار لفاف اليفاهر مته اا مث لصافه  
للل مان فبال الرب ا  خعاين اللل  فااللل لالثااين صافةال ليفاهر  خماا الشاهر ال ار  ابللل لالثاين؛ لل متناه اليفاهر ا

ف جأ  ف ها ذكر لفف اليفهر اب ضافة من إضافة ا م النأع إىل لاو ة مثل شجر الا  لم تنة بر ال  لهبكا تيفتر كاالق 
خل امضال مبا اه  واىت أل ىناف  نتاه مان   بأته لا ااحن ف ن وال: إنه د تاال امضال إد إبضافة شهر إل ه بناء عىنى 

البارف أبناه صااا إبضاافة شاهر إل اه عىن اا ف نا  جازء التىنام مان البارف ك اا منا  هرتارة ع خيب هرتارة فاا  أل ىناف شااططا 
ل الف ما ال  من وأل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  من صاق امضال إمياان لاوةسااب  بنبأ امضال لإلا خجنز إل هم هكا 

 ح كةا  ال تأال ك ا ع خل  ال األأ. الأهم من اصطال
لإلا خض ف اليفهر إىل امضال ع هكه ارتة ما  خل لتزاا  ا طىناأ  هلام تاةضاي عا ق ذكاره إماا لناه الشاهر ع فبا ح   

كالمهم لإما لىن دلة عىنى ا ة تا      خايمه ابلبأق؛ لنه لأ وال امضال ل ال  اهر د نبا  د    ا م  ألا ق وأله 
 ) ف ةأهم السامتأل خهنا خايق من امضال. )خايما

فاا ت  خل اجلازء ا تارلف بيفاهر امضاال مان السانة الترب اة الا رتاة هاأ الاكي جتال  رفاا للاء فرتضاة البا اق ا  ةأبااة ع  
ال تن ف ىن ا ول الأوم ا تاحن مان السانة ا سا ى بيفاهر امضاال فاا  لجاأ عىناى ا ساىن حن خلاء فرتضاة الباأق ف اه  ل اا  

ذلا وىنأله م راا ع كل عاق كال لجاأ  الباأق م اراا ع كال  انة إذ مل تانط البا اق بيفاهر لاوا  خمباأف للل كال 
 ما خجر  عىنى اليفهر من إلفات دال خل ا رال منه ال منة ا س اة به طأل ال هر. 

ضاال  لل الرالاأ ع صاىنة ل اهره وأله )الكي خنازل ف اه الاارآل) خل ا اااطبحن تتىن األ خل نازلل الاارآل لوا  ع شاهر ام 
ا أصأل خل ت أل السام  عا ا اب ةباصها  ن خجزي عىن ه ا أصأل  للل مثال هاكا احلا و الا تين مان شارنه خد خيفاى 
عىن هم  ف  أل ال الق ألككريا هبكا الفضال التظا م  لزاأ  ختضاا خل ت األ إعالماا هباكا الفضال لخجار  ال االق عىناى طرتااة 

عىنااى خل ا أصاأف خمااةص  ضا أل هااكه الباىنة حب ااث جتتال طرتاااا  ترفةاه  لد نسااىنم لازلق عىناام  الأصاف اب أصااأل لىنةنب اه
ا ااطأ ابألباف ذي البىنة  ض أهنا ع الةترتف اب أصأل ة بل ذلا خغىنى ك ا تيفه  به ألةب  كالمهم  لل س ا ابأل 

عةباااه  ارب لل لفاف شاهر امضاال  ارب ا  باا عان شاهر امضاال أبناه خنازل ف اه الاارآل  لل ألرك اأ ال االق د تسا ح اب
لل س هأ مبة خ  لا رال إبنازال الاارآل ابةا اء إنزالاه عىناى النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  فاإل ف اه ابةا اء النازلل مان عااق لاوا  
 لخابتحن من الف ل فترب عان إنازال خللاه اب ام   تاه؛ لل ذلاا الاا ا ا نازل ماا ا إحلااق أل  ىنةاه باه ك اا جااء ع كثاري نان
ارايت مثل وأله )لهكا كةا  خنزلناه مباا ) لذلا وبل إك ال نزلله ف يف ل كل ماا تىنحال باه مان بتا   لوا  ألاا ق وألاه: 
)لالكتن تؤمنأل  ا خنزل إل ا) لمت  )خنزل ف اه الاارآل) خنازل ع مثىناه؛ لل اليفاهر الاكي خنازل ف اه الاارآل وا  اناضاى وبال 

مضاال فارض ع السانة الثان اة لىنهجارة فباحن فارض البا اق لاليفاهر الاكي خنازل ف اه نزلله آتة البأق بت ة  نحن  فإل ص اق ا 
 الارآل وا اة ع ة  نحن ف ةتحن ابلارتنة خل ا رال خنزل ع مثىنه خي ع نظريه من عاق آ ر. 
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اعةباااا لىنةااككري ابلايق التظ  ااة فااا  جتاال هللا لىن أاو اام ا اا للة اعةباااا تيفاابه اعةباااا اليفاايء الأاواا  ا ةجاا ل لإلااا هااكا   

ا ااا اا ك ااا وااال ألتاااىل )لذكاارهم أبايق هللا)  فاىناا  هللا عىنااى ا أاو اام الاا  وااهنااا شاايء عظاا م ع الفضاال خل جتاال لةىنااا 
ا أاو م فضال مسة را ألنأتها ب أهنا ألككرة لمر عظ م  للتل هكا هأ الكي جتل هللا لجىنه  نة اهل   ع احلج  لل ع 

الأواام ابةىنااى هللا إبااراه م بااكبح للاا ه إ اع اال لخ هاار عاازق إبااراه م لطاعةااه ابااه لمنااه خ ااك التىن اااء ألتظاا م ال ااأق  مثاال ذلااا
ا أافل ل اأق لدلة النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  لزايء مان هاكا إكاراق ذاتاة ا األ هللا لخبنااء البااحلحن لألتظا م لدة الماأا 

 ه ل ىنم ع خع اهلم من المراء لالاضاة لال  ة. اليفرع ة الاا  حن مااق النل صىنى هللا عىن 
 لهكا ت ل عىنى خل مرال هللا ألتاىل من المة صأق ثالثحن تأما مةةابتة مضبأطة ا ب خ لالنهاتة مةح ة جل    ا سىن حن.  
شاهر امضاال  ل ا كال ذلا هأ ا رال لفم بيفاهر متاحن و اراي لساهألة ضابط ب  اه لهناتةاه برؤتاة اهلاالل لالةاا تر  لا ةاري 

من بحن الشهر لنه و  شرف بنأل الارآل ف ه  فإل نزلل الارآل  ا كال لاب  ألنزته المة له اها ان أ خل ت أل ما باه 
ألطهري النفأس لالةار  من احلالة ا ىن  ة لاوا ف ه  لالغىنأ عىنى  ين خل النل صىنى هللا عىن ه ل اىنم كاال تباأق خايق سنثاه 

ل عىن اه الاأوي إهلاماا مان هللا ألتااىل لألىنا ناا لبا اة مان ا ىناة احلنف اة فىن اا خنازل عىن اه الاأوي ع شاهر ع غاا وراء وبال خل تناز 
امضااال خماار هللا المااة ا  ااالم ة ابلبااأق ع ذلااا اليفااهر  ال  اباان إ ااحاق خل ا ااأل هللا صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم وااال: 

 اء تأق ادثنحن لسب  عيفرة  ىنم من امضال. جالات حبراء شهر امضال  لوال ابن  ت : جاء الأوي لهأ ع غاا ور 
لوأله )ه   لىنناس لب نات من اهل  ) وادل من الارآل إشا هب ا إىل لجه ألفض ل اليفهر بسبأ ما نزل ف ه من اهل    

 لالفروال. 
ب نات مان اهلا  : ماا لا رال ابهل   اللل: ما ع الارآل من ا اشال إىل ا با  التامة لاصاصة ال  د ألناع التالة  لابل 

ع الارآل من اد ة دل عىنى اهل   اصفي الكي تن ره كثري من الناس مثل خللة الةأو   لصا ق الر األ لغاري ذلاا مان 
احلجج الارآن ة. لالفروال مب ا فرق لو  شاع ع الفرق بحن احلل لالباطل خي إعالل الةفرواة باحن احلال الاكي جااءهم مان 

نأا عىن اه وبال ا  االق  فاا رال ابهلا   اللل: ضار  مان اهلا   غاري ا ارال مان اهلا   الثااين  فاال هللا لبحن الباطل الكي كا
 أل راا. 

)ف ان شااه  ماان م اليفااهر فىن باا ه لماان كااال مرتضااا خل عىنااى  افر فتاا ة ماان خايق خ اار) ألفرتاا  عىنااى وألااه )شااهر امضااال  
ا ألا ق فهأ اجأع إىل الةب حن بت  الفبل  اا عااأ الكي خنزل ف ه الارآل) الكي هأ ب ال لاأله )كةأ عىن  م الب اق) ك 

به وأله )كةأ عىن  م الب اق) من ا ة ناس لألنأته بفضل الب اق لما ترجى من عألة عىنى نفاأس الباا  حن ابلةااأ  لماا 
 وف هللا به فرضه عىنى المة من أل سري عن  وبأل ميفاة من الب اق. 

ا ر الا  وبىناه  خي كال مان وضار اليفاهر فىن با ه  ل )شاه ) زاأ  خل لض ري )من م) عا   إىل )الكتن آمنأا) مثل الضا  
ت أل  ت  وضر ك ا تاال: إل فالان شه  ب اا لشاه  خوا ا لشاه  التاباة خل شاه  ا يفااه  كىنهاا ما  ا األ هللا صاىنى 

لهاأ هللا عىن ه ل ىنم خي وضرها فنبأ اليفهر عىنى خنه مفتأل ف ه لفتال شاه  خي وضار ع اليفاهر خي مل ت ان مساافرا  
 ا نا أ لاأله بت ه )لمن كال مرتضا خل عىنى  فر) اخل. 
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 خي ف ن وضر ع اليفهر فىن ب ه كىنه لتفهم خل من وضر بتضه تبأق خايق وضأاه.  
لزااأ  خل ت ااأل )شااه )  تاا  عىناام كاألااه ألتاااىل )شااه  هللا خنااه د إلااه إد هااأ) ف  ااأل انةبااا  اليفااهر عىنااى ا فتااأل بااه  

ل اليفهر  للا س شاه   تا  اخ ؛ د تااال: شاه   تا  اخ   لإلاا تااال شااه   لد اليفاهر بةا تر مضاف خي عىنم حبىنأ 
 هنا  ت  هالله بناء عىنى خل اليفهر تطىنل عىنى اهلالل ك ا و أه عن الزجا  لخنيف  ع ال اس وأل ذي الرمة:          

 ناس لهأ و ل   فرصبح خجىني الطرف ما تسةزت ه                      تر  اليفهر وبل ال  
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خي تر  ارتة عىنى ذلا فا  خ طر  طر ب نا لهأ تفضي إىل خل كل فرل من المة متىنل لجاأ  صاأمه عىناى ميفااه أله   

هالل امضال ف ن مل تر اهلاالل د زاأ عىن اه الباأق لهاكا ابطال  لهلاكا فىنا س ع ارتاة ألبارتح عىناى طرتال ثباأت اليفاهر 
د ألبأمأا وىت ألرلا اهلالل لد ألفطرلا وىت ألرله فإل غم عىن  م فاو الا لاه  لع متا  ا وا اا لاه  لإلا ب نةه السنة حب تث 

 حمامل ل سم من ألفسري ارتة. 
لورخ اجل هأا: الارآل هب زة مفةأوة بت  الراء الساكنة لبت  اهل زة خلف  لورخه ابن كثري براء مفةأوة بت ها خلف عىنى نال  

 الساكنة لاب  الةاف ف.  وركة اهل زة إىل الراء
لوأله )لمن كال مرتضا خل عىنى  فر فت ة) والأا ع لجه إعالأله م  ألا ق نظريه ع وأله )ف ن كال من م مرتضاا) خناه  اا   

كال صأق امضال لاجبا عىنى الةا ري ب نه لبحن الف تة اب طتاق ابرتة اللىل لهي )كةأ عىنا  م البا اق إخل) لوا   ااط 
ض لا سااافر بنبااها فىن ااا نسااد و اام ألىنااا ارتااة باألااه )شااهر امضااال) ارتااة لصاااا البااأق لاجبااا عىنااة الأجااأ  عاان ا اارت

الةت حن   ف خل تظن الناس خل     ما كال ع ارتة اللىل من الر بة و  نسد فأجأ البأق ختضا واىت عىناى ا ارتض 
سااام ا بااة ا طتاااق ماا  الااا اة لاحلباار لا سااافر فرع اا  ذلااا ع هااكه ارتااة النا اااة ألبااردا ببااااء ألىنااا الر بااة  لن

لالبحة د غري  لهأ بناء عىنى كأل هاأله ارتة ان اة لىن  وبىنها  فإل لاجناا عىناى خهن اا نزلةاا ع لوام لاوا  كاال الأجاه 
ع إعالة هكا احل م هأ هكا ا أض  اجل تر باألاه )لمان كاال مرتضاا) لناه جااء بتا  ألت احن خايق الباأق  لخماا ماا ألاا ق ع 

ة اللىل فهأ ألتج ل اب عالق ابلر بة افاا ابلسامتحن  خل خل إعالأله ل ف  ألأهم خل اللل منساأخ باألاه )ف ان شاه  ارت
من م اليفهر فىن ب ه) إذا كال شاه   تا  ساال لعىنام  ما   ايلة ع أتك ا  و ام الر باة للازايلة ب اال متا  وألاه )ف ان 

 شه  منه اليفهر فىن ب ه). 
لد ترت  ب م التسر) ا ةقناف ب اين كالتىنة لاأله )لمن كال مرتضا إخل) باحن باه و  اة الر باة خي )ترت  هللا ب م ال سر  

 شرع ل م الاضاء لنه ترت  ب م ال سر عن  ا يفاة. 
لوأله )لد ترت  ب م التسر) نفي لض  ال سر  لو  كال تاأق مااق هاألحن اجل ىنةحن  ىنة وبر وأ خل تاأل: ما ترت  ب ام  

  ل ناااه عااا ل عااان  ىناااة الابااار إىل  ىنااا  إثباااات لنفاااي لل ا اباااأل ابةااا اء هاااأ  ىناااة ا ثباااات لة اااأل ألتىنااا ال إد ال سااار
لىنر بة  لجاءت بت ها  ىنة النفاي أتك ا ا هلاا  لزاأ  خل ت األ وألاه )ترتا  هللا ب ام ال سار لد ترتا  ب ام التسار) ألتىنا ال 
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أل إميااء إىل خل ميفارلع ة البا اق لإل كانام ألىناأح ع صاأاة جل    ما ألاا ق مان وألاه )كةاأ عىنا  م البا اق) إىل هناا ف  ا
ا يفاة لالتسر فرل ع ط ها من ا با  ما ت ل عىنى خل هللا خاال هبا ال سر خي أل سري سب ل اايضة النفس بطرتااة  اىن  ة 

 من إاهاق خصحا  بتض اللايل ال ر  خنفسهم. 
 رخه خبأ جتفر بضم السحن ض ة إألباع. لورخ اجل هأا: ال سر لالتسر بس أل السحن ف ه ا  لو 
[) عطف عىنى  ىنة )ترت  هللا ب م ال سر) إخل؛ إذ 185)للة  ىنأا الت ة للة ربلا هللا عىنى ما ه اكم للتىن م أليف رلل] 

هي ع مأو  التىنة ك ا عىن م؛ فإل جم أع هكه اجل ل الاب  ألتىن ل  ا وبىنها من وأله )ف ن شه  من م اليفهر) إىل وألاه 
 من خايق خ ر). )فت ة 

لالااالق ع وألااه )للة ااربلا) ألساا ى شاابه الزا اا ة لهااي الااالق الاا  ت ثاار لوأعهااا بتاا  فتاال ا االة لفتاال الماار إي مااالة خماار  
لىنكتن مفتأهلا إل ا ب اتة م  فتىنها  فحل ذلا ا فتأل خل تةت   إل ه ا االة لفتل مالة المر بنفساه للل وارف اجلار 

تةه ابلالق وأ وأله ألتاىل )ترت لل ل طفقأا نأا هللا أبفاأاههم) واال ع ال يفااف: خصاىنه ترتا لل خل لل ن كثر ع ال الق ألت 
 تطفقأا  لمنه وأله ألتاىل )لخمرت لل خكأل خلل ا سىن حن) لالفتل الكي بت  الالق منبأ  أبل  اهرة خل ما اة. 

ت ة دبل باضاء الايق ال  خفطرها مان لجاأ عىن اه الباأق لا ت : ترت  هللا خل أل  ىنأا الت ة لخل أل ربلا هللا  لإك ال ال 
ل ر  بت ة خايق شهر امضال كامىناة  فاإل ع ألىناا التا ة و  اة جتاأ ا افظاة عىن هاا  فبالاضااء وباىنم و  اة الةيفارت  

 لبر بة ا فطاا لباوأ التكا وبىنم امة الةاف ف. 
خك ال لوارخه خباأ ب ار عان عاصام لتتااأ  بفاةح ال ااف  لورخ اجل هأا )للة  ىنأا) بس أل ال اف لختف ف ا  م مضاااع 

 لأليف ت  ا  م مضااع ك ل. 
    
 

 525صفحة : 
 
لوألاه )للة اربلا هللا عىناى مااا ها اكم) عطاف عىنااى وألاه )للة  ىناأا التا ة)  لهااكا تةضا ن ألتىنا ال لهااأ ع متا  عىناة غااري   

 ه. مةض نة حل  ة لل نها مةض نة  اب  إاالة هللا ألتاىل لهأ خل ت ربل 
لالة بري ألفت ل مرال به النسبة لالةأص ف خي خل ألنسابأا هللا إىل ال ارب لالنسابة هناا نسابة ابلااأل الىنسااين  لال ارب هناا كارب  

متنأي د جس ي فهأ التظ ة لاجلالل لالةنزته عن الناا ص كىنها  خي لةبفأا هللا ابلتظ ة  لذلا أبل ألاألاأا: هللا خكارب  
ا نحااأت ماان وااأل تاألااه  مثاال وااأهلم: بساا ل لماا ل لهىناال لواا  ألااا ق عناا  ال ااالق عىنااى  فالةفت اال هنااا ماار أذ ماان فتاال

البساا ىنة  خي لةاألااأا: هللا خكاارب  لهااي  ىنااة ألاا ل عىنااى خل هللا خعظاام ماان كاال عظاا م ع الأاواا  كاحل  اااء لا ىنااأ  لالسااالة 
 ة  هللا خكرب  كناتاة عان لو ان ةاه اب هل اة  لالاالة  لمن كل عظ م فبادعةاال كارهلة الباطىنة  لإثبات العظ  ة هلل ع كىن

لل الةفضا ل تساةىنزق ناباال مان عا اه لالنااوص غاري مسااةحل لتهل اة  لل وا اةهاا د ألالواي شا قا مان الاناص  للااكلا 
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شارع الة بااري ع البااالة  بطاال مااا كااانأا تةارباأل بااه إىل خصاانامهم  لكااكلا شارع الة بااري عناا  انةهااء الباا اق هبااكه ارتااة  
  ن خجل ذلا مضم السنة أبل ت رب ا سىن أل عن  اصرل  إىل صالة الت   لت رب ا ماق ع  طبة الت  . ف
لع لفاااف الة باااري عنااا  انةهااااء البااا اق  بأصااا ة جىن ىناااة لهاااي خل ا يفاااركحن كاااانأا تةزلفاااأل إىل آهلاااةهم ابلكااال لالةبااا د  

 ب  ابلبأق لخنه مةنزه عن ضرالة الصناق. ابل ماء  ف ال لاأل ا سىنم: هللا خكرب  إشااة إىل خل هللا تت
لوألااه )للتىن اام أليفاا رلل) ألتىن اال آ اار لهااأ خعاام ماان مضاا أل  ىنااة )للة ااربلا هللا عىنااى مااا هاا اكم) فااإل الة بااري ألتظاا م  

تةضاا ن شاا را لاليفاا ر خعاام  لنااه ت ااأل ابلوااأال الاا  ف هااا ألتظاا م هلل ألتاااىل لت ااأل بفتاال الااار  ماان الباا وات ع خايق 
 ق الفطر  لمن مظاهر اليف ر لبس خوسن الث ا  تأق الفطر. الب اق لخاي

لو  للم ارتة عىنى المر ابلة بري؛ إذ جتىنةاه  اا ترتا ه هللا  لهاأ غاري مفبال ع لفاف ال باري  لجم ال ع لوام الة باري؛  
 لع له  لو  ب نم السنة الاأل ة لالفتىن ة ذلا عىنى ا ةالف بحن الفاهاء ع الوأال. 

 باري فظااهر ارتاة خناه كال واأل ف اه لفاف هللا خكارب  لا يفاهأا ع السانة خناه ت ارا هللا خكارب ثاالر  لهباكا خ اك فرما لفاف الة 
مالا لخبأ ون فة لاليفافتي  لوال مالا لاليفافتي: إذا شاء ا رء  ال عىنى الة بري هتىن ال لس   ا فهأ وسن لد تارت  هللا 

ألحن مث وال: د إله إد هللا لهللا خكرب هللا خكرب لهلل احل   لهأ وأل ابن ع ر لابان خكرب  فإذا خاال الزايلة عىنى الة بري كرب مر 
 عباس  لوال خم : هأ لا    لوال خبأ ون فة: د ززأب غري ثالو أل بريات. 

لخما لوةه: فة بري الفطر تبة أب من لوام  ارل  ا باىنى مان ب ةاه إىل حمال الباالة  لكاكلا ا مااق لمان  ار  متاه  فاإذا  
ىنغ حمل البالة وط  الة بري  لتسن ع خلل كل اكتة من اكت  صالة الت   افةةاح اللىل بساب  أل باريات لالثان اة بسام  ب

هكا هأ الصاح  اا ثبام ع ال بااا لع ال باه خهال ا  تناة مان عها  النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم ف اا بتا ه لألىناااه  هاأا 
الةطأتاال بااككره لالمار لا اا   مث ت ارب ا ماااق ع  طبااة صاالة الت اا  بتاا  عىن ااء المباااا  لف اه  ااالف كثااري د فا ا ة ع 

 البالة لت رب مته ا بىنأل وحن أل بريه لتنبةأل لىناطبة ف  ا  أ  الة بري. 
لوال ابن عباس ل ت   بن ا س أ لعرلة بن الزبري لاليفافتي: ت رب النااس مان لوام ا اةهالل هاالل الفطار إىل اناضااء  

 اط  الة بري  هكا كىنه ع الفطر فهأ مأال ارتة ال  ون بب ل ألفسريها. صالة الت   مث تن
فرما ع الضحى ف زال عىنى ما تاككر ع الفطار الة باري عااأ الباىنأات ا فرلضاة مان صارة الظهار مان تاأق الضاحى إىل  

 ق مت للات). صالة الببح من ال أق الراب  منه  ل   ألفب ىنه ع ألفسري وأله ألتاىل )لاذكرلا هللا ع خاي
 [)   186)لإذا  رلا عبالي عين فإين ورتأ خج أ لعأة ال اع إذا لعال فىن سةج بأا يل لل ؤمنأا يب لتىنهم ترش لل] 
 

 526صفحة : 
 
اجل ىنة متطأفة عىنى اجل ل الساباة ا ةتاطفة خي لة  ىنأا الت ة  للة ربلا  للتىن م أليف رلل  مث الةفم إىل  طا  النل   

ل اىنم لوا ه لناه ع ماااق ألبىن اغ فااال: )لإذا  ارلا عباالي عاين)  خي التباال الاكتن كاال احلا تث متهام   صىنى هللا عىن ه
لماةضى الظاهر خل تاال )للتىن م أليف رلل) لألا عأل فر اةج أ ل ام إد خناه عا ل عناه ل حبال ع  االل ذلاا ألتظا م 
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لا شاااة إىل جاأا  مان عساى لل ت أناأا  ارلأا  شرل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم أبنه تسرله ا سىن أل عن خمر هللا ألتاىل 
النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم عن ك ف ة ال عاء هل ت أل جهرا خل  را  لل  أل نظم ارتة مؤذان أبل هللا ألتاىل بت  خل خمارهم 

ا عىناى  ا زأ له عىن هم خكرمهم فاال: لإذا  رلأا عن واهم عىني فإين ورتأ منهم خج أ لعأهتم  لجتل هكا اصري مرألب
ألا تر  ؤاهلم إشااة إىل خهنم تهجس هكا ع نفأ هم بت  خل تس تأا المر اب ك ال لالة بري لاليفا ر خل تاألاأا: هال لناا 
جزاء عىنى ذلا  لخهنم و  دج أل عن  ؤال النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم عان ذلاا خلاب ما  هللا ألتااىل فىناكلا واال ألتااىل 

 ا سةابل. )لإذا  رلا) البرتح أبل هكا   ا  ع 
 لا ةت ال مثل هكا اليفرط م  مالة السؤال لاب  ادهة اق  ا   ككر بت ه ا ةت ال مترلف عن  البىنراء وال عىنا ة:           
فااإل ألساارلأين ابلنساااء فااإنين                       بااري أبللاء النساااء طب ااأ لالتىن اااء تفةةحااأل ا سااا ل ا ه ااة ع كةاابهم   

لهااأ اصااطالح ال يفاااف. لتؤتاا  هااكا جترتاا  اجلااأا  ماان كىن ااة واال الاا  ذكاارت ع مأاواا  السااؤال ماان ب ىن ااة  فااإل وىناام  
الارآل وأ )تسرلأنا عن الهىنة ول هي مأاو م) )لتسارلأنا عان ال ةاامى وال إصاالح هلام  اري)  ما  ماا ع هاكا الانظم 

ق اليفارط فااال ) ارلا عباالي) لواال التج أ من  ايلة إ را  ال الق ع صأاة احل م ال ىني إذ جاء حب م عاق ع   ا
)خج ااأ لعااأة الاا اع) للااأ و اال لل اا عأين فر ااةج أ هلاام ل ااال و  ااا جز  ااا  اصااا هباام  فااا   هاار لجااه األبااال ارتااة 

 ابرايت وبىنها لمنا بةها هلن لااألباطها هبن من غري خل ت أل هنالا اعرتاض  ىنة. 
اق لىن دلااة عىنااى خل هللا ألتاااىل جمااا تهم عىنااى خع اااهلم لخنااه  بااري لو اال إهنااا  ىنااة مترتضااة اورتناام ابلااأال بااحن خو اااق الباا  

 أبوأاهلم  و ل إنه ذكر ال عاء هنا بت  ذكر اليف ر لىن دلة عىنى خل ال عاء زأ خل تسباه الثناء. 
ماان لالتبااال الااكتن خضاا فأا إىل ضاا ري اجلاللااة هاام ا ؤمنااأل لل ارايت كىنهااا ع ب ااال خو اااق البااأق للأا مااه لجزا ااه لهااأ  

شتاا ا سىن حن  لككلا اصطالح الارآل غالبا ع ذكر التبال مضافا لض ري اجلاللة  لخما وأله ألتاىل )خنةم خضىنىنةم عبالي 
 هؤدء)  ت  ا يفركحن فاوةضاه خنه ع مااق ألن ميهم عىنى ا ةتبالهم لبصناق. 

من وأله: )لإذا  رلا عبالي عين)  لألنب ها عىناى  لإلا وال ألتاىل )فإين ورتأ) لمل تال: فال هلم إين ورتأ إزا ا لظهأاه 
خل السؤال مفرلض غري لاو  منهم ابلفتل  لف ه لط فاة ورآن اة لهاي إتهااق خل هللا ألتااىل ألاأىل جاأاهبم عان  اؤاهلم بنفساه إذ 

 ء. وكف ع الىنفف ما ت ل عىنى ل اطة النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم ألنب ها عىنى ش ة ور  التب  من ابه ع مااق ال عا
 لاوة ج لىنةرك   إبل  لل اصرب غرتأ لهأ خل ت أل ألتاىل ورتبا م  كأهنم د ترلنه.  
 لخج أ  رب رل  ل لهأ ا ابأل من ا  باا الكي وبىنه مته  ا له لةسه ل وبأله.  
ة  هااأا لوااكفم ايء ا ااة ىنم ماان وألااه )لعااال) ع وااراءة انفاا  لخيب ع اارل لماازة لال سااا ي؛ لل وااكفها ع الأوااف لراا 

التر  ع ا خهل احلجا   لد سكف عن هم ع الأصل لل الصل ع مه للل الر م تب  عىنى وال الأوف  لخثبم ال ااء 
ابن كثري لهيفاق لتتااأ  ع الأصال لالأواف  لوارخ ابان ذكاأال لعاصام حباكف ال ااء ع الأصال لالأواف لهاي لراة هاكتل  

 مةفاا عىن ه ع وأله ألتاىل )لإايي فااهبأل) ع هكه السأاة.  لو  ألا ق خل ال ىن ة لأ لوتم فاصىنة ل ال احلكف
لع هكه ارتة إمياء إىل خل البا م مرجأ ا جابة  لإىل خل شهر امضال مرجأة لعأاأله  لإىل ميفرلع ة ال عاء عن  انةهااء   

 كل تأق من امضال. 
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لاا د تاةضاي الةازاق إجاباة الا عأة مان كال لارتة للم عىنى خل إجابة لعاء ال اعي ألفضل من هللا عىنى عباالة غاري خل ذ 
خو  لع كل  مال  لل اصرب د تاةضاي الت اأق  لد تااال: إناه لوا  ع و از اليفارط ف ف ا  الاةال ق  لل اليفارط هناا اباط 

 اجلأا  ابلسؤال لل س ابطا لىن عاء اب جابة  لنه مل تال: إل لعأين خجبةهم. 
   
 

 527صفحة : 
 
) ألفرت  عىنى خج أ خي إذا كنم خج اأ لعاأة الا اعي فىن ج باأا خلاماري  لا اةجا  لخجاا   تا  لوأله )فىن سةج بأا يل  

 لاو . 
لخصل خجا  لا ةجا  خنه ا وبال عىنى ا نال  ابلا لق  خل وأل ب ل عىنى اد ةت ال لىنحضأا وأ )لب ا)  مث خطىنال   

 تاط  مسرلةه ف رنه خجا  ن اءه. جما ا ميفهأاا عىنى سا ل ما تطىنبه الطالأ  لنه  ا كال بةحا اه 
ف جأ  خل ت أل ا رال ابد ةجابة امةثال خمر هللا ف  أل )لل ؤمنأا يب) عطفا مراترا لا ابأل من المار اللل الفتال لمان  

المار الثااين الا لاق  لزااأ  خل تارال ابد اةجابة مااا تيفا ل ا اةجابة لعاأة ا ميااال  فاككر لل ؤمناأا عطااف  ااف عىناى عاااق 
 ة اق به. لاله

 لوأله )لتىنهم ترش لل) ألا ق الاأل ع مثىنه لالرش  إصابة احلل لفتىنه كنبر لفرح لضر   لالشهر اللل.  
)خواال ل اام ل ىنااة الباا اق الرفااث إىل نسااا  م هاان لباااس ل اام لخنااةم لباااس هلاان عىناام هللا خن اام كنااةم ختةااانأل خنفساا م فةااا   

هللا ل اام) انةاااال ع خو اااق الباا اق إىل ب ااال خع ااال ع بتااض خ منااة  عىناا  م لعفااا عاان م فااارل ابشاارلهن لابةرااأا مااا كةااأ
 امضال و  تظن خهنا ألناع عبالة الب اق  للجل هكا ادنةاال فبىنم اجل ىنة عن اجل ل الساباة. 

لذكرلا السبأ نزلل هكه ارتة كالما مضراب غري مباحن فارل  خباأ لالل عان متااذ بان جبال كاال ا ساىن أل إذا انق خوا هم  
إذا صاىنى التيفااء ل ااهر بتا ها مل  كال لمل تباشاار خهىناه بتا  ذلااا فجااء ع ار ترتاا  امرخألاه فاالام: إين واا  لام فظان خهنااا 
ألتةل فباشرها  لال  الباااي عن الرباء ابن عا   خل و س بان صارمة جااء إىل منزلاه بتا  الرارل  ترتا  طتاماه فاالام لاه 

ج أله ان  ا فاالم:   بة لا فباي ككلا فىن ا انةبف النهاا خغ اى امرخأله: وىت نسان لا ش قا فناق فجاءت امرخأله فأ 
عىن ه من اجلأع  لع كةا  الةفسري من صح ح الباااي عن و تث الرباء ابن عا   وال:  ا نازل صاأق امضاال كاانأا د 

خنفسا م) ارتاة  للوا  تاربأل النساء امضال كىنه لكال اجال دزنأل خنفسهم فرنزل هللا ألتاىل )عىنم هللا خن ام كناةم ختةاانأل 
ل تأ بن مالا مثل ما لو  لت ر  فنزلم هكه ارتة بسبأ ألىنا الو او  فا ل: كال ألر  الكل لمباشارة النسااء مان 
بتاا  النااأق خل مااان بتاا  صاااالة التيفاااء و  اااا ميفاارلعا ابلسااانة مث نسااد  لهاااكا وااأل  هاااأا ا فساارتن  لخن ااار خبااأ مساااىنم 

 ا ع شرعنا لوال: هأ نسد  ا كال ع شرتتة النباا . الصفهاين خل ت أل هكا نساا ليفيء ألار 
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 528صفحة : 
 
لما شرع البأق إد إمساكا ع النهاا للل الىن ل فال خوسأ خل ارتة إنيفاء لتابوة لل نها إ بااا عان ا ابواة ا ةااراة   

الكاال بااحن الىن اال د تةجااال   ع خصاال ألأو اام الباا اق ابلنهاااا  لا ابااأل منهااا إبطااال شاائ ألأمهااه بتااض ا سااىن حن لهااأ خل
لوةحن لوم ا فطااا للوام الساحأا لجتىناأا لوام ا فطااا هاأ ماا باحن ا رار  إىل التيفااء  لهنام كاانأا تناامأل إثار صاالة 
التيفاااء لو امهااا فااإذا صااىنأا التيفاااء مل  كىنااأا إد خكىنااة السااحأا لخهناام كااانأا تنااامأل إثاار صااالة التيفاااء لو امهااا فااإذا صااىنأا 

كىنأا إد خكىنة السحأا لخهنم كانأا ع خمر اجل اع كيفرهنم ع خمر الطتاق لخهنم  ا اعةاللا جتل النأق مب خ لوام التيفاء مل  
ا مسا  الىن ىني  نأا خل النأق إل وبل ع غري إابنة ا تةال ت أل ختضا مانتاا مان الكال لاجل ااع إىل لوام الساحأا لإل 

ع؛ إذا كااانأا تةاارألأل ماان ا صااباح ع امضااال عىنااى جنابااة  لواا  جاااء ع لواام السااحأا د تباااح ف ااه إد الكاال للل اجل ااا 
صح ح مسىنم خل خاب هرتارة كاال تار  ذلاا تراين بتا  لفااة ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  لتال هاكا وا   ار  إلا هم مان 

ه ا األ هللا صاىنى خهل ال ةا  ك ا تاةض ه ما الاه حم   ابن جرتر من طرتل السا    للتىنهام الةزماأا ذلاا لمل تسارلأا عنا
هللا عىن ه ل ىنم  للتل ذلا مل تةجاال  بتاض شاهر امضاال مان السانة الا  شارع هلاا صا اق امضاال فحا ثم هاكه احلاأالو 
ا اةىنفة ا ةااابة  لذكر ابن التريب ع التااضة عن ابن الاا م عن مالا كال ع خلل ا  الق مان اوا  وبال خل تطتام مان 

شرلهن) فركىنأا بت  ذلا فاأله ألتاىل )عىنم هللا) لل ل عىنى خل الارآل نزل هبكا احل م لزايلة الىن ل ش قا فرنزل هللا )فارل اب
الب ال؛ إذ عىنم هللا ما ض ل به بتض ا سىن حن عىنى خنفسهم لخلوى به إىل ا أله صىنى هللا عىن ه ل ىنم. لهكا تيفاري إىل خل 

ع الاايت الباااااي باان صاارمة عناا  خيب لالل للتىنااه ماان ا سااىن حن مل تفيفااأا ذلااا لد خ ااربلا بااه ا ااأل هللا للااكلا د جناا  
  ايلات الرالي. 

فرما خل ت أل ذلا و  شرع مث نسد فال خوسبه  إذ ل س من شرل ال تن الاكي شارع الباأق خلل مارة تأماا ع السانة مث   
لا ال لهناااا فاال تبا ح لاجه فيفرع البأق شهرا عىناى الةا اري ب ناه لباحن ا طتااق ختف فاا عىناى ا ساىن حن خل تفرضاه بتا  ذلاا 

 الفطر إد  اعات وىن ىنة من الىن ل. 
لل ىنة الب اق الىن ىنة ال  تتابها ص اق ال أق ا اأايل هلاا جاأاي عىناى ا اةت ال التار  ع إضاافة الىن ىناة لىن اأق ا اأايل هلاا إد ل ىناة  

 عرفة فإل ا رال هبا الىن ىنة ال  بت  تأق عرفة. 
ةه ال الق م  النساء ع شاؤلل ادلةاكاذ هبان مث خطىنال عىناى اجل ااع كناتاة  لو ال هاأ لالرفث ع ال اس لالىنسال خل وا ا 

وا اة ف ه ا لهأ الظاهر  لألت تةه إبىل ل ةتحن ا ت  ا ابأل لهأ ا فضاء  لوأل )هن لباس ل م)  ىنة مساةرنفة كالتىناة 
  ا وبىنها خي خول لتسر ادورتا  عن ذلا. 

ع الىن ال لهاأ لوام ادضاطجاع ل اال ا مساا  عان وارابل النسااء ع ذلاا الأوام  ذلا خل البأق لأ فرض عىناى النااس 
عنةااا لميفاااة شاا ت ة ل ساام مأجااألة ع ا مسااا  عاان واارابهنن ع النهاااا؛  م ااال اد ااةتانة عىن ااه ع النهاااا ابلتباا  عاان 

ا الاارآل  لل التار  كانام ا رخة  فاأله ألتاىل )هن لباس ل ام) ا اةتااة جباام  شا ة ادألباال و نقاك لهاي ا اةتااة خو اها
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اعةربهتا ع وأهلم: د بس اليفيء اليفيء  إذا األبل به ل نهم صريلها ع  بأف  نة ا فاعىنة وا اة عرف اة فجااء الاارآل 
 فرو اها لصريها ا ةتااة خصىن ة ج ت ة بت  خل كانم ألبت ة منس ة لورتأ منها وأل امرأب الا س:          

ل )ختةااانأل) وااال الراغااأ: اد ة ااال  مااراللة اص انااة  تاا  خنااه افةتااال ماان اصااأل لخصااىنه فسااىني ث ااايب ماان ث ابااا ألنساال   
ختةأنأل فباات الأال خلفا لةحركها لانفةاح ما وبىنها  ل  انة النفس متث ل لة ىن فها ما مل أل ىناف باه كارل ذلاا ألررتار هباا؛ 

رالطةهاا ع الارت ص بفتال ماا ألرلناه حمرماا عىنا  م إذ تأمهها خل ا يفاة ميفارلعة عىن هاا لهاي ل سام  يفارلعة  لهاأ متث ال  
 فةا مأل اتاة لسج أل خ ر  ك ن دالل   انة ف  أل كالة ث ل ع وأله ألتاىل )خيالعأل هللا). 

لا تاا  هنااا خن ااام ألىنجقأهنااا لىنا انااة خل ألنسااابأهنا هلااا  لو اال: اد ة اااال خشاا  ماان اص اناااة كادكةسااا  لال سااأ ك اااا ع  
  ةت ال ك ا وال ألتاىل )لد جتالل عن الكتن خيةانأل خنفسهم). ال يفاف وىنم: لهأ ا

   
 

 529صفحة : 
 
لوألااه ألتاااىل )فااارل ابشاارلهن) الماار لتابوااة  للاا س متاا  وألااه )فااارل) إشااااة إىل أليفاارت  ا باشاارة و نقااك باال متناااه:   

هللا: ماا خابواه مان مباشارة النسااء ع غاري  )فارل) األضح احل م فباشرلهن لد ختةانأا خنفس م لادبةراء الطىناأ  لماا كةباه
لواام الباا اق خل اطىنبااأا مااا واا ا هللا ل اام ماان الألاا  سرتضااا لىنناااس عىنااى مباشاارة النساااء عسااى خل تة ااأل النساال ماان ذلااا 

 لذلا لة ثري المة لبااء النأع ع الاض. 
متاأا البا اق إىل الىن ال لد ألباشارلهن لخناةم )لكىنأا لاشربأا وىت تةبحن ل م اص ط البا ض مان اصا ط ال األ مان الفجار مث خ 

عااكفأل ع ا ساااج ) عطااف عىناى )ابشاارلهن)  لاصاا ط  ااىنا ال ةاال خل البااأف خل غريمهااا تىنفاال باه بااحن الث ااا  بيفاا ه 
إبباارة خل خماا ط  تاااال  اااط الثااأ  ل  طااه. لع  اارب وبااأا بااين خم ااة خهناام لجاا لا متالتااة اضااي هللا عنااه ع وااربه كاااص ط  

 ترال به اليفتاع ا  ة  ع الظالق لالسأال ا  ة  جبانبه وال خبأ لؤال من شتراء اجلاهىن ة:           لاص ط هنا
فىن ااا خضاااءت لاناااا  ااا فة                      لدح ماان الباابح  اا ط خاناا لوألااه )ماان الفجاار) ماان ابة ا  ااة خي اليفااتاع   

خيب لؤال )من الببح) لل اصا ط شاا   ع الساىنا الاكي خيااط  الناشئ عن الفجر لو ل ب ان ة لو ل ألبت ض ة لككلا وأل
به فهأ ورتنة إوا   ا تن احن لىن يفارت   لجتىناه ع ال يفااف أليفاب ها بىن راا  فىنتىناه مل تثبام عنا ه اشاةهاا إطالواه عىناى هاكا 

تا  ا ارال ع الىنراة ا ت  ع غري بتض ال الق  كارتة لب م خيب لؤال  لعن ي خل الارآل ما خطىناه إد ل أنه كاالنص ع ا 
 الفبحى للل إاالة الةيفب ه لنه ل س بةيفب ه لاضح. 

لو  جئ ع الراتة حبىت لابلةبحن لىن دلة عىنى خل ا مسا  ت أل عن  األضاح الفجر لىننا ر لهأ الفجر البالق  مث وأله   
ة خناه ابةا اء  مان الباأق  إذ لا س ع ألتاىل )وىت تةبحن) س ت  لنهاتة لوم ا فطاا ببرتح ا نطأق؛ لوا  عىنام مناه د حمالا

 مااال امضااال إد صااأق لفطاار لانةهاااء خواا مها مباا خ ار اار ف ااال وألااه )خمتااأا الباا اق إىل الىن اال) ب اااان لنهاتااة لواام الباا اق 
 للكلا وال ألتاىل )مث خمتأا) لمل تال مث صأمأا لهنم صا  أل من وبل. 
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ج ال الفطار عنا  غارل  اليفا س لل إىل متةا  متهاا الراتاة ااالف واىت  لإىل الىن ل غاتة ا ةري هلا )إىل) لىن دلة عىنى ألت 
 فا رال هنا مااانة إمتاق الب اق ابلىن ل. 

لاعىنم خل مث ع عطف اجل ل لىنرتا ي الارألل لهاأ اهة ااق بةت احن لوام ا فطااا؛ لل ذلاا كالبيفاااة هلام  لد الةفاات إىل  
ء احلنف ة من اد ة دل بثم ع هاأله ارتة عىنى صحة أت ري الن اة عان ما ذهأ إل ه خبأ جتفر اصبا  الس رون ي من و ما

 الفجر اوةجاجا  كهأ خيب ون فة من جأا  أت ري الن ة إىل الضحأة ال رب . 
بناااء عىنااى خل مث لىنرتا ااي لخل إمتاااق الباا اق تسااةىنزق ابةاا اءه ف رنااه وااال مث بتاا  ألب ااحن اص طااحن ماان الفجاار صااأمأا خل خمتااأا  

الىن ل ف ناةج متا  صاأمأا بتا  ألاراخ عان لوام الفجار لهاأ عىناى ماا ف اه مان الة ىناف لا باري إىل لدلاة ا شاااة الب اق إىل 
 اصف فة غفىنة عن مت  الرتا ي ع عطف  مث  لىنج ل. 

هكا  لو  التم وبة ع فهم بتض البحابة هلكه ارتة لع نزلهلا مفروة  فرل  الباااي لمسىنم عن ع ي بن وامت وال   
زلم )وىت تةبحن ل ام اصا ط البا ض مان اصا ط ال األ) ع ا ت إىل عااال خ األ لإىل عااال خبا ض فجتىنةه اا سام  ا ن

ل ال  فجتىنم خنظر ع الىن ل فال تسةبحن يل الب ض من ال أل فرا لت عىناى ا األ هللا فاككرت لاه ذلاا فااال ا األ 
  أال الىن ل لب اض النهاا  .  هللا: إل ل ال  لترتض  لع الاتة: إنا لترتض الافا  لإلا ذلا
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لالاي عاان  ااهل باان  اات  وااال نزلاام )لكىنااأا لخشااربأا وااىت تةبااحن ل اام اصاا ط الباا ض ماان اصاا ط ال ااأل) لمل تناازل )ماان   

الفجاار) ف ااال اجااال إذا خااللا البااأق ابااط خواا هم ع اجىنااه اصاا ط الباا ض لاصاا ط ال ااأل لمل تاازل  كاال وااىت ألةبااحن لااه 
ةه ا فرنزل هللا بت  )من الفجر)  ف ظهر من وا تث  اهل بان  ات  خل مثال ماا ع ىناه عا ي ابان واامت وا  كاال ع ىناه اؤت

غريه من وبىنه   ة طأتىنة  فاإل عج اا خ اىنم  انة ألسا  خل  انة عيفار  لصا اق امضاال فارض  انة اثنةاحن لد تتاال خل تبااى 
هل بان  ات  عىناى خل ت األ ماا ف اه لوا  ع خلل ما ة ا سىن أل  ب  خل ناين  نحن ع مثل هكا اصطر  ف حل وا تث  ا

شرع الب اق  لحم ل و تث ع ي بن وامت خل ع اي لو  ع مثل اصطر الكي لو  ف ه من ألا مأه  فإل الكي عن  مساىنم 
عن عب  هللا بن إلاتس عان وباحن عان اليفاتل عان عا ي خناه واال  اا نزلام )واىت تةباحن ل ام اصا ط البا ض مان اصا ط 

الفجار) إخل فهاأ وا  ذكار ارتاة مساة  ىنة  ف ةتاحن خل ت األ حم ال وا تث  اهل بان  ات  عىناى خل ذلاا وا  ال أل من 
ع ىنه بتض الناس ع البأق ا فرلض وبل فرض امضاال خي صاأق عاشاأااء خل صاأق الناكا لع صاأق الةطاأع  فىن اا نزلام 

 مثل ذلا لت ي بن وامت. آتة فرض امضال لف ها )من الفجر) عىن أا خل ما كانأا تت ىنأنه  طر  مث و و 
لو تث  هل  د شبهة ع صحة  ن ه إد خنه دة ل خل ت أل وأله ف ه لمل تنزل )من الفجر) لوأله فرنزل هللا بت  ذلا  

)من الفجر) مرلاي اب ت  فجااء االتاه بتباااات وىنااة غاري لاضاحة  لناه مل تاا  ع الباح ححن إد مان الاتاة  ات   بان خيب 
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عن خيب وا ق عن  هل بن  ات  فااال الارالي: فارنزل بتا  خل بتا  ذلاا )مان الفجار) لكاال اللضاح  مر  عن خيب غسال
 خل تاأل فرنزل هللا بت  )لكىنأا لاشربأا) إىل وأله )من الفجر). 

لخاي ما كال فىن س ع هكا شئ من أت ري الب ال  لل مت  اص ط ع ارتة  ااهر لىنتار   فاالةتبري باه مان وب ال الظااهر د  
من وب ل اجمل ل  لع ق فهم بتضهم ا رال منه د تا ح ع  هأا الظاهر  فالكتن اشةبه عىن هم مت  اص ط الب ض لاص ط 
ال أل  فه أا خشهر متاين اص ط ل نأا خل وأله )من الفجر) مةتىنل بفتل )تةبحن) عىنى خل أل أل )من) ألتىن ىن ة خي ت أل 

لكلا وال النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم لتا ي بان واامت  إل ل اال  لتارتض خل ألب نة بسأ ضأء الفجر  فبنتأا ما صنتأا ل 
 إنا لترتض الافا  كناتة عن وىنة الفطنة لهي كناتة مأجهة من جأام  كىن ة عىن ه السالق. 

لوأله ألتاىل )لد ألباشرلهن لخنةم عاكفأل) عطاف عىناى وألاه ابشارلهن لابا  خل ت األ ا تة اف صااحلا. لخ تاأا عىناى   
ت أل إد ع ا سج  هلاأله ارتة  لا ةىنفأا ع صفة ا سج  فا ل دب  من ا سج  اجلام  لو ل مطىنل مسج  لهاأ  خنه د

 الةحا ل لهأ مكهأ مالا لخيب ون فة لاليفافتي امهم هللا  لخو امه ع كةأ الفاه لل سم من غرض هكا ا فسر. 
[) ألكت ل ابلةحكتر من خمالفاة ماا شارع إل اه 187س لتىنهم تةاأل])ألىنا و لل هللا فال ألاربأها ككلا ببحن هللا آايأله لىننا 

 من خو اق الب اق. 
فا شااة إىل ما ألا ق  لا  باا عنها ابحل لل عحن خل ا يفاا إل ه هأ الةح ت ات ا يفة ل عىن ها ال الق الساابل لهاأ ع  

ا ف اه س تا  تفضاي جتاال  إىل متبا ة  فاال وأله: )واىت تةباحن ل ام اصا ط) لوألاه: )إىل الىن ال) )لخناةم عااكفأل) مان كال ما
 خيطر ابلبال ل أل خو اق ا ابوة ع ا شااة مثل )خول ل م) لمثل)فارل ابشرلهن). 

لاحل لل لاحلأاجز لهناايت الش اء ال  إذا جتال  ا رء ل ل ع شيء آ ر  لشبهم الو اق ابحل لل لل جتال هاا خيار   
 للا فاااال ألتةااا لها. ل اااةر   ايلة ب اااال لاااه ع وألاااه ألتااااىل )ألىناااا وااا لل هللا فاااال مااان وااال إىل منااا  لع احلااا تث لوااا  وااا

 ألتة لها). 
لوأله )فال ألاربأها) هنى عن مااابةها ا أوتة ع اصرل  منها عىنى طرتل ال ناتة لل الار  من احل  تسةىنزق وب  اصرل   

)  لهلاكا واال ألتااىل ع آايت خ ار  )ألىناا وا لل هللا فاال غالبا ك ا وال ألتاىل )لد ألارباأا ماال ال ةا م إد ابلا  هاي خوسان
 ألتة لها). ك ا   ر  هنالا لع مت  ارتة و تث )من واق وأل احل ى تأشا خل تا  ف ه). 
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اق لالاأل ع )ككلا تبحن هللا آايأله لىنناس) ألا ق نظريه ع وأله )لككلا جتىنناكم خمة ل طا) خي ك ا بحن خو ااق البا   

تبحن آايأله لىنناس خي     آايأله جل    الناس  لا ابا  خل هاكا شارل هللا ع إتضااح خو اماه لاقال تىنةابس شايء منهاا عىناى 
الناااس  لوألااه: )لتىنهااام تةاااأل)  خي إاالة دألاااا هم الأواااأع ع ا االفااة  لنااه لاااأ مل تبااحن هلاام الو ااااق  ااا اهةاا لا لطرتااال 

ادمةثال لا أل ال اب رمأاات عىناى لجههاا فةحبال هلام صافة الةااأ  اليفارع ة  إذ لاأ مل  ادمةثال  خل لتىنهم تىنةبسأل بتناتة
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تبحن هللا هلم لألأا بتباالات غاري مساة  ىنة  اا خاال هللا منهاا؛ لهام لإل كاانأا متاكلاتن عنا  عا ق الب اال لغاري مؤا اكتن إبمث 
ألتاااىل  فىنتاال تةاااأل عىنااى هااكا مناازل منزلااة الااال ق د  الةابااري إد خهناام د تبىنرااأل صاافة الةاااأ  خي ك ااال مبااالفة ماارال هللا

 تا ا له مفتأل مثل هل تسةأي الكتن تتىن أل  لهأ عىنى الأجه اللل حمكلف ا فتأل لىنارتنة. 
[) عطاف 188)لد أتكىناأا خماأال م ابلباطال لألا لأا هباا إىل احل ااق لةاركىنأا فرتااا مان خماأال النااس اب مث لخناةم ألتىن األ] 

نا بة خل وأله )ألىنا و لل هللا فال ألاربأها) سكتر من اجلارخة عىناى خمالفاة البا اق اب فطااا غاري ا ارذلل ف اه عىنى  ىنة  لا 
لهأ ضر  الكل احلراق فتطف عىن ه خكل آ ر حمرق لهأ خكل ا ال ابلباطل  لا يفاكىنة  الت ا نا بة وأة  هكا من  ىنة 

م ع اجلاهىن ااة  للااكلا عطااف عىنااى نظااا ره لهااأ ماا  ذلااا خصاال عاا ال الو اااق ا يفاارلعة  صااالح مااا ا ةاال ماان خوااأاهل
 أليفرت  عظ م لبمأال ع ا  الق. 

كال خكل ا ال ابلباطل شنيفانة مترلفاة لهال اجلاهىن اة بال كاال خكثار خواأاهلم ا ال اة فاإل اكةسااهبم كاال مان ا غاااة لمان   
ةااق لال ةاامى  لمان الرارلا لا ااامرة  لمان الارابة اا  سر  لمن غضأ الةااأ  ماال الضات ف  لمان خكال اللل ااء خماأال الت

لنح ذلا. لكل ذلا من الباطل الكي ل س من ط أ نفس  لالكل وا اةه إل ال الطتاق إىل ا ت ة من الفم لهاأ هناا 
لب اك بابا  ادنةفاااع للل إاجااع  لل ذلااا ال اك تيفاابه الكال مان   اا  جهاألاه  للااكلا د تطىنال عىنااى إواراق مااال 

م الكال لد تطىنال عىناى الاارض لالألتتاة ا ام الكال  للا س الكال هناا ا اةتااة متث ىن اة؛ إذ د منا ابة باحن ه قاة الرري ا ا
 آ ك مال غريه لنفسه باب  ع ق إاجاعه له قة الكل د خيفى. 

ساا ن ات لالمااأال:  اا  مااال لنترفااه  مااا بااا اه إوامااة نظاااق متاااش خفاارال الناااس ع ألنااالل الضاارلاايت لاحلاجااات لالةح  
حبسأ مبىنغ وضااهتم واصال ب  ح    فال تت  اهلاأاء مااد  لد مااء ا طار لالللتاة لالبحااا مااد  لد الارتا  مااد  لد  
كهأف اجلبال لضالل الشجاا ماد  لتت  ا اء ا ةار ابرابا ماد  لألرا  ا ااط  ماد  لاحليفا ش لاحلطاأ مااد  لماا 

 . تنحةه ا رء لنفسه ع جبل ماد
لا اال ثالثااة خنااأاع: النااأع اللل ماا سباال ألىنااا ا وامااة بكاألاه للل ألأوااف عىنااى شاايء لهاأ الطت ااة كاااحلبأ   لالث اااا   

لاحل أال لكىنه للالنةفاع ببأفه لشتره للبنه لجىنأله للركأبه وال ألتاىل )لجتل ل م من جىنأل النتاق ب أات ألسةافأنه تأق 
لاباها لخشتااها خرر لمةاعا إىل وحن) لوال )لرتكبأا منها لمنها أتكىنأل) لوا   ام  تن م لتأق إوامة م لمن خصأافها لخ
 التر  ا بل ماد وال  هري:          

صح حات مل طالتات  ارق لوال ع ر  لأد ا ال الكي خمل عىن ه ع  ب ل هللا ما م م عىن هم من باللهم شربا      
خثبةهاااا  لل ا نفتاااة واصاااىنة باااه مااان غاااري ألأواااف عىناااى خواااأال ا ةتاااامىنحن لد عىناااى لهاااكا الناااأع هاااأ خعىناااى خناااأاع الماااأال ل 

اصطالوات ا نظ حن  فباوبة تنةف  باه  مان الساىنم ل مان احلار  لع لوام الثااة للوام اصاأف لعنا  اضاا النااس عىن اه 
فرمرتاام خل خعط اام لع مااه لعناا  اوة ااا  الناااس لع مااه  لع احلاا تث  تاااأل اباان آلق مااايل مااايل لإلااا مالااا مااا خكىناام 

 فرغن م  فاحلبر هنا لىن  ال ع ادعةباا من و ث النف  ا الي لالنف  الترضي. 
النااأع الثااين: مااا س اال ألىنااا ا وامااة بااه ل ااا ت  ىنااه  ااا تةأوااف نفتااه عىن ااه كااالاض لىناازاع للىنبناااء عىن هااا  لالناااا لىنطاابد  

ء ماان احلطااأ لالبااأف لوااأ ذلااا  لهااكا النااأع للل لا ذابااة  لا اااء لساااي الشااجاا  لآدت البااناعات لباان  الشاا ا
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النأع الثاين لةأوفه عىنى خش اء ا ا كانم ع خت ي الناس فضنم هبا لا ا والم للل نأاهلا مأانا  مان وار  خل  اأف خل 
 لعأاة طرتل. 
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سب ىنه من الش اء  لهكا هأ ا ترب  النأع الثالث: ما سبل ا وامة بتأضه  ا اصطىنح البيفر عىنى جتىنه عأضا  ا ترال  

عنه ابلنا  خل ابلت ىنة  لخكثر اصطالح البيفار ع هاكا الناأع عىناى متا ين الاكهأ لالفضاة لماا اصاطىنح عىن اه بتاض البيفار 
ماان الةتاماال ابلنحاااس لالااألع لاصاار ات لمااا اصااطىنح عىن ااه ا ةاار رلل ماان الةتاماال ابحل تاا  الباا ض لابللااق ا ال ااة لهااي 

ااف ا ال ة ا ترلفة لهي وجج الةزاق من ا برف ب ف  ما اا ما ابلأاواة الباالاة مناه  لهاكا د تاةم اعةباااه إد خلااق ا ب
ع خ منة السىنم لالمن لهأ م  ذلا مةااا  الفرال  لاللااق ال  ألرلجها احل أمات  االتر مال ة تةتامل هبا اعااي ألىنا 

 احل أمات. 
 اا ح  خالت بااه خل شاارنه خل ت ااأل واصااال بسااتي ف ااه كىنفااة للااكلا عااربت عنااه ابل اا ح لوااأيل ع الةترتااف: واصااال ب 

 لذلا لتشااة إىل خل ا ال تيفرتط ف ه خل ت أل م ةسبا لادكةسا  له ثالو طرق. 
الطرتل اللل: طرتل الةنالل من الاض وال ألتاىل )هأ الكي  ىنل ل م ما ع الاض   تا) لوال )هأ الكي جتل ل م  

ذلااأد فاميفااأا ع مناكبهااا لكىنااأا ماان ا وااه) لهااكا كاحلطااأ لاحليفاا ش لالباا   الااربي لالبحااري لناار شااجر البالتااة  الاض
 لالتسل  لهكا و  ت أل بال مزامة لو  ت أل  زامة ف  أل سب ىنه ابلسبل كس   اجل ال لالةااط ال  رة. 

 أ  لابلبنتة كبن  احل ت  لاللاين لالىنباس لالسالح. الطرتل الثاين: اد ةنةا  لذلا ابلأدلة لالزاع لالررس لاحلىن 
الطرتل الثالاث: الةناالل مان تا  الراري ف  اا د واجاة لاه باه إماا تةتامال أبل تتطاي ا ارء ماا  ال عىناى واجةاه  اا دةاا  إل اه  

مال اه جا تر أبل  غريه ل  ك من الرري ما  ال عىنى واجةه  ا دةا  إل ه هأ  خل إبعطااء ماا جتىناه النااس عالماة عىناى خل
   ك به ما و ا  ا ااه ك تناا للاهم ع شئ ماأق هب ا  لإما باأة لغىنبة كالاةال عىنى الااضي لعىنى ا  اه. 

لالباطال ا ام فاعال مان بطال إذا ذهاأ ضا اعا ل سارا خي با لل لجاه  لد شاا خل الأجاه هاأ ماا ترضاي صااوأ ا ااال  
 ربعات. خع  التأض ع الب أعات لوأ ا   ة ع الة

لالض ا ر ع مثل )لد أتكىنأا خمأال م) إىل آ ر ارتة عامة جل    ا سىن حن  لفتل )لد أتكىنأا) لو  ع و ز النهي فهاأ   
عاق  فرفال ذلا هن ا جل    ا سىن حن عن كل خكل لع     المأال  فنا هنا  تال    اركىنحن ل   المأال ا ركألة  

ق التار  اوة ال خل ت األ مان ماابىناة كال فارل مان خفارال اجل ا  ب ال فارل مان خفارال اجل ا  ار ار لإذا ألاابل  تال ع كال
عىنى الةأ ت  وأ اكأ الاأق للاهبم لوأله ألتاىل )ل كلا وكاكم) )وأا خنفس م)  لاوة ل خل ت أل ككلا ل ن عىنى مت  

لوأله )فإذا ل ىنةم ب اأات فساىن أا عىناى خنفسا م)   خل كل فرل تاابل بفرل غريه د بفرل نفسه وأ وأله )لد ألىن زلا خنفس م)
 لاوة ل خل ت أل من ماابىنة كل فرل جب    الفرال وأ وأله )لوهم الس قات)  لالةتأتل ع ذلا عىنى الارا ن. 
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لو  عىنم خل هكتن اجل تحن هنا من النأع الثاين خي د  كل بتضهم ماال بتاض آ ار ابلباطال؛ بارتناة وألاه: ب ان م؛ لل  
ألاةضي ألأ طا  الل طرفحن  فتىنام خل الطارفحن آكال لماركأل مناه لا اال ب نه اا  فىنازق خل ت األ اركال غاري ا اركأل  بحن

 لإد  ا كانم فا  ة لاأله: ب ن م. 
لمت  خكىنها ابلباطل خكىنهاا با لل لجاه  لهاكا الكال مراألاأ: ا رألباة اللىل: ماا عىن اه   ا  الساامتحن  اا هاأ صارتح ع   

 كالربأ لالسروة لاحل ىنة. كأنه ابطال  
ا رألبة الثان ة: ما خوىناه اليفرع ابلباطل فبحن خنه من الباطل لو  كال  ف ا عنهم لهكا مثل الراب؛ فإهنم والأا: إلا الب   مثل  

الراب  لمثال اشاأة احل ااق  لمثال ب ا  الث ارة وبال با ل صاالوها؛ ففاي احلا تث: خاختام إل منا  هللا الث ارة     اك خوا كم 
 ال خ  ه  لالوالتث ع ذلا كثرية وال ابن التريب: هي مخسأل و تثا. م
ا رألبة الثالثة: ما ا ةنبطه التىن اء مان ذلاا  ف اا تةحاال ف اه لصاف الباطال ابلنظار لهاكا جماال لالجةهاال ع سا ال متا   

 فاه. الباطل  لالتىن اء ف ه بحن مأ   لمض ل مثل ابن الاا م لخشهأ من ا ال  ة لألب ىنة ع ال
لو  و ل: إل هكه ارتة نزلم ع وض ة عب ال احلضرمي لامرأب الا س ال ن ي ا ةب ا لر أل هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  

ع خاض فنزلم هكه ارتة لالابة مككأاة ع صح ح مسىنم لمل تاككر ف هاا خل هاكه رتاة نزلام ف ه اا لإلاا ذكار ذلاا ابان 
 خيب وامت. 
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 )لألاا لأا هبااا إىل احل اااق) عطااف عىنااى )أتكىنااأا) خي د ألاا لأا هبااا إىل احل اااق لةةأ ااىنأا بااكلا إىل خكاال ا ااال لوألااه ألتاااىل  

 ابلباطل. 
ل ص هكه البأاة ابلنهي بت  ذكار ماا تيفا ىنها لهاأ خكال الماأال ابلباطال؛ لل هاكه شا ت ة اليفاناعة جامتاة  رماات   

مل  كل مال بل آكل غريه  لجأ  خل أل أل الأال لىن ت اة لألا لأا منباأاب كثرية  للىن دلة عىنى خل متطي الرشأة آمث م  خنه 
أبل مض رة بت ها ع جأا  النهي ف  أل النهي عن جم أع المارتن خي د أتكىنأهاا ب ان م ما لحن هباا إىل احل ااق لةاركىنأا 

ماان هااكا النااأع ماان خكاال  لهااأ تفضااي إىل خل ا نهااي عنااه ع هااكه ارتااة هااأ الرشااأة  اصااة ف  ااأل ا اارال ادعةناااء ابلنهااي
 المأال ابلباطل. 

 لا لدء ع الصل إا ال ال لأ ع البقر لهأ هنا جما  ع الةأ ل لال ف .  
فا ت  عىنى ادوة ال اللل  د أل فتأا خمأال م لىنح اق لةركىنأا هبا فرتاا من خماأال النااس ابإمث؛ فاا لدء هباا هاأ لفتهاا  

ال غاريه فهاي سار  لىنرشاأة  للىناضااء براري احلال  للكال ا اضاي لاه مااد ابلباطال بسابأ  اشال احل اق ل اضأا لىن اف   
 الاضاء ابلباطل. 
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لا تاا  عىنااى ادوة ااال الثاااين د أتكىنااأا خمااأال م ابلباطاال ع وااال انةيفااا  اصبااأمات ابلمااأال لاا   احل اااق لةةأ ااىنأا  
ل خكىنها ابلرىنأ  لكرل الكي لعاهم إىل فرض هاكا ادوة اال باضاء احل اق  إىل خكل المأال ابلباطل وحن د ألسةط تأ 

هأ مراعاة الابة ال  ذكرت ع  بأ النزلل  لد خيفى خل الةا   بةىنا الابة د لجاه لاه ع ألفساري ارتاة  لناه لاأ صاح 
 ألنا ح ا ناط.   ن ها ل ال مل ارتة عىنى سر  الرشأة لجل خكل ا ال لل ال عىنى سر  خكل ا ال ب لل اشأة ب دلة

لعىنى ما ا رتانه فارتة للم عىنى سر  خكل المأال ابلباطل  لعىنى سار  إاشااء احل ااق لكال الماأال ابلباطال  لعىناى  
خل وضاااء الااضااي د ترااري صاافة خكاال ا ااال ابلباطاال  لعىنااى ساار  اجلااأ  ع احل اام ابلباطاال للااأ باا لل إاشاااء  لل ساار  

من ألر ري احلل  لد جرق خل هاأله الش اء من خهم ما ألب   ا  االق لةر  ساه ألر اريا  اا كاانأا عىن اه الرشأة إلا كال  ا ف ه 
ع اجلاهىن ااة فااإهنم كااانأا تسااةحىنأل خمااأال الااكتن مل تسااةط تأا مناا  خمااأاهلم ماان الكاال ف ااانأا  كىنااأل خمااأال الضااتفاء وااال 

 صنال ال يف ري:           
 إد إبذل وا ااا آ ار البا                      لأ كال وأض ماا ما شربم به    
ل ناه واأض ماان خلل  إب اأألااه                      اتااأ ا ناأل فرمساى ب ضااة البىناا  لخمااا إاشااء احل ااق فااا  كاال خهاال   

كاال لاواا  اجلاهىن ااة تبااكلأل الرشااا لىنح اااق ل ااا ألنااافر عااامر باان الطف اال لعىنا ااة باان عالثااة إىل هاارق باان وطبااة الفاازااي بااكل  
منه ااا ما ااة ماان ا باال إل و اام لااه ابلةفضاا ل عىنااى ار اار فىناام تاااض لأاواا  منه ااا باال وضااي ب نه ااا أبهن ااا كااركب  البتااري 

 اللاق الفحل ألسةأايل ع الأوأع عىنى الاض فاال العيفى ع ذلا من خب ات. 
           

 هر و  ة أه فاضى ب ن ام                      خ هر مثل الا ر البا  
 
د تابل الرشأة ع و  ه                      لد تبايل غا  اصا اار لتااال إل خلل مان ااأليفاى مان و ااق اجلاهىن اة هاأ   

ض رة بن ض رة النهيفىني  ا ة من ا بل لفتها عبال بن خنف ال ىنأ ع منافرة ب نه لباحن متبا  بان فضاىنة الفاتساي ل نفاره 
ع ا  االق ترفاار غااالق ع اار باان اصطاا  اشاااء ا راارية اباان شااتبة ل ا مااه ع ا ذل عىن اه ففتاال  لتاااال إل خلل ماان ااأليفااى 

ابلاا  أل إىل ع اار؛ لل ترفاار  ااا كااال هااأ الأا ااطة ع ا ذل لىنناااس لكااال احلاال ع الةااا   ع ا ذل لب اابل  إذ مل ت اان 
لكال بكل ا ال لجل سب ىنه إاشااء مضطرا غريه إىل الةا   كال ألا   غري ال بل اعة اء عىنى ول ال بل ف ال جأاا 

لد خوسأ هكا إد من خكاذتأ خصحا  الهأاء لىنرض من ع الة بتض البحابة فإل صح لد إ اله: فا ررية مل تار ع 
ذلا أب ا؛ لل الضر الالول ابلرري غري متة  به  خل لتىنه اآه إوساان لمل تاب  الةا   ففتىنه ترفر إكراما له لجل نأاله  

 رفر فىنتىنه مل تهة  إىل لو ل هكا احل م. خما ت
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فالرشأة ورمها هللا ألتاىل بنص هاأله ارتة؛ لهنا إل كانم لىناضاء ابجلأا فهي لكل مال الباطل لل سم هي خكل مال   
ل مااال ابلباطاال فىنااكلا عطااف عىنااى النهااي اللل؛ لل احلاااكم مأكاال ا ااال د آكاال  لإل كاناام لىناضاااء ابحلاال فهااي خكاا

ابلباطل؛ لل الاضاء ابحلل لاجأ  لمثىنها كل مال   كه احلااكم عىناى الاضااء مان اصباأق إد إذا مل زتال لاه شائ مان 
 ب م ا ال لمل ت ن له مال فا  خابوأا له خ ك شئ متحن عىنى الاضاء  أاء ف ه كال اصب حن. 

كال ا اال مان وألاه )لألا لأا هباا إىل احل ااق لةاركىنأا فرتااا للدلة هكه ارتة عىنى خل وضاء الااضي د تؤثر ع ألر ري ورمة خ 
من خمأال الناس اب مث) فجتل ا ال الكي  كىنه خو  بأا طة احل م إنا لهأ صرتح ع خل الاضاء د دل وراما لد تنفك 

فاااال أبل وضاااء إد  اااهرا  لهااكا  ااا د شاابهة ف ااه لااأد  ااالف لواا  ع ا ساارلة  فااإل خاب ون فااة  ااالف  هااأا الفاهاااء 
الااضاي دال احلاراق لتنفاك ابطناا ل ااهرا إذا كاال حبال خل ورماة لالعااه ا  اأق لاه بسابأ متاحن خي كاال الاضااء تتااا  خل 
فسااد لكااال مسااةن ا ليفااهالة شااهأل لكااال ا اضااي بااه  ااا تبااح خل تبةاا خ  هااكا الااكي و اااه عنااه غالااأ فاهاااء مكهبااه 

لي خل اجاال  طاأ امارخة هاأ للهناا فربام إجابةاه فاالعى عىن هاا  إل كاال لبتضهم خيبه ابلن اح لاوةج عىنى ذلا  اا ا 
لد باا  فاازلجين منااه فاااال هلااا عىنااي شاااه ا   لجااا   لهااكا الاا ل ل بتاا  ألسااىن م صااحة  اان ه د تزتاا  عىنااى كأنااه مااكهأ 

فإلاا  صحايب لهأ د تتااض الوأال اليفارع ة لد الوالتاث ا رلتاة واأ وا تث  ف ان وضا م لاه حبال خ  اه فاال   اكه
خوةط  له وطتة من انا    عىنى خل أتلتىنه  اهر لهأ خل عىن ا اهت هاا أبهناا ألرتا  إبوا او التاا  بتا  احل ام   هااا الاأهن 

 ع احل م لا عالل بة كتأ ا  أق له للتىنها إذا طىنأ منها التا  خل متةن  ف ببح احل م متىناا. 
حا لفا  ا شرعا من كل ما ل س ف ه ول التب  خل وضااء الااضاي لالظاهر خل مرال خيب ون فة خل الاضاء ف  ا تا  صح  

 ببحةه تةنزل منزلة ا ة  ال شرلطه ألأ ته عىنى الناس فال خيفي ضتف هكا للكلا مل تةابته عىن ه خو  من خصحابه. 
فاا رال مان هاكه لوأله )لخنةم ألتىن أل) وال مؤك ة لل ا  يل ابلمأال لىنح اق ل ركل خمأال الناس عامل د حمالاة ببانته   

احلال أليفن   المر لألفظ ته إعالان أبل خكل ا اال هباكه ال  ف اة هاأ مان الاكتن خكىناأا خماأال النااس عان عىنام لع ا  فجرماه 
 خش . 

)تسرلأنا عن الهىنة ول هي مأاو م لىنناس لاحلج)  اعرتاض بحن شرا   الو اق الراجتاة إىل إصاالح النظااق  لعاا إل اه  
  الي الأاو ي خهنا نزلم بسبأ خل خو  ال هأل  رل خنباااي عن الهىنة لخوأاهلا ع ال وة إىل ما و و من السؤال  فا

خل ألبري ب اا مث ألةناوص وىت ختةفي فسرل النبااي ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل ىنم فنزلام هاكه ارتاة  لتظهار خل نزلهلاا 
أبل أتألأا الب أت مان  هأاهاا) مةباىنة هباا. ل ا ر  مةر ر عن نزلل آايت فرض الب اق ببض   نحن؛ لل آتة )لل س الرب 

 خل ألىنا ارتة نزلم ع عاق احل تب ة خل عاق ع رة الاض ة. 
ف نا بة لضتها ع هكا ا أضا  هاي ألأو ام البا اق حبىناأل شاهر امضاال  ف اال مان ا نا ابة ذكار ا أاو ام  واماة نظااق  

اللواات  لتظهار خل هاكه ارتاة ختضاا نزلام بتا  خل شاارع  اجلامتاة ا  االم ة عىناى خك ال لجاه. لمان ك اال النظااق ضابط
 احلج خي بت  فةح م ة  لاأله ألتاىل )ول هي مأاو م لىنناس لاحلج). 

لابةاا  م ارتااة  )تساارلأنا) لل هنالااا  ااؤاد لاوتااا عاان خماار الهىنااة ل  اا  ارايت الاا  افةةحاام  )تساارلأنا) هااي  
ع الااارآل ماا  آايت ألنا اابها نزلاام ع لوةهااا خل ورناام هبااا. لال  خل مةضاا نة لو اااق لواا  السااؤال عنهااا ف  ااأل مأوتهااا 
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الكي  رله عن ذلا متاذ بن جبل لثتىنبة بن غن اة النباااي فاااد: ماا ابل اهلاالل تبا ل لو ااا مث تزتا  واىت ميةىنائ مث د 
 تزال تناص وىت تتأل ك ا ب خ  وال التراوي مل خوف هلكا السبأ عىنى إ نال. 

وأله )تسقىنأنا) م  خل ا رلي خل الكي  رله اجالل نظرا لل ا سؤلل عنهم تهم     الساامتحن خثنااء ل   الض ري ع  
أليفرت  الو اق؛ للل من متااق ضابط النظااق خل ت األ ا ساؤلل عناه وا  شااع باحن النااس لا ةيفارف مانهم  ترفاة  اأاء ع 

ا ا اااق لتميااء إىل خل هللا جتال لىنحاج لوةاا مان ذلا من  ارل ابلااأل لمان  ارل نفساه  لذكار فأا ا   ىنال الهىناة ع هاك
 الشهر د تابل الةب تل لذلا مته  ا  بطال ما كال ع اجلاهىن ة من النسيء ع خشهر احلج ع بتض السنحن. 
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ال طىنأ لالسؤال: طىنأ خو  من آ ر بكل شيء خل إ بااا ارب  فإذا كال طىنأ بكل ع   فتل السؤال بنفسه لإذا ك  

إ باا ع   الفتل حبرف )عن) خل ماا تناأ  مناباة لوا  أل ارات ع هاكه الساأاة آايت مفةةحاة  )تساقىنأنا) لهاي  اب  
آايت غري بت   بتضها من بتض  جاء بتضها غري متطاأف حبارف التطاف لهاي خابا  لبتضاها متطأفاا باه لهاي الاثالو 

ألب ااحن جترلهاا عاان التااطف؛ لهنااا ع ا اةقناف خو اااق د  اللا ار منهاا  لخمااا غاري ا فةةحااة حبارف التطااف فاال واجاة إىل
 مااانة ب نها لبحن مض أل اجل ل ال  وبىنها ف انم ج ترة ابلفبل للل عطف  لد تةطىنأ هلا  أ  ا نا بة  أاوتها. 

ماا وبىنهاا  لخما اجل ل الثالو اللا ر ا فةةحة ابلتاطف ف ل لاو ة منها ميفة ىنة عىنى خو اق هلا مزت  األبال  ض أل  
ف ااال السااؤال ا  ااي ف هااا  ااا شاارنه خل تنيفاار عاان الاا  وبىنهااا ف اناام وا ا ااة ابلأصاال حباارف التطااف ك ااا   ةضااح ع 
مأاوتهااا. لالسااؤال عاان الهىنااة د تةتىناال بااكلاهتا إذ الااكلات د تساارل إد عاان خوأاهلااا  فاا تىنم هنااا ألااا تر لوااكف خي عاان 

هبااا غااري مفاارلض فهااأ دة اال السااؤال عاان احل  ااة لدة اال السااؤال عاان خوااأال الهىنااة  فتىنااى ألااا تر كااأل السااؤال لاوتااا 
السبأ  فإل كال من احل  ة فاجلأا  باأله )وال هاي مأاو ام لىننااس) جااا عىناى لفال الساؤال لإىل هاكا ذهاأ صااوأ 
ا ال يفاااف  للتاال ا ابااأل ماان السااؤال و نقااك ا ااةثبات كااأل ا اارال اليفاارعي منهااا مأافاااا  ااا اصااطىنحأا عىن ااه  لل كأهناا

مأاو م ل س  ا خيفى وىت تسرل عنه  فإنه مةتااف هلم  ف ةتحن كأل ا رال من  ؤاهلم إل لاوتا هأ سال ا أافاة لىن اب  
اليفرعي. لإل كال السؤال عن السبأ فاجلأا  باأله )ول هي مأاو م) غري مطابل لىنسؤال  ف  أل إ راجا لىن الق عىنى 

ا تةطىنااأ  ألنب هااا عىنااى خل مااا صاارف إل ااه هااأ ا هاام لااه  لهناام ع مباا خ  ااالف ماةضااى الظاااهر بباارف السااا ل إىل غااري ماا
أليفرت  ج ت  لا سؤلل هأ الر أل عىن ه البالة لالساالق لكاال ا هام خل تسارلأه ع اا تانفتهم ع صاالح لن ااهم لخ اراهم  

فهم عن ب ال مسؤلهلم لهأ مترفة كأل الهىنة ألرألبم عىن ها آجال ا تامالت لالتبالات كاحلج لالب اق لالت ة  للكلا صر 
إىل ب ال فا  ة خ ار   د  ا  ا لالر األ مل زايء مب ناا لتىنال ا اةالف خواأال الجاراق السا التة  لالساا ىنأل لا س هلام مان 
خصاأل مترفاة اهل قااة ماا ته ااقهم إىل فهام ماا خااللا عىن ااه  جارل الب ااال الىنفظاي بال ذلااا تساة عي ألتىناا  هم ماا مات لااكلا 

صااوأ اليفارتتة لب اناه لباحن خشا اء مان وااا ل التىنام مل أل ان مترلفاة عنا هم لد ألابىنهاا عااأهلم التىنم  عىنى خنه لاأ ألتارض 
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تأمقك لل ال ذلا ذاتتة إىل طتن ا يفركحن لا نافاحن بة كتبه  فإهنم و  خ رعأا إىل الة كتأ ف  ا مل تطىنتأا عىناى  اأاهره  
 ىنل ج ت  افارت  عىناى هللا كاكاب خق باه جناة) لواأهلم  كاأهلم: )هل ن ل م عىنى اجل تنبق م إذا مزوةم كل  زق إن م لفي

)ماا  تناا هباكا ع ا ىناة ار ارة إل هاكا إد ا اةالق) لعىن اه ف  األ هاكا اجلاأا  باألاه )هاي مأاو ام لىننااس لاحلاج) خترزاا 
 ريه:          لىن الق عىنى  الف ماةضى الظاهر كاأل اليفاعر خنيف ه ع ا فةاح لمل تنسبه لمل خوف عىنى وا ىنه لمل خاه ع غ

 خألم أليفة ي مين مازاللة الااار                       لو  اخت الض اف تنحأل منزلاي   
فاىنم هلا  ا  تام كاالماهاا                      هم الضا ف جا   ع واراهم لعجىناي لإىل هاكا صااوأ ا فةااح لكرناه   

لهىنة: لظهأاها  لعىنى خل الأال ع وبة متاذ لثتىنبة تيفتر أبهن ا بناه عىنى خهنم د تظن هبم السؤال عن احل  ة ع  ىنل ا
  رد عن السبأ إذ واد: ما ابل اهلالل تب ل لو اا اخل. 

لالهىنة:    هالل لهأ الا ر ع خلل ا ةاباله اليف س كل شهر و ري ع الىن ىنة اللىل لالثان ة  و ل لالثالثاة  لمان واال  
لنه تيفبه اهلالل  لتطىنل اهلالل عىنى الا ر ل ىنة  م لعيفرتن  ل ب  لعيفرتن  لنه ع و ا إىل السب  فإلا خاال احلجا   

اهلالل ع خلل اليفهر  لإلا  ي اهلالل هالد لل الناس إذا اخله افتأا خصأاهتم اب  باا عنه تنالي بتضهم بتضا لكلا  
 لرري هللا).  لإل هل لخهل  ت  اف  صأأله ك ا ألا ق ع وأله ألتاىل )لما خهل به
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لوألاه )مأاو ام لىننااس) خي مأاو ام  اا تأواام مان خع ااهلم فاالالق لىنتىناة خي لفا اا ة النااس لهاأ عىناى ألاا تر مضاااف خي   

لع ال الناس  لمل ألككر الع ال ا أوةة ابلهىنة ل يفا ل ال االق كال ع ال حمةاا  إىل الةأو ام  لعطاف احلاج عىناى النااس 
ف من عطف اصاف عىنى التاق لالهة اق به. لاوة ا  احلج لىنةأو م ضرلاي؛ إذ لأ مل تأوم جلاء الناس م  اعةباا ا كل 

لىنحج مةاالفحن فىنم دبل ا ابأل من اجة اعهم لمل ز لا ما دةاجأل إل ه ع خ فااهم لوىنأهلم   ة لخ أاوها؛ االف 
الل أل   ىني له؛ لناه عباالة ماباأاة عىناى الاكات فىناأ جااء البالة فب سم مأوةة ابلهىنة  لاالف البأق فإل ألأو ةه ابهل

هبا ا نفرل حل ل ا اب  اليفرعي لل ن شرع ف ه ألأو   الأوم ل  أل خ ف عىناى ا  ىنفاحن فاإل الباتأ خياف ابدجة ااع 
 لل  أل واهلم ع ألىنا ا  ة  اثال فال تيفل خو  عىنى آ ر ع ا ةالف الكل لالنأق لوأمها. 

 اات لا  اات جاء بأ ل ا م ارلة لوم ل ي التر  به الأوم  لكاكلا  اي اليفاهر شاهرا ميفاةاا مان لا أاو م    م 
 اليفهرة  لل الكي تر  هالل اليفهر تيفهره ل   الناس. 

ل ي التر  الأوم ا تحن م ااات كرنه مبالرة لإد فهأ الأوم ع نه لو ل: خم ااة خ ص مان الأوام  لناه لوام وا ا ف اه   
ع ال  وىنم: فتىن ه ت أل صأغه بب رة ا م ارلة اعةبااا أبل ذلا الت ل ا تحن ت أل ل  ىنة لةح ت  الأوم ع ل من ال

 ف رنه آلة لىنضبط لادوةباا عىنى احلج للل الت رة لل الت رة د لوم هلا فال أل أل لبهىنة فا  ة ع فتىنها. 
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لمل ت ااان ا ساااىن أل تساااةط تأل احلاااج لل ا يفاااركحن لجمااايء ذكااار احلاااج ع هاألاااه ارتاااة لهاااي مااان خلل ماااا نااازل اب  تناااة   
مينتأهنم_إشااااة إىل لجااأ  احلااج رباام لل اان ا يفااركحن وااالأا للل ا سااىن حن لللنااه. ل اا ر  عناا  وألااه ألتاااىل )لهلل عىنااى 

 الناس وج الب م) ع  أاة آل ع رال لعن  وأله )احلج خشهر متىنأمات) ع هكه السأاة. 
[) 189ت من  هأاها لل ن الرب من األاى لخألأا الب أت من خبأاهبا لاألاأا هللا لتىن ام ألفىنحاأل])لل س الرب أبل أتألأا الب أ  

متطأفاااة عىناااى )تسااارلأنا) لل سااام متطأفاااة عىناااى  ىناااة )هاااي مأاو ااام) لناااه مل ت ااان  اااا  ااارلأا عناااه واااىت ت اااأل مااااأد 
بأ نازلل ارتاة الا  وبىنهاا لخل مضا أل  لىن ج أ. لمنا بة هكه اجل ىنة لىن  وبىنها خل  بأ نزلهلا كال مأال ا خل ماااان لسا

كىنةااا اجل ىنةااحن كااال مثاااا ألاارلل لإشاا ال عىناا هم ماان شاارنه خل تساارل عنااه  ف ااانأا إذا خورمااأا ابحلااج خل الت اارة ماان باللهاام 
جتىنأا من خو اق ا جراق خد ت  ل ا رق ب ةه من ابباه خل د تا  ل سام  ااف داأل ب ناه لباحن السا اء  لكااان ا رماأل 

اللا خ ك شيء من ب اأهتم ألسان أا عىناى  هاأا الب اأت خل اختاكلا ناباا ع  هاأا الب اأت إل كاانأا مان خهال ا ا ا  لإل  إذا خا 
كانأا من خهال اص ااق ل ىناأا  ىناف اص  اة  لكاال النبااا تا تنأل باكلا  لخماا احل اس فىنام كاانأا تفتىناأل هاكا  لاحل اس 

م: ورتش. لكنانة. ل زاعة. لثا ف. لجثم. لبنأ نبر ابان متالتاة.    خمس لالمس ا ةيف ل أبمر ال تن د خيالفه  له
لم  . لع لال. لعضل. لبنأ احلااو بن عب  مناف  لبناأ عاامر بان صتباتة لكىنهام مان  ا ال م اة لورمهاا ماا عا ا 

ة  لإلا بين عامر بن صتبة فإهنم س سأا لل خمهم ورش ة  لمت  نفى الرب عن هكا نفى خل ت أل ميفرلعا خل من احلن ف 
مل ت ن ميفرلعا لنه غىنأ ع خفتال احلج  فإل احلج لإل اشة ل عىنى خفتال ااجتة إىل ألر  الرتفه عان البا ل كارت  ا اا ط 
لألر  ألرط ة الرخس إد خناه مل ت ان ا ابا  مان أليفارتته إعناات النااس بال إ هااا الةجارل لألار  الرتفاه  لهلاكا مل ت ان احل اس 

ن إبااراه م  فااالنفي ع وألااه )للاا س الاارب) نفااي جاانس الاارب عاان هااكا الفتاال اااالف وألااه تفتىنااأل  ذلااا لهناام خواار  إىل لتاا
ا ةا ق )ل س الرب خل ألألأا لجأه م) لالارتنة هنا هي وألاه )لخألاأا الب اأت مان خبأاهباا) لمل تاال هنالاا: لا اةابىنأا ختاة جهاة 

 اة اا  ع ارتةاحن باطا  النظار ع اا نفاي عناه شقةم  لا ابأل من ارتةحن إ هاا الارب التظا م لهاأ ماا ذكار بتا  وارف اد
 الرب  لهكا هأ مناط اليفبه لادفرتاق بحن ارتةحن. 

   
 

 537صفحة : 
 
الي الأاو ي ع خ با  النزلل خل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم خهل عاق احل تب ة من ا  تنة لخنه ل ل ب ةا لخل خو ا من   

فاعة بن اتبأت كال ل ل ذلا الب م من ابباه اوةا اء بر األ هللا فااال لاه النال النباا و ل: ا ه وطبة بن عامر لو ل: ا 
صىنى هللا عىن اه ل اىنم: مل ل ىنام لخنام وا  خورمام  فااال لاه النباااي: ل ىنام خنام فا  ىنم با  ألا فااال لاه النال 

ة  فظاااهر هااكه صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم: إين خمااس فاااال لااه النبااااي: لخان لتااين عىنااى لتنااا اضاا م هباا تا فنزلاام ارتاا
الاارلاايت خل الر ااأل هنااى غااري احل ااس عاان ألاار  مااا كااانأا تفتىنأنااه وااىت نزلاام ارتااة ع إبطالااه  لع ألفسااري اباان جرتاار لاباان 
عط ة عن الس ي ما خيالف ذلا لهأ خل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم ل ل اباب لهأ حمرق لكال مته اجل من خهل احلجا  
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ه الر األ صاىنى هللا عىن اه ل اىنم: لخان خماس فنزلام ارتاة  فهاكه الرلاتاة ألاةضاي خل فأوف الرجل لواال: إين خماس فااال لا
النل خعىنن إبطال ل أل الب أت من  هأاها لخل احل س هم الكتن كانأا تا  ىنأل الب اأت مان  هأاهاا  لخواأل: الباح ح 

ا د تاا  ىنأل ماان خبااأا  ماان ذلااا مااا الاه الباااااي لمسااىنم عاان الاارباء باان عااا   وااال: كاناام النباااا إذا وجااأا فجاااءل 
ب أهتم لل ن من  هأاها فجاء اجل ف  ل من ابباه ف رناه عارب باكلا فنزلام هاكه ارتاة  لالاتاة السا ي لهام  للا س ع 

 البح ح ما تاةضي خل ا أل هللا خمر بكلا لد تظن خل ت أل ذلا منه  ل  اق ارتة تناف ه. 
 له ألتاىل )لل ن الرب من آمن ابهلل لال أق ار ر). لوأله )لل ن الرب من خألاى) لاأل ف ه كالاأل ع وأ   
 ل)األاى) فتل منزل منزلة الال ق؛ لل ا رال به من األبف ابلةاأ  اليفرع ة ابمةثال ا رمأاات لاجةنا  ا نه ات.  
مان الارب  ناا  لجر )أبل أتألأا) ابلبااء الزا ا ة لةرك ا  النفاي بىنا س  لماةضاى أتك ا  النفاي خهنام كاانأا تظناأل خل هاكا ا نفاي 

 وأاي فىنكلا كال ماةضى واهلم خل تؤك  نفي هكا الظن. 
لوأله )لخألأا الب أت من خبأاهبا) متطأف عىنى  ىنة )لل س الارب) عطاف ا نيفااء عىناى اصارب الاكي هاأ ع متا  ا نيفااء؛  

 لل وأله )ل س الرب) ع منهي النهي عن ذلا ف ال كتطف خمر عىنى هني. 
أل األ نزلام ع  انة مخاس واحن خ ما  النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم اصارل  إىل الت ارة ع ذي الاتا ة لهكه ارتة تةتاحن خل  

 اانة مخااس ماان اهلجاارة لالظاااهر خل ا ااأل هللا نااأ  خل دااج اب سااىن حن إل مل تباا ه ا يفااركأل  ف حة اال خهنااا نزلاام ع ذي 
 الات ة خل وبىنه باىن ل. 

ب سار الباااء عىناى  ااالف صا رة  اا  فتال عىنااى فتاأل فهااي كسارة  نا اابة  لوارخ اجل هاأا )الب ااأت) ع ا أضاتحن ع ارتااة 
لوأع ال اء الةحة ة بت  وركة الضم لىنةاف اف ك اا وارخلا ع األ. لوارخه خباأ ع ارل للاش عان انفا  لوفاص عان عاصام لخباأ 

لةر اري احلركاة   جتفر. بضم الباء عىنى خصل ص رة اجل   م  ع ق ادعة ال ببتض الثال؛ لنه د تبىنغ مبىنغ الثاال ا أجاأ
وال ابن التريب ع التأاصم: لالكي خ ةااه لنفسي إذا ورخت خكسار احلارلف ا نساأبة إىل واالأل إد اهل ازة فاإين خألركاه خصاال 
إد ف  ا د ل ا ت  خل تىنبسه لد خكسر ابء ب أت لد عاحن ع األ. لخطاال  اا ع بتضاه نظار  لهاكا ا ة ااا لنفساه برتجا ح 

 هأاة عىنى بتض. بتض الاراءات ا يف
 لو  ألا ق  الف الاراء ع نبأ )الرب) من وأله )ل س الرب) لع أليف ت  نأل ل ن من وأله )لل ن الرب).  
لوأله )لاألاأا هللا لتىن م ألفىنحأل) خي ألظفرلل  طىنب م من الرب: فإل الرب ع األباع اليفارع فاال ألفتىناأا شا قا إد إذا كاال ف اه  

  بة عحن الكتن  اللا ع احلج ما ل س من شرع إبراه م. مرضاة هللا لد ألةبتأا  طأات ا
لو  و ل ع ألفسري ارتة لجأه لاوة اادت خ ار  كىنهاا بت ا ة: فا ال إل وألاه )للا س الارب) مثال ضاربه هللا  اا كاانأا  ألأناه  

أا عان الهىناة  من النسيء واله خبأ مسىنم لف ه بتا  وا ااة لجماا ا لمتا ؛ لل ارايت  طاا  لىن ساىن حن لهام الاكتن  ارل
لالنسيء من خوأال خهل اجلاهىن ة  للنه تقأل إىل ا ةتااة غري اش اة. لو ل: مثال ضار  لساؤاهلم عان الهىناة مان د تتىنام 
لخمرهم بةفأتض التىنم إىل هللا لهأ بت   ج ا حلبأل اجلاأا  مان وبال  لو ال: كاانأا تناكالل إذا ألتسار عىنا هم مطىناأهبم خد 

فنهأا عن ذلا  لهكا بت   مت   لل ال االق ما  ا ساىن حن لهام د تفتىناأل ذلاا  ل ان ا  إذ مل ت  ىنأا ب أهتم من خبأاهبا 
 ترل خو  خل هكا  بأ النزلل. 
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 [). 190)لواألىنأا ع  ب ل هللا الكتن تااألىنأن م لد ألتة لا إل هللا د دأ ا تة تن] 
   
 

 538صفحة : 
 
إخل  لهااأ ا ااةطرال لعااا إل اه ا ااةت ال الناال صاىنى هللا عىن ااه ل ااىنم لت اارة  ىناة )لواااألىنأا) متطأفااة عىناى  ىنااة )للاا س الارب)   

الاضاء  نة  م لألأو  ا سىن حن غ ا ا يفركحن ابلته   لهأ وةال مةأو  لابا  الا فاع لاألاه )الاكتن تاااألىنأن م)  لهاكه 
تااىل )خذل لىناكتن تاااألىنأل أبهنام ارتة خلل آتة نزلم ع الاةال لعن خيب ب ر الب تل خلل آتة نزلم ع المر ابلاةال وألاه أل

 ىن أا) ع ل رة احلج لاجحه ابان التاريب أبهناا م  اة لآتاة  اأاة الباارة م ن اة: لوا  ثبام ع الباح ح خل ا األ هللا خا ال 
عث ال بن عفال إىل خهل م ة فراجف أبهنم وةىنأه فباات  النااس الر األ عىناى ا اأت ع وةاال التا ل مث ان يفاف المار عان 

  المة عث ال. 
لنازلل هااكه ارايت عااأ ارايت الاا  خشااات إىل ا وااراق ابلت ارة لالاا  نراهاا نزلاام ع شاال اصاارل  إىل احل تب اة تنباائ   

أبل ا يفركحن كانأا و  خض رلا ص  النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم لا سىن حن مث خعرضأا عن ذلا  ا اخلا هت ؤا ا سىن حن لاةىنهم  
ا سج  احلراق) إاشال لىن سىن حن  ا ف ه صالح هلم تأمقك  خد ألر  خناه  اا اناضام ارايت  فاأله ألتاىل )لد ألااألىنأهم عن 

ا ة ىن ة عن الاةال عال ال الق إىل الررض الكي فااوةه لذلا وأله )لخمتأا احلج لالت رة هلل)  ارايت عىناى خناه وا  لوا  ع 
منهم ار ر فااف ا سىن أل عاق ع رة الاضاء خل تر ا صىنح احل تب ة ضر  م ة بحن ا سىن حن لا يفركحن د تااألل فرتل 

هباام ا يفااركأل إذا وىنااأا ببىناا هم لخد تفااأا هلاام ف باا لهم عاان الت اارة فاارمرلا باةاااهلم إل هاام فتىنااأا ذلااا: لهااكا إذل ع وةااال 
مان تار  نساد  ال فاع ل ف  هجأق الت ل مث نزلم بت ها آتة باراءة )لوااألىنأا ا يفاركحن كافاة) ان ااة  فهاأق هاكه ارتاة عنا 

ا فهأق لد تر  الزايلة عىناى الانص نسااا  لهاي ختضاا ان ااة هلاا عنا  مان تار  الازايلة عىناى الانص نسااا لد تار  نساد 
ا فهااأق  لهااي لإل نزلاام لساابأ  اااف فهااي عامااة ع كاال وااال تبااالأب ا يفااركأل ف ااه ا سااىن حن ابلاةااال  لل الساابأ د 

اه  خل هاأله ارتاة حم  اة مل ألنساد  لل ا ارال ابلاكتن تاااألىنأن م الاكتن خيبص  لعن ابن عباس لع ر بن عب  التزتز لجم
هم مةه قأل لاةال م خي د ألااألىنأا اليف أخ لالنساء لالبب ال  خي الا     ارا  طا فاة مان ا اااألىنحن د   ارا  ا ااجزتن  

األىنأن م مسااةت ل ع مااانااة الفتاال لو اال: ا اارال ال فاااا كىنهاام  فااإهنم بباا ل خل تااااألىنأا. ذكااره ع ال يفاااف  خي ففتاال تااا
 لالةه ؤ له ك ا ألا ق ع وأله ألتاىل )إل ألر   ريا). 

لا ااألىنااة مفاعىنااة لهااي وبااأل الفتاال ماان جااانبحن  ل ااا كااال فتىنهااا لهااأ الاةاال د مي اان وبااأله ماان جااانبحن؛ لل خواا   
ة خ با  الاةل خي ا اابة  فاأله لواألىنأا  ت  اجلانبحن إذا وةل مل تسةط  خل تاةل كانم ا فاعىنة ع هكه ا الة  ت  مفاعىن

 لواابأا لالاةال احلر  جب    خوأاهلا من هجأق لمن   بل لوباا لإغااة لا ة الء عىنى بالل خل وبأل. 
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لإذا خ ن ت ا فاعىنة إىل خو  فاعىن هاا فا اباأل خناه هاأ ا بةا أب ابلفتال  لهلاكا واال ألتااىل )لوااألىنأا ع  اب ل هللا) فجتال  
عااال ا فاعىناااة ا ساااىن حن مث واااال )الاااكتن تاااااألىنأن م) فجتااال فاعىناااه ضااا ري عااا لهم  فىنااازق خل ت اااأل ا ااارال لافتاااأا الاااكتن فا

 تبة  أن م. 
لا رال اب بالخة لد ل الاب  لىنحر  حب ث تةبحن ا سىن أل خل الع اء  رجاأا حلارهبم للا س ا ارال واىت تضاربأا لتهج اأا؛  

ساىن حن ألا ااكها  لهاكا احل ام عااق ع الشاااف د حمالاة  لع اأق الشاااف تسااةىنزق لل ألىناا احلالاة وا  تفاأت عىناى ا 
ع أق الوأال لالم نة لال منة عىنى اخي ا ااحن  خل هأ مطىنل ع الوأال لال منة لالبااع  لهلكا وال ألتاىل بت  ذلا 

 ض البااع. )لد ألااألىنأهم عن  ا سج  احلراق وىت تااألىنأكم ف ه) ختب با خل ألا   ا ببت
فاألااه )لد ألتةااا لا) خي د ألبةاا  أا ابلاةاااال لوألاااه )إل هللا د دااأ ا تةااا تن) سااكتر مااان ادعةااا اء؛ لذلااا مسااارلة لىنتااا ل  

لا ةبااء هلم لإمهال وىت ز قأا مؤمنحن  لو ل: خاال لد ألتةا لا ع الاةاال إل وااألىنةم ففسار ادعةا اء بأجاأه كثارية ألرجا  إىل 
 ادعة اء ادبة اء ابلظىنم لألا ق عن  وأله ألتاىل )ف ن اعة   بت  ذلا فىنه عكا  خل م) آنفا. جتال  خو اق احلر  ل 

 )لاوةىنأهم و ث ثافة أهم لخ رجأهم من و ث خ رجأكم لالفةنة خش  من الاةل)   
 

 539صفحة : 
 
ماان تااااألىنهم ع اام ا أاواا  هااكا خماار باةاال ماان تتثاار عىن ااه ماانهم لإل مل ت اان ع  اااوة الاةااال  فإنااه بتاا  خل خماارهم باةااال   

لالباااع  ايلة ع خوااأال الاةال لألبااردا بةت ا م الماااكن فاإل خمه ااة هاكا الراارض ألبتاث عىنااى عا ق ادكةفاااء ابوةضااء ع ااأق 
الشااف ألت  م الم نة ل  أل ا سىن أل مرذلنحن بكلا ف ل م ال دل ف ه الت ل فهأ مأضا  وةاال. فاا ت  لاوةىناأهم 

 كم. و ث ثافة أهم إل واألىنأ 
لعطف اجل ىنة عىنى ال  وبىنها لإل كانام هاي م  ىناة هلاا ابعةبااا خل ماا ألضا نةه وةال  ااف غاري وةاال الاأغى فحباىنم  

ا راترة ا اةض ة التطف  للكلا وال هنا )لاوةىنأهم) لمل تال: لواألىنأهم مثل ارتة وبىنهاا ألنب هاا عىناى وةال ا ااا  للاأ كاال 
 ه من  ر  حماااب فهأ واألل لإل مل تاةل. لوم التثأا عىن ه غري مباشر لىناةال لخن

 ل)ثافة أهم)  ت  لا ة أهم لااء ور  لفتىنه كفرح  لفسره ع ال يفاف أبنه لجأل عىنى والة فهأ لغىنبة.  
لوأله )لخ رجأهم من و ث خ رجأكم) خي دل ل م و نقك خل خترجاأهم مان م اة الا  خ رجاأكم منهاا  لع هاكا هت تا    

م اة  ف  األ هاكا الىناااء هلاكه البيفار  ع نفاأس ا اؤمنحن ل ساتأا إل اه واىت تا اكأه لوا  خلاكاأه بتا  لىن يفركحن للع  بفةح 
 نةحن  لف ه لع  من هللا ألتاىل هلام ابلنبار ك اا واال ألتااىل )لاا  صا ق هللا لا األه الارؤاي ابحلال لةا  ىنن ا ساج  احلاراق) 

 ارتة. 
س ألاا ل عىنااى اد ااةرراق ع ا ااااق اصطااايب  لهااأ وجااة لىن سااىن حن لوألااه )لالفةنااة خشاا  ماان الاةاال) ألااكت ل لخل ف ااه لىنجاان 

 لنفي لىنةبتة عنهم ع الاةال   ة إل اضطرلا إل ه. 
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لالفةنة إلااء اصأف لا ةالل نظاق الت ش لو  ألا مم عن  وألاه ألتااىل )واىت تااأد إلاا وان فةناة فاال أل فار)  إشاااة إىل  
لالضر  لالسارتة إىل خل كال آ اره ا  ارا  مان الا ايا لالماأال  فا يفاركأل ما لا ه ا ؤمنأل ع م ة من الذ  ابليفةم 

حماأوأل من وبل فإذا  فارلا التها  ا اةحاأا ا ؤا اكة  اا مضاى ف  اا كاال الباىنح مانتاا مان مؤا اكهتم عىن اه؛ لإلاا كانام 
وتااة بناااء عىنااى ألأواا  خل تباا لهم عاان الفةناة خشاا  ماان الاةاال لة اارا إضاارااها اااالف خمل الاةاال  لتاارال منهااا ختضااا الفةنااة ا ةأ 

الب م خل خل تر الا هبم إذا وىنأا   ة  لهلاكا اشارتط ا ساىن أل ع صاىنح احل تب اة خهنام تا  ىنأل التااق الاابال ابلسا أف ع 
وراهبا  لا اب  من هكا إعالل عكا ا سىن حن ع وةااهلم ا يفاركحن لإلاااء براض ا يفاركحن ع وىناأهبم واىت ت أناأا عىناى خهباة 

 هلم لادنةااق منهم بب لا ورجة وناة. وةا
 لل س ا رال من الفةنة  بأف ا  را  من ال ايا  لل الةكت ل زأ خل ت أل خعم من ال الق ا كتل.  
[ فاإل انةهاأا فاإل 191)لد ألاةىنأهم عن  ا سج  احلراق وىت تااألىنأكم ف ه فاإل وااألىنأكم فااوةىنأهم كاكلا جازاء ال اافرتن] 

[) اجل ىنة متطأفة عىنى  ىنة )لاوةىنأهم و ث ثافة أهم) ال  خفاالت المار بةةبا  ا اااألىنحن ابلةاة ال 192هللا غفأا او م]
و ث ااا وىنااأا  ااأاء كااانأا ميفااةب حن باةااال ا سااىن حن خق كااانأا ع والااة ألنااال خل ألطىناا  خل وااأ ذلااا لل خوااأال ا اااا  د 

اضه  إذ و  تبالا إىل اغة ال ع له ع واال ألارلله لألف اره  ألنضبط لل سم ع الأوم  تة لىننظر ع نأاايه لالةأ م ع خغر 
فاااص ا  ااال الااكي عناا  ا سااج  احلااراق ماان ع ااأق الم نااة الاا  مشىنهااا وألااه )و ااث ثافة ااأهم) خي إل ثافة ااأهم عناا  

 لاه ا سج  احلراق غري ميفةب حن ع وةال مت م فال ألاةىنأهم  لا اب  من هكا وفف ورمة ا ساج  احلاراق الا  جتىنهاا هللا
باأله )مااق إبراه م لمن ل ىنه كال آمنا)  فاوةضم ارتة من  ا سىن حن من وةال ا يفركحن عن  ا سج  احلراق  لأل ل عىنى 

 منتهم من خل تاةىنأا خو ا من ا يفركحن للل وةال عن  ا سج  احلراق ب دلة حلن اصطا  خل فحأ  اصطا . 
ه فإل واألىنأكم فاوةىنأهم) خي فإل وااألىنأكم عنا  ا ساج  فااوةىنأهم عنا  ا ساج  لجتىنم غاتة النهي باأله )وىت تااألىنأكم ف  

 احلراق  لهنم  روأا ورمة ا سج  احلراق فىنأ ألركم متامىنةهم اب ثل ل ال ذلا ذاتتة إىل هزمية ا سىن حن. 
لنهاي فأجاأ عىناى ا سااىن حن فاإل وااألىنأا ا ساىن حن عنا  ا ساج  احلاراق عاال خمار ا سااىن حن  اااألىنةهم إىل ماا كاال وبال هاكا ا 

 وةاهلم عن  ا سج  احلراق لوةل من ثافأا منهم ككلا. 
لع وألااه ألتاااىل )فاااوةىنأهم) ألنب ااه عىنااى ا ذل باااةىنهم و نقااك للااأ ع غااري اشااةبا  متهاام باةااال  لهناام د تؤمنااأل ماان خل  

 تةاكلا ورمة ا سج  احلراق ل  ىنة هلزق ا سىن حن. 
   
 

 540صفحة : 
 
 ا جاء الةتبري باأله )فاوةىنأهم) لنه تيف ل الاةل ب ل وةال لالاةل باةال. للجل ذل  
فاأله ألتاىل )فإل واألىنأكم) خي عن  ا سج  احلراق فاوةىنأهم هنالا  خي فاوةىنأا من ثافةم منهم واحن ا ااباة  لد تبا كم  

 إذا اهنزمأا. ا سج  احلراق عن ألابي آراهم لقال تةاكلا ا سج  احلراق مىنجر تىنجؤلل إل ه 
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لوااا  ا ةااااا كثاااري مااان ا فسااارتن ع انةظااااق هاااكه ارايت مااان وألاااه )لوااااألىنأا ع  اااب ل هللا) إىل وألاااه هناااا )كاااكلا جااازاء   
ال افرتن) وىت جلر بتضهم إىل لعأ  نسد بتضها ببتض فزعم خل آايت مةاااناة بتضاها نساد بتضاا؛ ما  خل الصال خل 

لاام كااكلا لماا  مااا ع هاألااه ارايت ماان واارلف التطااف ا انتااة ماان لعااأ  كااأل ارايت ا ةااابااة ع السااأاة الأاواا ة نز 
بتضها و  نزل مسةاال عن  اباة لل س هنا ما تىنجئ إىل لعأ  النسد  لمن ا فسرتن من اوةبار عىناى ألفساري ا فارلات 

 لىن سااىن حن ابلاةااال الىنرأتااة لالرتاك ااأ البالغ ااة لخعاارض عاان ب ااال ا تاااين احلاصااىنة ماان جم ااأع هاألااه ارايت. لواا  خذل هللا
لالاةل لىن ااألل عن  ا سج  احلراق لمل تتبر  ا جتىناه هلاكا ا ساج  مان احلرماة؛ لل ورمةاه ورماة نسابةه إىل هللا ألتااىل فىن اا  
كال وةال ال فاا عن ه وةااد  نا  النااس مناه لمناالاة ل تناه فاا  صااالا غاري حمرتماحن لاه للاكلا خماران باةااهلم هنالاا أتت ا ا 

  سج  احلراق. حلرمة ا
لواارخ اجل هااأا: لد ألااااألىنأهم عناا  ا سااج  احلااراق وااىت تااااألىنأكم ف ااه ثالثةهااا أبلااف بتاا  الااااف  لواارخ ماازة لال سااا ي لد  

ألاةىنأهم وىت تاةىنأكم فإل وةىنأكم بأل خلف بت  الااف  فاال الع ش حل زة خاختم وراءألا هكه ك ف ت أل الرجل وااألال 
زة: إل التاار  إذا وةاال ماانهم اجاال  وااالأا وةىننااا ترتاا  خل ال ااالق عىنااى وااكف مضاااف ماان بتاا  خل صاااا ماةااأد  فاااال ماا

 ا فتأل كاأله:          
غضاابم متاا م خل ألاةاال عااامر                      تااأق النساااا فاارعةبأا ابلباا ىنم لا تاا  لد ألاةىنااأا خواا ا ماانهم وااىت تاةىنااأا   

ال وةىنااأا إىل ضاا ري  اعااة ا يفااركحن فهااأ  تاا  وةاال بتضااهم بتااض بتضاا م فاااوةىنأا ماان ألااا الل عىن ااه ماانهم لكااكلا إ اان
ا سىن حن لل التر  ألسن  فتل بتض الاب ىنة خل ا ىنة خل الفروة  ا ت ل عىنى   تها من ض ري ك ا هنا خل ا ام  ااهر واأ 

 وةىنةنا بنأ خ  . 
  لل مىنح ة. لهكه الاراءة ألاةضي خل ا نهي عنه الاةل ف يف ل الاةل ابشةبا  ور  لالاةل ب 
لو  للم ارتة ابلنص عىنى إابوة وةل ا اا  إذا واا  ع احلرق خل ا ةأىل عىن ه لل اد اة الء مااألىناة؛ فا  ااع عىناى  

خنه لأ ا ةأىل عىنى م ة ع ل لوال: د خواألىن م لخمنت م من احلج لد خبرح من م ة لأجأ وةاله لإل مل تب خ الاةال؛ ناىنه 
 ال من مال  ة التراق. وال ابان  اأتز منا ال: لخماا وألاه: )لد ألاةىناأهم عنا  ا ساج  احلاراق واىت الارطل عن ابن  أتز من

 تااألىنأكم ف ه) ف جأ  خل ت أل منسأ ا باأله )لواألىنأهم وىت د أل أل فةنة). 
إذا جلار إىل احلارق لا ةىنفأا ع لدلةها عىناى جاأا  وةال ال اافر ا ااا  إذا جلار إىل احلارق با لل خل ت األ وةاال لكاكا اجلااين  

فااا من الاباف لالتاأبة فاال مالا: جبأا  ذلا لاوةج عىنى ذلا أبل وأله ألتاىل )فإذا انسىند الشهر احلرق) ارتة وا  
نسد هاأله ارتة لهأ وأل وةالة لمااألل بناء عىنى أت ر نزلهلا عن لوم الت ل هبكه ارتة لالتااق ا ةار ر عان الت ال تنساد 

 تث الكي الاه ع ا أطر عن خنس بن مالا خل ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل ىنم ل ل م ة عاق الفةح اصاف األفاوا  لابحل
لعىنى اخ ه ا رفر فىن ا نزعه جاء خبأ بر ة فااال: ابان  طال مةتىنال أب اةاا ال تباة فااال ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم: 

ىنم مث كفار بتا  إ االمه لجتال لخباه  اأ ا األ هللا اوةىنأه  لابن  طل هكا هأ عب  التاز  بان  طال الة  اي كاال  ان خ ا
صىنى هللا عىن ه ل ىنم لا  الق فره ا النل صىنى هللا عىن ه ل اىنم تاأق الفاةح لماه فىن اا عىنام ذلاا عااذ أب اةاا ال تباة فارمر 
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وا  النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم باةىنه و نقك  ف ال وةل ابن  طال وةال وا  د وةال وار ؛ لل النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم 
 لض  ا رفر عن اخ ه لو  اناضم الساعة ال  خول هللا له ف ها م ة. 

    
 

 541صفحة : 
 
لابلا اس لهأ خل ورمة ا سج  احلراق مةاراة ع اليفرتتة فىن اا خذل هللا باةال مان واألال ع ا ساج  احلاراق عىن ناا خل التىناة   

به  ل ثل وأله واال اليفاافتي  ل ان واال اليفاافتي إذا  هي خل الاةال ف ه ألترتض حبرمةه لال ةافاف  ف كلا ع اذ اجلاين
الةجر اجملرق ا سىنم إىل ا سج  احلراق تضا ل عىن اه واىت خيار  فاإل مل خيار  جاا  وةىناه  لواال خباأ ون فاة: د تاةال ال اافر إذا 

هاا   واال اباان الةجار إىل احلاارق إد إذا واألال ف ااه لانص هاألااه ارتاة لهااي حم  اة عناا ه: غاري منسااأ ة لهاأ وااأل طااللس لجما
التريب ع الو اق: وضرت ع ب م ا ا س   ا ة خيب عابة احلنفي لالااضي الزجناين تىناي عىن نا ال اس ع تاأق اجل تاة 
فب نا ون ككلا إذ ل ل اجل عىن ه خط ااا فساىنم  االق التىن ااء لألبا ا ع اجملىناس  فااال الااضاي الزجنااين: مان السا    

 ىنبه اليفطاا خمس  لماب ي هاكا احلارق ا اا س فااال الااضاي الزجنااين:  اىنأه عان فاال: اجل من طىنبة التىنم بباغال 
التالة ع مبالاة التىن اء  بالاة خ قىنةهم  للوتم الارعاة عىناى مسارلة ال اافر إذا الةجار إىل احلارق هال تاةال خق د  فرجاا  

حلااراق وااىت تااااألىنأكم ف ااه) فااإل وااريء لد أبنااه د تاةاال  فسااقل عاان الاا ل ل فاااال: وألااه ألتاااىل )لد ألااااألىنأهم عناا  ا سااج  ا
ألاةىنأهم فارتة نص لإل ورأب لد ألااألىنأهم فهي ألنب ه  لنه إذا هنى عن الاةال الاكي هاأ  ابأ الاةال كاال للا ال ب ناا عىناى 
 النهي عن الاةل فاعرتض عىن ه الزجناين منةبرا  الا لاليفافتي لإل مل تر مكهبه ا عىنى التالة  فااال هاكه ارتاة منساأ ة
باأله ألتاىل )فاوةىنأا ا يفركحن و ث لج متأهم) فاال الباغاين هكا د تىن ل  نبأ الااضي  فإل ارتاة الا  اعرتضام هباا 
عامة ع الماكن لال  اوةججم هباا  اصاة لد زاأ  لوا  خل تااأل: إل التااق تنساد اصااف فرهبام الااضاي الزجنااين  

 لهكا من ب ت  ال الق اه. 
تاق ا ةر ر عن الت ل ابصاف ان د لوا تث ابان  طال لل عىناى خل ارتاة الا  ع باراءة ان ااة رتاة لجأا  هكا خل ال 

البااارة. لخمااا وااأل احلنف ااة لبتااض ا ال  ااة: إل وةاال اباان  طاال كااال ع ال ااأق الااكي خواال هللا لااه ف ااه م ااة ف  فتااه خل ألىنااا 
 عىن اه ل ااىنم وا  ناازع و نقاك ا رفاار لذلاا خمااااة السااعة انةهام ابلفااةح لوا  ثباام ع ذلاا احلاا تث خل ا األ هللا صااىنى هللا

 انةهاء  اعة احلر . 
لوااال اباان التاار  ع الو اااق: ال ااافر إذا مل تااألاال لمل زاان جناتااة لجلاار إىل احلاارق فإنااه د تاةاال  ترتاا  خنااه د تاةاال الاةاال  

   ا سج  احلراق). الكي اوةضةه آتة )لاوىنأهم و ث ثافة أهم) لهأ  ا مشىنه وأله ألتاىل )لد ألاةىنأهم عن
لوأله: ككلا جزاء ال افرتن  لا شااة إىل الاةل ا ر أذ من وأله )فاوةىنأهم) خي ككلا الاةل جزاؤهم عىنى و  ما ألا ق  

ع وأله )لككلا جتىنناكم خمة ل طا) لن ةاة ا شاااة هتأتىناه خي د تاال جازاء ا يفاركحن عان الاةال لد مباىنحة ع ا باااء 
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م  فاألااه )كااكلا)  اارب مااا ق لالهة اااق لل ساام ا شااااة إىل )لواااألىنأا ع  ااب ل هللا) لل ا ااألىنااة عىناا هم؛ لهااكا هت تاا  هلاا
 ل سم جزاء؛ إذ د انةااق ف ها بل الاةال  جال تأما ب أق. 

لوألاه )فااإل انةهااأا فااإل هللا غفاأا اواا م) خي فااإل انةهااأا عان وةااال م فااال ألاةىنااأهم؛ لل هللا غفاأا اواا م  ف نبرااي خل ت ااأل  
الرفاارال  اانة ا ااؤمنحن  فاألااه )فااإل هللا غفااأا اواا م) جااأا  اليفاارط لهااأ إزااا  باا ت ؛ إذ كاال  ااام  تتىناام خل لصااف هللا 
اب رفرة لالرمة د ترتألأ عىنى ادنةهاء ف تىنم خنه ألنب ه لأجأ  ا رفرة هلم إل انةهأا   أعظة  لأتت   لىن حاكلف  لهاكا مان 

 إزا  احلكف. 
هني تاال: هنااه فاانةهى مث ألأ ا  ف اه فارطىنل عىناى ال اف عان ع ال خل عان عازق؛ لل النهاي هاأ  لادنةهاء: خصىنه مطىنأع 

 طىنأ ألر  فتل  أاء كال الطىنأ بت  ألىنبس ا طىنأ  ابلفتل خل وبل ألىنبسه به وال النابرة:          
 ع ذلا. لا  هن م بين ذب ال عن خور                      لعن ألربتهم ع كل إصفاا خي عن الأوأع   
[) عطااف عىنااى  ىنااة 193)لواااألىنأهم وااىت د أل ااأل فةنااة لت ااأل الاا تن هلل فااإل انةهااأا فااال عاا لال إد عىنااى الظااا حن] 

)لواألىنأا ع  ب ل هللا الكتن تااألىنأن م) لكال ماةضى الظاهر خد ألتطف هكه اجل ىنة؛ لهناا مب ناة  اا خ ال مان غاتاة المار 
   من الفبل ب نها لبحن اجل ىنة ا ب نة... باةال ا يفركحن لل نها عطفم  ا لو

    
 

 542صفحة : 
 
لواا  ألضاا نم اجل اال الساااباة ماان وألااه )لد ألااااألىنأهم عناا  ا سااج  احلااراق) إىل هنااا ألفباا ال جل ىنااة لواااألىنأا ع  ااب ل هللا   

لو  اناضى ب ال خواأال  الكتن تااألىنأن م؛ لل ع أق )الكتن تااألىنأن م) ألنيفر عنه اوة ادت ع الوأال لال منة لالبااع
 البااع لخفضم الةأبة ارل إىل ب ال س ت  الوأال براتة خد أل أل فةنة. 

فااإذا انةهاام الفةنااة فةىنااا غاتااة الاةااال  خي إل  ا ااأا ابلتهاا  ل فاارلا الكمااة ع ا اا ة الاا  ب اان م عىنااى ألاار  الاةااال فااا   
خ ر  من بت  تفةنأن م هبا لوىت ت  ىنأا ع ا  االق  خصبحةم ع ول من عه هم فىن م خل ألااألىنأهم وىت د أل أل فةنة 

فهااكا كىنااه متىناال ابليفاارط ا ةااا ق ع وألااه: فااإل واااألىنأكم فاااوةىنأهم  فإعااالة فتاال لواااألىنأهم لةباا  عىن ااه الراتااة باألااه )وااىت د 
ه عىنااى مثىنااه  أل ااأل فةنااة) لبةىنااا الراتااة وبااىنم ا راااترة ب نااه لبااحن لواااألىنأا ع  ااب ل هللا لهااي الاا  ابعةبااهااا  اااغ عطفاا

ف)وىت) ع وأله )واىت د أل األ) إماا خل جتتال لىنراتاة مرالفاة إىل  لإماا خل جتتال  تا  كاي الةتىن ىن اة لمهاا مةال ماال؛ لل 
الاةال  ا غ ي بكلا ألتحن خل الراتة هي ا اب   لمىت كانم الراتة غري وس ة نيفار عان )واىت) متا  الةتىن ال  فاإل التىناة 

  )لد تزالأل تااألىنأن م وىت ترللكم عن لتن م). غاتة اعةبااتة كاأله ألتاىل
 لخايما كال فا ضااع منبأ  بت  وىت أبل مض رة لىن دلة عىنى ألرألأ الراتة.  
لالفةنة ألا مم ورتبا لا رال هبا هنا كا رال هباا هنالاا  ل اا لوتام هناا ع  ا اق النفاي ع ام   ا  الفاو فىناكلا  االت  

ه ألتاىل )لالفةنة خش  من الاةل) فإعالة الفةناة من ارة هناا د تا ل عىناى ا رااترة ك اا هاأ اليفاا   ا ككأاة هنا ا ككأاة ع وأل
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باحن ا تاربحن ع خل ا ترفاة إذا خع ا ت ن ارة فهاي غاري اللىل؛ لل لوأعهااا ع  ا اق النفاي خفاال الت اأق فيفا ل   ا  خفاارال 
راق عاارع بارتنااة الساا اق فةا اا  بثالثااة و ااأل ابلارتنااة خي وااىت د الفةنااة مسااالاي لىنفةنااة ا ترفااة بااالق اد ااةرراق إد خنااه ا ااةر

أل أل فةنة منهم لىن سىن حن ع خمر ال تن لإد فا  لوتم فو بحن ا سىن حن خنفسهم ك ا ع و تث  مث فةنة د تباى ب م 
 من التر  إد ل ىنةه  . 

ق فةازلل فةنااةهم ف اه  لإماا أبل تاةىنااأا   تاا فةاازلل لانةفااء الفةناة تةحااال أبوا  خمارتن: إمااا أبل تا  ل ا يفااركأل ع ا  اال 
 الفةنة بفناء الفاألنحن. 

لو  تترض انةفاء الفةنة بظهأا ا سىن حن عىن هم لمبري ا يفركحن ضتفاء خماق وأة ا سىن حن  حب ث خييفأل أب هم  إد خل  
هم  لل ا واا اق عىنااى إاضاااء الفةنااة  ااا كاناام انشااقة عاان الةبااىنأ ع لتاانهم لشااركهم مل أل اان ابلاا  ألضاا حل عناا  ضااتف

التا  ة تب ا وىت من الضت ف ك ا ص ا من ال هأل غاري مارة ع ا  تناة ع مثال وباة اليفااة ا سا أمة  لواةىنهم عبا  هللا 
بن  هل احلااثي ع   رب  للكلا فىن س ا ابأل هنا إد خوا  خمارتن: إماا ل اأهلم ع ا  االق لإماا إفنااؤهم ابلاةال  لوا  

ن ع ا يفركحن ففرتل خ ىن أا  لفرتل وةىنأا تأق ب ا لغريه من الرزلات  لمن مث وال عىن ااؤان: د ألابال مان وبل كال المرت
ميفركي التر  اجلزتة  لمن مث فسر بتض ا فسرتن الفةنة هنا ابليفر  ألفسريا ابعةباا ا اباأل مان ا تا  د ابعةبااا ما لأل 

 الىنفف. 
أل فةنة) فهأ مت أل لل ا ض رة بت  وىت خي لواىت ت األ الا تن هلل. خي لوأله )لت أل ال تن هلل) عطف عىنى )د أل  

 وىت د ت أل لتن هنالا إد هلل خي لو ه. 
فااالةترتف ع الااا تن ألترتااف اجلااانس  لل الاا تن مااان خ اااء ا اااأاهي الااا  د خفاارال هلاااا ع اصاااا  فاااال دة اال ألترتفاااه متااا   

 اد ةرراق. 
لة دق اد ةباف خي وىت ت أل جنس الكتن خمةبا ابهلل ألتاىل عىنى وأ ما ورا ع وأله: لالالق ال ا ىنة عىنى ا م اجلال 

احل   هلل  لذلا تقأل إىل مت  اد ةرراق لل نه ل س ع نه  إذ د نظار ع مثال هاكا لبفارال  لا تا : لت األ لتان الاكتن 
 ألااألىنأهنم  البا هلل د وف لتشرا  ف ه. 

ل التاار  ماان لتاان اليفار  لع ااأق ا  ااالق هلااا؛ لل هللا ا ةااهاا لل أل ااأل وىنااأ ا  ااالق لا اباأل ماان هااكا ختىناا ص باال 
 لمنب  مت نه فال ت أل الاىنأ صاحلا إذا كال خمىنأط التناصر. 

    
 

 543صفحة : 
 
إل النااس لو  خ ر  الباااي عن عب  هللا بن ع ر خثرا ج  ا وال: جااء اجاالل إىل ابان ع ار خايق فةناة ابان الازبري فاااد:   

صاانتأا مااا ألاار  لخناام اباان ع اار لصاااوأ الناال صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم ف ااا مينتااا خل ختاار   فاااال: مينتااين خل هللا واارق لق 
خ ي  فااد: خمل تال هللا ألتاىل )لواألىنأهم وىت د أل أل فةنة لت أل ال تن هلل) فاال ابن ع ر: واألىننا م  ا أل هللا وىت مل 
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ةم ألرتاا لل خل ألااااألىنأا وااىت أل ااأل فةنااة لت ااأل الاا تن لرااري هللا  وااال اباان ع اار: كااال ا  ااالق أل ان فةنااة لكااال الااكتن هلل لخناا
 وىن ال ف ال الرجل تفو ع لتنه إما وةىنأه لإما عكبأه وىت كثر ا  الق فىنم أل ن فةنة. 

 ل  ر  ب ال آ ر ع نظري هكه ارتة من  أاة النفال.  
لظا حن)  خي فإل انةهأا عن ناض البىنح خل فإل انةهأا عان اليفار  أبل آمناأا فاال لوأله )فإل انةهأا فال ع لال إد عىنى ا 

عاا لال عىناا هم  لهااكا ألباارتح  فهااأق وألاااه )الااكتن تااااألىنأن م) لاوةاا ج إل ااه لبتااا  الباافة بطااأل ال ااالق لدوةضاااء ا اااااق 
 ا يفركحن ع كل وال.  الةبرتح أبهم الراتةحن من الاةال؛ لقال تةأهم خل آ ر ال الق نسد خلله لخلجأ وةال

لوأله )فال ع لال إد عىنى الظا حن) وا م مااق جأا  اليفرط؛ لنه عىنة اجلأا  ا كلف  لا تا  فاإل انةهاأا عان وةاال م  
لمل تا مأا عىن اه فاال أت اكلهم ابلظناة لد ألبا ءلهم ابلاةاال  لهنام غاري  اا حن؛ لإذ د عا لال إد عىناى الظاا حن لهاأ جماا  

 ب ت . 
التاا لال هنااا إمااا مباا ا عاا ا  تاا  لثااأ لواألاال خي فااال هجااأق عىناا هم  لإمااا مباا ا عاا ا  تاا   ىناام كاعةاا   فة ااأل ل  

 ألس  ةه ع لاان ميفاكىنه لاأله )عىنى الظا حن) ك ا  ي جزاء الس قة ابلسأء   قة. 
 لهكه ا يفاكىنة ألا ترتة.  
فاعة لا عىن ه  ثل ما اعة   عىن  م لاألاأا هللا لاعىن أا  )اليفهر احلراق ابليفهر احلراق لاحلرمات وباف ف ن اعة   عىن  م 

[)  ىنة مسةرنفة فبىنم عن  أاباها؛ لناه ا اةقناف ب ااين؛ فإناه  اا باحن ألت ا م الم ناة لخ ار  194خل هللا م  ا ةاحن]
راق خعا  الشاهر منها ا سج  احلراق ع والة  اصة كاال الساام  حب اث تةسااءل ع اا مياثال الباااع احلاراق لهاأ ال مناة احلا

 احلرق ال  تةأو  وظر الاةال ف ها. 
فإل كال هكا أليفرتتا ان د عىنى غري والثة فهأ ا ة  ال لا ةفبال  ا أل عأا احلاجة إىل ب انه ع هاكا ا اااق ا هام  لإل   

رتن  يفاأا خد كال ان د عىنى  بأ ك ا و ل: إل ا سىن حن ع عاق الاض ة  ا وب لا م ة ع ذي الاتا ة  انة  اب  متة ا
تفي هلم ا يفركأل ب  أل م ة خل خل تر الهم لتةترضأا هلم ابلاةال وبل ل أل م ة لهم ع شهر واراق  فاإل لافتاأا عان 
خنفسهم انةه أا ورمة اليفهر فنزلم هكه ارتة  خل ما الي عن احلسن خل ا يفركحن والأا لىننال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم واحن 

حم   عن الاةال ع اليفهر احلراق وال: نتم  فرااللا وةاله فنزلم هاكه ارتاة خي إل ا اةحىنأا اعة ر ع رة الاض ة: خهن م اي 
وةال م ع اليفهر احلراق فااألىنأهم خي خابح هللا هلم وةال ا  افتة  فاإطالق اليفاهر هناا عىناى واكف مضااف لاضاح الةاا تر 

فاف اليفاهر عىناى هاكا الأجاه غاري ماباأل مناه الةتا ل من ا ااق لمن لصفه ابحلراق  لالةا تر ورمة اليفهر احلاراق  لأل رتار ل
 بل الة رتر ابعةباا ا ةالف جهة إبطال ورمةه خي انةهاكهم ورمةه ألسأغ ل م انةها  ورمةه. 

لو ل: مت  وأله )اليفهر احلراق ابليفهر احلراق)  خل ورتيفا ص هتم عن الب م عاق احل تب ة  نة  م لتسر هللا هلم الرجأع  
ب  فاال هلم: هكا اليفهر الكي ل ىنةم ف ه ب ل عن الكي ص لمت ف ه  لنال هكا عن ابن عباس لوةالة عاق الاض ة  نة  

 لالضحا  لالس ي  تتين خنه من وب ل وأهلم  تأق ب أق لاحلر   جال  . 
لمان م لمهاا لالباء ع لوىنه )ابليفهر احلراق) لىنةتأتض كاأهلم: صاعا بباع لل س نة شهرال بل ا رال انةهاا  احلرماة مانهم  

 انةهاكال. 
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 544صفحة : 
 
لالةترتاف ع اليفااهر هنااا ع ا أضاتحن زااأ  خل ت ااأل ألترتاف اجلاانس لهااأ ال هار  لنااه تف اا  و  اا عامااا لتيفاا ل كاال   

شهر  اف من الشهر احلرق عىنى فرض كأل ا ابأل شهر ع رة الاض ة  لزأ  خل ت األ الةترتاف لىنتها  إل كاال ا ارال 
 ة  لالشهر احلرق خابتة: ثالثة مةةابتة هي ذل الات ة لذل احلجة لا رق  لورمةها لأوأع احلج ف ها ذهااب شهر ع رة الاض

لاجأعا لخلاء  لشهر لاو  مفرل هأ اجأ لكال ع اجلاهىن ة شهر الت رة لو  ورمةه مضار كىنهاا للاكلا تااال لاه: اجاأ 
 مضر  لو  خشري إل ها ع وأله ألتاىل )منها خابتة ورق). 

لمت  كأهنا وباصا خي  اثىنة ع اجملا اة لادنةباف  ف ن انةه ها جبناتة تتاوأ ف ها جزاء جناتةه  لذلا خل هللا جتل   
احلرمة لبشهر احلرق لاب  المن فإذا خاال خو  خل تةااك ذلاا ذاتتاة إىل غا ا المان خل ا ضاراا باه فتىناى ار ار الا فاع 

ورمة ال منة  لتيف ل ذلا ورمة ا  ال ك اا ألاا ق ع وألاه ألتااىل )لد ألاةىناأهم عن نفسه  لل ورمة الناس ما مة عىنى 
 عن  ا سج  احلراق وىت تااألىنأكم ف ه)  لا  باا عن احلرمات بىنفف )وباف) إ باا اب ب ا لىن بالرة. 

ل ال يفااف: إناه لوأله )ف ن اعة   عىن  م فاعة لا عىن ه) ألفرت  عن وأله )لاحلرمات وباف) لنة جة له  لهكا لجاه واأ  
 فكل ة  ل ي جزاء ادعة اء اعة اء ميفاكىنه عىنى وأ ما ألا ق آنفا ع وأله )فال ع لال إد عىنى الظا حن). 

 لوأله ) ثل ما اعة   عىن  م). تيف ل ا  اثىنة ع ا ا اا لع الوأال ك أنه ع اليفهر احلراق خل البىن  احلراق.  
 ادعةاا اء خي أبد تةجااال  احلاا   لل شاارل ا نااةام خل ت ااأل عاان غضااأ فهااأ مظنااة لوألااه )لاألاااأا هللا) خماار ابدألااااء ع 

 ا فراط. 
لوأله )لاعىن أا خل هللا م  ا ةاحن) افةةاح ال الق ب ىن ة )اعىنم) إتكال ابدهة اق  ا   األه  فإل وألا ع احلطا : اعىنم  

له ألتاىل )لاعىن أا خل هللا دأل بحن ا ارء لوىنباه) ع  اأاة إنباء أبمه ة ما   ىناى لىن ااطأ ل  ر  بسط ال الق ف ه عن  وأ 
النفال  لا ت ة هنا جما  ع ا عانة ابلنبر لالأواتة  لزأ  خل ت أل ا ت : لاألاأا هللا ع ورماأله ع غري خواأال ادضاطراا 

 )لاعىن أا خل هللا م  ا ةاحن) فهأ زتىنهم  حل عناتةه. 
[) هاكه اجل ىناة متطأفاة عىناى 195ألىناأا أبت ت م إىل الةهىن اة لخوسانأا إل هللا داأ ا سانحن] )لخنفاأا ع  ب ل هللا لد 

 ىنااة )لواااألىنأا ع  ااب ل هللا إخل) فااإهنم  ااا خماارلا باةااال عاا لهم لكااال التاا ل خلفاار ماانهم عاا ة واار  ختاظهاام إىل اد ااةت ال 
  سىن حن د  بأف ا ااألىنحن. إبنفاق المأال ع  ب ل هللا  فا ااطبأل ابلمر اب نفاق     ا

ما  خل اد اةت ال لىنحار  مركاأ  ع الطبااع  ألنب اه ا ساىن حن فاإهنم وا  تابارلل ع ا أل اال  -للجه احلاجة إىل هكا المر  
عىنااى منةهااى اد ااةت ال لتاا ل وااأي  لهناام واا  مىنقاام وىنااأهبم إمياااان ابهلل لثاااة بااه  لمىنقاام خ اااعهم بأعاا  هللا إايهاام النباار 

أله: )لاعىن أا خل هللا م  ا ةاحن) نبهأا عىنى خل ألته  هللا هلم ابلةرت ا  لالنبار د تسااط عانهم خ اك التا ة ا ترلفاة لخ ريا با
فال دسبأا خهنم غري مرمأاتن ببكل الأ   لأ ا ل النبر ال  هي خ با  انط هللا ألتاىل هبا مسبباهتا عىنى وساأ احل  اة 
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ل اابا  لمساابباهتا  فةطىنااأ ا سااببات للل خ ااباهبا غىنااط ل ااأء خل  ماا   ااالل الاا  اوةضاااها النظاااق الااكي  اانه هللا ع ا
ال با  لمسبباهتا كي د ت أنأا كالكتن والأا  أ ى )فاذهأ خنم لابا فااألال إان هاهنا واع لل) فا سىن أل إذا باكلأا 

وبل هلم بةحب ىنه للا  نبرهم هللا  ل تهم  لمل تفرطأا ع شئ مث ااألب أا ع خمر بت  ذلا فاهلل انصرهم  لمؤت هم ف  ا د
بب ا لهم خذلة  إذ هم تأمقك  ىنة ا سىن حن لإذ مل تابرلا ع شئ  فرما خوأاق تةىنفأل خمأال ا سىن حن ع شهأاهتم  لتف ةأل 
الفرف لوم المن فال تسةت لل ليفيء مث تطىنبأل بت  ذلا من هللا النبر لالظفر فرللقا وأق مرارلالل  للاكلا تساىنط 

عىن هم خع اءهم بةفرتطهم. للتىنه تة ااكهم ع  الل ذلا بىنطفه ف  ا ترج  إىل ا ةبااء ال تن  لا نفاق ألا ق ع وأله هللا 
 ألتاىل )ل ا ا وناهم تنفاأل). 

   
 

 545صفحة : 
 
النااس ألتاحن ل ب ل هللا طرتاه  لالطرتل إذا خض ف إىل شئ فإلا تضاف إىل ما تأصل إل ه  ل ا عىنم خل هللا د تبل إل اه   

خل ت أل ا رال من الطرتل الت ل ا أصل إىل مرضاة هللا لثأابه  فهأ جما  ع الىنفف لجما  ع ا  نال  لو  غىنأ  ب ل هللا 
ع اصاطالح اليفارع ع اجلهاال. خي الاةاال لىناك  عان لتنااه لإعاالء كىن ةاه  لع لىنظرف اة لل النفااة أل األ إبعطااء التةااال  

 مظرلف لىنجهال عىنى لجه اجملا  لل سم  ع  هنا مسةت ىنة لىنةتىن ل.  لاص ل  لالزال  لكل ذلا
لوأله ألتاىل )لد ألىناأا أبت ت م إىل الةهىن ة) عطف غارض عىناى غارض  عااأ المار اب نفااق ع  اب ل هللا ابلنهاي عان   

م إىل الةفاارتط ع ل ااا ل الع ااال الاا  هلااا عأاوااأ ضااااة إبالغااا لىننباا حة لا اشااال لااقال تاا ف  هباام تا اانهم بةرت اا  هللا إايهاا
احلاكا ماان غىنبااة التا ل  فااالنهي عاان ا لاااء ابلنفااأس إىل الةهىن ااة ز اا  متا  الماار اب نفاااق لغاريه ماان ألبااااتف احلاار  
 لوفف النفأس  للكلا فاجل ىنة ف ها مت  الةكت ل لإلا عطفم لمل ألفبل ابعةباا خهنا غرض آ ر من خغراض ا اشال. 

 ال   لهأ تةت   إىل مفتأل لاو  بنفسه لإىل ا رمي إل ه إبىل لإىل ا رمي ف ه بفي.  لا لااء امي اليفيء من 
لالظاهر خل الت ي هي ا فتأل إذ مل تككر غريه  لخل الباء  ا  ة لةأك   األبال الفتل اب فتأل ك ا واالأا لىن نااال )خعطاي  

لة البااء كزايلهتاا ع )لهازي إل اا جباكع الناىناة) لواأل ب  ه) خي خعطي ت ه لل ا سةسىنم ع احلر  لوأه تيف  ب  ه  فزاي
 النابرة:          

لا اصاري إل لاات باا الاض لاوا ا لا تا  لد ألتطاأا اهلاال  ختا ت م ف ر اككم خ اك ا أثال  لجتال الةهىن اة كار اك   
وة البتض ة لل ال   خهم شائ ع لار ر ا ةتااة جبام  ا واطة اب اى  لزأ  خل جتتل ال   م  هكا جما ا عن الكات بتال

 النفس ع هكا ا ت   لهكا ع المرتن كاأل لب  :          
وىت إذا خلام تا ا ع كاافر خي خلاام اليفا س نفساها  لو ال البااء  ابب ة لالتا ي مساةت ىنة ع متا  الاكات كناتاة عان   

 م. اد ة اا لا فتأل حمكلف خي د ألىناأا خنفس م إىل الةهىن ة اب ة ااك
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لالةهىن اة بضام الااالق ا ام مبا ا  تاا  اهلاال   لإلاا كااال ا ام مبا ا لنااه مل تتها  ع ا باالا ل ل الةفتىنااة بضام التااحن  
لإلا ع ا بالا الةفتىنة ب سر التحن ل نه مب ا مضاعف التحن ا تةل الالق كزكى لغطى  خل ا ه أ  الاالق كجازخ له ار  

الةضرة لالةسرة بضم التحن من خضر لخ ر  ت  الضر لالسرلا  لع ال اء اجلام ة لو ى   بأته له نظريتن ع ا يفةاات 
الةضنضابة لالةةفىنااة  اللل ا اام شاجر  لالثاااين للاا  الثتىناأ    لع ات  التاارلس خل اصىن اال ورخهاا الةهىن ااة ب ساار الااالق لد 

اليفااذ فاإل صاح هاكا الناال فىنتال اصىن اال خوساأ اصىن ال وارخ كاكلا؛ فاإل هاكا مل تارل عان خوا  مان الااراء ع ا يفاهأا لد 
 نطل به عىنى لجه ا ثال فىنم تضبط من الاه عنه ول الضبط  فإل اصىن ل خجل من خل تارخ الارآل حبرف غري مرثأا. 

لمت  النهي عن ا لااء ابل   إىل الةهىن ة النهي عن الةسبأ ع إألالف النفس خل الاأق عن سال اهلال  ب لل خل زةين  
 ابأل. منه ا 

لعطااف عىنااى الماار اب نفاااق لتشااااة إىل عىنااة ميفاارلع ة ا نفاااق لإىل  اابأ الماار بااه فااإل ألاار  ا نفاااق ع  ااب ل هللا  
 لاصرل  ب لل ع ة إلااء ابل   لىنهال  ك ا و ل:          

 هازق العا اء اعةااال كساع إىل اهل جا برري  الح فىنكلا لجأ ا نفاق  للل اعةاال كفاتة ا ميال ابهلل لنبار لتناه ع   
غاري صاح ح  لنااه كالاكي تىنااي بنفسااه لىنهاال  لتااأل  اا نج ين هللا ألتااىل  فهاكا النهااي وا  خفاال ا تن ااحن   تاا لهاكا ماان 

 خب ع ا زا . 
 لع الباااي عن ابان عبااس ل اعاة مان الةاابتحن ع متا  )لد ألىنااأا أبتا ت م إىل الةهىن اة) د ألرتكاأا النفااة ع  اب ل هللا 

 لختافأا الت ىنة لإل مل ت ن إد  هم خل ماص فرت به. 
لو  و ل ع ألفسري )لد ألىناأا أبت ت م إىل الةهىن ة) خوأال: اللل خل خنفاأا خمر ابلنفاة عىناى الت اال  لالةهىن اة: ا  اراف  

السارف بت ا  لعىناى  ف ها خل البال اليف ت  الاه الباااي عن وكتفة  لتبت ه وأله ع  ب ل هللا لإل إطاالق الةهىن اة عىناى
 البال خبت . 

الثااااين خهناااا النفااااة عىناااى الفااااراء خي البااا وة لالةهىن اااة ا مساااا  لتبتااا ه عااا ق منا ااابة التطاااف لإطاااالق الةهىن اااة عىناااى  
 ا مسا . 

 الثالث ا نفاق ع اجلهال  لا لااء إىل الةهىن ة اصرل  برري  ال.  
   
 

 546صفحة : 
 
  ة: اد ةسالق ع احلر  خي د ألسةسىن أا لب ر. الراب  ا لااء ابل   إىل الةهىن  
 اصامس خنه ادشةرال عن اجلهال لعن ا نفاق ف ه إبصالح خمأاهلم.  
ال  الرتمكي عن خ ىنم خيب ع رال وال: كنا   تنة الرلق  الاسطنط ن ة  فر رجأا إل نا صفا عظ  ا من الرلق فار  إل هم   

ىن حن عىناى صاف لىنارلق واىت ل ال فا هم فبااح النااس لواالأا:  ابحال هللا تىنااي من ا سىن حن مثىنهم فح ل اجل مان ا سا
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ب  تاه إىل الةهىن اة  فاااق خباأ ختاأ  النباااي فااال: اي ختهاا الناااس إن ام ألةارللأل هاكه ارتاة هاكا الةرلتال لإلاا خنزلام ف نااا 
هللا: إل خمأالناا وا  ضااعم لإل هللا متاشر النباا  ا خعز هللا ا  الق لكثار انصارله لواال بتضانا لابتض  ارا للل ا األ 

و  خعز ا  الق لكثر انصرله فىنأ خو نا ع خمأالنا فرصىنحنا ما ضاع منها فانزل هللا عىنى نب ه ترل عىن نا ما وىننا: )لخنفاأا ع 
ارتاة ألةح ال  ب ل هللا لد ألىناأا أبت ت م إىل الةهىن ة) ف انم الةهىن  ة ا وامة عىنى المأال لإصالوها لألركنا الرازل اه  ل 

     ا تاين ا ابألة. 
للوأع فتل ألىناأا ع   اق النهي تاةضي ع أق كل إلااء ابل   لىنةهىن ة خي كل ألسبأ ع اهلال  عن ع ا  ف  األ منه اا  

عنه حمرما ما مل تأج  ماةض   الة ذلا الةحر  لهأ ما ت أل وفظه ما ما عىنى وفف النفس م  ساال وباأل وفظاه 
 لنفس إىل اهلال  خل وفف بتضه بسبأ ذلا. بسبأ ا لااء اب

فااالةفرتط ع اد ااةت ال لىنجهااال وااراق د حمالااة لنااه إلااااء ابل اا  إىل الةهىن ااة  لإلااااء ابلمااة لالاا تن إل هااا إبألااالف نفااأس  
ف ا سىن حن  لو  ا ةىنف التىن اء ع مثل هكا اصرب الكي الاه الرتمكي عن خيب ختأ  لهأ اوةحاق الرجل الأاو  عىناى صا

الت ل فاال الاا م بن حم    من الةابتحن  لعبا  ا ىناا بان ا اجيفاأل لابان  اأتز منا ال  مان ا ال  اة  لحم ا  بان احلسان 
صاوأ خيب ون فة: د أبس بكلا إذا كال ف ه وأة لكال بن ة  البة هلل ألتاىل لط   ع جناة خل ع ن اتة التا ل خل وبا  

تض ا سىن حن تأق خو   ارخ  النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  فاإل مل ت ان كاكلا  جتر ة ا سىن حن عىن هم  لو  لو  ذلا من ب
 كال من ا لااء إىل الةهىن ة. 

لوأله ألتاىل )لخوسنأا) ا وسال فتل الناف  ا ال م  فإذا فتل فتال انفتا مؤ ا د ت أل حمسنا فال ألاأل إذا ضربم اجاال  
 رة خوسنم إل ه  لككا إذا فتل فتال مضرا مال  ا د تس ى حمسنا. أتلتبا: خوسنم إل ه لد إذا جااتةه ع مىنكات مض

لع واكف مةتىنال خوساانأا ألنب اه عىناى خل ا وسااال مطىناأ  ع كال وااال لتؤتا ه وألاه صااىنى هللا عىن اه ل اىنم ع احلاا تث  
 البح ح: )إل هللا كةأ ا وسال عىنى كل شئ). 

لا نفااق ع  اب ل هللا لالنهاي عان ا لاااء ابل ا  إىل الةهىن اة  لع المر اب وساال بتا  ذكار المار ابعةا اء عىناى ا تةا ي 
إشااااة إىل خل كاال هاألااه الواااأال تالبسااها ا وسااال لدااف هباااا  ففااي ادعةاا اء ت ااأل ا وساااال ابلأوااأف عناا  احلااا لل 

ابلرفال ابل اري لادوةبال ع ادعة اء لادوةناع  ا دبل به البالح ا طىناأ   لع اجلهاال ع  اب ل هللا ت األ ا وساال 
لا رىنأ  لحبفف خمأال ا رىنأبحن للاياهم من الةارتأ لالةحرتال  لالتار  ألااأل:  مىن ام فر اجح    لاحلاكا مان ا لاااء 

 ابل   إىل الةهىن ة إوسال. 
لتباا  لوألااه )إل هللا دااأ ا ساانحن) ألااكت ل لىنرتغ ااأ ع ا وسااال  لل حمبااة هللا عباا ه غاتااة مااا تطىنبااه الناااس إذ حمبااة هللا ا 

  بأ البالح لاصري لن ا لآ ره  لالالق لال ةرراق الترع لا رال ا سنأل من ا ؤمنحن. 
)لخمتأا احلج لالت رة هلل فاإل خوبارمت ف اا ا ة سار مان اهلا ي لد سىنااأا اؤل ا م واىت تبىناغ اهلا ي حمىناه ف ان كاال مان م  

عأل إىل ال الق عىنى الت رة فهأ عطف عىناى وألاه: مرتضا خل به خذ  من اخ ه فف تة من ص اق خل ص وة خل نسا) هكا 
)للا س الاارب أبل أتألااأا الب ااأت ماان  هأاهاا) إخل. لمااا ب نه ااا ا ااةطرال خل اعاارتاض  عىناى خل عطااف الو اااق بتضااها عىنااى 

 بتض لىن نا بة طرتاة ورآن ة فىنا خل جتتل هكه اجل ىنة عطفا عىنى ال  وبىنها عطف وبة عىنى وبة. 
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تة نزلم ع احل تب ة  نة  م وحن ص  ا يفركأل ا سىن حن عان الب ام ك اا  ا ر  ع وا تث  لد  الف ع خل هكه ار 
كتأ بن عجزة  لو  كانأا انلتن الت رة لذلا وبل خل تفرض احلج فا ابأل من ال الق هأ الت رة؛ لإلا ذكر احلج عىنى 

 ارآل. لجه ا لما  ألبيفريا أبهنم   ة  نأل من احلج ف  ا بت   لهكا من متجزات ال
   
 

 547صفحة : 
 
 لا متاق إك ال اليفيء لا أل ال عىنى باااي ما تاي منه وىت تسةأعأ   ته.   
لمثاال هااكا الماار ا ةتىناال بأصااف فتاال تااا  ع كالمهاام عىنااى لجهااحن: خواا مها لهااأ الكثاار خل ت ااأل ا طىنااأ  سباا ل   

احلج) خي ك ىنأه إل شرعةم ف ه  لككا وأله ألتااىل )مث لصف  اف لىنفتل ا ةتىنل به الأصف كا متاق ع وأله ألتاىل )لخمتأا 
خمتأا الب اق إىل الىن ل) عىنى ما ا رتانه لوأله ألتاىل )فارمتأا إلا هم عها هم)  لمثىناه خل ألااأل: خ ارع الساري لىناكي تساري  اريا 

أله ألتااىل )للمت بط قا  لرن ه ا خل زئ المر بأصف الفتل مرالا به سب ل الفتل من خلل لهىنة عىنى ألىنا البفة نظري و
نت   عىن  م)  لذلا كاألا: خ رع السري فالع يل فالان ختاطأ به خماطبا مل تيفرع ع السري بت   فرنم أتمره إبوا او 

لواأهلم: ل ا  كام اجلباة لضا ل ج بهاا  خي خلجا ها كاكلا مان - ري  رت  من خلل لهىنة  لنظريه وأهلم:  ل ا  فام الرك اة 
لةتبااري لاا س ب ناتااة لد جمااا   لل نااه خماار  ج ااأع شاا قحن لهااأ خواال؛ لل اليفاارل خل خلل المار  لهااكا ضاار  ماان ضاارل  ا

 ت أل ا طىنأ  بب رة المر ابة اء هأ احل و الكي منه مالة ألىنا الب رة. 
لارتة سة ل اد ةت الحن  فإل كال اللل فهي خمر إبك ال احلج لالت رة   ت  إد ت أل وجا لع رة ميفاأبحن بيفارأ  

ضطرا  خل هي خمر إبك اهل ا لع ق الرجأع عنه ا بت  ا هالل هب ا لد تب هم عنه ا شانآل التا ل  لإل كاال لفةنة لا
الثاين فهي خمر اب أل ال هب ا اتمحن خي مسة  ىنحن ما شرع ف ه ا: لا تا  اللل خ هار لخنساأ ابرايت الا  وبىنهاا  لكارل 

 لت رة هنا مها البرلاة ع احلج لككا ع الت رة عىنى الاأل بأجأهبا. هكا الةحرتض ميفري إىل خل ا ابأل الهم من احلج لا
لالالق ع احلج لالت رة لةترتف اجلنس  لمها عبالاتل ميفاهأااتل عنا  ا اااطبحن مة  ازاتل عان با اة الجنااس  فااحلج هاأ  

ع غااري مأ اام متااحن لهااي   اياة ال تبااة ع مأ اام متااحن ع لواام لاواا  لىنج اعااة لف ااه لوااأف عرفااة  لالت اارة  اياة ال تبااة
ل ااال فااارل ابأصاااه  لخصااال احلاااج ع الىنراااة بفاااةح احلااااء لكسااارها أل ااارا الابااا  إىل اليفااايء خل كثااارة واصااا ته. لعااان ابااان 
الس  م: احلج كثرة اد ةالف لالرتلل تاال وج بنأ فالل فالان خطالأا اد اةالف إل اه لع ال ااس: فاالل سجاه الرفااق 

   من  اعة كاأل ا ابل الست ي لا ه الرب  :          خي ألاب ه اه. فجتىنه مف  ا باب
لخشاه  مان عاأف وىنااأد كثارية                      دجاأل  ااأ الزبروااان زعفرا لاحلاج مان خشااهر التباالات عنا  التاار    

وااىت و اال: إل لهااأ  ااا لاثااأه عاان شاارتتة إبااراه م عىن ااه السااالق ك ااا و ااى هللا ذلااا. باألااه )لخذل ع الناااس ابحلااج) ارتااة 
التر  هم خو ق خمة عرفام عنا ها عاالة احلاج  لهام تتةاا لل خل  اياة ال تباة  اتى هلل ألتااىل واال النابراة تباف احلجا ج 

 لالاوىنهم:          
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عىنا هن شااتث عاماا لل لرهباام                      ف اان كاارطراف احلااين  أاشا  لكااانأا تةجاارللل عنا  ا وااراق ماان خماا ط   
أل الط أ لد تاربأل النساء لد تبطاللل  لكال احلج طأافا ابلب م ل ت ا بحن البفا لا رلة للوأفا بترفة الث ا  لد ميس

 لورا   . 
لا ا كال بتض التر  د  كل ما ة احلاج خوطاا لد  ناا  خي لناه خكال ا رتفهاحن  لد تساةظل بسااف  لمانهم مان داج  

اليفاا س  لماانهم ماان دااج صااامةا د تااة ىنم  لد تيفااربأل اص اار ع خشااهر  مةجاارلا ماان الث ااا   لماانهم ماان د تسااةظل ماان
احلج  لهلم ع احلج منا ا لخو اق ذكرانها ع اتاتاد التار   لكاال لبمام ا تاصارة لىنتار  وجاأ  كثارية  لخشاهر المام 

ا سااج  الوبااى ع ذلااا ال هااأل فااا  كااانأا دجااأل إىل ا أضاا  الااكي ف ااه اتبااأت التهاا  خي إىل ه  اال  خلاشااىن م  لهااأ 
 ثالو مرات ع السنة ل كحبأا هنا  فإل الارابحن د ألبح إد هنا  لمن هكه ا رات مرة ع ع   الفبح. 

لاختكت النباا   اياات كثرية  وجا  خشهرها  ايااهتم  نا ل لدلة ع سى عىن ه السالق ل اياة  خلاشىن م    لككا  اياة ورب   
لماان وااج النباااا  الااكي د تترفااه كثااري ماان الناااس لهااأ خواا ق وجهاام خهناام كااانأا وباال ماااابألس  لواارب  ماااابطرس  برلمااة  

ا  الق دجأل إىل م تنة  عساالل  مان باالل الساأاول اليفاام ة  لا ظناأل خل الاكتن ابةا عأا وجهاا هان نبااا  اليفااق 
ا اضاارمحن ع وألااه مان الرسا اانة لاباا  صاارف النااس عاان  اياة ال تبااة لواا  ذكاره  ااح م عباا  بااين احلساحاس لهااأ ماان 

 تبف لوأشا جرفها الس ل:          
 كرل الأوأش به عاساااال                      ل صالفن ع ورل وج ذايفا     
 

 548صفحة : 
 
خي خصاااهبن  اام فاااةىنهن لواا  ذكاار ذلااا خ  ااة الىنرااة  لواا  كااال لىن باارتحن لال ىناا ال وااج إىل البىناا ال ا ا  ااة عناا هم    

 رية  أاو  ما  ة مثل خل ب ا له  ل   فس  للىنهنأل وجأ  كثرية. للىن أانل  اياات كث
لا ابأل من هكه ارتة إمتاق الت رة ال   رجأا لاضاا ها لذكار احلاج متهاا إلماا   لل احلاج مل ت ان وا  لجاأ تأمقاك    

 إذ كال احلج ب   ا يفركحن ففي ذكره بيفااة أبنه تأشا خل تبري ع وبضة ا سىن حن. 
 رة فهي ميفةاة من الةت ري لهأ شرل ا  ال ض  ا  االء لل نهاا هباكا الاأ ل د ألطىنال إد عىناى  اياة ال تباة ع لخما الت 

غري خشهر احلج  لهي مترلفاة عنا  التار  لكاانأا زتىناأل م ااهتاا ماا عا ا خشاهر ذي احلجاة لا ارق لصافر  ف اانأا تاألاأل 
 ان اعة ار). للتىنهام جتىناأا ذلاا لة األ الت ارة بتا  الرجاأع مان  )إذا برأب ال بر  لعفا الثار  ل ار  صافر  وىنام الت ارة

 احلج لإااوة الرلاول. 
لاصاطىنح ا ضااربأل  عىناى جتاال اجااأ هاأ شااهر الت اارة للاكلا ورمةااه مضاار فىنااأ برجااأ مضاار  لألابتهم با ااة التاار    

 شهر احلج فجأاا. ل  أل ا سافر لىنت رة آمنا من ع له؛ للكلا لابأا اجبا  منبل ال نة  لترلل الت رة ع خ
لوأله )هلل) خي لجل هللا لعبالأله لالتر  من عه  اجلاهىن ة د تنألل احلج إد هلل لد الت رة إد لاه  لل ال تباة ب ام هللا  

لورمااه  فالةا  اا  هنااا باألااه )هلل) ألىنااأتح إىل خل احلااج لالت اارة ل سااا لجاال ا يفااركحن لإل كااال هلاام غ ه ااا منفتااة لكااانأا هاام 
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  لهم الكتن منتأا ا سىن حن منه  كي د تسارق ا ساىن أل مان احلاج الاكي دواأا ف اه خذ  ا يفاركحن فا ال هلام إل   نة احلرق
ذلا د تب  عن الرغبة ع احلج لالت رة  لن م إلا سجأل هلل د لجل ا يفاركحن  للل اليفايء الباا  ا رغاأ  ف اه إذا 

بال زاأ إ الاة ذلاا التاااض عناه  لمان طارق إ الةاه الاةاال ا يفااا  وف به ما ت ره د تنبراي خل ت األ ذلاا صااافا عناه 
 إل ه ابرايت الساباة. 

لزااأ  خل ت ااأل الةا  اا  باألااه )هلل) لةجرتاا  الن ااة  ااا كااال خيااامر نااأااي الناااس ع اجلاهىن ااة ماان الةااار  إىل الصااناق  فااإل  
بفا لا رلة و  خشاركأا بطاأافهم ل ات هم الصاناق ما  هللا ا يفركحن  ا لضتأا هبال عىنى ال تبة للضتأا إ افا لان ىنة عىنى ال

 ألتاىل. 
 لو  ت أل الاب  من هكا الةا    كىنةا الفا  ألحن.  
للا س ع ارتااة وجااة عناا  مالااا لخيب ون فااة امه ااا هللا عىنااى لجاأ  احلااج لد الت اارة لل اان لل اال و اام احلااج لالت اارة  

ا عىناى لجاأ  هااألحن التباالألحن  ان خوارق هل اا  فرماا مالاا فاا  عا مها عن مها غري هكه ارتة  لعىن ه ف ح ل ارتة عنا مه
ماان التبااالات الاا  جتااأ ابليفاارلع ف هااا لهااي  ااب  عبااالات عناا ان هااي البااالة  لالباا اق  لادعة اااف  لاحلااج  لالت اارة  

 لالطأاف  لا متاق  لخما خبأ ون فة فا  خلجأ النأافل كىنها ابليفرلع. 
ليفرلع لمل تر الت رة لاجبة زتل و م إمتامها كح م خصل اليفرلع ف ها لت أل المر اب متاق لمن مل تر لجأ  النأافل اب 

ع ارتة مسةت ال ع الا ا ا يفرت  من الطىنأ اعة الا عىنى الارآل  لمن هؤدء من ورخ  لالت رة وىت د أل أل ف  اا  ااه 
 المر اب متاق بناء عىنى خل المر لىنأجأ  ف اةص ابحلج. 

ها اليفافت ة لل ال عىنى لجأ  الت رة كاحلج  للجه اد ة دل لاه خل هللا خمار إبمتامهاا فإماا خل ت األ المار اب متااق لجتىن 
مرالا به ا أل ال هب اا اتماحن خي مساةج تي اليفارا ط لالاكاال  فاا رال اب متااق إمتااق ا تا  اليفارعي عىناى خوا  اد اةت الحن 

ىناى اليفارلع واىت تاؤمر اب متااق  للناه متضاأل بااراءة )لخو  اأا احلاج) لإماا خل ت األ الساباحن  واالأا: إذ لا س هناا كاالق ع
ا اارال اب متاااق هنااا ا أل ااال عىنااى آ اار التبااالة فهااأ تسااةىنزق الماار ابليفاارلع  لل ا متاااق تةأوااف عىنااى اليفاارلع  لمااا د تااةم 

 الأاجأ إد به فهأ لاجأ ف  أل المر اب متاق كناتة عن المر ابلفتل. 
   
 

 549صفحة : 
 
لاحلااال خل مااال المااار ع ذلاااا عىناااى المااار أبصااال ا اه اااة د ببااافةها ا اااةت ال وىن ااال ك اااا عرفااام  لواااراءة: )لخو  اااأا)   

ليفكلذها د أل أل لاع ا لىنةرلتل  لد ألةنزل منزلة  رب اروال  إذا مل تبح  ن ها إىل من نسبم إل ه لخما عىنى ادوة ال 
ن إزا  الفتل مبري إىل  الف الظاهر م  خل الىنفف صا  لىنح ل عىنى الظاهر؛ أبل ت ل اللل فبل الة ين اب متاق ع

عىنى مت : إذا شرعةم فرمتأا احلج لالت رة  ف  أل من لدلة ادوةضااء  لت األ وا ااة لإزاا ا با تتا  لهاأ الاكي تاؤذل باه 
إبزاا  ا ةأ ال إل اه خل ت األ ا نباأف عىناى الس اق ك ا و منا  لهنم كاانأا ناألا الت ارة  عىناى خل شارل إزاا  الأ ا ىنة 
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لجأبه هأ ا اب  ف  ف ت عي اليفافت ة خل خمتأا هنا مرال منه إزا  اليفرلع  لل ما د تةم الأاجاأ إد باه فهاأ لاجاأ  
 ك ا خشاا له التباق. 

ة إىل خهناا  انة واال فاحلل خل ارتة ل سم لل ال حل م الت رة لو  ا ةىنف التىن اء ع و  هاا: فاكهأ مالاا لخباأ ون فا  
مالااا: د خعىناام خواا ا ا ااص ع ألركهااا لهااكا هااأ مااكهأ جاااابر اباان عباا  هللا لاباان مسااتأل ماان البااحابة لالناتااي مااان 

 الةابتحن. 
لذهأ اليفافتي لخم  لابن اجلهم من ا ال  ة إىل لجأهب ا  لبه وال ع ر لابان ع ار لابان عبااس مان الباحابة لعطااء   

 ابن  ريتن  لاليفتل ل ت   بن جبري  لخبأ برلة  لمسرلق  لإ حاق بن ااهأته. لطاللس  لجماه   لاحلسن  ل 
للل ىننا و تث جابر بن عب  هللا  لو ل: اي ا أل هللا الت رة لاجبة مثل احلج فاال: د  لخل ألتة رلا فهاأ خفضال  خ رجاه  

 اىنم لد تثبام لجأهباا بةىنف ااات ضات فة  الرتمكي  للل عبالة مثل هكه للأ كانم لاجبة لمر هبا النل صاىنى هللا عىن اه ل 
لو  ال  عن ابن مستأل خنه كال تاأل: لأد الةحر  لخين مل خ   من ا أل هللا ع ذلا ش قا وىنم: الت رة لاجبة اه حمال 
ل ادوةجا  وأله: مل خ   إخل  للل هللا ألتاىل واال )لهلل عىناى النااس واج الب ام) لمل تاككر الت ارة  للناه د ت األ عباالات

 لاجبةال مها من نأع لاو . 
للل شرل التبالة الأاجبة خل أل األ مؤوةاة  لاواةج خصاحابنا ختضاا حبا تث: باين ا  االق عىناى مخاس لوا تث جربتال ع  

ا ميال لا  الق لمل تككر ف ها الت رة  لو تث العارايب الاكي واال: د خ تا  لد خنااص: فااال: خفىناح إل صا ق لمل تاككر 
 اليفافت ة أبكثر من هكه ارتة  إذ ورنم ف ها م  احلد  لباأل بتض البحابة لابدوة اط. الت رة لمل دةج 

لاوةج ع ر بن اصطا  هبكه ارتة عىنى من  الة ة  لهأ ا وراق بت رة مث احلل منها ع م ة احلج مث احلج ع عامة ذلا  
بتثاين ا ااأل هللا صاىنى هللا عىن اه ل ااىنم إىل  وبال الرجاأع إىل بىناا ه  ففاي البااااي خ اار  وا تث خيب مأ اى الشااتري واال:

وأق ابل  ن فجقم لهأ ابلبطحاء  عاق وجة الألاع  فاال:   خهىنىنم  فاىنم: خهىنىنم كإهالل النال واال: خوسانم هال 
متا من ه ي؛ وىنم: د  فرمرين فطفم ابلب م لابلبفا لاب رلة مث خمرين فروىنىنم فرأل ام امارخة مان واأمي ف يفاطةين خل 

مث خهىنىنم ابحلج ف نم خف  الناس به وىت  الفة ع ر فككرأله له فاال: خل أن ك ب ةا  هللا  فإنه  ماران غسىنم اخ ي  
ابلة اق  وال ألتاىل )لخمتأا احلج لالت رة هلل) لخل أن ك بسنة ا أل هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  فإناه مل دال واىت بىناغ اهلا ي 

هالل كإهالل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  لالنال كاال مهاال حبجاة لع ارة حمىنه  ترت  ع ر  لهللا خعىنم  خل خاب مأ ى خهل إب
متا فهأ واال لالااال مةىنبس حبج  فال زأ  خل دال ع خثنااء وجاة لمتساا بفتال الر األ عىن اه الساالق خناه كاال واااان لمل 

 ع النفاة. دل  لهكا مبين عىنى ع ق ختب ص ا ةأاألر ابروال ك ا هأ وأله ع و تث فاط ة ابنة و س 
لوأله )فإل خوبرمت ف ا ا ة سر من اهل ي) عطف عىناى )خمتاأا)  لالفااء لىنةفرتا  الاككر  فإناه  اا خمار إبمتااق احلاج لالت ارة  

 ذكر و م ما مين  من ذلا ا متاق. 
ات مان فتال لد    ا احلج؛ لل لوةه تفأت غالبا بت  ااألفاع ا ان   االف الت رة  لا وباا ع كالق التار  منا  الاك 

ما  تاال: خوبره منته مان  واال ألتااىل )لىنفااراء الاكتن خوبارلا ع  اب ل هللا) خي مانتهم الفاار مان السافر لىنجهاال لواال 
 ابن م الة:          
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 لما هجر ل ىنى خل أل أل ألباع ت                      عىن ا لد خل خوبرألا شرأل    
 

 550صفحة : 
 
زأله ألت تة  لنه مارالف وباره لنظريمهاا صا ه  لخصا ه هاكا واأل ا اااحن مان خ  اة الىنراة  لهأ فتل مه أ  مل أل سبه مه  

لل ن كثر ا ةت ال خوبر ا ه أ  ع ا ن  احلاصل من غري التا ل  لكثار ا اةت ال وبار اجملارل ع ا نا  مان التا ل  واال 
وااال الزخميفااري ع ال يفاااف  لماان )ل ااكلهم لاوضاارلهم) فهااأ وا اااة ع ا تن ااحن لل اان اد ااةت ال غىنااأ خواا مها ك ااا 

الىنرأتحن من وال: خوبر وا اة ع من  غري الت ل لوبر وا اة ع من  الت ل لهأ وأل ال ساا ي لخيب عب ا ة لالزجاا   
 لمن الىنرأتحن من ع س لهأ ابن فااس ل نه شاذ ج ا. 

رب الكي تيفاا ع لوأعاه  لا اباأل لجاء اليفرط حبرف  إل  لل مض أل اليفرط كربه هلم فرلاى إل هم ال الق إلااء اص  
إشتااهم ابل ا يفركحن    نتأهنم من الت رة لو  ا ةىنف الفاهاء ع ا رال من ا وباا ع هكه ارتة عىنى وأ اد ةالف 
ع الأضا  خل ع اد اةت ال لال هار عنا ي خل ا وبااا هنااا خطىنال عىناى ماا تتام ا نا  ماان عا ل خل مان غاريه بارتناة وألااه 

ه: فإذا خمنةم فإنه  اهر وأي ع خل ا رال منه المن من  أف الت ل  لخل هكا الةت  م ف ه وضاء ول ا زا  ع ألتاىل عاب
 اا  خو اااق ا وباااا مث ألفرتاهااا ك ااا  اارب نه عناا  وألااه ألتاااىل )فااإذا خمنااةم)  لكاارل هااكا هااأ الااكي تااراه مالااا امااه هللا  

ع ل هبكه ارتة  لإلا اوةج ابلسنة لوال  هأا خصحابه خات  هبا ا ن  للكلا مل دةج ع ا أطر عىنى و م ا وباا برري 
 احلاصل من مرض لوأه للل من  الت ل  بناء عىنى خل إطالق ا وباا عىنى هكا ا ن  هأ الكثر ع الىنرة. 

اهلا ي لجال للل هكه ارتة جتىنم عىنى ا بر ه اي لمل ألرل السانة  يفارلع ة اهلا ي فا  ن وباره التا ل خي ميفارلع ة  
ا وباا خما من  اق مته اهل ي فتىن ه نس ه د لجال ا وبااا  للاكلا واال مالاا بأجاأ  اهلا ي عىناى مان خوبار 
 رض خل نفاس خل كسر من كل ما مينته خل تاف ا أوف م  الناس م  لجأ  الطأاف لالستي عن   لال ا ان  للجاأ  

ابة ا ازلمي خنه صرع ببتض طرتل م اة لهاأ حمارق فسارل ابان ع ار الاضاء من وابل  ا ع ا أطر من و تث متب  بن وز 
لابن الزبري لمرلال بن احل م ف ىنهم خمره خل تة ال  لتفة    فإذا خصح اعة ر. فحل من إوراماه مث عىن اه واج وابال  لخل 

ةج ع ا أطار ع ر بن اصطا  خمر بكلا خاب ختأ  لهباا بن ال أل وحن فاهت ا لوأف عرفه  االف وباا الت ل  لاو
أبل النال صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم مل  مار خواا ا ماان خصااحابه لد مان كااال متااه خل تاضااأا شا قا لد خل تتااأللا ليفاايء  للجااه 
خصحابنا ذلاا ابلةفرواة؛ لل ا اان  ع ا ارض لواأه مان ذات احلاا ؛ فىناكلا كاال مطالباا اب متااق  لخماا ع إوبااا التا ل 

 ااة دل خل ارتااة لإل صااىنحم ل اال مناا  ل نهااا ع مناا  غااري التاا ل خ هاار لواا  أتتاا ت فا ااان   ااااجي  لال هاار ع اد
خ هرتةها ابلسنة  لوال اليفافتي: د وضااء ف ه اا لهاأ  ااهر ارتاة لالوةبااا عىناى اهلا ي لهاأ اوةبااا عىناى مفهاأق ارتاة 

هلا ي لد زاأ عىن اه طاأاف لخمالفة ما ثبم ابلسنة  لوال خبأ ون فة: كال منا  مان عا ل خل مارض ف اه لجاأ  الاضااء لا
 لد  تي بت   لال عكاه بل إل ور ه ته ول لالاضاء عىن ه. 
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لد تىنزمه ما تاةض ه و تث احل تب ة؛ لل ارتة إل كانم نزلم بت ه فت أمهاا نساد  باأف احلا تث  لإل نزلام وبىناه  
النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم تأمقاك فهأ آوال د خيبص الارآل عن ه  عىنى خل و تث احل تب ة مةأاألر؛ لل الاكتن شاه لا 

 تزت لل عىنى ع ل الةأاألر  لمل تنال عنهم ذلا م  خنه  ا ألةأافر ال لاعي عىنى ناىنه. 
لواال اليفااافتي: ا ارال هنااا منا  التاا ل بارتناة وألااه )فاإذا خمنااةم) للهناا نزلاام ع عااق احل تب ااة لهاأ إوباااا عا ل؛ للااكلا  

 فبنص ارتة  لخما غريه فبالا اس عىن ه.  خلجأ اهل ي عىنى ا بر خما حمبر الت ل
 لعىن ه: إل  ال عكاه فتىن ه الطأاف ابلب م لالستي. لمل تال بأجأ  الاضاء عىن ه؛ إذ ل س ع ارتة لد ع احل تث.  
لوأله )ف ا ا ة سر من اهل ي) جأا  اليفرط لهأ ميفة ل عىنى خوا  اكاين ا  انال لهاأ السان  إل اه للل ا سان  فاال با   

تر لل عىن ه وأله )من اهل ي) لو اه ع ال يفاف فتىن  م  لال هر خل تا ا فتال خمار خي فاها لا ماا ا ة سار مان من ألا 
 اهل ي  لكال الةا ترتن لال عىنى لجأ  اهل ي. 

 للجأبه ع احلج  اهر لع الت رة ككلا؛ أبهنا  ا زأ إمتامه بت  ا وراق ابألفاق اجل هأا.  
لسحن لالةاء لىنةرك   كا ةبتأ عىن ه  ت  صتأ خي ما خم ن من اهل ي إبم اال سبا ىنه ل)ا ة سر) هنا  ت  تسر فا 

 لإم ال ألأج هه  فا ة سر هنا مرال به     لجأه الة سر. 
   
 

 551صفحة : 
 
لاهل ي ا م احل أال ا ةاار  باه هلل ع احلاج فهاأ فتال مان خها    لو ال هاأ  ا  ه تاة ك اا  تام ج تاة السار  عىناى   

ل كال ا ا ف ن ب ان ة  لإل كال  تا ف ن ألبت ض ة  لخوال ماا هاأ متارلف عنا هم مان اهلا ي الرانم  للاكلا مل ج ي  فإ
تب نه هللا ألتاىل هنا  لهكا اهل ي إل كال و   اوه واص  احلج لالت رة متاه مث خوبار فالبتاث باه إل خم ان لاجاأ  لإل مل 

أباه لع ماه  لا اباأل مان هاكا سبا ل بتاض مباا  احلاج ت ن  اوه مته فتىن ة ألأج هه عىنى اصالف ع و  ه مان لج
 با ا ا م ال  فإذا فاألم ا نا ا د تفأت ما تنف  فاراء م ة لمن وأهلا. 

لوأله )لد سىناأا اؤل  م) ارتاة ب اال  ال ماة والاة ا واراق واىت تنحار اهلا ي  لإلاا  اص النهاي عان احلىنال للل غاريه   
  ا لاأله )ف ن كال من م مرتضا خل به خذ  من اخ ه) لتتىنام ا اة راا و ام ا واراق ع من مناف ات ا وراق كالط أ مته

 البا ة ب دلة الا اس لالس اق لهكا من مسةةبتات الرتاك أ لل س ب ناتة عن ا والل لت ق لضأح ا ال مة. 
  ا نا ا. لا ابأل من هكا سب ل بتض ما خم ن من خوأال ا نا ا لهأ ا ةبااء اليفتث ا ابأل ع 
لا ل بفةح ا  م لكسر احلاء م ال احلىنأل خل  مانه تاال: ول اب  ال دل ب سر احلاء لهأ ماااق اليفايء لا ارال باه هناا  

 مبىنره لهأ ذحبه لىنفاراء  لو ل حمىنه: هأ حمل ذبح اهل ااي لهأ م  لاللل وأل مالا. 
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  ا اارال ماارض تاةضااي احلىناال  ااأاء كااال ا اارض ابجلساا  خق لوألااه )ف اان كااال ماان م مرتضااا خل بااه خذ  ماان اخ ااه) ارتااة 
ابلرخس  لوأله )خل به خذ  من اخ ه) كناتة عن الأ د اليف ت  لالا ل  ل راه ة الةبرتح ابلا ل. لكىن ة مان لالبةا اء خي 

 خذ  انشئ عن اخ ه. 
ا كنم خا  اجله  و  بىنغ با لع الباااي عن كتأ بن عجرة وال  مىنم إىل النل لالا ل تةناثر عىنى لجهي  فاال م 

هكا  خما جت  شااة  وىنام: د  واال: صام ثالثاة خايق خل خطتام  اةة مسااكحن ل ال مسا حن نباف صااع مان طتااق لاوىنال 
 اخ ا  فنزلم هكه ارتة ع  اصة لهي ل م عامة اه  لمن لطا ف الارآل ألر  الةبرتح  ا هأ مرذلل من اللفاظ. 

سان  إل اه لظهاأاه خي عىن اه. لا تا  فىن حىنال اخ اه لعىن اه ف تاة  لورتناة ا اكلف وألاه لوألاه )فف تاة مان صا اق) حماكلف ا  
)لد سىناأا اؤل  م) لو  خ ل هللا الف تة لما ااها لب نه و تث كتأ بن عجرة  لالنسا بض ةحن لبس أل السحن م  

يفاةل مان نساا كنبار لكارق إذا عبا  لذباح ألثىن ث النأل التبالة لتطىنل عىنى الكب حة ا ابأل منها الةتب  لهاأ ا ارال هناا م
هلل ل ااي التاباا  ان اا ا  لخغىنااأ إطالوااه عىنااى الكب حااة ا ةااار  هبااا إىل متبااأل لع احلاا تث  لار اار تااأق أتكىنااأل ف ااه ماان 

 نس  م  تتين الضح ة. 
ل ابتة إذا اجتاةم  )فإذا خمناةم ف ان متةا  ابلت ارة إىل احلاج ف اا ا ة سار مان اهلا ي ف ان مل زا  فبا اق ثالثاة خايق ع احلاج 

ألىنا عيفرة كامىنة ذلا  ن مل ت ن خهىنه واضاري ا ساج  احلاراق) الفااء لىنتطاف عىناى )خوبارمت) إل كاال ا ارال مان المان 
 لال ا وباا ا ةا ق  للتىنها نزلم بت  خل فرض احلاج  لل ف هاا ذكار الة ةا  لذكار صا اق ا ة ةا  إل مل زا  ها اي ثالثاة 

 ا اج  إىل خفاه لذلا د ت أل إد بت  مت نهم من فتل احلج لالفاء جملرل الةتا أ الككري. خايق ع م ة احلج ل بتة إذ
لجيء إبذا فتال اليفارط مرغاأ  ف اه  لالمان ضا  اصاأف  لهاأ ختضاا الساالمة مان كال ماا خياالف مناه خمان كفارح خمناا   

ف ةتا    ان ألااأل: خمنام مان اعا ل  لتةتا    خماان  لخمنا  لآمنة  لإمنا ب سر اهل زة لهأ واصر ابلنسبة إىل ا ارمأل مناه
إىل ا ارمأل ألااأل: خمناام فاالان إذا جتىنةااه آمناا منااا  لال هار خل المان ضاا  اصاأف ماان التا ل مااا مل تبارح  ةتىناااه لع 
 الارآل مث خبىنره مرمنه فإل مل تاككر لاه مةتىنال نازل منزلاة الاال ق فا ل عىناى عا ق اصاأف مان الاةاال لوا  ألاا ق ع وألاه ألتااىل

 )ا  اجتل هكا بىن ا آمنا ). 
لهكا لل ل عىنى ا رال اب وباا ف  ا ألا ق ما تيف ل منا  التا ل للاكلا و ال إذا خمناةم لتؤتا ه خل ارايت نزلام ع شارل  

ع رة احل تب ة ك ا ألا ق فال مفهأق لىنيفرط هنا؛ لنه  ار  لجال والثاة مت ناة  فارتاة للام عىناى و ام الت ارة  لهناا د 
لمن  لذلا خل ا سىن حن جاءلا ع عاق ع رة الاضاء متة رتن لانلتن إل م نأا من احلج خل دجأا  لتتىنم أل أل إد م  ا

 و م ا رتض لوأه إذا  ال عنه ا ان  ابلا اس عىنى و م اصا ف. 
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خل ألتة رلا فاعة رلا لانةظرلا  لوأله )ف ن متة ) جأا  إذا لالةا تر فإذا خمنةم بت  ا وباا لفاأل م لوم احلج لخم ن م  
إىل عاق وابل  لاغةن أا  ري الت رة ف ن متة  ابلت رة فتىن ه ه ي عأضا عن ها ي احلاج  فالظااهر خل صا ا ارتاة خاتا  باه 
ا وباا الكي د تة  ن مته ا بر من وج لد ع رة  لخل وأله )فإذا خمنةم) خات  به وبأل المان ما  إم اال ا أل اال 

ات لوم احلج  خي خنه فاأله الأوم لمل تفةه م ال احلج  لتتىنم خل من خمن لو  بااى ماا تساته أبل داج عىن اه بت رة لو  ف
 خل دج. 

لمت  )متة  ابلت رة إىل احلج) انةفا  ابلت ارة عااجال  لادنةفااع هباا إماا  تا  ادنةفااع بثأاهباا  خل بسااأط لجأهباا إل و ال  
أ وا  خلاهاا ع  افر احلاج  لإماا  تا  ادنةفااع ابحلال منهاا مث إعاالة ا واراق ابحلاج إهنا لاجبة ما  إ اااط السافر هلاا إذ ها

فانةف  أبد تباى ع كىنفه ا وراق م ة طأتىنة  لهكا ا بة من هللا ألتاىل  إذ خابح الت ارة ع ما ة احلاج بتا  خل كاال ذلاا 
 جأا. حمظأا ع عه  اجلاهىن ة إذ كانأا ترلل الت رة ع خشهر احلج من خعظم الف

فالباء ع وأله )ابلت رة) صىنة فتل متة   لوأله إىل خوج مةتىنل  حكلف لل عىن ه مت  )إىل) مرتببا إىل لوام احلاج خل   
ابلرا إىل لوم احلج خي خايمه لهي عيفر ذي احلجة لو  فهم من كىن ة إىل خل بحن الت رة لاحلج  منا د ت أل ف اه ا تة ار 

 ارة لاحلااج ع الة ةا  لالااارال  فتىن اه ماا ا ة سااره مان اهلاا ي لجال ا وااالل الاكي بااحن حمرماا لهاأ ا وااالل الاكي بااحن الت
ا واارامحن  لهااكا و ااث مل تهاا  لواام ا وباااا ف  ااا خااه لهللا خعىناام  لارتااة جاااءت بىنفااف الة ةاا  عىنااى ا تاا  الىنرااأي خي 

ق الاا  خبطاال هبااا شاارتتة اجلاهىن ااة  لا اام ادنةفاااع لخشاااات إىل مااا  اااه ا سااىن أل ابلة ةاا  لابلااارال لهااأ ماان شاارا   ا  ااال
الة ة  تيف ىنها ل نه  ص الة ة  أبل درق احلا  بت رة ع خشهر احلج مث دل منها مث دج من عامه ذلا فبل الرجاأع إىل 
خفاه  ل ص الارال أبل تارتل احلج لالت ارة ع إهاالل لاوا  لتبا خ ع فتىناه ابلت ارة مث دال منهاا لزاأ  لاه خل تارلف احلاج 
عل الت رة كال ذلا شرعه هللا ا بة لىنناس  لإبطاد  ا كانم عىن ه اجلاهىن اة مان منا  الت ارة ع خشاهر احلاج  لفارض هللا 
عىن ه اهل ي جربا  ا كاال تةجيفا ه مان ميفااة الرجاأع إىل م اة للاء الت ارة ك اا كاانأا ع اجلاهىن اة للاكلا  ااه متةتا.لوا  

أا عىنى جأا ه  لخنه دل من ع رأله الا  خوارق هباا ع خشاهر احلاج مث دارق بتا  ا ةىنف السىنف ع الة ة  لع صرةه فاجل ه
ذلا ع وجة ع عامه ذلا  لكال عث ال بان عفاال د تار  الة ةا  لتنهاى عناه ع  الفةاه  للتىناه كاال تةارلل هاكه ارتاة 

عان ع ارال بان وباحن متةتناا عىناى  ثل ما أتلهلا ابن الزبري ك ا    ورتبا  ل الفه عىني لع رال بن وباحن  لع البااااي 
عه  النل لنزل الارآل مث وال اجل من برخته ما شاء  ترت  عث ال  لكال ع ار بان اصطاا  د تار  لىناااال إذا خوارق بت ارة 
لحبجة متا لمت الستي بحن البفا لا رلة خل دل مان إوراماه واىت دال مان إواراق وجاه فااال لاه خباأ مأ اى الشاتري إين 

فأج ت ا أل هللا   ة حمرما  خي عاق الألاع  فااال يل   خهىنىنام  وىنام خهىنىنام إبهاالل كاإهالل النال جقم من ال  ن 
فاال يل هل متا ه ي وىنم د فرمرين فطفم ل ت م فروىنىنم لغسىنم اخ ي لميفاطةين امارخة مان عبا  الاا س  فىن اا 

إل أن ك بسنة ا أله فإنه مل دال واىت بىناغ و و خبأ مأ ى ع ر هبكا وال ع ر  إل أنخ ب ةا  هللا فهأ  مران اب متاق ل 
اهل ي حمىنه    ل هأا البحابة لالفاهاء خيالفأل اخي ع ر ل  كلل ارب خيب مأ ى؛ لحب تث عىنى خل ا أل هللا صاىنى 
هللا عىن ه ل ىنم وال  لأد خل متي اهل ي لوىنىنم    لو  تنسأ بتض الناس إىل ع ر خناه د تار  جاأا  الة ةا  لهاأ لهام 

اخ  ع ر د زأ  ا والل من الت رة ع الة ة  إىل خل دل مان احلاج لذلاا متا  وألاه فإناه مل دال واىت بىناغ اهلا ي لإلا 
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حمىنااه  فىنتىنااه اخ  ا وااالل لىن ةىناابس بن ااة احلااج مناف ااا لن ةااه لهااأ مااا عاارب عنااه اب متاااق للتىنااه كااال د تاار  اروااال خمببااا 
 عىن اه ل اىنم هناا مةاأاألر  إذ وا  شاه ه كثاري مان خصاحابه لنفىناأا وجاه لىن ةأاألر من كةا  خل  انة لل فتال النال صاىنى هللا

 لخنه خهل هبا   تا. 
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نتم كال خبأ ب ر لع ر ترايل إفرال احلج خفضل من الة ة  لالارال لبه خ ك مالا  ال  عنه حم   بان احلسان خناه تارجح   

 بن الزبري اضاي هللا عناه تار  الة ةا   اصاا اب بار إذا مت ان مان خو  احل تثحن ا ةتااضحن بت ل اليف احن  لكال عب  هللا
الأصأل إىل الب م بت  خل فاأله لوأف عرفه ف جتل وجةه ع رة لدج ع التاق الاابل  لأتلل وأله ألتاىل إىل احلج خي إىل 

 لوم احلج الاابل لاجل هأا تاألأل  إىل احلج  خي إىل خايق احلج. 
 اق ثالثة خايق) ارتة عطفم عىنى )ف ن متة ) لل ف ان متةا  ما  جأاباه لهاأ )ف اا ا ة سار) ماا ا لوأله )ف ن مل ز  فب 

 ف ه مت  ف ن متة  لاج ا اهل ي فتطفم عىن ه ف ن مل ز . 
لجتل هللا الب اق ب د عن اهل ي  ايلة ع الر بة لالرمة للكلا شرع الباأق مفرواا فجتىناه عيفارم خايق ثالثاة منهاا ف[  

 ج ل بتة بت  الرجأع من احلج. خايق احل
فاألاه )ع احلاج) خي ع خشااهره إل كاال خم ناه ادعة اااا وبال اناضاااء ما ة احلاج  فااإل مل تا ا  احلاج لاعة اار فةىناا صاافة  

 خ ر  د ألترض إل ها ع ارتة. 
  العا ال لوأله )ألىنا عيفرة كامىنة) فكل ة احلساا  خي جامتةاه فاحلا اأ إذا ذكار عا لتن فبااع ا واال عنا  إاالة  ا 

فكلا خي ا ت لل ككا فب رم هلكا الاأل ص رة وم مثل بس ل إذا واال اب ام هللا لوأوال إذا واال د واأل لد واأة إد 
 ابهلل فحرلف فكل ة مةج تة من ورلف فكلا ك ا وال العيفى:           

 ثالو ابلر اة فهن واساباي                      ل م وحن ت اكين التيفااء   
كلا ألستة فاي الا أق اتي                      لشر  ا رء فأق الري لاء فىنفف فكل ة كىن اة مألا ة مل ألسا   مان كاالق ف  

التر  غىنأ إطالق خ  الفكل ة عىنى  الصة    العا ال  لإل كاال الىنفاف ا  اي جار  براري كىن اة )ذلاا) ك اا نااأل 
   ع ا  ي لفف  ألىنا  د لفف ذلا لمثىنه وأل الفر لق:          ع وأله )ألىنا عيفرة كامىنة) إهنا فكل ة م  كأل الأاو

ثاالو لاثنةاال فةىنااا مخاس                      ل ال ااة مت ال إىل اليفاا اق  خي إىل اليفام لالةاب اال  لع لجاه احلاجااة إىل   
ماا لوا  ع شاتر العيفاى الفكل ة ع ارتة لجأه  فا ل هأ جمرل ألأك   ك ا ألااأل كةبام ب ا ي تتاين خناه جااء عىناى طرتااة 

خي خناه جااء عىنااى خ اىنأ  عااريب لد تف ا  إد ألارتار احل اام ع الاكهن ماارألحن للاكلا واال صاااوأ ال يفااف  ااا ذكار مثىنااه   
 كاأل التر  عىن ال  ري من عىنم  . 
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لةا اري لعن ا ربل خنه أتك   لا ف  لألاأهم خل ت األ بااى شايء  اا زاأ صاأمه  لواال الزجاا  وا  تةاأهم مةاأهم خل ا ارال ا 
باحن صاأق ثالثااة خايق ع احلاج خل  اابتة خايق إذا اجا  إىل بىناا ه با د ماان الثالثاة خ تاال ذلاا جبىن ااة ا ارال باألااه )ألىناا عيفاارة) 
لألبته صااوأ ال يفااف فااال  الاأال وا  جتايء لتابواة ع واأ وألاا: جاالس احلسان لابان  اريتن ففاكل م نف اا لةاأهم 

 ىنةا ري الكي زأ  مته اجل   لد تةتحن. ا ابوة اه  لهأ ترت  من ا ابوة خهنا ل
لع كال ال المحن واجة إىل ب ال منيفر ألأهم مت  الةا ري فروأل: إل هكا ا تا  لإل كاال  االف الصال ع الاأال واىت  

 عم ابن هيفاق خل الأال د ألرل لاه  لخل الةا اري تساةفال مان صا رة المار لناه وا  تةاأهم مان و اث خل هللا ذكار عا لتن ع 
الةحن خمةىنفةحن لجتل خول الت لتن لشل احلالةحن لخكثرمها ل فه ا  فاال جارق طارخ ألاأهم خل هللا خلجاأ صاأق ثالثاة خايق و

فااط لخل الساابتة ا بااة  ان خاال الةا ااري  فبااحن هللا ماا تاا ف  هااكا الةاأهم  باال ا شااااة إىل خل مارال هللا ألتاااىل إزااا  صااأق 
 منه  بحانه  فحبىنم فا  ة الةنب ه عىنى الرمة ا هل ة.  عيفرة خايق  لإلا ألفرتاها ا بة لامة

لنظريه وأله ألتاىل )للاع ان مأ ى ثالثحن ل ىنة لخمت ناها بتيفر فةم م اات ابه خابتحن ل ىنة) إذ لل عىنى خنه خاال من مأ اى  
 عىن ه السالق مناجاة خابتحن ل ىنه لل نه خبىنرها إل ه مأ عة أل سريا. 

ايق عيفارة فرجبام أبناه لتىناه نيفار مان  ا   ابتة لثالثاة؛ لهن اا عا لال مبااكاال  لل ان لو   قىنم عان و  اة كاأل ال 
فا  ة الةأ ت   اهرة  لو  ة كأل الةأ ت  كال إىل ع لتن مةفالألحن د مةسالتحن  اهرة؛ د ةالف والة ادشةرال ابحلاج 

 فف ها ميفاة  لوالة اد ةاراا اب نزل. 
ج جتل بتض التبالة عان  اببها  لفا ا ة الةأ تا  إىل ثالثاة ل ابتة خل كىن ه اا عا ل لفا  ة جتل بتض البأق ع م ة احل 

 مباا  ضبطم  ثىنه الع ال لتن ة لوضا  ة. 
لخما وأل )كامىناة) ف ف ا  الةحارتض عىناى ا أل اال ببا اق الايق كىنهاا د تاناص منهاا شايء  ما  الةنأتاه باكلا الباأق لخناه  

 وا اةه لجما ة.  طرتل ك ال لبا  ة  فال  ال مسةت ل ع
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لوأله )ذلا  ن مل ت ن خهىنه واضري ا سج  احلراق) إشااة إىل خور  شيء ع ال الق  لهأ ه ي الة ة  خل ب له لهاأ   

البا اق  لا تاا  خل اهلاا ي عىنااى الررتاأ ماان م ااة كااي د تت اا  السافر لىنت اارة فرمااا ال ااي فىنام تنةفاا  ابد ااةرناء عاان إعااالة 
ا مل ت ن عىن اه ها ي  لهاكا واأل مالاا لاليفاافتي لاجل هاأا  فىناكلا مل ت ان عنا مها عىناى خهال م اة ها ي ع السفر فىنك

الة ة  لالارال  لهنم د ميفاة عىن هم ع إعالة الت رة  لوال خبأ ون فة  ا شااة إىل     ما تةض نه ال الق السابل عىناى 
 فهأ د تر  الة ة  لالارال لهل م ة لهأ لجه من النظر.  ا م ا شااة لهأ الة ة  ابلت رة م  احلج للجأ  اهل ي 
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لواضاارل ا سااج  احلااراق هاام خهاال بىناا ة م ااة لمااا جالاهااا  لا ةىنااف ع س تاا  مااا جالاهااا فاااال مالااا: مااا األباال   ااة  
لذلا من ذي طأ  عىنى خم ال وىن ىنة من م ة. لوال اليفافتي: من كال من م ة عىنى مساافة الابار لنسابه ابان وب اأ 

 مالا لغىنطه ش أخ ا كهأ.  إىل
لوال عطاء: واضارل ا ساج  احلاراق خهال م اة لخهال عرفاة  لمار  لعرناة  لضاجنال  لالرج ا   لواال الزهاري: خهال م اة  

 لمن كال عىنى مسافة تأق خل وأه  لوال ابن  ت : خهل م ة  لذلي طأ   لفج  لما تىني ذلا. 
 ال احلارق  لواال خباأ ون فاة: هام مان كاانأا لا ال ا أاو ام  اأاء  لوال طاللس: واضارلا ا ساج  احلاراق كال مان كاال لا 

 كانأا م  حن خل غريهم  اكين احلرق خل احلل. 
[)  لصاتة ابلةاأ  بت  ب ال الو ااق الا  د ختىناأا مان ميفااة لىنةحاكتر 196)لاألاأا هللا لاعىن أا خل هللا ش ت  التاا ] 

ن  ىنااة ذلااا هااأ ماان  ىنااة الت ااأق لهااأ خجاا ا خفاارال الت ااأق  للل ماان الةهااالل هبااا  فبماار ابلةاااأ  عاااق  لكااأل احلااج ماا
 ال الق ف ه. 

لوأله )لاعىن أا خل هللا ش ت  التاا ) افةةح باأله )لاعىن أا) اهة اما ابصرب فىنم تاةبر أبل تاال )لاألاأا هللا إل هللا ش ت   
لل ان  اا خاتا  سا ال اصارب افةاةح ابلمار ابلتىنام  التاا ) فإنه لأ اوةبر عىن ه التىنم ا طىنأ   لل التىنم دبل من اصرب  

لنه ع مت  سا ل اصرب  كرنه تاأل: د أليف أا ع ذلا  فرفال مفال إل  آنفا عن  وألاه ألتااىل )لاألااأا هللا لاعىن اأا خل هللا 
 م  ا ةاحن). 

ناف ابةااا ا ي لتعاااالق )احلااج خشاااهر متىنأمااات ف ااان فااارض فاا هن احلاااج فااال افاااث لد فساااأق لد جاا ال ع احلاااج) ا ااةق 
بةفب ل منا ا احلج  لالكي خااه خل هاكه ارايت نزلام بتا  نازلل وألاه ألتااىل )لهلل عىناى النااس واج الب ام مان ا اةطاع 
إل ه  ب ال) ع  أاة آل ع رال فإل ألىنا ارتة نزلم بفرض احلج إ اد  لهكه ارتة ف هاا ب اال خع الاه   لهاأ ب اال ماؤ ر 

ال إىل لوم احلاجة لاو  غري مرة  ف ظهر خل هكه ارتة نزلم ع  نة ألس   هت قة حلج ا سىن حن م  عن ا بحن  لأت ري الب 
 خيب ب ر الب تل. 

لبحن نازلل هاكه ارتاة لنازلل آتاة )لخمتاأا احلاج لالت ارة هلل) واأ مان ثاالو  انحن فة األ  ف  اا نار   مان ارايت الا  خمار  
 من هكه السأاة لىنج   بحن خع ال احلج لخع ال الت رة.  الر أل عىن ه السالق بأضتها ع هكا ا أض 

 لهي لصاتة بفرا ض احلج ل ننه ل ا دل خل تراعي ع خلا ه  لذكر ما خاال هللا الأصاتة به من خاكانه لشتا ره.  
 اهىن ة ف ها. لو   هرت عناتة هللا ألتاىل هبكه التبالة التظ  ة  إذ بسط ألفاص ىنها لخوأاهلا م  ألر ري ما خل ىنه خهل اجل 
للصف الشهر  تىنأمات وأالة عىنى ما هأ متىنأق لىنتر  مان وبال  فهاي مان ا أالثاة عنا هم عان شارتتة إباراه م  لهاي  

من مب خ شأال إىل هناتة خايق ا رق  لبتضها بتض الشهر احلرق  لهنم ورمأا وبل تأق احلج شهرا لخايما لورمأا بت ه با ة 
أل الشااهر احلاارق ماا ة كاف ااة لرجاأع احلجاا ج إىل آفاااوهم  لخمااا اجااأ فإلااا ورمةااه مضاار لنااه ذي احلجاة لاحلااراق كىنااه  لة اا

 شهر الت رة. 
فاأله: )احلج خشهر متىنأمات) خي ع خشهر  لاأله بت ه )ف ن فرض ف هن احلج) للا خل ألا ا: م ة احلج خشهر  لهأ   

 كاأل التر   الرطأ شهرا اب    . 
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 555صفحة : 
 
من وأله )احلاج خشاهر) دة ال خل ت األ مته ا ا لاألاه )فاال افاث لد فساأق) هتأتناا  ا ة ألار  الرفام لالفساأق لا ابأل   

لاجل ال  لبتأبة ألر  ذلا عىنى الناس  للكلا وىنىنم جب   الاىنة  فهاأ نظاري ماا ال  مالاا ع ا أطار: خل عا يفاة والام 
نفسا شيء ف عه  ألت  خكل حلم الب    لدة ال خل ت األ  لترلة بن الزبري اي ابن خ   إلا هي عيفر ل ال فإل ختىنج ع

ألارترا  ا كانأا عىن ه ع اجلاهىن ة من ألت حن خشهر احلاج فهاأ نظاري وألاه )إل عا ة اليفاهأا عنا  هللا اثنةاا عيفارا) ارتاة  لو ال: 
 ا ابأل ب ال لوم احلج لد خنثىنج له. 

  لإلاا ا ةىنفاأا ع خل ذا احلجاة كىناه شاهر خل التيفار اللا ال لالشهر ا ابألة هي شأال لذل الاتا ة لذل احلجاة د غاري 
منه خل الةس  فاط  خل ثالثة عيفر تأما منه  فاال ابللل ابن مساتأل لابان ع ار لالزهاري لعارلة بان الازبري لهاأ الاتاة ابان 

 ا نكا عن مالا  لوال ابلثاين ابن عباس لالس ي لخبأ ون فة لهأ الاتة ابن وب أ عن مالا. 
 ل ابلثالث اليفافتي  لالراب  وأل مكهأ مالا ذكره ابن احلاجأ ع ا اةبر غري متزل. لوا 
لإطااالق الشااهر عىنااى اليفااهرتن لبتااض الشااهر عناا  خصااحا  الاااألحن الثالااث لالرباا  فحاار  عىنااى إطااالق اجل اا  عىنااى  

ةحن  ان ل ال ع الثان اة  لنارة ادثنحن خل عىناى اعةبااا التار  الا  أل ع اليفاهر خل السانة كا اة  اله  ك اا واالأا: ابان  ان
هكا اصالف ألظهر ف  ن خلو  بتض خع ال احلج  ا تبح أت ريه كطأاف الزاياة بتا  عاشار ذي احلجاة  ف ان تاراه خلوتاه 

 ع خايق احلج مل تر عىن ه لما لمن تر   الفه تر   الفه. 
لاللا عااي لاليفااافتي لخبااأ ثااأا: د زاازي لوا  ا ةىنفااأا ع ا هااالل ابحلااج وباال ل ااأل خشااهر احلااج  فااال جماهاا  لعطاااء   

لت ااأل لااه ع اارة ك اان خواارق لىنبااالة وباال لوةهااا  لعىن ااه: زااأ عىن ااه إعااالة ا وااراق ماان ا  اااات عناا  ابةاا اء خشااهر احلااج  
لاوةج اليفافتي باأله ألتاىل )احلج خشهر متىنأمات)  لوال خم : ززأب لل نه م رله  لوال مالا لخبأ ون فاة لالناتاي: 

راق ع     السنة ابحلج لالت رة إد خل مال ا كره الت رة ع با ة ذي احلجة  لل ع ار ابان اصطاا  كاال تنهاى زأ  ا و
عان ذلاا لتضار  فاعىناه ابلا اة  للل ال مالاا ع هاكا مااا مضاى مان السانة  لاواةج الناتاي باألاه ألتااىل )تساقىنأنا عاان 

ج لمل تفبال  لهاكا اوةجاا  ضات ف  إذ لا س ع ارتاة الهىنة ول هي مأاو م لىنناس لاحلج) إذ جتل   ا  مأاو ام لىنحا
ألت  م     الهىنة لةأو م احلج بل مساق ارتاة خل   ا  الهىناة صااحلة لىنةأو ام إ ااد  ما  الةأ تا  ع الةفبا ل ف ؤوام  

 كل ع ل  ا تااانه من  هأا الهىنة عىنى ما ألب نه خللة خ ر  من ال ةا  لالسنة. 
 ع لجه ذكر خشهر احلج د خا  لب  ة وجة ف ها لةأو م احلج. لدوة ال ارتة ع ة حمامل  
 لوأله ألتاىل )ف ن فرض ف هن احلج) ألفرت  عىنى هاأله ا ا مة لب ال خل احلج تا  ف ها لب ال خهم خو امه.  
ةهاا لااأل لمت  فرض: نأ  لعزق  فن ة احلج هي التزق عىن ه لهأ ا وراق  لتيفارتط ع الن اة عنا  مالاا لخيب ون فاة مااان 

من خوأال احلج لهأ الةىنب ة  خل ع ل من خع اله كسأق اهل ي  لعن  اليفاافتي تا  ل احلاج بن اة للاأ مل تبااوأ واأد خل 
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ع ااال لهااأ خاجااح  لل الن ااة ع التبااالات مل تيفاارتط ف هااا مااانةهااا جلاازء ماان خع ااال التبااالة  لد  ااالف خل الساانة مااانااة 
 الراوىنة براكبها. ا هالل لالغةسال لالةىنب ة لا ةأاء 

 لض ري )ف هن) لبشهر  لنه    لرري عاول ف جري عىنى الةرن ث.  
لوأله )فال افث لد فسأق لد ج ال ع احلج) جأا  من اليفارط ة  لالارابط باحن  ىناة اليفارط لاجلاأا  ماا ع متا  )د  

 افث) من ض ري تتأل عىنى )من)؛ لل الةا تر فال ترفث. 
أق لاجلا ال نفااي اجلانس مبالرااة ع النهاي عنهااا لإبتالهاا عاان احلاا   وااىت جتىنام كرهنااا وا  هنااي لوا  نفااي الرفاث لالفساا 

احلا  عنها فانةهي فانةفم خجنا ها  لنظري هكا كثري ع الارآل كاألاه ألتااىل )لا طىنااات ترتببان) لهاأ مان وب ال الة ث ال 
ناه امةثال لفتال ا ارمأا باه فبااا حب اث خياري عناه أبناه أبل شبهم والة ا رمأا لوم المر ابحلالة احلاصىنة بت  امةثالاه ف ر

 فتل ك ا وراه ع ال يفاف ع وأله )لا طىناات ترتببن)  فرطىنل ا ركأ ال ال عىنى اهل قة ا يفبه هبا عىنى اهل قة ا يفبهة. 
 
   
 

 556صفحة : 
 
ىنجانس نباا  لوارخ ابان كثاري لخباأ ع ارل لورخ اجل هأا بفةح خلا ر ال ىن اات الاثالو ا نف اة باال  عىناى اعةبااا )د) انف اة ل  

برف  افث لفسأق عىنى خل )د) خ ام لا س انف اة لىنجانس غاري ناص لوارخ )لد جا ال) بفاةح الاالق عىناى اعةبااا )د) انف اة 
لىنجنس نبا لعىنى خنه عطف  ىنة عىنى  ىنة فارلي عان خيب ع ارل خناه واال  الرفا   تا  د ت األ افاث لد فساأق  تتاين 

خل ا ب اتن ان بال عن فتىن ه ا لخهن ا افتاا لابا  ال دلاة عىناى الثباات مثال افا   احل ا  هلل  لانةهاى خل  رب د حمكلف ل 
ال الق مث ابة خ النفي فااال: )لد جا ال ع احلاج) عىناى خل ع احلاج  ارب )د)  لال االق عىناى الااراءألحن  ارب مساةت ل ع 

 النهي. 
  ة لاوةج باأل التجا :          لالرفث الىنرأ من ال الق لالفحش منه واله خبأ عب  
لا  خ ارا  وجا ج كظاام                      عان الىنراا لافااث الة ىناام لفتىناه كنباار  لفارح لكارق لا اارال باه هناا ال ناتااة   

 عن ورابل النساء. 
ل ذلااا  وااال لخوسااأ خل ال ناتااة هبااكا الىنفااف للل غااريه لاباا   اا  ا تن ااحن الباارتح لال ناتااة  لكااانأا ع اجلاهىن ااة تةأوااأ  

 النابرة:          
و ا  ايب فإان د دل لاناا                      هلأ النساء لإل ال تن و  عزما ترت  من ال تن احلج لوا  فسارلا وألاه: هلاأ   

 النساء ابلرزل. 
ذلاا بباراوة  لهاكا  ارب مارال باه مبالراة النهاي اوةضاى خل اجل ااع ع احلاج واراق  لخناه مفسا  لىنحاج لوا  ب نام السانة   

فال  أل ع ا وراق مين  من اجل اع إىل ا واالل بطاأاف ا فاضاة لذلاا   ا  لوام ا واراق  فاإل وبال نسا ال فااال 
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مالاا هااأ مفساا  لتت ا  وجااه إذا مل ميااض لواأف عرفااة  لإد وضاااه ع الاابال نظاارا إىل خل وبااأل ادلةاكاذ واا  انع جتاارل 
ألت   خل نس ال  لوال اليفاافتي ع خوا  وأل اه للالل الظااهري: د تفسا  احلاج احلج لالزه  ا طىنأ  ف ه باط  النظر عن 

لعىن ه ه ي  لخما مرا لة النساء لاحل تث ع شرل اجل اع ا بااح فكاتتاة تنبراي  ا ها  لناه تبارف الاىناأ عان ادناطااع 
 إىل ذكر هللا ع احلج. 

 س الاب  منه إنيفاء الرفث  لو  و ا ابن عباس ااوىنةه لل س من الرفث إنيفال اليفتر الا   الكي ف ه ذكر الرزل؛ إذ ل 
لهأ حمرق بب م ف ه ذكر لفف من الرفث فاال له صاوبه وباحن بان وا س: خألرفاث لخنام حمارق  فااال: إل الرفاث ماا كاال 

 عن  النساء خي الفتل الكي عن  النساء خي اجل اع. 
ه هناا النهاي عان الاكبح لبصاناق لهاأ ألفساري مارلي عان لالفسأق مترلف لو  ألا ق الااأل ف اه غاري مارة  لوا  و ال خاال با 

مالا  لكرنه واله لنه تةتىنل إببطال ماا كاانأا عىن اه ع اجلاهىن اة غاري خل الظااهر مشاأل الفساأق لساا ر الفسال لوا   ا م 
     ا فسرتن عن و م ا أل ال ابلفسأق ع م ة ا وراق. 

أل ااال الفسااأق ع ماا ة ا وااراق مفساا  لىنحااج كااكلا  لمل خا لواارل الفسااأق ابلرفااث الااكي هااأ مفساا  لىنحااج تاةضااي خل إ 
لو  من الفاهاء خل الفساأق مفسا  لىنحاج لد خناه غاري مفسا   اأ  ابان وازق فااال ع احلىناي: إل ماكهأ الظاهرتاة خل 
ا تاصاي كىنهااا مفسا ة لىنحااج  لالااكي تظهار خل غااري ال بااا ر د تفسا  احلااج لخل ألت ا  ال بااا ر مفساا  لىنحاج لهااأ خواار  

 ه من ورابل النساء الكي هأ الةكاذ مباح لهللا خعىنم. إبفسال
لاجل ال مب ا جالله إذا  اص ه  باما ش ت ا لو  بسطنا ال الق عىن ه عن  وأله ألتاىل )لد جتالل عن الكتن خيةانأل  

 خنفسهم) ع  أاة النساء  إذ فاألنا ب انه هنا. 
لو اال جتااالل التاار  ع ا ااةالفهم ع ا أوااف؛ إذ كااال تتضااهم لا ةىنااف ع ا اارال ابجلاا ال هنااا فا اال الساابا  لا راضاابة   

 تاف ع عرفه لبتضهم تاف ع    لال  هكا عن مالا. 
   
 

 557صفحة : 
 
لاألفل التىن اء عىنى خل م اا ة التىنم لا نا رة ف ه ل سم مان اجلا ال ا نهاي عناه  لوا   تام مان شا انا التالماة الاأ تر   

 يفاف لضته ع ال تبة ع م ة احلج باب  خل تطالته التىن اء الكتن دضرلل ا أ م لوال: خل الزخميفري  ا خمت ألفسري ال
من ب ا له خل زالل ع شئ فىن فتل  فزع أا خل بتض خهل التىنم اعرتض عىن ه واا ال:  ااذا فسارت وألاه ألتااىل )لد جا ال 

عاان جمالبةااه  لنااه اآه د تفاارق بااحن  ع احلااج) لخنااه لجاام هلااا  لخان خوسااأ إل صااحم هااكه احل اتااة خل الزخميفااري خعاارض
اجلا ال ا  ناأع ع احلاج لباحن اجلا ال ع التىناام  لاألفااأا عىناى خل اجملاللاة ع إن ااا ا ن اار لإواماة وا لل الا تن ل سام ماان 
ا نهااي عنااه فااا نهي عنااه هااأ مااا زاار إىل ا راضاابة لا يفااامتة لتناااع ورمااة احلااج للجاال مااا ع خوااأال اجلاا ال ماان الةفباا ل  

 نم ارتة جم ىنة ف  ا تفس  احلج من خنأاع اجل ال فريج  ع ب ال ذلا إىل خللة خ ر . كا
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لوأله )لما ألفتىنأا من  ري تتىن ه هللا) عاأ به النهي عن ا نه ات لاب  ادألبااف أبضا ال ألىناا ا نه اات ف رناه واال:  
هللا لخاتاا  د مااه لهااأ اجملااا اة عىنااى ا تىنااأق بطرتاال  د ألفتىنااأا مااا هن ااةم عنااه لافتىنااأا اصااري ف ااا ألفتىنااأا تتىن ااه هللا  لخطىناال عىناام

[) 197ال ناتااة فهاااأ متطاااأف عىناااى وألاااه: )فاااال افاااث) إخل: )لألاازلللا فاااإل  اااري الااازال الةااااأ  لاألااااأل اي خليل اللباااا ]
لخكثار  متطأف عىنى  ىنة )لما ألفتىنأا من  ري تتىن ه هللا) ابعةباا ما ف ها من ال ناتة عان الرتغ اأ ع فتال اصاري  لا تا 

 من فتل اصري. 
لالةزلل إع ال الزال لهأ الطتاق الكي د ىنه ا سافر  لهأ ألفتل ميفةل من ا م جام  لهأ الزال ك ا تاال ألت ام لألا اص  

 خي جتل ذلا مته. 
فااالةزلل مسااةتاا لال ااة ثاا ماان فتاال اصااري ا ااةت ال ل ااأق اجلاازاء شاابه إبعاا ال ا سااافر الاازال لساافره بناااء عىنااى إطااالق ا اام  

السافر لالرو ال عىناى ا اأت. واال العيفاى ع وبا  أله الا  خنيفارها  ا ح النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم لذكار ف هاا بتاض مااا 
 ت عأ النل إل ه خ كا من هكه ارتة لغريها:          

 إذا خنم مل ألرول بزال من الةاي                      لدو م بت  ا أت من و  ألزللا   
ل كا اثاىناااه                      لخنااا مل ألرصاا   ااا كااال خاصاا ا  فاألااه )فااإل  ااري الاازال الةاااأ )  نزلااة ناا مم خل د أل ااأ   

 الةكت ل خي الةاأ  من الةزلل لىنسفر ف أنأا عىن ها خورف. 
الازال لزأ  خل تسةت ل الةزلل م  ذلا ع متناه احلا اي عىنى لجه ا ةت ال الىنفف ع وا اةه لجما ه ف  أل خمرا إبع ال  

لسفر احلج ألترتضا باأق من خهل الا  ن كاانأا ز قاأل إىل احلاج للل خي  ال لتاألاأل وان مةأكىناأل عىناى هللا ف  أناأل كاال 
 عىنى الناس اب حلاف. 

فاأله )فإل  ري الزال) إخل إشااة إىل أتك ا  المار ابلةازلل ألنب هاا ابلةفرتا  عىناى خناه مان الةااأ ؛ لل ف اه صا انة مااء الأجاه  
 رض. لالت
لوألاه )لاألااأل)  نزلاة الةرك ا  لاألااه )فاإل  اري الازال الةااأ ) لمل تاازل إد وألاه )اي خلىل اللباا ) ا يفاري إىل خل الةااأ   ااا  

 ترغأ ف ه خهل التاأل. 
لاللبا :  ا  لاأ لهاأ التاال  لالىناأ مان كال شايء: اصاالص مناه  لفتىناه لباأ تىناأ بضام الاالق واالأا للا س ع كاالق  

ل تفتل بضم التحن ع ا اضاي لا ضاااع مان ا ضااعف إد هاكا الفتال و ااه  ا بأته عان تاأنس لواال ثتىناأ ماا التر  فت
 خعرف له نظريا. 

فاأله )فإل  ري الزال الةاأ )  نزلة الةكت ل خي الةاأ  خفضل من الةزلل لىنسفر ف أنأا عىن ها خورف  مأو  وأله )لاألاأل  
ال ابلةازلل متنااه احلا ااي ما  اجملاا ي إفاالة المار ابلةااأ  الا  هاي  ال ار ارة  نا ابة اي خليل اللبا ) عىنى اوة ال خل تر 

 المر ابلةزلل حلبأل الةاأ  ال ن أتة ببأل الترض. 
لالةاأ  مب ا األاى إذا وكا ش قا  لخصاىنها ألااي وىنباأا ايءهاا لال لىنفارق باحن اد ام لالبافة  فالبافة ابل ااء كاامرخة ألااي   

  خطىنام شرعا عىنى احلكا من عاا  هللا ألتاىل ابألباع خلامره لاجةنا  نأاه ه لو  ألا مم عن  وألاه كازتي لص تي  لو
 ألتاىل )ه   لىن ةاحن). 
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)لاا س عىناا  م جناااح خل ألبةرااأا فضااال ماان اب اام)  ىنااة مترتضااة بااحن ا ةتاااطفحن  نا اابة النهااي عاان خع ااال ع احلااج ألناااع  
أا تةحرجأل منه ع احلج لهأ الةجااة بب ال خهناا د ألنااع ا ابا  اليفارعي إبطااد ا اب  منه فةال ال الق إىل إابوة ما كان

  ا كال عىن ه ا يفركأل  إذ كانأا ترلل الةجااة لىن حرق ابحلج وراما. 
   
 

 558صفحة : 
 
اض تبةراأل فالفضل هنا هأ ا ال  لابةراء الفضال الةجاااة لجال الاربح ك اا هاأ ع وألاه ألتااىل )لآ ارلل تضاربأل ع ال  

 من فضل هللا). 
 لو  كال خهل اجلاهىن ة إذا  رجأا من  أق ذي اجملا  إىل م ة ورق عن هم الب   لاليفراء وال النابرة:           
 كالت ألساوطين اوىني لم ثرألاي                      بكي اجملا  لمل سسس به نر اا    
 هل ع خمف  م من تيفرتي خلماا     من صأت ورم ة والم لو   تنأا                    
وىنام هلااا لهااي ألساتى ساام لبةاهاااا                      د سط نااا إل الب ا  وااا   اماااا خي اناطاا  الب ا  لواارق  لعاان اباان   

عباااس: كاناام ع اااظ  لجمنااة  لذل اجملااا  خ ااأاوا ع اجلاهىن ااة فةاارنأا خل تةجاارلا ع ا أا اام فنزلاام: لاا س عىناا  م جناااح خل 
 ا فضر من اب م ع مأ م احلج اه. خي وراها ابن عباس بزايلة ع مأا م احلج. ألبةرأ 

لو  كانم  أق ع اظ ألفةح مسةهل ذي الات ة لأل لق عيفرتن تأما لف ها ألباع نفا س الساىن  لألةفاا ر الابا ال لتةبااا   
 جمنااة مث إىل ذي اجملااا   اليفااتراء  فهااي خعظاام خ ااأاق التاار  لكااال مأوتهااا بااحن خنىنااة لالطااا ف  مث خيرجااأل ماان ع اااظ إىل

لا ظنأل خهنم تاضأل بحن هاألحن السأوحن با ة شهر ذي الات ة؛ لل النابرة ذكر خنه خواق باكي اجملاا  خابا  ل اال لخناه  ار  
 من ذي اجملا  إىل م ة فاال تككر ااوىنةه:          

 زد  ميا مث ذكر خنه  ر  من هنالا واجا فاال:          ابألم ثالو لا ال ثام لاوا ة                      بكي اجملا  ألراعي من  
كالت ألساوطين اوىني لم ثر  )فإذا خفضةم من عرفات فاذكرلا هللا عن  ا يفتر احلراق) الفاء عاطفة عىنى وأله )فال افث    

 لد فسأق) ارتة  عطف المر عىنى النهي  لوأله: إذا خفضةم شرط لىن ابأل لهأ: فاذكرلا هللا. 
فاضة هنا: اصرل  بسرعة لخصىنها من فاض ا اء إذا كثر عىنى ما دأته فرب  منه ل ال؛ للكلا  أا إجالة الاا اح ع لا  

ا  سر إفاضة لاجمل ل مف ضا  لنه خير  الا اح من الراببة باأة ل ارعة خي با لل ختاري لد جاس ل نظار الاا ح الاكي خيار   
ع لوام لاوا  لهام عا ل كثاري فة األ صارلجهم شا ة  لا فاضاة خطىناام ع  ل أا اصرل  من عرفاة إفاضاة لهنام خيرجاأل

 هاأله ارتة عىنى اصرل  من عرفة لاصرل  من  للفة. 
لالتر  كانأا تس أل اصرل  من عرفة ال ف   لتس أل اصرل  من مزللفة إفاضة  لكال ا طالواحن جماا ؛ لل الا ف  هاأ   

طااالق ا فاضااة عىنااى اصاارلجحن؛  ااا ع خفاااض ماان واار  ا يفاااهبة ماان و ااث متاا  إبتااال اجلساام باااأة  لماان بالغااة الااارآل إ
 ال ثرة للل اليف ة. 
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للل ع جتنأ لفتةم جتنبا لةأهم السامتحن خل السري ميفة ل عىنى لف  بتض الناس بتضا؛ لهنم كاانأا زتىناأل ع لفتهام  
 وجاة الاألاع لواال  لا س الارب اب تضااع فاإذا ضأضاء لجىنبة ل رعة  ري فنهاهم النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم عان ذلاا ع

 خفضةم فتىن  م ابلس  نة لالأواا  . 
ل  عرفاات  ا اام لال لتاااال: بطان لهااأ مساا ل مةسا  ألنحاا ا إل ااه م ااه جبااال ساا ط باه ألتاارف جببااال عرفاة اب فاارال  لواا   

فرل  لوال الفراء: وأل الناس تأق جتل عرفات عىن ا عىنى ذلا الأالي بب رة اجل   أبلف لاتء  لتاال له: عرفة بب رة ا 
عرفة مأل  ل س بتريب حمض  ل الفه خكثر خهل التىنم فااالأا: تااال عرفاات لعرفاة  لوا  جااء ع عا ة خوالتاث  تاأق عرفاة  
  لوال بتاض خهال الىنراة: د تااال: تاأق عرفاات  لع ل اط لالي عرفاة جب ال تااف عىن اه انس  ان تافاأل بترفاة لخيطاأ 

تأق ات   ذي احلجاة عنا  الظهار  للواف عىن اه النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم ااكباا تاأق عرفاة  لبا  ع  عىن ه اصط أ ابلناس
 خعىنى ذلا اجلب ل عىنم ع ا أض  الكي لوف ف ه النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم ف اف الض ة تأق عرفة عن ه. 

ل مرجتال  لالاكي ا ةاااه الزخميفاري لابان لد ت اي لجه اشاةااق ع ألسا  ة ا  اال عرفاات خل عرفاة  لد خناه عىنام منااأل خ 
عط ة خنه عىنم مرجتل  لالكي تظهر خل خو  اد حن خصل لار ر طااأب عىن ه لخل الصل  عرفات  من الترب ة الا مية لخل 

 عرفة ختف ف جر  عىنى اللسنة  لدة ل خل ت أل الصل  عرفة  لخل عرفات إشباع من لرة بتض الابا ل. 
 ع الارآل تيفري إىل خل الأوأف بترفة اكن احلج لوال النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  احلج عرفة  .  لذكر )عرفات) اب ه 
 ي ا أض  عرفات الكي هأ عىنى  نة اجل   أبلاف لاتء فتاامىنأه متامىناة اجل ا  أبلاف لاتء لمل مينتاأه البارف ما  لجاأل  

 التىن  ة. 
   
 

 558صفحة : 
 
ضال الةجاااة لجال الاربح ك اا هاأ ع وألاه ألتااىل )لآ ارلل تضاربأل ع الاض تبةراأل فالفضل هنا هأ ا ال  لابةراء الف  

 من فضل هللا). 
 لو  كال خهل اجلاهىن ة إذا  رجأا من  أق ذي اجملا  إىل م ة ورق عن هم الب   لاليفراء وال النابرة:           
  سسس به نر اا كالت ألساوطين اوىني لم ثرألاي                      بكي اجملا  لمل   
 من صأت ورم ة والم لو   تنأا                      هل ع خمف  م من تيفرتي خلماا   
وىنام هلااا لهااي ألساتى ساام لبةاهاااا                      د سط نااا إل الب ا  وااا   اماااا خي اناطاا  الب ا  لواارق  لعاان اباان   

هىن ااة فةاارنأا خل تةجاارلا ع ا أا اام فنزلاام: لاا س عىناا  م جناااح خل عباااس: كاناام ع اااظ  لجمنااة  لذل اجملااا  خ ااأاوا ع اجلا
 ألبةرأا فضر من اب م ع مأ م احلج اه. خي وراها ابن عباس بزايلة ع مأا م احلج. 

لو  كانم  أق ع اظ ألفةح مسةهل ذي الات ة لأل لق عيفرتن تأما لف ها ألباع نفا س الساىن  لألةفاا ر الابا ال لتةبااا   
م خ ااأاق التاار  لكااال مأوتهااا بااحن خنىنااة لالطااا ف  مث خيرجااأل ماان ع اااظ إىل جمنااة مث إىل ذي اجملااا   اليفااتراء  فهااي خعظاا
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لا ظنأل خهنم تاضأل بحن هاألحن السأوحن با ة شهر ذي الات ة؛ لل النابرة ذكر خنه خواق باكي اجملاا  خابا  ل اال لخناه  ار  
 من ذي اجملا  إىل م ة فاال تككر ااوىنةه:          

 م ثالو لا ال ثام لاوا ة                      بكي اجملا  ألراعي منزد  ميا مث ذكر خنه  ر  من هنالا واجا فاال:          ابأل  
كالت ألساوطين اوىني لم ثر  )فإذا خفضةم من عرفات فاذكرلا هللا عن  ا يفتر احلراق) الفاء عاطفة عىنى وأله )فال افث    

 عىنى النهي  لوأله: إذا خفضةم شرط لىن ابأل لهأ: فاذكرلا هللا. لد فسأق) ارتة  عطف المر 
لا فاضة هنا: اصرل  بسرعة لخصىنها من فاض ا اء إذا كثر عىنى ما دأته فرب  منه ل ال؛ للكلا  أا إجالة الاا اح ع  

س ل نظار الاا ح الاكي خيار   ا  سر إفاضة لاجمل ل مف ضا  لنه خير  الا اح من الراببة باأة ل ارعة خي با لل ختاري لد جا
ل أا اصرل  من عرفاة إفاضاة لهنام خيرجاأل ع لوام لاوا  لهام عا ل كثاري فة األ صارلجهم شا ة  لا فاضاة خطىناام ع 

 هاأله ارتة عىنى اصرل  من عرفة لاصرل  من  للفة. 
 طالواحن جماا ؛ لل الا ف  هاأ لالتر  كانأا تس أل اصرل  من عرفة ال ف   لتس أل اصرل  من مزللفة إفاضة  لكال ا  

إبتااال اجلساام باااأة  لماان بالغااة الااارآل إطااالق ا فاضااة عىنااى اصاارلجحن؛  ااا ع خفاااض ماان واار  ا يفاااهبة ماان و ااث متاا  
 ال ثرة للل اليف ة. 

م للل ع جتنأ لفتةم جتنبا لةأهم السامتحن خل السري ميفة ل عىنى لف  بتض الناس بتضا؛ لهنم كاانأا زتىناأل ع لفتها 
ضأضاء لجىنبة ل رعة  ري فنهاهم النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم عان ذلاا ع وجاة الاألاع لواال  لا س الارب اب تضااع فاإذا 

 خفضةم فتىن  م ابلس  نة لالأواا  . 
ل  عرفاات  ا اام لال لتاااال: بطان لهااأ مساا ل مةسا  ألنحاا ا إل ااه م ااه جبااال ساا ط باه ألتاارف جببااال عرفاة اب فاارال  لواا   

ا عىنى ذلا الأالي بب رة اجل   أبلف لاتء  لتاال له: عرفة بب رة ا فرل  لوال الفراء: وأل الناس تأق جتل عرفات عىن 
عرفة مأل  ل س بتريب حمض  ل الفه خكثر خهل التىنم فااالأا: تااال عرفاات لعرفاة  لوا  جااء ع عا ة خوالتاث  تاأق عرفاة  

عرفاة جب ال تااف عىن اه انس  ان تافاأل بترفاة لخيطاأ    لوال بتاض خهال الىنراة: د تااال: تاأق عرفاات  لع ل اط لالي
عىن ه اصط أ ابلناس تأق ات   ذي احلجاة عنا  الظهار  للواف عىن اه النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم ااكباا تاأق عرفاة  لبا  ع 

 خعىنى ذلا اجلب ل عىنم ع ا أض  الكي لوف ف ه النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم ف اف الض ة تأق عرفة عن ه. 
اي لجه اشاةااق ع ألسا  ة ا  اال عرفاات خل عرفاة  لد خناه عىنام منااأل خل مرجتال  لالاكي ا ةاااه الزخميفاري لابان لد ت  

عط ة خنه عىنم مرجتل  لالكي تظهر خل خو  اد حن خصل لار ر طااأب عىن ه لخل الصل  عرفات  من الترب ة الا مية لخل 
 عرفة  لخل عرفات إشباع من لرة بتض الابا ل.   عرفة ختف ف جر  عىنى اللسنة  لدة ل خل ت أل الصل

 لذكر )عرفات) اب ه ع الارآل تيفري إىل خل الأوأف بترفة اكن احلج لوال النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  احلج عرفة  .  
جاأل  ي ا أض  عرفات الكي هأ عىنى  نة اجل   أبلاف لاتء فتاامىنأه متامىناة اجل ا  أبلاف لاتء لمل مينتاأه البارف ما  ل  

 التىن  ة. 
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 559صفحة : 
 
ل   ا ؤنث د مينه من البرف؛ لل اجل   تزتل ما ع ا فارل مان التىن  اة؛ إذ اجل ا  بةاا تر مسا  ات ب اكا  ف اا  ا    

 إد بت  وب  ألن ريه  فالةرن ث الكي مين  البرف م  التىن  ة خل الأصف ة هأ الةرن ث ابهلاء. 
 بل الأوأف به؛ لنه د إفاضة إد بت  احلىنأل هبا  لذكار )عرفاات) اب اه ألنأتاه باه  لذكر ا فاضة من )عرفات) تاةضي 

تاا ل عىنااى خل الأوااأف بااه اكاان فىناام تااككر ماان ا نا ااا اب ااه غااري عرفااة لالباافا لا اارلة  لع ذلااا لدلااة عىنااى خهن ااا ماان 
فرض ف هن احلج)  لخماا طاأاف ا فاضاة الاكال   الفا ليب ون فة ع البفا لا رلة  لتؤ ك اكن ا وراق من وأله )ف ن 

 فثبم ابلسنة لإ اع الفاهاء. 
 ل)من) ابة ا  ة.  
 لا ت  فإذا خفضةم  ااجحن من عرفات إىل ا زللفة.  
لالةبرتح اب م )عرفات) ع هكه ارتة لىنرل عىنى ورتش؛ إذ كانأا ع اجلاهىن ة تافأل ع      لهأ ا زللفة؛ لهنم مس   

وأف د ت أل  اا  احلرق  ل ا كانم مزللفة من احلرق كانأا تافأل هبا لد ترضأل ابلأوأف بترفة  لل عرفاة فريلل خل الأ 
من احلل ك ا   ر   لهلكا مل تككر هللا ألتاىل ا زللفة ع ا فاضة الثان ة اب ها لوال )من و ث خفاض الناس) لل ا زللفة 

 عرفات  فكلا وأالة عىنى ما تتىن أنه.  هأ ا  ال الكي تف ض منه الناس بت  إفاضة
ل)ا يفااتر) ا ااام ميفااةل مااان اليفااتأا خي التىنااام  خل ماان اليفاااتاا خي التالماااة  لنااه خو  ااام ف ااه عالماااة كا ناااا مااان عهااا   

اجلاهىن اة  للتىنهاام فتىناأا ذلااا لهناام تا فتأل ماان عرفاات آ اار ا ساااء ف ا اكهم غاابس ماا بتاا  الراارل  لهام  اعااات كثاارية 
 لطرتل ف ض ل عىن هم الأوم. فايفأا خل تضىنأا ا

 للصف ا يفتر بأصف )احلراق) لنه من خاض احلرق االف عرفات.  
لا يفااتر احلااراق هااأ  ا زللفااة      اام مزللفااة لهنااا ا للفاام ماان ماا  خي اورتباام؛ لهناام تب ةااأل هبااا واصاا تن الةبااب ح ع  

 م . 
لأوااأف هبااا  احل ااس لغااريهم ماان عهاا  اجلاهىن ااة  وااال خبااأ لتاااال لىن زللفااة ختضااا   اا   لل   اا  احلجاا ج زة تااأل ع ا 

 ذؤتأ. 
           

فباات جب اا  مث ااح إلاااى ماناااى                      فرصاابح االا تبةرااي ا اازح ابلسااحل ف اان وااال: إل ألساا  ةها  تااا لهنااا   
 ز   ف ها بحن ا رر  لالتيفاء فا  غفل عن كأنه ا ا من عه  ما وبل ا  الق. 

ألساا ى ا زللفااة ختضااا  واازح  بااااف مضاا أنة ل اي مفةأوااة  نأعااا ماان الباارف  اب اام واارل جباال بااحن جبااال ماان طاارف ل   
مزللفة لتاال له: ا  ا ة لل التر  ع اجلاهىن ة كانأا تأو لل عىن ه النريال  لهأ مأوف ورتش ع اجلاهىن ة  لمأوف ا مااق 

 ع ا زللفة عىنى وزح. 
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النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  ا خصبح جب   خألاى وازح فأواف عىن اه لواال: هاكا وازح لهاأ ا أواف  ال  خبأ لالل لالرتمكي خل 
 ل   كىنها مأوف  لمكهأ مالا خل ا ب م  نة لخما النزلل وبة فأاجأ. 

لذهأ عىنا ة ل اعة من الةابتحن لالل اعي إىل خل الأواأف  زللفاة اكان مان احلاج ف ان فاألاه بطال وجاه متسا ا بظااهر  
 ر ع وأله فاذكرلا هللا. الم
لو  كانم التر  ع اجلاهىن ة د تف ضأل من عرفة إىل ا زللفة وىت ز زهم خو   باين صاأفة  لهام بناأ الراأو بان مار بان  

خل بن طااة بن إل اس بن مضر لكانام خماه جرمه اة  لااأ الراأو بباأفة؛ لل خماه كانام د ألىنا  فناكات إل هاي للا ت 
تبة فأل ت الرأو لكانأا زتىنأل صأفة تربطأل هبا شتر اخس البل الكي تنكالنه ص مة ال تباة ذكرا خل جتتىنه ص مة ال 

لألس ى الرب ط  ف ال الرأو تىني خمر ال تبة م  خ أاله من جرهم فىن ا غىنأ وبي بن كال  عىنى ال تبة جتل ا جا ة 
 ة احلاا  هام مىناأ  كنا ة  ف اال الاكي ز از لىنرأو مث با م ع بن ه وىت انارضأا  لو ل إل الكي جتل خبناء الرأو  جاا

 هبم من عرفة تاأل:          
د هم إين اتب  ألابااعاه                       ل كال إمث فتىنى وضاعه لل وضاعة كانم سل الشاهر احلارق  ل اا اناارض   

 آل صافأال مانهم لجااء ا  ااالق خبنااء صاأفة صااات ا جاا ة لباين  ات  ابان  تا  مناااة بان متا م لاثأهاا ابلاتا ل ف انام ع
 لهي ب   كر  بن صفأال وال خلس بن مرراء:          

د تربح النااس ماا وجاأا متارفهم                      واىت تااال خج ازلا آل صفأانااا )لاذكارله ك اا ها اكم لإل كناةم مان   
 [)  198وبىنه  ن الضالحن]

 
 560صفحة : 

 
ا هللا عن  ا يفتر احلراق) لالتطف تاةضي خل الككر ا رمأا به هنا غري الككر ا رمأا باه ع الأال عاطفة عىنى وأله )فاذكرل   

وأله )فاذكرلا هللا عن  ا يفتر احلراق) ف  أل هكا خمرا ابلككر عىنى الت أق بت  المر بككر  اف فهأ ع مت  الةكت ل بت  
 المر ابلككر اصاف ع ا يفتر احلراق. 

رال من هكه اجل ىنة هاأ وألاه )ك اا ها اكم) ف أوتهاا مأوا  الةاكت ل. لكاال ماةضاى الظااهر خد ألتطاف لزأ  خل ت أل ا  
بل ألفبل لع ل عن ماةضى الظااهر فتطفام ابلاأال ابعةبااا مراترهتاا لىنج ىناة الا  وبىنهاا  اا ف هاا مان ألتىن ال الاككر لب اال 

 اق اليف باين:           ببه لهي مراترة ضت فة ل نها ألبحح التطف ك ا ع وأل احلااو بن مه
 خاي ابن  ايبة إل ألىنااناي                      د ألىناين ع النتم التا     
لألىناين تيفة  باي خجارل                      مسةا ق الربكة كالراكأ فإل  ىنة ألىناين الثان ة هي  نزلة ب ل ادشاة ال مان   

 ااعاي إباال لذلاا النفاي تاةضااي كأناه فاا اا؛ إذ د خيىنااأ الرجال عان إواا   د ألىنااين ع الانتم التاا   لل متناااه د ألىنااين
 احلالةحن ف ال الظاهر فبل  ىنة ألىناين أليفة  ع خجرل ل نه لصىنها  راترة ما. 

 لوأله )ك ا ه اكم) أليفب ه لىنككر ابهل ي لما مب اتة.  
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هل اتةه إايكم ف ف   مت  اجملا اة لا  افرة فىنكلا  لمت  الةيفب ه ع مثل هكا ا يفاهبة ع الةسالي خي اذكرله ذكرا مسالاي 
تاألأل إل ال اف ع مثىنه لىنةتىن ل لو  ألاا ق الفارق ب نهاا لباحن كااف اجملاا اة عنا  وألاه ألتااىل )فنةاربخ مانهم ك اا ألاربءلا مناا) 

ال ااف ا ارتناة  اا  لكثر ذلا ع ال اف ال  اورتنم هبا )ما) ك ف كانم  لو ل ذلا  اف  ا ال افة لاحلل خنه لاال ع
 لع غريها. 

 لض ري )من وبىنه) ترج  إىل اهل ي ا ر أذ من ما ا ب اتة ل )إل) خمففة. من إل الثا ىنة.  
 لا رال ضالهلم ع اجلاهىن ة بتبالة الصناق لألر ري ا نا ا لغري ذلا.  
لكي عىن ه  هأا ا فسارتن خل مث لىنرتا اي [) ا199)مث خف ضأا من و ث خفاض الناس لا ةرفرلا هللا إل هللا غفأا او م] 

ا  بااي لىنرتوي ع اصرب لخل ا فاضة ا رمأا هبا هنا هاي عاحن ا ضاافة ا اككأاة ع وألاه ألتااىل )فاإذا خفضاةم مان عرفاات) 
 لخل التطف بثم لىنتألة إىل ال الق عىنى ألىنا ا فاضة. 

ض الناااس) إشااااة إىل عرفاااات ف  ااأل مةضاا نا المااار فا ابااأل ماان الماار هاااأ مةتىناال خف ضااأا خي وألاااه )ماان و ااث خفاااا  
ابلأوأف بترفة د برريها إبطاد لت ل ورتش الكتن كانأا تافأل تأق احلج الكرب عىنى  وزح  ا سا ى جب ا  لاب يفاتر احلاراق 

 فهأ من ا زللفة لكال  ا ر التر  لغريهم تاف بترفات ف  أل ا رال ابلناس ع  هأاهم من ع ا ورتيفا. 
عا يفة خهنا والم: كانم ورتش لمن ذال لتنها تافأل ب أق عرفة ع ا زللفة لكانأا تس أل احل س لكال  ا ر التر   عن 

تافأل بترفة فىن ا جاء ا  الق خمار هللا نب اه خل    عرفاات مث تااف هباا مث تفا ض منهاا فاكلا وألاه ألتااىل )مث خف ضاأا مان 
ا)     ا سىن حن لا رال ابلناس ع أق الناس تتين من ع ا ورتيفا لمن كال و ث خفاض الناس) اه فا ااطأ باأله )خف ضأ 

 من احل س الكتن كانأا تف ضأل من ا زللفة لهم ورتش لمن لل لا لكنانة لخوالفهم. 
ال  الطربي عن ابن خيب جنا ح واال: كانام وارتش د خلاي وبال الف ال خق بتا ه ابةا عم خمار احل اس اخاي واالأا: وان لدة  
 م لواطنأا م ة فىن س لو  من التر  مثل وانا لد مثل منزلنا فال ألتظ أا شا قا مان احلال ك اا ألتظ األ احلارق  تتاين الب

لل عرفة من احلل  فإن م إل فتىنةم ذلا ا ةافم التر  حبرم م لوالأا: و  عظ اأا مان احلال مثال ماا عظ اأا مان احلارق 
اناة ل زاعاة وا  ل ىناأا متهام ع ذلاا اه. تتاين ف اانأا د تف ضاأل إد فىنكلا ألركأا الأوأف بترفة لا فاضة منها لكانم كن

إفاضة لاو ة أبل تنةظرلا احلج ج وىت ترللا مان عرفاة إىل مزللفاة ف جة ا  النااس كىنهام ع مزللفاة للتال هاكا لجاه ألسا  ة 
 ا عىنى الأوأف  زللفة. مزللفة جب    لهنا ز   هبا احل س لغريهم ع ا فاضة فة أل ارتة و  الت عىنى ورتش ادوةبا

   
 

 561صفحة : 
 
لو ل: ا رال باأله )مث خف ضأا) ا فاضة من مزللفة إىل م   فة أل مث لىنرتا اي لالرتأل اأ ع الازمن خي بتا  خل ألاككرلا هللا   

اهىن اة لكاال عن  ا يفتر احلراق لهي من السنة الا مية من عه  إباراه م عىن اه الساالق ف  اا تااال  لكاال عىن هاا التار  ع اجل
ا جا ة ف ها ب    زاعة مث صاات بت هم لبين ع لال من و س ع الل  لكال آ ر من ألأىل ا جا ة منهم خاب  ا ااة ع  ىناة 
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باان العاازل خجااا  ابلناااس خابتااحن  اانة إىل خل فةحاام م ااة فربطىناام ا جااا ة لصاااا الناااس تةبتااأل خمااري احلااج  لكااانأا ع 
ذي احلجة بت  خل ألطىن  اليف س عىنى ثبري لهأ خعىناى جبال وار  ما  لكاال الاكي  اجلاهىن ة خيرجأل من مزللفة تأق عاشر

ز ز هبم تاف وب ل طىنأع اليفا س مساةابل الابىناة لتا عأ با عاء تااأل ف اه  الىنهام براض باحن اعا ناا  لوباأ باحن نساا نا  
وارلا ضا ف م  . فاإل وار  طىناأع لاجتل ا ال ع  حا نا  الىنهم كن لنا جااا  ن خنافه  خلفأا بته كم  لخكرمأا جاااكم  لا

اليف س وال:  خشرق ثبري ك  ا نرري  لتركأ خبأ   ااة مااا خ أل فإذا طىنتم اليف س لف  هبم لألبتاه النااس لوا  واال ع 
 ذلا ااجزهم:          

  ىنأا السب ل عن خيب   ااه                      لعن مأال ه بين فازااه   
مسةابل الابىنة ت عأ جااه خي ت عأ هللا ألتااىل لاألاه: الىنهام كان لناا جاااا  ان                 وىت ز ز  ا ا ماااه        

 خنافه. 
 فاأله: )من و ث خفاض الناس) خي من ا  ال الكي تف ض منه  ا ر الناس لهأ مزللفة.  
الةفساري خ هار لة األ ارتاة لعرب عنه بكلا لل التر  كىنهم زة تأل ع مزللفة  للأد ماا جااء مان احلا تث ل اال هاكا  

 ذكرت ا فاضةحن ابلبراوة لل نا أ وأله بت   فإذا وض ةم منا   م. 
لوألاه: )لا اةرفرلا هللا) عطاف عىناى خف ضاأا مان و اث خفااض النااس خمارهم ابد اةرفاا ك اا خمارهم باككر هللا عنا  ا يفاتر  

 احلراق لف ه ألترتض بارتش ف  ا كانأا عىن ه من ألر  الأوأف بترفه. 
)فإذا وض ةم منا   م فاذكرلا هللا كككركم آابءكم خل خش  ذكرا ف ن الناس من تاأل ابنا آألنا ع ال ن ا لما له ع ار ارة  

[ خللقاا هلام 201[ لمانهم مان تااأل ابناا آألناا ع الا ن ا وسانة لع ار ارة وسانة لوناا عاكا  النااا]200مان  االق]
ت  عىنى وأله: )مث خف ضأا من و اث خفااض النااس) لل ألىناا ا فاضاة [) ألفر 202نب أ  ا كسبأا لهللا  رت  احلسا ]

هي ال ف  من مزللفة إىل م  خل لهناا ألساةىنزق ذلاا لما  هاي حمال اماي اجل ااا  لخشااات ارتاة إىل اماي  ارة التاباة تاأق 
 منا  ه.  عاشر ذي احلجة فرمرت أبل تككرلا هللا عن  الرمي مث اهل ي بت  ذلا لو  مت احلج عن  ذلا  لوض م

لو  خ تأا عىنى خل احلا  د ترمي تاأق النحار إد  ارة التاباة مان بتا  طىناأع اليفا س إىل الازلال مث تنحار بتا  ذلاا  مث   
    ال تبة ف طأف طأاف ا فاضة لو  مت احلج لول لىنحا  كل شيء إد ورابل النساء. 

  ألا ق ع وألاه ألتااىل )لخاان منا ا نا) فهاأ هناا لا نا ا    منسا ميفةل من نسا نس ا من اب  نبر إذا ألتب  لو 
 مب ا م  ي خل هم ا م م ال لاللل هأ ا نا أ لاأله: وض ةم؛ لقال وةا  إىل ألا تر مضاف خي عبالات منا   م. 

 لورخ اجل    )منا   م) بفا ال افحن لورخه السأ ي عن خيب ع رل إبلغامه ا لهأ ا لغاق ال بري.  
هللا) خعال المر ابلككر بت  خل خمر به لابد ةرفاا سض ضاا عىن اه لإبطااد  اا كاانأا عىن اه ع اجلاهىن اة مان لوأله: )فاذكرلا  

ادشاةرال بفضااأل الاااأل لالةفااا ر  فإنااه زار إىل ا ااراء لاجلاا ال  لا اباا  خل ت ااأل احلاا  منر سااا ع التبااالة فتااال لوااأد 
 لاعةاالا. 
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لككر  فاجلاا لاجملرلا نتم  ب ا حماكلف خي ذكارا كاككركم إخل إشاااة إىل ماا كاانأا لوأله )كككركم آابءكم) ب ال لبفة ا 
عىن ااه ماان ادشااةرال ع خايق ماا  ابلةفااا ر ابلنسااا  لمفااا ر خايمهاام  ف ااانأا تافااأل بااحن مسااج  ماا  خي مأضااته لهااأ 

 أل ذلا. مسج  اص ف لبحن اجلبل  خي جبل م  الكي مب ؤه التابة ال  ألرمي هبا اجل رة  ف فتىن
لع ألفسري ابن جرتر عن الس ي: كال الرجل تاأق ف األ: الىنهم إل خيب كال عظ م الابة عظ م اجلفنة كثاري ا اال فارعطين  

 مثل ما خعط ةه. فال تككر غري خب ه لذكر خوأاد وأ من ذلا. 
   
 

 562صفحة : 
 
خلواات الفاراغ باه للا س ف اه ماا تاؤذل ابجل ا  باحن ذكار هللا لا رال أليفب ه ذكار هللا باككر آاب هام ع ال ثارة لالة رتار لألت اري   

 لذكر ارابء. 
لوأله )خل خش  ذكرا) خصل خل خهنا لىنةا ري ل ا كال ا تطأف هبا ع مثل ما هنا خلىل  ض أل الفتال التامال ع ا تطاأف  

خلد بككر آاب هم ألترتضاا أبهنام تيفاةرىنأل عىن ه خفالت  خل  مت  من الة ا  إىل خعىنى  فا ابأل خل تككرلا هللا كثريا  لشبه 
 ع ألىنا ا نا ا بككر د تنف  لخل الج ا هبم خل تتأضأه بككر هللا فهكا ألترتض إببطال ذكر ارابء ابلةفا ر. 

لهلااكا وااال خبااأ عىنااي الفاا ااي لاباان جااين: إل )خل) ع مثاال هااكا لتضاارا  ادنةاااايل لنف ااا اشاارتاط ألااا ق نفااي خل شاابهه  
 لة التامل. لاشرتاط إعا

لعىن ااه  اار  وألااه ألتاااىل )لخا ااىنناه إىل ما ااة خلااف خل تزتاا لل)  لعىنااى هااكا فااا رال ماان الةيفااب ه خلد إ هاااا خل هللا وا اال  
 ابلككر هنالا مثل آاب هم مث بحن أبل ذكر هللا ت أل خش  لنه خول ابلككر. 

تااأل مطىناال بتاا  وألااه كااككركم آابءكاام ل)خشاا ) د خيىنااأ عاان خل ت ااأل متطأفااا عىنااى مباا ا مااا ا منبااأ  عىنااى خنااه مف 
ألاا تره: )فااذكرلا هللا ذكاارا كاككركم آابءكاام) فة األ فةحااة خشا  الا  ع آ ااره فةحاة نبااأ  فنبابه ابلتطااف عىناى ا باا ا 
ا ااكلف الااكي لل عىن ااه وألااه كااككركم لالةااا تر: ذكاارا كااككركم آابءكاام  لعىنااى هااكا الأجااه فنبااأ )ذكاارا) تظهاار خنااه مت  ااز 

ل خش  لصفا لككر ا ا ا صاا مآل الة   از إىل خناه مت  از اليفايء  رالفاة لذلاا تنااع الابا  مان الة   از لش   لإذ و  كا
الكي هأ   الة ا هباق  إد خل مثل ذلا تا  ع ال الق الفبا ح لإل كاال وىنا ال وىناة د ألنااع الفبااوة اكةفااء اب اةالف 

   ا   ز ك ا و ى   بأته خهنم تاألأل: هأ خشاح النااس اجاال  لمهاا صأاة الىنفظحن ا رتالفحن  م  إفالة الة   ز و نقك ألأك
  ري الناس اثنحن  لهكا ما لا  عىن ه الزجا  ع ألفسريه  وىنم: لورتأ منه ا ةت ال مت  ز  نتم  ألأك  ا ع وأل جرتر:          

خل ت ااأل نبااأ )خشاا ) عىنااى احلااال ماان   ألاازلل مثاال  ال خب ااا ف ناااا                      فاانتم الاازال  ال خب ااا  الا لزااأ   
ذكر  ا اأايل لاه لخل خصال خ ا  نتام لاه لكاال نظام ال االق: خل ذكارا خشا   فاا ق النتام فبااا وااد  لالا اعي إىل ألاا   
النتم و نقك هأ ادهة اق بأصاف كأناه خشا   لل ةارألى إشاباع وارف الفاصاىنة عنا  الأواف عىن اه  لل باعا  ماا باحن كىن اات 

 الو مرات با ا ا م ال. الككر ا ة راة ث
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خل خل ت ااأل )خشاا ) متطأفااا عىنااى  ذكاار  اجملاارلا ابل اااف ماان وألااه )كااككركم) لد ميناا  ماان ذلااا مااا و اال ماان امةناااع   
التطاف عىنااى اجملاارلا باا لل إعااالة اجلااا لل ذلااا غااري مةفاال عىن ااه بااحن خ  اة النحااأ  فااال أف أل د مينتأنااه للافاهاام بتااض 

ىن اه واراءة مازة )لاألااأا هللا الاكي ألسااءلأل باه لالاوااق) زار الاوااق لوا  خجاا  الزخميفاري هناا ا ةر رتن مثل ابن مالا لع
لع وألاه ألتااىل )كايفا ة هللا خل شا   يفا ة) ع  اأاة النسااء خل ت ااأل التطاف عىناى اجملارلا ابحلارف با لل إعاالة اجلاااا  

ه ابان احلاجااأ ع إتضاااح ا فبال  لعىن ااه ففةحااة لبتاض النحااأتحن جاأ ه ف  ااا إذا كااال اجلار اب ضااافة د ابحلاارف ك اا والاا
خش  ان بة عن ال سرة  لل خش   نأع من البرف لعىنى هكا الأجه فانةبا  )ذكرا) عىنى الة   ز عىناى واأ ماا ألاا ق ع 

 الأجه اللل عن   بأته لالزجا . 
اا من ألارالف الة   از لا   از  للباوأ ال يفاف خترزال آ رال  عرا  )خل خش  ذكرا) ف ه ا ألتسف لعاه إل ه ا الفر  

لدبن جين ألبتا ليف اه خيب عىني خترتج آ ر  لعاه إل ه مثل الاكي لعاا الزخميفاري لكاال خترزاه خشا  ألتسافا ذكاره عناه ابان 
 ا نري ع ادنةباف  ل ىن ه الزخميفري ع ألفسري آتة  أاة النساء. 

لنساء  وال اليف د ابن عرفة ع ألفسريه  لهكه مسرلة طأتىنة لهكه ارتة من غرا أ اد ةت ال التريب  لنظريهتا آتة  أاة ا 
عأتبة ما اختم من تفه ها من اليف أخ إد ابن عب  السالق لابن احلبا  لما وبر الط ل ف ها لهاأ الاكي كيفاف الانااع 

أ الاكي مال عنها هنا لع وأله ألتاىل ع  أاة النساء )خييفأل الناس كايف ة هللا خل خش   يف ة) لكالمه ع ألىنا ارتة ها
الةأنس حن عىنى نساه؛ لين كنم عن  ابن عب  السالق  ا و ق الأاصال ب ةاا  الط ال فاىنام لاه: ننظار ماا واال: ع خشا  

  يف ة فنظرانه فأج ان ف ه  ايلة عىنى ما وال الناس فاص اليف د إذ ذا  عىنى نساها اه  . 
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امتأل خل الااككر تيفاا ل الاا عاء؛ لنااه ماان ذكاار هللا ل اصااة ع مظااال لوألااه )ف اان الناااس ماان تاااأل) إخل فااا  عىناام الساا  

ا جابااة ماان الزمااال لا  ااال  لل الااصاا تن لةىنااا البااااع عىنااى ا ااةالف خوااأاهلم مااا تاباا لل إد أل  نااا لاجاااء ف ااال ع 
لىنةنب ااه عىنااى ألفااالت ال ااالق ألااا تر كرنااه و اال  فاااذكرلا هللا كااككركم آابءكاام خل خشاا  ذكاارا لالعااأه. مث خاتاا  ألفباا ل الاا اعحن 

الكتن جت تهم ألىنا ا نا ا  لإلا مل تفبل الككر العم من الا عاء  لل الاككر الاكي لا س با عاء د تاا  إد عىناى لجاه 
لاواا  لهااأ متج اا  هللا لالثناااء عىن ااه فااال واجااة إىل ألفباا ىنه ألفباا ال تنبااه إىل مااا لاا س  ح ااأل  لا اساام إىل الفاارتاحن   اا  

يفركحن؛ لل ارتة نزلم وبل سجري احلج عىناى ا يفاركحن  تاة باراءة  ف ةتاحن خل ا ارال لا س  ان لا س الناس من ا سىن حن لا 
له ع ار رة من  الق هام ا يفاركأل  لل ا ساىن حن د ته ىناأل الا عاء صاري ار ارة ماا بىنرام هبام الرفىناة  فا اباأل مان 

 ار رة.  ارتة الةترتض بكق والة ا يفركحن  فإهنم د تؤمنأل ابحل اة
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لوألااه )آألنااا) ألاار  ا فتااأل الثاااين لةنزتاال الفتاال منزلااة مااا د تةتاا   إىل ا فتااأل الثاااين لتاا ق ألتىناال الراارض بب انااه خي خعطنااا  
عطاااء ع الاا ن ا  خل تااا ا ا فتااأل أبنااه ا نتاااق خل اجلااا زة خل حمااكلف لارتنااة وألااه )وساانة) ف  ااا بتاا   خي )آألنااا ع الاا ن ا 

 وسنة). 
بفةح اصاء احلف من اصري لالنف س ميفةل من اصالفاة لهاي اجلا ااة  تااال  ىنال ابليفايء بضام الاالق إذا كاال  ل)اصالق) 

ج ترا به  ل ا كال مت  اجل ااة مسةىنزما نفا ة ما به اجل ااة لل ما اشةل من مرالفها عىنى النفا ة  أاء و   ابجملرلا ك ا 
 إلا تىنبس هكه من  الق له خي ع اصري لوأل البت ث بن ورتث.  هنا خق خطىنل ك ا ع وأله صىنى هللا عىن ه ل ىنم:

           
للسم لإل وربم تأماا ببااا                         الواي لد لتاين ابةرااء الةحباأ ل ىناة )لماا لاه ع ار ارة مان  ىنال)   

كا الفرتال مان النااس خناه د واف لاه ع متطأفة عىنى  ىنة من تاأل فهي ابة ا  ة مثىنها  لا ابأل: إ باا هللا ألتااىل عان ها
ار رة  لل ا رال من هكا الفرتال ال فااا  فاا  واال ابان عط اة: كانام عاالهتم ع اجلاهىن اة خد تا عأا إد  باا  الا ن ا إذ  

 كانأا د تترفأل ار رة. 
 ل احلال لىنةتج أ. لزأ  خل أل أل الأال لىنحال  لا ت  من تاأل ذلا ع وال كأنه د وف له ع ار رة للت 
ل)وسنة) خصىنها صفة لفتىنة خل  ضىنة  فحكف ا أصأف لنزل الأصف منزلة اد م مثل ألنزتىنهم اصري منزلاة اد ام ما   

 خل خصىنه شيء مأصأف ابصريتة  لمثل ألنزتل صاحلة منزلة اد م ع وأل احلط قة:           
آل لق بظهاار الر ااأ أتأل ااين للوتاام وساانة ع  اا اق الاا عاء  ك ااف اهلجاااء لمااا ألنفااا صاااحلة                      ماان   

 ف ف   الت أق  لل ال عاء تاب  به الت أق كاأل احلرتري:          
 اي خهل ذا ا ر  لو ةم ضرا لهأ ع أق عرع حبسأ ما تبىنح له كل  ا ل من احلسنةحن.   
ر رة و  ت أل بت  عاكا  ماا فراتا  الةبارتح ع الا عاء لإلا  ال ع ال عاء )لوةا عكا  الناا) لل وبأل احلسنة ع ا 

 بطىنأ الأواتة من الناا. 
لوأله )خللقا هلم نب أ  ا كسبأا) إشااة إىل الفرتل الثاين  لالنب أ: احلف ا تطى لو  ع  ري خل شر وىنا ال كاال خل   

حلف لو  تنبأ له لتظهر لتيفااص  لهاكا كثريا لل نه عىنى ص رة فت ل  لمل خلا خصل اشةااوه فىنتىنهم كانأا إذا ع نأا ا
 اااهر كااالق الزخميفااري ع ال اااس لالراغااأ ع مفاارلات الااارآل خل هااأ ا اام جاااء عىنااى هااكه الباا رة لمل تاباا  منااه متاا  

 فاعل لد مت  مفتأل  لإطالق النب أ عىنى اليفاص ا يفاع ع وأهلم نب أ اليفف   جما  ابللل. 
الة )كفال) خناه د تااال هاكا نبا أ فاالل واىت ت األ وا  خعا  لراريه مثىناه فاإذا كاال لاعىنم خنه لو  ع لساال التار  ع ما 

مفرلا فال تاال نب أ لهكا غرتأ مل خاه لراريه  اأ  خل الفاار ناال مثىناه عان ابان ا ظفار عنا  وألاه ألتااىل )ت ان لاه كفال 
ا هللا  ااا ذاخ ماان احلاارق لالنتاااق منهااا) ع  ااأاة النساااء. للواا  ع كااالق الزجااا  لاباان عط ااة ع ألفسااري وألااه ألتاااىل )لجتىنااأ 

نباا با) وااال الزجااا  ألااا تر ال ااالق جتىنااأا هلل نباا با لليفااركا هم نباا با  لوااال اباان عط ااة وااأهلم جتاال ماان كااكا لكااكا نباا با 
 تةض ن بااء نب أ آ ر ل س ب ا ل ع و م اللل اه. 
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ع ألىناا ا أاواف ا بااكاة إد خناه لعا  إبجاباة شايء  اا لعاأا باه  لهكا لع  من هللا ألتااىل إبجاباة لعااء ا ساىن حن الا اعحن  

حبساأ ماا ألاةضا ه خواأاهلم لو  اة هللا ألتااىل  لأبد زار إىل فساال عااق د ترضااه هللا ألتااىل فىناكلا ن ار نبا أ ل باا ق 
 طىنأ ماا ترغاأ ابلاىن ل لال ثري لخما إجابة اجل    إذا وبىنم فهي خوأ  لخوسن  لكسبأا  ت  طىنبأا  لل كسأ  ت 

 ف ه. 
 لزأ  خل ترال ابل سأ هنا الت ل لالنب أ نب أ الثأا  فة أل )من) ابة ا  ة.  
لخ م ا شااة ميفري إىل الناس الكتن تاألأل )ابنا آألنا ع ال ن ا وسنة لع ار رة وسانة)  لىنةنب اه اب ام ا شاااة عىناى خل  

 باا عانهم  اا وبال ا ام ا شاااة  خي خل هللا ا اةجا  هلام لجال األبافهم  ا بت  ا م ا شااة شيء ا ةحاأه بسبأ ا 
 إمياهنم ابر رة ف فهم منه خل لعاء ال افرتن ع ضالل. 

لوأله )لهللا  رت  احلسا ) ألكت ل وب  به سا ل الأع  حبباأل ا جاباة  ل ايلة ألبيفاري لهال ذلاا ا أواف  لل إجاباة  
   هنا خطىنل عىنى مراعاة الت ل لاجلزاء عىن ه. ال عاء ف ه  رتتة احلبأل  فتىنم خل احلسا

لاحلسا  ع الصل الت   مث خطىنل عىنى ع  الش اء ال  ترال اجلزاء عىن ها خل وضاؤها  فباا احلسا  تطىنل عىنى الأفاء  
ايب)  ابحلل تاال وا به خي كافره خل لف  إل ه واه  لمنه  ي تأق الا امة تأق احلسا  لوال ألتاىل )إل وساهبم إد عىنى

وال )جزاء من ابا عطاء وسااب) خي لفاوا لع اهلم  لهاهنا ختضا خات  به الأفااء ابلأعا  لإتباال ا أعاأل باه  فا اةفالة 
الةبيفري بسرعة وبأل مطىنأهبم بطرتل الت أق؛ لل إجابةهم من  ىنة وسا  هللا ألتاىل عباله عىنى ما لع هم ف   ل ع 

 ذلا الت أق. 
تها ا سىن أل منا ا وج م فال ألناطتأا عن خل ألككرلا هللا بةتظ  ه لم ه  لابدلةجاء إل ه ابلا عاء لا ت  فإذا خمت ةم خ 

لةحباا ل  ااري الاا ن ا ل ااري ار اارة  لد أليفااةرىنأا ابلةفااا ر  فااإل ذكاار هللا  ااري ماان ذكااركم آابءكاام ك ااا كنااةم ألااككرلهنم بتاا  
 وضاء ا نا ا وبل ا  الق لك ا تككرهم ا يفركأل ارل. 

د أل أنأا كالكتن د ت عأل إد بطىنأ  ري ال ن ا لد تةف رلل ع احل اة ار رة  لهنم تن ارلل احل ااة بتا  ا اأت فاإن م ل  
 إل  رلة أه خعطاكم نب با  ا  رلةم ع ال ن ا لع ار رة  لإل هللا تتجل اب ةجابة لعا  م. 

عىن ااه لماان أت اار فااال إمث عىن ااه  اان األاااى لاألاااأا هللا لاعىن ااأا  )لاذكاارلا هللا ع خايق متاا للات ف اان ألتجاال ع تااأمحن فااال إمث 
[) متطاأف عىناى )فااذكرلا هللا كاككركم آاب  ام) لماا ب نه اا اعارتاض  لإعاالة فتال اذكارلا ل با  203خن م إل ه سيفرلل]

ه خاتا  ألا  اا  الااككر عىن اه ألتىن اال اجملاارلا خي وألاه )ع خايق متاا للات) لبتاا  مةتىنااه لهااأ )فاااذكرلا هللا كاككركم آاب  اام)  لناا
 ببفةه مث ألا   ه بزمانه لم انه. 

 فالككر الثاين هأ نفس الككر اللل لعطفه عىن ه منظأا ف ه إىل ا راترة  ا عىنل به من  مانه.   
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لالايق ا تاا للات خايق ماا   لهااي ثالثااة خايق بتااا  تااأق النحاار  تااا م الناااس ف هاااا  اا  لألساا ى خايق الةيفاارتل  لل النااااس  
 لل ف ها الىنحم  لالةا ت  أليفرتل  خل لل اهل ااي د ألنحر ف ها وىت أليفرق اليف س. تا ل

لكانأا تتىن أل خل إوامةهم    بتا  تاأق النحار بتا  طاأاف ا فاضاة ثالثاة خايق ف تىن األ خهناا ا ارال هناا ابلايق ا تا للات   
التاشار لهاأ واأل ابان ع ار لجماها  لعطااء لوةاالة للكلا وال  هاأا الفاهااء الايق ا تا للات خايق ما  لهاي بتا  ال اأق 

لالس ي لالضحا  لجابر بن  ت  لمالا  لهي غري ا رال من الايق ا تىنأمات ال  ع وأله ألتاىل )ل ككرلا ا م هللا ع خايق 
 متىنأمات) ع  أاة احلج. 

 فالايق ا تىنأمات خايق النحر الثالثة  لهي ال أق التاشر لتأمال بت ه.  
تاا للات خايق ماا  بتاا  تااأق النحاار  فااال أق التاشاار ماان ا تىنأمااات د ماان ا تاا للات  لال أمااال بتاا ه ماان ا تىنأمااات لا  

لا ت للات  لال أق الراب  من ا ت للات فاط  لاوةجاأا عىناى ذلاا باألاه ألتااىل )ل اككرلا ا ام هللا ع خايق متىنأماات عىناى 
د وار ف اه لد ذباح إ اعاا  لواال خباأ تأ اف حم ا  بان احلسان د فارق باحن  ما ا وهم مان هب  اة النتااق) لل ال اأق الرابا 

الايق ا تىنأمااات لالايق ا تاا للات لهااي تااأق النحاار لتأمااال بتاا ه فىناا س ال ااأق الراباا  عناا مها متىنأمااا لد متاا للا  لعاان 
 الاتة عن خيب ون فة. اليفافتي الايق ا تىنأمات من خلل ذي احلجة وىت تأق النحر لما بت  ذلا مت للات  لهأ 
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 لللم ارتة عىنى طىنأ ذكر هللا ألتاىل ع خايق امي اجل اا لهأ الككر عن  الرمي لعن  ور اهل ااي.   
 لإلا خمرلا ابلككر ع هكه الايق  لل خهل اجلاهىن ة كانأا تيفرىنأهنا ابلةفا ر لمرا لة النساء  وال الترجي:           
 إد ثالثة م                       وىت تفرق ب ننا النفر لوال ع ر بن خيب اب تة:          ما نىنةاي   
 ب ا يل منها متبم وحن  رت                      لكف  ب أ  تنم بباناال   
خل احلااج واا  انةهااى فااأهللا مااا خلاي لإل كناام لاااي                      بسااب  ام اام اجل اار خق بث اااال لهناام كااانأا تاارلل   

ابنةهاء التاشر  بت  خل خمس أا عن مالذهام ما ة طأتىناة ف اانأا تتاأللل إل هاا  فارمرهم هللا ألتااىل باككر هللا ف هاا لذكار هللا 
 ف ها هأ ذكره عن  امي اجل اا. 

مسااج  ماا  بسااب   لالايق ا تاا للات الثالثااة ألرمااى اجل اااا الثالثااة ع كاال تااأق منهااا بتاا  الاازلال تبةاا خ ابجل اارة الاا  ألىنااي 
وباا ات  ألرمااى اجل ااراتل ال اارايل كاال  اارة  ثاال ذلااا لت اارب ماا  كاال وباااة  لآ رهااا  اارة التابااة  لع خو اااق الرمااي 

 للوةه لع س ادبة اء ف ه جب رة مسج  م  لا ب م برري م   الفات بحن الفاهاء. 
س لىنحا  خل تب م ع ألىنا الىن اايل إد ع ما   لمان مل لارتة أل ل عىنى خل ا وامة ع م  ع الايق ا ت للات لاجبة فىن  

تبم ع م  فا  خ ل بأاجأ فتىن ه ه ي  لد تر ص ع ا ب م ع غري م  إد لهل الع اال الا  ألاةضاي ا ر اأ عان 
جال م  فا  ا ص النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم لىنتباس ا ب م   ة لجل خنه عىنى  ااتة  مازق  لا اص لرعااء ا بال مان خ
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واااجةهم إىل اعااي ا باال ع ا راعااي البت اا ة عاان ماا  لذلااا كىنااه بتاا  خل ترمااأا  اارة التابااة تااأق النحاار لترجتااأا ماان الراا  
فريمأل  لا ص لىنرعاء الرمي بىن ل  لا اص هللا ع هاكه ارتاة  ان ألتجال إىل لطناه خل تارت  ا واماة  ا  ال اأمحن ال اريتن 

 من الايق ا ت للات. 
تجل ع تأمحن فال إمث عىن ه) ألفرت  لفظي لتذل ابلر بة ع ألر  وضأا بتض خايق م   ن خعجىنه الرجاأع لوأله )ف ن أل 

 إىل لطنه  لجيء ابلفاء لةتا أ ذكر الر بة بت  ذكر التزمية امة منه ألتاىل بتباله. 
 ت للات  فا رال من الةتجل لفتال ألتجل لأت ر: ميفترال بةتجل لأت ر ع ا وامة اب  ال الكي تيفتر به ا م الايق ا 

عاا ق الىنبااث لهااأ النفاار عاان ماا  لماان الةاار ر الىنبااث ع ماا  إىل تااأق نفاار   اا  احلجاا ج  ف جااأ  خل أل ااأل صاا رة ألتجاال 
لأت ار متناااه مطالعاة عجىنااه لخ اره فااإل الةفتال    لىن طالعااة كرناه عجاال نفساه فةتجاال لخ رهاا فةاار ر ف  األ الفتااالل 

فتأل هل ا لل ن ا ةتجل عنه لا ةر ر إل ه مفهأمال مان ا ام الايق ا تا للات  خي ألتجال واصرتن د واجة إىل ألا تر م
النفر لأت ر النفر  لزأ  خل أل أل ص رة الةفتال ع الفتىناحن لة ىناف الفتال كرناه اضاطر إىل التجىناة خل إىل الةار ر ف  األ 

 ا فتأل حمكلفا لظهأاه خي ف ن ألتجل النفر لمن أت ره. 
ألتجل ع تأمحن فاال إمث عىن اه)  ااهر ا تا  ع نفاي ا مث عناه  لإلاا وألاه )لمان أت ار فاال إمث عىن اه) تيفا ل فاأله )ف ن   

أبل نفي ا مث تاةضي ألأهم وبأله ف بري الةر ر إىل ال أق الراب  ا بة م  خنه هأ التزمياة  للفا  هاكا الةاأهم  اا الي خل 
ل الةتج ال  لفرتال تب حاأل الةار ري إىل الرابا  فاأالت ارتاة لىنةأ اتة ع خهل اجلاهىن ة كانأا عىناى فارتاحن؛ فرتال مانهم تب حاأ 

المرتن  خل ألتجل مت  نفي ا مث ف ه ا كناتة عن الةا ري بحن المرتن  لالةار ري خفضال  لد ماان  ع ال االق مان الةا اري 
 ق خفضل. بحن خمرتن لإل كال خو مها خفضل ك ا  ري ا سافر بحن البأق لا فطاا لإل كال البأ 
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لعنا ي خل لجاه ذكاار )لمان أت اار فاال إمث عىن اه) خل هللا  ااا خمار ابلااككر ع خايق ما  لألار  مااا كاانأا عىن ااه ع اجلاهىن اة ماان   

ادشااةرال ف هااا ابلفضااأل ك ااا ألااا ق  لوااال بتاا  ذلااا )ف اان ألتجاال ع تااأمحن فااال إمث عىن ااه)   ااف خل تةااأهم خل الةتج اال 
ا عن مأاوته ما د دسن من ال الق  فا ف  ذلاا باألاه )لمان أت ار فاال إمث عىن اه) فاإذا نفاي هاكا الةاأهم ابلنفر خلىل ألباع 

عىنم السام  خنه و  ثبةم لىن ةر ر فض ىنة ا وامة بةىناا ا ناا ل ا بااكاة لا يفاااكة ف هاا باككر هللا ألتااىل  للاكلا عاباه باألاه 
مل تفساال ع خايق ماا   لإد فالةار ر ف هااا  اان مل تةال إمث فهااأ مةتىناال  ااا ) ان األاااى) خي  اان األااى هللا ع أت ااره فىناام ترفاث ل 

أل ل عىن ه )د) من مت  النفي  خل هأ  رب مبة خ  خي ذلا ) ن األاى)  لب لل هكا د تظهر لجه لزايلة وأله ) ن األاى) 
 لإل أل ىنفأا ع ألفسريه  ا د مت ل النفس إىل ألارتره. 

ابلةاأ  لوتم ع آ ر ب ال مهاق خو اق احلج  فهي متطأفة عىنى )لاذكرلا هللا) لمترتضة باحن  لوأله )لاألاأا هللا) لصاتة 
 )لمن أت ر) لبحن )لمن الناس من تتجبا) اخل. 
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لو  ا ةحضر وال ا ااطبحن أبو اق احلج ع وال وجهم؛ لل مفاسة هاأله ارايت كانام باألاه: )ف ان فارض فا هن  
باألااه )لاذكاارلا هللا ع خايق متاا للات) لهااي آ ار خايق احلااج لخشااري ع ذلااا إىل الةفاارق  احلاج فااال افااث) اخل  ل ااا  ة ام

لالرجأع إىل اللطال باأله )ف ن ألتجل ع تأمحن) اخل  عااأ ذلاا باألاه ألتااىل )لاألااأا هللا) لصا ة جامتاة لىناراجتحن مان 
 اصااة  اا ة احلااج ك ااا كاناام ألفتىنااه اجلاهىن ااة فااإذا احلااج خل تراوبااأا ألاااأ  هللا ع  ااا ر خوااأاهلم لخماااكنهم لد زتىنااأا ألاااأاه 

 اناضى احلج اجتأا تةااألىنأل لترريلل لتفس لل  لك ا تفتىنه كثري من عباة ا سىن حن عن  اناضاء امضال. 
لوألاه )لاعىن ااأا خن اام إل ااه سيفاارلل) ساارتض عىنااى الةاااأ  لسااكتر مان  الفهااا؛ لل ماان عىناام ذلااا  ااتى  ااا زىنااأ اضااا  

 نأ  اطه. ا رجأع إل ه لجت
 فالمر ع )اعىن أا) لىنةككري  لل ذلا متىنأق عن هم لو  ألا ق آنفا عن  وأله )لاعىن أا خل هللا ش ت  التاا ).  
لاحليفار: اجل ا  بتا  الةفارق. فىناكلا ان اأ وألاه )سيفارلل) واال  ألفارق احلجا ج بتا  اناضااء احلاج لاجة ااع خفارال كاال  

 فرتل منهم إىل بىن ه بت  ذلا. 
ف )سيفرلل) هنا للل ألبريلل خل ألرجتأل  لل سيفرلل خ   لنه ت ل عىنى ا بري لعىناى الرجاأع ما  ال دلاة لا ةري لف 

عىنااى خهناام تبااريلل جمة تااحن كىنهاام ك ااا كااانأا جمة تااحن وااحن ا ةحضاااا واااهلم ع هااكا اصطااا  لهااأ اجة اااع احلااج  للل 
ف سيفرلل خنسأ اب ااق من لجأه كثرية  لالتر  كاانأا الناس بت  احلج ديفرلل إىل مأاطنهم فككرهم ابحليفر التظ م  بىنف

تةفروااأل ااباا  خايق ماا  فريجتااأل إىل م ااة لاازاياة الب اام لطااأاف الااألاع مث تنباارفأل فريجاا  كاال فرتاال إىل مأطنااه  وااال اماارؤ 
 الا س تككر الةفرق تأق ااب  النحر لهأ تأق ا بأ ع م :          

 خشم لخأن  من فراق ا بأ                    فىنىنه ع نا من اخ  من ألافارق     
 غ اة غ لا فسالا بطن ناااىنة                      لآ ر منهم جا ع جن  كب اأ لوال كثري:            
 ل ا وض نا من م  كل وااجة                      لمسح الاكال من هأ ما اح   
 لمل تنظر الرالي الكي هأ اا ح             لش ت عىنى لهم ا هاا  اوالنا            
خ كان أبطراف الوالتث ب ناناا                      ل الم أبعناق ا طي الابطح لا ت  ل  ن ذكاركم هللا للعااؤكم ع   

 ان لعةاه واجةاه خايق إوامة م ع م   لهي الايق ا تا للات الثالثاة ا أال اة ل اأق الضاحى  لخو  اأا ع ما  ألىناا الايق ف
إىل الةتج ال ابلرجااأع إىل لطنااه فاال إمث عىن ااه خل تاارت  تاأمحن ماان خايق ماا  لمهاا الثاااين عيفاار مان ذي احلجااة لالثالااث عيفاار 

 منه. 
[ لإذا ألاأىل  اتى ع 204)لمن الناس من تتجبا وأله ع احل اة ال ن ا لتيفه  هللا عىنى ما ع وىنبه لهاأ خلا  اصبااق]  

[ لإذا و ل له األاي هللا خ كألاه التازة اب مث فحسابه 205ا احلرو لالنسل لهللا د دأ الفسال]الاض ل فس  ف ها لتهىن
 [)  206جهنم للبقس ا هال]
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عطف عىنى  ىنة )ف ن الناس من تاأل ابنا آألنا ع ال ن ا) اخل  لنه ذكر هنالا وال ا يفركحن البرواء الكتن د وف   
كرهم بككر ا ؤمنحن الكتن هلم اغباة ع احلسانة ع الا ن ا ار ارة  فانةاال هناا إىل واال فرتال آ ارتن هلم ع ار رة  لوابل ذ 

 اان د وااف هلاام ع ار اارة لهاام مةظاااهرلل أبهناام ااغبااأل ف هااا  ماا  ماابىنااة واااهلم حبااال ا ااؤمنحن اصالبااحن الااكتن تااؤثرلل 
 ع وأله )لمن الناس من تيفري نفسه ابةراء مرضاة هللا). ار رة لاحل اة الب تة عىنى احل اة ال ن ا  لهم ا ككأالل 

ل)من)  ت  بتض ك ا ع وأله ألتاىل )لمن الناس من تاأل آمنا ابهلل) فهي صاحلة لىنب ق عىناى فرتال خل عىناى شااص  
 متحن ل)من) ا أصألة ككلا صاحلة لفرتل لشاص. 

 عن  ميفاه ة خمر غري مرلأف  في  ببه. لا عجا  إزال التجأ ع النفس لالتجأ: انفتال تترض لىننفس  
ل ا كال شرل ما خيفى  ببه خل ألرغأ ف ه النفس  صاا التجأ مسةىنزما لتوساال ف ااال خعجباين اليفايء  تا  خلجاأ  

يل ا ةحسااانه  وااال ال أاشااي تاااال ع اد ةحسااال: خعجبااين كااكا  لع ا ن اااا: عجباام ماان كااكا  فاألااه: تتجبااا خي 
 دسن عن   وأله. 

 اارال ماان الاااأل هنااا مااا ف ااه ماان لدلةااه عىنااى والااه ع ا ميااال لالنبااح لىن سااىن حن  لل ذلااا هااأ الااكي تهاام الر ااأل لا 
لتتجبه  لل س ا رال صفة وأله ع فباوة لبالغة؛ إذ د غرض ع ذلا هنا لل ا ابأل ما تضال وأله: لهأ خل  اصباق 

 إىل آ ره. 
خي لمان النااس مان تظهار لاا ماا تتجباا مان الااأل لهاأ ا مياال لواأ اصاري  لاصطا  إما لىننال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم 

لا عراض عن ال فاا  ف  أل ا رال  )من) ا نافاحن لمتظ هم من ال هأل  لف هم من ا يفركحن من خهال تثار  لهاكا هاأ 
يب لكال  أىل لبين  هرة مان ال هر عن ي  خل طا فة مت نة من ا نافاحن  لو ل: خات  به ال نس بن شرتف الثافي لا ه خ

واارتش لهاام خ ااأال الناال صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم  لكااال تظهاار ا ااألة لىنناال صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم. لمل تنضاام إىل ا يفااركحن ع 
لاوتة ب ا بل  نس خي أت ر عن اصرل  متهم إىل ب ا لكال له ثىنث ا ة من بين  هرة خوالفه فب هم عىناى ادنضا اق إىل 

إنه كال تظهر ا  الق لهأ منافل  لوال ابن عط ة: مل تثبم خنه خ ىنم وط  لل ن كال تظهر الأل لىنر أل  ا يفركحن فا ل:
فىن ا اناضم لوتة ب ا و ل: إنه ورق  اعا لىن سىن حن لوةل مريا هلم فنزلم ف ه هاأله ارتة لنزلم ف ه ختضا )لد ألطا  كال 

 زة)  لو ل بل كانم ب نه لبحن وأمه ثا اف عا الة فب اةهم لا ال والف مهحن مها  ميفاء بن  م) لنزلم ف ه )لتل ل ل مهزة 
 فرورق  اعهم لوةل مأاش هم فنزلم ف ه ارتة لعىنى هكا فةارتته لنه غ اهم لخفس . 

لزااأ  خل اصطااا  لرااري متااحن لاا تم كاال خماطااأ ساااكترا لىن سااىن حن ماان خل ألاارل  عىناا هم و اال ا نااافاحن لألنب هااه هلااام إىل  
اس لذلا د ب  منه لالظرف من وأله )ع احل ااة الا ن ا) لزاأ  خل تةتىنال )تتجباا) فاريال هباكا الفرتال ا ةطالع خوأال الن

من الناس ا نافاأل الكتن تظهرلل كىن ة ا  االق لالرغباة ف اه. عىناى وا  وألاه ألتااىل )لإذا لااأا الاكتن آمناأا واالأا آمناا) خي 
إنااا ع ار اارة جتاا هم حبالااة د ألتجبااا فهااأ مته اا  لاألااه ع آ اار إعجابااا باااأهلم د تةجااال  احلبااأل ع احل اااة الاا ن ا ف

 ارتة )فحسبه جهنم) لالظرف ة ا سةفالة من )ع)  رف ة وا ا ة. 
لزأ  خل تةتىنل ب ىن ة )وأله) خي كالمه عن شقأل ال ن ا من حمام  الأفااء ع احلىناف ما  ا ساىن حن لالاأل لىننال لد تااأل  

 نب ه عىنى خنه د تةظاهر اب  الق فريال هبكا ال نس بن شرتل. ش قا ع خمأا ال تن  فهكا أل
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 لورف )ع) عىنى هكا الأجه لىنظرف ة اجملا تة  ت  )عن) لالةا تر وأله )عن احل اة ال ن ا).  
ا ع لمت  )تيفه  هللا عىنى ما ع وىنبه) خنه تارل وسن وأله ل اهر ألألله إبشهال هللا ألتاىل عىنى خل ما ع وىنباه مطاابل  ا 

 لفظه  لمت  إشهال هللا وىنفه أبل هللا تتىنم خنه لبالق. 
لإلا خفال ما ع وىنبه مت  ا طاباة لاأله لنه  ا خشاه  هللا واحن واال كالماا وىناأا ألتاحن خل ت األ ما ع ا خل وىنباه كىنساانه   

 وال ألتاىل )دىنفأل ابهلل ل م لريضأكم). 
خي الت الة ميفةل من ل ه تىن ه بفةح الالق لنه من فتال  ألااأل: لا لت لمت  )لهأ خل  اصباق)  خنه ش ت  اصبأمة  

اي  تا  ب ساار الا ال إذا  اصاام  فهااأ دل للا لل فالىناا ة شاا ة اصباأمة لاللاا  اليفا ت  اصبااأمة وااال احل ا اي اب تااة باان 
 مارلق: لخل  ذي ونل عىني كرلا ألرىني ورااة ص اه ع مرجل  
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ا م ألفض ل  خد ألر  خل مؤنثه جاء عىناى فتاالء فااالأا: لا اء ل تاه جااء عىناى فتال واال ألتااىل  فرل  صفة ميفبهة لل س  

)لألناكا باه وأماا لاا ا) لو نقاك ففاي إضاافةه لىناباااق إشا ال؛ لناه تبااري متنااه شا ت  اصبااق ماان جهاة اصبااق فاااال ع 
منزلاة شااص لاه  بااق فباااا شا قحن ال يفاف: إما خل أل أل ا ضافة عىنى ا بالرة فجتل اصبااق خلا  خي نازل  باامه 

فبحم ا ضافة عىنى طرتاة اجملا  التاىني  كرنه و ل:  بامه ش ت  اصباق ك ا والأا: جن جنأنه لوالأا: ج  ج ه  خل 
ا ضاافة عىناى متاا  ع خي لهاأ شاا ت  اصبااق ع اصبااق خي ع وااال اصبااق  لوااال بتضاهم تاا ا مبةاا خ حماكلف بتاا  

ه خل  اصبااق لهاكا الةاا تر د تباح لل اصبااق د تأصاف ابللا  فةتاحن خل تاؤلل أبناه جتال )لهأ) ألا تره: لهأ  بام
 نزلاة اصبام لو نقااك فالةرلتال ماا  عا ق الةاا تر خلىل  لو اال اصبااق هنااا  ا   بام كبااتأ لصاتا  للاا س هاأ مباا اا 

 لو نقك ألظهر ا ضافة خي لهأ خل  الناس ا ااص حن. 
 ى ع الاض) إذا  رف ألض ن مت  اليفرط. لوأله ألتاىل )لإذا ألأىل  ت 
لألأىل إما ميفةل من الةأل ة: لهي ا لابا لادنبراف تاال لىل لألأىل لو  ألا ق وأله ألتاىل )ما لهلم عن وبىناةهم) خي لإذا  

 فااوا  تى ع الاض ل فس . 
لإما ميفةل من الأدتة: تاال ليل لمةتىنل ألأىل حمكلف ألا تره ألأىل عنا  لاصطا  ا ا ا زري عىنى الأجهحن ا ةا محن  

البىن  لألأده  خي لإذا صاا لال ا خي إذا ألازعم لاخس النااس  اتى ع الاض ابلفساال  لوا  كاال ال انس  عا م مأال اه لهام 
 بنأ  هرة. 

لوأله ) تى ع الاض ل فسا  ف هاا) الساتي وا اةاه ا يفاي احلث اث واال ألتااىل: )لجااء اجال مان خوباى ا  تناة تساتى)  
 ل الستي عىنى الت ل لال سأ  وال ألتاىل: )لمن خاال ار رة ل تى هلا  ت ها) لوال امرؤ الا س:          لتطىن
فىنااأ خل مااا خ ااتى للة مت يفااة الب ةااحن لتطىناال عىنااى الةأ ااط بااحن الناااس  صااالح ذات البااحن خل لةاف ااف ا ضااراا وااال   

 ع رل بن كىنثأق:          
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 فري الفضل إد و  لل نا لوال لب  :                        لمنا وبىنه الساعي كىن أ          
لهم الستاة إذا التيفرية خفظتم الب م لتطىنال عىناى احلارف لباكل التازق لةحبا ل شايء ك اا واال ألتااىل ع شارل فرعاأل   

 ف ها.  )مث خلبر تستى) ف جأ  خل ت أل هنا اب تن حن اللل لالراب  خي ذهأ تسري ع الاض غا اي لمرريا ل فس 
ف  ااأل إشااااة إىل مااا فتىنااه ال اانس باازاع بتااض ا سااىن حن  لل ذلااا مااؤذل ب فااره لككبااه ع مااألة الناال صااىنى هللا عىن ااه  

 ل ىنم  إذ لأ كال لله صالوا  ا آذ  خألباعه. 
وأماه خل إىل ما صنته بزاع ثا ف عىنى وأل من وال من ا فسرتن خل ال نس ب م ثا فاا لكانام ب ناه لب انهم عا الة لهام  

 فرغاا عىن هم  ن مته من بين  هرة فرورق  العهم لوةل مأاش هم. 
لل صان ته هاكا باااأق لإل كاانأا تأمقااك كفاااا د تهاام ا ساىن حن ضاارهم  للناه مل تفتىنااه انةباااا لت ااالق لمل ت ان ع والااة  

مان شارل خ االق ا ارء خل  ور  متهم ف ال فتىنه تنم عن  بث طأتة د ألةطاابل ما  ماا تظهاره مان اصاري للاحن الااأل؛ إذ
ألة اثل لألةظاهر فاهلل د ترضاى إبضاراا عب ا ه للاأ كفاااا ضارا د زار إىل نفتهام؛ لهنام مل ترازهم ماال هلام عىناى ا مياال بال 

 إفسالا لإألالفا للكلا وال ألتاىل )لهللا د دأ الفسال). 
ابلستي الت ل لادكةساا  فراتا  الةنبا ص عىناى  لوأله )ع الاض) أتك     لأل  ) تى) لرف  ألأهم اجملا  من خل ترال 

خل هكا الستي هأ السري ع الاض لىنفسال لهأ الرااة لالةىنبص لرري إعاالء كىن اة هللا  للاكلا واال بتا ه )ل فسا  ف هاا) 
 فالالق لىنةتىن ل  لل ا فسال مابأل هلكا الساعي. 

  لل ابة ااا الفساال لإع اال احل ىناة لةحبا ىنه ما  إ هااا لزأ  خل ت أل ) تى) جما ا ع ا االة لالةا بري خي لبار ال  ا  
النبح ابلاأل ك   لت أل ل فس  مفتأد به لفتل ) تى) لالةا تر خاال الفسال ع الاض للبره  لأل أل الالق دق الةبىن اغ  

بتاا  الاالق ماان الفتاال  ك اا ألااا ق ع وألاه ألتاااىل )ترتا  هللا ب اام ال سار) إىل وألااه )للة  ىنااأا التا ة) فااالالق شاب ه ابلزا اا  لماا
 ا ا اة مته )خل) مفتأل به ك ا ع وأله ألتاىل )ترت لل ل طفقأا نأا هللا أبفأاههم) لوأل جزء بن كىن أ الفاتسي:          

 ألبرى ابن كأ  لالسفاهة كا ها                      ل سةال منا خل شةأناا لا الا ا    
 

 569صفحة : 
 
ال منااا  وااال ا ر لوااي  خألااى ابلفتاال لالااالق لل ألبرااى مثاال خاال ف  ااا وااال هللا عااز لجاال )ترتاا لل إذ الةااا تر ألبرااى اد ااة   

 ل طفقأا نأا هللا أبفأاههم) لا ت  ترت لل إطفاء نأا هللا ككلا وال ألبري ل سةال خي ألبري اد ة ال منا اه. 
لىنفتال ما  كأناه مفتااأد باه  فاالبىن غ    بااه  لخواأل: إل هاكا اد اةت ال تةاارألى ع كال مأضا  تاا  ف ااه مفتاأل الفتال عىنااة 

 مارتان بالق التىنة اعة الا عىنى خل كأنه مفتأد به تتىنم من ألا تر )خل) ا ب اتة. 
لت أل وأله )ع الاض) مةتىناا بستى  فالة خل  ت ه ع خمار مان خماأا خهال خاضا م  لباكلا أل األ إعاالة )ف هاا) مان  

 له )ع الاض) م  إفالة الةرك  . وأله )ل فس  ف ها) ب اان   ال وأ 
 لوأله )لتهىنا احلرو لالنسل) بضم ال اء خي تةىنفه.  
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لاحلرو هنا مرال منه الزاع  لالنسل خطفال احل أال ميفةل من نسل البأف نسأد إذا  اط لانفبل  لعن ي خل إهال   
اش ة فىن س ا رال  بأف هكتن بال ا ارال احلرو لالنسل كناتة عن ا ةالل ما به وأاق خوأال الناس  لكانأا خهل ورو لم

ض اع ما به وأاق الناس  لهاكا جااا جمار  ا ثال  لو ال احلارو لالنسال هناا إشاااة إىل ماا صان  ال انس بان شارتل  لخاي ماا  
كال فارتة لالة عىنى خل من تةسبأ ع مثل ذلا صردا ل كناتة مسةحل لىنتاا  ع ار رة للكلا عاأ جب ىنة الةكت ل 

  د دأ الفسال) سكترا لألأب اا. لهي )لهللا
لمتاا  نفااي ا بااة نفااي الرضااا ابلفساااال  لإد فا بااة  لهااي انفتااال الاانفس لألأجاااه طب تااي دباال وااأ ا ةحسااال انشااائ   

مسةح ىنة عىنى هللا ألتاىل فال تبح نف ها فا رال د مها لهاأ الرضاا عنا ان لعنا  ا تةزلاة: ا االة لا سارلة مبن اة عىناى مسارلة 
 ل الفتال.  ىن
لد شاا خل الةاا تر: إذا مل تارض بيفايء تتاوااأ فاعىناه  إذ د تتأواه عان ذلاا عااا ل لوا   اى هللا ذلاا فساالا لل كااال  

الازاع لاحلاارو لىن يفااركحن؛ لل إألااالف  ااريات لاض ا ء عىنااى الناااس كىنهام لإلااا ت ااأل الاةااال إبألااالف الشاا اء الاا  هااي 
 آدت ا ألالف لخ با  ادعة اء. 

ال ض  البالح  لمت  الفسال: إألالف ما هأ انف  لىنناس نفتا حمضا خل ااجحا  فإألالف اللبال مثال إألالف نف  لالفس 
حماض  لإألاالف احلطاأ بتىنااة اصاأف مان ادواارتاق إألاالف نفا  ااجااح لا ارال ابلرجحاال اجحااال ا اةت اله عنا  الناااس د 

فساااال  لإل كاااال الةااا الي هباااا انلاا ل ااان ا هاااال  هباااا  اجحاااال ك  اااة النفااا  عىناااى ك  اااة الضااار  فاااإألالف الللتاااة الساااامة 
كا ت لق  ا ع عاأل الناس من الأا ع عن ا هال  هبا ف ةفال  عن ضرها ابدوة اط ع الاجها لأبماناة مان ألساىنم إل اه  

 اات لالتاااا  لخما إألالف ا ناف  ا رجأوة فىن س من الفسال كإألالف اص أا بىنه إألالف ماا د نفا  ف اه اب ارة كاإألالف احل
لالفقرال لال ال  ال ىنبة  لإلا كال الفسال غاري حمباأ  عنا  هللا: لل ع الفساال ابلةفساري الاكي ذكارانه ألتطا ال  اا  ىنااه 
هللا ع هكا التامل حل  ة صالح الناس فإل احل  م د دأ ألتط ل ما ألاةض ه احل  ة  فاةال التا ل إألاالف لىنضار الاراجح 

عىنى ما دبل باه إألاالف الضار با لل  ايلة  لمان خجال ذلاا هناى عان إواراق الا ايا ع احلار  للكلا تاةبر ع الاةال 
لعن وط  الشجاا إد إذا اجح ع نظر خمري اجل ش خل بااء شيء م ن ذلا تزت  وأة الت ل لتط ال ما ة الاةاال لخيااف 

 با اها.  منه عىنى ج ش ا سىن حن خل تناىنأ إىل هزمية لذلا ترج  إىل واع ة: الضرلاة ألا ا
لوأله )لإذا و ل له األال هللا خ كألاه التازة اب مث) إي لإذا لعظاه لاعاف  اا تاةضاي ألاككريه بةااأ  هللا ألتااىل غضاأ لاكلا   

لال ك خصىنه ألنالل اليفيء ابل    لا ةت ل جماا ا ميفاهأاا ع اد اة الء واال ألتااىل )ل اكلهم لاوبارلهم) لع الاهار واأ 
 )لخ كانهم ابلبر اء). 

الةىناااي مثاال )خ ااك هللا م ثاااق النب ااحن) لمنااه خ ااك فااالل ب ااالق فااالل  لع ادوةااأاء لا واطااة تاااال خ كألااه احل ااى لع   
 لخ كهتم الب حة  لمنه وأله هنا خ كأله التزة خي اوةأت عىن ه عزة اجلاهىن ة. 

لاعةاازا ه باااأهتم وااال  لالتاازة صاافة: تاار  صاااوبها خنااه د تااا ا عىن ااه غااريه لد تتااااض ع كالمااه لجاال م انةااه ع وأمااه 
 الس أخل:          
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لنن ر إل شقنا عىناى النااس واأهلم                      لد تن ارلل الااأل واحن ناااأل لمناه التازة  تا  الااأة لالرىنباة لإلاا   
لوااالأا: لاان أل ااأل غالبااا ع التاار  بساابأ كثاارة الاب ىنااة  لواا  ألرااين اليفااجاعة عاان ال ثاارة لماان خمثاااهلم: لإلااا التاازة لىن اااثر  

 نرىنأ من وىنة لوال الس أخل:          
 لما ضران خان وىن ل لجااان                      عزتز لجاا الكثرتن ذل ل    
 

 570صفحة : 
 
 لمنها جاء الأصف ابلتزتز ك ا   ر  ع وأله )فاعىن أا خل هللا عزتز و  م).   
جلاهىن ااة الا  متنا  صاااوبها مان وباأل الىنااأق خل الةر اري عىن اه  لل التاازة ف)خل) ع )التازة) لىنتها  خي التاازة ا ترلفاة لهال ا 

 ألاةضي مت  ا نتة فر ك التزة له كناتة عن ع ق إصرا ه لنبح الناصححن. 
لوأله )اب مث) الباء ف ه لىن باوبة خي خ كأله التزة ا البسة لتمث لالظىنم لهأ ادوارتاس لل مان التازة ماا هاأ حم األ واال  

التاازة هلل للر ااأله للىن ااؤمنحن) خي ف نتةااه ماان وبااأل ا أعظااة لخباةااه وىن ااف ا مث الااكي اعةاااله د ترعااأي عنااه لمهااا ألتاااىل )ل 
 ورتنال. 

لوأله )فحسبه جهنم) ألفرت  عىنى هاأله احلالة  لخصل احلسأ هأ ال اع ك ا   جيء عن  وأله ألتاىل )لوالأا وسابنا هللا  
 لنتم الأك ل) ع آل ع رال. 

كااع اليفايء مان شارنه خل ت األ عىناى وا اه ل اا ترضا ه ك اا واال خباأ الط اأ  عىناى وا ا خهال التازق أت  التازا م    ل ا كاال 
 خطىنل احلسأ عىنى اجلزاء ك ا هنا. 

لجهنم عىنم عىنى لاا التاا  ا أو ة اناا  لهاأ ا ام  ناأع مان البارف واال بتاض النحااة لىنتىن  اة لالةرن اث  لل التار   
اكن لوال بتضاهم لىنتىن  اة لالتج اة لهاأ واأل الكثار: جااء مان لراة غاري عرب اة  للاكلا د واجاة إىل اعةربأله كر اء الم

البحاث عان اشااةااوه  لمان جتىناه عرب ااا  عام خناه ميفااةل مان اجلهاام لهاأ ال راه اة فاازعم بتضاهم خل ل ناه فتاال بازايلة نااأنحن 
أل إحلاوااا لااه ابص ا ااي لماان وااال: خصااىنها خصااىنه فتاال بنااأل لاواا ة ضااتفم لو اال ل نااه فتىناال بة رتاار لااأه اللىل لهااي الناا

 ابلفاا  ة كهناق فتربم جهنم. 
لو اال خصااىنها عربان ااة كهناااق ب ساار ال اااف لكساار اهلاااء فترباام لخل ماان وااال إل ل ل فتناال د لجااأل لااه لد تىنةفاام لاألااه  

لكااف لخلاف لمهاا لأجأل للنا ا م لال ابلتام ة لوفن اى ا ام لىنضات ف لهاأ حبااء مه ىناة لفااء مفةاأوةحن لناأل  ااكنة 
انلاال  ف  أل جهنم انلاا  لخما وأل التر  اك ة جهنم خي بت   الاتر فال وجة ف ه  لنه انشئ عن أليفب ه الرك ة جبهنم  
لهنم تبفأل جهنم خهنا كالبقر الت  اة ا  ةىنقة اناا وال لاوة بن نأفل خل خم ة بن خيب البىنم ترثي  ت ا بن ع رل بان نف ال 

 ر  عبالة اللرل ع اجلاهىن ة:          لكاان متا  ن أل
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اش ت لخنت م ابن ع ارل لإلاا                      جتنبام ألناأاا مان النااا مظىن ااا لوا  جااء لصاف جهانم ع احلا تث   
 ثل ذلا ل اها هللا ع كةاباه ع مأاضا  كثارية اناا لجتال )لوألهاا النااس لاحلجاااة) لوا  ألاا ق الااأل ع ذلاا عنا  وألاه 

 تاىل )فاألاأا الناا ال  لوألها الناس لاحلجااة). أل
لوألاه )للباقس ا هاال) خي جهانم  لا هااال ماا ميها  خي ته ار  اان تنااق  لإلاا  اي جهاانم مهاالا هت  اا  لل التبااة تىناااأل  

 ف ها فةبالف جنأهبم ل هأاهم. 
هاكا وسا م )لمان النااس مان تتجباا وألاه) [) 207)لمن الناس من تيفري نفسه ابةراء مرضاة هللا لهللا اؤلف ابلتباال] 

لذكره هنا  نزلة اد ةطرال ا ة تااب لاسا ي النااس  فهاكا الاسام هاأ الاكي متحاض فتىناه لىنااري واىت بىناغ غاتاة ذلاا لهاأ 
ألترتض نفسه ال  هي خنفاس الشا اء عىن اه لىنهاال  لجال سبا ل ماا ترضاي هللا ألتااىل  لإلاا اضاى هللا ألتااىل بفتال النااس 

 ي خمرهم به. لىناري الك
 ل)تيفري) متناه تب   ك ا تيفرتي  ت  تبةاع لو  ألا ق ذلا ع وأله ألتاىل )لد أليفرتلا  اي  ننا وىن ال).  
لا ةت ل )تيفري) هنا ع الباكل جماا ا  لا تا  لمان النااس مان تباكل نفساه لىنهاال  ابةرااء مرضااة هللا خي هالكاا ع نبار  

 ل النفس خغىنى ما عن  ا نسال. ال تن لهكا خعىنى لاجات ا ميال  ل
    
 

 571صفحة : 
 
ل  مرضاة هللا  اضاه فهأ مب ا اضى عىنى ل ل ا فتل  ت ت ف ه الةاء  اعا كا  عاة لا ستاة  ع خ با  النزلل وال   

اجلاهىن ة  ت   بن ا س أ نزلم ع صه أ بن  نال الن ري بن الن ر بن وا ط ا ىناأ ابلرلمي؛ لنه كال خ ره الرلق ع 
ع جهات ا أصل لاشرتاه بناأ كىناأ لكاال ماأدهم لخثار  ع اجلاهىن اة   اة لكاال مان ا ساىن حن اللل احن فىن اا هااجر النال 
صىنى هللا عىن ه ل ىنم  ر  صه أ مهاجرا فىنحل به نفر من ورتش ل أثاأه فنزل عان ااوىنةاه لانةثال كناناه لكاال اام اا لواال 

هللا د ألبااىنأل إيل وااىت خامااي  ااا ع كنااان  مث خضاار  بساا في مااا باااي ع تاا ي منااه  هلاام لااا  عىن ااةم خين ماان خاماااكم لخ 
شيء؛ فاالأا: د نرتكا ختر  من عن ان غن ا لو  جقةنا صتىنأكا  لل ن للنا عىنى مالا لخنىني عنا لعاه له عىنى ذلاا 

خاب دىي لألاال عىن اه هاكه ارتاة  لو ال  ف هلم عىنى ماله  فىن ا و ق عىنى النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم وال له وحن اآه ابح الب  
إل كفاا م ة عكبأا صه با   المه فافة   منهم  اله ل ر  مهاجرا  لو ل: غري ذلاا  لال هار خهناا عاماة  لخل صاه با 

 خل غريه مالوف ع خلل من أليف ىنه. 
ه ابةراااء مرضاااة هللا  فالرخفااة  لوألااه )لهللا اؤلف ابلتبااال) ألااكت ل خي اؤلف ابلتبااال الباااحلحن الااكتن ماانهم ماان تيفااري نفساا 

 كناتة عن د مها لهأ إتةاء اصريات كالرمة. 
لالظاهر خل الةترتف ع وأله )التبال) ألترتاف ا اةرراق  لل هللا اؤلف جب  ا  عبااله لهام مةفاالألأل ف هاا ف انهم مان ألنالاه  

مانهم مان ألنالاه اخفاة هللا ع الا ن ا للل ار ارة اخفة هللا ع ال ن ا لع ار رة عىنى ألفالت ف ه ا تاةض ه عىنم هللا لو  ةه  ل 
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لهم ا يفركأل لال افرلل؛ فإل من اخفةه هبم خنه خعطاهم التاف ة لالر ق  لزأ  خل ت األ لةترتاف ألترتاف التها  خي ابلتباال 
 الكتن من هكا الاب ل خي وب ل الكي تيفري نفسه ابةراء مرضاة هللا. 

ل ه كاأله )فإل اجلنة هي ا رل )  لالتبالة إذا خض ف إىل ا ام اجلاللاة تارال باه لزأ  خل ت أل )خل) عأضا عن ا ضاف إ 
 عبال ماربأل وال ألتاىل )إل عبالي ل س لا عىن هم  ىنطال) ع  أاة احلجر. 

لمنا بة هكا الةكت ل لىنج ىنة خل ا ارب عنهم و  بكلأا خنفسهم هلل لجتىناأا خنفساهم عب ا ه فااهلل اءلف هبام كرخفاة ا نساال  
تباا ه فااإل كااال مااا صاا ق )ماان) عامااا ك ااا هااأ الظاااهر ع كاال ماان بااكل نفسااه هلل  فااا ت  لهللا اءلف هباام فتاا ل عاان ب

ا ضاا اا إىل ا  هاااا ل  ااأل هااكا الةااكت ل  لل اا ل عىنااى خل  اابأ الرخفااة هباام خهناام جتىنااأا خنفسااهم عبااالا لااه  لإل كااال مااا 
صاه أ مانهم  لاجل ىناة ألاكت ل عىناى كال واال. لا نا ابة خل  صا ق )مان) صاه با اضاي هللا عناه فاا ت  لهللا اءلف الاكتن

 صه با كال عب ا لىنرلق مث لطا فة من ورتش لهم بنأ كىنأ لهم مل ترخفأا به  لنه عك  ع هللا فىن ا صاا عب  هللا اخف به. 
تااال متاااين خل  لع هااكه ارتااة لهااي وألااه )لماان الناااس ماان تتجبااا وألااه ع احل اااة الاا ن ا) إىل وألااه )اءلف ابلتبااال) م 

النفأس لمراألبها لخ الوها ألتىنم ا ؤمنحن لاجأ الةأ م ع احلاا ل لللا ل المأا لع ق ادغرتاا انلظأاهر إد بت  الةجربة 
لادمةحال  فإل من الناس من ترر حبسن  اهره لهأ منطاأ عىناى ابطان  اأء لتتطاي مان لساانه وااللة ألتباري لهاأ تضا ر 

       اليفر لال    وال ا تري:    
لو  خيىنف ا نسال  ان عيفارية                      لإل ااق مناه منظاار لالاء لوا  مشال هاكا احلاال واأل النال صاىنى هللا   

عىن ه ل ىنم  إل من الب ال لسحر  أبو  متن  ه ا ةأي عىن ه ا لهأ من جأام  ال ىنام لألباغ هىنهىناة لتناه إىل وا  خل تيفاه  
 س ذلا تب م ع نفسه اصباق لال راه ة. هللا عىنى خل ما تاأله ص ق لهأ بت 

لعالمة الباطن أل أل ع ألبرفات ا رء فالكي دأ الفسال لتهىنا احلرو لالنسل لد ت أل صاوأ ضا ري ط اأ  لخل  
الكي د تبري إىل لعأة احلل إذا لعأألاه إل اه لتظهار عىن اه ادعةازا  ابلظىنام د ترعاأي عان غ اه لد تارت  خ الواه الكم  اة  

تيفح بنفسه ع نبرة احلل تنبئ  ىنااه عان إتثااا احلال لاصاري عىناى الباطال لالفساال لمان د تارخف فااهلل د تارخف  لالكي د
 به. 
[ فإل  لىنةم من بت  ما 208)اي ختها الكتن آمنأا ال ىنأا ع السىنم كآفة لد ألةبتأا  طأات اليف طال إنه ل م ع ل مبحن] 

 [)   209جاءأل م الب نات فاعىن أا خل هللا عزتز و  م]
 

 572صفحة : 
 
ا ةقناف عىنى طرتاة لالعرتاض انةها ا لىنفرصة إىل الا  أل ع الساىنم  لمنا ابة ذكاره عااأ ماا وبىناه خل ارايت السااباة   

اشة ىنم عىنى ألاس م الناس جتاه ال تن مراألاأ  خعالهاا )مان تيفاري نفساه ابةرااء مرضااة هللا) لل الانفس خغىناى ماا تباكل  
ع احل اااة الاا ن ا لتيفااه  هللا عىنااى مااا ع وىنبااه لهااأ خلاا  اصباااق) خي تضاا ر ال  اا  لتفساا  عىنااى  لخوىنهااا )ماان تتجبااا وألااه

الناس ما ف ه نف  اجل    لهأ  اريات الاض  لذلاا تيفاة ل عىناى خناه اعةا   عىناى واأق مساا حن فنا اأ بتا  خل تا عي 
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ألتا ل ادوة اادت ع متا  طىناأ الناس إىل الا  أل ف  اا تطىنال عىن اه ا ام الساىنم لهاكه ا نا ابة ألااأ  لألضاتف حبساأ 
 ال  أل ع السىنم. 

لاصطا  ب ا ختها الكتن آمنأا  طا  لىن سىن حن عىنى عالة الارآل ع إطالق هكا التنأال  للل شرل ا أصأل خل ت أل  
  نزلة ا ترف بالق الته . 

ا ميفاهأاا عىناى وىناأل ا  اال ل  ال  أل  وا اةاه نفاأذ اجلسام ع جسام خل م اال حماأط كالب ام لا ساج   لتطىنال جماا   
 الأا   تاال ل ل بالل بين خ   لهأ هنا مسةتاا لالألباع لادلةزاق لش ة الةىنبس ابلفتل. 

ل  السىنم  بفةح السحن لكسرها م    أل الالق  ورخ انف  لابن كثري لال سا ي لخبأ جتفر بفةح السحن لوارخ ابواي التيفارة  
ق واال ألتااىل )لد ألاألاأا  ان خلااى إلا  م الساىنم لسام مؤمناا) لوا ااة الساىنم ب سر السحن  لتاال  ىنم بفاةح الساحن لالاال

 البىنح لألر  احلر  وال عباس ابن مرلاس:          
السىنم أت ك منها ما اضاا م بااه                      لاحلار  أل ف اا مان خنفا اها جازع لشاأاه  هاكا كثارية ع كالمهام   

 لوال  هري:          
إل نا ا  الساىنم لا اتا ب ساار الساحن لاشاةااوه مان الساالمة لهاي النجاااة مان خمل خل ضار خل عناال تااال خ ااىنم لوا  وىنة اا   

نفسه لفالل خي خعطاه إايها ب لل ماالمة  لا ةسىنم طىنأ السىنم خي ألر  ا االمة  لألاأل التر : خ اىنم خق وار   خي خ 
ق خ  ااة الىنرااة أبل السااىنم ب ساار السااحن لفةحهااا خناام مسااامل خق حماااا   لكىنهااا متااال مةألاا  بتضااها ماان بتااض فىنااكلا جااز 

 لابلةحرتا تسةت ل كل لاو  منها ف  ا تسةت ل ف ه ار ر. 
والأا لتطىنل السىنم بىنراأله الثالو عىنى لتن ا  الق لنسأ إىل ابن عباس لجماها  لوةاالة لخنيفا لا واأل امارأب الاا س بان  

 عابس ال ن ي ع وض ة الة وأمه:          
 لىنسىنم  ا                      ااتةه أا ألألأا م برتناا لعأت عيفسر    
فىنسم مب دد ابلىناه اباا                      لد مسةب د ابلسىنم لتناا لهكا ا طالق انفارل باككره خصاحا  الةفساري لمل   

أس ألبتااا لىن فساارتن تااككره الراغااأ ع مفاارلات الااارآل لد الزخميفااري ع ال اااس لصاااوأ لسااال التاار  لذكااره ع الاااام
لذكره الزخميفري ع ال يفاف و اتة وأل ع ألفسري السىنم هنا فهأ إطالق غري مأثأق بثبأأله لب ام ال نا ي دة ال متا  

 ا سا ة خي ا سا ة لىن سىن حن لت أل وأله )لتنا)  ت  التالة ا ال مة ك ا وال ا ثاأ التب ي:          
خهاكا لتنااه خباا ا للتنااي لعان خيب ع ارل بان التاالء الساىنم ب سار الساحن                ألاأل لوا  خلات هلاا لضا ين         

هأ ا  الق لالسىنم بفةح السحن ا سا ة  للكلا ورخ )خل ىنأا ع السىنم) ع هكه السأاة ب سار الساحن د غاري لوارخ الا  ع 
الطاربي ألأج هاا مناه  تنااه هناا إىل خناه ا  االق   أاة النفاال لالا  ع  اأاة حم ا  صاىنى هللا عىن اه ل اىنم بفاةح الساحن واال

 للل ارتةحن ال رتحن. 
 لخن ر ا ربل هكه الةفروة لوال: الىنرة د ألؤ ك ه كا لإلا ألؤ ك ابلس اع د ابلا اس لدةا  من فرق إىل لل ل.  
لكأناه تطىنال عىناى ا  االق إذا ف أل السىنم من خ ااء الباىنح د  االف ف اه باحن خ  اة الىنراة فهاأ مارال مان ارتاة د حمالاة  

 صح ذلا جا  خي ت أل مرالا ختضا لت أل من ا ةت ال ا يفرت  ع متن  ه. 
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فتىناى خل ت ااأل ا اارال ابلسااىنم ا سااا ة ك ااا تاةضاا ه  طاااهبم ب رتهااا الااكتن آمنااأا الااكي هااأ كالىناااأ لىن سااىن حن كااال ا تاا   
ة المر ع )ال ىنأا) من خل وا اةها طىنأ سب ل فتل مل ت ن خمرهم ابل  أل ع ا سا ة للل الاةال  لك ا ألاةض ه ص ر

 واصال خل كال مفرطا ع بتضه. 
    
 

 573صفحة : 
 
فالاااكي تبااا ل يل خل أل اااأل منا ااابة ذكااار هاااكه ارتاااة عااااأ ماااا ألاااا ق هاااي خل وألاااه ألتااااىل )لوااااألىنأا ع  اااب ل هللا الاااكتن   

عن الب م لإاجافهم أبهنم خ تأا خمرهم عىنى وةااهلم  لا اجااف  تااألىنأن م) ارايت هت قة لاةال ا يفركحن لب هم ا سىن حن
باةل عث ال بن عفال   ة وحن خا ىنه ا األ هللا إىل وارتش  فاككر ذلاا لا اةطرل بتا ه بب اال خو ااق احلاج لالت ارة فىن اا 

ابلساىنم لالباىنح وضى ول ذلا كىنه لخحلل به ما خمر هللا بأضته ع مأضته بحن ألىنا ارايت  خ ةؤنف هنا خمرهم ابلرضاا 
الكي عا ه ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل ىنم ما  خهال م اة عااق احل تب اة  لل كثاريا مان ا ساىن حن كاانأا آ افحن مان لوأعاه 
لمنهم ع ر بن اصطا  فا  وال: خلسنا عىنى احلل لع لان عىنى الباطال ف  اف نتطاي ال ن اة ع لتنناا الاه خهال الباح ح 

ابحل تب اة لألارلل الر ال ب انهم لباحن وارتش لماا باحن لواأع الباىنح هاي ما ة نازلل ارايت فة أل م ة ما بحن نزلل ا سىن حن 
مان وألااه ألتااىل )لواااألىنأا ع  ااب ل هللا الاكتن تااااألىنأن م) إىل هنااا. لاعىنام خنااه إذا كاال الضاا ري ع وألااه ألتااىل )هاال تنظاارلل) 

وألااه )اي ختهاا الااكتن آمناأا ال ىنااأا ع  ااجتاا إىل ماان النااس ماان تتجباا خل ماان النااس ماان تيفاري نفسااه ك اا  اا ر  ت األ
 السىنم) اعرتاضا بحن اجل ىنة ذات ا تال لاجل ىنة ذات الض ري. 

فرما إذا فسر السىنم اب  الق خي لتن ا  الق فإل اصطا  ب ا ختها الكتن آمنأا لخمر ا ؤمنحن ابل  أل ع ا  الق تؤلل  
ال ل ل ا مياال ع وىنباه إذا ا اةار لمت ان  واال ألتااىل )ل اا تا  ل ا مياال أبنه خمر بزايلة الة  ن منه لالةرىنرل ف ه لنه تا

 ع وىنأب م). 
 لوال النابرة:           
خ  غفىن  خين إذا ما ذكرألاه                      سار  لاء ع فاؤالي لا ال لهاكا هاأ الظااهر. فاريال ابلمار ع )ال ىناأا)   

 أا الكتن خ هرلا ا ميال فة أل  طااب لىن نافاحن. ال لاق عىنى ذلا لو ل خات  ابلكتن آمن
ف ؤلل وأله )الكتن آمنأا)  ت  خ هرلا ا ميال ف  أل هت  ا هبم عىنى و  وأله )لوالأا اي ختها الكي نزل عىن ه الاككر إناا  

ا وااا  للل الظااهر جملنأل) ف  أل  طااب لىن نافاحن لهكا أتلتل بت   لل الكتن آمنأا صاا كالىناأ  ان ابةا  الاكتن األباعا
عىنى هكا خل تثبم لىن نافاحن لصف ا  الق لتطىنأ منهم ا مياال للل الت اس  با ل ل وألاه ألتااىل )والام العارا  آمناا 

 ول مل ألؤمنأا لل ن وألأا خ ىن نا). 
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بارت  ماا مل زايء  لو ل ا رال ابلكتن آمنأا: الكتن آمنأا من ال هأل كتب  هللا بن  الق ف ؤلل ال ىنأا  تا  شا ة الةىنابس خي 
به ال تن  لهنم ا ة رلا عىنى سر  السبم لألر  شر  خلبال ا بل لبتض ما اعةالله من خوأاهلم خايق هتألهم إذا صاح ماا 

 الاه خهل خ با  النزلل خل طا فة من مؤمين ال هأل فتىنأا ذلا. 
ىن حن  مارهم هللا ألتااىل بتا  خل األبافأا اب ميااال لزاأ  خل ت األ ا ارال مان الساىنم هناا ا تا  احلا ااي لتارال الساىنم باحن ا سا 

أبد ت أل بتضهم وراب لبتض ك ا كانأا عىن ه ع اجلاهىن ة  لبةنا ي ما كال بحن وبا ىنهم من الت الات  لمنا بة ذكر هكا 
تفضاي إىل  عاأ ما ألا ق خهنم  ا خمرلا بككر هللا كككرهم آابءهم لكاانأا تاككرلل ع مأ ام احلاج ألاراهتم لتفاارلل فاارا وا 

احل  ااة  خماارلا عاااأ ذلااا ابلاا  أل ع السااىنم للااكلا وااال ا ااأل هللا صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم ع  طبااه وجااة الااألاع  د 
ألرجتأا بت ي كفااا تضر  بتض م اوا  بتض) فة أل ارتة أل  ىنة لبو اق ا ةتىنااة إبصاالح خواأال التار  الا  كاانأا 

 كاأل الساىنم خصاال لت االق لهاأ افا  الةهااا  ك اا واال اليفااطل خي الةااألال عىن ها ع اجلاهىن ة  لهبا أل األ ارتاة خصاال ع
لما تفضي إل ه  لإما خل ت أل ا رال من السىنم هنا السىنم ما  هللا ألتااىل عىناى متا  اجملاا : خي ال ىناأا ع مساا ة هللا ألتااىل 

تاااىل )فاارذنأا حباار  ماان هللا لا ااأله) لع ابألباااع خلامااره لاجةنااا  منه األااه ك ااا خطىناال احلاار  عىنااى ا تباا ة جمااا ا ع وألااه أل
 احل تث الا  ي الكي الاه الرتمكي  من عال  يل لل ا فا  آذنةه ابحلر   . 

ل)كافااة) ا اام تف اا  ا واطااة أبجاازاء مااا لصااف بااه  لهااأ ع صااأاة صااأغه كبااأغ ا اام الفاعىنااة ماان كااف لل اان ذلااا  
أل ىنااف ب ااال ا نا اابة بااحن صااأاة لفظهااا لبااحن متناهااا مبااالفة ع صاا رة الأضاا   للاا س ف هااا متاا  ال ااف لد واجااة إىل 

 ا ابأل ع ال الق لاىنة ج ل  ذلا  لألف   مفال خلفاظ الةأك   ال الة عىنى اليف أل لا واطة. 
    
 

 574صفحة : 
 
أ )لواااألىنأا لالةاااء ا ارتنااة هبااا مال مااة هلااا ع   اا  الوااأال ك ف ااا كااال ا ؤكاا  هبااا مؤنثااا كااال خل مااككرا مفاارلا خل  تااا  واا  

ا يفااركحن كافااة)  لخكثاار مااا تسااةت ل )كافااة) ع ال ااالق خنااه وااال ماان ا اام وبىنااه ك ااا هنااا فاألااه )كافااة) وااال ماان ضاا ري 
ال ىنأا خي والة كأن م )  تا) د تسةث  من م خو   لوال ابن هيفاق ع مت  الىنب أ عنا  ال االق عىناى اجلهاة اصامساة 

عال لمان ا فتاأل خل )كافاة) إذا ا اةت ىنم ع متا  اجل ىناة لا واطاة د أل األ من البا  اصامس ع ذكر احلاال مان الفا
إد واد  ا جرت عىن ه  لد أل أل إد ن رة لد تطأل مأصأفها إد  ا تتال  لل ان الزجاا  لالزخميفاري جاأ ا جتال كافاة 

ة ا اا لراري التاوال لغاري واال بال واد من السىنم لالساىنم مؤناث  لع احلأاشاي اهلن تاة عىناى ا راين لىنا مام ين خناه لوا  كافا
مضااافا ع كةااا  ع اار باان اصطااا  رل كاكىنااة  لواا  جتىناام رل كاكىنااة عىنااى كافااة ب اام مااال ا سااىن حن ل اال عاااق مااا   

 مثاال ذهبا إبرتزا ع كل عاق  . 
ا ةت اهلم خل ال ع لاعىنم خل سجري ما مل تسةت ىنه التر  إذا  أغةه الاأاع  ألض  ل ع الىنرة لإلا ت أل األباع التر  ع  

 الفباوة د مأجبا لىنأوأف عن ه للل ألت تة فإذا لال ع الارآل فا  هنص. 
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لوألااه )لد ألةبتااأا  طااأات اليفاا طال)  سااكتر  ااا تباا هم عاان الاا  أل ع السااىنم ا اارمأا بااه بطرتاال النهااي  عاان  ااالف  
مسالا اليف طال ا ترلف أبنه د تيفري ابصري  ا رمأا به  لفا  أله الةنب ه عىنى خل ما تب ا عن ال  أل ع السىنم هأ من 

فهكا النهي إما خ ص من ا رمأا به م  ب ال عىنة المر إل كال ا رال ابلسىنم غري شتأ ا  الق مثال خل ت األ إشاااة إىل 
ىناى ما  امر نفأس  هأاهم من كراه ة إعطاء ال ن ة لىن يفركحن ببىنح احل تب ة ك ا وال ع ر  خلسنا عىنى احلال لعا لان ع

الباطاال فىناام نتطااي ال ن ااة ع لتننااا  لك ااا وااال  ااهل اباان جن ااف تااأق صاافحن  ختهااا الناااس اهت ااأا الاارخي فىنااا  اختةنااا تااأق خيب 
جنا ل للاأ نسااةط   خل نارل عىنااى ا األ هللا فتىناه لفتىننااا لهللا لا األه خعىناام  إبعالمهام خل ماا فتىنااه ا األ هللا د ت ااأل إد 

ل هللا للان تضا ته هللا خبا ا ألنب هاا هلام عىناى خل ماا  اامر نفأ اهم مان كراه اة الباىنح  ريا  ك ا وال خبأ ب ر لت ر إناه ا اأ 
هأ من ل اس اليف طال  لإما جملرل ب ال عىنة المر ابل  أل ع السىنم إل كال ا رال ابلسىنم شتأ ا  الق  لال الق عىنى 

ق عنا  وألاه ألتااىل )اي ختهاا النااس كىناأا  اا مت  د ألةبتأا  طأات اليف طال إنه ل م ع ل مبحن  لما ف ه مان اد اةتااة ألاا 
 ع الاض والد ط با) ارتة. 

لوألااه ألتااااىل )فااإل  لىناااةم ماان بتااا  ماااا جاااءأل م الب ناااات فاااعىن أا خل هللا عزتاااز و ااا م) ألفرتاا  عىناااى النهااي خي فاااإل األبتاااةم  
 نهي.  طأات اليف طال فزلىنةم خل فإل  لىنةم فاألبتةم  طأات اليف طال لخاال ابلزلل ا االفة لىن

لخصل الزلل الزلل خي اضطرا  الا ق لسركها ع ا أض  ا ابأل إثباهتا به  لا ةت ل الزلل هنا جما ا ع الضر الناشئ عن  
األباع اليف طال من بناء الة ث ل عىنى الة ث ل؛ لنه  ا شبهم ه قة من تت ل بأ أ ة اليف طال هب قة ا اشاي عىناى خثار غاريه 

ذلااا ا يفااي بزلاال الرجاال ع ا يفااي ع الطرتاال ا زلاااة  لواا  ا ااةف   ماان ذلااا خل مااا  ماار بااه شاابه مااا تترتتااه ماان الضاار ع 
اليف طال هأ ختضا  نزلة الطرتل ا زلاة عىنى طرتل ا  ن ة لوأله ) لىنةم) خت  ل لهأ متث ىن ة فهأ من الةا  ل الاكي كاال جماا ا 

 لاجملا  هنا ع مركبه. 
 ل هأاها لب اهنا  لل اجمليء  هأا شاص اجلا ي بت  غ بةه.  لالب نات: الللة لا تجزات لجم قها 
لجيء ع اليفرط إبل لن اة وبأل هكا الزلل من الكتن آمنأا خل لت ق اغبة ا ة ىنم ع وبأله إل كال اصطا   ن آمان  

 بظاهره للل وىنبه. 
 لف ه إشااة إىل خل ما  امر نفأ هم من كراه ة البىنح هأ  لة عظ  ة.  
اعىن أا خل هللا عزتاز و ا م) جاأا  اليفارط  ل )خل هللا عزتاز و ا م)  مفتاأل اعىن اأا  لا اباأل عىنام د ماه لهاأ لوأله )فا 

 التاا . 
لالتزتز فت ل من عز إذا وأي لمل ترىنأ  خصىنه من التزة لو  مر ال الق عىن ها عنا  وألاه )خ كألاه التازة) لهاأ ضا   ف اال  

 متاوبةهم د تفىنةهم  لل التزتز د تنجأ من تنال ه. التىنم أبنه ألتاىل عزتز مسةىنزما سااهم خنه 
لاحل  م زأ  خل ت أل ا م فاعل من و م خي وأي احل م  لدة ل خنه ا  م لبمأا فهأ من جميء فت ل  ت  مفتل   

  عزتز و  م. لمنا  ةه هنا خل ا ةان لبمأا د تفىنم مسةحل التاأبة  فال الق لع   لإد فإل الناس كىنهم تتىن أل خل هللا
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للا خل جتتل وأله )فاعىن أا) ألنزتال لتىن هم منزلة الت ق لت ق جرتهم عىنى ماا تاةضا ه مان ا باالاة إىل الا  أل ع الا تن   

 خل  االفة خو اق ال تن خل من ادمةتاض ابلبىنح الكي عا ه الر أل. 
ا هلام  لف اه إشاااة إىل خهنام زاأ عىنا هم ألفاأتض التىنام إىل هللا الاكي لإلا وال ألتاىل )مان بتا  ماا جااءأل م الب ناات) إعاكاا  

خلوى إىل ا أله إببراق البىنح م  ا يفركحن  لنه ما خلواه هللا إد  بىنحة لل س ذلاا باأهن لىن ساىن حن  لل هللا عزتاز د 
ختةم الب نات ال الة عىنى عناتة تهن لو   للنه و  م تض  المأا ع مأاضتها  لخيةاا لىن سىن حن ما ف ه نبر لتنه لو  ا 
 هللا بر أله لخنه د خيزته لد تض   خمره لمن ألىنا الب نات ما شاه له من النبر تأق ب ا. 

لإل كااال ا اارال الاا  أل ع ا  ااالق خل الاا لاق عىن ااه فااا ت  )فااإل  لىنااةم): ادألباااف  ااا تناااع الماار ابلاا  أل ع السااىنم   
الااة عىنااى صاا ق الر ااأل  نااال الفااار عاان ألفسااري الااضااي عباا  اجلباااا للاام ارتااة عىنااى خل لا اارال ابلب نااات ا تجاازات ال 

ا ؤا كة ابلاكنأ د سبال إد بتا  الب اال لخل ا ؤا اكة أل األ بتا  وباأل الب ااانت د بتا  وباأل ال ااحن مان ا  ىناف  
 لنه غري متكلا ع ع ق وبأل ال احن إل كانم الللة كاف ة. 

ااائ ورخ هكه ارتة فإل هللا غفاأا اوا م فسا ته خعارايب فارن ره لواال د تااأل احل ا م كاكا د تاككر لع ال يفاف ال  خل و 
الرفاارال عناا  الزلاال لنااه إغااراء عىن ااه اه لع الااارطل عاان ألفسااري النااااش نساابة مثاال هااكه الابااة إىل كتااأ الوباااا  لذكاار 

ته ا جازاء  اا كسابا ن ااد مان هللا لهللا غفاأا اوا م  الط ل عن الص تي وال كنم خوارخ: لالساااق لالساااوة فااوطتأا ختا 
لجبناال خعاارايب فاااال كااالق ماان هااكا  وىناام كااالق هللا. وااال: لاا س هااكا كااالق هللا فانةبهاام فااارخت لهللا عزتااز و اا م فاااال 
ا خصبم هكا كالق هللا فاىنم خألارخ الارآل  وال د وىنم من ختان عىن ام  واال اي هاكا عاز فح ام فاطا  للاأ غفار لاوام  ا

 وط . 
[) إل كاااال 210) هااال تنظااارلل إد خل  ألااا هم هللا ع  ىنااال مااان الر ااااق لا ال  اااة لوضاااي المااار لإىل هللا ألرجااا  الماااأا] 

ا ضا اا جااااي عىناى ماةضاى الظااهر فضا ري تنظارلل ااجا  إىل متاال ماككأا وبىناه  لهاأ إماا )مان تتجباا وألاه ع احل ااة 
رضاااة هللا)  خل إىل كىن ه ااا لل الفاارتاحن تنةظاارلل تااأق اجلاازاء  فر ااك الفاارتاحن الاا ن ا)  لإمااا إىل )ماان تيفااري نفسااه ابةراااء م

 تنةظره ش ا ع الأع   ابلتكا   لالفرتل ار ر تنةظره انةظاا الراجي لىنثأا . 
الاكتن لنظريه وأله )فهل تنةظرلل إد مثل خايق الكتن  ىنأا من وبىنهم ول فانةظرلا إين مت م من ا نةظرلل) فانةظاااهم خايق  

  ىنأا انةظاا ألأو   أء لانةظاا النل متهم انةظاا ألب تل لع  ه. 
لإل كال ا ض اا جاااي عىنى  الف ماةضى الظاهر فهأ ااج  إىل ا ااطبحن باأله ال ىنأا ع الساىنم لماا بتا ه  خل إىل  

ا جملارل جت تا  نيفااط الساام  إل  الكتن  لأا ا سةفال من وألاه )فاإل  لىناةم)  لهاأ و نقاك الةفاات مان اصطاا  إىل الر باة  إما
كااال ااجتااا إىل ا ااااطبحن باألااه )اي ختهاااا الااكتن آمنااأا)  لإمااا لااازايلة ن ةااة إبتااال ا ااااطبحن باألاااه )فااإل  لىنااةم) عاان عاااز 
احلضأا  وال الارطل هل تنظرلل تتاين الةاااكحن الا  أل ع الساىنم  لواال الفاار الضا ري لىن هاأل بنااء عىناى خهنام ا ارال مان 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ختهااا الااكتن آمنااأا ال ىنااأا ع السااىنم) خي اي ختهااا الااكتن آمنااأا ابهلل لبتااض ا ااىنه لكةبااه عىنااى خواا  الأجااأه ا ةا مااة وألااه )اي
 لعىنى خل السىنم خات  به ا  الق  لن ةة ادلةفات عىنى هكا الاأل هي هي. 

الةحن التج بةاحن ع اصاري فإل كاال الضا ري  ان تتجباا خل لاه ل ان تيفاري نفساه  فاجل ىناة ا اةقناف ب ااين  لل هااألحن احلا 
لاليفر ألثري خل  ؤال من تسرل عن جزاء كال الفرتاحن ف  أل وأله )هل تنظرلل إد خل  أل هم هللا) جأااب لاكلا  لإل كاال 
الضا ري ااجتاا إىل الاكتن آمناأا فج ىناة )هال تنظارلل) ا اةقناف لىنةحارتض عىناى الا  أل ع ا  االق  يفا ة تاأق اجلاازاء خل 

ل كاال الضا ري لىناكتن  لاأا مان وألاه )فاإل  لىناةم) فاجل ىناة با ل اشاة ال مان مضا أل  ىناة )فاإل هللا عزتاز ط تا ع ثأابه لإ
و  م) لل متناه فإل  لىنةم فاهلل د تفىنة م لناه عزتاز و ا م  لعا ق ا فاالت تيفاة ل عىناى إأل اال خمار هللا لا ال  اة  لإل  

 م عن ادعرتاف حبا ة ا  الق. كال الض ري عا  ا إىل ال هأل فهأ ألأب د هلم عىنى م ابرهت
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لعىنى كل ادوة ادت ال  د ألةنا  فا  جاء نظم وأله هل تنظرلل بض ري اجل   نظ اا جامتاا لىن حامال كىنهاا  اا هاأ   

 خثر من آرا إعجا  هكا ال الق اجمل   ال ال عىنى عىنم هللا ألتاىل ب ل شيء. 
الةحا اال لتظهاار خنااه مأضااأع لال ااةفهاق عاان خماار تاارال سا اااه  فىنااكلا وااال خ  ااة لواارف )هاال) مف اا  اد ااةفهاق لمف اا   

ا تاين إل هل لطىنأ سب ل نسبة و   ة سبل ع عىنم ا سةفهم لوال الزخميفري ع ال يفاف: إل خصل هل خهنا مرالفة 
زة اد اةفهاق متهاا ك اا لل و  ع اد ةفهاق  اصة  تتين و  ال  لىنةحا ل لإلاا اكةسابم إفاالة اد اةفهاق مان ألاا تر مها

 عىن ه  هأا اهل زة متها ع وأل  ت  اص ل:          
 اا ل فااأااس بربااأع بيفا ألاناااا                      خهال اخلان بساافح الااااع ذي الكاام لواال ع ا فباال: لعاان  اا بأته خل   

ه. تتين خل مهزة اد ةفهاق الةزق وكفها لال اةرناء هل  ت  و  إد خهنم ألركأا اللف وبىنها؛ لهنا د ألا  إد ع اد ةفهاق ا
عنهاا  ال ماة هال لىنأواأع ع اد اةفهاق  إذ مل تاال خوا  خل هال ألارل  تا  وا  جمارلة عان اد اةفهاق فاإل مأاالهاا ع كاالق 

ماان التاار  لابلااارآل تبطاال ذلااا لنسااأ ذلااا إىل ال سااا ي لالفااراء لا ااربل ع وألااه ألتاااىل )هاال خألااى عىنااى ا نسااال وااحن 
ال هر) للتىنهام خااللا ألفساري ا تا  د ألفساري ا عارا  لد نتارف ع كاالق التار  اوارتال هال حبارف اد اةفهاق إد ع هاكا 
الب م لد تنهض اوةجاجهم به  م ال خترزه عىنى خنه  ا  باحن وارع ا اةفهاق عىناى لجاه الةرك ا  ك اا تؤكا  احلارف ع 

         بتض ال الق كاأل مسىنم بن متب  الأالل:  
فاااال لهللا د تىنفاااى  اااا يب                      لد لىن اااا هبااام خبااا ا للاء فج ااا  باااحن دماااي جااار  لخايماااا ماااا كاااال فاااإل هااال   

متحضم  فالة اد ةفهاق ع     مأاوها  ل  ب  هكا ع ألفسري وأله ألتاىل )هل خألى عىنى ا نساال واحن مان اهلار) ع 
  أاة ا نسال. 
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ااي د حمااال با ل ل اد ااةثناء  فااال الق  اارب ع صاأاة اد ااةفهاق. لالنظاار: ادنةظااا لالرتوااأ تاااال نظااره لاد اةفهاق إن اا 
 ت  ألروبه  لل الكي ترتوأ خو  تأجه نظره إىل صأبه لري  شبحه عن ما تب لا  لل س ا رال هنا نفاي النظار البباري خي 

ال  ة  لل الأاو  خل الببااا ألنظار غاري ذلاا  إد خل تارال خل اؤتاةهم د تنظرلل أبببااهم ع ار رة إد إأل ال خمر هللا لا 
 غري ذلا كالت ق ليف ة هأل إأل ال خمر هللا  ف  أل وبرا العا  ا  خل ألسىنأ خببااهم من النظر لرري ذلا. 

جلاااي عىنااى لهاكا ا ركاأ لا س مساةت ال ف  ااا لضا  لاه مان ا ن اااا بال مساةت ال إماا ع الةه تا  لالأع اا  لهاأ الظااهر ا 
غالأ الأجأه ا ةا مة ع الض ري  لإما الأع  إل كال الض ري  ن تيفري نفسه  لإما ع الا ا ا يفرت  لهأ التا ة بظهاأا 
اجلزاء إل كال الض ري ااجتا لىنفرتاحن  لإما الةه م إل كال ا ابأل من الض ري ا نافاحن ال هاأل خل ا يفاركحن  فرماا ال هاأل 

 أ ى لن نؤمن لا وىت نر  هللا جهرة. فإهنم كانأا تاألأل  
لزأ  هكا خل ت أل  ربا عن ال هأل: خي خهنم د تؤمنأل لت  ىنأل ع السىنم وىت ترلا هللا ألتااىل ع  ال مان الر ااق عىناى  

 وأ وأله ألتاىل )للقن خأل م الكتن خلألأا ال ةا  ب ل آتة ما ألبتأا وبىنةا). 
خل أت  ابهلل -إىل وألااه-لوااالأا لان ناؤمن لااا واىت ألفجار لنااا مان الاض تنبأعاالخماا ا يفاركأل فاإهنم واا  و اى هللا عانهم ) 

لا ال  ة وب ال)  ل  جيء الاأل ميفابتا ع مأوا  هاكا الرتك اأ لمتنااه عنا  ال االق عىناى وألاه ألتااىل )هال تنظارلل إد خل 
  أل هم هللا ع  ىنل من الر اق) ع  أاة البارة. 

  لالظىناة ألطىنال عىناى متاال لالاكي ألىنااص يل مان وا اةهاا ع الىنراة خهناا ا ام ليفابه ل )الظىنل) بضم ففةح ا م  ا   ىناه 
صفة مرألفتة ع اهلأاء ألةبل جب اا خل ألرأل ز عىنى خع  ة زىنس سةهاا لةاأوي شاتاع اليفا س  فهاي ميفاةاة مان ا ام الظال 

ررفاة بضام الراحن  اا ترارتف جتىنم عىنى ل ل فتىنة  ت  مفتأل خل مفتأل هبا مثل الابضة بضم الااف  ا تابض ابل    لال
 ابل   كاأله ألتاىل )إد من اغرتف ب  ه) ع وراءة بتض التيفرة بضم الرحن. 

 لهي هنا مسةتااة خل ميفبه هبا أليفب ها بىن را: السحاابت التظ  ة ال  أليفبه كل  حابة منها  ىنه الابر.  
 هلم من فأوهم  ىنل من الناا لمن سةهم  ىنل). ل)من الر اق) ب ال لىن يفبه لهأ ورتنة اد ةتااة لنظريه وأله ألتاىل ) 
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لا أل ال وضأا الكات ع مأض  آ ر  ابل وباأهلا ف اه لخ ان  ا أل اال إىل هللا ألتااىل ع هاكه ارتاة عىناى لجاه ا ثباات   

م اال بتا  خل مل ت ان باه فاوةضى  اهره األباف هللا ألتاىل به  ل ا كاال ا أل اال تساةىنزق الةناال خل الة ا ل ل  األ وااد ع 
وااىت تبااح ا أل ااال لكااال ذلااا تسااةىنزق اجلساام لهللا مناازه عنااه  ألتااحن صاارف الىنفااف عاان  اااهره ابلاا ل ل التاىنااي  فااإل كااال 
ال الق  ربا خل هت  ا فال واجة لىنةرلتل  لل اعةاالهم ذلا م فأع ابلللة لإل كال ال الق لع ا ا مان هللا لازق الةرلتال  

ع نفس المر ل نه د تةبف  ا هأ من صفات احلأالو كالةنال لالة  ل  اا عىن ام  فاال با  مان  لل هللا ألتاىل مأجأل
أتلتل هكا عن ان عىنى خصل الشتري ع أتلتل ا ةيفابه  لهكا الةرلتل إما ع مت  ا أل اال خل ع إ اناله إىل هللا خل بةاا تر 
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ه الاا  ذكرهااا ا فساارلل: الأجااه اللل ذهااأ  ااىنف حمااكلف ماان مضاااف خل مفتااأل  لإىل هااكه ادوة ااادت ألرجاا  الأجااأ 
المة وبل و لو أليف   ات ا الو ة إىل إوراا البفات ا ةيفاهبة للل أتلتال فا أل اال ربام هلل ألتااىل  ل ان ك اف فهاأ 

 من ا ةيفابه كاد ةأاء لالنزلل لالرؤتة خي هأ إأل ال د كإأل ال احلأالو. 
ة لاا ف  مطااعن ا الوا ة فةجاايء لجاأه منهااا: الأجاه الثااين: خوااأل زاأ  أتلتاال فرماا عىناى طرتاااة اصىناف مان خ  ااة الشاترت 

إأل ال هللا أبنه ع الةجىني لادعةناء إذا كال الض ري ااجتا  ن تيفرتي نفسه ابةراء مرضاة هللا  خل أبناه جماا  ع ألتىنال الاا اة 
د ةقبااال تاااال خاتهاام ا ىنااا إذا عاااوبهم والااه الةنج اازي إب هاااا اجلاازاء إل كااال الضاا ري ااجتااا لىنفاارتاحن  خل هااأ جمااا  ع ا

الارطل  وىنم لذلا ع كل إأل ال مضاف إىل منةام خل ع ل خل فاألح ك ا ألاأل: خاتهم السب   ت  خهىن هم لخاتهم الأابء 
للاااكلا تاألاااأل خألاااى عىن اااه  تااا  خهىن هاااه لا ةرصاااىنه  فىن اااا شااااع ذلاااا شااااع إطاااالق ا أل اااال عىناااى د ماااه لهاااأ ا هاااال  

فاارألى هللا ب اااهنم ماان الاأاعاا ) للاا س وألااه )ع  ىناال ماان -لوااال-بااال وااال ألتاااىل )فااراتهم هللا ماان و ااث مل دةساابأالاد ةق
الر اق)  ناف هلكا ا ت   لل  هأا خمر هللا لو لو ألتىنل و األه ت أل حمفأفا بكلا لةيفتر به ا ال  ة ل  ر  ب ال )ع 

  ىنل من الر اق) ورتبا. 
ل ا أل ال إىل ألتاىل إ نال جما ي: لإلا  أل هم عكا  هللا تأق الا امة خل ع ال ن ا لكأناه )ع  ىنال مان لالأجه الثالث: إ نا 

 الر اق)  ايلة ألنأته بكلا للوتة ل   النا رتن. 
 الأجه الراب :  أل هم كالق هللا ال ال عىنى المر لت أل ذلا ال الق مس أعا من وبل  ىنل من الر اق سفه ا ال  ة.  
أجه اصامس: خل هنالا مضافا ماا اا  ألا هم خمار هللا خي وضااؤه باحن اصىنال خل  ألا هم أبس هللا با ل ل نظاا ره ع الاارآل ال 

 خل    لمر ابا لوأله )فجاءها ب اان) لد خيفال خل ا أل ال ع هكا تةتحن خل ت أل جما ا ع  هأا المر. 
ب ناأله خي لد ل و األاه خل لد ال صا ق ا اىنه لتبتاه وألاه )ع  ىنال  الأجه السالس: وكف مضاف ألا تره  آايت هللا خل 

 من الر اق) إد خل ترج  إىل الأجه اصامس خل إىل الأجه الثالث. 
الأجه الساب : خل هنالا مت أد حمكلفا لل عىن ه وأله )فاعىن أا خل هللا عزتز و  م) لالةا تر لل  أل هم هللا ابلتكا  خل  

 ببر ه. 
 ا تر خمر عاق تيف ل اصري لاليفر لة أل اجل ىنة لع ا للع  ا. لالوسن: أل 
لو  ذكرت ع ألفسري وأله ألتاىل )منه آايت حم  ات هن خق ال ةا  لخ ر مةيفااهبات) ع  اأاة آل ع ارال ماا تةحبال  

وسااق: وسام منه خل ما زري عىنى ا ه ألتاىل من البفات لالو اق لما تسن  إل ه من الفتال ع ال ةاا  لالسانة خابتاة خ
األبف هللا به عىنى احلا اة كالأجأل لاحل اة ل ن  ا خيالف ا ةتااف ف نا  لوسم األبف هللا بال ق م لأله لشاع ذلا وىت 
صاا ا ةبالا ع ا ت  ا نا أ للل ا ىنزلمات مثل الرمة لالرضأ لالرضا لا بة  لوسم هأ مةيفابه لأتلتىنه  اهر  لوسم 

 مةيفابه ش ت  الةيفابه. 
    
 

 578صفحة : 
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لوأله ألتاىل )ع  ىنل من الر اق) خشا  إشا اد مان إ انال ا أل اال إىل هللا ألتااىل دوةضاا ه الظرف اة  لهاي مساةح ىنة عىناى   

هللا ألتاىل  لأتلتىنه إما أبل )ع)  ت  الباء خي ) أل هم بظىنل مان الر ااق) لهاي  ىنال س ال التاكا  مان الباأاعل خل الا ح 
إل كال التكا  لن أاي  خل )ع  ىنل من الر اق) أليفة ل عىنى ما ت ل عىناى خمار هللا ألتااىل خل عكاباه  التاصفة خل وأ ذلا

)لإل ترلا كسفا من الس اء  اوطا تاألأا  حا  مركأق) لكال ا أل هللا إذا اخ  السحا  ا ي ع لجهه اصأف من خل 
 عالمة لىنناس تأق الا امة عىنى ابة اء فبل احلسا  ت أل ف ه عكا   خل عىنى كالمه ألتاىل  خل احلاجبة لنأاا زتىنها هللا

تا ا  لدلةهاا خهال ا أواف لابدن يفااف الأجا اين  لع ألفساري الاارطل لالفاار و ال: إل ع ارتاة ألاا ميا لأت اريا  لخصاال 
خهاا كااكلا  ال االق خل  ألا هم هللا لا ال  ااة ع  ىنال مان الر اااق  فالر ااق  ارف  أل ااال ا ال  اة  لال  خل ابان مسااتأل ور 

لهااكه الأجااأه كىنهااا مبن ااة عىنااى خل هااكا إ باااا أبماار مسااةابل  فرمااا عىنااى جتاال ضاا ري تنظاارلل مابااألا بااه ا نااافاأل ماان 
ا يفااركحن خل ال هااأل أبل ت ااأل ال ااالق هت  ااا خي ماااذا تنةظاارلل ع الةباااطؤ عناا  الاا  أل ع ا  ااالق  مااا تنةظاارلل إد خل 

م ل   ىنأا ع ال تن  فإهنم والأا  أ ى: لن نؤمن لا واىت نار  هللا جهارة لاعةاا لا  أل هم هللا ع خوأال اعةا لها ف  ىن ه
 خل هللا ع الر اق  خل ت أل ا رال ألترتضا اب يفركحن  لبتض الةرلتالت ألا مم م  أتلتل ا أل ال. 

م الااكتن  ألااأل أبماار هللا خل لواارخه اجل هااأا )لا ال  ااة) ابلرفاا  عطفااا عىنااى ا اام اجلاللااة  لإ اانال ا أل ااال إىل ا ال  ااة لهناا 
عكابه لهم ا أكل إل هم ألنف ك وضا ه  فإ نال ا أل ال إل هم وا اة فإل كال ا أل ال ا سن  إىل هللا ألتاىل مسةت ال ع متا  
جمااا ي فهااأ مسااةت ل ابلنساابة لىن ال  ااة ع متناااه احلا اااي فهااأ ماان ا ااةت ال الىنفااف ع وا اةااه لجمااا ه  لإل كااال إ اانال 

إىل هللا ألتاااىل جمااا ا ع ا  اانال فإ ااناله إىل ا ال  ااة بطرتاال التطااف وا اةااه ع ا  اانال لد مااان  ماان ذلااا؛ لل  ا أل ااال
 اجملا  ا  نالي عبااة عن وب  ا ة ىنم م  الارتنة  وال م   بن ثأا مي ح عب  ا ىنا:          

ق عىن ا للا ل فر ن  ا أل ال به إىل هللا لهأ إ انال وا ااي خات  يب هللا الكي نأا اهل                        لنأا لإ ال  
مث خ اان ه ابلتطااف لىننااأا لا  ااالق  لإ اانال ا أل ااال بااه إل ه ااا جمااا ي لهن ااا:  اابأ ا أل ااال بااه خد ألاار  خنااه وااال )عىن ااا 

 لل ل). لورخ خبأ جتفر )لا ال  ة) جبر )ا ال  ة) عطف عىنى ) ىنل). 
عىناى  ىناة هال تنظارلل إل كانام  اربا عىناى ا اارب عانهم لالفتال ا اضاي هناا مارال مناه لوأله )لوضاي المار) إماا عطاف  

ا سااةابل  لل نااه خألااى ف ااه اب اضااي ألنب هااا عىنااى سا اال لوأعااه خل واار  لوأعااه  لا تاا  مااا تنةظاارلل إد  ألاا هم هللا ل ااأف 
بال  لا تا  ماا ترتوباأل إد جمايء تاضي المر  لإما عطف عىنى  ىناة هال تنظارلل لع ا ا خل لعا ا لالفتال كاكلا لال اةا

 خمر هللا لوضاء المر. 
لإما  ىنة وال ة لا اضاي عىناى خصاىنه لواكفم وا    اأاء كانام  ىناة هال تنظارلل  اربا خل لعا ا للع ا ا خي لو نقاك وا   

واا  ت ااأل واا  وضااي الماار  لإمااا ألنب ااه عىنااى خهناام إذا كااانأا تنةظاارلل لةباا تل حم اا  خل  ألاا هم هللا لا ال  ااة فااإل ذلااا إل ل 
 وضي المر خي ول عىن هم اهلال  كاأله )لوالأا لأد خنزل عىن ه مىنا للأ خنزلنا مىن ا لاضي المر مث د تنظرلل). 

 لالاضاء: الفراغ لا متاق.  
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لالةترتف ع )المر) إما لىنجنس مرال منه اد ةرراق خي وضا م الماأا كىنهاا  لإماا لىنتها  خي خمار هاؤدء خي عاااهبم خل  
 ر ا تهأل لىنناس كىنهم لهأ اجلزاء. الم
 لوأله )لإىل هللا ألرج  المأا) ألكت ل جام   ت : لوضي المر.  
لالرجأع ع الصل: ا آ  إىل ا أض  الكي  ر  منه الراج   لتسةت ل جما ا ع هناتاة اليفايء لغاتةاه ل هاأا خثاره  ف ناه  

 )خد إىل هللا ألبري المأا)  
 

 579صفحة : 
 
تال اجا  مةتا اي: ألااأل اجتام  تا ا إىل بىنا ه لمباا اه الرجا   لتساةت ل اجا  واصارا ألااأل: اجا   تا  إىل بىناا ه لزائ ف  

لمب اه الرجأع  لورخ انف  لابن كثري لخبأ ع رل لعاصم لخبأ جتفر لتتاأ  ألرج  بضم الةاء لفةح اجل م عىنى خنه مضااع 
ا إىل هللا  لوكف الفاعل عىنى هكا التا ق ألتاحن فاعال عارع خاجته خل مضااع اجته مبن ا لىن فتأل خي ترج  المأا ااجته

هلكا الرجا   خل واكف لا ف  ماا تبا ل مان الةنااع باحن كاأل ا ام اجلاللاة فااعال لىنرجاأع لمفتاأد لاه حبارف إىل  لوارخه ابواي 
 التيفرة ابلبناء لىنفاعل من اج  الكي مب اه الرجأع فالمأا فاعل ألرج . 

[) ألةنازل 211من آتة ب نة لمن تب ل نت ة هللا من بت  ما جاءأله فإل هللا ش ت  التاا ] ) ل بين إ را  ل كم آأل ناهم  
هاكه ارتاة مان الا  وبىنهاا منزلاة الربهاال عىناى متا  اجل ىناة السااباة  فاإل وألاه )هال تنظارلل)  اأاء كاال  اربا خل لع اا ا خل 

لل ب ال اوة اال عىناى ألتارتض بفارق ذلي غارلا  لع ا خق هت  ا لخاي ما كال متال الض ري ف ه عىنى اللجه السااباة  لوا 
لمتال ع ال فر لوىنة انةفاع ابرايت الب نات  فنا أ خل تتاأ ذلا إبلفاهتم إىل ما بىنرهم مان وىناة انةفااع باين إ ارا  ل  اا 

ا مث باا لأا خلألاأه مان آايت ادهةاا اء ما  وىناة غناااء ارايت لا تهم عىناى كثرهتااا  فاإهنم عانا لا ا ااأهلم مث آمناأا باه إمياااان ضات ف
 ال تن بت  ذلا ألب تال. 

لعىناى اوة اال خل ت األ الضا ري ع )تنظارلل) لهال ال ةاا : خي باين إ ارا  ل فالتا لل عان ا ضا اا هناا إىل ا  هااا  
باأله )بين إ را  ل) لزايلة النا اء عىناى فضا حة وااهلم لت األ اد اة دل عىنا هم و نقاك خشا : خي هام وا  اخلا آايت كثارية 

أ هلم خل تبالالا اب مياال ابلر األ حم ا  صاىنى هللا عىن اه ل اىنم؛ لهنام خعىنام النااس أبواأال الر ال  لعىناى كال ف ال ا نا 
 فهكه ارتة لما بت ها مترتضات بحن خغراض الةيفرت  ا ةةابتة ع هكه السأاة. 

إحلاواا هلاا بناال وركاة ل) ل) خمر من  رل تسرل خصىنه ا رل فحكفم اهل زة ختف فا بت  نال وركةها إىل الساكن وبىنهاا  
ورف التىنة ليفبه اهل زة حبرف التىنة فىن ا سر  خلل ا ضااع ا اةر  عان اجاةال  مهازة الأصال  لو ال:  ال خمار مان  ارل 
الكي جتىنم مهزأله خلفا مثل المر من  اف خياف  اف  لالتار  ت ثارلل مان هاكا الةاف اف ع  ارل ماضا ا لخمارا؛ إد 

 اء ألركأا هكا الةاف ف غالبا. خل المر إذا لو  بت  الأال لالف
لا ارمأا ابلساؤال هااأ الر األ؛ لنااه الاكي ترتوااأ خل ز باه بناأ إ اارا  ل عان  ااؤاله؛ إذ د تتبارلل بسااؤال غاريه؛ لل ا اارال  

 ابلسؤال  ؤال الةارتر لىنةارت   للفف السؤال زئ  ا جتئ له خللات اد ةفهاق. 
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فةهم  اةضااى ارايت ف جاائ ماان هااكا الةارتاار الةارتاا  فىناا س ا ابااأل ألبااردهم لا ابااأل ماان الةارتاار إ هاااا إواارااهم  اااال 
 اب وراا؛ بل جمرل كأهنم د تستهم ا ن اا. 

لا اارال  )بااين إ اارا  ل) احلاضاارلل ماان ال هااأل. لالضاا ري ع آأل ناااهم هلاام  لا ابااأل إتةاااء  ااىنفهم؛ لل اصبااال الثابةااة  
ىناىنف لرتألأ اررا لىنج    ك اا هاأ شاا   ع مباطىنح المام ا اضا ة مان التار  ل الف الابا ل لالمم  تبح إثباهتا ل

 لغريهم. 
 لزأ  خل ت أل مت  إتةا هم ارايت خهنم  ا ألناوىنأا آايت ا ىنهم ع كةبهم لختانأا هبا ف رهنم خلألأها مباشرة.  
ا للاام عىنااى عا ل كثااري ماابهم؛ للااكلا ل)كام) ا اام لىنتاا ل ا اابهم ف  األ لال ااةفهاق  لتااأل لت باااا  لإذا كانام لت بااا 

 سةا  إىل   ز ع ا  باا  لهي هنا  ا ةفهام ة ك ا ت ل عىن ه لوأعها ع و ز السؤال  فا سؤلل عنه هأ ع  ارايت. 
لول  رل خل تةت   إىل مفتألحن من اب  كسا خي ل س خصل مفتأل ه مبة خ ل ربا  ل ىنة كم آأل ناهم د أل األ مفتألاه  

ل س اد ةفهاق مطىنأاب بل هأ عحن الطىنأ  ففتل  ل متىنل عن ا فتاأل الثااين لجال اد اةفهاق  ل ىناة )كام الثاين؛ إذ 
 آأل ناهم) ع مأو  ا فتأل الثاين  الة مس ه. 

    
 

 580صفحة : 
 
ق وسام  لخحلال لالةتىن ل ت ثر ع ال الق ع خفتال التىنم لالظن إذا جاء بت  الفتال ا اةفهاق خل نفاي خل دق ابةا اء خل د  

أبفتال التىنم لالظن ما واا  متناها من الفتال  وال ع الةسه ل )تيفااكهن ف ه  خي الةتىن ل  م  اد ةفهاق  نظر لألف ر 
لخبباار ل اارل)  لذلااا كاألااه ألتاااىل )تساارلأل خايل تااأق الاا تن) ل ااا خ ااك  اارل هنااا مفتألااه اللل فااا  عىناال عاان ا فتااأل 

ض أل ال الق الأاو  بت  احلرف ا أجأ لىنةتىن ل ل س والة من وادت ا فتأل اللل فال الثاين  فإل  بأ الةتىن ل هأ م
تبىنح لل ت أل مفتأد رن ا لىنفتل الطالأ مفتألحن  وال   بأته  لنه كالق وا  ع ال بتضاه ع بتاض فاال ت األ مبةا خ 

ظا  لإل كال مل تازل عاامال ف اه متا  د تت ل ف ه  ئ وبىنه  اه لذلا  بأ لفظي مان  من ألسىنط التامل عىنى مت أله لف
لألا ترا  ف انم اجل ىنة ابو ة ع حمال ا ت األ  لخلاة اد اةفهاق مان باحن با اة مأجباات الةتىن ال خواأ  ع إبتالهاا متا  ماا 
بتا ها عان التامال الاكي تطىنباه  لل ال االق متهاا ا اةفهاق لا س مان اصارب ع شائ  إد خل ماا س ثاه خلاة اد اةفهاق ماان 

اد ةتالق هأ مت  طااأب ع ال الق غري مابأل ابلكات بل هأ ضتف بأوأعه بت  عامل  اربي فبااا اد اةفهاق مت  
صأااي  فىناكلا مل تبطال ع ال التامال إد لفظاا  فاألاا: عىن ام هال وااق  تا  وا  لل عىنام عىناى خل ماا بتا ه حماال فبااا 

ق ابو ا عىنى خصىنه  ا صاح كاأل  ىنةاه مت ألاة لىنتامال اد ةفهاق صأااي لصاا الةتىن ل لل ال عىنى ذلا  للأ كال اد ةفها
ا تىنل  وال الرضي:  إل خلاة اد اةفهاق بتا  التىنام ل سام مف ا ة لال اةفهاق ا اة ىنم هباا لىنازلق الةنااوض باحن عىن ام لخ تا  

  واا م وا م بل هي جملرل اد ةفهاق لا تا  عىن ام الاكي تساةفهم النااس عناه اه    ف جائ مان كالماه خل وألاا عىن ام خ تا
باألاه: ماان عىناام شا قا زهىنااه الناااس خل تتةناأل بتىن ااه  اااالف وألاا عىن اام  تاا ا وا  اا  لواا  ت ااأل اد اةفهاق الااأال بتاا  
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السؤال و اتة لىنفف السؤال فة أل  ىنة لال ةفهاق ب اان جل ىنة السؤال واال صا ا الفاضال ع واأل احلرتاري   ارلناه خة 
 ه. لهأ تةرألى ع هكه ارتة. اهة تم إل نا  خي  رلناه هكا السؤال ا

لزأ  خل تض ن  ل مت  الاأل  خي ف  أل مفتأله الثاين كالما فا  خعطى  ل مفتألحن: خو مها منا أ  تا  لفظاه  
 لار ر منا أ  ت  ا ض ن. 

ؤال  وال لجأ  الةفةا اين ع شرح ال يفاف خل  ىنة )كم آأل ناهم) ب ال لىن ابأل من السؤال  خي  ىنهم جأا  هكا الس 
 السىن أ  ع واش ة ا طأل: فة أل اجل ىنة لاوتة مأو  ا فتأل  خي لد ألتىن ل ع الفتل. 

لجأ  صاوأ ال يفاف خل أل أل )كم)  ربتة  خي فة أل ابةا اء كاالق لوا  وطا  فتال الساؤال عان مةتىنااه ا ةبااا  اا  
اأتا . لت األ كام آأل نااهم ألا اجا ع الةارتا  لل عىن ه ما بت ه  خي  ىنهم عن واهلم ع ش ر نت اة هللا  فباكلا وبال الة

بارتنة لمن تب ل نت ة هللا  للبت  كأهنا  ربتة خن ره خبأ و ال عىنى صاوأ ال يفاف لوال إنه تفضاي إىل اوةطااع اجل ىناة 
 ف ها كم عن  ىنة السؤال م  خل ا ابأل السؤال عن النتم. 

  از كام اد اةفهام ة عىناى متناهاا لالا  زار مت  از كام اصربتااة ل)مان آتاة ب ناة) مت  از )كام) ل ىنام عىن اه مان الا  تنةباأ مت 
بةا ترها  هرت ع بتض ا أاض  ألبردا اب ا ا  لل كل ورف تنبأ مضا را زاأ   هاأاه إد ع مأاضا  مثال إضا اا 

ن  خي خل بتاا  وااىت  وااال الرضااي: إذا فباال بااحن كاام اصربتااة لاد ااةفهام ة لبااحن   زهااا بفتاال مةتاا  لجااأ جاار الة   ااز  اا
 ااهره  لاقال تىنةابس الة   از اب فتاأل لواأ وألاه ألتااىل )كام ألركاأا مان جناات لع األ) ل )كام خهىن ناا مان ورتاة) اه خي لاقال 
تىنةبس  فتأل ذلا الفتل الفاصل  خل هأ لىنةنب اه مان خلل المار عىناى خناه مت  از د مفتاأل إغاثاة لفهام الساام  لذلاا مان 

ع والة الفبل هأ بت  ا   ز د غري  لو ل:  هأا  من  لاجأ م  الفبل  بالغة التر   لعن ي خل مأجأ  هأا من
 ابلفتل ا ةت    لجا ز م  الفبل برريه  ك ا نال عب  احل  م عن ال  ين لالةفةا اين ع شروي ال يفاف. 

ي واال إناه مل تتثار لع ال اف ة خل  هأا  من  ع   ز كم اصربتة لاد ةفهام ة جا ز ككا خطىنااه ابان احلاجاأ  ل ان الرضا 
عىنى شاه  عىن ه ع كم اد ةفهام ة إد م  الفبل ابلفتل لخماا ع كام اصربتاة فظهاأا  مان  مأجاأل ب ثارة با لل الفبال  

 لالظاهر خل ابن احلاجأ مل تتبر ابأف المثىنة ال  ذكرها الرضي  لإلا اعة  بظهأا من وي ا   ز لهأ الظاهر. 
    
 

 581صفحة : 
 
هنا ا تجزة للل ل ص ق الر ل  خل ال ىن ات ال الة عىنى جميء حم   صىنى هللا عىن ه ل ىنم  فإهناا آتاة  أ اى؛   ل  ارتة  

إذ خ اارب هبااا وباال واارلل  لآتااة حل اا  عىن ااه البااالة لالسااالق  إذ كااال الةبيفااري بااه وباال لجااأله بااارلل  للصاافها ابلب نااة عىنااى 
أل الظهأا  هأا الت اال عىناى الأجاه اللل  ل هاأا ال دلاة عىناى ادوة الحن مبالرة ع البفة من فتل أبل خي  هر  ف  

 الأجه الثاين  لع هكا السؤال لص رةه وكف لل عىن ه وأله: لمن تب ل نت ة هللا  ألا تره فب لأها لمل تتىن أا هبا. 
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هااكا الأع اا  بنااأ  لوألااه )لماان تباا ل نت ااة هللا) ألااكت ل جل ىنااة ) اال بااين إ اارا  ل آأل ناااهم) إخل  خفااال خل ا ابااأل خلد ماان 
إ را  ل ا ةح و عنهم باأله:  ل بين إ را  ل  لخفال خل بين إ را  ل و  ب لأا نت ة هللا ألتاىل ف ل ذلا عىناى خل ارايت 
ال  خلأل ها بنأ إ را  ل هي نتم عىن هم لإد  ا كال لةكت ل  ربهم حب م من تب ل نتم هللا منا بة لهكا  ا تاب ه البىنراء  

 ال الق عن ذكر  ل كثارية إزاا ا با تتا مان إزاا  احلاكف لإزاا  الابار متاا؛ لناه تف ا  مفاال خل تااال كام ف رين مثىنه ع
آأل ناهم من آتة ب نة هاي نت اة عىنا هم فىنام تاا الها وال وا اها  فبا لأا نت اة هللا بضا ها بتا   هأاهاا فا اةحاأا التااا ؛ 

الت أق و  ا تيف ل ا اباألتن لغاريهم  ان تيفابههم للاكلا ت األ  لل من تب ل نت ة هللا فاهلل متاوبه  للنه تف   هبكا
ذكر مثل هكا ال الق اجلاام  بتا  و ام جز اي ألا ماه ع الصال ألترتضاا تيفابه الةبارتح  لنظاريه خل دا ثا خوا  حبا تث 

احلا تث فةاأل فتل هللا ابل اذبحن كاكا لكاكا ألرتا  خناه وا  كاك  ف  اا وا ثا لإد  اا كاال لاكلا الا عاء عنا   ااع ذلاا 
 مأو . 

لإلا خثبم لدايت خهنا نتم؛ لهنا إل كانم لد ل ص ق الر أل ف أهنا نت ا لل لد ال البا ق هاي الا  هتا ي النااس  
إىل وبأل لعأة الر أل عن ببرية  ن مل ت ن األبته  لألزت  الىناكتن األبتاأه ا اأخ إمياال واال ألتااىل )فرماا الاكتن آمناأا فازالهتم 

ل دبل ألىناي اليفرع الكي ف ه صالح ال ن ا لار رة لألىنا نت ة عاجىنة لخجىناه  لإل كانام ارايت إمياان) لبكلا الةب ت
ال الق ال ال عىنى البيفااة ابلر أل فهي نت ة عىن هم  لهنا وب  هبا ألنأتر  ب ل اهل اتة هلم عن  بتثه الر األ لاقال تارتلللا 

 ع ص وة بت  انطباق التالمات ال  ا ة نأا عىنى وفظها. 
الةب تل عىنى الأجه اللل ألب تل الأصف أبل خعرضأا عن ألىنا ارايت فةب ل ا ابأل منها  إذ صاات اب عراض  بأ ل  

شاالهتم ع ال ن ا لار رة  لهنا لأ مل ألؤت هلم ل ال  ريا هلم ع الا ن ا؛ إذ ت أناأل عىناى  اكاجة هام هباا خوار  إىل فتال 
 ااا ألت اا ا داأل ااا  اليفاارلا  لع ار اارة ختضااا لل التاااا  عىنااى ال فاار اصااري ماانهم بتاا  وباا  ا  ااابرة لا عااراض؛ لهن

تةأوااف عىنااى الاا عأة ل هااأا ا تجاازة  لواا  خشاابههم ع هااكا الةباا تل ا يفااركأل إبعراضااهم عاان الااارآل لالةاا بر ع ه تااه خل 
ا اأهلم ألىناا ارايت إد الةب تل أبل ا ةت ىنأا ألىناا ارايت ع غاري ا ارال منهاا أبل جتىنأهاا خ ابا  غارلا فاإل هللا ماا آألاى 

لةفضااا ل خمةاااه فةأكااارلا عىناااى ذلاااا لهتاااالنأا عىناااى الااا تن فااااالأا )وااان خبنااااء هللا لخوبااااؤه) لواااالأا )لااان متسااانا النااااا إد خايماااا 
 مت للة). 

لالةباا تل جتاال شاائ باا د عااان آ اار  خي ألتأتضااه بااه ف  ااأل ألتاااأتض ذات بااكات لألتااأتض لصااف بأصااف كااااأل خيب  
 اليف ص:          

مااان بااارل اليفااابا  ماااالءة                       ىنااااا لباااقس مثأباااة ا اةااااض فإناااه خاال ألبااا تل والاااة اليفااابا  حبالاااة  بااا لم  
 اليف أ  لكاأل النابرة:          

عهاا ت هبااا وااا ا فابا لااام                       نا  اال آجااال النتااا  اجلأافاال للاا س وألااه )نت ااة هللا) ماان وب اال لضاا    
 أبل ت األ الصال لمان تبا هلا خي ارايت )فاإل هللا شا ت  التااا )؛ لظهاأا خل ع لفاف نت اة هللا الظاهر مأض  الضا ري

 مت  جامتا لدايت لغريها من النتم. 
 لوأله )من بت  ما جاءأله) اجمليء ف ه كناتة عن الأضأح لا يفاه ة لالة  ن   لهنا من لأا ق اجمليء عرفا.  
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ةب تل بت  هكا الاة  ن لىن دلاة عىناى خناه ألبا تل عان ببارية د عان جهال خل غىناط كاألاه لإلا جتل التاا  مرتألبا عىنى ال 
 ألتاىل ف  ا ألا ق )مث درفأنه من بت  ما عاىنأه لهم تتىن أل). 

 لوكف ما ب ل به النت ة ل يف ل     خوأال الةب تل من كةم بتضها لا عراض عن بتض ل أء الةرلتل.  
    
 

 582صفحة : 
 
ماان ألباا تل ألىنااا الاانتم ع خلصااافها خل ع ذلاهتااا  لد ت ااأل ألباا تل إد لاباا  خمالفةهااا  لإد ل ااال غااري  لالتاااا  انشاائ  

ألب تل بل أتت  ا لأتلتال  االف وأله ألتاىل )خمل ألر إىل الاكتن با لأا نت اة هللا كفارا) لل ألىناا ارتاة مل تةاا ق ف هاا ماا تاؤذل 
فةتااحن الةباارتح اب سااةب ل بااه  لا باا لأل ع ألىنااا ارتااة غااري ا اارال ماان أبل النت ااة مااا هااي لد ألااؤذل اب سااةب ل بااه هنالااا 

 ا ب لحن ع هكه  لل ألىنا ع كفاا ورتش ب ل ل وأله بت ها )لجتىنأا هلل خن الا). 
لوأله )فإل هللا ش ت  التاا ) لل ل جأا  اليفرط لهأ عىنةه  لل جتل هكا احل م التاق جأااب لىنيفرط تتىنم منه خل مان  

فتل اليفرط ت  ل ع ع أق هكا اجلأا   ف أل هللا ش ت  التاا  خمر حمال متىنأق فككره مل تابا  مناه الفا ا ة  ثبم له 
لهنا متىنأمة: بل الةه ت   فتىنم خل ا ابأل هت ت  ا بل ف ل عىنى مت : فاهلل تتاوبه  لل هللا ش ت  التاا   لمت  ش ة 

عىنااى التاااا   لواا  جااأ  خل ت ااأل فااإل هللا شاا ت  التاااا  نفااس جااأا  عاابااه: خنااه د تفىناام اجلاااين لذلااا لنااه الاااالا 
 اليفرط زتل خل ع التاا  عن الض ري ا ضاف إل ه خي ش ت  متاوبةه. 

لإ هاا ا م اجلاللاة هناا ما  خل ماةضاى الظااهر خل تااال: فإناه شا ت  التااا    ل اال الارلع ع ضا ري الساام  لألرب اة  
ل الق اجلام  مسةاال بنفسه  لهنا  نزلة ا ثل خمار وا  عىن اه النااس مان وبال  لالتااا  هاأ ا هابة  للة أل هكه اجل ىنة كا

 اجلزاء ا ؤمل عن جناتة لجرق   ى عاااب لنه تتاأ اجلناتة. 
) تاان لىنااكتن كفاارلا احل اااة الاا ن ا لتسااارلل ماان الااكتن آمنااأا لالااكتن األاااأا فااأوهم تااأق الا امااة لهللا تاار ق ماان تيفاااء برااري  

[) ا اةقناف ابلرجاأع إىل خواأال كفااا التار  ا تن احن مان ارايت السااباة وبا ا لألترتضاا مان وألاه: هال 212]وسا 
تنظاارلل إد خل  ألاا هم هللا ع  ىناال ماان الر اااق  لا ااةج عىناا هم باألااه: ) اال بااين إ اارا  ل) ا ااةقنافا لب ااال  ىناهاام التج ااأ 

 ة راا عىناى ال فار لشاتبه الا   ابل احلا تث عنهاا  فتان ابان عبااس ا فضي هبم إىل وىنة ادكرتاو اب ميال لخهىنه لإىل اد
ا رال: اؤ اء ورتش  فهكا اد ةقناف ع متا  الةتىن ال لبواأال ا اضا ة  للجال ذلاا وطا  عان اجل ال السااباة د  ا  ا 

 ةاا  مان متىنان لمناافل  لو  وال ب نه لب نها اد اةطرال باألاه:  ال باين إ ارا  ل ارتاة  للا س ا ارال ابلاكتن كفارلا خهال ال
ك ا ال  عن مااألل  لنه ل س من اصطالح الاارآل الةتباري عانهم ابلاكتن كفارلا  للهنام لاأ كاانأا هام ا ارال لا ال  تان هلام 
احل اة ال ن ا  لهنم من بين إ را  ل  للل وأله: لتساارلل مان الاكتن آمناأا تنا اأ واال ا يفاركحن د واال خهال ال ةاا   

 ك ا   ر . 
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تحن: جتل اليفيء  تنا خل ادوةجا  ل أنه  تنا  لل الةفت ل    لىنجتال ل   لىننسابة كاالةتىن م لكالةفسا ل لالةزك اة  لالةز  
 لالزتن ش ة احلسن. 

لاحل اة ال ن ا مرال هبا ما أليفة ل عىن ه احل اة مان الىناكات لا ال  اات لالاكلات احلسانة  لهاكا إطاالق ميفاهأا لىنح ااة لماا  
 تث: من كانم هجرأله إىل لن ا تب بها خي إىل مناف  لن ا  لهأ عىنى وكف مضاف اشةهر وكفه. ترالفها؛ ففي احل 

لمت  ألزتحن احل اة هلم  إماا خل ماا  ىنال  تناا ع الا ن ا وا  مت ان مان نفأ اهم لاشاة  ألاأغىنهم ع ا ةحساانه  لل الشا اء  
م  تناة ك اا هاأ ماةضاى وألاه: لىناكتن كفارلا؛ فاإل الزتنة هي وسنة ع خعحن     الناس فاال خياةص الاكتن كفارلا با عىنها هلا

الااالق أليفااتر ابد ةبااااف  لإمااا ألااارلتج ألزت نهااا ع نفأ اااهم باا عأة شااا طان ة سساان ماااا لاا س ابحلسااان كالو سااة اليفاااترتة 
تا  الثااين لاصأاطر اليفهأتة  لا زتن عىنى ا ت  اللل هاأ هللا ألتااىل إد خهنام خفرطاأا ع ا وباال عىناى الزتناة  لا ازتن عىناى ا 

 هأ اليف طال للعاأله. 
لوااكف فاعاال الةاازتحن  لل ا اازتن هلاام خمااأا كثاارية: منهااا  ىناال بتااض الشاا اء وساانة ب تتااة ك حا اان الااكلات لا نااا ر   

لمنها إلاااء وسان بتاض الشا اء ع نفأ اهم لهاي غاري وسانة كاةال الانفس  لمنهاا إعراضاهم ع ان تا عأهم إىل ا وباال 
اوبارت مه هام ع الةأغال مان ا ا ان الظااهرة الا  سةهاا التااا لاأ كاال ابلاي  لمنهاا ااأل اضاهم  عىنى المأا النافتة وىت

عىنى ادن با  عىنى الىنكات للل الف ر ع ا با   إىل غري ذلا من خمأا تبىنح كل منها خل تت  فااعال لىنةازتحن وا ااة 
 خل عرفا  فبجل ذلا طأ  ذكر هكا الفاعل جتنبا لتطالة. 

    
 

 583حة : صف
 
لزأ  خل ت أل واكف الفاعال ل وةاه  إذ ا ازتن هلام الا ن ا خمار وفاي ف حةاا  ع ألفبا ىنه إىل شارح ع خ الوهام لهاأ ماا   

اكةسبةه نفأ هم من الةتىنل ابلىنكات لبرريها من كل ما مىنهم عىنى الةتىنل به الةنافس خل الةاىن   وىت ع أا ع اا ع ذلاا 
الضراا ا اةبة ا ريفاة بةحسحن التالات الكم  ة  لمىنهم عىنى ال لاق عىن ه ضتف  من الضراا ا االطة لىنكات خل من

التزا م الناشئ عن اعة ال اد رت ال ع جىنأ ا ال  ات للل كبح ل مة اليفهأات  للجل ا ةباصهم هبكه احلالة للل 
أس الكم  اة بةتارتفهم ماا أليفاة ل عىن اه ا ؤمنحن لللل بتض خهل ال ةا  الكتن ابم اللايل ف هم عزمية ماالمة لعاأة النفا

ألىنااا الىنااكات ماان ا ااككات لأبماارهم اب وااالع عاان كاال مااا ف ااه ضاار عاجاال خل آجاال وااىت زرللهااا عنهااا إل خااللا ألنالهلااا 
لتنبكلا ما هأ ذم  ة حمضة  لااضةهم عىنى ذلا ابلبيفا ر لالزلاجر وىت صاات هلم مىن ة  فىنكلا مل ألزتن ال ن ا هلام  لل 

م لمترضة لىنح ام عىن هاا اب ثباات اتاة لابلنفاي خ ار   فاإل مان عارف ماا ع المار الازتن  ااهره مان ا ضاراا  تنةها عن ه
لالاباا ح اناىنااأ  تنااه ع ا ه شاا نا   ااص الةازتحن هباام  إذ ا اارال مان وألااه ) تاان لىناكتن كفاارلا) ذمهاام لالةحاكتر ماان  ىناهاام  

ا رال منه ألزت نا ميفأاب  ا زتل ألىنا الزتناة مكماة  لإد فاإل خصال لهلكا لزق مل الةزتحن عىنى ألزتحن تت  ذما  فىنزق خل ت أل 
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ألزتحن احل اة ال ن ا ا اةضي لىنرغبة ف  ا هأ  تن خمر ل س  كمأق إذا العي ف ه ما خلصى هللا برع ه وال ألتاىل )وال مان وارق 
  تنة هللا ال  خ ر  لتباله لالط بات من الر ق). 

كمأق فحبرهتا ع ثالثاة خناأاع: اللل ماا لا س بازتن خصاال د ذاات لد صافة  لل  ت اة ذق لو  ا ةارتم مأاو  الةزتحن ا  
لخذ  لل نه  تن لىنناس أبلهاق ل أاطر ش طان ة لخت  الت شترتة كاص ر. الثاين ما هأ  تن وا اة ل ن لاه عأاواأ جتتىناه 

الظاامل لوا  وضار يل الة ث ال لثالثةهاا باااأل  ضارا لخذ  كاالزان. الثالاث ماا هاأ  تان ل ناه داف باه مااا تباريه ذم  اا كنجا ة
 طرفة:          

 للأد ثالو هن من ع يفة الفةاى                      لج   مل خوفل مىت واق عاألي   
 ف نهن  باي التاذدت بايفاربة                      ك  م مىت ما ألتل اب اء ألزبا    
 ببه نة سم اصباء ا اتا ا                لألابري تأق ال جن لال جن متجأ          
لكاااري إذا انل  ا ضااااف جمنبااااا                      كسااا   الرضاااا نبهةاااه الا اةااااأال لواااأل )لتساااارلل مااان الاااكتن آمناااأا)   

لا عطف عىنى  ىنة ) تن لىنكتن كفرلا) إخل  لهكه والة خعجأ مان الا  وبىنهاا لهاي والاة الةنااهي ع الرارلا؛ إذ مل تاةبار 
عىنى افةةاهنم بزهرة احل اة ال ن ا وىت  ارلا  ن مل تنسج عىنى منأاهلم من ا ؤمنحن الكتن ألركأا كثريا من  هرة احل اة ال ن ا  ا 

 ه اهم ال تن إىل لجأ  ألر  ذلا ع خوأال لخنأاع ألنطأي عىنى  با ث. 
د ام  لهاأ ألتجاأ ميفاأ  ابوةاااا احلاال لالسار بفةحةحن: كاالفرح لوا  ألسا ن اصااء ختف فاا لفتىناه كفارح لالساارتة ا 

ا ةتجأ منها  لفتىناه واصار ل دلةاه عىناى لصاف نفساي مثال عجاأ  لتةتا    ان جاااه لبااوأ احلاال ا ةتجاأ منهاا 
 فهي ابة ا  ة ابة اء متنأاي لع لرة ألت تةه ابلباء لهي ضت فة. 

مةثاال خماار الر األ لخفناأهم ع ذلااا لاخلهام واا  للجاه  ااريهتم اب ااؤمنحن خهنام اوةاارلا اختهاام ع إعراضاهم عاان الىناكات د 
خضاااعأا وظااأ هم لااء خلهاااق ابطىنااة  لل ال فاااا اعةااا لا خل مااا مضااى ماان و اااهتم ع غااري نت ااة واا  ضاااع عىناا هم إذ د 

  ىنأل ع ال ن ا لد و اة بت ها ك ا وال اليفاعر  خنيف ه مشر  :          
لع اص ار لاشاار  ماان ناااخ مااربل فالسااارتة انشاقة عاان ألاازتحن احل اااة           لخمال  اان تىنتاال ا ااء وااال لاااي              

عن هم للكلا تبح جتل الأال لىنحال ل ف   ألا    والة الةزتحن حبالة السارتة  فةةال ق احلادل لتا ا لىنج ىنة مبة خ  خي 
تاألاأل: هاؤدء ا سااكحن ألركاأا هم تسارلل  لو  و ل إل من  ىنة من كال ال فاا تساارلل مانهم باالد لع اااا لصاه با 

الااا ن ا لط باهتاااا لس ىناااأا ا يفااااق لطىناااأ ماااا تسااا أنه ابر ااارة لهاااي شااايء ابطااال  ل ااان كاااال تساااار هبااام عبااا  هللا بااان خيب 
 لا نافاأل. 

    
 

 584صفحة : 
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فتال الةازتحن  لجيء ع فتل الةزتحن بب رة ا اضي لع فتل السارتة بب رة ا ضااع وضااء حلااي ال دلاة عىناى خل متن اي  
خمر مسةار ف هم؛ لل ا اضاي تا ل عىناى الةحاال  لخل متا  تساارلل مة ارا مةجا ل مانهم؛ لل ا ضاااع تف ا  الةجا ل  
لتتىنم السام  خل ما هأ حمال بحن الفتىنحن هأ ختضا مسة ر؛ لل اليفيء الرا اد ع الانفس د ألفارت عان أل رتاره  لتتىنام خل 

لفتل د تسة ر إد لو  مت ن من نفس فاعىنه ل  نم إل ه  ف  أل ا ت  ع ارتاة: ما كال مسة را هأ ختضا حمال؛ لل ا
 تان لىنااكتن كفاارلا لألازتن احل اااة الاا ن ا ل ااارلا لتساارلل ماان الااكتن آمناأا  لعىنااى هااكا فإلااا ا ةاري لفتاال الةاازتحن  بااأف 

 ا؛ لل الةاازتحن  ااا كااال هااأ ا ضااي للفتاال السااارتة  بااأف ا ضااااعة إتثاااا ل اال ماان الباافةحن ابلفتاال الاا  هااي بااه خجاا
ال اابل ع الأجااأل لهااأ منيفاار السااارتة خلثاار  ااا تاا ل عىنااى الةحااال  ل اا ل عىنااى مىن ااة لاعة اا  ع لدلةااه عىنااى اد ااة راا 
ابد ااةةباع  لالسااارتة  ااا كاناام مرتألبااة عىنااى الةاازتحن لكااال أل راهااا تزتاا  ع الااكق  إذ د تىن اال بااكي ا اارلة السااارتة برااريه  

 عىنى اد ة راا لاعة   ع لدلةها عىنى الةحال لدلة ادلةزاق  لل اليفيء ا سة ر د ت أل إد مةحااا.  خلثرت  ا ت ل
لوأله )لالكتن األاأا فأوهم) خات  من الكتن األاأا ا ؤمنأل الكتن  ار منهم الكتن كفرلا؛ لل خللقا ا ؤمنحن كانأا مةاحن   

عاا ل عاان ا ضاا اا إىل ا اام  اااهر لاا ف  إتهاااق خل تراارت ال ااافرلل أبل لكااال ماةضااى الظاااهر خل تاااال لهاام فااأوهم ل اان 
الض ري عا   إل هم لتض أا إل ه ككاب لألىنف اا ك ا فتىنأا وحن  تأا وألاه ألتااىل )خفارختةم الاالت لالتاز ) إذ  اج  ا يفاركأل 

 ل ع أا خل حم  ا خث  عىنى آهلةهم. 
د اام الااكي  اابل خعااين )الااكتن آمنااأا) لاباا  الةنب ااه عىنااى مزتااة فتاا ل لااكلا عاان ا ضاا اا إىل ا  هاااا لل نااه مل ت اان اب 

الةاأ  لكأهنا  ببا عظ  ا ع هكه الفأو اة  عىناى عاالة الاارآل ع انةهاا  فارف اهلا   لا اشاال ل ف ا  فضال ا اؤمنحن عىناى 
ماا ا ؤمنااأل غااري الاكتن كفاارلا  لتنبااه ا اؤمنحن عىنااى لجااأ  الةااأ  لة ااأل  اابأ ألفاأوهم عىنااى الااكتن كفارلا تااأق الا امااة  لخ

ا ةاحن فىن س من غارض الاارآل خل تتبار باككر وااهلم ل  أناأا للماا باحن شا ة اصاأف لوىن ال الرجااء  لهاكه عاالة الاارآل ع 
 مثل هكا ا ااق. 

 لالفأو ة هنا فأو ة أليفرتف لهي جما  ع ألناهي الفضل لالس الة ك ا ا ةتري الةحم حلالة الفضأل لا سار لا  ىنأ .  
 أق الا امة ألنب با عىنى للامها  لل ذلا ال أق هاأ مبا خ احل ااة الب تاة. فاإل وىنام: ك ف اا كاال واف ا اؤمنحن لو  ت ب 

من كثرة الةاأ  لوىنةها إهنم فأق الكتن كفرلا تأق الا امة اب ميال  لا ااق مااق الةنأته بفضل ا ؤمنحن ف ال الوال ابلاككر 
زتااة الةاااأ  الااكي ذكرألااه فىنااه منا اابات خ اار . وىناام ارتااة ألتاارتض أبل غااري هنااا لصااف )الااكتن آمنااأا) وىناام: لخمااا ب ااال م

ا ةاحن د ألظهار مازتةهم تاأق الا اماة لإلاا ألظهار بتا  ذلاا  لل تاأق الا اماة هاأ مبا خ خايق اجلازاء فراري ا ةااحن د تظهار هلام 
س لاحلجاااة خعا ت لىن اافرتن) نتام ألظهار الةفأق تأمقك  لد ت اكه ال فاا ابحلاس واال ألتااىل )األااأا النااا الا  لوألهاا الناا

 مزتةهم بت  اناضاء ما و ا هلم من التكا  عىنى الكنأ . 
ال  عاان اباان عباااس خل ارتااة نزلاام ع  ااالة واارتش   ااة  ااارلا ماان فاااراء ا ااؤمنحن لضااتفا هم فاارعىن هم هللا خل فاااراء  

تيفاء ألترتض بةه ت  ا يفركحن باط  الر ق عنهم ل لال  ا ؤمنحن  ري منهم عن  هللا  للع  هللا الفاراء ابلر ق لع وأله: من
 وظأهتم. 
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لوأله )لهللا تر ق من تيفاء) إخل ألكت ل وب  منه ألتظ م أليفرتف ا ؤمنحن تأق الا امة  لل الةكت ل د با  خل ت األ مرألبطاا  
 اة د دا ط هباا الأصاف  لهناا  ا وبىنه فالسام  تتىنم مان هاكا الةاكت ل متا  حماكلفا ألاا تره لالاكتن األااأا فاأوهم فأو اة عظ 

فأو ااة منحأهااا ماان فضاال هللا لفضاال هللا د هناتااة لااه  للل  ااارتة الااكتن كفاارلا ابلااكتن آمنااأا خهناام  ااارلا بفاااراء ا ااؤمنحن 
  والهلم. 

لاحلسا  هنا وبر ا ا اا فنفي احلسا  نفي لتىنم ما اات الر ق  لو  شاعم هكه ال ناتة ع كالق التر  ك ا شاع  
هم خل تاألااأا تتااا لل ابلصاااب  لدااا ط هبااا التاا  كناتاااة عاان الاىناااة لمنااه وااأهلم شااائ د دبااى للاااكلا صااح خل تنفاااى عناا 

 احلسا  هنا عن خمر د تتال وسابه لهأ الفأو ة لوال و س بن اصط م:          
 ما متنتي تاظي فا  ألؤألا ناه                      ع النأق غري مبرل حمسأ      
 

 585صفحة : 
 
)كال الناس خمة لاو ة فبتث هللا النب احن مبيفارتن لمناكاتن لخنازل متهام ال ةاا  ابحلال لا ح م باحن النااس ف  اا ا ةىنفاأا   

ف ه) ا ةقناف لب ال خل ا ةالف اللايل خمار كاال مان البيفار حل  اة اوةضاةه لخناه ااألفا  ذلاا لاجا  هللا ابلنااس إىل لوا ة 
 ال تن اب  الق. 

لباحن ماا ألاا مها سة ال لجأهاا: اللل: واال فاار الا تن: إل هللا ألتااىل  اا باحن ع وألاه ) تان لىناكتن كفارلا لا نا بة ب نهاا  
احل ااة الا ن ا) خل  اابأ إصاراا ال فاااا عىناى كفارهم هااأ ا اةب اهلم الاا ن ا ابر ارة باحن ع هااكه ارتاة خل هااكه احلالاة خمةبااة 

ىنة ع ال مناة ا ةاالماة لل النااس كاانأا خماة لاوا ة وا  اة عىناى ابلكتن كفرلا  ح   صىنى هللا عىن اه ل اىنم بال كانام واصا
احلل لما كال ا ةالفهم لسبأ البري لالةحا   ع طىنأ الا ن ا اه  فة األ اجل ىناة مساةرنفة ا اةقنافا ب ان اا لةنظاري ماا لا اه 

 ا سىن أل  ا كال ع المم الرابرة. 
وسبةم خل أل  ىنأا اجلنة) خ ك من كالق ال يفاف خل ا ابأل من وألاه الثاين: تؤ ك من كالق الط ل عن  وأله ألتاىل )خق  

)كال الناس خمة لاو ة) أليفج   الر أل عىن ه السالق لا ؤمنحن عىنى الثبات لالبرب عىنى خذ  ا يفركحن بككر ما وابىنم به 
ىل ) تن لىنكتن كفرلا احل اة ال ن ا المم السالفة خنب اءها لما لاأا ف ها من اليف ا   اه فا نا بة عىنى هكا ع م لأل وأله ألتا

 لتسارلل) إخل  لأل أل اجل ىنة مسةرنفة ا ةقنافا ابة ا  ا لىن نا بة. 
لالظااهر عنا ي خل مأواا  هاكه ارتااة هناا جااام   أوا  ألااكت ل  اا وبىنهاا لما مااة  اا بتاا ها: فرماا اللل فبهنااا خفاالت ب ااال  

 ااا لجىنااه ألاا ااكهم هللا ببتثااات الر اال ع التبااأا لالج ااال الاا  والااة الماام ا اضاا ة ك ااف نيفاار اصااالف ب اانهم ع احلاال 
 اوةضةها و  ة هللا للطفه  ا مياثل احلالة ال  نيفرت ف ها البتثة ا   تة لما لا ه الر أل لا سىن أل من ا يفركحن. 

ا ةىنااف ف ااه الماام لهااأ  لخمااا الثاااين فبهنااا ما مااة  ااا تاارل بتاا ها ماان ذكاار ا ةباااف ا  ااالق ابهل اتااة إىل احلاال الااكي 
مضاا أل وألااه ألتاااىل )فهاا   هللا الااكتن آمنااأا  ااا ا ةىنفااأا ف ااه) إىل وألااه )إىل صااراط مسااةا م) لذلااا ماان  بااا ص كااأل 
ا  الق مه  نا عىنى ما  باه من اليفرا   ا هل ة لألفض ىنه عىناى   ا  اللايل لخل هاكه ا زتاة التظ اى زاأ ادعارتاف هباا 
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 لخمةه  الا عىنى وس  ا يفركحن  إذ تسارلل من الكتن آمنأا لعىنى وس  خهل ال ةا  الكي لخد أل أل مثاا وس  لىننل
 ابل الةنب ااه عىن اه ع وألااه ألتااىل ) اا األ السافهاء ماان النااس مااا لهلام عاان وبىناةهم) إىل وألااه )تها ي ماان تيفااء إىل صااراط 

 مسةا م). 
لبيفار ب ىن ااات جامتاة  ة ام باألاه )فهاا   هللا لوباىنم ع اأق ذلاا ألتىناا م ا ساىن حن اتاتاد خطاأاا الاا تن باحن عباأا ا 

الكتن آمنأا  ا ا ةىنفأا ف ه من احلل إبذنه) فإل كال ا رال من كأهنم خماة لاوا ة: الأوا ة ع اصاري لاحلال لهاأ ا اةااا ك اا 
فا نا اابة   ا ر  فااا  نباه هللا خل الناااس ا ةىنفااأا فبتاث هلاام خنب اااء مةفاروحن لاباا  هت قااة النااس لىناا  أل ع لتاان لاوا  عاااق 

واصىنة م   ىنة )ال ىنأا ع السىنم كافاة) بنااء عىناى خهناا  طاا  لهال ال ةاا  خي ال ىناأا ع لتان ا  االق الاكي ها   
 هللا به ا سىن حن. 

لإل كال ا رال من كأل الناس خمة لاو ة: الأو ة ع الضالل لال فر ت ن هللا و  نبههم خل بتثاة الر ال ألاا  لجال إ الاة  
الكي د و ع ورلل اجلهالاة  ف اكلا انةهام ألىناا الاارلل إىل الاارل الاكي خعابةاه بتثاة حم ا  صاىنى هللا  ال فر لالضالل

 عىن ه ل ىنم  فة أل ارتة ألثب ةا لىن ؤمنحن فا نا بة واصىنة م  وأله ) تن لىنكتن كفرلا احل اة ال ن ا). 
الا تن لاهةا اه خهىناه إىل ماا مل تهةا  إل اه غاريهم   فا ت  خل ا  الق ه   إىل شرتتة جت   الناس كىنهم ألب  نا لفضا ىنة هاكا 

 م  ا شااة إىل خل ما ألا مه من اليفرا   مته   له لأت  س به ك ا  نب نه عن  وأله )فه ي هللا الكتن آمنأا). 
ة لالناس ا م    ل س له مفرل من لفظاه  ل  خل  ف اه لال اةرراق د حمالاة لهاأ هناا لىنت اأق خي البيفار كىنهام  إذ لا س نا 

فرتل متهأل لل نه مهأق عرع مبين عىنى مراعاة الرالأ الغىنأ لع ق ادعة ال ابلناالا لظهاأا خناه د خيىناأ  مان غىناأ ف اه 
اصري عن خل ت أل بتض النااس ف اه شارترا مثال عبار النباأة لد خيىناأ  مان غىناأ ف اه اليفار مان خل ت األ بتاض النااس ف اه 

  ريا مثل نأح  لما آمن مته إد وىن ل  . 
    
 

 585صفحة : 
 
)كال الناس خمة لاو ة فبتث هللا النب احن مبيفارتن لمناكاتن لخنازل متهام ال ةاا  ابحلال لا ح م باحن النااس ف  اا ا ةىنفاأا   

ف ه) ا ةقناف لب ال خل ا ةالف اللايل خمار كاال مان البيفار حل  اة اوةضاةه لخناه ااألفا  ذلاا لاجا  هللا ابلنااس إىل لوا ة 
 ال تن اب  الق. 

بة ب نهاا لباحن ماا ألاا مها سة ال لجأهاا: اللل: واال فاار الا تن: إل هللا ألتااىل  اا باحن ع وألاه ) تان لىناكتن كفارلا لا نا  
احل ااة الا ن ا) خل  اابأ إصاراا ال فاااا عىناى كفارهم هااأ ا اةب اهلم الاا ن ا ابر ارة باحن ع هااكه ارتاة خل هااكه احلالاة خمةبااة 

كانام واصاىنة ع ال مناة ا ةاالماة لل النااس كاانأا خماة لاوا ة وا  اة عىناى   ابلكتن كفرلا  ح   صىنى هللا عىن اه ل اىنم بال
احلل لما كال ا ةالفهم لسبأ البري لالةحا   ع طىنأ الا ن ا اه  فة األ اجل ىناة مساةرنفة ا اةقنافا ب ان اا لةنظاري ماا لا اه 

 ا سىن أل  ا كال ع المم الرابرة. 
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تاىل )خق وسبةم خل أل  ىنأا اجلنة) خ ك من كالق ال يفاف خل ا ابأل من وألاه الثاين: تؤ ك من كالق الط ل عن  وأله أل 
)كال الناس خمة لاو ة) أليفج   الر أل عىن ه السالق لا ؤمنحن عىنى الثبات لالبرب عىنى خذ  ا يفركحن بككر ما وابىنم به 

وأله ألتاىل ) تن لىنكتن كفرلا احل اة ال ن ا  المم السالفة خنب اءها لما لاأا ف ها من اليف ا   اه فا نا بة عىنى هكا ع م لأل
 لتسارلل) إخل  لأل أل اجل ىنة مسةرنفة ا ةقنافا ابة ا  ا لىن نا بة. 

لالظااهر عنا ي خل مأواا  هاكه ارتااة هناا جااام   أوا  ألااكت ل  اا وبىنهاا لما مااة  اا بتاا ها: فرماا اللل فبهنااا خفاالت ب ااال  
ع احلاال  ااا لجىنااه ألاا ااكهم هللا ببتثااات الر اال ع التبااأا لالج ااال الاا   والااة الماام ا اضاا ة ك ااف نيفاار اصااالف ب اانهم

 اوةضةها و  ة هللا للطفه  ا مياثل احلالة ال  نيفرت ف ها البتثة ا   تة لما لا ه الر أل لا سىن أل من ا يفركحن. 
احلاال الااكي ا ةىنااف ف ااه الماام لهااأ لخمااا الثاااين فبهنااا ما مااة  ااا تاارل بتاا ها ماان ذكاار ا ةباااف ا  ااالق ابهل اتااة إىل  

مضاا أل وألااه ألتاااىل )فهاا   هللا الااكتن آمنااأا  ااا ا ةىنفااأا ف ااه) إىل وألااه )إىل صااراط مسااةا م) لذلااا ماان  بااا ص كااأل 
ا  الق مه  نا عىنى ما  باه من اليفرا   ا هل ة لألفض ىنه عىناى   ا  اللايل لخل هاكه ا زتاة التظ اى زاأ ادعارتاف هباا 

وس  لىننل لخمةه  الا عىنى وس  ا يفركحن  إذ تسارلل من الكتن آمنأا لعىنى وس  خهل ال ةا  الكي  لخد أل أل مثاا
 ابل الةنب ااه عىن اه ع وألااه ألتااىل ) اا األ السافهاء ماان النااس مااا لهلام عاان وبىناةهم) إىل وألااه )تها ي ماان تيفااء إىل صااراط 

 مسةا م). 
حن عباأا البيفار ب ىن ااات جامتاة  ة ام باألاه )فهاا   هللا لوباىنم ع اأق ذلاا ألتىناا م ا ساىن حن اتاتاد خطاأاا الاا تن با 

الكتن آمنأا  ا ا ةىنفأا ف ه من احلل إبذنه) فإل كال ا رال من كأهنم خماة لاوا ة: الأوا ة ع اصاري لاحلال لهاأ ا اةااا ك اا 
لاوا  عاااق  فا نا اابة  ا ر  فااا  نباه هللا خل الناااس ا ةىنفااأا فبتاث هلاام خنب اااء مةفاروحن لاباا  هت قااة النااس لىناا  أل ع لتاان 

واصىنة م   ىنة )ال ىنأا ع السىنم كافاة) بنااء عىناى خهناا  طاا  لهال ال ةاا  خي ال ىناأا ع لتان ا  االق الاكي ها   
 هللا به ا سىن حن. 

لإل كال ا رال من كأل الناس خمة لاو ة: الأو ة ع الضالل لال فر ت ن هللا و  نبههم خل بتثاة الر ال ألاا  لجال إ الاة  
ر لالضالل الكي د و ع ورلل اجلهالاة  ف اكلا انةهام ألىناا الاارلل إىل الاارل الاكي خعابةاه بتثاة حم ا  صاىنى هللا ال ف

 عىن ه ل ىنم  فة أل ارتة ألثب ةا لىن ؤمنحن فا نا بة واصىنة م  وأله ) تن لىنكتن كفرلا احل اة ال ن ا). 
فضا ىنة هاكا الا تن لاهةا اه خهىناه إىل ماا مل تهةا  إل اه غاريهم  فا ت  خل ا  الق ه   إىل شرتتة جت   الناس كىنهم ألب  نا ل 

 م  ا شااة إىل خل ما ألا مه من اليفرا   مته   له لأت  س به ك ا  نب نه عن  وأله )فه ي هللا الكتن آمنأا). 
إذ لا س ناة لالناس ا م    ل س له مفرل من لفظاه  ل  خل  ف اه لال اةرراق د حمالاة لهاأ هناا لىنت اأق خي البيفار كىنهام   

فرتل متهأل لل نه مهأق عرع مبين عىنى مراعاة الرالأ الغىنأ لع ق ادعة ال ابلناالا لظهاأا خناه د خيىناأ  مان غىناأ ف اه 
اصري عن خل ت أل بتض النااس ف اه شارترا مثال عبار النباأة لد خيىناأ  مان غىناأ ف اه اليفار مان خل ت األ بتاض النااس ف اه 

 ل  .  ريا مثل نأح  لما آمن مته إد وىن 
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 586صفحة : 
 
لالمة بضم اهل زة: ا م لىنج اعة الكتن خمرهم لاو   ميفةاة من الق بفةح اهل زة لهأ الاب  خي تؤماأل غاتاة لاوا ة    

 لإلا أل أل اجل اعة خمة إذا األفاأا ع ا أطن خل ال تن خل الىنرة خل ع   تها. 
خمة ل ف  ألأهم خل ت أل ا ارال مان الماة الاب ىناة  فا ظن خل ا ارال كاال  لالأصف: )لاو ة) ع ارتة لةرك   ا فرال ع وأله 

 الناس خهل نسأ لاو   لل المة و  ألطىنل عىنى من ز تهم نسأ مةح . 
لالأواا ة هنااا: ماارال هبااا ادسااال لالة اثاال ع الاا تن بارتنااة ألفرتاا  فبتااث هللا النب ااحن اخل  ف حة اال خل ت ااأل ا اارال كااانأا خمااة  

احلل لاهل   خي كال الناس عىنى مىنة لاو ة من احلل لالةأو    لهبكا ا تا  الي الطاربي ألفساريها عان خيب بان  لاو ة ع 
كتأ لابن عباس لجماه  لوةالة لجابر بن  تا  لهاأ خمةااا الزخميفاري واال الفاار: لهاأ خمةااا خكثار ا اااحن واال الافاال: 

)ف  اا ا ةىنفاأا ف اه) لل ألفرتا  اصارب ببتثاة النب احن عىناى اجل ىناة السااباة  ب ل ل وأله ألتاىل بت ه )فبتث هللا النب احن) إىل وألاه
لألتىن ل البتث باأله )ل ح م بحن الناس ف  ا ا ةىنفأا ف ه) انةظم من ذلاا كاالق مان بىن اغ ا زاا  لهاأ خل النااس كاانأا خماة 

نباارافهم عناه إذا ابةا خ اد ااةالف لاوا ة فجااءهتم الر ال ابلرتغ ااأ لالرته اأ لالأعا  لالأع ا  ل اا لمأا عىناى احلال  يفا ة ا
تظهار لختاا هم هللا ابل ةااأ لاا ح م بااحن الناااس ف  ااا ا ةىنفااأا ف اه  فااال جاارق خل ت ااأل جماايء الر اال لجاال إبطااال ا ااةالف 
وا و  لخل اد اةالف الاكي دةاا  إىل بتثاة الر اال هاأ اد اةالف الناشائ بتا  ادألفاااق عىناى احلال ك اا تاةضا ه الةفرتاا  

خماة لاواا ة ابلفااء ع وألاه )فبتاث هللا النب احن) لعىناى صاارتح وألاه )لا ح م باحن النااس ف  اا ا ةىنفااأا عىناى  ىناة كاال النااس 
 ف ه). 

للجال هااكه الارتنااة تةتااحن ألااا تر فااا ةىنفأا بتاا  وألااه خمااة لاواا ة  لل البتثااة ألرألباام عىنااى اد ااةالف د عىنااى ال ااأل خمااة  
واا ة فااا ةىنفأا فبتااث هللا اخل  للااأ كااال ا اارال خهناام كااانأا خمااة لاواا ة  لعىنااى هااكا الفهاام واارخ اباان مسااتأل كااال الناااس خمااة لا

لاواا ة ع الضااال  لبااح ألفرتاا  البتثااة عىنااى نفااس هااكا ال ااأل بااال ألااا تر للااأد خل الارتنااة صاارفم عاان هااكا ل ااال هااأ 
هم كفااااا  ا ةباالا  لهلااكا وااال ابان عط ااة كاال ماان وا ا الناااس ع ارتااة كااانأا ماؤمنحن واا ا ع ال ااالق فااا ةىنفأا لكال ماان واا ا 

 كانم بتثة الر ل إل هم اه. 
لتؤتا  هاكا الاا تر وألاه ع آتااة  اأاة تاأنس )لماا كااال النااس إد خماة لاوا ة فااا ةىنفأا) لل الظااهر اساال غارض ارتةااحن   

 للنه  ا خ رب هنا عن الناس أبهنم كانأا خمة لاو ة لون نر  ا ةالفهم عىن نا خهنم مل ت لمأا عىنى ألىنا احلالة. 
ابأل من ارتة عىنى هكا الأجه الةنب ه عىنى خل الةأو   لاهل   لالباالح هاي الفطارة الا  فطار هللا النااس عىن هاا واحن لا  

 ىناهاام ك ااا للاام عىن ااه آتااة )خلساام باارب م)  لخهنااا مااا غيفاااها إد ألىناااحن الضااالل لألاارلتج الباطاال لخل هللا بتااث النب اااحن 
 اال أ عىناى وساأ ا اةالف ا باا  لالهىن اة لشا ة اليفا ا م   صالح الفطرة إصالوا جز  ا ف ال ه تهم خمةىناف ال

ف اال ماان النب ااء ا  ساار لماانهم ا رىناف لخنااه بتااث حم ا ا  ك ااال ذلااا ا صاالح  لإعااالة الناااس إىل الأوا ة عىنااى اصااري 
مةفااحن عىناى لاهل ي لذلا مت  وأله )فه   هللا الكتن آمنأا) اخل لعن عطاء لاحلسن  خل ا تا  كاال النااس خماة لاوا ة 
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الضالل لاليفر لهأ ترلي عن ابن عباس ختضاا لعىن اه فتطاف وألاه فبتاث هللا النب احن عطاف عىناى الىنفاف الظااهر د ألاا تر 
 مته خي كانأا ككلا فبتث هللا النب حن ف تىنم خل ا رال لريش لا الناس إىل احلل ابلةبيفري لالنكااة. 

بتث هللا به النب حن و  لو  ف ه الةر ري لاد ةالف ف  ا بتثأا به لخل هللا فا ابأل من ارتة عىنى هكا الةرلتل إ هاا خل ما  
بتث حم  ا ابلاارآل  اشاالهم إىل ماا ا ةىنفاأا ف اه ف  األ ا اباأل ب اال مزتاة لتان ا  االق لفضاىنه عىناى  اا ر اللايل  اا  

 كال مته من الب ال لالربهال. 
خصاال متناااه لهااأ األباااف ا هااا ا ااارب عنااه  ضاا أل  ربهااا ع الاازمن لخاب مااا كااال ا اارال فااإل فتاال كااال هنااا مسااةت ل ع  

 ا اضي لخل ذلا و  اناط   إذ صاا الناس مناس حن إىل فقةحن فقة عىنى احلل لفقة عىنى الباطل. 
    
 

 587صفحة : 
 
لالبااالح فااإل كااال ا اارال الأواا ة ع احلاال فااا  وباال ذلااا ع  ماان كااال الرالااأ ف ااه عىنااى الناااس الرشاا  لاد ااةاامة   

لا صالح فىنم ت أنأا حباجة إىل بتثة الر ال إىل خل ا ةىنفام خواأاهلم فظهار فا هم الفساال  فا ال كاال ذلاا ف  اا باحن آلق 
لنااأح لنااال هااكا عاان اباان عباااس لوةااالة لجماهاا   لوااال اباان عط ااة وااال وااأق كااال ذلااا  ماان نااأح كفاار جاال وأمااه فهىن ااأا 

النفر الناجأل خمة لاو ة وا  ة عىنى احلل  لو ل إلا كال الناس عىنى احلال  ابلطأفال إد من جناه هللا م  نأح ف ال خللقا
وحن  ىنل هللا الالاح ال   ةألع ع بين آلق ففطرها عىنى ا  الق فرورلا له ابلأو ان ة لالتبألتة لهأ ما ع وأله ألتاىل ع 

سهم خلسم برب م والأا بىنى شاه ان خل  أاة العراف )لإذ خ ك ابا من بين آلق من  هأاهم ذاتةهم لخشه هم عىنى خنف
ألاألأا تأق الا امة إان كنا عن هكا غافىنحن خل ألاألأا إلا خشر  آابؤان من وبل لكنا ذاتة من بت هم) عىنى خوا  ألفا اري ألىناا 
ارتااة لال  هااكا عاان خيب باان كتااأ لجااابر باان  تاا  لالرب اا  باان  ااىن  ال  لع ألفسااري الفااار عاان الااضااي عباا  اجلباااا لخيب 

الصااافهاين خل متااا  ارتاااة )كاااال النااااس خماااة لاوااا ة) ع الة ساااا ابليفااارا   التاىن اااة عىناااى لجاااأل اصاااالل لصااافاأله مساااىنم 
لاجةناا  الظىنام لال اك  لوجةه اا عىناى ذلاا خل وألاه )النب احن)  ا  تف ا  الت اأق  خي لناه متارف ابلاالق  ف اةضاي خل 

اء  لاليفارا   إلاا ألىنا ام مان النب ااء  فةتاحن خل كاأل النااس بتثة كل النب حن كانم بت  خل كال الناس خمة لاو ة ب ل ل الف
خماة لاواا ة شاايء  ااابل عىنااى شاارا   النب اااء لد ت ااأل إد مسااةفالا ماان التااال  لمهااا تتن ااال خل هللا فطاار ا نسااال ع خلل 

اتا  ابلنااس آلق نيفرأله عىنى  المة الفطرة من اصطر لالضالل  وال ألتااىل )لاا   ىناناا ا نساال ع خوسان ألااأ ) لو ال: خ
لوأاء. ناىنه ابن عط ة عن جماه  لوأق  لالكي جنزق به خل هكا كال ع  من من خ مال لجأل الناس عىنى الاض تتىن ه هللا 
ألتاىل لاأله )لورلان بحن ذلا كثاريا) لال هار خناه مان  مان لجاأل آلق إىل خل خشار  واأق ناأح  لإل كاال ا ارال الأوا ة عىناى 

 ماان نااأح ع خلل مااا وااص هللا عىن نااا ماا  مااا لال ع البااح ح خل نأوااا خلل الر اال إىل خهاال الباطاال فااا  وباال ذلااا ع 
الاض  ف ظهر خل الضالل و و ع خهل الاض لع هم عاجال فبتث هللا نأوا إل هم مث خهىنا ال افرتن منهم ابلطأفال 
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النب احن. ف جا ا بناا خل ننظار ارل ف  اا لجنى نأوا لنفرا مته فرصبح     الناس صاحلحن  مث ا ةىنفأا بت  ذلاا فبتاث هللا 
 ألض نةه هكه ارتة من ا ت  ع اتاتد  هأا اليفرا   لع خ با  ذلا. 

الناس خبناء خ  لاو  لخق لاو ة فال جارق خل كاانأا ع خلل خمارهم خماة لاوا ة لل خباأتهم  اا للا ا البنااء ال ثاريتن لألأالا   
او ة  ىنام من مزا  ناي ف انم هلا خمزجة مة ا ىنة لنسرلا عىناى  ارية لاوا ة خبناؤمها أتلفم منهم ع خم  وبري عا ىنة ل 

 ع خوأال احل اة كىنها لما كانم لةاةىنف إد ا ةالفا وىن ال ل س له خثر تؤبه به لد د و ع التا ىنة ألنافرا لد ألرالبا. 
تامل الاضي فال جرق خل ت األ  ىنااه عىناى مث إل هللا ألتاىل  ا  ىنل نأع ا نسال خااله ل  أل خفضل ا أجألات ع هكا ال 

 والة صاحلة لىن  ال لاصري وال ألتاىل )لا   ىنانا ا نسال ع خوسن ألاأ ). 
فااآلق  ىناال ع خوساان ألاااأ  تىن اال ابلااككر جساا ا لعاااال لخهل ااه مترفااة اصااري لاألباعااه لمترفااة اليفاار لجتنبااه ف اناام آااؤه  

ىل ماا دةاا  لالهةا اء إل اه  لألةتاال ماا تيفااا باه عىن اه فة  از النااف  مان غاريه مسةا  ة ألةأجاه ابةا اء  اا ف اه النفا  لهتةا ي إ
لتساااع ه عىنااى الت اال  ااا تهةاا ي إل ااه ف ااره جساا   ااىن م وااأي مةااحن لوااأاء  ىنااام ع خوساان ألاااأ  تىن اال ابلنثااى  ىناااا 

هاا) ف اناام ع ميفااهبا صىنال آلق  إذ خهناا  ىناام ك اا  ىنال آلق  واال ألتاااىل ) ىنا ام مان نفاس لاوا ة ل ىنال منهاا  لج
 انس اق عاىنها لاهة ا ها لألتاىنها لمساع ة جس ها عىنى ذلا عىنى وأ ما كال عىن ه آلق. 

لد شا خل خوأ  عنبار ع ألااأ  البيفار عنا  اصىنااة هاأ التاال ا ساةا م فبالتاال أت  لىنبيفار خل تةبارف ع  با باه   
 لخل تضتها ع مأاض  احلاجة إل ها. 

ى ف اا للا ا مان اللدل نيفار مثال نيفارهت ا ع الواأال كىنهاا  خمل ألار ك اف اهةا   خوا  باين ه كا كال شرل الاككر لالنثا 
آلق إىل لفااان خ  اااه مااان ميفااااه ة فتااال الرااارا  الباواااث ع الاض ف اااال اد اااةنباط الف اااري لالةاىن ااا  باااه خس احلضاااااة 

 البيفرتة. 
    
 

 588صفحة : 
 
هارا لا س ابلاباري  مث خ اك ترألا  إىل خ افل  اافىنحن  ذلاا خل فالبالح هأ الصل الكي  ىنال عىن اه البيفار للاق عىن اه ل  

ااألاا ال ا نسااال إىل خ اافل  ااافىنحن إلااا عاارض لااه بتااأااض كاناام ع مباا خ اصىن اااة وىن ىنااة الطاارل خل مت لمةااه  لل خ اابا  
ه ف نيفار ادوراف عن الفطرة السىن  ة د ألت ل خابتة خ با : اللىل:  ىنل تترض عنا  أل اأتن الفارل ع عاىناه خل ع جسا 

 منحرفا عن الفض ىنة لةىنا التاهة. 
الثاين: اكةسا  اذا ل من ال الق من خمرتعات وأاه اليفاهأتة لالرضاب ة لمان ألاىن ا  غاريه ب اع اة ا ةحساال ماا ع غاريه  

 من مفا   خيرتعها لت عأ إل ها. 
وأ الكات خل ع كراه ة الرري  اا  الثالث:  أاطر   ال ة س و ع النفس خمالفة  ا عىن ه الناس كاليفهأات لا فراط ع 

 ألأ أس به النفس ف ف ر صاوبها ع سا اها. 
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الراب : ص لا خفتال ألب ا من الفرل ب لاع واج ة خل أل   ىن ة لز ها مال  ة له خل لكتكة عن ه ف ال مهاا واىت ألباري لاه  
فتاال غااري بباارية ابلنااأاهي ا ااام عااالة لأليفااةبه عناا ه بتاا  طااأل ا اا ة ابلطب تااة  لل التااالة إذا صااالفم  ااكاجة ماان ال

 فباات طبتا. 
فهااكه خابتااة خ اابا  لالوطاااط عااان الفطاارة الط بااة  لاللل كااال انلا احلااا لو ع البيفاار  لل  ااالمة الباا ال لشااابا   

لاعة ال الطب تة لبساطة الت ش لنظاق الب قة كل ألىنا كانام مأانا  مان طارل اصىنال الة اأتين  خد ألار  خل ناأع كال و اأال 
 وال فطرأله فال تنحرف عنها ابألباع غريه. تال ق 

لالثاااين كااال غااري مأجااأل  لل البيفاار تأمقااك كااانأا عا ىنااة لاواا ة ع مااأطن لاواا  تسااري عىنااى نظاااق لاواا  لألرب ااة لاواا ة  
 لإوساس لاو  ف ن ختن ز قه اد ةالف. 

ناشقة عان ال اأة لا اأاعف الباالاة لالثالث   ن الأجأل ل ن ا بة الناشقة عن وسن ا تاشرة لعن ا لف  لاليففاة ال 
 عن البأتن كانم وجبا  ا تهجس من هكا ا وساس. 

لالراب  مل ت ن ابلكي ت ثر ع الأوم اللل من لجأل البيفر  لل احلاجات كانم جااتة عىنى لفل الطباع الصىن ة للل  
 طاط ع خوأال اجل ت ات البيفرتة الطاا ة. الةحس نات كانم مفاألة  لإلا هكا السبأ الراب  من مأجبات الروي لادو

خما والثاة وةال ابان آلق خ ااه ف اا هاي إد فىنةاة نيفارت عان السابأ الثالاث عان إوسااس لجا اين هاأ احلسا  ما  اجلهال  
 ربة ما تنيفر عان الاةال؛ لل البيفار مل تتارف ا اأت إد تأمقاك للاكلا خ ارعم إل اه الن اماة  فةباحن خل الباالح هاأ واال 

 ك خل هأ الرالأ عىن ها. المة تأمق
لتنيفر عن هكا البالح لاد ةاامة ع ارابء للاق اد ةاامة ع النسل  لل النسل منسل من ذلات الصاأل فهاأ تناال  

ما ف ها من الوأال اصىنا ة لاصىنا ة  ل ا كال النسل منسال من الككر لالنثى كاال حب ام الطبا  حمباال عىناى جم اأع مان 
احلالةال خل ألااابةا جاء النسل عىنى خوأال مسالتة ا ظاهر لواأال  اىنفه  واال ناأح عىن اه الساالق ع  احلالةحن فإل ا ةأت

ع سه )لد تىن لا إد فاجرا كفااا)  ل ا ت ل عىنى خل وال البيفر ع خلل خمره صالح ما ناىنه ع ال يفاف عن ابن عباس 
 خنه كال بحن آلق لنأح عيفرة ورلل عىنى شرتتة من احلل. 

رت التا ىنااة البيفاارتة لأل أناام منهااا الاب ىنااة فة اااثرت لنيفاار ف هااا ماا  الزمااال وىناا ال وىناا ال  ااأاطر خمةىنفااة للباام ف هااا مث كثاا 
خ اابا  اد ااةالف ع الوااأال ألبتااا د ااةالف بااحن وااايل ال  لالق  فجاااء النساال عىنااى خوااأال مركبااة خمالفااة ل اال ماان 

ىن هاا و نقاك خ ابا  ادوطااط الابتاة  لصااات مال ماة مفرل وال  ال  لالق  لبكلا و ثم خمزجة ج ت ة لطارخت ع
لطأا ف من البيفر حب م الةنا ل لالةاي  هنالا جااءت احلاجاة إىل ها ي البيفار ببتثاة الر ال  لالةاااتد الا تين للناا عىناى 

كر الر ل ع خل نأوا خلل الر ل الكتن لعأا إىل هللا ألتاىل وال ألتاىل )شرع ل م من ال تن ما لصى به نأوا) ارتة  ل ا ذ 
آايت الااارآل ابةاا خهم ع   اا  ألىنااا ارايت بنااأح لمل تااككر آلق لع واا تث اليفاافاعة ع البااح ح ألباارتح بااكلا خل آلق 
تاأل لىنكتن تسةيففتأل به إين لسم هناكم  لتككر  ط قةه اتةأا نأوا خلل ا أل خا ىنه هللا إىل خهل الاض  لهبكا تةتحن 

ميفرلع  لخل آلق مل ت ن ا أد لخنه نل صا  خلوي إل ه  ا تهك  خبناءه لتتىن هام خل  ط قة  واب ل  ل سم خمالفة شرع 
 ابجلزاء. 
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 589صفحة : 
 
فاأله ألتاىل )فبتاث هللا النب احن) هاأ عىناى الأجاه اللل مفارع عىناى ماا تاؤذل باه وألاه )كاال النااس خماة لاوا ة) ما  ساال   

)خمااة لاواا ة) لاق ماا ة مث اناضااى  ف  ااأل مفرعااا عىنااى  ىنااة مااا اة  لجااأل اصااالف ب اانهم اب يفاااه ة ماان إاالة خل كااأهنم
ألا ترها فا ةىنفأا )فبتث هللا النب حن)  لعىنى الأجه ار ر مفرعا عىنى ال أل خمة لاو ة ع الباطل فتىناى اللل ت األ خلل 

 النب حن ا بتأثحن نأوا  لنه خلل الر ل  صالح اصىنل. 
لبن اه  اا وةال خوا هم خ ااه؛ فاإل الظااهر خل آلق مل تبتاث بيفارتتة لتا ق الا لاعي إىل لعىنى الثااين: ت األ خلهلام آلق بتاث  

 ذلا  لإلا كال مرش ا ك ا ترش  ا ريب عا ىنةه. 
لا رال ابلبن حن هنا الر ل بارتنة وأله )لخنزل متهم ال ةا  ابحلل) لا ا ال ابليفرا   مةأغل ع الا ق لوبىنه  هأا اليفرط  

وش لل ادعةاال الفا   خصل ذم م الفتال  لو  عب  وأق نأح الصناق  عب لا  للا  ل   أاعا  ل  لهأ خصل  هأا الفأا
ترأو  ل  تتأق  ل  نسرا  لهم تأمقك مل تزالأا ع مأاطن آلق لبن ه ع  جبال نأذ  مان باالل اهلنا  ك اا و ال  لع البااااي 

احلي وأق نأح  فىن ا هىن أا خلوى اليف طال إىل وأمهم خل عن ابن عباس خل للا ل أاعا لترأو لتتأق لنسرا كانأا من ص
انببأا إىل جمالسهم ال  كانأا زىنسأل خنبااب ل أها أب ا هم ففتىنأا فىنم ألتب   وىت إذا هىنا خللقا لألنسد التىنم عب ت 

ساار باان اه  لو اال كااانأا ماان صاااحلي وااأق آلق  لو اال إل  ااأاعا هااأ اباان شاا ث لخل ترااأو اباان  ااأاع لتتااأق اباان ترااأو لن
تتأق  لو ل إهنم من صاحلي عبر آلق ماألأا فنحم واب ل بن آلق هلم صأاا مث عب لهم بت  ثالثة خج ال  لهاكا كىناه  مان 
مةأغل ع الا ق وبل الةااتد فاال تؤ اك إد  زتا  ادوارتا   لخوا ق شارتتة خثبةهاا الةاااتد شارتتة برمهاال ع اهلنا  فإهناا ألبةا أب 

 هلجرة. من وبل الارل الثالثحن وبل ا
لع هكا الته  كانم ع التراق شرتتة عظ  ة ببابل لضتها مىنا اببل ا  عأ  مأاايب  لتظن ا ؤا أل خنه كاال متاصارا  

 براه م عىن ه السالق لخنه ا ككأا ع  فر الة أتن اب م  مىن ي صالق  الكي لااي إباراه م ع شاال م لابا  إباراه م للعاا 
 له. 
اض لىن يفي لمنه بتث البتري إذا خهنضاه بتا  خل بار  لالبتاث هناا جماا  مساةت ل ع خمار هللا النال لالبتث: ا ا ال لا هن 

 بةبىن غ اليفرتتة لبمة. 
ل)النب حن)    نل لهأ فت ل  ت  مفتأل ميفةل مان النبار لهاأ اصارب ا هام  لل هللا خ اربه ابلاأوي لعىنام ماا ف اه صاالح  

بةبىن اغ شارتتة الماة فهاأ ا األ ف ال ا األ نال  لالاارآل تاككر ع الرالاأ النال نفسه لصالح من تنةسأ إل ه  فإل خمره 
ماارالا بااه الر ااأل  لواا  لال خل عاا ل النب اااء ما ااة خلااف لخابتااة لعيفاارلل خلفااا د تتىناام ألفباا ىنهم لخ ماااهنم إد هللا ألتاااىل وااال 

 ألتاىل )لورلان بحن ذلا كثريا) لوال )لكم خهىن نا من الارلل من بت  نأح). 
 ع ل الر ل ثالنا ة لثالثة عيفر. ل  
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لا رال ابلنب حن هنا  بأف الر ل منهم بارتنة وأله بتث لبارتنة احلال ع وألاه: مبيفارتن لمناكاتن  لل البيفاااة لا ناكاا  
 من  با ص الر الة لال عأة لبارتنة ما    من وأله )لخنزل متهم ال ةا  ابحلل) ارتة. 

 ةرراق لهأ اد ةرراق ا ىناأ ابلترع ع اصطالح خهل ا تاين. فالةترتف ع )النب حن) لال  
لالبيفاااة: ا عااالق اااري وباال خل   حباال  لالنااكااة ب ساار الناأل ا عااالق بيفاار لضاار وباال خل   حباال  لذلااا هااأ  

 الأع  لالأع   الكي أليفة ل عىن ه اليفرا  . 
ل فاإل ل  فااةهم هاي  هاأا صااالوهم باحن واأمهم وااىت فالر ال هام الااكتن جااءلا ابلأعا  لالأع اا   لخماا النب ااء غااري الر ا 

ت أنااأا واا لة هلاام  لإاشااال خهىنهاام لذلتهاام لمرتاا تهم لال ااةاامة ماان للل لعااأة وااىت ت ااأل بااحن وااأمهم اجااال صاااحلأل  
 لإاشال من تسرتش هم من وأمهم  لألتىن م من ترلنه خهال لتىنم اصرب من المة. 

إ حاق لتتاأ  لال اباط لةرت ا  شارتتة إباراه م عىن اه الساالق  لجمايء مث هم و  ز قأل مؤت تن ليفرتتة مضم ك جيء  
خنب اء بين إ را  ل بت  مأ ى لةرت   الةأااة  لو  د ت أل هلم ألتىنل بيفرع من وبىنهم ك جايء  الا  بان  انال التبساي نب اا 

 ع عبس من التر . 
  اافل  لهاأ هنااا جماا  ع لصااأل اليفايء ماان لوألاه: )لخنازل متهاام ال ةاا )  ا ناازال: وا اةاه أل ل ااة اجلسام ماان عىناأ إىل 

العىنى مرألبة إىل من هاأ للناه  لذلاا خل الاأوي جااء مان وبال هللا ألتااىل للال عىناى ماراله مان اصىنال فهاأ لاال لىنر ال ع 
 جانأ له عىنأ منزلة. 

    
 

 590صفحة : 
 
نازل عىن اه كةاا  مانهم مثال إباراه م لخضاف م  إىل ض ري النب حن إضافة جم ىنة لا ةري لفاف ما  للل عىنا هم ل باىنح  ان خ  

 لمأ ى لع سى لحم    ل ن جاء مؤت ا  ن وبىنه مثل خنب اء بين إ را  ل بحن مأ ى لع سى. 
لال ةا  هأ ا  ةأ   لخطىنل ع اصطالح اليفرع عىنى اليفرتتة لل هللا  مر الناس ب ةابةها ل لاق وفظها لالاة  ن مان  

أل وا اة إل كانم اليفرتتة ع لوم ا طالق و  كةبم خل كةأ بتضها كاألاه م اا ةها  لإطالق ال ةا  عىن ها و  ت 
ألتاىل )آمل ذلا ال ةا ) عىنى خو  الأجهحن ا ةا محن هنالاا  لوا  ت األ جماا ا عىناى الأجاه ار ار  لماا هناا د ال عىناى 

 احلا اة لل اليفرا   و  نزلم لكةبم لكةأ بتض اليفرتتة ا   تة. 
جما تة خات  هبا مااانة الزماال  لل وا ااة ا ت اة هاي ا اااناة ع ا  اال لهاي ا بااوبة  للتال ا ة ااا  لا ت ة مت ة اعةبااتة 

 ا ت ة هنا  ا ألؤذل به من الةرت   لالنبر وال ألتاىل )إنين مت  ا خ   لخا ) لع احل تث لمتا الح الا س. 
ال  نزلام كىنهاا لهاأ مان ماابىناة اجل ا  ابجل ا  عىناى متا  لالةترتف ع ال ةا  لال ةرراق: خي لخنزل م  النب حن ال ةأ  

 الةأ ت   فا ت  خنزل م  كل نل كةابه لورتنة الةأ ت  مأكألة لتىنم السامتحن دشةهاا ذلا. 
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لإلا خفرل ال ةا  لمل تال ال ةأ  لل ا فرل لاجل ا  ع ماااق اد اةرراق  اأاء  لوا  ألاا ق ما  ماا ع ا فارال مان ا زاا   
اوة ال الته  إذ د زاأ  خل تنازل كةاا  لاوا  ما   ا  النب احن؛ فةتاحن خل ت األ ا ارال اد اةرراق د التها   لجاأ   للف 

 صاوأ ال يفاف كأل الالق لىنته  لا ت  خنزل م  كل لاو  كةابه. 
م  خل فتال د ام لالض ري ع )ل ح م) ااج  إىل ال ةا  فإ انال احل ام إىل ال ةاا  جماا  عاىناي  لناه مباحن ماا باه احل ا 

 جما  ع الب ال. 
لزااأ  اجااأع الضاا ري إىل ا اام اجلاللااة خي خناازل هللا ال ةااا  لاا ح م ب اانهم لإ اانال احل اام جمااا  عاىنااي  لنااه ا ساابأ لااه  

 لالمر ابلاضاء به  لألت تة د م ببحن لنه مل تتحن ف ه حم أق له خل عىن ه. 
 دل عىن ه  لكأنه ف  ا ا ةىنفأا ف اه كناتاة عان إ هااا احلال  لل احلال لو م ال ةا  بحن الناس ب ال احلل لالرش  لاد ة 

 لاو  د خيةىنف ف ه إد عن ضالل خل  طر  لهلكا وال  هأا عىن ا نا إل ا ب أ ع ادجةهالايت لاو . 
ىنفاأا ف اه مان احلال ) لما ا ةىنف ف ه إد الكتن خلألأه من بت  ما جاءهتم الب ناات بر اا ب انهم فها   هللا الاكتن آمناأا  اا ا ة 

[) عطااف عىناى  ىنااة )لخناازل متهاام ال ةااا  ابحلاال) لب ااال وا اااة 213إبذناه لهللا تهاا ي ماان تيفاااء إىل صااراط مسااةا م]
خ اار  ماان خوااأال ا ااةالف الماام لهااأ اد ااةالف بااحن خهاال ال ةااا  بتضااهم ماا  بتااض لبااحن خهاال ال ةااا  الأاواا  ماا  

حلل) فا ةىنف ف ه ك ا وال ألتاىل )للا  آأل ناا مأ اى ال ةاا  فاا ةىنف ألىنا هم لتنا لاو ا  لا ت  )لخنزل متهم ال ةا  اب
 ف ه). 

لا ت  لما ا ةىنف ف ه إد خوأامهم الكتن خلألأا كةبهم فا ةر  جب ىنة الابر عن اجل ىنة ال ر  لةض ن  ىنة الابر إثباات  
 لنف ا. 

الر اال ابهلاا    األاابتهم ماان األاابتهم فاااهلل بتااض الر اال  بطااال الضااالل احلاصاال ماان جهاال البيفاار ببااالوهم فجاااءت  
فاهة   لخعرض عنهم من خعرض فباي ع صاللة  فإا ال الر ل  بطال اد ةالف بحن احلل لالباطل  مث خوا و األبااع 

 الر ل بت هم ا ةالفا آ ر لهأ ا ةالف كل وأق ع نفس شرتتةهم. 
ا اااة اتاخي ااة ماان اتاتااد اليفاارا    لسااكتر لا ابااأل ماان هااكا ب ااال عج ااأ وااال البيفاار ع ألساارعهم إىل الضااالل  لهااي و 

 ا سىن حن من الأوأع ع مثل ذلا. 
لالةترتض أبهل ال ةا  لهم خشهر خهل اليفرا   تأمقك ف  ا صنتأا ب ةبهم من اد ةالف ف ها  لهاكا مان با ت  ا اةطرال  

  الارآل ع ألأب د خهل ال ةا  ل اصة ال هأل لهي طرتاة عرب ة بىن رة وال  هري:         
 إل البا ل مىنأق وحن كال لل ن اجلأال عىنى عالأله هرق لوال الفر لق مي ح اصىن فة لتسةطرل هبجاء جرتر:            
إىل مىنا ما خمه من حماا                       خبأه لد كانم كىن أ ألباهره لالض ري من وأله )ف ه) زأ  خل تتاأل إىل   

ال ةاااا   لا تااا  عىناااى الةاااا ترتن لاوااا   لل ال ةاااا  خنااازل مالبساااا لىنحااال  ال ةاااا  لخل تتاااأل إىل احلااال الاااكي ألضااا نه
 لمباوبا له فإذا ا ةىنف ع ال ةا  ا ةىنف ع احلل الكي ف ه لابلت س عىنى طرتاة و اس ا سالاة ع ا نطل. 
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ر ع خصاااأل اليفااارع د ع لاد اااةالف ع ال ةاااا  ذهاااا  كااال فرتااال ع سرتاااف ا ااارال مناااه ماااكهبا خياااالف ماااكهأ ار ااا  

 الفرلع  فإل اد ةالف ع خصأله تتطل ا ابأل منه. 
لجيء اب أصأل للل غريه من ا ترفات  ا ع البىنة من المر التج أ لهأ خل ت أل ا اةىنفأل ع ماب  ال ةا  هم   

 خل ذلا تبطل ا رال منه. الكتن خعطأا ال ةا  ل زتىنأا به اصالف بحن الناس فرصبحأا هم  بأ  الف ف ه  لد شا 
لا تاا  أليفاان   وااال الااكتن خلألااأه أبل كااانأا خ ااأخ واااد ماان ا اةىنفااحن ع احلاال وباال جماايء اليفاارا    لل خللقااا هلاام بتااض  

 التكا االف الكتن ا ةىنفأا بت  كأل ال ةا  أبت تهم. 
 جة لال ل ل. لوأله )من بت  ما جاءهتم الب نات) مةتىنل اب ةىنف  لالب نات    ب نة لهي احل 
لا رال ابلب نات هنا ال د ل ال  من شرهنا الب  عان اد اةالف ع مااصا  اليفارتتة  لهاي النباأف الا  د سة ال غاري  

 م لأدهتا خعين وأاط  اليفرتتة  لالظأاهر ا ةتاض ة ال  الةحام ابلاأاط . 
 لالظأاهر ال  مل ت ع لاع إىل أتلتىنها لد عااضها متااض.  
أاهر ا ةتااضة ال  لل ألتااضها عىنى خل حم ل كل منها عىنى والة د ألتااض والاة حم ال ار ار لهاأ ا تارب عناه ع لالظ 

الصأل ابجل   باحن الللاة لألاأااتد الةيفارت  ال الاة عىناى نساد و ام و  اا آ ار  خل ماا تااأق ماااق الةاااتد مان واأ هاكا 
ة من اد ةالف لأ كال غرض المام األبااع احلال. لجمايء الب ناات ان د  خل كال احل م ككا فباا ككا  فهكه ب نات مانت

 بىنأغ ما ت ل عىن ها ل هأا ا رال منها. 
لالبت تة هنا: بت تة اعةباا مل تاب  منها أت ر  مال اد ةالف عن جميء الب نات  لإل كال هاأ كاكلا ع نفاس المار   

 ا اةىنفحن.  خي خل اصالف كال ع والة ألارات ف ها لد ل احلل ع نفأس
لوألااه )بر ااا ب اانهم) مفتااأل لجىنااه د ةىنفااأا  لالبرااي: الظىناام لخصاال البرااي ع كااالق التاار  الطىنااأ  مث شاااع ع طىنااأ مااا  

 لىنرري ب لل ول فباا  ت  الظىنم مت  رن ا لخطىنل هنا عىنى احلس  لل احلس   ىنم. 
ر ف ح اال اليفارتتة غاري حمامىنهااا ل فسا  ماا مىنهااا لا تا  خل لاعاي اد اةالف هااأ الةحا ا  لوبا  كاال فرتال ألرىنا ط ار ا 

 عىن ه ار ر ف فس  كل فرتل صأا  غريه لخما  طؤه فرمره خ هر. 
لوألااه )ب اانهم) مةتىناال باألااه )بر ااا) لىنةنباا ص عىنااى خل البرااي  تاا  احلساا   لخنااه  ىناام ع نفااس المااة للاا س  ىن ااا عىنااى  

 ع لها. 
جاااءهتم) لألتىناال لجىنااه لهااأ بر ااا باألااه )ا ةىنااف) الااكي هااأ حمبااأا  لاعىناام خل ألتىناال كاال ماان اجملاارلا لهااأ )ماان بتاا  مااا 

ابد ااةثناء ا فاارغ  لتسااةىنزق خل ت ااأل كالمهااا حمبااأاا ع فاعاال الفتاال الااكي ألتىناااا بااه  فااال تةاارألى ف ااه اصااالف الااكي ذكااره 
ا ااةثناء خشاا اء بااال الرضااى بااحن النحاااة ع جااأا  ا ااةثناء شااا قحن بتاا  خلاة ا ااةثناء لاواا ة  لل الةحا اال خل ماااا هنااا لاا س 

ا ةثناء شيء لاو  لهم الكتن خلألأه  ل نه ما   با  تن مها من )بت  ما جاءهتم الب نات) ل)بر ا) إذ ا ابأل خل اصالف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



مل ت اان بااحن خهاال الاا تن لمتان تااه  لد كااال بااحن خهاال الاا تن وباال  هااأا الاا د ل الباااافة عاان اصااالف  لد كااال ذلااا 
 حن خهل ال تن الأاو   م  و اق ال د ل لب اف  البري لاحلس . اصالف عن ماب  وسن بل كال ب

لارتة ألاةضي سكتر ا سىن حن من الأوأع ف  ا لوتم ف ه المم الساباة من اد ةالف ع الا تن خي ع خصاأل ا  االق   
ىنااى خهناام ترتاا لل فاااصالف احلاصاال بااحن عىن اااء ا  ااالق لاا س ا ةالفااا ع خصااأل اليفاارتتة  فإهنااا إ اع ااة  لواا  خ تااأا ع

سا اها  للكلا األفام خصأهلم ع البحث عن مرال هللا ألتاىل لعن  نة ا أله لال ة دل عن ماب  اليفاااع لألبارفاأله  
لاألفاأا ع خكثر الفرلع  لإلا ا ةىنفاأا ع ألت احن ك ف اة الأصاأل إىل مابا  اليفاااع  لوا  ا اةربءلا لىنا تن فارعىننأا   تاا: خل 

مسرلة  لخنه و م لاوا   لخناه كىناف اجملةها تن إبصاابةه لخل ا با أ لاوا   لخل خمطقاه خوال ثاأااب هللا ألتاىل و  ا ع كل 
 من مب به  لخل الةابري ع طىنبه إمث. 

 فاد ةالف احلاصل بحن عىن ا نا ا ةالف جىن ل ا ا اا مأ   لبنظاا.  
ألارلتج ا اكهأ لإ اااط اخي الراري فاكلا خما لأ جاء خألباعهم فانةبرلا راا هم م  سال ضاتف ا ا ا  خل  طقاه لابا   

 تيفبه اد ةالف الكي شنته هللا ألتاىل لوكاان منه ف أنأا من مثىنه عىنى وكا لد أل أنأا ك ثل وأل ا تري:          
 ف جالل لصل اجل ال لوا  لاي                      خل احلا اة ف ه ل س ك ا  عام   
 ع  م ف م خيفي ال احن لك ا تتم                    عىنم الفىت النظاا خل باباا را       
 

 592صفحة : 
 
لوأله )فه ي هللا الكتن آمنأا) هكا التطف دة ل خل الفاء عاطفة عىنى )ا ةىنف ف ه) الكي ألضا نةه  ىناة الابار  واال   

ساأ ماا تنا اأ  ارعة ابن عرفة: عطف ابلفاء إشااة إىل  رعة ه اتةه ا اؤمنحن بتااأ اد اةالف اه  ترتا  خناه ألتا اأ حب
مثىناه لإد فها ي ا ساىن حن لواا  بتا  خ ماال مضام  وااىت ألفااوم ا اةالف ال هاأل لا ااةالف النبااا   لف اه بتا  د خيفااى  
فالظاهر عن ي: خل الفاء فب حة  ا عىنم من خل ا ابأل من ال الق السابل الةحكتر من الأوأع ع اد ةالف ضارلاة خل 

لىنحال ع كال ماا ا ةىناف ف اه خهال ال ةاأ الساالفة ف ارل الساام  ألرواأ التىنام بتاوباة هاكا  الارآل إلا نازل هلا ي ا ساىن حن
اد ةالف فا ل: لاق هكا اد ةالف إىل جميء ا  الق فها ي هللا الاكتن آمناأا اخل  فاا  خفباحم عان كاالق ماا ا لهاأ 

 ا تطأف عىن ه ا كلف كاأله ألتاىل )خل اضر  بتبا  احلجر فانفجرت). 
الكتن آمنأا ا سىن أل د حمالة  لالض ري ع ا ةىنفأا عا ا  لىن اةىنفاحن كىنهام   اأاء الاكتن ا ةىنفاأا ع احلال وبال  لا رال من 

جمايء الر ال لالاكتن ا ةىنفاأا ع اليفارا   بتاا  جمايء الر ال لالب ناات للاكلا ب ناه باألااه )مان احلال) لهاأ احلال الاكي ألااا ق 
الف الفارتاحن ااجا  إىل اد اةالف ع ألت احن احلال إماا عان جهال خل ذكره ع وألاه )لخنازل متهام ال ةاا  ابحلال) فاإل ا اة

 عن وس  لبري. 
لا ذل: اصطاا  إبابواة فتال لخصااىنه ميفاةل مان فتال خذل إذا خصاارى خذناه إىل كاالق مان ت ىن ااه  مث خطىنال عىناى اصطااا   

بال عىن ه لإجابة مطىنبه  لشااع ذلاا إبابوة فتل عىنى طرتاة اجملا  بتالوة الىنزلق لل ا صراء إىل كالق ا ة ىنم تسةىنزق ا و
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واىت صاااا ا ذل خشا   ع متاا  اصطاا  إبابوااة الفتال  لبااكلا صااا لفااف ا ذل واابال لل تسااةت ل جماا ا ع متااال ماان 
ميفاااهبات اصطااا  اب ابوااة  فاارطىنل ع هااكه ارتااة عىنااى الة  ااحن ماان ادهةاا اء لأل سااريه  ااا ع اليفاارا   ماان ب ااال اهلاا   

 ل ادهة اء عىنى لجه اد ةتااة  لل من ت سر لا ش قا ف رنه خابح لا ألنالله. لا اشال إىل ل ا 
لع هاكا إميااء إىل خل هللا بتاث اب  االق  اجاااع النااس إىل احلال لإىل الةأو ا  الااكي كاانأا عىن اه  خل  اجااعهم إىل احلاال  

مااص  ماا جااءت باه ا اىنهم  فحبال  الكي جاءت الر ل لةحب ىنه  فا ةىنف خألباعهم ف ه ب د من خل دااأا إبفهامهم
 ا ع ا  الق من ب ال الارآل الكي د  أل اه الباطال مان باحن ت تاه لد مان  ىنفاه لضاأح احلال لا اشاال إىل ك ف اة خ اكه  

 فحبل  جيء ا  الق إمتاق مرال  ا خنزل من اليفرا   السالفة. 
خل فضال هللا تتط اه مان تيفااء  لهاكا إ اال  لألفبا ىنه خل لوأله )لهللا ته ي من تيفااء إىل صاراط مساةا م) ألاكت ل لب اال  

و  ة هللا اوةضم خل تةر ر متاق اهل   إىل لوم جميء شرتتة ا  الق  ا هت ر البيفر  جيء اليفارا   السااباة لاباأل هاكه 
لناااس خمااة اليفاارتتة ف انم اليفاارا   الساااباة مته اا ا لهت قااة لابااأل لتاان ا  ااالق  للااكلا صاا ات هااكه ارتااة باألااه )كااال ا

لاو ة)  ف  ا كال البيفر ع خلل خمره خمة لاو ة عىنى ه   بس ط مث عرضم له الضالدت عن  سر  الف اا البيفرتة  
اج  البيفر إىل لتن لاو  ع والة ااألااء الف اا  لهكا اسال عج أ  لنه جااء بتا  أليفاةم ارااء لا اكاهأ  للاكا واال 

ا ا ةىنف الكتن خلألأا ال ةا  إد من بت  ماا جااءهم التىنام بر اا ب انهم)  لع احلا تث  ألتاىل )إل ال تن عن  هللا ا  الق لم
مثاال ا سااىن حن لال هااأل لالنباااا  ك ثاال اجاال ا ااةرجر وأمااا تت ىنااأل لااه ع ااال تأمااا إىل الىن اال عىنااى خجاار متىنااأق فت ىنااأا لااه 

هلاام د ألفتىنااأا خك ىنااأا با ااة ع ىن اام نباف النهاااا فاااالأا د واجااة لنااا إىل خجاار  الااكي شاارطم لنااا لمااا ع ىننااا ابطاال فاااال 
ل كلا خجركم كامال فربأا لألركأا  لا ةرجر آ رتن بت هم فاال هلم: خك ىنأا با ة تاأم م هاكا لل ام الاكي شارطم هلام مان 
الجار فت ىناأا واىت إذا كاال واحن صاالة التبار واالأا: ألىناا ماا ع ىنناا ابطال للاا الجار الاكي جتىنام لناا ف اه  فااال هلام 

 م فإلا باى من النهاا شئ تسري فربأا  لا ةرجر وأما خل تت ىنأا له با اة تاأمهم فت ىناأا با اة تاأمهم واىت خك ىنأا با ة ع ىن
غابم اليف س لا ة  ىنأا خجر الفرتاحن كىن ه ا  فكلا مثىنهم لمثال ماا وبىناأا مان هاكا الناأا  فاالام ال هاأل لالنبااا  ماا 

 وىنأا:د  وال: فكلا فضىني خلأل ه من خشاء  . لنا خكثر ع ال لخول عطاء  وال هل  ىن ة م من وا م ش قا  
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)خق وسابةم خل ألا  ىنأا اجلناة ل اا  أل اام مثال الاكتن  ىناأا ماان وابىن م مساةهم البر ااء لالضااراء ل لزلاأا واىت تااأل الر ااأل   

ا  إىل لجاه منا ابة [) إضارا  انةااايل عان ال االق الساابل فاوةا214لالكتن آمنأا مته مىت نبر هللا إل نبر هللا ورتاأ]
به  فاال الط ل خ كا من كالق ال يفاف: إل وأله ألتاىل )كال النااس خماة لاوا ة) كاالق ذكارت ف اه المام الساالفة لذكار 
من بتث إل هم من النب اء لما لاأا منهم من اليف ا    لم مج لةيفج   الر األ لا اؤمنحن عىناى الثباات لالبارب عىناى خذ  

ص عىن ا من خنباء الر ل ما نثبم باه فاؤال ) ف ان هاكا الأجاه كاال الر األ لخصاحابه مارالتن ا يفركحن ك ا وال )لكال نا
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من ذلا ال الق  ت ل عىن ه وأله )فه   هللا الكتن آمناأا) لهاأ ا ضار  عناه ببال الا  ألضا نةها خق خي لع ذلاا  اوسابأا 
الارآل هأ التربة لا أعظة لالةحكتر من الأوأع خل ت  ىنأا اجلنة اه. لب انه خل الاب  من ذكر المم السالفة و ث ا لو  ع 

ف  ا لوتأا ف ه بسأء ع ىنهم لادوة اء ع ا ام   ف ال وأله ألتاىل )كال النااس خماة لاوا ة) ارتاة إ اال لاكلا لوا   اةم 
أا خل د تزهأا هبكا باأله )فه   هللا الكتن آمنأا  ا ا ةىنفأا ف ه من احلل إبذنه)  ل ا كال هكا اصةاق منابة لىن سىن حن خلوظ

الثناء ف حسبأا خهنم وضأا ول ش ر النت ة فتاأ أبل عىن هم خل تبربلا  ا عسى خل تترتضهم ع طرتل إمياهنم من البر اء 
لالضراء اوة اء بباحلي المم السالفة  ف  ا وكاهم هللا من الأوأع ف  ا لو  ف ه الضاالأل مان خللقاا المام ورضاهم هناا 

ا هة تن منهم عىنى عالة الاارآل ع ألتا اأ البيفاااة ابلناكااة لع اس ذلاا  ف  األ وألاه )خق وسابةم)  عىنى ادوة اء هب  
إضرااب عن وأله )فه   هللا الكتن آمنأا) لل  أل ذلا ألبابريا هلام عىناى ماا انهلام تاأق احل تب اة مان ألطاالل ا يفاركحن عىنا هم 

تضا مته ا ا لاألاه )كةاأ عىنا  م الاةاال) ارتاة  لوا  ال  عان  نتهم من الت رة لما اشرتطأا عىن هم لىنتاق الاابل  لت أل خ
خكثر ا فسرتن الللحن خل هكه ارتة نزلم ع غزلة اصن ق وحن خصا  ا ساىن حن ماا خصااهبم مان اجلها  لاليفا ا   فة األ 

ا لإن اااه إل كاال ألىنا احلالثة  ايلة ع ا نا بة. ل)خق) ع ا ضرا  كبل إد خل خق ألؤذل ابد ةفهاق لهاأ هناا ألارتار باكل
واصال خي بل خوسابةم خل ألا  ىنأا للل بىناأ  لهاأ وسابال ابطال د تنبراي اعةاااله. لوساأ ب سار الساحن ع ا اضاي: 
فتل من خفتال الاىنأ  خ أات  ن  لع مضااعه لجهال كسر السحن لهأ خجاأل لفةحهاا لهاأ خوا س لوا  واريء هب اا ع 

ن احلسااا   تاا  التاا  فا ااةت ال ع الظاان أليفااب ها جلااأدل الاانفس ع ا يفااهأا  لمباا اه احلساابال ب ساار احلاااء لخصااىنه ماا
 ا ةارا  عىنم ما تا  جبأدل ال   ع الش اء لةت حن ع لها لمثىنه ع ذلا فتل ع   ت   ن. 

لاصطااا  لىن سااىن حن لهااأ إوبااال عىناا هم ابصطااا  بتاا  خل كااال ال ااالق عىنااى غااريهم فىناا س ف ااه الةفااات  لجتىنااه صاااوأ  
ات بناء عىناى ألاا ق وألاه )فها   هللا الاكتن آمناأا  اا ا ةىنفاأا ف اه) لخناه تاةضاي خل تااال خق وسابأا خي الاكتن ال يفاف الةفا

آمنااأا  لال هاار خنااه  ااا لواا  ادنةاااال ماان غاارض إىل غاارض اب ضاارا  ادنةاااايل احلاصاال أبق  صاااا ال ااالق افةةاوااا حمضااا 
 لةفات هنا غري منظأا إل ه عىنى الةحا ل. لبكلا تةرك  اعةباا ادنةاال من خ ىنأ  إىل خ ىنأ   فاد

لل أل اجلناة هناا ل أهلاا با لل  ابل عنااء لبىناأ   لهاأ ل األ الاكتن ا اةأفأا كال ماا لجاأ عىنا هم لمل تابارلا ع شائ  
منه  لإد فإل ل أل اجلنة حمسأ  ل ل مؤمن للأ مل أتألاه البر ااء لالضاراء خل خألةاه لمل تبارب عىن هاا   تا  خل البارب عىناى 

لع ق الضجر منه مأجأ لرفرال الكنأ   خل ا رال من ذلا خل انهلم البر ااء ف باربلا لد ترألا لا عان الا تن  لاكلا ذلا 
ف  أل ل أل اجلناة مةأوفاا عىناى البارب عىناى البر ااء لالضاراء هباكا ا تا   لألطارق هاألاه احلالاة  انة مان  انن هللا ألتااىل ع 

مزتاا  فضااا ل األباااع الر اال  فىنااكلا هاايء ا سااىن أل لةىنا ااه ماان وباال  خألباااع الر اال ع خلل  هااأا الاا تن لذلااا ماان خ اابا 
 لوأعه لطفا هبم ل  أل وبأله خهأل عىن هم. 
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لواا  لاااي ا سااىن أل ع صاا ا ا  ااالق ماان خذ  ا يفااركحن البر اااء لالضااراء لخ رجااأا ماان لاياهاام لس ىنااأا مضااض الرربااة    
ع خنفسااهم لخذ  ا يفااركحن ع واارابةهم لخمااأاهلم   ااة مااا كاا ا عىناا هم صاافأ وفااالة  فىن ااا لاللا ا  تنااة لاااأا ماان خذ  ال هااأل

النبااا هباام  ك ااا خل النبااا لاااأا ماان ذلاا شاا ة ا ضاااتاة ع لاياهاام بال لع خمااأاهلم فااا  كاال النباااا تترضااأل عىنااى 
 ا هاجرتن خل تةنا لأا هلم عن وف من خمأاهلم. 

الفتال لل نهاا مركباة مان مل لماا الناف اة فرفاالت ألأك ا  النفاي  لهناا اكبام مان وارع  ل) ا) خ م مل ع ال دلاة عىناى نفاي 
نفااي  لماان هااكا كااال النفااي هبااا ميفااترا أبل السااام  كااال ترتوااأ وبااأل الفتاال ا نفااي هبااا ف  ااأل النفااي هبااا نف ااا حلبااأل 

 اء لاوةجأا له باأل النابرة:          ورتأ  لهأ تيف  أبل وبأل ا نفي هبا ت أل بت  م ة  لهكا ا ةت ال لل عىن ه اد ةار 
 خ ف الرتول خل اكابناا                       ا ألزل بروالنا لكرل و  فنفى بىن ا مث وال لكرل و  خي لكرنه و   الم.   
ل لالأال لىنحال خي خوسبةم ل أل اجلنة ع والة انةفاء ما ترتوأ وبأله ل م من مس البر اء لالضراء فإن م د أل  ىنأ  

 اجلنة ذلا اصأل السامل من ا نة إذا س ىنةم ما هأ من ذلا الاب ل. 
 لا أل ال جما  ع احلبأل  لل اليفيء احلاصل بت  الت ق زتل كرنه خألى من م ال بت  .  
 لا ثل: ا يفابه ع اهل قة لاحلالة ك ا ألا ق ع وأله ألتاىل )مثىنهم ك ثل الكي ا ةأو  اناا).  
المم الكتن مضأا لانارضأا لخصل  ىنأا:  ال مانهم ا  اال فبألاغ ع إ انال الفتال فر ان  إلا هم ماا هاأ  لالكتن  ىنأا: هم 

 من صفات م اهنم. 
 ل)من وبىن م) مةتىنل اىنأا جملرل الب ال لوب  إ هاا ا البسة بحن الفرتاحن.  
ماس اليفا طال خي وىناأل ضار اجلناة لا س وا اةه: األبال اجلسم جبسم آ ر لهأ جماا  ع إصاابة اليفايء لوىنألاه  ف ناه  

ابلتال  لماس  اار: ماا تبا أ مان اناهاا  لمساه الفاار لالضار: إذا وال باه  لخكثار ماا تطىنال ع إصاابة اليفار واال ألتااىل 
)لإذا مااس ا نسااال ضاار لعااا ابااه) )لإذا مااس ا نسااال الضاار لعاااان) )لإذا مسااه اليفاار فااكل لعاااء عاارتض) )لد متسااأها 

 البر اء لالضراء.  بسأء) فا ت  هنا: وىنم هبم
 لو  ألا ق الاأل ع البر اء لالضراء عن  وأله ألتاىل )لالبابرتن ع البر اء لالضراء).  
لوأله )ل لزلأا) خي خ عجأا خل اضطربأا  لإلا الكي اضطر  نظاق مت يفةهم وال ألتاىل )هنالا ابةىنى ا ؤمنأل ل لزلأا  لزاد  

يف ة  لمنه  لزال الاض  فأ ل  لزل فتفل  لالةضت ف ف ه لال عىناى أل ارا ك اا ش ت ا)  لالزلزلة سر  اجلسم من م انه ب
 وال ألتاىل )ف ب بأا ف ها) لوالأا  ىنم اب  ال إذا نزل به نزلل إوامة. 

 لوىت غاتة لىن س لالزلزال  خي بىنغ هبم المر إىل غاتة تاأل عن ها الر أل لالكتن مته مىت نبر هللا.  
عان ماس وال  ان ألاا ق مان المام لمناكاة حبىناأل مثىناه اب اااطبحن لوام نازلل ارتاة  جاا  ع فتال  ل ا كانم ارتة خماربة 

تاأل خل تتةرب وأل ا أل خمة  اباة خي  لزلأا وىت تااأل ا األ ا زلازلحن ف  خل  لىنتها   خل واىت تااأل كال ا األ لماة 
فريفاا  بتا  واىت؛ لل الفتاال ا ارال باه احلااال   ابام فة األ  خل  لال اةرراق  ف  ااأل الفتال حم  اا بااه ألىناا احلالاة التج باة

ت األ مرفأعاا  لبرفا  الفتال وارخ انفا  لخباأ جتفار  لجاا  ف اه خل تتةارب واأل ا األ ا اااطبحن عىن اه الساالق فارل ف اه لىنتهاا  
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فااراءة  لا ت : ل لزلأا مثىنهم وىت تاأل الر أل ف  أل الفتل منبأاب؛ لل الاأل  اا تاا  لوةقاك  لباكلا وارخ با اة التيفارة 
 الرف  خنسأ بظاهر الس اق لوراءة النبأ خنسأ ابلررض ا سأق له ال الق  لب ىنةا الاراءألحن دبل كال الررضحن. 

 لمىت ا ةفهاق مسةت ل ع ا ةبطاء  مال النبر.  
النبار بتا   لوأله )خد إل نبر هللا ورتأ) كالق مسةرنف بارتنة افةةاواه أبد  لهاأ بيفاااة مان هللا ألتااىل لىن ساىن حن باار  

خل وبل هلم من وأااع صا ا ارتاة ماا ماب الاىناأ  اعباا  لالابا  مناه إكاراق هاكه الماة أبهناا د تبىناغ ماا ميساها مبىناغ ماا 
ماس مان وبىنهاا. لإكاراق لىنر ااأل صاىنى هللا عىن اه ل اىنم أبد دةااا  إىل واأل ماا والةاه الر اال وبىناه مان ا اةبطاء نباار هللا أبل 

 ل ا ةبطا ه  لهكا تيفري إىل فةح م ة. زيء نبر هللا هلاأله المة وب
) تسقىنأنا ماذا تنفاأل ول ما خنفاةم من  اري فىنىنأالا تن لالواربحن لال ةاامى لا سااكحن لابان الساب ل لماا ألفتىناأا مان  اري  

 [)   215فإل هللا به عىن م]
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 عىن ااه ل ااىنم ال  الأاواا ي عاان اباان ا ااةقناف ابةاا ا ي دبةاا اء جااأا  عاان  ااؤال  اارله بتااض ا سااىن حن الناال صااىنى هللا  

عباس خل السا ل ع رل بن اجل أح النبااي  لكال ذا مال فاال اي ا أل هللا:  اذا تةب ق لعىنى مان تنفال  لواال ابان 
عط ة  السا ىنأل هم ا ؤمنأل تتين خنه أل را السؤال عن ألفب ل ا نفاق الكي خمرلا به غري مرة عىنى ا  ال  فطىنباأا ب اال 

ل عىنا هم لمأواا  هاكه ارتاة ع هااكا ا أضا  إماا لل نزلهلااا لوا  عااأ ناازلل الا  وبىنهاا لإمااا لمار بأضاتها ع هااكا مان تنفا
ا أضا   تاا لطا فاة مان الو اااق ا فةةحاة جب ىناة )تساقىنأنا) لهااي  اةة خو ااق  مث وا  و ال إهنااا نزلام بتا  فارض الزكاااة 

ات لىنفاااراء لا ساااكحن) ارتااة ع  ااأاة بااراءة  فهااأ بةاباا ص فة ااأل ب اااان  بااااف الزكاااة مث نسااام  تااة )إلااا الباا و
   را  الأال تن لالوربحن لال ةامى  لإل كانأا من غري الصناف الث ان ة ا ككأاة ع آتة براءة. 

  هللا  لماذا ا ةفهاق عن ا نفل  بفةح الفاء  لمت  اد ةفهاق عن ا نفل السؤال عن خوأاله ال  تا  هبا مأو  الابأل عن 
 فإل ا نفاق وا اة مترلفة ع البيفر لو  عرفها السا ىنأل ع اجلاهىن ة. 

ف انأا ع اجلاهىن ة تنفاأل عىنى الهل لعىنى الن امى لتنفاأل ع ا  سر  تاألأل فالل تة م ختساااه خي تا ف  عان ختساااه  
 خوساطهم من مال ا اامرة لتةفا رلل إبألالف ا ال. 

ا تةا  بااه مان ذلاا للل غاريه  فىنااكلا طاابل اجلاأا  الساؤال إذ خج اأ: واال ماا خنفااةم مان  ااري  فسارلأا ع ا  االق عان 
فىنىنأال تن لالوربحن  فجاء بب ال مبااف ا نفااق احلال لعارف هاكا اجلانس  ترفاة خفاراله  فىنا س ع هاكا اجلاأا  ااأل اا  

الساؤال عان الناأع الاكي تنفال مان ذهاأ خق مان ال ىنأ  احل  م ك ا و ل  إذ د تتاال خل تسارلأا عان ا اال ا نفال  تا  
لاق خق من طتاق  لل هكا د ألةتىنال ابلساؤال عناه خغاراض التااالء  إذ هام تتىن األ خل ا ابا  مان ا نفااق إتباال النفا  
لىن نفل عىن ه  ف ةتحن خل السؤال عن ك ف ات ا نفاق لمأاوته  لد ترتب م ع هاكا خل الساؤال هناا لوا   اا لهاي تسارل هباا 
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ن اجلنس د عن التأااض  فإل ذلا اصطالح منطاي لةارتأ ما ألر أه من ألاس  ات مبن اة عىناى الىنراة ال أانن اة لخ اك ع
 به الس اكي  لنه دفل ابصطالح خهل ا نطل لذلا د تيفه  له اد ةت ال التريب. 

 لاصري: ا ال ك ا ألا ق ع وأله ألتاىل )إل ألر   ريا) ع آتة الأص ة.  
اةم) شرط  ففتل )خنفاةم) مرال به اد ةابال ك ا هأ ماةضى اليفرط  لعرب اب اضي   هااا الرغباة ع وباأل ل)ما خنف 

 اليفرط ف نزل كاحلاصل ا ةارا. 
لالااااالق ع )لىنأالاااا تن) لىن ىنااااا   تاااا  اد ااااةحااق خي فاااااحلا ل بااااه الأالاااا تن خي إل ألنفاااااأا فاااارنفاأا لىنأالاااا تن خل خعطااااأا  

 هنم ع وأله ألتاىل )لآ  ا ال عىنى وبه ذلي الار ) ارتة. لىنأال تن  لو  ألا ق ب ا
لارتة لالة عىنى المر اب نفاق عىنى هؤدء لالرتغ أ ف ه  لهاي ع النفااة الا  ل سام مان وال ا اال خعاين الزكااة لد هاي  

ل فاتااة  ماان واال الااكات ماان و ااث إهنااا ذات كالزلجااة  باال هااكه النفاااة الاا  هااي ماان واال ا سااىن حن بتضااهم عىنااى بتااض
احلاجة للىنةأ تة لخلىل ا سىن حن أبل تاأق هبا خشا هم وراباة اب تاأ تن مانهم  ف نهاا لاجباة كنفااة الباأتن الفااريتن لاللدل 
البراا الكتن د مال هلم إىل خل تا الا عىناى الة ساأ خل تنةاال وال ا نفااق إىل غاري الباأتن  لذلاا كىناه حبساأ عاالة 

  أجبة لتنفاق  الف بحن الفاهاء. خمثاهلم  لع س ت  الار  ا
فىن سم هاأله ارتة  نسأ ة  تة الزكاة  إذ د ألتاااض ب نه اا واىت وةاا  لىننساد للا س ع لفاف هاألاه ارتاة ماا تا ل عىناى  

الأجأ  وىت تظن خهنا نزلم ع ص وة لاجباة وبال فارض الزكااة  لابان الساب ل هاأ الررتاأ عان احلاي ا ااا ع  افره  تنفال 
 ةا  إل ه. عىن ه ما د

لوأله )لما ألفتىناأا مان  اري فاإل هللا باه عىنا م) ألاكت ل لا اباأل مان وألاه )فاإل هللا باه عىنا م) ال ناتاة عان اجلازاء عىن اه  لل  
 التىن م الا تر إذا امةثل خو  لمره د دأل ب نه لبحن جزا ه عىن ه وا ل. 

 تم النفاات لغريها. لمشل ع أق لما ألفتىنأا من  ري الفتال الأاجبة لا ةطأع هبا ف  
) كةأ عىن  م الاةال لهأ كره ل م لعسى خل أل رهأا ش قا لهأ  ري ل م لعسى خل سبأا ش قا لهاأ شار ل ام لهللا تتىنام  

 [)   216لخنةم د ألتىن أل]
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ء لالضاراء) فاا  كىنفام ا نا بة خل الاةال من البر اء ال  ع وأله )ل ا  أل م مثل الكتن  ىنأا مان وابىن م مساةهم البر اا  

به المم وبىننا  فا  كىنفم بنأ إ را  ل باةال ال نتان حن ما  مأ اى عىن اه الساالق  لكىنفاأا ابلاةاال ما  طاالأت لهاأ شاالل 
 م  لالل  لكىنف ذل الارنحن بةتكتأ الظا حن من الاأق الكتن كانأا ع جهة ا رر  من الاض. 

ع آتة الأص ة  لخل ع الاةال لىنجنس  لد ت أل الاةاال إد لبعا اء للفف )كةأ عىن  م) من ص غ الأجأ  لو  ألا ق  
 فهأ عاق ع أما عرف ا  خي كةأ عىن  م وةال ع ل ال تن. 
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لاصطا  لىن سىن حن  لخع اؤهم تأمقك ا يفركأل  لهنم  الفأهم ع ال تن لآذلا الر أل لا ؤمنحن  فالاةال ا ارمأا باه هاأ  
كال النل صىنى هللا عىن اه ل اىنم غاري مارذلل ع الاةاال ع خلل  هاأا ا  االق  مث خذل لاه ع   اجلهال  عالء كىن ة هللا  لو 

ذلا باأله ألتاىل )خذل لىنكتن تااألىنأل أبهنم  ىن أا)  مث نزلم آتاة وةاال ا باال حن باةاال ا ساىن حن ع وألاه ألتااىل )لوااألىنأا ع 
  ب ل هللا الكتن تااألىنأن م) ك ا ألا ق آنفا. 

زلم ع لاوتة  رتة عب  هللا بن جحش ك ا     لذلا ع اليفهر الساب  عيفر من اهلجرة  فارتاة لالت ع هكه ارتة ن 
هكه السأاة م   ىنة الةيفرتتات لالنظم ال  وأهتا كاأله: كةأ عىن  م الب اق  كةأ عىن  م الابااف  كةاأ عىنا  م إذا 

 وضر خو كم ا أت. 
ةال)  ربا عن و م  بل لزايلة ألارتره لل نةال منه إىل وأله: )لهأ كاره ل ام) فتىنى ا اةاا ت أل وأله: )كةأ عىن  م الا 

ارتاة  خل إعااالة  نيفااء لجااأ  الاةااال  ايلة ع أتك ا ه  خل إنيفاااء خنفااا لأجاأ  الاةااال إل كاناام هاكه خلل آتااة نزلاام ع 
 ل لإع ال له لل سم  أجبة له. هكا ا ت  بناء عىنى خل وأله ألتاىل )خذل لىنكتن تااألىنأل أبهنم  ىن أا) إذل ع الاةا

لوأله: )لهأ كره ل م)  وال د مة لهي زأ  اورتاهنا ابلأال  للا خل جتتىنها  ىنة رن ة متطأفة عىنى  ىنة: كةأ عىن  م  
الاةاال  إد خل اصاارب هبااكا  اا كااال متىنأمااا لىن اااطبحن ألتااحن خل ت ااأل ا ارال ماان ا  باااا د ق الفا ا ة  خعااين كةبناااه عىناا  م 

 ون عا أل خنه شاق عىن  م  لا ا اجح هكا الأجه باأله ألتاىل بت  هكا: )لهللا تتىنم لخنةم د ألتىن أل). ل 
لال ره بضم ال اف: ال راه ة لنفرة الطب  من اليفيء لمثىنه ال ره ابلفةح عىنى الصح  لو ل: ال اره ابلضام ا يفااة لنفارة  

ن جهااة غاريه ماان اجلاارب عىنااى فتال مااا أبذ  خل ميفاااة  لو ااث واارأب الطبا   لابلفااةح هااأ ا كااراه لماا    عىنااى ا نسااال ماا
ابلأجهحن هنا لع وأله ألتاىل )مىنةه خمه كرها للضتةه كرها) لمل ت ن هناا لد هناا لاا متا  لتكاراه ألتاحن خل ت األ  تا  

 ال راه ة لإابتة الطب  ك ا وال احل ا ي التا ىني:          
 نرالت م  رهفة النبال الله بضم ال اف لبفةحها.              ب ره  راألنا اي آل ع رل           
عىنى خل وأله ألتاىل بت  ذلا )لعسى خل أل رهأا ش قا لهأ  ري ل م) الأاال مأال الةكت ل: لل ال عىناى خل ماا وبىناه مبا ا  

  ت  ال راه ة ل  أل جز  ا من جز  ات خل أل رهأا ش قا. 
ع هااكه ارتااة لارتااة ال اار  عىنااى اجملااا . لوااراه الط اال لالةفةااا اين  ااا ف ااه لواا  متحاال صاااوأ ال يفاااف حل اال ا فةااأح  

 أل ىنف  لإذ هأ مب ا فا  باا به مبالرة ع مت ن الأصف من ا ارب عنه كاأل اصنساء:          
 فإلا هي إوبال لإلابا خي ألابل لأل بر  لو ل: ال ره ا م لىنيفيء ا  رله كاصرب.   
فأس  لنه دأل بحن ا ااألل لبحن ط رن نةه للكاأله لنأمه لطتامه لخهىنه لب ةه  لتىنجائ ا نساال إىل عا الة فالاةال كرته لىنن 

مان كااال صااوبه لتترضااه صطار اهلااال  خل خمل اجلاراح  لل اان ف ااه لفا  ا كلااة احلاصاىنة ماان غىنباة الرجااال لا ةضااتافهم  لع 
أ إشااة إىل خل الاةال من الضرلاات ال  د دبها الناس إد إذا كاال احل تث  د متنأا لااء الت ل فإذا لا ةم فاصربلا    له
 ألركها تفضي إىل ضر عظ م وال التا ىني:          

لنب ي وحن ناةىن م عىن  م                      لناةىن م كران د نبالاي لمتىنأق خل كراه اة الطبا  د ألنااع ألىنااي الة ىن اف   
 ىنأ عن ميفاة. به برضا لل خكثر الة ىن ف د خي
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 597صفحة : 
 
مث إل كاناام ارتااة  ااربا عاان أليفاارت  مضااي  دة اال خل أل ااأل  ىنااة )لهااأ كااره) و اتااة حلالااة مضاام لألىنااا ع خايق وىنااة   

ا سىن حن ف اال إزاا  الاةاال ثاا ال عىنا هم  لوا  كاال مان خو اماه خل تثبام الأاوا  مانهم لتيفارة مان ا يفاركحن خعا ا هم  
هم الاةال  لعىن ه فىن س تىنزق خل أل أل ألىنا ال راه اة ابو اة إىل لوام نازلل هاكه ارتاة  ف حة ال لذلا من مأجبات كراه ة

خل ت أل نزلم ع شرل صىنح احل تب ة لو  كانأا كرهأا البىنح لا ةحبأا الاةال  لهنم تأمقك ج ش كثري ف  أل ألككريا هلم 
ناه لخلجاأ عىنا هم الباىنح ف أوام خوباأا ف اه الاةاال  أبل هللا خعىنم  بااحلهم  فاا  خلجاأ عىنا هم الاةاال واحن كاانأا ت رهأ 

فحااكف ذلااا لارتنااة ا ااااق  لا ابااأل ا فضاااء إىل وألااه )لعسااى خل أل رهااأا شاا قا لهااأ  ااري ل اام) لةط ااقن خنفسااهم أبل 
البىنح الكي كرهأه هأ  ري هلم  ك ا ألاا ق ع واأاا ع ار ما  ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم لما  خيب ب ار  لت األ ع 

اوةبااا   إذ ال ااالق عىنااى الاةااال  فةااا تر الساا اق كةااأ عىناا  م الاةااال لهااأ كااره ل اام لمنتااةم منااه لهااأ وااأ ل اام   ارتااة
لعسى خل أل رهأا الاةال لهأ  ري ل م لعسى خل سبأه لهأ شر ل م  لإل كانم ارتاة إنيفااء أليفارت  فال راه اة مأجاألة 

الأجهحن خ هرمها عن ي ل نا أ وأله عابة: تسرلأنا عان  وحن نزلل ارتة فال أل أل لاالة ع شرل صىنح احل تب ة  لخلل
 اليفهر احلراق وةال ف ه. 

لوأله )لعسى خل أل رهأا ش قا لهأ  ري ل م) ألكت ل اوة ج إل ه ل ف  اد ةررا  الناشئ عان وألاه: كةاأ عىنا  م الاةاال  
 كتل هبكا ل ف  ذلا. لهأ كره ل م  لنه إذا كال م رلها ف ال شرل امة هللا اىناه خد ت ةبه عىن هم ف

ل ىنة )لعسى): متطأفة عىنى  ىنة )كةأ عىن  م الاةال)  ل ىنة )لهأ  ري ل ام): وال اة مان شا قا عىناى الباح ح مان  
جميء احلال من الن رة  لهاكا ال االق ألىنطاف مان هللا ألتااىل لر األه لا اؤمنحن  لإل كاال  ابحانه غن اا عان الب اال لالةتىن ال  

ب ااال احل  ااة ختف فااا ماان ميفاااة الة ىن ااف  لف ااه ألتأتاا  ا سااىن حن بةىناااي اليفاارتتة متىنىنااة مكلىنااة لنااه  ماار ف طاااع. لل اان ع 
فرشاا إىل خل و  ة الة ىن ف ألتة   ا با  للاء ا فا ا   لد ألتة ا  مالءماة الطبا  لمنافرألاه  إذ ت اره الطبا  شا قا لف اه 

ل اليفايء وا  ت األ لكتاكا مال  اا لل ان ااأل اباه نفته لو  داأ شا قا لف اه هالكاه  لذلاا ابعةبااا التأاواأ لالرااايت  فاإ
 تفضي إىل اهلال   لو  ت أل كرتها منافرا لع ااأل ابه صالح. 

لشرل  هأا الناس الرفىنة عن التاوبة لالراتة خل جهىنه اا  ف انام اليفارا   لمىنةهاا مان التىن ااء لاحل  ااء سارض النااس  
 عىنى الفتال لالرتل  ابعةباا الراايت لالتأاوأ. 

فإل وىنم: ما احل  اة ع جتال خشا اء كثارية انفتاة م رلهاة  لخشا اء كثارية ضاااة حمبأباة  لهاال جتال هللا ألتااىل النااف  كىناه  
حمبأاب لالضاا كىنه م رلها فةنساق النفأس لىنناف  اب ة ااها لجتةنأ الضاا ككلا فن في كىنفاة مسارلة الباالح لالصاىنح 

فاااق الشاتري مان خجىنهاا وىناة ادعةازال  وىنام: إل و  اة هللا ألتااىل بنام ال  ألنا ر ف ها الشاتري ما  شا اه اجلباا ي ل 
نظاق التامل عىنى لجأل الناف  لالضاا لالط أ لاصب ث من الكلات لالبفات لالو او  لخلكل لتنسال  ىنطة هكا التامل 
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كاال النااس خماة لاوا ة)  لوا  حب م  ىناه ا نسال صاحلا لبمرتن لخااه طرتاي اصرب لاليفر ك اا وا مناه عنا  وألاه ألتااىل )
اوةضم احل  ة خل ت أل النااف  خكثار مان الضااا للتال لجاأل الشا اء الضاااة كأناه هللا لة األ آلاة حل ال انس عىناى األبااع 
الناف  ك ا وال ألتاىل )ف ه أبس ش ت  لمنااف  لىننااس)  لوا  خوااق نظااق هاكا التاامل عىناى لجاأل ا ةضاالات  لجتال ال  اال 

  وبااأل   اا  الباافات النافتااة ف ااه  حب ااث إذا ا ةىناام بتااض الباافات النافتااة منااه انةاباام با ااة ا نساااين واصااال عناا
البفات النافتة منه خل اض حىنم  لجتل هللا ال  ال خول من الناص لةظهر مراألأ النفأس ع هكا التاامل لمباالغ التااأل 

 ااا كسااأ الناااس لفتىنااأا وااال ألتاااىل )واال د  البيفاارتة ف ااه  فاكةسااأ الناااس لضاا تأا لضاارلا لنفتااأا ف ثاار الضاااا لواال الناااف 
 تسةأي اصب ث لالط أ للأ خعجبا كثرة اصب ث). 

لك اا صااات الاكلات ال امىناة الفاضاىنة خواال مان ضا ها صااات صافات ال  ااال عزتازة ا ناال  لخو طام عزهتاا لنفا ااةها  
ألنسااق هلاا النفاأس بساهألة د اةأ  ف هاا  ببتأبة مناهلا عىنى البيفر ل ا دف هبا من اصطر لا ةاعأ  لهنا لأ كانام  اا

الناااس فىناام ألظهاار مراألااأ ال  ااال لمل تااا  الةنااافس بااحن الناااس ع سباا ل الفضااا ل لاوةحاااق ا باااعأ لةحباا ىنها وااال خبااأ 
 الط أ:   

 
 598صفحة : 

 
            

ا  ابأ صاتأبة ال  اادت عىناى لد فضل ف ها لىنيفجاعة لالن                        لصرب الفىت لأد لااء شتأ  فهاك  
 النفأس. 

مث إل هللا ألتاااىل جتاال نظاااق الأجااأل ع هااكا التااامل بةألاا  اليفاايء ماان بااحن شاا قحن لهااأ ا تاارب عنااه ابد للا   غااري خل هااكا  
الةألا  دباال ع الااكلات بطرتاااة الةألا  ا ترلفااة وااال ألتاااىل )لمان كاال الث اارات جتاال ف هاا  لجااحن اثنااحن) لخمااا وبااأله ع 

ين  فإلاا ت األ حبباأل البافة مان باحن متاين صافةحن خ ارتحن مةضاالألحن ألةتاالدل ع نفاس ف نيفار عان ألتالهل اا صاافة ا تاا
 رلثة. 

لالفضا ل جتىنم مةأل ة من النااا ص؛ فاليفاجاعة مان الةهاأا لاجلا   لال ارق مان السارف لاليفاح  لد شاا خل اليفايء  
خوال ماان الثىناث  إذ لاا س كىن اا لجاا  البافةال وباال منه اا ألألاا   ا ةألا  مان شاا قحن ت األ خواال  اا ألألاا  مناه  لنااه ت األ

صفة رلثة  بل وىت دبل الةتالل لالة افؤ بحن أل نا البفةحن ا ةضالألحن لذلا عزتاز احلباأل لد شاا خل هاألاه النا اة 
 وضم باىنة اعة ال النفأس هاأله البفات  ف انم صتبة عىن ها لاىنة اعة الها إايها. 

لىننااس نظاماا د اةت ال الشا اء النافتااة لالضاااة ف  اا  ىناام لجىناه  فالةبتاة ع صاأاة ا ااةت اهلا  للااء ذلاا فااهلل وا ل 
عىنى ا نسال لهاكا النظااق كىناه هت قاة  راألاأ ا اىنأواات ع التاامل البا ي عاامل اصىناأل لهاأ الا اا ار ارة ك اا تااال )الا ن ا 

د الشتري عىنى ش اه اجلبا ي خصاىنهم ع لجاأ  الباالح مزاعة ار رة) لهبكا أل  ل نظرتة الناض الكي ناض به اليف 
 لالصىنح ف  أل حبث الشتري ناضا لكالمنا هكا  ن ا لاناالاب إىل ا ة دل. 
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ل ىناة )لهللا تتىنام لخنااةم د ألتىن األ) ألاكت ل لىنج  اا   لمفتاأد )تتىناام) ل )ألتىن األ) حماكلفال لل عىن ه ااا ماا وبىنااه خي لهللا  
ألتىن أهن اا  لل هللا تتىناام الشا اء عىنااى ماا هااي عىن اه لالناااس تيفاةبه عىناا هم التىنام ف ظنااأل ا ال اام تتىنام اصااري لاليفار لخنااةم د 

 انفتا لا نافر ضااا. 
لا ابأل من هكا ألتىن م ا سىن حن ألىناي خمر هللا ألتااىل ابعةااال خناه الباالح لاصاري  لخل ماا مل ألةباحن لناا صافةه مان الفتاال  

 ابة حل اام اليفاارع ف اه فةطىنبهااا بااا ا ا م اال عسااى خل ناا اكها  لنفارع عىن هااا لنااا س ا  ىناف هبااا ناأون أبل ف ااه صاافة منا
 لت  ل سم هكا مسا ل مسالا التىنة  لل هللا ألتاىل د زري خمره لهن ه إد عىنى لفل عىن ه. 

ى ا ساىن حن ) تسرلأنا عن اليفهر احلراق وةال ف ه ول وةال ف ه كبري) من خهم ألفاص ل الوأال ع الاةال الكي كةاأ عىنا 
ع ارتة وبل هكه  خل تتىن أا ما إذا صاالف الاةاال ب انهم لباحن ا يفاركحن الشاهر احلارق إذ كىنان حمجارا ع التار  مان عها  
واا    لمل تااككر ا  ااالق إبطااال ذلااا احلجاار؛ لنااه ماان ا بااا  وااال ألتاااىل )جتاال هللا ال تبااة الب اام احلااراق و امااا لىنناااس 

 تث عىنى السؤال عن ا ة راا ورمة اليفهر احلراق ع نظر ا  الق. لاليفهر احلراق) ف ال احلال تب
ال  الأاو ي ع خ با  النزلل عن الزهري مر ال لالي الطربي عن عرلة بن الزبري مر ال لمطأد  خل هكه ارتة نزلام  

عاريا لاارتش بابطن  ع شرل  رتة عب  هللا بن جحاش  فاإل النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم خا اىنه ع نان اة مان خصاحابه تةىنااى
خنىنااة ع  ااال  ار اارة ع الساانة الثان ااة ماان اهلجاارة  فىناااي ا سااىن أل التااري ف هااا جتااااة ماان الطااا ف لعىنااى التااري ع اارل باان 
احلضرمي  فاةل اجل من ا سىن حن ع رلا لخ ر اثنحن مان خصاحابه لمهاا عث اال بان عبا  هللا بان ا رارية لاحل ام بان ك ساال 

 بن ا رارية لغانم ا ساىن أل غن  اة  لذلاا خلل تاأق مان اجاأ لهام تظنأناه مان  اال  ار ارة  لفر منهم نأفل بن عب  هللا
فتظم ذلا عىنى ورتش لوالأا: ا ةحل حم   اليفهر احلراق لشنتأا ذلا فنزلام هاكه ارتاة. فا ال: إل النال صاىنى هللا عىن اه 

 ل ىنم ال عىن هم الرن  ة لال ريتن  لو ل: ال ال ريتن لخ ك الرن  ة. 
فإذا صح ذلا كال نزلل هكه ارتة وبل نزلل آتة )كةأ عىن  م الاةال لهاأ كاره ل ام) لآتاة )لوااألىنأا ع  اب ل هللا الاكتن  

تااااألىنأن م)  اا ة طأتىنااة فىن ااا نزلاام ارتةااال بتاا  هااكه  كااال لضااته ا ع الااةاللة وبىنهااا بةأو ااف  اااف لة ااأل هااكه ارتااة 
 كا له نظا ر ع كثري من ارايت ابعةباا النزلل لالةاللة. إك اد  ا اشة ىنم عىن ه ارتةال ال رايل  له

 لال هر عن ي خل هكه ارتة نزلم بت  ارتة ال  وبىنها لخهنا أل  ىنة لأتك   رتة )اليفهر احلراق ابليفهر احلراق).  
   
 

 599صفحة : 
 
  هال تااألال ع اليفاهر احلاراق ك اا ألاا ق لالسؤال ا ككأا هنا هأ  ؤال ا يفركحن النل صاىنى هللا عىن اه ل اىنم تاأق احل تب اة  

 عن  وأله ألتاىل )اليفهر احلراق ابليفهر احلراق). 
 لهكا هأ ا نا أ لاأله هنا )لص  عن  ب ل هللا إخل)  لو ل:  ؤال ا يفركحن عن وةال  رتة عب  هللا بن جحش.   
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لمنا ابة مأوتهاا عااأ آتاة كةاأ عىنا  م  فاجل ىنة ا ةقناف ابة ا ي  لالت عىنى  ؤال الناس عن الاةال ع اليفهر احلاراق 
 الاةال  اهرة. 

لالةترتف ع اليفهر احلراق ألترتف اجلنس  للكلا خوسن إب ال الن رة منه ع وألاه: وةاال ف اه  لهاأ با ل اشاة ال ف جاأ   
 ف ه إب ال الن رة من ا ترفة  االف ب ل البتض عىنى خل لصف الن رة هنا باأله ف ه زتىنها ع وأة ا ترفة. 

فا رال ب ال و م خي شاهر كاال مان الشاهر احلارق لخي وةاال  فاإل كاال الساؤال إن ااااي مان ا يفاركحن ف األ ا ارال جانس  
هاكه الشاهر  ااهر  لإل كااال ا ةفساااا مان ا سااىن حن ف اكلا  لجمارل كااأل الأاوتاة الا  ألساابأ عىن هاا الساؤال لوتاام ع 

 خيطر بباال الساا ل بال ا اباأل الساؤال عان للاق هاكا احل ام شهر متحن د تاةضي ختب ص السؤال بكلا اليفهر  إذ د
 ا ةارا عن هم وبل ا  الق لهأ د خيةص بيفهر للل شهر. 

لإلااا ا ةااري طرتاال ا باا ال هنااا لكااال ماةضااى الظاااهر خل تاااال: تساارلأنا عاان الاةااال ع اليفااهر احلااراق لجاال ادهة اااق  
هر ختا  ف ه وةال  د لجل الاةال هل تا  ع اليفهر لمها مةاآتالل  ل ان ابليفهر احلراق ألنب ها عىنى خل السؤال لجل اليف

الةااا   لاضاااء واال ادهة اااق  لهااكه ن ةااة  باا ال عطااف الب ااال ألنفاا  ع مأاواا  كثاارية  عىنااى خل ع طرتاال باا ل ادشااة ال 
د مت ناا لد ع شاهر متاحن  أليفأتاا اباأل ا  ا  ال مث الةفب ل  لألن ري وةال مرال باه الت اأق  إذ لا س ا ساؤلل عناه وةاا

 بل ا رال هكا اجلنس ع هكا اجلنس. 
 ل)ف ه)  رف صفة لاةال خمببة له.  
لوأله )ول وةال ف ه كبري) إ هاا لفف الاةال ع مااق ا ض اا ل  أل اجلأا  صردا واىت د تةاأهم خل اليفاهر احلاراق هاأ  

مل تتارف لفاف الاةااال رن اا ابلاالق ماا  ألاا ق ذكاره ع السااؤال   ال باري  لل  األ اجلاأا  عىنااى طبال الساؤال ع الىنفااف  لإلاا
لنه و  ا ةر  عن ألترتفه ابسال الأصفحن ع لفف السؤال للفف اجلأا  لهاأ  ارف )ف اه)  إذ لا س ا اباأل مان ألترتاف 

لأصااف ا ةحاا   الن ارة ابلااالق إذا خع اا  ذكرهاا إد الةنباا ص عىنااى خل ا اارال هباا ألىنااا اللىل د غريهااا  لواا  وبال ذلااا اب
وال الةفةا اين: فا سؤلل عنه هأ اجملا  عنه لل س غريه ك ا ألأهم بناء عىنى خل الن رة إذا خع  ت ن رة كانم غري اللىل  

 لل هكا ل س بضربة د ق ترت  خل ذلا تةب  الارا ن. 
ا يفاركحن  لهنام ألأوتااأا خل  لاجلاأا  أليفارت  إل كاال الساؤال مان ا ساىن حن  لاعارتاف لإب اات إل كاال الساؤال إن اااا مان 

 ز بهم إبابجة الاةال ف ثأالا بكلا التر  لمن ع وىنبه مرض. 
لال بااري ع الصاال هااأ عظاا م اجلثااة ماان نأعااه  لهااأ جمااا  ع الاااأ  لال ثااري لا ساان لالفاااوش  لهااأ ا ااةتااة مبن ااة عىنااى  

لنه مرلأف ع خناه واأي  لهاأ هناا  تا  التظا م ع أليفب ه ا تاأل اب سأس  شبه الاأ  ع نأعه بتظ م اجلثة ع الفرال  
 ا آمث بارتنة ا ااق  مثل ألس  ة الكنأ كبرية  لوأل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  لما تتكابل ع كبري لإنه ل بري  احل تث. 

اةال واأق للل آ ارتن  لد لا ت  خل الاةال ع الشهر احلرق إمث كبري  فالن رة هنا لىنت أق بارتنة ا ااق  إذ د  بأص ة ل 
لاةل ع شهر للل غريه  د    ا لمطاباة اجلأا  لىنسؤال و  خكا ت الت اأق  لل ا ساؤلل عناه و ام هاكا اجلانس لهاأ 
الاةال ع هكا اجلنس لهأ اليفهر احلراق من غري ألفب ل  فإل خج ا خفرال الاةال أبل ت أل مباوا هأ وةالنا ا يفاركحن لما  
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لهأ الكي لو  الةحر  منه  خما ألااألل ا سىن حن فال خيةص إنه بأوأعه ع اليفهر احلراق  لخما وةال  ذلا فهأ ا سؤلل عنه
 المم ار رتن فال خيطر ابلبال و نقك. 

لارتة لل ل عىنى سر  الاةال ع الشهر احلرق لألارتر  ا ألىنا الشهر من احلرماة الا  جتىنهاا هللا هلاا مناك  مان وا    لتىناه  
 براه م عىن ه السالق فإل ورمة الزمال ألاةضي ألر  ا مث ع م أله. من عه  إ

لهكه الشهر هأ  من لىنحج لما ماأله ل أامته للىنت رة ككلا فىنأ مل درق الاةال ع  الهلا لةتطل احلج لالت رة  للكلا  
)جتل هللا ال تبة الب م احلراق خفرلها ا  الق خايق كال ع بالل التر  ميفركأل لفا  ة ا سىن حن لفا  ة احلج  وال ألتاىل: 

 و اما لىنناس لاليفهر احلراق) ارتة. 
   
 

 600صفحة : 
 
لساار  الاةااال ع اليفااهر احلااراق واا   بااص بتاا  هااكه ارتااة مث نسااد  فرمااا ختب بااه فبابألااه ألتاااىل )لد ألاةىنااأهم عناا    

 رمات وباف). ا سج  احلراق وىت تاةىنأكم ف ه) إىل وأله )اليفهر احلراق ابليفهر احلراق لاحل
لخما نساه فباأله ألتاىل )براءة من هللا لا أله إىل الكتن عاه مت من ا يفركحن فسا حأا ع الاض خابتاة خشاهر) إىل وألاه   

)فإذا انسىند الشهر احلرق فاوةىنأا ا يفركحن و ث لج متأهم) فإهنا صروم إببطال التها  الاكي عاها  ا ساىن أل ا يفاركحن 
الأاوا  ع صااىنح احل تب اة؛ لنااه مل ت اان عها ا مؤوةااا بازمن متااحن لد ابلبا   للل ا يفااركحن ن ثااأا  عىناى اهل نااة  لهاأ التهاا 

خمياااهنم ك ااا ع ارتااة ال اار  )خد ألااااألىنأل وأمااا ن ثااأا إمياااهنم لمهااأا إب اارا  الر ااأل). مث إل هللا ألتاااىل خجىنهاام خجااال لهااأ 
جارة ع وجاة خيب ب ار ابلنااس  لل ألىناا ارتاة  لام ع شاهر اناضاء الشهر احلرق من ذلا التاق لهأ عاق ألساتة مان اهل

شأال لو   ر  ا يفركأل فاال هلم )فس حأا ع الاض خابتة خشهر) فر رها آ ر ا رق من عاق عيفرة من اهلجرة  مث وال 
ل ع الشااهر )فاإذا انساىند الشاهر احلارق) خي ألىنااا الشاهر الابتاة )فااوةىنأا ا يفاركحن و ااث لجا متأهم) فنساد سار  الاةاا

احلرق  لل ا يفركحن    مترف بالق اجلنس لهأ من ص غ الت أق لع أق الشااف تسةىنزق ع أق ال منة لالم نة عىناى 
 الةحا ل  للكلا واألل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم ثا فا ع شهر ذي التا ة عاأ فةح م ة ك ا ع كةأ البح ح. 

اق  لو  خ   ا سىن أل عىنى ميفرلع ة الرازل ع   ا  خشاهر السانة ترازلل خهال لخغز  خاب عامر إىل خلطاس ع اليفهر احلر  
 ال ةا  لهم خلىل ابحلرمة ع الشهر احلرق من ا يفركحن. 

فإل وىنم: إذا نسد سار  الاةاال ع الشاهر احلارق ف اا متا  واأل النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم ع  طباة وجاة الاألاع  خل  
عىنا  م واراق كحرماة تاأم م هااكا ع شاهركم هاكا ع بىنا كم هاكا  فاإل الةيفاب ه تاةضاي ألارتاار لماا  م لخماأال م لخعراضا م 

ورمة الشهر. وىنم: إل سر  الاةال ف ها ألب  لةتظ  ها لورمةها لألنزتهها عن لوأع اجلرا م لا ظامل ف ها فاجلرمياة ف هاا ألتا  
 خعظم منها لأ كانم ع غريها. 
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الاةال لجل احلل عبالة فنسد سر  الاةال ف ها لاكلا لبا ام ورماة الشاهر ابلنسابة لالاةال الظىنم حمرق ع كل لوم  ل  
 لبا ة اجلرا م. 

لخوساان ماان هااكا خل ارتااة واارات ورمااة الاةااال ع الشااهر احلاارق حل  ااة أتمااحن  اابل احلااج لالت اارة  إذ الت اارة خكثرهااا ع  
 صىنى هللا عىن ه ل ىنم احلج عىنى ا يفركحن ع عاق وجة اجأ للكلا وال )وةال ف ه كبري) لا ة ر ذلا إىل خل خبطل النل

خيب ب ر ابلناس؛ إذ وا  صااات م اة ب ا  ا ساىن حن لل ال ع ا  االق وارتش لمتظام وبا ال التار  لالبا اة منتاأا مان  اياة 
 رة. م ة  لخل ذلا كال تاةضي إبطال سر  الاةال فبالشهر احلرق؛ لل سرميه ف ها لجل أتمحن  ب ل احلج لالت 

لو  ألتطل ذلا ابلنسبة لىن يفركحن لمل تبل احلج إد لىن سىن حن لهم د وةال ب نهم  إذ وةال الظىنم حمرق ع كل  مال لوةال  
احلل تا  ع كل لوم ما مل تيفرل عنه شاغل مثل احلج  فةس  ةه نساا ألسامح  لإلا هأ انةهاء مأال احل م  لمثل هكا 

ا ةا محن  مث خ ىنم     ا يفركحن وبل وجة الألاع لذكر النل صاىنى هللا عىن اه ل اىنم الةسامح ع ال اء مترلف ع كالق 
 ورمة الشهر احلرق ع  طبةه  لو  ألتطل و نقك الت ل حبرمة الاةال ع الشهر احلرق  إذ مل تبل ميفر  تاب  احلج. 

ى مبرف ا ؤلفة وىنأهبم من مبااف الزكاة ف ت  نسد سر  الاةال ع الشهر احلرق خل احلاجة إل ه و  اناضم ك ا انةه 
 لا  اع دناراضهم. 

 )لص  عن  ب ل هللا لكفر به لا سج  احلراق لإ را  خهىنه منه خكرب عن  هللا لالفةنة خكرب من الاةل)   
 

 601صفحة : 
 
ا لو  من خهل السرتة من إواء عىنى ا يفركحن لإ هاا لظىن هم بت  خل ب ةهم بةارتر ورمة الشهر احلرق ال ال عىنى خل م  

وةل اجل ف ه كال عن  طر ع اليفهر خل  ن  اأط احلرمة ابلنسبة لاةال الت ل  فإل ا يفركحن ا ةتظ أا فتال لا ةن رله 
لهم  ألأل ما هاأ خفظا  مناه  ذلاا خل سار  الاةاال ع اليفاهر احلارق لا س لاكات الشاهر  لل الزماال د ورماة لاه ع ذاألاه 

جبتل هللا إايه ذا ورمة  فحرمةه ألب  حلأالو سبل ف ه  لورمة الشهر احلارق  راعااة أتماحن  اب ل احلاج لإلا ورمةه سبل 
لالت اارة لمااا ماهت ا للأاواه ااا ف هااا  فااال جاارق خل الااكتن ا ااةتظ أا وبااأل الاةااال ع اليفااهر احلااراق لا ااةباوأا ورمااات 

وارق لجال وجهاا الشاهر احلارق  لخ رجاأا خهال احلارق مناه  ذاأل ة بب  ا سىن حن  لكفرلا ابهلل الكي جتال ال تباة وراماا ل 
 لآذلهم  لورايء ابلةح  ل لا كمة  لل هاأله الش اء ا ككأاة كىنها حمرمة لكاهتا د ألبتا لرريها. 

لو  وال احلسن الببري لرجل من خهل التراق جاء تسرله عان لق البتاأض إذا خصاا  الثاأ  هال تنجساه  لكاال ذلاا   
سحن بن عىني اضي هللا عنه ا  عجبا ل م اي خهل التراق ألساةحىنأل لق احلساحن لألسارلأل عان لق البتاأض  عاأ ماةل احل

 . 
 لدل الة ثل هنا تاأل الفر لق:           
خألرضأ إل خذان واةا بة وازألاا                      جهااا لمل ألرضأ لاةل ابن  ا ق لا ت  خل الب  لما عطاف عىن اه مان   

 يفركحن خكرب إلا عن  هللا إمث الاةال ع اليفهر احلراق. خفتال ا 
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 لالتن تة ع وأله)عن  هللا) عن تة جما تة لهي عن تة التىنم لاحل م.  
 لالةفض ل ع وأله )خكرب) ألفض ل ا مث خي كل لاو  من ألىنا ا ككأاات خعظم إنا.  
 ه وأله ألتاىل )ألأع لل لألب لل عن  ب ل هللا من آمن به). لا رال ابلب  عن  ب ل هللا: من  من ترت  ا  الق منه لنظري  
لال فاار ابهلل: ا شاارا  بااه ابلنساابة لىن يفااركحن لهاام خكثاار التاار   لكااكلا إن اااا لجااأله ابلنساابة لىناا هرتحن ماانهم  لألااا ق  

 ال الق عن ال فر لضابطه عن  وأله ألتاىل )إل الكتن كفرلا  أاء عىن هم) إخل. 
 ت تة )كفر) لل سم لىنظرف ة لالض ري اجملرلا ابلباء عا   إىل ا م اجلاللة. لوأله )به) الباء ف ه لة 
 ل)كفر) متطأف عىنى )ص ) خي ص  عن  ب ل هللا لكفر ابهلل خكرب من وةال اليفهر احلراق لإل كال الاةال كبريا.  
 ل)ا سج  احلراق) متطأف عىنى ) ب ل هللا) فهأ مةتىنل  )ص ) ألبتا لةتىنل مةبأعه به.  
ىنم خل ماةضى  اهر ألرأل أ نظم ال الق خل تاال: لص  عن  ب ل هللا لكفر به لص  عن ا سج  احلراق لإ ارا  خهىناه لخع 

منااه خكاارب عناا  هللا  فاألااف ماةضااى هااكا الاانظم إىل البااأاة الاا  جاااءت ارتااة عىن هااا  أبل واا ق وألااه )لكفاار بااه) فجتاال 
ا سااج  احلااراق) فإنااه متطااأف عىنااى ) ااب ل هللا) ا ةتىناال متطأفااا عىنااى )صاا ) وباال خل تسااةأ  )صاا ) مااا ألتىناال بااه لهااأ )ل 

 )صاا ) إذ ا تطااأف عىنااى ا ةتىناال مةتىناال فهااأ خلىل ابلةااا   ماان ا تطااأف عىنااى الساام ا ةتىناال بااه  لل ا تطااأف عىنااى 
أل اأ ا ةتىنل به خجنل عىنى ا تطأف عىن ه  لخما ا تطأف عىناى ا ةتىنال فهاأ ع صاىنة ا تطاأف عىن اه  لالا اعي إىل هاكا الرت 

هأ خل ت األ نظام ال االق عىناى خ اىنأ  خلق مان ماةضاى الظااهر لهاأ ادهة ااق بةاا   ماا هاأ خفظا  مان جارا  هم  فاإل 
ال فاار ابهلل خفظاا  ماان الباا  عاان ا سااج  احلااراق  ف ااال ألرأل ااأ الاانظم عىنااى ألااا   الهاام فااالهم  فااإل الباا  عاان  ااب ل 

ا خيةاالنااه لنفسااهم  لجحاا  لر ااالة ا ااأل هللا  لالباعااث عىن ااه ا  ااالق جب اا  مظااامل كثاارية  لنااه اعةاا اء عىنااى الناااس ع ماا
انةبااااهم لصاانامهم )خجتاال ارهلااة إهلااا لاواا ا إل هااكا ليفاايء عجااا ) فىناا س ال فاار ابهلل إد اكنااا ماان خاكااال الباا  عاان 

عان  اب ل هللا  ا  الق فىنكلا و ق البا  عان  اب ل هللا مث ثا  ابل فار ابهلل ل فاال ب دلاة ا طابااة بتا  خل لل عىن اه البا 
 ب دلة الةض ن  مث ع  عىن هم الب  عن ا سج  احلراق مث إ را  خهىنه منه. 

لد تبح خل ت األ )لا ساج  احلاراق) عطفاا عىناى الضا ري ع وألاه )باه) لناه د متا  لىن فار اب ساج  احلاراق فاإل ال فار  
  احلراق لد تتةا لل ف ه ما تسأغ خل تة ىنف تةت   إىل ما تتب  لما هأ لتن لما تةض ن لتنا  عىنى خهنم تتظ أل ا سج

 إبطالق لفف ال فر عىن ه عىنى لجه اجملا . 
   
 

 602صفحة : 
 
لوأله )لإ را  خهىنه منه) خي إ ارا  ا ساىن حن مان م اة فاإهنم كاانأا واأل ا ساج  احلاراق  لل ع إ اراجهم مظاامل كثارية   

ماان خصااابةه الت ااى واىت افتاام ماان ا  تناة بربكااة لعاااء الر ااأل  فاا  ماارض ا هاااجرلل ع  ارلجهم إىل ا  تنااة لماانهم كثاري
 صىنى هللا عىن ه ل ىنم  عىنى خل الةفض ل إلا ألتىنل بأوأع الاةال ع الشهر احلرق د بنفس الاةل فإل له و  ا خيبه. 
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 ساةأطنأل باه  لالهل: الفرتل الكتن هلم مزت  ا ةباف  ا تضااف إل اه الىنفاف  ف ناه خهال الرجال عيفاريأله  لخهال البىنا  ا 
لخهال ال اارق ا ةبافأل بااه  لخاال باه هنااا ا سااةأطنحن   اة لهاام ا ساىن أل  لف ااه إمياااء إىل خهنام خواال اب ساج  احلااراق  لهناام 

 الكتن األبتأا مىنة من ب  ا سج  احلراق وال ألتاىل )لما كانأا خلل اء إل خلل اءه إد ا ةاأل). 
مسأق مساق الةتىن ل  لاأله )لإ را  خهىنه منه)؛ لإذ و  كال إ را  خهل احلرق منه لوأله )لالفةنة خكرب من الاةل) ألكت ل  

خكرب من الاةل؛ كال ما ذكر وبىنه من الب  عن ال تن لال فر ابهلل لالب  عان ا ساج  احلاراق خكارب ب دلاة الفحاأ   لل 
 ألىنا خعظم جرما من جرمية إ را  ا سىن حن من م ة. 

ع ع احلرية لاضظرا  الت ش فهي ا م شامل  ا تتظم من الذ  ال ا ل عىنى خو  خل  اعاة لالفةنة: الةيفر أ لا تاا   
ماان غااريهم  لخاتاا  هبااا هنااا مااا لا ااه ا سااىن أل ماان ا يفااركحن ماان ا بااا أ ع الاا تن ابلةتاارض هلاام ابلذ  ابلاااأل لالفتاال  

 اا مي لالة االئ عىنااى وةال الر ااأل صااىنى هللا لمانتهم ماان إ هااا عبااالهتم  لوط تاةهم ع ا تامىنااة  لالساارتة هباام لالضار  ا
عىن اه ل اىنم لا  اارا  مان م اة لمناا  مان خماأاهلم لنسااا هم لصا هم عان الب اام  لد خيفاي خل جم اأع ذلااا خكارب مان وةاال 

 ا سىن حن لاو ا من اجال ا يفركحن لهأ ع رل احلضرمي لخ رهم اجىنحن منهم. 
 الاةل الكي هأ ع اليفهر احلراق كبري.  لخكرب خي خش  كربا خي وأة ع ا ااق  خي خكرب من 
) لد تزالاأل تااااألىنأن م واىت تاارلكم عاان لتان م إل ا ااةطاعأا)  ىناة مترتضااة لعااا إىل ادعارتاض هبااا منا ابة وألااه )لالفةنااة  

 خكاارب ماان الاةاال)  ااا ألضاا نةه ماان صاا لا الفةنااة ماان ا يفااركحن عىنااى ا سااىن حن لمااا ألةضاا نه الفةنااة ماان ا ااألىنااة الاا  ألاا الهلا
 ا سىن أل لا يفركأل. 

إذ الاةال تيفة ل عىنى خنأاع الذ  لل س الاةل إد بتض خوأال الاةال إد ألر  إىل وأله ألتاىل )إذل لىنكتن تاااألىنأل أبهنام  
 ىن أا) فسا ي فتال ال فااا ما  ا ساىن حن مااألىناة ل اي ا ساىن حن ماااألىنحن بفاةح الةااء  لف اه إعاالق أبل ا يفاركحن مضا رلل 

مسااةت لل لااه لإلااا أت ارلا عنااه بتاا  اهلجاارة  لهناام كاانأا تاا ااأل آرا  ااين جاا   فاألااه )د تزالااأل) لإل غازل ا سااىن حن ل 
خشتر خل وةاهلم مأجأل فا رال به خ با  الاةال  لهأ الذ  لإض اا الاةال ككلا  لخهنم إل شرعأا ف ه د تناطتأل عنه  

ةابل  ل  وىت  لىنراتة لهاي هناا غاتاة ألتىن ىن اة. لا تا : خل فةناةهم عىنى خل صرتح د تزال ال دلة عىنى خل هكا ت لق ع ا س
 لوةاهلم ت لق إىل خل دبل غرضهم لهأ خل ترللكم عن لتن م. 

لوأله )إل ا ةطاعأا) ألترتض أبهنم د تسةط تأل ال ا سىن حن عن لتنهم  ف أو  هكا اليفرط مأو  ادورتاس  ا و  ألأمهه  
 لتن م) لهلكا جاء اليفرط حبرف  إل  ا يفتر أبل شرطه مرجأ ع ق لوأعه.  الراتة ع وأله )وىت ترلكم عن

لالرل: البرف عن شيء لا اجاع إىل ما كاال وبال ذلاا  فهاأ تةتا   إىل ا فتاأل بنفساه لإىل ماا  ال عىناى ا فتاأل إبىل  
عان ا  االق إىل اليفار  الاكي   لعن  لو  وكف هنا خو  ا ةتىناحن لهأ ا ةتىنل بأا طة إىل لظهأا خهنم تااألىنأهنم لريللهم

كانأا عىن ه  لل خهل كل لتن إذا اعةا لا صحة لتنهم ورصأا عىنى إل ال الناس ف ه وال ألتاىل )للن ألرضى عنا ال هأل 
 لد النباا  وىت ألةب  مىنةهم)  لوال )لللا لأ أل فرلل ك ا كفرلا). 

 ساىن حن خمار مساةبت  احلباأل لااأة إمياال ا ساىن حن لألتىن ل اليفارط إبل لىن دلاة عىناى خل ا اةطاعةهم ذلاا للاأ ع آواال ا 
 فة أل حماللة ا يفركحن ال لاو  من ا سىن حن عناء ابطال. 
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) لمن ترأل ل من م عن لتنه ف  م لهأ كافر فرللقا وبطم خع اهلم ع ال ن ا لار رة لخللقاا خصاحا  النااا هام ف هاا  
 [)  217 ال لل]

 
 603صفحة : 

 
ىناااى ادعااارتاض الاااكي وبىناااه  لا ابااا  مناااه الةحاااكتر  لناااه  اااا ذكااار وااارف ا يفاااركحن عىناااى ال اعااارتاض رل  خل عطاااف ع  

ا سااىن حن عاان ا  ااالق لعابااه اب ااةبتال خل تباا ا ذلااا ماان ا سااىن حن  خعابااه ابلةحااكتر منااه  لجاايء بباا رة ترألاا ل لهااي 
ماان ا يفااركحن فااإل ماان ذاق صاا رة مطالعااة إشااااة إىل خل اجااأعهم عاان ا  ااالق إل واا ا وبااأله د ت ااأل إد عاان حماللااة 

وااللة ا مياال د تساهل عىن اه اجأعاه عناه لمان عاارف احلال د ترجا  عناه إد بتنااء  لمل تالواف ا فتاأل الثااين هنااا؛ إذ د 
اعةباا ابل تن ا رجأع إل ه لإلا ن ط احل م ابداأل ال عن ا  الق إىل خي لتن لمن تأمقك صاا ا م الرلة لابا شارع ا عىناى 

 لتن ا  الق لإل مل ت ن ع هكا اصرل  اجأع إىل لتن كال عىن ه هكا اصاا . اصرل  من 
 لوأله )ف  م) متطأف عىنى اليفرط فهأ كيفرط رل.  
لفتل وبط من اب     لتةت   ابهل زة  وال الىنرأتأل خصىنه من احلبط بفةح الباء لهأ انةفاخ ع بطاأل ا بال مان كثارة  

إبطال الع ال متث ل؛ لل ا بل أتكل اصضر شهأة لىنيفب  ف قاأل عىن هاا اب اأت   الكل فة أت من ذلا  فإطالوه عىنى
فيفبه وال من ع ل الع ال الباحلة لنفتها ع ار رة فىنم ز  هلا خثرا اب اش ة ال  خكىنم وىت خصاهبا احلبط  للكلا مل 

 ألا   الع ال ابلباحلات لظهأا ذلا الة ث ل. 
اجملتألاة مرألباة عىن هاا شارعا  ف يفا ل آراهاا ع الا ن ا لالثاأا  ع ار ارة لهاأ  ار وألاه )ع  لوبط الع ال:  لال آراها  

 ال ن ا لار رة). 
فاررا ال  ع ال ن ا هاي ماا ترتألاأ عىناى ا  االق مان  باا ص ا ساىن حن لخلهلاا آرا كىن اة اليفاهالة مان ورماة النفاس  

 ع ماابر ا سىن حن.  لالمأال لالعراض لالبالة عىن ه بت  ا أت لال فن
لآرا التباالات لفضااا ل ا سااىن حن ابهلجاارة لال اأة الاا  بااحن ا هاااجرتن لالنبااا للدء ا  ااالق لآرا احلاااأق مثاال واال  

ا سىنم ع ب م ا ال لالتطاء لواأق الةأااو لالةازلتج فاالأدايت لالت الاة لماا ضا نه هللا لىن ساىن حن مثال وألاه )مان ع ال 
 خنثى لهأ مؤمن فىننح  نه و اة ط بة).  صاحلا من ذكر خل

 لخما اررا ع ار رة فهي النجاة من الناا بسبأ ا  الق لما ترتألأ عىنى الع ال الباحلات من الثأا  لالنت م.  
أ بطىنام لا رال ابلع ال: الع ال ال  تةاربأل هبا إىل هللا ألتاىل لترجأل ثأاهبا بارتنة خصل ا االة لماااق الةحاكتر؛ لناه لا 

الع ااال ا كمأمااة لباااا ال اارق سرتضااا  لمااا ذكاارت الع ااال ع الااارآل ماا  وبطاام إد غااري ما اا ة ابلباااحلات اكةفاااء 
 ابلارتنة. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لوأله )لخللقا خصحا  الناا هم ف ها  ال لل) عطف عىنى  ىنة اجلزاء عىنى ال فر  إذ المأا اأامتها  فا  ألرألأ عىنى  
ل السالفة  لالتاأبة ابصىنأل ع الناا  لل أل اصىنأل عاأبة خ ار  خع ا  ا ام ا شاااة ع ال فر خمرال: بطالل فضل الع ا
 وأله )لخللقا خصحا  الناا). 

لع ا أل ااال اب اام ا شااااة ع ا أضااتحن الةنب ااه عىنااى خهناام خواارايء  ااا ذكاار بتاا  ا اام ا شااااة ماان خجاال مااا ذكاار وباال ا اام  
 ا شااة. 

جم أع خمرتن اداأل ال لا أت عىنى ال فر  لمل تا   اداأل ال اب أت عىن ه ع وأله ألتاىل  هكا لو  األأ وبط الع ال عىنى 
)لمن ت فر اب ميال فاط وبط ع ىنه لهأ ع ار ارة مان اصا ارتن) لوألاه ألتااىل )لاقن خشاركم ل حابطن ع ىناا للة اأنن 

لتىن ااء ع ا رألا  عان ا  االق إذا ات  مان من اصا رتن) لوأله )للأ خشركأا احلابط عانهم ماا كاانأا تت ىناأل) لوا  ا ةىناف ا
الأله لاج  إىل ا  الق  فتن  مالا لخيب ون فة خل من ااألا  مان ا ساىن حن مث عاال إىل ا  االق لات  مل ألرجا  إل اه خع الاه 

وبال ال  ع ىنها وبل اداأل ال فإل كال عىن ه نكلا خل خميال مل ت ن عىن ه شيء منها بت  عألأله إىل ا  االق  لإل كاال واج 
 خل ترأل  مث عال إىل ا  الق ا ةرنف احلج لد تؤ ك  ا كال عىن ه  من اداأل ال إد ما فتىنه ع ال فر خ ك به. 

 لوال اليفافتي إذا عال ا رأل  إىل ا  الق عالت إل ه خع اله كىنها ما له لما عىن ه.  
طا ههنا  لنه عىنل اصىنأل ع الناا عىن ها ف ان خل  فرما وجة مالا فاال ابن التريب وال عىن اؤان إلا ذكر هللا ا أافاة شر  

عىناى ال فار  ىنا ه هللا ع النااا هبااكه ارتاة: لمان خشار  واابط ع ىناه ابرتاة ال ار  فه ااا آتةاال مف ا اتل  تن احن لو  ااحن 
جاأا  لاألاه: مةراترتن اه ترت  خل بحن اليفرطحن لاجلاأابحن هناا ألأ تتاا فاألاه: )فرللقاا وبطام خع ااهلم ع الا ن ا لار ارة) 

 لمن ترأل ل من م عن لتنه. 
   
 

 604صفحة : 
 
لوأله: )لخللقا خصحا  الناا هم ف ها  ال لل) جأا  لاأله: ف  م لهأ كافر  للتال ع إعاالة )لخللقاا) إتاكاان أبناه   

  ع هاكه جأا  رل  لع إطالق اري ال ر  عن الةا    اب أت عىنى ال فار ورتناة عىناى وبا  هاكا ا تا  مان هاكا الا ا
 ارتة. 

لع هااكا اد ااة دل إلراااء لااعاا ة ماال ا طىناال عىنااى ا ا اا   للتاال نظاار مالااا ع إلراااء ذلااا خل هااكه خو اااق ألرجاا  إىل  
خصأل ال تن لد ت ةفي ف ها ابلللة الظن ة  فإذا كال ال ل ل ا طىنل د ل عىناى ا ا ا  ع فارلع اليفارتتة فبناه لل ال  اين  

  فرما ع خصأل ادعةاال فر ك من كل آتة صرتح و  ها  للىننظر ع هاكا جماال  لل بتاض ماا لغالأ خللة الفرلع  ن ة
 ذكر من الع ال ااج  إىل شرا   ا  الق لفرلعه كاحلج. 

 لاحلجة لىنيفافتي إع ال مل ا طىنل عىنى ا ا   ك ا ذكره الفار لصأبه ابن الفرس من ا ال  ة.  
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 ة تاراه ا  االق فاا  واال ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم حل ا م بان وازاق )خ اىن م فإل وىنم فالت ل البا  ع اجلاهىن 
 عىنى ما خ ىن م عىن ه من  ري)  فهل ت أل ا رأل  عن ا  الق خول واد من خهل اجلاهىن ة. 

ين عىناى فاجلأا  خل والة اجلاهىن ة وبل جميء ا  الق والة  ىنأ عن اليفرتتة ف ال من فضاا ل ا  االق ألارترهاا. لوا  با  
هكا  الف ع بااء و م البحبة لىنكتن ااأل لا بت  النل صىنى هللا عىن اه ل اىنم مث اجتاأا إىل ا  االق ماال وارة ابان هبارية 
التامري  لعىنا ة بن عالثة  لالشتث بن و س  لع  نة بن وبن  لع رل بن مت  ت ر   لع شرح الااضي  كراي عىني 

ى هللا عىن اه ل اىنم مساىن ا مث ااألا  مث خ اىنم بتا  لفااة الر األ ع الباحابة نظار  خلف ة التراوي: لع ل أل من لااي النال صاىن
كبري اه وال وىنألأ ع شرح    اجلأام  للأ ااأل  الباحايب ع و ااة الر األ صاىنى هللا عىن اه ل اىنم لاجا  إىل ا مياال بتا  

رط الأفااة عىن هاا  لل صاحبة لفاأله جر  ذلاا عىناى اصاالف ع الارلة  هال سابط الت ال بانفس لوأعهاا خل إلاا سبطاه بيفا
الر األ صاىنى هللا عىن ااه ل اىنم فضا ىنة عظ  ااة  خماا وباأل الاتةااه بتا  عألألاه إىل ا  ااالق فف هاا نظار  خمااا مان ااألا  ع و اااة 
النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم لاج  إىل ا  الق ع و األه لصحبه ففضال الباحبة واصال لاه مثال عبا  هللا بان  ات  بان خيب 

  رح. 
السر ع اورتال هاكتن اليفارطحن ع هاكه ارتاة ما   ىناأ با اة نظا رهاا عان رين اليفارطحن  وىنام: ألىناا اري  فإل وىنم: ما 

ال ر جاءت لةهأتل خمر اليفر  عىنى فرض لوأعه من غري متحن ك ا ع آتاة لمان ت فار اب مياال خل لوأعاه  ان تساةح ل 
لآتة )لقن خشركم ل حبطن ع ىنا) فاوةبر ف ها عىنى ما لوأعه منه ك ا ع آتة )للأ خشركأا حلبط عنهم ما كانأا تت ىنأل) 

تنيفاار عاان اليفاار  بتاا  ا ميااال ماان واابط الع ااال  لماان اصسااااة إب ااال  خمااا هااكه ارتااة فااا  لالت عاااأ ذكاار حماللااة 
حن ا يفاركحن لمتاااجلةهم ااألاا ال ا ساىن حن ا ااااطبحن ابرتااة  ف اال فاارض لوااأع اليفار  لاداألاا ال ماانهم خوار    اللااة ا يفاارك

 ذلا باةال ا سىن حن  فككر ف ها  ايلة هتأتل لهأ اصىنأل ع الناا. 
لكانم هكه ارتة من لد ل النبأة  إذ لو  ع عاق الرلة  خل مان بااي ع وىنابهم خثار اليفار  وااللأا مان ا ساىن حن اداألا ال  

األىنهم فرج  منهم من باي و ا  فىنأد لواألىنأهم عىنى ذلا فااأل  فرتل عظ م لواق هلا الب تل اضي هللا عنه بتزمه لتا نه فا
 هكه ارتة لتسأا من فا  ة الرجأع إىل ا  الق لهي فا  ة ع ق اصىنأل ع الناا. 

   
 

 605صفحة : 
 
لوا  خشااا التطاف ع وألاه )ف  ام) ابلفااء ا ف ا ة لىنةتا اأ إىل خل ا اأت تتااأ اداألا ال لوا  عىنام كال خوا  خل متظاام   

عاأ اداأل ال ف تىنم السام  و نقك خل ا رأل  تتاوأ اب أت عاأبة شرع ة  فة أل ارتة هبا لل ال ا رأل تن د سضر آجاهلم 
عىنى لجاأ  وةال ا رألا   لوا  ا ةىناف ع ذلاا عىن ااء الماة فااال اجل هاأا تساةةا  ا رألا  ثالثاة خايق لتساجن لاكلا فاإل 

ال بان عفااال لبااه واال مالااا لخما  باان ونباال ات  وبىنام ألأبةااه لإل مل تةاأ وةاال كاافرا لهااكا وااأل ع ار باان اصطاا  لعث اا
لإ حاق بن ااهأته  أاء كاال اجاال خل امارخة  لواال خباأ ون فاة ع الرجال مثال واأهلم  لمل تار وةال ا رألا ة بال واال ألسارتق  
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لوال خصحابه سبس وىت ألسىنم  لوال خبأ مأ ى الشتري لمتاذ بان جبال لطااللس لعب ا  هللا بان ع ار لعبا  التزتاز بان 
ل لاليفافتي باةل ا رأل  لد تسةةا   لو ل تسةةا  شهرا لوجة اجل    و تث ابن عبااس مان با ل لتناه فااوةىنأه ا اجيفأ 

لفتل البحابة فا  واألل خبأ ب ر ا رأل تن لخورق عىنى السبا  ة الكتن العأا خلأه ة عىناي  لخ تاأا عىناى خل ا ارال ابحلا تث 
خل من شامىنة لىنككر لالنثى إد من شك منهم لهأ خبأ ون فة لابان  من ب ل لتنه الكي هأ ا  الق  لاألفل اجل هأا عىنى

شربمة لالثأاي لعطاء لاحلسن الاا ىنأل د ألاةل ا رخة ا رأل ة لاوةجأا بنهي ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل ىنم عن وةل النساء 
لا اارخة ماان شاارهنا خد فابااأا بااه ع ااأق ماان باا ل لتنااه  لهااأ اوةجااا  عج ااأ  لل هااكا النهااي لاال ع خو اااق اجلهااال  

 ألااألل  فإنه هني ختضا عن وةل الرهبال لالوباا خف األ هؤدء: إل من ااأل  من الرهبال لالوباا بت  إ المه د تاةل. 
لو  ش ل مالا لخبأ ون فة ع ا رأل  ابلزن وة خي إ هاا ا  الق لإبطال ال فر فااد: تاةل لد ألابل ألأبةاه إذا خ اك وبال  

 با. خل    ات 
 لمن  أ النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم وةل لد ألابل ألأبةه.  
هكا  لاعىنم خل الرلة ع الصل هي اصرل  من عا  ة ا  الق عن   هأا ا سىن حن؛ لاصرل  من التا ا ة لألار  خع اال   

 ااالق ألبااردة بااه ا  ااالق عناا  اصااأاا  لبتااض ا تةزلااة الاااا ىنحن ب فاار مرأل ااأ ال باارية  لتاا ل عىنااى  اارل  ا سااىنم ماان ا 
إبوارااه نبااا خل صاا نا فااالنص  اااهر  لالضاا ن خل    خواا  بىنفااف خل فتال تةضاا ن ذلااا د دة اال غااريه حب ااث ت ااأل واا  
نااص هللا لا ااأله خل خ اا  ا سااىن أل عىنااى خنااه د تباا ا إد عااان كااافر مثاال السااجأل لىنباانم  لالاارتلل إىل ال نااا س حبالاااة 

 خصحا  لتنها. 
عىنم ابلضرلاة جميء الر أل به  خي ما كال التىنم به ضرلااي وال ابن ااش  ع الفاا ل  ع الةف اري  لخحلاأا بكلا إن اا ما 

 إبن اا ا تىنأق ضرلاة  الف  . لع ضبط وا اةه خنظاا لىنفاهاء حمىنها كةأ الفاه لاصالف. 
اعاة مان اجلامتاة ا  االم ة فهاأ لو  ة أليفرت  وةل ا رأل   م  خل ال افر ابلصالة د تاةل  خل اداأل ال  رل  فارل خل   

ارلجه من ا  الق بت  ال  أل ف ه تنالي عىنى خنه  ا  الط هكا ال تن لج ه غري صا  للج  ماا كاال عىن اه وبال ذلاا 
خصاىنح فهاكا ألتارتض ابلا تن لا اةافاف باه  لف اه ختضاا مته ا  طرتال  ان ترتا  خل تنسال مان هاكا الا تن لذلاا تفضاي إىل 

مل زتال لاكلا  اجار ماا انزجار النااس لد جنا  شا قا  اجارا مثال ألأوا  ا اأت  فىناكلا جتال ا اأت هاأ اوالل اجلامتة  فىنأ 
التاأبة لىن رأل  واىت د تا  ل خوا  ع الا تن إد عىناى ببارية  لواىت د خيار  مناه خوا  بتا  الا  أل ف اه  للا س هاكا مان 

أبهناا غاري منساأ ة  لل ا كاراه ع الا تن هاأ إكاراه  ا كراه ع ال تن ا نفي باألاه ألتااىل )د إكاراه ع الا تن) عىناى الااأل
 الناس عىنى اصرل  من خلايهنم لال  أل ع ا  الق لخما هكا فهأ من ا كراه عىنى البااء ع ا  الق. 

[) واال الفاار: 218) إل الكتن آمنأا لالكتن هاجرلا لجاه لا ع  ب ل هللا خللقا ترجأل امم هللا لهللا غفاأا اوا م] 
تىنال هاكه ارتاة  ااا وبىنهاا لجهاال  خواا مها: خل عبا  هللا بان جحاش وااال: اي ا األ هللا هاأ خنااه د عااا  عىن ناا ف  ااا ع أل

فتىننا  فهل نط   منه خجرا خل ثأااب  فنزلم هكه ارتة؛ لل عب  هللا كال مؤمنا لمهاجرا لكال بسبأ هاكه ا ااألىناة جماها ا  
 تتين فةحاام ف ه اللصاف الثالثة  . 
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 606صفحة : 

 
الثاااين: خنااه ألتاااىل  ااا خلجااأ اجلهااال باألااه )كةااأ عىناا  م الاةااال) خألباا  ذلااا بااككر ماان تاااأق بااه اه  لالااكي تظهاار يل خل   

ألتا أ ما وبىنها هباا مان اب  ألتا اأ ا ناكاا ابلبيفاااة لألنزتاه لىن اؤمنحن مان اوة اال ااألا الهم فاإل ا هااجرتن مل ترألا  مانهم 
  آايت الةيفرت . خو . لهكه اجل ىنة مترتضة بحن

ل)الكتن هاجرلا) هم الكتن  رجأا من م ة إىل ا  تنة فرااا با تنهم  ميفاةل مان اهلجار لهاأ الفاراق  لإلاا اشاةل مناه ل ل  
ا فاعىنة لىن دلة عىنى خنه هجر نيفر عن ع الة من اجلانبحن ف ل من ا نةال لا نةال عنه و  هجر ار ار لطىناأ بتا ه  خل 

 أهلم: عافا  هللا ف  ل عىنى خنه هجر وأما هجرا ش ت ا  وال عب ة بن الط أ:          ا فاعىنة لىن بالرة كا
إل ال  ضربم ب ةا مهاجارة                      ب أفة اجلن  غالم للها غأل لاجملاه ة مفاعىنة ميفةاة مان اجلها  لهاأ   

لناه تضام جها ه إىل جها  آ ار ع نبار الا تن مثال ا يفاة لهي الاةال  ا ف ه من بكل اجله  كا فاعىنة لىن بالرة  لو ال: 
ا ساع ة لهي ضم الرجل  اع ه إىل  اع  آ ر لتعانة لالاأة  فا فاعىنة  ت  الضم لالة رتر  لو ال: لل اجملاها  تباكل 

 جه ه ع وةال من تبكل جه ه ككلا لاةاله فهي مفاعىنة وا ا ة. 
 ل)ع) لىنةتىن ل.  
ضاااه لإوامااة لتنااه  لاجلهااال لاجملاهاا ة ماان ا بااطىنحات الارآن ااة لا  ااالم ة  لكاارا ا أصااأل ل) ااب ل هللا) مااا تأصاال إىل ا  

 الةتظ م اهلجرة لاجلهال كرهن ا مسةاالل ع سا ل الرجاء. 
لجاايء اب اام ا شااااة لىن دلااة عىنااى خل اجاااءهم امااة هللا لجاال إمياااهنم لهجاارهتم لجهااالهم  فةركاا  بااكلا مااا تاا ل عىن ااه  

مياء إىل لجه بناء اصرب  لإلا اوة ج لةرك  ه لل البىنةحن  ا كانةا  اا اشاةهر هب اا ا ساىن أل لطا فاة مانهم ا أصأل من ا 
صااات كالىناأ؛ إذ تطىنل عىنى ا سىن حن تأمقك ع لسال اليفرع ا م الكتن آمنأا ك ا تطىنل عىنى مسىن ي ورتش تأمقك ا م 

 ا أصأل.  ا هاجرتن فرك  وب  ال دلة عىنى لجه بناء اصرب من
لالرجاء: ألروأ اصري م  ألرىن أ  ان وباأله  فاإل لعا  هللا لإل كاال د خيىناف فضاال مناه لصا وا  لل ان اصاأامت جمهألاة  

 لمبالفة الت ل  رال هللا و  ألفأت  أان  د ت اتها ا  ىنف للقال تة ىنأا ع ادعة ال عىنى الت ل. 
لمناااف  لىنناااس لإنه ااا خكاارب ماان نفته ااا) ا ااةقناف  بطااال ع ىنااحن  ) تساارلأنا عاان اص اار لا  ساار واال ف ه ااا إمث كبااري  

غالبحن عىنى الناس ع اجلاهىن ة لمها شر  اص ر لا  سر لهاكا مان عا ال الو ااق الا  ب نهاا ع هاألاه الساأاة  اا ترجا  إىل 
ختهاا الاكتن آمناأا كةاأ عىنا  م إصالح الوأال ال  كال عىن هاا النااس ع اجلاهىن اة  لا يفارلع ع ب اهناا مان وألاه ألتااىل )اي 

الاباف ع الاةىنى) إىل آ ر السأاة  ع ا ما ختىنل ذلا من ارلا  لالزلاجر لالبيفا ر لا أاعف لالمثال لالابص؛ عىنى 
 عالة الارآل ع ألفنن خ ال به ألنيف طا لىن ااطبحن لالسامتحن لالااا حن لمن بىنغ  لو  ألنا ام ع هكه ارتة. 

ل؛ وااال الأاواا ي: نزلاام ع ع اار باان اصطااا  لمتاااذ باان جباال لنفاار ماان النباااا خألااأا ا ااأل هللا لالساا ىنأل هاام ا سااىن أ  
صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم فاااالأا: اي ا ااأل هللا افةنااا ع اص اار فإهنااا مكهبااة لىنتااال مةىنفااة لىن ااال؛ فنزلاام هااكه ارتااة  وااال ع 
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تا ها آتاة ا ا ا ة )اي ختهاا الاكتن آمناأا إلاا اص ار ال يفاف: فىن ا نزلم هكه ارتة ألر  اص ر وأق لشارهبا آ ارلل مث نزلام ب
 لا  سر) ارتة. 

   
 

 607صفحة : 
 
لشاار  اص اار ع اال مةرصاال ع البيفاار واا ميا مل سرمااه شاارتتة ماان اليفاارا   د الااا ا ا ساا ر بىنااه مااا للنااه  لخمااا مااا تااككره   

م عىن ه بل اليفأاه  عىناى ضا ه مةاأافرة  لإلاا بتض عىن اء ا  الق: إل ا   اا وراق ع اليفرا   كىنها ف الق د شاه  هل
جرخهم عىنى هكا الااأل ماا وتا له ع خصاأل الفااه مان خل ال ىن اات الةيفارتت ة لهاي وفاف الا تن لالانفس لالتاال لالنساأ 
لا ال لالترض هي  ا األفام عىن ه اليفرا    لهكا الااأل لإل كناا نسااع  عىن اه فاإل متنااه عنا ي خل اليفارا   كىنهاا نظارت 

ف هاأله المأا ع أليفرتتاهتا  لخما خل أل أل مراعاة ابطرال ع غاري  ارتتة ا  االق فاال خوساأ ذلاا تاةم  عىناى خل إىل وف
ع مراعاهتا لاجات  لد واجة إىل البحث ع هكا ب   خل كةأ خهل ال ةا  ل س ف ها سر  اص ر لد الةنزته عن شرهبا  

واىت  ا ر  لخل لأطاا شار  اص ار واىت  ا ر  ا را خفضاى بازع هم إىل  لع الةأااة ال  ب   ال هأل خل نأوا شر  اص ار
خمااار شااان    لال اااري مااان الكاذتاااأ؛ لل النباااأة ألساااةىنزق التبااا ة  لاليفااارا   لإل ا ةىنفااام ع إابواااة خشااا اء فهنالاااا ماااا 

النب اء؛ لهنا  تسةح ل عىنى النب اء  ا تؤلي إىل نابهم ع خنظاا التاالء لالكي زأ اعةااله: خل شر  اص ر د  أل ه
د تيفرهبا شاابأها إد لىنطر  لالىنهأ لالس ر لكل ذلا  ا تةنزه عنه النب اء  لد تيفربأهنا لاب  الةاأ  لاىنة هكا الابا  

 من شرهبا. 
لع  فر الاللتحن من الةأااة  لكىنم هللا هاالل وا ال: مخارا لمسا را د أليفار  خنام لبناأ  متاا عنا  ل األ م إىل    اة  

 ع ل ي د متأألأا. فرضا لهراي ع خج ال م. للىنة   ز بحن ا ا س لا ىنل لبحن النجس لالطاهر  . ادجة ا 
لش أع شر  اص ر ع اجلاهىن ة متىنأق  ن عىنم خلهبم لاتاخيهم فا  كانم اص ر وأاق خلل و اهتم  لوباا  لكاهتم لمسرة  

  ماهنم لمىنهى خلواهتم  وال طرفة:          
 هن من ع يفة الفىت                      لج   مل خوفل مىت واق عألي للأد ثالو   
ف نهن  باي التاذدت بيفاربة                      ك  م ماىت ماا ألتال اب ااء ألزبا  لعان خناس بان مالاا: ورمام اص ار   

اء ا  االق ع لمل ت ن تأمقاك لىنتار  عا ش خعجاأ منهاا  لماا وارق عىنا هم شايء خشا  عىنا هم مان اص ار. فاال جارق خل جا
سرميهااا بطرتااااة الةاا اتج فااارور وابااة إابواااة شاارهبا لوساااب م ع هااكا ادمةناااال بااكلا ع وألاااه ألتاااىل )لمااان ناارات النا ااال 
لالعنا  ألةاكلل منه  ا را لا واا وسانا) عىناى ألفساري مان فسار السا ر ابص ار  لو ال السا ر: هاأ النب اك غاري ا سا ر  

 لال هر الةفسري اللل. 
النحل نزلم   ة  لاألفل خهل الثر عىنى خل سر  اص ر لو  ع ا  تنة بت  غزلة الوزا  أبايق  خي ع آ ر  لآتة  أاة  

 نة خاب  خل  نة مخس عىنى اصالف ع عاق غزلة الوزا . لالبح ح اللل  فا  امو هللا عىنى الناس أبل اختكلا   را 
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مةه ابلناس وىت ع مىنهم عىنى مباحلهم فجااءهم ذي ذلاا ابلةا اتج  من الث رات ال   ىناها هلم  مث إل هللا مل ته ل ا 
فا اال: إل آتااة  ااأاة البااارة هااكه هااي خلل آتااة آذناام  ااا ع اص اار ماان عىنااة الةحاار   لخل  اابأ نزلهلااا مااا ألااا ق  ف  ااأل 

إىل ما  ريل من الةحر   وال  لصفها  ا ف ها من ا مث لا نفتة ألنب ها هلم  إذ كانأا د تككرلل إد حما نها ف  أل هت قة هلم
البرأي: إنه  ا نزلم هكه ارتة وال ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل ىنم  إل هللا ألا ق ع سار  اص ار)  خي ابةا خ تهايء سرميهاا 
تاااال: ألااا مم إل ااا ع كااكا خي عرضاام عىن ااا  لع ألفسااري اباان كثااري: خهنااا  هاا ة لةحاار  اص اار عىنااى البنااات لمل أل اان 

 مترضة خي مترضة ابل ف عن شرهبا ألنزها. مبروة بل 
ل هأا ا فسرتن عىنى خل هكه ارتة: نزلم وبل آتة  أاة النساء لوبل آتة  أاة ا ا  ة  لهكا اخي ع ر بن اصطا  ك اا  

ال  خبااأ لالل  لال  ختضااا عاان اباان عباااس خنااه اخ  خل آتااة ا ا اا ة نسااام )اي ختهااا الااكتن آمنااأا د ألاربااأا البااالة لخنااةم 
  اا ) لنسام آتة )تسرلأنا عن اص ر لا  سر)  لنساأ دبان ع ار لاليفاتل لجماها  لوةاالة لالرب ا  بان خناس لعبا  

 الرمن بن  ت  بن خ ىنم. 
لذهأ بتض ا فسرتن إىل خل آتة البارة هاكه ثبام هباا سار  اص ار فة األ هاكه ارتاة عنا هم ان لاة بتا  آتاة  اأاة النسااء  

 ألارباأا البااالة لخناةم  ا اا )  لإذ كانام  ااأاة الباارة وا  نزلام وباال  اأاة النسااء ل اأاة ا ا اا ة  )اي ختهاا الاكتن آمناأا د
ف جائ عىنااى واأل هااؤدء خل هااكه ارتاة نزلاام بتاا  نازلل  ااأاة الباارة لخهنااا لضااتم هناا إحلاوااا ابلاضااااي الا  و ااى  ااؤاهلم 

 عنها. 
   
 

 608صفحة : 
 
ا بيفاار  خواا مها لالىنتااأ ابر اار ذنااأ عظاا م  لهااكا هااأ ال هاار ماان ارتااة؛ إذ لخل متاا  )ف ه ااا إمث كبااري) ع ألتاط ه اا  

لصف ا مث ف ها بأصف كباري فاال أل األ آتاة  اأاة التااأل إد مؤكا ة لىنةحار  لنباا عىن اه؛ لل ماا ع آتةناا هاكه مان ذكار 
اص ر بت  نزلل هاكه ارتاة فباىنى ا ناف  ما و  تةرلله ا ةرللأل ابلتكا من شرهبا  لو  ال  ع بتض اررا خل ان ا شربأا 

اجالل فجتال تهجرال كالما د ت اي ما هأ  لشرهبا اجل من ا سىن حن فجتل تنأح عىناى وةىناى با ا مان ا يفاركحن  فبىناغ 
ذلا النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم فجاءه فزعاا لافا  شا قا كاال ب ا ه ل ضاربه فااال الرجال: خعاأذ ابهلل مان غضاأ هللا لا األه 

 ا خب ا  فرنزل هللا سرميها  تة  أاة ا ا  ة. لآله: د خطت ه
لاص ر ا م ميفةل من مبا ا مخار اليفايء مخاره مان اب  نبار إذا  ارته   اي باه عباري التناأ إذا غىناى لاشاة  لواكف  

ابلزب  فباا مس را؛ لنه تسرت التال عن ألبرفه اصىنفي ألسا  ة جما تاة لهاي إماا ألسا  ة اب با ا  خل هاأ ا ام جااء عىناى 
ب ا: هأ ا م ل ل ميفرل  مس ر  أاء كال عباري عناأ خل عباري غاريه خل مااء نباك ف اه  ب اأ خل متار خل غريمهاا  نة ا 

من النبكة لألر  وىت خية ر لتزت   لا ةظهره صاوأ الاامأس. لاحلال خل اص ار كال شارا  مسا ر  إد خناه غىناأ عىناى 
عىن ه مخر لنب ك لفض د  لو  لالت خ باا صح حة أل ل عبري التنأ ا س ر؛ لهنم كانأا تةنافسأل ف ه  لخل غريه تطىنل 
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عىناى خل متظام شارا  التار  تاأق سار  اص ار مان فضاا د الة ار  لخل خشاربه خهال ا  تناة تأمقاك مخساة غاري عباري التنااأ  
 لهي من الة ر لالزب أ لالتسل لالكاة لاليفتري لبتضها تس ى الفض د  لالنا    لالس ركة  لالبة . 

اررا عن ابن ع ر: نزل سر  اص ر لاب  تنة مخسة خشربه ماا ف هاا شارا  التناأ  متنااه لا س متا للا  لما لال ع بتض 
 ع اص سة شرا  التنأ لاىنة لجأله لل س ا رال خل شرا  التنأ د تأج  اب  تنة. 

          لو  كال شرا  التنأ زىنأ إىل احلجا  لجن  من ال  ن لالطا ف لاليفاق وال ع رل ابن كىنثأق:  
 لد ألباي مخأا الن اتن لخن اتن بىن  من بالل اليفاق.   
لوا  خنبااين عىناى اصااالف ع مسا ى اص اار ع كاالق التاار   االف ع الو اااق  فاا  خ اا  التىن ااء كىنهاام عىناى خل مخاار   

 اال  ااالف ك ااا التنااأ وااراق كثريهااا إ اعااا لوىن ىنهااا عناا  متظاام التىن اااء لداا  شاااا  ال ثااري منهااا عناا  اجل هااأا لع الاىن
 اا ر  ع  ااأاة ا ا اا ة إل شاااء هللا ألتاااىل  مث ا ةىنفااأا ف  ااا عاا اها فاااال اجل هااأا: كاال شاارا  خ اا ر كثااريه فاىن ىنااه وااراق 
لو  ه كح م اص ر ع كل شيء خ كا  س ى اص ر عن هم  لابلا اس اجلىني الأاضح خل و  ة الةحر  هاي ا  ا اا 

ل خبأ ون فة لخبأ تأ ف ل ف ال الثأاي: خيةص شرا  التنأ بةىنا الو اق لهأ ربم جل  تها لهكا هأ البأا   لوا
خما ما ع اه فال درق منه إد الا ا ا سا ر  ه اكا تناال ا ااالفأل عان خيب ون فاة  لكاال التىن ااء ع الاا   تناىناأل ذلاا 

ماا واعا ة خل ا ارذلل ف اه شارعا د مطىناا وىت ا ا خلهم ناىنهم خنه د تر  عىنى من   ر برري اص ر ش قا  لتزت  ذلا إتها
 تةا   ابلسالمة لا ا عض لا ذلا  ناأل وبص لوأالو كاأل خيب نأاس:          

خابح التراوي النبا ك لشارباه                      لوال: ورامال: ا  اماة لالسا ر لل ان الاكي ا اةار عىن اه احلنف اة هاأ خل   
شربه لهأ خابتة:  اص ر  لهأ الين من عبري التنأ إذا عىني لاشة  لوكف ابلزب     الشربة ا س رة وس ال  خو مها حمرق

لالطالء  ب سار الطااء لاب ا  لهاأ عباري التناأ إذا طابد واىت ذهاأ خوال مان ثىنث اه مث ألار  واىت صااا مسا را   لالسا ر  
تباري مسا را   لالنا ا   لهاأ  بفةح السحن لال اف لهأ الين من ماء الرطأ خي مان ا ااء احلااا ا بابأ  عىناى الرطاأ مث

الااين ماان نب ااك الزب ااأ  لهااكه الابتااة وااراق وىن ىنهااا لكثريهااا لجنسااه التااحن ل اان اص اار ت فاار مسااةحىنها لداا  شاااا  الاىن اال 
لال ثااري منهااا  لخمااا الثالثااة الباو ااة فااال ت فاار مسااةحىنها لد داا  شااااهبا إد إذا  اا ر. الاساام الثاااين الشااربة احلااالل شاارهبا 

الة ر لالزب أ إذا طبد للأ خلة طبااة  لنب اك اصىن طاحن منه اا إذا طابد خلة طبااة  لنب اك التسال لالةاحن لالار  لهي نب ك 
لاليفااتري لالااكاة طاابد خق مل تطاابد. لا ثىنااث لهااأ مااا طاابد ماان ماااء التنااأ وااىت ذهااأ ثىنثاااه لباااي ثىنثااه  فهااكه الابتااة داال 

التباالة  كاكا  خل إصاالح هضام الطتااق خل الةا الي لإد ورمام لد شرهبا؛ إذا مل تاب  به الىنهأ لالطر  بل الةاأ  عىنى 
 د  شااهبا إد إذا   ر. 

    
 

 609صفحة : 
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لهكا الةفب ل لل ىنه الا اس  لل هكه الشربة مل تبل ف ها ا   اا ا تةال  لخما احل  لهكا الةفبا ل لل ىناه الا ااس  لل   
لخمااا احلا  فااال لجااه لىنةفبا ل ف ااه لناه إل كااال عىنااى السا ر فاااجل     ااأاء ع  هاكه الشااربة مل تبال ف هااا ا  اا اا ا تةاال 

ا   اا  عىنى خنه تىنزق خد ت أل احل  إد عن  وبأل الس ر لل س ع اررا ما تيفاه  لراري ذلاا  لإل كاال احلا  لسا  
ه. لمتسااا احلنف ااة هلاااكا الكاتتااة فااال خا  خل واعاا ة  ااا  الكاتتااة ألبىنااغ إىل وااا  مرأل ااأ الكاتتااة وبااال وبااأل ا ةااكاع إل ااا

الةفبا ل أبل النباكة شاارهبا الباحابة هاأ متسااا خل هاي  ااا وبىناه  إذ الباحابة داشااأل عان شار  ا ساا رات لإلاا شااربأا 
النباكة وبال ا ة ااهااا  لا ام النب اك تطىناال عىناى احلىناأ لا اة اار فبااا الىنفاف غااري منضابط  لوا   ااالف حم ا  بان احلساان 

لا ا ذكر بتضهم ع اد ة دل خل اص ر وا اة ع شرا  التنأ الاينء جماا  ع غاريه مان  إمامه ع ذلا فأافل اجل هأا.
النبكة لاليفرا  ا طبأخ  لو  جاء ع ارتة لفف اص ر ف ح ل عىنى وا اةه لإحلاق غاريه باه إثباات الىنراة ابلا ااس  لهاكا 

ف ع الةساا  ة الىنرأتااة لا طااالق  فباطاا  ابطاال  لل اصااالف ع كااأل اص اار وا اااة ع شاارا  التنااأ خل ع العاام  ااال
النظر عنه ك ف تظن اجملةه  أبل هللا ألتاىل درق  بأف شرا  التنأ لترت  غريه  ا تسالته ع  ا ر البافات ا اؤثرة ع 
الو ااق  فاإل وااالأا: إل البافة الا  ذكاارت ع الاارآل وا   ااأتنا ف هاا   ا  الشااربة لذلاا بةحار  الااا ا ا سا ر لبا اام 

ا اار خو اااق ثبةاام ابلساانة كةحاار  الاىن اال لاحلاا  عىن ااه خل عىنااى الساا ر فةىنااا هااي حماال النظاار  وىننااا: هااكا مبااالاة لننااا لىن
ا ة لىننا عىن هم أبنه د تظن ابليفااع خل تفرق ع الو اق بحن خش اء مة اثىنة ع البفات  عىنى خنه وا  ثبام ع الباح ح 

هللا عىن ااه ل ااىنم وااال  إل اص اار ماان التبااري لالزب ااأ لالة اار لاحلنطااة  ثبااأات د تاا ع لىنيفااا ع النفااأس جماااد خل الناال صااىنى
لاليفتري لالاكاة  الاه النت اال بان بيفاري لهاأ ع  انن خيب لالل لواال  اص ار مان هااألحن اليفاجرألحن الناىناة لالتنباة  الاه خباأ 

لرتماكي  لواال خناس: لاا  هرترة لهأ ع  نن خيب لالل  لوال  كل مس ر مخر لكل مس ر وراق  الاه ابن ع ر ع  انن ا
 ورمم اص ر لما جن  شرا  التنأ إد وىن ال  لعامة شرابنا فض د الة ر. ك ا ع  نن الرتمكي. 

 لخما الةأ   ع اص ر بت  الطبد  فهأ أليفأته لىنفاه للطد  لماذا تف   الطبد إل كال ا   اا مل تزل مأجألا.  
 لصف هللا اص ر أبل ف ها إنا كبريا لمناف .  
لا مث: متباا ة هللا بفتاال مااا ف ااه فسااال لد ترضااي هللا  لخشاااا الراغااأ إىل خل ع اشااةااق ا مث متاا  ا بطاااء عاان اصااري   

لواال اباان التاريب ع ألفسااري  اأاة العااراف: ا مث عباااة عاان الاكق الااأاال ع الفتال  ف رنااه تيفاري إىل خل ا مث ضاا  الثااأا   
الفتل ا كمأق ع اليفرع  فهأ ض  الاربة ف  األ متا  ف ه اا إمث كباري خهن اا تةيفابأ ل اهر اصطالح اليفرتتة خل ا مث هأ 

 منه ا ما هأ إمث ع وال الترب ة لول الربح لاصسااة من الةيفاجر. 
 لإطالق ال بري عىنى ا مث جما   لنه ل س من الجساق  فا رال من ال بري: اليف ت  ع نأعه ك ا ألا ق آنفا.  
ة عىنى الظرف ة  فالة ش ة ألتىنل ا مث لا نفتة هب ا؛ لل الظرف ة خش  خنأاع الةتىنل  لهي هنا  رف ة جما تة لجيء بفي ال ال 

 شا تة ع كالق التر   لجتىنم الظرف ة مةتىناة بكات اص ر لا  سر لىن بالرة  لا رال ع ا ةت اهل ا ا تةال. 
 اطي شرهبا ابلتاأبة ع ال ن ا لار رة. لا ةري الةتبري اب مث لىن دلة عىنى خنه تتأل عىنى مةت 
لورخ اجل هأا )إمث كبري)  أو ة بت  ال ااف لوارخه مازة لال ساا ي )كثاري) ابلثااء ا ثىنثاة  لهاأ جماا  ا اةتري لصاف ال ثاري  

 لىنيف ت  أليفب ها لاأة ال  ف ة بأفرة الت ل. 
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مبا اا م   اا وبا  مناه واأة النفا   لل ا با ا لا ناف :    منفتة  لهي ا م عىنى ل ل مفتىنة لخصىنه دة ال خل ت األ  
 ا   ي خبىنغ من جهة  ايلة ا بين. 

لدة ل خل ت أل ا م م ال لاد عىنى كثرة ماا ف اه كااأهلم مسابتة لمااربة خي ت ثار ف ه اا النفا  مان وب ال واأهلم مباىنحة  
 لمفس ة  فا نفتة عىنى كل وال خبىنغ من النف . 

   
 

 610صفحة : 
 
ع اص ر نيفر ع ا ترتألأ عىنى شرهبا اتاة من ا فراط ف ه لالتربا ة مان أليفااجر زار إىل البرضااء لالبا  عان لا مث الكي   

 ب ل هللا لعن البالة  لف ها ذها  التاال لالةتارض لىنساارتة  لف هاا ذهاا  ا اال ع شارهبا  لع ا نفااق عىناى النا امي 
 الأل   بن ا ررية ا ازلمي:            وىت كانأا ا ا اهنأا ث اهبم عن  اص ااتن وال ع ااة بن

للساانا بيفاار  خق ع اارل إذا انةيفااأا                      ث ااا  الناا امى عناا هم كا رانااام لل ننااا اي خق ع اارل ناا مينا  نزلااة   
 الرابل ل س بتا م لوال عنرتة:          

مل ت ىنم لكانأا تيفرتلل اص ار أبناال غال اة لتتا لل  لإذا   رت فإنين مسةهىناا                      مايل  لعرضي لافر  
 ا  اكسة ع ننها ع با  وال لب  :          

خغىناااي الساااباء ب ااال خلكااان عاألاااال                      خل جأناااة وااا وم لفاااض  ةامهاااا لمااان آرمهاااا ماااا واااراه الطبااااء   
لاىنااأ لضااتفا ع النساال  لواا  انفاارل ا  ااالق عاان   اا  ا ةاار رلل خهنااا ألااأاو ا اا منحن عىن هااا خضاارااا ع ال باا  لالاار ةحن لا

اليفرا   بةحرميها  للجل ما ف ها من ا ضاا ع ا رلءة ورمها بتض التر  عىنى خنفسهم ع اجلاهىن ة  ف  ن ورمهاا عىناى 
 ىنم  نفسه ع اجلاهىن ة و س بن عاصم ا ناري بسبأ خنه شر  تأما وىت   ر فجك  ابنةه لألنالل ثأهباا  لاخ  الا ار فاة

 كالما  فىن ا خ رب بكلا وحن صحا إىل د تكلق مخرا ما عاش لوال:          
 اختم اص ر صاحلة لف ها                       بال ألفس  الرجل احلىن  ا   
 فال لهللا خشرهبا صح حاا                      لد خشفي هبا خب ا  ا  اا   
 لد خلعأ هلا خب ا نا مياا           لد خعطي هبا ننا و األاي              
فإل اص ر ألفضح شااب هاا                      لجتن هم هبا المر التظ  ا لع خماايل الااايل نسابة الب ةاحن الللاحن لبافأال   

بن خم ة  لمنهم عامر بان الظار  التا لاين  لمانهم عف اف بان متا  ت ار  ال نا ي عان الشاتث بان وا س  لصافأال بان 
ال ناين  لخ ىنأق البايل  ل أت  بن ع ي الطا ي   لخلا  ا  الق  لخ   بن كار  الاساري البجىناي الاكي كاال تىنااأ  خم ة

ع اجلاهىن ااة باار  جب ىنااة  لعث ااال باان عفااال  لخبااأ ب اار الباا تل  لعباااس باان ماارلاس  لعث ااال باان مظتااأل  لخم ااة باان خيب 
 البىنم  لعب  هللا بن ج عال. 
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  ب ن ة لهي ما أل سبه من وأة با ل الضات ف ع بتاض الواأال لماا ف هاا مان منااف  الةجاااة فاا   لخما ا ناف  ف نها مناف 
 كانم جتااة الطا ف لال  ن من اص ر  لف ها مناف  من الىنكة لالطر   وال طرفة:          

 للأد ثالو هن من ع يفة الفىت                      لج   مل خوفل مىت واق عألي   
اي التااذدت بيفااربة                      ك  ام ماىت ماا ألتال اب ااء ألزبا  لذهاأ بتاض عىن ا ناا إىل خل ا نااف  ف نهن  ب  

مال ة فاط فرااا من ادعرتاف  ناف  ب ن ة لىنا ر لهأ جحأل لىن أجأل لمن التج اأ خل بتضاهم  عام خل ع اص ار منااف  
 ب ن ة لل نها ابلةحر   الم. 

 سر عطفا عىناى اص ار لخماربا عنه اا أب بااا مةحا ة ف اا و ال ع ناةضاي هاكه ارتاة سار  اص ار خل لذكر ع هكه ارتة ا  
من الةنزته عن شرهبا تاال مثىناه ع ا  سار  لوا  ابل خل ا  سار وارتن اص ار ع الاة  ن مان نفاأس التار  تأمقاك لهاأ خكارب 

لىنيفااأاء عناا  شاار  اص اار  فهاام تةأصااىنأل لنحاار اجلاازلا هلااأ تىنهااأل بااه  لكثااريا مااا  ألأنااه لواام اليفاارا  إذا خعااأ هم الىنحاام 
 اعةقك بأ ا ل و  ألبىنغ هبم إىل ادعةا اء عىناى جازا النااس ابلنحار ك اا ع وباة مازة  إذ وار شااافا لتىناي بان خيب طالاأ 

 وحن كال مزة م  شر  فرنةه و نةه مررتة إايه هبكا اليفااف:          
لهن متاالت ابلفنااء فااق إل ها فيفل بطنها لخ ر  ال ب  فيفاأاء ع وباة           خد اي مز لىنيفرف النأاء              

 شهرية  لوال طرفة تككر اعة اءه عىنى انوة من إبل خب ه ع وال   ره:          
 ف رت كهاة ذات   ف جاللة                      عا ىنة ش د كالأب ل تىنانا ل   
 خلسم ألر  خل و  خأل م  ؤت                   تاأل لو  ألر الأ  ف ل اوها       
لوال خد ماذا ألرلل بيفااا                       شا ت  عىن ناا بر اة مةاتا اا  فاال جارق خل كاال ا  سار ختسار عىنا هم دوةنااء   

 الىنحم لىنيفر  للكلا كثر ع كالمهم ورنه ابليفر   لوال  ربة بن ع رل الفاتسي تككر ا بل:  
 

 611صفحة : 
 

            
   وايب هبا خكفاءان لهن نهاا                      لنيفر  ع خناهنا لناامر لذكر لب   اص ر مث ذكر ا  سر ع متىناةه فاال:          
 خغىنى السباء ب ل خلكن عاألال                      خل جأنة و وم لفض  ةامها مث وال:            
ةفهااا                       رااالل مةيفااابه خجساماهاااا لذكرمهااا عناارتة ع ب اام لاواا  فاااال تااككر لجاازلا ختساااا لعااأت حل  

 حما ن ورنه الكي صرعه ع احلر :          
ابااك تاا اه ابلااا اح إذا شةاااا                      هةااا  غاااايت الةجاااا مىنااأق فبجاال هااكا واارل ع هااكه ارتااة ذكاار اص اار   

 اورتان ع  ؤال السا ىنحن عنه ا إل كال نة  ؤال. بككر ا  سر  للجىنه 
لا  سار: ا ام جانس عىناى ل ل مفتال ميفاةل مان ا  سار. لهااأ ضا  التسار لاليفا ة  خل مان ال سااا لهاأ ضا  ا عساااا     

كرهنم صاغأه عىنى هكا الأ ل مراعاة لزنة ا م ا  ال من تسر ت سر لهاأ م اال جماا ي جتىناأا ذلاا الةااامر  نزلاة الظارف 
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ي ف ه ال ساا خل ال سر  لنه تفضي إىل افاهة الت ش لإ الة صتأبة  من ا ل لكىنأ اليفةاء  لوال صاوأ ال يفاف: الك
هأ مب ا كا أع   لف ه خنه لأ كال مب اا ل اال مفةاأح الساحن؛ إذ ا با ا الاكي عىناى ل ل ا فتال د ت األ إد مفةاأح 

إد خل زاا  أبل التاار  لضاتأا هااكا اد ام عىنااى ل ل ا با ا اليفاااذ التاحن ماا عاا ا ماا شااك  لمل تاككرلا ا  ساار ع اليفااذ  
 ل تىنم خنه ارل ل س  ب ا. 

لا  سر: و اا كال لىنتار  ع اجلاهىن اة  لهاأ مان الا ااا الاا   ا ةأغال ع الاا ق كاال لتاال مان وبال  لخلل مان لال ذكار  
لي  لالظاااهر خنااه للا  عااال باان عاأف باان ااق باان لتاأ ا  ساار عناه ع كااالق التاار  هاأ لا ااال باان عاال لتاااال لا ااال التاا

 اق  لهأ غري لا ال احل  م  لالتر  ألزعم خل لا ال كال خكثار النااس لتباا اب  سار واىت واالأا ع ا ثال  ختسار مان لا اال  
خشاراف ل ع أا خنه كال له رن ة ختساا د تفااوأنه هم من  الة عال لخشرافهم  للكلا تيفابهأل خهال ا  سار إذا كاانأا مان 

 الاأق أبتساا لا ال وال طرفة بن التب :          
 لهم ختساا لااا اال إذا                      خغىنم اليفةأة خب اء اجلزا  خاال الةيفب ه البىن غ  .   
لصفة ا  سر خهنم كانأا زتىنأل عيفرة و اح    و ح ب سر الاااف لهاأ الساهم الاكي هاأ خصارر مان النبال لمان الساهم  

هم صرري مثل السهاق ال  ألىنتأ هبا البب ال لل س ع اخ ه  نال لكانأا تس أهنا احلظاء    وضأة لهي الساهم فهأ  
البااارري لكىنهاااا مااان وباااأ النبااا   لهاااكه الاااا اح هاااي: الفاااك  لالةاااأخق  لالرو اااأ  لاحلىناااس  لالناااافس  لا سااابل  لا تىناااى  

ىنس  امس  فالسبتة اللل هلا وظأظ من لاو  إىل  بتة عىنى لالسف ح  لا ن ح  لالأغ   لو ل النافس  لهأ الراب  لاحل
ألرأل بها  لالثالثة ال رية د وظأظ هلا لألس ى خغفاد  ا  غفال بضام الراحن ل ا أل الفااء لهاأ الاكي خغفال ع التالماة  

اا اح ذات لهكه التالمات  طأط لاو  إىل  بتة  كراواق احلسا  الرلماين إىل الابتاة    لوا   طاأا التالماات عىناى ال
 التالمات ابليفىنط ع الاببة خل ابحلرق ابلناا فةس ى التالمة و نقك ورمة  لهكه التالمات ألأض  ع خ افل الا اح. 

فإذا خااللا الةاامر اشرتلا جزلاا بض ن مؤجل إىل ما بت  الةاامر لوس أه خب اء خي خجزاء إىل نان اة لعيفارتن جازءا خل إىل  
الصاا تي لخيب عب اا ة  لالظاااهر خل لىنتاار  ع ذلااا طاارتاةحن فىنااكلا ا ةىنااف الصاا تي عيفاارة خجاازاء عىنااى ا ااةالف بااحن 

لخبأ عب  ة  مث تضتأل ألىنا الا اح ع  رتطاة مان جىنا  ألسا ى الرابباة ب سار الاراء هاي مثال كناناة النباال لهاي لا اتة هلاا 
هم احلرضاه لالضارتأ لاجمل اال  خمار  ضا ل تضا ل عان خل خيار  مناه وا وال خل ثالثاة  للكىنااأا هباكه الرابباة اجاال تا عى عنا 

لكانأا تريفألل ع ن ه  ر ضة  لزتىنأل عىنى ت ته  روة ب ضاء تس أهنا اجملأل تتببأهنا عىنى ت ته خل جىن ة او اة تس أهنا 
السىنفة بضم السحن ل  أل الالق  لتىنةحف هكا احلرضة بثأ  خير  اخ ه منه مث زثأا عىنى اكبة ه لتض  الراببة بحن ت ته  

اءه اجل تس ى الرو أ خل الأك ل هأ المحن عىنى احلرضة لعىنى التساا كي د دةال خو  عىنى خو  لهأ الاكي لتاأق لا 
  مر احلرضة اببة اء ا  سر  زىنسأل لالتساا وأل احلرضة جث ا عىنى اكبهم  وال لات  بن الب ة:          

 بات مطىن  كل مشس  لفتم إىل اجمل ل لو  جتاثاأا                      عىنى الرك  
 

 612صفحة : 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



مث تاأل الرو أ لىنحرضة جىنجل الا اح خي وركهاا ف اضاضاها ع الرابباة كاي ختاةىنط مث تف ضاها خي تا فتها إىل جهاة   
خمر  الا اح من الراببة لفتة لاو ة عىنى ا م لاو  من التساا ف ار  و ح ف ةاا ق الأك ال ف ر اكه لتنظاره فاإل كاال مان 

تة إىل صاوبه لواال لاه وام فااعةزل ف ااأق لتتةازل إىل جهاة مث ألتاال اجلىنجىناة  لوا  اغةفارلا إذا  ار  خلل ذلات النبباء لف
الااا اح غفااال خد دسااأ ع غاارق لد ع غاانم باال تاارل إىل الراببااة لألتااال ا والااة له ااكا لماان  رجاام هلاام الااا اح الغفااال 

 ت فتأل نن اجلزلا. 
جلزلا تاسم إىل نان ة لعيفرتن جزءا فظاهر خل جل    خهال الاا ح الااامرة فرما عىنى الأصف الكي لصف الص تي خل ا 

 ش قا من خب اء اجلزلا لل جم أع ما عىنى الا اح الراحبة من التالمات نان ة لعيفرلل  لعىنى خهل الا اح غرق ننه. 
س كل ا ةاامرتن بارابح  لخما عىنى الأصف الكي لصف خبأ عب  ة خل اجلزلا تاسم إىل عيفرة خب اء فكلا تاةضي خل ل   

لل الربح ت أل  ا اا عيفرة  هاق  ا او م به الا اح لو نقك إذا نفا ت الجازاء اناطتام ا فاضاة لغارق خهال الساهاق 
الغفال نن اجلزلا لمل ت ن  ن  رجم له  اهاق ذات وظاأظ بتا  الاكتن ا اةأفأا خبا اء اجلازلا شايء إذ لا س ع ا  سار 

 لب  :          خكثر من جزلا لاو  وال 
لجااازلا ختسااااا لعاااأت حلةفهاااا لإذ د غااانم ع ا  سااار إد مااان الىنحااام د مااان الااا ااهم خل غريهاااا  للتااال كاااال مااان لصااافي   

الص تي لخيب عب ا ة كاال طرتااة لىنتار  ع ا  سار حبساأ ماا تباطىنح عىن اه خهال ا  سار  لإذا مل ز ا  التا ل ال ااع مان 
ثالثااة ف ثاار بااكلا احبااه خل غرمااه لإلااا تفتاال هااكا خهاال ال اارق لال ساااا لنااه  ا ة ا اارتن خ ااك بتااض ماان وضاار  ااه حن خل

 مترض صسااة عظ  ة  إذ مل تفز و وه  لتاال ع هكا الكي   ك خكثر من  هم مة م التساا وال النابرة:          
ا لتساا أل هاكا ا متاااق  ثاا  الايلي  إين خمتام ختسااااي لخماناحاهاام                      مثااين الايلي لخكساأ اجلفنااة اللما  

ك ااا وااال النابرااة  لنااه تاباا  منااه أل رتاار ا تاارلف عناا  الااربح فااالايلي  تاا  الاانتم  لكااانأا تتطااأل خجاار الرو ااأ لاحلرضااة 
لاجلزاا من حلم اجلزلا فرما خجر الرو أ ف تطاه من خلل الاسا ة لخفضال الىنحام لتسا أنه با ءا  لخماا احلرضاة ف تطاى حل اا 

 ذلا لخما اجلزاا ف تطى  ا تباى بت  الاسم من عظم خل نبف عظم لتس أنه الر . للل 
لمن دضر ا  سر من غري ا ة ا رتن تس أل العرال    عرل بأ ل كةف لهم دضرلل طت ا ع الىنحم  لالكي د دأ  

 ا  سر لد دضره لفاره  ي الربق ابلةحرتا. 
من الا اا كىنه لهأ الربح لالىنهأ ت ل لكلا مت وهم لألفا رهم إبعطااء اباح ا  سار  لخصل ا اب  من ا  سر هأ ا اب  

 لىنفاراء  لنه لأ كال هكا ا عطاء مطرلا ل ل من تىنتأ ا  سر  ا كال مت ح به وال العيفى:          
هم خااللا خل تظهارلا الرتفا  عان ا طت أ الض ف إذا ما شةأا                      لاجلاعىنأ الاأت عىنى ال ا ر مث إل كارام  

 الط   ع مال الا اا فباالا زتىنأل الربح لىنفاراء لال ةامى لمن تىنم بساوةهم من خض افهم لجريهتم  وال لب  :          
 خلعأ هبن لتاور خل مطفال                      بكلم جلريال اجل    حلامها   
هبطا ألبالة خمضبا خهضامها فباا ا  سر عن هم من شتاا خهال اجلاأل             فالض ف لاجلاا اجلن أ كرلا             

 ك ا ألا ق ع خب ات لب    لوال عنرتة ك ا ألا ق:          
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ابااك تاا اه ابلااا اح إذا شةاااا                      هةااا  غاااايت الةجاااا مىنااأح خي  ف ااف ال اا  ع ا  ساار ل ثاارة مااا لتااأ   
 الفاراء  لوال ع ري ابن اجلت :           ا  سر ع اليفةاء لنف 

تسااار إذا كاااال اليفاااةاء لمطتااام                      لىنحااام غاااري كبناااة عىنفااااأف ال بناااة بضااا ةحن ا ناااابض الاىن ااال ا تااارلف   
 لالتىنفأف كتبفأا اجلاع. 

   
 

 613صفحة : 
 
مااا تأوتااه ماان التاا الة لالبرضاااء لماان إضاااعة فا ناااف  ع ا  ساار  اصااة لعامااة لهااي لن أتااة كىنهااا  لا مث الااكي ف ااه هااأ   

الأوم لادعة ال ابل سل لالبطالة لالىنهأ لالب  عن ذكر هللا لعن الباالة لعان الةفااه ع الا تن لعان الةجاااة لوأهاا  اا 
اا كاالنرل  به وأاق ا  ن ة لألىنا آرق هلا آراها الضااة ع ار رة  لهلكه ادعةبااات خحلال الفاهااء اب  سار كال لتاأ ف اه و ا

لعن النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  خايكم لهاألحن ال تبةحن فإهن ا من م سر التجم  ترت  النرل  لعن عىنى النرل لاليفطرنج من 
ا  سر  لعىنى هكا  هأا الفاهاء لمالا لخبأ ون فة لوال اليفافتي  إذا  ال اليفطرنج مان الرهاال لالىنساال عان الطر اال 

وراما لهأ  اا  عن ا  سر لل ا  سر ما تأجأ لف  ا اال لخ اكه لهاكا لا س كاكلا لهاأ لالبالة عن النس ال مل ت ن 
 لج ه لا سرلة مبسأطة ع الفاه. 

لالناس مرال به الت أق د ةالف ا ناف   للنه  ا لو  ا  باا بأا طة  ع  ا ف  ة الظرف ة مل ت ان ع ال االق ماا تاةضاي  
ابص ر لا  سر  بل ال الق تاةضي خل هاأله ا ناف  مأجألة ع اص ر لا  سار  ان شااء خل  خل كل فرل من خفرال الناس تنةف 

 تنةف  كاأله ألتاىل )ف ه شفاء لىنناس). 
لل س ا رال ابلناس طا فة لت ق صىنأو ة خل هنا لىنتها  للاأ خاتا  طا فاة  اا صاح إد خل تااال لمنااف  اليفااابحن لال ا ارتن    

لكة لىنيفاابحن) فإل وىنم: ما الأجه ع ذكر مناف  اص ار لا  سار ما  خل  ا اق الةحار  لالة ه ا  ك ا وال )لخهناا من مخر 
إل ااه تاةضااي ألنا ااي ا ناااف   وىناام إل كاناام ارتااة ان لااة لةحاار  اص اار لا  ساار فالفا اا ة ع ذكاار ا ناااف  هااي ب ااال و  ااة 

ال تن لتنا لا  ا لخللعه خمة خاال خل ت أل منها ميفرعأل الةيفرت  ل تةال ا سىن أل مراعاة عىنل الش اء  لل هللا جتل هكا 
 اةىنف لمةج ل احلاأالو  فىناكلا خشااا لتىنال الو ااق ع غاري مأضا  كاألاه ألتااىل )خداأ خوا كم خل  كال حلام خ  اه 
م ةا) لوأ ذلا  لختب ص الةنب ص عىنى التىنل ببتض الو اق ع بتاض ارايت إلاا هاأ ع مأاضا   فااء التىنال  فاإل 

 اار واا  اشااةهر ب اانهم نفتهااا  لا  ساار واا  اختااكله ذاتتااة لنفاا  الفاااراء فأجااأ ب ااال مااا ف ه ااا ماان ا فا اا  إنباااء حب  ااة اص
الةحر   لفا  ة خ ر  لهي أتن س ا  ىنفحن عن  فطامهم عن خكرب لكا كهم ألككريا هلم أبل اهبم د ترت  إد صالوهم للل 

  م) لوأله )كةأ عىن  م الب اق ك ا كةأ عىنى الكتن من وبىن م). ن اتةهم كاأله )كةأ عىن  م الاةال لهأ كره ل
لهنالااا ختضااا فا اا ة خ اار  لهااي عااكاهم ع ااا  ااىنف ماانهم وااىت د تسااة  نأا هلااكا الةحاار  لالةن تاا  عىنااى ا فا اا  كاألااه  

 )عىنم هللا خن م كنةم ختةانأل خنفس م فةا  عىن  م لعفا عن م). 
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[ ع الاا ن ا لار اارة) كاااال 219ا تباااحن هللا ل اام ارايت لتىن اام ألةف ااارلل ]) لتساارلأنا ماااذا تنفاااأل وااال التفااأ كااكل 
 ؤاهلم عن اص ر لا  سر واصال م   اؤاهلم مااذا تنفااأل  فتطفام ارتاة الا  ف هاا جاأا   اؤاهلم مااذا تنفااأل عىناى آتاة 

تساارلأنا) باا لل اجلااأا  عاان  ااؤال اص اار لا  ساار  للااكلا  ألااف ال ااىنأ  الااكي  ااىنف ع ارايت ا اةىنفااة جب اال )
 عطف فجيء هبكه متطأفة ابلأال عىنى ال  وبىنها. 

لمنا بة الرتك أ خل النهي عن اص ر لا  سر تةأو  منه ألتطل إنفاق عظ م كاال تنةفا  باه ا االتج  فب نام هلام ارتاة لجاه  
اجاأع إىل اجلاأا  عان ا نفاق احلل  ال  ابن خيب واامت خل الساا ل عان هاكا متااذ ابان جبال لثتىنباة بان غن اة  لو ال هاأ 

 ؤال ع رل بن اجل أح الكي و ل إنه اجملا  عناه باألاه ألتااىل )تسارلأنا مااذا تنفااأل وال ماا خنفااةم مان  اري فىنىنأالا تن) 
 إخل  لعىن ه فاجلأا  عن  ؤاله مأ ع عىنى ا أضتحن ل ا  اجلأا  ع كل م ال  ا تنا به. 

 هكه ارتة ابل  وبىنها بأال التطف.  ل  هاا ما ت ف  ألأوتهم ألتط ل نف  ا التج لصىنم 
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لالتفأ: مب ا عفا تتفأ إذا  ال للى وال ألتاىل )مث ب لنا م ال الس قة احلسنة وىت عفأا)  لهأ هنا ما  ال عىنى واجة   

  ا ااآمث ل نفاال عىنااى ا اارء ماان ا ااال خي فضاال بتاا  نفاةااه لنفاااة ع الااه  تةااال خمثالااه  فااا ت  خل ا اارء لاا س مطالبااا اباأل ااا
ا ااالتج  لإلااا تنفاال عىناا هم  ااا ا ةفضااىنه ماان مالااه لهااكا خماار إبنفاااق د تيفاال عىناا هم لهااكا خفضاال ا نفاااق  لل ماباا  
اليفرتتة من ا نفاق إوامة مبا  ضاتفاء ا ساىن حن لد دبال مناه ماا اا لاه ابل إد بةت   اه لللاماه لةساة ر مناه مااالتر 

لإلا دبل الةت  م لال لاق اب نفاق من الفاضل عان واجاات ا نفااحن فح نقاك د تيفال عىنا هم مة اثىنة ع  ا ر اللوات 
فال ترتكه لاو  منهم لد خيىنأل به ع لوم من خلواهتم  لهاكه و  اة ابلراة لخصال اوةباالي ع اراين  لع احلا تث   اري 

ن ا نفاااق  لنااه إل ألااركهم ع  باصااة البا وة مااا كااال عاان  هاار غااين لاباا خ  اان ألتااأل  فااإل الباا اءة  اان تتااأل ضاار  ماا
اوةاجأا إىل ال ك من خمأال الفاراء  لع احل تث  إنا خل أل ع لاثةا خغن ااء  اري مان خل ألا عهم عالاة تة ففاأل النااس  
خي ميا لل خكفهاام لىنساؤال  فةبااحن خل ا نفال إبنفاوااه عىنااى مان تنفاال عىن اه خيفااف عاان الفااراء بةاىن اال عا ل الاا ا ىنحن فاا هم  

 ء ع احل تث  لإنا د ألنفل فاه ألبةري هبا لجه هللا إد خجرت عىن ها وىت الىنا ة جتتىنها ع ع امرخألا  . للكلا جا
لهلكا خمر ع هكه ارتة إبنفاق التفأ  لهنا لت أق ا نفاحن  فال ألناع خل تنفل خو  من ماله ا ةا  هأ إل ه خل   ا  مالاه  

 هأ نفاةه.  إذا صرب عىنى ذلا لمل ت ن له من جتأ عىن ه
ل  خل  ع التفأ لىنجنس ا ترلف لىنسامتحن  لالتفأ ماأل عىن ه ابلةيف  ا؛ لنه تةب  ألت حن ما دةاجه ا نفل لالناس ع   

ذلا مةفالألأل  لجتل هللا التفأ كىنه منفاا ألرغ باا ع ا نفااق لهاكا لل ال عىناى خل ا ارال مان ا نفااق هناا ا نفااق ا ةطاأع 
لااة اليفاارتتة لانتااا  إ اااع التىن اااء عىنااى خنااه د زااأ عىنااى ا سااىنم إنفاااق إد النفاااات الأاجبااة لإد بااه  إذ واا  ألضااافرت خل

الزكاأات لهااي وا  أل ااأل مان بتااض ماا تفضاال مان خمااأال خهال الثاارلة إد ماا شااك باه خبااأ ذا  إذ كاال تاار  كناز ا ااال ورامااا 
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اق إىل ا  تنة مث إ ا انه ابلرباكة بطىناأ مناه  لوا  لتنالي به ع اليفاق فيف اه متالتة لتث ال فرمر عث ال إباجاعه من اليف
اجةها  عث ااال ل سا  اب  فةنااة  لعان واا س بان  اات  خل هااكه ارتاة ع الزكاااة ا فرلضاة  لعىنااى وألاه ت ااأل  خل  ع التفااأ 

لل لىنته  اصااجي لهأ لاء ا ال ا ا ا ابلنبا   لورخ اجل هأا وال التفاأ بنباأ التفاأ عىناى ألاا تر كأناه مفتاأد لفتال 
عىن ااه ماااذا تنفاااأل  لهااكه الاااراءة مبن ااة عىنااى اعةباااا ذا بتاا  مااا اد ااةفهام ة مىنراااة فة ااأل مااا اد ااةفهام ة مفتااأد مااا ما 

 ل نفاأل فنا أ خل زيء مفسر ما ع جأا  السؤال منبأاب ك فسره. 
ه هاأ التفاأ. لهاكه الااراءة مبن اة لورخ ابن كثري ع إو   الاتةحن عنه لخبأ ع رل لتتاأ  ابلرف  عىنى خنه  رب مبةا خ ألاا تر  

عىنى جتل ذا بت  ما مأصألة خي )تسرلأنا) عان الاكي تنفاأناه  لهناا إذا كانام مأصاألة كانام مبةا خ إذ د ألت ال ف هاا 
صااىنةها لكاناام مااا اد ااةفهام ة  ااربا عاان مااا ا أصااألة  لكااال مفساارها ع اجلااأا  لهااأ التفااأ فنا ااأ خل زاااء بااه مرفأعااا  

 أا  السؤال ع ادعةبااتن لكال الأجهحن اعةباا عريب فب ح. ك فسره ل طابل اجل
لوأله: ككلا تبحن هللا ل م ارايت  خي ككلا الب ال تبحن هللا ل م ارايت  فال اف لىنةيفب ه لاوتة مأو  ا فتاأل ا طىنال  

 ل طا). ا بحن لنأع تبحن  لو  ألا ق الاأل ع لجأه هكه ا شااة ع وأله ألتاىل )لككلا جتىنناكم خمة 
خل ا شااة ااجتة إىل الب ال الأاو  ع وأله ألتاىل )وال ف ه اا إمث كباري) إىل وألاه )التفاأ)  لوارل ا ام ا شاااة بتالماة البتا   

ألتظ  ااا ليفاارل ا يفاااا إل ااه ل  الااه ع الب ااال  إذ هااأ ب ااال لىنح اام ماا  ب ااال عىنةااه وااىت ألةىنااااه المااة بط ااأ نفااس  لوااىت 
اع ة ا نفاق  ا د تيفك عن خو  من ا نفاحن  لل أل ال ااف مل تابا  هباا اصطاا  بال جمارل تىنحاأا به نظا ره  لب ال لا

البت  ادعةبااي لىنةتظ م مل تؤت هبا عىنى ماةضى الظاهر من  طا  اجل اعاة وىنام تاال كاكل م عىناى واأ وألاه: )تباحن هللا 
 ل م). 

ة  شتااه أبل الب ال عىنى هكا ال ىنأ   ا ا ةبم باه لالالق ع ل م لىنةتىن ل لالجل لهأ امةنال لأليفرتف هبكه الفض ىن 
هاألاه المااة ل ةىناااأا الة ااال ف عىنااى ببارية  نزلااة ا أعظااة الاا  ألىناااي إىل كامال التااال مأضااحة ابلتأاوااأ  لل هللا خاال هلاألااه 

 المة خل ت أل عىن اؤها ميفرعحن. 
   
 

 615صفحة : 
 
)لتىن م ألةف ارلل ع الا ن ا لار ارة) خي ل حبال لبماة ألف ار لعىنام ع  لبحن فا  ة هكا الب ال عىنى هكا ال ىنأ  باأله  

خمااأا الاا ن ا لخمااأا ار اارة  لل الةف اار مظاارلف ع الاا ن ا لار اارة  فةااا تر ا ضاااف د ق بارتنااة وألااه لار اارة إذ د متاا  
اان لىنةف اار ع خمااأا ار اارة لأوااأع الةف اار تااأق الا امااة فىنااأ اوةباار عىنااى ب ااال احلظاار لالأجااأ  لالثااأا  لالتاااا  ل ااال ب اا

 اصة للأ اوةبر عىنى ب ال ا ناف  لا ضاا أبل و ل: ول ف ه ا نف  لضر ل ال ب اان لىنةف ر ع خمأا ال ن ا  اصة  لل ن 
ذكر ا با  لا فا   لالثأا  لالتاا  ألككري  بىنح  ال ااتن  لع هكا ألنأته بيفرل إصالح خمأا المة ع الا ن ا  للوا  
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لتىني بن خيب طالأ لو  ذق اجل ال ن ا عن ه وال له  ال ن ا لاا ص ق  ن ص وها للاا جناة  ان فهام عنهاا للاا ع كالق 
 غ   ن ألزلل منها لمهبط لوي هللا لمبىنى مال  ةه لمسج  خنب ا ه ف ن ذا الكي تكمها لو  آذنم ب نها اخل  . 

لهأ و م اص ر لا  سر مث ما نيفر عناه وألاه )لتسارلأنا مااذا لد خيفى خل الكي تبىنح لىنةف ر هأ احل م ا نأط ابلتىنة  
 تنفاأل ول التفأ). 

لزااأ  خل ت ااأل ا شااااة باألااه )كااكلا) ل ااأل ا نفاااق ماان التفااأ لهااأ ضاات ف  لل ذلااا الب ااال د تظهاار ف ااه ك ااال  
أل ااأل غاتةااه الةف اار ع الاا ن ا ادمةنااال وااىت زتاال لأذجااا جلىن اال الب اااانت ا هل ااة لوااىت ت ااأل حماال ك ااال ادمةنااال لوااىت 

لار رة  لد تتجب م كأنه خور  د م ا شااة  لل الةتىنل  ثل هاأله المأا الىنفظ اة ع ن ام ا عجاا  إضااعة لبلباا  
 لألتىنل ابلايفأا. 

 ارلل د لوأله )لتىن م ألةف رلل) غاتة هكا الب اال لو  ةاه  لالااأل ع لتال ألاا ق. لوألاه )ع الا ن ا لار ارة) تةتىنال ألةف  
 ببحن  لل الب ال لاو  ع ال ن ا فاط. لا ت  ل حبل ل م ف ر خي عىنم ع شقأل ال ن ا لار رة  لما  أ  هكا أل ىنف. 

) لتساارلأنا عااان ال ةاااامى وااال إصاااالح هلاام  اااري لإل ختاااالطأهم فاااإ أان م لهللا تتىنااام ا فساا  مااان ا باااىنح للاااأ شااااء هللا  
ألب حن متامىنة ال ةامى عىنى ألب حن ا نفاق لةتىنل المرتن حب م سر  ا  سر خل [) عطف 220لعنة م إل هللا عزتز و  م]

الةنأته عنه فإل ا  سر كال اباب لا تا لتنفاق عىنى ا التج لعىنى ال ةاامى  لوا  ذكار لب ا  إطتااق ال ةاامى بتا  ذكار إطتااق 
 حلأق جزلا ا  سر فاال:          

 ىنجا مت  شأااعا ختةامها خي متا  ختا اي كالرمااح اليفاأااع ع ال ابس خي               لت ىنىنأل إذا الرايح ألنالوم          
وىنة الىنحم عىنى عظاق الت ي ف ال سار  ا  سار  اا تثاري  اؤاد عان  ا  هاكا الباا  عىناى ال ةاامى لف اه صاالح عظا م هلام 

م ع  ىناة إصاالح الواأال الا  كاانأا لكال ذلا السؤال منا بة وسنة لىنةاىنص إىل الأصاتة ابل ةامى لذكر جم ال خواأاهل
عىن ها وبل ا  الق  ف ال هكا لجه عطف هكه اجل ىنة عىنى الا  وبىنهاا باأال التطاف دألباال بتاض هاكه ال اقىنة بابتض  

 ك ا ألا ق ع وأله )لتسرلأنا ماذا تنفاأل ول التفأ). 
   
 

 616صفحة : 
 
 ر  خبأ لالل عن ابن عباس  ا نزل وأل هللا عز لجل )لد ألاربأا لو  ال  خل السا ل عن ال ةامى عب  هللا بن الاوة  لخ  

مال ال ة م إد ابل  هي خوسن) )إل الاكتن  كىناأل خماأال ال ةاامى  ىن اا) ارايت انطىنال مان كاال عنا ه تةا م فتازل طتاماه 
فاككر ذلاا  من طتامه لشرابه من شرابه  فجتل تفضال مان طتاماه ف حابس لاه واىت  كىناه خل تفسا  فاشاة  ذلاا عىنا هم

لر أل هللا فرنزل هللا )لتسرلأنا عن ال ةامى) ارتة م  خل  أاة النساء نزلم بت   أاة البارة  فىنتل ذكر آتة النسااء لهام 
من الرلاي لإلا خاال خنه  ا نزلم ارايت ا كاة من ماال ال ةا م مثال آتاة  اأاة ا  اراء )لد ألارباأا ماال ال ةا م إد ابلا  هاي 

سااري الطااربي تساان ه إىل اباان عباااس:  ااا نزلاام )لد ألاربااأا مااال ال ةاا م إد ابلاا  هااي خوساان) عزلااأا خمااأال خوساان) ففااي ألف
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ال ةامى فككرلا ذلا لر األ هللا فنزلام )لإل ختاالطأهم) خل خل مارال الارلاي مل  ا  النااس آتاة  اأاة النسااء جتنباأا النظار ع 
البارة غري ا ةجنأ وحن نزلل آتة النساء لخايما كال فاا  ثبام خل النظار ال ةامى فككرلا  تة البارة إل كال السا ل عن آتة 

ع مباا  التةااق مان خهام مااصا  اليفارتتة ع وفاف النظاااق فاا  كاال التار  ع اجلاهىن اة كساا ر المام ع واال البساااطة 
م لاىنة خهل الثرلة ف هم  ف ال ت أل ا ال ب   كبري التا ىنة فاىن ا جت  لبرري ماد  لكال  هأا خمأاهلم واصال من اكةساهب

 هأا التر  إما  ااعا خل غاا ا خل مراريا خل صاا  ا  لكال هاكه الع اال ألناطا   اأت مباشارتها  فاإذا ماات كباري التا ىناة 
لألر  خبناء صرااا مل تسةط تأا خل ت ةسبأا ك ا اكةسأ آابؤهم. إد خبناء خهال الثارلة  لالثارلة عنا هم هاي النتااق لاحلاأا ط 

مل ت ن التر  خهل ذهأ لفضة لخل النتاق د ألبىنح إد  ن ترعاها فإهنا عرلض  ا ىنة لخل الررلس ككلا لمل ت ن ع إذ 
ثرلة التر  مىنا الاض إذ الاض مل أل ن مف  ة إد لىنتامل ف ها  عىنى خل من تةأىل خمار ال ةا م تسةضاتفه لتساةحل مالاه 

 سره د ألرالا له ماد لإل كثر. ف نةف  به لنفسه  لكرق التريب ل رفه لشربه لم 
لألرىنأ ذلا عىنى مال  شهأات خصحابه فال تسةط تأل ألركه ت فتهم إىل ألطىنأ إاضاء نت ةهم ب ل ل  ىنة فال جرق خل  

تببح ال ة م ب نهم فاريا م وأاا  ل ل إىل ذلاا خل خهال اجلاهىن اة وا  أتصال فا هم ال ارب عىناى الضات ف لألاأوري الااأي فىن اا 
لماان تااك  عنااه كااال حب ااث تتاارض لىن هانااة لا ضاااعة لتةاااك كالتباا  لأل ااه  ماان خجاال ذلااا كىنااه صاااا  عاا ق ال ةاا م انصااره

لصف ال ة م عن هم مال ما  ت  اصباصة لا مهال لالكل  لبه تظهر مت  امةنال هللا ألتاىل عىنى نب ه خل وفظه ع واال 
 ال ةم  ا تنال ال ةامى ع وأله )خمل ز   تة  ا فآل ). 

ء ا  االق خمارهم إبصاالح واال ال ةاامى ع خماأاهلم ل اا ر خواأاهلم واىت و ال إل خلل ااء ال ةاامى ألركاأا الةبارف ع فىن ا جا 
 خمأاهلم لاعةزلأا ال ةامى لخمالطةهم فنزلم هكه ارتة. 

لا صالح جتل اليفيء صاحلا خي ذا صالح لالبالح ض  الفسال  لهأ كأل شيء حب ث دبل به منةهى ماا تطىناأ   
  فبالح الرجل ص لا الفتال لالوأال احلسنة منه  لصالح الث رة كأهنا حب ث تنةفا  أبكىنهاا للل ضار  لصاالح لجىنه

 ا ال لاؤه ا ابأل منه  لصالح احلال كأهنا حب ث ألرتألأ عىن ها اررا احلسنة. 
 ل)إصالح هلم) مبة خ للصفه  لالالق لىنةتىن ل خل اد ةباف.  
ا ضااافة إذ مل تااال إصااالوهم لااقال تةااأهم وبااره عىنااى إصااالح ذلاهتاام لل خصاال إضااافة للصااف ا صااالح  )هلاام) للل  

ا ب ا خل أل أل لكات الفاعل خل ذات ا فتأل فال أل أل عىنى مت  احلرف  للل ا ضاافة  اا كانام مان طارق الةترتاف  
ع وأله )إتةأين أبخ ل م من  كانم  اهرة ع عه  ا ضاف فت ل عنها لقال تةأهم خل ا رال إصالح متحن ك ا ع ل عنها

خب  م) لمل تاال أب ا  م ل اأمههم خناه مل تارل خ اا متهاألا عنا ه  لا اباأل هناا   ا  ا صاالح د  باأف إصاالح ذلاهتام 
ف يفاا ل إصااالح ذلاهتااام لهااأ ع ال اجاااة اللىل لتةضاا ن ذلااا إصاااالح عاا اا هم لخ الوهااام ابلةتىناا م الباااح ح لارلا  

تامل  لتةض ن إصالح خمزجةهم اب افظة عىن هم من ا هىن اات لال طااا لالماراض ل ا الاهتم  ا  الم ة لمترفة خوأال ال
للفاا  الضااراا عاانهم ب فاتااة مااؤهنم ماان الطتاااق لالىنباااس لا ساا ن حبسااأ متةااال خمثاااهلم للل ألاةااري لد  اارف  لتيفاا ل 

 إصالح خمأاهلم بةن  ةها لألته ها لوفظها. 
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 617صفحة : 

 
ا الةتبري  فإنه لأ و ل إصالوهم لةأهم وبره عىنى ذلاهتم ف حةا  ع لدلة ارتاة عىناى إصاالح الماأال إىل للا  خب ع هك  

 الا اس للأ و ل ول أل بريهم  ري لةبالا إىل أل بري ا ال فاوة ج ع لدلةها عىنى إصالح ذلاهتم إىل فحأ  اصطا . 
 لىنكتن مىنهم اصأف مان خكال خماأال ال ةاامى عىناى اعةازال ل) ري) ع ارتة دة ل خل ت أل خفتل ألفض ل إل كال  طااب 

 خمأاهم لألر  الةبرف ع خمأاهلم بتىنة اصأف من  أء الةبرف ف ها ك ا تاال:          
إل السااالمة مااان  اااىن ى لجااهتااا                      خل د سااال عىناااى وااال بأالتهااااا فاااا ت  إصااالح خماااأاهم  اااري مااان   

اب لخبت  عان التااا   خي  اري ع وباأل غرضا م ا اباأل مان إمهااهلم فإناه تنجار مناه إمث ا ضااعة إمهاهلم خي خفضل ثأا
لد دباال ف ااه ثااأا  السااتي لالنباا حة  لدة اال خل ت ااأل صاافة مااباال اليفاار إل كااال  طااااب لةر ااري الوااأال الاا  كااانأا 

ع المرتن ك اا ألاا ق  اري  لهاأ ألتارتض أبل ماا   عىن ها وبل ا  الق  فا ت  إصالوهم ع خمأاهلم لخب اهنم لألر  إضاعةهم
كاانأا عىن ااه ع متاامىنةهم لاا س اااري بال هااأ شار  ف  ااأل ماارالا مان ارتااة عىناى هااكا: الةيفاارت  لالةتارتض إذ الةتاارتض زااام  

 ا ت  الصىني  لنه من اب  ال ناتة لال ناتة ألا  م  إاالة ا ت  الصىني. 
عىناى  ىناة )إصاالح هلام  اري) لا االطاة مفاعىناة مان اصىناط لهاأ  ا  الشا اء  ل ىنة )لإل ختاالطأهم فاإ أان م) عطاف 

 تاا تةتاكا متاه مت  از بتضاها عان بتاض ف  اا ألارال لاه  ف ناه  ىناط ا ااء اب ااء لالا اح ابليفاتري ل ىناط النااس لمناه ا ااةىنط 
الح ا اال لالرتب اة عان بتا  ف يفا ل احلابل ابلنابل  لهأ هنا جما  ع ش ة ا البسة لا باوبة لا رال بكلا ما  ال عىنى إصا

 ا باوبة لا يفااكة لال فالة لا باهرة إذ ال ل من خنأاع ا االطة. 
لوألااااه )فااااإ أان م) جااااأا  اليفاااارط للااااكلا واااارل ابلفاااااء لل اجل ىنااااة اد  ااااة غااااري صاااااحلة  باشاااارة خلاة اليفاااارط للااااكلا  

 الةيفاب ه البىن اغ  لا ارال ابل اأة خ اأة ا  االق الا  ف)إ أان م)  رب مبة خ حمكلف ألا تره فهم إ أان م  لهأ عىنى مت 
ألاةضاي ا يفااالاة لالرفال لالنبااح. لناال الفااار عان الفااراء )لاأ نباابةه كاال صااأااب بةاا تر فااإ أان م ختاالطأل) لهااأ ألااا تر 

أا  ألرك أ  ج  للجأل الفاء ع اجلأا  بنالي عىنى خل اجلأا   ىنة ا  ة حمضة  لبت  ف ح ل كالق الفراء عىنى إاالة ج
مثىناه ع ال االق التاريب  د عىناى خل تاارخ باه  للتال الفاراء كاال جرتقاا عىناى إ ااغة واراءة الاارآل  اا تساأغ ع ال االق التاريب 

 للل اشرتاط صحة الرلاتة. 
 لا ابأل من هكه اجل ىناة احلاث عىناى خماالطةهم لناه  اا جتىنهام إ اأاان كاال مان ا ةركا  خماالطةهم لالأصااتة هبام ع هاألاه 

ا االطة  لهنم  ا كاانأا إ اأاان لجاأ باكل النباح هلام ك اا تباكل لابخ لع احلا تث واىت داأ ل  اه ماا داأ لنفساه  
لتةض ن ذلا الةترتض إببطال ما كانأا عىن ه من اوةااا ال ةامى لالرتف  عن خمالطةهم لمباهرهتم. وال ألتاىل لألرغباأل خل 

 مت  ا سالاة ف بطل الرتف .  ألن حأهن خي عن خل ألن حأهن لل ال أة ألةض ن
لوأله )لهللا تتىنم ا فس  من ا باىنح) لعا  للع ا   لل ا اباأل مان ا  بااا بتىنام هللا ا  بااا برتألاأ آرا التىنام عىن اه    

لع هااكا إشااااة إىل خل مااا فتىنااه ا سااىن حن ماان جتنااأ الةباارف ع خمااأال ال ةااامى ألناازه د طا اال سةااه لل هللا تتىناام ا ةباارف 
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ح لا ةبرف برري صالح لف ه ختضا ألرض ة لأدة التةاق ف  ا تناهلم من كراه اة بتاض حمااجريهم لضارهبم عىناى ختا تهم ببال
ع الةباارف ا ااايل لمااا تالوااأل ع ذلااا ماان اصباصااة  فااإل ا اباا  العظاام هااأ إاضاااء هللا ألتاااىل د إاضاااء ا اىنأوااات  

ألتاااىل لكااانأا دا اابأل خنفسااهم عىنااى مااصاا هم  لع هااكه إشااااة إىل خنااه لكااال ا سااىن أل تأمقااك د تهة ااأل إد  رضاااة هللا 
لا س مان ا باىنحة خل تتاارض النااس عان النظاار ع خماأال ال ةاامى األاااء للساانة الساأء  لهت اة الظاان اب مث فىناأ متاال الناااس 

ل لد اال للااء عىنااى ذلااا لواتااة لعراضااهم لضاااعم ال ةااامى  للاا س هااكا ماان شاارل ا سااىن حن فااإل عىنااى البااالح لالفسااا
ا ةبرفحن ع الة الاضاة للدة المأا زا لل ا بىنح ابلثناء لاحل   التىنن لزا لل ا فس  ابلبت  ب نه لبحن ال ةامى لابلةرر  

  ا خفاأله ب لل نظر. 
   
 

 618صفحة : 
 
الةسه ل وا ال  للىنفبل  لوال ل)من) ع وأله )من ا بىنح) ألف   مت  الفبل لالة   ز لهأ مت  خثبةه هلا ابن مالا ع   

ع اليفرح  لخشرت بككر الفبل إىل ل أهلا عىنى رين ا ةضالتن وأ لهللا تتىنم ا فس  من ا بىنح  لوىت مي ز اصب ث من 
الط أ  اه لهأ مت  اش ل د غ  عن إثباأله لو  خشاا إل ه ع ال يفاف عن  وأله ألتاىل )خأتألأل الاككرال مان التاا حن) ع 

ليفااتراء لجتىنااه لجهااا ربةااا فاااال  خل خاتألااأل خنااةم ماان بااحن ماان عاا اكم ماان التااا حن الااككرال تتااين خن اام اي وااأق لااأط  ااأاة ا
لوا كم خمةباأل هبااكه الفاويفاة  اه فجتاال متا   ماان  متا  ماان باحن  لهااأ د تةااأق إد عىنااى إثباات متاا  الفبال  لهااأ 

تبااىنح مةتىناال اجملاارلا  تاا  ادبة ا  ااة ا ااض لد  تاا  الب ل ااة متاا  مةأ ااط بااحن متاا  ماان ادبااةالء لمتاا  الب ل ااة وااحن د 
ا ااض فحاا و متاا  ل ااط  لحباااث ف ااه اباان هيفاااق ع مرااا  الىنب ااأ خل الفباال واصاال ماان فتااال مي ااز لماان فتاال تتىنااام 

 لا ةظهر خل لالبة اء خل  ت   من  . 
م  اري) عىناى ماا ألاا ق لالتنام: ا يفااة لالباتأبة لوأله )للأ شاء هللا دعنة م) ألكت ل  اا لل عىن اه وألاه: )وال إصاالح هلا 

اليف ت ة خي للأ شاء هللا ل ىنف م ما ف ه التنم لهأ خل درق عىن  م خمالطة ال ةامى فةج لا ذلا شاوا عىن  م لعنةا  لل 
جلبىنة لهام جتنأ ا رء خمالطة خواابه من ا أة لخبناء عم لاؤتةه إايهم مض تة خمأاهم د دفل هبم خو  تيفل عىنى الناس ع ا

 لإل فتىنأا ذلا وكاا لألنزها فىن س كل ما تبة أب ا رء فتىنه تسةط   ال لاق عىن ه. 
 
لوكف مفتأل ا يف قة  غناء ما بت ه عنه  لهكا وكف شا   ع مفتأل ا يف قة فال ت اللل تككرلنه لو  مضاى الااأل  

 ف ه عن  وأله ألتاىل )للأ شاء هللا لكهأ بس تهم). 
تز و  م) ألكت ل  ا اوةضاه شرط )لأ) من ا م ال لامةناع الأوأع خي إل هللا عزتز غالأ والا فىنأ شاء لوأله )إل هللا عز  

 ل ىنف م التنم  ل نه و  م تض  الش اء مأاضتها فىنكا مل ت ىنف  أه. 
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عظ  اة لع    البفةحن إشااة إىل خل ألبرفات هللا ألتااىل جتاري عىناى ماا ألاةضا ه صافاأله كىنهاا لباكلا ألنا ف  إشا ادت  
 ف  ا تترب عنه ابلاضاء لالا ا. 

) لد ألن حأا ا يفاركات واىت تاؤمن للماة مؤمناة  اري مان ميفاركة للاأ خعجباة م لد ألن حاأا ا يفاركحن واىت تؤمناأا للتبا   
مؤمن  اري مان ميفار  للاأ خعجاب م خللقاا تا عأل إىل النااا لهللا تا عأا إىل اجلناة لا رفارة إبذناه لتباحن آايألاه لىننااس لتىنهام 

[)  كال ا سىن أل خايق نزلل هكه السأاة ما الأا خمةىنطحن م  ا يفركحن اب  تنة لماا هام ببت ا  عان خواراب هم 221ككرلل]تة
من خهل م ة فر ا اغأ بتضاهم ع ألازل  ا يفاركات خل اغاأ بتاض ا يفاركحن ع ألازل  نسااء مساىن ال فباحن هللا احل ام ع 

اشاال مأوتااه لخ اات ه بااه لهااأ مأواا  ألتا ااأ و اام خمالطااة ال ةااامى  فااإل هااكه الوااأال  لواا  خلواا  هااكا الب ااال حب  ةااه ع خ
لىن سىن حن تأمقك خواا  لمأايل مل تزالأا ميفركحن لمنهم تةامى فا لا آابءهم ع تأق ب ا لما بت ه فىن ا ذكر هللا ب ال خمالطة 

ابلنسااابة لىن يفاااركات  ال ةاااامى  لكانااام ا بااااهرة مااان خعظااام خواااأال ا االطاااة ألطىنتااام النفاااأس إىل و ااام هاألاااه ا بااااهرة
لا يفركحن  فتطف و م ذلا عىنى و م ذلاا عىناى و ام ال ةاامى هلاألاه ا نا ابة  ال  الأاوا ي لغاريه مان ا فسارتن خل 
 بأ نزلل هاكه ارتاة خل ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم بتاث خاب مرثا  الرناأي لتااال مرثا  بان خيب مرثا  لا اه كناا  بان 

ثه إىل م ة  را ل ار  اجال من ا سىن حن فس تم با لمه امرخة تاال هلا عناق لكانم وبحن لكال وىن فا لبين هاشم فبت
 ىن ىنة له ع اجلاهىن ة فرألةه فاالم: لدا ايمرثا  خد ختىناأ  فااال: إل ا  االق وارق ماا كاال ع اجلاهىن اة فاالام: فةازلجين 

اه عن الةزل  هبا  لهنا ميفركة فنزلم هكه ارتاة وال: وىت خ ةرذل ا أل هللا فر  النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم فا ةرذنه فنه
 بسببه. 

لالن اح ع كالق التر  وا اة ع التا  عىنى ا رخة  للكلا تاألاأل ن اح فاالل فالناة لتاألاأل ن حام فالناة فاالان فهاأ  
أطء جمااا  ع وا اااة ع التااا   لل ال ثاارة ماان خمااااات احلا اااة لخمااا ا ااةت اله ع الااأطء ف ناتااة  لو اال هااأ وا اااة ع الاا

 التا . 
   
 

 619صفحة : 
 
لا ةااه فاهاء اليفافت ة لهأ وأل ضت ف ع الىنرة  لو ل وا اة ف ه ا فهأ ميفرت  لهأ خضتف. والأا لمل ترل ع الاارآل   

إد  ت  التا  فا ل إد ع وأله ألتاىل )فإل طىناها فال سال لاه مان بتا  واىت ألان ح  لجاا غاريه)  لناه د ت فاي التاا  ع 
سىن ل ا بةأألة وىت تبين هبا  لجها ك ا ع و تث  لجة افاعة لل ن الصأ  خل ألىنا ارتة  ت  التا  لإلاا ب نام السانة 

 خنه دب  م  التا  من الأطء لهكا هأ الظاهر  لا ن  ع هكه ارتة مةتىنل ابلتا  ابدألفاق. 
لا اارال بااه ع مأاضااته ماان الااارآل ميفااركأ التاار  الااكتن لا يفاار  ع لسااال اليفاارع ماان تاا تن بةتاا ل آهلااة ماا  هللا  اابحانه   

عب لا آهلة خ ر  م  هللا ألتاىل لتاابىنهم ع ألاس م ال فاا خهل ال ةا  لهم الكتن آمناأا ابهلل لا اىنه لكةباه لل انهم خن ارلا 
 ا الة حم   صىنى هللا عىن ه ل ىنم. 
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ا ساىن ة الرجاال ا يفار  فهاي صااردة ع ذلاا  لخماا ألاازل   لناص هاكه ارتااة سار  ألازل  ا سااىنم ا ارخة ا يفاركة لساار  ألازلتج  
ا سىنم ا رخة ال ةاب ة لألازلتج ا ساىن ة الرجال ال ةاايب فارتاة  ااكنة عناه  لل لفاف ا يفار  لااأ د مفهاأق لاه إد إذا جار  

ع وألاااه عىناااى مأصاااأف ك اااا  ااانب نه عنااا  وألاااه ألتااااىل ) اااري مااان ميفااار )  لوااا  خذل الاااارآل جباااأا  ألااازل  ا ساااىنم ال ةاب اااة 
)لا بنات من الكتن خلألاأا ال ةاا  مان وابىن م) ع  اأاة التااأل فىناكلا واال  هاأا التىن ااء جباأا  ألازل  ا ساىنم ال ةاب اة 
للل ا يفركة لاجملأ  ة لعىنى هكا ال  ة الابتة لالل اعاي لالثاأاي  فبااي ألازلتج ا ساىن ة مان ال ةاايب د ناص عىن اه لمنتاه 

نهم إىل ادوةباا ع مااق ب ال الةيفرت  لإماا إىل خللاة مان السانة لمان الا ااس ل نيفاري إل اه خل     ا سىن حن إما ا ةنالا م
من ا  اع لهأ خ هر  لذهبم طأا ف من خهل التىنم إىل اد ة دل لفاه هكه ا سرلة بطرتاة خ ر  فاالأا خهل ال ةا  

ن هللا لخبأة ا له ألاةضاي خلأه اة ادبان  لإىل هاكا ا تا  صاالا ميفركحن لاأل ال هأل عزتر ابن هللا للاأل النباا  ا س ح اب
جنح عب  هللا بن ع ر ففي ا أطار عناه )  خعىنام شاركا خعظام مان خل ألااأل ا ارخة اهباا ع ساى) لل ان هاكا مساىنا ضات ف 

أق جا ا  لل إل اال خهاال ال ةاا  ع متاا  ا يفاركحن بت اا  عان ادصاطالح اليفاارعي  لنزلام هااكه ارتاة لخمثاهلااا لهاأ متىناا
فاش  للنه إذا مت ع النباا  ابطرال فهأ د تةم ع ال هأل  لل الاكتن واالأا عزتار ابان هللا إلاا هام طا فاة وىن ىناة مان ال هاأل 
لهم خألباع  فنحاف  ك ا و اه الفار فإذا كانم هكه ارتة متن  خل تةزل  ا سىنم امرخة تهألتة خل نباران ة لخل تازل  خوا  

فإل آتة  أاة التاأل  ببم ع أق ا ن  ببرتح وأله )لا بنات مان الاكتن خلألاأا ال ةاا   من ال هأل لالنباا  مسىن ة
من وبىن م)  لو  عىنم هللا وأهلم )ا س ح ابن هللا) لوأل ار رتن  عزتر ابن هللا  فباي ألازلتج ا ساىن ة إايهام ميفا أد لت اأق 

ن كاره ألازل  ال ةاب اة لهاأ واأل مالاا ع الاتاة ابان آتة البارة  لهكا مسىنا  ىن ه بتض اليفافت ة  لمن عىن اء ا  الق ما
وب أ لهاأ الاتاة عان ع ار بان اصطاا  خناه كةاأ إىل وكتفاة بان ال  اال لوا  بىنراه خناه ألازل  تهألتاة خل نباران ة: خل  ال 

  ب ىنها  ف ةأ إل ه وكتفة: خألزعم خهنا وراق  فاال ع ر: د لل ين خ اف خل ألتاطأا ا أمسات منهن. 
لتىن اء  ن  ألزل  ا سىنم ال ةاب ة  ل ع أا خل آتة  أاة التاأل نساةها آتة  أاة البارة  لناال ذلاا عان لوال شكلذ من ا 

اباان ع اارل اباان عباااس لع الاتااة ضاات فة عاان ع اار باان اصطااا : خنااه فاارق بااحن طىنحااة باان عب اا  هللا لتهألتااة ألزلجهااا لبااحن 
ؤمنحن لد ألرضاااأ  فااااال: لاااأ جاااا  طالو  اااا جلاااا  وكتفاااة بااان ال  اااال لنباااران ة ألزلجهاااا  فاااااد لاااه: نطىنااال اي خماااري ا ااا

ن او  ا  لل ن خفرق ب ن  ا صررة لو اءة  وال ابن عط ة لهكا د تسن  ج  ا لالثر ار ر عن ع ر خ ن  مناه  لواال 
الطربي هأ خمالف  ا خ تم عىن ه المة  لو  ال  عن ع ر بن اصطا  من الاأل ااالف ذلاا ماا هاأ خصاح مناه لإلاا  

 ر هل ا ألزلجه ا وكاا من خل تاة ي هب ا الناس ف زه لا ع ا سىن ات. كره ع 
ل)وىت تؤمن) غاتة لىننهي فإذا آمن  ال النهي  للكلا إذا خ ىنم ا يفر  لمل ألسىنم  لجةاه ألباحن مناه إد إذا خ اىن م عااأ  

 إ المه ب لل أت ري. 
   
 

 620صفحة : 
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ءة ا يفركات لسكتر من ألزلجهن لمن ادغرتاا  ا ت أل لىن يفركة من لوأله )للمة مؤمنة  ري من ميفركة) ألنب ه عىنى لان  
وسأ خل  ال خل مال لهكه طرا ل ا عجا  ع ا رخة ا بالغ عىن ه باأله )للأ خعجباة م)  لخل مان مل تساةط  ألازل  وارة 

احلارة بارتناة ا اابىناة باألاه  مؤمنة فىن ةزل  خمة مؤمناة  اري لاه مان خل تةازل  وارة ميفاركة  فالماة هناا هاي ا  ىنأكاة  لا يفاركة
)للمة مؤمنة) فال الق لاال مأال الةناهي ع ألفض ل خول خفرال هكا البنف عىنى خمت خفرال البنف ار ر  فإذا كانم المة 
ا ؤمنة  ريا مان كال ميفاركة فااحلرة ا ؤمناة  اري مان ا يفاركة ب دلاة فحاأ  اصطاا  الا  تاةضا ها السا اق  للظهاأا خناه د 

ةفض ل المة ا ؤمنة عىنى المة ا يفركة فإنه واصل ب دلة فحأ  اصطا  د تيفا ف ه ا اااطبأل ا ؤمناأل للاألاه مت  ل
 )للأ خعجبة م) فإل ا عجا  ابحلرا ر للل ا ماء. 

ف  لتن اة لع لا ابأل من الةفض ل ع وأله ) ري) الةفض ل ع ا ناف  احلاصىنة من ا رخألحن؛ فإل ع ألزل  الماة ا ؤمناة مناا 
احلرة ا يفركة مناف  لن أتة لمتاين ال تن  ري من خعراض الا ن ا ا ناف اة لىنا تن فا اباأل مناه ب اال و  اة الةحار  ا ةقنا اا 

 لىن سىن حن. 
للو  ع ال يفاف مل المة عىنى مطىنل ا رخة  لل الناس كىنهم إماء هللا لعب  ه لخصىنه مناأل عن الااضاي خيب احلسان   

ك ا ع الارطل لهكا ابطل من جهة ا ت  لمن جهة الىنفف  خما ا ت  فبنه تباري أل ارااا ما  وألاه )لد ألن حاأا اجلرجاين  
ا يفركات) إذ و  عىنم الناس خل ا يفركة للل ا ؤمنة  لبا م ا ابأل من الةنب ه عىنى شرف خوال خفارال خوا  البانفحن عىناى 

نه مل ترل ع كالق التار  إطاالق الماة عىناى مطىنال ا ارخة  لد إطاالق خشرف خفرال البنف ار ر. لخما من جهة الىنفف فب
التب  عىنى الرجل إد ما  تن اب ضافة إىل ا م اجلاللة ع وأهلم: اي عب  هللا لاي خمة هللا  لكأل الناس إمااء هللا لعب ا ه إلاا 

 هأ نظر لىنحاا ل د لال ةت ال  ف  ف خير  الارآل عىن ه. 
م) تتااأل إىل ا يفااركة  ل )لاأ) لصااىن ة لىنةنب ااه عىناى خوبااى الواأال الاا  هااي مظناة ألفضاا ل ا يفااركة  لضا ري )للااأ خعجباة  

فالمة ا ؤمنة خفضل منها وىت ع ألىنا احلالة لو  مضى الاأل ع مأو  )لأ) الأصىن ة لالأال ال  وبىنها لاجل ىنة ال  بت ها 
 ة لل). عن  وأله ألتاىل )خل لأ كال آابؤهم د تتاىنأل ش قا لد ته

لوأله )لد ألن حأا ا يفركحن وىت تؤمنأا) سر  لةزلتج ا سىن ة من ا يفر   فإل كال ا يفار  حم اأد عىناى  ااهره ع لساال  
اليفرع فارتة مل ألةترض حل م ألزلتج ا سىن ة من ال افر ال ةايب ف  أل لل ل سر  ذلا ا  ااع لهاأ إماا مساةن  إىل لل ال 

ى هللا عىن ااه ل ااىنم لألااأاألر ب اانهم  لإمااا مسااةن  إىل ألضااافر الللااة اليفاارع ة كاألااه ألتاااىل )فااال ألىنااااه البااحابة ماان الناال صااىن
ألرجتأهن إىل ال فاا د هان وال هلام لد هام دىناأل هلان) فتىنال النهاي ابل فار لهاأ خعام مان اليفار  لإل كاال ا ارال و نقاك 

 ا يفركحن  لكاأله ألتاىل هنا )خللقا ت عأل إىل الناا) ك ا  نب نه. 
وأله )وىت تؤمنأا) غاتة لىننهي  لخ ك منه خل ال افر إذا خ ىن م  لجةه تفسد الن اح ب نه ا مث إذا خ ىنم هأ كاال خوال ل  

 هبا ما لامم ع الت ة. 
لوأله )للتب  مؤمن  ري من ميفر  للأ خعجب م) هأ كاأله )للماة مؤمناة  اري مان ميفاركة) لخل ا ارال باه ا  ىناأ  للا س  

 و  ألا ق ذلا. ا رال احلر ا يفر  ل 
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لوأله )خللقا ت عأل إىل الناا) ا شااة إىل ا يفركات لا يفركحن  إذ د لجه لةحب به اب يفركحن  اصة لبىنأو ةه لىنتأل  
إىل اجل     لالأال ع )ت عأل) لال  اعة الرجال لل نه تفتأل  لغىنأ ف اه ا اككر عىناى ا ؤناث ك اا هاأ اليفاا    لاجل ىناة 

 ااا لةتىن اال النهااي عاان ن اااح ا يفااركات لإن اااح ا يفااركحن  لمتاا  الاا عاء إىل الناااا الاا عاء إىل خ ااباهبا مسااةرنفة ا ااةقنافا ب ان
فإ نال ال عاء إل هم وا اة عاىن ة  للفف  الناا  جما  مر ل خطىنل عىنى خ با  ال  أل إىل الناا فإل ما هم عىن ه زر إىل 

لمتاشارة هناي عان لوأعهاا ما  مان تا عأل إىل النااا  يفا ة خل الناا من غاري عىنام  ل اا كانام اابطاة الن ااح اابطاة األباال 
ألؤثر ألىنا ال عأة ع النفس  فإل بحن الزلجحن مألة لإلفا تبتثاال عىناى إاضااء خوا مها ار ار. ل اا كانام هاكه الا عأة مان 

  ا ج ا د ز تهام ا يفركحن ش ت ة لهنم د تأو لل هللا لد تؤمنأل ابلر ل  كال البأل ب نهم لبحن ا سىن حن ع ال تن بت
 شيء تةفاأل عىن ه  فىنم تبح هللا خمالطةهم ابلةزل  من كال اجلانبحن. 

   
 

 621صفحة : 
 
خمااا خهاال ال ةااا  ف ج اا  ب اانهم لبااحن ا سااىن حن اعةاااال لجااأل هللا لانفااراله ابصىناال لا ميااال ابلنب اااء لتفاارق ب ننااا لبااحن   

ى هللا عىن ااه ل ااىنم  لتفاارق ب ننااا لبااحن ال هااأل ا ميااال  ح اا  صااىنى هللا النباااا  ادعةاااال ببنااأة ع سااى لا ميااال  ح اا  صااىن
عىن ه ل ىنم لألب تل ع ساى  فارابح هللا ألتااىل لىن ساىنم خل تةازل  ال ةاب اة لمل تابح ألازلتج ا ساىن ة مان ال ةاايب اعةا الا بااأة 

ا خل ت األ ذلاا جالباا إايهاا إىل أتثري الرجل عىنى امرخأله  فا سىنم تاؤمن أبنب ااء ال ةاب اة لبباحة لتنهاا وبال النساد ف أشا
ا  الق  لهنا خضتف منه جانباا لخماا ال اافر فهاأ د تاؤمن با تن ا ساىن ة لد بر اأهلا ف أشاا خل زرهاا إىل لتناه  لاكلا 
 السبأ لهكا كال ز أ به ش انا ال ةاذ  امل خبأ واجأ عن لجه إابوة ألزل  ال ةاب ة لمن  ألزل  ال ةايب ا سىن ة. 

 ت عأا إىل اجلنة) ارتة خي إل هللا ت عأ هبكا ال تن إىل اجلناة فىناكلا كانام لعاأة ا يفاركحن مضاالة لا عأة هللا لوأله )لهللا 
ألتاىل  لا ابأل من هكا ألفظ ا  لعاأهتم لخهناا  االف لعاأة هللا  لالا عاء إىل اجلناة لا رفارة لعااء ل اباهب ا ك اا ألاا ق ع 

 وأله )ت عأل إىل الناا). 
 مرفرة ما كانأا عىن ه من اليفر . لا رفرة هنا  
لوألاااه )إبذناااه) ا ذل ف اااه إماااا  تااا  المااار ك اااا هاااأ اليفاااا   ف  اااأل إبذناااه  رفاااا مساااةارا وااااد مااان  اجلناااة  لا رفااارة خي   

 واصىنةحن إبذنه خي إاالأله لألا تره  ا بحن من طرتاه ا. 
رف لراأ فارخ  هاكا الا ا  غاري جزتال الفا ا ة فةارلل لمن ا فسرتن من مل ا ذل عىنى الة سري لالاضاء لالباء عىنى خهنا  ا 

 وأله )لهللا ت عأا)  ت  لخلل اء هللا ت عأل لهم ا ؤمنأل. 
ل ىنااة )لتبااحن) متطأفااة عىنااى )تاا عأ) تتااين تاا عأ إىل اصااري ماا  ب انااه لإتضاااوه وااىت ألةىنااااه النفااأس  زتاا  الابااأل لمتاااق  

 ) فف ها مت  الةكت ل لإل كانم لاالة برري ص رةه. الببرية فهكا كاأله )ككلا تبحن هللا ل م ارايت
 ل  لتل  مسةت ىنة ع مثىنه جما  ع احلبأل الارتأ.  
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) لتسرلأنا عن ا  ض ول هأ خذ  فاعةزلأا النساء ع ا  ض لد ألاربأهن وىت تطهرل فاإذا ألطهارل فارألأهن مان و اث  
عطاف عىناى  ىناة )لد ألن حاأا ا يفاركات واىت تاؤمن)   نا ابة [) 222خمركم هللا إل هللا دأ الةأابحن لدأ ا ةطهارتن]

خل سر  ن اح ا يفركات تؤذل ابلةنزه عن خوأال ا يفركحن لكال ا يفركأل د تاربأل نساءهم إذا كن و ضاا لكاانأا تفرطاأل 
غريهم  لتةساءل  ع ادبةتال منهن م ة احل ض فنا أ س ت  ما ت ثر لوأعه لهأ من الوأال ال  خيالف ف ها ا يفركأل

ا سىن أل عن خول ا ناهج ع شرهنا  ال  خل السا ل عن هكا هأ خبأ ال و اح ربم بن ال و اح النباااي  لال  خل 
السا ل خ    بن وضري  لالي خنه عباال بان بيفاري  فالساؤال وبال ع ما ة نازلل هاكه الساأاة فاككر ف هاا ما  ماا  ا ككر 

 من الو اق. 
خهل تثر  و  امةزجأا ابل هأل لا ةنأا بسنةهم ع كثري مان الشا اء  لكاال ال هاأل تةباعا لل عان  لالباعث عىنى السؤال خل 

احلا ض خش  الةباع  حب م الةأااة ففي ا صحاح اصامس عيفر من  فر الاللتحن  إذا كانم امرخة هلا   ل لما ع حل هاا 
ل مااا ألضااطج  عىن ااه ت ااأل جنسااا لكاال ماان مااس فساابتة خايق أل ااأل ع ط ثهااا لكاال ماان مسااها ت ااأل جنسااا إىل ا ساااء لكاا

فراشها ترسل ث ابه لتسةحم  اء لت أل جنساا إىل ا سااء لإل اضاطج  متهاا اجال ف اال ط ثهاا عىن اه ت األ جنساا  ابتة 
خايق  . لذكر الاارطل خل النبااا  د ميةنتاأل عان ذلاا لد خوساأ ذلاا صاح حا فىنا س ع ا جن ال ماا تا ل عىن اه  لإل 

ن كانام احلاا ض عنا هم مبرأضاة فاا  كاال بناأ  اىن د خهال بىنا  احلضار  لهام مان وضااعة نبااا  إل من وبا ل التر  ما
واضاام ا اارخة خ رجأهااا ماان ا  تنااة إىل الااربض وااىت ألطهاار لفتىنااأا ذلااا بنباارة ابنااة الضاا زل مىنااا احلضاار  ف اناام احلااال 

 مظنة ورية ا سىن حن ع هكا المر ألبتث عىنى السؤال عنه. 
   
 

 622صفحة : 
 
ا اا ض لهااأ ا اام لىناا ق الااكي تساا ل ماان اواام ا اارخة ع خلوااات منةظ ااة لا اا ض ا اام عىنااى  نااة فتاال مناااأل ماان خ اااء ل   

هاكا -ا بالا شاذا عن و اس ا ب ا ع مثىنه فاةح التاحن واال الزجاا   تااال واضام و ضاا لحماضاا لحم ضاا لا با ا ع
ج    للجه جألأله ميفاهبةه مضااعة لل ا ضااع ب سر التاحن البا  اببه ا فتل  بفةح التحن  ل ن ا فتل  ب سر التحن  

لهأ مثل اجمليء لا ب م  لعن ي خنه  ا صاا ا  ض ا ا لىن ق السا ل من ا رخة ع ل به عان و ااس خصاىنه مان ا با ا إىل 
اا ابلناال فرواا باحن  نة ا م ا  ال لجئ باه عىناى  ناة ا  اال لىن دلاة عىناى خناه صااا ا اا فااالفأا ف اه خل ال الوا او إشاتا

ا ناأل منه لا ناأل إل ه  لتاال و ض لهأ خصل ا ب ا: تاال واضم ا رخة إذا  ال منها؛ ك ا تاال واض الس ل إذا 
فاض ماؤه لمنه  ي احلأض وأضا لنه تسا ل  خبا لأا ايءه لالا للا س منااأد مان ا ام ا  اال؛ إذ د منا ابة لىنناال مناه  

فأعا اب افظاة عىناى و ااس ا ام ا  اال مترضاا ع اا ع ألبا ريه ا اا مان الةأ ا  ع خمالطاة واعا ة لإلا أل ىنفه من  ع ه م 
 ادشةااق. 
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لا رال مان الساؤال عان ا ا ض الساؤال عان وارابل النسااء ع ا ا ض ب دلةاه ادوةضااء  لوا  عىنام الساا ىنأل ماا  ارلأا عناه  
 لاجلأا  خلل شئ عىن ه . 

اوش؛ ك اا لل عىن اه اد اةثناء ع وألاه ألتااىل )لان تضارلكم إد خذ )  ابةا اء جاأاهبم ع اا لالذ : الضر الاكي لا س بفا  
تبن  الرجل ابمرخأله احلا ض فبحن هلم خل احل ض خذ  ل  أل ما    من النهي عن ورابل ا رخة متىنال فةةىنااه النفاأس عىناى 

إبطااال مااا كااال ماان الةرىناا ط ع شاارنه لشاارل ا اارخة  بباارية لألةه اار بااه المااة لىنةيفاارت  ع خمثالااه  لعاارب عنااه أبذ  إشااااة إىل
احلا ض ع شرتتة الةأااة  لو  خثبم خناه خذ  من ار لمل تباحن جهةاه فةتاحن خل الذ  ع خمالطاة الرجال لىنحاا ض لهاأ خذ  

يفاة ل لىنرجل للىن رخة للىنأل   فرما خذ  الرجل فرلله الاكااة لختضاا فارل هاكا الا ق الساا ل مان عضاأ الةنا ال لىن ارخة لهاأ ت
عىنى ب ضات لو اة منها ختىنل الجنة بت  انةهااء احلا ض لبتا  خل ختاةىنط ألىناا الب ضاات  ااء الرجال فاإذا انر اس ع الا ق 
عضأ الةنا ل ع الرجل تةسر  إىل وض به شئ من ذلا الا ق  اا ف اه فر اا اوةابس مناه جازء ع ونااة الاككر فا اةحال إىل 

لواا لناه لق واا  فسا  لتارل خي ف اه خجازاء و اة ألفسا  ع الاضا أ فسااالا عفأناة سا و خمراضاا متضاىنة فةحا و بثاأاا لور 
 مثل مأت احلي فةؤلل إىل ألتفن. 

لخما خذ  ا ارخة فابل عضاأ الةنا ال منهاا و نقاك ببا ل الةه اؤ إىل إزاال الااأة الةنا اىن ة فاإذا خ عاج كاال إ عاجاا ع لوام  
ة إذا ا ةىنطام با ق احلا ض خ اكت الب ضاات ع اصىناال اشاةراله فا  ل عىن اه باكلا مارض لضاتف  لخماا الألاا  فاإل النطفا

 وبل إابل صالو ةها لىنةاىنل الناف  الكي لوةه بت  اجلفاف  لهكا و  عرفه التر  ابلةجربة وال خبأ كبري اهلكيل:          
غارب لهاي لمربإ من كل غرب وا ضة                      لفسال مرضتة للاء متضل  غرب احل ضة    غربة لز ا  عىناى   

 آ ر اليفيء  ترت  مل س ل به خمة ع آ ر م ة احل ض  . 
 لالطباء تاألأل إل اجلنحن ا ة أل ع لوم احل ض زئ جمكلما خل تبا  ابجلكاق من بت .  
لوأله )فاعةزلأا النسااء ع احلا ض) ألفرتا  احل ام عىناى التىناة  لادعةازال الةباعا   تازل لهاأ هناا كناتاة عان ألار  جماامتةهن   

لاجملرلا بفي: لوم حمكلف لالةا تر: ع  من ا  ض لو  كثرت إانبة ا ب ا عان  ارف الزماال ك اا تاألاأل آأل اا طىناأع 
 النجم لما ق احلا . 

لالنساء ا م    لىن رخة د لاو ة له من لفظه  لا رال به هنا ال لا  ك ا تاةض ه لفف اعةزلأا ا ااطأ به الرجاال  لإلاا  
 الط. تتةزل من كال خي

لإطالق النساء عىنى ال لا  شا   اب ضافة كثاريا واأ: اي نسااء النال  لبا لل إضاافة ما  الارتناة ك اا هناا  فاا رال اعةزلاأا  
 نساءكم خي اعةزلأا ما هأ خ ص الوأال هبن لهأ اجملامتة  

 
 623صفحة : 

 
ابعةازاهلن لألب  ناا لىن ارال مان ادعةازال لإناه لا س لوأله )لد ألاربأهن وىت تةطهرل) جااء النهاي عان وارابهنن أتك ا ا لبمار   

الةباع  عن ال لا  ابلب ال ك ا كال عن  ال هأل بل هأ ع ق الارابل  ف ال ماةضى الظاهر خل أل أل  ىناة لد ألارباأهن 
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الفبال   مفبألة ب لل عطف  لهنا مؤك ة  ض أل  ىنة فاعةزلأا النساء ع ا  ض لمب نة لالعةزال لكال المرتن تاةضي
لل ن  ألف ماةضاى الظااهر اهة اماا هباكا احل ام ل  األ النهاي عان الاارابل ماباألا ابلاكات متطأفاا عىناى الةيفارتتات  
لت اا  عاان اجل اااع ابلااارابل ب ساار الااااف مباا ا واار  ب ساار الااراء للااكلا جاائ ف ااه اب ضااااع ا فةااأح التااحن الااكي هااأ 

 زاائ إد ف ااه للل واار  ابلضاام الااصاار تاااال واار  منااه  تاا  لان مضااااع واار  كساا   مةتاا اي إىل ا فتااأل؛ فااإل اجل اااع مل
لوربااه كااكلا لا ااةت اله ع اجملامتااة  لل ف هااا وااراب لل اانهم غىنبااأا واار  ا  سااأا التااحن ف هااا للل واار  ا ضاا أق ألفروااة ع 

 اد ةت ال  ك ا والأا بت  إذا جتا  م انه لبت  ك ت  البت  ا تنأي للكلا ت عأل بال تبت . 
لوأله )وىت تطهرل) غاتاة دعةزلاأا لد ألارباأهن  لالطهار بضام الطااء مبا ا متنااه الناااء مان الأ اد لالااكا لفتىناه طهار  

بضاام اهلاااء  لوا اااة الطهاار نااااء الااكات  لخطىناال ع اصااطالح اليفاارع عىنااى النااااء ا تنااأي لهااأ طهاار احلاا و الااكي تااا ا 
بفتىنه وا اة وأ )دباأل خل تةطهارلا) خل جماا ا واأ )إهنام خانس وبأله لىن سىنم بسبأ  لتاال ألطهر إذا اكةسأ الطهااة 

تةطهارلل)  لتااال خطهاار بةيفا ت  الطاااء لأليفا ت  اهلااء لهااي صا رة ألطهاار لوا  ف هاا إلغاااق الةااء ع الطاااء واال ألتاااىل )لإل  
طااالق بتضااها ع كنااةم جنبااا فاااطهرلا) لصاا رة الةفتاال ع هااكه ا ااالة جملاارل ا بالرااة ع وبااأل متاا  الفتاال للااكلا كااال إ

 مأض  بتض ا ةت اد فب حا. 
ورخ اجل هأا )وىت تطهرل) بب رة الفتل اجملرل  لورخ مزة لال سا ي لخبأ ب ر عن عاصم ل ىنف )تطهرل) بةيف ت  الطاء  

 لاهلاء مفةأوةحن. 
بطااهر لوا  ل ا ذكر خل ا  ض خذ  عىنام الساام  خل الطهار هناا هاأ الناااء مان ذلاا الذ  فاإل لصاف واا ض تاابال   

  م ا وراء خطهااا  لو  ترال ابلةطهر الرسال اب ااء كاألاه ألتااىل )ف اه اجاال دباأل خل تةطهارلا) فاإل ألفساريه ادنةجااء ع 
اصالء اب اء فإل كال اللل خفال من  الارابل إىل وبأل النااء من لق احل ض ابجلفأف لكال وأله ألتاىل فاإذا ألطهارل بتا  

عىنى لزلق ألطهر آ ر لهأ غسل ذلا الذ  اب اء  لل ص رة ألطهر ألا ل عىناى طهاااة مت ىناة  لإل  ذلا شرطا رن ا لاد 
كال الثاين كال وأله )فإذا ألطهرل) ألبردا  فهاأق الراتاة ل باين عىن اه وألاه )فارألأهن)  لعىناى ادوة اال الثااين جااءت واراءة 

أ الطهار ابلرسال لتةتاحن عىناى هاكه الااراءة خل ت األ )وىت تطهرل) بةيف ت  الطاء لاهلاء ف  أل ا رال الطهر ا  ةساأ لها
مرالا منه م  متناه د مه ختضا لهأ النااء من ال ق ل ا  الرسل مأوته ب ل ل وأله وبىنه )فاعةزلأا النساء ع ا  ض) لبكلا  

ةاال  تا  لاوا  كال مآل الاراءألحن لاو ا  لو  اجح ا ربل وراءة )وىت تطهرل) ابلةيف ت  واال لل الأجاه خل أل األ ال ىن 
ترال هب ا   تا الرسل لهكا عج أ ص لاه مناه فاإل ا اةالف ا تن احن إذا مل دبال مناه ألضاال خليل لة األ ال ىن اة الثان اة 

 مف  ة ش قا ج ت ا. 
لاجح الطربي وراءة الةيف ت  وا ال    اع المة عىنى خنه وراق عىنى الرجال خل تاار  امرخألاه بتا  اناطااع الا ق عنهاا واىت  

ر  لهأ مرللل أبل د واجة إىل اد اة دل با ل ل ا  ااع لد إىل ألارج ح الااراءة باه  لل الىنفاف كااف ع إفاالة ا نا  ألطه
 من ورابل الرجل امرخأله وىت ألطهر ب ل ل مفهأق اليفرط ع وأله )فإذا ألطهرل). 
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 624صفحة : 
 
الطهاار فااإل مىننااا الطهاار عىنااى متناااه الىنرااأي فهااأ لواا  للاام ارتااة عىنااى خل غاتااة اعةاازال النساااء ع ا اا ض هااي وبااأل   

النااء من الا ق لتةتاحن خل د ال الةطهار ع وألاه )فاإذا ألطهارل) عىناى ا تا  اليفارعي  ف حبال مان الراتاة لاليفارط اشارتاط 
فاإل آنساةم  النااء لالرسل لإىل هكا ا ت  ذهأ  عىن اء ا ال  ة لنظرله باأله ألتاىل )لابةىنأا ال ةامى واىت إذا بىنراأا الن ااح

منهم اش ا فاالفتأا إلا هم خماأاهلم)  لإل مال الطهار ع ا أضاتحن عىناى ا تا  اليفارعي د  ا  ا عىناى واراءة )واىت تطهارل) 
وباال ماان مفهااأق الراتااة لماان اليفاارط ا ؤكاا  لااه اشاارتاط الرساال اب اااء لهااأ تسااةىنزق اشاارتاط النااااء عااالة  إذ د فا اا ة ع 

ة احل و فا ةىنف فاهاء ا  االق ع جم ال الطهار اليفارعي هناا فااال واأق هاأ غسال الرسل وبل ذلا  لخما اشرتاط طهاا 
حمل الذ  اب اء فكلا دل ورابهنا لهكا الكي أل ل عىن ه ارتة  لل الطهر اليفارعي تطىنال عىناى إ الاة النجا اة لعىناى افا  

لىنااارابل ابحلاا و فأجااأ خل  احلاا و  لاحلااا ض األباافم ابلماارتن  لالااكي ميناا   لجهااا ماان ورابهنااا هااأ الذ  لد عالوااة
ت أل ا رال غسل ذلا الذ   لإل كال الطهارال مةال ماحن ابلنسابة لىن ارخة ا ساىن ة فه اا غاري مةال ماحن ابلنسابة لىن ةاب اة  
لوال اجل هأا منهم مالا لاليفافتي هأ غسل اجلناباة لكارهنم خ اكلا أبك ال خفارال هاكا اد ام اوة اطاا  خل اجتاأا ف اه إىل 

لا ظنأل اب سىن ات تأمقك خهنن كن د ترتتثن ع الرسل الكي تب ح هلن البالة فاال لل ال ع فتىنهان عىناى ع ل ا سىن ات 
ع ق إجراء ماا للناه  لذهاأ جماها  لطااللس لع رماة إىل خل الطهار هاأ لضاأء كأضاأء الباالة خي ما  اد اةنجاء اب ااء 

 لهكا شاذ. 
ناط  ال ق لوبى خم  احل ض لهأ عيفرة خايق عنا هم جاا  ورابهناا لذهأ خبأ ون فة لصاوباه إىل الةفض ل فاالأا: إل ا  

وبل ادغةسال خي م  غسل ا ل  اصة  لإل اناط  ال ق لتالة ا رخة للل خوبى احل ض مل تبح خل تارهبا  لجها إد إذا 
اوة اطا لد تارهبا اغةسىنم خل مضى عىن ها لوم صالة  لإل اناط  لول من عالهتا مل دل ورابهنا لل نها ألرةسل لألبىني 

 لجها وىت أل  ل م ة ع هتا  لعىنىنأا ذلا أبل اناطاعه لكثر خم ه اناطاع اتق د خييفاى بتا ه اجأعاه ااالف اناطاعاه 
لواال ماان ذلااا فىناازق خل تةابااى خثااره اب اااء خل  ضااي لواام صااالة  مث خااللا خل زتىنااأا ماان هااكه ارتااة للاا ال هلااكا الةفباا ل 

وااىت تطهاارل واارأب ابلةاف اااف لالةيفاا ت  فةناازل الاااراءاتل منزلاااة آتةااحن  ل ااا كاناام إوااا امها فاااال عباا  احل اا م الساااىن أ  
متااضااة ال اار  ماان و ااث اوةضاااء وااراءة الةاف ااف الطهاار  تاا  النااااء لاوةضاااء ال اار  كأنااه  تاا  الرساال  اا  بااحن 

حن  نزلاااة آتةاااحن واااىت تثبااام الااااراءألحن إبع اااال كااال ع والاااة خمبأصاااة اه  لهاااكا مااا ا  ضااات ف  إذ مل تتهااا  عااا  الااااراءأل
الةتااااض   ااىن نا ل نه ااا لالات ع لواام لاواا  ف ح اال مطىناه ااا عىنااى ما اا مها أبل و اال الطهاار  تاا  النااااء عىنااى خنااه 
ميفرلط ابلرسل   ىن نا الت لل عن هكا الةا  ا  ف اا هاأ الا ل ل الاكي  اص كال واراءة حبالاة مان هااألحن للل ال ار  خل 

صن  ابل    فإل وىنم مل بنأا لل ىنهم عىنى ألنزتال الااراءألحن منزلاة ارتةاحن لمل تبناأه مثىنناا عىناى للل وادت خ ر  ف ا هكا إد 
لجااأل تطهاارل تطهاارل ع مأضااتحن ماان هااكه ارتااة  وىناام كاارل  ااببه خل الااأاوتحن ع ارتااة مهااا جاازءا آتااة فااال مي اان اعةبااااا 

 له.  الةتااض بحن جز ي آتة بل د الل عىنى خل خو مها مفسر لد ر خل ما  

This file was downloaded from QuranicThought.com



لوأله )فرألأهن) المر هنا لتابوة د حمالة لأوأعه عاأ النهي مثل )لإذا وىنىنةم فاصطاللا) عرب اب أل ال هنا لهاأ شاهري  
ع الة ين به عن الأطء لب ال خل ا رال ابلارابل ا نهي عنه هاأ ذلاا ا تا  ال ناا ي فاا  عارب ابدعةازال مث وفاي ابلاارابل مث 

 تبري فا  ة ج ت ة لو م ج ت  لهكا من إب اع ا زا  ع ا طنا . وفي اب أل ال لم  كل أل
   
 

 625صفحة : 
 
لوأله )من و ث خمركم هللا) و ث ا م م ال مبهم مبين عىنى الضم مال ق ا ضافة إىل  ىناة سا له لازلال إهبامهاا  لوا    

اله إد خل ا تا  وا  اعةاال التاار  ع خشا ل ا ارال مان هاكا الظارف عىناى الاكتن ألبا لا لةرلتاال الاارآل لماا خا   ابأ إشا 
الةتبري عنه  ىنأ  طرتل ال ناتة لا غ اض لكال فه ه مأكأد إىل فطنهم لمتةال ألتبريهم. فاال ابن عبااس لجماها  لوةاالة 

تاىل لالرب   خي إد من و ث خمركم هللا أبل ألتةزلأهن منه م ة احل ض تتين الابل وال الارطل )من)  ت  ع لنظره باأله أل
)خالين ماذا  ىناأا من الاض) لوألاه )إذا ناألي لىنباالة مان تاأق اجل تاة)  لعان ابان عبااس لخيب ا تان مساتأل بان مالاا 
لالس   لوةالة خل ا ت : من البفة ال  خمركم هللا لهي الطهر  فح ث جما  ع احلاال خل السابأ لمان دبةا اء ال ابا  

 فهي  ت  الةتىن ل. 
ه )من و ث خمركم هللا) و  عىنم السامتأل منه خنه خمر من هللا كاال وا  وبال ف  اا وبال  لخماا )و اث) لالكي خااه خل وأل 

فظاارف م ااال لواا  ألسااةت ل جمااا ا ع الةتىن اال ف جااأ  خل ا اارال أبماار هللا خمااره الااكي ألضاا نةه الراتااة  )وااىت) ع وألااه )لد 
هاااأ ا ذل  ل )مااان) لالبةااا اء اجملاااا ي  ل )و اااث)  ألارباااأهن واااىت تطهااارل) لل غاتاااة النهاااي ألنةهاااي إىل ا ابواااة فاااالمر

 مسةت ىنة ع الةتىن ل جما ا خت  ىن ا خي لل هللا خمركم أبل أتألأهن عن  انةهاء غاتة النهي ابلةطهري. 
خل ا اارال أبمااار هللا خماااره الاااكي باااه خابح الة ةااا  ابلنسااااء: لهاااأ عاااا  الن ااااح  فحااارف )مااان) لىنةتىن ااال لالسااابب ة  ل)و اااث)  

ال اجملاا ي لهاأ والاة ا ابواة الا  وبال النهااي كارهنم كاانأا حمجاأ تن عان ا اةت ال ا ابواة خل وجار عىناا هم مساةتاا لىن  ا
ادنةفاع هبا مث خذل هلم اب اةت اهلا فيفابهم واالةهم حبالاة مان وابس عنا  م اال مث خطىنال  اراوه فهاأ    مناه إىل و اث 

 ترت . 
  س ت  ا أل ال أبل ت أل ع م ال النسل  لتتض  هاكتن ا تن احن لعىنى هكتن ا تن حن د ت أل ع ارتة ما تؤذل باب  

ألكت ل ال الق جب ىنة )إل هللا دأ الةأابحن لدأ ا ةطهارتن) لهاأ ااألفااق اب اااطبحن أبل ذلاا ا نا  كاال  نفتاةهم ل  أناأا 
مااا خماارهم هللا بااه ماان اعةاازال  مةطهاارتن  لخمااا ذكاار الةااأابحن فهااأ إلمااا  لىنةنأتااه بيفاارل الةأبااة عناا  ذكاار مااا تاا ل عىنااى امةثااال

النساااء ع ا اا ض خي إل الةأبااة خعظاام شااران ماان الةطهاار خي خل ن ااة ادمةثااال خعظاام ماان سااال مبااىنحة الةطهاار ل اام  لل 
 الةأبة ألطهر الواين لالةطهر جث اين. 

ا ارال ا  اال الاكي  لزأ  خل ت أل وأله )من و ث خمركم هللا) عىنى وا ااة )مان) ع ادبةا اء لوا ااة )و اث) لىن  اال ل  
 كال به خذ  احل ض. 
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 لو  و ل: إل  ىنة )إل هللا دأ الةأابحن لدأ ا ةطهرتن) مترتضة بحن  ىنة )فإذا ألطهرل) ل ىنة )نساؤكم ورو ل م).  
) نساااؤكم واارو ل اام فاارألأا واارث م خة شااقةم) هااكه اجل ىنااة ألااكت ل رل جل ىنااة )فاارألأهن ماان و ااث خمااركم هللا) وباا  بااه  

اب ااطبحن لالةرنس هلم  شتااهم أبل منتهم من وارابل النسااء ع ما ة ا ا ض منا  مؤوام لفا ا هتم لخل هللا تتىنام  ادألفاق
خل نساءهم حمل ألته هم لمالبسةهم ل س منتهم منهن ع بتض الوأال أبمر هحن عىن هم لأد إاالة وفظهم مان الذ    

ي خمال عىن اه ع  اب ل هللا ماا م ام عىنا هم مان باللهام شاربا إهناا كاأل ع ر بن اصطا   ا مى احل اى  لاأد ا اال الاك
لااباللهم  لألتةاارب  ىنااة )نساااؤكم واارو) ما مااة جل ىنااة )فاارألأا واارث م خة شااقةم) لف هااا متاا  الةتىن اال لااتذل إبأل اااهنن خة 

ن خلثاار خل أل ااأل شااءلا  لالتىنااة واا  جتتاال ما ماة فىنااأ خلثاار متاا  الةتىن اال ل ارت عاان  ىنااة )فاارألأا وارث م خة شااقةم) لل اا
 ما مة لىن  بت ها لنه خو م نس ج نظم للةةرألى عابه الفاء الفب حة. 

 لاحلرو مب ا ورو الاض إذا شاها  لة أليفل الرتا  ل زاع ع شاأوه  اتتة خل ألررس خشجاا.  
 لهأ هنا مطىنل عىنى مت  ا م ا فتأل.  
ى الاض اجملتألاة لىنازاع خل الرارس ك اا واال ألتااىل )لواالأا لإطالق احلرو عىنى ا رلو لخنأاعاه إطاالق مةتا ل ف طىنال عىنا 

 هكه خنتاق لورو وجر) خي خاض  اع حمجأاة عىنى الناس خل تزاعأها. 
 لوال )لاص ل ا سأمة لالنتاق لاحلرو) خي اجلنات لاحلأا ط لاحلاأل.  
 م. لوال )ك ثل اتح ف ها صر خصابم ورو وأق  ىن أا خنفسهم فرهىن ةه) خي خهىن م  اعه 
 لوال )فةناللا مببححن خل اغ لا عىنى ورث م إل كنةم صاامحن) تتنأل به جنةهم خي صاامحن عراجحن الة ر.  
   
 

 626صفحة : 
 
لاحلارو ع هاكه ارتااة مارال باه ا اارلو بارتناة كأناه مفتااأد لفتال )فارألأا واارث م) للا س ا ارال بااه ا با ا لل ا اااق تنبااأ   

أليفب ه لط ف ك ا شبه النسل ابلزاع ع وأل خيب طالأ ع  طبةه   زة لىننل صىنى هللا عىن ه  عنه  لأليفب ه النساء ابحلرو
 ل ىنم  احل   هلل الكي جتىننا من ذاتة إبراه م ل اع إ اع ل  . 

لالفاء ع )فرألأا وارث م خة شاقةم) فااء فبا حة دبةنااء ماا بتا ها عىناى ألاارا خل النسااء وارو هلام  د  ا  ا إذا كاانأا وا   
 لأا عن ذلا بىنسال ا اال خل بىنسال احلال.  ر
لكىن ة )خة) ا م   ال مبهم ألب ناه  ىناة مضااف هاأ إل هاا  لوا  كثار ا اةت اله جماا ا ع متا  ك اف بةيفاب ه واال اليفايء  

  انه  لل ك ف ا م لىنحال ا به ة تب نها عامىنها وأ ك ف تيفاء لوال ع لساال التار : إل )خة) أل األ  تا  )ماىت)  
وا  خضاا ف )خة) ع هااكه ارتااة إىل  ىنااة )شاقةم) لا يفاا قات شااىت فةرللااه كثااري مان ا فساارتن عىنااى ماال )خة) عىنااى ا تاا  ل 

اجملا ي لفسرله ب  ف شقةم لهأ أتلتل اجل هأا الكي عضا له  اا الله ع  ابأ نازلل ارتاة لف هاا الاتةاال. إوا امها عان 
الضحا  عىنى مت  مىت شقةم لأتلله    عىناى متنااه احلا ااي مان كأناه  جابر بن عب  هللا لال ر  عن ابن عباس لأتلله
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ا اام م ااال ماابهم  ف اانهم ماان جتىنااأه  رفااا لنااه الصاال ع خ اااء ا  ااال إذا مل تباارح ف هااا  ااا تباارف عاان متاا  الظرف ااة 
م مان جتىناأه ا ام لفسرله  ت  ع خي م ال من ا رخة شقةم لهاأ ا ارلي ع صاح ح البااااي ألفساريا مان ابان ع ار  لمانه

م ااال غااري  اارف لواا الا خنااه جماارلا   )ماان) ففساارله ماان خي م ااال خل جهااة شااقةم لهااأ تقااأل إىل ألفسااريه  تاا  ك ااف  
 لنسأ الارطل هكتن الةرلتىن م إىل   بأته. 

 احل ض.  فالكي تةبالا من مأو  ارتة لألساع  عىن ه متاين خلفا ها خهنا ألكت ل لاال بت  النهي عن ورابل النساء ع وال 
فةح اال )خة) عىنااى متاا  مااىت لت ااأل ا تاا  فاارألأا نساااءكم مااىت شااقةم إذا ألطهاارل فأ اهنااا ل ال وألااه ألتاااىل )لإذا وىنىنااةم   

 فاصطاللا) بت  فأله )غري حمىني الب   لخنةم ورق). 
ع حمامل خ ر  لد منا بة ألبتث لبرف ارتة عن هكا ا ت  إد خل ما طاا بحن عىن اء السىنف لمن بت هم من اصأض  

هلكه ارتة  لما الله من آرا ع خ با  النزلل تضطران إىل ا ةفبال الب ال ع خمةىنف الوأال لا امل ماةنتحن بكلا   ا 
ف اه ماان إشااااة إىل ا ااةالف الفاهااء ع متاااين ارتااة  لإهنااا  سارلة جاا ترة ابدهة اااق  عىنااى ثاال ع جرايهنااا  عىنااى اللساانة 

 لالوالق. 
لباااي لمسىنم ع صح حه ا عن جابر بن عب  هللا: خل ال هأل والأا إذا خألى الرجل امرخأله جمب ة جااء الألا  خواأل  ال  ا 

فسارل ا ساىن أل عاان ذلاا فنزلاام )نسااؤكم واارو ل ام) ارتااة لخ ار  خبااأ لالل عان اباان عبااس وااال: كاال هااكا احلاي ماان 
لكاانأا تارلل هلام فضاال عىنا هم ع التىنام ف اانأا تاةا لل  النباا لهم خهال لثان مان هاكا احلاي مان ال هاأل لهاأ خهال كةاا 

ب ثري من فتىنهم  لكل من خمر خهل ال ةا  خد  ألأا النساء إد عىنى ورف لذلا خ رت ماا أل األ ا ارخة  ف اال هاكا احلاي 
ماان النباااا واا  خ ااكلا بااكلا  لكااال هااكا احلااي ماان واارتش تيفااروأل النساااء شااروا  خي تطاارلهنن لهاان مسااةىنا ات عاان 

 ةهن  لمابالت لم برات لمسةىنا ات  فىن ا و ق ا هااجرلل ا  تناة ألازل  اجال مانهم امارخة مان النبااا فاكهأ تبان  خوف
هبا ذلا فرن رأله عىن ه لوالم: إلا كنا ناؤألى عىناى وارف فاصان  ذلاا لإد فااجةنبين واىت شار  خمرمهاا  خي ألفااوم الىنجاا   

خي مااابالت كاان خل ماا برات خل مسااةىنا ات تتااين بااكلا ع مأضاا   فبىنااغ ذلااا الناال فاارنزل هللا )فاارألأا واارث م خة شااقةم)
الأل   لال  مثىنه عن خق  ىن ة  ل  النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم ع الرتمكي  لما خ رجه الرتمكي عن ابن عباس وال: جاء 

ىن ىناة  ترتا  ع ر إىل ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل ىنم فاال: اي ا أل هللا هىن ام واال  لماا خهىن اا  واال: وألام اوىناي ال
 خنه خألى امرخأله لهي مسة برة  فىنم ترل عىن ه ا أل هللا ش قا فرلوى هللا إىل ا أله هكه ارتة )نساؤكم ورو ل م) ارتة. 

   
 

 627صفحة : 
 
لالي البااااي عان انفا  واال: كاال ابان ع ار إذا وارخ الااارآل مل تاة ىنم واىت تفارغ مناه فر اكت عىن اه ا باحف تأماا فااارخ   

وىت انةهى إىل )فرألأا ورث م خة شقةم) وال: أل اي ف م خنزلم  وىنام: د واال: خنزلام ع كاكا لكاكا لع الاتاة  أاة البارة 
عن انف  ع الباااي   أل ها ع...  لمل تزل لهاأ تتاين ع كىنةاا الارلاتةحن عناه إأل اال النسااء ع خلاباهان ك اا صارح باكلا ع 
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لنسااء ع خلاباهان  لالي الا ااوطين ع غرا اأ مالاا لالطاربي عان انفا  الاتة الطربي لإ حاق بان ااهأتاه: خنزلام إأل اال ا
عن عب  هللا بن ع ر خل اجال خألى امرخألاه ع لبرهاا فأجا  ع نفساه مان ذلاا فارنزل هللا )نسااؤكم وارو ل ام فارألأا وارث م 

ع لبرهااا عىنااى  خة شاقةم) لواا  ال  خل ذلااا الرجاال هاأ عباا  هللا باان ع اار  لعان عطاااء باان تساااا خل اجاال خصااا  امرخألااه
عه  ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل ىنم. فرن ر الناس عىن ه لوالأا: خثفرها فرنزل هللا ألتاىل )نساؤكم ورو ل ام)  فتىناى أتلتال 
هؤدء ت أل وأله ألتاىل )نساؤكم ورو ل م فرألأا ورث م خة شقةم) أليفب ها لىن رخة ابحلرو خي أباض احلرو لخطىنل )فارألأا 

 أا ع خي م ال شقةم. ورث م) عىنى مت : فاورث
خوأل: و  خ ال كاالق هللا ألتااىل هناا  لخهبام لباحن ا به اات  به اات مان جهاة خ ار  دوة اال )خماركم هللا) متااين لا س   

مت  ا زا  لالةيفرت  منها  إذ مل تته   بل أليفرت  من هللا ع هكا ك ا و مناه  مث خألب  باأله )دأ الةأابحن) فر ا خشاتر 
هكا الب ال كال ترأل أ لهللا ت عأ إىل ادن فاف عنه لخألب  باأله )لدأ ا ةطهرتن) فرشتر أبل فتال ع هكا  أبل فتال ع

اليفرل و  تىنةبس برري الةنزه لهللا داأ الةنازه عناه  ما  اوة اال ا باة عناه  تا  الةفضا ل لالة رماة مثال )دباأل خل تةطهارلا 
تبرض غري ذلا  مث جاء ما هأ كال ل ل لهأ وأله )نساؤكم ورو ل م) فجتىنان لهللا دأ ا ةطهرتن)  لاوة اهلا  ت : ل 

ورر عىنى اوة ال لجأه ع اليفبه؛ فا  وال: إنه لكل لىن ترلف  لو  تاال: إنه جتل شا تا ع ا رخة  فىناكلا ن ا  احل ام 
 نة لهي خصل ع الم نة للالت بكات النساء كىنها  مث وال )فرألأا ورث م خة شقةم) فجاء أبة ا ة ىنة لىن  ف ات للبم

ع ال  ف ات  لو  و ل: إهنا ألرل لب منة فاوة ل كأهنا خم نة الأصاأل مان هاكا ا أل اال  خل خم ناة الاأالل إىل م اال آ ار 
 مابأل فهي خم نة ابة اء ا أل ال خل خم نة اد ةاراا فر ل ع هكا كىنه إ ال ب ت  لخث  ثناء وسن. 

 خنظاا ا فسرتن لالفاهاء طأع عىنم ا ةرمل  لف ها خوأال كثرية لماكاهأ خمةىنفاة لفاهااء المبااا لا ةالف حمامل ارتة ع 
مسةابااة ع كةاأ خو ااق الاارآل  لكةاأ السانة  لع للالتان الفااه  لوا  اوةباران عىناى اررا الا  متام إىل ارتاة بساابأ 

 نزلل  لألركنا ما ع اه إىل إفهاق التاأل. 
[) عطاف عىناى  ىناة )فارألأا وارث م)  خل عىناى 223ألاأا هللا لاعىن اأا خن ام مالواأه لبيفار ا اؤمنحن]) لو مأا لنفس م لا 

 ىنة )إل هللا دأ الةأابحن لدأ ا ةطهرتن). عطف ا نيفاء عىنى اصرب  عىنى خل اجل ىنة ا تطأف عىن ها لإل كانام  اربا 
ىنااى الع ااال الباااحلة بتاا  ال ااالق عىنااى الىنكا اااك فا ابااأل منهااا الماار ابلةأبااة لالةطهاار؛ ف اارا ذلااا اهة اماااا ابحلاارف ع

 التاجىنة. 
 لوكف مفتأل )و مأا) ا ةبااا لظهأاه؛ لل الةا   هنا إع ال احلسنات فإهنا  نزلة الثال الكي تا مه ا سافر.  
عىنى امةثاال  لوأله )لنفس م) مةتىنل   )و مأا)  لالالق لىنتىنة خي لجل خنفس م خي لنفتها  لوأله )لاألاأا هللا) سرتض 

اليفارع بةجناأ ا االفاة  ف ا  ل سةاه الةاىناي عان السا قات لالةحىناي ابلأاجباات لالاارابت  ف ضا أهنا خعام مان مضا أل 
  ىنة )لو مأا لنفس م) فىنكلا كانم هكه ألكت ال. 

ناا ه  لهااأ لوألااه )لاعىن ااأا خن اام مالوااأه) ز اا  الةحااكتر لالرتغ ااأ  خي فالوااأه  ااا ترضااي بااه عاان م كاألااه: للجاا  هللا ع 
 عطف عىنى وأله )لاألاأا هللا). 
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 628صفحة : 

 
لا الوااة: مفاعىنااة ماان الىنااااء لهااأ احلضااأا لاا   الرااري باباا  خل مبااالفة. لخصاال مااالة لاااي ألاةضااي الأوااأع بااحن شاا قحن   

أه ماا  خل ف اناام مف اا ة متاا  ا فاعىنااة  جرلهااا  فىنااكلا كااال لاااي لدوااي  تاا  لاواا   لإلااا خماارهم هللا بتىناام خهناام مالواا
ا سىن حن تتىن أل ذلا ألنزتال لتىن هم منزلة الت ق ع هكا اليفرل  ل زال من ألتىنا  هم اهة اماا هباكا ا تىناأق لألنافساا ف اه عىناى 
خننا اختنا خل ع افةةاح اجل ىنة ب ىن ة: اعىن أا اهة اما ابصرب لا ةنباات له لهي ناطة عظ  ة   ر  ال الق عىن ها عن  وألاه 

 هللا دأل بحن ا رء لوىنبه) ع  أاة النفال.  ألتاىل )لاعىن أا خل
لو  األبم اجل ل الثالو اللل عىنى ع س ألرأل اأ وباأل مضاام نها ع اصااا ؛ فاإل الظااهر خل ت األ ا عاالق  الوااة  

ت ال هللا هاأ احلاصاال خلد مث تتاباه الماار ابلةااأ  مث الماار أبل تاا مأا لنفسااهم  فاألاف الظاااهر لىن باالاة ابلماار ابد ااة
 ل أق اجلزاء  لخعاأ ابلمر ابلةاأ  إشتااا أبهنا هي اد ةت ال مث ذكرلا أبهنم مالوأ هللا فجاء ذلا  نزلة الةتىن ل. 

لوأله )لبيفر ا ؤمنحن) ألتا أ لىنةحاكتر ابلبيفاااة  لا ارال: ا ؤمناأل ال اامىنأل لهام الاكتن تسارلل بىناااء هللا ك اا جااء: مان  
ءه  لذكاار هااكه البيفااااة عاااأ مااا ألااا ق إشااااة إىل خل امةثااال الو اااق ا ةا مااة ماان ك ااال خوااأ لااااء هللا خوااأ هللا لاااا

ا ميال  ل ىناة: لبيفار ا اؤمنحن  متطأفاة عىناى  ىناة: لاعىن اأا خن ام مالواأه  عىناى ال هار مان جتال  ىناة: نسااؤكم وارو 
كانام  ىناة )لبيفار) متطأفاة عىناى ل م  ا ةقنافا غري مت ألة لال هأ خذ   لإذا جتىنم  ىنة نساؤكم من مت األ الااأل  

  ىنة )ول هأ خذ )؛ إذ د تبح لوأعها ماأد لىناأل ك ا ا ةااه الةفةا اين. 
[)  ىناة متطأفاة عىناى  ىناة 224) لد جتتىنأا هللا عرضة لميان م خل ألربلا لألةاأا لألبىنحأا باحن النااس لهللا   ا  عىنا م]  

بحن اجل ىنةحن ألتىنل مض أن ه ا أبو اق متاشرة ال لا  م  كأل  )نساؤكم ورو ل م) عطف أليفرت  عىنى أليفرت  فا نا بة
مض أل اجل ىنة اللىل منتا مان وارابل ال لا  ع والاة احلا ض  لكاأل مضا أل هاكه اجل ىناة )لىناكتن تؤلاأل مان نساا هم)  

 اه طرتال فأو  هكا الة ه   مأوا  ادعارتاض باحن  ىناة )نسااؤكم وارو ل ام) ل ىناة )لىناكتن تؤلاأل مان نساا هم)  ل اىنا ف
التطف لنه هني عطف عىنى هني ع وأله )لد ألاربأهن وىت تطهرل) لوال الةفةا اين: ال هر خنه متطأف عىنى ما ا خي 
امةثىنأا ما خمرت به لد جتتىنأا هللا عرضة اه. لف ه أل ىنف ل ىنأ عن إب اء ا نا بة  لجأ  الةفةا اين: خل ت أل متطأفاا عىناى 

ل)لاألاأا) ل)لاعىن أا خن م مالوأه) اه خي فا نا ابة خناه  اا خمارهم اب ةحضااا تاأق لاا اه باحن اللامر الساباة لهي )لو مأا) 
هلام شا قا مان الةااأ  لو ال ا ساىنا شا ت  اصفااء لهااأ الةااأ  ابوارتاق اد ام ا تظام؛ فاإل الةااأ  مان الوا او الاا  إذا 

 ااق الىنفظ اة إلاا جتاري عىناى ا ا لأدت إد إذا وااق ألتىنام ابل اء كال مفالها الةتىنل  سا ى اد ام د بىنفظاه  لل الو
لل ل عىنى ألتىناها ابل اء مثل   ةه حم  ا  فجيء هبكه ارتة لب ال ما ترتألأ عىنى ألتظ م ا م هللا لاألاا ه ع ورماة خ ا اه 

حلىنف وىت د عن  احلنث م  ب ال ما ا ص ف ه من احلنث  خل لب ال الةحكتر من ألترتض ا ه ألتاىل لال ةافاف ب ثرة ا
تضطر إىل احلنث عىنى الأجهحن ارأل حن  لبت  هكا الةأج ه كىنه فهأ مين  منه خل جميء وأله ألتاىل )لاألاأا هللا لاعىن أا خن ام 
مالواأه) جماايء الةااكت ل لبو ااق الساااباة مااان  مان اعةباااا خل تتطااف عىن اه و اام متةاا  باه  لنااه تطااأل باه الةااكت ل لشاارل 
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احل اا م: متطااأف عىنااى  ىناااة واال بةااا تر واال خي: لواال د جتتىنااأا هللا عرضااة خل عىنااى وألاااه:  الةااكت ل ا زااا   لوااال عباا 
)لو مأا) إل جتل وأله )لو مأا) من  ىنة ماأل ول  لذكر    ا فسرتن عن ابن جرتج  إهنا نزلم وحن وىنف خبأ ب ار 

ن عا يفاااة اضااي هللا عنهاااا  لواااال الباا تل خد تنفااال عىنااى ورتباااه مسااطح بااان خرثااة  يفاااااكةه الااكتن أل ىن اااأا ااارب ا فاااا عاا
الأاو ي عن ال ىنل: نزلم ع عب  هللا بن الاوة: وىنف خد ت ىنم  ةنة عىنى خ ةه بيفاري ابان النت اال لد تا  ل ب ةاه لد 

 تبىنح ب نه لبحن امرخأله  لخايما كال فأال التطف دب  خل ألربط هكه اجل ىنة بيفيء من ال الق الكي وبىنها. 
هأ عىنى مت  الةتىن ل ابد م  فالةا تر: لد جتتىنأا ا م هللا  لوكف ل ثرة اد ةت ال ع مثىناه  لألتىنل اجلتل ابلكات هنا 

 عن  و اق الارتنة لظهأا ع ق صحة ألتىنل الفتل اب س ى كاأل النابرة:  
 

 629صفحة : 
 

            
ي للاا س بتا  ا ام هللا لىن ارء مااكهأ وىنفام فىنام خألار  لنفسااا اتبااة                      للا س لااء هللا لىن ارء ماكهأ خ  

 لىنحىنف. 
لالترضة ا م عىنى ل ل الفتىنة لهأ ل ل لال عىنى ا فتأل كالابضة لا س ة لاهلزخة  لهأ ميفةل من عرضه إذا لضته عىنى  

التارض خي اجلانااأ  لمتاا  التاارض هنااا جتاال اليفاايء واااجزا مان وااأهلم عاارض التااأل عىنااى ا انء فنيفاار عاان ذلااا إطااالق 
اجز ا ةترض  لهأ إطالق شا   تسالي ا ت  احلا اي  لخطىناام عىناى ماا ت ثار  ا  النااس وألاه ف رناه الترضة عىنى احل

 تترتضهم عن ادنبراف لخنيف  ع ال يفاف. 
           

 لد جتتىنأين عرضة لىنأا م لارتة سة ل ا تن حن.   
 الفتاال: خي د جتتىنااأا ا اام هللا مترضااا لميااان م لالااالق ع وألااه )لميااان م) دق الةت تااة ألةتىناال بترضااة  ااا ف هااا ماان متاا  

فةحىنفااأا بااه عىنااى ادمةناااع ماان الاارب لالةاااأ  لا صااالح مث ألاألااأا  اابام منااا ميااحن  لزااأ  خل أل ااأل الااالق لىنةتىن اال: خي د 
 جتتىنأا هللا عرضة لجل خميان م البالاة عىنى خد ألربلا. 

 كا من ال  حن ال  هي إو   ال  تن لهي ال   ال  تفتل هبا ا نسال لالميال:    ميحن لهأ احلىنف  ي احلىنف مي نا خ 
متظاام خفتالااه  لهااي اشااةام ماان ال  ااحن: لهااأ الربكااة  لل ال اا  ال  اا  تة ساار هبااا الفتاال خوساان ماان ال اا  ال اار   ل ااي 

مان ار ار واال ألتااىل: )إل احلىنف مي نا لل التر  كاال مان عاالهتم إذا ساالفأا خل ميساا ا ةحالفاال خوا مها ابل ا  ال  ا  
الكتن تباتتأنا إلا تباتتأل هللا ت  هللا فأق ختا تهم) ف اانأا تاألاأل خعطاي مي ناه  إذا خكا  التها . لشااع ذلاا ع كالمهام 

 وال كتأ بن  هري:          

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا صا ات مناه مياحن  وىت لضتم مي ين د خان عه                      ع كف ذي تسرات و ىنه الا ل  مث ا ةبرلا  فااالأ   
خل وىنف مي نا  فةسا  ة احلىناف مي ناا مان ألسا  ة اليفايء اب ام ماااناة ا اال ق لاه  خل مان ألسا  ة اليفايء اب ام م اناه؛ ك اا 

  أا ا اء لالاي لإلا ا ل ع هكه الةس  ة عىنى هكا الأجه حمل خت  ىني. 
تاه لل خت تهم بتضاها ع بتاض  شااع إطاالق ال  احن ل ا كال غالأ خمياهنم ع التهأل لاحلىنف  لهأ الكي تض  ف ه ا ة 

 عىنى كل وىنف  جراي عىنى غالأ الوأال؛ فرطىنام ال  حن عىنى وسم ا رء ع  اصة نفسه للل عه  لد وىنف. 
لالاب  من احلىنف ترج  إىل وب  خل تيفه  ا نسال هللا ألتااىل عىناى صا وه: ع  ارب خل لعا  خل ألتىن ال. للاكلا تااأل:  

 مةىنبسا إبشهال هللا  خل خع  خل خعىنل مةىنبسا إبشهال هللا عىنى سا ل ذلا  ف ن خجل ذلا ألض ن ال  حن )ابهلل) خي خ رب
مت  وأاي ع الب ق  لل من خشه  ابهلل عىنى ابطل فا  اجرتخ عىن ه لا ةاف به  ل ا ت ل عىنى خل خصل ال  حن إشهال 

لواأل التار  تتىنام هللا ع ماااق احلىناف ا رىناف  للجىناه كانام  هللا  وأله ألتااىل: )لتيفاه  هللا عىناى ماا ع وىنباه) ك اا ألاا ق 
الباااء هااي خصااال واارلف الاساام  لااا دلةها عىنااى ا البساااة ع خصاال متان هااا  لكانااام الااأال لالةاااء دواةاااحن هبااا ع الاسااام 

 ا نيفا ي للل اد ةتطاع. 
هللا واا ال متناأاي للل فتال ماا وىنفاأا عىناى  لمت  ارتة إل كانم الترضة  ت  احلاجز  هني ا سىن حن عن خل زتىنأا ا م 

ألركه من الرب  لالةاأ   لا صالح بحن النااس فاالالق لىنةتىن ال  لهاي مةتىنااة بةجتىناأا  لخل ألاربلا مةتىنال بترضاة عىناى واكف 
الااالق اجلاااااة  ا طااارل واااكفها مااا  خل  خي لد جتتىناااأا هللا لجااال خل وىنفاااةم باااه عرضاااة وااااجزا عااان فتااال الااارب  لا صاااالح  

اأ   فارتة  عىنى هكا الأجه  هني عن ا افظة عىنى ال  حن إذا كانم ا افظة عىن ها متنا  مان فتال جاري شارعي  لهاأ لالة
هني سر  خل ألنزته حبسأ و م اليفيء ا كلف عىنى ألركه  لمن لأا ماه الةحار  واحن احلىناف لعا ق الةسارع لبمياال  إذ د 

 تنبري الةترض ل ثرة الرت ص. 
ع اجلاهىن اة ألرضاأ  فةاسام ابهلل  ل هلةهاا  ل اب هاا  عىناى ادمةنااع مان شايء  ل سا لا ابل  احن اب  لو  كانم التار   

 ا راجتة خل الن امة. 
لع ال يفاف  كال الرجل دىنف عىنى ألار  اصاري: مان صاىنة الاروم  خل إصاالح ذات الباحن  خل إوساال  مث تااأل خ ااف  

 تة لاالة  صالح  ىنل من خوأاهلم. خل خونث ع مي ين  ف رت  فتل الرب  فة أل ار
لوا  و اال إل  اابأ نزلهلااا وىنااف خيب ب ار: خد تنفاال عىنااى اباان  الةااه. مسااطح بان خرثااة لنااه  اان  اضااأا ع ا فااا. لد  

 ألظهر هلكا الاأل منا بة  أو  ارتة. 
وا  طىنال خ ام عبا  هللا مث لو ل: نزلم ع وىنف عب  هللا بن الاوة: خد ت ىنم  ةناه بيفاري بان النت اال النباااي  لكاال  

 خاال الرجأع لالبىنح  فحىنف عب  هللا خد تبىنح ب نه ا. 
   
 

 630صفحة : 
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لإما عىنى ألا تر خل أل أل الترضة  ت  اليفيء ا ترض لفتل ع غرض  فاا ت  د جتتىناأا ا ام هللا مترضاا لل سىنفاأا باه   
ميال عىنى  اهره  لهي الوسااق لالاالق مةتىنااة بترضاة  لخل ألاربلا ع ادمةناع من الرب  لالةاأ   لا صالح بحن الناس  فال

مفتااأل الميااال  بةااا تر  د  حمكلفااة بتاا   خل  لالةااا تر خد ألااربلا  نظااري وألااه ألتاااىل )تبااحن هللا ل اام خل ألضااىنأا) لهااأ كثااري 
ع وطا  ماا خمار هللا بفتىناه   فة أل ارتة هن ا عان احلاف ابهلل عىناى ألار  الطاعاات؛ لل ألتظا م هللا د تنبراي خل ت األ  اببا

لهااكا النهااي تسااةىنزق: إنااه إل لواا  احلىنااف عىنااى ألاار  الاارب لالةاااأ  لا صااالح  خنااه د واار  ع ذلااا  لخنااه ت فاار عاان مي نااه 
 لتفتل اصري. 

ا خل متناه: د جتتىنأا ا م هللا مترضا لىنحىنف  ك ا وىنناا  لت األ وألاه )خل ألاربلا) مفتاأد لجىناه  لهاأ عىناة لىننهاي؛ خي إلا 
هن ة م لة أنأا خبرااا  خألا اء  مبىنححن  لع ورتأ من هكا  وال مالا  بىنرين خنه احلىنف ابهلل ع كل شيء) لعىن ه فة أل 
ارتة هن ا عان ا  اراع ابحلىناف  لل كثارة احلىناف. ألتارض احلاالف لىنحناث. لكانام كثارة المياال مان عاالات اجلاهىن اة  ع 

  ل  فنهى ا  الق عن ذلا للكلا مت وأا باىنة الميال وال كثري:           ىنة التأا   الناشقة عن الرضأ لنتر احل
وىن ل الدتي وافف ل   ناه                      لإل  بام منه الل ة بارت لع متا  هاكا خل ت األ الترضاة مساةتاا  اا   

رتة عىنى هكه الأجأه ما تفهم ا ذل ع ت ثر احلىنأل وأله  خي د جتتىنأا ا م هللا كاليفيء ا ترض لىنااص تن. لل س ع ا
 احلىنف برري هللا   ا ألارا من النهي عن احلىنف برري ا م هللا لصفاأله. 

لوأله )لهللا     عىن م) ألكت ل  لا رال منه التىنم ابلوأال لالن ات  لا ابأل د مه: لهأ الأع  عىنى ادمةثال  عىنى       
  تر اللل  لالةحكتر من احلىنف  عىنى الةا تر الثاين. الةاالتر  لالتكا ع احلنث عىنى الةا

لو  للم ارتة عىنى مت  عظ م: لهأ خل ألتظ م هللا د تنبري خل زتل ل  ىنة لةتط ل ما دبه هللا من اصاري  فاإل ا افظاة  
لهااكا لإل كااال  عىنااى الاارب ع ال  ااحن ألرجاا  إىل ألتظاا م ا اام هللا ألتاااىل  لألباا تل اليفااهالة بااه عىنااى الفتاال ا ااكلف عىن ااه 

ماب ا جىن ال تيف ر عىن ه احلالف  الطالأ لىنرب؛ ل ن الةأ ل به لاطا  اصاريات  اا د ترضاي باه هللا ألتااىل  فاا  ألتاااض 
خمارال مرضاا ال هلل ألتاااىل إذا وبال خواا مها مل دباال ار ار. لهللا  مااران خل نااا ق خوا  الماارتن ا رضاا حن لاه  لهااأ مااا ف ااه 

   ىنااه ابلارب لالةااأ  لا صاالح  للل المار الاكي ف اه إاضااؤه بةتظا م ا اه فااط  إذ وا  ألتظ  ه بطىنأ إاضاا ه  ما  نفا
عىنااى هللا ألتاااىل: خل ألتظاا م ا ااه واا  وباال عناا  ساار  احلااالف ماان احلنااث  فاارب ال  ااحن خل  ماا  ا اام هللا ألتاااىل  لا أل ااال 

ك اا و ال: ادمةثاال ماا ق عىناى الل . لوا    ابلع ال الباحلة مرضاة هلل؛ فرمر هللا بةا   مرضاأله عىنى الل  م  ا اه 
وال النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم:  إين د خوىنف عىنى ميحن  فرا  غريها  ريا منها  إد كفرت عن مي اين  لفتىنام الاكي هاأ 
 ري    للجل ذلا  ا خوسم ختأ  خل تضر  امرخأله ما ة جىن ة  خمره هللا خل   ك ضرثا من ما ة عبا ف ضارهبا باه  لوا  

ىناام هللا خل هااكا غااري ماباا  ختااأ ؛ لل اان  ااا مل تاارض هللا ماان ختااأ  خل تضاار  امرخألااه  هناااه عاان ذلااا  لخمااره ابلةحىناال ع
حمافظة عىنى ورف ختاأ  عىناى الارب ع مي ناه  لكراهةاه خل تةاىناف مناه متنااله ع ألتظا م ا ام اباه  فهاكا لجاه مان الةحىناة  

ي ماان تسار ا  االق ل اوةاه. فاا  كفاااان هللا ذلاا إذ شارع لناا سىنااة خفاىت هللا باه نب اه  للتال ال فااااة مل أل ان ميفارلعة. فها
 ال  حن ابل فااة؛ للكلا صاا د ززأب ع ا  الق  خل تفتل احلالف مثل ما فتل ختأ . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



[) ا اةقناف ب ااين  لل 225) د تؤا ككم هللا ابلىنرأ ع خميان م لل ن تؤا اككم  اا كسابم وىناأب م لهللا غفاأا وىنا م] 
ساااباة  ااا خفااالت النهااي عاان الةساارع ابحلىنااف إفااالة صااردة خل الةزام ااه  كاناام نفااأس السااامتحن حب ااث تهجااس هبااا ارتااة ال

الةف ر لالةطىن  إىل و م ال  حن ال  جتري عىنى اللسن. لمنا بةه  ا وبىنه  اهرة د  ا  ا إل جتىنام وألاه )لد جتتىناأا هللا 
 عرضة لميان م) هن ا عن احلىنف. 

 عىنة من ال ك  ت  الت  لا ا بة  تاال خ كه ب كا خي ع ه عىن ه ل تاألبه  خل تتاوبه  وال كتأ بن  هري:          لا ؤا كة مفا 
 د أت كين أبوأال الأشاة للام                      خذنأ لإل كثرت ع الوالتل    
 

 631صفحة : 
 
تاال ماان اجلااانبحن لا ؤا ااكة ابل  ااحن  هااي ا لاازاق ابلأفاااء هبااا  فا فاعىنااة هنااا لىن بالرااة ع ال ااك؛ إذ لاا س ف ااه وبااأل الف  

 لع ق احلنث؛ لترتألأ عىنى ذلا خل  مث إذا لو  احلنث  إد ما خذل هللا ع كفااأله  ك ا ع آتة  أاة التاأل. 
ل ابلااأال. لع لالىنراأ مباا ا لراا  إذا وااال كالمااا  طقاا  تاااال: لراا تىنرااأا لرااأا كا عا  للرااا تىنراي لر ااا كسااتى. للراة الااارآ 

الىنسال:  خنه د نظري له إد وأهلم خ أأله خ أا لخ ى خصاىنحةه  لع ال أاشاي:  للراا تىنراأا لراأا واال ابطاال    لتطىنال الىنراأ 
ختضا عىنى ال الق الساوط  الكي د تتة  به  لهأ اصطر  لهأ إطالق شا  . لو  اوةبر عىن ه الزخميفري ع ال ااس  لمل 

 ى الةفسري به ع ال يفاف لألبته مةابتأه. زتىنه جما ا؛ لاوةبر عىن
ل)ع) لىنظرف ة اجملا تة  ا رال هبا ا البساة  لهاي  ارف مساةار  صافة الىنراأ خل واال مناه  لكاكلا وا اه ال أاشاي ف  األ  

ا تاا   عىنااى جتاال الىنرااأ  تاا  ا باا ا  لهااأ ال هاار: د تؤا ااككم هللا أبل ألىنرااأا لرااأا مالبسااا لبميااال  خي د تؤا ااككم 
 ابلميال البالاة ص لا الىنرأ  خي غري ا ابأل من الاأل. 

فااإذا جتىناام الىنرااأ ا ااا   تاا  ال ااالق الساااوط اصاااطئ  مل ألبااح  رف ةااه ع الميااال  لنااه ماان الميااال  فالظرف ااة مةتىناااة   
الىنراأ  لالمياال  ا  مياحن  ب ؤا ككم  لا ت  د تؤا ككم هللا ع خمياان م ابلىنراأ  خي د تؤا اككم مان باحن خمياان م ابل  احن 

لال  حن الاسم لاحلىنف  لهأ ذكر ا م هللا ألتاىل  خل بتاض صافاأله  خل بتاض شاقأنه التىن اا خل شاتا ره. فاا  كانام التار  
سىنف ابهلل  لبر  ال تبة  لابهل ي  ل نا ا احلج. لالاسم عن هم حبرف من ورلف الاسم الثالثة: الأال لالباء لالةااء  

ف وىنفاام خل خوساا م  لا ااا وىنفااأا باا ماء الباا ل  لا ااا وااالأا لالاا ماء  لواا  تاا  ىنأل دمااا عىنااى ع اار هللا  لا ااا ذكاارلا لفاا
تاال: لت ر هللا  لتاألأل: ع ر  هللا  لمل خا خهنم كانأا دىنفأل أب اء الصاناق. فهاكا احلىناف الاكي تارال باه الةازاق فتال  خل 

  أتك ا  اصارب خل ادلةازاق  كااأهلم لخب اا للت ار  للت اري  لزىنفاأل براءة من ول. لو  دىنفأل أبش اء عزتزة عن هم لاب
 اب هم  ل ا جاء ا  الق هنى عن احلىنف برري هللا. لمن عاالة التار  ع الاسام خل بتاض الاسام تاسا أل باه عىناى الةازاق 

و  خل تظهر عزمه عىنى فتل فتل تفتىنه ا اسم ل ىنجئ نفسه إىل ع ىنه لد تن ق عنه  لهأ من وب ل وسم النكا  فإذا خاال خ
 د حمالة منه  لد مط   لو  ع صرفه عنه  خك ه ابلاسم  وال بىنتاء بن و س:          
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لفاااااس ع غ ااااا ا اااأت مااانر س                      إذا أتىل عىناااى م رلهاااة ص وااااا  خي إذا وىناااف عىناااى خل تااألااال خل   
حلار  كرتهاة  فبااا نطاهام ابل  احن ماؤذان ابلتازق  لكثار ذلاا ع تاةل خل وأ ذلا مان ا بااعأ لالضاراا لمناه   ام ا

خلسنةهم غي خغراض الةرك   لوأه  وىت صااا زاري ذلاا عىناى الىنساال ك اا جتاري ال ىن اات ال الاة عىناى ا تااين مان غاري 
 إاالة احلىنف  لصاات كثرأله ع ال الق د ألنحبر  ف ثر الةحر  من ذلا ع ا  الق وال كثري:          

وىن ل الدتي وافف ل   ناه                      لإل  بام منه الل ة برت فرشبه جرايل احلىناف عىناى الىنساال الىنراأ مان   
 ال الق. 

   
 

 632صفحة : 
 
لوا  ا ةىنااف التىن اااء ع ا اارال ماان لرااأ ال  ااحن ع هااكه ارتاة  فااكهأ اجل هااأا إىل خل الىنرااأ هااأ ال  ااحن الاا  جتااري عىنااى   

با  ا اة ىنم هباا احلىناف  لل نهاا جارت جمار  الةرك ا . خل الةنب اه  كااأل التار : د لهللا  لبىناى لهللا  لواأل الىنسال  مل تا
الاا ل: لهللا لا   تم من فالل كالما عجبا  لغري هكا ل س بىنراأ  لهاكا واأل عا يفاة  الاه عنهاا ع ا أطار لالباحاح  

صااا   لخ ااك بااه اليفااافتي. لاحلجااة لااه خل هللا واا  جتاال الىنرااأ لإل ااه ذهااأ اليفااتل  لخبااأ والبااة  لع رمااة  لجماهاا   لخبااأ 
وس  ا لىن  كسبها الاىنأ  ع هكه ارتة  للىن  عاا  عىن هاا احلاالف ال  احن ع وألاه: )لل ان تؤا اككم  اا عاا مت المياال) 

ةتاحن خل أل األ ف ا عا مت الميال هأ ما كسبةه الاىنأ ؛ لل ما كسبم وىنأب م مبحن  ف ح ل عىن ه جم ال )ماا عاا مت)  ف
الىنرأ هي ال  د وب  ف ها إىل احلىنف  لهي ال  جتري عىنى الىنسال للل وب   لعىن ه ف ت  نفي ا ؤا كة نفي ا ؤا كة 
اب مث لابل فااة؛ لل نفي الفتل تتم  فال  حن ال  د وب  ف ها  د إمث لد كفااة عىن ها  لغريها ألىنزق ف ه ال فااة لىنارل  

تااة ا ا اا ة؛ إذ فساار ا ؤا اكة ف هااا باألااه )ف فااألااه إطتاااق عيفارة مساااكحن) ف  ااأل ع الر ااأس  لع ميااحن مان ا مث باا ل ل آ
 الةتىن ل  لع ال  حن عىنى الظن  مث تةبحن  الفه  ال فااة ع     ذلا. 

ما  تم لوال مالا:  لرأ ال  حن خل دىنف عىنى شيء تظنه ككلا مث تةبحن  الف  نه  وال ع ا أطر:  لهكا خوسن  
إىل ع ذلا  لهأ مرلي  ع غري ا أطر  عن خيب هرترة لمن وال به احلسن  لإبراه م  لوةالة  لالسا ي  لم حاأل  لابان 

 خيب جن ح. 
للجهااه ماان ارتااة: خل هللا ألتاااىل جتاال ا ؤا ااكة عىنااى كسااأ الاىنااأ ع ال  ااحن  لد أل ااأل ا ؤا ااكة إد عىنااى احلنااث  د  

جل جمرل احلىنف د    ا م  الرب  فةتحن خل ت أل ا رال من كسأ الاىنأ كسبه احلنث خي خصل الاسم؛ إذ د مؤا كة ل
ألت ا ه احلناث  فهاأ الااكي ف اه ا ؤا اكة  لا ؤا ااكة خ ىنام ع هاألاه ارتااة  لب نام ع آتاة ا ا اا ة ابل فاااة  فاحلاالف عىنااى 

ي د كفاااة لخماا واأل الرجال: د لهللا لبىناى  ن تظهر بت   الفه د ألت   عن ه لىنحناث  فهاأ الىنراأ  فاال مؤا اكة ف اه  خ
لهللا  لهاأ كاااذ   فهاأ عناا  مالاا وساام لا س بىنرااأ  لل الىنرأتاة ألةتىناال ابحلناث بتاا  اعةااال الباا ق  لالاا اال )د لهللا)  
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 كاذاب  مل تةبحن ونثه له بت  ال  حن  بل هاأ غافال عان كأناه والفاا  فاإذا انةباه لىنحىناف  لجبام عىن اه ا فاا ة  لناه وىنفهاا
 وحن وىنفها لهأ وانث. 

لإلا جتىننا ألفسري ما كسبم وىنأب م كسأ الاىنأ لىنحنث  لل مساق ارتاة ع احلناث لل وألاه )د جتتىناأا هللا عرضاة   
لميان م)  إما إذل ع احلنث  خل هناي عان احلىناف  يفا ة احلناث  عىناى الاأجهحن ا اضا حن  لوألاه )د تؤا اككم هللا) ب اال 

 ب ال و م ا بحن  لنه ع نه. لألتىن ل لكلا  لو م ال
لوال  اعة: الىنرأ ما مل تاب  به ال ك   فةيف ل الاس حن   أاء كال بال وب  كال  جتري عىناى اللسان ع )د لهللا  

لبىنى لهللا) خق كال باب   م  اعةاال البا ق  فةباحن  الفاه. ل ان واال هباكا: ابان عبااس  لاليفاتل لواال باه خباأ ون فاة  
  كفااة ف ها لد إمث. فاال: الىنرأ د

لاوااةج لااكلا أبل هللا ألتاااىل جتاال الىنرااأ هنااا  ماااابال  ااا كساابةه الاىنااأ   لنفااي ا ؤا ااكة عاان الىنرااأ  لخثبةهااا  ااا كساابه  
الاىناأ  لا ؤا اكة د حمالاة عىناى احلناث د عىناى خصال احلىناف  فاالىنرأ هاي الا  د وناث ف هاا؛ لمل تار باحن آتاة الباارة لآتااة 

ىت د اال إواا امها عىنااى ال اار  باال وااال: إل آتااة البااارة جتىناام الىنرااأ ماااابال  ااا كساابه الاىنااأ  لخثباام ا ا اا ة ألتااضااا واا
ا ؤا ااكة  ااا كساابه الاىنااأ خي عزماام عىن ااه الاانفس  لا ؤا ااكة مطىناااة ألنباارف إىل خك اال خفرالهااا  لهااي التاأبااة ال رلتااة 

ة الىنراأ ماااابال لبمياال ا تاااألة  لالتاا  ع الصاال: ف ةتاحن خناه مااا كسابةه الاىنااأ   خاتا  بااه الر اأس؛ لجتاال ع آتاة ا ا اا 
الااربط  لهااأ متناااه لرااة  لواا  خضااافه إىل الميااال  فاا ل عىنااى خهنااا ال  ااحن الاا  ف هااا ألتىن اال  لواا  فساار ا ؤا ااكة ف هااا باألااه: 

و ام الر اأس   ف فااأله إطتاق اخل  فظهر من ارتةحن خل الىنرأ ما وابل الر اأس  لا نتاا ة  لهاأ نأعاال د حمالاة  ل هار
لهااي احلىنااف باباا  ال ااك   فهااأ ا مث  لو اام ا نتااا ة  خنااه ال فااااة  فأافاال مال ااا ع الر ااأس ل الفااه ع خواا  نااأعي 

 الىنرأ  لهكا سا ل مكهبه. 
 لع الىنرأ  غري هكه ا كاهأ  مكاهأ خهناها ابن عط ة إىل عيفرة  د نط ل هبا.  
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) ألكت ل حل م نفي ا ؤا كة  لمنا ابة اوارتال لصاف الرفاأا ابحلىنا م هناا  للل الارو م  لل هاكه لوأله )لهللا غفأا وىن م  

مرفاارة لااكنأ هااأ ماان وب اال الةابااري ع الل  ماا  هللا ألتاااىل  فىنااكلا لصااف هللا نفسااه ابحلىناا م  لل احلىناا م هااأ الااكي د 
 تسةفزه الةابري ع جانبه  لد ترضأ لىنرفىنة  لتابل ا تكاة. 

[ لإل عزماأا الطاالق فاإل هللا   ا  226ن تؤلأل مان نساا هم ألاربص خابتاة خشاهر فاإل فااءل فاإل هللا غفاأا اوا م]) لىنكت 
[) ا ااااةقناف ابةاااا ا ي  لالنةاااااال إىل أليفاااارت  ع ع اااال كااااال ترىنااااأ عىنااااى الرجااااال خل تت ىنااااأه  ع اجلاهىن ااااة  227عىناااا م]

الح  خميااال الرجااال عىنااى مهاااجرة نسااا هم  فإهنااا جت اا  لا  ااالق. كااال ماان خشااهر الميااال احلا ىنااة بااحن الاارب لالةاااأ  لا صاا
الثالثة؛ لل وسن ا تاشرة من الرب بحن ا ةتاشرتن  لو  خمر هللا به ع وأله: )لعاشارلهن اب تارلف) فامةثالاه مان الةااأ   
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يل مان امرخألاه للل للامه من للاق ا صالح  لد و بفا ه اليفااق  لهأ مناف لىنةاأ . لو  كاال الرجال ع اجلاهىن اة تاأ 
السنة لالسنةحن  لد ألنحل مي نه إد بت  مضي ألىنا ا  ة  لد كالق لىن رخة ع ذلا. لعن  ت   بن ا سا أ:  كاال الرجال 
ع اجلاهىن ة د ترت  ا رخة  لد دأ خل تطىناها  لقال تةزلجها غريه  ف ال دىنف خد تارهبا مضاااة لىن ارخة  خي لتاسام عىناى 

إذا وبل له شيء مان النا ق. واال:  مث كاال خهال ا  االق تفتىناأل ذلاا  فار ال هللا ذلاا  لخمهال  ذلا ل  ال تتأل إل ها
 لىنزل  م ة وىت ترتل   ف ال هكا احل م من خهم ا ااص  ع خو اق الميال  ال  مه  هلا باأله: لد جتتىنأا هللا عرضة. 

ل آىل تأيل إتالء  لأتيل تةريل أتل ا  لا ةىناى  ألىناي ا اةالء  لا تالء: احلىنف  ل اهر كالق خهل الىنرة خنه احلىنف مطىناا: تاا 
 لاد م اللأة لالل ة  كالمها ابلةيف ت   لهأ لال  فاللأة فتألة لالل ة فت ىنة. 

لوااال الراغااأ:  ا تااالء وىنااف تاةضااي الةابااري ع ا ىنااأف عىن ااه ميفااةل ماان اللااأ لهااأ الةابااري وااال ألتاااىل )د  لااأن م  
ألاال خللااأ الفضاال ماان م لالسااتة) لصاااا ع اليفاارع احلىنااف ا ابااأف  ف ؤ ااك ماان كااالق الراغااأ خل ا تااالء  باااد) )لد  

وىنااف عىنااى ادمةناااع لالاارت ؛ لل الةابااري د تةحااال برااري متاا  الاارت ؛ لهااأ الااكي تيفااه  بااه خصاال ادشااةااق ماان اللااأ  
 آىل لوأه كثريا  لتككرلنه كثريا  وال ا ةىن س:          لأليفه  به مأاال اد ةت ال  لان جن هم د تككرلل ورف النفي بت  فتل 

آل اام وااأ التااراق الاا هر خطت ااه  لوااال ألتاااىل )لد  ألاال خللااأ الفضاال ماان م لالسااتة خل تؤألااأا) خي عىنااى خل تؤألااأا لوااال   
 ألتاىل هنا )لىنكتن تؤلأل من نسا هم) فت اه  ن  لد واجة إىل لعأ  احلكف لالةض حن. 

  تالء  بت  نزلل هكه ارتة  صاا وا اة شرع ة ع هكا احلىنف عىنى الأصف ا ابأف. لخاي ما كال فا 
لجماايء الااالق ع )لىنااكتن تؤلااأل) لب ااال خل الاارتبص جتاال ألأ ااتة عىناا هم  فااالالق لبجاال مثاال )هااكا لااا) لتتىناام منااه متاا   

لعاا ي فتاال ا تااالء  اان  ماا  خل  الةا ااري ف ااه  خي لاا س الاارتبص بأاجااأ  فىنىن ااأىل خل تفاايء ع خواال ماان الشااهر الابتااة.
واه خل تت   بتىنى؛ لنه ض ن هنا مت  البت   فت ي ابحلرف ا نا أ لفتل البت   كرنه واال: لىناكتن تؤلاأل مةباعا تن 

 من نسا هم  ف ن لالبة اء اجملا ي. 
اء مان اب  إضاافة الةحىن ال لالنساء: الزلجات ك ا ألا ق ع وألاه )فااعةزلأا النسااء ع ا ا ض) لألتىن ال ا تاالء اب ام النسا 

 لالةحر  لوأمها إىل الع ال  مثل )ورمم عىن  م خمهاأل م) لو  ألا ق ع وأله ألتاىل )إلا ورق عىن  م ا  ةة). 
لالرتبص: انةظاا وبأل شايء لراري ا نةظار  ل ا ر  ال االق عىن اه عنا  وألاه ألتااىل: )لا طىنااات ترتببان أبنفساهن ثالثاة  

  خابتة خشهر إضافة عىنى مت   ع  كاأله ألتاىل )بل م ر الىن ل). ورلء)  لإضافة ألربص إىل
لألا   )لىنكتن تؤلأل) عىنى ا بة خ ا سن  إل ه  لهأ ألاربض  لالهة ااق هباكه الةأ اتة الا  ل ا  هللا عىناى ال لا   لأليفاأتل  

هااأا ا ابااأل. لالف قااة أل ااأل لااككر ا ساان  إل ااه. ل)فاااءلا) اجتااأا خي اجتااأا إىل واارابل النساااء  لوااكف مةتىناال فاااءلا ابلظ
 ابلة فري عن ال  حن ا ككأاة ع  أاة التاأل. 
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لوأله )فإل هللا غفأا او م) لل ل اجلأا   خي فحنثهم ع ميحن ا تالء  مرفأا هلم؛ لل هللا غفأا او م. لف ه إتكال أبل   
ا ضاااراا اب ااارخة. لواا  ت اااأل ا تاااالء مباواااا إذا مل تابااا  باااه ا تااالء واااراق  لل شااارل إتال هااام  الاااأاال ف ااه الاااارآل  وبااا  

ا ضاراا  لمل ألطال م ألاه: كالاكي ت األ لاباا  الةرلتاأ  خل لابا  آ ار متةارب شاارعا  غاري وبا  ا ضاراا ا اكمأق شاارعا. 
ااحن مان لو  آىل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم من نساا ه شاهرا  و ال:  ارض كاال برجىناه  لو ال: لجال أتلتابهن؛ لهنان وا  ل

 ااتة وىن ااه لافاااه مااا واا ا ببتضااهم إىل ا فااراط ع ا لدل  لماال البا ااة عىنااى ادوةاا اء ابل اارايت  خل عىنااى ا ةحسااال 
 ذلا. لهللا لا أله خعىنم ببأاطن المأا. 

لخمااا جااأا  ا تااالء لىن بااىنحة: كاااصأف عىنااى الألاا  ماان الر اال  لكاحل  ااة ماان بتااض المااراض ع الرجاال لا اارخة  فإابوةااه  
اصاىنة مان خللاة ا باىنحة لنفاي ا ضارة  لإلاا دبال ذلاا ابحلىناف عنا  بتاض النااس   اا فا هم مان ضاتف التازق  لاهتاااق و

 خنفسهم ابلفىنةة ع المر  إل مل تا  لها ابحلىنف. 
لعزق الطالق: الةب  م عىن ه  لا ةاراا الرخي ف ه بت  الةرمل لهأ شيء د دبل ل ل مأل من ألىنااء نفسه  ل اصة إذا   

كال غالأ الاب  من ا تالء ا راضبة لا ضااة  فاأله: )لإل عزماأا الطاالق) لل ال عىناى شارط حماكلف  لل عىن اه وألاه: 
)فارل فااءلا) فالةاا تر: لإل مل تف قاأا فاا  لجاأ عىنا هم الطاالق  فهام ااري النظارتن: باحن خل تف قاأا  خل تطىنااأا  فاإل عزماأا 

 الطالق فا  لو  طالوهم. 
     عىن م) لل ل اجلأا   خي فا  لزمهم لخمضى طالوهم  فا  و  هللا لىنرجال ع ا تاالء خجاال حما للا  لوأله )فإل هللا 

 د تةجال لنه  فإما خل تتأللا إىل مضاجتة خ لاجهم  لإما خل تطىناأا  لد من لوة هلم غري هكتن. 
لا ةىنفأا ع احلالف عىنى خول من خابتة خشهر  لو  جتل هللا لىن أىل خجال لغاتة: خما الجل فانفل عىن ه عىن اء ا  الق   

فال  ة الابتة عىنى خنه ل س إبتالء  لبتض التىن اء: كإ حاق بن ااهأته لمال تاأل: هاأ إتاالء  لد نارة هلاكا اصاالف  
ه ف  ا تظهر  إد ما ترتألأ عىنى احلىنف باب  الضر مان أتلتاأ الااضاي إايه إذا افتام  لجاه خمرهاا إىل الااضاي لمان خمار 

 إايه ابلف قة. 
لخما الراتة  فا ةىنفأا ختضا ع احلاصل بت  مضي الجل  فاال مالا لاليفافتي: إل افتةه امرخأله بت  ذلا  تأواف لا    

احلاكم  فإما خل تفيء  خل تطىنل بنفسه  خل تطىنل احلااكم عىن اه  لال  ذلاا عان اثا  عيفار مان خصاحا  النال صاىنى هللا 
مضام ا ا ة لمل تفائ فاا  ابنام مناه  لاألفال اجل  ا  عىناى خل غاري الااالا ت فاي خل تفائ  عىن ه ل ىنم. لوال خبأ ون فة: إل

 ابلتزق  لالن ة  لابلةبرتح ل   احلاكم  كا رتض لا سجأل لا سافر. 
لاوةج ا ال  ة أبل هللا ألتاىل واال )فاإل هللا   ا  عىنا م) فا ل عىناى خل هنالاا مسا أعا؛ لل لصاف هللا ابلسا    متنااه   

م اب س أعات  عىنى وأل ا ااحن من ا ة ىن حن  د    ا لو  ورل بتىن م  فىنام تبال جماال دوة اال واأل الااا ىنحن مان التىن 
ا ة ىن حن  أبل )الس   ) مرالف )لىنتىن م) لل س ا س أع إد لفاف ا اأىل  خل لفاف احلااكم  للل الب نأناة ادعةبااتاة. لوألاه 

ة )  اا )  تال ااه  الااكي صاااا طالوااا  ضااي خجىنااه  لكاارهنم ترتاا لل: خل صاا رة )عىناا م) ترجاا  لىنن ااة لالاباا . لوااال احلنف اا
ا تاالء  جتىنهاا اليفارع  ابأ طاالق  بيفاارط مضاي الما  )عىنا م) بن اة التاا ق عىنااى ألار  الف قاة. لواأل ا ال  اة خصااح؛ لل 
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ال لألنه ةهااا مأكااأل وألااه )فااإل هللا   اا  عىناا م) جتاال مفرعااا عاان عاازق الطااالق؛ د عاان خصاال ا تااالء؛ للل س تاا  ارجاا
 لىنح اق. 

   
 

 635صفحة : 
 
لو   في عىنى الناس لجه الةرج ل أبابتة خشهر  لهأ خجل و له هللا ألتاىل  لمل نطىن  عىناى و  ةاه  لألىناا ا ا ة ثىناث   

ة  التاق  فىنتىنها ألرجا  إىل خل مثىنهاا تتةارب  مناا طاأتال  فاإل الثىناث اعةارب متظام اليفايء ا اساأق  مثال ثىناث ا اال ع الأصا 
لخشاا به النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم عىنى عب  هللا بن ع رل بن التااف ع صاأق الا هر. لواالل بتاض التىن ااء ألأج هاه  اا 
لو  ع وبة مرثأاة عن ع ار بان اصطاا   لعازا ابان كثاري ع ألفساريه الاتةهاا  الاا ع ا أطار عان عبا  هللا ابان لتنااا. لد 

: لهاي الاتاة داىي بان داىي الىن ثاي  لد الاتاة ابان الاا ام لالاتنال ل اأت  بان  ات   تأج  هكا ع الارلاايت ا أجاألة لا تنا
لحم   بن احلسن اليف باين  لد الاتة دىي بن دىي ابن ب ري الة   ي ال  ترلتهاا ا ها ي بان ألاأمرت  فهاكه الارلاايت الا  

خبأ الأل   البااجي ع شاروه عىناى ا أطار ا سا ى ل تنا فىنتىنها مككأاة ع الاتة خ ر  مل ناف عىن ها. لو  ذكر هكه الابة 
اب نةااي  لمل تتزهااا إىل شاايء ماان الاايت ا أطاار: خل ع اار  اار  ل ىنااة تطاأف اب  تنااة تةتاارف خوااأال الناااس ف اار باا اا  اا  

 امرخة هبا ألنيف :          
  خد طال هكا الىن ل لا أل جانبه                      لخاوين خل د  ىن ل خدعاباه  
فىنااأد وااكاا هللا د شاايء غاااريه                      لزعاازع ماان هااكا الساارتر جأانبااه فا ااة عاها  ماان الراا   فر ربألااه خل   

 لجهااا خا اال ع بتااث التااراق  فا ااة عي ع اار نساااء فساارهلن عاان ا اا ة الاا  ألسااةط   ا اارخة ف هااا الباارب عىنااى  لجهااا وىناان  
خابتااة خشااهر  لو اال: إنااه  اارل ابنةااه وفبااة. فاارمر ع اار وااأال الجنااال خد  شااهرال لتااال صااربها ع ثالثااة خشااهر  لتنفاا  ع

 ميس أا الرجل ع الرزل خكثر من خابتة خشهر  فإذا مضم ا رتل الرا تن للجه وأما آ رتن. 
ر ) لا طىناات ترتببن أبنفسهن ثالثة ورلء لد دال هلان ت اة ن ماا  ىنال هللا ع خاواامهن إل كان تاؤمن ابهلل لال اأق ال ا 

لبتااألةهن خواال باارلهن ع ذلااا إل خااللا إصااالوا) عطااف عىنااى اجل ىنااة وبىنهااا  ليفاا ة ا نا اابة  للالسااال ع احل اام لهااأ 
الرتبص  إذ كالمها انةظاا لجل ا راجتة  للكلا مل تا ق وأله )الطالق مراتل) عىنى وألاه )لا طىنااات ترتببان) لل هاكه 

ادنةاال عىناى عاالة الاارآل ع إبا اع الو ااق  لإلاا هاا  أب اىنأ   اري جاءت مةنا اة  منةظ ة عىنى وسأ منا بات
  هل د ألسرق له النفس  لد زيء عىنى صأاة الةتىن م لال اس. 

 ل  ر  كالمنا عىنى الطالق عن  وأله ألتاىل )الطالق مراتل).  
  ف جاأ  جتىناه جماا ا مر اال مركباا  ل ىنة )لا طىناات ترتببن)  ربتة مرال هبا المر  فاصرب مسةت ل ع ا نيفاء لهأ جما 

اب ةت ال اصرب ع د ق متناه  لهأ الةارا لاحلبأل. لهاأ الأجاه الاكي ا ةاااه الةفةاا اين ع وألاه ألتااىل )خ ف ان وال عىن اه  
كىن ة التكا  خ فرنم ألناك من ع الناا) أبل ت األ اصارب مساةت ال ع ا تا  ا ركاأ ا نيفاا ي  بتالواة الىنازلق باحن المار  
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مثال ك ا هنا  لبحن ادمةثال  وىت تا ا ا رمأا فاعال ف ارب عنه. لزأ  جتىنه جما ا متث ىن ا  ك ا ا ةااه الزخميفري ع هاكه 
ارتة إذ وال  ف رهنن امةثىنن المر ابلرتبص فهأ خيارب عناه مأجاألا لواأه واأهلم ع الا عاء: اماه هللا ثااة ابد اةجابة  واال 

هأ مطىنأ  الأوأع  ا هأ حمال الأوأع ع ا اضي ك ا ع وأل الناس: امه هللا  خل ع ا سةابل  الةفةا اين: فهأ أليفب ه ما 
خل احلال  ك ا ع هكه ارتة. وىنم: لو  ألا ق ع وأله ألتاىل )فال افث لد فسأق لد ج ال ع احلاج) لخناه خطىنال ا ركاأ 

 ال ال عىنى اهل قة ا يفبه هبا عىنى اهل قة ا يفبهة. 
    
 

 636ة : صفح
 
لالةترتااف ع ا طىناااات ألترتااف اجلاانس. لهااأ مف اا  لال ااةرراق  إذ د تبااىنح لرااريه هنااا. لهااأ عاااق ع ا طىناااات ذلات   

الارلء بارتنة وأله )ترتببن أبنفسهن ثالثة وارلء)  إذ د تةباأا ذلاا ع غاريهن. فارتاة عاماة ع ا طىنااات ذلات الاارلء  
لد  نفبال  لد مارال باه اصباأف  بال هاأ عااق ع اجلانس ا أصاأف ابلبافة  لل س هكا بتاق خمبأف ع هكه   ةبل

ال اااا اة الااا  هاااي مااان لدلاااة ادوةضااااء. فارتاااة عاماااة ع ا طىنااااات ذلات الاااارلء. لهاااي خمبباااة ابحلرا ااار للل ا مااااء  
ة جلنس ا طىناات ذلات فر رجم ا ماء   ا ثبم ع السنة: خل ع ة المة و ضةال  الاه خبأ لالل لالرتمكي. فهي شامىن

الارلء  لد عالوة هلا برريهن من ا طىناات  مثل ا طىناات الال  لسن من ذلات الارلء  لهن النساء الال  مل تبىنرن  ن 
ا  ض  لارتسات من ا  ض  لاحلأامل  لو  باحن و  هان ع  اأاة الطاالق. إد خهناا خيار  عان لدلةهاا ا طىنااات وبال 

اااارلء  فهااان خمبأصاااات مااان هاااكا الت اااأق باألاااه ألتااااىل )اي ختهاااا الاااكتن آمناااأا إذا ن حاااةم ا ؤمناااات مث البنااااء مااان ذلات ال
طىناة أهن من وبل خل متسأهن ف ا ل م عىن هن من ع ة ألتة لهنا) فهي ع ذلا عاق خمبأف  اباص منفبال. لواال 

ف ه نظر ف  ا ع ا ا طىناة وبال البنااء. ا ال  ة لاليفافت ة: إهنا عاق خمبأف منه الصناف الابتة   اببات منفبىنة  ل 
لهاي عناا  احلنف ااة عااق خاتاا  بااه اصباأف بارتنااة  خي بارتنااة لدلااة الو ااق الثابةااة لةىنااا الصاناف. لإلااا جلاارلا إىل ذلااا 
لهنام تاارلل ا ابااص ا نفباال ان اااا  لشارط النسااد ألااارا ا نسااأخ  لمل تثباام لواأع ادعةاا ال ع ا  ااالق اب وااراء ل اال 

 اات. ا طىن
لاحلل خل لعأ  كاأل ا اباص ا نفبال ان ااا  خصال عاري جا تر ابلةرصا ل؛ لل ختبا ص التااق هاأ لالله خمرجاا مناه  

بتااض الفاارال باا ل ل  فااإل جماايء الت أمااات بتاا  اصبأصااات كثااري  لد مي اان ف ااه الاااأل بنسااد التاااق لىنااااف  لظهااأا 
تسبل؛ لبت   ف ه ا مل تا  ع ل ابلت اأق  فالةابا ص لا س  بطالنه  لد بنسد اصاف لىنتاق  لظهأا  باه  لالنا د د

 بنسد. 
لترتببااان أبنفساااهن خي تةىنباااثن لتنةظااارل ماااارلا ثالثاااة وااارلء  ل تااا   أبنفساااهن  ألترتضااااا هبااان  إب هااااا وااااهلن ع مظهاااار  

اجاال.  ا سةتجالت  الرام ات أبنفسهن إىل الةازل   فىناكلا خمارل خل ترتببان أبنفساهن  خي ميسا نهن لد تر اىننهن إىل
وال ع ال يفاف:  ففي ذكر النفس هت  ج هلن عىنى الارتبص ل ايلة بتاث؛ لل ف اه ماا تساةن فن مناه فا ح ىنهن عىناى خل 
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ترتببن  لو   عم بتض النحاة: خل أبنفسهن أتك ا  لضا ري ا طىنااات  لخل البااء  ا ا ة  لمان هنالاا واال بازايلة البااء ع 
  ماان جهاااة الىنفااف  أبل: وااال ألأك ااا  الضاا ري ا ةبااال  خل ت ااأل بتااا  ذكااار الةأك اا  ا تناااأي. ذكااره صااااوأ ا رااا   لاله

الضاا ري ا نفباال خل بفاصاال آ اار  إد خل تاااال: اكةفااى حباارف اجلاار؛ لماان جهااة ا تاا   أبل الةأك اا  د لاعااي إل ااه؛ إذ د 
 تكهأ عال السام  إىل خل ا رمأا غري ا طىناات الكي هأ ا بة خ  الكي ألض ن الض ري  ربه. 

نةبأ )ثالثة ورلء) عىنى الن اباة عان ا فتاأل ف اه؛ لل ال االق عىناى ألاا تر مضااف؛ خي ما ة ثالثاة وارلء  فىن اا واكف لا 
 ا ضاف  ىنفه ا ضاف إل ه ع ا عرا . 

بفةح الااف لض ها  لهأ ميفرت  لىنح ض لالطهر. لوال خبأ عب  ة: إنه مأضأع لالنةاال من الطهر   -لالارلء    ورء 
من احل ض إىل الطهر  فىنكلا إذا خطىنل عىنى الطهر خل عىنى احلا ض كاال إطالواا عىناى خوا  طرف اه. لألبتاه  إىل احل ض  خل

الراغأ. للتىنه ا خاالا بكلا لجه إطالوه عىنى الض تن. لخوسأ خل خشهر متاين الارء  عن  التر   هأ الطهر  للكلا 
رل ع ار ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم عان ذلاا. لال ع و تث ع ر  خل ابناه عبا  هللا   اا طىنال امرخألاه ع احلا ض   ا

لما  ؤاله إد من خجل خهنم كانأا د تطىناأل إد ع وال الطهر ل  أل الطهر الكي لو  ف ه الطاالق مبا خ ادعةا ال لكاأل 
ف ه  الطهر الكي طىنام ف ه هأ مب خ ادعة ال هأ وأل     الفاهاء ما ع ا ابن شها  فإنه وال: تىنرى الطهر الكي لو 

 الطالق. 
    
 

 637صفحة : 
 
لا ةىنف التىن اء ع ا رال من الارلء  ع هكه ارتة  لالكي عىن ه فاهاء ا  تنة  ل هأا خهل الثر  خل الارء: هأ الطهر.   

لهاكا واأل عا يفاة  ل تا  باان ربام  لابان ع ار  ل اعااة مان الباحابة  مان فاهاااء ا   انة  لمالاه  لاليفاافتي  ع خلضااح  
لابن ونبل. لا رال به الطهر الأاوا  باحن لماحن. لواال عىناي  لع ار  لابان مساتأل  لخباأ ون فاة  لالثاأاي لابان خيب  كالم ه 

ل ىنى  ل اعة: إنه احل ض. لعان اليفاافتي  ع خوا  وأل اه  خناه الطهار ا نةاال مناه إىل احلا ض  لهاأ لفااق  اا فسار باه خباأ 
 : الطهر  فال لجه لت ه وأد رلثا. عب  ة  لل س هأ  االف لاأل اجل هأا: إل الارء

لمرج  النظر عن ي  ع هاكا  إىل اجل ا  باحن مابا ي اليفاااع مان التا ة. لذلاا خل التا ة وبا  منهاا ساال باراءة اوام  
ا طىناة  من مل ا طىنل  لانةظاا الزل  لتىنه خل ترج . فرباءة الروم سبل حب ضاة خل طهار لاوا   لماا  ال عىن اه مت تا  ع 

ةظااا لىنرجتة. فاحل ضة الأاو ة و  جتىنم عالمة عىنى براءة الروم  ع ا ةرباء المة ع انةاال ا ىنا  لع السابااي  ا  ة ان
لع خوأال خ ر   خمةىنفا ع بتضها بحن الفاهاء  فةتحن خل ما  ال عىنى وا ض لاوا   لا س لةحاال عا ق احل ال  بال لل 

فةتااض ا اب ال  لو  اجح وال ا طىنال ع انةظاااه خما ا بتا  وباأل  ع ألىنا ا  ة افاا اب طىنل  لميفاة عىنى ا طىناة 
احل ضااة اللىل لانةها هااا  لوبااأل الطهاار بتاا ها. فالااكتن جتىنااأا الااارلء خطهااااا ااعااأا الةاف ااف عاان ا اارخة  ماا  وبااأل 

 ا مهال لىنزل   لاعةض لا ابلثر. 
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ق د ت أل إد ع طهر عن  اجل     ك ا لال ع و تث لالكتن جتىنأا الارلء و ضات   اللا لىن طىنل إمهاد؛ لل الطال 
 ع ر بن اصطا  ع البح ح  لاألفاأا عىنى خل الطهر الكي لو  الطالق ف ه مت لل ع الثالثة الارلء. 

لواارلء صاا رة  اا  ال ثاارة  ا ااةت ل ع الثالثااة  لهااي وىنااة ألأ ااتا  عىنااى عااالاهتم ع اجل ااأع خهنااا ألةنااال   فاارلثر ع ارتااة  
  خماان الىناابس  بأجااأ  صاارتح التاا ل. لابنةهاااء الااارلء الثالثااة ألناضااي ماا ة التاا ة  لألبااحن ا طىناااة الرجت ااة ماان ال ااف ماا

مفااوها  لذلا واحن تناضاي الطهار الثالاث لألا  ل ع احل ضاة الرابتاة  واال اجل هاأا: إذا اخت خلل ناطاة احل ضاة الثالثاة 
  رجم من الت ة  بت  سال خنه لق و ض. 

 دل ل أل الارء الطهر. اد ة دل بةرن ث ا م الت ل ع وأله ألتاىل )ألالثة ورلء) والأا: لالطهار ماككر لمن خغر  اد ة 
فىنكلا ذكر مته لفف الثالثة  للأ كال الارء احل ضة لاحل ض مؤنث  وال ثالو ورلء  و اه ابن التريب ع الو اق  عن 

ض؛ فاإل ا نظاأا إل اه  ع الةاككري لالةرن اث  إماا ا سا ى إذا كاال عىن ا نا  تتاين ا ال  اة لمل تةتاباه لهاأ ا اة دل غاري انها
الةككري لالةرن ث وا ا ا  لإد فهأ وال اد م مان ادوارتال بتالماة الةرن اث الىنفظاي  خل إجاراء اد ام عىناى اعةبااا أتن اث 

 ما ا مثل ا م البقر  لخما هكا اد ة دل فا  لبس و م الىنفف حب م خو  مرالف ه. 
تاىل )لد دل هلن خل ت ة ن ما  ىنل هللا ع خاوامهن) إ باا عن انةفاء إابوة ال ة ال  لذلاا ماةضاى ا عاالق لوأله أل 

أبل كة اهنن منهي عنه حمرق. فهاأ  ارب عان الةيفارت   فهاأ إعاالق هلان باكلا  لماا  ىنال هللا ع خاواامهن هاأ الا ق لمتنااه  
 ل ال ابحل أمحن  اهرا  خي كة ةا وال ل ل. كةم اصرب عنه د كة ال ذاأله  كاأل النابرة  كة ةا 

ل )ما  ىنل هللا ع خاوامهن) مأصأل  ف جأ  مىنه عىنى الته : خي ما  ىنل من احل ض بارتنة الس اق. لزأ  مىنه عىنى  
مت  ا ترف بالق اجلنس ف تم احل ض لاحل ل  لهأ الظاهر لهأ من التاق الأاال عىنى  بأ  اف  فرماا مان تابار لفاف 

ع مثىنه عىنى  بأف ما ذكر وبىنه  ف  أل إحلاق احلأامل بطرتل الا اس  لل احل م ن ط ب ة ال ما  ىنل هللا ع  الت أق
خاوامهن. لهكا حم ل ا ةالف ا فسرتن  فاال ع رمة  لالزهري  لالناتي: ما  ىنل هللا ع خاوامهن: احل ض  لوال ابن 

 هاار  لوااال وةااالة: كاناام عااالة نساااء اجلاهىن ااة خل ت ااة ن عباااس لع اار: احل اال  لوااال جماهاا : احل اال لاحلاا ض  لهااأ خ
احل ل  ل ىنحل الأل  ابلزل  اجل ت   خي لقال تباى بحن ا طىناة لمطىناها صىنة لد ألناا ع ع اللدل  لع ذلاا نزلام  لهاكا 

ت األ إد ما  تاةضي خل الت ة مل أل ن مأجألة ف هم  لخما م  ميفرلع ة التا ة  فاال تةباأا كة اال احل ال؛ لل احل ال د 
 اناطاع احل ض  لإذ مضم م ة الوراء ألبحن خل احل ل من الزل  اجل ت . 

    
 

 638صفحة : 
 
لوألاه )إل كان تاؤمن ابهلل لال ااأق ار ار) شارط خاتا  بااه الةه تا  للل الةا  ا   فهاأ مسااةت ل ع متا  غاري متا  الةا  اا     

ع الةحااري  لالةه تاا   لنااه د متاا  لةا  اا  نفااي احل اال ب ااأهنن عىنااى طرتاااة اجملااا  ا ر اال الة ث ىنااي  ك ااا تسااةت ل اصاارب 
مؤمنات  لإل كال ككلا ع نفس المر  لل ال أافر د ميةثىنن حل م احلالل ب أهنن مؤمنات  لإل كال ككلا ع نفس 
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ؤمن ابهلل لال اأق ار ار؛ المر  لل ال أافر د ميةثىنن حل م احلالل لاحلراق ا  المي  لإلا ا ت  خهنن إل كة ن  فهن د تا
إذ ل س من شرل ا ؤمنات هكا ال ة ال. لجيء ع هكا اليفرط إبل  لهنا خصل خللات اليفرط  ما مل ت ن هنالا ماب  
لةحا ل وبأل اليفرط ف ؤألى إبذا  فإذا كال اليفرط مفرلضاا  فرضاا د وبا  لةحا ااه لد لت ماه  جايء إبل. للا س  ل 

أل اليفرط  لد ألنزتل إمياهنن  ا ال  منزلة ا يف أ   لنه د تساةا م   الفاا  اا واراه هنا  شيء من مت  اليفا ع وب
 عب  احل  م. 

لا رال اب ميال ابهلل لال أق ار ر  ا ميال ال امل  لهأ ا ميال  ا جااء باه لتان ا  االق  فىنا س إمياال خهال ال ةاا   ابهلل  
 نفي احل ل ع ا  الق بثبأت إميال خهل ال ةا . لال أق ار ر   رال هنا؛ إذ د مت  لربط 

لل س ع ارتة لل ل عىنى ألب تل النساء  ع لعأ  احل ل لاحل ض  ك ا زري عىنى خلسنة كثاري مان الفاهااء  فالبا  مان  
 مراعااة خل ت ااأل وااأهلن ميفابها  لمااىت ااأل ااأ ع صا وهن  لجااأ ا بااري إىل ماا هااأ ا ااال  لإىل واأل الطباااء لالتاااافحن.
للكلا وال مالا:  لأ العم ذات الارلء اناضاء ع هتا  ع م ة شهر مان تاأق الطاالق  مل ألبا ق  لد ألبا ق ع خوال 
من مخسة لخابتحن تأما  م  مي نها  لوال عب  ا ىنا: مخسأل تأما  لوال ابن التاريب: د ألبا ق ع خوال مان ثالثاة خشاهر  

  لجاار  باه ع ال ألااأنس  ك اا ناىنااه ابان انجااي  لع ال فاااس  ك اا ناىنااه لناه الرالاأ ع ا اا ة الا  سباال ف هاا ثالثااة وارلء
 السجىن ا ي. لع ارتة لدلة عىنى خل ا طىناة ال ةاب ة د ألب ق ع وأهلا: إهنا اناضم ع هتا. 

لوأله )لبتألةهن). البتألة    بتال  لالبتال ا ام  ل  ا ارخة. لخصال البتال ع كالمهام  السا  . لهاأ كىن اة  اام ة و مياة   
فا   ى ال نتاان أل  الف ن ا األ  متباألهم بتاال واال ألتااىل )خألا عأل بتاال لألاكالل خوسان اصاالاحن) ل اي باه الازل  لناه 
مىنا خمر عب ة  لجه  للل الزل  كال تتةرب مال ا لىن رخة  ل   ا هلا  ف ال وا اا هبكا اد م  مث  ا ااألاى نظاق التا ىنة 

ت ه من اليفرا    خ ك مت  ا ىنا ع الزلج ة تضتف  فرطىنل التر  لفف الزل  عىنى  من عه  إبراه م عىن ه السالق  ف ا ب
كل من الرجل لا رخة  لىنكتن ب نه اا عبا ة ن ااح  لهاأ إطاالق عاالل؛ لل الازل  هاأ الاكي تثاين الفارل  فباااا  اأاء ع 

ماام ا اضاا ة كاألااه )لهااكا بتىنااي اد اام  لواا  عاارب الااارآل هبااكا الساام  ع خغىنااأ ا أاضاا   غااري الاا  و ااى ف هااا خوااأال ال
ش اا)  لغري ا أاض  ال  خشاا ف ها إىل الةككري  ا لىنزل  من   الة  وأ وأله ألتاىل )لإل امارخة  افام مان بتىنهاا نيفاأ ا 
: خل إعراضا) لهاأله ارتة ككلا  لنه  ا جتل ول الرجتة لىنرجل جربا عىنى ا رخة  ذكر ا رخة أبنه بتىنها و ميا  لو ل: البتل

الككر  لألسا  ة ا تباأل بتاال لناه اماز إىل واأة الاككأاة  للاكلا  اي اليفاجر الاكي د تسااى بتاال  لجااء  تاه عىناى ل ل 
فتألااة  لخصااىنه فتااأل ا طاارل ع  اا  فتاال  ل نااه  تاا ت ف ااه اهلاااء لةااأهم متاا  اجل اعااة ف ااه  لنظااري وااأهلم: فحألااة لذكااأاة 

ة اهلاااء ع مثىنااه  اااعي؛ لهنااا د ألااؤذل  تاا   غااري أتك اا  متاا  اجل ت ااة لكتأبااة ل ااهألة   اا  السااهل  ضاا  اجل اال  ل ايل
 ابل دلة عىنى اجل اعة. 

   
 

 639صفحة : 
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لض ري )بتألةهن)  عا   إىل ا طىناات وبىنه  لهن ا طىناات الرجت ات  ك ا ألا ق  فا   اهن هللا ألتااىل مطىنااات لل   
ىنى ا طىناحن  فاوةضى  اهره خهنم خ لا  لىن طىناات  إد خل ص لا الطالق خ لاجهن خنيفرلا طالوهن  لخطىنل ا م البتألة ع

منهم إنيفاء لفا التب ة ال  كانم ب نهم  لإلا جتال هللا ما ة التا ة ألأ اتة عىناى ا طىنااحن  عساى خل سا و هلام ن اماة 
راجتة  لذلا شاب ه  اا خجرألاه لاغبة ع مراجتة خ لاجهم؛ لاأله ألتاىل )د أل اي لتل هللا د و بت  ذلا خمرا)  خي خمر ا 

اليفارتتة ع ا تاالء  فىنىن طىنااحن  حبساأ هاكه احلالاة  والاة ل اط باحن والاة ال لا  لوالاة الجاناأ  لعىناى اعةبااا هاكه 
احلالة الأ ط خلو  عىن هم ا م البتألة هنا  لهأ جما  ورتنةه لاضحة  لعالوةه اعةباا ما كاال  مثال إطاالق ال ةاامى ع وألاه 

 أا ال ةامى خمأاهلم). ألتاىل )لآأل
لو   ىنة اجل هأا عىنى اجملا ؛ فإهنم اعةربلا ا طىناة طالوا اجت ا امرخة خجنب ة عن ا طىنل  حبسأ الطالق  لل ن  ا كال   

لىن طىنل ول ا راجتة  ما لامم ا رخة ع الت ة  للأ ب لل اضااها  لجاأ إع اال ماةضاى احلاالةحن  لهاكا واأل مالاا  د 
تسة ة   طىناةه الرجت ة  لد خل ت  ل عىن هاا با لل خذل  للاأ لطقهاا با لل وبا  مراجتاة خمث  لل ان د  زأ  لىن طىنل خل

و  عىن ه لىنيفبهة  للجأ ا ةرباؤها من ا اء الفا    للأ كانم اابتة مل ت ن له ألزل  امرخة خ ر   ماا لامام ألىناا التا ة  
 . 
لتيف ل عىنى وأهلم خل عث اال وضاى هلاا اب ارياو إذا ماات مطىناهاا  لإلا لجبم هلا النفاة لهنا حمبأ ة دنةظاا مراجتةه  

لهاي ع التا ة؛ وضااى باكلا ع اماارخة عبا  الاارمن بان عااأف   أافااة عىنااي  الاه ع ا أطار  ف اا ف  ا شا ال أبل اناضاااء 
 ا ع اااال التااا ة شااارط ع إنفااااذ الطاااالق  لإنفااااذ الطاااالق ماااان  مااان ا ااارياو  ف اااا مل ألاااناض التااا ة  فاااالطالق مااارتلل باااحن

 لا لراء  فباا ذلا ش ا ع مان  ا او  لاليفا ع ا ان  تبطل إع اله. 
لمل خبأ ون فة  لالىن ث بان  ات   البتألاة عىناى احلا ااة  فاااد  الزلج اة مساة رة باحن ا طىنال الرجتاي لمطىناةاه؛ لل هللا  

ون فة. لوال به الل اعي  لالثأاي  لابان خيب   اهم بتألة  ل أغا ل أل ا طىنل عىن ها  للأ لطقها فكلا ااجتاع عن  خيب
ل ىنااى  لنسااأ إىل  اات   باان ا ساا أ  لاحلساان  لالزهااري  لاباان  ااريتن  لعطاااء  لبتااض خصااحا  مالااا. لخوسااأ خل 

 هؤدء وا ىنأل ببااء الزلج ة بحن ا طىنل لمطىناةه الرجت ة. 
واأة واهام  لذلاا  اا تساةت ل ف اه صا رة خفتال   ل)خول) و ل: هأ  ت  ا م الفاعل مسىنأ  ا فاضىنة  خألاى باه  فاالة  

كاأله ألتاىل: )للككر هللا خكرب) د    ا إل مل تككر بت ها مفضل عىن ه حبرف من  لو ل: هأ ألفض ل عىنى اببه  لا فضل 
ف عىن ه حمكلف  إشااة إل ه ع ال يفاف  لوراه الةفةا اين  ا سب ىنه لألب  نه: خل الةفض ل بحن صنفي وال خمةىنفاحن اب اةال

ا ةتىناال: مهااا واال الاازل  إل اغااأ ف هااا  لواال ا اارخة ع ادمةناااع ماان ا راجتااة إل خبةهااا  فباااا ا تاا : لبتااألةهن خواال باارل 
 ا طىناات  من ول ا طىناات ابدمةناع لو  نسج الرتك أ عىنى طرتاة ا زا . 

ل ا اجاع ع ما ة الاارلء الثالثاة  خي بتا  لوأله )ع ذلا) ا شااة باأله )ذلا) إىل الرتبص   ت  م أله  خي لىنبتألة و 
ذلا. ك ا هأ مفهأق الا  . هكا ألارتر مت  ارتة  عىنى خهناا جااءت لةيفارت  و ام ا راجتاة ع الطاالق ماا لامام التا ة  
لعنا ي خل هااكا لاا س جماارل أليفاارت  لىن راجتاة  باال ارتااة جامتااة لماارتن: و ام ا راجتااة  لسضاا ض ا طىناااحن عىنااى مراجتااة 

  لذلااا خل ا ةفااااوحن. د بااا  خل ت ااأل لواا مها  خل ل ىن ه ااا  اغباااة ع الرجااأع  فاااهلل الرجااال أبهنااام خلىل أبل ا طىناااات
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ترغبأا ع مراجتة النساء  لخل تبفحأا عن ال با  ال  خلجبم الطالق لل الرجل هأ مظنة الببرية لادوة ال  لا ارخة 
 خهل الرضأ لا ابء. 

ناا  وألااه ألتاااىل )وااىت تاارللكم عاان لتاان م) لا اارال بااه هنااا الرجااأع إىل ا تاشاارة  لهااأ ا راجتااة  لالاارل ألااا ق ال ااالق عىن ااه ع 
لألسا  ة ا راجتاة الا تارجح خل الطاالق وا  اعةاارب ع اليفارع وطتاا لتبا ة الن ااح  فهااأ إطاالق وا ااي عىناى واأل مالااا  

لتاا ة  ااا رة ع  ااب ل الاازلال عناا  اناضاااء التاا ة  لخمااا خبااأ ون فااة لماان لافاااأه فةاارللأا الةتبااري ابلاارل: أبل التباا ة ع ماا ة ا
 فس  م ا راجتة الا عن هكا السب ل الكي خ كت ع  ىنأكه لهأ ال جما ي. 

 لوأله )إل خااللا إصالوا)  شرط وب  به احلث عىنى إاالة ا صالح  لل س هأ لىنةا  .  
   
 

 640صفحة : 
 
[) د زأ  خل ت أل ض ري هلان عا ا  228لهللا عزتز و  م] )لهلن مثل الكي عىن هن اب ترلف للىنرجال عىن هن لاجة  

إىل خور  مككأا  لهأ ا طىناات  عىنى نسال الضا ا ر وبىناه؛ لل ا طىنااات مل ألبال ب انهن لباحن الرجاال عىنااة  واىت ت األ 
نااة هلاان واااأق  لعىناا هن واااأق  فةتااحن خل ت ااأل ضاا ري هلاان ضاا ري ال لا  النساااء الال ااي اوةضاااهن وألااه )باارلهن) بارت

 ماابىنةه باأله )للىنرجال عىن هن لاجة). 
 فا رال ابلرجال ع وأله )للىنرجال) ال لا   كرنه و ل: للرجاهلن عىن هن لاجة.  
لالرجاال إذا خضاا ف إىل ا اارخة  فا اال: اجاال فالنااة  كااال  تاا  الاازل   ك ااا تاااال لىنزلجااة: اماارخة فااالل  وااال ألتاااىل )لامرخألااه  

 إد امرخألا). -وا  ة
ل تتأل الض ري إىل النساء ع وأله )لىنكتن تؤلأل من نسا هم)  نا بة خل ا تالء من النساء هضام حلااأوهن  إذا لزأ  خ  

مل ت ن له  بأ  فجاء هكا احل م ال ىني عىنى ذلا السبأ اصاف  نا بة؛ فإل ال الق أل ا  من ذكر النساء الال ي ع 
إىل ذكر ا طىناات بةىنا ا نا بة  ل ا ا ةم و م الطاالق باألاه  التب ة  وحن ذكر طالوهن باأله )لإل عزمأا الطالق) 

)لبتألةهن خول برلهن ع ذلا) صاا خللقا النساء ا طىناات  لجات  فتال الض ري إل هن ابعةباا هكا الأصف اجل ت   
الزلجاات   الكي هأ الأصف ا بة خ باه ع احل ام  ف اال ع ارتاة ضار  مان ال التجاز عىناى البا ا  فتاالت إىل خو ااق

أب ااىنأ  عج ااأ: لا نا اابة خل ع ا تااالء ماان النساااء ألطااالد عىناا هن  لألظاااهرا  ااا جتاال هللا لىناازل  ماان واال الةباارف ع 
 التب ة  فنا أ خل تككرلا أبل لىننساء من احلل مثل ما لىنرجال. 

 دلاة ار ار  لابلت اس. لع ارتة اوةبا   فالةا تر: لهلن عىنى الرجال مثل الكي لىنرجاال عىنا هن  فحاكف مان اللل ل 
لكال ادعةناء بككر ما لىننساء من احلاأق عىنى الرجال  لأليفب هه  ا لىنرجال عىنى النساء؛ لل واأق الرجال عىنى النساء 
ميفهأاة  مسىن ة من خو ق عبأا البيفر  فرما واأق النساء فىنم أل ن  اا تىنةفام إل اه خل كانام مةهاالان هباا  لمأكألاة إىل 

 عن   لجها  وىت جاء ا  الق فروامها. لخعظم ما خ سم به هأ ما  تةه هكه ارتة. ما اا وظأة ا رخة 
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لألاا   الظاارف لالهة اااق ابصاارب؛ لنااه ماان ال باااا الا  د تةأوتهااا السااامتأل  فااا ق ل بااري السااامتأل إىل ا ساان  إل ااه   
أق النساء  لإصا اع هباا لإشاالة باككرها  االف ما لأ خ ر فا ل )لمثل الكي عىن هن هلن اب ترلف) لع هكا إعالل حلا

 لمثل ذلا من شرنه خل تةىناى ابد ةررا   فىنكلا كال حمل ادهة اق. 
ذلاا خل واال ا ارخة إ اء الرجال ع اجلاهىن اة  كانام  لجاة خق غريهاا  هاي والاة كانام خمةىنطاة باحن مظهار كراماة  لألنااافس  

فرما اللل فناشئ ع ا جبل عىن ه التريب من ا  ل إىل ا رخة  عن  الرغبة  لمظهر ا ةافاف  لوىنة إنباف  عن  الرضأ  
لص ق ا بة  ف انام ا ارخة مط اح نظار الرجال  لحمال ألنافساه  اغباة ع احلباأل عىن هاا بأجاه مان لجاأه ا تاشارة ا ترلفاة 

  ي:          عن هم  لكانم الزلجة مرمأوة من الزل  بتحن ادعةباا لال رامة وال شاعرهم لهأ مرة بن حم ال الست
 اي ابة الب م وأمي  غري صاغرة                      ض ي إل ا اوال الاأق لالارااب    
 

 641صفحة : 
 
فس اها  ابة الب م  ل اطبها  طاا  ا ةىنطاف واحن خمرهاا فرعااأ المار باألاه )غاري صااغرة) لخماا الثااين فالرجال  ما    

ضابها خل انشازأله  ا اا اشااة  متهاا ع  يفاأنة ا تامىناة  لإذا ختاالف اخته ااا ذلاا  تار  الزلجاة جمتألاة ص مةااه ف اال إذا غا
خاغ ها عىنى مةابتةه  حبل خل ب لنه  لكال شارل التار  ع هاكتن ا ظهارتن مةفاالات ألفاالهتم ع احلضاااة لالبا الة  لألفاالت 

فاه  ال  البااااي عان ع ار بان خفرالهم ع ال  ا ة لاجلالفة  لألفالت وال نسا هم ع اد ةسالق لا ابء لاليفارف ل ال
اصطا  خنه وال  كنا متيفر ورتش نرىنأ النساء فىن ا و منا عىنى النباا إذا وأق ألرىنابهم نسااؤهم فطفال نسااؤان   اكلل 
من خل  النباا فبابم عىنى امرخ  فراجتةين فرن رت خل ألراجتين والام: لمل ألن ار خل خااجتاا فاأ هللا إل خ لا  النال 

هن لةهجره ال أق وىت الىن ل فراعين ذلا لوىنم: لو   ابام مان فتىنام ذلاا مانهن مث  تام عىناى ث اايب لرياجتنه لإل إلا
فنزلاام فاا  ىنم عىنااى وفبااة فاىناام هلااا: خي وفبااة خألراضااأ إواا اكن الناال ال ااأق وااىت الىن اال  والاام: نتاام فاىناام: واا  

شا قا فىن اا جااء ا  االق  لذكارهن   بم ل سرت  احل تث لع الاتة عن ابن عباس عنه  كنا ع اجلاهىن ة د نتا  النسااء
هللا اختنا هلن بكلا عىن نا وااا مان غاري خل نا  ىنهن ع شائ مان خماأاان  لتةتاحن خل ت األ هاكا ال االق صا اا  اا ع الرلاتاة 
ال اار  لهااأ وألااه: كنااا متيفاار واارتش نرىنااأ النساااء  إىل آ ااره. فاا ل عىنااى خل خهاال م ااة كااانأا خشاا  ماان خهاال ا  تنااة ع 

لخوسأ خل  ابأ ذلاا خل خهال ا  تناة كاانأا مان خ ل الا  ن  لالا  ن خوا ق باالل التار  وضاااة  ف انام  متامىنة النساء.
ف هم اوة  ا  ة. لع احل تث  جاءكم خهل ال  ن هم خاق خفق ة لخلحن وىنأاب  ا ميال ميال لاحل  ة ميان ة  لو   ي ع ر بن 

 ا. اصطا  ذلا خلاب فاال: فطفل نساؤان   كل من خل  النبا
لكانأا ع اجلاهىن ة إذا مات الرجل كال خلل ااؤه خوال ابمرخألاه  إل شااء بتضاهم ألزلجهاا إذا وىنام لاه  لإل شااءلا  لجأهاا   

 اان شاااءلا  لإل شاااءلا مل تزلجأهااا فبا اام ب اانهم  فهاام خواال بااكلا فنزلاام آتااة ) تهااا الااكتن آمنااأا د داال ل اام خل ألرثااأا 
 النساء كرها). 
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لنل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  ا و ق ا  تنة م  خصاحابه  لآ اى باحن ا هااجرتن لالنبااا  آ اى باحن لع و تث اهلجرة خل ا 
عب  الرمن بن عأف لبحن  ت  بان الرب ا  النباااي  فتارض  ات  بان الرب ا  عىناى عبا  الارمن خل تناصافه مالاه لواال لاه  

 خهىنااا لمالااا  احلاا تث. فىن ااا جاااء ا  ااالق انظاار خي  لجاا  شااقم خناازل لااه عنهااا  فاااال عباا  الاارمن  ابا  هللا لااا ع
اب صالح  كاال مان  ىناة ماا خصاىنحه مان خواأال البيفار كافاة  ضابط وااأق الازلجحن بأجاه مل تبال متاه ما  ل لىنهضا  ة 
وااىت الشاا اء الاا  واا  خيفااي خمرهااا واا  جتاال هلااا الةح اا م وااال ألتاااىل )لإل  فااةم شااااق ب نه ااا فاااألبتأا و  ااا ماان خهىنااه 

 ل ترت ا إصالوا تأفل هللا ب نه ا) لهكا مل ت ن لىنيفرا   عه   ثىنه. لو  ا من خهىنها إ
لخلل إعااالل هاااكا التاا ل باااحن الاازلجحن ع احلااااأق  كااال هباألاااه ارتااة التظ  اااة  ف اناام هاااكه ارتااة مااان خلل مااا خنااازل ع  

 ا  الق. 
   
 

 642صفحة : 
 
وأله ألتاىل )مثىنهم ك ثال الاكي ا اةأو  اناا)  لوا  ت األ  لا ثل خصىنه النظري لا يفابه  كاليفبه لا ثل  لو  ألا ق ذلا ع  

اليفيء مثال ليفيء ع     صفاأله  لو  ب أل مثال له ع بتض صفاأله. لهي لجه اليفبه. فا  ت أل لجه ا  اثىنة  ااهرا 
ر الوااأال فااال دةااا  إىل ب انااه  لواا  ت ااأل  ف ااا ف حةااا  إىل ب انااه  لواا   هاار هنااا خنااه د تسااةا م متاا  ا  اثىنااة ع  ااا 

لاحلاااأق: خجنا ااا خل خنأاعااا خل خشااصااا؛ لل ماةضااى اصىناااة  لماةضااى ا اباا  ماان ا اارخة لالرجاال  لماةضااى اليفاارتتة  
الةاالف بحن كثري من خوأال الرجال لالنسااء ع نظااق الت ارال لا تاشارة. فاال جارق تتىنام كال الساامتحن خل ل سام ا  اثىناة 

  ا  اثىنااة ع خنااأاع احلاااأق عىنااى إ ااال ألب نااه ألفاصاا ل اليفاارتتة  فااال تةااأهم خنااه إذا ع كاال الوااأال  لألتااحن صاارفها إىل متاا
لجااأ عىنااى ا اارخة خل ألااام ب اام  لجهااا  لخل جتهااز طتامااه  خنااه زااأ عىن ااه مثاال ذلااا  ك ااا د تةااأهم خنااه ك ااا زااأ عىن ااه 

طتامه زأ عىن ه هأ خل درس الب ام  ا نفاق عىنى امرخأله خنه زأ عىنى ا رخة ا نفاق عىنى  لجها بل ك ا ألام ب ةه لجتهز
لخل دضار هلااا ا تجنااة لالراارابل  لك ااا سضاان للاا ه زااأ عىن ااه خل ت ف هااا مؤنااة اداألاازاق كااي د هت اال للاا ه  لخل تةتهاا ه 
بةتىن  ه لأتلتبه  لك ا د ألةزل  عىن ه بزل  ع م ة عب ةه  زأ عىن ه هأ خل تت ل ب نها لبحن  لجة خ ر  واىت د ساس 

 ااأل  نزلااة ماان مل تةاازل  عىن هااا  لعىنااى هااكا الا اااس فااإذا أتألاام ا  اثىنااة ال امىنااة فةيفاارع  فتىنااى ا اارخة خل سساان هبضاا  ة فة
متاشرة  لجها  ب ل ل ما األأ عىنى و م النيفأ   وال ألتاىل )لالال  ختافأل نيفأ هن) لعىنى الرجل مثل ذلا وال ألتاىل 

 س بزل   لعىن ه مثل ذلا ع ن ل سم بزلجة )ول لىن اؤمنحن )لعاشرلهن اب ترلف) لعىن ها وفف نفسها عن غريه  ن ل
ترضأا من خببااهم لدفظأا فرلجهم ذلا خ كى هلم) مث وال: )لول لىن ؤمنات ترضضان مان خبباااهن لدفظان فارلجهن) 
ارتاة )لالاكتن هاام لفارلجهم واافظأل إد عىنااى خ لاجهام) إد إذا كاناام لاه  لجاة خ اار  فىناكلا و ام آ اار  تا  ل ساام 

تاىل )للىنرجل عىن هن لاجاة) لا  اثىناة ع بتاث احل  احن  لا  اثىناة ع الرعاتاة  ففاي احلا تث: الرجال ااع عىناى خهىناه وأله أل
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لا اارخة ااع ااة ع ب اام  لجهااا  لا  اثىنااة ع الةيفااالا ع الرضاااع  وااال ألتاااىل )فااإل خاالا فباااد عاان ألااراض منه ااا لأليفااالا) 
 )لخمترلا ب ن م  ترلف). 

 اثىنة  ابلتاحن خل ابلراتاة  ألؤ اك مان ألفاصا ل خو ااق اليفارتتة  لمرجتهاا إىل نفاي ا ضاراا  لإىل وفاف لألفاص ل هاأله ا   
مااص  اليفرتتة من المة  لو  خلمر إل ها وأله ألتاىل )اب ترلف) خي هلن ول مةىنبسا اب ترلف  غاري ا ن ار  مان ماةضاى 

كىنهاا جماال خنظااا اجملةها تن. لمل خا ع كةاأ فارلع ا اكاهأ الفطرة  لارلا   لا با   لنفي ا ضاراا  لمةابتاة اليفارع. ل 
ألبأتبا لبأا  جت   واأق الزلجحن. لع  نن خيب لالل  ل نن ابن ماجة  ابابل خو مها حلاأق الزل  عىنى ا رخة  لار ار 

ل  لكاااانأا د حلاااأق الااازل  عىناااى الرجااال  اب ةبااااا كاااانأا ع اجلاهىن اااة تتااا لل الرجاال ماااأيل لىن ااارخة فهاااي لل اااة  ك اااا تاألاااأ 
ت  رلهنا ألرب ة  لإوامة لشفاة  لإوساان  لا ة اا مبري  عن  إاالة ألزلزها   اا كاانأا ورتباحن عىن اه مان طىناأ الكفااء  
ب   خهنم كانأا  م  ذلا  د ترلل هلا واا ع مطالبة  رياو لد  يفااكة ع ا ة اا مبريها  لد بطىنأ ماا هلاا مانهم  لوا  

بتض خوأاهلم هاكه ع وألاه )لماا تةىناى عىنا  م ع ال ةاا  ع تةاامى النسااء الاال  د ألؤألاأهنن ماا كةاأ خشاا هللا ألتاىل إىل 
لوااال  فاال ألتضااىنأهن خل تاان حن خ لاجهان) فحاا ل هللا  تاامالت النساااء واا للا  لشارع هلاان خو اماا  واا  خعىننةهااا  -هلان

ا ف الارآل ع الةنب ه إىل هكا عطف ا ؤمنات عىنى عىنى ا  ال هكه ارتة التظ  ة  مث فبىنةها اليفرتتة ألفب ال  لمن لط
 ا ؤمنحن عن  ذكر كثري من الو اق  خل الفضا ل  لعطف النساء عىنى الرجال. 
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لوألااه )اب تاارلف) الباااء لىن البسااة  لا اارال بااه مااا ألترفااه التاااأل السااا ة  اجملاارلة ماان ادو ااا  إىل الهااأاء  خل التااالات خل   
ال م الضالة  لذلا هأ احلسن لهأ ما جاء به اليفرع نبا  خل و ا ا  خل اوةضةه ا ااص  اليفرع ة  خل ا بىنحة التامة  الةت

ال  ل س ع اليفرع ما تتااضها. لالتر  ألطىنل ا ترلف عىنى ماا وابال ا ن ار خي للىننسااء مان احلااأق  مثال الاكي عىنا هم 
اااال  لساام هااكا ألفاصاا ل كباارية ألؤ ااك ماان اليفاارتتة  لهااي جمااال لنظاااا مالبسااا ذلااا لا  ااا لىنأجااه غااري ا ن اار شاارعا  لع

اجملةه تن. ع خمةىنف التبأا لالوطاا. فاأل من تر  خل البنم الب ر زربها خبأهاا عىناى الن ااح  وا   اىنبها وال ا  اثىناة 
  اثىناة لىناككر  لواأل لالبن  ف  ل ذلا سم ال اجة  لوأل من من  جربها لوال د ألزل  إد برضاها و  خثبم هلاا وال ا

من من  ا رخة مان الةاربع  اا  ال عىناى ثىنثهاا إد إبذل  لجهاا  وا   اىنبها وال ا  اثىناة لىنرجال. لواأل مان جتىنهاا كالرجال ع 
ألربعها  ا هلا و  خثبم هلا ول ا  اثىنة لىنرجل. لوأل من جتل لىن رخة ول اص اا ع فراق  لجها  إذا كانام باه عاهاة  وا  

اثىنااة  لوااأل ماان مل زتاال هلااا ذلااا واا   ااىنبها هااكا احلاال. لكاال تنظاار إىل خل ذلااا ماان ا تاارلف  خل ماان جتاال هلااا واال ا  
ا ن ر. لهكا اليفرل ع كل ما خ   عىن ه ا سىن أل من واأق البنفحن  لما ا ةىنفأا ف ه من ألساأتة باحن الرجال لا ارخة  خل 

وطتااا خل  نااا ف أنااأا ماان ذلااا  حاال الةاا اف  ل ااكلا  مان ألفروااة  كاال ذلااا منظااأا ف ااه إىل سا اال وألااه ألتاااىل )اب تاارلف)
 اب ت  للل الةىنفف. 
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للتن ا  الق وري ابلتناتة إبصالح شرل ا رخة  لك ف د لهي نبف النأع ا نساين  لا رب ة اللىل  ال  ألف ض الرتب اة  
مل ألنفاك إل هاا  اراط م اليفا طال. فاإذا  السال ة إىل النفأس وبل غريها  لال  ألبالف عاأد مل متساها ل اا ل اليفار  لوىناأاب 

كانم ألىنا الرتب ة  اريا  لصا وا  لصاأااب  لوااا  كانام خلل ماا تناةاش ع ألىناا اجلاأاهر ال رمياة  لخ ابل ماا ميةاز  بةىناا 
 الفطر السىن  ة  فه رت لمثاهلا  من  أاطر اصري  منزد اوبا  لمل ألرالا لغ ااها من اليفرلا كرامة لد وبا. 

ق لتااان أليفااارت  لنظاااق  فىناااكلا جااااء إبصاااالح وااال ا ااارخة  لافااا  شااارهنا لةةه اار الماااة ال ا ىناااة سااام و ااام للتاان ا  اااال 
 ا  الق  إىل اداألااء ل  الة التامل. 

لوألاه )للىنرجااال عىنا هن لاجااة) إثباات لةفضاا ل ال لا . ع واااأق كثارية عىنااى نساا هم ل اا ال تظان خل ا سااالاة ا يفاارلعة  
 هن اب تاارلف) مطاارلة  للاازايلة ب ااال ا اارال ماان وألااه )اب تاارلف)  لهااكا الةفضاا ل رباام عىنااى باألااه )لهلاان مثاال الااكي عىناا

 ا  ال ل ل اجل  لتظهر خثر هكا الةفض ل عن  نزلل ا اةض ات اليفرع ة لالتالتة. 
ري إىل ذلاا لوأله )للىنرجال)  رب عن لاجة  و ق لالهة اق  ا ألف  ه الالق من متا  ا اةحااوهم ألىناا ال اجاة  ك اا خشا  

اد ااةحااق ع وألااه ألتاااىل )الرجااال وأامااأل عىنااى النساااء  ااا فضاال هللا بتضااهم عىنااى بتااض) لع هااكا ادهة اااق ماباا ال 
خوا مها لفا  ألاأهم ا ساالاة باحن الرجااال لالنسااء ع كال احلااأق  ألأمهاا مان وألااه آنفاا )لهلان مثال الاكي عىنا هن اب تاارلف) 

 ساء  ا اا خمبأف   بطال إتثااهم ا طىنل  الكي كال مةبتا ع اجلاهىن ة. لرن ه ا س ت  إتثاا الرجال عىنى الن
لالرجاال  ا  اجاال  لهاأ الاككر البااالغ مان ارلم ااحن  اصاة  لخماا وااأهلم: امارخة اجىنااة الارخي  فهاأ عىنااى الةيفاب ه خي أليفاابه  

 الرجل. 
عىنى بطء  لمهل  تاال: لا  البل  إذا  لال اجة ما ترألاي عىن ه ع  ىنم خل وأه  لص رم بأ ل فتىنة من لا  إذا انةال 

ابة خ ع ا يفي  لهي هنا ا ةتااة لىنرفتة ا    هبا عن الزايلة ع الفض ىنة احلاأو ة  لذلا خنه ألارا أليفب ه ا زتاة ع الفضال 
لتسااا أل ابلتىنااأ لاداألفااااع  فةباا  ذلاااا أليفااب ه الفضاااىن ة باازايلة الااا اجات ع  ااري البااااع   لل بزايلهتااا  ايلة اداألفااااع  

ال اجة إذا نزل منها النا ل: لاكة  لنه ت ا  هبا ا  اال الناا ل إل اه. لالتاربة اب ابا  اللل. فاإل كاال الابا  مان ال اجاة 
اداألفااع ك اجااة السااىنم لالتىنااأ فهااي لاجااة لإل كااال الاباا  الناازلل كاا ا  الاا امأس فهااي لاكااة  لد عااربة بناازلل الباااع   

 لصتأل النا ل. 
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لهكه ال اجة اوةضاها ما خللعه هللا ع صنف الرجال: من  ايلة الاأة التاىن اة  لالب ن اة  فاإل الاككأاة ع احل اأال متااق ع   

اصىناة  للكلا جن  صنف الككر ع كل خنأاع احل أال خذكى من النثى  لخوأ  جس ا  لعزما  لعن إاالأله ت أل الب ا  
ط بتض خفرال البنف  لألفأق بتض خفارال ار ار انلاا  فىناكلا كانام الو ااق ما مل تترض لىناىناة عااض تأجأ اوطا

 الةيفرتت ة ا  الم ة جااتة عىنى لفل النظم الة أتن ة  لل لاض  المرتن لاو . 
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لهكه ال اجة هي ما فضل به ال لا  عىناى  لجااهتم: مان ا ذل بةتا ل الزلجاة لىنرجال  للل خل تاؤذل  ثال ذلاا لبنثاى   
اه الةزتاا  ع الاااأة اجلساا  ة  للفاارة عاا ل ا انو ع مأال اا  البيفاار  لماان جتاال الطااالق ب اا  الرجاال للل ا اارخة  لذلااا اوةضاا

لا راجتة ع الت ة ككلا  لذلا اوةضاه الةزت  ع الاأة التاىن ة لص ق الةرمل  لككلا جتل ا رج  ع ا ةالف الزلجحن 
  وبأل ألتااض ا با  ف ه  تةتحن خل زتل له واع ة ع ادنفبال إىل اخي الزل  ع شقأل ا نزل  لل كل اجة اع تةأو

لالب ا عن اخي لاو  متحن  من ذلا اجل    ل ا كانم الزلج ة اجة اع ذاألحن لزق جتل إوا امها مرجتاا عنا  اصاالف  
اشة  باحن الازلجحن لاجح جانأ الرجل لل به أت سم التا ىنة  للنه مظنة البأا  غالبا  للكلا إذا مل مي ن الرتاج   ل 

 النزاع  لزق أل  ل الاضاء ع شرهن ا  لألرألأ عىنى ذلا بتث احل  حن ك ا ع آتة )لإل  فةم شااق ب نه ا). 
لتؤ ك من ارتة و م وااأق الرجاال غاري ال لا   بىنحان اصطاا    ساالاهتم لاب لا  ع صافة الرجألاة الا  كانام هاي  

ىن ااة فىن ااا خ ساام ارتااة و اام ا سااالاة لالةفضاا ل  بااحن الرجااال لالنساااء. ال لا  التىنااة ع ابةاازا هم واااأق النساااء ع اجلاه
إبطاد لت ل اجلاهىن ة  خ كان منها و م ذلا ابلنسبة لىنرجال غري ال لا  عىنى النساء  كاجلهال  لذلا  اا اوةضاةه الااأة 

الت الااة  للدتااة الن اااح  لالرعاتااة   اجلساا تة  لكاابتض الااأدايت ا اةىنااف ع صااحة إ اانالها إىل ا اارخة  لالةفضاا ل ع اب 
لذلاا  ااا اوةضااةه الااأة الف رتااة  لضااتفها ع ا اارخة ل ارعة أتثرهااا  لكالةفضاا ل ع ا او لذلااا  اا اوةضااةه اائ ااة التا ىنااة 
ا أجبة لفارط احلاجاة إىل ا اال  لكا زاا  عىناى الرجال إنفااق  لجاه  لإلاا عا ت هاكه لاجاة  ما  خل لىننسااء خو اماا د 

كهن ف ها الرجال كاحلضانة  ألىنا الو اق ال  خشاا إل ها وأله ألتاىل )لىنرجال نب أ  ا اكةسبأا للىننساء نب أ  ا تيفاا 
 اكةس ) لل ما امةا  به الرجال كال من وب ل الفضا ل. 

س  ما  اوة اال فرما أتلتأ الرجل ا رخة إذا كاان  لجحن  فالظاهر خنه شرعم ف ه ألىناا ا راألاأ اع اا لواأال طبااات الناا 
خل ت أل ا رال من وأله )لالال  ختافأل نيفأ هن فتظأهن لاهجرلهن ع ا ضاج  لاضربأهن) خل ذلا زرته لدة المأا  

 للنا ف ه نظر عن ما نبل إل ه إل شاء هللا ألتاىل. 
 ها الذل) لوال شاعرهم:          لوأله )لهللا عزتز و  م) التزتز: الاأي  لل التزة ع كالق التر  الاأة )ل ارجن العز من 
 لإلا التزة لىن اثر لاحل  م: ا ةان المأا ع لضتها  من احل  ة ك ا ألا ق.   
لال ااالق ألااكت ل لإوناااع لىن ااااطبحن  لذلااا خل هللا ألتاااىل  ااا شاارع واااأق النساااء كااال هااكا الةيفاارت  مظنااة ا ةىناااي بفاارط   

تأا خل لىننساااء متهاام وظأ ااا  غااري وظااأظ الرضااا  لالفضاال  لالسااااء  الةحاار  ماان الرجااال  الااكتن مااا اعةاااللا خل تساا 
فرصابحم هلاان واااأق   اكهنا ماان الرجااال كرهااا  إل خباأا  ف ااال الرجااال حب اث تاارلل ع هااكا ثىن ااا لتازهتم  ك ااا خنباار عنااه 

لخناه و ا م تتىنام و تث ع ر بن اصطا  ا ةا ق  فباحن هللا ألتااىل خل هللا عزتاز خي واأي د تتجازه خوا   لد تنفاي خوا ا  
صالح الناس  لخل عزأله ألؤت  و  ةه ف نفك ما اوةضةه احل  ة ابلةيفرت   لالمر الأاجأ امةثاله  لد ل الناس عىنى ذلاا 

 لإل كرهأا. 
 ) الطالق مراتل فإمسا   ترلف خل ألسرتح إبوسال)   
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عاان وألااه ألتاااىل )لبتااألةهن خواال باارلهن ع ذلااا إل  ا اةقناف لااككر غاتااة الطااالق  الااكي ميىن ااه الاازل  ماان امرخألاه  نيفاار  

خااللا إصالوا) لعن بتض ما تيفري إل اه وألاه ألتااىل )للىنرجاال عىنا هن لاجاة) فاإل هللا ألتااىل خعىنان خل لىننسااء وااا  كحال 
الرجال  لجتل لىنرجال لاجة  ا  ة: منها خل هلام وال الطاالق  لهلام وال الرجتاة لاألاه )لبتاألةهن خوال بارلهن ع ذلاا) 
ل ا كال خمر التر  ع اجلاهىن ة جاااي عىنى ع ق س ت  هناتة الطالق  ك ا   ر  ورتباا  ان اأ خل تاككر عااأ ذلاا كىناه 

 و م س ت  الطالق  إفالة لىنةيفرت  ع هكا البا  للفتا  ا و  تتىنل خل عىنل ابللهاق ع شرنه. 
خنه وال: كال الرجل إذا طىنل امرخأله مث ااجتتها وبل  ال  مالا ع جام  الطالق من ا أطر:  عن هيفاق بن عرلة عن خب ه 

خل ألناضي ع هتا كال له ذلا لإل طىناها خلف مرة فت   اجل إىل امرخأله فطىناها وىت إذا شااافم اناضااء عا هتا ااجتهاا 
وساااال) مث طىناهااا مث واااال لهللا د آلتااا لد سىناااحن خبااا ا فاارنزل هللا ألتااااىل )الطااالق ماااراتل فإمساااا   تاارلف خل ألسااارتح إب

 فا ةابل الناس الطالق ج ت ا من تأمقك من كال طىنل منهم خل مل تطىنل). 
لال  خبأ لالل  لالنسا ي عن ابان عبااس ورتباا مناه. لالاه احلااكم ع مساة اكه إىل عارلة بان الازبري عان عا يفاة  والام: مل  

ماان النباااا لبااحن خهىنااه بتااض مااا ت ان لىنطااالق لواام تطىناال الرجاال امرخألااه مث تراجتهاا مااا مل ألااناض التاا ة لكااال بااحن اجال 
ت أل بحن الناس فاال: لهللا د ألركةا د خميا لد ذات  ل  فجتل تطىناها وىت إذا كالت الت ة خل ألناضي ااجتها ففتل 
ذلا مرااا فرنزل هللا ألتاىل )الطالق مراتل)  لع ذلا الاايت كثرية ألاااا  هاكه  لع  انن خيب لالل: اب  نساد ا راجتاة 

اات الثالو لخ ر  و تث ابن عباس خل الرجل كال إذا طىنل امرخأله فهأ خول برجتةها لإل طىناها ثالر فنسد بت  الةطىن 
 ذلا لنزل )الطالق مراتل). فارتة عىنى هكا إبطال  ا كال عىن ه خهل اجلاهىن ة  لس ت  حلاأق البتألة ع ا راجتة. 

ةبااالا ع ألترتااف ا بااالا  لع مساااق الةيفاارت   فااإل الةيفاارت  لالةترتااف ع وألااه الطااالق ألترتااف اجلاانس  عىنااى مااا هااأ ا   
تاباا  ب ااال احلااااا ل اليفاارع ة  واااأ وألااه )لخوااال هللا الب اا ) لوألااه )لإل عزماااأا الطااالق) لهاااكا الةترتااف هاااأ الااكي خشااااا 

واال صاااوأ ال يفاااف إىل ا ة ااااه  فا ابااأل هنااا الطااالق الرجتااي الااكي  اابل ال ااالق عىن ااه آنفااا ع وألااه )لبتااألةهن خ
برلهن ع ذلا) فإنه الطالق الصىني  لل س ع خصال اليفارتتة طاالق اب ان غاري وابال لىن راجتاة لكاألاه  إد الطىنااة الأاوتاة 
رلثة  بت   بل طىناةحن وبىنها فإهنا مب نة بت  لخما ما ع اها من الطالق البا ن الثابم ابلسانة  فب نأنةاه حلال عاااض كحال 

ىن   لمثل احلل اليفرعي ع ألطىن ل الىنتال   ظنة انةفااء وسان ا تاشارة  بتا  خل ألالعناا  الزلجة ف  ا ألتط ه من ماهلا ع اص
لمثااال وااال ا ااارخة ع و ااام احلااااكم هلاااا ابلطاااالق لتضاااراا هباااا  لواااكف لصاااف الطاااالق  لل السااا اق لال عىن اااه  فبااااا 

ل الازل  ع إتاااع الةطىن ال الرجتاي الةا تر: الطالق الرجتي مراتل. لو  خ رب عن الطالق أبنه مراتل  فتىنم خل الةا تر: و
مراتل  فرما الطىناة الثالثة فىن سم برجت ة. لو  لل عىنى هاكا وألاه ألتااىل بتا  ذكار ا ارألحن )فامساا   تارلف) لوألاه بتا ه 
)فإل طىناها فال سل له من بت  وىت ألن ح  لجا غريه) ارتة لو  ال  مثل هكا الةفساري عان النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم: 

أ ب ر بن خيب ش بة  خل اجال جاء إىل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم فاال خاختم وأل هللا ألتااىل )الطاالق ماراتل) فارتن ال  خب
الثالثااة فاااال ا ااأل هللا عىن ااه السااالق: إمسااا   تاارلف خل ألساارتح إبوسااال) ل ااؤال الرجاال عاان الثالثااة  تاةضااي خل هناتااة 

 با ة ارتة  لإلا  رل عن لجه وأله مراتل.  الثالو كانم و  ا مترلفا إما من السنة  لإما من
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ل ا كال ا رال ب ال و م جنس الطالق  ابعةباا وبأله من فاعىنه  لهأ إلا دبال مان ال لا  كاال لفاف الطاالق آتاال  
 إىل مت  الةطىن ل  ك ا تؤلل السالق إىل مت  الةسىن م. 

   
 

 646صفحة : 
 
المهم الفتىنة الأاو ة من مأصأفها  خل مضافها  فهي د ألا  إد جااتة عىنى و و  لوأله مراتل  ألثن ة مرة  لا رة ع ك  

بأصااف لوااأه  خل إبضااافة لوأهااا  لألااا  مفاارلة  لمثناااة  لجم أعااة  فةاا ل عىنااى عاا ق أل اارا الفتاال  خل أل اارا فتىنااه أل ااراا 
مرة فىنم ألنةه) خي مرااا  لل س لفف لاو ا  خل أل راه أل راا مةت لا  وال ألتاىل ) نتكهبم مرألحن) لألاأل التر  )هن ةا غري 

ا رة  ت  الأاو ة من الشا اء الع اال  خد ألار  خناا ألااأل: خعط ةاا لامهاا مارألحن  إذا خعط ةاه لامهاا مث لامهاا  فاال تفهام 
 خنا خعط ةه لامهحن مارتنحن  االف وألا خعط ةا لامهحن. 

ف ااه واال الة رتاار إىل واا  ماارألحن. ماارة عاااأ ماارة خ اار  د فاألاه ألتاااىل )الطااالق مااراتل) تف اا  خل الطااالق الرجتااي  شاارع  
غري  فال تةأهم منه  ع فهم خهل الىنسال  خل ا رال: الطالق د تا  إد طىناةحن مارتنةحن د خكثر لد خول  لمن ألأهم ذلا 

ادوة اادت ع فاوةا  إىل أتلتل ل فته فا  خبت  عن جماا  اد ةت ال التاريب  للاا  خكثار  اعاة مان مةتااطي الةفساري 
هااكه ارتااة لالةفرتاا  عىن هااا  ماا فأعحن أبفهاااق مألاا ة  مث طباأهااا عىنااى طرا اال ج ل ااة ع ادوةجااا  د ااةالف ا ااكاهأ ع 
إثبااات الطااالق الباا عي خل نف ااه  لهاام ع إا ااا هم طااأل الاااأل انكبااأل عاان متاااين اد ااةت ال  لماان ا ااااحن ماان مل تفةااه 

 ع ال يفاف. ا ت  لمل ألف به عبااأله ك ا لو  
لزااأ  خل ت ااأل ألترتااف الطااالق ألترتااف التهاا   لا تهااأل هااأ مااا تسااةفال ماان وألااه ألتاااىل )لا طىناااات ترتبباان) إىل وألااه  

)لبتألةهن خول برلهن) ف  أل كالته  ع ألترتف الككر ع وأله ألتاىل )لل س الككر كالنثى) فإنه متهأل  اا ا اةف   مان 
 راا). وأله )إين نكات لا ما ع بطين حم

لوألااه )فإمسااا   تاارلف)  ىنااة مفرعااة عىنااى  ىنااة )الطااالق مااراتل) ف  ااأل الفاااء لىنةتا ااأ ع جماارل الااككر  د ع لجااأل  
احل م. لإمسا   رب مبة إ حمكلف  ألا تره فاليفرل خل فالمر إمسا   ترلف خل ألسارتح  عىناى طرتااة )فبارب   ال) لإذ 

ة مان مار  الطاالق  كاال ا تا  فإمساا  خل ألسارتح ع كال مارة مان ا ارألحن  و  كال ا مسا  لالةسرتح   نحن عن  كل مر 
 خي شرل الطالق خل أل أل كل مرة منه متابة إباجاع  ترلف خل ألر  إبوسال  خي للل ضراا ع كىنةا احلالةحن. 

خل ا طىنال عىناى اخس  لعىن ه فإمسا  لألسرتح مب اال  مرال منه اا احلا ااة لاد ام  للل إاالة ن اباة عان الفتال  لا تا   
خمره فإل كال ااغبا ع امرخأله فيفرنه إمساكها خي مراجتةها  لإل مل ت ن ااغبا ف ها فيفرنه ألر  مراجتةها فةسرح  لا اباأل 
مان هاكه اجل ىناة إلماا  الأصااتة اب وساال ع واال ا راجتاة  لع واال ألركهاا  فاإل هللا كةاأ ا وساال عىناى كال شاايء  

هىن ة؛ إذ كانأا و  تراجتأل ا رخة بتا  الطاالق مث تطىناأهناا للال اا  لةبااى  مناا طاأتال ع والاة ألار  إبطاد لفتال خهل اجلا
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إضراا هبا  إذ مل ت ن الطالق عن هم منه ا إىل ع ل د ميىنا بت ه ا راجتة  لع هكا مته    ا ترل بت ه من وأله )لد دل 
 ل م خل أت كلا  ا آأل ة أهن ش قا) ارتة. 

خل ت ااأل إمسااا  لألساارتح مباا اتن جتااال باا لحن ماان فتىن ه ااا  عىنااى طرتاااة ا فتااأل ا طىناال ار  باا د ماان فتىنااه  لزااأ   
لخصىنه ا النبأ  مث ع ل عن النبأ إىل الرف   فالة مت  ال لاق  ك ا ع ل عن النبأ إىل الرف  ع وأله ألتاىل )واال 

ر  ابلن ابة عن فتىنه  لمف  ا ال لاق إبترال ا ب اتن مرفأعحن   الق) لو  مضى خلل  أاة الفاسة  ف  أل مف  ا مت  الم
 لالةا تر فرم  أا خل  روأا. 

فةبااحن خل الطااالق واا ل  اارألحن  وابىنااة كاال منه ااا لتمسااا  بتاا ها  لالةساارتح إبوسااال ألأ ااتة عىنااى الناااس لااريأتلا بتاا   
الفاراق لدساأا ماا وا  ترفىناأل عان عأاوباه واحن الطالق ما تىن ل حباهلم لوال نسا هم  فىنتىنهم ألتارض هلام ن اماة بتا  ذلق 

إنيفاء الطالق  عن غضأ خل عن ماللة  ك ا وال ألتاىل )د أل اي لتل هللا د و بتا  ذلاا خمارا) لوألاه )لد متسا أهن 
ضارااا لةتةا لا لمان تفتال ذلاا فااا   ىنام نفساه لد ألةااكلا آايت هللا هازلا) للاا س ذلاا ل ةااكله ذاتتاة لتضاراا ابلنساااء  

 انأا تفتىنأل وبل ا  الق. ك ا ك
لوا   هاار مان هااكا خل ا اباأل ماان اجل ىناة هااأ ا مسااا  خل الةسارتح ا طىناااحن لخماا ألا  اا  ا مساا  اب تاارلف  لالةساارتح  

 اب وسال  فهأ إلما  لأص ة خ ر  ع كىنةا احلالةحن  إلماجا لتاشال ع خثناء الةيفرت . 
   
 

 647صفحة : 
 
ح إميااء إىل خناه الهام  ا رغاأ ف اه ع نظار اليفارع. لا مساا  وا اةاه وابض ال ا  عىناى شايء لو ق ا مسا  عىنى الةسرت  

 خمافة خل تساط خل تةفىنم  لهأ هنا ا ةتااة ل لاق ا تاشرة. 
لالةسرتح ض  ا مسا  ع متن  ه: احلا اي  لاجملا ي  لهأ مسةتاا هنا  بطال  بأ ا تاشرة بت  الطاالق  لهاأ  ابأ  

 ةتااة ذلا ا بطال لىن فااوة فهأ جما   رألبةحن. الرجتة مث ا 
لا تاارلف هنااا هااأ مااا عرفااه الناااس ع متااامالهتم ماان احلاااأق الاا  وراهااا ا  ااالق خل وراهتااا التااالات الاا  د ألناااع خو اااق  

 ا  الق. 
من ا وسال. لهأ تنا أ ا مسا   لنه تيفة ل عىنى خو اق التب ة كىنها من إوسال متاشرة  لغري ذلا  فهأ خعم  

لخماااا الةسااارتح فهاااأ فاااراق لمترلفاااه منحبااار ع ا وساااال إىل ا فااواااة ابلااااأل احلسااان  لالباااكل اب ةتاااة  ك اااا واااال ألتااااىل 
)ف ةتأهن ل روأهن  راوا   ال) لو  كال ال لا  تظىن أل ا طىناات لمينتأهنن من وىن هن  لاايشهن  لت ثرلل الطتن 

وىناام هااال و اال فإمسااا  إبوسااال خل ألساارتح  تاارلف وىناام عااالهتم ز باااأل أبل فاا هن وااال اباان عرفااة  ع ألفسااريه:  فااإل 
ا تااارلف خ اااف مااان ا وساااال إذ ا تااارلف وسااان التيفااارة لإعطااااء وااااأق الزلج اااة  لا وساااال خد تظىن هاااا مااان واهاااا 
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  إذ ف اةضي إعطاء لبكل ا ال خشل عىنى النفأس من وسن ا تاشرة فجتل ا ترلف م  ا مساا  ا اةضاي للاق التبا ة
 د تضر أل راه لجتل ا وسال اليفاق م  الةسرتح الكي د تة را  . 

لو  خ ك وأق من ارتة من  اجل   باحن الطاالق الاثالو ع كىن اة  بنااء عىناى خل ا اباأل مان وألاه ماراتل الةفرتال ل انككر  
 ذلا عن  وأله ألتاىل )فإل طىناها فال سل له من بت ) ارتة. 

 اااا آأل ة اااأهن إد خل خيافاااا خد تا  اااا وااا لل هللا فاااإل  فاااةم خد تا  اااا وااا لل هللا فاااال جنااااح ) لد دااال ل ااام خل أت اااكلا  
عىن ه ا ف  اا افةا ت باه)  زاأ  خل أل األ الاأال اعرتاضا ة  فهاأ اعارتاض باحن ا ةتااطفحن. لمهاا وألاه )فإمساا ) لوألاه )فاإل 

الةسرتح إد   ك ا سرح لهاأ ا طىنال عأضاا طىناها) لزأ  خل أل أل متطأفة عىنى )خل ألسرتح إبوسال) لل من إوسال 
عان الطااالق  لهاكه منا اابة جمايء هااكا ا عاارتاض  لهاأ ألفاانن با ت  ع  اا  الةيفاارتتات لاصطاا  لبمااة  ل ر اك منااه كاال 
خفرالها ما خيةص به  فالزل  تاف عن خ ك ا ال: لليل المار د ام بتا ق لزلماه  لليل الزلجاة خل كباري وب ىناة الازل  تساتى 

لتنهي  لو  كال شرل التر  خل تىني هكه المأا ذلل الرخي مان وراباة اجلاانبحن  لبا اة الماة أتمار ابدمةثاال لاكلا   ل مر
لهكا شرل  طاابت الارآل ع الةيفرت  كاأله )لد ألؤألأا السافهاء خماأال م) إىل وألاه )لاا واأهم ف هاا) لإل اه خشااا صااوأ 

 يفاااف: اصطااا  ع وألااه )لد داال ل اام) لااب لا  بارتنااة وألااه )خل ال يفاااف  لوااال اباان عط ااة  لالااارطل  لصاااوأ ال
أت كلا) لوأله )آأل ة أهن) لاصطا  ع وأله )فإل  فةم خد تا  اا وا لل هللا) لىنح ااق  لناه لاأ كاال لاب لا  لا ال: فاإل 

ا مرجا  كال ضا ري ماان  فاةم خد ألا  اأا خل خد ألا  اا  واال ع ال يفااف:  لواأ ذلاا غاري عزتاز ع الاارآل  اه تتاين لظهاأ 
واارا ن ا ااااق لنظااره ع ال يفاااف باألااه ألتاااىل ع  ااأاة البااف )لبيفاار ا ااؤمنحن) عىنااى اخي صاااوأ ال يفاااف  إذ جتىنااه 
متطأفا عىنى )ألؤمنأل ابهلل لا أله) إخل لنه ع مت  آمنأا لجاه لا خي ف  أل متطأفا عىنى اصطاابت التامة لبمة  لإل  

ىنى هللا عىن ه ل ىنم  لنه د تةرألى إد مناه. لخ هار مان ألنظاري صااوأ ال يفاف خل ألنظاره كال الةبيفري  اصا به الر أل ص
 باأله ألتاىل  ف  ا   : )لإذا طىناةم النساء فبىنرن خجىنهن فال ألتضىنأهن) إذ  أطأ ف ه ا طىنل لالتاضل  لمها مةراترال. 

)الطاالق ماراتل) لل اجلانس تاةضاي عا لا مان لالض ري ا ؤنث ع )آأل ة أهن) ااجا  إىل )ا طىنااات)  ا فهاأق مان وألاه  
 ا طىناحن لا طىناات  لجأ  ع ال يفاف خل ت أل اصطا  كىنه لىنح اق لألؤلل وأله )خل أت كلا). 

لوألااه ) ااا آأل ة ااأهن) أبل إ اانال ال ااك لا أل ااال لىنح اااق  لهناام الااكتن  ماارلل ابل ااك لا عطاااء  لاجحااه الب ضااالي  
ب لل ن ةة الةفات للهنة صاوأ ال يفاف لغريه أبل اصىن  و  تا  ب لل ألراف   ف اا آاته بسالمةه من أليفأتش الض ا ر 

ال لا  ل لاجهاام ماان ا هااأا مل ت اان خ ااكه عىنااى تاا  احلاااكم فبطاال هااكا الأجااه  لمتاا  د داال د زااأ  لد تساا ح باااه  
 لا ةت ال احلل لاحلرمة  ع هكا ا ت  لض ه  و   ع الترب ة  وال عنرتة:  

 
 648صفحة : 

 
            

 اي شاة ماونص  ن وىنم له                      ورمم عىنى لل ةها مل سرق لوال كتأ:            
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إذا تسااالا ورناااا د دااال لاااه                      خل تاارت  الااارل إد لهااأ جماا لل لجاايء باألااه )شاا قا) لنااه ماان الن اارات    
من خ ك خول وىن ل االف ماا لاأ واال مااد خل واأه  لهاكا ا أوا  مان حما ان مأاوا  كىن اة شايء  ا ةأغىنة ع ا هباق  سكترا

 ال  خشاا إل ها اليف د ع لد ل ا عجا . لو  ألا ق بسط ذلا عن  وأله ألتاىل )للنبىنأن م بيفيء من اصأف لاجلأع). 
فاعل  لالض ري عا   إىل ا ةاىنتحن ا فهأمحن من وأله لوأله )إد خل خيافا) ورخه اجل هأا بفةح ايء الر بة  فالفتل مسن  لىن 

)خل أت كلا  ا آأل ة أهن ش قا) لككلا ضا ري )خيافاا خد تا  اا) لضا ري فاال جنااح عىن ه اا  لخ ان  هاكا الفتال هل اا للل 
نا اأ لالضا ري با ة المة لهن ا الىنكال تتىن ال شرهن ا. لورخ مزة  لخبأ جتفر  لتتااأ  بضام ايء الرا اأ لالفتال مباين لىن

 لىن ةاالتحن؛ لالفاعل حمكلف هأ ض ري ا ااطبحن؛ لالةا تر: إد خل ختافأمها خد تا  ا و لل هللا. 
لاصأف ألأو  وبأل ما أل رهه النفس لهأ ض  المن. لتطىنال عىناى خثاره لهاأ الساتي ع مرضااة ا ااأف مناه  لامةثاال  

لألرالفه اصيف ة  لل ع ق إواماة وا لل هللا  اا خيافاه ا اؤمن  لاصاأف  خلامره كاأله )فال ختافأهم ل افأين إل كنةم مؤمنحن)
 تةت   إىل مفتأل لاو   وال ألتاىل )فال ختافأهم). 

 لوال اليفاعر تهجأ اجال من فاتس خكل كىنبه لا ه وبرت:           
 ع شااارح احل ا اااة  عىن اااه واااأل اي وبااارت مل خكىنةاااه لا ااااه                      لاااأ  افاااا هللا عىن اااه ورماااه ل ااار  ابااان جاااين  

 الوأف ف ها  عىنى خو  أتلتىنحن:          
فاإذا ألازلل ألازلل عىناى مااةا ط                      ختيفاى باأالاه عىناى الوارال لوااكفم عىناى ع ارتاة لا  أهلا عىنااى خل   

 ا ب اتة. 
ف د تطىنل إد عىنى وباأل  ان ا  ارله لو  وال بتض ا فسرتن: إل اصأف هنا  ت  الظن  ترت   ن ا  رله؛ إذ اصأ  

 لهأ  أف  تناه الصىني. 
لإوامة و لل هللا فسرها مالا امه هللا: أبهنا واأق الزل  لطاعةه لالرب به  فإذا خضاعم ا رخة ذلا فا   الفم و لل  

 هللا. 
ق ر اكه ميفااا  لاه ع ا مث  لع لوأله )فال جناح عىن ه ا ف  ا افة ت به) اف  ا مث عىن ه ا  لت ل عىناى خل ابذل احلارا  

وا تث ااب الفضاال )ار ااك لا تطاي ع ذلااا  ااأاء)  لضاا ري )افةا ت بااه) جلاانس ا االتااة  لوا  متحااض ا ااااق لل تتااال 
 الض ري إل ها  اصة؛ لل لف  ا ال منها فاط. 

 صالف ف ه. ل اهر ع أق وأله )ف  ا افة ت به) خنه زأ  و نقك اصىن   ا  ال عىنى ا هر ل  ر  ا 
لمل خيةىنف عىن اء المة خل ا رال ابرتة خ اك التاأض عىناى الفاراق  لإلاا ا ةىنفاأا ع هاكا الفاراق هال هاأ طاالق خل فساد   

فكهأ اجل هأا إىل خنه طالق لد ت أل إد اب نا؛ إذ لأ مل ت ن اب نا  ا  هرت الفا  ة ع بكل التأض  لبه وال عث ال  
  لعطاااء  لاباان ا ساا أ  لالزهااري  لمالااا  لخبااأ ون فااة  لالثااأاي  لالل اعااي  لاليفااتل  لعىنااي  لاباان مسااتأل  لاحلساان

لالناتي  لجماه   لم حاأل. لذهاأ فرتال إىل خناه فساد  لعىن اه ابان عبااس  لطااللس  لع رماة  لإ احاق  لخباأ ثاأا  
ع ذلااا  فاااال ماارة هااأ  لخماا  باان ونباال  لكاال ماان وااال: إل اصىناا  د ت ااأل إد حب اام احلاااكم. لا ةىنااف وااأل اليفااافتي

طااالق؛ لوااال ماارة لاا س بطااالق  لبتضااهم د ااي عاان اليفااافتي خل اصىناا  لاا س بطااالق  إد خل تنااأي اب االتااة الطااالق  
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لالبااأا  خنااه طااالق لةااارا عباا ة صااح حة  فااإل خااللا ابلفسااد مااا ف ااه ماان إبطااال التباا ة اللىل ف ااا الطااالق كىنااه إد 
اصالف ع اصىنا  الأاوا  ب نه اا. بتا  خل طىنال الرجال طىناةاحن  فتنا  اجل هاأا طىنااة ااجتا إىل الفسأخ  لألظهر فا  ة هكا 

اصىنا  رلثاة فااال سال  االتهاا إد بتاا   ل   لعنا  ابان عباااس  لخما  بان ونباال  لإ احاق  لمان لافاهاام: د ألتا  طىناااة  
 لهل ا خل تتا ا ن اوا مسةرنفا. 

ن  ااريتن  ل ايل باان خيب  ااف ال  فاااالأا: د ت ااأل اصىناا  إد حب اام لواا  متسااا هبااكه ارتااة  اات   باان جبااري  لاحلساان  لاباا 
 احلاكم لاأله ألتاىل )فإل  فةم خد تا  ا و لل هللا). 

لاجل هأا عىنى جأا  إجراء اصىنا  با لل ختاصام  لل اصطاا  لا س صاردا لىنح ااق لوا  صاح عان ع ار  لعث اال  لابان  
 ع ر  خهنم اخلا جأا ه ب لل و م واكم. 

    
 

 649ة : صفح
 
لاجل هأا ختضا عىنى جأا  خ ك التأض عىنى الطالق  إل طابام باه نفاس ا ارخة  لمل ت ان عان إضاراا هباا. لخ تاأا عىناى   

خناه إل كااال عاان إضاراا هباان فهااأ وااراق عىن اه  فاااال مالااا إذا ثباام ا ضاراا ميضااي الطااالق  لتاارل عىن هاا ماهلااا. لوااال خبااأ 
ع النهاي  إذا كاال اصااا  عان ماه اة ا نهاي عناه. لواال الزهاري  لالناتاي   ون فة: هأ ماض لل ناه  مث بنااء عىناى خصاىنه

للالل: د زاأ  إد عنا  النيفاأ  لاليفاااق. لاحلال خل ارتاة صااردة ع سار  خ اك التاأض عان الطاالق إد إذا   اف فسااال 
ا  اا وا لل هللا) لل مفهاأق اد اةثناء ا تاشرة أبد سأ ا رخة  لجها  فإل هللا خك  هاكا احل ام إذ واال )إد خل خيافاا خد ت

ورتأ من البرتح ع خهن ا إل مل خيافا ذلا د دل اصىن   لخك ه باأله )فإل  فةم خد تا  ا و لل هللا فال جناح عىن ه اا 
ف  اا افةاا ت بااه) فاإل مفهأمااه خهن ااا إل مل خيافااا ذلاا ثباام اجلناااح  مث خكا  ذلااا كىنااه ابلنهااي باألاه )ألىنااا واا لل هللا فااال 

تة لها) مث ابلأع   باأله )لمن تةت  و لل هللا فرللقا هم الظا أل) لو  بحن ذلا كىناه وضااء ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه أل
ل ىنم بحن   ىنة بنم خل خ م عب  هللا بن خيب بن  ىنأل  لبحن  لجها ربم بن و س بن مشاس؛ إذ والم له اي ا أل هللا 

بااام شااايء  لهللا ماااا خعةاااأ عىن اااه ع لتااان لد  ىنااال لل اااين خكاااره ال فااار ع د خان لد ربااام. خل د ز ااا  اخ اااي لاخس ر
ا  الق د خط اه برضا  فاال هلا النل صىنى هللا عىن اه ل اىنم  خألارلتن عىن اه و تاةاه الا  خصا وا  والام  نتام لخ تا ه   ال 

د تا  اا وا لل هللا) عىناى لجاه اليفارط ع الاتة وال  خما الزا   فال  لخجا  اجل هأا أبل ارتة مل ألككر وأله )إد خل خيافا خ
بل لنه الرالأ من خوأال اصىن   خد تر  وأله ألتاىل )فإل ط  ل م عن شيء منه نفسا ف ىنأه هن قا مرتقا) ه كا خجاا  
ا ال  ااة  ك ااا ع خو اااق اباان التااريب  لألفسااري الااارطل. لعناا ي خنااه جااأا  ابطاال  لمة سااا بااال طا اال  خمااا إن اااا كااأل 

األاه ارتاة شارطا  فهاأ ألتساف  لصارف لىن ااالق عان لجهاه  ك اف لوا  لل بثالثاة منطأواات ل فهاأمحن لذلااا الاأاال ع ه
وأله )لد دل ل م خل أت كلا  ا آأل ة أهن ش قا) فهكا ن رة ع  ا اق النفاي  خي د دال خ اك خوال شايء  لوألاه )إد خل 

ا فهاأق الاكي زايء جمايء الرالاأ هاأ مفهاأق الا األ  خيافا) فف ه منطأق لمفهأق  لوألاه )فاإل  فاةم) فف اه كاكلا  مث إل
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الةأاباا  كالباافة  لاحلااال  لالراتااة  للل مااا د تااا  ع ال ااالق إد لاباا  ادواارتا   كاد ااةثناء  لاليفاارط. لخمااا ادوةجااا  
إىل  لىنجأا  باأله )فإل طحن ل م عن شيء منه نفسا)  ف أاله ع عفأ ا رخة عن بتاض البا اق  فاإل ضا ري )مناه) عا ا 

الب وات  لل خلل ارتة )لآألأا النساء ص واهتن وىناة فاإل طا  ل ام) ارتاة فهاأ إاشاال  اا تتارض ع واال التبا ة   اا 
 تزت  اللفة  فال ألتااض بحن ارتةحن للأ  ىن نا الةتااض ل ال زأ عىنى النا ر  ىنأ  اجل   بحن ارتةحن خل الرتج ح. 

خص وها ا فااق  فاال طاللس  لعطاء لالل اعي لإ حاق  لخم : د زأ  خ اك  لا ةىنفأا ع جأا  خ ك الزا   عىنى ما 
الزا    لل هللا ألتاىل  به هنا باأله: ) ا آأل ة أهن) لاوةجأا أبل النل صاىنى هللا عىن اه ل اىنم واال جل  ىناة   اا والام لاه: 

لوااال اجل هاأا: زااأ  خ اك الزا اا  لت اأق وألااه خال عىن اه و تاةااه لخ تا ه  خمااا الزا ا  فااال  خ رجاه الاا ااوطين عان اباان جارتج. 
ألتاىل )فال جناح عىن ه ا ف  ا افة ت به) لاوةجاأا  اا الاه الا ااوطين عان خيب  ات   اصا اي: خل خ ةاه كانام سام اجال 
 من النباا  ألزلجهاا عىناى و تااة  فأوا  ب نه اا كاالق فرتافتاا إىل ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم فااال هلاا  خألارلتن عىن اه
و تاةااه لتطىناااا  والاام: نتاام لخ تاا ه  فاااال هلااا  الي عىن ااه و تاةااه ل ت تااه  لأبل   ىنااة  ااا والاام لااه: لخ تاا ه مل تن اار 
عىن ها. لوال مالا: ل س من م ااق ال االق لمل خا خوا ا مان خهال التىنام ت اره ذلاا خي درماه  لمل تباح عنا ه ماا ال   

خمار خ اك التاأض عىناى الطاالق  لإلاا ا باه هللا ألتااىل إذا كانام ال راه اة  خما الزا   فال  لاحلل خل ارتة  اهره ع ألتظا م
لالنفرة من ا رخة ع مب خ ا تاشرة  لفتا لبضراا عن الزل  ع  سااة ما لفته من الب اق الكي مل تنةفا  مناه  نفتاة؛ لل 

 الرالأ خل ال راه ة ألا  ع مب خ ا تاشرة د بت  الةتاشر. 
    
 

 650صفحة : 
 
فاأله: ) ا خأل ة أهن)   اهر ع خل ذلا هأ حمل الر بة  ل ن اجل هأا أتللأه أبنه هأ الرالأ ف  ا زحف ابل لا     

لخنه د تبطل ع أق وأله )ف  ا خفة ت) لو  خشاا مالاا باألاه: لا س مان م اااق ال االق  إىل خناه د تاراه مأجباا لىنفساال 
اجي  بال هاأ آتال إىل الةحسا نات  لوا  مضاى ع ال ا ساىن حن عىناى جاأا ه لالنهي؛ لنه لا س  اا خيةال باه ضارلاي خل وا

لا ةىنفاأا ع هااكه ارتااة هاال هااي حم  ااة خق منسااأ ة: فاااجل هأا عىنااى خهنااا حم  ااة  لوااال فرتاال: منسااأ ة باألااه ألتاااىل  ع 
الااارطل لب ار باان   اأاة النسااء )لإل خالمت ا ااةب ال  ل  م اال  ل  لآأل ااةم إوا اهن ونطاااا فااال أت اكلا منااه شا قا) لنسابه

عب  هللا ا زين  لهأ وأل شاذ  لمأال آتة النساء ع الرجل ترت  فاراق امرخألاه  ف حارق عىن اه خل تفااوهاا  مث تزتا  ف ر اك منهاا 
 ماد  االف آتة البارة فهي ع إاالة ا رخة فراق  لجها عن كراه ة. 

[)  ىناة )ألىناا وا لل هللا فاال ألتةا لها) 229الظاا أل] ) ألىنا و لل هللا فال ألتة لها لمن تةت  و لل هللا فرللقاا هام 
مترتضة بحن  ىنة )لد دل ل م خل أت كلا  ا آأل ة أهن ش قا) لما األبل هبا  لبحن اجل ىنة ا فرعة عىن ها لهي )فإل طىناها 

الق  إد ع فال سل له من بت ) ارتة. لمنا بة ادعرتاض ما جر  ع ال الق الكي وبىنهاا مان منا  خ اك التاأض عان الطا
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والة اصأف من خد تا  ا و لل هللا  لكانم و لل هللا مب نة ع ال ةا  لالسنة  فجيء هبكه اجل ىنة ا ترتضة ألب  ناا؛ لل 
 من  خ ك التأض عىنى الطالق هأ من و لل هللا. 

صاال اجملتألااة بااحن خمااال  لواا لل هللا ا ااةتااة لبلاماار لالنااأاهي اليفاارع ة  بارتنااة ا شااااة  شاابهم ابحلاا لل الاا  هااي الفأا 
الناس  لل الو اق اليفرع ة  ألفبل بحن احلالل لاحلراق  لاحلال لالباطال لألفبال باحن ماا كاال عىن اه النااس وبال ا  االق  
لما هم عىن ه بت ه. لا وامة ع احلا اة  ا  هاا لا زال  تاال: خواق و ا لاضه  لهي هناا ا اةتااة لىنت ال ابليفارع ألبتاا 

لل لبو اق اليفرع ة  لككلا إطالق ادعة اء الكي هأ جتال  احل  عىنى خمالفاة و ام اليفارع  هاأ ا اةتااة د ةتااة احل 
 اتبتة لةيفب ه احل م ابحل . 

ل ىنة )لمن تةت  و لل هللا فرللقا هم الظا أل) ألكت ل لخفالت  ىنه )فرللقا هم الظا أل) وبرا لهأ وبر وا اي   
 لل هللا  فظهر وبر وال ا ةت ي و لل هللا ع خنه  امل. إذ ما من  امل إد لهأ مةت  حل 

لا ام ا شاااة ماان وألاه )فرللقاا هاام الظاا أل) ماباأل منااه مت  از ا يفااا إل ااه  خك ال مت  از  لهااأ مان تةتا   واا لل هللا   
 اهة اما إبتااع لصف الظا حن عىن هم. 

احلا لل لو ااق هللا لهاأ  ما  كأناه ألرشا حا  مساةتاا  لخطىنل فتل )تةت ) عىنى مت  خيالف و م هللا ألرش حا  د اةتااة 
  االفة خو اق هللا؛ لل خمالفة المر لالنهي أليفبه جمال ة احل  ع ادعة اء عىنى صاوأ اليفيء ا  لل. 

 لع احل تث  خد لإل ل ل مىنا مى  خد لإل مى هللا حماامه  .  
ه فإل طىناها فال جناح عىن ه ا خل ترتاجتا إل  نا خل تا  اا وا لل ) فإل طىناها فال سل له من بت  وىت ألن ح  لجا غري  

 هللا)   
 

 651صفحة : 
 
ألفرتا  مرألااأ عىنااى وألاه )الطااالق مااراتل) لماا ب نه ااا  نزلااة ادعاارتاض  عىناى خل ألا ميااه ت ساابه أتثاريا ع ألفرتاا  هااكا عىنااى   

ا راجتاة لعا مها  فرألاأ عىناى ألاا تر ا راجتاة ا تارب     ما ألا ق؛ لنه و  عىنم من جم أع ذلا خل بت  ا رألحن خت اريا باحن 
عنها اب مسا  )فإل طىناها) لهأ ت ل بطرتل ادوةضاء  عىنى ماا ا خي فاإل ااجتهاا فطىناهاا لب اال و ام الطىنااة الثالثاة. 
ه لواا  هت اار السااام  لةىناااي هااكا احل اام ماان وألااه )الطااالق مااراتل) إذ عىناام خل ذلااا ب ااال آ اار عاا ل ع الرجتااى لخل مااا بتاا 

بةااات  فااككر وألااه )فااإل طىناهااا)  ايلة ع الب ااال  لمته اا  لاألااه )فااال ساال لااه ماان بتاا ) إخل فالفاااء: إمااا عاطفااة جل ىنااة )إل 
طىناهااا) عىنااى  ىنااة )فإمسااا ) ابعةباااا مااا ف هااا  ماان وألااه )فإمسااا )  إل كااال ا اارال ماان ا مسااا  ا راجتااة لماان الةساارتح 

طىناها  فال سل له من بت   لهكا هأ الظاهر  لإما فب حة لب اال وألاه: خل ع مها  خي فإل خمسا ا طىنل خي ااج   مث 
ألسارتح إبوسااال  إل كااال ا ارال ماان الةساارتح إوا او الطااالق  خي فااإل ا ارال بتاا  ا راجتااة فسارح. فااال ساال لاه ماان بتاا   

)الطاالق ماراتل) لت األ الةتباري لإعالة هكا عىنى الأجه لريألأ عىن ه سار  ا راجتاة إد بتا   ل   ألباردا  اا فهام مان وألاه 
ابلطااالق هنااا للل الةساارتح لىنب ااال  عىنااى الااأجهحن ا ةااا محن  لد تتااأ   ألأ تتااه عىن هااا  لالضاا ري ا سااةرت ااجاا  لىن طىناال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا سةفال من وأله )الطالق مراتل) لالض ري ا نبأ  ااج  لىن طىنااة ا ساةفالة مان الطاالق ختضاا  ك اا ألاا ق ع وألاه )إد 
 واا لل هللا) لارتااة ب ااال حلاال ا راجتااة صااراوة  لهااي إمااا إبطااال  ااا كااانأا عىن ااه ع اجلاهىن ااة لأليفاارت  إ ااالمي خل خيافااا خد

ج ت   لإما نسد  ا ألارا خلل ا  الق إذا صح ما الاه خبأ لالل  ع  ننه  ع اب  ا راجتة بت  الةطىن اات الثالو  عن 
 برجتةها لإل طىناها ثالر فنسد ذلا لنزل )الطالق مراتل).  ابن عباس  خل الرجل كال إذا طىنل امرخأله فهأ خول

لد دل حبال عطف وأله )فإل طىناها) عىنى  ىنة )لد دل ل م خل أت كلا) لد ص ق الض ريتن عىنى ما صا وم عىن اه  
ل لاه مان ض ا ر )إد خل خيافا خد تا  ا)  ل )فال جناح عىن ه اا) لتا ق صاحة ألتىنال و ام وألاه ألتااىل )فاإل طىناهاا فاال سا

بت )  ا ألتىنل به و م وأله )لد دل ل م خل أت كلا) إخل إذ د تبح ألفرت  الطاالق الاكي د سال بتا ه ا ارخة عىناى لواأع 
اصىن   إذ ل س ذلا من خو اق ا  االق ع واأل خوا   ف ان التج اأ ماا لوا  ع شارح اصطاايب عىناى  انن خيب لالل: خل 

 ذكر اصىنا  مث خعاباه باألاه )فاإل طىناهاا فاال سال لاه مان بتا ) ارتاة واال  فىناأ  ابن عباس اوةج ل أل اصىن  فساا أبل هللا
 كال اصىن  طالوا ل ال الطالق خابتا  لد خوسأ هكا تبح عن ابن عباس لت  جرته عىنى متاين اد ةت ال التريب. 

عىنى ا طىنل  لإمياء إىل عىنة لوأله )فال سل له) خي سرق عىن ه لذكر وأله )من بت ) خي من بت  ثالو ألطىن اات ألسج ال  
الةحر   لهي هتالل ا طىنل بيفرل امرخأله  لا ةافافه حبل ا تاشرة  وىت جتىنها لتبة ألابىنهاا عأاطاف غضابه لماوةاه  فىن اا 

 ذكر هلم وأله من بت  عىنم ا طىناأل خهنم مل ت أنأا حماحن ع خوأاهلم ال  كانأا عىن ها ع اجلاهىن ة. 
 لجا غريه) خل ألتاا  عىناى  ل  آ ار  لل لفاف الن ااح ع كاالق التار  د متا  لاه إد التاا  باحن لا رال من وأله )ألن ح  

الزلجحن  لمل خا هلام إطالواا آ ار ف اه د وا ااة لد جماا ا  لخايماا كاال إطالواه ع ال االق فاا رال ع هاألاه ارتاة التاا  با ل ل 
ن متااين الن ااح ابدشارتا  لاجملاا  خعاين ا سا س  د تسان  ع كاالق إ ناله إىل ا رخة  فإل ا ت  الكي العى ا  عأل خنه م

 التر  لىن رخة خصال  لهكه ن ةة غفىنأا عنها ع هكا ا ااق. 
لو  ة هكا الةيفرت  التظ م الع ال لا  عن اد ةافاف حباأق خ لاجهم  لجتىنهن لتبا ع ب أهتم  فجتل لىنزل  الطىناة  

لثالثاة فراوااا  ك اا وااال ا األ هللا صااىنى هللا عىن اه ل ااىنم ع وا تث مأ ااى لاصضار: ف اناام اللىل هفاأة  لالثان اة جتربااة  لا
 اللىل من مأ ى نس اان لالثان ة شرطا لالثالثة ع  ا فىنكلا وال له اصضر ع الثالثة  هكا فراق ب ين لب نا  . 

    
 

 652صفحة : 
 
ل ا راجتااة   جاارل الطااالق  ل ااىنأ ا اارخة واال الرضااا لواا  األااأ هللا عىنااى الطىناااة الثالثااة و  ااحن لمهااا  ااىنأ الاازل  واا  

ابلرجأع إل ه إد بت   ل   لاشرتط الةزل  بزل  رل بت  ذلاا لابا  ساكتر ال لا  مان ا ساااعة ابلطىنااة الثالثاة  إد بتا  
لاااب لا  الةرمااال لالرتتاااث  الاااكي د تبااااى بتااا ه اجااااء ع وسااان ا تاشااارة  لىنتىنااام حبرماااة التاااأل إد بتااا   ل   فهاااأ عااااا  

ا سةافحن حباأق ا رخة  إذا أل را منهم ذلا ثالر  بتاأبة ألرج  إىل إتالق الأج ال   ا ااأل ز ع النفاأس مان شا ة النفارة 
 من اورتال امرخأله برجل آ ر  لتنيف ه وال ا رخة وأل ابن الزبري:          
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ن لاا الاىناى مةحاأل لع الط ال واال الزجاا   إلاا لع الناس إل اثام وبالاا لاصاال                      لع الاض عا  
جتل هللا ذلاا لتىن اه بباتأبة ألازل  ا ارخة عىناى الرجال فحارق عىن ه اا الةازل  بتا  الاثالو لاقال تتجىناأا لخل تثبةاأا  لوا  عىنام 

ارتااة السااامتأل خل اشاارتط ن اااح  ل  آ اار هااأ ألرب ااة ا طىناااحن  فىناام خيطاار ببااال خواا  إد خل ت ااأل ا اارال ماان الن اااح ع 
وا اةه لهي التا   إد خل التا   ا كال ل  ىنة  ا تاب  له ع غالأ الوأال مان البنااء لماا بتا ه  كاال التاا  الاكي د 
تتابااه لطء التاواا  لزلجااه غااري متةاا  بااه ف  ااا وباا  منااه  لد تتباار ا طىناال ا أواا  الااثالو  جاارل عااا   ل  آ اار مل ميااس ف ااه 

 أخل الار ي   لجه مت  ة ابنة لهأ طىناة صاالفم خ ار  الاثالو  لألزلجام بتا ه عبا  ا رخة  للكلا  ا طىنل افاعة بن 
الرمن بن الازبري الار اي  جااءت النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم فاالام لاه  اي ا األ هللا إل افاعاة طىنااين فبام طالواي  لإل 

أ  هلاا فااال هلاا ا األ هللا صاىنى هللا عب  الرمن بن الزبري ألزلجين لإلا مته مثال ه باة هاكا الثاأ   لخشااات إىل ها   ثا
عىن ااه ل ااىنم  خألرتاا تن خل ألرجتااي إىل افاعااة  والاام  نتاام  وااال  د  وااىت ألااكلوي عساا ىنةه  احلاا تث  فاا ل  ااؤاهلا عىنااى خهنااا 
ألةأو  ع ق ادعة ال بن اح ابن الزبري ع سىن ل من بةها  لت ق وبأل ا ابأل من الن اتاة لالرتب اة اب طىنال  فااألفل عىن ااء 

 الق عىنى خل الن اح الكي دال ا بةأألاة هاأ ل األ الازل  الثااين اب ارخة  لمس ساه هلاا  لد خوساأ للا ىنهم ع ذلاا إد ا 
الرجاااأع إىل مابااا  اليفااارتتة  الاااكي عىن اااه  اااا ر مااان فهااام هاااكا ال اااالق التاااريب الفبااا ح  فاااال واجاااة بناااا إىل ماااةح لدء 

كه ارتاة ا سا س خل هاأ مان وا تث افاعاة  واىت ت األ مان اد ة دل أبل هكا من لفف الن اح ا رال باه ع  باأف ها
ألا  اا  ال ةااا  ااارب الأاواا   خل هااأ ماان الاازايلة عىناااى الاانص وااىت زاايء ف ااه اصااالف ع خهنااا نسااد خق د  لع خل نساااد 
ال ةااا  ااارب الأاواا  زااأ  خق د  كاال ذلااا ل ااأل ف  ااا د طا اال ساام ألطأتاال ألارتااره باال وساابنا إ اااع البااحابة لخهاال 

ال عىنى فهم هكا ا اب  من لفف الارآل  لمل تيفك عن ذلا إد  ت   بن ا س أ فإنه وال: دال ا بةأألاة جمارل التاا  الىنس
عىنى  ل  رل  لهأ شكلذ تناع ا ابأل؛ إذ ختة فا  ة سبل من التا   إل هأ إد ألتأ لىنتاو تن  لالأايل  لاليفهأل إد 

بل بت ه غالبا  فإذا ختىنف ما دبل بتا ه اغةفار  مان اب  الةتىن ال اب ظناة  خل زتل احل م منأطا ابلتا   ابعةباا ما د
لمل تةابتااه عىن ااه خواا  متاارلف  لنساابه النحاااس لساات   باان جبااري  لخوسااأ ذلااا  ااهأا منااه لا ااةباها  لواا  خماار هللا هبااكا 

ا ع خل تاةبار باه احل م  مرألبا عىنى وبأل الطالق الثالث بت  طىناةحن ألا مةاه فأجأ امةثاله لعىن م و  ةه فال شا
عىنى مأاله  لد تةت   و  ه ذلا إىل كل طالق عرب ف اه ا طىنال بىنفاف الاثالو ألرىن ظاا  خل أتك ا ا  خل كاكاب لل ذلاا 
لاا س طالوااا بتاا  طالوااحن  لد ألةحااال ف ااه و  ااة الةرلتااأ عىنااى  ااأء الباان    لمااا ا ااةىنفف ابلااثالو ع طالوااه اللل إد  

للىل  د ألبااري رن ااة  لغاتااة مااا اكةساابه ماالااه خنااه عاا  ع احل اااى خل ال ااكابحن  فااال كرااري ا ااةىنفف هبااا ع كااأل طىناةااه ا
تتاوأ عىنى ذلا ابلةفرتل ب نه لبحن  لجه  لعىنى هكا احل م ا ة ر الت ل ع و اة ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل اىنم  لخيب 

ن عبااس اضاي هللا عناه  لوا  لال ع ب ر  لص ا من  الفة ع ار  ك اا لال ع كةاأ الباح ح: ا أطار لماا بتا ه  عان ابا
بتاض اررا الاتاة وا تث ابان ع ار وااحن طىنال امرخألاه ع احلا ض: خناه طىناهاا ثااالر ع كىن اة  للال وا تث اكاناة بان عباا  
تزت  ا طىنل  خنه طىنل امرخأله ثالر ع كىن ة لاو ة فسرل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم فااال لاه: إلاا مىن اا هللا لاوا ة فارمره 

 جتها. خل ترا
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 653صفحة : 

 
مث إل ع ر بن اصطا   ع السنة الثالثة من  الفةه  و ثم وأالو من الطالق بىنفف الثالو ع كىن ة لاو ة فااال:   

 خا  الناس و  ا ةتجىنأا ع خمر و  كانم هلم ف ه خانة فىنأ خمض ناه عىن هم فرمضاه عىن هم. 
الق الثالو ع طىناة ل سم رلثة: فاال اجل هأا: تىنزمه الثالو خ كا لو  ا ةىنف عىن اء ا  الق ف  ا تىنزق من ألىنفف بط 

 ا وضي به ع ر بن اصطا  لأتت  وضاؤه بس أت البحابة مل ترريلا عىن ه فهأ إ اع   أ   لبناء عىنى أليفب ه الطالق 
تن ر عىن ه خو   لل ناه  ابلنكلا لالميال  تىنزق ا  ىنف ف ها ما الةزمه  لد  الف ع خل ع ر بن اصطا  وضي بكلا لمل

وضي بكلا عن اجةهال فهأ مكهأ له  لمكهأ البحايب د تاأق وجة عىنى غريه  لما خت له به من   أت البحابة 
د لل ل ف ه؛ لل ا  اع الس أ  ل س حبجاة عنا  النحاااتر مان ال  اة مثال اليفاافتي لالبااوالين لالرازايل لا مااق الارا ي  

اصطا  مب ا الاضااء لالزجار  فهاأ وضااء ع جماال ادجةهاال د زاأ عىناى خوا  ألر اريه  ل اصة خنه ص ا من ع ر بن 
لل ن الاضاء جز ي د تىنزق اطرال الت ل به  لألبرف ا ماق بةحجري ا بااح  باىنحة جماال لىننظار  فهاكا لا س مان ا  ااع 

أف  لالاازبري باان التااأاق  لحم اا  باان الااكي د جتااأ  خمالفةااه. لوااال عىنااي باان خيب طالااأ  لاباان مسااتأل  لعباا  الاارمن اباان عاا
إ حاق  لوجا  بن خاطاة  لطاللس  لالظاهرتة ل اعة من مال  ة الن لس: منهم حم   بن  نباع  لحم ا  بان بااي بان 
خمىن   لحم   بن عب  السالق اصيفين  فا ه عبره بارطبة  لخصبغ بن احلبا  من فاهاء ورطبة  لخم  بن مر ث الطىن طىني 

لوال ابان أل   اة مان احلنابىناة: إل طاالق الاثالو ع كىن اة لاوا ة د تاا  إد طىنااة لاوا ة لهاأ الاجاح مان  الفا ه اجلىن ل 
جهاة النظار لالثار  لاوةجاأا حبجااج كثارية خلدهاا لخعظ هاا هااكه ارتاة فاإل هللا ألتااىل جتاال الطاالق مارألحن مث رلثاة  لاألااأ 

ل الرجال دمرخألاه: هاي طاالل ثااالر لمل أل ان ألىناا الطىنااة رلثااة ورماة التاأل عىناى وباأل الثالثااة ابلفتال د ابلااأل  فاإذا وااا
ابلفتل لالة را كك  ع لصفها أبهنا ثالو  لإلا هاي لاوا ة خل رن اة ف  اف تاا ق عىناى سار  عألهاا إل اه لهللا ألتااىل مل 

ة فإل وألاه ثاالو درق عىن ه ذلا  وال ابن عباس  لهل هأ إد ك ن وال: ورخت  أاة البارة ثالو مرات لو  ورخها لاو 
 مرات ت أل كاذاب  . 

الثان ة خل هللا ألتاىل وب  من ألت ل الطالق الةأ تة عىنى الناس؛ لل ا تاشر د ت اي أتثري مفااوة عيفرية إايه  فإذا طىنال  
ف مان الزل  امرخأله تظهر له الن ق لع ق البرب عىنى مفااوةها  ف اةاا الرجأع فىناأ جتال الطىنااة الأاوا ة مانتاة  جارل الىنفا

الرجتااة  ألتطاال ا اباا  اليفاارعي ماان إثبااات واال ا راجتااة  وااال اباان اشاا  احلف اا   ع الب اتااة  لكاارل اجل هااأا غىنبااأا و اام 
الةرىن ف ع الطالق   ا لىنكاتتة لل ن ألبطل بكلا الر بة اليفرع ة لالرفل ا اباأل مان وألاه ألتااىل )لتال هللا دا و بتا  

 ذلا خمرا). 
 ألتاااىل تاااأل )خل ألساارتح إبوسااال) لمأواا  الااثالو غااري حمساان  لل ف هااا ألاار  ألأ ااتة هللا الثالثااة وااال اباان مر ااث: إل هللا 

ألتاىل  لو  خير  هاكا با ااس عىناى غاري مسارلة ع ا  لناة: مان ذلاا واأل ا نساال  ماايل صا وة ع ا سااكحن  واال مالاا  
 زز ه الثىنث  . 
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ثالو ع  مان ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم لخيب ب ار الرابتة اوةجأا حب تث ابن عباس ع البح ححن  كاال طاالق الا 
 لص ا من  الفة ع ر طىناة لاو ة  . 

    
 

 654صفحة : 
 
لخجا  عنه اجل هأا أبل االته طاللس لو  الي با ة خصحا  ابن عباس عنه خنه وال من طىنل امرخأله ثالر فا  عباى   

عبااس د خياالف الباحابة إىل اخي نفساه  واىت واال ابان عبا  ابه  لابنم منه  لجه  لهكا تأهن الاتة طاللس  فإل ابان 
الرب الاتة طاللس لهم لغىنط  لعىنى فرض صحةها  فاا رال خل النااس كاانأا تأوتاأل طىنااة لاوا ة با ل إتاااع النااس ثاالو 

ن الر األ ألطىن اات لهأ مت  وأل ع ر  إل الناس و  ا ةتجىنأا ع خمر و  كانم هلم ف ه خانة  فىنأ كال ذلا لاوتاا ع  ما
لخيب ب ر  ا وال ع ر: إهنم ا ةتجىنأا  لد عابه عىن هم  لهكا جأا  ضت ف  وال خبأ الأل   الباجي: الرلاتة عن طاللس 
بكلا صح حة. لخوأل: خما خمالفاة ابان عبااس  اا الاه فاال تاأهن الرلاتاة ك اا ألاارا ع الصاأل  لوان أن اك برلاتةاه للا س 

للأه من خل ا رال من احل تث خل الناس كانأا تأوتأل طىنااة لاوا ة با ل إتاااع الاثالو فهاأ عىن نا خل أن ك برخته  لخما ما أت
أتلتاال غااري صااح ح لمناااف للفاااظ الرلاتااة للاااأل ع اار  فىنااأ خمضاا ناه عىناا هم  فااإل كااال إمضاااؤه عىناا هم  اااباا ماان عهاا  

ال غااري ماااض وبااال ا ابااأل مااان الر ااأل مل تباال متااا  لاألااه )فىنااأ خمضااا ناه عىناا هم) لإل مل ت اان إمضااااؤه  اااباا باال كااا
 اد ة دل. 

اصامسة ما الاه ال ااوطين خل اكانة بن عب  تزت  ا طىنل طىنل  لجه ثالر ع كىن ة لاو ة فسرل ا أل هللا صىنى هللا عىن ه  
ل ىنم فااال لاه: إلاا هاي لاوا ة خل إلاا ألىناا لاوا ة فراجتهاا. لخجاا  عناه خنبااا اجل هاأا أبناه وا تث مضاطر ؛ لناه 

خل اكانة طىنل  لع الاتة خل تزتا  بان اكاناة طىنال لع الاتاة طىنال  لجاه ثاالر ل ال ع بتاض الارلاايت خناه طىناهاا ثاالر  ال 
 لوال: خالت لاو ة فا ةحىنفه النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم عىنى ذلا. 

ة ف  ااا ف ااه لفااف لهااأ جااأا  لاه؛ لنااه  ااأاء صااحم الاازايلة خق مل ألبااح فااا  وضااى الناال صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم ابلأاواا  
 الثالو  لد وا ل من اجل هأا ابلةأه ة فاحل تث وجة عىن هم د حمالة إد خل الاتةه ل سم ع مرألبة متةربة من البحة. 

السال ة ما الاه ال ااوطين ع و تث ألطىن ل ابن ع ر  لجه وحن خمره النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم خل تراجتها وىت ألطهار  
ل ف ااه خنااه طىناهااا ثااالر لد شااا خل متناااه ثااالر ع كىن ااة  لهنااا لااأ كاناام طىناااة صااالفم آ اار مث ساا ض مث ألطهاار فإنااه  ا

الثالو  ا جا  إاجاعها إل ه  للجاه الا ل ل خناه  اا خماره خل ترلهاا فاا  عا ها عىن اه لاوا ة فااط  لهاكا لل ال ضات ف جا ا 
كةااأ البااح ح كا أطاار لصااح ح الباااااي لضااتف الرلاتااة لل ااأل مثاال هااكه الاازايلة  ااا د ترفاال عنهااا الاة احلاا تث ع  

 لمسىنم. لاحلل خنه د تا  إد طىناة لاو ة لد تتة  باأل ا طىنل ثالر. 
لذهااأ مااألاال للالل الظاااهري ع الاتااة عنااه خل طااالق الااثالو ع كىن ااة لاواا ة د تااا  طالوااا اب اارة  لاوااةج أبل الااارآل  

غري مككأا ع الارآل. للأ اوةج هل ا أبنه منهي عنه لا نهي عنه فا   ذكر الطالق ا فرق لمل تككر اجمل أع فال تىنزق لنه 
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ل ال ورتبا  لأد خل الفسال د تترتي الفسأخ  لهكا مكهأ شاذ لابطل  لو  خ   ا سىن أل عىنى ع ق الت ل به  لك ف 
 د تا  طالوا لف ه لفف الطالق. 

الق الب ار ثاالر ع كىن اة تاا  طىنااة لاوا ة  لناه وبال البنااء لذهأ ابن جبري لعطاء لابن لتناا لجابر بن  ت  إىل خل طا 
 االف طالق ا بين هبا لكرل لجه وأهلم ف ه: خل مت  الثالو ف ه كناتة عن الب نأنة لا طىناة وبل البناء ألب نها الأاو ة. 

 ةباري لراريه كحا تث الاأاعف  للصف   لجا غريه  سكتر لب لا  من الطىناة الثالثة  لنه بككر ا راترة تةاككر خل  لجةاه 
 الكي األتف برزل اليفاعر:          

ال أق عنا   لهلاا لوا تثاهااا                      لغا ا لراري   نا ها لا تبام لخ ان  الرجتاة إىل ا ةفاااوحن ببا رة ا فاعىناة   
) خي خل تسااريا ع ا سااةابل عىنااى لةأوفهااا عىنااى اضااا الزلجااة بتاا  الب نأنااة مث عىناال ذلااا باألااه )إل  نااا خل تا  ااا واا لل هللا

 وسن ا تاشرة لإد فال فا  ة ع إعالة اصبأمات. 
 ل )و لل هللا) هي خو امه لشرا ته  شبهم ابحل لل لل ا  ىنف د تةجال ها ف رنه تاف عن ها.  
هللا) لا واماة ا اةتااة  لوا اة احل لل هي الفأاصل بحن الاضحن لوأها لو  ألا ق ع وأله )إد خل خيافاا إد تا  اا وا لل 

حلفف الو اق ألبتا د ةتااة احل لل إىل الو اق كاأهلم: نااض فاالل غزلاه  لخماا وألاه )لألىناا وا لل هللا تب نهاا) فالب اال 
 صا   نا بة ا ت  احلا اي لاجملا ي؛ لل إوامة احل  الفاصل ف ه ب ال لىننا رتن. 

   
 

 655صفحة : 
 
 الكتن تفه أل الو اق فه ا ته قهم لىنت ل هبا  لإبلاا  مباحلها  لد تةح ىنأل ع فه ها.  لا رال   )وأق تتىن أل)   
[) الأال اعرتاض ة  لاجل ىنة مترتضة بحن اجل ىنةاحن: ا تطأفاة إوا امها عىناى 230) لألىنا و لل هللا تب نها لاأق تتىن أل]  

 ا) ا ةا مة آنفا. ال ر   لمأو  هكه اجل ىنة ك أو   ىنة )ألىنا و لل هللا فال ألتة له
 ل)و لل هللا) ألا ق ال الق عىن ها ورتبا.  
لألب ااحن احلاا لل ذكرهااا لىنناااس مأضااحة  مفبااىنة  متىنىنااة  لتةتىناال وألااه )لاااأق تتىن ااأل) بفتاال تب نهااا  للصااف الاااأق أبهناام  

ترضاأل عان األبااع تتىن أل صرتح ع الةنأتاه ابلاكتن تا اكأل ماا ع خو ااق هللا مان ا باا   لهاأ ألتارتض اب يفاركحن الاكتن ت
 ا  الق. 

لإوحااااق كىن اااة )واااأق) لتتاااكال أبل صااافة التىنااام  اااج ةهم لمىن اااة فااا هم  ك اااا ألاااا ق ب اناااه عنااا  وألاااه ألتااااىل )إل ع  ىنااال  
 الس الات لالاض لا ةالف الىن ل لالنهاا) إىل وأله )رايت لاأق تتاىنأل). 

تاارلف لد متساا أهن ضاارااا لةتةاا لا لماان تفتاال ) لإذا طىناااةم النساااء فاابىنرن خجىنهاان فرمساا أهن  تاارلف خل  ااروأهن   
ذلااا فااا   ىناام نفسااه) عطااف عىنااى  ىنااة )فااإل طىناهااا فااال جناااح عىن ه ااا خل ترتاجتااا) ارتااة عطااف و اام عىنااى و اام  
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لأليفارت  عىنااى أليفاارت   لاباا   ايلة الأصاااة حبساان ا تامىنااة ع ادجة اااع لالفروااة  لمااا ألباا  ذلااا ماان الةحااكتر الااكي  اا ر  
 ب انه. 

بىنرن خجىنهن) ماؤذل أبل ا ارال: )لإذا طىنااةم النسااء) طالواا ف اه خجال. لالجال هناا  اا خضا ف إىل ضا ري النسااء لوأله )ف 
 ا طىناات عىنم خنه خجل متهأل اب ضاف إل ه. خعين خجل ادنةظاا  لهأ الت ة  لهأ الرتبص ع ارتة الساباة. 

إل اه إب ااع التىن ااء؛ لل الجال إذا اناضاى  ال الةا اري باحن  لبىنأغ الجل: الأصأل إل ه  لا رال به هنا ميفااافة الأصاأل 
ا مسا  لالةسرتح  لو  تطىنل البىنأغ عىناى ميفااافة الأصاأل لمااابةاه  ألأ اتا خي جماا ا ابللل. لع الااعا ة اصامساة مان 

ن وباأل الفتال  البا  الثامن من مراين الىنب اأ  خل التار  تتاربلل ابلفتال عان خماأا: خوا ها  لهاأ ال ثاري ا ةتاااف  عا
لهااأ الصاال. الثاااين: عاان ميفاااافةه وااأ )لإذا طىناااةم النساااء فاابىنرن خجىنهاان) )لالااكتن تةأفااأل ماان م لتااكالل خ لاجااا لصاا ة 

 ل لاجهم) خي تااابأل الأفاة  لنه وحن الأص ة. 
 الثالث: إاالأله وأ )إذا و ةم إىل البالة فاغسىنأا).  
 ان كنا فاعىنحن) خي والاتن. الراب : الا اة عىن ه وأ )لع ا عىن نا إ 
)لالجال) ع كاالق التاار  تطىنال عىنااى ا ا ة الا  ميهاال إل هاا اليفاااص ع وا لو واالو متااحن  لمناه وااأهلم: ضار  لااه  

 خجال )خميا الجىنحن وض م). 
ن الاال  لا رال ابلجل هنا آ ر ا  ة  لل وأله )ف ىنرن) مؤذل أبنه لصاأل بتا  مساري إل اه  لخ ان  بىنران إىل النسااء لهنا 

تنةظاارل اناضاااء الجاال  ل ااارجن ماان واابس التاا ة  لإل كااال الجاال لىنرجااال لالنساااء متااا: لبللااحن ألأ ااتة لىن راجتااة  
 للب ريات س ت ا لىنحل لىنةزل . 

 لخض ف الجل إىل ض ري النساء هلاأله الن ةة.  
باألاه ألتاااىل )فإمساا   تاارلف خل ألساارتح لالااأل ع ا مسااا  لالةسارتح مضااى ورتباا. لع هااكا الأجاه أل رتاار احل ام  فااال  

إبوسال) فرج أ عن هكا  ا واله الفار: إل ارتة الساباة خفالت الةا ري بحن ا مسا  لالةسرتح  ع ما ة التا ة  لهاكه 
خفااالت ذلااا الةا ااري ع آ اار خلوااات التاا ة  ألااككريا اب مسااا  لسرتضااا عىنااى سباا ىنه  لتسااةةب  هااكا الةااككري ا شااااة إىل 

 أ ع ا مسا   من جهة إعالة الةا ري بت  ألا ق ذكاره  لذكار الةسارتح هناا ما  ا مساا  ل ظهار متا  الةا اري باحن الرتغ
خماارتن لل ةأ اال بااكلا إىل ا شااااة إىل اغبااة اليفاارتتة ع ا مسااا   لذلااا بةا ميااه ع الااككر؛ إذ مل تااككر الماارال  ااا أت  

لأجه خع   احل م  لل بين عىن ه ما وب  من النهي عن الضراا لما ألال ذلاا الةا   ا ؤذل ابلرتغ أ لعن ي خنه عىنى هكا ا
 من الةحكتر لا أعظة لذلا كىنه  ا خبت  عن ألككره اجل ل الساباة: ال  اوةضى احلال ادعرتاض هبا. 

   
 

 656صفحة : 
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تح إبوسال  اب وسال لتشااة لوأله )خل  روأهن  ترلف) و   الةسرتح هنا اب ترلف  لو   ع وأله السالف خل ألسر   
إىل خل ا وسااال ا ااككأا هنالااا  هااأ عااحن ا تاارلف الااكي تتاارض لىنةساارتح  فىن ااا ألااا ق ذكااره مل دااةج هنااا إىل الفاارق بااحن 
و ا ه لو اا  ا مسااا . خل لل إعااالة خواأال ا مسااا  لالةساارتح هنااا ل باين عىن ااه النهااي عاان ا ضاااة  لالااكي ختاااف مضااااأله 

ل تطىنااأ منااه ا وساااال  فطىنااأ منااه احلااال  لهااأ ا تاارلف الاااكي عاا ق ا ضااااة مااان فرلعااه   اااأاء ع  نزلااة بت اا ة عااان خ
 ا مسا  خل ع الةسرتح  لمضااة كل  ا تنا به. 

لوال ابن عرفة:  ألا ق خل ا ترلف خ ف من ا وسال فىن ا لوا  المار ع ارتاة ال ار  بةساردهن  مااااان لتوساال    
 اب وسال عن  ألسردهن لىنأجأ  فتابه هبكا ألنب ها عىنى خل المر لىنن   د لىنأجأ   .   ف خل تةأهم خل المر 

لوألااه )لد متسااا أهن ضااارااا) ألبااارتح  فهاااأق )فرمسااا أهن  تااارلف) إذ الضاااراا ضااا  ا تااارلف  لكااارل لجاااه عطفاااه مااا   
ا  ا ااالفأل حل ام ا مساا  ا ةفالأله من المر بض ه الةيفأته بككر هاكا الضا  لناه خكثار خضا ال ا تارلف تابا ه ال ل 

اب ترلف  م  ما ف ه من الةرك    لن ةةه ألارتر ا ت  ا رال ع الكهن بطرتاةحن غاتةه ا لاو ة لوال الفاار: ن ةاة عطاف 
النهااي عىنااى الماار ابلضاا  ع ارتااة هااي خل الماار د تاةضااي الة ااراا اااالف النهااي  لهااكه الةفروااة بااحن الماار لالنهااي غااري 

ا نزاع ع عىنم الصأل  لل نه بناها عىنى خل الفرق بحن المر لالنهي هأ ماةضى الىنرة. عىنى خل هكا التطف مسىن ة  لف ه
إل وىننا: إل ا ترلف ع ا مسا  و ث ا سال انةفى الضراا  لو ث ا انةفى ا تارلف ساال الضاراا  ف باري الضاراا مساالاي 

رك   و م ا مسا  اب ترلف: بطرتاي إثبات  لنفي  كرنه و ل: لنا ض ا ترلف  وىننا خل جنتل ن ةة التطف  و نقك  لة
 )لد متس أهن إد اب ترلف)  ك ا ع وأل الس أخل:          

ألس ل عىنى و  الظبات نفأ ناا                      لل سم عىنى غري الظبات ألس ل لالضراا مب ا ضاا  لخصل هكه   
حن  مثال  اصام  لوا  ألساةت ل ع ال دلاة عىناى واأة الفتال مثال: عافاا  هللا  الب رة خل أل ل عىناى لواأع الفتال مان اجلاانب

 لالظاهر خهنا هنا مسةت ىنة لىن بالرة ع الضر  أليفن تا عىنى من تاب ه أبنه مفحش ف ه. 
 لنبأ ضرااا عىنى احلال خل ا فتأل ة لجىنه.  
الةتىن ااال  لواااكف مفتاااأل )ألتةااا لا) ل يفااا ل لوألاااه )لةتةااا لا) جااار ابلاااالق لمل تتطاااف ابلفااااء؛ لل اجلااار ابلاااالق هاااأ خصااال  

ادعة اء عىن هن  لعىنى خو اق هللا ألتاىل  فة أل الالق مسةت ىنة ع الةتىن ل لالتاوبة. لادعةا اء عىناى خو ااق هللا د ت األ 
 عىنة لىن سىن حن  فنزل منزلة التىنة جما ا ع احلبأل  أليفن تا عىنى ا االفحن  فحرف الالق مسةت ل ع وا اةه لجما ة. 

لوأله )فا   ىنم نفسه) جتل  ىن هم نساءهم  ىن ا لنفسهم  لنه تؤلي إىل ا ةالل ا تاشرة  لاضاطرا  واال الب ام   
 لفات ا با : بيفرأ الذهال ع ا ااص ات. ل ىنم نفسه ختضا بةترتضها لتاا  هللا ع ار رة. 

م مااان ال ةاااا  لاحل  اااة تتظ ااام باااه لاألااااأا هللا ) لد ألةااااكلا آايت هللا هااازلا لاذكااارلا نت ااام هللا عىنااا  م لماااا خنااازل عىنااا   
[) عطااف هااكا النهااي عىنااى النهااي ع وألااه )لد متساا أهن ضاارااا لةتةاا لا) لاازايلة 231لاعىن ااأا خل هللا ب اال شاايء عىناا م]

الةحااكتر ماان صاان تهم ع ألطأتاال التاا ة  لاباا  ا ضااااة  أبل ع ذلااا ا ااةهزاء أبو اااق هللا الاا  شاارع ف هااا واال ا راجتااة  
ماااة النااااس  ف جاااأ احلاااكا مااان خل زتىنأهاااا هااازءا  لآايت هللا هاااي ماااا ع الاااارآل مااان شااارا   ا راجتاااة واااأ وألاااه مرتااا ا ا 

 لألىنا و لل هللا تب نها لاأق تتىن أل).  -إىل وأله -)لا طىناات ترتببن أبنفسهن ثالثة ورلء
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ي د ألةاكلها مسةهزخ به  ل ا كال لاهلزء بض ةحن  مب ا هزخ به إذا  ار للتأ  لهأ هنا مب ا  ت  ا م ا فتأل  خ 
ا ااطأ هبكا ا ؤمنحن  لو  عىنم خهنم مل ت أنأا ابلكتن تسةهز أل ابرايت  ألتحن خل اهلزء مرال به جما ة لهاأ اد اةافاف  
لع ق الرعاتة  لل ا سةاف ابليفيء ا هم تت  د ةافافه به  م  التىنم أبمه ةه  كالساا ر لالالعاأ. لهاأ ساكتر لىننااس 

ن الةأصاال أبو ااق اليفاارتتة إىل ماا خيااالف ماارال هللا  لمااصا  شاارعه  لمان هااكا الةأصاال ا نهاي عنااه  ماا تساا ى ابحل اال ما
اليفرع ة  ت  خهنا جااتة عىنى صأا صح حة الظاهر   اةضى و م اليفرع  ك ن تهاأ مالاه لزلجاه ل ىناة احلاأل ل اةاىنص 

 . من لجأ   كاأله  لمن خبت  اللصاف عنها الأصف ابليفرع ة
   
 

 657صفحة : 
 
فا ااطبأل هبكه ارايت حمكالل خل زتىنأا و م هللا ع الت ة  الكي وبا  مناه انةظااا الن اماة لألاككر وسان ا تاشارة     

لتىنه ا د الل ا طىنل عىنى إمسا   لجةه ورصا عىنى بااء ا األة لالرماة  ف راريلا ذلاا لزتىناأه ل ا ىنة إىل  ايلة الن اتاة  
ت الة. لع ا أطر خل اجال وال دبن عباس: إين طىنام امرخ  ما ة طىناة فاال لاه ابان عبااس  ابنام مناا لألفاوم اليفر لال

بثالو  ل ب  لألستأل اختكت هبا آايت هللا هزءا  ترت  خنه ع   إىل ما شرعه هللا من عا ل الطاالق  حب  اة ألأوا  الن اماة 
ه تضا ل عىنااى نفساه ا راجتاة إذ جتىنااه ما اة  مث إل هللا ألتاااىل مارة خلىل لرن اة  فجتىنااه  ابأ ن اتاة لألرىناا ف  واىت اعةااا  خنا

بت  خل وكاهم لعاهم ابلرغباة فااال )لاذكارلا نت اة هللا عىنا  م) فاككرهم  اا خنتام عىنا هم  بتا  اجلاهىن اة  اب  االق  الاكي 
بحةم بنت ةاه إ اأاان)  اه نت ة ك ا  ااه باكلا ع وألاه )لاذكارلا نت اة هللا عىنا  م إذ كناةم خعا اء فارلف باحن وىناأب م فرصا

ف  ااا خنتاام عىناا  م ابدنسااالخ عاان ألىنااا الضاااللة  فااال ألرجتااأا إل هااا ابلةتاهاا  بتاا  ا  ااالق لوألااه )لمااا خناازل عىناا  م ماان 
ال ةا  لاحل  اة) متطاأف عىناى نت اة  ل ىناة )تتظ ام باه) واال لزاأ  جتىناه مبةا خ؛ ل ىناة )تتظ ام)  اربا  لال ةاا : 

من اليفرتتة  لهأ التربة أبوأال المم ا اض ة لإلاا  مبا  ال تن  لخ راا اليفرتتة  ك ا  الارآل. لاحل  ة: التىنم ا سةفال
وال ألتاىل  بت  خل بحن و م اص ر لا  سر )ككلا تبحن هللا ل م ارايت لتىن م ألةف رلل ع ال ن ا لار رة) لمتا  إنازال 

اء إىل التىنل  ل ا دبل خثناء  اا ة ال تن  لكل ذلا احل  ة خهنا كانم واصىنة من آايت الارآل  ك ا ذكران  لمن ا مي
 منزل من هللا ألتاىل ابلأوي إىل الر أل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  لمن فسر احل  ة ابلسنة فا  فسرها ببتض لد ىنها. 

 لا أعظة الأعف: النبح لالةككري  ا تىنحن الاىنأ   لدكا ا أعأظ.  
ب ل شايء عىنا م) ألاكمري ابلةااأ  ل راعااة عىن هام أبل هللا عىنا م ب ال شايء ألنازتال هلام ع  لوأله )لاألاأا هللا لاعىن أا خل هللا 

وااحن خمااالفةهم أبفتاااهلم  ااصاا  اليفاارتتة  منزلااة ماان زهاال خل هللا عىناا م  فااإل التىناا م د خيفااي عىن ااه شاايء  لهااأ إذا عىناام 
 خمالفةهم د دأل بحن عاابه لب نهم شيء  لل هكا التىن م و تر. 

طىناةم النساء فبىنرن خجىنهن فال ألتضىنأهن خل تن حن خ لاجهن إذا ألراضأا ب نهم اب ترلف ذلا تأعف به من كال ) لإذا  
[) ا ارال مان هاكه ارتاة خماطباة 232من م ي{من ابهلل لال أق ال ر ذل م خ كى ل م لخطهر لهللا تتىنم لخناةم د ألتىن األ]
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ت  خل خمار ا فاااوحن إبمسااكهن  تارلف لاغابهم ع ذلاا  إذ وا  عىنام خلل اء النساء  أبد مينتأهن من مراجتة خ لاجهن  ب
خل ا رخة إذا اخت الرغبة من الرجال الاكي كانام أتلفاه لألتاشاره مل ألىنباث خل ألاارل اغبةاه برغبةهاا  فاإل ا ارخة  ارتتة ادنفتاال 

نساء ع الرضا  راجتة خ لاجهن لهناى ورتبة الاىنأ  فإذا جاء من  فإلا زيء من وبل اللل اء للكلا مل تككر هللا ألرغ أ ال
 اللل اء عن منتهن من ذلا. 

لوا  عارف مان شارل اللل ااء ع اجلاهىن ااة  لماا وااهباا  النفاة مان خصاهااهم  عناا  وا لو اليفاااق ب انهم لباحن لدايهاام   
ق مانهم عنا  ماا تارلل مانهم لا ا اخلا الطالق ا ةافافا أبلل اء ا رخة لوىنة اكارتاو هبام  فح ىناةهم احل  اة عىناى وبا  ادنةااا

ن اماة  لاغباة ع ا راجتاة  لوا  ال  ع الباح ح خل البا اح بان عاصاام النباااي طىنال  لجاه  ا ال ابلةبارري لو ال  ااال 
لو ل   ىنة ابنة متال بن تساا فىن ا اناضم ع هتا  خاال مراجتةها  فاال له خبأها متال ابن تسااا:  إناا طىناةهاا طالواا 

ها وىت اناضم ع هتا  فىن ا  طبم إيل خأل ةين ختطبها م  اصطا   لهللا د خن حها خبا ا  فنزلام هاكه له الرجتة  مث ألركة
ارتة  وال متال  ف فرت عن مي ين لخاجتةها إل اه  لواال الأاوا ي: نزلام ع جاابر بان عبا  هللا كانام لاه ابناة عام طىناهاا 

   ف نته جابر من ذلا فنزلم.  لجها لاناضم ع هتا  مث جاء ترت  مراجتةها  لكانم ااغبة ف ه
لا اارال ماان )خجىنهاان) هااأ التاا ة  لهااأ تتضاا  خل ذلااا هااأ ا اارال ماان نظااريه ع ارتااة الساااباة  لعاان اليفااافتي  لل  اا اق  

ال المااحن عىنااى افاارتاق البىنااأغحن  فجتاال البىنااأغ  ع ارتااة اللىل   تاا  ميفاااافة بىنااأغ الجاال  لجتىنااه  هنااا   تاا  انةهاااء 
 الجل. 

   
 

 658حة : صف
 
 فج ىنة )لإذا طىناةم النساء) عطف عىنى )لإذا طىناةم النساء فبىنرن خجىنهن فرمس أهن  ترلف) ارتة.   
لاصطا  الأاو  ع وأله )طىناةم) ل )ألتضىنأهن) تنبري خل د ل عىنى خنه مأجه إىل جهاة لاوا ة للل ا اةالف الةأجاه    

ل تا  منه الطاالق  إل كاال  لجاا  لتاا  مناه التضال  إل كاال ف  أل مأجها إىل     ا سىن حن  لل كل لاو  صا  ل
لل اا  لالارتناة  ااهرة عىناى مثىناه فاال ت اال خيفاي ع ا اةت اهلم  ل ااا كاال ا سان  إل اه خوا  الفتىناحن  غاري ا سان  إل اه الفتاال 

أ به ج تر  فا رال ار ر  إذ د ت أل الطالق  ن ت أل منه التضل  لد الت س  كال كل فرتل   ك من اصطا  ما ه
باأله )طىناةم) خلوتةم الطالق  فهم ال لا   لباأله )فال ألتضىنأهن) النهي عن ص لا التضل  لهم خلل اء النساء  لجتل 
ع ال يفاااف اصطااا  لىنناااس عامااة خي إذا لجاا  فاا  م الطااالق  لبىنااغ ا طىناااات خجىنهاان  فااال تااا  ماان م التضاال للجااه 

 لتضل ب نهم لهم ااضأل كانأا ع و م التاضىنحن). ألفسريه هكا باأله )لنه إذا لج  ا
لالتضال: ا ناا  لاحلابس لعاا ق ادنةااال  ف نااه عضاىنم ا اارخة ابلةيفا ت  إذا عساارت لدلهتاا لعضااىنم ال جاجاة إذا نيفااأ  

 ب ضها فىنم خير   لا تاضىنة ع ال الق: اوةباس ا ت  وىت د تب ل مان اللفااظ  لهاأ الةتا ا   لشااع ع كاالق التار  ع
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منا  الاأيل مأدألاه مان الن اااح. لع اليفارع هاأ ا نا  باا لل لجاه صاالح  فاال  د تتا  عاضااال بارل كافء خل خثناحن  لغااري 
 ال  تت  عاضال ترل كفء لاو . 

لإ نال الن اح إىل النساء هنا لنه هأ ا تضأل عنه  لا رال أب لاجهن طالبأ ا راجتة بت  اناضااء التا ة  ل ااهن خ لاجاا  
ابعةباا ما كال  لار  ألىنا احلالة  للتشااة إىل خل ا ن   ىنم؛ فإهنم كانأا خ لاجا هلن من وبل  فهم خول أبل ترجتن  جما ا

 إل هم. 
لوأله )إذا ألراضأا ب نهم اب ترلف) شرط لىننهي؛ لل الأيل إذا عىنام عا ق الرتاضاي باحن الازلجحن  لاخ  خل ا راجتاة  اةتأل  

مأدأله  نبحا هلا  لع هكا اليفرط إمياء إىل عىنة النهي: لهي خل الأيل د دل له منتهاا  ما  إىل ل ل لفسال فىنه خل مين  
ألراضي الزلجحن بتأل ا تاشرة  إذ د ت أل الأيل خلا    ىنها منها  عىنى و  وأهلم  ع ا ثل ا يفاهأا  اضاي اصبا ال لمل 

 ترض الااضي  . 
ع الن ااح  بنااء عىناى غالاأ الواأال تأمقاك؛ لل جاناأ ا ارخة جاناأ ضات ف  لع ارتة إشااة إىل اعةباا الأدتة لىن رخة  

مط ااأع ف ااه  متبااأق عاان ادمةهااال  فااال تىن اال ألركهااا ألةااأىل مثاال هااكا الماار بنفسااها؛ لنااه تناااع نفا ااةها لضااتفها  فااا  
 تسةاف حباأوها الرجال  ورصا عىنى منافتهم لهي ألضتف عن ا تااضة. 

خشاا إىل واحن: ول الأيل  ابلنهي عن التضل؛ إذ لأ مل ت ان المار ب ا ه   اا هناى عان منتاه  لد للجه ا شااة: خل هللا  
تاال: هنى عن ا ةت ال ما ل س حبل له؛ لنه لأ كال ككلا ل اال النهاي عان البراي لالتا لال كاف اا  لجلايء ببا رة )ماا 

 ضاا ري النساااء  لمل تااال: خل ألن حااأهن خ لاجهاان  ت ااأل ل اام) لوأهااا لواال ا اارخة ع الرضااا للجىنااه خ اان  هللا الن اااح إىل
لهكا مكهأ مالا  لاليفافتي  ل هأا فاهاء ا  الق  لشك خبأ ون فاة ع ا يفاهأا عناه فىنام تيفارتط الأدتاة ع الن ااح  
لاوةج له احلبااف أبل هللا خ ان  الن ااح هناا لىننسااء لهاأ ا اة دل بت ا  عان ا اةت ال التار  ع واأهلم: ن حام ا ارخة  

إنه  ت  ألزلجم للل ألفب ل ب  ف اة هاكا الةازل ؛ لناه د  االف ع خل اضاا ا ارخة ابلازل  هاأ التاا  ا سا ى ابلن ااح  ف
لإلا اصالف ع اشرتاط مباشرة الأيل لكلا للل جرب  لهكا د تناف ه إ نال الن اح إل هن  خما لدتة ا جباا فىن سام مان 

 ايمي لد جرب عىنى خ  ابألفاق التىن اء. غرض هكه ارتة؛ لهنا لاالة ع شرل ال
لوأله )ذلا تأعف به) إشااة إىل و م النهي عن التضل  لإفرال ال اف م  ا م ا شااة م  خل ا ااطأ  اعاة  اع اا  

لةنا اي خصال لضااتها مان اصطااا  إىل ماا ا ااةت ىنم ف اه ماان متا  بتا  ا يفاااا إل اه فاااط  فإفرالهاا ع خ اااء ا شاااة هااأ 
 ما  تها ع وأله )ذل م خ كى ل م) فةج ت  لصل لضتها. الصل  لخ

لمتاا  خ كااى لخطهاار خنااه خلفاار لىنتاارض  لخواار  لىناااري  فاار كى لال عىنااى الن اااء لالااأفر  لذلااا خهناام كااانأا تتضااىنأهنن   ااة  
 ا إىل لوفا ااا عىنااى ا اارلءة ماان حلاااق مااا ف ااه شااا بة احلط طااة  فاارعىن هم هللا خل عاا ق التضاال خلفاار لىنتاارض؛ لل ف ااه  اات

ا ةبااء الأل بحن التا الت ال  ألااابم ابلبهر لالنسأ؛ فإذا كال التضل إابتة لىنض م  فا ذل هلان اب راجتاة وىنام لعفاأ 
 لافاء لىنحال لذلا خنف  من إابتة الض م. 
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 659صفحة : 
 
ف التضال الاكي وبا مت مناه لخما وأله )خطهر) فهأ مت  خنزه  خي خنه خوطا  ل ابا  التا الات لا وان لالوااال ااال  

وطا  التااأل إىل اصبااأمة  لماااذا ألضاار اصبااأمة ع لواام وىن اال تتابهااا اضااا مااا ألضاار ا واان الباو ااة  لالتاا الات ا ةرصااىنة  
 لالاىنأ  ا روة. 

هر للا خل جتتل )خ كى) اب ت  اللل  ان را لوأال ال ن ا  لخطهر  ت  ف ه السالمة من الكنأ  ع ار رة  ف  أل خط 
 مسىنأ  ا فاضىنة  جاء عىنى ص رة الةفض ل لىن زالجة م  وأله خ كى. 

لوألااه )لهللا تتىناام لخنااةم د ألتىن اااأل) ألااكت ل  لإ الااة د ااةرراهبم واااحن ألىناااى هااكا احل اام   االفةاااه لتااالاهتم الا ميااة  لماااا  
احلال  لل هللا تتىنام النااف   لهام  اعةا لا نفتا لصالوا لإبااء عىنى خعراضهم  فتىن هم هللا خل ما خمرهم به لهناهم عنه هاأ

 د تتىن أل إد  اهرا  ف فتأل تتىنم حمكلف خي لهللا تتىنم ما ف ه ك ال  كاأل م لطهااأل م؛ لخنةم د ألتىن أل ذلا. 
) لالأالاا ات ترضااتن خلدلهاان وااألحن كااامىنحن  اان خاال خل تاااةم الرضاااعة لعىنااى ا ألااأل لااه ا وهاان لكسااأهتن اب تااارلف د  

ل اتها د ألضاااا لالا ة بألاا ها لد مألاأل لااه بألا ه لعىنااى الاأااو مثاال ذلاا فااإل خاالا فبااد عاان ألااراض أل ىناف نفااس إد 
منه ا لأليفالا فال جناح عىن ه ا لإل خالمت خل ألسرتضتأا خلدلكم فال جناح عىن  م إذا  ىن ةم ما آأل ةم اب ترلف لاألاأا هللا 

ق الطاالق لالب نأناة؛ فإناه  اا هناي عان التضال  لكانام بتاض [) انةااال مان خو اا233لاعىن أا خل هللا  ا ألت ىناأل بباري]
ا طىناات هلن خلدل ع الرضااعة لتةتاكا عىنا هن الةازل  لهان مرضاتات؛ لل ذلاا وا  تضار ابللدل  لتاىنال اغباة ال لا  

إل خمر ف هن  كانم ألىنا احلالة مثاا  الف بحن ارابء لالمهات  فىنكلا ان أ الةترض لأجه الفبل ب نهم ع ذلا  ف
ا اضاع مهم  لل به و اة النسل  للل ألنظ م خمره من خهم شقأل خو اق التا ىنة. لاعىنم خل ا ةاالف متاين هاكه ارتاة 

 من خعا  ما عرض لىن فسرتن. 
فج ىنة )لالأالا ات ترضاتن) متطأفاة عىناى  ىناة )لإذا طىنااةم النسااء فابىنرن خجىنهان فاال ألتضاىنأهن) لا نا ابة غاري  ف اة.  

عاق  لنه    مترف ابلالق  لهأ هنا مرال باه  باأف الأالا ات مان ا طىنااات بارتناة  ا اق اري الا  وبىنهاا لالأال ات 
مان وألااه: )لا طىناااات ترتبباان أبنفسااهن ثالثااة واارلء) للااكلا لصاىنم هااكه اجل ىنااة ابلتطااف لىن دلااة عىنااى اسااال الساا اق  

ةا ق ا  باا عنهن ع اري ا اض ة  خي ا طىناات الال اي فاأله: لالأال ات متناه: لالأال ات منهن  خي من ا طىناات ا 
هلن خلدل ع  ن الرضاعة  للل ال الةابا ص خل اصاالف ع ما ة ا اضااع د تاا  باحن ال  لالق  إد بتا  الفاراق  لد 

ة التباا ة  تااا  ع والااة التباا ة؛ إذ ماان التااالة ا ترلفااة عناا  التاار  لمتظاام الماام خل المهااات ترضااتن خلدلهاان ع ماا 
لخهناان د متةناا  منااه ماان متةناا  إد لساابأ طىنااأ الةاازل  باازل  ج تاا   بتاا  فااراق لالاا  الرضاا  ؛ فااإل ا اارخة ا رضاا  د ترغااأ 

 ال لا  ف ها؛ لهنا أليفةرل برض تها عن  لجها ع خوأال كثرية. 
 ات لا زاا  عىنا هن؛ لناه وا  ل ىنة )ترضتن)  رب مرال به الةيفرت   لإثبات ول اد ةحااق  للا س  تا  المار لىنأالا 

ذكر بت  خو اق ا طىناات  للنه عاأ باأله )لإل خالمت خل ألسرتضتأا) فإل الض ري شاامل لاالابء لالمهاات  عىناى لجاه 
الةرىن أ  ك ا     فال لدلة ع ارتة عىنى إزا  إاضاع الأل  عىنى خمه  لل ان ألا ل عىناى خل ذلاا وال هلاا  لوا  صارح 
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ق باألااه )لإل ألتا اارمت فسرتضاا  لااه خ اار ) للنااه عاااأ باألااه )لعىنااى ا ألااأل لااه ا وهاان لكسااأهتن بااكلا ع  ااأاة الطااال
 اب ترلف) لذلا خجر الرضاعة  لالزلجة ع التب ة ل س هلا نفاة لكسأة لجل الرضاعة  بل لجل التب ة. 

    
 

 660صفحة : 
 
وا ااة الأالاا ات بااكلا لإىل ألاارغ بهن ف ااه؛ لل ع وألااه لوألااه )خلدلهاان) صاارح اب فتااأل  ماا  كأنااه متىنأمااا  إمياااء إىل خ  

)خلدلهن) ألكاكري هلن ب اعي احلنال لاليفافاة  فتىناى هاكا الةفساري  لهاأ الظااهر مان ارتاة  لالاكي عىن اه  هاأا الساىنف: 
راري خجار خق ارتة لاالة إد لب ال إاضاع ا طىناات خلدلهن  فإذا اامم ا طىناة إاضاع لل ها  فهي خلىل باه   اأاء كانام ب

طىنبم خجر مثىنها  للكلا كال ا يفهأا عن مالا: خل ال  إذا لج  من ألرض  له غري الق ب لل خجار  لأبوال مان خجار 
ا ثل  مل زأ إىل ذلا  ك ا  نب نه  لمن التىن اء من أتلل الأال ات عىنى الت أق   أاء كن ع التب ة  خل بت  الطالق  

كالق ابن الفرس ع خو اق الارآل: خل هكا وأل مالا. لواال ابان اشا  ع الب اال   ك ا ع الارطل  لالب ضالي لتظهر من
لالةحب ل: إل وأله ألتاىل )لالأال ات ترضتن خلدلهان) حم األ عىناى ع أماه ع ذات الازل  لع ا طىنااة ما  عسار ال   

أ  لبتض الأال ات  لالمر عىنى لمل تنسبه إىل مالا  للكلا وال ابن عط ة:  وأله )ترضتن )  رب نتناه المر عىنى الأج
الناا   لالةا ااري لبتضااهن  لألبتااه الب ضااالي: لع هااكا ا ااةت ال صاا رة الماار ع الااا ا ا يفاارت   لهااأ مطىناال الطىنااأ  لد 
لاعااي إل ااه. لالظاااهر خل و اام إاضاااع الق للاا ها ع التباا ة تسااة ل لااه برااري هااكه ارتااة  ل ااا تاا ل عىنااى خنااه لاا س ا اارال 

 التباا ة  وألااه ألتاااىل )لعىنااى ا ألااأل لااه ا وهاان) ارتااة  فااإل الال ااي ع التباا ة هلاان النفاااة لال سااأة الأالاا ات الال ااي ع
 ابلصالة. 

لاحلاأل ع كااالق التار : التاااق  لهااأ ميفاةل ماان ساأل للاة الا اار خل اليفاا س ع فىن اه ماان مبا خ مبااطىنح عىن ااه  إىل خل  
 حن ا ب خ لا رج  ألس ى وأد. ترج  إىل الس م الكي ابة خ منه  فةىنا ا  ة ال  ما ب

 لوأل التر  و ري لككلا خوره ا  الق.  
للصف احلألحن ب اامىنحن  أتك ا  لرفا  ألاأهم خل ت األ ا ارال واأد لبتاض الثااين؛ لل إطاالق الةثن اة لاجل ا   ع ال ماال  

 انة لبتاض الثان اة  ك اا مار  لال نال  عىنى بتض ا  لأل  إطالق شا   عن  التر   ف األأل: هأ ابن  انةحن: لترتا لل
 ع وأله )احلج خشهر متىنأمات). 

لوأله ) ن خاال خل تةم الرضاعة)  وال ع ال يفاف:  ب ال  ن ألأجه إل ه احل م كاأله: ه م لا  فىنا ب ال لىن ه م لاه  
 ام  ان خاال. واال خي هكا احل ام  ان خاال خل تاةم ا اضااع  خي فهاأ  ارب مبةا خ حماكلف  ك اا خشااا إل اه  بةاا تر هاكا احل

الةفةا اين:  لو  تبرح هبكا ا بة خ ع بتض الرتاك أ كاأله ألتاىل )ذلا  ن  يفى التنم مان م) لماا صا ق مان هناا مان 
ته ه ذلا: لهأ ال   لالق  لمان تااأق ماامه اا  مان ليل الرضا    لواضانه لا تا : خل هاكا احل ام تساةحاه مان خاال 

 إل خاال متا ع ق إمتاق الرضاعة فكلا متىنأق من وأله )فإل خاال فباد) ارتة. إمتاق الرضاعة  لخابه ار ر  ف
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لو  جتل هللا الرضاع وألحن  اع ا ل أهن ا خوبى م ة دةا  ف ها الطفل لىنرضاع إذا عرض له ما اوةضى  ايلة إاضااعه   
ما ة الرضااع د تنيفار إد عان ا اةالف  فرما احلألحن فىن س ع لا ه ما تبىنح له الرضااع بتا   ل اا كاال  االف الباأتن ع

النظار ع واجااة ماازا  الطفاال إىل  ايلة الرضاااع  جتال هللا الاااأل  اان لعااا إىل الاازايلة  اوة اطاا حلفااف الطفاال. لواا  كاناام 
المم ع عبأا وىنة الةجربة  لانت اق الطباء  د تهة لل إىل ما تاأق لىنطفل مااق الرضاع؛ لهنام كاانأا إذا افط اأه خعطاأه 
الطتاق  ف انم خمزجة بتض الطفال حباجة إىل ألطأتل الرضااع  لتا ق الاا اة عىناى هضام الطتااق لهاكه عاأااض ختةىناف. 
لع عبران خصبح الطباء تتةاضأل لبتض البب ال اب اضاع البناعي  لهم م  ذلاا جم تاأل عىناى خناه د خصاىنح لىنبال 

الجازاء الاا  هبااا ألركتااة خجازاء باا ل الطفاال  للل ا اضاااع  مان لاا  خمااه  ماا مل أل اان هبااا عاهااة خل كاال الىناا  غااري مسااةأف
 البناعي دةا  إىل فرط وكا ع  المة الىن  من التفأنة: ع وأامه  لإان ه. 

    
 

 661صفحة : 
 
لبالل التار  شا ت ة احلارااة ع غالاأ السانة؛ لمل ت أناأا دسانأل وفاف خطت اةهم مان الاةتفن اب  ام  فر اا كاال فطااق   

ع التاق خل ما تار  منه زر مضاا لىنرضتاء  للبمزجة ع ذلاا أتثاري ختضاا. لعان ابان عبااس خل الةاا تر ابحلاألحن  البناء
لىنألا  الاكي مي ااث ع بطان خمااه  اةة خشااهر  فاإل م ااث  ابتة خشاهر  فرضاااعة ثالثاة لعيفاارلل شاهرا  له ااكا بازايلة كاال 

 ال لالرضااع ثالثاأل شاهرا؛ لاألاه ألتااىل )لمىناه لفبااله شهر ع البطن تناص شهر من م ة الرضاعة.وىت ت األ  ا ة احل
ثالثأل شهرا)  لع هكا الاأل منزع إىل س  م خوأال المزجة؛ لناه   اا اا ماا ألاناص ما ة م ثاه ع الابطن  ألاناص ما ة 

 نضج مزاجه. 
ةاارب هااأ مااا كااال ع لاجل هااأا عىنااى  ااالف هااكا لخل احلااألحن غاتااة  اضاااع كاال مألااأل. لخ ااكلا ماان ارتااة خل الرضاااع ا ت 

 احلألحن  لخل ما بت مها د واجة إل ه  فىنكلا د زا  إل ه طالبه. 
لعارب عاان الأالاا  اب ألاأل لااه  إمياااء إىل خنااه احلا ال هبااكا احل اام؛ لل مناااف  الألا  منجاازة إل ااه  لهااأ دوال بااه لمتةااز بااه ع  

لالر ق: النفاة  لال سأة: الىنبااس  لا تارلف: ماا  الاب ىنة  وسأ مبطىنح المم  فهأ الج ا إبعاشةه  لألاأ  ل ا ىنها.
 ألتاافه خمثاهلم لما د زحف ابل . 

لا رال ابلر ق لال سأة هنا  ما أت كه ا رض   خجارا عان اضااعةها  مان طتااق للبااس لهنام كاانأا زتىناأل لىن راضا  كساأة  
ضااة  باال كااانأا تةتااامىنأل ابلشاا اء  لكااال لنفاااة  لكااكلا غالااأ إجاااااهتم؛ إذ مل ت اان خكثاار وبا اال التاار  خهاال ذهااأ لف

الجاراء د ترغباأل ع الاا اهم لالا تناا  لإلااا تطىنباأل كفاتااة ضارلااهتم  لهاي الطتاااق لال ساأة  للااكلا خواال هللا ألااا ترمها 
 عىنى ا ترلف عن هم من مراألأ الناس ل تةهم  لعابه باأله )د أل ىنف نفس إد ل تها). 
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إىل وأله: لد مألاأل لاه بألا ه) مترتضاات باحن  ىناة )لعىناى ا ألاأل) ل ىناة )لعىناى  -هال ل: ) د أل ىنف نفس إد ل ت 
الأااو) ف أو   ىنة )د أل ىنف نفس إد ل تها) ألتىن ل لاأله )اب ترلف)  مأو   ىنة )د ألضااا لالا ة) إىل آ رهاا مأوا  

 الةتىن ل ختضا  لهأ اعرتاض تف   خصأد عظ  ة لىنةيفرت  لنظاق ادجة اع. 
لة ىن ف ألفت ل:  ت  جتىنه ذا كىنفة  لال ىنفة: ا يفاة  لالة ىنف: الةتارض  اا ف اه ميفااة  لتطىنال الة ىن اف عىناى المار لا 

 بفتل ف ه كىنفة  لهأ اصطالح شرعي ج ت . 
لالأ    بةثىن ث الأال  الطاوة  لخصىنه من ل   ا انء اليفيء إذا وأاه لمل تبل مناه شايء  لهاأ ضا  ضااق عناه  لالأ ا   

سااته اليفاايء فهااأ  تاا  ا فتااأل  لخصااىنه ا ااةتااة؛ لل الزخميفااري ع ال اااس ذكاار هااكا ا تاا  ع اجملااا   ف اارهنم هااأ مااا ت
شبهأا س ل النفس ع ال ذا ميفاة ابألساع الظرف لىن حأي  لهنم ما اوةاجأا  فالة ذلا إد عن ما تةأهم النا ر خنه د 

 تسته  ف ن هنا ا ةتري لىنيفاق البالغ و  الطاوة. 
فالأ اا  إل كااال ب ساار الااأال فهااأ فتاال  تاا  مفتااأل كااكبح  لإل كااال بضاا نها فهااأ مباا ا كالبااىنح لالااربء صاااا  تاا   

 ا فتأل  لإل كال بفةحها فهأ مب ا ككلا  ت  ا فتأل كاصىنل لال اس. لالة ىن ف  ا فأق الطاوة منفي ع اليفرتتة. 
ع اأق الفاااعىنحن  ك ااا تف اا  لواأع نفااس  لهااأ ن اارة ع  اا اق لبا  فتاال أل ىنااف لىننا ااأ: ل حاكف الفاعاال  ف ف اا  وكفااه  

النفي  ع أق ا فتأل اللل لفتال أل ىناف: لهاأ النفاس ا  ىنفاة  لك اا تف ا  واكف ا ساةث  ع وألاه )إد ل اتها) ع اأق 
لبماة ا فتأل الثاين لفتل أل ىنف  لهأ الو اق ا  ىنف هبا  خي د ت ىنف خو  نفسا إد ل اتها  لذلاا أليفارت  مان هللا 

أبل لا س لوا  خل ت ىناف خوا ا إد  اا تساةط ته  لذلاا ختضااا لعا  مان هللا أبناه د ت ىناف ع الةيفارت  ا  االمي إد  ااا 
 تسةطاع: ع التامة  لاصاصة  فا  وال ع آايت  ةاق هكه السأاة )د ت ىنف هللا نفسا إد ل تها). 

تة ا  االق  ل ا ر  ألفبا ل هاكه ا سارلة عنا  وألاه ألتااىل )د لارتة أل ل عىنى ع ق لوأع الة ىن ف  ا د تطااق  ع شارت 
 ت ىنف هللا نفسا إد ل تها) ع آ ر السأاة. 

ل ىنااة )د ألضاااا لالاا ة بألاا ها) اعاارتاض رل  لمل ألتطااف عىنااى الاا  وبىنهااا ألنب هااا عىنااى خهنااا مابااألة لااكاهتا  فإهنااا أليفاارت   
ا بال هاي كاالةفرت  عىناى  ىناة ) د أل ىناف نفاس إد ل اتها)؛ لل مسةال  لل س ف ها مت  الةتىن ل الاكي ع اجل ىناة وبىنها

إل ال الضر عىنى خو   بسبأ ما هأ بضتة منه  ت اال خيار  عان طاواة ا نساال؛ لل الضاراا ألضا ل عناه الطاواة  لكأناه 
 بسبأ من ترتوأ منه خل ت أل  بأ نف  خش  خ ا عىنى النفس  ف ال ضره خش . 

    
 

 662صفحة : 
 
 لفااف الأالا ة هنااا  للل الق: ك اا ألااا ق ع وألاه )ترضاتن خلدلهاان) لكاكلا الاااأل ع )لد مألاأل بألاا ه) للاكلا ا ةاري  

لهكا احل م عاق ع     الوأال من فراق  خل للاق عب ة  فهأ كالةكت ل  لهأ هني هل ا عن خل ت ىنف خوا مها ار ار 
 ف فرتض ذلا  وراجه  لا شااق عىن ه. ما هأ فأق طاوةه  لتسةرل ما تتىن ه من شفاة ار ر عىنى لل ه 
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لع ا  لنة: عن ابن لهأ عن الىن ث عن  ال  بن تزت  عن  تا  بان خ اىنم ع وألاه ألتااىل )د ألضااا لالا ة بألا ها) ارتاة  
)تاأل ل س هلا خل ألىناي لل ها عىن ه  لد ز  من ترضته  لل س له خل تنةزع منها لل ها  لهي سأ خل ألرضته) لهأ تؤت  

كارانه. لو اال: البااء ع وألااه )بألا ها لبألاا ه) ابء ا لبااق لهاي لةت تااة ألضااا ف  ااأل ما  أل الباااء مفتاأد ع ا تاا  ماا ذ 
لفتال ألضااا لهاأ مساىنأ  ا فاعىناة مارال مناه خصال الضار  ف باري ا تا : د ألضار الأالا ة للا ها لد ا ألاأل لاه للا ه خي د 

اق الضر بأل ه خي  ببا ع إجلاء ار ر إد ادمةناع  ا تتحن عىنى إاضاع الق ت ن خو  البأتن بةتنةه لسرزه  ببا ع إحل
 لل ها ف  أل ع ا رتضاع غري الق ألترتض ا ألأل إىل الضر لوأ هكا من خنأاع الةفرتط. 

ن الةاااء لورخ اجل هأا: د ألضاا بفةح الراء ميفا لة عىناى خل د وارف هناي لألضااا جمازلق باال الناه اة لالفةحاة لىناةاىنص ما 
السااااكنحن الاااكي نيفااار عااان ألسااا حن الاااراء اللىل ل ااار  ا لغااااق لألسااا حن الاااراء الثان اااة لىنجااازق لوااار  ابلفةحاااة لهناااا خ اااف 
احلركات. لورخ ابن كثري لخبأ ع رل برف  الراء عىنى خل د ورف نفي لال الق  رب ع متا  النهاي  لكىنةاا الااراءألحن زاأ  خل 

: د ألضاااا ب سار الااراء اللىل لبنا اه لىننا ااأ بةاا تر فااةح الاراء اللىل  لواارخه خباأ جتفاار أل األ عىناى ن ااة بنااء الفتاال لىنفاعال
بساا أل الااراء خمففااة ماا  إشاااباع ا اا  كااكا نااال عنااه ع كةاااأ الاااراءات لالظاااهر خنااه جتىنااه مااان ضاااا تضااري د ماان ضااااا 

ل جمار  الأواف للاكلا اغةفار ا ضاعف. للو  ال يفااف خناه وارخ ابلسا أل ما  الةيفا ت  عىناى ن اة الأواف خي إجاراء لىنأصا
 الةااء الساكنحن. 

لوأله )لعىنى الأااو مثل ذلا) متطأف عىنى وأله )لعىنى ا ألأل ا وهن) لل س متطأفا عىنى  ىنة )د ألضاا لال ة) لل  
 ىنااة د ألضاااا مترتضااة  فإهنااا جاااءت عىنااى ال ااىنأ  الااكي جاااءت عىن ااه  ىنااة )د أل ىنااف نفااس إد ل ااتها) الاا  هااي 

الو اق د حمالة لأوأعها مأو  اد ةقناف من وأله اب ترلف  ل ا جاءت  ىنة د ألضاا ب لل عطف عىن نا مترتضة بحن 
خهنااا ا ااةقناف رل  ااا وبىنااه مث لواا  الرجااأع إىل ب ااال الو اااق بطرتاال التطااف  للااأ كااال ا اارال التطااف عىنااى ا سااةرنفات 

 ا ترتضات جلئ ابجل ىنة الثالثة بطرتل اد ةقناف. 
ة الأااو هأ من تبري إل ه مال الب م بت  ا أت حبل ا او. لا شااة باأله )ذلا) إىل احل م ا ةا ق لهأ الر ق لوا ا 

لال سأة بارتنة ل األ عىناى عىن اه ال الاة عىناى خناه عا تل لاألاه )لعىناى ا ألاأل لاه ا وهان) لجاأ  خل ت األ ذلاا إشاااة إىل 
ل ة بأل ها) ك ا   ر   لهاأ بت ا  عان اد اةت ال؛لنه  اا كاال الفاعال النهي عن ا ضراا ا سةفال من وأله )د ألضاا لا

حماكلفا لو ام الفتاال ع  ا اق النهااي ك اا هااأ  ا اق النفااي عىنام خل   ا  ا ضااراا منهاي عنااه خايماا كااال فاعىناه  عىنااى خل 
اهر ا ثل إلا تنبرف ا ضراا منهي عنه فال دسن الةتبري عنه بىنفف عىنى الكي هأ من ص غ ا لزاق لا زا   عىنى خل  

   اثىنة الكلات لهي النفاة لال سأة د   اثىنة احل م لهأ الةحر . 
لوا  عىناام ماان ألساا  ة ا فاارلض عىن ااه ا نفاااق لال سااأة خل الااكي كااال ذلااا عىن ااه مااات  لهااكا إزااا . لا تاا : فااإل مااات  

هناا  ااهرة ع خهناا مثال عىناى الا  ع ا تطاأف ا ألأل له فتىنى لااثه مثل ما كال عىن ه فإل عىنى الأاوتة بت  ورف التطف 
 عىن ه. 
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 663صفحة : 
 
فالظاااهر خل ا اارال لااو ال  لأل ااأل خل عأضااا عاان ا ضاااف ك ااا هااأ اليفاارل ع ل ااأل خل عىنااى ا اام غااري متهااأل لد   

فتا ابلناصا ة) مابأل جنسه لكال ذلا اد م ماككأاا بتا  ا ام تباىنح لل تضااف إل اه ك اا واال ألتااىل )لاقن مل تنةاه لنسا
لك ا وال )لخما من  اف مااق ابه لهناى الانفس عان اهلاأ  فاإل اجلناة هاي ا ارل ) خي هناى نفساه؛ فاإل اجلناة هاي مارلاه  
لوأل إو   نساء و تث خق  اع   لجاي: ا اس خاناأ لالارتح اتاح  اناأ  لماا  ااه هللا ألتاال لاار إد لناه لااو ابلفتال 

ألا تر مأت غريه؛ لل ا م الفاعال إلاا تطىنال عىناى احلاال ماا مل ألاام ورتناة عىناى  الفاه د من تبىنح لل ت أل لاار عىنى 
ف ااا وااال )لعىنااى الااأااو) إد لل ال ااالق عىنااى احلاال ألتىن اال هبااكا اليفاااص ع ألركااة ا  اام لإد لاااال: لعىنااى الواااا  خل 

وبىنااه مل تااككر لااه مةتىناال  اااف؛ فااإل  اللل اااء مثاال ذلااا عىنااى خنااه ت ااأل كالمااا أتك اا ا و نقااك؛ لل ساار  ا ضااراا ا ااككأا
فاعل ألضاا حمكلف. لالنهي لال عىنى من  كل إضراا دبل لىنأال ة ف ا فا  ة إعالة سر  ذلا عىنى الأااو ك اا وا مناه 

 آنفا. 
لاألفل عىن اء ا  الق عىنى خل  اهر ارتة غري مرال؛ إذ د وا ل بأجأ  نفاة ا رض  عىناى لااو ال   اأاء كاال إزاهباا  

ى الااأااو ع ا ااال أبل ت ااأل مباا خة عىنااى ا أااتااث لال اااع عىنااى خنااه د تباا خ إد ابلةجه ااز مث الاا تن مث الأصاا ة  للل عىناا
الرض   له وظه ع ا ال ا أالو لهأ إذا صاا ذا ماال مل جتاأ نفاةاه عىناى غاريه خق كاال إزاهباا عىناى الاأااو لاأ مل تساتها 

ا ع هاكا اب  الةرلتال إماا أتلتال متا  الاأااو لإماا أتلتال مرجا  ا شاااة لإماا  ا ال ا أالو ف   ل من ت ه  للكلا طروأ 
كىن ه ااا. فااااال اجل هااأا: ا ااارال لااو الطفااال خي ماان لاااأ ماااات الطفاال: لأاثاااه هااأ. ال  عااان ع ااار باان اصطاااا  لوةاااالة 

  خل النفااة لاجباة عىناى لالس   لاحلسن لجماه  لعطاء لإ حاق لابن خيب ل ىنى لخيب ون فة لخم  بن ونبل ف ةارا ابرتة
ورابة الرض   لهم ابلضرلاة ورابة خب ه خي إذا مات خبأه لمل ترت  ماد: جتأ نفاة الرض   عىنى الواا . عىنى وساأ وارهبم 
ع ا او لزري ذلا عىنى اصالف ع ألأاتث ذي الروم ا رق فهؤدء ترلل واا عىنى الارابة إنفااق التااجز ع مااهلم ك اا 

ا ألر  ماد فهأ من ا أا اة الأاجبة مثل ال تة لوال الضحا  لوب بة بن ذؤتاأ لبيفاري بان نبار واضاي ع ار خهنم ترثأنه إذ
ابن عب  التزتز: ا رال لااو ال  لخات  به نفس الرض  . فا ت : خنه إذا مات خبأه لألر  ماد فنفاةه من إاثه. لتةجه عىنى 

ىل الةتباري ابلاأااو  فنج اأ أبناه لتميااء إىل خل ال  إلاا لجبام عىن اه هكا خل تاال: ما لجاه التا لل عان الةتباري ابلألا  إ
نفاااة الرضاا   لتاا ق مااال لىنرضاا    فىنهااكا  ااا اكةسااأ ماااد لجااأ عىن ااه ع مالااه؛ لل غالااأ خوااأال البااراا خد أل ااأل هلاام 

ل: خاتاا  ابلااأااو خمااأال م ةساابة  ااأ  ا اارياو  لهااكا أتلتاال بت اا ؛ لل ارتااة أل ااأل واا  ألركاام و اام ماان د مااال لااه. لو اا
ا ت  اجملا ي لهأ الكي تباى بت  انت اق غاريه ك اا ع وألاه ألتااىل )لوان الأااثاأل) تتاين باه خق الرضا   والاه  اف ال فة األ 
النفاة عىنى الق وال الةفةا اين ع شرح ال يفااف  لهاكا وىنال ع هاكا ا اااق إذ لا س لاألناا: فالنفااة عىناى ال  لعىناى مان 

مت  تتة  به  تتين خل إاالة الباوي أليف ل صأاة ما إذا كال الباوي ال  لد مت  لتطفاه عىناى نفساه  باى من ال  لالق
 هبكا ادعةباا. 
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لع ا  لنة عن  ت  بن خ ىنم لاب تة خل الأااو هأ ليل الرض   عىن ه مثل ما عىناى ال  مان عا ق ا ضاااة  هاكا كىناه عىناى  
ه باألااه )مثاال ذلااا) هااأ الاار ق لال سااأة. لوااال  اعااة: ا شااااة باألااه )مثاال خل ارتااة حم  ااة د منسااأ ة لخل ا يفاااا إل اا

 ذلا) ااجتة إىل النهي عن ا ضااة. وال ابن عط ة: لهأ  الا ل    خصحابه لاليفتل لالزهري لالضحا  اه:   
 

 664صفحة : 
 
لاا اام واال مالاا  لعىنااى الاأااو مثاال لع ا أناة ع ألر اة مااا جااء فا  ن ألىناازق النفااة مان كةااا  إا ااء السااةأا عان ابان ا  

ذلا  خي ادتضاا. لا ةااه ابن التريب أبناه الصال فااال الاارطل: تتاين ع الرجاأع إىل خوار  ماككأا  لاجحاه ابان عط اة 
أبل المااة عىنااى خ تاام عىنااى خد تضاااا الااأااو. لا ةىنفااأا: هاال عىن ااه ا ق لكسااأة اه تتااين مااأال ارتااة  ااا هااأ جم اا  عىنااى 

ف ه اصالف  لهنالا أتلتل أبهنا منسأ ة. لالاه خ   بان الفارات عان ابان الاا ام عان مالاا واال لواأل  و  ه لترت  ما
هللا عز لجل )لعىنى الأااو مثل ذلا) هأ منسأخ فاال النحاس  لما عىن م خو ا من خصحا  مالاا باحن ماا النا اد  

عنها  لجها نفاة واأل  لالسا   مان ماال ا ةاأع  لالكي تب نه خل ت أل النا د هلا عن  مالا خنه  ا خلجأ هللا لىن ةأ  
مث نسد ذلا نسد ختضا عن الأااو  ترت  هللا  ا نسد لجأ  ذلا ع ألركة ا  ام نساد كال وال ع الرتكاة بتا  ا ارياو  

 ف  أل النا د هأ ا رياو  فإنه نسد كل ول ع ا ال عىنى خلل اء ا  م. 
بت ا    اا ألاا ق آنفااا  لخل ماا وااه مالاا ع الاتاة خ اا  بان الفارات عان اباان لعنا ي خل الةرلتال الاكي ع م لناة  ااحنأل  

الاا م هأ الةرلتل البح ح  لخل النسد عىنى  اهر ا ارال مناه  لالنا اد هلاكا احل ام هاأ إ ااع الماة عىناى خناه د وال ع 
رمأاا بااه خل تاا ف  ماان مااال ماال ا  اام  بتاا  جهااا ه لوضاااء لتنااه  لألنف اك لصاا ةه  إد ا اارياو فنسااد بااكلا كاال ماا كااال ماا

ا  ام مثاال الأصاا ة ع وألااه ألتاااىل )كةااأ عىناا  م إذا وضاار خواا كم ا ااأت إل ألاار  الأصاا ة لىنأالاا تن) ارتااة  لمثاال الأصاا ة 
بس   الزلجة لإنفاوها ع وأله ألتاىل )لالكتن تةأفأل من م لتكالل خ لاجا لص ة ل لاجهم) لنساد مناه و ام هاكه ارتاة 

ىنى هللا عىن ه ل ىنم وال:  إل هللا خعطى كل ذي ول واه خد د لص ة لأااو  هكا إذا مل الأااو لذلا خل ا أل هللا ص
ع ارتة عىنى لااو ا  م خي إل ذلا ول عىنى     الأاثة خاي كانأا  ت  خناه مبا خ ا أااتاث. لإذا مال الاأااو عىناى مان 

عىن اه إنفاااق ابان ورتبااه  فاكلا منساأخ بأضاا  ب ام ا ااال  هاأ حب اث تاارو ا  ام لااأ ألار  ا  ام ماااد  خعاين ورتبااه   تا  خل
لذلا خل هكه ارتة شرعم هكا احل م  ع لوم ضتف ا سىن حن   وامة خلل نظاامهم برتب اة خطفاال فاارا هم  لكاال خلىل 

ك ا كاال   ا سىن حن بكلا خورهبم من ال فل ف  ا كال ترو ورتبه  لأ ألر  ماد لمل ترت  لل ا  ف كلا عىن ه خل تاأق بب نة 
و م الاب ىنة ع اجلاهىن ة  ع ضم ختةامهم  للف  لايهتم  فىن ا اعةز ا  الق لصاا جلامتاة ا ساىن حن ماال  كاال وااا عىناى 
 اعة ا سىن حن الا اق برتب ة خبناء فارا هم. لع احل تث البح ح  من ألر  كال  خل ض اعا  فتىني  لمن ألر  مااد  فىنأااثاه  

 لبحن إاضاعه  لما هأ إد نفاة  ل ثىنه لض  ب م ا ال.  لد فرق بحن إطتاق الفاري
لوألاه )فااإل خاال فباااد) عطاف عىنااى وألااه )ترضاتن خلدلهاان وااألحن كاامىنحن  اان خاال خل تااةم الرضااعة) لنااه مةفاارع عنااه   

 لالض ري عا   عىنى الأال ة لا ألأل له: الأاوتحن ع اجل ل وبل هكه. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ناه فبال عان ثا ي مرضاتة. لعان ع وألاه )عان خوا مها ع نفاس المار مرع ال عىناى لالفباال: الفطااق عان ا اضااع  ل 
ا االة  اأف  خل اضطراا. لوألاه )لأليفاالا) هاأ مبا ا شاالا إذا طىناأ ا يفاأاة. لا يفاأاة و ال ميفاةاة مان ا شاااة لل  

ري عىناي  كارل خصاىنه خناه تيفاري كل لاو  من ا ةيفالاتن تيفاري  اا تاراه انفتاا فىناكلا تااأل ا سةيفاري  ان تسةيفاريه   ااذا أليفا
لبمر الكي ف ه النف   ميفةل من ا شااة ابل    لل الناصح ا  بر كالكي تيفاري إىل الباأا  لتت ناه لاه مان مل تهةا  إل اه  
مث عاا ي بتىنااي  ااا ضاا ن متاا  الةاا بري  لوااال الراغااأ: إهنااا ميفااةاة ماان شاااا التساال إذا ا ااةارجه  لخايمااا كااال اشااةااوها 

الرخي ع ع ل ترت  خل تت ىنه من تيفالا لو  ألا ق ال الق عىن ها  عن  وألاه ألتااىل )لإذ واال اباا لىن ال  اة ف تناها إب اء 
إين جاعل ع الاض  ىن فة) ل  جيء ال الق عىن هاا عنا  وألاه ألتااىل )لشاالاهم ع المار) ع  اأاة آل ع ارال  لعطاف 

 الةيفالا تظهر البأا  لدبل به الرتاضي.  الةيفالا عىنى الرتاضي ألتىن  ا لىنزلجحن شقأل أل بري التا ىنة  فإل
    
 

 665صفحة : 
 
لخفال باأله )فال جناح عىن ه ا) خل ذلا مباح  لخل ول إاضاع احلألحن مراعي ف ه ول الباأتن لوال الرضا    ل اا كاال   

اع  فرع ال ذلاا خيةىناف اب اةالف خمزجاة الرضاتاء جتال ا اةالف الباأتن للا ال عىناى ألأوا  واجاة الطفال إىل  ايلة الرضا
واأل طالاأ الازايلة منه اا  ك اا ألااا ق  فاإذا أليفاالا الباأال لألراضا ا  بتا  ذلااا  عىناى الفباال كاال ألراضا ه ا للا ال عىنااى 
خهن ا اخاي من وال الرض   ما ترن ه عن الزايلة  إذ د تظن هب ا الة الؤ عىنى ضر الأل   لد تظن إ فاء ا بىنحة عىن ه ا  

 ه ا وال لل مها. بت  أليفالامها  إذ د خيفي عىن 
لوألااه )لإل خالمت خل ألسرتضااتأا خلدلكاام فااال جناااح عىناا  م) انةاااال إىل والااة إاضاااع الطفاال غااري لال ألااه  إذا ألتااكا عىنااى  

الأال ة إاضاعه   رضها  خل ألزلجها خل إل خبم ذلا و اث زاأ  هلاا ا ابء  ك اا ألاا ق ع ارتاة السااباة  خي إل خالمت خل 
كاام فااال إمث ع ذلااا  لا ااطااأ أبالمت: البااأال ابعةباااا ألتاا ل البااأتن ع المااة للاا س ا ااطااأ ألطىنبااأا ا اضاااع للدل 

 بأف الرجال  لاألاه ألتااىل ف  اا  ابل )لالأالا ات ترضاتن خلدلهان) فتىنام الساام  خل هاكا احل ام  ااف حبالاة ألراضاي 
ح عىناا  م) خل والااة الرتاضاي هااي ا ابااألة الباأتن عىنااى ذلاا لتااكا الق  لحبالااة فاا  الق. لواا  عىناام مان وألااه )فااال جناا 

خلد  لل نفي اجلناح مؤذل بةأوته  لإلا تةأو  ذلا إذا كانم الق مأجألة  لخات  صرف ادبان عنهاا إىل مأضا  خ ار   
لسابأ مباطىنح عىن اه  لمهاا د ترتاا ال ذلاا إد و اث تةحاال عاا ق الضار لالبان  فىناأ عىنام ضاار الألا  مل زاز  لوا  كاناام 

   للدلها  د    ا خهل اليفرف. لع احل تث  لا رتضتم ع بين  ت   . التر  ألسرتض
لاد رتضاع خصىنه طىنأ إاضاع الطفل  خي طىنأ خل ألرض  الطفل غري خمه  فالسحن لالةاء ع ألسرتضتأا لىنطىنأ لمفتأله  

إىل ا فتااأل  -طىنااأالاا الحن عىنااى ال -حمااكلف  لخصااىنه خل ألسرتضااتأا مراضاا  للدلكاام  لل الفتاال تتاا   ابلسااحن لالةاااء
ا طىنأ  منه الفتل فال تةت   إد إىل مفتأل لاو   لما بت ه تت   إل ه ابحلارف لوا  داكف احلارف ل ثارة اد اةت ال   
ك اا وااكف ع ا رتضا  لا ااةنجح  فتا ي الفتاال إىل اجملارلا عىنااى احلاكف لا تبااال  لع احلا تث  لا رتضااتم ع بااين 
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حن لالةاااء ل ىنةااا عىنااى الفتاال ا ه ااأ  ا ةتاا ي إىل لاواا  فاازالاته ألت تااة لثااال   اات   للواا  ع ال يفاااف مااا تاةضااي خل الساا
لخصااىنه خاضااتم ا اارخة الألاا   فااإذا وىناام: ا رتضااتةها صاااا مةتاا اي إىل مفتااألحن  لكاارل لجهااه خننااا ننظاار إىل احلاا و ا اارال 

نهضااةه فاانهض  لإل كااال طىنبااه  فااإل كااال واا ر واصاارا  فاا  ىنم عىن ااه السااحن لالةاااء  عاا ي إىل مفتااأل لاواا   وااأ ا ة
مةتا اي فاا  ىنم عىن اه السااحن لالةاااء  عا ي إىل مفتااألحن  وااأ ا رتضاتةها فراضااتم  لالةتأتاال عىناى الارتنااة  إذ د تطىنااأ 
خصاال الرضاااع د ماان الألاا  لد ماان الق  لكااكا: ا ااةنجحم هللا  اات ي  إذ د تطىنااأ ماان هللا إد إجناااح السااتي  لد متاا  

ر عن كأل الفتل ألت   إىل مفتألحن  خل إىل الثااين حباكف احلارف  نار  خناه د متا  لةساىنط لطىنأ جناح هللا  فباط  النظ
الطىنااأ عىنااى الفتاال هنااا خصااال  عىنااى خنااه لااأد هااكا ادعةباااا  لةتااكا طىنااأ لوااأع الفتاال ا ةتاا ي ابلسااحن لالةاااء  لهااأ واا  

رل د ا زتاا  ماا فأع أبل واارلف تطىنااأ وبااأله ف ااا خلالله عىنااى ال يفاااف: ماان خل واارلف الاازايلة إلااا ألاا  ل عىنااى اجملاا
 الزايلة إذا أل رات  لكانم  تال خمةىنفة جا  اعةباا بتضها لا ال بت  بتض  لإل كال م  أهلا كىنها هأ الفتل اجملرل. 

    
 

 666صفحة : 
 
أ  لوا  لل وألااه )لإل خالمت خل ألسرتضااتأا خلدلكام فااال جناااح عىنا  م) عىنااى خنااه لا س ا اارال باألااه )ترضاتن) أليفاارت  لجاا  

ا اضاع عىنى المهات  بل ا اباأل س تا  ما ة ا اضااع  للاجباات ا رضا  عىناى ال   لخماا إاضااع المهاات ف أكاأل 
إىل مااا ألتاافااه الناااس  فااا رخة الاا  ع التباا ة  إذا كااال مثىنهااا ترضاا   تتةاارب إاضاااعها خلدلهااا ماان واااأق الاازل  عىن هااا ع 

د واال لزلجهااا عىن هااا  فااال ألرضاا  لااه إد اب ة ااهااا. مااا مل تتاارض ع احلااالحن التباا ة  إذ التاارف كاليفاارط. لا اارخة ا طىناااة 
مان  خل مأجأ  مثل عجز ا رخة ع التب ة عن ا اضاع  رض  لمثل امةناع البال مان اضااع غريهاا  إذا كانام مطىنااة 

خل مثىنها د ترض   فىنم ت ن  حب ث خييفى عىن ه  لا رخة ال  د ترض  مثىنها لهي ذات الا ا  و  عىنم الزل  و ن ا ألزلجها
له عىن ها ول ا اضاع. هكا وأل مالا  إذ الترف كاليفرط  لو  كال ذلا عرفا من وبل ا  الق لألارا ع ا  الق  لو  
جااار  ع كاااالق ا ال  اااة  ع كةاااأ الصاااأل: خل مال اااا  باااص ع اااأق الأالااا ات براااري ذلات الاااا ا  لخل ا اباااص هاااأ 

لل اين ارل د خا  ذلاا مةجهاا لد خا  مال اا ع ا  إىل الةابا ص خصاال  لل ارتاة  الترف  لكنا نةاابتهم عىناى ذلاا 
 غري مسأوة  زا  ا اضاع  ك ا ألا ق. 

لوأله )إذا  ىن ةم ما آأل ةم اب ترلف) خي إذا  ىن ةم إىل ا راض  خجأاهن. فا رال  ا آأل ةم: الجار  لمتا  آألاى ع الصال  
ل اا كاال خصال إذا خل ت األ  رفاا لىن ساةابل  مضا نا متا  اليفارط  مل تىنةاقم خل ت األ  لف ؛ لنه مت ي خألى  ت  لصل 

 م  فتل آأل ةم ا اضي. 
لأتلل ع ال يفاااف آأل ااةم  تاا : خالمت إتةاااءه  كاألااه ألتاااىل )إذا و ااةم إىل البااالة) ألبتااا لاألااه: لإل خالمت خل ألسرتضااتأا  

 رلف  للل إجحاف لد مطل. خلدلكم  لا ت : إذا  ىن ةم خجأا ا راض  اب ت
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لواارخ اباان كثااري )خأل ااةم) باارت  مهاازة الةت تااة. فااا ت  عىن ااه: إذا  ااىن ةم مااا جقااةم  خي مااا وباا مت  فا أل ااال و نقااك جمااا  عاان  
 الاب   كاأله ألتاىل )إذ جاء ابه باىنأ  ىن م) لوال  هري:          

ابء آاب هم وابال لوأله )لاألااأا هللا) ألاكت ل لىنةاأتاف  لاحلاث عىناى لما كال من  ري خألأه فإلا                      ألأااثه آ  
مراوبااة مااا شاارع هللا  ماان غااري حماللااة لد م اتاا ة  لوألااه )لاعىن ااأا خل هللا) ألااككري هلاام بااكلا  لإد فااا  عىن ااأه. لواا  ألااا ق 

 نظريه آنفا. 
ذا بىنراان خجىنهاان فااال جناااح عىناا  م ف  ااا ) لالااكتن تةأفااأل ماان م لتااكالل خ لاجااا ترتبباان أبنفسااهن خابتااة خشااهر لعيفاارا فااإ 

[) انةااال إىل ب اال عا ة الأفااة  بتا  ال االق عان عا ة الطاالق  234فتىنن ع خنفسهن اب ترلف لهللا  ا ألت ىناأل  باري]
لماا األباال باكلا ماان خو اااق ا اضااع  عاااأ الطاالق  ألاباا ا  ااا باه إصااالح خواأال التااا الت  فهااأ عطاف وبااة عىنااى 

جهأل  لهأ من الفتاال الا  الةزمام التار  ف هاا البنااء لىن جهاأل: مثال عاين لاضاطر  لذلاا ع  وبة  لتةأفأل مبين لىن 
كل فتل و  عارف فاعىناه ماا هاأ  خل مل تترفاأا لاه فااعال مت ناا. لهاأ مان ألأفااه هللا  خل ألأفااه ا اأت  فا اةت ال الةاأع مناه 

: ألاأ  فاالل ك اا تااال: ألاأ  احلال لنظاريه وابض فاالل  جما   ألنزتال لت ر احلي منزلة ول ا اأت  خل اصاالل ا اأت  فااالأا
لوبض احلل فباا ا رال من ألأ : مات  ك ا صاا ا رال من وبض لشاع هكا اجملا  وىت صاا وا اة عرف ة لجاء ا  الق 

ل  اجملهاأل فاال هللا ألتاىل )هللا تةأ  النفس) لوال )وىت تةأفاهن ا أت) لواال: )وال تةأفااكم مىناا ا اأت) فظهار الفاعا
 عن هم  ع مااق الةتىن م خل ا أعظة  لخباي ا ةت ال الفتل مب نا لىن جهأل ف  ا ع ا ذلا: إزا  لألبتا لال ةت ال. 

    
 

 667صفحة : 
 
لوأله )ترتببن أبنفسهن)  رب )الكتن) لو  وبل الربط بحن ا بة خ لاصرب بض ري )ترتبضان)  التا ا  إىل ال لا   الاكي   

لفتاال ا تطااأف عىنااى البااىنة  فهاان خ لا  ا ةااأفحن؛ لل الضاا ري وااا م مااااق الظاااهر  لهااكا الظاااهر وااا م مااااق هااأ مفتااأل ا
ا ضاف إىل ض ري ا بة خ  بناء عىنى مكهأ ال فش لال سا ي: من ادكةفاء ع الربط بتأل الض ري عىنى ا م  مضااف 

  للكلا وا الا هناا:  لتا الل خ لاجاا ترتببان بتا هم  إىل مثل التا    ل الف اجل هأا ع ذلا  ك ا ع الةسه ل لشروه
ك ا والأا  السا ن مناأال با اهم  خي مناه  لو ال: الةاا تر: لخ لا  الاكتن تةأفاأل مان م إخل ترتببان  بنااء عىناى خناه واكف 

ةأفاأل  ضاف  لبكلا و ا ع ال يفاف لد لاعي إل ه ك ا وال الةفةا اين  لو ل الةا تر: ل ا تةىناى عىنا  م و ام الاكتن ت
 من م  لنال ذلا عن   بأته  ف  أل ترتببن: ا ةقنافا  لكىنها ألا ترات د فا  ة ف ها  بت  ا ةاامة ا ت . 

 لوأله )ترتببن أبنفسهن) ألا ق ب انه عن  وأله ألتاىل )لا طىناات ترتببن أبنفسهن).  
مهاا؛ إذ د أل ااأل ل ىنااة باال تااأق  لد تاأق بااال ل ىنااة  لأتن اث ا اام التا ل ع وألااه )عيفارا)  راعاااة الىن ااايل  لا ارال: الىن ااايل أباي 

لالتار  ألتةاارب الىن اايل ع الةااااتد لالةرج ال  تاألااأل: كةاأ لسااب   ىنااأل ع شاهر كااكا  لا اا اعةااربلا الايق ك اا وااال ألتاااىل: 
ق د ع الىن ىناة  )فب اق ثالثة خايق ع احلاج ل ابتة إذا اجتاةم) لواال )خايماا متا للات) لل ع ال البا اق إلاا تظهار ع ال اأ 
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وال ع ال يفاف: لالتر  جتري خو اق الةرن اث لالةاككري  ع خ ااء الايق  إذا مل جتار عىناى لفاف ماككأا  ابلاأجهحن. واال 
ألتاااىل )تةاااافةأل ب اانهم إل لبثااةم إد عيفاارا واان خعىناام  ااا تاألااأل إذ تاااأل خمااثىنهم طرتاااة إل لبثااةم إد تأمااا) فااراال ابلتيفاار: 

ها من عالمة ألككري الت ل  لل ال أق تتةرب م  ل ىنةاه  لوا  جتال هللا عا ة الأفااة منأطاة ابلما  الاكي الايق لم  ذلا جرل
تةحر  ع مثىنه اجلنحن سركا ب نا  حمافظة عىنى خنساا  الماأات؛ فإناه جتال عا ة الطاالق ماا تا ل عىناى باراءة الاروم لدلاة 

اةه من طهر لع مه  لمن ورابنه إايها وبال الطاالق لع ماه   ن ة: لهأ الوراء  عىنى ما ألا ق؛ لل ا طىنل تتىنم وال مطىن
لككلا التىنأق د خيفى  فىنأ خهنا العم عىن ه نسبا  لهأ تأون ابنةفا ه  كال لاه ع الىنتاال من لواة  خماا ا  ام فاال تا اف  

ت ااأل نطفااة  عان نفسااه  فجتىنام ع ألااه خماا ا ماطأعاا ابنةفاااء احل اال ع مثىناه: لهااأ الابتااة الشاهر لالتيفاارة  فااإل احل ال
خابتحن تأما  مث عىناة خابتحن تأما  مث مضرة خابتاحن تأماا  مث تانفد ف اه الارلح. ف اا باحن ا اةاراا النطفاة ع الاروم  إىل نفاد 
الرلح ع اجلنحن  خابتة خشهر  لإذ و  كال اجلنحن  عاأ نفد الرلح ف ه  تاأ  أل ازا  جتىنم التيفر الىن ايل: الزا  ة عىنى 

حال سار  اجلناحن سركاا ب ناا  فاإذا مضام هاكه ا ا ة وبال ال ااحن ابنةفااء احل ال؛ إذ لاأ كاال ناة مال الابتة الشهر  لة
لةحااار  د حمالاااة  لهاااأ تةحااار  لابتاااة خشاااهر  ل تااا ت عىن هاااا التيفااار اوة اطاااا د اااةالف وركاااات الجناااة واااأة لضاااتفا  

 اب ةالف وأ  المزجة. 
    
 

 668صفحة : 
 
تةتىنال هبااا مان ال لا   تاةضااي ع ااأق هاكا احل اام ع ا ةاأع عاانهن   اأاء كاان ورا اار خق لع اأق )الااكتن) ع صاىنةه  لمااا   

إماء  ل أاء كن وأامل خق غري وأامل  ل أاء كن م  أد هبان خق غاري ما  أل هبان  فرماا ا مااء فااال  هاأا التىن ااء: 
ة الطاالق  لمل تاال  ساالاهتن إل ع هتن عىنى نبف ع ة احلرا ر. و ا ا عىنى ألنب ف احل   لالطالق  لعىنى ألنب ف عا 

لىنحرا ر  ع ع ة الأفاة إد الصم  لع الاتة عن ابن  ريتن  إد خمهات اللدل فاالم طا فة: ع هتن مثال احلرا ار  لهاأ 
وأل  ت   الزهري لاحلسن لالل اعي لإ حاق لالي عن ع رل بن التاف  لوالم طأا ف غاري ذلاا. لإل إ ااع فاهااء 

ف ع ة الأفاة ع المة ا ةأ   لجها  ن متضالت ا سا ل الفاه ة  فبنا خل ننظر إىل و  ة ميفرلع ة ا  الق عىنى ألنب 
ع ة الأفاة  لإىل و  ة ميفرلع ة الةنب ف لكي الرق  ف  ا نبف له ف ه و م شرعي  فنر   سىنا السرب لالةاس م خل 

أل لاب  ا وا ال عىناى الازل    اا نساد ا  االق ماا  ع ة الأفاة إما خل أل أل حل  ة سال النسأ خل ع مه  لإما خل أل 
كال عىن ه خهل اجلاهىن ة من ا و ال وأد كامال  خباي هلن ثىنث احلأل  ك ا خباي لىن  م ول الأص ة بثىنث ماله  لل س 
 هلا و  ة غري هكتن؛ إذ ل س ف ها ما ع ع ة الطاالق مان و  اة انةظااا ن اماة ا طىنال  للا س هاكا الأجاه الثااين بباا 
الةتىن ال  لنااه د تظان ابليفاارتتة خل ألاارا خلهاااق خهال اجلاهىن ااة  فةباااى مناه ألاارار  ا قا  للنااه وا  عهاا  مان ألباارف ا  ااالق 
إبطال هتأتل خمر ا أت  لاجلزع له  الكي كال عنا  اجلاهىن اة  عارف ذلاا ع غاري ماا مأضا  مان ألبارفات اليفارتتة  للل 

لض  مىنها  فىناأ كانام عا ة غاري احلامال لابا  ا اةبااء احلازل د اةأات ع  الفاهاء األفاأا عىنى خل ع ة احلامل من الأفاة
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الت ة  فةتحن خل و  ة ع ة الأفاة هي سال احل ل خل ع مه  فىنننال النظر إىل المة جن  ف ها لصفحن: ا نسان ة لالرق  
  ةاه ساال النساأ هاأ لصاف فإذا  ىن نا إل ه ا طرتل خترتج ا نااط  لجا ان الأصاف ا نا اأ لةتىن ال ادعةا ال الاكي و

ا نسان ة؛ إذ احل ل د خيةىنف واله اب ةالف خصناف النساء  لخوأاهلن ادصطالو ة خما الرق فىن س لصفا صاحلا لىنةرثري 
ع هكا احل م  لإلا نبفم لىنتب  خو اق ألرج  إىل ا نا أ الةحسا ين: كةنبا ف احلا  لضاتف مرلءألاه  للةفيفاي الساروة 

لةنبا ف هلام ع غاريه. لألنبا ف عا ة الماة ع الطاالق الاأاال ع احلا تث  لتىناة الرغباة ع مراجتاة ع التب    فطرل و م ا
 خمثاهلا  فإذا جاء ااغأ ف ها بت  ورختن ألزلجم  لتطرل اب  الةنب ف ختضا. 

ق. لخمااا فالأجاه خل أل األ عا ة الأفااة لبماة ك ثال احلارة  للا س ع ألنبا فها خثار  لمساةن  ا  ااع و ااس ما  لجاأل الفااا  
احلأامل فاصالف ف هن وأي؛ فكهأ اجل هأا إىل خل ع هتم من الأفاة لض  مىنهن  لهأ وأل ع ر لابناه لخيب  اىن ة بان 
عباا  الاارمن لخيب هرتاارة  لهااأ وااأل مالااا  وااال ع اار:  لااأ لضااتم مىنهااا ل لجهااا عىنااى  اارتره مل تاا فن حلىناام لااب لا   

ألأ  عنها   ة عاق وجة الألاع لهي وامل فأضتم مىنها بت   لوجةهم: و تث  ب تة ال ىن  ة  ل   ت  بن  ألة 
نبااف شااهر ك ااا ع ا أطاار  خل بتاا  خابتااحن ل ىنااة  فااككرت ذلااا لر ااأل هللا صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم فاااال هلااا:  واا  وىنىناام 

لع أق  فان حي إل ب ا لا  لاوةجأا ختضا باأله ألتاىل ع آتة  أاة الطالق )لخلدت المال خجىنهن خل تضتن مىنهن)
خلدت المال  م  أت ر نزلل ألىنا السأاة عن  أاة البارة  تاضي اب بري إىل اعةباا ختب ص ع أق ما ع  أاة البارة  
لإىل هكا خشاا وأل ابن مستأل  مان شااء ابهىنةاه  لنزلام  اأاة النسااء الابار   تتاين  اأاة اي ختهاا النال إذا طىنااةم  بتا  

 ارة  لل س ا رال  أاة النساء الطأيل. الطأيل  خي السأاة الطأيل خي الب
    
 

 669صفحة : 
 
لعن ي خل احلجة لىنج هأا  ألرج  إىل ما و مناه مان خل و  اة عا ة الأفااة هاي ألا ان وفاف النساأ  فىن اا كاال لضا    

أل احل اال خلل شاايء عىنااى بااراءة الااروم  كااال مرن ااا عاان غااريه  لكااال اباان مسااتأل تاااأل:  خجتتىنااأل عىن هااا الةرىناا ف لد جتتىناا
عىن ها الر بة  ترت  خهنا لأ طال خم  مىنها  ا وىنم  لعن عىنى لابن مساتأل خل عا ة احلامال ع الأفااة خوباى الجىناحن  
لا ةاااه  احنأل مان ا ال  ااة فااال بتاض ا فسارتن: إل ع هااكا الااأل  تاا باحن ماةضااى ارتةاحن  لواال بتضاهم: ع هااكا 

ال ك أبوبى الجىنحن    بحن ارتةحن اب ت  الصأيل؛ لل اجل ا  باحن  الاأل اوة اط  لهكه التبااة خوسن؛ إذ ل س ع
ا ةتااضااحن متناااه خل تت اال ب اال منه ااا: ع والااة خل  ماان خل خفاارال  غااري مااا اع اال ف ااه ابر اار  حب ااث تةحااال ع صااأاة 

ال س تا  خما  الارتبص اجل   ع ل  اةضى ا ةتااضحن متا  للاكلا تسا أل اجل ا  إبع اال النباحن  لا اباأل مان ادعةا 
لادنةظااا  فااإذا واان خ ااكان أبوبااى الجىنااحن  خبطىننااا ماةضااى إوا   ارتةااحن د حمالااة؛ لننااا نىناازق ا ةااأ  عنهااا بةجااال  مااا 
و لأله هلا إو   ارتةحن  لد جن  والة سال ف هاا ماةضااها  ك اا هاأ باحن  فروسان التباااألحن خل ألتارب ابدوة ااط: لهاأ 

بت ااأق ل باااأف لجهااي  فت اا ان إىل صااأاة الةتاااااض لخع ىننااا ف هااا ماارة ماةضاااى هااكه ارتااة  لمااارة  خل ارتةااحن ألتااضااةا

This file was downloaded from QuranicThought.com



ماةضاى ال ار   ألرج حاا لوا  ا اةضا حن ع كال مأضا   اارجح ادوة ااط  فهاأ ألارج ح د  ا  ل ان وا تث  ااب تة ع 
ااةم النسااء) تناالي عىناى ختبا ص البح ح خبطل هكا ا ساىنا لىنرتجا ح ك اا خل ابةا اء  اأاة الطاالق باألاه ألتااىل )إذا طىن

ع أق وأله )لخلدت المال خجىنهن خل تضتن مىنهن) هنالا ابحلأامل ا طىناات  لو  و ل: إل ابن عباس اج  إىل وأل 
اجل هاااأا لهاااأ  ااااهر وااا تث ا أطااار ع ا ةالفاااه لخيب  اااىن ة ع ذلاااا  لإا ااااهل ا مااان  ااارل خق  اااىن ة اضاااى هللا عنهاااا  

ل وىناام: ك ااف د ألىنةفاام الساارتتة  عىنااى هااكا  إىل مااا ع طباااع النساااء ماان احلاازل عىنااى لفاااة فر ربهت اا حباا تث  ااب تة  فااإ
خ لاجهن  لك ف د ألباى بتا  نساد وازل احلاأل ال امال ما ة ماا تظهار ف هاا واال ا ارخة  لك اف سال احلامال لاب لا  لاأ 

 اة زتىناأل إوا ال احلاأل فرضاا لضتم مىنها ل لجها  ا تأض  عن  رتره ك ا لو  ع وأل ع ار  وىنام: كاال خهال اجلاهىن
عىنااى كاال مةااأ  عنهااا  لال لا  ع هااكا احلاازل مةفااالاتل  لكااكلا هاان مةفااالاتت ع ا ااا اة عىنااى البااااء ع ادنةظاااا لاىنااة 
ذات ال   ع غالأ النساء  ف ن تبربل عىنى انةظاا احلأل ااض ات  خل كااهات  فىن ا خبطل اليفرع ذلا ف  ا خبطل من 

 ت رتو أبل تيفرع لىننساء و  ا ع هكا اليفرل  للكىنه إىل ما د و ع نفأ هن  لج هتن  ك ا تأكال خلهاق اجلاهىن ة  مل
    اجلبىن ات لالطبت ات إىل الأج ال؛ فإنه مل تتحن لىننااس ماا اا الكاالت لال افاا  لاحلا تث  لواأ هاكا. لإلاا اهاةم 

نساء خل تفتىنن ع خنفسهم ما تيفرل  من ا تارلف   اب اب  اليفرعي: لهأ وفف النسا   فإذا وبي واه  فا  باي لىن
 ك ا وال )فال جناح عىن  م ف  ا فتىنن) فإذا شاءت ا رخة بت  اناضاء الت ة خل سبس نفسها فىنةفتل. 

خمااا ال لا  غااري ا اا  أل هباان  فتىناا هن عاا ة الأفاااة  للل عاا ة الطااالق  لت ااأق هااكه ارتااة للل هلاان ا اارياو  فالتباا ة  
تةرب  وىت كانم  بأ إاو  لع ق ال  أل ابلزلجة  د تنفي اوة ال خل ت أل الزل  و  وااهبا  ف ة  إذ ألارات بأجه م

هي والل له  فرلجأ عىن ها ادعة ال اوة اطا حلفف النسأ  للكلا وال مالا  لإل كاال لىننظار ف اه جماال  فاا  ألاااس 
ل خل ميساها  الا  واال هللا ألتااىل ف هاا )اي ختهاا الاكتن ا ةأ  عنها  لجهاا  الاكي مل تا  ل هباا  عىناى الا  طىناهاا  لجهاا وبا

 آمنأا إذا ن حةم ا ؤمنات مث طىناة أهن من وبل خل متسأهن ف ا ل م عىن هن من ع ة ألتة لهنا). 
لوا  ذكاارلا واا تث بارلع بناام لاشاال الشاجت ة  الاه الرتمااكي عاان متاال باان  اانال الشاجتي: خل ا ااأل هللا صااىنى هللا  

برلع بنم لاشل لو  مات  لجها  لمل تفرض هلا ص اوا  لمل تا  ل هباا خل هلاا مثال صا اق نساا ها  عىن ه ل ىنم وضي ع 
 لعىن ها الت ة لهلا ا رياو لمل خيالف خو  ع لجأ  ادعة ال عىن ها  لإلا ا ةىنفأا ع لجأ  مهر ا ثل هلا. 

    
 

 670صفحة : 
 
ة ابلرتبص  خي إذا بىنرن برتببهن ألىناا ا ا ة  لجتال امةا ال الارتبص لوأله )فإذا بىنرن خجىنهن) خي إذا انةهم ا  ة ا تن   

بىنأغاا  عىنااى لجااه ا طااالق اليفااا   ع وااأهلم بىنااغ الماا   لخصاىنه ا اام البىنااأغ لهااأ الأصااأل  ا ااةتري  ك ااال ا اا ة أليفااب ها 
 ل ع خثنا ها اتاة. لىنزمال ابلطرتل ا أصىنة إىل ا ابأل. لالجل م ة من الزمن جتىنم  رفا  تااع فتل ع هناتةها خ
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لض ري )خجىنهن) لب لا  الال ى ألأع عنهن خ لاجهن  لعرف الجل اب ضافة إىل ض ريهن للل غري ا ضافة من طارق  
 الةترتف  ا تؤذل به إضافة خجل من كأهنن وضحن ما عىن هن  فال ألضاتاأهن ابلزايلة عىن ه. 

خل ميفاة هكا الجل عىن هن لمت  اجلناح هنا: احلر     الاة ماا  لخ ن  البىنأغ إل هن  لخض ف الجل إل هن  ألنب ها عىنى 
عسى خل ت أل و  بااي ع نفاأس النااس مان ا اةفظاع ألسارع النسااء إىل الةازل  بتا  عا ة الأفااة  لو ال احلاأل  فاإل خهال 

ةحر  من فتل غريه   الزل  ا ةأ  و  تةحرجأل من ذلا  فنفي هللا هكا احلر   لوال )ف  ا فتىنن ع خنفسهن) ألرىن ظا  ن ت
كرنه تاأل لأ كانم ا رخة ذات ألتىنل ش ت  بتها   لجهاا ا ةاأ   ل اال لاعاي  ايلة ألربباها مان نفساها  فاإذا مل ت ان هلاا 
ذلا ال اعي  فىن اذا الةحر   ا ألفتىنه ع نفسها  مث بحن هللا ذلا لو  ه أبل ت أل )من ا ترلف) هن ا لىن رخة خل ألفتل ماا 

عا لعااالة  كااا فراط ع احلاازل ا ن اار شاارعا  خل الةظاااهر باارت  الةاازل  بتاا   لجهااا  لألرىن ظااا لىنااكتن لاا س ماان ا تاارلف شاار 
 تن رلل عىنى النساء ألسرعهن بت  الت ة  خل بت  لض  احل ل  ك ا فتىنم  ب تة خي فإل ذلا من ا ترلف. 

ات عان خفتاال ع خنفساهن كاالةزل  لو  لل مفهأق اليفرط ع وأله )فإذا بىنرن خجىنهن) عىنى خهنن  ع ما ة الجال  منه ا 
لما تةا مه من اصطبة لالةزتن  فرما الةزل  ع الت ة فا  األفال ا ساىن أل عىناى منتاه  ل ا ر  ألفبا ل الااأل ف اه عنا  وألاه 

 ألتاىل )لد جناح عىن  م ف  ا عرضةم به من  طبة النساء). 
 الب م.  لخما ما ع اه  فاصالف مفرلض ع خمرتن: ع ا و ال  لع مال مة 
فرمااا ا واا ال فهااأ مباا ا خواا ت ا اارخة إذا وزناام  للبساام ث ااا  احلاازل  لألركاام الزتنااة  لتاااال واا ال  لا اارال بااه ع  

ا  ااالق ألاار  ا تةاا ة ماان الأفاااة الزتنااة  لالط ااأ  لمباابأغ الث ااا   إد الباا ض  لألاار  احلىنااي  لهااأ لاجااأ ابلساانة ففااي 
ار اار خل ساا  عىنااى م اام فااأق ثااالو إد عىنااى  ل  خابتااة خشااهر لعيفاارا  لمل  البااح ح  د داال دماارخة ألااؤمن ابهلل لال ااأق

 خيالف ع هكا إد احلسن الببري  فجتل ا و ال ثالثة خايق د غري لهأ ضت ف. 
لاحل  ة من ا و ال  ا  ذاتتاة كال ماا تأ اأس إىل الرجاال: مان اؤتاة حما ان ا ارخة ا تةا ة  واىت تبةتا لا عان الرغباة ع  

د تىن ل  للكلا ا ةىنف التىن اء ع ا و ال عىنى ا طىناة  فاال مالا  لاليفافتي  لاب تة  لعطااء: د إوا ال  الةتجل  ا
عىنى مطىنااة  خ اكا ببارتح احلا تث  لأبل ا طىنااة تروبهاا مطىناهاا  لداأل ب نهاا لباحن ماا عساى خل ألةسااهل ف اه  ااالف 

  بان ا سا أ  ل اىن  ال بان تسااا  لابان  اريتن: سا  ا طىنااة ا ةأ  عنها ك اا وا مناه  لواال خباأ ون فاة  لالثاأاي  ل ات 
طالق الثالو  كا ةأ  عنها  لهن ا   تا ع ع ة دفف ف ها النسأ  لالزلجة ال ةاب ة كا ساىن ة ع ذلاا  عنا  مالاا  

لاباان كنانااة  ماان جتاارب عىن ااه لبااه وااال اليفااافتي  لالىن ااث  لخبااأ ثااأا  دسااال التىنااة  لوااال خبااأ ون فااة  لخشااهأ  لاباان انفاا   
ا ال  ة: د إو ال عىن ها  لوأفا عن  وأله صىنى هللا عىن ه ل ىنم:  د دل دمرخة ألؤمن ابهلل لال أق ار ر  فأصفها اب ميال  

 لهأ مة سا ضق ل  لل مأال الأصف ل س مأال الةا     بل مأال الةحرتض عىنى امةثال خمر اليفرتتة. 
    
 

 671صفحة : 
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صىنى هللا عىن ه ل ىنم ع خمر ا و ال  ففي ا أطر:  خل امرخة جاءت إىل ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم لو  ش ل النل   
فاالم: إل ابن  ألأ  عنها  لجها  لو  اشة م ع ن ها  خفة حىنه ا فاال ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  د د  مارألحن 

 اجلاهىن ااة ألرمااي ابلبتاارة عىنااى اخس احلااأل  . لواا  خابح الناال خل ثااالر  إلااا هااي خابتااة خشااهر لعيفاارا لواا  كاناام إواا اكن ع
صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم لق  ااىن ة ع ماا ة إواا الها عىنااى خيب  ااىن ة: خل جتتاال الباارب ع ع ن هااا ابلىن اال  لمتسااحه ابلنهاااا  

ذلاا كىناه  ل ثل ذلا خفةم خق  ىن ة امرخة واجا اشة م ع ن ها خل أل ةحل ب حل اجلالء ابلىن ل  لمتسحه ابلنهاا  ال 
ع ا أطار  وااال مالاا  لإذا كاناام الضارلاة فااإل لتان هللا تساار  : للاكلا مىنااأا هناي الناال صاىنى هللا عىن ااه ل اىنم ا اارخة الاا  

 ا ةفةةه خمها خل أل حل عىنى خنه عىنم من ا تة ة خهنا خاالت الرت ص  فا ضم خمها لةسرل هلا. 
مان هاكه ارتاة؛ لل الارتبص ألاربص ابلزماال  د با ل عىناى مال ماة لخما مال مة متة ة الأفاة ب م  لجها فىن سم مر أذة  

ا  اال  لالظاااهر عنا ي خل اجل هااأا خ ااكلا ذلاا ماان وألااه ألتااىل )لالااكتن تةأفاأل ماان م لتااكالل خ لاجاا لصاا ة ل لاجهاام 
ارتاة  كاال  مةاعا إىل احلأل غري إ ارا ) فاإل ذلاا احل ام مل تابا  باه إد وفاف ا تةا ة  فىن اا نساد عنا  اجل هاأا  هباكه

النسد لاالا عىنى ا  ة لهي احلأل  د عىنى با ة احل م  عىنى خل ا تة ة من الأفاة خلىل ابلسا   مان متةا ة الطاالق الا  
جاااء ف هااا )د خترجااأهن ماان ب ااأهتن) لجاااء ف هااا )خ اا نأهن ماان و ااث  اا نةم) لوااال ا فساارلل لالفاهاااء: ثباام لجااأ  

لبااحاح خل الناال صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم وااال لىنفرتتااة ابنااة مالااا باان  اانال اصاا اي  مال مااة الب اام  ابلساانة  ففااي ا أطاار لا
خ م خيب  ت   اص اي  ا ألأ  عنها  لجها:  ام ثي ع ب ةا وىت تبىنغ ال ةا  خجىنه  لهأ و تث ميفهأا  لوضي به 

مينتهن احلج  لبكلا وال ابان عث ال بن عفال لع ا أطر خل ع ر بن اصطا  كال ترل ا ةأ  عنهن خ لاجهن من الب  اء 
ع اار  لبااه خ ااك  هااأا فاهاااء ا  تنااة  لاحلجااا   لالتااراق  لاليفاااق  لمباار  لمل خيااالف ع ذلااا إد عىنااي  لاباان عباااس  
لعا يفة  لعطاء  لاحلسن  لجاابر بان  تا   لخباأ ون فاة  للالل الظااهري  لوا  خ رجام عا يفاة اضاي هللا عنهاا خ ةهاا خق  

طىنحة بن عب   هللا  إىل م اة ع ع ارة  لكانام ألفا  ابصارل   فارن ر كثاري مان الباحابة ذلاا كىنثأق  وحن ألأع  لجها  
عىن ها  وال الزهري: فر ك ا رت باأل بااأل عا يفاة  لخ اك خهال التازق لالاأاع بااأل ابان ع ار  لاألفال ال ال عىناى خل ا ارخة 

 لواام هاا ل هم بتاا  التة ااة  لد ألب اام إد ع ا تةاا ة ختاار  لىنضاارلاة  لختاار  هنااااا  حلأا جهااا  ماان لواام انةيفاااا الناااس إىل
ا نزل  لشرلط ذلا لخو امه  للجأل ا ل لىنزل   خل ع كرا ه  لانةظاا الأاثة ب   ا نزل إىل ما بت  الت ة  لو ام ماا لاأ 

 اااتبم ع احل ل فطالم الت ة  مبسأطة ع كةأ الفاه  لاصالف  فال واجة بنا إل ها هنا. 
اذة ع هاكه ارتاة: ماا ذكاره ع ال يفااف خل عىن اا وارخ )لالاكتن تةأفاأل) بفاةح الةحة اة عىناى خناه مضاااع لمن الاراءات اليفا 

 ألأع  مبن ا لىنفاعل  ت  مات بةرلتل إنه ألأع خجىنه خي ا ةأفاه. 
اا إل هاا لخان  لإل كنم الةزمم خد خألترض لىناراءات اليفاذة  فإلا ذكرت هكه الااراءة لاباة طرتفاة ف هاا ن ةاة عرب اة  خشا 

ع ال يفاف  لفبىنها الس اكي ع ا فةاح  لهي خل عىن ا كال تيف   جنا ة  فاال له وا ل  من ا ةأ   بىنفف ا م الفاعل  
فىنم تال: فالل بل واال )هللا) خمطقاا إايه  منبهاا لاه باكلا عىناى خناه دال  -بفةح الفاء-خي ب سر الفاء   ا ال عن ا ةأ  

م ا فتاأل  لمااا فتاال ذلاا إد لنااه عارف ماان السااا ل خناه مااا خلال لفااف ا ةاأ  عىنااى الأجااه خل تااأل: ماان ا ةاأ  بىنفااف ا اا
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لالكتن تةأفاأل مان م بىنفاف بنااء الفاعال عىناى  -خي إىل عىنى-الكي ت سأه جزالة لفاامة  لهأ لجه الاراءة ا نسأبة إل ه 
 إاالة مت : )لالكتن تسةأفأل م ة خع ااهم). 

    
 

 672صفحة : 
 
 يفاااف خل الابااة لوتاام ماا  خيب ال ااأل الاا ؤيل  لخل عىن ااا  ااا بىنرةااه خماار خاب ال ااأل خل تضاا  كةااااب ع النحااأ  لع ال  

لوال: إل احل اتة ألناوضها الاراءة ا نسأبة إىل عىني  فجتال الااراءة مساىن ة لألارلل ع صاحة احل اتاة  لعان ابان جاين: خل 
ن جين  لهكا عن ي مسةا م لنه عىنى وكف ا فتأل خي لالكتن احل اتة الاها خبأ عب  الرمن السىن ي عن عىني  وال اب

تةأفااأل خع ااااهم خل آجاااهلم  لوااكف ا فتااأل كثااري: ع الااارآل لفباا ح ال ااالق  لوااال الةفةااا اين  لاا س ا اارال خل لىن ةااأ  
 ان عنا  اد اةت ال متن حن: خو مها ا مانة  لرن ه ا اد ة فاء  لخ اك احلال  بال متنااه اد اة فاء لخ اك احلال د غاري  ل

وا  تاا ا مفتألااه الانفس ف  األ الفاعاال هاأ هللا ألتااىل خل ا ىنااا  لهاكا اد اةت ال اليفااا    لوا  تاا ا ماا ة الت ار ف  ااأل 
الفاعل هأ ا  م لنه الكي ا ةأ  م ة ع ره  لهكا من ا تاين ال و اة ال  د تةنبه هلا إد البىنراء  فححن عرف عىناي مان 

 لا مل د ل كالمه عىن ه  . السا ل ع ق ألنبهه لك
) لد جناح عىن  م ف  ا عرضةم به من  طبة النساء خل خكننةم ع خنفس م عىنم هللا خن م  ةككرلهنن لل ن د ألأاع لهن  

 را إد خل ألاألأا وأد مترلفا لد ألتزمأا عا ة الن اح وىت تبىناغ ال ةاا  خجىناه) عطاف عىناى اجل ىناة الا  وبىنهاا  فهاكا مان 
تىناة ابلتا ة  لوا  ألضا نم ارايت الا  وبىنهاا خو ااق عا ة الطاالق  لعا ة الأفااة  لخل خما  التا ة حمارتق  لخل الو اق ا ة

ا طىناااات إذا بىنراان خجىنهاان جااا  خل تفتىناان ع خنفسااهن مااا خالل ماان ا تاارلف  فتىناام ماان ذلااا خهناان إذا مل تبىنرنااه د زااأ  
زل  إلا تاب  منه ا ةح و وبأل الزلا   لكال من عالهتم ذلا فالةزل  ع م ة الجل وراق  ل ا كال الةح و ع الة

خل تةساااباأا إىل  طبااة ا تةاا ة لمأاعاا هتا  ورصااا عىنااى اد ااةقثاا هبااا بتاا  اناضاااء التاا ة فب ناام اليفاارتتة هلاام ساار  ذلااا  
اح عىن اه خل لا بم ع شيء منه للكلا عطف هكا ال الق عىنى  اباه. لاجلناح ا مث لو  ألا ق ع وأله ألتاىل )فاال جنا

 تطأف هب ا). 
لوأله )ما عرضةم به) ما مأصألة  لما ص وها كالق  خي كالق عرضاةم باه  لل الةتارتض تطىنال عىناى ضار  مان ضارل   

 ا تاين ا سةفال من ال الق  ب نه باأله )من  طبة النساء) ف ل عىنى خل ا رال كالق. 
رض  بضاام التااحن  لهااأ اجلانااأ خي جتاال كالمااه جبانااأ  لمااالة فتاال ف ااه لدلااة عىنااى اجلتاال: مثاال صااأا ميفااةاة ماان التاا 

لاجلانااأ هااأ الطاارف  ف اارل ا ااة ىنم د اا  ب المااه ماان جااالة ا تاا  إىل جانااأ. لنظااري هااكا وااأهلم جنبااه  خي جتىنااه ع 
 جانأ. 

اليفاايء  فاالةترتض خل ترتا  ا اة ىنم مان كالماه شاا قا  غاري ا ا لأل عىن اه ابلرتك اأ لضاتا   نا اابة باحن ما لأل ال االق لباحن 
ا اباأل  ما  ورتناة عىناى إاالة ا تا  لىنةتاارتض  فتىنام خد با  مان منا ابة باحن ماا لأل ال االق لباحن اليفايء ا اباأل  لألىنااا 
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ا نا بة: إما مال مة  خل  اثىنة  لذلا ك ا تاأل التااع  لرجال كار : جقام ل اىنم عىن اا للنظار لجهاا  لوا  عارب عان 
  وأله:          إاالهتم مثل هكا خم  ة بن خيب البىنم ع

إذا خث  عىن ا ا رء تأما                      كفاه عن ألترضه الثناء لجتل الط ل منه وأله ألتاىل )لإذا وال هللا اي ع سى   
 ابن مر  خنم وىنم لىنناس اختكلين لخمي إهلحن من للل هللا). 

    
 

 673صفحة : 
 
  لكااأل الاا ال  ا ساىنم مان  اىنم ا ساىن أل مان لساانه  ع وضارة مان فا ت  الةترتض ع مثل هاكا واصال مان ا ال ماة  

عاارف أبذ  الناااس  فااا ت  الةتاارتض واصاال ماان عىناام الناااس   اثىنااة وااال اليفاااص ا ابااأل لىنحالااة الاا  لال ف هااا متاا  
اااأل إل ا تاا  ال االق  ل ااا كاناام ا  اثىناة شااب هة اب ال مااة لل وضااأا ا  اثال ع الااكهن تااااال وضااأا مث ىناه  صااح خل ن

الةترتض  ابلنسبة إىل ا ركبات  شب ه اب ت  ال ناا ي  ابلنسابة إىل لدلاة اللفااظ ا فارلة لإل شاقم وىنام ا تا  الةترتضاي 
مااان وب ااال ال ناتاااة اب ركاااأ فااااص اب ااام الةتااارتض ك اااا خل ا تااا  ال ناااا ي مااان وب ااال ال ناتاااة ابلىنفاااف ا فااارل. لعىناااى هاااكا 

اك ااأ  لهااكا هااأ ا الوااي  ااا لا  عىن ااه صاااوأ ال يفاااف ع هااكا ا ااااق  فااالةترتض عناا ه فااالةترتض ماان مسااةةبتات الرت 
مرااتر لىن ناتاة  مان هاكه اجلهاة  لإل كاال شاب ها هبااا  للاكلا اوةاا  إىل ا شاااة إىل الفارق ب نه اا. فالنسابة ب نه اا عناا ه 

ت النسابة ب نه اا الت اأق لاصباأف الةباتن. لخما الس اكي فاا  جتال بتاض الةتارتض مان ال ناتاة لهاأ الصاأ   فبااا 
الااأجهي  لواا  ماال الط اال لالةفةااا اين كااالق ال يفاااف عىنااى هااكا  لد إ الااه تةح ىنااه. لإذ واا  ألبااحن لااا متاا  الةتاارتض  
لعىن م و  الفرق ب نه لبحن البرتح فرمثىنة الةترتض لالةبرتح د ختفى  لل ن ف  ا خثر مان بتاض ألىناا اللفااظ إشا ال 

 نه ع ألفسري هكه ارتة. د تنبري ا غضاء ع
إل ا تاارض ابصطبااة ألترتضااه واا  ترتاا ه لنفسااه  لواا  ترتاا ه لرااريه بأ اااطةه  لبااحن احلااالةحن فاارق تنبرااي خل ت ااأل احل اام ع  

ا ةيفابه من الةترتض  فا  ال  خل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم واال لفاط اة ابناة وا س  لهاي ع عا هتا مان طاالق  لجهاا  
لثالو  كأين عن  خق شرتا لد ألسبا ين بنفسا  خي د ألسةب ي ابلةزل  وبل ا ةقكاين لع الاتة  ع رل بن وفص  آ ر ا

 فإذا وىنىنم فآذن ين  لبت  اناضاء ع هتا   طبها ل امة بن  ت   فهكا وأل د  طبة ف ه لإاالة ا يفأاة ف ه لاضحة. 
د جنااح عىنا  م ف  اا عرضاةم باه مان  طباة النسااء) خل للو  ع ا أطر: خل الاا م بن حم   كال تاأل  ع وأله ألتااىل )ل  

 تاأل الرجل لىن رخة  لهي ع ع هتا من لفاة  لجها   إنا عىني ل رمية لإين ف ا لراغأ  . 
فرما إنا عىني ل رمية فارتأ من صرتح إاالة الةزل  هبا  لما هأ ببرتح  فإذا مل ألتابه مأاع ة من خو مها فرمره حمة ال   

ا لراغأ فهأ  نزلة صارتح اصطباة لخماره ميفا ل  لوا  خشااا ابان احلاجاأ إىل إشا اله باألاه  واالأا لمثال لخما وأله إين ف 
إين ف ا لراغأ خكثر هكه ال ىن ات ألبردا ف نبري ألر  مثىنه  لتككر عن حم   الباور خل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم عرض 

 صح حا.  لق  ىن ة ع ع هتا  من لفاة خيب  ىن ة  لد خوسأ ما لا  عنه
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لع ألفسري ابن عرفة:  و ل إل ش انا حم ا  بان خما  بان و ا اة  كاال تااأل:  إذا كاال الةتارتض مان خوا  اجلاانبحن فااط  
 لخما إذا لو  الةترتض منه ا فظاهر ا كهأ خنه كبرتح ا أاع ة  . 

ت باا ل ل الا اااس للل اال للفااف النساااء عاااق ل اان  ااص منااه ذلات ال لا   باا ل ل التااال لخيااص منااه ا طىناااات الرجت ااا 
ا  اع  لل الرجت ة هلا و م الزلجة إبلراء الفااق  لو ي الارطل ا  اع عىناى منا   طباة ا طىنااة الرجت اة ع عا هتا  
لو ى ابن عب  السالق عن ماكهأ مالاا جاأا  الةتارتض ل ال متةا ة: مان لفااة خل طاالق  لهاأ خياالف كاالق الاارطل  

الرجتي شا بةحن  لخجا  اليفافتي الةترتض ع ا تة ة بت ة لفاة  لمنته ع ع ة الطالق  لهأ  لا سرلة حمة ىنة لل لىنطالق
  اهر ما و اه ع ا أطر عن الاا م بن حم  . 

 لوأله )خلخكننةم ع خنفس م) ا كنال ا  فاء.  
عاازق ع الاانفس  فنفااي لفا اا ة عطااف ا كنااال عىنااى الةتاارتض ع نفااي اجلناااح  ماا   هااأا خل الةتاارتض د ت ااأل إد عاان  

اجلناح عن عزق النفس اجملارل ضارلاي مان نفاي اجلنااح عان الةتارتض  خل ا ارال الةنب اه عىناى خل التازق خمار د مي ان لفتاه لد 
النهي عنه  فىن ا كال ككلا  لكال أل ىنم التا ق  ا عزق عىن ه جبىنة ع البيفر  لضتف البرب عىنى ال ة ال  بحن اله مأض  

ابلناس  ما  ا باااء عىناى اوارتاق والاة التا ة  ما  ب اال عىناة هاكا الرت ا ص: لخناه ترجا  إىل نفاي احلار   الر بة خنه الرمة 
 فف ه و  ة هكا الةيفرت  الكي مل تبحن هلم من وبل. 
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لوأعاه  لناه لخ ر ا كنال  ع الككر  لىنةنب ه عىنى خنه خفضل لخباى عىناى ماا لىنتا ة مان ورماة  ما  الةنب اه عىناى خناه انلا   

لأ و مه ل ال ادنةاال من ذكر ا كنال إىل ذكر الةترتض جااااي عىناى ماةضاى  ااهر نظام ال االق: ع خل ت األ الالوال 
 ا   ا ت  عىنى ما تيف ىنه ال الق السابل  فىنم تةفطن السام  هلاكه الن ةاة  فىن اا  ألاف ماةضاى الظااهر عىنام الساام  خل 

شرل البىن غ ع خمالفة ماةضى الظاهر  لوا   ال ذلاا إتضااوا باألاه  عاباه: )عىنام  هكه ا االفة ألرمي إىل غرض  ك ا هأ
هللا خن اام  ااةككرلهنن) خي عىناام خن اام د ألسااةط تأل كة ااال مااا ع خنفساا م  فاارابح ل اام الةتاارتض أل سااريا عىناا  م  فحباال 

الانظم با تتا متجازا  للاا  خمهال بةر ري ذكر خل خكننةم فا  ة خ ر  لهي الة ه   لاأله )عىنام هللا خن ام  اةككرلهنن) لجااء 
متظم ا فسرتن الةترض لفا  ة هكا التطف  لوالل الفار ألأج هه  ا د تنثىنج له الب ا للجهاه ابان عرفاة  اا هاأ خوار  

 من ألأج ه الفار  لل نه د ألط قن له نفس البىن غ. 
ككرلهنن صاراوة لألترتضاا؛ إذ د خيىناأ فاأله )لل ن د ألأاع لهن  ارا) ا اة اا  لل عىن اه ال االق  خي عىنام هللا خن ام  اة 

ذل عاازق ماان ذكاار مااا عاازق عىن ااه أبواا  الطاارتاحن  ل ااا كااال ذكاار التىناام ع مثاال هااكا ا أضاا  كناتااة عاان ا ذل  ك ااا ألاااأل: 
عىن م خنا ألفتل ككا ألرت : إين د خؤا ك  لنا لأ كنم ألؤا كه  لو  عىن م فتىنه  ر كأله ك اا واال: )عىنام هللا خن ام  
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نفس م فةا  عىن  م لعفاا عان م) هاكا خ هار ماا فسار باه هاكا اد اة اا  لو ال: هاكا ا اة اا  عىناى كاالق كنةم ختةانأل خ
 حمكلف: خي فاذكرلهن لل ن د ألأاع لهن  خي د ألبروأا لألأاع لهن  خي ألت لهن لتت ن م ابلةزل . 

 لالسر خصىنه ما وابل اجلهر  لك  به عن ورابل ا رخة وال العيفى:           
 ألاربن جااة إل  رهاا                      عىن ا وراق فان حن خل أتب ا لوال امرؤ الا س:          لد   
خد  ع م بسبا ة احلي خنانااي                      كاربت لخل د دسان السار خمثاايل لالظااهر خل ا ارال باه ع هاألاه ارتاة   

ي لعاا ا صااردا  اارا  خي د أل ة ااأا ا أاعاا ة  لهااكا مبالرااة ع وا ااة  ف  ااأل  اارا منبااأاب عىنااى الأصااف  فتااأل مطىنال خ
جتنأ مأاع ة صرتح اصطبة ع الت ة. لوأله )إد خل ألاألأا وأد مترلفا) ا ةثناء مان ا فتاأل ا طىنال خي إد لعا ا مترلفاا  

غاري صاارتح  لإذا كااال  لهاأ الةتاارتض الاكي  اابل ع وألاه )ف  ااا عرضاةم بااه) فااإل الااأل ا تاارلف مان خنااأاع الأعا   إد خنااه
النهي عن ا أاع ة  را  عىنم النهي عن ا أاع ة جهارا ابللىل  لاد اةثناء عىناى هاكا ع وألاه )إد خل ألاألاأا واأد مترلفاا)  

 مةبل  لالاأل ا ترلف هأ ا رذلل ف ه  لهأ الةترتض  فهأ أتك   لاأله )لد جناح عىن  م ف  ا عرضةم به) ارتة. 
لسر هنا كناتة  خي ألأاع لهن ورابان  لك  باه عان الن ااح خي الأعا  البارتح ابلن ااح  ف  األ  ارا مفتاأد لو ل: ا رال اب 

بااه لةأاعاا لهن  لت ااأل اد ااةثناء مناطتااا  لل الاااأل لاا س ماان خنااأاع الن اااح  إذ الن اااح عااا  إبزااا  لوبااأل  لالاااأل 
لو اال غااري ذلااا  ااا د تنبرااي الةتاارتج عىن ااه  فااإل وىنااةم   طبااة: صااراوة خل ألترتضااا لهااكا بت اا : لل ف ااه كناتااة عىنااى كناتااة 

وظار: صارتح اصطباة لا أاعا ة  لإابواة الةتارتض باكلا تىناأح بباأا الةتاااض  فاإل ماآل الةبارتح لالةتارتض لاوا   فاإذا  
لفاااظ كااال واا  وباال  بااحن اصاطااأ لا تة اا ة  التىناام أبنااه خيطبهااا لأبهنااا ألأافاااه  ف ااا فا اا ة ألتىناال الةحاار  لالةحىن اال ابل

لال ال أ  إل كال ا فال لاو  وىنم: وب  اليفااع من هكا ماتة خل ت أل الةتجل ذاتتة إىل الأوأع ف  ا تتطل و  ة 
الت ة  إذ لتل اصأض ع ذلا تةاطى إىل ابعث ألتجل الراغأ إىل عا  الن اح عىناى ا تة ا ة  ابلبنام هباا؛ فاإل لب اأ 

ر احل اااء فااإل ماان الااأا ع الطب تااي احل اااء ا أجااأل ع الرجاال  و ن ااا تابااا  الرغبااة تأواا  ع اليفااهأة  لا  اشاافة ألزتاال  اااأل
م اشفة ا رخة بيفيء من اغبةه ف ها  لاحل اء ع ا رخة خش  و ن ا تأاجهها باكلا الرجال  لو ن اا ألابا  إجابةاه  اا تطىناأ 

ن الةا ا  إىل ماا هناى عناه  منها  فالةترتض خ ىنأ  من خ ال أ ال االق تاؤذل  اا لبااوبه مان لوااا احل ااء فهاأ تاابض عا
لإتكانااه هبااكا اد ااةح اء تزتاا  مااا طبتاام عىن ااه ا اارخة ماان احل اااء فةنااابض نفسااها عاان صاارتح ا جابااة  بىنااه ا أاعاا ة  ف باااى 
وجا  احل اء مس لد ب نه ا لبرو  ا رلءة غري منضي لذلا من ألأفري شرل التا ة  فىناكلا ا اص الةتارتض أل ساريا عىناى 

 إبااء عىنى ورمات الت ة. الناس  لمن  الةبرتح 
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لوألااه )لد ألتزمااأا عااا ة الن اااح) التاازق هنااا عااا  الن اااح  د الةباا  م عىنااى التااا   لهلااكا فتااا ة الن اااح منبااأ  عىنااى   
تناه ا فتأل به  لا ت : د ألتا لا عا ة الن اح  خ ك من التزق  ت  الاط  لالبم  وال النحاس لغريه  للا خل جتتىنه  

 ا يفهأا خي د ألب  أا عىنى عا ة الن اح  لهنى عن الةب  م لنه إذا لو  لو  ما ص م عىن ه. 
لو ل: هنى عن التزق مبالرة  لا رال النهي عن ا تزلق عىن ه  مثل النهي من ادورتا  ع وأله )ألىنا و لل هللا فال ألاربأها)  

فض  كااأهلم ضاربة الظهار لالابطن  لو ال ضا ن )عازق) متا  لعىنى هكتن الأجهحن فتا ة الن ااح منباأ  عىناى نازع اصاا
)خبااارق) والاااه صااااوأ ا رااا  ع الباااا  الثاااامن. لال ةاااا  هناااا  تااا  ا  ةاااأ  خي ا فااارلض مااان هللا: لهاااأ التااا ة ا اااككأاة 

 ابلةترتف لىنته . 
 ه وأله )فإذا بىنرن خجىنهن)آنفا. لالجل ا  ة ا ت نة لت ل ما  لا رال به هنا م ة الت ة ا ت نة بة اق  ك ا خشاا إل  
 لارتة صردة ع النهي عن الن اح ع الت ة لع سر  اصطبة ع الت ة  لع إابوة الةترتض.  
فرما الن اح خي عا ه ع الت ة  فهأ إذا لو  لمل تا  بناء هبا ع الت ة فالن اح مفسأخ األفاوا  لإلا ا ةىنفأا هل تةرب  به  

تاوا  خلد: فااجل هأا عىناى خناه د تةربا   لهااأ واأل ع ار بان اصطاا   لالاتاة ابان الاا ام عان مالااا ع سار  ا ارخة عىناى ال
 ا  لنة  لو ى ابن اجلال  عن مالا الاتة: خنه بةرب   لد تترف مثىنه عن غري مالا. 

طاا   لمالاا  لالىن اث  لخما ال  أل ع الت ة  فف ه الفساد األفاواا  لا ةىناف ع أتت ا  سرميهاا عىن اه: فااال ع ار ابان اص 
لالل اعي  لخم  بن ونبل  بةرب  سرميها عىن ه  لد لل ل هلم عىنى ذلا إد خهنام بناأه عىناى خصال ا تامىناة بناا ض ا اباأل 
الفا    لهأ خصل ضت ف لوال عىني  لابن مستأل  لخبأ ون فة  لالثأاي  لاليفافتي: بفسد الن اح  لد تةرب  الةحر   

أ من اصطا   لو  و ل: إل ع ر اج  إل ه لهأ الصح  لعىنى الزل  مهرها  ا ا ةحل منها  لوا  لهأ بت  الت ة  اط
ألزل  التيف  الثافي طىن حة ال  تة  ع ع هتا  ففرق ع ر ب نه ا  لجتل مهرها عىنى ب م ا ال  فبىنغ ذلا عىن اا فااال:  

براي لتمااق خل ترلمهاا لىنسانة  و ال لاه  ف اا ألااأل خنام  تروم هللا خمري ا اؤمنحن ماا ابل البا اق لب ام ا اال  إلاا جهاال ف ن
وال  هلا الب اق  ا ا ةحل منها لتفرق ب نه اا لد جىنا  عىن ه اا  لا ةحسان ا ةار رلل مان فاهااء ا ال  اة: لىنااضاي إذا 

ل ته  ف نبراي و م بفسد ن اح الناكح ع الت ة خد تةترض ع و  ه لىنح م بةرت   سرميها  لنه مل تا  الةنا ع ع شرنه 
 له خل ترت  الةترتج عىن ه  لتىنه ا خل   كا باأل من د ترلل أتت   الةحر . 

لخما اصطباة ع التا ة  لا أاعا ة  فحاراق مأاجهاة ا ارخة هباا  لكاكلا مأاجهاة ال  ع ابنةاه الب ار  لخماا مأاجهاة ليل غاري  
مالاا: تفارق ب نه اا بطىنااة لد تةربا  سرميهاا  لال  عناه ابان  جمرب فال راهة  فإذا مل تاا  البنااء ع التا ة بال بتا ها  فااال

 لهأ:  فراوها خوأ إىل  لوال اليفافتي: اصطبة وراق  لالن اح الأاو  بت  الت ة صح ح. 
[) عطف عىنى ال الق السابل من وأله 235) لاعىن أا خل هللا تتىنم ما ع خنفس م فاوكاله لاعىن أا خل هللا غفأا وىن م] 

ىن  م ف  ا عرضةم به من  طبة النساء) إىل وأله )وىت تبىنغ ال ةا  خجىنه) لابة أب اصطاا  ابعىن اأا  اا خاتا  )لد جناح ع
وط  هأاجس الةساهل لالةرلل  ع هكا اليفرل  ل ر  الناس ما شرع هللا هلم عن صفاء  رترة من كال ل ال لو ىناة  لوا ق 

 ألا ق نظريه ع وأله )لاعىن أا خن م مالوأه). 
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عىن أا خل هللا غفأا وىن م) ألكت ل  خي ف  ا تؤا ككم عىنى ما ألض رلل من ا االفة  ترفر ل م ما لعا  اب رفارة لوأله )لا 
عنه كالةترتض  لنه وىن م ب م  لهكا لل ل عىنى خل إابوة الةترتض ا باة  ك اا وا منا  لخل الكاتتاة ألاةضاي سرمياه  لاأد 

 مناها  فىنتاال ا اارال ماان ا رفاارة هنااا الةجااال   د مرفاارة الااكنأ؛ لل خل هللا عىناام ميفاااة سرميااه عىنااى الناااس: لىنأجااأه الاا  واا
 الةترتض ل س إبمث  خل ترال به ا ت  العم اليفامل  رفرة الكنأ  لالةجال  عن ا يفاق  لشرل الةكت ل الةت  م. 

    
 

 676صفحة : 
 
ةتاأهن عىناى ا أ ا  وا اه لعىناى ا اارت وا اه ) د جناح عىن  م إل طىنااةم النسااء ماا مل متساأهن خل ألفرضاأا هلان فرتضاة لم  

[ لإل طىناة أهن من وبل خل متسأهن لو  فرضةم هلن فرتضة فنبف ما فرضةم 236مةاعا اب ترلف واا عىنى ا سنحن]
إد خل تتفاااأل خل تتفاااأا الاااكي ب ااا ه عاااا ة الن ااااح لخل ألتفاااأا خوااار  لىنةااااأ  لد ألنساااأا الفضااال ب ااان م إل هللا  اااا ألت ىناااأل 

) ا ةقناف أليفرت  لب ال و م ما ترتألأ عىنى الطالق من لف  ا هر كىناه  خل بتضاه  ل ااأطه لو ام ا ةتاة [237ببري]
م  إفالة إابوة الطالق وبل ا س س. فاجل ىنة مسةرنفة ا ةقنافا ابة ا  ا  لمنا بة مأوتها د ختفى  فإناه  اا جار  ال االق  

لهاأ طاالق ا ا  أل هبان  عار  هناا عىناى الطاالق الأاوا  وبال  ع ارايت السااباة  عىناى الطاالق: الاكي جتاأ ف اه التا ة 
ال  أل  لهأ الكي ع وأله ألتاىل )اي ختها الكتن آمنأا إذا ن حةم ا ؤمنات مث طىناة أهن من وبال خل متساأهن) ارتاة  ع 

فال جنااح عىن اه خل  أاة الوزا   لذكر م  ذلا هنا ألنب ف ا هر لالتفأ عنه لوا اة اجلناح ا مث  ك ا ألا ق ع وأله )
 تطأف هب ا). 

لد تتارف إطااالق اجلناااح عىناى غااري متاا  ا مث  للاكلا مىنااه  هااأا ا فسارتن هنااا عىنااى نفاي ا مث ع الطااالق  للواا  ع  
ال يفااف ألفساري اجلناااح ابلةبتاة فااال )د جناااح عىنا  م: د ألبتااة عىنا  م مان إزااا  ا هار مث واال لالاا ل ل عىناى خل اجلناااح 

أله )لإل طىناة أهن) إىل وأله )فنبف ما فرضةم) فاأله )فنبف ما فرضةم) إثبات لىنجناح ا نفي نة). لوال ألبته ا هر  و
 ابن عط ة لوال وأق: د جناح عىن  م متناه د طىنأ جب    ا هر). 

  فإلااا فتىن ناا خل صااوأ ال يفااف مساابأق هباكا الةرلتال  لهاأ مل تااككر ع ال ااس هاكا ا تا  لىنجناااح وا ااة لد جماا ا 
أتلله من أتلله ألفسريا  ت  ال الق كىنه د ل ىن ة )جناح) لف اه بتا   لحم ىناه عىناى خل اجلنااح كناتاة بت ا ة عان الةبتاة با ف  

 مهر. 
لالأجه ما مل عىن ه اجل هأا لفف اجلناح  لهأ متناه ا ةتااف  لع ألفسري ابن عط ة عن م ي بن خيب طالأ  د جنااح  

بناااء؛ لنااه واا  تاا  اجلناااح عىنااى ا طىناال بتاا  إل كااال واصا ا لىنااكلق  لذلااا ماارمأا وباال ا ساا س  عىنا  م ع الطااالق وباال ال
 لورتأ منه ع الط ل عن الراغأ خي ع ألفسريه. 

فا ابأل من ارتة ألفب ل خوأال لف  ا هر  خل بتضه  خل  اأطه  لكارل وألاه )د جنااح عىنا  م إل طىنااةم النسااء ماا مل  
   لكلا لإلما   ابوة الطالق وبل ا س س لنه بت   عن وب  الةاكلق  لخبتا  مان الطاالق بتا  متسأهن) إىل آ ره مته
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ا س س عن إراة البرضااء باحن الرجال لا ارخة  ف اال خلىل خناأاع الطاالق حب ام ا ابواة الطاالق وبال البنااء  واال ابان عط اة 
ىناى خل تابا لا مان الةازل  للاق ا تاشارة  لكاال تنهاى لغريه: إنه ل ثارة ماا واض الر األ عىن اه الباالة لالساالق ا اؤمنحن ع

عاان فتاال الااكلاوحن الااكتن ت ثاارلل ألاازل  النساااء لألباا تىنهن  لت ثاار النهااي عاان الطااالق وااىت واا  تظاان حمرمااا  فرابناام ارتااة 
 إابوةه بنفي اجلناح  ت  الأ ا. 

خي د جناااح ع ألطىناا ا م ال لا   لمااا لالنساااء: ال لا   لالةترتااف ف ااه ألترتااف اجلاانس  فهااأ ع  اا اق النفااي لىنت ااأق   
  رف ة مب اتة  لا س س هنا كناتة عن ورابل ا رخة. 

لخل ع وأله )خل ألفرضأا هلن فرتضة) عاطفة عىنى متساأهن ا نفاي  لخل إذا لوتام ع  ا اق النفاي ألف ا  مفاال لال التطاف  
ألف ااا ه ع ا ثباااات  لهاااأ كاااأل احل ااام لوااا  فةااا ل عىناااى انةفااااء ا تطاااأف لا تطاااأف عىن اااه متاااا  لد ألف ااا  ا فاااال الاااكي 

ا ةتاطفحن  نبه عىنى ذلا اليف د ابن احلاجأ ع خمال ه  لصرح به الةفةاا اين ع شارح ال يفااف  لواال الط ال: إناه تؤ اك 
 من كالق الراغأ  لهأ الةحا ل؛ لل مفال )خل) ع ا ثبات نظري مفال الن رة: لهأ الفرل ا بهم  فإذا ل ال النفاي ا اةىنزق
نفي المرتن   تا  لهلكا كال ا ارال ع وألاه ألتااىل )لد ألطا  مانهم آناا خل كفاأاا) النهاي عان طاعاة كىن ه اا  د عان طاعاة 
خو مها للل ار ر  لعىنى هكا انبنام ا سارلة الصاأل ة لهاي: هال لوا  ع الىنراة ماا تا ل عىناى سار  لاوا  د بت ناه  بنااء 

 خل إذا لوتم ع   اق النهي كانم كال  ألا  ع   اق النفي.  عىنى خل ذلا د ت أل إد حبرف خل  لخل
    
 

 677صفحة : 
 
لجتل صاوأ ال يفاف خل ع وأله )خل ألفرضأا هلان فرتضاة)  تا  إد خل واىت  لهاي الا  تنةباأ ا ضاااع بتا ها أبل   

ع  ا اق النفاي  عىناى انةفااء كاال  لاجبة ا ض اا  بنااء عىناى إم اناه هناا لعىناى خناه خبتا  عان اصفااء ع لدلاة خل التاطفاة
ا ةتاااطفحن؛ إذ واا  تةااأهم خهنااا لنفااي خواا مها كيفاارهنا ع ا ثبااات  لبناااء عىنااى خنااه خنسااأ باألااه ألتاااىل  بتاا  ذلااا  )لإل 
طىناة اأهن مان وبال خل متساأهن لوا  فرضاةم هلان فرتضاة  و ااث اوةبار ع الةفبا ل عىناى خوا  المارتن: هاأ الطاالق وباال 

ق  لمل تككر و ام الطاالق وبال ا سا س  خل بتا ه  لوبال فارض البا اق  فا ل باكلا عىناى خل ا س س  م  فرض الب ا
البااأاة مل ألاا  ل ع الةاساا م السااابل  لذلااا خنسااأ أبل أل ااأل لال ااةثناء خل الراتااة  د لىنتطااف  لد تةااأهم خل صاااوأ 

ال وا   هار مان ارتاة  هاأاا د ال يفاف خمهل ألاا تر التطاف لتا ق اتةاامةاه  بال لل غاريه هناا خلضاح لخنساأ: تتاين لا ار 
 ت ع لةأهم وب  نفي خو  المرتن  طأاا ابلذهال  لهلكا ا ة اكه الب ضالي فجأ  ألا ترها عاطفة ع هكه ارتة. 

لو  خفالت ارتة و  ا  نطأوها: لهأ خل ا طىناة وبل البناء إذا مل تسام هلاا مهار د ألساةحل شا قا مان ا اال  لهاكا جم ا   
ابان التاريب  لو اي الاارطل عان ماال بان  اىن  ال خل هلاا نباف صا اق خمثاهلاا  لاجل هاأا عىناى  الفاه  عىن ه ف  ا و اه

 لخل ل س هلا إد ا ةتة  مث ا ةىنفأا ع لجأهبا ك ا   ر . 
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لهكا احل م للنا عىنى خل اليفرتتة و  اعةاربت الن ااح عاا ا د ماا ابلااأل  لاعةاربت ا هار الاكي هاأ مان مة األاه غاري د ق  
جرل ص رة الن اح  بل تىنازق بأاوا  مان خمارتن إماا ببا رة ختباه  لهاي ألت احن ماا ااه ابلااأل  لهاي ا تارب عنهاا ع الفااه  

بن اااح الةساا  ة  لإمااا ابلفتاال لهااأ اليفاارلع ع اجةناااء ا نفتااة ا ابااألة ابةاا اء ماان الن اااح لهااي ا ساا س  وااا هر إذل ماان 
ها  بل سةا  إىل مأجأ آ ر كاحلأ  ع عاأل الةربعات  لف ه نظر  لالنفس ألأاب  التاأل ال  د ألثبم  جرل ثبأت مةبأع

 لاأل مال بن  ىن  ال خم ل. 
لارتة للم عىنى ميفرلع ة خصل الطالق   ا خشترت بنفي اجلناح عن الطالق وبل ا س س لو ث خشترت إبابوة بتض  

أ بككر ميفرلع ة الطالق من هكه ارتة  فنحن نبسط خنأاعه: ابلةب ي لب ال خو امها  ل ا مل تةا ق لنا مأض  هأ خنس
الاأل ع ذلا: إل الاانأل التاق دنةظاق ا تاشرة هأ الأفاق: لال الق  لالهأاء  لالم ال  لو  لج ان ا تاشرة نأعحن: 

أ خلهل ااا متاشاارة واصااىنة حب اام الضاارلاة  لهااي متاشاارة النسااأ  ا اةىنفااة ع الاااأة لالضااتف  حبسااأ شاا ة فاار  النساا
لبت ه: ك تاشر ارابء م  البناء  لا  أة بتضهم م  بتض  لخبناء التم لالتيفارية  لا ةالفهاا ع الااأة لالضاتف تساةةب  
ا ةالفها ع ا ةرراق ال مال  فنج  ع وبر  من ا تاشرة  عن  ضتف ارصرة  ما ف ه لاف  لىنساآمة لالةااالف الناشاقحن 

الهاأاء لالم اال  لوا  جتال هللا ع ماا اا وار  النساأ أتثاريا ع ماا اا ا الءماة؛  ع ا تةطرق إىل ا ةتاشرتن من ألنافر ع
لنه  ا اا ور  النس أ  ت أل الةقاق الكات م  ال ر  خوأ  لخمت  لأل أل ا اكة لا  اا ة لالةااا  خطأل  فنيفار مان 

حب ام اجلبىناة  لو ام الةتاأل لا لاف  له اكا السببحن اجلبىني  لادصاطحايب  ماا تااأي اساال النفاأس ع الهاأاء لالم اال 
 تكهأ ذلا السببال تةباع ال  ا اا ما تةباع  النس أ. 

لالنأع الثاين: متاشرة حب م اد ة اا لهي متاشرة البحبة  لاصىنة  لاحلاجة  لا تالنة  لما هي إد متاشرة مؤوةة: ألطأل  
أ ا ااةطاعة الأفاااء حباااأق ألىنااا ا تاشاارة  لالةابااري ع خل ألاباار  لألسااة ر خل ألرااأ  حبسااأ وااأة الاا اعي لضااتفه  لحبساا

 ذلا  لالةاىنص من هكا النأع   ن إذا مل ألةح  الطباع. 
    
 

 678صفحة : 
 
لمتاشرة الزلجحن  ع الةنأتا   هاي مان الناأع الثااين  لع اررا حمةاجاة إىل آرا الناأع اللل  لتناباها مان الناأع اللل   

ت ثر خد ت أان ورتبحن ل ببه ادصطحايب  ع خلل عا  الةزل   وىت ألطأل ا تاشرة  لت ةسأ    ببه اجلبىني لل الزلجحن 
كاال ماان ار اار  ىناااه  إد خل هللا ألتاااىل جتاال اغبااة الرجاال ع ا اارخة. إىل واا  خل  طبهااا  لع م ىنااه إىل الاا  تراهااا  ماااك 

رخة الرجال  ثال ذلاا ماا تتاز  ع نفاس الازلجحن نااأااي انةسابم باه لاورتنام  لع ن ةاه متاشارهتا متاشارة ط باة  لع ماابىناة ا اا
ل ااااأاطر شاااارتفة  لثاااااة ابصااااري  ألاااااأق مااااااق الساااابأ اجلبىنااااي  مث ألتابهااااا متاشاااارة لإلااااف أل  اااال مااااا تاااااأق مااااااق الساااابأ 
ادصاطحايب  لوا  خشااا هللا ألتااىل إىل هاكا الساار النفسااين اجلىن ال  باألاه: )لمان آايألااه خل  ىنال ل ام مان خنفسا م خ لاجااا 

 نأا إل ها لجتل ب ن م مألة لامة). لةس 
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لو  تترض من ألنافر ال الق  لجتاف ها  كا د تط   مته ع أل أتن هكتن السببحن خل خو مها  فروة ج إىل لض  وانأل  
لىنةاىنص من هكه البحبة  لقال ألناىنأ  بأ شااق لع الة فالةاىنص و  ت أل مرغأاب ل ال الزلجحن  لهكا د إشا ال 

مرغأاب لو مها لميةن  منه ار ر  فىنزق نرج ح خو  اجلانبحن: لهأ جاناأ الازل  لل اغبةاه ع ا ارخة خشا    ف ه  لو  ت أل 
ك ف لهأ الكي  اتى إل هاا  لاغاأ ع ادوارتال هباا؛ للل التاال ع نأعاه خشا   لالنظار مناه ع التأاواأ خ ا   لد خشا  

الاةاىنص مان هاكه الأاطاة ب ا  الازل   لهاكا الاةاىنص هاأ  اوة اد لذ   لصربا عىنى  أء  ىنال مان ا ارخة  فجتال اليفارع
ا ساا ى: ابلطااالق  فااا  تت اا  إل ااه الرجاال بتاا  لي  لواا  ألساارله ا اارخة ماان الرجاال  لكااال التاار  ع اجلاهىن ااة ألساارل ا اارخة 

 الرجل الطالق ف طىناها  وال  ت   بن لت  بن ع رل بن نف ل تككر  لجة ه:          
 عم                      ل إىل ال أق وأل  لا لهرت ألىنا عر اي ألنطاال عىني   
  الةاين الطالق خل اخاتماا                      يل وىن ال و  جقة اين بن ار لوال عب   بن البرف:            
 ألىنا عر ي غضل ألرت   اييل                      خلاباحن ألارت  خق لااا دل   
خح                      فال خل ألتطفاي صا لا اجل ااال لجتال اليفارع لىنحااكم  إذا خ  الاازل  إل ت ان طباا الفاراق فاااال   

 الفراق  لاحلل الزلجة الضر من عيفرأله  بت  ثبأت مأجباأله  خل تطىناها عىن ه. 
برضااا  فااالطالق فسااد لتااا ة الن اااح:  نزلااة ا والااة ع الب اا   إد خنااه فسااد مل تيفاارتط ف ااه اضااا كااال ا ةتاواا تن باال اكةفااى 

لاو : لهأ الزل   ألسه ال لىنفراق عن  ادضطراا إل ه  لماةضى هكا احل م خل ت أل الطالق وبل البناء اب ارخة  نأعاا؛ إذ 
مل ألا  جترباة ال االق  ل ان  اا كاال الا اعي إىل الطاالق وبال البنااء د ت األ إد لسابأ عظا م لل خفتاال التااالء ألباال 

خة  ابذل هلا ماله لنفسه إىل طالوها وبال الةتارف هباا  لاأد خل وا  عىنام مان شارهنا ماا عن التبث  ك ف تت   ااغأ ع امر 
 خ ال اجاءه ع متاشرهتا  ف ال الةاىنص لوةقك وبل الةتااف  خ هل منه بت  الةتااف. 

بضام ا ثنااة  لورخ اجل هأا ما مل متسأهن  بفةح ا ثناة الفأو ة  مضااع مس اجملرل  لوارخ مازة لال ساا ي ل ىناف  متا اأهن  
 الفأو ة لأبلف بت  ا  م مضااع ماس  ؛ لل كال الزلجحن ميس ار ر. 

لوألاه )لمةتااأهن عىناى الأ اا  وا اه) ارتااة عطاف عىنااى وألااه )د جنااح عىناا  م)  عطاف الةيفاارت  عىناى الةيفاارت   عىنااى خل  
ت األ لىنفتال ا ا ا  ابلظارف لهاأ: ماا مل ادسال اب نيفا  ة لاصربتة غري شارط عنا  ا اااحن  لالضا ري عا ا  إىل النسااء: ا 

متسااأهن خل ألفرضااأا  ك ااا هااأ الظاااهر  خي مةتااأا ا طىناااات وباال ا ساا س  لوباال الفاارض  لد خوسااأ خواا ا زتاال متااال 
الضا ري عىناى غاري ماا ذكاران  لخماا مااا تأجا  مان اصاالف باحن التىن ااء ع و اام ا ةتاة لىن طىنااة ا ا  أل هباا  فاكلا لللااة 

 تة. خ ر  غري هكه ار
لالمر ع وأله )لمةتأهن)  اهره الأجأ  لهأ وأل عىني  لابن ع ر  لاحلسن  لالزهري  لابن جبري  لوةالة  لالضحا    

لإ ااحاق باان ااهأتااه  لوالااه خبااأ ون فااة لاليفااافتي لخماا ؛ لل خصاال الباا رة لىنأجااأ  ماا  ورتنااة وألااه ألتاااىل )واااا عىنااى 
)وااا عىنااى ا ةااحن) لل كىن اة )وااا) ألؤكا  الأجاأ   لا ارال اب سانحن عناا   ا سانحن) لوألاه  بتا  ذلاا  ع ارتاة ارأل اة:

هؤدء ا ؤمنأل  فا سن  ت  ا سن إىل نفسه إببتالها عن ال فر  لهؤدء جتىنأا ا ةتاة لىن طىنااة غاري ا ا  أل هباا لغاري 
  ا س ى هلا مهر لاجبة  لهأ الاجح: لقال ت أل عا  ن اوها  ىن ا عن عأض ا هر.
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لجتل  اعة المر هنا لىنن    لاأله بت : )واا عىنى ا سنحن) فإنه ورتنة عىنى صرف المر إىل خو  ما تاةض ه  لهاأ   

ناا    اااف مؤكاا  لىنناا   التاااق ع متاا  ا وسااال  لهااأ وااأل مالااا لشاارتح  فجتىنهااا واااا عىنااى ا ساانحن  للااأ كاناام 
لمفهأق جتىنها واا عىنى ا سنحن خهنا ل سم واا عىنى     النااس  لكاكلا وألاه  لاجبة  جلتىنها واا عىنى     الناس 

ا ةاحن ع ارتة ارأل ة  لل ا ةاي هأ كثري ادمةثال  عىناى خنناا لاأ مىنناا ا ةااحن عىناى كال ماؤمن ل اال باحن ارتةاحن ألتاااض 
ن عرفة: وال حم   بن مساىن ة مان خصاحا  ا فهأق لالت أق  فإل ا فهأق اصاف خيبص الت أق  لع ألفسري ال  عن اب

مالا: ا ةتة لاجبة تاضي هبا إذ د    خل ت أل مان ا سانحن لد مان ا ةااحن إد اجال  اأء  مث ذكار ابان عرفاة عان ابان 
عب  السالق  عن ابن وب أ  خنه وال بةا   الت أق عىنى ا فهأق عن  الةتااض  لخناه الصاح عنا  الصاأل حن  وىنام: ف اه 

فإل الاا ل اب فهأق  د ب  خل خيبص ابأصه ع أق التاق ع مرألبة الةحس ين  فال ألبىنغ مبىنغ الأجأ   للهنا مال  نظر 
بكل ع غري عأض  فريج  إىل الةربعات  لالةربعات من لبة د لاجبة  لورتنة ذلا وأله ألتااىل: )وااا عىناى ا سانحن) فاإل 

ااأق  عىناى خناه وا  نفاي هللا اجلنااح عان ا طىنال  مث خثبام ا ةتاة  فىناأ كانام ف ه إمياء إىل خل ذلاا مان ا وساال د مان احل
ا ةتة لاجبة د نةاض نفي اجلناح  إد خل تاال: إل اجلناح نفي لل ا هر شيء متحن  و  زحف اب طىنل  االف ا ةتة  

ا مهرا  وال: فحسبها ما فرض فإهنا عىنى وسأ ل ته للكلا نفي مالا ن   ا ةتة: لىن  طىنام وبل البناء لو   ي هل
 هلا خي لل هللا وبرها عىنى ذلا  افاا اب طىنل  خي فال ألن   هلا ن اب  اصا  أبمر الارآل. 

 لو  وال مالا: أبل ا طىناة ا األ هبا  تسةحأ متة ته  خي بااع ة ا وسال العم ل ا مضى من ع ل السىنف.  
ا أ ا  مان خل ا   إذا صااا ذا  اتة  لا اارت مان خوارت إذا صااا ذا وارت: لهاأ لوأله )عىنى ا أ   وا اه لعىناى ا اارت وا اه)  

ض ل الت ش  لالا ا  بسا أل الا ال لبفةحهاا  ماا باه ألت احن ذات اليفايء  خل والاه  ف طىنال عىناى ماا تساالي اليفايء مان 
ألأ الناس ع الثرلة  لهأ الطبااة الجراق  لتطىنل عىنى ما تسالته ع الا  ة  لا رال به هنا احلال ال  تا ا هبا ا رء  ع مرا

من الاأق  لالطاوة من ا ال  لورخه اجل هأا بس أل الا ال  لوارخه ابان لكاأال عان ابان عاامر  لمازة  لال ساا ي  لوفاص 
 عن عاصم  لخبأ جتفر بفةح ال ال. 

 ل ل وأله )لوا  فرضاةم لوأله )فنبف ما فرضةم) مبة خ حمكلف اصرب: إزا ا  لظهأا ا ت   خي فنبف ما فرضةم هلن  ب 
 هلن) د دسن ف ها إد هكا الأجه. لادوةباا عىنى وأله )فنبف ما فرضةم) ت ل عىنى خهنا و نقك د مةتة هلا. 
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لوأله )إد خل تتفأل خل تتفأ الكي ب  ه عا ة الن اح) ا ةثناء من ع أق الوأال خي إد ع والاة عفاأهن خي النسااء:   
ن هااكا النبااف  لألساا  ة هااكا ا  ااااط عفااأا  اااهرة  لل نباف ا هاار واال لجااأ عىنااى ا طىناال لىن طىناااة وباال أبل تسااط

البناء  ا ا ةاف هبا  خل  ا خلويفها  فهأ ول لجأ لررق ضر  فإ ااطه عفأ د حمالة  خل عنا  عفاأ الاكي ب ا ه عاا ة 
ع وباأل الازل   لإل كاال كالمهاا  اي عاا ا  فهاأ الن اح  لخل ع الن ااح لىنجانس  لهاأ مةباالا ع عاا  ن ااح ا ارخة  د 

غري النسااء د حمالاة لاألاه )الاكي ب ا ه عاا ة الن ااح) فهاأ ذكار  لهاأ غاري ا طىنال ختضاا  لناه لاأ كاال ا طىنال  لااال: خل 
ألتفأ ابصطاا   لل وبىناه )لإل طىناة اأهن) لد لاعاي إىل  االف ماةضاى الظااهر  لو ال: جايء اب أصاأل سرتضاا عىناى 

ا طىنل  لنه كانم ب  ه عا ة الن اح فرفاهتا ابلطالق  ف ال ج ترا أبل تتفأ عن إمساا  النباف  لتارت  هلاا   ا   عفأ
ص اوها  لهأ مرللل أبنه لأ خات  هكا ا ت   لاال  خل تتفأ الاكي كاال ب ا ه عاا ة الن ااح  فةتاحن خل ت األ خاتا  باه ليل 

ن اوهااا إد بااه  فااإل كااال ا اارال بااه الااأيل اجملاارب: لهااأ ال  ع ابنةااه الب اار  ا اارخة؛ لل ب اا ه عااا ة ن اوهااا؛ إذ د تنتااا  
لالس   ع خمةه  ف أنه ب  ه عا ة الن اح  اهر  إد خنه جتال ذلاا مان صافةه ابعةبااا ماا كاال  إذ د دة ال غاري ذلاا  

وضاأاه  لكاال شارهنم خل خيطباأا لإل كال ا رال مطىنل الأيل  ف أنه ب  ه عا ة الن اح  من و ث ألأواف عاا  ا ارخة عىناى 
اللل اء ع لدايهم فالتفأ ع ا أضتحن وا اة  لادألباف ابلبىنة جما   لهكا وأل مالا؛ إذ جتل ع ا أطر: الكي ب  ه 
عا ة الن اح هأ ال  ع ابنةه الب ر  لالس   ع خمةه  لهأ وأل اليفافتي ع الا    فة األ ارتاة ذكارت عفاأ الرشا  ة  

عىن ها  لنسأ ما تار  من هكا الاأل إىل  اعة من السىنف  منهم ابن عباس  لعىنا ة  لاحلسن  لوةالة  لو ل: لا أيل 
الكي ب  ه عا ة الن اح هأ ا طىنل لل ب  ه عا  نفسه لهأ الابأل  لنسأ هكا إىل عىني  لشرتح  لطاللس  لجماها   

الن ااااح  خل ب ااا ه الةبااارف ف هاااا: اب باااااء  لالفساااد  لهاااأ واااأل خيب ون فاااة  لاليفاااافتي: ع اجل تااا   لمتااا  ب ااا ه عاااا ة
 ابلطالق  لمت  عفأه: أل   ىنة الب اق  خي إعطاؤه كامال. 

لهااكا وااأل بت اا  ماان لجهااحن: خواا مها  خل فتاال ا طىناال و نقااك د تساا ه عفااأا باال أل  اا ال  ل اوااة؛ لل متناااه خل تاا ف   
ل عفأا ف ه نظر  إد خل تااال: كاال الرالاأ عىنا هم خل تساأق الب اق كامال  وال ع ال يفاف:  لألس  ة الزايلة عىنى احل

إل ها ا هر عن  الةزل   فإذا طىناها ا ةحل خل تطالبها بنبف الب اق  فإذا ألر  ذلا فا  عفا  خل  اه عفأا عىنى طرتل 
 ا يفاكىنة. 

فأ ا رخة خل لل هاا  فاا  تظان الثاين خل لف  ا طىنل ا هر كامال لىن طىناة  إوسال د دةا  إىل أليفرت  خمبأف  االف ع 
 خو  خل ا هر  ا كال اكنا من التا  د تبح إ ااط شيء منه. 

لوأله )لخل ألتفأا خور  لةاأ ) ألكت ل خي التفأ من و ث هاأ  للاكلا واكف ا فتاأل  لاصطاا  جل  ا  الماة  لجايء  
خنه كىنه مرغأ  ف ه  لمن الناس من ا ةظهر جب   ا ككر لىنةرىن أ  لل س  طااب لىن طىناحن  لإد  ا مشل عفأ النساء م  

هبكه ارتة عىنى خل ا رال ابلكي ب  ه عا ة الن اح ا طىنل  لنه عرب عنه بت   باأله )لخل ألتفأا) لهأ  اهر ع ا ككر  لوا  
 غفل عن مأاو  الةكت ل ع آي الارآل كاأله )خل تبىنحا ب نه ا صىنحا لالبىنح  ري). 

اااأ : خل التفااأ خواار  إىل صاافة الةاااأ  ماان الة سااا ابحلاال؛ لل الة سااا ابحلاال د تناااع لمتاا  كااأل التفااأ خواار  لىنة 
الةاأ  ل نه تؤذل بةبىنأ صاوبه لش أله  لالتفأ تؤذل بس اوة صاوبه لامةه  لالاىنأ ا طبأع عىنى الس اوة لالرمة  
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لالاأا ع شارعي لطب تاي  لع الاىناأ خور  إىل الةاأ  مان الاىناأ الباىنأ اليفا ت   لل الةااأ  ألاار   اا اا واأة الاأا ع  
 ا فطأا عىنى الرخفة لالس اوة لحن تزعه عن ا ظامل لالاسالة  فة أل الةاأ  خور  إل ه ل ثرة خ باهبا ف ه. 

لوألااه )لد ألنسااأا الفضاال ب اان م) ألااكت ل رل  متطااأف عىنااى الةااكت ل الااكي وبىنااه  لاازايلة الرتغ ااأ ع التفااأ  ااا ف ااه ماان  
  الطباع السىن  ة وأ الفضل. الةفضل ال ن أي  لع

فرمرلا ع هاأله ارتة أبل تةتاه لا الفضل  لد تنسأه؛ لل نس انه تباع  ب نهم لب نه  ف ض حل منهم  لمأشا خل دةا   
إىل عفااأ غااريه عنااه ع لاوتااة خ اار   ففااي ألتاهاا ه عااأل كبااري عىنااى ا لااف لالةحابااأ  لذلااا  ااب ل لاضااحة إىل ادسااال 

 اع هبكا الأصف عن  وىنأل الةجربة. لا ؤا اة لادنةف
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لالنساا ال هنااا مسااةتاا لتع ااال  لوىنااة ادعةناااء ك ااا ع وألااه ألتاااىل )فااكلوأا  ااا نساا ةم لااااء تااأم م هااكا) لهااأ كثااري ع   

هللا  ا ألت ىناأل الارآل  لع كىن ة )ب ن م) إشااة إىل هكا التفأ  إذا مل تنس ألتامل الناس به بتضهم م  بتض  لوأله: )إل 
ببري) ألتىن ل لىنرتغ أ ع ع ق إمهال الفضال لألتارتض أبل ع التفاأ مرضااة هللا ألتااىل  فهاأ تار  ذلاا مناا ف جاا   عىن اه  

 لنظريه وأله )فإنا أبع ننا). 
[) ادنةااال مان غارض إىل غارض  ع آي الاارآل  د 238)وافظأا عىنى البىنأات لالبالة الأ طى لوأمأا هلل واانةحن] 
ق له وأة ااألباط  لل الارآل ل س كةا  أل اتس ترألأ ابلةبأتأ لألفرت  ا سا ل بتضها عىنى بتض لل ناه كةاا  ألاككري  ألىنز 

لمأعظة فهأ جم أع ما نزل من الاأوي ع ها ي الماة  لأليفارتتها لمأعظةهاا  لألتىن  هاا  فاا  ز ا  ف اه اليفايء لىنيفايء  
نازلل الرارض الثااين  عااأ الرارض اللل  خل أل األ ارتاة مارمأاا  من غري لزلق ااألباط  لألفرع منا بة  لا ا كفى ع ذلاا

إبحلاوها  أض  متحن من إو    أا الاارآل. ك اا ألاا ق ع ا ا ماة الثامناة  لد خيىناأ ذلاا مان منا ابة ع ا تااين  خل ع 
اوةضاى ذلاا:  انسجاق نظم ال الق  فىنتل آتة )وافظأا عىنى البىنأات) نزلم عاأ آايت أليفرت  الت ة لالطالق  لسبأ

من غفىنة عن البالة الأ طى  خل ا ةيفتاا ميفاة ع ا افظة عىن ها  ف أو  هكه ارتة مأو  اجل ىنة ا ترتضة باحن خو ااق 
الطالق لالت ل  لإذا خب م خد ألطىنأ اداألباط فالظاهر خنه  ا طال ألب ال خو اق كثرية مةأال ة: ابةا اء مان وألاه )تسارلأنا 

ارتاة مرألبطاة ابلةاكت ل الاكي ذتىنام باه ارتاة السااباة: لهاأ وألاه )لخل ألتفاأا خوار  لىنةااأ  لد  ماذا تنفاأل)  جاءت هاكه
ألنسأا الفضل ب ن م) فإل هللا لعاان إىل  ىنل م    لهأ التفأ عن احلاأق  ل ا كال ذلاا اصىنال وا  تتسار عىناى الانفس  

الظاامل  لكاال ع طبااع النفاس اليفاح  عىن ناا هللا ألتااىل  ا ف ه من ألر  ما سباه مان ا ال ام  مان ماال لغاريه: كادنةاااق مان 
للاء هكا ال اء ب لاءتن  خو مها لن أي عاىني  لهأ وأله )لد ألنسأا الفضل ب ن م)  ا ككر أبل التفأ تار  إل ا البت    

الف ماا لتبري الت ل ص تاا لإنا إل عفأت ف أشا خل ألارتف ذنباا ف تفاى عناا  إذا ألتاااف النااس الفضال ب انهم  اا
 إذا خصبحأا د تةنا عأل عن احلل. 
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الا لاء الثااين خ ارلي الواااين: لهاأ الباالة الاا  لصافها هللا ألتااىل ع آتاة خ اار  أبهناا ألنهاي عاان الفحيفااء لا ن ار  فىن ااا   
نة كانم مت نة عىنى الةاأ   لم ااق ال الق  وث هللا عىنى ا افظة عىن ها  للا خل ألاأل:  ا طال ألتاوأ ارايت ا ب 

أليفرتتات ألرىنأ ف ها احلظأظ ال ن أتة لىن  ىنفحن  عابم ألىناا الةيفارتتات بةيفارت  ألرىناأ ف اه احلظاأظ ال رلتاة  ل اي د 
تيفااةرل الناااس ب اا ااة خواا  الباانفحن ماان الةيفاارت   عاان لاا ااة الباانف ار اار  وااال الب ضااالي:  خماار اب افظااة عىن هااا ع 

 ةرال بيفرهنم عنها  . ألضاع ف خو اق اللدل لال لا   لقال تىنه هم ادش
لوال بتضهم: ) ا ذكر واأق الناس لهلم عىنى ا افظاة عىناى وااأق هللا) لهاأ ع اجل ىناة. ما  ا شاااة إىل خل ع التناتاة  

ابلبىنأات خلاء ول اليف ر هلل ألتاىل عىنى ما لجه إل نا من عناتةه أبماأاان الا  هباا واأاق نظامناا لوا  خلمار إىل ذلاا وألاه ع 
 ك ا عىن  م ما مل أل أنأا ألتىن أل) خي من وأانحن ا تامالت النظام ة. آ ر ارتة )

لعىنى هكتن الأجهحن ار رتن أل أل  ىنة )وافظأا عىنى البىنأات) مترتضة لمأوتها لمتناها مثل مأوا  وألاه )لا اةت نأا  
لباحن  ىناة )اي باين إ ارا  ل  ابلبرب لالبالة) بحن  ىنة )اي بين إ را  ل اذكارلا نت ا  الا  خنت ام عىنا  م لخلفاأا بتها ي).

اذكرلا نت   ال  خنت م عىن  م لخين فضىنة م عىنى التا حن). لك أو   ىنة )اي ختها الكتن آمنأا ا اةت نأا ابلبارب لالباالة 
 إل هللا م  البابرتن) بحن  ىنة )فال ختيفأهم لا يفأين) ارتة لبحن  ىنة )لد ألاألأا  ن تاةل ع  ب ل هللا خمأات) ارتة. 

ل)واافظأا) صا رة مفاعىناة ا اةت ىنم هناا لىن بالراة عىناى غاري وا اةهاا. لا افظاة عىن هاا هاي ا افظاة عىناى خلواهتاا مان خل  
 ألؤ ر عنها لا افظة ألؤذل أبل ا ةتىنل هبا ول عظ م خييفى الةفرتط ف ه. 

 هنا ال  ألطىنأ ا افظة عىن ها. لا رال: البىنأات ا فرلضة )لخل) ع البىنأات لىنته   لهي البىنأات اص س ا ة راة؛ ل 
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)لالبااالة الأ ااطى) د شااا خهنااا صااالة ماان  ىنااة البااىنأات ا فرلضااة: لل الماار اب افظااة عىن هااا تاا ل عىنااى خهنااا ماان   

ها  فإما الفرا ض  لو  ذكرها هللا ألتاىل ع هكه ارتة مترفة بالق الةترتف  لمأصأفة أبهنا ل طى  فس تها ا سىن أل لورخل 
عرفأا ا ابأل منها ع و ااة الر األ صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  مث طارخ عىنا هم ادوة اال بتا ه فاا ةىنفأا  لإماا شارىنةهم التناتاة 
ابلسؤال عن مه ات ال تن ع و اة الر أل عن السؤال عن ألت  نها: لهنم كانأا عا محن عىنى ا افظة عىنى اجل  ا   فىن اا 

عىن ااه ل ااىنم ا ةىنفااأا ع ذلااا فنباا  ماان ذلااا  ااالف شاا ت : خهن اام الوااأال ف ااه إىل ن ااف  ألااكاكرلها بتاا  لفاألااه صااىنى هللا
لعيفرتن وأد  ابلةفرتل لاجل ا   لوا   اىن أا لىن يفاف عنهاا مساالا؛ مرجتهاا إىل خ اك ذلاا مان الأصاف ابلأ اطى  خل 

 من الأصاتة اب افظة عىن ها. 
لل جتل الأصف من الأ ط  ت  اص اا لالفضل  فرجا  فرما الكتن ألتىناأا ابد ة دل بأصف الأ طى: ف نهم من وا 

إىل ألةب  ما لال ع ألفض ل بتض البىنأات عىنى بتض  مثل وأله ألتااىل: )إل وارآل الفجار كاال ميفاهألا) لوا تث عا يفاة 
 )خفضل البىنأات عن  هللا صالة ا رر ). 
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الت ل فكهأ تةطىنأ البالة ال  هي لمنهم من والل جتل الأصف من الأ ط: لهأ الأاو  بحن جانبحن مةسالتحن من  
بحن صالألحن من كل جانأ  ل ا كانم كل لاو ة من البىنأات اص س صاحلة لل ألتةرب لاوتة بحن صاالألحن  لل ابةا اء 
اللوات اعةبااي  ذهبأا تت نأل ا ب خ: ف نهم من جتال ا با خ ابةا اء النهااا  فجتال مبا خ الباىنأات اص اس صاالة البابح 

 طى: التبر  لمنهم من جتال ا با خ الظهار  لهناا خلل صاالة فرضام؛ ك اا ع وا تث جربتال ع ا أطار  فاضي أبل الأ 
 فجتل الأ طى: ا رر . 

لخماا الااكتن ألتاىناأا باا ل ل الأصااتة عىنااى ا افظااة  فاكهبأا تةطىنبااأل خشال صااالة عىنااى النااس: أل ثاار ا ةطىنباات عنهااا  فاااال  
  تناة  كاانأا خهال شارل  لكانام أتألا هم الظهار لهام وا  خألتباةهم خع ااهلم  لا اا  وأق: هي الظهر لهنا خشل صالة عىنا هم اب

كانأا ع إك ال خع اهلم  لوال وأق: هي التيفاء؛  ا لال خهنا خثال صالة عىنى ا نافاحن  لواال بتضاهم: هاي التبار لهناا 
  اليفةاء. لوم شرل لع ل؛ لوال وأق: هي الببح لهنا لوم نأق ع الب ف  للوم ألطىنأ ال فء ع

لخصح ما ع هكا اصاالف: ماا جااء مان جهاة الثار لذلاا واأدل: خوا مها خهناا البابح. هاكا واأل  هاأا فاهااء ا  تناة   
لهااأ وااأل ع اار  لابنااه عباا  هللا لعىنااى  لاباان عباااس  لعا يفااة  لوفبااة  لجااابر باان عباا  هللا  لبااه وااال مالااا  لهااأ عاان 

  لهم خعىنم الناس  ا ترل  عن ا أل هللا صىنى هللا عىن اه ل اىنم: مان واأل  اليفافتي ختضا  لل اليفا   عن هم خهنا الببح
 خل فتل  خل ورتنة وال. 

الاأل الثاين: خهنا التبر  لهكا وأل  هأا من خهل احل تث  لهأ وأل عب  هللا بن مستأل  لال  عن عىني ختضا  لهأ  
ىل عا يفة  لوفبة  لاحلسن  لبه وال خبأ ون فة  الصح عن ابن عباس ختضا  لخيب هرترة  لخيب  ت   اص اي  لنسأ إ

لاليفافتي ع الاتة  لمال إل ه ابان وب اأ مان ا ال  اة  لوجاةهم ماا ال  خل النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم واال تاأق اصنا ق 
وحن نسى خل تبىني التبار مان شا ة اليفارل ع وفار اصنا ق  واىت غربام اليفا س فااال:  شارىنأان  خي ا يفاركحن  عان 

 لأ طى  خضرق هللا وبأاهم اناا  . البالة ا
لالصح من هكتن الاألحن خلهل ا:  ا ع ا أطر لالباح ححن  خل عا يفاة لوفباة خمارات كااألل مباحف ه ا خل ت ةباا وألاه  

ألتاىل )واافظأا عىناى الباىنأات الأ اطى لصاالة التبار لوأماأا هلل واانةحن) لخ ان ت عا يفاة ذلاا إىل ا األ هللا صاىنى هللا 
مل ألسن ه وفبة  فإذا بطل خل أل أل الأ طى هي التبر  حب م عطفها عىنى الأ طى ألتحن كأهناا البابح  عىن ه ل ىنم  ل 

 هكا من جهة الثر. 
لخما من جهة مسالا الللة ا ةا ماة  فرفضاىن ة البابح ربةاة ابلاارآل  واال ألتااىل  خمبباا هلاا ابلاككر )لوارآل الفجار إل  

  ة الىن ل  لمال  ة النهاا  زة تأل عن  صالة الببح  لألأ طها اب ت  ورآل الفجر كال ميفهألا) لع البح ح خل مال
احلا اي  اهر  لل لوةها بحن الىن ل لالنهاا  فالظهر لالتبر هنااتةال  لا رار  لالتيفااء ل ىنةاال  لالبابح لوام مارتلل باحن 

رتضاةه متامىناة فارا ض الىن ال: فيفارع ف هاا الأوةحن  وىت إل اليفرع عامل انفىنةه متامىنة نأافل النهاا: فيفرع ف هاا ا  اراا  لف
 اجلهر. 
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 683صفحة : 
 
لماان جهااة الأصااااي اب افظااة عىن هااا  هااي خجاا ا البااىنأات بااكلا: لهنااا البااالة الاا  أل ثاار ا طبااات عنهااا  اب ااةالف   

وااأال الوااال م لالتبااأا لالماام  اااالف غريهااا فااا  أليفاال إواا   البااىنأات ال اار  عىنااى طا فااة للل خ اار   حبسااأ ال
 لالوال م لالفبأل. 

لمن الناس من ذهأ إىل خل البالة الأ طى وب  إ فا ها ل حافف الناس عىنى     الباىنأات  لهاكا واأل ابطال؛ لل  
هللا ألتاىل عرفها ابلالق للصفها. ف  ف ت أل جم أع هكتن ا ترفحن غري مفهأق  لخما و اس ذلا عىنى  اعة اجل تة لل ىنة 

 ا و  ذكر بطرتل ا هباق لصحم اررا أبهنا غري مت نة. هاكا  الصاة ماا تتارض هناا مان ألفساري الا ا ففا    لل كىن ه
 ارتة. 

لوأله ألتاىل )لوأمأا هلل وانةحن) خمر ابلا اق ع البالة اضأع  فالا اق: الأوأف  لهأ اكن ع البالة فال ترت  إد لتكا   
م من الاانةحن) لوال )إل إبراه م كال خمة وانةا هلل ون فا) ل ي به لخما الانأت: فهأ اصضأع لاصيفأع وال ألتاىل: )لكان

الاا عاء ا اباااأف الااكي تااا عى باااه ع صااالة البااابح خلع صاااالة ا راار   عىناااى  ااالف ب ااانهم  لهاااأ هنااا حم اااأل عىناااى 
ن عنا  اصضأع لاصيفأع  لع البح ح عن ابن مستأل: كنا نسىنم عىنى ا أل هللا لهاأ تباىني فاريل عىن ناا  فىن اا اجتناا ما

النجاشي  ىن نا عىن ه فىنم ترل عىن نا  لوال:  إل البالة ليفرال  لعن  ت  بان خاوام: كاال الرجال ت ىنام الرجال إىل جنباه  ع 
 البالة  وىت نزلم )لوأمأا هلل وانةحن) فرمران ابلس أت. 

هكه ارتة عن  الاكتن فسارلا فىن س )وانةحن) هنا  ت  واا حن لعاء الانأت  لل ذلا ال عاء إلا  ي ونأات ا رتلاوا من  
الأ طى ببالة الببح ك ا ع و تث خنس  لعا النل عىنى اعل لذكاأال ع صاالة الرا اة شاهرا لذلاا با ء الاناأت لماا  

 كنا نانم  . 
[) ألفرتا  عىناى وألاه )لوأماأا 239)فإل  فةم فرجاد خل اكباان فإذا خمناةم فااذكرلا هللا ك اا عىن  ام ماا مل أل أناأا ألتىن األ] 

انةحن) لىنةنب ااه عىنااى خل والااة اصااأف د أل ااأل عااكاا ع ألاار  ا افظااة عىنااى البااىنأات  لل نهااا عااكا ع ألاار  الا اااق هلل هلل واا
 وانةحن  فرفال هكا الةفرت  غرضحن: خو مها ببرتح لفظه  لار ر بال ق متناه. 

 األاأل الارلع لتاألاأل لاصأف هنا  أف الت ل  لبكلا   م صالة اصاأف  لالتار  ألسا ى احلار  أب ااء اصاأف: ف 
 الفزع  وال ع رل بن كىنثأق:          

 لس ىننا غكاة الرلع جرل لوال  ربة بن ع ر الفاتسي:            
لنسأأل م ع الرلع ابل لجألهها                      خيىنن إماااء لا ماااء واارا ر لع احلا تث )إن ام لة ثارلل عنا  الفازع   

 رف إطالق اصأف عىنى احلر  وبل الارآل وال ألتاىل )للنبىنأن م بيفيء من اصأف لاجلأع). لألاىنأل عن  الط  ) لد تت
لا تا : فاإل واااابةم خل كناةم ع واار   لمناه  ااي الفاهااء )صاالة اصااأف) الباالة الاا  تؤلتهاا ا سااىن أل لهام تبااافأل  

ل ااأف الساااباع  لوطاااع الطرتااال   التاا ل  ع  اااوة احلااار : لإتثاااا كىن اااة اصااأف ع هاااكه ارتااة لةيفااا ل  ااأف التااا ل 
 لغريها. 
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)لاجاد)    ااجل كالبحا  )لاكباان)    ااكأ لمها وادل من حماكلف خي فباىنأا اجااد خل اكبااان لهاكا ع متا   
اد ةثناء من وأله )لوأماأا هلل واانةحن) لل هاألاه احلالاة ختاالف الاناأت ع والاة الرتجال  لختالفه اا متاا ع والاة الركاأ . 

 رتة إشااة إىل خل صالة اصأف د تيفرتط ف ها اصيفأع  لهنا أل أل م  ادشةرال ابلاةال لد تيفرتط ف ها الا اق. لا
لهاكا اصااأف تسااط مااا ذكار ماان شارلط البااالة  لهاأ هنااا صاالة الناااس فارالي  لذلااا عنا  مالااا  إذا اشاة  اصااأف   

ا مااق  لل سام هاكه ارتاة لب اال صاالة اجلا ش ع احلار  لخ ىنهم الت ل  لمل ت ن وبن حب ث ألةتكا البالة  اعاة ما  
 اعة: ا ككأاة ع  أاة النساء  لالظاهر خل هللا شرع لىنناس ع خلل المر صالة اصأف فرالي عىنى احلاال الا  تة  ناأل 

ن  باع  متها من مأاجهة الت ل  مث شرع هلم صالة اصأف  اعة ع  أاة النساء  لختضا مشىنم هكه ارتة كل  أف م
خل وطااااع طرتااال  خل مااان  ااا ل ا ااااء  واااال مالاااا: لألساااةحأ إعاااالة الباااالة  واااال خباااأ ون فاااة: تباااىنأل ك اااا لصاااف هللا 

 لتت  لل  لل الاةال ع البالة مفس  عن ه. 
 لوأله )فإذا خمنةم فاذكرلا هللا) خاال البالة خي ااجتأا إىل الككر ا ترلف.  
 يفااة لىن سىن حن أبهنم    أل هلم النبر لالمن. لجاء ع المن إبذا لع اصأف إبل ب 

    
 

 684صفحة : 
 
لوأله )ك ا عىن  ام ماا مل أل أناأا ألتىن األ) ال ااف لىنةيفاب ه: خي اذكارله ذكارا تيفاابه ماا مان عىنا  م مان عىنام اليفارتتة ع   

أل الككر بن اة اليفا ر عىناى ألفاص ل هكه ارايت ا ةا مة  لا ابأل من ا يفاهبة ا يفاهبة ع الةا تر ادعةبااي  خي خل ت 
ألىنا النت ة لاجلزاء  فإل اليفيء اجملا ي باه شايء آ ار  تتةارب كا يفاابه لاه  للاكلا تطىنال عىن اه ا ام ا اا اا  لوا  تسا أل 

 هكه ال اف كاف الةتىن ل  لالةتىن ل مسةفال من الةيفب ه  لل التىنة عىنى و ا ا تىنأل. 
اجهام مةاعاا إىل احلاأل غاري إ ارا  فاإل  ارجن فاال جنااح عىنا  م ع ماا ) لالكتن تةأفأل من م لتكالل خ لاجا لص ة ل ل  

[) مأوا  هاكه ارتاة هناا  بتا  وألاه )لالاكتن تةأفاأل مان م لتاكالل 240فتىنن ع خنفسهن من مترلف لهللا عزتز و  م]
لعىناى واأل  خ لاجا ترتببن) إىل آ رها ع غاتة ا ش ال: فاإل و  هاا خياالف  ع الظااهر  و ام نظريهتاا الا  ألاا مم 

اجل هأا هاأله ارتة  اباة ع النزلل عىنى آتة )لالكتن تةأفاأل مان م لتاكالل خ لاجاا ترتببان) تازلال مأوتهاا غراباة: إذ هاي 
  اباة ع النزلل مةر رة ع الأض . 

لاجل هااأا عىنااى خل هااكه ارتااة شاارعم و اام ألااربص ا ةااأ  عنهااا وااأد ع ب اام  لجهااا لذلااا ع خلل ا  ااالق  مث نسااد  
لا بت ة الأفااة اب ارياو  ال  هاكا عان ابان عبااس  لوةاالة  لالرب ا   لجاابر بان  تا . لع البااااي  ع كةاا  الةفساري  ذ

عن عب  هللا بن الزبري وال:  وىنم لتث ال هكه ارتة )لالاكتن تةأفاأل مان م لتاكالل خ لاجاا لصا ة ل لاجهام) وا  نسااةها 
قا منه عن م انه ايبن خ ي  فاوةضى خل هكا هأ مأض  هكه ارتة  لخل ارتة ارتة ال ر   فىنم أل ةبها  وال: د خغري ش 
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ال  وبىنها ان اة هلا  لعىن ه ف  أل لضتها هنا بةأو ف من النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم لاأل عث ال  د خغري ش قا منه عن 
 م انه) لدة ل خل ابن الزبري خاال ابرتة ال ر  آتة  أاة النساء ع ا رياو. 

لع الباااااي: وااال جماهاا   شاارع هللا التاا ة خابتااة خشااهر لعيفاارا ألتةاا  عناا  خهاال  لجهااا لاجبااا  مث نزلاام لصاا ة ل لاجهاام  
فجتل هلل هلا متاق السنة لص ة  إل شاءت   نم ع لص ةها لإل شاءت  رجا  لمل ت ن هلا تأمقك مارياو متاحن  ف اال 

ألتاارض ع هااكه ارتااة لىنتاا ة لل نهااا ع ب ااال و اام آ اار لهااأ  ذلااا واهااا ع ألركااة  لجهااا  مث نسااد ذلااا اب اارياو  فااال
إزا  الأص ة هلا ابلس   وأد: إل شاءت خل سةبس عن الةزل  وأد مراعاة  ا كانأا عىن ه  لت أل احلأل أل  ا ال  ا ة 

 الس   د الت ة  لهكا الكي واله جماه  خصرح ما ع هكا البا   لهأ ا ابأل. 
 اجلاهىن ة  كال من عالهتم ا ةبتة خل ا رخة إذا ألأ  عنها  لجها مت ث ع شر ب م هلاا واأد  حما ة لاعىن أا خل التر   ع 

دبسة شر ث اهبا مةجنبة الزتنة لالط أ  ك ا ألا ق ع واش ة ألفسري وأله ألتااىل )فاال جنااح عىنا  م ف  اا فتىنان ع خنفساهن 
ع  اأء احلالاة  لشارع عا ة الأفااة لا وا ال  فىن اا ثاال ذلاا اب ترلف) عن ا أطر  فىن ا جاء ا  الق خبطال ذلاا الرىناأ 

عىنى الناس  ع مب خ خمر ألر ري التالة  خمر ال لا  ابلأص ة ل لاجهم بس   احلأل  نزل الزل  لا نفاق عىن هاا مان مالاه  
ع ذلاا بتا  خل   إل شاءت الس    نزل الازل   فاإل  رجام لخبام السا   هنالاا مل تنفال عىن هاا  فبااا اص ااا لىن ارخة

كال واا عىن ها د ألسةط   ألركه  مث نسد ا نفاق لالأص ة اب رياو  فاهلل  ا خاال نسد ع ة اجلاهىن ة  لااعى لطفه ابلناس 
ع وطتهاام عاان متةااالهم  خواار ادعةاا ال ابحلااأل  لخواار مااا متااه ماان ا  ااث ع الب اام ماا ة التاا ة  ل نااه خلوفااه عىنااى لصاا ة 

ابحلساا   لعىنااى وبااأل الزلجااة ذلااا  فااإل مل تااأف هلااا خل مل ألاباال  فىناا س عىن هااا الساا    لهلااا الاازل   عناا  لفاألااه  لزلجااه 
اصرل   لألتة  و ث شاءت  لنسد لص ة الس   وأد اب أااتث  لباي هلا الس   ع حمل  لجها ما ة التا ة ميفارلعا 

 حب تث الفرتتة. 
لخباأ ب ار عان عاصام  لخباأ جتفار  لتتااأ   ل ىناف: برفا  لوأله )لص ة ل لاجهم) وارخه انفا   لابان كثاري  لال ساا ي   

لصاا ة عىنااى ادبةاا اء  حمااأد عاان ا فتااأل ا طىناال  لخصااىنه لصاا ة ابلنبااأ باا د ماان فتىنااه  فحااأل إىل الرفاا  لاباا  الاا لاق  
 كاأهلم: م  لش ر  لصرب   ل ك ا ألا ق ع ألفسري )احل   هلل  لوأله: فإمسا   ترلف خل ألسرتح إبوسال). 

    
 

 685حة : صف
 
ل اا كااال ا باا ا ع ا فتاأل ا طىناال  ع مثاال هاكا  لاد عىنااى النأع ااة  جاا  عناا  لوأعااه مبةا خ خل تباااى من اارا  إذ لاا س   

ا ابأل فرلا غري متحن وىت تناع ادبة اء  بل ا ابأل النأع  لعىن ه فاأله: ل لاجهم  رب  لوراه خبأ ع ارل  لابان عاامر  
 ة ابلنبأ ف  األ وألاه )ل لاجهام) مةتىنااا باه عىناى خصال ا فتاأل ا طىنال ار  با د مان لمزة  لوفص عن عاصم: لص

فتىنه  فالة المر. ل اهر ارتة خل الأص ة لص ة ا ةأفحن  فة أل من الأص ة الا  خمار هباا مان سضاره الأفااة: مثال الأصا ة 
أصا ة لىنأالا تن لالواربحن) فتىناى هاكا ادعةبااا إذا ال  ع وأله ألتاىل )كةأ عىن  م إذا وضر خو كم ا أت إل ألر   اريا ال
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مل تأف ا ةأ  لزلجه ابلس   فال      هلا  لو  ألا ق خل الزلجة م  الأص ة خمرية بحن خل ألابل الأصا ة  لباحن خل ختار  
ن هللا لوال ابن عط ة: والم فرواة: مانهم ابان عبااس  لالضاحا   لعطااء  لالرب ا : خل وألاه لصا ة ل لاجهام هاي لصا ة ما

ألتااىل لاب لا  بىنازلق الب ااأت واأد  لعىناى هاكا الاااأل فهاأ كاألاه ألتااىل )تأصاا  م هللا ع خلدلكام) لوألاه )لصا ة ماان هللا) 
فكلا د تةأوف عن إتباء ا ةأفحن لد عىناى وباأل الزلجاات  بال هاأ و ام مان هللا زاأ ألنف اكه  لعىن اه تةتاحن خل ت األ 

هااأ الااكي  ااأغ ادبةاا اء بااه  لاصاارب حمااكلف لل عىن ااه ا ااااق لتاا ق أت  مااا واارا ع )ل لاجهاام) مةتىناااا بأصاا ة  لألتىناااه بااه 
 الأجه اللل. 

لوأله )مةاعا إىل احلأل): ألاا ق متا  ا ةااع ع وألاه )مةاعاا اب تارلف وااا عىناى ا سانحن) لا ةااع هناا هاأ السا    لهاأ  
ع اصااافض  فهااأ مةتىناال بأصاا ة لالةااا تر لصاا ة منبااأ  عىنااى وااكف فتىنااه خي ل  ةتااأهن مةاعااا  لانةبااأ مةاعااا عىنااى نااز 

ل لاجهاام  ةاااع. لإىل مؤذنااة بيفااايء جتىناام غاتةااه احلااأل  لألاااا تره مةاعااا بساا   إىل احلااأل  ك اااا لل عىن ااه وألااه )غاااري 
 إ را ). 

عنهاا  لالةترتف ع احلأل ألترتف التها   لهاأ احلاأل ا تارلف عنا  التار  مان عها  اجلاهىن اة الاكي ألتةا  باه ا ارخة ا ةاأ   
 فهأ كةترتفة ع وأل لب  :          

إىل احلأل مث ا م السالق عىن   ا                      لمان تباا واأد كاامال فاا  اعةاكا لوألاه )غاري إ ارا ) واال مان   
مةاعا مؤك ة  خل ب ل من مةاعا ب د مطاباا  لالتر  ألؤك  اليفايء بنفاي ضا ه  لمناه واأل خيب التبااس الع اى ميا ح باين 

 م ة:          خ
 طباء عىنى ا نابر فر ا                      ل عىن ها لوالة غاري  ارس لوألاه )فاإل  ارجن فاال جنااح عىنا  م) هاأ عىناى   

وأل فروة متناه: فإل خبحن وبأل الأص ة فارجن  فال جناح عىن  م ف  ا فتىنن ع خنفسهن: من اصارل  لغاريه مان ا تارلف 
 ع الت ة  فكلا ل س من ا ترلف.  ع ا اصطبة لالةزل   لالةزتن

لعىنى وأل الفروة ال ر  ال  جتىنم الأص ة من هللا  زأ خل ت أل وأله )فإل  رجن) عطفا عىنى ما ا لتزا   مثال  
)خل اضاار  بتبااا  البحاار فااانفىنل) خي فااإل مت احلااأل فااارجن فااال جناااح عىناا  م ف  ااا فتىناان ع خنفسااهن: خي ماان ألاازل  

ا  ا ن ار كااالزان لغاريه  لاحلاصال خل ا تارلف تفسار: براري مااا وارق عىن هاا ع احلالاة الا  لوا  ف هااا لغاريه  مان ا تارلف عا 
اصرل  لكل ذلا فتل ع نفسها  وال ابن عرفة ع ألفسريه )لألن ري مترلف هنا لألترتفه ع ارتة ا ةا مة  لل هاكه ارتاة 

 نزلم وبل ال ر   فباا هنالا متهألا). 
سةا م  لخل الةترتاف ألترتاف اجلانس  لهاأ لالن ارة  اأاء  لوا  ألاا ق ال االق عان الااراءة ا نساأبة إىل لخوسأ هكا غري م 

لماااا ف هاااا مااان ن ةاااة عرب اااة عنااا  وألاااه ألتااااىل )لالاااكتن تةأفاااأل مااان م لتاااكالل خ لاجاااا ترتببااان  -بفاااةح ايء تةأفاااأل-عىناااى 
 أبنفسهن) ارتة. 

عطف عىنى  ىنة )لالكتن تةأفأل من م) جتل ا ة فاء لو اق [) 241)للىن طىناات مةاع اب ترلف واا عىنى ا ةاحن] 
ا ةتة لىن طىناات  بت  خل ألا ق و م مةتة ا طىناات وبل ا س س لوبل الفرض  فت م هباكه ارتاة طىناأ ا ةتاة لىن طىنااات  

 كىنهن. فالالق ع وأله )للىن طىناات مةاع) دق اد ةحااق. 
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هكه ارتة و   الت خو اما عىنى ارتة ال   باةها. لعن جاابر بان  تا   لالةترتف ع ا طىناات تف   اد ةرراق. ف انم 
وال:  ا نزل وأله ألتاىل )لمةتأهن عىنى ا أ   و اه) إىل وأله )واا عىنى ا سنحن) واال اجال: إل خوسانم فتىنام لإل مل 

 ااان لدتاة السااباة  إذ عاأض خال ذلا مل خفتل  فنزل وأله ألتاىل )للىن طىناات مةاع اب ترلف واا عىناى ا ةااحن) فجتىنهاا ب
 لصف ا سنحن بأصف ا ةاحن. 

    
 

 686صفحة : 
 
لالأجه خل ا ةالف الأصفحن ع ارتةحن د تاةضي ا ةالف جانس احل ام اب اةالف خواأال ا طىنااات  لخل   ا  ا ةتاة   

 خل كال إزااب.  من شرل ا سنحن لا ةاحن. لخل لدلة ص رة الطىنأ ع ارتةحن  أاء: إل كال ا ةحبااب 
فالكتن مىنأا الطىنأ ع ارتة الساباة عىنى اد ةحبا   مىنأه ع هكه ارتة عىنى اد ةحبا  ابللىل  لمتأهلم ع حم ل  

الطىنأ ع كىنةا ارتةاحن لا س إد عىناى ا اةنباط عىناة ميفارلع ة ا ةتاة: لهاي جارب  ااطر ا طىنااة ا اةبااء لىن األة  للاكلا مل 
 هكه ارتة إد ا اةىنتة؛ لهنا هي ال  لعم إىل الفروة للل ا طىنل.  تسةثن مالا من ميف أدت

لالكتن مىنأا الطىنأ ع ارتة ا ةا مة عىنى الأجأ   ا ةىنفأا ع حم ل الطىنأ ع هكه ارتة ف نهم من طرل وأله بأجأ   
لالاا ام بان حم ا   لخباأ ثاأا  ا ةتة جل    ا طىناات  لمن هؤدء عطاء  لجابر بن  ت   ل ت   ابن جبري  لابن شاها   

لمنهم من مل الطىنأ ع هكه ارتة عىنى اد ةحبا   لهأ وأل اليفافتي  لمرجته إىل أتلتل  ااهر وألاه )للىن طىنااات) 
  ا لل عىن ه مفهأق وأله ع ارتة ال ر  )ما مل متسأهن خل ألفرضأا هلن فرتضة). 

هاااكا الب اااال الأاضاااح  تباااحن هللا آايألاااه  فاااارايت هناااا لد ااال [) خي ك242)كااكلا تباااحن هللا ل ااام آايألاااه لتىن ااام ألتاىناااأل] 
 اليفرتتة. 

 لو  ألا ق الاأل ع نظريه ع وأله ألتاىل )لككلا جتىنناكم خمة ل طا).  
)خمل ألر إىل الكتن  رجأا من لاياهم لهم خلأف واكا ا اأت فااال هلام هللا مأألاأا مث خو ااهم إل هللا لاكل فضال عىناى النااس  

[) ا اااةقناف ابةااا ا ي 244[ لوااااألىنأا ع  اااب ل هللا لخعىن اااأا خل هللا   ااا  عىنااا م]243د تيفااا رلل]لل ااان خكثااار النااااس 
لىنةحرتض عىنى اجلهاال  لالةاككري أبل احلاكا د تاؤ ر الجال  لخل اجلباال وا  تىنااى وةفاه ع مظناة النجااة  لوا  ألاا ق: خل 

من خهم خغراضها  لا اباأل مان هاكا ال االق هاأ  هكه السأاة نزلم ع م ة صىنح احل تب ة لخهنا مته   لفةح م ة  فالاةال
 وأله )لواألىنأا ع  ب ل هللا) ارتة. 

فااال الق اجااأع إىل وألااه )كةااأ عىناا  م الاةااال لهااأ كااره ل اام) لفبااىنم بااحن ال المااحن ارايت النا لااة  الهل ااا ا فةةحااة  
  )تسرلأنا). 

ع  ب ل هللا) مأوا  ذكار الا ل ل وبال ا اباأل  لهاكا طرتال  لمأو  )خمل ألر إىل الكتن  رجأا من لاياهم) وبل وأله )لواألىنأا 
من طرق اصطابة خل تا ق ال ل ل وبل ا سة ل عىن اه  ااصا  كااأل عىناي اضاي هللا عناه  ع بتاض  طباه  اا بىنراه ا اة الء 
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ابان خيب خاطااة جن  اليفاق عىنى خكثر البالل  إذا افةةح اصطبة فااال  ماا هاي إد ال أفاة خوبضاها لخبساطها خنبقام بسارا هاأ 
من والة جنأل اليفاق و  اطىن  ال  ن  لإين لهللا ل ن خل هؤدء الاأق    الأل من م ابجة ااعهم عىناى ابطىنهام  لألفارو م 
عن وا م  فاأله )ما هي إد ال أفة) مأوتة مأو  ال ل ل عىناى وألاه  ل ان هاؤدء الااأق إخل  لواال ع ساى بان طىنحاة  اا 

وطتم اجىنه  ما كنا نت   لىنبراع  لاحل ا  هلل الاكي خبااى لناا خكثار : خبااي لناا  تاا  ل ل عىنى عرلة بن الزبري  وحن 
لببر   للسانا  لعاىنا  لإو   اجىن ا  فا ق وأله: ما كنا نت   لىنبراع  لا ابأل من مثل ذلا ادهة اق لالتناتة 

 ابحلجة  وبل ذكر ال عأ   خل مال عىنى الةتج ل ابدمةثال. 
مل ألر إىل ككا) إذا جاء فتل الرؤتة ف ه مةت اي إىل ما ل س مان شارل الساام  خل ت األ اآه  كاال كالماا لاعىنم خل ألرك أ )خ 

مابألا مناه الةحارتض عىناى عىنام ماا عا   إل اه فتال الرؤتاة  لهاكا  اا األفال عىن اه ا فسارلل للاكلا أل األ مهازة اد اةفهاق 
ن متاين اد ةفهاق غري احلا اي  لكال اصطا  به غالبا مسةت ىنة ع غري مت  اد ةفهاق بل ع مت  جما ي خل كنا ي  م

 مأجها إىل غري متحن  لا ا كال ا ااطأ مفرلضا مةا ال. 
 للنا ع ب ال لجه إفالة هكا الةحرتض من ذلا الرتك أ لجأه ثالثة:    
 

 687صفحة : 
 
عىناام ا ااطااأ  فتااأل فتاال الرؤتااة  الأجااه اللل: خل ت ااأل اد ااةفهاق مسااةت ال ع الةتجااأ  خل الةتج ااأ  ماان عاا ق   

لت أل فتل الرؤتة عىن  ا من خ أات  ن  عىنى ماكهأ الفاراء لهاأ صاأا ؛ لل إىل لدق اجلار تةتاوباال ع ال االق كثاريا  
لمناه وألااه ألتاااىل )لالماار إل ااا) خي لااا لوااالأا )خماا  هللا إل ااا) ك ااا تاااال )خماا  لااا هللا) لاجملاارلا إبىل ع حماال ا فتااأل 

لل ورف اجلر الزا   د تطىنأ مةتىناا  ل ىنة لهم خلأف ع مأض  احلال   االة مسا  ا فتاأل الثااين: لل خصال  اللل 
ا فتأل الثاين لفتال الاىنأ  خنه وال  عىنى ألا تر: ما كال من واهم اصرل   لألفرع عىنى وأله )لهم خلأف) وأله )فاال 

خل جتتل )إىل) جترتا ا د اةتااة فتال الرؤتاة  تا  التىنام  خل ورتناة عىن هاا  خل  هلم هللا مأألأا) فهأ من متاق مت  ا فتأل الثاين
لةض حن فتل الرؤتة مت  النظر  ل حبل ادلعاء خل هكا المر ا  ا  ابلتال كرنه م ا  اب ضر  ل أناه باحن البا ق  ان 

  ه. عىن ه  ف  أل وأهلم )خلن ألر إىل ككا) ع وأله:  ىنةحن: خمل ألتىنم ككا لألنظر إل
الأجااه الثاااين: خل ت ااأل اد ااةفهاق ألارتااراي فإنااه كثاار جماايء اد ااةفهاق الةارتااري ع الفتااال ا نف ااة  مثاال )خمل نيفاارح لااا  

 ص ا ) )خمل ألتىنم خل هللا عىنى كل شيء و تر). 
 لالاأل ع فتل الرؤتة لع ألت تة ورف )إىل) نظري الاأل ف ه ع الأجه اللل.  
اد ااةفهاق إن اااااي  إن ااااا لتاا ق عىناام ا ااطااأ  فتااأل فتاال الرؤتااة لالرؤتااة عىن  ااة  لالاااأل ع الأجااه الثالااث: خل جتتاال  

واارف )إىل) نظااري الاااأل ف ااه عىنااى الأجااه اللل  خل خل أل ااأل الرؤتااة بباارتة ضاا ن الفتاال متاا  ألنظاار عىنااى خل خصااىنه خل 
خل ألنازتال  مث ناال ا ركاأ إىل ا اةت اله خياطأ به من غفل عن النظر إىل شيء مببر لت أل اد اةفهاق إن ااااي: وا ااة 

 ع غري المأا ا ببرة فباا كا ثل  لورتأ منه وأل العيفى:          
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ألاار  اجلااأل زااري  اااهرا فااأق لجهااه لا ااةفالة الةحاارتض  عىنااى الأجااأه الثالثااة إلااا هااي ماان طرتاال ال ناتااة بااال ق متاا    
باه  خل ا ن اأا عىن اه  خل ت األ شارنه خل ألةاأافر الا لاعي عىناى عىن اه  اد ةفهاق لل شرل المر ا ةتجاأ مناه  خل ا اارا 

 لذلا  ا درض عىنى عىن ه. 
لاعىناام خل هااكا الرتك ااأ جاار  جماار  ا ثاال  ع مال مةااه هلااكا ال ااىنأ    ااأ  خهناام غااريله اب ااةالف خللات اصطااا  الاا   

خة لخمل ألاراي لخمل ألارلا لخمل ألارتن  ع الةثن اة لاجل ا  تيفة ل عىن ها: من ألككري لض ه  لإفرال لض ه  وأ خمل ألر  ع  طا  ا ر 
 هكا إذا  أطأ هبكا ا ركأ ع خمر ل س من شرنه خل ت أل مببر لىن ااطأ خل مطىناا. 

لو  ا ةىنف ع ا رال من هؤدء الاكتن  رجاأا مان لاياهام  لال هار خهنام واأق  رجاأا  اا فحن مان خعا ا هم فرتكاأا لاياهام  
ي وألااه ألتاااىل: )لهاام خلااأف) فإنااه  ىنااة وااال لهااي حماال الةتج ااأ  لإلااا أل ااأل كثاارة التاا ل حمااال جبنااا  لورتنااة ذلااا عناا 

لىنةتج ااأ إذا كااال ا ابااأل اصااأف ماان التاا ل  فااإل شاارل الاااأق ال ثااريتن خد ترتكااأا لاياهاام  أفااا لهىنتااا لالتاار  ألاااأل 
عىنااى ناال هلاام ع لعأألااه إايهاام لىنجهااال  لىنجاا ش إذا بىنااغ اللااأف  د ترىنااأ ماان وىنااة). فا اال هاام ماان بااين إ اارا  ل  ااالفأا 

ففاااوأا لطانهم فارااا مان اجلهاال  لهااكا ال هار  فة األ الاباة متثا ال حلاال خهاال اجلا  ع الاةاال  حباال الاكتن  رجاأا ماان 
لاياهم  جبام  اجل  لكانم احلالة ا يفبه هبا خ هر ع صفة اجل  لخفظ   مثل متث ل وال ا رتلل ع شايء حباال مان تاا ق 

جال لتؤ ر خ ر   فال تاال إل ذلا ترج  إىل أليفب ه اليفيء  ثىنه. لهكا خاجح الأجأه لل خكثر خمثال الاارآل خل أل األ ا 
أبوأال المم اليفهرية لااصة بين إ را  ل. لو ل هم من وأق مان باين إ ارا  ل مان خهال لالالال وار  لا اط لوا  طااعأل 

ماأت نان اة خايق  وااىت انةفااأا لنةنام خجساامهم مث خو اهاا. لو ال هام ماان ببىنا هم فارجاأا إىل لال خفا ح فرمااهم هللا با اء 
خهال خذاعااات  جبهاات اليفاااق. لاألفاام الاارلاايت كىنهاا عىنااى خل هللا خو ااهم باا عأة النال وزو ااال بان بااأ ي فة األ الابااة 

ل دة ال خهنام واأق مان ا ةتااة: شبه الكتن زبنأل عن الاةال ابلكتن زبناأل مان الطااعأل  جباام   اأف ا اأت  لا يفابهأ 
ا سااىن حن  ااامرهم اجلاا   ااا لعااأا إىل اجلهااال ع بتااض الراازلات  لدة اال خهناام فرتاال مفاارلض لوأعااه وباال خل تااا   لاطاا  

 اصأاطر ال  و  ختطر ع وىنأهبم. 
أصاأل  لع ألفسري ابن كثاري  عان ابان جارتج عان عطااء: خل هاكا مثال د وباة لاوتاة  لهاكا بت ا  تبتا ه الةتباري عانهم اب  

 لوأله )فاال هلم هللا). لانةبأ )وكا ا أت) عىنى ا فتأل لجىنه  لعامىنه ) رجأا). 
    
 

 688صفحة : 
 
لال هر اهنم وأق فرلا من ع لهم  م  كثرهتم  لخ ىنأا له ال ايا  فأوتم هلم ع طرتاهم مبا أ خشرفأا هبا عىنى اهلال     

ه خعراض ا أت  مثل لاء الس م مث بر أا منها: فهم غأ واهلم ألىنا مثل مث حبأا  خل خلبقة لخمراض  كانم خعراضها أليفب
 وأل الراجز:          
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ل اا  خ رجه وأ الطا ا                       فر من ا أت لع ا أت لو  لتؤت  خهناا إشاااة إىل والثاة لل سام ماثال   
م ل سأا مان باين إ ارا  ل وألاه ألتااىل )خمل ألار إىل ا اب مان وأله )إل هللا لكل فضل عىنى الناس) ارتة لتؤت  خل ا ةح و عنه

بين إ را  ل من بت  مأ ى) لارتة أليفري إىل مت  وأله ألتاىل )إتن ا أل أنأا ت اك م ا أت) لوألاه )وال لاأ كناةم ع ب اأأل م 
 لبز الكتن كةأ عىن هم الاةل إىل مضاجتهم). 

م هللا با عأة وزو اال  لالاكتن واالأا إلاا هاكا مثال د وباة لاوتاة  فالظااهر فرما الكتن والأا إهنم وأق من بين إ را  ل خو اه 
مناه إذ واال  خ ارجين الح الار  لخنازلين ع ل اط باتاة  37خهنم خااللا الرؤاي الا  ذكارت ع كةاا  وزو اال ع ا صاحاح 

ق  فاىنام اي  ا  ي خنام ألتىنام  مدنة عظاما لمر يب من وأهلا لإذا هي كثارية لايبساة فااال يل ايبان آلق خس اا هاكه التظاا
فاال يل ألنبر عىنى هكه التظااق لوال هلاا ختةهاا التظااق ال ابساة ا تاي كىن اة الار   فةااابام التظااق  لإذا ابلتباأ لاحل ام  
كسااها لبساط اجلىناا  عىن هاا ماان فاأق للاا س ف هاا الح فاااال يل ألنبار لىنارلح لواال واال الاار  هىنام اي الح ماان الارايح الاباا  

ةىنى فةنبرت ك ا خمرين ف  ل فا هم الارلح فح اأا لواامأا عىناى خوا امهم جا ش عظا م جا ا جا ا  لهاكا لهأ عىنى هؤدء الا
مثل ضربه النل د ة األة وأمه  لا ةسالمهم لع ا هم  لنه وال بتا ه )هاكه التظااق هاي كال ب اأت إ ارا  ل هام تاألاأل 

ا خنكا خفةح وبأاكم لخصت كم منها اي شاتل لآ  تبسم عظامنا لهىنا اجاؤان و  اناطتنا فةنبر لول هلم وال الس   الر  ه
ب م إىل خاض إ را  ل لخجتل الوي ف  م فةح أل  فىنتل هاكا ا ثال ما  ا أضا  الاكي كانام ف اه ماراء  هاكا النال  لهاأ 
اصااابأا  لهااأ واار  لا ااط  هااأ الااكي واا ا بتااض خهاال الابااص إىل لعااأ  خل هااؤدء الاااأق ماان خهاال لالالال: إذ لتاال 

 م جبهات اصابأا الكي اخ  عن ه النل وزو ال ما اخ . لالالال كان
لوأله ألتاىل )فاال هلم هللا مأألاأا مث خو ااهم) الااأل ف اه إماا جماا  ع الة اأتن لا اأت وا ااة خي جتال فا هم والاة ا اأت   

بماار  فاارطىنل لهاي لوااأف الاىناأ لذهااا  ا لاا  لا وسااس  ا ااةتريت والااة ألىنااي ا  ااأل لثار ا االة بةىناااي ا ارمأا ل
عىنى احلالة ا يفابهة ا ركاأ الا ال عىناى احلالاة ا يفابه هباا عىناى طرتااة الة ث ال  مث خو ااهم بازلال ذلاا التاااض فتىن اأا خهنام 
خص بأا  ا لأ لاق ل ال مأات مسة را  لوا  ت األ هاكا مان الللاء الناالاة ا يفابهة لاء السا م لإماا خل ت األ الااأل جماا ا 

  أت وا اة  خي خااهم هللا مهالا مشأا منها اا حة ا أت  مث فر  هللا عنهم فرو اهم. عن ا نكاا اب أت  لا
لإما خل ت أل كالما وا ا ا بأوي هللا  لبتض النب اء  لا أت مأت جما ي  لهأ خمر لىنةحاري شة ا هلم  لامااهم ابلاكل  

 لالبراا  مث خو اهم  لثبم ف هم الح اليفجاعة. 
ظة ا سىن حن برت  اجل   لخل اصأف من ا أت د ت ف  ا أت  فهؤدء الكتن ذا  هبام هاكا ا ثال لا ابأل من هكا مأع 

 رجأا من لاياهم  ا فحن مان ا اأت  فىنام تران  اأفهم عانهم شا قا  لخااهام هللا ا اأت مث خو ااهم  ل باري  ىنال اليفاجاعة 
 هلم واصال إبلاا  احلس. 

 أت الكي فرلا منه  ل تىن أا خل الفراا د تراين عانهم شا قا  لخهنام ذاواأا احل ااة بتا  لحمل التربة من الابة: هأ خهنم ذاوأا ا 
 ا أت  ل تىن أا خل ا أت لاحل اة ب   هللا  ك ا وال ألتاىل )ول لن تنفت م الفراا إل فرامت من ا أت خل الاةل). 
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م) لا ابأل منها باث  ىنال ادعة اال عىناى هللا ل ىنة )إل هللا لكل فضل عىنى الناس) لاوتة مأو  الةتىن ل جل ىنة )مث خو اه 
ع نفاأس ا سااىن حن ع   ا  خمااأاهم  لخهنام إل شاا رلا هللا عىناى مااا آاتهام ماان الانتم   الهاام مان فضااىنه  لتسار هلاام ماا هااأ 

 صتأ. 
نظم متطأفة ل ىنة )لواألىنأا ع  ب ل هللا) ارتة هي ا ابأل اللل  فإل ما وبىنها مته   هلا  ك ا عىن م  لو  جتىنم ع ال 

عىنى  ىنة )خمل ألر إىل الكتن  رجأا من لاياهم) عطفا عىنى اد ةقناف  ف  أل هلا و م  ىنة مساةرنفة  ا اةقنافا ابةا ا  ا  
للااأد طااأل الفباال ب نهااا لبااحن  ىنااة )كةااأ عىناا  م الاةااال لهااأ كااره ل اام)  لاىننااا: إهنااا متطأفااة عىن هااا عىنااى خل األبااال 

 الررضحن تىنحاها هبا ب لل عطف. 
    
 

 689صفحة : 
 
ل ىناااة )لاعىن اااأا خل هللا   ااا  عىنااا م) واااث عىناااى الاةاااال  لساااكتر مااان ألركاااه  بةاااككريهم إبواطاااة عىنااام هللا ألتااااىل جب  ااا    

ا تىنأمات:  اهرها لابطنها. لو ق لصف      لهأ خ ص من عىن م  اهة اق به هنا؛ لل متظم خوأال الاةال ع  اب ل 
اجل ش  لوتاتة السالح  لصاه ل اص ال. مث ذكار لصاف عىنا م لناه تتام التىنام جب  ا   هللا من المأا ا س أعة  مثل جىنبة

ا تىنأمات  لف ها ما هأ من و تث النفس مثل  ىنل اصأف  لألسأتل النفس الاتأل عن الاةال  لع هكا ألترتض ابلأع  
 لالأع  . 

ح لألتاارتض  لواا  ألااا ق ورتبااا عناا  وألااه ألتاااىل لافةةاااح اجل ىنااة باألااه )لخعىن ااأا) لىنةنب ااه عىنااى مااا سةااأي عىن ااه ماان متاا  صاارت 
 )لاألاأا هللا لاعىن أا خن م مالوأه). 

[) اعرتاض باحن 245)من ذا الكي تارض هللا ورضا وسنا ف ضاعفه له خضتافا كثرية لهللا تابض لتببط لإل ه ألرجتأل] 
ن باين إ ارا  ل) ارتاة  وبا  باه اد اةطرال  ىنة )خمل ألر إىل الكتن  رجأا من لاياهم) إىل آ رهاا  ل ىناة )خمل ألار إىل ا ات ما

لىنحث عىنى ا نفاق لأجه هللا ع طرق الرب   نا بة احلث عىنى الاةال  فإل الاةال تساة عي إنفااق ا ااألال عىناى نفساه ع 
مان  الت ة لا ؤلنة م  احلث عىنى إنفاق الأاج  فضال ع  ب ل هللا: إبعطاء الت ة  ن د ع ة له  لا نفاق عىناى ا تسارتن

 اجل ش  لف ها ألب حن  ض أل  ىنة )لاعىن أا خل هللا     عىن م) ف انم ذات ثالثة خغراض. 
ل)الارض) إ الف ا ال لوأه بن اة إاجااع مثىناه  لتطىنال جماا ا عىناى الباكل لجال اجلازاء  ف يفا ل هباكا ا تا  باكل الانفس  

 لاجلسم اجاء الثأا   ففتل بارض مسةت ل ع وا اةه لجما ه. 
 ةفهاق ع وأله )مان ذا الاكي تاارض هللا) مساةت ل ع الةحضا ض لالةه ا ج عىناى ادألبااف ابصاري كارل ا ساةفهم د لاد 

 ت اي من هأ خهل هكا اصري لاجل تر به  وال طرفة:          
د ةفهاق وا  ت األ إذا الاأق والأا من فىت  ىنم خنين                      عن م فىنم خكسل لمل خألاباىنا  ل)ذا) بت  خ اء ا  

مسةت ال ع متناه ك ا ألاأل  لو  اختم شابا د ألترفه: )من ذا) فإذا مل ت ان ع ماااق ال االق شايء تباىنح لل تيفااا 
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إل ه ابد ةفهاق كال ا ةت ال )ذا) بت  ا م اد ةفهاق لتشااة اجملا تة أبل تةبأا ا ة ىنم ع ذهنه شابا مأهأما جمهأد 
ن ألت  ناااه  لإلاااا ت اااأل ذلاااا لالهة ااااق ابلفتااال الأاوااا  لألطىناااأ مترفاااة فاعىناااه لل اااأل هاااكا صااا ا مناااه فتااال فهاااأ تسااارل عااا

اد ةت ال تال ق ذكر فتل بت  ا م ا شااة  وال النحاة كىنهم ببرتهم لكأف هم: أبل )ذا) م  اد ةفهاق ألةحأل إىل ا ام 
جارا هم ذا لوا ه  نزلاة الاكي للا س مأصأل مبهم غري متهأل  فت له ا م مأصأل  لباأ   ا بأته ع كةاباه فااال  اب  إ

ت اااأل كالاااكي إد مااا  )ماااا) ل)مااان) ع اد اااةفهاق ف  اااأل )ذا)  نزلاااة الاااكي لت اااأل ماااا  خي خل مااان  وااارف اد اااةفهاق 
لإجراؤهم إايه م  ما  خي خل من   نزلة ا م لاو   مثىنه باأله ألتاىل )ماذا خنزل اب م والأا  ريا) لبا اة خ ااء ا شاااة مثال 

عن  ال أف حن  لخما الببرتأل فابرلا هكا اد ةت ال عىناى )ذا) للا س مارالهم خل ذا ما  اد اةفهاق تباري ا ام  ا م )ذا)
مأصااأل؛ فإنااه ت ثاار ع ال ااالق خل تااا  بتاا ه ا اام مأصااأل  ك ااا ع هااكه ارتااة  لد متاا  لأوااأع ا ااي مأصااأل صااىنةه ا 

بت ه من فتل خل لصف ع مت  صىنة ا أصأل  لإلا للنأا  لاو ة  لل نهم خااللا خنه تف   مفال ا م ا أصأل  ف  أل ما
 ذلا لهنم ألنا أا ما ع ا ةت ال ذا ع اد ةفهاق من اجملا   ف ال أل لتنها وىن ل اجل ل . 

لالأجه خل )ذا) ع اد ةفهاق د خير  عن كأنه لتشااة لإلا هي إشااة جما تة  لالفتل الكي زيء بت ه ت أل ع مأض   
 فأ ال وأله ألتاىل )ماذا خنزل اب م) ل ال وأل تزت  بن اب تة بن مفرغ خياطأ برىنةه:          احلال. 

جنأت لهكا س ىنحن طىن ل لا وراض: فتل الارض. لالارض: الساىنف  لهاأ باكل شايء لاريل مثىناه خل مساالته  لا اةت ل   
تض لاجلازاء. للصاف الاارض ابحلسان لنااه د هناا جماا ا ع الباكل الاكي ترجاى اجلاازاء عىن اه أتك ا ا ع سا ال وباأل الةتااأ 

 ترضي هللا به إد إذا كال متربا عن شأا أ الرايء لالذ   ك ا وال النابرة:          
 ل سم بكات عااا      
 

 690صفحة : 
 
 لو ل: الارض هنا عىناى وا اةاه لهاأ الساىنف  للتىناه عىنال اب ام اجلاللاة لل الاكي تاارض النااس ط تاا ع الثاأا  كرناه  

خورض هللا ألتاىل؛ لل الارض من ا وسال الكي خمر هللا به لع مت  هكا ما جاء ع احل تث الا  اي  خل هللا عاز لجال 
تاأل تأق الا امة: اي ابن آلق ا ةطت ا فىنام ألطت اين  واال  اي ا  لك اف خطت اا لخنام ا  التاا حن  واال  خماا عىن ام 

اللا: خل ثأا  الب وة عيفر خمثاهلا لثأا  الارض نان ة عيفار مان  خنه ا ةطت ا عب ي فالل فىنم ألطت ه  احل تث. لو 
خمثاله. لورخ اجل هاأا )ف ضااعفه) أبلاف بتا  الضاال  لوارخه ابان كثاري  لابان عاامر  لخباأ جتفار  لتتااأ . با لل خلاف بتا  

 الضال لبةيف ت  التحن. 
الةحض ض متاوبا لتوراض ع احلبأل  لاف  )ف ضاعفه) ع وراءة اجل هأا  عىنى التطف عىنى )تارض) ل   ل ع و ز  

 لورخه ابن عامر  لعاصم  لتتاأ : بنبأ الفاء هىنى جأا  الةحض ض  لا تين عىنى كىنةا الاراءألحن لاو . 
لوأله )لهللا تابض لتببط) خصل الابض: اليف  لالة ا ا  لخصل البساط: ضا  الاابض لهاأ ا طاالق لا ا اال  لوا   

ا الاابض  تا  ال اك )فرهاال مابأضاة)  تا  اليفاح )لتابضاأل ختا تهم) لمنهاا البساط ألفرعم عن هكا ا ت  متاال: منها
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 ت  البكل )هللا تبسط الر ق  ن تيفاء) ل ت  السااء )بل ت اه مبسأطةال) لمن خ ا ه ألتااىل: الااابض  البا اط   تا  
كثاري  لخباأ ب ار عان عاصام  لال ساا ي  لخباأ   ا ان   ا تطي  لورخ اجل هأا: لتبسط ابلسحن  لورخه انفا   لالبازي عان ابان

 جتفر  لالح عن تتاأ   ابلبال لهأ لرة. 
دة اال خل ا اارال هناااا: تااابض التطاااااي لالباا وات  لتبسااط اجلااازاء لالثااأا   لدة ااال خل ا اارال بااابض نفأ اااا عاان اصاااري   

لةاةاري عىناى البا ال. لع احلا تث  الىنهام لتبسط نفأ ا لىناري  لف ه ألترتض ابلأع  ابلةأ اتة عىناى ا نفال ع  اب ل هللا  لا
خعاط منفاااا  ىنفااا ل سا ا ألىنفااا  لع اباان عط ااة عان احلىنااأاين عاان وااالأل عان انفاا :  خنااه د تبااايل ك اف واارخ تبسااط لبسااطه 
ابلسحن خل ابلبال  خي لهن ا لرةاال مثال الباراط لالساراط  لالصال هاأ الساحن  لل نهاا وىنبام صاالا ع بباطه لتبباط 

 ت ها  لخمرجها بت   من خمر  السحن؛ لل ادنةاال من السحن إىل الطاء ثا ل االف البال. لأجأل الطاء ب
لوأله )لإل ه ألرجتاأل)  ارب مساةت ل ع الةنب اه لالةاككري أبل ماا خعا  هلام ع ار ارة مان اجلازاء عىناى ا نفااق ع  اب ل هللا  

 ا البا ل عن ا نفاق ع  ب ل هللا حمرلق من  ري كثري. خعظم  ا لع لا به من اصري ع ال ن ا  لف ه ألترتض أبل ا  س
ال  خنه  ا نزلم ارتة جاء خبأ ال و اح إىل ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل ىنم فاال  خل خل هللا ترت  منا الارض  وال: نتم  

فااال ا األ هللا صاىنى هللا اي خاب ال و اح  وال: خاين ت    فنالله تا ه فااال:  فاإين خورضام هللا وا طاا ف اه  اة ا ة خنىناة  
 عىن ه ل ىنم  كم من عكق الاح للاا فساح ع اجلنة ليب ال و اح  . 

)خمل ألر إىل ا ت من بين إ را  ل من بتا  مأ اى إذ واالأا لنال هلام ابتاث لناا مىن اا نااألال ع  اب ل هللا واال هال عسا ةم إل   
ب ل هللا لو  خ رجنا من لاياان لخبنا ناا فىن اا كةاأ عىنا هم الاةاال كةأ عىن  م الاةال خد ألااألىنأا والأا لما لنا خد نااألل ع  

 [)   246ألألأا إد وىن ال منهم لهللا عىن م ابلظا حن]
 

 691صفحة : 
 
 ىنة )خمل ألر إىل ا ت من إ را  ل) ا ةقناف رل بت   ىنة )خمل ألر إىل الكتن  رجأا من لاياهام)  ا ل مسااق اد اة دل   

ب ل هللا) لف هاا  ايلة أتك ا  لفظاعاة واال الةاااعس عان الاةاال بتا  الةه اؤ ع  اب ل هللا  لالة رتار ع جل ىناة )لوااألىنأا ع  ا
مثىناه تف ا  مزتا  سااكتر لألتارتض ابلةاأب د؛ فاإل ا اارمأاتن ابجلهاال ع وألاه )لوااألىنأا ع  ااب ل هللا) د خيىناأل مان نفار ألتاارتتهم 

ضااهم  ااأاطر هتااأل عىناا هم ا ااأت عناا  ميفاااه ة خكاا اا احل اااة  هااأاجس ألثاابطهم عاان الاةااال  وبااا لىنح اااة لماان نفاار ألترت 
لمبا أ ا كلة  فضر  هللا هلكتن احلالحن مثىنحن: خو مها ماا ألاا ق ع وألاه )خمل ألار إىل الاكتن خ رجاأا مان لاياهام) لالثااين 

 نه اا  لمنا ابة ألاا   وأله )خمل ألر إىل ا ت من بين إ را  ل) لوا  وا ق خوا مها لخ ار ار ار: ل اا  الةحارتض عىناى الاةاال ب
اللىل خهنا أليفن  وال الكتن ا ةسىن أا لا ةضتفأا خنفسهم  فارجأا من لاياهم م  كثرهتم  لهكه احلالة خنسأ أبل ألاا ق 
بحن تا ي المار ابلاةاال لالا فاع عان الب ضاة؛ لل المار باكلا بتا ها تاا  مأوا  الاباأل مان الساامتحن د حمالاة  لمنا ابة 

متث ل وال الكتن عرفأا فا  ة الاةال ع  ب ل هللا لااأهلم )لماا لناا خد نااألال) إخل. فسارلأه للل خل تفارض أت ري الثان ة خهنا 
عىن هم فىن ا عحن هلم الاةال ن بأا عىنى خعاااهبم  لمأضا  التاربة هاأ الةحاكتر مان الأواأع ع مثال وااهلم  بتا  اليفارلع ع 
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لبراعة هكا ال ىنأ : ألا ميا لأت ريا. لألا ق الاأل عىناى )خمل ألار) ع الاةال  خل بت  كةبه عىن هم  فىنىنه بالغة هكا ال الق  
 ارتة وبل هكه. 

لا ب: اجل اعة الكتن خمرهم لاو   لهأ ا م    كالاأق لالرهط  لكرنه ميفةل من ا لء لهأ ألت اري الأعااء اب ااء لواأه   
ماار أذ ماان ماالء ا اااء؛ فااإهنم كااانأا مياابلل واارهبم  لخنااه مااؤذل ابلةيفااالا لاااأهلم: متااال الاااأق إذا األفاااأا عىنااى شاايء لال اال

لخلع ااةهم كاال مساااء  عناا  الااأال  فااإذا مااب خواا  ر اار فااا  كفاااه شاا قا مه ااا؛ لل ا اااء وااأاق احل اااة  فضااربأا ذلااا مااثال 
اارتش فاإهنم لىنةتالل عىنى المر الناف  الكي به وأاق احل اة  لالة ث ل أبوأال ا اء ع مثل هكا منه وأل عىنى  الىنهم عىن ا ب

 و  وطتأا امي لخكفرلا إان ي  متث ال  ضاعةهم واه. 
لوأله )من بت  مأ ى) إعالق أبل خصحا  هكه الاباة كاانأا ما  نال بتا  مأ اى  فاإل  ماال مأ اى مل ت ان ف اه نباأ  

هم  ف اانأا تاألاأل: مىنأ  عىنى بين إ را  ل لكرنه إشااة إىل خهنم خضاعأا ادنةفاع ابلزمن الكي كال ف ه ا اأهلم باحن  هاران 
اذهاااأ خنااام لاباااا فاااااألال  لكاااال النبااار هلااام متاااه خاجاااى هلااام بربكاااة ا اااأهلم لا اباااأل: الةتااارتض بةحاااكتر ا ساااىن حن مااان 

 اد ةالف عىنى ا أهلم. 
لألن ري نال هلام لتشاااة إىل خل حمال التاربة لا س هاأ شااص النال فاال واجاة إىل ألت  ناه  لإلاا ا اباأل واال الااأق لهاكا  

ارآل ع وببه  لهكا النل هأ ص أتل لهأ ابلترب ة مشأتل ابليفحن ا تج ة للاكلا مل تاال: إذ واالأا لنبا هم  إذ مل لخ  ال
 ت ن هكا النل متهألا عنه السامتحن وىت تترف هلم اب ضافة. 

)ابتاث لناا مىن اا) لع وأله )لنل هلم) أتت   لاأل عىن اء النحأ إل خصال ا ضاافة خل أل األ عىناى ألاا تر دق اجلار  لمتا   
عحن لنا مىن ا؛ لذلا خنه  ا مل ت ن ف هم مىنا ع والة احلاجة إىل مىنا ف رل ا ىنا غا أ عنهم  لكرل واهلم تسة عي 
وضأاه فإذا عحن هلم شاص ما كل ف رنه كاال غا باا عانهم فبتاث خي خا ال إلا هم  خل هاأ مساةتاا مان بتاث البتاري خي 

 إهناضه لىن يفي. 
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لوأله )هل عس ةم إل كةأ عىن  م الاةال) ارتة  ا ةفهاق ألارتري لسكتر  فاأله: )خد ألااألىنأا)  مسةفهم عنه هبال ل ارب   

لتسى مةأو   للل ل عىنى جأا  اليفرط )إل كةأ عىن  م الاةال) لهكا مان خبا ع ا زاا : فاا  و اي  اال كثارية لوتام 
عااا ق الاةااال ا ةباااااا ل ااربا  اااا اا عاازمهم عىن اااه  للااكلا جااااء ع ع كااالق ب اانهم  لذلاااا خنااه واااراهم عىنااى إضااا ااهم ن ااة 

اد ااةفهاق ابلنفااي فاااال مااا تااؤلي متاا  )هاال د ألااااألىنأل) لمل تااال: هاال ألااااألىنأل؛ لل ا سااةفهم إىل متان ااه اجملا تااة كاناام 
ل فاارض عىناا هم  واجاة ا ااة ىنم إىل ا ة اااا الطاارف الااراجح مةركاا ة. لألأواا  ماانهم عاا ق الاةااال لوااكاهم ماان عاا ق الاةااال إ

فج ىنة: )خد ألااألىنأا) تةنا ع متناها كل من هل لعسى لإل  لخعط م لتسى  فىنكلا ورنم أبل  لهي لل ل لىنبا ة ف ا ا 
ل ل عامل ما تاةض ه. لا ابأل من هكا ال الق الةحرتض: لل ذا اهل ة  نف من نسبةه إل الةاباري  فاإذا  اجل ذلاا 
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ن لوأعاه ع ا ساةابل  ك اا تااأل مان تأصاي غاريه: افتال كاكا لكاكا لماا خ ناا عىن ه وبل لجاأل للاع اه كاال عىناى واكا ما
ألفتل. لورخ انف  لو ه عس ةم  ب سر السحن  عىنى غري و اس  لورخه اجل هأا بفةح الساحن لمهاا لتةاال ع عساى إذا األبال 

 هبا ض ري ا ة ىنم خل ا ااطأ  لكرهنم وب لا من كسر السحن الةاف ف إبمانة   أل ال اء. 
لوألاه )واالأا لمااا لناا خد نااألال ع  ااب ل هللا) جااءت لال التطاف ع و اتااة واأهلم؛ إذ كاال ع كالمهاام ماا تف اا  إاالة خل  

ت أل جأاهبم عن كالمه متطأفا عىنى وأهلم )خبتث لنا مىن ا نااألل ع  ب ل هللا) ما تؤلي مثىنه بأال التطف فرااللا أتك   
ةال  أبهنم تن رلل كل  اطر خيطر ع نفأ هم من الةثب ط عن الاةال  فجتىنأا كاالق اغبةهم  ع ألت حن مىنا ت بر خمأا الا

نباا هم  نزلااة كااالق متاارتض ع خثناااء كالمهاام الااكي ك ىنااأه  ف ااا دباال بااه جااأاهبم عاان شااا نباا هم ع ثباااهتم  ف ااال نظاام  
خد نةأكاال عىنااى هللا لواا  هاا اان  كالمهاام عىنااى طرتاااة وألااه ألتاااىل و اتااة عاان الر اال )لعىنااى هللا فىن ةأكاال ا ؤمنااأل لمااا لنااا

  بىننا). 
ل)ما) ا م ا ةفهاق  ت  خي شيء لالالق لال ةباف لاد ةفهاق إن ااي لألتجل من وأل نب هم )هل عس ةم إل كةأ  

عىنا  م الاةااال إد ألااااألىنأا) لل شارل ا ةتجااأ منااه خل تسارل عاان  ااببه. لا ام اد ااةفهاق ع مأضاا  ادبةا اء  للنااا  ااربه  
مااا وبااال لنااا خل مااا ا اااةار لنااا  فااالالق ع وألاااه )لنااا) دق اد ةباااف ل)خل) وااارف مباا ا لا ااةابال  لنااألااال لمتناااه 

منبأ  أبل  ل ا كال وارف ا با ا تاةضاي خل ت األ الفتال بتا ه ع أتلتال ا با ا  فا با ا ا نسابا مان خل لفتىنهاا 
ابصرب  لالةاا تر: ماا لناا ع خل نااألال خي انةفااء وةالناا إما خل زتل جمرلاا حبرف جر ما ا وبل خل منا أ لةتىنل د نااألل 

خل ما لنا لد نااألل خي لجل انةفاء وةالنا  ف  أل مت  ال الق إن ااهم خل تثبم هلام  ابأ د ىنهام عىناى ألاركهم الاةاال  
 خل  بأ لجل ألركهم الاةال  خي د ت أل هلم ذلا. 

 ا: ب ل اشة ال  لالةا تر: ما لنا لرتكنا الاةال. لإما خل زتل ا ب ا ا نسبا ب د من ض ري لن 
لمثاال هااكا الاانظم زاايء أبشاا ال مخسااة: مثاال مالااا د أتمنااا عىنااى تأ ااف  لمااايل د خعباا  الااكي فطاارين  مااا ل اام ك ااف  

س  أل  ف ا لا لالةىن  لوأل جن   ف ا ل ام ع ا ناافاحن فقةاحن  لالكثار خل ت األ ماا بتا  اد اةفهاق ع مأضا  واال  
 ن ا عرا  خيةىنف لمآل ا ت  مةح . لل 
ل)مااا) مبةاا خ ل)لنااا)  ااربه  لا تاا : خي شاايء كااال لنااا. ل ىنااة )خد نااألاال) وااال لهااي و اا  لال ااةفهاق ا ن ااااي: خي د  

تثبم لنا شيء ع والة ألركنا الاةال. لهكا كنظا ره ع وألا: مايل د خفتل خل مايل خفتل  فرل مب اتة جمارلاة حبارف جار 
 ف تا ا بفي خل دق اجلر  مةتىنل  ا ألتىنل به لنا. حمكل 

ل ىنة )لو  خ رجنا) وال متىنىناة لأجاه ا ن ااا: خي خهنام ع هاكه احلاال خبتا  النااس عان ألار  الاةاال؛ لل خ ابا  واأ  
 احل اة ألضتف ع والة الضر لال  ا اب  را  من ال ايا لالبناء. 

عىنى إبتال اليفيء من و زه  لعىنى إبتاله من بحن ما تباوبه  لد واجة لعطف البناء عىنى ال ايا لل ا  را  تطىنل  
 إىل لعأ  جتل الأال عاطفة عامال حمكلفا ألا تره لخبت ان عن خبنا نا. 

   
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 693صفحة : 
 
ل لوأله )فىن ا كةأ عىن هم الاةال ألألأا) إخل.  ىنة مترتضة  لهي حمل التربة لا أعظة لةحكتر ا سىن حن من وال هؤدء خ  

تةألأا عن الاةال بت  خل خ ارجهم ا يفاركأل مان لاياهام لخبناا هم  لبتا  خل متناأا وةاال خعا ا هم لفرضاه هللا عىنا هم لا شاااة 
 إىل ما و اه هللا عنهم بت  باأله )فىن ا جال ه هأ لالكتن آمنأا مته) إخل. 

ا طىنبأا الاةال   ىنأا خهنم حمبأل له مث ن بأا عنه. لوأله )لهللا عىن م ابلظا حن) ألكت ل: لل فتىنهم هكا من الظىنم؛ لهنم    
 لمن خوسن الةرلتأ وأل الراجز:          

 من وال د ع واجة                      مسؤللة ف ا  ىنام   
   اا لإلا الظالام مان                      تاأل د بت  ناتاام لهاكه ارتاة خشااات إىل وباة عظ  اة مان اتاتاد باين إ ارا  ل  

ف ها من التىنم لالتربة  فإل الارآل    بككر احلأالو الةااخي ة ألتىن  ا لبمة بفأا   ما ع الةااتد  لخيةاا لكلا ماا هاأ مان 
اتاتااد خهاال اليفاارا    لنااه خواار  لىنراارض الااكي جاااء لجىنااه الااارآل: هااكه الابااة هااي وااالو انةاااال نظاااق و أمااة بااين 

عنها عن هم بتبر الاضاة  إىل الببرة ا ىن  ة  ا ترب عنها بتبر ا ىنأ  لذلاا خناه  اا إ را  ل من الببرة اليفأاتة  ا ترب 
وبل ا  الل ا س حي   ىنفاه ع الماة ا  ارا  ىن ة تأشا  بان ناأل  الاكي  1380ألأ  مأ ى عىن ه السالق ع و لل  نة 

ل ل اااباط باااين إ ااارا  ل و اماااا عهااا  لاااه مأ اااى ع آ ااار و األاااه أبل خيىنفاااه فىن اااا صااااا خمااار باااين إ ااارا  ل إىل تأشااا  جتااا
تسأ أهنم. لتاضأل ب نهم  ل اهم  الاضاة  ف انأا ع م ل مةت لة  لكال من خللقا احل اق خنب اء  لكاال هنالاا خنب ااء 
غري و اق  لكال كل  بط من بين إ را  ل تساريلل عىناى ماا تظهار هلام  لكاال مان وضاا هم لخنب اا هم صا أتل بان الااناة  

ضااا ا جل  ااا  باااين إ ااارا  ل  لكاااال حمباااأاب عنااا هم  فىن اااا شااااخ لكااارب لوتااام وااارل  باااحن باااين إ ااارا  ل مااان  ااابط خفااارا   وا
لالفىنسااط ن حن لكاناام  ااجاد ب اانهم  مث كااال ادنةباااا لىنفىنسااط ن حن  فر ااكلا بتااض واار  بااين إ اارا  ل: وااىت إل اتبااأت 

اللهام لباااي أبتاا تهم عاا ة خشااهر  فىن ااا التها   الااكي  اا ر  ال ااالق عىن ااه  خ اره الفىنسااط ن أل  لذهبااأا بااه إىل  خشاا لل  ب
اخت بنأ إ را  ل ما ول هبم من اهلزمية   نأا خل  بأ ذلا هأ ضتف ص أتل عان ألا بري خماأاهم  ل ناأا خل انةظااق خمار 
الفىنسااط ن حن  مل ت اان إد بسااابأ النظاااق ا ىن اااي  لكااانأا تأمقاااك تةأوتااأل هجااأق انوااااش: مىنااا الت اااأن حن عىناا هم ختضاااا  

لخا ىنأا عرفاءهم من كل م تنة  لطىنبأا من ص أتل خل تا م هلم مىن ا تااألال هبام ع  اب ل هللا  فا اةاء  فاجة تم إ را  ل
صا أتل مان ذلاا  لوااكاهم عأاواأ و ام ا ىنااأ  واا ال  إل ا ىناا   اك بناا  م ص مةاه ل  ماة   ىنااه  لتةااك مان م ماان 

ات مراكباه  لزتال بنااأل م عطاااات لطبا اات تركض خماق مراكبه  لتسار من م وراثحن حلرثاه  لع ىناة لتا ل ورباه  لخلل 
ل بااا ات  لتبااطفى ماان واااأل م  لكاارلم م  ل ايأل اان م  خجألهااا ف تط هااا لتب اا ه  لتةاااككم عب اا ا  فااإذا صاار ةم بتاا  
ذلا ع لجه مىن  م د تسةج أ هللا ل م  فاالأا: د ب  لنا من مىنا لن أل مثل  ا ر المم  لوال هلم: هل عس ةم إل  

 لاةال إد ألااألىنأا والأا )لما لنا إد نااألل) اخل. كةأ عىن  م ا
 لكال ذلا ع خلا ل الارل احلالي عيفر وبل ا س ح.  
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لوأله )لو  خ رجنا من لاياان لخبنا نا) تاةضاي خل الفىنساط ن حن خ اكلا بتاض ما ل باين إ ارا  ل  لوا  صارح باكلا إ ااد  
خبناااءهم  لخطىناااأا كهااأهلم لشاا أ هم  لع ذكاار ا  اارا  ماان ع ا صااحاح الساااب  ماان  اافر صاا أتل اللل  لخهناام خ اارلا 

الاا ايا لالبناااء ألىنه ااأ لىن هاااجرتن  ماان ا سااىن حن  عىنااى مااألىنااة ا يفااركحن الااكتن خ رجااأهم ماان م ااة  لفروااأا ب اانهم لبااحن 
لالنسااااء نساااا هم  لب ااانهم لباااحن خبناااا هم  ك اااا واااال ألتااااىل )لماااا ل ااام د ألاااااألىنأل ع  اااب ل هللا لا سةضاااتفحن مااان الرجاااال 

 لالأل ال...). 
)لوال هلم نب هم إل هللا و  بتث ل م طالأت مىن اا واالأا خة ت األ لاه ا ىناا عىن ناا لوان خوال اب ىناا مناه لمل تاؤت  اتة  

 [)  247من ا ال وال إل هللا اصطفاه عىن  م ل اله بسطة ع التىنم لاجلسم لهللا تؤ  مىن ه من تيفاء لهللا لا   عىن م]
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خعاال الفتال  ع وألاه )لوااال هلام نبا هم) لىن دلاة عىنااى خل كالماه هاكا لاا س مان با اة كالماه اللل  باال هاأ وا تث آ اار   

مةر ر عنه: لذلا خنه بتا  خل واكاهم عأاواأ احل أماة ا ىن  اة  لواكاهم الةاأيل عان الاةاال  أل ىنام متهام كالماا آ ار ع 
 لوم آ ر. 

اصرب خل تةىناى ابد ةررا  لاليفا  ك ا خنبر عناه واأهلم  خة ت األ لاه ا ىناا لأتك   اصرب إبل: إتكال أبل من شرل هكا  
 عىن نا  . 

للوا  ع  افر صا أتل  ع ا صااحاح الةا ا   خناه  ااا صا م بناأ إ اارا  ل ع  اؤاهلم خل تتاحن هلاام مىن اا  صاىنى هلل ألتاااىل   
ىل ما ن م  مث خلواى هللا إل اه صافة ا ىناا الاكي فرلوى هللا إل ه: خل خجبهم إىل كل ماا طىنباأه  فرجااهبم لواال هلام: اذهباأا إ

  ت نه هلم  لخنه لا ه اجل من بن امحن ا ه شالل بان وا س  فأجا  ف اه البافة: لهاي خناه خصاأل الااأق  لمساحه صا أتل 
مىن اا عىنااى إ اارا  ل  إذ صااأ عىنااى اخ اه  تةااا  لوبىنااه ل اا  بااين إ اارا  ل  بتا  خايق  ع بىناا  ا باافاة  لخوضااره  لع نااه هلاام 

 وبل ا س ح.  1095ا  لذلا  نة مىن 
لهكا ا ىنا هأ الكي  ي ع ارتة )طالأت) لهأ )شالل) لطالأت لابه  لهأ ل ل ا م مب ا: مان الطاأل  عىناى ل ل  

فتىنأت مثل جربلت لمىن أت لاهبأت لاغبأت لامأت  لمنه طاغأت خصىنه طر اأت فأوا  ف اه وىناأ م ااين  لطاالأت 
لتىناه جتال لاباا لاه ع الاارآل لتشاااة إىل البافة الا  عارف هباا لبا أتل  ع الااأوي لصاف باه لىن بالراة ع طاأل وامةاه  ل 

الكي خلوى هللا إل ه  ك ا ألا ق  ل راعاة الةنظري ب ناه لباحن جاالأت غرمياه ع احلار   خل كاال ذلاا لابالاه ع وأماه وبال خل 
ت ل ل انلا ع الترب ة للتىنه مان بااااي الترب اة تؤألى ا ىنا  لإلا تىناأ أبمثال هكا الىناأ  من كال من الت أق. لل ل فتىنأ 

الا مية السام ة  لهكا هأ الكي تؤذل به منته من البرف  فإل منتاه مان البارف د عىناة لاه إد التىن  اة لالتج اة  لجازق 
الراغااأ أبنااه ا اام عج ااي لمل تااككر ع كةااأ الىنرااة لااكلا للتىنااه عأماال متامىنااة اد اام التج ااي  ااا جتاال عىن ااا عىنااى هااكا 

 ااي ع الترب ااة  فتج ةااه عااضااة للاا س هااأ عج  ااا ابلصااالة  لنااه مل تتاارف هااكا اد اام ع لرااة التربان ااحن كاا اللل التج
لشاللل  لزأ  خل ت أل منته من البرف  باريه اب با ال إىل شابه ل ل فااعأل  لل ل فااعأل ع العاالق عج اي  مثال 
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ف  لمل تتة لا ابشةااوه من الاابس  لكارل عا لل الاارآل هاالت لماالت لشاللل للاللل  للكلا منتأا وابأس من البر 
 عن ذكره اب ه شالل لثال هكا الىنفف ل فة طالأت. 

لخة ع وأله )خة ت أل له ا ىنا عىن نا)  ت  ك ف  لهأ ا ةفهاق مسةت ل ع الةتج أ  ألتجباأا مان جتال مثىناه مىن اا   
خطااأل الاااأق  ل ااا ا ةااااه صاا أتل لااكلا  فااةح هللا عىن ااه  لكااال اجااال فالوااا ماان ب اام واااري  إد خنااه كااال شااجاعا  لكااال

ابحل  ة  لألنبر نبأءات كثرية  لاض م به بتض إ را  ل  لخابه بتضهم  ففي  فر ص أتل: خل الكتن مل ترضأا باه هام بناأ  
ا واا   نااأا خل بىن تااال  لالااارآل ذكاار خل بااين إ اارا  ل وااالأا: خة ت ااأل لااه ا ىنااا عىن نااا  لهااأ احلاال؛ لهناام د باا  خل ت أنااأ 

مىن هم    أل من كربا هم لوأالهم. لالسر ع ا ة ااا نبا هم هلام هاكا ا ىناا: خناه خاال خل ألبااى هلام واالةهم اليفاأاتة باا ا 
ا م ااال  فجتاال مىن هاام ماان عااامةهم د ماان  ااالهتم  لة ااأل و مااه ع ا ىنااا غااري اا اااة  فااال خييفااى منااه خل تيفااة  ع 

أت ااا س الااا لل ت أناااأل خوااار  إىل اصاااري  لهنااام مل تتةااااللا عظ اااة ا ىناااا لمل تنساااأا  ا اااةتبال خمةاااه  لل ا ىناااأ  ع ابةااا اء
مسالاهتم لمثاهلم  لما تزالأل تةأوتأل اصىن   لهلكا كانم اصالفة  نة ا  الق. لكانم الأااثة مب خ ا ىنا ع ا  الق: إذ 

 ت اان تسااته تأمقااك إد ذلااا؛ لل شاا تة بااين خم ااة عها  متالتااة اباان خيب  ااف ال دبنااه تزتاا  ابصالفااة بتاا ه  لالظاان بااه خنااه مل
ااغبأل ف ه  مث كانام واعا ة الأااثاة لىن ىناا ع للل ا  االق لهاي مان ألاال ا  الا لل مان خوا ق عباأا الةاااتد. لهاي  انة 
  ا قة لهلاكا جتاا  مؤ ساي الا لل خفضاال مىناأ  عاا الهتم. لوااأال باين إ ارا  ل مل تةفطنااأا هلاكه احل  اة لاباار خنظاااهم  لإلااا
نظرلا إىل وىنة ج أله  فةأمهأا ذلا مانتا من متىن  ه عىن هم  لمل تتىن أا خل ادعةباا ابصالل النفسان ة  لخل الر  غ  النفس 

 د لفرة ا ال لماذا جت ي لفرأله إذا مل ت ن تنفاه ع ا با   لو  وال الراجز:          
 ا ماق ابليفح ح ا ىنح    و ين من نبر اصب بحن و ي                      ل س   
 

 695صفحة : 
 
فاأهلم  لون خول اب ىنا   ىنة وال ة  لالض ري من ا ة ىن حن  لهم والة بين إ را  ل لجتىنأا اجل ىنة واد لىن دلة عىنى   

ة خهنام  اا ذكارلا خوا اةهم اب ىناا مل دةااجأا إىل اد اة دل عىناى ذلاا؛ لل هاكا المار عنا هم مساىنم متارلف  إذ هام وااال
لعرفاء  لشاللل اجل من السأوة  فهاكا ألساج ل مانهم أباجح اةهم عىن اه  لوألاه )لمل تاؤت  اتة مان ا اال) متطأفاة عىناى 
 ىنة احلال فهي وال رن ة. لهكا إب اء مان  ف ه من لدتةه ا ىنا ع نظرهم  لهأ خنه فاري  لشرل ا ىنا خل ت أل ذا مال 

لالتطاء  لإغاثة ا ىنهأف ف  ف تسةط   من لا س باكي ماال خل ت األ مىن اا  ل  في نأا أ المة ف نفل ا ال ع الت ل  
لإلا والأا هكا لابأاهم ع مترفة   ا ة المم لنظااق ا ىناا؛ فاإهنم اخلا ا ىناأ  اجملاالاتن هلام ع بك اة ل اتة  فظناأا ذلاا 

 من شرلط ا ىنا. 
م )لوان خواال اب ىناا منااه) فاإهنم ا ااةن لا إىل اصااطفاء للاكا خجاااتهم نبا هم باألااه )إل هللا اصاطفاه عىناا  م) االا عىناى وااأهل 

اجل هاأا إايهاام فرجاااهبم أبناه خاجااح ماانهم لل هللا اصاطفاه  لباألااه )ل اله بسااطة ع التىنام لاجلساام) االا عىناا هم وااأهلم: لمل 
  ا ااة خماار تااؤت  ااتة ماان ا ااال  خي  اله عىناا  م بسااطة ع التىناام لاجلساام  فاارعىن هم نباا هم خل الباافات ا ةااا  إل هااا ع 
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المااة ألرجاا  إىل خصااالة الاارخي  لوااأة الباا ل؛ لنااه ابلاارخي تهةاا ي  بااا  المااة  د  اا  ا ع لواام ا ضااا ل  لعناا  ألتااكا 
اد ةيفااة  خل عن   الف خهل اليفأا  لابلاأة تسةط   الثبات ع مأاو  الاةال ف  أل بثباأله ثبات نفأس اجل ش  لوا ق 

 ل لوته خعظم  وال خبأ الط أ:          النل ع كالمه التىنم عىنى الاأة ل
الاارخي وبااا شااجاعة اليفااجتال                      هااأ خلل لهااي ا اال الثاااين فااالتىنم ا اارال هنااا  هااأ عىناام ألاا بري احلاار    

 ل  ا ة المة  لو ل: هأ عىنم النبأءة  لد تبح ذلا لل طالأت مل ت ن مت للا من خنب ا هم. 
له )لمل تؤت  تة من ا ال) اكةفاء ب دلة اوةبااه عىنى وأله: ل اله بسطة ع التىنام لاجلسام؛ فإناه لمل ز بهم نب هم عن وأ  

تبسطه التىنم لابلنبر تةأافر له ا ال؛ لل  ا ال جتىنبه الرع ة  ك ا وال خا ططال س  للل ا ىناا للاأ كاال ذا ثارلة  فثرلألاه 
دة الماأا مان اصىن فاة ف اا للناه خل ت األ ذا  اتة  لوا  ليل عىناى د أل في  وامة خمأا ا  ىن ة لهلكا مل ت ن من شارط ل 

 المة خبأ ب ر لع ر لعىني لمل ت أنأا ذلي تساا. لغين المة ع ب م ماهلا لمنه ألاأق مباحلها  لخا اق لدة خمأاها. 
ىن ها عن  وألاه ألتااىل لالبسطة ا م من البسط لهأ الستة لادنةيفاا  فالبسطة الأفرة لالاأة من اليفيء  ل  جيء كالق ع 

 )ل الكم ع اصىنل بسطة) ع العراف. 
لوأله )لهللا تؤ  مىن ه من تيفاء) دة ل خل ت أل من كالق النل  ف  األ وا  اجا  هبام إىل الةساىن م إىل خمار هللا  بتا  خل  

 بحن هلم ش قا من و  ة هللا ع ذلا. 
 ا وأله )لهللا لا   عىن م). لدة ل خل ت أل ألكت ال لىنابة من كالق هللا ألتاىل  لككل 
)لوال هلم نب هم إل آتة مىن ه خل  أل  م الةابأت ف ه    نة من اب م لبا ة  ا ألر  آل مأ ى لآل هاالل س ىنه ا ال  ة  

 [)   248إل ع ذلا رتة ل م إل كنةم مؤمنحن]
 

 696صفحة : 
 
م شاللل مىن ا  فجتل هلم آتة أل ل عىنى ذلاا: لهاي خل خاال نب هم خل تةح اهم  تجزة أل ل عىنى خل هللا ألتاىل ا ةاا هل  

 ألاا هم الةااابأت  خي اتبااأت التهاا   بتاا  خل كااال ع تاا  الفىنسااط ن حن ك ااا ألااا ق  لهااكا إشااااة إىل وبااة أل سااري هللا ألتاااىل 
رت ع  اجااع الةاابأت إىل باين إ ارا  ل با لل وةاال: لذلااا خل الفىنساط ن حن خاجتاأا الةاابأت إىل باين إ ارا  ل ع وباة ذكاا

 اااافر صاااا أتل: واصااااىنها خل الةااااابأت باااااي  اااابتة خشااااهر ع بااااالل فىنسااااطحن مأضااااأعا ع ب اااام صاااان هم لاجااااأل لاخ  
الفىنسااط ن أل آايت ماان  اااأط صاان هم عىنااى لجهااه  لان ساااا ت تااه لاخ ااه  لإصااابةهم ابلبأا ااري ع خشاا لل  لختأمهااا  

  فرشاالا عىن هم إبهلاق من هللا إباجاعه إىل إ را  ل ل ىنطم عىن هم اجلرذال ألفس  الزالع  فىن ا اخلا ذلا ا ةيفاالا ال هنة
لل إلاه إ ارا  ل وا  غضاأ لةابأألااه لخل ترجتاأه مباحأاب هب تاة: صاازاة مخاس بأا اري مان ذهااأ  لصاأاة مخاس فاريال ماان 
ذهاأ  عىناى عا ل ما ل الفىنساط ن حن التظ  اة: خشا لل  لغازة  لاشااىنأل  لجام  لعفارلل. لتأضا  الةاابأت عىناى عجىنااة 

ا بااااراتل لمتاااه صااان لق باااه الة اث ااال الكهب اااة  لتطىنااااأل الباااارألحن ألاااكهبال إبهلااااق إىل خاض إ ااارا  ل  ففتىناااأا ج تااا ة جترهااا
لاهة ت الباراتل إىل خل بىنغ الةابأت لالبن لق إىل ت  الاللتحن ع ختام ب ام مشاس: ه اكا لوا  ع  افر صا أتل غاري خل 
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رتح الاارآل خياالف ذلاا  لمي ان أتلتال كاالق السافر  اا  اهر   اوه خل اجأع الةابأت إلا هم كاال وبال متىن اا شاالل  لصا
تأافل هكا أبل س ل احلأالو عىنى غري ألرأل بها ع الككر  لهأ كثري ع كةاهبم. لالاكي تظهار يل خل الفىنساط ن حن  اا عىن اأا 

ت التهاا  ماان اساال ا  اارا  ىن حن ساام مىناا عىن ااأا خهناام مااا خ تاأا خماارهم إد لاباا  خ اك الثاارا ماان خعاا ا هم لختىنا ص اتبااأ 
ختاا تهم  فاا برلا خل تظهاارلا إاجاااع الةااابأت بساابأ آايت شاااه لها   نااا ماانهم خل واا ة بااين إ اارا  ل ألفاال إذا خاجاا  إلاا هم 
 الةابأت ابل  ف ة ا ككأاة  آنفا  لد مي ن خل ت أل هكا الرعأ وبل هلم وبل متىن ا شالل  لابة اء  هأا النباا به. 

فاعأل  لهكا الأ ل وىن ل ع ال اء الترب ة  ف  ل عىناى خل ماا كاال عىناى ل ناه إلاا هاأ لالةابأت ا م عج ي متر  فأ نه  
متار : مثاال انوااأس لانمااأس  لا اةظهر الزخميفااري خل ل نااه فتىنااأل بةحرتاا التااحن لاىنااة ال اااء الا  فاؤهااا لدمهااا ورفااال 

الةاابأت  تا  البان لق ا ساةط ل: مةح ال: مثل  ىنس لوىنل  لمن خجل هكا خثبةه اجلأهري ع مالة ألأ  د ع ألبام. ل 
لهأ صن لق خمر مأ ى عىن اه الساالق ببانته صانته بباىنق ل ا ىنهام ع صاناعة الاكهأ لالفضاة لالنحااس لجناااة اصيفاأ  
فبنته من  يفأ السنط  لهأ شجرة من صنف الارظ  لجتل طأله ذااعحن لنبفا لعرضه ذااعا لنبفا لااألفاعه ذااعا 

لمن  اا   لصن  له إكىنا ال مان ذهاأ  ل ابا لاه خابا  وىنال مان ذهاأ عىناى وأا  اه  لنبفا  لغيفاه بكهأ من لا ل
الابا   لجتاال لااه عبااأتن ماان  يفاأ مريفاااألحن بااكهأ لةاا  ل ع احلىناااات حل ال الةااابأت  لجتاال غطاااءه ماان ذهااأ  

 مأ ى خل لجتل عىنى طرتل الرطاء صأاة خت ل هبا اثنحن من ا ال  ة من ذهأ اب طحن خجنحةه ا فأق الرطاء  لخمر هللا
تض  ع هكا الةابأت لأوي اليفهالة الىنكتن خعطاه هللا إايمها لهي اللأاح ال  ذكرها هللا ع وأله )ل ا  ا م عان مأ اى 

 الرضأ خ ك اللأاح). 
لالس  نة فت ىنة  ت  ادط قنال لاهل لء  لع و تث الستي إىل البالة )عىنا  م ابلسا  نة) لذلاا خل مان بركاة الةاابأت  

ذا كال ب نهم ع ور  خل  ىنم كانم نفأ هم لاثااة حبسان ا ناىناأ  لف اه ختضاا كةاأ مأ اى عىن اه الساالق  لهاي  اا خنه إ
ألس ن ااؤتةها نفأس المة لألط قن لو امها  فالظرف ة عىنى اللل جما تة  لعىناى الثااين وا ا اة  للال ع وا تث خ ا   

 عن  وراءة الارآل  فىنتىنها مال  ة تس أل ابلس  نة.  وضري إطالق الس  نة عىنى شئ شبه الر اق تنزل من الس اء
لالبا ة ع الصل: ما تفضل مان شايء بتا  اناضااء متظ اه  لوا  ب نام هناا أبهناا  اا ألار  آل مأ اى لآل هااالل  لهاي  

أا بااااي ماان آرا اللاأاح  لماان الث ااا  الا  خلبسااها مأ ااى خ ااه هاااالل  وااحن جتىناه ال اااهن لبااين إ ارا  ل  لاحلااافف لماا
 ال تن  لشتا ر التبالة و ل: لمن ذلا عبا مأ ى. 

 لزأ  خل أل أل البا ة جما ا عن النف س من الش اء؛ لل الناس إلا دافظأل  عىنى النفا س فةباى ك ا وال النابرة:           
 ت  وأل التيف  الطا ي:          با ة و ا من و لا ألألاثم                      رل اجلالح كابرا بت  كابر لو  فسر هبكا ا   
 إل ألكنبأا مث أتأل ين با ة ام                      ف ا عىني بكنأ من م فأت    
 

 697صفحة : 
 
 خي أتأل ين اجل اعة الكتن ألرجتأل إل هم ع مهام م  لورتأ منه إطالق الةىن   عىنى الا   من ا ال ا أالو.    
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هاال ب ةه اا: مان خبنااء هااالل؛ فااإهنم عبابة مأ اى؛ لل مأ اى مل تارت  خلدلا  خل مااا لا ارال مان آل مأ اى لآل هااالل خ 
ألركه آهل ا هأ آرامها  ف قأل إىل مت  ما ألر  مأ ى لهاالل لآهل ا  خل خاال  ا ألر  مأ ى لهااالل فىنفاف آل ماحام ك اا 

 ع وأله )خل ىنأا آل فرعأل خش  التكا ). 
ق لهأ هاالل بن ع رال من  بط دلي لل  وبال خل  مار فرعاأل باةال خطفاال باين لهاالل هأ خ أ مأ ى عىن ه ا السال 

إ اارا  ل لهااأ خكاارب ماان مأ ااى  ل ااا كىناام هللا مأ ااى ابلر ااالة خعىن ااه أبنااه   يفاار  متااه خ اااه هاااالف ف  ااأل كااالأ تر لااه  
لساال مأ اى  لواا   لخلواى إىل هااالف ختضاا  لكااال مأ اى هاأ الر ااأل العظام  لكاال متظاام لواي هللا إىل هااالل عىنااى

جتل هللا هاالل خلل كاهن لبين إ را  ل  ا خواق هلم   مة    ة التبالة  لجتل ال هانة ع نساىنه  فهام خيةباأل أبو ااق 
د أليفااكهم ف ها با ة المة منها سر  اص ر عىنى ال اهن  لمات هاالل  نة نال خل  اب  لمخساحن لخابت ا اة لخلاف وبال 

 ختأق خاض خللق ع م ة الة ه ع السنة الثالثة من اصرل  من مبر.  ا س ح  ع جبل هأا عىنى
لوأله )س ىنه ا ال  ة) وال من )الةابأت)  لاحل ل هنا هأ الرتو ل ك ا ع وأله ألتاىل )وىنام د خجا  ماا خمىن ام عىن اه)  

 لوال النابرة:           لل الراوىنة س ل ااكبها؛ للكلا ألس ى مألة لع و تث غزلة   رب:  كانم اجل ر مألةهم 
خياال باه ااعاي احل ألاة طاا را ف تا  مال ا ال  اة الةاابأت هاأ ألسا ريهم إبذل هللا الباارألحن الساا رألحن ابلتجىناة الا  عىن هااا   

الةااابأت إىل حمىنااة بااين إ اارا  ل  ماان غااري خل تساابل هل ااا إلااف ابلسااري إىل ألىنااا اجلهااة  هااكا هااأ ا الوااي  ااا ع كةااأ بااين 
 إ را  ل. 

لوألااه )إل ع ذلااا لتااة ل اام إل كنااةم مااؤمنحن) ا شااااة إىل   اا  احلالااة خي ع اجااأع الةااابأت ماان تاا  خعاا ا  م إلاا  م   
 ب لل وةال  لف  ا تيفة ل عىن ه الةابأت من آرا مأ ى عىن ه السالق  لع جم قه من غري  ا ل. لد إلف  ابل. 

ف ن شار  مناه فىنا س ماين لمان مل تطت اه فإناه ماين إد مان اغارتف  )فىن ا فبل طالأت ابجلنأل وال إل هللا مبةىن  م بنهر 
غرفة ب  ه فيفربأا منه إد وىن ال منهم فىن ا جاال ه هاأ لالاكتن آمناأا متاه واالأا د طاواة لناا ال اأق جباالأت لجناأله واال الاكتن 

[ ل اا باار لا جلاالأت لجنااأله 249تظناأل خهنام مالوااأا هللا كام مان فقااة وىن ىناة غىنباام فقاة كثارية إبذل هللا لهللا ماا  الباابرتن]
[ فهزماأهم إبذل هللا لوةال لالل جاالأت لآاته 250والأا ابنا خفرغ عىن نا صربا لثبم خو امنا لانبران عىناى الااأق ال اافرتن]

هللا ا ىنا لاحل  ة لعىن ه  ا تيفاء) عطف الفاء  ىنة:  ا وبال  عىناى  ىناة )لواال هلام نبا هم إل هللا وا  تتاث ل ام) لل 
ىنا  لجل الاةال  ترتألأ عىن ه اصرل  لىناةال الكي  رلأا لجىنه بتث النل  لو  وكف بحن اجل ىنةاحن كاالق كثاري بتث ا 

 ما ا: لهأ الرضا اب ىنا  لجميء الةابأت  لجتن   اجلنأل؛ لل ذلا  ا ت ل عىن ه  ىنة: فبل طالأت ابجلنأل. 
لواراهم الا   رجاأا منهاا لهاأ فتال مةتا : لل خصاىنه فبال  لمت  فبل ابجلنأل: وط  لابةت  هبام  خي جتاال لا مسااكنهم 

اليفايء عاان اليفايء مث عاا له إىل الفاعال فاااالأا فبال نفسااه واىت صاااا  تا  انفباال  فحاكفأا مفتألااه ل ثارة اد ااةت ال  
ا  للكلا جت  مب اه الفبل بأ ل مب ا ا ةت    لل نهم ا ا والأا فبل فبأد نظرا حلالة وبأاه  ك ا والأا ص ه ص 

مث والأا صا  هاأ صا ا  مث واالأا صا  صا للا. لنظاريه ع وا تث صافة الاأوي  خو ااان  أل اين مثال صىنباىنة اجلارس ف فبام 
 عين لو  لع م ما وال  خي ف فبل نفسه عين  لا ت  ف نفبل عين. 
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 698صفحة : 

 
لاا خ ارب طاالأت عان هللا ألتااىل أبناه لض ري واال ااجا  إىل طاالأت  لد تباح اجأعاه إىل نبا هم  لناه مل خيار  متهام  لإ  

مبةىن هم  م  خنه مل ت ن نب ا تأوى إل ه: إما ا ةنال ا  باا ألىنااه من صا أ  ل  لإماا لناه اجةها  خل خيةاربهم ابليفار  مان 
النهر  بىنحة اآها ع ذلا  فر رب عن اجةهاله  إذ هأ و م هللا ع شرعهم فر ن ه إىل هللا  لهكا من مت  وأل عىن اء 

أل الفاااه إل اجملةهاا  تبااح لااه خل تاااأل ف  ااا  هاار لااه ابجةهاااله  إنااه لتاان هللا  خل لنااه ع شاارعهم خل هللا خلجااأ عىنااى خصاا
اجل ش طاعة خمريهم ف  ا  مرهم به  لطاعة ا ىنا ف  ا تراه من مباحلهم  لكال طالأت و  اخ  خل خيةرب طاعةهم لما اا 

و  خمرهم بطاعةه هبا لعىنى كل فةس  ة هاكا الة ىن اف اباةالء ألارتاأ لىن تا  صربهم هبكه البىنأ  فجتل البىنأ  من هللا؛ إذ 
إىل عاااأهلم: لل ا ابااأل إ هاااا ادعةناااء هبااكا احل اام  لخل ف ااه مرضاااة هللا ألتاااىل عىنااى ا ة ثاال  لغضاابه عىنااى التاصااي  

اب ال  لالظااهر خل ا ىناا  اا لخمثال هكه الةارتباات ع خماطباات الت اأق شاا تة  لخكثار كاالق كةاأ باين إ ارا  ل مان هاكا ال
عىنم خنه  ا ر هبم إىل ع ل كثري الت ل  وأ  الت ل خاال خل خيةرب وأة تا نهم ع نبرة ال تن  لخماطرهتم أبنفسهم  لس ىنهام 
ا ةاعأ  لعزمية متاكسةهم نفأ هم  فاال هلم إن م  ة رلل عىنى هنر  لهأ هنار الالل  فاال أليفاربأا مناه ف ان شار  مناه 

لا ااص هلام ع غرفاة تررتفهااا الأاوا  ب ا ه تباال هباا اتااه  لهااكا غاتاة ماا خيةاارب باه طاعاة اجلاا ش  فاإل السااري ع  فىنا س ماين 
احلاار  تتطااش اجلاا ش  فااإل السااري ع احلاار  تتطااش اجلاا ش  فااإذا لاللا ا اااء ألااأافرت للاعاا هم إىل اليفاار  منااه عطيفااا 

ماء كثريا بت  الةتأ  اوىنم عراه لمال إىل الراواة  لخثاىناه لشهأة  لدة ل خنه خاال إبااء نيفاطهم: لل ا اا  إذا شر  
 ا اء. لالتر  ألترف ذلا وال طف ل تككر   ىنهم:          

 فىن ا شااافام خعاالق طاي                      لطي ع ا راا لع اليفتا    
 خل الاااكي ماااااس احلااار  مااارااا مل  اااا ناهن مااان  اهاااال اللالي                      ف باااطبح عىناااى عجاااال لآبااااى ترتااا  

تيفر ؛ لنه د تسرق من الركض لاجله   فإذا كال وااجزا كاال خ اف لاه لخ ارع  لالرار مانهم تيفار  جلهىناه  اا تارال مناه  
 للجل هكا ا ص هلم ع اغرتاف غرفة لاو ة. 

   تها. لالنهر بةحرتا اهلاء  لبس أهنا لىنةاف ف لنظريه ع ذلا شتر لحبر لوجر فالس أل ربم جل 
لوأله )فىن س مين) خي فىنا س مةباال يب لد عىنااة ب اين لب ناه  لخصال  مان  ع مثال هاكا الرتك اأ لىنةبتا ض  لهاأ ألبتا ض  

 جما ي ع ادألبال  لوال ألتاىل )لمن تفتل ذلا فىن س من هللا ع شئ) لوال النابرة:          
منا للسم مين ل ى بتض النحاة  مان  هاكه ابدألباال ة. إذا واللم ع خ   فجاأاا                      فإين لسم   

لمت  وأل طالأت  ل س مين  دة ل خنه خاال الرضاأ عىن اه لالبتا  ا تناأي  لدة ال خناه خاال خناه تفباىنه عان اجلا ش  فاال 
  مان النهار ت  ل اجلهال مته  لالظاهر اللل: لاأله  لمن مل تطت ه فإناه ماين  لناه خاال باه إ هااا م اناة مان ألار  اليفار 

للد ه لوربه  للأ مل ت ن هكا مراله ل ال ع وأله )ف ن شار  مناه فىنا س ماين) غن اة عان وألاه )لمان مل تطت اه فإناه ماين) 
 لنه إذا كال اليفاا  مبت ا من اجل ش فا  عىنم خل من مل تيفر  هأ ابوي اجل ش. 
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 699صفحة : 
 
وأله  ف ن شر  منه  لنه من اليفاابحن  لإلا خ ره عن هكه اجل ىنة   لاد ةثناء ع وأله )إد من اغرتف غرفة ب  ه) من  

لخألااى بااه بتاا   ىنااة )لماان مل تطت ااه) ل ااا  بتاا  اجل ىنااة الاا  ف هااا ا سااةث  منااه ماا  اجل ىنااة ا ؤكاا ة هلااا؛ لل الةرك اا  شاا ت  
هأق من مل تطت ه فإنه مين خل مان ادألبال اب ؤك   لو  عىنم خل اد ةثناء ااج  إىل منطأق اللل لمفهأق الثان ة  فإل مف

طت ااه لاا س منااه  لاا تىنم السااامتأل خل ا راارتف غرفااة ب اا ه هااأ ك اان مل تيفاار  منااه شاا قا  لخنااه لاا س للل ماان مل تيفاار  ع 
الااأدء لالااار   للاا س هااأ وساا ا لا ااطة. لا ابااأل ماان هااكا اد ااةثناء الر بااة لىن ضااطر ع بااالل اتاااه  لمل ألااككر كةااأ 

شر  ا اء من النهر وحن مرلا اجل ش ع وبة شالل  لإلا ذكرت ورتبا منه وال ع  فر ص أتل:  ال هأل هكا المر برت 
 ا ذكر خش  لوتة بحن ال هأل لخهل فىنسطحن   ل نا اجال إ را  ل ع ذلا ال اأق؛ لل شاالل وىناف الااأق واا ال مىنتاأل 

ع ا صاحاح السااب  مثال لاوتاة النهار  ع وار  من  كل  بزا إىل ا ساء وىت انةام من خع ا ي  لذكر ع  فر الاضاة 
 ج عأل واضي إ را  ل لىن  اين حن  لالظاهر خل الأاوتة  أل رات لل مثىنها تة را فرمهىنةها كةبهم ع خ باا شالل. 

لوأله )مل تطت ه)  ت  مل تكوه  فهأ مان الطتام بفاةح الطااء  لهاأ الاكلق خي ا ةبااا ا طتاأق  لكاال خصاىنه ا ةبااا طتام   
لطتاق خي مىنأوةه خل ضا ها  خل واللألاه خل ضا ها  مث ألأ ا  ف اه فارطىنل عىناى ا ةبااا ا يفارل   لتتارف ذلاا ابلارتناة  ا

 وال احلااو بن  ال  ا ازلمي. لو ل الترجي:          
خل تطىنال فإل شقم ورمم النسااء  أاكاام                      لإل شاقم مل خطتام ناا اا لد بارلا فاا ت  مل خذق. فرماا   

الطتم عىنى اليفر  خي ابةالع ا اء فال  لل الطتم الكل للكلا جاء ع ارتة لالب م منف ا  لل ا رال خنه مل دبل خول 
ما تطىنل عىن ه ا م الكلق  لمن خجل هكا عريلا  ال  بن عب  هللا الاسري  ا خ رب لهأ عىنى ا نرب ارل  ا ررية بن  ات   

إذ مل تترف ع كاالق التار  مان ا طتااق إد  تا  الكال  لخماا مان تطىناأ اليفارا  فإلاا تااأل  عىن ه فاال  خطت أين ماء 
 ا اأين لنه د تاال طتم  ت  شر   لإلا هأ  ت  خكل. 

لالررفاة بفاةح الراحن ع وااراءة انفا   لابان كثااري  لابان عاامر لخيب جتفاار ا ارة مان الراارف لهاأ خ اك ا اااء ابل ا   لوارخه ماازة   
عاصم  لال سا ي  لتتاأ   ل ىنف  بضم الرحن لهأ ا ا اا ا ررلف من ا اء للجه ألا   ه باأله )ب  ه) م  خل الررف ل 

د ت ااأل إد ابل اا  لاا ف  ألااأهم خل ت ااأل ا اارال ألااا تر مااا اا ا اااء ا يفاارل   ف ةناللااه بتضااهم كرهااا  فر ااا  ال عىنااى ا ااا اا 
)فيفربأا منه) عىناى وىناة صاربهم  لخهنام ل ساأا أبهال  زاللاة احلارل   للاكلا مل  فجتىنم الر بة ال ك ابل  . لو  لل وأله

تىنبثأا خل صروأا بت  جمال ة النهر فاالأا )د طاوة لنا ال أق جبالأت لجنأله) ف حة ل خل ذلا والأه  اا اخلا جناأل العا اء  
 جل يفال  مل تسةط تأا كة ال ما هبم. لدة ل خهنم كانأا تتىن أل وأة الت ل  لكانأا تسرلل اصأف  فىن ا اورت  ا
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لع ارتااة انةاااال باا ت  إىل ذكاار جناا  جااالأت  لالةباارتح اب ااه  لهااأ وا اا  ماان وااأال الفىنسااط ن حن ا ااه ع كةااأ ال هااأل  
جىن ااات كااال طألااه  ااةة خذاع لشااربا  لكااال مسااىنحا ماا اعا  لكااال د تسااةط   خل تباااا ه خواا  ماان بااين إ اارا  ل  ف ااال إذا 

 عىن هم مباا أله لعريهم جببنهم.   ر  لىنبف عرض
لوألاه )واال الاكتن تظناأل خهنام مالواأا هللا) ارتاة  خي الااكتن د دباأل احل ااة لترجاأل اليفاهالة ع  اب ل هللا فىناااء هللا هنااا   

كناتة عن ا أت ع مرضااة هللا شاهالة لع احلا تث  مان خواأ لاااء هللا خواأ هللا لاااءه  فاالظن عىناى ابباه. لكام ع وألاه 
)كم من فقة)  ربتة د حمالة إذ د مأو  لال ةفهاق فإهنم وب لا باأهلم هكا ألثب م خنفساهم لخنفاس افااوهم  للاكلا لعاأا 

 إىل ما به النبر لهأ البرب لا ةأكل فاالأا )لهللا م  البابرتن). 
 ام ماؤ رة اجلا ش فقاة  لالفقة اجل اعة من الناس ميفةاة مان الفايء لهاأ الرجاأع  لل بتضاهم ترجا  إىل بتاض  لمناه   

لل اجلا ش تفايء إل هاا. لوألاه )ل اا بار لا جلاالأت لجناأله واالأا ابناا خفارغ عىن ناا صاربان) لهاكا لعااؤهم واحن الىناااء بطىناأ 
البرب من هللا  لعربلا عن إهلاامهم إىل البارب اب فاراغ ا اةتااة لااأة البارب لال ثارة تةتاالاال اللفااظ ال الاة عىن ه اا  كااأل 

 اهلكيل:          خيب كبري 
 كثري اهلأ  شىت النأ  لا سالا     
 

 700صفحة : 
 
لواا  ألااا ق نظااريه  فا ااةتري ا فااراغ هنااا لىن ثاارة ماا  الةت اا م لا واطااة لألثب اام الواا اق ا ااةتااة لتاا ق الفااراا شاابه الفااراا   

 لاصأف بزلل الا ق  فيفبه ع مه بثبات الا ق ع ا ر ق. 
فهزمأهم) إخل إىل انةباا بين إ را  ل عىنى الفىنسط ن حن لهأ انةباا عظ م كاال باه جنااح باين لو  خشاات ارتة ع وأله )  

إ را  ل ع فىنسطحن لبالل الت الاة  م  وىنة ع لهم فا  وال مؤا أهم إل طالأت  ا  ر  حلر  الفىنسط ن حن    ج يفا 
 ةبر متظم اجل ش ع جبل افارا  ع ا راااات ف ه ثالثة آدف اجل  فىن ا اخلا كثرة الفىنسط ن حن وبل هلم ضنا ش ت  لا

لالر اااض لارابا  لمل تتااربلا الالل  للجاام طااالأت لا ااةااا صاا أ  ل  ل اار  لىناةااال فىن ااا اجةااا  هناار الالل عاا  اجلاا ش 
 الكي مته فىنم ز  إد وأ  ة ا ة اجل  مث لوتم مااألالت كال النبر ف ها لبين إ راءتل  لأليفج  الكتن جبنأا لا ةبارلا
ع ا رااااات لغريهااا فارجااأا لااء الفىنسااط ن حن لغن ااأا غن  ااة كثاارية  لع ألىنااا الايق ماان غااري ب ااال ع كةااأ ال هااأل  ااا اا 
ا  ل بحن احلأالو لد ألنبا ص عىناى ا ةاا ق منهاا لا ةار ر لما  انةااادت ع الاباص غاري مةنا ابة ل هر لالل بان تساي 

إىل ب اام تسااي ع ب اام حلاام لميسااح اصاارر ابناااء تسااي ل  ااأل مىن ااا عىنااى  ال هااألي إذا خلوااى هللا إىل صاا أتل خل تااكهأ
إ را  ل بت  وحن  ل اق هللا لالل إىل شالل  طالأت  بةا تر عج أ فاطى عن  شالل  لكال لالل من وبل ااعاي غانم 

 ش خب ااه  لكااال ذا شااجاعة لنيفاطأوساان  اام  للااه نبااأغ ع امااي ا اااالع  ف ااال ذات تااأق الةاااى الفىنسااط نحن ماا  جاا
طالأت ل ر   ع م من  ع اء فىنسطحن ا ه جىن ات ك اا ألاا ق  فىنام تساةط  خوا  مباا ألاه فاانرب  لاه لالل لامااه اب ااالع 
فرصااااا ابحلجاااار جبهةااااه لخ اااااطه إىل الاض لاعااااةاله لالل لا اااارتط  اااا فه لوطاااا  اخ ااااه  فااااكهأ بااااه إىل شااااالل لاهناااازق 
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صاااا لالل بتاا  وااحن مىن ااا عااأض شااالل  مث آاته هللا النبااأة الفىنسااط ن حن  ل ل  شااالل ابنةااه ا ساا اة م  ااال ماان لالل  ل 
فبااا مىن ااا نب اا  لعىن ااه  اا تيفاااء. ل   ذكاار لالل عنا  وألااه ألتااىل )لألىنااا وجةنااا آأل ناهاا إبااراه م عىناى وأمااه) ع  ااأاة 

 النتاق. 
هااكه ارتاااة  [) ذتىناام251)للااأد لفاا  هللا الناااس بتضااهم بااابتض لفساا ت الاض لل اان هللا ذل فضاال عىناااى التااا حن] 

التظ  اة  كال الأواا   التج باة  خشااات هباا ارايت الساالفة: لةاا ف  عان الساام  ا ةببار ماا خياامره مان ألطىناأ احل  ااة ع 
و رل هكه الأوا   لخمثاهلا ع هكا التاامل لل األ مضا أل هاكه ارتاة عاربة مان عارب الكاأال  لو  اة مان و ام الةاااتد  

خوا  وبال نازلل هاكه ارتاة  لوبال إلاا  ماا ع مطالتهاا  عطفام عىناى التارب ا اضا ة ك اا لنظام الت ارال الا  مل تهةا  إل هاا 
عطف وأله )لوال هلم نب هم) لما بتا ه مان اؤلس اري. لعا ل عان الةتاااف ع خمثاهلاا مان ألار  التطاف  ل اىنأ   اب ل 

   لورخه اجل هأا )لف ) بب رة اجملرل. اد ةقناف. لورخ انف   لخبأ جتفر  لتتاأ  )للأد لفاع هللا الناس) بب رة ا فاعىنة
 لال فاع مب ا لاف  الكي هأ مبالرة ع لف  د لىن فاعىنة  كاأل مأ ى جابر اجلنفي:           
د خشةهي اي وأق إد كااهاا                      اب  المري لد لفاع احلاجأ لإضاافةه إىل هللا جماا  عاىناي: ك اا هاأ ع   

ف  عن الكتن آمنأا) خي ت ف  لل الكي ت ف  وا اة هأ الكي تباشر ال ف  ع مةتااف الناس لإلا خ ن  وأله )إل هللا ت ا
إىل هللا لنه الكي و اه لو ا خ بابه. للكلا وال )بتضهم ببتض) فجتل  بأ ال فاع بتضهم لهأ من اب : لما ام م 

 عن ا راق. وال:          إذ ام م لل ن هللا امى. لخصل مت  ال ف  الضر  ابل   لتوباء 
 ف فتةها فة افتم     
 

 700صفحة : 
 
لواا  ألااا ق نظااريه  فا ااةتري ا فااراغ هنااا لىن ثاارة ماا  الةت اا م لا واطااة لألثب اام الواا اق ا ااةتااة لتاا ق الفااراا شاابه الفااراا   

 لاصأف بزلل الا ق  فيفبه ع مه بثبات الا ق ع ا ر ق. 
هم) إخل إىل انةباا بين إ را  ل عىنى الفىنسط ن حن لهأ انةباا عظ م كاال باه جنااح باين لو  خشاات ارتة ع وأله )فهزمأ   

إ را  ل ع فىنسطحن لبالل الت الاة  م  وىنة ع لهم فا  وال مؤا أهم إل طالأت  ا  ر  حلر  الفىنسط ن حن    ج يفا 
متظم اجل ش ع جبل افارا  ع ا راااات ف ه ثالثة آدف اجل  فىن ا اخلا كثرة الفىنسط ن حن وبل هلم ضنا ش ت  لا ةبر 

لالر اااض لارابا  لمل تتااربلا الالل  للجاام طااالأت لا ااةااا صاا أ  ل  ل اار  لىناةااال فىن ااا اجةااا  هناار الالل عاا  اجلاا ش 
الكي مته فىنم ز  إد وأ  ة ا ة اجل  مث لوتم مااألالت كال النبر ف ها لبين إ راءتل  لأليفج  الكتن جبنأا لا ةبارلا 

 رااااات لغريهااا فارجااأا لااء الفىنسااط ن حن لغن ااأا غن  ااة كثاارية  لع ألىنااا الايق ماان غااري ب ااال ع كةااأ ال هااأل  ااا اا ع ا
ا  ل بحن احلأالو لد ألنبا ص عىناى ا ةاا ق منهاا لا ةار ر لما  انةااادت ع الاباص غاري مةنا ابة ل هر لالل بان تساي 

ب اام تسااي ع ب اام حلاام لميسااح اصاارر ابناااء تسااي ل  ااأل مىن ااا عىنااى ال هااألي إذا خلوااى هللا إىل صاا أتل خل تااكهأ إىل 
إ را  ل بت  وحن  ل اق هللا لالل إىل شالل  طالأت  بةا تر عج أ فاطى عن  شالل  لكال لالل من وبل ااعاي غانم 
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خب ااه  لكااال ذا شااجاعة لنيفاطأوساان  اام  للااه نبااأغ ع امااي ا اااالع  ف ااال ذات تااأق الةاااى الفىنسااط نحن ماا  جاا ش 
لأت ل ر   ع م من  ع اء فىنسطحن ا ه جىن ات ك اا ألاا ق  فىنام تساةط  خوا  مباا ألاه فاانرب  لاه لالل لامااه اب ااالع طا

فرصااااا ابحلجاااار جبهةااااه لخ اااااطه إىل الاض لاعااااةاله لالل لا اااارتط  اااا فه لوطاااا  اخ ااااه  فااااكهأ بااااه إىل شااااالل لاهناااازق 
الل بتاا  وااحن مىن ااا عااأض شااالل  مث آاته هللا النبااأة الفىنسااط ن حن  ل ل  شااالل ابنةااه ا ساا اة م  ااال ماان لالل  لصاااا ل

فبااا مىن ااا نب اا  لعىن ااه  اا تيفاااء. ل   ذكاار لالل عنا  وألااه ألتااىل )لألىنااا وجةنااا آأل ناهاا إبااراه م عىناى وأمااه) ع  ااأاة 
 النتاق. 

ارتاااة [) ذتىناام هااكه 251)للااأد لفاا  هللا الناااس بتضااهم بااابتض لفساا ت الاض لل اان هللا ذل فضاال عىناااى التااا حن] 
التظ  اة  كال الأواا   التج باة  خشااات هباا ارايت الساالفة: لةاا ف  عان الساام  ا ةببار ماا خياامره مان ألطىناأ احل  ااة ع 
و رل هكه الأوا   لخمثاهلا ع هكا التاامل لل األ مضا أل هاكه ارتاة عاربة مان عارب الكاأال  لو  اة مان و ام الةاااتد  

بال نازلل هاكه ارتاة  لوبال إلاا  ماا ع مطالتهاا  عطفام عىناى التارب ا اضا ة ك اا لنظام الت ارال الا  مل تهةا  إل هاا خوا  و
عطف وأله )لوال هلم نب هم) لما بتا ه مان اؤلس اري. لعا ل عان الةتاااف ع خمثاهلاا مان ألار  التطاف  ل اىنأ   اب ل 

 خه اجل هأا )لف ) بب رة اجملرل. اد ةقناف. لورخ انف   لخبأ جتفر  لتتاأ  )للأد لفاع هللا الناس) بب رة ا فاعىنة  لور 
 لال فاع مب ا لاف  الكي هأ مبالرة ع لف  د لىن فاعىنة  كاأل مأ ى جابر اجلنفي:           
د خشةهي اي وأق إد كااهاا                      اب  المري لد لفاع احلاجأ لإضاافةه إىل هللا جماا  عاىناي: ك اا هاأ ع   

الكتن آمنأا) خي ت ف  لل الكي ت ف  وا اة هأ الكي تباشر ال ف  ع مةتااف الناس لإلا خ ن   وأله )إل هللا ت اف  عن
إىل هللا لنه الكي و اه لو ا خ بابه. للكلا وال )بتضهم ببتض) فجتل  بأ ال فاع بتضهم لهأ من اب : لما ام م 

 راق. وال:          إذ ام م لل ن هللا امى. لخصل مت  ال ف  الضر  ابل   لتوباء عن ا 
 ف فتةها فة افتم     
 

 701صفحة : 
 
لهأ ذ  عن مباىنحة الا اف  لمتا  ارتاة: خناه لاأد لواأع لفا  بتاض النااس بتضاا آ ار بة اأتن هللا لإب اعاه واأة الا ف    

ا أجألات لبأاعثه غي ال اف   لفس ت الاض: خي من عىنى الاض  لا ةل نظاق ما عىن ها: ذلا خل هللا ألتاىل  ا  ىنل 
ال  عىنى الاض من خجناس  لخنأاع  لخصناف   ىناها وابىنة لالض حالل  لخللع ع خفرالها  ننا للم عىنى خل مارال هللا 
بااؤها إىل خم  خااله  للكلا جن  وانأل اصىنف ة منبثا ع     خنأاع ا أجألات ف ا من نأع إد لع خفراله وأة إزال خمثاهلا 

 الفااا عاان الفاارال عناا  اضاا حالهلا  لهااكه الاااأة هااي ا تاارب عنهااا ابلةنا اال ع احل ااأال  لالبااكا ع لة ااأل ألىنااا المثااال خ
النباام  لالنضااح ع ا تااالل  لالةألااا  ع التناصاار ال   التااة. للجاااأل هااكه الاااأة ع   ااا  ا أجااألات خلل لل اال عىناااى خل 

ل مت ناة  د اةالل خل انتا اق صاالو ةها  لنتىنام مان مأج ها وا  خاال باااء الناأاع  ك اا خاال اضا حالل الفارال عنا  آجاا
هااكا خل هللا  ااالل هااكه الكااأال د دااأ فسااالها  لواا  ألااا ق لنااا ألفسااري وألااه )لإذا ألااأىل  ااتي ع الاض ل فساا  ف هااا 
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 لتهىناا احلارو لالنسال لهللا د داأ الفساال). مث إل هللا ألتااىل ك اا خللع ع   ا  ال ا ناات إلااكاات ألنسااق هباا  باا لل
أتماال خل بةرماال  إىل مااا ف ااه صااالوها لبااؤهااا  كانساا اق الأل اا  دلةهاااق الثاا ي  لخطفااال احل ااأال إىل الثاا اء لا راعااي  مث 
ألةأ   هاكه ا لااكاات  ف ةفارع عنهاا كال ماا ف اه جىناأ النااف  ا ال ام عان ببارية لاعة اال. لتسا ى ذلاا ابلااأة اليفااه ة. 

ن ف  هبا إىل الك  عن خنفسها  للف  التأالي عنها  عن غاري نبارية  كةتارتض لخللع ختضا ع     ال ا نات إلااكات أل
ال   بحن اهلاجم لبحن الأجه  لألترتض البارة اخ ها  جرل اليفتأا  ا تهجم عىن ها من غري أتمال ع ألفاأق واأة اهلااجم عىناى 

اء إبهال  من تةأو  منه الضر  لمان طىناأ وأة ا  اف  مث ألةأ   هاأله ا لااكات فةةفرع إىل كل ما ف ه لف  ا نافر من ابة 
ال ان  لخختاااذ الساالح  لماالمااة التا ل عناا  ألأوا  ال طاااا وااىت ع احل اأال. لمااا جتىناه هللا ع كاال خناأاع ا أجااألات ماان 
خ با  الذ   رب  السأء به خلل لل ل عىنى خل هللا  ىناها  االة باا ها  لو  عأض ا نسال ع ا لهبه إىل احل أال التال 
لالف اارة ع الةح اال عىنااى النجاااة  اان ترتاا  بااه ضااراا  لعىنااى إتااااع الضاار  اان ترتاا ه بااه وباال خل تاباا ه بااه  لهااأ ا تاارب عنااه 
ابد ةت ال. مث إنه ألتاىل جتل ل ل نأع مان الناأاع  خل فارل مان الفارال  باا ص ف هاا منااف  لراريه للنفساه ل حارف كال 

ال  ا خللعه من التال هأ ا ه  ن عىنى با ة النأاع. لجتل له التىنم  ا عىنى بااء ار ر. فهكا انمأس عاق. لجتل ا نس
 ع النأاع من اصبا ص  ل ا ع خفرال نأعه من الفأا  . 

فاىنل هللا ألتاىل خ با  ال فاع  نزلاة لفا  مان هللا تا ف  مرتا  الضار بأ اا ل تساةت ىنها ا ارال إضارااه  للاأد هاكه الأ اا ل  
ىل خفارال الناأاع  دشاة  ط ا  الااأ  ع إهاال  الضات ف  لدشاة ت جاراءة مان زىناأ النفا  إىل نفساه ال   أهلا هللا ألتاا

عىنى مناف  ز ها ع غريه  فابةزها منه  للفرطام خفارال كال ناأع ع جىناأ النااف  ا ال ام إىل خنفساها بساىنأ النااف  ا ال ام 
ع بااء غريه من ا نفتة له ختضا. له كا تةسىنط كل ذي  لرريها   ا هأ له  للةنا ى صاوأ احلاجة  وحن ادوة ا   ما

شهأة عىنى غريه  لكل وأي عىنى ضت فه  ف هىنا الاأي الضت ف  لتهىنا الوأ  الاأي  لألكهأ الفرال ألباعا  لالناأاع  
زا ها ككلا وىت د تباى إد خوأ  الفرال من خوأ  النأاع  لذلا شيء وىن ل  واىت إذا بااي خعأ ألاه واجاات كثارية د 

ع نفسااه  لكااال زاا ها ع غااريه: ماان خفاارال نأعااه  كحاجااة خفاارال البيفاار بتضااهم إىل بتااض  خل ماان خنااأاع خ اار  كحاجااة 
 ا نسال إىل البارة  ف كهأ ه اا. 

ل اا كااال نااأع ا نساااع هااأ ا ها  ن عىنااى با ااة مأجااألات الاض لهااأ الاكي ألظهاار ع خفااراله   اا  الةطااأاات لا ساااعي   
ل اااالق فاالااام: )للاااأد لفااا  هللا النااااس بتضاااهم بااابتض لفسااا ت الاض) إذ جتااال هللا ع ا نساااال الااااأة  باااةه ارتاااة اب

اليفاه ة لباا ه لباااء نأعاه  لجتال ف اه الااأة الراضابة لارل ا فارط ع طىناأ النااف  لنفساه  لع ذلاا ا اةبااء با اة الناأاع؛ 
 لل ا نسال تك  عنها ع باا ها من مناف  له. 

    
 

 702 صفحة :
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لهبااكا الاا فاع وبااىنم  ااالمة الاااأي  لهااأ  اااهر  ل ااالمة الضاات ف ختضااا لل الاااأي إذا لجاا  الةتااأ لا  اا اات ع   
جىنأ الناف    قم ذلا  لاوةبر عىنى ما أل عأ إل ه الضرلاة. لإلا كال احلاصل هأ الفسال  للأد ال فاع  للل البالح  

ة  اا تأجا  ع خكثار ا فا ا  مان الىناكات التاجىناة لابارية الازمن  لل ع كثاري لل الفسال كثريا ما ألن ف  إل ه الااأة اليفااه 
من النفأس خل خكثرها ا  ل إىل مفا   كثرية  للل طب  النفأس اليفرترة خد ألراعي مضرة غريها  االف النفأس البااحلة  

وبااأل آراهااا  لانةيفااااها  فالاىن اال فاالنفأس اليفاارترة خع اا  إىل انةهااا  ورماات غريهااا  للل الع ااال الفا اا ة خ ارع ع 
منهااا    عىنااى ال ثااري ماان الباااحلات  فااال جاارق لااأد لفاااع الناااس أبل تاا اف  صاااحلهم ا فساا تن  ل اارع ذلااا ع فسااال 

 واهلم  للتم الفسال خمأاهم ع خ رع لوم. 
ابحلار  التاللااة تنةبااف لخعظام مظاااهر هاكا الاا فاع هااأ احلارل ؛ فباااحلر  احلااا رة تطىناأ ا اااا  غباأ مناااف  غااريه  ل  

 ا ل من ا بطل  للجىنها ألةرلف التبب ات لال عأات إىل احلل  لا واء عىنى الظا حن  لهزق ال افرتن. 
مث إل لفاع الناس بتضهم بتضاا تبا  ا فسا  عان حماللاة الفساال  لنفاس شاتأا ا فسا  تةرهاأ غاريه ل فاعاه ببا ه عان  

 اوةحاق مفا    ة. 
: إما فسال اجلامتة البيفرتة. ك ا لل عىن ه ألتىن ل الا فاع ابلنااس  خي لفسا  خهال الاض  لإماا فساال لمت  فسال الاض 

    ما تابل الفسال  ف  األ ع ارتاة اوةباا   لالةاا تر: للاأد لفااع هللا النااس بتضاهم بابتض لبا اة ا أجاألات بتضاها 
 ببتض لفس ت الاض: خي من عىنى الاض للفس  الناس. 

سااأوة مساااق ادمةنااال  فىناكلا وااال ألتاااىل )لفساا ت الاض) لان د واأ فسااال الاض: إذ ع فسااالها   تاا  لارتاة م 
فسال ما عىن هاا  ا اةالل نظامناا  لذهاا  خ ابا   اتالألنا  للاكلا عاباه باألاه )لل ان هللا ذل فضال عىناى التاا حن) فهاأ 

)لااأد) )لااأ) ماا  )د) الناف ااة: خي لااأ كااال انةفاااء الاا فاع ا ااة اا   ااا ألضاا نةه )لااأد) ماان ألااا تر انةفاااء الاا فاع؛ لل خصاال 
مأجااااألا لفساااا ت الاض لهااااكا اد ااااة اا  ع هااااكه ارتااااة خلل لل اااال عىنااااى ألرك ااااأ )لااااأد) ماااان )لااااأ) ل)د): إذ د تااااةم 
اد ة اا  عىنى وأله )لفس ت الاض) لل فسال الاض غري لاو  بت  فرض لجأل ال فاع  إل وىننا )لأد) وارف امةنااع 

 أجأل. ل
 لعىنل الفضل ابلتا حن كىنهم لل هكه ا نة د ختةص.  
[) ا شاااة إىل ماا ألضا نةه الاباص ا اضا ة لماا ف هاا مان 252)ألىنا آايت هللا نةىنأها عىن ا ابحلل لإنا  ن ا ر ىنحن] 

لأضااأوها لب اهنااا  التاارب  لل اان احل اام التال ااة ع وألااه )للااأد لفاا  هللا الناااس بتضااهم باابتض)  لواا  نزهلااا منزلااة ا يفاااه 
 لجتىنم آايت لهنا لد ل عىنى عظم ألبرف هللا ألتاىل لعىنى  تة عىن ه. 

لوأله )لإنا  ن ا ر ىنحن)  طا  لىنر أل صىنى هللا عىن ه ل ىنم: ألنأتها بيفرنه  لألثب ةا لاىنبه  لألترتضا اب ن ارتن ا االةه.  
) للل خل تااااأل: )لإناااا لر اااأل هللا)  لىنااارل عىناااى لأتك ااا  اجل ىناااة إبل لالهة ااااق هباااكا اصااارب  لجااايء باألاااه )مااان ا ر اااىنحن

 ا ن رتن بةككريهم خنه ما كال ب عا من الر ل  لخنه خا ىنه ك ا خا ل من وبىنه  لل س ع والة ما تناص عن خوأاهلم. 
 بسم هللا الرمن الرو م  
  أاة آل ع رال  
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 اأاة آل ع ارال  ففاي صاح ح مساىنم  عان خيب    م هكه السأاة  ع كالق النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم لكالق الباحابة: 
خمامة: وال  تم ا أل هللا تاأل  خورخلا الزهرالتن: البارة لآل ع رال  لف ه عن النأاس بن  تال: وال  تم النل تاأل  

رخ تاؤألى ابلااارآل تااأق الا امااة ألا مااه  ااأاة البااارة لآل ع اارال  لال  الاا اامي ع مساان ه: خل عث ااال باان عفااال وااال:  ماان واا
 أاة آل ع رال ع ل ىنة كةأ له و اق ل ىنة  ل اها ابن عباس  ع و تثه ع البح ح  واال:  بام ع ب ام ا األ هللا فنااق 
ا ااأل هللا وااىت إذا كااال نبااف الىن اال خل وبىنااه باىن اال خل بتاا ه باىن اال ا ااة اف ا ااأل هللا فااارخ ارايت ماان آ اار  ااأاة آل 

ذكارت ف هااا فضااا ل آل ع اارال لهااأ ع اارال بان مااااتل خبااأ ماار  لآلااه هاام  ع ارال  . للجااه ألساا  ةها بسااأاة آل ع اارال خهنااا
  لجه ونة لخ ةها  لجة  كراي النل  ل كراي كافل مر  إذ كال خبأها ع رال ألأع لألركها مال ف فىنها  ل   الةها. 

 للصفها ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل ىنم ابلزهراء ع و تث خيب خمامة ا ةا ق.  
   
 

 703صفحة : 
 
لذكر ارلأ ي خهنا ألس ى: المال  لال نز  لاجملاللاة  ل اأاة اد اةرفاا. لمل خاه لراريه  للتىناه اوةابس ذلاا مان خلصااف   

 لصفم هبا هكه السأاة  ا  اوه الارطل  ع ا سرلة الثالثة لالرابتة  من ألفسري خلل السأاة. 
ا اال  خهنااا رن ااة لسااأاة البااارة عىنااى خل البااارة خلل  ااأاة نزلاام لهااكه السااأاة نزلاام اب اا تن ابدألفاااق  بتاا   ااأاة البااارة  ف 

اب  تنااة  لو اال: نزلاام اب  تنااة  ااأاة ا طففااحن خلد  مث البااارة  مث نزلاام  ااأاة آل ع اارال  مث نزلاام النفااال ع لوتااة باا ا  
ا  لتبتاا  ذلااا خل لهاكا تاةضااي: خل  ااأاة آل ع اارال نزلاام وباال لوتااة باا ا  لالألفااق عىنااى خل النفااال نزلاام ع لوتااة باا 

 اأاة آل ع اارال اشاة ىنم عىنااى الةااككري بنبار ا سااىن حن تااأق با ا  لخل ف هااا ذكاار تاأق خواا   لزااأ  خل ت األ بتضااها ناازل 
مةر را. لذكر الأاو ي ع خ ابا  النازلل  عان ا فسارتن: خل خلل هاكه الساأاة إىل وألاه )لوان لاه مساىن أل) نازل بسابأ 

خي  نة اثنحن من اهلجرة  لمن التىن اء من والأا: نزلام  اأاة آل ع ارال بتا   اأاة لف  جنرال  لهأ لف  الس   لالتاوأ  
النفااال  لكااال نزلهلااا ع لوتااة خواا   خي شااأال  اانة ثااالو  لهااكا خواار   فااا  خألفاال ا فساارلل عىنااى خل وألااه ألتاااىل )لإذ 

  إد ا األ وا   ىنام مان وبىناه غ لت من خهىنا ألبأأب ا ؤمنحن مااع  لىناةال) خنه وةال تأق خو . لككلا وأله )لما حم 
 الر ل خفرل مات خل وةل اناىنبةم عىنى خعااب م) فإنه ميفري إىل ا اجاف تأق خو  باةل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم. 

لزأ  خل ت أل خلهلا نزل بت  البارة إىل هناتة ما تيفري إىل و تث لف  جنارال  لذلاا ماا اا ناانحن آتاة مان خلهلاا إىل وألاه  
ن خهىنااا) والاه الااارطل ع خلل السااأاة  لع ألفساري وألااه )مااا كاال لبيفاار خل تؤأل ااه هللا ال ةاا ) ارتااة. لواا  )لإذ غا لت ماا

ألا ق الاأل ع ص ا  أاة الفاسة: إننا ب نا إم ال ألااال نزلل السأا ع ة ع م ة لاو ة  فىن س مت  وأهلم: نزلم  أاة  
خ ر  خهنا ابة أب نزلهلا بت  نزلل ال ر   بل ا رال خهنا ابةا أب نزلهلاا  ككا بت   أاة ككا  مرالا منه خل ا ت للة ان لة بت 

 بت  ابة اء نزلل ال   باةها. 
 لو  ع ت هكه السأاة الثامنة لالابتحن ع ع ال  أا الارآل.  
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 لع ل آتها ما ةال ع ع  اجل هأا لع لها عن  خهل الت ل ابليفاق ما ة لألس  لألستأل.  
    
 

 704صفحة : 
 
لاشااة ىنم هاااكه السااأاة  مااان الغااراض: عىناااى ادبةاا اء ابلةنأتاااه ابلااارآل  لحم ااا  صااىنى هللا عىن اااه ل ااىنم  لألاسااا م آايت   

الاارآل  لمراألااأ الفهااق ع ألىنا هااا  لالةنأتااه بفضا ىنة ا  ااالق لخنااه د تت لاه لتاان  لخناه د تاباال لتاان عنا  هللا  بتاا   هااأا 
 جن ل  لا مياء إىل خهن ا خنزد وبل الاارآل  مته ا ا هلاكا الا تن فاال دال لىننااس خل ا  الق  غري ا  الق  لالةنأته ابلةأااة لا

ت فرلا به  لعىنى الةترتف ب د ل إهل ة هللا ألتااىل  لانفاراله  لإبطاال ضااللة الاكتن اختاكلا آهلاة مان للل هللا: مان جتىناأا لاه 
  لخد ترارهم ماا هام ف اه مان الباكخ  لخل ماا خعا  لىن اؤمنحن شركاء  خل اختكلا له خبناء  لهت ت  ا يفاركحن أبل خمارهم إىل  لال

 ري من ذلا  لهت ت هم بزلال  ىنطاهنم  مث الثناء عىنى ع سى عىن اه الساالق لآل ب ةاه  لذكار متجازة  هاأاه  لخناه خمىناأق 
ة خهااال هلل  لذكاار الااكتن آمنااأا باااه واااا  لإبطااال إهل ااة ع ساااى  لماان مث خفضااى إىل وضاا ة لفااا  جناارال لجلاااجةهم  مث حماجاا

ال ةابحن ع وا اة احلنف ة لخهنم بت اء عنها  لما خ ك هللا من الته  عىنى الر ل كىنهم: خل تؤمنأا ابلر أل اصاامت  لخل هللا 
جتال ال تباة خلل ب ام لضا  لىننااس  لوا  خعاال إل اه الا تن احلن اف ك اا ابةا خه ف اه  لخلجاأ وجاه عىناى ا اؤمنحن  لخ هاار 

افرتا هم ع لتنهم لكة اهنم ما خنزل إل هم. لذكر ا سىن حن بنت ةه عىن هم ب تن ا  الق  ضالدت ال هأل  ل أء ماالةهم  ل 
لخمااارهم ابدساااال لالأفااااق  لذكااارهم بساااابل  اااأء وااااهلم ع اجلاهىن اااة  لهاااأل عىنااا هم ألظااااهر متانااا تهم مااان خهااال ال ةاااا  

ال فاار ف ااانأا مااثال لة   ااز اصب ااث ماان  لا يفااركحن  لذكاارهم ابحلااكا ماان ك اا هم لك اا  الااكتن خ هاارلا ا  ااالق مث عاااللا إىل
الط ااأ  لخمااارهم ابدعةاازا  أبنفساااهم  لالبااارب عىنااى ألىنااااي اليفااا ا    لالاابالء  لخذ  التااا ل  للعااا هم عىنااى ذلاااا ابلنبااار 
لالةرت اا  لإلااااء الرعااأ ماانهم ع نفااأس عاا لهم  مث ذكاارهم ب ااأق خواا   لتااأق باا ا  لضاار  هلاام المثااال  ااا وباال ف ه ااا  

اء ماان ا سااىن حن  لخمااار ا سااىن حن بفضااا ل الع اااال: ماان بااكل ا اااال ع مأا اااة المااة  لا وساااال  لنااأه  بيفاارل اليفاااه 
 لفضا ل الع ال  لألر  البال  لمكمة الراب ل ة م السأاة  ايت الةف ري ع مىن أت هللا. 

 لو  عىن م خل  بأ نزلل هكه السأاة وض ة لف  جنرال من بالل ال  ن.  
رال بىنرهاام مبتاث الناال صاىنى هللا عىن ااه ل اىنم  لكااال خهال جناارال مةا تنحن ابلنبااران ة  لهام ماان للفا  جنارال هاام واأق ماان جنا 

خصاا ق التاار  متساا ا باا تن ا ساا ح  لفاا هم اهبااال ميفاااهري  لواا  خوااامأا لىن ساا ح ة كتبااة بااباللهم هااي الاا  خشاااا إل هااا 
 العيفى وحن م وهم باأله:          

أاهبا فاجة   لف  منهم ترخ ه التاواأ ف اه  اةأل اجاال لخ اه عبا  ا سا ح  لهاأ ف تبة جنرال وةم عىن ا وىت ألنا ي أبب  
خمااري الأفاا   لمتااه الساا   لا ااه التهاام  لهااأ نااال الاااأق لليل ألاا بري الأفاا   لميفااريه لذل الاارخي ف ااه  لفاا هم خبااأ وااثااة باان 

ت ن من خهل جنارال  لل ناه كاال  عىنا ة الب ري لهأ خ افهم لصاوأ م اا هم لليل لتنهم  لف هم خ أ خيب وااثة  لمل
ذا األبااة: شاارفه مىنااأ  الاارلق لمألااأه. فىناااأا الناال صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم  لجااالهلم ع لتاانهم  لع شاارل إلأه ااة ا ساا ح  فىن ااا 
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واماام احلجااة عىناا هم خصاارلا عىنااى كفاارهم لكااابرلا  فاا عاهم الناال صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم إىل ا باهىنااة  فرجااابأا مث ا ااةتظ أا 
ىنبأا منه  لاجتأا إىل خلطاهنم  لنزلم بض  لنانأل آتة من خلل هكه السأاة ع شرهنم ك اا ع  ارية ابان هيفااق ذلا  لخت

عن ابن إ حاق. لذكر ذلا الأاو ي لالفار  ف ن  ن من خهل السري خل لف  جنرال لف لا ع  نة ألس  فا  لهام لمهاا 
عىنى خل  أاة آل ع رال من خلا ل ا  ن ات  لألرج ح خهنا نزلام  اجنر إل ه من اشةهاا  نة ألس  أبهنا  نة الأفأل. لا  اع
 ع لف  جنرال تت نال خل لف  جنرال كال وبل  نة الأفأل. 

 [)   1)خمل] 
 

 705صفحة : 
 
 ا كال خلل خغراض هكه السأاة  الكي نزلام ف اه  هاأ وضا ة جماللاة نبااا  جنارال واحن لفا لا إىل ا  تناة  لب اال فضال   

النبران ة  د جرق افةةحم حبرلف الةهجي  ا رمأ  هلا إىل س ي ا  كبحن هبكا ال ةا   لكال احلف اللفر  ا  الق عىنى
من الة كتأ ابلارآل لىن يفركحن منهم  مث لىننباا  من التار ؛ لل ال هاأل الاكتن  ا نأا باالل التار  فة ىن اأا بىنسااهنم مل 

ابلترب ة مثل الس أخل  لهكا لما بت ه إىل وأله )إل هللا اصطفى آلق  ت أنأا مت للتن من خهل الىنسال  لتن ا ف هم البىنراء
 لنأوا) مته    ا نزلم السأاة بسببه لبراعة ا ةهالل لكلا. 

 لألا ق الاأل ع متاين )آمل) خلل البارة.  
[ ماان وباال 3جن اال][ ناازل عىن ااا ال ةااأ ابحلاال مباا وا  ااا بااحن ت تااه لخناازل الةااأااة لا 2)هللا د إلااه إد هااأ احلااي الا ااأق] 

 ه   لىنناس لخنزل الفروال) ابة أب ال الق  سن  إل ه  ربه فتىني:  فالة ألاأتة اصرب اهة اما به. 
لجااايء ابد ااام التىنااام: لرتب اااة ا هاباااة عنااا   اعاااه  مث خالف جب ىناااة )د إلاااه إد هاااأ)   ىناااة مترتضاااة خل وال اااة  الا عىناااى  

حن )احلاي الا اأق) لنفاي الىنابس عان مسا ى هاكا اد ام  لا ميااء إىل لجاه ا يفركحن  لعىنى النبااا   اصاة. لخألبا  ابلأصاف
انفراله اب هل ة  لخل غريه د تسةرهىنها؛ لنه غري وي خل غري و أق  فالصناق د و اة هلا  لع سى ع اعةااال النبااا  وا  

خلذي ع هللا  لكك   لا ةفى مان خم م  ف ا هأ ارل با أق  لد هأ ع وال و األه با أق عىنى أل بري التامل  لك ف لو  
 خع ا ه. لو  مضى الاأل ع مت  )احلي الا أق) ع ألفسري آتة ال ر ي. 

لوأله )نزل عىن ا ال ةا )  رب عن ا م اجلاللة. لاصرب هنا مسةت ل ع ادمةنال  خل هأ ألترتض لن اتة أبهل ال ةا :  
رب  خل لىن دلاة ما  ذلاا عىناى اد ةبااف: خي هللا د غاريه نازل الكتن خن رلا ذلا. لجايء اب سان  فتاال  فاالة ألاأتاة اصا

 عىن ا ال ةا  إبطاد لاأل ا يفركحن: إل الارآل من كالق اليف طال  خل من طرا ل ال هانة  خل تتىن ه بيفر. 
 الفتال لالةضت ف ع )نزل) لىنةت تة فهأ تسالي اهل ز ع خنزل  لإلا الةضت ف تاؤذل بااأة الفتال ع ك ف ةاه خل ك  ةاه  ع 

ا ةتا ي براري الةضات ف  مان خجال خهنام وا  خألاأا بابتض الفتاال ا ةت تاة  لىن دلاة عىناى ذلاا  كااأهلم: فسار لفسار  لفارق 
لفرق  لكسر لكسر  ك ا خألأا أبفتال واصرة بب رة ا ضاعفة  للل ألت تة لىن دلة عىنى وأة الفتل  ك ا والأا: مات لمأت 

ت تة فال خلون أبنه ت ل عىنى ألاأتة الفتل  إد خل تاال: إل الت لل عن الةت تة لصاح لص ح. فإما إذا صاا الةضت ف لىنة
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ابهل از  إىل الةت تاة ابلةضات ف  بابا  ماا عهاا  ع الةضات ف مان ألاأتاة متا  الفتاال  ف  األ وألاه )نازل عىن اا ال ةااا ) 
ا ماة اللىل مان هاكا الةفساري  خهم من وأله )لخنازل الةاأااة) عىناى عظام شارل نازلل الاارآل  لوا  ب نام ذلاا مساةأ  ع ا 

للو  ع ال يفاف  هنا لع مأاض  مةت لة  خل وال: إل نزل ت  عىنى الةنج م لإل خنزل ت ل عىناى خل ال ةاابحن خنازد  ىناة 
لاو ة لهكا د عالوة له  ت  الةاأتة ا  عى لىنفتل ا ضاعف  إد خل تتين خل نزل مسةت ل ع د ق الة ثري  لهأ الةأ ت  

باأ و اال بااأل ألتاااىل )لواال الاكتن كفارلا لااأد نازل عىن اا الااارءال  ىناة لاوا ة) فج ا  بااحن الةضات ف لوألاه ) ىنااة لاله خ
لاو ة). لخ ت  خل الةأااة لا جن ل نزد مفروحن كيفرل كل ما تنزل عىنى الر ل ع م ة الر االة  لهاأ احلال؛ إذ د تتارف خل  

رآل. لالبااء ع وألاه )ابحلال) لىن البساة  لمتا  مالبساةه لىنحال اشاة اله كةااب نزل عىنى ا أله لفتة لاو ة. لال ةاا : الاا
 عىن ه ع     ما تيفة ل عىن ه من ا تاين وال ألتاىل )لابحلل خنزلناه لابحلل نزل). 

لمتا  )مباا وا  ااا باحن ت تااه) خنااه مبا ق لىن ةااأ الساااباة لاه  لجتاال السااابل باحن ت تااه: لنااه زايء وبىنااه. ف رنااه مييفااي  
 خمامه. 

    
 

 706صفحة : 
 
لالةأااة ا م لىن ةا  ا نزل عىنى مأ ى عىن ه السالق. لهأ ا م عرباين خصىنة طأاا  ت  اهل ي  لالظاهر خنه ا م لبلأاح   

ال  ف ها ال ىن ات التيفر ال  نزلم عىناى مأ اى عىن اه الساالق ع جبال الطاأا؛ لهناا خصال اليفارتتة الا  جااءت ع كةاأ 
ىنى     كةأ مأ ى  لال هأل تاألأل   فر طأاا  فىن ا ل ل هكا اد م إىل الترب اة خل ىناأا مأ ى  فرطىنل ذلا اد م ع

عىن ه دق الةترتف ال  أل  ل عىنى اللصااف لالن ارات لةباري خعالماا ابلرىنباة: مثال التاباة  لمان خهال الىنراة لالةفساري مان 
أ الأوا   باأ ل ألفتىناة خل فأعىناة  لا اا خوا مهم عىناى واللأا ألأج ها دشةااوه اشةااوا عرب ا  فاالأا: إنه ميفةل من الأاي له

ذلا خمرال: خو مها ل أل ورف الةترتف عىن ه  لهأ د تا  ل عىناى ال ااء التج  اة  لخج اأ أبل د ماان  مان ل أهلاا 
عىنى ا تر  ك ا والأا: ا   ن اتة  لهاكا جاأا  غاري صاح ح؛ لل ا  ا ن اتة ل ل عاريب؛ إذ هاأ نساأ إىل إ ا ن ا  

 ع اجلأا  خنه إلا خلزق الةترتف لنه متر  عن ا م  ت  الأصف ا م عىنم فىن ا عربأه خلزمأه الالق لكلا.  فالأجه
 الثاين خهنا كةبم ع ا بحف ابل اء  لهكا مل تككرله ع ألأج ه كأنه عرب ا  ل بأ كةابةه ككلا ا شااة إىل لرة إمالةه.  
 ع سى عىن ه السالق فج ته خصحابه.  لخما ا جن ل فا م لىنأوي الكي خلوي به إىل 
لهأ ا م متر  و ل من الرلم ة لخصىنه )إرجن ىن أق) خي اصرب الط أ  ف  لأله ما لأل ا ام اجلانس  للاكلا خل ىناأا عىن اه   

كىن ة الةترتف ع الىنراة الرلم اة  فىن اا عرباه التار  خل ىناأا عىن اه وارف الةترتاف  لذكار الاارطل عان الثتىنال خل ا جن ال ع 
ن ة لهااي اراام ااة )خن ىن ااأل) للتاال الثتىناال اشااةبه عىن ااه الرلم ااة ابلسااراين ة  لل هااكه ال ىن ااة ل ساام  ااراين ة لإلااا  ااا الساراي

نطل هبا نباا  التراق ل نها  راين ة  خل لتل ع التبااة سرتفاا لصاأاهبا ال أانن اة لهاأ ع ال أانن اة )خللان ىن األ) خي الىنفاف 
ة لالةفسري جتىنه ميفةاا من النجل لهاأ ا ااء الاكي خيار  مان الاض  لذلاا ألتساف الفب ح. لو  والل بتض خهل الىنر
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ختضا. لمهزة ا جن ل م سأاة ع الشهر ل جري عىنى ل ل ال اء الترب ة؛ لل إفت ال مأجأل باىنة مثل إبز . لا ا نطال باه 
 تفةح اهل زة  لذلا د نظري له ع الترب ة. 

سان خل ت األ وااد خلىل مان الةاأااة لا جن ال  ل)ها  ) واال رن اة. لا ضااف إل اه وبال ل)من وبال) تةتىنال أبنازل  لالو 
 حمكلف منأي مت   ك ا اوةضاه بناء وبل عىنى الضم  لالةا تر من وبل هكا الزمال  لهأ  مال نزلل الارآل. 

ه   الةأااة لا جن ل مسة ر  لألا   )من وبل) عىنى )ه   لىنناس) لالهة اق به. لخما ذكر هكا الا   فىن ي د تةأهم خل 
بتاا  ناازلل الااارآل. لف ااه إشااااة إىل خهنااا كا ااا مات لناازلل الااارآل  الااكي هااأ متاااق ماارال هللا ماان البيفاار )إل الاا تن عناا  هللا 

 ا  الق)  فاهل   الكي  باه غري اتق. 
تارع: فإهن اا لإل  أطاأ هب اا انس ل)لىنناس) ألترتفه إما لىنته : لهم الناس الكتن  أطبأا ابل ةاابحن  لإماا لال اةرراق ال 

مترلفأل  فإل ما اشة ال عىن ه تهة ي به كل من خاال خل تهة ي  لو  هتأل لألنبر كثري  ن مل أليف ىنهم لعأة مأ اى عىن اه 
لع سى عىن ه ا السالق  لد ت  ل ع الت أق الناس الكتن لعااهم حم ا  صاىنى هللا عىن اه ل اىنم: لل الاارآل خبطال خو ااق 

ا كااأل شاارع مان وبىننااا شاارعا لنااا عناا  متظام خهاال الصااأل  فااكلا ف  ااا و ااه عاانهم الااارآل د مااا تأجاا  ع ال ةاابحن  لخماا
 ال ةابحن  فال تسةا م اعةباا اد ةرراق هبكا ادعةباا بل  ا ذكرانه. 

ال ألتاىل )لما لالفروال ع الصل مب ا فرق كاليف رال لال فرال لالبهةال  مث خطىنل عىن ه ما تفرق به بحن احلل لالباطل و 
خنزلنااا عىنااى عباا ان تااأق الفروااال) لهااأ تااأق باا ا. ل ااي بااه الااارآل وااال ألتاااىل )ألباااا  الااكي ناازل الفروااال عىنااى عباا ه) لا اارال 
ابلفروال هنا الارآل؛ لنه تفرق بحن احلل لالباطل  لع لصفه بكلا ألفض ل هل ته عىنى ه ي الةأااة لا جن ل  لل الةفرواة 

ظام خواأال اهلا ي   اا ف هاا مان الربهاال  لإ الاة اليفابهة. لإعاالة وألاه )لخنازل الفرواال) بتا  وألاه )نازل بحن احلل لالباطل خع
 عىن ا ال ةا  ابحلل) لالهة اق  لل أصل ال الق به ع وأله )إل الكتن كفرلا  ايت هللا) ارتة خي  ايأله ع الارآل. 

 [)   4ذل انةااق] )إل الكتن كفرلا  ايت هللا هلم عكا  ش ت  لهللا عزتز 
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ا ةقناف ب اين  ه  إل ه باأله )نزل عىن ا ال ةا  ابحلال) لل نفاس الساام  ألةطىنا  إىل مترفاة عاوباة الاكتن خن ارلا هاكا   

 الةنزتل. 
ابلاارآل   لمشل وأله )الكتن كفرلا  ايت هللا) ا يفركحن لال هأل لالنباا  ع مرألبة لاوا ة  لل  ا تهم اشارتكأا ع ال فار 

لهاأ ا اارال  ايت هللا هنااا لنااه ال ةااا  الأو اا  الااكي تبااح خل تأصااف أبنااه آتااة ماان آايت هللا؛ لنااه متجاازة. لعاارب عاانهم 
 ابلأصأل إزا ا؛ لل البىنة جت تهم  لا مياء إىل لجه بناء اصرب لهأ وأله )هلم عكا  ش ت ). 

تن كفارلا  ايت هللا) لناه مان أل  ىناة هاكا اد اةقناف: جمل قاه جمايء لعطف وأله )لهللا عزتز ذل انةااق) عىنى وأله )إل الك 
 الةب حن ليف ة عكاهبم؛ إذ هأ عكا  عزتز منةام كاأله )فر كانهم خ ك عزتز ماة ا). 

 لالتزتز ألا ق عن  وأله ألتاىل ع  أاة البارة )فاعىن أا خل هللا عزتز و  م).  

This file was downloaded from QuranicThought.com



و ال لىن ااااه: انوام. لجاايء ع هاكا الأصااف ب ىن اة )ذل) ال الااة عىنااى  لادنةاااق: التاااا  عىناى ادعةاا اء برضاأ  للااكلا 
 ا ىنا لتشااة إىل خنه انةااق عن ا ة اا  وامة مبا  التبال لل س هأ ألتاىل من فتا لالنةااق ب اف  الطب  خل احلنل. 

احلااي لل ع ااأق التىناام  [) ا ااةقناف تةناازل منزلااة الب ااال لأصااف5)إل هللا د خيفااى عىن ااه شاايء ع الاض لد ع الساا اء] 
 تبحن ك ال احل اة. لجيء  )شيء) هنا لنه من ال اء التامة. 

لوألااه )ع الاض لد ع الساا اء) وباا  منااه ع ااأق خم نااة الشاا اء  فااا رال هنااا ماان الاض ال اارة الاضاا ة:  ااا ف هااا ماان  
لابةاا أب ع الااككر ابلاض ل ةساا  الةاا ا  ع حبااا  لا اارال ابلساا اء جاانس الساا الات: لهااي التاأامل ا ةباعاا ة عاان الاض. 

التطف إىل البت  ع احل م؛ لل خش اء الاض تتىنم كثريا منها كثري من الناس  خما خشا اء السا اء فاال تتىنام خوا  بتضاها 
 فضال عن عىنم   تها. 

ل الابتض مان ال اال  )هاأ الاكي تباأاكم ع الاوااق ك اف تيفااء) ا اةقناف رل تباحن شاا قا مان متا  الا أم اة  فهاأ كبا  
ل ااص ماان بااحن شااؤلل الا أم ااة ألبااأتر البيفاار لنااه ماان خعجااأ مظاااهر الااا اة؛ للل ف ااه ألترتضااا ابلاارل عىنااى النباااا  ع 
اعةااالهم إهل ااة ع سااى ماان خجاال خل هللا صااأاه ب  ف ااة غااري متةاالة فبااحن هلاام خل ال  ف ااات التااضااة لىن أجااألات كىنهااا ماان 

 غري ا تةال. صن  هللا لألبأتره:  أاء ا تةال  ل 
ل)ك ف) هنا ل س ف ها مت  اد ةفهاق  بل هي لالة عىنى جمرل مت  ال  ف ة؛ خي احلالة  فهي هناا مساةت ىنة ع خصاىنها  

ا أضأعة له ع الىنرة؛ إذ د اتأ ع خل )ك اف) ميفاة ىنة عىناى وارلف ماالة ال  ف اة  لالة  اف  لهاأ احلالاة لاهل قاة  لإل  
 ااأل ا اام ا ااةفهاق  لل ساام )ك ااف) فتااال؛ لهنااا د لدلااة ف هااا عىنااى الزمااال  لد ورفااا كااال الكثاار ع اد ااةت ال خل أل

دشة اهلا عىناى ماالة اشاةااق. لوا  جتايء )ك اف) ا ام شارط إذا األباىنم هباا ماا الزا ا ة لع كال ذلاا د ألفااوهاا ال دلاة 
خنام. فاإذا كانام ا اةفهاما فاجل ىناة بتا ها عىنى احلالة  لد تفااوها إتالء اجل ىنة الفتىن ة إايها إد ما شك من وأهلم: ك ف 

هاي ا سااةفهم عنااه فة ااأل مت ألااة لىنفتاال الااكي بتا ها  مىنةزمااا ألااا ميها عىن ااه؛ لل لال ااةفهاق الباا ااة  لإذا جاارلت عاان 
 اد ةفهاق كال مأوتها من ا عرا  عىنى وسأ ما تطىنبه ال الق الأاوتة هي ف ه من التأامل كسا ر ال اء. 

 بت ها و نقك فال هر خل ألتةرب مضافا إل ها ا م ك ف لتتةرب ك ف من ال اء ا ال ماة لتضاافة. لجار  لخما اجل ىنة ال  
 ع كالق بتض خهل الترب ة خل فةحة )ك ف) فةحة بناء. 

لال هاار عناا ي خل فةحااة ك ااف فةحااة نبااأ لزمةهااا لهنااا لا  ااا مةبااىنة ابلفتاال فهااي مت ألااة لااه عىنااى احلال ااة خل وأهااا   
 ة ذلا الفةح إايها خشبهم فةحة البناء. فىن ال م

ف  ف ع وأله هنا )ك ف تيفاء) تتر  مفتأد مطىناا )ل بأاكم)  إذ الةا تر: وال ألبأتر تيفاؤها ك ا واله ابان هيفااق  
 ع وأله ألتاىل )ك ف فتل ابا). 

لهناا د أت  ع اليفارط لجأ  صاوأ ا رين خل أل أل شرط ة  لاجلأا  حمكلف ل دلة وأله )تبأاكم) عىن اه لهاأ بت ا ؛  
 إد مارتنة  ا. لخما وأل الناس )ك ف شاء فتل) فىنحن. لككلا جزق الفتل بت ها و  ع  حلنا عن   هأا خ  ة الترب ة. 
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للل ألترتف اجلزختن عىنى وبر صفة الةبأتر عىن ه ألتاىل لهأ وبر وا اي لنه ككلا ع الأاو ؛ إذ هاأ م األ خ ابا    

الةبأتر لهكا إمياء إىل كيفف شبهة النباا  إذ ألأمهاأا خل ختىنال ع ساى با لق مااء خ  لل ال عىناى خناه غاري بيفار لخناه ذلا 
إلااه لجهىنااأا خل الةبااأتر ع الاواااق لإل ا ةىنفاام ك ف األااه د خياار  عاان كأنااه  ىناااا  ااا كااال متاا لما ف  ااف ت ااأل ذلااا 

 ا اىنأق ا بأا ع الروم إهلا. 
[) ألكت ل لةارتر الو اق ا ةا مة. لألا ق مت  التزتز احل  م ع وأله ألتاىل: )فااعىن أا خل 6احل  م] )د إله إد هأ التزتز 

هللا عزتااز و اا م) لع افةةاااح السااأاة هبااكه ارايت براعااة ا ااةهالل لنزلهلااا ع جماللااة نباااا  جناارال  للااكلا أل اارا ع هااكا 
 له إد هأ) لوأله )هأ الكي تبأاكم) لوأله )د إله إد هأ). الطال  وبر ا هل ة عىنى هللا ألتاىل ع وأله )هللا د إ

)هأ الكي خنزل عىن ا ال ةأ منه آايت حم  ات هن خق ال ةأ لخ ر مةيفاهبات) ا ةقناف رلث إب باا عن شرل من  
 اةقناف مؤكا  شؤلل هللا ألتاىل  مةتىنل ابلررض ا سأق لاه ال االق: لهاأ سا ال إنزالاه الاارآل لال ةاابحن مان وبىناه  فهاكا اد

 ضاا أل وألااه )ناازل عىن ااا ال ةااأ ابحلاال) لمت هاا  لاألااه )منااه آايت حم  ااات) لل ارايت نزلاام ع جماللااة لفاا  جناارال  
لص ات إببطال عا  هتم ع إهل ة ا س ح: اب شااة إىل خلصاف ا له احلاة  ألأجه ال االق هناا إىل إ الاة شابهةهم ع شارل 

ا ساا ح؛ إذ لصااف ف هااا أبنااه الح هللا؛ لخنااه دااي ا ااأألى لخنااه كىن ااة هللا  لغااري ذلااا   ع هاام اعاارتاف نبااأف الااارآل إبهل ااة
 فنألي عىن هم أبل ما ألتىناأا به ألتىنل اشةباه ل أء أتلتل. 

لع وألااه )هااأ الااكي خناازل عىن ااا ال ةااا ) وباار صاافة إناازال الااارآل عىنااى هللا ألتاااىل: لة ااأل اجل ىنااة  ماا  كأهنااا أتك اا ا  
لااأل ا يفااركحن: )إلاا تتىن اه بيفاار) لواأهلم )خ اااطري الللاحن اكةةبهاا فهااي متىناى عىن ااه ب ارة لخصاا ال). لمته ا ا  إبطااد ختضااا 

لكاأله )لما ألنزلم به اليف اطحن لما تنبري هلم لما تسةط تأل إهنم عن الس    تزللأل) لذلا خهنم والأا: هأ وأل كاهن  
 إمالء ادا  اء     ا ي  . لوأل شاعر  لاعةا لا خل خوأال ال هال لخوأال اليفتراء من 

لمن ب ا   البالغة خل ذكر ع الابر فتل خنزل  الكي هأ خماةص ابهلل ألتااىل للاأ با لل صا رة الابار  إذ ا نازال تارالف  
 الأوي لد ت أل إد من هللا االف ما لأ وال هأ الكي آات  ال ةا . 

   ات) مبة خ. لض ري )منه) عا   إىل الارآل. ل)منه)  رب ما ق ل)آايت حم 
 لا و اق ع الصل ا ن ؛ وال جرتر:           
خبين ون فة خو  أا  فهاءكم                      إين خ اف عىن  م خل خغضبا لا ةت ل ا و اق ع ا ألااال لالةأث ال؛   

 لل ذلا مين  ألطرق ما تضال ا ابأل  للكا   م احل  ة و  ة  لهأ وا اة خل جما  ميفهأا. 
طىناال ا  اام ع هااكه ارتااة عىنااى لاضااح ال دلااة عىنااى  ااب ل اد ااةتااة لل ع لضااأح ال دلااة  منتااا لةطاارق ادوة ااادت خ 

 ا أجبة لىنرتلل ع ا رال. 
لخطىنل الةيفابه هنا عىناى  فااء ال دلاة عىناى ا تا   عىناى طرتااة اد اةتااة لل ألطارق ادوة اال ع متااين ال االق تفضاي  

 وة ادت  لذلا مثل أليفابه الكلات ع ع ق مت  ز بتضها عن بتض. إىل ع ق ألتحن خو  اد
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لوألاه )خق ال ةاا ) خق اليفايء خصاىنه لماا تنضام إل اه كثارية لألةفارع عناه فرلعاه  لمناه   ام  رتطاة الارخس  اجلامتاة لااه: خق  
اار   لخصال ذلاا خل الق الرخس لهي ال ماغ  ل  م الراتة الق؛ لل اجل ش تنضاأي إل هاا  ل  ام ا  تناة التظ  اة خق ال

وا اة ع الأال ة  لهي خصل لىن ألأل لجام  لبلدل ع احلضانة  فباعةباا هكتن ا تن حن  خطىنل ا م الق عىنى ما ذكاران  
 عىنى لجه الةيفب ه البىن غ. مث شاع ذلا ا طالق وىت  ال  احلا اة  لألا ق ذلا ع ألس  ة الفاسة خق الارآل. 

الة؛ لنه ا ةح و عنه باأله )هاأ الاكي خنازل عىن اا ال ةاا ) فىنا س وألاه )خق ال ةاا ) هناا  ثال لال ةا : الارآل د حم 
 وأله )لعن ه خق ال ةا ). 

لوأله )لخ ر مةيفاهبات) ا ةيفاهبات ا ة اثالت  لالة اثل ت أل ع صفات كثرية ف بحن  اا تا ل عىناى لجاه الة اثال  لوا   
   ك ا ع وأله ألتاىل )إل البار أليفابه عىن نا) لمل تككر ع هكه ارتة جهة الةيفابه. ترت  ب انه إذا كال لجه الة اثل  اهرا
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لو  خشاات ارتة: إىل خل آايت الارآل صنفال: حم  ات لخض الها  ال    م مةيفااهبات  مث باحن خل ا   اات هاي   

عاااأ ذلااا باألااه )فرمااا الااكتن ع وىنااأهبم  تااغ ف ةبتااأل مااا خق ال ةااا   فتىن نااا خل ا ةيفاااهبات هااي خضاا ال ا   ااات  مث خ
أليفابه منه ابةراء الفةنة لابةراء أتلتىنه) خي أتلتىنه الكي د وبل لمثاهلم به فتىن نا خل ا ةيفاهبات هي ال  مل تةضاح ا اباأل 

 من متان ها  فتىن نا خل صفة ا   ات  لا ةيفاهبات  ااجتة إىل خلفاظ ارايت. 
ات أبهنا خق ال ةا  فاوة ل خل ت أل ا رال من الق الصل  ا رج   لمها مةاااابل: خي هن خصل الاارآل للصف ا    

خل مرجتاااه  للااا س تنا اااأ هاااكتن ا تن اااحن إد لدلاااة الاااارآل؛ إذ الاااارآل خنااازل لتاشاااال لاهلااا ي  فا   اااات هاااي خصاااأل 
ضاح لدلةهاا  حب اث ألا ل عىناى متاال د سة ال غريهاا خل ادعةاال لالةيفرت   لارلا  لا أاعف  لكانم خصأد لكلا: ابأل

سة ىنه اوة اد ضت فا غري متة  به  لذلا كاأله )ل س ك ثىنه شيء) )د تسرل ع ا تفتال) )ترتا  هللا ب ام ال سار) )لهللا 
ث ألةنالهلاا د دأ الفسال) )لخما من  اف مااق ابه لهنى النفس عن اهلأ  فإل اجلنة هي ا رل ). لابألضاح متان ها حب ا

 خفهاق متظم ا ااطبحن هبا لألةرهل لفه ها فهي خصل الارآل ا رجأع إل ه ع مل متاين غريها عىن ها لىنب ال خل الةفرت . 
لا ةيفاهبات ماابل ا   ات  فهي ال  للم عىنى متال أليفاهبم ع خل ت أل كل منها هأ ا ارال. لمتا  أليفااهبها: خهناا  

  خي مل ت اان بتضاها خاجاح ماان بتاض  خل ت ااأل متناهاا صاالوا ببااأا كثارية مةناوضااة خل أليفااهبم ع صاحة الاباا  إل هاا
 غري منا بة لل أل أل مرالا  فال تةبحن الررض منها  فهكا لجه ألفسري ارتة ف  ا خا . 

لأضاأح لو  ا ةىنف عىن اء ا  الق ع ألت حن ا ابأل من ا   ات لا ةيفاهبات عىنى خواأال: مرجتهاا إىل ألت احن ماا اا ا 
لاصفاااء. فتاان اباان عباااس: خل ا  اام ماااد ختةىنااف ف ااه اليفاارا   كةأو اا  هللا ألتاااىل  لساار  الفااأاوش  لذلااا مااا ألضاا نةه 
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ارايت الثالو من خلا ر  أاة النتاق )ول ألتالأا خألل ما ورق اب م عىن  م) لارايت من  اأاة ا  اراء )لوضاى اباا خد 
  الت ال  مل ألبحن كحرلف خلا ل السأا. ألتب لا إد إايه)   لخل ا ةيفابه اجمل

لعن ابان مساتأل  لابان عبااس ختضاا: خل ا  ام ماا مل تنساد لا ةيفاابه ا نساأخ لهاكا بت ا  عان خل ت األ مارالا هناا لتا ق  
 منا بةه لىنأصفحن لد لبا ة ارتة. 

تاااىل: )لالاكي ناازل مان الساا اء ماااء لعان الصاام: ا  ام مااا األضاح لل ىنااه  لا ةيفاابه مااا دةااا  إىل الةا بر  لذلااا كاألاه أل 
 با ا فرنيفران به بىن ة م ةا ككلا خترجأل) فرلهلا حم م لآ رها مةيفابه. 

للىنج هأا مكهبال: خلهل ا خل ا  م ماا األضاحم لدلةاه  لا ةيفاابه ماا ا اةرثر هللا بتىن اه  لنساأ هاكا الااأل  الاا  ع  
 نف ه لإل ه مال اليفاطل ع ا أافاات. الاتة خشهأ  من جام  التةب ة  لنسبه اصفاجي إىل احل

لرن ه ا خل ا  م الأاضح ال دلة  لا ةيفابه اصف ها  لإل ه مال الفار: فاالنص لالظااهر مهاا ا  ام  دألضااح لدلةه اا   
لإل كاال لإل كال خو مها خي الظاهر تةطروه اوة ال ضت ف  لاجمل ل لا ؤلل مها ا ةيفابه  دشارتاكه ا ع  فااء ال دلاة 

خواا مها: خي ا ااؤلل لاد عىنااى متاا  مرجااأح  تاابىنااه متاا  ااجااح  لاجمل اال لاد عىنااى متاا  مرجااأح تاابىنااه مرجااأح آ اار  
 لنسبم هكه الطرتاة إىل اليفافت ة. 

واال اليفااطل: فالةيفااابه: وا ااي  لإضااع  فاااحلا اي: ماا د  ااب ل إىل فهام متنااه  لهااأ ا ارال مان ارتااة  لا ضااع: مااا  
به متناه  دوة اجه إىل مراعاة لل ل آ ر. فإذا ألابى اجملةها  خللاة اليفارتتة لجا  ف هاا ماا تباحن متنااه  لالةيفاابه اب تا  اشة

 احلا اي وىن ل ج ا ع اليفرتتة لاب ت  ا ضاع كثري. 
ل ألتاااىل لواا  للاام هااكه ارتااة عىنااى خل ماان الااارآل حم  ااا لمةيفاااهبا  لللاام آايت خ اار عىنااى خل الااارآل كىنااه حم اام  وااا 

)كةا  خو  م آايأله) لوال )ألىنا آايت ال ةا  احل  م) لا رال خنه خو ام لخألاان ع بالغةاه  ك اا للام آايت عىناى خل 
الارآل كىنه مةيفابه  وال ألتاىل )هللا نزل خوسن احل تث كةااب مةيفاهبا) لا ت  خنه أليفابه ع احلسان لالبالغاة لاحلا اة  لهاأ 

لأجاا لا ف ااه ا ةالفااا كثااريا) فااال ألتااااض بااحن هااكه ارايت: د ااةالف ا اارال اب و اااق متاا  )للااأ كااال ماان عناا  غااري هللا 
 لالةيفابه ع مأاضتها  حبسأ ما ألاةض ه ا اامات. 
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ل اابأ لوااأع ا ةيفاااهبات ع الااارآل: هااأ كأنااه لعااأة  لمأعظااة  لألتىن  ااا  لأليفاارتتا ابو ااا  لمتجاازة  ل أطااأ بااه وااأق مل   

ابلةتىن م لالةيفرت   فجاء عىنى خ ىنأ  منا أ جل   هكه المأا  حبسأ وال ا ااطبحن الكتن مل تتةااللا  تسبل هلم عه 
ال ااال أ الة اتساا ة  خل المااايل التىن  ااة  لإلااا كاناام هجاارياهم اصطابااة لا االلااة  فر ااىنأ  ا ااأاعف لالاا عأة ورتااأ ماان 

لفاة لىنتىنام  خل الااأانحن ا أضاأعة لىنةيفارت   فرللعام التىناأق خ ىنأ  اصطابة  لهأ لكلا د    عىناى خ اال أ ال ةاأ ا ؤ 
ا ابااألة منااه ع ألضاااع ف ا أعظااة لالاا عأة  لكااكلا خللع ف ااه الةيفاارت   فااال جتاا  خو اااق نااأع ماان ا تااامالت  كااالب    

This file was downloaded from QuranicThought.com



  مةبال بتضها ببتض  بل ألىنف ه مأ عا عىناى وساأ ماا اوةضاةه مااماات ا أعظاة لالا عأة  ل ااف ألىنا اه عىناى الساامتحن
لتتةاللا عىنم ما مل  لفاأه ع خ اىنأ  وا  خلفاأه ف انام مةفرواة تضام بتضاها إىل بتاض ابلةا بر. مث إل إلاااء ألىناا الو ااق  
كااال ع  ماان طأتاال  تزتاا  عىنااى عيفاارتن  اانة  خلاااي إلاا هم ف هااا ماان الو اااق  ااا اا مااا لعاام إل ااه واااجةهم  لس ىنةااه 

ه فارلع ختةىناف اب اةالف خواأاهلم  فىناكلا جتا  بتضاها عاماا  خل ما اهتم  عىناى خل بتاض أليفارتته خصاأل د ألةراري  لبتضا
مطىناااا  خل جم ااال  لبتضااها  اصااا  خل ما اا ا  خل مب نااا  فااإذا كااال بتااض اجملةهاا تن تاار  ختباا ص ع ااأق بتااض ع أماألااه 
ابااأف بتااض اصبأصاا ات مااثال  فىنتاال بتضااا ماانهم د تة سااا إد بت أمااه  و نقااك  كالااكي تاار  اصاااف لالااأاال بتاا  

ق ان ااا  ف حةاا  إىل ألت احن الةاااتد  مث إل التىناأق الا  ألتارض هلاا الاارآل هاي مان التىناأق التىن اا: لهاي عىناأق ف  اا بتا  التا
الطب تة  لعىنأق مراألأ النفأس  لعىناأق النظااق الت اراين  لاحل  اة  لعىناأق احلااأق. لع ضا ل الىنراة ا أضاأعة عان ا تفااء 

الة ا ةت ال خفهاق ع أق ا ااطبحن هلا  ما خلجأ أليفااهبا ع ما لأدت ارايت براايت ا رالات ع هاأله التىنأق  لوبأا و
ال الة عىن ها. لإعجا  الارآل: منه إعجا  نظ ي لمنه إعجا  عىن ي  لهأ فن جىن ل من ا عجا  ب نةه ع ا ا مة التاشرة 

ألتارض إل اه  جااء باه حم  ااا  مان ماا مات هاكا الةفساري. فىن اا ألتارض الاارآل إىل بتاض لد اال الكاأال ل با باها  ف  اا
بتبااة ألبىنح حل اتة والةه عىنى ما هأ ع نفس المر  لا ا إلاا  كنه والةه ع نفس المار جمهاأد لواأاق  ف تا لل ألىناا 

 اري ال الة عىن ه من ا ةيفابه فإذا جاء من بت هم عىن أا خل ما ع ه الكتن وبىنهم مةيفاهبا ما هأ إد حم م. 
آل خمرتن آ رتن: خو مها كأنه شرتتة لا  ة  لذلا تاةضي فةح خبأا  عباااأله  اةىنف ا اةنباط عىنى خل من مااص  الار  

ا سةنبطحن  وىت ألؤ ك منه خو اق الللحن لار رتن  لرن ه ا ألتأتا  مىناة هاكه اليفارتتة  لعىن ااء هاكه الماة  ابلةنا اأ  
اء المااة صاااحلة ع كاال  مااال لفهاام أليفاارت  لالبحااث  لا ااةارا  ا ااصاا  ماان عأتبااات الللااة  وااىت أل ااأل طباااات عىن اا

اليفااع لماب ه من الةيفرت   ف  أنأا والاتن عىنى ا اةنباط الو ااق الةيفارتت ة  للاأ صا غ هلام الةيفارت  ع خ اىنأ   اهل 
الةنالل دعةاللا الت أف عىنى ما بحن خنظااهم ع ا طالتة الأاو ة. من خجل هكا كانم صىنأو ة عباااأله د ةالف منا ع 

 ه تن  وا  ة مااق ألالول ا ؤلفحن ع أل لتن كةأ التىنأق  ألبتا د ةالف مراألأ التبأا. اجملة
فااإذا عىن اام هااكا عىن ااام خصاال الساابأ ع لجاااأل مااا تساا ى اب ةيفاااابه ع الااارآل. لباااي خل ناااككر لااا مراألااأ الةيفاااابه  

  إتا اعها ع الاارآل  لوبا  إ اهلاا: لألفالت خ باهبا. لخهنا ف  ا انةهى إل ه ا ةاراؤان ارل عيفر مراألأ: خلدها: عال وب
إما لت ق وابىن ة البيفر لفه هاا  للاأ ع اجل ىناة  إل وىنناا بأجاأل اجمل ال  الاكي خ اةرثر هللا بتىن اه  عىناى ماا  ا ر   لوان د 
ا خنةااه  لإما لت ق وابىن ةهم ل نه فه ها  فرلا م إل هم عىنى لجه اجل ىنة خل لت ق وابىن ة بتضهم ع عبر  خلجهة  لفه ها

 ابل نه لمن هكا خوأال الا امة  لبتض شؤلل الربأب ة كا أل ال ع  ىنل من الر اق  لالرؤتة  لال الق  لوأ ذلا. 
لرن ةها: متال وب  إشتاا ا سىن حن هبا  لألتحن إ اهلا  م  إم ال مىنها عىنى متال متىنأمة  ل ن بةرلتالت: كحرلف  

 ) )مث ا ةأ  إىل الس اء). خلا ل السأا  لوأ )الرمال عىنى الترش ا ةأ 
رلثةها: متال عال ة ضاوم عن إتفاء كنهها الىنرة ا أضأعة لوبى ما هأ مةتااف خهىنها  فترب عن ألىنا ا تااين أبوباى  

 ما تار  متان ها إىل الفهاق  لهكا مثل خكثر صفات هللا وأ الرمال  الرؤلف  ا ة رب نأا الس الات لالاض. 
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اابتةها: متال وبرت عنها الفهاق ع بتض خوأال التبأا  لخللعم ع الارآل ل  أل لجألها متجزة ورآن ة عن  خهل   

التىنم ع عبأا و  تضاتف ف هاا إلاا  ا عجاا  النظ اي  واأ وألاه )لاليفا س جتاري  ساةار هلاا) )لخا اىننا الارايح لاأاوح) 
اماا ة لهااي متاار ماار السااحا ) )ألنباام ابلاا هن) ) تةأنااة د شاارو ة لد )ت ااأا الىن اال عىنااى النهاااا) )لألاار  اجلبااال سساابها ج

 غرب ة) )لكال عرشه عىنى ا اء) )مث ا ةأ  إىل الس اء لهي ل ال) لذكر     جأ  لمرجأ . 
 امسااةها: جمااا ات لكناااايت مسااةت ىنة ع لرااة التاار   إد خل  اهرهااا خلهاام متاااين د تىن اال احل اال عىن هااا ع جانااأ هللا  

شتااها ببفات ختالف ك ال ا هل ة  لألأوف فرتل ع حم ىنها ألنزتها  وأ )فإنا أبع ننا) )لالس اء بن ناها أبت ) ألتاىل:  
 )لتباى لجه ابا). 

ل ال ةها: خلفاظ من لرات التر  مل ألترف ل   الكتن نزل الارآل ب نهم: ورتش لالنباا مثل )لفاكهة لخاب) لمثل )خل  
  م للاه وىن م) )لد طتاق إد من غسىنحن).   كهم عىنى ختأف) )إل إبراه

 ابتةها: مبطىنحات شرع ة مل ت ن لىنتر  عىنم ابأصها  ف ا اشةهر منهاا باحن ا ساىن حن متنااه  صااا وا ااة عرف اة:   
كالة  م  لالزكاة  لما مل تيفةهر باي ف ه إ ال: كالراب وال ع ر  نزلم آايت الراب ع آ ار ماا خنازل فةاأع ا األ هللا صاىنى 

 هللا عىن ه ل ىنم لمل تب نها  لو  ألا ق ع  أاة البارة. 
رمنةها: خ ال أ عرب ة  ف م عىنى خوأاق فظنأا ال الق هبا مةيفااهبا  لهاكا مثال  ايلة ال ااف ع وألاه ألتااىل )لا س ك ثىناه  

ال  تا  جماا ي شيء) لمثل ا يفاكىنة ع وألاه )خياالعأل هللا لهاأ  االعهم) فا تىنم خل إ انال  االع إىل ضا ري اجلاللاة إ ان
 اوةضةه ا يفاكىنة. 

لات تةها: آايت جاءت عىنى عالات التر   ففه ها ا ااطبأل  لجاء من بت هم فىنم تفه أهاا  فظنأهاا مان ا ةيفاابه   
مثل وأله )ف ن وج الب م خل اعة ر فال جناح عىن ه خل تطأف هب ا)  ع ا أطإ وال ابن الزبري  وىنم لتا يفة لكنم تأمقك 

اه لا  أب ا عىنى خو  إد تطأف ابلبافا لا ارلة  فاالام لاه:  لا س ك اا وىنام إلاا كاال النبااا تهىناأل  نااة و ر مل خألف
الطاغ ة  اخل. لمنه )عىنم هللا خن م كنةم ختةانأل خنفس م فةاا  عىنا  م) )لا س عىناى الاكتن آمناأا لع ىناأا البااحلات جنااح 

   ا شربأا من اص ر وبل سرميها. ف  ا طت أا إذا ما األاأا لآمنأا) ارتة فإل ا رال ف
عاشاارهتا: خفهاااق ضاات فة عاا ت كثااريا ماان ا ةيفااابه لمااا هااأ منااه  لذلااا خفهاااق الباطن ااة  لخفهاااق ا يفاابه  كاألااه ألتاااىل )تااأق  

 ت يفف عن  اق). 
وةاه كاألاه لل س من ا ةيفابه ما صرح ف ه أبان د نبل إىل عىن ه كاأله )ول الرلح مان خمار ايب) لد ماا صارح ف اه جبهال ل  

 )د أتأل  م إد برةة). 
لل س من ا ةيفابه ما لل عىنى مت  تتااض احل ل عىن ه لل ل آ ر  منفبل عنه؛ لل ذلا ترجا  إىل واعا ة اجل ا  باحن  

الااا ل ىنحن ا ةتااضاااحن  خل ألااارج ح خوااا مها عىناااى ار ااار  مثااال وألاااه ألتااااىل  طاااااب  بىنااا س )لا اااةفز  مااان ا اااةطتم مااانهم 
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ة ا  اراء ما  ماا ع ارايت ا اةضا ة )فاإل هللا غاين عان م لد ترضاى لتبااله ال فار) ل)هللا د داأ ببأألا) ارتة ع  اأا 
 الفسال). 

لو  عىن ةم من هكا خل مال  الةيفابه هأ ع ق الةأاطؤ بحن ا تاين لالىنرة: إما لض اها عن ا تاين  لإما لض ل الفهاق عن  
لىنرااة  ف ةبااحن لااا خل ا و اااق لالةيفااابه: صاافةال لبلفاااظ  ابعةباااا فهااام ا ااةت ال الىنرااة ع ا تاا   لإمااا لةنا ااي بتااض ا

 ا تاين. 
لإلا خ رب عن ض ري آايت حم  ات  لهأ ض ري     اب م مفرل ل س لاد عىنى خجزاء لهأ )خق)  لل ا رال خل صنف  

ال ةاا  لمااصا ه. لا تا : هان   ارايت ا   ات تةنزل من ال ةا  منزلة خمه خي خصىنه لمرجته الكي ترج  إل ه ع فهم
كارق لىن ةااا . لتتىناام منااه خل كال آتااة ماان ا   ااات خق لىن ةااا  ع ماا ألةضاا نه ماان ا تاا . لهاكا كاااأل النابرااة تااككر بااين 

 خ  :          
فهاام لاعااي الاا  ا ااةبمم ف هااا خي جم ااأعهم كالاا اع يل  لتتىناام منااه خنااه كاال خواا  ماان بااين خ اا   نزلااة وىناااة ماان وىناال   

 . لمن هكا ا ت  وأله ألتاىل )لاجتىنين لىن ةاحن إماما). ال اع
 لال الق عىنى )خ ر) ألا ق عن  وأله ألتاىل )فت ة من خايق خ ر).  
 )فرما الكتن ع وىنأهبم  تغ ف ةبتأل ما أليفبه منه ابةراء الفةنة لابةراء أتلتىنه)    
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ال ةااا  إىل حم اام لمةيفااابه  لكااال ذلااا الةاساا م ابعةباااا لدلااة  ألفباا ل   ااال اوةضاااه ال ااالق السااابل؛ لنااه  ااا وساام  

اللفاظ عىنى ا تاين  أليفأوم النفس إىل مترفة ألىناي الناس لىن ةيفابه. خما ا  م فةىناي الناس له عىناى طرتااة لاوا ة  فاال 
ك ااف ألىنااا هم   واجااة إىل ألفباا ل ف ااه  لاوةباار ع الةفباا ل عىنااى ذكاار وساام ماان خوسااامه: لهااأ وااال الااكتن ع وىنااأهبم  تااغ

لىن ةيفاهبات؛ لل ب ال هكا هأ الهم ع الررض ا سأق له ال الق  لهأ كيفف شبهة الكتن غرهتم ا ةيفاهبات لمل تهة لا 
إىل ول أتلتىنها  لتتارف واال وسا  هم لهام الاكتن د  تاغ ع وىناأهبم بطرتال ا اابىناة مث   بارح إب اال واال ا هةا تن ع 

 ألىناي مةيفاهبات الارآل. 
 أ  حمال ا لاا   لهي التاأل  لألا ق ذلا عن  وأله ألتاىل )لمن ت ة ها فإنه آمث وىنبه) ع  أاة البارة. لالاىن 
لالزتااغ: ا  اال لادوااراف عاان ا ابااأل: )مااا  اغ البباار) لتاااال:  اغاام اليفاا س. فااالزتغ خ ااص ماان ا  اال؛ لنااه م اال عاان  

 البأا  لا ابأل. 
اللة  خي تت فااأل عىناى اصااأض ع ا ةيفااابه  دبااأنه. شابهم ألىنااا ا ال مااة  ال مااة لادألبااع هنااا جمااا  عان ا ال مااة لا تاا 

 الةاب  مةبأعه. 
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لوا  ذكاار عىنااة ادألباااع  لهااأ طىنااأ الفةناة  لطىنااأ خل تؤللااأه  للاا س طىنااأ أتلتىنااه ع ذاألاه  كمااة  باا ل ل وألااه )لمااا تتىناام  
خهنم تطىنبأل أتلتال ل سأا خهال له ف ؤللأنه  ا تأافل خهأاءهم.  أتلتىنه إد هللا لالرا األ ع التىنم) ك ا  نب نه لإلا حمل الكق

 لهكا لت ل ا الو ة لخهل الهأاء: الكتن تةت  لل مل الناس عىنى مةابتةهم أل ثريا لسأالهم. 
ل ا لصف خصحا  هكا ا اب  ابلزتغ ع وىنأهبم  عىن نا خنه ذمهم بكلا هلكا ا اب   لدشا خل كل اشةرال اب ةيفاابه  

إذا كااال مفضاا ا إىل هااكا ا اباا  تنالااه شاايء ماان هااكا الااكق. فالااكتن األبتااأا ا ةيفااابه ابةراااء الفةنااة لابةراااء أتلتىنااه ا نااافاأل  
لالزانلوة  لا يفركأل مثال أتلتال ا يفاركحن: وباة التاصاي بان لا ال مان ا يفاركحن إذ جااءه  باا  بان الات مان ا ساىن حن 

ه  لإين  بتاأو بتا  ا اأت خي وساأ اعةااالكم فساأف خوضا ا إذا اجتام إىل تةااضاه خجرا  فااال التاصاي مةه  اا با
مال للل   فالتاصي ألأهم  خل خاال ا تهاق  خل البتث بت  ا أت اجاأع إىل الا ن ا  خل خاال خل تاأهم لمهااء ا يفاركحن ذلاا 

تاألاأل )فارألأا  اب ناا إل   ل  األ خلعاى إىل أل اكتأ اصارب ابلبتاث   يفااه ة عا ق اجاأع خوا  مان الماأات  للاكلا كاانأا
 كنةم صالوحن). 

لمثال أتلتل الزانلوة: ما و اه حم   بن عىني بان اا ق الطاا ي ال اأع واال: كنام   اة واحن كاال اجلناايب  عا م الارامطاة  
  ة  لهم تاةىنأل احلجا   لتاألأل: خل س وال ل م حم ا  ا  اي  لمان ل ىناه كاال آمناا فاري خمان هناا  واال: فاىنام لاه: 

ا  ر  ع صأاة اصرب  لا رال باه المار خي لمان ل ىناه فارمنأه  كاألاه )لا طىنااات ترتببان). لالاكتن شااهبأهم ع ذلاا  هك
كل وأق زتىنأل البحث ع ا ةيفابه لت هنم  لتفضأل بكلا إىل  الفات لألتببات. لكل من تةرلل ا ةيفاابه عىناى هاأاه  

 عريب.  برري لل ل عىنى أتلتىنه مسةن  إىل لل ل خل ا ةت ال
لوااا  فهااام خل ا ااارال: الةرلتااال حبساااأ اهلاااأ   خل الةرلتااال ا ىنااااي ع الفةناااة  بارتناااة وألاااه ألتااااىل )لماااا تتىنااام أتلتىناااه إد هللا  

لالرا األ ع التىنم تاألأل آمنا به) ارتة  ك ا فهم من وأله )ف ةبتاأل) خهنام تهة األ باكلا  لتساةهرتلل باه  لهاكا ماال  
 ةيفابه لتتااع ع اليفا لا حلال  لبحن وال من تفسر ا ةيفابه لتؤلله إذا لعاه لاع إىل ذلا  الةفروة بحن وال من تةب  ا

لع البااااي عان  ات   بان جباري خل اجاال واال دبان عباااس  إين خجا  ع الاارآل خشا اء ختةىناف عىناي  واال: )فاال خنسااا  
)لد ت ة أل هللا وا تثا) واال )واالأا لهللا ابناا  ب نهم تأمقك لد تةساءلأل) وال )لخوبل بتضهم عىنى بتض تةساءلأل) لوال

مااا كنااا ميفااركحن). واااال اباان عباااس  فاااال خنسااا  ب اانهم ع النفااااة اللىل مث ع النفاااة الثان ااة خوبااال بتضااهم عىنااى بتاااض 
ناال: ماا  تةساءلأل  . فرما وأله )لهللا ابنا ما كنا ميفركحن) فاإل هللا ترفار لهال ا  االف ذناأهبم ف ااأل ا يفاركأل: ألتاالأا 

كنا ميفركحن  ف اةم هللا عىنى خفأاهم فةنطل جأااوهم أبع اهلم فتن  ذلا د ت ة أل هللا و تثا  . لخ ار  البااااي  عان 
عا يفة: والم  ألال ا أل هللا هكه ارتة إىل وأله )خللأ اللبا ) والام واال ا األ هللا: فاإذا اختاةم الاكتن تةبتاأل ماا أليفاابه 

  فاوكالهم  . منه فاللقا الكتن  اهم هللا
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لتاب  من وأله ألتاىل )فرما الكتن ع وىنأهبم  تغ ف ةبتأل ما أليفابه منه) الةترتض بنباا  جنرال؛ إذ خلزمأا ا ساىن حن أبل   
أا الارآل تيفه  ل أل هللا رلث ثالثة  ا تا  ع الارآل من ضا ري ا اة ىنم لمتاه غاريه مان واأ  ىناناا لخماران لوضا نا  ل ع ا

خل ذلا الض ري له لع سى لمر  لدشا خل هكا إل صح عنهم هاأ متأتاه؛ إذ مان ا تارلف خل ع ذلاا الضا ري طارتاةحن 
 ميفهأاألحن إما إاالة الةيفرتا خل إاالة الةتظ م ف ا خااللا من ا ة دهلم هكا إد الة أته عىنى عامة الناس. 

[)  ىناة واال 7أل آمنا به كل من عن  ابنا لما تككر إد خللأا اللبا ])لما تتىنم أتلتىنه إد هللا لالرا األ ع التىنم تاأل 
 خي لهم د وبل هلم بةرلتىنه؛ إذ ل س أتلتىنه لمثاهلم  ك ا و ل ع ا ثل  ل س بتيفا فالاجي  . 

اىناين لمن هنا خمسا السىنف عن أتلتل ا ةيفاهبات  غري الراجتة إىل الةيفارت   فااال خباأ ب ار اضاي هللا عناه  خي خاض أل 
لخي  اء ألظىنين إل وىنم ع كةا  هللا  ا د خعىنم  لجاء ع  من ع ر اضي هللا عنه اجل إىل ا  تنة من الببارة  تااال لاه 
صب غ بن شرتا خل ابن عسل الة   ي فجتل تسرل النااس عان مةيفاابه الاارآل  لعان خشا اء فروضاره ع ار  لضاربه ضاراب 

 ا اؤمنحن فاا  ذهاأ ماا كنام خجا  ع اخ اي  مث خاجتاه إىل الببارة لكةاأ مأجتا  لكرا ذلا خايما  فاال  وسبا اي خمري
إىل خيب مأ ى الشتري خل مين  الناس من خمالطةاه. لمان الساىنف مان أتلل عنا  عارلض اليفابهة لابتض النااس  ك اا فتال 

 ابن عباس ف  ا ذكرانه آنفا. 
باطن اة لالظاهرتاة  . وىناام: خماا الباطن اة فاا  جتىنااأا واال ابان التاريب ع  التأاصاام مان الاأاصام   مان ال ا اا تن لت االق ال 

متظام الاارآل مةيفااهبا  لأتللاأه حبسااأ خهاأا هم  لخماا الظااهرتأل فاا  خكثاارلا ع مةيفااهبه  لاعةاا لا  ابأ الةيفاابه لاوتااا  
ل ع التىنام) خل لماا فالللأل ل ىنأا ع وأله )لابةراء أتلتىنه)  لال ريلل  رللا من وألاه )لماا تتىنام أتلتىناه إد هللا لالرا ااأ 

تتىنم أتلتىنه إد هللا  فاالفأا اصىنف لالسىنف. وال ابن التريب ع التأاصم  لخصل الظاهرتحن اصاأاا  الاكتن واالأا: د و ام 
 إد هلل  تتين خهنم ا كلا بظاهر وأله ألتاىل )إل احل م إد هلل) لمل تةرللأه  ا هأ ا رال من احل م. 

م: الكتن مت نأا ع عىنم ال ةا   لمترفة حمامىنه  لواق عن هم من الللاة ماا خاشا هم إىل مارال هللا لا رال الرا األ ع التىن 
ألتااىل  حب اث د ألاارل  عىنا هم اليفابه. لالر ااأخ ع كاالق التار : الثبااات لالاة  ن ع ا  اال  تاااال: ا اام الاا ق ألر ااد 

ال لالتىنام حب اث د ألضاىنىنه اليفابه  لد ألةطرواه ال طااء ا أ ا إذا ثبةم عن  ا يفي لمل ألةزلزل  لا ةتري الر أخ ل  ال الت
غالبا  لشاعم هكه اد ةتااة وىت صااات كاحلا ااة. فالرا ااأل ع التىنام: الثاابةأل ف اه التااافأل ب وا ااه  فهام دسانأل 

 مأاو  الةرلتل  لتتىن أنه. 
كاأله )شه  هللا خناه د إلاه إد هاأ   للكا فاأله )لالرا األ) متطأف عىنى ا م اجلاللة  لع هكا التطف أليفرتف عظ م: 

لا ال  ة لخللأا التىنم) لإىل هكا الةفسري مال ابن عباس  لجماه   لالرب   بن  ىن  ال  لالاا م بن حم    لاليفافت ة  لابن 
باام فااأا   لاليفاا د خماا  الااارطل  لاباان عط ااة  لعىنااى هااكا فىناا س ع الااارآل آتااة ا ااةرثر هللا بتىن هااا  لتؤتاا  هااكا خل هللا خث

لىنرا احن ع التىنم فض ىنة  للصفهم ابلر أخ  فآذل أبل هلم مزتة ع فهم ا ةيفابه؛ لل ا  م تساةأي ع عىن اه   ا  مان 
تفهم ال الق  ففي خي شيء ا أ هم. لو ى إماق احلرمحن  عن ابان عبااس: خناه واال ع هاألاه ارتاة  خان  ان تتىنام أتلتىناه  

 . 
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لإل  ىنة )لالرا األ ع التىنم) مساةرنفة  لهاكا مارلي عان  هاأا الساىنف  لهاأ واأل لو ل: الأوف عىنى وأله )إد هللا)  
اباان ع اار  لعا يفااة  لاباان مسااتأل  لخيب  لالاه خشااهأ عاان مالااا ع جااام  التةب ااة  لوالااه عاارلة باان الاازبري  لال سااا ي  

 لال فش لالفراء  لاحلنف ة  لإل ه مال فار ال تن. 
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لصفهم ابلر أخ ع التىنم؛ فرنه لل ل بحن عىنى خل احل م الكي خثبم هلكا الفرتل  هأ و م من مت  التىنام لتؤت  اللل   

لالفهم ع ا تضالت  لهأ أتلتل ا ةيفابه  عىنى خل خل التطف هأ عطف ا فرلات للل عطف اجل ل  ف  أل الرا األ 
ال الرا األ مبة خ ل ىنة )تاألاأل آمناا باه)  اربا  ل اال متطأفا عىنى ا م اجلاللة ف   ىنأل ع خهنم تتىن أل أتلتىنه. للأ ك

واصل هكا اصرب  ا تسةأي ف ه  ا ر ا سىن حن الكتن د  تغ ع وىنأهبم  فال ت األ لةابا ص الرا ااحن فا ا ة. واال ابان 
ترفااة عط ااة  ألساا  ةهم اا اااحن ألاةضااي خهناام تتىن ااأل خكثاار ماان ا  اام الااكي تسااةأي ع عىن ااه اجل  اا  لمااا الر ااأخ إد ا 

بةباااتف ال ااالق بارداة متاا ة  لمااا ذكارانه لذكااره اباان عط اة د تتاا ل إل ت األ ألرج حااا لواا  الةفساريتن  للاا س إبطاااد 
  اابىنه إذ و  تأصف ابلر أخ من تفرق بحن ما تسةا م أتلتىنه  لما د مط   ع أتلتىنه. 

 أتلتل ا ةيفابه.  لع وأله )لما تككر إد خللأا اللبا ) إشتاا أبل الرا احن تتىن أل 
لاوااةج خصااحا  الاارخي الثاااين  لهااأ اخي الأوااف عىنااى ا اام اجلاللااة: أبل الظاااهر خل ت ااأل  ىنااة )لالرا اااأل) مسااةرنفة  

لة أل متالد جل ىنة )فرما الكتن ع وىنأهبم  تغ)  لالةا تر: لخما الرا األ ع التىنم. لخجا  الةفةا اين أبل ا تالل د تىنزق 
و  دكف ل دلة ال الق عىن ه. لاوةجأا ختضاا باألاه ألتااىل )تاألاأل آمناا باه كال مان عنا  ابناا) واال  خل ت أل مككأاا  بل

الفار: لأ كانأا عا حن بةرلتىنه مل ت ن هلكا ال الق فا  ة؛ إذ ا ميال  ا  هر متناه خمر غري غرتأ ل نج أ عن هكا عن  
 ال الق عىنى هكه اجل ىنة  لذكر الفار وججا غري مسةا  ة. 

لد خيفى خل خهل الاأل اللل د تثبةأل مةيفاهبا غري ما  في ا رال منه  لخل  فاء ا رال مةفالت  لخل خهل الااأل الثااين  
تثبةأل مةيفاهبا ا ةرثر هللا بتىن ه  لهأ ختضا مةفالت؛ لل منه ما تابل أتلتالت ورتبة  لهأ  ا تنبري خد تت  مان ا ةيفاابه 

 ا مسا  عن أتلتل آايت كثرية  هل أتلتىنها مثل )فإنا أبع ننا) لل عىنى خهنم تس لل ع اصطالوهم  ل ن صن تهم ع
اب  الةرلتاال ع ا ةيفااابه  وااال اليفاا د اباان عط ااة )إل أتلتاال مااا مي اان أتلتىنااه د تتىناام أتلتىنااه) عىنااى اد ااة فاء إد هللا ألتاااىل 

به  فإلا خاال هكا النأع  ل افأا خل تظن خوا  خل هللا ف ن وال  من التىن اء احلكاق: أبل الرا احن د تتىن أل أتلتل ا ةيفا
 لصف الرا احن بتىنم الةرلتل عىنى ال  ال. 

لعىنى اد ةالف ع حم ل التطف ع وأله ألتاىل )لالرا األ ع التىنم) انب  ا ةالف بحن عىن اء المة ع أتلتل ماا كاال  
 هللا عىن ه ل ىنم. مةيفاهبا: من آايت الارآل  لمن صحاح ال باا  عن النل صىنى 
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ف ال اخي فرتل منهم ا ميال هبا  عىنى إهبامها لإ اهلا  لألفأتض التىنم ب نه ا رال منها إىل هللا ألتاىل  لهكه طرتاة  ىنف  
عىن ا نا  وبل  هأا ش أ  ا ىنح تن خل ا ةتىن حن  لذلا ع عبر البحابة لالةابتحن لبتاض عبار اتبتا هم  لتتارب عنهاا 

لأل: طرتاة السىنف خ ىنم  خي خش   المة هلم من خل تةرللأا أتلتالت د ت ا  م   ما ألفضي إل اه بطرتاة السىنف  لتاأ 
من خمأا د ألىن ل جبالل هللا ألتاىل لد ألةسل م  ما شرعه لىنناس من اليفرا    م  ما اخلا من اوةناع خهل عبرهم بطرتاةهم  

 لانبرافهم عن الةت ل ع طىنأ الةرلتل. 
اء بت  عبر السىنف أتلتىنها  تال من طرا ل ا ةت ال ال الق التريب البىن غ مان جماا   لا اةتااة  لكال اخي  هأا من ج 

لمتث اال  ماا  لجااأل الاا اعي إىل الةرلتاال  لهااأ ألتطااش التىن اااء الااكتن اعةاااللا الةف اار لالنظاار لفهاام اجل اا  بااحن خللااة الااارآل 
ىناف خعىنام  خي خنساأ باأاعا  التىنام لخواأ  ع سبا ل لالسنة  لتترب عن هكه الطرتاة بطرتاة اصىنف  لتاألأل: طرتاة اص

التىنم جل ال ا ىنح تن  لا ان   ن تةطىنبأل احلااا ل مان ا ةتىن احن  وا  تبافأهنا أبهناا خو ام خي خشا  إو اماا؛ لهناا ألانا  
ص ا خصحا  الغراض كىنهم. لو  لو  هكال الأصفال ع كالق ا فسرتن لعىن اء الصأل  لمل اوف عىنى ألت حن خلل من 

عنااه  لواا  ألتاارض اليفاا د اباان أل   ااة ع التا اا ة احل أتااة إىل ال هااكتن الأصاافحن لمل تنساابه ا إىل وا اال. لا أصااأف أب ااىنم 
 لأبعىنم الطرتاة د خهىنها؛ فإل خهل الطرتاةحن من خ  ة التىنم  ل ن  ىن أا ع لتنهم من الفو. 
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خو ااام  غضاضااة مااان الطرتاااة اللىل؛ لل التباااأا الااكتن لاجاااأا عىناااى  للاا س ع لصاااف هااكه الطرتااااة  أبهنااا خعىنااام خل  

الطرتاة اللىل  ف هم من د ختفى عىن هم حمامىنها بسبأ ذلوهام التاريب  لها تهم النباأي  لفا هم مان د تتاري البحاث عنهاا 
بتا  ذلاا خعىنام  جانبا من مهةه  مثل  ا ر التامة. فال جرق كاال طاي البحاث عان ألفبا ىنها خ اىنم لىنت اأق  لكاال ألفبا ىنها

 اان جاااء بتاا هم  حب ااث لااأ مل تؤللأهااا بااه لل ااتأا  لىن ةطىنتااحن إىل ب اهنااا  جماااد لىنيفااا خل ا حلااال. خل ضاا ل الباا ا ع 
 ادعةاال. 

لاعىنم خل الةرلتل منه ما هأ لاضح بحن  فبرف الىنفف ا ةيفابه عن  اهره إىل ذلا الةرلتل تتالل مل الىنفف عىناى خوا   
لجل كثرة ا ةت ال الىنفف ع ا ت  غري الظاهر منه. فهكا الاسم من الةرلتل وا ل أبد تسا ى أتلتاال  متن  ه ا يفهأاتن 

لل س خو  حم ىن ه أبوأ  من ار ر إد خل خو مها خ بل ع الأض  من اد ر  لا  االل مةساالايل ع اد اةت ال للا س 
  ف م من إطالق جماا ي لىنفاف هاأ خ ابل إىل ا فهااق مان  بل إطالق الىنفف عىنى خو  ا تن حن  اةض ألرج ح ذلا ا ت 

 إطالوه احلا اي. لل س وأهلم ع عىنم الصأل أبل احلا اة خاجح من اجملا   ابأل عىنى ع أمه. 
 لألس  ة هكا النأع اب ةيفابه ل سم مرالة ع ارتة. لع ه من ا ةيفابه  أل.  
 أتلتىناه لل ان الاارا ن خل الللاة خلجباام صارف الىنفاف عان  اااهر لمان الةرلتال ماا  ااهر متاا  الىنفاف ف اه خشاهر مان متاا  

 متناه فهكا وا ل أبل تت  من ا ةيفابه. 
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مث إل أتلتاال الىنفاااف ع مثىناااه تة سااار  تااا  مساااةا م ترىناااأ عىناااى الظااان خناااه ا ااارال إذا جااار  مااال الىنفاااف عىناااى ماااا هاااأ مااان  
ها أبت ) لوأله )فإنا أبع ننا) ف ان خ اكلا مان مثىناه خل هلل مسةت الأله ع ال الق البىن غ مثل الت ي لالعحن ع وأله )بن نا

 خع نا د تترف كنهها  خل له ت ا ل سم كرت تنا  فا   اللا ع وأة ادشةباه. 
لمنه ما تترب أتلتىنه اوة اد لجتأتزا أبل ت أل البرف عن الظاهر مةت نا لخما مىنه عىنى ما خللأه به فتىنى لجه ادوة اال  

ثل وأله ألتاىل )الرمن عىنى الترش ا ةأ ) لوأله )هل تنظرلل إد خل  أل هم  ىنال مان الر ااق) ف ثال ذلاا لا ثال  لهكا م
ماطأع بأجأ  أتلتىنه لد ت عي خو  خل ما خللاه باه ا ارال مناه لل ناه لجاه اتبا   م اال الةرلتال  لهاكا الناأع خشا  مأاوا  

 الةيفابه لالةرلتل. 
ل نظم ارتة جاء عىنى خبىنغ ما تتارب باه ع ماااق تسا  طاا فةحن مان عىن ااء ا  االق لو  ا ةبال لا من هكه الةرلتالت: خ 

 ع خمةىنف التبأا. 
لوألااه )تاألااأل آمنااا) وااال ماان )الرا اااأل) خي تتىن ااأل أتلتىنااه ع هااكه احلالااة لا تاا  عىن ااه: دة اال خل ت ااأل ا اارال ماان  

  خي تتىن أل أتلتىنه لد تهجس ع نفأ هم شا من جهة الاأل ال ناتة عن ادعةاال؛ لل شرل ا تةا  خل تاأل متةا ه
لوأع ا ةيفابه وىت تاألأا:  اذا مل زيء ال االق كىناه لاضاحا  لتةطاروهم مان ذلاا إىل الرتباة ع كأناه مان عنا  هللا  فىناكلا 

ىن حن  الاكتن د تاألأل )كل من عن  ابنا). لدة ل خل ا ارال تاألاأل لراريهم: خي مان مل تبىناغ مرألباة الر اأخ مان عاماة ا سا
وبل هلم إبلاا  أتلتىناه  ل تىن اأهم الأواأف عنا  وا لل ا مياال  لعا ق الةطىنا  إىل ماا لا س اب م اال  لهاكا تاار   اا والاه 
خهال الصاأل: إل اجملةها  د تىنزمااه ب اال م اكاه لىنتااامي  إذا  ارله عان مر ااك احل ام  إذا كاال ا اا ا   ف اا. لهباكا دباال 

 كه اجل ىنة لرتج ح الأوف عىنى ا م اجلاللة. اجلأا  عن اوةجا  الفار هب
 لعىنى وأل ا ةا محن ت أل وأله )تاألأل)  ربا  لمت  وأله )آمنا به) آمنا ب أنه من عن  هللا  لإل مل نفهم متناه.  
لوألاه )كاال مان عناا  ابناا) خي كاال مان ا  اام لا ةيفاابه. لهااأ عىناى الااأجهحن ب اال  تاا  واأهلم )آمنااا باه) فىنااكلا وطتاام  

 اجل ىنة. خي كل من ا  م لا ةيفابه  منزل من هللا. 
ل ت ت كىن ة )عن ) لىن دلاة عىناى خل مان هناا لالبةا اء احلا ااي للل اجملاا ي  خي هاأ منازل مان لواي هللا ألتااىل لكالماه   

 لل س كاأله )ما خصابا من وسنة ف ن هللا لما خصابا من   قة ف ن نفسا). 
بااا ) ألاااكت ل  لاا س ماان كاااالق الرا اااحن  مسااأق مسااااق الثناااء عىناا هم ع اهةااا ا هم إىل ل ىنااة )لمااا تاااككر إد خللااأا الل 

 صح ح الفهم. 
 لاللبا : التاأل  لألا ق عن  وأله ألتاىل )لاألاأل اي خليل اللبا ) ع  أاة البارة.  
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[ ابناا إناا جاام  النااس ل اأق د اتاأ 8])ابنا د ألزغ وىنأبنا بت  إذ ه تةنا لهأ لنا من لا نا اماة إناا خنام الأهاا   
[) لعاء عىن ه النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  ألتىن  ا لبمة: لل ا أو  ا  ي مأو  عاربة لمثااا 9ف ه إل هللا د خيىنف ا  تال]

هلااأاجس اصااأف ماان  ااأء ا بااري إىل وااال الااكتن ع وىنااأهبم  تااغ ف ااا هاام إد ماان عاااالء البيفاار  د ألفااالت ب اانهم لبااحن 
را اااحن ع ا نسااان ة  لد ع  ااالمة التاااأل لا يفاااعر  ف ااا كااال ضااالهلم إد ماان ورماااهنم الةأف اال  لالىنطااف  لل ااا ل ال

 ادهة اء. 
لو  عىنم من ألتا أ وأله )هأ الكي خنزل عىن ا ال ةا ) ارايت باأله )ابنا د ألزغ وىنأبنا) خل من  ىنة ما وب  بأصف  

  إتااظ المة إىل ذلا لة األ عىناى ببارية ع ألا بر كةاهباا: ساكترا هلاا مان الأواأع ع ال ةا  أبل منه حم  ا لمنه مةيفاهبا
الضالل  الكي خلوا  المام ع كثاري مناه لجاأل ا ةيفااهبات ع كةبهاا  لساكترا لىن ساىن حن مان األبااع الباأااق الباطىناة مثال ماا 

ل ىنم  لةأهم خل الة تن ابل تن إلاا كاال لجال لو  ف ه بتض التر  من الرلة لالتب ال  بت  لفاة الر أل صىنى هللا عىن ه 
لجأل الر أل ب نهم  للكلا كال خبأ ب ر ت عأ هباكه ارتاة ع صاالأله ما ة ااألا ال مان ااألا  مان التار   ففاي ا أطاإ  عان 
 البناحبي: خنه وال  و مم ا  تنة ع  الفاة خيب ب ار البا تل فباىن م لااءه ا رار  فاااق ع الثالثاة فا نأت مناه واىت إل

 ث ايب لة ال متس ث ابه فس تةه تارخ أبق الارآل لهكه ارتة )ابنا د ألزغ وىنأبنا) ارتة  . 
فزتاغ الاىناأ تةسابأ عان عااأااض ألتارض لىنتاال: مان  ىنال ع ذاألااه  خل للاع مان اصىنطاة خل اليفاهأة  خل ضااتف ا االة   

ها الانفس عنهااا  اا ا ااةار ع الانفس ماان ساأل ابلانفس عاان الفضاا ل ا ةحىن ااة هباا إىل اذا اال كانام هتجااس ابلانفس فةااكلل
ألتااال م اصااري ا ساا اة ابهلاا    لد تاا اي ا ااؤمن  لد التاواال  لد احل اا م  لد ا هااك : ختااة  اااعة ساال ف هااا بااه خ اابا  
اليفااء  لككلا د ت اي اليفاي  لد ا نه ا  الفن: ختة  ااعة ساف ف هاا باه خ ابا  ا واالع ع اا هاأ مةىنابس باه مان 

  خل  ىنل  خل ألب ل  ىن ط  وال ألتاىل )لناىنأ خفق هتم لخبباااهم) للاكا كاال لخ  الاارآل وارل الثنااء ابلةحاكتر  ألرري  ىنل
 لالبيفااة اب نكاا. 

لوألااه )بتاا  إذ هاا تةنا) سا اال لىناا عأة عىنااى  ااب ل الةىنطااف؛ إذ خ اان لا اهلاا   إىل هللا ألتاااىل  ف ااال ذلااا كرمااا منااه  لد  
 ةتاذ النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم من السىنأ بت  التطاء. ترج  ال ر  ع عط ةه  لو  ا 

لإذ: ا م لىنزمن ا اضي مةبرف  لهي هنا مةبرفة ألبرفا وىن ال؛ لهنا  ا خض فم إل هاا الظارف كانام ع متا  الظرف اة   
 ل ا كانم غري منبأبة كانم ف ها شا بة ألبرف  ك ا هي ع تأمقك لو نقك  خي بت   من ه اتةا إايان. 

أله )لهأ لنا من ل نا امة) طىنبأا خثر ال لاق عىنى اهل   لهأ الرمة  ع الا ن ا لار ارة  لمنا  للاعاي الزتاغ لاليفار. لو 
لجتىنم الرمة من عن  هللا لل أل سري خ باهبا  لأل أتن مه قاهتا  بةا تر هللا؛ إذ لاأ شااء هللا ل اال ا نساال مترضاا لنازلل 

حمفأف  أجألات كثرية  و ة لغري و ة  هأ ألىناا ها ع غاتة الضتف  لأد لطاف هللا ا با أ لاليفرلا ع كل  ة؛ فإنه 
به إتااظ عاىنه دألااء احلأالو  لإباشاله دجةنا  خفتال اليفرلا ا هىن ة  لإبهلاماه إىل ماا ف اه نفتاه  لجبتال ألىناا الااأ  

النا لا لهلاكا واال ألتااىل )هللا لط اف بتبااله)  الرالبة له وأ  ع  اء د هتة ي  ب ال إىل وب ه  لد ألبالفه إد عىناى  اب ل
 لمن خجىنى مظاهر الىنطف خوأال ادضطراا لادلةجاء لو  كنم وىنم كىن ة  الىنطف عن  ادضطراا). 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لالابر ع وأله )إنا خنم الأها ) لىن بالرة  لجل ك ال البفة ف ه ألتاىل؛ لل هبات الناس ابلنسبة  ا خفاض هللا مان  
 بر به. لع هكه اجل ىنة أتك   أبل  لابجل ىنة اد  ة  لبطرتل الابر. اصريات شيء د تت
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لوأله )ابنا إنا جاام  النااس ل اأق د اتاأ ف اه) ا ةحضارلا عنا  طىناأ الرماة خواأ  ماا ت أناأل إل هاا  لهاأ تاأق أل األ   

زاا   كاارهنم واالأا: هاأ لناا مان لا نا امااة  الرماة  اببا لىنفاأ  البا ي  فارعابأا باككر هااكا ال اأق لعااءهم عىناى  اب ل ا 
ل اصة تأق جت   الناس كاأل إبراه م )ابنا اغفر يل للأال ي للىن ؤمنحن تأق تاأق احلسا ). عىنى ماا ع ألاككر تاأق اجل ا  

 من ا نا بة بت  ذكر خوأال الرأاة لا هة تن  لالتىن اء لالرا احن. 
أع  فااا رال نفااي الرتااأ ع لوأعااه. لنفااأه عىنااى طرتاااة نفااي اجلاانس لتاا ق لمتاا  )د اتااأ ف ااه) د اتااأ ف ااه جاا ترا ابلأواا 

ادعةاا ال اباأل ااا  ا ااراتبحن  هااكا إذا جتىناام )ف ااه)  ااربا  للااا خل جتتىنااه صاافة لرتااأ لجتتاال اصاارب حمااكلفا عىنااى طرتاااة د 
 الناف ة لىنجنس  ف  أل الةا تر: عن ان  خل لنا. 

نفي الرتأ خي لل هللا لعا  جب ا  النااس لاه  فاال خيىناف ذلاا  لا تا : إل هللا د ل ىنة )إل هللا د خيىنف ا  تال) ألتىن ل ل 
 خيىنف  ربه  لا  تال هنا ا م م ال. 

[ كا خ  آل فرعاأل لالاكتن 10)إل الكتن كفرلا لن ألرين عنهم خمأاهلم لد خلدلهم من هللا شا قا لخللقاا هام لواأل النااا] 
[) ا ااةقناف كااالق انشاائ عاان و اتااة مااا لعااا بااه 11نأهبم لهللا شاا ت  التاااا ]ماان واابىنهم كااكبأا  ايألنااا فر ااكهم هللا بااك

ا ؤمنأل: من للاق اهل اتة  ل ؤال الرمة  لانةظاا الفأ  تأق الا امة  بككر وال ال افرتن ع ذلا ال أق  عىنى عالة الارآل 
إىل خل لعاأهتم ا ااةج بم. لا اارال ابلااكتن  ع إالاف البيفاااة ابلنااكااة. لألتا ااأ لعااء ا ااؤمنحن  بااككر واال ا يفااركحن  إمياااء 

كفرلا: ا يفركأل  لهكا لصف غالأ عىن هم ع اصطالح الارآل لو ل: الكتن كفرلا بنبأة حم   صىنى هللا عىن ه ل اىنم خاتا  
هنا ورتظة لالنضاري لخهال جنارال؛ لتارجح هاكا أبهنام ذكارلا حباال فرعاأل للل واال عاال لناأل  فارل ال هاأل لالنبااا  خعىنال 

اا فرعاأل. ك اا خل التار  خعىنال أب بااا عاال لناأل  لخل الارل عىناى النبااا  مان خهام خغاراض هاكه الساأاة. لزاأ  خل أب ب
 ت أل ا رال     ال افرتن: من ا يفركحن  لخهل ال ةابحن  لت أل الةككري بفرعأل لل لع   ال هأل ع هكه ارتة خهم. 

 تةت   إىل ا فتأل بتن وأ )ما خغ  عين مال ه).  لمت  )ألرين) جتزي لأل في لأل ف   لهأ فتل واصر 
لل دلة هكا الفتل عىنى ا جزاء لال ف   كال مؤذان أبل هنالا ش قا ت ف  ضره  لأل فاى كىنفةاه  فىناكلا وا  تاككرلل ما   

هاأ هكا الفتل مةتىناا رن ا لتت لل الفتال إل اه حبارف )مان) ك اا ع هاكه ارتاة  فة األ )مان) لىنبا ل لالتاأض عىناى ماا ذ
 إل ه ع ال يفاف  لجتل ابن عط ة )من) لالبة اء. 

لوألااه )ماان هللا) خي ماان خماار تضاااف إىل هللا؛ لل ألتىن اال هااكا الفتاال  ألتىن اااا رن ااا  اب اام ذات د تاباا  منااه إد خ ااص  
هللا   وال اشةهرت به  خل ع الررض ا سأق له ال الق ف ا ا مت  ا م مضاف إىل ا م اجلاللاة. لالةاا تر هناا مان اماة
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خل مان طاعةاه  إذا كانام )ماان) لىنبا ل لكاكا واا اه ع ال يفااف  لنظاره باألااه ألتااىل )لإل الظان د ترااين مان احلال شاا قا). 
لعىنى جتل )من) لالبة اء ك ا وال ابن عط ة ألا ا من غضأ هللا  خل من عكابه  خي غنااء مبةا ائ مان ذلاا: عىناى وا  

أل األ )مان) ما  هاكا الفتال  إذا عا ي بتان   اثىناة  ان الأاوتاة بتا  هاكا  وأهلم: جناه مان كاكا خي فباىنه مناه  لد تىنازق خل
الفتل الكي مل تت  بتن   م ال ا ةالف مت  الةتىنل اب اةالف مسااق ال االق. لالرالاأ خل  ألاأا بتا  فتال خغا  بىنفاف 

: )لاا  عىن ام خل لاأ  )شيء) ما  ذكار ا ةتىنااحن ك اا ع ارتاة  لبا لل ذكار مةتىنااحن  ك اا ع واأل خيب  اف ال  تاأق خ اىنم
 كال مته إله غريه لا  خغ  عين ش قا). 

لانةبأ وأله )شا قا) عىناى الن اباة عان ا فتاأل ا طىنال خي شا قا مان الرنااء. لألن اريه لىنةحااري خي غنااء ضات فا  بىناه الرنااء  
 هلم  لد زأ  خل ت أل مفتأل به لت ق ا ةاامة مت  الفتل ع الةت ي. 

رف هاكا الفتال الةبارف التج اأ ع كالمهام  لانفاةح لاا ماا انرىنال مان عباااة ال يفااف  لماا لو   هر هباكا ك ف اة ألبا 
 للهنا  ع مت  هكا الرتك أ. 

    
 

 718صفحة : 
 
لو  مر ال االق عىناى لواأع لفاف شايء عنا  وألاه )للنبىناأن م بيفايء مان اصاأف). لإلاا  اص الماأال لاللدل مان باحن   

 األ ابلفا اء  اال  كا ف  الا ايت لالرراماات  لت األ ابلنبار لالاةاال  لخلىل مان تا اف  خعاالق الاكي كفارلا؛ لل الرنااء ت
 عن الرجل  من عيفرتةه  خبناؤه  لعن الاب ىنة خبناؤها  وال و س بن اصط م:          

ات لألاا  ر أثات عاا اي لاصطاا م لمل خضاا                       لدتااة خشاا اخ جتىناام إ اءهاااا لالمااأال ا  ا ااأ الاا  ألاةاا  
 لتةتالض هبا  لهي    مال  لغىنأ ا م ا ال ع كالق جل التر  عىنى ا بل وال  هري:          

صح حات مال طالتات  ارق لغىنأ ع كالق خهل الزاع لاحلرو عىنى اجلنات لاحلأا ط لع احلا تث  كاال خباأ طىنحاة   
ىناال ا ااال غالبااا عىنااى الاا ااهم لالاا اننري ك ااا ع وااأل الناال خكثاار خنبااااي اب  تنااة ماااد لكااال خوااأ خمأالااه إل ااه بقرواااء  لتط
 صىنى هللا عىن ه ل ىنم لىنتباس ختن ا ال الكي عن  خق الفضل  . 

لالظاهر خل هكا لع   بتكا  ال ن ا؛ لنه شبه أبنه )ك خ  آل فرعأل) إىل وأله )فر كهم هللا بكنأهبم) لشرل ا يفابه باه  
 ا  ار رة ع وأله )لخللقا هم لوأل الناا). خل ت أل متىنأما؛ للنه عطف عىن ه عك

لجيء اب شاااة ع وألاه )لخللقاا) د ةحضاااهم كارهنم حب اث تيفااا إهلام  للىنةنب اه عىناى خهنام خوارايء  اا  ا ر  مان اصارب  
 اا  لهااأ وألااه )هاام لوااأل الناااا). لعطفاام هااكه اجل ىنااة  لمل ألفباال؛ لل ا اارال ماان الاا  وبىنهااا لع اا  ع الاا ن ا لهااكه ع لع

 ار رة بارتنة وأله  ع ارتة ال  بت  هكه: ) ةرىنبأل لسيفرلل إىل جهنم لبقس ا هال). 
 لالأوأل بفةح الأال ما تأو  به كالضأء  لو  ألا ق نظريه ع وأله )ال  لوألها الناس لاحلجااة) ع  أاة البارة.  
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تا ل عىن اه ا يفابه باه  لالةاا تر: لخهبام ع ذلااا   لوألاه )كا خ  آل فرعاأل) مأوا  كااف الةيفاب ه مأوا   ارب  بةا خ حماكلف 
 ك خ  آل فرعأل  خي عالهتم لشرهنم كيفرل آل فرعأل. 

لال خ : خصىنه ال  ح ع الت ل لأل رتره  لكرل خصال فتىناه مةتا   للاكلا جااء مبا اه عىناى فتال  مث خطىنال عىناى التاالة  
    لهنا أت  من كثرة الت ل  فباا وا اة شا تة وال النابرة:       

 ك خبا ع وأق خاا  اصطنتةهم خي عالألا  مث ا ةت ل اليفرل كاأل امرأب الا س:             
ك خبا من خق احلأترو وبىنها لهأ ا رال هناا  ع وألاه )كا خ  آل فرعاأل)  لا تا : شارهنم ع ذلاا كيفارل آل فرعاأل؛    

ة؛ لهنام إذا ا اةارلا المام الا  خصااهبا التاكا   إذ ل س ع ذلا عالة مة راة  لو  ضر  هللا هلم هكا ا ثال عاربة لمأعظا
لج لا   تهم و  متاثىنأا ع ال فر: ابهلل  لبر ىنه  ل ايأله  لكفى هبكا اد ةاراء مأعظة لمثال ميفركي التر   لو  ألتاحن 

ه باه عنا  خل ت أل ا يفابه باه هاأ لع ا  اد ةقباال لالتاكا  ع الا ن ا؛ إذ الصال خل واال ا يفابه  خ هار مان واال ا يفاب
 السام . 

لعىن ه فال ك ع وأله )فر اكهم هللا باكنأهبم) هاأ خ اك ادنةاااق ع الا ن ا كاألاه )خ اكانهم برةاة فاإذا هام مبىنساأل فاطا   
 لابر الاأق الكتن  ىن أا). 

 لخات   ل فرعأل فرعأل لآله؛ لل ارل تطىنل عىنى خش  الناس ا ةباصا اب ضاف إل ه  لاد ةباف هنا ا ةبااف ع 
ا ةابتة لالةأطؤ عىنى ال فر  كاأله )خل ىنأا آل فرعأل خش  التكا ) فىنككر ارل هنا من اصبأص ة ما ل س لككر الااأق؛ 
إذ وأق الرجل و  خيالفأنه  فال ت ل احل م ا ةتىنل هبم عىنى خنه مسال هلام ع احل ام  واال ألتااىل )خد بتا ا لتاال واأق هاأل) 

 خل ا م الاأق الظا حن وأق فرعأل). ع كثري من ارايت نظا رها  لوال )
لوأله )ككبأا) ب ال ل خهبم  ا ةقناف ب اين. لختب ص آل فرعأل ابلككر من بحن با ة المم لل هىن هم متىنأق عن  خهال  

ال ةا   االف هىنا عال لنأل فهأ عن  التر  خشهر؛ للل سا ي مأ اى إايهام كاال  ايت عظ  اة ف اا خغناةهم شا قا 
للهنام كااانأا خواار  المام عهاا ا بزمااال النال صااىنى هللا عىن اه ل ااىنم فهااأ كااأل شاات أ )لمااا واأق لااأط ماان م  جتااه ضااالهلم؛

ببت  ) لكاأل هللا ألتاىل لىن يفركحن )لإهنا لبسب ل ما م) لوأله )لإهن ا لبإماق مبحن) لوألاه )لإن ام لة ارلل عىنا هم مبابححن 
 لابلىن ل خفال ألتاىنأل). 

    
 

 719صفحة : 
 
[ وا  كاال ل ام آتاة ع فقةاحن الةاةاا فقاة ألاةال ع  اب ل 12ن كفرلا  ةرىنبأل لسيفرلل إىل جهانم لباقس ا هاال])ول لىنكت  

[) ا ةقناف 13هللا لخ ر  كافرة ألرلهنم مثىن هم اخي التحن لهللا تؤت    نبره من تيفاء إل ع ذلا لتربة للىل البباا]
ا ثاال هلاام أبوااأال  ااىنفهم ع ال فاار  إىل ضاار  ا ثاال هلاام بسااابل  ابةاا ا ي  لالنةاااال ماان النااكااة إىل الةه تاا   لماان ضاار 

خوأاهلم ا ؤذنة أبل خمرهم صا ر إىل  لال  لخل خمر ا  الق  اةن   لاه صام اجلباال. لجايء ع هاكا الةه تا  أبطناأ عباااة 
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تن كفرلا) دة ل خل ا ارال لخبىنرها؛ لل ا ااق مااق إطنا   زت  ا أعظة  لالةككري بأصف تأق كال عىن هم  تتىن أنه. ل)الك
هبم ا ككأالل ع وألاه )إل الاكتن كفارلا لان ألراين عانهم) ف جايء ف اه ماا ألاا ق لالتا لل عان ضاري )هام) إىل اد ام الظااهر 

 د ةاالل هكه النكااة. 
كاال ل اام لالظااهر خل ا ارال هبام ا يفاركأل  اصاة  للاكلا خع ا  اد ام الظااهر  لمل تاؤت ابلضا ري بارتناة وألاه بتا ه )وا    

 آتة) إىل وأله )ألرلهنم مثىن هم اخي التحن) لذلا  ا شاه ه ا يفركأل تأق ب ا. 
لو  و ل: خات  ابلكتن كفرلا  بأف ال هأل  لذكرلا لكلا  ببا الاه الأاو ي  ع خ با  النزلل: خل تهاأل تثار  كاانأا  

خواا  مااا خصاااهبم ماان الن بااة. ناضااأا التهاا   عاهاا لا ا ااأل هللا صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم إىل ماا ة فىن ااا خصااا  ا سااىن حن تااأق
لانطىنل كتأ بان الشارف ع  اةحن ااكباا إىل خيب  اف ال   اة لواالأا هلام: لة اأنن كىن ةناا لاوا ة  فىن اا اجتاأا إىل ا  تناة 

 خنزلم هكه ارتة. 
 ا  ال هاأل لواال  لال  حم   بن إ حاق: خل ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  اا غىناأ ورتيفاا ببا ا  لاجا  إىل ا  تناة  

هلام  اي متيفاار ال هاأل اوااكالا مان هللا مثاال ماا ناازل باارتش لخ ااىن أا فاا  عاارفةم  خين نال مر اال  فااالأا  اي حم اا  د تررنااا 
خنا لا م وأما خغ ااا د مترفة هلم ابحلر  فرصبم ف هم فرصة خما لهللا لأ واألىننا  لترفم خان ون الناس  فرنزل هللا هكه 

حن الاارلاتةحن فالرىنااأ الااكي خنااكالا بااه هااأ فااةح ورتظااة لالنضااري ل  اارب  لختضااا فالةه تاا  لالأع اا  شااامل ارتااة. لعىنااى هاااأل
 لىنفرتاحن ع     الوأال. 

 لعطف )بقس ا هال) عىنى ) ةرىنبأل) عطف ا نيفاء عىنى اصرب.  
 ااء الر باة  لمهاا لجهاال ف  اا لورخ اجل هأا ) ةرىنبأل لسيفرلل) كىنة ه ا بةاء اصطاا  لوارخه مازة  لال ساا ي  ل ىناف  ب 

د اى ابلاااأل  ااطاأ  لاصطااا  خكثاار: كاألاه ألتاااىل )مااا وىنام هلاام إد ماا خماارألين بااه خل اعبا لا هللا ايب لاب اام) لمل تااال 
 ابا اهبم. 

لاصطااا  ع وألااه )واا  كااال ل اام آتااة)  طااا  لىنااكتن كفاارلا  ك ااا هااأ الظاااهر؛ لل ا ااااق لىن حاجااة  فرعاااأ ا نااكاا  
إبوامااة احلجااة. ف  ااأل ماان  ىنااة ا اااأل  لزااأ  خل ت ااأل اصطااا  لىن سااىن حن  ف  ااأل ا ااةقنافا انشااقا عاان وألااه  لالأع اا 

 ةرىنبأل؛ إذ لتال كثارة ا اااطبحن مان ا يفاركحن  خل ال هاأل  خل كىن ه اا  تثاري ألتجاأ الساامتحن مان غىنابهم فاككرهم هللا  اا  
 كال تأق ب ا. 

 ق ب ا. لالفقةال مها ا سىن أل لا يفركأل تأ  
لادلةااء: الىنااء  لص رة ادفةتال ف اه لىن بالراة  لالىناااء مباالفة اليفااص شاباا ع م اال لاوا   لتطىنال الىناااء عىناى  

الاربل  لىناةااال ك اا ع وألااه ألتااىل )اي ختهااا الاكتن آمنااأا إذا لا ااةم الاكتن كفاارلا  وفاا فااال ألألاأهم اللابا) ل اا ر . لادلةااااء 
 ابل:          تطىنل ككلا كاأل خن ف بن   

 فىن ا الةا نا بحن الس ف ب ننا                      لسا ىنة عنا وفي  ؤاهلا لهكه ارتة سة ل ا تن حن.   
لوأله )فقة ألااألل) ألفب ل لىنفقةحن  لهأ مرفأع عىنى خنه ص ا  ىنة لال ةقناف ع الةفبا ل لالةاسام  الاأاال بتا  ا  اال  

 لاجل  . 
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الناس؛ لو  ألا ق ال الق عىن ها ع وأله ألتاىل )كم من فقاة وىن ىناة غىنبام فقاة كثارية إبذل هللا) ع  اأاة لالفقة: اجل اعة من  
 البارة. 

 لاصطا  ع )ألرلهنم) كاصطا  ع وأله )و  كال ل م).  
    
 

 720صفحة : 
 
لىنااااء لالااةالوم مثىنااي عاا لهم  لالرؤتااة هنااا بباارتة لاألااه )اخي التااحن). لالظاااهر خل ال فاااا اخلا ا سااىن حن تااأق باا ا عناا  ا  

فأو  الرعاأ ع وىناأهبم فااهنزمأا. فهاكه الرؤتاة جتىنام آتاة  ان اخلهاا لساااأا بتا  اهلزمياة خهنام كاانأا لامهاحن ف  اا اخله ل  األ 
ذلا خش  وسرة هلم  لأل أل هكه الرؤتة غري الرؤتة ا ككأاة ع النفال باألاه )لتاىنىن ام ع خع انهم) فاإل ألىناا تنا اأ خل 

لوتاام وباال الااةالوم  وااىت تةساااف ا يفااركأل اب سااىن حن  فااال   ااكلا خهبااةهم لىناااا م  فىن ااا دوااأهم اخلهاام مثىنااي  أل ااأل
ع لهم ف  ىنهم الرعاأ لاهلزمياة  لساااأا وىناة ا ساىن حن بتا  ان يفااف ا ىنح اة فاا  كانام إاالة الاىناة لإاالة ال ثارة  ابل 

 سىن أل اخلا ا يفركحن مثىني ع ل ا ؤمنحن  لكال ا يفركأل ثالثة نبر لىن سىن حن بتج أ صن  هللا ألتاىل. لجأ  خل ت أل ا
خمثاهلم  فاىنىنهم هللا ع خعحن ا سىن حن لقال تفيفىنأا؛ لهنم و  عىن أا من وبل خل ا ساىنم ترىناأ كاافرتن فىناأ عىن اأا خهنام ثالثاة 

لإذ ترت  ااأهم إذ الةا ااةم ع خع اان م خضااتافهم صااافأا اهلزميااة  لأل ااأل هااكه ا ااءة هااي ا ااءة ا ااككأاة ع  ااأاة النفااال )
وىن ال) لت أل ض ري الر بة ع وأله )مثىنا هم) ااجتاا لىن ساىن حن عىناى طرتااة ادلةفاات  لخصاىنه ألارلهنم مثىنا  م عىناى خناه مان 

 ا األ. 
ل مان لورخ انف  لخبأ جتفر لتتاأ : ألارلهنم بةااء اصطاا  لوارخه البااوأل ب ااء الر باة: عىناى خناه واال مان )خ ار  كاافرة)  خ 

)فقة ألااألل ع  ب ل هللا) خي مثىني ع ل ا ر حن  إل كاال الاراءلل هام ا يفاركحن  خل مثىناي عا ل الارا حن  إل كاال الاراءلل هام 
ا سىن حن؛ لل كىن ه ا جر  ض ريه عىنى الر بة لكىنةا الرؤتةحن وا  لوتام تاأق با ا  لكال فقاة عىن ام اؤتةهاا لسا تم هباألاه 

ت لل عن الةتبري بفقة م لفقةهم إىل وأله )فقة ألااألل ع  اب ل هللا لخ ار  كاافرة)  لابا  ارتة. لعىنى هكه الاراءة ت أل ال
 صىنأو ة ض ري الر بة ل ىنةا الفقةحن  ف ف   الىنفف آتةحن عىنى الةأ ت   بطرتاة الةأج ه. 

لل اال عىنااى خنااه ل)اخي التااحن) مباا ا مبااحن لنااأع الرؤتااة: إذ كااال )فتاال اخ ) دة اال البباار لالاىنااأ  لإضااافةه إىل التااحن  
 تسةت ل مب اا لرخ  الاىنب ة  ك ف لالرخي ا م لىنتال  لأليفااكها ف ها اخ  الببرتة  االف الرؤتة فااصة ابلببرتة. 

ل ىنة )لهللا تؤت  بنبره من تيفاء) ألكت ل؛ لل ألىنا الرؤتة ك ف ا فسرت أتت   لىن ساىن حن  واال ألتااىل )لإذ ترت  اأهم إذ  
 ىنىن م ع خع نهم ل اضي هللا خمرا كال مفتأد). الةا ةم ع خع ن م وىن ال لتا

) تن لىنناس وأ اليفهأات من النساء لالبنحن لالاناطري ا انطرة من الكهأ لالفضة لاص ل ا سأمة لالنتم لاحلرو ذلا  
كانام   [) ا اةقناف نيفار عان وألاه )لان ألراين عانهم خماأاهلم لد خلدلهام) إذ14مة  احل اة ال ن ا لهللا عنا ه وسان ا اآ ]

إضافة خمأال لخلدل إىل ض ري )هم) عىنى خهنا متىنأمة لىن ساىن حن  وبا  مناه عظاة ا ساىن حن خد ترارتلا خلدلمهبحاال الاكتن  
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كفرلا فةتجبهم  تنة ال ن ا  لألىنه هم عن الةه م هبا به الفأ  ع ار رة  فإل الةحكتر تسة عي الةحكتر من الب اايت  لو  
م  ل هكه احلالة إىل النفأس  وىت ت أنأا عىنى خش  احلكا منها؛ لل ما ورااأله الانفس  ص ا هكا الأعف لالةرلتأ بب ال

 تنسا  إل ها م  النفاس. 
لالةزتحن ألبا ري اليفايء  تناا خي وسانا  فهاأ سساحن اليفايء ا ةاا  إىل الةحساحن  لإ الاة ماا تترتتاه مان الاابح خل الةيفاأته   

 للكلا  ي احلالق مزتنا. 
 س:          لوال امرؤ الا  
احلاار  خلل مااا أل ااأل فة ااة                      ألسااتى بزتنةهااا ل اال جهااأل فالزتنااة هااي مااا ع اليفاايء ماان ا ا اان: الاا    

ألرغأ النا رتن ع اوةنا ه  وال ألتاىل )ألرت   تنة احل اة ال ن ا). لكىن ة  تن وىن ىنة ال لاال ع كالق التر  م  وسنها ل فةها 
 تة:          وال ع ر بن خيب اب 

خ متااام  ىنااا  مااا  الفجااار ب ناااا                      جىنااال هللا ذلاااا الأجاااه  تنااااا لع وااا تث  ااانن خيب لالل: خل خاب بااار ة   
ال ااىن ي ل اال عىنااى عب اا  هللا باان  ايل لواا  خا اال إل ااه ل ساارله عاان واا تث احلااأض فىن ااا ل اال خبااأ باار ة وااال عب اا  هللا 

وال خباأ بار ة:  ماا كنام خوساأ خين خبااى ع واأق تتريلناين بباحبة حم ا   . فااال جلىنسا ه: إل حم  ت م هكا ال و اح. 
 عب   هللا  إل صحبة حم   لا  تن غري شحن  . 

    
 

 721صفحة : 
 
لاليفهأات    شهأة  لخصل اليفهأة مب ا شهي كرضي  لاليفهأة بزنة ا رة  لخكثر ا ةت ال مبا ا شاهي خل ت األ   

هناا عىناى الشا اء ا يفاةهاة عىناى لجاه ا بالراة ع واأة الأصاف  لألتىن ال الةازتحن ابحلاأ جار   بزناة ا ارة. لخطىناام اليفاهأات
عىنى  الف ماةضى الظاهر؛ لل ا زتن لىنناس هأ اليفهأات  خي ا يفاةه ات نفساها  د وبهاا  فاإذا  تنام هلام خوبأهاا؛ 

 تنم لىنناس اليفهأات فروبأها  لوا   فإل احلأ تنيفر عن اد ةحسال  لل س احلأ  زتن  لهكا إزا  ترين عن خل تاال
   م ا فسرلل عن لجه نظم ال الق هبكا الةتىن ل. 

لالأجه عن ي إما خل زتل )وأ اليفهأات) مب اا ان با عن مفتأل مطىنل  مب نا لنأع الةزتحن: خي  تن هلم ألزتحن وأ   
لىننااس اليفاهأات وباا  فحاأل لخضا ف إىل لهأ خش  الةزتحن  لجتل ا فتأل ا طىنل ان با عن الفاعل  لخصل ال االق:  تان 

النا ااأ عاان الفاعاال  لجتاال ان بااا عاان الفاعاال  ك ااا جتاال مفتااأد ع وألااه ألتاااىل )فاااال إين خوبباام وااأ اصااري عاان ذكاار 
ايب). لإمااا خل زتاال وااأ مباا اا  تاا  ا فتااأل  خي حمبااأ  اليفااهأات خي اليفااهأات ا بأبااة. لإمااا خل زتاال  تاان كناتااة 

زتحن لهاأ إوباال الانفس عىناى ماا ع ا ازتن مان ا سةحسانات ما   ارت ماا ف اه مان الضاراا  فتارب عان ذلاا مرالا به د ق الةا
ابلةزتحن  خي سسحن ما لا س ااالص احلسان فاإل ميفاةه ات النااس أليفا ل عىناى خماأا مال  اة مابألاة  لوا  أل األ ع كثاري 
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زتن ألرطي ناا به اب زتناات  لباكلا مل تبال منها مضاا  خشه ها خهنا أليفرل عن ك ادت كثرية فىنكلا كانم كاليفيء ا 
 ع ألتىن ل  تن حبأ إش ال. 

لوكف فاعل الةزتحن صفا ه عن إلاا  ع أق ا ااطبحن  لل ما ت ل عىنى الررا ز لالسجااي   ا جهال فاعىناه ع مةتاااف  
ا كاال ا ارال ال ناتاة عان د ق الت أق  كال اليفرل إ نال خفتاله لىن جهأل: كاأهلم عين ب كا  لاضطر إىل كاكا  د  ا  ا إذ

الةاازتحن  لهااأ ا غضاااء ع ااا ع ا اازتن ماان ا سااالي؛ لل الفاعاال مل تباال مابااألا حبااال  لا اازتن ع نفااس الماار هااأ إلاا  
ا نسال الكي خوأ اليفهأات  لذلا خمر جبىني جتىناه هللا ع نظااق اصىنااة واال ألتااىل )لذلىنناهاا هلام ف نهاا اكاأهبم لمنهاا 

  كىنأل). 
ل ا اج  الةزتحن إىل انفتال ع اجلبىنة  كال فاعىنه عىنى احلا اة هأ  الل هكه اجلبالت  فا زتن هاأ هللا اىنااه د ب عأألاه   

لالي مثل هكا عن ع ر بن اصطا   لإذا الةفةنا إىل ال با  الارتباة ا باشارة. كاال ا ازتن هاأ م ال الانفس إىل ا يفاةهى  
هأات: من اصالل لالارانء  لعن احلسن: ا زتن هأ اليف طال  لكرنه ذهأ إىل خل الةزتحن خل ألرغ أ ال اعحن إىل ألنالل اليف

 ت  الةسأتل لالرتغ أ ابلأ أ ة لىنيفهأات الكم  اة لالفساال  لوباره عىناى هاكا لهاأ بت ا  لل ألازتحن هاكه اليفاهأات ع 
جتىنها ل ا ل لىنحراق  لع احل تث  واالأا: اي ذاأله و  تأافل لجه ا ابوة لالطاعة  فىن س تال مها ألسأتل اليف طال إد إذا 

ا األ هللا خ   خواا ان شااهأأله للااه ف هااا خجاار. فاااال: خاختاةم لااأ لضااتها ع وااراق خكااال عىن ااه ل ا  ف ااكلا إذا لضااتها ع 
احلاالل كاال لاه خجار  ل ا اق ارتاة ألفضا ل متاايل الماأا لصاا  الع اال عىناى ا يفاةه ات ا اىنأطاة خنأاعهاا حباالل منهاا 

راق  لا ترضة لىنزلال  فإل ال  ال بةزك ة النفس لةبىنغ ال اجات الا   ة  لألنالل النت م الب ي التظ م  ك اا خشااا إل اه لو
 وأله )ذلا مةاع احل اة ال ن ا لهللا عن ه وسن ا آ ). 

رية  لالا  د ختةىناف لب ال اليفهأات ابلنساء لالبنحن لما بت مها  ب ال أبصأل اليفهأات البيفرتة: ال  جت ا  ميفاةه ات كثا 
اب ةالف المم لالتبأا لالوطااا  فا  ال إىل النسااء مركاأ  ع الطبا   لضاته هللا ألتااىل حل  اة باااء الناأع با اعي طىناأ 
الةنا ل؛ إذ ا ارخة هاي مأضا  الةنا ال  فجتال م ال الرجال إل هاا ع الطبا  واىت د دةاا  باااء الناأع إىل أل ىناف ا اا ألتاباه 

مااا ألركاام بتاا ي فةنةااة خشاا  عىنااى الرجااال ماان فةنااة النساااء  لمل تااككر الرجااال لل م اال النساااء إىل    ااآمة  لع احلاا تث:
 الرجال خضتف ع الطب   لإلا سبل ا بة منهن لىنرجال اب لف لا وسال. 

    
 

 722صفحة : 
 
جاا ان ا تيفاااتر أبل الألااا  وطتاااة لحمبااة البنااااء ختضاااا ع الطباا : إذ جتااال هللا ع الأالااا تن. مااان الرجااال لالنسااااء  شاااتأاا ل   

منه ا  ل  أل ذلا م عاة إىل ا افظة عىنى الأل  الكي هأ اجل ل ا ساةابل  لبباا اه باااء الناأع  فهاكا باااء الناأع حبفظاه 
ماان ادضاا حالل ا  ةااأ  عىن ااه  لع الألاا  ختضااا وفااف لىننااأع ماان ادضاا حالل التااااض ابدعةاا اء عىنااى الضاات ف ماان 
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رض له الضتف  بت  الاأة  ف  أل لل ه لافتاا عناه عا اء مان تتةا ي عىن اه  ف  اا لفا  الأالا  عان النأع؛ لل ا نسال تت
 ابنه ع وال ضتفه  ت ف  الأل  عن الأال  ع وال ضتفه. 

لالكهأ لالفضة شهأاتل حبسن منظرمها لما تةاك منه ا من وىني لىنرجال لالنساء  لالنا ال منه اا: الا اننري لالا ااهم   
 لع هللا ع النفأس منكا التبأا ا ةأغىنة ع الا ق من وأ الناأل ال  هبا لف  خعأاض الش اء ا ةا  إل ها. شهأة  ا خل 

)لالاناااطري)  اا  ونطاااا لهااأ مااا تاازل ما ااة اطاال  لخصااىنه متاار  و اال عاان الرلم ااة الالأل ن ااة اليفاارو ة ك ااا ناىنااه النااااش عاان  
نةال  لهأ ما ة اطل. لوال ابن   ه: هأ متار  عان الساراين ة. ف اا ع ال ىنل  لهأ البح ح؛ فإل خصىنه ع الالأل ن ة  ك 

ال يفاف ع  أاة النسااء خل الانطااا مار أذ مان ونطارت اليفايء إذا افتةاه  أل ىناف. لوا  كاال الانطااا عنا  التار   ل ان 
إذا بىناغ مالاه ونطااااا  لماا ااا  مان الثارلة  تبىنراه بتاض ا ثارتن: لهاأ لل تبىناغ مالاه ما اة اطال فضاة  لتاألاأل: ونطار الرجال

 لهأ اثنا عيفر خلف لتناا خي ما تسالي ونطااا من الفضة  لو  تاال: هأ ما اا ما ة خلف لتناا من الكهأ. 
ل)ا انطرة) خات  هبا هنا ا ضاعفة ا ة اثرة  لل اشةااق الأصف مان ا ام اليفايء ا أصاأف  إذا اشاةهر صااوأ اد ام  

ع احلاصال بااه كاااأهلم: ل اال خل اال  ل اال  ىن ال  للاه ااة له اااء  لشااتر شاااعر  لإباال ببافة  تااؤذل ذلااا ادشااةااق  بالرااة 
 مؤبىنة  لآدف مؤلفة. 

)لاص ل) حمبأبة مرغأبة  ع التبأا ا اض ة لف  ا بت ها  مل تنسها ما ألفنن ف ه البيفر من صنأف ا راكأ برا لحبرا لجأا   
 جتااري ابلباااا لابل هاارابء عىناى الساا ا احل ت تاة  لماان  اافا ن فاالمم ا ةحضاارة ال اأق ماا  ماا لاا تهم مان الاطااااات الا 

البحاار التظ  ااة الاا  ألسااريها آدت البااااا  لماان الساا ااات البااررية ا ساارية ابلىنأالااأ سركهااا واارااة الاانفط ا باافى  لماان 
  لجار التارابت الط ااات ع اهلأاء  ا مل تبىنغ إل ه البيفار ع عبار مضاى  كال ذلاا مل تران النااس عان اكاأ   هاأا اص ال

  طه ات الفراس  لالتناتة اب ساباة بحن الفراس. 
 لذكر اص ل لةأاطؤ نفأس خهل البكخ عىنم حمبة اكأهبا  وال امرؤ الا س:           
كرين مل خاكأ جأالا لىنكة ل)ا سأمة) ال هر ف اه ماا و ال: إناه الراع اة  فهاأ ميفاةل مان الساأق لهاأ الرعاي  تااال: خ ااق    

ة إذا اعااى هبااا ع ا رعااى  فة ااأل مااالة فتاال لىنة ثااري خي الاا  ألاارت  ع ا راعااي ماا لا طأتىنااة لإلااا ت ااأل ذلااا لسااتة ا اشاا 
خصحاهبا لكثرة مراع هم  فة أل   ىنهم م رمة ع ا رل  لالرايض لع احل تث ع ذكر اص ل  فرطال هلا ع مر  خل الضاة  

 . 
لس ة خي التالمة من صأف خل وأه  لإلا زتىنأل هلا ذلاا ألنأتهاا ب رمهاا لو ل: ا سأمة من السأمة بضم السحن لهي ا 

 لوسن بال ها ع احلر   وال التةايب:          
للااأدهن واا   ااأمم مهاااري                      لع الرمااال لىنضااتفاء كاااف ترتاا  جتىناام لااه  ااأمة خفااراس اجلهااال خي   

 وأله ألتاىل )ألترفهم بس  اهم) ع  أاة البارة.  عالمةها لو  ألا ق اشةااق الس ة لالسأمة عن 
)لالنتاق)  تنة لهال الاأبر واال ألتااىل )لل ام ف هاا  اال واحن ألرداأل لواحن ألساروأل)  لف هاا منااف  عظ  اة خشااا إل هاا  

ال وألااه ألتاااىل )لالنتاااق  ىناهااا ل اام ف هااا لفء) ارايت ع  ااأاة النحاال  لواا  د ألةتىناال شااهأات خهاال ا اا ل بيفاا ة ا وباا
 عىنى النتاق ل نهم دبأل ميفاه ها  لتتنأل ابداأل اح إل ها إ اد. 
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)لاحلرو) خصىنه مب ا ورو الاض إذا شاها  لة ل زاع ف ها خل تررس  لخطىنل هكا ا ب ا عىناى ا ارلو فبااا تطىنال  
لعنا  وألاه )لد ألسااي  عىنى اجلنات لاحلأا ط لواأل الزاع  لألا ق عنا  وألاه ألتااىل )نسااؤكم وارو ل ام) ع  اأاة الباارة

 احلرو) ف ها. 
    
 

 723صفحة : 
 
لا شااة باأله )ذلا مةاع احل اة ال ن ا) إىل     ما ألا ق ذكره. لخفرل كاف اصطا  لل اصطا  لىننل صىنى هللا عىن اه   

البت   لالبت  هناا بتا  ل ىنم خل لرري متحن  عىنى خل عالمة ا ااطأ الأاو  هي الرالأ ع ادورتال أب اء ا شااة  االة 
 جما ي  ت  الرفتة لالنفا ة. 

 لا ةاع مؤذل ابلاىنة لهأ ما تسة ة  به م ة.  
لمت  )لهللا عن ه وسن ا آ ) خل ثأا  هللا  ري من ذلا. لا آ : ا رجا   لهاأ هناا مبا ا  مفتال مان آ  تاؤل    

 ا رال به التاوبة ع ال ن ا لار رة. لخصىنه مرل  ناىنم وركة الأال إىل اهل زة  لوىنبم الأال خلفا  ل 
)ول خؤنبق م اري من ذل م لىنكتن األاأا عن  اهبم جناات جتاري مان سةهاا الهنار  الا تن ف هاا لخ ل  مطهارة لاضاأال مان  

 [ البااابرتن لالبااالوحن16[ الااكتن تاألااأل ابنااا إننااا آمنااا فاااغفر لنااا ذنأبنااا لونااا عااكا  الناااا]15هللا لهللا ببااري ابلتبااال]
[) ا ااةقناف ب اااين  فإنااه نيفاار عاان وألااه ) تاان لىنناااس) ا اةضااي خل ال ااالق 16لالاااانةحن لا نفاااحن لا سااةرفرتن ابل ااحاا]

مسأق مساق الرض من هكه اليفاهأات. لافةاةح اد اةقناف ب ىن اة )وال) لالهة ااق اب ااأل  لا ااطاأ باال النال صاىنى 
ا ااطبحن إىل ألىناي ما   اص عىن هم كاأله ألتاىل )هل خلل م عىنى  هللا عىن ه ل ىنم. لاد ةفهاق لىنترض أليفأتاا من نفأس

 جتااة ألنج  م من عكا  خل م) ارتة. 
لواارخ انفاا   لاباان كثااري  لخبااأ ع اارل  لخبااأ جتفاار  لالتااس عاان تتاااأ : )خلنبااق م) بةسااه ل اهل اازة الثان ااة لالا. لواارخه اباان  

 ةحا ل اهل زألحن. عامر  لمزة  لعاصم  لال سا ي  لالح عن تتاأ   ل ىنف: ب
ل ىنااة )لىناااكتن األااااأا عنااا  اهباام جناااات) مساااةرنفة لهاااي ا نباار باااه  لزاااأ  خل ت اااأل )لىنااكتن األااااأا) مةتىنااااا باألاااه ) اااري)   

ل)جنات) مبة خ حمكلف اصرب: خي هلم  خل  ربا  بة خ حمكلف. لو  خلري ماا تاابال شاهأات الا ن ا ع ذكار نتا م ار ارة؛ 
هنالاا مفااألة  لال اةرناء عنهاا  لكاكلا لاكة اص ال لالنتااق؛ إذ د للا  ع اجلناة  فبااي ماا  لل لكة البناحن للاكة ا اال

تاابل النساء لاحلرو  لهأ اجلنات لال لا   لل هب ا متاق النت م لالةرنس  ل ت  عىن ه ا اضأال هللا الكي ورمه من جتل 
تترتي نساء البيفار  اا أليفا قز مناه النفاأس  فالطهاااة هناا  وظه لكات ال ن ا لخعرض عن ار رة. لمت  ا طهرة ا نزهة  ا

 وس ة   متنأتة. 
لعطف )اضأال من هللا) عىنى ما خعا  لىناكتن األااأا عنا  هللا: لل اضاأانه خعظام مان ذلاا النتا م ا االي؛ لل اضاأال هللا  

 ألارتأ الواين وال ألتاىل )لاضأال من هللا خكرب). 
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 ء لورخه خبأ ب ر عن عاصم: بضم الراء لمها لرةال. لورخ اجل هأا: )اضأال) ب سر الرا 
لخ هر ا م اجلاللة ع وأله )لاضأال من هللا)  للل خل تاأل لاضأال منه خي من اهبم:  ا ع ا م اجلاللة من ا ميااء إىل  

 عظ ة ذلا الرضأال. 
األاأ ألااأاهم  فهاأ زاا تهم  للةضا ن بباري ل ىنة )لهللا ببري ابلتبال) اعرتاض لب ال الأع  خي خنه عىنا م ابلاكتن األااأا لمر  

 مت  عىن م ع ي ابلباء. لإ هاا ا م اجلاللة ع وأله )لهللا ببري ابلتبال) لاب  ا ةاالل اجل ىنة لة أل كا ثل. 
لوأله )الكتن تاألأل) عطف ب ال )لىنكتن األاأا) لصفهم ابلةاأ  لابلةأجه إىل هللا ألتاىل بطىنأ ا رفرة. لمتا  الااأل هناا  
ل الق ا طابل لىنأاو  ع اصرب  لاجلااي عىنى فرط الرغبة ع ال عاء  ع وأهلم )فاغفر لنا ذنأبنا) اخل  لإلا زري ككلا إذا ا

 تى ال اعي ع ل اا ل ا جاباة لألروبهاا أب اباهبا الا  ألرشا  إل هاا الةااأ   فاال زاا   هاكا اجلازاء مان واال ذلاا بف اه لمل 
 تت ل له. 
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لوأله )البابرتن لالبالوحن) ارتة صفات )لىناكتن األااأا)  خل صافات لىناكتن تاألاأل  لالظااهر اللل. لذكار هناا خصاأل   

فضا ل صفات ا ة تنحن: لهي البرب الكي هأ مال  فتل الطاعات لألر  ا تاصي. لالب ق الاكي هاأ ماال  اد اةاامة 
بالات ع خلواهتا لإألااهنا لهاأ عباالة نفسا ة جسا تة. لا نفااق لهاأ لبث الثاة بحن خفرال المة. لالانأت  لهأ مال مة الت

خصل إوامة خلل المة ب فاتة وا  ا ةاجحن  لهأ وربة مال ة لا اال شاا ل الانفس. ل ال اد اةرفاا ابل احاا لهاأ الا عاء 
إ الصاا   اا ع ذلاا الأوام لالبالة ا يفة ىنة عىن ه ع خلا ر الىن ل  لالسحر   س الىن ال ال اري؛ لل التباالة ف ا  خشا  

مان ها لء النفااأس  لل دلةاه عىناى اهة اااق صااوبه أبماار آ رألاه  فا ةااا لااه هاؤدء البااالوأل آ ار الىن ال لنااه لوام صاافاء 
 السرا ر  لالةجرل عن اليفأاغل. 

ألاأل)  خق  لعطف البفات ع وأله: )البابرتن)  لما بت ه:  أاء كال وأله )البابرتن) صفة رن اة  بتا  وألاه )الاكتن تا 
كال ابة اء البفات بت  الب ال طرتاة رن ة مان طارتا  ألتا ال البافات ع الاككر ع كالمهام  ف  األ  ابلتطاف لب لناه  
مثاال ألتاا ل ال باااا لالوااأال؛ إذ ل ساام واارلف التطااف  ابااأاة عىنااى أليفاارتا الااكلات. لع ال يفاااف؛ خل ع عطااف 

شااة إىل ك ال ا أصأف ع كل صفة منهاا  لخواال ألفبا ىنه عىناى البفات ن ةة  ا  ة عىنى ذكرها ب لل التطف لهي ا 
ما ألا ق له ع وأله ألتاىل )لالكتن تؤمنأل  ا خنزل إل ا) م  خنه مل تبحن هنالا ش قا من هكا  ل ا م ال ااألبأل عان ب اال 

هاا ماؤذان ذلا هنا لهنا   لكالمه تاةضاي خل الصال عنا ه ع ألتا ل البافات لال بااا ألار  التطاف فىناكلا ت األ عطف
 ت   بأصي  تاب  الب ىنغ  للتل لجهه خل شرل ورف التطف خل تسةر  به عن أل رتر التامال ف نا اأ ا ت اأدت  
للاا س كااكلا الباافات  فااإذا عطفاام فااا  نزلاام كاال صاافة منزلااة ذات مسااةاىنة  لمااا ذلااا إد لاااأة ا أصااأف ع ألىنااا 
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خوسأ هلاكا ال االق ألساىن  ا. لوا  ألاا ق عطاف البافات  البفة  وىت كرل الأاو  صاا ع لا  كاأهلم لاو  كرلف  لد
 عن  وأله ألتاىل )لالكتن تؤمنأل  ا خنزل إل ا) ع  أاة البارة. 

[) ا ااةقناف لمته اا  18)شااه  هللا خنااه د إلااه إد هااأ لا ال  ااة لخللااأا التىناام وا  ااا ابلاسااط د إلااه إد هااأ التزتااز احل اا م] 
لاا خل خ ااس ا  االق هاأ ألأو ا  هللا. لإعاالل هاكا الةأو ا   لختىن باه مان شاأا أ لاأله )إل ال تن عنا  هللا ا  االق) ذ

ا شاارا   لف ااه ألتاارتض اب يفااركحن لابلنباااا  لال هااأل  لإل ألفااالألأا ع مراألااأ ا شاارا   لف ااه ضاار  ماان ال التجااز عىنااى 
 عىن ا ال ةا  ابحلل). الب ا: لنه تؤك  ما افةةحم به السأاة من وأله )هللا د إله إد هأ احلي الا أق نزل 

لاليفهالة وا اةها  رب تب ق به  رب خمرب لوا  ت اك  باه  ارب آ ار ك اا ألاا ق عنا  وألاه ألتااىل )لا ةيفاه لا شاه  تن  
من اجاال م) ع  اأاة الباارة. لإذ وا  كاال شارنه خل ت األ لىنةبا تل لالة اكتأ ع احلااأق  كاال مظناة اهة ااق ا اارب باه 

عىناى اصاارب الاكي د تنبراي خل تيفااا ف اه وااال ألتااىل )لهللا تيفااه  إل ا ناافاحن ل اااذبأل)  لالةثبام ف اه  فىنااكلا خطىنال جمااا ا
لذلااا عىنااى  ااب ل اجملااا  ا ر اال بتالوااة الااةال ق  فيفااهالة هللا سا اااه لو ان ةااه ابلاا د ل الاا  نباابها عىنااى ذلااا  لشااهالة 

 خليل التىنم سا اهم ذلا ابحلجج لالللة. ا ال  ة سا اهم ذلا ف  ا ب نهم  لألبىن غ بتضهم ذلا إىل الر ل  لشهالة 
فااإطالق اليفااهالة عىنااى هااكه ال باااا جمااا  بتالوااة الىناازلق  خل أليفااب ه ا  باااا اب  باااا خل ا ااارب اب ااارب  للااا خل جتتاال  

 )شااه )  تاا  بااحن لخواااق الللااة  شاابه إوامااة الللااة عىنااى لو ان ةااه: ماان إزااال ا اىنأوااات لنبااأ الللااة التا ىنااة  بيفااهالة
اليفاه  بةب تل ال عأ  ع الب ال لال يفف عىنى طرتل اد ةتااة الةبت ة  لبحن ذلا ا ال  ة  ا نزلأا به من الاأوي عىناى 
الر ال  لماا نطااأا بااه مان حماما   لباحن ذلااا خللاأ التىنام  اا خوااامأا مان احلجاج عىناى ا الواا ة  للاا خل جتتال شااهالة هللا 

  ة لخليل التىنم  ت  آ ر لهأ ا وراا خل  تن حن: إوراا ا ال  ة  لاوةجا  خليل  ت  ال دلة لنبأ الللة  لشهالة ا ال
التىنام  مث ألبن ااه عىنااى ا اةت ال شااه  ع متااال جما تااة  مثال: )إل هللا لمال  ةااه تبااىنأل)  خل عىناى ا ااةت ال شااه  ع جمااا  

 التاق  بناء عىنى ع أق اجملا . خعم  لهأ ا  هاا  وىت ت أل نبأ الللة لا وراا لادوةجا  من خفرال ذلا 
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لانةبأ )وا  ا ابلاسط) عىنى احلال من الض ري ع وأله )إد هأ) خي شه  بأو ان ةه لو امه ابلت ل  لزأ  خل ت األ   

ه  واد من ا م اجلاللة من وأله )شه  هللا) ف  أل واد مؤك ة  ض أل شه ؛ لل اليفهالة هكه و اق ابلاساط  فاليفاا
هبا وا م ابلاسط  وال ألتاىل )كأنأا وأامحن هلل شه اء ابلاسط). ل عم ابان هيفااق ع الباا  الرابا : خل كأناه وااد مؤكا ة 
لهم  لعىنىنه  ا هأ لهم  لو  ذكر اليف د حم   الرصاع جرايل حبث ع إعرا  مثال هاكه احلاال ع  اأاة الباف ع لاس 

 ش اه حم   ابن عاا . 
 أا بة كاأله )خف ن هأ وا م عىنى كال نفاس  اا كسابم) لوألاه )ل ااأق النااس ابلاساط) لألااأل: الماري لالا اق هنا  ت  ا 

 وا م  با  المة  ك ا ألاأل:  اهر عىن ها  لمنه )إواق البالة) لوأل خمين بن  ر  النبااي:          
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 طا لهأ ع اجل    متث ل. خوامم غزالة  أق الضرا                       لهل التراوحن وأد و    
لالاسط: الت ل لهأ خمةبر من الاسطاس بضام الاااف ال  البااااي عان جماها  خناه واال: الاساطاس: التا ل ابلرلم اة  

لهاكه ال ىن ااة ربةاة ع الىنرااات الرلم اة لهااي مان الالط ن ااة  لتطىنال الاسااط لالاساطاس عىنااى ا  ازال  لنااه آلاة لىنتاا ل وااال 
سةا م) لوال )لنض  ا أا تن الاسط ل أق الا امة). لوا  خوااق هللا الاساط ع أل اأتن التاأامل عىناى ألتاىل )ل نأا ابلاسطاس ا 

نظ ها  لع ألا تر بااء النأاع  لإت اع خ با  ا  افتة ع نفأس ا أجألات  لف  ا شارع لىنبيفار مان اليفارا   ع ادعةااال 
 ابلت ل  بحانه  لع ل الناس ماةبس من حماكاة ع له. لالت ل: ل ف   ىنم بتضهم بتضا  ل ىن هم خنفسهم  فهأ الاا م 

لوأله )د إله إد هأ) متج   لألب تل  نيفر عن شهالة ا أجألات كىنها له بكلا فهاأ ألىنااحن ا واراا لاه باكلا عىناى واأ  
ابهلل لمال  ةاه  وأله ألتاىل )إل هللا لمال  ةه تبىنأل عىنى النل اي ختها الكتن آمنأا صاىنأا عىن اه ل اىن أا ألساىن  ا) خي اوةا اء 

 عىنى خنه تف   م  ذلا أتك   اجل ىنة الساباة  لميه  لأصفه ألتاىل ابلتزتز احل  م. 
)إل ال تن عن  هللا ا  الق) ورخ  هأا الاراء )إل الا تن) ب سار مهازة إل فهاأ ا اةقناف ابةا ا ي لب اال فضا ىنة هاكا الا تن  

 أب   عبااة لخلجزها. 
 اه هاكه الساأاة: غاارض حماجاة نبااا  جنارال  فهااكا اد اةقناف مان منا ابات افةةاااح لهاكا شارلع ع خلل غارض خنزلاام ف 

السااأاة بااككر ألنزتاال الااارآل لالةااأااة لا جن اال  مث بةاباا ص الااارآل ابلااككر لألفضاا ىنه أبل ه تااه تفااأق هاا ي مااا وبىنااه ماان 
ألترتض ابل هأل لالنبااا  الاكي   ال ةأ إذ هأ الفروال  فإل ذلا خس ال تن الاأ   ل ا كال ال الق ا ةا ق ميفة ال عىنى

ككبأا ابلارآل  لإبطاال لااأل لفا  جنارال  اا طىناأ مانهم الر األ صاىنى هللا عىن اه ل اىنم ا  االق  خ اىن نا وبىناا  فااال هلام   
كااكبةم  ال  الأاواا ي  لحم اا  باان إ ااحاق: خل لفاا  جناارال  ااا ل ىنااأا ا سااج  النبااأي أل ىناام الساا   لالتاوااأ فاااال هل ااا 

واد  و  خ ىن نا وبىنا  وال  ككبة ا  مينت  ا مان ا  االق لعاؤك اا هلل للا ا  لعبالأل  اا الباىن أ     ا أل هللا  خ ىن ا 
ان أ خل تنأه بت  ذلا اب  االق الاكي جااء باه الاارآل  للاكلا عطاف عىناى هاكه اجل ىناة وألاه )لماا ا ةىناف الاكتن خألاأا 

 ال ةا  إد من بت  ما جاءهم التىنم). 
 اااغ د خيىناااأ انةظامهاااا عااان ا نا ااابة  لإل كاااال بتضاااها ا اااةقنافا  لإلاااا د ألطىناااأ ا نا ااابة ع لاعىنااام خل  ااال ال اااالق البىن 

 ا الرت لادوةضاابت. 
 لألأك   ال الق إبل سا ل  ا ألض نه من وبر وا اة ال تن عن  هللا ع ا  الق: خي ال تن ال امل.  
 ه د إله إد هأ)  خي شه  هللا أبل ال تن عن  هللا ا  الق    لورخ ال سا ي )خل ال تن) بفةح مهزة خل عىنى خنه ب ل من )خن 
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لال تن: وا اةه ع الصل اجلزاء  مث صااا وا ااة عرف اة تطىنال عىناى: جم اأع عاا ا  لخع اال تىنانهاا ا األ مان عنا  هللا   

ا تضاته بتاض  ع ااء النااس مان ألىناااء لتت  التامىنحن هبا ابلنت م لا ترضحن عنها ابلتاا . مث خطىنال عىناى ماا تيفابه ذلاا  ا
عاىنه فةىنةزمه طا فة من الناس. ل ي ال تن لتنا لنه ترتوأ منه مةبته اجلزاء عااجال خل آجاال  ف اا مان خهال لتان إد لهام 
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ترتوبااأل جاازاء مااان ا  ذلااا الاا تن  فا يفاااركأل تط تااأل ع إعانااة ارهلاااة لل اااطةهم لاضاااههم عااانهم  لتاألااأل: هاااؤدء 
هللا  لوال خبأ  ف ال تأق خو : خعل هبل. لوال تأق فةح م ة  ا وال لاه التبااس: خماا آل لاا خل أليفاه  خل شفتاؤان عن  

د إله إد هللا: )لاا  عىن ام خل لاأ كاال متاه إلاه غاريه لاا  خغا  عاين شا قا). لخهال اللايل ا هل اة ترتوباأل اجلازاء الل  ع 
ل اهةااا اء ا نساااال  مث طااارخت اللايل ا  كلباااة  لأليفااابهم ابللايل الااا ن ا لار ااارة  فااارلل لتااان إهلاااي كاااال وااااا لباااه كاااا

 البح حة  وال هللا ألتاىل ألتىن  ا لر أله )ل م لتن م ليل لتن) لوال )ما كال ل ر ك خ اه ع لتن ا ىنا). 
 اهرا). لو  عرف التىن اء ال تن البح ح أبنه )لض  إهلي  ا ل لكلي التاأل اب ة ااهم ا  أل إىل اصري ابطنا ل  
لا  الق عىنم ابلرىنبة عىنى جم أع ال تن الكي جاء باه حم ا  صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  ك اا خطىنال عىناى ذلاا ا مياال ختضاا   

للكلا لاأ خألبااع هاكا الا تن اب ساىن حن لاب اؤمنحن  لهاأ ا طاالق ا ارال باه هناا  لهاأ ألسا  ة  با ا خ اىنم إذا خذعان لمل 
عجز  لهكا الىناأ خلىل اب طالق عىنى هكا ال تن من لاأ ا ميال؛ لل ا  االق  تتان  إذعاانل عن اعرتاف حبل د عن

هاأ ا ظهار الباحن  ةابتااة الر األ ف  اا جاااء باه مان احلاال  لاطاراح كال وا اال داأل للل ذلاا  اااالف ا مياال فإناه اعةاااال 
األبتين) للل ا  االق د ت األ إد وىنل  للكلا وال هللا ألتاىل )هأ  اكم ا سىن حن) لوال )فال خ ىن م لجهي هلل لمن 
 عن اعةاال لل الفتل خثر ا لاا   االف الت س فا  ت أل ادعةاال م  ا  ابرة. 

لا ا خطىنل ا  الق عىنى  بأف الع ال؛ لا ميال عىنى ادعةاال  لهأ إطالق منا أ حلال  الةف  ا بحن المرتن ع  
 ىن أا مرتللتن )ول مل ألؤمنأا لل ن وألاأا خ اىن نا ل اا تا  ل ا مياال ع وىناأب م)  الأاو   ك ا ع وأله ألتاىل   طااب لاأق خ

خل الةف  ا ع ألباأتر ا اه اة عنا  الةتىنا م حلااا ل ا تااين اليفارع ة خل الىنرأتاة ك اا لوا  ع وا تث جربتال: مان ذكار متا  
 ا ميال  لا  الق  لا وسال. 

ا م متاا  التهاا  اصااااجي هنااا لألترتااف ا  ااالق ألترتااف التىناام ابلرىنبااة: لل لالةترتااف ع الاا تن ألترتااف اجلاانس  إذ د تسااة 
 ا  الق صاا عىن ا ابلرىنبة عىنى ال تن ا   ي. 

فاأله: )إل الا تن عنا  هللا ا  االق) صا رة وبار  لهاي ألاةضاي ع الىنساال وبار ا سان  إل اه  لهاأ الا تن  ع ا سان    
 ي اجل ىنة  خي د لتن إد ا  الق  لو  خك  هكا ادوباا حبرف الةأك  . لهأ ا  الق  عىنى واع ة احلبر بةترتف جز 

لوألااه )عناا  هللا) لصااف لىناا تن  لالتن تااة عن تااة ادعةباااا لادعةناااء لل ساام عن تااة عىناام: فرفااال  خل الاا تن البااح ح هااأ  
 صنساء:          ا  الق  ف  أل وبرا لىن سن  إل ه ابعةباا و   ف ه  د ع     اعةباااأله: نظري وأل ا

إذا وااابح الب ااااء عىناااى واةاااا ل                      اختااام ب ااااء  احلسااان اجل ااا ال فحبااارت احلسااان ع ب ا اااه واعااا ة خل   
ا ابأا هأ احلسن لنه هأ ا ترف ابلالق  لهكا احلبر ابعةباا الةا  ا  بأوام وابح الب ااء عىناى الاةىناى لهاأ وبار وسان 

لب ا هااا عىنااى صااار مزتااة  ا اا ة عىنااى ب اااء الاةىنااى ا ةتااااف لإل خ  اعةباااا الاباار ع ب ا هااا عىنااى ذلااا الأواام  ل  ااأل 
 الب م خصال صاوأ ا طأل. 

لإذ و  جاءت خلايل صح حة خمار هللا هباا فاحلبار ماؤلل: إماا ابعةبااا خل الا تن الباح ح عنا  هللا  واحن ا  بااا  لهاأ  
اا كىنها واا ل ع احلاال  لد شاا خل لوام ا  بااا لا س ف اه لتان ا  الق  لل اصرب تنظر إىل لوم ا  باا؛ إذ ال ب

صح ح غري ا  الق؛ إذ و  عرض لبا ة اللايل ا هل ة  من  ىنط الفا   ابلبح ح  ما ا ةل لجىنه جم أع ال تن  لإما 
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مااا ألا مااه ماان ابعةباااا ال  ااال عناا  هللا ف  ااأل الاباار ابعةباااا  ااا ر ال مااال لالتبااأا؛ إذ د خك اال ماان هااكا الاا تن  ل 
اللايل مل ت ن ابلرا غاتة ا رال من البيفر ع صالح شؤلهنم  لهكا ا تا  خلىل حم ىناي ارتاة  لل مفااله خعام  لألتباريه عان 

 واصل صفة لتن ا  الق جتاه با ة اللايل ا هل ة خمت. 
    
 

 727صفحة : 
 
جمارل وارع ال اااع بتباااات الةيفارت  خل الةاكلق لاا وا ل ذلاا خل مارال هللا ألتااىل ماان ألأج اه اليفارا   لإا اال الر اال  لا س   

ألراك به  بل مرال هللا ألتاىل  ا شرع لىنناس هأ ع ىنهم بةتاال م ا اىنه لكةباه  ل اا كاال ا ارال مان ذلاا هاأ الت ال  فجتال هللا 
 ل هباا با لاق لانةظااق  اليفرا   منا بة لااب ىن ات ا ااطبحن هبا  لجااتة عىنى و ا وبأل عاأهلم لما اهتم  ل ة  نأا من الت

فىنكلا كال ا ابأل مان الةا تن خل ت األ ذلاا الةتىنا م الا تين لخاب لعاالة  نةحىن اه  لو اث النفاأس د ألساةط   ادنبا اع 
إىل ما د تةفل م  م اكاهتا  د جرق ألتحن مراعاة واال ا اااطبحن ع  اا ر اللايل  لا   ن لبمام الت ال بةتاال م شارا تها 

 . ابنةظاق لمأا بة
لو  كانم خوأال اجل اعات البيفرتة  ع خلل عهأل احلضااة  وادت ع أف عىنى عأا   لألاال   بس طة  ا ةىنفم الت ا  

عىنااى وسااأ للاعااي احلاجااات  لمااا ألىنااا الاا لاعي  الاا  ألسااببم ع ا ااةالف ألىنااا التأا اا   إد للاع غااري منةيفاارة؛ لهنااا 
ق عناه  مث حبفاف و ااة مان تار  لاه مزتا  األباال باه  لسساحن والاه  ألنحبر ف  ا تتأل عىنى الفرل حبفف و األه  للف  ارد

فبكلا ا ةىنف نظاق الفرل  مث نظاق التا ىنة  مث نظاق التيفرية  لهاألاه الانظم ا ةاابساة هاي نظام مةساالتة الشا ال؛ إذ كىنهاا 
نةباااا لىنتا ىناة للىناب ىنااة؛ د تتا ل وفاف احل اااة  ابلراكاء لالا فاع عاان الانفس  للفا  اردق ابل ساااء لا سا ن لالازلا   لاد

لل هبا ادعةزا   مث ما نيفر عن ذلا من ألتالل اروال عىنى ذلاا  إبعا ال ا تا ات: لهاأ الةتاالض لالةتامال  فىنام أل ان 
ف رة الناس ألت ل هكه احلالة  لبكلا مل ت ن لو  اجل اعات شتأا  ا زري ل    اعة خ ار   فضاال عان الةف اري ع 

ري لا   غريهاا  لألىناا والاة وناعاة التا ش  لوباأا اهل اة لانتا اق الا لاعي فاإذا وباىنم ال ابا  اوةباس إو امها  ا زا
 ارنفة ع  الناس خنفسهم ع منةهى الستالة. 

لكال الةباع  بحن اجل اعات ع ا أاطن م  ميفااة الةأاصال  لماا تتارض ع ذلاا مان ال طااا لا ةاعاأ  واا ال عان خل  
م بتضااها عاان بتااض لشااتأا بتضااها أب ااالق بتااض  فباااا البااااف عاان الةتااالل ع تبااالفهم مااا تأجااأ اوةباااس الماا

احلضااة الف رتة جم أع وا ىنحن: ع ق ال اعي  لانس ال ل ا ل الب فة  الىنهم إد ما تتارض مان لفاالة لافا   خل ا اةالط 
 ع جنتة خل مأ م  عىنى خل ذلا إل وبل فسرعال ما تطرخ عىن ه النس ال  ف ببح ع  رب كال. 

ف  ااف ترجااى ماان خوااأاق  هااكه واااهلم  خل تاا عأهم الاا اعي إىل صااالح ع خل اا  ماان للا اار ماا اكاهتم  لمةااااا  ألبااأا  
عاااأهلم  خل سااأا إذا جاااءهم مبااىنح كااكلا لبسااأا لااه جىناا  الن اار  فروساان ماان  ااأء الطاعااة واارق اجل اار  لااكلا مل ألةتىناال 

  ا  البيفار  بال كانام اليفارا   أت  إىل خواأاق مت ناحن؛ و  ة هللا ألتاىل  ع و   التبأا  بةيفرت  شرتتة جامتة صااحلة جل
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لع واا تث مسااىنم  ع صاافة عاارض الماام لىنحسااا  خل ا ااأل هللا وااال:  ف جاايء الناال لمتااه الاارهط  لالناال لمتااه الرجاال 
ع  لالرجالل  لالنل للا س متاه خوا   لع الاتاة البااااي  فجتال النال لالنب اال ميارلل متهام الارهط  احلا تث. لبااي احلال

  الل ذلا ميفاعا بحن المم  ففي كل خمة جت    الا لخفنا  لبتض احلل مل تزل خمبأءا مل تسفر عنه الب ال. 
مث خ اااك البيفااار تةتااااافأل بسااابأ الفةاااأح لاهلجااارة  لألااألىنااام المااام ا ةاااباااة ا ناااا ل  فحبااال لبمااام واااف مااان احلضاااااة   

مان اليفارا   ا هل اة: شارتتة إباراه م عىن اه الساالق  لمان غريهاا  لألااابم التأا    لألأ تم متىنأماهتم  لوضااهتم  ف انام
شرتتة  مأاايب  ع التراق  لشرتتة الربامهة  لشرتتة ا برتحن  ال  ذكرها هللا ألتاىل ع وأله )ماا كاال ل ر اك خ ااه ع لتان 

 ا ىنا). 
أبمم كثرية ع مسريهم ع الة اه لماا بتا ه   مث خعابةها شرتتة إهل ة كرب  لهي شرتتة مأ ى عىن ه السالق ال  ا ةىنط خهىنها 

لجالاهتاااا خل خعابةهاااا شااارا   مثااال شااارتتة   االشااام  ع الفااارس  لشااارتتة  كنفيفااا أس  ع الباااحن  لشااارتتة   اااألأل  ع 
 ال أانل. 

 ل لمل لع هكه التبأا كىنها مل أل ن إو   اليفرا   عامة ال عأة  لهكه خكرب اليفرا   لهي ا أ أتة مل أل ع غري بين إ را  
أل ع المم ال ر  ال  مرت عىن ها  لامةزجم هبا  لصاهرهتا  لككلا جااءت ا سا ح ة ماباأاة عىناى لعاأة باين إ ارا  ل 

 وىت لعا الناس إل ها الا تس بألس بت  ا س ح بنحأ ثالثحن  نة. 
    
 

 728صفحة : 
 
البيفااار ع ال اااالق لالتا ااا   بساااببحن:  إىل خل كاااال ع الاااارل الرابااا  بتااا  ا سااا ح وباااأل ألااااابس لمتاااا   باااحن خصاااناف  

اضطرااي  لا ة ااي. خما ادضطرااي فكلا خنه و  ألرامم المم بتضها عىنى بتض  لاجته خهل اليفرق إىل الرار   لخهال 
الرر  إىل اليفرق  ابلفةأح التظ  ة الأاوتة بحن الفرس لالارلق  لمهاا تأمقاك وطباا التاامل   اا تةبا  كال لاوا ة مان خمام ألنة اي 

  ىنطاهنا  ف انم احلر   جاد بحن الفرتاحن  لألأالم خ ماان طأتىنة.  إىل
لخمااا اد ة ااااي فهااأ مااا خبااااه ذلااا الة ااا   ماان ميفاااه ة خ ااالق لعأا اا   وساانم ع خعااحن اا  هااا  فاوةبسااأها  لخشاا اء  

الف اااا إىل  وبحاام ع خع اانهم  فحااكالها  لع كىنةااا احلااالةحن نيفاارت تاظااة ج تاا ة  لأت ساام ماا ن ات مةفننااة  لهت اارت
وباأل الةر اريات الاأتااة  فةه ارت   ا  الماام إىل وباأل الةتاال م الررتبااة عان عأا ا ها لخوأاهلااا  لألساالت المام لألاااباام ع 
هكا ا اا اا  لإل ألفالألام ع احلضاااة لالتىناأق ألفاالات ا اا كاال مناه ماا  ال بتضاها هت قاأا لاباأل الةتاال م الباح حة  لوهاار 

  ىنها من ا عجا   بىنغ عىن ها  خل الت أف لا لف عىنى وضااهتا. بتضا عن ذلا  ا لا
 فبىنغ الجل ا رال لا تحن جمليء اليفرتتة احلل اصامتة التامة.  
فر هر هللا لتن ا  الق ع لوم منا أ لظهأاه  لا ةاا خل ت أل  هاأاه باحن  هاراين خماة مل ألسابل هلاا  ااباة  اىنطال   

ى شاايء مااان جهااات الاض  لل نهاااا خمااة  اااىن ها هللا ماان متظااام اعااأانت اجل اعاااات لد كاناام ذات  ااا الة تأمقااك عىنااا
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البيفرتة  لة أل خور  إىل وبأل احلل  لخ هر هكا ال تن بأا طة اجل منها  مل ت ن مان خهال التىنام  لد مان خهال ال للاة  
ح  لالتىنم البح ح  من مثىنه لد من ذاتة مىنأ   لد اكةسأ  ربة  اباة هبجرة خل خمالطة  ل  أل  هأا هكا احلل البرت

 آتة عىنى خل ذلا لوي من هللا نفح به عباله. 
مث جتل خ س هاكا الا تن مةباعا ة عان ذما م التأا ا  ع المام  واىت الماة الا   هار ب نهاا  لمأافااة لىنحال للاأ كاال وا   

الباالح ع و ام التاال الساىن م    بل إل ه خع اؤها  لكانم خصأله مبن ة عىنى الفطرة  ت  خد أل أل ان رة إد إىل ما ف ه
غري مر أا لىنتأا   لد لىن كاهأ  وال ألتاىل )فروم لجها لىن تن ون فا فطرة هللا ال  فطر الناس عىن ها د ألب تل صىنل هللا 
ذلا ال تن الا م لل ن خكثر الناس د تتىن أل) وال اليف د خبأ عىني ابن   نا  الفطرة خل تةأهم ا نساال نفساه وبال ع 

لفتااه لهااأ عاوال  مل تساا   اخاي  لمل تتةااا  ماكهبا  لمل تتاشاار خمااة  ل ناه شاااه  ا سأ ااات  مث تتارض عىنااى ذهنااه  الا ن ا
الش اء ش قا فيف قا فإل خم نه اليفا ع شيء فالفطرة د أليفه  به  لإل مل مي نه اليفا ف ه فالفطرة ألأجبه  لل س كل ما 

 رة الاأة ال  ألس ى عاال  وبل خل تترتضه الأهم  . ألأجبه الفطرة ببالق  بل البالق منه ما أليفه  به فط
لتاا  ل ع الفطاارة ارلا  التة اااة الاا  اصااطىنح عىن هااا كافااة عاااالء البيفاار  لاااتضاام نفأ ااهم هبااا  إذا كاناام ألف اا هم   

ك اااد  لد ألفضااي إىل فسااال  لذلااا خصااأل وأاعاا  وفااف النسااأ لالتاارض  اااف. فبهااكا الصاال: خصاال الفطاارة كاااال 
 صاحلا جل    المم ع     العبر.  ا  الق لتنا

 مث  هر هكا الصل ع ألستة مظاهر  المة له لمه قة     الناس لابأله.  
ا ظهر اللل: إصالح التا  ة حب ل الكهن عىنى اعةاال د تيفأبه ألرلل لد متأته لد خلهاق لد  رافات  مث ب أل عا  أله  

اف ابألبااف هاكا الأاوا  ببافات ال  اال الةاماة الا  جتتال اصضاأع إل اه مبن ة عىنى اصضأع لأاو  عظا م  لعىناى ادعارت 
ا ة اااا  مث لةباري ألىنااا ال  اادت مط ااح خنظااا ا تةااا  ع الةاىنال هباا مث حب اال   ا  الناااس عىناى ألطهااري عاا ا هم وااىت 

 لد نيفر  به ش قا لد تةااك تةح  مب خ الةاىنل ف هم )ول  هل ال ةا  ألتالأا إىل كىن ة  أاء ب ننا لب ن م خد نتب  إد هللا
 بتضنا بتضا خااباب من للل هللا). 

لكال إصالح ادعةاال خهم ما ابة خ به ا  الق  لخكثر ماا ألتارض لاه؛ لذلاا لل إصاالح الف ارة هاأ مبا خ كال إصاالح؛  
ة   أفاا مان د للنه د ترجى صاالح لااأق ألىنطاام عااأهلم ابلتاا ا  الضاالة  ل ساقم نفأ اهم  را ألىناا التاا ا  ا ثاري 
 شيء  لط تا ع غري شيء. لإذا صىنح ادعةاال خم ن صالح الباوي؛ لل ا رء إنسال برلوه د جبس ه. 

 مث نيفر عن هكا ادعةاال ا  المي: عزة النفس  لخصالة الرخي  لورتة التال  لمسالاة الناس ف  ا ع ا الفضا ل.  
    
 

 729صفحة : 
 
   إكثااا د تيفبهه ف   لتن آ ر  بل إنا ألنظر إىل كثري من اللايل البح حة  فاال ألار  لو  خكثر ا  الق شرح التاا  

 ف ها من شرح صفات اصالل إد وىن ال. 
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ا ظهر الثاين:  ته باحن إصاالح النفاأس  ابلةزك اة  لباحن إصاالح نظااق احل ااة  ابلةيفارت   ع واحن كاال متظام اللايل د  
بتضها لإل ألطرق إل ه إد خناه مل تأفاه وااه  بال كاال متظام اهة امهاا منبارفا إىل ا اأاعف تةطرق إىل نظاق احل اة بيفيء  ل 

لالتبالات  لو  ورل الارآل ا بىنحةحن ع غري ما آتة واال ألتااىل )مان ع ال صااحلا مان ذكار خل خنثاى لهاأ ماؤمن فىننح  ناه 
 و اة ط بة للنجزتنهم خجرهم أبوسن ما كانأا تت ىنأل). 

ا ةباصه إبوامة احلجة  لجماللة ا ااطبحن ببنأف اجملالدت  لألتىن ل خو امه  ابلرتغ اأ لابلرته اأ  لا ظهر الثالث:  
لذلااا اعااي  راألااأ نفااأس ا ااااطبحن  ف اانهم التااامل احل اا م الااكي د تاةناا  إد ابحلجااة لالاا ل ل  لماانهم ا  ااابر الااكي د 

باة ف  اا عنا  هللا  لمانهم ا  اابر ا تانا   الاكي د تاىنتاه عان ترعأي إد ابجل ل لاصطابة  لمنهم ا رتهاأ الاكي اعةاال الرغ
 شربه إد الاأااع لالزلاجر. 

ا ظهر الراب : خنه جاء بت أق ال عأة لسا ر البيفر  لهكا شيء مل تسبل ع لتن وبىنه واط  لواي الاارآل )وال اي ختهاا النااس  
 تتطهن خو  وبىني فككر لكال الر أل تبتث إىل وأمه إين ا أل هللا إل  م   تا) لع احل تث البح ح  خعط م مخسا مل

  اصة لبتثم إىل الناس عامة  لو  ذكر هللا ألتاىل الر ل كىنهم فككر خنه خا ىنهم إىل خوأامهم. 
لاد ةالف ع كأل نأح ا أد إىل     خهل الاض  إلا هأ مبين: عىنى خناه بتا  الطأفاال اوبار خهال الاض ع خألبااع  

ىنحن بت أق الطأفال  ا ر الاض  خد ألر  وأله ألتاىل )للا  خا ىننا نأوا إىل وأمه) لخايما كال اوة ال كأل نأح  عن  الاا 
   ال الاض ع عبر نأح هم من ض هم لطن نأح؛ فإل ع أق لعأأله واصل غري مابأل. 

ا   إد جت  ف اه بيفاااة بر األ ا ظهر الراب : ال لاق لمل ت ع ا أل من الر ل خل شرتتةه لا  ة  بل ما من ا أل  لد كة 
    من بت ه. 

ا ظهر اصاامس: ا واالل مان الةفرتا  ع الو ااق بال أت  أبصاأهلا لتارت  الةفرتا  د اةنباط اجملةها تن لوا  باحن ذلاا خباأ  
 إ حاق اليفاطل ع ألفسري وأله ألتاىل )ما فرطنا ع ال ةا  من شيء) لة أل الو اق صاحلة ل ل  مال. 

لسااالس: خل ا اباأل ماان لصاااي اللايل إم ااال الت ال هبااا  لع خصاأل ال ااالق خل الرتب اة البااح حة هاي الاا  ا ظهار ا 
أت  إىل النفااأس ابحل ىنألاااة ب نهااا  اااأاطر اليفاارلا؛ لل اليفااارلا  إذا ألسااربم إىل النفاااأس  ألتااكا خل عسااار اوةالعهااا منهاااا  

  فجاااء ا  ااالق د اال الناااس عىنااى اصااري بطاارتاةحن: طرتاااة لكاناام اليفاارا   س اال الناااس عىنااى مةابتااة لصاااايها اب باشاارة
مباشرة  لطرتاة    الكاا   ا أصىنة إىل الفسال  لغالأ خو اق ا  الق من هاكا الاب ال لخوسابها خهناا مان  ىناة ماا خاتا  

 . اب يفةبهات ع و تث  إل احلالل بحن لإل احلراق بحن لب نه ا خمأا ميفةبهات د تتىن هن كثري من الناس  
ا ظهر الساب : الرخفه ابلناس وىت ع مىنهام عىناى مبااحلهم ابدوةبااا ع الةيفارت  عىناى ماأع ا باىنحة  ما  ألطىناأ إبارا   

ذلاا الةيفاارت  ع صاأاة ل نااة  لع الااارآل )ترتا  هللا ب اام ال ساار لد ترتا  ب اام التسار) لكاناام اليفاارا   السااباة س اال عىنااى 
ىنبااء؛ لهنا العي ف ها وال وسالة خمم ع عبأا  اصة  لمل أل ن ابل  تنا ابها ا ةابتة ابليف ة  فىنكلا مل أل ن صاحلة ل

 ما و ا مبري البيفر إل ه من اوة الطباع لااألااء الفهاق. 
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ا ظهر الثامن: امةزا  اليفرتتة ابلسىنطال ع ا  الق  لذلا من  با به؛ إذ د مت  لىنةيفرت  إد أت  س وانأل لبمة   
س  ااه الاااأة لاحل أمااة. لابمةاازا  احل أمااة ماا  اليفاارتتة خم اان ألت اا م اليفاارتتة  لاسااال المااة ع الت اال لمااا و  ااة وااانأل د 

 لالنظاق. 
ا ظهاار الةا اا : صاااراوة خصااأل الااا تن  حب ااث تة ااارا ع الااارآل مااا ألساااةار  منااه وأاطااا  اليفاارتتة  واااىت أل ااأل اليفااارتتة  

خهاال ال ةااأ الساااباة  لتاازلال هااكا ب اااان عناا  ألفسااري وألااه  متبااأمة ماان الةاارلتالت الباطىنااة  لالةحرتفااات الاا  طاارخت عىنااى
 ألتاىل )فال خ ىن م لجهي هلل لمن األبتين). 

)لمااااا ا ةىنااااف الااااكتن خلألااااأا ال ةااااأ إد ماااان بتاااا  مااااا جاااااءهم التىناااام بر ااااا ب اااانهم لماااان ت فاااار  ايت هللا فااااإل هللا  اااارت   
 [)   19احلسا ]

 
 730صفحة : 

 
) عىناى وألاه )إل الا تن عنا  هللا ا  االق) لت بااا عان واال خهال ال ةاا  مان عطف )لما ا ةىنف الكتن خلألأا ال ةاا   

  أء ألىنا هم ل تن ا  الق  لمن  أء فه هم ع لتنهم. 
لجيء ع هكا ا  باا بطرتاة مؤذنة باأالل  اؤال؛ إذ وا  جايء ببا رة احلبار: لب اال  ابأ ا اةالفهم  لكارل ا اةالفهم  

 ا  باااا عاان واااهلم إ بااااا تةضاا ن ب اااال  ااببه  لإبطااال مااا تاارتاء  مااان خماار متىنااأق لىنسااام . لهااكا خ ااىنأ  عج اااأ ع
ال با  غري ذلا  م  إ هاا ا اابىناة باحن واال الا تن الاكي هام عىن اه تأمقاك مان اد اةالف  لباحن  االمة ا  االق مان 

 ذلا. 
ل  ااال لالبااالو ة لىنت ااأق  لذلااا خل وألااه )إل الاا تن عناا  هللا ا  ااالق) واا  آذل أبل غااريه ماان اللايل مل تبىنااغ مرألبااة ا 

لال لاق  وبل الةر ري  بىنه ما طرخ عىن ها من الةر ري  ل أء الةرلتل  إىل تأق جميء ا  الق  ل تىنم السامتأل خل ما عىن ه خهل 
ال ةا  مل تبل إىل خك ل مرال هللا من اصىنل عىنى خنه لو  ف ه الةر ري لاد ةالف  لخل  بأ ذلا اد اةالف هاأ البراي 

ءهم التىناام  ماا  الةنب ااه عىنااى خل  اابأ بطااالل مااا هاام عىن ااه تأمقااك هااأ ا ااةالفهم لألر ااريهم  لماان  ىنااة مااا باا لأه بتاا ما جااا
ارايت ال الة عىنى بتثة حم   صىنى هللا عىن ه ل ىنم. لف ه ألنب ه عىنى خل ا  الق بت   عن مثل ما لوتأا ف اه مان الةحرتاف   

 لتالت البت  ة  لال  مل ت ع إل ها لاع صرتح. ك ا ألا ق ع ا ظهر الةا    لمن مث ذق عىن اؤان الةر
لو  جاءت ارتة عىنى نظم عج أ تيفة ل عىنى متال: منها الةحكتر من اد ةالف ع الا تن  خي ع خصاأله  للجاأ   

 ألطىنأ ا تاين ال  د ألناوض ماب  ال تن  عربة  ا طرخ عىنى خهل ال ةا  من اد ةالف. 
 ل ال ةا  وبل م  و اق خ با  التىنم ابحلل  فهأ ألترتض أبهنم خ اءلا فهم ال تن. لمنها لىنةنب ه عىنى خل ا ةالف خه 
لمنها ا شااة إىل خل اد ةالف احلاصل ع خهل ال ةا  نأعال: خو مها ا ةالف كال خماة ما  ال ار  ع صاحة لتنهاا   

ى شااايء لهاام تةىناااأل ك ااا وااال ألتااااىل: )لوالاام ال هاااأل ل ساام النبااااا  عىنااى شااايء لوالاام النبااااا  ل ساام ال هاااأل عىناا
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ال ةا )  لرن ه ا ا ةالف كل خمة منه ا ف  ا ب نها لافرتاوها فروا مةباتنة ا نا ع. ك ا جاء ع احلا تث )ا ةىنفام ال هاأل 
 عىنى اثنةحن ل بتحن فروة) دكا ا سىن حن  ا صنتأا. 

 لمنها خل ا ةالفهم انشئ عن بري بتضهم عىنى بتض.  
ا  الق لا عراض عنه بر ا منهم لوس ا  ما   هاأا خوا ةاه عنا  عىن اا هم لخوباااهم ك اا  لمنها خهنم خ تأا عىنى خمالفة 

وال ألتاىل )الكتن آأل ناهم ال ةا  تترفأنه ك ا تترفأل خبناءهم لإل فرتاا منهم ل  ة األ احلال لهام تتىن األ احلال مان اباا 
من بت  إميان م كفااا وس ا من عن  خنفساهم  فال أل أنن من ا  رتتن) لوال ألتاىل )لل كثري من خهل ال ةا  لأ ترللن م

من بت  ما ألبحن هلم احلل) خي خعرضأا عن ا  الق  لص  أا عىنى البااء عىنى لتنهم  للللا لأ ترللن م إىل اليفر  خل إىل 
 مةابتة لتنهم  وس ا عىنى ما جاءكم من اهل   بت  خل ألبحن هلم خنه احلل. 

  واكف مةتىنال اد اةالف ع وألاه )لماا ا ةىناف الاكتن خلألاأا ال ةاا ) ل يفا ل  للجل خل تس ح نظام ارتاة هباكه ا تااين 
كل ا ةالف منهم: من خمالفة بتضهم بتضا ع ال تن الأاو   لخمالفة خهل كل لتن لهل ال تن ار ر  لخمالفة   تهم 

 لىن سىن حن ع صحة ال تن. 
 لوكف مةتىنل التىنم ع وأله )من بت  ما جاءهم التىنم) لكلا.  
 تل )بر ا) عاأ وأله )من بت  ما جاءهم التىنم) ل ةنا عه كل من فتل )ا ةىنف) لمن لفف )التىنم). لج 
 لخ ر ب نهم عن     ما تبىنح لىنةتىن ل به: ل ةنا عه كل من فتل )ا ةىنف) لفتل )جاءهم) للفف )التىنم) للفف )بر ا).  
)لماا ا ةىناف ف اه إد الاكتن خلألاأه مان بتا  ماا جااءهتم لبكلا ألتىنم خل مت  هكه ارتة خل   متاين من متاين وألاه ألتااىل  

الب نات بر ا ب نهم) ع  أاة البارة لوأله )لما ألفرق الكتن خلألأا ال ةا  إد من بت  ماا جااءهتم الب ناة) ع  اأاة الب ناة ك اا 
 ذكرانه ع ذتنا ا أضتحن د ةالف ا اامحن. 

    
 

 731صفحة : 
 
يف ل ا ةالفهم ف  ا ب نهم: خي ا ةالف خهل كال مىناة ع خماأا لتانهم  لهاكا هاأ الاكي فا ةالف الكتن خلألأا ال ةا  ت  

أليفااتر هبااا صاا رة ا ةىنااف كااا ةالف ال هااأل بتاا  مأ ااى غااري ماارة  لا ااةالفهم بتاا   ااىن  ال إىل  ىن ةااحن:  ىن ااة إ اارا  ل  
ف النباااا  ع شاارل ل ىن اة تهااأذا  لك ااف صاااا ل اال  ىن ااة ماان ا  ىن ةااحن ألاا تن خيااالف ألاا تن ال اار   لكااكلا ا ااةال

 ا س ح  لع ا أق ال تن  لت أل وأله )ب نهم) واد لبر ا: خي بر ا مةفيف ا ب نهم  أبل برى كل فرتل عىنى ار ر. 
لتيف ل ختضا اد ةالف ب نهم ع خمر ا  الق؛ إذ وال وا ل منهم: هاأ وال  لواال فرتال: هاأ مر ال إىل الم احن  لكفار  

خل  منا اابة باألااه ألتاااىل )إل الاا تن عناا  هللا ا  ااالق)  لت ااأل وألااه )ب اانهم) عىنااى هااكا  فرتاال  لانفاال فرتاال. لهااكا الأجااه
 لصفا لبر ا: خي بر ا لاوتا ب نهم. 
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لجميء التىنم هأ الأوي الكي جاءت به ا ىنهم لخنب اؤهم؛ لل كىن ة جاء مؤذنة بتىنم مةىناى من هللا ألتاىل  تتين خل التىنم  
م عن اد ةالف ع ا رال  إد خهنم خ اءلا ف انأا عىناى  االف مارال هللا مان إا اال الكي جاءهم كال من شرنه خل تب ه

 اهل  . 
لانةبأ )بر ا) عىنى خنه مفتأل لجىنه  لعامل ا فتأل لجىناه: هاأ الفتال الاكي ألفارغ لىنت ال ف  اا بتا  وارف اد اةثناء  

بت ما جاءهم التىنم لما كال إد بر ا ب نهم. للا  فاد ةثناء كال من خ مال لعىنل حمكلفة لالةا تر: ما ا ةفىنأا إد ع  من
خل جتتاال بر ااا منبااأاب عىنااى احلااال ماان )الااكتن خلألااأا ال ةااا )  لهااأ  إل كااال التاماال ف ااه فتااال منف ااا ع الىنفااف  إد إل 
اد ااةثناء ا فاارغ جتىنااه ع وااأة ا ثباام  فجاااء احلااال منااه عاااأ ذلااا  خي وااال كااأل ا اةىنفااحن ابغااحن  فا باا ا مااؤلل 

  يفةل. لزأ  خل جتتىنه مفتأد لجىنه من )ا ةىنف) ابعةباا كأنه صاا مثبةا ك ا وراان. اب
لو   م ارتة إىل خل هكا اد ةالف لالبري كفر؛ لنه خفضاي هبام إىل نااض وأاعا  خلايهنام  لإىل ن ارال لتان ا  االق   

 للكلا ذتىنه باأله: )لمن ت فر  ايت هللا) اخل. 
ت  احلسا ) ألترتض ابلةه ت ؛ لل  رت  احلسا  إلا تبة أب حبسا  من ت فر  ايأله  لاحلسا  هناا  لوأله )فإل هللا  ر  

 كناتة عن اجلزاء كاأله: )إل وساهبم إد عىنى ايب). 
لع ذكر هكه الوأال الكم  ة من خوأال خهل ال ةا  سكتر لىن سىن حن خل تاتأا ع مثل ما لو  ف ه خللقا  لا سىن أل  

ع خشا اء كثارية مل ت ان ا ااةالفهم إد ا ةالفاا عىن  اا فرع اا  لمل خيةىنفاأا ا ةالفااا تاناض خصاأل لتانهم بال غاتااة  لإل ا ةىنفاأا
ال ل الأصأل إىل احلل من ال تن  ل  مة مااصا  اليفارتتة. فبناأا إ ارا  ل عبا لا التجال لالر األ باحن  هاران هم  لعبا لا 

لناضااأا خصااأل الةأو اا   لالعااأا وىنااأل اصااالل ع ا اىنااأق. فرمااا  آهلااة الماام غااري ماارة  لالنباااا  عباا لا ماار  لا ساا ح 
 ا سىن أل  ا وال خو  خهل الةبأف منهم كالما تأهم احلىنأل و م عىن اؤهم باةىنه. 

)فإل واجأ  فال خ ىن م لجهي هلل لمن األبتن لول لىنكتن خلألأا ال ةاأ لالماحن خخ اىن ةم فاإل خ اىن أا فاا  اهةا لا لإل  
[) ألفرتا  عىناى وألاه )إل الا تن عنا  هللا ا  االق لماا ا ةىناف الاكتن خلألاأا 20لابالغ لهللا بباري ابلتباال]ألألأا فإلا عىن اا ا

ال ةا ) ارتة فإل ا  الق لتن و  خن رله  لا ةالفهم ع خلايهنم تفضي هبم إىل حماجة الر أل ع ألربتار ماا هام عىن اه مان 
 ال تن  لخهنم ل سأا عىنى خول  ا جاء به لتن ا  الق. 

لا اجاااة مفاعىناااة لمل زااايء فتىنهاااا إد ببااا رة ا فاعىناااة. لمتااا  ا اجاااة ا ااصااا ة  لخكثااار ا اااةت ال فتااال واااا  ع متااا   
ا ااصا ة ابلباطاال: ك اا ع وألااه ألتااىل )لواجااه وأماه) لألااا ق عنا  وألااه ألتااىل )خمل ألاار إىل الاكي وااا  إباراه م ع ابااه) ع 

  أاة البارة. 
 م ابرة فال خ ىن م لجهي هلل.  فا ت : فإل  اص أ   باق 
لضا ري اجل ا  ع وألاه )فاإل واااجأ ) عا ا  إىل غاري ماككأا ع ال ااالق  بال متىناأق مان ا ااااق  لهاأ ماااق نازلل السااأاة   

خعين وض ة لف  جنرال؛ فاإهنم الاكتن اهة اأا اب اجاة و نقاك. فرماا ا يفاركأل فاا  ألباعا  ماا ب انهم لباحن النال صاىنى هللا عىن اه 
 اهلجرة  فاناطتم حماجةهم  لخما ال هأل فا  ألظاهرلا  سا ة ا سىن حن ع ا  تنة.  ل ىنم بت 
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للااا  لااان هللا ا ااأله خل زااأ جماااللةهم باألااه )خ ااىن م لجهااي هلل) لالأجااه خطىناال عىنااى الاانفس ك ااا ع وألااه ألتاااىل )كاال  
 شيء هالا إد لجهه) خي ذاأله. 

    
 

 732صفحة : 
 
كا الااأل طرا ال ثاالو: إوا امها خناه مةااكاة لإعاراض عان اجملاللاة خي اعرتفام أبل د وا اة يل للىن فسرتن ع ا رال من ها  

عىنى خل خ تا كم ب ااان  خي خين خأل ام  نةهاى ا اا لا مان احلجاة فىنام ألاةنتاأا  فاإذ مل تاانت م ذلاا فاال فا ا ة ع الازايلة مان 
 ات لالضااارلاايت  لمباهةااة  فالجااا ا خل خكااف عااان الللااة النظرتااة  فىن سااام حماااجة م إايي إد م اااابرة لإن ااااا لىنباا ته

 اد لايل. وال الفار: فإل ا ل إذا ابةىني اب بطل الىنجأ  تاأل: خما خان ف ناال إىل احلل. لإىل هكا الةفسري مال الارطل. 
تااااال:  لعىنااى هااكا الأجاااه أل ااأل إفااالة وطااا  اجملاللااة جب ىنااة )خ اااىن م لجهااي هلل لماان األااابتن) لوألااه )خخ ااىن ةم) للل خل 

فاارعرض عاانهم لواال  ااالق  ضااراب ماان ا لمااا ؛ إذ خلمااج ع وطاا  اجملاللااة إعااالة الاا عأة إىل ا  ااالق  إب هاااا الفاارق بااحن 
 ال تنحن. 

لالاب  من ذلا احلرف عىنى اهة ا هم  لا عكاا إل هم  لعىنى هكا الأجه فإل وأله )لول لىنكتن خلألاأا ال ةاا  لالم احن  
 إلا هأ أل را لىن عأة  خي األر  حماجةهم لد ألرت  لعأهتم. خخ ىن ةم)  اا  عن احلاجة  ل 

لل س ا ارال ابحلجاا  الاكي وااجهم باه  باأف ماا ألاا ق ع ارايت السااباة  لإلاا ا ارال ماا لاا باحن الر األ لباحن لفا   
 جنرال من احلجا  الكي عىن أه ف نه ما خشري إل ه ع ارايت الساباة  لمنه ما طأي ذكره. 

ثان ة خل وأله )فال خ ىن م لجهي) ألىنا ص لىنحجة  لا ة اا  لةسىن  هم إايها  لع ألارتاره لجاأه مآهلاا إىل خل الطرتاة ال 
هااكا ا ااة دل عىنااى كااأل ا  ااالق واااا  لخوساانها مااا وااال خبااأ مسااىنم الصاافهاين: إل ال هااأل لالنباااا  لا يفااركحن كااانأا 

هتا شرا تهم  ف  ا خمر هللا ا أله خل تةبا  مىناة إباراه م ع وألاه مةفاحن عىنى خوا ة لتن إبراه م عىن ه السالق إد  ايلات  ال
)مث خلو نا إل ا خل األب  مىنة إبراه م ون فا) خمره هنا خل زالل الناس  ثل واأل إباراه م: فاإبراه م واال )إين لجهام لجهاي 

م ماا والاه هللا  لخناةم لىنكي فطر الس الات لالاض) لحم   عىن ه لبالة لالساالق واال: )خ اىن م لجهاي هلل) خي فاا  وىنا
مترتفاااأل حبا ااااة ذلاااا  ف  اااف ألن ااارلل خين عىناااى احلااال  واااال: لهاااكا مااان اب  الة ساااا اب لزاماااات للا ااال سااام وألاااه 

 )لجالهلم ابل  هي خوسن). 
الطرتاة الثالثة ما واله الفار لواصىنه م  ب ال خل ت أل هكا مرألبطا باأله )إل ال تن عن  هللا ا  الق) خي فاإل وااجأ   

ع خل الاا تن عناا  هللا ا  ااالق  فااال: إين اب  ااالق خ ااىن م لجهااي هلل فااال خلةفاام إىل عبااالة غااريه مااثىن م  فاا تين الااكي 
 خا ىنم به هأ ال تن عن  هللا )خي هأ ال تن احلل لما خنةم عىن ه ل س لتنا عن  هللا). 
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ال ةا  لالمحن خخ ىن ةم)  ااجا عن احلجة؛ إذ لعىنى الطرتاةحن اللل حن ع كالق ا فسرتن جتىنأا وأله )لول لىنكتن خلألأا  
د عالوااة ب نااه لبااحن كااأل ا  ااالق هااأ مىنااة إبااراه م   لت ااأل ماارالا منااه الاا عأة إىل ا  ااالق ماارة خ اار  بطرتاااة اد ااةفهاق 

 ا سةت ل ع الةحض ض كاأله )فهل خنةم منةهأل) خي ول لللقا: خألسىن أل. 
نه لىن سةابل فا رال بفتل )واجأ ) اد ة راا عىناى ا اجاة: خي فاإل ا اة ر لفا  لعن ي خل الةتىن ل ابليفرط  ا اوةضى خ 

جناارال عىنااى حماااجةهم فااال هلاام وااأد فبااال جامتااا لىنفاارق بااحن لتنااا الااكي خا ااىنم بااه لبااحن مااا هاام مةاا تنأل بااه. ف تاا  
 ااالق  لألباحن خنااه الاا تن )خ اىن م لجهااي هلل) خ ىنبام عبااألت  لااه د خلجاه لجهااي إىل غااريه  فاا رال خل هااكا كناه لتاان ا 

 اصالص  لخهنم د تىنفأل أل تنهم عىنى هكا الأصف. 
لوأله )لول لىنكتن خلألأا ال ةا  لالم حن خخ ىن ةم) متطأف عىنى  ىنة اليفرط ا فرعة عىنى ما وبىنها  ف   ل ا تطأف ع  

كفااارلا  ايت هللا الاااكتن خلألاااأا الةفرتااا   ف  اااأل ألاااا تر الااانظم: لمااان ت فااار  ايت هللا فاااإل هللا  ااارت  احلساااا  فاااال لىناااكتن  
 ال ةا  لالم حن: خخ ىن ةم  خي ف را لعأهتم إىل ا  الق. 

لاد اةفهاق مساةت ل ع اد اةبطاء لالةحضا ض ك ااا ع وألاه ألتااىل )فهال خناةم منةهااأل). لجايء ببا رة ا اضاي ع وألااه  
ترجااأ سااال إ ااالمهم  وااىت ت ااأل   )خخ ااىن ةم) للل خل تاااأل خألسااىن أل عىنااى  ااالف ماةضااى الظاااهر  لىنةنب ااه عىنااى خنااه

 كاحلاصل ع ا اضي. 
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لاعىنم خل وأله )خ ىن م لجهي هلل) كىن ة جامتة  تاين كنه ا  الق لخصأله خلا م إىل الناس ل ةا برلا مطالتهاا ف هةا ي   

عااأ وألاه )إل الا تن عنا  هللا  الضالأل  لتزلال ا سىن أل تا نا ب تنهم؛ إذ و  عىن ناا خل جمايء وألاه )خ اىن م لجهاي هلل)
ا  الق) لوأله )فإل واجأ ) لألتا به باأله )خخ ىن ةم) خل ا اباأل مناه ب اال جاام  متااين ا  االق واىت ألساهل اجملاللاة  
لختةبر ا االلة  لتسهل عرض ا ةيف  حن خنفسهم عىنى هكه احلا اة  ل تىن أا ما هم عىن ه من ال اينة. ب نم هكه ال ىن ة 

تن ترتجم عن وا اة ا ه؛ فإل ا ه ا  الق  لهأ مف   مت  مترلفا ع لرةهم ترج  إىل ا لااء لالةسىن م  لو  خل هكا ال 
وااكف مفتألااه لناازل الفتاال منزلااة الااال ق فتىناام خل ا فتااأل وااكف ل دلااة متاا  الفاعاال عىن ااه  ف رنااه تاااأل: خ ااىن ةين خي 

 االق لاقال تاا  ف اه الةبااس خل أتلتال  اا د تطاابل ا ارال  فتارب خ ىن م نفسي  فبحن هنا هكا ا فتاأل ا اكلف مان ا ام ا 
عنه باأله )لجهي) خي نفسي: لظهأا خد دسن حم ل الأجه هنا عىنى اجلزء ا ترلف من اجلسا   لد تف ا  مىناه عىن اه ماا 

 هه). هأ ا ابأل  بل ا ت  البحن هأ خل ترال ابلأجه كامل الكات  كاأله ألتاىل )كل شيء هالا إد لج
لإ الق النفس هلل متناه إ المها لجىنه لصريلاهتا مىن ا له  حب ث ت أل     خع ال النفس ع مرضااة هللا  لسام هاكا  

متااال  ااة هااي  اااع ا  ااالق: وباارها ع عيفاارة: ا تاا  اللل: متاااق التبألتااة هلل ألتاااىل  لذلااا أبد تتباا  غااري هللا  لهااكا 
  هللا مل تسىنم نفسه بل خ ىنم بتضها. إبطال لىنيفر  لل ا يفر  ابهلل غري

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا تاا  الثاااين: إ ااالف الت اال هلل ألتاااىل فااال تىنحااف ع ع ىنااه غااري هللا ألتاااىل  فااال ترا ااي لد تبااان  ف  ااا د ترضااي هللا لد  
 تا ق مرضاة غري هللا ألتاىل عىنى مرضاة هللا. 

باا ا عنااه واأل إد ف  ااا خذل هللا ف ااه خل تاااال  لع الثالاث: إ ااالف الاااأل هلل ألتااىل فااال تاااأل ماااد ترضاى بااه هللا  لد ت 
هكا ا ت  جتيء البراوة  لالمر اب ترلف  لالنهي عن ا ن ر  عىنى وسأ ا ا اة لالتىنم  لالةب ي لىنحجة لةرت   مرال 

ماااا خان مااان هللا ألتااااىل  لهاااي صااافة امةاااا  هباااا ا  اااالق  لتنااا ف  هباااكا ا تااا  النفااااق  لا ىنااال  واااال ألتااااىل ع ذكااار ا اااأله )ل 
 ا ة ىنفحن). 

الرابا : خل ت األ  ااع ا لةتاارف مارال هللا ألتااىل مان الناااس  ل جاري خع الاه عىناى لفاااه  لذلاا اب صاراء إىل لعاأة الر اال  
ا اااربتن أبهناام مر ااىنأل ماان هللا  لألىنا هااا ابلةرماال ع لجااأل صاا وها  لالة   ااز ب نهااا لبااحن الاا عال  الباطىنااة  باا لل سفااز 

رة ع ألىناااي الاا عأة  لد إعااراض عنهااا باا اعي اهلااأ  لهااأ ا فحاااق  حب ااث ت ااأل عىن ااه  اارال هللا ماان لىنة ااكتأ  لد م اااب
 اصىنل هأ ضالةه ا نيفألة. 

اصامس: امةثال ما خمر هللا به  لاجةنا  ما هنى عنه  عىنى لسال الر ل البالوحن  لا افظة عىنى األباع ذلا ب لل ألر ري  
   ألر ريه. لد سرتف  لخل تكلل عنه من ترت

السالس: خد زتل لنفسه و  ا م  هللا ف  ا و م به  فال تةب   لىنةح م ع وبأل بتض ما خمار هللا باه لنباك الابتض.   
ك اااا و اااي هللا ألتااااىل )لإذا لعاااأا إىل هللا لا اااأله لااا ح م ب ااانهم إذا فرتااال مااانهم مترضاااأل لإل ت ااان هلااام احلااال  ألاااأا إل اااه 

ألااه )لمااا كااال  ااؤمن لد مؤمنااة إذا وضااى هللا لا ااأله خماارا خل ت ااأل هلاام اصاارية ماان مااكعنحن) لواا  لصااف هللا ا سااىن حن با
 خمرهم)  فا  خعرض ال فاا عن ا ميال ابلبتث؛ لهنم مل تيفاه لا م ةا بتث. 

ا ره الساااب : خل ت ااأل مةطىنبااا  اارال هللا  ااا خشاا ل عىن ااه ف ااه  لاوةااا  إىل جرتااه ف ااه عىنااى ماارال هللا: تةطىنبااه ماان إحلاوااه بنظاا 
الةامة الةنظري  ا عىنم خنه مرال هللا  ك ا وال هللا ألتاىل )للأ الله إىل الر األ لإىل خليل المار مانهم لتىن اه الاكتن تساةنبطأنه 
منهم) لهلكا خل ل عىن اء ا  الق و م الةفاه ع ال تن لادجةهال  سم الةاأ  ا رمأا هبا ع وألاه ألتااىل )فااألاأا هللا ماا 

 ا ةطتةم). 
امن: ا عاراض عان اهلاأ  ا اكمأق ع الا تن  لعان الااأل ف اه براري  اىنطال )لمان خضال  ان األبا  هاأاه براري ها   ماان الثا 

 هللا). 
الةا  : خل أل أل متامىنة خفارال الماة بتضاها بتضاا  ل اعاهتاا  لمتامىنةهاا المام كاكلا  جااتاة عىناى مارال هللا ألتااىل مان  

 ألىنا ا تامالت. 
  أ عنا   ا خنبران هللا به: من صفاأله  لمن الاضاء لالا ا: لخل هللا هأ ا ةبرف ا طىنل. التاشر: الةب تل  ا غ 
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لوأله )لول لىنكتن خلألأا ال ةا  لالم حن خخ ىن ةم) إبطال ل أهنم واصىنحن عىنى هكا ا ت   فرماا ا يفاركأل فبتا هم عناه   
ى  لجتىناأا ماار  صاااوبة هلل ألتاااىل فهااكا خصاال لاابطالل خل ت أنااأا خ ااىن أا خشا  البتاا   اااهر  لخمااا النباااا  فااا  خهلااأا ع ساا

لجأههم هلل؛ لهنم عب لا م  هللا غريه  لصانتأا المم احلاك ة لا ىنأ   فر سأا ال تن عىنى وسأ ماا تىناك هلام لت سابهم 
 احلظأة عن هم. 

النب اء لوةىنأا بتضاهم  لا اةهزءلا با عأة اصاري إىل لخما ال هأل فإهنم لإل مل تيفركأا ابهلل و  ناضأا خصأل الةاأ   فسفهأا  
هللا  لغريلا الو اق األباعا لىنهأ   لككبأا الر ل  لوةىناأا الوبااا  فارة ت األ هاؤدء وا  خ اىن أا هلل  لخكارب مبطال لاكلا 

 هأ أل كتبهم حم  ا صىنى هللا عىن ه ل ىنم للل النظر ع لد ل ص وه. 
ا) متناه: فإل الةزمأا النازلل إىل الةحاال  تا  خ اىن م لجهاي هلل فاا  اهةا لا  لمل تبال مث إل وأله )فإل خ ىن أا فا  اهة ل  

إد خل تةبتأ  لةىناي ما ألبىنرهم عن هللا؛ لل ذلا خلل متاين إ الق الأجه هلل  لإل ألألأا لخعرضأا عن وألا هلام: آ اىن ةم 
البالغ) لو  مأوا  جاأا  اليفارط  لهاأ ع ا تا   فىن س عىن ا من إعراضهم ألبتة  فإلا عىن ا البالغ  فاأله )فإلا عىن ا

عىنة اجلأا   فأوأعه مأو  اجلأا  إزا  ب ت   خي د سزل  لد ألظنن خل عا ق اهةا ا هم  ل  بةاا ع سبا ل إ االمهم   
 كال لةابري منا؛ إذ مل ألبتث إد لىنةبىن غ  د لةحب ل اهة اء ا بىنغ إل هم. 

   عىن هم خمت ادطالع  فهأ الكي تةأىل جزاءهم لهأ تتىنم خنا بىنرم ما خمرت به. لوأله )لهللا ببري ابلتبال) خي مطىن 
لورخ انف   لخبأ ع رل  لخباأ جتفار )األابتن) إبثباات ايء ا اة ىنم ع الأصال للل الأواف. لوارخ تتااأ  إبثباهتاا ع احلاال حن   

 لالباوأل حبكفها لصال للوفا. 
ب اااحن براااري وااال لتاةىناااأل الاااكتن  مااارلل ابلاساااط مااان النااااس فبيفااارهم بتاااكا  )إل الاااكتن ت فااارلل  ايت هللا لتاةىناااأل الن 

[) ا ااةقناف لب ااال بتااض خوااأال 22[ خللقااا الااكتن وبطاام خع اااهلم ع الاا ن ا لار اارة لمااا هلاام ماان انصاارتن]21خلاا م]
كه الباالت ال هأل  ا ناف ة إ الق الأجه هلل  فا رال أبصحا  هكه البالت  باأف ال هاأل  لهام وا  عرفاأا  ضا أل ها

ع مأاضاا  كثاارية ماان الااارآل. لا نا اابة: جاارايل اجلاا ال ماا  النباااا  لخل جتىنااأا   تااا ع واارل وألااه: )لواال لىنااكتن خلألااأا 
 ال ةا  لالم حن خخ ىن ةم). 

لجيء ع هاأله البالت ابلفتال ا ضاااعة لةا ل عىناى ا ةحضااا احلالاة الفظ تاة  للا س ا ارال إفاالة الةجا ل؛ لل ذلاا  
ألى ع وأله )ت فرلل) د تةرألى ع وأله )لتاةىنأل) لهنم وةىنأا النب اء لالاكتن  مارلل ابلاساط ع  مان مضاى. لا ارال لإل أت

من خصحا  هكه البالت تهأل التبر النبأي: لهنم الكتن ألأع هم بتكا  خلا م  لإلاا مال هاؤدء ألبتاة خ االفهم لهنام 
 كاراي لناه واالل ختىنا ص ابناه داىي مان الاةال  لوةىناأا داىي  مياناه بت ساى  متةا لل   ال ما فتىناه خ االفهم  الاكتن وةىناأا 

لوةىنأا النل إام اء  بر  لوةىنأا وزو ال النل لجل ألأب اه هلم عىنى  اأء خفتااهلم  ل ع اأا خهنام وةىناأا ع ساى عىن اه الساالق  
ا إ ارا  ل  النال خشات اء: نيفاره اب نيفااا فهأل مت لل عىن هم إبورااهم لإل كانأا كااذبحن ف اه  لوةال منيفاا ابان وزو اال  مىنا

لنه هناه عن ا ن ر   ارخ  لمسا   مان باين إ ارا  ل  لمل د اأه  ف اال هاكا الاةال متا للا عىنا هم  لكام وةىناأا  ان  مارلل 
 ابلاسط  لكل ألىنا اجلرا م مت للة عىن هم؛ لهنم اضأا هبا  لخحلأا ع لوأعها. 
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احلاال ا ؤكا ة  ضا أل  ىناة )تاةىناأل النب احن) إذ د ت األ وةال النب احن إد براري  لوأله )برري ول)  رف مسةار ع مأضا  
ول  لل س له مفهاأق لظهاأا عا ق إاالة الةا  ا  لادوارتا ؛ فإناه د تاةال نال حبال  فاككر الا ا  ع مثىناه د إشا ال عىن اه  

ط النفااي عىن ااه مثال وألااه ألتاااىل )د تساارلأل لإلاا زاايء ا شاا ال ع الا اا  الأاوا  ع و ااز النفااي  إذا مل ت اان ا اباأل ألسااىن
 الناس إحلافا) لوأله )لد أل أنأا خلل كافر به لد أليفرتلا  اي  ننا وىن ال) لو  ألا ق ع  أاة البارة. 

 لا ابأل من هكه احلال  ايلة أليفأته فتىنهم.  
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جه بناء اصرب: لهأ خهنم إلا وةىنأهم لهنم  مرلل ابلاسط خي ل ا كال وأله )لتاةىنأل الكتن  مرلل ابلاسط) مأمقا إىل ل   

 ابحلل  فا  اكةفي هبا ع ال دلة عىنى اليفناعة  فىنم سةج إىل  ايلة الةيفن  . 
لواارخ اجل هااأا ماان التيفاارة )تاةىنااأل) الثاااين مثاال اللل بساا أل الااااف لواارخه ماازة لواا ه )لتااااألىنأل) بفااةح الااااف بتاا ها  

 ي مبالرة ع الاةل. بب رة ا فاعىنة له
لالفااااء ع )فبيفااارهم) فااااء اجلاااأا  ا ساااةت ىنة ع شااارط  ل ىنااام عىناااى  ااارب إل لل ا ااام إل لهاااأ مأصاااأل ألضااا ن متااا   

اليفرط  إشااة إىل خنه ل س ا ابأل وأما مت نحن  بل كل من تةبف ابلبىنة فجزاؤه خل تتىنم خل له عاكااب خل  اا. لا اةت ل 
 بيفرهم ع مت  خنكاهم هت  ا. 

وا اااة الةبيفااري: ا  باااا  ااا تظهاار  اارلا ا ااارب )بفااةح الباااء) لهااأ هنااا مسااةت ل ع ضاا  وا اةااه  إذ خاتاا  بااه ا  باااا ل  
حبباااأل التاااكا   لهاااأ مأجاااأ حلااازل ا ااااربتن  فهاااكا اد اااةت ال ع الضااا  متااا لل عنااا  عىن ااااء الب اااال مااان اد اااةتااة  

  إد عىنى مت  الةه م  خل الة ىنا ح  ك اا خطىنال ع ارل ابان  لتس أهنا هت   ة لل أليفب ه الض  بض ه د ترل  ع عال خو
 كىنثأق. ا م الض اف عىنى الع اء  لخطىنل الار  عىنى وةل الع اء  ع وأله:          

 نزلةم منزل الض اف منا                      فتجىننا الار  خل أليفة أان   
لببح مرلاة طحأان واال السا اكي: لذلاا بأا اطة انةازاع شابه الةضاال ورتناكم فتجىننا واراكام                      وب ل ا  

 لإحلافه بيفبه الةنا أ. 
لجيء اب م ا شااة ع وأله )خللقا الكتن وبطم خع اهلم) لهنم مت زلا هبكه الفتال الا  للام عىن هاا صاالت ا أصاأل  

 شااة. خك ل مت  ز  للىنةنب ه عىنى اهنم خوااء  ا   ارب به عنهم بت  ا م ا 
لا م ا شااة مبة خ  ل ربه )الكتن وبطم خع اهلم)  لو ل هأ  رب )إل) ل ىنة )فبيفرهم بتكا  خل م) لهأ اجلااي عىناى  

 مكهأ   بأته لنه مين  ل أل الفاء ع اصرب مطىناا. 
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عىناى ذلاا متث ال حباال لوبط الع ال إ الة آراها النافتة من ثأا  لنت م ار رة  لو اة ط باة ع الا ن ا. لإطاالق احلابط  
ا بل ال  تب بها احلبط لهاأ انةفااخ ع بطأهناا مان كثارة الكال  ت األ  ابأ مأهتاا  ع واحن خكىنام ماا خكىنام لاللةاكاذ 

 به. 
لألا ق عن  وأله ألتاىل )لمن ترأل  من م عان لتناه ف  ام لهاأ كاافر فرللقاا وبطام خع ااهلم ع الا ن ا لار ارة) ع  اأاة  

 البارة. 
خل ال هاأل  اا كاانأا مةا تنحن ترجاأل مان خع ااهلم البااحلة النفا  هباا ع ار ارة ابلنجااة مان التااا   لالنفا  ع  لا ت  هناا 

الاا ن ا  را اضااا هللا عىنااى عباااله الباااحلحن  فىن ااا كفاارلا  ايت هللا  لجحاا لا نبااأءة حم اا  صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم  لصااأبأا 
فاا  ااألاا لا عان لتاانهم فا اةحاأا التاكا  اللاا م  للاكلا ابةاا أب باه باألااه ) الاكتن وةىناأا النب اااء لالاكتن  ماارلل ابلاساط  

فبيفرهم بتكا  خل م). فال جرق سبط خع ااهلم فاال تنةفتاأل بثأاهباا ع ار ارة  لد  راهاا الط باة ع الا ن ا  لمتا  )لمااهلم 
 من انصرتن) ماهلم من تناكهم من التكا  الكي خنكالا به. 

 ى ألنب ص الت أق لقال ترت  هلم م  ل إىل الةرلتل. لجيء  ن ال الة عىن 
[ 23)خمل ألاار إىل الااكتن خلألااأا نباا با ماان ال ةااأ تاا عأل إىل كةااأ هللا لاا ح م ب اانهم مث تةااأىل فرتاال ماانهم لهاام مترضااأل] 

د اتاأ  [ ف  ف إذا  تنهم ل أق24ذلا أبهنم والأا لن متسنا الناا إد خايما مت للت لغرهم ع لتنهم ما كانأا تفرتلل]
[) ا ةقناف ابة ا ي: لىنةتج اأ مان والاة ال هاأل ع شا ة ضاالهلم. 25ف ه للف م كل نفس ما كسبم لهم د تظىن أل]

فاد ةفهاق ع وأله )خمل ألر) لىنةارتر لالةتج أ  لو  جاء اد ةت ال ع مثىنه خل ت أل اد ةفهاق لا اال عىناى نفاي الفتال 
تاار عىنااى نف ااه حمرضااا لىن ااطااأ عىنااى ادعاارتاف بااه بناااء عىنااى خنااه د ترضااى خل لا اارال وبااأل ا وااراا ابلفتاال ل  ااأل الةار 

 ت أل  ن جبهىنه  لو  ألا ق عن  وأله ألتاىل: )خمل ألر إىل الكي وا  إبراه م ع ابه) ع  أاة البارة. 
    
 

 736صفحة : 
 
يفااف ع وألاه ألتااىل )خمل ألار إىل لالرؤتة ببرتة ب ل ل ألت تةها حبرف إىل: الكي تةت   به فتل النظر  لجأ  صاوأ ال   

الكتن خلألأا نب با من ال ةا  تيفرتلل الضاللة) ع  أاة النساء: خل أل أل الرؤتة وىنب ة  لأل أل )إىل) لا ىنة عىنى ا فتأل 
 اللل لةرك   األبال التىنم اب تىنأق لانةها ه اجملا ي إل ه  فة أل مثل وأله )خمل ألر إىل الكي وا  إبراه م). 

ح و عنهم بطرتل ا أصأل ة للل لابهم  خعين ال هأل  لل ع البىنة ما تزت  الةتج أ من وااهلم؛ لل كاأهنم لعرف ا ة 
عىناى عىنام مان ال ةاا  وىن ال خل كثاري مان شارنه خل تبا هم ع ااا خ ارب باه عانهم. عىناى ماا ع هاكه الباىنة ختضاا مان ألااأهحن 

 عىن هم ا زعأق. 
 هر  لو ل: هأ لىنجنس. لال ةا : الةأااة فالةترتف لىنته   لهأ الظا 
 لا رال ابلكتن خلألأه هم ال هأل  لو ل: خات  النباا   خي خهل جنرال.  
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 لالنب أ: الاسط لاحلف لألا ق عن  وأله ألتاىل )خللقا هلم نب أ  ا كسبأا) ع  أاة البارة.  
 الةنأتن لىنةاىن ل.  لألن ري )نب با) لىننأع ة  لل س لىنةتظ م؛ لل ا ااق مااق هتالل هبم  لدة ل خل ت أل 
ل)من) لىنةبت ض  ك ا هأ الظاهر من لفف النب أ  فا رال ابل ةا  جنس ال ةاأ  لالنبا أ هاأ كةااهبم  لا ارال: خلألاأا  

بتض كةاهبم  ألترتضا أبهنم د تتىن أل من كةاهبم إد وظا تساريا  لزاأ  كاأل مان لىنب اال. لا تا : خلألاأا وظاا مان وظاأظ 
 خلألأه. ال  ال  هأ ال ةا  الكي 

ل ىنة )ت عأل إىل كةا  هللا) ع مأض  احلال لهنا حمل الةتج أ  لذلا ابعةباا ضا   ة ماا عطاف عىن هاا  لهاأ  وألاه  
)مث تةاأىل فرتاال ماانهم) لل ذلاا هااأ التج ااأ د خصاال لعاأهتم إىل كةااا  هللا  لإذا جتىناام )ألار) وىنب ااة فج ىنااة تاا عأل ع 

 مأض  ا فتأل الثاين لو  عىن م بت ه. 
كةا  هللا): الارآل ك ا ع وأله )نبك فرتل من الكتن خلألأا ال ةا  كةا  هللا لااء  هأاهم) فهأ غري ال ةاا  ا ارال ع ل) 

وأله )من ال ةا ) ك ا تنبئ به ألر ري ال ىنأ . لا ت : تا عأل إىل األبااع الاارآل لالنظار ع متان اه لا ح م ب انهم ف اربأل. 
ال ماان ال ةااا   لإلااا غااري الىنفااف ألفننااا لألنأتهااا اب اا عأ إل ااه  خي تاا عأل إىل كةاااهبم لزااأ  خل ت ااأل كةااا  هللا عااحن ا اار 

 ل ةرمىنأا منه  ف تىن أا ألبيفريه بر أل    من بت   لألىن  حه إىل صفاأله. 
الي  ع  بأ نزلل هكه ارتة: خل ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل ىنم ل ل ما ااس ال هاأل فا عاهم إىل ا  االق  فااال لاه  

بن ع رل  لاحلااو بن  ت : عىنى خي لتن خنم وال: عىنى مىنة إبراه م واد: فإل إبراه م كال تهاألاي. فااال هل اا: إل  نت م
 ب ننا لب ن م الةأااة فهىن أا إل ها  فرب ا. 

لوألااه )مث تةااأىل فرتاال ماانهم) )مث) عاطفااة  ىنااة )تةااأىل فرتاال ماانهم) عىنااى  ىنااة )تاا عأل) فااا تطأف هنااا ع و اام ا فاارل  
 لم )مث) عىنى خل ألأل هم مسة ر ع خ مال كثرية ألبت  عن  ماال الا عأة  خي خهنام د ترعاألل فهام تةألاأل مث تةألاأل؛ لل ف

ا ارء واا  تتاارض غضابا  خل لتظاام ا فاجاارة ابلمار غااري ا رتوااأ  مث تثااأ  إل اه اشاا ه  لتراجاا  نفساه  فريجاا   لواا  عىناام خل 
 طا . ألأل هم إثر ال عأة للل ألراخ واصل بفحأ  اص

ف  أل )مث) لىن دلة عىنى الرتا ي الرألل؛ لهنم و  تةألأل إثر ال عأة  لل ن خات  الةتج أ مان وااهلم ك اف تةألاأل بتا   
خل خلألأا ال ةا  لناىنأه  فإذا لعأا إىل كةاهبم ألألأا. لا أل ال اب ضااع ع وأله )تةألأل) لىن دلة عىنى الةجا ل كااأل جتفار 

     ابن عىنبة احلااثي:      
لد ت يفاااف الر ااااء إد ابااان واااارة                      تااار  غ ااارات ا اااأت مث تزلاهاااا لالةاااأيل جماااا  عااان النفاااأا لا ابء    

 لخصىنه ا عراض لادنبراف عن ا  ال. 
ىناى ل ىنة )لهم مترضأل) وال مؤك ة جل ىنة )تةأىل فرتل) إذ الةأيل هأ ا عراض  ل اا كانام وااد مل أل ان ف هاا لدلاة ع 

 ال لاق لالثبات ف انم لالة عىنى جت ل ا عراض منهم ا فال ختضا من ا ضااع ع وأله )مث تةأىل فرتل منهم). 
    
 

 737صفحة : 
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لوألاه )ذلااا أبهناام وااالأا لان متساانا الناااا) ا شااااة إىل ألاأل هم لإعراضااهم  لالباااء لىنساابب ة: خي إهنام فتىنااأا مااا فتىنااأا بساابأ   

ن التكا  إد خايما وىن ىناة  فانتا ق اكارتاثهم ابألبااع احلال؛ لل اعةااالهم النجااة مان عاكا  هللا عىناى   ع هم خهنم ع خمال م
كل وال جرخهم عىنى ااأل ا  مثل هكا ا عراض. لهكا ادعةاال م  بطالنه مؤذل ختضا بسفالة مهةهم ال تن ة  ف انأا د 

ى خل هكا ادعةاال د لل ل عىن ه لخنه مفرت  ما لس  لهاكه تنافسأل ع ألزك ة النفس. لعرب عن ادعةاال ابلاأل لدلة عىن
 التا  ة عا  ة ال هأل  ك ا ألا ق ع البارة. 

لوألااه )لغاارهم ع لتاانهم مااا كااانأا تفاارتلل) خي مااا ألاألااأه عىنااى الاا تن لخل ىنااأه ف ااه  فىنااكلا خ  بفااي ال الااة عىنااى الظرف ااة  
النااا إد خايماا متا للة)  لكاانأا ختضاا تزع األ خل هللا لعا  تتااأ  خد  اجملا تة  لمن  ىنة ما كانأا تفرتلنه وأهلم )لن متسانا

 تتك  خبناءه. 
لواا  خ اارب هللا ألتاااىل عاان مفا اا  هااكا الراارلا لادفاارتاء إبتااعهااا ع الضااالل الاا ا م  لل ا االفااة إذا مل أل اان عاان غاارلا  

ساىن أل برارلا كثاري ع ألفااات  لتانهم لافارتاءات مان فا والع عنها مرجأ  خما ا ررلا فاال ترتواأ مناه إواالع. لوا  ابةىناى ا 
 ا أضأعات عالت عىنى مااص  ال تن لوأاع  اليفرتتة اب بطال  لألفب ل ذلا ع غري هكا اجملال. 

 
لوأله )ف  ف إذا  تناهم ل أق د اتأ ف ه) ألفرت  عن وأله )لغرهم ع لتنهم) خي إذا كال ذلا غارلاا ف  اف وااهلم خل  

 تناهم للف ناهم جزاءهم لاد ةفهاق هنا مسةت ل ع الةتج أ لالةفظ   جما ا. جزاؤهم إذا  
ل)ك ف) هنا  رب  كلف لل عىنى نأعه الس اق  ل)إذا)  رف منةبأ ابلكي ع ل ع مظرلفه: لهأ ما ع ك ف مان  

ك اأ عنا  وألاه ألتااىل: مت  اد ةفهاق الةفظ تي كاألا: ك ف خنم إذا لا ام التا ل  ل ا جيء  ايلة ب اال  ثال هاكا الرت 
 )ف  ف إذا جقنا من كل خمة شه  ) ع  أاة النساء. 

)ول الىنهم مىنا ا ىنا ألؤ  ا ىنا من أليفاء لألنزع ا ىنا  ن أليفاء لألتز من أليفاء لألاكل مان أليفااء ب ا   اصاري إناا عىناى   
ر  ا  ام مان احلاي لألار ق مان [ ألأ  الىن ل ع النهاا لألأ  النهاا ع الىن ل لختر  احلاي مان ا  ام لختا26كل شيء و تر]

[) ا ةقناف ابة ا ي ا ابأل منه الةترتض أبهال ال ةاا  أبل خعراضاهم إلاا هاأ وسا  عىناى  لال 27أليفاء برري وسا ]
النبأة منهم  لاناراض ا ىنا منهم  بةه ت هم لإبوامة احلجة عىن هم ع خنه د عجأ خنم ألنةال النبأة من باين إ ارا  ل إىل 

 إىل خل اليفرتتة ا  الم ة شرتتة مااانة لىنسىنطال لا ىنا.  التر   م  ا مياء
ل  الىنهم  ع كالق التر   اف بن اء هللا ألتاىل ع ال عاء  لمتناه اي هللا. ل ا كثر وكف ورف الن اء مته واال النحااة:  

عنا  إاالة الا عاء صااا غن اا إل ا  م عأض من ورف الن اء ترت لل خل حلاق ا  م اب م هللا ع هاكه ال ىن اة  اا مل تاا  إد 
عن جىنأ وارف النا اء ا ةباااال للا س ا ارال خل ا ا م ألف ا  النا اء. لالظااهر خل ا ا م عالماة ألناأتن ع الىنراة ا نااأل منهاا  

 كىن ة )الىنهم) من عربان ة خل وحطان ة لخل خصىنها لخل خصىنها د هم مرالف إله. 
 ء كاأل العيفى:          لت ل عىنى خل التر  نطاأا به ه كا ع غري الن ا 
 ك عأة من خيب اابح                      تس تها الىنهم ال بري لخهنم نطاأا به ككلا م  الن اء كاأل خيب  راش اهلكيل:             
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لنحاة: إل ا ا م إين إذا ما و و خ اا                      خوأل اي الىنهم اي الىنه ا لخهنم تاألأل اي هللا كثريا. لوال  هأا ا  
عأض عن ورف الن اء ا اكلف لإناه ألتاأتض غاري و ا اي لإل ماا لوا  عىناى  االف ذلاا شاكلذ. ل عام الفاراء خل الىنهام 

 خمةزل من ا م اجلاللة ل ىنة خصىنها )اي هللا خق) خي خوبل عىن نا اري  لكل ذلا أل ىنف د لل ل عىن ه. 
ع خمثالاه  اا تابا  مان ذلاهتاا  لمنافتهاا  لنراهتاا   اا تيفااء  لا الا هأ ا ااةص ابلةبارف ع شايء جب  ا  ماا تةبارف 

 فا  ت أل ذلا ابدنفرال  لهأ الكثر  لو  ت أل  يفااكة: لا تة  خل ض اة. 
    
 

 738صفحة : 
 
لا ىنا بضم ا  م ل  أل الالق نأع من ا ىنا ب سر ا  م  فا الا ابل سر  جنس لا ىنا  ابلضم  ناأع مناه لهاأ خعىناى   

خنأاعه  لمتناه الةبرف ع  اعة عظ  ة  خل خمة ع ت ة ألبرف الة بري لىنيفاؤلل  لإواماة احلااأق  لاعاتاة ا باا   للفا  
الت لال عنها  لألأج ههاا إىل ماا ف اه  ريهاا  ابلرغباة لالرهباة. لانظار وألاه ألتااىل )واالأا خة ت األ لاه ا ىناا عىن ناا) ع  اأاة 

له ألتاىل )مىنا تأق ال تن)  ف ت  مالا ا ىنا خنه ا ةبرف ع نأع ا ىنا )ابلضم) البارة لو  ألا ق شيء من هكا عن  وأ 
 ا تيفاء  أبل تارال اب ىناا هاكا الناأع. لالةترتاف ع ا ىناا اللل د اةرراق اجلانس: خي كال مىناا هاأ ع الا ن ا. ل اا كاال 

ا ىناا  خي  عطا ااه  لألأ تتااه  لألأ اا ته   ا ىناا ماه ااة ماان ا ااأاهي  كاال متاا  كااأل هللا مالااا ا ىناا خنااه ا الااا لةباارتف
 لألض  اه  فهأ عىنى ألا تر مضاف ع ا ت . 

لالةترتااف ع ا ىنااا الثاااين لالثالااث لىنجاانس  للل ا ااةرراق خي طا فااة لوبااة ماان جاانس ا ىنااا  لالةتأتاال ع الفاارق بااحن  
ء لألنزع ا ىنا  ن أليفاء) فإل إتةاءه ما اا اجلنس عىنى الارا ن. للكلا ب نم صفة مالا ا ىنا باأله )ألؤ  ا ىنا من أليفا

 لنزعه ماأل عىن ه ابلةيف  ا: إزااب  ل ىنبا  لكثرة لوىنة. 
لالنزع: وا اة إ الة اجلرق من م انه: كنزع الثأ   لنزع ا ااء مان البقار  لتساةتاا   الاة البافات لا تااين ك اا واال ألتااىل  

لكات ا ةبىنة اب  ال  لأليفب ه إ الةه ابلنازع  لمناه وألاه هناا )ألنازع )لنزعنا ما ع ص لاهم من غل) بةيفب ه ا ت  ا ة  ن اب
 ا ىنا) خي ألزتل لصف ا ىنا  ن أليفاء. 

لوأله )ب    اصري) متث ل لىنةبرف ع المر؛ لل ا ةبرف ت أل خواأ  ألبارفه بأضا  شايء ب ا ه  للاأ كاال د تأضا  ع  
 ال    وال عنرتة بن ال رس ا تين الطا ي:          

ف ا با  تا  اري خاألاجاا ه                      لغاري صا لل  اصطاأ ال باري لهاكا تتا  مان ا ةيفاابه لل ف اه إضاافة ال ا    
إىل ض ري اجلاللة  لد أليفابه ف ه: لظهأا ا رال من ا ةت اله ع ال الق التريب. لادوةباا عىنى اصاري ع ألبارف هللا ألتااىل 

   م احلر) خي لالربل. اكةفاء كاأله ألتاىل ) راب ل ألا
لكال اصرب ماةضى ابلكات خصاله لاليفر ماةضى ابلترض وال اجلالل ال لاين ع شرح لتباجة ه اكل النأا: ل ص اصري  

 هنا لل ا ااق مااق ألرجي ا سىن حن اصري من هللا  لو  عىنم خل  ريهم شر لض هم ك ا و ل:          
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 ماةضااى الااكات لاليفاار ماضااي ابلتاارض لصااالا ابلةباا   ااا خل بتااض مااا تةضاا ن مباا أ وااأق عناا  وااأق فأا اا  خي  اصااري  
 ريات كثرية هأ مسةىنزق ليفر وىن ل  فىنأ ألركم ألىنا اصريات ال ثرية لكلا اليفر الاىن ل  لباا ألركها شرا كثريا  فىن ا ص ا 

 ذلا اصري لزمه وبأل ذلا اليفر  . 
لنهاا ل ىن ة الىن ل  ف رل خوا مها تا  ل ع ار ار  لد لايل ما ة لوا اة )ألأ ) أل  ل لهأ هنا ا ةتااة لةتاوأ ضأء ا 

النهاا عىنى م ة الىن ل لع سه ع الايق لالفبأل ع ا خايق ادعة ال لهاي ع احلا ااة حلظاات وىن ىناة مث تزتا  خوا مها ل ان 
واال اباان عرفاة:  كااال  الازايلة د ألا ا  ع خلهلااا فاال تترفهااا إد التىن ااء  لع الظااهر هااي تأماال ع كاال نباف  انة مشساا ة

بتضهم تاأل: الارآل تيفة ل عىنى خلفاظ تفه ها التأاق لخلفاظ تفه ها اصأاف لما تفه ه الفرتاال لمنه هكه ارتة؛ فاإل 
 ا تال  تيف ل الايق ال  د تفه ها إد اصأاف لالفبأل ال  ت اكها  ا ر التأاق  . 

هالة لا شرا   بت  خل كاال النااس عىناى لتان صاح ح كا تن مأ اى  لع هكا امز إىل ما و و ع التامل من  ىن ات اجل 
لإىل ما و و بظهأا ا  الق من إبطال الضالدت  للكلا ابة أب باأله )ألاأ  الىن ال ع النهااا)  ل  األ ادنةهااء باألاه 

لاكي لل عىناى هاكا الرماز )لألأ  النهاا ع الىن ل)  فهأ نظري الةترتض الكي ب نةه ع وألاه )ألاؤ  ا ىناا مان أليفااء) ارتاة. لا
 افةةاح ال الق باأله )الىنهم مالا ا ىنا) اخل. 

لإ اارا  احلااي ماان ا  اام كااارل  احل ااأال ماان ا ضاارة  لماان مااح الب ضااة  لإ اارا  ا  اام ماان احلااي لع ااس ذلااا كىنااه   
  لا ىنا ع خمة ل  جيء  ايلة ب ال هلكا عن  وأله )لمن خير  احلي من ا  م) ع  أاة تأنس. لهكا امز إىل  هأا اهل 

خم ة  ل هأا ضالل ال فر ع خهل ال ةابحن  ل لال ا ىنا من  ىنفهام بتا  خل كاال شاتاا خ االفهم  بارتناة افةةااح ال االق 
 باأله )الىنهم مالا ا ىنا) اخل. 

    
 

 739صفحة : 
 
لوارخه ابان كثاري  لابان لورخ انف   لمزة  لال سا ي  لوفص عن عاصم  لخبأ جتفر  ل ىنف: )ا  م) بةيف ت  الةحة ة.   

 عامر  لخبأ ع رل  لخبأ ب ر عن عاصم  لتتاأ : بس أل الةحة ة لمها لجهال ع لفف ا  م. 
 لوأله )لألر ق من أليفاء برري وسا ) هأ كالةكت ل لكلا كىنه.  
منه)  لتطىنل عىنى لالر ق ما تنةف  به ا نسال ف طىنل عىنى الطتاق لالث اا كاأله )لج  عن ها ا وا) لوأله )فىن رأل م بر ق  

خعم من ذلا  ا تنةف  به ك ا ع وأله ألتاىل )ت عأل ف ها بفاكهة كثرية لشرا . لعنا هم واصارات الطارف خألارا  مث واال 
إل هكا لر ونا ماله من نفال) لوأله )ول من تر و م من الس الات لالاض ول هللا) لمن مث   ام الا ااهم لالا اننري ا واا: 

 ق  لع هكا إمياء إىل بيفااة لىن سىن حن  ا خ بئ هلم من كنأ  ا  الا الفاا  ة لالا برتة لغريها. لل هبا تتأض ما هأ ا  
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)د تةاااك ا ؤمنااأل ال فااارتن خلل اااء مااان للل ا ااؤمنحن لماان تفتااال ذلااا فىنااا س ماان هللا ع شاايء إد خل ألةااااأا ماانهم ألاااااة  
ي ا ةا مااة  ا ةضاا نة عاا اء ا يفااركحن لت ااالق لخهىنااه  [) ا ااةقناف عاااأ بااه ار28لدااكاكم هللا نفسااه لإىل هللا ا بااري]

 لوس  ال هأل هلم  لألأل هم عنه: من وأله )إل الكتن كفرلا لن ألرين عنهم) إىل هنا. 
فا نا بة خل هكه كالنة جة  ا ألا مها: هنى هللا ا ؤمنحن بت  ما بحن هلم بري ا االفحن لإعراضهم خل تةاكلا ال فاا خلل اء  

 اااؤمنحن؛ لل اختاااذهم خلل ااااء بتااا  خل  اافه ار ااارلل لتااانهم ل اافهأا خوالمهااام ع األباعاااه تتاا  ضاااتفا ع الااا تن ماان للل ا
 لألبأتبا لىن تة تن. 

لشاع ع اصطالح الارآل إطالق لصف ال فر عىنى اليفر   لال افرتن لالاكتن كفارلا عىناى ا يفاركحن  للتال ألتىن ال النهاي  
لل ا يفااركحن هاام الااكتن كااال ب اانهم لبااحن ا هاااجرتن صااالت  لخنسااا   لمااألات  عاان ادختاااذ ابل ااافرتن هبااكا ا تاا  هنااا 

لخمالطااات مال ااة  ف ااانأا  ظنااة ا ااأادة ماا  بتضااهم. لواا  عىناام كاال  ااام  خل ماان تيفااابه ا يفااركحن ع مأوفااه جتاااه ا  ااالق 
فحن ع ال تن: مثل ا رال من وألاه )لمان ت أل ألأيل ا ؤمنحن إايه كةأل هم ا يفركحن. لو  ت أل اب رال ابل افرتن     ا اال

ت فاار  ايت هللا فااإل هللا  اارت  احلسااا )  فىنااكلا كىنااه و اال: إل ارتااة نزلاام ع واطااأ باان خيب بىنةتااه لكااال ماان خفاضاال 
ا هاااجرتن ل ىنااص ا ااؤمنحن  إد خنااه أتلل ف ةااأ كةااااب إىل واارتش تتىن هاام بةجهااز الناال صااىنى هللا عىن ااه ل ااىنم لفااةح م ااة. 

م ع خ ااء ابناة خيب ب ار  اا ا اةفةم ا األ هللا صاىنى هللا عىن اه ل اىنم ع بار لالا هتا لصاىنةها  خي وبال خل جتايء لو ل: نزل
خمها إىل ا  تنة ااغبة؛ فإناه ثبةام ع الباح ح خل النال صاىنى هللا عىن اه ل اىنم واال هلاا: صاىني خماا. لو ال: نزلام ع فرتال 

افا  ابان خيب احلا ال  لمهاا تهاألايل ب ثار . لو ال: نزلام ع ا ناافاحن من النباا كانأا مةألحن ل تاأ بان الشارف  لخيب ا 
لهم  ن تةأىل ال هأل؛ إذ هم كفاا جهةهم  لو ل: نزلم ع عبالة بن البامم لكال له وىناف ما  ال هاأل  فىن اا كاال تاأق 

خيرجاأا متاي فر اةظهر الوزا  وال عبالة لىننل صىنى هللا عىن ه ل ىنم: إل متي مخس ا ة اجل من ال هاأل  لوا  اختام خل 
هبم عىنى الت ل. لو ل: نزلم ع ع اا بن اي ر  ا خ كه ا يفركأل فتكبأه عكااب ش ت ا  فاال ماا خااللا مناه  ف فاأا عناه  

 فيف ا ذلا إىل النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  فاال له )ك ف جت  وىنبا) وال )مط قنا اب ميال) فاال: فإل عاللا فت . 
 نحن) )من) لةرك   الظرف ة. لوأله )من للل ا ؤم 
لا ت : مباع تن ا ؤمنحن خي ع الأدتة  لهأ ألا    لىننهي حبسأ الظاهر  ف  أل ا نهاي عناه اختااذ ال اافرتن خلل ااء للل  

 ا ؤمنحن  خي لدتة ا ؤمن ال فاا ال  ألناع لدتةه ا ؤمنحن  لذلا عنا ما ت األ ع ألاأيل ال اافرتن إضاراا اب اؤمنحن  لخصال
الا أل خل أل أل لالورتا   لت ل لكلا وأله بتا ه )لمان تفتال ذلاا فىنا س مان هللا ع شايء) لناه نفاي لأصاىنة مان تفتال 
ذلا جبانأ هللا ألتااىل ع   ا  الواأال  لالتار  ألااأل )خنام ماين لخان مناا) ع متا  شا ة ادألباال واىت كارل خوا مها 

 لالاط تة: لسم مين للسم منا؛ وال النابرة:          جزء من ار ر  خل مبة خ منه  لتاألأل ع ادنفبال 
 فإين لسم منا للسم مين     
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فاأله )ع شايء) ألبارتح بت اأق النفاي ع   ا  الواأال لرفا  اوة اال أتلتال نفاي ادألباال أبغىناأ الواأال فاا ت  خل   
هي عنه هناا ضار  مان ضارل  ال فار  لهاأ احلاال الا   فاعل ذلا ماطأع عن ادنة اء إىل هللا  لهكا تنال  عىنى خل ا ن

كااال عىن هااا ا نااافاأل  لكااانأا تظنااأل ألرلزهااا عىنااى ا ااؤمنحن  ففضااحهم هللا ألتاااىل  للااكلا و اال: إل هااكه ارتااة نزلاام ع 
ا ااؤمنحن  ا ناافاحن  ل ااا تا ل عىنااى ذلاا خهنااا نظااري ارتاة ال اار  )اي ختهاا الااكتن آمنااأا د ألةااكلا ال ااافرتن خلل ااء ماان للل

 خألرت لل خل جتتىنأا هللا عىن  م  ىنطاان مب نا إل ا نافاحن ع ال ا  ال فل من الناا). 
لو ل: د مفهأق لاألاه )مان للل ا اؤمنحن) لل آايت كثارية للام عىناى النهاي عان لدتاة ال اافرتن مطىنااا: كاألاه )اي ختهاا  

) لوألاه )اي ختهاا الاكتن آمناأا د ألةااكلا الاكتن اختاكلا لتان م الكتن آمنأا د ألةاكلا ال هاأل لالنبااا  خلل ااء بتضا م بتاض
 هزؤا للتبا من الكتن خلألأا ال ةا  من وبىن م لال فاا خلل اء) لإىل الأجه مال الفار. 

 لا م ا شااة ع وأله )ذلا)  ت  ذلا ا ككأا  لهأ مض أل وأله )خلل اء من للل ا ؤمنحن).  
تن للل ا اؤمنحن ابعةباااا الا ا  خل مطىناااا  لا اأادة أل ااأل ابلظااهر لالباااطن لابلظااهر فاااط  لارتاة هناي عاان ماأادة ال ااافر  

 لألتةأاها خوأال ألةبتها خو اق  لو  ا ةاىنبم من ذلا نان ة خوأال. 
 االق  احلالة اللىل: خل تةاك ا سىنم  اعة ال فر  خل طا فةه  خلل اء له ع ابطن خماره  ما ال إىل كفارهم  لناأاء لهال ا  

لهاكه احلالااة كفار  لهااي واال ا نااافاحن  لع وا تث عةبااال باان مالاا: خل وااا ال واال ع جمىنااس ا األ هللا صااىنى هللا عىن ااه 
ل اىنم  ختان مالاا باان ال  يفان  فااال آ اار  ذلاا مناافل د داأ هللا لا ااأله  فااال النال صااىنى هللا عىن اه ل اىنم  د ألااال 

بااكلا لجااه هللا  فاااال الاا اال  هللا لا ااأله خعىناام فااإان ناار  لجهااه لنباا حةه إىل  ذلااا خمااا  تةااه تاااأل د إلااه إد هللا تبةرااي
ا نافاحن  . فجتل هكا الرجل ادو ا  إىل ا نافاحن عالمة عىنى النفاق لأد شاهالة الر األ  الاا اب مياال خي ع وىنباه ما  

 إ هااه بيفهالة د إله إد هللا. 
فاار لمظاااهرهتم لجاال وراباة لحمبااة للل ا  اال إىل لتاانهم  ع لواام ت ااأل ف ااه ال فاااا احلالاة الثان ااة: الركااأل إىل طأا ااف ال  

مةجااااهرتن بتااا الة ا ساااىن حن  لاد اااةهزاء هبااام  لإذاهااام ك اااا كاااال متظااام خواااأال ال فااااا  عنااا   هاااأا ا  اااالق مااا  عااا ق 
لل صاااوبها تأشااا خل  ادناطاااع عاان مااألة ا سااىن حن  لهااكه والااة د ألأجااأ كفاار صاااوبها  إد خل ااأل اهبااا إمث عظاا م 

 تأال هم عىنى مضرة ا  الق  عىنى خنه من الأاجأ إ هاا احل  ة لت الق  لالررية عىن ه  ك ا وال التةايب:          
ألأل ع لي مث ألازعام خناناي                      ص تاا. إل الرخي عنا لتا   لع مثىنها نزل وأله ألتااىل )اي ختهاا الاكتن   

ا الكتن اختكلا لتن م هزائ للتبا من الكتن خلألأا ال ةا  مان وابىن م لال فااا خلل ااء) واال ابان عط اة: كانام  آمنأا د ألةاكل 
كفااا واارتش ماان ا سااةهز حن) لع مثاال ذلااا لال وألااه ألتاااىل )إلااا تنهاااكم هللا عاان الااكتن واااألىنأكم ع الاا تن لخ رجااأكم ماان 

ألةاااكلا بطاناة ماان للن ام د  لااأن م  بااد) ارتااة نزلام ع وااأق كااال  لاياكام) ارتااة لوألاه ألتاااىل )اي ختهاا الااكتن آمناأا د 
ب اانهم لبااحن ال هاااأل  جااأاا لوىناااف ع اجلاهىن ااة  فااا امأا عىن ااه ع ا  اااالق ف ااانأا  نساااأل هباام لتساااةن  أل إلاا هم  لمااانهم 

 م. خصحا  كتأ بن الشرف  لخيب ااف  ابن خيب احلا ل  لكاان تؤذايل ا أل هللا صىنى هللا عىن ه ل ىن
احلالة الثالثة: كاكلا  با لل خل ت األ طأا اف ال فااا مةجااهرتن بابرض ا ساىن حن لد أبذاهام  ك اا كاال نبااا  التار   

عن   هأا ا  الق وال ألتاىل )للةج ل خورهبم مألة لىنكتن آمنأا الكتن والأا إان نبااا ) لكاكلا كاال واال احلبيفاة فاإهنم 
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لا طة  لهي د ألأجأ ال فر  إد خنه منهي عنه  إذ و  زر إىل ا ةحسال ماا مأا ا ؤمنحن  لآللهم  وال الفار: لهكه 
 هم عىن ه لانطالء م ا  هم عىنى ا سىن حن. 

    
 

 741صفحة : 
 
احلالة الرابتة: مأادة طا فة من ال فاا لجل ا ضراا بطا فة مت نة من ا سىن حن مثل ادنةباا ابل فاا عىنى  اعة من   

الة خو امهاا مةفالألاة  فاا  واال مالاا  ع اجلا اأس تةجساس لىن فااا عىناى ا ساىن حن: إناه تأكال إىل ا سىن حن  لهكه احل
اجةهال ا ماق  لهأ البأا  لل الةجسس خيةىنف ا اب  منه إذ و  تفتىنه ا سىنم غرلاا  لتفتىنه ط تا  لوا  ت األ عىناى 

د ألأباة ف اه  خي د تساةةا  لتاةال كالزنا تل  لهاأ  ب ل الفىنةة  لو  ت أل له لخاب لعالة  لوال ابن الاا م: ذلا  ن وة 
 الكي تظهر ا  الق لتسر ال فاا  إذا اطىن  عىن ه  لوال ابن لهأ الة لتسةةا   لمها وأدل ضت فال من جهة النظر. 

أا خماري لو  ا ةتال ا تة   ابن عبال صاوأ خشاب ىن ة ابجلاللااة عىناى ا ارابطحن الىن ةاأن حن  ف ااال: إل فاهااء النا لس خفةا 
 ا سىن حن عىن ا بن تأ ف بن اتشفحن  ب فر ابن عبال  ف انم  بأ اعةااله لمل تاةىنه لمل تنال خنه ا ةةابه. 

احلالة اصامسة: خل تةاك ا ؤمنأل طا فة من ال فاا خلل اء لنبر ا سىن حن عىنى خعا ا هم  ع واحن إ هااا خللقاا ال فااا  
  ا ةىنااف التىن اااء ع و  هااا: ففااي ا  لنااة وااال اباان الاا اام: د تسااةتال حمبااة ا سااىن حن لعرضااهم النباارة هلاام  لهااكه واا

اب يفركحن ع الاةال لاأله عىن ه السالق ل افر ألبته تأق  رلجه إىل ب ا )ااج  فىنن خ ةتحن  يفر ) لال  خبأ الفر   لعبا  
لوا تث )لان خ اةتحن  يفار )  ا ىنا بن وب أ: خل مال ا واال: د أبس ابد اةتانة هبام عنا  احلاجاة  واال ابان عبا  الارب:

خمةىنف ع  ن ه  لوال  اعة: هأ منسأخ  وال ع اض: مىنه بتض عىن ا نا عىنى خنه كاال ع لوام  ااف لاواةج هاؤدء 
برزل صفأال بن خم ة م  النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم  ع ونحن  لع غزلة الطا ف  لهاأ تأمقاك غاري مساىنم  لاوةجاأا ختضاا 

 اىنم  اا بىنراه خل خاب  اف ال ز ا  اجل اأع ل اأق خوا  واال لباين النضاري مان ال هاأل )إان لخناةم خهال  أبل النل صىنى هللا عىن اه ل 
كةا  لإل لهل ال ةاا  عىناى خهال ال ةاا  النبار فإماا وااألىنةم متناا لإد خعرمتاأان الساالح) لإىل هاكا ذهاأ خباأ ون فاة  

 تأنااة  لإذا ا ااةرذنأان د أنذل هلاام: لل ا ذل  لاليفاافتي  لالىن ااث  لالل اعااي  لماان خصاحابنا ماان وااال: د نطىنااأ مانهم ا
كالطىنااأ  لل اان إذا  رجااأا متنااا ماان ألىنااااء خنفسااهم مل لاانتهم  لااق هبااكا الأجااه الةأف اال بااحن وااأل اباان الاا اام لالاتااة خيب 

ة أبهال الفر   واله ابن اش  ع الب ال من كةا  اجلهال  لنال ابن اش  عن الطحالي عن خيب ون فاة: خناه خجاا  اد اةتان
 ال ةا  للل ا يفركحن  وال ابن اش : لهكا د لجه له  لعن خصبغ ا ن  مطىناا بال أتلتل. 

احلالة السال ة: خل تةاك لاو  من ا سىن حن لاو ا من ال افرتن بت نه لل ا له  ع وسن ا تاشرة خل لاراباة  ل  اال ف اه  
ا غاري  ناأع  فاا  واال ألتااىل ع الباأتن )لإل جاها ا  خل وأ ذلا  من غري خل ت أل ع ذلاا إضاراا اب ساىن حن  لذلا

عىناى خل أليفار  يب مااا لا س لااا باه عىنام فااال ألطته اا لصاااوبه ا ع الا ن ا مترلفاا) لا ااةرذنم خ ااء الناال صاىنى هللا عىن ااه 
 عن الكتن مل ل ىنم ع بر لال هتا لصىنةها  لهي كافرة  فاال هلا )صىني خما) لع هكا ا ت  نزل وأله ألتاىل )د تنهاكم هللا
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تااااألىنأكم ع الاا تن لمل خيرجااأكم ماان لاياكاام خل ألااربلهم لألاسااطأا إلاا هم) و اال نزلاام ع لالاا ة خ اااء  لو اال ع طأا ااف ماان 
ميفركي م ة: لهم كنانة  ل زاعة  لمزتناة  لبناأ احلارو ابان كتاأ  كاانأا تاأللل انةبااا ا ساىن حن عىناى خهال م اة. لعان 

له. لكال النل صىنى هللا عىن ه ل ىنم تراتح لب نس بن شرتل الثافي   ا تب ته من حمبة مالا جتأ  ألتزتة ال افر  ن ميأت 
النلء  لالرتلل عىن ه  لو  نفتهم تأق الطاا ف إذ صارف باين  هارة  لكاانأا ثالنا اة فاااس  عان وةاال ا ساىن حن  ل انس هبام  

 ارتة. ك ا ألا ق ع وأله ألتاىل )لمن الناس من تتجبا وأله ع احل أة ال ن ا) 
احلالاااة الساااابتة: والاااة ا تاااامالت ال ن أتاااة: كالةجاااااات  لالتهاااأل  لا بااااحلات  خو امهاااا خمةىنفاااة اب اااةالف الواااأال  

 لألفاص ىنها ع الفاه. 
 احلالة الثامنة: والة إ هاا ا أادة هلم دألااء الضر لهكه هي ا يفاا إل ها باأله ألتاىل )إد خل ألةاأا منهم ألااة).  
اء ع )إد خل ألةاأا) مناط  انشئ عن  ىنة )فىن س من هللا ع شيء) لل ادألاااء لا س  اا ألضا نه ا ام ا شاااة  لاد ةثن 

 ل نه خشبه الأدتة ع ا تامىنة. 
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لادألاااء: جتنااأ ا  اارله  لألت تةااه حباارف )مان) إمااا لل ادألااااء ألساارت فتاا ي  اان ك اا تتاا   فتاال ألساارت  لإمااا لةضاا  نه   

 مت  ختافأا. 
ل)ألااة) ورخه اجل هأا: بضم ا ثناة الفأو ة لفةح الااف بت ها خلف  لهأ ا م مب ا ادألااء  لخصىنه لو ة فحكفم الاأال  

الاا  هااي فااااء ال ىن ااة ألبتاااا لفتاال األاااى إذ وىنبااام لاله اتء ل ةاارألى إلغامهاااا ع اتء ادفةتااال  مث خألبتااأا ذلاااا اب اام مبااا اه  
لالةا ة إذ د لجاه  با ال الفااء اتء ع مثال ألاااة إد هاكا. لشاك ألاراو. تا ل هلاكا ا ابا  واأل  كالةجاة لالة ىنة لالةأءلة

اجلااااأهري: )لوااااأهلم جتاهااااا بااااين عىنااااى وااااأهلم اجتااااه هلاااام اخي). لع الىنسااااال ع خت ااااه  )لهناااام ألأمهااااأا الةاااااء خصااااىن ة ل ثاااارة 
ارتاة  لواأ وألاه )اي ختهاا الاكتن آمناأا األااأا هللا اد ةت ال). لت ل لكلا ختضاا وارل هاكه ال ااء ما  خفتاهلاا ع واأ هاكه 

 ول ألااأله) لورخه تتاأ  بفةح الفأو ة لكسر الااف لفةح الةحة ة ميف لة بأ ل فت ىنة. 
لفا ا ة الةرك اا  اب فتااأل ا طىناال هنااا: ا شااااة إىل ساال كااأل احلالااة والااة ألا ااة  لهااكه الةا اة مثاال احلااال الاا  كااال عىن هااا  

ؤمنحن الكتن مل ز لا  ب ال لىنهجرة  واال ألتااىل )إد مان خكاره لوىنباه مط اقن اب مياال) لمثال احلالاة الا  ا سةضتفأل من ا 
لا ها مسىن أا الن لس وحن خكرههم النباا  عىنى ال فر فةظااهرلا باه إىل خل مت نام طأا اف مانهم مان الفاراا  لطأا اف 

الت ل  لككلا زأ خل أل أل الةااة غري لا  ة لهناا إذا طالام من ا ةقكال ال فاا ع اهلجرة إىل بالل ا  الق فرذل هلم 
 ل ل ال فر ع الكاااي. 

 لوأله )لدكاكم هللا نفسه) سكتر من ا االفة لمن الةساهل ع لعأ  الةا ة لا ة رااها خل طأل  ماهنا.  
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انةبااا  اد ااحن ع اب  لانةبااا  )نفسااه) عىنااى ناازع اصااافض لخصااىنه لدااكاكم هللا ماان نفسااه  لهااكا الناازع هااأ خصاال  
الةحكتر ع واأهلم إاي  ال ا   لخصاىنه خواكا  مان ال ا . لوا  جتال الةحاكتر هناا مان نفاس هللا خي ذاألاه ل  األ خعام ع 
الوااأال  لنااه لااأ و اال دااكاكم هللا غضاابه لةااأهم خل هلل اضااا د تضاار متااه ألت اا  خمالفااة خلامااره  لالتاار  إذا خالت ألت اا م 

ابلااكات: كاااأهلم لااأد فااالل هلىنااا فااالل  لوألااه ألتاااىل )للااأد اجااال مؤمنااأل إىل وألااه لتااكبنا  خوااأال الااكات عىنااام احل اام
 الكتن كفرلا منهم عكااب خل  ا) لمن هكا الاب ل ألتىن ل شرط لأد عىنى الأجأل ا طىنل الكي  أغ وكف اصرب بت  لأد. 

التاأل عنا  وألاه ألتااىل )ألتىنام ماا ع نفساي لد ل  جيء ال الق عىنى صحة إطالق النفس مضافا إىل هللا ألتاىل ع  أاة  
 خعىنم ما ع نفسا). 

 لهكا إعكاا لمأعظة لهت ت  ابلتاا  ما هناهم هللا عنه.  
ل)ا بري): هأ الرجأع  لخات  به البتث بت  ا أت لو  عىنم مثبةأ البتث خنه د ت أل إد إىل هللا  فالةا   ع وأله )لإىل  

 هكا ألترتض ابلأع   خك  به صرتح الةه ت  الكي وبىنه. هللا) جملرل ادهة اق  ل 
[) 29)ول إل ختفأا ما ع ص لاكم خل ألب له تتىن ه هللا لتتىنم ما ع الس الات لما ع الاض لهللا عىنى كل شيء و تر] 

 ر. انةاال من الةحكتر اجمل ل إىل ضر  من ضرل  ألفب ىنه  لهأ إشتاا  كا ابطالع هللا عىنى ما خيفأنه من الم
لذكر الب لا هنا لا رال البأاطن لالض ا ر: جراي عىنى مترلف الىنرة من إضافة اصأاطر النفس ة إىل الب ا لالاىنأ  لل  

 ادنفتادت النفسان ة لألرللات الةف ر لنأااي النفأس كىنها تيفتر هلا حبركات ع الب لا. 
  ألتاىل لل مااق إثبات صفات هللا ألتاىل تاةضي ا تضاح. ل ال )خل ألب له) فرفال ألت  م التىنم ألتىن  ا هلم بستة عىنم هللا 
ل ىنة )لتتىنم ما ع الس الات لما ع الاض) متطأفة عىنى  ىنة اليفرط فهي مت ألة لفتال وال  لل سام متطأفاة عىناى  

ب ا اه جأا  اليفرط: لل عىنم هللا  ا ع السا الات لماا ع الاض ربام مطىنااا غاري متىنال عىناى إ فااء ماا ع نفأ اهم لإ
 لما ع اجل ىنة من الةت  م زتىنها ع وأة الةكت ل. 

لوأله )لهللا عىنى كل شيء وا تر) إعاالق أبناه ما  التىنام ذل وا اة عىناى كال شايء  لهاكا مان الةه تا ؛ إذ ا ها ل د داأل  
لع ااأق و األااه   ب نااه لبااحن سا اال لع اا ه إد خواا  خماارتن: اجلهاال جبرميااة اجملاارق  خل التجااز عنااه  فىن ااا خعىن هاام بت ااأق عىن ااه 

 عىن أا خل هللا د تفىنةهم من عاابه. 
    
 

 743صفحة : 
 
لإ هاا ا م هللا للل ض ريه فىنم تال لهأ عىنى كل شيء و تر: لة أل اجل ىنة مساةاىنة فةجاري جمار  ا ثال  لاجل ىناة هلاا   

 مت  الةكت ل. لاصطا  لىن ؤمنحن ألبتا لاأله )د تةاك ا ؤمنأل ال افرتن) ارتة. 
جت  كل نفس ما ع ىنم من  ري حمضرا لما ع ىنم من  اأء ألاألل لاأ خل ب نهاا لب ناه خما ا بت ا ا لداكاكم هللا نفساه  )تأق 

[)  ىنة مسةرنفة  خصل نظام ال االق ف هاا: ألاأل كال نفاس لاأ خل ب نهاا لباحن ماا ع ىنام مان  اأء 30لهللا اءلف ابلتبال]
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ىناى عامىناه عىناى طرتااة عرب اة ميفاهأاة اد اةت ال ع خ ااء خم ا بت  ا تاأق جتا  ماا ع ىنام مان  اري حمضارا. فاا ق  رفهاا ع
الزماال  إذ كانام هاي ا اباأل مان ال االق  وضااء حلال ا زاا  بنساد با ت . ذلاا خناه إذا كاال ا ام الزماال هاأ الهاام ع 
 الررض ا سأق له ال الق  لكال م  ذلا  رفا ليفيء من عال اه  جيء به منباأاب عىناى الظرف اة  لجتال متا  بتاض ماا
دبل منه مبأغا ع ص رة فتل عامل ع ذلا الظرف. خل خصل ال الق: دضر ل ل نفس تأق ا وضاا ما ع ىنم من 
 ري لما ع ىنم من  أء  فةأل ع ذلا ال أق لأ خل ب نها لبحن ماا ع ىنام مان  اأء خما ا بت ا ا  خي  مااان مةار را  لخناه مل 

إىل مااا ع ىناام ماان  ااأء  فحااأل الرتك ااأ  لجتاال )ألااأل) هااأ  دضاار ذلااا ال ااأق. فالضاا ري ع وألااه لب نااه عىنااى هااكا تتااأل
الناصأ ل أق  ل سةرين ب أل  رفا عن كأنه فاعال. خل ت أل خصل ال االق: تاأق جتا  كال نفاس ماا ع ىنام مان  اري لمان 
  شاار حمضاارا  ألااأل لااأ خل ب نهااا لبااحن ذلااا ال ااأق خماا ا بت اا ا؛ ل  ااأل ضاا ري ب نااه عا اا ا إىل تااأق خي ألااأل خنااه أت اار لمل دضاار

 كاأله )ا  لأد خ رألين إىل خجل ورتأ فرص ق) لهكا الةحأتل من وب ل وأل امرأب الا س:          
تأما عىنى  هر ال ث أ ألتكات                      عىني لآلم وىنفاة مل ساىناال فاإل مابا ه ماا وبال ع ال اأق  لل ناه   

ري مرة  لت ثر مثل هاكا ع اجل ال ا فباأل بتضاها عان جتل ادهة اق بنفس ال أق  لنه  رفه. لمنه ما زيء ع الارآل غ
بتاض باا لل عطاف لل الظاارف لاجملاارلا تيفابهال الاارلابط  فاجل ىناة ا فبااألة إذا صاا ات بأاوا  منهااا خكسابها ذلااا نااأع 

رتاة ااألباط  ا وبىنها: ك ا ع هكه ارتة  لوأله ألتاىل )إذ والم امارخة ع ارال) لوأمهاا  لهاكا خوسان الأجاأه ع نظام هاكه ا
 لخلمر إل ه ع ال يفاف. 

لو ل منبأ  أبذكر. لو ل مةتىنل باأله )ا بري) لف ه بت  لطأل الفبل  لو ل باأله )دكاكم) لهأ بت    لل الةحاكتر  
 واصل من لوم نزلل ارتة  لد دسن خل زتل عامل الظرف ع ارتة ال  وبل هكه لت ق الةقاق ال الق ول ادلةقاق. 

 لل وأله ألأل هأ مب خ اد ةقناف  لعىنى الأجأه ال ر  هأ  ىنة وال ة من وأله لما ع ىنم من  أء. فتل الأجه ال 
 لوأله )لدكاكم هللا نفسه) زأ  خل كأل أل رترا لىنةحكتر اللل لزايلة الةرك   لاأل لب  :           
 ا فةنا عا  بطا تطري  اللاه                      ك  ال ميفتىنة تيفأ ضرامه  
ميفا ألة غىنثام بنابام عرنااج                      كا  ال انا  اااط  خ نامهااا لزاأ  خل ت األ اللل ساكترا مان مااأادة   

 ال افرتن  لالثاين سكترا من خل ز لا تأق الا امة ما ع ىنأا من  أء حمضرا. 
لأواأع ع اصطار  فاإل الةحاكتر ألبت ا  مان لاصطا  لىن ؤمنحن للكلا  ى ا أعظاة ساكترا: لل ا اكا د ت األ مةىنبساا اب 

 الأوأع لل س انةيفاد بت  الأوأع لذتىنه هنا باأله )لهللا اؤلف ابلتبال) لىنةككري أبل هكا الةحكتر  بىنحة ا كاتن. 
ا ألار  لالةترتف ع التبال لال ةرراق: لل اخفة هللا شامىنة ل ل الناس مسىن هم لكافرهم )للأ تؤا ك هللا الناس  ا كسبأا ما 

عىنااى  هرهااا ماان لابااة) )هللا لط ااف بتباااله) لمااا لع اا هم إد جلىنااأ صااالوهم  لمااا ألنف ااكه بتاا  فااأات ا ابااأل منااه إد 
 لب ق كىن األه  لانةظاق و  ةه  بحانه. للا خل جتتل )خل) عأضا عن ا ضاف إل ه خي بتباله ف  أل بيفااة لىن ؤمنحن. 

 [)   31 لترفر ل م ذنأب م لهللا غفأا او م])ول إل كنةم سبأل هللا فاألبتأين دبب م هللا 
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انةاال إىل الرتغ أ بت  الرته أ عىنى عالة الارآل. لا نا بة خل الرته أ ا ةا ق  ةم باأله )لهللا اؤلف ابلتبال) لالرخفاة   

الر أل عىن ه مبين عىنى كأل الرخفة  ألسةىنزق حمبة ا رؤلف به الرؤف  فجتل حمبة هللا فتال لىنيفرط ع مااق ألتىن ل المر ابألباع
ألسةىنزق ا بة  خل هأ مبين عىنى خل حمبة هللا خمر ماطأع به من جانأ ا ااطبحن  فالةتىن ل عىن ه ألتىن ل شرط حمال  مث األأ 
عىنااى اجلاازاء ميفاارلط آ اار لهااأ وألااه )دبااب م هللا) ل أنااه ختضااا ماطااأع الرغبااة ماان ا ااااطبحن  لل اصطااا  لىن ااؤمنحن  

 غاتة وب ه سب ل اضا هللا عنه لحمبةه إايه. لا ؤمن 
لا بة: انفتال نفسااين تنيفار عنا  اليفاتأا حبسان شايء: مان صافات ذاأل اة. خل إوساال  خل اعةااال خناه داأ ا سةحسان  

لزر إل ه اصري. فإذا وبل ذلا ادنفتال عابه م ل لاجنكا  إىل اليفيء ا يفاتأا  حا انه  ف  األ ا نفتال حمباا  لت األ 
يفتأا  حا نه حمبأاب  لألت  البفات ال  خلجبم هكا ادنفتال  اد عن  ا أ  فاإذا واأي هاكا ادنفتاال صااا هت جاا ا 

 نفسان ا  فس ي عيفاا لىنكلات  لافةناان برريها. 
لاليفااتأا ابحلساان ا أجااأ لىن حبااة تسااة   ماان احلاااأاس ع إلاا  ا ا اان الكاأل ااة ا ترلفااة ابجل ااال  لتسااة   ختضااا مااان  

الةف ر ع ال  ادت ا سة ل عىن ها ابلتال لهي ا ا عأة ابلفضا ىنة  للاكلا داأ ا ؤمناأل هللا ألتااىل  لدباأل النال صاىنى 
هللا عىن ااه ل اااىنم  ألتظ  اااا لىن  اااادت  لاعةااااالا أبهن اااا تااا عأاهنم إىل اصاااري  لداااأ النااااس خهااال الفضااال الللاااحن كالنب ااااء 

 من احلاضرتن لهم مل تىناأهم لد اخلهم. لاحل  اء لالفاضىنحن  لدبأل  تاة اصري 
لترجا  اجل اال لالفضاا ىنة إىل إلاا  الانفس ماا تال  هااا: مان الشاا ال  لالنرااق  لا سأ اات  لاصااالل. لهاكه ا الءمااة  

أل أل وس ة لجل منا بة الطب  ك الءمة الربللة ع الب ف  لاحلر ع اليفةاء  لمالءمة الىنحن لسىن م اجلىن   لاصيفان  ان 
ه لاعااي و ااة  خل إىل وبااأل مناااف  ك الءمااة ا وسااال لا غاثاة. لأل ااأل ف رتااة لجاال غاااايت انفتااة ك الءمااة الاا لاق با

لىن رتض  لالةتأ جلاين الث رة  لالسهر لىن ةف ار ع التىنام  لأل األ لجال ا لاف  لأل األ لجال ادعةااال ا اض  كةىنااي 
ا اا هم ماان غااري أتماال ع صااالوها  لواا  أل ااأل جمهألااة الساابأ  الناااس خل التىناام فضاا ىنة  لتاا  ل ع هااكتن حمبااة الوااأاق عأ 

 ك الءمة الش ال ا نةظ ة لىننفأس لمالءمة اللأال الىنط فة. 
لع     ذلا ألسةط   خل ألزت  األضاوا أبض الها كالش ال الفا  ة  لالصأات ا ن رة  لاللأال ال رتهاة  لا  اا  خل  

  أق. ع بتض الوأال  كالىنأل المر تراه ا 
لمل تسةط  الفال افة ألأضا ح عىناة مالءماة بتاض ماا تتارب عناه ابجل اال لىننفاأس: ك األ الاكات   ىناة خل وب حاة اليفا ل   

لكأل ا رب  خل ال ا رة وسنا جلئ الانفس  لاليفا ل ا اةال وب حاا  لما  ادعارتاف اب اةالف النااس ع بتاض ماا تتارب عناه 
   ابجل ال لالابح ك ا وال خبأ الط أ:        

ضرل  النااس عيفااق ضارلاب لخل بتاض النااس تساةج   مان ا الباس ماا د ترضاى باه ار ار لتسةحسان مان اللاأال ماا   
 تسةابحه ار ر  لم  ذلا كىنه فا يفاه  خل متظم الوأال د خيةىنف ف ها الناس السامل لالذلاق. 

جل ل خمر إهلي خ يل مأجأل ع عامل التال غاري فرما ا ةا مأل فاال  اراط:  بأ اجل ال وأ النف   لوال خفالطأل: )ا 
وابل لىنةرري و  متةتم الالاح به وبل هبأطها إىل الجساق فىن ا نزلم إىل الجساق صاات مه ا اخت ش قا عىنى مثال ماا 
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جل ااال عه ألاه ع التاأامل التاىن اة لهااي عاامل ا ثاال مالاام إل اه لناه مرلأفهااا مان وبال هبأطهااا). لذهاأ الطباا ت أل: إىل خل ا
شيء تنيفر عن ان ا وساس ابحلأاس. لاختم ع كةا  جام  خ راا الطأ لىنح  م عبا  ا ىناا ابان  هار الاارطل )التيفال 
احلسي إلا هأ م ل الانفس إىل اليفايء الاكي ألسةحسانه لألساةىنكه  لذلاا خل الارلح النفسااين الاكي مسا نه الا ماغ ورتاأ 

لاا ماغ لهااأ الااككر فااإذا نظاارت التااحن إىل اليفاايء ا سةحساان انضاام ماان النااأا الببااري الااكي داا ط ابلتااحن لمةباال  ااؤ ر ا
النأاي الببري لااألت  فبكلا ادنض اق لاداألتال تةبل ابلرلح النفساين ف اىنبه وبأد وسنا مث تألعه الككر ف أجاأ ذلاا 

 ااأل الف اارة لاهلاام ا بااة. لتيفاارت  ختضااا ابلاارلح احل ااأاين الااكي مساا نه الاىنااأ دألباااله أبفتالااه ع اجلساا  كىنااه فح نقااك أل
 لالسهر). 

    
 

 745صفحة : 
 
لاحلال خل منيفاار اليفاتأا ابجل ااال وا  ت ااأل عان ا ال اام  لعان الةاارثر التبال  لهااأ ترجا  إىل ا ال اام ختضاا كةاارثر ا  ااأق   

 ابلىنأل المر  لعن ا لف لالتالة ب ثرة ا  اا ة  لهأ ترج  إىل ا ال م ك ا وال ابن الرلمي:          
 لوبأ خلطال الرجال إل هام                      مآا  وضاها اليفبا  هنالا   
إذا ذكارلا خلطااهنم ذكرهتااام                      عهاأل البابا ف هااا فحناأا لاكلا لعاان ألرواأ اصاري لا نفتااة لهاأ ترجاا  إىل   

اا ة بسبأ ألروأ اصري من صاوأ ال  ال ا ال م  لعن اعةاال ال  ال لالفض ىنة لهأ ترج  إىل ا رلأف الراج  إىل ا  
 لالفض ىنة. 

للااء ذلا كىنه شيء من اجل اال لمان ا باة د مي ان ألتىن ىناه لهاأ ا ةحساال الاكلات احلسانة لا اةاباح الشا اء ا أويفاة  
 فنر  الطفل الكي د إلف له بيفيء تنفر من الش اء ال  نراها لويفة. 

 ال هل تابرال عىنى ا سأ ات: فالكتن وبرلمها عىنى ا سأ ات مل تثبةأا غري لو  ا ةىنف ا ةا مأل ع خل ا بة لاجل 
ا بة ا التة  لالكتن مل تابارلمها عىن هاا خثبةاأا ا باة الرمزتاة  خعاين ا ةتىنااة ابلكاأال غاري ا سأ اة ك حباة التبا  هلل ألتااىل  

ايل لفار ال تن لو  خض فم هكه ا باة إىل خفالطاأل  لهكا هأ احلل  لوال به من ا ةا محن خفالطأل  لمن ا سىن حن الرز 
فا ل حمبة خفالطأن ة: لناه حباث عنهاا لعىنىنهاا فإنناا نسا   ببافات ميفااهري الرجاال مثال الر ال لخهال اصاري لالاكتن نفتاأا 

  ل وىت الناس  لالكتن األبفأا  حام  البفات كالتىنم لال رق لالت ل  فنج  من خنفسنا م ال إىل ذكرهم مث تاأ  ذلا ا
تبري حمبة منا إايهم م  خننا ما عرفناهم  خد ألر  خل مزاللة كةأ احلا تث لالسارية  اا تااأي حمباة ا ازالل ع الر األ صاىنى 
هللا عىن ه ل ىنم  لككلا صفات اصالل ألتاىل   ا كانم كىنها ك ادت لإوساان إل نا لإصالوا لفا  ان  خكسبنا اعةاالها 

ذلا ا جالل تاأ  إىل خل تبري حمبة لع احل تث  ثالو من كن ف اه لجا  وااللة  مياال: إجالد  أصأفها  مث تكهأ 
خل ت ااأل هللا لا ااأله خوااأ إل ااه  ااا  ااأامها  لخل داااأ ا اارء د دبااه إد هلل  لخل ت ااره خل تتااأل ع ال فاار ك ااا ت اااره خل 
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ال وااالة ا ميااال خي لج انااه  اا ال عناا  تاااكف ع الناااا  ف اناام هااكه الثالثااة ماان وب اال ا بااة للااكلا جتاال عناا ها لجاا 
 متةا ه. 

فرصحا  الرخي اللل ترلل ألتىن ل ا بة بكات هللا ع هكه ارتة لوأها جما ا بةيفب ه الرغباة ع مرضااأله اب باة  لخصاحا   
 الرخي الثاين ترلنه وا اة لهأ البح ح. 

فراواه. لمان آراهاا حمباة ماا تساره لترضا ه  لاجةناا  ماا لمن آرا ا بة ألطىنأ الار  من ا بأ  لادألباال باه لاجةناا   
ترضبه  فةتىن ل لزلق األباع الر األ عىناى حمباة هللا ألتااىل لل الر األ لعاا إىل ماا  مار هللا باه لإىل إفارال الأجهاة إل اه  لذلاا  

 ك ال ا بة. 
باة لهاأ الرضاى ل اأق ا نفتاة لواأ ذلاا مان لخما إطاالق ا باة ع وألاه )دباب م هللا) فهاأ جماا  د حمالاة خاتا  باه د ق ا  

جتىن ااات هلل تتىن هااا  اابحانه. لمهااا ا تاارب عنه ااا باألااه )دبااب م هللا لترفاار ل اام ذنااأب م) فااإل ذلااا لل اال ا بااة لع الااارآل 
 )لوالم ال هأل لالنباا  ون خبناء هللا لخوباؤه ول فىنم تتكب م بكنأب م). 

ين) ا تىنل عىنى وألاه )إل كناةم سباأل هللا) تناةظم مناه و ااس شارطي اوارتاين. لتا ل عىناى لألتىن ل حمبة هللا إايهم عىنى )فاألبتأ  
احلأ ا زعأق إذا مل ت ن مته األباع الر أل فهأ وأ كاذ   لل ا أ  ن دأ مط    للل ااأل ا  ما ت رهه ا بأ  

 إغاضة له لألىنبس بت له لو  وال خبأ الط أ:          
مة                      إل ا المااة ف ااه ماان خع ا اه فتىناام خل وااأ التاا ل د زاام  احلااأ لواا  وااال خخوباه لخوااأ ف ااه مااال  

 التةايب:          
ألاااأل عااا لي مث ألازعاااام خنانااااي                      صااا تاا لااا س الناااأ  عناااا بتاااا   ل ىناااة )لهللا غفاااأا اوااا م) ع واااأة   

 ةا مة. لمل تككر مةتىنل لىنبفةحن ل  أل الناس  ااعحن ع سبا ل خ ابا  الةكت ل مثل  ىنة )لهللا عىنى كل شيء و تر) ا
 ا رفرة لالرمة. 

 [)   32)ول خط تأا هللا لالر أل فإل ألألأا فإل هللا د دأ ال فرتن] 
 

 746صفحة : 
 
ا ماة لهاي وألاه عأل إىل ا أعظة بطرتال ا  اال البحام: فكل اة لىن االق  لورصاا عىناى ا جاباة  فابةا خ ا أعظاة خلد    

)إل الاكتن كفارلا لان ألراين عانهم خماأاهلم لد خلدلهام ماان هللا شا قا) مث شارع ع ا أعظاة باألاه )وال لىناكتن كفارلا  ااةرىنبأل) 
ارتاة لهاأ ألره اأ مث باككر ماابىنااة ع الرتغ اأ باألاه )وال خنبااق م ااري مان ذل ام) ارتاة مث بةرت اا  ماا عىن اه ا ساىن أل باألااه 

إلاه إد هااأ) ارتاة لع ذلاا ألفباا ل كثاري. مث جااء بطرتاال اجملاللاة باألاه )فااإل وااجأ ) ارتاة مث برته ااأ )شاه  هللا خناه د 
برااري ا ااة دل صاارتح لل اان اب مياااء إىل الاا ل ل لذلااا وألااه )إل الااكتن ت فاارلل  ايت هللا لتاةىنااأل النب ااحن برااري واال) مث 

ا ىنااا) ارايت. مث خماار ابلاط تااة ع وألااه )د تةاااك ا ؤمنااأل بطرتاال الةه تاا  لا نااكاا الةترتضااي باألااه )واال الىنهاام مالااا 
ال اافرتن خلل اااء). مث انةااال إىل طرتااة الرتغ ااأ ع وألااه )واال إل كناةم سبااأل هللا إىل وألااه ال ااافرتن) ل اةم بااككر عاا ق حمبااة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تة ل  األ نفاي ا باة عان   ا  ال افرتن الا لىنتجز عىنى الب ا ا ةا ق ع وأله )إل الكتن كفرلا لن ألرين عنهم خمأاهلم) ار
 ال افرتن  نف ا عن هؤدء ال افرتن ا ت نحن. 

[) 34[ ذاتة بتضها مان بتاض لهللا   ا  عىنا م]33)إل هللا اصطفى آلق لنأوا لآل إبراه م لآل ع رال عىنى التىن حن] 
 اجااة لفاا  جناارال لواا   انةاااال ماان مته اا ات  اابأ السااأاة إىل لا ااطة الة ه اا  لا اباا   كطرتاااة الااةاىنص  فهااكا ختىنااص

ذكرانه ع خلل السأاة  فابة أب هنا بككر آلق لنأح لمها خبأ البيفر خل خو مها لذكر إبراه م لهاأ خباأ ا اباألتن ابلةفضا ل 
لابصطا . فرما آلق فهأ خبأ البيفر ابألفاق المم كىنها إد شكلذا من خصحا  النزعات ا حلالتاة الاكتن  هارلا ع خلالاب 

 ة ألسىنسل خنأاع احل أال بتضها من بتض لهي نظرية فا ىنة. لا رتعأا نظري 
لآلق ا م خبس البيفر عن      خهل اللايل  لهأ عىنم عىن ه لضته لنفسه إبهلاق من هللا ألتاىل ك ا لض  مب خ الىنراة. لد  

د م من وبال  رلجاه شا خل من خلل ما دةا  إل ه هأ ل لجه خل تترب خو مها لد ر  ل اهر الارآل خل هللا خ اه هبكا ا
من جنة ع ل لد زأ  خل ت أل ا ه ميفاةاا مان اللماة  لهاي الىناأل ا اباأف لل ألسا  ة ذلاا الىناأل ابللماة  ااف 

 ب الق التر  فىنتل التر  لضتأا ا م ذلا الىنأل خ كا من لصف لأل آلق خيب البيفر. 
لق لجاا  عىنااى الاض ع لواام تأافاال  اانة لواا  جاااء ع  اافر الة ااأتن ماان كةااا  التهاا  عناا  ال هااأل مااا تاةضااي: خل آ 

اثنحن لخابتحن لألست ا ة لثالثة آدف وبل م الل ع سى لخناه عااش ألسات ا ة لثالثاحن  انة فة األ لفاألاه ع  انة  3942
اثناا  عيفااارة لثالثاااة آدف وباال مااا الل ع ساااى هاااكا مااا ألابىناااه ا ؤا اااأل ا ةبتاااأل لضاابط السااانحن. لا ظناااأل عنااا   3012

 شاأاه  وضاااة البيفارتة خل هاكا الضابط د تتة ا   لخل لجاأل آلق مةااالق ع خ مناة مرتام اة البتا  هاي ا ااحن النا رتن ع
 خكثر ب ثري  ا و له  فر الة أتن. 

لخما نأح فةاأل الةأااة: إنه ابن دما ل ي عن  التر   ا بن مةأشاخل بن خ ناأخ )لهاأ إلاتاس عنا  التار ) ابان ايال  
ل  ا م مفةأواة فهااء  ااكنة فاالق مفةأواة بان و ناال بان خناأش بان شا م بان آلق. لعىناى ألاا ترها بةحة ة ع خلله بان مهىنق ا

لألاااا تر  اااين خع اااااهم ت اااأل وااا  للااا   ااانة  ااام لناااانحن لنالا اااة لخلفاااحن وبااال مااا الل ع ساااى لألاااأع  ااانة  ااام لثالثاااحن 
 لألست ا ة لخلف وبل م الل ع سى لالاأل ف ه ك ا ألا ق ع ضبط اتاتد لجأل آلق. 

    
 

 747صفحة : 
 
لع  من نأح لو  الطأفال عىنى   ا  الاض لجنااه هللا لخلدله لخ لاجهام ع الفىناا ف  األ خاب رن اا لىنبيفار. لمان النااس   

من ت عي خل الطأفال مل تتم الاض لعىنى هكا الرخي ذهأ مؤا أ البحن ل ع أا خل الطأفال مل تيف ل وطرهم فال ت أل 
لعىنى اخي اجل هأا فالبيفر كىنهم ترجتأل إىل خبناء نأح الثالثة  اق  لواق  لايفث  لهأ خلل  نأح عن هم خاب رن ا لىنبيفر.

ا أل بتثه هللا إىل الناس وسأ احل تث البح ح. لع ر نأح ألست ا ة لمخسحن  نة عىنى ماا ع الةاأااة فهاأ  ااهر وألاه 
و لع ر نأح  ة ا ة  نة لخل نأوا صاا بتا  ألتاىل )فىنبث ف هم خلف  نة إد مخسحن عاما) لع الةأااة: خل الطأفال و 
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الطأفال فالوا لغرس ال ارق لاختاك اص ار. لذكار ارلأ اي صافةه با لل  ان  فااال: كاال ناأح لو ال الأجاه ع اخ اه طاأل 
عظ م الت نحن غىن ف التض تن كثري حلم الفاكتن ضحم السرة طأتل الاامة جس  ا طأتل الىنح ة. و ال: إل م فناه ابلتاراق 

ال أفااة  لو اال ع ذتاال جباال لبنااال  لو اال   تنااة ال اار . ل اا ر  ذكاار الطأفااال: ع  ااأاة العااراف  لع  ااأاة ع نااأاوي 
 التن بأت  لذكر شرتتةه ع  أاة اليفأا   لع  أاة نأح. 

ه  لرل: الاارهط  لآل إبااراه م: خبناااؤه لوف اا ه لخ ااباطه  لا ابااأل ألفضاا ل فرتاال ماانهم. لمشاال آل إبااراه م النب اااء ماان عاباا 
 ك أ ى  لمن وبىنه  لمن بت ه  لك ح   عىن ه البالة لالسالق  لإ اع ل  لونظىنة بن صفأال  ل ال  بن  نال. 

لخماااا آل ع ااارال: فهااام مااار   لع ساااى  ف ااار  بنااام ع ااارال بااان ماااااتل كاااكا  ااااه ا فسااارلل  لكاااال مااان خوبااااا ال هاااأل   
  وال ا فسرلل: هأ من نسل  ىن  ال بن لالل  لهأ  طار  لصاحل هم  لخصىنه ابلتربان ة ع راق   م ع آ ره فهأ خبأ مر 

لاحلل خنه من نسل هاالل خ ي مأ ى ك ا   ر  ورتبا. لع كةأ النباا : خل ا ه تأهاو م  فىنتىناه كاال لاه ا اال لمثىناه  
وألاه )إذ والام  كثري. لل س ا رال هنا ع رال لال  مأ ى لهاالل؛ إذ ا ابأل هنا الة ه   لككر مار  لابنهاا ع ساى با ل ل

 امرخت ع رال). 
لألا ق ال الق عىنى اوة ال مت  ارل عن  وأله ألتاىل )لإذ جن ناكم من آل فرعأل) ع  أاة البارة لل ن ارل هنا مةتحن  

 لىنح ل عىنى اهط الرجل لورابةه. 
 خهل  مانه.  لمت  اصطفاء هؤدء عىنى التا حن اصطفاء اجمل أع عىنى غريهم  خل اصطفاء كل فاضل منهم عىنى 
لوأله )ذاتة بتضها من بتض) وال من آل إبراه م لآل ع رال. لالكاتة ألا ق ألفسريها عة  وأله ألتاىل )وال لمان ذاتا )  

ع  أاة البارة لو  خ ال الابتض هناا: لل ا اباأل ب اال شا ة ادألباال باحن هاكه الكاتاة  ف ان لالألباال د لىنةبتا ض خي 
ف ال بتاض ف هاا هاأ مةبال ابلابتض ار ار  ك اا ألاا ق ع وألاه ألتااىل )فىنا س مان هللا ع  بحن هاكه الكاتاة األباال الاراباة 

 شيء). 
لالررض من ذكار هاؤدء ألاككري ال هاأل لالنبااا  بيفا ة انةساا  خنب اا هم إىل النال حم ا  صاىنى هللا عىن اه ل اىنم  ف اا كاال  

أله )لهللا     عىن م) خي     أبوأال بتض م تنبري خل زتىنأا مأجأ الارابة مأجأ ع الة لألفرتل. لمن هنا  هر مأو  و
 ع بتض هكه الكاتة: كاأل ال هأل ع ع سى لخمه  لأل كتبهم لأل كتأ ال هأل لالنباا      صىنى هللا عىن ه ل ىنم. 

[ فىن اا لضاتةها 35)إذ والم امارخت ع ارل ا  إين ناكات لاا ماا ع بطاين حماراا فةابال ماين إناا خنام السا    التىنا م] 
إين لضااتةها خنثااى لهللا خعىناام  ااا لضااتم للاا س الااككر كااالنثى لإين   ةهااا ماار  لإين خع ااكها بااا لذاتةهااا ماان والاام ا  

[) ألا ق الاأل ع مأو  إذ ع خمثال هكا ا اااق عنا  ألفساري وألاه ألتااىل )لإذ واال اباا لىن ال  اة إين 36اليف طال الرج م]
 مةتىناة بتامل  فهاي جملارل ادهة ااق ابصارب للاكا واال خباأ عب ا ة: جاعل ع الاض  ىن فة). لمأوتها هنا خ هر ع خهنا غري

إذ هنا  ا  ة  لزأ  خل ألةتىنل أبذكر حمكلفا  لد زأ  ألتىناها ابصطفى: لل هكا  اف بفضال آل ع ارال  لد عالواة لاه 
 بفضل آلق لنأح لآل إبراه م. 
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