
 
 

 747صفحة : 
 
ويف زمن نوح وقع الطوفان على مجيعع ارض  واعاهللا و والوه هللا والزوام ع  يف الفلعك فيأعون الا لنيعا للمنعال ومعن ال عا    

من يدعي الن الطوفان مل يع  ارض  وعلى هذا الاالي ذهب مؤضخو الصني وزعموا الن الطوفان مل ينمل قطاه  فال يأون 
وعلى ضالي اجلم وض فالمنا كل   يامعون إىل الب اء نوح الثالثة سام، وحام، وايفث، وهو الول نوح ع ده  الا لنيا للمنال 

ضسول بعثه و إىل ال ا  حسب احلديث الصحيحل وعما نوح تسعمائة ومخسني س ة على معا يف الوعوضاف ف عو رعاها قولعه 
وعما نوح سومائة س ة والن نوحا صاض بععد  تعاىل (فلمث في   اللف س ة إه مخسني عاما( ويف الووضاف: الن الطوفان حدث

الطوفان فالحا وغا  الأعام واذعذ ارمعال وذكعا ايلوسعي صعفوه بعدون سع د ف عال: كعان نعوح  قيعس الومعه يف ضالسعه  عول 
عظي  العي ني غليظ العضدين كثري حل  الفخذين ضح  الساف  ويل ال امة مسيما  ويل اللحيةل قيعل: إن مدف عه الععاا  

لأوفععة، وقيععل يف ذيععل ممععل لم ععان، وقيععل  دي ععة الأععاول وسععيسو ذكععا الطوفععان: يف سععوضف ارعععاا ، ويف سععوضف يف نععواحي ا
 الع أموت، وذكا شايعوه يف سوضف النوضى، ويف سوضف نوحل 

  ويل: الععاه ، و ل إبععااهي : الب ععايهللا وحفيععدهللا والسععما ه، وال صععو  تفضععيل فايععس معع   ل ويععل  ل إبععااهي  ارنميععاء مععن ع مععه 
 كموسى، ومن قمله، ومن بعدهللا، وكمحمد عليه الصالف والسالم، وإمساعيل، وح ظلة بن صفوان، وخالد بن س انل 

والمعععا  ل عمعععاان: ف ععع  معععار، وعيسعععى، فمعععار ب عععا عمعععاان بعععن معععابن كعععذا مسعععاهللا الفسعععاون، وكعععان معععن الحمعععاض الي عععو ،  
، قال الفساون: هو من نسل سليمان بن  او ، وهو خطعس، وصاحلي  ، والصله العربانية عماام  ي  يف  خاهللا ف و البو مار

واحلس النه من نسل هاضون الخي موسى كما سيسو قايمال ويف كوب ال صاضى: الن امسه يوهاقي ، فلعلعه كعان لعه امسعان ومثلعه  
قولعه (إذ قالعا كثريل وليس الاا  ه ا عماان والد موسى وهاضون؛ إذ ال صو  ه ا الوم يد لذكا معار واب  عا عيسعى بعدليل 

 اماالت عماان(ل 
وت دم الأالم على احومال معىن ايل ع د قوله تعاىل (وإذ اي اك  من  ل فاعون( يف سوضف الم اف ولأن ايل ه ا موعني  

 للحمل على ضه  الامل وقاابوهل 
 الهل زمانهل ومعىن اصطفاء هؤهء على العالني اصطفاء اجملموع على غريه ، الو اصطفاء كل فاضل م    على  
وقوله (ذضية بعض ا من بعض( حال من  ل إبااهي  و ل عماانل والذضية ت دم تفسريها عود قوله تعاىل (قال ومعن ذضيع (  

يف سوضف الم اف وقد المجعل العمعض ه عا: رن ال صعو  بيعان شعدف اهتصعال بعني هعذهللا الذضيعة، فمعن لالتصعال ه للومععيض الي 
فأعل بععض في عا هعو موصعل العمعض ايخعا، كمعا ت عدم يف قولعه تععاىل (فلعيس معن و يف بني هعذهللا الذضيعة اتصعال ال اابعة، 

 شيء(ل 
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والغا  من ذكعا هعؤهء تعذكري الي عو  وال صعاضى بنعدف انوسعائ النميعائ   إىل ال ع   معد صعلى و عليعه وسعل ، فمعا كعان  
له (وو مسيع علي ( الي مسيع أبقوال بعضأ  ي مغي الن جيعلوا مومب ال اابة مومب عداوف وتفايسل ومن ه ا ر ا موقع قو 

 يف بعض هذهللا الذضية: ك ول الي و  يف عيسى والمه، وتأذيم   وتأذيب الي و  وال صاضى حملمد صلى و عليه وسل ل 
[ فلمعا وضععو ا 35(إذ قالا امعاالت عمعان ضئ إن نعذضت لعك معا يف بطع   عاضا فو معل مع  إنعك النعا السعميع العلعي   

ن وضعععو ا النثععى وو العلعع   ععا وضعععا ولععيس الععذكا كععارنثى وإن مسيو ععا مععار وإن العيععذها بععك وذضيو ععا مععن قالععا ضئ إ
[( ت دم ال ول يف موقع إذ يف المثال هذا ال عام ع عد تفسعري قولعه تععاىل (وإذ قعال ضبعك للمالئأعة إن 36النيطان الامي  

موعل ة بعامل، ف عي جملعا  اههومعام ارعرب ولعذا قعال البعو عميعدف:  ماعل يف ارض  خليفة(ل وموقع ا ه ا الر ا يف الهنا غري
إذ ه ا زائدف، وجيوز الن توعلس أبذكا  ذوفا، وه جيوز تعل  ا اصطفى: رن هذا خاص بفضعل  ل عمعاان، وه عالقعة لعه 

 بفضل   م ونوح و ل إبااهي ل 
    
 

 748صفحة : 
 
 ععا وتاك ععا حملععى ف ععذضت حمل ععا ذلععك  ععاضا الي  لصععا ردمععة بيععا وامععاالف عمععاان ح ععة ب ععا فععاقوذال قيععل: مععات زوم  

ال د ، وكانوا ي ذضون ذلك إذا كعان الولعو  ذكعاال وإ عال  احملعاض علعى هعذا الععىن إ عال  تنعايف رنعه لعا خلع  ردمعة 
ا فصعدض م  عا ال عذض بيا ال د  فأسنه حاض من السا الدنيا وقيو ها إىل حاية عما ف و تععالل قيعل: إهنعا كانعا تظ عه ذكعا 

مطل ا عن وصف الذكوضف وإمنا كانوا ي ولون: إذا ماء ذكعاا ف عو  عاضل والنعث الضعمري يف قولعه (فلمعا وضععو ا( وهعو عائعد 
 إىل (ما يف بط ( اعوماض كونه انأنف ما صدقه على النثىل 

 ا بأل شيءل وقوهلا (إن وضعو ا النثى( خرب مسوعمل يف إنناء الوحذيا لظ وض كون الخا ب عليم 
وأتكيعد ارععرب من مااععاف رصععل ارربيععة، و ي عا لأععون الولععو  النثعى؛ إذ هععو بوقوعععه علعى خععال  ال قععب هلعا كععان  يععث  

تنك يف كونه النثى وذا ب نفس ا ب فس ا بطايس الوسكيد، فلذا الكدتهل مث لا اسوعملا هذا ارعرب يف انننعاء اسعوعملوه 
كععب الاسععل، ومعلععوم الن الاكععب يأععون هععازا  ئموعععه ه أبم ائععه ومفا اتععه، وهععذا ال كيععب  ععا باموععه علععى  اي ععة اجملععاز الا 

اشععومل عليعععه معععن ارصوصعععيات هأععي معععا تضعععم ه كالم عععا يف لغو ععا معععن الععععان: وهعععي الاوعععة والأااهيعععة لوه  عععا النثعععى، 
تطمي  ععا ،ععا، مث الو  ععل إىل الوحسععري علععى و اولو ععا مغالطععة نفسعع ا يف انذعععان هلععذا احلأعع ، مث و ي  ععا ذلععك ل فسعع ا و 

 ذلك، فلذلك الو ع حأاية كالم ا خصوصيات من العابية تعرب عن معان كثريف قصد ا يف م اما ا بلغو ال 
والنث الضمري يف (إن وضعو ا النثى( اعوماض ما  لا عليه احلال الالزمة يف قوهلا (النثى( إذ بدون احلال ه يأون الأعالم  

 لك النث الضمري اعوماض تلك احلالل مفيدا فلذ
وقوله (وو العل   ا وضعا( مجلة مع ضة، وقاال اجلم وض: وضعا بسأون الواء فيأون الضمري ضامعا إىل اماالف عماان،  

وهو حي ئذ من كالم و تعاىل وليس من كالم ا احملأي، وال صو  م ه: الن و العلع  م  عا ب فاسعة معا وضععا، والهنعا خعري 
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مطلععس الععذكا الععذي سععسلوه، فععالأالم إعععالم رهععل ال ععا ن بوغليط ععا، وتعلععي  أبن مععن فععو  المععاهللا إىل و ه ي مغععي الن مععن 
 يوع ب تدبريهللال 

وقعاال ابععن عععاما، والبععو بأععا عععن عاصعع ، ويع ععوئ: بضعع  الوعاء، علععى الهنععا ضععمري الوألمععة امععاالف عمععاان فوأععون اجلملععة مععن   
الوفعععات معععن ارطعععائ إىل الغيمعععة فيأعععون قاي عععة لفظيعععة علعععى الن ارعععرب مسعععوعمل يف كالم عععا احملأعععي، وعليعععه فاسععع  اجلاللعععة 

 الوحسال 
ومجلة (وليس الذكا كارنثى( خرب مسوعمل يف الوحسا لفوات ما قصدته من الن يأون الولو  ذكاا، فوحاضهللا ردمعة بيعا  

 ال د ل 
يف مواليعد العذكوض، الي لعيس مع س العذكا مسعاواي وتعايف الذكا تعايف اجل س لا هو ماتأ  يف نفو  ال عا  معن الاغمعة  

 جل س ارنثىل 
وقيععل: الوعايععف يف (ولععيس الععذكا كععارنثى( تعايععف الع ععد للمع ععو  يف نفسعع ال ومجلععة (ولععيس الععذكا( تأملععة لالععع ا   

و كانا تعل  علعو المدوء ب وله (وو العل   ا وضعا( والعىن: وليس الذكا الذي ضغما فيه  ساو لألنثى ال  العطيو ا ل
شسن هاته ارنثى ومعلوا نفي النا،ة على ابه من نفي منا،ة الفضول للفاضل وإىل هذا مال صاحب الأنا  وتمعه 

 صاحب الفواح وارول الر ال 
، ونفي النا،ة بني الذكا وارنثى ي صد به معىن الوفصيل يف مثل هذا ال ام وذلك يف قول العائ: ليس سواء كذا وكعذا 

ولعيس كعذا مثععل كعذا، وه هعو مثععل كعذا، ك ولععه تععاىل (هعل يسععووي العذين يعلمععون والعذين ه يعلمعون وقولععه اي نسعاء ال عع  
 لسنت كسحد من ال ساء( وقول السموالل:          

 فليس سواء عامل وم ول وقوهل  (ماعى وه كالسعدان، وماء وه كصدى(ل   
ثله الضعف من النعمه بعه؛ إذ مل يمعس للونعميه الثعا، ولعذلك قيعل ه عا: ولعيس العذكا  ولذلك ه يووخون الن يأون النمه يف م 

كارنثى، ولو قيعل: وليسعا ارنثعى كالعذكا لف ع  ال صعو ل ولأعن قعدم العذكا ه عا رنعه هعو الامعو العسمول ف عو السعمس إىل 
قععال احلايععاي يف ال امععة الاابعععة  لفععظ الععوأل ل وقععد جيععيء ال فععي علععى معععىن كععون النععمه ال فععي الضعععف مععن النععمه بععه كمععا 

غدوت قمل اسو الل الاكائ، وه اغوداء اغوداء الغعاائ  وقعال يف احلا يعة عنعاف  وضعحأو  وقعا العدفن، وه ضعحأأ  
 ساعة ال فن  ويف الاابعة عناف  وقما هلل وه كعماو بن عميد  فئاء ،ا كل ا على نسس ما يف هذهللا اييةل 

    
 

 749صفحة : 
 
(وإن مسيو ا مار( الظاها الهنا الضا ت تسميو ا اس  افضل نميه يف بع  إسعاائيل وهعي معار الخعا موسعى وهعاضون، وقوله   

 وخوهلا ذلك الن الاها مسي اليب مار الخا موسىل 
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وتأععاض الوسكيععد يف (وإن العيععذها بععك( للوسكيععد: رن حععال كااهيو ععا يععؤذن أبهنععا سععوعا  ع  ععا فععال تنععوغل ،ععا، وكسهنععا  
ذا اررب إر اضا للاضا  ا قدض و تعاىل، ولذلك انو لعا إىل العدعاء هلعا العدال علعى الاضعا واحملمعة، والكعدت مجلعة الكدت ه

العيذها مع الهنا مسوعملة يف إنناء الدعاء: رن اررب مسوعمل يف اننناء باموه ال  كان علي ا وقا ارربية، كما قعدم اهللا 
 اليب بأا  إن اسوخلفا عليأ  عما بن ارطائ  ل  يف قوله تعاىل (إن وضعو ا النثى( وك ول

(فو مل ا ض،ا ب مول حسعن والنمو عا نمعاب حسع ا( تفايعع علعى العدعاء معؤذن بسعاعة انمابعة، وضعمائا ال صعب لعارل ومععىن  
 ملل ت لم ا: ت مل واياها ردمة بيا ال د ، الي القام و مار م ام م  طع هلل تعاىل، ومل يأن ذلك مناوعا من ق

وقولعه (ب مععول حسعن( المععاء فيعه للوسكيععد، والصعل نظعع  الأعالم: فو مل ععا قمعوه حسعع ا، فس خلعا المععاء علعى الفعععول الطلععس  
ليصعري كايلعة للو معل فأسنعه شععيء لن، وهعذا إر عاض للع ايعة ،ععا يف هعذا ال عول، وقعد عععا  هعذا ال معول بعوحي مععن و إىل 

عظع  الحمععاضه ، والن يععوحي إليععه مقامو ععا بععد ذلععك ردمععة السععئد، ومل يأععن ذلععك زكعااي بععذلك، والمععاهللا أبن يأفل ععا زكععااي ال
لل سعاء قمل عا، وكعل هععذا إضهعاص أبنعه سععيأون م  عا ضسعول ثسع  رحأععام كثعريف معن الوععوضاف؛ رن خدمعة ال سعاء للمسععئد 

 ال د  مل تأن مناوعةل 
ون اهة المعا ن، فنعمه إننعايها وشعما،ا منمعات ال معات  ومعىن (والنمو ا نماب حس ا( الننسها إنناء صاحلال وذلك يف ارلس 

 الغض على  ايس اهسوعاضف، (ونمات( مفعول مطلس رنما وهو مصدض نما وإمنا الماي على النما للوخفيفل 
 (وكفل ا زكااي( عد هذا يف فضائل مار، رنه من مجلة ما ي يد فضل ا رن الا ال بة يأسب خل ه وصالحه مااهللال  
كاهن إساائيلي امسه زكااي معن بع  البيعا بعن اكعا بعن ب يعامني معن ك  عة الي عو ، ماءتعه ال معوءف يف كعربهللا وهعو لن معن   وزكااي 

امسه زكااي من النميعاء بع  إسعاائيل وكعان مو ومعا امعاالف معن ذضيعة هعاضون امس عا  اليصعاات  وكانعا اماالتعه نسعيمة معار كمعا يف 
هنا كانا خالو ا، الو من قاابة الم ا، ولا ولدت معار كعان البوهعا قعد معات فو عازع  إايل لوقا قيل: كانا الخو ا والصحيح ال

كفالو ا مجاعة من الحماض ب  إساائيل حاصا على كفاىل ب ا حربه  الأمري، واق عوا على ذلك كما أيو، فطاضت ال اعة 
 اىب تابية صاحلة لذلكل ل كااي، والظاها الن معل كفالو ا لألحماض رهنا  اضف ردمة السئد فيل م الن ت

وقاال اجلم وض: وكفل ا زكااي بوخفيف الفاء من كفل ا الي توىل كفالو ا، وقعاال زع ف، وعاصع ، والأسعائي، وخلعف: وكفل عا  
بوسععديد الفعععاء الي الن و مععععل زكعععااي كعععافال هلعععا، وقعععاال اجلم عععوض زكععااي ،مععع ف يف  خعععاهللا،  عععدو ا وبافعععع اهلمععع ف، وقعععاالهللا زععع ف، 

   عن عاص ، وخلف: ال صا، وقاالهللا البو بأا عن عاص : اهلم ف يف  خاهللا ونصب اهلم فل والأسائي، وحف
(كلما  خل علي ا زكااي احملاائ ومد ع دها ضزقا قال اي مار الىن لك هذا قالعا هعو معن ع عد و إن و يعاز  معن ينعاء  

علعى كعالم  عذو ، الي فأانعا معار  [(  ل قوله (كلما  خل علي عا زكعااي احملعاائ ومعد ع عدها ضزقعا(37بغري حسائ 
مالزمة ردمة بيا ال د ، وكانا توعمد  أان توخذهللا هلا  ااا، وكان زكااي يوع د تعمدها فريى كاامة هلا الن ع دها مثعاضا 

 يف غري وقا ومو  ص ف ال 
دضف الصعععدض، و(كلمععا( ماكمععة مععن (كععل( الععذي هععو اسعع  لعمععوم معععا يضععا  هععو إليععه، ومععن (مععا( الظافيععة وصععلو ا ال عع 

 والو ديا: كل وقا  خول زكااي علي ا ومد ع دها ضزقال 
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وانوصب كل على ال يابة عن الفعول فيه، وقد ت دم ع د قوله تعاىل (كلما ضزقوا م  ا من مثعاف ضزقعا قعالوا هعذا العذي ضزق عا  
 من قمل( يف سوضف الم افل 

 ا زكااي(ل فئملة (ومد ع دها ضزقا( حال من (زكااي( يف قوله (وكفل  
 ولك الن جتعل مجلة (ومد ع دها ضزقا( بدل اشومال من مجلة (وكفل ا زكااي(ل  

    
 

 750صفحة : 
 
واحملععاائ ب ععاء يوخعععذهللا الحععد ليخلعععو فيععه بوعمععدهللا وصعععالته، والكثععا معععا يوخععذ يف علععو يات عععي إليععه بسعععل  الو  ض ، وهععو غعععري   

 الووسع ك ول عما بن اليب ضبيعة:           السئد، وال لس على غري ذلك إ القات، على ومه الونميه الو
 مية ع د ضاهعب قعسعيس                      صوضوها يف معذبح احملعاائ الضا ا يف معذبح الميععة، رن احملعاائ ه جيععل فيعه   

لة حملائ مذبحل وقد قيل: إن احملاائ منوس من احلائ رن الوعمد كسنه هاضئ النيطان فيه، فأسهن  معلوا ذلك الأان  
 النيطانل 

مث ال لس احملاائ ع د السلمني على موضع كنأل نصف قمة يف  ول قامة ونصف جيعل  وضع ال ملة لي ف فيه انمعام  
للصالفل وهو إ ال  مولد والول  اائ يف انسالم  اائ مسئد الاسول صلى و عليه وسل  ص ع يف خالفة الوليد بعن 

مد الع ي  على الدي ةل والوعايف يف (احملاائ( تعايف اجل س ويعل  الن الاا   اائ معلوعه عمد اللك، مدف إماضف عما بن ع
 مار للوعمدل 

 و(الىن( اسوف ام عن الأان، الي من الين لك هذا، فلذلك كان موائ اسوف امه قوهلا (من ع د و(ل  
كعان ع معا يف فصعل النععواءل والعاز   نفعا ع عد قولععه واسعوف ام زكعااي معار ععن الععاز  رنعه يف غعري إانعه ووقعا المثالععه، قيعل:   

 (وتاز  من تناء بغري حسائ(ل 
 ومجلة (إن و ياز  من يناء( من كالم مار احملأيل  
واحلسائ يف قوله (بغري حسائ(  عىن احلصعا رن احلسعائ ي وضعي حصعا النعيء احملسعوئ  يعث ه ي يعد وه يع   ،  

 ه  ا ه يعا  م داضهللا رنه موكول إىل فضل ول فالعىن إن و ياز  من يايد ضزق
[( الي يف ذلععك الأععان، قمععل الن 38(ه الععك  عععا زكععااي ضبععه قععال ضئ هععب ي مععن لععدنك ذضيععة  يمععة إنععك مسيععع الععدعاء  

خيعا ، وقعد نم ععه إىل العدعاء منععاهدف خعواض  الععا ف مععع قعول مععار (إن و يعاز  معن ينععاء بغعري حسععائ( واحلأمعة ضععالة 
، والهل ال فو  ال كية يعوربون  ا ياون ويسمعون، فلذلك عمعد إىل العدعاء بطلعب الولعد يف غعري إانعه، وقعد كعان يف الؤمن

حساف من عدم الولعد كمعا حأعى و ع عد يف سعوضف معارل واليضعا ف عد كعان حي ئعذ يف مأعان شع د فيعه فيضعا إهليعال ومل يع ل 
ارزم ة الصاحلة كذلك، وما هي إه كالذوات الصعاحلة يف الهنعا  عال الهل ارري يووخون ارمأ ة  ا حدث في ا من خري، و 

 جتليات ضضا ول 
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وسسل الذضية الطيمة رهنا ال  يامى م  ا خعري العدنيا وايخعاف  صعول ايلض الصعاحلة ال افععةل ومنعاهدف خعواض  الععا ات  
نفسعه غعري بعيعد ععن ع ايعة و تععاىل، ه سعيما يف  خولا ل كااي الدعاء  ا هو من ارواض ، الو من السومعدات، رنعه ضالى

زمن الفيض الو مأانه، فال يعد  عايهللا بذلك جتاوزا حلدو  ار ئ معع و علعى  عو معا قعاضهللا ال عاايف يف الفعا  بعني معا جيعوز 
 من الدعاء وما ه جيوزل ومسيع ه ا  عىن هيبل 

منعععاو بيحعععا مصعععدقا بألمعععة معععن و وسعععيدا وحصعععوضا ونميعععا معععن (ف ا تعععه الالئأعععة وهعععو قعععائ  يصعععلي يف احملعععاائ الن و ي 
[ قعال 40[( (قال ضئ الىن يأون ي غالم وقد بلغع  الأعرب وامعاالو ععاقا قعال كعذلك و يفععل معا ينعاء 39الصاحلني 

الفعاء يف  [(41ضئ امعل ي  ية قال  يوك اله تأل  ال ا  ثالثة الايم إه ضم ا واذكا ضبك كثريا وسمح العني وانبأعاض 
 قوله (ف ا ته الالئأة( للوع يب الي اسوئيما  عوته للوقال 

 وقوله (وهو قائ ( مجلة حالية وال صو  من ذكاها بيان ساعة إمابوه؛ رن  عاءهللا كان يف صالتهل  
 وم وضى قوله تعاىل (ه الك( والوفايع عليه ب وله ف ا ته الن احملاائ  اائ مارل  
واء أتنيث لأون الالئأعة مجععا، وإسع ا  الفععل للئمعع جيعوز فيعه الوسنيعث علعى أتويلعه اجلماععة الي وقاال اجلم وض: ف ا ته ب 

ث تعه مجاعععة مععن الالئأععةل وجيععوز الن يأععون الععذي ث اهللا ملأععا واحععدا وهععو مربيععل وقععد ثمععا الوصععايح ،ععذا يف إايععل لوقععا، 
 قميلوه ك وهل : قولا بأا كليمال  فيأون إس ا  ال داء إىل الالئأة من قميل إس ا  فعل الواحد إىل

 وقاالهللا ز ف، والأسائي، وخلف: ف ا اهللا الالئأة على اعوماض ال ا ي واحدا من الالئأة وهو مربيلل  
 وقاال اجلم وض: الن و بفوح مه ف الن على انه يف  ل ما بماء  ذوفة الي ث ته الالئأة أبن و يمناو بيحال  

    
 

 751صفحة : 
 
ال ابن عاما وز ف: إن بأسا اهلم ف على احلأايةل وعلى كلوا ال ااءتني فوسكيد الأالم من الفووحة اهلم ف والأسعوض ا وقا   

 لوح يس اررب؛ رنه لغاابوه ي  ل الخرب به م  لة ال    الطالبل 
المعاء عليعه وذكعا يف سعوضف معار  ومعىن (يمناو بيحا( يمناو  ولو  يسمى ها فعل  الن ها اسع  ه فععل ب اي عة  خعول 

 (إث نمناو بغالم امسه ها(ل 
وها معائ يوح ا العربانية ف و عئمي ه  الة نطس به العائ علعى زنعة الضعاضع معن حيعي وهعو غعري م صعا  للعئمعة  

 الو لوزن الفعلل وقول ها يف ك ولوه عليه السالم أبما  هريو    قمل ضفع السيح  دف قليلةل 
د ضما إىل بناضته اهبن بناضف بطيمه كما ضما زكعااي، ف يعل لعه مصعدقا بألمعة معن و، فمصعدقا حعال معن هعا الي  وق 

كامل الووفيس ه ي    يف كلمة أتو من ع د ول وقد المجل هذا اررب ل كااي ليعل  الن حعا ل عظيمعا سعي ع يأعون اب عه فيعه 
  مصدقا باسول جييء وهو عيسى علي ما السالمل
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ووصعف عيسعى كلمععة معن و رنعه خلععس  ئعا  المعا الوأععوين انهلعي الععرب ع ععه بألمعة (كعن( الي كععان تأوي عه غعري معوععا   
وسعيئيء ع عد قولعه تعععاىل (إن و يمنعاو بألمعة م ععه امسعه السعيح عيسعى ابععن معار(ل والألمعة علععى هعذا إشعاضف إىل هععيء 

عافععة كونععه صععا قا بععدون تععا  ، هععدى عظععي  مععن و لدهلوععه علععى عيسععى عليععه السععالمل وه شععك الن تصععديس الاسععول، وم
صععد  الوسمععل السععايع لعافععة احلععس، وقععد فععاز ،ععذا الوصععف هععا يف ارولععني، وخدجيععة والبععو بأععا يف ايخععاين، قععال تعععاىل 

أعالم، والن (والذي ماء الصد  وصد  له(، وقيل: الألمة ه عا الوعوضاف، وال لعس علي عا الألمعة رن الألمعة تطلعس علعى ال
 الألمة هي الووضافل 

والسيد فيعل معن سعا  يسعو  إذا فعا  قومعه يف  امعد ارصعال حعع قعدموهللا علعى النفسع  ، واع فعوا لعه الفضعلل فالسعؤ    
 ع د العائ يف اجلاهلية يعومد كفاية م مات ال ميلة والمذل هلا وإتعائ ال فس لااحة ال ا  قال اهلذي:          

 وام فعاععلع                       هلا صعداء مطلم ا  عويل وإن سيا ف ارق  
التامععون الن تسععو  ولععن تع عععى                      وكيععف يسععو  ذو الدعععة المخيععل وكععان السععؤ   ع ععده  يعومععد خععاله   

االي، مامع ععا إىل إضضععاء ال عععا  علععى الشععا  الومعععوهللا، ومالكععه بععذل ال عععدى، وكععف ارذى، واحومععال العظعععائ ، والصععله الععع
 وفصاحة اللسانل 

والسععيد يف اصععطالح النععاع مععن ي ععوم مصععالح حععال ال ععا  يف  نيععاه  والخععااه  معععا ويف احلععديث  الث سععيد ولععد   م وه  
فخا  وفيه  إن اب  هذا سيد  يع  احلسن بن علي ف د كان احلسن مامععا خصعال السعؤ   الناعي،وحسعمك معن ذلعك 

ارمة، ونصالح ذات المني، ويف تفسري ابن عطية ععن عمعد و ابعن عمعا النعه قعال: النه ت ازل عن حس ارالفة جلمع كلمة 
(ما ضاليا الحدا السو  من معاوية ابن اليب سفيان ف يل له والبو بأا وعما قال: مها خري من معاويعة ومعاويعة السعو  م  معا( 

  لعة مهعا في عا خعري معن معاويعة، ولأعن قال ابن عطية: (الشاض إىل الن الا بأا وعما كعاث معن اهسوصعالح وإقامعة احل عو   
مع تومع اجلا ف، وقلة الماهف باضا ال ا  ي خام فيه كثري من خصعال السعؤ   ومعاويعة قعد بعاز يف خصعال السعؤ   الع  هعي 

 اهعومال يف إضضاء ال ا  على الشا  الوموهللا ومل يواقع  ذوضا(ل 
صعماهللا، ف نعس   معا معن مجيعع قومعه تععاىل (و تي عاهللا احلأع  صعميا ووصف اله ها السيد لوحصيله الاائسعة الدي يعة فيعه معن  

وح ان من لدث وزكاف(، وقد قيل السيد ه ا احللي  الو ي معا: قالعه قوعا ف، والضعحاو، وابعن عمعا ، وعأامعةل وقيعل احللعي  
 بن السيب، وقوا ف اليضال ف  : قال ابن ممريل وقيل السيد ه ا النايف: قاله مابا بن زيد، وقيل السيد ه ا العامل: قاله ا

وعطف (سيدا( على (مصدقا(، وعطف حصوضا وما بعدهللا عليعه، يعؤذن أبن العاا  بعه غعري العلعي ، وه الول عي، وغعري ذلعك  
  وملل واحلصوض فعول  عىن مفعول مثل ضسول الي حصوض عن قاان ال ساءل 

    
 

 752صفحة : 
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يأون مدحا له، لا تسول مه هذهللا الصفة من المعد عن الن وات احملامة،  وذكا هذهللا الصفة يف الث اء صفات الدح إما الن  
أبصل ارل ة، ولعل ذلك لااعاف بااءته  ا يلص ه الهل الم وان بمعض الهل ال هد معن العو  ، وقعد كعان الي عو  يف عصعاهللا يف 

ضععل مععن هععا مععن ارنميععاء الشععد الم وععان واهخععوال ، وإمععا اله يأععون ال صععو  بععذكا هععذهللا الصععفة مععدحا لععه رن مععن هععو الف
والاسل كانوا مسوأملني ال دضف على قاان ال ساء فوعني الن يأون ذكا هذهللا الصفة ليحا إعالما ل كااي أبن و وهمه ولدا 
إمابعة لدعوتعه، إذ قععال (ف عب ي معن لععدنك وليعا يععاث ( والنعه قعد الم مععاا هللا تععاىل مععن ان طعاع ع عب زكععااي حلأمعة علم ععا، 

 اامة زكااي ع د و تعاىلل وذلك إر اض لأ
 ووسطا هذهللا الصفة بني صفات الأمال أتنيسا ل كااي وذفيفا من وحنوه هن طاع نسله بعد هال  
وقولععه (الىن يأععون ي غععالم(: اسععوف ام مععاا  م ععه الوعئععب، قصععد م ععه تعععا  إمأععان الولععد، رنععه لععا سععسل الولععد ف ععد  يععس  

ي غعالم( إه تطلمععا لعافعة كيفيععة ذلعك علعى ومععه ه عس لعه المنععاضف، ولعيس مععن حلصعول ذلعك فععال يأعون قولعه (التععى يأعون 
النك يف صد  الوععد، وهعو ك عول إبعااهي  (ليطمعئن قلع (، فسميعب أبن المأ عات  اخلعة وعا قعدضف و تععاىل وإن عع  

 وقوع ا يف العا فل 
مهععا سععمب الو اسععب ومهععا الأععرب والع ععافل وهععذا  و(الىن( فيععه  عععىن كيععف، الو  عععىن الأععان، لوعععذض عمععل الأععانني اللععذين 

الوعئب يسول م النأا على هذهللا ال ة ف و ك اية عن النأال وفيه تعايض أبن يأون الولد من زومه العاقا  ون الن يؤما 
 بو و  اماالف الخاى وهذهللا كاامة هماالف زكاايل 

، وفائدتعه إر عاض نأعن الأعرب م عه كسنعه يوطلمعه وقوله (وقد بلغ  الأرب( ماء على  ايس ال لعب، والصعله وقعد بلغعا الأعرب 
 حع بلغه ك وله تعاىل (الي ما تأونوا يدضكأ  الوت(ل 

والعاقا الاالف ال  ه تلد ع ات ضز عا الي قطعوعهل ورنعه وصعف خعاص ارنثعى مل يؤنعث ك عوهل  حعائض وثفعس وماضعع،  
 االف، ويف احلديث (ع اى حل ى( وكذلك نفساءل ولأ ه يؤنث يف غري صيغة الفاعل فم ه قوهل  ع اى  عاء على ال

وقوله (كذلك و يفعل ما يناء( الي ك ذا الفعل العئيب وهو ت ديا احلمل من شي  هام مل يسمس لعه ولعد وامعاالف ععاقا   
كذلك، ولعل هعذا الوأعوين حصعل بأعون زكعااي كعان قمعل هامعه ذا قعوف زائعدف ه تسعو ا بسعمم ا ال طفعة يف العاح  فلمعا هعام 

عوععدلا تلععك ال ععوف فصععاضت كالوعععاض ، الو كععان ذلععك مععن الحععوال يف ضحعع  اماالتععه ولععذلك عععرب عععن هععذا الوأععوين  ملععة ا
(يفععل مععا ينعاء( الي هععو تأعوين قععدضف و والومععد السعمابه ومععن المعل ذلععك مل ي عل ه ععا خيلععس معا ينععاء كمعا قالععه يف مانععب 

 تأوين عيسىل 
قا حصول ما بنا به، وهل هو قايب الو بعيد، فايية هي العالمة الدالعة وقوله (قال ضئ امعل ي  ية( الضا   ية على و  

علعى ابوعداء زععل زومعهل وععن السععدي والابيعع:  يعة و ععس كعون ارطعائ الععواض  عليعه وإضا ا معن قمععل و تععاىل، وهعو مععا يف 
  ويعلمونه بعل  ضاوضيل إايل لوقال وع دي يف هذا نظا، رن ارنمياء ه يلومس علي   ارطائ الواض  علي   من و

وقولععه ( يوععك اله تألعع  ال ععا  ثالثععة الايم إه ضمعع ا( معععل و حمسععة لسععانه عععن الأععالم  يععة علععى الوقععا الععذي ومععل فيععه  
زوموه، رن و صا  ماله من ال وف يف العصائ الأالم الوصلة الدماغ إىل العصائ الو اسل  أمة عئيمعة ي عائ م  عا 

ض انحسعا  لعن أيكعل العمالذض ل عوف الفأعال الو المعاهللا اهمو عاع معن الأعالم معع ال عا  إعانعة علعى ما يذكا من سع و  بعع
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انصاا  ال وف من ال طس إىل الو اسل، الي مع نا ثالثة ارايم كان ذلك الماضف ابوعداء احلمعلل قعال الابيعع مععل و ذلعك 
يععل لوقععا، فيأععون اجلععوائ علععى هععذا الومععه مععن قميععل لععه ع وبععة لعع   هللا يف صععحة مععا الخععربهللا بععه اللععك، وبععذلك صععاح يف إا

 السلوئ احلأي  رنه سسل  ية فسعطي غريهال 
وقوله (واذكا ضبك كثريا العني وانبأاض( الما النأال والذكا الاا  بعه: العذكا ال لعب والصعالف إن كعان قعد سعلب قعوف  

 قوله إه ضم ا اسوث اء م  طعل ال طس، الو الذكا اللسان إن كان قد هني ع  ا ف  ل واهسوث اء يف 
    
 

 753صفحة : 
 
[ اي معار اق ع  لعائ واسعئدي 42(وإذ قالا الالئأة اي مار إن و اصطفاو و  عاو واصعطفاو علعى نسعاء العلمعني   

[ ذلععك مععن النمععاء الغيععب نوحيععه إليععك ومععا ك ععا لععدي   إذ يل ععون القلم عع  الي عع  يأفععل مععار ومععا  43واضكعععي مععع الععااكعني 
 [( عطف على مجلة (إذ قالا اماالف عماان(ل انو ال من ذكا الم مار إىل ذكا مارل 44لدي   إذ خيوصمون  ك ا

ومععار علعع  عععربان، وهععو يف العربانيععة بأسععا الععي ، وهععو اسعع  قععدر مسيععا بععه الخععا موسععى عليععه السععالمل ولععيس يف كوععب  
ئ فئعععسف أبن ععععذضاء يف بلعععد ال اصعععاف  طوبعععة ليوسعععف ال صعععاضى ذكعععا هسععع  اليب معععار الم عيسعععى وه لولعععدها ولأ  عععا تموعععد

 ال ئاض، قد زلا من غري زو ل 
 والعائ يطل ون اس  مار على الاالف ال ملة ال  تأثا هالسة الامال كما قال ضيبة: قلا ل يا مل تصله ماميهل  
 الي لغة العربانيني  عىن العابدفل  وال يا بأسا ال اي الذي يأثا زايضف ال ساء  ل وقال يف الأنا : مار يف لغو    
وتأاض فعل (اصطفاو( رن اهصطفاء ارول ذاو، وهو معل ا م  هة زكية، والثان  عىن الوفضعيل علعى الغعري، فلعذلك مل  

يعععد ارول إىل موعلععس، وعععدي الثععانل ونسععاء العععالني نسععاء زماهنععا، الو نسععاء سععائا ارزم ععةل وتألععي  الالئأععة واهصععطفاء 
 هن على نموء ا وال موءف تأون لل ساء  ون الاسالةل يد
وإعععا ف ال ععداء يف قععول الالئأععة (اي مععار اق عع ( ل صععد انعئععائ  اهلععا، رن ال ععداء ارول كفععى يف وصععيل ال صععو  مععن  

وهو الو ويه ،ذهللا احلالعة  إقماهلا لسماع كالم الالئأة، فأان ال داء الثان مسوعمال يف ها  الو ميه الذي ي و ل م ه إىل هزمه
 وانعئائ ،ا، ونظريهللا قول امائ ال يس:          

ت ول وقد معال الغمعي  بع عامععععا                      ع عات بععريي امعائ ال عيس فعان ل (ف عو مسعوعمل يف الو ميعه م عه إىل   
 الووبي (ل 

 انوني( يف سوضف الم افل وال  وت مالزمة العما ف، وت دم ع د قوله تعاىل (وقوموا هلل ق 
 وقدم السئو ، رنه ال خل يف النأا وال ام ه ا م ام شأال  
وقوله (مع الااكعني( إذن هلا الصالف مع اجلماعة، وهذهللا خصوصية هلا من بعني نسعاء إسعاائيل إر عاض لععىن اضتفاع عا ععن  

 ب ية ال ساء، ولذلك ميء يف الااكعني بعالمة مجع الوذكريل 
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ئ م دمة للخطائ الذي بعدهللا وهو (اي مار إن و يمناو بألمة م عه( ل صعد أتنيسع ا ارعرب العواي رنعه لعا  وهذا ارطا 
كان حاصله جيلب هلا ح ث وسوء قاله بني ال ا ، م د له  ا جيلب إلي ا مسعاف، ويوق  عا أبهنعا  حعل ع ايعة و، فعال معام 

  ال الن تعل  أبن و ماعل هلا  اما والنه ه خي ي
وقوله (وما ك ا لدي  ( إمياء إىل خلو كوم   عن بعض ذلك، وإه ل ال: وما ك ا تولو كوم   مثل (وما ك عا تولعو معن  

 قمله من كوائ( الي إنك ذربه  عن الحواهل  كسنك ك ا لدي  ل 
ت: أبن يأومعوا علي عا المسعاء وقوله (إذ يل ون القالم  ( وهي ارقالم ال  يأومون ،عا الوعوضاف كعانوا ي  ععون ،عا يف النعأال 

ال  عععني الو المسععاء ارشععياء ال عع ع علي ععا، وال ععا  يصععريون إىل ال اعععة ع ععد انعععدام مععا يععامح احلععس، فأععان الهععل اجلاهليععة 
يسو سمون ارزهم ومعل الي و  اهق اع ارقالم ال  يأومون ،ا الووضاف يف الداض  ضماء الن تأون باكو ا ماشعدف إىل معا 

ارععريل ولععيس هععذا مععن شعععاض انسععالم ولععيس نعمععال ال اعععة يف انسععالم إه مواضععع نييعع  احل ععو  الوسععاوية مععن كععل هععو 
اجل ات وتفصيله يف الف هل والشاضت ايية إىل الهن  ت ازعوا يف كفالة مار حني ولد ا الم ا ح ة، إذ كانا يويمعة كمعا ت عدم 

 مار كانا بعد اهسو سام وفيه ت ميه على ت افس   يف كفالو  ل  فحصل من هذا اهمو ان إعالم أبن كفالة زكااي
(إذ قالعععا الالئأععععة اي مععععار إن و يمنعععاو بألمععععة م ععععه امسععععه السعععيح عيسععععى ابععععن مععععار ومي عععا يف الععععدنيا وايخععععاف ومععععن  

الئأعة اي معار إن [( بدل اشومال من مجلعة (وإذ قالعا ال46[ ويأل  ال ا  يف ال د وك ال ومن الصاحلني 45ال ابني 
و اصطفاو( قصد م ه الوأايا لوأميل ال ول بعد اجلمل الع ضعةل ولأونعه بعده مل يعطعف علعى إذ قالعا ارولل وت عدم 

 الأالم على يمناول 
    
 

 754صفحة : 
 
أبضبعع كلمعات  والألمة ماا  ،ا كلمة الوأوين وهي تعلس ال دضف الو ئي ي كما يف حديث خلس اننسان من قوله (ويؤما  

 بأوب ضزقه والمله( اخلل 
 ووصف عيسى بألمة ماا  به كلمة خاصة  الفة للمعوا  يف تأوين اجل ني الي بدون ارسمائ العوا فل  
 وقوله (م ه( من لالبوداء اجملازي الي بدون واسطة السمائ ال سل العوا ف وقد  ل على ذلك قوله (إذا قضى الماا(ل  
سعى ابعن مععار( ععرب ععن العلعع  والل عب والوصعف اهسعع ، رن لثالثو عا الثعاا يف نييعع  السعمىل فسمععا وقولعه (امسعه السععيح عي 

الل عب والعلع  فظععاهال والمعا الوصعف الفيععد لل سعب فععألن السعامعني تععاضفوا ذكععا اسع  ارئ يف ذكعا ارعععالم للومييع  وهععو 
بعععن مسيععة قمعععل الن يلحعععس أبيب سعععفيان يف زمعععن  الوعععاض ، وتعععذكا ارم يف ال سعععب إمعععا للئ ععل ارئ ك عععول بعضععع  : زاي 

 معاوية بن اليب سفيان، وإما رن رمه مفخاا عظيما ك وهل : عماو ابن ه د، وهو عماو بن ال ذض ملك العائل 
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والسيح كلمة عربانية  عىن الوصف، ون لا إىل العابية الغلمة على عيسى وقعد مسعى مو صعاف الععائ بععض الب عائ   (عمعد  
الصل ا مسيح  ي  مفووحة مث سني م ملة مأسوضف مند ف مث ايء مث اف مأسوضف مند ف مث حعاء م ملعة سعاك ة السميح( و 

 ونطس به بعض العائ بوزن سأنيل 
ومععىن مسعيح  سعوح بعدهن السعحة وهعو ال يعا العطعا العذي المعا و موسعى الن يوخعذهللا ليسعأمه علعى ضال  الخيعه هعاضون  

وصعاضت ك  عة بع  إسععاائيل ميسعحون  ثلعه معن ميلأعوهن  علعي   معن ع عد شعاول اللععك، حي معا معلعه كاه عا لمع  إسعاائيل، 
فصاض السيح ع ده   عىن اللك: ففي الول سعفا صعمويل الثعان معن كوعب الع عد ال عدر قعال  او  للعذي البهللا بوعا  شعاول 

 اللك العاو  ع د العائ بطالوت (كيف مل ذف الن ند يدو لو لك مسيح الائ(ل 
مل الن عيسى مسي ،ذا الوصف كما يسمون  لك وهومل النه ل ب ل مه به الي و   أما عليه إذ ا موهللا أبنه هاول فيحو 

 الن يصري ملأا على إساائيل مث غلب عليه إ ال  هذا الوصف بي    واشو ا بعد ذلك، فلذلك مسي به يف ال ا نل 
بني ال وم، وهي وصف منوس معن الومعه لسنسعان وهعو الفضعل  والوميه ذو الوماهة وهي: الو دم على ارمثال، والأاامة 

العضائه الظاهاف م ه، والمجع ا لوسائل ان ضاو وتصايف ارعمال، فس لس على الول النيء على  اي عة اهسعوعاضف النعائعة 
ا ومعه ال  عاض في ال: ومه ال  اض رول ال  اض قال تعاىل (وقالا  ائفة من الهل الأوائ  م وا الذي الن ل على الذين  م عو 

 واكفاوا  خاهللا( وقال الابيع بن زاي  العمسي:          
 من كان مساوضا   ول مالك                      فليست نسوت ا بومه نع عاض وقال ارعنى:            
ل ومه بض  وهح هل  ومه العنيات مسلس وي ولون: هو ومه ال وم الي سيده  وال دم بي   ل واشوس من هذا اهس  فع  

اجلي  كأام فئاء م ه وميه صفة منم ة، فوميه ال ا  الأعام بيع   ، وم معول الألمعة فعي  ، قعال تععاىل يف وصعف موسعى 
 عليه السالم (وكان ع د و ومي ا(ل 

 وال د شمه الص دو  من خنب ه غطاء له مي د فيه مضئع للص  مدف ضضاعه يوضع فيه حلفظه من الس و ل  
 ععالني: حعال كونعه يف ال ععد، وحعال كونععه ك عال، معع النععه يعوأل  فيمععا بعني ذلعك رن لععذي ك احلعالني م يععد  وخع  تأليمعه 

اخوصاص بونايف و إايهللا فسما تأليمه ال عا  يف ال عد فألنعه خعاض  ععا ف إضهاصعا ل موءتعهل والمعا تألعيم   ك عال فمعاا  بعه 
ك ايوه اعوماض ال اي ة العي ة للمع يني وهي ما تعلس الفععل معن    عوته ال ا  إىل النايعةل فالوألي  مسوعمل يف صاهه ويف

 اجملاوضينل 
 وعطف عليه (ومن الصاحلني( فاجملاوض را  مسو ا يف موضع احلالل  
والصاحلون الذين صفو   الصالح ه تفاضق  ، والصالح اسو امة ارعمال و  اضف ال فس قعال إبعااهي  (ضئ هعب ي معن  

 الصاحلني(ل 
أ ل من  خل يف عناف ارضبعني وهو الذي فاض  عصا النعمائ، والعاالف شع لة النعني، وه ي عال ك لعة كمعا ه ي عال وال 

ش ل للامل إه الن العائ قدميا مسوا ش ال مثل ش ل بن شيمان الل ب الف د ال مان فدل ا ذلك على الن الوصف الميال 
  وقد كان عيسى عليه السالم حني بعث ابن نيف وثالثنيل
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وقوله (ومي ا( حال من (كلمة( اعوماض ما صدق ا (ومن ال ابني( عطف على احلال، (ويأل ( مجلة معطوفة على احلال  
 الفا ف: رن اجلملة ال  هلا  ل من انعاائ هلا حأ  الفا ل 

    
 

 755صفحة : 
 
ض، رهنما يف موضع احلال، فعطف علي ا وقوله (يف ال د( حال من ضمري (يأل (ل وك ال عطف على  ل اجلاض واجملاو   

 ال صب، (من الصاحلني( معطو  على (ومن ال ابني(ل 
(قالععععا ضئ الىن يأععععون ي ولععععد ومل ميسسعععع  بنععععا قععععال كععععذلك و خيلععععس مععععا ينععععاء إذا قضععععى المععععاا ف منععععا ي ععععول لععععه كععععن  

 [( وقوله (قالا ضئ( مجلة مع ضة، من كالم ا، بني كالم الالئأةل 47فيأون 
 ال داء للوحسا وليس للخطائ: رن الذي كلم ا هو اللك، وهي قد توم ا إىل ول و  
واهسوف ام يف قوله (الىن يأون ي ولدا( لسنأاض والوعئب ولذلك الميب موابني الحدمها كذلك و خيلس معا ينعاء ف عو  

 لافع إنأاضها، والثان إذا قضى الماا اخل لافع تعئم ال 
 خيلس( اخل موائ اسوف ام ا ومل تعطف رهنا ماءت على  اي ة احملاوضات كما ت دم يف قوله تعاىل ومجلة (قال كذلك و 

 (قالوا الجتعل في ا( وما بعدها يف سوضف الم اف وال ائل هلا هو و تعاىل بطايس الوحيل 
ه إىل قولععه وك ععال(، الي مثععل واسعع  انشععاضف يف قولععه (كععذلك( ضامععع إىل معععىن الععذكوض يف قولععه (إن و يمنععاو بألمععة م عع 

 ذلك ارلس الذكوض خيلس و ما يناءل 
 وت در اس  اجلاللة على الفعل يف قوله (و خيلس( نفا ف ت وي احلأ  وو يس ارربل  
وععرب عععن تأععوين و لعيسعى بفعععل خيلععس: رنعه إجيععا  كععائن معن غععري ارسععمائ العوعا ف نجيععا  مثلععه، ف عو خلععس النععف غععري  

ئ عن السعمائ إجيعا  ال عا ، فأعان لفععل خيلعس ه عا موقعع موععني، فع ن الصعانع إذا صع ع شعيئا معن معوا  معوعا ف وصع عة ثش
 معوا ف، ه ي ول خل ا وإمنا ي ول ص عال 

[ وضسعوه إىل بع  إسعاائيل الن قعد مئععوأ   يعة معن ضبأع  إن الخلعس لأعع  48(ويعلمعه الأوعب واحلأمعة والوعوضاف وانايععل  
 يئة الطري فسنف  فيه فيأون  ائاا مذن و والبائ اركمة واربعاص والحعي العوتى مذن و والنمعئأ   عا أتكلعون من الطني ك

[( مجلة (ويعلمه( معطوفة على مجلة (ويأل  ال ا  يف 49وما تدخاون يف بيوتأ  إن يف ذلك يية لأ  إن ك و  مؤم ني 
 ال د( بعد انو اء اهع ا ل 

  : ويعلمه الوحوية الي يعلمه ول وقاالهللا الماقون ب ون العظمة، على اهلوفاتل وقاال ثفع، وعاص 
والأوععائ مععاا  بععه الأوععائ الع ععو ل وعطععف الوععوضاف ن يععد لعطععف انايععل وجيععوز الن يأععون الأوععائ  عععىن الأوابععة وت ععدم  

 الأالم على الووضاف وانايل يف الول السوضفل 
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رن مجلعة احلعال، لأوهنعا ذات  عل معن انععاائ، هعي يف قعوف الفعا  ف صعب ضسعوه  (وضسوه( عطعف علعى مجلعة (يعلمعه( 
 على احلال، وصاحب احلال هو قوله بألمة، ف و من ب ية كالم الالئأةل 

وفوح مهع ف الن يف قولعه (الن قعد مئعوأ ( لو عديا اء اجلعا بععد ضسعوه، الي ضسعوه ،عذا ال عال لعا تضعم ه وصعف ضسعوه معن   
  بأالم، ف ذا ممدال كالم بعد انو اء كالم الالئأةل كونه ممعول

 ومعىن (مئوأ ( الضسلا إليأ  من مانب و ونظريهللا قوله تعاىل (ولا ماء عيسى المي ات قال قد مئوأ  احلأمة(ل  
أبن يملعع   وقولععه ( يععة( حععال مععن ضععمري (مئععوأ ( رن ال صععو  انخمععاض انععه ضسععول ه أبنععه مععاء  يععةل شععمه المععا و إايهللا 

 ضسالة  ئيء الاسل من قوم إىل  خاين وذلك مسي ال   ضسوهل 
والماء يف قوله ( ية( للمالبسعة الي م عاضث لع ايت الدالعة علعى صعدقي يف هعذهللا الاسعالة الععرب ع  عا بفععل اجملعيءل واجملعاوض  

(مئوأ ( رن معىن مئوأ : الضسعلا موعلس  ئوأ  على النه را  لغو، وجيوز الن يأون رافا مسو اا يف موضع احلال من 
 إليأ ، فال هوا  إىل ما يوعلس بهل 

وقوله (إن الخلس( بأسا اهلم ف اسوئ ا  لميان  ية وهي قعااءف ثفعع، واليب معفعال وقعاالهللا المعاقون بفعوح مهع ف (الن( علعى النعه  
 بدل من (الن قد مئوأ (ل 

  سب ما ياا  من قطعه قمل قطع ال طعة م ه قال زهري:           وارلس: ح ي وه ت ديا شيء ب دض، وم ه حلس ار ر ت دياهللا 
 ورنا تفاي معا خعلع عا                      وبعض ال وم خيلس مث ه يفاي     
 

 756صفحة : 
 
مثعال يايد ت ديا ار ر قمل قطعه وال طع هو الفاي، ويسوعمل هازا من وضا الو من كا يف اننناء، وانبعداع علعى غعري   

وه احوععذاء، ويف انننععاء علععى مثععال يمععدع وي ععدض، قععال تعععاىل (ول ععد خل  ععاك  مث صععوضثك ( ف ععو إبععداع النععيء وإبععاازهللا 
للومو  وارلس ه ا مسوعمل يف ح ي ة الي: القعدض لأع  معن الطعني ك يئعة الطعري، ولعيس العاا  بعه خلعس احليعوان، بعدليل قولعه 

 (فسنف  فيه(ل 
طععري يف قولععه تععاىل (فخععذ الضبعععة مععن الطعري( يف سععوضف الم ععافل والأعا  يف قولععه (ك يئععة الطععري( وت عدم الأععالم علععى لفعظ ال 

 عىن مثل، وهي صفة لوصو   ذو   ل عليه الخلس، الي شيئا م دضا مثل هيئة الطريل وقاال اجلم وض (الطري( وهعو اسع  
 ي ع على اجلمع غالما وقع ي ع على الواحدل وقاالهللا البو معفا (الطائا(ل 

 والضمري اجملاوض بفي من قوله (فسنف  فيه( عائد إىل ذلك الوصو  احملذو  الذي  لا عليه الأا ل  
وقععاال ثفععع وحععدهللا فيأععون  ععائاا انفععاا  وقععاال المععاقون (فيأععون  ععريا( بصععيغة اسعع  اجلمععع ف ععااءهللا ثفععع علععى مااعععاف انفععاا   

 ديا، والس د هلل تأوين احلياف فيهل الضمري، وقااءف الماقني على اعوماض العىنل معل ل فسه الو 
 واهليئة: الصوضف والأيفية الي الصوض من الطني صوضف كصوض الطريل وقاال اجلميع ك يئة بوحوية ساك ة بعدها مه ف مفووحةل  
 وزا  قوله (مذن و( نر اض العمو ية، ونفي توه  الناضكة يف خلس الأائ اتل واركمة: ارعمى، الو الذي ولد العمىل  
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واربععاص: الصععائ بععداء الععربص وهععو مععاء ملععدي لععه مظععاها مو وعععة م  ععا ارفيععف وم  ععا ال ععوي والعاضععه ب ععع بيضععاء  
شعديدف الميعا  تظ عا علعى اجللععد فع ن كانعا غعائاف يف اجللععد ف عو العربص وإن كانعا مسععاوية لسعطح اجللعد ف عو الم ععس مث 

 ا ب يا مومي ف عن لون اجللدل ت ونا على اجللد فا ا عما اجللد كله حع يصري البيض، وض 
والسععمابه ه ولععة، وأيو الوضاثععة، وهععو غععري معععد، وشععوهد الن انصععابة بععه تأثععا يف الععذين ي للععون مععن ال ظافععة الو يسععأ ون  

ارمععاكن ال ععذضفل والعععائ والعربانيععون واليععوثن يطل ععون الععربص علععى مععا   خععا هععو مععن ممععا ئ اجلععذام فأععانوا يونععاءمون 
العااضه على واحد م   ل ف ما العائ فأان ملوك   ه يألمون ارباص إه من وضاء حئائ، كما وقعع الربص إذا بدت 

يف قصة احلاضث بن حل ف الناعا مع اللك عماو بن ه دل والما العربانيون ف   الشد يف ذلكل وقد اهوما الووضاف أبحأعام 
  ل يف اهلواء ويلوصس  عدضان ال عازل، وقعد وصعفه العوحي ارباص، وال الا يف بياهنا، وكاضته مااضا، ويظ ا م  ا النه ما  ي

لوسى ليعلمه الأ  ة من ب  إساائيل ويعلم    اي ة عالمه، ومن الحأعام   الن الصعائ يعع ل ععن ال عوم وجيععل يف  عل 
 ععا خععاص والحأامععه مفصععلة يف سععفا الالويععنيل وهلععذا كععان إعئععاز السععيح مبععااء اربععاص الهعع  العئعع ات فائععدف ع ععده   ي

 و نيال 
وقد ذكا ف  اء انسالم الربص يف عيوئ ال ومني الوممة للخياض وفصلوا بني النواعه ال  تومب ارياض وال  ه توممه ومل  

 يضمطوا الوصافه واقوصاوا على وديد المل بائهل 
وععا كلمعه مث ضمععع ميوععا، وإحيعاء الععوتى معئع ف للمسععيح اليضعا، كعع ف  الععاوح يف الطعري الصععوض معن الطععني، فأععان إذا الحيعا مي 

( الن عيسععى 17ووض  يف ارثميعل النععه الحيععا ب وععا كانععا ماتععا فسحياهععا ع ععب مو ععال ووقععع يف إايععل مععع يف انصععحاح (
صعد اجلمل ومعه بطا  ويع وئ ويوح ا الخوهللا والر ا هل  موسى وإيلياء يوألمان مع  ، وكعل ذلعك مذن و لعه الن يفععل 

 ذلكل 
ا أتكلون وما تدخاون يف بيعوتأ ( النعه خيعربه  ععن الحعواهل  الع  ه يطلعع علي عا الحعد، فيخعربه   عا ومعىن قوله (والنمئأ    

الكلوهللا يف بيو  ، وما ع ده  مدخا في ا، لوأون هاته العا فعات كل عا معن قميعل العئع ات ب اي عة قولعه النمعئأ  رن اننمعاء 
 يأون يف ارموض ارفيةل 

 عو  معؤم ني( مععل هعذهللا ارشعياء كل عا  ايت تعدعو إىل انميعان بعه، الي إن ك عو  تايعدون وقوله (إن يف ذلك يية لأ  إن ك 
 انميان، خبال  ما إذا كان  البأ  الأابافل وارطائ مومه م ه إىل ب  إساائيل ف هن  ا ضوا  عوته الوأذيب والنو ل 

 على اللوهية عيسى، بعلة الن هذهللا ارعمال وتعا  ال ا ن لذكا هذهللا العئ ات تعايض ال صاضى الذي معلوا م  ا  ليال 
ه تدخل وا م دضف المنا، فمن قدض علي ا ف و انله، وهذا  ليل سفسطائي الشاض و إىل كنفه ب وله ( ية من ضبأ ( 

 وقوله (مذن و( ماتنيل وقد ضوى الهل السري الن نصاضى ااان اسودلوا ،ذهللا ارعمال لدى ال   صلى و عليه وسل ل 
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(ومصدقا لا بعني يعدي معن الوعوضاف ورحعل لأع  بععض العذي حعام علعيأ ( عطعف علعى ( يعة( ب عاء علعى الن قولعه ( يعة(   
را  مسو ا يف موضع احلال كما ت دم الو عطف على مجلة (مئوأ ( في عدض فععل مئعوأ  بععد واو العطعف، (ومصعدقا( 

وله (وضسوه( رن ضسوه معن كعالم الالئأعة، (ومصعدقا( معن كعالم عيسعى حال من ضمري ال دض معه، وليس عطفا على ق
 بدليل قوله (لا بني يدي(ل 

والصععد : الخععرب بصععد  غععريهللا، وال خلععا الععالم علععى الفعععول للو ويععة، للدهلععة علععى تصععديس مثمععا   ععس، الي مصععدقا  
اف تو ئه ل وله (ورحل لأ  بعض العذي حعام تصدي ا ه ينوبه شك وه نسمة إىل خطسل ومعل الوصديس موعداي إىل الووض 

 عليأ (ل 
ومعىن ما بني يدي ما ت دم قملي، رن الو دم السابس ميني بني يدي اجلائي ف عو ه عا نثيعل حلالعة السعمس، وإن كعان بي عه  

وعمل بعني يعدي كعذا وبني ن ول الووضاف الزم ة  ويلة، رهنا لا اتصل العمل ،ا إىل هيئعة، فأسهنعا مل تسعم ه بع من  ويعلل ويسع
 يف معىن الناهد احلاضا، كما ت دم يف قوله تعاىل (يعل  ما بني اليدي  ( يف سوضف الم افل 

وعطف قوله (ورحل( على (ضسوه( وما بعدهللا من ارحوال: رن احلال تنمه العلة؛ إذ هي قيد لعامل ا، ف ذا كان الو ييد  
جملاوض بالم الوعليل، فصح الن يعطف علي عا هعاوض بعالم الوعليعلل وجيعوز الن على معىن الوعليل شابه الفعول رمله، وشابه ا

يأون عطفا على قوله ( ية من ضبأ ( فيوعلس بفعل مئوأ ل وع ب به قوله (مصدقا لا بني يدي( ت مي ا على الن ال سع  
لووضاف وما تاكوهللا في ا وهعو يف ه ي ايف الوصديس؛ رن ال س  إعالم بوغري احلأ ل وا صات شايعة عيسى يف إحياء الحأام ا

هذا كغريهللا من النمياء ب  إساائيل، ويف وليل بعض ما حامه و علي   ضعيا حلاهل  يف الزم ة  ولفة، و،عذا كعان ضسعوهل قيعل 
الحل هل  النحوم، وحلوم اربل، وبعض السعمك، وبععض الطعري: العذي كعان  امعا معن قمعل، والحعل هلع  السعما، ومل القعف 

ذلك يف انايلل وراها هذا النه مل هام علي   ما حلل هل ، فما قيل: إنعه حعام علعي   الطعال  ف عو ت عول على شيء من 
عليه وإمنا حذضه  م ه وبني هل  سوء عواقمه، وحام ت و  الاالف الطل عة وي ضع  إىل ذلعك معا ه ذلعو ع عه  ععوف: معن تعذكري، 

 ومواعظ، وتاغيماتل 
[( قولعه (ومئعوأ  51[ إن و ضيب وضبأ  فاعمدوهللا هذا صعاا  مسعو ي  50 وال يعون (ومئوأ   ية من ضبأ  فات وا و 

 يععة مععن ضبأعع ( أتكيععد ل ولععه ارول (الن قععد مئععوأ   يععة مععن ضبأعع (ل وإمنععا عطععف الععواو رنععه الضيععد الن يأععون مععن مجلععة 
جيعالهنعا    لعة مجلوعني، وليمعىن عليعه  ارخماض الو دمة وهصل الوسكيد  ئعا  ت عدم مضعمونه، فوأعون هلعذهللا اجلملعة اعومعاضات

 الوفايع ب وله (فات وا و وال يعون(ل 
 وقاال اجلم وض قوله (وال يعون(  ذ  ايء الوأل  يف الوصل والوقف، وقاالهللا يع وئ: مثمات لياء في مال  
لألمعا الو عوى والطاععة كنعسهنا وقوله (إن و ضيب وضبأ  فاعمدوهللا( إن مأسوضف اهلم ف ه  الة، وهعي واقععة موقعع الوعليعل  

 إذا وقعا جملا  اههومام ك ول بناضل 
           

بأععاا صعععاح  قمعععل اهلئعععري                      إن ذاو ال ئععاح يف الومأعععري ولعععذلك قعععال (ضيب وضبأعع ( ف عععو لأونعععه ض،ععع    
 ح يس الو وى، ولأونه ضئ عيسى والضسله ت وضي ت واهللا  اعة ضسولهل 
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 دوهللا( تفايع على الابوبية، ف د معل قوله (إن و( ضيب تعليال مث الصال للوفايعل وقوله (فاعم 
وقولعه (هععذا صععاا  مسععو ي ( انشععاضف إىل معا قالععه كلععه الي النععه احلععس الواضعح فنععم ه بصععاا  مسععو ي  ه يضععل سععالأه وه  

 يوحريل 
النصععععاض و  م ععععا اهلل والشعععع د أبث  (فلمععععا الحععععس عيسععععى معععع    الأفععععا قععععال مععععن النصععععاضي إىل و قععععال احلواضيععععون  ععععن 

 [(   53[ ضب ا  م ا  ا الن لا واتمع ا الاسول فاكوم ا مع الناهدين 52مسلمون 
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 ذن شععا  لععا  مععل  ذوفععة، ت ععدياها: فولععد عيسععى، وكلعع  ال ععا  يف ال ععد  ععا الخععربت بععه الالئأععة مععار، وكلعع  ال ععا    

و  ،ا، و عاه  إىل الوصديس به و اعوه، فأفاوا به، فلما الحس م    الأفا قال إىل  خعاهللال الاسالةل والضاه  ايايت الوع
الي الحس الأفا معن مجاععة معن العذين خعا م   بدعوتعه يف قولعه (وال يععون( الي مسعع تأعذيم   إايهللا والخعرب بومعالئ   عليعهل 

 فال (وم   ( موعلس أبحسل وضمري م    عائد إىل معلوم من ال ام يفساهللا وصف الأ
و لب ال صا نر اض الدعوف هلل، موقف من مواقف الاسل، ف د الخرب و عن نوح (فدعا ضبه الن مغلوئ فانوصا( وقال  

موسى (وامعل ي وزياا من الهلي( وقد عا  ال   صلى و عليه وسل  نفسه على قمائل العائ لي صاوهللا حع يمل   ععوف 
 ضبهل 

علععه قالععه يف مععس بعع  إسععاائيل إبالغععا للععدعوف، وقطعععا للمعععذضفل وال صععا ينععمل إعععالن وقولععه (قععال مععن النصععاضي إىل و( ل 
الدين والدعوف إليهل ووصل وصعف النصعاضي مىل إمعا علعى تضعمني صعفة النصعاض مععىن الضع  الي معن ضعامون نصعاه  إايي 

: قعال تععاىل (إن ت صعاوا إىل نصا و إايي، الذي وعدن به؛ إذ ه بد حلصعول ال صعا معن وصعيل سعممه كمعا هعي سع ة و
و ي صاك ( على  و قوله تعاىل (وه أتكلوا المواهل  إىل الموالأ ( الي ضامي  ا ف و را  لغعو، وإمعا علعى مجلعة حعاه معن 
ايء الوأل  والعىن يف حال ذهايب إىل و، الي إىل تملي  شايعوه، فيأون اجملاوض رافا مسعو اال وعلعى كعال العوم ني فعالأون 

 اقوضاهللا اجملاوض هو كون من الحوال عيسى عليه السالم ولذلك مل أيت احلواضيون  ثله يف قوهل   ن النصاض ول الذي 
واحلواضيون: ل ب رصحائ عيسى، عليه السالم: العذين  م عوا بعه وهزمعوهللا، وهعو اسع  مععائ معن ال مطيعة ومفعا هللا حعواضي  

 ن مع اهللا الغسال الي غسال الثيائل قاله يف انت ان عن ابن حام عن الضحال ولأ ه  عى ال
 وفساهللا علماء العابية أبنه من يأون من خاصة من يضا  هو إليه ومن قاابوهل  
 وغلب على الصحائ عيسى ويف احلديث قول ال   صلى و عليه وسل  (لأل ن  حواضي وحواضي ال بري بن العوام(ل  
واخعوال  مع عاهللا وكعل ذلعك إلصعا  الألمعات الع  في عا حعاو  وقد الكثعا الفسعاون والهعل اللغعة يف احومعاهت اشعو اقه  

 احلاء والواو والااء ه يصح م ه شيءل 
واحلواضيون اث ا عنا ضمال وه : مسعان بطا ، والخوهللا النعدضاو ، ويوح عا بعن زبعدي، والخعوهللا يع عوئ وهعؤهء كل ع  صعيا و  

 او ، ومسعان ال انوي، وي وذا ارسخايو يل مسك ومع العناض، وتوما وفيليمس، وباثولاو ، ويع وئ بن حلفي، ولم
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وكععان مععوائ احلععواضيني  اه علععى الهنعع  علمععوا الن نصععا عيسععى لععيس لذاتععه بععل هععو نصععا لععدين و، ولععيس يف قععوهل  ( ععن  
ا النصاض و( ما يفيد حصا رن انضافة اللفظية ه تفيد تعايفا، فل  هصل تعايف اجل الين، ولأن احلعواضيني ا ضوا إىل هعذ

 اهنودائل 
وقععد  مععن مععع احلععواضيني الفععاا  موفاقععون مععن الي ععو ، مثععل الععذين شععفى السععيح ماضععاه ، و مععن بععه مععن ال سععاء المععه علي ععا  

السالم، ومار اجملدلية، والم يوح ا، وزاف مسعان، ويول اماالف حوزي وكيل هريو  ، وسوسة، ونسعاء الخعا ولأعن ال سعاء ه 
 تطلب م  ن نصافل 

 م ععا( معن كعالم احلععواضيني ب يعة قعوهل ، وفاعععوا علعى ذلعك الععدعاء  ععاء ان جيعل ع  و مععع النعاهدين الي مععع  وقولعه (ضب عا 
الذين ش دوا لاسل و الوملي ، والصد ، وهذا مؤذن أبهن  تل وا من عيسى فيما علم ع  إايهللا فضعائل معن ينع د للاسعل 

 الصد ل 
عطف على مجلة (فلما الحس عيسى م    الأفا( ف نه الحس م    الأفعا  [(54(ومأاوا ومأا و وو خري الاكاين  

 والحس م    الغدض والأال 
وضمري مأاوا عائد إىل ما عا  إليه ضمري م    وهع  الي عو  وقعد بعني ذلعك قولعه تععاىل، يف سعوضف الصعف (قعال احلواضيعون  

فععل ي صععد بعه ضعا الحعد يف هيئعة ذفعى عليععه، الو   عن النصعاض و فنم عا  ائفعة معن بعع  إسعاائيل وكفعات  ائفعة(ل والأعا
تلميس فعل انضااض بصوضف ال فع، والاا  ه ا: تدبري الي و  رخعذ السعيح، وسععي   لعدى وهف ارمعوض ليمأ عوه  معن قولعهل 
ومأعا و ،ع  هعو نثيعل نخفعا  و تععاىل مسعاعي   يف حعال رع    الن قعد احعا مسعاعي  ، وهعو ه عا منعاكلةل ومععاز 

 ال  الأا على فعل و تعاىل  ون مناكلة كمعا يف قولعه (الفعسم وا مأعا و( يف سعوضف ارععاا  وبععض السعاتذت ا يسعمي إ
 مثل ذلك مناكلة ت ديايةل 

 ومعىن (وو خري الاكاين( الي القواه  ع د إضا ف م ابلة مأاه  خبذهنه إايه ل   
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اين: الن انمعالء واهسعودضا ، العذي ي عدضهللا للفئعاض واجلمعاباف وال عاف ني، النعميه الأعا يف وجيوز الن يأون معىن خري العاك  

النه حسن الظاها سيئ العاقمعة، هعو خعري  عض ه ي تعب عليعه إه الصعالح الععام، وإن كعان يعؤذي شخصعا الو الشخاصعا، 
 هة عن الوصف ال مح الو النع اعة، رهنعا ف و من هذهللا اجل ة ها  عما يف الأا من ال مح، ولذلك كانا الفعاله تعاىل م 

ه ت اضهنا ارحوال ال  ،ا ت مح بعض الفعال العما ؛ من  هلة على سفاهة ضالي، الو سعوء  ويعة، الو معأ، الو ضععف، الو 
 مععع، الو  ععو ذلععكل الي فعع ن كععان يف الأععا قععمح فمأععا و خععري  ععض، ولععك علععى هععذا الومععه الن جتعععل (خععري(  عععىن 

 هل الوفضيل وبدون
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(إذ قال و اي عيسى إن مووفيك وضافعك إي ومط او من الذين كفاوا وماععل العذين اتمععوو فعو  العذين كفعاوا إىل يعوم  
[ فسمععا الععذين كفععاوا فسعععذ،  عععذاا شععديدا يف الععدنيا 55ال يمععة مث إي مععامعأ  فععسحأ  بيعع أ  فيمععا ك ععو  فيععه ذولفععون 

[( 57ذين  م عوا وعملععوا الصععاحلات ف ععوفي   المععوضه  وو ه هععب الظععالني [ والمععا العع56وايخعاف ومععا هلعع  مععن ثصععاين 
اسوئ ا ؛ و(إذ( را  غري موعلعس بنعيء، الو موعلعس  حعذو ، الي اذكعا إذ قعال و: كمعا ت عدم يف قولعه (وإذ قعال ضبعك 

وقععدم و يف خطابععه  للمالئأعة إن ماعععل يف ارض  خليفععة( وهعذا حأايععة رمععا ضفععع السعيح وإخفائععه عععن النظعاض العدائععهل
إعالمعه بععذلك اسوئ اسععا لععه، إذ مل يععو  مععا ياغمععه مععن هدايععة قومعهل مععع العلعع  أبنععه هععب ل ععاء و، وتمنععريا لععه أبن و مظ ععا 
 ي ه، رن غاية ه  الاسول هو اهلدى، وإبالغ النايعة، فلذلك قال له (وماعل الذين اتمععوو فعو  العذين كفعاوا( وال عداء 

 ويف احلديث الن ضسول و صلى و عليه وسل  قال  ه ي مض ن  حع خيري  ل  فيه لالسوئ ا ،
وقوله (إن مووفيك( راها مع اهللا: إن  يوك، هذا هو معىن هذا الفعل يف مواقع اسوعماله رن الصل فعل توىف النيء النه  

ت الي النفذ إضا ف و  وته، ويطلس الوويف على قمضه بما واسووفاهللال في ال: توفاهللا و الي قدض موته، وي ال: توفاهللا ملك الو 
ال وم هازا بعالقة النا،ة يف  و قوله تعاىل (وهو الذي يووفاك  الليل وقوله و يووىف ارنفس حني مو ا وال  مل نا يف 

و  فيميو عا يف م ام ا فيمسك ال  قضى علي ا الوت وياسعل ارخعاى إىل المعل مسعمى(ل الي والمعا الع  نعا العوت الععا 
م ام ا موب شمي ا الوت الوام ك وله (هو العذي يووفعاك  الليعل مث قعال حعع إذا معاء الحعدك  العوت توفوعه ضسعل ا( فالأعل 
إماتععة يف الوح يععس، وإمنععا فصععل بي  مععا العععا  واهسععوعمال، ولععذلك فععاع الميععان ب ولععه (فيمسععك العع  قضععى علي ععا الععوت 

، فالأالم م وظ  غاية اهنوظام، وقد اشعومه نظمعه علعى بععض ارف عامل والصعاح معن هعذهللا وياسل ارخاى إىل المل مسمى(
ايية  ية الائدف (فلما توفيو  ك ا النا الاقيب علي  ( رنه  ل على النه قد توىف الوفاف العاوفعة الع  وعول بعني العاء وبعني 

ه؛ رنه إذا الضا  ضفعه مل يل م الن ي عام؛ ورن ال عوم حي ئعذ عل  ما ي ع يف ارض ، وزل ا على ال وم ال سمة لعيسى ه معىن ل
وسيلة للافع فال ي مغي اههومام بذكاهللا وتاو ذكا ال صد، فال ول أبهنا  عىن الافع عن هذا الععامل إجيعا  مععىن مديعد للوفعاف 

يف معامع العوميعة   يف اللغة بعدون حئعة، ولعذلك قعال ابعن عمعا ، ووهعب بعن م معه: إهنعا وفعاف معوت وهعو رعاها قعول مالعك
قال مالك: مات عيسى وهو ابن إحدى وثالثني س ة  قال ابن ضشد يف الميان والوحصيل  هومل الن قوله: مات وهو ابن 

 ثالث وثالثني على احل ي ة ه على اجملاز  ل 
    
 

 760صفحة : 
 
 قابضعععك معععن ارض ، و لصعععك يف وقعععال الابيعععع: هعععي وفعععاف نعععوم ضفععععه و يف م امعععه، وقعععال احلسعععن ومجاععععة: مع عععاهللا إن  

السماء، وقيل: مووفيك مو مل عملكل والذي  عاه  إىل أتويعل مععىن الوفعاف معا وض  يف ارحا يعث الصعحيحة: الن عيسعى 
ي  ل يف  خا مدف الدنيا، فعسف   الن لعه حيعاف خاصعة الخع  معن حيعاف الضواح ب يعة ارنميعاء، الع  هعي حيعاف الخع  معن حيعاف 

ف ارضواح موفاوتة كما  ل عليه حديث  الضواح النع داء يف حواصعل  يعوض خضعا  ل وضووا الن أتويعل ب ية ارضواح؛ ف ن حيا
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العععىن يف هععذهللا اييععة الوىل مععن أتويععل احلععديث يف معععىن حياتععه ويف ن ولععه، فمعع    مععن أتول معععىن الوفععاف فئعلععه حيععا  ياتععه 
ية، ف ال وهب بن م مه: توفاهللا و ثالث ساعات وضفعه اروىل، وم    من الب ى الوفاف على راهاها، ومعل حياته  ياف لن

في ا، مث الحياهللا ع دهللا يف السماء، وقعال بعضع  : تعويف سعمع سعاعاتل وسعأا ابعن عمعا  ومالعك ععن تعيعني كيفيعة ذلعك، 
ول عد وف ععا وسععد ال وجيععوز الن تأععون حياتععه كحيععاف سععائا ارنميعاء، والن يأععون ن ولععه إن زععل علععى رععاهاهللا بعثععا لععه قمععل إان 
المعث على ومه ارصوصية، وقد ماء الوعمري عن ن وله بلفعظ  يمععث و عيسعى في وعل العدمال  ضواهللا مسعل  ععن عمعد و 

 ابن عما، وه ميوت بعد ذلك بل خيل  من ه الك إىل ايخافل 
إن ضافععك إي مث  وقد قيل يف أتويله: إن عطف (وضافعك إي( علعى الو عدر والوعسخري؛ إذ العواو ه تفيعد تاتيعب ال معان الي 

مووفيك بعد ذلك، وليس يف الأالم  هلة على النه ميوت يف  خا الدها سوى الن يف حديث اليب هاياف يف كوائ اليب  او   
وميأث  الي عيسى  الضبعني س ة مث يووىف فيصلي عليه السلمون  والومه الن همل قوله تعاىل (إن مووفيك( على ح ي وه، 

خماض ال  يفيد راهاها النعه حعي علعى مععىن حيعاف كاامعة ع عد و، كحيعاف النع داء والقعوى، والنعه وهو الظاها، والن تؤول ار
إذا زعل ن ولعه علععى رعاهاهللا  ون أتويععل، الن ذلعك ي عوم م ععام المععث، والن قولععه يف حعديث اليب هايعاف مث يوععوىف فيصعلي عليععه 

يسعى، وهع  مجعع معن الصعحابة، والعاواايت  ولفعة السلمون مدض  من اليب هاياف رنه مل يعاوهللا غعريهللا  عن ضووا حعديث نع ول ع
 وغري صاهةل ومل يوعا  ال ا ن يف عد م اايهللا إىل النه ي  ل يف  خا ال مانل 

والوط ري يف قوله (ومط او( هازي  عىن العصمة والو  يه؛ رن   اضف عيسى هي هي، ولأن لو سل  عليه العدايهللا لأان  
 ذلك إهانة لهل 

ظ وضهللا الي الذين كفاوا بك وه  الي و ، رن الي و  ما كفاوا اهلل بل كفعاوا باسعالة عيسعى، رن وحذ  موعلس (كفاوا( ل 
 عيسى مل يمعث لغريه  فوط ريهللا ه يظن النه تط ري من الناكني ب اي ة السيا ل 

 م ال يامة(ل والفوقية يف قوله (فو  الذين كفاوا(  عىن الظ وض واهنوصاض، وهي فوقية  نيوية بدليل قوله (إىل يو  
 والاا  الذين اتمعوهللا: احلواضيون ومن اتمعه بعد ذلك، إىل الن نسخا شايعوه  ئيء  مد صلى و عليه وسل ل  
ومجلة (مث إي مامعأ ( عطف على مجلة (وماعل الذين اتمعوو فعو  العذين كفعاوا( إذ مضعمون كلوعا اجلملوعني معن شعسن  

مث لل اخي الات ؛ رن اجل اء احلاصل ع د مامعع ال عا  إىل و يعوم ال يامعة، معع معا م اء و مومعي عيسى والأافاين به، و 
 ي اضنه من احلأ  بني الفاي ني فيما اخولفوا فيه، العظ   ضمة واله  من معل مومعي عيسى فو  الذين كفاوا يف الدنيال 

عه من ضمائا الخا مني، عائد إىل عيسى والظاها الن هذهللا اجلملة  ا خا ب و به عيسى، والن ضمري مامعأ ، وما م 
 والذين اتمعوهللا والذين كفاوا بهل 

وجيععوز الن يأععون خطععاا لل عع  صعععلى و عليععه وسععل  والسععلمني، فوأععون مث لالنو عععال مععن غععا  إىل غععا ، زاي ف علعععى  
 ال اخي الات  وال اخي ال م ل 

و يمة ه ا فوعني النه ضموع هازي، فيئعوز الن يأعون العاا  بعه والامع مصدض ميمي مع اهللا الاموعل وح ي ة الاموع غري مس 
المعث للحسائ بعد الوت، وإ القة على هذا العىن كثري يف ال ا ن بلفظه و اا فه  و الصعري، وجيعوز الن يأعون معاا ا بعه 

 انو اء إم ال و إايه  يف المل الضا هللا في فذ في   ماا هللا يف الدنيال 
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يععني اسععوعمال اللفععظ يف هازيععه، وهععو ال اسععب جلمععع العععذابني يف قولععه (فسعععذ،  عععذاا شععديدا يف وجيععوز اجلمععع بععني الع  
 الدنيا وايخاف( وعلى الوم ني جياي تفسري حأ  و بي    فيما ه  فيه خيولفونل 

أ  فيمععا ك ععو  فيععه وقولععه (فسمععا الععذين كفععاوا فسعععذ،  إىل قولععه ف ععوفي   المععوضه ( تفصععيل لععا المجععل يف قولععه (فععسحأ  بيعع  
 ذولفون(ل 

    
 

 761صفحة : 
 
وقوله (فسعذ،  عذاا شعديدا يف العدنيا وايخعاف( ال صعو  معن هعذا الوعيعد هعو ععذائ ايخعاف رنعه وقعع يف حيع  تفصعيل   

ل فع ن  الضمائا من قوله (فسحأ  بي أ  فيما ك و  فيه ذولفون( وإمنا يأون ذلك يف ايخاف، فذكا عذائ الدنيا ه ا إ معا 
كان هذا  ا خا ب و عيسى ف و مسوعمل يف صايح مع اهللا، وإن كان كالمعا معن و يف ال عا ن خو عب بعه ال ع  صعلى 
و عليه وسل  والسلمون، صح الن يأون ماا ا م عه اليضعا الوععايض النعاكني يف رلم ع   معدا صعلى و عليعه وسعل  ععن 

 مة إىل و ع د قوله قل إن ك و  ومون و يف هذهللا السوضفل مأاباف م    وحسدل وت دم تفسري إس ا  احمل
ومجلة (ما هل  من ثصاين( تذييل جلملة (العذ،  ععذائ شعديدا يف العدنيا وايخعاف( الي وه جيعدون ثصعاين ي صعاوهن  يف  

 تعذيم   الذي قدضهللا و تعاىلل 
ة م ئيعة ه ت وضععي اسعومااض العععذابني: فسمعا عععذائ الععدنيا واعلع  الن قولععه (فسععذ،  عععذاا شعديدا يف الععدنيا وايخعاف( قضععي 

ف و جياي على نظام الحوال الدنيا: من شدف وضععف وععدم اسعومااض، فمععىن انوفعاء ال اصعاين هلع  م عه انوفعاء ال اصعاين يف 
صععة السععوري يف العدف العع  قععدضها و لوععذيم   يف الععدنيا، وهععذا موفعاوت، وقععد ومععد الي عو  ثصععاين يف بعععض ارزمعان مثععل ق

 الاضي وقضية فلسطني يف هذا العصال 
 والما عذائ ايخاف: ف و مطلس ه ا، وم يد يف  ايت كثريف الوسييد، كما قال (وما ه  خباضمني من ال اض(ل  
ومجلة (وو ه هب الظالني( تذييل للوفصعيل كلعه ف عي تعذييل لن جلملعة (فسععذ،  ععذاا شعديدا( بصعايح مع اهعا، الي  
عذ،  رهن  رالون وو ه هب الظالني وتذييل جلملة (والما الذين  م وا وعملوا الصاحلات( إىل  خاها، بأ اية مع اها؛ ال

 رن انوفاء  مة و الظالني يسول م النه هب الذين  م وا وعملوا الصاحلات فلذلك يعطي   ثوا،  وافيال 
فاه  ورل  و ال صاضى أبن ن صوهللا مثمعات ولعد لعه ورلمعوا عيسعى أبن نسعموهللا ومعىن كوهن  رالني الهن  رلموا النفس   بأ 

 اب ا هلل تعاىل، ورلمه الي و  بوأذيم   إايهللا والذاه ل 
وعذائ الدنيا هو زوال اللك وضائ الذلة والسأ ة واجل ية، والونايد يف ارقطاض، وكوهن  يعينون تمعا لل عا ، وععذائ  

اهل  مععن ثصععاين( الهنعع  ه جيععدون ثصععاا يععدفع ععع    ذلععك وإن حاولععه مل يظفععا بععه والسعع د ايخععاف هععو م عع  ل ومعععىن (ومعع
(ف وفي  ( إىل نون العظمة ت مي ا على عظمة مفعول هذا الفاعل؛ إذ العظي  يعطي عظيمال والو عديا (ف عوفي   المعوضه  يف 

لدنيا وايخاف( وتوفية ارمعوض يف العدنيا تظ عا الدنيا وايخاف( بدليل م ابله يف ضده  من قوله (فسعذ،  عذاا شديدا يف ا
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يف الموض كثريف: م  ا ضضا و ع   ، وباكاتعه مع ع ، واحليعاف الطيمعة، وحسعن العذكال ومجلعة (وو ه هعب الظعالني( تعذييل، 
 وفي ا اكوفاء: الي وهب الذين  م وا وعملوا الصاحلاتل 

  ، وضويس عن يع وئ، فيوفي   بياء الغائب على اهلوفاتل وقاال اجلم وض: ف وفي   ال ون وقاالهللا حف  عن عاص 
[( تذييل: ف ن ايايت والذكا الع  من العذي تلعي ه عا، واسع  انشعاضف 58(ذلك نولوهللا عليك من ايايت والذكا احلأي   

شعاضف لوسويعل النعاض إىل الأالم السابس من قوله تعاىل (إذ قالا الالئأة اي مار إن و يمناو بألمة م ه( وتعذكري اسع  ان
إليه الأالم الو الذكوضل ومجلة نولوهللا حال من اس  انشاضف على حد (وهذا بعلي شيخا( وهعو اسعوعمال ععايب فصعيح وإن 

 خالف يف صحة هيء احلال من اس  انشاضف بعض ال حافل 
ف نععك مل تأععن تعلعع  وقولععه (مععن ايايت( خععرب (ذلععك( الي إن تععالوف ذلععك عليععك مععن  ايت صععدقك يف  عععوى الاسععالة؛  

ذلك، وهو ذكا وموعظة لل ا ، وهذا الحسن من معل نولوهللا خربا ععن الموعدال، ومعن ومعوهللا الخعاىل واحلأعي   ععىن احملأع ، 
 الو هو هاز ع لي الي احلأي  عاله الو بليهل 

[ احلعععس معععن ضبععععك فعععال تأعععن مععععن 59(إن مثعععل عيسعععى ع عععد و كمثععععل   م خل عععه معععن تععععاائ مث قعععال لعععه كعععن فيأععععون  
 [(   60لم ين ا
 

 762صفحة : 
 
اسععوئ ا  بيععان: بععني بععه مععا ننععس مععن اروهععام، ع ععد ال صععاضى، عععن عيسععى أبنععه كلمععة مععن و، فضععلوا بوععومه   النععه لععيس   

خععال  ال اسععوتل وهععذا شععاوع يف إبطععال ع يععدف ال صععاضى مععن أتليععه عيسععى، وض  مطععاع    يف انسععالم وهععو القطععع  ليععل 
لوا مهلية عيسى من المل النه خلس بألمة من و وليس له الئ، ف عالوا: هعو ابعن و، فعسضاه  و الن بطايس انل ام؛ رهن  قا

   م الوىل أبن يدعى له بذلك، ف ذا مل يأن   م إهلا مع النه خلس بدون البوين فعيسى الوىل الخلوقية من   مل 
اليضعا، ولعذلك احوعيىل إىل ذكعا ومعه النعمه ب ولعه و عل الومثيعل كعون كلي معا معن  ون الئ، وي يعد   م بأونعه معن  ون الم  

(خل ه من تاائ( ايية الي خل ه  ون الئ وه الم بل بألمة كن، معع بيعان كونعه القعوى يف النعمه بعه علعى معا هعو الغالعبل 
 وإمنعا قععال ع ععد و الي نسععموه إىل و ه ي يععد علععى   م يف كونععه خل ععا غععري معوععا  لأعع  رهنعع  معلععوا خل ععه العئيععب موممععا

 للمسيح نسمة خاصة ع د و وهي الم وفل وقال ابن عطية: الضا  و ب وله (ع د و( نفس ارما الواقعل 
والضعمري يف خل عه ي م ه لعيسععى؛ إذ قعد علع  الأععل الن عيسعى مل خيلععس معن تعاائ، فمحععل الونعميه قولعه (مث قععال لعه كععن  

 فيأون(ل 
 ل   مل ومجلة (خل ه( وما عطف علي ا ممي ة جلملة كمث 
ومث لل اخععي الععات  فعع ن تأوي ععه أبمععا (كععن( الضفععع ضتمععة مععن خل ععه مععن تععاائ، وهععو السععمس يف الومععو  والوأععوين النععاض إليععه  

بأن: هو تأوي ه على الصفة ال صو ف، ولذلك مل ي ل: كونه من تاائ ومل ي ل: قال له كن معن تعاائ مث الحيعاهللا، بعل قعال 
ن تعلعس ال عدضف بوأوي عه حيعا ذا ضوح لعيعل  السعامعون الن الوأعوين لعيس بصع يع يعد، خل ه مث قال له كنل وقول كن تعمعري عع
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وه  ععا  لععة، ولأ ععه مضا ف وتعلععس قععدضف وتسععخري الأائ ععات العع  هلععا الثععا يف تأععوين الععاا ، حععع تلوععئ  وت ععدفع إىل إر ععاض 
معن و ولأ عه مل يوصعف بعذلك رنعه مل الأون وكل ذلك عن تومعه انضا ف الو ئيع ، فمولعك الألمعة كعان   م اليضعا كلمعة 

 ي ع احويا  إىل ذلك لفوات زمانهل 
وإمنا قال (فيأعون( ومل ي عل فأعان هسوحضعاضهللا صعوضف تأونعه ، وه همعل الضعاضع يف مثعل هعذا إه علعى هعذا الععىن، مثعل  

 قوله (وو الضسل الاايح فوثري سحاا( وزله على غري هذا ه ا ه ومه لهل 
س مععن ضبععك( خععرب مموععدال  ععذو : الي هععذا احلععسل ومععن ضبععك حععال مععن احلععسل وارطععائ يف (فععال تأععن مععن وقولععه (احلعع 

الم ين( لل   صلى و عليه وسل  وال صو  الوعايض بغريهللا، والعا  ،  ه ا ه  ال صاضى الم ون الذين ام وا يف انهلية 
 بسمب و س الن ه الئ لعيسىل 

معاءو معن العلع  ف عل تععالوا نعدع الب عاءث والب عاءك  ونسعاءث ونسعاءك  والنفسع ا والنفسعأ  مث (فمن حامك فيعه معن بععد معا  
[( تفايع على قوله (احلس من ضبعك فعال تأعن معن المع ين( لعا فيعه معن إميعاء إىل 61نمو ل ف ئعل لع ة و على الأاذبني 

ن اسعوماوا علعى  عامو   إايو مأعاباف يف هعذا احلعس الن وفد ااان   ون يف هذا الذي بني و هل  يف هذهللا ايايت: الي فع 
الو يف شسن عيسى فا ع   إىل الماهلة والالع ةل ذلك الن تصميم   على معو ده  بعد هعذا الميعان مأعاباف  ضعة بععد معا 

   ماءو من العل  وبي ا هل ، فل  يمس الوضح  ا حامئو   به فعلما الهن  إمنا هامونك عن مأاباف، وقلة ي عني، فعا ع
 إىل الماهلة الالع ة الوصوفة ه ال 

و(تععالوا( اسعع  فععل لطلععب ال عدوم، وهععو يف ارصعل المععا مععن تععاىل يوعععاىل إذا قصعد العلععو، فأعسهن  الضا وا يف ارصععل المععاا  
الصعو  إىل مأان عال تنايفا للمدعو، مث شاع حع صاض لطلس ارمعا ال عدوم الو احلضعوض، والمايعا عليعه الحعوال اسع  

 عل ف و مم  على فوح  خاهللا والما قول اليب فاا  احلمدان:          الف
 الاي ماضب ما النصف الدها بي  ا                      تعاي القاسك اهلموم تعالعي ف د حل وهللا فيهل   
قولعه (مث نمو عل( إىل ومعىن (تعالوا ندع الب عاءث والب عاءك ( ائوعوا وا ععوا الب عاءك  و عن نعدعو الب عاءث إىل  خعاهللا، وال صعو  هعو  

  خاهللال 
 و(مث( ه ا لل اخي الات ل  
واهبو ععال منععوس مععن الم ععل وهععو الععدعاء اللعععن ويطلععس علععى اهمو ععا  يف الععدعاء مطل ععا رن الععداعي اللعععن جيو ععد يف  

  عائه والاا  يف ايية العىن ارولل 
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ع عة علعى الأعاذبنيل وهعذا العدعاء إىل الماهلعة إجلعاء هلع  إىل الن يع فعوا احلعس الو ومعىن (ف ئعل لع ة و( ف دع مي عاع الل  
يأفوال ضوى الفساون والهل السريف الن وفد ااان لا  عاه  ضسول و صلى و عليعه وسعل  إىل الالع عة قعال هلع  العاقعب: 

 فل  جييموا إىل الماهلة وعدلوا إىل الصاحلة كما سيسول  نالع ه فوو لئن كان نميا فالع  ا ه نفلح البدا وه ع م ا من بعدث
 وهذهللا الماهلة لعل ا من  ا  الو اصف ع د ال صاضى فدعاه  إلي ا ال   صلى و عليه وسل  نقامة احلئة علي  ل  
هعذهللا صعفوه يأعون الهلعه  وإمنا مجع يف الالع ة ارب اء وال ساء: رنه لا ر ات مأابا   يف احلس وحب الدنيا، عل  الن معن 

ونسايهللا الحب إليه من احلس كمعا قعال شععيب (الضهطعي العع  علعيأ  معن و( والنعه خينعى سعوء الععيأل، وف عدان ارهعل، وه 
 خينى عذائ ايخافل 

والظععاها الن العععاا  بضععمري العععوأل  النععاضو النعععه عائععد إىل ال ععع  صعععلى و عليععه وسعععل ، ومععن مععععه مععن السعععلمني، والعععذين  
 لذلك والب اء الهل الوفد ونسايه  الالئي كن مع  ل هضاه  

وال ساء: ارزوا  ه  الة، وهو إ ال  مععاو  ع عد الععائ إذا الضعيف لفعظ ال سعاء إىل واحعد الو مجاععة  ون معا إذا وض   
 غري مضا ، قال تعاىل (اي نساء ال   لسنت كسحد من ال ساء( وقال (ونساء الؤم ني( وقال ال ابغة:          

حعععذاضا علعععى الن ه ت عععال م عععا و                      وه نسعععوو حعععع ميعععنت حاائعععاا وارنفعععس النفعععس الوألمعععني والنفعععس   
الخا مني الي وإايث وإايك ، والما ارب اء فيحومل الن الاا  شماهن ، وهومل النه ينعمل الصعميان، وال صعو  الن تععو  علعي   

  لض الالع ةل 
الم ل، وهو اللععن، ي عال: ،لعه و  ععىن لع عه واللع عة ،لعة و،لعة الضع  والفعوح مث اسعوعمل اهبو عال  واهبو ال افوعال من 

 هازا من وضا يف مطلس الدعاء قال ارعنى:          
ولععه ه ت ععدن وقعد الكلو ععا حطمععا                      تعععوذ معن شعاها يومععا وتمو عل وهععو العاا  ه عا بععدليل النعه فععاع عليعه ق  

 (ف ئعل لع ة و على الأاذبني(ل 
وهذهللا  عوف إنصا  ه يدعو هلا إه واثس أبنه على احلسل وهذهللا الماهلة مل ت ع رن نصاضى اعاان مل يسعوئيموا إلي عال وقعد  

سعائه ضوى البو نعي  يف الدهئل الن ال   هيس عليا وفا مة وحس ا وحسي ا ليصحم   معه للمماهلةل ومل يذكاوا فيه إحضعاض ن
 وه إحضاض بعض السلمنيل 

[ فعععععع ن تولععععععوا فعععععع ن و علععععععي  62(إن هععععععذا هلععععععو ال صعععععع  احلععععععس ومععععععا مععععععن إلععععععه إه و وإن و هلععععععو الع يعععععع  احلأععععععي   
[( مجلة (إن هذا هلو ال صع  احلعس( ومعا عطعف علي عا العواو اعع ا  لميعان معا اقوضعاهللا قولعه (الأعاذبني( 63الفسدين 

 عمد و، وزعموا النه غلب ف ثمات النه عمد هو احلسل  رهن  نفوا الن يأون عيسى
 واس  انشاضف ضامع إىل ما ذكا من نفي انهلية عن عيسىل  
والضمري يف قوله (هلو ال ص ( ضعمري فصعل، و خلعا عليعه هم اهبوعداء لع اي ف الو ويعة الع  الفا هعا ضعمري الفصعل؛ رن  

 يد ال صا الي هذا ال ص  ه ما ت صه كوب ال صاضى وع ائده ل الالم وحدها مفيدف ت وية اررب وضمري الفصل يف
وال صعع  بفععوح ال ععا  والصععا  اسعع  لععا ي عع ، ي ععال: قعع  ارععرب قصععا إذا الخععرب بععه، وال عع  الخعع  مععن انخمععاض؛ فعع ن  

ال   إخماض خبرب فيه  ول وتفصيل وتسمى احلا ثة ال  من شعسهنا الن خيعرب ،عا قصعة بأسعا ال عا  الي م صوصعة الي  عا 
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ي ص ا ال صاص، وي ال للذي ي وصب لوحديث ال ا  أبخماض الاضعني قصعاص بفعوح ال عا ل فال صع  اسع  لعا ي ع : 
قال تعاىل ( ن ن   عليك الحسن ال ص ( وقيل: هو اس  مصدض وليس هو مصدضا، ومن ماى على لسانه معن الهعل 

وال صعع  الفععك اسعع  للمصععدض واسعع  اللغعة النععه مصععدض فععذلك تسععامح مععن تسععامح ارقععدمني، فعال   ان غععام مصععدض، 
 للخرب ال صوصل 

وقوله (وما معن إلعه إه و( أتكيعد حل يعة هعذا ال صع ل و خلعا معن ال ائعدف بععد حعا  ال فعي ت صيصعا علعى قصعد نفعي  
اجل س لوعدل اجلملعة علعى الووحيعد، ونفعي النعايك الصعااحة، و هلعة الطاب عة، والن لعيس العاا  نفعي الوحعدف ععن غعري و، 

 فيوه  النه قد يأون إههان الو الكثا يف شس  خا، وإن كان هذا يؤول إىل نفي النايك لأن بدهلة اهلو امل 
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وقولععه (وإن و هلععو الع يعع  احلأععي ( فيععه مععا يف قولععه (إن هععذا هلععو ال صعع  احلععس( فسفععا  ت ويععة ارععرب عععن و تعععاىل الععع ف   

ية السيح على حسب اعو ا  الخا مني من ال صاضى، ف هن  زعموا النه قوله الي و  وذلعك ذلعة واحلأ ، وال صو  إبطال إهل
وعئ  ه يلوئمان مع انهلية فأيف يأون إله وهو غري ع ي  وهعو  أعوم عليعه، وهعو اليضعا نبطعال نهليوعه علعى اعو عا ث؛ 

 رنه كان  واما نن اذهللا من اليدي الظالنيل 
و علي  الفسعدين( عطعف علعى قولعه (ف عل تععالوا( وهعذا تسعئيل علعي   إذ نأصعوا ععن الماهلعة،  ومجلة (ف ن تولوا ف ن 

وقد علع  بعذلك الهنع  قصعدوا الأعاباف ومل يوطلمعوا احلعس، ضوي الهنع  لعا البعوا الماهلعة قعال هلع  ال ع  صعلى و عليعه وسعل   فع ن 
يععد  فععسبوا ف ععال هلعع   فع ن النمععذ إلععيأ  علععى سععواء  الي التععاو لأعع   البيعو  فسسععلموا  فععسبوا ف ععال  فعع ن البيععو  فعسعطوا اجل يععة عععن

الع د الذي بي  ا ف الوا:  ما ل ا  اقة  ائ العائ، ولأ ا نصاحلك على اله تغ وث وه ذيف ا وه تعا ث ععن  ي  عا علعى الن 
د  و لمعوا م عه الن يمععث نؤ ي إليك كل عام اللفعي حلعة زعااء اللفعا يف صعفا واللفعا يف ضمعب وثالثعني  ضععا عا يعة معن حديع

مع ع  ضمععال المي ععا هأعع  بيعع    ف ععال: ربعععثن معأعع  المي ععا حعس المععني فمعععث مع عع  الا عميععدف بععن اجلععااح ضضععي و ع ععه، ومل 
 القف على ما  عاه  إىل  لب المني وه على م داض الدف ال  مأث في ا البو عميدف بي   ل 

وبي أ  اله نعمد إه و وه نناو به شيئا وه يوخذ بعض ا بعضا الضاا معن (قل اي الهل الأوب تعالوا إىل كلمة سواء بي  ا  
[( ضموع إىل اجملا لة، بععد ان طاع عا العدعاء إىل الماهلعة، بععث عليعه 64 ون و ف ن تولوا ف ولوا اش دوا أبث مسلمون 

ومعه هلل كمعا ت عدم بيانعهل وقعد معيء يف احلاص على إمياهن ، وإشاضف إىل شيء معن زيع  الهعل الأوعابني ععن ح ي عة إسعالم ال
هذهللا اجملا لة  ئة ه جيدون ع  ا موئال وهي  عو   إىل ذصي  و العما ف ونمذ ع يدف إشااو غريهللا يف انهليعةل فئملعة 
ية (قل أيهل الأوائ(    لة الوسكيد جلملة (ف ل تعالوا ندع الب اءث( رن مدلول اروىل احوئا  علي   بضعف ث و   أبح 

اعو ا ه ، ومدلول هذهللا احوئا  علي   بصحة ع يدف انسالم، ولذلك مل تعطف هذهللا اجلملةل والعاا  أبهعل الأوعائ ه عا 
 ال صاضى: رهن  ه  الذين اذذوا الخلو  ضا وعمدوهللا مع ول 
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نععمه الأععان الععاا  وتععالوا ه ععا مسععوعملة يف  لعب اهمومععاع علععى كلمعة سععواء وهععو نثيععل: معلعا الألمععة اجملومععع علي عا ب 
 اهموماع ع دهللال وت دم الأالم على (تعالوا( قايمال 

 والألمة ه ا ال ل ا على الأالم الومي  كما يف قوله تعاىل (كال إهنا كلمة هو قائل ا(ل  
وسواء ه ا اس  مصدض اهسعوواء، قيعل  ععىن الععدل، وقيعل  ععىن قصعد ه شعط  في عا، وهعذان يأعوثن معن قعوهل : مأعان  

ء وسوى وسوى  عىن مووس  قال تعاىل (فا هللا يف سواء اجلحي (ل وقال ابن عطية:  ععىن معا يسعووي فيعه مجيعع ال عا ، سوا
ف ن اذاذ بعض   بعضا الضاا، ه يأون على اسوواء حال وهو قول حسنل وعلى كعل مععىن فالسعواء غعري مؤنعث، وصعف 

 ض ه مطاب ة فيهل به (كلمة(، وهو لفظ مؤنث، رن الوصف الصدض واس  الصد
و(اله نعمد( بدل من (كلمة(، وقال مجاعة: هو بدل من سواء، وض هللا ابن هنام، يف ال وع الثان من اجل ة السا سة معن  

 م ات قواعد انعاائ من مغ  اللميب، واع ضه الدماميىن وغريهللال 
لألمعة واله نعمعد لعو مععل بعده معن  واحلس النه ما و  معن م عة مااععاف اهصعطالح ه معن م عة الععىن؛ رن سعواء وصعف 

 سواء  ل إىل كونه يف قوف الوصف لألمة وه هسن وصف كلمة بهل 
وضمري بي  ا عائد على معلوم من ال ام: وهو ال   صعلى و عليعه وسعل  والسعلمون، ولعذلك معاء بععدهللا (ف ولعوا اشع دوا  

 أبث مسلمون(ل 
  خاهللا، الوعايض الذين عمدوا السيح كل  ل ويسوفا  من قوله (اله نعمد إه و( إه  
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وقوله (ف ن تولوا( ميء يف هذا النا   ا  إن رن الووي بعد هنو  هذهللا احلئة وما قمل ا معن ار لعة غايعب الوقعوع،   

لوقععوع فال ععام منععومل علععى مععا هععو صععا  هقععوالع حصععول هععذا النععا ، فصععاض فعععل النععا  مععن شععسنه الن يأععون ث ض ا
مفاوضععا، وذلععك مععن مواقععع (إن( النععا ية فعع ن كععان ذلععك معع    ف ععد صععاضوا  يععث يععؤيس مععن إسععالم   فسعاضععوا ععع   ، 
والمسععأوا النععو  مسععالمأ ، والشعع دوه  النأعع  علععى إسععالمأ ل ومعععىن هععذا انشعع ا  الوسععئيل علععي   لععئال يظ ععاوا إعععاا  

ي  أبح يعة معا عليعه الهعل الأوعائ ف عذا مععىن انشع ا  علعي   السلمني عن اهس سال يف  امو   يف صوضف العئع  والوسعل
 أبث مسلمونل 

[ ها النو  هؤهء حامئو  65(اي الهل الأوب مل وامون يف إبااهي  وما الن لا الووضاف وانايل إه من بعدهللا الفال تع لون  
( اسعوئ ا  ابوعدائي لالنو عال معن [66فيما لأ  بعه علع  فلع  وعامون فيمعا لعيس لأع  بعه علع  وو يعلع  والنعو  ه تعلمعون 

 عائ   لألمة احلس اجلامعة حلعس العدين، إىل اننأعاض علعي    عامو   الما لعة للمسعلمني يف  يعن إبعااهي ، وزعع  كعل فايعس 
م    الهن  على  ي عه توصعال إىل الن العذي خلعف  يع    ه يأعون علعى  يعن إبعااهي  كمعا يعدعي ال ع   معد صعلى و عليعه 
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مة فاع عن الخالفة يف الدعوىل وهذهللا احملامة عن  ايس قيا  الساواف يف ال في، الو  امو   ال   يف  عواهللا وسل ، فاحملا
 النه على  ين إبااهي ،  امة ي صدون م  ا إبطال مساواف  ي ه لدين إبااهي ، بطاي ة قيا  الساواف يف ال في اليضال 

به الاسول يف قوله تععاىل (قعل أيهعل الأوعائ تععالوا( الي قعل هلع : اي  فيئوز الن تأون هذهللا اجلملة من م ول ال ول السموض 
الهععل الأوععائ مل وععامونل وجيععوز الن يأععون اهسععوئ ا  مععن كععالم و تعععاىل ع ععب المععاهللا الاسععول أبن ي ععول (تعععالوا( فيأععون 

وىل معن شعؤون توميه خطعائ إىل الهعل الأوعائ مماشعاف، ويأعون مععل اجلملعة اروىل معن م عول الاسعول  ون هعذهللا رن ار
 الدعوف، وهذهللا من  ا  احملامة، وإبطال قوهل ، وذلك يف الدضمة الثانية من الدعوفل والأل يف ال سمة إىل و سواءل 

وم اسمة اهنو ال من الأعالم السعابس إىل هعذا الأعالم ننعست معن قولعه (فع ن تولعوا ف ولعوا اشع دوا أبث مسعلمون( رنعه قعد  
مأة وبعدها الن انسالم الذي ماء به  مد عليه السالم يامع إىل احل يفية  يعن إبعااهي  كمعا شاع فيما ن ل من ال ا ن يف 

ت عدم ت ايععاهللا يف سععوضف الم ععاف وكمععا يف سعوضف ال حععل (مث اليحي ععا إليععك الن اتمععع ملعة إبععااهي  ح يفععا( وسععيئيء الن إبععااهي  كععان 
لي عو  يف الدي عة، وبعني ال صعاضى يف وفعد اعاان، وقعد ح يفا مسلما، وقعد اشعو ا هعذا والعلعن بعني النعاكني يف مأعة، وبعني ا

علعع  الن النععاكني  أععة كععانوا يععدعون الهنعع  وضثععة شععايعة إبععااهي  وسععدنة بيوععه، وكععان الهععل الأوععائ قععد ا عععوا الهنعع  علععى  يععن 
سل ، فاسوي ظوا إبااهي ، ومل يومني ي الكان ذلك م    ا عاء قدميا الم كانوا قد تفط وا إليه من  عوف  مد صلى و عليه و 

لو ليدهللا يف ذلك، الم كانوا قالوا ذلك على ومه انفحام للاسول حني حام   أبن  ي ه احلس، والن الدين ع عد و انسعالم 
فسجلئوهللا إىل الحد الماين: إما الن تأون ال اي ف على  ين إبااهي  غري  امة عن اتماعه، ف عو منع و انلع ام يف  يعن الي و يعة 

 الن تأون  امة عن  ين إبااهي  فال يأون انسالم ببعا لدين إبااهي ل وال صاانية، وإما 
والحسععب الن ا عععاءه  الهنعع  علععى ملععة إبععااهي  إمنععا انوحلععوهللا لمععث كععل مععن الفععاي ني الععدعوف إىل  ي ععه بععني العععائ، وهسععيما  

ى الن ي ولوا:إهنعا ملعة إبعااهي ، ال صاانية؛ ف ن  عا ا كانوا هعاولون انونعاضها بعني الععائ فعال جيعدون شعيئا يعاو  ع عده  سعو 
ومعن المعل ذلععك اتمععا يف بعععض قمائعل العععائ، وه العك الخمعاض يف السععمائ ال ع ول تثععري هعذهللا اهحومععاهت: فعاوي الن وفععد 
ااان قالوا لل   صلى و عليه وسل  حني  ععاه  إىل اتمعاع  ي عه:  علعى الي  يعن النعا قعال: علعى ملعة إبعااهي  قعالوا: ف عد 

أن فيه  فعلى هذهللا الاواية يأعون الخا عب أبهعل الأوعائ ه عا خصعوص ال صعاضى كارطعائ العذي قملعهل ز ت فيه ما مل ي
وضوي: النه ت ازعا الي و  ونصاضى ااان الدي ة، ع د ال   صلى و عليه وسل ، فعس عى كعل فايعس النعه علعى  يعن إبعااهي  

  ون ايخا، فيأون ارطائ رهل الأوائ كل  ، من ي و  ونصاضىل 
 ولعل اخوال  الخا مني هو الداعي لوأايا ارطائل  

    
 

 766صفحة : 
 
وقوله (ومعا الن لعا الوعوضاف وانايعل إه معن بععدهللا( يأعون علعى حسعب الاوايعة اروىل م ععا ل عوهل : ف عد ز ت فيعه معا لعيس   

قمعل لأع   عافعة  يعن إبععااهي ، م عه، ال صعو  م عه إبطعال الن يأعون انسعالم هعو  يعن إبععااهي ل وتفصعيل هعذا ال عع: إنأع  ه 
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فمعن اليععن لأعع  الن انسععالم زا  فيمععا معاء بععه علععى  يععن إبععااهي ، فععسنأ  ه مسعو د لأعع  يف عملأعع  أبمععوض الععدين إه الوععوضاف 
وانايل، ومها قد ن ه من بعد إبااهي ، فمن الين يعلع  معا كانعا شعايعة إبعااهي  حعع يعلع  ال يعد علي عا، وذكعا الوعوضاف علعى 

هنا الصل انايلل ويأعون علعى حسعب الاوايعة الثانيعة نفيعا لعدعوى كعل فايعس م  معا النعه علعى  يعن إبعااهي ؛ أبن  يعن هذا ر
الي و  هعو الوعوضاف، و يعن ال صعاضى هعو انايعل، وكالمهعا نع ل بععد إبعااهي ، فأيعف يأعون شعايعة لعهل قعال الفخعا: يعع  ومل 

ااهي ، فععذكا الوععوضاف وانايععل علععى هععذا ننععا بعععد اللععف: رن الهععل يصععاح يف الحععد هععذين الأوععابني أبنععه مطععابس لنععايعة إبعع
الأوائ يل الفاي ني، فذكا الووضاف نبطال قول الي و ، وذكعا انايعل نبطعال قعول ال صعاضى، وذكعا الوعوضاف وانايعل ه عا 

 مع  ل  ل صد مجع الفاي ني يف الوخطئة، وإن كان ال صو  ا ئ ذي بدء ه  ال صاضى الذي مسا  الأالم
وارر ا ع دي يف أتليعف احملامعة ي عوظ  معن همعوع قولعه (ومعا الن لعا الوعوضاف وانايعل إه معن بععدهللا( وقولعه (فلع  وعامون  

فيمععا لععيس لأعع  بععه علعع ( وقولععه (وو يعلعع  والنععو  ه تعلمععون( فيمطععل بععذلك  عععواه  الهنعع  علععى  يععن إبععااهي ، و عععواه  الن 
ثما علي   الن انسعالم علعى  يعن إبعااهي : وذلعك الن قولعه (ومعا الن لعا الوعوضاف وانايعل انسالم ليس على  ين إبااهي ، وي

إه مععن بعععدهللا( يععدل علععى الن علم عع  يف الععدين م حصععا في مععا، ومهععا نعع ه بعععد إبععااهي  فععال مععائ  الن يأععوث عععني صععحف 
 إبااهي ل 

على  ين إبااهي ، وه يعدل علعى الهنع  علعى  يعن وقوله (فل  وامون فيما ليس لأ  به عل ( يمطل قوهل : إن انسالم زا   
إبععااهي ؛ رن الوععوضاف وانايععل مل يععا  في مععا الوصععايح بععذلك، وهععذا هععو الفععاض  بععني انوسععائ انسععالم إىل إبععااهي  وانوسععائ 

كمعا الن لعا  الي و ية وال صاانية إليه، فال ي ولون وكيف يدعى الن انسالم  ين إبعااهي  معع الن ال عا ن النع ل معن بععد إبعااهي   
 كما الن لا الووضاف وانايل من بعدهللال 

وقولعه (وو يعلعع ( يععدل علععى الن و النمععس يف ال ععا ن أبنععه الضسععل  معدا انسععالم  يععن إبععااهي  وهععو العلعع  معع أ  بععذلك، ومل  
الض م الن توخلعوا يسمس الن امنت عليأ   ثل ذلك يف الووضاف وانايل فسنو  ه تعلمون ذلك، فلما ماء انسالم والنمعس بعذلك 

هذهللا ال ية، واسوي ظو  لذلك حسدا على هذهللا ال عمة، ف  ضا احلئة علعي  ، ومل يمعس هلع  مععذضف يف الن ي ولعوا: إن هعيء 
الوعوضاف وانايععل مععن بعععد إبعااهي  منعع و انلعع ام ل ععا ولأعع ؛ فع ن ال ععا ن النعع ل بعععد إبععااهي ، ولعوه انوظععام الععدليل علععى الومععه 

  و انل امل الذي ذكاث لأان من
 واهسوف ام يف قوله (فل  وامون( م صو  م ه الو ميه على الغل ل  
وقد العا  يف هذا اهحوئا  علي   عن إبطال ال افعاف بعني الع اي ف الواقععة يف العدين العذي معاء بعه  معد صعلى و عليعه  

: رهنعع  مل يأععن هلعع  مععن صععحة ال ظععا مععا وسععل  علععى الععدين الععذي مععاء بععه إبععااهي ، وبععني وصععف انسععالم أبنععه ملععة إبععااهي 
يفاقون به بني زاي ف الفاوع، واوا  ارصول، والن مساواف الدي ني م ظعوض في عا إىل اوعا  الصعوهلما سع مي  ا ع عد تفسعري قولعه 
 تعاىل (ف ن حاموو ف ل السلما وم عي هلل( وع عد قولعه (معا كعان إبعااهي  ي عو اي وه نصعاانيا( فعاكوفي يف احملامعة مبطعال
مسو ده  يف قوهل  (ف د ز ت فيه ما ليس فيه( على  اي ة ال ع، مث ي وله (ما كان إبعااهي  ي عو اي وه نصعاانيا ولأعن كعان 

 ح يفا مسلما( على  اي ة الدعوى ب اء على الن ان طاع الع   كا  يف اجتاهللا  عوى السودلل 
 تعاىل (مث النو  هؤهء ت ولون النفسأ ( يف سوضف الم افل  وقوله (ها النو  هؤهء حامئو ( ت دم ال ول يف نظريهللا ع د قوله 
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وقاال اجلم وض: ها النو  مثمات اللف ها وبوخفيف مه ف النعو ، وقعاالهللا قعالون، والبعو عمعاو، ويع عوئ: مثمعات ارلعف وتسع يل  
فيععف اهلمعع ف  ون مهعع ف النععو ، وقععاالهللا وضأ  ععذ  اللععف هععا وبوسعع يل مهعع ف النععو  ومبععداهلا اللفععا اليضععا مععع الععد، وقععاالهللا ق مععل بوخ

 اللفل 
    
 

 767صفحة : 
 
ووقعا ما اهسوف امية بعد هم الوعليل فيأون السؤول ع ه هو سمب احملامة ه ول؛ رنه ليس من شسنه ان يعل  رنعه   

 ه ومو  له، فال يعل ، فاهسوف ام ع ه ك اية عن عدمه، وهذا قايب من معىن اهسوف ام اننأاضي، وليس عي هل 
اللف ما اهسوف امية على ما هو اهسعوعمال في عا إذا وقععا هعاوضف  عا   عو (عع  يوسعاءلون( وقعول ابعن مععد وحذفا  

 يأائ:          
عالم ت ول الامح يث ل عات ي وارلفات ال  تأوب يف حاو  اجلا على صوضف اليعاءل إذا معا بواحعد معن تلعك احلعاو    

ن معا صعاضت علعى حعا  واحعد فسشعم ا مع ء الألمعة فصعاضت ارلفعات  (ما( هذهللا يأومون ارلف علعى صعوضف ارلعف: ر
 كال  يف الواس  الألماتل 

وقوله (يف إبااهي ( مع عاهللا يف شعيء معن الحوالعه، ورعاها الن العاا  بعذلك ه عا  ي عه، ف عذا معن تعليعس احلأع  العذات، والعاا   
 إمنا حام عليأ  اليوة( يف سوضف الم افل حال من الحوال الذات يوعني من ال ام كما ت دم يف تفسري قوله تعاىل (

و(ها( من قوله (هعا النعا( ت ميعه، والصعل الأعالم النعو  حعامئو ، وإمنعا جيعيء مثعل هعذا ال كيعب يف  عل الوعئعب والو أعري  
 والو ميه و و ذلك، ولذلك يؤكد غالما اس  إشاضف بعدهللا في ال ها الث ذا، وها النو  الوهء الو هؤهءل 

(النو ( ولك الن جتعل مجلة حامئو  حاه هي  ل الوعئيب اعوماض ما عطعف علي عا معن قولعه: (فلع  و(حامئو ( خرب  
 وامون(: رن اهسوف ام فيه إنأاضي، فمع اهللا: فال وامونل 

 وسيسو بيان مثله يف قوله تعاىل (ها النو  الوهء وموهن (ل  
 عا ن الععذي هعو معن ع ععد و الثمعا النعه ملععة إبعااهي ، والنععو  مل وقولعه (وو يعلع  والنععو  ه تعلمعون( تأميعل للحئععة الي الن ال 

 ودوا لذلك رنأ  ه تعلمون، وهذا ك وله يف سوضف الم اف (الم ي ولون إن إبعااهي  وإمساعيعل وإسعحا  ويع عوئ وارسعما   
 كانوا هو ا الو نصاضى قل الالنو  العل  الم و(ل 

[( نويئععة لالسععودهل إذ قععد 67 يفععا مسععلما ومععا كععان مععن النععاكني (مععا كععان إبععااهي  ي ععو اي وه نصععاانيا ولأععن كععان ح 
وصح  من احلئة الاضية الن الي و ية وال صاانية غري احل يفية، والن موسى وعيسى، علي ما السالم، مل خيربا أبهنما على 

وه عيسعععى، علي معععا  احل يفيعععة، فعععسنوىل الن إبعععااهي  مل يأعععن علعععى حعععال الي و يعععة الو ال صعععاانية؛ إذ مل يعععؤثا ذلعععك ععععن موسعععى
السالم، ف ذا س دهللا خلو كوعم   ععن ا ععاء ذلعكل وكيعف تأعون الي و يعة الو ال صعاانية معن احل يفيعة معع خلوهعا معن فايضعة 
احلععىل، وقععد مععاء انسععالم بععذكا فاضععه لععن نأععن م ععه، و ععا يؤيععد هععذا مععا ذكععاهللا ابععن عطيععة يف تفسععري قولععه تعععاىل يف هععذهللا 
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ن له مسلمون( عن عأامة قال  لا ن لا ايية قال الهل اللل  قد السلم ا قملك، و عن السوضف(ه نفا  بني الحد م    و 
السلمون  ف ال و له: فحئ   اي  مد والن ل و: (هلل على ال ا  حىل الميا( ايية فحىل السلمون وقععد الأفعاض  ل مث 

 ثل ن  و ذلك ب وله: وما كان من الناكني، فسبطلا  عاوى الفا  الثال
 واحل يف ت دم ع د قوله تعاىل (قل بل ملة إبااهي  ح يفا( يف سوضف الم افل  
وقوله (ولأن كان ح يفا مسلما وما كعان معن النعاكني( الفعا  اهسعودضاو بععد نفعي الضعد حصعاا حلعال إبعااهي  فيمعا يوافعس  

 يؤم ون انسالم، فسعلم   الن انسعالم الصول انسالم، ولذلك بني ح يفا ب وله (مسلما( رهن  يعافون معىن احل يفية وه
هو احل يفية، وقال (وما كان من الناكني( ف فعي ععن إبعااهي  مواف عة الي و يعة، ومواف عة ال صعاانية، ومواف عة النعاكني، وإنعه  

 المعاهللا كان مسلما، فثموا مواف ة انسالم، وقد ت دم يف سوضف الم اف يف مواضع الن إبااهي  سسل الن يأعون مسعلما، والن و
الن يأون مسلما، والنه كان ح يفا، والن انسالم الذي ماء به  مد صلى و عليه وسل  هو الذي ماء به إبااهي  (وقالوا  
كونوا هو ا الو نصاضى  ودوا قل بل ملة إبااهي  ح يفا وما كان من الناكني( وكل ذلك ه يم ى شأا يف الن انسالم هو 

 إسالم إبااهي ل 
    
 

 768صفحة : 
 
وقد بي ا  نفعا ع عد قولعه تععاىل (فع ن حعاموو ف عل السعلما وم عي هلل( ارصعول الداخلعة وعا مععىن (السعلما وم عي   

هلل( فل فاض ا يف معىن قول إبااهي  (إن وم ا وم ي للذي فطا السماوات وارض ( ف د ماء إبااهي  الووحيد، والعل ه 
القعام هعيأال وهعو الأعمعة، الول بيعا وضعع ال عا ، وفعا  حئعه علعى إعالث مل يع و للنعاو مسعلأا إىل نفعو  الغعافلني، و 

ال ا : اضتما ا  غ اف، والعلن نام العمو ية هلل تعاىل ب وله (وه الخا  ما تناكون به إه الن يناء ضيب شيئا( والخل  ال ول 
علععيأ  سععلطاث( وتطلععب  والعمععل هلل تعععاىل ف ععال (وكيععف الخععا  مععا الشععاكو  وه ذععافون النأعع  الشععاكو  اهلل مععا مل ي عع ل بععه

اهلعععدى ب ولعععه (ضب عععا وامعل عععا مسعععلمني لعععك والضث م اسعععأ ا وتعععب علي عععا( وكسعععا ارصععع ام بيعععدهللا (فئعل ععع  معععذاذا(، والر عععا 
اهن طاع هلل ب وله (الذي خل   ف و ي دين والذي هو يطعم  ويس ني وإذا ماضا ف و ينفني والذي مييو  مث هيني(، 

يععة وصععفات و (قععال إبععااهي  فعع ن و أيو النععمس مععن النععا  فععست ،ععا مععن الغععائ وتصععدى لالحوئععا  علععى الوحدان
 وتلك حئو ا  تي اها إبااهي  على قوله وحامه قومه(ل 

وعطعف قولعه (ومععا كعان معن النععاكني( لييعس  منعاكو العععائ معن الن يأونعوا علععى ملعة إبعااهي ، وحععع ه يوعوه  موععوه  الن  
أن ح يفا مسلما( قصا إضايف ال سعمة للي و يعة وال صعاانية، حيعث كعان الععائ ي عمعون الهنع  ال صا السوفا  من قوله (ول

 على ملة إبااهي  لأ    مناكونل 
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[( اسوئ ا  ثشئ ععن نفعي الي و يعة 68(إن الوىل ال ا  مبااهي  للذين اتمعوهللا وهذا ال   والذين  م وا وو وي الؤم ني  
لي عو  وه ال صعاضى وه النعاكون أبوىل ال عا  بعه، وهعذا يعدل علعى الهنع  كعانوا ي ولعون:  عن وال صاانية عن إبعااهي ، فلعيس ا

 الوىل بدي أ ل 
و(الوىل( اس  تفضيل الي الشد وليا الي قاا منوس من وي إذا صاض وليا، وعدي الماء لوضعم ه مععىن اهتصعال الي الخع   

ا  ععىن المعدض فيضعطا إىل ت عديا مضعا  قمعل قولعه (مبعااهي ( ال ا  مبااهي  والقا،  م هل ومن الفساين معن مععل الوىل ه ع
 الي بدين إبااهي ل 

والعذين اتمععوا إبععااهي  هع  العذين اتمعععوهللا يف حياتعه: مثععل لعو  وإمساعيعل وإسععحا ، وه اعوعدا   حاولعة الععذين حعاولوا اتمععاع  
والبيعه اليب الصعلا، واليب قعيس صعامة بعن اليب  احل يفية ومل ي ودوا إلي ا، مثل زيد بن عماو بن نفيعل، والميعة ابعن اليب الصعلا،

النس من ب  ال ئاض، وقال ال ع  صعلى و عليعه وسعل   كعا  الميعة بعن اليب الصعلا الن يسعل   وهعو مل يعدضو انسعالم فعالعىن  
كا  الن يأون ح يفا، ويف صحيح المخاضي: الن زيد بن عماو بعن نفيعل خعا  إىل النعام يسعسل ععن العدين فل عي عالعا معن 

، فسععسله عععن  ي ععه ف ععال لععه: إث الضيععد الن الكععون علععى  ي ععك، ف ععال الي ععو ي: إنععك ه تأععون علععى  ي  ععا حععع أتخععذ الي ععو 
نصعيمك معن غضعب و، قعال زيعد: الفعا إه معن غضعب و، وه الزعل معن غضعب و شعيئا البعدا والث السعوطيع، ف عل تعدل  

ال: ومعا احل يعف ? قعال:  يعن إبعااهي  مل يأعن ي عو اي وه على  ين ليس فيه هذا ? قعال: ه العلمعه إه الن تأعون ح يفعا، قع
نصاانيا ه يعمد إه و، فخا  من ع دهللا فل ي عالا معن ال صعاضى ف اولعه مثعل م اولعة الي عو ي، غعري الن ال صعاان قعال: الن 

السعماء وقعال: الل ع  أتخذ ب صيمك من لع ة و، فخا  من ع دهللا وقد اتف ا له على  ين إبعااهي ، فلع  يع ل ضافععا يديعه إىل 
الشع د الث علعى  يععن إبعااهي  وهععذهللا الم يعة م ععه ه تصعا   الواقععل ويف صععحيح المخعاضي، عععن المسعاء ب ععا اليب بأعا: قالععا: 
ضاليععا زيععد بععن عمععاو بععن نفيععل قمععل انسععالم مسعع دا ر ععاهللا إىل الأعمععة وهععو ي ععول  اي معنععا قععايأل لععيس معع أ  علععى  يععن 

 عليه وسل  ل ي زيد بن عمعاو بعن نفيعل أبسعفل بلعدح قمعل الن ي ع ل علعى ال ع  صعلى إبااهي  غريي  وفيه الن ال   صلى و
و عليه وسل  الوحي ف دما إىل ال   سعفاف فعسىب زيعد بعن عمعاو الن أيكعل م  عا وقعال: إن لسعا  كعل  عا تعذ ون علعى 

وسل  يفعل كما تفعل قايألل والن زيدا  النصابأ  وه  كل إه ما ذكا اس  و عليه وهذا توه  م ه الن ال   صلى و عليه 
كعان يعيعب علععى قعايأل ذائح عع  وي عول: النعاف خل  ععا و والنع ل هلععا معن السعماء الععاء والنمعا هلععا معن ارض  مث تععذ وهنا 

 على غري اس  ول 
    
 

 769صفحة : 
 
ك ولعه يف احلعديث  فئععل الفعااأ واس  انشاضف يف قوله (وهذا ال  ( مسوعمل هعازا يف النعو ا بوصعف بعني الخعا مني    

وهذهللا الدوائ ت عع يف ال عاض  فانشعاضف اسعوعملا يف اسوحضعاض العدوائ العاوفعة الوسعاق  علعى ال عاض ع عد وقو هعا، وال ع  
لععيس  نععاهد للمخععا مني اييععة، حي ئععذ، وه قصععدت انشععاضف إىل ذاتععهل وجيععوز الن تأععون انشععاضف مسععوعملة يف حضععوض 
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ال عع  هععو ال ععا س ،ععذا الأععالم، ف ععو ك ععول النععاعا:  اععوت وهععذا وملععني  ليععس  الي والععوأل  الععذي  الععوأل  اعومععاض كععون
وملي هل واهس  الواقع بعد اس  انشاضف، بده م ه، هو الذي يعني م ة انشاضف ما هيل وعطعف ال ع  علعى العذين اتمععوا 

السالم ليسا موابعة عامة فأون انسالم معن ال يفيعة النعه موافعس  إبااهي  لالهومام بع وفيه إمياء إىل الن موابعوه إبااهي  عليه
هلا يف الصوهلال والاا  الذين  م وا السلمونل فال صو  مع اهللا الل ع ، فع ن وصعف العذين  م عوا صعاض ل معا رمعة  معد صعلى 

 و عليه وسل ، ولذلك كثا خطا،  يف ال ا ن بيا الي ا الذين  م وال 
والعذين  م ععوا الوىل ال عا  مبعااهي ، مثعل العذين اتمععوهللا، إهنعع  قعد ذل عوا أبصعول شعاعه، وعافعوا قععدضهللا،  وومعه كعون هعذا ال ع  

وكانوا له لسان صد   ائما بذكاهللا، ف ؤهء الحس به  ن انوسموا إليه لأ    ن ضوا الصول شاعه وهع  النعاكون، ومعن العذين 
هذا العىن قول ال   صلى و عليه وسل ، لعا سعسل ععن صعوم  انوسموا إليه والنسوا ذكا شاعه، وه  الي و  وال صاضى، ومن

 الي و  يوم عاشوضاء ف الوا: هو يوم اى و فيه موسى ف ال   ن الحس  وسى م     وصامه والما السلمني بصومهل 
اتمععوهللا، وهعذا ال ع ، والعذين وقوله (وو وي الؤم ني( تذييل الي هؤهء ه  الوىل ال ا  مبعااهي ، وو وي إبعااهي ، والعذين  

 م عوا؛ رن الوعذييل ينععمل العذيل قطعععا، مث ينعمل غععريهللا تأمعيال كالععام علععى سعمب خععاصل ويف قولعه (وو وي الععؤم ني( 
 بعد قوله (ما كان إبااهي  ي و اي( تعايض أبن الذين مل يأن إبااهي  ليس م    ليسوا  ؤم نيل 

[( اسعوئ ا  م اسعموه قولعه (فعع ن 69أ  ومعا يضعلون إه النفسع   ومعا ينععاون (و ت  ائفعة معن الهعل الأوعب لعو يضعلون 
تولوا ف ولوا اش دوا أبث مسلمون وقوله إن الوىل ال ا  مبااهي ( اخلل والاا  أبهل الأوائ ه عا الي عو  خاصعة، ولعذلك ععرب 

 ت الساب ةل ع    بطائفة من الهل الأوائ لئال يووه  الهن  الهل الأوائ الذين كانا مع   يف اياي
والاا  الطائفة مجاعة م    من قايضة، وال ضري، وقي  اع،  عوا عماض بن ايسا، ومعاذ بن ممل، وحذيفة بن اليمان، إىل  

 الاموع إىل الناول 
ومجلة (لعو يضعلونأ ( ممي عة لضعمون مجلعة (و ت( علعى  اي عة انمجعال والوفصعيلل فلعو شعا ية مسعوعملة يف الومع  هعازا  

ومعع  مععن لععوازم النععا  اهمو ععاعيل ومععوائ ه شععا   ععذو  يععدل عليععه فعععل و ت ت ععدياهللا: لععو يضععلونأ  حلصععل رن ال
مو و ه ، والوح يس الن الوم  عاض  من عواض  لو اهمو اعية يف بعض ال اماتل وليس هو معىن الصليا من معان لعول 

 يف سوضف الم افل وقد ت دم نظري هذا يف قوله تعاىل (يو  الحده  لو يعما اللف س ة( 
وقولععه (لععو يضععلونأ ( الي و وا إضععاللأ  وهععو هومععل الهنعع  و وا الن جيعلععوه  علععى غععري هععدى يف نظععا الهععل الأوععائ: الي  

يذبذبوه ، وهوما الن الاا  انضالل يف نفس ارما، وإن كان و  الهعل الأوعائ الن ي عو وه ل وعلعى العوم ني هومعل قولعه 
يأون مع اهللا: إهن  إذا الضلوا ال ا  ف د صاضوا ه  اليضا ضالني؛ رن انضالل ضالل،  تعاىل (وما يضلون إه النفس  ( الن

والن يأون مع اهللا: إهن  كعانوا معن قمعل ضعالني باضعاه  الم عاء علعى  يعن م سعوو وقولعه (ومعا ينععاون( ي اسعب اهحومعالني 
 رن العل  احلالوني  قيسل 

[ اي الهل الأوائ مل تلمسون احلس الما ل وتأومون احلس والنو  70ن (اي الهل الأوب مل تأفاون  ايت و وانو  تن دو  
 [(   72تعلمون 
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 770صفحة : 
 
الوفات إىل خطائ الي و ل واهسوف ام إنأاضيل وايايت: العئ ات، ولذلك قال والنو  تن دونل وإعا ف ندائ   ب وله   

مس احلععس الما ععل تلمععيس  يعع     ععا ال خلععوا فيععه مععن (اي الهععل الأوععائ( لنيععة ل صععد الوععوبي  وتسععئيل ا ل عع  علععي  ل ولعع
اركاذيعب واراافعات والوعسويالت الما لعة، حعع اضتفععا ه ث عة  ميعععهل وكومعان احلعس هومعل الن يعاا  بعه كومعاهن  تصععديس 

ل الحمعاضه   مد صلى و عليه وسل ، وهومل الن ياا  به كوماهن  ما يف الووضاف من ارحأام ال  الماتوهعا وعوضعوها أبعمعا
 و لض أتويال  ، وه  يعلموهنا وه يعملون ،ال 

[( وه 72(وقالا  ائفة من الهل الأوائ  م وا الذي الن ل على الذين  م وا ومه ال  عاض واكفعاوا  خعاهللا لعل ع  يامععون  
ضالل اجملاهاف، تؤم وا إه لن تمع  ي أ  قل إن اهلدى هدى و( عطف على (و ت  ائفة(ل فالطائفة اروىل حاولا ان

وهذهللا الطائفة حاولوه الخا عة: قيعل الشعري إىل  ائفعة معن الي عو  مع    كععب بعن ارشعا ، ومالعك بعن الصعيف، وغريمهعا 
من ي و  خيرب، الغواه  العئب بدي    فوومهوا الهن  قدوف لل ا ، فلما العيو   اجملاهاف الأاباف  باوا للأيد مأيعدف الخعاى، 

ع  :   م وا  حمد الول ههناض مظ عاين النأع  صعدقوموهللا مث اكفعاوا  خعا ال  عاض ليظ عا النأع  كفعام بعه ف الوا لطائفة من التما
ععن بصععريف وجتابععة في ععول السععلمون مععا صعا  هععؤهء ع ععا إه مععا انأنععف هلعع  مععن ح ي عة المععا هععذا ه يععن، والنععه لععيس هععو 

 الدين ه ممنا به يف ه كوب السالفة  ففعلوا ذلكل 
ن  م وا( هومل النه من لفظ احلأاية أبن يأون الي و  قالوا  م وا الذي الن ل على التماع  مد فحولعه و وقوله (على الذي 

تعاىل ف ال على الذين  م وا ت وي ا بصد  إمياهن ل وهومل النه من احملأي أبن يأون الي و  ال ل وا هعذهللا الصعلة علعى التمعاع 
 الوله وت دم  نفا ع د قوله تعاىل (ومي ا يف الدنيا وايخاف(ل  مد إذ صاضت علما الغلمة علي  ل وومه ال  اض 

وقوله (وه تؤم وا إه لعن تمعع  يع أ ( معن كعالم الطائفعة معن الهعل الأوعائ قصعدوا بعه اهحع ا  اله يظ عوا معن قعوهل   م عوا  
لعن تمعع  يع أ ، فسمعا  معد فعال الذي الن ل على العذين  م عوا ومعه ال  عاض النعه إميعان حعس، فعالعىن وه تؤم عوا إميعاث ح عا إه 

 تؤم وا به رنه مل تمع  ي أ  ف ذا تعليل لل  يل 
وهذا اعوذاض عن إل ام   أبن كوم   بنات  ئيء ضسول م عف فوومهعوا النعه ه جيعيء إه بنعايعة الوعوضاف، وضعلوا ععن ععدم  

، فالاسول ه ذي جييء بعد موسى ه يأون إه الفائدف يف هيئه  ا يف الووضاف رنه من وصيل احلاصل، فيو  هللا فعل و ع ه
ثسخا لمعض شايعة الووضاف فئمع ع  بعني م العة ( م عوا العذي النع ل علعى العذين  م عوا( وبعني م العة (وه تؤم عوا( مثعل (ومعا 

 ضميا إذ ضميا(ل 
ع اسععومعا  حصععول  وقولععه (قععل اهلععدى هععدى و( كععالم مععع  ، المععا ال عع  عليععه الصععالف والسععالم الن ي ولععه هلعع ل ك ايععة 

اهوعدائ  ، والن و مل ي عده ، رن هععدى غعريهللا الي  اولوعه هععدى ال عا  ه هصعل م ععه الطلعوئ، إذا مل ي عدضهللا ول فال صععا 
ح ي عي: رن معا مل ي ععدضهللا و ف عو صعوضف اهلععدى ولعيس ،عدى وهععو م ابعل قعوهل :  م ععوا العذي النع ل وه تؤم ععوا إه لعن تمععع 

 ف انميان، وما هو مميان، ويف هذا ه موائ إر اض اهسوغ اء عن موابعو  ل  ي أ ، إذ الضا وا صوض 

This file was downloaded from QuranicThought.com



(الن يععؤتى الحععد مثععل مععا التيععو  الو هععاموك  ع ععد ضبأعع ( الشععأل موقععع هععذهللا اييععة بعععد سععاب و ا وصععف نظم ععا، ومصععا   
نيعةل تامعع إىل احومعالني مع اها: إىل الي فايسل وقال ال ا  : إهنا الشأل  يعة يف هعذهللا السعوضفل وذكعا ابعن عطيعة وموهعا مثا

 الصلينيل 
اهحومال ارول الهنا تأملة حملاوضف الطائفة من الهل الأوائ بعض   بعضا، والن مجلة (قعل إن اهلعدى هعدى و( مع ضعة  

 يف الث اء ذلك احلواض، وعلى هذا اهحومال أتن وموهللا ن وصا م  ا على وم ني واضحني:   
 

 771صفحة : 
 
تعليععل قععوهل  (وه تؤم ععوا إه لععن تمععع  يعع أ ( علععى الن سععيا  الأععالم ي وضععي إضا  عع  اسععوحالة نسعع  الحععدمها: الهنعع  الضا وا   

شايعة الووضاف، واسوحالة بعثة ضسول بعد موسى، والنه ي دض هم تعليل  ذو  قمل (الن( الصدضية وهو حذ  شائع مثلهل 
الحعد( العاا  م عه يعول كعل الحعد: رن ذلعك اللفعظ مث إما الن ي دض حا  نفي بعد (الن( يدل عليه السيا  وي وضيه لفظ (

ه يسوعمل ماا ا م ه النمول إه يف سيا  ال في، وما يف معىن ال في مثل اسعوف ام اننأعاض، فسمعا إذا اسعوعمل (الحعد( يف 
 الأالم الومب ف نه يأون  عىن الوصف الوحدف، وليس ذلك   اسب يف هذهللا اييةل 

الحد مثل ما الوتيو ل وحذ  حا  ال فعي بععد هم الوعليعل، رعاهاف وم عدضف، كثعري يف الأعالم، فو ديا الأالم رن ه يؤتى  
 وم ه قوله تعاىل (يمني و لأ  الن تضلوا( الي لئال تضلوال 

والعىن: الن قصده  من هعذا الأعالم تثميعا النفسع   علعى مالزمعة  يعن الي و يعة، رن الي عو  ه جيعوزون نسع  الحأعام و  
 ال س  ي وضي المداءل  ويوومهون الن

الومععه الثععان: الهنعع  الضا وا إنأععاض الن يععؤتى الحععد ال مععوف كمععا الوتي ععا النميععاء بعع  إسععاائيل، فيأععون ه كععالم اسععوف اما إنأععاضاي  
 حذفا م ه ال اف اهسوف ام لدهلة ه سيا ؛ ويؤيدهللا قااءف ابن كثري قوله (الن يؤتى الحد( ،م تنيل 

ضبأععع ( فحعععا  (الو( فيعععه للو سعععي  مثعععل (وه ت طعععع مععع     مثعععا الو كفعععوضا(، ومعععا بععععد (الو( والمعععا قولعععه: (الو هعععاموك  ع عععد  
معطو  على ال في، الو على اهسوف ام اننأعاضي: علعى اخعوال  الو عدياين، والععىن: وه هعاموك  ع عد ضبأع  الو وكيعف 

 هاموك  ع د ضبأ ، الي ه حئة هل  عليأ  ع د ول 
  عائد إىل (الحد( لدهلوه على العموم يف سيا  ال في الو اننأاضل واو اجلمع يف (هاموك ( ضمري 
 وفائدف اهع ا  يف الث اء كالم   الما ضف  ا يفيد ضالهل  رن و حام   الووفيسل  
  اهحومال الثان الن تأون اجلملة  ا الما ال   صلى و عليه وسل  أبن ي وله هل  ب ية ل وله (إن اهلدى هدى و(ل 
والأالم علعى هعذا ض  علعى قعوهل  ( م عوا العذي النع ل علعى العذين  م عوا ومعه ال  عاض وقعوهل  وه تؤم عوا إه لعن تمعع  يع أ (  

على  اي ة اللف وال نا العأو ، ف وله (الىن يؤتى الحد مثل ما الوتيو ( إبطال ل وهل  (وه تؤم وا إه لن تمعع  يع أ ( الي 
مثل ما الوتيو  وقوله (الو هاموك ( ض  ل وهل  ( م وا الذي الن ل على العذين  م عوا ومعه قلو  ذلك حسدا من الن يؤتى الحد 

ال  ععاض واكفععاوا  خععاهللا( علععى  اي ععة الععو أ ، الي مععاا ك  الو صعععل مععن الن هععاموك  الي الععذين  م ععوا ع ععد و يععوم ال يامعععة، 
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 يامعة ه هعامونأ  ع عد و أبنأع  كعافاون، وإذا  فئمعو  بني انميان  ا  من بعه السعلمون، حعع إذا كعان هلع  الفعوز يعوم ال
كان الفوز لأ  ك و  قد الخذم احل م إذ مل تمطلوا  ين الي و ية، وعلى هذا فواو اجلماعة يف قوله (الو هعاموك ( عائعد إىل 

تل ععني الععذين  م ععوال وهععذا اهحومععال النسععب نظمععا ب ولععه تعععاىل (قععل إن الفضععل بيععد و( ليأععون لأععل كععالم حأععي ععع    
موائ ع ه: فئوائ قوهل  ( م وا الذي الن ل على الذين  م وا( ايية قوله (قعل إن اهلعدى هعدى و(ل ومعوائ قعوهل  (وه 
تؤم ععوا( اخل قولععه : قععل إن الفضععل بيععد و اخلل ف ععذا ملععك الومععوهللا، وه نطيععل اسععويعا،ا إذ لععيس مععن غاضعع ا يف هععذا ه 

 تفسريل 
اسوعماهلا يف سيا  ال في ومع اها شخ  الو إنسان وهعو مععدو  معن ارمسعاء الع  ه ت عع  وكلمة (الحد( اس  نأاف غلب 

إه يف حي  ال في فيفيد العموم مثل عايب و ايض و ومها وندض وقوعه يف حي  انجيائ، ومه ته ممدلة من الواو والصله وحد 
  عىن واحد ويا  وصفا  عىن واحدل 

ف واحععدف هععي معع ء مععن حععا  (الن(ل وقععاالهللا ابععن كثععري ،معع تني مفوععوحوني الوهمهععا مهعع ف وقععاال اجلم ععوض(الن يععؤتى الحععد( ،معع   
 اسوف ام والثانية م ء من حا  (الن( وس ل اهلم ف الثانيةل 

[( 74[ خيعو  بازوعه معن ينعاء وو ذو الفضعل العظعي  73(قل إن الفضل بيعد و يؤتيعه معن ينعاء وو واسعع علعي   
حالو   الن يأون  مد صلى و عليه وسل  ضسوه من و، وتعذكري هلع  علعى  عاح احلسعد علعى زاي ف تذكري هل  وإبطال ن

نععع  و تعععاىل الي كمععا العطععى و الاسععالة موسععى كععذلك العطاهععا  مععدا، وهععذا ك ولععه تعععاىل (الم هسععدون ال ععا  علععى مععا 
  به  و من فضله ف د  تي ا  ل إبااهي  الأوائ واحلأمة(ل 

    
 

 772:  صفحة
 
وأتكيعد الأعالم ئ(إن( لو عع ايه  م  لعة مععن ي أعا الن الفضععل بيعد و ومعن هسععب الن الفضعل تمععع لنع وا   ومجلععة (وو   

 واسع علي ( عطف على مجلة الن الفضل بيد و وهو ه خيفى عليه من هو الهل ل وال فضلهل 
 و(واسع( اس  فاعل الوصو  السعةل  
ء احلي  من مأان الو را  امودا ا يأفي نيعواء معا هويعه ذلعك احليع  بعدون تع اح  وه تعداخل وح ي ة السعة امودا  فضا 

بني الم اء احملوي، ي ال الض  واسععة وإثء واسعع وثعوئ واسعع، ويطلعس اهتسعاع ومعا ينعوس م عه علعى وفعاء النعيء العمعل 
عطاءل وواسع ارلس، فوعدل علعى شعدف الو  الذي يعمله نوعه  ون من ة ي ال: فالن واسع المال، وواسع الصدض، وواسع ال

 كثاف ما يس د إليه الو يوصف به الو يوعلس به من الشياء ومعان، وشاع ذلك حع صاض معىن لنيال 
و(واسع( من صفات و والمسائه احلسىن وهو العىن اجملازي ه  الة هسوحالة العىن احل ي ي يف شسنه تعاىل، ومعىن هذا  

عل ات لصفاته ذات الوعلس ف و واسع العل ، واسع الازة، واسع العطاء، فسعة صفاته تععاىل الهنعا ه اهس  عدم ت اهي الو
 حد لوعل ا ا، ف و الحس الومو ات بوصف واسع، رنه الواسع الطلسل 
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ع عاهللا وإس ا  وصف واسع إىل امسه تعاىل إس ا  هازي اليضا رن الواسع صفاته ولذلك يؤتى بعد هذا الوصعف الو معا يف م 
من فعل السعة  ا ميي  م ة السعة من نييع   عو: وسعع كعل شعيء علمعا، ضب عا وسععا كعل شعيء ضزعة وعلمعال فوصعفه يف 

 هذهللا ايية أبنه واسه هو سعة الفضل رنه وقع تذييال ل وله: ذلك فضل و يؤتيه من يناءل 
 والحسب الن وصف و بصفة واسع يف العابية من مموأاات ال ا نل  
 ه (علي ( صفة لنية ب وف علمه الي كثاف موعل ات صفة علمه تعاىلل وقول 
ووصفه أبنه علي  ه ا نفا ف النه علي   ن يسوسهل الن يؤتيه فضله ويدل على علمه بذلك ما يظ ا من  لض إضا ته وقدضته  

 العلعع  حيععث يضععع اجلاضيععة علععى وفععس علمععه مععع ر ععا لل ععا  مععا الو عععه و مععن فضععائل يف بعععض خل ععه، قععال تعععاىل (و
 ضسالوه(ل 

ومجلة (خيو  بازوه من يناء( بدل بعض من كعل جلملعة (إن الفضعل بيعد و يؤتيعه معن ينعاء( فع ن ضزوعه بععض  عا هعو  
 فضلهل 

ومجلة (وو ذو الفضل العظي ( تذييل وت دم تفسري نظريهللا ع د قوله تعاىل (وو خيو  بازوه معن ينعاء وو ذو الفضعل  
 ( يف سوضف الم افل العظي 

(ومعن الهععل الأوععائ مععن إن أتم ععه ب  طععاض يععؤ هللا إليععك ومعع    مععن إن أتم ععه بععدي اض ه يععؤ هللا إليععك إه مععا  مععا عليععه قائمععا  
[ بلى من الوىف بع دهللا وات ى ف ن 75ذلك أبهن  قالوا ليس علي ا يف ارميني سميل وي ولون على و الأذئ وه  يعلمون 

طف على قوله (وقالا  ائفة من الهل الأوائ( الو علعى قولعه (و ت  ائفعة معن الهعل الأوعائ [( ع76و هب الو ني 
لو يضلونأ ( عطف ال صة على ال صة وال اسمة بيان  خائل الحوال الي و  يف معاملة السلمني ال اشئة عن حسده  ويف 

 ية خيانة فايس م   ل ا ااف   عن ملة إبااهي  مع ا عائ   الهن  الوىل ال ا  به، ف د حأى يف هذهللا اي
وقد ذكا و ه ا يف الهل الأوائ فعاي ني: فاي عا يعؤ ي ارمانعة تعففعا ععن اريانعة وفاي عا ه يعؤ ي ارمانعة موعللعني ناحعة  

اريانعة يف  يعع   ، قيععل: ومععن الفايععس ارول عمععد و بععن سععالم، ومععن الفايععس الثععان ف حععاص بععن عععازوضاء وكالمهععا مععن ي ععو  
و  من ايية ذم الفايس الثان إذ كان من  ي    يف زعم   إاحة ارعون قعال (ذلعك أبهنع  قعالوا لعيس علي عا يف يثائل وال ص

 ارميني سميل( فلذلك كان ال صو  هو قوله (وم    من إن أتم ه بدي اض ه يؤ هللا عليك( اخل ولذلك  ول الأالم فيهل 
طاض( إنصافا حلس هذا الفايس، رن اننصا   عا الشعو ا بعه انسعالم، وإمنا قدم عليه قوله (ومن الهل الأوائ إن أتم ه ب   

وغذ كان يف زعم   الن  ي    يميح هل  خيانة غعريه ، ف عد صعاض ال ععي علعي  ، والوعمعري ،عذا ال عول هزمعا جلمعيع   الميع    
ذلععك كمععا ي فععع الوغععاي يف وخععائ   ، رن ارمععني حي ئععذ ه م يععة لععه إه يف النععه تععاو ح ععا يمععيح لععه  ي ععه الخععذهللا، ف فععع عععن 

 الاوءف عن بعض الماحاتل 
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وت عععدر السععع د يف قولعععه (ومعععن الهعععل الأوعععائ( يف الوضععععني للوعئيعععب معععن مضعععمون صعععلة السععع د إلي معععا: ففعععي ارول   
ب معن الن يأعون ارعون للوعئيب من قوف ارمانة، معع إمأعان اريانعة وومعو  الععذض لعه يف ععا ف الهعل  ي عه، والثعان للوعئيع

 خل ا لومع كوائ من كوب و، مث ي يد الوعئيب ع د قوله (ذلك أبهن  قالوا( فيأسب الس د إلي ما زاي ف عئب حالل 
وعدي (أتم ه( مع إن مثله يوعدى بعلى ك وله (هل  م أ  عليه(، لوضمي ه معىن تعامله ب  طاض لينمل ارمانة الو يعة،  

 على اهسويمان، وقيل الماء فيه  عىن على ك ول اليب ذض الو عما  بن ما ا :          وارمانة العاملة 
 الضئ يمول الثعلمان باالسه وهو  مل بعيد، رن الماء يف الميا للظافية ك وله تعاىل (بمطن مأة(ل   
 وقاال اجلم وض (يؤ هللا إليك( بأسا اهلاء من (يؤ هللا( على ارصل يف الضمائال  
او، وزععع ف، والبعععو بأعععا ععععن عاصععع ، والبعععو معفعععا: مسعععأان هعععاء ه ضعععمري يف (يعععؤ هللا( ف عععال ال معععا : هعععذا وقعععاالهللا البعععو عمععع 

انسأان العذي ضوي ععن هعؤهء غلع  بعني رن اهلعاء ه ي مغعي الن جتع م وإذا مل جتع م فعال جيعوز الن تأسعا يف الوصعل  هأعذا 
 خعا حعا  معن الفععل وه جيعوز تسعأي  ا يف  ن له ابن عطية ومع اهللا الن مع م اجلعوائ ه يظ عا علعى هعاء الضعمري بعل علعى

الوصل كما يف الكثا ايايت ال  سأ وا في ا اهلاء  ل وقيل هعو إمعااء للوصعل هعاى الوقعف وهعو قليعل، قعال ال معا : والمعا 
البعو عمعاو فعسضاهللا كععان خيعولس الأسعا فغلع  عليععه معن ن لعه وكعالم ال مععا  معا و  رنعه ضاععى فيععه ه منع وض معن اهسععوعمال 

 ، واللغة الوسع من ذلك، وال ا ن حئةل وقاالهللا هنام عن ابن عاما، ويع وئ اخوال  الأسال ال يس
وحأى ال ا   عن الفااء: الن مذهب بعض العائ جي مون اهلاء إذا واو ما قمل ا ي ولون ضعابوه كمعا يسعأ ون معي  النعو   

 وقمو  والصله ه ضفع وهذا كما قال الاام :          
ه وه شعمععععع                      معععال إىل الض عععاف ح عععف فاضعععطئع وال  طعععاض ت عععدم  نفعععا يف قولعععه تععععاىل لعععا ضالى اله  ععععع  

 (وال  ا ري ال  طاف من الذهب والفضة(ل 
 والدي اض اس  للمسأوو من الذهب الذي وزنه اث وان وسمعون حمة من النعري الووس  وهو معائ  ثض من الاوميةل  
 اض مثلععني للأثععاف وال لععة، وال صععو  مععا يفيععدهللا الفحععوى مععن ال اء ارمانععة فيمععا هععو  ون ال  طععاض، وقععد معععل ال  طععاض والععدي 

 ووقوع اريانة فيما هو فو  الدي اضل 
 وقوله (إه ما  ما عليه قائما( ال لس ال يام ه ا على احلاص والوارمة: ك وله (قائما ال س ( الي ه يفعل إه العدلل  
 لى( رن ال يام هاز على انحلاح وال  ا  فوعديوه  ا  اهسوعالء قاي ة وجتايد لالسوعاضفل وعدي (قائما(  ا  (ع 
و(ما( من قوله (إه ما  ما عليه قائما( حا  مصدضي يصري الفعل بعدهللا يف أتويل مصدض، ويأثا الن ي عدض مع عا اسع   

ل وليسا الظافية مدلوهلا ارصالة وه هي ثئمة زمان ملو م حذفه يدل عليه سيا  الأالم فحي ئذ ي ال ما رافية مصدضية
عععن الظععا ، ولأ  ععا مسععوفا ف مععن موقععع (مععا( يف سععيا  كععالم يععؤذن ال مععان، ويأثععا ذلععك يف  خععول (مععا( علععى الفعععل 

 الوصا  من ما ف  ام وماا ف ال 
حععك عليععهل والععدوام ح ي وعععه و(مععا( يف هععذهللا اييععة كععذلك فعععالعىن: ه يععؤ هللا إليععك إه يف مععدف  وام قيامععك عليعععه الي إحلا 

اسومااض الفعل وهو ه ا هاز يف  ول الدف، لوعذض العىن احل ي ي مع ومو  ال اف اهسوث اء، رنعه إذا انو عى العمعا مل هصعل 
 انحلاح بعد الوتل 
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ما( والو ديا ه واهسوث اء من قوله (إه ما  ما عليه قائما( جيوز الن يأون اسوث اءا مفاغا من الوقات يدل علي ا موقع ( 
يؤ هللا إليك يف مجيع ارزمان إه زماث تدوم عليه فيه قائما فيأون ما بعد (إه( نصعما علعى الظعا ، وجيعوز الن يأعون مفاغعا 

 من مصا ض يدل علي ا معىن (ما( الصدضية، فيأون ما بعدهللا م صوا على احلال رن الصدض ي ع حاهل 
أبهنع  قعالوا( إىل احلأع  العذكوض وهعو (إن أتم عه بعدي اض ه يعؤ هللا إليعك( وإمنعا الشعري  وقدم اجملاوض على موعل عه يف قولعه (ذلعك 

 إليه لأمال الع اية بوميي هللا هخوصاصه ،ذا النسن العئيبل 
والماء للسمب الي ذلك مسمب عن القوال اخول وها، وعرب عن ذلك ال ول، رن ال عول يصعدض ععن اهعو عا ، فلعذا ثئ  

 يف مواضع من كالم العائل  م ابه فس لس على الظن
 والضا وا ارميني من ليسوا من الهل الأوائ يف ال در، وقد ت دم بيان معىن ارمي يف سوضف الم افل  
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وحعا  (يف( ه ععا للوعليععلل وإذ قععد كععان الوعليععل ه يوعلععس العذوات، تعععني ت ععديا مضععا  هععاوض  ععا  (يف( والو ععديا يف   

 ل معاملة ارميني
ومعىن ليس علي ا يف ارميني سميل ليس علي ا يف الكل ح وق   حا  وه إمث، فوعليس احلأع  ارميعني الي ذوا ع  معاا  م عه  

 العلس الحواهل  الغا  الذي سيس له الأالمل 
احملس ني من  فالسميل ه ا  ايس الؤاخذف، مث ال لس السميل يف كالم العائ هازا من وضا على الؤاخذف قال تعاىل (ما على 

 سميل( وقال (إمنا السميل على الذين يسوسذنونك( وض ا عرب ع ه العائ الطايس قال زيد بن ثوض:          
وهععل الث إن عللعععا نفسعععي بسعععاحة                      معععن السعععاح مومعععو  علعععي  ايعععس وقصعععده  معععن ذلعععك الن ه عععاوا   

والأوابة من قمل  ل الو الضا وا ارميعني  عافعة الوعوضاف، الي اجلعاهلني: ك ايعة ععن   السلمني، ويوطاولوا  ا التوهللا من معافة ال ااءف
 كوهن  ليسوا من التماع  ين موسى عليه السالمل 

والايما كان ف د النمس هذا عن خلس عئيب في  ، وهو اسوخفاف     و  الخعالفني هلع  يف العدين، واسعوماحة رلم ع  معع  
ا أبن يدحض ح هل والظاها الن العذي معااله  علعى هعذا سعوء ف م ع  يف الوعوضاف، فع ن اعو ا ه  الن اجلاهل الو ارمي مدي

الوعوضاف ذكعات الحأامعا فاقععا في عا بعني انسععاائيلي وغعريهللا يف احل عو ، غععري الن ذلعك فيمعا يامععع إىل الؤاسعاف والخالطعة بععني 
اء يعربئ كعل صعاحب  يعن يعدهللا  عا ارمة، ف د ماء يف سفا الوث ية انصحاح ارامس عنا  يف  خعا سعمع سع ني تعمعل إبعا 

م عه  ه ت عا  الخعاو بعاا  23القا  صاحمهل ارم   تطالب، والما ما كان لك ع د الخيك فوربئعه  ومعاء يف انصعحاح 
فضة الو ضا  عام ولألم   ت ا  باا  ولأن شوان بني احل و  والؤاساف ف ن وار الاا إمنا كان ل صد الؤاساف، والؤاساف 

مع غري الهل اللة الواحدفل وعن ابن الأل  قالا الي و : ارموال كل ا كانا ل ا، فما يف اليدي العائ م  ا  غري مفاوضة
ف ععو ل ععا، وإهنعع  رلمععوث وغصععموث فععال إمث علي ععا يف الخععذ الموال ععا معع   ل وهععذان ارل ععان الععذميمان اللععذان حأامهععا و عععن 
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بعض   ح و  الهل الذمة، وأتولوها أبهن  صاضوا الهل حائ، يف حني الي و  قد اتصف ،ما كثري من السلمني، فاسوحل 
 ه حائ وه ضائل 

وقععد كععذ،  و تعععاىل يف هععذا العع ع  ف ععال (وي ولععون علععى و الأععذئ( قععال الفسععاون: إهنعع  ا عععوا الهنعع  ومععدوا ذلععك يف   
ن أتم ه إىل قوله وه  يعلمون( قعال ال ع  كوا، ل وضوي عن سعيد بن ممري النه لا ن ل قوله تعاىل (ومن الهل الأوائ من إ

صلى و عليه وسل : (كذئ العداء و ما من شيء كان يف اجلاهليعة إه وهعو وعا قعدمي هعاتني إه ارمانعة ف هنعا معؤ اف 
 إىل الرب والفامال 

س ال يععا  فيععه وقولععه (وهعع  يعلمععون( حععال الي يوعمععدون الأععذئ: إمععا رهنعع  علمععوا الن مععا قاسععوهللا علععى مععا يف كوععا،  لععي 
 صحيح، وإما رن الوسويل الما ل    لة العل  الأذئ، إذ النم ة الضعيفة كالع دل 

 و(بلى( حا  موائ وهو  و  مبطال ال في ف و ه ا نبطال قوهل  (ليس علي ا يف ارميني سميل(ل  
اقع عا يف معوائ اهسعوف ام ال فعي، و(بلى( غري  وصة  وائ اسوف ام ال في بل جيائ ،ا عن قصد انبطال، والكثعا مو  

وميء يف اجلوائ  أ  عام لينمل ال صو  وغريهللا: توفريا للمعىن، وقصدا يف اللفظ، ف ال (من الوىف بع عدهللا( الي مل خيعن، 
رن ارمانة ع د، و(ات ى( ضبه فل  يدحض حس غريهللا (ف ن و هب الو عني( الي الوصعوفني الو عوى، وال صعو  نفعي  معة 

 ضد الذكوض ب اي ة ال امل  و عن
(إن الذين ين ون بع د و والميعاهن  مث عا قلعيال الولئعك ه خلعس هلع  يف ايخعاف وه يألم ع  و وه ي ظعا إلعي   يعوم ال يامعة  

 [( م اسمة هذهللا ايية لا قمل ا الن يف خيانة ارمانعة إبطعاه للع عد، وللحلعف العذي بيع   ،77وه ي كي   وهل  عذائ اللي  
وبني السلمني، وقايألل والأالم اسوئ ا  قصد م ه ذكا ارلس اجلامع لنوات مساوئ الهل الأوائ من الي و ،  عا إليه 

 قوله و ت  ائفة من الهل الأوائ وما بعدهللال 
    
 

 775صفحة : 
 
 مث ا قليالل ماله يف وقد مات المثال هذهللا اروصا  على الي و  مفاقة يف سوضف الم اف: (والوفوا بع ديل وه تن وا  ايو  

ايخعاف معن خععال ل وه يألم ع  و يعوم ال يامععة وه يع كي  (ل فعلم عا الهنعع  العاا  بعذلك ه ععال وقعد بي عا ه الععك ومعه تسععمية 
  ي    الع د واليثا ، يف مواضع، رن موسى عاهده  على العمل به، وبي ا معان هذهللا اروصا  وارخماضل 

وه ي ظا إلي   يوم ال يامة( غضمه علي   إذ قد شاع نفي الأالم يف الأ اية عن الغضب، وشعاع ومعىن (وه يألم   و  
اسوعمال ال ظا يف انقمال والع اية، ونفي ال ظا يف الغضب فال ظا ال في ه عا نظعا خعاصل وهعابن الأ ايوعان جيعوز مع معا 

 إضا ف العىن احل ي يل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لذنوئ وه ي لععون ععن  لم ع ، رن معن بلع  معن ضقعة الداينعة إىل حعد الن ينع ي وقوله (وه ي كي  ( الي ه يط اه  من ا 
بع ععد و والميانععه مث ععا قلععيال، ف ععد بلعع  الغايععة ال صععوى يف اجلععاالف علععى و، فأيععف يامععى لععه صععالح بعععد ذلععك، وهومععل الن 

 يأون العىن وه ي مي   الي ه يأثا حظور   يف اررياتل 
 ب الصلة، وهي ين ون بع د و اييعة، إيعذان أبن معن شعا،   يف هعذهللا الصعفات ف عو هحعس ويف هيء هذا الوعيد، ع 

، ، حع رن بعض السلف الن هذهللا ايية ن لا فيمن حلعف ميي عا ا لعة، وكعل يظعن الهنعا ن لعا فيمعا يعافعه معن قصعة ميعني 
و عليه وسل :  من حلف ميعني صعرب  فاماف، ففي المخاضي، عن اليب وائل، عن عمد و بن مسعو ، قال ضسول و صلى

لي وطعع ،عا معال امعائ مسعل  ل عي و وهعو عليعه غضعمان  فعسن ل و تصعديس ذلعك: (إن العذين ينع ون بع عد و والميعاهن ( 
ايية فدخل ارشعث بن قيس وقال:  ما هدثأ  البو عمد الازن  قل ا: كذا وكذال قال  يف الن لا كانعا ي بئعا يف الض  

ي  ف ال ي ضسول و صلى و عليه وسل : بي وك الو ميي ك قلا: إذن هلف ف ال ضسعول و: معن حلعف علعى  ابن ع 
 ميني صرب احلديثل 

ويف المخععاضي، عععن عمععد و بععن اليب الوىف: الن ضمععال القععام سععلعة يف السععو  فحلععف ل ععد العطععي ،ععا مععا مل يعطععه ليوقععع في ععا  
 ين ون بع د و والمياهن  مث ا قليال( اييةل ضمال من السلمني ف  لا (إن الذين 

 ويف عن ابن عما  النه قاال هاته ايية يف قصة ومما في ا ميني لا   عوىل  
(وإن م    لفاي ا يلوون اللس و   الأوب لوحسموهللا من الأوائ وما هو من الأوائ وي ولون هو من ع د و وما هو من  

[( الي مععن الي ععو   ائفععة ذيععل للمسععلمني الشععياء الهنععا  ععا مععاء يف 78  يعلمععون ع ععد و وي ولععون علععى و الأععذئ وهعع
الووضاف، وليسا كذلك، إما يف اهعوذاض عن بعض الفعاهل  الذميمة، ك عوهل : لعيس علي عا يف ارميعني سعميل، وإمعا للوخلعي  

يف بععض معا نع ل بعه ال عا ن، على السلمني حع ينأأوه  فيما خيالف ذلك  ا ذكاهللا ال عا ن، الو ن خعال النعك علعي   
 فاللي همل، ولأ ه ممني ب وله (لوحسموهللا من الأوائ( وقوله (وي ولون هو من ع د و وما هو من ع د و(ل 

واللي يف ارصل: انضاغة الي إ اضف اجلسع  غعري الوصعلب إىل غعري الصعوئ العذي هعو  وعد إليعه: فمعن ذلعك ي احلمعل، وي  
 م ة غري صوئ سريهللا، وم ه ي هع س، وي الاال   عىن اهلوفات النع ض الو انععاا  قعال تععاىل الع ان للفا  ن اضته إىل

 (لووا ضيوس  (ل 
واللذي يف هذهللا ايية هومل الن يأون ح ي ة  عىن وايف اللسان ععن  ايعس حعا  معن حعاو  اهلئعاء إىل  ايعس حعا   

وهذا مثل ما حأى و ع    يف قوهل  (ضاع ا( ويف احلديث  خا ي اضبه لوعطي الألمة يف الذن السامع ما  كلمة الخاى، 
مععن قععوهل  يف السععالم علععى ال عع   السععام عليععك  الي الععوت الو  السععالم بأسععا السععني عليععك  وهععذا اللععي ينععابه انيععام 

ظعاها الن واهخوال  وم ه إمالعة ارلعف إىل اليعاء، وقعد توغعري الألمعات ال قيعس والوفخعي  واخعوال  صعفات احلعاو ، وال
الأوائ الووضاف فلعل   كانوا إذا قايوا بععض الوعوضاف العابيعة نط عوا  عاو  معن كلما عا بعني بعني ليومهعوا السعلمني مععىن غعري 

 العىن الاا ، وقد كانا هل  م دضف وماا  يف هذال 
  هلس بن عما ل وقايب من هذا ما ذكاهللا الرب  يف الأامل الن بعض ارزاضقة العا  بيا عما ابن اليب ضبيعة يف 
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 ضالت ضمال الما إذا النمس عاضضا                      فيضحى والما العني فيحعضعا     
 

 776صفحة : 
 
فئعل يضحى ه ى ومعل هضعا خيسعا السعني لينعوهللا الععىن رنعه غضعب معن إقمعال ابعن عمعا  علعى مسعاع شععاهللال ويف   

 هي إهلا فوقه في وهلا الحد  ضاف ث  وه ينمع كساف ال هي خياهلعا السعامع هلل ارحامي وارلغاز من هذا ك وهل : إن ل
فيظ ه كفال الو لعل   كانوا ي ايون ما ليس من الووضاف الأيفيات الو اللحون ال  كانوا ي ايون ،ا الووضاف ليخيلوا للسامعني 

 الهن  ي ايون الووضافل 
عىن إىل معىن  خا ك وهل : لوى احلئة الي الل ى ،ا على غري وم  ا، وهعو وهومل الن يأون اللي ه ا هازا عن صا  ال 

وايف الأل  عن مواضعه: الوسويالت الما لعة، وارقيسعة الفاسعدف، والوضعوعات الأاذبعة، وي سعمون ذلعك إىل و، والايمعا  
حأع  ضمع  الع ان يف الوععوضاف كعان ف عذا اللعي ي صعدون م عه الومويعه علعى السعلمني لغععا ، كمعا فععل ابعن صعوضاي يف إخفعاء 

 وقوله:  م  وم هل 
 والخا ب يوحسموهللا السلمني  ون ال   صلى و عليه وسل ، الو هو والسلمون يف رن الي و ل  
 وميء الضاضع يف هاته الفعال: يلوون، ي ولون، للدهلة على جتد  ذلك والنه  ال، ل  
اليضععا مععاتني، ل صععد اههومععام اهمسععني، وذلععك جيععا إىل اههومععام ارععرب  وتأايععا الأوععائ يف اييععة مععاتني، واسعع  اجلاللععة 

 الوعلس ،ما، والوعل ني به، قال الازوقي يف شاح ه زاسة يف ائ ار ئ ع د قول ها بن زاي :          
ب الن ي ععول: (قلععي لععه لععا ضاليععا النعععيب هح بعياضعععه                       فععا  ضالسععي قلععا للنععيب ماحمععا كععان الوامعع  

 ماحما لأ    يأاضون ارعالم والمساء ارم ا  كثريا وال صد الوأايا الوفخي ( قلا وم ه قول الناعا:          
ه الضى الوت يسمس الوت شيء                      ق ا الوت ذا الغىن والف عريا وقد ت دم تفصيل ذلك يف سوضف الم عاف   

   و وو بأل شيء علي (ل (وات وا و ويعلمأ
وال ااءف العافة يلوون: بفوح الوحوية وسأون الالم وذفيف الواو مضاضع لوى، وذكا ابن عطيعة الن الا معفعا قعاالهللا: يلعوون  

 بض  ففوح فواو مند ف مضاضع لوى بوزن فعل للممالغة ومل الض نسمة هذهللا ال ااءف إىل اليب معفا يف كوب ال ااءاتل 
ا الن يؤتيه و الأوائ واحلأ  وال موف مث ي ول لل ا  كونوا عما ا ي من  ون و ولأن كونعوا ضانعني  عا ك عو  (ما كان لمن 

[ وه أيمعععاك  الن توخعععذوا الالئأعععة وال ميعععني الضاا الأيمعععاك  الأفعععا بععععد إذ النعععو  79تعلمعععون الأوعععائ و عععا ك عععو  تدضسعععون 
ي الي ععو  اللسعع و   الوععوضاف، وهععو ضععائ مععن الوحايععف، اسععوطا  بععذكا [( اععع ا  واسععوطاا : ف نععه لععا ذكععا 80مسعلمون 

الوحايف الذي ع د ال صعاضى ل اسعمة الونعابه يف الوحايعف إ ت عول ال صعاضى علعى السعيح النعه المعاه  بعما تعه فعالاا  المنعا 
ا إىل الغعا  العذي عيسى عليه السالم، وال صو  ت  يه عيسى عن الن يأون قال ذلك، ض ا علعى ال صعاضى، فيأعون ضموعع

 يف قوله (قل اي الهل الأوائ تعالوا إىل كلمة سواء إىل قوله أبث مسلمون(ل 
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ويف الأنا  قيل ن لا رن ضمال قال: اي ضسول و نسل  عليك كما يسعل  بعضع ا علعى بععض الفعال نسعئد لعكل قعال:   
هلعععه  ل قلععا الخامعععه عمععد بعععن زيععد ععععن ه ي مغععي الن يسععئد رحعععد مععن  ون و، ولأعععن الكامععوا نمعععيأ  واعافععوا احلععس ر

احلسن، فعلى ت ديا كونه حديثا م موه فم اسمة ذكا هذهللا ايية ه ا الهنا قصد م  ا الا  على مجيع هذهللا العو عداتل ووقعع 
يف السمائ ال  ول للواحدي من ضواية الأل ، عن ابن عما : الن الا ضافع الي و ي والسيد من نصاضى اعاان قعاه اي  معد  

 يد الن نعمدو  ف ال ضسول و صلى و عليه وسل   معاذ و الن يعمد غري و  ون لا هذهللا اييةل التا 
وقوله (ما كان لمنا( نفي هسوح ا  الحد لذلك ال ول والالم فيه لالسوح ا ل والصل هعذا ال كيعب يف الأعالم معا كعان  

فعل إىل نفي الصدض الدال على اجلع س، ومععل نفعي اجلع س فالن فاعال كذا، فلما الضيد المالغة يف ال في عدل عن نفي ال
عن النعخ  بواسعطة نفعي اهسعوح ا  إذ ه  اي عة حلمعل اسع  ذات علعى اسع  ذات إه بواسعطة بععض احلعاو ، فصعاض 
ال كيب: ما كان له الن يفعل، وي ال اليضا: ليس له الن يفعل، ومثل ذلك يف انثمات ك وله تعاىل (إن لك اله جتعوع في عا 

 ه تعاى(ل و 
    
 

 777صفحة : 
 
فمعىن ايية: ليس قول (كونوا عما ا ي( ح ا لمنا الي بنا كانل وهذهللا الالم هي الصل هم اجلحو  ال   و (وما كان   

و ليعذ، (، ف اكيب هم اجلحو  كل ا من قميل قلب مثعل هعذا ال كيعب ل صعد المالغعة يف ال فعي،  يعث ي فعى الن يأعون 
 إليه هعوه رمل فعل كذا، الي ف و بايء م ه أبصل ارل ة ولذلك مسيا محو ال  ومو  الس د

وال في يف راها هذهللا ايية إيواء احلأ  وال موءف، ولأن قد علع  الن مصعب ال فعي هعو العطعو  معن قولعه (مث ي عول ال عا    
 خلل كونوا عما ا ي( الي ما كان له الن ي ول كونوا عما ا ي إذا  بهللا و الأوائ ا

والعما  مجع عمد كالعميد، وقال ابن عطية (العذي اسعو ايا يف لفعظ العمعا  النعه مجعع عمعد ه ي صعد مععه الوح عري، والعميعد  
ي صععد م ععه، ولععذلك قععال تعععاىل (اي عمععا ي( ومسععا العععائ  وائععف مععن العععائ سععأ وا احلععريف و خلععوا وععا حأعع  كسععاى 

  مجعه على عميد ك وهل : ه  عميد العصا، وقال ز ف بن الطلب هل العما ، وقيل رهن  ت صاوا فسموه  العما ، خبال
النو  إه عميد ريب وم ه قوله تعاىل (وما ضبك بظالم للعميد(؛ رنه تنفيس وإعالم ب لة م دض   وانه تععاىل لعيس بظعالم هلع  

اىل (قعل اي عمعا ي العذين السعافوا مع ذلك، ولا كعان لفظعة العمعا  ت وضعي الطاععة مل ت عع ه عا، ولعذلك  نعس ،عا يف قولعه تعع
 على النفس  ( ف ذا ال وع من ال ظا يسلك به سمل العئائب يف مي ف فصاحة ال ا ن على الطاي ة العابية السليمة اهللال 

وقوله (من  ون و( قيد قصد م ه تن يع ال ول أبن يأونوا عما  لل ائل أبن ذلك ي وضعي الهنع  انسعلخوا ععن العمو يعة هلل  
عمو ية المنا، رن ح ي ة العمو ية ه ت مل الوئ ئة لعمو ين، ف ن ال صاضى لا معلوا عيسى ضا هل ، ومعلوهللا اب ا  تعاىل إىل

هلل، قد ل م   الهن  اخنلعوا عن عمو ية و فال مدوى ل وهل :  ن عميد و وعميد عيسى، فلذلك معلا م الو   م وضية 
 ون و، والعععىن الن يمععا أبن يأععون ال ععا  عمععا ا لععه هععو  مععا انصععااف   عععن الن عيسععى المععاه  أبن يأونععوا عمععا ا لععه مععن 
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عمععا ف ول (ولأععن كونععوا ضانيععني( الي ولأععن ي ععول كونععوا م سععوبني للععائ، وهععو و تعععاىل ، رن ال سععب إىل النععيء إمنععا 
 يأون ل يد اخوصاص ال سوئ ال سوئ إليهل 

 ل ومعىن الن يأونوا  لصني هلل  ون غريهللا 
 والاان نسمة إىل الائ على غري قيا  كما ي ال اللحيان لعظي  اللحية، والنعاان لأثري النعال  
وقولععه ( ععا ك ععو  تعلمععون الأوععائ( الي رن علمأعع  الأوععائ مععن شععسنه الن يصععدك  عععن إشععااو العمععا ف، فعع ن فائععدف العلعع   

 العملل 
ة وسأون العني وفوح الالم مضاضع علع ، وقعاالهللا ععاما، و زع ف، وعاصع ، وقاال اجلم وض:  ا ك و  تعلمون بفوح الث اف الفوقي 

 والأسائي، وخلف: بض  ففوح فالم مند ف مأسوضف مضاضع عل  الضاعفل 
و(تدضسععون( مع ععاهللا ت ععايون الي قععااءف معععا ف وتأايععا: رن مععا ف  ض  يف كععالم العععائ وععوم حععول معععان الوععسثا مععن تأععاض  

قوله:  ضسا الايح ضس  الداض إذا عفوه والبلوه، ف و  اض ، ي ال م  ل  اض ، والطايس الداض  عمل يعمل يف المثاله، فم ه 
العععايف العععذي ه يومععنيل وثعععوئ  اض  خلععس، وقعععالوا:  ض  الأوععائ إذا قعععاالهللا بوم ععل حلفظعععه، الو للوععدبا، ويف احلعععديث  معععا 

ن لعا علعي   السعأي ة  اخل ضواهللا ال معذي فعطعف امومع قوم يف بيعا معن بيعوت و يولعون كوعائ و ويوداضسعونه بيع    إه 
الوداض  على ال ااءف فعل  الن الدضاسة الخ  من ال ااءفل ومسوا بيا قااءف الي و  مدضاسا كمعا يف احلعديث: إن ال ع  صعلى 
م و عليه وسل  خا  يف  ائفة معن الصعحابه حعع التعى معداض  الي عو  ف عاا علعي   ال عا ن و ععاه  اخلل ومعا ف  ض  تسعول  

الومأن من الفعول فلعذلك صعاض  ض  الأوعائ هعازا يف ف معه وإت انعه ولعذلك عطعف يف هعذهللا اييعة (و عا ك عو  تدضسعون( 
 على ( ا ك و  تعلمون الأوائ(ل 

وفعله من ائ نصا،ومصدضهللا يف غالب معانيه الدض ، ومصدض  ض   عىن قاال جييء على ارصل  ضسعا وم عه مسعي تعلعي   
 العل   ضسال 

ء على وزن الفعالة  ضاسة وهي زنة تدل على معاجلة الفعل، مثل الأوابعة وال عااءف، إحلاقعا لعذلك  صعا ض الصع اعات  وجيي 
 كالوئاضف واريا ةل 

 ويف قوله (وه أيماك ( الوفات من الغيمة إىل ارطائل  
    
 

 778صفحة : 
 
يما إذا العيد حا  ال في، ف نه لا وقع بعد فععل م فعي، وقاال اجلم وض (أيماك ( الافع على ابوداء الأالم، وهذا ارصل ف  

مث انو ض نفيه بلأن، احويىل إىل إعا ف حا  ال في، والععىن علعى هعذهللا ال عااءف واضعح: الي معا كعان لمنعا الن ي عول لل عا   
علعى الن  كونوا اخل وه هعو أيمعاه  الن يوخعذوا الالئأعة الضاال وقعاالهللا ابعن ععاما، وزع ف، ويع عوئ، وخلعف: ال صعب عطفعا

ي ول وه زائدف لوسكيد ال في الذي يف قوله (ما كان لمنا( وليسا معمولة رن: هقوضاء ذلك الن يصعري الععىن: ه ي مغعي 
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لمنا الوو الأوائ اله أيماك  الن توخذوا، وال صعو  عأعس هعذا الععىن، إذ ال صعو  ه عا النعه ه ي مغعي لعه الن أيمعا، فلعذلك 
 معل ه زائدف لوسكيد ال في وليسا ل في مديدل وقعاالهللا العدوضي ععن اليب عمعاو اخعوال  الضطا يف ذايىل هذهللا ال ااءف إىل

 الضمة إىل السأونل 
ولعل ال صو  من قوله (وه أيماك  الن توخذوا الالئأة وال ميعني الضاا(: الهنع  لعا الغعوا يف تعظعي  بععض ارنميعاء والالئأعة،  

دومها، وصععوضوا صععوض الالئأععة، واقعع ن الوصععويا مععع الغلععو يف تعظععي  الصععوضف فصععوضوا صععوض ال ميععني، مثععل هععا ومععار، وعمعع
 والوعمد ع دها، ضائ من الوث يةل 

قعال ابعن عافعة:  إن قيعل نفععي ارمعا العع  معن ال  ععي ف عال قيعل وي  عاك ل واجلعوائ الن ذلععك اعومعاض  ععواه  وت عوهل  علععى  
ه (مث ي ول ال ا ( رهن  زعموا الن السيح قال: إنه ابن و فلمعا نفعي الاسل  ل والقول: لعل الوعمري بال أيماك  مناكلة ل ول

النه ي ول ذلك نفي ما هو مثله وهو الن أيماه  اذاذ الالئأة الضاا، الو رهن  لا كانوا يدعون الومسك الدين كعان سعائا 
مععا، إذ هععذا  ععا ه خيطععا المععال الن الحععواهل   مولععة علععى الهنعع  تل وهععا م ععه، الو رن السععيح مل يعع     عععن ذلععك يف نفععس ار

تولعمس بعه المعة مودي عة فاقوصعا، يف العا  علعى ارمععة، علعى الن النميعاءه  مل أيمعاوه  بعه ولعذلك ع عب اهسعوف ام اننأععاضي، 
 والظا  الفيد م يد اننأاض على اضتأا،  هذهللا احلالة، وهي قوله (الأيماك  الأفا بعد إذ النو  مسلمون(ل 

ننأاض الن يأون ما ه  عليه ماضعيا النميعاءه ؛ ف نعه كفعا، وهع  ه ياضعون الأفعال فمعا كعان معن حعس معن ف  الك سممان  
 يومعوهن  الولمس الأفا بعد الن خاموا م هل 

وارطععائ يف قولععه (وه أيمععاك ( الوفععات مععن  اي ععة الغيمععة يف قولععه (مث ي ععول ال ععا  كونععوا عمععا ا ي مععن  ون و( فالوامععه  
 الذين زعموا الن عيسى قال هل : كونوا عما ا ي من  ون ول ارطائ ه  

فمعىن (النو  مسعلمون( ي وضعي الهنع  كعانوا مسعلمني وارطعائ لل صعاضى ولعيس  يع    يطلعس عليعه النعه إسعالمل ف يعل: الضيعد  
 انسالم انميان الي غري مناكني ب اي ة قوله (الأفا(ل 

ه (إذ النععو  مسععلمني( رن الي ععو  وال صععاضى مل يوصععفوا أبهنعع  مسععلمون يف وقيععل: ارطععائ للمسععلمني ب ععاء علععى رععاها قولعع 
ال ا ن، ف ذا الذي ماال من قالوا: إن ايية ن لا ل ول ضمل لاسول و صلى و عليه وسل  (اله نسئد لك(، وه الضاهللا لو  

  إليه، ولا عا  على ارمعا أبن كان صحيحا الن تأون ايية قاصدف إايهللا؛ رنه لو الضيد ذلك ل يل: مث أيما ال ا  السئو 
 يأونوا عما ا له من  ون و وه ان يوخذوا الالئأة وال ميني الضاال 

(وإذ الخععذ و ميثععا  ال ميععني لععا  تي ععاك  مععن كوععب وحأمععة مث مععاءك  ضسععول مصععد  لععا معأعع  لوععؤم ن بععه ولو صععانه قععال  
[( فمعن تعوىل بععد ذلعك فسولئعك 81دوا والث معأ  من النعاهدين الالقاضم والخذم على ذلأ  إصاي قالوا القاضث قال فاش 

[( عطف (وإذ الخذ و( على (وه أيماك  الن توخذوا الالئأة ( الي ما الماك  ارنمياء بنيء  ا ت عولو  82ه  الفاس ون 
 وما تعلس بهل  علي   وقد الماوك  بغري ذلك فسضع موهللا حني الخذ و ميثاق   ليملغوهللا إليأ ، فالعطو  هو را  (إذ(

وجيوز الن يوعلس (إذ( ب ولعه (الالقعاضم( م عدما عليعه، ويصعح الن جتععل (إذ(  ععىن زمعان غعري رعا  والو عديا: واذكعا إذ الخعذ  
و ميثعا  ال ميعني، فال صعو  احلأايعة ععن ذلععك ال معان ومعا مععه فيأعون (قعال الالقععاضم ( معطوفعا  عذ  الععا فل كمعا هععو 

 لك قوله (قالوا القاضث(ل النسن يف مجل احملاوضف وكذ
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ويصعح الن تأععون مجلععة (قععال الالقععاضم( ومعا بعععدها بيععاث جلملععة (الخععذ و ميثععا  ال ميعني( اعومععاض مععا ي وضععيه فعععل الخععذ و   

إىل قولعه ولو صعانه(  ميثا  ال ميني: من الن ال ميعني العطعوا ميثاقعا هلل ف عال: الالقعاضم قعالوا: القعاضث اخلل ويأعون قولعه (لعا  تي عاك 
 هو صيغة اليثا ل 

وهذا اليثا  الخذهللا و على مجيعع ارنميعاء، يعؤذوهن  فيعه أبن ضسعوه جيعيء مصعدقا لعا مع ع ، وأيمعاه  انميعان بعه وب صعاهللا،  
 إذ وال صو  من ذلك إعالم ال    بذلك ليأون اليثا   فورا لدى سائا ارميال، بدليل قوله (فمن توىل بعد ذلك( اخل

ه جيععوز علعععى ارنميععاء الوعععوي والفسععس ولأعععن ال صععو  ال  ععع  ك ولععه (لعععئن الشععاكا ليحعععمطن عملععك(ل وبعععدليل قولععه (قعععال 
فاشعع دوا( الي علععى ال أعع ل وإىل هععذا يامععع مععا وض  يف ال ععا ن مععن  عععوف إبععااهي  عليععه السععالم (ضب ععا وابعععث فععي   ضسععول 

لسالم  قال ي الائ القي  هل  نميا م    من وس  اخو   مثلك والمعل  م   (، وقد ماء يف سفا الوث ية قول موسى عليه ا
كالمي يف فمه فيألم   بأل ما الوصيه به  ل واخوف ب  إساائيل ه  ب و إمساعيل، ولو كعان العاا  نميعا إسعاائيليا ل عال القعي  

 م ل هل  نميا م    على ما يف تامجة الووضاف من غمو  ولعل ال   ارصلي الصلح من هذا ال  
والمناضات يف كوب النمياء ب  إساائيل ويف انايل كثريف ففي م  قول السيح  وت وم النمياء كذبعة كثعريون ويضعلون كثعريون  

ولأععن الععذي يصععرب الي يم ععى الخععريا إىل ال و ععى ف ععذا خيلعع  ويأععاز بمنععاضف اللأععوت هععذهللا يف كععل السععأونة شعع ا ف جلميععه 
يوح ععا قعول السععيح  والث ال لعب مععن ارئ فيعطعيأ  مععع اي الخعا ليمأععث معأع  إىل اربععد ارمع  مث أيو ال و ععى  ويف إايعل 

والما الع ي الاوح ال د  الذي سريسله الائ امسي ف و يعلمأ  كل شيء ويعذكاك  بأعل معا قلوعه لأع  ومعع معاء العع ي 
 ضوح احلس الذي من ع د ارئ ي مثس ف و ين د ي  إىل غري ذلكل 

ى ارنمياء زاي ف ت ويه باسالة  مد صلى و عليه وسعل ، وهعذا الععىن هعو رعاها اييعة، وبعه فسعا   عس ويف الخذ الع د عل 
 والفساين من السلف م    علي بن اليب  الب، وابن عما ، و اوو ، والسديل 

فسولئععك هعع  ومععن العلمععاء مععن اسععومعد الن يأععون الخععذ الع ععد علععى ارنميععاء ح ي ععة نظععاا إىل قولععه (فمععن تععوىل بعععد ذلععك  
الفاس ون(  تومهوهللا موعي ا رن يأون الاا   ن توىل من ال ميني الخا مني، وسوعل  النعه لعيس كعذلك  فوعسولوا اييعة أبن العاا  
من الخذ الع د على ال   ، وسلأوا مسالك  ولفة من الوسويل فم    من معل إضافة اليثا  لل ميعني إضعافة تنعمه إضعافة 

خذ و على ارم  ميثا  النمياءه  مع   ، ومع    معن قعدض حعذ  الضعا  الي المع  ال ميعني الو الوه  الصدض إىل فاعله الي ال
ال ميععني وإليععه مععال قععول هاهععد والابيععع، واحوئععوا ب ععااءف اليب، وابععن مسعععو ، وهععذهللا اييععة: وغععذ الخععذ و ميثععا  الععذين الوتععوا 

هاهعد ف عال: إن قعااءف اليب هعي ال عا ن، وإن لفعظ ال ميعني غلع   الأوائ لا  تي اك  من كوائ، ومل ي اال ميثا  ال ميئني، وزا 
 من الأوائ، وض هللا ابن عطية وغريهللا ممجاع الصحابة وارمة على مصحف عثمانل 
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وقوله (لا  تي اك ( قاال اجلم وض (لا( بفوح الالم وذفيف الي  فالالم مو ئة لل س ، ورن الخذ اليثا  يف معىن اليمني ومعا  
دال و( تي ععاك ( صععلوه وحععذ  العائععد ال صععوئ مععاى علععى الغالععب يف مثلععه و (مععن كوععائ( بيععان للموصععول موصععوله مموعع

وصععلوه، وعطععف (مث مععاءك ( علععى ( تي ععاك ( الي الععذي  تي ععاكموهللا ومععاءك  بعععدهللا ضسععولل ولوععؤم ن الععالم فيععه هم مععوائ 
سعول وحعذ  معا يععو  علعى معا  تي عاك  ال س  واجلعوائ سعد مسعد خعرب الموعدال كمعا هعو الععاو  وضعمري بعه عائعد علعى الا 

 لظ وضهللال 
وقعاالهللا زعع ف: بأسعا هم (لععا( فوأعون الععالم للوعليعل موعل ععة ب ولعه (لوععؤم ن بعه( الي شععأاا علعى مععا  تيعوأ  وعلععى الن بعثععا  

 إليأ  ضسوه مصدقا لا ك عو  عليعه معن العدين وه يضعا عمعل معا بععد هم ال سع  فيمعا قمل عا فسخعذ اليثعا  علعي   مطل عا مث
علععل مععوائ ال سعع  أبنععه مععن شععأا نعمععة انيوععاء والوصععديس، وه يصععح مععن م ععة العععىن تعليععس (لععا  تي ععاك ( بفعععل ال سعع  

 احملذو ، رن النأا علة للئوائ، ه رخذ الع دل 
 وهم (لوؤم ن ( هم موائ ال س ، على الومه ارول، ومو ئة لل س  على الومه الثانل  
  تي اك  ب ون العظمة وقاالهللا الماقون ( تيوأ ( بواء الوأل ل وقاال ثفع، والبو معفا:  
 ومجلة قال (الالقاضم( بدل اشومال من مجلة (الخذ و ميثا  ال ميني(ل  

    
 

 780صفحة : 
 
 وانقااض ه ا مسوعمل يف معىن الوح يس الوفاء  ا الخذ من اليثا ل   
اقه من انصاض بأسا اهلم ف وهو ما يع د ويسعد بعه، وقعد ت عدم الأعالم وانصا: بأسا اهلم ف، الع د الؤكد الوثس واشو  

 على ح ي وه وهازهللا يف قوله تعاىل (ضب ا وه ومل علي ا إصاا( يف سوضف الم افل 
وقولععه (فاشعع دوا( إن كععان شعع ا ف علععى النفسعع   ف ععي  عععىن الووثععس والوح يععس وكععذلك قولععه (والث معأعع  مععن النععاهدين(   

النه ه إله إه هو( وإن كانا ش ا ف على ال    بذلك، وو شاهد على اجلميع كما ش د ال ميعون علعى  ك وله (ش د و
 ارم ل 

وقوله (فمن توىل بعد ذلك ( الي من توىل  ن ش دم علي  ، وه  ارم ، ولذلك مل ي ل فمن توىل بعد ذلعك مع أ  كمعا  
 ائدف (فمن كفا م أ  ف د ضل سواء السميل(ل قال يف ايية ال  خو ب في ا ب و إساائيل يف سوضف ال

وومه احلصا يف قوله (فسولئك ه  الفاس ون( النه للممالغة رن فس    يف هذهللا احلالة الشعد فسعس فئععل غعريهللا معن الفسعس   
 كالعدمل 

 عا كعان [( تفايعع ععن الوعذكري 83(الفغري  ين و تمغون وله السل  من يف السماوات وارض   وعا وكاهعا وإليعه تامععون  
 عليه ارنمياءل 

 واهسوف ام للووبي  والوحذيال  

This file was downloaded from QuranicThought.com



وقعععاالهللا اجلم عععوض (تمغعععون( بوعععاء خطعععائ رهعععل الأوعععائ معععاض علعععى  اي عععة ارطعععائ يف قولعععه  نفعععا (وه أيمعععاك  الن توخعععذوا  
و   إىل الالئأة( وقاالهللا البو عماو، وحف ، ويع عوئ: بيعاء الغيمعة ف عو الوفعات معن ارطعائ إىل الغيمعة، إعااضعا ععن  عا م

 ا مة السلمني الوعئيب من الهل الأوائل وكله تفايع ذكا الحوال خلف الولئك ارم  كيف اتمععوا غعري معا الخعذ علعي   
 الع د بهل واهسوف ام حي ئذ للوعئيبل 

، الو رن و ين و هو انسالم ل ولعه تععاىل (إن العدين ع عد و انسعالم( وإضعافوه إىل و لونعايفه علعى غعريهللا معن ار اين 
 غريهللا يومئذ قد نس   ا هو  ين ول 

ومعىن (تمغون( تطلمون ي ال بغى ارما يمغيه بغاء بض  الماء والد، وي صا والمغية بض  الماء وكساها وهاء يف  خاهللا قيعل  
لأ عه مصدض، وقيل اس ، وي ال ابوغى  عىن بغى، وهو موضوع للطلب ويوعدى إىل مفعول واحدل وقيا  مصدضهللا المغعي، 

مل يسمع المغي إه يف معىن اهعوداء واجلوض، وذلعك فعلعه قاصعا، ولعل ع  الضا وا الوفاقعة بعني الطلعب وبعني اهعوعداء، فسمعاتوا 
الصدض ال ياسي لمغى  عىن  لعب وخصعوهللا بمغعى  ععىن اعوعدى ورلع : قعال تععاىل (إمنعا السعميل علعى العذين يظلمعون ال عا  

 تمغى  عىن ابوغىل  ويمغون يف ارض  بغري احلس( وي ال
 ومجلة (وله السل ( حال من اس  اجلاللة وت دم تفسري معىن انسالم هلل ع د قوله تعاىل (ف ل السلما وم ي هلل(ل  
ومعىن ( وعا وكاها( الن من الع الء من السل  عن اخوياض لظ وض احلس له، وم    من السل  اجلملة والفطاف كالالئأة، الو  

م بعد اهمو اع الي الكاهوه ار لة وايايت الو هو إسالم الأعافاين ع عد العوت وضييعة سعوء العاقمعة، انسالم كاها هو انسال
 الو هو انكااهللا على انسالم قمل ن ول  ية ه إكااهللا يف الدينل 

 والأاهللا بفوح الأا  هو انكااهللا، والأاهللا بض  الأا  الأاوهللال  
الوعدي الس د إىل اجمل ول لظ وض فاعله، الي يامعأ  و بعد الوت، ومعىن (وإليه تامعون( النه يامعأ  إليه ففعل ضمع:  

وع د ال يامعة، وم اسعمة ذكعا هعذا، ع عب الوعوبي  والوحعذيا، الن العائ العذي ه مفعا معن حأمعه ه جيعوز للعاقعل الن يععدل 
 عن  ين الماهللا به، وح ه الن يسل  إليه نفسه  واضا قمل الن يسلم ا اضطااضال 

 ه تامعون( على الاا  من قوله (وكاها(ل وقد  ل قوله (وإلي 
 وقاال اجلم وض: إليه تامعون بواء الخا مة، وقاالهللا حف  بياء الغيمةل  
(قععل  م ععا اهلل ومععا النعع ل علي ععا ومععا النعع ل علععى إبععااهي  وإمساعيععل وإسععحا  ويع ععوئ وارسععما  ومععا الوتععى موسععى وعيسععى  

 [(   84سلمون وال ميون من ض،  ه نفا  بني الحد م    و ن له م
 

 781صفحة : 
 
الخا ب بفعل قل هو ال   صلى و عليه وسل ، لي ول ذلك  سمع من ال عا : مسعلم  ، وكعافاه ، ولعذلك معاء يف   

هذهللا ايية قوله (وما الن ل علي ا( الي الن ل علي لومليغأ  فئعل إن اله على الاسعول وارمعة هشع اك   يف ومعوئ العمعل  عا 
(الن ل( ه ا  ا  (على( اعوماض الن انن ال ي وضي علوا فوصول النيء ال ع ل وصعول اسعوعالء وععدي الن ل، وعدى فعل 
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يف  يععععة سععععوضف الم ععععاف  ععععا  (إىل( اعومععععاض الن اننعععع ال يوضععععمن الوصععععول وهععععو يوعععععدى  ععععا  (إىل(ل واجلملععععة اععععع ا ، 
الم ليعدوموا عليعه، ويعلعن بعه لألمع ، ننعس ععن قولعه واسوئ ا : لول ني ال   عليه السالم والسلمني كالما مامعا لعىن انس

 (الفغري  ين و تمغون(ل 
ومعععىن (ه نفععا  بععني الحععد معع   ( الن ععا ه نعععا ي ارنميعععاء، وه همل ععا حععب نمي ععا علععى كععااهو  ، وهععذا تعععايض الي عععو   

ضف الم عافل وهعذهللا اييعة شععاض وال صاضى، وحذ  العطو  وت دياهللا ه نفا  بني الحد و خا، وت عدم نظعري هعذهللا اييعة يف سعو 
 انسالم وقد قال و تعاىل (وتؤم ون الأوائ كله(ل 

 وه ا انو ا اجملا لة مع نصاضى ااانل  
[( عطف على مجلة (الفغري  ين و تمغعون( 85(ومن يمو  غري انسالم  ي ا فلن ي مل م ه وهو يف ايخاف من اراساين  

ا أتيعيس رهعل الأوعائ معن ال ئعاف يف ايخعاف، وض  ل عوهل :  عن علعى ملعة إبعااهي ، وما بي  ما اع ا ، كما علمعا، وهعذ
ف حن ثمون على كل حالل والعىن من يمو  غري انسالم بعد هيء انسالمل وقاالهللا اجلميع مر اض حايف الغني من كلمعة 

 ان غام الأمريل (من يمو ( وكلمة (غري( وضوى السوسي عن اليب عماو إ غام إحدامها يف ارخاى وهو 
[( 86(كيف ي دي و قوما كفاوا بعد إمياهن  وش دوا الن الاسول حس ومعاءه  المي عات وو ه ي عدي ال عوم الظعالني  

 اسوئ ا  ابودائي ي اسب ما سم ه من الو ويه بنا  انسالمل 
ة ال اشععئة عععن ع ايععة و العمععد (وكيععف( اسععوف ام إنأععاضي وال صععو  إنأععاض الن وصععل هلعع  هدايععة خاصععة وهععي إمععا اهلدايعع 

ولطفه به، وإس ا ها إىل و راها؛ وإما اهلداية ال اشئة ععن إعمعال ار لعة واهسعو وا  م  عا، وإسع ا ها إىل و رنعه مومعد 
بععد ارسمائ ومسمما ال وجيوز الن يأون اهسوف ام مسوعمال يف اهسومعا ، ف هن   م وا وعلموا ما يف كوعب و، مث كفعاوا 

ذلععك أبنميععائ  ، إذ عمععد الي ععو  ارصعع ام غععري مععاف، وعمععد ال صععاضى السععيح، وقععد شعع دوا الن  مععدا صععا   ل يععام  هئعععل 
الصد ، مث كاباوا، وشأأوا ال عا ل ومعاء   ايايت فلع  يوعظعوا، فعال مطمعع يف هعدي   بععد هعذهللا ارحعوال، وإمنعا تسعاي 

وم الععذين رلمععوا النفسعع  ل وقيععل ن لععا يف الي ععو  خاصععةل وقيععل ن لععا يف اهلدايععة لععن النصععف و يععس ن ضاو ايايت  ون ال عع
مجاعععة مععن العععائ السععلموا مث كفععاوا وحل ععوا ب ععايأل مث نععدموا فااسععلوا قععوم   مععن السععلمني يسععسلوهن  هععل مععن توبععة ف  لععا، 

 وم    احلاضث بن سويد، والبو عاما الااهب، و عيمة بن البري ل 
 ( الي وشع ا   ، رن اهسع  النعميه الفععل يف اهشعو ا  هسعن عطفعه علعى الفععل وقوله (وش دوا( عطف على (إميعاهن 

 وعطف الفعل عليهل 
[ خالعععدين في عععا ه خيفعععف عععع    الععععذائ وه هععع  87(الولئعععك مععع ايه  الن علعععي   لع عععة و والالئأعععة وال عععا  المجععععني  

[( انشاضف للو ميه علعى الهنع  الحعاايء  عا يعا  89 [ إه الذين ببوا من بعد ذلك والصلحوا ف ن و غفوض ضحي 88ي ظاون 
بعد اس  انشاضف من احلأ  علي  ل وت دم معىن ( لع ة و والالئأة إىل قولعه المجععني( يف سعوضف الم عافل وت عدم اليضعا مععىن 

ن لعا يف احلعاضث بعن  (إه الذين ببوا والصلحوا( يف سوضف الم اف، ومعىن (ف ن و غفوض ضحي ( الأ اية عن الغفعاف هلع ل قيعل
سويد ارنصاضي من ب  عماو بن عو  الذي اضتد وحلس ب ايأل وقيل ب صاضى النام، مث كوب إىل قومه ليسسهل  هعل معن 
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توبة، فسسلوا ضسول و ف  لا هذهللا ايية فسسل  وضمعع إىل الدي عة وقولعه (فع ن و غفعوض ضحعي ( علعة لأعالم  عذو  ت عدياهللا 
 ض ضحي ل و يغفا هل  رنه غفو 

 [(   90(إن الذي كفاوا بعد إمياهن  مث از ا وا كفاا لن ت مل توبو   والولئك ه  الضالون  
 

 782صفحة : 
 
قال قوا ف، وعطاء، واحلسن: ن لا هذهللا ايية يف الي و ، وعليه فالوصول  عىن هم الع د، فالي و  بعد الن  م وا  وسعى    

 و عليه وسل ل كفاوا بعيسى واز ا وا كفاا  حمد صلى 
وقيل الضيد به الي و  وال صاضى: فالي و  كما علما، وال صاضى  م وا بعيسى مث كفاوا فعمدوهللا والهلوهللا مث از ا وا كفاا  حمد  

 صلى و عليه وسل ل 
الي ه  وأتويععل (لععن ت مععل تععوبو  ( إمععا انععه ك ايععة عععن الهنعع  ه يووبععون فو مععل تععوبو   ك ولععه تعععاىل (وه ي مععل م  ععا شععفاعة( 

 شفاعة هلا فو مل وهذا ك ول امائ ال يسل 
           

على هحب ه ي ودى   اضهللا الي ه م اض له، إذ قد عل  من ار لة الن الووبة م مولة و ليلعه احلصعا ال صعو  بعه المالغعة يف   
فاقعا، فعالاا  بععدم ال معول ععدم قوله (والولئك ه  الضعالون(ل وإمعا الن و هنعى نميعه ععن اهغع اض  عا يظ اونعه معن انسعالم ن

تصدي    يف إمياهن ، وإما انخماض أبن الأفا قد ضس  يف قلو،  فصاض هل  سئية ه هولون ع  ا، ف ذا الر اوا الووبعة ف ع   
كاذبون، فيأون عدم ال مول  عىن عدم اه مئ ان هل ، والسااضه  موكولة إىل و تعاىلل وقد السل  بععض الي عو  قمعل نع ول 

 ية: مثل عمد و بن سالم، فال إشأال فيه، والسل  بعض   بعد ن ول اييةل اي
وقيل الاا  الذين اضتدوا من السلمني وماتوا علعى الأفعا، فعالاا  اهز اي  اهسعومااض وععدم انقعالعل وال عول يف مععىن لعن  

لفظيعا العاا  ، وليمعىن عليعه الوفايعع ب ولعه (فلعن ت مل توبو   كما ت دمل وعليه يأون قوله (إن الذين كفاوا وماتوا( توكيعدا 
ي مل من الحده  ملء ارض  ذهما( والايما كعان فوسويعل اييعة موععني: رن راهاهعا تعاضضعه ار لعة ال ا ععة علعى الن إسعالم 
 الأافا م مولل ولعو تأعاض م عه الأفعا، والن توبعة العصعاف م مولعة، ولعو وقعع ن ضع ا علعى الصعح ارقعوال وسعيئيء مثعل هعذهللا
ايية يف سوضف ال ساء وهو قوله (إن الذين  م وا مث كفاوا مث  م وا مث كفاوا مث از ا وا كفاا مل يأن و ليغفا هل  وه لي عدي   

 سميال(ل 
(إن الذين كفاوا وماتوا وه  كفاض فلن ي مل من الحده  ملء ارض  ذهما ولعو افوعدى بعه الولئعك هلع  ععذائ اللعي  ومعا هلع   

سوئ ا  لميان حال الأافاين الذين ماتوا علعى كفعاه ، ننعس ععن حأع  فايعس معن الأفعاض تأعاض مع    [( ا91من ثصاين 
الأفا حع ضس  في   وصاض هل   يدثل وإن كعان العاا  يف اييعة السعاب ة معن العذين از ا وا كفعاا العذين معاتوا علعى الأفعا،  

ه (فلن ي مل من الحده  ملء ارض  ذهما(ل والاي ما كان كانا هذهللا ايية كالووكيد اللفظي لألوىل العيدت ليمىن علي ا قول
 فالاا  الوصول ه ا العموم مثل العا  بالم اهسوغاا ل 
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والفاء يف قوله (فلن ي مل( مؤذنعة  عاملعة الوصعول معاملعة اسع  النعا  ليعدل علعى الن الصعلة هعي علعة ععدم قمعول الووبعة،  
ة الع  قمل عا: (إن العذين كفعاوا بعععد إميعاهن  مث از ا وا كفعاا لعن ت معل تععوبو  ( ولعذلك مل ي ع ن خعرب الوصعول الفعاء يف اجلملعع

رهن  إذا فعلوا ذلك ومل ميوتوا كافاين قملا توبو  ، خبال  الذين ميوتون على الأفا فسمب عدم قمول الووبة م    مصاح 
ئعك هلع  ععذائ اللعي ( مسعوسنفة اسعوئ افا به، وعليه فئملة فلن ي مل من الحده  إىل  خاها يف موضع خرب (إن( ومجلعة (الول

بيانيا ثشئا عن انخماض أبنه لن ي مل من الحده  فدية وجيوز الن تأعون مجلعة (فلعن ي معل معن الحعده ( إىل  خاهعا مع ضعة 
بني اس  (إن( وخربها م  نة الفعاء كعال  يف قولعه تععاىل (ذلأع  فعذوقوهللا والن للأعافاين ععذائ ال عاض( وتأعون مجلعة (الولئعك 

 عذائ اللي ( خرب (إن(ل هل  
ومعىن (فلن ي مل من الحده  ملء ارض  ذهما( لعن ي معل مع    بنعيء يفوعدون بعه يف ايخعاف لظ عوض الن لعيس العاا  نفعي  

قمععول اهفوععداء يف الععدنيال ضععاوضف الهنعع  وصععفوا أبهنعع  مععاتوا وهعع  كفععاضل والععلء بأسععا الععي  مععا ميععأل وعععاء، ومععلء ارض  يف  
اف الوعذضف، رن ارض  ه ميلؤهعا شعيء معن الومعو ات ال عدضف، وهعذا ك عوهل  ععد  ضمعال العده اء، كالم   ك اية عن الأث

 وعد  احلصى، ومي  هذا ال داض بذهما لع ف الذهب وت افس ال ا  يف اقو ائه وقمول حامة من بذله قال احلاياي:          
 وقاضنا اح الساعي خطاته     
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افودى به( مجلة يف موقع احلال، والواو واو احلال، الي ه ي مل م    ولو يف حال فا  اهفوعداء بعه، وحعا   وقوله (ولو  

(لععو( للنععا  وحععذ  موابععه لدهلععة مععا قملععه عليععه، ومثععل هععذا اهسععوعمال شععائع يف كععالم العععائ، ولأثاتععه قععال كثععري مععن 
  ه ي صد ،معا إه المالغعة، ول مومهعا الوصعليوني: الي الهنمعا ال حاف: إن لو وإن النا يوني يف مثله ها بن عن معىن النا 

جملا  الوصل والاب  يف م عام الوسكيعدل وتعا  وا اليضعا يف إععاائ اجلملعة الواقععة هعذا الوقعع، ويف العواو ال  نعة ،عا، واحمل  عون 
الواو عا فة على شا   ذو  هو على الهنا واو احلال وإليه مال ال  ناي، وابن م ، والازوقيل ومن ال حاف من معل 

ضععد النععا  الععذكوض: ك ولععه تعععاىل (كونععوا قععوامني ال سعع  شعع داء هلل ولععو علععى النفسععأ (ل ومععن ال حععاف مععن معععل الععواو 
 لالسوئ ا ، ذكاهللا الاضي ضا ا عليه، وليس ح ي ا الا : ف ن لالسوئ ا  الميان موقعا مع هذهللا الواول 

ن النا  الذي بعدها شا  مفاو  هو غاية ما يووقع معه انوفعاء احلأع  العذي قمل عا، هذا وإن مواقع هذهللا الواو تؤذن أب 
 فيذكاهللا الوأل  ل صد و س احلأ  يف سائا ارحوال ك ول عماو بن معد يأائ:          

ا ا هعععو لععيس اجلمععال  عععئ ض                      فععاعل  وإن ض يععا بععا ا ولععذاو مععات عععا ف ال حععاف الن ي ععدضوا قمل ععا شعع  
 ن يض النا  الذي بعدها في ولون يف مثل قوله: وإن ض يا با ا إن مل تا  با ا بل وإن ض يا با ا وكذا قول ال ابغة:          

سعسكع  كلعع  الن يايمععك نعمعحعععه                      ولععو ك ععا الضعععى مسععحالن فحععاماا ورمععل ذلععك، وض  إشععأال علععى   
ي ا هو عني ما قمل ا، إذ اهفوداء هو ععني بعذل معلء ارض  ذهمعا، فعال يسعو ي  ت عديا إن هذهللا ايية: رن ما بعد (ولو( ف

مل يفوععد بععه بععل ولععو افوععدى بععه، ولععذلك احوععا  الفسععاون إىل أتويععالت يف هععذهللا اييععة : ف ععال ال مععا  العععىن لععن ي مععل مععن 
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دي   معن الععذائ، وهعذا الومعه بعيعد، إذ ه الحده  ملء ارض  ذهما ي ف ه يف الدنيا ولو افودى به يف ايخاف ، الي ه يف
ي دض الن يف ايخاف افوداء حع يمال  عليه، وقال قوم: الواو زائعدف، وقعال يف الأنعا : هعو  معول علعى الععىن كسنعه قيعل: 
فلععن ت مععل مععن الحععده  فديععة ولععو افوععدى  ععلء ارض  ذهمععا، يايععد الن كلمععة مععلء ارض  يف قععوف كلمععة فديععة واخوصععا بعععد 

لضمري، قال وجيوز الن ي دض كلمة (مثل(، قمل الضمري اجملاوض: الي ولو افودى  ثله الي ولو زا  ضععفه ك ولعه (ولعو ذلك ا
 الن للذين رلموا ما يف ارض  مجيعا ومثله معه هفودوا به(ل 

افا بيانيعا وع دي الن موقع هذا النا  يف ايية ماض على اسوعمال غفل الهل العابيعة ععن ذكعاهللا وهعو الن ي عع النعا  اسعوئ  
مواا لسؤال،   س الو م دض، يوومهه الوأل  من الخا ب فرييد ت دياهللا، فال ي وضي الن شعا  ا هعو غايعة للحأع  العذكوض 
قمله، بل قد يأون كذلك، وقد يأون السؤال ها  اسوغاائ من احلأ  في عع مععا ف معا تضعم ه احلأع  تثميوعا علعى العوأل  

ئيعب العوأل  مععا ف السععؤال ت ايعاا لعه وإيعذاث أبنعه تألع  ععن بي عة، نعع  إن الغالععب الن علعى حعد قعوهل : (ا ض معا ت عول( في
 يأون السؤال عن الغاية وذلك ك ول ضيبة، وهو من شواهد هذا:          

قالععا ب ععات الععع  اي سععلمى وإن                      كععان ف ععريا معععدما قالععا وإن وقععد هععذ  السععؤال ويم ععى اجلععوائ    
 عب بن زهري:          ك ول ك

ه أتخعذن أبقععوال الوشععاف ولععع                       الذنعب وإن كثععات يف اروقاويععل وقعد يععذكا السعؤال وه يععذكا اجلععوائ    
ك وله تعاىل (الم اذذوا من  ون و شفعاء قل الو لو كانوا ه ميلأون شيئا وه يع لون( فلو ذكا اجلوائ من قمل الناكني 

 بو ايا ذلك ل رمابوا 
ف ولعه (ولعو افوععدى بعه( مععوائ سعؤال موعئععب معن احلأعع  وهعو قولعه (فلععن ي معل مععن الحعده ( فأسنععه قعال ولععو افوعدى بععه  

 فسميب بو ايا ذلك على حد بيا كعبل فمفا  هذا النا  حي ئذ ها  الوسكيدل 
ء ارض  ذهمعا جيعلعه ضهي عةل وجيوز الن يأون النعا  عطفعا علعى  عذو   ل عليعه افوعدى: الي لعن ي معل معن الحعده  معل 

ولو بذله فدية، رن من عا ف العائ الن الطلوئ  س قد يعطي فيه ضه ا إىل الن ي ع الصلح الو العفو، وكذلك يف الديون، 
 وكانوا إذا تعاهدوا على صلح العطا ال مائل ضهائن م    كما قال احلاضث:          

 م فيه العع عو  والعأعفعالء          واذكاوا حلف ذي اجملاز وما قد                
 

 784صفحة : 
 
 ووقع يف حديث اليب ضافع الي و ي الن  مد بن مسلمة قال ريب ضافع (ناه ك السالح والالمة(ل   
 ومجلة (الولئك هل  عذائ اللي ( فذلأة للماا  من قوله (إن الذين كفاوا بعد إمياهن ( اييونيل   
أميععل ل فعي الحعوال الغ ععاء عع    وذلععك الن العسخوذ بنعيء قععد يعطعي فديعة مععن معال، وقععد وقولعه (ومعا هلعع  معن ثصعاين( ت 

 يأفله من يوثس بأفالو  ، الو ينفع له من هو مسموع الألمة، وكل من الأفيل والنفيع ثصال 
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ني مجلعة (إن [( اسعوئ ا  وقعع مع ضعا بع92(لن ت الوا الرب حعع ت ف عوا  عا ومعون ومعا ت ف عوا معن شعيء فع ن و بعه علعي   
 الذين كفاوا وماتوا وه  كفاض( ايية، وبني مجلة (كل الطعام كان حال لم  إساائيل(ل 

وافوواح الأالم بميعان بععض وسعائل العرب إيعذان أبن شعاائع انسعالم تعدوض علعى  عوض العرب، والن العرب مععىن نفسعان عظعي  ه  
ال فسعععانية، فال صعععو  معععن هعععذهللا اييعععة المعععاان: الوهلمعععا  خيعععام ح ي وعععه إه معععا يفضعععي إىل ن عععض الصعععل معععن الصعععول اهسعععو امة

 الوحايض على اننفا  والو ويه أبنه من الرب، ولني ما الو ويه الرب الذي اننفا  خصلة من خصالهل 
وم اسمة موقعع هعذهللا اييعة تلعو سعاب و ا الن اييعة السعاب ة لعا بي عا الن العذين كفعاوا لعن ي معل معن الحعده  العظع  معا ي ف عه،  

هذهللا ايية ما ي فع الهعل انميعان معن بعذل العال، والنعه يملع  بصعاحمه ماتمعة العرب، فمعني الطعافني مااتعب كثعريف قعد علم عا  بي ا
 الفط اء من هذهللا ال ابلةل وارطائ للمؤم ني رهن  ال صو  من كل خطائ مل يو دم قمله ما يعني ال صو  م هل 

يعظع  الأيفيعة، والأميعة، و،معا مععا، فمعذل الع فس يف نصعا العدين يعظع   والرب كمال ارري ويوله يف نوعه: إذ ارري قعد 
الأيفيععة يف مالقععاف العععدو الأثععري العععد  ال ليععل، وكععذلك إن ععاذ الغايععس يف حالععة هععول المحععا، وه يوصععوض يف ذلععك تعععد ، 

ا بلع  كمعال اجلع اء ويولعه كعان بعاا وإ عام اجلائع يعظ  الوعد ، واننفا  يعظ  ارماين مجيعا، واجلع اء علعى فععل ارعري إذ
 اليضال 

وضوى ال وا  بن مسعان عن ال ع  صعلى و عليعه وسعل  النعه قعال  العرب حسعن ارلعس وانمث معا حعاو يف الع فس وكاهعا الن  
 يطلع عليه ال ا   ضواهللا مسل ل 

 تولوا وموهأ  قمل النا  والغائ(ل وم ابلة الرب انمث تدل على الن الرب ضد انمثل وت دم ع د قوله تعاىل (ليس الرب الن  
وقععد معععل اننفععا  مععن نفععس الععال احملععب غايععة هنوفععاء نععوال الععرب، وم وضععى الغايععة الن نععوال الععرب ه هصععل بععدوهنا، وهععو  

منعا أبن قمل اننفعا  مسعافات مع ويعة يف الطايعس الوصعلة إىل العرب، وتلعك هعي خصعال العرب كل عا، ب يعا غعري مسعلوكة، 
 هصل إه ب  ايو ا وهو اننفا  من احملموئ، فظ ا ل(حع( ه ا موقع معن المالغعة ه خيلف عا فيعه غريهعا: رنعه وإن الرب ه

لعععو قيعععل إه الن ت ف عععوا  عععا ومعععون، لوعععوه  السعععامع الن اننفعععا  معععن احملعععب وحعععدهللا يومعععب نعععوال العععرب، وفاتعععا الدهلعععة علعععى 
 السافات والدضمات ال  الشعات ،ا (حع( الغائيةل 

 و(ت الوا( منوس من ال وال وهو الوحصيل على النيء العطىل  
والوعايف يف الرب تعايف اجل س: رن هذا اجل س ماكب من الفعال كثريف م  ا اننفا  الخصوص، فمدونه ه توح س هذهللا  

 احل ي ةل 
 واننفا : إعطاء الال وال وت والأسوفل  
العال ال فعيس الع يع  علعى الع فس، وسعوغ هعذا ان،عام ه عا ومعو  ت ف عوا إذ  وما صد  (ما( يف قوله ( ا ومون( الال: الي 

اننفا  ه يطلس على غري بذل الال  (من( للومعيض ه غري، ومن معوز الن تأعون (معن( للوميعني ف عد سع ا رن الوميي يعة 
 ه بد الن تسمس بلفظ مم  ل 

، وسعة ثاوا  ، واننفا  م ه الي الوصد   ليل علعى سعخاء والال احملموئ خيولف اخوال  الحوال الوصدقني، وضغما   
لومععه و تععععاىل، ويف ذلععك ت كيعععة للععع فس مععن ب يعععة معععا في ععا معععن النععح، قعععال تععععاىل (ومععن يعععو  شعععح نفسععه فسولئعععك هععع  
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ود الفلحون( ويف ذلك صالح عظي  لألمة إذ جتو  الغ يايها على ف اائ ا  ا تطمعح إليعه نفوسع   معن نفعائس ارمعوال فونع
 بذلك الواصا ارخوف، وي  س عيأل اجلميعل 

    
 

 785صفحة : 
 
ضوى مالععك يف الو ععس، عععن النععس بععن مالععك، قععال: كععان البععو  لحععة الكثععا النصععاضي الدي ععة مععاه، وكععان الحععب الموالععه بئععا   

نع ل قولعه  حاء، وكانا مسو ملة السئد، وكان ضسول و صلى و عليه وسل  يدخل ا وينائ من ماء في ا  يب، فلمعا
تعاىل (لن ت الوا الرب حع ت ف وا  ا ومون( ماء البو  لحة، ف ال: اي ضسول و إن و قال: (لن ت الوا العرب حعع ت ف عوا  عا 
ومععون(، وإن الحععب المععواي بئععا حععاء وإهنععا صععدقة هلل والضمععو باهععا وذخاهععا ع ععد و، فضععع ا اي ضسععول و حيععث الضاو و، 

 عليععه وسععل  فععم  ذلععك مععال ضابععح، ذلععك مععال ضابععح، وقععد مسعععا مععا قلععا وإن الضى الن جتعل ععا يف ف ععال ال عع  صععلى و
 ارقابني، ف ال: الفعل اي ضسولل فئعل ا حلسان بن لبا، واليب بن كعبل 

علعى حمعه وقد بني و خصال الرب يف قوله (ولأن الرب من  من اهلل واليوم ايخا والالئأعة والأوعائ وال ميعني و تعى العال  
ذوي ال اىب واليوامى والساكني وابن السميل والسائلني ويف الاقائ والقعام الصعالف و تعى ال كعاف والوفعون بع عده  إذا عاهعدوا 

 والصاباين يف المسساء والضااء وحني المس ( يف سوضف الم افل 
بي ه وبعني الو عوى يف قولعه (وتععاونوا علعى العرب فالرب هو الوفاء  ا ماء به انسالم  ا يعا  للماء يف الفعاله، وقد مجع و  

والو عوى وه تععاونوا علععى انمث والععدوان( ف ابعل الععرب انمث كمعا يف قعول ال عع  صعلى و عليعه وسععل  يف حعديث ال عوا  بععن 
 مسعان الو دم  نفال 

تميعني الن و ه خيفعى عليعه شعيء معن وقوله (وما ت ف وا من شيء ف ن و به علي ( تذييل قصد به تعمي  النواع اننفا ، و  
 م اصد ال ف ني، وقد يأون النيء ال ليل نفيسا  سب حال صاحمه كما قال تعاىل (والذين ه جيدون إه م ده (ل 

 وقوله (ف ن و به علي ( ماا  به صاهه الي يطلع على م داض وقعه  ا ضغب فيه، وماا  به الأ اية عن اجل اء عليهل  
ام كان حال لم  إسعاائيل إه معا حعام إسعاائيل علعى نفسعه معن قمعل الن ت ع ل الوعوضاف قعل فعستوا الوعوضاف فاتلوهعا إن  (كل الطع 

[ قعل صعد  و فعاتمعوا ملعة 94[ فمعن افع ى علعى و الأعذئ معن بععد ذلعك فسولئعك هع  الظعالون 93ك عو  صعا قني 
السعاب ة يف قولعه تععاىل (معا كعان إبعااهي  ي عو اي وه نصعاانيا(  [( هذا يعاتم  ايي95إباهي  ح يفا وما كان من الناكني 

 وما بي  ما اع اضات وانو اهت يف ف ون ارطائل 
وهذهللا حئة م ئية بعد احلئعىل ارصعلية علعى الن  يعن الي و يعة لعيس معن احل يفيعة يف شعيء، فع ن احل يفيعة مل يأعن معا حعام  

 وا إساائيل قمل الووضاف على شايعة إبااهي ، فل  يأن  اما علي   ما حام من الطعام ب   الووضاف  اما في ا، ولذلك كان ب
من الطعام إه  عاما حامه يع وئ على نفسهل واحلئة راهاف ويدل هلعذا اهضتمعا  قولعه يف  خاهعا (قعل صعد  و فعاتمعوا 

 ملة إبااهي  ح يفا(ل 
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ى شعايعة إبعااهي ، إذ الاح للمسعلمني الكعل احملامعات علعى وهومل الن الي و  مع ذلك  ع وا يف انسعالم، والنعه مل يأعن علع 
الي و ، م ال مع    بوعاضي  تنعايع  ، الو تضعليال معن الحمعاضه  لععامو  ، ت فعريا ععن انسعالم، رن ارمع  يف سعذامو   إمنعا 

وفعا إليعه ع عد ال ظعا يف يوعل ون السلوفات، فيعدوهنا كاحل ائس، وي يموهنا مي اث لل مول وال  عد، فمعني هلع  الن هعذا  عا ه يل
 ب ية ار اين، وحسمأ  الن  ي ا عظيما وهو  ين إبااهي ، وزماف من ارنمياء من ب يه وحفدته، مل يأونوا هامون ذلك ل 

 وتعايف (الطعام( تعايف اجل سل و(كل( للو صي  على العمومل  
    
 

 786صفحة : 
 
 الوععوضاف  هلععة علععى وقععوع ال سعع  فعع ن الوععوضاف ذكععات يف سععفا وقععد اسععودل ال ععا ن علععي   ،ععذا احلأعع  رنععه الصععاح مععا يف  

الوأوين ما يدل على الن يع وئ حام على نفسه الكل عا  ال سا الذي على الفخذ، وقد قيل: إنه حام على نفسه حلعوم 
ممولعى بومعع انبل واللماهنا، ف يل: إن ذلك على ومه ال ذض، وقيل: إن ار ماء هنوهللا عن الكل ما فيعه ععا  ال سعا رنعه كعان 

نسععاهللا، ويف احلععديث الن يع ععوئ كععان يف المععدو فلعع  تسععو   عافيوععه أبكععل اللحعع  الععذي فيععه ال سععال ومععا حامععه يع ععوئ علععى 
نفسه من الطعام: راها ايية النه مل يأن ذلك بوحي من و إليه، بل من تل اء نفسه، فمعضه الضا  به ت اا إىل و  امان 

، وهععذا مععن م ععا  العع فس، وهععو مععن م امععات ال اهععدين، وكععان وععام ذلععك علععى نفسععه نفسععه مععن بعععض الطيمععات النععو اف
ال ذض الو الع مل وليس يف ذلك  ليل على مواز اهمو ا  لألنمياء يف الونايع رن هذا من تصافه يف نفسه فيما البيح له، 

 ذلك في  ل ومل يدع إليه غريهللا، ولعل الب اء يع وئ أتسوا أببي   فيما حامه على نفسه فاسوما 
وقولععه (مععن قمععل الن ت عع ل الوععوضاف( تصععايح  حععل احلئععة مععن الععا  إذ ال صععو  ت مععي    علععى مععا ت اسععوهللا ف  لععوا م  لععة اجلاهععل  

بأععون يع ععوئ كععان قمععل موسععى، وقععال العصععام: يوعلععس قولععه (مععن قمععل الن ت عع ل الوععوضاف( ب ولععه (حععال( لععئال يلعع م خلععوهللا عععن 
خا عن اهسوث اء من قوله (حال( وتمني من اهسوث اء الن الأالم على زمن يع عوئ، صعاض الفائدف، وهو غري هد رنه لا أت

 ذكا ال يد لغوا لو ه ت  يل   م  لة اجلاهل، وقصد إعالن الوسئيل خبطئ   والوعايض بغماو  ل 
إن ك عو  صعا قني يف مجيعع وقوله (قل فستوا الووضاف فاتلوهعا إن ك عو  صعا قني( الي يف زعمأع  الن ارمعا لعيس كمعا قل عاهللا الو  

ما ت دم: من قولأ  إن إبااهي  كان على  ين الي و ية، وهو الما للوعئيع ، إذ قعد علع  الهنع  ه أيتعون ،عا إذا اسعودلوا علعى 
 الصد ل 

 والفاء يف قوله (فستوا( فاء الوفايعل  
 يا: إن ك و  صا قني فستوا الووضافل وقوله (إن ك و  صا قني( شا  حذ  موابه لدهلة الوفايع الذي قمله عليهل والو د 
وقولععه (فمععن افعع ى علععى و الأععذئ مععن بعععد ذلععك فسولئععك هعع  الظععالون( هنايععة لوسععئيل كععذ،  الي مععن اسععوما علععى  

الأذئ على و، الي فمن اف ى م أ  بعد الن معل ا الووضاف فيصال بي  ا، إذ مل يمس هل  ما يسوطيعون الن يدعوهللا شعم ة هلع  
  ، ومعل اهف اء على و لوعل ه بدين ول والفاء للوفايع على ارمال يف اهخوال
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واهف اء: الأذئ، وهو ماا   اهخوال ل واهف اء مسخوذ من الفاي، وهعو قطعع اجللعد قطععا ليصعلح بعه مثعل الن هعذي  
، ي ععال: افعع ى اجللععد كسنععه اشععود يف ال عععل ويصعع ع ال طععع الو ال ابععةل وافعع ى افوعععال مععن فععاى لعلععه نفععا ف المالغععة يف الفععاي

ت طيعه الو قطعه ت طيع إفسا ، وهو الكثعا إ عال  افع ىل فعس ل وا علعى انخمعاض ععن شعيء أبنعه وقعع ومل ي عع اسع  اهفع اء 
 عىن الأذئ، كسن الصله ك اية عن الأذئ وتلميح، شاع ذلك حع صاض ماا فا للأذئ، ونظريهللا إ ال  اس  اهخوال  

ف اء مععاا   للأعذئ، وإض افعه ب ولععه ه عا (الأعذئ( أتكيعد لالفعع اء، وتأعاضت نظعائا هععذا انض ا  يف علعى الأعذئ، فعاه
  ايت كثريفل 

فانوصب (الأذئ( على الفعول الطلس الؤكد لفعلهل والالم يف الأذئ لوعايف اجل س ف و ك وله (اف ى على و كعذا  
 الم به م ة(ل 

صعل يف نفعس ارمعا معن غعري نظعا إىل كعون ارعرب مواف عا هعو عا  الخعرب الو هعو علعى والأذئ: ارعرب الخعالف لعا هعو حا 
خال  ما يعو دهللا، ولأ ه إذا امومع يف اررب الخالفة للواقع والخالفة هعو ا  الخرب كان ذلك مذموما ومسمة؛ وإن كان 

ثا يف كالم العائ الن يعىن الأذئ ما هعو معو دا وقوعه لنم ة الو سوء أتمل ف و مذموم ولأ ه ه ه ا الخرب به، وارك
 مذمومل 

مث العلن الن الوعني يف مانمه الصد  هو خرب و تعاىل للئ م أبهن  ه أيتون الووضاف، وهذا ك وله (ولن يوم وهللا البدا( وبععد  
الو ععافيني الن فععاغ مععن إعععالن كععذ،  احلئععة ال ا عععة قععال (قععل صععد  و( وهععو تعععايض بأععذ،  هن صععد  الحععد ارععربين 

 يسول م كذئ ايخا، ف و مسوعمل يف مع اهللا ارصلي والأ ائيل 
 والوفايع يف قوله (فاتمعوا ملة إبااهي  ح يفا( تفايع على (صد  و( هن اتماع الصا   فيما الما به م ئاف من ارطال  
   
 

 787صفحة : 
 
يه  ايت بي ات م ام إبااهي  ومن  خله كان  م عا( [ ف96(إن الول بيا وضع لل ا  للذي بمأة مماضكا وهدى للعالني   

هذا الأالم واقع موقع الوعليل لألما يف قوله (فاتمعوا ملعة إبعااهي  ح يفعا( رن هعذا الميعا ال عوهللا بنعسنه كعان م امعا نبعااهي  
فضعيلة الأعمعة ففضائل هذا الميا و س فضيلة شاع انيه يف موعاض  ال ا ، ف ذا اهسودهل خطايب، وهو اليضا إخمعاض ب

 وحامو ا  فيما مضى من ال مان  ل 
وقعد  ذن بأعون الأعالم تعلععيال موقعع (إن( يف الولعه فع ن الوسكيععد من ه عا جملعا  اههومعام ولععيس لعا  إنأعاض م أعا، الو شععك  

 شاول 
كمعا يف  هئعل   ومن خصائ  (إن( إذا وض ت يف الأالم جملا  اههومام، الن تغ  غ عاء فعاء الوفايعع وتفيعد الوعليعل والعاب ، 

 انعئازل 
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ولا يف هذهللا من إفا ف الاب  اسوغ  عن العطف لأون (إن( مؤذنة الاب ل وبيان ومه الوعليل الن هذا الميا لعا كعان الول  
بيا وضع لل دى وإعالن توحيد و ليأون علما من و ا احلس على مععىن الوحدانيعة ونفعي انشعااو، ف عد كعان مامععا 

اذا ثمععا لععه شععا  اروليععة و وام احلامععة علععى  ععا العصععوض،  ون غععريهللا مععن اهلياكععل الدي يععة العع  ننععست لععدهئل احل يفيععة، فعع
بعدهللا، وهو ماثل، كان ذلك  هلعة إهليعة علعى النعه  حعل الع ايعة معن و تععاىل، فعدل علعى الن العدين العذي قعاضن إقاموعه هعو 

  انسالم(ل الدين الاا  هلل، وهذا يؤول إىل معىن قوله (إن الدين عن و
 وهذا الوعليل خطايب ماض على  اي ة الل وم العايفل  
وقال الواحدي، عن هاهد: تفاخا السلمون والي و ، ف الا الي و : بيا ال د  الفضل والعظ  من الأعمة رنه م اما  

 ارنمياء ويف ارض  ال دسةل وقال السلمون: بل الأعمة الفضلل فسن ل و هذهللا اييةل 
ول( اسععع  للسعععابس يف فععععل معععا فععع ذا الضعععيف إىل اسععع  مععع س ف عععو السعععابس معععن مععع س ذلعععك الضعععا  إليعععه يف النعععسن و(ال 

 الوحدث ع هل 
والميا ب اء أيوي واحدا الو مجاعة، فيأون بيا سأىن، وبيا صالف، وبيا ندوف، ويأون مم يا من حئا الو من الثعوائ  

 (ومعل لأ  من ملو  ارنعام بيوب(ل  نسيىل شعا الو صو ، ويأون من ال م فيسمى قمة قال تعاىل
ومعىن (وضع( السس والثما، وم ه مسي الأان موضعا، والصل الوضع النه احل  ضد الافع، ولا كعان النعيء الافعوع لععىن  

 ان ثء للمو اول، والو يئة لالنوفاعل 
 ل  و(ال ا ( ت دم يف قوله تعاىل (ومن ال ا  من ي ول  م ا اهلل(  يف سوضف الم اف  
و(بأة( اس  مأةل وهو لغة  مبدال الي  اء  يف كلمات كثريف عدت من ال ا  : مثل هزئ يف هزم، والضبد والضمعد الي  

يف لعون لامعا ، ويف مسعاع ابعن ال اسعع  معن العوميعة ععن مالععك: الن بأعة المعاء اسع  موضعع الميععا، والن مأعة العي  اسع  ب يععة 
مأان الميا خاصةل ه لسائا الملد الذي فيه الميا، والظعاها ع عدي الن بأعة اسع   الوضوع، فوأون اء اجلا  ه ا لظافية

 ععععىن الملعععدف وضععععه إبعععااهي  علمعععا علعععى الأعععان العععذي عي عععه لسعععأىن ولعععدهللا ب يعععة الن يأعععون بلعععدا، فيأعععون الصعععله معععن اللغعععة 
دانيني، ومعن العئعاز ال عا ن هععذا الألدانيعة، لغعة إبعااهي ، اله تعاى الهنع  مسععوا مدي عة (بعلمعك( الي بلعد بععل وهعو معمععو  الألع

اللفظ ع د ذكا كونعه الول بيعا، فالحعظ اليضعا اهسع  ارول، ويؤيعد قولعه (ضئ هعذهللا الملعدف( وقولعه (ضئ امععل هعذا الملعد 
  م ا(ل وقد قيل: إن بأة منوس من المك وهو اهز حام، وه الحسب قصد ذلك لواضع اهس ل 

وهععو الأعمععة، إي تعايفععه الوصععولية أبنععه (الععذي بمأععة(: هن هععذهللا الصععلة وعععدل عععن تعايععف الميععا امسععه العلعع  الغلمععة،  
صعاضت الشع ا يف تعي ععه ع عد السععامعني، إذ لعيس يف مأععة يومئعذ بيععا للعمعا ف غععريهللا، خبعال  اسعع  الأعمعة: ف ععد ال لعس اسعع  

 الأعمة على ال ليس الذي ب اهللا احلمنة يف ص عاء لدين ال صاانية ول موهللا الأعمة اليمانيةل 
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وال صععو  إثمعععات سعععمس الأعمعععة يف الومعععو  قمعععل بيعععوت الخعععا معععن نوع عععال ورعععاها اييعععة ان الأعمعععة الول الميعععوت الم يعععة يف   
ارض ، فومسك ،ذا الظاها هاهد، وقوا ف، والسدي، ومجاعة، ف الوا: هي الول ب اء، وقالوا: الهنا كانعا مم يعة معن ع عد 

 ها إبععااهي ، قععال ابععن عطيععة: وضويععا يف هععذا القاصععي  السععانيدها ضعععا  فلععذلك   م  عليععه السععالم  مث  ضسععا، فئععد
تاكو ععا، وقععد زعمععوا الهنععا كانععا تسععمى الضععااح  بععوزن غععاائ  ولأععن احمل  ععني ومج ععوض الهععل العلعع  مل أيخععذوا ،ععذا الظععاها، 

 اهععا إبععااهي  وقععد تعععد  يف وأتولععوا اييععةل قععال علععي  ضضععي و ع ععه   كععان قمععل الميععا بيععوت كثععريف  وه شععك الن الأعمععة ب
ال ا ن ذكا ذلك، ولو كانا من ب عاء ارنميعاء قملعه ل يعد ذكعا ذلعك زاي ف يف الو ويعه بنعسهنا، وإذا كعان كعذلك فعال جيعوز الن 
يأون الول ب اء وقع يف ارض  كان يف ع د ابااهي ، هن قمل إبااهي  ال ا وعصوضا كان في ا الم اء، والش ا ذلك با  ابل، 

الطوفان، ومعا ب عاهللا الصعايون قمعل ع عد ابعااهي ، ومعا ب عاهللا الألعدان يف بلعد إبعااهي  قمعل ضحلوعه إىل مصعا، ومعن ذلعك بىن اثا 
بيا الص ام  ، وذلك قمل الن تصري إليه هعاما الع  الهعداها لعه ملعك مصعا، وقعد حأعى ال عا ن عع    (قعالوا اب عوا لعه ب يعاث 

وقد سلك العلماء مسالك فيه: وهي ضامعة إىل أتويل ارول، الو أتويعل  فسل وهللا يف اجلحي ( فوعني أتويل ايية بومه راها،
الميا، الو أتويل فععل وضعع، او أتويعل ال عا ، الو أتويعل نظع  اييعةل والعذي الضاهللا يف الوسويعل الن ال عا ن كوعائ  يعن وهعدى، 

ا،عا، والميعا كععذلك،  فلعيس غعا  الأعالم فيععه ضعم  الوائعل الوععاضي ، ولأعن الوائعل السعمائ اهلععدى، فاروليعة يف اييعة علععى
والعىن النه الول بيا عما ف ح ة وضعع نععالن الووحيعد، ب اي عة ال عام، وب اي عة قولعه (وضعع لل عا ( ال وضعي النعه معن وضعع 
واضع لصلحة ال ا ، رنه لو كان بيا سأىن ل يل وضعه ال عا ، وب اي عة هعيء احلعالني بععد؛ ومهعا قولعه: (مماضكعا وهعدى 

يعل يف مععىن بيعا، وإذا كعان الول بيعا عمعا ف حعس، كعان الول مع عد لل عدى، فأعان كعل هعدى م ومسعا للعالني(ل وهذا أتو 
م ه فال  ي  لأل قوم كانوا على هدى من اهع ا  به وبفضله، وذلك يومب اتماع اللة الم يعة علعى السعس ملعة انيعة، 

لي بن اليب  الب، فاوى ع ه الن ضمال سسله: الهو الول وهذا الفا  من تفاي  قوله (فاتمعوا ملة إبااهي  ح يفا( وأتول ايية ع
بيا? قال: (ه، قد كان قمله بيوت، ولأ ه الول بيا وضع لل ا  مماضكا وهدى( فئعل مماضكا وهدى حالني من الضمري 
  يف (وضع( ه من اس  الوصول، وهذا أتويل يف ال ظ  ه ي سا  إليه الذهن إه على معىن انه الول بيا معن بيعوت اهلعدى

 كما قل ا، وليس ماا هللا الن قوله (وضع( هو اررب لوعني او اررب هو قوله (للذي بمأة( بدليل  خول الالم عليهل 
وعن هاهد قالا الي و : بيا ال د  الفضل من لأعمة رهنعا م عاما ارنميعاء، وقعال السعلمون: الأعمعة، فعسن ل العه هعذهللا  

 ه من م س الميوت كل ال ايية، وهذا أتويل (الول( أبنه ارول من شيئني 
 
 وقمل: الضا  ارول ارشا  هازال  
وع دي النه جيوز الن يأون الاا  من ال ا  الع و ين وهع  الهعل الأوعب العع  الي عو  وال صعاضى والسعلمني، وكل ع  يعع    

 ععا سععواهللا مععن بيععوت أبصععالة  يععن إبععااهي   عليععه السععالم  فععسول معمععد ممجععاع   هععو الأعمععة فيلعع م   اهععع ا  أبنععه افضععل 
 عما   ل 
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وإمنععا كانععا اروليععة موممععة الوفضععيل هن مواضععع العمععا ف ه توفاضععل مععن م ععة العمععا ف، إذ هععي يف ذلععك سععواء، ولأ  ععا  
توفاضعل  ععا هعف بععذلك مععن  عول الزمععان الوعمععد في عا، وب سععمو ا إىل اني ععا، و سعن ال صععد يف ذلععك، وقعد قععال تعععاىل يف 

 على الو وى من الول يوم الحس الن ت وم فيه(ل  هسد قماء (لسئد السس
وقد مجعا الأعمة مجيعع هعذهللا الع ااي فأانعا السعمس بيعوت العمعا ف احلعس، وهعي السعمس معن بيعا ال عد  بوسععة قعاونل فعان  

قمعل السعيح، والأعمعة  1000قمعل السعيح وسعليمان بع  بيعا ال عد  سع ة  1900ابااهي  ب  الأعمة يف حدو  س ة 
  بيدهللا ف ي مم ية بيد ضسولل والما بيا ال د  فم اها العملة لسليمان أبماهللال وضوى يف صحيح مسل ، ععن اليب ب اها إبااهي

ذض  ضضي و ع ه  النه قال: سسلا ضسول و: الي مسئد وضع الول ? قال: اجملسد احلاام، قلا: مث الي? قال: السعئد 
العلمععاء أبن بععني إبععااهي  وسععليمان قععاوث فأيععف تأععون  ارقصععى، قلععا: كعع  كععان بي  مععا? قععال: الضبعععون سعع ة، فاسونععأله

 الضبعني س ة، والمائ بعض   ممأان الن يأون إبااهي  بىن مسئدا يف موضع بيا ال د  مث  ض  فئد هللا سليمانل 
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(يعملعون لعه معا والقول: هشك الن بيا ال د  من ب اء سليمان كما هو ن  كوائ الي عو ، والشعاض إليعه ال عا ن يف قولعه   

يناء من  اضيب( ايية، فالظاها الن إبااهي  لا ما بمال  النام ووعدهللا و الن يوضث تلك ارض  نسله عني و له الوضع 
الععذي سععيأون بععه الكععرب مسععئد تم يععه ذضيوععه، فسقععام ه الععك مسععئدا صععغريا شععأاا هلل تعععاىل، ومعلععه علععى الصععخاف اجملعولععة 

ال  بىن سعليمان علي عا السعئد، فلمعا كعان الهعل ذلعك الملعد يومئعذ منعاكني  ثعا ذلعك الم عاء  مذ ا لل اانل وهي الصخاف
حععع هععدى و سععليمان إىل إقامععة السععئد ارقصععى عليععه، وهععذا مععن العلعع  لععذي المهلوععه كوععب الي ععو ، وقععد ثمععا يف سععفا 

الخععربهللا النععه يعطععي تلععك ارض  ل سععله،  الوأععوين إن إبععااهي  بععىن مععذابح يف م ععات مععا علي ععا مععن الض  الأ عععانيني رن و
 فالظاها النه بىن اليضا  وضع مسئد الضشلي  مذ ال 

و(مماضكا( اس  مفعول من اضو النيء إذا مععل لعه باكعة وهعي زاي ف يف ارعريل الي معلعا الربكعة فيعه  ععل و تععاىل، إذ  
اوضيععه وسععأان بلععدهللا الن يأونععوا بربكععة زاي ف قععدض الن يأععون  اخلععه مثععاا و صععال علععى خععري يملغععه علععى مملعع  نيوععه، وقععدض جمل

الثوائ وضفاهية احلال، والما  عل  اخله  م ا، وقدض ذلك بني ال ا  فأان ذلك كلعه باكعةل وسعيسو مععىن الربكعة ع عد قولعه 
 تعاىل (وهذا كوائ الن ل اهللا مماضكا مصد  الذي بني يديه يف  سوضف ارنعام  ل 

 لغة رنه سمب هدىل ووصفه الصدض يف قوله (وهدى( مما 
ومعل هدى للعالني كل  : هن شع اته، وتسعامع ال عا  بعه، همل ع  علعى الوسعايل ععن سعمب وضععه، والنعه لووحيعد و،  

 وتط ري ال فو  من خمث الناو، فيو دي بذلك ال ودي، وياعوي الونأكل 
 يعد  معد  صعلى و عليعه وسعل   ، وهسعيما ومن باكة ذاتعه الن حئاضتعه وضععو ا ع عد ب ائعه يعد إبعااهي ، ويعد إمساعيعل، مث 

 احلئا ارسو ل وانوصب (مماضكا وهدى( على احلال من اررب، وهو اس  الوصولل 
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ومجلة (فيه  ايت بي ات( اسوئ ا  ث اء على هذا الميا  ا حف به من ال اقب وال ااي فغعري ارسعلوئ لالهومعام، ولعذلك  
حلعععالني قمل عععا، هن مماضكععا وهعععدى وصعععفان ذاتيعععان لعععه، وحعععاهن م عععاضثن، وايايت مل جتعععل اجلملعععة حعععاه، فوعطعععف علعععى ا

عواض  عاضا يف الوقات موفاوتة، الو هي حال للثة ومل تعطف الواو رهنا مجيلة وما قمل ا مفا ان ولئال يووه  الن العواو 
اهق ان الواو، على ما ح  ه الني  في ا واو احلال، فوأون يف صوض ا ماضية على غري صوضف ارفصح يف مثل ا من عدم 

عمعدال اها، فلعو قانععا بعواو العطعف هلومسععا بعواو احلععال، فأاهعا يف السعمع، فيأععون هعذا معن ال طععع لعدفع اللععمس، الو 
 ن ول هي حال ومل تعطف على ارحوال ارخاى رهنا مجلة، فاسوغ ا الضمري عن ضاب  العطفل 

لخا منيل ومجاع هذهللا ايايت هعي معا يسعاهللا و لسعأان احلعام وزائايعه معن  عا  ووصف ايايت بمي ات لظ وضها يف عل  ا 
ارري، وما  فع ع    من ارضااض، على حالة اتفس علي ا سائا الععائ، وقمععوا ،عا النفسع   وشع وا  ، معع تأعالم   علعى 

دي   ، فأعان الامعل يالقعي إضضاء نفوس  ل والعظم ا ارمن، الذي و ن عليه نفو  مجيع الععائ يف اجلاهليعة معع ععدم تع
قاتل البيه يف احلام فال ي اله بسوء، وتواضع مثل هعذا بعني  ولعف ال مائعل، ذات اخعوال  ارنسعائ والعوائعد واه اين،  يعة 
على الن و تعاىل وقا ذلك يف نفوس  ل وكذلك أتمني وحنه مع افووعان الععائ  عب الصعيدل وم  عا معا شعاع بعني الععائ 

بسوء، وما انصاا  ارحماأ ع ه بعد اموالك   مجيع اليمن و امة اه  ية من  ايت و فيهل وم  ا  من قص  كل من ضامه
انمثا  الاء فيه نمساعيل حني إشاافه على اهلالول وافوداء و تعاىل إايهللا بعذبح عظعي  حعني الضا  البعوهللا إبعااهي   عليعه السعالم  

الا عععن مععد مععن نعع ول احلئععا ارسععو  مععن السععماء علععى اليب قمععيس  ععاالى قاانععهل وم  ععا مععا شععاع بععني العععائ وتواضثععوا خععاهللا 
 إبااهي ، ولعله حئا كوك ل وم  ا تيسري الاز  لساك يه مع قحولة الضضه، وملوحة مائهل 
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، ويطلعس علعى وقوله (م ام إبااهي ( الصل ال ام النه مفعل معن ال يعام، وال يعام يطلعس علعى الععىن النعائع وهعو ضعد ال ععو   

خصوص ال يام للصالف والدعاء، فعلى الومه الثان فافع م ام على انه خرب لضمري  ذو  يعو  على (للذي بمأة(، الي 
هعو م عام إبعااهي : الي الميعا العذي بمأععةل وحعذ  السع د إليعه ه عا معاء علععى احلعذ  العذي مسعاهللا علمعاء الععان، الوععابعني 

اجلاضي علعى تاكعه، وذلعك يف الافعع علعى العدحن الو العذم، الو الع ح ، بععد الن  هصطالح السأاكي، احلذ  لالسوعمال
 جياي على الس د إليه من اروصا  قمل ذلك ما يمني الاا  م ه ك ول اليب الطمحان ال ي :          

 ف ن ب  رم بن ععمعاو الضومة                      مسا فو  صعب ه ت ال مااقمه   
لمععا ان ععض كعوكعععب                      بععدا كوكععب أتوي إليععه كواكعمعععه هععذا هععو الومععه يف موقععع قولععه تعععاىل اععوم مسععاء ك  

 (م ام إبااهي (ل 
وقععد عععرب عععن السععئد احلععاام أبنععه م ععام إبععااهي  الي  ععل قيامععه للصععالف والطععوا  قععال تعععاىل (واذععذوا مععن م ععام إبععااهي   

 نفيل:           مصلى( ويدل لذلك قوله زيد بن عماو بن

This file was downloaded from QuranicThought.com



عذت  ا عاذ به إبااهي                       مسو مل الأعمة وهو قائ  وعلى الومه ارول يأعون العاا  احلئعا العذي فيعه   
الثا قدمي إبااهي   عليه السالم  يف الصخاف ال  اضت ى علي ا لريفع مدضان الأعمة، وبذلك فسا ال ما ، وتمعه على ذلعك 

ال  ناي عمعا يعع   بعه معن لع وم تمعني اجلمعع الفعا  أبن هعذا الفعا  يف قعوف مجاععة معن ايايت، رن ال  ناي، والمائ 
الثععا ال ععدم يف الصععخاف  يععة، وغوصععه في ععا إىل الأعمععني  يععة، وإهنععه بعععض الصععخا  ون بعععض  يععة، والث القععول: إنععه  ايت 

ب عاء ذلعك ارثعا معع تالشعي  لض كثعريف يف  يلعة ال عاون  يعة لدهلوه على نموف إبااهي   عئ ف له وعلى عل  و وقدضته، وان 
 اليضال 

وقوله (ومن  خلعه كعان  م عا( عطعف علعى مع ااي الميعا وفضعائله معن ارمعن فيعه علعى العمعوم، وامو عان  عا ت عاض يف ماضعي  
نت و على ال ا  أبنعه العصوض، ف و خرب لفظا مسوعمل يف اهمو ان، فان ارمن فيه قد ت اض وا ا ، وهذا اهمو ان كما ام

 خلس هل  المساعا والبصاضا فان ذلك ه ي  ض  ن ولد الكمله الو عا  له ما الزال بعض ذلكل 
قال ابن العايب: هذا خرب عما كان وليس فيه إثمات حأ  وإمنا هو ت ميه على  ايت ونعع  موععد ات؛ الن و سعمحانه قعد   

يعدي ععن إذابوعهل وضوي هعذا ععن احلسعنل وإذا كعان ذلعك خعربا كان صا  ال لوئ ععن ال صعد إىل معاضضعوه، وصعا  ار
ف ععو خععرب عمععا مضععى قمععل هععيء شععايعة انسععالم حععني مل يأععن هلعع  يف اجلاهليععة وازع فععال ي ععو ض  ععا وقععع فيععه مععن اخععوالل 

نعا،ات(  الول ارمن يف ال وال بني احلئا  وابن ال بري ويف فو ة ال اامطة، وقد ذكاث ذلك يف تفسري قولعه تععاىل (والخعا مو
 هذهللا السوضف  ل 

ومن العلماء من زل قوله تعاىل (ومن  خله كان  م ا( النه خعرب مسعوعمل يف ارمعا بوعسمني  اخلعه معن الن يصعائ أبذى،  
 وضوى عن ابن عما ، وابن عما، وسعيد بن ممري، وعطاء، و او ، والنع ل 

 ال مجاعة: هذا حأ  نس ، يع ون نسخوه ار لة ال   لا وقد اخولف الصائاون إىل هذا العىن يف  مل ،ذا ارما؛ ف 
على الن احلاام ه يعيذ عاصيال ضوى المخاضي، عن اليب شايح الأع ، النه قال لعما بن سعيد وهو يمعث المعوث إىل مأة  

ذثي ووععاهللا قلع  الي حلائ ابن ال بري  : ائذن ي الي ا ارمعري الحعدثك قعوه قعام بعه ضسعول و الغعد معن يعوم الفعوح، مسعوعه ال
والبصاته عي اي حني تأل  به: انه زد و والثىن عليعه مث قعال  الن مأعة حام عا و ومل هام عا ال عا ؛ ه هعل همعائ يعؤمن 
اهلل واليوم ايخا الن يسفك ،ا  ما، وه يعضد ،ا شئافل فان الحد تاخ  ل وعال ضسعول و في عا ف ولعوا لعه: إن و الذن 

لأ ، وإمنا الذن ي في ا ساعة من هناض وقد عا ت حامو ا اليوم كحامو ا ارمس وليملع  النعاهد الغائعب   لاسوله ومل أيذن
قال: ف ال ي عماو: الث العل  بذلك م ك، اي الا شايح إن احلام ه يعيذ عاصيا وه فعاضا بعدم وه فعاضا خبابعة  ارابعة  بفعوح 

علععى ال ععا   و ععا ثمععا الن ال عع   صععلى و عليععه وسععل   المععا أبن ي وععل ابععن ارععاء وسععأون الععااء  اجل ابععة والمليععة العع  تأععون 
 خطل وهو موعلس أبسواض الأعمة يوم الفوحل 

 وقد قال مالك، والنافعي: الن من الصائ م اية يف احلام الو خاضمه مث عاذ احلام ي ام عليه احلد يف احلام وي ا  م هل  
    
 

 791صفحة : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
ابه ارضبعة: ه ي و  يف احلام من الالمئ إليعه معن خاضمعه معا ام فيعه؛ لأ عه ه يمعايع وه يؤاكعل وقال البو ح يفة: والصح  

 وه جيالس إىل الن خيا  من احلامل وياوون ذلك عن ابن عما ، وابن عما، ومن ذكاثهللا مع ما  نفال 
فلععيس  معععن وه جتعععوز إذايوعععه ويف الحأععام ابعععن الفعععا  الن عمععد و ابعععن عمعععا قععال:  معععن كعععان خائفعععا مععن اهحويعععال عليعععه  

 اهمو اع من مأالوه  ل 
وقال فايس: هو حأ   أ  غري م سوو، ف ال فايس م   : قوله (ومن  خله( يف   م ه النه التى ما يومب الع وبعة خعاض   

اسعو دوا احلام ف ذا مىن يف احلام القيد م ه، وهعذا قعول اجلم عوض مع   ، ولععل مسعو ده  قولعه تععاىل (واحلامعات قصعاص( الو 
 إىل ال لة من ال يا ، وقال شذوذ: ه ي ام احلد يف احلام، ولو كان اجلان مىن يف احلام وهؤهء  ا وا  ليل  ل 

 وقد اللم ا بذلك ع د قوله تعاىل (وه ت اتلوه  ع د السئد احلاام حع ي اتلوك  فيه(ل  
المي ات ف ي بيان ل( ايت(، وتمعه ال  ناي، وقال:  وقد معل ال ما  مجلة (ومن  خله كان  م ا(  ية لنية من ايايت 

جيوز الن يطلس لفظ اجلمع على الثىن ك وله تعاىل ( ف د صغا قلوبأما(ل وإمنا ماز بيان الفا   ملة رن هذهللا اجلملة يف 
ائ هعذا الومعهل معىن الفا  إذ الو ديا: م ام إبااهي  والمن من  خلهل ومل ي ظا ذلك  ا اسعوعمل معن كعالم الععائ حعع ي ع

 وع دي يف نظريهللا قول احلاث بن حل ف:          
 من ل ا ع دهللا من ارعري  اي                      ت ثالث يف كل ن ال ضاء   
 ية شاض  الن ي ة إذ معا                      ءت معد لأل حي لعواء مث قعال: مث حئعاا العع  ابعن الم قطعام ولعه فاضسعية   

         خضااء مث قال:  
وفأأ ا غل امائ ال يس ع ه                      بعد ما  ال حمسه والع عاء فئعل (وفأأ ا( هي ايية الاابععة اتفعا    

 النااح اذ الو ديا: وفأ ا غل امائ ال يسل 
    وموز ال  ناي الن يأون  ايت اقيا على معىن اجلمع وقد بني  يوني وتاكا الثالثة ك ول مايا:        
 كانا ح يفة الثالل فثلثع ع                       من العميد وثلث من موالي ا الي ومل يذكا الثلث الثالثل    
وهو ت ظري ضعيف رن بيا مايا ر ا م ه الثلث الثالث، ف   الصمي ، خبال  ايية فان ب يعة ايايت مل يععا ل وجيعوز  

 ( اخل موضم ا الثالثة من ايايت المي اتل الن اعل قوله تعاىل (وهلل على ال ا  حىل الميا
[( حأ  الع ب به اهمو عان: 97(وهلل على ال ا  حىل الميا من اسوطاع إليه سميال ومن كفا ف ن و غ  عن العالني  

لا يف هذا احلأ  من الو ويه بنسن الميا فلذلك حسن عطفهل والو ديا: مماضكا، وهدى، ووامما حئهل ف و عطف على 
 الل ارحو 

واحلععىل ت ععدم ع ععد قولععه تعععاىل (احلععىل الشعع ا معلومععات( يف سععوضف الم ععاف، وفيععه لغوععان  فععوح احلععاء وكسععاها ومل ي ععاال يف مجيععع  
 مواقعه يف ال ا ن  بأسا احلاء  إه يف هذهللا ايية: قاال ز ف، والأسائي، وحف  عن عاص ، والبو معفا  بأسا احلاء  ل 
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هللا ايية هي ال  فا  ،ا احلىل على السلمني، وقد اسودل ،ا علمايث على فاضعية احلعىل، فمعا كعان ويوئه الن تأون هذ  

ي ع من حىل ال    صلى و عليه وسل   والسلمني، قمل ن وهلا، ف منعا كعان ت عاا إىل و، واسوصعحاا للح فيعةل وقعد ثمعا 
ووقف مع ال ا ، فسما الجيائ احلىل يف النايعة انسعالمية فعال  الن ال    صلى و عليه وسل   حىل ماتني  أة قمل اهلئاف

 ليل على وقوعه إه هذهللا ايية وقد نار علماء انسالم على اهسودهل ،ا على وموئ احلىل، فال يعد ما وقع من احلىل 
د، فيأعون احلعىل فعا  قمل ن وهلا، وبعد المعثة إه و ثا وت اا، وقد صح الهنا ن لا س ة ثالث من اهلئاف، ع عب غع وف الحع

يومئذل وذكا ال ا   اهخوال  يف وقا فاضية احلىل على ثالثة القوال: ف يل: س ة مخس، وقيل:س ة مخعس، وقيعل: سع ة 
سمع، وقيل: س ة تسع، ومل يع  ارقوال إىل الصحا،ا، سوى النه ذكا عن ابن هنام، عن اليب عميد الواقدي النه فا  ععام 

كععان انصععااف    خععا سعع ة مخععسل قععال ابععن إسععحا : ووي تلععك احلئععة النععاكونل ويف ار ععد ، بعععد انصععاا  ارحعع ائ، و 
م دمات ابن ضشد ما ي وضي الن النافعي ي ول: ان احلىل ومب س ة تسع، والر ا من هعذهللا ارقعوال قعول ضابعع نعار عليعه 

وقعد اسعودل النعافعي ،عا  الف  اء وهو الن  ليل وموئ قوله تعاىل (وهلل على ال ا  حعىل الميعا معن اسعوطاع إليعه سعميال(ل
على ان وموبه على ال اخي، فيأون وموبه على السلمني قد ت اض س ة ثالث، والصمح السالون م ذ يومئذ  صعاين ععن 

 ال اء هذهللا الفايضة إىل الن فوح و مأة ووقعا حئة س ة تسعل 
لعى ت عاض حعس يف ذمعة اجملعاوض ،عال ويف هذهللا ايية معن صعي  الومعوئ صعيغوان: هم اهسعوح ا ، وحعا  (علعى( العدال ع  

وقععد تعسععا الو تعععذض قيععام السععلمني أب اء احلععىل ع ععب ن وهلععا، رن النععاكني كععانوا ه يسععمحون هلعع  بععذلك، فلعععل حأمععة 
إجيائ احلىل يومئذ الن يأون السلمون على اسوعدا  ر اء احلىل م ما نأ وا من ذلك، ولو وم اجلحة على الناكني أبهنع  

 عما ف، ويصدون عن السئد احلاام، ومي عون مسامد و الن يذكا في ا امسهل مي عون هذهللا ال
وقوله (من اسوطاع إليعه سعميال( بعدل معن (ال عا ( لو ييعد حعال الومعوئ، ومعوز الأسعائي الن يأعون فاععل حعىل، و  أبنعه  

ععل بعضع  ، والحل عسن هعذا يصري الأالم: هلل علعى سعائا ال عا  الن هعىل السعوطيع مع   ، وه مععىن لوأليعف مجيعع ال عا  بف
الا  ه يوئه رن العائ توف ن يف الأالم لعل  السامع أبن فا  ذلك على ال ا  فا  همل يمي ه فاعل حىل، وليس هو  
ك ولععك: اسععوطاع الصععوم، الو اسععوطاع زععل الث ععل، ومعععىن (اسععوطاع سععميال( ومععد سععميال ونأععن م ععه، والأععالم أبواخععاهللال 

 به الألف من احلىلل والسميل ه ا هاز فيما يومأن 
وللعلمعاء يف تفسعري السععميل القعوال اخولفععا اللفار عا، واوععدت الغااضع ا، فععال ي مغعي ب ععاء ارعال  بيعع    رمل عا مثموععا يف   

كوععب الوفسععري وغريهععا، فسععميل ال ايععب مععن الميععا احلععاام سعع ل مععدا، وسععميل المعيععد الااحلععة والعع ا ، ولععذلك قععال مالععك: 
قدض  اقو   وسريه  وملعده ل واخولعف فعيمن ه زا  لعه ويسعوطيع اهحع ا  يف  اي عه: ف عال السميل ال دضف وال ا  على 

مالك: إذا كان ذلك ه ي ضي فليسافا ويأوسب يف  اي ه، وقال  ثله ابن الع بري، والنعع ، وعأامعةل وععن مالعك كااهيعة 
و تعععاىل قععال (أيتععوو ضمععاه وعلععى كععل  السععفا يف المحععا للحععىل إه لععن ه جيععد  اي ععا غععريهللا كسهععل ارنععدلس، واحععوىل أبن

ضاما( ومل امد للمحا ذكاال قال الني  ابن عطية: هذا أتنيس من مالك وليسا ايية ال  ت وضي س و  سفا المحال 
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وقد ضسول و  صلى و عليه وسل    ث  من الم  عاضعوا علعي غع اف يف سعميل و ياكمعون ثعمىل هعذا المحعا  وهعل اجل عا  
ا ف كاحلىل، وكاهللا مالك للماالف السفا يف المحا رنه كنفة هلا، وكعل هعذا إذا كانعا السعالمة هعي الغالعب وإه مل جيع  إه عم

 انل اء إىل الو لأة، وحال سفا المحا اليوم السل  من سفا الرب إه يف الحوال عاضضة يف احلاوئ إذا يلا المحاضل 
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إليه سميال( الن ارطائ احلىل واهسوطاعة للماء يف عمله ه يف عمل غريهللا، ولذلك قال  وراها قوله تعاىل (من اسوطاع  

مالك: ه تصح يف احلىل يف احلياف لعذض، فالعام  يس   ع عه احلعىل ع عدهللا مل يعا فيعه إه الن الامعل الن يوصعي أبن هعىل ع عه 
ه ععذض معانع معن احلعىل وكعان لعه معن يطيععه بعد موته حىل الوطوع، وقال النافعي، والزد، وإسحا  ابن ضاهويه: إذا كان ل

لو الماهللا أبن هىل ع ه، الو كان له مال يسعوسما بعه معن هعىل ع عه، صعاض قعا ضا يف اجلملعة، فيل معه احلعىل، واحعوىل  عديث ابعن 
عما : الن اماالف من خثع  سسلا ال    صلى و عليه وسل   يوم حئة الو اع ف الا: إن فايضة و على عما هللا يف احلىل 

ا اليب شعيخا كمععريا ه يثمعا علععى الااحلعة الفيئيعع ئ الن الحعىل ع ععه? قعال: نعع ، حئععي ع عه الضاليععا لعو كععان علعى البيععك ال ضكع
 ين الك ا قاضيوه? قالا: نع ، قال: فدين و الحس الن ي ضىل والمائ ع ه الالأية أبن احلديث مل يدل علعى الومعوئ 

 بل الما،ا  ا فيه حث على  اعة البي ا، و اعة ض،ال 
 علي بن اليب  الب، وسفيان الثوضي، والبو ح يفة، وابن الماضول ه جت ئ إه إثبة  ون إثبة الطاعةل قال  
وراها ايية النه إذا و  ا اهسوطاعة ومب احلىل على السوطيع على الفوض، وذلك ي عدض  وعا مسعسلة اقوضعاء ارمعا   

احلعىل وامعب علعى الفعوض الو علعى ال اخعيل فعذهب إىل النعه  الفوض الو عدم اقوضائه إايهللا، وقد اخولف علماء انسالم يف الن
على الفوض المغدا يون من الالأية: ابن ال صاض، وإمساعيل بن زا ، وغريمها، وأتولوهللا من قعول مالعك، وهعو الصعحيح معن 

لصحيح مذهب اليب ح يفة، وهو قول الزد بن ح مل، و اوو  الظاهايل وذهب مج وض العلماء إىل النه على ال اخي وهو ا
من مذهب مالك وضواية ابن ثفع والش ب ع ه وهو قول النافعي واليب يوسفل واحوىل النافعي أبن احلىل فا  قمل حىل 
ال    صلى و عليه وسل   بس ني، فلو كان على الفوض لا الخاهللا، ولو الخاهللا لعذض لمي ه الي رنه قدوف لل ا ل وقال مجاعة: 

 احلىل إن كان مسوطيعا خنية الوت، وحأاهللا ابن خوي  م دا  عن ابن ال اس ل إذا بل  الاء السوني ومب عليه الفوض 
 ومعىن الفوض الن يوقعه الألف يف احلئة ال  هني وقو ا الوه ع د اسوأمال شا  اهسوطاعةل  
 عن كفعا معن مل وقوله (ومن كفا ف ن و غ  عن العالني( رعاهاهللا النعه م ابعل قولعه (معن اسعوطاع إليعه سعميال( فيأعون العاا   

هىل مع اهسوطاعة، ولذلك قال مجع من احمل  ني: إن انخماض ع ه الأفا ه ا تغلي  رما تاو احلىلل والاا  كفا ال عمةل 
وجيعوز اليضععا الن يععاا  تنعويه صعع عه أبنععه كصع يع مععن ه يععؤمن اهلل وضسععله وفضعيلة حامععهل وقععال قعوم: الضا  ومععن كفععا بفععا  

تععاو احلععىل مععع ال ععدضف عليععه كفععال ونسععب للحسععنل ومل يلوعع م مجاعععة مععن الفسععاين الن يأععون  احلععىل، وقععال قععوم بظععاهاهللا: إن
 العطف للم ابلة ومعلوها مجلة مسو لةل كالوذييل، بني ،ا عدم اك اث و  ن كفا بهل 
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اعوععدا   وع ععدي النععه جيععوز الن يأععون الععاا   ععن كفععا مععن كفععا انسععالم، وذلععك تعععايض النععاكني مععن الهععل مأععة أبنععه ه 
  ئ   ع د و وإمنا يايد و الن هىل الؤم ون به والوحدون لهل 

ويف قوله (غ  عن العالني( ضم  إىل ن عه وهية احلام من اليدي  : رنه لا فا  احلىل وه  يصعدون ع عه، والعلم عا النعه غع   
 عن ال ا ، ف و ه يعئ هللا من يصد ال ا  عن ماا هللا تعاىلل 

[ قعل اي الهعل الأوعائ مل تصعدون ععن سعميل 98ئ مل تأفاون  ايت و وو شع يد علعى معا تعملعون (قل اي الهل الأوا 
[( ابوعداء كعالم ضمعع بعه إىل ها لعة الهعل الأوعائ 99و من  من تمغوهنا عوما والنو  شع داء ومعا و بغافعل عمعا تعملعون 

 وموعظو   ف و ماتم  ب وله تعاىل (قل صد  و( اييةل 
سول  عليه الصالف والسالم  الصدع اننأاض على الهل الأوائ، بعد الن م د بني يدي ذلعك  هئعل صعحة هعذا الما الا  

الدين ولذلك افووح بفعل (قل( اهومامعا ال عول، وافوعوح ال عول ب عداء اي الهعل الأوعائ تسعئيال علعي  ل والعاا   ايت و: 
وسل   ل والأفا على هذين الوم ني  ع اهللا النضاعي واضح، وإما  إما ال ا ن، والما  هئل صد  الاسول  صلى و عليه

  ايت فضيلة السئد احلاام على غريهللا، والأفا على هذا الومه  ع اهللا اللغويل واهسوف ام إنأاضل 
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، والنه ه خيفعى عليعه ومجلة (وو ش يد على ما تعملون( يف موضع احلال رن الهل الأوائ يوق ون بعموم عل  و تعاىل  

شععيء فئحععده  يايتععه مععع ذلععك الي ععني الشععد إنأععاضا، ولععذلك مل يصععح معععل (وو شعع يد( هععا  خععرب إه إذا ن لععوا م  لععة 
 اجلاهلل 

وقوله (قل اي الهل الأوائ مل تصدون( توبي  لن وإنأاض على ها لو   نضالهل  الؤم ني بعد الن النأا علي   ضالهل  يف  
 بال عطف للدهلة على اسو الله ال صد، ولو عطف لصح العطفل نفوس  ، وفصل 

والصدذ يسوعمل قاصاا وموعداي: ي ال صدهللا عن كذا فصد ع عهل وقاصعاهللا  ععىن اهععاا ل فموعديعه  ععىن مععل الصعدو   
 معاضا الي صافه، وي ال: الصدهللا عن كذا، وهو راهال 

لدين واحلعسل والعاا  الصعد ععن سعميل و إمعا  اولعة إضمعاع العؤم ني إىل وسميل و هاز يف ار وال وار لة الوصلة إىل ا  
الأفععا مل ععاء الونععأيك علععي  ل وهععذا العععىن يالقععي معععىن الأفععا يف قولععه (مل تأفععاون  ايت و( علععى وم يععه الععاامعني 

بيعا ال عد ، بوفضعيله للمعىن الناعيل وإما صد ال ا  عن احلىل الي صد التماع   ععن حعىل الأعمعة، وتعاغيم   ععن حعىل 
على الأعمة، وهذا يالقي الأفا  ع اهللا اللغوي الو دم، وجيوز الن يأون إشعاضف إىل إنأعاضه  ال ملعة يف قعوهل  (معا وههع  ععن 

 قملو   ال  كانوا علي ا( رن ال صو  به صد الؤم ني عن اسو مال الأعمةل 
ن السعميل يعذكا ويؤنعث: قعال تععاىل (قعل هعذهللا سعميلي(ل والمغعي وقولعه (تمغوهنعا عومعا( الي تمغعون السعميل فسنعث ضعمريهللا ر 

الطلععب الي تطلمععونل والعععو   بأسععا العععني وفععوح الععواو  ضععد اهسععو امة وهععو اسعع  مصععدض عععو  كفععاح، ومصععدضهللا العععو   
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كععالفاحل وقععد خعع  اهسععوعمال غالمععا الصععدض اهعومععا  يف ارشععياء احملسوسععة، كاحلععائ  وال  ععافل وخعع  إ ععال  اسعع  
 ض اهعوما  الذي ه يناهد كاعوما  ارض  والسطح، والع وايت كالدينل الصد

ومعىن (تمغوهنا عوما( جيوز الن يأون عوما اقيا علعى مععىن الصعدضية، فيأعون (عومعا( مفععول (تمغوهنعا(، ويأعون ضعمري  
الو عديا: وتمغعون هلعا ال صب يف تمغوهنا على ن ع ارافض كما قالوا: شأاتك وبعوعك كعذا: الي شعأات لعك وبععا لعك، و 

عوما، الي توطلمون نسمة العو  إلي ا، وتصوضوهنا ا لعة زائلعةل وجيعوز الن يأعون عومعا وصعفا للسعميل علعى  اي عة الوصعف 
الصعدض للممالغععة، الي تمغوهنععا عومععاء شععديدف العععو  فيأععون ضعمري ال صععب يف (تمغوهنععا( مفعععول (تمغععون(، ويأععون عومععا 

 ا معومة الي تمغون سميال معومة وهي سميل الناول حاه من ضمري ال صب الي تاوموهن
والعىن: تصدون عن السميل السو ي  وتايدون السميل العو  ففي ضمي (تمغوهنا( اسوخدام رن سميل و الصعدو  ع  عا  

 هي انسالم، والسميل ال  يايدوهنا هي ما ه  عليه من الدين بعد نسخه ووايفهل 
ل اليضا توازن احلال يف قوله قمل ا (وو ش يد علعى معا تعملعون( ومع عاهللا والنعو  ععالون الهنعا سعميل وقوله (والنو  ش داء( حا 

ول وقد الحاهل  يف هذا الأالم على ما يف ضمائاه   ا ه يعلمه إه و رن ذلك هو ال صو  من وخ  قلو، ، وانث ائ   
فعل عمعا تعملعون( وهعو وعيعد و ديعد وتعذكري رهنع  يعلمعون الن و الالئمة على النفس  ، ولذلك ع مه ب ولعه (ومعا و بغا

يعل  ما ذفي الصدوض وهو  عىن قوله يف موعظو   الساب ة (وو ش يد على ما تعملون( إه الن هذا الغلظ يف الووبي  لعا 
 فيه من إبطال اعو ا  غفلوه سمحانه، رن حاهل  كانا    لة حال من يعو د ذلكل 

[ وكيعف تأفعاون والنعو  100الذين  م عوا إن تطيععوا فاي عا معن العذين الوتعوا الأوعائ يعا وك  بععد إميعانأ  كعافاين (اي الي ا  
[( إقمال على خطائ الؤم ني 101تولى عليأ   ايت و وفيأ  ضسوله ومن يعوص  اهلل ف د هدي إىل صاا  مسو ي  

فضعل و علعى العؤم ني أبن خعا م   بغعري واسعطة خعال  لوحذياه  من كيعد الهعل الأوعائ وسعوء  ععائ   العؤم ني، وقعد ت
 خطابه الهل الأوائ إذ قال (قل اي الهل الأوائ( ومل ي ل: قل اي الي ا الذين  م وال 
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والفايس: اجلماعة معن ال عا ، والشعاض بعه ه عا إىل فايعس معن الي عو  وهع  شعا  ابعن قعيس والصعحابه، الو الضا  شاسعا وحعدهللا،   

ي ععا كمععا معععل الا سعفيان ثسععا يف قولععه (إن ال ععا  قععد مجععوا لأعع ( وسععيا  اييععة معؤذن أبهنععا مععات علععى حا ثععة ومعلعه فا 
حععدثا والن ل  وهلععا سععممال وسععمب نعع ول هععذهللا اييععة: الن ارو  وارعع ض  كععانوا يف اجلاهليععة قععد ذععاذلوا ووععاضبوا حععع تفععانوا، 

هلئععاف بععثالث سعع ني، فلمعا امومعععوا علععى انسععالم زالععا تلععك وكانعا بيعع    حععاوئ و خاهععا يععوم بعععاث الع  النو ععا قمععل ا
ارح ا  من بي    والصمحوا عدف نسالم، فساء ذلك ي و  يثعائ ف عام شعا  بعن قعيس الي عو ي، وهعو شعي  قعدر مع   ، 
فئلس إىل ارو  وار ض ، الو الضسل إلي   من ملس إلي   يعذكاه  حعاوئ بععاث، فأعا وا الن ي وولعوا، وث ى كعل فايعس: 

 لعألو  واي للخعع ض  والخععذوا السععالح، فئععاء ال عع  صععلى و عليععه وسععل  فععدخل بيعع    وقععال: التععدعون اجلاهليععة والث بععني اي
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الر اك ? ويف ضواية: البدعوى اجلاهلية?  الي التدعون بدعوى اجلاهلية  وقاال هعذهللا اييعة، فمعا فعاغ م  عا حعع الل عوا السعالح، 
معا كعان  عالع الكعاهللا إلي عا مععن  لعوع ضسعول و صعلى و عليعه وسعل ، فلمععا وععانس بعضع   بعضعا، قعال معابا بعن عمععد و: 

الصععلح و بي  ععا مععا كععان شععخ  الحععب إلي ععا مععن ضسععول و صععلى و عليععه وسععل ، فمععا ضاليععا يومععا القععمح وه الوحععأل الوه 
 والحسن  خاا من ذلك اليومل 

عمععا( وهععو ه ععا مسععوعاض لوغععري احلععال بعععد الخالطععة والصععل الععا  الصععا  وانضمععاع قععال تعععاىل (ومعع أ  مععن يععا  إىل الضذل ال 
 فيفيد معىن الوصيري ك ول الناعا فيما النندهللا الهل اللغة:          

فا  شعوضهن السو  بيضعا                      وض  وموه ن الميض سو ا و(كافاين( مفعوله الثان، وقوله (بعد إميانأ (   
 د من الوصايح توضيح فوات نعمة عظيمة كانوا في ا لو يأفاونل أتكيد لا الفا هللا قوله (يا وك ( وال ص

 وقوله (وكيف تأفاون( اسوف ام مسوعمل يف اهسومعا  اسومعا ا لأفاه  ونفي له، ك ول مايا:           
ت و( كيف اهلئاء وما ت فك صاحلة                      من  ل رم بظ ا الغيب أتتي  ومجلة (والنعو  تولعى علعيأ   اي   

حالية، وهي    اهسومعا  وال في رن كعال معن تعالوف  ايت و وإقامعة الاسعول عليعه الصعالف والسعالم فعي   وازع هلع  ععن 
 الأفا، والي وازع، فايايت ه ا هي ال ا ن ومواعظهل 

سول العظعي  بيع   ، تلعك والظافية يف قوله (وفيأ  ضسوله( ح ي ية ومؤذنة    مة عظيمة، وم ة مليلة، وهي ومو  هذا الا  
ال يععة العع  فععاز ،ععا الصععحابه الخععا مون، و،ععا  يظ ععا معععىن قولععه صععلى و عليععه وسععل   فيمععا ضواهللا ال مععذي عععن اليب سعععيد 
ارعععدضي  ه تسعععموا الصعععحايب فوالعععذي نفسعععي بيعععدهللا لعععو الن الحعععدك  النفعععس مثعععل الحعععد ذهمعععا معععا بلععع  معععد الحعععده  وه نصعععيفه  

 ال صيف نصف مدل 
 هلة على عظ  قدض الصحابة والن هل  وازعني عن مواقعة الظعالل: مسعاع ال عا ن، ومنعاهدف النعواض الاسعول عليعه ويف ايية  

السالم، ف ن ومو هللا عصمة من ضعالهل ل قعال قوعا ف: المعا الاسعول ف عد مضعى إىل ضزعة و، والمعا الأوعائ فمعا  علعى ومعه 
 الدهال 

 ( الي من يومسك الدين فال خينى عليه الضاللل فاهعوصام ه ا وقوله (ومن يعوص  اهلل ف د هدي إىل صاا  مسو ي 
 اسوعاضف للومسكل 

 ويف هذا إشاضف إىل الومسك بأوائ و و ي ه لسائا السلمني الذين مل ين دوا حياف ضسول و  صلى و عليه وسل   ل  
[ واعوصموا  مل و مجيعا وه تفاقوا واذكعاوا 102 (اي الي ا الذين  م وا ات وا و حس ت اته وه نوتن إه والنو  مسلمون 

نعما و عليأ  إذ ك و  العداء فسلف بني قلوبأ  فسصمحو  ب عموه إخواث وك و  على شعفا حفعاف معن ال عاض فسن عذك  م  عا  
[( انو عععل معععن وعععذيا الخعععا مني معععن اهخنعععداع لوسعععاو  بععععض الهعععل 103كعععذلك يمعععني و لأععع   ايتعععه لعلأععع   وعععدون 

لأوائ، إىل وايض   على نام الو وى، رن يف ذلعك زاي ف صعالح هلع  وضسعوخا نميعاهن ، وهعو خطعائ رصعحائ  معد  ا
 صلى و عليه وسل   ويساي إىل مجيع من يأون بعده ل 
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 796صفحة : 
 
دى للمو ععني(ل وهععذهللا اييععة الصععل عظععي  مععن الصععول ارخععال  انسععالميةل والو ععوى ت ععدم تفسععريها ع ععد قولععه تعععاىل (هعع  

وحاصععل اموثععال ارمععا، وامو ععائ ال  ععي ع ععه، يف ارعمععال الظععاهاف، وال ععوااي الما لععةل وحععس الو ععوى هععو الن ه يأععون في ععا 
ت صععري، وتظععاها  ععا لععيس مععن عملععه، وذلععك هععو معععىن قولععه تعععاىل (فععات وا و مععا اسععوطعو ( رن اهسععوطاعة هععي ال ععدضف، 

مل يأن تعاض  بني اييوني، وه نس ، وقيل: هاته م سوخة ب وله تععاىل (فعات وا و معا والو وى م دوض لل ا ل وبذلك إن 
اسوطعو ( رن هاته  لا على ت وى كاملة كما فساها ابن مسعو : الن يطاع فال يعصي، وينعأا فعال يأفعا، ويعذكا فعال 

قولعه تععاىل (فعات وا و معا اسعوطعو ( ف سع  ي سى، وضووا الن هعذهللا اييعة لعا ن لعا قعالوا:  اي ضسعول و معن ي عوى هلعذا ف ع ل 
هععذهللا ب ععاء علععى الن ارمععا يف اييوععني يف الومععوئ، وعلععى اخععوال  الععاا  مععن الو ععوينيل واحلععس الن هععذا بيععان ه نسعع ، كمععا 

 ح  ه احمل  ون، ولأن شاع ع د الو دمون إ ال  ال س  على ما ينمل الميانل 
وقاف م البدلا الواو بء تمعا نبداهلا يف اهفوعال إبداه قصدوا م ه ان غامل كما والو اف اس  مصدضل ات ى والصله وقية مث  

 ت دم يف قوله تعاىل (إه تو وا م    ت اف(ل 
وقوله (وه نوتن إه والنو  مسلمون( هني عن الن الن ميوتوا على حالة يف الدين إه علعى حالعة انسعالم فمحع  ال  عي هعو  

احملذو  والسوثىن هو مجلة احلال، رهنا اسوث اء من الحوال، وهذا الاكب مسعوعمل يف غعري مع عاهللا  ال يد: الع  السوثىن م ه
رنه مسوعمل يف ال  ي عن مفاضقة الدين انسالم مدف احلياف، وهو هاز نثيلي عالقوه الل وم، لعا شعاع بعني ال عا  معن الن 

 ساعة الوت الما غري معلوم كما قال الصديس:          
كل امائ مصمح يف الهلعه                      والوت ال ىن من شااو نعلعه فعال  ي ععن العوت علعى غعري انسعالم يسعول م    

ال  ي عن مفاضقعة انسعالم يف سعائا الحيعان احليعاف، ولعو كعان العاا  بعه مع عاهللا ارصعلي لأعان تاخيصعا يف مفاضقعة انسعالم إه 
ذلك يف قوله تعاىل (فال نوتن إه والنعو  مسعلمون( وقولعه( واعوصعموا  معل  ع د حضوض الوت، وهو معىن فاسد وقد ت دم

و مجيعا وه تفاقوا( ثىن الماه   ا فيه صالح النفس   رخااه ، أبماه   ا فيه صالح حاهل  يف  نياه ، وذلك اهموماع 
 ن عص  وهو  لب ما يعص  الي مي عل على هذا الدين وعدم الوفا  ليأوسموا اوا ه  قوف ومناءل واهعوصام افوعال م
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واحلمل: ما يند به لالضت اء، الو الودي، الو لل ئاف من غا ، الو  وهللا، والأالم نثيل هليئة اموماع   والوفا   علعى  يعن   

إىل و قاي ععة  و ووصعاايهللا وع عو هللا ،يئعة اسومسععاو مجاععة  معل الل عي إلععي   م  عذ هلع  معن غععا  الو سع و ، وإضعافة احلمعل
هععذا الومثيععلل وقولععه (مجيعععا( حععال وهععو الععذي ضمععح إضا ف الومثيععل، إذ لععيس ال صععو  ارمععا اعوصععام كععل مسععل  يف حععال 
انفاا هللا اعوصاما ،ذا الدين، بل ال صو  ارما اعوصام ارمة كل ا، وهصل يف ضمن ذلك الما كل واحد الومسعك ،عذا 
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نوا على هاته اهليئة، وهذا هو الومه ال اسب لومام المالغة لأثاف ما فيه من العانل وجيوز الدين، فالأالم الما هل  أبن يأو 
الن يسوعاض اهعوصام للووثيس العدين وع عو هللا، وععدم اهنفصعال ع عه، ويسعوعاض احلمعل للعدين والع عو  ك ولعه (إه  معل معن 

ن ممع  ال شعيح علعى اعومعاض ت ويعة الونعميه يف نفعس و وحمل من ال ا ( ويأون كل من اهسوعاضتني تاشيحا لألخاى، ر
السامع، وذلك هصل له  ئا  مساع لفظ معا هعو معن مالئمعات السعوعاض، ب طعع ال ظعا ععن كعون ذلعك الالئع  معوعربف فيعه 
ن اسعوعاضف الخعاى، إذ ه ي يعدهللا ذلععك اهعومعاض إه قعوف، ليسعا اهسععوعاضف بوضعع اللفعظ يف مععىن مديععد حعع يوعوه  موععوه  ال

تلعك الدهلعة اجلديعدف، احلاصععلة يف اهسعوعاضف الثانيعة، صعاضت غععري مالئمعة لععىن السعوعاض يف اهسععوعاضف ارخعاى، وإمنعا هععي 
اعوماضات لطيفة ت يد كثا ا الأالم حس ال وقايب من هذا الووضية، ف ن في ا حس ا مي ام الحد الع يعني معع إضا ف غعريهللا، وه 

ون العىن ايخا م صو ا، ويف هذا الومه ه يأون الأعالم صعاها يف ارمعا اهمومعاع علعى شك النه ع د إضا ف غريهللا ه يأ
العدين فيعؤول إىل المعا كعل واحعد مع    بعذلك علعى معا هععو ارصعل يف مععىن مثعل هعذهللا الصعيغة ويصعري قولعه (مجيععا(  ععومال 

 لوسكيد العموم السوفا  من واو اجلماعةل 
ون اعوصموا مجيعا ك وله: ذ ا ومل ومدل على الومعه ارول يف تفسعري (واعوصعموا  معل وقوله (وه تفاقوا( أتكيد لضم  

و مجيعا(ل والما على الومه الثان فيأون قوله (وه تفاقعوا( المعاا لنيعا للدهلعة علعى  لعب اهوعا  يف العدين، وقعد ذكعاث الن 
ودين(  يف سوضف ارنعام  ويف ايية  ليل على الن ارما النيء قد يؤكد ب في ضدهللا ع د قوله تعاىل (وقد ضلوا وما كانوا م 

 النيء يسول م ال  ي عن ضدهللال 
وقوله (واذكاوا نعمة و عليأ ( تصعوياا حلعاهل  الع  المعاوا أبن يأونعوا علي عا وهعي اهعوصعام مجعيعا  امععة انسعالم العذي   

اىل، الذي اخواض هل  هذا الدين، ويف ذلعك وعايض كان سمب اا   من تلك احلالة، ويف ضمن ذلك تذكري ب عمة و تع
على إمابة الماهللا تعاىل إايه  اهتفا ل والوذكري ب عمة و تعاىل  ايس من  ا  مواعظ الاسلل قال تعاىل حأاية عن هعو  

(وذكعاك  (واذكاوا إذ معلأ  خلفاء من بعد قوم نوح( وقال عن شعيب (واذكاوا إذ ك عو  قلعيال فأثعاك ( وقعال و لوسعى 
أبايم و(ل وهععذا الوععذكري خععاص  ععن السععل  بعععد الن كععان يف اجلاهليععة، رن اييععة خطععائ للصععحابة ولأععن ال ععة بععه مسععوماف 
على سائا السلمني، رن كل ممل ي دض الن لو مل يسمس إسالم اجليل الذي قمله لأعانوا هع  الععداء وكعانوا علعى شعفا حفعاف 

 من ال اضل 
 و  العداء( معورب في ا الوع يب من قوله (فسلف بني قلوبأ ( إذ ال عمة مل تأن ع د الععداوف، ولأعن والظافية يف قوله (إذ ك 

 ع د حصول الوسليف ع ب تلك العداوفل 
وارطائ للمؤم ني وه  يومئذ ال اماين وارنصاض والفاا  قليلون من بعض ال مائل ال ايمة، وكان مجعيع   قمعل انسعالم يف  

  وارععا  كانععا بيعع    حععاوئ  امععا مائععة وعنععاين سعع ة قمععل اهلئععاف، وم  مععا كععان يععوم بعععاث، عععداوف وحععاوئ، فععارو 
والعععائ كععانوا يف حععاوئ وغععاضات بععل وسععائا ارمعع  العع   عاهععا انسععالم كععانوا يف تفععا  وذععاذل فصععاض الععذين  خلععوا يف 

معععوا ن، ول عععد حاولععععا  انسعععالم إخعععواث والوليعععاء بعضععع   لعععمعض، ه يصعععده  عععععن ذلعععك اخعععوال  النسعععائ، وه تماععععد
حأمايه  والولو الاالي م    الوسليف بي   ، وإصالح ذات بي   ، أبفانني الدعايعة معن خطابعة ومعاهللا وشععا فلع  يصعلوا إىل 

 ما ابوغوا حع اللف و بني قلو،  انسالم فصاضوا بذلك الوسليف    لة ارخوانل 
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يل: خيو  ارخعوان ارو اجملعازي وارخعوف ارو احل ي عي، وي بصعحيح قعال تععاىل واروان مجع ارو، مثل ارخوف، وق  

(الو بيوت إخوانأ ( وقال (إمنا الؤم ون الخوف( وليس يصح الن يأون للمعىن اجملازي صيغة خاصة يف اجلمعع الو الفعا  وإه 
وني الوضوعوني لعىن واحد فيغلم ا لمطل كون اللفظ هازا وصاض من كا، لأن لالسوعمال الن يغلب إ ال  إحدى الصيغ

 يف العىن اجملازي وارخاى يف احل ي يل 
وقد امنت و علي   بوغيري الحواهل  معن الشع ع حالعة إىل الحسع  ا: فحالعة كعانوا علي عا هعي حالعة الععداوف والوفعان والو اتعل،  

كانوا يف السوالى فسصمحوا يف احلسىن، وال ا    وحالة الصمحوا علي ا وه  حالة ارخوف وه يدضو الفا  بني احلالني إه من
إذا كانوا يف حالة بؤ  وض ك واعوا وها صاض الن اء  ال، ، وذلا له نفوس   فل  ينعاوا  ا ه  فيه، وه يوفط وا لوخي  
ىن عواقمعه، حععع إذا هيعئ هلعع  الصععالح، والخعذ يوطععا  إلععي   اسعوفاقوا مععن شعع و  ، وعلمعوا سععوء حععالو  ، ورمعل هععذا الععع

مجعا هل  هذهللا ايية يف اهمو ان بني ذكا احلالوني وما بي  ما ف الا (إذ ك و  العداء فعسلف بعني قلعوبأ  فسصعمحو  ب عموعه 
 إخواث(ل 

وقوله (ب عموه( الماء فيه للمالبسة  عىن (مع( الي الصمحو  إخواث مصعاحمني نعمعة و وهعي نعمعة ارخعوف، ك عول الفضعل  
           بن عما  بن عومة الل  :

كلله نية يف بغض صاحمه                      ب عمة و ن ليأ  وت لونعا وقوله (وك و  على شفا حفاف معن ال عاض فسن عذك     
م  ا( عطف علعى (ك عو  الععداء( ف عو نعمعة الخعاى وهعي نعمعة انن عاذ معن حالعة الخعاى بئيسعة وهعي حالعة انشعاا  علعى 

 ال لأاتل 
حا  ال ليب و افه، واللف ممدله واول والما واو شفة ف د حذفا وعوضا ع  ا اهلعاء مثعل سع ة والنفا مثل النفة هو  

 وع ف إه الهن  مل جيمعوهللا على شفوات وه على شفوني بل قالوا شفاهللا كسهن  اعودوا اهلاء كارصلل 
 ن الذي عرب ع ه زهري ب وله:          فسضى الن شفا حفاف ال اض ه ا نثيل حلاهل  يف اجلاهلية حني كانوا على وشك اهلالو والوفا 
تفانوا و قوا بي    م ن    ال قوم بلع  ،ع  النعي إىل شعفا حفعري معن ال عاض كارخعدو  فلعيس بيع    وبعني اهلعالو السعايع   

يف  الوعام إه خطعوف قصعريف، واخويعاض احلالعة النععمه ،عا ه عا رن ال عاض الشعد ال لأععات إهالكعا، والسعاع ا، وهعذا هعو ال اسععب
زل ايية ليأعون اهمو عان ب عموعني  سوسعوني مهعا: نعمعة ارخعوف بععد الععداوف، ونعمعة السعالمة بععد ارطعا، كمعا قعال البعو 

 الطيب:          
ااف من المسساء بعد وقوع وانن اذ من حالوني ش يعونيل وقال مج وض الفسعاين: الضا  ثض م ع   وعلعى قعوهل  هعذا يأعون   

سعوعاضا لالقعع ائ اسعوعاضف احملسععو  للمع عولل وال عاض ح ي ععة، ويمععد هععذا احملمعل قولععه تععاىل (حفععاف( إذ قعوف (شعفا حفععاف( م
ليسا م    حفاف بل عامل عظي  للعذائل وض  يف احلديث  فع ذا هعي مطويعة كطعي المئعا وإذا هلعا قعاثن  ولأعن ذلعك ضياي 
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مو عان علعى هعذا امو عاث علعي   انميعان بععد الأفعا وهع  ماءت على ومه الومثيل وإه ف ي ه هي  ،ا ال ظعال ويأعون اه
لي ي    بدخول الأفاف ال اض علموا الهن  كانوا علعى شعفاهال وقيعل: الضا  ثض احلعائ وهعو بعيعد معدا رن ثض احلعائ ه توقعد 

 يف حفاف بل توقد يف العلياء لرياها من كان بعيدا كما قال احلاضث:          
 ل عاض                      عناء تلوى ،ا الععلعياء وبعي يك الوقدت ه د ا  
فو عععوضت ثضهعععا معععن بععععععيد                      خبععع ازي الاين م عععك الصععععالء ورهنععع  كعععانوا مالبسعععني هلعععا ومل يأونعععوا علععععى   

 م اضبو ال 
حفعاف وععا  عليعه الوسنيعث معن والضمري يف (م  ا( لل اض على الو ا يا الثالثعةل وجيعوز علعى الو عديا ارول الن يأعون لنعفا  

 الضا  إليه ك ول ارعنى:          
وتنا  ال ول الذي قد الذعوعه                      كما شاقا صدض ال  اف من الدم وقوله (كذلك يمني و لأ   ايته(   

يه صالح  ل والميعان ه عا  ععىن نعمة الخاى وهي نعمة الوعلي  وانضشا ، وإيضاح احل ائس حع تأمل ع وهل ، ويومي وا ما ف
 انر اض وانيضاحل وايايت جيوز الن يأون الاا  ،ا ال ع ، ك ول احلاث بن حل ف:          

 من ل ا ع دهللا من ارعري  اي                      ت ثالث يف كل ن ال ضاء    
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  وقلعو،  أبنعواض الععاض  انهليعةل والن يعاا  ،عا  ايت ال عا ن ف هنعا وجيوز الن ياا  ،ا  هئل ع ايوه تعاىل ،  وتث يف ع وهل  

 غاية يف انفصاح عن ال اصد وإبالغ العان إىل ارذهانل 
[ وه تأونععوا  104(ولععوأن معع أ  المععة يععدعون إىل ارععري وأيمععاون العععاو  وي  ععون عععن ال أععا والولئععك هعع  الفلحععون  

 [(ل 105ماءه  المي ات والولئك هل  عذائ عظي   كالذين تفاقوا واخولفوا من بعد ما
هذا مفاع عن الأالم السابس: رنه لا الر ا هل  نعمة ن ل   من حال  ش اء وش اعة إىل حعال  نععي  وكمعال، وكعانوا قعد  

ال غعريه  معن ذاقوا بني احلالوني ارماين مث ارحلوين، فحلموا الدها الشطايه، كانوا الحاايء أبن يسعوا بأل ع م   إىل انون
سوء ما هو فيه إىل حسىن ما ه  عليه حع يأون ال ا  المة واحدف خريفل ويف غاي ف المنا حعب النعاضكة يف ارعري لعذلك 

 جتد الص  إذا ضالى شيئا العئمه ث ى من هو حوله لرياهللا معهل 
ه عععدل عععن العطععف الفععاء ولععذلك كععان هععذا الأععالم حععااي أبن يعطععف الفععاء، ولععو عطععف ،ععا لأععان السععلوا عابيععا إه النعع 

ت مي ا على الن مضمون هذا الأالم م صو  لذاته  يث لو مل يسم ه الأالم السابس لأان هو حااي أبن يؤما به فال يأون 
 مذكوضا رمل الوفاع عن غريهللا والومعل 

صعده  ال عا  وفيه من حسن ال ابلة يف الو سي  ضائ من ضاوئ ارطابة: وذلك النه النأا على الهل الأوعائ كفعاه  و  
عن انميان، ف ال (قل اي الهعل الأوعائ مل تأفعاون  ايت و وو شع يد علعى معا تعملعون قعل اي الهعل الأوعائ مل تصعدون 

 عن سميل و( اييةل 
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وقابعل ذلعك أبن المععا العؤم ني انميععان والعدعاء إليععه إذ قعال (اي الي ععا العذين ات ععوا و حعس ت اتععه( وقولعه (ولععوأن مع أ  المععة  
 دعون إىل ارري( اييةل ي
وصيغة (ولوأن م أ  المة( صيغة وموئ رهنا الصاح يف ارما من صعيغة افعلعوا رهنعا الصعل ال فع ذا كعان ارمعا الععاو    

وال  ي عن ال أا غري معلوم بي    من قمعل نع ول هعذهللا اييعة، فعارما لونعايع الومعوئ، وإذا كعان ذلعك حاصعال بيع    معن 
لعه (ك ععو  خعري المعة الخامععا لل اسعي أتمععاون الععاو  وت  عون عععن ال أعا( فعارما لوسكيععد معا كععانوا قمعل كمعا يععدل عليعه قو 

يفعلونه ووموبعه، وفيعه زاي ف ارمعا العدعوف إىل ارعري وقعد كعان الومعوئ م عاضا معن قمعل  ايت الخعاى مثعل (وتواصعوا احلعس 
للدهلعة علععى العدوام والثمععات عليعه، مثععل (اي الي عا الععذين وتواصعوا الصعرب(، الو أبوامععا نمويعةل فععارما لوسكيعد الومععوئ اليضعا 

  م وا  م وا اهلل(ل 
 وارمة اجلماعة والطائفة ك وله تعاىل (كلما  خلا المة لع ا الخو ا(ل  
والصل ارمة من كعالم الععائ الطائفعة معن ال عا  الع  تعؤم قصعدا واحعدا: معن نسعب الو معو ن الو  يعن، الو همعوع ذلعك،  

 انضافة الو الوصف ك وهل : المة العائ والمة غسان والمة ال صاضىل  ويوعني ما جيمع ا
والخا ب بضمري (م أ ( إن كان ه  الصحائ ضسول و كما هعو رعاها ارطعاات السعاب ة  نفعا معاز الن تأعون (معن(  

فيأعون الععىن: بيانيه وقدم الميان على المني ويأون ما صد  ارمة نفس الصحابة، وه  الهعل العصعا ارول معن السعلمني 
ولوأونوا المة يدعون إىل ارري ف ذهللا ارمة الصحائ هعذا الوصعف قعد المعاوا أبن يأونعوا معن همعوع   ارمعة الوصعوفة أبهنع  
يدعون إىل ارري، وال صو  تأوين هذا الوصف رن الوامب علعي   هعو الوخلعس ،عذا ارلعس فع ذا ذل عوا بعه تأونعا ارمعة 

هعي الهعل الدي عة الفاضعلة ال نعو ف للحأمعاء معن قمعل، فئعاءت اييعة ،عذا ارمعا علعى هعذا الطلوبةل وهي الفضل ارمع ل و 
 ارسلوئ الملي  الوم ل 

   
 
 

 800صفحة : 
 
ويف هعذا  سعن الوئايعد: مععا ت معن الخعا مني المععة الخعاى للممالغعة يف هعذا احلأعع  كمعا ي عال: لفععالن معن ب يعه النصععاضل   

  ثهععني عععن ال أععا حععع تأونععوا المععة هععذهللا صععفو ا، وهععذا هععو ارر ععا فيأععون مجيععع وال صععو : ولوأونععوا  مععاين العععاو 
الصحائ ضسول و  صلى و عليه وسل   قد خو موا أبن يأونعوا  ععاف إىل ارعري، وه معام ف عو العذين تل عوا النعايعة معن 

ا والحواهلا، وين د هلذا قوله  صلى و ضسول و  صلى و عليه وسل   مماشاف، ف   الوىل ال ا  بومليغ ال والعل   ناهده
عليه وسل   يف موا ن كثريف  ليمل  الناهد الغائب ارهل بلغا  وإىل هذا احململ معال ال معا  وغعري واحعد معن الفسعاين،  

 كما قاله ابن عطيةل 
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ض، والعاا  معن وجيوز اليضعا، علعى اعومعاض الضعمري خطعاا رصعحائ  معد  صعلى و عليعه وسعل ، الن تأعون (معن( للومععي 
ارمة اجلماعة والفايس، الي: وليأن بعضأ  فاي ا يدعون إىل ارري فيأون الوموئ على مجاعة من الصحابة ف د قال ابن 
عطية: قال الضحاو، والطربي: الما الؤم ني الن تأون م    مجاعة ،ذهللا الصفةل ف   خاصة الصحائ الاسول وه  خاصة 

 الاوافل 
الومععوئ علععى كععل ميععل بعععده  بطايععس ال يععا  لععئال يوعطععل اهلععدىل ومععن ال ععا  مععن ه  والقععول: علععى هععذا يثمععا حأعع  

يسوطيع الدعوف إىل ارري، وارما العاو ،وال  ي عن ال أا، قال تعاىل (فلو ه نفا من كل فاقة م     ائفة ليوف  وا يف 
 الدين ولي ذضوا قوم  ( اييةل 

تمعا لأون الخا ب بيا الي ا الذين  م وا إايه  اليضا، كانا (من( للومعيض ه وإن كان ارطائ الضمري جلميع الؤم ني  
 الععة، وكععان الععاا  ارمععة الطائفععة، إذ ه يأععون الؤم ععون كل عع  مععسموضين الععدعاء إىل ارععري، وارمععا العععاو ، وال  ععي عععن 

ي، ومن تمع  ، وعلى هذا فيأون السموض ال أا، بل يأون الوامب على الأفاية وإىل هذا العىن ذهب ابن عطية، والطرب 
 مجاعة غري معي ة وإمنا ال صو  حصول هذا الفعل الذي فا  على ارمة وقوعهل 

علععى الن اهعومععاض ه مي ععع مععن الن تأععون (مععن( بيانيععة  عععىن الن يأونععوا هعع  ارمععة، ويأععون الععاا  بأععوهن  يععدعون إىل ارععري،  
إقامعة ذلععك فععي   والن ه خيلعوا عععن ذلعك علععى حسععب احلامعة، وم ععداض الأفععاءف  وأيمعاون العععاو ، وي  عون عععن ال أععا،

لل يام بذلك، ويأون هذا ماضاي على العوعا  ع عد الععائ معن وصعف ال ميلعة الصعفات النعائعة في عا الغالميعة علعى الفاا هعا  
 ك وهل : اهلة لئام، وعذضف عنا ل 

  تأونوا كالذين تفاقوا( كما سيسول وعلى هذهللا اهعوماضات جتاي اهعوماضات يف قوله (وه 
إن الدعوف إىل ارري توفاوت: فم  عا معا هعو بعني ي عوم بعه كعل مسعل ، وم  عا معا هوعا  إىل علع  في عوم بعه الهلعه، وهعذا هعو   

ام السمى بفا  الأفاية، يع  إذ قام به بعض ال ا  كفى عن قيام الماقني، وتوعني الطائفة ال  ت وم ،ا بووفا شاو  ال ي
 ثل ذلك الفعل في ال كال وف على السالح يف احلائ، وكالسماحة يف إن اذ الغايس، والعل  أبموض الدين يف ارما العاو  
وال  ي عن ال أا، وكذلك تعني العد  الذي يأفي لل يام بذلك الفععل مثعل كعون اجلعيأل نصعف ععد  معيأل الععدو، ولعا  

الأفايعة الفايععس العذين فعي   النععاو ، وهمعوع الهعل الملععد، الو ال ميلعة، لو فيععذ كعان ارمعا يسععول م موعل عا فلمعسموض يف فععا  
ذلك، ف ذا قام به العد  الأايف  عن فعي   النعاو  سع   الوأليعف ععن المعاقني، وإذا مل ي ومعوا بعه كعان انمث علعى الملعد الو 

قععام بععه الععمعض ف منععا يثععائ ذلععك  ال ميلععة، لسععأوت مجععيع  ، ولو ععاعس الصععاحلني لل يععام بععذلك، مععع سععأو   اليضععا مث إذا
 المعض خاصةل 

ومعععىن الععدعاء إىل ارععري الععدعاء إىل انسععالم، وبععث  عععوف ال عع   صععلى و عليععه وسععل (، فعع ن ارععري اسعع  جيمععع خصععال  
 انسالم: ففي حديث حذيفة بن اليمان  قلا: اي ضسول و إث ك ا يف ماهلية وشا فئاءث و ،ذا ارعري ف عل بععد هعذا
ارري من شا  احلديث، ولذلك يأون عطف ارما العاو  وال  ي عن ال أا عليه من عطف النيء على مغاياهللا، وهو 
الصل العطفل وقيل: الضيد ارري ما ينمل مجيع ارريات، وم  عا ارمعا الععاو  وال  عي ععن ال أعا، فيأعون العطعف معن 

 عطف اراص على العام لالهومام بهل 
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يععدعون وأيمععاون وي  ععون ل صععد الوعمععي  الي يععدعون كععل الحععد كمععا يف قولععه تعععاىل (وو يععدعو إىل  اض وحععذفا مفاعيععل  
 السالم(ل 

   
 

 800صفحة : 
 
ويف هعذا  سعن الوئايعد: مععا ت معن الخعا مني المععة الخعاى للممالغعة يف هعذا احلأعع  كمعا ي عال: لفععالن معن ب يعه النصععاضل   

 عععن ال أععا حععع تأونععوا المععة هععذهللا صععفو ا، وهععذا هععو ارر ععا فيأععون مجيععع وال صععو : ولوأونععوا  مععاين العععاو  ثهععني
الصحائ ضسول و  صلى و عليه وسل   قد خو موا أبن يأونعوا  ععاف إىل ارعري، وه معام ف عو العذين تل عوا النعايعة معن 

اهلا، وين د هلذا قوله  صلى و ضسول و  صلى و عليه وسل   مماشاف، ف   الوىل ال ا  بومليغ ال والعل   ناهدها والحو 
عليه وسل   يف موا ن كثريف  ليمل  الناهد الغائب ارهل بلغا  وإىل هذا احململ معال ال معا  وغعري واحعد معن الفسعاين،  

 كما قاله ابن عطيةل 
اا  معن وجيوز اليضعا، علعى اعومعاض الضعمري خطعاا رصعحائ  معد  صعلى و عليعه وسعل ، الن تأعون (معن( للومععيض، والع 

ارمة اجلماعة والفايس، الي: وليأن بعضأ  فاي ا يدعون إىل ارري فيأون الوموئ على مجاعة من الصحابة ف د قال ابن 
عطية: قال الضحاو، والطربي: الما الؤم ني الن تأون م    مجاعة ،ذهللا الصفةل ف   خاصة الصحائ الاسول وه  خاصة 

 الاوافل 
ئ علععى كععل ميععل بعععده  بطايععس ال يععا  لععئال يوعطععل اهلععدىل ومععن ال ععا  مععن ه والقععول: علععى هععذا يثمععا حأعع  الومععو  

يسوطيع الدعوف إىل ارري، وارما العاو ،وال  ي عن ال أا، قال تعاىل (فلو ه نفا من كل فاقة م     ائفة ليوف  وا يف 
 الدين ولي ذضوا قوم  ( اييةل 

أون الخا ب بيا الي ا الذين  م وا إايه  اليضا، كانا (من( للومعيض ه وإن كان ارطائ الضمري جلميع الؤم ني تمعا ل 
 الععة، وكععان الععاا  ارمععة الطائفععة، إذ ه يأععون الؤم ععون كل عع  مععسموضين الععدعاء إىل ارععري، وارمععا العععاو ، وال  ععي عععن 

ن تمع  ، وعلى هذا فيأون السموض ال أا، بل يأون الوامب على الأفاية وإىل هذا العىن ذهب ابن عطية، والطربي، وم
 مجاعة غري معي ة وإمنا ال صو  حصول هذا الفعل الذي فا  على ارمة وقوعهل 

علععى الن اهعومععاض ه مي ععع مععن الن تأععون (مععن( بيانيععة  عععىن الن يأونععوا هعع  ارمععة، ويأععون الععاا  بأععوهن  يععدعون إىل ارععري،  
ذلععك فععي   والن ه خيلعوا عععن ذلعك علععى حسععب احلامعة، وم ععداض الأفععاءف  وأيمعاون العععاو ، وي  عون عععن ال أععا، إقامعة

لل يام بذلك، ويأون هذا ماضاي على العوعا  ع عد الععائ معن وصعف ال ميلعة الصعفات النعائعة في عا الغالميعة علعى الفاا هعا  
 ك وهل : اهلة لئام، وعذضف عنا ل 

 وا كالذين تفاقوا( كما سيسول وعلى هذهللا اهعوماضات جتاي اهعوماضات يف قوله (وه تأون 
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إن الدعوف إىل ارري توفاوت: فم  عا معا هعو بعني ي عوم بعه كعل مسعل ، وم  عا معا هوعا  إىل علع  في عوم بعه الهلعه، وهعذا هعو   
السمى بفا  الأفاية، يع  إذ قام به بعض ال ا  كفى عن قيام الماقني، وتوعني الطائفة ال  ت وم ،ا بووفا شاو  ال يام 

ل ذلك الفعل في ال كال وف على السالح يف احلائ، وكالسماحة يف إن اذ الغايس، والعل  أبموض الدين يف ارما العاو   ث
وال  ي عن ال أا، وكذلك تعني العد  الذي يأفي لل يام بذلك الفععل مثعل كعون اجلعيأل نصعف ععد  معيأل الععدو، ولعا  

ة الفايععس العذين فعي   النععاو ، وهمعوع الهعل الملععد، الو ال ميلعة، لو فيععذ كعان ارمعا يسععول م موعل عا فلمعسموض يف فععا  الأفايع
ذلك، ف ذا قام به العد  الأايف  عن فعي   النعاو  سع   الوأليعف ععن المعاقني، وإذا مل ي ومعوا بعه كعان انمث علعى الملعد الو 

ه الععمعض ف منععا يثععائ ذلععك ال ميلععة، لسععأوت مجععيع  ، ولو ععاعس الصععاحلني لل يععام بععذلك، مععع سععأو   اليضععا مث إذا قععام بعع
 المعض خاصةل 

ومعععىن الععدعاء إىل ارععري الععدعاء إىل انسععالم، وبععث  عععوف ال عع   صععلى و عليععه وسععل (، فعع ن ارععري اسعع  جيمععع خصععال  
انسالم: ففي حديث حذيفة بن اليمان  قلا: اي ضسول و إث ك ا يف ماهلية وشا فئاءث و ،ذا ارعري ف عل بععد هعذا 

من شا  احلديث، ولذلك يأون عطف ارما العاو  وال  ي عن ال أا عليه من عطف النيء على مغاياهللا، وهو  ارري
الصل العطفل وقيل: الضيد ارري ما ينمل مجيع ارريات، وم  عا ارمعا الععاو  وال  عي ععن ال أعا، فيأعون العطعف معن 

 عطف اراص على العام لالهومام بهل 
وأيمععاون وي  ععون ل صععد الوعمععي  الي يععدعون كععل الحععد كمععا يف قولععه تعععاىل (وو يععدعو إىل  اض وحععذفا مفاعيععل يععدعون  

 السالم(ل 
   
 

 801صفحة : 
 
والعاو  هو ما يعا  وهو هاز يف ال مول الاضي به، رن النيء إذا كان معاوفا كعان مسلوفعا م معوه ماضعيا بعه، والضيعد   

 لناائع، وهو احلس والصالح، رن ذلك م مول ع د انوفاء العواض ل به ه ا ما ي مل ع د الهل الع ول، ويف ا
وال أا هاز يف الأاوهللا، والأاهللا هزم لسنأاض رن ال أا يف الصل اللسان هو اجل ل وم ه تسمية غري السلو  نأاف، والضيد  

 به ه ا الما ل والفسا ، رهنما من الأاوهللا يف اجلملة ع د انوفاء العواض ل 
ف يف (ارععري، والعععاو ، وال أععا( تعايععف اهسععوغاا ، فيفيععد العمععوم يف العععامالت  سععب مععا ي و ععي إليععه العلععع  والوعايعع 

 وال دضف فينمه اهسوغاا  العايفل 
ومعن الفسععاين معن عععني معععل (معن( يف قولععه تعععاىل (ولعوأن معع أ  المععة( للميعان، وأتول الأععالم بو ععديا ت عدر الميععان علععى  

عىن: ولوأن المة هي انو  الي ولوأونوا المة يدعون،  اولة للوسعوية بعني مضعمون هعذهللا اييعة، ومضعمون قولعه المني فيصري ال
تعاىل (ك و  خري المة الخاما لل ا  أتماون العاو ( ومساواف مع يعي اييوعني غعري موعي عة جلعواز ان يأعون العاا  معن خعري 

 ي ه ه الكل المة هاته ارمة، ال  قاما ارما العاو ، على ماس م
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واييععة الوممععا الن ت ععوم  ائفععة مععن السععلمني ارمععا العععاو  وال  ععي عععن ال أععا، وهشععك الن ارمععا وال  ععي مععن القسععام  
ال ععول والأععالم، فععالألف بععه هععو بيععان العععاو ، وارمععا بععه، وبيععان ال أععا، وال  ععي ع ععه، والمععا اموثععال الععسموضين وال  يععني 

هف ارموض الذين هملوهن  على فععل معا المعاوا بعه، والمعا معا وقعع يف احلعديث  معن ضالى مع أ  لذلك، فموكول إلي   الو إىل و 
م أاا فليغريهللا بيدهللا فسن مل يسوطيع فملسانه فسن مل يسوطع فم لمه  فذلك ماتمة الوغيري، والوغيري يأون اليد، ويأعون ال لعب 

 الي ن  الوغيري، والما ارما وال  ي فال يأوثن ،مال 
ععاو  وال أععا إن كععاث ضععاوضيني كععان لأعل مسععل  الن أيمععا وي  ععي في مععا، وان كعاث نظععايني، فسمنععا ي ععوم ارمععا وال  ععي وال 

 في ما الهل العل ل 
ولألما العاو  وال  ي عن ال أا شاو  ممي ة يف الف ه واي ائ الناعية، اله الن النمعه إىل شعا  سعاء ف ع  بععض ال عا   

: ين   اله جيا ال  ي إىل م أا العظ ل وهذا شا  قد خعام م يعة ارمعا الععاو  وال  عي ععن فيه وهو قول بعض الف  اء
ال أا، والذذهللا السلمون ذضيعة ل و هذا الوامبل ول د ساء ف م   فيه إذ ماا  من  ه الن يوح س ارما الن الماهللا جيعا إىل 

 القوىل  م أا العظ  ه الن خيا  الن يووه  إذ الوموئ قطعي ه يعاضضه إه رن
ولا كان تعيعني الأفعاءف لل يعام ،عذا الفعا ، يف ارمعا الععاو  وال  عي ععن ال أعا، لووقفعه علعى مااتعب العلع  الععاو    

وال أا، ومااتب ال دضف على الوغيري، وإف ام ال ا  ذلك، ضالى الئمة السلمني تعيني وهف للمحعث ععن ال عاكا وتعيعني كيفيعة 
تلعك الوهيعة احلسععمة، وقعد الوىل عمععا بعن ارطعائ يف هاتععه الوهيعة الم النعفاء، والشعع ا معن ولي ععا يف ال يعام بوغيريهعا، ومسععوا 

الدولة العماسية البن عائنة، وكان ضمال صلما يف احلس، وتسمى هذهللا الوهيعة يف الغعائ وهيعة السعو  وقعد ولياهعا يف قا معة 
ل وكانعا يف الدولعة 220الصعحائ البعن ال اسع  تعويف سع ة ارمام  مد بن خالد بن مات يل ال ا   العاو  ارشىل من 

 احلفصية وهية احلسمة من الوهايت ال مي ة وض ا ضما إىل ال ضاء كما كان احلال يف تونس بعد الدولة احلفصيةل 
ومجلعة (والولئعك هع  الفلحعون( معطوفعة علعى صعفات المعة وهعي الع  تضعم و ا مجعل (يعدعون إىل ارعري وأيمعاون العععاو   
ي  ون عن ال أا( والو ديا: وه  مفلحون: رن الفالح لا كان مسمما على تلك الصفات الثالث معل    لة صفة هلع ، و 

 وجيوز معل مجلة (والولئك ه  الفلحون( حاه من المة، والواو للحالل 
ل ا بدون عطف، مثعل وال صو  بناض   الفالح الأامل إن فعلوا ذلكل وكان م وضى الظاها فصل هذهللا اجلملة عما قم 

فصل مجلة (الولئك على هدى معن ض،ع ( لأعن هعذهللا عطفعا الو معاءت حعاه رن مضعموهنا مع اء ععن اجلمعل الع  قمل عا، 
 ف ي المدض أبن تلحس ،ال 

ومفا  هذهللا اجلملة قصا صفة الفالح علي  ، ف و الما قصا إضايف ال سمة لن مل ي   بعذلك معع ال عدضف عليعه، والمعا قصعا  
 لمالغة لعدم اهعودا  يف هذا ال ام بفالح غريه ، وهو معىن قصد الدهلة على معىن الأمالل الضيد به ا
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وقوله (وه تأونوا كالذين تفاقوا( معطو  على قوله (ولوأن م أ  المة( وهو يامع إىل قوله قمل (وه تفاقوا( لا فيعه معن   
لدي   من مطالعة الخوال الي و ل وفيه إشاضف إىل الن تاو ارمعا الععاو  وال  عي نثيل حال الوفا  يف البنع صوضهللا العاوفة 

 عن ال أا يفضي إىل الوفا  واهخوال  إذ تأثا ال  عات وال  غات وت نس ارمة بذلك انن اقا شديدال 
يف الن حأع  هعذهللا  والخا ب به جياي على اهحومالني العذكوضين يف الخا عب ب ولعه (ولعوأن مع أ  المعة( معع انعه هشعك 

ايية يع  سعائا السعلمني: المعا بطايعس اللفعظ، وإمعا بطايعس حلعن ارطعائ، رن ال  عي ع عه هعو احلالعة النعمي ة  عال اللعذين 
 تفاقوا واخولفوال 

والضيعععد العععذين تفاقعععوا واخولفعععوا يف الصعععول العععدين، معععن الي عععو  وال صعععاضى، معععن بععععد معععا معععاءه  معععن العععدهئل الانععععة معععن  
اهف ا ل وقدم اهف ا  على اهخوال  لسيذان أبن اهخوال  علعة الوفعا  وهعذا معن الفعا ات احلاصعلة معن اهخوال  و 

 تاتيب الأالم وذكا ارشياء مع م اضنو ا، ويف عأسه قوله تعاىل (وات وا و ويعلمأ  و(ل 
  يف الصععول الداينععة الععذي يفضععي إىل وفيععه إشععاضف إىل الن اهخععوال  الععذموم والععذي يععؤ ي إىل اهفعع ا ، وهععو اهخععوال 

تأفري بعض ارمة بعضا، الو تفسي ه،  ون اهخوال  يف الفاوع المي ة على اخوال  مصا  ارمة يف ارقطاض وارعصاض، 
وهو العرب ع ه اهمو ا ل و ن إذا ت صي ا بضي  الذاهب انسالمية ه اد اف اقا ننس بني السلمني إه عن اخوال  يف 

 الع ائد وارصول،  ون اهخوال  يف اهمو ا  يف فاوع النايعة ل 
 والمي ات: الدهئل ال  في ا عصمة من الوقوع يف اهخوال  لو قيضا هلا الف امل  
وقوله (والولئك هل  عذائ عظي ( م ابل قوله يف الفايس ايخا (والولئك ه  الفلحون( فال ول فيه كال ول يف نظريهللا، وهذا  

 الوفا  واهخوال  وعلى تفايط   يف جت ب السمابهل  م اء على
(يعععععوم تمعععععيض ومعععععوهللا وتسعععععو  ومعععععوهللا فسمعععععا العععععذين اسعععععو ت ومعععععوه   الكفعععععام بععععععد إميعععععانأ  فعععععذوقوا الععععععذائ  عععععا ك عععععو   

[( جيععوز الن يأععون (يععوم تمععيض 107[ والمععا الععذين ابيضععا ومععوه   ففععي ضزععة و هعع  في ععا خالععدون 106تأفععاون 
 ، موعل ا  ا يف قولعه هلع  ععذائ( معن مععىن كعائن الو مسعو ا: الي يأعون ععذائ هلع  يعوم تمعيض وموهللا( م صوا على الظا 

وموهللا وتسو  وموهللا، وهعذا هعو اجلعاضي علعى الكثعا اهسعوعمال يف إضعافة المسعاء ال معان إىل اجلمعلل وجيعوز الن يأعون م صعوا 
ت عديا: تمعيض فيعه ومعوهللا وتسعو  فيعه  على الفعول به لفععل الذكعا  عذوفا، وتأعون مجلعة (تمعيض ومعوهللا( صعفة ل(يعوم( علعى

 وموهللال 
ويف تعايف هعذا اليعوم  صعول بيعا  ومعوهللا وسعوا  ومعوهللا فيعه،  ويعل رمعاهللا، وتنعويس لعا يعا  بععدهللا معن تفصعيل الصعحائ   

الوموهللا الميضة، والوموهللا السو ف: تاعيما لفايس وتاغيما لفايس  خال وارر ا الن عل  السامعني بوقوع تمييض ومعوهللا وتسعويد 
وهللا يف ذلك اليوم حاصل معن قمعل: يف ايايت ال ازلعة قمعل هعذهللا اييعة ، مثعل قولعه تععاىل (ويعوم ال يامعة تعاى العذين كعذبوا وم

 على و وموه   مسو ف( وقوله (وموهللا يومئذ مسفاف ضاحأة مسومناف ووموهللا يومئذ علي ا غربف تاه  ا ق ف(ل 
ؤمن والأعافا يعوم ال يامعة، ومهعا بيعا  وسعوا  خاصعان رن هعذا معن والميا  والسوا  بيا  وسوا  ح ي يان يوس  ،ما ال 

 الحوال ايخاف فال  اعي لصافه عن ح ي وهل 
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وقولعععه تععععاىل (فسمعععا العععذين اسعععو ت ومعععوه   الكفعععام بععععد الميعععانأ ( تفصعععيل لألمجعععال السعععابس، سعععلك فيعععه  ايعععس ال نعععا  
ف عع  الأععافاون ي ععال هلعع  الكفععام إىل  خععاهللا: (والمععا  العأععو ، وفيععه الجيععاز رن الصععل الأععالم، فسمععا الععذين اسععو ت ومععوه  
 الذين ابيضا وموه   ف   الؤم ون ويف ضزة و ه  في ا خالدون(ل 

وقدم ع د وصف اليوم ذكا الميا ، العذي هعو شععاض الهعل ال ععي ، تنعايفا لعذلك اليعوم أبنعه يعوم ر عوض ضزعة و ونعموعه،  
ة الهل ال عي ، ع ب وعيد غريه  الععذائ، حسعاف علعي  ، إذ يعلع  السعامع ورن ضزة و سم ا غضمه، ورن يف ذكا مس

 الن هل  عذاا عظيما يف يوم فيه نعي  عظي ل مث قدم يف الوفصيل ذكا مسة الهل العذائ تعئيال  ساء  ل 
، وذلععك وقولعه (الكفععام( م ععول قععول  ععذو  هععذ  مثلععه يف الأععالم لظ ععوضهللا: رن اهسععوف ام ه يصععدض إه مععن مسععوف   

 ال ول هو موائ الما، ولذلك مل تدخل الفاء على (الكفام( ليظ ا ان ليس هو اجلوائ وان اجلوائ حذ  باموهل 
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وقائل هذا ال ول ه ول، إذ مل يو دم ما يدل عليه، فيحومل ان ذلك ي وله الهل احملنا هل  وه  الذين عافوه  يف العدنيا   

مسعة الأفعا، كمعا وض  يف حعديث احلعو   فلعري ن علعى القعوام الععاف   مث خيولئعون  ون، فعسقول:  مؤم ني، مث ضالوه  وعلي  
الصحايب، في ال إنك ه تدضي ما الحعدثوا بععدو  والسعوف   سعلف   معن قعوم   الو ضسعوهل ، فاهسعوف ام علعى ح ي وعه معع  

 ك ايوه عن معىن الوعئبل 
ن اننأععاض والوغلععي ، مث ان كععان الععاا  الععذين اسععو ت ومععوه   الهععل وهومععل انععه ب ولععه تعععاىل هلعع ، فاهسععوف ام هععاز ععع 

الأوائ فمعىن كفام بعد إمياهن  تغيعريه  شعايعة النميعائ   وكومعاهن  معا كومعوهللا في عا، الو كفعاه   حمعد صعلى و عليعه وسعل  
مل المني، وسيا  الأعالم ولفضعه بعد المياهن   وسى وعيسى، كما ت دم يف قوله (إن الذين كفاوا بعد إمياهن ( وهذا هو احمل

ي وضيه، ف نه مسو  لوعيد الولئكل ووقعا أتويالت من السلمني وقعوا ،ا فيما حذضه  م ه ال ا ن، فوفاقوا واخولفوا معن 
بعد ما ماءه  المي ات: الذين قال في   ضسول و صلى و عليعه وسعل   فعال تامععوا بععدي كفعاضا يضعائ بعضعأ  ضقعائ 

الا ف الذين ماتوا على ذلك، فمعىن الأفا بعد ارميعان حي ئعذ رعاها، وعلعى هعذا الععىن أتول اييعة مالعك  بعض  مثل الهل
بن النس فيما ضوى ع ه ابن ال اس  وهو يف للثة السائل من مساعه من كوائ الاتدين واحملاضبني من العومية قال  ما  يعة يف  

من هذهللا ايية (يوم تميض وموهللا وتسو  وموهللا( قال مالك: إمنا هذهللا  كوائ و الشد على الهل اهخوال  من الهل ارهواء
رهل ال ملة  ل يع  الهنا ليسا للذين تفاقوا واخولفوا من ارمع  قمل عا بعدليل قولعه (الكفعام بععد إميعانأ (ل وضواهللا البعو غسعان 

العذين الحعدثوا بععد إميعاهن   مالك اهلاوي عن مالك عن البن عما، وضوي مثل هذا عن ابعن عمعا ، وعلعة هعذا الومعه فعالاا  
كفاا الا ف الو بن يع ارقوال ال  تفضي إىل الأفا ون ض النايعة، مثل الغاابيعة معن النعيعة العذين قعالوا أبن ال معوف لعلعي، 
ومثعل غعالف انمساعيليعة التمعاع زعع ف بعن علعي، والتمعاع احلععاك  العميعدي، خبعال  معن مل تملعع  بعه م الوعه إىل الأفعا تصععاها وه 

 ا بي ا مثل ارواض  وال دضية كما هو مفصل يف كوب الف ه والأالم يف حأ  الوسولني ومن يؤول قوهل  إىل لوازم سيئةل ل وم
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 وذو  العذائ هاز لسحسا  وهو هاز من وض عالقوه الو ييدل  
مععا يف ارض  وإىل و [ وهلل مععا يف السععماوات و 108(تلععك  ايت و نولوهععا عليععك احلععس ومععا و يايععد رلمععا للعععالني  

[( تععذييالت، وانشععاضف يف قولععه (تلععك( إىل  ائفععة مععن  ايت ال ععا ن السععاب ة مععن هععذهللا السععوضف كمععا 109تامععع ارمععوض 
 اقوضاهللا قوله (نولوها عليك احلس(ل 

يوئعه الن تأعون والوالوف الس  حلأاية كالم نضا ف تمليغه بلفظة وهي كال ااءف إه الن ال ااءف ذو   أاية كالم مأوعوئ ف  
الطائفة ال صو ف انشاضف هي ايايت المدوئة ب وله تعاىل (إن مثل عيسى ع عد و كمثعل   م( إىل ه عا رن معا قملعه خعو  
بوذييل قايب من هذا الوذييل، وهو قوله (ذلك نولوهللا عليك من ايايت والذكا احلأي ( فيأون كل تذييل مسو ال بطائفعة 

 ل اجلمل ال  وقع هو ع م ا
وخصععا هععذهللا الطائفععة مععن ال ععا ن انشععاضف لععا في ععا مععن الععدهئل الثموععة صععحة ع يععدف انسععالم، والمطلععة لععدعاوى الفععا   

الثالث من الي و  وال صاضى والناكني، مثل قوله (إن مثعل عيسعى ع عد و كمثعل   م( وقولعه (ومعا معن إلعه إه العه واحعد( 
به عل ( اييةل وقوله (إن الوىل ال ا  مبااهي  للذين التمعوهللا( اييةل وقوله (ما كان  اييةل وقوله (فل  وامون فيما ليس لأ 

لمنا الن يؤتيه و الأوائ واحلأ  وال موف ( اييةل وقوله (وإذ الخذ و ميثا  ال ميني( اييعةل وقولعه (فعستوا الوعواضف فستلوهعا(ل 
 لل ذلك من المثال ومواعظ وشواهدل وقوله (إن الول بيا وضع لل ا  للذي بمأة مماضكا( وما ذ

والماء يف قوله (احلس( للمالبسة، وهي مالبسة ارخماض للمخرب ع ه، الي لا يف نفعس ارمعا والواقعع، ف عذهللا ايايت بي عا  
 ع ائد الهل الأوائ وفصلا الحواهل  يف الدنيا وايخافل 
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ده معن و، ولعذلك قعال (ومعا و يايعد رلمعا للععالني( الي ه يايعد الن ومن احلس اسوح ا  كال الفاي ني لعا عومعل بعه عع  

يظل  ال ا  ولو شاء ذلك لفعله، لأ ه وعد أبن ه يظلع  الحعد فحعس وععدهللا، ولعيس يف اييعة  ليعل للمعو لعة علعى اسعوحالة 
 يف مواز ذلك واسوحالوهل إضا ف و تعاىل الظل  إذ ه خال  بي  ا وبني العو لة يف انوفاء وقوعه، وإمنا ارال  

ومئ الس د فعال نفا ف ت وى احلأ ، وهو انوفاء إضا ف رل  العالني عن و تعاىل، وت أري (رلما( يف سيا  ال في يدل  
على انوفاء م س الظل  عن الن توعلس به إضا ف و، فأل ما يععد رلمعا يف هعال الع عول السعليمة م وعف الن يأعون معاا  و 

 تعاىلل 
وقوله (وهلل ما يف السماوات وما يف ارض ( عطف على الوذييل: رنعه إذا كعان لعه معا يف السعماوات ومعا يف ارض  ف عو  

يايد صالح حاهل ، وه حامة له مضااضه  إه للئ اء على الفعاهل ل فال يايد رلم  ، واليعه تامعع ارشعياء كل عا فعال يفوتعه 
 ثوائ  سن وه م اء مسيءل 
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اجلاللة ثالث ماات يف اجلمل الثالث ال  بعد اروىل بعدون إضعماض لل صعد إىل ان تأعون كعل مجلعة مسعو لة  وتأايا الس  
 الدهلة ب فس ا، غري مووقفة على غريها، حع تصلح رن يومثل ،ا، وتسوحضاها ال فو  ووفض ا ارمساعل 

م ععون اهلل( يو عع ل هععذا م  لععة الوعليععل رمععاه  ( ك ععو  خععري المععة الخامععا لل ععا  أتمععاون العععاو  وت  ععون عععن ال أععا وتؤ  
الدعوف إىل ارري وما بعدهللا ف ن قوله (أتماون العاو ( حال من ضعمري ك عو ، ف عو معؤذن بوعليعل كعوهن  خعري المعة في تعب 
عليعه إن معا كعان فيعه خرييعو   جيعدض الن يفعا  علعي  ، إن مل يأعن مفاوضعا معن قمعل، والن يؤكعد علعي   فاضعه، إن كعان قععد 

 ا  علي   من قملل ف
وارطائ يف قوله ( ك و ( إما رصحائ الاسعول صعلى و عليعه وسعل  ون عل ذلعك ععن عمعا بعن ارطعائ، والبعن عمعا ل  

قععال عمععا: هععذهللا رول ععا وه تأععون يخععاثل وإضععافة خععري إىل المععة مععن إضععافة الصععفة إىل الوصععو : الي ك ععو  المععة خععري المععة 
ة، والهل العصا ال موي، مثل ال ان، وهو إ ال  من وض وم ه قوله تعاىل (وا كا بععد الخاما لل ا ، فالاا  ارمة اجلماع

المة( الي بعد مدف  ويلة كمدف عصا كاملل وه شك الن الصحابة كانوا الفضل ال عاون الع  ر عات يف الععامل، رن ضسعوهل  
، فعع ن الخععذت ارمععة اعومععاض الفضععل الاسععل، ورن اهلععدى الععذي كععانوا عليععه ه مياثلععه هععدى الصععحائ الاسععل الععذين مضععوا

الاسول في ا فالصحابة الفضل المة من ارم  مع ضسوهلا، قال ال   صلى و عليه وسل : خري ال اون قعانل والفضعل لبعا 
للئموع على اجملموع، وإن الخذت ارمة من عدا الاسول، فأذلك الصحابة الفضل ارم  ال  مضا بدون ضسل ا، وهذا 

 وا به، وهو هدى ضسوهل   مد صلى و عليه وسل  وشايعوهل تفضيل لل دى الذي اهود
وإما الن يأون ارطائ بضمري ( ك و ( للمسلمني كل ع  يف كعل ميعل ر عاوا فيعه، ومععىن تفضعيل   ارمعا الععاو  معع    

ه معن هعذا ارمعا، كونه من فاو  الأفاايت ه ت وم به مجيع الفاا  ارمة النه ه خيلو مسل  من ال يام  عا يسعوطيع ال يعام بع
على حسعب مملع  العلع  وم و عى ال عدضف، فمعن الوغيعري علعى ارهعل والولعد إىل الوغيعري علعى مجيعع الهعل الملعد، الو رن ومعو  
 وائععف ال ععائمني ،ععذا ارمععا يف همععوع ارمععة الومععب فضععيلة جلميععع ارمععة، لأععون هععذهللا الطوائععف م  ععا كمععا كانععا ال ميلععة 

 ضمان من و تعاىل أبن ذلك ه ي  طع من السلمني إن شاء و تعاىلل  تفوخا  حامد  وائف ا، ويف هذا
وفعل ( كان( يدل على ومو  ما يس د إليه يف زمن مضى،  ون  هلة على اسومااض، وه على ان طاع، قال تعاىل (وكان  

ارمع ، الي حصعلا لأع  هعذهللا و غفوضا ضحيما( الي وما زال فمعىن ك عو  خعري المعة ومعدم علعى حالعة ارخرييعة علعى مجيعع 
ارخريية  صول السما،ا ووسائل ا، ورهن  اتصفوا انميعان، والعدعوف لألسعالم، وإقاموعه علعى وم عه، والعذئ ععن ال  صعان 
وانضاعة لوح س الهن  لا معل ذلك من وامم  ، وقد قام كل  ا اسعوطاع، ف عد و عس مع    ال يعام بعه، الو قعد ر عا مع    

كلما س ح سانح ي وضيه، ف د و س الهن  خري المة على ارمجال فسخرب ع    بذلكل هعذا إذا بي عا علعى    الع م على اموثاله،
كون ارما يف قوله  نفا (ولوأن م أ  المة يدعون إىل ارري وأيماون العاو  وي  ون عن ال أا( وما بعدهللا من ال  عي يف 

 ده  من قملل قوله (وه تأونوا كالذين تفاقوا( ايية، مل يأن حاصال ع 
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وجيوز الن يأون العىن: ك و  خري المة موصوفني بولك الصفات فيمعا مضعى تفعلوهنعا المعا معن تل عاء النفسعأ  حاصعا علعى   

إقامة الدين واسوحساث وتوفي ا من و يف مصعا فوأ  لاضعاته ومعاا هللا، والمعا بومعوئ سعابس حاصعل معن  ايت الخعاى مثعل 
( وحي ئذ فلما الماه  بذلك على سميل اجل م، الثىن علي   أبهن  مل يأونوا بضكيه من قمل، وهعذا إذا بي عا قوله (وتواصوا احلس

على ان ارمعا يف قولعه (ولعوأن مع أ  المعة ( أتكيعد لعا كعانوا يفعلونعه، وإععالم أبنعه وامعب، الو بوسكيعد وموبعه علعى الومعوهللا 
لوئعاء مجعع معن الفسعاين إىل مععل انخمعاض ععن الخعا مني بأعوهن  ال  قدمو ا ع د قوله (ولوأن مع أ  المعة( ومعن احلعريف ا

فيما مضى من ال مان خري المة  عىن كوهن  كذلك يف عل  و تعاىل وقدضهللا الو ثموت هذا الأون يف اللوح احملفوظ الو مععل 
 ,EF,J I`H HG;,K TD HGG,P HGL او ثموت هذا الأون بممممممممااااااااهل كان  عىن صاضل 
اا  أبمعععة عمعععوم ارمععع  كل عععا علعععى معععا هعععو الععععاو  يف إضعععافة الفععععل الوفضعععيل إىل ال أعععاف الن تأعععون للئععع س فوفيعععد والععع 

 اهسوغاا ل 
وقولععه (الخامععا لل ععا ( انخععاا  هععاز يف انجيععا  وارر ععا ك ولععه تعاىل(فععسخا  لععه عئععال مسععدا لععه خععواض( الي الر ععا  

 بصوغه عئال مسدال 
 ومدت يف عامل الدنيال وفاعل (الخاما( معلوم وهو و مومعد ارمع ، والسعائس إلي عا معا بعه والعىن: ك و  خري ارم  ال  

 تفاضل ال والاا  ال ا  مجيع المنا من الول ارلي ةل 
ومجلععة (أتمععاون العععاو ( حععال يف معععىن الوعليععل إذ مععدلوهلا لععيس مععن الأيفيععات احملسوسععة حععع وأععي اررييععة يف حععال  

ل هي من ارعمال ال فسية الصاحلة للوعليعل ه للووصعيف، وجيعوز الن يأعون اسعوئ افا لميعان كعوهن  خعري المعةل م اضنو ا هلا، ب
 وجيوز كوهنا خربا لنيا لأان، وهذا ضعيف رنه يفيا قصد الوعليلل والعاو  وال أا ت دم بياهنا قايمال 

م عون اهلل( رهنمعا ارهع  يف هعذا ال عام السعو  للو ويعه وإمنا قدم ( أتمعاون الععاو  وت  عون ععن ال أعا( علعى قولعه ( وتؤ  
بفضيلة ارما العاو  وال  ي عن ال أا احلاصلة من قولعه تععاىل (ولعوأن مع أ  المعة يعدعون إىل ارعري وأيمعاون الععاو  

 معا يف نفعس وي  ون ععن ال أعا ( واههومعام العذي هعو سعمب الو عدر خيولعف اخعوال  م امعات الأعالم وه ي ظعا فيعه إىل
 ارما رن إمياهن  لبا   س من قملل 

وإمنععا ذكععا انميععان اهلل يف عععدا  ارحععوال العع  اسععوح وا ،ععا الوفصععيل علععى ارمعع ، رن لأععل مععن تلععك ارحععوال الوممععة   
هن  الهل حام لألفضلية الثاا يف الوفضيل على بعض الفا ، فانميان قصد به الوفضيل على الناكني الذين كانوا يفوخاون أب

و وسدنة بيوه وقد ض  و ذلك صاها يف قوله (المعلو  س اية احلعا  وعمعاضف السعئد احلعاام كمعن  معن اهلل واليعوم ايخعا 
وماهد يف سميل و ه يسووون ع د و( وذكا ارما العاو  وال  ي عن ال أا، قصد بعه الوفضعيل علعى الهعل الأوعائ، 

  ، وقد قال تعاىل في   (كانوا ه يو اهون عن م أا فعلوهللا(ل الذين الضاعوا ذلك بي  
فع ن قلععا إذا كععان ومععه الوفضععيل علععى ارمعع  هععو ارمععا العععاو  وال  ععي عععن ال أععا وانميععان اهلل، ف ععد شععاضك ا يف هععذهللا  

العاو  وهنوا عن الفضيلة بعض اجلماعات من صاحلي ارم  الذين قمل ال رهن   م وا اهلل على حسب شاائع  ، والماوا 
ال أا، لوععذض الن يع و ارمع  ارمعا الععاو  رن الغعريف علعى العدين المعا ماتأع  يف نفعو  الصعا قني معن التماععهل قلعا: مل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



يثمععا الن صععاحلي ارمعع  كععانوا يلو مععون ارمععا العععاو  وال  ععي عععن ال أععا إمععا رنععه مل يأععن واممععا علععي  ، الو رهنعع  كععانوا 
 ية، وهذا هاضون يف زمن موسى عمدت ب و إساائيل العئل  االى م ه ومسعمع فلع  يغعري علعي  ، وقعد يووسعون يف حال الو

حأى و  اوضف موسى معه ب ولعه (قعال اي هعاضون معا م ععك إذ ضاليعو   ضعلوا الل تومعع  الفعصعيا المعاي، قعال اي البعن الم ه 
مل تاقعب قعوي( والمعا قولعه تععاىل (معن الهعل الأوعائ أتخذ بلحي  وه باالسي إن خنيا الن ت ول فاقعا بعني بع  إسعاائيل و 

المة قائمة يولون  ايت و  ثء الليل وه  يسئدون يؤم ون اهلل واليوم ايخا وأيماون العاو  وي  ون ععن ال أعا( اييعة 
بعني قعوم   فلع   فولك فئة قليلة من الهل الأوائ ه  الذين  خلوا يف انسالم مثل عمد و بن سالم، وقعد كعانوا فئعة قليلعة

 يأونوا مج اف ارمةل 
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وقد شاع ع د العلماء اهسودهل ،ذهللا ايية على حئية انمجاع وعصعموه معن ارطعس ب عاء علعى الن الوعايعف يف الععاو    

عاوفعا، رن وال أا لالسوغاا ، ف ذا المجععا ارمعة علعى حأع ، مل جيع  الن يأعون معا المجععوا عليعه م أعاا، وتععني الن يأعون م
الطائفة السموضف ارما العاو  وال  ي عن ال أعا يف ضعم   ، وه جيعوز سعأو ا ععن م أعا ي عع، وه ععن مععاو  يع و، 
وهذا اهسودهل إن كان على حئيعة انمجعاع  ععىن النعاع الوعواتا العلعوم معن العدين الضعاوضف ف عو اسعودهل صعحيح رن 

دي ي ضاوضي، وان كان اسودهه على حئية انمجاعات ال ع دف عن امو ا ، وهو الذي العاو  وال أا يف هذا ال وع ب
ي صدهللا السودلون ايية، فاسودههل  ،ا عليه سفسطائي رن ال أعا ه يعوعرب م أعاا إه بععد إثمعات حأمعه شعاعا، و ايعس 

ا حعععع ي  عععي ع عععه  ائفعععة مععع    رن إثمعععات حأمعععه انمجعععاع، فلعععو المجععععوا علعععى م أعععا ع عععد و خطعععس مععع    لعععا كعععان م أعععا 
 امو ا ه  هو غاية وسع  ل 

[( عطععف علععى قولععه (ك ععو  خععري المععة 110(ولعو  مععن الهععل الأوععائ لأععان خععريا هلعع  معع    الؤم ععون والكثععاه  الفاسعع ون  
الخاما لل ا ( رن ذلعك الوفضعيل قعد غمعا الهعل الأوعائ معن الي عو  وغعريه  ف عم    هعذا العطعف إىل إمأعان وصعيل   

هعذا الفضعل، معع معا فيعه معن الوععايض ،ع  أبهنع  مع   ون يف التمعاع انسعالم، ف عد كعان  رييعس مع   ا زمعاث مث السعل ،  على
 وكذلك وفد ااان تا  وا يف الما انسالمل 

والهل الأوائ ينمل الي عو  وال صعاضى، لأعن ال صعو  ارول ه عا هع  الي عو ، رهنع  كعانوا  ولطعني السعلمني يف الدي عة،  
وكان ال   صلى و عليه وسعل   ععاه  إىل انسعالم، وقصعد بيعا مدضاسع  ، ورهنع  قعد السعل  مع    نفعا قليعل وقعال ال ع  

 صلى و عليه وسل   لو  من يب عناف من الي و  يمن يب الي و  كل    ل 
م وهععو الععذي م ععه ال ل ععا صععلة ومل يعذكا موعلععس ( مععن( ه ععا رن الععاا  لععو اتصعفوا انميععان الععذي هععو ل ععب لععدين انسعال  

الععذين  م ععوا علععى السععلمني فصععاض كععالعل  الغلمععة، وهععذا ك ععوهل  السععل ، وصععمس، والشععاو، وحلععد،  ون ذكععا موعل ععات هلاتععه 
ارفعال رن الاا  النه التصف ،ذهللا الصفات ال  صاضت العالما على ال اين معاوفة، فالفعل ن ل م  لعة العالزم، والر عا م عه: 
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نعد ، وو عف، وال اي عة علعى هعذا الععىن رعاهاف وهعي مععل إميعان الهعل الأوعائ يف شعا  اهمو عاع، معع الن  و ، ت صا، وت  
المياهن  اهلل معاو  ه ي أاهللا الحدل ووقع يف الأنا  الن الاا : لو  م وا انميان الأامل، وهو تألف رعاها، ولعيس ال عام 

ذهب يف الامعاء وانشعفا ل ولعا الخعرب ععن الهعل الأوعائ م امهل والمجل ومه كون انميان خري هلع  لوعذهب نفوسع   كعل مع
امو اع انميان م      وضى معل إمياهن  يف حي  شعا  (لعو( اهمو اعيعة، تععني هن العاا  معن ب عي بوصعف الهعل الأوعائ، 
وهو وصف ه يم عي وصعف   بعه بععد الن يوعدي وا انسعالم، وكعان قعد يوعوه  الن وصعف الهعل الأوعائ ينعمل معن كعان قمعل 

ك م    ولو  خل يف انسالم، ومعيء اهحع ا  ب ولعه (مع    الؤم عون والكثعاه  الفاسع ون( الي مع    معن  معن ال ع  ذل
 معد صعلى و عليعه وسععل  فصعد  عليعه ل عب الععؤمن، مثعل عمعد و بعن سععالم، وكعان المسعه حصعي ا وهععو معن بع  قي  ععاع، 

 الويمعاوي، وهععو البعن الخععي السعموالل ابعن عععا اي، وثعلمعة بععن والخيعه، وعموعه، خالععدف، وسععيه الو سع عة بععن غعايض بععن ععا اي
سعععيا، والسععد بععن سعععيه ال اضععي، والسععد بععن عميععد ال اضععي، و رييععس مععن بعع  ال ضععري الو مععن بعع  قي  ععاع، ومثععل الصععحمة 
 ال ئاشي، ف نه  من ب لمه وععو  ععن إر عاضهللا العمعال انسعالم نصعاهللا للمسعلمني، وزايوعه هلع  بملعدهللا، حعع ر عا  يعن و،
ف مل و م ه ذلك، ولذلك الخرب ضسول و صلى و عليه وسل  ع عه أبنعه كعان مؤم عا وصعلى عليعه حعني الوحعى إليعه  وتعهل 
وهومل إن يأون الع  من الهل الأوائ فايس موس يف  ي ه، ف و قايعب معن انميعان  حمعد صعلى و عليعه وسعل ، وهعؤهء 

يوعععا  رذى السععلمني، مثععل ال صععاضى مععن اععاان ونصععاضى احلمنععة، ومثععل مثععل مععن ب ععي معع   ا يف انميععان مععن  ون الن 
 رييس الي و ي قمل الن يسل ، على ارال  يف إسالمه، ف نه الوصى  اله لاسول و صلى و عليعه وسعل ، فعالاا  مميعاهن  

ا قععال تعععاىل (وي ولععون الععذين صعد  ارميععان اهلل وبععدي  ، وفايععس معع    فاسععس عععن  ي ععه،  ععا  لعه، م ععاوال رهععل ارععري، كمعع
 أيماون ال س  من ال ا ( مثل الذين مسوا الناف لاسول و يوم خيرب، والذين حاولوا الن ياموا عليه صخافل 
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[( اسعععععوئ ا  ننعععععس ععععععن قولعععععه (والكثعععععاه  111(لعععععن يضعععععاوك  إه الذى وإن ي عععععاتلوك  يولعععععوك  ار اض مث ه ي صعععععاون   

انخمععاض عععن الكثععاه  أبهنعع  غععري مععؤم ني يععؤذون  عععا ا   للمععؤم ني، وذلععك مععن شععسنه الن يوقععع يف نفععو  الفاسعع ون(، رن 
السلمني خنية من أبس  ، وهذا خيو  الي و ، ف هن  كانوا م وناين حيال الدي ة يف خيرب، وال ضعري، وقي  عاع، وقايظعة، 

يف قلععة فطمعسن و السععلمني أبهنع  ه خينععون أب  الهععل  وكعانوا الهععل مأعا، وقععوف، ومععال، وععدف، وعععد ، والسعلمون يومئععذ
 الأوائ، وه خينون ضاه ، لأن الذاه ل 

الما ال صاضى فال مالبسة بي    وبني السلمني حع خينوه ل وارذى هو ارمل ارفيف وهو ه يملع  حعد الضعا العذي هعو  
   ارمل، وقد قيل هو الضا ال ول فيأون ك ول إسحا  بن خلف:        

الخنعى فظارعة عع  الو مفععاء الو                      وك عا الب عي علي عا معن الذى الألع  ومععىن (يولعوك  ار اض( يفعاون   
 م   منيل 
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وقوله (مث ه ي صاون( اح ا  الي يولوك  ار اض تولية م   مني ه تولية موحعافني ل وعال الو موحيع ين إىل فئعة، الو موعسملني  
عن معله معطوفا على مجلة اجلوائ إىل معله معطوفا على مجل  النا  وم ائه معا، إشاضف إىل الن يف ارمال ويف العدول 

 هذا  يدهن  وهئرياه ، لو قاتلوك ، وكذلك يف قواهل  غريك ل 
ومث ل تيععب ارخمععاض  الععة علععى تااخععي الاتمععةل ومعععىن تااخععي الاتمععة كععون ضتمععة معطوف ععا العظعع  مععن ضتمععة العطععو  عليععه يف  
ا  السو  له الأالمل وهو غري ال اخي اجملازي، رن ال اخي اجملازي الن ينمه ما لعيس  وعسخا ععن العطعو  الوعسخا الغ

 ع هل 
 وهذا كله وعيد هل  أبهن  سي اتلون السلمني، والهن  ي   مون، وإغااء للمسلمني ب واهل ل  
 ال ا  واءوا بغضب من و وضابا علي   السأ ة(ل  (ضابا علي   الذلة الين ما ث فوا إه  مل من و وحمل من  
 يعو  ضمري (علي  ( إىل (والكثاه  الفاس ون( وهو خاص الي و  ه  الة، وهو كالميان ل وله (مث ه ي صاون(ل  
 واجلملة بيانية لذكا حال شديد من ش ائ   يف الدنيال  
مأ يععة وتمعيععة شععم ا الذلعة، وهععي المععا مع ععول، ب مععة الو خيمععة  ومععىن ضععائ الذلععة اتصععاهلا ،عع  والحا و عا، ففيععه اسععوعاضف 

 يلو   وشمه اتصاهلا وثما ا بضائ ال مة وشدف ال  ا،ا، وقد ت دم نظريهللا يف الم افل 
و(ث فوا( يف ارصل الخذوا يف احلائ (ف ما تث فع    يف احلعائ( وهعذهللا العا ف تعدل علعى نأعن معن الخعذ النعيء، وتصعا   

 ارسا ث افال والث ا   لة كالألوئ تأسا به الثبيب ق ا الاماحل قال ال ابغة:           فيه بندف، وم  ا مسي
عض الث ا  على ص  ارثبيب والعىن ه ا: الي ما عثا علي  ، الو الي ما ومعدوا، الي هع  ه يومعدون إه  أعومني، شعمه   

 حال مالقا   يف غري احلائ  ال الخذ ارسري لندف ذهل ل 
  مل من و وحمل من ال ا ( احلمل مسوعاض للع د، وت دم ما يوعلس بذلك ع د قوله تعاىل ( ف د السومسك وقوله ( إه 

العاوف الوث ى( يف سوضف الم اف وع د و ذموه، وع د ال ا  حلف  ، ونصاه ، واهسوث اء من عموم ارحوال وهي الحوال 
ي   الذلة مولمسني بأل حال إه مولمسني بع عد معن و وع عد معن  لا علي ا الماء ال  للمصاحمةل والو ديا: ضابا عل

 ال ا ، فالو ديا: فذهموا بذلة إه  مل من ول 
والعععىن ه يسععلمون مععن الذلععة إه إذا تلمسععوا بع ععد مععن و، الي ذمععة انسععالم، الو إذا اسو صععاوا ب مائععل الوي أب  شععديد،  

 هئعل ال معوف فع ن الي عو  كعانوا العع ف بيثعائ وخيعرب وال ضعري وقايظعة، فسصعمحوا  والما ه  يف النفس   فعال نصعا هلع ل وهعذا معن
 الذلة وعمو   الذلة يف سائا القطاض الدنيال 

 (واءوا بغضب من و( الي ضمعوا وهو هاز لعىن صاضوا إذ ه ضموع ه ال  
السأون وهعو سعأون خيعاي ال لعس علعى والسأ ة الف ا النديد منو ة من الس  السأني وهو الف ري، ولعل اشو اقه من  

قلععة احليلععة يف العععيألل والععاا  بضععائ السععأ ة علععي   ت ععدياها هلعع  وهععو إخمععاض  غيععب رن الي ععو  الخععرب ععع    قععد الصععا،  
 الف ا حني الخذت م ازهل  يف خيرب وال ضري وقي  اع وقايظة، مث يف إمالئ   بعد ذلك يف زمن عمال 

 [(  112ايت و وي ولون ارنمياء بغري حس ذلك  ا عصوا وكانوا يعودون (ذلك أبهن  كانوا يأفاون   
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انشاضف إىل ضائ الذلة السخوذ من (ضابا علي   الذلة(ل ومعىن (يأفاون  ايت و وي ولون ارنمياء( ت دم ع عد قولعه   

 تعاىل (إن الذين يأفاون  ايت و( الوائل هذهللا السوضفل 
ذلك  ا عصوا وكانوا يعودون( هومل الن يأعون إشعاضف إىل كفعاه  وقعول   ارنميعاء بغعري حعس، فالمعاء سعمب السعمب، وقوله( 

وهومل الن يأون إشاضف لنية إىل ضائ الذلة والسأ ة فيأون سمما لنيال (وما( مصدضية الي بسمب عصعياهن  واعوعدائ  ، 
 صيان، وقول   ارنمياء سممه اهعوداءل وهذا ننا على تاتيب اللف فأفاه  ايايت سممه الع

[ يؤم ععون اهلل واليعوم ايخععا 113(ليسعوا سعواء مععن الهعل الأوععائ المعة قائمععة يولعون  ايت و  ثء الليعل وهعع  يسعئدون  
[( اسعوئ ا  قصعد بعه النصعا  114وأيماون العاو  وي  ون عن ال أا ويسعاضعون يف ارعريات والولئعك معن الصعاحلني 

الأوعععائ، بععععد احلأععع  علعععى معظم ععع  بصعععيغة تعم ععع ، أتكيعععدا لعععا الفعععا هللا قولعععه (مععع    الؤم عععون والكثعععاه    ائفعععة معععن الهعععل
الفاس ون( فالضمري يف قوله (ليسوا( رهل الأوائ الوحدث ع     نفا، وه  الي و ، وهعذهللا اجلملعة تو ع ل معن الع  بععدها 

 م  لة الوم يدل 
 من الوسويةل و(سواء( الس   عىن الماثل والصله مصدض منوس  
ومجلة (من الهل الأوائ المة قائمة( إخل للل ممي ة ن،ام (ليسوا سواء( وانر اض يف م ام انضماض لالهومام ،ؤهء ارمةل  

 فارمة ه ا  عىن الفايسل 
 نيل وإ ال  الهل الأوائ علي   هاز اعوماض ما كان ك وله تعاىل (و توا اليوامى المواهل ( رهن  صاضوا من السلم 
وععدل عععن الن ي ععال: معع    المعة قائمععة إىل قولععه مععن الهعل الأوععائ: ليأععون هععذا الث عاء شععامال لصععاحلي الي ععو ، وصععاحلي   

ال صععاضى، فععال خيععو  بصععاحلي الي ععو ، فعع ن صععاحلي الي ععو  قمععل بعثععة عيسععى كععانوا مومسععأني بععدي   ، مسععو يمني عليععه، 
ل صعاضى قمعل بعثعة  معد صعلى و عليعه وسعل  كعانوا مسعو يمني علعى وم    الذين  م عوا بعيسعى والتمععوهللا، وكعذلك صعاحلوا ا

 شايعة عيسى، وكثري م    الهل  ئد يف ار ياف والصوامع وقد صاضوا مسلمني بعد المعثة احملمديةل 
 وارمة: الطائفة واجلماعةل  
 قائمةل  ومعىن قائمة النه نثيل للعمل بدي  ا على الومه احلس، كما ي ال: سو  قائمة وشايعة 
وايثء الصعله الالثء ،مع تني بععوزن الفععال، وهعو مجععع إن  بأسعا اهلمع ف وفععوح ال عون م صعوضا  وي ععال الن  بفعوح اهلمع ف  قععال  

 تعاىل (غري ثراين إثهللا( الي غري م وظاين وقوهل 
و ه ل وهععذا ومجلععة (وهعع  يسععئدون( حععال، الي يو ئععدون يف الليععل بععوالوف كوععا، ، ف يععدت تالو عع  الأوععائ  الععة سععئ 

 ارسلوئ البل  والبني من الن ي ال: يو ئدون رنه يدل على صوضف فعل   ل 
ومعىن (يساضعون يف ارريات( يساضعون إلي ا الي ياغمون يف اهسوأثاض م  عال والسعاضعة مسعوعاضف لالسعوأثاض معن الفععل،  

ل ويف للظافيعه اجملازيعة، وهعي ذييليعة تعؤذن بونعميه والما ضف إليه، تنعمي ا لالسعوأثاض واهعو عاء السعري السعايع لملعوغ الطلعوئ
ارريات بطايس يسري فيه السائاون، وهلؤهء م ية السعاعة يف قطععهل ولعك الن جتععل همعوع الاكعب معن قولعه (ويسعاضعون يف 
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ريهللال ارععريات( نثععيال حلععال ممععا ض   وحاصعع   علععى فعععل ارععريات  ععال السععائا الااغععب يف الملععوغ إىل قصععدهللا يسععاع يف سعع
 وسيسو نظريهللا ع د قوله تعاىل (ه ه نك الذين يساضعون يف الأفا( يف سوضف الع و ل 

وانشععاضف أبولئععك إىل ارمععة ال ائمععة الوصععوفة بولععك اروصععا ل وموقععع السعع  انشععاضف الو ميععه علععى الهنعع  اسععوح وا الوصععف  
 الذكوض بعد الس  انشاضف بسمب ما سمس الس  انشاضف من اروصا ل 

[( تذييل للئمل الفووحة ب وله تعاىل (معن الهعل الأوعائ المعة 115ا تفعلوا من خري فلن تأفاوهللا وو علي  الو ني (وم 
قائمععة( إىل قولععه تعععاىل (مععن الصععاحلني(ل وقععاال اجلم ععوض: تفعلععوا  الفوقيععه  ف ععو وعععد للحاضععاين، ويعلعع  م ععه ان الصععاحلني 

ععه ع عب ذكعاه ، فأسنعه قيعل: ومعا تفعلعوا معن خعري ويفعلعوال وجيعوز الن يأعون الساب ني مثل  ، ب اي ة م عام اهمو عان، ووقو 
 الوفاب رطائ الهل الأوائل وقاالهللا ز ف، والأسائي، وحف ، وخلف بياء الغيمه عائدا إىل المة قائمةل 

نة لع فس والأفا: ضد النأا الي هو إنأاض وصول ال عمة الواصلةل قال ع  ف: نمئا عماا غري شاكا نعم  والأفا  م 
 ال ع   
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وقععال تعععاىل (واشععأاوا ي وه تأفععاون( والصعععل النععأا والأفععا الن يوعععداي إىل واحعععد، ويأععون مفعوهلمععا ال عمععة كمعععا يف   

 الميال وقد جيعل مفعوهلما ال ع  على الووسع يف حذ  حا  اجلا، رن ارصل شأات له وكفات لهل 
 قال ال ابغة:           
ال عمى وقد مجع بني اهسوعمالني قوله تعاىل (واشأاوا ي وه تأفاون( وقد عدي (تأفعاوهللا( إىل مفععولني:  شأات لك  

الحعدمها ثئععب الفاعععل، رن الفاعععل ضععمن معععىن احلامععانل والضععمري ال صععوئ عائععد إىل خععري بوسويععل خععري  عع اء فعععل ارععري 
ارعري، تنعمي ا لفععل ارعري ال عمعةل كعسن فاععل ارعري النعع  على  اي ة اهسوخدامل وال لس الأفعا ه عا علعى تعاو مع اء فععل 

علععى و تعععاىل ب عموععه مثععل قولععه (الن ت اضععوا و قاضععا حسعع ا( فحععذ  النععمه وضمعع  إليععه  ععا هععو مععن لوازمععه العافيععةل وهععو 
 عا إايهللا ك عمعة عليعه الأفال على الن يف ال اي ة اسوعاضف مصاحة مثعل (ي  ضعون ع عد و( وقعد امعنت و علي عا إذ مععل  اعو

 تعاىل، ومعل ثوا،ا شأاا، وتاو ثوا،ا كفاا ف فاهللال ومسى نفسه النأوضل 
 وقد عدي الأفاان ه ا إىل ال عمة على الصل تعديوهل  
[( 116(إن الععذين كفععاوا لععن تغعع  ععع    المععواهل  وه الوه هعع  مععن و شععيئا والولئععك الصععحائ ال ععاض هعع  في ععا خالععدون  

 النو ال إىل ذكا وعيد الناكني   اسمة ذكا وعد الذين  م وا من الهل الأوائل اسوئ ا  ابودائي ل
وإمنا عطف اروه  ه ا رن الغ اء يف موعاض  ال ا  يأون الال والولد، فالال يدفع به الاء عن نفسه يف فداء الو  وهللا،  

 هللا السوضفل والولد يدافعون عن البي   ال صا، وقد ت دم ال ول يف مثله يف  العه هذ
وكاض حا  ال في مع العطو  يف قوله (وه الوه ه ( لوسكيد عدم غ اء الوه هع  عع    لعدفع تعوه  معا هعو موععاض  معن   

 الن اروه  ه ي عدون عن الذئ عن  ائ  ل 
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 ل ويوعلس (من و( بفعل (لن تغ ( على معىن (من( اهبودائية الي غ اء يصدض من مانب و العفو عن كفاه  
 وانوصب (شيئا( على الفعول الطلس لفعل (لن تغ ( الي شيئا من غ اءل وت أري شيئا للو ليلل  
ومجلعة (والولئعك الصعحائ ال عاض( عطعف علععى مجلعة (لعن تغع  عع    المععواهل  وه الوه هع (ل ومعيء اجلملعة معطوفعة، علععى  

صعما علي عا الوسكيعد  عا  (إن( فيأمعل هلعا خال  الغالعب يف المثاهلعا الن يأعون بعدون عطعف، ل صعد الن تأعون اجلملعة م 
معن ال لععة و يعس مضععموهنا مخسععة ال لعة هععي: الوسكيععد ئ(الن(، وموقعع السعع  انشعاضف، وارخمععاض ععع    أبهنع  الصععحائ ال ععاض، 

 وضمري الفصل، ووصف خالدونل 
ومعا رلم عع  و  (مثعل معا ي ف ععون يف هعذهللا احليعاف الععدنيا كمثعل ضيععح في عا صعا الصععابا حعاث قععوم رلمعوا النفسع   فسهلأوععه 

[( اسوئ ا  بيان رن قولعه (لعن تغع  عع    المعواهل للل اخل( يثعري سعؤال سعائل ععن إنفعاق   117ولأن النفس   يظلمون 
 ارموال يف ارري من إغاثة الل و  وإعطاء الدايت يف الصلح عن ال ولىل 

ااي، الخيعب  خاهعا، حعني همط عا الأفعا، ،يئعة ضابا رعماهل  الوعل ة ارموال مثال، فنمه هيئة إنفاق   العئب رعاه 
زضع الصعابوه ضيععح اض ف فسهلأوععه، تنععمه الع ععول احملسععو ل ولععا كععان الونععميه نثيليععا مل يوععوو فيععه مععواهف مععا شععمه بععه إنفععاق   

 ر اف الومثيل، ف يل: كمثل ضيح، ومل ي ل كمثل حاث ثومل 
  خلس السماوات وارض  واخوال  الليل وال  اض( يف سوضف الم افل والأالم على الايح ت دم ع د قوله تعاىل (إن يف 
والصا: الرب  النديد الميا لأل زضع الو وض  ي ب عليه في كعه كعاحمل  ، ومل يععا  يف كعالم الععائ إ عال  الصعا علعى  

ومعىن ايية غ  عن الوسويل، الايح النديد الرب  والمنا الصا الس  الرب ل والما الصاصا ف و الايح النديدف وقد تأون اض فل 
وموز يف الأنا  الن يأون الصا ه ا امسا للايح المعاض ف ومعلعه معاا   الصاصعال وقعد القعاهللا الأعاتمون عليعه ومل يعذكا هعذا 

 ان ال  يف ارسا  وه ذكاهللا الااغبل 
 حلاثل ويف قوله (في ا صا( إفا ف شدف با  هذهللا الايح، حع كسن الصا مظاو  في ا، وهي ومله إىل ا 
واحلاث ه ا مصدض  عىن الفعول: الي  اوث قوم الي الضضا  اوثة والاا  الصابا زضع حعاثل ون عدم الأعالم علعى مععان  

 احلاث ع د قوله تعاىل (وارنعام واحلاث( يف الول السوضفل 
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وليس مع ءا معن اهليئعة النعمه ،عال وقعد  وقوله (رلموا النفس  ( إ ما  يف خالل الومثيل يأسب الومثيل تفظيعا وتنوي ا  

 يذكا الملغاء مع النمه به صفات ه ي صدون م  ا غري الوحسني الو الو ميح ك ول كعب بن زهري:          
 شئا بذي شم  من ماء  ع عية                      صا  أببطح الضحى وهو منمول   
مععن صعوئ سععاضية بععيض يععالععيل فععسماى علععى العاء الععذي هععو معع ء        ت فعي الععاايح ال ععذى ع عه والفا عععه                 

 النمه به صفات ه الثا هلا يف الونميهل 
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والسامعون عالون أبن ع ائ ارقوام الذين رلموا النفس   غاية يف الندف، فذكا وصف   بظل  النفس   لوذكري السامعني  
( غعري معطعو  علعى معا قملعه رنعه كالميعان ل ولعه (لعن تغع  عع    بذلك على سميل الوعظة، وميء ب وله (مثل معا ي ف عون

 المواهل (ل 
وقوله (وما رلم   و ولأن النفسع   يظلمعون( الضعمائا فيعه عائعدف علعى العذين كفعاوال والععىن الن و مل يظلم ع  حعني مل  

قمععول ارعمععال، فلمععا العلم عع  بععذلك  يو مععل نف ععا   بععل هعع  تسععمموا يف ذلععك، إذ مل يؤم ععوا رن انميععان معلععه و شععا ا يف
 والنذضه  مل يأن ع ابه بعد ذلك رلما هل ، وفيه إيذان أبن و ه خيلف وعدهللا من نفي الظل  عن نفسهل 

(اي الي ا الذين  م وا ه توخذوا بطانة من  ونأ  ه أيلونأ  خماه و وا ما ع و  قد بدت المغضاء من الفعواه   ومعا ذفعي  
[(  اين إذ كنعف و  خائععل معن حععول السعلمني مععن الهععل 118 ععا لأع  ايايت إن ك ععو  تع لععون صعدوضه  الكععرب قعد بي

الأوعائ، الم كنععف، معاء موقععع الوحعذيا مععن فايععس مع   ، والوحععذيا معن اهغعع اض ،عع ، وال  عي عععن انل عاء الععي   الععو ف، 
للل والكثعاه  معن الي عو ،  ون العذين كعانوا منعاكني وهؤهء ه  ال اف ون، لسخمعاض عع    ب ولعه (وإذا ل عوك  قعالوا  م عا( إخل

معععن ارو  وارععع ض ل وهعععذا موقعععع اهسعععو وا  يف صععع اعة ارطابعععة بععععد ذكعععا الوم يعععدات وانقو اععععاتل وح عععة اهسعععوئ ا  
 اهبودائي كما ه ال 

ورعاها الثعوئ يسعمى والمطانة  بأسا الماء  يف ارصل  اخل الثوئ، ومجع ا بطعائن، ويف ال عا ن (بطائ  عا معن إسعورب (  
الظ اضف  بأسا الظاء  والمطانة اليضا الثوئ الذي جيعل وا ثوئ  خا، ويسمى النعاض، وما فوقه العدلض، ويف احلعديث 
(ارنصاض شععاض وال عا   لض( مث ال ل عا المطانعة علعى صعديس الامعل وخصيصعه العذي يطلعع علعى شعؤونه، تنعمي ا بمطانعة 

 الثيائ يف شدف ال ائ من صاحم ال 
ومعىن اذاذه  بطانة الهن  كانوا خيالفوهن  ويو وهن  من قمل انسالم فلما السل  معن السعل  معن ارنصعاض ب يعا العو ف بيع     

 وبني من كانوا الحالف   من الي و ، مث كان من الي و  من الر اوا انسالم، وم    من ب ى على  ي هل 
ون( اسعع  مأععان  عععىن حععولأ ، وهععو اهحومععال ارر ععا ك ولععه وقولعه (مععن  ونأعع ( جيععوز الن تأععون (مععن( فيععه زائععدف و (  

تعاىل يف نظريهللا (ومل يوخذوا من  ون و وه ضسوله وه الؤم ني وليئة( وجيوز الن تأون (من( للومغيض و ( ون(  عىن غري  
  الععذين كععانوا ك ولعه تعععاىل (وم ععا  ون ذلععك( مععن غععري الهعل ملععوأ ، وقععد علعع  السععامعون الن ال  ععي ععن اذععاذه  بطانععة هعع

 ميوهون إىل الؤم ني أبهن  م   ، و خائل   ت وضي الوحذيا من اسومطاهن ل 
ومجلة (ه أيلونأ  خماه( صفة لمطانة على الومه ارول، وهذا الوصف ليس من اروصعا  الظعاهاف الع  تفيعد ذصعي   

ني ععن اذعاذ بطانعة هعذا شعسهنا ومسو عا، ووكل ع  ال أاف عما شاضك ا، لأ ه يظ عا بظ عوض  لضهللا للموعومسنيل ف  عى و السعلم
إىل توس  ارحوال وارعمال، ويأون قوله (و وا ما ع عو ( وقولعه (قعد بعدت المغضعاء( مجلوعني يف  عل الوصعف اليضعا علعى 
 اي ععة تععاو عطععف الصععفات، ويععومئ إىل ذلععك قولععه ( قععد بي ععا لأعع  ايايت ان ك ععو  تع لععون( الي: قععد بي ععا لأعع  عالمععات 

بولعك الصععفات إن ك عو  تع لععون فووومسعون تلععك الصعفات، كمعا قععال تععاىل(الن يف ذلععك يايت للموعومسني( وعلععى  ععداو  
اهحومال الثان جيعل (من  ونأ ( وصفا، وتأون اجلمل بعدهللا مسوسنفات واقعة موقع الوعليل لل  ي عن اذعاذ بطانعة معن 
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، ولوعليععل ال  ععيل ذلعك رن العععداوف ال اشعئة عععن اخععوال  غعري الهععل ملو عا، وهععذهللا ارعالل لبوععة هلعع  ف عي صععاحلة للووصعيف
 الدين عداوف موسصلة هسيما عداوف قوم ياون هذا الدين قد البطل  ي   ل والزال حظور   كما س مي هل 

   
 

 811صفحة : 
 
ن يف هعذا الفععل ومعىن (ه أيلونأ  خماه( ه ي صاون يف خمالأ ، وارلو الو صري والع و، وفعلعه اله أيلعو، وقعد يووسععو   

فيعدي إىل مفعولني، رهن  ضم وهللا معىن ال ع فيما ياغب فيه الفعول، ف الوا ه  لوو م دا، كما قعالوا ه ال خعاو نصعحا، 
فالظاها انه شعاع ذلعك اهسعوعمال حعع صعاض الوضعمني م سعيا، فلعذلك تععدى إىل معا يعدل علعى النعا كمعا يععدى إىل معا 

لونأ  خماه( الي ه ي صاون يف خمالأ ، وليس الاا  ه مي عونأ ، رن ارمال ه ياغعب يدل على ارري، ف ال ه ا (ه أي
 فيه وه يسسلل 

وهومل النه اسوعمل يف هذهللا ايية على سميل الو أ  المطانة، رن شسن المطانة الن يسعوا إىل ما فيه خري من اسومط   ،  
 الذي من شسنه الن يسوعمل يف السعي ارريل  فلما كان هؤهء بضد ذلك عرب عن سعي   الضا، الفعل

 وارمال اخوال  ارما وفسا هللا، وم ه مسي فسا  الع ل خماه، وفسا  ارعضاءل  
وقوله (و وا ما ع و ( الو : احملمة، والع ا: الوعب النديد، الي ضغموا فيما يع وأ  و(ما( ه ا مصدضية، غري زمانية، ففععل  

 زالا  هلوه على الضيل  (ع و ( لا صاض  عىن الصدض
ومعىن (قد بدت المغضاء من الفواه  ( ر ات من فلوات القواهل  كما قال تعاىل (ولوعاف    يف حلن ال ول( فعرب المغضاء  

 عن  هئل ال 
 ومجلة (وما ذفي صدوضه  الكرب( حاليةل  
انة كما قال (إن يف ذلك يايت للموومسني( ومل (وايايت( يف قوله (قد بي ا لأ  ايايت(  عىن  هئل سوء نوااي هذهللا المط 

ي ل ال ا ن يايب هذهللا ارمة على العمال الفأا، وارسودهل، وتعا  السممات من السما،ا، يف سائا الحواهلعا: يف الونعايع، 
ن ك ععو  والعاملععة لي نععئ ا المععة علعع  وفط ععة ,  ولأععون هععذهللا ايايت  ايت فااسععة وتوسعع ، قععال (الن ك ععو  تع لععون( ومل ي ععل: إ

 تعلمون الو تف  ون، رن الع ل الع  من العل  والف هل 
ومجلة (قد بي ا لأ  ايايت( مسوسنفة (ها النو  الوهء وموهن  وه همونأ ( اسعوئ ا  ابوعدائي، قصعد م عه ال ابلعة بعني خلعس  

لنسن الن احملمة جتلب احملمة إه الفاي ني، فالؤم ون همون الهل الأوائ، والهل الأوائ يمغضوهن ، وكل إثء  ا فيه ياشح، وا
 إذا اخولفا ال اصد وارخال ل 

وتاكيعب هععا النععو  الوهء ونظععائاهللا مثععل هععسث ت ععدم يف قولععه تععاىل يف سععوضف الم ععاف (مث النععو  هععؤهء ت ولععون النفسععأ (ل ولععا كععان  
 ني إايهعع  يف حععال بغضعع   الوعئيععب يف اييععة مععن همععوع احلععالني قمععل (هععا النععو  الوهء ومععوهن ( فالعئععب مععن  مععة الععؤم

 الؤم ني، وه يذكا بعد الس  انشاضف مجلة يف هذا ال كيب إه وال صد الوعئب من مضمون تلك اجلملةل 
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 ومجلة (وه همونأ ( مجلة حال من الضمري الافوع يف قوله (وموهن ( رن  ل الوعئب هو هموع احلالنيل  
لأ ه ها  الي اظ، ولذلك ع معه ب ولعه (وتؤم عون الأوعائ كلعه( ف نعه كالععذض وليس يف هذا الوعئيب شيء من الوغلي ، و  

للمؤم ني يف اسومطاهن  الهل الأوائ بععد الميعان العؤم ني، رن العؤم ني لعا  م عوا  ميعع ضسعل و وكوعم   كعانوا ي سعمون الهعل 
السعلمني بععني اهز ضاء والضعاللة الأوائ إىل هدى ذهعب زمانعه، وال خلعوا فيعه الوحايعف خبعال  الهعل الأوعائ إذ يام عون 

واتمععاع مععا لععيس  ععسل وهععذان ال ظععاان، م ععا ومعع   ، مهعععا الصععل تسععامح السععلمني مععع قععو  ، وتصععلب الهععل الأوععابني معععع 
 ضعف  ل 

(وتؤم عععون الأوعععائ كلعععه وإذا ل عععوك  قعععالوا  م عععا وإذا خلعععوا عضعععوا علعععيأ  ارثمعععل معععن الغعععيظ قعععل موتعععوا بغعععيظأ ( مجلعععة  
طوفة على (وموهن ( كما الن مجلة وإذا ل وك ، معطوفة على (وه همونأ ( وكل ا الحوال موزعة على ضمائا (وتؤم ون( مع

 ارطائ وضمائا الغيمةل 
والوعايف يف (الأوائ( للئ س والكعد بصعيغة الفعا  مااععاف للفظعه، والضا  ،عذا مجاععة معن م عاف ي الي عو  الشع اه  زيعد بعن  

 الصويا ال ي  اعيل 
   
 

 812 صفحة :
 
والعض: شد النيء ارس انل وعض ارثمل ك اية عن شدف الغيظ والوحسا، والن مل يأن عض الثمل  سوسا، ولأن    

ك  به عن هزمه يف الوعاض ، فع ن اننسعان إذا اضعطائ ا  عه معن اهنفععال صعدضت ع عه الفععال ت اسعب ذو ارنفععال، 
ضدهللا ت ميل من همه، وقد تأون قاصاف عليه ينفي ،ا بعض انفعاله،  ف د تأون معي ة على  فع انفعاله ك ول عدوهللا، ويف 

كوخععم  الصعع  يف ارض  إذا غضععب، وضععائ الامععل نفسععه مععن الغضععب، وعضععه الصععابعه مععن الغععيظ، وقاعععه سعع ه مععن 
ال دم، وضائ الأف الأف من الوحسا، ومن ذلك الوسوهللا والصياح و وها، وهي ضاوئ من عالمعات اجلع ع، وبعضع ا 

 الصياح، وبعض ا عا ي يوعاضفه ال ا  ويأثا بي   ، فيصريون يفعلونه بدون أتمل، وقال احلاضث بن رامل الاي:          مملي ك
فسقعمعل القععوام لعععئام الذلة                      يعضون من غعيظ ضيو  اراهع  وقولعه (علعيأ ( علعى فيعه للوعليعل، والضعمري   

ن تعليعس احلأع  الععذات بو عديا حالعة معي عة، الي علعى الوعنمأ  وزوال المغضعاء، كمعا فعععل اجملعاوض ضعمري السعلمني، وهعو مع
شععا  بععن قععيس الي ععو ي ف عع ل فيععه قولععه تعععاىل (اي الي ععا الععذين  م ععوا إن تطيعععوا فاي ععا مععن الععذين الوتععوا الأوععائ يععا وك  بعععد 

 إميانأ  كافاين( ونظري هذا الوعليس قول الناعا:          
السن معن نعدم                      إذا تذكات يومعا بععض الخالقعي و(معن الغعيظ( (معن( للوعليعلل والغعيظ: لو اعن على   

 غضب شديد يالزمه إضا ف اهنو امل 
وقولععه(قل موتععوا بغععيظأ ( كععالم مل ي صععد بععه  ععا مون معي ععون رنععه  عععاء علععى الععذين يعضععون ارثمععل مععن الغععيظ، وهعع   

يوصععوض منععاف و   الععدعاء علعى الوعيععني ولأ ععه كعالم قصععد المساعععه لأععل معن يعلعع  مععن نفسععه يفعلعون ذلععك إذا خلععوا، فعال 
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اهتصا  الغيظ على السلمني، وهو قايب من ارطائ العذي ي صعد بعه عمعوم كعل  ا عب،  عو (ولعو تعاى إذ اجملامعون 
 ثكسوا ضيوس  (ل 

ك ايععة عععن مالزمععة الغععيظ هلعع   ععول حيععا   إن والععدعاء علععي   الععوت الغععيظ صععاهة  لععب مععو   بسععمب غععيظ  ، وهععو   
 الا الو قصات، وذلك ك اية عن  وام سمب غيظ  ، وهو حسعن حعال السعلمني، وانوظعام المعاه ، واز اي  خعريه ، ويف 
 هذا الدعاء علي   بل وم المل الغيظ هل ، وبوعئيل مو   به، وكل من الع يني الأ  ،ما ماا  ه ا، والوأ  الغيظ واحلسد

 عن كمال الغيظ م ه احملسو  من وض، والعائ ت ول: فالن  سد، الي هو يف حالة نعمة وكمالل 
[( تذييل ل وله (عضوا عليأ  ارثمل من الغعيظ( ومعا بي  عا كعاهع ا  الي الن و 119(إن و علي  بذات الصدوض   

 مطلع علي   وهو مطلعك على  خائل  ل 
صعععمأ  سعععيئة يفاحعععوا ،عععا( زا  و كنعععفا لعععا يف صعععدوضه  ب ولعععه (إن نسعععأ  حسععع ة (إن نسسعععأ  حسععع ة تسعععؤه  وإن ت 

تسؤه ( الي تصمأ  حس ة والس انصابة، وه خيو  الحدمها ارري وايخا النا، فعالوعمري أبحعدمها يف مانعب احلسع ة، 
 ( يف سوضف الم افل وايخا يف مانب السيئة، تف ن، وت دم ع د قوله تعاىل(كالذي يوخمطه النيطان من الس

 واحلس ة والسيئة ه ا احلا ثة الو احلالة ال  وسن ع د صاحم ا الو تسؤ وليس الاا  ،ما ه ا اهصطالح الناعيل  
[( الضشععد و الععؤم ني إىل كيفيععة تل ععي الذى 120(وإن تصععربوا وتو ععوا ه يضععاك  كيععده  شععيئا إن و  ععا يعلمععون  ععي   

 واحلعذض، وععرب ععن احلعذض اهت عاء الي ات عاء كيعده  وخعداع  ، وقولعه (ه يضعاك  كيعده  شعيئا( العدو: أبن يول وهللا الصعرب
الي بذلك ي وفي الضا كله رنه الثمعا يف الول ايايت الهنع  ه يضعاون العؤم ني إه الذى، فعارذى ضعا خفيعف، فلمعا انوفعى 

فا ، كان انوفاء ما ب ي من الضا هي ا، وذلعك الضا ارعظ  الذي هوا  يف  فعه إىل شديد م اومة من قوال وحااسة وإن
الصرب على ارذى إىل ما يوصل ضاا عظيمال ويف احلديث (ه الحد الصعرب علعى الذى يسعمعه معن و يعدعون لعه نعدا وهعو 

 يازق  (ل 
   
 

 813صفحة : 
 
ضعريهللا  ععىن الضعاهللال وقعاالهللا وقاال ثفع، وابن كثري، والبو عماو، ويع وئ (ه يضاك ( بأسا الضا  وسعأون العااء معن ضعاضهللا ي  

ابن عاما، وز ف، وعاص ، والأسائي، والبو معفا، وخلف بض  الضا  وض  الااء مند ف من ضاهللا يضاهللا، والضعمة ضعمة 
التماع حلاكة العني ع د ان غام للوخل  من الو اء الساك ني: سأون اجلع م وسعأون ان غعام، وجيعوز يف مثلعه معن الضعموم 

وهللا يف العابيعة: الضع  نتمععاع حاكعة الععني، والفععوح رفوعه، والأسعا رنععه ارصعل يف العوخل  مععن الععني يف الضعاضع ثالثعة ومعع
 الو اء الساك ني، ومل ي اال إه الض  يف الوواتال 

[ إذ مهععا  ععائفوني معع أ  الن تفنععال وو 121(وإذ غععدوت مععن الهلععك تمععوئ الععؤم ني م اعععد لل وععال وو مسيععع علععي   
[( ومعو  حعا  العطعف يف قولعه (وإذ غعدوت( معانع معن تعليعس الظعا  بعمعض 122ووكعل الؤم عون ولي ما وعلى و فلي
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ارفعال الو دمة مثل (و وا ما ع و ( ومثل (يفاحوا ،ا( وعليه ف و  ت كما التا نظائاهللا يف الوائل ايي وال ص  ال ا نية، 
يا: واذكا إذ غدوتل وه أيو يف هذا تعلس وهو من عطف مجلة على مجلة وقصة على قصة وذلك انو ال اقوضايب فالو د

الظعا  بفععل  عا بععدهللا رن قولعه (تمعوئ( ه يسعو ي  الن يأعون ممعدال الغعا ، وقولعه (مهعا( ه يصعلح لوعليعس (إذ غعدوت( 
 رنه مدخول (إذ( الخاىل 

، ولععا كععان شععسن وم اسععمة ذكععا هععذهللا الوقعععة ع ععب مععا ت ععدم الهنععا مععن الوضععح مظععاها كيععد الخععالفني يف الععدين، وال ععاف ني  
ال اف ني والهل يثائ واحدا، و خيلو ما سواء، وكعانوا يعملعون علعى معا تعدباهللا الي عو ، مجعع و مأائعد الفعاي ني بعذكا غع وف 
الحد، وكان ن ول هذهللا السوضف ع ب غ وف الحد كما ت دمل ف ذهللا ايايت تنري إىل وقعة الحد الأائ عة يف شعوال سع ة ثعالث 

مأة ومن مع   من الحالف   سفح ممل الحد، حعول الدي عة، رخعذ الثعسض  عا ثهلع  يعوم بعدض من اهلئاف، حني ن ل مناكو 
من اهل مية، فسسوناض ضسول و صلى و عليه وسل  الصحابه فيما يفعلون وفي   عمد و بن اليب ابن سلول ضال  ال اف ني، 

 ة قاتلوه  يف الدايض واحلصعون فغلمعوه ، وإذا ضمععوا فسشاض مج وضه  الوحصن الدي ة حع إذا  خل علي   الناكون الدي
ضمعوا خائمني، والشاض فايس اراو  وضغموا يف اجل ا  والحلوا على ضسول و صلى و عليه وسل  فسخذ ال   صلى و عليه 

و عليععه وسععل  وسعل  بععاالي النعريين ارععاو ، ولعمس هموععه مث ععا  للمسععلمني تعا   يف ارععاو  فاامععوا ضسععول و صعلى 
ف ال  ه ي مغي ل   الن يلمس هموه فيضع ا حع هأ  و بي ه وبني عدوهللا  ل وخا  السلمني إىل ممل الحد وكان اجلمعل 
وضائ  ، وصف   للحائ، وانأنفا احلائ عن ه مية خفيفعة حل عا السعلمني بسعمب مأيعدف عمعد و بعن اليب ابعن سعلول 

ث اجلععيأل، وكععان عععد  مععيأل السععلمني سععمعمائة، وعععد  مععيأل الهععل مأععة ثالثععة اي ، ضال  ال ععاف ني، إذ اخنعع ل هععو وثلعع
ومها ب و سلمة وب و حاضثة من السلمني اهخن ال، مث عصم   و، فذلك قوله تعاىل (إذ مها  ائفوان م أ  الن تفنال 

 ما، فلع ايعة و ،معا باالمهعا و وو ولي ما( الي ثصامها على ذلك اهل  النيطان، الذي لو صاض ع ما لأان سمب شع ائ
من فعل ما مهوا به، ويف المخاضي عن مابا بعن عمعد و قعال   عن الطائفوعان ب عو حاضثعة وب عو سعلمة وفي عا ن لعا (إذ مهعا 
 ائفوان م أ  الن تفنال( وما يسان الهنا مل ت  ل وو ي ول (وو ولي معا(  وانأنعفا الواقععة ععن ماموحيعة السعلمني إذ 
قوععل معع    سععمعون، وقوععل مععن النععاكني نيععف وعنععاون وقععال البععو سععفيان يومئععذ  العععل همععل يععوم بيععوم بععدض واحلععائ سععئال  
وقول ز ف ضضي و ع ه ومثلا به ه د ب ا عومة ابن ضبيعة، زو  اليب سفيان، إذ ب ات عن بط ه وقطعا قطعة من كمدهللا 

يوم بدض، مث السلما بععد وحسعن إسعالم ال وشعىل ومعه ال ع  صعلى  لوسكل ا نح ة كانا يف قلم ا عليه إذ قول الاها عومة
 و عليه وسل  يومئذ وكسات ضاعيوهل والغدو: اراو  يف وقا الغدافل 

 و(من( يف قوله (من الهلك( ابودائيةل  
 ل وارهل: ال و ل والأالم بو ديا مضا  يدل عليه فعل (غدوت( الي من بيا الهلك وهو بيا عائنة ضضي و ع  ا 
 و(تموئ( جتعل مماء الي مأان بوءل  
   
 

 814صفحة : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
والمععوء: الامععوع، وهععو ه ععا ال ععا رنععه يمععوء إليععه صععاحمهل وانوصععب (الععؤم ني( علععى انععه مفعععول الول ل(تمععوئ( (وم اعععد(   

 عععو  مفععول لن إمعااء لفعععل تمعوئ هععاى تعطعيل وال اععد مجععع م ععدل وهععو مأعان ال ععو  الي اجللععو  علعى ارض ، وال
ضععد الوقععو  وال يععام، وإضععافة م اعععد رسعع  (ال وععال( قاي ععة علععى انععه ال لععس علععى الواضععع الالئ ععة ال وععال العع  يثمععا في ععا 
اجليأل وه ي و ل ع  ا رهنا هئ ة  اكاته، فس لس ال اعد ه ا على مواضع ال عااض ك ايعة، الو هعازا ماسعال بعالقعة ان عال ، 

 ال ا والأان، وم ه قوله تعاىل (يف م عد صد (ل وشاع ذلك يف الأالم حع ساوى 
 واعل  الن كلمة م اعد ماى في ا على النايف الاضي ن د إذ قال يف ضلء اليب إسحا  الصابئ:           
الععع ز علععي أبن الضاو وقععد خععال                      عععن مانميععك م اعععد العععععوا  ذكععا ابععن ارثععري يف الثععل السععائا الن ابععن   

ن قععال: إيععاا هللا هععذهللا اللفظععة يف هععذا الوضععع صععحيح إه انععه موافععس لععا يأععاهللا ذكععاهللا هسععيما وقععد الضععافه إىل مععن وومععل سعع ا
إضافوه إليه وه  العوا ، ولو النفا  لأان ارما س الل وقال البن ارثري: قد معاءت هعذهللا اللفظعة يف ال عا ن فئعاءت ماضعية 

 م اعد لل وال( اله تاى الهنا يف هذهللا ايية غعري مضعافة إىل معن ت عمح وهي قوله تعاىل (وإذ غدوت من الهلك تموئ الؤم ني
 الضافو ا إليهل 

[ إذ ت ععول للمععؤم ني اللععن يأفععيأ  الن ميععدك  ضبأعع  123(ول عد نصععاك  و بمععدض والنععو  الذلععة فععات وا و لعلأعع  تنعأاون   
ضه  هعذا ميعد ك  ضبأع  خبمسعة  ه  معن [ بلعى إن تصعربوا وتو عوا وأيتعوك  معن فعو 124بثالثة  ه  من الالئأة م  لني 

[( إذ قد كانا وقعة الحد مل ت أنف عن نصا السلمني، ع ب و ذكاها أبن ذكاه  و تعاىل 125الالئأة مسومني 
نصعاهللا إايهع  ال صععا العذي قععدضهللا هلع  يعوم بععدض، وهعو نصععا عظعي  إذ كعان نصععا فئعة قليلععة علعى معيأل كثععري، ذي ععد  وافععاف، 

ني يومئذ سا ف قايأل، والئمة الناو، وحسمك أبيب م ل ابن هنام، ولذلك قال تعاىل (والنو  الذلعة( الي وكان قولى الناك
ضعفاءل والذل ضد الع  ف و الوهن والضعفل وهذا تعايض أبن اهن ام يوم الحد ه يفل حدف السلمني رهن  صاضوا الع فل 

 واحلائ سئالل 
مجلعة (ول عد نصعاك  و بمعدض( وموعلعس فعل عا العع  (إذ ت عول للمعؤم ني(ل وقوله (فات وا و لعلأ  تنعأاون( اعع ا  بعني  

والفاء للوفايع والفاء ت ع يف اجلملة الع ضة على ارصح، خالفا لن م ع ذلك معن ال حعوينيلل فسنعه لعا ذكعاه  بولعك ال عة 
 تعاىل (نن شأام رزيدنأ (ل العظيمة ذكاه  أبهنا سمب للنأا فسماه  النأا  الزمة الو وى أت ا ب سمة قوله 

ومن النأا على ذلك ال صا الن يثمووا يف قوال العدو، واموثال الما ال   صلى و عليعه وسعل ، والن ه تفعل حعد   ه ميعة  
 يوم الحدل 

دل ورا  (إذ ت ول للمؤم ني( زمان وهو موعلس (ب صعاك ( رن الوععد ب صعاهللا الالئأعة والعؤم ني كعان يعوم بعدض ه يعوم الحع 
هععذا قععول مج ععوض الفسععاينل وخعع  هععذا الوقععا الععذكا رنععه كععان وقععا ر ععوض هععذهللا العئعع ف وهععذهللا ال عمععة، فأععان مععدياا 

 الوذكري واهمو انل 
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والعىن: إذ تعد الؤم ني ممدا  و الالئأة، فما كان قول ال   صلى و عليه وسل  هل  تلك ال الة إه بوععد الوحعاهللا و  
لهل واهسوف ام يف قوله (اللن يأفيأ ( ت اياي، والو اياي يأثا الن يعوض  علعى ال فعي، كمعا قعدم ا بيانعه ع عد قولعه إليه الن ي و 

 تعاىل (المل تا إىل الذين خاموا من  ايضه ( يف سوضف الم افل 
ع كثعاف ععدوه ، وإمنا ميء يف ال في  ا  لن الذي يفيد أتكيد ال في لسشعاض أبهن  كانوا يوم بدض ل لو  ، وضععف  ، مع 

وشوكوه، كاييسني من كفاية هذا الد  من الالئأة، فعسوقع اهسعوف ام الو ايعاي علعى ذلعك ليأعون تل ي عا لعن خيعا  نفسعه 
اليس  من كفاية ذلك العد  من الالئأة، أبن يصاح  ا يف نفسه، وال صو  من ذلك هزمة، وهذا إثمعات الن ذلعك الععد   

 كا  ل 
ام غعري ح ي عي كعان موابعه معن قمعل السعائل ب ولعه (بلعى( رنعه  عا هتسعع المعاضاف فيعه كمعا سعيسو يف ورمل كون اهسوف  

قولعه تععاىل (قععل الي شعيء الكعرب شعع ا ف قعل و شع يد بيعع  وبيع أ ( يف سعوضف ارنعععام، فأعان (بلعى( إبطععاه لل فعي، وإثمععاب 
 يه وسل  للمؤم نيل لأون ذلك العد  كافيا، وهو من نام م الة ال   صلى و عل
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وقد ماء يف سوضف ارنفال ع عد ذكعاهللا وقععة بعدض الن و وععده   عد  معن الالئأعة ععد هللا اللعف ب ولعه (إذ تسعوغيثون ضبأع    

فاسوئائ لأ  الن  دك  أبلف من الالئأة ما فني( وذكا ه ا الن و وععده  بثالثعة  ه  مث صعريه  إىل مخسعة  ه ل 
مع بني اييوني الن و وعده  أبلف من الالئأة وال مع   الع اي ف ب ولعه (معا فني( الي معا فني بععد   خعا، و ل  وومه اجل

كالمعه ه عا علعى الهنع  مل ي العوا وملعني معن كثعاف ععد  الععدو، ف عال هلع  ال ع  صعلى و عليعه وسعل  (اللعن يأفعيأ  الن ميعدك  
 بععذلك زاي ف تثميععو   مث زا هعع  اللفععني إن صععربوا وات ععوال و،ععذا الومععه فسععا ضبأعع  بثالثععة  ه  مععن الالئأععة م عع لني( الضا  و

اجلم وض، وهو الذي ي وضيه السيا ل وقد ثما الن الالئأة ن لعوا يعوم بعدض ل صعاف العؤم ني، وشعاهد بععض الصعحابة  ائفعة 
 م   ، وبعض   ش د  لض قول   ضماه من الناكنيل 

على الهن  ي  لون إىل ارض  يف موقع ال وال ع اية السلمني قال تعاىل (ما ت ع ل الالئأعة ووصف الالئأة    لني للدهلة  
 إه احلس(ل 

 وقاال اجلم وض: (م  لني(  بسأون ال ون وذفيف ال اي  والن ل ون ل  عىن واحدل  
مععاى الأععالم علععي  ، كمععا هععو فالضععمريان: الافععوع واجملععاوض، يف قولععه (وأيتععوك  مععن فععوضه ( عائععدان إىل الالئأععة الععذين  

 الظاها، وعلى هذا زله مجع من الفساينل 
وعليه فموقع قوله (وأيتوك ( موقعع وععد، ف عو يف الععىن معطعو  علعى (ميعد ك  ضبأع ( وكعان ح عه الن يعا  بععدهللا، ولأ عه   

  علعى العطعو  عليعه، قدم على العطو  عليه، تعئيال للطمسني ة إىل نفعو  العؤم ني، فيأعون ت دميعه معن ت عدر العطعو 
 وإذا ماز ذلك الو در يف عطف الفا ات كما يف قول ص ان بن عما  الينأاي:          
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مث اشعععوأيا رشععععأان وساك عععععه                      قععععرب بسعععع ئاض الو قععععرب علععععى ق ععععد قععععال ابععععن معععع  يف شععععاح البيععععات   
بعني الفععل ومافوععه  الي فالعامعل وهعو الفععل  خعذ  احلماسة: قدم العطعو  علعى العطعو  عليعه، وحسع ة شعدف اهتصعال

حظه من الو در وه الوفات لأون العطو  عليه مؤخاا عن العطو   ولو قلعا: ضعابا وزيعدا عمعاا كعان الضععف، رن 
اتصال الفعول الفعل ليس يف قوف اتصال الفاعل به، ولأن لعو قلعا: معاضت وزيعد بعمعاو، مل جيع  معن م عة النعك مل ت عدم 

 ل، وهو الماء، على حا  العطفل ومن ت در الفعول به قول زيد:          العام
 مجعا وعيمعا غعيمة ونعمعيمة                      ثالث خصال لسا ع  ا  اعوي وم ه قول  خا:            
 غيمة ومنيمةل والما قوله:           لعن انله وزوم ا مع ا                      ه د اهل و   ويلة الفعل وه جيوز وعيما مجعا  
عليك وضزة و السالم فمما قائ مسخذهللا عن سيمويه، ولأن اجلماععة مل تولعس هعذا الميعا إه علعى اعو عا  الو عدر فيعه،   

وواف ه الازوقي على ذلك، وليس يف كالم ما الن ت در العطو  يف مثل ما حسن ت دميه فيه خاص الضاوضف يف النعا، 
خام ا عليه هعذا الومعه يف اييعة وهعو معن عطعف اجلمعل، علعى الن عطعف اجلمعل الوسعع معن عطعف الفعا ات رنعه  فلذلك

 عطف صوضيل 
ووقع يف مغىن اللميب يف حا  الواو الن ت در معطوف ا على العطو  عليه ضاوضف، وسم ه إىل ذلك ابن السيد يف شعاح  

 ه ع ه الدمامي  يف وفة الغايبل البيات اجلمل، والوفو ان يف شاح الفواح، كما ن ل
ومعل مجع من الفساين ضمريي الغيمة يف قوله (وأيتوك  من فوضه ( عائدين إىل  ائفة من النعاكني، بلع  السعلمني الهنع   

سيمدون ميأل العدو يوم بدض، وه  كاز بن مابا احملاضيب، ومن معه، فنس ذلك على السلمني وخعافوا، فعسن ل و تععاىل 
ول للمععؤم ني اللعن يأفععيأ ( اييعة، وعليععه  ض  الأنعا  وموععابعوهللال فيأعون معععا  الضعمريين غععري معذكوض يف الأععالم، (إذ ت ع

ولأ ه معلوم لل ا  الذين حضاوا يعوم بعدض، وحي ئعذ يأعون (وأيتعوك ( معطوفعا علعى النعا : الي إن صعربم وات يعو  والبكع   
ا معن اللعف ومعن ثالثعة  ه  خبمسعة  ه ، قعالوا فملغعا كعازا كاز والصحابه يعاونون الناكني عليأ  ميد ك  ضبأع  أبكثع

والصحابه ه مية الناكني يوم بدض فعدل عن إمدا ه  فل  ميده  و الالئأعة، الي الالئأعة ال ائعدين علعى ارلعفل وقيعل: 
 مل ميده   الئأة الصال، وايلض تن د خبال  ذلكل 
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: مثل هاهد، وعأامة، والضحاو وال هاي: إىل الن ال ول احملأي يف قوله تعاىل (إذ ت ول وذهب بعض الفساين ارولني  

للمؤم ني( قول صا ض يعوم الحعد، قعالوا وععده  و العد  معن الالئأعة علعى شعا  الن يصعربوا، فلمعا مل يصعربوا واسعوم وا إىل 
(إذ ت ول للمؤم ني( بده من (وإذ غدوت( وحي ئذ  لب الغ يمة مل ميد ه  و وه  لك واحد، وعلى هذا الوفسري يأون 

يوعني الن تأون مجلة (وأيتوك ( م دمة على العطوفة هي علي ا، للومه الو دم من و يس ساعة ال صعا، ويأعون ال عول يف 
 إعاائ (وأيتوك ( على ما ذكاثهللا  نفا من الوم نيل 
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 ضف إىل الفعععل، وإضععافة الفععوض إىل ضععمري ايتععني نفععا ف شععدف ومعععىن (مععن فععوضه  هععذا( المععا ضف السععايعة، فعع ن الفععوض المععا 
اخوصاص الفوض ، ، الي شدف اتصعاف   بعه حعع صعاض يععا  أبنعه فعوضه ، ومعن هعذا ال ميعل قعوهل  خعا  معن فعوضهللال و(معن( 

 هبوداء الغايةل 
 ضف لأونه عامالل وانشاضف ب وله (هذا( إىل الفوض ت  يال له م  لة الناهد ال ايب، وتلك ك اية الو اسوعا 
و(مسععومني( قععاالهللا اجلم ععوض  بفععوح الععواو  علععى صععيغة السعع  الفعععول مععن سععومه، وقععاالهللا ابععن كثععري، والبععو عمععاو، وعاصعع ،   

ويع وئ  بأسا الواو  بصعيغة السع  الفاععلل وهعو منعوس معن السعومة  بضع  السعني  وهعي العالمعة م لعوئ مسعة رن الصعل 
ا المطل ل فسه يف احلائ من صو  الو ضيأل ملون، جيعل ا على ضالسه الو على مسة ومسةل وتطلس السومة على عالمة جيعل 

ضال  فاسه، يام  ،ا إىل انه ه يو ي الن يعافه العدايهللا، فيسد وا إليه س ام  ، الو هملون عليه بسيوف  ، ف و يامع  ،عا إىل 
م الأعالم علي عا يف تفسعري قولعه تععاىل النه واثس  مايوه نفسه بنئاعوه، وصد  ل ائه، والنه ه يعمعس بغعريهللا معن الععدو، وت عد

 (واريل السومة( يف الول هذهللا السوضفل وصيغة الوفعيل واهسوفعال تأثاان يف اشو ا  ارفعال من ارمساء اجلامدفل 
 ووصف الالئأة بذلك ك اية على كوهن  شدا ال  
كعان اللفعا فوععده  و  عد  اللعف مععن   والحسعب الن ارععدا  العذكوضف ه عا م اسعمة جلعيأل الععدو رن معيأل العععدو يعوم بعدض 

الالئأة فلما خنوا الن يلحس الععدو معد  معن كعاز احملعاضيبل وععده  و بثالثعة  ه  الي  عيأل لعه قلعب وميم عة وميسعاف  
كل ضكن م  ا اللف، ولا لن ت  نع خنيو   من إمدا  الناكني رعدائ   وعده  و خبمسة  ه ، وهو ميأل عظي  له 

 وميساهللا وم دمة وساقة، وذلك هو ارميس، وهو العظ  تاكيما ومعل كل ضكن مه مساواي جليأل العدو كلهل قلب وميم ة 
[ لي طععع  افعا مععن 126(ومعا معلعه و إه بنععاى لأع  ولوطمععئن قلعوبأ  بععه ومعا ال صعا إه مععن ع عد و الع يعع  احلأعي   

شعععععيء الو يوعععععوئ علعععععي   الو يععععععذ،  فععععع هن   [ لعععععيس لعععععك معععععن ارمعععععا127العععععذين كفعععععاوا الو يأمعععععو   في  لمعععععوا خعععععائمني 
[( جيوز الن تأون مجلة (وما معله اله إه بناى( يف موضعع احلعال معن اسع  اجلاللعة يف قولعه (ول عد نصعاك  128رالون 

و بمععدض( والعععىن ل ععد نصععاك  و بمععدض حععني ت ععول للمععؤم ني مععا وعععدو و بععه يف حععال الن و مععا معععل ذلععك الوعععد إه 
 وإه ف نه وعدك  ال صا كما يف قوله تعاىل (وإذ يعدك  و إحدى الطائفوني الهنا لأ ( اييةل  بناى لأ 

وجيوز الن يأون الواو للعطف عطف انخماض على الوذكري واهمو انل وإر اض اس  اجلاللة يف م ام انضعماض للو ويعه ،عذهللا  
 لسلمنيل الع اية من و ، ، وارطائ لل   صلى و عليه وسل  وا

وضععمري ال صععب يف قولععه (معلععه( عائععد إىل انمععدا  السععوفا  مععن (ميععد ك ( الو إىل الوعععد السععوفا  مععن قولععه (إن تصععربوا  
 وتو وا( اييةل 

واهسوث اء مفاغل و(بناى( مفعول لن ل(معلعه( الي معا مععل و انمعدا  والوععد بعه إه النعه بنعاى، الي معلعه بنعاى،  
  ومل جيعله غري ذلكل

و(لأ ( موعلس ئ(بناى(ل وفائدف الوصايح به مع ر عوض الن المنعاى إلعي   هعي الدهلعة علعى تأاميعه و تععاىل إايهع  أبن  
 بناه  بناى رمل   كما يف الوصايح بذلك يف قوله تعاىل (المل نناح لك صدضو(ل 
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بعه، فعع ن و لعا وععده  ال صععا  والمنعاى اسع  لصععدض بنعا كعالامعي، والمنععاى خعرب  صعول مععا فيعه نفعع ومسععاف للمخعرب 
 الي  وا به فأان يف تميني سممه وهو انمدا  الالئأة  مسنة ل فوس   رن ال فو  تاكن إىل الصوض السلوفةل 
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 والطمسنة والطمسني ة: السأون وعدم اهضطاائ، واسوعريت ه ا لي ني ال فس  صول ارما تنمي ا للعل  الثابا ال فس  

 الي عدم اضطاا،ا، وت دمن ع د قوله تعاىل (ولأن ليطمئن قل ( يف سوضف الم افل 
وعطف (ولوطمعئن( علعى (بنعاى( فأعان  اخعال يف حيع  اهسعوث اء فيأعون اسعوث اء معن علعل، الي معا مععل و رمعل الن  

 تطمئن قلوبأ  بهل 
 ه من الالئأةل وإمااء وصفي الع ي  احلأي  ه ا ومجلة (وما ال صا إه من ع د و( تذييل الي كل نصا هو من ع د و 

 رهنما الوىل الذكا يف هذا ال ام، رن الع ي  ي صا من يايد نصاهللا، واحلأي  يعل  من يسوحس نصاهللا وكيف يعطاهللال 
 ل وقوله (لي طع  افا( موعلس ئ(ال صا( اعوماض النه علة لمعض الحوال ال صا، الي لي طع يوم بدض  افا من الناكني 
 والطا   الوحايك  جيوز الن يأون  عىن ال احية، وخي  ال احية ال  هي م و ى الأان، قال البو نام:           
كانعا هععي الوسع  احملمععي فاتصعلا                      ،ععا احلععوا ث حعع الصععمحا  افعا  فيأععون اسعوعاضف لطائفععة مععن    

رض  ن  صعع ا مععن ال ااف ععا( وجيععوز الن يأععون  عععىن اجلعع ء الوطععا  مععن اجلسععد  النععاكني ك ولععه تعععاىل (الو مل يععاوا الث  و ا
كاليععدين والععاملني والععاال  فيأععون رشععاا  النععاكني، الي لي طععع مععن مسعع  النععاو الهعع  العضععائه، الي ليسوسصععل صعع ا يد 

  الذين كفاوال وت أري ( افا( للوفخي ، وي ال: هو من ال اا  العائ، الي من الشااف ا والهل بيوب ال
ومعىن (الو يأمو  ( يصيم   بغ  وكمد، والصل كما كمد الدال إذا الصابه يف كمدهللال ك وهل : صدضهللا، وكلي إذا الصيب يف   

كليويعه، ومععنت إذا الصععيب يف مو ععه، وضئععي إذا الصععيب يف ضئوععه، فسبععدلا الععدال بء وقععد تمععدل الوععاء  اه ك ععوهل : سععمد ضالسععه 
م اهللا الأمعد، والغضعب م عاهللا الصعدض والعضعاء الوع فسل قعال البعو الطيعب ميعدح وسموه الي حل هل والعائ توخيل الغ  واحل ن 

 سيف الدولة حني سفاهللا عن النطاكية:          
ركما حاسدا والضي عدوا                      كسهنما و اعك والاحيل وقد اسو ائ الحوال اهل مية ف ن فاي ا قولوا ف طعع   

لموا خائمني، وفاي ا من و علي   انسالم، فاسعلموا، وفاي عا ععذبوا العوت علعى ،   ا  من الأافاين، وفاي ا كمووا وان 
الأفا بعد ذلك، الو عذبوا يف الدنيا الذل، والصغاض، وارسا، والن علي   يوم الفوح، بعد الخعذ بلعده  و (الو( بعني هعذهللا 

 ارفعال للو سي ل 
يعععة ب حعععو سععع وني، فعععالوعمري ع  معععا بصعععيغة الضعععاضع ل صعععد وهععذا ال طعععع والأمعععا قعععد مضعععيا يعععوم بعععدض قمعععل نععع ول هععذهللا اي 

 اسوحضاض احلالة العئيمة يف ذلك ال صا المني الع ي  ال ظريل 
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ومجلة (ليس لك من ارما شيء( مع ضة بني الوعا فات، وارطائ لل   صلى و عليه وسل ، فيئوز الن وومعل علعى  
ل والعه الأفعاض  ينعه معن السعلمني، أتثعري يف حصعول ال صعا يعوم بعدض،  صايح لفظ عا، فيأعون الععىن نفعي الن يأعون لل ع ،

ف ن السلمني كانوا يف قلة من كل مانب من موانب ال وال، الي فال صعا حصعل  حعض فضعل و علعى السعلمني، وهعذا 
 من معىن قوله (فل  ت ولوه  ولأن و قول   وما ضميا إذ ضميا ولأن و ضمى(ل 

قوله (ليس لك من ارما شيء( مع عاهللا النعسن، و(ال( فيعه للع عد، الي معن النعسن العذي عافومعوهللا وهعو  ولفظ (ارما( من 
 ال صال 

وجيعوز الن ومعل اجلملعة علعى الهنعا ك ايععة ععن صعا  ال ع  عليعه الصعالف والسععالم ععن اهشعوغال بنعسن معا صع ع و الععذين   
: الي فلعذلك موكعول إلي عا    عه معع الض ث، ويوخلعف معع كفاوا، من قطع  اف  ، وكمو   الو توبة علعي  ، الو تععذيب هلع 

 الض ث، على حسب ما ت وضيه حأمو ا، وذلك كاهعوذاض عن ذلف نصا السلمني يوم الحدل 
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فلفظ (ارما(  عىن شسن الناكنيل والوعايف فيه عو  عن الضا  إليه، الي ليس لك من الماه  اهومامل وهعذا تعذكري   
كان لل   صلى و عليه وسل  يوم بدض من ذو  ر وض الناكني عليه، وإحلاحه يف الدعاء ال صال ولععل ال ع  صعلى  ا  

و عليه وسل  كان يو  اسوئصال مجيع الناكني يوم بدض حيعث ومعد م وضعى ذلعك وهعو نع ول الالئأعة نهالك  ،فعذكاهللا 
هنو عام معع    اللععواث فعانو   مععن  ائفعة ب طععع  ععا  مع   ، ومععن ب يععو   و بعذلك النععه مل ي عدض اسوئصععاهل  مجيعععا بعل معععل ا

الأما، وهو احل ن على قواله ، وذهائ ضيسائ  ، واخوالل المعوضه ، واسعوم ى  ائفعة ليوعوئ علعي   وي عدي  ، فيأونعوا 
واحلاضث بن هنام قوف للمسلمني فيؤم وا بعد ذلك، وه  من  من من الهل مأة قمل الفوح، ويوم الفوح: مثل اليب سفيان، 

الخعي اليب م ععل، وعأامععة ابععن اليب م ععل، وصععفوان بععن الميععة، وخالععد بععن الوليععد، وعععذئ  ائفععة عععذائ الععدنيا ارسععا، الو 
ال وععل: مثععل البععن خطععل، وال ضععا بععن احلععاضث، فلععذلك قيععل لععه (لععيس لععك مععن ارمععا شععيء(ل ووضعععا هععذهللا اجلملععة بععني 

ني هعذهللا ارحعوال ارضبععة معن الحععوال النعاكني، الي لعيس لعك معن المعا هععذهللا الوعا فعات ليظ عا الن العاا  معن ارمعا الععدائا بع
ارحوال ارضبعة شيء ولأ ه موكعول إىل و، هعو العلع   عا سيصعريون إليعه ومععل هعذهللا اجلملعة قمعل قولعه (الو يوعوئ علعي  ( 

دل علعى العفععو ععع   ، مث اسعوئ ا  لل عع  صعلى و عليععه وسعل ،إذ قععدم معا يععدل علعى اهنو ععام مع    رملععه، مث الض    عا يعع
الض    ا يدل على ع ا، ، ففي بعض هذهللا ارحوال إضضاء له من مانب اهنوصاض له، ويف بعض ا إضضاء له من مانعب 

 تطويع   لهل ورمل هذا ال صد عا  الأالم إىل ب ية ع وات الناكني ب وله تعاىل (الو يعذ، (ل 
اضف إىل وقعععة الحعد، كععسن يف هععذا الو سععي  إميععاء إىل مععا يصععلح بيععاث حلأمععة ولأعون الوععذكري بيععوم بععدض وقععع يف خععالل انشعع  

اهل مية الالح ة السلمني يوم الحد، إذ كان يف اسوم اء كثري من الناكني، مل يصم   ال ول يومئعذ، ا خعاض فايعس عظعي  مع    
الي حسعائ  عا شعاهدوهللا معن  لسسالم فيما بععد، بععد الن حصعل ضععم   معن السعلمني بوقععة بعدض، وإن حسعموا للمسعلمني
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شئاعو   يوم الحد، وإن مل ي وصاوال وه يسو ي  الن يأون قوله (ليس لك من ارما شيء( موعل ا أبحوال يوم الحعد: رن 
 سيا  الأالم ي مو ع ه، وحال الناكني يوم الحد ه ي اسمه قوله (لي طع  افا من الذين كفاوا( إىل قوله (خائمني(ل 

عن النس بن مالك: الن ال   صلى و عليه وسل  شىل وم ه، وكسات ضاعيوه يوم الحعد، ومعاء ووقع يف صحيح مسل ،  
السلمون ميسحون الدم عن ومه نمي  ، ف ال ال   عليه السالم  كيف يفلح قوم فعلوا هعذا ب معي   وهعو يعدعوه  إىل ض،ع   

تسععومعد فالح عع ل وه شععك الن قولععه ف  لععا هععذهللا الي يف حععال النععه يععدعوه  إىل ارععري ع ععد ض،عع ، ف  لععا اييععة، ومع ععاهللا: ه 
ايية موسول على إضا ف: فذكا ال   صلى و عليه وسل  ،عذهللا اييعة، لظ عوض الن معا ذكعاوهللا غعري صعا  رن يأعون سعمما رن 
ال عع  تعئععب مععن فالح عع  الو السععومعدهللا، ومل يععدع ل فسععه شععيئا، الو عمععال، حععع ي ععال (لععيس لععك مععن ارمععا شععيء(ل وضوى 

: الن ال   صلى و عليه وسل   عا على الضبععة معن النعاكني، ومسعى الثسعا، ف  لعا هعذهللا اييعة ل  يعه ععن ذلعك، مث ال مذي
السععلموال وقيععل: إنععه هعع  الععدعاء، الو السععوسذن و الن يععدعو علععي   اهسويصععال، ف  ععيل ويععا  هععذهللا الومععوهللا مععا يف صععحيح 

لى و عليعه وسععل  هأععي نميععا مععن ارنميععاء ضععابه قومععه، وهععو مسعل ، عععن ابععن مسعععو ، قععال: كععسن النظععا إىل ضسععول و صعع
 ميسح الدم عن وم ه، وهو ي ول: ضئ اغفا ل ومي ف هن  ه يعلمونل 

ووضو  النععه لععا شععىل وم ععه يععوم الحععد قععال لععه الصععحابه: لععو  عععوت علععي  ، ف ععال: إن مل البعععث لعععاث، ولأعع  بعثععا  اعيععا  
 ل وما ثما من خل ه صلى و عليه وسل : النه كان ه ي و   ل فسهل وضزة، الل   اهد قومي ف هن  ه يعلمون
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والغائ مجاعة ف الوا ن ل قوله (ليس لعك معن ارمعا شعيء( نسعخا لعا كعان يعدعو بعه ال ع  صعلى و عليعه وسعل  يف ق وتعه   

ذلععك مععا وقععع يف المخععاضي الن ال عع   علعى ضعععل، وذكععوان، وعصععمة، وحليععان، العذين قولععوا الصععحائ بئععا معونععة، وسع ده  يف
صلى و عليه وسل  مل ي ل يدعو علي  ، حع الن ل و (ليس لك من ارما شعيء(ل قعال ابعن عطيعة: وهعذا كعالم ضععيف  
كلعه ولعيس هعذا معن مواضععع ال اسع  وال سعوول وكيعف يصععح الن تأعون ن لعا ل سع  ذلعك وهععي مووسعطة بعني علعل ال صععا 

وقع يف صحيح المخاضي من حعديث اليب هايعاف: الن ال ع  تعاو العدعاء علعى النعاكني بععد نع ول  الواقع يوم بدضل وتفسري ما
هذهللا ايية الخذا لأامل ار ئ، رن و لا العلمه يف هعذا  عا يعدل علعى الن و العلع   عا فيعه نفعع انسعالم، ون معة الأفعا، 

عليه وسل  على قمائعل معن النعاكني يف ال  عوت شعاعا  تاو الدعاء علي   إذ لعل   الن يسلموال وإذ معل ا  عاءهللا صلى و
ت اض اهمو ا  يف موضع اناحة رن الصل الدعاء على العدو مماح، ف كه لذلك بعد ن ول هذهللا اييعة، معن قميعل ال سع  

 ال يا ، نسخا حأ  اناحة ال  هي اسوواء الفعل وال و مثمات حأ  الولولية الفعلل 
ى، وزع  الن قوله (الو يووئ علي  ( م صوئ أبن مضماف وموا، والن (الو(  عىن حع: الي ليس لعك وم    من البعد الام 

من الما إمياهن  شيء حع يووئ و علي  ، وهل جي ل هعذا الحعد حعع هوعا  إىل بيانعه، علعى الن وقععا بعني علعل ال صعا، 
 فأيف ينوا الأالم، وت ونا الوعا فاتل 
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( عطفا على قوله (ارمعا( الو علعى قولعه (شعيء(، معن عطعف الفععل علعى السع  خعال  وم    من معل (الو يووئ علي   
 مضماض الن على سميل اجلواز، الي ليس لك من الماه  الو توبو   شيء، الو ليس لك من ارما شيء الو توبة علي  ل 

خعائمني، الو يوعوئ علعي  ، ف ن قلا: هال مجع الع وات مووالية: ف ال لي طع  افا من الذين كفعاوا، الو يأمعو   في  لمعوا  
الو يعذ، ، قلا: ضوعي قضاء حس مجع ال ظري الوه، ومجع الضدين لنيا،  مع ال طعع والأمعا، مث مجعع الووبعة والععذائ، 

 على  و ما المائ به البو الطيب عن ن د قوله يف سيف الدولة:          
 ن الا ى وهو نعائ  وقفا وما يف الوت شك لواقف                      كسنك يف مف  
نا بك اربطال كلمععى حعع ي ة                      ووم عك وضعاح وثغعاو بعاسعع   إذ قعدم معن صعفويه تنعمي ه بأونعه يف   

 مفن الا ى ل اسمة الوت، والخا احلال وهي ووم ك وضاح قوله كلمى ح ي ة، يف قصة مذكوضف يف كوب ار ئل 
 رطائ لعني، وهو الاسول عليه الصالف والسالمل والالم اجلاضف هم اللك، وكا  ا 
وهذهللا اجلملة جتاي هاى الثل إذ ضكما تاكيما ومي ا  ذوفا م ه بعض الألمات، ومل الرفا، فيما حفظا من غري ال ا ن،  

أبهنععا كانععا مسععوعملة ع ععد العععائ، فلعل ععا مععن مموأععاات ال ععا ن، وقايععب م  ععا قولععه (ومععا الملععك لععك مععن و مععن شععيء( 
وسعيئيء قايععب م  ععا يف قولعه ايو (ي ولععون هععل ل عا مععن ارمععا مععن شعيء( وي ولععون لععو كعان ل ععا مععن ارمعا شععيء مععا قول ععا 
 هاه ا ف ن كانا حأاية قوهل  بلفظه، ف د  ل على الن هذهللا الألمة مسوعملة ع د العائ، وإن كان حأاية العىن فالل 

 المدض، والن الووبة علي   إن وقعا فضل من و تعاىلل وقوله (ف هن  رالون( إشاضف إىل الهن  الع وبة  
[( تععذييل ل ولععه (الو 129(وهلل مععا يف السععماوات ومععا يف ارض  يغفععا لععن ينععاء ويعععذئ مععن ينععاء وو غفععوض ضحععي   

ي  فايعس يووئ علي   الو يعذ، ( منري إىل الن هذين احلالني على الو ويع بني الناكني، ولا كان مظ ة الوطلع لعافة ذص
 ون فايس، الو تعمي  العذائ، ذيله احلوالة على إمجال حضاف ان ال  انهلية، رن السااض ذصي  كل الحد  ا يعني له، 

 السااض خفية ه يعلم ا إه و تعاىل، وكل ميسا لا خلس ول 
[ وات ععععوا ال ععععاض العععع  العععععدت 130(اي الي عععا الععععذين  م ععععوا ه أتكلععععوا الععععاا الضعععععافا مضععععاعفة وات ععععوا و لعلأعععع  تفلحععععون  

 [(  132[ وال يعوا و والاسول لعلأ  تازون 131للأافاين 
 

 820صفحة : 
 
لوه الن الأالم على يوم الحد مل يأمل، إذ هو سيعا  ع د قوله تعاىل (قد خلا من قعملأ  سع ن( إىل قولعه (يسومنعاون   

 وا ه أتكلوا الاا( اقوضائ تنايع، ولأ ه موعني رن نعوربهللا اسوطاا ا ب عمة من ولل( ايية ل ل ا إن قوله (اي الي ا الذين  م
يف خالل احلديث عن يوم الحعد، مث مل يظ عا ومعه ال اسعمة يف وقوععه يف هعذا ارث عاءل قعال ابعن عطيعة: وه الحفعظ سعمما يف 

معا العدين واجل عا  التمعع ذلعك  عا ذلك ماوايل وقال الفخا: من ال عا  معن قعال: لعا الضشعد و العؤم ني إىل ارصعلح هلع  يف ال
 يدخل يف ارما وال  ي ف ال (اي الي ا الذين  م وا ه أتكلوا الاا( فال تعلس هلا  ا قمل ال 
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وقال الف  اء: لا التفس الناكون على ميوش   المواه مجعوها من الاا، خيف الن يدعو ذلعك السعلمني إىل انقعدام علعى  
وقععال البععن عافععة: لععا ذكععا الععه وعيععد الأفععاض ع مععه بميععان الن الوعيععد ه خيصعع   بععل يو ععاول الععاال وهععذهللا م اسععمة مسععومعدفل 

العصعاف، وذكععا الحعد صععوض العصععيان وهعي الكععل الععاال وهعو يف ضعععف معا قملععه، وع ععدي ممعا ئ ذي بععدء الن ه حامععة إىل 
 ن فيأعون معن مجلعة تلعك السعوضف،  ا اا  ال اسمة، ف ن مدف ن ول السوضف قابلة رن وعدث يف خالهلعا حعوا ث ي ع ل في عا قعا 

كمععا بي ععاهللا يف ال دمععة الثام ععة، فوأععون هاتععه اييععة ن لععا ع ععب مععا نعع ل قل ععا فأومععا ه ععا وه تأععون بي  مععا م اسععمة إذ هععو 
 ملحس إحلاقا الأالمل 

و الوىف  عا ويوئه الن يسسل سائل عن ومه إعا ف ال  ي عن الاا يف هذهللا السوضف بعد ما سمس من  ايت سعوضف الم عاف  عا هع 
يف هذهللا السوضف، فاجلوائ: الن الظاها الن هذهللا اييعة ن لعا قمعل نع ول  يعة سعوضف الم عاف فأانعا هعذهللا ن يعدا لولعك، ومل يأعن 
ال  ععي في ععا الغععا مععا يف سععوضف الم ععاف وقععد ضوي الن  يععة الم ععاف ن لععا بعععد الن حععام و الععاا والن ث يفععا قععالوا: كيععف ن  ععى عععن 

أون وصف العاا ئ(مضعاعفة( هنيعا ععن العاا الفعاحأل وسعأا عمعا  ون ذلعك  عا ه يملع  مملع  الاا، وهو مثل الميع، وي
ارضعا ، مث ن لا ايية ال  يف سوضف الم اف وهومل الن يأون بعض السلمني  اين بعضعا العاااف ع عب غع وف الحعد ف ع ل 

اا، وعلعى مععىن العاا، وومعه واميعه، يف سعوضف وار الاا يف مدف ن ول قصعة تلعك الغع وفل وت عدم الأعالم علعى مععىن الكعل الع
 الم افل 

وقوله: (الضعافا مضاعفة( حال من (الاا( وارضعا  مجع ضعف  بأسا الضا   وهو معا ل يف ال داض إذا كان النيء  
و اثلععة موالزمععني، ه ت ععول: ع ععدي ضعععف  ضمهععك، إذ لععيس ارصععل ع ععدو، بععل هسععن الن ت ععول: ع ععدي  ضمهععان، وإمنععا 

 ول: ع دي  ضه  وضعفه، إذا كان الصل الدضه  ع دو، وت ول: لك  ضه  وضعفه إذا فعلا كذال ت 
والضعف يطلس على الواحد إذا كان غري معا  أبل  و ضعفه، ف ذا الضيد اجلمع ميء بعه بصعيغة اجلمعع كمعا ه عا، وإذا   

معع اء الضعععف  ععا عملععوا( فعع ن اجلعع اء عععا  الضعععف أبل صععح اعومععاض الع ععد واعومععاض اجلعع س، ك ولععه تعععاىل (فسولئععك هلعع  
 الضعا ، كما ماء يف احلديث إىل سمعمائة ضعفل 

   
 

 821صفحة : 
 
وقوله (مضاعفة( صفة لألضعا  الي هي الضعا  يدخل ا الوضعيف، وذلك الهن  كعانوا إذا  اي عوا الحعد إىل المعل  اي عوهللا   

ف، فيصععري الضعععف ضعععفا، وي يععد، وهأععذا، فيصععد  بعع اي ف، ومععع العسععا ع ععد ارمععل الو ضام الوععسخري زا  مثععل تلععك العع اي 
بصوضف الن جيمعوا الدين مضاعفا  ثله إىل ارمل، وإذا از ا  لنيا زا  مثل مجيع ذلك، فارضعا  من الول الوداين لألمل 

الععدين  ارول، ومضععاعفو ا يف ايمععال الواليععة، ويصععد  أبن يععداي وا  ععاااف  ون الععدين مث ت يععد بعع اي ف ايمععال، حععع يصععري
الضعععافا، وتصععري ارضعععا  الضعععافا، فعع ن كععان ارول فاحلععال واض ف حلأايععة الواقععع فععال تفيععد مف ومععا: رن شععا  اسععوفا ف 
الف عوم مععن ال يععو  الن ه يأععون ال يععد اللفععوظ بععه معاى حلأايععة الواقععع، وإن كععان الثععان فاحلععال واض  ل صععد الونعع يع وإضا ف 
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الععب الععدي ني تسععوما حععامو    مععاه  ويلععة، كععان الوقععوع يف هععذهللا العاقمععة مطععا ا، هععذهللا العاقمععة الفاسععدفل وإذ قععد كععان غ
وحي ئذ فاحلال ه تفيد مف وما كذلك إذ لعيس ال صعد م  عا الو ييعد بعل الونع يع، فعال ي وصعا الوحعار ،عذهللا اييعة علعى العاا 

يس  حعامل فلعيس هعذا احلعال هعو مصعب المال  الضعافا كثريف، حع ي ول قائل: إذا كان الاا القل من ضععف ضال  العال فلع
ال  ععي عععن الكععل الععاا حععع يوععوه  موععوه  النععه إنععه كععان  ون الضعععف مل يأععن حاامععال ويظ ععا الهنععا الول  يععة ن لععا يف وععار 
الونايع، وصيغة  ية الم اف تدل على الن احلأ  قد ت اض، ولذلك ذكا يف تلك ايية عذائ السوما على الكل الاال وذكعا 

لععاا مثععل الميععع، وقيععل في ععا (فمععن مععاءهللا موعظععة مععن ضبععه فععانو ى فلععه مععا سععلف( اييععة، كمععا ذكععاثهللا  نفععا، غععاوض مععن رععن ا
 فمف وم ال يد معطل على كل حالل 

وحأمة وار الاا هي قصد النايعة زعل ارمعة علعى مواسعاف غ ي عا  وام عا احويامعا عاضضعا موقوعا ال عا ، ف عو ماتمعة  
واساف إه الن م  ا فا  كال كاف، وم  ا ندئ كالصدقة والسلف، ف ن انوعدئ هلعا الألعف  ون الصدقة، وهو ضائ من ال

حععام عليععه  لععب عععو  ع  ععا، وكععذلك العععاو  كلععه، وذلععك الن العمععا ف الاضععية يف ارمعع ، وخاصععة العععائ، الن الععاء ه 
كفاية على ال عدضين علي عا، ف عو غعري يوداين إه لضاوضف حياته، فلذلك كان حس ارمة مواساتهل والواساف يظ ا الهنا فا   

الذي ماء يايد العاملعة للعابح كالومعايعني والو اضضعني: للفعا  الواضعح يف الععا  بعني الوعامعل وبعني الوعداين، إه الن النعاع 
مي  هاته الواهي بعض ا عن بعض   ائ  ا الذاتيعة، ه اخعوال  الحعوال الوعاقعدينل فلعذلك مل يسعمح لصعاحب العال يف 

وثماضهللا بطاي ة الاا يف السلف، ولو كان السولف غري  وا ، بل كان  الب سعة وإثااء بوحايك الال العذي السعولفه يف اس
وموهللا الابح والوئاضف و و ذلك، ومسح لصاحب الال يف اسوثماضهللا بطاي ة الناكة والوئاضف و ين السل ، ولو كعان العابح يف 

 واهي الناعيةل ذلك الكثا من م داض الاا، تفاقة بني ال
ميأععن الن يأععون م صععد النععايعة مععن وععار الععاا المعععد السععلمني عععن الأسععل يف اسععوثماض الععال، وإجلععايه  إىل الونععاضو  

والوعاون يف شؤون الدنيا، فيأون وار الاا، ولو كان قليال، مع جتوي  الابح من الوئاضف والناكات، ولو كان كثريا، و ي ا 
 هلذا ال صدل 

ل د قضى السلمون قاوث  ويلة مل ياوا النفس   في ا  وامني إىل الوعامل الاا، ومل تأن ثاو   الايمئعذ قاصعاف ععن ثعاوف و   
ب ية ارم  يف العامل، الزمان كانا سيا ف العامل بيدهللا، الو الزمان كانوا مسو لني م اضف شؤوهن ، فلما صاضت سعيا ف الععامل بيعد 

سلمون بغريه  يف الوئاضف والعاملة، وانوظما سو  الثاوف العاليعة علعى قواععد ال عوانني الع  ه الم  غري إسالمية، واضتم  ال
توحاشى الاااف يف العامالت، وه تعا  الساليب مواساف السلمني،  هأل السلمون، وه  اليوم يوساءلون، ووار الاا يف 

إه الن جتععل العدول انسعالمية قعوانني ماليعة تمعىن علعى الصععول  اييعة صعايح، ولعيس لعا حامعه و ممعيحل وه  لع  معن هعذا
النعايعة يف الصععاض ، والميعوع، وع ععو  الععامالت الاكمععة معن ضيو  ارمععوال وعمعل العمععالل وحعواهت الععديون وم اصععو ا 

 الما و تعاىلل وبيع ال وهذا ي ضي معمال النظاض علماء النايعة والوداض  بي    يف همع هوي  ائفة من كل فاقة كما 
وقععد ت ععدم ذكععا الععاا والميععوع الابويععة ع ععد تفسععري قولععه تعععاىل (الععذين أيكلععون الععاا ه ي ومععون إه كمععا ي ععوم الععذي يوخمطععه  

 النيطان من الس( ايايت ارمس من سوضف الم افل 
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 822صفحة : 

 
ومععا يوقععع في ععا، أبهنععا معععدو ف للأععافاينل وإعععدا ها وقولععه (وات ععوا ال ععاض العع  العععدت للأععافاين( وععذيا وت فععري مععن ال ععاض   

للأافاين عدل من و تعاىل وحأموه رن تاتيب ارشياء على المثاهلا من الكرب مظاها احلأمة، ومن الشاكوا اهلل  لوقاته، 
معا ي نعس ععن ف د اسوح وا احلامان من ضزاتعه، والسعلمون ه ياضعون  نعاضكة الأعافاين رن انسعالم احلعس يومعب كااهيعة 

 الوفأريل وذلك تعايض واضح يف الوعيد على الخذ الاال 
وم ابععل هععذا الو فععري ال غيععب ايو يف قولععه (وم ععة عاضعع ا السععماوات وارض  العععدت للمو ععني( والو ععوى العلععى  ضمععات  

 انميانل 
ا ن معن  عو قولعه تععاىل (اي الي عا وتعايف ال اض ،ذهللا الصلة ينعا أبنه قد شاع بعني السعلمني هعذا الوصعف لل عاض  عا يف ال ع 

 الذين  م وا قوا النفسأ  والهليأ  ثضا وقو ها ال ا  واحلئاضف( وقوله (وبازت اجلحي  للغاوين( اييةل 
(وسععاضعوا إىل مغفععاف مععن ضبأعع  وم ععة عاضعع ا السععماوات وارض ( قععاال ثفععع وابععن عععاما والبععو معفععا (سععاضعوا(  ون واو  

 عطفل 
( م  لة الميان، الو بدل اهشومال، جلملة (وال يعوا و والاسول( رن  اعة و والاسول مساضعة إىل تو  ل مجلة (ساضعوالل 

الغفاف واجل عة فلعذلك فصعلال ولأعون ارمعا السعاضعة إىل الغفعاف واجل عة يعؤول إىل ارمعا ارعمعال الصعاحلة، معاز عطعف 
وسعاضعوا العطعفل ويف هعذهللا اييعة معا ي معسث أبنعه جيعوز الفصعل يف  اجلملة على مجلة ارما الطاعة، فلذلك قاال ب ية العنعاف

 بعض اجلمل اعوماضينل 
والساعة النوس م  ا ساضعوا هاز يف احلاص وال افسة وال موض إىل عمل الطاعات ال  هي سمب الغفاف واجل ة، وجيوز الن  

 له يف احلديث  وإذا اسو فام فانفاوال تأون الساعة ح ي ة، وهي ساعة اراو  إىل اجل ا  ع د الو فري ك و 
والسععاضعة علععى الو ععا يا كل ععا توعلععس أبسععمائ الغفععاف، والسععمائ  خععول اجل ععة، فوعلي  ععا بععذات الغفععاف واجل ععة مععن تعليععس  

 ارحأام الذوات على إضا ف الحواهلا ع د ر وض عدم الفائدف يف الوعلس الذاتل 
حصول الفعل من مانمني، قصد المالغعة يف  لعب انسعااع، والععائ أتو  عا يعدل  وميء بصيغة الفاعلة، ها  عن العىن 

على الوضع على تأاض الفعل وه  يايدون الوسكيعد والمالغعة  ون الوأايعا، ونظعريهللا الوث يعة يف قعوهل : لميعك وسععديك، وقولعه 
 تعاىل (مث اضمع المصا كاتني(ل 

و انضععافة أبن ي ععال إىل مغفععاف ضبأعع ، ل صععد الدهلععة علععى الوعظععي ، وت أععري (مغفععاف( ووصععل ا ب ولععه (مععن ضبأعع ( مععع أت 
ووصف اجل ة ان عاض ا السماوات وارض  على  اي ة الونميه المليع ، بعدليل الوصعايح  عا  الونعميه يف نظري عا يف  يعة 

على اهتساع رن النيء سوضف احلديدل والعا  يف كالم العائ يطلس على ما ي ابل الطول، وليس هو الاا  ه ا، ويطلس 
 العايض هو الواسع يف العا  خبال  الطويل غري العايض ف و ضيس، وهذا ك ول العديل:          
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و ون يععد احلئععا  مععن الن ت ععال                       بسععا  أبيععدي ال اعئععات عععايض  وذكععا السععماوات وارض  علععى   
ح ي عة ععا  السعماوات وارض  ليوافعس قعول اجلم عوض معن علمائ عا أبن   اي ة العائ يف نثيل شدف اهتساعل وليس الاا 

اجل ة  لعو  اين، والهنعا يف السعماء، وقيعل: هعو عاضع ا ح ي عة، وهعي  لوقعة اين لأ  عا الكعرب معن السعماوات وهعي فعو  
ال يامعة، وهعو  السماوات وا العاأ، وقد ضوي: العاأ س ف اجل ةل والما من قال: إن اجل ة لن ذلس اين وسوخلس يعوم

قععول العو لععة وبعععض الهعععل السعع ة معع    م ععذض بعععن سعععيد الملععو ي ارندلسععي الظعععاهاي، فيئععوز ع ععده  الن تأععون كععععا  
السععماوات وارض  أبن ذلععس يف سعععة الفضععاء الععذي كععان ميلععؤهللا السععماوات وارض  الو يف سعععة فضععاء العظعع  مععن ذلععكل 

يف حعديث ضياي ض هععا ال ع  صعلى و عليعه وسععل  وهعو احلعديث الطويععل وال لعة الأوعائ والسع ة رععاهاف يف الن اجل عة  لوقعة، و 
الذي فيه قوله  إن مربيل وميأال قاه له: اضفع ضالسك، فافع فع ذا فوقعه مثعل السعحائ، قعاه: هعذا م  لعك، قعال: ف لعا: 

 وعامي ال خل م  ي، قاه: إنه ب ي لك مل تسوأمله فلو اسوأملا التيا م  لك  ل 
[ العععععذين ي ف عععععون يف السعععععااء والضعععععااء والأعععععارمني الغعععععيظ والععععععافني ععععععن ال عععععا  وو هعععععب 133(الععععععدت للمو عععععني  

[( الع ب وصف اجل ة بذكا الهل ا رن ذلعك  عا ي يعد الو ويعه ،عا، ومل يع ل الع عالء يوخعريون حسعن اجلعواض  134احملس ني 
 كما قال البو نام:  

 
 823صفحة : 

 
            

الن ب يعا اجلعاض قمعل ال ع ل ومجلعة (الععدت للمو عني( اسعوئ ا  بيعان رن                       من ممل  الف عاء يععائ كل ععا  
ذكا اجل ة ع ب ذكا ال اض الوصوفة أبهنا العدت للأافاين يثري يف نفو  السعامعني الن يوعافعوا معن العذين الععدت هلع : فع ن 

هل ععا فضععال مععن و تعععاىل الععذين ه يلئععون ال ععاض الصععال الضيععد الو ععني الكمععل مععا يوح ععس فيععه الو ععوى، ف عععدا ها هلعع  رهنعع  ال
عده من و تعاىل فيأون م ابل قوله (وات وا ال اض ال  الععدت للأعافاين(، ويأعون عصعاف العؤم ني غعري الوعائمني قعد الخعذوا 

رخذ ب صعيب م عه،  ظ الداضين، لنا،ة حاهل  حال الفاي ني عده من و وفضال، و  داض اهق ائ من الحدمها يأون ا
 والضيد الو ون يف اجلملة فانعدا  هل  اعوماض الهن  م دضون من الهل ا يف العاقمةل 

وقد الماى على الو ني صفات ث اء وت ويه، هي ليسا مجاع الو وى، ولأن اموماع يف  ل عا معؤذن أبن احملعل الوصعو   
 واهلوى الومعل ،ا قد اسوأمل ما به الو وى، وتلك هي م اومة النح الطاع، 

الصفة اروىل: اننفا  يف السااء والضااءل واننفا  ت دم غري معاف وهعو الصعدقة وإعطعاء العال والسعالح والععدف يف سعميل  
ول والسااء فعالء، اس  لصدض ساهللا ساا وساوضال والضعااء معن ضعاهللا، الي يف حعاي اهتصعا  الفعاح واحلع ن، وكعسن اجلمعع 

في ا مل اف عن الفأاف يف شسن غريه ، والضااء في ا مل اف وقلة مومدفل فمالزمة اننفا  يف هذين  بي  ما ه ا رن السااء
احلالني تدل على الن  مة نفع الغري الال، الذي هو ع ي  على الع فس، ف عد صعاض هلع  خل عا ه هئعم   ع عه حامعب وه 

 ي نس ذلك إه عن نفس  اهافل 
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وكضعع  الغععيظ إمسععاكه وإخفععايهللا حععع ه يظ ععا عليععه، وهععو مععسخوذ مععن كظعع  ال ابععة إذا  الصععفة الثانيععة: الأععارمني الغععيظل 
مألهععا والمسععك فم ععا، قععال الععرب : ف ععو نثيععل انمسععاو مععع اهمععوالء، وه شععك الن القععوى ال ععوى أتثععريا علععى العع فس ال ععوف 

 ل ذلعك علعى ع ميعة ضاسعخة يف الغاضمة فونو ي إر اض  لض الغضب، ف ذا اسوطاع إمساو مظاهاها، مع اهموالء م  عا، 
 ال فس، وق ا انضا ف للن وف، وهذا الكرب من قوى ارخال  الفاضلةل 

الصفة الثالثة: العفعو ععن ال عا  فيمعا السعاءوا إلعي  ل وهعي تأملعة لصعفة كظع  الغعيظ    لعة اهحع ا  رن كظع  الغعيظ قعد  
من الساء إلي    ل ذلك على الن كظ  الغيظ وصف تع ضه ندامة فيسوعدي على من غاره احلس، فلما وصفوا العفو ع

 موسصل في  ، مسوما مع  ل وإذا امومعا هذهللا الصفات يف نفس س ل ما  وهنا لدي ال 
و ماع ا جيومع كمال انحسان ولذلك ذيل و تعاىل ذكاها ب وله (وو هب احملس ني( رنه  ال على ت ديا الهن  ،ذهللا  

 س نيل الصفات  س ون وو هب احمل
(والععذين إذا فعلععوا فاحنععة الو رلمععوا النفسعع   ذكععاوا و فاسععوغفاوا لععذنو،  ومععن يغفععا الععذنوئ إه و ومل يصععاوا علععى مععا  

[(  إن كان عطف فايس  خا، ف   غري الو ني الأاملني، بل ه  فايس معن الو عني خلطعوا عمعال 135فعلوا وه  يعلمون 
ت، ف و تفضيل  خا حلال الو ني أبن ذكا الوه حال كماهل ، وذكعا بععدهللا حعال صاحلا و خا سيئا، وإن كان عطف صفا

 تداضك   ن ائص  ل 
والفاحنعععة الفعلعععة الوئععععاوزف احلعععد يف الفسعععا ، ولععععذلك مجععععا يف قولععععه تععععاىل (العععذين جيو مععععون كمعععائا انمث والفععععواحأل(  

ضسععول و صععلى و عليععه وسععل  فاحنععا وه  واشععو اق ا مععن فحععأل  عععىن قععال قععوه ذميمععا، كمععا يف قععول عائنععة:  مل يأععن
 موفحنا، الو فعل فعال ذميما، وم ه (قل إن و ه أيما الفحناء(ل 

وه شععك الن الوعايععف ه ععا تعايععف اجلعع س، الي فعلععوا الفععواحأل، ورلعع  العع فس هععو الععذنوئ الأمععائا، وعطف ععا ه ععا علععى  
ئا انمث والفواحأل(ل ف يل: الفاحنة العصية الأمعريف، ورلع  الفواحأل كعطف الفواحأل علي ا يف قوله (الذين جيو مون كما

الع فس الأمعريف مطل عا، وقيعل: الفاحنعة هعي الأمعريف الوعديعة إىل الغعري، ورلع  الع فس الأمعريف ال اصعاف علعى الع فس، وقيعل: 
 الفاحنة ال ث، وهذا تفسري على معىن الثالل 

ما جيب هلل على عمدهللا، وما الصابه، وهو الذي يوفاع ع ه  لب الغفاف،  والذكا يف قوله (ذكاوا و( ذكا ال لب وهو ذكا 
 والما ذكا اللسان فال ي تب عليه ذلكل ومعىن ذكا و ه ا ذكا الماهللا وهنيه ووعدهللا ووعيدهللال 

   
 

 824صفحة : 
 
ععدي إىل العذنب واهسوغفاض:  لب الغفاف الي الس  للذنوئ، وهو هاز يف عدم الؤاخذف علعى العذنب، ولعذلك صعاض ي  

الالم الدالة على الوعليل كما ه ا، وقوله تعاىل (واسوغفا لذنمك(ل ولا كان  لب الصفح عن الؤاخذف الذنب ه يصعدض 
إه عن ندامة، ونية إقالع عن الذنب، وعدم العو ف إليعه، كعان اهسعوغفاض يف لسعان النعاضع  ععىن الووبعة، إذ كيعف يطلعب 
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ما عليععه، الو ععازم علععى معاو تععه، ولععو  لعب ذلععك يف تلععك احلالععة لأعان الكثععا إسععاءف مععن العفعو عععن الععذنب معن هععو مسععو
الععذنب، فلععذلك عععد اهسععوغفاض ه ععا ضتمععة مععن مااتععب الو ععوىل ولععيس اهسععوغفاض هععا  قععول  السععوغفا و  اللسععان وال ائععل 

ويف كالم ععا ممالغععة فعع ن اهسعععوغفاض  ملوععمس الععذنوئل وعععن ضابعععة العدويععة الهنععا قالععا:  اسععوغفاضث هوععا  إىل اهسععوغفاض 
 ال ول مسموض به يف الدين رنه وسيلة لوذكري الذنب واحليلة لسقالع ع هل 

 ومجلة (ومن يغفا الذنوئ إه و( مع ضة بني مجلة (فاسوغفاوا( ومجلة (ومل يصاوا على ما فعلوا(ل  
ال صععو  تسععديد ممععا ض   إىل اسععوغفاض و ع ععب الععذنب، واهسععوف ام مسععوعمل يف معععىن ال فععي، ب اي ععة اهسععوث اء م ععه، و  

والوعايض الناكني الذين اذذوا الص ام   شفعاء هل  ع د و، وال صاضى يف زعم   الن عيسى ضفعع ارطعااي ععن بع    م 
 بملية صلمةل 

وقولععه (ومل يصعععاوا( تصععايح ب فعععي  وقولععه (ومل يصععاوا( إنعععام لععاك  الووبعععة رن قولععه (فاسعععوغفاوا لععذنوبأ ( ينععري إىل ال عععدم، 
انصااض، وهذان ضك وا الووبةل ويف احلديث  ال دم توبة  ، والما تداضو ما فا  فيعه بسعمب العذنب ف منعا يأعون معع انمأعان، 

 وفيه تفصيل إذا تعذض الو تعسا، وكيف يؤخذ أبقصى ما ميأن من الوداضول 
افعوع يف (ذكعاوا( الي: ذكعاوا و يف حعال ععدم انصعااضل وانصعااض: وقوله (ومل يصاوا على معا فعلعوا( حعال معن الضعمري ال 

ال ام على الذنب، ونفيه هو معىن انقالعل وقوله (وه  يعلمون( حعال لنيعة، وحعذ  مفععول يعلمعون لظ عوضهللا معن ال عام 
 ذنوئ الواقعةل الي يعلمون سوء فعل  ، وعظ  غضب الائ، ووموئ الووبة إليه، والنه تفضل ب مول الووبة فمحا ،ا ال

وقد انوظ  من قوله (ذكاوا و فاسعوغفاوا( وقولعه (ومل يصعاوا( وقولعه (وهع  يعلمعون( ارضكعان الثالثعة الع  ي عوظ  م  عا مععىن  
الووبة يف كالم اليب حامد الغ اي يف كوائ الووبة من الحياء علوم الدين إذ قال  وهي عل ، وحال، وفعلل فالعل  هو معافة 

وهنا حئاا بني العمد وبني ضبه، ف ذا عل  ذلك بي ني لض من هذهللا العافة أتمل لل لب بسمب فوات ما همه ضا الذنوئ، وك
معن ال عائ معن ضبعه، وضضععاهللا ع عه، وذلعك ارمل يسعمى نععدما، فع ذا غلعب هعذا ارمل علعى ال لععب انمععث م عه يف ال لعب حالععة 

ل، فوعل عععه احلعععال هعععو تعععاو العععذنب  انقعععالع  ، وتعل عععه تسععمى إضا ف وقصعععد إىل فععععل لعععه تعلعععس احلعععال والاضعععي والسععو م
 السو مل هو الع م على تاو الذنب يف السو مل  نفي انضااض  ، وتعل ه الاضي بوالقي ما فات  ل 

 ف وله تعاىل (ذكاوا و( إشاضف إىل انفعال ال لبل  
 العو فل وقوله (ومل يصاوا( إشاضف إىل الفعل وهو انقالع ونفي الع م على  
وقولععه (وهعع  يعلمععون( إشععاضف إىل العلعع  الثععري لالنفعععال ال فسععانل وقععد ضتععب هاتععه ارضكععان يف اييععة  سععب شععدف تعل  ععا   

ال صو : رن ذكا و هصل بعد الذنب، فيمعث على الووبة، ولذلك ضتب اهسوغفاض عليه الفاء، والما العل  أبنه ذنب، 
ة، ولو ه حصوله لا كانا الفعلة معصيةل فلذلك ميء به بعد الذكا ونفي انصااض، ف و حاصل من قمل حصول العصي

 على الن مجلة احلال ه تدل على تاتيب مضموهنا بعد حصول مضمون ما ميء به قمل ا يف ارخماض والصفاتل 
نعية و تععاىل، فلع  يعدل ق  الن الضكان انصااض، وهو اسومااض على الذنب، كما فسا به كان نفيه  عىن انقعالع رمعل خ 

على النه عازم على عدم العو  إليه، ولأ ه الظاها ه يامع إىل ذنب نعدم علعى فعلعه، وإن الضيعد انصعااض اعو عا  الععو  إىل 
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الذنب ف فيه هو الووبة ارالصة، وهو يسول م حصول انقالع معه إذ الولمس الذنب ه جيومعع معع العع م علعى ععدم الععو  
 لمس به من اينل إليه، ف نه مو

[( اسععوئ ا  136(الولئععك معع ايه  مغفععاف مععن ض،عع  وم ععات جتععاي مععن وو ععا ارهنععاض خالععدين في ععا ونععع  المععا العععاملني  
 للووبة بسدا  عمل  : من اهسوغفاض، وقمول و م   ل 

   
 

 825صفحة : 
 
بععد اسع  انشعاضف، رمعل تلعك اروصعا  الع  وميء اس  انشاضف نفا ف الن الناض إلي   صعاضوا الحعاايء احلأع  العواض    

 اسوومموا انشاضف رمل ال 
وهذا اجل اء وهو الغفاف وعد من و تعاىل، تفصيال م ه: أبن معل انقالع عن العاصي سمما يف غفاان معا سعلف م  عال  

 تل فالأل فضل م ه تعاىلل والما اجل ات ف منا خلصا هل  رمل الغفاف، ولو الخذوا بسالف ذنو،  لا اسوح وا اجل ا
وقوله (ونع  الما العاملني( تذييل ننناء مدح اجل اءل والخصوص الدح  ذو  ت دياهللا هول والواو للعطعف علعى مجلعة  

(م ايه  مغفاف( ف و الما رنه كان عن وعد للعامل  ا عملل والوعايف يف الععاملني للع عد الي: ونعع  المعا الععاملني هعذا 
يل لعه وللعمعل اجملعازي عليعه الي إذا كعان رصع ا  الععاملني المعوض، كمعا هعو الوععاض ، ف عذا نعع  ارمععا اجلع اء، وهعذا تفصع

 لعاملل 
[( اسععوئ ا  ابوععدائي: ن يععد 137(قععد خلععا مععن قععملأ  سعع ن فسععريوا يف ارض  فععانظاوا كيععف كععان عاقمععة الأععذبني  

لمععا  نفععا، وهععذا م دمععة الوسععلية والمنععاضف ايتيوععنيل نعععا ف الأععالم علععى مععا كععان يععوم الحععد، ومععا بي  مععا اسععوطاا ، كمععا ع
 ابودئا هاته ال دمة   ي ة بضخيية: وهي اهعوماض أبحوال ارم  الاضيةل 

وميء ئ(قد(، الدالة على أتكيد اررب، ت ع يال هلع  م  لعة معن ي أعا ذلعك لعا ر عا علعي   معن انأسعاض ارعوا ا معن معااء  
، مع الهن  ي اتلون ل صا  ين و، وبعد الن ذاقوا حالوف ال صا يوم بدض، فمني العه هلع  مععل اهل مية احلاصلة هل  من الناكني

س ة هذا العامل الن تأون ارحوال فيه سئاه ومداولة، وذكاه  أبحوال ارم  الاضية، ف ال (قد خلا من قملأ  سع ن(ل 
ععععده  معععن السعععلمني، فيحسعععب الن ال صعععا وو قعععا ض علعععى نصعععاه ، ولأعععن احلأمعععة اقوضعععا ذلعععك لعععئال يغععع  معععن أيو ب
 حليف  ل ومعىن خلا وان اضال ك وله تعاىل (قد خلا من قمله الاسل(ل 

 والس ن مجع س ة  بض  السني  وهي السريف من العمل الو ارلس الذي يالزم صدوض العمل على مثاهلا قل لميد:           
 قوم س ة وإمام عا وقال خالد اهلذي خيا ب الا ذييب اهلذي:           من معنا س ا هل   ايه                       ولأل  
فال جت عن من س ة النا سا ا                      فسول ضا  سع ة معن يسريهععا  وقعد تعا   اعومعاض الئمعة اللغعة إايهعا امسعا   

ة، ويف الأنعا  يف قولعه (سع ة مامدا غري منوس، الو اس  مصعدض سعن، إذ مل يعا  يف كعالم الععائ السعن  ععىن وضعع السع 
و يف الذين خلوا من قمل( يف سوضف ارح ائ: س ة و الس  موضوع موضع الصدض ك وهل  تعاا وم عده، ولععل معاا هللا النعه 
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اس  مامد القي  م ام الصدض كما القي  تاا وم ده م ام تما وسح ا يف ال صب علعى الفعوليعة الطل عة، الع  هعي معن شعسن 
الن العىن تاائ له وم دل له الي حصب ب ائ وضم    دلل ويظ عا النعه  وعاض صعاحب ال عامو  رنعه مل يعذكا الصا ض، و 

يف مععا ف سععن مععا ي وضععي الن السعع ة اسعع  الصععدض، وه التععى ،ععا ع ععب فعععل سععن، وه ذكععا مصععدضا لفعععل سععنل وعلععى هععذا 
اسعع  مصععدض سععن ومل يععذكاوا لفعععل سععن مصععدضا  اشععو ا  ث ضل واجلععاضي بأثععاف علععى اللسعع ة الفسععاين والعععربين: الن السعع ة

قياسيال ويف ال ا ن إ ال  الس ة على هعذا الععىن كثعريا (فلعن جتعد لسع ة و تمعديال( وفسعاوا السع ن ه عا بسع ن و يف ارمع  
 الاضيةل 

وف الظععالني والععىن: قععد مضعا مععن قععملأ  الحعوال لألمعع ، ماضيععة علعى  اي ععة واحععدف، هعي عععا ف و يف ارلععس، وهعي الن قعع 
وعوععوه  علعععى الضععععفاء المعععا زائعععل، والعاقمعععة للمو عععني احمل ععني، ولعععذلك قعععال (فسعععريوا يف ارض  فعععانظاوا كيعععف كعععان عاقمعععة 
الأذبني( الي الأذبني باسل ض،  والضيد ال ظا يف  لضه  ليحصل م ه و عس معا بلع  معن الخمعاضه ، الو السعؤال ععن السعمائ 

 غعوا علعى السوضععفني، فاسوسصعل   و لوطمعئن نفعو  العؤم ني  نعاهدف الخعرب  هالك  ، وكيف كعانوا الوي قعوف، وكيعف
ععع    منععاهدف عيععان، فعع ن للعيععان بععديع معععىن رن الععؤم ني بلغ عع  الخمععاض الأععذبني، ومععن الأععذبني عععا  ومثععو  والصععحائ 

 م    يف السفاضه ل اريأة والصحائ الا ، وكل   يف بال  العائ يسوطيعون مناهدف  لضه ، وقد ش دها كثري 
   
 

 826صفحة : 
 
ويف اييععة  هلععة علععى المهيععة علعع  الوععاضي  رن فيععه فائععدف السععري يف ارض ، وهععي معافععة الخمععاض اروائععل، والسععمائ صععالح   

ارم  وفسا هال قال البن عافة: السري يف ارض  حسي ومع وي، والع وي هو ال ظا يف كوب الواضي   يث هصل لل عارا 
وال ارم ، وما ي ائ من العل ، وقد هصل به من العل  ما ه هصل السعري يف ارض  لعئع  اننسعان وقصعوضهللا  العل  أبح

 ل 
وإمنعا المععا و السععري يف ارض   ون مطالعععة الأوعب رن يف الخععا مني مععن كععانوا الميعني، ورن النععاهدف تفيععد مععن مل ي ععاال  

 علما وت وى عل  من قاال الواضي  الو ق  عليهل 
[( تععذييل يعع  الخععا مني احلاضععاين ومعن جيععيء بععده  مععن ارميععال، 138(هعذا بيععان لل عا  وهععدى وموعظععة للمو عني  

 وانشاضف إما إىل ما ت دم بوسويل الذكوض، وإما إىل حاضا يف الذهن ع د تالوف ايية وهو ال ا نل 
فيععه خععري ال ععا  يف احلععال واهسععو مالل والوعظععة: والميععان: انيضععاح وكنععف احل ععائس الواقعععةل واهلععدى: انضشععا  إىل مععا  

الوحذيا والوخويفل ف ن معلا انشاضف إىل مضمون قوله (قد خلا من قملأ  س ن( اييعة ف هنعا بيعان لعا غفلعوا ع عه معن 
ا، فع ن عدم الوالزم بني ال صا وحسعن العاقمعة، وه بعني اهل ميعة وسعوء العاقمعة، وهعي هعدى هلع  لي و ععوا السعممات معن السعما،

سمب ال ئاح ح ا هو الصالح واهسو امة، وهي موعظة هل  ليحذضوا الفسا  وه يغ وا كما اغع  ععا  إذ قعالوا (معن الشعد 
 م ا قوف(ل 
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[( قولععه (وه   عععوا وه و نعععوا( هنععي للمسعععلمني ععععن السعععمائ 139(وه   ععوا وه و نعععوا والنعععو  ارعلععون إن ك عععو  معععؤم ني  
 الصله ضعف الذات: كاجلس  يف قوله تعاىل (ضئ إن وهن العظ  م ( واحلمل يف قول زهري:          الفنلل والوهن: الضعف، و 

فسصعمح احلمعل م  عا واه عا خل عا وهعو ه عا هعاز يف خعوض الع ميعة وضععف انضا ف وان عالئ الامعاء أيسعا، والنعئاعة مم عا،   
غة حد الأنبة واهنأساضل والوهن واحل ن حالوان لل فس والي ني شأا، ولذلك هنوا ع هل والما احل ن ف و شدف ارسف المال

ت ننن عن اعو ا  اريمعة والعازء في تعب علي معا اهسوسعالم وتعاو ال اومعةل فعال  ي ععن العوهن واحلع ن يف احل ي عة هنعي ععن 
موضعع كعذا  سمم ما وهو اهعو ا ، كما ي  ى الحد عن ال سيان، وكمعا ي  عى الحعد ععن فععل غعريهللا يف  عو ه الضيعن فعالث يف

الي ه ت كه هل فيه، ولذلك قدم على هذا ال  ي قوله (قد خلا من قملأ  س ن( إخل للل وع ب ب ولعه (والنعو  ارعلعون 
 إن ك و  مؤم ني(ل 

 وقوله (والنو  مؤم ني( الواو للعطف، وهذهللا بناضف هل  ال صا السو مل، فالعلو ه ا هازي وهو علو ال  لةل  
قولععه (إن ك عو  معؤم ني( قصععد بعه  يعيىل غععري   علعى انميعان إذ قععد علع  و الهنع  مععؤم ني ولأع    لععا  والوعليعس النعا  يف  

هح علي   الوهن واحلع ن معن الغلمعة، كعانوا    لعة معن ضععف ي ي عه ف يعل هلع : إن علمعو  معن النفسعأ  انميعان، ومعيء من 
 صدل النا ية ال  من شسهنا عدم و يس شا  ا، إمنا ما هلذا ال 

(إن ميسسأ  قاح ف د معس ال عوم قعاح مثلعه وتلعك ارايم نعداوهلا بعني ال عا ( تسعلية عمعا الصعائ السعلمني يعوم الحعد معن  
اهل ميععة أبن ذلععك غععري عئيععب يف احلععائ، إذ ه خيلععو مععيأل مععن الن يغلععب يف بعععض مواقععع احلععائ، وقععد سععمس الن العععدو 

  المسسعاء والضعااء(ل وال ععاح  بفعوح ال عا   يف لغعة قعايأل اجلععاح، غلعبل والعس ه عا انصعابة ك ولعه يف سععوضف الم عاف (مسعو 
وبضععم ا يف لغععة غععريه ، وقععاال اجلم ععوض: بفععوح ال ععا ، وقععاالهللا زعع ف، والأسععائي، والبععو بأععا، عععن عاصعع ، وخلععف: بضععع  

اهنأسعاض، ال ا ، وهو ه ا مسعوعمل يف غعري ح ي وعه، بعل هعو اسعوعاضف لل  ميعة الع  الصعابو  ، فع ن اهل ميعة تنعمه الثلمعة و 
فنم ا ه ا ال اح حني يصيب اجلسد، وه يصح الن ياا  بعه احل ي عة رن اجلعااح الع  تصعيب اجلعيأل ه يعمعس ،عا إذا كعان 

 مع ا ال صا، فال شك الن الوسلية وقعا عما الصا،  من اهل ميةل 
 وال وم ه  مناكو مأة ومن مع  ل  
بععدض وك ععو  كفافععال ولععذلك الع ععب ب ولععه (وتلععك ارايم نععداوهلا بععني والعععىن إن هعع مو  يععوم الحععد ف ععد هعع م النععاكون يععوم  

ال ا (ل والوعمري عمعا عمعا الصعائ السعلمني بصعيغة الضعاضع يف (ميسسعأ ( ل ابعه معن زمعن احلعال، وعمعا الصعائ النعاكني 
 بصيغة الاضي لمعدهللا رنه حصل يوم بدضل 

   
 

 827صفحة : 
 
مععوائ النععا  يف العععىن ولأ ععه  ليععل عليععه الغععىن ع ععه علععى  اي ععة انجيععاز، ف ولععه (ف ععد مععس ال ععوم قععاح مثلععه( لععيس هععو   

والعىن: إن ميسسأ  قاح فال و نوا الو فال   وا وه ا النك يف وعد و ب صا  ي ه إذ قد مس ال وم قاح مثله فل  تأونعوا 
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ة  عا الصعائ الععدو يعوم بعدض تععني الن م  ومني ولأ أ  ك عو  كفافعا، وذلعك ال سعمة ل لعة العؤم ني نصعا ممعنيل وهعذهللا ال ابلع
يأون الأالم تسلية وليس إعالما الع وبة كما قاله مجع من الفساينل وقد سعسل هاقعل الا سعفيان: ف عال هاقعل: وكعذلك 

 الاسل تمولى وتأون هل  العاقمةل 
فانشععاضف ه ععا    لععة ضععمري  وقولععه (تلععك ارايم نععداوهلا بععني ال ععا ( الععواو اع اضععية، وانشععاضف بولععك إىل مععا سععيذكا بعععد، 

النسن ل صد اههومام اررب وهذا اررب مأىن به ععن تعليعل للئعوائ احملعذو  العدلول عليعه  ملعة (ف عد معس ال عوم قعاح 
 مثله(ل 

و(ارايم( جيوز الن تأون مجع يوم ماا  به يعوم احلعائ، ك عوهل : يعوم بعدض ويعوم بعثعات ويعوم النععثمني، وم عه الايم الععائ،  
 الن يأون ال لس على ال مان ك ول  افة:           وجيوز

 وما ت    ارايم والدها ي فد الي ارزمانل   
والداولة تصايف ا غايب إذ هي مصدض  اول فالن النيء إذا معله  ولة و ولة ع د ايخا الي يدوله كل م  عا الي يل معه  

لنع اف النعيء، فالوعداول يف ارصعل تفاععل معن  ال، حع ينو ا به، وم ه  ال يدول  وه اشو ا، رن الالزمة ت وضعي ا
ويأععون ذلععك يف ارشععياء والأععالم، ي ععال: كععالم مععداول، مث اسععوعملوا  اولععا النععيء هععازا، إذا معلععا غععريو يوداولونععه، 

ب وقاي ة هذا اهسوعمال الن ت ول: بي   ل فالفاعل يف هذا ان ال  ه حظ له من الفعل، ولأن له احلظ يف اجلعل، وقاي
 م ه قوهل : اضطاضته إىل كذا، الي معلوه مضطاا مع الن الصل اضطا النه و اوع ضاهللال 

 و(ال ا ( المنا كل   رن هذا من الس ن الأونية، فال خيو  ال وم الوحدث ع   ل  
[ ولععععيمح  و الععععذين  م ععععوا وميحععععس 140(ولععععيعل  و الععععذين  م ععععوا ويوخععععذ معععع أ  شعععع داء وو ه هععععب الظععععالني  
[( عطف على مجلة (وتلك ارايم نداوهلا بني ال ا (، فمضمون هذهللا علة لنيعة جلعوائ النعا  احملعذو  141أافاين ال

 الدلول عليه ب وله (ف د مس ال وم قاح مثله( وعل  و أبهن  مؤم ون موح س من قمل الن ميسس   ال احل 
    
 

 828صفحة : 
 
العذين  م عوا إميعاث ضاسعخا كعامال ف عد صعاض الععىن: الن علع  و باسعوو إميعاهن   ف ن كان الاا  من (العذين  م عوا( ه عا مععىن  

هصل بعد مس ال اح إايه ، وهو معىن غعري مسعو ي ، فلعذلك اخولعف الفسعاون يف العاا  معن هعذا الوعليعل علعى اخعوال  
لأليعات أبسعاها، الي ح عائس ارشعياء مذاهم   يف صفة العل ، وقد ت اض يف الصول الدين الن الفالسفة قالوا: إن و عامل ا

على معا هعي عليعه، علمعا كعالعل  المحعوث ع عه يف الفلسعفة رن ذلعك العلع  صعفة كمعال، والنعه يعلع  اجل ئيعات معن اجلعواها 
وارععاا  علمععا بومععه كلععيل ومعععىن ذلععك النععه يعلم ععا مععن حيععث إهنععا غععري موعل ععة ب مععان، مثالععه: الن يعلعع  الن ال مععا مسعع  

 ه، والن صفوه تأون كذا وكذا، والن عواضضه ال وضانية الأوسمة معن النعمس وارسعو  والسعري يف المعد  يومد يف وقا تأوي
كععذال المععا حصععوله يف زمانععه ع ععدما ي ععع تأوي ععه، وكععذلك حصععول عواضضععه، فغععري معلععوم هلل تعععاىل، قععالوا: رن و لععو علعع  
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ال عدر، الو لعع م م عل الععامل، مثالععه: النعه إذا علعع  الن  اجل ئيعات ع عد حصععوهلا يف الزم و عا للع م تغععري علمعه في وضعي ذلععك تغعري
ال ما سيخسف ساعة كذا علما الزليا، ف ذا خسف الفعل فال خيلو إما الن ي ول ذلك العل  فيل م تغري العل  السابس فيلع م 

و ، من ذلك تغري الذات الوصوفة به من صفة إىل صفة، وهذا يسول م احلدوث إذ حدوث الصفة يسول م حدوث الوص
وإمععا الن ه يعع ول العلععع  ارول في  لععب العلعع  م عععال، رن و إمنععا علععع  الن ال مععا سيخسععف يف السعععو مل وال مععا اين قعععد 
خسف الفعلل ورمعل هعذا قعالوا: إن علع  و تععاىل غعري زمعانل وقعال السعلمون كل ع : إن و يعلع  الأليعات واجل ئيعات 

شم ة الفالسفة أبن العل  صفة من قميل انضعافة الي نسعمة بعني العلع  والعلعوم، قمل حصوهلا، وع د حصوهلال والمابوا عن 
وانضعافات اعومعاضايت، واهعومعاضايت ععدميات، الو هععو معن قميعل الصعفة ذات انضععافة: الي صعفة ومو يعة هلعا تعلععس، الي 

عامل، ونظاوا ذلك ال عدر يوصعف نسمة بي  ا وبني معلوم ال ف ن كان العل  إضافة فوغريها ه يسول م تغري موصوف ا وهو ال
أبنه قمل احلا ث ومعه وبعدهللا، من غري تعري ذات ال در، وإن كان العل  صعفة ذات إضعافة الي ذات تعلعس، فعالوغري يعع ي 
تعل  ا وه يوغري الصفة فضال عن تغري الوصو ، فعلع  و أبن ال معا سيخسعف، وعلمعه أبنعه خاسعف اين، وعلمعه أبنعه  

مس، عل  واحد موصوفه، وإن تغريت الصفة، الو تغري موعل  عا علعى العوم ني، إه الن سعلف الهعل السع ة كان خاسفا ار
والعو لة البوا الوصايح يوغري الوعلس ولعذلك مل ي عع يف كالم ع  ذكعا تعل عني للعلع  انهلعي الحعدمها قعدر وايخعا حعا ث، كمعا 

اوز غري ذات العامل جتاوزا  سوسعال فلعذلك قعال سعلف  : إن ذكاوا ذلك يف انضا ف وال دضف، نظاا لأون صفة العل  ه توئ
و يعلعع  يف ارزل الن ال مععا سيخسععف يف سعع و ا هععذهللا يف بلععد كععذا سععاعة كععذا، فع ععد خسععو  ال مععا كععذلك علعع  و النععه 
 خسف بعذلك العلع  ارول رن ذلعك العلع  همعوع معن كعون الفععل مل هصعل يف ارزل، ومعن كونعه هصعل يف وقوعه فيمعا ه
ي ال، قالوا: وه ي ا  ذلك علعى علم عا حعني نعلع  الن ال معا سيخسعف   وضعى احلسعائ مث ع عد خسعوفه نعلع  النعه و عس 
خسععوفه بعلعع  مديععد، رن احويام ععا لعلعع  موئععد  إمنععا هععو لطععااين الغفلععة عععن ارولل وقععال بعععض العو لععة مثععل م عع  بععن 

ت واحل ائس، والما علمه اجل ئيات وارشخاص وارحعوال فحاصعل صفوان وهنام بن احلأ : إن و عامل يف ارزل الأليا
 بعد حدوث ا رن هذا العل  من الوصدي ات، ويل مه عدم سمس العل ل 

    
 

 829صفحة : 
 
وقال البو احلسني المصاي من العو لة، ضا ا على السلف: ه جيوز الن يأون عل  و أبن ال ما سيخسف عني علمه بعد   

رمععوض ثالثعة: ارول الوغععايا بي  مععا يف احل ي ععة رن كونعه سععي ع غععري ح ي ععة كونعه وقععع، فععالعل  أبحععدمها ذلعك أبنععه خسععف 
يغايا العل  ايخا، رن اخوال  الوعل ني يسودعي اخوال  العامل ،مال الثان الوغعايا بي  معا يف النعا  فع ن شعا  العلع  

قعع الوقعوع، فلعو كعان العلمعان شعيئا واحعدا مل خيولعف شعا  مال يأون النيء سي ع هو عدم الوقوع، وشا  العل  بأونعه و 
الثالعث النعه ميأعن العلع  أبنعه وقعع اجل عل أبنعه سعي ع والعأععس وغعري العلعوم غعري العلعوم  هأعذا ععرب البعو احلسعني الي ارمععا 

غععريات، والن ذاتععه ت وضععي الغععري معلععوم مغععايا للمعلععوم  ولععذلك قععال البععو احلسععني الوعع ام وقععوع الوغععري يف علعع  و تعععاىل الو
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اتصاله بأونه عالا العلومات ال  سو ع، بنا  وقوع ا، فيحدث العل  أبهنعا ومعدت ع عد ومو هعا، ويع ول ع عد زواهلعا، 
وهصععل علعع   خععا، وهععذا عععني مععذهب م عع  وهنععامل وض  عليععه أبنععه يلعع م الن ه يأععون و تعععاىل يف ارول عالععا أبحععوال 

ائ ع ه عمد احلأي  يف حاشية الواقف أبن الا احلسني ذهب إىل النعه تععاىل يعلع  يف ارزل الن احلوا ث، وهذا جت يلل والم
احلا ث سي ع على الوصف الفالن، فال م ل فيه، والن عدم ش و هللا للحوا ث قمل حدوث ا ليس   ل، إذ هي معدومة 

رن ش و  العدوم  الف للواقع، فالعل  يف الواقع، بل لو علم ا تعاىل ش و اي حني عدم ا لأان ذلك العل  هو اجل ل، 
 الوغري احلا ث هو العل  الن و يل 

فاحلاصعل الن مثعة علمععني: الحعدمها قععدر وهعو العلعع  النعاو  النعاو ، وايخععا حعا ث وهععو الععوم احلاصععلة ع عد حصععول  
وا ثل وقد ذكا ذلعك النعي  الناو  وليسا من علمائ ا وعلماء العو لة، إ ال  إثمات تعلس حا ث لعل  و تعاىل احل

عمععد احلأععي  يف الاسععالة اراقانيععة العع  معل ععا لوح يععس علعع  و تعععاىل غععري م سععوئ ل ائععل، بععل عععرب ع ععه ب يععل، وقععد ضاليععا 
 الوف ان ماى على ذلك يف حاشية الأنا  يف هذهللا ايية فلفعل الني  احلأي  نسي الن ي سمهل 

الذين البوا إ ال  احلدوث على تعلعس ف عالوا يف قولعه (ولعيعل  و العذين  م عوا( وأتويل ايية على اخوال  الذاهب: فسما  
ال لس العل  على هزمه وهو ثموت العلوم الي ني هللا على  اي ة الأ اية رهنا ك ثمات النيء الربهان، وهذا ك ول إاي  بعن 

 قميصة الطائي:          
رعل  من مماهنا من شعئاع ا الي ليظ عا اجلمعان والنعئاع فعس لس العلع    والقملا وارطي خيطا بي عا                      

 والضيد مل ومهل 
وم    من معل قوله (وليعل  و( نثيال الي فععل ذلعك فععل معن يايعد الن يعلع  وإليعه معال يف الأنعا ، ومع    معن قعال:  

مومععو ينل قالععه الميضععاوي والوفعع ان يف  العلععة هععي تعلععس علعع  و احلععا ث وهععو تعلععس حععا ث، الي لععيعل  و الععذين  م ععوا
حاشية الأنا ل وإن كان الاا  من قوله (الذين  م وا( راهاهللا الي ليعل  من التصف انميعان، تععني الوسويعل يف هعذهللا اييعة 
ه رمعل لع وم حعدوث علعع  و تععاىل، بعل رن علعع  و العؤم ني معن الهعل الحععد حاصعل معن قمععل الن ميسع   ال عاح، ف ععال 

ا : الضا  العل  الذي ي تب عليه اجل اء وهو ثما   على انميان، وععدم ت لع هل  يف حالعة النعدف، والشعاض الوفوع ان إىل الن ال م
أتويل صاحب الأنعا  ذلعك أبنعه واض  معوض  الومثيعل، ثرعاا إىل كعون العلع  العؤم ني حاصعال معن قمعل، ه رمعل الوحعاز 

 عن ل وم حدوث العل ل 
  ش داء( عطف على العلة الساب ة، ومعل ال ول يف ذلك اليوم الذي هو سمب اذاذ ال ولى ش داء وقوله (ويوخذ م أ 

 علة من علل اهل مية، رن كثاف ال ولى هي ال  الوقعا اهل ميةل 
، والن داء ه  الذين قولوا يوم الحد، وعرب عن ت ديا الن ا ف اهذاذ رن الن ا ف فضيلة معن و، واقع ائ معن ضضعوانه 

ولذلك قوبل ب وله (وو ه هب الظالني( الي الأافاين ف و يف مانب الأفاض، الي ف والك  يف اجل ة، وقعواله  يف ال عاض، 
 ف و ك وله (قل هل تابصون ب ا إه إحدى احلس يني(ل 
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س ال ععاح الععؤم ني والأفععاض فععاعال والومحععي : الو  يععة والععوخل  مععن العيععوئل واحملععس: انهععالول وقععد معععل و تعععاىل معع  

فعال واحدا: هو فضيلة يف مانب الؤم ني، وضزية يف مانب الأافاين، فئعله للمعؤم ني نحيصعا وزاي ف يف ت كيعة النفسع  ، 
واعومععاضا  ععواعظ و تعععاىل، ومعلععه للأععافاين هالكععا، رن مععا الصععا،  يف بععدض ت اسععوهللا، ومععا انوصععاوهللا يف الحععد ي يععده  ث ععة 

فيووكلون؛ يظ ون السلمني قد ذهب أبس  ، على الن الؤم ني يف از اي ، فال ي  ص   من قول م   ، والأفاض يف  أبنفس  
ت اق  فمن ذهب م    نفدل وكذلك شسن الواعظ وال ذض والعرب قد تأسب بعض ال فو  كماه وبعض ا ن صا قال البو 

 الطيب:          
 وحب النئاع العيأل الوض هللا احلاا                  فحب اجلمان العيأل الوض هللا الو عى       
وخيولف ال صدان والفععل واحعد                      إىل الن ناى إحسان هذا ل ا ذنمععا وقعال تععاىل (وإذا معا الن لعا سعوضف   

قلعو،  معا  فع ا     فم    من ي ول اليأ  زا ته هذهللا إميعاث فسمعا العذين  م عوا فع ا    إميعاث وهع  يسومنعاون والمعا العذين يف
ضمسعا إىل ضمسع  ( وقععال (ون ع ل مععن ال عا ن مععا هعو شععفاء وضزعة للمععؤم ني وه ي يعد الظععالني إه خسعاضا( وهععذا معن بععديع 

 ت ديا و تعاىلل 
[( (الم( ه ععا م  طععة، هعي  عععىن  142(الم حسعمو  الن تعدخلوا اجل عة ولععا يعلع  و العذين ماهععدوا مع أ  ويعلع  الصعاباين  

اهنو اليععة، رن هععذا الأععالم انو ععال مععن غععا  إىل  خععا، وهععي إذا اسععوعملا م  طعععة تععؤذن أبن مععا بعععدها اسععوف ام،  بعل 
لالزمو عا لالسعوف ام، حعع قعال ال  نععاي واحمل  عون: إهنعا ه تفاضقعه، واسونع دوا علععى مفاضقو عا لالسعوف ام بنعواهد ت مععل 

 الوسويلل 
  وا( وذلك الهن  لا مس   ال اح فح نوا واع اه  الوهن حيث مل يناهدوا مثل  ف وله (الم حسمو ( عطف على مجلة (وه 

ال صا الذي شاهدوهللا يوم بدض، بني و الن ه ومه للعلل ال  ت دما، مث بني هل  ه ا: الن  خول اجل ة الذي هعو ماغعو،  
 ذلك، ف د الخطئوال  ه هصل إذا مل يمذلوا نفوس   يف نصا الدين ف ذا حسموا  خول اجل ة هصل  ون

واهسعوف ام ال عدض بعععد (الم( مسعوعمل يف الوغلعي  وال  ععيل ولعذلك معاء ئ(الم( للدهلععة علعى الوغلعي : الي ه وسععموا الن  
 تدخلوا اجل ة  ون الن جتاهدوا وتصربوا على عواقب اجل ا ل 

يب مسل  ارصف ان النعه قعال: ععا ف ومن الفساين من قدض ل(الم( ه ا معا ه  ذوفا، ومعل ا موصلة، ف  ل الفخا عن ال 
العائ أيتون ،ذا اجل س من اهسوف ام توكيدا رنه لا قال (وه   وا وه و نوا( كسنه قال: الفوعلمون الن ذلك كما تعؤماون 

 الم حسمو  الن تدخلوا اجل ةل 
ا اجل عة حعني ه يعلع  و العذين ومجلة (ولا يعل  و( اخل يف موضع احلال، وهي مصعب اننأعاض، الي ه وسعموا الن تعدخلو  

 ماهدوال 
و(لا( حا  نفي الخا (مل( إه الهنا الشد نفيا من (مل(، رن (مل( ل في قول ال ائل فعل فعالن، و(لعا( ل فعي قولعه قعد فععل  

فعالن: قالععه سععيمويه، كمععا قعال: إن (ه( لو فععي يفعععل و (لععن( ل فعي سععيفعل و(مععا( ل فععي ل عد فعععل و(ه( ل فععي هععو يفعععلل 
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ودل (لا( على اتصال ال في ،ا إىل زمن الوأل ، خبال  (مل(، ومن هذهللا الدهلعة اسعوفيدت  هلعة الخعاى وهعي الهنعا تعؤذن ف
أبن ال في ،ا م قب الثموت فيما يسو مل، رهنا قائمة م ام قولك اسوما ال فعي إىل اين، وإىل هعذا ذهعب ال  نعاي ه عا 

ا معععن الووقعععع وقعععال يف قولعععه تععععاىل (ولعععا يعععدخل انميعععان يف قلعععوبأ ( يف سعععوضف ف عععال: و(لعععا(  ععععىن (مل( إه الن في عععا ضعععا 
 احلئاات: فيه  هلة على الن ارعاائ  م وا فيما بعدل 

 وال ول يف عل  و ت دم  نفا يف ايية قمل هذهللال  
  ، رن و إذا علعع  شععيئا والضيعد  الععة نفعي علعع  و الععذين ماهعدوا والصععاباين الأ ايععة ععن حالععة نفعي اجل ععا  والصععرب عع  

فذلك العلوم   س الوقوع فأما كىن بعل  و عن الوح س يف قوله (وليعل  الذين  م وا( كىن ب فعي العلع  ععن نفعي الوقعوعل 
وفعاء وشا  الأ اية ه ا مووفا وهو مواز إضا ف العىن الل وم مع العىن الالزم جلواز إضا ف انوفعاء علع  و   عا ه  معع إضا ف ان

م عا ه ل وه يعا  معا الوض هللا الوفوع ان، والمعائ ع عه أبن الأ ايعة يف ال فعي ب يعا علعى الأ ايعة يف انثمعات، وهعو تألععف، إذ 
 شسن ال اكيب اسو الهلا يف مفا ها ولوازم ال 

    
 

 831صفحة : 
 
ه، لو ظي  ال يو  بعض ا مع بعض، وع ب هذا ال في ب وله (ويعل  الصاباين( معطوفا بواو العية ف و يف معىن الفعول مع  

فيصري العىن: الوسمون الن تدخلوا اجل ة يف حال انوفاء عل  و   ا ك  مع انوفاء علمه بصعربك ، الي الحسعمو  الن تعدخلوا 
اجل ة ولا جيومع العلمانل واجل ا  يسودعي الصرب، رن الصرب هو سمب ال ئاح يف اجل عا ، ومالعب اهنوصعاض، وقعد سعئل 

 النئاعة، ف ال: صرب ساعةل وقال زفا بن احلاضث الأاليب، يعوذض عن انوصاض العدائ   علي  :           علي عن
سعع ي اه  كسسععا سعع وث  ثعلع عععا                      ولأعع    كععانوا علععى الععوت الصععربا وقععد تسععمب يف ه ميععة السععلمني يععوم   

   يوطلب صرب الغلوئ على الغلب حع ه ي ن وه يسوسل ل الحد ضعف صرب الاماف، وخفو   إىل الغ يمة، ويف اجل ا
[( كعععالم الل ععي إلععي   ممجعععال العع  غايعععة 143(ول ععد ك ععو  ن عععون الععوت مععن قمعععل الن تل ععوهللا ف ععد ضاليومعععوهللا والنععو  ت ظععاون  

 انجياز، ليأون مامعا بني الوعظة، والعذضف، والالمل والواو عا فة الو حاليةل 
 الععة، الععذين مل يععذوقوا العوت، ومل ي ععالوا النعع ا ف، والععذين كععان حظ ع  يف ذلععك اليععوم هععو اهل ميععة، وارطعائ لألحيععاء، ه  

ف وله (ك و  ن عون العوت( الضيعد بعه نعىن ل عاء الععدو يعوم الحعد، وععدم ضضعاه  أبن يوحصع وا الدي عة، وي عوا موقعف العدفاع،  
نئاعة وحب الل اء، ولعو كعان فيعه العوت، نظعاا ل عوف الععدو كما الشاض به الاسول عليه الصالف والسالم ولأ    الر اوا ال

وكثاته، فالوم  هو ن  الل اء ونصا الدين أبقصعى م عده ، ولعا كعان ذلعك ي وضعي ععدم اكع اث كعل واحعد مع    بولعف 
كسنعه نع  نفسه يف الدفاع، ضماء الن يأون قمل هالكه قد البلى يف العدو، وهيعس ال صعا لعن ب عي بععدهللا، مععل ن عي   الل عاء  

 الوت من الول ارما، ت  يال لغاية الوم  م  لة ممدئهل 
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وقوله (من قمل الن تل وهللا( تعايض أبهن  ن وا الماا مع انغضاء عن شدته علعي  ، فم عي   إايهللا شعيء قعد م لعوا معا فيعه معن  
 الصائبل 

ل  ضييو ا كمناهدف الوت، فيئوز الن يأون وقوله (ف د ضاليوموهللا( الي ضاليو  الوت، ومعىن ضييوه مناهدف السمابه احمل  ة، ا 
قوله (ف د ضاليوموهللا( نثيال، وجيوز الن تطلعس الاييعة علعى شعدف الووقعع، كع  ال  النع  علعى ذلعك يف قعول احلعاضث بعن هنعام 

 الخ ومي:          
ل ابععن معععد يأععائ يععوم ويمععا ضيععح الععوت مععن تل ععائ                        يف مععسز  واريععل مل توعمعععد  وك  القععه يف قععو   

 ال ا سية: فضم  ضمة ومدت م  ا ضيح الوتل 
والفاء يف قوله (ف د ضاليوموهللا( فاء الفصيحة ععن قولعه (ك عو  ت معون( والو عديا: والممعو  إىل معا ن يعو  ف عد ضاليومعوهللا، والععىن:  

 فسين بالء من يومىن الوت، ك ول عما  بن ارح ف:          
يععاا  ب ععا                      مث ال فععول ف ععد مئ ععا خااسعانعععا وم ععه قولععه تعععاىل (ف ععد كععذبوك   ععا  قععالوا خااسععان القصععى مععا  

 ت ولون( وقوله يف سوضف الاوم (ف ذا يوم المعث(ل 
ومجلعة (والنععو  ت ظعاون( حععال مؤكعدف لعععىن (ضاليومعوهللا(، الو هععو تفايعع الي: ضاليععو  العوت وكععان حظأع  مععن ذلعك ال ظععا،  ون  

ا ارطا، فسنو  مم وتونل و ل الوعظة من ايية: الن الاء ه يطلب الماا حع يفأا يف عواقمه، ويسرب م داض الغ اء يف وق
 ومله لصائمه, و ل العذضف يف قوله (من قمل الن تل وهللا( وقوله (ف د ضاليوموهللا( و ل الالم يف قوله (والنو  ت ظاون(ل 

 ععون مععوت النعع ا ف يف سععميل و ف ععد ضاليععو  منععاضفة الععوت إايكعع ، والنععو  وهومععل الن يأععون قولععه (ن ععون الععوت(  عععىن توم 
ت ظعاون مععن معات مععن إخعوانأ ، الي فأيععف ومعدم النفسععأ  حععني ضاليعو  الععوت، وكسنعه تعععايض ،ع  أبهنعع  ليسعوا   ععام مععن 

  النع ا ف  عا هع  يومىن الن ا فل إذ قد مم وا وقا احلامة، وخفوا إىل الغ يمة، فالأالم مالم  ض على هذا، ولعيس نع
عليه، ولأن اللوم على ن  ماه يسوطيع كمعا قيعل  إذ مل تسعوطع شعيئا فدععه  ل كيعف وقعد قعال ضسعول و صعلى و عليعه 
وسععل   ولععو  ت الن القوععل يف سععميل و، مث الحيععا مث القوععل، مث الحععي، مث القوععل  ل وقععال عمععا  الل عع  إن السععسلك شعع ا ف يف 

           سميلك  وقال ابن ضواحة:
 لأ   السسل الازن مغعفعاف                      وضابة ذات فاغ ت ذ  ال بدا   
 حع ي ولوا إذا ماوا على مدثي                      الضشدو و من غاز وقد ضشدا    
 

 832صفحة : 
 
به م  لعععة ضييوععه، وهعععو كاهسعععوخدام، وعلععى هعععذا اهحومعععال فالضععمري ضامعععع إىل العععوت،  عععىن السعععمابه، ت ععع يال لاييععة السعععما  

 وع دي النه القائ من اهسوخدام رنه عا  إىل السمائ الوت اعوماض ت  يل ا م  لة الوتل 
(وما  معد إه ضسعول قعد خلعا معن قملعه الاسعل الفع ن معات الو قوعل ان لمعو  علعى الع عابأ  ومعن ي  لعب علعى ع ميعه فلعن   

( عطعف اننأعاض علعى العالم الو عدم يف قولعه تععاىل (الم حسعمو  الن تعدخلوا [144يضا و شيئا وسيئ ي و الناكاين 
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اجل عة( وقولعه (ول ععد ك عو  ن عون الععوت معن قمعل الن تل ععوهللا( وكعل هاتعه اجلمععل تامعع إىل العوعائ والو ايععع علعى الحعوال كثععريف،  
ا يعلمعه معن حالعه رعاهاا كعان كانا سمب اهل مية يوم الحد، فيسخذ كل من حضا الوقعة من هذا الالم ب صعيمه ال اسعب لع

 الم ا  ال 
وايية تنري إىل ما كان من السلمني من اهضطاائ حني الضمف  وت الاسول صلى و عليه وسل  ف عال ال عاف ون: لعو   

، كان نميا ما قول، فاضمعوا إىل  ي أ  ال در وإخوانأ  من الهل مأة ونأل  عمد و بن اليب أيخذ ل ا الماث من اليب سفيان
ف موا ب و ال وال واهنضمام للمناكني، وثما فايس من السلمني، مع   :النس بعن ال ضعا ارنصعاضي، ف عال: إن كعان قوعل 

  مد ف ن ضئ  مد حي ه ميوت، وما تص عون احلياف بعدهللا، ف اتلوا على ما قاتل عليهل 
سعل  مسععاهللا بععه مععدهللا عمعد الطلععب وقيععل لععه: مل و معد اسعع  ضسععول و  معد بععن عمععد و بععن عمعد الطلععب صععلى و عليععه و  

مسيوه  مدا وليس من المساء  ائك? ف ال: ضموت الن همدهللا ال ا ل وقد قيل: مل يس  الحد من الععائ  معدا قمعل ضسعول 
ول ذكا الس يلي يف الاو  النه لس  يس  به من العائ قمل وه ف ضسول و إه ثالثة:  مد بن سفيان بن هاشع، مد 

 لفاز  ، و مد بن الحيحة بن اجلالح اروسيل و مد بن زاان من ضبيعةل مد ا
وهذا اهس  من اس  مفعول زعدهللا وميعدا إذا الكثعا معن زعدهللا، والاسعول فععول  ععىن مفععول مثعل قعوهل : حلعوئ وضكعوئ  

 وم وضل 
يف العصعا ارععاي  ومععىن (خلعا( مضععا وان اضعا ك ولععه: (قعد خلعا مععن قعملأ  سعع ن( وقعول امعائ ال ععيس:  معن كععان  

وقصا  مدا على مصف الاسالة قصا موصو  على الصفةل قصاا لا  ما خيالف ذلعك ض  إنأعاض، سعواء كعان قصعا قلعب 
 الو قصا إفاا ل 

والظعاها الن مجلعة (قعد خلععا معن قملعه الاسععل( صعفة (لاسعول( فوأعون هععي  ع  ال صعا: الي مععا هعو إه ضسعول موصععو   
ذا الأالم مسو  لا  اعو ا  من يعو د انوفاء خلو الاسل معن قملعه، وهعذا اهعو عا  وإن خبلو الاسل قمله الي ان ااض  ل وه

مل يأن حاصال رحد من الخا مني، إه الهن  لا صدض ع    ما معن شعسنه الن يأعون الثعاا هلعذا اهعو عا ، وهعو عع م   علعى 
انوفععاء خلععو الاسععل مععن قملععه، حيععث جيععدون  تععاو نصععاف الععدين واهسوسععالم للعععدو كععانوا الحععاايء أبن ي  لععوا م  لععة مععن يعو ععد

التماع   لبوني على ملل   حع اين فأان حال الخا مني حعال معن يوعوه  العوالزم بعني ب عاء ضسعوهلا، فيسعودل بعدوام اللعة 
 على  وام ضسوهلا، ف ذا هلك ضسول ملة ر وا انو اء شاعه وإبطال اتماعهل 

و ا ه  لوازم ضد الصفة ال صوض علي ا، وهي خلو الاسل قملعه، وتلعك فال صا على هذا الومه قصا قلب، وهو قلب اع 
 اللوازم هي الوهن وال    يف اهسومااض على ننا  عوف انسالم، و،ذا ينعا كالم صاحب الأنا ل 

ومعل السأاكي ال صوض عليه هو وصعف الاسعالة فيأعون  ع  ال صعا هعو قولعه (ضسعول(  ون قولعه (قعد خلعا معن قملعه  
ويأون ال صا إفاا  بو  يعل الخعا مني م  لعة معن اعو عد وصعفه الاسعالة معع الو ع هللا ععن اهلعالو، حعني ضتمعوا علعى رعن  الاسل(

موته ر وث ه يفاض ا إه من يعو د عصموه من الوت، ويأون قوله (قد خلا من قمله الاسل( على هعذا الومعه اسعوئ افا 
 ا ي ضي اسومعا  خرب موته، بل ه  ر وهللا صدقال ه صفة، وهو بعيد، رن الخا مني مل يصدض م    م
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وعلى كال الوم ني ف د ن ل الخا مون م  لة من جي ل قصا الوصو  علعى هعذهللا الصعفة وي أعه، فلعذلك خو معوا بطايعس  
ال في واهسوث اء، الذي كثا اسوعماله يف خطائ م جي ل احلأع  ال صعوض عليعه وي أعاهللا  ون  ايعس، إمنعا كمعا بي عه صعاحب 

 احل الفو
    
 

 833صفحة : 
 
وقوله (الف ن مات الو قول ان لمو  على الع ابأ ( عطف على قوله (وما  مد إه ضسول( اخلللل والفعاء لوع يعب مضعمون   

اجلملععة العطععو  علي ععا  ضععمون اجلملععة العطوفععة، ولععا كععان مضععمون اجلملععة العطوفععة إننععاء اهسععوف ام اننأععاضي علععى 
يهللا، مل يأن للوع يب الفعا  معن فعاء العطعف مععىن إه تاتعب مضعمون العطعو  علعى العطعو  مضموهنا، وهو النا  وم ا

علي ععا، تاتعععب السعععمب علعععى السعععمب، فالفععاء حي ئعععذ للسعععممية، ومهععع ف اهسعععوف ام م دمععة معععن أتخعععري، كنعععسهنا معععع حعععاو  
نععه إذا و ععس مضععمون مجلععة العطععف، والعععىن تاتععب إنأععاض الن ي  لمععوا علععى الع ععا،  علععى و يععس مضععمون مجلععة ال صععا: ر

ال صععا، وهععو قلععب اهعو ععا  الو إفععاا  الحععد اهعو ععا ين، تسععمب، عليععه الن يأععون ان ال،عع  علععى ارع ععائ علععى ت ععديا الن 
ميععوت الو ي وععل المععاا م أععاا مععدياا بعععدم احلصععول، فأيععف هصععل معع   ، وهععذا احلأعع  يؤكععد مععا اقوضععوه مجلععة ال صععا مععن 

 ه  خال  مضمون مجلة ال صا، ف د حصل اننأاض علي   ماتني: إحدامها الوعايض الوعايض اننأاض علي   يف اعو ا
 السوفا  من مجلة ال صا، وارخاى الوصايح الواقع يف هاته اجلملةل 

وقعال صععاحب الأنعا : اهلمعع ف ننأعاض تسععمب اهن عالئ علععى خلعو الاسععول، وهعو الوسععمب الفعا  مععن الفعاء الي إنأععاض  
 مدلول مدخوهلا مثل إنأاض ال تيب وال لة يف قوله تعاىل (المث إذا ما وقع  م و  به( وقول ال ابغة:          هموع مدلول الفاء و 

المث تعععذضان إي مع ع عععا                      فعع ن قععد مسعععا وقععد ضاليععا أبن النأععا علععي   معل عع  خلععو الاسععل قمععل سععمما   
غعري م دمعة معن أتخعري رهنعا  خلعا علعى فعاء السعمميةل ويعا  عليعه النعه لعيس هضتدا ه  ع د العل   وتهل وعلى هذا فعاهلم ف 

علم   خبلو الاسل من قمله مع ب اء التماع   مومسأني سمما هن الئ الخا مني على الع ا، ، والميب أبن العاا  الهنع  لعا 
ل ع  سعمما يف وصعيل ن عيض علموا خلو الاسل من قمله مع ب اء ملل  ، ومل جيعاوا علعى مومعب عمل ع ، فأعسهن  معلعوا عم

 الثاهللا، على  و ما يعا  من فسا  الوضع يف اهسودهل اجلدي، ويف هذا الومه تألف وتدقيس كثريل 
وذهععب مجاعععة إىل الفععاء جملععا  الوع ععب الععذكاي، الو اهسععوئ ا ، والنععه عطععف إنأععاض تصععاهي علععى إنأععاض تعايضععي، وهععذا  

عطععف الفععاء  ون غريهععا، علععى الن شععسن الفععاء الفيععدف لل تيععب الععذكاي الومععه وإن كععان سعع ال غععري النععه يفيععد خصوصععية ال
 احملض الن يعطف ،ا اروصا   و (والصافات صفا فال اماات زماا( الو المساء ارماكن  و قوله:          

ان لعب إىل م  لعه، بني الدخول فحومعل                      فووضح فال اافللإخل واهن الئ: الاموع إىل الأعان، ي عال:   
وهو ه ا هاز يف الاموع إىل احلال ال  كانوا علي ا، الي حعال الأفعال و(علعى( لالسعوعالء اجملعازي رن الامعوع يف ارصعل 
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يأون مسمما علعى  ايعسل وارع عائ مجعع ع عب وهعو معؤخاف الامعل، ويف احلعديث  ويعل لألع عائ معن ال عاض  والعاا  م عة 
 ارع ائ الي الوضاءل 

ومن ي  لب على ع مه فلن يضا و شيئا( الي شيئا معن الضعا، ولعو قلعيال، رن اهضتعدا  ععن العدين إبطعال لعا فيعه وقوله ( 
صعالح ال ععا ، فالاتعد يضععا ب فسعه وال ععا ، وه يضعا و شععيئا، ولأعن النععاكا الثابعا علععى انميعان جيععازى النعأا رنععه 

 سا ل سعى يف صالح ال ا ، وو هب الصالح وه هب الف
وال صععو  مععن اييععة العوععائ علععى مععا وقععع مععن اهضععطاائ، والث ععاء علععى الععذين ثموععوا ووعظععوا ال ععا ، والوحععذيا مععن وقععوع  

اهضتدا  ع د موت الاسول عليه السالم، وقد وقع ما حذضه  و م ه بعد وفعاف الاسعول صعلى و عليعه وسعل  إذ اضتعد كثعري 
 صوضا على حياته، مث هداه  و بعد ذلك، فايية قي ا إنماء السو ملل من السلمني، ور وا اتماع الاسول م 

 (وما كان ل فس الن نوت إه مذن و كواا مؤمال( مجلة مع ضة، الواو اع اضيةل  
    
 

 834صفحة : 
 
اسول عليه ف ن كان من تومة اننأاض على هلع   ع د رن موت الاسول، فال صو  عموم ارنفس ه خصوص نفس ال  

السالم، وتأون ايية لوما للمسامني على ذهعوهل  ععن حفعظ و ضسعوله معن الن يسعل  عليعه الععدايهللا، ومعن الن خيع م عمعاهللا 
قمل تملي  الاسالةل ويف قوله (وو يعصمك من ال ا ( ع عب قولعه (بلع  معا النع ل إليعك معن ضبعك( العدال علعى الن عصعموه 

و له احلياف حع يمل  شاعه، ويو  ماا هللا، فأيف يظ ون قوله بيد العدائه، على  من ال ا  رمل تملي  النايعةل ف د ضمن
النه قمل انعالن منام شاعه، اله تاى النعه لعا النع ل قولعه تععاىل (اليعوم الكملعا لأع   يع أ ( اييعةل بأعى البعو بأعا وعلع  الن 

ة، علعى هعذا، يف موضعع احلعالل والعواو المل ال   صلى و عليه وسل  قعد قعائ، وقعال: معا كمعل شعيء إه ن ع ل فاجلملع
 واو احلالل 

وإن كان هذا إنأاض مسوسنفا على الذين ف عوا ع د اهل مية وخافوا الوت، فعالعموم يف الع فس م صعو ا معا كعان ي مغعي لأع   
 ارو  وقد علمو  الن لأل نفس المالل 

ارمل، فاجلملة، على هعذا، مع ضعة، والعواو  وميء يف هذا احلأ  بصيغة اجلحو  للممالغة يف انوفاء الن يأون موت قمل 
اع اضية، ومثل هذهللا احل ائس تل ى يف ال ام الع  ي صعد في عا معداواف ال فعو  معن عاهعات ذميمعة، وإه فع ن انو عاء ارمعل 

ني م عو  بعلعع  و ه يعلع  الحععد وقوععه، (ومعا تععدضي أبي الض  نععوت(، والعؤمن مععسموض  فععظ حياتعه، إه يف سععميل و، فيوععع
عليعععه يف وقعععا اجل عععا  الن يامعععع إىل احل ي عععة وهعععي الن العععوت ارمعععل، والعععاا  (مذن و( ت عععدياهللا وقعععا العععوت، ووضععععه 
العالمعات الدالعة علععى بلعوغ ذلععك الوقعا ال ععدض، وهعو مععا ععرب ع ععه معاف ئ(كععن(، ومعاف ب ععدض م عدوض، ومععاف ال لع ، ومععاف 

 الأوائل 
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الن يأعون امسعا  ععىن النعيء الأوعوئ، فيأعون حعاه معن انذن، الو العوت، ك ولعه  والأوائ يف قوله (كواا معؤمال( جيعوز 
(لأععل المععل كوععائ( و (مععؤمال( حععاه لنيععة، وجيععوز الن يأععون (كوععاا( مصععدض كاتععب السععوعمل يف كوععب للممالغععة، وقولععه 

الأنعا  مصعدضا مؤكعدا (مؤمال( صفة له، وهو بدل من فعله احملعذو ، والو عديا: كوعب كوعاا معؤمال الي مؤقوعال ومعلعه 
الي لضععمون مجلععة (ومععا كععان لعع فس( اييععة، وهععو يايععد النععه مععع صععفوه وهععي (مععؤمال( يؤكععد معععىن (إه مذن و( رن قولععه 
(مذن و( يفيد الن له وقوا قد يأون قايما وقد يأون بعيدا ف و ك وله تعاىل (كوائ و عليأ ( بعد قوله (حاما عليأ  

 الم اتأ ( اييةل 
[( عطععف علععى اجلملععة 145مععن يععا  ثععوائ الععدنيا نؤتععه م  ععا ومععن يععا  ثععوائ ايخععاف نؤتععه م  ععا وسعع ئ ي النععاكاين (و  

 الع ضةل 
الي من يا  الدنيا  ون ايخاف، كالذي يفضل احليعاف علعى العوت يف سعميل و الو كالعذين اسعوعئلوا للغ يمعة، ولعيس العاا   

ثعوائ ايخعاف وحظور عا، فع ن ار لعة النعاعية  لعا علعى الن إضا ف خعرب العدنيا  الن من الضا  ثوائ الدنيا وحظور ا هام معن
م صععد شععاعي حسععن، وهععل مععاءت النععايعة إه إصععالح الععدنيا وانعععدا  حليععاف ايخععاف اربديععة الأاملععة، قععال و تعععاىل 

سعع يني( الي الغ يمععة الو (فععنبه  و ثععوائ الععدنيا وحسععن ثععوائ ايخععاف( وقععال تعععاىل (قععل هععل تابصععون ب ععا إه إحععدى احل
الن ا ف، وغري هذا من ايايت وارحا يث كثريل ومجلة (وس ئ ي الناكاين( تذييل يع  الناكاين  ن يايعد ثعوائ العدنيا 

 ومن يايد ثوائ ايخافل ويع  اجل اء كل  سمه، الي جي ي الناكاين م اء الدنيا وايخاف الو م اء الدنيا ف  ل 
بيععععون كثععععري فمععععا وه ععععوا لععععا الصععععا،  يف سععععميل و ومععععا ضعععععفوا ومععععا اسععععوأانوا وو هععععب (وكععععسين مععععن نعععع  قاتععععل معععععه ض  

[ ومععا كععان قععوهل  إه الن قععالوا ضب ععا اغفععا ل ععا ذنوب ععا وإسععااف ا يف المععاث وثمععا القععدام ا وانصععاث علععى ال ععوم 146الصععاباين 
 [(   148س ني [ فسبه  و ثوائ الدنيا وحسن ثوائ ايخاف وو هب احمل147الأافاين 

 
 835صفحة : 

 
عطف على قوله (ومن ي  لب على ع ميه( اييعة ومعا بي  معا اعع ا ، وهعو عطعف الععربف علعى الوعظعة فع ن قولعه (ومعن   

ي  لب على ع ميه( موعظة لن ي   اهن الئ، وقوله (وكسين من ن  قاتل( عربف  ا سلف من صرب التماع الاسل وارنميعاء 
ئ   الو قععول  ، يف حعععائ الو غععريهللا، لماثلععة احلععالنيل فععالأالم تععععايض بونععميه حععال الصععحائ الحععد  عععال ع ععد إصععابة النميععا

الصععحائ ارنميععاء السععالفني رن  ععل الثععل لععيس هععو خصععوص اههنعع ام يف احلععائ بععل ذلععك هععو المثععلل والمععا الونععميه ف ععو 
 بصرب ارتماع ع د حلول الصائب الو موت الوموعل 

الوأثري، قيل: هي بسيطة موضوعة للوأثري، وقيل: هي ماكمة من كا  الونميه والي اهسعوف ام وهعو  (وكسين( كلمة  عىن 
قععول ارليععل وسععيمويه، وليسععا (الي( هععذهللا اسععوف امية ح ي يععا، ولأععن الععاا  م  ععا تععذكري السععوف   الوأثععري، فاسععوف ام ا 

 وي  عا نعوث وب يعال وارر عا الهنعا بسعيطة وفي عا هازي، ونوهنا يف ارصل ت عوين، فلمعا ضكمعا وصعاضت كلمعة واحعدف مععل ت
لغععات الضبععع، الشعع اها يف ال نععا كععسين بععوزن كعععني  هأععذا مععات عععا ت اللغععويني وال حععاف إذا وزنععوا الألمععات ال مععوزف الن 
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ا  يعوضوا عن حا  اهلم ف  ا  العني لئال تلومس اهلم ف ارلف الو الياء ال  تأوب يف صوضف إحدامها، والش اها يف النعع
 كائن ب ون اس  فاعل كان، وليسا اس  فاعل خالفا للمرب ، بل هي  فف كسينل 

وهلعع  يف كيفيععة ذفيف ععا تومي ععات الصععل ا قععول ارليععل لععا كثععا اسععوعماهلا تصععا  في ععا العععائ ال لععب واحلععذ  يف بعععض  
مث الو عى سعاك ان علعى غعري حعدهللا،  ارحوالل قلعا: وتفصعيلية يطعولل والث الضى الهنع  لعا ضامعوا الوخفيعف معلعوا اهلمع ف اللفعا،

فحذفوا الياء السعاك ة فم يعا اليعاء الأسعوضف فنعا،ا اسع  فاععل (كعان( فئعلوهعا مهع ف كاليعاء الع  ت عع بععد اللعف زائعدف، 
والكثعا معا وقععع يف كعالم العععائ هعو كععسين رهنعا الخععف يف الع ظ  والسعععد أبكثعا الععوازين يف الوائعل اربيععات والوسعط ا خبععال   

 ما : اللغوان اجليدبن كسين وكائنل وحأى الني  ابن عافة يف تفسريهللا عن شيخه ابن احلمائ قعال: الخعربث كائن، قال ال
شيخ ا الزعد بعن يوسعف السعلمي الأ عان قعال: قلعا لنعيخ ا ابعن عصعفوض: مل الكثعات يف شعاحك لاليضعاح معن النعواهد 

د السو صعا ابعن اليب زكعااي احلفصعي والظعاها النعه على كائن? ف ال: رن  خلا على السلطان ارمري السو صا  يعع   مع
  646حي ئذ وي الع د  فومدت ابن هنام  يعع   معد بعن هعا بعن هنعام ارضعااوي ن يعل تعونس و في  عا الوعوىف سع ة 

 فسخربن النه سسله عما هفظ م النواهد على قااءف كسين فل  يسوحضا غري بيا انيضاح:          
صعععديس                      يععاان لععو الصععما هععو الصععاا قععال ابععن عصععفوض: فلمععا سععسل  الث قلععا: وكعائن ارا ععح مععن   

الحفععظ في ععا مخسععني بيوععا فلمععا الننععدته  ععو عنععاف قععال: حسععمك، والعطععان مخسععني  ي ععاضا، فخامععا فومععدت ابععن هنععام 
 مالسا المائ فسعطيوه نصف ال 

وايء ووية مند ف بعد اهلم ف، على وزن كلمعة  كصعيب  وقعاالهللا ابعن كثعري  وقاال اجلم وض (وكسين( ،م ف مفووحة بعد الأا  
 (كائن( أبلف بعد الأا  ومه ف مأسوضف بعد ارلف بوزن كاهنل 

    
 

 836صفحة : 
 
والوأثري السوفا  من (كسين( واقع على نيي ها وهو لفظ (ن ( فيحومل الن يأون تأثريا  عىن مطلس العد ، فال يوئاوز   

ل لة، وهومل الن يأون تأثريا يف معىن مجع الأثاف، فم    من عل اهللا وم    من مل نعلمه، كما قال تعاىل (وم    معن مجع ا
مل ن صع  عليعك(، وهضعان المسعاء سعوة  ععن قوعل معن ارنميعاء: الضميعاء قولعه ب ععو إسعاائيل، وح قيعال قولعوهللا اليضعا رنعه وخب عع  

ل ملك إسعاائيل رنعه وخبعه ووعظعه علعى سعوء فعلعه ف نعاهللا   نعاض، وزكعاايء، على سوء العماهل ، والشعياء قوله م سا بن ح ق
وهععا، قول مععا ب ععو إسععاائيل نمياهنمععا السععيح، وقوععل الهععل الععا  مععن العععائ نمععي   ح ظلععة بععن صععفوان يف مععدف ععععدثن، 

ربف بثمععات التماععه علعى  ي عه مععع واحلواضيعون اعو عدوا الن السعيح قوعل ومل ي  ععوا يف إقامعة  ي عه بععدهللا، ولععيس معاا ا ه عا وإمنعا العع
مفاضقوه هل  إذ العربف يف خلو الاسول وب اء التماعه، سواء كان ب ول الو غريهللال وليس يف هؤهء ضسول إه ح ظلة بن صفوان، 
وليس في   اليضا من قول يف م ا ، قال سعيد بن ممري: ما مسع ا ب   قول يف ال والل وقاال ثفع، وابن كثعري، والبعو عمعاو، 

وئ، والبو بأا عن عاص : (قول( بصيغة المىن للمئ ول، وقاالهللا ابن عاما، وز ف وعاص ، والأسائي، وخطف، وابو ويع 
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معفا: (قاتل( بصيغة الفاعلة فعلى قااءف  قول  الم اء للمئ ول فمافوع الفعل هو ضمري ن ، وعلى كلوا ال عااءتني جيعوز 
ععه ضبيعون( مجلعة حاليعة معن (نع ( وجيعوز الن يأعون مافعوع الفعلعني لفعظ الن يأون مافوع الفعلني ضعمري نع  فيأعون قولعه (م

 (ضبيون( فيأون قوله (معه( حاه من (ضبيون( م دمال 
وماءت هذهللا ايية على هذا ال ظ  المديع الصا  حلمل الأالم على تثميا السلمني يف حعال اهل ميعة ويف حعال انضمعا   

م ني يف موقع مجلة (معه ضبيون( خيولف حسن الوقف على كلمة (قول( الو على  ب ول ال   صلى و عليه وسل  وعلى الو 
 كلمة (كثا(ل 

و(الابيععون( مجععع ضيب وهععو الومععع لنععايعة الععائ مثععل الععاان، والععاا  ،عع  ه ععا التمععاع الاسععل وتالميععذهللا ارنميععاءل وجيععوز يف ضائععه  
 ذي قائ به يف الوواتال الفوح، على ال يا ، والأسا، على النه من تغيريات ال سب وهو ال

 و ل العربف هو ثمات الاانيني على الدين مع موت النميائ   و عا  ل  
وقوله (كثري( صفة (وبيون( وميء به على صيغة انفاا ، مع الن الوصو  مجيع، رن لفعظ كثعري وقليعل يعامعل موصعوف ا  

ء( وقال (و  كثعري معن الهعل الأوعائ( وقعال (واذكعاوا معاملة لفظ شيء الو عد ، قال تعاىل (وبث م  ما ضماه كثريا ونسا
 إذ النو  قليل( وقال (إذ يايأ   و يف م امك قليال ولو الضاك   كثريا(ل 

وقوله (فما وه وا( الي الابيون إذ من العلوم الن ارنمياء ه ي  ون فال عدوف ال صعو ف ه عا، هعي اهقوعداء أبتمعاع ارنميعاء، الي  
 ع من مضى من ارنمياء، المدض من اتماع  مد صلى و عليه وسل ل ه ي مغي الن يأون التما 

ومجعع بعني الععوهن والضععف، ومهععا مو عاضان ت عاضا قايمععا معن العع ا  ؛ فعالوهن قلعة ال ععدضف علعى العمععل، وعلعى ال  ععو  يف  
فععارول القععائ إىل  ارمعا، وفعلععه كوعععد ووضث وكععامل الضععف بضعع  الضععا  وفوح ععا ضعد ال ععوف يف المععدن، ومهععا ه عا هععازان،

الع مية، و بني ال فو  والفأا، والثان القائ إىل اهسوسالم والفنل يف ال اومةل والما اهسعوأانة ف عي ارضعوع والذلعة إذا 
 خاضت الع مية فنلا ارعضاء، وماء اهسوسالم، فومعه الذلة وارضوع للعدول 

ل موف هداي وتعليما، فال بدع الن يأعون هعذا شعسن الهعل العلع ، والتمعاع واعلموا النه إذا كان هذا شسن اتماع ارنمياء، وكانا ا 
احلععععس، الن ه يععععوه   ، وه يضعععععف  ، وه خيضععععع  ، م ععععاوم، وه الذى حاسععععد، الو ماهععععل، ويف احلععععديث الصععععحيح، يف 

 مععا وم ععه المخعاضي: الن خمععاا قععال لل عع  صعلى و عليععه وسععل   ل ععد ل ي عا مععن النععاكني شععدف اله تعدعو و  ف عععد وهععو 
ف ال  ل د كان من قملأ  لين  اجليد ما  ون عظامه من حل  الو عصب، ما يصافه ذلك عن  ي ه، ويوضع ال ناض على 

 مفا  ضالسه فينس ائ ني ما يصافه ذلك عن  ي ه  احلديثل 
    
 

 837صفحة : 
 
علععى (فمععا وه ععوا( رنععه لععا وصععف   بععاا  وقولععه تعععاىل (ومععا كععان قععوهل  إه الن قععالوا ضب ععا اغفععا ل ععا ذنوب ععا( اييععة عطععف   

اجلسأ، وثمات ال لب، وصف   بعد ذلك  ا يدل على الثمات من القوال اللسعان الع  جتعاي عليعه ع عد اهضعطاائ اجلع ع، 
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الي الن مععا الصععا،  مل خيععاجل   بسععممه تععا   يف صععد  وعععد و، وه بععدض معع    تععذما، بععل علمععوا الن ذلععك حلأمععة يعل مععا 
عله كان م اء على ت صري مع    يف ال يعام بوامعب نصعا  ي عه، الو يف الوفعاء أبمانعة الوأليعف، فلعذلك ابو لعوا سمحانه، الو ل

إليه ع د ن ول الصيمة ب وهل  (ضب ا اغفا ل ا ذنوب ا وإسااف ا يف الماث( خنية الن يأون ما الصا،  م اء علعى معا فعا  مع   ، 
دام ا وانصععاث علععى ال ععوم الأععافاين( فلعع  يصعده  مععا حل  عع  مععن اهل ميععة عععن مث سعسلوهللا ال صععا والسععمابه لنيععا ف ععالوا (وثمععا القع

ضماء ال صا، ويف الو س، عن ضسول و صلى و عليه وسل   يسوئائ رحدك  ما مل يعئل ي ول: وعوت فل  يسعوئب 
 ا( إىل  خاهللا، فصيغة ال صا ي  ف صا قوهل  يف تلك احلالة ال  ي دض في ا صدوض مثل هذا ال ول، على قوهل  (ضب ا الغفا ل

يف قوله (وما كان إه الن قالوا( قصا إضايف لا  اعو ا  من قد يووه  الهن  قالوا القعواه ت معئ ععن اجلع ع، الو اهللعع، الو النعك 
يف ال صا، الو اهسوسالم للأفاضل ويف هذا ال صا تعايض العذين م ععوا معن ضععفاء السعلمني الو ال عاف ني ف عال قعائل  : 

 ا عمد و بن اليب أيخذ ل ا الماث من اليب سفيانل لو كلم 
وقععدم خععرب (كععان( علععى امس ععا يف قولععه (ومععا كععان قععوهل  إه الن قععالوا( رنععه خععرب عععن مموععدال  صععوض، رن ال صععو  حصععا  

 سعميل القواهل  حي ئذ يف م الة (ضب ا الغفا ل ا ذنوب ا( فال صا ح ي ي رنه ل وهل  الصا ض م   ، حني حصول ما الصعا،  يف
و، فلذلك ال يد مالحظ من ال عام، نظعري ال صعا يف قولعه تععاىل (إمنعا كعان قعول العؤم ني إذا  ععوا إىل و وضسعوله لعيحأ  
بي    الن ي ولوا مسع ا وال ع ا( ف و قصا ح ي ي م يد ب مان خاص، ت ييدا م طوقا به، وهذا الحسن من توميه ت در اررب 

ك الؤول العا  من الصدض الصعايح لدهلعة العؤول علعى ال سعمة وزمعان احلعدث، خبعال  إضعافة يف ايية أبن الصدض ال سم
 الصدض الصايح، وذلك مائ  يف ائ (كان( يف غري صي  ال صا، والما يف احلصا فيوعني ت در احملصوضل 

معا، وانسعاا  هعو انفعاا  والاا  من الذنوئ مجيع ا، وعطف عليه بعض العذنوئ وهعو الععرب ع عه ه عا انسعاا  يف ار 
وجتععاوز احلععد، فلعلععه الضيععد بععه الأمععائا مععن الععذنوئ كمععا ن ععل عععن البععن عمععا  ومجاعععة، وعليععه فععالاا  ب ولععه: المععاث، الي  ي  ععا 
وتأليف ععا، فيأععون عطععف خععاص لالهومععام بطلععب غفاانععه، ونحععض العطععو  عليععه حي ئععذ لم يععة الععذنوئ وهععي الصععغائال 

انساا  يف الا الو صري يف شسهن  ونظام   فيما يامعع إىل الهمعة ال وعال، واهسعوعدا  لعه، الو  وجيوز ع دي الن يأون الاا 
احلذض من العدو، وهذا الظاها من كلمعة المعا، أبن يأونعوا شعأوا الن يأعون معا الصعا،  معن هع ميو   يف احلعائ معع ععدوه  

نوئ، والظعاها هعو ت صعريه  يف اهسعوعدا  ثشئا عن سممني: ا ن ورعاها، فالمعا ن هعو غضعب و علعي   معن م عة العذ
 واحلذض، وهذا الوىل من الومه ارولل 

وقوله (فنبه  و ثوائ الدنيا وحسن ثوائ ايخاف( إعالم بوعئيل إمابعة  ععو   حلصعول خعريي العدنيا وايخعاف، فثعوائ  
لعذلك وصعفه ب ولعه (وحسعن ثعوائ الدنيا هو الفوح والغ يمعة، وثعوائ ايخعاف هعو معا كوعب هلع  معن حسعن عاقمعة ايخعاف، و 

 ايخاف( رنه خري والب ى، وت دم الأالم على الثوائ ع د قوله تعاىل يف سوضف الم اف (لثوبة من و خري(ل 
ومجلة (وو هب احملس ني( تذييل الي هب كل  سن، وموقع الوذييل يدل على الن الوحدث ع    معن العذين الحسع وا،  

 اهسوغاا ، وهذهللا من الكرب ار لة على الن  ال  اجل سية إذا  خلا على مجع البطلا م ه معىن فالالم للئ س الفيد معىن
 اجلمعية، والن اهسوغاا  الفا  من  ال  إذا كان مدخوهلا مفا ا ومجلة سواءل 
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وهععو خععري  [ بععل و مععوهك 149(اي الي ععا الععذين  م ععوا إن تطيعععوا الععذين كفععاوا يععا وك  علععى الع ععابأ  فو  لمععوا خاسععاين  
[( اسوئ ا  ابودائي لالنو ال من الوعوبي  واللعوم والعوعائ إىل الوحعذيا، ليووسعل م عه إىل مععاو ف الوسعلية، 150ال اصاين 

على ما حصعل معن اهل ميعة، ويف ضعمن ذلعك كلعه، معن احل عائس احلأميعة والعواعظ ارخالقيعة والععرب الواضخييعة، معا ه هصعل 
 مايد إحصائهل 

    
 

 838صفحة : 
 
والطاعة تطلس على اموثال الما ايما وهو معاو ، وعلى الدخول وا حأع  الغالعب، في عال  اععا قميلعة كعذا و عوع   

 اجليأل بال  كذال 
و(الذين كفاوا( شائع غعب اصعطالح ال عا ن الن يعاا  بعه النعاكون، واللفعظ صعا  الوضعع لأعل كعافا معن منعاو وكوعايب،  

 مظ ا الو م افسل 
: اهضتدا ، واهن الئ: الامعوع، وقعد ت عدم ال عول في معا ع عد قولعه (الفع ين معات الو قوعل ان لمعو  علعى والا  على ارع ائ 

الع ابأ ( فالظاها النه الضا  من هذا الأالم وذيا الؤم ني من الن خياماه  خا ا العدخول يف صعلح النعاكني والمعاهن ، رن 
ي   اسععودضموه  ضويععدا ضويععدا، مر ععاض عععدم كااهيععة  يعع    يف ذلععك إر ععاض الضعععف المععام  ، واحلامععة إلععي  ، فعع ذا مععالوا إلعع

الخالف هل ، حع يا وه  عن  ي    رهن  لن ياضوا ع    حع يامعوا إىل ملو  ، فالا  على ارع عائ علعى هعذا هصعل 
يعة منعريف انخاضف والنل، وقد وقعا هذهللا العربف يف  اعة مسلمي ارندلس لطاغية اجلالل ةل وعلعى هعذا الومعه تأعون اي

 إىل تسفيه ضالي من قال  لو كلم ا عمد و بن اليب أيخذ ل ا الماث من اليب سفيان  كما يدل عليه قوله (بل و موهك (ل 
وهومععل الن يععاا  مععن الطاعععة  اعععة ال ععول وانشععاضف، الي اهموثععال، وذلععك قععول ال ععاف ني هلعع : لععو كععان  مععد نميععا مععا قوععل  

 ل ومعىن الا  على ارع ائ يف هذا الومه النه هصل مماشاف يف حال  اعو   إايه ل فاضمعوا إىل إخوانأ  وملوأ 
وقوله (بل و موهك ( إضاائ نبطال معا تضعم ه معا قملعه، فعلعى الومعه ارول تظ عا ال اسعمة غايعة الظ عوض، رن الطاععة  

ىل الؤم ني هو و تعاىل، وهلذا الوذكري موقع على ذلك الومه هي من قميل الواهف واحللف ف اسب إبطاهلا الوذكري أبن مو 
عظععي : وهععو الن ن عع  الععوهء واحللععف المععا عظععي  ع ععد العععائ، فعع ن للععوهء ع ععده  شععسث كنععسن ال سععب، وهععذا معععىن قععاضهللا 
 انسعالم يف خطمععة حئعة الععو اع الو فعوح مأععة  معن انوسععب إىل غعري البيععه الو انومعى إىل غععري مواليعه فعليععه لع عة و والالئأععة

 وال ا  المجعني  فأيف إذا كان الوهء وهء سيد الواي كل  ل 
وعلى الومه الثان يف معىن (إن تطيعوا الذين كفاوا( تأون ال اسعمة اعومعاض معا يف  اععة ال عاف ني معن معواه   وتعاو وهء  

 و تعاىلل 
ال و(خععري ال اصععاين( هععو الفضععل الوصعععوفني وقولععه (وهععو خععري ال اصععاين( ي عععوي م اسععمة الومععه ارول وي يععد إضا تععه ر عععوض  

الوصف، فيما ياا  م ه، ويف موقعه، وفائدته، فال صا ي صد م ه  فع الغلب عن الغلوئ، فمع كان الدفع القطع للغالب  

This file was downloaded from QuranicThought.com



كان ال صا الفضل، وي صد م ه  فع الظل  فمع كان ال صا قا عا لظل  الظامل كان موقعه الفضل، وفائدته الكمعل، فال صعا 
 لو من مدحة رن فيه ر وض النئاعة وإاء الضي  وال ئدفل قال و او بن مثيل الازن:          ه خي
إذا اسو ئدوا مل يسعسلوا معن  ععاه                       ريعة حعائ الم بععسي معأععان ولأ عه إذا كعان أتييعدا لظعامل الو قعا ع   

بطعال الما عل، اسعوأمل احملمعدف، ولعذلك فسعا ال ع  صعلى و  ايس، كان فيه  خل ومذمة، ف ذا كان إر اضا حلعس احملعس وإ
عليه وسل  نصا الظامل  ا ي اسب خلس انسالم لا قعال  انصعا الخعاو رالعا الو مظلومعا ف عال بععض ال عوم: هعذا النصعاهللا إذا  

 كان مظلوما فأيف النصاهللا إذا كان رالا? ف ال  الن ت صاهللا على نفسه فوأفه عن رلمه  ل 
[( 151الذين كفاوا الاعب  ا الشاكوا اهلل ما مل ي  ل به سلطاث ومسواه  ال اض وبعئس مثعوى الظعالني  (س ل ي يف قلوئ 

ضمععوع إىل تسععلية الععؤم ني، وتطميعع   ، ووعععده  ال صععا علععى العععدول وانل ععاء ح ي وععه ضمععي شععيء علععى ارض  (فععسل وا 
فضععاء الأععالم (يل عون السععمع( وعلععى حصععول النععيء يف حمعاهل  وعصععي  (، الو يف الععاء (فال يععه يف العي ( ويطلععس علععى ان

ال فس كسن مل يا الل اهللا الي من غري سمس  يؤ (والل ي ا العداوف والمغضاء( وهو ه ا هعاز يف اجلععل والوأعوين ك ولعه (وقعذ  
 يف قلو،  الاعب(ل 

اجلم عوض بسعأون العععني  والاععب: الفع ع معن شعدف خعو ، وفيعه لغوعان الاععب بسععأون الععني والاععب  بضع  الععني  وقعاالهللا 
 وقاالهللا ابن عاما، والأسائي بض  العنيل 

    
 

 839صفحة : 
 
والماء يف قوله ( ا الشاكوا اهلل( للعو  وتسمى اء ال ابلة مثل قوهل : هذهللا بولك، وقوله تععاىل (مع اء  عا كسعما(، وهعذا   

على الوض ارميثة  لض خميثة، ف ن النعاو لعا كعان  م اء  نيوي ضتمه و تعاىل على انشااو به، ومن حأموه تعاىل الن ضتب
اعو ععا  أتثععري معع ن ه أتثععري لععه، وكععان ذلععك اهعو ععا  ياتأعع  يف نفععو  معو ديععه علععى غععري  ليععل، كععان مععن شععسن معو ععدهللا الن 
يأون مضطائ ال فس موحريا يف العاقمة يف تغلب بعض ايهلة على بعض، فيأون لأل قوم ص   ه  الخع  بعه، وهعو يف 

احلالة يعو دون الن لغريهللا معن ارصع ام مثعل معا لعه معن ال عدضف والغعريفل فعال تع ال  هلعو   يف مغالمعة وم عافافل كمعا ه يع ال  تلك
التماع   كذلك، والذين حاهل  كما وصف ا ه يسو ا هل  قااض يف الن ة ال صا يف حاو، ، إذ ه  ه يعدضون هعل العابح معع 

مععا مل يو عع ل بععه سععلطاث( صععلة المايععا علععى النععاو بععه لععيس ال صععد ،ععا تعايععف  هلععو   الم مععع الضععدا ها، وعليععه ف ولععه (
الناكاء، ولأن قصد ،ا انمياء إىل النه من السمائ إل عاء الاععب يف قلعو، ، إذ هع  علعى غعري ي عني فيمعا الشعاكوا واعو عدوا، 

ن قلععا: مععا ذكاتععه ي وضععي الن ف لععو،  وملععة مو ل لععة، إذ قععد علعع  كععل الحععد الن النععاكاء يسععوحيل الن ي عع ل ،عع  سععلطانل فعع 
النععاو سععمب يف إل ععاء الاعععب يف قلععوئ الهلععه، فيوعععني الن يأععون الاعععب ثزه يف قلععو،  مععن قمععل هععذهللا الوقعععة، وو ي ععول 
(سول ي( الي يف السو مل، قلا: هو كذلك إه الن هذهللا الصفات تسوأني يف ال فو  حع يدعوا  اعي ر وضها، فالاعب 
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إه ع عد ال وعال، وت عواين وتضععفان، فالنعئاع ت يعد شعئاعوه بوأعاض اهنوصعاض، وقعد ي عع وي  والنعئاعة صعفوان ه تظ عاان
 قليال إذا اهن م مث تعو  له صفوه ساعىل كما وصفه عماو بن ان  ابة يف قوله:          

        وقوي كلما منست وماشا                      مأانك ومدي الو تس هي وقول احلصني بن احلمام:     
أتخععات اسععوم ي احليععاف فلعع  المععد                      ل فسععي حيععاف مثععل الن الت دمعععا وكععذلك الاعععب واجلععأ قععد يضعععف   

ع ععد حصععول اضقععة انوصععاض، فالنععاكون لععا اهن مععوا ا ئ ارمععا يععوم الحععد، فلععا ععع ميو  ، مث لععال ابولععى و الععؤم ني اهل ميععة 
اء، ولأعع    بععععد انصعععااف   عاو تععه صعععفا  ،  وأتىب الطمعععاع علععى ال اقعععل  ل ف ولعععه  ضامع عع  شعععيء مععن النعععئاعة واهز هععع

 س ل ي  الي إل اء إعا ف الصفة إىل ال فو ، ولك الن جتعل السني فيه جملا  الوسكيد الي الل ي ا ونل ي، وي دفع انشأالل 
ا انوصعاوا علعى السعلمني كعان يف مأ عو   وكثري من الفساين ذكاوا الن هذا الاعب كانا لعه مظعاها: م  عا الن النعاكني لع 

الن يوغلوا غي اسوئصاهل  إه الن الاعب صده  عن ذلك، رهن  لعا انصعافوا قاصعدين الامعوع إىل مأعة ععن هلع  يف الطايعس 
 ، ندم، وقالوا: لو ضمع ا فاقوفي ا  لض  مد والصحابه، ف ث قول اه  ومل يمس إه الفل والطايد، فل امع إلي   حعع نسوسصعل 

وبلع  ذلععك ال عع  صععلى و عليععه وسععل  ف ععدئ السعلمني إىل ل ععائ  ، فانوععدبوا، وكععانوا يف غايععة الضعععف ومث لععني اجلااحععة، 
  و معمععد ابععن اليب  حع قيل: إن الواحد م    كان همل ايخا مث ي  ل احملمول فيحمل الذي كان حامله، ف ي

ال  إن خ اعة قعد سعاءها معا الصعائ ولعو  ث النعك مل تعازال يف الصعحابك  مث معمد ار اعي وهو كافا فئاء إىل ضسول و ف 
حلعس معمعد ب عايأل فععس ضك   الاوحعاء قعد المجعععوا الامععة إىل قوعال السعلمني ف ععال لعه البعو سععفيان: معا وضاءو اي معمعد، قععال: 

كان ذلعف ع عه، ف عال:    مد والصحابه قد خاموا يطلمونأ  يف مجع مل الض مثله ق ، يوحافون عليأ ، قد امومع معه من
 ويلك، ما ت ول? قال: ما الضى النك تاول حع تاى نواصي اريل ول د زل  ما ضاليا م ه على الن قلا فيه:          

 كا ت  د من ارصوات ضاحل                       إذ سالا ارض  اجلا  ارابيل    
 ع د الل اء وه ميل معععازيل     تا ي أبسد كعاام ه تع عابعلة                    
فظلعا الععدو الرعن ارض  مائلعة                      لععا مسعوا بعائيس غعري  ععذول فوقععع الاععب يف قلعوئ النعاكني وقععال   

 صفوان لن المية: ه تامعوا ف ن الضى النه سيأون لل وم قوال غري الذي كانل 
    
 
 

 840صفحة : 
 
ث( الي معا ه سعلطان لعهل والسعلطان: احلئعة والربهعان رنعه يوسعل  علعى الع فس، ونفعي ت  يلعه وقوله (ما مل ي  ل بعه سعلطا  

والضيد نفي ومو هللا، رنه لو كان ل  ل الي روحى و به إىل ال ا ، رن و مل يأو  ال عا  انضشعا  إىل معا جيعب علعي   معن 
نصععيب ار لععة عليععه ك ععوهل   ن لععا احلأمععة علععى اللسعع ة اعو ععا  علععى اللسعع ة الاسععل، فالو  يععل إمععا  عععىن الععوحي، وإمععا  عععىن 
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العائ وع ول الفا  واليدي الصني  ولا كان احلس ه يعدو هذين احلالني: رنه إما الن يعل  الوحي، الو ارمعاضات، كعان 
 نفي ت  يل السلطان على انشااو ك اية عن نفي السلطان نفسه، ك ول الناعا الذي ه يعا  امسه:          

ه تف ع ارضنب الهوالع عا                      وه تاى الضب ،ا ي ئحعا وقولعه (ومعسواه  ال عاض( ذكعا ع عا،  يف ايخعافل   
 والسوى مفعل من الوى إىل كذا إذا ذهب إليه، والثوى مفعل من ثوى إذا القام، فال اض مصريه  وم اه  والاا  الناكونل 

هن  مذنه حع إذا فنلو  وت ازعو  يف ارمعا وعصعيو  معن بععد معا الضاكع  معا ومعون مع أ  (ول د صدقأ  و وعدهللا إذ وسو  
[( 151من يايد الدنيا وم أ  من يايد ايخعاف مث صعافأ  عع    ليمولعيأ  ول عد عفعا عع أ  وو ذو فضعل علعى العؤم ني 

الوسلية على ما الصعا، ، وإر عاض  (ول د صدقأ ( عطف على قوله (س ل ي يف قلوئ الذين كفاوا الاعب( وهذا عو  إىل
هسومااض ع اية و تعاىل الؤم ني، وضم  إىل الث ة بوعده  مل اء الاعب يف قلوئ الناكني، وتمني لسمب ه مية السلمني: 
ل تطمي ا هل  بذكا نظريهللا و اثلة السابس، ف ن لذلك موقعا عظيمعا يف الأعالم علعى حعد قعوهل   الوعاضي  يعيعد نفسعه  وليووسع

بذلك إىل إل اء تمعة اهل مية علي  ، والن و مل خيلف ع  وععدهللا، ولأعن سعوء صع يع   الوقع ع  يف الصعيمة ك ولعه (ومعا الصعابك 
 من سيئة فمن نفسك(ل 

وصد  الوعد: و ي ه والوفاء به، رن معىن الصد  مطاب ة ارعرب للواقعع، وقعد ععدي صعد  ه عا إىل مفععولني، وح عه ه  
ل واحعدل قعال ال  نعاي يف قولعه تععاىل يف سعوضف ارحع ائ (معن العؤم ني ضمعال صعدقوا معا عاهعدوا و يوعدى إه إىل مفعو 

عليه( ي ال: صدق  الخوو وكذب  إذا قال لك الصد  والأذئ، والمعا الثعل  صعدق  سعن بأعاهللا  فمع عاهللا صعدق  يف سعن 
والصل الأالم صعدقأ  يف وععدهللا، الو علعى  بأاهللا بطاح اجلاض وإيصال الفعلل ف صب (وعدهللا( ه ا على احلذ  وانيصال،

 تضمني صد  معىن العطىل 
 والوعد ه ا وعد ال صا الواقع  ثل قوله (اي الي ا الذين  م وا إن ت صاوا و ي صاك ( الو خبرب خاص يف يوم الحدل  
 وإذن و  عىن الو ديا وتيسري ارسمائل  
(صدقأ ( الي: صدقأ  و الوعد حعني ك عو  وسعوهن  مذنعه فع ن  و(إذ( يف قوله (إذ وسوهن ( نصب على الظافية ل وله 

ذلععك احلععس و يععس لوعععد و إايهعع  ال صععا، و(إذ( فيععه للمضععي، والو بعععدها الضععاضع نفععا ف الوئععد  الي حلأايععة جتععد  
 احلس يف الاضيل 

 وهو الصوئل  واحلس  بفوح احلاء  ال ول ال ل ه الكثا اللغويني، وقيدهللا يف الأنا  ال ول الذضيع، 
وقوله (حع إذا فنلو ( (حع( حا  انو اء وغاية، يفيد الن مضمون اجلملة ال  بعدها غاية لضمون اجلملعة الع  قمل عا،  

 فالعىن: إذ يل وهن  بويسري و، واسوما قولأ  إايه  إىل حصول الفنل لأ  والو ازع بي أ ل 
 و(حع( ه ا ماضف و(إذا( هاوض ،ال  
  زمان، وهو يف الغالب لل مان السو مل وقعد خيعا  ع عه إىل ال معان مطل عا كمعا ه عا، ولععل نأوعة ذلعك النعه الضيعد و(إذا( اس 

 اسوحضاض احلالة العئيمة تمعا ل وله (وسوهن (ل 
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و(إذا( ه ا ها ف عن معىن النا  رهنا إذا صاضت للمضي انسلخا عن الصالحية للنا ية، إذ النا  ه يأون ماضيا  
سويل لذلك ف ي غري  وامة جلوائ فال فائعدف يف تألعف ت عدياهللا: ان سعمو ، وه إىل مععل الأعالم بععدها  لعيال عليعه إه بو

 وهو قوله (م أ  من يايد الدنيا( إىل  خاهال 
    
 

 841صفحة : 
 
لفععال الثالثععة يف والفنعل: العوهن وانعيععاء، والو عازع: الوخععالف، والعاا  العصععيان ه عا عصععيان المعا الاسععول، وقعد ضتمععا ا  

ايية على حسب تاتيم ا يف احلصول، إذ كان الفنل، وهو ضئا بعض الاماف من مالزمة موقف   للطمع يف الغ يمة، قعد 
حصل الوه ف نس ع ه الو ازع بي    يف مالزمة الوقف ويف اللحا  اجليأل للغ يمة، وننس عن الو ازع تصمي  معظم   على 

لاسععول عليععه الصععالف والسععالم  الزموععه وعععدم اهنصععاا  م ععه، وهععذا هععو ارصععل يف تاتيععب مفاضقععة الوقععف الععذي المععاه  ا
 ارخماض يف ص اعة اننناء ما مل ي وض احلال العدول ع هل 

 والوعايف يف قوله (يف ارما( عو  عن الضا  إليه الي يف الماك  الي شسنأ ل  
إذ كانعا العايح الول يعوم الحعد للمسعلمني، ف  معوا النعاكني، وولعوا ومعىن قوله (من بعد ما الضاك  ما ومون( الضا  به ال صعا  

ار اض، حع شوهدت نسايه  منماات عن سوق ن يف العلى اجلمل هاضات من ارسا، وفي ن ه د ب ا عومة ابن ضبيعة 
وح عوا الغعع اف، فععاالى امعاالف اليب سععفيان، فلمعا ضالى الامععاف العذين المععاه  الاسعول الن يثموععوا حلمايعة ر ععوض السعلمني، الغ يمععة، ال

خالعد بععن الوليععد، وهععو قائعد خيععل النععاكني يومئععذ، غعاف مععن السععلمني فععسبه  معن وضائ عع  فانأنععفوا واضععطائ بعضعع   يف 
بعض وا ضوا الفااض واهن موا، فلذلك قوله تعاىل (من بعدها الضاك  ما ومون( فيأون اجملاوض موعل عا بفنعل  ل والأعالم علعى 

 والو درل هذا تنديد يف الالم 
وارر ا ع دي الن يأون معىن ما ومون هو الغ يمة ف ن الال  موئ، فيأون اجملاوض يو ازععه كعل معن (فنعلو ، وت عازعو ،  

وعصيو (، وعدل عن ذكا الغ يمة امس ا، إىل الوصول ت مي ا على الهن  عئلوا يف  لب الال احملموئ، والأالم على هذا 
ن فنل   وت ازع   وعياهن  عن سمب من الغاا  احلائ وهو العرب ع ه ئ(إحعدى احلسع يني( ن يدا لمسا  العذضف إذ كا

ومل يأععن ذلععك عععن مععأ، وه عععن ضعععف إميععان، الو قصععد خععذهن السععلمني، وكلععه ن يععد لععا أيو مععن قولععه (ول ععد عفععا 
 ع أ (ل 

ني ل(عصععيو (، وذصععي  لععه أبن العاصععني وقولعه (معع أ  مععن يايععد الععدنيا ومع أ  مععن يايععد ايخععاف( تفصععيل لو عازعو ، وتميعع 
بعععض الخععا مني الو ععازعني إذ الععذين الضا وا ايخععاف ليسععوا بعاصععني، ولععذلك الخععات هاتععه اجلملععة إىل بعععد الفعلععني، وكععان 
م وضى الظاها الن يع ب ،ا قوله (وت عازعو  يف ارمعا( ويف هعذا الوضعع للئملعة معا الغعىن ععن ذكعا ثعالث مجعل وهعذا معن 

 انعئاز، وال اي ة واضحةل البدع وموهللا 
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والعاا  ب ولعه (معع أ  معن يايععد العدنيا( إضا ف نعمععة العدنيا وخريهعا، وهععي الغ يمعة، رن مععن الضا  الغ يمعة مل هععاص علعى ثععوائ  
اهموثال رما الاسول بدون أتويل، وليس هو مفا ا يف ايخاف مطل ا، وه حاسما وصيل خعري العدنيا يف فعلعه ذلعك مفيوعا 

ئ ايخاف يف غري ذلك الفعل، فلعيس يف هعذا الأعالم معا يعدل علعى الن الفايعس العذين الضا وا ثعوائ العدنيا قعد اضتعدوا عليه ثوا
عن انميان حي ئذ، إذ ليس احلاص على وصيل فائدف  نيوية معن فععل معن ارفععال، معع ععدم احلعاص علعى وصعيل ثعوائ 

ا، كمععا هععو بععني، وه حامععة إىل ت ععديا: معع أ  مععن يايععد ايخععاف ن ذلععك الفعععل بععدال علععى اسععوخفا  ايخععاف، وإنأععاض هلعع
الدنيا ف  ل وإمنا مسيا من خالف الما الاسعول عصعياث، معع الن تلعك الخالفعة كانعا ععن امو عا  ه ععن اسعوخفا ، إذ  

ه عا حعع كعانوا قعالوا: إن ضسعول و المعاث الثمعات ه عا حلمايعة ر عوض السعلمني، فلمعا نصعا و السعلمني فمعا ل عا وللوقعو  
تفوت ا الغ ائ ، فأانوا موسولني، ف منا مسيا ه ا عصياث رن ال ام ليس م ام امو ا ، ف ن شسن احلعائ الطاع عة لل ائعد معن 
 ون أتويعل، الو رن الوسويععل كععان بعيععدا فلع  يعععذضوا فيععه، الو رنععه كعان أتويععال نضضععاء حععب العال، فلعع  يأععن مأافئععا لععدليل 

 وموئ  اعة الاسولل 
قعععال (مث صعععافأ  عععع    ليمولعععيأ ( ليعععدل علعععى الن ذلعععك الصعععا  مذن و وت عععدياهللا، كمعععا كعععان ال وعععل مذن و والن  وإمنعععا 

حأموه اهبوالء، ليظ ا للاسول ولل عا  معن ثمعا علعى انميعان معن غعريهللا، ورن يف اهبعوالء السعااضا عظيمعة يف احملاسعمة بعني 
 مي هل العمد وضبه سمحانه وقد المجل هذا اهبوالء ه ا وسي
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وع ععب هععذا الععالم ب ولععه (ول ععد عفععا ععع أ ( تسععأي ا رععوا اه ، ويف ذلععك تلطععف مع عع  علععى عععا ف ال ععا ن يف ت ايععع   

العؤم ني، والعظعع  مععن ذلعك ت ععدر العفععو علعى الععالم يف مععالم الاسععول عليعه السععالم يف قولععه تععاىل (عفععا و ع ععك مل الذنععا 
ضتمععة تع يععب الععالم بععذكا العفععو، وفيععه اليضععا  هلععة علععى صععد  إميععاهن  إذ عئععل هلعع  انعععالم  هلعع (ل فولععك ضتمععة الشععا  مععن

 العفو لأيال تطري نفوس   ضهمة وخوفا من غضب و تعاىلل 
ويف تذييله ب وله (وو ذو فضل على الؤم ني( أتكيد ما اقوضاهللا قوله (ول د عفا ع أ ( والظاها النه عفو رمل الوسويلل  

وا  إىل الووبة، وجيوز الن يأون عفوا بعدما ر ا م    من ال دم والووبة، ورمل هذا اهحومال مل تأعن اييعة صعاحلة فال ه
 لالسودهل على ارواض  والعو لة ال ائلني أبن العصية تسلب انميانل 

وا علععى مععا فععاتأ  وه مععا (إذ تصعععدون وه تلععوون علععى الحععد والاسععول يععدعوك  يف الخععااك  فععسلبأ  غمععا بغعع  لأععيال و نعع 
[( (إذ تصعدون( موعلس ب وله (صافأ  عع   ( الي  فعأع  ععن النعاكني حعني النعو  153الصابأ  وو خمري  ا تعملون 

 مصعدونل 
 وانصعا : الذهائ يف ارض  رن ارض  تسمى صعيدا، قال معفا بن علمة:           
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لسععري يف الععوا ي، قععال قوععا ف والابيععع: الصعععدوا يععوم الحععد يف الععوا يل هععواي مععع الاكععب اليمععانني مصعععد وانصعععا  اليضععا ا  
والعىن: تفاون مصعدين، كسنعه قيعل: تعذهمون يف ارض  الي فعااضا، (إذ( رعا  لل معان العذي ع عب صعا  و إايهع  وكعان 

 من  لضهللال 
يف ح ي وه وهازهللا، فالعىن وه يلوي (وه تلوون على الحد( الي يف هذهللا احلالةل واللي هاز  عىن الازة والافس مثل العطف  

الحد عن الحد فسوم  احلذ ، والاا  على الحد م أ ، يع : فاضم ه ياح  الحد الحدا وه يافعس بعه، وهعذا نثيعل للئعد يف 
 اهلاوئ حع إن الواحد ليدو  ايخا لو تعا  يف  اي هل 

ن وضائأع ل و ععاء الاسعول  ععايهللا إايهع  للثمعات ومجلة (والاسعول يعدعوك  يف الخعااك ( حعال، وارخعاى  خعا اجلعيأل الي مع 
 والاموع عن اهل مية، وهذا هو  عاء الاسول ال ا  ب وله  إي عما  و من يأا فله اجل ة  ل 

وقوله (فسلبأ  غما( إن كان ضمري (فسلبأ ( ضمري اس  اجلاللة، وهو ارر ا والوافعس ل ولعه بععدهللا (مث النع ل علعيأ  معن  
ف على (صافأ ( الي تاتب على الصا  إلبوأ ل والصل انلبة إعطاء الثوائ وهو شيء يأون م اء بعد الغ ( ف و عط

 على عطاء الو فعلل والغ  ليس خبري، فيأون اللبأ  ما اسوعاضف  أمية ك ول عماو بن كلثوم:          
  و علعععى ذلعععك انصععععا  ال عععاضن قاي عععاك  فعئل عععا قعااكعععع                       قميعععل الصعععمح معععا اف  حعععوث الي معععازاك  

للصعا  الن اللبأعع  غمععا الي قل عا لأعع  يف نفوسععأ ، والعاا  الن عععاقمأ  بغعع  ك ولعه (فمنععاه  بعععذائ اللعي ( ويف هععذا الومععه 
بعععد: رن ال ععام مععالم ه تععوبي ، وم ععام معععذضف ه ت ععدر، وإمععا منععاكلة ت ديايععة رهنعع  لععا خامععوا للحععائ خامععوا  ععالمني 

 وا مسالك اءوا مع ا بع ائ فيأون ك ول الفاز  :          الثوائ، فسلأ
الخععا  زاي ا الن يأععون عطعععايهللا                      ال اهعع  سععو ا الو  دضمععة مسععاا وقععول ايخععا: قلععا: ا مخععوا ي ممععة   

 تععاىل إلعي   وقميصا ونأوة هذا النعاكلة الن يووصعل ،عا إىل الأعالم علعى معا ننعس ععن هعذا الغع  معن ععربف، ومعن ع ايعة و
 بعدهللال 

والمعاء يف قولعه (بغعع ( للمصعاحمة الي غمعا مععع غع ، وهعو مجلععة الغمعوم الع   خلععا علعي   معن خيمععة ارمعل يف ال صعا بعععد  
ر ععوض بواضقععه، ومععن اههنعع ام، ومععن قوععل مععن قوععل، ومععاح مععن مععاح، وجيععوز كععون المععاء للعععو ، الي: مععازاك  و غمععا يف 

و  فيه للاسول وإن كان الضمري يف قوله (فسلبأ ( عائدا إىل الاسول يف قوله (والاسول نفوسأ  عوضا عن الغ  الذي نسم
يدعوك (، وفيه بعد، فانلبعة هعاز يف م ابلعة فععل اجلميعل  ثلعه الي معازاك  بغع ل والمعاء يف قولعه (بغع ( اء الععو ل والغع  

ول اغعو  وحع ن لعا الصعابأ ، كمعا اغوممعو  لعا شعاع معن ارول غ  نفس الاسول، والغ  الثان غ  السلمني، والعىن الن الاس
 قوله فأان غمه رملأ  م اءا على غمأ  رملهل 
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وقوله (لأيال و نوا على ما فاتأ ( تعليل الول ل(اللبأ ( الي الهلاك  بذلك الغ  لئال و نعوا علعى معا فعاتأ  معن الغ يمعة،   
نساه   صيمة صغريف مصيمة كمريف، وقيعل: (ه( زائعدف والععىن: لوح نعوا، فيأعون زاي ف وما الصابأ  من ال ول واجلااح، ف و ال

يف الووبي  والو در إن كان قوله  اللبأ    أما، الو العىن فسلبأ  الاسول غمعا علعى معا فعاتأ : الي سعأا ععن تثعايمأ ، 
فععاتأ ، فععسعا  عععن ذكععاهللا مععربا رععوا اك ل  ومل يظ ععا لأعع  إه اهغومععام رملأعع ، لأععيال يععذكاك  الوثايععب حعع ث علععى مععا

 وقيل: العىن الصابأ  الغ  الذي ننس عن اهل مية اعوا وا ن ول الصائب، فيذهب ع أ  اهللع واجل ع ع د ال وائبل 
ويف اجلمع بني (ما فاتأ ( و (ما الصابأ (  ما  يؤذن بطما   خا م عدض، رن معا فعات هعو معن ال عافع ومعا الصعائ هعو  

 من الضاضل 
(مث الن ل عليأ  من بعد الغ  الم ة نعاسا يغنى  ائفة مع أ ( الضعمري يف قولعه  مث انع ل  ضعمري السع  اجلاللعة، وهعو يعامح   

كون ضمري (اللبأ ( مثله لئال يأون هذا ضموعا إىل سيا  الضمائا الو دمة من قوله (ولس صدقأ  و وعدهللا( والعىن مث 
اء إن اه رنه لا كان نعاسا م دضا من و حلأمة خاصة، كان كال ازل من العوامل الغناك  ال عا  بعد اهل ميةل ومسي ارغن

 النافة كما ي ال: ن لا السأي ةل 
وارم ة بفوح الي  ارمن، وال عا : ال وم ارفيف الو الول ال وم، وهو ي يل الوعب وه يغيب صعاحمه، فلعذلك كعان الم عة إذ  

حة ارنصاضي، وال بري، والنس بن مالك: غني ا نعاسا حع الن السعيف ليسع   معن يعد لو ثموا ث يال رخذوا، قال البو  ل
الحدثل وقد اسوئدوا بعذلك ننعا   ، ونسعوا حع هن ، رن احلع ن تموعدئ خفوعه بععد الول نومعة تعفيعه، كمعا هعو منعاهد يف 

 الح ان الوت وغريهال و(نعاسا( بدل على (الم ة( بدل مطابسل 
م ال عا  ويؤخا الم عة: رن الم عة    لعة الصعفة الو الفععول رملعه فح عه الو عدر علعى الفععول  وكان م وضى الظاها الن ي د 

كما ماء يف  ية ارنفال (إذ يغنعيأ  ال ععا  الم عة م عه( ولأ عه قعدم ال عة ه عا تنعايفا لنعسهنا رهنعا معلعا كعال  ل معن و 
  عا  بده م هل ل صاه ، ف و كالسأي ة، ف اسب الن جيعل هو مفعول الن ل، وجيعل ال

وقاال اجلم وض: يغنى الوحوية على الن الضمري عائد إىل نععا ، وقعاالهللا زع ف، والأسعائي، وخلعف الفوقيعة مععا ف الضعمري  
 إىل الم ة، ولذلك وصف ا ب وله (م أ (ل 

ارمعا كلعه هلل (و ائفة قد المهو   النفس   يظ ون اهلل غري احلس رعن اجلاهليعة ي ولعون هعل ل عا معن ارمعا معن شعيء قعل إن  
خيفععون يف النفسعع   مععا ه يمععدون لععك ي ولععون لععو كععان ل ععا مععن ارمععا شععيء مععا قول ععا هاه ععا( لععا ذكععا حععال  ائفععة الععؤم ني، 
ذل  م ه لذكا حال  ائفة ال اف ني، كما عل  معن ال ابلعة، ومعن قولعه  يظ عون اهلل غعري احلعس رعن اجلاهليعة  ، ومعن تعاو 

 وصف ا   أ  وصف اروىلل 
(و ائفة( مموعدال وصعف  ملعة (قعد المهعو   النفسع  (ل وخعربهللا مجلعة (يظ عون اهلل غعري احلعس( واجلملعة معن قولعه (و ائفعة قعد  

 المهو  ( إىل قوله (وو علي  بذات الصدوض( اع ا  بني مجلة (مث الن ل عليأ ( اييةل ومجلة (الذين تولوا م أ ( اييةل 
س    ا يدخل علي   اهلع  وذلعك بععدم ضضعاه  ب عدض و، وبنعدف تل ف ع  علعى ومعىن (المهو   النفس  ( الي حدثو   النف 

ما الصا،  ووسعاه  علعى معا فعا    عا يظ ونعه م ئيعا هلع  لعو عملعوهللا: الي معن ال عدم علعى معا فعات، إذ كعانوا كعذلك كانعا 
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ساف يف قلعو، (ل وقيعل مععىن نفوس   يف اضطاائ   ع   من اه مئ ان ومن ال ام، وهذا ك وله ايو (ليئعل و ذلك ح
 (المهو  ( ال خلا علي   اهل  الأفا واهضتدا ، وكان ضال  هذهللا الطائفة معوب بن قنريل 
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ومجلعة (يظ عون اهلل غععري احلعس( إمععا اسعوئ ا  بيععان ننعس عععن قولعه (قعد المهععو   النفسع  ( وإمععا حعال مععن ( ائفعة(ل ومعععىن   

  ذهمععا ،عع  هوامسعع   إىل الن يظ ععوا اهلل ر ععوث ا لععة مععن الوهععام اجلاهليععةل ويف هععذا تعععايض (يظ ععون اهلل غععري احلععس( اهنعع
أبهنع  مل ي العوا علعى معاهليو   مل خيلصعوا العدين هلل، وقعد بعني بععض معا هلع  معن الظعن ب ولعه (ي ولعون هعل ل عا معن ارمعا معن 

ال أععاف، وهععي مععن خصععائ  ال فععي، وهععو تربئعععة شععيء( وهععل لالسععوف ام اننأععاضي  عععىن ال فععي، ب اي ععة زاي ف (مععن( قمععل 
رنفس   من الن يأونوا سمما يف م ابلة العدول حع ننس ع ه ما ننس، وتعايض أبن اراو  لل وال يعوم الحعد خطعس وغعاوض، 

 ويظ ون الن  مدا صلى و عليه وسل  ليس باسول إذ لو كان لأان مؤيدا ال صال 
كععال ول يف (لععيس لعك مععن ارمععا شععيء( الو ععدم  نفععال والععاا  ارمععا ه ععا شععسن وال عول يف (هععل ل ععا مععن ارمععا مععن شععيء(   

 اراو  إىل ال والل وارما  عىن السيا ف الذي م ه انماضف، وم ه الولو ارمال 
ومجلة (ي ولون هعل ل عا معن ارمعا معن شعيء( بعدل اشعومال معن مجلعة (يظ عون( رن رعن اجلاهليعة ينعومل علعى مععىن هعذا  

ىن (لو كان ل ا من ارما شيء( الي من شعسن ارعاو  إىل ال وعال، الو معن تعدبري ال عا  شعيء، الي ضالي معا قول عا ال ولل ومع
هاه ا، الي ما قوم ال وليس الاا  انوفاء ال ول مع اراو  إىل ال وال يف الحد، بل الاا  انوفاء اراو  إىل ال  الذي كان سمما 

ف ب وله (هاه ا(، فعالأالم ك ايعةل وهعذا ال عول قالعه عمعد و بعن اليب ابعن سعلول يف قول من قول، كما تدل عليه قاي ة انشاض 
لا الخربوهللا  ن اسون د من ار ض  يومئذ، وهذا ت صل من السمائ احلائ وتععايض ال ع  ومعن الشعاض ارعاو  معن العؤم ني 

 الذين ضغموا يف إحدى احلس ينيل 
افة صفات و وصفات ضسوله وما جيوز وما يسوحيل، ف ن و الماا وهداي وإمنا كان هذا الظن غري احلس رنه ذلي  يف مع 

وله قدض وتيسري، وكذلك لاسوله الدعوف والونايع وبذل اجل د يف أتييد العدين وهعو يف ذلعك معصعوم، ولعيس معصعوما معن 
اقل وقد سسله: كيف كان مااين ارسمائ الدنيوية عليه، ومن الن يأون احلائ بيوه وبني عدوهللا سئاه، قال البو سفيان هل

 قوالأ  له? ف ال له البو سفيان: ي ال م ا ون ال م ه، ف ال هاقل: وكذلك انميان حع يو ل فظ    ذلك ليس  سل 
وقد بني و تعاىل النه رن اجلاهلية الذين مل يعافوا انميان الصال ف ؤهء الوظاهاون انميان يف قلو،  فم يا معاضف   كمعا  

 اجلاهليةل هي من ع د 
واجلاهلية صفة مات على موصو   ذو  ي دض الفئة الو اجلماعة، وض ا الضيد به حالة اجلاهلية يف قوهل  الهل اجلاهلية،  

وقوله تعاىل (ترب  اجلاهلية اروىل(، والظاها النه نسعمة إىل اجلاهعل الي العذي ه يعلع  العدين والووحيعد، فع ن الععائ ال ل عا 
 ، قال البن الاومي:          اجل ل على ما قابل احلل 
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  ل كئ ل السعيف والسعيف م وضعى                      وحلع  كحلع  السعيف والسعيف مغمععد وال ل عا اجل عل علعى   
 عدم العل  قال السموالل:          

 فليس سواء عامل وم ول وقال ال ابغة:            
مععن مموأععاات ال ععا ن، وصععف بععه الهععل النععاو ت فععريا مععن ولعيس ماهععل شععيء مثععل مععن علمععا والحسععب الن لفععظ اجلاهليععة   

اجل ل، وتاغيما يف العل ، ولذلك يذكاهللا ال ا ن يف م امات الذم يف  و قولعه (الفحأع  اجلاهليعة يمغعون( (وه تعربمئن تعرب  
اهليعة ي عول: اجلاهلية اروىل( (إذ معل الذين كفاوا يف قلعو،  احلميعة زيعة اجلاهليعة(ل وقعال البعن عمعا : مسععا اليب يف اجل

اسعع  ا كسسععا  هاقععا، ويف حععديث حأععي  بععن حعع ام: النععه سععسل ال عع  صععلى و عليععه وسععل  عععن الشععياء كععان يوح ععث ،ععا يف 
اجلاهلية من صدقة وعواقة وصلة ضح ، وقالوا: شعا اجلاهلية، والايم اجلاهليةل ومل يسمع ذلك كله إه بعد ن ول ال ا ن ويف  

 كالم السلمنيل 
س( م وصب على النه مفعول  يظ ون  كسنه قيعل الما علل وانوصعب قولعه (رعن اجلاهليعة( علعى الصعدض المعني وقوله (غري احل 

 لل وع إذ كل الحد يعا  ع ائد اجلاهلية إن كان مولمسا ،ا الو بضكا هلال 
   مععال ومجلعة (خيفعون( حعال معن الضعمري يف (ي ولعون( الي ي ولعون ذلععك يف حعال نيعو   غعري رعاهاهللا،  (خيفعون يف النفسع 

يمدونه لك( إعالن ب فاق  ، والن قوهل  (هل ل ا من ارما من شيء( وقوهل  (لو كان من ارمعا شعيء معا قول عا هاه عا( هعو 
وإن كعان رععاهاهللا صععوضف العوععائ عععن تععاو منععوض   ف يععو   م عه ذطئععة ال عع  يف خاومععه السععلمني إىل الحععد، والهنعع  السععد ضالاي 

 م هل 
    
 

 845صفحة : 
 
ولون لو كان ل ا من ارما شيء( بدل اشومال من مجلة (خيفون يف النفس  ( إذ كانوا قد قالوا ذلك فيما بي    ومجلة (ي   

ومل يظ اوهللا، الو هي بيان جلملة (ي ولون هل ل ا من ارما من شيء( إذا الر اوا قعوهل  للمسعلمني، ف معع اجلملعة إىل مععىن 
لة هي بدل ف ي اليضا كال  بي و ا، وهذا الر ا رمعل قولعه بععدهللا (قعل بدل اهشومال من مجلة (يظ ون( رهنا لا بي ا مج

لو ك و  يف بيوتأ ( ف نه ي وضي الن تلك ال الة فنا وبلغعا الاسعول، وه هسعن كعون مجلعة (ي ولعون لعو كعان( إىل  خعاهللا 
 مسوسنفة خالفا لا يف الأنا ل 

نعي  ال ععا  فسعمعا معوعب بعن قنعري ي عول: لعو كعان وهذهللا ال الة صدضت من معوب بن قنري قال ال بري بن الععوام: غ 
 ل ا من ارما شيء ما قول ا هاه ال فحأى ال ا ن م الوه كما قاهلا، والس دت إىل مجيع   رهن  مسعوها وضضوا ،ال 

 ضعةل ومجلة (قعل إن ارمعا كلعه هلل( ض  علعي   هعذا الععذض الما عل الي الن و وضسعوله غعري  وعامني إىل المعاك ل واجلملعة مع 
 وقاال اجلم وض: كله ال صب أتكيدا هس  إن، وقاالهللا البو عماو، ويع وئ الافع على نية اهبوداءل واجلملة خرب إنل 
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(قل لو ك و  يف بيوتأ  لربز الذين كوب علي   ال ول إىل مضامع  ( ل ن و ضسعوله اجلعوائ ععن قعوهل : لعو كعان ل عا معن  
بطعال ل عوهل ، وتعلعي  للمعؤم ني لعدفع معا عسعى الن ب عع يف نفوسع   معن الايعب، إذا ارما شيء معا قول عا هاه عا، واجلعوائ إ

مسعوا كالم ال اف ني، الو هو موائ للم اف ني وهصعل بعه علع  للمعؤم نيل وفصعلا اجلملعة معااي علعى حأايعة ال اولعة كمعا 
الوسلي  لذلك بعد اسوفااغ اجل د يف قاضث غري ماف، وهذا اجلوائ ماض على احل ي ة هي مااين ارشياء على قدض من و و 

مصا فة السمول، فليس هذا اجلوائ ونظائاهللا   وضى تاو ارسمائ، رن قدض و تععاىل وقضعاءهللا غعري معلعومني ل عا إه بععد 
الوقععوع، فعع حن مععسموضون السعععي فيمععا عسععاهللا الن يأععون كاشععفا عععن مصععا قة و لسمول ععا، فعع ن اسععوغفاث م ععو ث وحام ععا 

علم ا الن قدض و ماى من قمل على خال  ماا ث، فسما تاو ارسمائ فليس من شسن ا، وهو  الف لا الضا  و  السمول،
م ععا، وإعععاا  عمععا القام ععا و يف هععذا العععامل وهععو وايععف لعععىن ال ععدضل والعععىن: لععو مل تأونععوا هاه ععا وك ععو  يف بيععوتأ  رععا  

ف ولععوا يف مضععامع   العع  اضععطئعوا في ععا يععوم الحععد الي مصععاضع   فععالاا  ب ولععه الععذين كوععب و علععي   الن ميوتععوا م وععولني 
 (كوب( قدض، ومعىن (باز( خا  إىل الرباز وهو ارض ل 

 وقاال اجلم وض اء (بيوتأ (  الأسا  ل وقاالهللا البو عماو، ووضأ عن ثفع، وحف  والبو معفا الض ل  
 ععل الضععئوع، والضععئوع: وضععع اجل ععب ارض  للااحععة وال ععوم، والضععامع مجععع مضععئع  بفععوح الععي  وفععوح اجلععي   وهععو  

وفعله من ائ م ع ومصدضهللا ال ياسي الضئع، والما الضعئوع فغعري قياسعي، إ عال  الضعئع علعى مأعان ال عوم قعال تععاىل 
(توئاىف م و،  عن الضامع( ويف حديث الم زضععة:  منضعئعه كمسعل شعطمة  فح ي عة الضعئوع هعو وضعع اجل عب لل عوم 

حة وال لس ه ا على مصاضع سميل اهسوعاضف، وحس  ا الن الن داء الحياء، ف و اسوعاضف الو مناكلة ت ديايعة رن قعوهل  والاا
 ما قول ا هاه ا يوضمن معىن الن الن داء كانوا يم ون يف بيو   موموعني بفاوش  ل 

( (وليمولعي و معا يف صعدوضك ( [154(وليمولعي و معا يف صعدوضك  ولعيمح  معا يف قلعوبأ  وو علعي  بعذات الصعدوض  
عطف على قوله (لأيال و نوا على ما فاتأ ( وما بي  ما معل بعض ا عطف على اجلملة العللة، وبعض ا مع ضة، ف و 

 خطائ للمؤم ني ه  الة، وهو عل لنية ل وله (فسلبأ  غما بغ (ل 
ن الثععاهللا، وهععو إر ععاض لل ععا  واحلئععة علععى الصععحائ تلععك والصععدوض ه ععا  عععىن الضععمائا، واهبععوالء: اهخومععاض، وهععو ه ععا ععع 

 الضمائا ب اي ة قوله (وو علي  بذات الصدوض( كما ت دم يف قوله تعاىل (وليعل  و الذين  م وا(ل 
والومحي  تلخي   ا خيالطعه  عا فيعه عيعب لعه ف عو كالو كيعةل وال لعوئ ه عا  ععىن الع ائعد، ومععىن نحعي  معا يف قلعو،   

  ا خياماها من الايب حني مساع شمه ال اف ني ال  يمثوهنا بي   ل  تط ريها
    
 

 846صفحة : 
 
وال لس الصدوض على الضمائا رن الصدض يف كالم العائ يطلس على انحسا  الما  ، ويف احلديث  انمث ما حاو يف   

الوفأعا واهعو عا ل وععدي إىل الصعدوض  صدضو  وال لس ال لب على اهعو ا  رن ال لب يف لسان العائ هو ما به هصعل
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فعل اهبوالء رنه ارخال  والضمائا: ما في ا معن خعري وشعا، وليوميع  معا يف الع فسل وععدي إىل ال لعوئ فععل الومحعي  
 رن الظ ون والع ائد  وامة إىل الومحي  لوأون مصدض كل خريل 

طان بعععمعض معععا كسعععموا ول عععد عفعععا و عععع    إن و غفعععوض (إن العععذين تولعععوا مععع أ  يعععوم الو عععى اجلمععععان إمنعععا اسعععو هل  النعععي 
[( اسععوئ ا  لميععان سععمب اهل ميععة ارفععي، وهععي اسععو هل النععيطان إايهعع ، والضا  ئ(يععوم الو ععى اجلمعععان( يععوم 155حلععي  

سععوفا  الحععد، و(اسععو هل (  عععىن الزهلعع  الي معل عع  زالععني، وال لععل مسععوعاض لفعععل ارطيئععة، والسععني والوععاء فيععه للوسكيععد، مثععل ا
 واسومنا واسو نس وقول ال ابغة:          

وهع  قولعوا الطعائي اجلعو ع عوف                      الا معابا فاسعو أحوا الم معابا الي نأحعوال وم عه قولعه تععاىل (واسعوغىن   
يف معصعية و( وقوله (الىب واسعوأرب(ل وه هسعن زعل السعني والوعاء علعى مععىن الطلعب رن ال صعو  لعوم   علعى وقعوع   

 الاسول، ف و زلل واقعل 
والاا  ال لل اههن ام، وإ ال  ال لل عليه معلعوم منع وض كع  ال  ثمعات ال عدم علعى ضعدهللا وهعو ال صعا قعال تععاىل (وثمعا  

 القدام ا(ل 
عئيعل والماء يف (بمعض ما كسموا( للسممية والضيد (بمعض ما كسموا( مفاضقعة معوقف  ، وعصعيان المعا الاسعول، والو عازع، والو 

إىل الغ يمة، والععىن الن معا الصعا،  كعان معن  لض النعيطان، ومعا هع  فيعه بعمعض معا كسعموا معن صع يع  ، وال صعد معن هعذا 
إل اء تمعة ذلك اههن ام على عوات   ، وإبطال ما عا  به ال اف ون من ضمي تمعة على الما الاسول عليه الصالف والسعالم 

اجل ععا ل وذلععك شععسن ضعععا  الع ععول الن ينععومه علععي   م ععاضن الفعععل بسععممه، ورمععل وارععاو ، ووععايض و الععؤم ني علععى 
 ذلي  ارفأاض من هذا الغل  وضع الهل ال طس ائ ال ضية الل ومية وال ضية اهتفاقيةل 

 ( انو عل وم اسمة ذكا هذهللا ايية ع ب ال  قمل ا النه تعاىل بعد الن بني هل  ماتمة حس الي ني ب وله (قعل لعو ك عو  يف بيعوتأ 
،  إىل ماتمة ارسعمائ الظعاهاف، فمعني هلع  النعه إن كعان لألسعمائ أتثعري فسعمب مصعيمو   هعي الفععاهل  الع  المالهعا النعيطان 
علععي   والضععل  ، فلعع  يوفط ععوا إىل السععمب، والوععمس علععي   ال ععاضن، ومععن شععسن هععذهللا الضععالل الن هععول بععني الخطععئ وبععني 

هذهللا ارغاا  من العل  الصحيح، وت كية ال فعو ، ووميعب و وضسعوله للمعؤم ني،  تداضو خطئه وه خيفى ما يف اجلمع بي 
وتعظيمه ع ده ، وت فريه  من النيطان، وارفعال الذميمعة، ومعصعية الاسعول، وتسعفيه الحعالم النعاكني وال عاف نيل وعلعى 

وضعمري (مع أ ( ضامعع إىل عامعة معيأل هذا فعالاا  معن العذين تولعوا نفعس الخعا مني ب ولعه (مث صعاف   عع   للل( ايايتل 
 الحد فنمل الذين ثمووا ومل يفاوال وعن السدي الن الذين تولوا مجاعة هابوا إىل الدي ةل 

وللمفسععاين يف قولععه (اسععو هل  النععيطان بععمعض مععا كسععموا( احومععاهت ذكاهععا صععاحب النععا  والفخععا، وهععي  ععع ل عععن  
 ال صدل 

 خماض العفو أتنيسا هل  ك وله (ول د عفا ع أ (ل وقوله (ول د عفا و ع   ( العيد ان 
(اي الي ا الذين  م وا ه تأونوا كالعذين كفعاوا وقعالوا نخعواهن  إذا ضعابوا يف ارض  الو كعانوا غع ى لعو كعانوا ع عدث معا معاتوا  

الععو  إىل  اجلعة [( وعذي معن 156وما قولوا ليئعل و ذلك حساف يف قلو،  وو هي ومييعا وو  عا تعملعون بصعري 
ع ائععد النععاكني، وبيوععان لسععوء عاقمععة تلععك الع ائععد يف الععدنيا اليضععال والأععالم اسععوئ ا ل وانقمععال علععى الععؤم ني ارطععائ 
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تلطف ،  مجيعا بعد ت ايع فايس م    الذين تولعوا يعوم الو عى اجلمععانل والعالم يف قولعه (نخعواهن ( ليسعا هم تعديعة فععل 
لة ك وله تعاىل( وي ولون للذين كفاوا هؤهء الهدى من الذين  م وا سميال رن انخوان ليسوا موألما ال ول بل هي هم الع

 مع   بل ه  الذين ماتوا وقولوا، والاا  انخوان ارقاضئ يف ال سب، الي من ار ض  الؤم ني، رن الن داء من الؤم نيل 
ا(، وقعد حعذ  فععل  ل عليعه قولعه (معا معاتوا( ت عدياهللا: فمعاتوا يف و(إذا( ه ا را  للماضعي بعدليل فعلعي (قعالوا( و(ضعابو  

 سفاه  الو قولوا يف الغ ول 
    
 

 847صفحة : 
 
والضائ يف ارض  هو السفا، فالضائ مسوعمل يف السعري رن الصعل الضعائ هعو إي عاع مسع  علعى مسع  وقاععه بعه،   

ه تعععاىل (و خععاون يضععابون يف ارض  يموغععون مععن فالسععري ضععائ يف ارض  ارضمععل، فععس لس علععى السععفا للوئععاضف يف قولعع
فضل و(، وعلى مطلس السفا كما ه ا، وعلى السعفا للغع و كمعا يف قولعه تععاىل (اي الي عا العذين  م عوا إذا ضعابو  يف سعميل 

ا يف و فومي ععوا( وقولععه (وإذا ضععابو  يف ارض  فلععيس علععيأ  م ععاح الن ت صععاوا مععن الصععالف( والظععاها الن الععاا  ه ععا السععف
 مصا  السلمني رن ذلك هو الذي يلوم   عليه الأفاض، وقيل: الضيد الضائ يف ارض  الوئاضفل 

 وعليه يأون قانة مع ال ول يف الغ و لأوهنما كذلك يف ع يدف الأفاضل  
        و(غ ى( مجع غازل وفعل قليل يف مجع فاعل ال اق ل وهو مع ذلك فصيحل ونظريهللا عفى يف قوله امائ ال يس:    
هلععا قلععب عفععى احليععا  المععون وقولععه (ليئعععل و ذلععك حسععاف يف قلععو، ( علععة ل(قععالوا( اعومععاض مععا يوضععم ه مععن اعو ععا    

ذلعك مععع انعععالن بععه تومي ععا لل  ععي عععن الونععميه ،ع  الي فعع نأ  إن اعو ععدم اعو ععا ه  حل أعع  الثععاهللا كمععا حل  عع ، فانشععاضف 
 ا ، وعلى هذا الومه فالوعليل خاض  عن الونميهل وقيعل: العالم هم العاقمعة، الي: ب وله (ذلك( إىل ال ول الدال على اهعو

ه تأونوا كالذين قالوا ف تب على قوهل  الن كان ذلك حساف يف قلو، ، فيأون قوله (ليئععل( علعى هعذا الومعه معن صعلة 
 ا في ا من الضال (الذين(، ومن مجلة ارحوال النم ة ،ا، فيعل  الن ال  ي عن الونميه ،  في ا ل

واحلسعاف: شعدف ارسععف الي احلع ن، وكععان هعذا حسعاف علععي   رهنع  تومهععوا الن مصعا،  ننعس عععن تضعييع   احلعع م، والهنع  لععو   
 كانوا سلأوا غري ما سلأوهللا ل ئوا فال ي الون مول فني على ما فا  ل والؤمن يمذل م دهللا ف ذا خائ سل حلأ  ال دضل 

 ري( وذيا هل  من الن يضماوا العو  إىل ما هنوا ع هل وقوله (وو  ا تعملون بص 
[ ولعععععئن معععععو  الو قولععععععو  نىل و 157(ولعععععئن قولعععععو  يف سعععععميل و الو معععععو  لغفعععععاف معععععن و وضزععععععة خعععععري  عععععا جتمععععععون  

خعريا معن [( ذكا تاغيما وتاهيما، فئعل الوت يف سميل و والوت يف غري سميل و، إذا الع مو معا الغفعاف 158وناون 
احلياف وما جيمععون في عا، ومععل العوت وال وعل يف سعميل و وسعيلة للحنعا واحلسعائ فلعيعل  الحعد  عاذا يالقعي ضبعهل والعواو 

 للعطف على قوله (ه تأونوا كالذين كفاوا( وعلى قوله (وو هيي ومييا(ل 
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 ععداض، وض  بعععدهللا شععا  فلععذلك ه ت ععع إه مععع والععالم يف قولععه: (ولععئن قولععو ( مو ئععة لل سعع  الي مؤذنععة أبن قمل ععا قسععما م 
النا ل والالم يف قوله (لغفاف( هي هم موائ ال س ل واجلوائ هعو قولعه (لغفعاف معن و وضزعة خعري( لظ عوض ان الو عديا: 
لغفععاف وضزععة لأ لوقععاالهللا ثفععع، وزعع ف، والأسععائي، وخلععف: مععو   بأسععا الععي   علععى لغععة احلئععاز رهنعع  معلععوا ماضععيه مثععل 
خا ، اعوربوهللا مأسوض العني ومعلوا مضاضعه من ائ قام ف الوا: ميوت، ومل ي ولوا: ميات، ف و من تداخل اللغونيل والما 
سفلى مضا ف د ماءوا به يف احلالني من ائ: قام ف االوهللا: مو ل و،ا قاال ابن كثري، وابن عاما، والبو عماو، وعاص ، والبو 

عون( بواء ارطائ وقاال حف  عن عاص  بياء الغائب على الن الضمري عائد إىل معفا، ويع وئل وقاال اجلم وض، ( ا جتم
 الناكني اليب خري لأ  من غ ائ  الناكني الويس مجعوها و معو  النو  يف غ اهال 

 وقدم ال ول يف اروىل والوت يف الثانية اعوماضا بعطعف معا يظعن النعه ععن احلأع  فع ن كعون ال وعل يف سعميل و سعمما للمغفعاف 
الما قايب، ولأن كون الوت يف غري السعميل مثعل ذلعك المعا خفعي مسعومعد، وكعذلك ت عدر العوت يف الثانيعة رن ال وعل يف 
سميل و قد يظعن النعه بعيعد ععن الن يع معه احلنعا، معع معا فيعه معن الوفع ن، ومعن ض  العئع  علعى الصعدض ومععل ال وعل ممعدال 

 الأالم وعو هللال 
واسععععوغفا هلعععع  وشععععاوضه  يف ارمععععا فعععع ذا ع مععععا فووكععععل علععععى و إن و هععععب  ( فممععععا ضزععععة مععععن حولععععك فععععاعف ععععع    

 [(   159الووكلني 
 

 848صفحة : 
 
الفاء للوفايع على معا اشعومل عليعه الأعالم السعابس العذي حأعي فيعه  الفعة  وائعف رمعا الاسعول معن معؤم ني وم عاف ني،   

واقعة احملأية ايايت الساب ة مظاها كثعريف معن لعني ال ع  صعلى وما حأي من عفو و ع    فيما ص عوال ورن يف تلك ال
و عليه وسل  للمسلمني، حيث اسوناضه  يف اراو ، وحيث مل يثا،  على ما ص عوا من مغا ضف مااك ه ، ولا كان عفو 

عععىن: ول ععد عفععا و ععع    و ععع    يعععا  يف معاملععة الاسععول إايهعع ، إهن و هلعع  الاسععول و ي ععا لازوععه وعفععوهللا، فأععان ال
 بازوه فالن هل  الاسول مذن و وتأوي ه إايهللا ضازا، قال تعاىل (وما الضسل او إه ضزة للعالني(ل 

والماء للمصاحمة، الي ل ا مع ضزة و: إذ كان لي ه يف ذلك كله لي ا ه تفاي  معه لنيء من مصعاحل  ، وه هعاضاف هلع   
 ن، فلذلك كان ح ي ا اس  الازةل يف الوساهل يف الما الدي

وت ععدر اجملععاوض مفيععد للحصععا انضععايف، الي: بازععة مععن و ه يغععري ذلععك مععن الحععواهل ، وهععذا ال صععا مفيععد الوعععايض أبن  
 الحواهل  كانا مسووممة الغل  علي  ، ولأن و الهن خلس ضسوله ضزة ، ، حلأمة علم ا و يف سياسة هذهللا ارمةل 

( بعد اء اجلا لوسكيد اجلملة  ا في ا من ال صعا، فوععني بع اي ف كعون الو عدر للحصعا، ه جملعا  اههومعام، ونمعه وزيدت (ما 
 عليه يف الأنا ل 

واللني ه ا يف سعة ارلس مع المة الدعوف والسلمني، ويف الصفح عن مفاء الناكني، وإقالة العثااتل و ل فعل الضي يف  
ف ت عاض وععا  م خل عه، والن فطاتعه علعى ذلعك بازعة معن و إذ خل عه كعذلك (وو العلع  قوله (ل ا( على الن ذلك وصع
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حيث جيعل ضساهته(، فخلس الاسول م اسب لوح يس حصول ماا  و تعاىل من إضساله، رن الاسول جييء بنايعة يملغ ا 
ضععا مععسموض بسياسععة الموععه بولععك النععايعة، عععن و تعععاىل، فععالوملي  موعععني ه مصععانعة فيععه، وه يوععسثا خبلععس الاسععول وهععو الي

وت فيذها في  ، وهذا عمل له اضتما  قعوي   اسعمة خلعس الاسعول لطمعاع الموعه حعع يالئع  خل عه الوسعائل الووسعل ،عا حلمعل 
 الموه على النايعة ال امحة يف الملوغ ،  إىل ماا  و تعاىل م   ل 

، فأععان ضزعة معن و ارمعة يف ت فيعذ شعايعوه بعدون تسعاهل وبافععس الضسعل  معد صعلى و عليعه وسعل  مفطعوضا علعى الازعة 
وإعانة على وصيل ا، فلذلك معل لي ه مصاحما لازة من اله الو ع ا و فيه، إذ هو بعث لل ا  كافة، ولأعن اخوعاض و 

 عة للعاملل الن تأون  عوته بني العائ الول شيء حلأمة الضا ها و تعاىل يف الن يأون العائ ه  ممل  الناي
والعائ المة عافا ارنفة، وإاء الضي ، وسالمة الفطافل وساعة الف  ، وه  الول عون ارولعون للعدين فلع  تأعن تليعس ،ع   

الندف والغلظة، ولأ     وامون إىل اسو  ال  ائاه  يف تملي  النايعة هل ، ليوئ موا بذلك الأاباف ال  هي احلائل الوحيد 
ن إىل احلعععسل ووض  الن صعععفح ال عع  صعععلى و عليعععه وسعععل  وعفعععوهللا وضزوععه كعععان سعععمما يف  خعععول كثعععري يف بيعع    وبعععني انذععععا

 انسالم، كما ذكا بعض ذلك عيا  يف كوائ النفاءل 
فضعمري (هلع ( عائععد علعى مجيعع ارمععة كمعا هععو م وضعى م عام الونععايع وسياسعة ارمععة، ولعيس عائعدا علععى السعلمني الععذين  

الحععد، رنععه ه ي اسععب قولععه بعععدهللا (هنفضععوا مععن حولععك( إذ ه يظععن ذلععك السععلمني، ورنععه ه  عصععوا المععا الاسععول يععوم
ي اسب قوله بعدهللا (وشاوضه  يف ارما( إذا كان الاا  الناوضف لالسوعانة  ضائ  ، بعل الععىن: لعو ك عا فظعا ل فعاو كثعري  عن 

ع    ب وله (و ائفعة قعد المهعو   النفسع  ( فعالعىن: ولعو   اسوئائ لك ف لأوا، الو يأون الضمري عائدا على ال اف ني العرب
ك ا فظا رعل وا الأفا وتفاقوا ع عك، ولعيس العاا  النعك ل عا هلع  يف وقععة الحعد خاصعة، رن قولعه بععدهللا (ولعو ك عا فظعا 

 غليظ ال لب هنفضوا من حولك( اخل ي ايف ذلك احململل 
 واللفظ: السيئ ارلس، اجلايف الطمعل  
ب: ال اسيه، إذ الغلظة هاز عن ال سوف وقلة الوسامح، كما كان اللني هازا يف عأس ذلك، وقالا مواضي والغليظ ال ل 

 ارنصاض لعما حني انو اهن (النا الفظ والغلظ من ضسول و( يا ن النا فظ وغليظ  ون ضسول ول 
يععه وحوالععه و يالععهل والضععمري واهنفضععا : الوفععا ل و(ومععن حولععك( الي مععن م وععك وإزائععك، ي ععال: حولععه وحوليععه وحول 

للععذين حععول ضسعععول و، الي الععذين  خلعععوا يف الععدين رهنعع  ه يطي عععون النععدف، والأعععالم نثيععل: شععم ا هيئعععة ال فععوض م عععه 
 وكااهية الدخول يف  ي ه اهنفضا  من حوله الي الفااض ع ه موفاقني، وهو أبهن  حوله الي مومعون لهل 

    
 

 849صفحة : 
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قولععه (فععاعف ععع   ( علععى قولععه (ل ععا هلعع ( اييععة، رن مجيععع ارفعععال الععسموض ،ععا م اسععب للععني، فسمععا العفععو والوفايععع يف   
واهسوغفاض فسمامها رعاها، والمعا عطعف (وشعاوضه ( فعألن ارعاو  إىل الحعد كعان ععن تنعاوض مع ع  وإشعاض  ، وينعمل هعذا 

 ين حوله سواء م صدض م    الما يوم الحد وغريه ل الضمري مجيع الذين هن هل  صلى و عليه وسل  وه  الصحابه الذ
والناوضف مصدض شاوض، واهسع  النعوضى والنعوضف  بفعوح العي  وضع  النعني الصعل ا مفعلعة  بضع  الععني  ، فوقعع في عا ن عل  

 حاكة الواو إىل الساكنل 
اض الدابعة منعوس معن النعواض قيل: النعاوضف مسعو و معن شعاض الدابعة إذا اخوعرب ماي عا ع عد الععا  علعى النع ي، وفععل شع 

وهو الأان الذي تاكض فيه الدوائل والصعله مععائ  ننعخواض  الفاضسعية وهعو معا تم يعه الدابعة معن علف عا، وقيعل: منعو ة 
معن شعاض العسععل الي معن الوقمععة رن ،عا يسعوخا  احلععس والصعوائ، وإمنععا تأعون يف ارمعا ال عع  النعأل مععن شعؤون الععاء يف 

 الو شؤون ارمةل  نفسه الو شؤون ال ميلة
و (ال( يف ارمعا للئعع س، والععاا  ارمععا ال عع  الععذي يععؤنا لععه، وم عه قععوهل : المععا، وقععال البععو سععفيان رصععحابه يف حععديث  

 هاقل  ل د الما ابن اليب كمنة، إنه خيافه ملك ب  ارصفا  ل وقيل: الضيد ارما الما احلائ فالالم للع دل 
احل ي ية ال  ي صد م  عا اهسعوعانة بعاالي السونعاضين بعدليل قولعه ع معه (فع ذا عع من فووكعل وراها ارما الن الاا  الناوضف  

على و( فضمري اجلمع يف قوله (وشاوضه ( عائد على السلمني خاصعة: الأ شعاوض العذين السعلموا معن بعني معن ل عا هلع ، 
ع الخعاى، ف منعا كعان معا حصعل فلوعه مع   ، الي ه يصدو خطل ضالي   فيما بدا هل  يوم الحد عن الن تسوعني باالي   يف مواقع

 وعناف قد القلو   م  ال 
وهومل الن ياا  اسوناضف عمد و بن اليب والصحابه، فالاا  ارخذ بظاها الحواهل  وأتلعيف  ، لعل ع  الن خيلصعوا انسعالم الو  

 ه ي يدوا نفاقا، وقطعا رعذاضه  فيما يسو ملل 
ا الاسععول صعلى و عليعه وسععل  فيمعا عععرب ع عه ئ(ارمعا( وهععو م معات ارمععة وقعد  لعا اييععة علعى الن النعوضى مععسموض ،ع 

ومصاحل ا يف احلائ وغريهللا، وذلك يف غري الما الونايع رن ارما إن كعان فيعه وحعي فعال  يعد ع عه، وإن مل يأعن فيعه وحعي 
ن اهمو ععا  الن يسععو د إىل وقل ععا  ععواز اهمو ععا  لل عع  صععلى و عليععه وسععل  يف الونععايع فععال تععدخل فيععه النععوضى رن شععس
 ار لة ه ايضاء، واجملو د ه يسونعا غريهللا إه ع د ال ضاء امو ا هللا كما فعل عما وعثمانل 

فوععني الن النعاوضف العسموض ،عا ه عا هعي النعاوضف يف شعؤون ارمعة ومصعاحل ا، وقعد المعا و ه عا ومعدها يف ذكعا ارنصععاض يف  
   ا يف المععا العائلععة ف ععال (فعع ن الضا ا فصععاه عععن تععاا  م  مععا وتنععاوض فععال م ععاح قولععه تعععاىل(والماه  شععوضى بيعع   ( واشعع

علي مععا(ل فنععاع ،اتععه ايايت النععاوضف يف مااتععب الصععا  كل ععا: وهععي مصععا  العائلععة ومصععا  ال ميلععة الو الملععد، ومصععا  
 ارمةل 

هو خاص الاسول عليه الصالف والسعالم  واخولف العلماء يف مدلول قوله (وشاوضه ( هل هو للوموئ الو لل دئ، وهل 
 عليه الصالف والسالم، الو عام له ولوهف الموض ارمة كل  ل 

فذهب الالأية إىل الوموئ والعموم، قال ابن خويا م دا : وامب على الوهف النعاوضف، فينعاوضون العلمعاء فيمعا ينعأل  
ناوضون وموهللا ال ا  فيما يوعلس  صاحل   ويناوضون وموهللا من الموض الدين، ويناوضون وموهللا اجليأل فيما يوعلس احلائ، وي
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الأوععائ والعمععال والععوزضاء فيمععا يوعلععس  صععال الععمال  وعماض ععال والشععاض ابععن العععايب إىل ومو،ععا أبهنععا سععمب للصععوائ ف ععال: 
ليععه والنععوضى مسععماض الع ععل وسععمب الصععوائل ينععري إىل الن ععا مععسموضون بوحععاي الصععوائ يف مصععا  ارمععة، ومععا يووقععف ع

الوامب ف و وامبل وقال ابعن عطيعة: النعوضى معن قواععد النعايعة وعع ائ  ارحأعام، ومعن ه يسونعري الهعل العلع  والعدين 
فع له وامبل وهذا ما ه اخوال  فيهل واع   عليه ابعن عافعة قولعه: فع لعه وامعب، ومل يعع   كوهنعا واممعة، إه الن ابعن 

ل يا  على قول علماء الأالم بععدم عع ل ارمعري إذا ر عا فسع ه، يعع  وه عطية ذكا تلك مازما به وابن عافة اع ضه ا
ي يعد تعاو النعوضى علععى كونعه تعاو وامعب ف ععو فسعسل وقلعا: معن حفععظ حئعة علعى معن مل هفععظ، وإن ال يعا  فيعه فععاض  

ارمعا ع عد معورب ف ن الفسس مضاته قاصاف علعى الع فس وتعاو الونعاوض تععايض  صعا  السعلمني للخطعا والفعوات، و معل 
 الالأية للوموئ وارصل ع ده  عدم ارصوصية يف الونايع إه لدليلل 

    
 

 850صفحة : 
 
وعن النافعي الن هذا لالسوحمائ، ولو ودي به ارمة، وهو عام للاسول وغريهللا، تطييما ل فو  الصحابه وضفعا رقداضه ،   

الزعد بعن علعي العاازي احل فعي اجلصعاص ب ولعه: لعو كعان  وضوي مثلعه ععن قوعا ف، والابيعع، وابعن إسعحا ل وض  هعذا البعو بأعا
معلومععا ع ععده  الهنعع  إذا اسععوفاغوا م ععده  يف اسععو ما  الصععوائ عمععا سععئلوا ع ععه، مث مل يأععن معمععوه بععه، مل يأععن يف ذلععك 

صعدض   تطييب ل فوس   وه ضفع رقعداضه ، بعل فيعه إهاشع   فالنعاوضف مل تف عد شعيئا ف عذا أتويعل سعاق ل وقعال ال عووي، يف
كوائ الصالف م شاح مسل : الصحيح ع ده  ومو،عا وهعو الخوعاضل وقعال الفخعا: رعاها ارمعا النعه للومعوئل ومل ي سعب 
العلماء للح فية قوه يف هذا ارمعا إه الن اجلصعاص قعال يف كوابعه الحأعام ال عا ن ع عد قولعه تععاىل (والمعاه  شعوضى بيع   (: 

انميععان وإقامععة الصععالف ويععدل علععى الن ععا مععسموضون ،ععال وهمععوع كالمععي  هععذا يععدل علععى ماللععة موقععع النععوضف لععذكاها مععع
 اجلصاص يدل الن مذهب اليب ح يفة ومو،ال 

ومن السلف من ذهب إىل اخوصاص الوموئ ال   صلى و عليه وسل  قاله احلسن وسفيان، وإمنا الما ،عا لي وعدي بعه  
ض ال عع  صععلى و عليععه وسععل  الصععحابه يف ارععاو  لمععدض، ويف غععريهللا وتنععيع يف الموععه وذلععك فيمععا ه وحععي فيععهل وقععد اسونععا

 اراو  إىل الحد، ويف شسن الساى يوم بدضا، واسوناض عموم اجليأل يف ض  س  هوازنل 
والظاها الهنا ه تأون يف ارحأام الناعية رن ارحأام إن كانا بوحي فظاها، وإن كانا امو ا ية، ب عاء علعى معواز  

و عليه وسل  يف ارموض الناعية، فاهمو ا  إمنا يسو د لأل لة ه ل ضاء وإذا كان اجملو د من الموه ه اهمو ا  لل   صلى 
يسونري يف امو ا هللا، فأيف جتب اهسوناضف على ال   صلى و عليه وسل  مع النه لو امو د وقل ا  واز ارط  عليه ف نه 

خلفعاء الععدل اسونعاضف الهعل العاالي يف مصعا  السعلمني، قعال المخعاضي  ه ي ا على خط  اتفا  العلماءل ومل ي ل من س ة
يف كوائ اهعوصام من صحيحه  وكانا ارئمة بعد ال   صعلى و عليعه وسعل  يسونعريون ارم عاء معن الهعل العلع ، وكعان 

ال:  قلععا: اي ال عااء الصععحائ منععوضف عمععا: ك عوه الو شععماث، وكععان وقافععا ع عد كوععائ و  ل والخععا  ارطيععب ععن علععي قعع

This file was downloaded from QuranicThought.com



ضسعول و ارمعا ي ع ل بععدو مل ي ع ل فيعه ال عا ن ومل يسعمع م عك فيععه شعيء قعال: امجععوا لعه العابعد معن المع  وامعلعوهللا بيعع أ  
شوضى وه ت ضوهللا بعاالي واحعد  ل واسونعاض البعو بأعا يف قوعال الهعل العا ف، وتنعاوض الصعحابة يف المعا ارليفعة بععد وفعاف ال ع  

عمعا ضضعي و ع عه ارمعا شععوضى بععدهللا يف سعوة عيع   ، ومععل مااقمعة النعوضى رمسعني مععن صعلى و عليعه وسعل ، ومععل 
 ارنصاض، وكان عما يأوب لعماله أيماه  الوناوض، ويومثل هل  يف كومه ب ول الناعا ( مل القف على المسه (:          

عااين هذا والنوضى  ا ممل و عليه اننسان خليلي ليس الاالي يف صدض واحد                      الشريا علعي بعالعذي ت  
يف فطاتععه السععليمة الي فطععاف علععى  مععة الصععالح وتطلععب ال ئععاح يف السععاعي، ولععذلك قععان و تعععاىل خلععس الصععل المنععا 
الوناوض يف شسنه إذ قال للمالئأعة (إن ماععل يف ارض  خليفعة(، إذ قعد غع  و ععن إعانعة الخلوقعات يف العاالي ولأ عه 

  على الالئأعة معاا هللا ليأعون الونعاوض سع ة يف المنعا ضعاوضف النعه م ع ن بوأوي عه، فع ن م اضنعة النعيء للنعيء يف الصعل عا 
الوأععوين يومععب إلفععه وتعاضفععهل ولععا كانععا النععوضى معععىن مععن العععان ه ذات هلععا يف الومععو  معععل و إلف ععا للمنععا بطاي ععة 

 ععواض الوععاضي  ضائئععة يف المنععا ف ععد اسونععاض فاعععون يف شععسن موسععى عليععه ال اضنععة يف وقععا الوأععوينل ومل تعع ل النععوضى يف ال
السالم فيما حأى و ع ه ب وله (فماذا أتماون(ل واسوناضت بل يس يف شسن سليمان عليعه السعالم فيمعا حأعى و ع  عا 

ع  ععا حععب اهسععومدا ،  ب ولعه (قالععا اي الي ععا الععأل الفوععون يف المععاي مععا ك ععا قا عععة المععاا حععع تنعع دون( وإمنععا يل ععي ال ععا 
وكااهية مساع ما خيالف اهلوى، وذلك من ا اا  الطمائع وليس من الصل الفطاف، ولعذلك ي عاع السعومد إىل النعوضى ع عد 
الضائسل قال ابن عمد الرب يف ،ئة اجملالس: النوضى  مو ف ع د عامة العلمعاء وه العلع  الحعدا ضضعي اهسعومدا  إه ضمعل 

ع دهللا فائدف، الو ضمل فاتك هاول حعني الغفلعة، وكعال العاملني فاسعسل ومثعل الوهلمعا قعول عمعا بعن  مفوون  ا ع لن يطلب
 اليب ضبيعة:          

 واسومدت معاف واحعدف                      إمنا العام  من ه يسومد ومثل قول سعد بن ثشب:    
 

 851صفحة : 
 

            
ونأععب عععن ذكععا العواقععب مانمععا  ومل يسونععا يف المععاهللا غععري نفسععه ومل                  إذا هعع  الل ععى بععني عي يععه ع معععه       

 يا  إه قائ  السيف صاحما ومن الحسن ما قيل يف النوضى قول بناض بن با :          
 إذا بل  الاالي النوضف فاسوعععن                        م نصيح الو نصعيحة حعازم   
غضاضععة                      مأععان ارععوايف قعععوف لعلع عععوا م وهععي البيععات كثععريف مثموععة يف كوععب  وه وسععب النععوضى عليععك  

 ار ئل 
وقوله (ف ذا ع ما فووكل علعى و( العع م هعو تصعمي  العاالي علعى الفععلل وحعذ  موعلعس (ع معا( رنعه  ل عليعه الوفايعع  

وقد ر ا من الوفايعع الن العاا : فع ذا ع معا بععد النعوضى  عن قوله (وشاوضه  يف ارما(، فالو ديا ف ذا ع ما على ارمال
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الي تمني لك ومه السدا  فيما جيب الن تسلأه فع ما على ت فيذهللا سواء كان على وفعس بععض  ضاء الهعل النعوضى الم كعان 
 ضالاي  خا للاسول سدا هللا ف د خيا  من  ضاء الهل النوضى ضالي، ويف الثل  ما بني الاالي والاالي ضالي  ل 

ووكل على و( الووكل ح ي وه اهعوما ، وهو ه ا هاز يف النعاوع يف الفععل معع ضمعاء السعدا  فيعه معن و، وهعو وقوله (ف 
شسن الهل انميان، فالووكل انفعال قل  ع لي يوومه به إىل و ضاميا انعانة ومسوعيذا من اريمة والعوائس، وض ا ضاف ه قول 

الن قولععه (فووكععل علععى و(  ليععل علععى ومععوئ إذا، وفععاع ع ععه، والو ععديا: فعع ذا لسععان وهععو الععدعاء بععذلكل وبععذلك يظ ععا 
ع ما فمعا ض وه توعسخا وتوكعل علعى و، رن الوعسخري  فعات، والع    يضعيع اروقعات، ولعو كعان الووكعل هعو معوائ إذا لعا  

غعوئ علععى احسععن ومععه كعان للنععوضى فائععدف رن النعوضى كمععا علمععا ل صعد اسععوظ اض النفععع الوسعائل حلصععول الفعععل الا 
والقابه، فع ن ال صعد م  عا العمعل  عا يوضعح م  عا، ولعو كعان العاا  حصعول الووكعل معن الول خطعوض انضشعا  إىل مععىن الووكعل 

 الذي حا  ال اصاون ومن كان على شاكلو   مع اهللا، فسفسدوا هذا الدين من مم اهللال 
، وفيعه مالحظعة عظمعة و وقدضتعه، واعو عا هللا احلامعة إليعه، وقوله(إن و هب الوعوكلني( رن الووكعل عالمعة صعد  انميعان 

 وعدم اهسوغ اء ع ه وهذا، ال ئ عظي  مع ارالس يدل على  مة العمد ضبه فلذلك الحمه ول 
[( 160(إن ي صعععاك  و فعععال غلعععب لأععع  وإن خيعععذلأ  فمعععن ذا العععذي ي صعععاك  معععن بععععدهللا وعلعععى و فليووكعععل الؤم عععون  

 له (ولئن قولو  يف سميل و الو مو ( الو عن قوله (وه تأونوا كالذين كفاوا وقالوا نخواهن ( اييةل اسوئ ا  ننس عن قو 
    
 

 852صفحة : 
 
ولو زل هذا اررب على راها انخماض لأان إخماضا أبما معلعوم ع عد الخعا مني إذ هع  مؤم عون، وه جي عل معؤمن الن و   

النه إذا قدض خذله فال ملئس له من اهل مية، فع ن مثعل هعذا الععىن   عس يف مانعب و ه إذا قدض نصا الحد فال ضا  ل صاهللا، و 
جي له مع   مهليوه، مؤمن بوحدانيوه، وهعل يععد اعو عا  نفعي النعايك ععن و يف ملأعه هعال هعو عا  ومعو   عانع لعه يف 

همل عليه الن يأون ت اياا لوسلية الؤم ني على ما إضا ته، فيوعني الن يأون هذا اررب ماا ا غري راها انخماض، والحسن ما 
الصا،  من اهل مية، حع ه ه نوا على ما فات رن ض  ارموض إىل و تعاىل ع عد العئع  ععن تعداضك ا مسعالف لل فس،وعع اء 

إه حلأعع   علععى الصععيمة، ويف ضععمن ذلععك ت ميععه إىل الن نصععا و قومععا يف بعععض ارايم، وخذلععه إايهعع  يف بعضعع ا، ه يأععون
والسمائ، فعلي   السعي يف السمائ الاضعا الومعب لل صعا، وجت عب السعمائ السعخ  الومعب للخعذل كمعا الشعاض إليعه قولعه 
(اي الي ا الذين  م وا إن ت صاوا و ي صاك ( وقوله (فسلبأ  غما بغ ( وقوله ايو (الو لا الصابوأ  مصيمة قد الصمو  مثلي ا 

لألسمائ ال  قدض هل  ال صا رمل عا يف مثعل يعوم بعدض، والضعدا ها الع  كعان ،عا ارعذل يف قلو  الىن هذا( وعلي   الوطلب 
يوم الحد، ويف الوفأري يف ذلك هال الوسع لأاشفات احل ائس والعلعل وارسعمائ واحلأع  وال عافع والضعاض علعى قعدض سععة 

وز  ،ا يف مساضح الععرب، ومعااكض العظعات،  الوفأري اجلائل يف ذلك، ففي هذا ارري العظي  إ ال  لألفأاض من ع اهلا،
والساب ون اجليا ، فاررب مسوعمل يف هزم مع اهللا وهو احلض على وصيل ذلكل وعلى هذا الومه تظ ا م اسمة موقع هذا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



اهسوئ ا  ع ب ما ت دمه: رنه بعد الن خا م   بف ون الالم والعذضف والوسلية من قوله (قعد خلعا سع ن( إىل ه عا، مجعع 
  كععل ذلععك يف كععالم مععامع ثفععع يف تل ععي الاضععي، وصععا  للعمععل بععه يف السععو مل، الن يأععون انخمععاض مم يععا علععى ت  يععل هلعع

العامل م  لة اجلاهل، حيث ار اوا من احلاص على الغ يمة ومن الوسول يف الما الاسول هل  يف الثمات، ومن الول ف على ما 
هل  كحعال معن جي عل الن ال صعا وارعذل بيعد و تععاىلل فعاررب مسعوعمل يف الصا،  من اهل ميعة وال وعل واجلعاح، معا مععل حعا

 مع اهللا على خال  م وضى الظاهال 
 وال صا: انعانة على ارالص من غلب العدو ومايد انضااضل  
وارذهن ضدهللا: وهو إمساو انعانة مع ال دضف، مسخوذف من خذلا الوحنية إذا ذلفا عن ال طيع رمل عئ  ولدها  
 ن النيل ع
ومعىن (إن ي صاك ( (وإن خيذلأ ( إن يا  هعذا لأع ، وإه لعا اسعو ام معوائ النعا  ارول وهعو (فعال غالعب لأع ( إذ ه  

فائدف يف تاتيب عدم الغلب على حصول ال صا الفعل، وه سيما مع نفي اجل س يف قوله (فال غالعب لأع (، رنعه يصعري 
فسنا لسا ب اعدل والما فعل النا  الثان وهو (وإن خيعذلأ ( في عدض كعذلك  من انخماض همعلوم، كما ت ول: إن قما

ح {ه على نظريهللا، وإن كان يسو ي  العىن بدون أتويل فيعهل وهعذا معن اسعوعمال الفععل يف مععىن إضا ف الفععل ك ولعه تععاىل 
 (إذا قمو  إىل الصالف فاغسلوا وموهأ ( اييةل 

ون الن ي عول: ه تغلمعوا، للو صعي  علعى الوعمعي  يف اجلعوائ، رن عمعوم تاتيعب ومعل اجلعوائ ب ولعه (فعال غالعب لأع (   
 اجل اء على النا  الغل  وقد يأون م ئيا الي ه تغلموا من بعض الغالمني، فسضيد مفا ف الوعمي   فع الووه ل 

 واهسوف ام يف قوله (فمن ذا الذي ي صاك  من بعدهللا( إنأاضي الي فال ي صاك  الحد غريهللال  
لمة (من بعدهللا( ه ا مسوعملة يف هزم مع اها وهو الغاياف واجملاوضف: الي فمعن العذي ي صعاك   ونعه الو غعريهللا الي  ون و، وك 

فالضمري ضمري اس  اجلاللة ه  الة، واسوعمال (بعد( يف مثل هذا شائع يف ال ا ن قال تعاىل (فمن ي ديه من بععد و(ل 
لأ ية: أبن مثلا احلالة احلاصلة من ت ديا اهنأساض  الة من السل  الذي اسو صعا والصل هذا اهسوعمال النه كالومثيلية ا

به وخذله ف كه وانصا  ع ه، رن ال اتل معك إذا وىل ع ك ف د خذلك، فحذ  ما يدل على احلالة النم ة ،ا وضمع  
 ،ا إليه بالزمة وهو لفظ (من بعدهللا(ل 

يل قصد به ارما الووكل السو د إىل اضتأائ السمائ نصا و تعاىل: من السعمائ ومجلة (وعلى و فليووكل الؤم ون( تذي 
 عا ية وهي اهسوعدا ، والسمائ نفسانية وهي ت كية ال فس واتماع ضضى و تعاىلل 

    
 

 853صفحة : 
 
[( 161ون (ومععا كععان ل عع  الن يغععل ومععن يغلععل أيت  ععا غععل يععوم ال يامععة مث تععوىف كععل نفععس مععا كسععما وهعع  ه يظلمعع  

ارر ا النه عطف على هموع الأالم عطف الغا  على الغا ل وموقععه ع عب مجلعة (إن ي صعاك  و فعال غالعب لأع ( 
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ايية، رهنا الفا ت الن ال صا بيد و وارذل بيدهللا، يسول م الوحايض على  لب ماشاته ليأون لطيفا  ن ياضونهل وإذ قعد  
ملععوا ،ععا فيمععا يسععو مل مععن غعع وا  ، نم ععوا إىل شععيء يسععوخف بععه اجلععيأل يف كانععا ال صععائح والععواعظ موم ععة إلععي   ليع

الغعع وات، وهععو الغلععول ليعلمععوا الن ذلععك ه ياضععي و تعععاىل فيحععذضوهللا وميونععوا  ععا هععو ال عععى لغضععب و الشععد حععذضا ف ععذهللا 
والغلعول: تعئعل أبخعذ م اسمة الوحذيا من الغلول ويعضد ذلك الن سمب ه ميو   يوم الحد هو تعئل   إىل الخعذ الغ عائ ل 

 شيء من غال الغ يمةل 
وه جتد غري هذا يصلح رن يأون م اسما لوع يب  ية ال صا  ية الغلول، ف ن غ وف الحد ال  التا السوضف على قصو ا مل  

ي ع في ا غلول وه كائن للمسلمني في ا غ يمة وما ذكاهللا بعض الفساين من قضية غلول وقعا يعوم بعدض يف قطيفعة زعااء 
الو يف سععيف ه يسععو ي  ه ععا، لمعععد مععا بععني غعع وف بععدض وغعع وف الحععد، فضععال علععى مععا ذكععاهللا بعضعع   مععن نعع ول هععذهللا اييععة يف 
حاص ارعاائ على قسمة الغ ائ  يعوم ح عني الواقعع بععد غع وف الحعد خبمعس سع ني وقعاال مج عوض العنعاف: يغعل بضع  الوحويعة 

 حوية وض  الغنيل وفوح الغني وقاالهللا البن كثري، والبو عماو، وعاص  بفوح الو
والفعل منوس من الغلول وهو الخذ شيء من الغ يمة بدون إذن المري اجليأل، والغلول مصدض غري قياسي، ويطلعس الغلعول  

 على اريانة يف الال مطل ال 
الن وصيغة (وما كان ل   الن يغل( صيغة محو  تفيد ممالغة ال فيل وقد ت دم ال ول في ا ع د قوله تععاىل (معا كعان لمنعا  

يؤتيه و الأوائ واحلأ  وال موف( يف هذهللا السوضف ف ذا اسوعملا يف انننعاء كمعا ه عا المالغعة يف ال  عيل والععىن علعى قعااءف 
اجلم وض هني ميأل ال   عن الن يغلوا رن الغلول يف غ ائ  ال   صلى و عليه وسل  غلول للم  ، إذ قسمة الغ ائ  إليهل 

 واليب عمعاو وعاصع  فمععىن الن ال ع  ه يغعل النعه ه ي عع الغلعول يف مينعه ف سع ا  الغلعول إىل ال ع  والما على قااءف ابعن كثعري
 هاز لالبسة ميأل ال   نمي  ، ولك الن جتعل   على ت ديا مضا ، والو ديا: ما كان جليأل ن  الن يغلل 

 ي ا مساحةل ولمعض الفساين من الو دمني ومن بعده  أتويالت للمعىن على هذهللا ال ااءف ف 
 ومعىن (ومن يغلل أيت  ا غل يوم ال يامة( النه أيو به من اا مفضوحا الساقةل  
ومن اللطائف ما يف الميان والوميني للئاحظ: الن م يعدا ضمعال معن ارععاائ سعا  ثفئعة مسعك، ف يعل لعه: كيعف تسعاق ا  

زل ا  يمة الايح خفيفة احململل وهذا تلمعيح وتل عي وقد قال و تعاىل (ومن يغلل أيت  ا غل يوم ال يامة(? ف ال: إذن ال
الخا عب بغععري معا ي قععبل وقايعب م ععه مععا حأعي عععن عمعد الععه بعن مسعععو ، والععدضو علعى مععن حأعاهللا، قععالوا: لعا بعععث إليععه 
عثمان ليسل  مصحفه ليحاقه بعد الن اتفعس السعلمون علعى الصعحف العذي كوعب يف ع عد اليب بأعا قعال ابعن مسععو : إن 

(ومن يغلل أيت  ا غل يعوم ال يامعة( وإن غعال مصعحفي فمعن اسعوطاع مع أ  الن يغعل مصعحفه فليفععلل وه الثعس  و قال
 بصحة هذا اررب رن ابن مسعو  يعل  الن هذا ليس من الغلولل 

وقولععه (مث تععوىف كععل نفععس مععا كسععما( ت ميععه علععى الع وبععة بعععد الوفضععيح، إذ قععد علعع  الن الأععالم السععابس مسععو  مسععا   
ي، ومعيء ئ(مث( للدهلععة علعى  ععول م لعة الوفضععيح، ومعن مجلععة ال فعو  الع  تععوىف معا كسععما نفعس مععن يغلعل، ف ععد ال  ع

  خل يف العمومل 
 ومجلة (وه  ه يظلمون( حال مؤكدف الضمون اجلملة قمل ا وهي (توىف كل نفس ما كسما(ل  
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اجليأل، وهعو معن الأمعاض رنعه مثعل السعاقة، والصعح  وايية  لا على وار الغلول وهو الخذ شيء من الغ   بغري إذن المري 
معا يف الغلععول حعديث الو ععس: الن ضسعول و صععلى و عليععه وسعل  حععني ضمعع مععن خيععرب قاصعدا وا ي ال ععاى وكعان لععه عمععد 
السو  يدعى مدعما، فمي ما هو ه  ضحل ضسول و صلى و عليعه وسعل  إذ معاءهللا سع   ععائا ف ولعه، ف عال ال عا ، ه يئعا 

اجل ععة، ف عال ضسععول و صعلى و عليععه وسعل   كععال والعذي نفسععي بيعدهللا إن النععملة الع  الخععذها يعوم خيععرب معن الغ ععائ  مل لعه 
 تصم ا ال اس  لونوعل عليه ثضال 

    
 

 854صفحة : 
 
ي، ومععن غععل يف الغعع   يؤخععذ م ععه مععا غلععه ويععؤ ئ اهمو ععا ، وه قطععع فيععه اتفععا ، هععذهللا قععول اجلم ععوض، وقععال اروزاععع  

وإسحا ، والزعد بعن ح معل، ومجاععة: هعا  موعاع الغعال كلعه ععدا سعالحه وسعامه، ويعا  معا غلعه إىل بيعا العال، واسعودلوا 
 ديث ضواهللا صا  بن  مد زائدف البو واقد الليثي، عن عما بن ارطائ: الن ال   صلى و عليعه وسعل  قعال:  إذا ومعدم 

ديث ضعيف، قال ال مذي سالا  مدا يع  المخاضي ع ه ف ال  إمنعا ضواهللا الامل قد غل فاحاقوا مواعه واضابوهللا  وهو ح
صععا  بععن  مععد، وهععو م أععا احلععديث  ل علععى النععه لععو صععح لومععب أتويلععه رن قواعععد النععايعة تععدل علععى ومععوئ أتويلععه 

 فارخذ به إغاا  يف الوعلس الظواها وليس من الوف ه يف شيءل 
[ هع   ضمعات ع عد و وو بصعري  عا 162  من و ومسواهللا م    وبعئس الصعري (الفمن اتمع ضضوان و كمن اء بسخ 

[( تفايععع علعععى قولععه (مث تعععوىف كععل نفععس معععا كسععما وهععع  ه يظلمععون (ف ععو كالمعععان لووفيععة كعععل نفععس  عععا  163يعملععون 
 كسما(ل 

ه ععا الوطلعب: شعمه حعال الوععوخي  واهسعوف ام إنأعاض للماثلعة السععوفا ف معن كلعف الونعميه ف ععو  ععىن ه يسعووونل واهتمعاع 
أبفعاله ضضى و  ال الوطلب لطلمه ف و يومع ا حيعث حعل لي و صع ا، ويف هعذا الونعميه حسعن الو ميعه علعى الن الوحصعيل 
علعى ضضعوان و تعععاىل  وعا  إىل فععا  اهومعامل ويف فععل (اء( مععن قولعه (كمععن اء بسعخ  معن و( نثيععل حلعال صععاحب 

  يطلب ما ي فعه فامع  ا يضاهللا، الو ضمع اريمة كمعا ت عدم يف مععىن قولعه تععاىل (فمعا ض عا جتعاض  ( العاصي الذي خا 
 يف سوضف الم افل وقد عل  من هذهللا ال ابلة حال الهل الطاعة والهل العصية، الو الهل انميان والهل الأفال 

ل صعو  معن الأعالم، ول اي عة قولعه ( ضمعات( رن وقوله(ه   ضمات ع د و( عا  الضمري ل(من اتمع ضضوان و( رهنع  ا 
 الدضمات م ازل ضفعةل 

 وقوله (ع د و( تنايف ل ازهل ل  
(ل د من و على الؤم ني إذ بعث في   ضسوه من النفس   يولوا علي    يوه وي كي   ويعلم   الأوائ واحلأمة وإن كانوا  

ال يوم الحد وغريه  من الؤم ني ب عمة و علي  ل وم ة ذكاهللا ه عا [( اسوئ ا  لوذكري ضم164من قمل لفي ضالل ممني 
الن فيه من الوسلية علعى مصعيمة اهل ميعة حظعا عظيمعا، إذ قعد شعاع تصعمري احملع ون وتع يوعه بوعذكريهللا معا هعو فيعه معن الع ع ، ولعه 
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شعئا بعضع ا ععن بععض، م يد اضتما  ب وله (فمما ضزة من و ل ا هل (، وكذلك ماءت  ي هذا الغعا  يف قصعة الحعد ث
موف  ة يف مواقع ا  سب ما مسحا به فاص الفااغ من غا  والناوع يف غريهللا فما جتد  اا  الأالم يغدو  ل ا يف حلمة 

 اهسوطاا  إه وجتد له ضواحا إىل م معثهل 
(ه تمطلوا صدقاتأ  العن والن ه ا: إسداء ال ة الي ال عمة، وليس هو تعدا  ال عمة، على ال ع  عليه مثل الذي يف قوله  

وارذى( يف سوضف الم اف، وإن كان ذكا هذا الن م ا العىن ايخا، والأل  معو  معن و تععاىل رن العن إمنعا كعان معذموما 
 لا فيه من إبداء الوطاول على ال ع  عليه، و ول و ليس  ئحو ل 

وا مع ال   صلى و عليه وسل  ب اي ة السيا  وهو قولعه  إذ بععث فعي   والاا  الؤم ني ه ا الؤم ون يومئذ وه  الذين كان 
 ضسوه من النفس    الي المو   العابيةل 

 و(إذ( را  ل(من( رن اننعام ،ذهللا ال عمة حصل الوقات المعثل  
ال سععب، واللغععة، ومعععىن (مععن النفسعع  ( الماثلععة هلعع  يف ارشععياء العع  تأععون الماثلععة في ععا سععمما ل ععوف الوواصععل، وهععي ه ععا  

والو نل والعائ ت ول: فالن من ب  فالن من النفس  ، الي من صميم   لعيس انوسعابه إلعي   بعوهء الو لصعس، وكعسن هعذا 
ومه إ ال  ال فس عليه ال  هي يف معىن الماثلعة، فأونعه معن الهعل نسعم   الي كونعه عابيعا يومعب النسع   بعه والاكعون إليعه 

بلساهن  جيعل   سايعني إىل ف ع  معا جيعيء بعه، وكونعه معاضا هلع  وضبيعا فعي   بعئعل هلع   وعدم اهسويحاأ م ه، وكونه يوأل 
الوصععديس باسععالوه، إذ يأونععون قععد خععربوا المععاهللا، وعلمععوا فضععله، وشععاهدوا اسععو اموه ومعئ اتععهل وعععن ال  ععاأ: قيععل لععيس يف 

فسا (قل ه السسلأ  عليه الماا إه الو ف يف العائ قميلة إه وهلا وه ف لاسول و صلى و عليه وسل  إه تغلب، وبذلك 
 ال اىب(ل 

    
 

 855صفحة : 
 
وهذهللا ال ة خاصة العائ وم ية هل ، زاي ف على ال ة بمعثة  مد على مجيع المنا، فالعائ وهع  العذين تل عوا العدعوف قمعل   

لصفاء الذهاهن  وسعاعة ف م ع  لعدقائس اللغعة، ال ا  كل  ، رن و الضا  ر وض الدين بي    ليول وهللا الول وف الأامل ال اسب 
مث يأونعوا هعع  زلوعه إىل المنععا، فيأونعوا العععواث علعى عمععوم العدعوف، ولععن أبخعال  العععائ والت عن لسععاهن  والوعمس بعوائععده  
 والذواق عع  اقعع ائ مععن هععذهللا ال يععة وهععو معظم ععا، إذ مل يفوععه م  ععا إه ال سععب والععو ن ومععا مهععا إه مأمععالن حلسععن الول ععي،
ولذلك كان الؤمن مدف حياف ضسول و صلى و عليه وسل  معن الععائ خاصعة  يعث إن تل عي   العدعوف كعان علعى سعواء 
يف الف   حع اسو ا الدينل وقد ضوي عن ضسول و صلى و عليه وسل  النه قال  من  خل يف انسالم ف عو معن الععائ  

 ل 
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ل ا ن، ومسيا مجل ال ا ن  ايت رن كل واحدف م  ا  ليل على صد  الاسول وقوله (يولو علي    ايته( الي ي اال علي   ا 
من حيث بالغة اللفعظ وكمعال الععىن، كمعا ت عدم يف ال دمعة الثام عة معن م عدمات هعذا الوفسعري، فأعانوا صعاحلني لف ع  معا 

 يولى علي   من غري حامة ل مجانل 
 والو كية: الوط ري، الي يط ا ال فو  ،دي انسالمل  
 وتعلي  الأوائ هو تميني م اصد ال ا ن والماه   فظ اللفاره، لوأون معانيه حاضاف ع ده ل  
والعاا  احلأمعة معا اشعوملا عليعه النععايعة معن  عذيب ارخعال  وت  عني ارحأعام رن ذلععك كلعه معانع ارنفعس معن سععوء  

 ه تعاىل (يؤو احلأمة من يناء(ل احلال واخوالل ال ظام، وذلك من معىن احلأمة، وت دم ال ول يف ذلك ع د قول
وعطف احلأمة على الأوائ عطف ارخ  من ومه على ارع  من ومه، فمن احلأمة ما هعو يف الأوعائ  عو (ومعن  

يو  شح نفسه فسولئك ه  الفلحون( وم  ا ما ليس يف الأوائ مثل قوله عليه السعالم  ه يلعدغ العؤمن معن محعا معاتني  
 يس حأمة مثل فا  الصالف واحلىلل ويف الأوائ ما هو عل  ول

ومجلة (وإن كانوا من قمل لفي ضعالل ممعني( حعال، وإن  ففعة م ملعة، واجلملعة بععدها خعرب ععن ضعمري النعسن  عذو ،  
واجلملة خربهللا على ضالي صاحب الأنا ، وهو الوح يس إذ ه ومه ل وال عمل ا مع ب اء مع اها، وه وم ه للوفاقة بي  ا 

خففا ف د قدضوا هلا امسا هو ضمري النسن، بل اد الأسوضف الوىل بم اء العمعل ع عد الوخفيعف رهنعا الم  وبني الفووحة إذا
المائ فال ي ول عمل ا بس ولة، وقال مج وض ال حاف: يمطل عمل ا وتأعون بععدها مجلعة، وعلعى هعذا فعالاا  ممهاهلعا الهنعا ه 

 فعلية فعل ا من ال واس  غالمال  ت صب مفا ين بل تعمل يف ضمري شسن ومجلة إما امسية، الو
ووصف الضالل المني رنه ه يلوعمس علعى الحعد بنعائمة هعدى، الو شعم ة، فأعان حالعه ممي عا كونعه ضعاله ك ولعه (وقعالوا  

 هذا سحا ممني(ل 
 والاا  به ضالل الناو واجل الة والو اتل والحأام اجلاهليةل  
يف كعل العصعوض ويعاا  بأونعه معن النفسع   النعه معن نعوع المنعال ويعاا  مسع ا  وجيوز الن ينمل قوله (على الؤم ني( الؤم ني  

 تعلي  الأوائ واحلأمة إليه ما جيمع بني انس ا  احل ي ي واجملازي، رن تعلي  ذلك مول ى م ه مماشاف الو الواسطةل 
[( عطعف 165شعيء قعديا  (الولا الصموأ  مصيمة الصمو  مثلي ا قلو  الىن هذا قل هو من ع د النفسأ  إن و علعى كعل 

اهسوف ام اننأاضي الوعئيع  علعى معا ت عدم، فع ن قعوهل  (الىن هعذا(  عا ي أعا ويوعئعب السعامع معن صعدوضهللا مع    بععد معا 
علموا ما التوا من السمائ الصيمة، إذ ه ي مغي الن خيفى على ذي فط ة، وقد ماء موقع هذا اهسوف ام بعد ما تأاض: معن 

   ا اضتأموا معن عصعيان المعا الاسعول، ومعن العئلعة إىل الغ يمعة، وبععد الن المعاه  الاضعا  عا وقعع، تسئيل تمعة اهل مية علي 
 وذكاه  ال صا الواقع يوم بدض، عطف على ذلك ه ا إنأاض تعئم   من إصابة اهل مية إايه ل 

ىل مجلة شا ه، فالعىن: (ولا( اس  زمان مضمن معىن النا  فيدل على ومو  موابه لومو  شا ه، وهو مالزم انضافة إ 
 قلو  لا الصابوأ  مصيمة: الىن هذال 

ومجلععة (قععد الصععمو  مثلي ععا( صععفة لصععيمة، والعععىن الصععمو  غلمععو  العععدو ونلععو  م ععه مثلععي مععا الصععابأ  بععه، ي ععال: الصععائ إذا  
 غلب، قال قطاي بن الفئاءفل 
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 المصعريف فعاضح انقعدام   مث انصافا وقد الصما ومل الصب                      مذع   
 

 856صفحة : 
 
والععاا   ثلي ععا السععاواين يف اجلعع س الو ال يمععة اعومععاض م ععة الماثلععة الي: النأعع  قععد نلععو  مثلععي مععا الصععابأ ، والماثلععة ه ععا   

،  يعوم  اثلة يف ال دض وال يمة، ه يف اجل س، فع ن ضزااي احلعائ الم عا : قوعل، والسعا، وغ يمعة، والسعالئ، فالسعلمون الصعا
الحعد ال وعل: إذ قوعل مع    سعمعون، وكعانوا قعد قولعوا معن النعاكني يعوم بعدض سعمعني، ف عذا الحعد الثلعني، ثعن إهنع  الصعابوا معن 
الناكني الساى يوم بدض فذلك مثل  خا يف ال داض إذ اريسا كال ويل، الو الضيد الهن  يوم الحعد الصعابوا قولعى إه الن ععد ه  

 ل داض وال يمةل القل ف و مثل يف اجل س ه يف ا
و(الىن( اسععوف ام  عععىن مععن اليععن قصععدوا بععه الوعئععب واننأععاض، ومجلععة (قلععو  الىن هععذا( مععوائ (لععا(، واهسععوف ام أبىن ه ععا  

 مسوعمل يف الوعئبل 
مث ذيعل اننأعاض والوعئعب ب ولعه (قعل هعو معن ع ععد النفسعأ  إن و علعى كعل شعيء قعديا( الي إن و علعى نصعاك  وعلععى  

 لما عصيو  وماضم رنفسأ  الغضب قدض و لأ  ارذهنل خذهنأ ، ف
[ ولعيعل  العذين ثف عوا وقيعل هلع  تععالوا قعاتلوا يف سعميل 166(وما الصابأ  يوم الو ى اجلمععان فمع ذن و ولعيعل  العؤم ني  

واه   معا لعيس يف قلعو،  وو و الو ا فعوا قالوا لو نعلع  قوعاه هتمع عاك  هع  للأفعا يومئعذ القعائ مع    لسميعان ي ولعون أبفع
[ الععذين قععالوا نخععواهن  وقعععدوا لععو ال ععاعوث مععا قولععوا قععل فععا ضءوا عععن النفسععأ  الععوت إن ك ععو  167العلعع   ععا يأومععون 

[( عطف علة قوله (الولا الصابوأ  مصيمة( وهو كالم واض  على مععىن الوسعلي  الي: همعوا الن هعذهللا مصعيمة، 168صا قني 
 ب دض و، فالوامب الوسلي ، مث ضمع إىل ذكا بعض ما يف ذلك من احلأمةل  ومل يأن ع  ا عو ، ف ي

وقوله (وما الصابأ ( الضا  بعه ععني العاا  ب ولعه (الصعابوأ  مصعيمة( وهعي مصعيمة اهل ميعةل وإمنعا العيعد معا الصعابأ  ليععني اليعوم  
بأ ، رن قوله (وما الصابأ ( مع اهللا بيان أبنه يوم الو ى اجلمعانل وما موصولة مضم ة معىن النا  كسنه قيل: والما ما الصا

سممه وحأم ه، فلذلك قعان ارعرب الفعاءل و (يعوم الو عى اجلمععان( هعو يعوم الحعدل وإمنعا مل ي عل وهعي مذن و رن ال صعو  
ظ الصيمة إعالن ذكا الصيمة والهنا مذن و إذ ال ام م ام إر اض احل ي ة، والما الوعمري بلفظ (ما الصابأ (  ون الن يعا  لف

 فوف ن، الو قصد ان  ائل 
وانذن ه ا مسوعمل يف غري مع اهللا إذ ه معىن لوومه انذن إىل الصيمة ف و هعاز يف ذليعة و تععاىل يب ن السعمائ الصعيمة  

ىل وبني الصابني، وعدم تداضو ذلك اللطعفل وومعه النعمه الن انذن ذليعة بعني العسذون ومطلوبعه ومعاا هللا، ذلعك الن و تععا
ضتب السمائ والسممات يف هذا العامل على نظام، ف ذا ماءت السممات من قمل السعما،ا فعال عئعب، والسعلمون اقعل معن 

 الناكني عد ا وعد ا فانوصاض السلمني يوم بدض كاامة هل ، واهن ام   يوم الحد عا ف وليس مهانةل ف ذا الاا  انذنل 
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م ذن و( عطف العلة على السمبل والعل  ه ا ك اية عن الظ وض والو اض يف اراض   وقوله (وليعل  الؤم ني( عطف على (ف 
 ك ول إاي  بن قميصة الطائي:          

والقمل وارطي خيطا بي  عا                      رعل  من مماهنا من شئاع ا الضا  لوظ ري شئاع  ومأ اهخعاين، وقعد   
 ت دم نظريهللا قايمال 

 وا( ه  عمد اله بن اليب ومن اخن ل معه يوم الحد، وه  الذين قيل فعي  : تععالوا قعاتلوا يف سعميل و الو ا فععوا، و(الذين ثف 
قاله هل  عمعد و بعن عمعا بعن حعاام ارنصعاضي، والعد معابا بعن عمعد و، ف نعه لعا ضالى اخنع اهل  قعال هلع : ات عوا و وه ت كعوا 

عوال والاا  العدفع حااسعة اجلعيأل وهعو العاا  الي: ا فععوا ع عا معن يايعدث معن الععدو فلمعا نميأ  وقاتلوا يف سميل و الو ا ف
قال عمد و بن عما بن حاام ذلك المابه عمد و بن اليب والصحابه ب وهل : مل نعل  قواه هتمع اك ، الي لو نعل  النه قوال، 

قيل: الضا وا الن قاينعا ه ي عوون ال وعال، وهعذا ه يصعح إه لعو  قيل: الضا وا الن هذهللا ليس ب وال بل إل اء اليد إىل الو لأة، و 
كان قوهل  هذا حاصال قمل اخن اهل ، وعلى هذين فالعل  الوح س السمى الوصديس ع عد ال ا  عة، وقيعل: الضا وا لعو  سعن 

 ال وال هتمع اك ل فالعل   عىن العافة، وقوهل  حي ئذ  أ  وتعذضل 
    
 

 857صفحة : 
 
(ه  للأفا يومئذ القائ م    انميان( الن ما يناهد من حاهل  يومئذ القعائ  هلعة علعى الأفعا معن  هلعة القعواهل :  ومعىن  

إث مسعععلمون، واعوعععذاضه  ب عععوهل : لعععو نعلععع  قوعععاه هتمع عععاك ل الي إن ععععذضه  رعععاها الأعععذئ، وانضا ف تفنعععيل السعععلمني، 
 وال ائ هاز يف ر وض الأفا علي  ل 

اوضين يف قولعه (مع    لسميعان( ب ولعه (القعائ( رن (القعائ( تفضعيل ي وضعي فاضعال ومفضعوهل فعال ي عع ويوعلس كل من اجملع 
 لمس يف تعليس هاوضين به رن السامع يا  كل هاوض إىل بعض معىن الوفضيلل 

مؤم عون، فأيعف وقوله (ي ولون أبفواه   ما ليس يف قلعو، ( اسعوئ ا  لميعان مغع ى هعذا اهقع ائ، رهنع  معن حعاهل  الهنع   
معلوا إىل الأفا القائ، ف يل: إن الذي يمدونه ليس مواف ا لا يف قلو، ، ويف هذا اهسوئ ا  ما مي عع الن يأعون العاض  معن 

 الأفا يف قوله (ه  للأفا( الهل الأفال 
امعني، إذ لعل ع  وقوله(الذين قالوا نخواهن ( بدل من (الذين ثف وا( الو صفة له، إذا كان مضمون صلوه الشع ا ع عد السع 

عافوا معن قمعل ب عوهل  فيمعا ت عدم (لعو كعانوا ع عدث معا معاتوا ومعا قولعوا( فعذكا ه عا وصعفا هلع  ليوميع وا كمعال نييع ل والعالم يف 
 (نخواهن ( للوعليل وليسا للوعدية، قالوا: كما هي في وله (وقالوا نخواهن  إذا ضابوا يف ارض (ل 

   ه او، وه  ار ض  الذين قولوا يوم الحد، وه  من ملة الؤم نيل والاا  انخوان ه ا عني الاا 
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ومجلععة (وقعععدوا( حععال مع ضععة، ومعععىن لععو ال ععاعوث الي اموثلععوا إشععاضت ا يف عععدم ارععاو  إىل الحععد، وفعلععوا كمععا فعل ععا، وقععاال  
يعل للممالغعة يف ال وعل، وهعو اجلم وض: ما قولوا بوخفيعف الوعاء معن ال وعلل وقعاال هنعام ععن ابعن ععاما بونعديد الوعاء معن الو و
 يفيد معىن تفظيع   ما الصائ إخواهن  من ال ول  ع ا يف  اعو   ال   صلى و عليه وسل ل 

وقوله (قل فا ضالوا عن النفسأ  الوت عن ك و  صا قني( الي ا ضالوهللا ع د حلوله، ف ن من مل ميا السيف مات بغريهللا الي:  
 و عصيان الماك ل إن ك و  صا قني يف الن سمب موت إخوانأ  ه

[ فععععاحني  عععا  بهعععع  و مععععن فضععععله 169(وه وسعععأ الععععذين قولععععوا يف سعععميل و المععععواب بععععل الحيععععاء ع عععد ض،عععع  يازقععععون  
[ يسومنعاون ب عمعة معن و وو ه 170ويسومناون الذين مل يلح وا ،  من خلف ع  اله خعو  علعي   وه هع  ه نعون 

ئابوا هلل والاسعععول معععن بععععدما الصعععا،  ال عععاح للعععذين الحسععع وا مععع    وات عععوا المعععا [ العععذين اسعععو171يضعععيع المعععا العععؤم ني 
[( قولععه (ه وسععأ( عطععف علععى (قععل فععا ضءوا عععن النفسععأ  الععوت(، فلمععا المععا و نميععه الن جييععم    ععا فيععه 172عظععي  

يعل هلع ، إن العوت ه مفعا تمأيو   على  اي ة إضخاء الع ان هل  يف رع    الن العذين قولعوا معن إخعواهن  قعد ذهمعوا سعدى، ف 
م ععه علععى كععل حععال، العععا  بعععد ذلععك عععن خطععا،  ل لععة الهليععو  ، والقمععل علععى خطععائ مععن يسععوسهل العافععة، ف ععال (وه 

 وسأ الذين قولوا يف سميل و المواب( وهو إبطال لا تل ف م ه ال اف ون على إضافة قواله ل 
ل  تعليما له، وليعل  السلمني، وجيوز الن يأون ماضاي على  اي ة العائ وارطائ جيوز الن يأون لل   صلى و عليه وس 

 يف عدم إضا ف  ا ب معنيل 
 واحلسمان: الظن أبهن  المواتل  
 وقاال اجلم وض: الذين قولوا  بوخفيف الواء  وقاال ابن عاما بونديد الواء الي قولوا قوال كثريال  
أ الذين قولوا( فلذلك كان ما بععدها زلعة غعري مفعا ، رهنعا الضعابا ععن وقوله (بل الحياء (لسضاائ عن قوله (وه وس 

حأعع  اجلملععة ومل تضععائ عععن مفععا  مععن اجلملععة، فالومععه يف اجلملععة العع  بعععدها الن تأععون امسيععة مععن الموععدال احملععذو  وارععرب 
عليعة، والععىن: بعل الحسعمو  الظاها، فالو ديا: بل ه  الحياء، ولذلك قعاالهللا السعمعة الافعع، وقعائ ال صعب علعى الن اجلملعة ف

 الحياء، والنأاها البو علي الفاضسيل 
    
 

 858صفحة : 
 
وقد الثما ال ا ن للمئاهدين موب راهاا ب وله (قولوا(، ونفي عع    العوت احل ي عي ب ولعه (بعل الحيعاء ع عد ض،ع  يازقعون(   

 ي عة ب عاء ارضواح، غعري مضعمحلة، بعل هعي فعلم ا اهن  وإن كانوا الموات ارمسعام ف ع  الحيعاء العاواح، حيعاف زائعدف علعى ح
حيعاف  ععىن و عس  لض احليعاف رضواح عع  معن حصعول اللعذات والعدضكات السععاضف ل فسع  ، ومسعا   مخعواهن ، ولعذلك كععان 
قوله (ع د ض، (  ليال على الن حيا   خاصة ، ، ليسا هي احلياف الوعاضفعة يف هعذا الععامل، العع  حيعاف ارمسعام ومعااين 

م يف العاو ، ونمضات ال لب، وه هي حياف ارضواح الثابوة رضواح مجيع ال ا ، وكعذلك العاز  جيعب الن يأعون مالئمعا الد
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حليعاف ارضواح وهعو ضز  ال عععي  يف اجل عةل فع ن عل  ععا (ع عد ض،عع ( ب ولعه (الحيعاء( كمععا هعو الظعاها، فععالا رعاها، وإن عل  ععاهللا 
ا كععان العاز  ال اشععئ ع  عا كائ ععا ع عد و، كانععا حيعاف غععري ما يعة وه  نيويععة، ب ولعه (يازقعون( فأععذلك، رن هعذهللا احليععاف لع

 وحي ئذ فو در الظا  لالهومام بأي ونة هذا الاز ل وقوله (فاحني( حال من ضمري (يازقون(ل 
السعاف أبنفسع   واهسومناض: حصول المناضف، فالسني والواء فيعه كمعا يف قولعه تععاىل (واسعوغىن و( وقعد مجعع و هلع  بعني  

والسعاف  عن ب عي معن إخعواهن ، رن يف ب عائ   نأايعة رععدائ  ، وهع  معع حصعول فضعل النع ا ف هلع  علعى اليعدي ارععداء 
 يوم ون هالو العدائ  ، رن يف هالك   و يس الم ية الخاى هل  وهي الم ية نصا الدينل 

ع ع ، ومععىن مل يلح عوا ،ع  مل يسونع دوا فيصعريوا إىل احليعاف فالاا  (الذين مل يلح وا ، ( ضف ايه  الذي كانوا جياهدون م 
 ايخافل 

و(من خلف  ( نثيل  عىن من بعده ، والو ديا: ويسومناون الذين مل يصريوا إىل الداض ايخاف من ضفاق   أبم    وانوفاء  
مل يعأ اسع  (ه( علعى الفعوح ه عا ما ه هن ل وقوله (اله خو  علعي  ( بعدل اشعومال، و(ه( عاملعة لعيس ومفيعدف مع اهعا، و 

لظ عوض الن ال صععو  نفععي اجلعع س وه احومعال ل فععي الوحععدف فععال حامعة لم ععاء ال أععاف علععى الفعوح، وهععو ك ععول إحععدى نسععاء 
 حديث زضع  زومي كليل  امه، ه حا وه قا وه  افة وه سنمه  بافع ارمساء ال أاات الثالثةل 

الن داء م حا الأنف على ما يساها من الحعوال العذين ي م ع  شعسهن  يف العدنيال  ويف هذا  هلة على الن الضواح هؤهء 
والن هذا الأنف لبا جلميع الن داء يف سعميل و،وقعد يأعون خاصعا ارحعوال السعاضف رهنعا لعذف هلعال وقعد يأعون هامعا 

ي يعععة يف الععععاض ل وهعععي لعععذف جلميعععع ارحعععوال رن لعععذف ارضواح وصعععل العافعععة، علعععى الن انمعععام العععاازي حصعععا اللعععذف احل 
 احلأماء  عافة ح ائس ارشياء، ولو كانا سيئةل 

 ويف ايية بناضف رصحائ الحد احلياء أبهن  ه تلح    نأمة بعد ذلك اليومل  
وضمري (يسومناون ب عمة من و( جيوز الن يعو  إىل الذين مل يلح وا ،  فوأون اجلملة حاه من الذين مل يلح وا ،  الي  

ه خو  علي   وه ح ن ف ع  مسومنعاون ب عمعة معن و، وهومعل الن يأعون تأايعاا ل ولعه (ويسومنعاون العذين مل يلح عوا( 
والضعمري ل(العذين قولعوا يف سعميل و(، وفائعدف الوأايععا و عس مععىن المنعاضف ك ولعه (ضب ععا هعؤهء العذين الغوي عا الغوي عاه  كمععا 

اض م ععه عائععد رنفسعع  ، وم ععه عائععد لافععاق   الععذين اسععوئابوا هلل مععن بعععد ال ععاح، غوي ععا( فأععاض الغوي ععاه ، ورن هععذا اسومنعع
 واروىل عائد نخواهن ل وال عمة: هي ما يأون به صالح، والفضل: ال اي ف يف ال عمةل 

    
 

 859صفحة : 
 
مععة مععن و وفضععل(، وقولععه (وان و ه يضععيع المععا الععؤم ني( قععاالهللا اجلم ععوض بفععوح مهعع ف (الن( علععى انععه عطععف علععى (نع  

وال صو  من ذلك تفخي  ما حصل هلع  معن اهسومنعاض واننعااح ارنفعس أبن مجعع و هلع  السعاف اجلثمانيعة اجل ئيعة والسعاف 
الع لية الألية، ف ن إ ضاو احل ائس الأليعة لعذف ضوحانيعة عظيمعة لنعا  احل عائس الأليعة، وشعا  العلع  ،عا، وحصعول السعاف 
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ا وإ ضاك ا،الي اسومناوا أبن علموا ح ي ة كلية وساا مليال من السااض العل  بصفات و وكماهته، لل فس من انأنا  هل
ال  نع   لضها الهل الأمال كل  ،فونمل الذين ال ضكوا وغريه ، ولوه هذا العىن اجلليل مل يأعن  اع إىل زاي ف (وإن و ه 

لمسومنعاين معن مع س ال عمعة والفضعل ارولعني، بعل حصعلا نعمعة يضيع المعا العؤم ني( إذ مل هصعل بع اي ف نعمعة وفضعل ل
وفضل  خاانل وقاال الأسائي بأسا مه ف (إن( على النعه عطعف علعى مجلعة (يسومنعاون( يف مععىن الوعذييل ف عو غعري  اخعل 

 فيما اسومنا به الن داءل وجيوز الن تأون اجلملة على هذا الومه ابوداء كالم،فوأون الواو لالسوئ ا ل 
(العععذين اسعععوئابوا هلل والاسعععول( صعععفة للمعععؤم ني الو مموعععدال خعععربهللا (العععذين الحسععع وا مععع    وات عععوا المعععا عظعععي ( وهعععذهللا ومجلعععة  

اهسوئابة تنري إىل ما وقع إثا الحد من انضمعا  أبن النعاكني، بععد الن بلغعوا الاوحعاء، خطعا هلع  الن لعو حل عوا السعلمني 
عمعد ار اععي ع عد قولعه تععاىل(اي الي عا العذين  م عوا إن تطيععوا العذين  فاسوسصلوه ل وقد ما ذكا هذا وما وقع لعمد بن اليب م

كفععاوا يععا وك  علععى الع ععابأ (ل وقععد ت ععدم ال ععول يف ال ععاح ع ععد قولععه (إن ميسععأ  قععاح(ل والظععاها النععه ه ععا ال ععاح اجملععازي، 
 ولذلك مل جيمع في ال ال اوحل 

[ فععان لموا 173  إميععاث وقعالوا حسعم ا و ونعع  الوكيعل (العذين قعال هلع  ال عا  إن ال عا  قععد مجععوا لأع  فاخنعوه  فع ا ه 
[ إمنعا ذلأع  النعيطان خيعو  الوليعاءهللا 174ب عمة من و وفضل مل ميسس   سوء واتمعوا ضضوان و وو ذو فضعل عظعي  

ين [( جيعععوز الن يأعععون (العععذين قعععال هلععع  ال عععا ( إىل  خعععاهللا، بعععده معععن (العععذ175فعععال ذعععافوه  وخعععافون إن ك عععو  معععؤم ني 
اسععوئابوا هلل والاسععول( الو صععفة لععه، الو صععفة لنيععة للمععؤم ني يف قولععه (والن و ه يضععيع المععا الععؤم ني( علععى  اي ععة تععاو 
العطعف يف ارخمعاضل وإمنعا معععا ف الوصعول،  ون الن تعطعف الصعلة علععى الصعلة، بنعسن هعذهللا الصععلة الثانيعة حعع ه تأععون  

نف، فيأععون مموععدال وخععربهللا قولععه (إمنععا ذلأعع  النععيطان خيععو  الوليععاءهللا( الي كئعع ء صععلة، وجيععوز الن يأععون ابوععداء كععالم مسععوس
ذلعك ال ععول، كمععا سععيسول وهععذا ذلعع  بععذكا شععسن مععن شعؤون السععلمني كفععاه  و بععه أب  عععدوه  بعععد يععوم الحععد بعععام، 

ىل ل اء السعلمني يف إاازا لوعده  مع اليب سفيان إذ قال: موعدك  بدض يف العام ال ابل، وكان البو سفيان قد كاهللا اراو  إ
ذلك ارمل، وكا  للمسلمني ليظ ا إخال  الوعد م    ليئعل ذلك ذضيعة إىل انضما  بني العائ بضعف السعلمني، 
فئاعل ضكما من عمد ال يس ماضين  ا الظ اان قائ مأة قاصدين الدي ة للمريف، الن خيربوا السعلمني أبن قاينعا مجععوا هلع  

كعب نعععي  بعن مسعععو  ارشعئعي، فعسخرب نعععي  ومعن معععه السعلمني بعذلك فعع ا  ذلعك اسععوعدا ا مينعا عظيمعا، وكععان معع الا 
وزيععة للععدين، وخامععوا إىل الوعععد وهععو بععدض فلعع  جيععدوا النععاكني وانوظععاوه  ه ععاو، وكانععا ه الععك سععو  فععاجتاوا وضمعععوا 

إن ال ا  قد مجعوا لأ ( الي إن قاينعا  سالني غري مذمومني، فذلك قوله تعاىل (الذين قال هل  ال ا  الي الاكب العمديون
 قد مجعوا لأ ل وحذ  مفعول (مجعوا( الي مجعوا النفس   وعد ه  والحالف   كما فعلوا يوم بدض ارولل 

وقعال بعععض الفسععاين والهعل العابيععة: إن لفععظ ال عا  ه ععا ال لععس علععى نععي  بععن مسعععو  واليب سعفيان، وم لععوهللا شععاهدا علععى  
وايية وومله، وإ ال  لفظ ال ا  ماا ا به واحد الو  وهللا مسوعمل ل صد ان،عام، وم عه قولعه اسوعمال ال ا   عىن الواحد 

 تعاىل (الم هسدون ال ا  على ما  به  و من فضله( قال الفساون: يع  ئ(ال ا (  مدا صلى و عليه وسل  ل 
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 860صفحة : 
 
 الافع السو  يف (ف ا ه ( عائد إىل ال ول السوفا  من فعل (قال هل  وقوله (ف ا ه  إمياث( الي زا ه  قول ال ا ، فضمري  

ال ا ( الو عائد إىل ال ا ، ولا كان ذلك ال ول ماا ا به ذويف السلمني وضموع   عن قصده ل وحصل م ه خال  ما 
على العمعل، الي العع م ون صعه  الضا  به الناكون، معل ما حصل به زائدا يف إميان السلمنيل فالظاها الن انميان ال لس ه ا

مسسلة قدمية، وارال  في ا مم  على الن ارعمال يطلس علي ا اس  انميان، كما قال تعاىل (وما كان و ليضيع إميانأ ( 
يع  صالتأ ل الما الوصديس ال ل  وهو ع د ال لب على إثمات ومو  و وصفاته وبعثه الاسل وصد  الاسول، فال ي مل 

 ي مل ال اي ف، ولذلك ه خال  بني السلمني يف هذا العىن، وإمنعا هعو خعال  ممع  علعى اللفعظ، غعري النعه قعد ال   ، وه
ت اض يف عل  ارال  الن اهعو ا  اجلازم إذا تأاضت ال لوه، الو  ال زمانه، الو قاضنوه الوئاضئ، ي  ا  معالء وانأنعافا، وهعو 

الع اي ف، ب اي ععة الن ال عا ن مل يطلععس وصعف العع    يف انميعان بععل معا ذكععا إه  الععرب ع ععه اللأعة، فلعععل هعذا العععىن  عا يععاا 
 ال اي ف، وقد قال إبااهي  عليه السالم (بلى ولأن ليطمئن قل (ل 

وقوهل  (حسم ا و ونع  الوكيل( كلمة لعل   الهلموها الو تل وها عن ال   صلى و عليعه وسعل ل وحسعب الي كعا ، وهعو  
الوصعف لعيس لعه فععل، قعالوا: وم عه امسعه تععاىل احلسعيب، ف عو فعيعل  ععىن مفععلل وقيعل: انحسعائ هعو اس  مامد  عىن 

انكفاء، وقيل: هو اس  فعل  عىن كفى، وهو راها ال امو ل وض هللا ابن هنام يف توضيحه أبن  خول العوامل عليعه  عو 
المساء ارفعال ه تدخل علي ا العوامل، وقيل:  (ف ن حسمك و(، وقوهل :  مسك  ضه ، ي اىف  عوى كونه اس  فعل رن

هو مصدض، وهو راها كالم سيمويهل وهو من ارمساء الالزمة لسضافة لفظا  ون معىن، فيمىن على الض  مثل: قمل وبعد،  
نوس ك وهل : العطه  ضمهني فحسب، ويوئد  له معىن حي ئذ فيأون  عىن ه غريل وإضافة ه تفيدهللا تعايضا رنه يف قوف ال

ولذلك توصف به ال أاف، وهو مالزم انفاا  والوذكري فال يثىن زه جيمع وه يؤنعث رنعه جلمعدوهللا شعابه الصعدض، الو رنعه لعا  
كععان السعع  فعععل ف ععو كالصععدض، الو رنععه مصععدض، وهععو شععسن الصععا ض، ومع اهععا: إهنعع  اكوفععوا اهلل ثصععاا وإن كععانوا يف قلععة 

 وضعفل 
ة علعى (حسععم ا و( يف كععالم ال ععائلني، فعالواو مععن احملأععى ه مععن احلأايعة، وهععو مععن عطععف ومجلعة (ونععع  الوكيععل( معطوفعع 

 اننناء على اررب الذي ه تطلب فيه إه ال اسمةل الدح  ذو  لو دم  ليلهل 
يععه و(الوكيععل( فعيععل  عععىن مفعععول الي موكععول إليععهل ي ععال: وكععل حاموععه إىل فععالن إذا اعومععد عليععه يف قضععائ ا وفععو  إل 

وصيل ا، وي ال للذي ه يسوطيع ال يام بنؤونه ب فسه: ضمل وكل  بفوحوعني  الي كثعري اهعومعا  علعى غعريهللا، فالوكيعل هعو 
ال ائ  بنسن من وكله، وهذا ال يام بنسن الوكعل خيولعف اخعوال  ارحعوال الوكعل في عا، وبعذلك اهخعوال  خيولعف مععىن 

وض فالوكيعل ال اصعا والعدافع (قعل لسعا علعيأ  بوكيعل(، وم عه (فمعن جيعا ل و الوكيل، ف ن كان ال يام يف  فعع الععداء واجلع
ع    يوم ال يامة المن يأون علي   وكعيال(ل وم عه الوكيعل يف ارصعومة، وإن كعان يف شعؤون احليعاف فالوكيعل الأافعل والأعايف 

ك كان من المسائه تعاىل: الوكيل، وقولعه وم ه (الن ه توخذوا من  ون وكيال( كما قال (وقد معلو  و عليأ  كفيال( ولذل
(وقالوا حسعم ا و ونعع  الوكيعل( وم عه الوكيعل علعى العال، ولعذلك ال لعس علعى هعذا الععىن اليضعا اسع  الأفيعل يف قولعه تععاىل 
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(وقعد معلععو  و علععيأ  كفععيال(ل وقععد زععل ال  نععاي الوكيععل علععى مععا ينععمل هععذا ع ععد قولععه تعععاىل (وهععو علععى كععل شععيء 
 سعوضف ارنعععام، ف عال: وهععو مالعك لأععل شعيء معن ارضزا  وايمععال ضقيعب علععى ارعمعالل وذلععك يعدل علععى الن وكيعل( يف

الوكيعل اسع  مععامع للاقيعب واحلعافظ يف ارمععوض الع  يعععىن ال عا   فظ عا وضقابو ععا وا خاضهعا، ولعذلك يو يععد ويعوعم   سععب 
 ال اماتل 

ععن ثمعات إميعاهن  وقعوهل : حسعم ا و ونعع  الوكيعل، وهعو تع يعب حملعذو  وقوله (فعان لموا ب عمعة معن و( تع يعب لسخمعاض  
يععدل عليععه فعععل (فععان لموا(، رن اهن ععالئ ي وضععي الهنعع  خامععوا لل عععاء العععدو الععذي بلعع  ععع    الهنعع  مجعععوا هلعع  ومل يعمعععسوا 

 بوخويف النيطان، والو ديا: فخاموا فان لموا ب عمة من ول 
   
 

 861صفحة : 
 
لمالبسة الي مالبسني ل عمة وفضل من ول فال عمة هي ما الخذوهللا من ارموال، والفضل فضل اجل ا ل ومعىن مل والماء ل  

 ميسس   سوء مل يالقوا حاا مع الناكنيل 
ومجلة (إمنا ذلأ  النيطان خيو  الولياءهللا( إما اسوئ ا  بيان إن معلا قوله (الذين قال هلع  ال عا ( بعده الو صعفة كمعا   

إما خرب عن (الذين قال هل  ال ا ( إن معلا قوله (الذين قال هل  ال ا ( ممودال، والو ديا: الذين قال هل  ال عا  ت دم، و 
إىل  خاهللا إمنا م اهل  خيو  النيطان بهل وضاب  هذهللا اجلملعة الموعدال، وهعو (العذين قعال هلع  ال عا ( علعى هعذا الو عديا، ععن 

 اس  انشاضف، واس  ممودالل 
ولعه (ذلأعع ( إمعا عائععد إىل ال عال فلفععظ النعيطان علععى هعذا مموععدال لن، ولفظعه مسععوعمل يف مع عاهللا احل ي ععي، مث انشعاضف ب  

والععععىن: الن ذلعععك ال عععال ثشعععئ ععععن وسوسعععة النعععيطان يف نفعععو  العععذين  بعععاوا مأيعععدف انضمعععا  بولعععك ال العععة لوخويعععف 
 السلمني بواسطة ضكب عمد ال يسل 

 ( معععن قولعععه (قعععال هلععع  ال عععا ( رن ال عععا  معععؤول بنعععخ ، العععع  نعميعععا بعععن مسععععو ، وإمعععا الن تععععو  انشعععاضف إىل (ال عععا 
 فالنيطان بدل الو بيان من اس  انش ف، وال لس عليه لفظ شيطان على  اي ة الونميه الملي ل 

ف ن خو  وقوله (خيو  الولياءهللا( ت دياهللا خيوفأ  الولياءهللا، فحذ  الفعول ارول (خيو ( ب اي ة قوله بعدهللا (فال ذافوه (  
يوعدى إىل مفعولني إذ هو مضاعف خا  اجملا ، وخا  يوعدى إىل مفعول واحد فصعاض الوضععيف موععداي إىل مفععولني 

 من ائ كسا كما قال تعاىل (وهذضك  و نفسه(ل 
(إن ك عو  وضمري (فال ذافوه ( على هعذا يععو  إىل (الوليعاءهللا(ل ومجلعة (وخعافون( مع ضعة بعني مجلعة (فعال ذعافوه ( ومجلعة  

 مؤم ني(ل 
وقوله (إن ك و  مؤم ني( شا  مؤخا ت دم  ليل موابه، وهو تذكري موابه، وهو تذكري وإزاء نمياهن ، وإه ف د عل  الهن   

 مؤم ون ح ال 
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(وه ه نعععك العععذين يسعععاضعون يف الأفعععا إهنععع  لعععن يضعععاوا و شعععيئا يايعععد و اله جيععععل هلععع  حظعععا يف ايخعععاف وهلععع  ععععذائ  
[( هني للاسول عن الن ه ن م فعل قوم هاصون على الأفا، الي على العماله، ومعىن (يساضعون يف الأفا( 176عظي  

يووغلون فيه ويعئلون إىل إر اضهللا وأتييدهللا والعمل به ع د س وح الفاص، وهاصون على إل ائعه يف نفعو  ال عا ، فععرب ععن 
هذا العىن ب ولعه (يسعاضعون(، ف يعل: ذلعك معن الوضعمني، هذا العىن ب وله (يساضعون(، ف يل: ذلك من الوضمني، ضمن 

ضعمن يسعاضعون معععىن ي ععون، فععدي بفععي، وهعي  اي ععة الأنعا  وشعاوحه، وع ععدي الن هعذا اسعوعاضف نثيليععة: شعمه حععال 
حاص   ومده  يف تأفري ال ا  وإ خال النعك علعى العؤم ني وتابصع   العدوائا وانو عازه  الفعاص  عال الطالعب السعاضع 

صععيل شععيء خينععى الن يفوتععه وهععو مووغععل فيععه مولععمس بععه، فلععذلك عععدي ففععي الدالععة علععى سععاعو   سععاعة الطالععب إىل و
الومأني، ه  الب احلصول، إذ هو حاصل ع ده ، ولو عدي مىل لف   م ه الهن  لو يأفاوا ع عد السعاضعةل قمعل: هعؤهء 

  ه  ال اف ون، وقيل: قوم السلموا مث خافوا من الناكني فاضتدوال
ومجلععة (إهنعع  لععن يضععاوا و شععيئا( تعليععل لل  ععي عععن الن ه نععه تسععاضع   إىل الأفععا بعلععة يععوقن ،ععا الاسععول عليععه الصععالف  

 والسالمل وموقع إن يف مثل هذا ال ام إفا ف الوعليل، وإن تغ  غ اء فاء الوسمب، كما ت دم غري مافل 
 هللا إذ قععد كعان و وعععد الاسععول إر ععاض  ي عه علععى الععدين كلععه، وكععان ونفعي (لععن يضععاوا و( مععاا  بعه نفععي الن يعطلععوا مععا الضا 

سعي ال اف ني يف تعطيل ذلك، هنى و ضسوله الن ه ن لا يمدو له من اشودا  ال اف ني يف معاكسعة العدعوف، وبعني لعه الهنع  
 لن يسوطيعوا إبطال ماا  و، تذكريا له أبنه وعدهللا أبنه مو  نوضهللال 

ال  عي: هععو الن نفعس الاسعول، وإن بلغععا مات عى الأمعال، ه تععدو ا، تع ي ععا يف بععض الوقعات النععدف وومعه احلامعة إىل  
الحوال ال فو  المناية: معن أتثعري مظعاها ارسعمائ، وتوقعع حصعول السعممات العا يعة ع عدها، كمعا ضقعع للاسعول صعلى و 

ضععااضه  الععؤم ني فيمععا وعععده  ولوقععاال اجلم ععوض: عليععه وسععل  يععوم بععدضل وهععو يف العععايأل، وإذا انوفععى إضععااضه  و انوفععى إ
 ه نك  بفوح الياء وض  ال اي  من ح نه إذا ال خل عليه احل ن، وقاالهللا ثفع بض  الياء وكسا ال اي من الح انهل 
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العدنيا، والععىن: الن  ومجلة (يايد و( اسوئ ا  لميان م ائ   على كفعاه  يف ايخعاف، بععد الن بعني السعالمة معن كيعده  يف  

و خععذهل  وسععلم   الووفيععس فأععانوا مسععاضعني يف الأفععا رنععه الضا  الن ه يأععون هلعع  حععظ يف ايخععافل واحلععظ: ال صععيب مععن 
 شيء ثفعل 

[(  تأايعا جلملعة (إهنع  لعن يضعاوا و شعيئا( 177(إن الذين اش وا الأفا انميان لن يضاوا و شعيئا وهلع  ععذائ اللعي   
، مع الوسكيد، إفا ف هذا اررب اسو اله لالهومام به بعد الن ذكا على ومه الوعليل لوسعلية الاسعول، ويف اخعوال  قصد به

الصلوني إمياء إىل الن مضمون كل صلة م  معا هعو سعمب ارعرب الثابعا لوصعوهلا، وأتكيعد ل ولعه (إهنع  لعن يضعاوا و شعيئا( 
 الو دم، ك ول لميد:          
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 ا ع الس ام ا بعد قوله:          كدخان ثض س   
 كدخان منعلة ينب ضاام ا مع زاي ف بيان اشو اضه  ه   ضمون الصلةل    
 واهش اء مسوعاض لالسومدال كما ت دم يف قوله تعاىل (الولئك الذين اش وا الضاللة اهلدى( يف سوضف الم افل  
[( عطعف علعى 178منلعي هلع  ليع  ا وا إمثعا وهلع  ععذائ م عني  (وه هسأ الذين كفاوا المنا منلي هلع  خعري رنفسع   المنعا 

قولععه (وه وسععأ الععذين قولععوا يف سععميل و المععواب( وال صععو  م ابلععة انعععالم خبععال  احلسععمان يف حععالوني: إحععدامها تلععوح 
 ينل لل ارا حالة ضا، وارخاى تلوح حالة خري، فسعل  و الن كلوا احلالوني على خال  ما ي اءى لل ارا 

وجيوز كونه معطوفا على قوله (وه ه نك العذين يسعاضعون يف الأفعا( إذ هنعاهللا ععن الن يأعون ذلعك موممعا حل نعه، رهنع  ه  
يضاون و شيئا، مث الل ى إليه خعربا ل صعد إبالغعه إىل النعاكني وإخعواهن  ال عاف ني: الن ه هسعموا مث الل عى إليعه خعربا ل صعد 

  ال ععاف ني: الن ه هسععموا الن ب ععاءه  نفععع هلعع  بععل هععو إمععالء هلعع  يعع  ا ون بععه إلمععا، ليأععون إبالغععه إىل النععاكني وإخععواهن
الخذه  بعد ذلك الشدل وقاالهللا اجلم وض (وه هسأ الذين كفاوا( بياء الغيمة وفاعل الفعل (الذين كفاوا(، وقاالهللا ز ف وحدهللا 

 بواء ارطائل 
ي عن حسمان مل ي ع، فال  ي للوحذيا م ه الو عن حسمان هو خعا ا فارطائ الما للاسول عليه الصالف والسالم وهو هن 

خطعا للاسعول صعلى و عليعه وسعل  غعري النعه حسعمان تعئعب، رن الاسعول يعلع  الن انمعالء لعيس خعريا هلع ، الو الخا ععب 
الاا  معن الاسول وال صو  غريهللا،  ن يظن ذلك من الؤم ني على  اي ة الوعايض مثل (لئن الشاكا ليحمطن عملك(، الو 

 ارطائ كل  ا ب يصلح لذلكل 
وعلى قااءف الياء الوحوية فال  ي م صو  به بلوغ إلي   ليعلموا سوء عاقمو  ، وميعا عينع   ،عذا الوعيعد، رن السعلمني ه  

ث هسععمون ذلععك مععن قمععلل وانمععالء: انم ععال يف احليععاف، والععاا  بععه ه ععا أتخععري حيععا  ، وعععدم اسوئصععاهل  يف احلععائ، حيعع
 فاحوا ال صا يوم الحد، وأبن قولى السلمني يوم الحد كانوا الكثا من قواله ل 

وجيوز الن ياا  انمالء الوخلية بي    وبني العماهل  يف كيد السلمني وحا،  وعدم ارخذ على اليدي   اهل مية وال وعل كمعا   
وذ معن اللعؤ العواو وهعو سعري المععري النعديد، مث كان يوم بدض، ي ال: الملى لفاسه إذا الضخة له الطول يف الاعى، وهعو معسخ

قععالوا: المليععا للمعععري والفععا  إذا وسعععا لععه يف ال يععد رنععه يععومأن بععذلك مععن ارمععب والععاكض، فسععمه فعلععه بنععدف السععري، 
يعدي وقالوا: الم ليا زيد يف غيه الي تاكوه: على ومه اهسوعاضف، والملي و لفالن الخا ع ابه، قعال تععاىل (والملعي هلع  إن ك
 موني( واسوعري الوملي لطول الدف تنمي ا للمع ول احملسو  ف الوا: مالو و حميمك نليئة، الي ال ال عماو معهل 
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وقولععه (المنععا منلععي هلعع  خععري رنفسعع  ( (الن( الخععا إن الأسععوضف اهلمعع ف، و (مععا( موصععولة وليسععا ال ائععدف، وقععد كومععا يف   

أوب إمنا الاكمة من (إن( الخا  الن  و(ما( ال ائدف الأافة، ال  هي حا  حصا  عىن (معا( الصحف كلمة واحدف كما ت
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و (إه(، وكان ال يا  الن تأوب مفصولة وهو اصطالح حدث بعد كوابة الصاحف مل يأن مطا ا يف الاس  ال در، على 
ن يأعون (المنعا( معن قولعه (المنعا منلعي هلع  خعري هذا امومعا كلمات الفسعاين معن الو عدمني والوعسخاينل والث الضى النعه جيعوز ال

رنفس  ( هي المنا الخا إمنا الأسوضف والهنا ماكمة من (الن( و(ما( الأافة ال ائدف والهنا  ايس من  ا  ال صا ع د احمل  ني، 
والم عاء ب يعد  والن العىن: وه هسعأ العذين كفعاوا ا صعاض إم ال عا هلع  يف النعه خعري هلع  رهنع  لعا فاحعوا السعالمة معن ال وعل

احلياف قد الضماوا يف النفس   اعو ا  الن ب اءه  ما إه خري هل  رهنع  هسعمون ال وعل شعاا هلع ، إذ ه يؤم عون  ع اء النع ا ف 
 يف ايخاف لأفاه  المعثل ف و قصا ح ي ي يف ر   ل 

صطالح الاس ل و(المنعا منلعي هلع  خعري وهلذا يأون ضمس   كلمة (المنا( الفووحة اهلم ف يف الصحف ماضاي على ما ي وضيه ا  
رنفسع  ( هعو بعدل اشععومال معن (العذين كفععاوا(، فيأعون سعا ا مسععد الفععولني، رن المعدل م ععه صعاض كعال وو، وسععلأا 
 اي ة انبدال لا فيه من انمجال، مث الوفصيل، رن تعلس الظن الفعول ارول يسودعي تنو  السامع للئ ة ال  تعلس 

 هي مدلول الفعول الثان، ف ذا مسع ما يسد مسد الفعولني بعد ذلك نأن من نفسه فضل نأن وزا  ت اياال ،ا الظن، و 
وقولععه(إمنا منلععي هلعع  ليعع  ا وا إمثععا( اسععوئ ا  واقععع موقععع الوعليععل لل  ععي عععن حسععمان انمععالء، خععريا، الي مععا هععو خبععري رهنعع   

 ي  ا ون يف تلك الدف إمثال 
ماكمة من (إن( حا  الووكيد و(ما( ال ائعدف الأافعة وهعي ال اف حصعا الي: معا منلعي هلع  إه ليع  ا وا إمثعا،  و(إمنا( هذهللا كلمة 

 الي فيأون الخذه  به الشدل ف و قصا قلبل 
ومع عاهللا النعه ميلعي هلع  ويعؤخاه  وهعع  علعى كفعاه  فيع  ا وا إمثعا يف تلعك الععدف، فينعود ع عا،  علعى ذلعك، وبعذلك ه يأععون  

 هل ، بل هو شا هل ل  انمالء هل  خريا
والالم (ليع  ا وا إمثعا( هم العاقمعة كمعا هعي يف قولعه تععاىل (ليأعون هلع  ععدوا وحع ث( الي: إمنعا منلعي هلع  فيع  ا ون إمثعا، فلمعا   

كان از اي  انمث ثشئا عن انمالء، كان كالعلة له، ه سيما واز اي  انمث يعلمه و ف و حني الملى هل  علع  الهنع  يع  ا ون 
به إمثا، فأان اهز اي  من انمث شديد النمه العلة، الما علة انمعالء يف احل ي عة ونفعس ارمعا ف عي شعيء  خعا يعلمعه و، 
وهعو  اخععل يف مجلععة حأمععة خلعس السععمائ الضععاللة والهلععه والنعيا ني وارشععياء الضععاضفل وهععي مسعسلة مفععاوغ م  ععا يف علعع  

شسنهلوتعليل ال  ي على حسمان انمالء هل  خعريا رنفسع   حاصعل، رن يف  الأالم، وهي  ا السوسثا و بعل  احلأمة يف
شععسنهل وتعليععل ال  ععي علععى حسععمان انمععالء هلعع  خععريا رنفسعع   حاصععل، رن مععداضهللا علععى الععوالزم بععني انمععالء هلعع  وبععني 

 از اي ه  من انمث يف مدف انمالءل 
ميث من الطيب وما كعان و لعيطلعأ  علعى الغيعب ولأعن و جيوع  (ما كان ليذض الؤم ني على ما النو  عليه حع ميي  ار 

 [(  179من ضسله من يناء فنم وا اهلل وضسله وإن تؤم وا وتو وا فلأ  الما عظي  
 

 864صفحة : 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 عو اسوئ ا  ابودائي، وهو ضموع إىل بيان ما يف مصيمة السعلمني معن اهل ميعة يعوم الحعد معن احلأع  ال افععة  نيعا والخعاى، ف  
عو  إىل الغا  الذكوض يف قولعه تععاىل (ومعا الصعابأ  بعوم الو عى اجلمععان فمع ذن و ولعيعل  العؤم ني( بعني ه عا الن و مل يعا  
 وام اللععمس يف حععال الععؤم ني وال ععاف ني واخععوال   ، ف ععدض ه ععا زمععاث كانععا احلأمععة يف مثلععه ت وضععي ب ععاءهللا وذلععك الايم 

امو   إىل اهقو عاع معن ال عا   سعن الظعاها حعع ه يمعدال اهننع ا  معن الول الايم ضعف الؤم ني ع ب هئا   وشدف ح
اهلئععاف، فلمععا اسععو ا انميععان يف ال فععو ، وقععا للمععؤم ني ارالصععني ال ععام يف المععن، الضا  و تعععاىل ت  يععة اهخععوال  والن مييعع  

 إقمععال، وضالوا انوصععاضه  يععوم بععدض، فععسضا  و الن ارميععث مععن الطيععب وكععان ال ععاف ون يأومععون نفععاق   لععا ضالوا المععا الععؤم ني يف
يفضح   ويظ ا نفاق  ، أبن الصائ الؤم ني ب اح اهل مية حع الر ا ال اف ون فاح   ب صعاف النعاكني، وسعئل و علعي   

 نفاق   ا اي للعيان كما قال:          
دي ي وما صد  (ما النو  عليه( هعو اشعوماهللا العؤمن م ى و الصائب كل خري                      عافا عدوي من ص  

 وال افس يف راها احلالل 
وحافععا (علععى( ارول والثععان، يف قولععه (علععى مععا النععو  عليععه( لالسععوعالء اجملععازي، وهععو الععومأن مععن معععىن هاوضهععا ويومععني  

عل  الن مععا هعع  عليععه هععو عععدم الوصععف الععم   يف الصععلة  ععا وض  بعععد (حععع( مععن قولععه (حععع مييعع  ارميععث مععن الطيععب(، فععي
 الوميي  بني ارميث والطيبل 

ومعىن(ما كان و ليذض الؤم ني( نفي هذا عن الن يأون ماا ا هلل نفيا مؤكدا بالم اجلحو ، وقد ت دم نظريهللا يف قوله تععاىل  
 (ما كان لمنا الن يؤتيه و الأوائ( إخل للل 

من ارعال  وال عافس، فالضعمري يف قولعه (النعو  عليعه ( ا عب بعه السعلمون  ف وله (على معا النعو  عليعه( الي معن اخعوال  العؤ  
 كل   اعوماض من في   من ال اف نيل 

والاا  الؤم ني ارل  من ال فا ، ولذلك عرب ع    الؤم ني، وغري ارسلوئ رمل ذلعك، فلع  ي عل: ليعذضك  علعى معا   
 كثا من الاا  بلفظ الؤم ني، ولذلك مل ي ل على ما ه  عليهل النو  عليه ت مي ا على الن الاا  بضمري ارطائ ال

وقوله (حع ميي  ارميث من الطيب( غاية اجلحو  السوفا  من قوله (ما كعان و ليعذض( الفيعد الن هعذا العوذض ه توعلعس بعه  
 ذا حصععل نييعع  ارميععث مععن إضا ف و بعععد وقععا انخمععاض وه واقعععا م ععه تعععاىل إىل الن هصععل نييعع  ارميععث مععن الطيععب، فعع

الطيب صاض هعذا العوذض  أ عا، ف عد توعلعس انضا ف  صعوله وبععدم حصعوله، ومع عاهللا ضمعوع إىل اهخويعاض بععد انععالم  العة 
 اهسوحالةل 

وحلع اسوعمال خاص بعد نفي اجلحو ، فمع اها ت  يعة اهسعوحالة: ذلعك الن اجلحعو  الخع  معن ال فعي رن الصعل وضعع  
ة على الن ما بعد هم اجلحو  م ا  حل ي عة اسع  كعان ال فيعة، فيأعون حصعوله كالسعوحيل، فع ذا إايهللا العوأل  الصيغة الدهل

بغاية كانا تلك الغاية غاية لالسوحالة السوفا ف من اجلحو ، وليسا غاية لل في حع يأون مف وم عا النعه بععد حصعول 
جلحعو  مععن الدهلععة علععى ممالغعة ال فععي ه لغلمععة الأنععا  الغايعة يثمععا مععا كعان م فيععا، وهععذا كلععه لعح رصععل وضععع صععيغة ا

وموابعوهللا، وت ميه هلعا البعو حيعان، فاسونعأل ا حعع اضعطا إىل أتويعل ال فعي انثمعات، فئععل الو عديا: إن و خيلع  بيع أ  
سعن، وهعو الن اهموحان حع ميي ل والخذ هذا الوسويل من كالم عطية، وه حامة إليه، على النه ميأن الن يوعسول أتويعال الح
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جيعل مف وم الغاية معطال لومعو  قاي عة علعى ععدم إضا ف الف عوم، ولأعن فيمعا ذكاتعه بوضعوح وتوقيعف علعى اسعوعمال ععايب 
 ضشيسل 

و(من( يف قوله (من الطيب( مع اها الفصل الي الحد الضدين من ايخا، وهو معىن الثموه ابن مالك و عث فيعه صعاحب  
 يعل  الفسد من الصلح( وقعد ت عد ال عول فيعه ع عد قولعه تععاىل (وو يعلع  الفسعد معن مغىن اللميب، وم ه قوله تعاىل (وو

 الصلح( يف سوضف الم افل 
 وقيل: ارطائ بضمري (ما النو ( للأفاض، الي: ه ي و و الؤم ني ماهلني أبحوالأ  من ال فا ل  
ويعععة بععععدها سعععاك ة  معععن معععاز مييععع ، وقعععاالهللا زععع ف، والأسعععائي وقعععاال اجلم عععوض: مييععع   بفعععوح ايء الضعععاضعة وكسعععا العععي  وايء و 

 ويع وئ، وخلف بض  ايء الضاضعة وفوح الي  وايء مند ف مأسوضف من مي  مضاعف مازل 
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، وقوله (وما كان و ليطلعأ ( عطف على قولعه (معا كعان و ليعذض( يعع  النعه الضا  الن مييع  لأع  ارميعث فوعافعوا الععداءك   

ومل يأعن مععن شععسن و إ العأع  علععى الغيععب، فلعذلك معععل السععماا معن شععسهنا الن تسععو فا الععداءك  فيظ ععاوا لأعع  العععداوف 
فوطلععوا علععي  ، وإمنععا قععال (ومععا كععان و لعيطلعأ  علععى الغيععب( رنععه تعععاىل معععل نظعام هععذا العععامل مؤسسععا علععى اسععوفا ف 

 السممات من السما،ا، وال وائىل من م دما ال 
وقوله (ولأن اله جيو  من ضسله من يناء( جيوز النه اسودضاو ما الفا هللا قوله (وما كعان و لعيطلعأ  علعى الغيعب( حعع ه  

جيعله ال اف ون حئة على الؤم ني، يف نفي الوحي والاسالة، فيأون العىن: وما كان و ليطلعأ  على الغيب إه ما ال لع 
يفني ما الساهللا و إليه ك وله (عامل الغيب فال يظ عا علعى غيمعه الحعدا إه معن اضتضعى  عليه ضسوله ومن شسن الاسول الن ه

من ضسول( ايية، فيأون كاسوث اء من عموم (ليطلعأ (ل وجيوز النه اسودضاو على معا يفيعدهللا (ومعا كعان و لعيطلعأ  علعى 
غيععب الي: إه الغيععب الاامععع إىل إبععالغ الغيععب( مععن انوفععاء ا ععالع الحععد علععى علعع  و تعععاىل فيأععون كاسععوث اء مععن مفععا  ال

النععايعة، والمععا مععا عععداهللا فلعع  يضععمن و لاسععله إ الع عع  عليععه بععل قععد يطلع عع ، وقععد ه يطلع عع ، قععال تعععاىل (و خععاين مععن 
  وهن  ه تعلموهن  و يعلم  (ل 

لوصععديس أبهنعع  ه ي ط ععون عععن وقولعه (فععنم وا اهلل وضسععله( إن كععان خطععاا للمععؤم ني فال صععو  م ععه انميععان ارععاص، وهععو ا 
اهلوى، وأبن وعد و ه خيلف، فعلي   الطاعة يف احلائ وغريهللا الو الضيد الدوام على انميان، رن احلالة الوحدث ع  ا قد 
يووقععع م  ععا ت لعع ل إميععان الضعععفاء وضوا  شععمه ال ععاف ني، وموقععع (وإن تؤم ععوا وتو ععوا( رععاها علععى الععوم ني، وإن كععان قولععه 

( خطععاا للأفععاض مععن ال ععاف ني ب ععاء علععى الن ارطععائ يف قولعه (علععى مععا النععو  عليععه( وقولععه (لععيطلعأ  علععى الغيععب( (فعنم وا
 للأفاض فارما ارميان راها، وم اسمة تفايعه عما ت دم انو از فاص الدعوف حيثما أتتال 
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  سعيطوقون معا خبلعوا بعه يعوم ال يامعة وهلل (وه وسأ الذين يمخلعون  عا  بهع  و معن فضعله هعو خعريا هلع  بعل هعو شعا هلع  
[( عطعف علعى (وه وسعأ العذين كفعاوا(، رن الظعاها الن هعذا 180مرياث السماوات وارض  وو  عا تعملعون خمعري 

النع ل يف شععسن الحععوال ال عاف ني، فعع هن  كععانوا يمخلعون وأيمععاون ال ععا  المخعل، كمععا حأععى و عع    يف سععوضف ال سععاء ب ولععه 
يمخلون وأيماون ال ا  المخل( وكعانوا ي ولعون: ه ت ف عوا علعى معن ع عد ضسعول و حعع ي فضعوا، وغعري ذلعك، وه (الذين 

جيععوز  ععال الن يأععون ثزه يف شععسن بعععض مععن السععلمني رن السععلمني يومئععذ مععربيون مععن هععذا الفعععل ومععن هععذا السععمان، 
الي فععيمن م عععوا ال كععاف، وهععل مي ع ععا يومئععذ إه م ععافسل ولعععل  ولععذلك قععال معظعع  الفسععاين: إن اييععة ن لععا يف م ععع ال كععاف،

م اسمة ذكا ن ول هذهللا ايية ه ا الن بعض   م ع ال ف ة يف سميل و يف غ وف الحدل ومعىن حسمانه خريا الهن  حسموا الن قد 
 اسوم وا ماهل  وت صلوا عن  فعه  عاذيا قملا م   ل 

 وم صلة الوصول إن كان الوصول للع د ه للئ س، فمدهلة فحوى ارطائل الما يوهلا ل ع ال كاف، ف ن مل يأن بعم 
وقاال اجلم وض: (وه هسأ الذين يمخلون( بياء الغيمة، وقاالهللا ز ف بواء ارطائ كما ت دم يف نظريهللال وقاال اجلم وض: وسأ   

 بأسا السني  ، وقاالهللا ابن عاما، وز ف، وعاص   بفوح السني  ل 
 هلعع ( قععال ال  نععاي (هععو( ضععمري فصععل، وقععد بععىن كالمععه علععى الن ضععمري الفصععل ه خيععو  الوقععوع مععع وقولععه (هععو خععري 

ارنفال ال  تطلب امسا وخربا، ون ل الطي  عن ال ما  النه قال: زع  سيمويه النه إمنا يأعون فصعال معع الموعدال وارعرب، يعع  
م ععني: الحععدمها الن يأععون (هععو( ضععمريا واقعععا موقععع فعال يصععح الن يأععون ه ععا ضععمري فصععل ولععذلك حأععى البععو الم ععاء فيععه و 

الفعول ارول على النه من إثبة ضمري الافع عن ضمري ال صب، ولعل الذي حس ه الن العا  غعري معذكوض فعال ي وعدي إليعه 
بضمري ال صب، خبال  ضمري الافع رنه كالعمدف يف الأعالم، وعلعى كعل ت عديا فالضعمري عائعد علعى المخعل السعوفا  معن 

 خلون(، مثل (اعدلوا هو القائ للو وى(، ومثل قوله:          (ي 
 إذا هني السفيه ماى إلعيه                      وخالف والسفيه إىل خال     
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مث إذا كان ضمري فصل فسحد مفعوي حسب  ذو  اخوصاضا لدهلة ضمري الفصل عليه، فعلى قااءف الفوقية فاحملذو    

لضا  إليه  له، الي ه وسأ الذين يمخلون خريا، وعلى قعااءف الوحويعة: وه هسعأ العذين يمخلعون خبل ع  مضا  حل ا
 خريال 

والمخل  بض  الماء وسأون اراء  وي ال: خبل بفوح ما، وفعله يف لغة الهل احلئاز مضموم الععني يف الاضعي والضعاضعل  
ا يف الضعاضع، وبلغعة غعري الهعل احلئعاز معاء ال عا ن رفعة الأسعاف ولعذا مل وب ية العائ جتعله بأسا العني يف الاضي وفوح 

ي اال إه ،ال وهو ضد اجلو ، ف و اهن معا  علعى إعطعاء العال بعدون ععو ، هعذا ح ي وعه، وه يطلعس علعى م عع صعاحب 
ه وسعل   المخيعل العذي شيء غري مال الن ي وفع غريهللا بنيئه بعدون مضعاف إه هعازا، وقعد وض  يف الثعا ععن ال ع  صعلى و عليع

 الذكا ع دهللا فال يصلي علي  وي ولون: خبلا العني الدموع، وياا   المخل النح، كما ياا   اجلو  السخاء والسماحل 
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وقولععه (بععل هععو شععا هلعع ( أتكيععد ل فععي كونععه خععريا، ك ععول المععائ ال ععيس:  وتعطععو بععاخ  غععري شععئن  وهععذا كثععري يف كععالم  
  ف نفي توه  الواسطة بني ارري والنال العائ، على الن يف هذا ال ام إفا

ومجلة (سيطوقون( واقعة موقع العلة ل وله (بل هو شا هل (ل ويطوفون هومل النه منوس من الطاقة، وهي ومل معا فعو    
ال دضف الي سيحملون ما خبلعوا بعه، الي يأعون علعي   وزضا يعوم ال يامعة، وارر عا النعه منعوس معن العو ، وهعو معا يلعمس وعا 

فو  الصدض، الي جتعل المواهل  ال واقا يوم ال يامة فيعذبون  مل ا، وهعذا ك ولعه صعلى و عليعه وسعل :  معن الغصعب  الاقمة
شربا من الض   وقه من سمع الضضني يوم ال يامة  ل والعائ ي ولن يف المثاهل  ت لدها  الي الفعلعة الذميمعة   عو  احلمامعةل 

الذمعععة بعععني الهعععل احملنعععا، ويل معععون ع عععائ ذلعععكل وقولعععه (وهلل معععرياث  وعلعععى كعععال اهحومعععالني فعععالعىن الهنععع  ينععع اون ،عععدهللا
السماوات وارض ( تذييل لوعظة الماخلني وغريه : أبن الال مال و، وما من خبيل إه سيذهب وي و ماله، والوصا  

ل وفعني بمعض ذلك، يف ذلك كله هو و،ف و ياث السماوات وارض ، الي يسوما ملأه علي ما بعد زوال المنا كل   ا
وهو ميلك ما يف ضم  ا تمعا هلما، وهو علي   ا يعمل ال ا  من خبعل وصعدقة، فاييعة موعظعة ووعيعد ووععد رن ال صعو  

 هزم قوله (خمري(ل 
(ل عد مسعع و قعول العذين قعالوا الن و ف عري و عن الغ يعاء سعع أوب معا قعالوا وقعول   ارنميعاء بغعري حعس ون عول ذوقعوا عععذائ  

[( اسععوئ ا  مجلععة (ل ععد مسععع و قععول الععذين 182[ ذلععك  ععا قععدما اليععديأ  والن و لععيس بظلعع  للعميععد 181احلايععس 
قالوا إن و ف ري و ن الغ ياء( ل اسمة ذكا المخل رهن  قالوهللا يف مععا   فعع ال غيعب يف الصعدقات، والعذين قعالوا ذمل هع  

ل   ارنمياء بغري احلس(، وقائعل ذلعك: قيعل هعو حيعي بعن الخطعب الي عو ي، الي و ، كما هو صايح  خا ايية يف قوله (وقو
حرب الي و ، لا مسع قوله تعاىل (من ذا الذي ي ا  و قاضا حس ا( ف ال حيي: إمنعا يسعو ا  الف عري الغع ، وقيعل: قالعه 

ا إىل ي عو  يعدعوه ، فعستى ف حاص بن عازوضاء ريب بأا الصديس بسمب الن ضسول و صلى و عليعه وسعل  الضسعل الا بأع
بيا الدضا  فومد مجاعة م    قد امومععوا علعى ف حعاص حعربه ، فعدعاه  البعو بأعا، ف عال ف حعاص: معا ب عا إىل و معن 
حامة، وإنه إلي ا لف ري ومل كان غ يا لا اسو اض ا الموال ا كما ي ع  صاحمأ ، فغضب البو بأعا ولطع  ف حعاص وهع  ب ولعه، 

 هلما يف الي و ل ف  لا اييةل وشاع قو 
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وقولععه (ل ععد مسععع و(  ديععد، وهععو يععؤذن أبن هععذا ال ععول مععااءف عظيمععة، وإن كععان ال صععد م  ععا الوعععايض بععمطالن كععالم   

ال عا ن، رهنع  التعوا ،اتعه العمعاضف بعدون  اشعاف، ورن اهسععوخفا  الاسعول وقا نعه إمث عظعي  وكفعا علعى كفعا، ولعذلك قععال 
د مسعع( السععوعمل يف هزم مع ععاهللا، وهعو الو ديععد علعى كععالم فععاحأل، إذ قعد علعع  الهعل ار اين الن و يعلعع  خائ ععة تععاىل (ل عع

ارعني وما ذفي الصدوض، فليس ال صو  إعالم   أبن و عل  ذلك هزمه وهو م وضى قوله (س أوب معا قعالوا(ل والعاا  
معال الحعد الن يأوعب يف صعحائف احلسع ات، وهعذا بعيعد، رن ومعو  الأوابة إما كوابوه يف صعحائف  لم ع  إذ ه خيطعا ب
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عالمعة اهسععو مال يععؤذن أبن الأوابععة المعا هصععل فيمععا بعععدل فالظععاها النعه الضيععد مععن الأوابععة ععدم الصععفح ع ععه وه العفععو بععل 
  ديدال سيثما هل  وجياوزون ع ه فوأون الأوابة ك اية عن احملاسمةل فعلى ارول يأون وعيدا وعلى الثان يأون 

وقاال اجلم وض (س أوب ما قالوا وقوله( ب ون العظمة من (س أوب( وب صب الالم من (قول  ( علعى انعه مفععول (نأوعب(  
و(ن عول( ب ععونل وقعاالهللا زعع ف: سععيأوب  بيعاء الغائععب مضععمومة وفعوح الث ععاف الفوقيعة  ممي ععا لل ائععب رن فاععل الأوابععة معلععوم 

ول  ( علعى النعه ثئعب فاععلل (وي عول( بيعاء الغائعب، والضعمري عائعد إىل اسع  اجلاللعة يف وهو و تعاىل، وبافع الالم معن (قع
 قوله (إن و(ل 

وعطعف قولععه (وقعول   ارنميععاء بغعري حععس( زاي ف غفعي مععذمو   بععذكا مسعاوي السععالف  ، رن العذين قولععوا ارنميعاء هعع  غععري  
، فععذكا ه ععا ليععدل علععى الن هععذهللا ش نعع ة قدميععة فععي  ، وهععي الععذين قععالوا (إن و ف ععري و ععن الغ يععاء( بععل هعع  مععن السععالف  

اهمعع اء علععى و وضسععله، واوععا  الضععمائا مععع اخععوال  الععععا   اي ععة عابيععة يف احملامععد والععذام العع  ت ععا  ال مائععلل قعععال 
و مطو  احلئععا  يف خطموععه بعععد يععوم  يععا اجلمععام  خيا ععب اهععل العععاا : اللسععو  الصععحايب ارهععواز حععني الضععمام النععا واسعع

 الأفا إىل الن قال: مث يوم ال اوية وما يوم ال اويةللإخل، مع الن في   من مات ومن  اال بعدل 
وقوله (ون ول ذوقوا عذائ احلايس( عطف الثا الأوب الي سعيئاوزون ععن ذلعك بعدون صعفح، (ون عول ذوقعوا( وهعو المعا   

 و أبن يدخلوا ال اضل 
ا هازا ماسال يف انحسا  العذائ فعالقوه ان عال ، ونأووعه الن العذو  يف والذو  ح ي وه إ ضاو الطعوم، واسوعمل ه  

 العا  يسوومع تأاض ذلك انحسا  رن الذو  يومعه اركل، و،ذا اهعوماض يصح الن يأون (ذوقوا( اسوعاضفل 
 وقد شاع يف كالم العائ إ ال  الذو  على انحسا  ارري الو النا، ووض  يف ال ا ن كثريال  
انشعاضف يف قولععه (ذلعك  ععا قعدما اليععديأ ( للععذائ النععاهد يومئععذ، وفيعه  ويععل للععذائل والمععاء للسعممية علععى الن هععذا و  

العععذائ لعظعع  هولععه  ععا يوسععاءل عععن سععممهل وعطععف قولععه (والن و لععيس بظععالم للعميععد( علععى هععاوض المععاء، ليأععون هلععذا 
فما قعدما اليعدي   الومعب حصعول الععذائ، وععدل و الومعب كعون العذائ سممان: ما قدموه اليدي  ، وعدل و تعاىل، 

 هذا العذائ يف م داضهللا الناهد من الندف حع ه يظ ون الن يف شدته إفاا ا علي   يف الوعذيبل 
(الععذين قععالوا إن و ع ععد إلي ععا اله نععؤمن لاسععول حععع أيتي ععا ب ععاان أتكلععه ال ععاض قععل قععد مععاءك  ضسععل مععن قملععي المي ععات  

[ ف ن كذبوو ف عد كعذئ ضسعل قملعك معاءوا المي عات وال بعا والأوعائ 183ي قلو  فل  قولوموه  الن ك و  صا قني والذ
[( البدل (الذين قالوا إن و ع د( من (الذين قالوا إن و ف ري( لذكا قولعة الخعاى شع يعة مع   ، وهعي كعذ،  184ال ري 

ه يؤم عوا لاسعول حعع أيتعي   ب عاان، الي حعع يعذبح قعااث فوسكلعه ثض على و يف النه ع د إلعي   علعى اللسع ة النميعائ   الن 
ت ع ل حععني ذبعح الول قععاان علعى ال حععو الععذي شعاعه و لمعع  إسعاائيل فخامععا ثض مععن ع عد الععائ فسحاقوعهل كمععا يف سععفا 

مععا ي اسععب تصععديس  الالويععنيل إه النععه معئعع ف ه تطععا  لسععائا ارنميععاء كمععا زعمععه الي ععو  رن معئعع ات الاسععل جتععيء علععى
ارمةل ويف احلديث  ما من ارنمياء ن  إه الوو من ايايت ما مثله  من عليه المنعا، وإمنعا كعان العذي الوتيعا وحيعا الوحعى 
و اي، فسضمو الن الكون الكثاه  ببعا يعوم ال يامعة  ف عال و تععاىل (قعل قعد معاءك  ضسعل معن قملعي المي عات والعذي قلعو  

 فل  قولوموه (ل 
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وهعذا الضعائ معن اجلعدل ممع  علععى الوسعلي ، الي إذا سعلم ا ذلعك فلعيس امو اع عا مععن اتمعاع انسعالم رمعل انوظعاض هععذهللا   

العئ ف ف نأ  قد كذبو  الاسل العذين معاءوك  ،عا وقولومعوه ، وه خيفعى الن الوسعلي  أيو علعى معذهب ارصع  إذ ه شعك 
   بععد الن  م عوا ،ع ، مثعل زكعااي وهعا والشععياء والضميعاء، فانميعان ،ع  الول ارمعا يسعول م الهنع  الن بىن إساائيل قولوا النمياء م 

ماءوا ال اان أتكله ال اض على قوهل ، وقول   الخاوا يسول م الن عدم الثمات علعى انميعان ارنميعاء ش نع ة قدميعة يف الي عو  
 ثل ما التى به سلف  ل والهن  إمنا يومعون الهوائ  ، فال عئب الن أيو خلف    

 وقوله (إن ك و  صا قني( ر ا يف الن ما زعموهللا من الع د هل  بذلك كذئ معاذيا ا لةل  
وإمنععا قععال (والععذي قلععو ( عععدل إىل الوصععول لالخوصععاض وتسععئيال علععي   يف نسععمة ذلععك هلعع  ونظععريهللا قولععه تعععاىل (وقععال  

 ماله وولدهللال روتني ماه وولدا( إىل قوله (وناثه ما ي ول( الي ناث 
مث سلى نميه صلى و عليه وسل  ب وله: (ف ن كذبوو ف د كذئ ضسل من قملعك( والعذكوض بععد الفعاء  ليعل اجلعوائ رنعه  

علوه، والو ديا: ف ن كذبوو فال عئب الو فال و ن س ة قدمية يف ارم  مع الاسل مثلك، وليس ذلعك لع    فيمعا مئعا 
وال با مجع زبوض وهو فعول  عىن مفععول مثعل ضسعول، الي م بعوض  ععىن  طعو ل وقعد  بهل والمياثت: الدهئل على الصد ،

قيعل: إنععه معسخوذ مععن زبعا إذا زمععا الو حعمس رن الأوععائ ي صعد للحأعع ل والضيعد ال بععا كوعب ارنميععاء والاسعل،  ععا يوضععمن 
 مواعظ وتذكريا مثل كوائ  او  وانايلل 

للئعع س ف ععو كوععب النععاائع مثععل الوععوضاف وانايععل، وإن كععان للع ععد ف ععو الوععوضاف،  والععاا  الأوععائ ال ععري: إن كععان الوعايععف 
ووصعفه ال ععري ومععاز  عععىن المععني للحعس ك ولععه(إث الن ل ععا الوععوضاف في ععا هععدى ونعوض( والعطععف م ظععوض فيععه إىل الووزيععع، فععمعض 

 الاسل ماء ال با، وبعض   الأوائ ال ري، وكل   ماء المي اتل 
  وض (وال با( بعطف ال با بدون إعا ف اء اجلال وقاال اجلم 
 وقاالهللا ابن عاما: وال با  معا ف اء اجلا بعد واو العطف  وكذلك هو ماسوم يف الصحف الناميل  
وقعاال اجلم عوض: والأوعائ  بعدون إععا ف اء اجلعا  وقعاالهللا هنعام ععن ابعن ععاما والأوعائ  مععا ف اء اجلعا  وهعذا انفعا  بعه   

قيععل: إنععه كوععب كععذلك يف بعععض مصععاحف النععام العوي ععة، وليسععا يف الصععحف انمععامل ويوشععك الن تأععون  هنععام، وقععد
هذهللا الاواية هلنام عن ابن عاما شاذف يف هذهللا اييعة، والن الصعاحف الع  كومعا مثمعات المعاء يف قولعه (والأوعائ( كانعا 

  الف من حفاظ هذهللا الاواية الناذفل 
وفون الموضك  يوم ال يامعة فمعن زحع ح ععن ال عاض وال خعل اجل عة ف عد فعاز ومعا احليعاف العدنيا إه (كل نفس ذائ ة الوت وإمنا ت 

 [(  185مواع الغاوض 
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هذهللا ايية ماتمطعة أبصعل الغعا  السعو  لعه الأعالم، وهعو تسعلية العؤم ني علعى معا الصعا،  يعوم الحعد، وتفيعد ال عاف ني يف   

يف ال وعال رشعاضوا  عا فيعه سعالمو   فعال ي لأعوا، فمععد الن بعني هلع  معا يعدفع تعومه   الن مع اعم   الن ال عا  لعو اسونعاضوه  
اههنعع ام كععان خععذهث مععن و وتعئععم   م ععه كيععف يلحععس قومععا خامععوا ل صععا الععدين وان سععمب لل  ميععة ب ولععه (إمنععا اسععو هل  

 نععوا علععى مععا فععاتأ ( وقولععه (ولععيعل  الععؤم ني(، مث النععيطان( مث بععني هلعع  الن يف تلععك الازيععة فوائععد ب ولععه و تعععاىل (لأععيال و
المعاه  الوسععلي  هلل يف كععل حععال ف ععال (ومععا الصععابأ  يععوم الو عى اجلمعععان فمعع ذن و( وقععال (اي الي ععا الععذين  م ععوا ه تأونععوا  

الععؤم ني الععذين مل  كالععذين كفععاوا وقععالوا نخععواهن ( اييععةل وبععني هلعع  الن قولععى الععؤم ني الععذين ح نععوا هلعع  إمنععا هعع  الحيععاء، والن
يلح عععوا ،ععع  ه يضعععيع و المعععاه  وه فضعععل ثمعععا  ، وبعععني هلععع  الن سعععالمة الأفعععاض ه ي مغعععي الن وععع ن العععؤم ني وه الن تسعععا 
الأعععافاين، والبطعععل يف خعععالل ذلعععك م عععال ال عععاف ني ب ولعععه (قعععل لعععو ك عععو  يف بيعععوتأ  لعععربز العععذين كوعععب علعععي   ال وعععل إىل 

ا نخواهن  وقعدوا( إىل قوله (قل فا ضءوا ععن النفسعأ  العوت إن ك عو  صعا قني( خعو  ذلعك  مضامع  ( وب وله (الذين قالو 
كله  ا هو مامع للغاضني يف قوله تعاىل (كل نفس ذائ ة الوت وإمنا توفون الموضك  يوم ال يامعة( رن الصعيمة واحلع ن إمنعا 

ن غاية كل حي فلو مل ميوتوا اليوم لاتوا بعد ذلك فال ننس على الوت من اسون د من خريف الؤم ني، يع  الن الوت لا كا
أتسفوا على موت قوالك  يف سميل و، وه يفو أ  ال اف ون بذلك، ويأعون قولعه بععدهللا (وإمنعا توفعون المعوضك  يعوم ال يامعة( 

مله إه م افع الدنيا قصا قلب لو  يل الؤم ني فيما الصا،  من احل ن على قواله  وعلى ه ميو  ، م  لة من ه ي قب من ع
وهو ال صا والغ يمة، مع الن هناية ارما يف نعي  ايخاف، ولذلك قال (توفون الموضك ( الي تأمل لأ ، وفيه تععايض أبهنع  
قد حصلا هل  الموض عظيمعة يف العدنيا علعى أتييعده  للعدين: م  عا ال صعا يعوم بعدض، وم  عا كعف اليعدي النعاكني عع    يف 

 وا من اهلئافل الايم م ام   إىل الن نأ 
والععذو  ه ععا ال لععس علععى ومععدان الععوت، وقععد ت ععدم بيععان اسععوعماله ع ععد قولععه  نفععا (ون ععول ذوقععوا عععذائ احلايععس( وشععاع  

 إ القه على حصول الوت، قال تعاىل (ه يذوقون في ا الوت( وي ال ذا   ع  الوتل 
ء والوسعلي ، وارمعوض مجعع ارمعا  ععىن الثعوائ، وومعه والووفية: إعطاء النيء وافيال ويطل  ا الف  اء على مطلعس انعطعا 

 موعه مااعاف النواع ارعمالل ويوم ال يامة يوم احلنا مسي بذلك رنه ي وم فيه ال ا  من مخو  الوت إىل هنو  احليافل 
ئ بسعاعة، والفاء يف قوله (فمن زح ح( للوفايع على (توفون الموضك ( ومعىن (زحع ح( البععدل وح ي عة فععل زحع ح الهنعا معذ 

 وهو مضاعف زحه عن الأان إذ مذبه بعئلةل 
وإمنعا مجعع بععني (زحع ح عععن ال عاض وا خععل اجل عة(، مععع الن يف الثعان غ مععة ععن ارول، للدهلععة علعى الن  خععول اجل عة ينععمل  

 على نعموني عظيموني: ال ئاف من ال اض، ونعي  اجل ةل 
وز علعى  خعول اجل عة وال ح حعة ععن ال عاض معلعوم فعال فائعدف يف ذكعا ومعىن (ف د فاز( ثل مموغاهللا معن ارعري رن تاتعب الفع  

النا  إه هلذال والعائ تعومد يف هذا على ال اائن، ف د يأون اجلوائ عني النا  لميان الوح يس،  و قول ال ائعل: معن 
وقعد يأعون مععىن بلعوغ القصعى عاف  ف د عاف ، وقد يأون عي ه ب اي ف قيد،  و قولعه تععاىل (وإذا معاوا اللغعو معاوا كاامعا( 
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غاايت نوع اجلعوائ والنعا  كمعا يف هعذهللا اييعة وقولعه (ضب عا إنعك معن تعدخل ال عاض ف عد الخ يوعه( علعى الحعد وم عني، وقعول 
العائ  من ال ضو ماعى الصمان ف د ال ضو  ومجيع ما قاض يف اجلوائ أيو مثله يف الصفة و وهعا ك ولعه (ضب عا هعؤهء العذين 

 غوي ا(ل  الغوي ا الغوي اه  كما
(لوملن يف الموالأ  والنفسأ  ولوسمعن من الذين التوا الأوائ من قملأ  ومعن العذين الشعاكوا الذى كثعريا وإن تصعربوا وتو عوا  

[( اسوئ ا  ني اظ العؤم ني إىل معا يعع   الهعل احلعس والصعاض الاسعل معن الملعوى، وت ميعه 186ف ن ذلك من ع م ارموض 
اهل مية فليسوا الحاايء ب صا احلس، والكد الفعل بالم ال س  وب ون الووكيد النديدف نفا ف  هل  على الهن  إن كانوا  ن توه   

 و يس اهبوالء، إذ نون الووكيد النديدف القوى يف الدهلة على الووكيد من ارفيفةل 
   
 

 870صفحة : 
 
فععالو ى سععاك ان: واو الافععع ونععون فسصععل (لوملععون( لوملععونن فلمععا تععواىل ثععالث نععوثت ث ععل يف ال طععس فحععذفا نععون الافععع   

الووكيععد النععديدف، فحععذ  واو الافععع رهنععا ليسععا الصععال يف الألمععة فصععاض لوملععونل وكععذلك ال ععول يف تصععايف قولععه تعععاىل 
 (ولوسمعن( ويف توكيدهللال 

ء يف العع فس هععو واهبععوالء: اهخومععاض، ويععاا  بععه ه ععا هزمععة وهععو الصععيمة، رن يف الصععائب اخومععاضا ل ععداض الثمععاتل واهيععوال 
 ال ول واجلااحل ومجع مع ذلك مساع الأاوهللا من الهل الأوائ والناكني يف يوم الحد وبعدهللال 

وارذى هو الضا ال ول ك وله تعاىل (لن يضاوك  إه الذى( كما ت دم  نفا، ولذلك وصعفه ه عا الأثعري، الي ارعاض  ععن  
الفنل، فسماه  و الصعرب علعى ذلعك حعع هصعل هلع  ال صعا، احلد الذي وومله ال فو  غالما، وكل ذلك  ا يفضي إىل 

والمععاه  الو ععوى الي الععدوام علععى المععوض انميععان وانقمععال علععى بثععه وأتييععدهللا، فسمععا الصععرب علععى اهبععوالء يف ارمععوال والعع فس 
ال من حيث إنعه فينمل اجل ا ، والما الصرب على ارذى ففي وق  احلائ والسل ، فليسا ايية م وضية عدم انذن ال و

الماه  الصرب على الذى الأفاض حع تأون م سوخة  ايت السيف، رن الظاها الن ايية ن لا بعد وقعة الحد، وهي بعد 
 ارما ال والل قاله ال فالل 

وقوله (ف ن ذلك( انشاضف إىل معا ت عدم معن الصعرب والو عوى بوسويعل: فع ن العذكوضل و (عع م ارمعوض( معن إضعافة الصعفة إىل  
الوصو  الي ارموض الع م، ووصف ارموض وهو مجع بع م وهو مفعا  رن الصعل عع م النعه مصعدض فيلع م لفظعه حالعة واحعدف، 
وهو ه ا مصدض  عىن الفععول، الي معن ارمعوض العع وم علي عال والعع م إمضعاء العاالي وععدم الع    تميعني السعدا ل قعال تععاىل 

(والعاا  ه عا الععع م يف ارعريات قعال تععاىل (فاصعرب كمععا صعرب الولعو العع م مععن وشعاوضه  يف ارمعا فع ذا ع معا فووكععل علعى و 
 الاسل( وقال (ومل جتد له ع ما(ل 

ووقع قوله (ف ن ذلك من ع م ارموض(  ليال على موائ النا ، والو ديا: وإن تصربوا وتو وا ت الوا ثوائ الهعل العع م فع ن  
 ذلك من ع م ارموضل 
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ين التععوا الأوععائ لومي  ععه لل ععا  وه تأومونععه ف مععذوهللا وضاء ر ععوضه  واشعع وا بععه مث ععا قلععيال فععمس مععا (وإذ الخععذ و ميثععا  الععذ 
[( معطععو  علععى قولععه (ولوسععمعن مععن الععذين الوتععوا الأوععائ مععن قععملأ ( فعع ن تأععذيب الاسععول مععن الكععرب 187ينعع ون 

 ري و ن الغ ياء( وال ول يف معىن الخذ ارذى للمسلمنيل وإن الطعن يف كالمه والحأام شايعوه من ذلك ك وهل  (إن و ف
 و ت دم يف قوله (وإذ قل ا اسئدوا ي م( و وهللال 

و(الذين الوتوا الأوائ( هع  الي عو ، وهعذا اليثعا  الخعذ علعى سعلف   معن ع عد ضسعوهل  والنميعائ  ، وكعان فيعه معا يعدل علعى  
 عمومه لعلماء المو   يف سائا المياهل  إىل الن جييء ضسولل 

مي  ه لل عا ( بيعان اليثعا ،ف ي حأايعة اليمعني حعني اق حعا علعي  ، ولعذلك معاءت بصعيغة خطعا،  احمللعو  ومجلة (لو  
عليعه كمعا قعاال بعذلك اجلم عوض، وقعاالهللا ابعن كثعري، والبعو عمعاو، والبعو بأعا ععن عاصع : ليمي  عه بيعاء الغيمعة علعى  اي عة احلأايععة 

د انخماض ع   ل وللعائ يف مثل هذهللا احلأعاايت ومعوهللا: اعومعاض  العىن، حي كان السخوذ علي   هذا الع د غائمني يف وق
كالم احلاكي، وكالم احملأي ع ه، ف د يأون فيه وم ان كاحملأي ال ول يف  و: القس  زيد ه يفعل كذا، وقد يأون فيعه 

واليعاء الوحويعة ل ميو عه لوميو عه، إذا  ثالثة الومه: كما يف قوله تعاىل (قالوا ت امسوا اهلل ل ميو ه والهلعه( قعائ ال عون والوعاء الفوقيعة
معل ت امسوا فعال ماضيا ف ذا معل الماا ماز وم ان: يف ل مي  ه ال ون والواء الفوقيةل وال ول يف تصعايف وإععاائ (لومي  عه(  

 كال ول يف (لوملون( الو دم قايمال 
ف أتوله، وعدم كومانعه الي إخفعاء شعيء م عهل وقد الخذ علي   اليثا  أبماين: مها الأوائ الي عدم إمجاي معانيه الو واي 

 ف وله (وه تأومونه( عطف على (لو ي  ه لل ا ( ومل ي ان ب ون الووكيد رهنا ه ت اضن الفعل ال في لو ايف م وضامهال 
   
 

 871صفحة : 
 
هع  علمعاء الي عو  يف  وقوله (ف مذوهللا( عطف الفاء الدالة علعى الوع يعب لسشعاضف إىل مسعاضعو   إىل ذلعك، والعذين نمعذوهللا  

عصوضه  ارخريف ال ايمة من ع د الاسالة احملمدية، فالوع يب الذي بني الخذ اليثا  علعي   وبعني الخعذ اليثعا  علعي   وبعني 
نمعذه  إايهللا م ظعوض فيعه إىل ممعا ض   ع عب الوقعا العذي و عس فيععه الخعذ اليثعا ، وهعو وقعا أتهعل كعل واحعد معن علمععائ   

ف ععو إذا النععس مععن نفسععه ال ععدضف علععى ف عع  الأوععائ والوصععا  يف معانيععه ا ض اذععاذ تلععك ال ععدضف  لوميععني الأوععائ وإعالنععه
وسعيلة لسععوء الوسويععل والوحايععف والأومععانل وجيععوز الن تأععون الفعاء مسععوعملة يف هزم الوع يععب، وهععو شععدف السععاضعة لععذلك 

 يب  سب احلوا ث ال  الساءوا الوسويعل واشع وا ع د اقوضاء احلال واههومام به وصا  الفأاف فيهل وجيوز الن يأون الوع
،ععا الععثمن ال ليععل، رن اليثععا  لععا كععان عامععا كانععا كععل م ئيععة مععسخوذا علي ععا اليثععا ، فاجل ئيععة العع  مل يعملععوا في ععا اليثععا  

 يأون في ا تع يب ميثاق ا ال مذ اهش اءل 
 لع د تنمي ا للع د النيء ال موذ يف عدم اهنوفاع بهل وال مذ: الطاح وانل اء، وهو ه ا مسوعاض لعدم العمل ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ووضاء الظ عععوض ه عععا نثيعععل انضعععاعة وانمهعععال، رن شعععسن النعععيء ال عععو  بعععه الو عععافس فيعععه الن جيععععل نصعععب عي يعععه وهعععا   
يعل تاشعيح ويناهد،ل وقال تععاىل (ف نعك أبعي  عا(ل وشعسن النعيء الاغعوئ ع عه الن يسعودبا وه يلوفعا إليعه، ويف هعذا الومث

 هسوعاضف ال مذ نخال  الع دل 
والضعمريان: ال صعوئ واجملعاوض، جيععوز عو مهعا إىل اليثعا  الي اسععوخفوا بع عد و وعوضعه بعثمن قليععل، وذلعك يوضعمن الهنعع   

اا  المهلععوا مععا واث ععوا عليععه مععن تميععني الأوععائ وعععد كومانععه، وجيععوز عو مهععا إىل الأوععائ الي المهلععوا الأوععائ ومل يعو ععوا بععه، والعع
 إمهال الحأامه وتعويض إقامو ا ب فع قليل، وذلك يدل على نوعي انمهال، ومها إمهال  ايته وإمهال معانيهل 

واهشع اء ه عا هعاز يف الما لععة والعثمن ال ليعل، وهععو ث أيخذونعه معن الاشعى واجلععوائ  معن الهعل ارهععواء والظلع  معن الايسععاء  
سويالت الما لة، وأتويل كل حأ  فيه ضعائ علعى اليعدي اجلمعاباف والظلمعة  عا يطلعس والعامة على أتييد الظامل والفاسد الو

اليدي   يف رلع  الاعيعة معن ضعاوئ الوعسويالت الما لعة، ووعذياات العذين يصعدعون ال أعال وهعذهللا اييعة وإن كانعا يف الهعل 
 لة فيهل الأوائ إه الن حأم ا ينمل من ياتأب مثل ص يع   من السلمني هوا  م س احلأ  والع

(ه هسععععأ الععععذين يفاحععععون  ععععا التععععوا وهمععععون الن همععععدوا  ععععا مل يفعلععععوا فععععال وسععععم     فععععازف مععععن العععععذائ وهلعععع  عععععذائ  
[(  تأملععة رحععوال الهععل الأوععائ الوحععدث ععع    بميععان حالععة خل  عع  بعععد الن بععني اخععوالل المععانو   يف تمليعع  188اللععي  

الأوائ فلذلك عرب ع    الوصول للووصعل إىل ذكعا صعلوه العئيمعة الدين، وهذا ضائ  خا ماء به فايس  خا من الهل 
من حال من يفعل النا وارسة مث ه ي ف ع د حعد اهنأسعاض لعا فععل الو تطلعب السع  علعى شع عوه، بعل يات عي في تعب 

طععائ، ث ععاء ال ععا  علععى سععوء صعع عه، ويوطلععب احملععدف عليععهل وقيععل: ن لععا يف ال ععاف ني، وارطععائ لأععل مععن يصععلح لععه ار
والوصععول ه ععا  عععىن العععا  بععالم الع ععد رنععه الضيععد بععه قععوم معي ععون مععن الي ععو  الو ال ععاف ني، فمعععىن (يفاحععون  ععا التععوا( الهنعع  

 يفاحون  ا فعلوا  ا ت دم ذكاهللا، وهو نمذ الأوائ واهش اء به مث ا قليال وإمنا فاحوا  ا ثلوا بفعل   من نفع يف الدنيال 
همدوا  عا مل يفعلعوا( الهنع  همعون الث عاء علعي   أبهنع  حفظعة النعايعة وحااسع ا والععالون بوسويل عا، وذلعك ومعىن (همون الن  

خال  الواقعل هذا راها معىن اييةل وهو قول هاهدل وعن ابن عما  الهن  التوا إضالل التماع   عن انميان  حمد صلى 
  و عليه وسل  والحموا احلمد أبهن  علماء بأوب الدينل

   
 

 872صفحة : 
 
ويف المخاضي، عن اليب سعيد اردضي: الهنا ن لا يف ال اف ني، كانوا يوخلفون عن الغ و العاذيا، في مل م    ال   صلى   

و عليه وسل  وهمون الن همدوا أبن هل  نية اجملاهدين، وليس الوصول  عىن هم اهسوغاا ل ويف المخعاضي: الن معاوان بعن 
لموابة (اذهب اي ضافع إىل ابن عما  ف ل: لعئن كعان كعل امعائ فعاح  عا التعى والحعب الن همعد  عا مل يفععل مععذا احلأ  قال 

ل غذبن المجعون قال البن عما   وما لأ  وهلذهللا إمنا  عا ضسول و صلى و عليعه وسعل  ي عو ، فسعسهل  ععن شعيء فعاخربوهللا 
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ا  ا التوا من كوماهن  (مث قاال ابن عما  (وإذ الخذ و ميثا  الذين الوتعوا بغريهللا فسضوهللا الهن  قد اسوحمدوا إليه  ا الخربوهللا وفاحو 
 الأوائ( حع قوله (ه وسأ الذين فاحوا  ا مل يفعلوا( اييةل 

والفازف: مأان الفوزل وهو الأان الذي من هله يفوز السالمة من العدو مسيا الميداء الواسعة مفازف رن ال  طعع في عا  
 ه م العدائه و لمة الوتا ع دهللا وكانوا يوطلمون انقامة في ال قال ال ابغة:          يفوز ب فس

 الو الضع الميا يف صماء مظلمة                      تفيد العري ه يساى ،ا الساضي   
هملععة ال سععمة للفععوز  تععدافع ال ععا  ع ععا حععني ناكمع عععا                      مععن الظععامل تععدعى الم صعمعععاض ولععا كانععا الفععازف  

احلاصل في ا بني ذلك ب وله (من العذائ(ل وحا  (من( مع اهللا المدلية، مثل قوله تعاىل (ه يسعمن وه يغع  معن معوع(، 
 الو  عىن (عن( بوضمني مفازف معىن م ئافل 

ويععة علععى الغيمععة، وقععاالهللا وقعاال ثفععع، وابععن كثععري، وابععن عععاما، والبععو عمععاو، والبععو معفععا: ه هسععأ الععذين يفاحععون المععاء الوح 
 الماقون  بواء ارطائ  ل 

 الما سني (وسأ( ف االها الأسا ثفع، وابن كثري، والبو عماو، والأسائي، وابومعفا، ويع وئل وقاالها الفوح الماقونل  
مفعول (فال وقد ماء تاكيب ايية على نظ  بديع إذ حذ  الفعول الثان لفعل احلسمان ارول لدهلة ما يدل عليه وهو  

وسعععم   (، والو عععديا: ه هسعععأ العععذين يفاحعععون إخل النفسععع  ل والعيعععد فععععل احلسعععمان يف قولعععه (فعععال وسعععم   ( مسععع دا إىل 
الخا ب على  اي ة اهع ا  الفاء والتى بععدهللا الفععول الثعان: وهعو ( فعازف معن الععذائ( فو ازععه كعال الفعلعنيل وعلعى 

فاحععون  بوععاء ارطععائ  يأععون خطععاا لغععري معععني لععيع  كععل  ا ععب، ويأععون قولععه (فععال قععااءف اجلم ععوض (ه وسععأ الععذين ي
وسم   ( اع اضا الفاء اليضا وارطائ لل   صلى و عليه وسل  مع ما يف حذ  الفعول الثعان لفععل احلسعمان ارول، 

ال وسعم   : بفعوح المعاء الوحعدف علعى وهو  ل الفائدف، من تنويس السامع إىل مساع ال  ي عن حسعمانهل وقعاال اجلم عوض فع
الن الفعل رطائ الواحد؛ وقاال ابن كري، والبعو عمعاو، ويع عوئ بضع  المعاء الوحعدف علعى النعه رطعائ اجلمعع، وحيعث الهنمعا 
قعاءا الولعه بيعاء الغيمعة فضع  اليعاء جيععل فاعععل (هسعأ( ومفعولعه موحعدين الي ه هسعمون النفسع  ، واوعا  الفاععل والفعععول 

 لواحد من خصائ  الفعال الظن كما ه ا والحل ا ،ا الفعال قليلة، وهي: (ومد( و(عدم( و(ف د(ل للفعل ا
 والما سني (وسم   ( فال ااءات  اثلة لا يف سني (هسأ(ل  
[( تععذييل بوعيععد بععدل علععى الن و ه خيفععى عليععه مععا 189(وهلل ملععك السععماوات وارض  وو علععى كععل شععيء قععديا  

    ل يأومون من خالئ
[ الععذين يعذكاون و قيمعا وقعععو ا 190(إن يف خلعس السعماوات وارض  واخولعف الليععل وال  عاض يايت روي ارلمعائ   

[ ضب عا 191وعلى م عم   ويوفأعاون يف خلعس السعماوات وارض  ضب عا معا خل عا هعذا بطعال سعمح ك ف  عا ععذائ ال عاض 
[ ضب ععا إن ععا مسع ععا م عا اي ي ععا ي لسميععان الن  م ععوا بععابأ  192اض إنعك مععن تععدخل ال ععاض ف عد الخ يوععه ومععا للظععالني مععن النصع

[ ضب ا  ت ا ما وعدت ا على ضسلك وه ذ ث يوم ال يامة 193فسم ا ضب ا فاغفا ل ا ذنوب ا وكفا ع ا سيئات ا وتوف ا مع اربااض 
ل بععه معن ال ععدمات وال صععد [( هععذا غعا  النععف ال سعمة لععا توعابع مععن الغعاا  السععوضف، انو ع194إنعك ه ذلععف اليععا  

 والوخلالت ال اسمات، إىل غا  مديد هو اهعوماض خبلس العوامل والعااض ا والو ويه الذين يعوربون  ا في ا من  ايتل 
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ا  إىل ومثل هذا اهنو ال يأون إيذاث انو اء الأالم على الغاا  السوضف، علعى تف   عا، ف عد كعان الو  عل في عا معن الغع  

مناكله وقد وقع اهنو ال اين إىل غا  عام: وهو اهعوماض خبلس السماوات وارض  وحال الؤم ني يف اهتعا  بذلك، 
وهذا ال حو يف اهنو ال يعا  للخطيعب و عوهللا معن الغااضعه ع عب إيفائ عا ح  عا إىل غعا   خعا إيعذاث أبنعه الشعا  علعى 

 هنا اله  الغاا  الاسالة، كما وقع يف خوام سوضف الم افل اهنو اء، وشسن ال ا ن الن خيو  الوعظة ر
 وحا  (إن( لالهومام ارربل  
والاا  ئ(خلس السماوات وارض ( ه ا: إما  لض خل  ا، وهو ال ظام الذي مععل في عا، وإمعا ن يعاا  ارلعس الخلوقعات   

لب النيء خالصوهل وقعد قعدم ا يف سعوضف الم عاف  ك وله تعاىل (هذا خلس و(ل و(الولو ارلمائ( الهل الع ول الأاملة رن
بيان ما يف خلس السماوات وارض  واخوال  الليل وال  اض من ايايت ع د قولعه تععاىل (إن يف خلعس السعماوات وارض  

 واخوال  الليل وال  اض والفلك(اخلل 
ضا  ب وله (قياما وقعو ا وعلى م و، ( عمعوم و(يذكاون و( إما من الذكا اللسان وإما من الذكا ال ل  وهو الوفأري، وال 

ارحوال ك وهل : ضابه الظ ا والمطن، وقوهل : اشو ا كذا ع د الهل النا  والغعائ، علعى الن هعذهللا ارحعوال هعي موععاض  
الحوال المنا يف السالمة، الي الحوال النغل والااحة وقصد ال ومل وقيعل: الضا  الحعوال الصعلني: معن قعا ض، وععام  وشعديد 

  ل وسيا  ايية بعيد عن هذا العىنل العئ
وقوله (ويوفأعاون يف خلعس السعماوات وارض ( عطعف معاا   إن كعان العاا  العذكا فيمعا سعمس الوفأعري، وإعا تعه رمعل  

اخوال  الوفأا فيه، الو هو عطف مغايا إذا كان الاا  معن قولعه (يعذكاون( ذكعا اللسعانل والوفأعري عمعا ف عظيمعةل وضوى 
عن مالك ضزه و يف مامع العويمة قال: يل رم العدض اء: معا كعان شعسن اليب العدض اء? قالعا: كعان الكثعا شعسنه  ابن ال اس 

 الوفأري، قيل له: التاى الوفأري عمال من ارعمال? قال: نع ، هو الي نيل 
ععىن العالم، وإمعا علعى مععىن (وارلس(  عىن كيفية الثا ارلس، الو الخلوقعات الع  يف السعماء وارض ، فانضعافة إث علعى م 

 (يف(ل 
وقوله (ضب ا ما خل ا هذا ا ال( وما بعدهللا مجلعة واقععة موقعع احلعال علعى ت عديا قعول: الي يوفأعاون قعائلني: ضب عا إخل رن  

 هذا الأالم الضيد به حأاية قوهل  بدليل ما بعدهللا من الدعاءل 
و  يه والدعاء ع د الوفأري مع اخوال  تفأريه  وأتثعاه  ف ن قلا: كيف توا س اجلميع من الوي ارلمائ على قول هذا ال 

وم اصده ل قلا: هومل الهن  تل وهللا من ضسول و صلى و عليعه وسعل  فأعانوا يالزمونعه ع عد الوفأعا وع معه، وهومعل الن 
حعديث ابعن عمعا   و الهلم   إايهللا فصاض هئااهن  مثل قوله تعاىل (وقالوا مسع ا وال ع ا غفاانك ضب ا( ايايتل ويدل لذلك
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يف الصععحيح قععال:  بععا ع ععد خععال  ميمونععة ف ععام ضسععول و صععلى و عليععه وسععل  فمسععح ال ععوم عععن وم ععه مث قععاال العنععا 
 ايايت من سوضف  ل عماان  إىل  خا احلديثل 

فيه مجيع وجيوز ع دي الن يأون قوله (ضب ا ما خل ا هذا ا ال( حأاية لوفأاه  يف نفوس  ، ف و كالم ال فس ين و   
الوفأاين هسووائ   يف صحة الوفأا رنه ت  ل من معىن إىل موفاع ع ه، وقد اسووى الولو ارلمائ الوحدث ع    ه ا يف 
إ ضاو هذهللا العان، فسول الوفأعري النعو ىل هلع  الن الخلوقعات مل ذلعس ا عال، مث تفعاغ ع عه ت  يعه و وسعؤاله الن ي عي   ععذائ 

خلوقات  ائعا وعاصيا، فعلموا الن وضاء هذا العامل ثواا وع اا، فاسوعاذوا الن يأونوا  ن ح ا عليه  ال اض، رهن  ضالوا يف ال
كلمة العذائلوتوسلوا إىل ذلك أبهن  بذلوا غاية م دوضه  يف  لب ال ئاف إذ اسوئابوا م عا ي انميعان وهعو الاسعول عليعه 

والوت على الرب إىل  خاهللاللل فال يأا  الحد من الوي ارلمائ  الصالف والسالم، وسالوا غفاان الذنوئ، وتأفري السيئات،
خيلو من هذهللا الوفأاات وض ا زا  علي ا، ولا ن لا هذهللا ايية وشاعا بي   ، اهودى هلذا الوفأري من مل يأن انومعه لعه معن 

 قمل فصاض شائعا بني السلمني  عانيه واللفارهل 
، الو ما خل ا هذا يف حعال النعه ا عل، ف عي حعال هزمعة العذكا يف ال فعي ومعىن (ما خل ا هذا ا ال( الي خل ا ا ال 

وإن كانا فضلة يف انثمات، ك وله (وما خل  ا السعماوات وارض  ومعا بي  عا هعمعني( فال صعو  نفعي ع ائعد معن يفضعي 
 ثمات كثريال اعو ا ه  إىل الن هذا ارلس ا ل الو خلي عن احلأمة، والعائ تم  صيغة ال في على اعوماض سمس ان
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وميء بفاء الوع يب يف حأاية قوهل  (ف  ا عذائ ال اض( رنه تاتب على العل  أبن هذا ارلس حعس، ومعن مجلعة احلعس الن   

ه يسووي الصا  والطا ، والطيع العاصي، فعلموا الن لأل مسو اا م اسما فسسلوا الن يأوث من الهل ارري اجمل مني عذائ 
  ال اضل

وقععوهل  (ضب ععا إنععك مععن تععدخل ال ععاض ف ععد الخ يوععه( مسعععو  مسععا  الوعليععل لسععؤال الوقايععة مععن ال ععاض، كمععا تععؤذن بعععه (إن(  
السوعملة نضا ف اههومام إذ ه م ام للوسكيد ه ال وار ي مصدض خ ى  عىن ذل وهان  االى من ال ا ، والخ اهللا الذله على 

ال اض أبن  خوهلا خ ي بعد انشاضف إىل موممة ذلك الطلب ب وهل  (عذائ  ضيو  ارش ا ، وومه تعليل  لب الوقاية من
ال اض( الن ال اض مع ما في ا من العذائ ارلي  في ا ق ا للمعذئ وإهانة عل ية، وذلك معىن مسعو ا يف نفعو  ال عا ، وم عه 

اجلع اء، الي معن يعدخل ال عاض ف عد قول إبااهي  عليه السعالم (وه ذع ن يعوم يمعثعون( وذلعك لظ عوض ومعه العاب  بعني النعا  و 
الخ يوععهل ورععع ي ه تطي عععه ارنفعععس، فعععال حامععة إىل أتويعععل أتولعععوهللا علعععى مععععىن ف ععد الخ يوعععه خععع اي عظيمعععال ونظعععاف صعععاحب 
الأنععا  ب ععول ضعععاف العععائ  مععن الضو ماعععى الصععمان ف ععد ال ضو  الي ف ععد ال ضو ماعععى لععئال يأععون معععىن اجلعع اء ضععاوضي 

ف لوعليس النا ، رنه خيلي الأالم عن الفائدف حي ئذل وقعد ت عدم شعيء معن هعذا ع عد احلصول من النا  فال تظ ا فائد
 قوله تعاىل (فمن زح ح عن ال اض وال خل اجل ة ف د فاز(ل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ورمععل هععذا الع مععوهللا  ععا يف الطمععاع الوفععا ي بععه عععن ارعع ي والذلععة اهلععاع إىل الحالف عع  والنصععاضه ، فعملععوا الن ه نصععري يف  
 وا بذلك أتكيدا للحاص علعى اهسعوعاذف معن ععذائ ال عاض إذ قعالوا (ومعا للظعالني معن النصعاض( الي رهعل ايخاف للظامل ف ا

 ال اض النصاض تدفع ع    ار يل 
وقولععه تعععاىل (ضب ععا إن ععا مسع ععا م ععا اي( الضا وا بععه ال عع   مععدا صععلى و عليععه وسععل ل وال ععا ي، الععذي يافععع صععوته الأععالمل  

لأالم ضفعا قواي رمل انمساع، وهو منوس من ال داء بأسا ال عون وبضعم ا وهعو الصعوت الاتفععل وال داء: ضفع الصوت ا
ي ال: هو الندى صوب الي الضفع، فسصعل ال عداء اجل عا الصعوت والصعياح بعه، م عه مسعي  ععاء النعخ  شخصعا لي معل إليعه 

( و( ( و(الاي( و(هيا(ل وم عه مسعي ارذان نداء، رن من شسنه الن يافع الصوت به؛ ولذلك معلوا له حاوفا  دو ف مثل (اي
نععداء، وال لععس ه ععا علععى المالغععة يف انمسععاع والععدعوف وإن مل يأععن يف ذلععك ضفععع صععوت، ويطلععس ال ععداء علععى  لععب انقمععال 
 الذات الو الف    او  معلومة ك وله تعاىل (وث ي اهللا الن اي إبااهي  قد صدقا الاياي( وجيوز الن يأون هو الاا  ه ا رن
ال عع  يععدعو ال ععا  ب حععو: اي الي ععا ال ععا  واي بعع  فععالن  وي المععة  مععد و ععو ذلععكل وسععيسو تفسععري معععان ال ععداء ع ععد قولععه 

 تعاىل (ونو وا الن تلأ  اجل ة( يف سوضف ارعاا ل والالم هم العلة، الي رمل انميان اهللل 
  ول  ون حاوفهل و (الن( يف (الن  م وا( تفسريية لا يف فعل (ي ا ي( من معىن ال 
ومعععاءوا بفعععاء الوع يعععب يف (فنم عععا(: للدهلعععة علعععى المعععا ضف والسعععمس إىل انميعععان، وذلعععك  ليعععل سعععالمة فطعععا   معععن ارطعععس   

 والأاباف، وقد تومسوا الن تأون مما ض   نمابة لا بذلوا كل ما يف وسع   من اتماع الدين كانوا ح ي ني ب مي الغفافل 
و ععاضان يف الععا ف النععو ني م  ععا إه النععه شععاع الغفععا والغفععاان يف العفععو عععن الععذنب والوأفععري يف تعععويض والغفعا والوأفععري م 

الذنب بعو ، فأسن العو  كفا العذنب الي سع هللا، وم عه مسيعا كفعاضف انفطعاض يف ضمضعانل وكفعاضف احل عث يف اليمعني إه 
غفاته،والضا وا من السيئات ما كان فيعه حعس ال عا ، فلعذلك الهن  الضا وا الذنوئ ما كان قاصاا على ذوا  ، ولذلك  لموا م

سععسلوا تأفريهععا ععع   ل وقيععل هععو هععا  أتكيععد، وهععو حسععن، وقيععل الضا وا مععن الععذنوئ الأمععائا ومععن السععيئات الصععغائا رن 
 امو ائ الأمائا يأفا الصغائا، ب اء على الذنب ال ل على انمث من السيئةل 

ن ميوتوا على حالة الرب، أبن يالزم   الرب إىل المات والن ه ياتدوا على ال اضه ، ف ذا ماتوا  وسسلوا الوفاف مع اربااض، الي ال 
كععذلك مععاتوا مععن مجلععة اربععااضل فالعيععة ه ععا معيععة اعوماضيععة، وهععي النععاضكة يف احلالععة الأاملععة، والعيععة مععع اربععااض البلعع  يف 

حمه ضعمن مجعع ي يدونعه إقمعاه علعى العرب بلسعان ال عال ولسعان اهتصا  الدهلة، رنه بعا يامعى  وامعه وت ايعدهللا لأعون صعا
 احلالل 
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 ول ا سسلوا الثوبة يف الدنيا وايخاف تاقوا يف السؤال إىل  لب و يس الثوبة، ف الوا (و ت ا ما وعدت ا على ضسلك(ل   
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ن الاسععل هعع  الوععو  علععي  ، ومععىن الوعععد علععى وووعل كلمععة (ععل( الن تأععون لوعديعة فعععل الوعععد، ومع اهعا الوعليععل فيأعو  
الاسل النه وعد على تصدي    فوعني ت ديا مضا ، ووومل الن تأون (على( رافا مسعو اا، الي وععدا كائ عا علعى ضسعلك 
الي، م ع ه علعي  ، وموعلعس اجلعاض يف مثلعه كعون غعري ععام بعل هعو كعون خعاص، وه ضعري يف ذلعك إذا قامعا ال اي عة، ومعععىن 

ئذ اهسوعالء اجملازي، الو تعئيل (على( رافا مسو اا حاه من (معا وععدت ا( اليضعا، بو عديا كعون ععام لأعن معع (على( حي 
 ت ديا مضا  إىل ضسلك، الي على اللس ة ضسلكل 

والوعو  على اللس ة الاسل الو على الوصعديس ،ع  ارر عا النعه ثعوائ ايخعاف وثعوائ العدنيا: ل ولعه تععاىل (فعنبه  و ثعوائ  
وحسععن ثععوائ ايخععاف( وقولععه (وعععد الععه الععذين  م ععوا معع أ  وعملععوا الصععاحلات ليسععوخلف    يف ارض ( اييععة وقولععه  الععدنيا

(ول د كوم ا يف ال بوض من بعد الذكا الن ارض  ياث ا عمعا ي الصعاحلون(ل والعاا  الاسعل يف قولعه (علعى ضسعلك( خصعوص 
لعه ل ولعه تععاىل (فعال وسعأ و  لعف وععدهللا ضسعله(ل وم عه   مد صلى و عليه وسعل  ال لعس عليعه وصعف (ضسعل( تعظيمعا

 قوله تعاىل (وقوم نوح لا كذبوا الاسل الغاق اه (ل 
فعع ن قلععا: إذا كععانوا عععالني أبن و وعععده  ذلععك وأبنععه ه خيلععف اليعععا  فمععا فائععدف سععؤاهل  ذلععك يف  عععائ  ? قلععا: لععه  

ف على حصول قمول العمال ال  وعد و علي ا  ا سسلوهللا ف عد يظ عون وموهللا: الحدمها: الهن  سسلوا ذلك ليأون حصوله الماض 
النفس    تني  ا يملغ   تلك الاتمة وخينون لعل   قد خلطوا العماهل  الصاحلة  ا يمطل ا، ولعل هذا هو السعمب يف هعيء 

علوهعععا نويئعععة فععععل م طعععوع العععواو يف قعععوهل  (و ت عععا معععا وععععدت ا(  ون الفعععاء إذ معلعععوهللا  ععععوف مسعععو لة لوح عععس سعععمم ا، ومل جي
 صوله، ويدل لصحة هذا الوسويل قوله بعد (فاسعوئائ هلع  ض،ع  الن ه الضعيع عمعل عامعل مع أ ( معع الهنع  مل يطلمعوا ه عا 

 عدم إضاعة العماهل ل 
الثان: قال يف الأنا : الضا وا الووفيس إىل السمائ معا وععده  و علعى ضسعلهل فعالأالم مسعوعمل ك ايعة ععن سعمب ذلعك  

 الووفيس ارعمال الوعو  علي ال  من
الثالث: قال فيه ما حاصله: الن يأون هذا من ائ ار ئ مع و حع ه يظ عاوا  ظ عا السعوحس لوحصعيل الوععو  بعه  

 تذلال، الي كسؤال الاسل علي   السالم الغفاف وقد علموا الن و غفا هل ل 
ذلك رن حصوله منعاو  الوفعاف علعى انميعان، وقعد يؤيعد هعذا أبهنع   أبهن  سسلوهللا 273الاابع: المائ ال اايف يف الفا   

قدموا قمله قوهل  (وتوف ا مع اربااض( لأن هذا اجلعوائ ي وضعي قصعا الوععو  بعه علعى ثعوائ ايخعاف، والععا وا سعؤال ال ئعاف 
 من خ ي يوم ال يامة لندته علي  ل 

، فالدعاء ب وهل  (و ت ا ما وععدت ا علعى ضسعلك( م صعو  م عه ارامس: الن الوعو  الذي سسلوهللا ال صا على العدو خاصة  
تعئيعل ذلعك هلع ، يعع  الن الوععد كعان جملمعوع ارمعة، فأععل واحعد إذا  ععا ،عذا ف منعا يعع  الن جيعلعه و  عن يعاى مصععدا  

فوقع المعاث علعى وعد و تعاىل خنية الن يفوق  ل وهذا ك ول خمائ ابن ارضت: هاماث مع ال   نلومس ومه و تعاىل 
و فم  ا من الي عا له مثاته ف و ي د،ا، وم ا من مات مل أيكل من الماهللا شعيئا، مع    مصععب بعن عمعري، قوعل يعوم الحعد، 

 فل  اد له ما نأف ه إه با ف إخلل 
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مد ضضي و وقد ابودالوا  عائ   وخللوهللا ب دائه تعاىل: مخس ماات إر اض للحامة إىل إقمال و علي  ل وع  معفا بن   
ع ه  من ح  به الما ف ال: اي ضئ مخس ماات الااهللا و  ا خيا  والعطاهللا ما الضا ، واقاالوا (الذين يذكاون و قياما وقعو ا( 

 إىل قوله (إنك ه ذلف اليعا (ل 
  والذوا (فاسوئائ هل  ض،  الن ه الضيع عمل عمل م أ   ن ذكا الو النثى بعضأ  من بعض فالذين هعاماوا معن  ايضهع 

يف سميلي وقولوا وقولوا ركفان ع    سيئا   ور خاهن  م ا جتاي معن وو عا ارهنعا ثعواا معن ع عد و وو ع عدهللا حسعن 
[(  لععا الفععاء علععى سععاعة انمابععة  صععول الطلععوئ، و لععا علععى الن م امععاف العمععد ضبععه ب لمععه ضععائ مععن 195الثععوائ 

 ضاوئ الدعاء قابل لسمابةل 
   
 

 876صفحة : 
 
و(اسوئائ(  عىن المائ ع د مج وض الئمة اللغة، فالسني والواء للوسكيد، مثل: اسووقد واسوخل ل وعن ال عااء، وعلعي   

بعن عيسععى الابععي: الن اسععوئائ الخع  مععن المعائ رن اسععوئائ ي عال لععن قمعل مععا  ععي إليععه، والمعائ الععع ، في عال لععن 
ي للئوائ والو يؤ له، لأن عرب به ععن انمابعة ل لعة انفأاك عا المائ ال مول الا ل وقال الااغب: اهسوئابة هي الوحا 

 م هل وي ال: اسوئائ له واسوئابه، فعدي يف ايية ارم، كما قالوا: زد له وشأا له، ويعدى ب فسه اليضا مثل ال 
 قال كعب بن سعد الغ وي، ياثي قايما له:           
فلعع  يسععوئمه ع ععد ذاو هعععيب وتعمععريه  يف  عععائ   بوصععف (ب ععا(         و اع  عععا اي مععن جييععب إىل ال ععدا                

 ون السعع  اجلاللععة لععا يف وصععف الابوبيععة مععن الدهلععة علععى النععف ة الابععوئ، و مععة ارععري لععه، ومععن اهععع ا  أبهنعع  عميععدهللا 
 ولووستى انضافة الفيدف الو نايف وال ائ، ولا  حسن  عائ    ثله ب وهل   ضب ا، ضب ال 

 ومعىن نفي إضاعة عمل   نفي إلغاء اجل اء ع ه: معله كالضائع غري احلاصل يف يد صاحمهل  
ف في إضاعة العمل اهعودا  بعلم   وحسمانه هل ، ف عد تضعم ا اهسعوئابة و يعس ععدم إضعاعة العمعل تطمي عا ل لعو،   

عععدت ا علععى ضسععلك( و يععس قمععول العمعععاهل  مععن ومععل عععدم ال مععول، ويف هععذا  ليععل علععى الهنعع  الضا وا يف قعععوهل  (و ت ععا مععا و 
 واهسوعاذف من احلم ل 

وقوله (من ذكا الو النثى( بيان لعامل وومه احلامة إىل هذا الميان ه ا الن ارعمال ال  التوا ،ا الكربها انميعان، مث اهلئعاف،  
يف انميععان واهلئععاف يسععاوين مث اجل عا ، ولععا كععان اجل ععا  الكثععا تأععاضا خيععف الن يوععوه  الن ال سععاء هحععظ هلععن يف ذلععك ف ععن 

الامال، وهن هلن حظ ن يف ثوائ اجل ا  رهنن ي من على الاضى ويداوين الألمى، ويس ني اجليأل، وذلك عمل عظي  
 به اسوم اء نفو  السلمني، ف و ه ي صا عن ال وال الذي بع إتال  نفو  عو الؤم نيل 
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سعوئائ هلع  موصعل بعمعض، وهعي كلمعة ت وهلعا الععائ  ععىن الن وقوله (بعضعأ  معن بععض( معن فيعه اتصعالية الي بععض ال 
شسهن  واحد والماه  سواءل قال تعاىل (ال اف ون وال اف ات بعض   من بععض أيمعاون ال أعا(إخلللل وقعوهل : هعو مع  والث 

 م ه، ويف عأسه ي ولون كما قال ال ابغة:          
اين علعى مععىن الن نسعاءك  وضمعالأ  جيمع ع  الصعل واحعد، وعلعى ف ن لسا م ك ولسا م  وقعد زل عا مج عوض الفسع  

هذا فموقع هذهللا اجلملة موقع الوعليل للوعمي  يف قوله (من ذكا الو النثى( الي رن شسنأ  واحدل وكل قائ   ا لو مل ي   بع 
 ولععه تعععاىل لضععاعا مصععلحة ايخععا، فععال معع م الن كععانوا سععواء يف و يععس وعععد و إايهعع ، وإن اخولفععا العمععاهل  وهععذا ك

 (للامال نصيب  ا اكوسموا ولل ساء نصيب  ا الكوسأ(ل 
وارر ا ع دي الن ليس هذا تعليال لضمون قوله (من ذكا الو النثى( بل هعو بيعان للوسعاوي يف ارخمعاض الوعل عة بضعمائا   

وسعاوين في عا، ليأعون ن يعدا الخا مني الي النو  يف ع اي  أبعمالأ  سواء، وهو قضاء حلس ما هل  من ارعمال الصعاحلة ال
 لمسا  نيي  ال اماين بفضل اهلئاف ايو يف قوله (فالذين هاماوا(، ايايتل 

وقوله (فالذين هاماوا( تفايع عن قوله (ه الضيع عمل عامل( وهو معن ذكعا ارعاص بععد الععام لالهومعام بعذلك ارعاص،  
 فاز ،ا ال اماونل  واشومل على بيان ما تفضلوا فيه العمل، وهو اهلئاف ال 

وال عاماف: هعي تعاو العو ن ب صعد اسعويطان غعريهللا، والفاعلعة في عا للو ويعة كسنعه هئعا قومعه وهئعاوهللا رهنع  مل هصعاوا علعى  
ب ائععه، وهععذا الصععل ال ععاماف الن تأععون ل ععافاف و وهععا، وهععي تصععديس ،ئععاف الععذين هععاماوا إىل بععال  احلمنععة و،ئععاف الععذين 

  هاماوا إىل الدي ةل
وعطععف قولععه (والخامععوا مععن  ايضهعع ( علععى (هععاماوا( لوح يععس معععىن الفاعلععة يف هععاما الي هععاماوا م ععاماف لعع ه  إلي عععا  

قعوم  ، سععواء كععان انخععاا  بصععايح ال عول الن انجلععاء، مععن م ععة سععوء العاملعة، ول ععد هععاما السععلمون اهلئععاف اروىل إىل 
ما ضسول و صلى و عليه وسل  هئاته إىل الدي ة والوحس به السلمون  احلمنة لا هقوهللا من سوء معاملة الناكني، مث ها

كل  ، لا هقوهللا من الذى الناكنيل وه يومد ما يدل على الن الناكني الخاموا السلمني، وكيف واخوفاء ضسول و صلى 
 يدل لذلك اليضا قول كعب:          و عليه وسل  ع د خاومه إىل الدي ة يدل على حاص الناكني على صدهللا عن اراو ، و 

 يف فوية من قايأل قال قائل                        بمطن مأة لا السلموا زولوا    
 

 877صفحة : 
 
الي قال قائل من السلمني اخاموا معن مأعة، وعليعه فأعل معا وض   عا فيعه الهنع  الخامعوا معن  ايضهع  بغعري حعس فوسويلعه النعه   

قول وضقة ابن نوفل  اي ليو  الكونة معك إذ خيامك قومك  ، وقول ال   صلى و عليه وسل  له   انجلاء إىل اراو ، وم ه
الو  امي ه ? ف ال: ما ماء ن   ثل ما مئا به إه عو ي  ل وقوله (والوذوا يف سميلي( الي الصا،  ارذى وهو مأعاوهللا 

والوىفل وهعذهللا حالععة تصعديس الععذين الوذوا قمعل اهلئععاف قليعل معن قععول الو فععل وف عع  م عه الن مععن الصعا،  الضعا الوىل الثععوائ 
 وبعدهال 
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وقولععه (وقععاتلوا وقولععوا( مجععع بي  مععا انشععاضف إىل الن لل سععمني ثععواال وقععاال اجلم ععوض: وقععاتلوا وقولععوا وقععاال زعع فل والأسععائي،  
اين وارنصاض من الذين وخلف: وقولوا وقاتلوا عأس قااءف اجلم وض ومنل ال ااءتني واحد، وهذهللا حالة تصديس على ال ئ

ماهدوا فاسون دوا الو ب وال وقوله (ركفان ع    سيئا  ( إخل مؤكد بالم ال س ل وتأفري السيئات ت دم السعيئات ت عدم 
  نفال 

[ لأن الذين ات وا ض،ع  197[ مواع قليل مث مسواه  م    وبئس ال ا  196(ه يغانك ت لب الذين كفاوا يف المال   
[( اع ا  يف الث عاء هعذهللا 198من وو ا ارهناض خالدين في ا ن ه من ع د و وما ع د و خري لألبااض  هل  م ات جتاي

ارانعة، ننعس عععن قولعه (فاسعوئائ هلعع  ض،ع  الن ه الضععيع عمعل عامعل معع أ ( اعومعاض مععا يوضعم ه ععدم إضععاعة العمعل كعع  
لك من حامعان العذين مل يسعوئيموا لعداعي انميعان وهع  النعاكون، اجل اء عليه م اء كامال يف الدنيا وايخاف، وما يسول مه ذ

 وه  الاا  الذين كفاوا كما هو مصطلح ال ااءل 
 وارطائ لغري معني  ن يووه  الن يغاهللا حسن حال الناكني يف الدنيال  
ال عافع، وهععو منعوس مععن والغعاض والغعاوض: ان مععاع يف المعا  مععوئ علعى نيععة ععدم وقوعععه، الو إر عاض ارمععا الضعا يف صععوضف  

الغعاف بأسعا الغعني وهعي الغفلعة، وضمعل غعا بأسعا الغعني إذا كعان ي خعدع لعن خا ععهل ويف احلعديث (العؤمن غعا كععار( الي 
 يظن ارري أبهل النا إذا الر اوا له ارريل 

 وهو ه ا مسوعاض لظ وض النيء يف مظ ا  موئ، وهو يف العاقمة مأاوهللال  
و لععب رن الو لععب سععممه، ف ععو هععاز ع لععي، والعععىن ه ي مغععي الن ه يغععاول ونظععريهللا (ه يفو عع أ  والسعع د فعععل الغععاوض إىل ال 

 النيطان( و(ه( ثهية رن نون الووكيد ه جتيء مع ال فيل 
وقاال اجلم وض: ه يغانك بونديد العااء وتنعديد ال عون وهعي نعون الووكيعد الث يلعة، وقاالهعا ضويعس ععن يع عوئ ب عون سعاك ة،  

 الووكيد ارفيفةل  وهي نون
والو لب: تصا  على حسب النيئة يف احلاوئ والوئاضات والغا  و عو ذلعك، قعال تععاىل (معا جيعا ل يف  ايت و إه  

 الذين كفاوا فال يغاضو ت لم   يف المال (ل 
 والمال : ارض ، والواع: النيء الذي ين ي للوموع بهل   
جلملة (ه يغانك(ل والواع: ال فعة العاملة، قال تعاىل (وما احلياف الدنيا يف ايخاف إه ومجلة (مواع قليل( إىل  خاها بيان  

 مواع(ل 
ومجلععة (لأععن ات عععوا ض،عع ( إىل  خاهععا افووحعععا  ععا  اهسععودضاو رن مضعععموهنا ضععد الأععالم العععذي قمل ععا رن مععععىن (ه  

 لؤم ني الو ني هل  م افع  ائمةل يغانك( إخل وصف ما ه  فيه أبنه مواع قليل، الي غري  ائ ، والن ا
وقاال اجلم وض: بوخفيف ال ون ساك ة  ففة من الث يلة وهعي م ملعة، وقعاالهللا البعو معفعا بونعديد ال عون مفووحعة وهعي عاملعة  

 عمل إنل 
ا وال  ل بض  ال ون وال اي وبضم  ا مع سأون ال اي ما يععد لل  يعل والضعيف معن الأاامعة وال عاى، قعال تععاىل (ولأع  في ع 

 ما تنو ي النفسأ  ولأ  في ا ما تدعون ن ه من غفوض ضحي (ل 
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 و(اربااض( مجع الرب وهو الوصو  الربف والرب، وهو حسن العمل ضد الفئوضل  
(والن من الهل الأوائ لعن يعؤمن اهلل ومعا النع ل إلعيأ  ومعا النع ل إلعي   خاشععني هلل ه ينعاون  ايت و مث عا قلعيال الولئعك  

 [(  199 د ض،  إن و سايع احلسائ هل  الماه  ع
 

 878صفحة : 
 
عطف على مجلة (لأن العذين ات عوا ض،ع ( اسعوأماه لعذكا الفعا  يف تل عى انسعالم: ف عؤهء فايعس العذين  م عوا معن الهعل   

ة مؤذنة أبهن  الأوائ ومل يظ اوا إمياهن  رو  قوم   مثل ال ئاشي الصحمة، والثىن و علي   أبهن  ه هافون الدين، وايي
مل يأونععوا معععاوفني بععذلك رهنعع  لععو عافععوا انميععان لععا كععان مععن فائععدف يف وصععف   أبهنعع  مععن الهععل الأوععائ، وهععذا الصعع ف 
بعأس حال ال اف نيل والكيد اررب من وبالم اهبوداء للا  على ال اف ني الذين قعالوا لاسعول و لعا صعلى علعى ال ئاشعي: 

اان ليس علعى  ي عه ومل يعاهللا قع ل علعى معا ضوي ععن ابعن عمعا  وبععض الصعحابه الن ذلعك سعمب انظاوا إليه يصلي على نص
 ن ول هذهللا اييةل ولعل وفاف ال ئاشي حصلا قمل غ وف الحدل 

وقيل: الضيد ،  ه ا من الر ا إميانه وتصدي ه من الي و  مثل عمد و بن سالم و ري ، وكذا من  معن معن نصعاضى اعاان  
 ضسول و  أة إن صح خرب إسالم  ل الي الذين السلموا و 

وميء اس  انشاضف يف قوله (الولئك هل  المعاه  ع عد ض،ع ( للو ميعه علعى الن النعاض إلعي   بعه الحعاايء  عا سعري  معن انخمعاض  
 ع    رمل ما ت دم اس  انشاضفل 

 هل  يوم ال يامةل والشاض ب وله (إن و سايع احلسائ( إىل النه يما ض هل  أبماه  يف الدنيا وجيعله  
[( خوما السوضف بوصعاية مامععة للمعؤم ني 200(اي الي ا الذين  م وا اصربوا وصاباوا وضابطوا وات وا و لعلأ  تفلحون  

جتد  ع ميو   وتمعث اهلم  إىل  وام اهسوعدا  للعدو كي ه يثمط   ما حصل من اهل مية، فسماه  الصعرب العذي هعو مجعاع 
ل، مث الصاباف وهي الصعرب يف ومعه الصعابا، وهعذا الشعد الصعرب ثمعاب يف الع فس والقابعه إىل الو لع ل، الفضائل وخصال الأما

وذلعك الن الصعرب يف ومعه صعابا  خعا شعديد علعى نفعس الصعرب لعا يالقيعه معن م اومعة قعان لعه يف الصعرب قعد يسعاويه ف نععه ه 
 كما قال زفا بن احلاضث يف اعوذاضهللا عن اههن ام:            جيو  من صربهللا شيئا، رن نويئة الصرب تأون ر ول الصاباين صربا،

س ي اه  كسسا س وث  ثعلع عا                      ولأ    كانوا على الوت الصربا فالصعاباف هعي سعمب اعاح احلعائ كمعا   
 قال شاعا العائ الذي مل يعا  امسه:          

يصلى ،ا كل من عا او نرياثل وقوله (وضابطوا( الما هل  الاابطعة، وهعي        هل النا يف اهليئا مصعابعاف                 
مفاعلة من الاب ، وهو ضب  اريل للحااسة عن غري اجل ا  خنية الن يفئسه  الععدو، المعا و بعه السعلمني ليأونعوا  ائمعا 

بعد وقععة الحعد كمعا قعدم اهللا  نفعا، وقعد  على حذض من عدوه  ت مي ا هل  على ما يأمد به الناكون من مفاما   على غاف
وقععع ذلععك معع    يف وقعععة ارحعع ائ فلمععا المععاه  و اجل ععا  المععاه  أبن يأونععوا بعععد ذلععك الي ارععا مععن عععدوه ل ويف كوععائ 
اجل ا  من المخاضي: ائ فضل ضا  يوم يف سميل و وقول و تعاىل (اي الي عا العذين  م عوا اصعربوا وصعاباوا وضابطعوا( اخلل 
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انا الاابطة معاوفة يف اجلاهلية وهي ضب  الفا  للحااسة يف الثغوض الي اجل ات الع  يسعوطيع الععدو الوصعول م  عا إىل وك
 احلي مثل النعائ بني اجلمالل وما ضاليا من وصف ذلك مثل لميد يف معل وه إذ قال:          

 دوت جلام ا ول د زيا احلي وميل شأ                       فا  وشاحي إذ غ  
 فعلوت مات ما على ذي همعوف                      حا  إىل إعالم ن قوامع عا             
 حع إذا اللفا يدا يف كعافعا                      وامن عوضات الثغوض رالم ا    
 

 879صفحة : 
 
سععلمون ياابطعون يف ثغععوض بععال  فععاض  فعذكا انععه حععا  احلععي علعى مأععان مات ععب، الي عععال بعاب  فاسععه يف الثغالوكععان ال  

والنام وارندلس يف العرب، مث لعا اتسعع سعلطان انسعالم وامولأعوا المحعاض صعاض العاا  يف ثغعوض المحعاض وهعي النعطو  الع  
خينى ن ول العدو م  ا: مثل ضا  ال سوري بوونس مفاي ية، ضا  سال الغائ، وضب  تونس و اضس ا: مثل  عاو  علعي 

 قائ صفاقسل فسما و الاا  كما الما اجل ا  ،ذا العىنل وقد خفي علعى بععض الفسعاين ف عال بعضع  : الضا  بن سامل
ب ولععه (وضابطععوا( إعععدا  اريععل مابو ععة للئ ععا ، قععال: ومل يأععن يف زمععن ال عع  صععلى و عليععه وسععل  غعع و يف الثغععوضل وقععال 

الفعااغ معن الع  قمل عا، لعا ضوى مالعك يف الو عس، ععن اليب هايعاف: الن ال ع  بعض  : الضا  ب وله (وضابطوا( انوظاض الصالف بععد 
صلى و عليه وسل  ذكا انوظاض الصالف بعد الصالف، وقال: (فذلأ  الاا ، فذلأ  الاا (ل ونسب هذا ريب سلمة بعن 

يد الصععاعة (وقولععه (لععيس عمععد الازععانل قععال ابععن عطيععة: واحلععس الن معععىن هععذا احلععديث علععى الونععميه، ك ولععه (لععيس النععد
السععأني ،ععذا الطععوا  الععذي تععا هللا الل مععة والل موععان(، الي وك ولععه صععلى و عليععه وسععل   ضمع ععا مععن اجل ععا  ارصععغا إىل 

 اجل ا  اركرب  ل 
 والع ب هذا ارما ارما الو وى رهنا مجاع ارريات و،ا يامى الفالحل  
 بس  و الازن الاحي   
 سوضف ال ساء  
مسيا هذهللا السوضف يف كالم السلف سوضف ال ساء؛ ففي صحيح المخاضي ععن عائنعة قالعا  معا ن لعا سعوضف الم عاف وسعوضف  

ال ساء إه والث ع دهللا  ل وكذلك مسيا يف الصاحف ويف كوب الس ة وكوب الوفسري، وه يعا  هلا الس   خا، لأن يؤخعذ 
لا سوضف ال ساء ال صاى  يع  سوضف الطال  الهنا شعاضكا هعذهللا  ا ضوي يف صيحي المخاضي عن ابن مسعو  من قوله  ل   

السععوضف يف الوسععمية الطععوىل، ومل القععف عيععه صععاهال ووقععع كوععائ بصععائا ذوي خععربف الومييعع  للفععريوز الا ي الن هععذهللا السععوضف 
 تسمى سوضف ال ساء الأربى، واس  سوضف الطال  سوضف ال ساء الصغاىل ومل الضهللا لغريهللال 

افة إىل ال ساء الهنا افووحا أبحأام صلة الاح ، مث أبحأام ذ  ال سعاء، والن ،عا الحأامعا كثعريف معن وومه تسميو ا مض 
 الحأام ال ساء: ارزوا ، والم ات،وخوما أبحأام ذ  ال ساءل 
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 880صفحة : 

 
إه والث ع عدهللال وقعد علع  وكان ابوداء ن وهلا الدي ة، لا صح عن عائنة الهنعا قالعا: معا ن لعا سعوضف الم عاف وسعوضف ال سعاء   

الن ال   صلى و عليه وسل  بىن بعائنة يف الدي ة يف شوال، لثمان الش ا خلا من اهلئاف، واتفس العلماء على الن سوضف 
ال سععاء ن لععا بعععد الم ععاف، فوعععني الن يأععون ن وهلععا موععسخاا عععن اهلئععاف  ععدف  ويلععةل واجلم ععوض قععالوا: ن لععا بعععد  ل عمععاان، 

عماان ن لا يف خالل ثالث الي بعد الحد، فيوعني الن تأون سوضف ال سعاء ن لعا بععدهال وععن ابعن عمعا : ومعلوم الن  ل 
الن الول ما ن ل الدي ة سوضف الم اف، مث ارنفال مث  ل عماان، مث سوضف اهح ائ، مث الموح ة، مث ال سعاء، فع ذا كعان كعذلك 

سع ة الضبعع الو الول سع ة مخعس معن اهلئعاف، وبععد صعلح احلديميعة تأون سوضف ال سعاء ثزلعة بععد ارحع ائ الع  هعي يف الواخعا 
الذي هو يف س ة سا حيث تضم ا سوضف الموح ة شا  إضماع من أيو الناكني هاضا إىل السلمني عدا ال ساء، وهي 

ن لعه ابعن الو  ية (إذا ماءك  الؤم ات م اماات( اييةل وقد قيل: إن  ية (و توا اليوامى المواهل ( ن لا يف ضمل معن غطفعا
له يوي ، وغطفان السلموا بعد وقعة ارح ائ، إذ ه  من مجلة اهح ائ، الي بعد س ة مخسل ومن العلماء من قال: ن لا 
سوضف ال ساء ع د اهلئافل وهو بعيدل والغائ م ه من قال: إهنا ن لا  أة رهنا افووحا ئ(اي الي عا ال عا (، ومعا كعان (اي 

  الهنا ن لا  أة الايم الفوح ه قمل اهلئاف رهن  يطل ون الأي م القنيل وقال بعض  : الي ا ال ا ( ف و مأي، ولعله يع
نعع ل صععدضها  أععة وسععائاها الدي ععةل واحلععس الن ارطععائ ئ(اي الي ععا ال ععا ( ه يععدل إه علععى إضا ف  خععول الهععل مأععة يف 

(اي الي ا ال ا ( مدن اهتفا ل وه شك يف الهنا ارطائ، وه يل م الن يأون ذلك  أة، وه قمل اهلئاف، ف ن كثريا  ا فيه 
ن لا بعد  ل عماان رن يف سوضف ال ساء من تفاصيل ارحأام ما شسنه الن يأون بعد اسو ااض السلمني الدي ة، وانوظعام 

ذي يظ عا الحواله والم    من العدائ  ل وفي ا  ية الويم ، والويم  شاع يوم غ وف الايسيع س ة مخس، وقيل: س ة سعال فالع
الن ن ول سعوضف ال سعاء كعان يف حعدو  سع ة سعمع و العا معدف ن وهلعا، ويؤيعد ذلعك الن كثعريا معن ارحأعام الع  معاءت في عا 
مفصلة ت دما هملة يف سوضف الم اف من الحأام اريوام وال ساء والواضيث، فمعظ  معا يف سعوضف ال سعاء شعاائع تفصعيلية يف 

من نظ  الوال والعاشاف واحلأ  وغري ذلك، على النه قد قيل: إن  خا  ية م  ا،  معظ  نواحي حياف السلمني اهموماعية
 ية الأاللة، هي  خا  ية ن لا من ال ا ن، على النه جيوز الن يأون بني ن ول سائا سوضف ال ساء وبعني نع ول  يعة الأاللعة، 

 ا بسوضف ال ساء ال  في ا ايية اروىلل ووض ت يف ال  يف  خاها مدف  ويلة، والنه لا ن لا  ية الأاللة ارخريف الماوا محلاق
الس ة تسمية  ية الأاللعة اروىل  يعة النعواء، و يعة الأاللعة ارخعريف  يعة الصعيفل ويوععني ابوعداء ن وهلعا قمعل فعوح مأعة ل ولعه 

 ععا الخام عا مععن هععذهللا تععاىل (ومععا لأع  ه ت ععاتلون يف سععميل و والسوضععفني مععن الامععال وال سعاء والولععدان العذين ي ولععون ضب
ال اية الظامل الهل ا( يع  مأةل وفي ا  ية (إن و أيماك  الن تؤ وا ارماثت إىل الهل ا( ن لا يوم فوح مأة يف قصة عثمان 
بن  لحة الني ، صاحب مفواح الأعمة، وليس في ا مدال مع الناكني سوى و ري  يع   ،  عو قولعه (ومعن ينعاو اهلل 

ا ف د ضل ضاله بعيدا( اخل، وسوى الو ديد ال وعال، وقطعع مععذضف الو اععدين ععن اهلئعافل وتعوهني ف د اف ى إمثا عظيم
أبس   عن السلمني،  ا يدل على الن الما الناكني قد صاض إىل وهن، وصاض السلمون يف قوف علي  ، والن معظم ا، بعد 
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مع ال صاضى لعيس بأثعري، ولأ عه الوسعع  عا يف سعوضف  ل الونايع، مدال كثري مع الي و  وتنويه رحوال ال اف ني، ومدال 
عماان،  ا يدل على الن  ا معة السعلمني لل صعاضى الخعذت تظ عا بسعمب تفنعي انسعالم يف ذعوم احلئعاز النعامية لفعوح 

 معظ  احلئاز و امةل 
 (ل وقد عدت الثالثة والوسعني من السوض، ن لا بعد سوضف الموح ة وقمل سوضف (إذا زل لا ارض  
وعد   ي ا مائة ومخس وسمعون يف عد  الهعل الدي عة ومأعة والمصعاف، ومائعة وسعا وسعمعون يف ععد  الهعل الأوفعة، ومائعة  

 وسمع وسمعون يف عد  الهل النامل 
    
 

 881صفحة : 
 
وقععد اشععوملا علععى الغععاا  والحأععام كثععريف الكثاهععا تنععايع معععامالت ارقععااء وح ععوق  ، فأانععا فاوو ععا م اسععمة لععذلك   

الوذكري ب عمة خلس و، واله    وقون أبن ينأاوا ض،  على ذلك، والن يااعوا ح و  ال وع الذي خل وا م ه، أبن يصلوا 
الضحعام   ال ايمععة والمعيعدف، والافععس بضععفاء ال ععوع معن اليوععامى، ويااعععوا ح عو  صعع ف ال سعاء مععن نعوع   مقامععة العععدل يف 

 ، وشععاع قععوانني العاملعععة مععع ال سععاء يف حععال  اهسععو امة واه ععاا  مععن كعععال معععامال ن، وانشععاضف إىل ال أععاح والصععدا
ال ومني، ومعاشا ن والصاحلة مع ن، وبيان ما هعل للوع و  مع  ن، واحملامعات ال اابعة الو الصع ا، والحأعام اجلعواضي  لعك 

المععواهل  وحفظ عا هلعع  والوصععاية اليمعنيل وكععذلك ح ععو  مصعري الععال إىل ال اابععة، وت سعي  ذلععك، وح ععو  حفعظ اليوععامى يف 
 علي  ل 

مث الحأام العامالت بني مجاعة السعلمني يف ارمعوال والعدماء والحأعام ال وعل عمعدا وخطعس، وأتصعيل احلأع  النعاعي بعني  
السعلمني يف احل عو  والععدفاع ععن العوعدى عليععه، وارمعا مقامععة الععدل بعدون مصععانعة، والوحعذيا معن اتمععاع اهلعوى، وارمععا 

 ، والواساف، وال اء ارماثت، والوم يد لوحار شائ ارمال الرب
و ائفة من الحأام الصالف، والط اضف، وصالف ارو ل مث الحوال الي و ، لأثا   الدي عة، والحعوال ال عاف ني وفضعائح  ،  

مأة، وإبطال منثا  والحأام اجل ا  لدفع شوكة الناكنيل والحأام معاملة الناكني ومساوي  ، ووموئ هئاف الؤم ني من
 اجلاهليةل 

وقد ذلل ذلك مواعظ وتاغيب، وهني عن احلسد، وعن ن  ما للغري من ال ااي ال  حام م  ا من حام  أع  النعاع، الو  
  أ  الفطافل وال غيب يف الووس  يف ارري وانصالحل وبث احملمة بني السلمنيل 

فعس واحعدف وخلعس م  عا زوم عا وبعث م  معا ضمعاه ونسعاء( معاء ارطعائ (اي الي ا ال ا  ات وا ضبأع  العذي خل أع  معن ن 
ئ(اي الي ا ال ا (: لينمل مجيع المة الدعوف الذين يسمعون ال ا ن يومئذ وفيما أيو من ال مانل فضعمري ارطعائ يف قولعه 

  كفعاض الععائ وهع  العذين (خل أ ( عائد إىل ال ا  الخا مني ال ا ن، الي لئال خيو  الؤم ني إذ غري الؤم ني حي ئعذ هع
تل وا  عوف انسالم قمل مجيع المنا رن ارطائ ماء بلغو  ، وه  العسموضون الومليع  لم يعة ارمع ، وقعد كوعب ال ع  صعلى 
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و عليه وسل  كومه للاوم وفاض  ومصا العابية لو م  هل  بلغا  ل فلما كان ما بعد هذا ال عداء مامععا لعا يعؤما بعه ال عا  
ؤمن وكععافا، نعو ي مجيعع ال ععا ، فعدعاه  و إىل الوععذكا أبن الصعل   واحعد، إذ قععال (ات عوا ضبأع  الععذي خل أع  مععن بعني مع

نفععس واحععدف(  عععوف تظ ععا في ععا ال اسععمة بععني وحععدف ال ععوع ووحععدف اهعو ععا ، فال صععو  مععن الو ععوى يف (ات ععوا ضبأعع ( ات ععاء 
بصععفات الأمععال، وت  يععه عععن النععاكاء يف الومععو  وارفعععال غضععمه، ومااعععاف ح وقععه، وذلععك حععس توحيععدهللا واهععع ا  لععه 

 والصفاتل 
 ويف هذهللا الصلة بااعة اسو الل م اسمة لا اشوملا عليه السوضف من ارغاا  ارصلية، فأانا    لة الديمامةل  
يوعه، إذ العائ هعو وعرب ئ(ضبأ (،  ون اهس  العامل، رن يف مععىن العائ معا يمععث العمعا  علعى احلعاص يف انميعان بوحدان 

الالك الذي يائ  لوكه الي، يدبا شؤونه، وليوستى بذكا لفظ  الائ   ايس انضافة الدالة على الهنع    وقعون بو عواهللا حعس 
الو ععوى، والدالععة علععى الن بععني الععائ والخععا مني صععلة تعععد إضععاعة زاقععة وضععالهل والمععا الو ععوى يف قولععه (وات ععوا و الععذي 

فال صععد ارهعع  م  ععا: ت ععوى الععؤمن احلععذض مععن الوسععاهل يف ح ععو  ارضحععام واليوععامى مععن ال سععاء تسععاءلون بععه وارضحععام( 
 والامالل مث ماء اس  الوصول (الذي خل أ ( انميان إىل ومه ب اء ارري رن الذي خلس اننسان ح يس أبن يو ىل 

س وح ععه اهعومععاضل ويف اييععة تلععويح ووصععل (خل أعع ( بصععلة (مععن نفععس واحععدف( إ مععا  للو ميععه علععى عئيععب هععذا ارلعع 
للمناكني أبح ية اتماع    عوف انسالم، رن ال ا  الب اء الئ واحد، وهذا الدين يدعو ال ا  كل   إىل موابعوعه ومل خيع  
المعععة معععن ارمععع  الو نسعععما معععن ارنسعععائ، ف عععو معععديا أبن يأعععون  يعععن مجيعععع المنعععا، خبعععال  ب يعععة النعععاائع ف عععي مصعععاحة 

عي ةل ويف ايية تععايض للمنعاكني أبن الوىل ال عا  أبن يومععوهللا هعو  معد صعلى و عليعه وسعل  رنعه معن اخوصاص ا أبم  م
 ذوي ضز  ل ويف ايية ن يد لا سيمني يف هذهللا السوضف من ارحأام الاتمة على ال سب وال اابةل 

   
 

 882صفحة : 
 
   م من ضلعه، كما ي وضيه راها قوله (م  ا(ل  وال فس الواحدف: هي   مل وال و : حواء، ف ن حواء الخاما من  
و(من( تمعيضيةل ومعىن الومغيض الن حواء خل ا معن مع ء معن   مل قيعل: معن ب يعة الطي عة الع  خلعس م  عا   مل وقيعل:   

 فصلا قطعة من ضلعه وهو راها احلديث الواض  يف الصحيحنيل 
طائعل، رن ذلعك ه خيعو  ب عوع اننسعان فع ن انثعىن كعل نعوع ومن قال: إن العىن وخلس م  عا زوم عا معن نوع عا مل أيت ب 

 هي من نوعهل 
وعطف قوله (وخلس م  ا زوم ا( على (خل أ  من نفس واحدف(، ف و صلة لنيةل وقوله (وبث م  ما( صلة للثعة رن  

  بعضع   بعمعض، الذي خيلس هذا ارلس العئيب مديا أبن يو ى، ورن يف معان هذهللا لمصالت زاي ف و يس اتصال ال ا
 إذ الأل من الصل واحد، وإن كان خل    ما حصل إه من زومني فأل الصل من الصوهل  ي ومي إىل الصل فوقهل 
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وقد حصل من ذكا هذهللا الصالت تفصيل لأيفية خلس و ال ا  من نفس واحدفل وماء الأعالم علعى هعذا الع ظ  توفيعة  
ى احلععال الععداعي لوفصعععيل حالععة ارلعععس العئيععبل ولعععو غععري هعععذا   وضععى احلععال العععداعي انتيععان اسععع  الوصععول، وم وضععع

ارسلوئ فئيء الصوضف الفصلة  ون سمس إمجال، ف يل: الذي خل أ  من نفعس واحعدف وبعث م  عا ضمعاه كثعريا ونسعاء 
لفاتا انشاضف إىل احلالة العئيمعةل وقعد وض  يف احلعديث: الن حعواء خل عا معن ضعلع   م، فلعذلك يأعون حعا  (معن( يف 

وله (وخلس م  ا( لالبوداء، الي الخا  خلس حواء من ضلع   مل وال و  ه ا الضيد به ارنثى اروىل ال  ت اسل م  ا المنا، ق
وهي حواءل وال لس علي ا اس  ال و  رن الامل يأون م فا ا ف ذا اذذ اماالف ف عد صعاض زومعا يف بيعا، فأعل واحعد م  معا 

ظ الع و  الن يطلعس علعى همعوع الفعا ين، فع  ال  الع و  علعى كعل واحعد معن زو  ل خا ،ذا اهعوماض، وإن كعان الصعل لفع
الامععل والععاالف الوعاقععدين تسععامح صععاض ح ي ععة، عافيععة، ولععذلك اسععووى الامععل والععاالف رنععه مععن الوصععف اجلامععد، فععال ي ععال 

 أاهللا الشد اننأاضل للماالف  زومة  ، ومل يسمع يف فصيح الأالم، ولذلك عدهللا بعض الهل اللغة حل ال وكان ارصمعي ي 
           

الذو زومة الم ذو خصعومة                      الضاو هلا المصاف العام لواي ف ال: إن الامة الكل العا  والم عل يف حوانيعا   
 الم الني، يايد النه مولدهللال 

 وقال الفاز  :           
السععد النععاى يسععوميل ا وشععاع ذلععك يف كععالم الف  ععاء، وإن الععذي يسعععى ليفسععد زومعع                       كسععاع إىل   

قصعدوا بعه الوفاقععة بعني الامعل والععاالف ع عد ذكععا ارحأعام، وهعي تفاقععة حسع ةل وت ععدم ع عد قولعه تعععاىل (وقل عا اي   م اسععأن 
 النا وزومك اجل ة( يف سوضف الم افل 

حد، وخيا  هو  ولف النعأل وارصعائ ، وقد يل قوله (وخلس م  ا زوم ا( العربف ،ذا ارلس العئيب الذي الصله وا 
وال ة على الذكاان خبلس ال سعاء هلع ، وال عة علعى ال سعاء خبلعس الامعال هلع ، مث معن علعى ال عوع ب عمعة ال سعل يف قولعه (وبعث 

 م  ما ضماه كثريا نساء( مع ما يف ذلك من اهعوماض ،ذا الوأوين العئيبل 
 قال تعاىل (يوم يأون ال ا  كالفااأ المثوث(ل  والمث: ال نا والوفايس لألشياء الأثريف 
ووصف الامال، وهو مجع، بأثري، وهو مفا ، رن كثري يسووي فيه الفعا  واجلمعع، وقعد ت عدم يف قولعه تععاىل (وكعسين معن  

 ن  قول معه ضبيون كثري( يف سوضف  ل عماان المث من الأثافل 
[( شاوع يف الونايع ال صو  معن السعوضف، والعيعد فععل 1 كان عليأ  ضقيما ( وات وا و الذي تساءلون به وارضحام إن و 

(ات وا(: رن هذهللا الو وى مسموض ،ا السلمون خاصة، ف هن  قد ب يا في   ب ية من عوائد اجلاهليعة ه ينععاون ،عا، وهعي 
 الوساهل يف ح و  ارضحام واريوامل 

ىل ضبأعع  ن خععال الععاوع يف ضععمائا السععامعنيل رن ال ععام م ععام تنععايع واسوحضععا السعع  و العلعع  ه ععا  ون ضععمري يعععو  إ 
ي اسمه إيثاض ال ابعة خبعال  م عام قولعه (ات عوا ضبأع ( ف عو م عام تاغيعبل ومععىن (تسعاءلون بعه( يسعسل بعضعأ  بعضعا بعه يف 

 ال س  فالسائلة به تؤذن   و ى العظمة، فأيف ه تو ونهل 
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السني  ن غام الواء الثانية، وهي بء الوفاعل يف السني، ل عائ الخعا  واوعا  الصعفة،  وقاال اجلم وض (تساءلون(  بونديد 
 وهي اهلمسل وقاال ز ف، وعاص ، والأسائي، وخلف: تساءلون  بوخفيف السني  على الن بء اهفوعال حذفا ذفيفال 

    
 

 883صفحة : 
 
الهللا ز ف اجلا عطفا على الضمري اجملاوضل فعلى قااءف اجلم عوض (وارضحام( قاالهللا اجلم وض ال صب عطفا على الس  ول وقا   

يأعون ارضحعام معسموضا بو واهععا علعى الععىن الصععدضي الي ات ائ عا، وهعو علععى حعذ  مضعا ، الي ات ععاء ح وق عا، ف عو مععن 
م  عا زوم ععا(  اسعوعمال النعاو يف مع ييعه، وعلعى هعذهللا ال عااءف فاييعة ابوعداء تنعايع وهعو معا الشعاض إليعه قولعه تععاىل: (وخلعس

وعلى قااءف ز ف يأون تعظيما لنسن ارضحام الي ال  يسسل بعضأ  بعضا ،ا، وذلك قول العائ (ثشدتك و والعاح (  
كما ضوي يف الصحيح: الن ال   صلى و عليه وسعل  حعني قعاال علعى عومعة بعن ضبيععة سعوضف فصعلا حعع بلع  (فعسن العاضعوا 

عومعة ضهمعة وقعال: ثشعدتك و والعاح ل وهعو رعاها  معل هعذهللا الاوايعة وإن الاهللا  ف ل النذضتأ  صاع ة عا  ومثعو ( فسخعذت
مج وض ال حاف اسوعظاما لعطف اهس  على الضمري اجملاوض بدون إعا ف اجلعاض، حعع قعال العرب   لعو قعاال انمعام ،اتعه ال عااءف 

فيما يعلمه، ول د الصائ مالك يف  رخذت نعلي وخاما من الصالف  وهذا من ضيس العطن وغاوض أبن العابية م حصاف
جتوي هللا العطف على اجملاوض بدون إعا ف اجلاض، فوأون تعايضا بعوائد اجلاهلية، إذ يوساءلون بي    الاح  والواصعا ال اابعة مث 
ي ملعون ح وق ععا وه يصعلوهنا، ويعوععدون علععى اريوعام مععن اخعو   والب ععاء العمععام  ، ف اقضعا افعالععه، واليضعا هعع   ذوا ال عع  

لى و عليه وسل  ورلموهللا، وهو من ذوي ضز   والحس ال ا  بصلو   كما قال تعاىل (ل د ماءك  ضسول من النفسأ ( ص
وقال (ل د من و على الؤم ني إذ بعث في   ضسوه من النفس  (ل وقال (قل ه السسلأ  عليه المعاا إه العو ف يف ال عاىب(ل 

  ال  قمل ال وعلى قااءف ز ف يأون معىن ايية تومة لعىن
[( م اسمة عطف 2(و توا اليوامى المواهل  وه تسومدلوا ارميث الطيب وه أتكلوا المواهل  إىل الموالأ  إنه كان حوا كمريا  

الا على ما قمله النه معن فعاوع ت عوى و يف ح عو  ارضحعام، رن الوصعافني يف المعوال اليوعامى يف غالعب ارحعوال هع  الهعل 
اوع ت ععوى و الععذي يوسععاءلون بععه وارضحععام فيئعلععون ارضحععام مععن احلععظ مععا معل عع  ي سععمون ،ععا كمععا قععاابو  ، الومععن فعع

ي سعمون اهللل وشععيء هععذا شععسنه ح يععس أبن تااععى الواصععاهللا ووشععائئه وهعع  مل ياقمععوا ذلععكل وهعذا  ععا الشععاض إليععه قولععه تعععاىل 
 (وبث م  ما ضماه كثريا ونساء للل(ل 

نعطاء احلسي، ويطلعس علعى ذصعي  النعيء النعيء هعلعه ح عا لعه، مثعل إ عال  انعطعاء يف وانيواء ح ي وه الدفع وا 
قوله تعاىل (إث العطي او الأوثا( ويف احلديث  ضمل  بهللا و ماه فسلطه على هلأوه يف احلس وضمل  بهللا و احلأمة ف عو 

 ي ضي ،ا  ل 
و فعائل الصله يوائ ، فوقع فيه قلب مأان ف الوا يوامىء مث خف وا واليوامى مجع يوي  ومجع يويمة، ف ذا مجعا به يويمة ف  

اهلم ف فصاضت اللفا وحاكا الي  الفوح، وإذا مجع به يوي  ف و إما مجع اجلمعع أبن مجعع الوه علعى يومعى، كمعا قعالوا: السعري 
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ل الفيعل وافائعل، مث صع ع بعه والساى، مث مجع يوامى مثل الساضى بفوح اهلم ف، الو مجع فغيعل علعى فعائعل لأونعه صعاض امسعا مثع
 من ال لب ما ذكاثهللا  نفال وقد نط ا العائ  مع يويمة على يوائ ، و مع فعيل على فعائل يف قول بنا ال ئدي:          

الال الل حسن يف الربا  الوائ                       سالم على ال الهلعن ال ععدائ  واسعو ا  اليوعي  معن اهنفعاا ، وم عه العدضف   
ويمة الي ال فا ف احلسن، وفعله من ائ ذضئ وهو قاصا، وال ل ه العائ علعى معن ف عد البعوهللا يف حعال صعغاهللا كسنعه ب عي الي

م فا ا ه جيد من يدفع ع ه، ومل يعود العائ بف د ارم يف إ ال  وصف اليوي  إذ ه يعدم الولد كافلة، ولأ ه يععدم بف عد 
هللا يف اهشعو ا  الن العذي يملع  الامعال ه يسعوحس الن يسعمى يويمعا إذ قعد بلع  البيه من يدافع ع ه وي ف هل وقد ر ا  ا ضاعو 

 الدفع عن نفسه، وذلك هو إ ال  النايعة هس  اليوي ، وارصل عدم ال  لل 
وقيل: هو يف اللغة ف د البوهللا، ولو كان كمريا، الو كان صغريا وكرب، وه الحسب هذا ان ال  صحيحال وقد الضيعد اليوعامى  

 الذكوض وانثث وغلب يف ضمري الوذكري يف قوله (المواهل (ل  ه ا ما ينمل
    
 

 884صفحة : 
 
وراها ايية ارما بدفع الال لليوي ، وه جيوز يف حأ  الناع الن يدفع الال له ما  ام مطل عا عليعه اسع  اليوعي ، إذ اليوعي    

ايية إما بوسويل لفظ انيواء الو بوسويل اليوي ، فل ا خاص  ن مل يمل ، وهو حي ئذ غري صا  للوصا  يف ماله، فوعني أتويل 
الن نؤول ( توا( بغري معىن ا فعوال وذلك  ا ن ل عن مابا بعن زيعد النعه قعال: ن لعا هعذهللا اييعة يف العذين ه يوضثعون الصعغاض 

دهللا أتسيسععات مععع ومععو  الأمععاض يف اجلاهليععة، فيأععون ( تععوا(  عععىن عي ععوا هلعع  ح ععوق  ، وليأععون هععذا ارمععا ومععا يععذكا بععع
الحأام، ل أتكيد بعض ا لمعضل وقال صاحب الأنا   ياا  ميوائ   المواهل  الن ه يطمع في ا ارولياء واروصياء ووهف 
السوء وقضاته ويأفوا ع  ا اليدي   ارا فة حع أتو اليوامى إذا بلغوا سالة  ف و أتويل لسيوعاء بالزمعة وهعو احلفعظ العذي 

ة م عال  العالزم وإضا ف اللع وم، الو هعاز العنل إذ احلفعظ يعؤول إىل انيوعاء، عليعه فيأعون هعو مععىن ي تب عليعه انيوعاء ك ايع
قوله تعاىل (وه أتكلوا المواهل  إىل الموالأ (ل وعلى هذين الوم ني فالاض  ه ا ارما  فظ ح عو  اليوعامى معن انضعاعة ه 

قولعه (وابولعوا اليوعامى( اييعةل ول عا الن نعؤول اليوعامى العذين معاوزوا تسلي  الال إلي   وهعو الظعاها معن اييعة إذ سعيئيء يف 
حد اليو  ويم ى انيواء  عىن الدفع، ويأون الوعمري ع    اليوامى لسشعاضف إىل ومعوئ  فعع المعواهل  إلعي   يف فعوض خعاوم   

غعوا ال أعاح فع ن  نسعو  مع    ضشعدا من حد اليوي ، الو يم ى على حاله ويأون هذا ان ال  م يدا ب وله ايو (حعع إذا بل
فا فعوا إلي   المواهل (ل ومن ال ا  من قال: اليوي  يطلس على الصغري والأمري رنه منوس من معىن اهنفاا  الي انفاا هللا ععن 
البيه، وه خيفعى الن هعذا ال عول مجعو  علعى تعوه  الن اهنفعاا  ح ي عي وإمنعا وضعع اللفعظ لالنفعاا  اجملعازي، وهعو انععدام ارئ 

 ل  ل م  لة ب اء الولد م فا ا وما هو   فا  ف ن له الما وقومال ا
قيعل: ن لععا هععذهللا اييعة يف ضمععل مععن غطفعان كععان لععه ابعن الو يف حئععاهللا، فلمععا بلع   لععب مالععه، فم ععه عمععه، ف  لععا هععذهللا  

 ايية، فا  الال هبن الخيه، وعلى هذا ف و الاا  من قوله تعاىل (وه أتكلوا المواهل (ل 
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وه تومدلوا ارميث الطيب( الي ه أتخذوا ارميث وتعطوا الطيبل وال ول يف تعدية فعل تمدل ونظائاهللا مضى ع د وقوله ( 
قوله تعاىل يف سوضف الم اف (قال التسومدلون العذي هعو ال ىن العذي هعو خعري( وعلعى معا ت عاض ه عاو يوععني الن يأعون ارميعث 

 هو السخوذ، والطيب هو ال وول 
الضيععد مهععا الوصععف الع ععوي  ون احلسععي، ومهععا اسععوعاضبن؛ فارميععث الععذموم الو احلععاضم، والطيععب عأسععه  وارميععث والطيععب 

وهععو احلععالل: وت ععدم يف قولععه تعععاىل (اي الي ععا ال ععا  كلععوا  ععا يف ارض  حععاله  يمععا( يف الم ععافل فععالعىن: وه تأسععموا الععال 
توفريها العمل والوئا لأان لأ  من خالهلا ما فيه غ ية عن احلعاام، احلاام وت كوا احلالل الي لو اهوممو  منوا  الموالأ  و 

فال  ي ع ه ه ا هو ضد السموض به قمل أتكيدا لألمعا، ولأعن ال  عي بعني معا فيعه معن النع اعة إذا مل ميوثعل العا، وهعذا الومعه 
الععىن وهعذا اهسعوعمالل وععن  ي مئ عن معل الومديل هازا وارميث والطيعب كعذلك، وه ي مغعي زعل اييعة علعى غعري هعذا

 السدي ما ي وضي خال  هذا العىن وهو غري ماضيل 
وقوله (ه أتكلوا المواهل  إىل الموالأ ( هني للث عن الخذ الموال اليوامى وضم ا إىل الموال الوليائ  ، في وسعس يف اييعة المعا  

اام، مث هنعوا ععن اهسعويالء علعى المعواهل  الو بعضع ا، وهنيان: الماوا الن ه مي عوا اليوامى من مواضيث   مث هنوا عن اكوسعائ احلع
 وال  ي وارما ارخري أتكيدان لألما ارولل 

واركل اسوعاضف لالنوفاع الانع من انوفاع الغري وهعو اللعك الوعام، رن اركعل هعو القعوى الحعوال اهخوصعاص النعيء رنعه  
مععىن تضعموا فعذلك ععدى ئ(إىل( الي: ه أتكلوهعا أبن هازهللا يف  اخل مسدهللا، وه مطمع يف إضماعه، وضعمن (أتكلعوا( 

 تضموها إىل الموالأ ل 
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ولعيس قيعد (إىل المعوالأ ( وحعع  ال  عي، بعل ال  ععي واقعع ععن الكععل المعواهل  مطل عا سععواء كعان ل كعل مععال يضع  إليعه مععال   

ل الموال اليوامى الوأثري، ذكا هعذا ال يعد ضعيعا يويمه الم مل يأن، ولأن لا كان الغالب ومو  الموال لألوصياء، والهن  من الك
للغالب، ورنه ال خل يف ال  ي لا فيه من الونع يع علعي   حيعث أيكلعون ح عو  ال عا  معع الهنع  الغ يعاء؛ علعى الن الوضعمني 

لعا  يعة ليس من الو ييد بل هو قائ  م ام هنيني، ولذلك ضوي: الن السلمني جت موا بعد هذهللا ايية  الطة الموال اليوعامى ف   
الم اف (وإن ذالطوه  ف خوانأ ( ف د ف موا الن ض  مال اليوي  إىل مال الوصي حاام، مع علم   أبن ذلعك لعيس منعموه 
لل  ي عن اركل ولأن لل  ي عن الض ل ومها يف ف   العائ هنيان، وليس هو هنيا عن الكل ارغ يعاء المعوال اليوعامى حعع 

 يا  ه  ف وم الواف ة إذ ليس ار ون بصا  رن يأون مف وم مواف ةل يأون ال  ي عن الكل الف ااء لبوا ال 
واحلوئ  بض  احلاء  لغة احلئاز، و  بفوح ا  لغة ني ، وقيل: هي حمنية، ومع اهللا، انمث واجلملة تعليل لل  ي: لوقع إن  

 ام لو ييد الوعليل الكد اررب بأان ال ائدفل م  ا، الي هناك  و عن الكل المواهل  رنه إمث عظي ل ولأون يف مثله جملا  اههوم
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(وإن خفو  اله ت سطوا يف اليوامى فانأحوا ما  ائ لأ  من ال ساء مثىن وثالث وضاع ف ن خفو  اله تعدلوا فواحدف الو  
، بيعد [( اشومال هذهللا اييعة علعى كلمعة (اليوعامى( يعؤذن   اسعمو ا ل يعة السعاب ة3ما ملأا الميانأ  ذلك ال ىن اله تعولوا 

الن ارما ب أاح ال ساء وعد هن يف موائ شا  ارو  من عدم العدل يف اليوامى  ا خفي وم ه على كثعري معن علمعاء 
سلف ارمة، إذ ه تظ ا م اسمة الي مالزمة بني النا  وموابهل واعل  الن يف ايية إجياز بديعا إذ ال لس في ا لفعظ اليوعامى 

فعل  السامع الن اليوامى ه ا يويمة وهعي صع ف معن اليوعامى يف قولعه السعابس (و تعوا  يف النا  وقوبل بلفظ ال ساء يف اجل اء
اليوامى المواهل (ل وعل  الن بني عدم ال س  يف يوامى ال ساء، وبني ارما ب أاح ال ساء، اضتما ا ه  الة وإه لأان النا  

هللا ايية ف الا:  ايبن الخ  هذهللا اليويمة تأعون عمثال وبيانه ما يف صحيح المخاضي: الن عاوف بن ال بري سسل عائنة عن هذ
يف حئا ولي ا تناكه يف ماله ويعئمه ماهلا ومجاهلا، فرييد ولي ا الن يو وم ا بغري الن ي س  يف صعداق ا فعال يعطي عا غعريهللا، 

 سعاء ف  وا الن ي أحوهن إه الن ي سطوا هلن ويملغعوا ،عن العلعى سع و ن يف الصعدا  فعسماوا الن ي أحعوا معا  عائ هلع  معن ال
غريهنل مث إن ال ا  اسوفووا ضسول و بعد هذهللا ايية فسن ل و (ويسوفوونك يف ال ساء قل و يفويأ  وما يولى عليأ  يف 

 الأوائ يف يوامى ال ساء الالو ه تؤتوهن ما كوب هلن وتاغمون الن ت أحوهن(ل 
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حدك  عن يويمة حعني تأعون قليلعة العال واجلمعال، ف  عوا ععن الن ي أحعوا ف ول و تعاىل (وتاغمون الن ت أحوهن( ضغمة ال  

من ضغموا يف ماهلا ومجاهلا من يوامى ال ساء إه ال س  من المل ضغمو   عع  ن إذا كعن قلعيالت العال واجلمعال  ل وعائنعة 
ولذلك الخامه المخاضي يف  مل تس د هذا إىل ضسول و صلى و عليه وسل  ، ولأن سيا  كالم ا يؤذن أبنه عن توقيف،

ائ تفسععري سععوضف ال سععاء بسععيا  ارحا يععث الافوعععة اعوععدا ا أبهنععا مععا قالععا ذلععك إه عععن معاي ععة حععال ال عع ول، والف ععام 
السلمني ال  القاها الاسعول عليعه السعالم، ه سعيما وقعد قالعا: مث إن ال عا  اسعوفووا ضسعول و، وعليعه فيأعون إجيعاز لفعظ 

ا ف مه ال ا   ا يعلمون من الحواهل ، وتأون قد مجعا إىل حأ  حفظ ح و  اليوامى يف المعواهل  الوضوثعة ايية اعودا ا  
حفظ ح وق   يف ارموال ال  يسوح  ا الم ات اليوامى من م وض المثاهلن، وموعظة الامال أبهن  لا مل جيعلوا الواصا ال اابة 

ن نأععاح ن، فأععذلك ه جيعلععون ال اابععة سععمما لسمحععا  ،ععن يف شععافعة ال سععاء الععالو ه ماغععب فععي ن هلعع  فريغمععون ععع
م ععوضهنل وقوهلععا: مث إن ال ععا  اسععوفووا ضسععول و، مع ععاهللا اسععوفووهللا يف حأعع  نأععاح اليوععامى، ومل ي وععدوا إىل الخععذهللا مععن هععذهللا 

يوعامى ال سعاء( الي معا ايية، ف  ل قوله (ويسوفوونك يف ال ساء( ايية، والن انشاضف ب وله (وما يولعى علعيأ  يف الأوعائ يف 
يولعى معن هععذهللا اييعة اروىل، الي كععان هعذا اهسعوفواء يف زمععن نع ول هععذهللا السعوضف، وكالم عا هععذا الحسعن تفسععري هلعذهللا اييععةل 
وقععال ابععن عمععا ، وسعععيد بععن ممععري، والسععدي، وقوععا ف: كانععا العععائ توحععا  يف المععوال اليوععامى وه ت حععا  يف العععدل بععني 

ا فسكثا ف  لا هذهللا ايية يف ذلك، وعلى هذا ال ول فمحمل الالزمة بني النا  واجل اء إمنا ال ساء، فأانوا يو ومون العن
هو فيما تفاع ععن اجلع اء معن قولعه (فع ن خفعو  الن ه تععدلوا فواحعدف(، فيأعون نسعيىل اييعة قعد حيعك علعى هعذا ارسعلوئ 
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ن الامعل يوع و  العنعا فعسكثا فع ذا ضعا  مالعه ليدمىل يف خالله وديد ال  اية إىل الابعل وقال عأامة: ن لعا يف قعايأل، كعا
عن إنفاق ن الخذ مال يويمة فو و  م ه، وعلى هذا الومه فالالزمة راهاف، رن ت و  معا ه يسعوطاع ال يعام بعه صعاض ذضيععة 

لعك إىل الموال اليوعامى، فوأعون اييعة  لعيال علعى منعاوعية سعد العذضائع إذا غلمعال وقعال هاهعد: اييعة وعذيا معن الع ث، وذ
الهن  كانوا يوحامون من الكل الموال اليوعامى وه يوحامعون معن الع ث، ف يعل هلع : إن ك عو  ذعافون معن المعوال اليوعامى فخعافوا 
العع ث، رن شععسن الو سععك الن ي ئععا مجيععع ايمث ه سععيما مععا كانععا مفسععدته الشععدل وعلععى هععذا الومععه تضعععف الالزمععة بععني 

 ومعىنل وقيل يف هذا وموهللا الخا هي الضعف  ا ذكاثل  النا  وموابه ويأون فعل النا  ماضيا لفظا
 ومعىن (ما  ائ( ما حسن بدليل قوله (لأ ( ويف   م ه النه  ا حل لأ  رن الأالم يف سيا  الونايعل  
وما صد  (ما  عائ( ال سعاء فأعان النعسن الن يعؤو ئ(معن( الوصعولة لأعن معيء ئ(معا( الغلمعة يف غعري الع عالء، رهنعا  

حععى الصععفة وهععو الطيععب بععال تعيععني ذات، ولععو قععال  مععن  لومععا ض إىل إضا ف نسععوف  يمععات معاوفععات بيعع   ،  يععب ،ععا م 
وكذلك حال (ما( يف اهسوف ام، كما قال صاحب الأنعا  وصعاحب الفوعاح، فع ذا قلعا: معا ت ومعا? فسنعا تايعد معا 

 نسم ال صفو ا البأاا الم ثيما مثال، وإذا قلا: من ت وما? فسنا تايد تعيني امس ا و 
وايية ليسا هي الثموة لناوعية ال أاح، رن الا في ا معلس على حالة ارو  من اجلوض يف اليوامى، فالظعاها الن ارمعا  

في ععا لسضشععا ، والن ال أععاح شععاع الو ايععا لساحععة ارصععلية لععا عليععه ال ععا  قمععل انسععالم مععع إبطععال مععا ه ياضععاهللا الععدين  
 ال ا، واحملامات من الاضاعة، وارما أبن ه خيلوهللا عن الصدا ، و و ذلكل  كال اي ف على ارضبع، وك أاح

وقولععه (مثععىن وثععالث وضاع( الحععوال مععن ( ععائ( وه جيععوز كوهنععا الحععواه مععن ال سععاء رن ال سععاء الضيععد بععه اجلعع س كلععه رن  
شم ه، والعىن: الن و وسع علعيأ  (من( إما تمعيضية الو بيانية وكالمها ت ضي ب اء الميان على عمومه، ليصلح للومغيض و 

فلأعع  يف نأععاح غععري الولئععك اليوععامى م دوحععة عععن نأععاح ن مععع انضععااض ،ععن يف الصععدا ، ويف هععذا إ مععا  شععاعي حلأعع  
 شاعي  خا يف خالل حأ  ال س  لليوامى إىل قوله (ذلك ال ىن الن ه تعولوا(ل 
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احعد إىل الضبعععة، وقيععل إىل سعوة وقيععل إىل عنععاف، وهعو ارصععح، وهععو مععذهب وصعيغة مفعععل وفعععال يف المسعاء العععدا  مععن و   

 الأوفيني، وصححه العاي يف شاح  يوان الو   ع د قول اليب الطيب           
الحا الم سدا  يف  حا                       لييلو ا ال و ة الو ا ي تد كل ا على معىن تأايعا اسع  ل صعد الووزيعع ك ولعه   

(الوي الم حة مثىن وثالث وضاع( الي لطائفة م احان، ولطائفة ثالثة، ولطائفة الضبععةل والووزيعع والووزيعع ه عا اعومعاض تعاىل 
اخوال  الخا مني يف السعة والطول، فم    فايس يسوطيع الن يو ومعوا الث عني، ف عؤهء تأعون الزوام ع  اث وعني اث وعني، وهلع  

ضمهعني  ضمهعني، وثالثعة ثالثعة، والضبععة الضبععة، علعى حسعب الكعربك  سع ال وقعد  ل ماا، ك ولك جلماعة: اقوسموا هاذ العال  
على ذلك قوله بعد (ف ن خفو  الن ه تعدلوا فواحدف(ل والظعاها الن وعار الع اي ف علعى ارضبعع مسعوفا  معن غعريهللا هعذهللا اييعة 
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ثمععا مععن اهقوصععاض علععى الضبععع رن هعا  اهقوصععاض غععي كععا  يف اهسععودهل ولأ عه يسععوسنس بععه، والن هععذهللا اييععة قععاضت معا 
زومات كما  ل على ذلك احلديث الصحيح: إن غيالن بن سلمة السل  على عنا زومات كما  ل على ذلك احلعديث 
الصحيح: إن غيالن بن سلمة السل  على عنا نسوف ف ال له ال   صلى و عليه وسل   المسعك الضبععا وفعاض  سعائاهن  ل 

من قمل ن وهلا، ن يدا لناوع العدل بني ال ساء، ف ن قولعه (فع ن خفعو  الن ه تععدلوا  ولعل ايية صدضت بذكا العد  ال اض
فواحدف( صايح يف اعوماض العدل يف الو ازل يف مااتب الععد  ي ع ل الألعف إىل الواحعدفل فعال معام الن يأعون خوفعه يف كعل 

عايب يف ارحأام عن قوم من اجل ال مل يعي    ماتمة من مااتب العد  ي  ل به إىل ال   وهنال ومن العئب ما حأاهللا ابن ال
الهن  تومهوا الن هذهللا ايية تميح لامال ت و  تسع نساء تومهعا أبن مثعىن وثعالث وضاع ماا فعة هث عني وثعالل والضبععا، والن العواو 

افعة للئمع، فحصلا تسعة وهي العد  الذي مجععه ضسعول و صعلى و عليعه وسعل  بعني نسعائه، وهعذا م عل شع يع يف مع
الأععالم العععايبل ويف تفسععري ال ععا   نسععمة هععذا ال ععول إىل الاافضععة، وإىل بعععض الهععل الظععاها، ومل يعي ععه، ولععيس ذلععك قععوه 
لداو  الظاهاي وه رصحابه، ونسمة ابن الفا  يف الحأام ال ا ن إىل قعوم ه يعمعس خبالف ع ، وقعال الفع : هع  قعوم سعدى، 

الفا  إىل قعوم ال عول أبنعه ه حصعا يف ععد  ال ومعات ومعلعوا اهقوصعاض يف  ومل يذكا اجلصاص،  الفا الصالل ونسب ابن
اييععة  عععىن:إىل مععا كععان مععن العععد ، ونسععك هععذان الفاي ععان أبن ال عع  صععلى و عليععه وسععل  مععات عععن تسععع نسععوف، وهععو 

حأعام معن ال ععا ن نسعك واهللا، فع ن تلعك خصوصعية لعه، كمععا  ل علعى ذلعك انمجعاع، وتطلعب ار لععة ال وا عع يف انوع اع ار
تطلب لا ي ف اجملو دين يف اسو ما    موقف احلعريف، فع ن ممعىن كعالم الععائ علعى السعا  الفط عة، ومسعلأه هعو مسعلك 

 اللمحة الدالةل 
ورععاها ارطععائ لل ععا  يععع  احلععا والعمععد، فللعمععد الن يوعع و  الضبععع نسععوف علععى الصععحيح، وهععو قععول مالععك، ويععع ى إىل اليب  

 مد، وسامل، وضبيعة ابن اليب عمد الازان، وهاهد، وذهب إليه  او  الظاهايل وقيل: ه يو و  العمد  الدض اء، وال اس  بن
الكثععا مععن اث وععني، وهععو قععول اليب ح يفععة، وهععو قععول اليب ح يفععة، والنععافعي، وي سععب إىل عمععا بععن ارطععائ، وعلععي ابععن اليب 

 اسعب الو صعيف للعميعد، رن هعذا معن م وضعى  الب، وعمد الازن بعن ععو ، وابعن سعريين، واحلسعن، ولعيس هعذا معن م
الطمععع الععذي ه خيولععف يف ارحععااض والعميععدل ومععن ال عععى إمجععاع الصععحابة علععى المععه ه يوعع و  الكثععا مععن اث وععني ف ععد مععاز  

 ال ولل 
وقوله (ف ن خفو  الن ه تعدلوا فواحدف(، الي فواحدف لأل من خيا  ععدم الععدلل وإمنعا مل ي عل ف حعا  وزن مفععل وفععال  

ه أيو إىل بععد مجععع ومل جيععا مجعع ه ععال وقععاال اجلم ععوض: فواحعدف ال صععب ، وانوصععب واحععدف علعى النععه مفعععول حملععذو  الي 
 فسنأحوا واحدفل وقاالهللا البو معفا الافع على النه ممودال وخربهللا  ذو  الي كفايةل 

لأسعوف والمناشعة والعاشععاف وخعو  ععدم العععدل مع عاهللا ععدم العععدل بعني ال ومعات، الي عععدم الوسعوية، وذلعك يف ال ف ععة وا 
 وتاو الضا يف كل ما يدخل وا قدضف الألف و وقه  ون ميل ال لبل 
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وقد شاع و تعد  ال ساء لل ا ض العا ل لصا  مجة: م  ا الن يف ذلك وسيلة إىل تأثري عد  ارمة از اي  الواليد في ا،   

لالئي هعن الكثعا معن الامعال يف كعل المعة رن ارنوثعة يف الواليعد الكثعا معن العذكوض، وم  ا الن ذلك يعني على كفالة ال ساء ا
ورن الامععال يعععا  هلعع  مععن السععمب اهلععالو يف احلععاوئ والنععدائد مععا ه يعععا  لل سععاء، ورن ال سععاء ال ععول العمععاضا مععن 

لععا جيعععا إليععه معععن الفسعععا  يف  الامععال غالمعععا،  ععا فطعععاهن و عليععه، وم  عععا الن النععايعة قعععد حامععا الععع ث وضععي ا يف واميعععه
ارخععال  وارنسععائ ونظععام العععائالت، ف اسععب الن توسععع علععى ال ععا  يف تعععد  ال سععاء لععن كععان مععن الامععال ميععاه للوعععد  

 هموه عليه، وم  ا قصد اهبوعا  عن الطال  إه لضاوضفل 
عيسعى عليعه السعالم بوحديعد للوع و ، وإن  ومل يأعن يف النعاائع السعلفة وه يف اجلاهليعة حعد لل ومعات، ومل يثمعا الن معاء  

كان ذلك تومهه بعض علمائ ا مثل ال اايف، وه الحسمه صحيحال وانسالم هو الذي ماء الوحديدل ف ما الصعل الوحديعد 
فحأموه راهاف: من حيث إن الععدل ه يسعوطيعه كعل الحعد، وإذا مل ي ع  تععد  ال ومعات علعى قاععدف الععدل بيع  ن اخوعل 

حدثا الفنت في ا، وننس ع و  ال ومات الزوام ن، وع و  ارب اء  اءه  أبذاه  يف زوما   ويف الب ائ  ، نظام العائلة، و 
 فال مام الن كان ارذى يف الوعد  لصلحة جيب الن تأون مضمو ة غري عائدف على ارصل انبطالل 

يملغعوا إىل غايعة ماضعية، والحسعب الن حأموعه والما اهنو اء يف الوعد  إىل ارضبع ف د حاول كثري معن العلمعاء تومي عه فلع   
ثرععاف إىل نسععموه عععد  ال سععاء مععن الامعععال يف غالععب ارحععوال، واعومععاض العععدل يف الوععععد  فلععيس كععل ضمععل يوعع و  الضبععععا، 
فل فععا  العععدل يأنععف عععن امععاالتني لأععل ضمععل، يععدل ا علععى الن ال سععاء ضعععف الامععالل وقععد الشععاض إىل هععذا مععا مععاء يف 

 ال ساء يف  خا ال مان حع يأون رمسني اماالف ال ي  الواحدل  الصحيح: النه يأثا
وقوله (الو ما ملأا الميعانأ ( إن عطعف علعى قولعه (فواحعدف(، ف عد خعري بي عه وبعني الواحعدف اعومعاض الوععد ، الي فواحعدف  

وا ، ولأعععن مععن ارزوا  الو عععد   عععا ملأععا الميعععانأ ، وذلععك الن الملعععوو ه ينعع   فععي ن معععن العععدل معععا ينعع   يف ارز 
ين   حسن العاملة وتاكالضا، وإن عطفوه على قوله (فانأحوا ما  ائ( كان ذيريا بني الو و  والوساي  سب الحوال 
ال ا ، وكان العدل يف انماء الوخذات للوساي مناو ا قياسا على ال ومات، وكعذلك الععد   سعب ال عدضف غعري النعه ه 

رن ال يعو  العذكوضف بعني اجلمعل تامعع إىل معا ت عدم م  عال وقعد م عع انمجعاع معن قيعا   ميو ع يف الوساي الع اي ف علعى ارضبعع
 انماء على احلاائا يف هناية العد ، وهذا الومه ال خل يف حأمة الونايع والنظ  يف معىن قوله (ذلك ال ىن الن ه تعولوا(ل 

ه (فعانأحوا معا  عائ لأع ( إىل قولعه (الو معا ملأعا وانشاضف ب وله (ذلك ال ىن الن ه تعولوا( إىل احلأ  الو دم، وهو قولع 
الميانأ ( اعوماض ما اشومل عليه من الووزيعع حسعب الععدلل وإفعاا  اسع  انشعاضف اعومعاض العذكوض ك ولعه تععاىل (ومعن يفععل 

 ذلك يلس اللما(ل 
ععوه، وهعو فععل واوي  و(ال ىن(  عىن القائ، وهو قائ هازي الي الحس والعون على الن ه تعدلوا، و(تعولوا( مضاضع عال 

العني،  عىن ماض ومال، وهو من وض يف كالم العائ، وبه فسعا ابعن عمعا  ومج عوض السعلف، ي عال: ععال اليع ان ععوه إذا 
مال، وعال فالن يف حأمه الي ماض، وراها الن ن ول الألف إىل العد  الذي ه خيا  معه عدم الععدل القعائ إىل ععدم 

  تعولوا( يف معىن قوله: (ف ن خفو  الن ه تعدلوا( فيفيد زاي ف أتكيد كااهية اجلوضل اجلوض، فيأون قوله (ال ىن الن ه
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وجيععوز الن تأععون انشععاضف إىل احلأعع  الوضععمن لععه قولععه (فواحععدف الو مععا ملأععا الميععانأ ( الي ذلععك اسععل  مععن اجلععوض، رن  
ت، وعلعى هعذا الومعه ه يأعون قولعه الوعد  يعا  الألف إىل اجلوض وإن بذل م دهللا يف العدل، إذ لل فس ضغمات وغفال

(ال ىن الن ه تعولععوا( أتكيععدا لضععمون (فعع ن خفععو  الن ه تعععدلوا( ويأععون تاغيمععا يف اهقوصععاض علععى الععاالف الواحععدف الو الوعععد  
 لك اليمني، إذ هو سد ذضيععة اجلعوض، وعلعى هعذا الومعه ه يأعون الععدل شعا ا يف ملعك اليمعني، وهعو العذي  عاهللا مج عوض 

 مصاض يف ملك اليمنيل ف  اء ار
    
 

 889صفحة : 
 
وقيل: معىن (الن ه تعولوا( الن ه تأثا عيعالأ ، معسخوذ معن قعوهل  ععال الامعل الهلعه يععوهل   ععىن معاهن ، يعع  فاسعوعمل   

نعه نفي كثاف العيال على  ايس الأ ايعة رن الععول يسعول م ومعو  العيعال، وانخمعاض ععن الامعل أبنعه يععول يسعول م العيعال، ر
إخماض بنيء ه خيلو ع ه الحدا فما خيرب الخرب به إه إذا ض هللا جتاوز احلد الوعاض ل كما ت ول فالن أيكل وفعالن ي عام، الي 
أيكل كثريا وي ام كثريا، وه يصح الن ياا  كونه معىن لعال صاها، رنه ه ي ال ععال  ععىن كثعات عيالعه، وإمنعا ي عال الععالل 

بععن السععل ، وقالععه النعافعي، وقععال بععه ابععن ارععاايب مععن علمععاء اللغععة وهعو تفسععري بعيععد وك ايععة  وهعذا الوفسععري مععسثوض عععن زيعد
خفية، ه يالئع  إه الن تأعون انشعاضف ب ولعه (ذلعك( إىل معا تضعم ه قولعه (فواحعدف الو معا ملأعا الميعانأ ( ويأعون يف اييعة 

ا ، رن اهقوصاض على الواحعدف ي لعل ال ف عة تاغيب يف اهقوصاض على الواحدف رصوص الذي ه يسوطيع السعة يف اننف
وي لعل ال سععل فيم ععي عليععه مالععه، ويعدفع ع ععه احلامععة، الي الن هععذا الومععه ه يالئع  قولععه (الو مععا ملأععا الميععانأ ( رن تعععد  
انماء يفضي إىل كثعاف العيعال يف ال ف عة علعي ن وعلعى معا يو اسعل مع  ن، ولعذلك ض  مجاععة علعى النعافعي هعذا الومعه بعني 

 ا  وم وصدل مف
وقد الغلظ يف الا  البو بأا اجلصاص يف الحأامه حع زع  هذا غل  يف اللغة، اشعومه بعه ععال يعيعل بععال يععولل واقوصعد  

ابن العايب يف ض  هذا ال ول يف كوائ ارحأامل وانوصا صاحب الأنا  للنافعي، والوض  علي   الن ذلك ه يالقي قوله 
  اجلعواضي مثعل تععد  احلاائعا فعال مفعا معن انعالعة علعى هعذا الوفسعريل والميعب ع عه تعاىل (الو ما ملأا الميعانأ ( فع ن تععد

  وائ فيه تألفل 
 وحأ  هذهللا ايية  ا الشاض إليه قوله تعاىل (وبث م  ما ضماه كثريا ونساء(ل  
يف اجلاهليعة: [( مانمعان مسوضععفا 4(و توا ال ساء صدقا ن  لة ف ن  أ لأع  ععن شعيء م عه نفسعا فألعوهللا ه يئعا مايئعا  

اليوي ، والاالفل وح ان مغمون في ما الصحا،ما: معال اريوعام ، ومعال ال سعاء، فلعذلك حاسع ما ال عا ن الشعد احلااسعة فابوعدال 
الوصاية  س الاالف يف مال ي ئا إلي ا ه  الة، وكان توس  حأ  ال أاح بني الوصايوني الحسن م اسمة  يئ لعطف هذا 

 الأالمل 
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ال سععاء( عطععف علععى قولععه (و تععوا اليوععامى المععواهل ( وال ععول يف معععىن انيوععاء فيععه سععواءل وزا هللا اتصععاه الأععالم ف ولعه (و تععوا  
السابس الن ما قمله الن ما قمله ماى على وموئ ال س  يف يوامى ال ساء، فأان ذلك م اسمة اهنو الل والخا ب ارما 

لعموم ارمة على معىن ت اوله لأل معن لعه فيعه معن ارزوا   يف المثال هذا كل من له نصيب يف العمل بذلك، ف و خطائ
واروليعاء مث وهف ارمعوض الععذين إلعي   الامعع يف الضععائ علعى اليعدي رلمععة الضا،عال وال صعو  ارطععائ ابوعداء هعع  ارزوا ، 

امو ن للوع و  لأيال يوذضعوا  ياء ال ساء وضعف ن و لم ن ماضا   إىل غم  ح عوق ن يف الكعل م عوضه ، الو جيعلعوا حع
رمل إجيا  كافل هلن ذضيعة نس ا  ال ا يف ال أاح، ف ذا ما ميأن يف الكل م وضهن، وإه فل عن الوليعاء يطعالمون ارزوا  
بوعيععني ال ععوض، ولأععن  ون الوصععول إىل وهف ارمععوض مواعععب وكلععف قععد ميل ععا صععاحب احلععس فيعع و  لمععه، وخاصععة ال سععاء 

لألزوا  ذهب ابن عما ، وقوا ف، وابن زيعد، وابعن معايىل، فاييعة علعى هعذا قعاضت  فعع ذوات ارزوا ل واىل كون ارطائ 
ال عوض ومعلوععه شععاعا، فصععاض ال ععا ضك ععا مععن الضكععان ال أععاح يف انسععالم، وقععد ت ععاض يف عععدف  ايت ك ولععه (فععنتوهن المععوضهن 

 فايضة( وغري ذلكل 
    يف اجلاهليععة كععان العع و  يعطععي مععاه لععوي الععاالف ويسععمونه وال ععا عالمععة معاوفععة للوفاقععة بععني ال أععاح وبععني الخا نععة، لأعع 

 حلواث بض  احلاء وه أتخذ الاالف شيئا، فسبطل و ذلك يف انسالم أبن معل الال للماالف ب وله (و توا ال ساء صدقا ن(ل 
وي الاالف م اها فافه و وقال مجاعة: ارطائ لألولياء، ون ل ذلك عن اليب صا  قال: رن عا ف بعض العائ الن أيكل  

ذلععك انسععالمل وعععن احلضععامي: خا مععا اييععة الونععاغاين الععذين كععانوا يو ومععون امععاالف أبخععاى، ولعععل هععذا الخععذ بدهلععة 
 انشاضف وليس صايح اللفظ، وكل ذلك  ا هومله عموم ال ساء وعموم الصدقاتل 

ة مععن الصععد  رهنععا عطيععة يسععم  ا الوعععد ،ععا فيصععدقه والصععدقات مجععع صععدقة بضعع  الععدال والصععدقة: م ععا الععاالف، منععو  
 العطيل 

 وال حلة بأسا ال ون العطية بال قصد عو ، وي ال  ل بض  فسأون ل  
    
 

 890صفحة : 
 
وانوصعب  لععة علععى احلععال معن (صععدقا ن(، وإمنععا صععح هعيء احلععال مفععا ف وصععاحم ا مجعع رن الععاا  ،ععذا الفععا  اجلعع س   

 ل ا، وجيوز الن يأون  لة م صوا على الصدضية يتوا لميان ال وع من انيواء الي إعطاء كاامةل الصا  لألفاا  ك
ومسيا الصدقات  لة إبعا ا للصعدقات ععن النعواع ارععوا ، وت ايمعا ،عا إىل اهلديعة، إذ لعيس الصعدا  عوضعا ععن م عافع  

العاشععاف، وإجيععا   صععاف عظيمععة، وتمععا ل ح ععو  بععني الععاالف ع ععد الوح يععس، فعع ن ال أععاح ع ععد بععني الامععل والععاالف قصععد م ععه 
العع ومني، وتلععك الغلععى مععن الن يأععون هلععا عععو  مععاي، ولععو معععل لأععان عوضعع ا معع يال وموئععد ا بوئععد  ال ععافع، واموععدا  
ه الزماهنعا، شعسن ارعععوا  كل عا، ولأععن و معلعه هديععة واممعة علعى ارزوا  إكاامععا ل ومعا  ، وإمنععا الوممعه و رنععه ت عاض النعع

الفاض  بعني ال أعاح وبعني الخا نعة والسعفاح، إذ كعان الصعل ال أعاح يف المنعا اخوصعاص الامعل امعاالف تأعون لعه  ون غعريهللا، 
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فأعان هعذا اهخوصععاص ي عال ال ععوف، مث اعوعا  ال ععا  ععن ال عوف بععذل ارمثعان روليععاء ال سعاء بععيع ن ب عا ن وموليععا ن، مث 
االف حليلعة الامعل شعايأوه يف شععؤونه وب يعا الصعدقات المعاضات علعى ذلععك اضت عى الونعايع وكمعل ع عد ال أعاح، وصععاضت الع

اهخوصاص ال در ني  ع د ال أاح عن ب ية النواع العاشاف الذمومة شاعا وعا ف، وكانعا العاشعاف علعى غعري ومعه ال أعاح 
  وخفيعة معن الهل عا، فمعن خالية عن بذل الال لألوليعاء إذ كانعا ت نعس ععن احلعب الو النع وف معن الامعل للمعاالف علعى انفعاا

ذلك ال ىن الوقا، وم ه الخا نة، ف ي زث مسوما، والشاض إلي عا ال عا ن يف قولعه ( صع ات غعري مسعافحات وه موخعذات 
الخذان( و ون ذلك المغاء وهو ال ث انماء أبموض معي ة، وهو الذي ذكعا و ال  عي ع عه ب ولعه (وه تأاهعوا فويعاتأ  علعى 

ص ا لوموغوا عا  احلياف الدنيا( وه الك معاشاات الخاى، مثعل الضعما  وهعو الن توخعذ ذات الع و  ضمعال المغاء إن الض ن و
خليال هلا يف س ة ال ح  لي فس علي ا مع نف ة زوم عا، فألمعل ذلعك مسعى و الصعدا   لعة، فسبععد العذين فسعاوها بعالزم 

الصععدقات، والععذين فسععاوها أبهنعا عطيععة مععن و لل سععاء  مع اهعا فئعلوهععا ك ايععة ععن  يععب نفععس ارزوا  الو اروليععاء ميوعاء
 فاض ا هلن، والذين فساوها  عىن الناع الذي ي وحل الي يومعل 

وقوله (ف ن  أ لأ  عن شيء م ه نفسا( ايية الي ف ن  ابا النفس ن لأ  بنيء م ه الي الذكوضل والفا  ضعمري (م عه(  
 ل ضيبة:          لوسويله الذكوض زال على اس  انشاضف كما قا

في ا خطو  من سوا  وبلس                      كسنه يف اجللد توليع الم عس ف عال لعه البعو عميعدف: إمعا الن ت عول: كسهنعا إن   
الض ت ارطو ، وإما الن ت ول: كسهنما إن الض ت السوا  والملس ف عال: الض ت كسهنعا إن الض ت كعسن ذلعك، ويلعك الي المعاى 

شاضفل وقد ت دم ع د قوله تعاىل (ععوان بعني ذلعك( يف سعوضف الم عافل وسعيسو الأعالم علعى ضعمري الضمري كما جياي اس  ان
 (مثله( ع د قوله تعاىل (ومثله معه ليفودوا به( يف سوضف الع و ل 

ومععيء بلفععظ (نفسععا( مفععا ا نييعع  نسععمة   ععأ  إىل ضععمري مجاعععة ال سععاء رن الومييعع  اسعع  معع س نأععاف يسععووي فيععه الفععا   
معل والس د الطيب إىل ذوات ال ساء ابوداء مث ميء الومييع  للدهلعة علعى قعوف هعذا الطيعب علعى معا هعو م عاض يف علع  واجل

العان: من الفا  بني واشعوعل العاال  شعيما وبعني اشعوعل شعيب ضالسعي، لعيعل  النعه  يعب نفعس ه ينعوبه شعيء معن الضعغ  
 وانجلاءل 

لع فس، واصعله  يعب الاائحعة حلسعن منعموم ا،، و يعب العايح مواف و عا وح ي ة فعل ( ائ( اتصا  النعيء الالءمعة ل 
للسائا يف المحا  وماين ،  بايح  يمة  ل وم ه اليضا ما تاضى به ال فس كما ت دم يف قولعه تععاىل (اي الي عا ال عا  كلعوا  عا 

وم ه فععل ( عأ لأع  ععن شعيء يف ارض  حاله  يما( مث اسوعري لا ي كو بني م سه ك وله (وه تومدلوا ارميث الطيب( 
 من نفسا( ه ا الي ضضني معطائه  ون حا  وه عسف، ف و اسوعاضفل 

وقولعه (فألععوهللا( اسععوعمل اركععل ه عا يف معععىن اهنوفععاع الععذي ه ضمعوع فيععه لصععاحب النععيء ال وفعع بععه، الي يف معععىن نععام  
ء ه ضموع فيه، رن الأعل الشعد النعواع اهنوفعاع الوملكل والصل اركل يف كالم   يسوعاض لالسويالء على مال الغري اسويال

حائال بني النيء وبني ضموعه إىل مسوح هل ولأ ه ال لس ه ا على اهنوفعاع رمعل النعاكلة معع قولعه السعابس (وه أتكلعوا 
 المواهل  إىل الموالأ ( فولك  سن اهسوعاضفل 
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 891صفحة : 

 
ا صععفوان منععم وان مععن ه ععا وهعع ء بفععوح ال ععون وكسععاها  عععىن سععاغ ومل و(ه يئععا مايئععا( حععاهن مععن الضععمري ال صععوئ ومهعع  

يع ب نغصال والايء من ماو الطعام مثلث الااء  ععىن هع ء، ف عو أتكيعد ينعمه اهتمعاعل وقيعل: اهلع ء العذي يلعذهللا ايكعل 
ذ ملعك، وجيعوز كوهنمعا والايء معا ومعد عاقموعهل وهعذان الوصعفان جيعوز كوهنمعا تاشعيحا هسعوعاضف (كلعوهللا(  ععىن خعذوهللا الخع

 مسوعملني يف انوفاء الومعة عن ارزوا  يف الخذ ما  ابا هل  به نفو  الزوام  ، الي حاله مماحا، الو حاله ه غام فيهل 
وإمنا قال (عن شيء م ه( فئيء  عا  الومغعيض إشعاضف إىل الن النعسن الن ه يععاي الع عد ععن الصعدا ، فعال تسع طه كلعه  

لععوا رععاها اييععة مععن الومغععيض، ومعلععوا همععة مجيععع الصععدا  ك موععه كلععه الخععذا أبصععل العطععااي، رهنععا لععا إه الن الف  ععاء لععا أتو 
قمضوه ف د ت اض ملأ ا إايهللا، ومل أيخذ علماء الالأية يف هذا الو معة رن ممعىن ال أعاح علعى الأاضمعة، وإه فع هن  قعالوا يف 

 كسنه مل خيا ، وهذا ع دث يف الالأات الما النفس ن  ون احملئعوضات مسائل الميع: إن اراض  من اليد مث الاامع إلي ا يعورب
ذصيصا ل ية بغريها من ال لة احلئا ف ن الصغريات غري  اخعالت ه عا انمجعاعل فعدخل الوخصعي  ل يعةل وقعال مج عوض 

 الف  اء: ذلك للثيب والمأا، نسأا العمومل وهو ضعيف يف زل ار لة بعض ا على بعضل 
الف  اء يف ضموع الاالف همو ا بعض صداق ا: ف ال اجلم وض: ه ضموع هلا، وقال شايح، وعمد اللك بن معاوان: واخولف  

هلا الاموع، رهنا لو  ابا نفس ا لعا ضمععال ضووا الن عمعا بعن ارطعائ كوعب إىل قضعاته  إن ال سعاء يعطعني ضغمعة وضهمعة 
ذا يظ ا إذا كان بني العطية وبني الاموع قايما، وحعدث معن معاملعة فسي ما اماالف العطيوه، مث الضا ت الن تامع فذلك هلا  وه

 ال و  بعد العطية خال  ما يؤذن به حسن العاشاف السابس للعطيةل 
 وحأ  هذهللا ايية  ا الشاض إليه قوله تعاىل (وبث م  ما ضماه كثريا ونساء(ل  
[( عطعف علعى 5في عا واكسعوه  وقولعوا هلع  قعوه معاوفعا  (وه تؤتوا السعف اء المعوالأ   لع  مععل و لأع  قيامعا واضزقعوه  

قولعه (و تععوا ال سععاء صععدقا ن( لعدفع تععوه  إجيععائ الن يععؤتى كععل معال لالأععه مععن المععل ت عدم ارمععا متيععان ارمععوال مالأي ععا 
 ما اع ا ل ماتني يف قوله (و توا اليوامى المواهل  و توا ال ساء صدقا ن(ل الو عطف على قوله (و توا اليوامى( وما بي  

وال صو  بيان احلال ال  مي ع في ا السفيه من ماله، واحلال ال  يؤتى في ا ماله، وقد ي ال كان م وضى الظاها على هذا  
الومه الن ي دم ه الك حأ  م ع تسعلي  معال اليوعامى رنعه السعمس يف احلصعول، فيوئعه لخالفعة هعذا ال وضعى الن ن عول قعدم 

اص على ضعدهللا، فلعو ابوعدال ال  عي ععن تسعلي  ارمعوال للسعف اء هذعذهللا الظعالون حئعة هلع ، حأ  الوسلي ، رن ال ا  الح
وتظعاهاوا أبهنعع  إمنعا مي عععون اريوعام المععواهل  خنععية معن اسععومااض السعفه فععي  ، كمععا يفعلعه اين كثععري معن اروصععياء وال ععدمني 

 الء احملامري من  لب ح وق  ل ارت ياء، إذ يوصدون للمعاضضة يف بي ات ثموت الاشد جملا  النغب وإم
وارطائ يف قوله (وه تؤتوا السف اء( كمثعل ارطعائ يف (و تعوا اليوعامى و تعوا ال سعاء( هعو لعمعوم ال عا  الخعا مني ب ولعه  

 (اي الي ا ال ا  ات وا ضبأ ( ليسخذ كل من يصلح هلذا احلأ  حظه من اهموثالل 
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غا هعو حالعة السعفه الغالمعة، فيأعون م عابال ل ولعه (و تعوا اليوعامى( لميعان الفعا  والسف اء جيوز الن ياا  به اليوامى، رن الص 
بني انيواء  عىن احلفظ وانيواء  عىن الومأعني، ويأعون الععدول ععن الوعمعري عع    اليوعامى إىل الوعمعري ه عا السعف اء لميعان 

غا الم ععن اخعوالل تصعا ، فوأعون اييعة قعد اخوالل ال عل وجيوز الن ياا  به مطلس من ثما لعه السعفه، سعواء كعان ععن صع
تعاضععا للحئععا علععى السععفيه الأمععري اسععوطاا ا للم اسععمة، وهععذا هععو ارر ععا رنععه الوفععا معععىن والوسععع تنععايعال وت ععدم بيععان 

 معان السفه ع د قوله تعاىل (إه من سفه( يف سوضف الم افل 
    
 

 892صفحة : 
 
ة هلعع ، اله تععاى إىل قولععه (واضزقععوه  في ععا( والضععيفا ارمععوال إىل ضععمري الخععا مني والععاا  ارمععوال المععوال احملععامري الملوكعع  

ئ(اي الي عا ال عا ( إشعاضف بديععة إىل الن العال العاائىل بعني ال عا  هعو حعس لالأيعه الخوصعني بعه يف رعاها ارمعا، ولأ عه ع ععد 
 اليعدي بععض الفاا هعا معن الثعاوف يععو  إىل الوسمل تلوح فيه ح و  اللة مجعاء رن يف حصوله م فعة لألمة كل عا، رن معا يف

اجلميعع الصعاحلة، فمعن تلععك ارمعوال ي فعس الضا،عا ويسععوسماون وينع ون ويوصعدقون مث تعوضث ععع    إذا معاتوا فيو معل الععال 
 بذلك من يد إىل غريها في وفع العام  والعامل والواما والف ري وذو الأفا ، ومعع قلعا ارمعوال معن اليعدي الثسعا ت عاضبوا
يف احلامععة، وارصاصععة، فسصععمحوا يف ضعع ك وبععؤ ، واحوععاموا إىل قميلععة الو المععة الخععاى وذلععك مععن السععمائ ابوعع از ععع ه ، 
وذلك من السمائ ابو از ع ه ، وامعوالو بال هع ، وتصعمري م عافع   ردمعة غعريه ، فألمعل هاتعه احلأمعة الضعا  و تععاىل 

 ارحأام ال  وفظ ارموال والثاوف العامةل  ارموال إىل مجيع الخا مني ليأون هل  احلس يف إقامة
وهذهللا إشاضف ه الحسب الن حأيما من حأمعاء اهقوصعا  سعمس ال عا ن إىل بياهنعال وقعد البععد مجاععة معلعوا انضعافة ر ىن  

 مالبسة، رن ارمعوال يف يعد اروليعاء، ومعلعوا ارطعائ لألوليعاء خاصعةل ومجاععة معلعوا اروليعاء خاصعةل ومجاععة انضعافة
الخععا مني رن ارمععوال مععن نععوع المععواهل ،وإن مل تأععن المععواهل  ح ي ععة، واليععه مععال ال  نععايل ومجاعععة معلععوا انضععافة رن 
السف اء من نوع الخا مني فأسن المواهل  المواهل  وإليه مال فخا الدينل وقاضئ ابن العايب إذ قال  رن الوال من كة بني 

ملعك إىل ملعك  و عا ذكاتعه معن الميعان كعان لألموعه هعذهللا شعسنل والبععد  خعاون فايعس  ارلس ت و ل من يعد إىل يعد وذعا  معن
 خاون فئعلوا انضافة ح ي ية الي ه تؤتعوا اي الصعحائ ارمعوال المعوالأ  لعن يضعيع ا معن الوه كع  ونسعائأ ، وهعذا البععد 

وعني مععن ارمععوال السععف اء، وبععني الومععوهللا، وه إخععال احلامععل علععى هععذا الو ععديا إه احلععريف يف ومععه اجلميععع بععني كععون الم عع
إضافة تلك ارموال إىل ضمري الخا مني، وإمنا وصفوه المعد رن قائله معله هو ال صو  من ايية ولو معله وم ا مائ ا 

 ي وم من لفظ ايية لأان ومه وميه ب اء على ما ت اض يف ال دمة الواسعةل 
وحا وهي قوله (ال  معل و لأ  قيامعا( فئعاء يف الصعفة  وصعول إىل والماي على ارموال صفة ت يد إىل الخا مني وض 

تعليععل ال  ععي، وإيضععاحا لعععىن انضععافة، فعع ن (قيامععا( مصععدض علععى وزن فعععل  عععىن فعععال: مثععل عععوذ  عععىن عيععاذ، وهععو مععن 
ضعمة يف مجعع  ويعل،  الواوي وقياسه قوم، إه النه العلى الياء شذوذا كما شذ ميعا  يف مجعع معوا  وكمعا شعذ  يعال يف لغعة
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قصدوا قلب الواو اللفا بعد الأساف كما فعلوهللا يف قيام و وهللا، إه الن ذلك   وزن فعال مطا ، ويف غعريهللا شعاذ لأثعاف فععال 
يف الصا ض، وقلة فعل في ا، وقي  من غري الغالبل كذا قاالهللا ثفع، وابن ععاما: (قيمعا( بعوزن فععل، وقعاالهللا اجلم عوض (قيامعا(، 

 عوم العععاأ وهععو واوي اليضعا وعلععى ال ععااءتني فانخمعاض عععن ارمععوال بعه إخمععاض الصععدض للممالغعة مثععل قععول وال يعام مععا بععه يو
 ار ساء:          

ف منا هي إقمال وإ اض والععىن الهنعا ت عور عظعي  رحعوال ال عا ل وقيعل: قيمعا مجعع قيمعة الي الع  معل عا و قيمعا الي المثعاث   
 عىن اجلليل الو دمل لألشياء، وليس فيه إيذان ال

ومعىن قوله (واضزقوه  واكسوه ( واقع موقع اهح ا  الي ه تؤتوه  الوال إيواء تصا  مطلس، ولأن  توه  إايها   داض  
انوفاع   من نف ة وكسوف، ولذلك قال ف  ايث: تسل  للمحئوض نف وه وكسوته إذا المن علي ا  سب حاله وماله، وعدل 

ئ(من( إىل تعديو ا ئ(يف( الدالة علعى الظافيعة اجملازيعة، علعى  اي عة اهسعوعمال يف المثالعه، حعني ه  عن تعدية (اضزقوه (
ي صد الومغيض الوه  لسن اص من ذات النيء، ما هصل به الفعل: بضف من عي ه، وبضف من مث ه، وبضف من نوامه، والن 

 ف عي:          ذلك هصل مأاضا مسوماال وانظا ذلك يف قول سربف بن عماو ال
  ايب ،ا الكفاءث وهني  عا                      وننائ يف المثاهنا ون اما     
 

 893صفحة : 
 
يايد انبل ال  سم ا إلي   يف  ية قوعل مع   ، الي ننعائ أبمثاهنعا ون عاما، فغمعا شعاب ا  ميع عا الو بمعضع ا الو نسع مع   

مل يسمس إليه الفساون ه ا، فسمهل معظع  الو ميعه علعى ومعه الععدول إىل (يف(،  م  ا ال ماض، وهذا معىن بديع يف اهسوعمال
واهوععدى إليععه صععاحب الأنععا  بعععض اههوععداء ف ععال: الي امعلوهععا مأععاث لععازق   أبن توئععاوا في ععا وت  ععوا حععع تأععون 

قضعي هنيعا ععن اننفعا   نف و   من الابح ه من  لب الالل ف ولعه  ه معن صعلب العال  مسعودضو، ولعو كعان كمعا قعال ه
 من صلب الالل 

وإمنععا قععال (وقولععوا هلعع  قععوه معاوفععا( ليسععل  إعطععايه  ال ف ععة والأسععوف مععن ارذى، فعع ن شععسن مععن خيععا  الععال مععن يععدهللا الن  
يسوث ل سائل الال، وذلك سواء يف العطااي ال  من مال العطعي، ورن مانعب السعفيه ملمعوز اهلعون، ل لعة تعدبريهللا، فلععل 

همل وليه على ال لس من معاشاف اليوي  فيسمعه معا يأعاهللا معع الن ن صعان ع لعه خلعل يف ارل عة، فعال ي مغعي الن ينعو  ذلك 
عليه، ورن اللفيه غالما يسو أا م ع ما يطلمه من واسع الطالب، ف عد يظ عا عليعه، الو يصعدض م عه كلمعات مأاوهعة لوليعه، 

 ععامريه  بسععيئ الأععالم، وه جييمععوه   ععا يسععوء، بععل يعظععون احملععامري، فععسما و رمععل ذلععك كلععه اروليععان أبن ه يموععدئوا 
ويعلمععوهن   ععا  الاشععا  مععا اسععوطاعوا، ويععذكاوهن  أبن الععال مععاهل ، وحفظععه لصععاحل   فعع ن يف ذلععك خععريا كثععريا، وهععو ب ععاء 

  يأونوا كما قال:          الأاامة بني ارولياء وموالي  ، وضماء انوفاع الواي بولك الواعظ يف إصالح حاهل  حع ه
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إذا هني السفيه ماى إلعيه                      وخعالف والسعفيه إىل خعال  وقعد يعل ال عول الععاو  كعل قعول لعه موقعع   
حال م الهل وخا  ع ه كل قول م أا ه ين د الع ل وه ارلس  صا فوه احمل ، فالعاو  قد يأون  ا يأاهه السعفيه إذا  

 ح نفسهل كان فيه صال
(وابولوا اليوامى حع إذا بلغعوا ال أعاح فع ن  نسعو  مع    ضشعدا فعا فعوا إلعي   المعواهل  وه أتكلوهعا إسعاافا وبعداضا الن يأعربوا(  

جيوز الن يأون مجلة (وابولوا( معطوفعة علعى مجلعة (وه تؤتعوا السعف اء المعوالأ ( لو  يل عا م  عا م  لعة الغايعة لل  عيل فع ن كعان 
 اء ه الك خصوص اليوامى فيوئه الن ي ال: لاذا عدل ع  الضمري إىل اهسع  الظعاها وععن اهسع  الظعاها الاا  من السف

الساوي لألوىل إىل الوعمري  خا الخ  وهو اليوامى، وجيائ أبن العدول عن انضماض ل اي ف انيضاح واههومام احلأع ، 
بعوالء مامعو كمعال ع عوهل ، وموفائعل بع وال السعفاهة عع   ، والن العدول ععن إععا ف لفعظ السعف اء إيعذان أبهنع  يف حالعة اه

لئال يلوح شمه ت اقض بني وصف   السفه وإي ا  الاشد م   ، وإن كان الاا  من السف اء ه الك الع  معن اليوعامى، وهعو 
خمععاض ه ارر ععا، فيوئععه الن ي ععال: مععا ومععه ذصععي  حأعع  اهبععوالء واهسععوئ ا  اليوععامى  ون السععف اء? وجيععائ أبن ان

يأون إه ع د الوقا الذي يامى فيه تغيري احلال، وهو مااه ة الملوغ، حني يامى كمال الع ل والو  ل من حال الضعف 
 إىل حال الاشد، الما من كان سف ه يف حني الأرب فال يعا  وقا هو مظ ة هنو ال حاله وابوالئهل 

اليوامى المواهل ( لميان كيفية انيواء وم دماته، وعليه فانر اض يف وجيوز الن تأون مجلة (وابولوا( معطوفة على مجلة (و توا  
 قوله (اليوامى( لمعد ما بني العا  والضمري، لو عرب الضمريل 

واهبوالء: اهخوماض، وحع ابودائية، وهعي مفيعدف للغايعة، رن إفا  عا الغايعة الوضعع، وكوهنعا ابودائيعة الو معاضف اسعوعماهت  
معا ت عدم ع عد قولعه تععاىل (حعع إذا فنعلو ( يف سعوضف  ل عمعاانل و(إذا( رعا  مضعمن مععىن النعا ،  سب معدخوهلا، ك

 ومج وض ال حاف على الن (حع( الداخلة على (إذا( ابودائية ه ماضفل 
ث عل  الن والعىن: ابولوا اليوامى حع وقا الن بلغوا ال أاح فا فعوا إلي   المواهل  وما بعد ذلك ي و ي ع دهللا اهبوالء، وحي 

اهبوالء رمل تسلي  الال ف د ت اض الن مف وم الغاية ماا  م ه هزمه والثاهللا، وهو تسعلي  العوالل وسيصعاح بعذلك يف معوائ 
 النا  الثانل 

    
 

 894صفحة : 
 
أ عه الوصعا  واهبوالء ه ا: هو إخماض تصا  اليوي  يف الال اتفا  العلماء، قال الالأية: يدفع لليوي  شيء من العال مي  

فيععه مععن غععري إمحععا ، ويععا  ال ظععا إليععه يف نف ععة الععداض شعع اا كععامال، وإن كانععا ب وععا يفععو  إلي ععا مععا يفععو  لابععة ال عع ل، 
وضععم  المععوضهللا، ومعافععة اجليععد مععن الععا يء، و ععو ذلععك،  سععب الحععوال ارزمععان والميععوتل وزا  بعععض العلمععاء ارخمععاض يف 

وي مغي الن يأون ذلك غري شعا  إذ م صعد النعايعة ه عا حفعظ العال، ولعيس هعذا الدينل قاله احلسن، وقوا ف، والنافعيل 
 احلأ  من  لض كلية حفظ الدينل 
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وبلعوغ ال أععاح علععى حععذ  مضععا ، الي بلععوغ وقععا ال أععاح الي الوعع و ، وهععو ك ايععة عععن ارععاو  مععن حالععة الصععما للععذكا  
اح علعى الوععاض  ع عد الععائ معن الومأعري بوع ويىل الم عا وارنثى، وللملوغ عالمات معاوفة، ععرب ع  عا يف اييعة بملعوغ ال أع

ع د الملوغ، ومن  لب الامل ال وا  بلوغه، وبلوغ صالحية ال وا  ذولف اخوال  المال  يف احلااضف والربو ف، واخوال  
بلعوغ المعد ال أعاح، الم مة الهل الملد الواحد يف ال وف والضعف، وال ا  الدموي وال ا  الفااوي، فلعذلك الحالعه ال عا ن علعى 

والغالب يف بلوغ الم ا النه اليمس من بلوغ العذكا، فع ن ذلفعا ععن وقعا مظ و عا ف عال اجلم عوض: يسعودل السعن العذي ه 
يوخلف ع ه القصى الملوغ عا ف، ف ال مالك، يف ضواية ابن ال اس  ع ه: هو مثان عناف سع ة للعذكوض وانثثل وضوي مثلعه 

: يف اجلاضيععة سععمع عنععاف سعع ة، وضوى غععري ابععن ال اسعع  عععن مالععك النععه سععمع عنععاف سعع ةل عععن اليب ح يفععة يف الععذكوض، وقععال
والن وض عن اليب ح يفة: النه تسع عناف س ة للذكوض وسمع عناف للم ات، وقال اجلم وض: مخس عناف س ةل قالعه ال اسع  

لامنعون، وبعه قعال الصعم ، وابعن بن  مد، وسامل بن عمد و ابعن عمعا، وإسعحا ، والنعافعي، والزعد، واروزاععي، وابعن ا
وهب، من الصحائ مالك، واخواضهللا الم اي معن الالأيعة، ونسعأوا  عديث ابعن عمعا النعه عاضعه ضسعول و صعلى و عليعه 
وسل  يوم بدض وهو ابن الضبع عناف س ة فل  جي هللا، وعاضعه يعوم الحعد وهعو ابعن مخعس عنعاف فسمعازهللال وه حئعة فيعه إذ لعيس 

و بعن عمعا هعو معيعاض بلعوغ عمعوم السعلمني، فصعا   الن ض هللا ال ع  صعلى و عليعه وسعل  وعليعه يل م الن يأون بلوغ عمد 
مالمح الامال، فسمعازهللا، ولعيس ذكعا السعن يف كعالم ابعن عمعا إميعاء إىل ضعم  انمعازفل وقعد غفعل ععن هعذا ابعن الععايب يف 

 ة، والعئعب م عه الشعد معن عئمعه مع   ، الحأام ال ا ن، فوعئب من تاو هؤهء ارئمة وديد سن الملوغ خبمس عناف سع
ف ن قضية ابن عما قضية عني، وخعال  العلمعاء يف قضعااي ارعيعان معلعوم، واسعودل النعافعية  عا ضوي الن ال ع  صعلى و 
عليه وسل  قال: إذا اسوأمل الولد مخس عناف س ة كوب ما له وما عليهل والقيمعا عليعه احلعدو ل وهعو حيعث ضععيف ه 

 بهل  ي مغي اهسودهل
ووقا اهبوالء يأون بعد الوميي  ه  الة، وقيل الملوغ: قاله ابن الواز عن مالك، ولعل وم ه الن اهبوالء قمل الملوغ فيه  

تعايض الال انضاعة رن ع ل اليوي  غي كامل، وقال المغدا يون من الالأية: اهبوالء قمل الملوغل وعرب ععن اسعوأمال 
لغوا ال أاح(، فسس د الملوغ إىل ذوا   رن ذلك الوقعا يعدعو الامعل للوع و  ويعدعو الوليعاء الم عا قوف ال ماء الطميعي ئ(ب

لو وجي ا، ف عو الملعوغ الوععاض  العذي ه أتخعا بععدهللا، فعال ينعأل أبن ال عا  قعد ي ومعون ب عا   قمعل سعن الملعوغ، والب عاءه  
 ، وليس بلوغا من ارب اء الو الم اتل اليضا يف بعض ارحوال، رن ذلك تعئل من ارولياء رغاا  عاضضة

وقوله (ف ن  نسو  م    ضشدا( شا  لن م يد للنا  ارول السوفا  من (إذا بلغوا(ل وهو وموابه موائ (إذا(، ولعذلك  
قان الفاء ليأون نصا يف اجلوائ، وتأعون (إذا( نصعا يف النعا ، فع ن معوائ (إذا( نسعوغن ععن العاب  الفعاء لعو ه قصعد 

 على النا يةل  الو صي 
وماءت ايية على هعذا ال كيعب لوعدل علعى الن انو عاء احلئعا إىل الملعوغ ارصعالة، ولأعن ينع   الن يععا  معن احملئعوض  

 الاشد، وكل ذلك قطع لعاذيا اروصياء من الن ميسأوا الموال  امريه  ع ده  مدف ل اي ف الوموع ،ال 
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 895صفحة : 
 
لنععا ني يف الأععالم ه ععا، إذ كععان بععدون عطععف رععاها الو م ععدض ال اي ععة، الن هموع مععا ويوحصععل مععن معععىن امومععاع ا  

سمب لوسلي  الال إىل احملئوض، فال يأفي حصول الحعدمها وه نظعا إىل العذي هصعل م  معا ابوعداء، وهعي ال اععدف العامعة 
يف منعاو  واحعد، وعلعى هعذا  يف كل مجلة شا  ب يا على مجلة شا   خا، فال  هلة هلما إه على لع وم حصعول العاين

ماى قول الالأية، وإمام احلامنيل ومن العلماء من زع  الن تاتيب النا ني يفيد كون الثان م  ما يف الذكا هو ارول يف 
احلصععولل ونسععمه ال مععامي يف كوععائ ارذكععاض إىل ثعلععب، واخوععاضهللا ابععن مالععك وقععال بععه مععن النععافعية:المغوي، والغعع اي يف 

علمععاء معن زععع  الن تاتيعب النعا ني يف احلصععول يأعون علععى  عو تاتيم معا يف اللفععظ، ونسعمه النععافعي إىل الوسعي ، ومعن ال
ال فععال، وال اضععي احلسععني، والغعع اي يف الععومي ، وانمععام الععاازي يف ال  ايععة، وب ععوا علععى ذلععك فاوعععا يف تعليععس النععا  علععى 

ني: ه مععععىن هعومعععاض ال تيعععب، وهعععو احلعععس، فععع ن ال صعععو  النععا  يف انميعععان، وتعليعععس الطعععال  والعوعععا ، وقعععال إمعععام احلععام
حصوهلا ب طع ال ظا عن الو دم والوسخا، وه يظ ا الثا للخال  يف انخماض وإنناء ارحأام، كما ه ا، وإمنا قد يظ ا له 

 ال وهو الصوائل الثا يف إنناء الوعاليس يف ارميان، والميان الطال  والعوا ، وقد علما الن الالأية ه ياون لذلك أتثري 
والعل  الن هذا إذا قامعا ال اي عة علعى الن العاا  مععل النعا ني شعا ا يف اجلعوائ، وذلعك إذا جتعا  ععن العطعف العواو ولعو  

ت ععدياا، فلععذلك يوعععني معععل مجلععة النععا  الثععان وذلععك إذا جتععا  عععن لعطععف الععواو ولععو ت ععدياا، فععذلك يوعععني معععل مجلععة 
ا  ارول، سعواء اضتمطعا الفعاء كمعا يف هعذهللا اييعة الم مل تعاتم ، كمعا يف قولعه (وه يع فعأ  النا  الثان وموابه مواا للنع

نصحي إن الض ت الن النصح لأع  إن كعان و يايعد الن يغعويأ (ل والمعا إذا كعان النعا ان علعى اعومعاض ال تيعب فلأعل م  معا 
وله (واماالف مؤم ة إن وهما نفس ا لل   إن الضا  موائ مسو ل  و قوله تعاىل (اي الي ا ال   إث الحلل ا لك الزوامك( إىل ق

ال   الن يسو أح ا(ل ف وله (إن وهما( شا  يف إحالل اماالف مؤم ة له، وقولعه (الضا  ال ع ( شعا  يف انع عا  ال أعاح، لعئال 
ل لظ عوض الن يووه  الن همة الاالف نفس ا لل   تعني عليعه ت وم عا، فو عديا موابعه: إن الضا  فلعه ذلعك، وليسعا شعا ني لسحعال

 إحالل الاالف ه سمب له يف هذهللا احلالة إه الهنا وهما نفس ال 
ويف كلوا حال  النا  الواض  على شا ، جيعل موائ الحدمها  ذوفا  ل عليه الذكوض، الو موائ الحدمها مواا ل خا:  

و قولك  إن  خلا  اض اليب على ارال  بني اجلم وض وارخفأل، إذ ليس ذلك من تعد  الناو  وإمنا يوستى ذلك يف  
سفيان، وإن  خلا السئد احلاام، فسنا  من  ويف  و قولك  إن صليا إن صما اثما  من كل تاكيب ه تظ ا فيه 

 مالزمة بني النا ني، حع يصري الحدمها شا ا يف ايخال 
لة سعسل ع  عا ال اضعي ابعن هذا و يس هذهللا السسلة الذي ال ال فيعه كثعري وخصع ا ت عي العدين السعمأي باسعالةل وهعي مسعس 

 خلأان الني  ابن احلامب كما الشاض إليه يف تامجوه من كوائ الوفيات، ومل يفصل ا الدمامي  يف حاشية مغىن اللميبل 
وإي ععا  الاشععد ه ععا علمععه، والصععل اني ععا  ضييععة اننسععي الي اننسععان، مث ال لععس علععى الول مععا يومععا ض مععن العلعع ، سععواء يف  

 ن مانب الطوض ثضا( الم يف السموعات،  و قول احلاضث بن حلوف يف ب اف وحنية:          المصاات،  و ( نس م
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النا نمسف والف ع ا ال  اص                      عصاا وقد  ث انمععاء وكعسن اخويعاض ( نسعو ( ه عا  ون علمعو  لسشعاضف إىل   
 مطلل النه إن حصل الول العل  باشده  يدفع إلي   ماهل   ون تااو وه 

والاشد بض  الااء وسأون النني، وتفوح الااء فيفوح النني ، ومها م ا فان وهو انوظعام تصعا  الع عل، وصعدوض ارفععال  
 عن ذلك انوظام، والضيد به ه ا حفظ الال وحسن الودبري فيه كما ت دم يف (وابولوا اليوامى(ل 

ياء هعع  الععذين يوولععون ذلععك، وقععد معلععه الف  ععاء حأمععا، ولخا ععب يف اييععة اروصععياء، فيأععون م وضععى اييععة الن اروصعع 
 ف الوا: يووىل الوصي  فع مال حئوضهللا ع دما أينس م ه الاشد، ف و الذي يووىل تاشيد  ئوضهللا بوسلي  ماله لهل 

    
 

 896صفحة : 
 
اليعوم وععدم المع     وقال اللخمي: من القامه ارئ وال اضي ه ي مل قوله ب شيد احملئوض إه بعد الأنف لفسعا  ال عا   

الن يووا ئوا مع احملامري لريشدوه  فيسمحوا هل  قمل ذلكل وقال ابن عطية: والصوائ يف الوصياء زمان ا الن ه يسوغ  عن 
ضفع   إىل السلطان وثموت الاشد ع دهللا لا عا  من توا ؤ اروصياء على الن ياشد الوصي  ئوضهللا ويربئ احملئوض الوصي 

لعععك الوقععال إه الن هععذا مل جيععا عليعععه عمععل، ولأععن اسوحسععن الوث عععون انشعع ا  بثمععوت ضشعععد لسععف ه وقلععة وصععيله يف ذ
احملئوض الوصي عليه من البيه لالحويا ، الما وصي ال اضي فاخولف فيه القوال الف  عاء، وارصعح النعه ه ياشعد  ئعوضهللا إه 

 بعد ثموت ذلك لدى ال اضي، وبه ماى العملل 
م ارمة، ويووىل ت فيذهللا من إليه ت فيعذ ذلعك المعائ معن العوه ف، كنعسن خطعاات ال عا ن وع دي الن ارطائ يف مثله لعمو  

الععواض ف جلماعععة غععري معي ععني، وه شععك الن الععذي إليععه ت فيععذ المععوض احملععامري واروصععياء هععو ال اضععي، وهصععل الطلععوئ بععال  
 كلفةل 

الؤذنعة اهنو عاء، وهعو الععاو  معن العذهب، وفيعه وايية راهاف يف ت دم اهبوالء واهسعوئ ا  علعى الملعوغ لأعان (حعع(  
 قول النه ه يدفع للمحئوض شيء من الال لالبوالء إه بعد الملوغل 

وايية اليضا صاهة يف النه مل هصل النا ان معا: الملوغ والاشد، ه يدفع الال للمحئوضل واتفس على ذلك عامة علماء  
يسعوما علعه احلئعا، ومل خيعالف يف ذلعك إه البعو ح يفعةل قعال: ي وظعا سعمع سع ني اهسالم، فمن مل يأعن ضشعيدا بععد بلوغعه 

بعد الملوغ ف ن مل يؤنس م ه الاشد ال لس من احلئال وهذا خيالف م وضى النا  من قولعه تععاىل (فع ن  نسعو  ضشعدا( رن 
وسوء الوصا  فسي الثا للملوغ الا ح يفة ه يعورب مف وم النا ،وهو اليضا خيالف ال يا  إذ ليس احلئا إه رمل السفه 

 لوه النه مظ ة الاشد، وإذا مل هصل مع الملوغ فما الثا سمع الس ني يف نام ضشدهللال 
و لا ايية    ال يا  على الن من  اال عليه السفه وهو الع  الو الخوعل ع لعه رمعل معا  يف فأعاهللا، الو رمعل خعا  م  

 الف يف ذلك اليضا البو ح يفةل قال: ه حئا على ال ل شدف الأرب، النه هئا عليه إذ علة الوحئري لبوة، وخ
 وزك ايية شامل للذكوض وانثث بطايس الوغلب: فارنثى اليويمة إذا بلغا ضشيدف  فع ماهلا إلي ال  
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الفاا هععا والو أععري يف قولععه (ضشععدا( ت أععري ال وعيععة، وم  ععاهللا إضا ف نععوع الاهيععة رن الععواهي الع ليععة موحععدف ه الفععاا  هلععا، وإمنععا  
اعوماضية اعوماض تعد  احملال الو تعد  الوعل ات، فاشد غري ضشد عمعاو، والاشعد يف العال غعري الاشعد يف سياسعة ارمعة، ويف 
الدعوف إىل احلس، قال تعاىل (ومعا المعا فاععون باشعيد(، وقعال ععن قعوم شععيب (إنعك رنعا احللعي  الاشعيد(ل وماهيعة الاشعد 

على  وهللا انوظام، وقد عل  السامعون الن الاا  ه ا الاشد يف الوصا  الاي، فالاا  من  هي انوظام الفأا وصدوض ارفعال
ال وعيععة  ععو الععاا  مععن اجلعع س، ولععذلك سععاوى العععا  بععالم اجلعع س ال أععاف، فمععن العئائععب تععوه  اجلصععاص الن يف ت أععري 

عوى الن و ضشعدا معا وهعو صعا   الع عل (ضشدا(  ليال ريب ح يفة يف عدم اش ا  حسن الوصعا  واكوفائعه الملعوغ، بعد
إذ الع ل ضشد يف اجلملة، ومل ين   الاشد كلهل وهذا ضعف يف العابية، وكيف ميأن العموم يف الواهي الع لية احملضة مع 
الهنععا ه الفععاا  هلععال وقععد الضععيفا ارمععوال ه ععا إىل ضععمري اليوععامى: رهنععا قععوي اخوصاصعع ا ،عع  ع ععدما صععاضوا ضشععداء فصععاض 

 ف   في ا ه خيا  م ه إضاعا ما لل اابة ولعموم ارمة من احلس يف ارموالل تصا 
   
 

 897صفحة : 
 
وقولععه (وه أتكلوهععا إسععاافا( عطععف علععى (وابولععوا اليوععامى( اعومععاض مععا اتصععل بععه مععن الأععالم يف قولععه (فعع ن  نسععو  معع      

قولعه (وه أتكلعوا المعواهل  إىل المعوالأ ( وتفضعيح حليعاف  ضشدا( اخل وهو أتكيد لل  ي عن الكل الموال اليوعامى العذي ت عدم يف 
كعععانوا هوالوهنعععا قمعععل بلعععوغ اليوعععامى الشعععده : وهعععي الن يوعئعععل اروليعععاء اسعععو الو المعععوال اليوعععامى قمعععل الن يو يئعععوا لطعععالمو   

ونععا وحععب  و اسعمو  ، فيسكلوهععا انسعاا  يف اننفععا ، وذلعك الن الكثععا المعواهل  يف وقععا ال ع ول كانععا العيعاث مععن النععام
والصوا  فل  يأن شعسهنا  عا يأعو  وخيوع ن، وه  عا يعسعا ن عل اللعك فيعه كالع عاض، فأعان الكل عا هعو اسعو الك ا يف م عافع 
ارولياء والهلي  ، ف ذا ومد الوي مال  ئوضهللا منع إىل الكله الووسع يف نف اته ولماسه ومااكمه وإكعاام مساائعه  عا مل يأعن 

 هو العىن الذي عرب ع ه انساا  انفاا  يف اننفا  والووسع يف شؤون اللذاتل ي فس فيه مال نفسه، وهذا 
وانوصب (إسعاافا( علعى احلعال: الو علعى ال يابعة ععن الفععول الطلعس، والاي ماكعان، فلعيس ال صعد ت ييعد ال  عي ععن اركعل   

 بذلك، بل ال صو  تنويه حالة اركلل 
معدض، وهعو العئلعة إىل النعيء، بعدضهللا عئلعه، واض هللا عاملعه، والفاعلعة ه عا قصعد والمداض مصدض ا ضهللا، وهو مفاعلعة معن ال 

م  ا نثيل هيئة ارولياء يف إسااف   يف الكل الموال  امريه  ع د منعاضفو   الملعوغ، وتوقعع اروليعاء سعاعة إانعه،  عال معن 
ىل الملعوغ ليسخعذ مالعه، والوصعي يسعاع إىل الكلعه يمدض غريهللا إىل غاية وايخا يمدض إلي ا ف ما يوما ضاهنا، كسن احملئوض يساع إ

لأيال جيد اليوي  ما أيخذ معه، فيعذهب يعدعي عليعه، وب عي  المي عات حعع يعئع  ععن إثمعات ح وقعه، ف ولعه (الن يأعربوا( يف 
  يف موضع الفعول لصدض الفاعلةل ويأرب بفوح الوحدف مضاضع كرب كعل  إذا ضا  يف السن، والما كرب بض  الوحدف إذا عظ

 ال دض، وي ال: كرب عليه ارما بض  الوحدف شسل 
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(ومن كان غ يا فليسوعفف ومن كان ف ريا فليسكعل الععاو ( عطعف علعى (وه أتكلواهعا إسعاافا( اخل ال عاض بعه قولعه (وه  
امى يف اييوعني أتكلوا المواهل  إىل الموالأ ( ليو اض ال  ي عن الكل المواهل ل وهو ذصعي  لعمعوم ال  عي ععن الكعل المعوال اليوع

الساب وني لل خي  يف ضائ من ضاوئ الأل، وهو الن أيكل الوصي الف ري من مال  ئعوضهللا الععاو ، وهعو ضامعع إىل 
 إنفا  بعض مال اليوي  يف مصلحوه، رنه إذا مل يع  الف ري العاو  الهله الودبري ل وته عن تدبري مال  ئوضهللال 

سعب حعال الوصعي ويويمعه  سعب ارزمعان وارمعاكن وقعد الضشعد إىل ذلعك حعديث ويف لفظ (العاو ( حوالة على معا ي ا 
اليب  او : الن ضمعال التععى ضسععول و صععلى و عليعه وسععل  ف ععال  إن ف ععري ولعيس ي شععيء  قععال  كععل معن مععال يويمععك غععري 

وامععا الن أيكععل م ععه مسععا  وه ممععا ض وه موسثععل  ل ويف صععحيح مسععل  عععن عائنععة: ن لععا اييععة يف وي اليوععي  إذا كععان  
ب دض ماله العاو ، ولعذلك قعال الالأيعة: أيخعذوا الوصعي ب عدض المعاف مثلعه، وقعال عمعا بعن ارطعائ، وابعن عمعا ، والبعو 
عميععدف، وابعععن ممععري، والنعععع ، وهاهعععد: إن و الذن يف ال ععا  ه غعععريل قعععال عمععا  إن ن لعععا نفسعععي مععن معععال و م  لعععة 

ا اسععوعففا وإن احوئععا الكلععا العععاو ، فعع ذا اليسععات قضععيا  ل وقععال عطععاء، الوصععي مععن مععال اليععو ، إن اسععوغ ي
وإبااهي : ه قضاء على الوصي إن اليسال وقال احلسن، والنع ، وابن عما ، يف ضواية: إن مع اهللا الن ينائ اللأ وأيكل 

وار  يعا: ضوي ععن عأامعة، من الثمعا وي  عس اجلعاىب معن إبلعه ويلعو  احلعو ل وقيعل: إمنعا ذلعك ع عد اهضعطااض كسكعل اليوعة 
وابععن عمععا ، والنععع ، وهللا الضعععف ارقععوال رن و ث  احلأعع  الف ععا ه اهضععطااض، وث ععه  ععال اليوععي ، واهضععطااض ه 
خيو  الوسلي  على مال اليوي  بل على كل مالل وقال البو ح يفة وصاحماهللا: ه أيخذ إه إذا سافا من المل اليوي  أيخذ 

اخولف يف وصي احلاك  هل هو مثل وصي ارئل ف ال اجلم وض: مها سواء، وهو احلس، وليس يف ايية قوته يف السفال و 
 ذصي ل 
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مث اخولفعععوا يف الوصعععي الغععع  هعععل أيخعععذ المعععا مثلعععه علعععى عملعععه ب عععاء علعععى ارعععال  يف الن ارمعععا يف قولعععه (فليسعععوعفف(   

ل الغعع  شععيئا، وهععذا قععول كلمععن م عععه اهنوفععاع أبكثععا مععن السععلف للومععوئ الو لل ععدئ، فمععن قععال للومععوئ قععال: ه أيكعع
والنيء ال ليل، وه  مج وض ت دما المساءه ل وقيل: ارما لل دئ ف ذا الضا  الن أيخذ المعا مثلعه معاز لعه إذا كعان لعه عمعل 

 وخدمة، الما إذا كان عمله ها  الوف د لليوي  وانشاا  عليه فال الما لهل 
يععة  أمععةل ومععن العلمععاء مععن قععال: هععي م سععوخة ب ولععه تعععاىل (إن الععذين أيكلععون المععوال اليوععامى وهععذا كلععه ب ععاء علععى اي 

 رلما( ايية، وقوله (وه أتكلوا الموالأ  بي أ  الما ل( واليه مال البو يوسف، وهو قول هاهد، وزيد بن السل ل 
الاا  فمعن كعان غ يعا الي معن اليوعامى، ومعن   ومن العلماء من سلك ايية مسلك الوسويل ف ال ضبيعة بن اليب عمد احلمان: 

كان ف ريا كذلك، وهي بيان لأيفية اننفا  على اليوامى فالغ  يعطي كفايوه، والف عري يعطعي الععاو ، وهعو بعيعد، فع ن 
 فعل  اسوعفف  بدل على اهقوصا  والوعفف عن السسلةل 
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فليسوعفف  اله وه يووسع  ال  ئوضهللا ومن كعان ف عريا وقال ال خعي، وضوي عن ابن عما : من كان من اروصياء غ يا  
 ف نه ي   على نفسه لئال ميد يدهللا إىل مال اليوي ل واسوحس ه احملا  والأيا الطربي يف الحأام ال ا نل 

[(  تفايععع عععن قولععه (فععا فعوا إلععي   المععواهل ( وهععو المععا 6(فعع ذا  فعععو  إلععي   المععواهل  فسشعع دوا علععي   وكفععى اهلل حسععيما  
انش ا  ع د الدفع، ليظ ا مليا ما يسلمه اروصياء حملامريه ، حع  أن الاموع علي   يوما ما  ا يطلع عليه  ا ذلف 

 ع د اروصياء، وفيه بااءف لألوصياء اليضا من  عاوي احملامري من بعدل وحسمك ،ذا الونايع قطعا للخصوماتل 
قالععا  ائفععة مععن العلمععاء مل يسعع  الصععحا،ا: فعع ن لععوحظ مععا فيععه مععن وارمععا ه ععا هومععل الومععوئ وهومععل ال ععدئ، وبأععل  

اهحويا  حلس الوصي كان انش ا  م دوا رنه ح عه فلعه الن ه بفعلعه، وإن لعوحظ معا فيعه معن و يعس م صعد النعايعة معن 
المععل مسععمى ضفععع الو ععاض  وقطععع ارصععومات، كععان انشعع ا  واممععا نظععري مععا ت ععدم يف قولععه تعععاىل (إذا تععداي و  بععدين إىل 

فاكوموهللا( وللنايعة اهومام بووثيس احل و  رن ذلك القوم ل ظام العامالتل والاي ما كعان ف عد مععل الوصعي غعري مصعد  يف 
الدفع إه بمي ة ع د مالك قال ابن الفعا : لعوه النعه يوضعمن إذا النأعاهللا احملئعوض مل يأعن لألمعا الووثيعس فائعدف، ون عل الفخعا 

إه الن الفخا الحوىل أبن راها ارما للوموئ وهعو احوئعا  واهللا رنعه ه الثعا لأعون ارمعا  عن النافعي مواف ة قول مالك،
للومعععوئ الو لل عععدئ يف تاتعععب حأععع  الضعععمان، إذ الضعععمان معععن  لض خطعععائ الوضعععع، وسعععممه هعععو انوفعععاء انشععع ا ، والمعععا 

مي عه رنععه ععدهللا المي ععا، الومعوئ وال عدئ فمععن خطعائ الوأليعف والثامهععا الع عائ والثعوائل وقععال البعو ح يفعة: هععو مصعد  بي
وقيل: رنه ضالى ارما لل دئل وقد علمعا الن  معل ارمعا انشع ا  ه يعؤثا يف حأع  الضعمانل ومعاء ب ولعه (وكفعى اهلل 
حسيما( تذييال هلذهللا ارحأام كل ا، رهنا وصيات ووايضات فوكل ارما في ا إىل مااقمة و تعاىلل واحلسعيب: احملاسعبل 

 يدل والماء زائدف للووك
(للامعععال نصعععيب  عععا تعععاو الوالعععدان وارقابعععون ولل سعععاء نصعععيب  عععا تعععاو الوالعععدان وارقابعععون  عععا قعععل م عععه الو كثعععا نصعععيما  

[( اسوئ ا  ابودائي، وهو ماض هاى ال ويئة حلأ  إيواء المعوال اليوعامى، وهعاى ال دمعة رحأعام الواضيعث الع  7مفاوضا 
  (ل يف قوله تعاىل (يوصيأ  و يف الوه ك

وم اسمة تع يب ايي الساب ة ،ا: الهنع  كعانوا قعد اعوعا وا إيثعاض ارقعوايء وارشعداء ارمعوال، وحامعان الضععفاء، وإب عاءه   
عالة على الشدائ   حع يأونوا يف م ا  ، فأان ارولياء مي عون عن  امريه  المواهل ، وكان الكرب العائلة هعام اخوتعه معن 

يصععربون علععى احلامععان، وي  عععون العائلععة العععيأل يف رععالل القععاض، ، رهنعع  ثزعععوه  و ععا وه  الععرياث معععه فأععان لضعععف   
 وحاموه ، فصاضوا عالة على ال ا ل 

والخ  ال ا  بذلك ال ساء ف هنن جيدن ضعفا من النفس ن، وخينني عاض الضيعة، ويو ني ا اا  ارزوا ، فيوخذن ضضا  
الماه  و الن يؤتوا اليوامى المواهل ، الما ع مه أبماه  أبن جيعلوا للامال وال ساء  الولياءهن عدف هلن من حوا ث الدها، فل ا

 نصيما  ا تاو الوالدان وارقابونل 
   
 

 899صفحة : 
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ف يوعاء معال اليوعي  و يعس نيصععال نصعيمه  عا تعاو لععه الوالعدان وارقابعون، وتوضيعث ال اابعة إثمععات ل صعيم    عا تعاو الوالععدان   

، وذكا ال ساء ه عاو ن يعدا لنعاع العرياث، وقعد أتيعد ذلعك ب ولعه (وإذا حضعا ال سعمة الول ال عاىب واليوعامى( فع ن وارقابون
 ذلك إي ا  الرياث، وه ي اسب إيواء الموال اليوامىل 

ومععن وه مععام الن الهعع  شععاائع انسععالم الععرياث، ف ععد كانععا العععائ يف اجلاهليععة جيعلععون المععواهل  الوصععية لعظمععاء ال مائععل  
تلح    اهنوسائ إلعي   حسعن ارحدوثعة، وجتمع ع  ،ع  صعالت احللعف الو اهعوع از والعو ، وكعانوا إذا مل يوصعوا الو تاكعوا 
بعض ماهل  بال وصية يصا  رب اء الذكوض، ف ن مل يأن له ذكوض ف عد حأعى الهنع  يصعافونه إىل عصعمة معن الخعوات والب عاء 

 موضولت ه واضلتل  ع ، وه تعطى ب اته شيئا، الما ال ومات فأن
وكانوا يف اجلاهلية ه يوضثون الم وف إه إذا كان ارب اء ذكعوضا، فعال معرياث لل سعاء رهنع  كعانوا ي ولعون إمنعا يعاث الموال عا معن  

 اعن الامح، وضعائ السعيفل فع ن لعن تأعن ارب عاء العذكوض وضث القعائ العصعمة: ارئ مث ارو مث العع  وهأعذا، وكعانوا 
 وم  وهو الن يوخذ الامل ابن غريهللا اب ا له فو ع د بني الوم  والومىن مجيع الحأام اربوفل يوضثون ال

ويوضثون اليضا احللف وهو الن ياغب ضمعالن يف ارلعة بي  معا فيوعاقعدا الن  م معا واحعد ويوعواضلن، فلمعا معاء انسعالم مل   
ا خيعالف الحأعام سعأاهنا، مث لعا هعاما ضسعول و صعلى و ي ع يف مأة تغيري رحأام الرياث بني السلمني لوعذض ت فيذ م

عليععه وسععل  وب ععي معظعع  القععاضئ ال ععاماين النععاكون  أععة صععاض الووضيععث: اهلئععاف، فال ععاما يععاث ال ععاما، واحللععف، 
تععاىل (ولأعل والعاقدف، وارخوف ال   خاها الاسول عليه الصالف والسالم بني ال اماين وارنصعاض، ونع ل يف ذلعك قولعه 

معل ععا مععواي  ععا تععاو الوالععدان وارقابععون( اييععة مععن هاتععه السععوضفل وشععاع و ومععوئ الوصععية للوالععدين وارقععابني  يععة سععوضف 
الم عاف، مث توالعد السعلمون وحلعس ،عع   ايهع  والب عايه  معؤم ني، فنعاع و الععرياث ال اابعة، ومععل لل سعاء حظورعا يف ذلععك 

 ال عمة، والومس إىل الن حأمة الرياث صا  الال إىل ال اابة الوه ف وما  وهنال فسم الألمة، والسم  
 وقد كان قوله تعاىل (ولل ساء نصيب  ا تاو الوالدان وارقابون( الول إعطاء حلس انضث لل ساء يف العائل  
د  يئعة ال فعو ، وحأمعة وضو  ولأون هذهللا ايية كال دمة ماءت ممجال احلس وال صعيب يف العرياث وتعالهللا تفصعيله، ل صع 

 ارحأام الاا  نسخ ا إىل الث ل لوسأن ال فو  إلي ا الودضيىلل 
ضوى الواحععدي، ، السعععمائ ال عع ول، والطعععربي، عععن عأامعععة، والحعععدمها ي يععد علعععى ايخععا معععا حاصععله: إن الو  بعععن لبعععا  

سععل  ف العا  إن زومععي قوععل معععك يععوم ارنصعاضي تععويف وتععاو امععاالف ي عال هلععا الم كحععة فئععاءت ضسعول و صععلى و عليععه و 
الحد وهابن ب واهللا وقد اسووىف عم ما ماهلما فما تاى اي ضسول و? فوو ما ت أحان البدا إه وهلما مال  ف ال ضسعول و 
: صلى و عليه وسل   ي ضي و يف ذلك  ل ف  لا سوضف ال ساء وفي ا (يوصيأ  و يف الوه ك (ل قال مابا بن عمد و

ف ال ي ضسول و  ا ع ي الاالف وصاحم ا  ف ال لعم ما  العط ما الثلثعني والعع  الم معا العثمن ومعا ب عي فلعك  ل ويعاوى: 
الن ابعع  عمععه سععويد وعافطععة، وضوى الهنمععا قوععا ف وعافئععة، وضوي الن ال عع  صععلى و عليععه وسععل  لععا  عععا الععع  الو ابعع  الععع  

ن ه ياكعب فاسعا وه همععل كعل وه ي أععي ععدوا  ف عال  انصععا  الو انصعافا، حععع قعال، الو قعاه  اي ضسععول و ه نعطعي معع
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النظععا مععا هععدث و فععي ن  ف  لععا  يععة (للامععال نصععيب( اييععةل وضوي النععه لععا ن لععا هاتععه اييععة الضسععل ال عع  صععلى و عليععه 
 ما  ل وسل  إىل وي الم وني ف ال:  ه تفا  من مال البي ما شيئا ف ن و قد معل هلن نصي

 وال صيب ت دم ع د قوله (المل تا إىل الذين الوتوا نصيما من الأوائ( يف سوضف  ل عماانل  
   
 

 900صفحة : 
 
وقوله ( ا قل م عه الو كثعا( بيعان  لعا تعاو  ل صعد تعمعي  معا تعاو الوالعدان وارقابعون وت صعي  علعى الن احلعس موعلعس بأعل   

قععد كععان الامععل يف اجلاهليععة يعطععي الب ععاءهللا مععن مالععه علععى قععدض ميلععه كمععا معع ء مععن الععال، حععع ه يسععوسثا بعضعع   بنععيء، و 
الوصعى نع اض بعن سععد ابععن ععدثن رب ائعه: مضعا، وضبيعععة، وإاي ، والمنعاض، فئععل لضعا احلمععااء كل عا، ومععل لابيععة الفععا ، 

إىل ارفعى اجلامهي يف ااان، ومعل ناي  ارا م، ومعل رمناض احلماض، ووكل   يف إحلا  ب ية ماله ،اته ارص ا  ارضبعة 
 فانصافوا اليه، ف س  بي   ، وهو الذي الضسل الثل: إن العصا من العصيةل 

وقوله (نصيما مفاوضا( حال من (نصيب( يف قوله (للامال نصيب( (ولل ساء نصيب( وحيث الضيد ب صعيب اجلع س معاء  
لععى اعومععاض كععون الععذكوض نصععيمني، وه قيععل: النصععائ احلععال م ععه م فععا ا ومل يععااع تعععد هللا، فلعع  ي ععل: نصععيمني مفاوضععني، ع

مفاوضة، على اعوماض كون العذكوض موزععا للامعال ولل سعاء، بعل وضوععي اجلع س فئعيء احلعال مفعا ا و(مفاوضعا( وصعفل 
هذا ومعىن كونه مفاوضا النه معني ال داض لل ص ف من الامال وال ساء، كما قال تعاىل يف ايية ايتية (فايضة من و(ل و 

 الوضح  ليل على الن ال صو  ،ذهللا ايية تنايع الواضيثل 
[( مجلععة معطوفععة علععى مجلععة 8(وإذا حضعا ال سععمة اللععوا ال ععاىب واليوععامى والسععاكني فععاضزقوه  م ععه وقولعوا هلعع  قععوه معاوفععا  

مل هضعا ال سعمة معن  (للامال نصيب( إىل  خاهال وهعذا المعا بعطيعة تعطعى معن العوال الوضوثعة: المعا الوضثعة الن يسع موا لعن
 ذوي قاابو   غري الذين هل  حس يف انضث،  ن شسهن  الن هضاوا هالس الفصل بني ارقااءل 

 وقوله (للامال نصيب( وقوله (ولل ساء نصيب( ي وضيان م سوما، فالوعايف يف قوله (ال سمة( تعايف الع د الذكايل  
ض الهل العل  على ال دئ من الول ارما، ليس يف الصدقات الواممة غري وارما يف قوله (فاضزقوه  م ه(  مول ع د مج و   

ال كاف، رن ال   صلى و عليه وسل  قال لألعاايب لا قال لعه: هعل علعي غريهعا?  ه إه الن تطعوع  و،عذا قعال مالعك والبعو 
، واييعة ع عد هعؤهء  أمعة غععري ح يفعة وف  عاء ارمصعاض، ومعلعوا الخا عب ب ولعه (فعاضزقوه ( الوضثععة العالأني المعا النفسع  

م سوخة، وذهب فايس من الهل العل  إىل زل ارما ب وله (فاضزقوه ( على الوموئ، فعن ابن عما ، وعأامة، وهاهعد، 
 وال هاي، وعطاء، واحلسن، والنع : الن ذلك حس وامب على الوضثة الالأني الما النفس   الخا مون ب وله (فاضزقوه (ل 

اليب موسعى ارشعععاي وسععيد بععن السعيب: واليب صعا : الن ذلععك كعان فاضععا قمعل نعع ول  يعة الواضيععث، مث وععن ابعن عمععا ،  
 نس   ية الواضيث، ومنل هذا ال ول إىل مواف ة قول اجلم وض الهل العل ل 
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رياث وعن البن عما  اليضا، وزيد بن السل : الن ارما مومه إىل صاحب الال يف الوصية ال  كانا مفاوضة قمل شعاع الع 
وامب عليه الن جيعل يف وصيوه شيئا لن هضا وصيوه من الوي ال اىب واليوامى والساكني غي الذين الوصى هل ، والن ذلك 

 نس  تمعا ل س  وموئ الوصية، وهذا ي وضي أتويل قوله (ال سمة(  عىن تعيني ما لأل موصى له من م داضل 
ال صو  م  ا هو قوله (وقولوا هل  قوه معاوفا( قال: ف وله (فاضزقوه   وعن سعيد بن ممري: الن ايية يف نفس الرياث والن 

 م ه( هو الرياث نفسهل 
 وقوله (وقولوا هل  قوه معاوفا( الي قوه لغري الوضثة أبن ي ال هل  إن و قس  الواضيثل  
هععو الوسويععل الصععحيح ل يععة،  وقععد علمععا الن موقععع اييععة ن يععد لوفصععيل الفععاائض، والن مععا ذهععب إليععه مج ععوض الهععل العلعع  

 وكفاو اضطاائ الاواية عن ابن عما  يف أتويل ا توهي ا لوسويال  ل 
وارما أبن ي وه هل  قوه معاوفا الي قوه حس ا وهللا ضد ال أا تسلية لمعض   عل ما حاموا م ه من مال اليا كما كعانوا  

 يف اجلاهليةل 
 [(  9افا خافوا علي   فليو وا قول سديدا (وليخأل الذين لو تاكوا من خلف   ذضية ضع 
 

 900صفحة : 
 
وقوله ( ا قل م عه الو كثعا( بيعان  لعا تعاو  ل صعد تعمعي  معا تعاو الوالعدان وارقابعون وت صعي  علعى الن احلعس موعلعس بأعل   

ميلععه كمععا معع ء مععن الععال، حععع ه يسععوسثا بعضعع   بنععيء، وقععد كععان الامععل يف اجلاهليععة يعطععي الب ععاءهللا مععن مالععه علععى قععدض 
الوصعى نع اض بعن سععد ابععن ععدثن رب ائعه: مضعا، وضبيعععة، وإاي ، والمنعاض، فئععل لضعا احلمععااء كل عا، ومععل لابيععة الفععا ، 
ومعل ناي  ارا م، ومعل رمناض احلماض، ووكل   يف إحلا  ب ية ماله ،اته ارص ا  ارضبعة إىل ارفعى اجلامهي يف ااان، 

  ، وهو الذي الضسل الثل: إن العصا من العصيةل فانصافوا اليه، ف س  بي  
وقوله (نصيما مفاوضا( حال من (نصيب( يف قوله (للامال نصيب( (ولل ساء نصيب( وحيث الضيد ب صعيب اجلع س معاء  

احلععال م ععه م فععا ا ومل يععااع تعععد هللا، فلعع  ي ععل: نصععيمني مفاوضععني، علععى اعومععاض كععون الععذكوض نصععيمني، وه قيععل: النصععائ 
على اعوماض كون العذكوض موزععا للامعال ولل سعاء، بعل وضوععي اجلع س فئعيء احلعال مفعا ا و(مفاوضعا( وصعفل مفاوضة، 

ومعىن كونه مفاوضا النه معني ال داض لل ص ف من الامال وال ساء، كما قال تعاىل يف ايية ايتية (فايضة من و(ل وهذا 
 ثل الوضح  ليل على الن ال صو  ،ذهللا ايية تنايع الواضي

[( مجلععة معطوفععة علععى مجلععة 8(وإذا حضعا ال سععمة اللععوا ال ععاىب واليوععامى والسععاكني فععاضزقوه  م ععه وقولعوا هلعع  قععوه معاوفععا  
(للامال نصيب( إىل  خاهال وهعذا المعا بعطيعة تعطعى معن العوال الوضوثعة: المعا الوضثعة الن يسع موا لعن مل هضعا ال سعمة معن 

 ضث،  ن شسهن  الن هضاوا هالس الفصل بني ارقااءل ذوي قاابو   غري الذين هل  حس يف ان
 وقوله (للامال نصيب( وقوله (ولل ساء نصيب( ي وضيان م سوما، فالوعايف يف قوله (ال سمة( تعايف الع د الذكايل  
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واممة غري وارما يف قوله (فاضزقوه  م ه(  مول ع د مج وض الهل العل  على ال دئ من الول ارما، ليس يف الصدقات ال  
ال كاف، رن ال   صلى و عليه وسل  قال لألعاايب لا قال لعه: هعل علعي غريهعا?  ه إه الن تطعوع  و،عذا قعال مالعك والبعو 
ح يفعة وف  عاء ارمصعاض، ومعلعوا الخا عب ب ولعه (فعاضزقوه ( الوضثععة العالأني المعا النفسع  ، واييعة ع عد هعؤهء  أمعة غععري 

العل  إىل زل ارما ب وله (فاضزقوه ( على الوموئ، فعن ابن عما ، وعأامة، وهاهعد،  م سوخة، وذهب فايس من الهل
 وال هاي، وعطاء، واحلسن، والنع : الن ذلك حس وامب على الوضثة الالأني الما النفس   الخا مون ب وله (فاضزقوه (ل 

ان فاضععا قمعل نعع ول  يعة الواضيععث، مث وععن ابعن عمععا ، اليب موسعى ارشعععاي وسععيد بععن السعيب: واليب صعا : الن ذلععك كع 
 نس   ية الواضيث، ومنل هذا ال ول إىل مواف ة قول اجلم وض الهل العل ل 

وعن البن عما  اليضا، وزيد بن السل : الن ارما مومه إىل صاحب الال يف الوصية ال  كانا مفاوضة قمل شعاع العرياث  
من الوي ال اىب واليوامى والساكني غي الذين الوصى هل ، والن ذلك وامب عليه الن جيعل يف وصيوه شيئا لن هضا وصيوه 

 نس  تمعا ل س  وموئ الوصية، وهذا ي وضي أتويل قوله (ال سمة(  عىن تعيني ما لأل موصى له من م داضل 
 وله (فاضزقوه  وعن سعيد بن ممري: الن ايية يف نفس الرياث والن ال صو  م  ا هو قوله (وقولوا هل  قوه معاوفا( قال: ف 

 م ه( هو الرياث نفسهل 
 وقوله (وقولوا هل  قوه معاوفا( الي قوه لغري الوضثة أبن ي ال هل  إن و قس  الواضيثل  
وقععد علمععا الن موقععع اييععة ن يععد لوفصععيل الفععاائض، والن مععا ذهععب إليععه مج ععوض الهععل العلعع  هععو الوسويععل الصععحيح ل يععة،  

 ن عما  يف أتويل ا توهي ا لوسويال  ل وكفاو اضطاائ الاواية عن اب
وارما أبن ي وه هل  قوه معاوفا الي قوه حس ا وهللا ضد ال أا تسلية لمعض   عل ما حاموا م ه من مال اليا كما كعانوا  

 يف اجلاهليةل 
 [(  9(وليخأل الذين لو تاكوا من خلف   ذضية ضعافا خافوا علي   فليو وا قول سديدا  
 

 901صفحة : 
 
موعظعة لأععل مععن المععا الو هنععي الو حعذض الو ضغععب يف ايي السععاب ة، يف شععسن المععوال اليوعامى والمععوال الضعععفاء مععن ال سععاء   

والصميان، فابودئا الوعظة ارما خبنية و تعاىل الي خنية عذابه، مث الع ب ملضف شف ة اياء علعى ذضيعو   أبن ي  لعوا 
على المواهل ، وي  لوا ذضاي   م  لة الذضية الذين الكلوا ه  ح وق  ، وهذهللا الوعظة  النفس   م  لة الوضوثني، الذين اعودوا ه 

مم يعة علععى قيعا  قععول ال عع  صعلى و عليععه وسععل   ه يعؤمن الحععدك  حععع هعب رخيععه مععا هعب ل فسععه  وزا  إلضف النععف ة 
الغعا  ال و عل م عه وهعو حفعظ المعوال  الو ميه على الن العودى علي   خلس ضعا  ب ولعه (ضععافا(، مث الع عب الامعوع إىل

اليوامى، الو ديد على الكلعه بععذائ ايخعاف بععد الو ديعد بسعوء احلعال يف العدنيال فعيف   معن الأعالم تععايض الو ديعد أبن 
نصيب الب اءه  مثلما فعلوهللا أبب اء غريه  وارر ا الن مفعول (خيأل( حذ  لوعذهب نفعس السعامع يف ت عدياهللا كعل معذهب 

 ل سامع  سب اره  ع دهللا  ا خيناهللا الن يصيب ذضيوهل  ومل، في ظا ك
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 ومجلة (لو تاكوا( إىل (خافوا علي  ( صلة الوصول، ومجلة (خافوا علي  ( موائ (لو(ل  
وميء الوصول رن الصلة لا كانا وصفا مفاوضا حسن الوعايف ،ا إذ ال صو  تعايف معن هعذهللا حالعه، وذلعك كعا   

نعية إذ كعل سعامع يععا  مضعمون هعذهللا الصعلة لعو فعا  حصعوهلا لعه، إذ هعي المعا يوصعوضهللا كعل يف الوعايف للمخا مني ار
 ال ا ل 

وومه اخوياض (لو( ه ا معن بعني ال وات النعا  الهنعا هعي ار اف الصعاحلة لفعا  النعا  معن غعري تععا  نمأانعه، فيصعد   
ه ف، وهل  الوه  كماض الو ه الوه  هل ، يدخلون مع ا النا  الوعذض الوقوع والسومعدهللا والمأ ه: فالذين بلغوا اليس  من الو 

 يف فا  هذا النا  رهن  لو كان هل  الوه  صغاض رافوا علي  ، والذين هل  الوه  صغاض الماه  الر ال 
وفعل (تاكوا( ما  مسوعمل يف م اضبعة حصعول احلعدث هعازا بعالقعة ارول، ك ولعه تععاىل (والعذين يووفعون مع أ  ويعذضون  

 رزوام  ( وقوله تعاىل (ه يؤم ون به حع ياوا العذائ ارلي ( وقول الناعا:           الزواما وصية
إىل ملعك العئعمعال لعفع عدهللا                      ت ول زوال الااسيات معن الصعخا الي وقاضبعا الااسعيات الع وال إذ ارعو    

 ا الن ي كوا ذضية ضعافا رافوا علي   من الولياء السوءل إمنا يأون ع د م اضبة الوت ه بعد الوتل فالعىن: لو شاضفو 
والخا ععب ارمععا مععن يصععلح لععه مععن ارصعع ا  الو دمععة: مععن اروصععياء، ومعع ن الامععال الععذين هامععون ال سععاء مععرياث  ،   

، والوخويعف وهامون صغاض اخو   الو الب اء اخو   والب اء العمام   من مرياث  ائ  ، كل الولئك  اخل يف ارما ارنعية
الوعظة، وه يوعلس هذا ارطائ أبصحائ الضمري يف قوله (فاضزقوه  م ه( رن تلك اجلملة وقعا كاهسوطاا ، ورنه ه 

 عالقة لضموهنا ،ذا الوخويفل 
وال ويف ايية ما يمعث ال ا  كل   على الن يمغضوا للحس من الظل ، والن أيخذوا على اليدي الولياء السوء، والن هاسوا الم 

اليوععامى ويملغععوا ح ععو  الضعععفاء الععي  ، رهنعع  إن الضععاعوا ذلععك يوشععك الن يلحععس الب ععاءه  والمععواهل  مثععل ذلععك، والن أيكععل 
قوي   ضعيف  ، ف ن اعويعا  السعوء ي سعي ال عا  شع اعوه، ويأسعب ال فعو  ضعااوف علعى عملعهل وت عدم تفسعري الذضيعة ع عد 

 نل قوله تعاىل (ذضية بعض ا من بعض( يف سوضف  ل عماا
وقوله (فليو وا و ولي ولوا قوه سديدا( فاع ارما الو وى على ارما ارنية وإن كعاث المعاين مو عاضبني: رن ارمعا ارول  

 لا عضد احلئة اعورب كاحلاصل فصح الوفايع عليه، والعىن: فليو وا و يف الموال ال ا  وليحس وا إلي   ال ولل 
[( مجلععة مع ضععة تفيععد تأايععا 10يوععامى رلمععا إمنععا أيكلععون يف بطععوهن  ثضا وسيصععلون سعععريا (إن الععذين أيكلععون المععوال ال 

الوحذيا من الكل مال اليوامى، ماته م اسمة الوعا  ل سمة الموال ارموات، رن الوضثة يأثا الن يأون في   يوعامى لأثعاف 
بندف ع اية الناضع ،ذا الغا ، فذلك عا  ت و  الامال يف مدف العماضه ، ف لما خيلوا ميا عن وضثة صغاض، وهو مؤذن 

 إليه ،ذهللا ال اسمةل 
وقوله (رلما( حال من (أيكلون( م يدف ليخا  الأل السذون فيه  ثعل قولعه (ومعن كعان ف عريا فليسكعل الععاو (، فيأعون   

 ك وله (اي الي ا الذين  م وا ه أتكلوا الموالأ  بي أ  الما ل(ل 
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 902صفحة : 
 
الن يأعون (ثضا( مععن قولعه (إمنععا أيكلعون يف بطععوهن  ثضا( معاا ا ،ععا ثض م ع  ، كمععا هعو الغالععب يف ال عا ن، وعليععه مث جيعوز   

ففعل (أيكلون( ثصب (ثضا( الذكوض على أتويل أيكلون ما يفضي ،  إىل ال عاض، فعس لس ال عاض هعازا ماسعال بعالقعة ارول 
 العىن الهن  حني أيكلون الموال اليوامى قد الكلوا ما يفضي ،  إىل م   ل الو السممية الي ما يفضي ،  إىل عذائ م   ، ف

 وعلى هذا فعطف مجلة (وسيصلون سعريا( عطف ماا   لعىن مجلة (أيكلون يف بطوهن  ثضا(ل  
سن وجيععوز الن يأععون اسعع  ال ععاض مسععوعاضا لععألمل  عععىن السععمائ ارمل فيأععون  ديععدا بعععذائ  نيععوي الو مسععوعاضا للولععف رن شعع 

ال اض الن تلو   ما تصيمه، والعىن إمنا أيخذون المواه هي سمب يف مصائب تعايو   يف ذوا ع  والمعواهل  كال عاض إذا تعدنوا معن 
الحد فوؤله وتولف مواعه، فيأون هذا  ديدا  صائب يف الدنيا على  و قوله تعاىل (ميحس و العاا( ويأعون عطعف مجلعة 

ها العطف من اقوضاء الغعاياف بعني الوععا فني، فاجلملعة اروىل  ديعد بععذائ يف العدنيا، (وسيصلون سعريا( ماضاي على را
 واجلملة الثانية وعيد بعذائ ايخافل 

 وذكا (يف بطوهن ( على كال الع يني ها  ذييل وتاشيح هسوعاضف (أيكلون( لعىن أيخذون ويسوحوذونل  
الي تععدخل علععى الضععاضع فومحضععه لالسععو مال، سععواء كععان اسععو ماه والسععني يف (سيصععلون( حععا  ت فععيس الي اسععو مال،  

 قايما الو بعيدا، وهي ماا فة سو ، وقيل: إن سو  الوسع زماثل وتفيدان يف م ام الوعد و يس الوعد وكذلك الووعدل 
ع ويصلون مضعاضع صعلي كاضعي إذا قاسعى حعا ال عاض بنعدف، كمعا ه عا، ي عال: صعلى ال عاض، ويأثعا حعذ  حعا  اجلعا مع 

 فعل صلي ونصب اهس  بعدهللا على ن ع ارافض، قال زيد بن ثوض:          
ه تصععطلي ال ععاض إه جيمععاا الضمععا                      قععد كسععات مععن يلئععو  لععه وقصععا وهععو الععواض  يف اسععوعمال ال ععا ن   

 ا اا ل 
عن عاص  بضع  الوحويعة مضعاضع الصعالهللا  وقاال اجلم وض: وسيصلون بفوح الوحوية مضاضع صلي، وقاالهللا ابن عاما، والبو بأا 

 الحاقه ومم يا لل ائبل 
(والسعري( ال اض السعاف الي اللو مة، وهو فعيل  عىن مفعول، ب  بصيغة اجملا ، وهو من الضاعف، كمعا بع  السعميع معن  

 المسع، واحلأي  من الحأ ل 
 وعني فل عن ثلثعا معا تعاو وإن كانعا واحعدف فل عا (يوصيأ  و يف الوه ك  للعذكا مثعل حعظ الرنثيعني فعسن كعن نسعاء فعو  اث 

ال صعف(  تو ع ل  يععة (يوصعيأ  و يف الوه كعع ( م  لعة الميععان والوفصعيل ل ولععه (للامعال نصععيب  عا تععاو الوالعدان وارقابععون( 
وهععذا ال صععد الععذي معععل قولععه (للامععال نصععيب( اخل    لععة ال دمععة لععه فلععذلك كانععا مجلععة (يوصععيأ ( مفصععولة رن كععال 

 الوقعني م وض للفصلل 
ومن اههومام ،ذهللا ارحأام تصديا تنايع ا ب وله (يوصعيأ ( رن الوصعاية هعي ارمعا  عا فيعه العسموض وفيعه اهومعام ايمعا  

 لندف صالحه، ولذلك مسي ما يع د به اننسان، فيما يص ع أبب ائه و اله وبذاته بعد الوت، وصيةل 
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 يث كثريفل ففي صحيح المخاضي، ععن معابا بعن عمعد و: النعه قعال  ماضعا فععا ن وقد ضويا يف سمب ن ول ايية الحا 
ضسول و والبعو بأعا يف بع  سعلمة فومعدان ه الع عل فعدعا ضسعول و  عاء فووضعس، مث ضأ علعي م عه فسف عا ف لعا  كيعف 

 الص ع يف ماي اي ضسول و  ف  لا (يوصيأ  و يف الوه ك (ل 
او ، وابن مامه، عن مابا، قال: ماءت اماالف سعد ابن الابيعع ف العا لاسعول و  إن سععا هلعك وضوى ال مذي، والبو   

وتععاو اب وععني والخععاهللا، فعمععد الخععوهللا ف ععمض مععا تععاو سعععد، وإمنععا تعع أح ال سععاء علععى المععواهلن  فلعع  جيم ععا يف هلسعع ا ذلععك، مث 
وسععل   ا ع ي الخععاهللا  ، فئععاءهللا، ف ععال  ا فععع إىل ماءتععه ف الععا  اي ضسععول و اب وععا سعععد  ف ععال ضسععول و صععلى و عليععه 

 اب ويه الثلثني وإىل اماالته الثمن ولك ما ب ي  ون لا  ية الرياثل 
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بني و يف هذهللا ايايت فاو  الوضثة، وث  العرياث كلعه ال اابعة ال ايمعة، سعواء كانعا ممليعة وهعي ال سعب، الو قايمعة معن   

 ومية، رن  لب الذكا لألنثى مملي، وكوهنا العاالف العي عة هصعل ارلعف، وهعو ثشعئ ععن اجلملعةل اجلملية، وهي عصمة ال
وبعني الهعل الفعاو  ومل يمعني مامعع الععال بععد إعطعاء الهعل الفعاو  فاوضع  ، وذلععك رنعه تاكعه علعى الوععاض  ع عده  قمععل 

قعول ال ع  صعلى و عليعه وسعل   الحل عوا الفعاائض انسالم من احوواء القائ العصمة على مال اليا، وقد بني هذا ال صعد 
 أبهل ا فما ب ي فألوىل ضمل ذكا  ل 

اله تاى قوله تعاىل بعد هذا (ف ن مل يأن له ولد ووضثه البواهللا فألمه الثلث( فل  يمني حظ ارئ، رن ارئ يف تلك احلالعة  
 مل قد ضمع إىل حالوه ال اضف، وهي احوواء الال فاحوىل إىل ذكا فا  ار

 وابودال و تعاىل  رياث ارب اء رهن  القائ ال ا ل  
واروه  مجععع ولععد بععوزن فعععل مثععل السععد ووثععن، وفيععه لغععة ولععد بأسععا الععواو وسععأون الععالم وكسنععه حي ئععذ فعععل الععذي  عععىن  

ه ، والعواض  يف الفعول كالذبح والسل ل والولد اس  لالبن ذكاا كان الو النثى، ويطلعس علعى الواحعد وعلعى اجلماععة معن ارو 
 ال ا ن  عىن الواحد ومجعه الوه ل 

و(يف( ه عا للظافيععة اجملازيعة، معلععا الوصعية كسهنععا مظاوفعة يف شععسن اروه  لنعدف تعل  ععا بعه كاتصععال الظعاو  الظععا ،  
لععى وهاوضهععا  ععذو  قععام الضععا  إليععه م امععه، لظ ععوض الن ذوات اروه  ه تصععلح رافععا للوصععية، فوعععني ت ععديا مضععا  ع

 اي عة  هلعة اهقوضعاء، وت عدياهللا: يف إضث الوه كع ، وال عام يعدل علععى ال عدضف علعى حعد (حامعا علعيأ  الم عاتأ ( فئعععل 
 الوصية مظاوفة يف هذا النسن لندف تعل  ا به واحووائه علي ال 

ثعل الميععان يف ومجلعة (للعذكا مثعل حعظ ارنثيعني( بيعان جلملعة (يوصععيأ ( رن مضعموهنا هعو مععىن مضعمون الوصعية، ف عي م 
قولععه تعععاىل (فوسععو  إليععه النععيطان قععال اي   م( وت ععدر ارععرب علععى الموععدال يف هععذهللا اجلملععة للو ميععه مععن الول ارمععا علععى الن 
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الذكا صاض له شايك يف انضث وهو ارنثى رنه مل يأعن هلع  بعه ع عد معن قمعل إذ كعان العذكوض أيخعذون العال العوضوث كلعه 
 ا يف تفسري قوله تعاىل (للامال نصيب  ا تاو الوالدان وارقابون(ل وهحظ لسثث، كما ت دم  نف

وقوله (للذكا مثل حظ ارنثيني( معل حظ ارنثيني هو ال داض الذي ي دض به حظ الذكا، ومل يأن قد ت دم تعيعني حعظ  
د كعان هعذا العاا  صعاحلا لألنثيني حع ي دض به، فعل  الن الاا  تضعيف حظ الذكا من اروه  على حعظ ارنثعى مع   ، وقع

رن يعؤ ي ب حععو: لألنثعى نصععف حعظ ذكععا، الو لألنثيعني مثععل حععظ ذكعا، إذ لععيس ال صعو  إه بيععان الضعاعفةل ولأععن قععد 
الوثععا هععذا الوعمععري ل أوععة لطيفععة وهععي انميععان إىل الن حععظ ارنثععى صععاض يف اعومععاض النععاع الهعع  مععن حععظ الععذكا، إذ كانععا 

فصعاض انسعالم ي عا ي  ظ عا يف الول معا ي عاع ارمسعاع قعد علع  الن قسعمة العال تأعون  م ضومة اجلانب ع د الهل اجلاهلية
 اعوماض عد  الم ني والم اتل 

وقوله (ف ن كن نساء فو  اث وني( اخل معا  الضمري هعو لفعظ اروه ، وهعو مجعع ولعد غعري مؤنعث اللفعظ وه العدلول رنعه   
 ل ساء خاصة العيد عليه الضمري الوسنيثل صا  للمذكا والؤنث، فلما كان ما صدقه ه ا ا

ومععععىن (فعععو  اث وعععني( الكثعععا معععن اث وعععني، ومعععن مععععان (فعععو ( الععع اي ف يف الععععد ، والصعععل ذلعععك هعععاز، مث شعععاع حعععع صعععاض   
كاحل ي ة، وايية صاهة يف الن الثلثني ه يعطيان إه للم ات الثالث فصاعدا رن ت سي  اهنصماء ه ي و ل فيه معن م عداض 

 م داض الزيد م ه إه ع د انو اء من يسوحس ال داض ارولل إىل 
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والوصف ئ(فو  اث وني( يفيد مف وما وهو الن الم وني ه تعطيعان الثلثعني، وزا  ف عال (وإن كانعا واحعدف فل عا ال صعف(   

ما الكثا من واحدف، والحسن ما ومه بعه فم ي مرياث الم وني ال فا تني غري م صوص يف ايية فسحل  ا اجلم وض الثالثة رهن
ذلعك مععا قالععه ال اضعي إمساعيععل بععن إسععحا   إذا كانعا أتخععذ الم ععا معع الخي ععا انفععا  الثلععث فعسحاى الن أتخععذ الثلععث مععع 
الخو ا  يع  الن كل واحدف من الم وني هي م اضنة رخو ا ارخاى فال يأون حظ ا نع الخا النثى القل معن حظ عا معع الو 

 بووفري نصيمه، وقد تل وه احمل  ون من بعدهللا، وض ا نسب لمعض الذين تل فوهللال وعلله ووم ه  خاون: ذكا، ف ن الذكا الوىل
أبن و معل لألخوني ع د انفاا مها الثلثني فال تأون الم وان القعل م  معال وقعال ابعن عمعا  القعل م  معال وقعال ابعن عمعا : 

النايك يف ال صعف  معال يف اييعة، ولعو الضيعد ذلعك لعا قعال (فعو   للم وني كالم ا الواحدف، وكسنه مل يا لووضيث ما الكثا من
اث وني(لومعع    مععن معععل لفععظ (فععو ( زائععدا، ونظععاهللا ب ولععه تعععاىل (فاضععابوا فععو  الع ععا (ل وشععوان بععني فععو  العع  مععع المسععاء 

لم وعني الثلثعني، الي العد  وفو  ال   عىن مأان الفعلل قال ابن عطية: وقد المجع ال عا  يف ارمصعاض وارعصعاض علعى الن ل
وهذا انمجاع مسو د لس ة عافوهال وض  ال ا    عوى انمجاع أبن ابن عما  صح ع ه النه العطى الم وني ال صعفل قلعا: 
لعل انمجاع انع د بعدما العطى ابن عما  الم وني ال صف على الن اخوالل انمجاع لخالفة واحد  ولف فيه، الما حديث 

 و دم فال يصلح للفصل يف هذا ارال ، رن يف ضوايوه اخوالفا هل تاو ب وني الو ثاللل اماالف سعد ابن الابيع ال
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 وقوله (فل ن( العيد الضمري إىل نساء، والاا  ما يصد  الاالتني تغليما للئمع على الثىن اعوما ا على ال اي ةل  
ا ضععمري عائععد إىل مععا يفيععد قولععه (يف وقععاال اجلم ععوض (وإن كانععا واحععدف( ب صععب واحععدف عععل النععه خععرب كانععا، واسعع  كانعع 

الوه ك ( من مفا  ولد، الي وإن كانا الولد ب وا واحدف، وقاال ثفع، والبعو معفعا الافعع علعى الن كعان بمعة، والو عديا: وإن 
 ومدت ب ا واحدف، لا  ل عليه قوله (ف ن كن نساء(ل 

العا  انضافة من صي  العموم، وهعذا العمعوم، وصيغة (الوه ك ( صيغة عموم رن الوه  مجع معا  انضافة، واجلمع  
خصصه الضبعة الشياء: ارول: خ  م ه ع د الهل الس ة ال   صلى و عليه وسل  لا ضواهللا ع ه البو بأا النعه قعال  ه نعوضث 
يعه ما تاك ا صدقة  وواف ه عليه عما بن ارطائ ومجيع الصعحابة والم عات العؤم نيل وصعح الن عليعا ضضعي و ع عه وافعس عل

 يف هلس عما بن ارطائ ومن حضا من الصحابة كما يف الصحيحنيل 
الثان: اخوال  الدين انسالم وغريهللا، انسالم وغريهللا، وقد المجعع السعلمون علعى النعه ه يعاث السعل  الأعافا وه الأعافا  

 السل ل 
 الثالث: قاتل العمد ه ياث قايمه يف شيءل  
 لدية شيئال الاابع: قاتل ارطس ه ياث من ا 
(وربويه لأل واحد م  ما السد   ا تاو إن كان له ولد ف ن مل يأن له ولد ووضثه البعواهللا فألمعه الثلعث فع ن كعان لعه اخعوف  

فألمععه السععد ( الضععمري الفععا  عائععد إىل اليععا الف ععوم مععن قولععه (يوصععيأ  و يف الوه كعع ( إذ قععد ت ععاض الن الأععالم علععى 
أون كالع وان، فلذلك مل ي ل: ولأل من البويه السد ، وهو ك وله السابس (يف الوه ك  للذكا  اي ة انمجال والوفصيل لي

 مثل حظ اهنثيني(ل 
وقوله (ووضثه البواهللا( زا هللا للدهلة على اهقوصاض الي: ه غريمها، ليعل  من قوله (فلمعه الثلعث( الن لعألئ الثلثعني، فع ن كعان   

مع عا وهعي علعى فاضع ال واخولفعوا يف زومعة والبعوين وزو  والبعوين: ف عال  مع ارم صاحب فا  ه وئمه كان على فاضه
البعن عمعا : للعع و  الو ال ومعة فاضع ما ولععألم ثلث عا ومععا ب عي ارئ، زعال علععى قاععدف تعععد  الهعل الفعاو ، وقععال زيعد بععن 

ف زو  والبعوين، لبا: رحد ال ومني فاضه ولألم ثلعث معا ب عي ومعا ب عي لعألئ، لعئال أتخعذهللا ارم الكثعا معن ارئ يف صعوض 
وعلى قول زيد ذهب مج وض العلماءل ويف سع ن ابعن اليب شعيمة: الن ابعن عمعا  الضسعل إىل زيعد  اليعن جتعد كوعائ و ثلعث معا 

 ب ي  فسمائ زيد  إمنا النا ضمل ت ول بااليك والث القول بااليي  ل 
ون فعا  يامعع إىل الصعل العصعابة وقد عل  الن لألئ مع ارم الثلثني، وتاو ذكعاهللا رن ممعىن الفعاائض علعى الن معا ب عي بعد 

 ع د العائل 
 وقاال اجلم وض: فلمه بض  مه ف المه ، وقاال ز ف، والأسائي بأسا اهلم ف اتماعا لأساف الالمل  
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وقوله (ف ن كان له اخوف فألمه السد ( الي إن كان اخعوف معع اربعوين وهعو صعايح يف الن اهخعوف هئمعون ارم في  لوهنعا   
لثلث إىل السد ل والذكوض يف ايية صيغة مجع ف ي راهاف يف الهنا ه ي  ل ا إىل السد  إه مجاعة من اهخوف ثالثعة من ا

فصاعدا ذكوضا الو  ولطنيل وقد اخولف فيما  ون اجلمع، وما إذا كان اهخوف إثل: ف ال اجلم وض ارخوان هئمان ارم، 
ظعاها اييعةل المعا ارو الواحعد الو ارخعا فعال هئعب ارم وو العلع   أمعه وارخوان اليضا، وخعالف   ابعن عمعا  الخعذا ب

ذلكل واخولفوا يف السد  الذي هئعب اهخعوف ع عه ارم: هعل أيخعذهللا اهخعوف الم أيخعذهللا ارئ، ف عال ارول ابعن عمعا  
كععان ف ععد اعوععرب و ضضععي و ع ععه وهععو الر ععا، وقععال الثععان اجلم ععوض ب ععاء علععى الن احلامععب قععد يأععون  ئععوال وكيفمععا  

لألخوف حظا مع ومو  اربوين يف حالة خاصة، ولو كان اهخوف معع ارم ومل يأعن الئ لأعان لعألم السعد  ولألخعوف ب يعة 
 الال اتفا ، وض ا كان يف هذا تعضيد هبن عما ل 

 اجلمعل الو دمعة: الي (من بعد وصية يوصي ،ا الو  ين( اجملاوض يف موضع احلال، ف و را  مسعو ا، وهعو قيعد يامعع إىل 
 ت وسمون الال على حسب تلك ارنصماء لأل نصيمه حالة كونه من بعد وصية الو  ينل 

وميء ب وله (من بععد وصعية يوصعى ،عا الو  يعن( بععد ذكعا صع فني معن الفعاائض: فعاائض ارب عاء، وفعاائض اربعوين، رن  
وال صد ه ا الو ميه على المهية الوصية وت دم ال وإمنعا  هذين الص فني كص ف واحد إذ كان سمم ما عمو  ال سب الماشال

ذكعا الععدين بعععدها توميمععا لععا يوعععني ت دميعه علععى الععرياث مععع علعع  السععامعني الن العدين يو ععدم علععى الوصععية اليضععا رنععه حععس 
قعععع سععابس يف مععال اليععا، رن الععدين ه ميلععك مععن مالععه إه مععا هععو فاضععل عععن  يععن  ائ ععهل فموقععع عطععف (الو  يععن( مو 

 اهح ا ، ورمل هذا اههومام كاض و هذا ال يد الضبع ماات يف هذهللا ايايتل 
ووصف الوصية  ملة (يوصي ،ا( لئال يووه  الن الاا  الوصية ال  كانا مفاوضة قمل شاع الفاائض، وهعي الع  يف قولعه  

وقعاال اجلم عوض (يوصعي ،عا( يف الوضععني  (كوب عليأ  إذا حضا الحدك  الوت إن تاو خعريا الوصعية للوالعدين وارقعابني(ل
يف هذهللا ايية بأسا الصا  والضمري عائد إىل معلوم معن الأعالم وهعو اليعا، كمعا ععا  الضعمري (معا تعاو( وقعاالهللا ابعن كثعري، 

 وابن عاما، والبو بأا عن عاص ، يف الوضعني اليضا: يوصى بفوح الصا  ممي ا لل ائب الي يوصي ،ا موصل 
[( خععو  هععذهللا الفععاائض 11ه تععدضون الي عع  القععائ لأعع  نفعععا فايضععة مععن و الن و كععان عليمععا حأيمععا  ( ايكعع  والب ععايك  

الوعل عة اروه  والوالععدين، وهععي الصعول الفععاائض ب ولععه ( ايكع  والب ععايك ( اييععة، ف معا إمععا مسعع د إلي معا قععدما لألهومععام، 
إلي ما بنااشاهللا، وإما الن جتعل ما خربين عن ممودال  ذو   وليومأن اررب يف ذهن السامع إذ يل ي مسعه ع د ذكا الس د

هعو السعع د اليععه، علععى  اي ععة احلععذ  الععرب ع ععه ع ععد علمععاء العععان  وابعععة اهسعوعمال، وذلععك ع ععدما يو ععدم حععديث عععن 
 شيء مث ياا  مجع اررب ع ه ك ول الناعا:          

 وه مظ ا النأوى إذا ال عل زلا بعد قوله:              فع غري  ئوئ الغىن عن صدي ه                    
سسشأا عماا إن تداي ا م ي                       الاي ي ن ن وإن هي ملعا  الي: العذكوضون  ايكع  والب عايك  هشعك   

نفعأع  موفعاوتون  يف ذلكل مث قال (ه تدضون الي   القائ لأ  نفعا( ف و إما ممودال وإما حعال،  ععىن الهنع  غعري مسعووين يف
تفاوب يومع النف ة اجلملية يف ال ا  ويومع الربوض وم داض تفوت احلاماتلفائ ضمل مل تعا  له حامعة إىل الن ي فععه البعواهللا 
والب ايهللا، وض ا عاضا حامات كثريف يف احلالني، وض عا مل تععا ، ف ع  موفعاوتون معن هعذا اهعومعاض العذي كعان يعومعدهللا الهعل 
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اهل ، فاعومعدوا الحعواه غععري م ضعمطة وه موثوقعا ،عا، ولعذلك قععال تععاىل (ه تعدضون الي ع  القعائ لأعع  اجلاهليعة يف قسعمة المعو 
نفعا( فناع انسالم ث  الفاائض  ا ه ي مل الوفاوت وهي اربوف والم وف، ففا  الفايضة هل  نظاا لصلو   الوممة كعوهن  

 الحس الم اء  ال ارب اء الو اياءل 
 إن و كان عليما حأيما( واضح ال اسمةل والوذييل ب وله ( 
   
 

 906صفحة : 
 
(ولأ  نصف ما تاو الزوامأ  إن مل يأن هلن ولد ف ن كان هلن ولد فلأ  الابعع  عا تعاكن معن بععد وصعية توصعون ،عا الو   

وصعون ،عا الو  يعن(  ين وهلن الابع  ا تاكو  إن مل يأن لأ  ولد ف ن كان لأ  ولد فل ن العثمن  عا تعاكو  معن بععد وصعية ت
هعذهللا فايضععة العرياث الععذي سعممه العصععمة، وقعد العطاهععا و ح  ععا ال ئعوض ع ععد اجلاهليعة إذ كععانوا ه يوضثعون العع ومني: المععا 
الامل فال ياث اماالته رهنا إن مل يأن هلا الوه  م ه، ف و قد صاض  و ا    لة ارم   عن قاابو ا من  اء واخوف والعمعام، 

الوه  الحععس  رياث ععا إن كععانوا كمععاضا، فعع ن كععانوا صععغاضا قععمض القععاايه  مععاهل  وتصععافوا فيععه، والمععا الععاالف فععال تععاث  وإن كععان هلععا
زوم ا بل كانا تعد موضوثة ع د ع ه يوصا  في ا وضثوه كمعا سعيئيء يف قولعه (اي الي عا العذين  م عوا ه هعل لأع  الن تاثعوا 

لعصععمة، وهععي العع  وصععف ا اليثععا  الغلععيظ يف قولععه (والخععذن معع أ  ميثاقععا ال سععاء كاهععا(ل ف ععوهللا و يف هععذهللا اييععة بصععلة ا
 غليظا(ل 

واجلمع يف (الزوامأ ( ويف قوله ( ا تاكو ( كاجلمع يف اروه  واياء، ماا  به الفاا  الواضثني من ارمة، وهاه ا قعد اتف عا  
مععن غععري زاي ف هلععن، رن تعععد  ال ومععات بيععد  ارمععة علععى الن الامععل إذا كانععا لععه زومععات ينعع كن يف الابععع الو يف الععثمن

صاحب الال فأان تعد هن وسيلة ن خال الضاف على الوضثة ايخاين خبال  تعد  الم ات وارخوات ف نعه ه خيعاض فيعه 
 لائ الالل والعىن: ولأل واحد م أ  نصف ما تاكا كل زومة من الزوامه وكذلك قوله (فلأ  الابع  ا تاكن(ل 

ن الابع  ا تاكو ( الي جملموع ن الابع  ا تاو زوم عنل وكعذلك قولعه (فل عن العثمن  عا تعاكو ( وهعذا حعذ  يعدل وقوله (وهل 
 عليه إجياز الأالمل 

والع مععا فايضععة ارزوا  بععذكا (مععن بعععد وصععية يوصععني ،ععا الو  يععن( لععئال يوععوه  موععوه  الهنععن   وعععات مععن انيصععاء ومععن  
اهليعععةل والمععا ذكععا تلععك اجلملععة ع ععب ذكعععا مععرياث ال سععاء مععن ضمععاهلن فئععااي علعععى الوععداين كمععا كععان احلععال يف زمععان اجل

ارسعلوئ الومععع يف هعذهللا ايايت، وهععو يع عب كععل صع ف مععن الفععاائض الو ميعه علععى النعه ه يسععوحس إه بعع إخععاا  الوصععية 
 وقضاء الدينل 

ن كانوا الكثا من ذلك ف   شعاكاء يف (وإن كان ضمل ياث كاللة الو اماالف وله الو الو الخا فلأل واحد م  ما السد  ف  
الثلث من بعد وصية يوصي ،ا الو  ين( بعد الن يب ن مرياث ذي اروه  الو الوالدين وفصله يف الحواله حعع حالعة معرياث 

 ال ومني، انو ل ه ا إىل مرياث من ليس له ولد وه والد، هو الوضوث كاللة، ولذلك قابل ،ا مرياث اربوينل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 للأالل وهو الوعب وانعياء قال ارعنى:          والأاللة اس   
 فنليا ه الضثي هلا معن كعاللة                      وه من حفي حع الهقي  مدا وهو اس  مصدض ه ي ث  وه جيمعل   
لعة علعى  ايعس ووصفا العائ الأاللة ال اابة غري ال اىب، كسهن  معلوا وصوله ل سب قايمة عن بعد، فس ل وا عليعه الأال 

 الأ اية واسون دوا له ب ول من مل يسووهللا:          
ف ن الا الاء الزى لعه                      وموىل الأاللة ه يغضعب مث ال ل عوهللا علعى إضث المعيعد، والحسعب الن ذلعك معن   

 مصطلح ال ا ن إذ مل الضهللا يف كالم العائ إه ما بعد ن ول اييةل قال الفاز  :          
 وضثوع  قع عاف ه ععن كعاللة                      عن اب  م ا  عمد يس وهاش      
 

 907صفحة : 
 
وم ععه قععوهل : وضث اجملععد كاللععةل وقععد عععد الصععحابة معععىن الأاللععة ه ععا مععن منععأل ال ععا ن حععع قععال عمععا بععن ارطععائ:    

اا، وارالفة  ل وقال البعو بأعا  القعول في عا بااليعي، فع ن  ثالث رن يأون ضسول و بي    الحب إي من الدنيا: الأاللة، وال
كان صواا فمن و وإن كان خطس فم  ومن النيطان وو م ه بايء، الأاللة ما خال الولد والوالد  ل وهعذا قعول عمعا، 

بعن عمعا   وعلي، وابن عمعا ، وقعال بعه ال هعاي، وقوعا ف والنعع ، وهعو قعول اجلم عوض، وحأعي انمجعاع عليعه، وضوي ععن ال
الأاللة من ه ولد له  الي ولو كان له والد وي سب ذلك ريب بأا وعما اليضا مث ضمعا ع ه، وقد يسودل له بظاها اييعة 
يف  خععا السععوضف (يسععوفوونك قععل و يفوععيأ  يف الأاللععة إن امععاي هلععك لععيس لععه ولععه( وسععيا  اييععة يععامح مععا ذهععب إليععه 

 واربوين مؤذن أبهنا حالة  الفة للحالنيل اجلم وض رن ذكاها بعد مرياث اروه  
وانوصب قوله (كاللة( على احلال من الضمري يف (يوضث( الذي هو كاللعة معن واضثعه الي قايعب غعري ارقعائ رن الأاللعة  

 يصح الن يوصف ،ا كال ال ايمنيل 
يف خرب (كعان( إذ ه يأعون وقوله (الو اماالف( عطف على (ضمل( الذي هو اس  (كان( فيناضو العطو  العطو  عليه  

 هلا اس  بدون خرب يف حال ن صاهنال 
وقوله (وله الو الو الخا( يوعني على قول اجلم وض يف معىن الأاللة الن يأون الاا  ،معا ارو وارخعا لعألم خاصعة رنعه  

مععا ينععمه  هلععة إذا كععان اليععا ه ولععد لععه وه والععد وقل ععا لععه الو الو الخععا ومعل ععا لأععل واحععد م  مععا السععد  نعلعع   أعع  
اهقوضاء الهنما ارو لألم رهنما لا كانا هناية حظ ما الثلث ف عد ب عي الثلثعان فلعو كعان ارو وارخعا مهعا النع ي ني الو 
الذين لعألئ هقوضعى الهنمعا الخعذا القعل العال وتعاو المعاقي لغريمهعا وهعل يأعون غريمهعا القعائ م  معا فوععني الن ارو وارخعا 

صة ليأون الثلثان لالخوف ارش اء الو ارعمام الو ب  ارعمامل وقعد الثمعا و ،عذا فاضعا لالخعوف ماا  ،ما اللذان لألم خا
لألم إبطاه لا كان عليه الهل اجلاهلية من إلغاء مانب ارمومة الصال، رنه مانب نساء ومل هعوىل للو ميعه علعى مصعري ب يعة 

 لعصابة على ما هو موعاض  بني من ن ل في   ال ا نل الال لا قدم ا بيانه  نفا من الن و تعاىل الحال الما ا
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وعلععى قععول ابععن عمععا  يف تفسعععري الأاللععة ه يوعععني الن يأععون الععاا  ارو وارخعععا اللععذين لععألم إذ قععد يفععا  لالخعععوف  
ارشع اء نصعيب هعو الثلثعان لعاصعب القععوى وهعو ارئ يف بععض صعوض الأاللعة غععري الن ابعن عمعا  وافعس اجلم عوض علععى الن 

  ارو وارخا اللذان لألم وكان سمب ذلك ع دهللا الن و ال لس الأاللة وقد ه يأون في ا الئ فلو كان الاا  ارو الاا
وارخا الن ي ني الو اللذين لألئ رعطي امها الثلث ع د عدم ارئ وب ي معظ  الال لن هعو  ون اهخعوف يف الوعصعب 

 ععاء إىل زععل ارو وارخععا علععى الععذين لععألمل وقععد ذكععا و تعععاىل ف ععذا فيمععا الضى هععو الععذي حععدا سععائا الصععحابة والف 
 الأاللة يف  خا السوضف بصوضف الخاى س وعا  هلال 

[( (غري مضاض( حال من ضمري (يوصعي( ارخعري، ولعا كعان فععل يوصعي 12(غري مضاض وصية من و وو علي  حلي   
 تأاياا، كان حاه من ضمائا نظائاهللال 

النه اس  فاعل بو ديا كسا الااء اروىل الدغمعة الي غعري مضعاض وضثوعه مكثعاض الوصعااي، وهعو هنعي ععن الن و(مضاض( الظ ا  
ي صد من وصيوه انضااض الوضثةل وانضااض م ه ما حد هللا النعاع، وهعو الن يوئعاوز الوصعي بوصعيوه ثلعث مالعه وقعد حعد هللا 

ثلععث كثععري  ل وم ععه مععا هصععل ب صععد الوصععي بوصععيوه ال عع  صععلى و عليععه وسععل  ب ولععه لسعععد بععن اليب وقععاص  الثلععث وال
انضعااض العواضث وه ي صعد ال ابعة بوصعيوه، وهعذا هعو العاض  معن قولعه تععاىل (غعري مضعاض(ل ولعا كانعا نيعة الوصعي وقصعدهللا 
انضااض ه يطلع عليه ف و موكول لدي ه وخنية ضبعه، فع ن معا يعدل علعى قصعدهللا انضعااض  هلعة واضعحة، فالومعه الن تأعون 

 تلك الوصية ا لة رن قوله تعاىل (غري مضاض( هي عن انضااض، وال  ي ي وضي فسا  ال  ي ع هل 
ويوعني الن يأون هذا ال يد للمطلس يف ايي الثالث الو دمة معن قولعه  معن بععد وصعية  اخل، رن هعذهللا الطل عات موحعدف  

 لل احلأ  والسمبل فيحمل الطلس م  ا على ال يد كما ت اض يف ارصو 
    
 

 908صفحة : 
 
وقعد الخعذ الف  عاء معن هعذهللا اييعة حأع  مسعسلة قصععد العطعي معن عطيوعه انضعااض بواضثعه يف الوصعية وغريهعا معن العطععااي،   

والسسلة مفاوضة يف الوصية خاصةل وحأى ابن عطية عن مذهب مالك وابن ال اس  الن قصد الضاضف يف الثلث ه تا  به 
و لعه ف عو علعى اناحعة يف الوصعا  فيعهل وثزععه ابعن عافعة يف الوفسعري أبن معا يف الوصععااي الوصعية رن الثلعث حعس معلعه 

الثان: من الدونة، صايح يف الن قصد انضااض يومب ض  الوصعيةل و عث ابعن عافعة مأعنيل ومنع وض معذهب ابعن ال اسع  
أتثعري انضععااضل ويف شعاح ابععن ثمعي علععى الن الوصعية تعا  ب صععد انضعااض إذا تمععني ال صعد غععري الن ابعن عمععد احلأع  ه يععاى 

  ذيب الدونة الن قصد انضااض الوصية يف القل من الثلث ه يوهن الوصية على الصحيحل وبه الفووىل 
وقوله (وصية( م صعوئ علعى النعه مفععول مطلعس معاء بعده معن فعلعه، والو عديا: يوصعيأ  و بعذلك وصعية م عه ف عو خعو   

 (يوصيأ  و( وهذا من ض  العئ  على الصدضل  لألحأام  ثل ما بدئا ب وله
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وقولععه (وو علععي  حلععي ( تععذييل، وذكععا وصععف العلعع  واحللعع  ه ععا ل اسععمة الن ارحأععام الو دمععة إبطععال لأثععري مععن الحأععام  
ن اجلاهليعة، وقععد كععانوا شععاعوا مععواضيث   تنعايعا مثععاضهللا اجل ععل وال سععاوفل فعع ن حامعان الم ععا وارو لععألم مععن انضث م ععل أب

 صلة ال سمة من مانب ارم  اثلة لصلة نسمة مانب ارئل ف ذا و وهللا م ل، وحاماهن  الصغاض من الرياث قساوف م   ل 
وقد بي ا ايايت يف هذهللا السعوضف العرياث وانصعماءهللا بعني الهعل الصعول ال سعب وفاوععه وال اافعه وعصعمة ال وميعة، وسعأوا  

العواقة ومواي احللف، وقد الشاض قوله تعاىل  والولعو ارضحعام بعضع   الوىل عما عدا ذلك من العصمة وذوي ارضحام ومواي 
بمعض يف كوائ و  يف سعوضف ارنفعال وقولعه  والولعو ارضحعام بعضع   الوىل بعمعض يف كوعائ و  يف سعوضف ارحع ائ إىل معا 

واي  ععا تععاو الوالععدان وارقابععون الخععذ م ععه كثععري مععن الف  ععاء توضيععث ذوي ارضحععامل والشععاض قولععه ايو قايمععا (ولأععل معل ععا معع
والذين عاقدت الميانأ  فنتوه  نصيم  ( إىل ما يؤخذ م ه الووضيث الوهء علعى انمجعال كمعا سع مي ه، وبعني ال ع  صعلى و 
عليه وسل  توضيث العصمة  ا ضواهللا الهل الصحيح عن ابن عما  الن ال   صلى و عليه وسل  قال  الحل وا الفعاائض أبهل عا 

ا ب ي ف و روىل ضمل ذكا  وما ضواهللا ارمسة غعري ال سعائي ععن اليب هايعاف: الن ال ع  صعلى و عليعه وسعل  قعال  الث الوىل فم
الؤم ني من النفس   فمن مات وتاو ماه فماله لواي العصمة ومن تاو كال الو ضياعا فسث وليه  وس فصل ال ول يف ذلك 

 يف مواضعه الذكوضفل 
[ 13ومعن يطعع و وضسعوله ندخلععه م عات جتعاي معن وو عا ارهنععاض خالعدين في عا وذلعك الفعوز العظععي  (تلعك حعدو  و  

 [( انشاضف إىل العان واجلمل الو دمةل 14ومن يع  و وضسوله ويوعد حدو هللا ندخله ثضا خالدا في ا وله عذائ م ني 
مي ع جتعاوزهللا، واسعوعمل احلعدو  ه عا هعازا يف العمعل  واحلدو  مجع حد، وهو را  الأان الذي ميي  عن مأان  خا  يث 

 الذي ه ول  الفوه على  اي ة الومثيلل 
 ومعىن (ومن يطع و وضسوله( انه يوابع حدو هللا كما  ل عليه قوله يف م ابله (ويوعد حدو  و(ل  
العصعيان انمث وهعو نمعذ انميعان، رن  وقوله (خالدا في ا( اسوعمل ارلعو  يف  عول العدفل الو الضيعد معن عصعيان و وضسعوله 

ال وم يومئذ كانوا قد  خلوا يف انميان ونمذوا الأفعا، فأعانوا حايصعني علعى العمعل بوصعااي انسعالم، فمعا خيعالف ذلعك إه 
 من كان غري لبا انميان إه من بئل 

وم ه ما يومعب الععذائ ال عني، وقاي عة ولعل قوله (وله عذائ م ني( ت سي ، رن العصيان النواع: م ه ما يومب ارلو ،  
ذلععك الن عطععف (ولععه عععذائ م ععني( علععى ارلععو  يف ال ععاض ه هوععا  إليععه إذا مل يأععن مععاا ا بععه الو سععي ، فيضععطا إىل معلععه 
زاي ف توكيد، الو ت ول إن    العطف هو وصفه ال ني رن العائ الاف الضي ، ش  ارنو ، ف عد هعذضون ععذائ ال عاض، 

ل السثوضف يف حأاايته  ال اض وه الععاض  ل ويف كوعائ اي ائ يف العئعاز البياتعه  واحلعا يصعرب خعو  الععاض لل سعاء  ومن ارمثا
 ل 
وقاال ثفع، وابن عاما، والبعو معفعا (ندخلعه( يف الوضععني ه عا ب عون العظمعة، وقعاال اجلم عوض بيعاء الغيمعة والضعمري عائعد إىل  

 اس  اجلاللةل 
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 909صفحة : 
 
الو أيتعني الفاحنعة معن نسعاءك  فاسونع دوا علعي ن الضبععة مع أ  فع ن شع دوا فامسعأوهن يف الميعوت حعع يووفعاهن (وال  

[ واللععذان أيتي  ععا معع أ  فنذومهععا فعع ن با والصععلحا فسعاضععوا ع  مععا إن و كععان تععواا 15الععوت الو جيعععل و هلععن سععميال 
وواح عا بعواو العطعف العضعل، هقوضعائه اتصعاهلا بأعالم قمل عال [( موقع هعذهللا اييعة يف هعذهللا السعوضف معضعل، واف16ضحيما 

وقد ماء حد ال ث يف سوضف ال وض، وهي ثزلة يف س ة سا بعد غ وف ب  الصطلس على الصحيح، واحلأ  الثابا يف سوضف 
ه قائعل بعهل فع ذا  ال وض الشد من الع وبة الذكوضف ه ا، وه مائ  الن يأعون احلعد العذي يف سعوضف ال عوض قعد نسع   عا ه عا رنعه

مضي ا على معوا ث يف اعوماض ايي ثزلة على تاتيم ا يف ال ااءف يف سوضها، قل ا إن هذهللا ايية ن لا يف سوضف ال سعاء ع عب 
الحأام الواضيث وحااسة الموال اليوامى، ومعل ا الواو عا فة هذا احلأ  على ما ت دم من ايايت يف الول السوضف  ا يوعلس 

اء، ك ولععه (و تععوا ال سععاء صععدقا ن  لععة( وم م ععا أبن الول هععذهللا السععوضف نعع ل قمععل الول سععوضف ال ععوض، والن هععذهللا  عاشععاف ال سعع
الع وبة كانا ممدال شاع الع وبة علعى الع ث فوأعون هاتعه اييعة م سعوخة  يعة سعوضف ال عوض ه  العة، كمعا يعدل عليعه قولعه (الو 

ن هعاتني اييوعني م سعوخوان  يعة اجللعد يف سعوضف ال عوضل اهللا ل وحأعى جيعل هلن سميال( قال ابن عطية: المجع العلمعاء علعى ال
ابن الفا  يف تاتيب ال س  القواه مثانية ه نطيل في ال فعالواو عا فعة حأع  تنعايع ع عب تنعايع ل اسعمة: هعي الامعوع إىل 

معا ال أعاح إه إمجعاع الامعل الحأام ال ساء، ف ن و لعا ذكعا الحأامعا معن ال أعاح إىل قولعه (و تعوا ال سعاء صعدقا ن  لعة( و 
والعاالف علعى معاشعاف عما هعا الوعسنس والسعأون إىل ارنثعى، ثسععب الن يعطعف إىل ذكعا الحأعام امومعاع الامعل العاالف علععى 

 غري الومه الذكوض فيه شاعا، وهو ال ث العرب ع ه الفاحنةل 
ون فيه، فال مام الن كان خيولف اخعوال  الحعوال فال ث هو الن ي ع شيء من تلك العاشاف على غري احلال العاو  السذ 

 ارم  وال مائل يف خا  ال وانني اجملعولة ناحة اخوصاص الامل الاالفل 
ففععي اجلاهليععة كععان  ايععس اهخوصععاص الععاالف السعع  الو الغععاف الو الوعععويض الو ضغمععة يف مصععاهاف قععوم وضغمععو   فيععه الو إذن  

 ت دمل الامل اماالته أبن تسومضع من ضمل ولدا 
ويف انسالم بطلا الغاضف وبطل اهسومضاع، ولذلك جتد ال ث ه ي عع إه خفيعة رنعه  الفعة ل عوانني ال عا  ل عوانني ال عا   

يف نظام   والخالق  ل ومسي ال ث الفاحنة رنه جتاوز احلد يف الفسعا  والصعل الفحعأل ارمعا النعديد الأااهيعة والعذم، معن 
 لى وقوع العمل ،اتني اييوني قمل نسخ مال فعل الو قمول، الو حال ول القف ع

ومععىن (أيتععني( يفعلععن، والصعل انيوععاء اجملععيء إىل شعيء فاسععوعري ه ععا انتيععان لفععل شععيء رن فاعععل شعيء عععن شععيء عععن  
 قصد ينمه السائا إىل مأان حع بصله ، ي ال: التى الصالف، الي صالها ، وقال ارعنى:          

 التيا الاوءف من ا،ا وض ا قالوا: التى بفاحنة و أاوهللا كسنه ماء مصاحما لهل                     ليعل  كل الوضى الن عي    
وقوله (من نسائأ ( بيان للموصول وصلوهل وال ساء اس  مجع اماالف، وهي ارنثى من اننسان، وتطلس العاالف علعى ال ومعة  

ة ويعا  الاا  ال اي ة، قال تعاىل (اي الي عا العذين  م عوا ه فلذلك يطلس ال ساء على انثث مطل ا، وعلى ال ومات خاص
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يسخا قوم من قوم( مث قال (وه نساء من نساء( ف ابل ال ساء ال ومل والعاا  انثث كل عن، وقعال تععاىل (فع ن كعن نسعاء 
 فو  اث وني( ايية الو دمة  نفال والاا  ه ا مطلس ال ساء فينمل العذاضى الع اتل 

مجع الخا مني يف قوله (من نسائأ ( والضمائا الواليعة لعه، عائعدف إىل السعلمني علعى انمجعال، ويوععني لل يعام  عا وضمري  
خو موا به من هل  الهلية ال يام بذلكل فضمري (نسائأ ( عام ماا  به نساء السلمني، وضمري (فاسون دوا(  صوص  ن 

ص بوهف ارموض، ررن انمساو الذكوض سئن وهو حأ  ه يووههللا ي مه ارما من ارزوا ، وضمري (فامسأوهن(  صو 
 إه ال ضاف، وه  الذين ي ظاون يف قمول الن ا ف ف ذهللا عموم ا ماا  به ارصوصل 

 وهذهللا ايية ارصل يف اش ا  الضبعة يف الن ا ف على ال ىن، وقد ت اض ذلك  ية سوضف ال وضل  
   
 

 910صفحة : 
 
 الوممة لسمساو يف الميوت ما يعورب يف ش ا ف ال ىن نقامة احلد سواءل  ويعورب يف الن ا ف  
والاا  الميوت الميوت ال  يعي  ا وهف ارموض لذلكل ولعيس العاا  إمسعاك ن يف بيعو ن بعل خيعامن معن بيعو ن إىل بيعوت   

لعى هعذا الععىن قولعه تععاىل يف  يعة الخاى إه إذا حولا بيا السئونة إىل الوضع وعا نظعا ال اضعي وحااسعوه، وقعد  ل ع
 سوضف الطال  ع د ذكا العدف (ه ذاموهن من بيو ن وه خيامن إه الن أيتني فاحنة ممي ة(ل 

ومعىن (يووفاهن الوت( يو اضاهنل ي ال: توىف فالن ح ه من فالن واسووفاهللا ح هل والعائ توخيل العمعا هعوءال فعارايم  
 مه م ئما إىل تووفاهللال قال  افة:          وال مان والوت يسوخلصه من صاح

 الضى العما ثقصا كل لعيلة                      وما ت    ارايم والدها ي فد وقال البو حية ال مريي:            
اء إذا معععا ت اضعععى العععاء يعععوم وليلعععة                      ت اضعععاهللا شعععيء ه ميعععل الو اضعععيا ولعععذلك ي ولعععون تعععويف فعععالن الم ععع  

للمئ ول الي تويف عماهللال فئعل و الوت هو الو اضي رعماض ال ا  على اسوعماهل  يف الوعمري، وإن كان الوت هو الثا 
  خا النفا  الاء، فالوويف يف هذهللا ايية واض  على الصل مع اهللا احل ي ي يف اللغةل 

لمني  ععىن الع عائ ال اسعب تنعم ا لعه الطايعس ومعىن (الو جيعل و هلن سميال( الي حأما  خال فالسميل مسوعاض لألما ا 
اجلععا فل ويف هععذا إشععاضف إىل الن إمسععاك ن يف الميععوت زمععا موقععا سععيع مه حأعع  شععا  لععا جيععدهللا ال ععا  يف نفوسعع   مععن 

 السخ  علي ن  ا فعلنل 
 وينمل قوله (والالو أيتني الفاحنة( مجيع ال ساء الالو أيتني الفاحنة من  ص ات وغريهنل  
ما قوله (واللذان أيتياهنا( ف و م وض نوعني من الذكوض ف نه تث ية الذي وهو اسع  موصعول للمعذكا، وقعد قوبعل بعه اسع  وال 

موصععول ال سععاء الععذي يف قولععه (والععالو أيتععني الفاحنععة( وه شععك الن الععاا  ئ(اللععذان( صعع فان مععن الامععال: ومهععا صعع ف 
ن عمععا  يف ضوايعة هاهعد، وهععو الومعه يف تفسعري اييععة، وبعه يو ععوم احملصع ني، وصع ف غععري احملصع ني مع   ، وبععذلك فسعاهللا ابع

معىن بني غري موداخل وه مأاضل وومه انشععاض بصع في الع ثف معن الامعال الوحعاز معن الومعا  الععذض فيعه لغعري احملصع نيل 
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لععه، وهععو تفسععري وجيععوز الن يأععون ال لععس علععى صعع فني  ولفععني الي الامععال وال سععاء علععى  اي ععة الوغليعع  الععذي يأثععا يف مث
السدي وقوا ف، فعلى الومه ارول تأون ايية قد معلا لل ساء ع وبة واحدف على ال ىن وهي ع وبعة احلعمس يف الميعوت، 
وللامعال ع وبعة علعى العع ث، هعي ارذى سعواء كعانوا  صعع ني ب ومعات الم غعري  صع ني، وهعع  ارع بعونل وعلعى الومعه الثععان 

 وبععة خاصععة ،ععن وهععي احلععمس، وع وبععة هلععن كع وبععة الامععال وهععي ارذى، فيأععون تأععون قععد معلععا لل سععاء ع ععوبوني: ع
احلمس هلن مع ع وبة ارذىل وعلى كال الوم ني يسوفا  اسوواء احملصن وغري احملصن من الص فني يف كلوا الع وبوني، فسما 

 موم صيغة (نسائأ (ل الامال فمدهلة تث ية اس  الوصول الاا  ،ا ص فان اث ان، والما ال ساء فمدهلة ع
وضعععمري ال صعععب يف قولعععه (اي اليو عععا( عائعععد إىل الفاحنعععة العععذكوضف وهعععي الععع ثل زه الوفعععات لأعععالم معععن تعععوه  غعععري ذلعععكل  

وانيذاء: انيالم غري النديد الفعل كالضائ غري الربح، وانيعالم ال عول معن شعو  وتعوبي ، ف عو العلع  معن اجللعد، واييعة 
 امو ا  احلاك ل  المجلوه، ف و موكول إىل

وقععد اخولععف الئمععة انسعععالم يف كيفيععة انوعع اع هعععذين الع ععوبوني مععن هععذهللا اييعععة: ف ععال ابععن عمعععا ، وهاهععد: الععالو أيتعععني  
الفاحنععة يععع  ال سععاء خاصععة فنععمل كععل امععاالف يف سععائا ارحععوال بأععاا الن ثيمععا، وقولععه (اللععذان( تث يععة الضيععد ،ععا نوعععان مععن 

في وضععي الن حأعع  احلععمس يف الميععوت خيععو  العع وان كل ععن، وحأعع  ارذى خيععو  العع ثف  الامععال، وهعع  احملصععن والمأععا، 
كل  ، فاسوفيد الوعمي  يف احلالوني إه الن اسوفا ته يف اروىل من صيغة العموم، ويف الثانية من ا صاض ال وعني، وقد كان 

ليحصععل العمععوم بطععاي ني مععع الو صععي  علععى يغعع  الن ي ععال: والععالو أيتععني، والععذين أيتععون، إه النععه سععلك هععذا ارسععلوئ 
 يول ال وعنيل 

 ومعل لفظ (الالو( للعموم ليسوفا  العموم من صيغة اجلمع ف  ل  
   
 

 911صفحة : 
 
 
ومعل لفظ (اللذان( لل وعني رن مفا هللا وهوا الذي صا  للدهلة على ال وع، إذ ال وع يعرب ع ه الذكا مثل النعخ ،   

ذلعك كلععه تفعن بعديع يف العمعاضف فأانعا  ئمعوع ذلععك هاتعه اييعة غايعة يف انعئعاز، وعلعى هععذا و عو ذلعك، وحصعل معع 
 الومه فالاا  من ال ساء معىن ما قمل الامال وهذا هو الذي جيدض زل معىن ايية عليهل 

هعو الأعالم الغلعيظ وارذى الضيه بعه ه عا غعري احلعمس رنعه سعمس ذصيصعه ال سعاء وغعري اجللعد، رنعه مل ينعاع بععد، ف يعل:   
والنو  والوعيريل وقال ابعن عمعا : هعو ال يعل اللسعان واليعد وضعائ ال ععال، ب عاء علعى أتويلعه الن اييعة شعاعا ع وبعة للع ث 
قمل ع وبة اجللدل واتفس العلماء علعى الن هعذا احلأع  م سعوو اجللعد العذكوض يف سعوضف ال عوض، و عا ثمعا يف السع ة معن ضمع  

هذا احلأ  بغاية قوله (الو جيعل و هلن سميال( بصاض  معىن ال س  عن هذا احلأ  كما تعوه  ابعن احملص ني وليس وديد 
 العايب، رن الغاية معلا مم مة، فالسلمون ي قمون وضو  حأ   خا، بعد هذا، ه غىن هل  عن إعالم   بهل 
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مععل انسععالم، الن ت سعع  أبث ععل م  ععا، فنععاع واعلعع  الن شععسن ال سعع  يف الع ععوات علععى اجلععاائ  العع  مل تأععن في ععا ع وبععة ق 
احلعمس وارذى للع ثف يف هعذهللا السععوضف، وشعاع اجللعد  يععة سعوضف ال عوض، واجللععد الشعد معن احلععمس ومعن ارذى، وقعد سععوي يف 
اجللد بني الاالف والامل، إذ الوفاقة بي  معا ه ومعه لم ائ عا، إذ كالمهعا قعد خعا  حأمعا شعاعيا تمععا لنع وف نفسعية الو  اععة 

 ريهللال لغ
مث إن اجللد العني شاع  ية سعوضف ال عوض مطل عا الو عامعا علعى اهخعوال  يف  معل الوعايعف يف قولعه (ال انيعة والع ان(؛ فع ن   

كان قد وقع العمل به كذلك يف ال ثف والع وان:  صع ني الو البأعاضا، ف عد نسعخه العام  يف خصعوص احملصع ني مع   ، وهعو 
جللعد مل يعمعل بعه إه يف المأعاين ف عد قيعد الو خصع  بغعري احملصع ني، إذ مععل حأم معا لبعا العمعل الوعواتا، وإن كعان ا

الام ل والعلماء موف ون على الن حأ  احملص ني من الامال وال ساء والعام ل واحملصعن هعو معن تع و  بع عد شعاعي صعحيح 
لووضاف للماالف إذا زنعا وهعي ذات ووقع الم اء بعد ذلك الع د ب اء صحيحال وحأ  الام  ثما من قمل انسالم يف شايعة ا

زو ، ف د الخا  مالك، يف الو عس، وضمعال الصعحيح كل ع ، حعديث عمعد و بعن عمعا: الن الي عو  معاءوا ضسعول و صعلى 
و عليععه وسععل  فععذكاوا لععه الن ضمععال وامععاالف زنيععا، ف ععال ضسععول و  مععا جتععدون يف الوععوضاف يف شععسن الععام   ف ععالوا  نفضععح   

عمد و بن سالم  كذبو  إن في ا الام   فستوا الووضاف ف ناوها، فوضعع الحعده  يعدهللا علعى  يعة العام ، ف عاال  وجيلدون  ف ال
ما قمل ا ومعا بععدها، ف عال لعه عمعد و بعن سعالم  اضفعع يعدو  فافعع يعدهللا فع ذا في عا العام ل ف عالوا  صعد  اي  معد في عا  يعة 

فامجعععال وقعععد ذكعععا حأععع  الععع ث يف سعععفا الوث يعععة ف عععال  إذا ومعععد ضمعععل العععام   فعععسما ،معععا ضسعععول و صعععلى و عليعععه وسعععل  
مضطئعا مع اماالف زومة بعل ي ول اهث ان، وإذا ومد ضمل فواف عذضاء غري  طوبة فاضطئع مع ا فومدا، يعطعي الامعل 

 الذي اضطئع مع ا ريب الفواف مخسني من الفضة وتأون هي له زومة وه ي دض الن يطل  ا كل الايمه  ل 
قد ثما الام  يف انسالم  عا ضواهللا عمعا ف بعن الصعاما الن ال ع  صعلى و عليعه وسعل  قعال  خعذوا عع ل خعذوا عع ل قعد و  

معععل و هلععن سععميال، المأععا المأععا ضععائ مائععة وتغايععب عععام، والثيععب الثيععب ملععد مائععة والععام   ل وم وضععاهللا بععني الععام  
اشومه عليه، والحسب النه لذلك مل يعمل به العلماء فال جيمع بعني اجللعد واجللد، وه الحسمه تومها من الااوي عن عما ف الو 

والام ل ونسب ابن العايب إىل الزد بن ح مل اجلمع بني الام  واجللعدل وهعو خعال  الععاو  معن مذهمعهل وععن علعي بعن 
 ضععاء الععام  ثالثععة اليب  الععب النععه مجععع بععني اجللععد والععام ل ومل يصععحل مث ثمععا مععن فعععل ال عع  صععلى و عليععه وسععل  يف ال

الحا يععث : الوهلععا قضععية مععاع  بععن مالععك ارسععلمي، النععه مععاء ضسععول و صععلى و عليععه وسععل  فععاع   العع ث فععسعا  ع ععه 
 ثالث ماات مث بعث إىل الهله ف ال: به م ون? قالوا: ه، والبأا هو الم ثيب? قالوا: بل ثيبل فسما به فام ل 

ول و صعلى و عليععه وسعل  فاع فعا الع ث وهععي حملعى فسماهعا الن تعذهب حععع الثعان: قضعية الغامديعة، الهنععا معاءت ضسع 
 تضع، مث حع تاضعه، فلما النا ضضاعه ماءت فسما ،ا فامجال 
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الثالععث: حععديث اليب هايععاف، وخالععد اجل عع ، الن ضملععني اخوصععما إىل ضسععول و صععلى و عليععه وسععل  ف ععال الحععدمها: اي   
 اقععض بي  ععا بأوععائ ول وقععال ايخععا وهععو الف   مععا : المععل اي ضسععول و اقععض بي  ععا بأوععائ و والذن ي يف الن ضسععول و

التأل ? قال: تأل ل قال: إن اب  كان عسيفا على هذا ف ىن اماالته فسخربون الن على ابع  العام  فافوعديا م عه  ائعة شعاف 
المنا على اب  ملد مائة وتغايب عام، والخربون المنا الام  على اماالته، ف ال و اضية ي، مث غ  سسلا الهل العل  فسخربون 

ضسععول و صععلى و عليععه وسععل : المععا والععذي نفسععي بيععدهللا رقضععني بي أمععا بأوععائ و، المععا غ مععك وماضيوععك فععا  عليععك 
على زومة هذا، ف ن اع فا وملد اب ه مائة وغابه عاما والغد اي النيس  هو النيس بن الضحاو وي ال ابن ماثد ارسلمي  

فاضمج ما، فاع فا فامج مال قال مالك والعسيف ارمريل هذهللا ارحا يث ماسعل م  عا اث عان يف الو عس، وهعي مسع دف يف 
غععريهللا، فثمععا ،ععا والعمععل حأعع  الععام  للمحصعع ني، قععال ابععن العععايب: هععو خععرب موععواتا نسعع  ال ععا نل يايععد النععه موععواتا لععدى 

وا علععى العمععل بععهل والمععا مععا بلعع  إلي ععا وإىل ابععن العععايب وإىل مععن قملععه ف ععو الخمععاض  حععا  ه تملعع  مملعع  الصععحابة فلوععواتاهللا المجععع
الوواتا، فاحلس الن  ليل ضم  احملص ني هو ما ن ل إلي ا من إمجاع الصحابة وس وعا  إىل ذلك يف سوضف ال وض، ولذلك قعال 

 الام  النافعي مع النه ه ي ول ب س  ال ا ن الس ةل 
ل ائلون أبن حأ  الام  ثس  حلأ  احلمس يف الميوت قائلون أبن  ليل ال سع  هعو حعديث قعد (مععل و هلعن سعميال( وا 

وفيه  والمأا المأعا ملعد مائعة وتغايعب ععام  فوضعمن اجللعد، ونسعب هعذا ال عول للنعافعي ومجاععة، والوض  اجلصعاص علعى 
خا ال ععا ن، وهععو ه يععاى ارمعاين، والمععائ ارطععايب أبن  يععة النعافعي النععه يل مععه الن ال عا ن نسعع  السعع ة، والن السعع ة نسع

ال ساء مغياف، فاحلديث بني الغاية، والن  ية ال وض ن لا بعد ذلعك، واحلعديث خصصع ا معن قمعل ن وهلعال قلعا: وعلعى هعذا 
دى رن تأععون  يععة ال ععوض ن لععا ت ايععاا لععمعض احلأعع  الععذي يف حععديث الععام ، علععى الن قولععه: إن  يععة ال سععاء مغيععاف، ه جيعع

الغاية الم مة لا كان بيانه إبطاه حلأ  الغا فاعوماضها اعوماض ال س ، وهل ال س  كله إه إيذان بوصول غاية احلأ  الاا  
هلل غري مذكوضف يف اللفظ، فذكاها يف بعض ارحأام على إ،ام ا ه يأسو ال  ول غري شعاض ال سع ، وقعال بعضع   شعاع 

لميععوت وإن كععان يف ال ععااءف موععسخاال وهععذا قععول ه ي مغععي اهلوفععات إليععه فععال  لعع  مععن هععذا ارذى مث نسعع  احلععمس يف ا
انشأال إه أبن اعل إمجاع الصحابة على تاو انمساو يف الميوت، وعلى تعويضه احلد يف زمان ال موف فيؤول إىل نس  

الفععة انمجعاع للعع   توضعمن الن مسععو د انمجععاع ال عا ن السعع ة الوعواتاف، وي ععدفع مععا الوض هللا اجلصعاص علععى النعافعي، فعع ن  
 ثس  لل  ل 

ويوعععني الن يأععون حأعع  الععام  للمحصععن شععاع بعععد اجللععد، رن ارحا يععث الاويععة فيععه تضععم ا الوغايععب مععع اجللععد، وه  
لعى العع   يوصعوض تغايعب بععد الععام ، وهعو زاي ف ه  العة مل يععذكاها ال عا ن، ولعذلك النأععا البعو ح يفعة الوغايععب رنعه زاي ف ع

ف و نس  ع دهللال قال البن العايب يف ارحأام: المجع ضالي خياض ب  إمساعيل على الن معن الحعدث حعدل غعب معن بلعدهللا إىل 
الن ماء انسالم فسقاهللا يف ال ث خاصعةل قلعا: وكعان يف الععائ ه يطالعب ،عا قومعه، وإن اعوعدى عليعه ه يطلعب قومعه  يعة 

 وه  وها، وقد قال اماي ال يس:          
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به العذيب يععوي كعارليع العيعل واتف عوا علعى الن العاالف ه تغعائ رن تغايم عا ضعيعة، والنأعا البعو ح يفعة الوغايعب رنعه ن عل   
ضا من مأان إىل  خا وعوضه السعئن وه يععا  بعني الهعل العلع  اجلمعع بعني العام  والضعائ وه يظعن بنعايعة انسعالم 

  ا بعد اجللد، وقال: ملد ا بأوائ و وضمجو ا بس ة ضسول ول ذلكل وضوي الن عليا ملد شااحة اهلمدانية وضمج
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وقان الفاء خرب الوصولني من قوله (فاسون دوا( وقوله (فنذومها( رن الوصول الشائ معىن النا  ت مي ا على الن صلة   

ا  ويظ ا ي الن ذلك ع دما يأون اررب الوصول سمب يف احلأ  الدال عليه خربهللا، فصاض خرب الوصول مثل موائ الن
مجلة، وغري صاحلة لماشعاف ال وات النعا ،  يعث لعو كانعا مع اء للع م اق اهنعا الفعاءل هأعذا ومعدث معن اسعو ااء كالم ع ، 
 وهذا ارسلوئ إمنا ي ع يف الصالت ال  تومئ إىل ومه ب اء ارري، رهنا ال  تعطي ضائحة الوسمب يف اخرب العواض  بععدهال

 ولك الن جتعل  خول الفاء عالمة على كون الفاء ثئمة عن (الما(ل 
ومن المني الن إتيان ال سعاء الفاحنعة هعو العذي سعمب إمسعاك ن يف الميعوت، وإن كعان قعد بعىن نظع  الأعالم علعى مععل   

  هو موفاع (فاسون دوا علي ن( هو اررب، لأ ه خرب صوضي وإه ف ن اررب هو (فامسأوهن(، لأ ه ميء به مواا لنا 
على (ف ن ش دوا( ففاء (فاسونع دوا( هعي الفعاء النعم ة لفعاء اجلعوائ، وفعاء (فع ن شع دوا( تفايعيعة، وفعاء (فامسعأوهن( 
م ائيعة، ولععوه قصعد اههومععام مععدا  النعع ا ف قمعل احلأعع  احلعمس يف الميععوت ل يعل: والععالو أيتعني الفاحنععة معن نسععائأ  

 ضبعة م أ ل فامسأوهن يف الميوت إن ش د علي ن ال
(إمنععععا الووبععععة علععععى و للععععذين يعملععععون السععععوء   الععععة مث يووبععععون مععععن قايععععب فسلئععععك يوععععوئ و علععععي   وكععععان و عليمععععا  

[ وليسا الووبة للذين يعملون السعيئات حعع إذا حضعا الحعده  العوت قعال إن تمعا اين وه العذين ميوتعون 17حأيما 
[( اسوطاا  ما إليعه قولعه (فع ن با ,اصعلحا فسعاضعوا ع  معا(ل والووبعة ت عدم 18 وه  كفاض الولئك العودث هل  عذاا الليما

 الأالم علي ا مسووىف يف قوله، يف سوض  ل عماان (إن الذين كفاوا بعد إمياهن  مث از ا وا كفاا لن ت مل توبو  (ل 
 و(إمنا( للحصال  
ك: علعي لعك كعذا، ف عي و عس الوع عدل والععىن: الووبعة و(على( ه ا حا  لالسوعالء اجملازي  عىن الوع عد والوح عس ك ولع 

وععس علععى و، وهععذا هععاز يف أتكيععد الوعععد ب موهلععا حععع كععاحلس علععى و، وه شععيء بوامععب علععى و إه ومععوئ وعععدهللا 
 بلفظهل قال ابن عطية: إخماضهللا تعاىل عن الشياء الومم ا على نفسه ي وضي وموئ تلك ارشياء مسعا وليس وموال 

تسل  احلصا على اررب، وهو (للذين يعملون(، وذكعا لعه قيعدان ومهعا (  العة( و(معن قايعب(ل واجل العة تطلعس علعى  وقد 
سوء العاملة وعلى انقدام على العمل  ون ضوية، وهي ما قابل احللع ، ولعذلك تطلعس اجل العة علعى الظلع ل قعال عمعاو بعن  

 كلثوم:          
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ف ئ ل فو  م ل اجلاهلي ا وقال تعاىل، حأاية عن يوسف (وإه تصعا                    اله ه جي لن الحد علعي عا       
كيدهن الصب إلي ن والكن من اجلاهلني(ل والاا  ه ا رل  ال فس ، وذكا هذا ال يعد ه عا جملعا  تنعويه عمعل السعوء، فالمعاء 

عليه اس  اجل ل، وهو انوفاء العل   ا فعلعه، للمالبسة، إذ ه يأون عمل السوء إه كذلكل وليس الاا  اجل الة ما يطلس 
رن ذلك ه يسمى م الةل وإمنا هو معان لفظ اجل ل، ولو عمل الحد معصية وهو غري عامل أبهنا معصية مل يأن  مثا وه 

 جيب عليه إه الن يوعل  ذلك ويوئ مهل 
 من وقا عمل السوءل  وقوله (من قايب( (من( فيه لالبوداء و(قايب( صفة حملذو ، الي من زمن قايب 
وأتويل بعض   معىن (من قايب( أبن ال ايب هو ما قمل اهحوضاض، ومعلوا قولعه بععدهللا (حعع إذا حضعا الحعده  العوت(  

 يمني الاا  من معىن (قايب(ل 
واخولعف الفسعاون معن السعلف ومعن بععده  يف العمعال مف عوم ال يعدين (  العة( و(معن قايعب( حعع قيعل إن حأع  اييععة  

و  ية (إن و ه يغفا الن يناو به ويغفا ما  ون ذلك لن يناء(، واركثا على الن قيعد (  العة( كوصعف كاشعف م سو 
لعمل السوء رن الاا  عمل السوء مع انميانل ف د ضوى عمد الازا  عن قوا ف قعال: امجعع الصعحائ  معد صعلى و عليعه 

 كان الو غريهللال وسل  فاالوا الن كل عمل عصي و به ف و م الة عمدا  
والععذي يظ ععا الهنمععا قيععدان ذكععاا للو ميععه علععى الن شععسن السععل  الن يأععون عملععه مععاضاي علععى اعومععاض مف ععوم ال يععدين ولععيس  

مف وم ما بنا ني ل مول الووبة، وان قوله تعاىل (وليسا الووىب للذين يعملون السيئات( إىل (وه  كفعاض( قسعي  لضعمون 
 ، وه واسطة بني هذين ال سمنيل قوله (إمنا الووبة على و( إخل

   
 

 914صفحة : 
 
وقد اخولف علماء الأالم يف قمول الووبة؛ هل هو قطعي الو ر  في ا لوفاع القواهل  في ا علعى القعواهل  يف مسعسلة ومعوئ   

والحسعب الن  الصالح وارصلح هلل تععاىل وومعوئ الععدلل فسمعا العو لعة ف عالوا: الووبعة الصعا قة م مولعة قطععا بعدليل الع عل،
ذلك ي حون به إىل الن الوائب قد الصلح حاله، وضغب يف اللحا  أبهل ارري، فلو مل ي مل و م ه ذلك لأان إب اء لعه يف 
الضالل والعذائ، وهعو م ع هللا ع عه تععاىل علعى الصعوهل ، وهعذا إن الضا وهللا كعان سفسعطة رن ال ظعا ه عا يف العفعو ععن ع عائ 

 ما سيسو به بعد الووبةل اسوح ه الوائب من قمل توبوه ه يف 
والما علماء الس ة فاف قوا فاقوني: فذهب مجاعة إىل الن قمول الووبة م طوع به ار لة مسعية، هي وإن كانا رواها، غري   

الن كثا ا الفا ت ال طع  ك فا ف الوواتا ال طع معع الن كعل خعري معن  حعا  الخعربين بعه ه يفيعد إه الظعن، فاموماع معا هعو 
ال طععع، ويف تنععميه ذلععك الوععواتا نظععا  ، وإىل هععذا ذهععب ارشعععاي، والغعع اي، والععاازي، وابععن عطيععة، ووالععدهللا الو العذي فععا  

بأا ابن عطية، وذهب مجاعة إىل ال مول ر  ه قطعي، وهو قول اليب بأا المعاقالن، وإمعام احلعامني، والعازضي والوفع ان، 
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ب اء على الن كثاف الظواها ه تفيد الي عنيل وهعذا العذي ي مغعي اعومعا هللا وشا  الدين الف اي وابن الفا  يف الحأام ال ا ن 
 نظاال غري الن قمول الووبة ليس من مسائل الصول الدين فلماذا نطلب يف إثماته الدليل ال طعيل 

معىن ضضى  والذي الضاهللا الهن  لا ذكاوا ال مول ذكاوهللا على إمجاله، فأان اخوالف   اخوالفا يف حالة، فال مول يطلس وياا  به 
و عن الوائب، وإثماته يف زمعاف الو عني الصعاحلني، وكعسن هعذا هعو العذي نظعا إليعه العو لعة لعا قعالوا أبن قمعوهل  قطععي ع عالل 
ويف كونه قطعيا، وكونه ع ال، نظا واضح، ويدل لذلك الهن  قالوا: إن الووبعة ه تصعح إه بععد انقعالع ععن سعائا العذنوئ 

لععس ال مععول ويععاا  مععا وعععد و بععه مععن غفععاان الععذنوئ الاضععية قمععل الووبععة، وهععذا الحسععم   ه ليوح ععس معععىن صععالحهل ويط
خيولفون يف كونه مسعيا ه ع ليا، إذ الع ل ه ي ضي الذنوئ الفاض ة ع د انقالع عن إتيان المثاهلا يف السو مل، وهذا هو 

ووبة من حيث إهنا يف ذا ا عمل مسموض به كعل معذنب، الخولف يف كونه قطعيا الو ر يا، ويطلس ال مول على معىن قمول ال
الي  عىن إبطال انصااض على الذنوئ ال  كعان مصعاا علعى إتياهنعا، فع ن إبطعال انصعااض معسموض بعه رنعه معن ذنعوئ ال لعب 

 ععىن فيئب تط عري ال لعب م عه، فالوائعب معن هعذهللا اجل عة يعوعرب  وعثال رمعا شعاعي، فعال مول ،عذا الععىن قطععي رنعه صعاض 
ارم اءل و ن ن طع أبن من التى عمال مسموضا به بناو ه كان عمال م موه  عىن اضتفعاع  لض ال  عي ع عه، ولأعن الظعن يف 
حصعول الثوابعا علععى ذلعكل ولعععل هعذا العععىن هعو الععذي نظعا إليعه الغعع اي إذ فعال يف كوععائ الووبعة  إنععك إذا ف معا معععىن 

م مولعة إذ ال لععب خلععس سعليما يف ارصععل، إذ كععل مولعو  يولععد علععى الفطععاف  ال معول مل تنععك يف الن كععل توبعة صععحيحة هععي
وإمنا تفوته السالمة بأدضف تاه ه من غربف الذنوئ، والن نوض ال دم ميحو عن ال لب تلك الظلمة كما ميحو العاء والصعابون 

 يعع ول، الو الن الثععوئ عععن الثععوئ الوسعع ل فمععن تععوه  الن الووبععة تصععح وه ت مععل كمععن تععوه  الن النععمس تطلععع والظععالم ه
يغسل والوس  ه ي ول، نع  قد ي ول الوائب اللسان تما وه ي لعل فذلك ك ول ال صاض بلسانه غسعلا الثعوئ وهعو مل 
يغسله فذلك ه ي ظف الثوئ  ل وهذا الأالم ت ايب إق اعيل ويف كالمه نظا بعني رث إمنعا نمحعث ععن  عاح ع وبعة لبوعة 

 هل حدلن الووبة ميحوهال 
وانشعاضف يف السع د إليعه يف قولععه (فسولئعك يوعوئ و علععي  ( للو ميعه اسوحضعاضه  اعومعاض اروصععا  الو دمعة المالغعة غايععة  

ارو  من و تععاىل والمعا ضف إىل  لعب ماضعاته، ليععا  الهنع  الحعاايء  عدلول السع د العواض  بععد انشعاضف، نظعري قولعه تععاىل 
ىن: هعؤهء هع  الععذين معل ع  و مسعوح ني قمعول الووبعة معع   ، وهعو أتكيعد ل ولعه  إمنععا (الولئعك علعى هعدى معن ض،عع ( والعع

 الووبة على و  إىل  خاهللال 
وقوله (وليسا الووبة( اخل ت ميه على نفي ال معول ععن نعوع معن الووبعة وهعي الع  تأعون ع عد اليعس  معن احليعاف رن ال صعد  

ذهللا الععداض اهسععو امة النععاعية، فعع ذا وقععع اليععس  مععن احليععاف ذهمععا فائععدف مععن الععع م تاتععب  لضهللا عليععه وصععالح احلععال يف هعع
 الووبةل 
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وقوله (وه الذين ميوتون وه  كفاض( وعطعف الأفعاض علعى العصعاف يف شعا  قمعول الووبعة مع    رن إميعان الأعافا توبعة معن    
  ت مل توبوه من الأفال كفاهللا، وانميان الشا  النواع الووبة، فمني الن الأافا إذا مات ه

وللعلمعاء يف أتويلععه قععوهن: الحععدمها ارخععذ بظععاهاهللا وهععو الن ه هععول بعني الأععافا وبععني قمععول توتععه مععن الأفععا انميععان إه   
حصول الوت، وأتولوا معىن  وليسا الووبة  له أبن الاا  ،ا ندمه يوم ال يامة إذا مات كافاا، ويؤخذ م ه النه إذا  من قمل 

وت قمل إميانه، وهو الظاها، ف د ثما قي الصحيح: الن الا  الب لا حضاته الوفاف  خل عليعه ال ع  صعلى و عليعه الن مي
وسعل  وع عدهللا البععو م عل، وعمعد و ابععن اليب الميعة ف ععال: الي عع  قعل ه إلععه إه و كلمعة الحععا  لعك ،عا ع ععد ول ف عال البععو 

ان  خععا مععا قععال البععو  الععب النععه علععى ملععة عمععد الطلععب، ف ععال ال عع : م ععل وعمععد و: التاغععب مععن ملععة عمععد الطلععبل فأعع
رسوغفا لك ما مل النعه ع عكل ف  لعا (معا كعان لل ع  والعذين  م عوا الن يسعوغفاوا للمنعاكني ولعو كعانوا الوي قعاىب معن بععد معا 

(حعع إذا حضعا الحعده  تمني هل  الهن  الصحائ اجلحي ( ويؤذن به عطف (وه الذين ميوتعون وهع  كفعاض( الغعريف بعني قولعه 
الوت  ايية وقوله (وه الذين ميوتون كفاض(ل وعليعه فومعه  الفعة توبوعه لووبعة العؤمن العاصعي الن انميعان عمعل قلع ، ونطعس 
لسععان، وقععد حصععل مععن الأععافا الوائععب وهععو حععي، فععدخل يف مجاعععة السععلمني وت ععوى بععه مععانم   وفنععا مميانععه مسعععة 

 انسالم بني الهل الأفال 
لني مععا: الن الأععافا والعاصععي مععن الععؤم ني سععواء يف عععدم قمععول الووبععة  ععا مهععا عليععه، إذا حضععامها الععوتل وأتولععوا قولععه و  

(ميوتون وه  كفاض( أبن مع اهللا ينافون على الوت على السلوئ قوله (وليخأل الذين لو تاكوا من خلف   ذضية ضعافا( الي 
الوسويعل نظع  الأعالم رن (ه( عا فعة علعى معمعول رعرب الووبعة ال فيعة، فيصعري لو الشافوا على الن ي كوا ذضيعةل والعداعي إىل 

العععىن: وليسععا الووبععة للععذين ميوتععون وهعع  كفععاض فيووبععون، وه تع ععل توبععة بعععد الععوت فوعععني أتويععل (ميوتععون(  عععىن ينععافون  
يف حس فاعون (حع إذا ال ضكعه الغعا   ك وله (والذين يووفون م أ  ويذضون الزواما وصية رزوام  (، واحوئوا ب وله تعاىل

قال  م ا النه ه إله إه الذي  م ا به ب و إساائيل والث من السلمني اين وقد عصيا قمل وك عا معن الفسعدين( الفيعد 
ان الن و مل ي مل إميانه ساعوئذل وقد جيائ عن هذا اهسودهل أبن شسن و يف الذين ن ل ،  العذائ النه ه ي فع   انمي

بععد نع ول الععذائ إه قعوم يععونس قعال تععاىل (فلعوه كانعا قايععة  م عا ف فع عا إمياهنعا إه قعوم يععونس لعا  م عوا كنعف ا ععع    
 عذائ ار ي يف احلياف الدنيا وموع اه  إىل حني( فالغا  عذائ عذئ و به فاعون وم دهللال 

نا عن الأفا قطع ا ب موهلا، وإن كانا عن سواهللا من قال ابن الفا ، يف الحأام ال ا ن: وإذا صحا توبة العمد ف ن كا 
 العاصي؛ فمن العلماء من ي طع ب موهلا، وم    من مل ي طع ويظ ه ر ال اهللال 

(اي الي ا الذين  م وا ه هل لأ  الن تاثوا ال سعاء كاهعا( اسعوئ ا  تنعايع يف الحأعام ال سعاء الع  كعان سعيا  السعوضف لمياهنعا  
 ععة رحأام ععا أتسيسععا واسععوطاا ا، وبععدءا وعععو ا، وهععذا حأعع  ببععع نبطععال مععا كععان عليععه الهععل وهععي العع  مل تعع ل  ي ععا ممي

 اجلاهلية من معل زو  اليا موضوثه ع ه وافووح ب وله (اي الي ا الذين  م وا( للو ويه  ا خو موا بهل 
ص امععاالف اليععا يعلعع  مععا وخو ععب الععذين  م ععوا لععيع  ارطععائ مجيععع ارمععة، فيسخععذ كععل معع     ظععه م ععه، فمابععد اهخوصععا 

 خيو  به م ه، والواي كذلك، ووهف ارموض كذلكل 
 وصيغة (ه هل( صيغة هني صايح رن احلل هو اناحة يف لسان العائ ولسان النايعة، ف فيه ياا   معىن الوحارل  
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ويطلععس انضث وانضث ح ي وعه مصععري الأسععب إىل شععخ  ع عب شععخ   خععا، والكثععا معا يسععوعمل يف مصععري ارمععوال،  
هازا على نحعض اللعك رحعد بععد النعاضو فيعه، الو يف حالعة ا ععاء النعاضو فيعه، وم عه (يعاث ارض  ومعن علي عا(ل وهعو 
فعععل موعععد إىل واحععد، يوعععدى إىل الوععاع الععوضوث، فو ععول: وضثععا مععال فععالن، وقععد يوعععدى ري ذات النععخ  الععوضوث، 

 من لدنك وليا ياث ( وهذا هو الغالب فيه إذا تعدى إىل ما ليس  الل ي ال: وضث فالن الاهللا، قال تعاىل (ف ب ي 
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فوعدية فعل (الن تاثوا( إىل (ال ساء( من اسعوعماله ارول: بو  يعل ال سعاء م  لعة ارمعوال الوضوثعة، نفعا ف تمنعيع احلالعة الع     

ل:  كعانوا إذا معات الامعل كعان الوليعايهللا الحعس اماالتعه إن شعاء كانوا علي ا يف اجلاهليةل الخا  المخاضي، ععن ابعن عمعا ، قعا
بعض   ت وم ا، وإن شعاءوا زوموهعا، وإن شعاءوا مل ي وموهعا، ف ع  الحعس ،عا معن الهل عا ف  لعا هعذا اييعة  ل وععن هاهعد، 

مس فعسل ى علعى والسدي، وال هاي كعان اهبعن اركعرب الحعس بع و  البيعه إذا مل تأعن المعه، فع ن مل يأعن الب عاء فعوي اليعا إذا سع
اماالف اليا ثوبه ف عو الحعس ،عا، وإن سعم وه فعذهب إىل الهل عا كانعا الحعس ب فسع ال وكعان معن الشع ا معا وقعع معن ذلعك يف 
اجلاهلية النه لا مات المية بن عمد يس وتاو اماالته وهلا الوه  م ه: العي ، والبو العي ، والعاص، والبو العاص، وله الوه  

ميعة فخلععف البعو عمععاو علعى امععاالف البيعه، فولععدت لعه: مسععافاا، والا مععي ، فأععان ارعيععاص معن غريهععا مع    البععو عمعاو بععن ال
 العماما لسافا واليب معي  والخو ما من ارم  ل 

وقععد قيععل: ن لععا اييععة لععا تععويف البععو قععيس بععن ارسععلا ضام اب ععه الن يوعع و  اماالتععه كمنععة ب ععا معععن ارنصععاضية، ف  لععا هععذهللا  
ذهللا السعريف هزمعة يف ارنصعاض، وكانعا يف قعايأل مماحعة معع ال اضعيل وعلعى هعذا الوفسعري اييةل قعال البعن عطيعة: وكانعا هع

يأععون قولععه (كاهععا( حععاه م ال سععاء، الي كاضهععات غععري ضاضععيات، حععع ياضععني أبن يأععن الزوامععا لععن ياضععي ه، مععع مااعععاف 
 شاو  ال أاح، وارطائ على هذا الومه لوضثة اليال 

  ال  نالؤوا علي ا،  يث لو ضاما الاالف احمليد ع  ا، رصمحا سمة هلا، ولا ومدت معن وقد تأاض هذا انكااهللا بعوائده 
 ي صاها، وعلى هذا فالاا  ال ساء ارزوا ، الي الزوا  ارمواتل 

وجيوز الن يأون فعل (تاثوا( مسوعمال يف ح ي وه وموععداي إىل العوضوث فيفيعد ال  عي ععن الحعوال كانعا يف اجلاهليعة: م  عا  
ارولياء يعضلون ال ساء ذات الال من الوع و  خنعية الهنعن إذا تع ومن يلعدن فعريث ن الزوام عن والوه هعن ومل يأعن للعوي  الن

العاصب شيء من المواهلن، وهن يعاغأ الن يوع ومن، وم  عا الن ارزوا  كعانوا يأاهعون الزوام ع  وأيبعون الن يطل عوهن ضغمعة 
الم اء على حالة الأااهية، إذ ه تاضى الاالف بعذلك  وعاضف، وعلعى هعذا  يف الن مينت ع ده  فريثوهن، فذلك إكااهللا هلن على

 فال ساء ماا  به مجع اماالف، وقاال اجلم وض: كاها بفوح الأا  وقاالهللا ز ف، والأسائي وخلف بض  الأا  ومها لغوانل 
كاهعا ل اسعمة الوماثعل   (وه تعضلوهن لوذهموا بمعض ما  تيوموهن( عطف ال  ي على العضل على ال  ي عن إضث ال سعاء 

 يف انكااهللا ويف الن موعل ة سوء معاملة الاالف، ويف الن العضل رمل الخذ مال م  نل 
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والعضل: م ع وي الاالف إايها الن تو و ، وقد ت دم الأالم عليه ع د قوله تععاىل (فعال تعضعلوهن الن يع أحن الزوام عن( يف  
 سوضف الم افل 

ل لأ  الن تاثوا ال سعاء كاهعا( هعو الععىن الومعا ض معن فععل (تاثعوا(، وهعو الخعذ معال العاالف  ف ن كان ال  ي ع ه يف قوله (ه ه 
كاهععا علي ععا، فعطععف (وه تعضععلوهن( إمععا خععاص علععى عععام، إن الضيععد خصععوص م ععع ارزوا  نسععاءه  مععن الطععال  معععع 

ايما كان فع  ال  العضعل علعى هعذا الأااهية، ضغمة يف ب اء الاالف ع دهللا حع نوت فريث م  ا ماهلا، الو بمعض ما  بها، وال
 انمساو هاز اعوماض النا،ة رهنا كال  ه زو  هلا ومل تومأن من الو و ل 
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وإن كان ال  ي ع ه يف قوله (ه هل لأ  الن تاثوا ال ساء( العىن اجملازي ل ثوا وهو كون العاالف معريال، وهعو معا كعان يفعلعه   

معاملعة الزوا  القعاض،  وهعو ارر عا فعطعف (وه تعضعلوهن( عطعف حأع   خعا معن الحعوال العاملعة، وهعو  الهل اجلاهليعة يف
ال  ي عن الن يعضل الوي الاالف من الن تو و  لوم ى ع دهللا ف ذا ماتا وضث عا، ويوععني علعى هعذا اهحومعال الن يأعون ضعمري 

 عه ذلعك معن العؤم ني وهع  ارزوا  خاصعة، وهعذا لعيس اجلمع يف قوله (لوذهموا بمعض ما  تيوموهن( ضامععا إىل معن يووقعع م
بع ي  الن يطلس ضمري صا  للئميع وياا  م عه بععض ذلعك اجلمعع ال اي عةل ك ولعه (وه ت ولعوا النفسعأ ( الي ي وعل بعضعأ  
الخعاهللا، إذ قعد يعععا  الن الحعدا ه ي وعل نفسععه، وكعذلك (فسعلموا علععى النفسعأ ( الي يسعل  الععداخل علعى اجلعالسل فععالعىن: 

ب بعضععأ  بععمعض مععا  بهععن بعععدك ، كععسن يايععد الععوي الن يععذهب مرياثععه بععمعض مععال موهتععه الععذي وضثععه مععن الم ععا الو ليععذه
قايم ا الو من زوم ا، فيأون يف الضمري توزيعل إ ال  العضل على هذا العىن ح ي ةل والذهائ يف قولعه (لوعذهموا بعمعض 

 الي الزالهل ما  تيوموهن( هاز يف ارخذ، ك وله (ذهب و ب وضه (، 
(إه الن أيتني بفاحنة ممي ة( ليس إتياهنن بفاحنة ممي ة بعضا  ا قمل اهسوث اء ه من العضل وه من انذهعائ بعمعض   

ال ععال فيحومععل الن يأععون اهسععوث اء موصععال اسععوث اء مععن عمععوم الحععوال الفعععل الواقععع يف تعليععل ال  ععي، وهععو إضا ف انذهععائ 
اا  يسععول م عمععوم ارحععوال، الي إه حععال انتيععان بفاحنععة فيئععوز إذهععابأ  بععمعض مععا بععمعض مععا  تععوهن، رن عمععوم ارفعع

 تيوموهنل وهومل الن يأون اسوث اء م  طعا يف معىن اهسودضاو، الي لأن إتياهنن بفاحنة هل لأ  الن تذهموا بعمعض معا 
 عطاءل  تيوموهن، ف يل: هذا كان حأ  ال ومة ال  أتو بفاحنة والنه نس  احلدل وهو قول 

والفاحنة ه ا ع عد العلمعاء هعي الع ث، الي الن الامعل إذا و عس زىن زومعه فلعه الن يعضعل ا، فع ذا  لمعا الطعال  فلعه الن ه  
يطل  ععا حععع تفوععدي م ععه بععمعض صععداق ا، تسععمما يف بعثععاف حععال بيععا العع و ، والحوموععه إىل جتديععد زومععة الخععاى، وذلععك 

فلل ضاء زله على احلسل وإمنا مل جيعل الفا اف  ميع ال ا لئال تصري مدف موكول لدي ه والمانة انميانل ف ن حا  عن ذلك 
العصمة عاية عن عو  م ابل، هذا ما يؤخعذ معن كعالم احلسعنل واليب قالبعة، والبعن سعرين وعطعاء؛ لأعن قعال عطعاء: هعذا 

ضحاو، وقوا ف: الفاحنة ه ا احلأ  نس   د ال ث واللعان، فحام انضااض واهفوداءل وقال ابن مسعو ، وابن عما ، وال
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المغض وال نعوز، فع ذا ننع ت معاز لعه الن أيخعذ م  عال قعال البعن عطيعة: ورعاها قعول مالعك ماحعة الخعذ ارلعع ععن ال اشع  
 ي اسب هذا إه الن ه الحفظ نصا يف الفاحنة يف هذهللا اييةل 

يف قعوهل  يف الثعل  بعني الصعمح لعذي عي عني   وقاال اجلم وض: ممي ة بأسا الوحوية اس  فاعل من بعني العالزم  ععىن تمعني، كمعا 
ل وقاالهللا ابن كثريل والبو بأا عن عاص ، وخلف بفوح الوحوية اس  مفعول من بني الوعدي الي بي  ا والر اها  يعث الشع د 

 علي ن ،ال 
إكعااهللا  [( الع عب ال  عي ععن19(وعاشاوهن العاو  ف ن كاهومعوهن فعسعى الن تأاهعوا شعيئا وجيععل و فيعه خعريا كثعريا  

ال ساء وانضااض ،ن ارما  سن العاشاف مع ن، ف ذا اع ا  فيه معىن الوذييل لا ت دم من ال  ي، رن حسن العاشاف 
 مامع ل في انضااض وانكااهللا، وزائد  عان إحسان الصحمةل 

وض رهنعا م امسعة و الفعة، الي والعاشاف مفاعلة معن العنعاف وهعي الخالطعة، قعال ابعن عطيعة: والضى اللفظعة معن إعنعاض اجلع   
فسصل اهشو ا  من ارسن اجلامد وهو عد  العنافل والث الضاها منو ة من العنريف الي ارهل، فعاشاهللا معله من عنريته،  
كما ي عال:  خعاهللا إذا معلعه الخعال المعا العنعريف فعال يععا  الصعل اشعو اق ال وقعد قيعل: إهنعا معن العنعاف الي اسع  الععد  وفيعه 

 نظال 
ضععد ال أععا ومسععي الأععاوهللا م أععاا رن ال فععو  ه أتنععس بععه، فأسنععه ه ععول ع ععدها نأععاف، إذ النععسن الن اجمل ععول  والعععاو  

يأون مأاوها مث ال ل وا اس  ال أا على الأاوهللا، وال ل وا على احملموئ رنه أتلفه ال فو ل والعاو  ه ا ما حعد هللا النعاع 
 ووصفه العا ل 

   
 

 918صفحة : 
 
ه (فع ن كاهومعوهن( علعى هزم ارمعا العذي يف قولعه (وعاشعاوهن( وهعو ال  عي ععن سعوء العاشعاف، الي فع ن والوفايع يف قول  

ومد سمب سوء العاشاف وهو الأااهيةل ومجلة (فعسى الن تأاهوا( ثئمة م ائ موائ النا ، وهب علة له فعل  اجلعوائ 
أاهوا شيئا وجيععل و فيعه خعريا( يفيعد إمأعان الن تأعون م  ال وت دياهللا: فوثمووا وه تعئلوا الطال ، رن قوله (فعسى الن ت
 الاالف الأاوهة سمب خريات في وضي الن ه يوعئل يف الفاا ل 

و(عسى( ه ا للم اضبة اجملازية الو ال ميل و(الن تأاهوا( سا  مسد معمولي ا، و(جيعل( معطو  على (تأاهوا(، وم عا   
 عليه، بدهلة ال اي ة على ذلكل  ال اضبة والاماء هو هموع العطو  والعطو 

وهذهللا حأمة عظيمة، إذ قد تأاهللا ال فو  ما يف عاقموه خري فمعضه ميأن الووصل إىل معافة ما فيه معن ارعري ع عد غعوص  
الااليل وبعضه قد عل  و الن فيه خريا لأ ه مل يظ ا لل ا ل قال س ل بن ح يعف، حعني مامععه معن صعفني  ا معوا العاالي 

وم اليب م دل ولو نسوطيع الن نا  على ضسول و الماهللا لعا  ثل وو وضسعوله العلع   ل وقعد قعال تععاىل، يف سعوضف فل د ضاليو ا ي
 الم اف (وعسى الن تأاهوا شيئا وهو خري لأ  وعسى الن جتموا شيئا وهو شا لأ (ل 
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 اض المواض  الظاهافل وه مييل وال صو  من هذا: انضشا  إىل إعما  ال ظا وتغلغل الاالي يف عواقب ارشياء، وعدم اهغ 
 الن وات إىل ما يف ارفعال م مالئ ، حع يسربهللا  سماض الاالي، فيوح س سالمة حسن الظاها من سوء خفااي الما نل 

واقوصا ه ا علعى م اضبعة حصعول الأااهيعة لنعيء فيعه خعري كثعري،  ون م ابلعة، كمعا يف  يعة الم عاف (وعسعى الن ومعوا شعيئا   
رن ال ام يف سوضف الم اف م ام بيان احل ي ة بطافي ا إذ الخا مون في ا كاهوا ال وعال، والحمعوا السعل ، فأعان وهو شا لأ ( 

حاهل  م وضيا بيان الن ال وال قد يأون هو ارري لا هصل بععدهللا معن المعن  ائع ، وخعد شعوكة الععدو، والن السعل  قعد يأعون 
  في  ، وذهائ ع ه  الفضي إىل اسوعما ه ، الما ال عام يف هعذهللا شاا لا هصل مع ا من اسوخفا  ارعداء ، ، و مع 

السوضف ف عو لميعان حأع  معن حعدث بي عه وبعني زومعه معا كعاهللا في عا، وضام فااق عا، ولعيس لعه معع ذلعك ميعل إىل غريهعا، فأعان 
موبة شاوضا لأونه حاله م وضيا بيان ما يف كثري من الأاوهات من ارريات، وه ي اسب الن يمني له الن يف بعض ارموض احمل

فوحا لمائ الوعلل هل   ا أيخذون من الطا  الذي مييعل إليعه هعواه ل والسع د مععل ارعري يف الأعاوهللا ه عا هلل ب ولعه (وجيععل 
و فيه خريا كثريا( ال وضي النه معل عاض  لأاوهللا خاص، ويف سوضف الم اف قال (وهو خري لأ ( رن تلك بيعان لعا ي عاضن 

ارلفععاء يف ذات احل ي ععة، ليأععون ضمععاء ارععري مععن ال وععال مطععا ا يف مجيععع ارحععوال غععي حاصععل جيعععل بعععض احل ععائس مععن 
عاض ، خبال  هذهللا اييعة، فع ن الصعرب علعى ال ومعة الؤذيعة الو الأاوهعة إذا كعان رمعل اموثعال المعا و  سعن معاشعا ن، 

 يأون معل ارري يف ذلك م ءا من و على اهموثالل 
[ وكيعف 20اسومدال زو  مأان زو  و تيو  إحداهن ق طاضا فال أتخذوا م ه شيئا الأتخذونعه ،وعاث وإمثعا ممي عا (وإن الض م  

[( ه مععام الن الأااهيععة تع م ععا إضا ف اسععومدال 21أتخذونععه وقععد الفضععى بعضععأ  إىل بعععض والخععذن معع أ  ميثاقععا غليظععا 
 يفاء لألحأامل الأاوهللا بضدهللا، فلذلك عطف النا  على الذي قمله اسوطاا ا واسو

 فالاا  اهسومدال  ال  الاالف الساب ة وت و  اماالف الخاىل  
   
 

 919صفحة : 
 
واهسععومدال: الومععديلل وت ععدم الأععالم عليععه ع ععد قولععه تعععاىل (قععال التسععومدلون الععذي هععو ال ىن الععذي هععو خععري( يف سععوضف   

فيلئئ ال  يايد فااق ا، حع ذالعه، ليئعد معاه يعطيعه الم افل الي الن مل يأن سمب للفاا  إه إضا ف اسومدال زو  أبخاى 
م عاا للعع  ضغعب في ععا، هنععى ععن الن أيخععذوا شععيئا  عا العطععوهللا الزوام ع  مععن م ععا وغعريهللا وال  طععاض ه ععا ممالغعة يف م ععداض الععال 

ن و ه ميثعل  عا ه العطي صدقا الي ماه كثريا، كثاف غري موعاضفةل وهذهللا المالغة تدل على الن إيواء ال  طاض ممعاح شعاعا ر
ياضى شاعه مثل احلاام، ولذلك خطب عما بن ارطائ ف  ى عن الغاهف يف الصدقات، قالعا لعه امعاالف معن قعايأل بععد 
الن ن ل ل  اي المري الؤم ني كوائ و الحس الن يومع الو قولك  قال  بل كوائ و مب ذلك?  قالا : إنك هنيعا ال عا   نفعا 

ساء، وو ي ول يف كوابه (و تيو  إحداهن ق طاضا فال أتخعذوا م عه شعيئا( ف عال عمعا  كعل الحعد الف عه الن يغالوا يف صدا  ال 
من عما  ل ويف ضواية قال  اماالف الصابا والمري الخطس وو السوعان  ل مث ضمع إىل ال عرب ف عال  إن ك عا هنيعوأ  الن تغعالوا 
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ظاها من هذهللا الاوايعة الن عمعا ضمعع ععن وئعري المعاح رنعه ض هللا يف صدقات ال ساء فليفعل كل ضمل يف ماله ما شاء  ل وال
ي ايف اناحة   وضى  هلة انشاضف وقد كان بدا له من قمل الن يف الغاهف علة ت وضي ال ع، فيمأن الن يأون نسي ايية 

لمالغة فاالى الن ذلك ه ب اء على الن اجملو د ه يل مه المحث عن العاض  لدليل امو ا هللا، الو الن يأون زل ا على قصد ا
يدل على اناحة، مث ضمعع ععن ذلعك، الو الن يأعون ضالى ل فسعه الن هئعا بععض المعاح للمصعلحة مث ععدل ع عه رنعه ي عايف 

 إذن الناع يف فعله الو  و ذلكل 
قوله تعاىل  وضمري (إحداهن( ضامع إىل ال ساءل وهذهللا هي الاالف ال  ياا   الق ال وت دم الأالم على ال  طاض ع د تفسري 

 (وال  ا ري ال  طاف من الذهب والفضة( يف سوضف  ل عماانل 
 واهسوف ام يف (أتخذونه( إنأاضيل  
والم وان كالنأاان والغفاان، مصدض ،وه كم عه إذا قال عليه ما مل يفععللل وت عدم الم عا ع عد قولعه تععاىل (فم عا العذي   

 كفا( يف سوضف الم افل 
حلال من الفاعل يف (أتخذونه( بوسويله اس  الفاعل، الي مماهونيل وإمنعا مععل هعذا ارخعذ ،وعاث وانوصب (،واث( على ا  

رهن  كان معن ععا    إذا كاهعوا العاالف، والضا وا  الق عا، ضموهعا بسعوء العاشعاف، واخولفعوا علي عا معا لعيس في عا، لأعي ذنعى 
دين العاازي، فصعاض الخعذ العال معن العاالف ع عد الطعال  سوء السعمعة فومعذل للع و  معاه فعداء ليطل  عا، حأعى ذلعك فخعا الع

مظ عة أبهنعا التععا معا ه ياضععي الع و ، ف عد يصععد ذلعك الععااغمني يف الوع و  ععن خطمو ععا، ولعذلك لععا الذن و لعألزوا  أبخععذ 
الععال إذا التععا الزوام عع  بفاحنععة، صععاض الخععذ الععال معع  ن بععدون ذلععك يععوه  النععه الخععذهللا يف  ععل انذن أبخععذهللا، هععذا الر ععا 

 الوموهللا يف معل ارخذ ،واثل 
والما كونعه إمثعا ممي عا ف عد مععل ه عا حعاه بععد اننأعاض، وشعسن مثعل هعذا احلعال الن تأعون معلومعة اهنوسعائ إىل صعاحم ا  

حع يصمح اننأاض اعوماضها، فيحومل الن كوهنا إمثا ممي ا قعد صعاض معلومعا للمخعا مني معن قولعه (فعال أتخعذوا م عه شعيئا(، 
لم اف (وه هل لأ  الن أتخذوا  ا  تيوموهن شيئا إه الن خيافا الن ه ي يما حدو  و(ل الو  ا ت اض ع عده  معن الو من  ية ا

 الن حأ  النايعة يف ارموال الن ه ول إه عن  يب نفسل 
بعععد وقولعه (وكيعف أتخذونععه( اسعوف ام تعئع  بعععد اننأعاض، الي لععيس معن العاوءف الن تطمعععوا يف الخعذ ععو  عععن الفعاا   

معاشععاف اموعع ا  وع ععد موععنيل وانفضععاء الوصععول، منععوس مععن الفضععاء، رن الوصععول قطععع الفضععاء بععني الوواصععلني واليثععا  
الغلععيظ ع ععدف ال أععاح علععى نيععة إخععالص ال يععة و وام ارلفععة، والعععىن النأعع  ك ععو  علععى حععال مععو ف ومععواهف، ف ععي يف العععىن  

 كاليثا  على حسن العاملةل 
منععم ة مععن غلععظ  بضعع  الععالم  إذا صععلب، والغلظععة يف احل ي ععة صععالبة الععذوات، مث اسععوعريت إىل صعععوبة والغلععيظ صععفة  

العان وشد ا يف النواع ا، قال تعاىل (وقاتلوا الذين يلونأ  من الأفاض وليئدوا فيأ  غلظة(ل وقد ر ا الن م ا  الوحعار 
احلأع  م سعوخا  يعة الم عاف خالفعا جلعابا بعن زيعد إذ ه  هو كون الخذ الال ع د  لب اسعومدال ال ومعة أبخعاى، فلعيس هعذا

 إبطال لدلول هذا اييةل 
 [(  22(وه ت أحوا ما نأح  ايك  من ال ساء إه ما قد سلف إنه كان فاحنة وم وا وساء سميال  
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 920صفحة : 

 
ضث ع  ال سعاء كسعاها، الن يأعون ابعن عطف على مجلة (ه هل لأ  الن تاثوا ال ساء كاها(، وال اسمة الن من مجلة الحوال إ  

 اليا روىل ب ومة البيه، إذا مل تأن المه، ف  وا عن هذهللا الصوضف هنيا خاصا وغلظا، وذل  م ه إىل إحصاء احملاماتل 
و(ما نأح(  عىن الذي نأح ماا  به اجل س، فلذلك حسن وقع (ما( عو  (من( رن (من( تأثا يف الوصول العلعوم،  

ب ولععه (مععن ال سععاء( سععوى بععني (مععا( و(مععن( فامحععا (مععا( رفو ععا، والميععان اليضععا يعععني الن تأععون (مععا( علععى الن الميععان 
موصولةل وعدل عن الن ي عال: ه ت أحعوا نسعاء  ائأع  ليعدل بلفعظ نأعح علعى الن ع عد ارئ علعى العاالف كعا  يف مامعه 

 ت و  اب ه إايهال وذكا (من ال ساء( بيان لأون (ما( موصولةل 
لععس السعععو مل، والفعععل الضععاضع معععع ال  ععي مدلولعععه إجيععا  احلععدث يف السعععو مل، وهععذا العععىن يفيعععد ال  ععي ععععن وال  ععي يوع 

اهسععومااض علععى نأععاح ن إذا كععان قععد حصععل قمععل وضو  ال  ععيل وال أععاح ح ي ععة يف الع ععد شععاعا بععي  الامععل والععاالف علععى 
هذا العىن  ون الو ء ع د تفسري قوله تععاىل (فع ن  ل  عا  العاشاف اهسومواع العىن الصحيح شاعا، وت دم النه ح ي ة يف

فال ول معن بععد لعه معن بععد حعع تع أح زومعا غعريهللا( يف سعوضف الم عاف، فحعاام علعى الامعل الن يوع و  امعاالف ع عد البعوهللا علي عا 
علمعاء، ع د نأاح صحيح، ولو مل يدخل ،ا، والما إ ال  ال أاح على العو ء بع عد ف عد زعل لفعظ ال أعاح عليعه بععض ال

وزعموا الن قوله تعاىل (فعال وعل لعه معن بععد حعع تع أح زومعا غعريهللا( ال لعس فيعه ال أعاح علعى العو ء رهنعا ه هل عا لطل  عا 
ثعالل هعا  الع ععد الي معن غععري حامعة إىل اهسععوعانة بميعان السعع ة للم صعو  مععن قولعه (تعع أح( وقعد بي ععا ض  ذلعك يف سععوضف 

 ن بعد حع ت أح زوما غريهللا(ل الم اف ع د قوله تعاىل (فال ول له م
 والما الو ء احلاام من زىن فأونه من معان ال أاح يف لغة العائ  عوى واهيةل  
وقد اخولف الف  اء فيمن زىن اماالف هل وام على اب ه الو على البيهل فالذي ذهب إليعه مالعك يف الو عس، والنعافعي: الن   

و  مد بن اليب زيد يف الاسالة، وياوى ذلك عن عأامة عن ابعن عمعا ، ال ىن ه ي نا احلامة، وهذا الذي حأاهللا الني  الب
وهععو قععول ال هععاي، وضبيعععة، والليععثل وقععال البععو ح يفععة، وابععن الععامثون مععن الصععحائ مالععك: العع ىن ي نععا احلامععةل قععال ابععن 

دونععة  يفاضق ععا  الامنععون: مععات مالععك علععى هععذال وهععو قععول اروزاعععي والثععوضيل وقععال ابععن الععواز هععو مأععاوهللا، ووقععع يف ال
فحملععه اركثععا علععى الومععوئل وأتولععه بعضعع   علععى الأااهععةل وهععذهللا السععسلة مععات في ععا م ععاراف بععني النععافعي و مععد بععن 

 احلسن الشاض الي ا اجلصاص يف الحأامه، والفخا يف مفاتيح الغيب، وهي  ويلةل 
ال أعاح صعاض  امعال ولعذلك تععني الن  و(ما سلف( هو ما سعمس نع ول هعذهللا اييعة الي إه نأاحعا قعد سعلف فوععني الن هعذا 

يأون اهسوث اء يف قوله (إه ما قد سلف( مؤوه إذ ما قد سلف كيف يسوثىن من ال  ي عن فعله وهو قد حصعل، فوععني 
الن اهسوث اء يامع إىل ما ي وضيه ال  ي منا انمث، الي ه إمث عليأ  فيما قد سلف، مث ي و ل ال ظا إىل النه ي اض عليه فعال 

بني ال ومني اللذين ت وما قمل ن ول اييعة، وهعذا مل ي عل بعه إه بععض الفسعاين فيمعا ن لعه الفخعا، ومل القعف علعى الثعا  يفا 
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يثما قضية معي ة فا  في ا ال   صلى و عليه وسعل  بعني ضمعل وزو  البيعه  عا كعان قمعل نع ول اييعة، وه علعى تعيعني قائعل 
 زوا  اياء ع د ن ول هذهللا اييةل ال ول، ولعل ال ا  قد ا ضوا إىل فاا  ال

وقد ت و  قمل انسالم كثري الزوا   ائ  : م    عما بن المية بن عمد يس، خلف على زو  البيه المية كما ت دم، وم     
صفوان بن المية بن خلف ت و  اماالف البيه فاخوه ب ا السو  بن الطلب بن السعد، ومع    م ظعوض بعن ضاين بعن سعياض، تع و  

ملأية ب ا خاضمة، وم    حصن بن اليب قيس، ت و  بعد اليب قيس زومه ومل ياو الن الحدا من هؤهء السل  وقاض  اماالف البيه
 على نأاح زو  البيهل 

وموز الن يأون اهسوث اء من هزم ال  ي وهو الع وبة الي ه ع وبة على ما قد سلفل وع دي الن مثل هذا راها لل عا   
 الؤاخذف عن العمال كانا يف اجلاهلية قمل هيء الدين ون ول ال  يل فال هوا  لالسوث اء، ومع يظن الحد 

وقيل: هو من أتكيد النيء  ا ينمه ضدهللا: الي الن ك و  فاعلني م ه فانأحوا ما قد سلف من نساء اياء المائعدف، كسنعه  
 يوه  النه ياخ  هل  بعضه، فيئد السامع ما ضخ  له موعذضا فيوسكد ال  ي ك ول ال ابغة:  

 
 921فحة : ص
 

            
وه عيب في   غري الن سيوف                        ،ن فلول من قااع الأوائب وقعوهل   حعع يعؤوئ ال اضرعان  و  حعع   

 ينيب الغاائ  وهذا ومه بعيد يف  ايت الونايعل 
، وتعذض تداضكه اين، لوت والظاها الن قوله (إه ما قد سلف( قصد م ه بيان صحة ما سلف من ذلك يف ع د اجلاهلية 

ال ومني، من حيث إنه ي تب عليه ثموت النسائ، وح و  م وض ومواضيث، واليضا بيان تصحيح النسائ الذين ولعدوا معن 
ذلععك ال أععاح، والن السععلمني انوععدبوا لسقععالع عععن ذلععك اخويععاضا معع   ، وقععد أتول سععائا الفسععاين قولععه تعععاىل (إه مععا قععد 

لوئععوز يف معععىن اهسععوث اء الو يف معععىن (مععا نأععح(، زل عع  علي ععا الن نأععاح زو  ارئ مل ي ععاضهللا سععلف( بومععو هللا تامععع إىل ا
 انسالم بعد ن ول ايية، رنه قال (إنه كان فاحنة وم وا وساء سميال( الي ومثل هذا ه ي اض رنه فاسد الذاتل 

ومسوا فاعل ذلك الضي ن، ومسوا اهبن معن وال ا اس  مسا به العائ نأاح زو  الما ف الوا نأاح ال ا ري المغض،  
 ذلك ال أاح م يوال 

(حامعا علعيأ  الم عاتأ  وب عاتأ  والخععواتأ  وعمعاتأ  وخعاهتأ  وب عات ارو وب ععات ارخعا والم عاتأ  الع  الضضععع أ   
لو  ،ن والخواتأ  من الاضاعة والم ات نسائأ  وضائمأ   ل  يف حئوضك  من نسائأ   ل   خلو  ،ن ف ن مل تأونوا  خ

فععال م عععاح علععيأ  وحالئعععل الب عععائأ  الععذين معععن الصعععالبأ  والن جتمعععوا بعععني ارخوععني إه معععا قعععد سععلف إن و كعععان غفعععوضا 
[(  ذلع  إىل ذكعا احملامعات   اسعمة ذكعا وعار نأعاح معا نأعح اياء وغعري السعلوئ ال  عي فيعه رن  ه تفععل  23ضحيما 

الولمس به، خبال   حاما  فيدل علعى الن واميعه المعا م عاض، ولعذلك قعال  هني عن الضاضع الدال على زمن احلال فيؤذن
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ابعن عمعا :  كعان الهعل اجلاهليععة هامعون معا هعام انسععالم إه امعاالف ارئ واجلمعع بعني ارخوعني  فمععن المعل هعذا اليضعا اععد 
 حأ  اجلمع بني ارخوني عرب فيه بلفظ الفعل الضاضع ف يل (والن جتمعوا بني ارخوني(ل 

علععس أبمسععاء الععذوات همععل علععى وععار مععا ي صععد مععن تلععك الععذات غالمععا ف حععو (حامععا علععيأ  اليوععة( اخل مع ععاهللا حععام وت 
 الكل ا، و و: حام و ارما، الي شا،ا، ويف (حاما عليأ  الم اتأ ( مع اهللا ت وم نل 

الماتوا مجععه، فلع  يسعمع مع    ارمعات، وارم ات مجع المة الو الم ة، والعائ الماتوا الم ة والمة والب وا مجعه، كما الب وا الم و  
 ووض  المة ث ضا يف قول شاعا النندهللا ابن كيسان:          

ت ملو ا عن المة لعك  عالعمعا                      ت وزع يف ارسوا  م  ا مخاضها ووض  الم ة ث ضا يف بيعا يعع ى إىل قصعي   
 بن كالئ:          

الم عع  خ ععد  وإليععا  اليب ومععاء يف اجلمععع الم ععات بأثععاف، ومععاء المععات               ع ععد ت ععا ي   ،ععال وهمعععي          
 قليال يف قول مايا:          

ل عععد ولعععد ارخيطعععل الم سعععوء                      م لعععدف معععن ارمعععات ععععاضا وقيعععل: إن المعععات خعععاص  عععا ه يع عععل، قعععال   
 الااعي:          

المعععا ن و عععاق ن فحععععيال فيحومعععل الن الصعععل الم المعععا الو الم عععا فوقعععع فيعععه            كانعععا اائعععب م عععذض و عععا               
 احلذ  مث الضمعوها يف اجلمعل 

   
 

 922صفحة : 
 
ومعععن غايعععب اهتفعععا  الن المسعععاء العضعععاء العائلعععة مل جتعععا علعععى قيعععا  مثعععل الئ، إذ كعععان ععععل حعععافني، والو، والبعععن، واب عععة،   

ال  نطس ،عا المنعا قمعل  عذيب اللغعة، مث تطعوضت اللغعة علي عا وهعي هعيل  ,الحسب الن ذلك من الثا الهنا من اللغة ال دمية
والععاا  مععن ارم ععات ومععا عطععف علي ععا الععدنيا ومععا فوق ععا، وهععؤهء احملامععات مععن ال سععب، وقععد الثمععا و تعععاىل وععار مععن 

 ا ذلععك يف ال عا  مععن ذكعاهن، وقعد كععن  امعات ع عد العععائ يف ماهليو عا، أتكيعدا لععذلك الوحعار وتغلظعا لععه، إذ قعد اسعو
قمعل، ف عد قععالوا معا كانععا ارم حعاله رب  ععا قع  مععن ع عد   م عليعه السععالم، وكانعا ارخععا الووالمعة حاامععا وغعري الووالمععة 
حاله، مث حام و ارخوات مطل ا من ع د نوح عليه السعالم، مث حامعا ب عات ارو، ويومعد وعامي ن يف شعايعة موسعى 

خا حاله يف شايعة موسعى، وثمعا وعامي ن ع عد الععائ يف ماهليو عا فيمعا ضوى ابعن عطيعة عليه السالم، وب ي ب ات ار
يف تفسريهللا، ععن ابعن عمعا : الن احملامعات العذكوضات ه عا كانعا  امعة يف اجلاهليعة، إه امعاالف ارئ، واجلمعع بعني ارخوعنيل 

اهسعوث اء ب ولعه (إه معا قعد سعلف( يف  ومثله ن له ال ا   ععن  معد بعن احلسعن صعاحب اليب ح يفعة معع زاي ف توميعه ذكعا
هذين خاصة، والحسب الن هذا كله تو ئة لوسويل اهسوث اء يف قوله (إه ما قد سلف( أبن مع عاهللا: إه معا سعلف مع أ  يف 
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اجلاهليعة فعال إمث علعيأ  فيعه، كمعا سععيسو وكيعف يسعو ي  ذلعك ف عد ذكعا فععي ن وعار الاائعب وارخعوات معن الاضععاعة، وه 
  امات يف اجلاهليةل  الحسم ن كن

واعلعع  الن شععايعة انسععالم قععد نوهععا بميععان ال اابععة ال ايمععة، فغاسععا هلععا يف ال فععو  وقععاضا ي عع هللا عععن شععوائب اهسععوعمال يف  
الل و والافث، إذ ال وا ، وإن كان غاضا صاحلا اعوماض غايوعه، إه النعه ه يفعاض  ارعا ا ارول الماععث عليعه، وهعو خعا ا 

 الل و والولذذل 
فوقعاض الععوه ف، الصععال وفاعععا، معانع مععن  اولععة الل ععو الوالعدف الو الولععو ف، ولععذلك اتف ععا النعاائع علععى واميععه، مث تالحععس  

ذلك يف ب ات اهخوف وب ات ارخوات ، وكيعف يسعاي الوقعاض إىل فعاوع ارخعوات وه يثمعا لألصعل، وكعذلك سعاى وقعاض 
ارم ععات إىل الخععوا ن وهععن ارععاهت ، فمامععع وععار هععؤهء احملامععات إىل اياء إىل الخععوات اياء، وهععن العمععات، ووقععاض 

قاعدف الاوءف الوابعة لألية حفظ العا ، من قس  ال اسب الضاوضي، وذلك من الوائل مظاها الاقي المنعايل و  ال  يف 
 قوله (وب ات ارو وب ات ارخا( عو  عن الضا  إليه الي ب ات الخيأ  وب ات الخوأ ل 

(والم اتأ  الالو الضضع أ ( مسى الااضع الم ات مااي على لغعة الععائ، ومعا هعن أبم عات ح ي عة، ولأع  ن ت ع لن وقوله  
م  لة ارم ات رن بلماهنن تغذت ار فال، ولا يف فطاف ار فال من  مة لاضعا    مة الم ا   الوالدات، ول اي ف ت ايا 

ب ولعععه (العععالو الضضعععع أ (  فععععا لوعععوه  الن العععاا  إذ لعععو ه قصعععد إضا ف هعععذا ان عععال  العععذي اعوعععربهللا الععععائ مث الحلعععس ذلعععك 
 الاضعات لا كان هلذا الوصف مدوىل 

وقد المجلا ه ا صفة انضضاع ومدته وعد هللا إيأاه لل ا  إىل موعاضف  ل ومالو ال ول يف ذلك: الن الاضاع إمنا اعوربت   
اء للطفل يعيأل بهل فأعان لعه معن ارثعا يف  وام حيعاف الطفعل معا مياثعل له هذهللا احلامة لعىن فيه وهو النه الغذاء الذي ه غذ

الثا ارم يف الصل حياف  فل ال فال يعورب الاضاع سمما يف حامة الاضع على ضضيع ا إه ما اسعووىف هعذا الععىن معن حصعول 
سععل   إمنععا الاضععاعة مععن تغذيعة الطفععل وهععو مععا كععان يف مععدف ععدم اسععوغ اء الطفععل ع ععه، ولععذلك قععال ال ع  صععلى و عليععه و 

 اجملاعة  ل 
   
 

 923صفحة : 
 
وقعد حععد ت مععدف احلامعة إىل الاضععاع احلععولني ل ولععه تععاىل (والوالععدات ياضعععن الوه هععن حعولني كععاملني( وقععد ت ععدم يف   

 سوضف الم افل وه اعودا  الاضاع احلاصل بعد مضعي جتعاوز الطفعل حعولني معن عمعاهللا، بعذلك قعال عمعا بعن ارطعائ، وابعن
مسعععو ، وابععن عمععا ، وال هععاي، ومالععك، والنععافعي، والزععد، واروزاعععي، والثععوضي، والبععو يوسععفل وقععال البععو ح يفععة: الععدف 
حوهن وسوة الش ال وضوى ابن عمد احلأ  عن مالك: حوهن والايم يسريفل وضوى ابن ال اس  ع ه: حوهن وش اانل وضوى 

و ال عول ارول؛ وه اعوعدا  باضعاع فيمعا فعو  ذلعك، ومعا ضوى الن ال ع  ع ه الوليد مب مسل : والن اان والثالثةل وارصح ه
صعلى و عليعه وسعل  المعا سع لة ب ععا سع يل زومعة اليب حذيفعة الن تاضعع سعالا مععوىل اليب حذيفعة لعا ن لعا  يعة (ومعا معععل 
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عائنعة الم العؤم ني ال عياء ك  الب اءك ( إذ كان يدخل علي ا كما يدخل ارب اء على الم ا  ، فولك خصوصية هلال وكانا 
إذا الضا ت الن يعععدخل علي عععا الحعععد احلئعععائ الضضععععوه أتولعععا ذلعععك معععن إذن ال ععع  صعععلى و عليعععه وسعععل  لسععع لة زو  اليب 
حذيفة، وهو ضالي مل يواف  ا عليه الم ات الؤم ني، والبني الن يدخل الحد علي ن بذلك، وقوال به الليث بن سعد، معمال 

 ارشعاي بعد الن الفع بهل  ضضاع الأمريل وقد ضمع ع ه البو موسى
والما م داض الاضاع الذي هصل به الوحار، ف و ما يصد  عليه اس  الاضاع وهو ما وصل إىل مو  الاضيع يف احلولني  

ولو مصة واحدف ع د الغلب الف  اء، وقد كان احلأ  يف الول الما الوحار الن ه ت عع احلامعة إه بعنعا ضضععات مث نسعخن 
كان فيما الن ل و عنا ضضعات معلومات هامن مث نسخ ن خبمعس معلومعات فوعويف ضسعول و   خبمس، حلديث لعائنة 

وهي فيما ي اال معن ال عا ن  وبعه الخعذ النعافعيل وقعال اجلم عوض: هعو م سعوو، وض وا قوهلعا  فوعويف ضسعول و وهعي فيمعا ي عاال  
ون علعى الهنعا ه ت عاال وه نسع  بععد وفعاف ضسععول و ب سعمة العااوي إىل قلعة الضعم  رن هعذهللا اجلملعة مسع ابة إذ المجععع السعلم

صلى و عليه وسل ،وإذا فط  الاضيع قمل احلولني فطاما اسوغىن بعدهللا عن لأ الاضع الطععام والنعاائ مل وعام عليعه معن 
 الضضعوه بعد ذلكل 

الضعيفا الخعا إليعه وقولعه تععاىل (والخعواتأ  معن الاضعاعة( إ عال  اسع  ارخعا علعى الع  ضضععا معن ثعدي ماضععة معن  
ماى على لغة العائ، كما ت دم يف إ ال  ارم على الاضعل والاضاعة  بفوح الااء  اس  مصدض ضضع، وجيعوز كسعا العااء 
ومل ي عاال بعه و عل (معن الاضعاعة( حعال معن (الخعواتأ ( و(معن( فيعه للوعليعل والسعممية، فعال تعوعرب الخعوف الاضعاعة إه باضععاعة 

 الولدل  الم ا من الاالف ال  الضضعا
وقوله (والم ات نسائأ ( هؤهء الذكوضات إىل قوله (والن جتمعوا بني ارخوني( هن احملامات بسمب الصع ا، وه الحسعب  

الن الهل اجلاهلية كانوا هامون شيئا م  ا، كيف وقد الاحوا الزوا  اياء وهن العظ  حامة معن مجيعع نسعاء الصع ا، فأيعف 
ئب وقد الشيع الن ال   صلى و عليه وسل  يايد الن يو و   ضف ب ا اليب سعلمة وهعي يظن الهن  هامون الم ات ال ساء والاا

ضبيموععه إذ هععي ب ععا الم سععلمة، فسععسلوه إحععدى الم ععات الععؤم ني ف ععال:  لععو مل تأععن ضبيمعع  لععا حلععا ي إهنععا اب ععة الخععي مععن 
اياء، فعععسضى الن هععذا مععن وعععار الاضععاعة الضضعععو  والا سعععلمة ثويمععة  ، وكععذلك حالئعععل ارب ععاء إذ هععن البععععد مععن حالئععل 

 انسالم والن ما حأى ابن عطية عن ابن عما  ليس على إ القهل 
ووار هؤهء حأموه تس يل ارلطة، وقطع الغريف، بني قايب ال اابة حع ه تفضى إىل ح ازات وعداوات، قال الفخا:    

التعه واب و عا، لم يعا العاالف كاحملموسعةل ولوعطعل علعى الع و  لو مل يدخل على الاالف البو الامل واب ه، ومل تدخل علعى الامعل اما 
وال ومة الكثا الصا ، ولو كان انذن يف  خول هؤهء  ون حأ  احملامعة ف عد نوعد ععني العمعض إىل العمعض وتنعود الاغمعة 

احملامية ان طععا فوحصل ال فاف النديدف بي  ن، وانيذاء من ارقاضئ الشد إيالما، وي تب عليه الوطليس، الما إذا حصلا 
ار ماع، وا مسا الن وف، فال هصل ذلك الضاض، فيم ى ال أاح بني ال ومني سليما عن هذهللا الفسدف  ل قلا: وعليه 

 فوحار هؤهء من قس  احلامي من ال اسبل 
مابوبة له، لذلك قيعل والاائب مجع ضبيمة، وهي فعيلة  عىن مفعولة، من ضبه إذا كفله و با شؤونه، ف و  ارم ضائ واب و ا  

 هلا ضبيمةل 
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 924صفحة : 
 
واحلئوض مجع حئا  بفوح احلاء وكساها مع سأون اجلي   وهو معا هويعه هومعع العاملني للئعالس ال بععل والعاا  بعه ه عا   

ا وضعع معىن هازي وهو احلضانة والأفالة، رن الول كفالة الطفل تأون بوضععه يف احلئعا، كمعا مسيعا حضعانة، رن الوهلع
 الطفل يف احلضنل 

وراها ايية الن الابيمة ه وام على زو  الم ا إه إذا كانا يف كفالوه، رن قوله (الالو يف محوضك ( وصف وارصل فيه  
إضا ف الو ييد كما الضيد من قوله (والم اتأ  الالو الضضع أ ( فظاها هذا الهنعا لعو كانعا بعيعدف ععن حضعانوه مل وعام ونسعب 

لظعاها إىل علعي بععن اليب  العب، ضواهللا ابعن عطيعة، والنأععا ابعن ال عذض والصعحاوي صععحة سع د ال  عل ععن علععي، ارخعذ ،عذا ا
وقال ابن العايب: إنه ن ل ا لل وم م ابن ح م يف احمللى بصحة نسعمة ذلعك إىل علعي بعن اليب  العب وعمعا بعن ارطعائل 

وهنا ضبيمة وما حدث معن الوقعاض بي  عا وبعني حام هعا إذا  وقال بذلك الظاهاية، وكسهن  نظاوا إىل الن علة وامي ا ماكمة من ك
كانا يف حئاهللال والما مج وض الهل العل  فئعلوا هذا الوصف بياث للواقع خاضما  ا  الغالب، ومعلعوا الابيمعة حاامعا علعى 

وهعي الع   زو  الم ا، ولو مل تأن هي يف حئاهللال وكسن الذي  عاه  إىل ذلعك هعو ال ظعا إىل علعة وعار احملامعات الصع ا،
الشعاض إلي ععا كععالم الفخعا الو ععدمل وع ععدي الن ارر عا الن يأععون الوصععف ه عا خععا   ععا  الوعليعل: الي رهنععن يف محععوضك ، 

 وهو تعليل الظ ة فال ي وضي ا اا  العلة يف مجيع مواقع احلأ ل 
،ن( وهو قيد يف وعار الاائعب  وقوله (من نسائأ  الالو  خلو  ،ن( ذكا قوله (من نسائأ ( ليمىن عليه (الالو  خلو  

 يث ه وعام الابيمعة إه إذا وقعع الم عاء أبم عا، وه هام عا هعا  الع عد علعى الم عا، وهعذا ال يعد معاى ه عا ومل جيعا علعى قولعه 
(والم ات نسائأ ( بل ال لس احلأ  هاو، ف ال اجلم وض ه او: الم ات نسائأ  مع اهللا الم ات الزوامأ ، فسم ال ومة وام 

ع ععد الامععل علععى اب و ععا رن الع ععد يصععريها اماالتععه، وه يلعع م الععدخول ومل هملععوا الطلععس م ععه علععى ال يععد بعععدهللا، وه  ئععا  
معلعوا الصععفة ضامعععة للموعا فععات رهنععا معات علععى موصععو  موعععني تعل ععه أبحعد الوعا فععات، وهععو قولععه (مععن نسععائأ ( 

 أ (ل الوعلس ب وله (وضائمأ ( وه يصلح تعل ه ئ(الم ات نسائ
وقال علي بن اليب  الب، وزيد بن لبا، وابعن عمعا، وعمعد و بعن عمعا ، وهاهعد ومعابا، وابعن الع بري: ه وعام الم العاالف  

على زو  اب و ا حع يدخل اب و ا زال للمطلس على ال يد، وهو ارصح  مال، ومل يسوطع اجلم وض الن يوم وا مذهم   
أبثال وعلة وار الاالف على زو  اب و ا تساوي علة وار ضبيمة الامل عليعه، ويظ عا الن و  بعلة بي ة، وه الن يسوظ اوا عليه

ذكا الم ات ال ساء قمل الن يذكا الاائب، فلو الضا  اش ا  الدخول ارم ات يف وامي ن على الزوا  ب ا ن لذكاهللا يف الول 
 الأالم قمل الن يذكاهللا مع الاائبل 

لبا النه قال: إذا  لس ارم قمل الم اء فله الو و  اب و ا، وإذا ماتا حاما عليه اب و ا، وكسنه وه الك ضواية عن زيد بن  
 نظا إىل الن الطال  عدول عن الع د، والوت الما قاها، فأسنه كان ثواي الدخول ،ا، وه حظ هلذا ال ولل 
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ي ال ومعة، رهنعا وعل مععه، وقعال ال معا : هعي فعليعة وقوله (وحالئل الب ائأ ( احلالئل مجع احلليلة فعلية  عىن فاعلة، وه  
 عىن مفعولة، الي  للة إذ الاح ا الهل ا له، فيأون معن هعيء فعيعل للمفععول معن الااععي يف قعوهل  حأعي ، والععدول ععن 

سعاب ني الن ي ال: وما نأح الب عايك   الو  ونسعاء الب عائأ  إىل قولعه (وحالئعل الب عائأ ( تفع ن لوئ عب تأايعا الحعد اللفظيعني ال
 وإه فال فا  يف ان ال  بني ارلفاظ الثالثةل 

 وقد مسي ال و  اليضا ارليل وهو هومل الوم ني كذلك، ووار حليلة اهبن واضح العلة، كوحار حليلة ارئل  
جتععل لعه معا وقولعه (العذين معن الصعالبأ ( أتكيعد لععىن ارب عاء لعدفع احومعال اجملعاز، إذ كانعا الععائ تسعمي الومعىن اب عا، و  

لالبن، حع البطل انسالم ذلك وقال تعاىل (ال عوه  يائ  ( فما  ععي الحعد لوم يعه بععد، إه ال عدا  بعن ارسعو  وععدت 
خصوصيةل والكد و ذلك الونايع الفعلي انذن لاسوله صلى و عليه وسل  بوع و  زي عب اب عة محعأل، بععد الن  ل  عا 

ن يعدعى زيعد بعن  معدل وابعن اهبعن وابعن الم عا، وإن سعفال، الب عاء معن ارصعالئ رن زيد بن حاضثة الذي كان تم اهللا، وكعا
 للئد علي   وه ف ه  الةل 

   
 

 925صفحة : 
 
وقوله (والن جتمعوا بعني ارخوعني( هعذا وعار للئمعع بعني ارخوعني فحأموعه  فعع الغعريف عمعن يايعد النعاع ب عاء نعام العو ف   

جلمععع بي  مععا فيمععا فيععه غععريف، وهععو ال أععاح الصععالة، ويلحععس بععه اجلمععع بي  مععا يف الوسععاي  لععك بي  مععا، وقععد علعع  الن الععاا  ا
اليمني، إذ العلة واحعدف ف ولعه تععاىل (والحعل لأع  معا وضاء ذلأع  الن تموغعوا أبمعوالأ ( وقولعه (إه معا ملأعا الميعانأ ( خيع  

وعني يف الوسعاي ف عال  الحلو معا  يعة  يعع  قولعه بغري الذكوضاتل وضوي عن عثمان بن عفان: النه سئل عن اجلمع بعني ارخ
تعاىل (والحل لأ  ما وضاء ذلأ ( وحامو ما  ية، يع  هذهللا اييعة، الي ف عو مووقعفل وضوي مثلعه ععن علعي، وععن مجعع معن 
الصحابة، الن اجلمعع بي  معا يف الوسعاي حعاام، وهعو قعول مالعكل قعال مالعك  فع ن تسعاى محعدى ارخوعني مث الضا  الوسعاي 

وقف حع هام اروىل  ا وام به من بيع الو كوابة الو عوس وه هد إذا مجع بي  ما  ل وقال الظاهاية: جيوز اجلمع  ارخاى
 بني ارخوني يف الوساي رن ايية واض ف يف الحأام ال أاح، الما اجلمع بني ارخوني يف ها  اللك فال حظا فيهل 

لميان فيه كالميان ه او، بيد الن ال ا   قال ه ا: وهومعل مععىن زائعدا وهعو وقوله (إه ما قد سلف( هو ك ظريهللا السابس، وا 
مواز ما سلف والنه إذا ماى اجلمع يف اجلاهلية كان ال أاح صحيحا وإذا ماى اجلمع يف انسعالم خعري بعني ارخوعني معن 

 غري إمااء ع و  الأفاض على م وضى انسالم، ومل يع  ال ول بذلك رحد من الف  اءل 
وله (إن و كان غفوضا ضحيما( ي اسب الن يأون معىن (إه ما قد سلف( ت ايا ما ع عدوهللا معن ذلعك يف ع عد اجلاهليعة، وق 

 فالغفاف للوئاوز عن اهسومااض عليه، والازة لميان سمب ذلك الوئاوزل 
 ععديا: وحامععا علععيأ  (واحملصعع ات مععن ال سععاء إه مععا ملأععا الميععانأ  كوععائ و علععيأ ( عطععف علععى (والن جتمعععوا( والو 

 احملص ات من ال ساء اخلللل ف ذا الص ف من احملامات لعاض  نظري اجلمع بني ارخونيل 
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واحملصعع ات  بفععوح الصععا   مععن الحصعع  ا الامععل إذا حفظ ععا واسععو ل ،ععا عععن غععريهللا، وي ععال: امععاالف  صعع ة  بأسععا الصععا    
 ذهللا ايية إه الفوحل الحص ا نفس ا عن غري زوم ا، ومل ي اال قوله (واحملص ات( يف ه

وي ال الحصن الامل ف و  صن  بأسا الصا   ه غري، وه ي ال  صن: ولذلك مل ي اال الحد: ( ص ني غري مسافحني(   
بفععوح الصععا   ، وقععائ قولععه ( صعع ات(  الفععوح والأسععا  وقولععه (فعع ذا الحصععن(  بضعع  اهلمعع ف وكسععا الصععا ، وبفععوح اهلمعع ف 

الععىن ارول، الي وحامعا علعيأ  ذوات ارزوا  معا  معن يف عصعمة الزوام عن، فال صعو  وعار وفوح الصعا   ل والعاا  ه عا 
اشع او ضملعني فعسكثا يف عصععمة امعاالف، وذلعك إبطععال ل عوع معن ال أععاح كعان يف اجلاهليعة يسععمى الضعما ، ول عوع  خععا وض  

ووضعععا زل ععا الضسععلا إلععي   فععال ذكععاهللا يف حععديث عائنععة: الن ينعع و الامععال يف الععاالف وهعع   ون العنععاف، فعع ذا زلععا 
يسوطيع الحد م    الن ميو ع، فو ول هل : قد عافو  الذي كان من الماك  وقد ولدت ف و اب ك اي فالن، تسمي من الحما 
امسعه فيلحعس بعهل ونعوع  خعا يسععمى نأعاح اهسومضعاع؛ وهعو الن ي عول العع و  هماالتعه إذا   عات معن حيضع ا: الضسععلي إىل 

و هلا زوم ا وه ميس ا حع يومني زل عا معن ذلعك الامعل العذي تسومضعع م عه، فع ذا تمعني زل عا فالن، فاسومضعي م ه، ويع
الصععا،ا زوم ععال قالععا عائنععة: وإمنععا يفعععل هععذا ضغمععة يف اابععة الولععد، والحسععب الن هععذا كععان ي ععع بعع ا  بععني الععاملني، 

علعى وعار كعل ع عد علعى نأعاح ذات  وال صد ه ي حصا يف اابعة الولعد، ف عد يأعون لمعذل معال الو صعحمةل فعدلا اييعة
ال و ، الي وار الن يأون للماالف الكثا من زو  واحدل والفا ت اييعة تعمعي  حعامو ن ولعو كعان الزوام عن منعاكني، ولعذلك 
ل م اهسوث اء ب وله (إه ما ملأا المياهن ( الي إه الالئى سميوموهن يف احلائ، رن اليمني يف كالم العائ ك ايعة ععن اليعد 

 سك السيفل حني ن
وقععد معععل و السعع  ها مععا لل أععاح ت ايععاا لعوععا  ارمعع  يف احلععاوئ، وذويفععا الن ه ي اصععموا انسععالم رهنعع  لععو ضفععع ععع     

السعع  لوأععالموا علععى قوععال السععلمني، إذ ه شععيء هععذضهللا العععايب مععن احلععائ الشععد مععن سعع  نسععوته، مث مععن السععاهللا، كمععا قععال 
 ال ابغة:          

 ى الن ه ت ال م ا و                      وه نسوو حع مينت حاائاا  حذاضا عل  
 

 926صفحة : 
 
واتفس السلمون على الن س  الاالف  ون زوم ا ي دم ال أاح، وهل ا لن وقععا يف قسعموه ع عد قسعمة الغعاخل واخولفعوا   

غضاء من احلأمة ال  شاع رمل ا إب عاء حأع  يف ال  تسىب مع زوم ا: فاجلم وض على الن سمي ا ،دم نأاح ا، وهذا إ
 اهس قا  ارسال والومست إلي ا الصلة ب وله (ملأا إميانأ ( وإه ل ال: إه ما تاكا الزوام نل 

ومن العلماء من قال: إن  خول ارمة ذات ال و  يف ملك مديد غري ملك الذي زوم ا من ذلك الع و  يسعوغ لالأ عا  
ية بي  عا وبعني زوم عا، كعال  تمعاع الو توهعب الو تعوضث، فانو عال اللعك ع عده   عال ل وهعذا قعول اجلديد إبطال ع د ال وم

ابن مسعو ، واليب بن كعب، ومابا بن عمد و، وابن عما ، وسععيد، واحلسعن المصعاي، وهعو شعذوذ، فع ن مالأ عا الثعان 
اهسعوث اء، وإب عاء صعيغة الضعي علعى راهاهعا  إمنا اش اها عالا أبهنا ذات زو ، وكان احلامل هل  على ذلك تصحيح معىن
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يف قوله (ملأا(، الي ما كن  لوكات هل  من قملل واجلوائ عن ذلك الن العاا  ب ولعه (ملأعا( معا جتعد  ملأ عا بععد الن  
 كانا حاف ذات زو ل فالفعل مسوعمل يف معىن الوئد ل 

  الحعدا يعلع  تفسعريها لضعابا إليعه الكمعا  انبعل(ل وقد ن ل ععن ابعن عمعا  النعه وعري يف تفسعري هعذهللا اييعة، وقعال (لعو العلع 
ولعله يع  من يعل  تفسريها عن ال   صلى و عليه وسل ل وقد كان بعض السلمني يف ال من ارول يووه  الن المة الامل 

يف كان إذا زوم ا من زو  ه هام على السيد قااهنا، مع كوهنا ذات زو ل وقد ضاليا م  وه عن مالك: الن ضمال من ث 
 فعل ذلك يف زمان عما، والن عما سسله عن الموه ال  زوم ا وهل يطؤها، فسنأا، ف ال له: لو اع فا جلعلوك نأاهل 

وقوله (كوائ و عليأ ( تذييل، وهو وايض على وموئ الوقو  ع د كوائ و،  (علعيأ ( ثئعب م عائ (ال معوا(،   
ظععاو  واجملععاوضات ال  لععة م  لععة المسععاء ارفعععال ال اي ععة، ك ععوهل : إليعععك، وهععو مصععري  عععىن اسعع  الفعععل، وذلععك كثععري يف ال

و ونك، وعليكل و(كوائ و( مفعوله م دم عليه ع د الأوفيني، الو جيعل م صوا ئ(عليأ (  عذوفا  ل عليعه العذكوض 
 بعدهللا، على النه أتكيد له، ذاجيا على أتويل سيمويه يف قوله الاام :          

لائح  لععوي  ونععك                      إن ضاليعا ال عا  همعدونك وجيعوز الن يأعون (كوعائ( مصعدضا ثئمعا م عائ أيي ا ا  
 فعله، الي كوب و ذلك كواا، و(عليأ ( موعل ا بهل 

(والحل لأ  ما وضاء ذلأ  الن تموغعوا أبمعوالأ   صع ني غعري مسعافحني( عطعف علعى قولعه (حامعا علعيأ  الم عاتأ ( ومعا  
 وبذلك تلوئ  اجلمل الثالث يف ارربية الاا  ،ا اننناء، ويف الفعلية والاضويةل  بعدهللا،

 وقاال اجلم وض: (والحل لأ ( الم اء للفاعل، والضمري السو  عائد إىل اس  اجلاللة من قوله (كوائ و عليأ (ل  
لوحععار إىل اجمل ععول يف قولععه (حامععا علععيأ  والسعع د الوحليععل إىل و تعععاىل إر ععاضا للم ععة، ولععذلك خععالف  اي ععة إسعع ا  ا 

 الم اتأ ( رن الوحار من ة فليس ال ام فيه م ام م ةل 
وقاال ز ف، والأسائي، وحف  عن عاص ، والبو معفا: (والحل(  بض  اهلم ف وكسا احلاء  على الم اء لل ائب على  اي ة  

 (حاما عليأ  الم اتأ (ل 
 ل ابغة:          والوضاء ه ا  عىن غري و ون، ك ول ا 
وليس وضاء و للماء مذهب وهعو هعاز؛ رن العوضاء هعو اجل عة الع  هعي م عة ر عا معا يضعا  إليعهل والأعالم نثيعل حلعال   

 الخا مني  ال السائا ي و ما وضاءهللا ويوئاوزهللال 
ت أح الاالف على عمو ا وه علعى والعىن: الحل لأ  ما عدا الولئأ  احملامات، وهذا الن ل قمل وار ما حاموه الس ة  و(ه  

 خالو ا(، و و(هام من الاضاع ما هام من ال سب(ل 
وقوله (الن تموغوا أبمعوالأ ( جيعوز الن يأعون بعدل اشعومال معن  معا  اعومعاض كعون الوصعول مفععوه ل(الحعل(، والو عديا: الن  

وض، فالع د هو معدلول (تموغعوا(، وبعذل ال عا هعو تموغوهن أبموالأ  ف ن ال ساء الماحات ه ول إه بعد الع د وإعطاء ال 
 مدلول (أبموالأ (، وضاب  اجلملة  ذو : ت دياهللا الن تموغوهللا، واهشومال ه ا كاهشومال يف قول ال ابغة:          

لعالم  افة عماو الن تأون ميا هللا                      ي دن إلي عا بعني حعا  وثععل وجيعوز الن جيععل (الن تموغعوا( معمعوه   
 الوعليل  ذوفة، الي الحل ن لوموغوهن أبموالأ ، وال صو  هو عني ما قاض يف الومه ارولل 
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و( صععع ني( حعععال معععن فاععععل (تموغعععوا( الي  صععع ني النفسعععأ  معععن الععع ىن، والعععاا  موععع ومني علعععى الومعععه الععععاو ل وععععري   

السععفاح، منععو ا معن السععفح، وهععو الن ي عاا  الععاء  ون حععمس، مسعافحني حععال لنيععة، والسعافح العع ان، رن العع ىن يسعمى 
ي ال: سفح الاءل وذلك الن الامل والاالف يمذل كل م  ما ل خا ما ضامه م ه  ون قيد وه ضضى وي، فأعسهن  اشعو وهللا معن 

احنعة ي عول هلععا: مععىن المعذل بعال ت يعد أبمعا مععاو ؛ رن العطعاء يطلعس عليععه السعفاحل وكعان الامعل إذا الضا  معن العاالف الف
سافحي ، فامع معىن السفاح إىل الوما ل وإ ال  الع ان، وقيل: رنه بعال ع عد، فأسنعه سعفح سعفحا، الي صعما ه هئمعه 

 شيء، وغري هذا يف اشو اقه ه يصح، رنه ه خيو  ال ىنل 
الفايضعة إن و كعان عليمععا (فمعا اسعوموعو  بعه معع  ن فعنتوهن المعوضهن فايضععة وه م عاح علعيأ  فيمعا تااضععيو  بعه معن بعععد  

[( تفايععع علععى (الن تموغععوا أبمععوالأ ( وهععو تفايععع لفظععي لميععان حععس الععاالف يف ال ععا والنععه يف م ابلععة اهسععومواع 24حأيمععا 
أتكيدا لا سم ه من قوله تعاىل (و توا ال ساء صدقا ن  لعة( سعواء ع عد اجلم عوض العذين جيعلعون الصعدا  ضك عا لل أعاح، الو 

ة الععذي جيعلععه هععا  حععس لل ومععة الن تطالععب بععه؛ ولععذلك فالظععاها الن جتعععل (مععا( اسعع  شععا  صععا قا علععى ع ععد اليب ح يفعع
اهسعومواع، لميعان النعه ه جيعوز إخعالء ال أععاح ععن ال عا، رنعه الفعاض  بي عه وبععني السعفاح، ولعذلك قعان ارعرب الفعاء يف قولععه 

 (فنتوهن الموضهن فايضة( رنه اعورب مواا للنا ل 
ع: اهنوفاع، والسني والواء فيه للممالغة، ومسى و ال أاح اسومواعا رنه م فعة  نيوية، ومجيع م افع الدنيا مواع، واهسوموا  

 قال تعاىل (وما احلياف الدنيا يف ايخاف إه مواع(ل 
جيعوز اسعومواع والضمري اجملاوض اليعاء عائعد علعى (معا(ل و(معن( تمعيضعية، الي: فع ن اسعوموعو  بنعيء مع  ن فعنتوهن؛ فعال   

 ،ن  ون م ال 
الو يأون (ما( صا قة على ال ساء، واجملاوض الياء عائدا إىل اهسومواع السخوذ من اسوموعو  و(من( بيانية، الي فسي اماالف  

 اسوموعو  ،ا فنتوهال 
ا( ومل يعععرب وجيععوز الن جتعععل (مععا( موصععولة، ويأععون  خععول الفععاء يف خربهععا لعاملو ععا معاملععة النععا ، ومععيء حي ئععذ ئ(معع 

ئ(من( رن الاا  م س ال ساء ه ال صد إىل اماالف واحدف، على الن (ما( جتيء للعاقل كثريا وه عأسل و(فايضعة( حعال 
من (الموضهن( الي مفاوضة، الي م دضف بيع أ ل وال صعد معن ذلعك قطعع ارصعومات يف العظع  معاملعة ي صعد م  عا العول  

 وحسن السمعةل 
ن ي ع عد ال أعاح معع السعأوت ععن ال عال وهعو معائ  ع عد مجيعع الف  عاء؛ فئعوازهللا ممع  علعى والما نأاح الوفعويض: وهعو ال 

الهن  ه يفوضون إه وه  يعلمون معوا  المثاهل ، ويأون (فايضة(  عىن ت دياا، ولذلك قال (وه م اح عليأ  فيما تااضيو  
 معىن ايية بي ا ه غماض عليهل  به من بعد الفايضة(ل الي فيما ز م هلن الو الس طن لأ  عن  يب نفسل ف ذا
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وذهب مجع: م    ابن عما ، واليب بن كعب، وابن ممري: الهنا ن لا يف نأاح الوعة لا وقع في ا من قوله (فما اسعوموعو   
به م  ن(ل ونأاح الوعة: هو الذي تعاقد ال ومان على الن تأون العصمة بي  ما موممة ب مان الو  الة، ف ذا ان ضى ذلك 

اضتفعا العصمة، وهو نأاح قد البيح يف انسالم ه  الة، ووقع ال  ي ع ه يوم خيرب، الو يوم ح عني علعى ارصعحل  ارمل
والذين قالوا: حام يوم خيرب قالوا: مث البيح يف غ وف الفوح، مث هنعي ع عه يف اليعوم الثالعث معن يعوم الفعوحل وقيعل: هنعي ع عه يف 

 ي اسوخلص اهللا الن الاواايت في ا مضطابة اضطااا كمريال حئة الو اع، قال البو  او : وهو الصحل والذ
   
 

 928صفحة : 
 
وقد اخولف العلماء يف ارخري من شانه: فذهب اجلم وض إىل الن ارما اسو ا على واميه، فم    من قعال: نسعخوه  يعة   

معن العرياث، وقعد كانعا الوععة  الواضيث رن في ا (ولأ  نصف ما تاو الزوامأ  وهلن الابع  ا تاكو ( فئعل لألزوا  حظا
ه مرياث في ال وقيل: نسخ ا ما ضواهللا مسل  عن سعربف اجل ع ، النعه ضالى ضسعول و صعلى و عليعه وسعل  مسع دا ر عاهللا إىل 
العمة للث يوم من الفوح ي ول  الي ا ال عا  إن ك عا الذنعا لأع  يف اهسعومواع معن هعذهللا ال سعاء إه الن و حعام ذلعك إىل 

ة  ل وانفعاا  سعريف بعه يف مثعل ذلعك اليعوم مغمع  يف ضوايوعه، علعى النعه ثمعا الن ال عا  اسعوموعوال وععن علعى بعن اليب يوم ال يامع
 الب، وعماان بن حصني، وابن عما ، ومجاعة من الوابعني والصحابة الهن  قالوا  واضهللال قيل: مطل ا، وهو قول انمامية، 

 مأة واليمنل  وقيل: يف حال الضاوضف ع د الصحائ ابن عما  من الهل
وضوي عن ابن عما  النه قال: لوه الن عما هنى عن الوعة ما زىن إه شفىل وعن عماان بن حصني يف الصحيح النه قعال   

ن لا الية الوعة يف كوائ و ومل ي  ل بعدها  ية ت سخ ا، والمعاث ،عا ضسعول و صعلى و عليعه وسعل  مث قعال ضمعل بااليعه معا 
طائ حني هنى ع  ا يف زمن من خالفوه بعد الن عملوا ،ا يف معظ  خالفوه، وكان ابن عما  يف  شاء، يع  عما بن ار

 ،ا، فلما قال له سعيد بن ممري: التدضي ما ص عا لفوواو ف د ساضت ،ا الاكمان حع قال ال ائل:          
 فووى ابن عما   قد قلا للاكب إذ  ال الثواء بع عا                      اي صاح هل لك يف  
يف بضععة ضخصععة ار ععاا  ثععععمة                      تأععون مثععواو حععع مامععع الع عععا  المسععك عععن الفوععوى وقععال: إمنععا   

الحللععا مثععل مععا الحععل و اليوععة والععدم، يايععد ع ععد الضععاوضفل واخولععف العلمععاء يف ثمععات علععي علععى إاحو ععا، ويف ضموعععهل 
احو ال الما عماان بن حصني فثما على اناحةل وكذلك ابن عمعا  علعى الصعحيحل والذي عليه علمايث النه ضمع عن إ

وقال مالك: يفس  نأاح الوعة قمل الم عاء وبععد الم عاء، وفسعخه بغعري  عال ، وقيعل: بطعال ، وه حعد فيعه علعى الصعحيح 
للم صد من ال أاح ما في ا  من الذهب، والضمح ارقوال الهنا ضخصة للمسافا و وهللا من الحوال الضاوضات، وومه  الفو ا

 من الوسميلل ولل ظا يف ذلك هالل 
والععذي يسععوخل  مععن  ولععف ارخمععاض الن الوعععة الذن في ععا ضسععول و صععلى و عليععه وسععل  مععاتني، وهنععى ع  ععا مععاتني،   

 يعس ععذض والذي يف   معن ذلعك الن لعيس ذلعك ب سع  مأعاض ولأ عه إث عة إاحو عا  عال اهضعطااض، فاشعومه علعى العاواف و
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الاخصععة أبنععه نسعع ل وقععد ثمععا الن ال ععا  اسععوموعوا يف زمععن اليب بأععا، وعمععا، مث هنععى ع  ععا عمععا يف  خععا خالفوععهل والععذي 
اسوخلص اهللا يف حأ  نأاح الوعة النه مائ  ع د الضاوضف الداعية إىل أتميعل معدف العصعمة، مثعل الغابعة يف سعفا الو غع و إذا 

ينع   يف ال أعاح معن صعدا  وإشع ا  ووي حيعث ينع  ، والهنعا تمعني م عه ع عد مل تأن مع الامل زومهل وينع   فيعه معا 
انو اء ارمل، والهنا ه مرياث في ا بني الامل والاالف، إذا مات الحدمها يف مدف اهسومواع، والن ععد ا حيضعة واحعدف، والن 

ح الوعععةل و ععن نعاى الن هععذهللا اييععة اروه  هح عون أببععي   السعوموعل وشععذ ال حععا  فع ع  النععه ه يلحععس الولعد أببيععه يف نأعا 
 عععع ل ععععن الن تأعععون ثزلعععة يف نأعععاح الوععععة، ولعععيس سعععياق ا سعععا ا بعععذلك، ولأ  عععا صعععاحلة هنعععدضا  الوععععة يف عمعععوم (معععا 

 اسوموعو ( فريمع يف مناوعية نأاح الوعة إىل ما مسعا  نفال 
الميععانأ  معععن فويعععاتأ  الؤم عععات وو العلععع  (ومععن مل يسعععوطع مععع أ   عععوه الن يععع أح احملصعع ات الؤم عععات فمعععن معععا ملأعععا  

مميعانأ  بعضعأ  معن بععض فععسنأحوهن مذن الهل عن و تعوهن المعوضهن العععاو   صع ات غعري مسعافحات وه موخععذات 
الخدان ف ذا الحصن فع ن التعني بفاحنعة فعلعي ن نصعف معا علعى احملصع ات معن الععذائ ذلعك لعن خنعي الع عا مع أ  والن 

[( عطف قوله (ومن مل يسوطع م أ   وه( على قوله (والحل لأ  معا وضاء ذلأع ( 25ضحي  تصربوا خري لأ  وو غفوض 
 ذصيصا لعمومه بغري انماء، وت ييدا ن القه اسوطاعة الطولل 

   
 

 929صفحة : 
 
علعى والطول  بفوح الطاء وسأون الواو  ال دضف، وهو مصدض  عال اجملعازي  ععىن قعدض، وذلعك الن الطعول يسعول م ال عدضف   

ال اولععة؛ فلععذلك ي ولععون: تطععاول لأععذا، الي نطععى ليسخععذهللا، مث قععالوا: تطععاول،  عععىن تألععف ال ععدضف  واليععن الثععااي مععن يععد 
الوطاول  فئعلوا لطال احل ي ي مصدضا  بض  الطاء  ومعلوا لطال اجملازي مصدضا  بفوح الطاء  وهو  ا فاقا فيعه الععائ 

 بني الع يني الن كنيل 
ت( قاالهللا اجلم وض  بفوح الصا   وقاالهللا الأسائي  بأسا الصا   على اخوال  معيع   الحصعن  كمعا ت عدم  نفعا، و(احملص ا 

الي الععالو الحصععن النفسعع ن، الو الحصعع  ن الوليععايهن، فععالاا  العفيفععاتل واحملصعع ات ه ععا وصععف خععا   ععا  الغالععب، رن 
ه ي أح عا إه زان الو منعاو( الي  سعب خلعس انسعالم، السل  ه ي صد إه إىل نأاح اماالف عفيفة، قال تععاىل (وال انيعة 

 وقد قيل: إن انحصان يطلس على احلاية، والن الاا  احملص ات احلاائا، وه  اعي إليه، واللغة ه تساعد عليهل 
ضابععة، رن وراها ايية الن الطول ه ا هو ال دضف على بذل م ا هماالف حاف احوا  لو وم ا: الوىل، الو لنيعة، الو للثعة، الو  

و ذكععا عععدم اسععوطاعة الطععول يف م ابلععة قولععه (الن تموغععوا أبمععوالأ ( وقولععه (فععنتوهن المععوضهن فايضععة( ولععذلك كععان هععذا 
ارصح يف تفسري الطولل وهو قول مالك، وقاله ابن عما ، وهاهد، وابن ممعري، والسعدي، ومعابا ابعن زيعد، وذهعب البعو 

ي  ول فال يماح له ت و  انماء؛ رنه  الب ش وف إذ كانعا ع عدهللا امعاالف تعفعه ح يفة إىل الن من كانا له زومة واحدف ف 
عن ال ث، ووقع لالك ما ي عائ معن هعذا يف كوعائ  معد بعن العواز، وهعو قعول ابعن حميعب، واسوحسع ه اللخمعي والطعربي، 
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امة ه تسدها اماالف واحدف، وهو تضييس ه ي اسب يسا انسالم على الن احلامة إىل اماالف لنية قد ه يأون لن وف بل حل
فوعني الاموع إىل  لعب الوع و ، وومعو  ال عدضف، وقعال ضبيععة، وال خععي، وقوعا ف، وعطعاء، والثعوضي: الطعول: الصعرب واجللعد 

 على نأاح احلاائال 
لأعون  ووقع لالك يف كوائ  مد:  الن الذي جيد م ا حاف وه ي دض على نف و ا، وه جيوز له الن يو و  المة، وهذا لعيس 

ال ف ة من الطول ولأن رن ومو  ال ا  ول، وال ف ة ه  ي  ع  ا يف كلي ما  ، وقعال الصعم : جيعوز هلعذا الن يوع و  المعة 
رن نف ععة ارمععة علععى الهل ععا إن مل يضععم ا العع و  إليعععه، ورععاها الن ارععال  يف حععالل وقولععه (الن يعع أح( معمععول ( عععوه( 

 لصدض ب فسهل  ذ   الالم  الو  على  إذ ه يوعدى هذا ا
ومعىن (الن ي أح احملص ات( الي ي أح ال ساء احلاائا البأاضا الو ثيمات،  ل عليه قوله (فمما ملأا الميانأ  من فويعانأ    

 الؤم ات(ل 
وإ عال  احملصع ات علععى ال سعاء العالو يوعع وم ن الامعال إ عال  هععازي بعالقعة العنل، الي الالئععى يصعان  صع ات بععذلك  

ضا، ك وله تعاىل (قال الحدمها إن الضان العصا مخاا( الي ع معا  يعال إىل مخعا؛ الو بعالقعة معا كعان، إن كعن ال أاح إن كن البأا
ثيمات ك وله (و توا اليوامى المواهل ( وهذا بني، وفيعه غ يعة ععن أتويعل احملصع ات  ععىن احلاائعا، ف نعه إ عال  ه تسعاعد عليعه 

 الفساون يف ال ول بذلكل  اللغة، ه على احل ي ة وه على اجملاز، وقد تساهل
وقعد وصععف احملصعع ات ه ععا الؤم ععات، مععااي علععى الغالععب، ومعظعع  علمععاء انسععالم علععى الن هععذا الوصععف خععا  للغالععب  

ولعل الذي زل   على ذلك الن اسوطاعة نأاح احلاائا الأوابيات  ول، إذ مل تأن إاحة نأاح ن مناو ة العئ  ععن 
نمععاء السععلمات منععاو ا العئعع  عععن احلاائععا السععلمات، فحصععل مععن ذلععك الن يأععون احلاائععا السععلمات، وكععان نأععاح ا

منععاو ا العئعع  عععن الأوابيععات اليضععا ب اعععدف السععاوافل وعلععة ذلععك الن نأععاح ارمععة يعععا  اروه  للععا ، فلععذلك اللغععوا 
أعععاح ارمعععة السعععلمة الوصعععف ه عععا، والعملعععوهللا يف قولعععه (معععن فويعععاتأ  الؤم عععات(ل وشعععذ بععععض النعععافعية، فعععاعوربوا ضخصعععة ن

مناو ة العئ  عن احلاف السلمةل ولو مع ال دضف على نأاح الأوابية، وكسن فائدف ذكعا وصعف الؤم عات ه عا الن النعاضع 
مل يأع ث ع ععد الونععايع بععذكا غععري الغالععب العوععرب ع ععدهللا، فصعاض الؤم ععات ه ععا كالل ععب يف  ععو  ه يلععدغ الععؤمن مععن محععا 

 ماتني  ل 
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والفويعات مجععع فوععاف، وهعي يف ارصععل النععابة كععالفع، والعاا  ،ععا ه ععا ارمعة ال لععس علي ععا الفوععاف كمعا ال لععس علي ععا اجلاضيععة،   

وعلى العمد الغالم، وهو هاز بعالقة اللع وم، رن العمعد وارمعة بععامالن معاملعة الصعغري يف اردمعة، وقلعة المعاهفل ووصعف 
و ييد ع د كافة السلف، ومج وض الئمة الف ه، رن ارصل الن يأون له مف وم، وه  ليل الؤم ات ع ب الفويات م صو  لل

يدل على تعطيله، فال جيوز ع ده  نأاح المة كوابيةل واحلأمة يف ذلك الن اموماع الا  والأفا يماعد الاالف عن احلامعة يف 
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يف ارب ععاء إذ يأونععون الضقععاء مععع منععاهدف  اعومععاض السععل ، في ععل الوفععا  بي  مععا، خبععال  الحععد الوصععفني، ويظ ععا الثععا ذلععك
الحععوال الععدين الخععالف فيموععد المععون بيعع    وبععني البععي  ، وقععال البععو ح يفععة: موقععع وصععف الؤم ععات ه ععا كموقعععه مععع قولععه 
(احملص ات الؤم ات(، فل  ين   يف نأاح ارمعة كوهنعا مؤم عة، قعال البعو عمعا بعن عمعد العرب: وه الععا  هعذا ال عول رحعد 

إه لعماو ابن شاحميل  وهو ببعي قدر ضوى عن عما بعن ارطعائ وعلعى بعن اليب  العب؛ ورن الا ح يفعة ه  من السلف
 ياى إعمال الف ومل 

 وت دم  نفا معىن (ملأا الميانأ (ل  
وال فع  وانضافة يف قوله (الميانأ ( وقوله (من فوياتأ ( للو ايب وإزالة ما ب ي يف نفو  العائ من احو اض العميد وانماء 

عععن نأععاح   وإنأععاح  ، وكععذلك وصععف الؤم ععات، وإن ك ععا نععااهللا للو ييععد ف ععو ه خيلععو مععع ذلععك مععن فائععدف الو ايععب، إذ 
 الأفاءف ع د مالك تعومد الدين الوهل 

وقولعه (وو العلع  مميععانأ ( اعع ا  مجعع معععان شعع، م  عا: النععه المعا، وقيعد لألمععا يف قولعه تععاىل (ومععن مل يسعوطع معع أ   
 ععوه( اخل؛ وقععد وععول النعع وف والعئلععة  ون و يععس شععاو  و تعععاىل، فسحععاهل  علععى إميععاهن  الطلععع عليععه ض،عع ل ومععن تلععك 
العان النه تعاىل الما ب أاح انماء ع د العئ  عن احلاائا، وكانوا يف اجلاهلية ه ياضون ب أاح ارمة ومعل ا حليلة، ولأن 

  و إكععاام انمععاء الؤم ععات، معع اء علععى إميععاهنن، وإشعععاض أبن وحععدف انميععان قابععا ي ضععون معع  ن شعع وا   المغععاء، فععسضا
ارحعااض مععن العميعد، فلمععا شعاع ذلععك كلعه ذيلععه ب ولععه (وو العلع  مميععانأ (، الي ب وتعه، فلمععا كعان انميععان، هعو الععذي ضفععع 

عن ت وم ن، ورنه ضئ المعة يأعون إمياهنعا خعريا  الؤم ني ع د و  ضمات كان إميان انماء م  عا لألحااض ب و اهسو أا 
مععن إميععان ضمععل حععا، وهععذا ك ولععه (إن الكععامأ  ع ععد و الت ععاك (ل وقععد الشععاض إىل هععذا ارخععري صععاحب الأنععا ، وابععن 

 عطيةل 
لعي   وقوله (بعضأ  معن بععض( تعذييل لن الكعد بعه الععىن الثعان العاا  معن قولعه (وو العلع  مميعانأ ( ف نعه بععد الن قعائ إ 

انمععاء مععن مانععب الوحععدف الدي يععة قععا،ن إلععي   مععن مانععب الوحععدف ال وعيععة، وهععو الن ارحععااض والعميععد كل عع  مععن بعع    م 
  (من( اتصاليةل 

وفاع عن ارما ب أاح انماء بيان كيفية ذلك ف ال (فانأحوهن مذن الهل ن( وشا  انذن لئال يأعون سعاا وزىن، ورن   
 لى ح و  الهل انماءل نأاح ن  ون ذلك اعوداء ع

وارهل ه ا  عىن السا ف الالأني، وهو إ ال  شائع على سا ف العميد يف كالم انسالم، والحسعب النعه معن مصعطلحات  
ال ا ن تلطفا العميد، كما وقع ال  ي الن ي ول العمد لسيدهللا: سيدي، بعل ي عوم: معوهيل ووقعع يف حعديث بايعاف  الن الهل عا 

 هل (ل  البوا إه الن يأون الوهء
واييععة  ليععل علععى وهيععة السععيد رموععه، والنععه إذا نأحععا ارمععة بععدون إذن السععيد فال أععاح مفسععوو، ولععو المععازهللا سععيدهال  

واخولف يف العمد: ف ال النع ، واروزاعي، و او : هو كارمةل وقال مالك، والبو ح يفة، ومجاعة من الوابعني: إذا المازهللا 
الوهية يف الاالف، احوئاما ضعيفا، واحوىل ،ا احل فية على عأس ذلك، إذ مسى و السيد ماز، وهوىل ،ا هش ا  الصل 
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ذلك إذث ومل يسمه ع دا، وهو احوئا  ضعيف، رن انذن يطلس على الع عد ه سعيما بععد الن  خلعا عليعه اء السعممية 
 الوعل ة ئ(انأحوهن(ل 

تعوهن( وإضعافة ارمعوض إلعي ن،  ليعل علعى الن ارمعة الحعس   اهعا وال ول يف ارموض والعاو  ت دم قايمال غري الن قولعه (و  
من سيدها، ولذلك قال مالك يف كوائ الاهون، من الدونعة: إن علعى سعيدها الن جي  هعا   اهعال ووقعع يف كوعائ ال أعاح 

إذا مل تمعوال  الثان م  ا: إن لسيدها الن أيخذ م اهال ف يل: هو اخوال  من قول مالك، وقيل: إن قوله يف كوعائ ال أعاح:
 الو إذا م  ها من ع دهللا قمل ذلك، ومعىن تموال إذا معل سأ اها مع زوم ا يف بيا سيدهال 
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 وقوله ( ص ات( حال من ضمري انماء، وانحصان الو و  الصحيح، ف ي حال م دضف، الي ليصان  ص اتل   
ان( قصععد م  ععا تفظيععع مععا كانععا تاتأمععه انمععاء يف وقولععه (غععري مسععافحات( صععفة للحععال، وكععذلك (وه موخععذات الخععد 

 اجلاهلية مذن موالي ن هكوسائ الال المغاء و وهللا، وكان ال ا  يومئذ قايما عصاه  اجلاهليةل 
والسافحات الع وان معع غعري مععنيل وموخعذات ارخعذان هعن موخعذات الخعالء توخعذ الواحعدف خلعيال ذعو  بعه ه أتلعف  

نععمه ال أععاح مععن م ععة عععدم الوعععد ، إه النععه خيالفععه مععن م ععة الوسعع  وم ععل ال سععب وخلععف باقععع غععريهللال وهععذا وإن كععان ي
الاوءف، ولذلك عطفعه علعى قولعه (غعري مسعافحات( سعد لعداخل الع ىن كل عال وت عدم الأعالم علعى النعواع العاشعاف الع  كعان 

 علي ا الهل اجلاهلية يف الول هذهللا السوضفل 
 الهللا اجلم وض  بفوح الصا   ل وقاالهللا الأسائي  بأسا الصا   وقا  
وقوله (ف ذا الحصن( الي الحص  ن، الي ف ذا ت ومنل فايية ت وضعي الن الوع و  شعا  يف إقامعة حعد الع ث علعى انمعاء، والن  

احلد هو اجللد العني رنه العذي ميأعن فيعه الو صعيف الععد ، واعلع  الث إذا ماي عا علعى معا ح   عاهللا  عا ت عدم يف مععىن اييعة 
ني الن تأون هذهللا ايية ن لا بعد شعاع حعد اجللعد لل انيعة والع ان  يعة سعوضف ال عوضل فوأعون  صصعة لعمعوم ال انيعة الاضية تع

بغري ارمة، ويأون وضع هذهللا ايية يف هذا الوضع  ا الحلس ،ذهللا السوضف إكماه لألحأام الوعل ة انماء كما هو واقع يف 
من م دمات هذا الوفسريل وهذهللا ايية وري في ا الوسولون هقوضائ ا الن ه ود  نظائا عديدف، كما ت دم يف ال دمة الثام ة

ارمة يف ال ىن إه إذا كانا مو ومة، فوسوهلا عما بن ارطائ، وابن مسعو ، وابن عما أبن انحصعان ه عا انسعالم، وضالوا 
ععةل وه الرعن الن  ليعل ارئمعة ارضبععة هعو زعل الن ارمة ود يف ال ث سواء كانا مو ومة الم ع ىب، وإليعه ذهعب ارئمعة ارضب

انحصان ه ا على معىن انسالم، بل ما ثما يف الصحيحني الن ضسول و صلى و عليه وسل  سئل عن ارمة إذا زنعا 
ومل وصعن؛ فسومععب علي ععا احلععدل قعال ابععن شعع ائ فارمععة الو ومعة  ععدو ف ال ععا ن، وارمععة غعري الو ومععة  ععدو ف السعع ةل 

نع  هذا الأالمل قال ال اضي إمساعيل بن اسحس: يف زعل انحصعان يف اييعة علعى انسعالم بععد؛ رن ذكعا إميعاهنن قعد و 
 ت دم يف قوله (من فوياتأ  الؤم ات( وهو تدقيس، وإن الاهللا ابن عطيةل 
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ا  لعا علعى الن ارمعة ه وقد  لا اييعة علعى الن حعد ارمعة اجللعد، ومل تعذكا العام ، فع ذا كعان العام  منعاوعا قمعل ن وهلع  
ضم  علي ا، وهو مذهب اجلم وض، وتوقف البو ثوض يف ذلك، وإن كان الام  قد شاع بعد ذلعك فعال تعدل اييعة علعى نفعي 
ضمع  ارمعة، غعري الن قصعد الو صعيف يف حعدها يعدل علعى الهنعا ه يملع  ،عا حعد احلعاف، فعالام  ي وفعي رنعه ه ي معل الوئ ئعة، 

وقد ضوي عن عما بن ارطائ: النعه سعئل ععن حعد ارمعة ف عال:  ارمعة الل عا فعاوف ضالسع ا معن وهو ما ذهل ع ه البو ثوضل 
وضاء العداض  الي الل عا يف بيعا الهل ععا ق اع عا، الي الهنعا ذعا  إىل كععل موضعع ياسعل ا الهل عا إليععه ه ت عدض علعى اهمو عاع مععن 

ه حعد علي ععا إذا فئعات معا مل توعع و ، ذلعك، فوصعري إىل حيعث ه ت ععدض علعى اهمو عاع مععن الفئعوض، قعالوا: فأععان يعاى الن 
وكسنععه ضالى الهنععا إذا ت ومععا ف ععد م ع ععا زوم ععال وقولععه هععذا وإن كععان غععري النعع وض ع ععه، ولأ  ععا ذكععاثهللا رن فيععه للمومصععا 

 بوصايف النايعة عربهللا يف تغليظ الع وبة   داض قوف اريانة وضعف العذضفل 
ص ، والبو معفا، ويع وئ: (الحصن(  بض  اهلم ف وكسا الصعا   مم يعا وقاال ثفع، وابن كثري، وابن عاما، وحف  عن عا 

لل ائععب، وهععو  عععىن  صعع ات الفوععوح الصععا ل وقععاالهللا زعع ف، والأسععائي والبععو بأععا عععن عاصعع ، وخلععف: بفععوح اهلمعع ف وفععوح 
 الصا ، وهو معىن  ص ات  بأسا الصا   ل 

 رن يو يد خبنية الع ا، وذلك احلأ  هو نأاح انماءل وقوله (ذلك لن خني الع ا م أ ( إشاضف إىل احلأ  الصا   
والع عا: النع ةل قعال تععاىل (ولععو شعاء و رع عوأ ( والضيعد بععه ه عا منع ة الع بعة الع  تأععون ذضيععة إىل الع ث، فلعذلك قععال  

 بعض  : الضيد الع ا ال ثل 
يويسععا لععه نأععاح احلععاف فلععذلك خععريل لععئال يوقععع وقولععه (والن تصععربوا خععري لأعع ( الي إذا اسععوطعو  الصععرب مععع النعع ة إىل الن  

 الب اءهللا يف ذل العمو ية الأاوهة للناضع لوه الضاوضف، ولئال يوقع نفسه يف مذلة تصا  ال ا  يف زومهل 
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حعة، معؤذن وقوله (وو غفوض ضحي ( الي إن خفو  الع ا ومل تصعربوا عليعه، وتع ومو  انمعاء، وعليعه ف عو مؤكعد لععىن انا  

أبن إاحة ذلك رمل ضفع احلا ، رن و ضحي  بعما هللا، غفوض، فالغفاف ه ا  عىن الوئاوز عما ما ي وضعي م صعد النعايعة 
 واميه، فليس ه ا ذنب حع يغفال 

 [( تعذييل ي صعد م عه اسعوئ ا 26(يايد و ليمني لأ  وي ديأ  س ن الذين من قملأ  ويووئ عليأ  وو علي  حأعي   
الؤم ني واسو  ال نفوس   إىل اموثال ارحأام الو دمة من الول السوضف إىل ه ا، ف هنعا الحأعام مجعة والوامعا ونعواهللا ت ضعي إىل 
خلع عوائد الل وها، وصاف   عن ش وات اسوماحوها، كما الشاض إليعه قولعه بععد هعذا (ويايعد العذين يومععون النع وات(، الي 

لية، فسع ب ذلك بميان الن يف ذلك بياث وهدىل حع ه تأعون شعايعة هعذهللا ارمعة اهس سال على ما كانوا عليه يف اجلاه
 ون شاائع ارم  ال  قمل ا، بل تفوق ا يف انوظام الحواهلا، فأان هعذا كاهعوعذاض علعى معا ذكعا معن احملامعاتل ف ولعه (يايعد 
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مععن قععمل  ، ففيععه الن هععذهللا النععايعة و ليمععني لأعع ( تعليععل لوفصععيل ارحأععام يف مواقععع النععم ات كععي ه يضععلوا كمععا ضععل 
 الهدى  ا قمل ال 

 وقوله (وي ديأ  س ن الذين من قملأ ( بيان ل صد إحلا  هذهللا ارمة   ااي ارم  ال  قمل ال  
وانضا ف: ال صد والع م على العمل، وتطلس على الصعفة انهليعة الع  ذصع  المأعن بعمعض معا جيعوز عليعهل واهمو عان  عا  

مسلمني من توضيح ارحأام قد حصلا إضا ته فيما مضى، وإمنا عرب بصيغة الضاضع ه ا للدهلة علعى جتعد  شاعه و لل
الميان واسومااضهللا، ف ن هذهللا الونايعات  ائمة مسوماف تأون بياث للمخا مني ولن ماء بعده ، وللدهلعة علعى الن و يم عي 

 بعدها بياث موعاقمال 
( انوصععب فعععل (يمععني( أبن الصععدضية  ذوفععة، والصععدض ال سععمك مفعععول (يايععد(، الي يايععد و وقولععه (يايععد و ليمععني لأعع   

الميععان لأعع  واهلععدى والووبععة، فأععان الصععل اهسععوعمال ذكععا (الن( الصععدضية، ولععذلك فععالالم ه ععا لووكيععد معععىن الفعععل الععذي 
قمعة رن الصعدضيةل ت عول، الضيعد الن تفععل والضيعد قمل ا، وقد شاعا زاي ف هعذهللا العالم بععد معا ف انضا ف وبععد معا ف ارمعا معا

لوفعل، وقال تعاىل (يايدون الن يطفئوا نوض و أبفواه  ( وقال (يايدون ليطفئوا نعوض و أبفعواه  ( وقعال (والمعات الن السعل  
لؤكععدف كمععا لععائ العععالني( وقععال (والمععات رعععدل بيعع أ ( فعع ذا مععايوا الععالم الشععم ا هم الوعليععل ف ععدضوا (الن( بعععد الععالم ا

قعدضوها بععد هم كععي رهنعا الشععم و ا يف الصعوضف، ولععذلك قعال ال عااء: الععالم ثئمعة عععن الن الصعدضيةل وإىل هععذهللا الطاي عة مععال 
 صاحب الأنا ل 

وقال سيمويه: هعي هم الوعليعل الي هم كعي، والن معا بععدها علعة، ومفععول الفععل العذي قمل عا  عذو  ي عدض ال اي عة، الي  
يل والوحار ليمني، وم    من قاض قول سيمويه أبن الفعول احملذو   ل عليه الوعليل الذكوض في دض: يايد و يايد و الوحل

 الميان ليمني، فيأون الأالم ممالغة  عل العلة نفس العللل 
لصعدض  ون وقال ارليل، وسيمويه يف ضواية ع ه: العالم رعا  مسعو ا هعو خعرب ععن الفععل السعابس، وذلعك الفععل م عدض ا 

سابك على حعد  تسعمع العيعدي خعري معن الن تعااهللا  الي إضا ف و كائ عة للميعان، ولععل الأعالم ع عده   معول علعى المالغعة  
كسن إضا ف و ا صات يف ذلكل وقالعا  ائفعة قليلعة: هعذهللا العالم للو ويعة علعى خعال  ارصعل، رن هم الو ويعة إمنعا جيعاء 

و الوعسخال والحسععن الومعوهللا قعول سعيمويه، بعدليل  خعول الععالم علعى كعي يف قعول قعيس بععن ،عا إذا ضععف العامعل الفاعيعة ال
 سعد بن عما ف ار ضميل 

           
الض ت لأيما يعل  ال ا  الهن ا                      سااويل قيس والوفو  ش و  وععن ال حعا  الن بععض ال عااء مسعى هعذهللا   

 الالم هم (الن(ل 
ين معن قععملأ ( اهلدايعة إىل الصععول معا صعلح بععه حعال ارمعع  الع  سعم و ا، مععن كليعات النععاائع، ومععىن (وي عديأ  سعع ن العذ 

وم اصدهال قال الفخا:  ف ن الناائع والوأعاليف وإن كانعا  ولفعة يف نفسع ا، إه الهنعا موف عة يف ائ الصعا   ل قلعا: 
 ف و ك وله تعاىل (شاع لأ  من الدين ما وصى به نوحا( اييةل 
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يوععوئ علععيأ ( الي يو مععل تععوبوأ ، إذ  م ععو  ونمععذم مععا كععان عليععه الهععل النععاو مععن نأععاح الزوا  اياء، ونأععاح وقولععه (و  
 الم ات نسائأ ، ونأاح الاائب، واجلمع بني ارخونيل 

   
 

 933صفحة : 
 
ععىن (ويوعوئ ومعىن (ويوعوئ علعيأ ( ي معل تعوبوأ  الأاملعة اتمعاع انسعالم، فعال ت  ضعوا ذلعك اضتأعائ احلعاامل ولعيس م  

عليأ ( يوف أ  للووبة، فينأل أبن ماا  و ه يوخلف، إذ ليس الووفيس للووبة  طا  يف مجيع ال ا ل فايية وايض علعى 
الووبة بطايس الأ اية رن الوععد ب موهلعا يسعول م الوحعايض علي عا مثعل معا يف احلعديث:  في عول هعل معن مسعوغفا فعسغفا لعه، 

 هو الومه يف تفسريها، وللفخا وغريهللا ه ا تألفات ه  اعي إلي ال  هل من  اع فسسوئيب له  هذا
وقولععه (وو علعععي  حأععي ( م اسعععب للميععان واهلدايعععة وال غيععب يف الووبعععة بطايعععس الوعععد ب موهلعععا، فعع ن كعععل ذلععك الثعععا العلععع   

 واحلأمة يف إضشا  ارمة وت ايم ا إىل الاشدل 
[( كعاض قولععه (وو يايعد الن يوععوئ 27عععون النع وات الن نيلععوا معيال عظيمععا (وو يايعد الن يوععوئ علعيأ  ويايععد العذين يوم 

عليأ ( لريتب عليه قوله (ويايد الذين يومعون الن وات الن نيلوا ميال عظيما( فليس بوسكيد لفظي، وهذا كما يعا  اللفظ 
 يف اجل اء والصفة و وها، ك ول ارحوص يف احلماسةل 

           
عععن مععوخم                       ذنععى بععوا ضهللا علععى ارقععاان  وقولععه تعععاىل (ضب ععا هععؤهء الععذين الغوي ععا فعع ذا تعع ول تعع ول   

الغوي ععاه  كمععا غوي ععا( وال صععد مععن الوعععا  نضا ف الععذين يومعععون النعع وات ت ميععه السععلمني إىل  خائععل العععدائ  ، ليعلمععوا 
العذين يومععون النع واتل ولعذلك قعدم السع د إليعه علعى ارعرب الفا  بني ماا  و معن ارلعس، ومعاا  الععوان النعيا ني، وهع  

الفعلععي يف قولععه (وو يايععد الن يوععوئ علععيأ ( ليععدل علععى الوخصععي  انضععايف، الي و وحععدهللا هععو الععذي يايععد الن يوععوئ 
 علععيأ ، الي هاضععأ  علععى الووبععة وانقععالع عععن العاصععي، والمععا الععذين يومعععون النعع وات فرييععدون انصععاافأ  عععن احلععس،
ومعيلأ  ع ععه إىل العاصعيل وإ ععال  انضا ف علععى ضغمعة الصععحائ النعع وات يف ميعل السععلمني عععن احلعس لنععاكلة (يايععد و 
ليمعني لأعع (ل وال صععو : وهعب الععذين يومعععون النع وات الن نيلععوال ولععا كانعا ضغمععو   يف ميععل السعلمني عععن احلععس ضغمععة ه 

ف الايد للفعلل ونظريهللا قولعه تععاىل  بععد هعذهللا اييعة  (ينع ون الضعاللة ذلو عن سعي   حلصول ذلك، الشم ا ضغمو   إضا 
 ويايدون الن تضلوا السميل(ل 

وحذ  موعلس (نيلوا( لظ وضهللا من قاي ة ال ام، والضا  الذين يومعون الن وات الذين تغلم   ش وا   على  الفة ما شاعه  
يف عواقعب العذنوئ ومفاسعدها وع وبو عا، ولأع    ياضعون شع وا    و هل : من الذين ه  ين هل ل وه  الذين ه ي ظعاون

الداعية إلي ال ويف ذكا هذهللا الصلة ه ا تن يع حلعاهل ، ففعي الوصعول إميعاء إىل تعليعل ارعرب، والعاا  ،ع  النعاكون: الضا وا الن 
ن ارئ ونأععاح العمععات واجلمععع يوععمع   السععلمون يف نأععاح الزوا  اياء، والي ععو  الضا وا الن يومعععوه  يف نأععاح ارخععوات معع
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بني ارخوني، واليل العظي  هو المعد ععن الحأعام النعاع والطععن في عا، فأعان النعاكون هممعون للمسعلمني الع ىن ويعاضعون 
علعي   المغعااي، وكعان اجملعو  يطع عون يف وععار اب عة ارو واب عة ارخعا وي ولعون: لعاذا الحععل  يع أ  اب عة العمعة واب عة ارالععة، 

لي ععو  ي ولععون: ه وعععام ارخععا العع  لعععألئ وه وععام العمععة وه ارالعععة وه الععع  وه ارععال، وععععرب عععن مجيععع ذلعععك وكععان ا
النعع وات رن هععيء انسععالم قععد بععني انو ععاء إاحععة مععا البععيح يف النععاائع ارخععاى، بلععه مععا كععان حاامععا يف النععاائع كل ععا 

 وتساهل فيه الهل الناول 
 [(  28خلس اننسان ضعيفا (يايد و الن خيفف ع أ  و  
 

 934صفحة : 
 
الع ب اهعوذاض الذي ت دم ب وله (يايد و ليمني لأ  وي ديأ  س ن العذين معن قعملأ ( الوعذكري أبن و ه يع ال مااعيعا   

ا كيفيعة ضف ه ،ذهللا ارمة وإضا ته ،ا اليسعا  ون العسعا، إشعاضف إىل الن هعذا العدين بعني حفعظ الصعا  و ضء الفاسعد، يف اليسع
والضف  عا، فا عا اللغعا النعايعة بععض الفاسعد إذا كعان يف احلمععل علعى تاك عا منع ة الو تعطيعل مصعلحة، كمعا اللغعا مفاسععد 
نأععاح انمععاء نظععاا للمنعع ة علععى غععري ذي الطععولل وايايت الدالععة علععى هععذا العععىن بلغععا مملعع  ال طععع ك ولععه (ومععا معععل 

  اليسعا وه يايععد بأع  العسعا( وقولعه (ويضعع عع    إصعاه  وارغعالل العع   علعيأ  يف العدين معن حعا ( وقولعه (يايعد و بأع
كانععا علععي  (، ويف احلععديث الصععحيح: (إن هععذا الععذين يسععا ولععن ينععا  هععذا الععدين الحععد إه غلمععه(، وكععذلك كععان أيمععا 

نعاين ه م فعاين  ل الصحابه الذين ياسعل   إىل بعث العدين؛ ف عال لععاذ واليب موسعى:  يسعاا وه تعسعاا  وقعال  إمنعا بعثعو  مم
وقعال لععاذ لععا شعأا بععض الصععلني خلفعه معن تطويلععه  الفوعان النعا  ل فأععان الويسعري معن الصععول النعايعة انسعالمية، وع ععه 

 تفاعا الاخ  ب وعي ال 
وقوله (وخلس اننسان ضعيفا( تعذييل وتوميعه للوخفيعف، وإر عاض ل يعة هعذا العدين والنعه الليعس ار اين ال عا  يف كعل زمعان  
أععان، ولععذلك فمععا مضععى مععن ار اين كععان مااعععى فيععه حععال  ون حععال، ومععن هععذا العععىن قولععه تعععاىل (اين خفععف و وم

ع أ  وعل  الن فيأ  ضعفا( ايية يف سوضف ارنفالل وقعد فسعا بعضع   الضععف ه عا أبنعه الضععف معن م عة ال سعاءل قعال 
يس ماا هللا حصا معىن ايية فيه، ولأ عه  عا ضوععي يف  اوو   ليس يأون اننسان يف شيء الضعف م ه يف الما ال ساء  ول
 ايية ه  الة، رن من ارحأام الو دمة ما هو تاخي  يف ال أاحل 

(اي الي عععا العععذين  م عععوا ه أتكلعععوا المعععوالأ  بيععع أ  الما عععل إه الن تأعععون جتعععاضف ععععن تعععاا  مععع أ (  اسعععوئ ا  معععن الونعععايع  
افوواحععه ئ(اي الي ععا الععذين  م ععوا(، وم اسععموه لععا قملععه الن الحأععام الواضيععث  ال صععو  مععن هععذهللا السععوضفل وعالمععة اهسععوئ ا 

وال أاح اشوملا على الواما ميواء ذي احلس يف الال ح ه، ك وله (و توا اليوامى المواهل ( وقولعه (فعستوهن المعوضهن فايضعة( 
 رموال وارنفسل وقوله (ف ن  أ لأ  عن شيء م ه نفسا( ايية، فانو ل من ذلك إىل تنايع عام يف ا

وقد ت دم الن اركل هاز يف اهنوفاع النيء انوفاعا بما، ه يعو  معه إىل الغري، فسكل ارموال هو اهسويالء علي ا نميه  
عععدم إضماع ععا رضا،ععا، وغالععب هععذا العععىن الن يأععون اسععويالء رلعع ، وهععو هععاز صععاض كاحل ي ععةل وقععد يطلععس علععى اهنوفععاع 
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تعاىل (ف ن  أ لأ  عن شيء م ه نفسا فألوهللا ه يئا مايئا( وقوله (ومعن كعان ف عريا فليسكعل الععاو (،  السذون فيه ك وله
 ولذلك غلب ت ييد ال  ي ع ه من ذلك ب يد (الما ل( و وهللال 

ن الكعل والضمري الافوع ئ(أتكلوا(، والضمري الضا  إليه الموال: ضامعان إىل (الذين  م وا(، وراها الن العاء ه ي  عي عع 
مال نفسه، وه يسمى انوفاعه  اله الكال، فالعىن: ه أيكل بعض   مال بعضل والما ل ضد احلس، وهو معا مل ينعاعه و 

 وه كان عن إذن ضبه، والماء فيه للمالبسةل 
   
 

 935صفحة : 
 
ما ععل، فععالعىن: لأععن كععون واهسععوث اء يف قولععه (إه الن تأععون جتععاضف( م  طععع، رن الوئععاضف ليسععا مععن الكععل ارمععوال ال  

الوئاضف غري م  ي ع هل وموقع ال  طع ه ا بني ماض على الطاي ة العابية، إذ ليس يل م يف اهسودضاو يول الأالم السابس 
للنيء السودضو وه يفيد اهسودضاو حصاا، ولذلك ف و م وضى احلال، وجيوز الن جيعل قيد (الما ل( يف حالة اهسوث اء 

الكعععل ارمعععوال يف الوئعععاضف، ولعععيس كعععذلك، والايمعععا كعععان اهسعععوث اء فوخصعععي  الوئعععاضف اهسعععودضاو الو  قعععد حصعععا إاحعععة
اهسوث اء رهنا الشد النواع الكل ارموال شم ا الما ل، إذ الوربععات كل عا الكعل المعوال ععن  يعب نفعس، والعاوضعات غعري 

 ل يموعه يف نظعاهللا يطيعب نفسعهل والمعا الوئعاضف الوئاضات كعذلك، رن الخعذ كعال الوعاوضعني عوضعا عمعا بذلعه ل خعا مسعاواي
فألمعل مععا في عا مععن الخععذ الوصعدي للوععاما مععاه زائعدا علععى قيمععة معا بذلععه للمنعع ي قعد تنععمه الكععل العال الما ععل فلععذلك 
خصا اهسودضاو الو اهسعوث اءل وحأمعة إاحعة الكعل العال ال ائعد في عا الن علي عا معداض ضوا  السعلع احلاميعة والوحسعي ية، 

ه تصدي الوئاض وملم   السلع لا ومد صاحب احلامة ما يسد حاموه ع عد اهحويعا ل وينعري إىل هعذا معا يف الو عس ولو 
عن عما بن ارطائ النه قال: يف احوأاض الطععام  ولأعن الميعا مالعب ملعب علعى عمعو  كمعدهللا يف النعواء والصعيف فعذلك 

 ضيف عما فليمع كيف شاء وميسك كيف شاء  ل 
(إه الن تأععون جتععاضف(  بافععع جتععاضف  علععى النععه فاعععل لأععان مععن كععان الوامععة، الي ت عععل وقععاالهللا عاصعع ، وزعع ف، وقععاال اجلم ععوض:  

والأسععائي، وخلععف  ب صععب جتععاضف  علععى النععه خععرب كععان ال اقصععة، وت ععديا امس ععا: إه الن تأععون ارمععوال جتععاضف، الي المععوال 
 جتاضفل 

زف، الي صا ضف عن ال اضي وهو الاضا من اجلانمني  عا يعدل وقوله (عن تاا  م أ ( صفة ل(جتاضف(، و(عن( فيه للمئاو  
عليعه معن لفعظ الو ععا ل ويف اييععة معا يصعلح الن يأعون مسععو دا ل عول مالعك معن نفععي خيعاض اجمللعس: رن و مععل م ععا  

 اهنع ا  هو ال اضي، وال اضي هصل ع د الومايع انجيائ وال مولل 
ل، وقععد قععال ضسععول و صععلى و عليععه وسعل   ه هععل مععال امععائ مسععل  إه عععن وهعذهللا اييععة الصععل عظععي  يف حامععة ارمعوا 

  يب نفس  ل ويف خطمة حئة الو اع  إن  ماءك  والموالأ  عليأ  حاام  ل 
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وت در ال  ي عن الكعل ارمعوال علعى ال  عي ععن قوعل ارنفعس، معع الن الثعان الخطعا، إمعا رن م اسعمة معا قملعه الفضعا إىل  
موال فاسوحس الو در لذلك، وإما رن الخا مني كانوا قاي  ع د اجلاهلية، وكان الكل ارموال الس ل ال  ي عن الكل ار

علعي  ، وهع  الشعد اسعوخفافا بعه مع    ب وعل ارنفعس، رنعه كعان ي عع يف مواقعع الضععف حيعث ه يعدفع صعاحمه ععن نفسععه  
ا  قوعل الع فس، فع ن تمعاتعه ه يسعل  م  عا الحعد، وإن كاليوي  والاالف وال ومةل فسكل الموال هؤهء يف مسمن معن الومععات خبع

 بل  من النئاعة والع ف يف قومه كل ممل ، وه الم ع من كليب وائل، رن ال مائل ما كانا  دض  ماء قوالهال 
[ ومن يفعل ذلك عدواث ورلما فسو  نصليه ثضا وكان ذلك على و 29(وه ت ولوا النفسأ  إن و كان بأ  ضحيما  

[(  قوله (وه ت ولوا النفسأ ( هني عن الن ي ول الامل غريهللا، فالضمريان فيعه علعى الووزيعع، إذ قعد علع  الن الحعدا 30ريا يس
ه ي ول نفسه في  عي ععن ذلعك، وقوعل الامعل نفسعه  اخعل يف ال  عي، رن و مل يعمح لسنسعان إتعال  نفسعه كمعا الاح لعه 

ععن قوعل العاء نفسعه فعالل والمعا معا يف مسع د اليب  او : الن عمعاو بعن صعا  مالعه، المعا الن يأعون العاا  ه عا خصعوص ال  عي 
الععاص  ضضععي و ع عه  تععيم  يف يععوم شعديد الععرب  ومل يغوسعل، وذلععك يف غعع وف ذات السالسعل وصععلى ال عا ، وبلعع  ذلععك 

و عليعه وسعل  فعذلك ضسول و، فسسله وقال: اي ضسول و إن و ي ول (وه ت ولوا النفسأ (، فل  ي أا عليه ال   صعلى 
 من اهحوئا  بعموم ضمري (ت ولوا(  ون خصوص السمبل 

وقوله (ومن يفعل ذلك( الي الذكوض: من الكل الال الما ل وال وعلل وقيعل: انشعاضف إىل معا ذكعا معن قولعه تععاىل (اي الي عا  
وض  وعيعد قملعه، قالعه الطعربي، وإمنعا قيعدهللا الذين  م وا ه هل لأ  الن تاثوا ال ساء كاها( رن ذلك كله مل يعا  بععدهللا وعيعد، و 

العدوان والظل  ليخا  الكل الال بومه احلس، وقوعل الع فس كعذلك، ك وعل ال اتعل، ويف احلعديث  فع ذا قالوهعا عصعموا مع  
  ماءه  والمواهل  إه    ا  ل 
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لوسعل  بنعدف، ف عد يأعون بظلع  غالمعا، ويعدون والعدوان  بض  الععني  مصعدض بعوزن كفعاان، وي عال  بأسعا الععني  وهعو ا  

 حس، قال تعاىل (فال عدوان إه على الظالني( وعطف قوله (ورلما( على (عدواث( من عطف اراص على العامل 
و(سو ( حا  يدخل على الضاضع فيمحضعه للع ك  السعو مل، وهعو معاا   للسعني علعى ارصعح، وقعال بععض ال حعاف:  

عيد ومساهللا: الوسويف، وليس يف اهسوعمال ما ين د هلذا، وقعد ت عدم ع عد قولعه (وسيصعلون (سو ( تدل على مسو مل ب
سعريا( يف هذهللا السوضفل و(نصليه( اعله صاليا الو   قا، وقد مضى فعل صلي اليضا، وومعه نصعب (ثضا( ه العك، واييعة 

 ال اسب الضاوضيل  لا على كليوني من كليات النايعة: ومها حفظ ارموال، وحفظ ارنفس، من قس  
[( اععع ا  ثسععب ذكععاهللا بعععد ذكععا 31(إن جتو مععوا كمععائا مععا ت  ععون ع ععه نأفععا ععع أ  سععيئاتأ  ونععدخلأ  مععدخال كاميععا  

ذنمععني كمععريين: ومهععا قوععل العع فس، والكععل الععال الما ععل، علععى عععا ف ال ععا ن يف الوفعع ن مععن السععلوئ إىل السععلوئ، ويف انو ععاز 
 اعظ وعأسهل الفاص يف إل اء الونايع ع ب الو 
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وقععد  لععا إضععافة (كمععائا( إىل (مععا ت  ععون ع ععه( علععى الن ال م ععات قسععمان: كمععائا، و وهنععا، وهععي العع  تسععمى الصععغائا،  
وصفا بطايس ال ابلة، وقد مسيا ه ا سيئاتل ووعد أبنه يغفا السيئات للذين جيو مون كمائا ال  يات، وقال يف  ية الع ئ  

لفععواحأل إه اللمعع ( فسعمى الأمععائا فععواحأل ومسعى م ابل ععا اللمعع ، فثمعا بععذلك الن العاصععي (العذين جيو مععون كمعائا انمث وا
ع د و قسمان: معاصعي كمعريف فاحنعة، ومعاصعي  ون ذلعك يأثعا الن يلع  العؤمن ،عا، ولعذلك اخولعف السعلف يف تعيعني 

اليوععي ، والفععااض يععوم ال حععف، الأمععائال فعععن علععي: هععي سععمع: انشععااو اهلل، وقوععل العع فس، وقععذ  احملصعع ات، والكععل مععال 
والوعائ بعد اهلئافل واسودل جلميع ا  ا يف ال ا ن من ال لة معازم ال  عي ع  عال ويف حعديث المخعاضي ععن ال ع  صعلى و 
عليه وسل   ات وا السمع الوب اتلل  فذكا ال  ذكاها علي إه النه مععل السعحا ععو  الوععائل وقعال عمعد و بعن عمعا: 

انحلا  يف السئد احلاام، وع و  الوالدينل وقال ابن مسعو : هي ما هنى ع ه معن الول سعوضف ال سعاء إىل  هي تسع ب اي ف
ه ال وعن ابن عما : كل ما وض  عليه وعيد ثض الو ععذائ الو لع عة ف عو كمعريفل وععن ابعن عمعا : الأمعائا معا هنعى و ع عه  

ة تؤذن ب لعة اكع اث ماتأم عا العدين وبضععف  اينوعهل ومعن كوابةل والحسن ضم  الأمريف قول إمام احلامني: هي كل مامي
السلف من قال: الذنوئ كل عا سعواء إن كانعا ععن عمعدل وععن اليب إسعحا  انسعفاائي  الن العذنوئ كل عا سعواء مطل عا، 

معن ونفى الصغائال وهذان ال وهن واهيان رن ار لة شاهدف بو سي  الذنوئ إىل قسمني، ورن ما تنعومل عليعه العذنوئ 
 الفاسد موفاوت اليضا، ويف ارحا يث الصحيحة إثمات نوع الأمائا والكرب الأمائال 

وي تب على إثمات الأمائا والصغائا الحأام تأليفية: م  ا الخا مة بوئ عب الأمعريف جت معا شعديدا، وم  عا ومعوئ الووبعة   
ا سعلب العدالعة ععن ماتأعب الأمعائا، وم  عا ن ع  م  ا ع د اق ا،ا، وم  ا الن تاو الأمائا يعوعرب توبعة معن الصعغائا، وم  ع

حأ  ال اضي الولمس ،ا، وم  ا مواز هئاان الوئاها ،ا، وم  ا تغيري ال أا على الولمس ،ال وت تب علي ا مسائل يف 
عومععاضهللا الصععول الععدين: م  ععا تأفععري ماتأععب الأمععريف ع ععد  ائفععة مععن ارععواض ، العع  تفععا  بععني العاصععي الأمععائا والصععغائا، وا

م  لععة بععني الأفععا وانسععالم ع ععد العو لععة، خالفععا جلم ععوض علمععاء انسععالمل فمععن العئائععب الن ي ععول قائععل: إن و مل مييعع  
الأمععائا عععن الصععغائا ليأععون ذلعععك زامععاا لل ععا  عععن انقعععدام علععى كععل ذنععب، ونظعععري ذلععك إخفععاء الصععالف الوسعععطى يف 

انمابعة يف سعاعات اجلمععة، هأعذا حأعاهللا الفخعا يف الوفسعري، وقعد تمعني الصلوات، وليلة ال دض يف لياي ضمضعان، وسعاعة 
ذهععول هععذا ال ائععل، وذهعععول ليفخععا عععن ض هللا، رن ارشععياء الععع  نظععاوا ،ععا تامععع إىل فضعععائل ارعمععال العع  ه يوعلععس ،عععا 

ا الألعف بعه إي عاع تأليف، ف خفايها ي صد م ه ال غيب يف توخي مظاهنا ليأثا ال ا  من فعل ارري، ولأن إخفاء ارم
 يف الضاللة، فال ي ع ذلك من الناضعل 
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والعدخل  بفععوح الععي   اسعع  مأععان العدخول، وجيععوز الن يأععون مصععدضا ميمععال والععىن: نععدخلأ  مأععاث كاميععا، الو نععدخلأ    
اا  بععه اجل ععةل والععدخل  بضعع  الععي (   خععوه كاميععال والأععار هععو ال فععيس يف نوعععهل فععالاا  إمععا اجل ععة وإمععا الععدخول إلي ععا، والعع

 كذلك مأان الو مصدض ال خلل وقاال ثفع، والبو معفا: (مدخال(  بفوح الي   وقاالهللا ب ية العناف  بض  الي   ل 
(وه توم عوا معا فضعل و بعه بعضعأ  علعى بععض للامعال نصعيب  عا اكوسعموا ولل سعاء نصعيب  عا اكوسعأ وسعئلوا و مععن  

 [( عطف على مجلة (ه أتكلوا الموالأ  بي أ  الما ل( (وه ت ولوا النفسأ (ل 32بأل شئ عليما فضله إن و كان 
وال اسمة بني اجلملوني الوعا فوني: الن الوم  همب للموم  النيء الذي ن اهللا، ف ذا الحمه التمعه نفسه فاام وصعيله وافوعنت  

إن مل يأن بيدهللا، وإىل اهسوئثاض بعه ععن صعاحب احلعس فعيغمض عي عه  به، فا ا بعثه ذلك اهفو ان إىل تدبري احليل لوحصيله
عن مالحظة الوامب من إعطاء احلس صاحمه وعن م اهي النايعة ال  تضم و ا اجلمل العطو  علي ال وقد اصعمح هعذا 

ا كثعريف إىل  لعة الوأ  يف زمان ا هذا فو ة لطوائف من السلمني سات هل  من الخال  الغعالف يف  لعب السعاواف  عا معا ال ع
 النيوعية فصاضوا يوخمطون لطلب الوساوي يف كل شئ ويعانون إضهاقا مل هصلوا م ه على  ائلل 

فال  ي عن الوم  وتطلع ال فو  إىل ما ليس هلا ماء يف هذهللا ايية عاما، فأان كالوذييل لألحأام الساب ة لسد ذضاع عا  
ناوضل وقد كان الوم  من العظ  وسائل اجلعاائ ، ف نعه يفضعي إىل احلسعد، وذضائع غريها، فأان من موامع الأل  يف  ضء ال

وقد كان الول مام حصل يف ارض  ننس عن احلسدل ول د كثا ما انوم ا الموال، وقولا نفو  للاغمة يف بس  ضز ، الو 
 فو ة نساء، الو نوال ملك، والواضي   افح  وا ث من هذا ال ميلل 

و ن  الموال الثاين، ون  انصماء الواضثني، ون  اهسعوئثاض أبمعوال اليوعامى ذكعوضه  وإثث ع ، والذي يمدوا الن هذا الوم  ه 
ون  حامان ال ساء من الرياث لي اسب ما سعمس معن إيوعاء اليوعامى المعواهل ل وإنصعا  ال سعاء يف م عوضهن، وتعاو مضعاض ن 

 هل ل وكل ذلك من تفضيل بعض ال ا  على بعض يف الاز ل إجلاء إىل إس ا  ا، ومن إعطاء انصماء الوضثة كما قس  و 
وقد البدى ال فال م اسمة للعطف ت دض  فيما ذكاتعهل ويف سع ن ال معذي ععن هاهعد، ععن الم سعلمة الهنعا قالعا: اي ضسعول  

علعى بععض(ل قعال و يغ و الامال وه يغ و ال ساء، وإمنا ل ا نصف الرياث، فسن ل و (وه توم وا ما فضل و به بعضأ  
ال مذي: هذا حديث ماسلل قعال ابعن الععايب: وضواايتعه كل عا حسعان مل تملع   ضمعة الصعحةل قلعا: لعا كعان ماسعال يأعون 
قوله: فسن ل و (وه توم وا( اخلل من كالم هاهد، ومع اهللا الن ن ول هذهللا ايية كعان قايمعا معن زمعن قعول الم سعلمة، فأعان يف 

 وغريهال عموم ا ما يا  على الم سلمة 
وقد ضويا  لض: بعض ا يف الن هعذهللا اييعة ن لعا يف نع  ال سعاء اجل عا ، وبعضع ا يف الهنعا ن لعا يف قعول امعاالف  إن للعذكا   

مثعل حعظ ارنثيعني وشع ا ف امععاالتني بامعل الفع حن يف العمعل كعذلك  ، وبعضعع ا يف الن ضمعاه قعالوا: إن ثعوائ العمال عا علععى 
الن ال سعاء سععسلن المعا النع ا ف يف سععميل و وقلعن لععو كوعب علي ععا ال وعال ل اتل ععال الضععف معن ثععوائ ال سعاء، وبعضعع ا يف 

 وكل ذلك م ئيات والمثلة  ا يله عموم (ما فضل و به بعضأ  على بعض(ل 
والوم  هو  لب حصول ما يعسا حصوله للطالبل وذلك له الحوال: م  ا الن يومعىن معا هعو معن فضعل و غعري ملوفعا  

يد الغري، وه مانع مي عه من شاع الو عا ف، سواء كان  أن احلصول كوم  الن ا ف يف سميل و، الم كان  فيه إىل شئ يف
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غري  أن احلصول ك ول ال   صلى و عليعه وسعل   ولعو  ت الن القوعل يف سعميل و مث الحعا مث القوعل مث الحعا مث القوعل  ل 
   السلمني الذين جييئون بعدهللال وقوله صلى و عليه وسل   ليو ا ناى إخوان ا  يع

وم  ا الن يومىن ما ه ميأن حصوله لانع عا ي الو شاعي، كوم  الم سلمة الن يغ وا ال ساء كما يغ وا الامال، والن تأون  
الاالف مساوية الامل يف الرياث، وم  ا الن يومىن ن يا يدل على عدم الاضا  ا ساقه و والضعئا م عه، الو علعى اهضعطاائ 

 اهن عا ، الو على عدم الاضا ارحأام الناعيةل و 
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وم  ا الن يومىن نعمة ناثل نعمعة يف يعد الغعري معع إمأعان حصعوهلا للمومع  بعدون الن تسعلب معن الع  هعي يف يعدهللا كومع    

 عل  مثل عل  اجملو د الو مال مثل مال قاضونل 
  ع  عليه كوم  ملك بلدف معي ة الو زومة ضمل معنيل وم  ا الن يومىن ذلك لأن مثله ه هصل بسلب ال 
 وم  ا الن يومىن زوال نعمة عن الغري بدون قصد مصريها إىل الوم ل  
وحاصل معىن ال  ي يف ايية الهنك إما هني ت  يه ل بية الؤم ني على الن ه ينغلوا نفوس    ا ه قمل هل  ب واله ضاوضف النه  

على احلالة ال  وض  في عا حعديث  يومعىن علعى و ارمعان  ، ويأعون قولعه (وسعسلوا و معن فضعله(  مساها ن يا، لئال يأونوا
 إضشا  إىل  لب المأن، إذ قد علموا الن سؤال و و عاءهللا يأون يف ماموا احلصول، وإه كان سوء ال ئل 

اهاف، الو قلميعة كاحلسعد، ب اي عة ذكعاهللا بععد وإما هني وار، وهو الظاها من عطف علعى ال  يعات احملامعة، فيأعون ماميعة رع 
 قوله (ه أتكلوا الموالأ  بي أ  الما ل( (وه ت ولوا النفسأ (ل 

فعالوم  ارول والاابعع غععري م  عي ع  معا، وقععد تعام  المخعاضي يف صععحيحه  ائ نع  النع ا ف يف سععميل و معاه فسععلطه  
 ،ا ويعلم ا ال ا   ل  على هلأوه يف احلس، وضمل  بهللا و احلأمة ف و ي ضي

والمععا الومعع  الثععان والثالععث فم  ععي ع  مععا رهنمععا ي تععب علي مععا اضععطاائ العع فس وعععدم الاضععا  ععا قسعع  و والنععك يف  
 حأمة ارحأام الناعيةل 

اغ والما الوم  ارامس والسا   فم  عي ع  معا ه  العة، وهعو احلسعد، ويف احلعديث  ه تسعسل العاالف  عال  الخو عا لوسعوف 
صحفو ا  ، ولذلك هنى عن الن خيطب الامل على خطمة الخيه، إه إذا كان ن ية يف احلالة ارامسة ن  حصول ذلك له 
بعد من هي بيدهللا  يث ه يسوعئل موتهل وقعد قعال البعو بأعا، لعا اسعوخلف عمعا، خيا عب ال عاماين:  فألأع  وضم النفعه 

 يايد الن يأون له ارما  ونه  ل 
و شعا احلسعدين إه إذا كععان صعاحب ال عمعة يسععوعني بعه علعى ضععا يلحعس العدين الو ارمععة علعى إضععااض والسعا   الشعد وهعع 

 الوم ل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



مث  ل ال  ي يف ايية: هو الوم ، وهو  لب ما ه قمل رحد بوحصيله بأسمه، رن ذلك هو الذي يمعث علعى سعلوو  
هنعي ع عه، رنعه بطلمعه ي صعا  إىل وصعيله فيحصعل  مسالك العداء، فسما  لب ما ميأ عه وصعيله معن غعري ضعا الغعري فعال

 فائدف  ي ية الو  نيوية، الما  لب ما ه قمل له بوحصيله ف ن ضمع إىل الفوائد ارخاوية فال ضري يف ذلكل 
وحأمعة ال  عي عععن ارقسعام ال  عي ع  ععا معن الومعع  الهنعا تفسعد مععا بعني ال ععا  مععامال   في نعس ع  ععا احلسعد، وهععو الول   

و به، إذ حسد إبليس   م، مث ي نس عن احلسد الغيظ والغضب فيفضي إىل الذى احملسو ، قال تععاىل (ومعن ذنب عصي 
شا حاسد إذا حسد(ل وكان سمب الول مامية يف الدنيا احلسد: إذ حسد اب    م الخاهللا ف وله، مث إن ن  ارحوال ال  عي 

يف الع فس ضويعدا ضويعدا حعع يصعري ملأعة، فوعدعوا العاء إىل امع ام  ع  ا ي نس يف ال فو  الول ما ي نس خا اا ها ا، مث يابوا
اجلاائ  لينفى غلوه، فلذلك هنوا ع ه لي موا نفوس   ع د حعدوث هاتعه الوم يعات ب امعا العدين واحلأمعة فعال يعدعوها تابعوا 

فضل به و بعض ال ا  على  يف ال فو ل وما ننست الثوضات والدعاايت إىل ابو از ارموال بع اوين  ولفة إه من ن  ما
 بعض، الو إه الثا من  لض ما فضل و به بعض ال ا  على بعضل 

 وقوله (بعضأ  على بعض( صا  رن يأون ماا ا به  حا  ال ا ، ورن يأون ماا ا به الص ام  ل  
ل ععا  مثععل مععا يععذكا النععا  وقولععه (للامععال نصععيب  ععا اكوسععموا( اييععة: إن الضيععد بععذكا الامععال وال سععاء ه ععا قصععد تعمععي  ا 

والغائ ، والرب والمحا، وال ئد والغوض، فال  ي الو دم على عمومهل وهذهللا اجلملة مسوقة مسا  الوعليل لل  ي عن الوم  
قطعععا لعععذض الوم ععني، وأتنيسععا ال  ععي، ولععذلك فصععلا، وإن الضيععد الامععال وال سععاء كععال مععن ال ععوعني خبصوصععه  عععىن الن 

ا اكوسموهللا، وال سعاء خيوصصعن  عا اكوسعأ معن ارمعوال، فعال  ي الو عدم موعلعس الومع  العذي يفضعي إىل الامال خيوصون  
الكل الموال اليوامى وال ساء، الي ليس لألولياء الكل الموال موالي   ووهايه  إذ لأعل معن هعؤهء معا اكوسعبل وهعذهللا اجلملعة 

 وا الموال مواليأ ل علة جلملة  ذوفة  لا هي علي ا، ت دياها: وه توم وا فوسكل
 وال صيب: احلظ وال داض، وهو صا   على احلظ يف ايخاف واحلظ يف الدنيا، وت دم  نفال  
   
 

 939صفحة : 
 
واهكوسععائ: السعععي للأسععب، وقععد يسععوعاض حلصععول النععيء ولععو بععدون سعععي وعععال ل و(مععن( للومعععيض الو لالبوععداء،   

كل حظه من ارما والثوائ ال ئ  له معن عملعه، فعال فائعدف يف نع  فايعس   والعىن هومل الن يأون اسوحس الامال وال ساء
الن يعمل عمل فايس  خا، رن الثوائ غري م حصا يف عمل معني، ف ن وسائل الثوائ كثعريف فعال يسعوءك  ال  عي ععن نع  

حظعه معن م عافع  ما فضل و به بعضأ  على بعضل وهومعل الن الععىن: اسعوحس كعل شعخ ، سعواء كعان ضمعال الم امعاالف،
الدنيا ال ئ  له  ا سعى إليه   دهللا، الو الذي هو بعض ما سعى إليه، فومىن الحد شيئا مل يسع إليعه ومل يأعن معن ح وقعه، 
وهو نن غري عا ل، فحس ال  ي ع ه، الو العىن اسوحس الولئك نصيم    ا كسموا، الي  ا شاع هل  من الرياث و عوهللا، فعال 

 ه من احلس، رن و العل  أبح ية بعضأ  على بعضل هسد الحدا على ما معل ل
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وقوله (واسسلوا و فضله( إن كان عطفعا علعى قولعه (للامعال نصعيب  عا اكوسعموا( اخل، العذي هعو علعة ال  عي ععن الومع ،  
سل و فالعىن: للامال م اايه  وح وق  ، ولل ساء م اايهن وح عوق ن، فمعن نعىن معا مل يععد لصع فه ف عد اعوعدى، لأعن يسع

من فضله الن يعطيه ما العد لص فه من ال ااي، وجيعل ثوابه مساواي لثوائ ارعمال ال  مل تعد لص فه، كما قال ال   صعلى 
و عليه وسل  لل ساء:  لأن الفضل اجل ا  حىل مربوض  ، وإن كان عطفا عن ال  ي يف قوله (وه توم وا( فالعىن: ه توم وا 

و من فضله ف ن فضل و يسع اننعام على الأل، فال الثا للوم  إه تعب ال فسل وقاال اجلم وض:  ما يف يد الغري واسسلوا
(وسسلوا(  مثمات اهلم ف بعد السني الساك ة وهي عني الفعل  وقاالهللا ابن كثري، والأسائي  بفوح السني وحذ  اهلمع ف بععد 

 ن ل حاكا ا إىل السني الساكن قمل ا ذفيفا  ل 
 (إن و كان بأل سيئ عليما( تذييل م اسب هلذا الوأليف، رنه موعلس بعمل ال فس ه يااقب فيه إه ضبهل وقوله  
(ولأععل معل عععا مععواي  عععا تععاو الوالعععدان وارقابععون والعععذين عاقععدت الميعععانأ  فععنتوه  نصعععيم   إن و كععان علعععى كععل شعععيء  

و به بعضأ  على بعض( اعوماض كونه مامعا لعىن ال  عي [( اجلملة معطوفة على مجلة (وه توم وا ما فضل 33ش يدا 
 عن الطمع يف مال صاحب الال، قصد م  ا اسوأمال تميني من هل  حس يف الالل 

وشسن  كل  إذا حذ  ما تضا  إليه الن يعو  الو وين عن احملذو ، ف ن ماى يف الأالم ما يعدل علعى الضعا  إليعه   
الو مع اهللا، كما ت دم يف قوله تعاىل (ولأل وم ة( يف سوضف الم اف، وكذلك ه ا فيئعوز الن احملذو  قدض احملذو  من لفظه 

يأون احملذو   ا  ل عليه قوله  قمله  (للامال نصيب( و(لل ساء نصعيب( في عدض: ولأعل الامعال وال سعاء معل عا معواي، 
 الو لأل بضو معل ا موايل 

  وجيوز الن ي دض: ولأل الحد الو شيء معل ا موايل 
واجلعل من قوله (معل ا( هو اجلعل الونايعي الي شاع ا لأل مواي هل  حس يف ماله كما يف قوله تعاىل (ف د معل عا لوليعه  

 سلطاث(ل 
 والواي مجع موىل وهو  ل الوي، الي ال ائ، وهو  ل هازي وقائ هازي، والوهء اس  الصدض للوي اجملازيل  
اهعوماض، ومامعة لعان معن الونعايع: ارول: ولأعل بضو، الي بضو معال معل عا معواي، الي  ويف نظ  ايية ت ا  يا مدياف 

الهل وهء له، الي قائ، الي وضقةل ويوعلس ( ا تاو(  ا يف مواي من معىن يلونه، الي ياثونعه، ومعن للومععيض، الي ياثعون  عا 
اا  الواي الرياث، وكون الضا  إليه  كل  هو اهلالك تاو، وما صد  (ما( الوصولة هو الال، والصلة قاي ة على كون ال
 الو الواضو، (ولأل( موعلس ئ(معل ا(، قدم على موعل ة لالهومامل 

وقوله (الوالدان( اسوئ ا  بيان بني به الاا  من (مواي(، ويصلح الن يمني به كل ال عدض لعه مضعا ل ت عدياهللا: لأعل بضول  
ععىن، رن الوعاضو: والعد الو قايعب، والعواي: والعدون الو قاابعةل ويف ذكعا (الوالعدان( غ يعة عععن وتمعني كعال اللفظيعني سعواء يف ال

ذكععا ارب ععاء لوالزم مععا، فعع ن كععان الوالععدان مععن الوضثععة فاهلالععك ولععد وإه فاهلالععك والععدل والوعايععف يف (الوالععدان وارقابععون( 
و  يعدل علعى العواي، وهعذا الو عديا ي اسعب الن يأعون عو  عن مضا  إليه الي: والداه  والقابوه ، والضا  إليه احملعذ

ثشععئا عععن قولععه (للامععال نصععيب  ععا الكسععموا(، الي ولأععل مععن الصعع فني معل ععا مععواي ياثونععه، وهععو اجلعععل الععذي يف  ايت 
 الواضيثل 
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 940صفحة : 
 
نعه انضث، الي ياثونعه، الي يأعون تعاال والو ديا الثان: ولأل شيء  ا تاكه الوالدان وارقابون معل ا معواي، الي قومعا يلو   

هل ، فيأون الضا  إليه احملذو  امسا نأاف عاما يمني نوعه ال ام، ويأون ( ا تاو( بياث لا يف ت وين (كل( من اني عام، 
 ويأون (الوالدان وارقابون( فاعال (ل و(ل 

علععى بعععض( الي يف ارمععوال، الي ولأععل مععن  وهععذا الو ععديا ي اسععب الن يأععون ثشععئا عععن قولععه (مععا فضععل الععه بععه بعضععأ  
الذين فضل ا بعض   على بعض معل ا مواي يؤول إلي   الال، فال توم وا ما ليس لأ  فيه حعس يف حيعاف الصعحابه، وه معا 

 معل اهللا للمواي بعد موت الصحابهل 
رعمععام وارمععدا  وارخععوال، الو ععديا الثالععث: ولأععل معع أ  معل ععا مععواي، الي عاصععمني مععن الععذين تععاك   الوالععدان، مثععل ا 

فعع هن  قععااء اربععوين، و ععا تععاك   ارقابععون مثععل الب ععاء ارعمععام والب ععائ   وإن تعععد وا، والب ععاء ارخععوات كععذلك، فعع هن  قععااء 
ارقابني، فوأون ايية منريف إىل إضماع ارموال إىل العصمة ع عد اجلم عوض، وإىل ذوي ارضحعام ع عد بععض الف  عاء، وذلعك 

م الوضقععة العذين يف  يععة الواضيعث السععاب ة، وهعو حأععي  همعل بي ععه قعول ال عع  صعلى و عليععه وسعل   الحل ععوا الفععاائض إذا انععد
أبهل ا فما ب ي فألوىل ضمل ذكا  ، وقوله  ابن الخا ال وم م    الو معن النفسع    ضواهللا البعو  او  وال سعائي، وقولعه  ارعال 

ي، وقوله تعاىل (والولو ارضحام بعض   الوىل بمعض يف كوعائ و(، وبعذلك واضث من ه واضث له  الخامه البو  او  وال مذ
الخذ البو ح يفة، والزد، وعليه  (ما( الوصولة يف قوله ( ا تاو(  عىن (معن( الوصعولة، وه بعدع يف ذلعكل وهعذا الو عديا 

 يية الواضيثل  ي اسب الن يأون ثشئا عن قوله تعاىل بعد  ية الواضيث (تلك حدو  و( فوأون تأملة
الو ععديا الاابععع: ولأععل معع أ  الي ععا الخععا مون ب ول ععا (وه توم ععوا مععا فضععل و بععه بعضععأ  علععى بعععض( معل ععا مععواي، الي  

شاع ا الحأام الوهء لن ه  موال لأ ، فحأ  الوهء الذي تاكه لأ  الهعاليأ : الوالعدان وارقابعون، الي الهعل العوهء ال عدر 
حلف قدر، الو  أ  الوهء الذي عاقدته ارميان، الي ارحال  بي أ  وبي    الي عا الخعا مون، وهعو  يف ال ميلة ال ئا من

الوهء اجلديد النامل للوم  احملدث، وللحلف احملدث، مثل الؤاخاف ال  فاض ا ال   صلى و عليعه وسعل  بعني ال عاماين 
 ما يوعاقد عليه احلاضاون، كما الشاض إليه البو نامل  وارنصاض، ف ن الوهء م ه وهء قدر يف ال مائل، وم ه

            
العطيععا ي  يععة ال ويععل ولععيس ي                      ع ععل وه حلععف ه عععاو قعععدر وعلععى هععذا الو ععديا يأععون (والععذين   

تععاىل (تلعك حعدو   عاقدت الميعانأ ( معطوفعا علعى (الوالعدان وارقابعون(ل وهعذا الو عديا ي اسعب الن يأعون ثشعئا ععن قولعه
 و( فوأون هذهللا ايية تأملة يايت الواضيثل 

 وللمفساين ت ا يا الخاى ه تالئ  بعض الم اء ال ظ  إه بوعسف فال ي مغي الوعايىل علي ال  
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سنه وقوله (والذين عاقدت الميانأ ( قيل معطو  على قوله (الوالدان وارقابون(، وقيل هو مجلة مسوسنفة اسوئ افا بيانيا، ك 
قيل: من هع  العواي? ف يعل: (الوالعدان وارقابعون( اخل، علعى الن قولعه (فعنتوه  نصعيم  ( خعرب ععن قولعه (والعذين عاقعدت(ل 
وال خلا الفعاء يف ارعرب لوضعمن الوصعول مععىن النعا ، وضمعح هعذا أبن النع وض الن الوقعف علعى قولعه (وارقابعون( ولعيس 

د من اجلانمني، الي الذين تعاقدم مع   على الن يأونوا    لعة ارب عاء الو    لعة على قوله (الميانأ (ل والعاقدف: حصول الع 
اهخوف الو    لة الب اء العع ل وانميعان مجعع ميعني: إمعا  ععىن اليعد، السع د الع عد إىل اريعدي هعازا رهنعا ت عاضن الوعاقعدين رهنع  

من المل ذلعك مسعي الع عد صعف ة اليضعا، رنعه يصعفس يضعون اليدي بعض   يف اليدي ايخاين، عالمة على انربام الع د، و 
فيه اليد على اليد، فيأون معن ائ (الو معا ملأعا إميعانأ (؛ وإمعا  ععىن ال سع  رن ذلعك كعان يصعحمه قسع ، ومعن المعل 
 ذلك مسي حلفا، وصاحمه حليفال وإس ا  الع د إىل انميان ،ذا العىن هاز اليضا، رن ال س  هو سمب انع ا  احللفل 

   
 

 941صفحة : 
 
والععاا  ئ(الععذين عاقععدت الميععانأ (: قيععل مععواي احللععف الععذي كععان العععائ يفعلونععه يف اجلاهليععة، وهععو الن هععالف الامععل   

ايخعا في عول لعه   معي  معك وهعدمي هعدمك  الي إسع ا  الحعدمها للعدم العذي يسعوح ه ميضعي علعى ايخععا  و ضي  ضو 
وال لب بك وتع ل ع  والع ل ع ك  ل وقد مجع هذين الصع فني  وحايب حابك وسلمي سلمك وتاث  والضثك وتطلب يب

 من الواي احلصني بن احلمام من شعااء احلماسة يف قوله:          
مواليأ  معوىل العوه ف م عأعع                       ومعوىل اليمعني حعابس قعد ت سعما قيعل: كعانوا معلعوا للمعوىل السعد  يف   

ة، مث نسخو ا  ية ارنفال: (والولوا ارضحام بعض   الوىل بمعض يف كوائ و( قعال ابعن عمعا ، تاكة اليا، فسقاته هذهللا ايي
واحلسعن، وقوعا ف، وابعن ممعري، ولععل معاا ه  الن السعلمني معلععوا للمعوىل السعد  وصعية رن الهعل اجلاهليعة مل تأعن ع ععده  

 صععلى و عليععه وسععل  بيعع    مععن ال ععاماين مواضيععث معي ععةل وقيععل: ن لععا هععذهللا اييععة يف مععرياث اهخععوف الععذين  خععى ال عع 
وارنصععاض يف الول اهلئععاف، فأععانوا يوواضثععون بععذلك  ون ذوي ارضحععام، مث نسعع  و ذلععك  يععة ارنفععال، فوأععون هععذهللا اييععة 
م سوخةل ويف السمائ ال  ول للواحدي، عن سعيد بن السعيب، الهنعا ن لعا يف الومع  العذي كعان يف اجلاهليعة، فأعان الومع  
يععاث الومععىن  الأسععا  مثععل تمعع  ال عع  صععلى و عليععه وسععل  زيععد بععن حاضثععه الألعع ، وتمععىن ارسععو  بععن عمععد يغععوث ال ععدا  
الأ دي، الن وض ال دا  بن ارسو ، وتمىن ارطائ بن نفيل عاماا بن ضبيعة وتمىن اليب حذيفة بن عومة بن ضبيعة سالا بن 

اليب حذيفة، مث نس  الواضيثل وعلى ال عول أبن (والعذين عاقعدت الميعانأ ( مجلعة  مع ل ارصطخاي، الن وض بسامل موىل
مسععوسنفة فاييععة غععري م سععوخة، ف ععال ابععن عمععا  يف ضوايععة ابععن ممععري ع ععه يف المخععاضي هععي ثسععخة لووضيععث الوععنخني مععن 

فوعععني علععى هععذا الن قولععه (فععنتوه   ال ععاماين وارنصععاض، رن قولععه ( ععا تععاو الوالععدان وارقابععون( حصععا الععرياث يف ال اابععة،
نصيم  ( الي نصيب الذين عاقعدت الميعانأ  معن ال صعا والعونعة، الو يف تعوه  نصعيم   الوصعية، وقعد ذهعب العرياثل وقعال 
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سعيد بن السيب: ن لا يف الوم  الماا الوصية للمومىنل وعن احلسن الهنا يف شسن الوصعى لعه إذا معات قمعل معوت الوصعي 
 ة رقاضبه ل ومال الن جيعل الوصي

وقاال اجلم وض: (عاقدت( أبلف بعد العني وقعاالهللا زع ف، وعاصع ، والأسعائي، وخلعف: (ع عدت( بعدون اللعف ومعع ذفيعف  
 ال ا ل 

والفعععاء يف قولعععه (فعععنتوه  نصعععيم  ( فعععاء الفصعععيحة علعععى مععععل قولعععه (والعععذين عاقعععدت الميعععانأ ( معطوفعععا علعععى (الوالعععدان  
رب إن معععل (والععذين عاقععدت( مموععدال علععى تضععمني الوصععول معععىن النععا يةل وارمععا يف وارقابععون(، الو هععي زائععدف يف ارعع

 الضمري اجملاوض على الوم ني راهال 
(الامال قوامون على ال ساء  ا فضل و بعض   على بعض و ا النف وا من المواهل  فالصاحلات قانوات حافظات للغيب   

امع واضعععابوهن فععع ن ال عععع أ  فعععال تمغعععوا علعععي ن سعععميال إن و كعععان عليعععا   عععا حفعععظ و وارو ذعععافون ننعععوزهن يف الضععع
[( اسوئ ا  ابودائي لذكا تنعايع يف ح عو  الامعال وح عو  ال سعاء واجملومعع الععائليل وقعد ذكعا ع عب معا قملعه 34كمريا 

ال ساء( الصل تنايعي كلي ل اسمة ارحأام الاامعة إىل نظام العائلة، ه سيما الحأام ال ساء، ف وله (الامال قوامون على 
 توفاع ع ه ارحأام ال  يف ايايت بعدهللا، ف و كال دمةل 

وقوله (فالصاحلات( تفايع ع ه مع م اسموه لا ذكا من سمب ن ول (وه توم وا ما فضل و به بعضعأ  علعى بععض( فيمعا  
 ت دمل 

 واحلأ  الذي يف هذهللا ايية حأ  ميئ به لوعليل شاع خاصل  
عايف يف (الامال( و(ال ساء( لالسوغاا ل وهو اسوغاا  عايف مم  على ال ظا إىل احل ي ة، كعالوعايف يف قعول فلذلك فالو 

ال ععا  (الامععل خععري مععن الععاالف(، يععؤول إىل اهسععوغاا  العععايف، ارحأععام السععو اف للح ععائس الحأععام الغلميععة، فعع ذا بععىن علي ععا 
 ارما كنسن الأثري من ارخماض الناعيةل  اسوغاا  ف و اسوغاا  عايفل والأالم خرب مسوعمل يف

   
 

 942صفحة : 
 
وال وام: الذي ي وم على شسن شئ ويليه ويصلحه، ي عال: قعوام وقيعام وقيعوم، رن شعسن العذي ي عو  ارمعا ويعوع  بعه الن   

 عة الومثيعلل فعالاا  معن ي ف ليديا الماهللا، فس لس على اههومعام ال يعام بعالقعة اللع وم، الو شعمه ال عو  ال عائ  لألمعا علعى  اي
الامال من كان من الفاا  ح ي ة الامل، الي الص ف العاو  من ال وع اننسعان، وهعو صع ف العذكوض، وكعذلك العاا  معن 
ال ساء ص ف انثث من ال وع اننسان، وليس الاا  الامال مجع الامل  عىن ضمل الاالف، الي زوم عا، لععدم اسعوعماله يف 

قععوهل : امععاالف فعالن، وه الععاا  مععن ال سععاء اجلمععع العذي يطلععس علععى ارزوا  انثث وإن كععان ذلععك قععد هعذا العععىن، خبععال  
اسوعمل يف بعض الواضع مثل قوله تعاىل (معن نسعائأ  العالو  خلعو  ،عن(، بعل العاا  معا يعدل عليعه اللفعظ أبصعل الوضعع  

         كما يف قوله تعاىل (ولل ساء نصيب  ا اكوسأ(، وقول ال ابغة:  
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 وه نسوو حع مينت حاائاا يايد الزوامه وب اته ووهايهللال   
فموقع (الامال قوامون على ال ساء( موقع ال دمة للحأ  بو در  ليله لالهومام العدليل، إذ قعد ي عع سعوء أتويعل، الو قعد  

 رياث وشاك اه  يف الغ و  ل وقع الفعل، ف د ضوي الن سمب ن ول ايية قول ال ساء  ليو ا اسووي ا مع الامال يف ال
وقيام الامال على ال ساء هعو قيعام احلفعظ والعدفاع، وقيعام اهكوسعائ واننوعا  العاي، ولعذلك قعال ( عا فضعل و بعضع    

على بعض و ا النف وا من المواهل ( الي: بوفضيل و بعض   على بعض ومنفاق   من المواهل ، إن كانا (ما( يف اجلملوني 
و الذي فضل و به بعض  ، والذي النف وهللا من المواهل ، إن كانا (ما( في ا موصولة، فالعائدان من الصلوني مصدضية، ال

 ذوفان: الما اجملاوض فألن اس  الوصول هاوض  ا  مثل الذي معا بعه الضعمري احملعذو ، والمعا العائعد ال صعوئ معن صعلة 
لةل والععاا  الععمعض يف قولععه تعععاىل (فضععل و بعضعع  ( هععو فايععس (و ععا النف ععوا( فععألن العائععد ال صععوئ يأثععا حذفععه مععن لصعع

 الامال كما هو راها من العطف يف قوله (و ا النف وا من المواهل ( ف ن الضمريين للامالل 
فالوفضيل هو ال ااي اجلملية ال  ت وضي حامة الاالف إىل الامعل يف العذئ ع  عا وحااسعو ا لم عاء ذا عا، كمعا قعال عمعاو بعن   

 ثومل كل
           

ي ععععنت ميععععا ث وي لععععن لسععععو                       بعولو ععععا إذا مل ن عععععوث ف ععععذا الوفضععععيل ر ععععات  لضهللا علععععى مععععا العصععععوض   
وارميال، فصاض ح ا مأوسما للامال، وهذهللا حئة باهانية علعى كعون الامعال قعوامني علعى ال سعاء فع ن حامعة ال سعاء إىل 

 وإن كانا ت وى وتضعفل  الامال من هذهللا ال احية مسوماف
وقولععه (و عععا النف عععوا( معععيء بصعععيغة الاضعععي لسميعععاء إىل المعععا قعععد ت عععاض يف اجملومععععات اننسعععانية م عععذ ال عععدم، فالامعععال هععع    

العائدون ل ساء العائلة من الزوا  وب عات، والضعيفوا رمعوال إىل ضعمري الامعال رن اهكوسعائ معن شعسن الامعال، ف عد كعان 
صعيد والغعاضف والغ عائ  واحلعاث، وذلعك معن عمعل الامعال، وزا  اكوسعائ الامعال يف عصعوض احلضعاضف يف عصوض المعداوف ال

الغععا  والوئععاضف وانمععاضف وارب يععة، و ععو ذلععك، وهععذهللا حئععة خطابيععة رهنععا تامععع إىل مصععطلح غالععب المنععا، ه سععيما 
إىل عمععل الامععل مثععل اسععوئئاض الظئععا  العععائل وي ععدض الن توععوىل ال سععاء مسععاعي مععن اهكوسععائ، لأععن ذلععك ث ض ال سععمة

 نفس ا وت مية الاالف ماه وضثوه من قاابو ال 
ومععن بععديع انعئععاز صععوغ قولععه ( ععا فضععل و بعضعع   علععى بعععض و ععا النف ععوا مععن المععواهل ( يف قالععب صععا  للمصععدضية  

منعاف أبن سمم ا ما يعلمعه ال عا  معن  والوصولية، فالصدضية منعاف أبن ال يامة سمم ا تفضيل من و وإنفا ، والوصولية
 فضل الامال ومن إنفاق   ليصلح ارطائ للفاي ني: عال   وماهل  ، ك ول السموالل الو احلاضثي:          

سععلي إن م لععا ال ععا  ع ععا وععع                         فلععيس سععواء عالععع  ومع عععول ورن يف انتيععان ئ(مععا( مععع الفعععل   
لصدضية م الة ه تومد يف قول ا: بوفضعيل و واننفعا ، رن الععائ يامحعون ارفععال علعى ارمسعاء على ت ديا احومال ا

 يف  ا  الوعمريل 
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 943صفحة : 
 
وقد ضوي يف سعمب نع ول اييعة: الهنعا قعول ال سعاء، ومع  ن الم سعلمة الم العؤم ني:  النغع و الامعال وه نغع و وإمنعا ل عا نصعف   

اىل (وه توم عوا معا فضعل و بعه بعضعأ  علعى بععض( إىل هعذهللا اييعة إكمعاه لعا يعاتم  بعذلك الومع ل الرياث  ف  ل قوله تعع
وقيل: ن لا هذهللا ايية بسمب سعد بن الابيع ارنصعاضي: ننع ت م عه زومعه حميمعة ب عا زيعد بعن اليب زهعري فلطم عا فنعأاهللا 

  لعا اييعة يف فعوض ذلعك، ف عال ال ع  صعلى و عليعه البوها إىل ال   صلى و عليعه وسعل  فسماهعا الن تلطمعه كمعا لطم عا، ف
وسل : الض ت شيئا والضا  و غريهللا، ون ض حأمه ارول، وليس يف هذا السمب الثان حعديث صعحيح وه مافعوع إىل ال ع  

 صلى و عليه وسل  ولأ ه  ا ضوي عن احلسن والسدي، وقوا فل 
كان الامال قوامني على ال سعاء فمعن ال ع  تفصعيل الحعوال ارزوا  مع  ن والفاء يف قوله (فالصاحلات( للفصيحة، الي إذا   

ومعاشععا ن الزوام ععن وهععو ال صععو ، فوصععف و الصععاحلات معع  ن وصععفا يفيععد ضضععاهللا تعععاىل، ف ععو يف معععىن الونععايع، الي 
الم للدهلعة علعى لعيأن صعاحلاتل وال انوعات: الطيععات هللل وال  عوت: عمعا ف و، وقدمعه ه عا وإن مل يأعن معن سعيا  الأع

تععالزم خععوف ن و وحفععظ حععس الزوام ععن، ولععذلك قععال (حافظععات للغيععب(، الي حافظععات الزوام ععن ع ععد غيمععو  ، وعلععس 
الغيععب احلفععظ علععى سععميل اجملععاز الع لععي رنععه وقوععهل والغيععب مصععدض غععائ ضععد حضععال وال صععو  غيمععة الزوام ععن، والععالم 

 معععىن الفعععول، وقععد معععل مفعععوه للحفععظ علععى الووسععع رنععه يف للوعديععة لضعععف العامععل، إذ هععو غععري فعععل، فالغيععب يف
احل ي ة را  للحفظ، فعسقي  م عام الفععول لينعمل كعل معا هعو مظ عة ذلعف احلفعظ يف مدتعه: معن كعل معا شعسنه الن هاسعه 

يضععا العع و  احلاضععا مععن الحععوال اماالتععه يف عاضععه ومالععه، ف نععه إذا حضععا يأععون مععن حضععوضهللا وازعععان: ي ع ععا ب فسععه وي ع ععا ال
اشععوغاهلا ب وم ععا، المععا حععال الغيمععة ف ععو حععال نسععيان واسععوخفا ، فععيمأن الن يمععدو فيععه مععن الععاالف مععا ه ياضععي زوم ععا إن  

 كانا غري صاحلة الو سفي ة الاالي، فحصل مثبة الظا  عن الفعول إجياز بديع، وقد تمعه بناض إذ قال:          
( للمالبسة، الي حفظا مالبسا لا حفظ و، و(ما( مصدضية الي  فعظ ويصون غيمأ  وإن ن حا والماء يف ( ا حفظ و  

و، وحفظ و هو المعاهللا احلفعظ، فعالاا  احلفعظ الوأليفعي، ومععىن الالبسعة الهنعن هفظعن الزوام عن حفظعا مطاب عا رمعا و 
لع و  إذا مل يأعن فيعه حعا  علعى تعاىل، والما و يامع إىل ما فيه حس لألزوا  وحعده  الو معع حعس و، فنعمل معا يأاهعه ا

الاالف، وخيا  عن ذلك ما الذن و لل ساء فيه، كما الذن ال   صلى و عليه وسل  ه دا ب عا عومعة: الن أتخعذ معن معال اليب 
سفيان ما يأفي ا وولدها العاو ل ولذلك قال مالك: إن للماالف الن تدخل الن و  إىل بيا زوم ا يف غيموه وتنع ده  

 كما الذن هلن ال   الن خيامن إىل السامد و عوف السلمنيل لا تايد، و 
وقولععه (والععالو ذععافون ننععوزهن( هععذهللا بعععض ارحععوال الضععا ف للصععالح وهععو ال نععوز، الي الأااهيععة للعع و ، ف ععد يأععون   

ل وال نعوز ذلك لسوء خلس الاالف، وقد يأون رن هلا ضغمة يف الو و   خا، وقد يأعون ل سعوف يف خلعس الع و ، وذلعك كثعري
 يف اللغة ال فع وال  و ، وما يامع إىل معىن اهضطاائ والوماعد، وم ه نن  ارض ، وهو الاتفع م  ال 

قال مج وض الف  اء: ال نعوز عصعيان العاالف زوم عا وال فعع عليعه وإر عاض كااهيوعه، الي إر عاض كااهيعة مل تأعن معوعا ف م  عا،  
ا من بعل ا ننوزا الو إعااضا(ل ومعلعوا انذن الوعظعة واهلئعا والضعائ ماتمعا الي بعد الن عاشاته، ك وله (وإن اماالف خاف
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على هذا العصيان، واحوئوا  عا وض  يف بععض ايلض معن انذن للع و  يف ضعائ زوموعه ال اشع ، ومعا وض  معن ارخمعاض ععن 
ل اناحععة في ععا الهنععا قععد بعععض الصععحابة الهنعع  فعلععوا ذلععك يف غععري ر ععوض الفاحنععة، وع ععدي الن تلععك ايلض وارخمععاض  معع

ضوعي في ا عا  بعض الطم ات من ال ا ، الو بعض ال مائل، ف ن ال ا  موفاوتون يف ذلك، والهل المدو م    ه يععدون 
 ضائ الاالف اعوداء، وه تعدهللا ال ساء اليضا اعوداء، قال عاما بن احلاضث ال ماي الل ب  اان العو ل 

           
 اانعه                      وللأيس المضى يف ارموض والاح عمدت لعو  فالوحعيا مع  
 خذا حذضا اي خلعوعي فع نع عي                      ضاليا ماان العو  قد كا  يصلعح    
 

 944صفحة : 
 
 
الوحيا: قنات، الي قد ت،  عىن: النه الخذ ملدا من ا ن ع س بعري وعملعه سعو ا ليضعائ بعه اماالتيعه، ي عد مها أبن   
 لسو  قد مف وصلح رن يضائ بهل ا
وقععد ثمععا يف الصععحيح الن عمععا بععن ارطععائ قععال  ك ععا معنععا ال ععاماين قومععا تغلععب نسععاءث فعع ذا ارنصععاض قععوم تغلععم    

نسايه  فسخذ نسايث يوس بن أب ئ نساء ارنصاض  ل فع ذا كعان الضعائ معسذوث فيعه لعألزوا   ون وهف ارمعوض، وكعان سعممه 
ااهية  ون الفاحنة، فال مام النه الذن فيه ل وم ه يعدون صعدوضهللا معن ارزوا  إضعااضا وه ععاضا وه بعدعا ها  العصيان والأ

 من العاملة يف العائلة، وه تنعا نسايه    داض غضم   إه بنيء من ذلكل 
 عوض النعه ه يعاا  وقوله (فعظوهن واهئاوهن يف الضامع واضابوهن( م صو  م ه ال تيب كما ي وضيه تاتيب ذكاها معع ر 

اجلمع بني الثالثة، وال تيب هو ارصل والوما ض يف العطف الواو، قال سعيد بن ممري: يعظ ا، ف ن قملا، وإه هئاها، 
 ف ن هي قملا، وإه ضا،ا، ون ل مثله عن عليل 

 واعل  الن الواو ه ا ماا  ،ا الو سي  اعوماض القسام ال ساء يف ال نوزل  
 أ  فال تمغوا علي ن سميال( احومال ضمري ارطائ فيه جياي على  و ما ت دم يف ضمائا (ذافون( وما وقوله (ف ن ال ع 

بعععدهللا، والععاا  الطاعععة بعععد ال نععوز، الي إن ضمعععن عععن ال نععوز إىل الطاعععة العاوفععةل ومعععىن (فععال تمغععوا علععي ن سععميال( فععال 
ل من معل له سميل على ال ومات يف حالة ال نوز على ما تطلموا  اي ا رمااء تلك ال واما علي ن، وارطائ صا  لأ

 ت دمل 
والسميل ح ي وه الطايس، وال لس ه عا هعازا علعى الووسعل والوسعمب والوعذضع إىل الخعذ احلعس، وسعيئيء ع عد قولعه تععاىل (معا  

 علي   سميال(ل على احملس ني من سميل( يف سوضف بااءف، وانظا قوله ايو (والل وا إليأ  السل  فما معل و لأ  
 و(علي ن( موعلس ئ(سميال( رنه ضمن معىن احلأ  والسلطان، ك وله تعاىل (ما على احملس ني من سميل(ل  
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وقوله (إن و كان عليا كمعريا( تعذييل للو ديعد، الي إن و علعي علعيأ ، حعاك  فعيأ ، ف عو يععدل بيع أ ، وهعو كمعري، الي  
 اهللا وهنيه، وبوصف ال دضف هذض بطنه ع د عصيان الماهللا وهنيهل قوي قا ض، فموصف العلو يوعني اموثال الم

ومعىن (ذافون ننوزهن( ذافون عواقمه السيئةل فالعىن النه قد حصل ال نوز مع  ائعل قصعد العصعيان والوصعمي  عليعه ه  
ضعععان لل سعععاء مطلعععس الغاضعععمة الو ععععدم اهموثعععال، فععع ن ذلعععك قلمعععا خيلعععو ع عععه حعععال الععع ومني، رن الغاضعععمة والوعاصعععي يعا 

والامععال، ويعع وهن، وبععذلك يم ععى معععىن ارععو  علععى ح ي وععه مععن توقععع حصععول مععا يضععا، ويأععون ارمععا الععوعظ واهلئععا 
والضائ مااتب   داض ارو  من هذا ال نعوز والوماسعه الععدوان وسعوء ال يعةل والخا عب بضعمري (ذعافون(: إمعا ارزوا ، 

فعععل إىل مفعولععه،  ععو(فال ذععافوه  وخععافون( ويأععون إسعع ا  (فعظععوهن( فوأععون تعديععة (خععا ( إليععه علععى الصععل تعديععة ال
 (واهئاوهن( (واضابوهن( على ح ي وهل 

وجيعوز الن يأعون الخا ععب همعوع مععن يصعلح هلععذا العمعل مععن وهف ارمعوض وارزوا ؛ فيوععوىل كعل فايععس معا هععو معن شععسنه،   
وا  عا التيومعوهن شعيئا إه الن خيافعا إه ي يمعا حعدو  و فع ن وذلك نظري قولعه تععاىل يف سعوضف الم عاف (وه هعل لأع  الن أتخعذ

خفو  اله ي يما حعدو  و( اخلل فخطعائ (لأع ( لعألزوا ، وخطعائ (فع ن خفعو ( لعوهف ارمعوض، كمعا يف الأنعا ل قعال: 
ه( إىل قوله (وبنا ومثل ذلك غري ع ي  يف ال ا ن وغريهللال يايد النه من قميل قوله تعاىل يف سوضف الصف (تؤم ون اهلل وضسول

الؤم ني( ف نه معل (وبنا( عطفا على (تؤم عون( الي ف عو خطعائ للئميعع لأ عه لعا كعان ه يوعستى إه معن الاسعول خع  
بهل و،ذا الوسويل الخذ عطعاء إذ قعال: ه يضعائ الع و  اماالتعه ولأعن يغضعب علي عال قعال ابعن الععايب: هعذا معن ف عه عطعاء 

همو ا  عل  الن ارما الضائ ه ا الما إاحة، ووقف على الأااهيعة معن  ايعس الخعاى  وف مه النايعة ووقوفه على مظان ا
ك ول ال   صلى و عليه وسل   ولن يضائ خياضك   ل والث الضى لعطاء نظاا الوسع  ا ض هللا له ابعن الععايب: وهعو النعه وضعع 

ن الفععا : والنأعاوا ارحا يعث الاويععة هاتعه ارشعياء مواضعع ا  سععب ال عاائن، وواف عه علععى ذلعك مجعع معن العلمععاء، قعال ابع
الضععائل والقععول: الو أتولوهععال والظععاها الن انذن الضععائ لااعععاف الحععوال  قي ععة بععني العع ومني فععسذن للعع و  بضععائ اماالتععه 

 ضائ إصالح ل صد إقامة العاشاف بي  ما؛ ف ن جتاوز ما ت وضيه حالة ننوزها كان معودايل 
   
 

 945صفحة : 
 
ىن (والالو ذعافون ننعوزهن( الي ذعافون سعوء مغمعة ننعوزهن، وي وضعي ذلعك ال سعمة لعوهف ارمعوض الن ولذلك يأون الع  

ال نوز ضفع إلي   بنأاية ارزوا ، والن إس ا  (فعظوهن( على ح ي وه، والما إس ا  (واهئعاوهن يف الضعامع( فعلعى مععىن 
 إذن ارزوا  ،ئااهنن، وإس ا  (واضابوهن( كما علمال 

 خا ب يف قوله (ف ن ال ع أ ( جياي على الووزيع، وكذلك ضمري (فال تمغوا علي ن سميال(ل وضمري ال 
واحلاصعل النععه ه جيعوز اهلئععا والضععائ  ئعا  توقععع ال نعوز قمععل حصععوله اتفاقعا، وإذا كععان الخا عب ارزوا  كععان إذث هلعع   

معؤن ني علعى تعوخي مواقعع هعذهللا ارصعال  سعب  عاملة الزوام   ال واش  بواحدف من هذهللا ارصال الثالث، وكان ارزوا  
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قوف ال نوز وقدضهللا يف الفسا ، فسما الواعظ فال حد له، والما اهلئعا فنعا ه الن ه خيعا  إىل حعد انضعااض  عا جتعدهللا العاالف معن 
 الأمد، وقدض قدض بعض   القصاهللا بن ال 

رن العاالف اعوعدت حي ئعذ، ولأعن جيعب  والما الضائ ف و خطعري ووديعدهللا عسعري، ولأ عه الذن فيعه يف حالعة ر عوض الفسعا ، 
تعيني حد يف ذلك، يمني يف الف ه، رنه لو ال لس لألزوا  الن يوولوهللا، وه  حي ئذ يسفون غضم  ، لأان ذلعك مظ عة جتعاوز 
احلد، إذ قل من يعاقب على قدض الذنب، على الن الصل قواععد النعايعة ه تسعمح أبن ي ضعي الحعد ل فسعه لعوه الضعاوضف، 

ض قيدوا ذلك السالمة من انضااض، وبصدوضهللا  ن ه يعد الضائ بيع    إهانعة وإضعااضل ف  عول: جيعوز لعوهف بيد الن اجلم و 
ارمععوض إذا علمععوا الن ارزوا  ه هسعع ون وضععع الع ععوات النععاعية مواضععع ا، وه الوقععو  ع ععد حععدو ها الن يضععابوا علععى 

عوقب، كيال يوفاق  الما انضااض بني ارزوا ، ه سيما ع د  اليدي   اسوعمال هذهللا الع وبة، ويعل وا هل  الن من ضائ اماالته
 ضعف الوازعل 

(وإن خفو  ش ا  بي  ما فابعثوا حأما من الهله وحأما من الهل ا إن يايدا إصعالحا يوفعس و بي  معا إن و كعان عليمعا  
العع ومني، وهعي الحععوال [( عطععف علعى مجلععة (والعالو ذععافون ننعوزهن( وهععذا حأع  الحععوال الخعاى تعععا  بعني 35خمعريا 

 الن ا  من  اصمة ومغاضمة وعصيان، و و ذلك من السمائ الن ا ، الي  ون ننوز من الاالفل 
 والخا ب ه ا وهف ارموض ه  الة، وذلك يامح الن يأونوا ه  الخا مني يف ايية ال  قمل ال  
ةل رن كل واحد يصري يف ثحية، على  اي ة والن ا  مصدض كالناقة، وهو منوس من النس  بأسا النني  الي ال احي 

الوخييععل، كمععا قععالوا يف اشععو ا  العععدو: إنععه منععوس مععن عععدوف الععوا يل وع ععدي النععه منععوس مععن النععس  بفععوح النععني  وهععو 
الصدع والوفاع، وم ه قوهل : شس عصا الطاعة، وارال  ش ا ل وت دم يف سوضف الم اف ع د قوله تعاىل (وإن تولوا ف منا ه  

شع ا ( والضعا  النع ا  إىل (بعني(ل إمعا نخعاا  لفعظ (بععني( ععن الظافيعة إىل مععىن المععد العذي يوماععدهللا النععيئان، الي يف 
 ش ا  تماعد، الي جتا ؛ وإما على ومه الووسع، ك وله (بل مأا الليل( وقول الناعا:          

عععل هععذا شععاهدا لععه ك ولععه (هععذا فععاا  بيعع  اي سععاض  الليلععة الهععل الععداض  ومععن ي ععول بوقععوع انضععافة علععى ت ععديا  يف  جي  
وبي ك(، والعائ يووسعون يف هذا الظا  كثريا، ويف ال ا ن من ذلك شعيء كثعري، وم عه قولعه (ل عد ت طعع بيع أ ( يف قعااءف 

 الافعل 
 وضمري (بي  ما( عائد إىل ال ومني الف ومني من سيا  الأالم ابوداء من قوله (الامال قوامون على ال ساء(ل  
احلأ   بفوحوني  احلاك  الذي ياضى للحأومة بغري وهية ساب ة، وهو صفة منم ة منو ة من قوهل : حأموهللا فحأ ، و  

وهو اس  قدر يف العابيعة، وكعانوا ه ي صعمون ال ضعاف، وه يوحعاكمون إه إىل السعيف، ولأع    قعد ياضعون أبحعد ع الئ ع  
لطفيععل وعل مععة بععن عالثععة لععدى هععام بععن سعع ان العمسععي، وهععي جيعلونععه حأمععا يف بعععض حععوا ث  ، وقععد وععاك  عععاما بععن ا

 احملاكمة ال  ذكاها ارعنى يف قصيدته الاائية ال ائل في ا:          
عل عع  مععا النععا إىل عععاما                      ال ععاقض اروبض والععواتا ووععاك  الب ععاء نعع اض بععن معععد بععن عععدثن إىل ارفعععى   

 لسوضفل اجلامهي، كما ت دم يف هذهللا ا
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والضمري الن قوله (من الهله( و(من الهل ا( عائدان على مف ومني من الأالم: ومها ال و  وال ومة، واشع   يف احلأمعني   

الن يأون الحدمها من الهل الامل وايخا من الهل الاالف ليأوث العلع  بدخليعة المامهعا والبصعا يف شعسن معا يامعى معن حاهلمعا، 
في ما الصفات ال  ذوهلما احلأ  يف ارعال  بعني الع ومنيل قعال ملعك: إذا تععذض ومعو  حأمعني معن ومعلوم النه ين   

الهل ما فيمعث من ارمانب، قال ابن الفا :  ف ذا بعث احلاك  الم ميني مع ومو  ارهل فينعمه الن ي عال ي عو ض احلأع  
لا: والومه ارول الر ال وع د النافعية كوهنما من لخالفة ال  ، وينمه الن ي ال ما     لة ما لو واكموا إلي ما  ل ق
 الهل ما مسوحب فلو بعثا من ارمانب مع ومو  ارقاضئ صحل 

واييعة  العة علعى ومعوئ بععث احلأمعني ع عد نع اع الع ومني ال ع اع السعوما الععرب ع عه النع ا ، وراهاهعا الن الماععث هععو  
مععؤذن بوومي  مععا إىل الع ومني، فلععو كععاث معي ععني مععن العع ومني لععا كععان احلعاك  ووي ارمععا، ه ال ومععان، رن فعععل (ابعثععوا( 

لفعععل المعععث معععىنل وصععايح اييععة: الن المعععوثني حأمععان ه وكععيالن، وبععذلك قععال الئمععة العلمععاء مععن الصععحابة والوععابعني، 
، ومالععك، وقضعى بععه عمععا بعن ارطععائ، وعثمععان بعن عفععان، وعلععى بععن اليب  العب، وقالععه ابععن عمعا ، وال خعععي، والنععع 

واروزاعي، والنافعي، وإسحا ، وعلى قول مج وض العلماء فما قضى به احلأمان من فاقة الو ب اء الو  الععة ميضعي، وه 
م ال ال ومني يف ذلك رن ذلك معىن الوحأي ، نع  ه مي ع هؤهء من الن يوكل ال ومان ضملني علعى ال ظعا يف شعؤوهنما، 

أعي  ال اضعيل وخعالف يف ذلعك ضبيععة ف عال: ه هأع  إه ال اضعي  ون الع ومني، وه من الن هأما حأمعني علعى  عو و
 ويف كيفية حأم ما وشاو ه تفصيل يف كوب الف هل 

وأتولعا  ائفععة قليلععة اييععة علععى الن ال صععو  بعععث حأمععني لسصععالح بععني العع ومني وتعيععني وسععائل ال مععا للظععامل م  مععا،   
ا، والنه ليس للحأمعني الوطليعس إه باضعا الع ومني، فيصعريان وكيلعني، وبعذلك ك طع ال ف ة عن الاالف مدف حع يصلح حاهل

قععال البععو ح يفععة، وهععو قععول للنععافعي، فرييععد الهنمععا    لععة الوكيععل الععذي ي يمععه ال اضععي عععن الغائععبل وهععذا صععا  للفععظ 
س بيعد الع و ، فلعو ضالى احلأمني عن راهاهللا، ف و من الوسويعل، والماععث علعى أتويلعه ع عد اليب ح يفعة: الن ارصعل الن الوطليع

احلأمان الوطليعس عليعه وهعو كعاضهللا كعان ذلعك  الفعة لعدليل ارصعل فاقوضعى أتويعل مععىن احلأمعني، وهعذا أتويعل بعيعد، رن 
 الوطليس ه يطا  كونه بيد ال و ، ف ن ال اضي يطلس ع د ومو  سمب ي وضيهل 

هنمعا السعو  هلمعا الأعالم، واقوصعا علعى إضا ف انصعالح وقوله تعاىل (إن يايدا إصالحا( الظاها النه عائد إىل احلأمعني ر 
رهنا ال  جيب الن تأون ال صد لوهف ارمعوض واحلأمعني، فوامعب احلأمعني الن ي ظعاا يف المعا الع ومني نظعاا م معثعا ععن نيعة 

انصعالح، ومععىن  انصالح، ف ن تيسا انصالح فذلك، وإه صاضا إىل الوفايس، وقد وعدمها و أبن يوفس بي  ما إذا نواي
الووفيعس بي  مععا إضشععا مها إىل مصععا قة احلععس والواقععع، فعع ن اهتفعا  ال مععن هلمععا يف حأم مععا خبععال  اهخععوال ، ولععيس يف 
اييعة مععا يععدل علععى الن و قصععا احلأمععني علععى إضا ف انصععالح حععع يأععون سعع دا لوسويععل اليب ح يفععة الن احلأمععني ضسععوهن 
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اىل معا زا  علعى الن الخعرب أبن نيعة انصعالح تأعون سعمما يف الووفيعس بي  معا يف حأم مععا، لسصعالح ه للوفايعس، رن و تعع
 ولو ف   الحد غري هذا العىن لأان موطوحا عن مفا  ال كيبل 

وقيععل: الضععمري عائععد علععى العع ومني، وهععذا أتويععل مععن قععالوا: إن احلأمععني يمعث مععا ال ومععان وكيلععني ع  مععا، الي إن يععا    
حلأمععني إصعالح المامهععا يوفعس و بي  مععا،  ععىن تيسععري ععو  معاشععا ما إىل الحسعن حاهلععال ولعيس في ععا ال ومعان مععن بععث ا

على هذا الوسويل اليضا حئة على قصا احلأمني على السعي يف اجلمع بني ال ومني  ون الوفايس: رن النا  مل يعدل إه 
ت يعدمها، واليعن هعذا معن تعيعني خطعة احلأمعني يف نظعا على الن إضا ف ال ومني انصالح و  ه، وإضا  ما الن ا  والنغب 

 الناعل 
 وهذهللا ايية الصل يف مواز الوحأي  يف سائا احل و ، ومسسلة الوحأي  مذكوضف يف الف هل  
   
 

 947صفحة : 
 
اض اجل ععب (واعمععدوا و وه تنععاكوا بععه شععيئا والوالععدين إحسععاث وبععذي ال ععاىب واليوععامى والسععاكني واجلععاض ذي ال ععاىب واجلعع  

[( عطعف تنعايع خيعو  36والصاحب اجل ب وابعن السعميل ومعا ملأعا الميعانأ  إن و ه هعب معن كعان  وعاه فخعوضا 
العاملة مع ذوي ال اىب والضعفاء، وقدم له ارما بعما ف و تعاىل وعدم انشااو على ومه ان ما ، لالهومام ،ذا ارما 

ا لععىن الووحيعد يف نفعو  السعلمني كمعا قعدم لعذلك يف  عالع السعوضف ب ولعه (ات عوا ضبأع  والنه الحس ما يووخاهللا السل ، جتديعد
الذي خل أ  من نفس واحدف(ل وال اسمة هي ما الضيد مجعه يف هعذهللا السعوضف معن الحأعام الواصعا ال اابعة يف ال سعب والعدين 

 والخالطةل 
شااو رهن  قد ت اض نفي الناو بي    والضيد م     وام وارطائ للمؤم ني، ولذلك قدم ارما العما ف على ال  ي عن ان 

العما ف هلل، واهسو ا ف م  ا، وهنوا عن الناو وذياا  ا كانوا عليه يف اجلاهلية، وهمعوع اجلملوعني يف قعوف صعيغة حصعا؛ إذ 
ل والعدول عن  ايس ال صا مفا هللا: اعمدوا و وه تعمدوا غريهللا فاشومل على معىن إثمات ونفي، كسنه قيل: ه تعمدوا إه و

 يف مثل هذا  اي ة عابية ماء علي ا قول السموالل، الو عمد اللك بن عمد الاحي  احلاضثي:          
تسععيل علععى حععد الظمععات نفوس عععا                      وليسععا علععى غععري الظمععات تسععيل وإمنععا يصععاض إلي ععا ع ععدما يأععون   

د بعد ذلك نفي احلأ  عما عدا الثما له، رنه إذا معيء ال صعا كعان ال صعد الغا  ارول هو  ا  انثمات، مث ي ص
ارول هو نفي احلأ  عما ععدا العذكوض وذلعك غعري م وضعى ال عام ه عا، ورمعل ذلعك لعا خو عب ب عو إسعاائيل ب ظعري هعذهللا 

والوالععدين إحسععاث( اييععة، رن اييععة خو مععوا بطاي ععة ال صععا يف قولععه (وإذا الخععذث ميثععا  بعع  إسععاائيل ه تمعععدون إه و 
ال صو  ارول إي ار   إىل إبطال عما ف غري و، رهن  قالوا لوسى (امعل ل ا إهلا كما هلع   هلعة( ورهنع  عمعدوا العئعل يف 

 مدف م اماف موسى ضبه، فسخذ علي   اليثا  ال  ي عن عما ف غري ول 
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  ي ولعون يف احلعائ، فو هعس نفوسعع   السعيو ، مث بعدا لعه فسع مععه أبن وكعذلك الميعا فع ن الغععا  ارهع  هعو الومعدح أبهنعع 
 ذلك ش ن ة في   ه توخلف وه ممالغة في ال 

و(شععيئا( م صععوئ علععى الفعوليععة ل(تنععاكوا( الي ه جتعلععوا شععايأا شععيئا  ععا يعمععد ك ولععه (ولععن ننععاو باب ععا الحععدا( وجيععوز  
 ااو ولو ضعيفا ك وله (فلن يضاوو شيئا(ل انوصابه على الصدضية للوسكيد، الي شيئا من انش

وقولععه (والوالععدين إحسععاث( اهومععام بنععسن الوالععدين إذ معععل ارمععا انحسععان إلي مععا ع ععب ارمععا العمععا ف، ك ولععه (الن  
الشععأا ي ولوالععديك(، وقولععه (اي بعع  ه تنععاو اهلل إن النععاو لظلعع  عظععي  ووصععي ا اننسععان بوالديععه(، ولععذا قععدم معمععول 

اث( عليععه ت ععدميا لالهومععام إذ ه معععىن للحصععا ه ععا رن انحسععان مأوععوئ علععى كععل شععيء، ووقععع الصععدض موقععع (إحسعع
الفععععل، وإمنعععا ععععدي انحسعععان المعععاء لوضعععمي ه مععععىن العععربل وشعععاعا تعديوعععه المعععاء يف ال عععا ن يف مثعععل هعععذال وع عععدي الن 

الذات وتوفريها وإكاام ا، وهو معىن الرب ولذلك ماء (وقد  انحسان إمنا يعدى الماء إذا الضيد به انحسان الوعلس  عاملة
 الحسن يب إذ الخام  من السئن(؛ وإذا الضيد به إيصال ال فع الاي مىل، ت ول: الحسن إىل فالن، إذا وصله  ال و وهللال 

 سععب، كمععا هععو (وذي ال ععاىب( صععاحب ال اابععة، وال ععاىب فعلععى، اسعع  لل ععائ مصععدض قععائ كععالامعى، والععاا  ،ععا قاابععة ال  
الغالب يف هذا الاكعب انضعايف: وهعو قعوهل : ذو ال عاىب، وإمنعا المعا انحسعان إليعه اسعوم اء رواصعا العو  بعني ارقعاضئ، إذ  
كان العائ يف اجلاهلية قد حافوا ح و  ال اابة فئعلوها سمب ت افس وواسد وت اتلل والقواهل  يف ذلك كثريف يف شعاه ؛ 

      قال اض اف بن س ية:     
 و ن ب و ع  على ذاو بي  ا                      زضايب في ا بغضة وت افس    
 

 948صفحة : 
 
وحسمك ما كان بني بأا وتغلب يف حعائ المسعو ، ومهعا القعاضئ والصع اض، وقعد كعان السعلمون يوم عا ععاا قعاي  ع عد   

جلاض، ف ذا كان من قاابو   مل يأ ثوا انحسان إليه، اجلاهلية؛ فلذلك مئ   على انحسان إىل ال اابةل وكانوا هس ون ا
والكععد ذلععك معععا ف حععا  اجلععا بعععد العععا فل ومععن المععل ذلععك مل تؤكععد المععاء يف حأايععة وصععية بعع  إسععاائيل (وإذ الخععذث 

ن إىل ميثعععا  بععع  إسعععاائيل( إىل قولعععه (وذي ال عععاىب( رن انسعععالم الكعععد الوامعععا ال اابعععة الكثعععا معععن غعععريهللال ويف ارمعععا انحسعععا
ارقاضئ ت ميه على الن من سفالة ارخال  الن يسوخف الحد ال ايب رنه قايمه، و من معن غوائلعه، ويصعا  بعاهللا وو هللا إىل 
اراعععد ليسععوأفي شععاه ، الو ليععذكا يف ال مائععل الععذكا احلسععن، فعع ن العع فس العع  يطوع ععا النععا، وتععدي  ا النععدف، لعع فس 

 لناهللا  فأذلك ن ول  شا ال ا  من عظ  الحدا لناهللا  ل  لئيمة، وكما وض   شا ال ا  من ات اهللا ال ا 
 وقوله (واليوامى والساكني( هذان ص فان ضعيفان عدميا ال صري، فلذلك الوصي ،مال  
واجلاض هو ال  يل ب ائ م  لك، ويطلس على ال  يل بني ال ميلة يف مواضها، فالاا  ئ(اجلاض ذي ال اىب( اجلاض ال سعيب معن  

ض اجل ب( اجلاض الغايب الذي ن ل بني ال وم وليس من ال ميلة، ف و م ب، الي بعيد، منوس من اجلانب، ال ميلة، وئ(اجلا
 وهو وصف على وزن فعل، ك وهل : ثقة المد، وقيل: وهو مصدض، ولذلك مل يطابس موصوفه، قال بلعاء بن قيس:          
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اوض م ععب وينعع د هلععذا العععىن قععول عل مععة بععن عمععدف يف شعععاهللا ه جيووي ععا هعععاوض البعععدا                      ذو ضحعع  الو هعع  
 الذي اسونفع به ع د اللك احلاضث ابن مملة الغسان، ليطلس له الخاهللا شاسا، حني وقع يف السا احلاضث:          

اىب ب ايععب فعال وععام  ثئععال ععن مع عععاية                      فعع ن امععاي وسع  ال مععائ غايععب وفسععا بعضع   اجلععاض ذا ال عع  
الداض، واجل ب بعيدها، وهذا بعيد، رن ال اىب ه تعا  يف ال عائ الأعان، والععائ معاوفعون  فعظ اجلعواض وانحسعان إىل 
اجلععاض، والقععواهل  يف ذلععك كثععريف، فسكععد ذلععك يف انسععالم رنععه مععن  امععد العععائ العع  مععاء انسععالم لوأميل ععا مععن مأععاضم 

 اضل ارخال ، ومن ذلك انحسان إىل اجل
والكدت الس ة الوصاية اجلاض يف الحا يث كثريف: ففي المخعاضي ععن عائنعة الن ال ع  صعلى و عليعه وسعل : قعال  معا زال  

مربيل يوصي  اجلاض حع ر  ا النه سيوضثه  ل وفيه عن اليب شايح: الن ال   صلى و عليعه وسعل  خعا  وهعو ي عول  وو 
ن  ، قيعل  ومعن اي ضسعول و  قعال  معن ه أيمعن معاضهللا بوائ عه  وفيعه ععن عائنعة، قلعا:  ه يؤمن وو ه يؤمن وو ه يؤم

اي ضسععول و إن ي مععاضين فعع ىل الي مععا الهععدي  قععال  إىل القا،مععا م ععك اا  ويف صععحيح مسععل : قععال ضسععول و صععلى و 
 حععد اجلععواض: ف ععال ابععن شعع ائ، عليععه وسععل  ريب ذض  إذا  مخععا ماقععة فععسكثا ماءهععا وتعاهععدهللا مريانععك  ل واخولععف يف

واروزاعي: الضبعوان  اضا من كل ثحية، وضوي يف ذلك حديث، وليس عن مالك يف ذلك حد، والظاها النه موكول إىل ما 
 تعاضفه ال ا ل 

وقوله (والصاحب اجل ب( هو الصاحب الالزم للمأعان، فم عه الضعيف، وم عه الافيعس يف السعفا، وكعل معن هعو ملع  بعك  
 ت فعه، وقيل: الضا  ال ومةل  لطلب الن

(وابن السميل( هعو الغايعب اجملوعاز ب عوم غعري ثو انقامعة، رن معن القعام ف عو اجلعاض اجل عبل وكلمعة (ابعن( فيعه مسعوعملة يف  
معىن اهنوسائ واهخوصاص، ك وهل : البو الليل، وقعوهل  يف الثعل: البوهعا وكياهلعال والسعميل: الطايعس السعابلة، فعابن السعميل 

لذي هزم الطايس سائاا، الي مسافاا، ف ذا  خل ال ميلة ف و ليس من الب ائ ا، فعافوهللا أبنه ابعن الطايعس، ضمعى بعه الطايعس هو ا
 إلي  ، فأسنه ولدهللال والوصاية به رنه ضعيف احليلة، قليل ال صري، إذ ه ي ودي إىل الحوال قوم غري قومه، وبلد غري بلدهللال 

يد يف ضعف الا  واحلامة وان طاع سمل ارالص من سا   ، فلذلك كانوا الح اء وكذلك (ما ملأا الميانأ ( رن العم 
 الوصايةل 

ومجلة (إن و ه هب من كعان  وعاه فخعوضا( تعذييل جلملعة ارمعا انحسعان إىل معن مسعاه  بعذم موانعع انحسعان إلعي     
ل: خععال الامععل خععوه وخععاهل والفخععوض: النععديد الغالمععة علععى المنععال واهخويععال: الوأععرب، افوعععال منععوس مععن ارععيالء، ي ععا

الفخا  ا فععل، وكعال الوصعفني م نعس للغلظعة واجلفعاء، ف معا ي افيعان انحسعان العسموض بعه، رن العاا  انحسعان يف العاملعة 
 وتاو ال فع على من يظن به سمب مي عه من اهنو امل 
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وت ايمععه عمععن هععذا وصععفه، وهععذا تعععايض أبخععال  الهععل النععاو، لععا عافععوا بععه مععن  ومعععىن نفععي  مععة و تعععاىل نفععي ضضععاهللا  
 الغلطة واجلفاء، ف و يف معىن الوحذيا من ب ااي ارخال  ال  كانوا علي ال 

[ والععذين 37(العذين يمخلععون وأيمععاون ال ععا  المخععل ويأومععون مععا  بهعع  و مععن فضععله والعوععدث للأععافاين عععذاا م ي ععا  
اهل  ضائء ال ا  وه يؤم ون اهلل وه اليوم ارخا ومعن يأعن النعيطان لعه قاي عا فسعاء قاي عا ومعاذا علعي   لعو  م عوا ي ف ون المو 

[( جيوز الن يأعون اسعوئ افا ابوعدائيا، معيء بعه ع عب ارمعا 39اهلل واليوم ارخا والنف وا  ا ضزق   و وكان و ،  عليما 
السعاب ة، وم اسعمة إض ا  الوحعايض علعى انحسعان الوحعذيا معن ضعدهللا ومعا ينعمه انحسان لن معاى ذكعاه  يف اجلملعة 

ضدهللا من كل إحسان غري صا ؛ ف وبل ارلس الذي  ععاه  و إليعه أبخعال  الهعل الأفعا وحع ئ النعيطان كمعا  ل عليعه 
 ما يف خالل هذهللا اجلملة من ذكا الأافاين الذين ه يؤم ون اهلل واليوم ايخال 

(الذين يمخلعون( مموعدال، وحعذ  خعربهللا و ل عليعه قولعه (والعوعدث للأعافاين ععذاا م ي عا(ل وقصعد الععدول ععن فيأون قوله  
العطعف: لوأععون مسعو لة، ولععا فيععه معن فائععدف العمععوم، وفائعدف انعععالم أبن هعؤهء مععن الأععافاينل فالو عديا: الععذين يمخلععون 

أون مجلة (والذين ي ف ون المواهل  ضائء ال ا ( معطوفة اليضا على العودث هل  عذاا م ي ا والعودث ذلك للأافاين المثاهل ، وت
مجلعة (الععذين يمخلععون(  ذوفعة ارععرب اليضععا، يعدل عليععه قولععه (ومععن يأعن النععيطان لععه قاي عا( اخلل والو ععديا: والععذين ي ف ععون 

 المواهل  ضائء ال ا  قاي    النيطانل ونأوة العدول إىل العطف مثل نأوة ما قمل ال 
يأون (العذين يمخلعون( بعده معن (معن( يف قولعه (معن كعان  وعاه فخعوضا( فيأعون قولعه (والعذين ي ف عون المعواهل (  وجيوز الن 

 معطوفا على (الذين يمخلون(، ومجلة (والعودث( مع ضةل وهؤهء ه  الناكون الوظاهاون الأفا، وكذلك ال اف ونل 
ئ فععاح، وي ععال المخععل  بفععوح المععاء وارععاء  وهععو مصعععدضهللا والمخععل  بضعع  المععاء وسععأون ارععاء  اسعع  مصععدض خبععل معععن ا 

 ال ياسي، قاالهللا اجلم وض  بض  الماء  وقاالهللا ز ف، والأسائي، وخلف  بفوح الماء واراء  ل 
والمخل: ضد اجلو  وقد مضى ع د قوله تعاىل (وه هسأ الذين يمخلعون  عا  بهع  و معن فضعله( يف سعوضف  ل عمعاانل  

  ا  المخل( هضون ال ا  عليه، وهذا الشد المخل، قال البو نام:          ومعىن (أيماون ال
وإن اماال ض ا يداهللا على امائ                      ب يل يعد معن غععريهللا لعمعخععيل والأومعان: انخفعاءل و(معا  بهع  و معن   

 بهعع  و مععن فضععله(، فيأععون العععىن: الهنعع  فضععله( هومععل الن الععاا  بععه الععال، ك ولععه تعععاىل (وه وسععأ الععذين يمخلععون لععا 
يمخلون ويعوذضون أبهن  ه جيدون ما ي ف ون م ه، وهومل النه الضيد به كومان الووضاف  ا في عا معن صعفة ال ع  صعلى و عليعه 

وهذا السثوض عن وسل ، فعلى اهحومال ارول يأون الاا  الذين يمخلون: ال اف ني، وعلى الثان يأون الاا  ، : الي و ؛ 
ابن عما ، وجيوز الن تأون يف ال اف ني، ف د كانوا أيماون ال ا  المخل (ه  الذين ي ولون ه ت ف وا على من ع د ضسول 
و حععع ي فضععوا(ل وقولععه (والعوععدث للأععافاين عععذاا م ي ععا(، ع مععه، يععؤذن أبن الععاا  الحععد هععذين الفععاي ني، ومجلععة (والعوععدث 

 ي ا( مع ضةل للأافاين عذاا م 
والصل (العودث( العد ث، البدلا الدال اروىل بء، لث ل الدالني ع د فك ان غام اتصال ضمري الافع، وهأعذا معا ف الععد  

يف كالم العائ إذا ال غموها مل يمدلوا الدال الواء رن ان غام الخف، وإذا الر ا البدلوا الدال بء، ومن ذلعك قعوهل : عوعا  
 مجع عوا ل لعدف السالم، والعود 
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 ووصف العذائ ال ني م اء هل  على اهخويال والفخال  
وعطف (الذين ي ف ون المواهل  ضائء ال ا ( على (الذين يمخلون(: رهن  النف وا إنفاقا ه وصعل بعه فائعدف اننفعا  غالمعا،   

يععد ،عع  ه عا ال ف ععون مععن ال ععاف ني رن معن ي فععس مالععه ضائء ه يوعوخى بععه مواقععع احلامععة، ف عد يعطععي الغعع  ومي عع الف ععري، والض 
الناكني، ولذلك وصفوا أبهن  ه يؤم ون اهلل وه اليوم ايخا، وقيعل: الضيعد ،ع  النعاكون معن الهعل مأعة، وهعو بعيعد، رم 

 الهل مأة قد ان طع اجلدال مع   بعد اهلئافل 
   
 

 950صفحة : 
 
 ومجلة (ومن يأن النيطان له قاي ا( مع ضةل   
سعععاء قاي عععا( معععوائ النعععا ، والضعععمري السعععو  يف (سعععاء(: إن كعععان عائعععدا إىل النعععيطان  (سعععاء(  ععععىن بعععئس، وقولعععه (ف 

والضععمري فاعل ععا، و(قاي ععا( نييعع  للضععمري، مثععل قولععه تعععاىل (سععاء مععثال ال ععوم الععذين كععذبوا  ايت ععا(، الي: فسععاء قاي ععا لععه، 
الصل ا ضد حسن، وتافع ضمريا عائدا على (معن( ويأعون  ليحصل الاب  بني النا  وموابه، وجيوز الن تم ى (ساء( على

(قاي ا( نيي  نسمة، ك وهل   ساء مسعا فساء مابه  الي فساء من كان النيطان قاي ه من م عة ال عاين، وال صعو  علعى كعال 
 يد:          اهحومالني سوء حال من كان النيطان له قاي ا مثمات سوء قاي ه؛ إذ الاء يعا  ب اي ه، كما قال عدي بن ز 

فأل قاين ال اضن ي ودي وقوله (ومعاذا علعي   لعو  م عوا اهلل واليعوم ايخعا( عطعف علعى اجلملوعني، وضعمري اجلمعع عائعد   
 إىل الفاي ني، وال صو  اسو  ال  ائاه ، وإقامة احلئة علي  ل 

جييء بعد (ذا( اس  موصول  و(من ذا (وماذا( اسوف ام، وهو ه ا إنأاضي توبيخيل و(ذا( إشاضف إىل (ما(، وارصل الن  
الذي ينفع ع دهللا(ل وكثا يف كالم العائ حذفه وإب اء صلوه لأثاف اهسوعمال، ف ال ال حاف: ثبا (ذا( م ائ الوصول، 
فععدوها يف الوصعوهت ومعا هععي م  عا يف قميعل وه  بععري، ولأ  عا مؤذنعة ،ععا يف بععض الواضععل (وعلععى( رعا  مسعو ا هععو 

ف و مؤول بأونل و(على( لالسوعالء اجملعازي  ععىن الألفعة والنع ة، ك عوهل : عليعك الن تفععل كعذال و(لعو  صلة الوصول،
  م وا( شا  حذ  موابه لدهلة ما قمله عليه، وقد قدم  ليل اجلوائ اهوماما اهسوف ام، ك ول قويلة ب ا احلاضث:          

من الفعع وهعو الغعيظ احمل عس ومعن هعذا اهسعوعمال تولعد مععىن الصعدضية  ما كان ضاو لو م  ا وض ا                       
يف لععو النععا ية، فسثموععه بععععض ال حععاف يف معععان لععو، ولعععيس  عععىن لععو يف الوح يععس، ولأ عععه ي نععس مععن اهسععوعمالل وت عععديا 

اجلدل مضاءف احلالة ال وكة الأالم: لو  م وا ماذا الذي كان يوعم   ويث ل  ، الي لأان حفيفا علي   وثفعا هل ، وهذا من 
 النفع و مو فل 

مث إذا ر ععا الن الوفععاي  يف الخععف احلععالني والسععدمها المععا نأععا، ر ععا الن الفععا  يف ذلععك ملععوم، إذ مل أيخععذ ل فسععه أبضشععد  
 ف عون ارلوني، فالأالم مسوعمل يف الووبي  اسوعماه ك ائيا بواسعطونيل والعالم موومعه للفعاي ني: العذين يمخلعون؛ والعذين ي

 ضائء، ل وله (لو  م وا اهلل واليوم ايخا والنف وا  ا ضزق   و( على عأس تاتيب الأالم السابسل 
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 ومجلة (وكان و ،  عليما( مع ضة يف  خا الأالم، وهي تعايض الو ديد واجل اء على سوء العماهل ل  
[( اسععوئ ا  بعععد الن وصععف 40ه المععاا عظيمععا (إن و ه يظلعع  مث ععال ذضف وإن تععك حسعع ة يضععاعف ا ويععؤت مععن لدنعع 

حاهل ، والقام احلئة علعي  ، والضاهع  تفعايط   معع سع ولة الخعذه  احليطعة رنفسع   لعو شعاءوا، بعني الن و م ع هللا ععن الظلع  
ال ليل، بله الظل  النديد، فالأالم تعايض بوعيد  ذو  هو من مع س الع عائ، والنعه يف ح  ع  ععدل، رهنع  اسعوح وهللا 

قد  لا على ذلك ال دض اليضا م ابلوعه ب ولعه (وإن تعك حسع ة( ولعا كعان ال فعي الظلع ، علعى الن (مث عال ذضف( بأفاه ، و 
 ت ديا رقل رل ، فدل على الن الاا  الن و ه يؤاخذ الني أبكثا من م اء سيئوهل 

، والث ععال مععا يظ ععا بععه الث ععل، وانوصععب (مث ععال ذضف( ال يابععة عععن الفعععول الطلععس، الي ه يظلعع  رلمععا م ععدضا  ث ععال ذضف 
 فلذلك صي  على وزن اس  ايلة، والاا  به ال داضل 

والذضف تطلس على بيضة ال ملة، وعلى ما يوطايا من ال ائ ع د ال ف ، وهذا الح ا ما ي دض به، فعل  انوفاء ما هو الكثا   
(تعك( مضعاضع كعان الوامعة، الي إن تومعد حسع ةل  م ه اروىلل وقاال ثفعع وابعن كثعري والبعو معفعا (حسع ة(  الافعع  علعى الن

وقااهللا اجلم وض  ب صعب  (حسع ة( علعى ارربيعة ل(تعك( علعى اعومعاض كعان ثقصعة، واسع  كعان السعو  عائعد إىل مث عال ذضف، 
وميء بفعل الأون بصيغة فعل الؤنث مااعاف للفظ ذضف الذي الضيف إليه مث ال، رن لفعظ مث عال معم   ه مييع هللا إه لفعظ 

 فأان كالسوغىن ع هل  ذضف
   
 

 951صفحة : 
 
والضاعفة إضافة الضعف  بأسا الضا   الي الثل، ي ال: ضاعف وضععف والضععف، وهعي  ععىن واحعد علعى الوح يعس   

ع د الئمة اللغة، مثل اليب على الفاضسيل وقال البو عميدف ضاعف ي وضي الكثا من ضعف واحد وضعف ي وضي ضعفنيل 
هلععا العععذائ ضعععفني(ل والمععا  هلععة إحععدى الصععي  الععثالث علععى م ععداض الوضعععيف فيؤخععذ مععن وض  ب ولععه تعععاىل (يضععاعف 

ال اائن حلأمة الصيغة، وقاال اجلم وض: (يضاعف ا(، وقاالهللا ابن كثري، وابن ععاما، والبعو معفعا: (يضععف ا(  بعدون اللعف بععد 
 العني وبونديد العني  ل 

 تعاىل إىل ضمري اجلاللة، ف ال (من لدنه( إضافة تنايفل ومسعاهللا وارما العظي  ما ي ا  على الضعف، ولذلك الضافه و 
 الماا لأونه م اء على العمل الصا ، وقد ضوي الن هذا ن ل يف ثوائ اهلئافل 

[ يومئععذ يععو  الععذين كفععاوا وعصععوا الاسععول لععو 41(فأيععف إذا مئ ععا مععن كععل المععة بنعع يد ومئ ععا بععك علععى هععؤهء شعع يدا  
[( الفاء جيوز الن تأون فاء فصيحة تدل على شا  م دض ننس عن الوعيد 42 حديثا تسوى ،  ارض  وه يأومون و

يف قوله (والعودث للأافاين عذاا م ي ا( وقوله (فساء قاي ا(؛ وعن الووبي  يف قوله (وماذا علي  (؛ وعن الوعد يف قوله (إن 
كعععل الولئعععك إذا معععاء النععع داء ور عععا مومعععب و ه يظلععع  مث عععال ذضف( اييعععة، والو عععديا: إذا الي  عععا بعععذلك فأيعععف حعععال  

النعع ا ف علععى العمععل الصععا  وعلععى العمععل السععيئ، وعلععى هععذا فلععيس ضععمري (يععك( إضععماضا يف م ععام انر ععاض، وجيععوز الن 
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تأون الفاء للوفايع على قوله (إن و ه يظل  مث ال ذضف وإن تك حس ة يضاعف ا(، الي يوفاع عن ذلك سؤال عن حعال 
ن كل المعة بنع يد؛ فال عا  بعني مسومنعا وموحسعا، وعلعى هعذا فضعمري (بعك( واقعع موقعع اهسع  الظعاها ال ا  إذا مئ ا م

رن م وضععى هععذا الن يأععون الأععالم مسععوقا جلميععع ارمععة، في وضععي الن ي ععال: ومئ ععا الاسععول علععي   شعع يدا، فعععدل إىل 
 ارطائ تنايفا للاسول صلى و عليه وسل  بع  احلضوض وانقمال عليهل 

الععة العع   ل علي ععا اهسععوف ام السععوعمل يف الوعئيععب تععؤذن  الععة م ولععة للمنععاكني وت ععا ي علععى حععري   و ععاولو   واحل 
الععومل  معععن الع عععائ بسعععلوو  ايعععس إمأععاض الن يأونعععوا النعععذضوا  عععا  ل عليعععه هععيء شععع يد علعععي  ، ولعععذلك حعععذ  الموعععدال 

ي دض بأيعف حعاهل  خاصعة، إذ هعي الحعوال كثعريف معا م  عا السوف   ع ه وي دض ب حو: كيف الولئك، الو كيف الن د، وه 
إه ي يدهللا حال ضدهللا وضوحا، فال امي ي  ا  ساوضا  ناهدف حال ضدهللا، والوبس ي  ا  وساا  ناهدف حال ضدهللا، والأعل 

: لعيع  ي وى ي ي ه  ا حصل له بن ا ف الصا قني له الو عليه، ولذلك لعا ذكعا النع يد مل يعذكا مععه موعل عه بعلعى الو العالم
ارمععاينل واهسععوف ام مسععوعمل يف هزم مع ععاهللا مععن الوعئيععب، وقععد ت ععدم نظععريهللا ع ععد قولععه تعععاىل (فأيععف إذا مجع ععاه ( يف 

 سوضف  ل عماانل 
(وإذا( را  للمسو مل مضا  إىل مجلة (مئ ا( الي زمان إتيان ا بن يدل ومضمون اجلملة معلعوم معن  ايت الخعاى ت عدم  

(ويععوم نمععث يف كععل المععة شع يدا علععي   مععن النفسع   ومئ ععا بععك شع يدا علععى هععؤهء( فلععذلك  ن وهلعا مثععل  يععة سعوضف ال حععل
صلحا رن يوعا  اس  ال مان مضافوه إىل تلك اجلملة، والظا  معمول ل(كيف( لا في عا معن مععىن الفععل وهعو مععىن 

 الوعئيب، كما انوصب  عىن الول ف يف قول اليب الصمحان:          
ف فلعع  مععن غععد                      إذا ضاح الصععحايب ولسععا بععاائح واجملععاوضان يف قولععه (مععن كععل المععة( وقمععل غععد، اي هلعع  

وقوله (بن يد( يوعل ان ئ(مئ ا(ل وقد ت دم الأالم  وصاا علعى نظعريهللا يف قولعه تععاىل (فأيعف إذا مجع عاه  ليعوم ه ضيعب 
 فيه(ل 

 هؤهء ش يدا(ل  وش يد كل المة هو ضسوهلا، ب اي ة قوله (ومئ ا بك على 
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و(هؤهء( إشاضف إىل الذين  عاه  ال   صلى و عليه وسل  حلضوضه  يف ذهن السامع ع د مساعه اس  انشعاضف، والصعل   

انشاضف يأون إىل مناهد يف الومو  الو م  ل م  لوه، وقد الصطلح ال ا ن على إ ال  إشاضف (هعؤهء( معاا ا ،عا النعاكون، 
معىن الهلم ا إليه، واسو اي اهللا فأان مطاب ال وجيوز الن تأون انشاضف إىل (الذين يمخلون وأيماون ال ا  المخل( وهع  وهذا 

الناكون وال اف ون، رن ت عدم ذكعاه  جيعل ع  كاحلاضعاين فينعاض إلعي  ، رهنع  لأثعاف تعوبيخ   وهعا لو   صعاضوا كعالعي ني 
يأون (هؤهء( إشاضف إىل الن داء، الدال علي   قوله (من كل المة بن يد(،  ع د السلمنيل ومن الضعف اهحوماهت الن
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وإن وض  يف الصحيح حديث ي اسمه يف ش ا ف نوح على قومه والهن  يأذبونه فين د  مد صعلى و عليعه وسعل  بصعدقه، 
 إذ ليس يل م الن يأون ذلك ال صو  من هذهللا اييةل 

 ى لو ديد الأافاين أبن الن ا ف تأون علي  ، رهن  ال صو  من اس  انشاضفل وذكا موعلس (ش يدا( الثان هاوضا بعل 
ويف صععحيح المخععاضي: الن عمععد و بععن مسعععو  قععال: قععال ي ال عع  صععلى و عليععه وسععل   اقععاال علععي ال ععا ن، قلععا: القععاالهللا  

لغا (فأيف إذا مئ ا معن كعل عليك وعليك الن ل، قال: إن الحب الن المسعه من غريي  ف االت عليه سوضف ال ساء، حع ب
المة بن يد ومئ ا بك على هعؤهء شع يدا(، قعال (المسعك( فع ذا عي عاهللا تعذضفانل وكمعا قلعا: إنعه الومع  يف الوعمعري ععن تلعك 
احلال يف لفظ كيف فأذلك القول ه ا: ه فعل المجع  هلة على هموع النعوض ع د هذهللا احلالة من بأاء ضسول و صلى 

لععة عععل شعععوض هومععع فيععه  هئععل عظيمععة: وهععي السععاف بونععايف و إايهللا يف ذلععك النعع د العظععي ، و عليععه وسععل  ف نععه  ه
وتصديس الؤم ني إايهللا يف الوملي ، وضيية ارريات ال  الا ت هل  بواسطوه، وارسف على ما حلس ب ية الموه من العذائ على 

 ف والسف و،ئةل تأذيمه، ومناهدف ندم   على معصيوه، والمأاء تامجان ضزة ومسا 
وقولعه (يومئعذ يعو  الععذين كفعاوا( اييعة اسععوئ ا  بيعان، رن السعامع يوسععاءل ععن احلالعة الم مععة الدلولعة ل ولعه (فأيععف إذا  

مئ ا من كل المة بن يد( ويوطلب بياهنا، فئاءت هذهللا اجلملعة ممي عة لعمعض تلعك احلالعة العئيمعة، وهعو حعال العذين كفعاوا 
ش ا ف ش داء ارم  على مؤم    وكافاه ، ويوق ون أبن الن و  علي   الأفا مسخوذون إىل حني ياون بواض  النا: من 

 العذائ، في اهل  من ارو  ما يو ون م ه لو تسوى ،  ارض ل 
ومجلة (لو تسوى ،  ارض ( بيان جلملة يعو ، الي يعو ون و ا بي عه قولعه (لعو تسعوى ،ع  ارض (، ولأعون مضعموهنا الفعا   

ء الععو و  صععاضت اجلملععة النععا ية    لععة مفعععول (يععو (، فصععاض فعل ععا    لععة الصععدض، وصععاضت لععو    لععة حععا  معععىن النععي
 الصدض، وقد ت دم بيانه ع د قوله تعاىل (يو  الحده  لو يعما اللف س ة( يف سوضف الم افل 

ضاضع تسوى الذي هو مطاوع سواهللا وقوله (تسوى( قاالهللا ثفع، وابن عاما، والبو معفا  بفوح الواء وتنديد السني  ف و م 
إذا معلععه سععواء لنععيء  خععا، الي  ععاثال، رن السععواء الثععل فس غمععا إحععدى الوععاءين يف السععني؛ وقععاالهللا زعع ف، والأسععائي، 
وخلف  بفوح الواء وذفيف السني  على معىن ال ااءف الساب ة لأن  ذ  إحدى الواءين للوخفيف؛ وقاالهللا ابعن كثعري،وابن 

ويع ععوئ (تسععوى(  بضعع  الوععاء وذفيععف السععني  مم يععا للمئ ععول، الي ناثععلل والماثلععة السععوفا ف مععن  عععاما، والبععو عمععاو،
الوسععوية وومععل الن تأععون  اثلععة يف الععذات، فيأععون العععىن الهنعع  يصععريون تععااا مثععل ارض  لظ ععوض الن ه ي صععد الن تصععري 

فا اي ليوعع  ك ععا تععااا(ل وهععذا تفسععري اجلم ععوض، ارض  ثسععا، فيأععون العععىن علععى هععذا هععو معععىن قولععه تعععاىل (وي ععول الأععا
وعلى هذا فالأالم إ  ائ، قصد من إ  ابه سلوو  اي ة الأ اية عن صريوض   تااا الأ اية الطلوئ ،ا نسمة، ك عوهل : 

 اجملد بني ثوبيه، وقول زاي  ارعئ :          
مة ضابا على ابن احلنا  الي النعه مسعح ذو معاوءف كعار؛ وهومعل إن السماحة والعاوءف والع عدى                      يف ق  

الن تأون  اثلة يف ال داض، ف يل: يا ون الهن  مل يمعثوا وب وا مسووين مع ارض  يف بط  عا، وقيعل: يعو ون الن يعدف وا حي ئعذ  
 كما كانوا قمل المعثل 
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 وض، الي الن تاتفع ارض  فوسوى يف اهضتفاع أبمسا ه ، فال يظ اوا، وارر ا ع دي: الن العىن الوسوية يف الربوز والظ  

وذلك ك اية عن شدف خوف   و هل ، في  مضون ويوضاءلون حعع يعو وا الن يصعريوا غعري رعاهاين علعى ارض ، كمعا وصعف 
 الحد ارعاائ ي ئو قوما من  ي النندهللا الرب  يف الأامل:           

 تنا،ا ال اكب والايو  وهذا الحسن يف معىن ايية والنسب الأ ايةل                  إذا معا قعيل الي عع  ري       
ومجلة (وه يأومون و حديثا( جيوز الن تأون مسعوسنفة والعواو عا فعة هلعا علعى مجلعة (يعو (؛ وجيعوز الن تأعون حاليعة، الي  

  الاسل، وضالوا م اء الن و  علعي   معن ارمع  يو ون لو تسوى ،  ارض  يف حال عدم كوماهن ، فأسهن  لا ضالوا اسون ا
السععالفة، وضالوا عاقمععة كععذئ الاسععل إلععي   حععع احوععيىل إىل إشعع ا  ضسععل  ، علمععوا الن ال وبععة مفضععية إلععي  ، وخععاماه  الن 
يأومععوا و المععاه  إذا سععسهل  و، ومل تسععاعده  نفوسعع   علععى اهععع ا  الصععد ، لععا ضالوا مععن عواقععب ثمععوت الأفععا، مععن 

دف هلع  ، فوقعوا بني ال وضي والانع، فوم وا الن خيفعوا وه يظ عاوا حعع ه يسعسلوا فعال يضعطاوا إىل اهعع ا  الوبعس وه ش
 إىل الأومان ال لكل 

(اي الي ا الذين  م وا ه ت ابوا الصلوف و النو  سأاضى حع تعلمعوا معا ت ولعون( هعذهللا اييعة اسعوئ ا  لميعان حأمعني يوعل عان  
 عععا إىل ن وهلعا ع ععب ايايت الاضععية النعه  ن اروان لونععايع هععذا احلأع  يف ارمععا حي ئععذ، وإىل قانعه  أعع  م ععاض الصعالف، 

يوعلعس الصععالف اليضععا، ويظ ععا الن سععمب ن وهلععا  ععاال يف الث ععاء نع ول ايايت العع  قمل ععا والعع  بعععدها، فوقعععا يف موقععع وقععا 
ا الول يوعلس الصالف ابوداء، وهو م صو  يف ذاته اليضا  سب ن وهلا وماءت كالع ضة بني تلك ايايتل تضم ا حأم

الغايععة، وهععو قولعععه (ه ت ابععوا الصعععالف والنععو  سعععأاضى(ل وذلععك الن ارمعععا كانععا حعععاله مل هام ععا و تععععاىل، فم يععا علعععى 
 كمععري وم ععافع اناحععة ارصععلية، ويف السععلمني مععن ينععا،ال ونعع ل قولععه تعععاىل (يسععسلونك عععن ارمععا واليسععا قععل في مععا إمث

لل عا ( يف الول معدف اهلئعاف ف عال فايعس معن السعلمني:  عن ننعا،ا ل افع عا ه نمث عا، وقعد علمعوا الن العاا  معن انمث احلععا  
والضععاف والفسععدف، وتلععك اييععة كانععا إيععذاث هلعع  أبن ارمععا يوشععك الن تأععون حاامععا رن مععا ينععومل علععى انمث موصععف 

 الب ى إاحو ا ضزة هلع  يف معوعا ه ، معع  يئعة ال فعو  إىل قمعول وامي عا، فحعدث بععد بوصف م اسب للوحار، ولأن و
ثععالث سعع ني مععا ضواهللا ال مععذي عععن علععي بععن اليب  الععب قععال: صعع ع ل ععا عمععد الععازن بععن عععو   عامععا فععدعاث وسعع اث مخععاا 

د معا تعمععدون، فعسن ل و تعععاىل (اي وحضعات الصعالف ف ععدمون ف عاالت: قعل اي الي ععا الأعافاون ه العمععد معا تعمعدون و ععن نعمع
 الي ا الذين  م وا ه ت ابوا الصالف والنو  سأاضى(ل قال البو عيسى: هذا حديث حسن صحيحل 

وال ععائ ه ععا مسععوعمل يف مع ععاهللا اجملععازي وهععو الولععمس الفعععل، رن (قععائ( ح ي ععة يف الععدنو مععن الأععان الو الععذات ي ععال:  
اء  ومهععا  عععىن، ومععن ال ععا  مععن زعع  الن مأسععوض الععااء لل ععائ اجملععازي خاصععة، وه قعائ م ععه  بضعع  الععااء  وقابععه  بأسععا العا 

 يصحل 
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وإمنععا اخوععري هععذا الفعععل  ون ه تصععلوا و ععوهللا لسشععاضف إىل الن تلععك حالععة م افيععة للصععالف، وصععاحم ا مععديا اهبوعععا  عععن  
رن الخعا مني يومئعذ هع  الكمعل ال عا   الفضل عمل يف انسالم، ومن ه ا كانا مؤذنعة بوغعري شعسن ارمعا، والو فعري م  عا،

إميععاث والعل  عع  الصععالف، فععال يام ععون شععيئا ميعع ع   مععن الصععالف إه بعععني اهحو ععاضل ومععن الفسععاين مععن أتول الصععالف ه ععا 
السئد من إ ال  اس  احلال على احملل كما يف قوله تعاىل (وصلوات ومسامد(، ون ل ععن ابعن عمعا ، وابعن مسععو ، 

ا: كان مجاعة من الصحابة ينابون ارما مث أيتعون السعئد للصعالف معع ضسعول و ف  عاه  و ععن ذلعكل وه واحلسن قالو 
 خيفى بعدهللا و الفوه لن وض ايلضل 

   
 

 954صفحة : 
 
د وقوله (حع تعلموا ما ت ولون( غاية لل  ي وإمياء إىل علوه، واكوفى ب وله (ت ولون( ععن (تفعلعون( لظ عوض الن ذلعك احلع  

من السأا قد يفضي إىل اخوالل العمال الصالف، إذ العمل يساع إليه اهخوالل اخوالل الع عل قمعل اخعوالل ال عولل ويف 
ايية إيعذان أبن السعأا ارفيعف ه مي عع الصعالف يومئعذ؛ الو الضيعد معن الغايعة الهنعا حالعة انو عاء السعأا فوم عى بععدها ال نعوفل 

 له يف اهنغال ، منوس من السأا، وهو الغلس، وم ه سأا احلو  وسعأا وسأاضى مجع سأاان، والسأاان من الخذ ع
 المائ  وسأات البصاضث  ل 

ولعا ن لعا هعذهللا اييعة امو عب السعلمون شعائ ارمعا يف الوقعات الصعلوات فأعانوا ه ينعابون إه بععد صعالف العنعاء وبععد  
ل مععع وععار قععاان الصععالف يف حالععة السععأا وععار صععالف الصععمح، لمعععد مععا بععني هععاتني الصععالتني وبععني مععا تلياهنمععا، مث الكمعع

 قااهنا بدون   اضفل 
(وه م مععا إه عععاباي سععميل حععع تغوسععلوا وإن ك ععو  ماضععى الو علععى سععفا الو مععاء الحععد معع أ  مععن الغععائ  الو همسععو    

عطعف علعى مجلعة  [(43ال ساء فل  جتدوا ماء فويمموا صعيدا  يما فامسحوا بوموهأ  واليديأ  إن و كان عفعوا غفعوضا 
 (والنو  سأاضى( رهنا يف  ل احلال، وهذا ال صب بعد العطف  ليل بني على الن مجلة احلال معوربف يف  ل نصبل 

واجل عب فععل، قيعل: مصععدض، وقيعل: وصعف مثععل المعد، وقعد ت ععدم الأعالم فيعه  نفععا ع عد قولعه (واجلععاض اجل عب(، والعاا  بععه  
 ماالته حع يغوسلل الماعد للعما ف من الصالف إذا قاض  ا

ووصف م ب وصف الصدض فلذلك مل جيمع إذ الخرب به عن مجع، من قوله (والنو  سأاضى(ل وإ ال  اجل ابة على هذا  
العىن من ع د اجلاهلية، ف ن اهغوسال من اجل ابة كان معاوفا ع ده ، ولعله من ب ااي اجل يفة، الو  ا الخذوهللا عن الي عو ، 

مععن سععفا الالويععني مععن الوععوضافل وذكععا ابععن إسععحا   يف السععريف  الن الا  15ابععة يف انصععحاح ف ععد مععاء ارمععا بغسععل اجل 
سعفيان، لعا ضمععع م  ومعا مععن بعدض، حلعف الن ه ميععس ضالسعه غسععل معن م ابععة حعع يغع و  مععدال ومل القعف علععى شعيء مععن  

 كالم العائ يدل على ذكا غسل اجل ابةل 
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وا اخلل وال صو  من قوله (وه م معا( الوم يعد للعوخل  إىل شعاع الوعيم ، فع ن والعىن ه تصلوا يف حال اجل ابة حع تغوسل 
حأ  غسل اجل ابة م اض من قمل، فذكاهللا ه ا إ ما ل والويم  شاع يف غ وف الايسيع علعى الصعحيح، وكانعا سع ة سعا الو 

 ية الويم ، فيظ عا الن  س ة مخس على ارصحل وراها حديث مالك عن عائنة الن ايية ال  ن لا يف غ وف الايسيع هي
تأون هذهللا ايية ال  يف سوضف ال ساء رهنا مل يذكا م  ا إه الويم ل ووقع يف حديث عماو عن عائنة الن اييعة الع  ن لعا 
هي قوله (اي الي ا الذين  م وا إذا قمو  إىل الصالف( ال  يف سوضف الائدف، الخامه المخاضي وقعد مع م ال عا   أبن اييعة الع  

يف غع وف الايسعيع هعي  يعة سعوضف ال سعاء، قعال: رن  يعة سعوضف الائعدف تسعمى  يعة الوضعوءل وكعذلك الواحعدي الوض  يف ن لا 
السمائ ال  ول حديث عائنة يف سمب ن ول  ية سوضف ال ساءل وقال ابن العايب  هذهللا معضلة معا ومعدت لعدائ ا معن  واء 

ن لا قمل سوضف ال ساء، وقيل بعدها، وارطب س ل، وارصح الن ه نعل  الي اييوني ع ا عائنة  ل وسوضف الائدف قيل: 
 سوضف ال ساء ن لا قمل سوضف الائدفل 

   
 

 955صفحة : 
 
واهسوث اء يف قوله (إه عاباي سميل( اسوث اء من عموم ارحوال السوفا  من وقوع (م ما(، وهعو حعال نأعاف، يف سعيا    

سعافا حعني سعريهللا يف سعفاهللا، منعوس معن الععرب وهعو ال طعع واهمويعاز، ي عال: ععرب ال فيل وعابا السميل، يف كعالم الععائ: ال
ال  ععا وعععرب الطايععسل ومععن العلمععاء مععن فسععا (عععاباي سععميل(  ععاضين يف  ايععس، وقععال: الععاا  م ععه  ايععس السععئد، ب ععاء علععى 

 السئد إذا كعان قصعدهللا العاوض تفسري الصالف يف قوله (ه ت ابوا الصالف( السئد، ومعلوا ايية ضخصة يف ماوض اجل ب يف
ه الأث، قاله الذين أتولوا الصعالف السعئدل ونسعب اليضعا إىل النعس بعن مالعكل واليب عميعدفل وابعن السعيب، والضعحاو، 
وعطاء، وهاهد، ومساو ، وال خعي، وزيد بن السل ، وعماو بن  ي اض، وعأامة، وابن ش ائ، وقوا ف، قالوا: كعان ذلعك 

ال اماين وارنصاض البوائ  وض يف السئد، مث نس  ذلك بعد سد اربوائ كل عا إه خوخعة اليب بأعا، الايم كان لأثري من 
فأعان الععاوض كعذلك ضخصععة لل ع  صععلى و عليعه وسععل  وريب بأععا، ويف ضوايعة ولعلععي، وقيعل: الب يععا خوخعة ب ععا علععي يف 

 السئد، ومل يصحل 
الف( بعععدخول السعععئد، وفسعععا (ععععاباي سعععميل( العععاضين يف السعععئد  وفائعععدف هعععذا اهسعععوث اء  ع عععد معععن فسعععا (ت ابعععوا الصععع  

راهاف، وهو اسوث اء ح ي ي من عموم الحوال اجل ب اسوث اء عاباي السميلل وعابا السميل السخوذ من اهسعوث اء مطلعس، 
ى راهاهعا يف مععىن وهو ع د الصحائ هذا احململ ا  على إ القه ه ت ييد فيه، والما ع د اجلم عوض العذين زلعوا اييعة علع

ت ابععوا الصععالف، ويف معععىن عععاباي السععميل فععال تظ ععا لععه فائععدف، لالسععوغ اء ع ععه ب ولععه بعععدهللا (الو علععى سععفا( ورن يف عمععوم 
احلصا ذصيصا، فالذي يظ ا ي النه إمنا قدم ه ا رنه غالب ارحوال ال  وول بني الاء وبني اهغوسال من م ة حامة 

ول دوض عاو  الا ل واهسوث اء على  مل اجلم وض هومل الن يأون موصال ع عد معن يعاى الوعيم  السافا اسوم اء الاءل 
م مععا، ويععاى الوععيم  غععري ضافععع للحععدث، ولأ ععه ممععيح للصععالف للضععاوضف يف الوقععا، وهععذا قععول النععافعي، ف ععو ع ععدهللا بععدل 
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ع ععد معن يعاى الوععيم  غعري م عب، ويععاى  ضعاوضي ي عدض ب عدض الضععاوضف، و ليلعه رعاها اهسععوث اء، وهومعل الن يأعون م  طععا
الويم  ضافعا للحدث حع ي عو ض ب عاقض ويع ول سعممه، وهعذا قعول اليب ح يفعة، فلعذلك إذا تعيم  اجل عب وصعلى وصعاض م عه 
حععدث ثقععض للوضععوء يووضععس رن تيممععه بععدل عععن الغسععل مطل ععا، وهععذا هععو الظععاها  سععب العععىن ولععيس يف السعع ة مععا 

ذلك قوهن: فالن وض من ضواية ابن ال اس  الن الويم  مميح للصالف ولعيس ضافععا للحعدث،  ي وضي خالفهل وعن مالك يف
فلعذلك ه يصعلي الوععيم  بعه إه فاضعا واحععدا، ولعو تععيم  جل ابعة لععذض مي ععع معن الغسععل وانعو ض وضعوءهللا تععيم  ععن الوضععوءل 

م  ويصعلي الكثعا معن صعالف، حعع ي عو ض وعن مالك، يف ضواية المغعدا يني: الن العايض العذي ه ي عدض علعى معس العاء يوعي
تيممه ب عاقض الوضعوء، وكعذلك فعيمن ذكعا فوائعا يصعلي ا بوعيم  واحعد، فعلعى هعذا لعيس جتديعد الوعيم  لغريمهعا إه رنعه ه 
يدضي لعله جيد الاء فأانا نية الوعيم  غعري مازمعة يف ب ائعه، ومل ي  عل ععن مالعك قعول أبن الوعيم  للئ ابعة بععذض معانع معن 

 إذا انو ض وضوءهللا يووضسل الغسل 
ويف مف وم هذا اهسوث اء، ع د ال ائلني الفاهي  من اجلم وض، على هذا احململ تفصعيل، فععابا السعميل مطلعس قيعدهللا قولعه  

(فل  جتدوا ماء فويمموا( وب ي عموم قوله (وه م ما( يف غري عابا السميل، رن الععام الخصعوص يم عى عامعا فيمعا ععدا معا 
النا  ذصيصعا لنيعا يف قولعه (وإن ك عو  ماضعى(ل مث إن كعان قعد ت عاض ع عد السعلمني الن الصعالف ت عع خص ، فخصصه 

بععدون   ععاضف يمععس قولععه (إه عععاباي سععميل( همععال رهنعع  ي قمععون بيععان احلأعع  يف قععاان الصععالف علععى غععري   ععاضف للمسععافا، 
وإن كان ذلك مل خيطا بماهل  فعال إمجعال، ويأعون قولعه فيأون يف قوله (وإن ك و  ماضى الو على سفا( بيان هلذا انمجال، 

 (وإن ك و  ماضى الو على سفا( اسوئ افا رحأام الويم ل 
وت در السوثىن يف قوله (إه عاباي سميل( قمل نام الأالم ال صو  قصاهللا ب وله (حع تغوسلوا( لالهومام وهعو معاض علعى  

 ي  :          اسوعمال قليل، ك ول موسى بن مابا احل في  المو 
 ه الشو ي اي قوم إه كاضهعا                      ائ ارمري وه  فاع احلامب     
 

 956صفحة : 
 
وقولعه (حعع تغوسعلوا( غايعة لل  عي ععن الصعالف إذا كعانوا م معا، ف عو تنعايع للغسعل معن اجل ابعة وإجيعائ لعه، رن ومعوئ   

بعدون الغسععل علع  مععن ذلععك فعا  الغسععلل واحلأمعة يف منععاوعية الغسععل  الصعالف ه يسعع    عال، فلمععا هنعوا عععن اق ا،ععا
ال ظافة، وني  ذلك أب اء الصالف ليأون الصلي يف حالة كمال اجلسعد، كمعا كعان حي ئعذ يف حعال كمعال المعا ن ال امعاف 

سععع  العععذي وارضعععوعل ومعععن البعععدع احلأععع  النعععاعية الهنعععا مل تععع   ومعععوئ الو ظيعععف  عععال الوسععع  رن م عععداض احلعععال معععن الو 
يسودعي اهغوسال والو ظيف  ا ذولف فيه مداضو المنا يف عوائده  والحواهل ، ف ي  ومعوئ الغسعل  العة ه ت فعك ععن 
ال وف المناية يف مدف موعاض  العماض المنا، وهي حالة  فع فواضل ال وف المناية، وحيث كان بني تلك احلالعة وبعني شعدف 

دفع فضععال ا، وكعان اليضععا بعني شععدف ال عوف وبععني ر عوض الفضععالت علعى رععاها المععدن ال عوف ت اسععب بم، إذ   عداض ال ععوف ت ع
العرب ع  عا الوسع  ت اسعب بم، كعان نعو  اهغوسعال اجل ايعة إث عة بوصعف رعاها م ضعم  فئععل هعو العلعة الو السعمب، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ب الن يع ال معع مععل ذلعك وكان مع ذلك  صال للم اسمة ال وضية للونايع، وهي إزالة اروساو ع د بلوغ ا م داض ي اس
ماتمطععا أبعظعع  عمععا ف وهععي الصععالف، فصععاضت الط ععاضف عمععا ف كععذلك، وكععذلك ال ععول يف منععاوعية الوضععوء، علعععى الن يف 
اهغوسال من اجل ابة حأمة الخاى، وهي جتديد ننا  اجملموع العص  الذي يع يه فووض اسوفااغ ال وف العسخوذف معن زبعد 

 ء ف ضيا ،ذا اهنضما  حأ  عظيمةل الدم، حسمما تفطن لذلك ار ما
و ل إس ا  اهغوسال إىل الذوات يف قوله (حع تغوسلوا( على الن اهغوسال هعو إحا عة المعدن العاء، وهعذا موفعس عليعه،  

واخولععف يف ومععوئ الععدلك الي إمععااض اليععد علععى المعع اء المععدن: فنععا ه مالععك  ضزععة و  ب ععاء علععى النععه العععاو  مععن معععىن 
 سان العائ، ورن الوضوء ه جي ئ بدون ذلك اتفا ، فأذلك الغسلل الغسل يف ل

وقال مج وض العلماء: جي ئ يف الغسل إحا ة المدن الاء الصب الو اهنغما ؛ واحوئوا  ديث ميمونة وعائنة  ضضعي  
مععا مل تععذكاا النععه مل و ع  مععا  يف صععفة غسععل ال عع  صععلى و عليععه وسععل  النععه الفععا  الععاء علععى مسععدهللا، وه حئععة فيععه رهن

يودلك، ولأ  ما سأووا ع ه، فيئوز الن يأون سأو ما لعلم ما أبنه الوما ض، وهذا اليضا ضواية عن مالك ضواهعا ع عه البعو 
 الفا ، وماوان بن  مد الطا اي، وهي ضعيفةل 

يف هعذهللا السعوضف، وذكعا يف وقوله (وإن ك و  ماضى( اخل ذكا حالة الاخصة يف تاو اهغوسال وتاو الوضعوء العذي مل يعذكا  
سوضف الائدف، وهي ثزلة قمل هذهللا السوضفل فال صو  بيان حأ  الويم   ذافاهللا، ويف مجع هذهللا ارشياء يف نسس حصل هعذا 

 ال صو ، وحصل اليضا ذصي  لعموم قوله (وه م ما( كما ت دمل 
ن كان فيه إمجال، وإه ف و اسوئ ا  حأ  مديد  وقوله (الو على سفا( بيان لسمجال الواقع يف قوله (إه عاباي سميل( إ 

 كما ت دمل 
وقولععه (الو مععاء الحععد معع أ  مععن الغععائ ( زاي ف علععى حأعع  الوععيم  الواقععع بععده عععن الغسععل، بععذكا الوععيم  الواقععع بععده عععن  

ل نظعام صعحوه الوضوء إيعاا ل وعي الويم ل وغري ذلك من السمابه يؤخذ ال يا  على الذكوضل فالايض الضيد به الذي اخو
 يث صاض اهغوسال يضاهللا الو ي يعد علوعهل (ومعاء معن الغعائ ( ك ايعة ععن قضعاء احلامعة المنعاية، شعاع يف كالم ع  الوأع  

 بذلك لمناعة الصايحل 
والغائ : ال خفض من ارض  وما غائ عن المصا، ي ال: غا  يف ارض   إذا غائ  يغو ، ف م ته م  لمة عن الواو،  

همون ع ععد قضععاء احلامععة إىل مأععان معع خفض مععن م ععة احلععي بعيععد عععن بيععوت سععأ اه ، فيأ ععون ع ععه: وكانععا العععائ يععذ
ي ولعععون ذهعععب إىل الغعععائ  الو تغعععو ، فأانعععا ك ايعععة لطيفعععة مث اسعععوعمل ا ال عععا  بععععد ذلعععك كثعععريا حعععع سعععاوت احل ي عععة 

 فسمئا، فصاض الف  اء يطل ونه على نفس احلدث ويعل ونه أبفعال ت اسب ذلكل 
(الو همسو  ال ساء( قائ (همسو (  بصيغة الفاعلة  ، وقائ (لسو (  بصيغة الفعل  كما سيسو، ومها  عىن واحعد وقوله  

على الوح يسل ومن حاول الوفصيل مل أيت  ا فيه وصيلل والصل اللمس الماشاف اليد الو بنعيء معن اجلسعد، وقعد ال لعس 
  ا السماء( وعلى ال  ول، قال ال ابغة:          هازا وك اية على اهفو ا ، قال تعاىل (والث لس

 ليلومسن اجليأل  اض احملاضئ     
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 957صفحة : 
 
وعلععى قععاان ال سععاء، رنععه مععاا   الععس، وم ععه قععوهل   فالنععه ه تععا  يععد همععس  ، ونظععريهللا (وإن  ل ومععوهن مععن قمععل الن   

و الالمسعة  ماشععاف اليععد الو بععض اجلسععد مسععد الععاالف، نسعوهن(ل والالمسععة ه ععا هومعل الن يأععون الععاا  م  عا راهاهععا، وهعع
فيأون ذكا سمما لنيعا معن السعائ الوضعوء الع  تومعب الوعيم  ع عد ف عد العاء، وبعذلك فسعاهللا النعافعي، فئععل لعس الامعل 

معا بيدهللا مسد اماالته مومما للوضوء، وهو  مل بعيد، إذ ه يأون لس اجلسد موممعا للوضعوء وإمنعا الوضعوء  عا خيعا  خاو 
معوععا ال فاحملمععل الصععحيح الن الالمسععة ك ايععة عععن اجلمععاع، وتعديععد هععذهللا ارسععمائ جلمععع مععا يغلععب مععن موممععات الط ععاضف 
الصعغاى والط ععاضف الأععربىل وإمنعا مل يسععوغن عععن (همسعو  ال سععاء( ب ولععه  نفعا (وه م مععا( رن ذلععك ذكعا يف معععا  ارمععا 

خصة، وال ام م ام تنايع ي اسمه عدم اهكوفاء بدهلة اهلو ام، وبعذلك اهغوسال، وهذا ذكا يف معا  انذن الويم  الا 
يأون ومه لذكاهللا وميهل والما على أتويل النافعي ومعن ببععه فعال يأعون لعذكا سعمب لن معن السعمائ الوضعوء كمعري المهيعةل 

 خيعا  م عه شعيء، إه الن وإىل هذا مال اجلم وض فلذلك مل جيب ع د مالك واليب ح يفة الوضوء من لس الامل اماالتعه معا مل
مالأا قال:إذا الوذ الالمس الو قصد اللذف انو ض وضعوءهللا، وزعل الالمسعة يف هعذهللا اييعة علعى مع يي عا الأ عائي والصعايح، 
لأن هذا ينا  اهلوذاذ، وبه قال مجع من السلف، والضى مالأا اعومد يف هذا علعى ايلض الاويعة ععن الئمعة السعلف، وه 

 ن اييةل الضاهللا معله الاا  م
 وقاال اجلم وض (همسو ( بصيغة الفاعلة؛ وقاالهللا ز ف والأسائي وخلف (لسو (  بدون اللف  ل  
وقوله (فل  جتدوا ماء( عطف علعى فععل النعا ، وهعو قيعد يف السعافا، ومعن معاء معن الغعائ ، ومعن همعس ال سعاء، والمعا  

وذلك معلوم بدهلة معىن الا ، فمف وم ال يعد ال سعمة إليعه  الايض فال يو يد تيممه بعدم ومدان الاء رنه يويم  مطل ا،
 معطل بدهلة العىن، وه يأون ال صو  من الايض ال من، إذ ه يعدم ال من م اوه ي اوله الاء إه ث ضال 

أل ثئما وقوله (فويمموا( موائ النا   والويم  ال صد  والصعيد ومه ارض ، قال ذو الامة يصف خنفا من ب ا الوح 
 يف النمس ه يأا  يفيس:          

كسنه الضحى تامي الصعيد به                       ابة يف عظام الاال  خا وم والطيب: الطاها العذي مل تلوثعه ااسعة    
الو وه قذض، فينمل الصعيد الع ائ والامعل واحلئعاضف، وإمنعا ععرب الصععيد ليصعا  السعلمني ععن هعو  الن يوطلمعوا الع ائ 

 الامل  ا وا ومه ارض  غلوا يف و يس   اضتهل 
وقد شاع ،ذهللا ايية حأ  الويم  الو قاض شاعه السابس يف سوضف الائدف على ارصح، وكان شاع الويم  س ة سا يف غ وف  

داء الو الايسيع، وسمب شاعه ما يف الصحيح عن عائنة قالا: خام ا معع ضسعول و يف بععض السعفاضهللا حعع إذا ك عا الميع
بذات اجلعيأل ان طعع ع عد ي فسقعام ضسعول و علعى الوماسعه والقعام ال عا  مععه وليسعوا علعى معاء ولعيس مع ع  معاء فعستى ي 
فسقام ضسول و على الوماسه والقام ال ا  معه وليسوا على ماء وليس مع   معاء فعستى ال عا  إىل اليب بأعا الصعديس ف عالوا: 

اسععول و وال عا  وليسععوا علعى مععاء ولعيس مع عع  معاءل فئععاء البعو بأععا وضسععول و اله تعاى إىل مععا صع عا عائنععة القامعا ب
واضعع ضالسععه علععى فخعذي قععد ثم، ف ععال: حمسععا ضسعول و وال ععا  وليسععوا علعى مععاء ولععيس مع عع  معاء فعععاتم  البععو بأععا 
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الوععيم ، ف ععال السععيد بععن وقعال مععا شععاء و علععى فخععذي، ف ععام ضسعول و حععني الصععمح علععى غععري مععاء، فعسن ل و تعععاىل  يععة 
احلضري: ما هي أبول باكوأ  اي  ل اليب بأا، فوو ما ن ل بك الما تأاهي ه إه معل و ذلك لك وللمسلمني فيعه خعريال 

 قالا: فمعث ا المعري الذي ك ا عليه فسصم ا الع د ووهل 
وسعل  قعال (العطيعا مخسعا مل يعط عن  والويم  من خصائ  شايعة انسالم كما يف حديث مابا الن ال   صلى و عليعه 

 الحد قملي  فذكا م  ا  ومعلا ي ارض  مسئدا و  وضا(ل 
    
 

 958صفحة : 
 
والويم  بدل معله الناع ععن الط عاضف، ومل الض رحعد معن العلمعاء بيعاث يف حأمعة مععل الوعيم  عوضعا ععن الط عاضف العاء   

حأمة ذلكل والحسب الن حأمة تنايعه ت ايا ل وم الط عاضف يف  وكان ذلك من مهي زم ا  ويال وقا الطلب مث انفوح ي
نفعو  العؤم ني، وت ايععا حامعة الصعالف، وتافيععع شعسهنا يف نفوسع  ، فلعع  تع و هلع  حالععة يععدون في عا النفسعع   مصعلني بععدون 

اين، ومععل ذلعك   اضف تعظيما ل اماف و تعاىل، فلذلك شاع هل  عمال ينمه انميعاء إىل الط عاضف لينععاوا النفسع   موط ع
 ماشاف اليدين صعيد ارض  هعي م معع العاء، ورن الع ائ مسعوعمل يف تط عري اينيعة و وهعا، ي ظفعون بعه معا علعس هلع  معن 
ارقذاض يف ثيا،  والبداهن  وما عوهن ، وما اهسوئماض إه ضائ من ذلعك، معع معا يف ذلعك معن جتديعد  لعب العاء لفاقعدهللا 

وال مانععععه، وإذا قعععد كعععان الوعععيم    عععاضف ضم يعععة اقو ععععا النعععايعة فيعععه الومعععه والأفعععني يف وتعععذكريهللا أبنعععه مطالعععب بعععه ع عععد ز 
الط ععاضتني الصععغاى والأععربى، كمععا  ل عليععه حععديث عمععاض بععن ايسععا، ويؤيععد هععذا ال صععد الن السععلمني لععا عععدموا الععاء يف 

مة مناوعية الويم  بعد  ول المحث غ وف الايسيع صلوا بدون وضوء ف  لا  ية الويم ل وهذا م  ي ما عا  ي من حأ
والوسمل يف حأمة م  عة يف ال ظا، وك ا العد الويم  هو ال وع الوحيد بعني ارحأعام النعاعية يف مععىن الوعمعد ب وععه، والمعا 
الوعمععد بععمعض الأيفيععات وال ععا يا مععن النععواع عمععا ات الخععاى فأثععري، مثععل عععد  الاكعععات يف الصععلوات، وكععسن النععافعي لععا 

يأععععون الوععععيم  العععع ائ خاصععععة والن ي  ععععل الوععععيم  م ععععه إىل وم ععععه ويديععععه، ضاعععععى قيععععه معععععىن الو ظيععععف كمععععا يف اشعععع   الن 
اهسوئماض، إه الن هذا ال ول مل ي  ل عن الحد من السلف وهو ما سمس إىل خعا ا عمعاض بعن ايسعا حعني نعاغ يف الع ائ 

من ذلك الومه والأفان  ل ورمعل هعذا اليضعا اخولعف لا تعذض عليه اهغوسال، ف ال ال   صلى و عليه وسل   يأفيك 
السلف يف حأ  الويم ، ف ال عما وابن مسعو : ه ي ع الوعيم  بعده إه ععن الوضعوء  ون الغسعل، والن اجل عب ه يصعلي 
حع يغوسل سواء كان ذلك يف احلضا الم يف السفال وقد ت ارا يف ذلك البو موسى ارشععاي وعمعد و بعن مسععو : ضوى 

اضي يف كوععائ الوععيم  قععال البععو موسععى لععأ مسعععو : الضاليععا إذا الم مععا فلعع  جيععد الععاء كيععف يصعع ع? قععال عمععد و: ه المخعع
يصلي حع جيد الاءل ف عال البعو موسعى: فأيعف تصع ع ب عول عمعاض حعني قعال لل ع : كعان يأفيعك هأعذا، فضعائ بأفيعه 

ي و عع م ععه بععذلك، قععال البععو موسععى: فععدع ا مععن قععول ارض  مث مسعح ،مععا وم ععه وكفيععه، قععال ابععن مسعععو : المل تععا عمععا مل 
عماض، كيف تص ع ،ذهللا اييعة (وإن ك عو  ماضعى الو علعى سعفا( فمعا  ضى عمعد و معا ي عول، ف عال: إث لعو ضخصع ا هلع  يف 
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هذا روشعك إذا بعا  علعى الحعده  العاء الن يدععه ويوعيم ل وه شعك الن عمعا، وابعن مسععو ، أتوه  يعة ال سعاء فئععال قولعه 
 عععاباي سععميل( ضخصععة لععاوض السععئد، ومعععال (الو همسععو  ال سععاء( مععاا  بععه اللمععس ال ععاق  للوضععوء علععى  ععو أتويععل (إه

النافعي، وخالف مجيع علماء ارمة عما وابن مسعو  يف هعذا، ف عال اجلم عوض: يوعيم  فاقعد العاء ومعن خيعا  علعى نفسعه 
النافعي: ه يويم  إه فاقد الاء الو من خيعا  علعى نفسعه الولعف  اهلالو الو الا  الو زاي ف الا  ولو ن لة الو زىل وقال

 ون الا  الو زاي ته، رن زاي ف الا  غري    ة، ويا هللا الن كال ارماين غري   عس احلصعول، والم و مل يألعف ارلعس فيعه 
ال عا ،  فعذكاوا ذلعك منع ةل وقعد تعيم  عمعاو بعن الععاص  ضضعي و ع عه  يف ليلعة اض ف يف غع وف ذات السالسعل وصعلى 

ال   صلى و عليه وسل  فسسله عماو: إن مسعا و ي عول (وه ت ولعوا النفسعأ  إن و كعان بأع  ضحيمعا( فضعحك ال ع  
 صلى و عليه وسل  ومل ي أا عليهل 

معن العضعاء  وقوله (فامسحوا بوموهأ  واليديأ ( معل الويم  قاصاا على مسح الومه واليدين، والس   مسح ما سعوامها 
الوضوء بله العضاء الغسل، إذ ليس ال صو  م ه تط ري حسيا، وه جتديد ال نا ، ولأن ها  اسوحضاض اسوأمال احلالة 
للصعالف، وقعد رععن بععض الصععحابة الن هعذا تععيم  بعدل عععن الوضعوء، والن الوععيم  المعدل عععن الغسعل ه جيعع ي م عه إه مسععح 

عليه وسل  الن الويم  للئ ابة مثل الويم  للوضوء، ف د ثما يف الصحيح ععن  سائا اجلسد الصعيد، فعلمه ال   صلى و
عماض بن ايسا، قال: ك ا يف سفا فسم ما فومعأا يف ال ائ  الي ناغعا  وصعليا فستيعا ال ع  فعذكات ذلعك ف عال  

 يأفيك الومه والأفان  ل وقد ت دم  نفال 
    
 

 959صفحة : 
 
  ذع ال خلة( وقول ال ابغة ياثي ال عمان بن ال ذض:           والماء للوسكيد، مثل (وه ي إليك  
لعععك ارعععري إن واضت ارض  واحعععدا                      والصعععمح معععد ال عععا  يطلعععع ععاثععععاا الضا  إن واضتعععك ارض  معععواضاف   

  للدهلة علعى نأعن الدفنل والعىن: فامسحوا وموهأ  واليديأ ، وقد ذكات هذهللا الماء مع لسموح يف الوضوء ومع الويم
 السح لئال ت يد ضخصة على ضخصةل 

وقولعه (إن و كعان عفعوا غفعوضا( تعذييل حلأع  الاخصعة إذ عفعا السعلمني فلع  يألف ع  الغسعل الو الوضعوء ع عد الععا ، وه  
 ياقب ومو  الاء ع د عدمه، حع تأثا علي   الصلوف فيعسا علي   ال ضاءل 

[ وو العلع  أبععدائأ  وكفعى 44ما من الأوعائ ينع ون الضعاللة ويايعدون الن تضعلوا السعميل (المل تا إىل الذين الوتوا نصي 
[( اسوئ ا  كالم ضامع إىل م يع ايايت ال  سم ا من قوله (واعمعدوا و وه تنعاكوا بعه 45اهلل وليا وكفى اهلل نصريا 

ايت وععار ارمععا وقععا الصععالف، و ايت منععاوعية شععيئا( ف نععه بعععد نععذاضف النععاكني ومععه اننععذاض رهععل الأوععائ، ووقعععا  
الط اضف هلا فيما بي  ما، وفيه م اسمة لألما ب و رما يف الوقات الصلوات وارما الط اضف، رن ذلك معن اهلعدى العذي مل 
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سعلمني يسمس للي و  نظريهللا، ف   هسدون السلمني عليه، رهن  حاموا من مثلعه وفا عوا يف هعدى عظعي ، والضا وا إضعالل ال
 عداء م   ل 

ومجلعة (المل تعا إىل الأوعائ( مجلعة ي صعد م  ععا الوعئيعب، واهسعوف ام في عا ت ايعاي عععن نفعي فععل ه يعو  الخا عب انوفععاء  
ع ه، ليأون ذلك  اضعا علعى انقعااض أبنعه فععل، وهعو مفيعد معع ذلعك للوعئيعب، وت عدم نظريهعا يف قولعه تععاىل (المل تعا إىل 

 وائ يدعون إىل كوائ و ليحأ  بي   ( يف سوضف  ل عماانل الذين الوتوا نصيما من الأ
ومجلة (ين ون( حالية ف ي قيد جلملة (المل تا(، وحالة اش ائ   الضاللة وإن كانا غري مناهدف الصرب ف د ن لا م  لة  

 الناهد الائي، رن ش اف النيء وو  ه جتعله    لة الائيل 
ل نصيب( يف هذهللا السوضف، ويف اخوياضهللا ه ا إل اء احومال قلوعه يف نفعو  السعامعني، وإه وال صيب ت دم ع د قوله (للاما 

ل يل: الوتوا الأوائ، وهذا نظري قوله تععاىل بععد هعذا (فع ن كعان لأع  فعوح معن و قعالوا المل نأعن معأع  وإن كعان للأعافاين 
 نصيب قالوا المل نسوحوذ عليأ (، الي نصيب من الفوح الو من ال صال 

 اا  الأوائ الووضاف، رن الي و  ه  الذين كانوا  ولطني مع السلمني الدي ة، ومل يأن في ا الحد من ال صاضىل وال 
واهش اء هاز يف اهخويعاض والسععي لوحصعيل النعيء، رن النع ي هعو  خعذ النعيء الاغعوئ فيعه معن الومعائعني، والمعائع  

ه، هأذا اعورب الهل الع   الذي ب يا عليه اللغة وإه ف ن كال الوابعني من  هو اذل النيء الاغوئ فيه حلاموه إىل مث 
وشععاض، فععال مععام الن ال لععس اهشعع اء هععازا علععى اهخومععاض، وقععد ت ععدم نظععريهللا يف قولععه تعععاىل (الولئععك الععذين اشعع وا الضععاللة 

  بأوععا،  وقلععة مععدوى علم عع  اهلععدى( يف سععوضف الم ععافل وهععذا يععدل علععى الهنعع  اقوحمععوا الضععاللة عععن عمععد لضعععف إميععاهن
 علي  ل 

وقولععه (ويايععدون الن تضععلوا السععميل( الي يايععدون للمععؤم ني الضععاللة لععئال يفضععلوه  اههوععداء، ك ولععه (و  كثععري مععن الهععل  
الأوائ لو يا ونأ  معن بععد إميعانأ  كفعاض حسعدا معن ع عد النفسع   معن بععد معا تمعني هلع  احلعس(ل فعسضا ف ه عا  ععىن احملمعة  

ععاىل (يايعد و ليمعني لأع  وي عديأ  سع ن العدين معن قعملأ (ل ولعك الن جتععل انضا ف علعى الغالعب يف مع اهعا وهععو ك ولعه ت
الماعث ال فسان على العمل، الي يسعون رن تضلوا، وذلك مل عاء النعمه والسععي يف صعا  السعلمني ععن انميعان، وقعد 

 نيلوا ميال عظيما(ل ت دم  نفا قوله تعاىل (ويايد الذين يومعون الن وات الن 
 ومجلة (وو العل  أبعدائأ ( مع ضة، وهي تعايض، ف ن إضا    الضاللة للمؤم ني عن عداوف وحسدل  
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ومجلة (وكفى اهلل وليا وكفى اهلل نصريا( تذييل لوطمئن نفو  الؤم ني ب صا و، رن انخماض ععن الي عو  أبهنع  يايعدون   

لمني، والهن  العداء للمسلمني، من شسنه الن يل ي الاوع يف قلوئ السلمني، إذ كان الي و  احملاوضون للمسلمني ضالل الس
ذوي عد  وعد ، وبيده  ارموال، وه  ممثوثون يف الدي ة ومعا حوهلعا: معن قي  عاع وقايظعة وال ظعري وخيعرب، وسعوء نعواايه ، 
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هلل وليععا( م اسععما ل ولععه (ويايععدون الن تضععلوا السععميل(، الي إذ كععانوا ليسععا ارمععا الععذي يسععو ان بععه، فأععان قولععه (وكفععى ا
مضماين لأ  السوء فاهلل وليأ  وي ديأ  ويووىل الموضك  شسن الوي مع موههللا، وكان قوله (وكفى بلله نصريا( م اسما ل ولعه 

 (أبعدائأ (، الي فاهلل ي صاك ل 
ا( مسععوعمل يف ت ويععة اتصععا  فاعلععه بوصععف يععدل عليععه الومييعع  وفعععل (كفععى( يف قولععه (وكفععى اهلل وليععا وكفععى اهلل نصععري  

الذكوض بعدهللا، الي الن فاعل (كفى( المدض من يوصف بذلك الوصف، ورمل الدهلعة علعى هعذا غلعب يف الأعالم إ خعال 
 اء علعى فاععل فععل كفععى، وهعي اء زائعدف لووكيععد الأفايعة،  يعث هصععل إ،عام ينعو  السععامع إىل معافعة تفصعيله، فيععستون

 اس  ميي  نوع تلك ال سمة ليومأن العىن يف ذهن السامعل 
 وقد جييء فاعل (كفى( غري هاوض الماء، ك ول عمد ب  احلسحا :           
كفعى النعيب وانسععالم ثهيعا ومععل ال مععا  المعاء ه ععا غعري زائعدف وقععال: ضعمن فعععل كفعى مععىن اكوععف، واسوحسع ه ابععن    

 هنامل 
 الفعول، ك ول كعب بن مالك الو حسان بن لبا:          وشذت زاي ف الماء يف  
 فأفى ب ا فضال على من غريث                      حب ال   معحعمعد إاينعا وم م الواحدي يف شاح قول الو  :            
 كفى  سمي  وه الن  ضمل                      لوه  ا م  إايو مل تان أبنه شذوذل    
وه ت ا  الماء يف فاعل (كفى(  عىن الم ال، وه ال   عىن وقى، فاقا بني اسعوعمال كفعى اجملعازي واسعوعماهلا احل ي عي العذي  

 هو معىن اهكوفاء بذات  و:          
ع كفان ومل ال لب قليل من الال (معن العذين هعا وا هافعون الألع  ععن مواضععه وي ولعون مسع عا وعصعي ا وامسعع غعري مسعم   

وضاع ا ليا أبلس و   و ع ا يف الدين ولو الهن  قالوا مسع ا وال ع ا وامسع وانظاث لأان خريا هل  والقوم ولأن لع    و بأفاه  
 [( جيوز الن يأون هذا كالما مسوسنفال 46فال يؤم ون إه قليال 

 ديا: قوم هافون الأل ل و(من( تمعيضية، وهي خرب لمودإ  ذو   لا عليه صفوه وهي مجلة (هافون(ل والو  
وحذ  المودإ يف مثل هذا شائع يف كالم العائ امو اء الصفة ععن الوصعو ، وذلعك إذا كعان الموعدال موصعوفا  ملعة الو  

را ، وكان بعض اس  هاوض  ا  (من(، وذلك اهس  م دم على المودإل ومن كلمات العائ العسثوضف قعوهل   م عا رععن 
 س رعن وم ا فايس القامل وم ه قول ذي الامة:          وم ا القام  الي م ا فاي

قظلععوا ومعع     معععه غالعععب لععععه                      و خععا يععذضي مدعععة العععني اهلمعععل الي ومعع    فايععس، بععدليل قولعععه يف   
 العطف و خال وقول ني  بن م مل:          

ت والخععاى البوغععي العععيأل الكععدح وقععد  ل ضععمري اجلمععع يف قولععه ومععا الععدها إه بضبن فم ع عمعععا                      المععو   
(هافون( الن هذا ص يع فايس م   ، وقد قيل: إن الاا  به ضفاعة بن زيد بن الوعابوت معن الي عو ، ولععل قائعل هعذا يعع  النعه 

خفاء حع يأون على من مجلة هؤهء الفايس، إذ ه جيوز الن يأون الاا  واحدا ويؤتى بضمري اجلماعة، وليس ال ام م ام إ
 حد قوله عليه السالم  ما ال القوام ين  ون  اخلل 
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وجيععوز الن يأععون (مععن الععذين هععا وا( صععفة للععذين الوتععوا نصععيما مععن الأوععائ، وتأععون (مععن( بيانيععة الي هعع  الععذين هععا وا،   

وعا هلع  الوصعا  الوحايعف والضعاللة و معة فوأون مجلة (هافون( حاه معن قولعه (العذين هعا وا( ل وعلعى العوم ني ف عد الثم
ضالل السلمنيل والوحايف: اليل النيء إىل احلا  وهو مانب النيء وحافوه، وسيسو ع د قوله تعاىل (هافعون الألع  
عن مواضعه( يف سوضف الائدف، وهو ه ا مسوعمل يف اليل عن سواء العىن وصعاهة إىل الوسويعل الما عل، كمعا ي عال: ت أعب 

لصاا ، وعن الطايس، إذا الخطس الصوائ وصاض إىل سوء الف   الو الوضليل، ف و على هذا وايف ماا  و يف الوعوضاف عن ا
إىل أتويالت ا لة، كما يفعل الهل ارهواء يف وايف معان ال ا ن الوسويالت الفاسدفل وجيوز الن يأون الوحايف منو ا 

بعععه تغيعععري كلمعععات الوعععوضاف وتمعععديل ا بألمعععات الخعععاى لووافعععس الهعععواء الهعععل  معععن احلعععا  وهعععو الألمعععة والأوابعععة، فيأعععون معععاا ا
الن وات يف أتييد ما ه  عليه من فاسد ارعمالل والظاها الن كال ارماين قد اضتأمه الي و  يف كوا، ل وما ي  ل عن ابن 

فعلعى اهحومعال ارول يأعون  عما  الن الوحايف فسا  الوسويل وه يعمد قوم على تغيري كوا، ، ثرعا إىل غالعب الحعواهل ،
اسوعمال (عن( يف قوله (ععن مواضععه( هعازا، وه هعاوزف وه مواضعع، وعلعى الثعان يأعون ح ي عة إذ الوحايعف حي ئعذ ن عل 

 وإزالةل 
وقولعه (وي ولعون( عطعف علعى (هافعون( ذكعا سعوء القعواهل ، وهعي القعواهل  الع  يوام عون بعه الاسعول صعلى و عليعه وسعل :  

ع ا  عوتك وعصي او، وذلك إر عاض لومسعأ   بعدي    ليع ول  معع الاسعول يف إميعاهن ، ولعذلك مل يعاوا يف قعوهل  ي ولون مس
 هذا الذى للاسول فسع موهللا ب وهل  له (وامسع غري مسمع( إر اض للوس ئ معهل 

مسعع م عا، ويع معون ومعىن (امسع غعري مسعمع( الهنع  ي ولعون للاسعول صعلى و عليعه وسعل  ع عد ماامعوعه يف المعا انسعالم: ا 
ذلك ب وهل : (غري مسمع( يومهون الهن  قصدوا الظاها الوما ض من قوهل : غري مسمع، الي غري مسموض أبن تسمع، يف معىن 
قول العائ:  افعل غري مسموض  ل وقيل مع اهللا: غري مسمع مأاوها، فلعل العائ كانوا ي ولون: امسعه  عىن سمهل واحلاصل 

وفة ان ال  بني العائ يف معىن الأاامعة والولطعفل إ القعا موعاضفعا، ولأع    لعا قالوهعا الاسعول الن هذهللا الألمة كانا معا 
الضا وا ،ا معىن  خا انوحلوهللا هلا من شيء يسمح به تاكيم ا الوضعي، الي الن ه يسمع صوب من معوأل ل أبن يصعري الصع ، 

ولو الهنع  قعالوا( إىل قولعه (وامسعع وانظعاث( فعسزال هلع   الو الن ه يسوئائ  عايهللال والذي  ل على الهن  الضا وا ذلك قوله بعد (
كلمععة (غععري مسععمع(ل وقصععده  مععن إيععاا  كععالم ذي وم ععني الن ياضععوا الاسععول والععؤم ني وياضععوا النفسعع   بسععوء نيععو   مععع 

 الاسول صلى و عليه وسل  وياضوا قوم  ، فال جيدوا علي   حئةل 
اف، الي الافس، والااعاف مفاعلة مسوعملة يف المالغة يف الاعي على ومه الأ اية وقوهل  (ضاع ا( التوا بلفظ راهاهللا  لب الااع 

النععائعة العع  سععاوت ارصععل، ذلععك رن الاعععي مععن لوازمععه الافععس الاعععي، و لععب ارصععب لععه، و فععع العا يععة ع ععهل وهعع  
وقععد ضوي الهنععا كلمععة (ضاعععوث( والن يايععدون ئ(ضاع ععا( كلمععة يف العربانيععة تععدل علععى مععا تععدل عليععه كلمععة الاعونععة يف العابيععة، 

مع اها الاعونة فلعل   كانوا أيتون ،ا، يومهون الهنع  يعظمعون ال ع  صعلى و عليعه وسعل  بضعمري اجلماععة، ويعدل لعذلك الن 
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و هنععى السععلمني عععن موععابعو   إايهعع  يف ذلععك اغعع اض ف ععال يف سععوضف الم ععاف (اي الي ععا الععذين  م ععوا ه ت ولععوا ضاع ععا وقولععوا 
 انظاث(ل 

واللي الصله اهنعطا  واهنث اء، وم ه (وه تلوون على الحد(، وهو هومل احل ي ة يف كلوا الألموني: اللي، وارلس ة، الي  
الهنع  يث عون اللسع و   ليأعون الأعالم منعم ا لغوعني أبن ينعمعوا حاكعات، الو ي صعاوا منعمعات، الو يفخمعوا ماق عا، الو يوقفععوا 

ع صعوضف تنعمه صعوضف كلمعة الخعاى، ف نعه قعد ذعا  كلمعة معن زنعة إىل زنعة، ومعن لغعة إىل لغعة مفخما، ليعطي اللفعظ يف السعم
 ثل هذال وهومل الن ياا  بلفظ (اللي( هازف، وئ(ارلس ة( هازف: فاللي  عىن تغيري الألمة، وارلس ة هاز على الأعالم، 

 الي أيتون يف كالم    ا هو غري مومحض لعىن ارريل 
 على الفعول الطلس ل(ي ولون( رن اللي كيفية من كيفيات ال ولل  وانوصب (ليا( 
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وانوصب ( ع ا يف الدين( على الفعول رمله، ف و من عطف بعض الفاعيل على بعض  خا، وه ضري فيه، ولعك الن   

ين(، رهنع  الضعماوا يف كالم ع  قصعدا جتعل ما معا مفععولني مطل عني الو مفععولني رمل معا، وإمنعا كعان قعوهل  ( ع عا يف العد
خميثا فأانوا ي ولون نخواهن ، ومن يلي   من حعديثي الع عد انميعان: لعو كعان  معد ضسعوه لعلع  معا الض ث ب ول عا، فلعذلك 

 فضح   و ،ذهللا ايية ونظائاهال 
وقول (ميع ا وال ع ا( ينمه النعه  عا معاى وقوله (ولو الهن  قالوا مسع ا وال ع ا( الي لو قالوا ما هو قمول لسسالم لأان خريال  

هاى الثل ب ول من الما بنيء واموثله (مسع و اعة(، الي شعسن مسعع و اععة، وهعو  عا الوع م فيعه حعذ  الموعدإ رنعه معاى 
ا هعاى الثععل، وسعيئيء يف سععوضف ال عوض قولععه تععاىل (إمنععا كععان قعول الععؤم ني إذا  ععوا إىل و وضسععوله لعيحأ  بيعع    الن ي ولععو 

 مسع ا وال ع ا(ل 
وقوله (والقوم( تفضيل منوس من ال يام الذي هو  ععىن الوضعوح والظ عوض، ك عوهل : قعام العدليل علعى كعذا، وقامعا حئعة  

 فالنل وإمنا كان القوم رنه  ال على معىن ه احومال فيه، خبال  قوهل ل 
ريا هلع (، الي ولأعن الثعا اللع عة حعا  ،ع  فحامعوا واهسودضاو يف قوله (ولأن لع    و بأفاه ( ثشئ عن قوله (لأان خع 

ما هعو خعري فعال تاشعح نفوسع   إه  لض معا هعو كمعني في عا معن فععل سعيئ وقعول بعذاء ه يسعوطيعون صعا  النفسع   ععن 
 ذلكل 

فسعا ومعىن (فال يؤم ون إه قليال( الهن  ه يؤم ون البدا ف و من أتكيد النيء  ا ينمه ضدهللا، وال لعس ال لعة علعى الععدم، و  
 به قول أتب  شاا:          

قليععل الونععأي للمع ععع  يصعيمعععه                      كثععري اهلععوى شععع ال ععوى والسععالك قععال اجلععاحظ يف كوععائ الميععان ع ععد   
قول عون بن عمد و بن عومة بن مسعو  يصف الض  نصيمني  كثريف الع اضئ قليلة ارقاضئ  ، يضعون  قليال  يف موضع  
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ك وهل : فالن قليل احلياءل ليس ماا ه  الن ه او حياء وإن قل  ل قلا: وم ه قول العائ: قل ضمل ي ول ذلعك، ليس  ،  
يايدون النعه غعري مومعو ل وقعال صعاحب الأنعا  ع عد قولعه تععاىل (ال إلعه معع و قلعيال معا تعذكاون(  والععىن نفعي الوعذكري، 

ال لععة عوضعا ععن ال فعي لضعائ معن اهحع از واهقوصعا ، فأععسن  وال لعة مسعوعمل يف مععىن ال فعي  ل وإمنعا اسعوعملا الععائ
 الوأل  خينى الن يول ى عموم نفيه اننأاض فيو ازل ع ه إىل إثمات قليل وهو يايد ال فيل 

(اي الي ا الذين الوتوا الأوائ  م وا  ا ن ل ا مصدقا لا معأ  من قمل الن نطمس وموها ف ا ها على ال اضها الو نلع    كما  
[( القمعل علعى خطعائ الهعل الأوعائ العذين الضيعد ،ع  الي عو  بععد الن ذكعا 47ا الصحائ السما وكعان المعا و مفععوه لع 

من عئائب ضالهل ، وإقامة احلئة علي  ، ما فيه وازع هل  لو كان ،  وزع، وكذلك شسن ال ا ن الن ه يفلا فاصة تععن 
 معععن احلأمعععاء وارطمععاء الن يوومسعععوا الحععوال أتثعععا نفعععو  مععن فعععاص الوعظععة واهلعععدى إه انو  هعععا، وكععذلك شعععسن ال اصععحني

الخا مني ومظان اضعوائ ا عن الما ل، وتمصاها يف احلس، في دوها حي ئذ ب اوضع الوعظة وانضشا ، كما الشاض إليه احلاياي 
ال: لثععل هععذا إذ قععال  فلمععا الحلععدوا اليععا، وفععات قععول ليععا، الشعا  شععي  مععن ضاوف، موسبطععا هلععااوف، ف عع  11يف ال امعة  

فليعمل العاملون  اخل، لذلك مئ ب وله (اي الي ا الذين الوتوا الأوائ  م وا  ا ت ل ا مصدقا لا معأ ( ايية  ع ب ما ت دم  
 ل 
وهذا مومب اخوال  الصلة ه ا عن الصلة يف قوله (المل تا إىل العذين الوتعوا نصعيما معن الأوعائ( رن ذلعك معاء يف م عام  

 اسموه صلة مؤذنة بو وين شسن علم    ا الوتوهللا معن الأوعائ، ومعا ه عا معاء يف م عام ال غيعب ف اسعموه الوعئيب والووبي  ف
صلة تؤذن أبهن  شاقوا ميواء الووضاف لوثري مهم   لالتسعام  يسع  الااسعخني يف معااين العمعاهل  علعى وفعس معا ي اسعب ذلعك، 

ه ح ي عة اعومعاض كونعه بعني اليعدي  ، والوتعوا نصعيما م عه اعومعاض وليس بني الصلوني اخوال  يف الواقع رهن  الوتوا الأوعائ كلع
 مااين العماهل  على خال  ما ماء به كوا، ، فالذي مل يعملوا به م ه كسهن  مل يؤتوهللال 

   
 

 963صفحة : 
 
يف قولعه ( عا ن ل عا( وميء الصلوني يف قوله ( ا ن ل ا( وقوله (لا معأ (  ون اهمسعني العلمعني، ومهعا: ال عا ن والوعوضاف: لعا   

معععن الوعععذكري بعظععع  شعععسن ال عععا ن النعععه م ععع ل منععع ال و، ولعععا يف قولعععه (لعععا معأععع ( معععن الوععععايض ،ععع  يف الن الوعععوضاف كوعععائ 
 مسوصحب ع ده  ه يعلمون م ه حس علمه وه يعملون  ا فيه، على حد قوله (كمثل احلماض همل السفاضا(ل 

يععد الو وعيععد، ومعععىن (مععن قمععل الن نطمععس( الي  م ععوا يف زمععن يموععدئ مععن قمععل وقولععه (مععن قمععل الن نطمععس وموهععا(  د  
الطمعس، الي مععن قمعل زمععن الطمععس علعى الومععوهللا، وهعذا  ديععد أبن هععل ،ع  المععا عظعي ، وهععو هومععل احلمعل علععى ح ي ععة 

زا علعى إزالعة الطمس أبن يسل  و علي   ما يفسد به  ياه  ف ن قدضف و صعاحلة لعذلك، وهومعل الن يأعون الطمعس هعا
 ما به كمال اننسان من اسو امة الداضو ف ن الوموهللا هامع احلوا ل 
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والو ديد ه ي وضي وقوع ال د  به، ويف احلديث  الما خينى الذي يافع ضالسعه قمعل انمعام الن جيععل و وم عه ومعه زعاض   
 ل 
 والصل الطمس إزالة ايلض الاثلةل قال كعب:           
ارعالم ه ول وقد يطلس الطمس هازا على إبطال خصائ  النيء السلوفة م هل وم ه  معس ال لعوئ  عاضو ا  امس  

 الي إبطال  لض الومي  والعافة م  ال 
وقولععه (ف ا هعععا علعععى ال اضهعععا( عطعععف جملععا  الوع يعععب ه للوسعععمب؛ الي معععن قمعععل الن هصععل ارمعععاان: الطمعععس والعععا  علعععى  

وضاء، وإن كان الطمس ه ا هازا وهعو الظعاها، ف عو وعيعد بع وال وماهعة الي عو  يف بعال  ار اض، الي ت أيس الايو  إىل ال
العائ، وضمي   الذلة بعد الن كانوا ه او الع ف ذوي مال وعدف، ف د كان م    السموالل قمل المعثة، وم    البو ضافع بما 

 الهل احلئاز، وم    كعب بن ارشا ، سيد م وه يف عصا اهلئافل 
لى ار اض على هذا الومه: هومل الن يأون هازا  عىن ال   اى، الي إصاض   إىل بئس الصري؛ وهومل الن يأون والا  ع 

 ح ي ة وهو ض ه  من حيث التوا، الي إماليه  من بال  العائ إىل النامل 
لعذل، مث المالهع  ال ع  والفاء على هذا الومه للوع يب والوسمب معا، والأالم وعيد، والوعيعد حاصعل، ف عد ضمعاه  و ا 

 صلى و عليه وسل  والماله  عما بن ارطائ إىل الذضعاتل 
وقوله (الو نلع    كما لع ا الصحائ السما( الضيد اللعن ه ا ر ي، ف و غري الطمس، ف ن كان الطمعس معاا ا بعه السع   

 فاللعن ماا  به الذل، وإن كان الطمس ماا ا به الذل فاللعن ماا  به الس ل 
الصحائ السما( ه  الذين يف قوله (ول د علمو  الذين اعودوا م أ  يف السما ف ل ا هلع  كونعوا قعا ف خاسعئني(ل وقعد و( 

 ت دم يف سوضف الم افل 
 [(  48( إن و ه يغفا الن يناو به ويغفا ما  ون ذلك لن يناء ومن يناو اهلل ف د اف ى إمثا عظيما  
 

 964صفحة : 
 
اجلملععة موعل ععة  ععا قمل ععا مععن  ديععد الي ععو  بع ععائ يف الععدنيا، فععالأالم مسععو  ل غيععب الي ععو  يف جيععوز الن تأععون هععذهللا   

انسععالم، وإعالم عع  أبهنعع   يععث يوئععاوز و ععع    ع ععد حصععول إميععاهن ، ولععو كععان عععذائ الطمععس ثزه علععي  ، فععالاا  
يافع العذائ ع   ل وتوضمن ايية  ديدا للمناكني  الغفاان الوئاوز يف الدنيا عن الؤاخذف هل  بعظ  كفاه  وذنو، ، الي

بعذائ الدنيا هل ،  فال ي فع   انميان بعد حلول العذائ، كما قال تعاىل(فلوه كانا قاية  م ا ف فع ا إمياهنا إه قوم 
ي عع ل بأعع   يععونس( اييععةل وعلععى هععذا الومععه يأععون حععا  (إن( يف موقععع الوعليععل والوسععمب، الي  م ععوا ال ععا ن مععن قمععل الن

العذائ، رن و يغفا ما ذون انشااو به، ك وله (وما كعان و ليععذ،  والنعا فعي  (، الي ليععذ،  ععذائ العدنيا، مث قعال 
(ومععا هلعع  الن ه يعععذ،  و(، الي يف الععدنيا، وهععو عععذائ اجلععوع والسععيف، وقولععه (فاضت ععب يععوم أتو السععماء بععدخان ممععني 

الي  خععان عععام اجملاعععة يف قععايألل مث قععال (إث كاشععفوا العععذائ قلععيال إنأعع  عائععدون يععوم يغنععى ال ععا  هععذا عععذائ اللععي (، 
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نعمطأل المطنععة الأعربى إث م و مععون( الي بطنعه يععوم بعدض؛ الو يأععون الععاا  الغفعاان الوسععامح، فع ن انسععالم قمعل مععن الهععل 
، ومل يععا  معععن النعععاكني إه الأوععابني العععدخول وععا ذمعععة انسعععالم  ون الععدخول يف  يعععن انسعععالم، وذلععك حأععع  اجل يعععة

انميان  ون اجل ية، ل وله تعاىل (فاقولوا الناكني حيث ومدنوه ( إىل قولعه (فع ن ببعوا والقعاموا الصعالف و تعوا ال كعاف فخلعوا 
 سعميل  (ل وقعال يف شععسن الهعل الأوععائ (قعاتلوا الععذين ه يؤم عون اهلل وه اليعوم ايخععا وه هامعون مععا حعام و وضسععوله وه

 يدي ون  ين احلس من الذين الوتوا الأوائ حع يعطوا اجل ية عن يد وه  صاغاون(ل 
وجيوز الن تأون اجلملعة مسعوسنفة، وقععا اع اضعا بعني قعواضع الهعل الأوعائ ومعواعظ  ، فيأعون حعا  (إن( لووكيعد ارعرب   

مام الناو اهلل ليأون ن يدا لون يع حعال  ل صد  فع احومال اجملاز الو المالغة يف الوعيد، وهو إما ن يد لا بعدهللا لون يع
الععذين فضععلوا النععاو علععى انميععان، وإر ععاض ل ععداض الوعئيععب مععن شععاهن  ايو يف قولععه (المل تععا إىل الععذين الوتععوا نصععيما مععن 
الأوائ يؤم ون اجلما والطاغوت وي ولون للذين كفاوا هعؤهء الهعدى معن العذين  م عوا سعميال(، الي فأيعف تاضعون  عال 

ه ياضى و ع هل والغفاف على هذا الومعه يصعح زل عا علعى مععىن الوئعاوز العدنيوي، وعلعى مععىن الوئعاوز يف ايخعاف من 
 على ومه انمجالل 

وإمعا الن يأععون اسععوئ ا  تعلععي  حأعع  يف مغفععاف ذنععوئ العصععاف: ابوععدئ  حأعع  وهععو قولععه (ه يغفععا الن ينععاو بععه(، وذيععل  
ذلك لن يناء(؛ فالغفاف ماا  م  ا الوئعاوز يف ايخعافل قعال ال عا    ف عذا معن الونعابه  ونابه وهو قوله (ويغفا ما  ون 

الذي تأل  العلماء فيه  وهو يايد الن راهاها ي وضي الموض منألة: ارول: النه ي وضي الن و قد يغفا الأفعا العذي لعيس 
 بناو كأفا الي و ل 

 الثان: النه يغفا لاتأب الذنوئ ولو مل يوبل  
   
 

 965صفحة : 
 
الثالععث: النععه قععد ه يغفععا للأعععافا بعععد إميانععه وللمععذنب بععععد توبوععه، رنععه وكععل الغفعععاان إىل النععيئة، وهععي تالقععي الوقعععوع   

واهنوفاءل وكل هذهللا الثالثة قد ماءت ار لة الوظافاف على خالف ا، واتف ا ارمة على  الفة راهاها، فأانا ايية من 
سععلمنيل قععال ابععن عطيععة:  وهععذهللا اييعععة هععي احلاكمععة بميععان مععا تعععاض  مععن  ايت الوعععد والوعيعععدل الونععابه ع ععد مجيععع ال

وتلخي  الأالم في ا الن ي ال: ال ا  الضبعة الص ا : كافا مات على كفاهللا، ف ذا  لد يف ال عاض ممجعاع، ومعؤمن  سعن مل 
اع، وبئعب معات علعى توبوعه ف عذا ع عد يذنب ق  ومات علعى ذلعك ف عو يف اجل عة  وعوم عليعه حسعب الوععد معن و ممجع

الهل الس ة ومج وض ف  اء ارمة هحس الؤمن احملسن، ومذنب مات قمل توبوه ف ذا هو موضع ارعال : ف العا الامئعة: 
هو يف اجل ة مميانه وه تضاهللا سيئاته، ومعلوا  ايت الوعيد كل عا  صصعة الأفعاض و ايت الوععد عامعة يف العؤم ني؛ وقالعا 

لة: إذا كان صاحب كمريف ف و يف ال اض ه  الة، وقالا ارواض : إذا كان صاحب كمريف الو صغريف ف عو يف ال عاض  لعد العو  
وه إميانععه لععه، ومعلععوا  ايت الوعععد كل ععا  صصععة الععؤمن احملسععن والععؤمن الوائععب، ومعلععوا  ايت الوعيععد عامععة يف العصععاف  
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وعد راهاف العموم وه يصح نفعوذ كل عا لوم عه بسعمب تعاضضع ا ك ولعه تععاىل كفاضا الو مؤم ني، وقال الهل الس ة:  ايت ال
(ه يصالها إه ارش ى الذي كذئ وتوىل( وقوله (ومن يع  و وضسوله ف ن له ثض م   (، فال يد الن ن عول: إن  ايت 

تععاىل العفعو ع عه  ون تععذيب الوعد لفظ ا لفظ العموم، والاا  به ارصوص: يف العؤمن احملسعن، وفعيمن سعمس يف علع  و 
من العصاف، والن  ايت الوعيد لفظ ا عموم والاا  به ارصوص يف الأفاف، وفيمن سمس علمه تعاىل النه يعذبه من العصافل 
و ية (إن و ه يغفا الن يناو به( ملا النك وذلك الن قوله (ويغفا ما  ون ذلك( ممطل للمعو لة، وقوله: (لن يناء( 

مئععة  ال علععى الن غفععاان مععا  ون النععاو ل ععوم  ون قععوم، ولعلععه بععىن كالمععه علععى أتويععل النععاو بععه  ععا ينععمل ضا ا علععى الا 
الأفععا كلععه، الو ب ععاهللا علععى الن الي ععو  الشععاكوا ف ععالوا: ع يععا ابععن و، وال صععاضى الشععاكوا ف ععالوا: السععيح ابععن و، وهععو أتويععل 

 فانشااو له مع اهللا يف النايعة، والأفا  ونه له مع اهللال النافعي فيما نسمه إليه فخا الدين، وهو أتويل بعيدل 
والعو لة أتولعوا اييعة  عا الشعاض إليعه يف الأنعا : أبن قولعه (لعن ينعاء( معمعول يو ازععه (ه يغفعا( ال فعي (ويغفعا( الثمعال  

يناء، ويصري معىن ه يغفا  وو يس كالمه الن يأون العىن عليه: إن و ه يغفا الناو لن يناء ويغفا ما  ون الناو لن
لععن ينععاء النععه ه ينععاء الغفععاف لععه إذ لععو شععاء الغفععاف لععه لغفععا لععه، رن منععيئة و المأععن ه مي ع ععا شععيء، وهععي ه توعلععس 
السععوحيل، فلمععا قععال (ه يغفععا( علم ععا الن (مععن ينععاء( مع ععاهللا ه ينععاء الن يغفععا، فيأععون الأععالم مععن قميععل الأ ايععة، مثععل 

 اف ك تفعل كذا، الي ه تفعل فسعافك فاعال، وهذا الوسويل تعسف بنيل قوهل : ه الع
والحسب الن أتويل ارواض  قايب من هذال والما الامئة فوسولوا  ا ن له ع    ابن عطية: الن مفععول (معن ينعاء(  عذو    

عسعفات تأعاهللا ال عا ن علعى  ل عليه قوله (الن يناو به(، الي ويغفا ما  ون الناو لن يناء انميان، الي لن  من، وهعي ت
خدمة مذاهم  ل وع دي الن هذهللا ايية، إن كانا ماا ا ،ا انعالم أبحوال مغفاف الذنوئ ف ي  ية اقوصا في ا على بيعان 
ال صو ، وهو  ويل شسن انشااو، والمجل ما عداهللا إمجاه عئيما، أبن ال خلعا صعوضهللا كل عا يف قولعه (لعن ينعاء( ال وضعي 

ؤاخذف لفايعس معم  ل واحلوالعة يف بيعان هعذا اجملمعل علعى ار لعة ارخعاى السعو ااف معن الأوعائ والسع ة، مغفاف لفايس مم   وم
ولو كانا هعذهللا اييعة  عا نع ل يف الول المعثعة رمأعن الن ي عال: إن معا بععدها معن ايايت نسع  معا تضعم وه، وه ي ول عا الهنعا 

  ال عا ن، فوععني الهنعا ت ظعا إىل كعل معا ت عدم ا، وبعذلك خرب رهنا خرب م صو  م ه حأ  تأليفي، ولأ  ا ن لا بعد معظع
يسوغ  مجيع  وائف السعلمني ععن الوعسعف يف أتويل عا كعل  عا يسعاعد  لوعه، وتصعمح صعاحلة حملامعل اجلميعع، والامعع يف 

ىل قول ابن عما يف أتويل ا إىل ار لة المي ة، وعلى هذا يوعني زل انشااو  ا ينمل الي و ية وال صاانية، ولعله نظا فيه إ
 وار ت و  الي و ية وال صاانية أبهنما مناكوانل وقال: الي شاو العظ  من الن يدعى هلل ابنل 

   
 

 966صفحة : 
 
وال لة النايعة صاهة يف اخوال  مف وم هذين الوصفني، وكعون  ائفعة معن الي عو  قعالوا: عع ض ابعن و، وال صعاضى قعالوا:   

معل ععع  منعععاكني إذ مل يعععدعوا معععع ذلعععك هلعععذين إهليعععة تنعععاضو و تععععاىل، واخعععوال  ارحأعععام السعععيح ابعععن و، ه ي وضعععي 
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الوأليفية بني الأفاين  ليل على الن ه ياا  ،ذا اللفظ مف وم مطلس الأفا، على النه ماذا يغ  هذا الوسويل إذا كان بعض 
 الأفاف ه ي ول مهلية غري و مثل معظ  الي و ل 

ون كل   على الن الووبة من الأفا، الي انميان، يومب مغفاته سواء كان كفا إشااو الن كفعاا انسعالم، وقد اتفس السلم 
ه شك يف ذلك، إما بوعد و ع د الهل الس ة، الو الوموئ الع لي ع د العو لعة؛ والن العوت علعى الأفعا مطل عا ه يغفعا 

إذا بئ يغفا ذنمه قطععا، إمعا بوععد و الو الومعوئ الع لعيل بال شك، إما بوعيد و، الو الوموئ الع لي؛ والن الذنب 
واخولععف يف الععذنب إذا مععات علععى ذنمععه ومل يوععب الو مل يأععن لععه مععن احلسعع ات مععا يغطععي علععى ذنوبععه، ف ععال الهععل السعع ة: 

أب لععة  يعاقععب وه خيلععد يف العععذائ بعع   النععايعة، ه الومععوئ، وهععو معععىن النععيئة، ف ععد شععاء و ذلععك وعاف ععا منععيئوه
 الأوائ والس ةل 

وقال العو لة وارواض : هو يف ال اض خالدا الوموئ الع لي، وقال الامئة: ه يعاقب  ال، وكعل هاتعه ارقسعام  اخعل يف  
 إمجال (لن يناء(ل 

للأعاذئ وقوله (ومن يناو اهلل ف د اف ى إمثا عظيما( زاي ف يف تن يع حعال النعاول واهفع اء: الأعذئ العذي ه شعم ة  
فيه، رنه منوس من الفايل وهو قطع اجللدل وهذا مثل ما ال ل وا عليه لفظ اهخوال  من ارلسل وهو قطع اجللد، وت دم 

 ع د قوله تعاىل (قال كذلك و خيلس ما يناء( يف سوضف  ل عماانل وانمث العظي : الفاحنة النديدفل 
[ انظععا كيعف يفعع ون علععى و الأععذئ 49مععن ينعاء وه يظلمععون فوععيال ( المل تعا إىل الععذين ي كععون النفسع   بععل و ي كععي  

[( تعئيب من حال الي و  إذ ي ولون   ن الب اء و والحمايهللا  وقالوا  لن يدخل اجل عة إه معن كعان 50وكفى به إمثا ممي ا 
 هو ا  و و ذلك من إ ههل  الأاذئل 

ات ضعدهللا، وهععو الن الو كيعة شعع ا ف معن و، وه ي فععع الحعدا الن ي كععي وقولعه (بعل و ي كععي معن ينععاء( إبطعال لعو ععده  مثمع 
نفسهل ويف تصديا اجلملة ئ (بل( تصايح مبطال ت كيو  ل والن الذين زكوا النفس   ه حظ هلع  يف ت كيعة و، والهنع  ليسعوا 

 نوا  ن زكاهللا و تعاىلل  ن يناء و ت كيوه، ولو مل يذكا (بل( ف يل و(و ي كي من يناء( لأان هل  مطمع الن يأو 
ومعععىن (وه يظلمععون فوععيال( الي الن و مل هععام   مععا هعع  بععه الحععاايء، والن ت كيععة و غععريه  ه تعععد رلمععا هلعع  رن و ي ععول  

 احلس وهو ي دي السميل وه يظل  الحدال 
 وه له ماالى واضحل والفويل: شمه خي  يف شس نواف الوماف، وقد شاع اسوعاضته لل لة إذ هو ه ي وفع به  
وانوصعععب (فوعععيال( علعععى ال يابعععة ععععن الفععععول الطلعععس، رنعععه علعععى مععععىن الونعععميه، إذ الو عععديا: رلمعععا كالفويعععل، الي ب عععدضهللا،  

 فحذفا ال اف الونميه، وهو ك وله (إن و ه يظل  مث ال ذضف(ل 
وقوععه، كسنعه المعا مائعي ي ظعاهللا ال عا  وقوله (انظعا كيعف يفع ون علعى و الأعذئ( مععل افع اءه  الأعذئ، لنعدف و عس   

أبعي   ، وإمنا هو  ا يسمع ويع ل، وكلمة (وكفى به إمثا ممي عا( هنايعة يف بلوغعه غايعة انمث كمعا يعؤذن بعه تاكيعب (كفعى بعه  
 كذا(، وقد ت دم ال ول يف (كفى( ع د قوله  نفا (وكفى اهلل ش يدا(ل 

 ون اجلما والطاغوت وي ولون للذين كفاوا هؤهء الهدى معن العذين  م عوا ( المل تا إىل الذين الوتوا نصيما من الأوائ يؤم 
[( العيععد الوعئيععب مععن الي ععو ، الععذين الوتععوا 52[ الولئععك الععذين لععع    و ومععن يلعععن و فلععن جتععد لععه نصععريا 51سععميال 
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صعيما معن الأوعائ ينع ون نصيما من الأوائ،  عا هعو العئعب معن حعاهل  الع  معا ذكاهعا يف قولعه (المل تعا إىل العذين الوتعوا ن
الضاللة(؛ ف ن إمياهن  اجلما والطاغوت وتصعويم   للمنعاكني تماععد مع    ععن الصعول شعاع    ااحعل شاسععة، رن الول 
قواععد الوعوضاف والوىل كلما عا العنعا هعي (ه يأعن لعك  هلعة الخعاى المعامي، ه تصع ع لعك نثعاه م حعوب، ه تسعئد هلععن وه 

 ب (المل تا إىل الذين الوتوا نصيما من الأوائ(  نفا يف سوضف  ل عماانل تعمدهن(ل وت دم بيان تاكي
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وال لة النايعة صاهة يف اخوال  مف وم هذين الوصفني، وكعون  ائفعة معن الي عو  قعالوا: عع ض ابعن و، وال صعاضى قعالوا:   

إهليعععة تنعععاضو و تععععاىل، واخعععوال  ارحأعععام  السعععيح ابعععن و، ه ي وضعععي معل ععع  منعععاكني إذ مل يعععدعوا معععع ذلعععك هلعععذين
الوأليفية بني الأفاين  ليل على الن ه ياا  ،ذا اللفظ مف وم مطلس الأفا، على النه ماذا يغ  هذا الوسويل إذا كان بعض 

 الأفاف ه ي ول مهلية غري و مثل معظ  الي و ل 
ميان، يومب مغفاته سواء كان كفا إشااو الن كفعاا انسعالم، وقد اتفس السلمون كل   على الن الووبة من الأفا، الي ان 

ه شك يف ذلك، إما بوعد و ع د الهل الس ة، الو الوموئ الع لي ع د العو لعة؛ والن العوت علعى الأفعا مطل عا ه يغفعا 
الو الومعوئ الع لعيل  بال شك، إما بوعيد و، الو الوموئ الع لي؛ والن الذنب إذا بئ يغفا ذنمه قطععا، إمعا بوععد و

واخولععف يف الععذنب إذا مععات علععى ذنمععه ومل يوععب الو مل يأععن لععه مععن احلسعع ات مععا يغطععي علععى ذنوبععه، ف ععال الهععل السعع ة: 
يعاقععب وه خيلععد يف العععذائ بعع   النععايعة، ه الومععوئ، وهععو معععىن النععيئة، ف ععد شععاء و ذلععك وعاف ععا منععيئوه أب لععة 

 الأوائ والس ةل 
وارواض : هو يف ال اض خالدا الوموئ الع لي، وقال الامئة: ه يعاقب  ال، وكعل هاتعه ارقسعام  اخعل يف  وقال العو لة 

 إمجال (لن يناء(ل 
وقوله (ومن يناو اهلل ف د اف ى إمثا عظيما( زاي ف يف تن يع حعال النعاول واهفع اء: الأعذئ العذي ه شعم ة للأعاذئ  

طع اجللدل وهذا مثل ما ال ل وا عليه لفظ اهخوال  من ارلسل وهو قطع اجللد، وت دم فيه، رنه منوس من الفايل وهو ق
 ع د قوله تعاىل (قال كذلك و خيلس ما يناء( يف سوضف  ل عماانل وانمث العظي : الفاحنة النديدفل 

يفعع ون علععى و الأععذئ  [ انظععا كيعف49( المل تعا إىل الععذين ي كععون النفسع   بععل و ي كععي مععن ينعاء وه يظلمععون فوععيال  
[( تعئيب من حال الي و  إذ ي ولون   ن الب اء و والحمايهللا  وقالوا  لن يدخل اجل عة إه معن كعان 50وكفى به إمثا ممي ا 

 هو ا  و و ذلك من إ ههل  الأاذئل 
وه ي فععع الحعدا الن ي كععي  وقولعه (بعل و ي كععي معن ينععاء( إبطعال لعو ععده  مثمعات ضعدهللا، وهععو الن الو كيعة شعع ا ف معن و، 

نفسهل ويف تصديا اجلملة ئ (بل( تصايح مبطال ت كيو  ل والن الذين زكوا النفس   ه حظ هلع  يف ت كيعة و، والهنع  ليسعوا 
  ن يناء و ت كيوه، ولو مل يذكا (بل( ف يل و(و ي كي من يناء( لأان هل  مطمع الن يأونوا  ن زكاهللا و تعاىلل 
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يظلمععون فوععيال( الي الن و مل هععام   مععا هعع  بععه الحععاايء، والن ت كيععة و غععريه  ه تعععد رلمععا هلعع  رن و ي ععول  ومعععىن (وه 
 احلس وهو ي دي السميل وه يظل  الحدال 

 والفويل: شمه خي  يف شس نواف الوماف، وقد شاع اسوعاضته لل لة إذ هو ه ي وفع به وه له ماالى واضحل  
ى ال يابعععة ععععن الفععععول الطلعععس، رنعععه علعععى مععععىن الونعععميه، إذ الو عععديا: رلمعععا كالفويعععل، الي ب عععدضهللا، وانوصعععب (فوعععيال( علععع 

 فحذفا ال اف الونميه، وهو ك وله (إن و ه يظل  مث ال ذضف(ل 
وقوله (انظعا كيعف يفع ون علعى و الأعذئ( مععل افع اءه  الأعذئ، لنعدف و عس وقوععه، كسنعه المعا مائعي ي ظعاهللا ال عا    

   ، وإمنا هو  ا يسمع ويع ل، وكلمة (وكفى به إمثا ممي عا( هنايعة يف بلوغعه غايعة انمث كمعا يعؤذن بعه تاكيعب (كفعى بعه  أبعي
 كذا(، وقد ت دم ال ول يف (كفى( ع د قوله  نفا (وكفى اهلل ش يدا(ل 

وا هؤهء الهدى معن العذين  م عوا ( المل تا إىل الذين الوتوا نصيما من الأوائ يؤم ون اجلما والطاغوت وي ولون للذين كفا  
[( العيععد الوعئيععب مععن الي ععو ، الععذين الوتععوا 52[ الولئععك الععذين لععع    و ومععن يلعععن و فلععن جتععد لععه نصععريا 51سععميال 

نصيما من الأوائ،  عا هعو العئعب معن حعاهل  الع  معا ذكاهعا يف قولعه (المل تعا إىل العذين الوتعوا نصعيما معن الأوعائ ينع ون 
مياهن  اجلما والطاغوت وتصعويم   للمنعاكني تماععد مع    ععن الصعول شعاع    ااحعل شاسععة، رن الول الضاللة(؛ ف ن إ

قواععد الوعوضاف والوىل كلما عا العنعا هعي (ه يأعن لعك  هلعة الخعاى المعامي، ه تصع ع لعك نثعاه م حعوب، ه تسعئد هلععن وه 
 أوائ(  نفا يف سوضف  ل عماانل تعمدهن(ل وت دم بيان تاكيب (المل تا إىل الذين الوتوا نصيما من ال
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ت م ملعة يف العابيعة، فوععني الن تأعون  -ئ  -واجلما: كلمة معابة من احلمنية، الي النعيطان واليحعا؛ رن معا ف:     

هذهللا الألمة  خيلةل وقيل: الصل ا ممس: وهو ما ه خري فيه، فسبدلا السني بء كمعا البعدلا يف قعول علمعاء بعن الضقع : اي 
لعن و ب  السعالت، عماو بن يابوع شااض ال عات، ليسعوا العفعاء وه الكيعات، الي شعااض ال عا  وه أبكيعا ، وكمعا قعالوا: 

 اجلا  عىن اجلسل 
والطاغوت: ارص ام كذا فساهللا اجلم وض ه ا ون ل عن مالك بن النسل وهو اس  ي ع على الواحد واجلمعع في عال: للصع    

نظري  فل وفلعكل ولععل الوع ام اق انعه بعالم تعايعف اجلع س هعو العذي سعوغ إ القعه علعى   اغوت ولألص ام  اغوت، ف و
الواحععد واجلمععع نظععري الأوععائ والأوععبل مث لععا شععاع ذلععك  ععا وهللا حععع يف حالععة جتععا هللا عععن الععالم، قععال تعععاىل (يايععدون الن 

طععاغوت الن يعمععدوها(، وقععال (والععذين  يوحععاكموا إىل الطععاغوت وقععد المععاوا الن يأفععاوا بععه( فععسفا هللا، وقععال (والععذين امو مععوا ال
كفاوا الوليايه  الطاغوت خياموهن ( اخلل وهذا اهس  منوس من  غى يطغوا إذا تعار  وتافع، والصله مصدض بوزن فعلوت 
للممالغة، مثل: ضهمعوت، وملأعوت، وضزعوت، ومعربوت، فسصعله  غعووت فوقعع فيعه قلعب مأعان بو عدر هم الألمعة علعى 

زن فلعععوت، وال صععد مععن هععذا ال لععب أتو إبععدال الععواو اللفععا بوحاك ععا وانفوععاح مععا قمل ععا، وهعع  قععد عي  ععا فصععاض  وغععوت بععو 
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ي لمون حاو  الألمة ليوستى انبدال كما قلموا الضءام مجعع ضر إىل  ضام ليوعستى إبعدال اهلمع ف الثانيعة السعاك ة اللفعا بععد اروىل 
مجععع تأسععري علعى  واغيععا ووزنعه فعاليععل، ووض  يف احلععديث:  ه  الفووحعة، وقععد ي  لعون هععذا اهسعع  م  لعة الفععا  فيئمعونعه

 ولفوا الطواغيا  ل ويف كالم ابن السيب يف صحيح المخاضي: المحريف ال  مي ع  ضها للطواغيال 
وقد يطلس الطاغوت على عظعي  الهعل النعاو كالأعاهن، وفعي   كععب بعن ارشعا ، وحيعي بعن الخطعب، فع هن  بععد وقععة  

يسعوا يف اسوئصعال السعلمني، فخامعوا إىل مأعة ليحعالفوا النعاكني علعى قوعال السعلمني، ف ع ل كععب ع عد الحد  معوا الن 
اليب سععفيان، ونعع ل ب يععو   يف  وض قععايأل، ف ععال هلعع  النععاكون  النععو  الهععل كوععائ ولعلأعع  الن تأونععوا ال ىن إىل  مععد والتماعععه 

الضضعى ع عد و  عا يعدعوا إليعه  معد والنعو  الهعدى سعميال  ف عال م أ  إلي ا فال  من مأاك   ف عالوا هلع   إن عمعا ف ارصع ام 
هل  الناكون  فاسئدوا يهلو ا حع نطمعئن إلعيأ   ففعلعوا، ون لعا هعذهللا اييعة إعالمعا معن و لاسعوله  عا بيوعه الي عو  والهعل 

 مأةل 
يعة فعععل ال ععولل والضيعد ،عع  منععاكوا والعالم يف قولععه (للعذين كفععاوا( هم العلععة، الي ي لعون رمععل الععذين كفعاوا ولععيس هم تعد 

مأععة وذلععك اصععطالح ال ععا ن يف إ ععال  صععفة الأفععا النععه النععاو، وانشععاضف ب ولععه (هععؤهء الهععدى( إىل الععذين كفععاوا، وهععو 
حأاية لل ول  ع عاهللا، رهنع  إمنعا قعالوا  النعو  الهعدى معن  معد والصعحابه  ، الو قعال بععض الي عو  لعمعض يف شعسن الهعل مأعة  

حععني ت ععاموا وزوضوا مععا سععي ولونه، وكععذلك قولععه (مععن الععذين  م ععوا( حأايععة ل ععوهل  العععىن نععداء علععى هععؤهء الهععدى  ، الي 
غلط  ، رهن  إمنا قالوا (هؤهء الهدى معن  معد والتماععه( وإذ كعان  معد والتماععه معؤم ني ف عد لع م معن قعوهل : إن النعاكني 

 الهدى من الؤم نيل وهذا  ل الوعئيبل 
ه (الولئععك العذين لععع    و(ل وموقعع اسعع  انشععاضف ه عا يف هنايععة الاشعاقة، رن مععن بلع  مععن وصععف وع عب الوعئيععب ب ولع  

حاله هذا المل  صاض كالناهد، ف اسب بععد قولعه (المل تعا( الن ينعاض إىل هعذا الفايعس العدعى النعه مائعي، في عال: (الولئعك(ل 
 ن احلأ  رمل ما ت دم من الحواهل ل ويف اس  انشاضف ت ميه على الن الناض إلي   مدياون  ا سيذكا م

والصعععلة الععع  يف قولعععه (العععذين لعععع    و( لعععيس معلومعععا للمخعععا مني اتصعععا  الخعععرب عععع    ،عععا اتصعععا  معععن اشعععو ا ،عععا؛  
 فال صو  الن هؤهء ه  الذين إن مسعو  ب وم لع    و ف   ه ل 

و  معن الصعلة هعو معا عطعف علي عا ب ولعه (ومعن يلععن و وجيوز الن يأون السلمون قد علموا الن الي و  ملعونون، فال ص 
فلن جتد له نصريا(ل والوصول على كال اهحومالني فيعه إميعاء إىل تعليعل انخمعاض الضعم  عع   : أبهنع  ه نصعري هلع ، رهنع  

اهلل وليعا وكفعى اهلل لع    و، والذي يلع ه ه نصري لهل وهذا م ابل قوله يف شسن السعلمني (وو العلع  أبععدائأ  وكفعى 
 نصريا(ل 
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[ الم هسدون ال ا  على ما  به  و من فضله ف د  تي عا  ل 53( الم هل  نصيب من اللك ف ذا ه يؤتون ال ا  ن ريا   
( [55[ فم    من  من به وم    معن صعد ع عه وكفعى   ع   سععريا 54إبااهي  الأوائ واحلأمة و تي اه  ملأا عظيما 

 (الم( لسضاائ اهنو اي، وهي تؤذن ،م ف اسوف ام  ذوفة بعدها، الي: بل الهل  نصيب من اللك فال يؤتون ال ا  ن ريال 
واهسوف ام إنأاضي حأمه حأ  ال فيل والعطف الفاء على مجلعة (هلع  نصعيب(، وكعذلك (إذن( هعي مع اء جلملعة (هلع   

ملعة وم ائ عا مععا، رهنع  ي وفعي إعطعايه  ال عا  نفعريا علعى ت عديا ثمعوت نصيب(، واعورب اهسوف ام  اخال على هموع اجل
اللك هل  ه على انوفائهل وهذا الأعالم  أع  علعي   يف انوظعاضه  الن يامعع إلعي   ملعك إسعاائيل، وتسعئيل علعي   المخعل 

 الذي ه يؤاو من يامون اللكل كما قال البو الفوح المس :          
 ذا همه                      فدعه فدولوه ذاهمعه وشح   وخبل   معاو  من وضل إذا ملك مل يأن   
 وال  ري: شألة يف ال واف كالدائاف، يضائ ،ا الثل يف ال لةل  
 ولذلك ع ب هذا الأالم ب وله (الم هسدون ال ا  على ما  به  و من فصله(ل  
، وليس مفيدا ل في احلسد رنه واقعل والاا  ال ا  ال   صعلى و واهسوف ام ال دض بعد (الم( هذهللا إنأاض على حسده  

 عليه وسل ، والفضل ال موف، الو الاا  به ال   والؤم ون، والفضل اهلدى وانميانل 
وقوله (ف د  تي ا  ل إبااهي  الأوائ( عطف على م دض من معىن اهسوف ام اننأاضي، وتومي ا لسنأاض علي  ، الي فال  

 فيما حسدوهللا إذ قد  تي ا  ل إبااهي  الأوائ واحلأمة واللكل  بدع
و ل إبععااهي : الب ععايهللا وع مععه ونسععله، وهععو  اخععل يف احلأعع  رهنعع  إمنععا العطععوهللا رمععل كااموععه ع ععد و ووعععد و إايهللا بععذلكل  

د ذلععكل وتعايععف (الأوععائ( تعايععف اجلعع س، فيصععد  الوعععد ، فينععمل صععحف إبععااهي ، وصععحف موسععى، ومععا النعع ل بععع
 واحلأمة: ال موفل واللك: هو ما وعد و به إبااهي  الن يعطيه ذضيوه وما  تى و  او  وسليمان وملوو إساائيلل 

وضمري (م   ( جيوز الن يعو  إىل ما عا  إليه ضمري (هسدون(ل وضمري (ئ( يععو  إىل ال عا  العاا  م عه  معد صعلى و  
ما من الأوائ من  من  حمعد، ومع    معن الععا ل والوفايعع يف قولعه (فمع   ( علعى عليه وسل : الي فمن الذين الوتوا نصي

هععذا الوفسععري ثشععئ علععى قولععه (الم هسععدون ال ععا (ل وجيععوز الن يعععو  ضععمري (فمعع   ( إىل  ل إبععااهي ، وضععمري (بععه( إىل 
الف ابعن الخيعه لعو ، الي فلعيس إبااهي ، الي ف د  تي اه  ما ذكال ومعن  لعه معن  معن بعه، ومع    معن كفعا مثعل البيعه  زض، وامعا 

تأذيب الي و   مدا أبعئب من ذلك، (س ة من قد الضسل ا من ضسل ا(، ليأون قد حصل اهحوئا  علي   يف ارمعاين 
يف إبطععال مسعععو د تأعععذيم  ، مثمعععات ال معععوف لعععيس بمعععدع، والن  مععدا معععن  ل إبعععااهي ، فلعععيس إضسعععاله أبعئعععب معععن إضسعععال 

ارنمياء حع ه يعدوا تأذيم    مدا صلى و عليه وسل  ثلمة يف نموته، إذ ه يعا  موسىل ويف تذكريه  أبن هذهللا س ة 
 ضسول المجع الهل  عوته على تصدي ه من إبااهي  فمن بعدهللال 

وقولعه (وكفععى   عع   سععريا(  ديععد ووعيععد للعذين يؤم ععون اجلمععا والطعاغوتل وتفسععري هععذا ال كيعب ت ععدم يف قولععه تعععاىل  
 ( من هذهللا السوضفل (وكفى اهلل وليا
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( إن العذين كفعاوا  ايت عا سعو  نصعلي   ثضا كلمعا نضعئا ملعو ه  بعدل اه  ملعو ا غريهعا ليعذوقوا الععذائ إن و كععان   
[ والذين  م وا وعملوا الصاحلات س دخل   م ات جتاي من وو عا ارهنعاض خالعدين في عا البعدا هلع  في عا 56ع ي ا حأيما 

 [(  57ليال الزوا  مط اف وندخل   رال ر
 

 969صفحة : 
 
 ديععد ووعيععد جلميععع الأععافاين، ف ععي الععع   ععا قمل ععا، فل ععا حأعع  الوععذييل، ولععذلك فصععلال وانصععالء: مصععدض الصععالهللا،   

وي ال: صالهللا صليا، ومع اهللا شي اللح  على ال اض، وقد ت دم الأالم على صلى ع د قوله تعاىل (وسيصلون سعريا( وقولعه 
السوضفل وت دم اليضعا الأعالم علعى (سعو ( يف اييعة ارخعريفل و(نصعلي  (  بضع  ال عون  معن  (فسو  نصليه ثضا( يف هذهللا

انصععالءل و(نضععئا( بلغععا هنايععة النععي، ي ععال: نضععىل النععواء إذا بلعع  حععد النععي، وي ععال: نضععىل الطمععي  إذا بلعع  حععد 
ه  ملعو ا غريهعا، والومعديل الطم ، والععىن: كعامن اح قعا ملعو ه ، فلع  يمعس في عا حيعاف وإحسعا ، بعدل اه ، الي عوضع ا

ي وضععي الغععاياف كمععا ت ععدم يف قولععه يف سععوضف الم ععاف (التسععومدلون الععذي هععو ال ىن(ل ف ولععه (غريهععا( أتكيععد لععا  ل عليععه فعععل 
 الومديلل وانوصب (ثضا( على النه مفعول لن رنه من ائ العطىل 

ي يوصععل إحسعا  العععذائ إىل العع فس  سععب عععا ف وقولعه (ليععذوقوا العععذائ( تعليععل ل ولععه (بعدل اه ( رن اجللععد هععو الععذ 
خلس و تعاىلل فلو مل يمدل اجللد بعد اح اقه لا وصل ععذائ ال عاض إىل الع فسل وتمعديل اجللعد معع ب عاء نفعس صعاحمه ه 
ي عايف الععدل رن اجللعد وسعيلة إبعالغ الععذائ ولعيس هعو ال صعو  الوععذيب، ورنعه ثشعئ ععن اجللعد ارول كمعا الن إععا ف 
ارمسععام يف احلنععا بعععد اضععمحالهلا ه يومععب الن تأععون الثسععا غععري الععذين اسععوح وا الثععوائ والع ععائ رهنععا لععا الو عععا 
ال فعو  العع  اكوسععما ارععري والنععا ف عد صععاضت هععي هععي وه سععيما إذا كانعا إعا  ععا عععن إنمععات مععن إعئععائ ارذثئل 

 من ال وافل حسمما وض  به ارثا، رن ال اشئ عن النيء هو م ه كال خلة 
وقولععه (إن و كععان ع يعع ا حأيمععا( واقععع موقععع الوعليععل لععا قملععه، فععالع ف يوععستى ،ععا نععام ال ععدضف يف ع وبععة اجملعع ئ علععى و،  

 واحلأمة يوستى ،ا تلك الأيفية يف إصالئ   ال اضل 
واقوصععا مععن نعععي  ايخععاف علععى لععذف وقولععه (والععذين  م ععوا وعملععوا الصععاحلات( ذكععا ه ععا للم ابلععة وزاي ف الغععيظ للأععافاينل  

اجل ات وارزوا  الصاحلات، رهنما الحب اللذات الوعاضفة للسامعني، فال ومة الصاحلة  نس شئ لسنسان، واجل ات  عل 
 ال عي  وحسن ال ظال 

ولعذف وقوله (وندخل   رال رليال( هو من نام  اسن اجل ات، رن الظعل إمنعا يأعون معع النعمس، وذلعك مجعال اجل عات  
الو عي  بايية ال وض مع انفواح حاهللال ووصف الظليل وصفا منو ا من اس  الوصو  للدهلة علعى بلوغعه الغايعة يف م سعه، 
ف عد أيتععون  ثععل هعذا الوصععف بععوزن فعيعل: كمععا ه ععا، وقعوهل :  اء  وي، وأيتععون بععه بعوزن الفعععل: ك ععوهل : ليعل اللليععل، ويععوم 

 شاعا، ونصب ثصبل اليوم، وأيتون بوزن فاعل: ك وهل : شعا 
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(إن و أيماك  الن تعؤ وا ارمعاثت إىل الهل عا وإذا حأمعو  بسعن ال عا  الن وأمعوا الععدل إن و نعمعا يعظأع  بعه إن و   
[( اسعوئ ا  ابوعدائي قصعد م عه انفاضعة يف بيعان شعاائع الععدل واحلأع ، ونظعام الطاععة، وذلعك معن 58كان مسيعا بصريا 

ى ال  تضم و ا هذهللا السوضف، وه يوعني تطلب ال اسمة بي ه وبني ما سم ه، فال اسمة هي اهنو ال ارعاا  الونايعية الأرب 
من الحأام تنايعية إىل الحأام الخاى يف الغاا  الخاىل وه ا م اسمة، وهي الن معا اسعوطا  معن ذكعا الحعوال الهعل الأوعائ 

السعب، وافع ائ   علعى و الأعذئ، وحسععده   يف وعايف   الألع  ععن مواضععه، ولعي   اللسع و   بألمعات في عا توميعه معن
منأععاض فضععل و إذ  بهللا الاسععول والععؤم ني، كععل ذلععك ينععومل علععى خيانععة المانععة الععدين، والعلعع ، واحلععس، وال عمععة، وهععي 

 الماثت مع وية، ف اسب الن يع ب ذلك ارما أب اء ارمانة احلسية إىل الهل ا ويوخل  إىل هذا الونايعل 
 أيمعععاك ( صعععاهة يف ارمعععا والومعععوئ، مثعععل صعععااحة ال  عععي يف قولعععه يف احلعععديث (إن و ي  عععاك  الن ولفعععوا ومجلعععة (إن و 

 ائأ (ل (وإن( في ا جملا  اههومام ارعرب لظ عوض الن مثعل ارعرب ه ي معل النعك حعع يؤكعد رنعه إخمعاض ععن إجيعا  شعئ ه 
 عن وموهللا، ف و وانننا  سواءل 

ول ي هذا ارطائ والعمل به من كل مؤنن على شئ، ومعن كعل معن تعوىل احلأع  بعني ال عا  وارطائ لأل من يصلح ل  
 يف احل و ل 

   
 

 970صفحة : 
 
وار اء ح ي وه يف تسلي  ذات لن يسوح  ا، ي ال: ال ى إليه كعذا، الي  فععه وسعلمه، وم عه ال اء العدينل وت عدم يف قولعه   

ضف  ل عمععاانل والصععل ال ى الن يأععون مضععاعف ال ى  الوخفيععف   عععىن تعععاىل (مععن إن أتم ععه ب  طععاض يععؤ هللا إليععك( يف سععو 
 الوصل، لأ    المهلوا ال ى الخفف واسوغ وا ع ه الضاعفل 

ويطلععس ار اء هععازا علععى اهععع ا  والوفععاء بنععيء، وعلععى هععذا فيطلععس ال اء ارمانععة علععى قععول احلععس واهععع ا  بععه وتمليعع   
هو ارول من الع يني، ويعا  حأ  غريهللا م  ما الو من الحدمها ال يا  عليه قيا  العل  والنايعة على ح  ال والاا  ه ا 

 ار ونل 
وارمانة: النيء الذي جيعلعه صعاحمه ع عد شعخ  ليحفظعه إىل الن يطلمعه م عه، وقعد ت عدم الأعالم علي عا ع عد قولعه تععاىل  

جيب على الألف إبالغه إىل الضابه ومسوح يه من (فليؤ  الذي اينن المانوه( يف سوضف الم افل وتطلس ارمانة هازا على ما 
 اراصة والعامة كالدين والعل  والع و  واجلواض وال صيحة و وها، وضدها اريانة يف ان القنيل وارما للوموئل 

وارماثت من صي  العمومل فلذلك قال مج وض العلماء فيمن الم ه ضمل على شيء وكان لألمني حس ع د الؤنن محدهللا  
ايهللا: إنه ه جيوز له الخذ ارمانة عو  ح ه رن ذلك خيانة، وم عه مالك يف الدونة، وعن ابن عمد احلأع : النعه جيعوز لعه إ

الن جيحععدهللا   ععداض مععا عليععه لععه، وهععو قععول النععافعيل قععال الطععربي عععن ابععن عمععا ، وزيععد بععن السععل ، وشعع ا بععن حوشععب، 
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معاثت إىل الهل عال وقيعل: ن لعا يف المعا عثمعان بعن  لحعة بعن اليب ومأحول: الن الخا ب وهف ارموض، الماه  الن يؤ وا ار
  لحةل 

والهعل ارمانععة هعع  مسعوح وها، ي ععال: الهععل الععداض، الي الصعحا،ال وذكععا الواحععدي يف السعمائ ال عع ول، بسعع د ضعععيف: الن  
ى و عليععه اييعة ن لععا يععوم فععوح مأععة إذ سععل  عثمعان بععن  لحععة ابععن اليب  لحععة العمععدضي احلئع  كفوععاح الأعمععة لل عع  صععل

وسل  وكانا سدانة الأعمة بيدهللا، وهو من ب  عمد الداض وكانا السدانة في  ، فسسل العما  بن عمد الطلب من ضسعول 
و الن جيعل له سدانة الأعمة يضم ا معن السع اية، وكانعا السع اية بيعدهللا، وهعي يف بع  هاشع ، فعدعا ضسعول و صعلى و 

ه شيمة بن عثمان بن اليب  لحة، فدفع هلما مفواح الأعمة وتال هذهللا ايية، قال عما عليه وسل  عثمان بن  لحة وابن عم
ابن ارطائ: وما ك ا مسعو ا م ه قمل ذلك، وقال ال   صلى و عليه وسل  لعثمان بن  لحة  خذوها خالدف بلعدف ه 

ة معن عثمعان بعن  لحعة الخعذ انوع اع، ولأ عه ي و ع ا م أ  إه رامل  ، ومل يأن الخذ ال   صلى و عليه وسل  مفواح الأعم
الخذهللا ي وظا الوحي يف شسنه، رن كون الفواح بيد عثمان بن  لحة مسوصحب من قمل انسالم، ومل يغري انسعالم حعوزهللا 
إايهللا، فلما ن لا ايية ت اض حس ب  عمد العداض فيعه  أع  انسعالم، فم يعا سعدانة الأعمعة يف بع  عمعد العداض، ونع ل عثمعان 

لحة ع  ا هبعن عمعه شعيمة بعن عثمعان، وكانعا السعدانة معن م اصعب قعايأل يف اجلاهليعة فسبطعل ال ع  صعلى و عليعه بن  
 وسل  بعض ا يف خطمة يوم الفوح الو حئة الو اع، ما عدا الس اية والسدانةل 

  ون الن يس   ح هل  ف  ال  اس  ارمانة يف ايية ح ي ة، رن عثمان سل  مفواح الأعمة لل   صلى و عليه وسل  
وار اء حي ئذ مسوعمل يف مع اهللا احل ي ي، رن احلس ه ا ذات ميأن إيصاهلا الفعل لسوح ي ا، فوأون ايية  معاهللا  ميعع  

 النواع انيصال والوفاءات، ومن مجلة ذلك  فع ارماثت احل ي ة، فال هاز يف لفظ (تؤ وا(ل 
لعدل( عطف (الن وأموا( على (الن تعؤ وا( وفصعل بعني الععا ف والعطعو  وقوله (وإذا حأمو  بني ال ا  الن وأموا ا 

الظعا ، وهععو مععائ ، مثعل قولععه (ويف ايخععاف حسع ة( وكععذلك يف عطععف ارفععال علععى الصععحيح: مثعل (وتوخععذون مصععانع 
 لعلأ  ذلدون وإذا بطنو  بطنو  مماضين(ل 

 معا معن المطعل، الو إر عاض احلعس رحعدمها وصعاح بعذلك، واحلأ  مصدض حأ  بني الو ازعني، الي اعوعىن مر عاض احملعس م  
وهو منوس من احلأ   بفوح اراء  وهو الا ع عن فعل ما ه ي مغي، وم ه مسيا حأمة اللئام، وهي احلديعدف الع  جتععل 

 يف ف  الفا ، وي ال: الحأ  فالث، الي المسأهل 
    
 

 971صفحة : 
 
ي ععال: عععدل كععذا بأععذا، الي سععواهللا بععه ووازنععه عععده (مث الععذين كفععاوا بععا،  والعععدل: ضععد اجلععوض، ف ععو يف اللغععة الوسععوية،   

بعدلون(، مث شععاع إ القعه علععى إيصعال احلععس إىل الهلععه، و فعه العوععدي علعى احلععس عععن مسعوح ه، إ القععا ثشعئا عمععا اعوععا هللا 
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لوا والنصععفوا، وإن ال عا  الن اجلععوض يصعدض مععن الطغعاف الععذين ه يععدون النفسعع   سععواء معع عمععوم ال عا ، ف عع  إن شعاءوا عععد
 شاءوا ماضوا ورلموا، قال لميد:          

وم سعع  يعطععي العنععريف ح  ععا                      ومغععذما حل وف ععا هضععام ا فععس لس لفععظ العععدل  الععذي هععو الوسععوية    
لو عازعني، على تسوية ثفعة هصل ،ا الصالح وارمن، وذلك فك النيء معن يعد العوعدي، رنعه تظ عا فيعه الوسعوية بعني ا

ف ععو ك ايععة غاليععة، ومظ ععا ذلععك هععو احلأعع  لصععاحب احلععس أبخععذ ح ععه  ععن اعوععدى عليععه، ولععذلك قععال تعععاىل ه ععا (وإذا 
حأمععو  بععني ال ععا  الن وأمععوا العععدل(، مث توسعععوا يف هععذا ان ععال  حععع صععاض يطلععس علععى إبععالغ احلععس إىل ضبععه ولععو مل 

 هصل اعوداء وه ن اعل 
ل ععا  الو بععني الفععاا  المععة: يف تعيععني ارشععياء لسععوح  ا، ويف نأععني كععل ذي حععس مععن ح ععه، بععدون والعععدل: مسععاواف بععني ا 

أتخري، ف و مساواف يف اسوح ا  ارشياء ويف وسائل نأي  ا أبيدي الضا،ا، فعارول هعو الععدل يف تعيعني احل عو ، والثعان 
 بدون اسوح ا ل  هو العدل يف الو فيذ، وليس العدل يف توزيع ارشياء بني ال ا  سواء

فالععدل وسعع  بعني  ععافني، مهعا: انفععاا  يف ذويعل ذي احلععس ح عه، الي معطائععه الكثعا مععن ح عه، والوفععاي  يف ذلععك، الي  
انمحععا  لععه مععن ح ععه، وكععال الطععافني يسععمى مععوضا، وكععذلك انفععاا  والوفععاي  يف ت فيععذ انعطععاء بو دميععه علععى وقوععه،  

 ب اء الال بيد الوصي بعد الاشد، ولعذلك قعال تععاىل (وه تؤتعوا السعف اء المعوالأ ( ك عطاء الال بيد السفيه، الو أتخريهللا ك
إىل قوله (فع ن  نسعو  مع    ضشعدا فعا فعوا إلعي   المعواهل (؛ فالععدل يعدخل يف مجيعع الععامالتل وهعو حسعن يف الفطعاف رنعه  

ىل (ه تظلمعون وه تظلمعون(ل وإذ قعد  كما يصد العودي عن اعودائه، كذلك يصد غريهللا عن اهعوداء عليه، كمعا قعال تععا
كعان العععدل ،عذهللا اهعومععاضات جتعول يف وديععدهللا إف عام  طئععة تعععني الن تسعن النععاائع لظمطعه علععى حسعب مععداضو النععاعني 
ومصععطلحات النععاع هلعع ، علععى الهنععا معظم ععا مل يسععل  مععن وايععف حل ي ععة العععدل يف بعععض ارحععوال، فعع ن بعععض ال ععوانني 

رثنية، فوضم ا الخطعاء فاحنعة مثعل ال عوانني الع  ميلي عا الثعواض بعدافع الغضعب علعى معن كعانوا السسا بدافعة الغضب وا
 موولني ارموض قمل  ، وبعض ال وانني الوفاعة عن ويالت والوهام، ك وانني الهل اجلاهلية وارم  العاي ة يف الوث يةل 

ثعل قعوانني الث يعه وإسعرب ة، والعلعى ال عوانني هعي النعاائع واد ال عوانني الع  سع  ا احلأمعاء المأعن يف و يعس م عافع الععدل م 
انهلية ل اسمو ا حلال من شاعا رمل  ، والعظم عا شعايعة انسعالم هبو ائ عا علعى السعا  الصعا  ارالصعة الو الاامحعة، 

ا ه تمعىن علعى مصعا  وإعااض ا عن الهواء ارم  والعوائد الضالة، ف هنعا ه تعمعس ارثنيعة واهلعوى، وه بعوائعد الفسعا ، ورهنع
قميلة خاصة، الو بلد خاص، بل تمو  على مصا  ال عوع المنعاي وت وميعه وهديعه إىل سعواء السعميل، ومعن المعل هعذا مل يع ل 
الصاحلون معن ال عا ف يعدونون بيعان احل عو  حفظعا للععدل ب عدض انمأعان وخاصعة النعاائع انهليعة، قعال تععاىل (ل عد الضسعل ا 

مع ع  الأوعائ واليع ان لي عوم ال عا  ال سع ( الي الععدلل فم  عا ال صعوص عليعه علعى لسعان ضسعول ضسعل ا المي عات والن ل عا 
 المناية وم  ا ما اسو مطه علماء تلك النايعة ف و مدض  في ا ونلحس ،ال 

ن كعل الحعد وإمنا قيد ارما العدل  الة الوصدي للحأ  بني ال ا ، وال لس ارما با  ارماثت إىل الهل ا عن الو ييد: ر 
ه خيلععوا مععن الن ت ععع بيععدهللا المانعععة لغععريهللا ه سععيما علععى اعومعععاض تعمععي  الععاا  ارمععاثت النععامل لعععا جيععب علععى الععاء إبالغعععه 
لسوح ه كما ت دم، خبال  العدل ف منا يؤما به وهف احلأ  بني ال ا ، وليس كل الحد الهال لووي ذلعك فولعك نأوعة قولعه 
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لفخععا: (وإذا حأمععو ( هععو كالوصععايح أبنععه لععيس جلميععع ال ععا  الن ينععاعوا يف احلأعع  بععل (وإذا حأمععو  بععني ال ععا (ل قععال ا
ذلك لمعض  ، فايية هملة يف النه أبي  ايس يصري حاكما ولا  لا العدهئل علعى النعه ه بعد لألمعة معن إمعام والنعه ي صعب 

 ال ضاف والوهف وصاضت تلك الدهئل هلذهللا اييةل 
   
 

 972صفحة : 
 
 نعما يعظأ  به( واقعة موقع الوحايض على اموثال ارما، فأانعا    لعة الوعليعل ، والغ عا (إن( يف صعدض ومجلة (إن و  

 اجلملة عن ذكا فاء الوع يب، كما هو النسن إذا ماءت (إن( لالهومام  ون الوسكيدل 
ة الألمعة الواحعدف، وال غع  اليمعان و(نعما( الصله (نع  ما( ضكما (نع ( مع (ما( بعد  اح حاكة الي  اروىل وت  يل ا م  ل  

 وحاكا العني الساك ة الأسا للوخل  من الو اء الساك نيل 
و(ما( موز ال حاف الن تأون اس  موصول، الو نأاف موصوفة، الو نأاف بمةل واجلملة ال  بعد (ما( جتاي على ما ي اسب  

 معىن (ما( ، وقيل: (ما( زائدف كافة (نع ( عن العملل 
 وذكري وال صح، وقد يأون فيه زما وذويفل والوعظ: ال 
 ومجلة (الن و كان بصريا( الي عليما  ا تفعلون وما ت ولون، وهذهللا بناضف ونذاضفل  
(اي الي ععا الععذين  م ععوا ال يعععوا و وال يعععوا الاسععول والوي ارمععا معع أ  فعع ن ت ععازعو  يف شععئ فععا وهللا إىل و والاسععول إن ك ععو   

[( لعا المعا و ارمعة احلأع  الععدل ع عب ذلعك خبطعا،  ارمعا 59خا ذلك خعري واحسعن أتويعال تؤم ون اهلل واليوم اي
بطاعة احلأام وهف الموضه ، رن الطاعة هل  هي مظ ا نفوذ العدل الذي هأ  به حأام  ، فطاعة الاسول تنومل علعى 

ل، والشعاض ،عذا الوع يعب إىل الن الطاععة العسموض ،عا اح ام العدل الناوع هل  وعلى ت فيذهللا، و اعة وهف ارمعوض ت فيعذ للععد
هععي الطاعععة يف العععاو ، وهلععذا قععال علععي  حععس علععى إمععام الن هأعع  العععدل ويععو ي ارمانععة، فعع ذا فعععل ذلععك فحععس علععى 

وله الاعيععة الن يسععمعوا ويطيعععوا  ل المععا و بطاعععة و وضسععوله وذلععك  عععىن  اعععة النععايعة، فعع ن و هععو م عع ل النععايعة وضسعع
 مملغ ا واحلاك  ،ا يف حضاتهل 

وإمنا العيد فعل (ال يعوا الاسول( مع الن حا  العطعف يغع  ععن إعا تعه إر عاضا لالهومعام بوحصعيل  اععة الاسعول لوأعون  
العلى ماتمة من  اعة الوي ارمعا، ولي معه علعى ومعوئ  اعوعه فيمعا أيمعا بعه، ولعو كعان المعاهللا غعري م ع ن ب عاائن تمليع  العوحي 

  السامع الن  اعة الاسول السموض ،ا تامع إىل  اعة و فيما يملغه عن و  ون ما أيما به يف غري الونايع، ف ن لئال يووه
اموثال الماهللا كله خري، اله تعاى الن ال ع  صعلى و عليعه وسعل   ععا الا سععيد بعن العلعي، والبعو سععيد يصعلي، فلع  جيمعه فلمعا 

ن جتيم   ف ال  ك ا الصلي  ف ال  المل ي ل و اي الي ا الذين  م وا اسوئيموا هلل فاغ من صالته ماءهللا ف ال له  ما م عك ال
وللاسول إذا  عاك   ، ولذلك كانوا إذا مل يعلموا ماا ا الاسول معن المعاهللا ض عا سعسلوهللا: الهعو المعا تنعايع الم هعو العاالي وال ظعا،  

 ع ل الن لعه و لعيس ل عا الن اوعازهللا الم هعو العاالي كما قال له احلئعائ بعن ال عذض يعوم بعدض حعني نع ل معيأل السعلمني: الهعذا م
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واحلائ والأيدف? قال: بل الاالي واحلائ والأيعدفلل  احلعديثل ولعا كلع  بايعاف يف الن تاامعع زوم عا مغيثعا بععد الن عو عا، 
 قالا له: الأتما اي ضسول و الم تنفع، قال: بل الشفع، قالا: ه الب ى معهل 

ولععه (والاسععول( رن ذلععك يف الوحععاك  بيعع   ، والوحععاك  ه يأععون إه لألخععذ  أعع  و يف وهلعذا مل يعععد فعععل (فععا وهللا( يف ق 
شاعه، ولذلك تأاياا لفعل الطاعة يف نظائا هذهللا ايية ال  مل يعطعف في عا الولعوا ارمعا مثعل قولعه تععاىل (أيي عا العذين  م عوا 

و وضسععوله وه ت ععازعوا فوفنععلوا( و(مععن يطععع و وضسععوله ال يعععوا و وضسععوله وه تولععوا ع ععه والنععو  تسععمعون( وقولععه (وال يعععوا 
وخيأل و ويو ه فسولئك ه  الفائ ون(، إذ  اعة الاسول مسعاوية لطاععة و رن الاسعول هعو الملع  ععن و فعال يول عى المعا 

  الوي ارمععا فعع هن  و إه م ععه، وهععو م فععذ المععا و ب فسععه، فطاعوععه  اعععة تلععس و اعععة اموثععال، رنععه مملعع  وم فععذ، خبععال
م فذون لا بلغه الاسول فطاعو    اعة اموثال خاصةل ولذلك كانوا إذا الماه  بعمل يف غعري المعوض الونعايع، يسعسلونه الهعذا 

 الما الم ضالي وإشاضف ف نه لا قال للذين أيباون ال خل  لو تفعلوا لصلح  ل 
    
 

 973صفحة : 
 
ائ ارمعععا والوولعععون لععهل وارمعععا هعععو النعععسن، الي معععا ي عععو  بعععه معععن ارحعععوال وقولععه (والوي ارمعععا( يعععع  ذويعععه وهععع  الصعععح  

والنؤون، فسولوا ارما من ارمة ومن ال وم ه  الذين يس د ال ا  إلعي   تعدبري شعؤوهن  ويعومعدون يف ذلعك علعي  ، فيصعري 
س لعه معن ارمعا شعئل ولعا ارما كسنه من خصائص  ، فلذلك ي ال هل : ذوو ارما والولوا ارما، وي ال يف ضعد ذلعك: لعي

المعا و بطاعععة الوي ارمعا علم ععا الن الوي ارمععا يف نظعا النععايعة  ائفعة معي ععة، وهعع  قعدوف ارمععة والم ايهعا، فعلم ععا الن تلععك 
الصععفة تثمععا هلعع  بطععا  شععاعية إذ المععوض انسععالم ه ذععا  عععن الععدائاف النععاعية، و ايععس ثمععوت هععذهللا الصععفة هلعع  إمععا الوهيععة 

من ارليفة و وهللا، الو من مجاعات السلمني إذا مل يأن هل  سلطان، وإما صفات الأمعال الع  جتعل ع   عل  الس دف إلي  
اقوداء ارمة ،  وهي انسالم والعل  والعدالة، فسهل العل  العدول: من الوي ارما رن صفة العل  ه ووا  إىل وهية، بعل 

ة ،ا، لا معائ معن علم ع  وات عائ   يف الفوعوى والوعلعي ل قعال مالعك  الولعوا هي صفة قائمة أبضا،ا الذين اشو اوا بني ارم
ارما: الهل ال ا ن والعل   يع  الهعل العلع  ال عا ن واهمو عا ل فعسولوا ارمعا ه عا هع  معن ععدا الاسعول معن ارليفعة إىل واي 

الوععسخاف، والولععوا ارمععا هعع  الععذين يطلععس  احلسععمة، ومععن قععوا  اجليععوأ ومععن ف  ععاء الصععحابة واجملو ععدين إىل العلعع  يف ارزم ععة
 علي   اليضا الهل احلل والع دل 

وإمنا الما بذلك بعد ارما الععدل وال اء ارمانعة رن هعذين ارمعاين قعوام نظعام ارمعة وهعو ت اصعح ارمعااء والاعيعة وانثمعات  
 الث ة بي   ل 

وبععني وهف المععوضه ، الضشععده  و إىل  اي ععة فصععل  ولععا كانععا احلععوا ث ه ذلععوا مععن حععدوث ارععال  بععني الاعيععة، وبيعع    
ارععال  الععا  إىل و وإىل الاسععول، ومعععىن الععا  إىل و الععا  إىل كوابععه، كمععا  ل علععى ذلععك قولععه يف نظععريهللا (وإذا قيععل هلعع  

 تعالوا إىل ما الن ل و(ل 
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قوله يف نظريهللا (وإىل الاسول( فسما بععد وفاتعه الو ومعىن الا  إىل الاسول إهناء ارموض إليه يف حياته وحضاته، كما  ل عليه  
يف غيموععه، فععالا  إليععه الامععوع إىل القوالععه والفعالععه، واهحوععذاء بسعع وه، وضوى البععو  او  عععن اليب ضافععع عععن ال عع  صععلى و عليععه 

معا ومعدث يف   وسل  النه قال  ه اللفني الحدك  موأئا علعى الضيأعة أيتيعه ارمعا  عا المعات بعه الو هنيعا ع عه في عول: ه نعدضي،
كوائ و اتمع اهللا  ل ويف ضوايوه عن العاا  ابن ساضية النه مسع ضسول و خيطب ي ول  الهسب الحدك  وهعو موأعئ علعى 
الضيأوه وقد يظن الن و هام شيئا إه ما يف هذا ال ا ن اله وإن وو قد المات ووعظا وهنيا عن الشياء إهنا لثعل ال عا ن 

 مذي من حديث ال دامل وعا  احلوا ث على م يا  تصافاته والصايح من الس ةل الو الكثا  ، والخامه ال  
 والو ازع: شدف اهخوال ، وهو تفاعل من ال  ع، الي ارخذ، قال ارعنى:           
ى ثزعو   قضب الاهان موأئا                      وق وف م ف ضاووق ا خضل فس لس الو ازع على اهخوال  النعديد علع  

 ايس اهسوعاضف، رن اهخوال  النديد ينمه الوئاذئ بني شخصني، وغلب ذلعك حعع سعاوى احل ي عة، قعال و تععاىل 
 فو ازعوا الماه  بي    والساوا ال ئوى(ل -(وه ت ازعوا فوفنلوا

ازععه الؤم عون، وضعمري (ت عازعو ( ضامعع للعذين  م عوا فينعمل كعل معن ميأعن بيع    الو عازع، وهع  معن ععدا الاسعول، إذ ه ي  
فنمل ت ازع العموم بعض   مع بعض، ويل ت ازع وهف ارموض بعض   مع بعض، كو ازع الوزضاء مع ارمري الو بعض   مع 
بعض، ويل ت ازع الاعية مع وهف الموضه ، ويل ت ازع العلماء بعض   معع بععض يف شعؤون علع  العدينل وإذا نظعاث إىل معا 

  ابوعداء هعو ارعال  بعني ارمعااء وارمعة، ولعذلك اعد الفسعاين قعد فسعاوهللا بعمعض صعوض معن ذكا يف سمب ال  ول اد العاا
هذهللا الصوض، فليس م صده  قصا ايية على ما قسوا بهل والحسن عماضا   يف هذا قول الطربي:  يعع  فع ن اخولفعو  الي عا 

 العلماء ض وهللا إىل و  ل الؤم ون النو  فيما بي أ  الو النو  والولوا الماك  فيهل وعن هاهد ف ن ت ازع 
    
 

 974صفحة : 
 
ولفعظ (شععئ(نأاف مووغلعة يف ان،ععام ف ععو يف حيع  النععا  يفيععد العمعوم، الي يف كععل شععئ، فيصعد  الو ععازع يف ارصععومة   

علععى احل ععو ، ويصععد  الو ععازع يف اخععوال  ايضاء ع ععد النععاوضف الو ع ععد مماشععاف عمععل مععا، كو ععازع وهف ارمععوض يف إمععااء 
ال ارمةل ول د حسن موقع كلمة (شعئ( ه عا تعمعي  احلعوا ث والنعواع اهخعوال ، فأعان معن الواقعع الاشعي ة يف ت سعي  الحو 

 عمد ال اها، وقد ت دم و يس مواقع لفظ شئ ع د قوله تعاىل (ول ملونأ  بنيء من ارو  واجلوع( يف سوضف الم افل 
 ي الاالي ع د اخوال  ايضاءل والا  ه ا هاز يف الوحاك  إىل احلاك  ويف وأي  ذ 
وح ي وععه إضمععاع النععيء إىل صععاحمه مثععل العاضيععة والغصععوئ، مث ال لععس علععى الوخلععي عععن اهنوصععا  بوفععويض احلأعع  إىل  

احلععاك ، وعععن عععدم تصععويب الععاالي بوفععويض تصععويمه إىل الغععري، إ القععا علععى  ايععس اهسععوعاضف، وغلععب هععذا ان ععال  يف 
 الأالم حع ساوى احل ي ةل 
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وعموم لفظ شئ يف سيا  النا  ي وضي عموم ارما الا  إىل و والاسول، وعموم الحعوال الو عازع، تمععا لعمعوم ارشعياء  
الو ازع في ا، فمن ذلك ارصومات والعدعاوى يف احل عو ، وهعو الومعا ض معن اييعة ا ئ بعدء ب اي عة قولعه ع معه (المل تعا إىل 

ك وما النع ل معن قملعك يايعدون الن يوحعاكموا إىل الطعاغوت( فع ن هعذا كال دمعة لعذلك الذين ي عمون الهن   م وا  ا الن ل إلي
فسشمه سمب ن ول، ولذلك هو الوما ض وهو ه مي ع من عموم العام، ومن ذلك الو ازع يف  ا  ت فيعذ اروامعا العامعة، كمعا 

بعني المعري سعاية ارنصعاض عمعد و بعن  هصل بني الفاا  اجليوأ وبني بعض قوا ه ل وقد قيل: إن ايية ن لا يف نع اع حعدث
حذافة الس مي كمعا سعيسو، ومعن ذلعك اهخعوال  بعني الهعل احلعل والع عد يف شعؤون مصعا  السعلمني، ومعا ياومعون زعل 

 ال ا  عليهل 
 ومن ذلك اخوال  الهل العل  يف ارحأام الناعية ال   اي  ا اهمو ا  وال ظا يف ال لة النايعةل  
والو ععازع أبمععوض الصععحابه بععا  المععاهللا إىل و والاسععولل وض  كععل نععوع مععن ذلععك يوعععني الن يأععون  يععث  فأععل هععذا اهخععوال  

يامى معه زوال اهخوال ، وذلك بمذل اجل د والوسع يف الوصول إىل احلس اجللي يف تلك ارحوالل فما ضوى عن هاهد 
علعى الفعا  ارخفعى معن الفعاا  العمعوم، ولعيس ذصيصعا وميمون بن م اان يف تفسري الو عازع بو عازع الهعل العلع  إمنعا هعو ت ميعه 

 للعمومل 
وذكا الا  إىل و يف هذا م صو  م ه مااقمة و تعاىل يف  لعب ااعالء احلعس يف مواقعع ال ع اع، تعظيمعا هلل تععاىل، فع ن العا   

و ه ا هو    لة ذكاهللا يف قوله (فسن إىل الاسول هصل به الا  إىل و، إذ الاسول هو ال مئ عن ماا  و تعاىل، فذكا اس  
 هلل مخسه وللاسول( اييةل 

مث العععا  إىل الاسعععول يف حيعععاف الاسعععول وحضعععوضهللا رعععاها وهعععو الومعععا ض معععن اييعععة، والمعععا العععا  إليعععه يف غيموعععه الو بععععد وفاتعععه،  
هف للحأ  بني ال ا  النايعة فمالوحاك  إىل احلأام الذين القام   الاسول الو الماه  فالوعيني، وإىل احلأام الذين نصم   و 

 ن يظن به العل  بوموهللا النايعة وتصعاضيف ا، فع ن تعيعني صعفات احلأعام وشعاو    و عا  تعوليو  ، فيمعا وض  ععن الاسعول 
مععن ال لععة صععفات احلأععام، ي ععوم م ععام تعيععني الشخاصعع  ، والوسمععل يف تصععافاته وسعع وه مث الصععدض علععى مععا يومععني مععن حععال 

لععو سععئل ع  ععا يف مجيععع الحععوال ال عع اع يف ف عع  النععايعة واسععو ما  الحأام ععا السععأوت ع  ععا مععن يظ  ععا هععي مععاا  الاسععول 
 الاسول، الو اجمل ول قوله في ال 

وقولعه (إن ك عو  تؤم ععون اهلل واليعوم ايخععا( وعايض ووعذيا معععا، رن انميعان اهلل واليععوم ايخعا وازععان ي عععان معن  الفععة  
للوالشي، وعن ارخذ احلظوظ العاملة مع العل  أبهنا ه تاضي و وتضا ارمة، فال مام الناع، والوعايض  صا  ارمة 

الن يأععون  الئ السععل  الصععا   انقععدام ع ععد اتضععاح الصععا ، والوسمععل ع ععد الومععا  ارمععا والصععدض بعععد عععا  النععأالت 
 على الصول النايعةل 
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 موا ئ(اي الي ا الذين  م وا(: الي إن ك و  تؤم ون ح ا، وتالزمون واممات العؤمن، ومعىن (إن ك و  تؤم ون( مع الهن  خو   
ولذلك قال تعاىل (ذلك خري( فئئ اس  انشاضف للو ويه، وهي إشاضف إىل الا  العسخوذ معن (فعا وهللا(ل و(خعري( اسع  لعا فيعه 

احلسنل والوسويل: مصدض الول النيء إذا  نفع، وهو ضد النا، وهو اس  تفضيل مسلوئ الفاضلة، والاا  كون ارري وقوف
الضمععه، منعوس معن  ل يعؤول إذا ضمععع، وهعو ه عا  ععىن الحسععن ض ا وصعافال الخعا  المخعاضي ععن ابععن عمعا  قعال: نع ل قولععه 
(ال يعوا و وال يعوا الاسول والوي ارما م أ ( يف عمد و بن حذافعة بعن قعيس بعن ععدي إذ بعثعه ال ع  يف سعايةلوالخا  يف  

لغازي عن على قال: بعث ال   ساية فاسوعمل علي ا ضمال ارنصعاض، والمعاه  الن يطيععوهللا، فغضعب، ف عال  اللعيس كوائ ا
المععاك  ال عع  الن تطيعععون  قععالوا  بلععى  قععال  فععسمجعوا حطمععا  فئمعععوا، قععال  الوقععدوا ثضا  ، فسوقععدوها، ف ععال  ا خلوهععا  ، 

ل   من ال عاض  ، فمعا زالعوا حعع مخعدت ال عاض فسعأن غضعمه فملع  ف موا، ومعل بعض   ميسك بعضا، وي ولون  فاضث إىل ا
 ذلك ال   ف ال  لو  خلوها ما خاموا م  ا إىل يوم ال يامة، الطاعة يف العاو   ل 

ف ول ابن عما : ن لا يف عمد و بن حذافة، هومعل النعه الضا  ن لعا حعني تعيي عه المعريا علعى السعاية والن ارمعا العذي في عا  
ومب تا   الهل الساية يف الدخول يف ال اض، وهومل الهنا ن لا بعد معا بلع  خعربه  ضسعول و، فيأعون ال صعو  هو الذي ال

م  ا هو قوله (فع ن ت عازعو  يف شعئ( اخل، ويأعون ابوعدايها ارمعا الطاععة لعئال يظعن الن معا فعلعه ذلعك ارمعري يمطعل ارمعا 
 الطاعةل 

 ا الن ل إليعك ومعا النع ل معن قملعك يايعدون الن يوحعاكموا إىل الطعاغوت وقعد المعاوا الن  ( المل تا إىل الذين ي عمون الهن   م وا 
[ وإذا قيعل هلع  تععالوا إىل معا النع ل و وإىل الاسعول ضاليعا ال عاف ني 60يأفاوا به ويايد النيطان الن يضعل   ضعاله بعيعدا 

نو عال إليعه معن مضعمون مجلعة (إن  [( اسعوئ ا  ابوعدائي للوعئيعب معن حعال هعؤهء، ثسعب اه61يصدون ع ك صعدو ا 
ك و  تؤم ون اهلل واليوم ايخا(ل والوصعول معاا  بعه قعوم معاوفعون وهع  فايعس معن ال عاف ني العذين كعانوا معن الي عو  والر عاوا 
انسالم ل وله (ضاليا ال اف ني يصدون(، ولذلك قال (ي عمون الهن   م وا  ا الن ل إليك(ل وقد اخولفا الاواايت يف سمب 

ل هععذهللا اييععة اخوالفععا مو ععاضا: فعععن قوععا ف والنععع  الن ي ععو اي اخوصعع  مععع م ععافس امسععه بنععا فععدعا الي ععو ي ال ععافس إىل نعع و 
الوحععاك  ع ععد ال عع  صععلى و عليععه وسععل  لعلمععه النععه ه أيخععذ الاشععوف وه جيععوض يف احلأعع ، و عععا ال ععافس إىل الوحععاك  ع ععد  

 كاهن من م ي ة كان الدي ةل 
ا  الن الي و ي  عا ال افس إىل الوحاك  ع د ضسول و صعلى و عليعه وسعل  والن ال عافس  ععا إىل كععب ابعن وعن ابن عم 

ارشعا ل فعسىب الي عو ي وانصعافا مععا إىل ضسعول و صعلى و عليععه وسعل  ف ضعى للي عو ي، فلمعا خامعا، قعال ال ععافس: ه 
ضسول و، ف عال ال عافس: انطلعس ب عا إىل عمعا، فلمعا بلع  عمعا،  الضضى، انطلس ب ا إىل اليب بأا، فحأ  البو بأا  ثل حأ 

والخربهللا الي و ي اررب وصدقه ال افس، قال عما: ضويدكما حع الخا  إليأما، فدخل والخذ سيفه مث ضائ به ال افس حعع 
ني احلعس والما عل با ، وقال: هأذا القضي على من مل يا  ب ضاء و وضسوله، ف  لا اييعة وقعال مربيعل: إن عمعا فعا  بع

 فل مه ال   صلى و عليه وسل   الفاضو   ل 
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وقال السدي: كان بعني قايظعة وارع ض  حلعف، وبعني ال ضعري وارو  حلعف، يف اجلاهليعة وكانعا ال ضعري الكثعا والشعا ،   

كانعا الديعة مائعة وسعس معن نعا، وإذا فأانوا إذا قول قاري نضرياي قول به والخذ الهل ال ويل  ية صاحم   بعد قول قاتله، و 
قوععل نضععريي قاريععا مل ي وععل بععه والعطععى  يوععه ف عع : سععوني وسعع ال فلمععا السععل  نفععا مععن قايظععة وال ضععري قوععل نضععريي قاريععا 
واخوصعموا، ف الععا ال ضععري: نعطععيأ  سععوني وسعع ا كمععا ك ععا اصععطلح ا يف اجلاهليععة، وقالععا قايظععة: هععذا شععيء فعلومععوهللا يف 

وقلل ا ف  انوث، و ن اليوم اخوف و ي  ا و يع أ  واحعد، ف عال بعضع    وكعان م اف عا: انطل عوا إىل اليب  اجلاهلية رنأ  كثام
با ف  وكعان البعو بعا ف كاه عا ي ضعي بعني الي عو  فيمعا يو عافاون إليعه فيعه  ل وقعال السعلمون: ه بعل ن طلعس إىل ال ع  صعلى و 

ال بععد العااء  علعى الصعحيح، وكعذلك وقعع يف مفعاتيح الغيعب ويف انصعابة عليه وسل  فسن ل و هذهللا اييةل  والبو با ف  بد
لععأ حئععا، ووقععع يف كوععب كثععريف بعع اي بعععد الععااء وهععو وايععف اشععومه أبيب بععازف ارسععلمي نضععلة بععن عميععد ومل يأععن البععو بععازف  

ذكععا النععه كععان  كاه ععا قعع   ل ونسععب البععو بععا ف الأععاهن ارسععلمي، وذكععا بعععض الفسععاين: النععه كععان يف م ي ععةل وبعضعع  
الدي ة، وقال المغعوي ععن معابا بعن عمعد و:  كانعا الطواغيعا الع  يوحعاكمون إلي عا واحعد يف م ي عة وواحعد يف السعل ، 

 ويف كل حي واحد ك ان  ل 
 لعا ويف ضواية عأامة الن الذين ع اه  و تعاىل ث  من السل  ت افاوا إىل اليب بعا ف ارسعلمي، ويف ضوايعة قوعا ف: الن اييعة ن 

يف ضملني الحدمها امسه بنا من ارنصاض، وايخا من الي و  تداضءا يف حس، فدعاهللا الي و ي إىل الوحعاك  ع عد ال ع  صعلى 
و عليه وسل  لعلمه أبنه ي ضي احلس، و عاهللا ارنصعاضي إىل الوحعاك  للأعاهن رنعه علع  النعه ياتنعي، في ضعي لعه، ف  لعا 

ل معا قعال قوعا ف، ولأ عه وصعف ارنصعاضي أبنعه م عافسل وقعال الألع  ععن اليب صعا  في ما هذهللا ايية، ويف ضواية النعع  مثع
عععن ابععن عمععا  الن ارصععومة بععني م ععافس وي ععو ي، ف ععال الي ععو ي  ل  طلععس إىل  مععد  وقععال ال ععافس  بععل  و كعععب بععن 

 ارشا  الي و ي  وهو الذي مساهللا و الطاغوتل 
  ،ا واحدل وميء اس  الوصول اجلماعة رن ال ام م ام تعوبي ، ك عوهل : معا وصيغة اجلمع يف قوله (الذين ي عمون( ماا 

ال القوام ي ولون كذا، لينمل ال صعو  ومعن كعان علعى شعاكلوهل والع ع : خعرب كعاذئ، الو منعوئ خبطعس، الو  يعث يو معه 
 ال ا  بذلك، ف ن ارعنى لا قال ميدح قيسا بن معد يأائ الأ دي:          

عا ولعع  البعلعععه                      كمعا زعمعوا خععري الهعل العيمن غضععب قعيس وقعال  ومععا هعو إه الع ع   ، وقععال ونمئعا قيسع  
تعاىل (زع  الذين كفاوا الن لن يمعثوا(، وي عول احملعدث ععن حعديث غايعب فع ع  فعالن الن ضسعول و صعلى و عليعه وسعل  

 كوعائ سعيمويه معن قولعه زعع  ارليعل، ولعذلك قعالوا: الع ع  مطيعة قال كذا، الي نل اء الع دف على الخعرب، وم عه معا ي عع يف
 الأذئل 

 ويسوعمل ال ع  يف اررب احمل س ال اي ة، ك وله:           
زععع  العععواذل النعع  يف غمعععاف                      صععدقوا ولأععن غمععاو ه ت ئلععي ف ولععه (صععدقوا( هععو ال اي ععةل ومضععاضعه   

 الفوحل  مثلا العني، وارفصح فيه
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 وقد كان الذين الضا وا الوحاك  إىل الطاغوت من ال اف ني، كما هو الظاها، ف  ال  ال ع  على إمياهن  راهال  
وعطف قوله (وما الن ل من قملك( رن هؤهء ال اف ني كانوا من الي و ، وقد  خل العطو  يف حي  ال ع  فعدل علعى الن  

فلذلك كان ا عايه  ذلك، هنوفاء إمياهن  الووضاف يف الحوال كثريف مثعل هعذا، إذ لعو   إمياهن   ا الن ل من قمل مل يأن مطا ا،
 كانوا يؤم ون ،ا ح ا، مل يأونوا ليوحاكموا إىل الأ ان، وشايعة موسى  عليه السالم  وذض م   ل 

 وقوله (يايدون( الي همون  مة تمعث على فعل احملموئل  
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  ارص ام، بدليل قوله (وقد الماوا الن يأفاوا به(، ولأن فساوهللا الأاهن، الو بعظي  الي و ، كما ضاليعا والطاغوت ه ا ه  

يف سمب ن ول اييةل ف ذا كان كذلك ف عو إ عال  هعازي بونعميه عظعي  الأفعا الصع   العمعو  لغلعو قومعه يف ت دميعه، وإمعا 
ا  الطعاغوت ع عد قولعه تععاىل (المل تعا إىل العذين الوتعوا نصعيما رن الأاهن ي م  عن القوال الص   يف زعمه، وقد ت دم اشو 

من الأوائ يؤم ون اجلما والطاغوت( معن هعذهللا السعوضفل وإمنعا قعال (ويايعد النعيطان الن يضعل   ضعاله بعيعدا( الي هعب 
ايععد الن ذلععك وهسعع ه هلعع ، رنععه الل ععى يف نفوسعع   الععدعاء إىل وأععي  الأ ععان واهنصععاا  عععن حأعع  الاسععول، الو العععىن: ي

 يضل   يف السو مل بسمب فعلو   هذهللا لوه الن الي ظ   و وببوا  ا ص عوال 
والضالل المعيد هو الأفا، ووصفه المعيد هاز يف شدف الضالل بو  يله م  لة م س ذي مسافة كان هذا الفا  م ه الغا   

 غاية السافة، قال الناعا:          
وقولعه (وإذا قيعل هلع  تععالوا( اييعة الي إذا قيعل هلع  احضعاوا الو إيوعوا، فع ن (تععال( كلمعة ضيعا ح مي يف إبععا ي ارمعال   

تدل على ارما احلصوض وانقمال، فمفا ها مفا  حا  ال داء إه الهنا ه ت ميه في ال وقد اخولف الئمعة العابيعة يف النعه فععل 
ل اجلوهاي يف الصعحاح  والوععاي واهضتفعاع  ، ت عول الو اس  فعل، وارصح النه فعل رنه مسوس من ما ف العلو، ولذلك قا

م ه، إذا المات:  تعال اي ضمل  ، ومثله يف ال امو ، ورنه توصعل بعه ضعمائا الافعع، وهعو فععل ممع  علعى الفعوح علعى غعري 
عيد، ومل س ة فعل ارما، فذلك الم اء هو الذي حدا فاي ا من الهل العابية على ال ول أبنه اس  فعل، وليس ذلك ال ول بم

 يا  عن العائ غري فوح الالم، فلذلك كان كسا الالم يف قول اليب فاا :          
الاي مععاضب مععا النصععف الععدها بي  ععا                      تعععاىل القامسععك اهلمععوم تعععاي بأسععا هم ال افيععة الأسععوضف، معععدو ا   

 حل ال 
تعاىل للماالفل فعذلك معن اللحعن العذي  خعل يف اللغعة العابيعة ويف الأنا  الن الهل مأة  الي يف زمان ال  ناي  ي ولون  

 بسمب انوناض الدخالء بي   ل 
وومه اشو ا  تعال من ما ف العلو الهنع  ذيلعوا ال عا ي يف علعو وال عا ى  الفعوح  يف سعفل، رهنع  كعانوا جيعلعون بيعو   يف  

ل فع، قال ابن عطية يف تفسري قوله تعاىل (وإذا  الاتفعات رهنا الحصن هل ، ولذلك كان الصله الن يدل على  لب حضوض
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قيععل هلعع  تعععالوا إىل مععا النعع ل و وإىل الاسععول قععالوا حسععم ا مععا ومععدث عليععه  اءث( يف سععوضف الائععدف:  تعععال نععداء بععرب، هععذا 
وعملا يف الصله، مث اسوعمل حيث الرب وحيث ضدهللا  ل وقال يف تفسري  ية ال ساء:  وهي لفظة معسخوذف معن العلعو لعا اسع

 عاء اننسان وملمعه صعيغا معن العلعو وسعي ا لعأل ئ كمعا ت عول: اضتفعع إىل احلعس و عوهللال واعلع  الن تععال لعا كانعا فععال 
مامععدا مل يصععح الن يصععاغ م ععه غععري ارمععا، فععال ت ععول: تعاليععا  عععىن حضععات، وه ت  ععى ع ععه فو ععول: ه توعععالل قععال يف 

ي  عى ع عه  ل ويف الصعحاح ع معه  وت عول: قعد تعاليعا وإىل الي شعيء التععاىل   الصحاح  وه جيوز الن ي عال م عه تعاليعا وه
يع  النه يوصا  يف خصوص موائ الطلب لن قال لعك تععال، وتمععه يف هعذا صعاحب اللسعان والغفعل العمعاضف الع  قملعه، 

ي شعيء التععاىل  ولععل والما صاحب ب  العاو  فا ا الخطس إذ قال  قال اجلوهاي: وه جيوز الن ي ال م عه: تعاليعا وإىل ال
 ال سخة قد وقع في ا ن   الو خطس من ال اس  لظ ه يف العماضف تأاياا، وإمنا نم ا على هذا لئال ت ع يف الخطاء وحريفل 

و(تعععالوا( مسععوعمل ه ععا هععازا، إذ لععيس مثععة حضععوض وإتيععان، ف ععو هععاز يف وأععي  كوععائ و ووأععي  الاسععول يف حضععوضهللا،  
و( إذ ه هأعع  و إه بواسعطة كالمععه، والمععا وأععي  الاسععول فسضيعد بععه وأععي  ذاتععه ال ععوم الخععرب ولعذلك قععال (إىل مععا النعع ل 

ع    كانوا معن ال عاف ني وهع  الدي عة يف حيعاف الاسعول صعلى و عليعه وسعل ل و(صعدو ا( مفععول مطلعس للووكيعد، ول صعد 
 الووصل بو وين (صدو ا( نفا ف النه ت وين تعظي ل 

[ الولئععك الععذين 62الصععابو   مصععيمة  ععا قععدما اليععدي   مث مععايو هلفععون اهلل إن الض ث إه إحسععاث وتوفي ععا (فأيععف إذا  
 [(  63يعل  و ما يف قلو،  فسعا  ع    وعظ   وقل هل  يف النفس   قوه بليغا 
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ة، رن الصععدو  عععن ذلععك يومععب غضععب و تفايععع علععى قولععه (وإذا قيععل هلعع  تعععالوا إىل مععا النعع ل و وإىل الاسععول( اييعع  

علععي  ، فيوشعععك الن يصعععيم   و  صعععيمة معععن غعععري فععععل الحععد، مثعععل انأنعععا  حعععاهل  للمعععؤم ني فيعافعععوا الأفعععا فيصعععمحوا 
م ععد ين، الو مصععيمة مععن المععا و ضسععوله والععؤم ني أبن يظ ععاوا هلعع  العععداوف والن ي ولععوه  ل فععاق   فيئيئععوا يعوععذضون أبهنعع  مععا 

لوحاك  إىل الهل الطاغوت إه قصد انحسان إلي   وأتليف   إىل انميان والووفيس بي    وبني الؤم نيل وهذا وعيعد الضا وا ا
رن (إذا( للمسو مل، فالفعالن بعدها: ومها (الصابو  ( و(مايو( مسو مالن، وهو مثل قوله (لئن مل ي وه ال عاف ون والعذين 

 غاي ك ،  مث ه جياوضونك في ا إه قليال ملعونني الي ما ث فوا الخذوا وقولوا ت ويال(ل يف قلو،  ما  والامفون يف الدي ة ل 
و(كيف( خرب ممودال  ذو  معلوم من سيا  الأالم: الي كيف حاهل  حني تصيم   مصعيمة بسعمب معا فعلعوا فيئيئونعك  

 معوذضينل 
  نفا (فأيف إذا مئ ا من كل المة بن يد(ل  واهسوف ام مسوعمل يف الو ويل، كما ت دم ال ول فيه يف قوله تعاىل  
وتاكيععب (كيععف بععك( ي ععال إذا الضيععدت بنععاضف الو وعيععد تعئيمععا الو  ععويالل فمععن ارول قععول ال عع  صععلى و عليععه وسععل   

لسااقة بن مالك:  كيف بك إذا لمسا سواضي كساى  بناضف أبن سواضي كساى سي عان بيد ميأل السلمني، فلما التعى 
  غ ائ  فوح فاض  اللمس ا عما بن ارطائ سااقة بن مالك و ي ا لعئ ف ال   صلى و عليه وسل ل بسواضي كساى يف
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ومن الثان قوله تعاىل (فأيف إذا مجع اه  ليوم ه ضيب فيه( وقد مجعع ارمعاين قولعه تععاىل (فأيعف إذا مئ عا معن كعل المعة  
 بن يد ومئ ا بك على هؤهء ش يدا( اييةل 

الذين يعل  و ما يف قلو، ( ماء اس  انشاضف لوميي ه  للسامعني الكمل نيي ، رهنع  قعد حصعل معن ذكعا  وقوله (الولئك 
 صفا   ما معل   كالناهدين، والضا   ا يف قلو،  الأفا الذي البط وهللا والما ضسوله انعاا  ع   ل 

العععا   بضعع  العععني  وهععو اجلانععب، فلعععل وح ي ععة انعععاا  عععدم اهلوفععات إىل النععيء ب صععد الوماعععد ع ععه، منععوس مععن  
الصل اهلم ف يف فعل العا  للدخول يف النيء، الي  خل يف ععا  الأعان، الو اهلمع ف للصعريوضف، الي صعاض ذا ععا ، الي 
مانب، الي الر ا مانمه لغريهللا ومل يظ ا له وم ه، مث اسوعمل اسوعماه شائعا يف الع و وانمسعاو ععن الخالطعة واحملا ثعة، 

انععاا  غالمعا، ي عال: الععا  ع عه كمعا ي عال: صعد ع عه، ك ولعه تععاىل (وإذا ضاليعا العذين خيوضعون يف  ايت عا رنه يوضمن 
فسعا  ع    حع خيوضوا يف حديث غريهللا( ولذلك كثا هذا اللفظ يف الشعاض الويمني ض يفا للصدو ، وهعذا القعائ الععان 

ذلعك يف الأعالم مث ال لعس علعى العفعو وععد الؤاخعذف بونعميه  إىل العىن احل ي ي، ف عو هعاز ماسعل بعالقعة اللع وم، وقعد شعاع
حالة من يعفوا  الة من ه يلوفا إىل النيء فيوليه عا  وم عه، كمعا اسعوعمل صعفح يف هعذا الععىن منعو ا معن صعفحة 

 الومه، الي مانمه، وهو البعد عن العىن احل ي ي من ارول رنه مم  على الونميهل 
 وتعاو النعا بطاي عة في عا ذويعف وتاقيعس همعالن علعى ?اهموثعال، واهسع  م عه الوعظعة، وت عدم والوعظ: ارما بفعل ارري 

 نفا ع د قوله تعاىل (إن و نعما يعظأ  به(ل ف ذا انععاا  إععاا  صعفح الو إععاا  ععدم احلع ن معن صعدو ه  ع عك، 
فسعع   قعععوه بليغععا(، وذلعععك إبععالغ هلععع  يف الي ه  ععو  بصععدو ه ، فععع ن و هععازي  ، بعععدليل قولععه (وعظ ععع  وقععل هلععع  يف الن

 العذضف، وضماء لصالح حاهل ، شسن ال اصح الساعي بأل وسيلة إىل انضشا  واهلدىل 
والملي  فعيل  عىن ال  بلوغا شديدا ب وف، الي: الغا إىل نفوس   موغلغال في ال وقوله (يف النفس  ( جيوز الن يوعلس ب ولعه  

هومام مصالح النفس   مع الاعاية على الفاصلة، وجيوز الن يوعلعس بفععل (قعل هلع (، الي قعل هلع  بليغا، وإمنا قدم اجملاوض لال
 قوه يف شسن النفس  ، فظافية (يف( رافية هازية، شم ا النفس   بظا  لل ولل 

لطعاغوتل (وما الضسل ا معن ضسعول إه ليطعاع مذن و( مجلعة مع ضعة يف خعالل ارعرب ععن قضعية ال عافس العذي وعاك  إىل ا 
وهعععو ضمعععوع إىل الغعععا  ارول، وهعععو ان عععاء علعععي   يف إعااضععع   ععععن الوحعععاك  إىل الاسعععول، والن إعااضععع   ذلعععك معععؤذن 

 ب فاق  : بميان الن معىن انميان الاضا  أ  الاسول إذ ما ماء الاسول إه ليطاع فأيف يعا  ع هل 
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مري يف (يطعاع( الي مولمسعا يف ذلعك مذن و الي أبمعاهللا ووصعايوه، إذ ه تظ عا وقوله (مذن و( يف موضع احلال من الضع  

فائدف الناائع بدون اموثاهلال فمن الاسل من ال يع، وم    من عصي بضف الو  ائما، وقد عصعي موسعى يف مواقعع، وعصعى 
وم الحععد إذ قععال و تعععاىل عيسععى يف معظعع  المععاهللا، ومل يععع   مععد مععن الععؤم ني بععه احمل ععني إه بوسويععل، مثععل مععا وقععع يف يعع
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(وعصيو (، وإمنا هو عصيان بوسول، ولأ ه اعورب عصياث لأونه يف الواقع  الفة رما الاسول، ولذلك كان الكمعل مظعاها 
الاسالة أتييد الاسول السلطان، وكون السلطان يف شخصه لأيال يأون يف حامة إىل غريهللا، وإمنا م هذا الظ ا يف ضسالة 

عليه وسل  ولذلك وصف أبنه ن  الالح ، وقد ابودالت بواض  ذلك يف ضسالة موسى  عليعه السعالم  ، ومل   مد صلى و
تسوأمل، وكملا حملمد صلى و عليه وسل ل قال تعاىل (ل د الضسل ا ضسعل ا المي عات والن ل عا مع ع  الأوعائ واليع ان لي عوم 

 ا  وليعل  و من ي صاهللا وضسله الغيب( وه الحسمه الضا  باسعله إه ال ا  ال س  والن ل ا احلديد فيه أب  شديد وم افع لل
 ضسوله  مدا صلى و عليه وسل  وكان هو الاا  من اجلمع رنه اركمل في  ل 

[( عطعف علعى مجلعة 64(ولو الهن  إذ رلموا النفس   ماءوو فاسوغفاوا و واسوغفا هل  الاسول لومدوا و تواا ضحيمعا  
الصععابو   مصععيمة  ععا قععدما اليععدي  ( توبيخععا هلعع  علععى وععاكم   إذ كععان ذلععك عصععياث، فعع هن  مععا كفععاه  الن  (فأيععف إذا

العاضوا عن وأي  الاسول حع زا وا فصدوا عمن قعال هلع : تععالوا إىل معا النع ل و وإىل الاسعولل فلعو اسعوفاقوا حي ئعذ معن 
  ععة ماميععة جيععب اهسععوغفاض م  ععا ولأعع    الصععاوا واسععوأربوال ويف علععوائ   لعلمععوا الن إضا  عع  الن يوحععاكموا إىل الأفععاض والأ

 ذكا (لو( ومعل (لومدوا و تواا ضحيما( مواا هلا إشاضف إىل الهن  لا مل يفعلوا ف د حاموا الغفاانل 
ا وكععان فعععل هععذا ال ععافس رلمععا ل فسععه، رنععه القحم ععا يف معصععية و ومعصععية الاسععول، فئععا هلععا ع ععائ ايخععاف وعاضعع  

 لصائب اهنو ام يف العاملةل 
[( 65(فال وضبك ه يؤم ون حع هأموو فيما شئا بي    مث ه جيدوا يف النفس   حامعا  عا قضعيا ويسعلموا تسعليما  

تفايع عن قوله (المل تا إىل الذين ي عمون( وما بعدهللا إذ تضمن ذلك الهنع  فعلعوا معا فعلعوا وهع  ي عمعون الهنع  مؤم عون، فأعان 
إىل انوفععاء إميععاهن ، مث الض    ععا هععو الصععاح وهععو الن الفعععاهل  ت ععايف كععوهن  مععؤم ني ب ولععه (ه يؤم ععون(، والكععدهللا العع ع  إشععاضف 

 ال س  والووكيد اللفظيل 
والصل الأالم: فوضبك ه يؤم ون، والعائ أتو  عا  ال فعي قمعل ال سع  إذا كعان معوائ ال سع  م فيعا للوعئيعل مفعا ف الن  

ال في لا تضم وه اجلملة العطو  علي ال فو در ال في لالهومام ال في، ك عول قعيس بعن  ما بعد حا  العطف فس  على
 عاص :          

فعال وو الشععا،ا صعحيحا                      وه الشععفى ،عا البععدا سعع يما ويأثعا الن أيتععوا معع حععا  ال فعي بعععد العععا ف   
، كمععا يف هععذهللا اييععة، وهعو اهسععوعمال اركثععا، ومل الض يف كععالم  عا  نفععي مثلععه يف اجلعوائ ليحصععل مععع اههومععام الوسكيعد

 العائ ت در  ه  على حا  العطف إبطاه للأالم السابس، ووقع يف قول اليب نام:          
ه والععذي هععو عععامل الن ال ععوى                      صععرب والن الا احلسععني كععار وليسععا  ه  هععذهللا هععي العع  تععا  مععع فعععل   

 يععدف والأععالم مع ععا علععى انثمعات،  ععو(ه القسعع ( ويف غععري ال سعع   عو(لئال يعلعع  الهععل الأوععائ(، رن تلععك لععيس ال سع  م
الأعععالم مع عععا علعععى ال فعععي، وهعععذهللا الأعععالم مع عععا نفعععي، ف عععي أتكيعععد لعععه علعععى معععا اخوعععاضهللا الكثعععا احمل  عععني خالفعععا لصعععاحب 

 الو اضبةل الأنا ، وه يل م الن تأون مواقع احلا  الواحد موحدف يف الواقع 
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وقد نفي عن هؤهء ال اف ني الن يأونوا معؤم ني كمعا ي عمعون يف حعال يظع    ال عا  معؤم ني، وه ينععا ال عا  بأفعاه ،   

فلذلك احوا  اررب للوسكيد ال س  والووكيعد اللفظعي، رنعه كنعف لمعا ن حعاهل ل وال سع  عليعه هعو: الغايعة، ومعا عطعف 
، ف ن ه  حأموا غري الاسول فيما شئا بي    ف   غري مؤم ني، الي إذا كان انصااف   عن وأعي  الاسعول علي ا بث ، معا

للخنية من موضهللا كما هو معلوم من السيا  فافوضح كفاه ، والعلع  و ارمعة الن هعؤهء ه يأونعون معؤم ني حعع هأمعوا 
ن وأيمعه، الو يسعخط   معن حأمعه بععد وأيمعه، الاسول وه جيدوا يف النفس   حاما من حأمه، الي حاما يصاف   عع

وقعععد علععع  معععن هعععذا الن العععؤم ني ه ي صعععافون ععععن وأعععي  الاسعععول وه جيعععدون يف النفسععع   حامعععا معععن قضعععائه  أععع  قيعععا  
 ارحاىل 

ولعيس الععاا  احلعا  الععذي جيعدهللا احملأععوم عليعه مععن كااهيععة معا يلععوم بعه إذا مل خيععاماهللا شعك يف عععدل الاسعول ويف إصععابوه ومععه  
احلسل وقد بني و تعاىل يف سوضف ال وض كيف يأون انعاا  عن حأ  الاسول كفاا، سواء كان معن م عافس الم معن معؤمن، 
إذ قععال يف شععسن ال ععاف ني (وإذا  عععوا إىل و وضسععوله لععيحأ  بيعع    إذا فايععس معع    معاضععون وإن يأععن هلعع  احلععس أيتععوا إليععه 

افون الن هيف و علي   وضسوله( مث قعال (إمنعا كعان قعول العؤم ني إذا  ععوا إىل و مذع ني اليف قلو،  ما  الم اضببوا الم خي
وضسوله ليحأ  بي    الن ي ولوا مسع ا وال ع ا(، رن حأع  الاسعول  عا شعاع و معن ارحأعام ه هومعل احليعف إذ ه ينعاع 

هعذهللا اييعة خاصعة  أع  الاسعول صعلى و عليعه  و إه احلس، وه خيالف الاسول يف حأمه شاع و تععاىلل وهلعذا كانعا
وسل ، فسما انعاا  عن حأ  غري الاسول فلعيس بأفعا إذا معوز الععا  علعى احلعاك  ععدم إصعابوه حأع  و تععاىل، الو 
عدم العدل يف احلأ ل وقد كاهللا العما  وعلي حأ  اليب بأا وحأ  عما يف قضية ما تاكه ال ع  صعلى و عليعه وسعل  معن 

و، رهنمععا كععاث يععااين الن امو ععا  اليب بأععا وعمععا يف ذلععك لععيس مععن الصععوائ، وقععد قععال عي يععة بععن حصععن لعمععا:  الض  فععد
إنك ه ت س  السعوية وه تععدل يف ال ضعية  فلع  يععد  ع عه يف حأع  عمعا كفعاا م عهل مث إن انععاا  ععن الو اضعي لعدى 

الثابعا كوهنعا حأع  و تععاىل، وذلعك كفعا لدخولعه قا  هأ  بنايعة انسعالم قعد يأعون للطععن يف ارحأعام انسعالمية 
وا قوله تعاىل (اليف قلو،  ما  الم اضببوا(؛ وقد يأون جملا  موابععة اهلعوى إذا كعان احلأع  الخعالف للنعاع مالئمعا هلعوى 

وقععد  احملأعوم لععه، وهعذا فسععو  وضعالل، كنععسن كععل  الفعة خيععالف ،عا الألععف الحأععام النعايعة هتمععاع ارععاا  الدنيويععة،
يأون للطعن يف احلاك  ورن اجلوض به إذا كان غري معصوم، وهعذا فيعه مااتعب  سعب العومأن معن اهنوصعا  معن احلعاك  

 وت وميه، وسيئيء بيان هذا ع د قوله تعاىل (ومن مل هأ   ا الن ل و فسولئك ه  الأافاون( يف سوضف الع و ل 
ا ، والصععله معن النععئا رنعه يلوععف بعضععه بعمعض وتلوععف الغصععانهل ومععىن (شععئا( تعداخل واخولععف ومل يومععني فيعه اننصعع 

 وقالوا: شئا الماه ، الي كان بي    النال واحلا : الضيس النديد (جيعل صدضهللا ضي ا حاما(ل 
وت ايع قوله (فال وضبك ه يؤم ون( ايية على ما قمله ي وضي الن سمب ن ول هذهللا ايية هو قضية ارصعومة بعني الي عو ي  

اك  ال افس في ا للأاهن، وهذا هو الذي ي وضيه نظ  الأالم، وعليه مج وض الفساين، وقاله هاهد، وعطعاء، وال افس، وو
 والنع ل 
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ويف المخعاضي عععن الع بري: الحسععب هعذهللا اييععة ن لعا يف خصععومة بيعع  وبعني الحععد ارنصعاض يف شععاا  معن احلععاف  الي مسععيل   

هعو مسعيل العاء أيو معن حعاف الدي عة إىل احلعوائ  الع  ،عا  إىل ضسعول و صعلى و عليعه مياهللا مجعع شعا   بفعوح فسعأون  و 
وسل  ف ال ضسول و  اسس اي زبري مث الضسل الاء إىل ماضو  ف ال ارنصاضي: رن كان ابن عموكل فوغري ومه ال   صلى 

إىل معاضو واسعوو  ح عك  واجلعدض هعو معا يعداض ال خعل و عليه وسل  وقال: اسس اي زبري حع يمل  الاء اجلعدض مث الضسعل 
من ال ائ كاجلداض  فأان قضايهللا ارول صلحا، وكان قضايهللا الثان الخذا احلس، وكسن هذا ارنصاضي رن الن ال ع  صعلى 

ف عد كعان  و عليه وسل  الضا  الصلح بي    على ومه فيه توفري حلعس الع بري معربا رعا اهللا، ومل يعا يف ذلعك معا ي عايف العصعمة،
الصحابة موفاوتني يف العل ل   ائس صفات الاسول مدفوعني يف سرب ال فو   ا اعوا وهللا من ارميال والصانعات، ف  اه  
و تعععاىل علععى الن ذلععك جيعععا إىل الطعععن يف العصععمةل ولعععيس هععذا ارنصععاضي   ععافس وه شعععاو يف الاسععول، فعع هن  وصعععفوهللا 

، وما وصفوهللا ال افس، ولأ ه م ل وغفل فعفعا ع عه ضسعول و ومل يسعوومهل وهعذهللا ارنصاضي وهو وصف رريف من الؤم ني
ال صععية تامععع إىل ال ظععا يف الوأفععري بععالزم ال ععول والفعععل، وفي ععا تفصععيل حسععن هبععن ضشععد يف الميععان والوحصععيل يف كوععائ 

يلع م قولعه معن هزم الأفعا فع ن الو معه اجل ائ  وكوائ الاتدينل خالصوه: النه هبد من ت ميه من يصدض م ه مثل هذا على ما 
ومل يامع عد كافاا، رن الاء قد يغفل عن  هلة اهلو ام، ويؤخذ هعذا علعى هعذا الومعه يف سعمب ال ع ول معن السعلوئ اييعة 

لو ميه ل وله (ه يؤم ون( إىل قوله (تسليما( ف مه ارنصاضي أبنه قد الومس  الة ت ايف انميان يف خفاء إن اسوما علي ا بعد ا
 على عاقمو ا مل يأن مؤم ال 

وارنصاضي، قيل: هو غري معاو ، وحمذا إخفايهللا، وقيل: هو ثعلمة بعن حا عب، ووقعع يف الأنعا  النعه حا عب بعن اليب  
بلوعة، وهو سع و معن مؤلفعه، وقيعل: لبعا بعن قعيس بعن يعا ، وعلعى هعذهللا الاوايعة يف سعمب ال ع ول يأعون مععىن قولعه (ه 

إمياهن ل والظاها ع دي الن احلا ثوني وقعوا يف زمن مو اضئ ون لا ايية يف شسن حا ثة بنا ال عافس  يؤم ون( النه ه يسوما
 فظ  ا ال بري ن لا يف حا ثوه مع ارنصاضيل 

(ولو الث كوم ا علي   الن اقولوا النفسأ  الو اخاموا من  ايضك  ما فعلوهللا إه قليل م    ولو الهن  فعلعوا معا يوعظعون بعه لأعان  
[( مل يظ عا ومععه 68[ وهلععدي اه  صعاا ا مسعو يما 67[ وإذا يتي ععاه  معن لعدث المعاا عظيمعا 66  والشعد تثميوعا خعريا هلع

اتصاله  ا قمله ليعطف عليه، رن ما ذكا ه ا ليس الوىل احلأ  من الذكوض قمله، الي ليس الوىل اهموثعال حعع ي عال: لعو 
ا، بل الفاو  ه ا الشد على ال فو   ا عصوا فيعهل ف عال مجاععة معن الث كلف اه  الاضا  ا هو  ون قطع احل و  لا ضضو 

الفساين: ومه اتصاهلا الن ال افس لا مل يا   أ  ال   صلى و عليه وسل  والضا  الوحاك  إىل الطاغوت، وقالا الي و : 
عل عا وبلغعا ال ولعى م عا سعمعني ما السخف هؤهء يؤم ون  حمد مث ه ياضون  أمه، و ن قعد المعاث نمي عا ب وعل النفسع ا فف

اللفا؛ ف ال لبا ابن قيس بن يا : لعو كوعب ذلعك علي عا لفعل عا، ف  لعا هعذهللا اييعة تصعدي ا لثابعا بعن قعيسل وه خيفعى 
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بعدهللا عن السيا  رنه لو كان كذلك لا قيل (ما فعلوهللا إه قليل م   ( بل قيل: لفعله فايس م   ل وقال الفخا: هي توبي  
لععو شععد ث علععي   الوأليععف لععا كععان مععن العئععب ر ععوض ع ععا ه ، ولأ ععا ضز ععاه  بوألععيف   اليسععا فلي كععوا  للم ععاف ني، الي

الع ا ل وهي على هذا الومه تصلح رن تأون وايضا للمؤم ني على اموثال الاسول وانوفاء احلا  ع    من الحأامه، ف نه 
  فو  الن ي ول الحد نفسه ب فسهل مل يألف   إه اليسا، كل هذا  مول على الن الاا  ب ول ال

   
 

 982صفحة : 
 
وع دي الن ذكا ذلك هن من بااعة ال طع  يئة هنو ال الأالم إىل الوحايض على اجل عا  ايو يف قولعه (اي الي عا العذين   

معن النعاكني   م وا خذوا حذضك ( والن الاا  ئ(اقولوا النفسأ (: لي ول بعضأ  بعضا ف ن الؤم ني ي اتلون قوم   والقعاض، 
يف اجل ا  السموض به بدليل قوله (ولو الهن  فعلوا معا يوعظعون بعه( اييعةل والعاا  ارعاو  معن العدايض اهلئعاف، الي كوم عا علعي   

 هئاف من الدي ة، ويف هذا ت ويه ال اماين واجملاهدينل 
ى اهسعوث اءل وقعاالهللا ابعن ععاما  ال صعب  علعى وقاال اجلم وض (إه قليعل(  الافعع  علعى المعدل معن العواو يف (معا فعلعوهللا( علع  

 الحد وم ي اهسوث اء من الأالم ال فيل 
ومععىن (مععا يوعظععون بعه( علعع  مععن قولععه (فعسعا  ععع    وعظ عع (، الي معا يععؤماون بععه المععا وعذيا وتاقيععس، الي مضععمون مععا  

يعملغ   الاسعول، ومعن ذلعك اجل عا  يوعظون رن الوعظ هو الأالم وارمعا، والفععول هعو العسموض بعه، الي لعو فعلعوا كعل معا 
 واهلئافل وكونه خريا الن فيه خري الدنيا رن و يعل  وه  ه يعلمونل 

ومعىن كونه (الشد تثميوا( هومل النه الوثميا على انميان وبذلك فساوهللا وهومل ع دي النه الشد تثميوا هل ، الي لم ائ   بعني  
يأاهعون ال وعال اسعوم اء رنفسع  ، ويأاهعون ال عاماف حمعا رو عاهن ، فعلم ع  العدائ   ولع    وحيا   احل ي ية ف هن  إمنا 

 و الن اجل ا  والوغائ فيه الو يف غريهللا الشد تثميوا هل ، رنه يذو  ع    العداءه ، كما قال احلصني بن احلمام:          
معععا و ععا  ل علععى الن الععاا  ارععري خععري أتخععات السععوم ي احليععاف فلعع  المععد                      ل فسععي حيععاف مثععل الن الت د  

 الدنيا، والوثميا الوثميا في ا، قوله عا فا عليه (وإذا يتي اه  من لدث الماا عظيما(ل 
ومجلة (وإذن يتي اه  من لدث( معطوفة على موائ (لو(، والو ديا: لأان خريا والشعد تثميوعا ويتي عاه  اخل، وومعو  العالم  

مؤذن بذلكل والما واو العطف فلوصل اجلملة العطوفة اجلملة العطو  علي ال والما (إذن( ف ي ال  ت ع يف موائ (لو( 
حععا  مععوائ ومعع اء، الي يف معععىن مععوائ لأععالم سععم  ا وه ذععو  السععؤال، فس خلععا يف مععوائ (لععو( بعطف ععا علععى 

عطععو  علعى اجلععوائ معوائ، وه هسععن اجلعوائ أتكيعدا لعععىن اجلع اء، ف ععد الميمعا (لععو( يف اييعة  ععوابني يف الععىن رن ال
 اموماع موابني إه بومو  حا  عطف، وقايب  ا يف هذهللا ايية قول الع ربي يف احلماسة:          

 لو ك ا من مازن مل تسومح إبلي                      ب و الل يطة من ذهل بن شيماث   
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حلفيظععة الن ذو لوثععة هنعععا قععال الازوقععي: جيععوز الن يأععون  إذن إذن ل ععام ب صععاي معنععا خنعععن                      ع ععد ا  
ل ام  موائ:  لو ك ا من مازن  يف الميعا السعابس كسنعه الميعب  عوابني، ومععل ال  نعاي قولعه (وإذن يتي عاه ( معوائ 

او لالسعوئ ا   ، سؤال م دض، كسنه: قيل وماذا يأون هل  بعد الوثميا، ف يل: وإذن يتي اه ل قعال الوفوع ان:  علعى الن العو 
الي رن العطف ي ايف ت ديا سؤالل واحلعس الن معا صعاض إليعه يف الأنعا  تألعف ه  اععي إليعه إه الوع ام كعون (إذن( حافعا 

 جلوائ سائل، والومه الن اجلوائ هو ما يول ى به كالم  خا سواء كان سؤاه الو شا ا الو غريمهال 
 ا  العلع  واهلدايعة، رن تصعدي   هموثعال معا المعاوا بعه هعو ممعدال ذليعة  وقوله (وهلدي اه  صاا ا مسو يما( الي لفوح ا هل  

ال فو  عن الوعلس أبوهام ا وعوائدها احلاممة هلا عن  ضو احل ائس، ف ذا ابودالوا يافضعون هعذهللا الواقعع ف عد اسعوعدوا لول عي 
سعري و صععم ا أبنعواض اهلدايعة احلأمة والأماهت ال فسانية ففاضعا علعي   الععاض  تع ى بدهلعة بعضع ا علعى بععض وبوي

 والووفيس، وه شك الن الطاعة مفواح العاض  بعد تعا ي السما،ال 
(ومععن يطععع و والاسععول فسولئععك مععع الععذين النععع  و علععي   مععن ال ميععني والصععدي ني والنعع داء والصععاحلني وحسععن الولئععك  

لععة (وإذن يتي ععاه  مععن لععدث المععاا عظيمععا( وإمنععا [( تععذييل جلم70[ ذلععك الفضععل مععن و وكفععى اهلل عليمععا 69ضفي ععا 
عطفا اعوماض إحلاق ا  ملة (ومن يطع و والاسول( على مجلة (ولو الهن  فعلوا ما يوعظون به(ل وميء اس  انشاضف يف 
فل مجلة موائ النا  للو ميه على مداض    ضمون اررب عن اس  انشاضف رمعل مضعمون الأعالم العذي قمعل اسع  انشعاض 

 والعية معية ال  لة يف اجل ة وإن كانا الدضمات موفاوتةل 
   
 

 983صفحة : 
 
ومعىن (من يطع( من يوصف بومام مععىن الطاععة، الي الن ه يعصعي و وضسعولهل و لعا (معع( علعى الن مأانعة معدخوهلا   

نمياء ابوداء، مثل احلواضيني الضس  والعا ، ويف احلديث الصحيح  النا مع من الحمما  ل والصدي ون ه  الذين صدقوا ار
 والساب ني ارولني من الؤم نيل والما الن داء ف   من قولوا يف سميل إعالء كلمة ول والصاحلون الذين ل مو   اهسو امةل 

و(حسععن( فعععل مععاا  بععه الععدح ملحععس بعع ع  ومضععمن معععىن الوعئيععب مععن حسعع   ، وذلععك شععسن فعععل  بضعع  العععني  مععن   
ى مدح الو ذم  سب ما ته مع الوعئب، والصل الفعل حسن  بفوحوني  فحعول إىل فععل  بضع  الععني  الثالثي الن يدل عل

ل صععد الععدح والوعئععبل و(الولئععك( فاعععل (حسععن(ل و(ضفي ععا( نييعع ، الي مععا الحسعع    حسعع وا مععن معع س الاف ععاءل والافيععس 
ن يف قولععه (ذلععك الفضععل مععن و( يفيععد يسععووي فيععه الواحععد واجلمععع، ويف حععديث الوفععاف  الافيععس ارعلععى  ل وتعايععف اجلعع الي

احلصععا وهععو حصععا ا عععائي رن فضععل و النععواع، والصعع ا ، ولأ ععه الضيععد المالغععة يف قععوف هععذا الفضععل، ف ععو ك ععوهل : النععا 
 الاملل 

م ععع  والوععذييل ب ولععه (وكفععى اهلل عليمععا( لسشعععاضف إىل الن الععذين تلمسععوا ،ععذهللا ال  معععة، وإن مل يعلم عع  ال ععا ، فعع ن و يعل 
 واجل اء بيدهللا ف و يوفي   اجل اء على قدض ما عل  م   ، وقد ت دم نظريهللا يف هذهللا السوضفل 
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[ وإن م أ  لن ليمطئن ف ن الصابوأ  مصيمة قال قد 71(اي الي ا الذين  م وا خذوا حذضك  فانفاوا ثمات الو انفاوا مجيعا  
و لي عولن كععسن مل يأعن بيع أ  وبي ععه معو ف اي ليوعع   [ ولععئن الصعابأ  فضععل معن 72النعع  و علعي إذ مل الكععن مع ع  شع يدا 

[( اسعوئ ا  وانو عال إىل الوحعايض علعى اجل عا    اسعمة لطيفعة، ف نعه انو عل معن  اععة 73ك ا مع   فسفوز فعوزا عظيمعا 
احلعال  الاسول إىل ذكا الشد الوأاليف، مث ذكا العذين النعع  و علعي   معن ال ميعني والصعدي ني والنع داء والصعاحلني، وكعان

ال عى إىل الو ويه بنسن الن ا ف  ون ب ية ارعالل العذكوضف مع عا المأ عة ال عوالل وهعذهللا اييعة تنعري ه  العة إىل  يئعة غع وف 
من غ وات السلمني، وليس يف كالم السلف ذكا سمب ن وهلا، وه شك الهنا مل تأن الول غ وف رن غ وف بدض وقعا قمل 

حد ال  ن لا في ا سوضف  ل عماان، وليسا ثزلعة يف غع وف ارحع ائ رن قولعه (فعانفاوا ن ول هذهللا السوضف، وكذلك غ وف ال
ثمعات( ي وضعي الهنعع  غعازون ه مغع وون، ولعل ععا ن لعا جملععا  الو ميعه إىل قواععد اهسععوعدا  لغع و الععدو، والوحععذيا معن العععدو 

ن لعا يف سع ة سعا، وكعان فعوح مأعة يف سع ة الأاشح، ومن العدو الأائعد، ولعل عا إععدا  لغع وف الفعوح، فع ن هعذهللا السعوضف 
مثان، وه شك الن تلك الدف كانا مدف اشودا  الوسلب من العائ كل ع  ل صعاف منعاكي قعايأل والعذئ ععن  هلعو  ، ويعدل 
لذلك قوله بعد (وما لأ  ه ت اتلون يف سميل و والسوضعفني( اخل، وقوله (فع ن كعان لأع  فعوح معن و( فع ن اسع  الفعوح 

 فوح مأة يف مواضع كثريف ك وله (فئعل من  ون ذلك فوحا قايما(ل  الضيد به
 وابودال ارما أبخذ احلذضل وهي الكرب قواعد ال وال هت اء خدع ارعداءل واحلذض: هو توقي الأاوهللال  
وائا، ومعن ومعىن ذلك الن ه يغ وا  ا بيع    وبعني الععدو معن هدنعة صعلح احلديميعة، فع ن الععدو والنصعاضهللا ي بصعون ،ع  العد 

 بي    م اف ون ه  العداء يف صوضف الولياء، وه  الذين ع وا ب وله (وإن م أ  لن ليمطئن( إىل (فوزا عظيما(ل 
ولفعظ (خععذوا( اسععوعاضف لعععىن شععدف احلععذض ومالزموععه، رن ح ي ععة ارخععذ ت ععاول النععيء الععذي كععان بعيععدا ع ععك، ولععا كععان  

الوذكا والوي ظ ينم ان الخذ النيء بعد إل ائعه، ك ولعه (خعذ العفعو(، وقعوهل :  ال سيان والغفلة ينم ان المعد وانل اء كان
الخعذ عليعه ع ععدا وميثاقعال ولععيس احلعذض هعازا يف السععالح كمعا تومهععه كثعري، فع ن و تعععاىل قعال يف اييععة ارخعاى (وليسخععذوا 

 حذضه  والسلحو  (، فعطف السالح عليهل 
تفايعع ععن الخعذ احلعذض رهنع  إذا الخعذوا حعذضه  ذعريوا السعاليب ال وعال  سعب حعال وقوله (فانفاوا ثمات الو انفاوا مجيعا(  

 العدو، و(انفاوا(  عىن اخاموا للحائ، ومصدضهللا ال فا، خبال  نفا ي فا  بض  الفاء  يف الضاضع فمصدضهللا ال فوضل 
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ا ثميعة الو ثمعوف اليعاء الو العواو، وارر عا الهنعا العواو، و(ثمات( بض  الثاء مجع ثمة  بض  الثاء اليضا  وهي اجلماعة، والصعل   

رن الألمععات العع  ب ععي مععن الصععوهلا حافععان ويف  خاهععا هععاء الوسنيععث الصععل ا الععواو  ععو ععع ف وعضععة فوزهنععا فعععة، والمععا ثمععة 
احلععو ، وهععي وسععطه الععذي جيومععع فيععه الععاء ف ععي مععن لئ يثععوئ إذا ضمععع، والصععل ا ثوبععة فخففععا فصععاضت بععوزن فلععة، 

سودلوا على ذلك أبهنا تصغا على ثوبية، والن الثمة  عىن اجلماعة تصغا على تميةل قال ال حا :  ض ا توه  الضعيف يف وا
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اللغة الهنما واحد مع الن بي  ما فاقا  ومع هذا ف د معل ما صاحب ال امو  من وا  واحد وهو حسن، إذ قد تأون ثمعة 
 الوصغري بسماع صحيحل  احلو  مسخوذف من اهموماع إه إذا ثما اخوال 

 وانوصب (ثمات( على احلال، رنه يف أتويل: موفاقني، ومعىن (مجيعا( مينا واحدال  
وقوله (وإن م أ  لعن ليمطعئن( الي معن مجعاعوأ  وععدا ك ، وارعرب العواض  فعي   رعاها م عه الهنع  ليسعوا  عؤم ني يف خلعو  ،  

 علي إذ مل الكن مع   ش يدا(، ف ؤهء م اف ون، وقد الخعرب و عع    رن الؤمن إن البطس عن اجل ا  ه ي ول (قد النع  و
 ثل هذا صااحة يف  خا هذهللا السوضف ب وله (بنعا ال عاف ني أبن هلع  ععذاا الليمعا( إىل قولعه (العذين ي بصعون بأع  فع ن كعان 

ومنع عأ  مععن الععؤم ني(ل وعلععى   لأع  فععوح مععن و قععالوا المل تأعن معأعع  وإن كععان للأععافاين نصعيب قععالوا المل نسععوحوذ علععيأ 
كون الاا  ئ(من ليمطئن( ال اف ني زل اييعة هاهعد، وقوعا ف، وابعن معايىلل وقيعل: الضيعد ،ع  ضععفة العؤم ني يوثعاقلون ععن 
اراو  إىل الن يوضح الما ال صال قال الفخعا  وهعذا اخويعاض مجاععة معن الفسعاين  وعلعى هعذا فمععىن (مع أ ( الي معن الهعل 

ال ال عععولني ف عععد الكعععد ارعععرب أبقعععوى الؤكعععدات رن هعععذا ارعععرب معععن شعععسنه الن يول عععى اهسعععوغاائل وبطعععس   يععع أ ل وعلعععى كععع
الوضعيف  قاصا،  عىن تثاقل يف نفسه عن الما، وهو انبطاء عن اراو  إبطاء بداعي ال فا  الو اجلأل وانخماض بذلك 

  ي وه رن مسوومعات ال اكيب ه توصف اجملازل يسوومع اننأاض عليه، والوعايض به، مع كون اررب اقيا على ح
وقوله (فع ن الصعابوأ  مصعيمة( تفايعع ععن (ليمطعئن(، إذ هعذا انبطعاء بضف جيعا لعه اهبو عا  السعالمة، وبضف جيعا لعه احلسعاف  

 وال دامةل 
 ال (والصيمة( اس  لا الصائ اننسان من شا، والاا  ه ا مصيمة احلائ الع  اهل مية من قول والس 
ومعىن (النع  و علي( اننععام السعالمة: فع ن كعان معن ال عاف ني فوصعف ذلعك ال عمعة رعاها، رن ال وعل ع عده  مصعيمة  

 ضة إذ ه يامعون م عه ثعواا؛ وإن كعان معن ضععفة العؤم ني ف عو قعد ععد نعمعة الم عاء الوىل معن نعمعة فضعل النع ا ف لنعدف 
 لداعي الناعيل اجلأ، وهذا من تغليب الداعي اجلملي على ا

والن يد على الومه ارول: إما  عىن احلاضا الناهد لل وال، وإما  أ  م ه علعى العؤم ني مثعل قولعه (هع  العذين ي ولعون  
ه ت ف وا علعى معن ع عد ضسعول و(؛ وعلعى الومعه الثعان النع يد  ع عاهللا النعاعي وهعو ال ويعل يف اجل عا ل والكعد قولعه (ولعئن 

لي عولن(، العالم الو ئعة لل سع  وبعالم معوائ ال سع  وب عون الووكيعد، ت مي عا علعى غايعب حالوعه حعع الصابأ  فضل معن و 
ي  ل سامع ا م  لة ال أعا لوقعوع ذلعك م عهل والعاا  معن الفضعل الفعوح والغ يمعةل وهعذا المطعئ يومعىن الن لعو كعان معع اجلعيأل 

يععث وقعععا السععالمة والفععوز باضععا الاسععول، ولععذلك التمععع ليفععوز فععوزا عظيمععا، وهععو الفععوز الغ يمععة والفععوز أبمععا اجل ععا ، ح
(الفوز( الصدض والوصف بعظي ل وومه غايب حاله النه الصمح مول فا على ما فاته ب فسه، والنه يو  الن جتاي ال ا يا على 

 وفس ماا هللا، ف ذا قعد عن اراو  ه يصيب السلمني فضل من ول 
 ضعة بعني فععل ال عول وم ولعهل والعو ف الصعحمة واحملمعة؛ وإمعا الن يأعون إ عال  ومجلة (كسن مل يأن بيع أ  وبي عه معو ف( مع 

 الو ف على سميل اهسوعاضف الصوضية إن كان الاا  به ال افس، وإما الن تأون ح ي ة إن الضيد ضعفة الؤم نيل 
ية، فاقوضى الونعميه النعه كعان وشمه حاهل  يف حني هذا ال ول  ال من مل تسمس بي ه وبني الخا مني مو ف ح ي ية الو صوض  

 بي ه وبي    مو ف من قمل هذا ال ولل 
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وومه هذا الونميه النعه لعا نعىن الن لعو كعان مع ع  ووسعا علعى فعوات فعوزهللا لعو حضعا مع ع ، كعان حالعه يف تفايطعه ضف عو     

للئ ا ، ف ذا الونميه مسو  مسا  زاي ف ينمه حال من مل يأن له اتصال ،   يث ه ين د ما الزمعوا عليه من اراو  
ت دميه ووسريهللا، الي النه الذي الضاع على نفسه سمب اهنوفاع  ا حصعل لاف وعه معن ارعري، الي النعه قعد كعان لعه معن ارلطعة 

 مع الغامنني ما شانه الن يأون سمما يف خاومه مع  ، وانوفاعه بثوائ ال صا وفخاهللا ونعمة الغ يمةل 
(  بياء الغيمة  وهو  اي ة يف إس ا  الفععل لعا لفظعه مؤنعث غعري ح ي عي الوسنيعث، مثعل لفعظ (معو ف( وقاال اجلم وض (مل يأن 

ه ععا، وه سععيما إذا كععان فصععل بععني الفعععل وفاعلععهل وقععاال ابععن كثععري، وحفعع ، وضويععس عععن يع ععوئ  الوععاء الفوقيععة  عالمععة 
 الضاضع الس د إىل الؤنث اعوماضا بوسنيث لفظ مو فل 

سععميل و الععذين ينععاون احليععاف الععدنيا ايخععاف ومععن ي اتععل يف سععميل و في وععل الو يغلععب فسععو  نؤتيععه المععاا  (فلي اتععل يف 
[ وما لأ  ه ت اتلون يف سميل و والسوضعفني من الامعال وال سعاء والولعدان العذين ي ولعون ضب عا الخام عا معن 74عظيما 

[ العذين  م عوا ي عاتلون يف سععميل و 75مععل ل عا معن لعدنك نصعريا هعذهللا ال ايعة الظعامل الهل عا وامععل ل عا معن لعدنك وليععا وا
[( الفعاء: إمعا للوفايعع، 76والذين كفاوا ي اتلون يف سميل الطاغوت ف اتلوا الولياء النيطان إن كيد النيطان كان ضععيفا 

ا عما  ل عليه معا تفايع ارما على ايخا، الي فاع (فلي اتل( على (خذوا حذضك  فانفاوا(، الو هي فاء فصيحة، الفصح
ت ععدم مععن قولععه (خععذوا حععذضك ( وقولععه (وإن معع أ  لععن ليمطععئن( رن مجيععع ذلععك اقوضععى ارمععا أبخععذ احلععذض، وهععو م ععيء 
لطلعب ال وعال وارمعا ال فعري وانععالم  ععن حعاهل  حعال الع    الو عاعس، الي فعع ذا علمعو  مجيعع ذلعك، فالعذين ي ععاتلون يف 

 اف الدنيا ايخاف ه كل الحدل سميل و ه  الذين يناون احلي
و(يناون( مع اهللا يميعون، رن شعاى م ابعل اشع ى، مثعل اع وابوعاع والكعاى واكع ى، وقعد ت عدم تفصعيله ع عد قولعه تععاىل  

(الولئعك العذين اشعع وا الضعاللة اهلععدى( يف سعوضف الم ععافل فالعذين ينعاون احليععاف العدنيا هعع  العذين يمععذلوهنا وياغمعون يف حععظ 
س ا  ال وال السموض به إىل الصحائ هذهللا الصلة وهي: (يناون احلياف الدنيا ايخاف( للو ويعه بفضعل ال عاتلني يف ايخاف، وإ

سعععميل و، رن يف الصعععلة إميعععاء إىل علعععة ارعععرب، الي يمععععث   علعععى ال وعععال يف سعععميل و بعععذهل  حيعععا   العععدنيا لطلعععب احليعععاف 
عععن الوخلععف، وحعع يأنععف ال عاف ون عععن  خيلععو  ، فأعان معععىن الأععالم: اربديعة، وفضععيحة المعا المطئععني حععع ياتعدعوا 

فلي اتل يف سميل و الؤم ون ح ا ف هن  يناون احلياف الدنيا ايخاف، وه يف   الحد من قوله (فلي اتل يف سعميل و العذين 
ايخعاف شعيء غعري رعاها حعع  يناون( الن ارما ال وال  عو  بفايعس  ون  خعال رن بعذل احليعاف يف احلصعول علعى ثعوائ

يعلس الوأليف به، وإمنا هعو ضعمائا بعني العمعا  وض،ع ، فوععني الن إسع ا  ارمعا إىل الصعحائ هعذهللا الصعلة م صعو  م عه الث عاء 
علعى اجملاهعدين، وو عري المطئعني، كمعا ي عول ال ائعل  لعيس بعنعك فعا ضمي  ل ف عذا تفسعري اييعة بومعه ه يع يعه إشععأالل 

 يغلب( الص ا  الغلمة على العدو ب ول   الو الساه  الو غ   المواهل ل  و خل يف قوله (الو
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وإمنا اقوصا على ال ول والغلمة يف قوله (في وعل الو يغلعب( ومل يع   الو يؤسعا إايعة معن الن يعذكا هلع  حالعة ذميمعة ه ياضعاها  
سعل  علي عا المعا عظعي  اليضعا و للمؤم ني، وهي حالة ارسا؛ فسأا ع  ا لئال يذكاها يف مععا  ال غيعب وإن كعان للم

إذا بذل م دهللا يف احلائ فغلب إذ احلائ ه ذلو من ذلك، وليس  سموض الن يل ي بيدهللا إىل الو لأة إذا عل  النه ه جيدي 
 ع ه اهسومسال، ف ن من م افع انسالم اسوم اء ضماله لدفاع العدول 

، وهو  ايس الوصول يف قوله (الذين يناون احلياف الدنيا وارطائ يف قوله (وما لأ  ه ت اتلون( الوفات من  ايس الغيمة 
 ايخاف( إىل  ايس الخا مةل 

ومعععىن (مععا لأعع  ه ت ععاتلون( مععا ميعع عأ  مععن ال وععال، والصععل ال كيععب: الي شععيء حععس لأعع  يف حععال كععونأ  ه ت ععاتلون،  
 فئملة (ه ت اتلون( حال من الضمري اجملاوض للدهلة على ما م ه اهسوف امل 
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واهسعوف ام إنأعاضي، الي ه شعيء لأع  يف حعال ه ت عاتلون، والعاا  الن العذي هعو لأع  هعو الن ت عاتلوا، ف عو    لعة المعا،    

الي قعاتلوا يف سعميل و ه يصععدك  شعيء ععن ال وععال، وقعد ت عدم قايععب م عه ع عد قولععه تععاىل (قعالوا ومععا ل عا الن ه ن اتععل يف 
 م افل سميل و( يف سوضف ال

 ومعىن (يف سميل و( رمل  ي ه ولاضاته، فحا  (يف( للوعليل، ورمل السوضعفني، الي ل فع   و فع الناكني ع   ل  
و(السوضعفون( الذين يعده  ال ا  ضعفاء، فالسني والوعاء للحسعمان، والضا  ،ع  معن ب عي معن العؤم ني  أعة معن الامعال  

 وضى الصلح الذي انع د بني الاسعول صعلى و عليعه وسعل  وبعني سعفري قعايأل سع يل الذين م ع   الناكون من اهلئاف  
بن عماو؛ إذ كان من الناو  ال  انع د علي ا الصلح: الن من ماء إىل مأة من السلمني ماتدا عن انسعالم ه يعا  إىل 

الوليعد بعن الوليعد، وسعلمة بعن هنعام،  السلمني، ومن ماء إىل الدي ة فاضا من مأة مؤم عا يعا  إىل مأعةل ومعن السوضععفني
وعيععاأ بععن اليب ضبيعععةل والمععا ال سععاء ف ععن ذوات ارزوا  الو وهش اروليععاء النععاكني الالئععي ميعع ع ن الزوام ععن والوليععايهن مععن 
اهلئاف: مثل الم كلثوم ب ا ع مة بن اليب معي ، والم الفضل لمابة ب ا احلعاضث زو  العمعا ، ف عد كعن يعؤذين وه عانل والمعا 

لدان ف   الصغاض من الوه  العؤم ني والؤم عات، فع هن  كعانوا أيلعون معن منعاهدف تععذيب  ائ ع  وذوي ع  وإيعذاء الم عا   الو 
 وحاض ا  ل وعن ابن عما  النه قال: ك ا الث والمي من السوضعفنيل 

ى الحععوال الأفععا الو م ععل وال وعال يف سععميل هععؤهء رععاها، نن ععاذه  مععن فو ععة النععاكني، وإن ععاذ الولععدان مععن الن ينععموا علعع 
 انميانل 

وال اية هي مأةل وسسلوا اراو  م  ا لا كدض قدس ا من رل  الهل عا، الي رلع  النعاو ورلع  العؤم ني، فأااهيعة ال عام ،عا  
من م عة الهنعا صعاضت يومئعذ  اض شعاو وم عاواف لعدين انسعالم والهلعه، ومعن المعل ذلعك الحل عا و لاسعوله الن ي اتعل الهل عا، 

 ما  بن ما ا  يفوخا اقوحام خيل قومه يف زماف السلمني يوم فوح مأة:          وقد قال ع
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 ش دن مع ال   مسومات                      ح ي ا وهي  امية احلوامي   
ووقعة خالد ش دت وحأا                      س ابأ ا على الملد احلعاام وقعد سعسلوا معن و وليعا ونصعريا، إذ مل يأعن   
   يومئذ وي وه نصري ف صاه  و ب ميه والؤم ني يوم الفوحل هل
والشاضت ايية إىل الن و اسوئائ  ععو   وهيعس هلع  ال صعا بيعد العؤم ني ف عال (العذين  م عوا ي عاتلون يف سعميل و والعذين   

ما ب وله (ف اتلوا الوليعاء النعيطان كفاوا ي اتلون يف سميل الطاغوت(، الي فئ د و هل  عاقمة ال صا، ولذلك فاع عليه ار
 إن كيد النيطان كان ضعيفا(ل 

والطاغوت: ارص ام، وت دم تفسريهللا يف قوله تعاىل (المل تا إىل الذين الوتوا نصيما من الأوائ يؤم عون اجلمعا والطعاغوت(  
 يف هذهللا السوضف، وقوله (يايدون الن يوحاكموا إىل الطاغوت(ل 

، وهو ما يظ ا على النصاضهللا من الأيد للمسلمني والودبري لوسليب ال ا  علي  ل والكد اجلملة والاا  بأيد النيطان تدبريهللا 
  ؤكدين (إن( (وكان( ال ائدف الدالة على ت اض وصف الضعف لأيد النيطانل 

خينعون ال عا   (المل تا إىل الذين قيل هل  كفوا اليديأ  والقيموا الصعالف و تعوا ال كعاف فلمعا كوعب علعي   ال وعال إذا فايعس مع     
كخنية و الو الشد خنية وقالوا ضب ا مل كوما علي ا ال وال لعوه الخات عا إىل المعل قايعب قعل موعاع العدنيا قليعل وايخعاف خعري 

[(  يس ال ام للوذكري  ال فايس معن 77لن ات ى وه تظلمون فويال الي ما تأونوا يدضكأ  الوت ولو ك و  يف باو  منيدف 
حاله و خاهللا، فاسوطا  ه ا الوعئيب من شسهن  علعى  اي عة اهعع ا  يف الث عاء احلعث علعى اجل عا ،  السلمني اخولف الول

وهؤهء فايس يو ون الن يؤذن هل  ال وال فلما كوب علي   ال وال يف إانه مم وال وقد عل  مععىن حاصع   علعى ال وعال قمعل 
ا  م ه تاو ال وال، كمعا قعال (وهعو العذي كعف اليعدي   الن يعا  علي   من قوله (قيل هل  كفوا اليديأ (، رن كف اليد ما 

 ع أ  واليديأ  ع    بمطن مأة(ل 
    
 

 987صفحة : 
 
واجلملة مع ضة بني مجلة (وما لأ  ه ت اتلون يف سميل و( واجلمل ال  بعدها وبني مجلة (فلي اتل يف سميل و( اييعة   

وت لم ا، فالذين قيل هل  ذلك ه  مجيع السلمني، وسمب ال عول هلع  هعو اقوضا اع اض ا م اسمة العربف  ال هذا الفايس 
سؤال فايس م   ، و ل الوعئيب إمنا هو حال ذلك الفايس من السلمنيل ومعىن (كوعب علعي   ال وعال( النعه كوعب علعيأ  

هللا احلالعة، رهنع  كعانوا يف عموم السلمني ال عا ضينل وقعد  لعا (إذا( الفئائيعة علعى الن هعذا الفايعس مل يأعن ت قعب مع    هعذ
يظ اون من احلايصني على ال والل قال مج وض الفساين: إن هاته ايية ن لا يف  ائفة معن السعلمني كعانوا ل عوا  أعة معن 
النععاكني الذى شععديدا، ف ععالوا لل عع  صععلى و عليععه وسععل   اي ضسععول و ك ععا يف ععع  و ععن منععاكون فلمععا  م ععا صععاث الذلععة  

ال الناكني، ف ال هل   إن المات العفو فأفوا اليديأ  والقيموا الصالف و توا ال كاف  فلما هاما ال   صعلى واسوسذنوهللا يف قو
 و عليه وسل  إىل الدي ة، وفا  اجل ا  مأ فايس من مجلة الذين اسوسذنوهللا يف ال وال، ففي   ن لا اييةل 
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وسعععد بععن اليب وقععاص، وال ععدا  بععن ارسععو ، وقدامععة بععن والععاوي عععن ابععن عمععا  الن مععن هععؤهء عمععد الازععان بععن عععو ،  
مظعون، والصحا، ، وعلى هذا ف وله (كخنية و الو الشد خنية( مسو  مسعا  الوعوبي  هلع  حيعث ضغمعوا أتخعري العمعل 

اض ه أبما و اجل ا  روف   من أب  الناكني، فالونميه ماض على  اي ة المالغة رن زل هذا الأالم على رعاها انخمع
 يالئ  حاهل  من فضيلة انميان واهلئافل 

وقال السدي: (الذين قيل هل  كفوا اليديأ ( قوم السلموا قمل الن يفا  ال وال وسسلوا الن يفا  علي   ال وال فلما فا   
( ف يعل: ال وال إذا فايس خينون ال ا ل واخولف الفسعاون يف العع  الفايعس معن قولعه تععاىل (إذا فايعس مع    خينعون ال عا 

هع  فايعس معن العذين اسعوسذنوا يف مأعة يف الن ي عاتلوا النعاكني، وهعذا قعول ابعن عمعا ، وقوعا ف، والألع ، وهعو رعاها اييععة، 
ولعععل الععذي حععول ععع م   الهنعع  صععاضوا يف المععن وسععالمة مععن انذهل وارذى، فعع ال ععع    اهضععطااض للععدفاع عععن النفسعع  ل 

  ال ععاف ونل وعلععى هععذا الومععه يوعععني أتويععل نظعع  اييععة أبن السععلمني الععذين وحأععى ال ععا  : النععه قيععل: إن هععذا الفايععس هعع
اسوسذنوا يف قول الناكني وه  يف مأة الهن  لا هاماوا إىل الدي ة كاضوا الاغمة يف قوال الناكني، والعا  ال   صلى و عليعه 

 فا ، فلما كوب ال وال على السلمني مأ ال اف ون، وسل   دئو   زماث، والن ال اف ني تظاهاوا الاغمة يف ذلك نوي ا لل
وهذا هو الالئ  لسخماض ع    أبهن  خينون ال ا  كخنية و الو الشدل وأتويل وصف   ب وله (م   (: الي من الذين قيل 

ا هعذهللا هل : كفوا اليديأ ، وهذا على غموضه هو الذي ي سئ  مع السلوئ ب ية الأالم يف قوله (وإن تصعم   حسع ة ي ولعو 
 من ع د و( وما بعدهللا، كما سيسو، الما على قول السدي فال حامة إىل أتويل اييةل 

فاهسعوف ام يف قولععه (المل تععا( للوعئيعب، وقععد ت ععدما نظعائاهللال والوعئععب معع    ليسعوا هعع  مجيععع العذين قيععل هلعع  يف مأععة:   
منا علس الوعئيب  ميع الذين قيل هل  اعومعاض كفوا اليديأ ، بل فايس  خا من صفو   الهن  خينون ال ا  كخنية ول وإ

 الن فاي ا م    حاهل  كما وصف، فالو ديا: المل تا إىل فايس من الذين قيل هل : كفوا اليديأ ل 
وال ول يف تاكيب قولعه (كخنعية و الو الشعد خنعية( كعال ول يف نظعريهللا، وهعو قولعه تععاىل (فعاذكاوا و كعذكاك   اءكع  الو  

 ضف الم افل الشد ذكاا( يف سو 
وقوهل  (ضب ا مل كوما علي ا ال وال( إمنا هو قوهل  يف نفوس   على معىن عدم اههوداء حلأمة تعليل ارمعا ال وعال ورع     

الن ذلك بلوىل (وارمعل ال ايعب( معدف موعسخاف ضيثمعا يعو  اسعوعدا ه ، مثعل قولعه (في عول ضئ لعوه الخعات  إىل المعل قايعب 
 فسصد (ل 
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وقيل: الاا  معن (ارمعل( العمعا،  ععىن لعوه الخات عا إىل الن ت  ضعي  مال عا  ون قوعال، فيصعري ن يعا هنوفعاء فعا  ال وعال،   

وهذا بعيد لعدم مالئموه لسيا  الأالم، إذ ليس الوت يف ال وال غري الوت ارمل، ولعدم مالءموه لوصفه ب ايب، رن 
د إه إذا الضيد ت ليل احلياف كل ال وعلى كال الوم ني فال وال النعاض إليعه ه عا هعو الول المل الاء ه يعا  القايب هو الم بعي
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قوال الماوا به، وايية ذكا   بعذلك يف وقعا ن وهلعا حعني الو يعؤ لألمعا بفعوح مأعةل وقعال السعدي: الضيعد الفايعس بععض معن 
نوا يوم عون الن ي عاتلوا فلمعا كوعب علعي   ال وعال قمائل العائ  خلوا يف انسالم حديثا قمل الن يأون ال وال من فاائضعه وكعا

 مم وا لضعف إمياهن ، ويأون ال وال الذي خافوهللا هو غ و مأة، وذلك الهن  خنوا أب  الناكنيل 
وقعوهل  (ضب ععا مل كومععا علي ععا ال وععال( هومععل الن يأععون قععوه يف نفوسعع  ، وهومععل النععه مععع ذلععك قععول أبفععواه  ، ويمععدو هععو  

اا  الفايس فايس ال اف ني؛ ف   ي ولون: ضب ا مل كوما علي ا ال وعال أبلسع و   عل عا ليوقععوا العوهن يف قلعوئ الوعني إذا كان ال
السوعدين له وه  ه يعو دون الن و كوب علي   ال والل وقال ابن مايا عن هاهد: ن لا يف الي و ، وعليعه تأعون اييعة 

ل وال، وذياا هل  يف الوقوع يف مثل ذلك، فيأون على  اي عة قولعه (المل تعا مثاه ضابه و للمسلمني الذين الومب علي   ا
 إىل الس من ب  إساائيل من بعد موسى إذ قالوا ل   هل  ابعث ل ا ملأا( ايية يف سوضف الم افل 

 اشو اض ذلكل  والايية بصاية، وهي على بعض الوموهللا الاوية بصاية ح ي ية، وعلى بعض ا بصاية ت  يلية، للممالغة يف 
وانوصب (خنية( على الوميي  ل سمة (الشد(ل كما ت دم يف قوله تعاىل (كذكاك   اءك  الو الشد ذكاا( وقعد معا معا فيعه يف  

 سوضف الم افل 
واجلوائ ب وله (قل مواع الدنيا قليل( موائ عن قوهل  (لوه الخات ا إىل المل قايب( سواء كان قوهل  لسانيا وهعو بعني، الم   

ا، ليعلموا الن و ال لع ضسوله على ما تضماهللا نفوس  ، الي الن الوسخري ه يفيد والوعلعس الوعسخري هسعوم اء احليعاف كان نفسي
 ه يوازي حظ ايخاف، وبذلك يمطل ما الضا وا من الفو ة ب وهل  (لوه الخات ا إىل المل قايب(ل 

وله (قعل موعاع العدنيا قليعل(، الي وه ت  صعون شعيئا معن وموقع قوله (وه تظلمون فويال( موقع زاي ف الووبي  الذي اقوضاهللا ق 
العمععاضك  الأووبععة، فععال ومععه للخععو  و لععب أتخععري فععا  ال وععال؛ وعلععى تفسععري ارمععل يف (لععوه الخات ععا إىل المععل قايععب( 
أبمعععل العمعععا، وهعععو الومعععه السعععومعد، يأعععون مععععىن (وه تظلمعععون فوعععيال( تغلعععيط   يف اعو عععا ه  الن ال وعععل يعئعععل ارمعععل، 

وضعي الن يأعون ذلععك ع يعدف للمعؤم ني إن كععانوا هع  الخعا مني قمععل ضسعوو تفاصعيل ع ائععد انسعالم فعي  ، الو الن ذلععك في 
 ع يدف ال اف ني إن كانوا ه  الخا منيل 

وقيل معىن نفي الظل  ه ا الهنع  ه يظلمعون بع    ثعوائ م عا ه ، فيأعون موقععه موقعع الونعئيع نزالعة ارعو ، ويأعون  
بة عن الفعول الطلسل وقيل: مع اهللا الهن  ه يظلمون ب    القل زمن من  ماهل ، وجييء علعى هعذا الوفسعري نصمه على ال يا

الن جيعل (تظلمون(  عىن ت  صون، ك وله تعاىل (ومل تظلع  م عه شعيئا( الي كلوعا اجل وعني معن الكل عا، ويأعون (فوعيال( مفععوه 
 به، الي ه ت  صون من العماضك  ساعة، فال مومب للئأل 

وقاال اجلم وض: (وه تظلمون( بوعاء ارطعائ علعى النعه المعا الاسعول الن ي ولعه هلع ل وقعاالهللا ابعن كثعري، وزع ف، والأسعائي، والبعو  
 معفا، وضوح عن يع وئ، وخلف بياء الغيمة على الن يأون  ا الخرب و به ضسوله صلى و عليه وسل  ليملغه إلي  ل 

 و ي كي من يناء وه يظلمون فويال(ل والفويل ت دم  نفا ع د قوله تعاىل (بل  
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ومجلة (الي ما تأونوا يدضكأ  الوت( جيوز الن تأون من نام ال ول احملأعي ب ولعه (قعل موعاع العدنيا قليعل(ل وإمنعا مل تعطعف   

غلععيظ هلعع  يف  لععب علعى مجلععة (موععاع الععدنيا قليععل( هخعوال  الغاضععني، رن مجلععة (موععاع الععدنيا قليععل( ومعا عطععف علي ععا ت
الوسخري إىل المل قايب، ومجلة (الي ما تأونوا( اخل مسوقة نشعاضه  أبن اجلأ هو الذي زل   على  لب الوسخري إىل المد 
قايب، رهن  تومهوا الن مواقع ال وال تدن الوت من ال ا ، وهومل الن يأون ال ول قد م، والن مجلة (الي ما تأونعوا( تومعه 

و تعععاىل، الو تومععه جلميععع ارمععة ارطععائ، فوأععون علععى كععال ارمععاين مع ضععة بععني المععااء الأععالمل إلععي   ارطععائ مععن 
و(الي ما( شا  يسوغا  ارمأ ة (ولو( يف قوله (ولو ك و  يف باو ( وصلية وقد ت عدم تفصعيل مع اهعا واسعوعماهلا ع عد قولعه 

 ى به(ل يف سوضف  ل عماان (فلن ي مل من الحده  ملء ارض  ذهما ولو افود
والربو  مجع با ، وهو الم اء ال وي واحلصعنل والنعيدف: الم يعة النعيد، وهعو اجلع ، وتطلعس علعى الافوععة العاليعة، رهنع   

إذا ال عالوا الم ععاء ب ععوهللا اجلعع ، فالوصععف بععه مععاا  بععه معععىن الأ عائيل وقععد يطلععس الععربو  علععى م ععازل كواكععب السععماء ك ولععه 
ماء باومعععا( وقولعععه (والسعععماء ذات ا لعععربو (ل وععععن مالعععك النعععه قعععال: العععربو  ه عععا بعععاو  تععععاىل (تمعععاضو العععذي مععععل يف السععع

 الأواكب، الي ولو بلغو  السماءل وعليه يأون وصف (منيدف( هازا يف اهضتفاع، وهو بعيدل 
هء (وإن تصعم   حسع ة ي ولعوا هعذهللا معن ع عد و وإن تصعم   سعيئة ي ولععوا هعذهللا معن ع عدو قعل كعل معن ع عد و فمعال هععؤ  

[ مععا الصععابك مععن حسعع ة فمععن و ومععا الصععابك مععن سععيئة فمععن نفسععك والضسععل ك 78ال ععوم ه يأععا ون يف  ععون حععديثا 
[( يوعني على الخواض  ا ضوي يف تعيني الفايس الذين ذكعاوا يف قولعه تععاىل (المل تعا إىل 79لل ا  ضسوه وكفى اهلل ش يدا 

لععؤم ني ال عاماين الن يأعون ضععمري اجلمعع يف قولععه (وإن تصعم   حسعع ة( العذين قيعل هلعع  كفعوا اليععديأ ( معن الهنع  فايععس معن ا
عائدا إىل ال اف ني رهن  معلومون من ال ام، ولسمس ذكاه  يف قوله (وإن م أ  لن ليمطئن( وتأون اجلملة معطوفة عطف 

لوحعايض علعى ال وعال إىل قصة على قصة، ف ن معا حأعي يف هعذهللا اييعة ه يليعس إه ال عاف ني، ويأعون الغعا  انو عل معن ا
وصف الذين ه يسوئيمون إىل ال وال رهن  ه يؤم ون  عا يعملغ   ال ع  صعلى و عليعه وسعل  معن وععد و ب صعا العؤم نيل 
والما على ضواية السدي فيحومعل الن هعؤهء العذين  خلعوا يف انسعالم حعديثا معن قمائعل الععائ كعانوا علعى شعفا النعك فع ذا 

تطريوا انسالم ف الوا: هذهللا احلالة السوالى من شؤم انسالمل وقد قيل: إن بعض ارعاائ كان إذا  حل ،  سوء الو بؤ 
السل  وهاما إىل الدي عة ف معا النعامعه وضف عا حالعه زعد انسعالم، وإذا الصعابه معا  الو معوبن يف النعامعه تطعري انسعالم 

فاسعو ال معن ال ع  بيعوعه وقعال ال ع  صعلى و عليعه وسعل   فاضتد ع ه، وم ه حديث ارعاايب الذي الصابوه احلمى يف الدي ة
 يف شسنه  الدي ة كالأري ت في خمث ا وي صع  يم ا  ل 
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وال ول الاا  يف قوله (ي ولوا هذهللا من ع د و ي ولوا هعذهللا معن ع عدو( هعو قعول نفسعي، رهنع  مل يأونعوا جي ئعون علعى الن   
و صلى و عليه وسل  وه  يظ اون انميعان بعهل الو هعو قعول ي ولونعه بعني إخعواهن  معن ال عاف ني، ي ولوا ذلك عل ا لاسول 

ي ولون: هذهللا من ع د  معد، فيأعون انتيعان بأعا  ارطعائ معن قميعل حأايعة كالم ع   اصعل مع عاهللا علعى حسعب م عام 
حأى كالمه لذلك الخا بل وم ه قوله  احلاكي واحملأي له، وهو ومه مطاو  يف حأاية كالم الغائب عن الخا ب إذا

تععاىل حأايععة ععن عيسععى (مععا قلعا هلعع  إه مععا المعات  بععه الن اعمععدوا و ضيب وضبأع (ل والععسموض بععه هعو: الن اعمععدوا و ضبععك 
وض، ل ووض  الن قائل ذلك ه  الي و ، فالضمري عائد على غري مذكوض يف الأالم السابس، رن الع  به معاوفعون يف وقعا 

 ول ايية، وقدميا قيل رسالف   (وإن تصم   سيئة يطريوا  وسى ومن معه(ل والاا  احلس ة والسيئة ه ا ما تعاضفه العائ ن
معن قمعل اصعطالح النععايعة العع  الأائ عة الالئمععة والأائ عة ال عافاف، ك ولعه (فعع ذا معاء   احلسع ة قععالوا ل عا هعذهللا وإن تصععم   

ولعه (ضب عا  ت عا يف العدنيا حسع ة(، وتعلعس فععل انصعابة ،معا  ليعل علعى ذلعك، المعا احلسع ة سيئة يطريوا  وسى ومن مععه( وق
والسيئة اهصطالح الناعي، الع  الفعل الثائ عليه والفععل العاقعب عليعه، فعال  معل هلمعا ه عا إذ ه يأعوثن إصعابوني، 

لععا معععاء  مععد الدي عععة قلععا الثمعععاض، وغلعععا  وه تعععا  إصعععابو ما رهنمععا اعومعععاضان شععاعيانل قيعععل: كععان الي عععو  ي ولعععون: 
ارسعاض  ل فئعلوا كون الاسول الدي ة هو الؤثا يف حدوث السعيئات، والنعه لعوههللا لأانعا احلعوا ث كل عا ماضيعة علعى معا 
يالئم  ، ولذلك ميء يف حأاية كالم    ا يدل على الهن  الضا وا هذا العىن، وهو كلمة (ع عد( يف الوضععني: (هعذهللا معن 

د و هذهللا من ع دو(، إذ الع دية ه ا ع دية الوسثري الوام بدليل الوسوية يف الوعمري، ف ذا كان معا معاء معن ع عد و مع عاهللا ع 
من ت دياهللا وأتثري قدضته، فأذلك مساويه وهو ما ماء من ع د الاسولل ويف المخاضي عن ابن عما  يف قوله تععاىل (ومعن 

امل ي دم الدي ة ف ن ولدت اماالته غالما ونوئا خيله قال: هذا  ين صا ، وإن ال ا  من يعمد و على حا ( كان ال
مل تلد اماالته ومل ت وىل خيله قال: هذا  ين سوء، وهذا ي وضي الن فعل ذلك من م اماف العائ: ي ولونه إذا الضا وا اهضتدا  

ومعىن (من ع د و( يف اعو عا ه  النعه  وه  الهل مفاء وغلظة، فلعل في   من شافه الاسول  ثل قوهل  (هذهللا من ع دو(ل
الذي ساق ا إلي   والوف   ،ا لا هو معوا هللا من انكاام هل ، وخاصة إذا كان قائل ذلعك الي عو ل ومععىن (معن ع عدو( الي 
من شؤم قدومك، رن و ه يعامل   إه الأاامعة، ولأ عه صعاض يوخعوهل  انسعاءف ل صعد الذى السعلمني فولحعس انسعاءف 

  و  من مااء السلمني على حد (وات وا فو ة( اييةل الي
وقد علمه و الن جييب أبن كال من ع د و، رنه ه معىن لأون شيء من ع د و إه النه الذي قدض ذلك وهيس السمابه،  

ب طعع ال ظعا  إذ ه يدفع   إىل احلس ات مماشافل وإن كان كذلك فأما الن احلس ة معن ع عدهللا، فأعذلك السعيئة ،عذا الععىن
عما الضا هللا انحسان وانساءف، والوفاقة بي  ما من هذهللا اجل عة ه تصعدض إه ععن ع عل غعري م ضعم  الوفأعري، رهنع  معلعوا 
احلوا ث من و وبعض ا من غري و فلذلك قال (فما هلؤهء ال وم ه يأا ون يف  ون حعديثا( الي يأعا ون الن ه يف  عوا 

م معن يألم ع ل وهععذا معدلول فعععل  كعا   إذا وقعع يف سععيا  ال فعي، كمعا ت ععدم يف قولعه (ومععا  حعديثا، الي الن ه يف  عوا كععال
 كا وا يفعلون(ل 

وانصعابة: حصععول حععال الو ذات يف ذات، ي ععال: الصععابه مععا ، والصععابوه نعمعة، والصععابه سعع  ، وهععي، منععو ة مععن اسعع   
 امئ الو قاهال الصوئ الذي هو الطا، ولذلك كان ما يوصا  من انصابة منعاا  صول مف
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وبععد الن المععا و ضسععوله  ععا جييععب بعه هععؤهء الضععالني علمععه ح ي ععة الوفصععيل يف إصعابة احلسعع ة والسععيئة مععن م ععة نحععض  
ال سمة إىل و تعاىل الو اخوال  ا اهنوسائ إىل العمد، ف ال (ما الصابك من حس ة فمن و وما الصابك من سعيئة فمعن 

نعه الملع  ععن و، ورن هعذا اجلعوائ نبطعال معا نسعمه الضعالون إليعه معن كونعه مصععدض نفسعك(ل وومعه ارطعائ للاسعول ر
 السيئات ال  تصيم  ل 

    
 

 991صفحة : 
 
واعل  الن للحوا ث كل ا مؤثاا، وسمما م اضث، وال لة ت مئ ع  عا وععن عواقم عا، ف عذهللا ثالثعة الشعياء ه ذلعو ع  عا احلعوا ث    

الم اخوياضية كسفعال العما ل فاهلل قدض ال افع والضاض بعلمه وقدضهللا وخلس مؤثاا ا والسما،ا،  كل ا، سواء كانا غري اخوياضية،
 ف ذا اجل ء هلل وحدهللا ل وله (قل كل من ع د و(ل 

وو القام ارلطا  الومو ات، فسومدها ويسا هلا السمائ الم اء واهنوفاع  ا الو ع في ا من الع ول وانهلامات، وحف ا   
يف سائا الحواهلا أبلطا  كثريف، لوهها لا ب يا ارنواع، وسعا  إلي عا الصعول الالءمعة، و فعع ع  عا السعمائ ايهم يف  كل ا

 الغالب، فاهلل لطيف بعما هللال ف ذا اجل ء هلل وحدهللا ل وله (قل كل من ع د و(ل 
وضية، والع لية، والعا ية، والناعية، وعل  وو نصب ار لة لل ا  على ال افع والضاض ال  تأوسب  خولف ار لة الضا  

 اائس الوصول إلي ا، و اائس احليدف ع  ا، والضشد إىل موانع الوسثري لن شاء الن ميانع ا، وبعث الاسل وشاع الناائع فعلم ا 
والقععام  بععذلك كلععه الحععوال ارشععياء وم افع ععا ومضععاضها، وعواقععب ذلععك الظععاهاف وارفيععة، يف الععدنيا وايخععاف، فسكمععل ال ععة،

احلئععة، وقطععع العععذضف، ف ععدى بععذلك وحععذض إذ خلععس الع ععول ووسععائل العععاض ، ومناهععا الوفأععريات وانهلامععات، وخلععس 
المواعث على الوعلي  والوعل ، ف ذا اجل ء اليضا هلل وحدهللال والما ارسعمائ ال اضنعة للحعوا ث احلسع ة والسعيئة واجلانيعة جل اهعا 

وسائل مصا فة ال عافع، واجل عل بولعك الوسعائل، واهغضعاء ععن موانعع الوقعوع في عا  حني تصيب اننسان من اههوداء إىل
يف ارري والنا، فذلك   داض ما هصله اننسان من وسائل الاشا ، واخوياضهللا الصا  همو اء ارري، وم داضا ضعد ذلعك: 

ء صغري يف مانب ارم اء ال  قعدم اها، من غلمة اجل ل، الو غلمة اهلوى، ومن اهضناء يف ال الك بدون تمصا، وذلك م  
وهذا اجل ء معل و لسنسان حظا فيه، ملأه إايهللا، ف ذا معاءت احلسع ة الحعدا فع ن هيئ عا إايهللا خبلعس و تععاىل ه  العة  عا 

 هللا هخوياض ه ص عة للعمد فيه، الو  ا الضشد و به العمد حع عل   ايس امو اء احلس ة، الي النيء الالئ  وخلس له اسوعدا
الصا  فيما له فيه اخوياض من ارفعال ال افعة حسمما الضشدهللا و تعاىل، فأانا ال ة في ا هلل وحدهللا، إذ لوه لطفه وإضشا هللا 

 وهديه، لأان اننسان يف حريف، فصح الن احلس ة من و، رن العظ  ارسمائ الو كل ا م هل 
عاىل، ولأن إصابة معظم ا اننسان أيو من م له، الو تفايطه، الو سوء نظاهللا الما السيئة ف هنا وإن كانا أتو بوسثري و ت 

يف العواقععب، الو تغليععب هععواهللا علععى ضشععدهللا، وه الععك سععيئات اننسععان مععن غععري تسععممه مثععل مععا الصععائ ارمعع  مععن خسععف 
حلعظ ارعظع  يف والوبئة، وذلك ث ض ال سمة ركثا السيئات، على الن بعضا م ه كان م اء على سوء فعل، فال مام كان ا
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إصععابة السععيئة اننسععان لوسععممه مماشععاف الو بواسععطة، فصععح الن يسعع د تسععمم ا إليععه، رن اجلعع ء الععذي هععو هلل وحععدهللا م  ععا هععو 
ارقلل وقد فسا هذا العىن ما وض  يف الصعحيح، ففعي حعديث ال معذي  ه يصعيب عمعدا نأمعة فمعا فوق عا الو معا  وهنعا إه 

 بذنب وما يعفو و الكثا  ل 
يلا احلس ة والسيئة ما كان من ارعيان، كالطا والصواعس، والثماف واجلاا ، وما كان من ارعاا  كالصحة، وهمعوئ و  

الصما، والابح يف الوئعاضفل والضعدا ها كعالا ، والسعموم ال لأعة، وارسعاضفل ويف هعذا ال عوع كعان سعمب نع ول هعذهللا اييعة، 
ال افعة للطائع وغريهللا، والعاصي الضاضف به وال ا ، ويف هعذا ارمعا معاء ويلحس بذلك ما هو من الفعال العما  كالطاعات 

قوله تعاىل (قل إن ضللا ف منا الضل على نفسي وإن اهوديا فمما يوحي إي ضيب( وهو على  و هعذهللا اييعة وإن مل تأعن 
 ثزلة فيهل 

لععه (فمععا هلععؤهء ال ععوم ه يأععا ون يف  ععون ولأععون هععذهللا ال ضععية  قي ععة الف عع  نمععه و علععى قلععة ف م عع  للمعععان ارفيععة ب و  
حديثا(ل ف وله (ه يأا ون( جيوز الن يأون ماضاي على نظائاهللا من اعوماض ال لب، الي يأا ون ه يف  ون، كما ت عدم ع عد 
قوله تعاىل (فذ وها وما كا وا يفعلون( فيأون فيه اسوم اء علعي   يف الذمعةل وجيعوز الن يأعون علعى الصعل وضعع ال كيعب، 

 ه ي اضبون ف   احلديث الذي ه يع له إه الفط اء، فيأون الشد يف الذمةل الي 
   
 

 992صفحة : 
 
والف ه ف   ما هوا  إىل إعمال فأال قال الااغب:  هو الووصل إىل عل  غائعب بعلع  شعاهد، وهعو الخع  معن العلع   ل   

 وعافه غريهللا أبنه  إ ضاو ارشياء ارفية  ل 
 صابك( خطائ للاسول، وهذا هو ارليس بو اسس الضمائا، مث يسل  الن غريهللا مثله يف ذلكل وارطائ يف قوله (ما ال  
وقد شاع اهسودهل ،ذهللا ايية على الن الفعال العما   لوقة هلل تعاىل على  اي عة النعي  اليب احلسعن ارشععاي ل ولعه (قعل   

العصعية والنعا ل ولعه (ومعا الصعابك معن سعيئة فمعن  كل من ع د و(، كما شاع اسعودهل العو لعة ،عا علعى الن و ه خيلعس
نفسععك(ل وقععال البععو احلسععن شععميب بععن حيععدضف الععالأي يف كوععائ حعع  الغالصعع : إن اهحوئععا  ،ععا يف كععال ارمععاين م ععل 

 هبو ائه على توه  الن احلس ة والسيئة هي الطاعة والعصية، وليسوا كذلكل 
قوه  ومب اسودهل العو لة ،ا على الوفاقة بني اكوسعائ ارعري والنعا علعى  والث القول: إن الهل الس ة ما اسودلوا ،ا إه 

الن عموم مععىن احلسع ة والسعيئة كمعا بي وعه  نفعا جيععل اييعة صعاحلة لالسعودهل، وهعو اسعودهل ت عاي  رن الصعول العدين ه 
 يسودل في ا الظواها كالعمومل 

 ولوا هذهللا من ع دو( بألمة (ع د( للدهلة على قعوف نسعمة احلسع ة إىل وميء يف حأاية قوهل  (ي ولوا هذهللا من ع د و ي 
 و ونسمة السيئة لل   عليه الصالف والسالم الي قالوا ما يفيد م م   بذلك اهنوسائل 

 ولا الما و ضسوله الن جييم   قال (قل كل من ع د و( مناكلة ل وهل ، وإعااا عن الو ديا ارزي ع د ول  
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ما قوله (ما الصابك من حس ة فمن و وما الصابك من سيئة فمعن نفسعك( فلع  يعؤت فيعه بألمعة (ع عد(، إميعاء إىل الن وال 
 ابوداء هيء احلس ة من و وهيء السيئة من نفس الخا ب، ابوداء الوسمب لسمب الفعل، وليس ابوداء الؤثا يف ارثال 

(معا الصعابك معن حسع ة فمعن و ومعا الصعابك معن سعيئة فمعن نفسعك(  وقوله (والضسل او لل ا  ضسعوه( عطعف علعى قولعه 
للا  على قوهل : السيئة معن ع عد  معد، الي النعك بعثعا مملغعا شعايعة وهعا اي، ولسعا معؤثاا يف احلعوا ث، وه تعدل م اضنعة 

 احلوا ث الؤلة على عدم صد  الاسالةل فمعىن (الضسل او( بعث او ك وله (والضسل ا الاايح( و وهللال 
لل عا ( موعلعس ئ( الضسعل او( وقولععه (ضسعوه( حعال معن (الضسععل او(، والعاا  الاسعول ه عا مع ععاهللا النعاعي الععاو  ع ععد  و( 

الهععل ار اين: وهععو ال عع  الملعع  عععن و تعععاىل، ف ععو لفععظ ل عع   ال علععى هععذا العععىن، ولععيس الععاا  بععه اسعع  الفعععول العععىن 
 او(، هخعوال  الع يعني، الي بعث عاو مملغعا ه معؤثاا يف احلعوا ث، وه المعاضف اللغوي وهلذا حسن هيئه حاه م يعدف ل(الضسعل

على وقوع احلوا ث السيئةل و،ذا ي ول إشأال هيء هعذهللا احلعال غعري مفيعدف إه الوسكيعد، حعع احوعاموا إىل مععل اجملعاوض 
عايعف، كمعا يف الأنعا ، الي جلميعع موعل ا ئ(ضسوه(، والنه قدم عليه  هلة على احلصا اعومعاض العمعوم السعوفا  معن الو

 ال ا  ه لمعض  ، وهو تألف ه  اعي إليه، وليس ال ام م ام هذا احلصال 
[ وي ولعون  اععة فع ذا بعازوا معن ع عدو بيعا 80(من يطع الاسول ف د ال عاع و ومعن تعوىل فمعا الضسعل او علعي   حفيظعا  

 [(  81   وتوكل على و وكفى اهلل وكيال  ائفة م    غري الذي ت ول وو يأوب ما يميوون فسعا  ع 
 

 993صفحة : 
 
هععذا كالوأملععة ل ولععه (والضسععل او لل ععا  ضسععوه( اعومععاض مععا تضععم ه مععن ض  اعو ععا ه  الن الاسععول مصععدض السععيئات العع    

وسثري والن الاسعالة تصيم  ، مث من قوله (ما الصابك من حس ة فمن و( اخل، الؤذن أبن بني ارالس وبني الخلو  فاقا يف ال
معىن  خا فاح   ب وله (من يطع الاسعول ف عد ال عاع و( ععن تعوه  السعامعني الوفاقعة بعني و وضسعوله يف المعوض الونعايع، 
فسثمعا الن الاسععول يف تمليغعه إمنععا يملع  عععن و، فعسماهللا المععا و، وهنيعه هنععي و، و اعوعه  اعععة و، وقعد  ل علععى ذلعك كلععه 

لاسول ف د ال اع و( هشوماهلا على إثمات كونه ضسعوه واسعول ام ا النعه أيمعا وي  عى، والن ذلعك تمليع  لعاا  قوله (من يطع ا
و تعاىل، فمن كان على بي ة من ذلك الو كان يف غفلة ف د بعني و لعه اخعوال  م امعات الاسعول، ومعن تعوىل الو الععا  

اضسا هل  ومسؤوه عن إعااضع  ، وهعذا تععايض ،ع  و ديعد هلع  واسوما على الأاباف (فما الضسل او علي   حفيظا(، الي ح
 أبن صافه عن اهشوغال ، ، فيعل  الن و سيووىل ع ا، ل 

والوععوي ح ي وععه اهنصععاا  وان اض، وقععد ت ععدم يف قولععه تعععاىل (وإذا تععوىل سعععى يف ارض  ليفسععد في ععا( ويف قولععه (مععا   
 عمل ه ا هازا يف العصيان وعدم انصغاء إىل الدعوفل وهه  عن قملو  ( يف سوضف الم افل واسو

مث بني الهن  لضعف نفوس   ه يعاضون م اا بل يظ اون الطاعة، فع ذا المعاه  الاسعول الو هنعاه  ي ولعون لعه ( اععة( الي:  
دال  ذو ، الماث  اعة، وهي كلمة يدلون ،ا على اهموثال، وض ا ي ال: مسع و اعة، وهو مصدض مافوع على النه خرب لمو

اي الماث الو شسن ا  اعة، كما يف قوله (فصرب مجيل(ل وليس هو ثئما عن الفعول الطلس ايو بده من الفعل الذي يعدل 
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عن نصمه إىل الافع للدهلة على الثمات مثل (قال سالم(، إذ ليس ال صو  ه ا إحداث الطاعة وإمنا ال صو  الن عا سع طيع 
 وه يأون م ا عصيانل 

 ىن (بازوا( خاموا، والصل معىن الربوز الظ وض، وشاع إ القه على اراو  هازا ماسالل ومع 
و(بي ا( ه ا  عىن قدض الماا يف السا والضماهللا، رن الصل الميات هو فعل شيء يف الليل، والععائ تسعوعري ذلعك إىل مععىن  

 طلع عليه الحد، وقال احلاضث بن حل ف:          انسااض، رن الليل الكو  للسا، ولذلك ي ولون: هذا الما قضي بليل، الي مل ي
المجعععوا المععاه  بليععل فعلعمعععا                      الصععمحوا الصععمحا هلعع  ضوضععاء وقععال البععو سععفيان: هععذا المععا قضععى بليععلل   

ة يف (غري وقال تعاىل (ل ميو ه والهله( الي: ل  ول    ليالل وقال (وهو مع   إذ يميوون ما ه ياضى من ال ول(ل وبء الضاضع
الذي ت ول( للمؤنث الغائب، وهو الطائفعة، وجيعوز الن يعاا  خطعائ ال ع  صعلى و عليعه وسعل ، الي غعري العذي ت عول هلع  
النا، فيئيمون ع ه ب وهل :  اعةل ومعىن (وو يأوب ما يميوون( الو ديد معالم   النه لن يفلو   معن ع ابعه، فعال يغعاهن  

 الضاضع يف قوله (يأوب( على جتد  ذلك، والنه ه يضاع م ه شيءل  أتخا العذائ مدفل وقد  ل بصيغة
وقولععه (فععسعا  ععع   ( المععا بعععدم اهكعع اث ،عع ، والهنعع  ه خينععى خالف عع ، والنععه يووكععل علععى و (وكفععى اهلل وكععيال( الي  

 مووكال عليه، وه يووكل على  اعة هؤهء وه ه نه خالف  ل 
ض بء (بيا( من  اء ( ائفة(ل وقاالهللا البو عماو، وز ف، ويع وئ، وخلعف م غعام الوعاء وقاال اجلم وض (بيا  ائفة( مر ا 

 يف الطاء ذفيفا ل ائ  امي مال 
 [(ل 82(الفال يودباون ال ا ن ولو كان من ع د غري و لومدوا فيه اخوالفا كثريا  
احاء وبوولي   العا  ،  يف شسنه ب وله (ومن توىل الفاء تفايع على الأالم السابس الوعلس ،ؤهء ال اف ني الو الأفاف الص 

فما الضسل او علي   حفيظا(، وب وهل  ( اعة(، مث تدبري العصيان فيما وعدوا الطاعة يف شسنهل ولا كان ذلك كله الثاا من 
، مععع ر ععوض  لض اسعومطان الأفععا، الو النععك، الو اخويععاض مععا هععو يف نظععاه  الوىل  ععا المعاوا بععه، وكععان اسععومااضه  علععى ذلععك

 هئل الدين، م مئا ب لة تف م   ال ا ن، وضععف اسعوفا   ، كعان ال عام لوفايعع اهسعوف ام ععن قلعة تف م ع ل فاهسعوف ام 
 إنأاضي للووبي  والوعئيب م    يف اسومااض م ل   مع توفا السمائ الودبري لدي  ل 

   
 

 994صفحة : 
 
داه  أبلفارعه، لمالغوعه إذ كععان ال عاف ون قععد شعأوا يف الن ال ععا ن معن ع ععد وعدى و تععاىل هععؤهء  ععان ال ععا ن، كمعا وعع  

و، فلعذلك يظ عاون الطاععة  عا أيمععاه  بعه، فع ذا خامعوا معن هلععس ال ع  صعلى و عليعه وسعل  خععالفوا معا المعاه  بعه لعععدم 
ن كما قال تعاىل (فسما الذين يف ث و  ، وينأأون وينأون إذا بدا هل  شيء من الوعاض ، فسماه  و تعاىل بودبري ال ا 

 قلو،  زي  فيومعون ما تنابه م ه( اييةل 
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والوععدبا منععوس مععن الععدبا، الي الظ ععا، اشععو وا مععن الععدبا فعععال، ف ععالوا: تععدبا إذا نظععا يف  بععا ارمععا، الي يف غائمععه الو يف   
وسمل فيه ب فسه، ي ال: تدبا ارمال فمعىن عاقموه، ف و من ارفعال ال  اشو ا من ارمساء اجلامدفل والودبا يوعدى إىل ال

(يودباون ال ا ن( يوسملون  هلوه، وذلك هومعل مع يعني: الحعدمها الن يوعسملوا  هلعة تفاصعيل  ايتعه علعى م اصعدهللا الع  الضشعد 
لعذي معاء بعه إلي ا السلمني، الي تدبا تفاصيله؛ ولني ما الن يوسملوا  هلة مجلة ال ا ن بمالغوه على النه من ع د و، والن ا

صا  ل وسيا  هذهللا ايايت يامح زل الودبا ه ا على العىن ارول، الي لو أتملعوا وتعدباوا هعدي ال عا ن حلصعل هلع  خعري 
عظععي ، ولععا ب ععوا علععى فو ععو   العع  هععي سععمب إضععماضه  الأفععا مععع إر ععاضه  انسععالمل وكععال الع يععني صععا   ععاهل ، إه الن 

 ع    من الحواهل ل  العىن ارول الشد اضتما ا  ا حأي
وقوله (ولو كان من ع د غعري و( اخل جيعوز الن يأعون عطفعا علعى اجلملعة اهسعوف امية فيأونعوا المعاوا الوعدبا يف تفاصعيله،  

والعلموا  ا يدل على النه من ع د و، وذلك انوفاء اهخوال  م ه، فيأون ارما الوعدبا عامعا، وهعذا م ئعي معن م ئيعات 
نو ععازا لفاصععة ال اسععمة لغمععاه  اهسععودهل علععى صععد  الاسععول، فيأععون زائععدا علععى اننأععاض السععو  لععه الوععدبا ذكععا ه ععا ا

الأالم، تعا  له رنه من ال   ال سعمة إلعي   إذ كعانوا يف شعك معن المعاه ل وهعذا انععاائ الليعس الععىن ارول معن مع يعي 
قيدا للودبا، الي اله يودباون انوفاء اهخوال  م ه فيعلمون  الودبا ه ال وجيوز الن تأون اجلملة حاه من (ال ا ن(، ويأون
 النه من ع د و، وهذا الليس العىن الثان من مع يي الودبال 

و عا يسععوسنس بعه لسعععاائ ارول ععدم ذكععا هعذهللا العع اي ف يف اييعة الماثلععة هلعذهللا مععن سعوضف ال وععال، وهعي قولععه (فع ذا الن لععا  
ىل قولعه الفعال يوعدباون ال عا ن الم علعى قلعوئ القفاهلعا( وهعذهللا  قعائس معن تفسعري اييعة المهل عا سوضف  أمة وذكا في عا ال وعال إ

 مجيع الفساينل 
واهخوال  يظ ا النه الضيد به اخوال  بعضه مع بعض، الي اضطاابه، وهومعل النعه اخوالفعه معع الحعواهل : الي لومعدوا فيعه  

بععذلك يف العلعع  أبنععه مععن ع ععد و، إذ كععان يصععف مععا يف قلععو،  اخوالفععا بععني مععا يععذكاهللا مععن الحععواهل  وبععني الواقععع فليأوفععوا 
وصعععف الطلعععع علعععى الغيعععوئ، وهعععذا اسعععودهل وميععع  وعئيعععب قصعععد م عععه قطعععع مععععذض   يف اسعععومااض كفعععاه ل ووصعععف 
ه اهخوال  الأثري يف الطا  المو ع وقوعه  دلول (لو(ل ليعل  الودبا الن انوفاء اهخوال  من الصله الكرب  ليعل علعى النع

من ع د و، وهذا ال يد غري معورب يف الطا  ال ابل جلوائ (لو(، فال ي دض ذلعك الطعا  م يعدا ب ولعه (كثعريا( بعل ي عدض 
 هأذا: لأ ه من ع د و فال اخوال  فيه الصالل 

سعو مطونه مع    (وإذا ماءه  الما من ارمن الو ارو  الذاعوا به ولو ض وهللا إىل الاسول وإىل الوي ارما م    لعلمه الذين ي 
[( عطعف علعى مجلعة (وي ولعون  اععة( فضعمري اجلمعع ضامعع 83ولوه فضل و عليأ  وضزوه هتمعو  النعيطان إه قلعيال 

إىل الضععمائا قملععه، العائععدف إىل ال ععاف ني، وهععو الالئعع  للسععيا ، وه يعأععا عليععه إه قولععه (وإىل الوي ارمععا معع   (، وسععوعل  
ا ضامع إىل فايس من ضعفة الؤم ني:  ن قلا جتابوعه وضععف ملعدهللا، وهعو ال اسعب ل ولعه (وإىل أتويله، وقيل: الضمري هذ

الوي ارما م   (  سب الظاها، فيأون مععا  الضعمري  عذوفا معن الأعالم اعومعا ا علعى قاي عة حعال ال ع ول، كمعا يف قولعه 
 (حع تواضت احلئائ(ل 

 لن ي مل مثل تلك انذاعة، من السلمني ارغااضل  والأالم مسو  مسا  الووبي  للم اف ني واللوم 
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 ومعىن (ماءه  الما( الي الخربوا به، قال اماي ال يس:           
 وذلك من نم  ماءن    
 

 995صفحة : 
 
 فاجمليء هاز عايف يف مساع ارخماض، مثل نظائاهللا، وهي: بل ، وانو ى إليه، والبهللا، قال ال ابغة:            
 ا اللعن النك لو  وارما ه ا  عىن النيء، وهو ه ا اررب، ب اي ة قوله (الذاعوا به(ل الأتن البي  
ومعىن (الذاعوا( الفنوا، ويوعدى إىل اررب ب فسه، والماء، ي ال: الذاعه والذاع به، فالماء لووكيد اللصو  كما يف (وامسحوا  

 بايوسأ (ل 
رمعن، الي الظفعا العذي يومعب المعن السعلمني الو ارعو  وهعو معا يومعب والعىن إذا مسعوا خربا عن ساااي السلمني من ا  

خو  السلمني، الي اشودا  العدو علي  ، ا ضوا مذاعوه، الو إذا مسعوا خربا عن الاسعول عليعه السعالم وععن الصعحابه، يف 
 ال عا  ل صعد الوثمعي  تدبري الحوال السلمني من الحوال ارمن الو ارو ، ودثوا بولعك ارخمعاض يف احلعالني، والضمفوهعا بعني

ععععن اهسعععوعدا ، إذا معععاءت الخمعععاض المعععن حعععع يؤخعععذ الؤم عععون وهععع  غعععاضون، وقصعععد الوئمعععني إذا معععاءت الخمعععاض ارعععو ، 
واخععوال  العععاذيا للو يئععة للوخلععف عععن الغعع و إذا اسععو فاوا إليععه، فحععذض و الععؤم ني مععن مأائععد هععؤهء، ونمععه هععؤهء علععى 

ه  ب ولععه (ولعو ض وهللا إىل الاسعول( اخل، الي لعوه الهنع  ي صععدون السعوء هسعوثمووا ارعرب مععن  خيلعو  ، وقطعع مععذض   يف كيعد
 الاسول ومن الهل الااليل 

وعلعى ال ععول أبن الضعمري ضامععع إىل العؤم ني فاييععة عوعائ للمععؤم ني يف هعذا الوسععاع انذاععة، والمععاه  مهنعاء ارخمععاض إىل  
 وه   املهل الاسول وقا ف الصحابة ليضعوهللا مواضعه ويعلم

وقيل: كان ال اف ون خيولفون ارخماض من ارمن الو ارو ، وهي  الفة للواقعع، لعيظن السعلمون ارمعن حعني ارعو  فعال  
أيخذوا حذضه ، الو ارو  حني ارمن فوضطائ الموضه  وذول الحوال اموماع  ، فأعان  مهعاء السعلمني إذا مسععوا ذلعك 

بععه، فععو  للم ععاف ني الدسععا، وننععا الأيععدف، فالم عع  و وعلم عع  الن ي  ععوا ارمععا إىل مععن ال ععاف ني ضا  ع ععده  فععسذاعوا 
الاسول وملة الصحابه قمل إشاعوه ليعلموا ك ه اررب وحاله من الصد  الو الأذئ، وأيخعذوا لأعل حالعة حيطو عا، فيسعل  

 ولعه (لعلمعه( هعو  ليعل معوائ (لعو( الؤم ون من مأا ال اف ني الذي قصدوهللال وهذا بعيد من قوله (معاءه ( وعلعى هعذا ف
 وعلوه، فئعل عوضه وحذ  العلول، إذ ال صو  لعلمه الذين يسو مطونه من الوي ارما فلمي وهللا هل  على وم هل 

وجيععوز الن يأععون العععىن: ولععو ض وهللا إىل الاسععول وإىل الوي ارمععا معع    لعلعع  ذلععك ال ععاف ون الععذين اخولفععوا ارععرب فلخععابوا إذ  
حيلو   مل تومأل على السلمني، فيأون الوصول صعا قا علعى الخول عني بدهلعة ال عام، ويأعون ضعمري (مع   (  يوق ون أبن

 الثان عائدا على ال اف ني ب اي ة ال امل 
والعا  ح ي وعه إضمععاع شعيء إىل مععا كعان فيعه مععن مأعان الو يععد، واسعوعمل ه عا هععازا يف إبعالغ ارععرب إىل الوىل ال عا  بعلمععهل  

رما ه  كرباء السلمني والهل الاالي م   ، فع ن كعان الوحعدث عع    ال عاف ون فوصعف الوي ارمعا أبهنع  مع    معاض والولو ا
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علععى رعععاها ارمعععا وإضخععاء الع عععان، الي الولعععو ارمعععا الععذين جيعلعععون النفسععع   بعضععع  ؛ وإن كععان الوحعععدث عععع    العععؤم ني، 
 فالومعيض راهال 

كل وهو الول الاء الذي خيا  من المئا ع د احلفا، وهو ه ا هعاز يف العلع    ي عة واهسو ما  ح ي وه  لب ال م  الوحاي 
النعيء ومعافعة عواقمعه، والصعله مأ يعة: شعمه ارعرب احلعا ث  فعري يطلعب م عه العاء، وذكعا اهسعو ما  ذييعلل وشعاعا هعذهللا 

يعة الفععل إىل ضعمري ارمعا علعى اعومعاض اهسوعاضف حع صاضت ح ي ة عافية، فصاض اهسو ما   عىن الوفسعري والوميعني، وتعد
 العىن العايف، ولوه ذلك ل يل: يسو مطون م ه، كما هو راها، الو هو على ن ع ارافضل 

وإذا مايعا علعى احومعال كعون (يسعو مطون(  ععىن خيول عون كمععا ت عدم كانعا (يسعو مطونه( تمعيعة، أبن شعمه ارعرب الخولععس  
 ععععىن خيول عععون، وتععععدى الفععععل إىل ضعععمري ارعععرب رنعععه السعععوخا ل والععععائ يأثعععاون  العععاء احملفعععوض ع عععه، وال لعععس يسعععو مطون

اهسوعاضف من الحوال الياهللا ك وهل : يصدض ويوض ، وقوهل  ضائ المخاسا رسدا ، وقوهل : ي  ع إىل كذا، وقولعه تععاىل (فع ن 
 للذين رلموا ذنوا مثل ذنوئ الصحا، (، وقال عمدف بن الطميب:          

 لنا  من نداو ذنوئ وم ه قوهل : تسامل ال وم، الصله من السئل، وهو الدلول  فحس  
 وقال قيس بن ارطي :           
إذا معا اصعطمحا الضبععا خع  مئع ضي                      والتمععا  لعوي يف السعماح ضشعاءها فعذكا العدلو والاشعاءل وقععال   

 ال ابغة:  
 

 996صفحة : 
 

            
 يف حمال موي ة                      ند بع عا اليد إلعيك نعوازع وقال:           خطا يف حئن  
ولوه البو الن ااء ما زال ماتح                      يعا  خطافعا محعدى اجلععاائا وقعالوا اليضعا  انو ع  الفاصعة  ، والفاصعة   

 نوبة النائ، وقالوا: صدض الوم عن ضالي فالن ووض وا على ضاليهل 
وقوله (مع   ( وصعف للعذين يسعو مطونه، وهع  خاصعة الوي ارمعا معن السعلمني، الي يا ونعه إىل مجاععة الوي ارمعا فيف معه  

 الفامهون من الوي ارما، وإذا ف مه مجيع   فسمدضل 
النعيطان  وقوله (ولعوه فضعل و علعيأ  وضزوعه( امو عان مضشعا ه  إىل النعواع الصعا ، والوحعذيا معن الأائعد ومعن حمائعل  

 والنصاضهللال 
واسوث اء (إه قليال( من عموم ارحوال الؤذن ،ا (اتمععو (، الي إه يف الحعوال قليلعة، فع ن كعان العاا  معن فضعل و وضزوعه  

ما ينمل المعثة فما بعدها، فالاا  ال ليل ارحوال ال  ت سا  إلي ا ال فو  يف بعض ارحوال الوازع الع لي الو العا ي، 
يد الفضل والازة ال صائح وانضشعا  فعالاا  ال ليعل معا هعو معلعوم معن قواععد انسعالمل ولعك الن جتعلعه اسعوث اء معن وإن الض 

 ضمري (اتمعو ( الي إه قليال م أ ، فالاا  من اهتماع اتماع مثل هذهللا الأائد ال  ه تاو  على الهل الاالي من الؤم نيل 
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وحععا  الععؤم ني عسععى و الن يأععف أب  الععذين كفععاوا وو الشععد أبسععا والشععد  (ف وععل يف سععميل و ه تألععف إه نفسععك 
[( تفايع على ما ت دم من ارما ال وعال، ومعن وصعف الثمطعني ع عه، والوعذماين م عه، والعذين يفو عون العؤم ني 84ت أيال 

لوفايعع ارمعا بعهل ولعك الن جتععل يف شسنه، رن مجيع ذلعك قعد الفعا  اههومعام أبمعا ال وعال، والوحعايض عليعه، فو يعس الأعالم 
الفعععاء فصعععيحة بععععد تلعععك اجلمعععل الأثعععريف، الي: إذا كعععان كمعععا علمعععا ف اتعععل يف سعععميل و، وهعععذا ععععو  إىل معععا مضعععى معععن 
الوحايض على اجل ا ، وما بي  ما اع ا ل فايية الومما على الاسول صلى و عليه وسل  ال وال، والومما عليعه تمليع  

ال ووايض   عليه، فعرب ع ه ب وله (ه تألف إه نفسعك وحعا  العؤم ني( وهعذا ارسعلوئ  ايعس معن الؤم ني ارما ال و
 ا  احلث والوحايض لغري الخا ب، رنه إجيائ ال وال على الاسول، وقد عل  إجيابه على مجيع الؤم ني ب وله (فلي اتل 

دوف  عا جيعب اقوعداء ال عا  بعه فيعهل وبعني هلع  علعة ارمعا وهعي يف سميل و الذين يناون احلياف الدنيا ايخاف( ف و الما لل 
 ضماء كف أب  الناكني،  (عسى( ه ا مسوعاضف للوعدل والاا  ،  ه ا كفاض مأة، فايايت  يئة لفوح مأةل 

ذلعك، ومعن ومجلة (وو الشد أبسا والشد ت أيال( تذييل لوح يس الامعاء الو الوععد، والععىن النعه الشعد أبسعا إذا شعاء إر عاض  
  هئل النيئة اموثال الواماهللا ال  م  ا اهسوعدا  وتاقب السممات من السما،ال 

 والو أيل ع ائ ياتدع به ضائيه فضال عن الذي عوقب بهل  
(معععن ينعععفع شعععفعة حسععع ة يأعععن لعععه نصعععيب ومعععن ينعععفع شعععفاعة سعععيئة يأعععن لعععه كفعععل م  عععا وكعععان و علعععى كعععل شعععيء  

لوذييل والوعليل ل وله (ه تألف إه نفسعك وحعا  العؤم ني( وهعو بنعاضف للاسعول عليعه [( اسوئ ا  فيه معىن ا85م يوا 
الصالف والسالم أبن م ا  اجملاهدين بدعوته ي اله م ه نصيب عظي  من ارما، ف ن وايضه إايه  وسعا ة ،ع  يف خعريات 

ضشعا ل ويعلع  معن عموم عا الن الوحعايض عظيمة، فئاءت هذهللا ايية ،ذا احلأ  العام على عا ف ال ا ن يف انو از فاص ان
علعى ال وعال يف سعميل و مععن النعفاعة احلسع ة، والن سعععي الثمطعني لل عا  مععن قميعل النعفاعة السععيئة، فئعاءت هعذهللا اييععة 

 إيذاث للفاي ني  الو مال وال صو  مع ذلك ال غيب يف الووس  يف ارري وال هيب من ضدهللال 
ري الو  فع شا، سواء كانا بطلب من ال وفع الم ه، وت دما يف قولعه تععاىل (وه ي معل والنفاعة: الوسا ة يف إيصال خ 

م  ا شفاعة( يف سوضف الم اف، ويف احلعديث (اشعفعوا فلوعؤماوا(ل ووصعف ا احلسع ة وصعف كاشعف؛ رن النعفاعة ه تطلعس 
، وقاي و عا وصعف ا بسعيئة، إذ ه إه على الوسا ة يف ارري، والما إ ال  النفاعة على السععي يف ملعب شعا ف عو منعاكلة

 ي ال  شفع  للذي سعى  لب سوءل 
 وال صيب: احلظ من كل شيء: خريا كان الو شاا، وت دم يف قوله تعاىل (الولئك هل  نصيب  ا كسموا( يف سوضف الم افل  

    
 

 997صفحة : 
 
وحل ويسعوعمل الأفععل  ععىن الثععل، والأفعل بأسعا الأععا  وسعأون الفععاء احلعظ كعذلك، ومل يومععني ي ومعه اشععو اقه بوضع  

فيؤخذ من الوفسريين الن الأفل هو احلظ الماثل حلظ  خا، وقال صاحب اللسعان: ه ي عال هعذا كفعل فعالن حعع يأعون 
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قعد هيععئ لغععريهللا مثلععه، ومل يععع  هععذا، ونسععمه الفخععا إىل ابععن الظفععا، ومل يععذكا ذلععك الحععد غععري هععذين فيمععا علمععا، ولعلععه ه 
الل وقععد قعال و تعععاىل (يععؤتأ  كفلعني مععن ضزوعه(ل وهععل هعوىل  ععا قالععه ابعن الظفععا وابعن الظفععا هععو يسعاعد عليععه اهسعوعم

 مد بن احلسن بن الظفعا احلعاني ار يعب معاصعا الو ع ل ويف مفعا ات الااغعب الن الأفعل هعو احلعظ معن النعا والنعدف، 
عة احلس ة أبنه نصيب إمياء إىل النه قد يأون له الما والنه مسوعاض من الأفل وهو النيء الا يء، فاجل اء يف مانب النفا

 الكثا من ثوائ من شفع ع دهللال 
ومجلععة (وكععان و علععى كععل شععيء م يوععا( تععذييل جلملععة (مععن ينععفع شععفاعة حسعع ة( اييععة، نفععا ف الن و جيععازي علععى كععل  

 عمل  ا ي اسمه من حسن الو سوءل 
والصععله ع ععد اليب عميععدف احلععافظل وهععو اسعع  فاعععل مععن القععات إذا العطععى  وال يععا: احلععافظ، والاقيععب، والنععاهد، وال وععدضل 

ال وت، فوزنه مفعل وعي ه واول واسوعمل هازا يف معان احلفظ والن ا ف بعالقة الل وم، رن من ي يعا الحعدا ف عد حفظعه 
وه  ا  (علعى(ل من ارصاصة الو من اهلالو، وهو ه ا مسوعمل يف معىن اه الع، الو مضمن مع اهللا، كما ي   ع ه تعدي

ومن المساء و تعاىل ال يا، وفساهللا الغ اي  وصل ارقوات، فيؤول إىل مععىن العااز ، إه النعه الخع ، و ععىن السعووي علعى 
 النيء ال ا ض عليه، وعليه يدل قوله تعاىل (وكان و على كل شيء م يوا( فيأون ضامعا إىل ال دضف والعل ل 

[( عطف على مجلة (من ينفع 86حسن م  ا الو ض وها إن و كان على كل شيء حسيما (وإذا حييو  بوحية فحيوا أب 
شععفاعة حسعع ة( اعومععاض مععا قصععد مععن اجلملععة العطوفععة علي ععا، وهععو ال غيععب يف النععفاعة احلسعع ة والوحععذيا مععن النععفاعة 

ان معن شعسن النعفيع الن يعدخل السيئة، وذلك يوضعمن ال غيعب يف قمعول النعفاعة احلسع ة وض  النعفاعة السعيئةل وإذ قعد كع
علععى السونععفع إليععه السععالم اسوئ اسععا لععه ل مععول النععفاعة، فال اسععمة يف هععذا العطععف هععي الن النععفاعة ت وضععي حضععوض 
النعفيع ع ععد النعفوع إليععه، والن صعفة تل ععي النعفوع إليععه للنعفيع تععؤذن   عداض اسععوعدا هللا ل معول النععفاعة، والن الول بععوا ض 

فعلعع  و السععلمني ال ئ ال مععول والل ععاء يف النععفاعة وغريهععا وقععد كععان للنععفاعات ع ععده  شععسن  الل ععاء هععو السععالم وض هللا،
عظي ل ويف احلديث: ما ضمل ف ال ضسول و: ماذا ت ولون فيه? قالوا: هذا مديا إن شفع الن ينفعلل احلعديث حعع إذا 

يف حسن الوحية ماضاف له على اجلملةل وهعذا  قمل السونفع إليه النفاعة كان قد  يب خا ا النفيع، وإذا مل ي مل كان
  الئ ال ا ن يف انو از فاص انضشا  والوس يبل 

و،عععذا الميعععان ت ئلعععي ع عععك احلعععريف الععع  عاضعععا يف توميعععه انوظعععام هعععذهللا اييعععة معععع سعععاب و ا، وتسعععوغ  ععععن اهلوئعععاء إىل  
 ال اسمات الضعيفة ال  صاضوا إلي ال 

على ارما با  السالم، ووموئ الا  رن الصل صيغة ارما الن يأعون للومعوئ علعى  وقد  ل قوله (فحيوا أبحسن م  ا( 
م وضى مذهب اجلم وض يف  مل صيغة ارما، ولذلك اتفس الف  اء على ومعوئ ض  السعالم، مث اخولفعوا إذا كعان السعل  

أفاية ف ذا ض  واحد من علي   مجاعة هل جيب الا  على كل واحد م   : ف ال مالك: هو وامب على اجلماعة وموئ ال
اجلماعة الم ال ع   ، ووض  يف ذلك حديث صحيح؛ على النعه إذا كانعا اجلماععة كثعريف يصعري ض  اجلميعع غوغعاءل وقعال البعو 

 ح يفة: الا  فا  على كل شخ  من اجلماعة بعي هل ولعل  ليله يف ذلك ال يا ل 
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  بيعع   ، و ليلععه قولععه تعععاىل (اي الي ععا الععذين  م ععوا ه و ل قولععه (وإذا حييععو  بوحيععة( علععى الن ابوععداء السععالم شععيء معععاو  
 تدخلوا بيوب غري بيوتأ  حع تسوسنسوا وتسلموا على الهل ا(، وسيسو يف سوضف ال وضل 

 والفا  قوله (أبحسن م  ا الو ض وها( الوخيري بني احلالني، ويعل  من ت در قوله (أبحسن م  ا( الن ذلك الفضلل  
لععه احليععاف، ولعلععه مععن قميععل ال حععا مععن قععول ال ائععل: حيععاو و، الي وهععب لععك  ععول احليععافل  وحيعي الصععله يف اللغععة  عععا 

 في ال للملك: حياو ول ولذلك ماء يف  عاء الون د  الوحيات هلل  الي هو مسوح  ا ه ملوو ال ا ل وقال ال ابغة:  
 998صفحة : 

 
            

ت در الاهان يف يعوم عيعد النععانني وكانعا الوحيعة خاصعة اللعوو بعدعاء  الي هيون مع -هيون الاهان يوم السماسب    
 حياو و  غالما، فلذلك ال ل وا الوحية على اللك يف قول زهري بن م ائ الأل :          

ع عاهللا الععاي  ولأل ما ثل الفع                      قد نلوه إه الوحية يايد النعه بلع  غايعة اجملعد سعوى اللعكل وهعو العذي  
 ب وله:          

ويعة كسعاى يف الث عاء وتمععع                      لابععك ه الضضعى ويععة الضبعع وهعذهللا اييعة معن   ائ انسعالم: علع  و ،ععا   
الن يا وا على السعل  احلسعن معن سعالمه الو  عا مياثلعه، ليمطعل معا كعان بعني اجلاهليعة معن تفعاوت السعا ف والعدمهاءل وتأعون 

حية الحسن ب اي ف العىن، فلذلك قالوا يف قولعه تععاىل (ف عالوا سعالما قعال سعالم(: إن ويعة إبعااهي  كانعا الحسعن إذ ععرب الو
ع  ا  ا هو القوى يف كالم العائ وهو ضفع الصدض للدهلة على الثمات وت اسي احلدوث الؤذن به نصعب الصعدض، ولعيس 

ة، ولذلك ماء يف وية انسالم: السالم عليأ ، ويف ض ها وعليأ  السالم يف لغة إبااهي  مثل ذلك ولأ ه من بديع ال مج
رن ت در الظا  فيه لالهومام بضمري الخا بل وقعال بععض ال عا : إن العواو يف ض  السعالم تفيعد مععىن الع اي ف فلعو كعان 

وعلعيأ  السعالم  اخل، كعان قعد ض هععا  السعل  بلع  غايعة الوحيعة الن ي عول: السععالم علعيأ  وضزعة و وباكاتعه، فع ذا قعال الععاا  
 أبحسن م  ا ب اي ف الواو، وهذا وه ل 

ومعىن (ض وها( ض وا مثل ا، وهذا ك وهل : ع دي  ضه  ونصفه، لظ وض تعذض ض  ذات الوحية، وقوله تعاىل (إن اماي هلك  
اللفظعني ه إىل العذاتني، و ل ليس له ولد وله الخا فل ا نصف ما تاو وهعو ياث عا( فععا  ضعمري (وهعو( وهعاء (ياث عا( إىل 

ارمعا علععى ومعوئ ض  السععالم، وه  هلعة يف اييععة علعى حأعع  اهبوععداء السعالم، فععذلك لبعا السعع ة لل غيعب فيععهل وقععد 
ذكععاوا الن العععائ كععانوا ه ي ععدمون اسعع  السععل  عليععه اجملععاوض بعلععى يف ابوععداء السععالم إه يف الععالء، يف مثععل قععول عمععدف بععن 

     الطيب:      
 عليك سالم و قيس بن عاص                       وضزوه ما شاء الن ي زعا ويف قول النماو:            
عليعععك سعععالم معععن المعععري واضكعععا                      يعععد و يف ذاو ار ر المععع   ياثعععي عثمعععان بعععن عفعععان الو عمعععا بعععن   

ضسول و صعلى و عليعه وسعل  ف عال: عليعك السعالم اي ضسعول و،  ارطائل ضوى البو  او  الن مابا بن سلي  سل  على
 ف ال له  إن عليك السالم وية الوتى، قل، السالم عليك  ل 
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 والوذييل ب وله (إن و كان على كل شيء حسيما( ل صد اهمو ان ،ذهللا الوعليمات ال افعةل  
الذي هو من الفعال ال لب، فحعول إىل فععل بضع  عي عه  واحلسيب: العلي  وهو صفة منم ة: من حسب  بأسا السني  

لا الضيد به الن العل  وصف ذاو له، وبذلك ن صا تعديوه فاقوصا على مفعول واحد، مث ضمن معىن احملصعي فععدي إليعه 
ييل بعلىل وجيوز كونه من المثلة المالغةل قيل: احلسيب ه عا  ععىن احملاسعب، كانكيعل والنعايبل فعلعى كالم ع  يأعون الوعذ

وعدا اجل اء على قدض فضل ض  السالم، الو اجل اء السيئ على تاو الا  من الصلهل وقد الكد وصف و  سيب  ؤكدين: 
 حا  (إن( وفعل (كان( الدال على الن ذلك وصف م اض الزيل 

ابوععدائي، مجععع  [( اسععوئ ا 87(و ه إلععه إه هععو ليئمععع أ  إىل يععوم ال يامععة ه ضيععب فيععه ومععن الصععد  مععن و حععديثا  
 نئيد و، و ديدا، ووذياا من  الفة الماهللا، وت اياا لسميان بيوم المعث، وض ا نشااو بعض ال اف ني وإنأاضه  المعثل 

 فاس  اجلاللة ممودالل ومجلة (ه اله إه هو( مع ضة بني المودال وخربهللا لومئيد ول  
موقعع ارعرب ععن اسع  اجلاللعةل والكعد هعذا ارعرب: بعالم ال سع ، ونعون ومجلة (ليئمع أ ( موائ قس   ذو  واقعع مجيععه  

 الووكيد، وبو در الس د إليه على اررب الفعلي، لو وية و يس هذا اررب، إبطاه إنأاض الذين النأاوا المعثل 
الو الن اضتيععائ ومعععىن (ه ضيععب فيععه( نفععي الن يوطاقععه معع س الايععب والنععك الي يف هيئععه، وال صععو  ه ضيععب ح ي يععا فيععه،  

 الاببني لوه ه ن ل م  لة اجل س العدومل 
 واهسوف ام عن الن يأون الحد الصد  من و هو اسوف ام إنأاضيل و(حديثا( نيي  ل سمة فعل الوفضيلل  
   
 

 999صفحة : 
 
و فلعععن جتعععد لعععه (فمعععا لأععع  يف ال عععاف ني فئوعععني وو الضكسععع    عععا كسعععموا التايعععدون الن  عععدوا معععن الضعععل و ومعععن يضعععلل   

[(  تفايع عن الخماض ال عاف ني الع  ت عدما، رن معا وصعف معن الحعواهل  ه يع و شعأا ع عد العؤم ني يف خمعث 88سميال 
 ويو   وكفاه ، الو هو تفايع عن قوله (ومن الصد  من و حديثا(ل وإذ قد حدث و ع     ا وصف من سابس ايي، 

 اه ، فموقع الفاء ه ا نظري موقع الفاء يف قوله (ف اتل يف سميل و( يف سوضف ال ساءل فال هس ال    يف سوء نواايه  وكف
واهسوف ام للوعئيب واللومل والوعايف يف (ال اف ني( للع دل (وفئوني( حال معن الضعمري اجملعاوض العالم ف عي قيعد لعاملعه،  

ف ني( موعلس بفئوني لوسويله  ععىن (م  سعمني(، ومع عاهللا: يف الذي هو الووبي ، فعل  الن  ل الووبي  هو اهن سامل (ويف ال ا
 شسن ال اف ني، رن احلأ  ه يوعلس بذوات ال اف نيل 

والفئععة: الطائفععةل وزهنععا فلععة، منععو ة مععن الفععيء وهععو الامععوع، رهنعع  يامععع بعضعع   إىل بعععض يف شععؤوهن ل والصععل ا يفء،  
   ا اهلاءل فحذفوا الياء من وسطه لأثاف اهسوعمال وعوضوا ع

وقد عل  الن اهن سام إىل فئوني ما هو إه ان سعام يف حالعة معن حعالوني، وال عام للأعالم يف انميعان والأفعا، الي فمعا لأع   
بني مأفا هل  ومربض؛ ويف إمااء الحأام انميان الو الأفا علي  ل قيل: ن لا هذهللا ايية يف ال خ لني يوم الحد: عمد و بن 
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السلمون يف وصف   انميان الو الأفا بسمب فعلو   تلكل ويف صحيح المخاضي عن زيعد بعن لبعا  اليب والتماعه، اخولف
قال: ضمع ث  من الصحائ ال   من الحد، وكان ال ا  في   فاي ني، فايس ي ول: اقول  ، وفايس ي عول: ه، ف  لعا (فمعا 

اض خمعث الفضعة  الي ومل ي عول   ال ع  صعلى و عليعه لأ  يف ال عاف ني فئوعني(، وقعال  إهنعا  يمعة ت فعي ارمعث كمعا ت فعي ال ع
وسل  مااي على راها حاهل  من إر اض انسالمل فوأون ايية لميان النه ما كان ي مغي ال    يف المعاه ل وععن هاهعد: الهنعا 

بمضعاعة يوئعاون  ن لا يف قوم من الهعل مأعة الر عاوا انميعان، وهعاماوا إىل الدي عة، مث اسعوسذنوا يف الامعوع إىل مأعة، ليعستوا
في ا، وزعموا الهن  مل ي الوا مؤم ني، فاخولف السلمون يف شسهن : اله  مناكون الم مسلمونل ويمي ه ما ضوي عن ابن عمعا  
الهنا ن لا يف قوم كانوا من الهعل مأعة يمط عون النعاو ويظ عاون انسعالم للمسعلمني، ليأونعوا يف المعن معن تععا  السعلمني 

ات الو  وهعععا، والنعععه قعععد بلععع  السعععلمني الهنععع  خامعععوا معععن مأعععة يف جتعععاضف، ف عععال فايعععس معععن هلععع   عععائ يف خعععاوم   يف جتعععاض 
السععلمني: ناكععب إلععي   ف  ععاتل  ، وقععال فايععس: كيععف ن ععول   وقععد نط ععوا انسععالم، فععاخولف السععلمون يف ذلععك، ومل يغععري 

 ضسول و على الحد من الفاي ني حع ن لا اييةل 
اوا انسالم  أة ومل ي اماوا، وكانوا يظاهاون الناكني على السلمني، وهو الذين قال وعن الضحاو: ن لا يف قوم الر  

و تعععاىل فععي   (إن الععذين توفععاه  الالئأععة رععالي النفسعع   قععالوا فععي  ك ععو ( اييععةل والحسععب الن هععؤهء الفععا  كل عع  كععانوا 
ه  معن كععل معن ععا  ال فععا  يومئعذ معن الهععل مععاوفني وقعا نع ول اييععة، فأعانوا معثال لعموم ععا وهعي عامعة فععي   ويف غعري 

 الدي ة ومن الهل مأةل 
والظاها الن ايية ن لعا بععد الن فعات وقعا قوعاهل ، ل صعد ععدم الوععا  هلع  وقعا خعاوم  ، اسعودضاما هلع  إىل يعوم فعوح  

 مأةل 
ا الوحععدث ععع     وعلعى مجيععع اهحومععاهت فموقععع الععالم هععو ارطععس يف اهمو ععا  لضعععف  ليععل الخطئععني رن  هئععل كفعع 

كانا تامح على  ليعل إسعالم   العذي هعو هعا  ال طعس بألمعة انسعالم، معع الوئعا  ععن إر عاض معواهف السعلمنيل وهعذهللا 
ايية  ليل على الن اجملو د إذا اسو د إىل  ليل ضعيف ما كان من شعسنه الن يسعودل بعه الععامل ه يأعون بعيعدا ععن العالم يف 

 طئ الهل العل  يف مثلهل الدنيا على الن الخطس فيما ه خي
   
 

 1000صفحة : 
 
ومجلة (وو الضكس    ا كسموا( حالية، الي إن ك و  اخولفو  في   فاهلل قد ض ه  إىل حاهل  السو ى، رن معىن الضكعس ض    

إىل الاكس، والاكس قايب من الامسل ويف حديث الصحيح يف الاوث  إن هذا ضكس  وقيعل: مععىن الضكعس نأعس، الي ض  
ش يعا، وهو م اضئ لألولل وقد معل و ض ه  إىل الأفا م اء لسعوء اعو عا ه  وقلعة إخالصع   معع ضسعوله صعلى و ض ا 

، فععع ن ارعمعععال تووالعععد معععن م سععع ا، فالعمعععل الصعععا  أيو بععع اي ف الصعععاحلات، والعمعععل السعععيئ أيو   و عععى -عليعععه وسعععل 
 مما يف بلوغ الغاايت من م سهل العاصي، وهلذا تأاض يف ال ا ن انخماض عن كون العمل س
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وقولعه (التايعدون الن  ععدوا معن الضععل و( اسعوئ ا  بيععان ننعس ععن اللععوم والوعئيعب الععذي يف قولعه (فمععا لأع  يف ال ععاف ني   
فئوعععني(، رن السعععامعني ي قمعععون بيعععان ومعععه اللعععوم، ويوسعععاءلون عمعععاذا يوخعععذون  عععو هعععؤهء ال عععاف نيل وقعععد  ل اهسعععوف ام 

لنوئ اللوم على مجلة  ذوفة هي  ل اهسوئ ا  الميعان، وت عدياها: إهنع  قعد الضعل   و، التايعدون الن  عدوا اننأاضي ا
من الضل و، ب اء علعى الن قولعه (وو الضكسع  ( لعيس العاا  م عه النعه الضعل  ، بعل العاا  م عه السعاء حعاهل ، وسعوء احلعال المعا 

 ل اهسوئ ا ل همل يفو ا إىل الميان، فيأون فصل اجلملة فص
وإن معلا معىن (وو الضكسع  ( النعه ض هع  إىل الأفعا، كانعا مجلعة (التايعدون( اسعوئ افا ابوعدائيا، وومعه الفصعل النعه إقمعال  

 على اللوم واننأاض، بعد مجلة (وو الضكس  ( ال  هي خربية، فالفصل لأمال اهن طاع هخوال  الغاضنيل 
ن سعععواء فععال توخعععذوا معع    الوليعععاء حععع ي عععاماوا يف سععميل و فععع ن تولععوا فخعععذوه  (و وا لععو تأفعععاون كمععا كفعععاوا فوأونععو  

 [(ل 89واقولوه  حيث ومدنوه  وه توخذوا م    وليا وه نصريا 
ارر ا الن ضمري (و وا( عائعد إىل ال عاف ني يف قولعه (فمعالأ  يف ال عاف ني فئوعني(ل فضعح و هعذا الفايعس فعسعل  السعلمني  

 ون الأفا، والهن  هاولون ض  من يسوطيعون ض هللا من السلمني إىل الأفال أبهن  مضما 
وعليه ف وله (فال توخذوا م    الولياء حع ي اماوا يف سميل و( إن زل على راها ال عاماف ه ي اسعب إه معا ت عدم يف  

ويععل ال ععاماف اجل ععا  يف سععمب ال عع ول عععن هاهععد وابععن عمععا ، وه ي اسععب مععا يف الصععحيح عععن زيععد بععن لبععا، فوعععني أت
سميل و، فاهلل هنى السعلمني ععن وهيعو   إىل الن خيامعوا يف سعميل و يف غع وف ت عع بععد نع ول اييعة رن غع وف الحعد، الع  

 اخن ل ع  ا عمد و بن اليب والصحابه، قد مضا قمل ن ول هذهللا السوضفل 
 قولعه (التايعدون الن  عدوا معن الضعل و(، ويف مانعب  اولعة ال عاف ني وما البل  الوعمري يف مانب  اولعة العؤم ني انضا ف يف 

الو ، رن انضا ف ي نس ع  ا الفعل، فالؤم ون يسو ابون حصول انميان من ال اف ني، رن انميان قايب من فطعاف ال عا ، 
يأععن  لععم   تأفععري الععؤم ني إه ن يععا،  وال عاف ون يعلمععون الن الععؤم ني ه ياتععدون عععن  يعع   ، ويععاون معع     مععو   إايهللا، فلعع 

 فعرب ع ه الو  اجملا ل 
 ومجلة (فوأونون سواء( تفيد أتكيد مضمون قوله ( ا كفاوا( قصد م  ا وذيا السلمني من الوقوع يف حمالة ال اف نيل  
علعى كفعا الوظعاهاين انسعالم،  وقوله (فال توخذوا م    الولياء حع ي اماوا يف سميل و( القام و للمسعلمني بعه عالمعة 

حعع ه يععو  بيعع    اهخعوال  يف شععسهن ، وهعي عالمعة بي ععة، فلع  يمععس معن ال فعا  شععيء مسعووض إه نفععا  م عاف ي الدي ععةل 
وال عاماف يف سععميل و هعي ارععاو  مععن مأعة إىل الدي ععة ب صعد مفاضقععة الهععل مأعة، ولععذلك قعال (يف سععميل و( الي رمععل 

 ، الي إىل  ي ه الذي الضا هللال الوصول إىل و
وقوله (ف ن تولوا( الي العاضوا عن ال امافل وهذا إنعذاض هلع  قمعل مؤاخعذ  ، إذ الععىن: فعسبلغوه  هعذا احلأع  فع ن العاضعوا  

ع ععه ومل يو ملععوهللا فخععذوه  واقولععوه ، وهععذا يععدل علععى الن مععن صععدض م ععه شععيء هومععل الأفععا ه يؤاخععذ بععه حععع يو ععدم لععه، 
 م ه، ويعذض إليه، ف ن الو مه يؤاخذ به، مث يسووائل وهو الذي الفع به سح ونل ويعا   ا صدض 

 والوي: الواي الذي يضع ع دهللا موههللا ساهللا ومنوضتهل وال صري الذي يدافع عن وليه ويعي هل  
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